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ملخص

ينطلق ىذا البحث من االفًتاض أن التقييم من أصعب واجبات ادلدرس .الصعوبة ليست يف ضعف
ادلدرس يف التقييم بل يف متطلبات احلكومة اليت ترجو صلاح الطلبة صبيعهم وال سيما يف االمتحان
الوطٍت .الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية بادلدخل النوعي .وأساليب صبع بياناتو
ىي ادلالحظة وادلقابلة ودراسة الوثائق .ونتائج البحث تدل على أن إسًتاتيجية التقييم الشامل يف تعليم
ادلوجو إىل إنشاء الشخصية الكاملة ىي اآلتية )1 :ش ّفافية نظام التقييم يف بداية
الًتبية اإلسالمية ّ
التدريس؛  )2صناعة ادلالحظة اليومية؛  )3صناعة الرموز اخلاصة؛  )4إنشاء تعليم الرفاق كادلقيّم؛ )5
صناعة مالحظة ”“anekdot؛ و )6تغيَت برادجيماتية ادلدرسُت والوالدين .والعراقيل يف تنفيذ التقييم
الشامل يف درس الًتبية اإلسالمية ىي )1 :متطلبات معيار أقل التحصيل الدراسي؛  )2متطلبات رئيس
ادلدرسة والوالدين؛  )3متطلبات ادلرحلة الًتبوية الالحقة؛  )4عدم احلصول على معيار تعليم الًتبية
اإلسالمية يف ادلرحلة الًتبوية السابقة؛  )5عملية التعليم مل ذبر واقعية؛  )6قلة القدوة من ادلدرسُت؛
و )7قلة حصة تعليم الًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة.
الكلمات الرئيسية :التقييم ،الشامل ،الًتبية اإلسالمية ،الشخصية الكاملة
ABSTRACT
[Teacher has a very heavy duty, but of the many duties of teachers, the assessment is
the most difficult aspect. This happens not because of the weakness of teachers in
evaluating learning outcomes in schools, because of the demands imposed on him,
namely that learners must pass in learning, especially in the National Exam. This
research is a kind of field research with qualitative approach to engineering design
multisitus collecting data through interviews, participant observation and document
study. The results of this study indicate that the strategy adopted in order to
authentic assessment in the form private PAI holistic done through: (1) the
transparency of the system in the initial assessment of learning; (2) the manufacture
of diary; (3) specific code generation; (4) development of peer tutoring as an
appraiser; (5) record makers "Anecdotes"; and (6) changes in the paradigm of
teachers and parents. While the problems facing the PAI authentic assessment,
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namely: (1) the demands of the KKM, (2) the demands of school leaders and
parents, (3) the demands of further education, (4) not achieving the standard of
learning PAI on previous education, (5) has not been a real learning process, (6) lack
of exemplary teachers, and (7) lack of time studying PAI in school].

Keywords: Assessment, Authentic, Islamic Education, Holistic.

المقدمة
كان ادلدرس عنصرا رئيسيا يف التعليم .لو وظائف كثَتة منها مدير التعليم وسلططو ومعلمو
ومقيّمو .وىو أيضا جزء العناصر الًتبوية الرئيسية سوى ادلناىج الدراسية والتسهيالت وادلواد واألىداف
الدراسية .وتلك العناصر ال تفيد إال معها جودة العالقة بُت ادلدرس والطلبة يف التعليم .ادلناىج الدراسية
مثال مل تكن جيدة إال يف أيدي ادلدرسُت اجمليدين يف تنفيذىا .ذلك ىو السبب الذي ينزل ادلدرس
منزلة رئيسية يف الًتبية.
من وظائف ادلدرس العديدة ،التقييم ىو أصعب الواجبات .الصعوبة ليست يف ضعف ادلدرس
يف التقييم بل يف متطلبات احلكومة اليت ترجو صلاح الطلبة صبيعهم وال سيما يف االمتحان الوطٍت .ىذه
ادلتطلبات تؤدي إىل زلاوالت ادلدرس على رفع درجات الطلبة من أصلها حىت ينجحوا يف االمتحان
الوطٍت.
التقييم نوع االختبارات .قال كرونباك إهنا صبع ادلعلومات واستخدامها لوضع القرار حول
مشكالت الربامج الًتبوية (سندير .)32 :1973 ،وقال ناسوتيون وزينول ( )12 :2001إن
االختبارات ىي عملية أخذ القرار كمية ،ومقياسها غَت متعلق بسلوك الطلبة احلسنة أو السيئة وكذلك
غَت متعلق دبن ىو ناجح وفاشل.
فادلدرس يف ادلدارس حياول على الوصول إىل األىداف ادلقررة بالطريقة اليت ىي أحسن .وكذلك
حياول على أن يكون مدرسا مهنيا أثناء التعليم ،منها ترقية القدرة على تقييم احلاصل الدراسي .والتقييم
ىو تنفيذ تنوع األساليب واستخدام نتوع األدوات لنيل ادلعلومات عن احلاصل الدراسي للطلبة أو
الكمي.
مهاراهتم .والتقييم يكون على نوع التقييم النوعي والتقييم ّ
والتقييم يف مصطلح الًتبية يشمل الربامج الًتبوية وعملية التعليم والتعلم واحلاصالت الدراسية.
قال سوجانا إن تقييم احلاصل الدراسي ىو عملية إتاحة النتيجة دلا حيصل عليو الطلبة بعد التعلم
بادلعيار اخلاص .وموضوع التقييم ىو احلاصل الدراسي .واحلاصل الدراسي ىو تغيَت السلوك بعد متابعة
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الدراسة .وىو يشتمل على اجملال ادلعريف والوجداين واحلركي .ذلك دلا كانت الًتبية يف احلقيقة سعيا على
إنشاء الشخصية الكاملة .لذلك ،يلزم للتقييم أن يشمل تلك اجملاالت الثالث.
وتقييم احلاصل الدراسي يقام باالمتحان ،وال سيما لقياس اجملال ادلعريف عن سيطرة الطلبة على
ادلواد الدراسية وفقا لألىداف ادلقررة .احلاصل الدراسي يشمل وجهة الطلبة وادلدرس .من وجهة الطلبة،
منو الطلبة الزم أن ربدث يف
منو قدرة الطلبة إىل األحسن ما قبل الدراسة وما بعدىا .و ّ
أنو أداة دلعرفة ّ
صبيع اجملاالت النفسية وىي اجملال ادلعريف والوجداين واحلركي .ومن وجهة ادلدرس ،أن احلاصل الدراسي
أداة لتقييم نفسو ولتحسُت عيوبو ونقائصو يف أداء التعليم ،ودلعرفة ىل قد صلح يف التعليم أم فشل.
وأصدرت الوزارات للشؤون الًتبوية والثقافية عدة القرارات اجلديدة عن ادلناىج الدراسية سنة
 2013يف قرار احلكومة رقم  32سنة  2013تغيَتا على قرار احلكومة رقم  19سنة  2005عن معيار
الًتبية الوطنية ،منها )1 :معيار مهارات اخلرجيُت؛  )2معيار العملية التعليمية )3 ،معيار التقييم
الدراسي؛  )4بنية ادلناىج الدراسية للمرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية دينية كانت أوعامة
أومتخصصة؛ و )5معيار الكتب الدراسية.
ويذكر يف قرار الوزير للشؤون الًتبوية والثقافية رقم  66سنة  2013أن معيار التقييم الًتبوي
ىوعملية صبع ادلعلومات وتصريفها لقياس احلاصل الدراسي الذي يشمل التقييم الشامل ،والتقييم
الذايت ،والتقييم ادلبٍت على ملف األعمال التعليمية ،واالمتحان اليومي ،واالمتحان النصفي واالمتحان
النهائي ،واالمتحان على مستوى الكفاءات ،واالمتحان لًتقية جودة مستوى الكفاءات ،واالمتحان
الوطٍت ،واالمتحان ادلدرسي.
وادلراد بالتقييم الشامل كما يوصف يف الفصل األول ىو التقييم الذي يقيس أحوال الدراسة
شامال من الدخوالت والعملية واحلاصل الدراسي .لذلك ،كانت كفاءات الطلبة اليت يلزم ترقيتها يف
عملية التعليم تشتمل على )1 :الناحية اجلسمية؛  )2الناحية العاطفية؛  )3الناحية االجتماعية؛ )4
الناحية االبتكارية؛  )5الناحية الروحية؛ و )6الناحية العلمية.
يعقد ىذا البحث يف ادلدرسة اإلعدادية احلكومية  1و  2تولونج أغونج .واختيارمها بالنسبة إىل
يعدان مدرستُت جيدتُت ،حيث يظهر ذلك يف ادلؤشرات اآلتية )1 :نتيجة شهادة ادلؤسسة؛ )2
أهنما ّ
ادلسجلُت إليهما من عام إىل عام؛  )3صعوبة االمتحان القبويل؛  )4التسهيالت الكافية؛ و)5
نسبة
ّ
إصلاز الطلبة وادلدرسُت يف أنواع ادلباريات وادلسابقات.
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وأغراض ىذا البحث تًتكز إىل )1 :معرفة مثال التقييم الشامل يف مادة الًتبية اإلسالمية يف
ادلدرسة اإلعدادية احلكومية  1و  3تولونج أغونج؛  )2وصف اإلسًتاتيجية لتنفيذ التقييم الشامل يف
مادة الًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة اإلعدادية احلكومية  1و  3تولونج أغونج حىت يتولد بو شخصية
الطلبة الكاملة؛ و )3معرفة ادلشكالت اليت ويواجهها الدرس يف تنفيذ التقييم يف ادلدرسة اإلعدادية
احلكومية  1و  3تولونج أغونج.
الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي الطريقة الوصفية ،حيث يرجى هبا وصف مثال التقييم
الشامل ادلوجو إىل خلق الشخصية الكاملة يف مادة الًتبية اإلسالمية .واألساليب ادلستخدمة جلمع
البيانات ىي ادلالحظة وادلقابلة والدراسية ادلكتبية.
البحث
مفهوم التقييم الشامل
قال مولَت ( )1 :2006التقييم الشامل ىو التقييم ادلباشر والقياس ادلباشر .وقال ويغُت
( )36 :1993ادلراد بو نوع التقييم الذي يطلب من الطلبة ليعملوا الواجبات الواقعية ويظهروىا على
الوجو األحسن يف رلال العلم وادلهارات .ورأى ستنجُت ( )1994أنو يركز إىل ادلهارات اخلاصة لتنفيذ
معرفة الطلبة عن ادلواد ادلدروسة.
والتقييم الشامل يف احلقيقة ،ليس دلعرفة احلاصل الدراسي فحسب بل لتقييم كفاءة ادلدرس
نفسو يف التعليم .بعبارة أخرى ،يقوم ادلدرس بتقييم نفسو بالنظر إىل احلاصل الدراسي الذي حصل إليو
الطلبة تغذية راجعة لو .لذلك ،يشمل التقييم الشامل صبيع كفاءات الطلبة من ادلعرفة وادلوقف
وادلهارات الظاىرة يف التفكَت والعمل وحل ادلشكالت .ومن خصائصو "القدرة على العمل" ،يعٍت يعمل
الطلبة بشيء مبٌت على ادلعرفة وادلهارات ادلدروسة.
قال أومايل وفَتث (يف ناىية )26 :2012 ،إن التقييم الشامل يشمل )1 :تقييم العمل؛ )2
ادلالحظة وعرض األسئلة؛  )3تقدًن ادلقالة وادلباحثة؛  )4ادلعرض؛  )5التجربة وادلظاىرة؛  )6القصة؛
 )7التقييم الذايت بالطلبة؛ و )8ملف األنشطة التعليمية واجمللة .وأداء التقييم الشامل خيتلف عن أمناط
التقييم التقليدي (مثل اخليارات البديلة واخلطأ والصواب وإمالء الفراغ وغَت ذلك) ،بل إمنا ىو يستخدم
األمناط اليت ديكن الطلبة أن يقضوا واجباهتم ويظهروا مهاراهتم على حل ادلشكالت .وأمناطو متنوعة
وىي )1 :االختبار اليت ربضر األشياء أو احلوادث الواقعية مباشرة أمام الطلبة؛  )2الواجبات اليت توجو
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إىل عرض مهاراهتم واالستقصاء البسيط واالستقصاء ادلتكامل؛  )3وتسجيل األنشطة التعليمية مثل
ملف األنشطة التعليمية ،وادلقابلة وغَت ذلك.
وبالواجبات ادلتاحة ،يرجى الطلبة أن يظهروا سيطرىم على ادلواد الدراسية والداللة على صلاحهم
يف الوصول إىل األغراض التعليمية ،ويف نفس الوقت يرجى ادلدرس أن يصلح وحيسن كيفية التعليم.
ردا للتقييم التقليدي الذي ال يهتم العامل الواقيعي .قال فوكاي إنو يؤدي إىل تقييم
ويبدو التقييم الشامل ّ
ادلعرفة ومهارات الطلبة يف ظروف األحوال الواقعية (حرتايت.)75-74 :2010 ،
يف ضوء ما ذكرناه سابقا ،نستنتج أن التقييم الشامل نوع التقييم لقياس العمل الواقعي لدى
الطلبة .وقال جونسون إنو يتيح الطلبة الفرص الواسعة لعرض ما قد فهموا ودرسوا يف احلجرة الدراسية.
وإنو يًتكز إىل األىداف التعليمية وإشراك الطلبة يف التعليم ادلباشر ،وإنشاء العمل اجلماعي أثناء
التعليم ،وغرس مستوى التفكَت العايل (إيلُت.)25 :2002 ،
مخترعات البحث
كانت سلًتعات البحث عن التقييم الشامل تتوزع إىل عدة نقاط البحث .تبدو ىذه النقاط يف
اجلدول اآليت:
اجلدول  :1سلًتعات البحث
الرقم
1

تركيز البحث

ادلدرسة اإلعدادية احلكومية 1

مثال التقييم الشامل يف  .1الًتكيز
التغيَت
تعليم الًتبية اإلسالمية

إىل

ادلدرسة اإلعدادية احلكومية 3

زلاوالت  .1مزاد النتيجة
 .2معيارية مهارات

قراءة

القرآن وكتابتها
 .2معيارية مهارات قراءة
 .3تقييم ادلوافق وملف
القرآن وكتابتها
األنشطة التعليمية وادلظاىرة
 .3تقييم ادلوافق وملف
واأللعاب واالختبار
األنشطة التعليمية
وادلظاىرة واأللعاب
واالختبار التحريري
واالختبار الشفهي
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الرقم

تركيز البحث

ادلدرسة اإلعدادية احلكومية 1

ادلدرسة اإلعدادية احلكومية 3

وادلمارسة
2

إسًتاتيجية ربقيق مثال .1
التقييم الشامل يف تعليم
الًتبية اإلسالمية ادلوجو إىل .2
إنشاء الشخصية الكاملة
.3
.4
.5

ش ّفافية نظام التقييم يف
بداية التدريس
التقييم الذايت وتقييم
الرفاق
إنشاء الدافعية عن طريق
إعطاء الثواب
صناعة التقرير اليومي
إنشاء تعليم الرفاق

كادلقيّم.
 .6صناعة

 .5إعطاء رموز النتيجة اخلاصة

”“anekdot

 .7تنفيذ

 .1بيان نظام التقييم يف بداية
التدريس
 .2إظهار نتيجة احلاصل
الدراسي طوال عملية
التدريس.
 .3تقييم الرضبة
 .4تنفيذ مثايل التقييم (التقييم
التقليدي والتقييم الشامل)

ادلالحظات

مثايل

التقييم

(التقييم التقليدي والتقييم
الشامل)
 .8تغيَت آراء ادلدرس ووالدي
الطلبة
3

العراقيل يف تنفيذ التقييم  .1متطلبات معيارية احلاصل  .1متطلبات رئيس ادلدرسة
 .2قلة الدافعية من ادلدرسُت
األدىن.
الشامل يف تعليم الًتبية
اإلسالمية ادلوجو إىل إنشاء  .2متطلبات رئيس ادلدرسة  .3قلة احلصة دلادة الًتبية
اإلسالمية يف ادلدرسة
والوالدين.
الشخصية الكاملة
 .3متطلبات ادلرحلة الدراسية
الالحقة
 .4النتيجة مل ربصل على
ادلعيار الدراسي يف

Vol. 1, No. 1, June 2014 M/1435 H

150

إسًتاتيجية التقييم…

الرقم

تركيز البحث

ادلدرسة اإلعدادية احلكومية 1

ادلدرسة اإلعدادية احلكومية 3

ادلراحل الالحقة.
 .5كانت عملية التدريس مل
تكن واقعية
 .6قلة األسوة من ادلدرس
التحليل والبحث
أ -تنفيذ التقييم الشامل يف تعليم الًتبية اإلسالمية
 -1التقييم الشامل عن طريق مزاد النتيجة
مزاد النتيجة إحدى احملاوالت اليت تقوم هبا ادلدرسة يف تعليم الًتبية اإلسالمية إلنشاء شخصية
الطلبة الكاملة .وادلدرس أساسا يسجل أداء الطلبة ،والنتيجة ىي سبثيل من أنشطتهم .والتقييم ال
ينفصل عن عملية التدريس ،لذلك كان التقييم البد أن ديثل مشكالت احلياة الواقعية ،ال ادلشكالت
احملدودة يف ادلدرسة.
يلزم التقييم أن يستخدم القياس والطريقة وادلعيار الذي يتناسب خبصائص اخلربات التعلمية .قال
مولَت ( )32 :2006البد التقييم يشمل صبيع نواحي األغراض الًتبوية .وأما ادلبادئ العامة من التقييم
الشامل ىي )1 :ال ينفصل التقيمم عن عملية التدريس؛  )2ديثل التقييم عامل احلياة الواقعية ،وليس
زلدودا بادلشكالت حول ادلدرسة؛  )3يستخدم التقييم القياس والطريقة وادلعيار الذي يتناسب
خبصائص اخلربات التعلمية؛  )4التقييم يشمل صبيع نواحي األغراض الًتبوية ،وىي الناحية ادلعرفية
والناحية الوجدانية والناحية احلركية.
 -2معيارية مهارات قراءة القرآن وكتابتها
مهارات قراءة القرآن وكتابتها تعد انطالقا يف تعليم الًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة .بل قال بعض
ادلدرسُت ،إذا استطاع ادلرء قراءة القرآن وكتابتها فإنو يسهل لو أن يسيطر األخرى .مساير بذلك ما قالو
سامت ( )14 :1993إن مؤشرات جودة الًتبية تظهر يف مستوى حصول الطلبة على الكفاءات
الكاملة اليت تشمل ادلعرفة واالنفعال واحلركة يتناسب دبهاراهتم.
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قال أومايل وفَتث (يف ناىية )26 :2012 ،إن التقييم الشامل يشمل )1 :تقييم العمل؛ )2
ادلالحظة وعرض األسئلة؛  )3تقدًن ادلقالة وادلباحثة؛  )4ادلعرض؛  )5التجربة وادلظاىرة؛  )6القصة؛
 )7التقييم الذايت بالطلبة؛ و )8ملف األنشطة التعليمية واجمللة .وأداء التقييم الشامل خيتلف عن أمناط
التقييم التقليدي (مثل اخليارات البديلة واخلطأ والصواب وإمالء الفراغ وغَت ذلك) ،بل إمنا ىو يستخدم
األمناط اليت ديكن الطلبة أن يقضوا واجباهتم ويظهروا مهاراهتم على حل ادلشكالت .وأمناطو متنوعة
وىي )1 :االختبار اليت ربضر األشياء أو احلوادث الواقعية مباشرة أمام الطلبة؛  )2الواجبات اليت توجو
إىل عرض مهاراهتم واالستقصاء البسيط واالستقصاء ادلتكامل؛  )3وتسجيل األنشطة التعليمية مثل
ملف األنشطة التعليمية ،وادلقابلة وغَت ذلك.
 -3تقييم ادلوقف وملف األنشطة التعليمية وادلظاىرة واأللعاب واالختبار التحريري والشفهي
وادلمارسة
التقييم يف ادلدرسة اإلعدادية احلكومية  1و 3تولونج أغونج يشمل تقييم ادلوقف وملف
األنشطة التعليمية وادلظاىرة واأللعاب واالختبار التحريري والشفهي وادلمارسة .وتقييم ادلوقف شلا ال
ينفصل عن التقييم الشامل مهما كان نصيبو خيتلف حسب اتفاق مشاورة ادلدرسُت دلادة الًتبية
اإلسالمية.
تقييم ادلوقف أساسا يوجد يف كل مادة دراسية ،وكان موضوعو ىو )1 :موقف الطلبة للمادة
الدراسية؛  )2موقفهم دلدرس ادلادة الدراسية؛  )3موقفهم لعملية التعليم؛  )4موقفهم دلوضوع الدراسة؛
 )5ادلوقف الذي يتعلق بالقيم الًتبوية اليت تتضمن يف ادلوضوع؛ و )6ادلوقف الذي يتعلق بالكفاءات
الوجدانية عرب ادلناىج الدراسية.
العوامل اليت تدافع على إنشاء ادلوقف يف عملية التعليم ثالثة )1 :ادلالحظة والتقليد؛  )2قبول
التقوية؛  )3قبول ادلعلومات باللسان .وتقييم ادلوقف يف كليت ادلدرسة يستخدم قضية ادلوقف (يعٍت:
جدا) .قال مرجونو ( )19 :1995إن القضية ادلوقفية
جدا ،وموافق ،وغَت موافق ،وغَت موافق ّ
موافق ّ
نوع االستبيان ادلغلق حيث كانت األسئلة ربتوي الصفات والقيم من األىداف التعليمية وأجوبتها سبثل
الصفات والقيم من الطلبة أنفسهم.
وملف األنشطة التعليمية تظهر يف كليت ادلدرسة عن طريق إعطاء الطلبة الواجبات ادلنزلية
والواجبات اليومية .ملف األنشطة التعليمية ىو رلموعة أعمال (واجبات) الطلبة أفرادا وصباعة يف وقت
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زلدود يؤدي إىل التقييم .ومن فوائدىا أهنا تستخدم لتقييم أداء الطلبة يف قضاء واجباهتم الدراسية لسنة
واحدة.
 -4احملاوالت على التغيَت
ربقيق التقييم الشامل يف ادلدرسة اإلعدادية مل يتوقف بالنظرة إىل قدرة الطلبة على ادلواد
الدراسية فحسب بل يشمل ضباستهم على التغيَت .تأسيسا على البحث ،صلد أن بعض الطلبة مل
يقدروا على قراءة القرآن وكتابتو ولكن كانت ضباستهم يف التعلم عالية ونشاطهم فيو كذلك جيدة،
فذلك شلا يؤثر ادلدرس يف التقييم.
التغيَت يعد انتقال حالة إىل حالة أخرى ،يعٍت حالة قبل الدراسة وحالة بعد الدراسة (ويناردي،
 .)1 :2005التغيَت يف اللغة اإلصلليزية يعادل مصطلح ” ،“transitionمهما كان ىذا ادلصطلح
خيتلف يف احلقيقة دبصطلح ” .”changeلفظ ” “transitionعند ولييم ( )1 :2005دييل إىل تغيَت
أساسي ،ولفظ ” ”changeدييل إىل تغيَت عام.
التغيَت ىو جعل شيئ خيتلف من قبل من حيث الشكل وادلكان والقياس والصفة وغَت ذلك.
التغيَت يصدر الفرق ،مهما كان التغيَت ليس ىدفا باحلق ،وقد دييل إىل شيئ يريده ادلرء وقد دييل إىل ما
ال يريده .ولفظ آخر يدل على معٌت التغيَت ىو ” ،“transformationوىو تغيَت الشكل والصفة
والوظيفة وغَت ذلك .يف رلال ادلنظمة يفهم ىذا ادلصطلح بتغيَت أساسي شامل.
التغيَت ىو التحويل ” “transformationمن حالة اليوم إىل حالة مرجوة يف ادلستقبل (وبووو،
 .)1 :2006ىذا ادلصطلح ىو ادلراد يف ىذا البحث وىو التغيَت إىل حالة أحسن .وىو ِمرأة احلياة.
لذلك ،إدارة التغيَت كانت أمرا ضروريا لتصريف احلياة لتكون حيّة ال تنتهي ليست جامدة ميتة.
ب -إسًتاتيجية تنفيذ التقييم الشامل يف تعليم الًتبية اإلسالمية ادلوجو إىل الًتبية الشاملة

 -1ش ّفافية التقييم الشامل يف بداية الدراسة
كان تنفيذ التقييم الشامل سيجري فعاال إذا كان ادلدرس يشرح نظام التقييم الشامل أمام
الطلبة يف بداية التدريس .ىذا الرأي يتناسب دبا قالو جونسون إنو يتيح الطلبة الفرصة الواسعة إلظهار
ما قد تعلموا وما فهموه طوال عملية التدريس (إيلُت .)25 :2002 ،وقال أيضا إنو يًتكز إىل
األىداف التعليمية ،وإشراك الطلبة يف التدريس مباشرة وإنشاء العمل اجلماعي وغرس مستوى التفكَت
العايل.
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يتحدى الطلبة هبذا التقييم على تنفيذ ادلعلومات وادلهارات اجلديدة يف الظروف الواقعية ألغراض
خاصة .وىذا التقييم ىو أداة لتحقيق صبيع الطموح والقدرة وابتكار الطلبة .وذىب إىل ذلك باستيُت
وكريسنَت على أنو يطلب من الطلبة على أن يستخدموا صبيع الكفاءات وتزويج ادلعرفة وادلهارة وادلوقف
يف الظروف ادلهنية (حارتايت)75-74 :2010 ،
كان التقييم الشامل يف تدريس الًتبية اإلسالمية مأخوذا من عدة األنشطة التعليمية طوال
الدراسة مثل مهارة قراءة القرآن وكتابتو وحفظ السور القصَتة وحفظ األدعية البسيطة وشلارسة التوضأ
وشلارسة الصالة وادلوقف واألدب وملف األنشطة التعليمية والتقييم الذايت عن العبادة اليةمية ونتيجة
االمتحان اليومي وقدرة الطلبة على أن يدعوا اآلخرين إىل الرب واالمتحان لنصف الدور واالمتحان
النهائي وغَت ذلك.
والتقييم الشامل يف ادلدرسة يشمل ملف األنشطة التعليمية ومهارة قراءة القرآن وكتابتو وتقييم
ادلوقف وإرشاد الرفاق واالمتحان لنصف الدور واالمتحان النهائي .ىذا يساير ما ح ّققتو ادلدرسة
اإلعدادية احلكومية تولونج أغونج كادلدرسة الدولية ،حيث كانت مطلوبة للحصول على معيار النتيجة
األدىن اليت قررهتا ادلدرسة نفسها ،وىي  .80ىذه ادلتطلبات تدافع ادلدرسُت على رفع نتيجة الطلبة إىل
األحسن أو احلصول على معيار النتيجة األدىن على األقل ،ولو كانت زبالف التقييم الشامل.
قراءة القرآن وكتابتو جزء رئيسي يف التقييم الشامل ولكن ادلدرسُت يف ادلدرسة اإلعدادية
احلكومية  3تولونج أغونج يعطون النتيجة إىل صبيع الطلبة ولو كان بعضهم ال يستطيعون قراءة القرآن
وكتابتو .ذلك ألن بعضهم يعتنقون دينا غَت اإلسالم .واختالف األديان بُت الطلبة يدافع ادلدرسُت على
إتاحة نتيجة الرضبة.
بناء على البيان السابق ،كانت خصائص التقييم الشامل ىي )1 :الًتكيز إىل ادلادة الرئيسية أو
ادلهارات اخلاصة؛  )2التقييم العميق؛  )3سهولة األداء يف الفصل؛  )4الًتكيز إىل جودة احلاصل
الدراسي وادلهارات؛  )5تنمية السيطرة على ادلواد الدراسية؛  )6ذبهيز األساليب ادلتنوعة اليت ديكن
الطلبة إظهار قدرتو بعد متابعة الدراسة؛ و )7إعطاء تقدير النتيجة الذي يتناسب حبقيقة الواجب
(مون.)3-2 :2005 ،
 -2صناعة ادلالحظة اليومية
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ادلالحظة اليومية وسيلة اإلتصال بُت ادلدرسُت يف ادلدرسة والوالدين يف البيت .وىي تفيد
لتسجيل أنشطة الطلبة يف البيت والوالدان يوقّعان على ورقة ادلالحظة .وتوقيع الوالدين على الورقة سبثيل
من اشًتاكهما ومراقبتهما ألوالدىم .ذلك دلا كان التقييم الشامل يهتم الطلبة ليس يف ادلدرسة فحسب
بل يف احلياة الواقعية ،يف البيت واجملتمع.
 -3صناعة الرموز اخلاصة يف التقييم
لصون موضوعية التقييم ،يلزم للمدرس ان يصنع رموزا خاصة داللة للطلبة بادلهارات ادلتفوقة.
مثال ذلك رمز الزيادة ) (+للطلبة ادلتفوقُت ورمز حرف ) (tللناقصُت أو للطلبة الذين يشعرون الصعوبة
يف التعليم ونيل ادلهارات ادلعينة .من فوائده يكون للمدرس تسجيالت كاملة حول أنشطة الطلبة يف
الفصل ،مثل احلضور ،وعرض السؤال واجلواب ومساعدة زمالئو على حل ادلشكالت الدراسية .وبو
يعرف ادلدرس ما يلزمو الفعل ألفراد الطلبة من حل مشكالت التعليم.
 -4إنشاء تعليم الرفاق كادلقيّم
تعليم الرفاق يساير دبا فالو أومايل وفَتث ( )268 :2006إن التقييم الشامل يشمل)1 :
تقييم العمل؛  )2ادلالحظة وعرض األسئلة؛  )3تقدًن ادلقالة وادلباحثة؛  )4ادلعرض؛  )5التجربة
وادلظاىرة؛  )6القصة؛  )7التقييم الذايت بالطلبة؛ و )8ملف األنشطة التعليمية واجمللة.
تعليم الرفاق والتقييم الذايت بُت الطلبة من األدوات التقييمية اليت استخدمتها ادلدرسة اإلعدادية
احلكومية  1تولونج أغونج يف التقييم الشامل .يرجى من التقييم الذايت ترقية ضباسة الطلبة على التعلم
وترقية إصلازىم عن طريق التعليم الشامل .وإن كان ادلدرس ال يفعل ىذا التقييم ،كان الطلبة مل حياولوا
على ترقية أنفسهم يف التعلم.
-5

صناعة ادلالحظة ”“anekdot

التقييم الشامل يسمى أيضا بالتقييم ادلبٍت على نشاط الطلبة يف احلجرة الدراسية .لذلك ،يلزم
للمدرس ان يالحظ ويكتب صبيع أنشطة الطلبة يف الفصل إما يتعلق بأدائهم ودافعية التعلم والقدرة
وتقدًن ادلقاالت أو إما بادلهارات األخرى .ىذا خيالف التقييم التقليدي حيث يقيس إصلاز الطلبة إال
من الناحية ادلعرفية.
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التقييم التقليدي الذي يركز إىل اجملال ادلعريف ،يثَت ادلدرسُت ورؤيس ادلدرسة والوالدين يف إجبار
الطلبة على أن يشًتكوا يف الدروس اإلضافية وخاصة للدروس الىت ستحتمن يف االمتحان الوطٍت ،ألهنم
خيافون أن يفشل الطلبة يف االمتحان الوطٍت .ومن شر عواقبو قد شاع اخلداع فرديا أو صباعيا لدى
ادلدرسُت ورئيس ادلدرسة من أجل صلاح الطلبة فيو.
لتقليل عيوب التقييم التقليدي ،فيلزم للمدرس ان يستخدم ادلالحظة اليومية أو ما يسمى ب
” .“anekdotىذه ادلالحظة تسجل صبيع أنشطة الطلبة واشًتاكهم يف األنشطة الدينية .لقد اضلرفت
ىذه احملاوالت عن حقيقة التعليم وأغراضو ،حيث كانت الًتبية الكاملة ذلا ثالثة مداخل ،وىي)1 :
معرفة ادلعروف؛  )2الشعور وحب ادلعروف؛ و )3العمل بادلعروف .معرفة ادلعروف ليست من العسَت
ألهنا تتعلق باجملال ادلعريف .وادلراد بالشعور وحب ادلعروف ىو إثارة النفس على حب ادلعروف والشعور
بالسرور بادلعروف .وادلراد بالعمل بادلعروف ىو تعويد الطلبة على العمل باخلَت حىت يصبحوا متعودين
يف اخلَتات.
خلق الطلبة الصاحلُت ليس من اليسَت ،بل حيتاج إىل التدريب ادلستمر وصرب شديد .لذلك،
إحضار الًتبية الشاملة من األمور ادلهمة إلنشاء شخصية الطلبة الكاملة يف العقل والعاطف واالجتماع،
واألىم من ذلك ،إنشاء الطلبة الذين يعرفون رّهبم الذي خلقهم والعادلُت.
بناء على البيان السابق ،فالبد لألىداف التعليمية أن تشمل القيم الفلسفية والنفسية
واالجتماعية والفردية والثقافية (سكماديناتا .)27 :2005 ،ويف الوجهة اإلسالمية ،الًتبية ىي
زلاوالت على خلق اإلنسان الذي يتخلق باألخالق الكردية وترقية ادلعرفة والتدريب .لذلك ،كانت
أغراض الًتبية ىي إنشاء اإلنسان الكامل.
 -6تنفيذ مثايل التقييم
إحدى األساليب اليت يستخدمها مدرس الًتبية اإلسالمية صبع التقييم التقليدي والتقييم
الشامل .التقييم التقليدي يركز إىل تقييم اجملال ادلعريف والتقييم الشامل يشمل صبيع األنشطة التعليمية.
التقييم الشامل يسجل البيانات األصلية والتقييم التقليدي يًتكز إىل خصائص النتيجة األدىن.
يف الواقع ،أن نظام التقييم الذي يستخدمو ادلدرس ورئيس ادلدرسة يف احلقيقة مل تزل تستخدم
التقييم التقليدي .يبدو ىذا من األسئلة اليت ربتاج إىل األجوبة القصَتة ،واألجوبة الذاتية أو اخليارات
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البديلة وتقييم الواجبات ادلعينة اليت ال يعملها الطلبة يف عملية التعليم .ومل يزل ىذا التقييم يقيس اجملال
ادلعريف بل يف ادلستوى ادلنخفض ،وىو ناحية الذاكرة والفهم وال يعطى ادلدرس األسئلة لقياس اجملال
الوجداين حول التعليم .وىذا التقييم ال يقيس صبيع مهارات الطلبة .ألن ادلدرسُت واآلباء يرون أمنا إذا
كان الطلبة غَت ناجحُت يف االمتحان فيشعرون بأهنا زلنة كبَتة.
التقييم الشامل يف احلقيقة قد قررتو الوزارات للشؤون الًتبوية والثقافية رقم  20سنة  2007عن
معيار التقييم الًتبوي الذي يشمل :االختبار التحريري واالختبار الشفهي وادلمارسة واألداء وادلالحظة
خارج التعليم وخارجو والواجبات فردية كانت وصباعية.
 -7تغيَت برادجيماتية ادلدرسُت والوالدين
الربادجيماتية ىي وجهة النظر اليت ربققت يف نفس الفرد .والربادجيماتية العلمية عند طومس
كوحن ( )10 :1996مستوى احلصول على ادلعرفة الشاملة يف عصر زلدود عن ادلشكالت وحلها
لدى الباحثُت .والربادجيماتية ادلستخدمة لتعليم الًتبية اإلسالمية يف ادلدارس ىي الربادجيماتية اآللية ،ذلا
خصائص )1 :العمل ادلبٍت على ادلاكينة؛ و )2العمل ادلبٍت على ادلنظمة .والربادجيماتية اآللية ترى أن
احلياة تتكون من نواح كثَتة والًتبية تًتكز إىل غرس القيم احليوية اليت تتحرك حسب وظائفها يف احلياة.
واإلسالم يرى أنو يلزم على الًتبية تستخدم الربادجيماتية الكلية (حيث يتكون من األجزاء
ادلركبة) .بعبارة أخرى ،أن الًتبية اإلسالمية وحدة متماسكة تتأسس على القرآن والسنة النبوية .ويرجى
بو توحيد القيم اإلسالمية واخللقية وخلق اإلنسان الذي يسيطر العلوم والتكنولوحيا (مهيمن:2002 ،
.)48
انطالقا من االفًتاض أن احلياة ىي الًتبية والًتبية ىي احلياة ،فنعرف أن الًتبية تشمل صبيع
مشكالت احلياة وسبثل السلوك اإلسالمي وادلهارات للمسلمُت .ىناك اختالف بُت أغراض الًتبية
اإلسالم والًتبية ادلتخصصة (ادلهنية) .أغراض الًتبية اإلسالمية سبيل إىل غرس روح الدين واالستعداد
الروحي للحصول على ما وراء اخلربات ) .(transendentalلذلك ،أمسى ىدف من الًتبية اإلسالمية مل
يتوقف إىل ناحية العلوم والتكنولوجيا بل لغرس الناحية اإلنسانية حىت يكون اإلنسان مسلما مطيعا وذا
خلق عظيم (فجر .)157 :1998 ،وأما الًتبية ادلتخصصة (ادلهنية) فهي سبيل إىل ناحية العلوم
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وادلهارات ادلتخصصة حسب حوائج اجملتمع والشركة .تًتكز األىداف إىل الناحية ادلعرفية واحلركية ال إىل
الناحية الروحية أو الوجدانية والشخصية.
ادلناىج الدراسية من عناصر الًتبية الرئيسية يف الًتبية وتؤثر إىل صبيع األنشطة الًتبوية .لذلك،
يلزم للمدرس أن يعرفها ويفهمها باجليد ويطبّقها يف رلال التدريس .وادلدرس حيدد األغراض والطريقة
واألساليب والوسائل ادلعينة واالختبار .وادلناىج الدراسية ليست عشواعية بل تتأسس على أربعة أشياء:
 )1فلسفة الشعب اإلندونيسي ،وادلدرسة وادلدرس؛  )2التوقعات وحوائج اجملتمع؛  )3ادلالءمة بُت
ادلناىج الدراسية والطالب؛ و )4تقدم العلوم والتكنولوجيا (أضبد.)62 :1998 ،
ج -العراقيل يف تنفيذ التقييم الشامل يف الًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة
 )1متطلبات معيار أقل التحصيل الدراسي )(KKM
معيار أقل التحصيل الدراسي قد قررتو ادلدرسة ،وادلدرس ال يستطيع أن يدرس عشوائيا حسب
إرادتو .وإذا كان معيار أقل التحصيل الدراسي يتأسس على معرفة الطلبة األوىل والدوافع ومستوى
الصعوبات فذلك ىو أحسن ،بل الواقع ،كان تقدير معيار أقل التحصيل الدراسي قد قّرره رئيس
ادلدرسة .فادلدرسون حياولون على أن يأتوا هبذا التقدير وإن مل ينالوا عليو فهم يرفّعون نتيجة الطلبة
ليحصلوا عليو.
وفقا للمالحظة وادلقابلة يف ميدان البحث ،جيد الكاتب أن ادلدرسُت ال يرضون بادلعيار الذي
خيالف الواقع .إذا كان ادلعيار عاليا يرجى أن تكون دافعية ادلدرس كذلك عالية .بل الواقع ،كان
التدريس يًتكز إىل إهناء ادلواد الدراسية ال إىل جودة احلاصل الدراسي وال إىل جودة عملية التدريس.
بعبارة أخرى ،جيرى التدريس يتوقف على اجملال ادلعريف .ىذا ىو السبب الذي يعرقل تطبيق التقييم
الشامل يف ادلدرسة.
كان درس الًتبية اإلسالمية خيتلف عن غَته .الطالب الذي يعرف أركان اإلديان واإلسالم قد ال
يصلي جيدا ومتدائما يف العبادة اليومية .لذلك ،كان التقييم الشامل يف ىذا الدرس صعبا للتطبيق ألن
صبع ادلعلومات عن أنشطة الطلبة يف البيت ليس من اليسَت.
 )2متطلبات رئيس ادلدرسة والوالدين
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التقييم الشامل الذي يتالءم دببادئو األساسية صعب للتنفيذ يف ادلدرسة .ذلك دلا كانت ادلدرسة
تصدر القرار ادلضاد العملي سرا وعالنية .وأىم األسباب ىي احملافظة على صيت ادلدرسة وأراء
اجملتمع ،حيث كان صيتها يف الدرجة العالية وصلاح الطالب صبيعهم يف االمتحان وخاصة االمتحان
الوطٍت.
ىذا الواقع خيالف أغراض الًتبية اإلسالمية ،ألهنا تريد أن يكون الطلبة أفرادا صاحلُت ال
التعصب وعدم التسامح وإضعاف األخوة بُت ادلتدينُت .لذلك ،كانت أغراض الًتبية
يظهرون ضباسة ّ

اإلسالمية غرس األخوة اإلنسانية يف العبادة والوطن والدين والنسب.

 )3متطلبات ادلراحل الًتبوية الالحقة
تعد سببا آخر تؤثر يف صعوبة تنفيذ التقييم الشامل يف
متطلبات ادلراحل الًتبوية الالحقة ّ
ادلدرسة .ادلؤسسة الًتبية تطلب النتيجة العالية لدى الطلبة .لذلك ،كان ادلدرسون حياولون على أن يأتوا
هبذا التقدير وإن مل ينالوا عليو فهم يرفّعون نتيجة الطلبة ليحصلوا عليو .وادلدرسة تقبل الطلبة اجلدد
بالنسبة إىل نتيجتهم يف الشهادة وال يهتمون بادلهارات األخرى.
نظرية تعدد ادلهارات ) (multiple intelligencesيف احلقيقة تقول لنا عن عدة نقاط مهمة،
وىي )1:لكل فرد شبان مهارات؛  )2كل فرد يستطيع أن ينمي مهاراتو إىل ادلستوى العايل يف كل
رلال؛  )3صبيع ادلهارات قد تعمل معا ،مثال ذلك حينما يرفس ادلرء الكرة (kinesthetic
 ،(intelligenceتوجيو النفس يف ادليدان ) )spatial intelligenceوعرض االحتجاج إىل احلاكم
) ،(linguistic and interpersonal intelligenceو )4ىناك طرق كثَتة لًتقية صبيع ادلهارات ،فادلرء
الذي ديتلك ادلهارة اللغوية فال يستحيل لو الشعور بادلشكلة يف الكتابة بل ىو طالق يف اخلطابة
والتكلم.
نظرية تعدد ادلهارات تؤدي إىل إنشاء الطلبة يف صبيع نواحيها يف اخلطط التعليمية واألداء
التعليمي واالختبار .إنشاء الطلبة يف صبيع نواحيها من األمور ادلهمة وال سيما إلعدادىم على مواجهة
التحديات يف حياهتم.
 )4عدم احلصول على معيار التعليم يف ادلرحلة الًتبوية السابقة
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عدم احلصول على معيار التعليم يف ادلرحلة الًتبوية السابقة تؤثر سلبيا يف عملية التعليم يف ادلرحلة
الالحقة .كثَت من الطلبة ادلتخرجُت من ادلدرسة االبتدائية مل يقدروا على قراءة القرآن ولو صبلة قصَتة
حينما يلتحقون بادلدرسة اإلعدادية .إذن ،تظهر ىذه العيوب يف مهارهتم يف قراءة القرآن الكرًن .مع أن
الطلبة يلزم عليهم أن يقدروا على قراءة القرآن الكرًن بعد أن زبرجوا يف ادلدرسة االبتدارئية.
معيار الكفاءات ىي قياس الكفاءة األدىن الذي يلزم على الطلبة أن حيصلوا عليو طوال الدراسة
اخلرجيُت فهو قياس مهارات اخلرجيُت اليت تشمل ادلهارات
يف مرحلة دراسية .وأما معيار كفاءات ّ

اخلرجيُت
ادلعرفية ،وادلهارات الوجدانية وادلهارات احلركية .قال مهيمن ( )230 :2005معيار كفاءات ّ
ىو رلموعة ادلهارات ادلعينة اليت تظهر باحلاصل الدراسي .ويلزم ىذا ادلعيار أن يكون أساسا لوضع
القرار للمدرسُت وأعضاء الشؤون اإلدارية والطلبة والوالدين .يفيد ىذا ادلعيار أساسا للتقييم ومالحظة
عملية احلاصل الدراسي وتقدم الطلبة.
 )5عملية التدريس غَت الواقعية
التقييم الشامل عائد إىل الظروف أو سياق احلياة الواقعية الذي حيتاج إىل عدة ادلداخل حلل
ادلشكالت .ذلك دلا ديكن للمشكالت حلها بأكثر من مدخل بل بعدة مداخل .ويف الظروف
التعليمية ،كان التقييم الشامل يفيد للمراقبة والقياس وتقييم صبيع نواحي احلاصل الدراسي اليت تشمل
اجملال ادلعريف واجملال احلركي واجملال الوجداين.
قال حارت ( )1994إن التقييم الشامل يدعو الطلبة لالشًتاك يف الواجبات الواقعية ادلفيدة.
ومن أنواع التقييم الشامل عند ىبّارد ( )2000ىي )1 :تقييم العمل؛  )2ادلالحظة واألسئلة؛ )3

تقدًن ادلقالة وادلناظرة؛  )4االستقصاء؛ و )5ملف األنشطة التعليمية واجملالت .وذىب إليو دافد
جونسون وروجَت جونسون ( )2002أنو قال إن التقييم الشامل يطلب من الطلبة ان يظهروا ادلهارات
يف احلياة الواقعية.
 )6قلة األسوة من ادلدرسُت
توجيو التقييم الشامل إىل خلق الثقافة اخللقية يف العامل الًتبوي يتحقق بادلدخل التعويدي
وادلدخل القدوي ،حيث كان ادلدرس يدعو الطلبة باألساليب اللطيفة واللينة .وادلدرس يستطيع أن
يبتكر إلنشاء القيم الدينية يف ادلدرسة أو يعمل ما يؤدي إىل الوصول إىل األغراض ادلثالية.
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ىناك أربعة مداخل لتكوين األخالق الكردية ،وىي:
أوال :ادلدخل التعليمي البنيوي ) ،(instruktif-strukturalوىو إسًتاتيجية تكوين شخصية
الطلبة يف ادلدرسة تطبيقا لقرار رئيس ادلدرسة الذي يهتم بصدر تنوع األنشطة الدينية وذبهيز التسهيالت
الدافعة اليت تؤدي إىل إنشاء الشخصية الكاملة .بعبارة أخرى ،يصدر ىذا ادلدخل من "األعلى إىل
األدىن" أي األنشطة الدينية على قرار رئيس ادلدرسة.
ثانيا :ادلدخل الرمسي اإلضايف ) ،(formal-kurikulerوىو إسًتاتيجية تكوين شخصية الطلبة
يف ادلدرسة عن طريق تكامل الشخصية ادلرجوة بعملية التعليم والتعلم وترقيتها يف صبيع ادلواد الدراسية.
بعبارة أخرى ،إن ىذا ادلدخل يتيح للمدرس أن يدور دورا ىاما يف غرس القيم اخللقية يف صبيع ادلواد
الدراسية.
ثالثا :ادلدخل ادليكانيكي ادلتفرع ) ،(mechanic-fragmentedوىو إسًتاتيجية تكوين
تعد وسيلة لغرس
شخصية الطلبة اليت تتأسس على االفًتاض أن احلياة تتكون من عدة نواح ،والًتبية ّ
قيم احلياة وتنميتها حسب وظيفتها .وربقيق ىذا ادلدخل يف ادلدرسة بإنشاء كمية األنشطة الالصفية
ونوعيتها اليت تًتكز إىل القيم واخللق.
رابعا :ادلدخل العضوي النظامي ) ،(organic-systemicوىو الًتبية اخللقية ىي وحدة متماسكة
رباول على إنشاء آراءىم يف احلياة اليت تتأسس على القيم واخللق وربقيقها يف السلوك اليومية ومهارات
احلياة اخللقية جلميع أعضاء ادلدرسة.
 )7قلة حصة تعليم الًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة
أمسى ادلشكالت يف صعوبة تنفيذ التقييم الشامل ىي قلة حصة تعليم الًتبية اإلسالمية يف
ادلدرسة .كان درس الًتبية اإلسالمية اليوم يدرس مرة واحدة يف األسبوع طوال حصتُت دراستُت .ذىب
إىل ذلك أحد مدرسي الًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة اإلعدادية احلكومية  3تولونج أغونج.
يلزم للحكومة أن تستجيب ىذا الواقع بزيادة احلصة الدراسية دلواد الًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة.
وقد ذكر يف قرار الوزارة للشؤون الًتبوية والثقافية رقم  54سنة  2013عن معيار كفاءات اخلرجيُت أن
التقييم الًتبوي يًتكز إىل ثالث نواح ،وىي الناحية ادلعرفية والناحية السلوكية والناحية ادلهارية.
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النتيجة
 ذلك دلا كان معيار أقل التحصيل،كان التقييم الشامل يف احلقيقة صعبا للتنفيذ يف ادلدرسة
الدراسي اليت قد قررتو ادلدرسة ال يساير مع ادلبادئ الصحيحة حىت يكون احلصول عليها كذلك صعبا
 حيث كان، كان أثر رئيس ادلدرسة يف ترقية صيت ادلدرسة كذلك قويا، إضافة إىل ذلك.وليس واقعيا
احلصول على مسو معيار أقل التحصيل الدراسي يؤثر يف صعوبة تنفيذ التقييم الشامل دلدرسي الًتبية
) ش ّفافية نظام1 : ىناك عدة أساليب يلزم للمدرس تنفيذىا وىي، وحلل ىذه ادلشكالت.اإلسالمية

) تنمية تعليم الرفاق4 ) صناعة الرموز اخلاصة؛3 التقييم يف بداية الدراسة؛ صناعة ادلالحظة اليومية؛
.) تغيَت برادجيماتية ادلدرسُت والوالدين6“؛ وanekdot” ) صناعة ادلالحظة5 كادلقيّم؛
التقييم الشامل نظريا يساعد على تكوين شخصية الطلبة الكاملة ألنو يتأسس على عملية
 يستطيع ادلدرس أن يقيس صبيع قدرة الطلبة من الناحية ادلعرفية والسلوكية، لذلك.التعليم الواقعي
، وىذه النتيجة تساير مع ما قالو مولَت عن التقييم الشامل.وادلهارية حىت يكون التقييم واقعيا وموضوعيا
حيث يقول إنو جيب للتقييم أن يستخدم القياس والطريقة والصفات اليت تالئم باخلصائص وخربات
.دراسة الطلبة
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TRANSLITERATION GUIDLINES
Arabic-Latin transliteration was used in the Jurnal Pendidikan Islam based on
the Library of Congress model;

b

=

ب

dh

=

ذ

ṭ

=

ط

l

=

ل

t

=

ث

r

=

ر

ẓ

=

ظ

m

=

و

th

=

ث

z

=

ز

„

=

ع

n

=

ن

j

=

ج

s

=

س

gh

=

غ

w

=

ً

ḥ

=

ح

sh

=

ش

f

=

ف

h

=

ه

kh

=

خ

ṣ

=

ص

q

=

ق

„

=

ء

d

=

د

ḍ

=

ض

k

=

ك

y

=

ي

Short vowel

a

= __

;

i

= ــِـ

u = ـــ

;

ī

= ـِـى

ū = ٌـــ

;

aw

= ٌـَـ

َ_
Long vowel

ā

Diphthong

ay

= ـَا
= أي

Note:

1. A word that ends with a ta marbūthah ( )ــتis transliterated with or without
“h”; if the word is the first part of a construct phrase, the ta marbūthah is
transliterated into “t”.
2. An article alif-lām ( )الis transliterated into al-; if it takes place after a
preposition, the article alif-lām is transliterated into l-.
3. A Qur‟anic verse is transliterated according to its pronunciation.
Example:
a. Arabic word in general:
أىهيت
= Ahliyyah atau ahliyya
سٌرةانبقرة
= Sūrat al-Baqarah
أىمانسنتًانجماعت
= Ahl as-sunnah wa l-jamā‘ah
b. Qur‟anic verses:
ياأيياانناس
= Yā ayyuha n-nās
ذنلانكتابالريةفيو

= Dhālika l-kitābu lā raiba fīh

