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 خبية اإلسالميةتلا يف: التقؾيؼ 15
 ياسخ خمف رشيج عمي الذجيخي األستاذ الجكتؾر 

 :التقؾيؼ 
  :مذتق مغ الفعل َقّػـ، ؼيقاؿ: قّػـ السعػج بسعشى أصمحو، ويقاؿ: َقّػـ الذيء لغًة

والدمعة بسعشى َبّيغ ؾيستيا، وجاء التقػيع بسعشى حداب الدمغ والدشيغ، والذيػر، واألياـ، 
 (2/867مػاقعيا وبياف ضػاىخىا. )السعجع الػسيط: وتقػيع البمجاف: تعشي تحجيج 

 ىػ الذخز الحي يقـػ بتحجيج ؾيع األشياء وأثسانيا، والرػاب والخصأ فييا. والسقؾ ِّم

 :اصظالحًا  
 ( 1556عخفو بمؾم )Bloom :  عسمية إصجار الحكع عمى ؾيسة ألجل غخض

يخىا، معّيغ أو الحكع عمى مجسػعة أفكار أو حمػؿ أو شخؽ أو مػاد أو غ
وتتزسغ ىحه العسمية مجسػعة معاييخ تحكع عمى مجى دقة ىحه األمػر. 

(Bloom:pp1_16) 
 :عسمية مشيجية تتزسغ جسع السعمػمات الكسية  عخفو الخؾالجة وعيج بأنو

والكيؽية عغ سسة معيشة، ثع استخجاـ ىحه السعمػمات في إصجار حكع عمييا في 
 (943لجة وعيج: ضػء أىجاؼ ومعاييخ محجدة مدبقًا. )الخػا

 :عسمية يعخؼ بو القائسػف عمى أمخ التعميع مجى ما  عخفو أبؾ الييجاء بأنو
حققو الصالب خالؿ دراستو، والسدتػى الحي وصل إليو وتقجمو، ومجى اكتدابو 

 (963السعمػمات والسيارات التي تمقاىا. )أبػ الييجاء: ص
  :راسة العسمية التعميسية، الحقل مغ السعخفة الحي ييجؼ إلى دعخفتو دورزة بأنو

ووصفيا والحكع عمى مجى جػدتيا ونجاحيا، واتخاذ القخار السشاسب بذأنيا بػية 
اتخاذ اإلجخاءات الفعمية التي تعسل عمى تقػية نقاط القػة، وإصالح نقاط 

 (44الزعف. )دورزة: ص
  :عبارة عغ عسمية تذخيز وعالج ووقاية، وىػ عسمية عخفو جامل بأنو((

 (963جيج مجى تحقق األىجاؼ التخبػية((. )جامل: صمشطسة لتح
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 :الحكع عمى الصمبة مغ حيث مجى اقتخابيع وبعجىع عغ  عخفو دمحم بأنو((
السدتػيات واألىجاؼ التي يجب أف يكػنػا عمييا في نسػىع العقمي والجدسي 

 واالجتساعي والتحريمي.
ائل السعيشة الحكع عمى مجى سالمة شخائق التجريذ والػس ويقرج بو أيزًا:

والسشاىج الجراسية، لمعسل عمى اصالح أي اعػجاج فييا أو انحخاؼ عغ 
 (983أىجافيا((. )سساح رافع دمحم، تجريذ السػاد الفمدؽية، ص

 :عسمية معقجة يقرج بيا )التعخؼ عمى  عخفو عبج الخحسؽ صالح عبج هللا بأنو
تو بالشطخية مجى تحقيق األىجاؼ(. )عبج هللا، السشياج الجراسي اسدو وصم

 (941التخبػية اإلسالمية، ص

(314ومؽ خالل التعاريف السحكؾرة يسكششا القؾل:  )أبؾ سخحان: ص   

ضخورة ؾياـ العسمية التقػيسية لمتأكج مغ مجى تحقق األىجاؼ التخبػية التي تع  .1
 وضعيا مدبقًا. 

التخبػية ت اضخورة تػّفخ السعمػمات الالزمة الستخجاميا في التػصل إلى القخار  .2
 الدميسة.

عجـ تػقف التقػيع عشج حج بياف ؾيسة الذيء، بل البّج مغ الدعي إلى إصالحو  .3
 وتعجيمو والحكع عميو.

  (413)عيج، التقػيع في عمـػ الذخيعة: صوالتقؾيؼ التخبؾي يتزسؽ العشاصخ التالية: 

 ضاىخة معيشة مػضػع الشطخ. .9
 معمػمات وصؽية أو كسية، أو وصؽية وكسية معًا. .2
 معاييخ محجدة. .9
 اصجار أحكاـ بشاًء عمى كل ما سبق. .4

 يدتسخ مع العسمية التجريدية ابتجاًء مغ التخصيط لألىجاؼ إلى تقػيسيا. فالتقؾيؼ

إلى تقجيخ اإلنجاز وؾياسو ثع الحكع عميو، عمى أسذ معيارية محجدة  ويخمي التقؾيؼ
  ( 217ودمحم: صويدتيجؼ التحديغ والتصػيخ في عسمية التعميع والتعمع. )دمحم 
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  :التقؾيؼ، التقييؼ، القياس، االمتحان، االختبار 

 التقػيع عخفشا معشاه لغًة واصصالحًا.

فيي كمسة مدتحجثة عمى غيخ ؾياس، شاع استعساليا عمى المداف العخبي، وفي  أما التقييؼ
وإلحاقيا الكتابات والسؤلفات، مسا حجا بسجسع المغة العخبية بالقاىخة إلى إجازة استعساليا، 

ـ، وإنيا تعشي التقػيع، ومعشاىا جعل ؾيسة لمذيء. )عبيجات، الؿياس والتقػيع التخبػي:  بسذتقات قػَّ
  (62ص

وىشاؾ مغ يفيع عسمية التقػيع عمى أنيا محرػرة في وضع درجة معيشة، أي اف التقػيع بيحا 
د العخبية تفيع التقػيع السعشى مخادؼ في السعشى لمؿياس، وال تداؿ السجارس في العجيج مغ البال

عمى ىحه الذاكمة، وربسا كاف الدبب في ذلظ نطاـ االمتحانات الحي ال يعتخؼ إال بسا يكتبو 
 الصالب عمى ورقة االمتحاف.

ومع اف الؿياس وسيمة مغ وسائل التقػيع إال أنو مغ الخصأ وضع االثشيغ في كفة واحجة، 
إصجار حكع عمى ؾيسة ما يػصف. )مجاور:  فالؿياس ييتع بالػصف بيشسا يشصػي التقػيع عمى

  (432السشيج الجراسي، ص

( التي يحرل عمييا الصالب في مقخر العمػـ درجة صساء ال تفيجنا كثيخًا، إذ قج 17فالجرجة )
( 64تكػف أعمى درجة أو أدنى درجة، وىي درجة أدنى مغ درجة الشجاح عشجما تحجد الجرجة )

( لحج أدنى 14تكػف ؼيو قػة الحج األدنى عشجما تكػف الجرجة )لحج أدنى الشجاح في الػقت الحي 
لمشجاح. وىكحا يتزح ترػر السفيػـ الزيق لمتقػيع، فالسخبي يحتاج إلى معمػمات أخخى غيخ 
الجرجة التي يحرل عمييا مغ الؿياس، بل قج يدتغشي السخبي في بعس مػاقف التقػيع عغ 

 (941الؿياس. )عبج هللا، السشياج الجراسي، ص
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 وتشحرخ أىؼ الفخوقات بيؽ القياس والتقؾيؼ في الشقاط اآلتية:

ييتع الؿياس بػصف الدمػؾ، أما التقػيع فانو يحكع عمى ؾيستو، وعميو فالؿياس يتزسغ  .9
اىتسامًا بػسائل وصف الدمػؾ بغس الشطخ عغ ؾيسة ما يػصف، أما التقػيع فيتزسغ 

 تصبيقيا وتقجيخ أثخىا.اىتسامًا بالسعاييخ وبسجى صالحيتيا ووسائل 
يقترخ الؿياس عمى التقجيخ )الػصف( الكسي لمدمػؾ، أما التقػيع ؼيذتسل عمى التقجيخ  .2

الكّسي والتقجيخ الشػعي السدمػؾ، كسا يذتسل عمى حكسًا يتعمق بؿيسة ىحا الدمػؾ، مسا 
 يذيخ إلى اف التقػيع أكثخ شسػاًل مغ الؿياس.

لكّشو أقل مشو ؾيسة مغ الشاحية التخبػية نطخًا، ألف الؿياس أكثخ مػضػعية مغ التقػيع، و  .9
معخفة الشتائج بجقة ومػضػعية مغ غيخ تقجيخ لؿيستيا ال يعشي شيئًا أما إذا فّدخت 
الشتائج وقجرت ؾيستيا في ضػء معاييخ محجدة واتخحت نتائج ىحا التقػيع بػصفيا أساسًا 

بيخة، وىحا ما تقػـ بو عسمية لسداعجة التالميح عمى الشسػ فإنيا تربح ذات فائجة ك
 (269_ 262التقػيع. )دمحم زياد حسجاف، تقييع السشيج، ص

ؼيعشي لغًة مغ محغ، ؼيقاؿ: محغ فالنًا بسعشى: جّخبو، واالمتحاف بسعشى: أما االمتحان 
 االختبار واالبتالء، ولقج ورد ذكخ االمتحاف في القخآف مختيغ. 

، مأخػذ مغ خبخ، يقاؿ خبخ الذيء، بسعشى: عخؼ خبخه معشاه: االمتحاف واالبتالء واالختبار
.  واالبتالء بسعشى: االختبارلغًة مغ بال، ؼيقاؿ بال الخجل بسعشى: اختبخه،  واالبتالءعمى حؿيقتو، 

 ( 9/89)السعجع الػسيط، 

 فاالمتحاف واالختبار واالبتالء اصصالحات شاع استعساليا بسعشى واحج.

 )اختبارات(. وفي الؾسط التخبؾي ات( مرصمح )امتحان السذيؾر مشيا

يدتعسل البعس مرصمح )امتحانات( أو )اختبارات( ويخيج مشيا مرصمح التقػيع، غيخ اف 
وفي الحقيقة ىحا االستعساؿ غيخ دقيق، ربسا يكػف مغ باب اشالؽ مجازي لمجدء وإرادة الكل، 

  ان بيؽ السرظمحيؽ فخوق مشيا:

 ل ىي وسيمة مغ وسائل التقػيع، وليذ ىي التقػيع.أف االمتحانات أو اختبارات التحري .9
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فيػ جدء ال يتجدأ مغ أما التقؾيؼ اجخاء نؿيذ بو مدتػى التمسيح مغ جانب ما،  االمتحان .2
السشطػمة التعميسية ويدتسخ معيا وييجؼ إلى إعصاء صػرة شاممة لشسػ التمسيح في جسيع 

 الشفدية وغيخىا.الجػانب السعخؼية والػججانية السيارية واالجتساعية و 
عسمية تعاوف تذتخؾ ؼيو جسيع  نجج التقؾيؼيقػـ بو السعمع فقط في حيغ  االمتحان .9

 األشخاؼ السؤثخة والستأثخة بالعسمية التعميسية.
فعسمية  أما التقؾيؼعسمية ؾياسية نؿيذ مجى كفاية الفخد في أحج الشػاحي،  المتحانا .4

غ الحالة الخاىشة فإنيا تكذف عغ ؾياسية عالجية، فيي إلى جانب إعصائيا صػرة م
مػاشغ القػة والزعف في العسمية التعميسية واساليبيا، وتقتخح العالج السشاسب. )وىيب 

 (    219_ 214سسعاف، ورشجي لبيب، دراسات في السشاىج، ص
  :)التقؾيؼ في الكتاب )القخآن الكخيؼ 

التقػيع السشاسب لكل مشيا، تعخض القخآف الكخيع لشساذج متعجدة مغ السػاقف التعميسية، و 
ومغ السػاقف التعميسية ما يكػف تقػيسيا في الحياة الجنيا، ومشيا ما يكػف تقػيسيا في اليـػ 

 (413اآلخخ.  )عيج، التقػيع في عمـػ الذخيعة، ص

 ومؽ الشساذج التقؾيسية التي وردت في القخآن الكخيؼ: 

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ٱُّٱقاؿ تعالى:  .9

  (91)البقخة/  َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس

تعخض آدـ عميو الرالة والدالـ لسػقف اختباري، وىػ بأف ال يقتخب مغ احجى أشجار 
 الجشة، واالختبار ىػ أحج أساليب أو وسائل التقػيع.

 ( 9/74: انو اختبار مغ هللا تعالى، وامتحاف آلدـ. )تفديخ القخآف العطيع، قال ابؽ كثيخ

  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن  حن جن ٱُّٱقاؿ تعالى:  .2

 (2)تبارؾ/ َّ َّ
فاهلل سبحانو وتعالى قّجر في االزؿ السػت والحياة، وأوجج في الجنيا الحياة والسػت 

السديء.  )الرابػني، صفػة ليستحشكع ويختبخكع أييا الشاس، فيخى السحدغ مشكع مغ 
 (6/93التفاسيخ، 
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أي يعاممكع معاممة السختبخ، فاهلل تعالى عالٌع بالسصيع والعاصي اواًل.  قال القخطبي:
 ( 97/248)تفديخ القخشبي، 

 جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني ُّٱقاؿ تعالى:  .9

 (924)البقخة،  َّ مح جح مج حج  مث هت متخت حت

واالبتالء يعشي االمتحاف واالختبار، وىػ امخ وتعبج، والػضائف التي كمف  قال القخطبي:
يع عميو الرالة والدالـ قاـ بيا كميا وكاف مغ جسمة االختبارات التي  هللا تعالى بيا ابخـا
يع عميو الرالة والدالـ ذبح ولجه. )القخشبي، الجامع ألحكاـ  امتحغ هللا تعالى بيا ابخـا

 (38_2/36القخآف، 

 (98)القمع، َّ جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱؿ تعالى: قا .4
كسا ملسو هيلع هللا ىلص اي إّنا اختبخنا أىل مكة بالقحط والجػع بجعػة رسػؿ هللا  قال أىل التفديخ:

اختبخنا اصحاب البدتاف السذتسل عمى أنػاع  الفػاكو، وكمفشا أىل مكة اف يذكخوا ربيع عمى 
 الفقخاء حقػقيع.الشعع، كسا كمفشا أصحاب الجشة أف يذكخوا ويعصػا 

 
  :التقؾيؼ في الدشة الشبؾية 

عمى ابالغ ديغ هللا تعالى لمشاس كسا امخه هللا تعالى، وتعميع اتباعو ملسو هيلع هللا ىلص حخص الشبي 
يتمػه عمى ملسو هيلع هللا ىلص والسرجقيغ بو ىحا الجيغ بجدئياتو كميا، فكانت اآلية تشدؿ مغ هللا تعالى والشبي 

يتابع حفظ أصحابو، وكاف اوؿ مغ يصبق ملسو هيلع هللا ىلص أصحابو،  ويأمخىع بكتابتيا في السرحف، وكاف 
غ اماـ اصحابو ويأمخىع بسسارسة الذعائخ والعبادات امامو ليتدشى لو تقػيع ما تعمسػه، تعاليع الجي

فالشبي صمى هللا عميو وسمع كاف يػجو الشاس عامة والرحابة خاصة الى االلتداـ بيحا الجيغ، 
نيى عغ الغر ملسو هيلع هللا ىلص انو ال يدكت عغ باشل يخاه اال ويبيغ الحق ؼيو، فالشبي ملسو هيلع هللا ىلص ومغ صفاتو 

خة الصعاـ أصابيا بماًل، ونيى عغ تتبع الشطخة الشطخة عشجما رأى بعس الرحابة عشجما رأى صب
يذجع اصحابو عشجما يخاه يحدغ الترخؼ أو سمػؾ شخيٍق ملسو هيلع هللا ىلص يشطخ الى امخأة، كسا كاف الشبي 

لسعاذ بغ ملسو هيلع هللا ىلص سميع، وىػ بسثابة اصجار حكع لبياف مػشغ القػة في الدمػؾ، كسا في اشارة الشبي 
اليًا الى اليسغ، فقاؿ بعج اف ضخب عمى صجره: )الحسج هلل الحي وفق رسػؿ جبل عشجما ارسمو و 

 رسػؿ هللا لسا يحبو هللا ويخضاه(.
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 في غدو تبػؾ اذ جاء عثساف  وكحلظ عشجما قاؿ في حق عثساف بغ عفاف  
ال يزخ ملسو هيلع هللا ىلص: بثالثسائة بعيٍخ باحالسيا واقتابيا، وبالف ديشار نثخىا في حجخه، فقاؿ رسػؿ هللا 

/ الحجيث رواه التخمحي. واالماـ احسج مغ 943ساف ما فعل بعجىا. )البػشي، فقو الديخة، صعث
 حجيث عبجالخحسغ بغ سسخة( 

 واالمثمة عمى التقؾيؼ في الدشة الشبؾية كثيخة، نحكخ مشيا.

فخد عميو الرالة والدالـ ملسو هيلع هللا ىلص دخل رجل السدجج فرمى ركعتيغ ثع قاـ وسمع عمى الشبي  .9
فخد عميو ملسو هيلع هللا ىلص فإنظ لع ترّل فقاـ الخجل وصمى، ثع سمع عمى الشبي  وقاؿ لو: ارجع فرلّ 

الرالة والدالـ وقاؿ: لو ارجع فرّل فإنظ لع ترّل، وىكحا ثالث مخات، فقاؿ الخجل 
كيؽية اداء ملسو هيلع هللا ىلص والحي بعثظ بالحق ال احدغ غيخ ىحا فعمسشي، فعمسو الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: لمشبي 

الحي ملسو هيلع هللا ىلص ذاف _  باب امخ الشبي ، كتاب اال9/932الرالة. )البخاري، صحيح البخاري، 
 ( 9839ال يتع ركػعو باإلعادة، حجيث )

 حجيث جبخيل _السحكػر سابقًا_ ؼيو مغ السحاكخة واالمثمة والتقػيع لمحفظ دالالت واضحة. .2
  :التقؾيؼ عشج عمساء السدمسيؽ 

اىتع عمساء السدمسيغ بعسمية التقػيع التخبػي اىتسامًا بالغًا لسا ليا مغ اىسية في تصػيخ 
العسمية التعميسية _ التعمسية، وكانػا يشطخوف إلى الصالب نطخة متكاممة ويدعػف الى تحقيق الشسػ 

ج شسمت ولقالستػازف لذخريتو في الجػانب العقمية، والجدسية، والقمبية، واالجتساعية جسيعيا، 
 : مغ الصالب، والسعمع، والكتاب عمى حٍج سػاء.عسمية التقؾيؼ كالً 

  :تقؾيؼ الظالب 

دعا السخبػف السدمسػف الى ضخورة تقػيع الصالب بيغ الحيغ واالخخ وبسا يزسغ تأميغ 
تغحية راجعة تسكغ الصالب مغ معخفة مكانتو العمسية، وتسشح اولياء األمػر فكخة عغ مجى تقجـ 

اضافة الى تعخيف السعمع بسا حقق مغ أىجاؼ  تعميسية عامة وسمػكية، ومجى كفاية ابشائيع. 
 ( 464التعميع وفعاليتو. )عيج، التقػيع في عمـػ الذخيعة، ص

)) ويشبغي لمسعمع اف يصخح عمى اصحابو ما يخاه مغ مدتفاد السدائل  قال الشؾوي:
لظ تخغيبًا لو ولمباقيغ في االشتغاؿ ويختبخ بحلظ افياميع، ويطيخ فزل الفاضل، ويثشي عميو بح
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والفكخ في العمع. وليتجبخوا ذلظ ويعتادوه، وال يعشف مغ غمط مشيع في كل ذلظ، إال اف يخى 
تعشيفو مرمحة لو، واذا فخغ مغ تعميسيع أو الغاء درس عمييع امخىع بإعادتو؛ ليخسخ حفطيع لو، 

 (9/94. )الشػوي، السجسػع، فإف اشكل عمييع مشو شيء ما عاودوا الذيخ في ايزاحو((

))إذا فخغ الذيخ مغ شخح درسو فال بأس بصخح مدائل تتعمق بو  ويقؾل ابؽ جساعة:
عمى الصمبة؛ يتحقق فيسيع وضبصيع لسا شخح ليع((. )شسذ الجيغ، السحىب التخبػي عشج ابغ 

 (949جساعة، ص

ا مخض مخضًا ومغ ذلظ اف االماـ ابا يػسف تمسيح االماـ ابي حشيفة رضي هللا عشيس
شجيجًا، فعاده أبػ حشيفة، وقاؿ لو كشت اؤممظ بعجي لمسدمسيغ، فمسا بخئ ابػ يػسف اعجب بشفدو 
بدبب شيادة شيخو لو، فقعج مجمدًا مدتقاًل لو، ولسا عخؼ ابػ حشيفة ذلظ، أرسل اليو رجاًل 

ؾ ابػ يدألو عغ خسذ مدائل، أجاب أبػ يػسف عغ بعزيا وعجد عغ االجابة عغ البؿية وادر 
يػسف تقريخه فعاد الى شيخو، وقاؿ لو ابػ حشيفة: ))تدببت قبل اف تحرـخ مغ ضغ انو 

 (229يدتغشي عغ العمع فميبظ عمى نفدو((. )شمبي، تاريخ التخبية اإلسالمية، ص

ودعا السخبػف السدمسػف ايزًا الى تقػيع السدتػى التعميسي الحي يزعو الصالب لشفدو، 
ؽ ما تقتزيو قجراتو، اوصاه شيخو بالخفق في نفدو، وححره مغ تعمع ما فاذا سمظ في التحريل فػ 

ال يحتسمو عقمو، وإذا عمع او غمب عمى ضشو انو ال يفمح في عمٍع معيغ اشار عميو بتخكو، 
ونرحو باالنتقاؿ الى غيخه مسا يتخجى ؼيو فالحو. )شسذ الجيغ، السحىب التخبػي عشج ابغ 

 (941_944جساعة، ص

  اء:تقؾيؼ العمس 

كاف العمساء السدمسػف يستحغ بعزيع بعزا لمتعخؼ عمى السكانة العمسية ليحا العالع أو 
 (461ذاؾ. )عيج، التقػيع في عمـػ الذخيعة، ص

يقػؿ االماـ الديػشي في السدىخ: ))وال بأس بامتحاف مغ قجـ، ليعخؼ محمو في العمع 
وكانػا يخوف انو ما يشبغي ألحج أف  ويشدؿ مشدلتو. ال بقرج تعجيده وتبكيتو، فاف ىحا حخاـ(( 

 ومؽ االمثمة عمى ىحا الشؾع مؽ التقؾيؼ:يترجى لمتعميع والفتيا إال اذا كاف اىاًل لحلظ، 
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  تقػيع عمساء الحجيث في العخاؽ االماـ البخاري: فقج ذاع خبخه واستفاض ذكخه، ولسا دخل
طيع، وعسجوا الى مائة العخاؽ اختبخ عمساؤىا حفطو واتقانو؛ فجعػه الى مجمذ لمعمع ع

حجيث فعسمػا متػنيا وأسانيجىا، وجعمػا متغ ىحا االسشاد إلسشاد آخخ، واسشاد ىحا الستغ 
آلخخ، ودفعػىا الى عذخة رجاؿ، وامخوىع اف يتػزعػا في السجمذ واف يمقػىا عميو، ولسا 
حزخ االماـ البخاري، واشسأف السجمذ باىمو، قاـ رجل مغ العذخة فدألو عغ حجيث 
مغ االحاديث العذخة التي اعصييا، فقاؿ لو البخاري: ال أعخفو، ثع سألو الخجل عغ 
الحجيث الثاني فالثالث وىكحا حتى انتيى مسا كتب لو، ثع قاـ رجل آخخ فدألو عغ 
االحاديث العذخة التي بيغ يجيو كسا فعل األوؿ، حتى انتيى مشيا جسيعًا، ثع قاـ الثالث 

 العذخة مغ اسئمتيع. والخابع حتى انتيى الخجاؿ

واإلماـ يقػؿ: ال أعخفو. فمسا عمع أنيع قج فخغػا. التفت الى االوؿ مشيع وقاؿ لو: أما 
حجيثظ االوؿ فيػ كحا وكحا وحجيثظ الثاني فكحا حتى أتى عمى تساـ العذخة، فخد كل حجيث الى 

ى مغ الخجاؿ العذخة اسشاده، وكل سشج إلى متشو، ثع انتقل إلى الخجل الثاني فالثالث، حتى انتي
 ( 476جسيعيع. )ابغ حجخ العدقالني، ىجي الداري مقجمة فتح الباري، ص

لإلماـ ابي نعيع شيخ البخاري، خخج اليو االماماف احسج بغ  ومؽ ذلػ اختبار العمساء
حشبل ويحيى بغ معيغ، وقاؿ االماـ يحيى لإلماـ احسج: البج مغ اختباره، فأخح ورقة وكتب فييا 

جيثًا مغ رواية ابي نعيع، وجعل عمى رأس كل عذخة مشيا حجيثًا ليذ مغ حجيثو، ثع جاء ثالثيغ ح
 اليو وجمذ قخيبًا مشو. 

فأخخج االماـ يحيى الػرقة مغ جيبو، وقخأ عميو عذخة أحاديث، وأبػ نعيع مرغ اليو، 
ع قخأ ولسا قخأ الحجيث الحادي عذخ، قاؿ ابػ نعيع: ليذ مغ حجيثي اضخب عميو _أي: امحو_ ث

اإلماـ يحيى العذخة الثانية، واالماـ ابي نعيع مزغ، وقخأ الحجيث الثاني مػضع التقػيع، فقاؿ لو 
ابػ نعيع: ليذ مغ حجيثي، اضخب عميو، ثع قخأ االماـ يحيى العذخة الثالثة وابػ نعيع ساكت، وقخأ 

، تيحيب التيحيب، الحجيث الثالث فقاؿ االماـ ابػ نعيع: اضخب عيو ليذ مغ حجيثي. )العدقالني
7/246_248 ) 
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ولع يقترخ التقػيع عمى االختبارات التقػية فحدب، بل كاف يتع برػرة كتابية أحيانًا، 
ومغ ذلظ ما ذكخه القمقذشجي في صبح األعذى، حيث ذكخ رسالة كتبيا الذيخ ابغ نباتو إلى 

، يختبخه. )القمقذشجي، الذيخ شياب الجيغ محسػد الحمبي، صاحب ديػاف االنذاء بالسسمكة الذامية
 (249_94/244صبح األعذى، 

  :تقؾيؼ الكتاب 

كاف العمساء اذا ألف أحجىع كتابًا، او جسع عمسًا اودعو في كتاب، يبعث بو الى اىل  
االختراص، لتقػيسو وابجاء مالحطاتيع ؼيو، وربسا قاـ بعزيع بجراسة كتب العمساء وتقػيسيا 

 (468دوف شمب مغ صاحب الكتاب. )عيج، التقػيع في عمػـ الذخيعة، ص

بخاري مغ ترشيف صحيحو عخضو عمى كل مغ: انو لسا انتيى االماـ ال ومؽ ذلػ:
عمي بغ السجيشي، وأحسج بغ حشبل، ويحيى بغ معيغ وغيخىع، ليبجو آرائيع ؼيو، وليقػمػه. فقامػا 
بالشطخ ؼيو واستحدشػه وشيجوا لو بالرحة إال أربعة أحاديث، قاؿ العقيمي: والقػؿ فييا قػؿ 

 (468البخاري وىي صحيحة. )العدقالني، ىجي الداري، ص

كسا دفع اإلماـ البيكشجي كتبو إلى اإلماـ البخاري ليقػميا وقاؿ لو: أف ما وججت خصأ  
 (479فاضخب عميو. )العدقالني، ىجي الداري، ص

وقاـ مجسػعة مغ أئسة الحجيث بجراسة صحيح مدمع وتقػيسو، ومغ ىؤالء: أبػ عسخو بغ 
 واإلماـ الجارقصشي، والشػوي وغيخىع.الرالح والحاكع أبي عبج هللا الشيدابػري، والقاضي عياض، 

 :أىسية التقؾيؼ 

يسثل التقػيع جانبًا رئيدًا في العسمية التخبػية، وىػ جدء ال يشفرل عغ عسمية التجريذ، 
إذ يعشى بؿياس أىجاؼ السشيج في مجاؿ أعع مغ عشايتو بتحريل السادة الجراسية، ويدتخجـ لحلظ 

ارات االتجاىات، والسقاييذ التقجيخية السجرجة، أساليب متشػعة كاختبارات التحريل واختب
واالستفتاءات والسقابالت الذخرية، ووسائل السالحطة السػجية. كسا يذسل تقػيع مطاىخ 
الدمػؾ الستعجدة، والخبط بيشيا، وتفديخىا، بحيث تبخز صػرة واضحة لمفخد ولمسػقف التعميسي. 

 (994(، )أبػ سخحاف، ص278)المقاني وزميمو، تجريذ السػاد االجتساعية، ص
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ولعسمية التقػيع في السيجاف التخبػي أىسية كبيخة ألنيا تؿيذ وتقجر مجى اإلنجاز، وتحاوؿ 
إعادة التخصيط او تعجيل االىجاؼ وتحديغ العسل، بيجؼ التصػيخ وتحقيق افزل الشتائج. )دمحم 

 (984_963(، )أبػ الييجاء، ص213ودمحم، ص

وسشحكخ فيسا يأتي اىسية التقؾيؼ في العسمية التعميسية _ التعمسية، إأي عسمية 
 (994(، )أبػ سخحاف، ص213: )دمحم ودمحم، صالتجريذ فقط، التي يسكؽ ايجازىا باآلتي

يقػـ التقػيع بتذخيز العؿبات والسذكالت عمى وفق الػسائل، ثع تقجيع الحمػؿ السشاسبة  .9
 واوجو العالج الستعجدة.

 خؼ كال مغ السجرس والصالب عمى مجى إنجازه، وتقجمو.يع .2
يداعج التقػيع عمى وضع اسذ واقعية لتشطيع الصالب في مجسػعات متجاندة داخل  .9

 الرفػؼ لتدييل التعامل معيع في االنذصة التعميسية.
 يداعج التقػيع السجرس في اكتذاؼ صعػبات الصمبة. .4
والعسمي التصبيقي في السادة الجراسية؛  يعخؼ السجرس بسجى ؾيامو بخبط السجاؿ الشطخي  .1

إلحجاث التػازف السفيج بيشيسا، ويعخفػه ايزًا بسجى تحقيق الخصة التعميسية لألىجاؼ 
 الجراسية في السخحمة السعيشة.

يداعج التقػيع االباء في التعخؼ عمى مجى نسػ أبشائيع، والػقػؼ عمى نقاط الزعف  .6
 سػ الستكامل الذامل ليع.عشجىع لسعالجتيا واصالحيا لتحقيق الش

 يقجـ التقػيع صػرة شاممة عغ مجى تحقيق السجرسة ألىجافيا السخسػمة. .8
 التعخؼ عمى حاجات الصمبة، والرعػبات التي تػاجييع في التعميع. .7

  :)خرائص التقؾيؼ )أسذ التقؾيؼ 
بجوف تحجيج ىحه االىجاؼ واتخاذىا مشصمقًا لكل عسل  يشبغي ان يكؾن التقؾيؼ ىادفًا/ .9

تخبػي، يكػف التقػيع عذػائيًا ال يداعج عمى اصجار أحكاـ سميسة او اتخاذ حمػؿ 
 مشاسبة.

والتقػيع الذامل ىػ الحي يتشاوؿ العسمية التعميسية بجسيع  يشبغي ان يكؾن التقؾيؼ شاماًل/ .2
 والتقؾيؼ الذامل يتزسؽ السجاالت اآلتية:مكػناتيا وابعادىا، 

 ، والػججانية، والشفدية حخكية. جسيع االىجاؼ التخبػية: السعخؼية - أ
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جسيع مكػنات السشيج، سػاء مشيا السقخرات، أو الصخائق، أو الػسائل، أو الشذاشات أو  - ب
 العالقات أو غيخىا.

جسيع ما يؤثخ في العسمية التعميسية سػاء في ذلظ االىجاؼ أو الخصط أو السشاىج أو  - ت
سخافق أو الػسائل والسعجات والطخوؼ التالميح أو السعمسػف أو اإلداريػف أو السباني أو ال

 العائمية واالجتساعية والثقاؼية التي تؤثخ في عسل السجرسة وتتأثخ بو.
التقػيع السدتسخ يالـز العسمية التعميسية مغ بجايتيا حتى  يشبغي ان يكؾن التقؾيؼ مدتسخًا/ .9

مع في ضػء نيايتيا، بل انو يبجأ أصاًل ليكػف عػنًا عمى تييئة الطخوؼ السشاسبة لمتع
 واقع التالميح.

والتقػيع الجيسقخاشي يقػـ عمى اساس احتخاـ يشبغي ان يكؾن التقؾيؼ ديسؾقخاطيًا/  .4
شخرية التمسيح بحيث يذارؾ في إدراؾ غاياتو ويؤمغ بأىسيتو ويتقبل نتائجو قبػاًل حدشًا، 

 الميح.بل ويذارؾ في تقػيع ذاتو، كسا يقػـ عمى أساس مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيغ الت
ويستاز التقػيع العمسي بدسات معيشة تكػف عػنًا عمى يشبغي ان يكؾن التقؾيؼ عمسيًا/  .5

 ومؽ اىؼ الدسات ما يأتي:اصجار االحكاـ الدميسة واتخاذ القخارات السشاسبة، 
 ويقرج بو اف تكػف اداة التقػيع قادرة عمى اف تؿيذ ما وضعت لؿياسو. الرجق: - أ
ويقرج بو اف تعصي الػسيمة نتائج ثابتة ندبيًا عشج تكخار استعساليا  الثبات: - ب

والسقاييذ في مجاؿ العمـػ الصبيعية، مثل: الستخ، والسيداف، ومقاييذ الحخارة، 
فتأثخ  أما السقاييذ التخبؾيةوالزغط؛ تعصي نتائج عمى درجة كبيخة مغ الثبات، 

فإنشا نكتفي بجرجة معقػلة مغ بكثيخ مغ العػامل االجتساعية والشفدية، ولحلظ 
 الثبات.

ويقرج بيا عجـ تأثخ نتائج االختبار بالعػامل الحاتية، مثل: مداج مغ يقـػ  السؾضؾعية/ .6
بالتقػيع، وحالتو الشفدية، ومغ مطاىخ السػضػعية أف ال تختمف نتائج التقػيع مغ مقػـ 

 الى آخخ وال مع الذخز الػاحج مغ وقت آلخخ.
/ فالعسمية التعميسية تتزسغ جسيع قؾيؼ عمى وسائل واساليب متعجدةيشبغي ان يعتسج الت .8

جػانب الخبخة مدتػياتيا، وتتزسغ جػانب الشسػ واىجافو الستشػعة، وىي بكل ذلظ تتصمب 
 استعساؿ وسائل وأدوات متشػعة.
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م .7 ؾم ومؽ يقؾ  / فالتالميح مثاًل يجب اف ال بج ان يكؾن التقؾيؼ عسمية مذتخكة بيؽ السق 
اليجؼ مغ التقػيع، ويتجربػا عمى عيشة مغ االختبارات، ثع البج مغ السجرس اف  يعخفػا

يشاقر مع الصالب نتائج التقػيع، فػر ترحيح االختبارات، وىحا يحقق ما يدسى 
 بجيسقخاشية التقػيع.

 البج اف يكػف التقػيع اقتراديًا مغ حيث الجيج والػقت والتكمفة. .3

(، 411_419(، )أبػ جاللة، ص969_964ج، ص(، )الخػالجة وعي989_982)جامل، ص
(، )عبج هللا، السجخل إلى التخبية اإلسالمية 943_946)عبج هللا، السشياج الجراسي، ص

 (994_ 992وشخؽ تجريديا، ص

 :خظؾات التقؾيؼ 

 تتؼ عسمية التقؾيؼ عمى وفق الخظؾات االتية:

 تحجيج االىجاؼ التخبػية بعج اشتقاقيا مغ مرادرىا األساسية.  .9
 تحميل االىجاؼ العامة الى اىجاؼ تعميسية. .2
 تخجسة االىجاؼ التعميسية الى اىجاؼ سمػكية يسكغ مالحطتيا وؾياسيا. .9
 تحجيج مػاقع التي يطيخ فييا ىحا الدمػؾ. .4
جسع الحقائق والبيانات التي تجؿ عمى تحقيق االىجاؼ وقج يدتمـد ذلظ تصبيق  .1

 اختبارات وادوات ؾياس أخخى.
 سييجًا إلصجار الحكع.تحميل البيانات ت .6
 مقارنة نتائج التالميح في ضػء نتائج التقػيع. .8
 (411اصجار الحكع.   )أبػ جاللة، ص .7
  :مجاالت التقؾيؼ 

يترف التقػيع التخبػي بالذسػؿ، حيث انو يتشاوؿ جسيع عشاصخ العسمية التخبػية، 
نسػه السختمفة، والسعمع ومجى وفعالياتيا وانذصتيا السختمفة، كالسشيج بسكػناتو، والتمسيح في جػانب 

 (216كفاءتو، والبيئة التعميسية التعّمسية. )صباح محسػد وزمالءه، شخائق تجريذ الجغخاؼية، ص
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وعشجما تتشاوؿ التقػيع في السيجاف التخبػي فانو يذسل مجاالت عجيجة، مشيا: االىجاؼ 
يع عشجما يتحجد في عسمية العامة، والدياسة التخبػية، واعجاد السعمسيغ...وغيخىا، اما التقػ 

التجريذ، فانو يذسل مجاالت عجيجة ايزًا، تذسل االىجاؼ الدمػكية، والصخائق التجريدية، 
والػسائل التعميسية، وأساليب التجريذ، ومجى نسػ الصمبة، ومجى تكيفيع لمسشاخ السجرسي،...الخ، 

و في مجاالت معيشة؛ إال اف ىحا الكع اليائل مغ عشاصخ العسمية التجريدية، يسكغ تجسيع
 وىحه السجاالت يسكؽ اجساليا بسا يأتي:ألغخاض الجراسة او الشطخة الذاممة لسجاالت التقػيع، 

 (261_264)دمحم ودمحم، ص

 وىػ عمى نػعيغ: تقؾيؼ االداء: - أ
ويدتخجـ في ذلظ االختبارات، وأدوات مالحطة ومتابعة أنذصة  تقؾيؼ أداء الظمبة: .9

 باسؼ )نسؾ التالميح(ويحكخه البعض الصمبة، 

لسا كاف التمسيح ىػ السحػر االساسي الحي تجور حػلو التخبية بقرج تػجيو سمػكو، واكتذاؼ 
بو واستعجاداتو، وتفجيخ شاقاتو ومداعجتو عمى تحقيق أقرى إمكاناتو، فاف تقػيع ادائو ونسػه  مػـا

زػء عمى جسيع العشاصخ يعج مغ اىع األمػر في السجاؿ التخبػي، وىػ في الػقت لحاتو يمقي ال
السؤثخة في نسػه: مشيجًا وشخيقة، ومعمسًا ومجرسة ومجتسعًا، وتقػيع نسػ التمسيح يتزسغ جسيع 

 (981االىجاؼ وجسيع جػانب نسػه. )جامل، ص

وييجؼ الى اصجار حكع عمى تحريل التالميح مغ السشيج في السجاالت السعخؼية  
تكػيغ اتجاىات مخغػب فييا، وفي التكيف الذخري  واالنفعالية والسيارية بذكل متكامل. وفي

االجتساعي، وفي السيػؿ نحػ الشاس والبيئة الصبيعية، وأنػاع الشذاط السختمفة. )أبػ سخحاف، 
 (996ص

ويذسل ىحا االداء اىجاؼ التجريذ ووسائمو وتتشاوؿ شخرية تقؾيؼ أداء السجرس:  .2
الـ، واسمػب التعامل...الخ، كسا السجرس في الشػاحي العمسية والسطيخية، وشخيقة الك

 تذسل الػسائل التعميسية التي يدتخجميا وغيخ ذلظ.

كسا يذسل ابعادًا اخخى مغ سمػؾ السجرس اثشاء عسمية التجريذ، مثل االبجاع ؼيسا ُيقجمو 
مغ مادة وأسمػب، وتعامل، وكحلظ الدمػؾ السشطع، والخخاء وتقبل الصالب لمسجرس، وىحه 
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يب متعجدة وأدوات تعج ليحا الغخض، ومغ ابخزىا )اداة تكساف االمػر تقاس بأسال
Tuckman998_996(، )أبػ سخحاف، ص264(. )دمحم ودمحم، ص) 

ولحا فاف عسمية التقػيع السدتسخة ألداء السجرسيغ تعج ضخورة لترحيح مدار سمػؾ 
في تجريديع اف احتاج األمخ لحلظ وتعج انطسة السالحطة مغ افزل االدوات السدتخجمة 

تقػيع اداء السجرسيغ حيث اف شخيقة ترسيسيا واسمػب بشائيا يزسغ مػضػعيتيا في عسمية 
 (299_292السالحطة والتدجيل والتفخيغ والججولة. )دمحم ودمحم، ص

 تقؾيؼ الخظة: - ب

إف الخصة التجريدية التي تػضع لتشفيح درس ما، ليدت شيئًا ثابتًا، أو ال يتعخض لمتعجيل، 
ا وتكييفيا وفقًا لمشتائج التي يتػصل الييا السجرس بصخؽ أخخى، فسثاًل اذا كانت وانسا يسكغ تعجيمي

االىجاؼ الدمػكية في الخصة كثيخة، وال يسكغ تحؿيقيا في حرة واحجة، فاف الخصة يشبغي اف 
 (299_292تعجؿ عمى وفق نتائج التقػيع. )دمحم ودمحم، ص

 تقؾيؼ السشيج: - ج

كاألىجاؼ، ومجى ارتباشيا بفمدفة السجتسع وشبيعة  بحيث يذسل التقػيع مكػنات السشيج،
السادة، ومجى صمة األىجاؼ بحاجات التالميح وميػليع، ومجى شسػليا ألنػاع ومدتػيات الدمػؾ 
السختمفة، اما السحتػى ؼيقػـ مغ حيث حجاثتو ومقجار دقتو، ومجى ارتباشو باألىجاؼ، وتكامل 

 تالميح.عشاصخه، ومخاعاتيا لمفخوؽ الفخدية بيغ ال

وتقـػ اساليب التعميع مغ حيث مشاسبتيا لألىجاؼ والسحتػى، ولخرائز نسػ التالميح، 
ومقجار فعالتيا في تشسية ميارات التفكيخ، وإتاحة الفخصة اماـ التالميح لسسارسة مختمف االنذصة 

 والتفاعل مع بيئتيع، وحل مذكالتيع.

ث ارتباشيا باألىجاؼ، والسحتػى، كسا يتزسغ تقػيع اجخاءات التقػيع السدتخجمة مغ حي
 (996وشخائق التجريذ، ومجى تشػعيا، وصجقيا وثباتيا، ومػضػعيتيا. )أبػ سخحاف، ص
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 تقؾيؼ البيئة التعميسية التعمسية: - د

تذسل البيئة التعميسية التعمسية كل ما يترل بتحقيق االىجاؼ التعميسية، كالتالميح، 
السجرسية، وغخؼ الرفػؼ، وما يتػافخ فييا مغ مػاد،، وبشاء والسعمسيغ، والسشاىج، واالدارة 

السجرسة، وساحاتيا، والسجتسع السحمي السحيط بيا، وغيخ ذلظ. ويشبغي اف تذسل عسمية التقػيع 
كافة ىحه جػانب، لسا ليا مغ تأثيخ في نسػ التالميح االجتساعي، واكتداب االتجاىات والؿيع، 

ديع في تشذئتيع التشذئة السخغػب فييا. )أبػ سخحاف، وميارات العسل مع اآلخخ، مسا ي
 (998ص

 التقؾيؼ الحاتي: - ه

))الكيَّذ مغ دار نفدو وّعِسَل لسا بعج السػت((. ملسو هيلع هللا ىلص: ىحا االسمػب مدتشبط مغ قػؿ الخسػؿ 
 ( 4/14)التخمحي، سشغ التخمحي، 

ي، سشغ : )حاسبػا أنفدكع قبل أف تحاسبػا(، )التخمحومغ قػؿ الفاروؽ عسخ بغ الخصاب 
 (4/14التخمحي، 

وتحخص التخبية االسالمية عمى اف تػجج لجى كل نفذ حارسًا أميشًا يحاسبيا، اذا انحخفت او 
أخصأت، ومغ شأف ذلظ تخؽيف العبء عغ السعمسيغ،  وإشخاؾ الصمبة في عسمية التقػيع. )عبج 

 (998هللا، السجخل إلى التخبية اإلسالمية، ص

يجؼ معخفة السجرس مياراتو وشخريتو التجريدية، وتشبع اىسيتو وىحا السجاؿ مغ التقػيع يدت
مغ مبخرات عجيجة مشيا: الكفاية التجريدية لمسجرس، وتشسية القابميات الفخدية في التجريذ، وقج 
يؤدي التقػيع الحاتي إلى جعل ميشة التجريذ مستعة ومتججدة، كسا يذسل التقػيع الحاتي مجاالت 

فات الذخرية الخاصة، والتعابيخ والحخكات الجدسية، والسيارات متعجدة مثل الخرائز والر
 التجريدية وغيخىا.

ويسكغ أف يتع التقػيع الحاتي بػسائل مثل مقاييذ التقجيخ الستجرجة والقػائع وجياز الفيجيػ 
والسدجل الدسعي، واستصالع اراء الدمالء مغ السجرسيغ، أو التالميح أنفديع )بالخغع مغ وجػد 

 (261_264ػعية في ذلظ(. )دمحم ودمحم، صمذكالت ن
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واف اىع عائج مغ التقػيع الحاتي عمى السجرس ىػ تسكيشو مغ تػجيو نفدو وتصػيخ مياراتو 
الػضيؽية وتحديغ ادائو بجرجة عالية مغ الػاقعية والعسمية مؤديًا ذلظ في اغمب االحياف الى 

)جػىخ، نجاحو عمى فكختيؽ رئيديتيؽ:  الن التقؾيؼ الحاتي يختكد نجاحو تخبػيًا، واجتساعيًا؛ 
 (98التقييع الحاتي، ص

انيا تفتخض في القائع بعسمية التجريذ تػفخ درجة مشاسبة مغ الػعي بالحات بكل ما ليا  .9
 وما عمييا. 

 اف تتػفخ ؼيو الخغبة والعديسة في تعجيل وتصػيخ ذاتو السيشية الى االفزل باستسخار. .2
  :أنؾاع التقؾيؼ 

تقػيع الى انػاعو باعتبارات مختمفة، حدب الحاجة لكل ترشيف، يمجأ يسكغ تقديع ال
بعس الباحثيغ الى ترشيف انػاع التقػيع باعتبار التػقيت، وبعزيع يرشفو باعتبار السزسػف، 
وبعزيع يرشفو باعتبار السعاييخ، وبعزيع يرشفو باعتبار السػضػعية والرجؽ والثبات، 

 ييا.وبعزيع يرشفو باعتبار الػضيفة تؤد

 سيعخض الباحث لترشيفيؽ فقط؛ ألىسيتيا في الؾسط التخبؾي:

 اواًل: انؾاع التقؾيؼ مؽ حيث التؾقيت: 

 التقؾيؼ القبمي )اولي(: .1

ويدتخجـ لمتعخؼ عمى كسية السعمػمات والسعارؼ لجى الصمبة قبل بجء دراسة ججيجة، 
مؽ حتى يتأكج السجرس مغ الخمؽية العمسية لمصمبة، ويحجث ىحا التقػيع في بجاية العاـ الجراسي، 

االختبارات التحريمية، واالختبارات الشفدية، كسا يفيج ىحا الشػع مغ التقػيع في تحجيج  ادواتو:
ىجاؼ التعميسية، واختبار شخيقة التجريذ السشاسبة لسدتػى الصمبة وقجراتيع واستعجاداتيع اال

 .(496_491(، )أبػ جاللة، ص963وميػليع واتجاىاتيع. )جامل، ص
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 التقؾيؼ التكؾيشي )بشائي( )السدتسخ(:  .2

لتحديغ  ويدتخجـ اثشاء العسمية التعميسية، وىجفو تدويج السعمع والستعمع التغحية الخاجعة
التعميع والتعمع، ويفيج في تحجيج نقاط الزعف والقػة في السػقف التعميسي لترحيح السدار 

 التخبػي اواًل بأوؿ.

االختبارات الذفػية، واالختبارات القريخة، والتساريغ الرؽية، والػاجبات السشدلية.  ومؽ أدواتو:
 (496( )أبػ جاللة: 984_963)جامل: 

 التقؾيؼ التذخيري: .3

بط ىحا الشػع مغ التقػيع بالتقػيع التكػيشي لمتأكج مغ االستسخارية في التقػيع، وييجؼ يخت
الى تذخيز صعػبات التعمع، وتحجيج جػانب القػة والزعف في مدتػى التحريل الجراسي، 

ومؽ ادواتو وتحجيج االخصاء الذائعة بيغ التالميح سػاء في معارفيع او مياراتيع او اتجاىاتيع، 
كاالختبارات السقالية، والسػضػعية، والذفػية، والخجػع الى ممف الصالب  ات التحريمية:االختبار 

 (984وبصاقتو السجرسية. )جامل: ص

في حؿيقة االمخ اف ىحا الشػع مغ التقػيع ال يشجرج تحت الترشيف باعتبار الػقت وانسا 
احثيغ درج عمى ذكخه ضسغ يشجرج تحت انػاع التقػيع مغ حيث الػضيفة التي يؤدييا، لكغ أكثخ الب

 ىحا الترشيف لسعالجتو واىسيتو لمتقػيع التكػيشي.

 التقؾيؼ الختامي: .4

ويخكد ىحا التقػيع عمى حريمة عسمية التجريذ لػحجة دراسية أو مقخر دراسي، وىي 
السحرمة الشيائية لمتقػيع بأنػاعو الدابقة،  وىػ الحي يحجد درجة تحقيق الستعمسيغ لمسخخجات 

لتعمع مقخرىا، وييجؼ الى تحجيج مدتػى الصمبة، ومجى تحؿيقيع لألىجاؼ تسييجًا لشقميع الخئيدة 
 الى صف أعمى أو اعصاء شيادة او اتخاذ القخارات بشجاح، ورسػب الصمبة.

االختبارات الشيائية، االختبارات الذفػية، االختبارات العمسية. )جامل:  ومؽ ادواتو: 
 (496(، )أبػ جاللة: 984ص
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مغ أىع انػاع التقػيع مغ حيث التػقيت، التقػيع التكػيشي؛ ألنو يدتيجؼ السدار ولعل 
 أوؿ بأوؿ، واف كاف اعتسادنا يقترخ عمى التقػيع الختامي فقط.

ونطخًا لألىسية التي يزعيا السجرسػف لمتقػيع السدتسخ، فقج وضعت لو اختبارات 
 ة العاـ الجراسي.خررت ليا ندبة مئػية مغ الجرجة الكمية لمسادة في نياي

واف السذكمة التي عانت مشيا التخبية كثيخًا، وما تداؿ تعاني مشيا ىي تخكيد السجرسيغ  
عمى التقػيع الختامي، وييسمػف التقػيع التكػيشي، وبحلظ يفقجوف اىع رافج مغ روافج التقػيع: وىػ 

 (496التغحية الخاجعة السدتسخة. )أبػ جاللة: ص

 مؽ حيث الؾعيفة التي تؤدييا:ثانيًا: أنؾاع التقؾيؼ 

)أبػ زيشة: الخياضيات، مشاىجيا وشخؽ تجريديا،   وىي ثالثة أنؾاع:
 (262(، )دمحم ودمحم: ص229_224ص

  التقؾيؼ التذخيري: .9

وغايتو كذف صعػبات التعمع، ليتع وضع العالج لحلظ، وىحا الشػع مغ التقػيع يتع مغ 
 بجاية تشفيح الخصة التجريدية الى نيايتيا.

 التقؾيؼ التذكيمي: .2

واليجؼ الخئيذ مغ ىحا التقػيع تحجيج مجى استيعاب الصمبة وفيسيع لشاحية تعميسية   
محجدة، وذلظ بتدييل عسمية التعميع وجعميا اكثخ فعالية، مغ خالؿ تصػيخ وتحديغ الخصة 

 التجريدية والبخنامج التعميسي. 

 التقؾيؼ التخاكسي: .3

ؾياس تحريل الصمبة بعج االنتياء مغ تجريذ وحجة دراسية  وييجؼ ىحا الشػع مغ التقػيع الى
أو فرل معخفي معيغ أو أكثخ، اكتساؿ دراسة ىحا السػضػع أو الػحجة، وقج يتع االختبار 
اسبػعيًا أو شيخيًا أو فرميًا أو غيخ ذلظ، وىحا الشػع مغ التقػيع ىػ الدائج في التقػيع السجرسي 

 تقخيبًا.
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  وعائف )أغخاض( التقؾيؼ: 

وتتمخص لمتقػيع وضائف عجة يدتفيج مشيا جسيع السذتغميغ في السجاؿ التخبػي برفة عامة، 
 ىحه الؾعائف فيسا يأتي:

 وعائف تعميسية:  .1

يعج التقػيع خيخ وسيمة تعيغ السعمع عمى اكتذاؼ نػاحي الزعف والقػة عشج الصمبة، كسا 
اليب متعجدة في مجال التجريذ، وقج استحجثت أسيعيشو عمى العالج والػقاية ليحه الطاىخة، 

االختبارات لمكذف عغ مثل ىحه الشػاحي والتخصيط ألساليب العالج السشاسبة،  ومشيا:
واالختبارات لتذخيز مدتػى وحالة الصمبة، وتدتخجـ مدتػيات السحظ السخجعي )اإلديػمتخي( 

 تعميسية السشذػدة.اساسًا ليحا الغخض، ويعج ىجؼ الؿياس تقخيخ مجى تحقيق الصمبة لألىجاؼ ال

 وعائف تؾجييية: .2

يػّجو الصمبة في مجارسشا دراسيًا وميشيًا عمى اساس مجسػع درجاتيع في جسيع السػاد 
الجراسية، وىحا االسمػب قائع عمى اساس غيخ عمسي، األمخ الحي يتختب عميو ضياع الجيػد 

عجاداتيع واتجاىاتيع. واف السبحولة في تػجيييع نحػ السجاالت الجراسية التي تشاسب ميػليع واست
 التقػيع الدميع ىػ الحي يعتسج عمى نتائج البحػث والجراسات السيجانية.

 وعائف إدارية: .3

اف الػضائف االدارية ال تشفرل بحاؿ مغ االحػاؿ عغ وضائف التقػيع التعميسية، فالتقػيع 
جمة ىحه الػضائف نقل يّديخ التشطيع الفعمي لمتعمع السجرسي، والعسل عمى تحقيق رسالتو، وفي مق

الصمبة مغ صف الى صف اعمى ومغ مجرسة الى مجرسة أخخى، وتييئة سبل العشاية بالصمبة في 
مدتػياتيع السختمفة، وتقجيع الخجمات التعميسية السشاسبة وتشطيع سجالت القيج لمصمبة عمى وفق 

 صفػفيع الجراسية.
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 وعائف تتعمق بالبحؾث التخبؾية: .4

لتخبػية الى تحجيج السدتػيات، وىي تعج مغ افزل االساليب تيجؼ معطع البحػث ا
والػسائل واالدوات التي تداعج عمى بمػغ االىجاؼ السخجػة، وتعتسج ىحه البحػث بجرجة كبيخ 
عمى استعساؿ اساليب التقػيع السشاسبة بيجؼ تقػيع السقخرات الجراسية والصخائق السدتعسمة في 

 فيحىا.تجريديا، والشذاشات السراحبة لتش

عغ شخيق تفديخ نتائج السقاييذ، ومشيا االختبارات،  استثارة واقعية الظمبة لمتعمؼ .1
ويسكغ استثارة واقعية الصمبة لمتعمع عغ شخيق تحجيج مػعج لالختبار ليع، ولحا يمجأ 
كثيخ مغ السعمسيغ الى اعصاء عجد مغ االختبارات، لغخض حث الصمبة عمى دراسة 

 (963( )جامل: 419_419ع. )أبػ جاللة: واستثارة واقعيتيع لمتعم
 وعائف وقائية:  .6

يديع التقػيع في الكذف عغ عيػب عسمية التجريذ، وفي تحجيج العالج السشاسب 
لسعالجة القرػر، فاذا ما عخؼ السعمع ذلظ استصاع اتخاذ االجخاءات السشاسبة لمحيمػلة دوف 

 ( 914_919)الخػالجة وعيج:  خالل:وذلػ مؽ ، ولمتقميل مغ القرػر، االخصاءالػقػع في 

 تحجيج اسباب الشجاح والقرػر في عسمية التجريذ . - أ
 التغحية الخاجعة . - ب

  :عالقة التقؾيؼ بظخيقة التجريذ 

يشبغي اف يشطخ إلى عسمية التقػيع عمى انيا عسمية مدتسخة، وجدء ال يتجدأ مغ شخيقة 
التجريذ، فالتقػيع مغ جانب السجرس، ومغ جانب الصمبة، ومغ جانب بيئة التعميع التي يييئيا 

 السجرس في السػقف التعميسي، لو اىسية كبخى في تحديغ عسمية التعميع. 

عجيل الصخيقة، مسا يؤثخ ايجابيًا في عسمية التحريل الجراسي ويسكغ االستفادة مغ ذلظ في ت
لمصمبة، فعغ شخيق التقػيع السدتسخ تكتذف قجرات الصمبة، واستعجاداتيع وميػليع واتجاىاتيع التي 
يسكغ االستفادة مشيا عشج التخصيط لفعاليات الجرس، واختيار شخيقة التجريذ السشاسبة. )أبػ 

 (441جاللة: ص
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  ؾيؼ باألىجاف:عالقة التق 

يجب اف تختبط عسمية التقػيع باألىجاؼ سػاء بأىجاؼ التعميع بػجو عاـ أـ باألىجاؼ الدمػكية 
)السحجدة(، فاذا كانت ىحه العالقة ضعيفة فإف التقػيع يكػف ضعيفًا، وقميل األىسية، وال يسكغ 

 االستفادة مشو. 

 

 (441)أبػ جاللة:   والذكل التالي يؾضح ىحه العالقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسؼ تخظيظي يبيؽ العالقة بيؽ التقؾيؼ، واألىجاف، والشذاط السجرسي

 

 

 

 

 

 األهداف

 نمو التالميذ

 النشاطات المدرسية عملية التقويم
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  :التقؾيؼ وعالقتو بالستغيخات التعميسية في الرف الجراسي 

الفرل الجراسي، وعسمية التجريذ، تتزح عالقة التقػيع بستغيخات العسمية التعميسية في 
والسحتػى، وشخيقة التجريذ، وأدوات الؿياس، والسعمع، والتمسيح مغ خالؿ التخصيط التالي:  )أبػ 

 (412جاللة: ص

 (9مدتػى )

 
 

 (2مدتػى )

 

 (9مدتػى ) 

 

 (4مدتػى )

 

 (1مدتػى )

 

 

 (6السدتػى )

 

 رسؼ تخظيظي يؾضح عالقة التقؾيؼ بستغيخات العسمية التعميسية في الرف الجراسي

 األهداف العامة

 األهداف السلوكية

 مهارية وجدانية معرفية

 التدريس

 الطريقة
 المحتوى التلميذ المعلم أدوات القياس النشاطات التعليمية

 التقويم
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  :أساليب التقؾيؼ 

يتبع السجرس في تقػيسو لصمبتو اساليب متعجدة، الف عسمية التقػيع كسا ذكخنا عشج استعخاضشا 
لسفاـيسو، عسمية معقجة، وواسعة، تذسل األىجاؼ والػسائل والصخؽ، والعسميات واالنذصة جسيعًا، 

ى التي يتعخض ليا الصالب خالؿ عسمية تعميسو وتعمسو، فزاًل عغ اف التقػيع يذسل جػانب أخخ 
غيخ الشسػ السعخفي، مثل الجػانب الستعمقة بالشسػ االنفعالي، ومجى اندجامو واقتخابو مغ السادة 

 الجراسية السعخوضة لو، واتجاىاتو نحػىا...الخ. 

وازاء ىحه الجػانب العجيجة التي تخز نسػ شخرية الصالب السعخؼية، والػججانية، والجدسية، 
ائع بعسمية التقػيع استخجاـ أساليب متعجدة ومتشػعة يرل الى والحوؾية أو الجسالية: يتصمب مغ الق

تذخيز دقيق لمسجاؿ الحي يقجمو، ومغ ثع وصف العالج الفّعاؿ لقرػر ىحه الشاحية اف وجج، 
ونغخًا لدعة الحجيث عؽ ىحه االساليب التي يسكؽ استخجاميا في وتقػية جػانب القػة وتعديدىا، 

 (264)دمحم ودمحم: ص التقؾيؼ نجسل بعزيا فيسا يأتي:

وىي السخاؾبة السباشخة التي يقـػ بيا السجرس في الرف لصمبتو فالسالحطة  السالحغة: .9
الجؾيقة السشطسة العمسية، تتيح الفخصة لمسجرس بالتعخؼ عمى شمبتو الستقجميغ 

فالسالحغة مؽ ىحا الشؾع والستأخخيغ، والػسط، فيتخح القخار الالـز السفيج لكل فئة مشيع، 
 يسكؽ ان تسجنا باآلتي:

معخفة مجى اىتساـ الصمبة بالسادة، واتجاىاتيع نحػىا، ومدتػى درجة انتباه الصمبة  - أ
 نحػ الجرس، وتفاوتيع. 

تعخفشا عمى نػع ومدتػى تفكيخ الصمبة واساليبيع، والتعخؼ عمى مجى مالئسة شخائق  - ب
 التجريذ لكل مدتػى واسمػب تفكيخي ليع. 

 ية عغ مدتػى العسل الجساعي لمصمبة والقائع عمى التعاوف.تدود السجرس بسعخفة كاؼ - ت
تحجد مجى قجرة الصمبة عمى تصبيق السعمػمات، والسعارؼ والقػانيغ السدتػعبة   - ث

( )عبج هللا، 264والسيارات السكتدبة في حل مذكالت مذابية. )دمحم ودمحم: ص
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حع: ( )مم921_924( )أبػ سخحاف: ص966( )الخػالجة وعيج: ص994السجخل، 
221_294) 

اف السقابمة مع الصالب برػرة مشفخدة، تدود السجرس بسعمػمات عشو ال السقابمة الفخدية:  .2
يسكغ اف يعخفيا بحزػر زمالئو؛ الف الصالب يخى في مجرسو قجوة ومثااًل، ويثق بو كل 
كسا يثق بأبيو، فيػضح مذكالتو وصعػبات دراستو، وغيخىا، بحيث تجعل السجرس عمى 

ومؽ االمؾر التي يسكؽ ان ي بيا، والعسل عمى وضع بخنامج عالجي ليا، عمع تفريم
 تقجميا السقابمة الذخرية ما يأتي:

تكذف السقابمة القابمية الكامشة لجى الصمبة في السادة الجراسية، مثل: العقائج، الترػؼ،  - أ
 الفقو، الخياضيات،...الخ.

الحطة الجساعية وتعخؼ تذخز صعػبات الصالب بجقة وتفريل أكثخ مسا تتيحو الس  - ب
 السجرس عمى اساليب تفكيخ الصالب، واالخصاء االساسية التي يتكخر خصؤه فييا. 

تحقق األلفة بيغ السجرس والصالب، وىحا االمخ يعج مفتاحًا لفيع السادة الجراسية ثع  - ت
( )أبػ 968( )الخػالجة: ص213_248( )ممحع: ص269_264اتقانيا. )دمحم ودمحم: ص

 (926سخحاف: ص
 التقاريخ الستجسعة: .3

وىحه التقاريخ عبارة عغ سجل ممخز مخكد يتزسغ نػاحي عامة تتعمق بالصالب كالسيػؿ، 
واالتجاىات، واالنتباه، والثقة بالشفذ، والقجرة عمى التعسيع، ومدتػى التحريل في السعخفة، 

ف يكػف ىحا الدجل، والفيع، والتحميل، والتصبيق، والتخكيب، والتقػيع، واكتداب السيارات، ويسكغ أ
 ( 269ىػ البصاقة السجرسية السصبقة في السجارس قبل الجامعية. )دمحم ودمحم: ص

وىحا الدجل ىػ وصف ألنساط سمػؾ الستعمع في مػاقف تعميسية مختمفة، ومغ خالؿ ما 
يتجسع لجى السعمع مغ معمػمات يسكشو إصجار االحكاـ، واتخاذ القخارات، وتػقع ما سيكػف عميو 

عمع اذا تعخض لسػاقف معيشة، كسا يسكغ استخجاـ الدجل في مداعجة السعمسيغ اآلخخيغ، الست
 (966الحيغ يترمػف بيحا الستعمع ؼيسا بعج، وفي معخفة ميػلو واتجاىاتو. )الخػالجة وعيج: ص
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 اختبارات التحريل:  .4

ومغ اىجاؼ االختبارات التحريمية، الحرػؿ عمى بيانات دؾيقة عغ مجى تحقق االىجاؼ 
الدمػكية السخصصة ليا، وىي تأخح عادة شابع التقجيخات الخقسية، واالختبارات ىي واحجة مغ 

وىي بحلػ تدتيجف تحقيق وعائف وسائل التقػيع التي تحاوؿ تحقيق معخفة شاممة لمستعمع، 
 (269)دمحم ودمحم:   يأتي: يسكؽ اجساليا بسا

انيا احجى وسائل ؾياس التحريل الجراسي، في الجرس اليػمي أو مجسػعة الجروس  - أ
األسبػعية، أو الذيخية، أو الدشػية، عمى وفق معاييخ خاصة مدتشجة إلى اىجاؼ السادة 

 العمسية السخاد اجخاء االختبار فييا.
لتأخخ، والتفػؽ والرعػبات التي االختبارات وسيمة لمتذخيز، اي تذخيز التقجـ وا - ب

 تطيخىا الشتائج. 
تقػد االختبارات الى تتبع أسباب الفذل أو الزعف في تحريل السادة الجراسية أو فيسيا  - ت

 لمعسل عمى تجاوزىا. 
اف االختبارات وسيمة لتحديغ عسمية التعميع والتعمع، نتيجة ما تطيخ مغ نتائج. تتشػع  - ث

 (974_967ػقيتيا أو لسجاالتيا:  )الخػالجة وعيج: االختبارات التحريمية تبعًا لت

 تشقدؼ االختبارات التحريمية تبعًا لتؾقيتيا إلى ثالثة اقدام:

 :وىي مجسػعة الصمبات التي يػجييا السعمع الى الستعمسيغ قبل البجء   االختبارات القبمية
 (967بتشفيح السػقف الرفي. )الخػالجة وعيج: 

  :وىي مجسػعة الصمبات التي يػجييا السعمع الى الستعمسيغ مغ  االختبارات التكؾيشية
خالؿ عخض السػقف التجريدي والرفي، لمحرػؿ عمى تغحية راجعة عسا تحقق مغ 
نتائج ليتدشى لمسعمع مغ مخاجعة اساليبو واىجافو ووسائمو بتعجيل بعزيا أو استبعادىا او 

 ( 963الغائيا. )الخػالجة وعيج: 
 وىي مجسػعة الصمبات التي يػجييا السعمع الى الستعمسيغ في نياية  ة:االختبارات الختامي

السػقف الرفي، لؿياس الشاتج التعميسي الحي تع تحؿيقو مغ مجسػع فعاليات السػقف 
 (984الرفي. )الخػالجة وعيج: 
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 أما تقديؼ االختبارات التحريمية تبعًا لسجاالتيا:

 مجاالت رئيدة ىي: تتجو األىجاؼ التخبػية التعميسية نحػ ثالثة

 السعخؼية، والقمبية، والسيارية.

 أواًل: االختبارات التحريمية السعخفية:

وىي تقػـ عمى مبجأ تقجيع مثيخ يتصمب استجابة محجدة بالمغة أو الحخكة وبيسا معًا، 
 ليجؼ االختبار التحريمي، ومجاؿ الخبخة والسعخفة.

 تابي. وعميو، فاالختبارات التحريمية نؾعان: شفؾي، وك

وىي مجسػعة مغ الفقخات أو الصمبات يتػجو بيا السعمع نحػ الصمبة  االختبارات الذفؾية: .9
 لإلجابة عشيا بالمداف دوف الحخكة أو الكتابة.

وىحا الشػع مغ االختبارات مغ اقجـ ما عخفتو البذخية مغ اختبارات، وما زاؿ يحطى 
االجخاءات التعميسية، والشتائج التحريمية باىتساـ كثيخ مغ االمع في تقػيع السػاقف الرؽية، و 

 (989وغيخىا. )الخػالجة وعيج: ص

وىي مجسػعة مغ الفقخات أو الصمبات التي يكمف السعمع الستعمسيغ   االختبارات الكتابية: .2
 بيا ليدتجيبػا ليا كتابة.

 وىي عمى نؾعيؽ:

 ، وقريخة(وتشقدع الى نػعيغ )مقالية شػيمة االختبارات السقالية أو االنذائية: - أ
 وليا اشكاؿ وصػر متشػعة مشيا: االختبارات السؾضؾعية:  - ب

  .أسئمة الرػاب والخصأ 
  .أسئمة التكسيل 
  .أسئمة السصابقة بالسداوجة 
 .أسئمة االختبار مغ متعجد 
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 ثانيًا: االختبارات القمبية:

التخبية وىي االختبارات التي تيتع بالكذف عغ الؿيع واالتجاىات عشج الستعمسيغ في   
 (979_972االسالمية ومشيا: مقاييذ االتجاىات. )الخػالجة وعيج: ص

اف بشاء مقاييذ االتجاىات في التخبية االسالمية أمخ عمى جانب كبيخ مغ األىسية 
واالتجاىات العقجية تتقجـ عمى ما سػاىا: ألنيا اساس الجيغ، ولقج شّػر السخبػف الغخبيػف عذخات 

جانب العقجي مغ مشطػر مديحي أو ييػدي أو عمساني، ومسا يؤسف لو السقاييذ التي تعشي بال
 اف السخبيغ السدمسيغ ما زالػا مقرخيغ في ىحا السجاؿ. 

وما ىػ مػجػد قميل ججًا ال يفي بالغخض، ويؤمل اف تشذط حخكة بشاء السقاييذ العقجية، 
 كي يكػف لجيشا مقاييذ االتجاىات العقجية لسختمف السخاحل العسخية.

 الثًا: االختبارات السيارية:ث

اف السجاؿ السياري مغ السجاالت الخئيدة التي تحطى باىتساـ التخبية االسالمية ومغ 
ذلظ: تعميع الستعمسيغ كيؽية أداء العبادات، واجخاء السقابالت، وتالوة القخآف، وتصبيق األحكاـ، 

 وسالمة  الشصق بالمداف.

 (974_979)الخػالجة وعيج:  ما يأتي: ويسكؽ ان يكؾن التقؾيؼ في ذلػ مؽ خالل

ويعج مغ الػسائل السيسة في تحديغ اداء الستعمسيغ في مجاؿ الشصق ويتع  مختبخ المغة: .9
التقػيع فييا ذاتيًا، اذ يدتسع الستعمع في مقرػرة خاصة إلى  القخاءة التػضيحية، ويعيج 

يحية والتصبيؿية ويقػـ قخاءتو ما استسع اليو مصبقًا ومقمجًا، ثع يقارف بيغ القخاءتيغ: التػض
 ذاتيًا. 

ويكػف التقػيع مغ السعمع باالستساع إلى قخاءات الستعمسيغ وتػجيييع الى القخاءة 
 السشاسبة، وتحجيج مػاشغ الخصأ.

ومؽ أىؼ أنؾاع الحاسؾب يعج الحاسػب مغ أحجث التقشيات واكثخىا تصػرًا،  الحاسؾب: .2
 ي:الحي يسكؽ استخجامو في التقؾيؼ التخبؾ 
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اذ يقػـ الجياز بتدجيل األصػات وتحميميا  حاسؾب تحميل االصؾات وتخكيبيا: - أ
واعصاء ارقاـ دؾيقة ججًا عغ درجة الرػت ومجتو، ويتخجع ذلظ في صػرة رسع 

 بياني. 
إذ يؿيذ األصػات التي مخخجيا مغ األنف  حاسؾب قياس مخخج الرؾت: - ب

، ويرمح ىحا الجياز ؼيقػـ بتدجيل االصػات وتحميميا عمى ىيئة رسع بياني
لؿياس اىتداز الخيذػـ عشج الشصق بالحخؼ بالحخوؼ مغ مادة التالوة برػرة 

 خاصة.
 أساليب أخخى: .5

فزاًل عسا ذكخنا مغ أساليب تقػيسية، تػجج اساليب فخعية لتقػيع الصالبات كاالختبارات 
الحكاء، وادوات التقػيع العمسية، واالستفتاءات، وتحاليل أعساؿ التالميح الكتابية، وادوات تقػيع 

( )جامل: 926_921( )أبػ سخحاف: ص416_412الذخرية وغيخىا. )أبػ جاللة: 
 (981_982( )أبػ الييجاء: 996_991( )عبج هللا، السجخل: ص984ص
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 السرادر والسخاجع                      
( مخاجعة: أ. د. أبػ جاللة، صبحي حسجاف )استخاتيجيات حجيثة في شخائق تجريذ  .9 العمـػ

 ـ .2449، مكتبة الفالح لمشذخ والتػزيع _ الكػيت، 9فيػليت شفيق سخياف، ط
، دار الفخقاف، األردف، 9أبػ زيشة، فخيج كامل )الخياضيات، مشاىجيا وشخؽ تجريديا، ط .2

 ـ .9372
، 9أبػ سخحاف، عصية عػدة )دراسات في أساليب تجريذ التخبية االجتساعية والػششية( ط .9

 ـ .2444ىػػ _ 9424دار الخميج لمشذخ والتػزيع، األردف، 
أبػ الييجاء، فؤاد )شخؽ تجريذ القخآنيات واالسالميات واعجادىا باألىجاؼ الدمػكية،  .4

 ـ .2449ىػػ _ 9429، دار السشاىج لمشذخ والتػزيع، األردف، 9ط
ىػػ _ 9938، ، مكتبة الذخؽ الججيج، بغجاد8البػشي، دمحم سعيج رمزاف )فقو الديخة( ط .1

 ـ .9388
التخمحي، أبػ عيدى دمحم بغ عيدى بغ سػرة )سشغ التخمحي( تحقيق: عبج الػىاب عبج  .6

 ـ .9379ىػػ _ 9449المصيف، دار الفكخ، بيخوت، 
جامل، عبج الخحسغ عبج الدالـ )شخؽ التجريذ العامة وميارات تشفيح وتخصيط عسمية  .8

 ـ.2444ألردف، ، دار السشاىج لمشذخ والتػزيع، ا9التجريذ( ط
كمية التخبية، (، جػىخ، صالح الجيغ )التقييع الحاتي في مجاؿ العسل األكاديسي الجامعي .7

 ـ .9371سشة  4جامعة قصخ، العجد 
 ـ .9371حسجاف، دمحم زياد )تقييع السشيج( دار التخبية الحجيثة، عّساف،  .3

المية واساليبيا الخػالجة، ناصخ أحسج، ويحيى إسساعيل عيج )شخؽ تجريذ التخبية اإلس .94
، دار حشيغ لمشذخ والتػزيع _ عساف، ومكتبة الفالح لمشذخ 9وتصبيقاتيا العسمية( ط

 ـ .2449ىػػ _ 9422والتػزيع _ الكػيت، 
، دار الذخوؽ لمتػزيع 9دورزة، أفشاف نطيخ )الشطخية في التجريذ وتخجستيا عسميًا( ط .99

 ـ .2444والشذخ، األردف، 
، مكتبة االنجمػ السرخية، 8)دراسات في السشاىج( طسسعاف، وىيب، ورشجي لبيب  .92

 ـ .9372القاىخة، 
 ـ .9389شمبي، أحسج )تاريخ التخبية اإلسالمية( الشيزة العخبية، القاىخة،  .99
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شسذ الجيغ، عبج األميخ )السحىب التخبػي عشج ابغ جساعة( دار إقخأ، بيخوت،  .94
 ـ .9376ىػػ _ 9446

 ـ .9379ىػػ _ 9449، 9ط الرابػني، دمحم عمي )صفػة التفاسيخ( .91
عبج هللا، عبج الخحسغ صالح )السشياج الجراسي، اسدو وصمتو بالشطخية التخبػية  .96

، مخكد السمظ ؼيرل لمبحػث والجراسات اإلسالمية _ الخياض، 9اإلسالمية( ط
 ـ .9339ىػػ، 9446

)مجخل عبج هللا، عبج الخحسغ صالح، ودمحم عبج هللا العسادي، وناصخ أحسج الخػالجة  .98
، دار الفخقاف لمشذخ والتػزيع _ عّساف _ 9إلى التخبية اإلسالمية وشخؽ تجريديا( ط

 ـ .9377األردف _ 
 ـ .9377، عساف _ األردف _ 9عبيجات، سميساف أحسج )الؿياس والتقػيع التخبػي( ط .97
العدقالني، ابغ حجخ أحسج بغ عمي العدقالني )تيحيب التيحيب( دار الفكخ _  .93

 ـ .9374ػ _ ىػ9444بيخوت، 
العدقالني، ابغ حجخ أحسج بغ عمي العدقالني )ىجي الداري مقجمة فتح الباري شخح  .24

صحيح البخاري( رئاسة إدارة البحػث العمسية والجعػة واالفتاء بالدعػدية، الخياض، د. 
 ت .

عيج، يحيى إسساعيل )التقػيع في عمػـ الذخيعة( ضسغ: السخجع في تجريذ عمـػ  .29
، الذخكة الجولية لمتجييدات 9د. عبج الخحسغ صالح عبج هللا، طالذخيعة، تحخيخ: 

 ـ .9334ىػػ _ 9494والخجمات اليشجسية والسكتبية _ عساف _ األردف _ 
القخشبي، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج األنراري )الجامع ألحكاـ القخآف( دار الكتاب  .22

 ـ .9368ىػػ _ 9978العخبي، القاىخة، 
غ، وفتحي عبج السقرػد الجيب )السشيج السجرسي، أسدو مجاور، دمحم صالح الجي .29

 ـ .9388، دار القمع، بيخوت، 4وتصبيقاتو التخبػية( ط
 ـ.9386دمحم، سساح رافع )تجرس السػاد الفمدؽية( دار السعارؼ، مرخ،  .24
، مصابع 9دمحم، داود ماىخ، ومجيج ميجي دمحم )أساسيات في شخائق التجريذ العامة( ط .21

 ـ .9339سػصل، جامعة السػصل، ال
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يع القاعػد، دمحم أحسج السػمشي )شخائق تجريذ الجغخاؼية( ط .26 ، 9محسػد، صباح، وإبخـا
 ـ .9336إربج، 

يع، وأحسج حدغ الديات، وحامج عبج القادر، ودمحم عمي الشجار )السعجع  .28 مرصفى، ابخـا
 ـ .9382ىػػ _ 9932، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، 2الػسيط( ط

، دار السديخة لمشذخ 9 )مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ( طممحع، سامي دمحم .27
 ـ األردف .2444ىػ _ 9429والتػزيع والصباعة، 

 الشػوي، أبػ زكخيا يحيى بغ شخؼ )السجسػع( دار الفكخ، بيخوت، د. ت . .23
 


