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الملخص

التقويم  ــر  أث عــن  الكشف  ــى  إل ــة  ــدراس ال هــدفــت 

المعرفي  الــمــســتــوى  التفكير  تنمية  فــي  الــبــديــل 

لمادة  األســاســيــة  التربية  كلية  لطلبة   ي   والــمــهــار

بالسؤال  الــدراســة  مشكلة  تتمثل  ية  اليدو اإلشــغــال 

في  البديل  التقويم  استخدام  أثر  ما  التالي:  الرئيس 

كلية  لطلبة  ي   والــمــهــار المعرفي  المستوى  تنمية 

ية. التربية األساسية لمادة األشغال اليدو

 ويشتق من هذا السؤال التساؤالت التالية:

المستوى  تنمية  فــي  البديل  التقويم  ــر  اث مــا   -١

ي؟  المعرفي والمهار

ي لطلبة  ٢- ما مهارات المستوى المعرفي والمهار

ية  ؟  كلية التربية األساسية لمادة األشغال اليدو

درجــات  متوسط  بين  اخــتــالف  يــوجــد  هــل   -3

المجموعة  درجات  ومتوسط  التجريبية  المجموعة 

ي.  الضابطة في اختبار المستوى المعرفي والمهار

ــالف بــيــن مــتــوســط درجـــات  ــت ــل يــوجــد اخ     ٤- ه

المجموعة  درجات  ومتوسط  التجريبية  المجموعة 

الــضــابــطــة فــي اخــتــبــار مــقــيــاس الــمــهــارات لــمــادة 

هذه  فــي  الباحثة  واستخدمت  يــة؟  الــيــدو األشــغــال 

مجموعتين  على  القائم  التجريبي  المنهج  الدراسة 

إلى  إضــافــة  وبــعــدي  قبلي،  اختبار  مــع  متكافئتين 

المنهج الوصفي من خالل أسلوب تحليل المحتوى، 

الثانية  المرحلة   / األساسية  التربية  كلية  اختيار  وتم 

لتكون ميدانا للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 60 

طالب من المرحلة الثانية وتم اختيار صفين بالطريقة 

كمجموعة تجريبية  القصدية حيث تم تعيين صف 

 ، البديل  التقويم  باستخدام  طالبا   30 من  تكونت 

 30 مــن   تكونت  ضابطة  كمجموعة  اآلخــر  والصف 

الدراسة  أدوات  وتكونت  التقليدية،  بالطريقة  طالبا 

وقد  ية  اليدو االنشغال  مادة  محتوى  تحليل  أداة  من 

كشفت الدراسة االستطالعية والمسحية التي أجرتها 

الباحثة على عينة استطالعية من طلبة قسم التربية 

الفنية لغرض التعرف على  مستواهم في أداء مهارات 

أشغال الجلد، فتبين لها إن هناك ضعفًا واضحًا في 

وذلك  الجلود  أشغال  متطلبات  لتنفيذ  إمكانياتهم 

حياته  في  الطالب  عند  أهميتها  على  التركيز  لعدم 

المهنية أو االجتماعية.

 	Search keys :مفاتيح البحث

١- التقويم البديل .

٢-المستوى المعرفي.

ي. 3-المستوى المهار

ية. ٤-مادة األشغال اليدو

 The educational   5 - العملية التربوية والتعليمية

.process

Abstract:

The study aimed to uncover the effect of the 

alternative evaluation on the development of 

thinking in the cognitive and skill level of stu-

dents of the College of Basic Education in the 

subject of handicraft. The study problem is rep-
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resented by the following main question:                                           

What has the effect of using the alternative 

evaluation on developing the level of knowledge 

and skills of students of the College of Basic Ed-

ucation in the subject of handicrafts?

 The following questions are derived from 

this question:

1. What is the effect of the alternative evalu-

ation on developing the level of knowledge and 

skills?

2. What are the skills of the level of knowl-

edge and skill for students of the College of Ba-

sic Education for the subject of handicrafts?

3. Is there a difference between the average 

scores of the experimental group and the aver-

age scores of the control group in the cognitive 

and skill level test?

4. Is there a difference between the mean 

scores of the experimental group and the aver-

age scores of the control group in the skill scale 

test for the subject matter of handicrafts? In this 

study, the researcher used the experimental ap-

proach based on two equal groups with a pre-

test, and afterwards in addition to the descrip-

tive curriculum through the method of content 

analysis, and the College of Basic Education / 

Phase Two was chosen to be a field of study, and 

the study sample consisted of 60 students from 

the second stage and two classes were chosen In 

the intentional method, where a class was as-

signed as an experimental group consisting of 30 

students using the alternative assessment, and 

the other class as a control group consisting of 

30 students in the traditional way, and the study 

tools consisted of a tool for analyzing the content 

of the manual busy subject matter. Department 

of Artistic Education, for the purpose of identi-

fying their level of performance of leatherwork 

skills, and it became clear to her that there is a 

clear weakness in their capabilities to implement 

the requirements of leather work due to the lack 

of focus on its importance to the student in his 

professional or social life.

Search keys

1. Alternative calendar

2. The level of knowledge 

3. The skill level

4. Handicraft material

5. The educational process

* * *
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الفصل األول

المقدمة

المعاصرة  تجاهات  اال أحد  البديل  يم  التقو يعد 

يًا  جوهر تحواًل  يشكل  و الطالب،  يم  تقو مجال  في 

ســائــدة  كــانــت  الــتــي  التقليدية  الــمــمــارســات  فــي 

يــم الــطــالب نــحــو اســتــخــدام  يــلــة فــي تــقــو لــمــدة طــو

الطالب  بحياة  وصلة  تنوعًا  كثر  أ استراتيجيات 

إحساسه  و بنفسه  وثقته  الطالب  دافعية  يد  يز مما 

خــارجــي  تــدخــل  ن  دو تعلمه  مـــقـــدرات  بــامــتــالك 

يم  تقو فــي  المعلم  يستغرقه  الـــذي  الــوقــت  يــوفــر  و

المناهج  يثري  أن  كما يمكن  النتائج  وتقرير  طلبته 

التعلم  ييسر  و الوجدانية  الجوانب  في  وبخاصة 

تعليقاته  بــإبــداء  المعلم  دور  يقتصر  و المستقل، 

به  يــقــوم  ــذي  ال يمه  وتقو الطالب  عمل  تــعــزز  الــتــي 

يم  التقو فــي  الــتــالــيــة  الــخــطــوات  يــوضــح  و بنفسه 

في  النظر  إعـــادة  على  الــطــالــب  يــحــث  و الــبــديــل، 

ــيــب الــتــي اســتــخــدمــهــا فــي ذلــك  يــمــه واألســال تــقــو

على  اعتراضه  يبدي  أو  اللوم  إليه  يوجه  أن  ن  دو

طلبته  لتعلم  ميسرًا  المعلم  يكون  وبذلك  تعليقاته 

يم  التقو أســلــوب  اســتــخــدامــهــم  فــي  لــهــم  ومــوجــهــًا 

يادة  كله ينعكس على ز يقة هادفة وهذا  الذاتي بطر

أنفسهم  عن  صورتهم  وتحسين  بذاتهم  الطالب  ثقة 

العمل  ورقــة  وتركز  الــذات  بمفهوم  يعرف  ما  وهــذا 

الشبه  ونقاط  البديل،  يم  التقو يف  تعر على  هــذه 

باإلضافة  التقليدي  يم  التقو وبين  بينه  واالختالف 

يم أداء  يم البديل في تقو إلى أهمية استخدام التقو

الطالب. 

األداء،  تقويم  البديل:  للتقويم  ــواع  أن وتستعرض 

التقويم القائم على المشروعات، قياس األداء المتدرج 

 -CAT تقنية التقويم التوافقي - )الروبرك( البورتفيليو

التقويم  األقــران-  تقويم  المعارض-   - التقدير ساللم 

الذاتي- وتتناول الورقة أيضًا صعوبات التقويم البديل 

كيف  وتحديد  الميدان  في  عليها  التغلب  وكيفية 

الوجدانية  البديل في تنمية الجوانب  التقويم  يسهم 

الجزء األول ٢0١6،  عند الطالب. )يسرى زكي عبود- 

ص١80٤ (.

: مشكلة الدراسة :
ً
أوال

أثــر  إلـــى  يــهــدف  علمي  ببحث  الــبــاحــثــة  قــامــت 

المستوى  تنمية  فــي  الــبــديــل  الــتــقــويــم  اســتــخــدام 

األساسية  التربية  كلية  لطلبة  ي  والــمــهــار المعرفي 

ية. لمادة األشغال اليدو

ويعود السبب في ذلك إلى:

١- أعداد الطلبة الكبير في الصف الدراسي.

ــة والـــوقـــت  ــيـ ــدراسـ الـ ــدد الــحــصــص  ــ ــة ع ــل ٢- ق

ية.  المخصص لدراسة اإلشغال اليدو

السؤال  في  الدراسة  مشكلة  تتحدد  تقدم  مما  بدا 

التالي: 

تنمية  فــي  البديل  التقويم  اســتــخــدام  أثــر  مــا   -١

التربية  كلية  لطلبة  ي  والــمــهــار المعرفي  المستوى 

ية؟ األساسية لمادة األشغال اليدو

األساسية التربية  معلمي  ممارسة  مــامــدى   -٢ 
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ال أساليب التقويم البديل ؟ 

: فرضيات الدراسة :
ً
ثانيا

١-  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

)05، 0( بين متوسط درجات االختبار المعرفي للمهارة 

مادة  في  درست  التي  التجريبية  المجموعتين  بين 

ية خامة الجلد والضابطة التي درست  األشغال اليدو

في الطريقة التقليدية في االختبار البعدي.

عند  إحــصــائــيــة  داللـــة  ذات  فـــروق  تــوجــد  ال   -٢

مستوى )05،0( بين متوسط درجات االختبار األدائي 

درست  التي  التجريبية  المجموعتين  بين  للمهارة 

التي  والضابطة  الجلد  خامة  ية  اليدو األشغال  مادة 

درست بالطريقة التقليدية في االختبار البعدي.

: أهداف الدراسة
ً
 ثالثا

تنمية  فــي  الــبــديــل  الــتــقــويــم  اســتــخــدام  ــر  أثـ  -١

التربية  كلية  لطلبة  ي  والــمــهــار المعرفي  المستوى 

ي األساسية لمادة األشغال اليدو

ببعديه  البديل   التقويم  استخدام  اثر  قياس   -٢

ي في تنمية مهارات الطلبة إلعمال  المعرفي والمهار

قسم  طلبة  من  عينة  على  تطبيقه  خالل  من  الجلد 

التربية  كلية   – الثانية  المرحلة   – الفنية  التربية 

األساسية .

: أهمية الدراسة 
ً
 رابعا

مجال  فــي  المعلومات  ــة  ــدراس ال ــذه  ه تبين   -١

استخدام المعلمين التقويم البديل.

٢- تلقي الضوء على الجهود العلمية التي يبذلها 

المعلمون في تقويم تحصيل الطالب.

المهارات  تنمية  فــي  المتعلمين  مساعدة   -3

الفنية التي تعد من أساسيات أي جهد تربوي لمعلم 

التربية الفنية.

المستخدمة  واألساليب  بالتقنيات  التعريف   -٤

الداخلة  والخامات  وخصائصها  الجلود  أشغال  في 

أنــواع  على  والتعرف  تشكيلها  وطــرائــق  تكوينها  في 

لألشكال  البنائي  التكوين  فــي  الداخلة  الــزخــارف 

المرسومة في األعمال الجلدية. 

5- اإلسهام في معالجة مشكلة تزايد إعداد الطلبة 

في الصف الدراسي.

بالوقت  الهدر  تقليل  في  البحث  يسهم  قد   -6

الحاصل نتيجة استعمال الطرائق التقليدية. 

: حدود البحث
ً
خامسا

يتحدد البحث بالحدود اآلتية :

الحد المكاني: 	 

كلية التربية األساسية / قسم التربية الفنية

الحد الزماني: 	 

الفصل الدراسي األول للعام ٢0٢0 م

الحد الموضوعي: 	 

ية  خامة الجلد الطبيعي في درس اإلشغال اليدو

الحد البشري: 	 

 - الفنية  التربية  قسم   – الثانية  المرحلة  طلبة 

الدراسة الصباحية. 

 	  :
ً
مصطلحات الدراسة: سادسا

عالجية،  وقائية  تشخيصية  عملية  التقويم:   .١

والوقوف  والضعف  القوه  جوانب  تحديد  إلى  تهدف 

فاعلية  ومــدى  التربوية  األهــداف  تحقق  مــدى  على 

البرنامج التربوي )دياب- ٢0١١ م(.
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٢. التقويم البديل: اتجاه في التقويم التربوي يقوم 

كي  على أساس وضع الطالب في مواقف حقيقية، تحا

االحتفاظ  من  تمكنه  التي  استجاباته  ورصــد  الواقع 

بالمعلومات )أبو عواد وأبو سنينه- ٢0١١ م(.

ــي: هـــو تــقــيــيــم ال  ــ ــرائ يــف الــبــاحــثــة اإلجــ 3. تــعــر

التحصيلية  االخـــتـــبـــارات  تــوظــيــف  عــلــى  يعتمد 

التقليدية التي تتطلب من المجيب فقط استدعاء 

إنما  كرة التي سبق له دراستها و المعلومات من الذا

تشمل:  تقليدية  غير  وأدوات  أساليب  على  يعتمد 

المقابالت،   ، ــاز ــج اإلن حقائب  األداء،  اخــتــبــارات 

الــعــروض  الـــطـــالب،  صــحــائــف  الــبــحــثــيــة،  األوراق 

األقــران،  تقويم  الذاتي،  التقويم  والشفوية،  العملية 

للمرحلة  الطلبة  وغيرها.  لتحصيل   ... المشروعات 

ية. الثانية في مادة اإلشغال اليدو

 :Knowledge  : والــتــذكــر الــمــعــرفــة  مــســتــوى   .٤

ــرف بــأنــه الـــقـــدرة عــلــى اســتــرجــاع الــجــزئــيــات،  ــع ي و

 والــكــلــيــات- والــعــمــلــيــات-واألنــمــاط، والــحــقــائــق-

ــــخ- والــعــنــاويــن-  ي ــوار ــ ــت ــ ــاء-وال ــمــ - واألســ والــــرمــــوز

ــة- وكــافــة ــلـ ــثـ  والــمــصــطــلــحــات، واأللــــقــــاب- واألمـ

المعلومات التي تتطلب الحفظ ، واالستظهار وتذكر 

-أن  يذكر أن  مثال:  والكلية-  الجزئية  المعلومات 

يعدد- أن يعطي مثال، أن يعّرف... الخ.

 :Cognitive Objectives المعرفي  المستوى   .5

ــذي يكتسب فيه  الـ الــمــســتــوى  بــأنــه ذلـــك  يــعــرف  و

بمعلومات،  تتعلق  وذهنية  عقلية  معرفة  الطالب 

ونظريات، وحقائق، وغيرها من المعرفة التي تتطلب 

كرة.                                                                                                  منه أعمال العقل والتفكير وتشغيل الذا

التعريف اإلجرائي للباحثة: 	 

،حصيلة  المتعلم  سلوك  على  المتوقع  التغير 

نتيجة  االنفعالي  أو   ، الحركي  أو  العقلي،  التعلم 

لحدوث عملية التعلم (خبرة التعلم(.

حطب  )أبـــو  مــن  كــال  عرفها   :Skill  : الــمــهــارة   .6

وآمال ١٩٩٤(: بأنها »خصائص النشاط المعقد الذي 

والممارسة  المقصود  يــب  الــتــدر مــن  فــتــرة  يتطلب 

ئمة وعادة ما يكون  المنظمة بحيث يؤدى بطريقة مال

لهذا النشاط وظيفة مفيدة، ومن معاني المهارة أيضا 

الكفاءة والجودة في األداء«. 

عــرفــه   :Hand Work يـــة:  ــيـــدو الـ األشـــغـــال   .٧

في  المنهجية  المواد  »أحد  بانها   :)١٩٩6 )العامري 

قسم التربية الفنية، تضم عددًا من المواد التعليمية 

والنسيج،  والجلود  والخشب،  الـــورق،  أشغال  من 

يات ، وغيرها  وليس  والطرق على النحاس، والفخار

القوى  تنمية  بل  حرفة  أو  صنعة  تعلم  منها  الغرض 

ية والعقلية لدى الطالب وشحذها‘‘)العامري  البشر

- ١٩٩6 ، ص١0(.

بأنها:  ية  اليدو لإلشغال  اإلجرائي  الباحثة  تعريف 

»إحدى المواد الدراسية المقررة لطلبة المرحلة الثانية 

في قسم التربية الفنية التي تسهم في تطوير قابليات 

منها  متنوعة  فنية  مهارات  يكتسب  و  ، فيها  الطلبة 

الخامة  معرفة  تتطلب  والتي  الجلد  أعمال  مهارات 

مختلفة  فنية  أعمال  لتنفيذ  معها  التعامل  وكيفية 

الفنية  واللوحات  واألحــذيــة،  واألحــزمــة،  كالحقائب، 

واألداء  ألتحصيلي  باالختبار  وتــقــاس  وغــيــرهــا...، 

ي. المهار
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2. الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة.                                         

المبحث األول: التقويم البديل  

ي المبحث الثاني : المستوى المعرفي المستوى المهار

ية.	  مادة األشغال اليدو

 	.The educational process   :العملية التربوية والتعليمية

مؤشرات اإلطار النظري.	 

الدراسات السابقة.	 

* * *
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المبحث األول

التقويم البديل    

أوال: اإلطار النظري: 

أهمية التقويم في العملية التعليمية:

كثر عناصر أي نظام تعليمي خطورة حيث تتركز خطورته بما يترتب عليه من قرارات  - »إن التقويم هو أ

إجراءات التغيير أو التطوير لهذا النظام وعليه فان عملية التقويم ان لم تكن على درجة عالية من الدقة  و

إجراءات  واإلتقان في أساليبها، ووسائلها، تأتي نتائجها غير صحيحة وسوف يترتب عليها اتخاذ قرارات و

خاطئة لبيان أهمية التقويم في العملية التعليمية يذهب بعض العاملين في ميدان التربية والتعليم إلى أن 

نجاح أي نظام تعليمي مرهون بقوة دقة عملية التقويم والنظام التعليمي وأهمية التقويم يجب ان تحدد موقع 

يس والمنهج: التقويم في منظومة التعليم عموما« ومنظومة التدر

1- التقويم في منظومة التعليم : 

هو مجموعة من المكونات والعناصر التي تتفاعل فيما بينها يصوره مستمرة وتبدو مجتمعة في تأليف 

وانسجام وتعمل على تحقيق أهداف تعليمية محددة وعناصرها هي )المدخالن ، العمليات، المخرجات، 

التغذية الراجعة، بيئة النظام التعليمي(.  والشكل رقم )١( يبين موقع التقويم في منظومة التعليم.

الشكل رقم )1( يبين موقع التقويم في منظومة التعليم.
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المعلم يتم  القائل بان بواسطة  التربوي يعتمد على االفتراض  التقويم  النوع في مجال  إن استخدام هذا 

، صفحة الحوار المتمدن(، مما دفع الباحثة في الفصل األول لتحديد مشكلة  كر تكوين المعرفة ) سوسن شا

ي وصياغة  الدراسة المتمثلة في استقصاء ان التقويم البديل في تنمية المستوى المعرفي والمستوى المهار

أسئلتها والفرضيات الصفرية ،وفي ضوء ذلك سيتم عروض اإلطار النظري للمحاور الرئيسية وتشمل التقويم 

ية في العملية التعليمية. ي لمادة األشغال اليدو البديل المستوى المعرفي والمهار

يس: 2. التقويم في مراحل التدر

يس]التخطيط-   تمثل واحدة من أهم العمليات في نظام تعليمي ويرتبط التقويم ارتباطا وثيقا” بالتدر

التنفيذ- التقويم[. 

يس   شكل رقم)2( يمثل مثلث مراحل التدر
            

3. التقويم في منظومة المنهج                                               

- يعد المنهج في أي عملية تعليمية منظومة في حد ذاتها حيث يتكون من ستة عناصر متفاعلة فيما 

بينها لتحقيق أهداف المنهج.  
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شكل رقم )3( منظومة المنهج                          
  

           

مفهوم التقويم البديل:	 

- يعرف بأنه تقويم متعدد األبعاد لمدى متسع من القدرات والمهارات ، وال يقتصر على اختبارات الورقة 

إنما يشتمل أيضا على أساليب أخرى متنوعة مثل مالحظة أداء المتعلم، والتعليق على نتاجات  والقلم و

إجراء مقابالت شخصية معه ومراجعة إنجازاته السابقة . و

كما حدثت بالفعل )أبو  العملية التي يقيس المعلم من خاللها نتاجات عملية التعلم  وكما يعرف بأنه: 

جاللة- ١٩٩٩م, ص٩ (.

كتساب الطلبة أنواعا مختلفة من المهارات التي تسعى  وترى الباحثة إن التقويم البديل:  له األثر الكبير في ا

لتشجيع التعلم الحقيقي - مما يتيح للطلبة فرصا متعددة للتعلم،باإلضافة إلى ذلك فانه يراعي الفرد كما 

يراعي الجماعة في النشاطات التعليمية.

الفرق بين التقويم البديل والتقويم التقليدي:	 

كاة،  1. التقويم البديل: هو مجموعة من األساليب واألدوات التي تشمل مهام أدائية أصيلة أو واقعية، ومحا

شفهية،  وعروض  ومقابالت،  ومالحظات،  ومعروضات،  جماعية،  ومشروعات  وصحائف،  أعمال،  وملفات 
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وتقويم ذاتي، وتقويم األقران، وغير ذلك.

التقليدي  التقويم  يتبنى  التقليدي:  التقويم   .2

فلسفة تربوية تؤكد على إبراز الفروق الفردية ، وتشجع 

الفرد على مركز  التنافس من اجل حصول  إثارة  على 

نسبي متفوق بين أقرانه دون محاولة تحديد مايمتلكه 

الفرد من مهارات وظيفية وأخالقيه وسلوكيه ايجابية 

بناءة، فنظرة الضيقة للتقويم التقليدي تركز على ما 

لم  محددة  معلومات  من  ذهنه  في  المتعلم  اختزنه 

في  والمستقبلية  الحالية  المتطلبات  تناسب  تعد 

هذا القرن.

إلى  أدى  البديل  التقويم  إن  للباحثة  يتضح   -

تغير جوهري في تقويم الطلبة حيث أصبح الطالب 

وفاعلية  نشاطا«  كثر  أ التعليمية  العملية  »محور  هو 

يسهم في قياس مهارات التفكير العليا التي يقيسها 

التقويم التقليدي.

* * *

المبحث الثاني

المستوى المعرفي المستوى المهاري

للمادة،  الــفــكــري   / العلمي  بالجانب  يهتم   -

)بلوم  ــام  وق الذهنية.  والــمــهــارات  الــقــدرات  وتطوير 

١٩56 (،  بتصنيف المجال المعرفي العقلي إلى ستة 

 ، التذكر العقل   العمليات  بأبسط  تبدأ  مستويات- 

وتنتهي بأصعبها وهي التقويم. وهي ما يأتي:                                                                        

 : المستوى المعرفي 
ً
أوال

المعرفي  الــمــجــال  فــي  التصنيفات  تــعــددت   -

برل  وتصنيف  جرونالند  وتصنيف  جانيه  لتصنيف 

كثر شيوعا وانتشارا ،  بلوم. إال إن تصنيف بلوم هو األ

كونه يتميز بالشمولية  واإلجرائية.

 	 Objectives Cognitive :المجال المعرفي

يكتسب  الــذي  المجال  ذلك  بأنه  يعرف  و ثانيًا: 

فيه الطالب معرفة عقلية وذهنية، تتعلق بمعلومات 

تتطلب  التي  المعرفة  من  وغيرها  وحقائق  ونظريات 

مثال:  كرة.  الذا وتشغيل  والتفكير  العقل  إعمال  منه 

 ، وأن يفسر يفترض،  وأن  وأن يحلل،  الطالب،  يقرأ  أن 

من  ...الـــخ  يكتشف،  وأن  يصمم،  وأن  يــقــارن،  وأن 

ي. األهداف التي تندرج تحت النمط المعرفي اإلدار

)بلوم، بنجامين، ١٩85(. 

مستويات المجال المعرفي عند »بلوم«: 	 

Knowledge : أوال: مستوى المعرفة والتذكر

واستدعاء  تذكر  على  المتعلم  قــدرة  إلــى  يشير 
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والنصوص،  لتفاصيل،  تذكرا  المستوى  هذا  يشمل  و مسبقا،  تعلمها  التي  كرة  بالذا المخزنة  المعلومات 

)مجلد  اإلعالمية،  المعلومات  من  وغيرها  والنظريات  والقوانين  والمبادئ،   ، والرموز واألسماء،  والحقائق، 

النجاح، ٢0١١ (.

 Comprehension : ثانيا : مستوى الفهم

يعكس قدرة المتعلم على فهم وتفسير المعلومات وتحويلها من شكل إلى أخر مع الحفاظ على معانيها .

إعطاء المعاني ،والتنبؤ  كمال المعلومات ،و إ إعادة تنظيم المعلومات، و كما يتضمن أيضا التلخيص ،و

بحدوث األشياء في ضوء مؤشرات معينة.

Application : ثالثا: مستوى التطبيق

تعلم  التي  تلك  غير  جديدة  مواقف  إلى  التعلم  اثر  ونقل  المعلومات  توظيف  على  الطالب  قدرة  يقيس 

يتمثل ذلك في استخدام وتطبيق المبادئ والمفاهيم والنظريات والقواعد والقوانين في  المعلومات فيها. و

أوضاع جديدة.

Anal :رابعا: مستوى التحليل

العالقات  طبيعة  كتشاف  وا األولية  وعناصرها  مكوناتها  إلى  العلمية  المادة  وتجزئة  تحليل  على  القدرة 

والنتائج  الفرضيات  بين  العالقات  إدراك  و االستنتاجات  عمل  أيضا  يشمل  و المكونات،  هذه  بين  القائمة 

والتمييز بين األشياء وتصنيفها.

Synthesis : خامسا: مستوى التركيب

يعكس هذا المستوى قدرات المتعلم على إنتاج شيء جديد من مجموعة أجزاء تعطي له بأسلوب فريد 

. ، ويهدف إلى تنمية المتعلم على تكوين بني جديدة للمعرفة ، او التأليف والنتاج واالبتكار ومبتكر

Evaluation :سادسا: مستوى التقويم

يشير إلى قدرة المتعلم على إصدار األحكام على األشياء اعتمادا على معايير ذاتية داخلية وخارجية.

يعني أيضا تطوير قدرات المتعلم على تثمين األشياء، واالختبار بين عدة بدائل ، واثبات صحة األشياء،  و

وتقديم البراهين، وبيان نقاط الضعف والقوة والنقد. وهذه المستويات الست التي تكلم عنها  “بلوم” والتي 

دعا المعلم أن يراعيها لدى وضعه لألهداف التعليمية؛ هي التي تعّد الطالب بأن يكون قادرا على التعلم، 

 .]Bloom, 1956[   ومفكرا، ومحلال، ومستنتجا، ومبدعا
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شكل رقم )4( مستويات المجال المعرفي عند »بلوم«

تعريف الباحثة اإلجرائي للبرنامج التعليمي بأنه:	 

من  مجموعة  تنمية  إلــى   والهادفة  والمنظمة  المخططة  واألنشطة  واإلجـــراءات  الخبرات  من  مجموعة 

العملية  وتطوير  تحسين  في  يساهم  بما  قدراتهم  وتطوير  التكنولوجيا  معلمي  لدى  التكنولوجية  المهارات 

التعليمية.

: المهارة
ً
ثانيا

تدل على السلوك المتعلم أو المكتسب الذي يتوافر له شرطان جوهريان.

 ١- أن يكون موجها نحو إحراز هدف أو غرض معين.

٢- أن يكون منظما بحيث يؤدي إلى إحراز الهدف في أقصر وقت ممكن. وهذا السلوك المتعلم يجب أن 

، )أبو حطب وآمال، ١٩٩٤م ص330(. يتوافر فيه خصائص السلوك الماهر

طريق  عن  المتعلم،  لدى  تكوينه  أو  كتسابه  ا أو  تعلمه  يمكن  »شيء  بأنها:  الشافي)١٩٩٧(  عبد  عرفه   -

يب، وأن ما يتعلمه يختلف باختالف نوع المادة وطبيعتها وخصائصها والهدف من تعلمها«    كاة والتدر المحا

)عبد الشافي رحاب١٩٩٧م ، ص٢١3(.
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يف السابقة يمكن اإلشارة بأن  - من خالل التعار

المهارة :

إلنجاز  المتعلم  قدرة  على  كدت  ا جميعا  إنها   -١

هدف معين بمستوى معين.

إلتقان  محددًا  المستوى  هذا  يكون  ان  يجب   -٢

والــقــدرة  والسرعة  والتكيف  والــدقــة  والــمــرونــة  األداء 

والبراعة وبوقت وجهد وكلفة اقل.

»القدرة  بأنه:  للمهارة  اإلجــرائــي  الباحثة  تعريف 

العقلية واألدائية المكتسبة لمهارات الجلود في درس 

التعليمية  بالخبرات  تزودهم  بعد  ية  اليدو األشغال 

ية [، وأداء هذه المهارات على وفق  ]المعرفية – المهار

واألدائــي  المعرفي  ألتحصيلي  االختباران  يقيسه  ما 

ي بعديا«. المهار

: األشغال اليدوية
ً
ثالثا

ــد الــمــواد  - عــرفــه الــدلــيــمــي ١٩٩6بـــأنـــهـــا :  »احــ

الفنية  التربية  قسم  منهج  تضمنها  التي  التشكيلية 

في كلية الفنون الجميلة -جامعة بغداد والتي تعتمد 

خامات متعددة من خاللها يكتسب الطلبة مهارات 

ية فنية« )الدليمي, ١٩٩6،ص١0(. يدو

وســائــل  »إحــــدى  بــأنــهــا:   )٢00٧( ــون  ذنـ عــرفــتــه   -

عن  التعبير  بمثابة  تكون  والتربوية  الفنية  العملية 

ــذات اإلنــســانــيــة مــن خـــالل الــتــعــامــل مــع الــمــادة  ــ ال

الفرد  تساعد  والــتــي  فنية  بطريقة  وتوظيفها  الــخــام 

السيكولوجي  الجانب  في  باالرتياح  اإلحساس  على 

النفسي«  )ذنون - ٢00٧، ص 8 (.

السابقة  يف  التعار خالل  من  يف:  التعار مناقشة 

ية هي: يمكن اإلشارة إلى إن األشغال اليدو

منهج  تضمنها  التي  التشكيلية  المواد  احــد   -١

قسم التربية الفنية في كلية التربية األساسية .

الكثير  المتعلم  خاللها  من  يكتسب  أعمال   -٢

من الخبرات التي تنمي القوى العقلية لدى المتعلم 

»ونــفــســيــًا«  تــربــويــا  شخصيته  صــقــل  عــلــى  وتــســاعــد 

واجتماعيًا«.

على  الفصل  هــذا  يشتمل  السابقة:  ــات  ــدراس ال

الدراسات السابقة التي تمكن الباحث في الحصول 

الــدراســة  بموضوع  عالقة  لها  والــتــي  عليها  االطـــالع 

أمكن  السابقة  الدراسات  على  الباحثة  اطالع  وبعد 

رئيسيين  محورين  إلــى  موضوعها  حسب  تقسيمها 

وترتيبها من األحدث إلى األقدم.

تعليمي  برنامج  )بناء   :)2001( الشيخلي  دراســة 

لتنمية مهارات عمل الجلد(. 

تعليمي  بــرنــامــج  ــاء  ــن )ب )ذنــــــــون،2007(:  دراســــة 

ية  اليدو االشغال  لمادة  المحلية  الخامات  لتوظيف 

ي لطلبة قسم التربية الفنية( لتنمية التفكير االبتكار

كساب  إل تدريبي  )برنامج   :)2008( عــنــبــر دراســـة 

ية  اليدو األشغال  مهارات  الفنية  التربية  قسم  طلبة 

على الجلد(.

التعقيب على الدراسات السابقة: يتضح من خالل 

عليها  حصلت  التي  السابقة  الدراسات   استعراضا 

السابقة  الدراسات  على  االطــالع  خالل  من  الباحثة 

فان  البحث الحالي اعتمد التقويم البديل في مادة 

)تحصيلي  اختبارين  إعـــداد  مــع  ية  اليدو األشــغــال 

]الشيخلي  دراســة  مع  يتفق  وهــذا  ي(  ومهار معرفي، 

]عنبر٢008[،  دراســة  و   ،]٢00٧ ]ذنــون  ودراســة   ،]٢00١
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الدراسات  اإلجــراءات،أمــا  ناحية  من  يختلف  لكنه 

في  تنوعا  هناك  فــان  البديل  بالتقويم  تتعلق  التي 

التي  الجوانب  بتنوع  وأدواتها  وأهدافها  ومواضيعها 

عالجتها وبالرغم من ذلك فان هناك اهتماما واسعا 

هذه  منها  أخــذت  التي  الــبــلــدان  غلب  ال  ومــتــزايــدا 

والتقويم  عام  بشكل  التقويم  موضوع  في  الدراسات 

هذه  استثمار  نحو  والسعي  خــاص  بشكل  البديل 

الجهود االستثمار األمثل لتحقيق النتائج واألهداف 

والموجودة في العملية التعليمية .

لقد جاءت استفادة الباحثة من الدراسات السابقة 

على أشكال عدة وهي: 

١- اختيار مناهج الدراسة وهي المنهج الوصفي 

والمنهج التجريبي والمنهج البنائي.

الــواجــب  الــمــهــارات  لتحديد  قائمة  إعـــداد   -٢

وعرضها  األساسية  التربية  كلية  طلبة  لــدى  توافرها 

ي االختصاص. على مجموعة من المحكمين من ذو

مــن خالل  ــار الــنــظــري:  الت مــن اإلطـ مــؤشــرات ودال

استعراض اإلطار النظري لتقويم البديل وأثره في تنمية 

المستوى المعرفي والمهاري  للتربية الفنية واكتساب 

المهارات التي تدخل في أعمال الجلود لمادة األشغال 

الباحثة إلى جملة مؤشرات خاصة  اليدوية توصلت 

بالجوانب المذكورة ممثلة بما يأتي :

ي للطلبة المتعلمين  ١- ضرورة تطوير األداء المهار

ية في بناء المستقبل. كونهم حجر الزاو

الجلد  لخامة  المختلفة  اإلمــكــانــيــات  ــراز  إبـ  -٢

ومدى القدرة على االستفادة منها في تصميم أشكال 

متنوعة من خامة الجلد.

على  المنفذ  الفني  العمل  جمالية  إظهار  إن   -3

الجلد ال تتم إال باستخدام أساليب تكميلية للعمل 

تظهره مزخرفا ذي قيمة جمالية .

األعمال  تنفيذ  في  بأنواعها  الزخارف  توظيف   -٤

هذه  على  تضفيه  لما  الجلد  على  للطلبة  الفنية 

الــوحــدات  تناسق  خــالل  مــن  جمالية  مــن  األعــمــال 

الزخرفية مع حجم العمل المنجز ووظيفته .

* * *
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الفصل الثالث

إجراءات البحث 

: منهج البحث: 
ً
أوال

الذي  المناسب  المنهج  ألنه  التجريبي  المنهج  الباحثة  اعتمدت  البحث  هدف  تحقيق  إلى  للوصول 

التجريبية تتجاوز حدود الوصف الكمي  إذ أن البحوث  تابع  أثر متغير مستقل في متغير  يرمي إلى دراسة 

والبحث  حدوثها،  كيفية  من  للتثبت  مضبوطة  شروط  تحت  معينة  متغيرات  معالجة  إلى  وترتقي  للظاهرة 

يخي أو لتشخيص الحاضر  كما هو الحال في المنهج التار التجريبي ليس مجرد عرض إلحداث الماضي 

في  عليها  والسيطرة  المتغيرات  ضبط  هو  إنما  و الوصفي،  المنهج  في  الحال  هو  كما  ووصفه،  ومالحظته 

المواقف المؤثرة في الظاهرة المراد دراستها‘‘. )عبد الرحمن وزنكنه ، ٢00٧ : ٤٧٤ (.

   Research population :مجتمع البحث :
ً
ثانيا

يتكون مجتمع البحث الحالي من طلبة المرحلة الثانية الدراسات الصباحية– قسم التربية الفنية –كلية 

التربية األساسية الفصل الدراسي األول للعام ٢0٢0 م.

: متغيرات البحث. 
ً
ثالثا

1- المتغير المستقل: 

ي. يتمثل بالتقويم البديل في تنمية المستوى المعرفي والمهار و

2- المتغير التابع: 

المجموعة  لطلبة  ي  والمهار المعرفي  بالتحصيل  والمتمثل  وقياسه  الذي يمكن مالحظته  المتغير  وهو 

ية. كتسبوا مهارات االشغال اليدو التجريبية والضابطة الذين ا

Research sample :عينة البحث :
ً
رابعا

طالبا   )30( و التجريبية ،  للمجموعة  وطالبًة  طالبًا   )30( عددهم  البالغ  الثانية  المرحلة  طلبة  اختيار  تم 

الدراسي  للعام  البحث  إجراءات  لتطبيق  تجريبية  كعينة  القصدية  بالطريقة  الضابطة،  للمجموعة  وطالبة 

المسجلين  الطلبة  استبعاد  البحث  عينة  اختيارها  عند  الباحثة  راعت   ،١ جدول  في  كما   .)٢0٢0-٢0١٩(

ئ يؤثر على إجراءات البحث إذ تم  كثيرة لكي ال يكون هناك متغير طار في القائمة والذين لديهم غيابات 

استبعاد )3( من الطلبة. 
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جدول رقم )1( يمثل عينة البحث

المجموععدد اإلناثعدد الذكورالمجموعة

151530التجريبية

151530الضابطة

303060المجموع

    Research Groups Emulation تكافؤ مجموعتي البحث :
ً
خامسا

اعتمدت الباحثة عند التخطيط ألجراء بحثها ضبط جميع العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر في المتغير 

التابع  وحرصت الباحثة على أجراء التكافؤ بين المجموعتين في بعض المتغيرات التي قد تؤثر في النتائج 

, اختبار المعرفة السابقة, مدرس مادة  والتي قد ينشا بعض منها بسبب الفروق الفردية بين الطلبة هي  )العمر

ية(. كما في الجدول )٢(  األشغال اليدو

جدول )2( تكافؤ العمر الزمني بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

المتوسط العينةالمجموعة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

القيمة التائية درجة الحرية
المحسوبة

القيمة التائية 
الجدولية

مستوى 
الداللة
0.05

غير دالة30248.400016.6352580.1672ت

:Instrumentation  أدوات القياس :
ً
سادسا

المجموعتين  يس  وتدر االختبارات،  وتطبيق  بالقياس  للمجموعتين  موحدة  باختبارات  الباحثة  قامت 

التجريبية والضابطة .

: الوسائل اإلحصائية:
ً
سابعا

البيانات  لمعالجة  اإلحصائية  الوسائل  من  وعـــددًا  كسل  األ وبرنامج   ،)SPSS( الباحثة  استعملت   
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البحث  التي حصلت عليها من عينة  والمعلومات 

إظهار النتائج التي توصلت إليها: و

* * *

الفصل الرابع 

نتائج الدراسة ومناقشتها

النتائج: مناقشة النتائج:	 

 أظهرت نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية 

ية خامة الجلد على  التي درست مادة األشغال اليدو

التي  الضابطة  المجموعة  على  البديل  التقويم  وفق 

باالختبار  )التقليدية(  االعتيادية  بالطريقة  درســت 

يمكن أن يعود السبب إلى ما يأتي : المعرفي، و

ية  ١- أوجد التقويم البديل في درس األشغال اليدو

حالًة من اإلثارة و التشويق و التعاون المثمر المتمثل 

لتطويرها  اآلخــريــن  المشاركين  أفــكــار  على  بالبناء 

ايجابيا«  انعكاسا«  أخــرى  أفكار  إيجاد  و وتحسينها 

ي. على نتاجهم المهار

التي استخدمت  التعليمية  الوسائل  ٢- تبين إن 

أفراد   العينة  التقويم البديل والتي عرضت أمام  في 

في  فعالة  كانت  أنها  التعليم  أثناء  في  المستهدفة 

التهيئة الذهنية وجذب انتباههم نحو تعلم المادة .

يـــة عــلــى إصــغــاء  ــال الـــيـــدو ــغـ ــت األشـ ــع ــج 3-ش

واآلراء  األفكار  احترام  مع  بعضًا  لبعضهم  المشاركين 

المطروحة وبث روح  التعاون والديمقراطية.

على  ومــهــاراتــهــم  المشاركين  مــعــارف  تنمية   -٤

استخدام قدراتهم االستداللية في معرفة آثر الطبيعة 

في حياتهم لتذوقهم فنون البيئة. 

وفق  الــتــعــاونــي  العمل  فــي  األســئــلــة  ــرح  ط إن   -5
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في  فاعلة  صفية  بيئة  ــد  اوجـ الــمــحــددة  ــداف  ــ األه

ية لخامة الجلد. يس مادة األشغال اليدو تدر

* * *

االستنتاجات

وفق  على  التجريبية  المجموعة  تــفــوق  أن   -١

التقويم البديل على المجموعة الضابطة التي درست 

وفق الطريقة االعتيادية يأتي بسبب التنظيم في تعلم 

للطلبة  إيصالها  و التعليمية  والخبرات  المعلومات 

من خالل وضوح األهداف السلوكية والتعليمية ذات 

االختبار المعرفي، مما سهلت للطلبة تعلم مفردات 

الــمــواقــف  فــي  واســتــرجــاعــهــا  واســتــيــعــابــهــا  المنهج 

التعليمية المطلوبة.

يضفي  الفنية  واألدوات  األساليب  استعمال   -٢

مهارات  يتطلب  و والتشويق  الحيوية  الــدرس  على 

التفكير في ربط األفكار والتعبير عنها.

3- تعريف الطلبة باألهداف التعليمية والعناصر 

السلوكية المطلوب تعلمها.

ــب  ــي ــال الـــوســـائـــل واألس يــتــطــلــب اســتــعــمــال   -٤

ومهارات  يسية،  تدر كفايات  المدرس  من  العالجية 

إبراز  و  ، اإلتقان  مستوى  تحديد  في  لتوظيفها  عملية 

المعالجات  إجــراء  و الطلبة  أداء  في  الفردية  الفروق 

وتجاوز األخطاء ونقاط الضعف.

5- األساليب التعليمية تتطلب من المدرس جهدًا 

، مما تتطلبه الطريقة االعتيادية]الضابطة[،  كثر ووقتًا أ

يؤدي  الجلد  لخامة  ية  اليدو األشغال  استعمال  وان 

بالتعلم  الطلبة  تحصيل  في  جوهري  تحسين  إلــى 

يس  تدر في  التقليدية  الطريقة  استعمال  من  أفضل 

المادة .
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توصيات الدراسة:	 

الباحثة  فــان  نتائج  مــن  تــم عــرضــه  مــا  فــي ضــوء 

تقدم مجموعة من التوصيات التي يمكن العمل بها 

أنواع  استخدام  في  المعلمين  أداء  وتطوير  لتحسين 

التقويم البديل:

التي  التقويمية  الممارسات  في  النظر  إعــادة   -١

تعتمد على االختبارات التعليمية.

أساليب  الســتــخــدام  المعلم  دلــيــل  ــداد  ــ أع  -٢

التقويم البديل للمرحلة األساسية.

3- العمل على تخفيف األعباء والمهام الموكلة 

للمعلمين.

يب  لتدر عمل  وورش  تدريبية  دورات  عقد   -٤

المعلمين والمشرفين ليتعرفوا على اساليب التقويم 

البديل.

مقترحات الدراسة:  	 

الباحث  فان  الحالية  الدراسة  لمابدئته  استكماال 

يقدم المقترحات التالية:

التقويم  ألساليب  المعلمين  استخدام  دراسة   -١

البديل على مراحل عمرية أخرى.

البديل  التقويم  ألساليب  المعلمين  دراســة   -٢

على مجتمعات أخرى.

البديل  التقويم  أساليب  اثر استخدام  3- دراسة 

على تحسين المهارات األدائية.

استخدام  مــن  تحد  التي  المعوقات  دراســـة   -٤

أساليب التقويم البديل.

المصادر العربية واألجنبية	 

١- أبو عواد، فريال ، وأبو سنينة ، عبد الجواد، عودة، 

االجتماعية  الدراسات  معلمي  معتقدات   ،] ]٢0١١م 

حول التقويم البديل في المرحلة األساسية العليا في 

مدارس وكالة الغوث في األردن. مجلة جامعة القدس 

المفتوحة لألبحاث والدراسات.

النفس  ]علم  صادق:  وأمال  فؤاد  حطب،   أبو   -٢

التربوي [ ،  ط٤ ،  القاهرة ،  األنجلو المصرية١٩٩٤ .

ــدان،  ]١٩٩٩ م،   ــمـ 3-أبــــو جـــاللـــة،  صــبــحــي حـ

وبناء  التربوي  التقويم  في  معاصرة  اتجاهات  ص٩[، 

االختبارات وبنوك األسئلة،  الكويت مكتبة الفالح.

التعليمية:  ــداف  ــ األه تصنيف  علم  بــلــوم،   -٤  

ي،  فــاو ســوزان  نشر  دار  التربوية،  ــداف  األه تصنيف 

.١٩56

تصنيف  نــظــام   )١٩85( بــنــجــامــيــن،  ــلــوم،  ب  -5  

الخوالده  محمود  محمد  ترجمه:  التربوية.  األهــداف 

وصادق إبراهيم عوده. ط١ ،جده، دار الشروق للنشر 

يع والطباعة.    والتوز

برنامج  ]بناء  محمد   منذر  مروج  الشيخلي،   -6  

رســالــة   ،] ــور ــزهـ الـ صــنــع  مـــهـــارات  لتنمية  تعليمي 

األســاســيــة،  التربية  كلية  مــنــشــورة،  غير  ماجستير 

الجامعة المستنصرية ، ]٢00١[.

استخدام  ــر  اث  ،]٢0١١[ رزق،  سهيل  ــاب،  ــ ٧-دي  

السابع  طلبة  تحصيل  على  متنوعة  تقويم  أدوات 

األساسي في مادة العلوم واتجاهاتهم نحوها ،  مجلة 

جامعة النجاح لألبحاث الغدد 3، المجلد ٢6 .

ــة  ــاض جـــالل مــطــلــك، ]دراسـ يـ  8- الــدلــيــمــي، ر
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بأسلوب  الــمــتــحــرك  التعليمي  الــعــلــم  بــيــن  مــقــارنــة 

كتساب  ا في  االعتيادية  والطريقة  المصغر  التعليم 

[، رسالة  ية  اليدو المهارات في مادة األشغال   بعض 

ماجستير غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة 

بغداد، ١٩٩6.

تعليمي  ــامــج  ــرن ]ب هــاشــم،  نــبــراس  ذنــــون،   -٩   

ية  اليدو األشغال  لمادة  المحلية  الخامات  لتوظيف 

ي لطلبة قسم التربية الفنية[،  لتنمية التفكير االبتكار

رسالة ماجستير غير منشورة ، المعهد العربي العالي 

للدراسات التربوية والنفسية ، بغداد،  ٢00٧.

)العدد  المتمدن  الحوار  قناة  كر  شا سوسن   -١0

383٤، ٢0١٢(، التربية والتعليم والهدف العلمي.

 ١١- عبد الشافي أحمد سيد رحاب، ]فعالية برنامج 

لتالميذ  الالزمة[،   ئية  اإلمال المهارات  لتنمية  مقترح 

الحلقة الثانية من التعليم األساسي لدى طالب كلية 

كلية  التربوية،   المجلة  العربية.  اللغة  قسم  التربية/ 

ــوادي،   ال جنوب  جامعة  بسوهاج،  األساسية   التربية 

العدد الثاني عشر ،  الجزء األول ، يناير١٩٩٧.

حقي  عــدنــان   ، حسين  أنــور  الــرحــمــن،  عبد   -١٢

العلوم  في  وتطبيقاتها  المنهجية  ]األنــمــاط  زنكنة، 

للطباعة،  الــوفــاق  شــركــة  والــتــطــبــيــقــيــة[،  اإلنــســانــيــة 

بغداد٢00٧.

ال  تدريبي  ]برنامج  عــبــداهلل،  ميسون   ، عنبر  -١3

األشغال  مهارات  الفنية  التربية  قسم  طلبة  كساب 

ية على الجلد[، ٢008. اليدو

فيصل:  الملك  جامعة  عبود  زكــي  يسرى   -١٤    

التقويم البديل كاتجاه حديث في تقويم أداء الطالب 

جامعة الملك فيصل. الجزء األول )٢0١6 ، ص١80٤(، 

مؤتمر كلية التربية جامعة الملك خالد.

)العلوم  لــألبــحــاث  الــنــجــاح  جامعة  مجلة   -١5

اإلنسانية(، )مجلد ٢5-١0-٢0١١ (.

* * *
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