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 ����� � ا���� � و�� ()��' �& %�وط #��ا �"! �� و�*) ،� -.، � �(#
�ن ا�<=�ح و;: 9 ا7�8 ، أ.!6 ا�345 ) …� �ا01/ � @� A(>0ل ا�Cو DEوو �F/ &و�

�O0�:4��G ) �& ا��N�ا�L اM ا����L( �& ا����H��I J K ا����G0ت ا��را	 � 
 �P�!�"�� 0ن!����Gات و;:. وRا� �G�:) Mا �/�S5& ا� � *��/N9 ا��5#� ا 

 Tن ��0غ ذ�W� X>�:G Kا�]�:� *& 9G�C ا��)0ق ا��را	D��/  L ا�!�Y �& ا����
ا`�ف � A ����8 ا��7F وN ����8 ا���- G�C 7� 7:' %�ق ���G^م ا��\ ،ا����4ة 

 a:b د�F�/Nوا. 

N�� �G�d�� �!�. 0ح أ��ا�د � <� ا�!�Y اe�� �Gون �Wن ;: 9 ذ�T ا�"�*
 �fر�Eوأ �F�*�h ا�:�رات ا�Rا) � ، ��.� أو�Tg ا�GR& أ�0(ا (��]ت أو� �

�G0��� ق�"� ��i Mج . وا#�:�`� �& ���0ى ا�I 7 أه�G�-و ا�� ldا� J ون�m T�R�
����YG0 *& ا�<:�  ��-: 9 ا�Rات و# 7 ا��:��G ورد اN*�!�ر �& E!7 أ�bاد 

�س أ.!6  �74 هRا ا���0ك ا����n ���4o pه�ة و*�h هRا ا8	. ا8	�ة وا��ر	� 
 �G0�sت ا��G0���ط وا�	آ7 ا8و J ة�u�>و�  v�!�#[� ��bN) K ���/ �!�Cو R �[)

، ��اK��* K!E و�)�Ku أy<�ء ا����:�ت وأy<�ء ا��-�#�ت ا��:w0 ا���� �]ل 
Lا��<�و� &G05ا�� (9 و�W) &* \�) �*0>دة و����5ل ���%Wو� K%Hd هNzء ا����

 � � b� 5 �ة ا�9 ا�:�*b7 و���-: 9 ا�<���} ا��� � ا�@��<� ��<=�ح �75 ا�0	�
وJ �0ء ذ�T ا�sع ا����K *�ة %��رات و�:N0ت {=� " . ا��G�d (\ر ا�0	 �� " 

 74� pف ا�����
 { :�74 هRا ا���� � ��� 
�� ���� ا���� و�� ا���� ��� ���
�� { وه* 0/!, -. ا-�*"� } "�� %$, ا"+*م" اد ا"&�� %$# ا"�! ��� أر{ و}

 .}أراد ا"&�� 23# ا"�! �

� � (و��5 ���� آW	��ذ J ا���� � ا��4#0ي ��� �G0#�yو �Gد�* �G0#�y 3ي  )CWو(
J ا��F� X�) ( و�GNت(��ورة (G05& (<�و��u��� Lري ا�h�* � �s ا���0ى ا�0Fي

 � �s�� L	�� �GN0� �:	H " وآW	��ذ /���L و��uرآ� J ��ا	� ا�345 �& ا��5<0�0/
ا��N-�#�ت ا��� � آ��!0��5ر�G وا��!�رات ا��:w0 ا���� J ا���� � ا��4#0ي 
�X ا�345 �& ا�����0ت �0ل 	�0آ �ت ا��-<K أy<�ء  &� D>5} ، Lوا���� � ا����

وإ���b اM هvR .  �ا# � ا�� دو#�L)�5(� J �F ا��.�ا��N-�ن �<�ء *�h ا�]���ت ا�
 L�(>ر%�د ا�Nا ��� J �F�وا L	ر�0/ ' ا���� L� �ا�]���ت وJ إ�Cر وn )� آ���uر ر
0*�ت �& (]� R ا���� � ا8	�	L وا��4#0ي و(<��F�� DuE  �0ل =o D��ـ ا�0�sي ا(

�ر�b v	�D : �����0ت إ��b � أDG�y �' هvR و	��7 ا�ld ،ا8	!�ب ا�� (�Xb ا� ' وأ�"
 .ا��را	� 

و	<!J K هvR ا��را	� �)ld�� �>�0F ، أ#0ا*' ، أه� ا��]��ت ا��ا�� *�h ��وNت 
�* � *�h ا����� �/Nوا � 	را�ا� v"�ر�!��'، أ	أ ، N�ا�ld، ا�0	��7 ا8آ�4 ا	��

	<:�م �0*� اsEا��ت �0ل آ ) � و*�h ��� و���اE � ا��ر	� وا����� ،وJ ا8�3 
 �F>� � ��E0ا���ه�ة و ا�/�اءات ا� vRه �����. 

 Kوا`�ف ا���م �& )<�ول هRا ا�0�0ع هD(� 0 ا#�!�v ا�� �K وا8و� �ء وا����
وا��zو�K اM 	�! � و�"0رة �74 هvR ا��0اه� ا���! � *�h اS �ة ا��ر	 � 

�Fأ/7 ��ر�� &� �F� Eا�� .و�

  

  .التي قدمت له قصد الحصول على نتائج جيدة وضمان النجاح

فعل يعتبر سلوكا ال فمن خالل هذا المفهوم نستخلص أن مثل هذا ال
 أخالقيا يمس بآداب التعلم وبمصداقية التعليم


��ــــــــــ
ذا ���ـــــــــ��   � ؟ـــــــــ� ا���ر�ــــــــ� 

) مهما كان مستواه(هو نوع من التحايل والخداع الذي يستعمله المتعلم 
  أثناء الفروض ،االختبارات واالمتحانات والمسابقات  لإلجابة على األسئلة 
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التظاهر بأنهم يفكرون في االجابة عن طريق النظر الى الحائط أو  ـ 9
اق زمالئهم الجالسين مركزة على أور"كاميرا"السبورة اال أن أعينهم بمثابة 

  …خاصة في مدرجات الجامعةأمامهم اللتقاط بعض المعلومات 


 ا��$#�" �� !� �� ا��ـــ� أه� ا���
�ـ� ا��� ����% �  

 طرقعدة وسائل و إلىيلجأ الكثير من المتعلمين أثناء االختبارات 
  :وتتمثل في ما  يلي لتنفيذ عملية الغش 

 األوراقفي الجيب أو في حافظة وريقات صغيرة توضع  إنجاز ـ 1
  .)األكثر شيوعا طريقةالوهي ( إليهابشكل يسهل استعمالها واللجوء 

 إخراجالكتابة على المنديل أو وضع ورقة بداخله ، باعتبار أن  ـ 2
المنديل من الجيب واستعماله ال يشكل شبهة وال يشكك في نية المتعلم في 

  . الحراس األساتذةاعتقاد المتعلم اتجاه 

المعادالت ، ( و الطاولة خاصة المئزر الكتابة على المقلمة  ـ 3
  )وغيرها  ... وحتى الدروس كاملة النظريات ، القوانين ، التواريخ

لتوظيفها شخصيا أو  األقالمطي أوراق صغيرة ووضعها داخل  ـ 4
  .لتسليمها لزمالء آخرين عن طريق طلبهم له 

تحت الطاولة أو  إلصاقهاوطي أوراق بشكل دائري وأنبوبي  ـ 5
  .الكرسي ليسهل استعمالها 

الكتابة على أوراق بيضاء بشوكة الفرجار أو بشيء آخر حتى تبدو  ـ 6
وكأنها ورقة بيضاء يمكن االستعانة بها دون أن يلتفت أحد على أنها 

  .مكتوبة   

خاصة  ) AGENDA electronique(استعمال المفكرة اإللكترونية  ـ 7
  .وانين والتواريخ والمعادالت بالنسبة للق

فكل هذه الوسائل وغيرها تتطلب تفكير عميق ، تخطيط وتنسيق 
مكانية التحايل والغش دون أن يضبط ، حبذا لو وظف التلميذ هذا دقيقين إل

الجهد كله في برمجة وتنظيم المراجعة والدراسة خالل السنة لتفادي هذا 
  .التصرف السلبي 

تخرج والرسائل الجامعية يلجأ الطلبة إلى أما بالنسبة لمذكرات ال
جامعات أخرى وطنية وأجنبية فيقومون بتصوير نسخ منها وإعادة كتبتها 

  .مع إحداث بعض التعديالت حول العينة ومكان إجراء الدراسة وغيرها 

  ــ� ـــــــا��ــ ,ـــــــــــإ�* ـــــــــــــ��ــ� (ــــا�� 
بــــــــا'�&

  يه ما يلي التي تعود التالميذ على الغش وتشجيعهم عل األسبابمن أهم 

االختبارات المدرسية ترتكز على الحفظ واالسترجاع للدروس فقط  ـ 1
  .بمعنى أنها تقيس ذاكرة المتعلمين فقط

والمعلمين يحاسبون التالميذ أثناء عملية  األساتذةغالبية  أنـ  2
التصحيح على مدى وفائهم الحرفي لما قدموه لهم وفق للقاعدة التقليدية 

لذلك نظرا لصعوبة حفظ الكم الهائل من الدروس  " إلىبضاعتي ترد "
 إلىواستحالتها في بعض المواد لدى الكثير من التالميذ جعلهم يلجئون 

  .التحايل والغش 

نقص المراجعة لدى بعض التالميذ وانعدامها لدى البعض اآلخر  ـ 3
األخيرة قبل االختبار وهو ما جعلهم يجدون أنفسهم  األيامفي  إليهاولجوئهم 

أمام حجم كبير من الدروس المتراكمة فينتابهم الشعور بالعجز والصعوبة 
التكهن إلى ون لجأفي مراجعتها وفهمها في تلك المدة القصيرة لذلك ي

االختبار  فيركزون على بعض منها دون في  ةلدروس المحتمللوالتوقع 
 .أخرى 

  أ�ـــــــ�اع ا��ـــ� ا���ر�ــ� 

  :تتمثل أنواع الغــــش في الحياة المدرسية فيما يلي 

  .االستعانة بالغير أثناء االمتحانات  ــ 1

لبعض التالميذ ) وغيرهموالمعلمين  األساتذة( مساعدة الحراس ــ 2
  . جابةاإلعلى 

أو األقارب األهل إنجاز الواجبات والتمارين المنزلية من قبل  ـ 3
  .بدل التلميذ نفسه واألصدقاء

عن الزمالء دقائق قبل الدخول الى  إجابات الفروض المنزليةنقل  ــ 4
  .كما هو مشاعأثناء الحصص الدراسية  المدرسة  أو

 عات لم يحضرواتقديم نقاط وهمية للتالميذ أو الطلبة في الجام ـ 5
  .للدراسة أو االمتحان أصال

تضخيم نقاط بعض التالميذ في بعض المواد أو كلها لرفع نسب  ـ 6
  .النجاح 

االمتحانات لإلبقاء على النقطة الجيدة  ءتعمد الغياب بمبرر أثنا ـ 7
المحصل عليها في الفرض او في امتحانات السداسي األول بالنسبة 

  .للجامعة 

ت ومذكرات  تخرج من جامعات أخرى أو من تبني دراسا ـ 8
األنترنيت مع إحداث بعض التغييرات السطحية عليها وتقديمها على أنها 

  ).خاص بالجامعة(من إنجاز الطالب 

3#
و0ت ا��ــ�وا0!/اض  , ! �
ت ا��$#
ت ا��ا��
  :أ56
ء ا3�#0

التعليم من بين السلوكات التي  سجلناها ميدانيا لدى الكثير من تالميذ 
  :ما يلي االكمالي ،الثانوي وحتى الجامعي

  .كثرة االلتفات يمينا وشماال وعدم الجلوس باعتدال واستقرار  ــ 1

كثرة الحركة وبروز مظاهر القلق واالضطراب على وجه المتعلم  ــ2
  .وجسمه بصفة عامة 

تركيز النظر على األستاذ أو المعلم الحارس  لترقب غفلته والتفاته  ــ 3
  .الى جهات أخرى أو اهتمامه بأمر معين

أوراق المسودة و أوراق االمتحان ومطالبة الحراس  إفسادتعمد  ــ 4
بتغييرها من حين آلخر وبشكل متكرر بهدف تشغيلهم وتغيير وضعياتهم 
من خالل تنقلهم بين الصفوف وبالتالي افساح المجال لهم أو لزمالئهم 

  ..للقيام بعملية الغـش 

أوراق مشابهة  إدراجمن أوراق المسودة في الطاولة بهدف  اراإلكث ـ 5
  لفا بينها حتى ال تلفت االنتباه لها معدة س

أو المعلمين المكلفين بالحراسة حول بعض  األساتذةكثرة استفسار  ـ 6
، الكلمات غير المفهومة حسب زعمهم أحيانا ، وفي أحيان أخرى  األسئلة

  .لتسهيل عملية الغش حول الوقت

القلم ، المسطرة، الممحاة ، اآللة ( كثرة مطالبة زمالئهم بتسليم لهم  ـ 7
أو المعلم الحارس وخاللها تستغل  األستاذباذن من ) وغيرها  ..الحاسبة

أو لتمرير …، المعادالت ، القوانين  األفكارفرصة االتصال اللتقاط بعض 
  . اإلجاباتبعض 

الخد بشكل يخفي الشفتين  التستر وراء الزمالء أو وضع اليد على ـ 8
من أعين الحراس لالتصال بصوت خافت مع الذين يقربونهم ، وحينما 

 .يقترب منهم بعض الحراس يتظاهرون وكأنهم يتكلمون مع أنفسهم 
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ــ� ! , ا�����&� ا��را�ـ�  ـــ
ر ا��ــ � أ89��  � ��� � و! , ا��5:�#� ا��/

  ــــ"ــــــــــــ, ا��$#�ــــــــــــــ!  ـ1

تتمثل االنعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على المستقبل الدراسي للمتعلم 
  :في ما يلي 

وبالتالي تجعله  تشـــوه مستــواه الدراســي الحقيقـيـ أنها 
  . يغتر بنفسه

ـ أن نجاحه في مساره الدراسي مشكوك وغير مضمون نتيجة 
نتيجة فقدانه  إليهاللصعوبات التي ستواجهه في المستويات العليا التي انتقل 

  .في المواد التعليمية التي درسها  األساسيةللقاعــدة 

ون بنتائج أبنائهم حينما تنخفض أتفاجي األولياءن بدليل أن الكثير م
مثال من بين الحاالت التي عايناها تالميذ تحصلوا ( بشكل ملفت لالنتباه 

في المعدل  20/ 16و  14على معدالت تتراوح بين  األساسيفي التعليم 
بينما حينما درسوا في ) والعلمية  األدبية(  األساسيةالعام و في المواد 

 20/ 8و  7لثانوي أصبحوا يتحصلون على معدالت تترواح بين التعليم ا
  .السالفة الذكر  األساسيةسواء في المعدل العام أو في  نفس المواد 

ـ أنها تنمى في المتعلم روح التكاسل ، التهاون ، وعدم االجتهاد في 
  الدراسة و االعتماد على الغير و هو ما يجعل سلوكه االجتماعي

سن الرشد و عند تقلده المسؤوليات مهيأ وله القابلية عند  األخالقيو  
بل ستكون أحد أسس حياته بما أنه مقتنع بأنه ليست له  لتحايل والغش ل

وما أكثر هؤالء في  ثبات وجودهالقدرات المؤهلة لمنافسة غيره أو إل
  .إداراتنا

� (� ـ2��
ت ا�� &�� �%"< ا�:
ه/ة ! , ا��5:�#� ا��/�
  :�@� �� أ#
 ا��0?

  .ـ تكريس الرداءة و السلبية في العمل التربوي 

  . ـ تفاقم ظاهرة ضعف المستوى الدراسي 

ـ ضعف نسب النجاح وارتفاع نسب التسرب المدرسي و التي تشكل 
التربوية بسبب  األفواجعبئا ثقيال على المنظومة التربوية من خالل كثافة 

  . اإلعادةارتفاع نسب 

يبة والمصداقية للمجرسة والجامعة الجزائرية كما ـ فقدان السمعة الط
  .هي عليه اآلن 

ABـ /اءاتــــــــا��
C��ـــــــا�A$��وا �
هــ:� �  � ــــــ/ة ا��ـــــــــــــ

للتقليل من مفعول هذه الظاهرة ومحاربتها بشكل جذري تستلزم عدة 
تربوية و تنظيمية تتكاثف فيها جهود جميع أطراف الجماعة التربوية  إجراءات

  )ومستشاري التوجيه المدرسي تالميذ ،ومعلمين، إدراة أولياء، أساتذة(

  :  فيما يلي  اإلجراءاتوتتمثل هذه 

� ـــــــــــــا��/�� /اءاتــــــــــاABـ  1    

 باألهميةوالمربين جميعا  واألولياءأ ـ تحسيس وتوعية التالميذ 
ودورها في تقدير  التربوية و البيداغوجية لالمتحانات واالختبارات

خطورة تحسيسهم حول وو معرفة جوانب النقص والقوة المستوى الدراسي 
   .على المستوى العلمي للمتعلمين ظاهرة الغش

واستراتيجية بمنهجية  مساعدة التالميذ عن طريق تعريفهمب ـ 
زنامة للمراجعة المستمرة لجميع الدروس والمراجعة من خالل وضع ر

والفروض  ألسئلةاقصد تعزيز ثقتهم بأنفسهم وضمان استعدادهم الدائم لكل 
 .أو االختبارات 

ونتيجة للشعور بعدم الثقة بالنفس التي تستولي على الكثير من 
 هو التفكير في الحل السهل أمامهم صبحأالمتعلمين لألسباب السابقة الذكر 

  .كيفية التحايل والغش لسد النقائص التي يعانون منها 

التعلق الكبير بالنقطة ودورها االجتماعي من خالل التباهي والتفاخر  ـ 4
يهددون أبنائهم بالعقاب واالنتقام  األولياءوالمتعلمين جعل الكثير من بين األسر 

فيجد المتعلمون أنفسهم  وأحسن النتائج، لم يحصلوا على أكبر معدل إذا
 إلىعدم االكتفاء بمجهوداتهم الخاصة بل يلجئون  إلىمجبرين ومدفوعين 

أوليائهم ولو تحقيق النتيجة التي ترضى  إلىاستعمال كل الوسائل التي توصلهم 
  .وما أكثرهمكانت ال تعبر على مستواهم الحقيقي 

والمعلمين مع محاوالت الغش وتواطؤ  األساتذةتساهل بعض  ـ 5
معهم أثناء حراستهم في االمتحانات واالختبارات  خاصة اآلخر البعض 

امتحانات السنة السادسة أساسي ، شهادة التعليم ( الرسمية منها مثل
وحتى االمتحانات الجامعية والمسابقات الرسمية وريا ، البكال األساسي

  ). …لمختلف األسالك

 إلىمن حراسة التالميذ  األحيانولذلك تتحول الحراسة في بعض 
كشف أمرهم ، نحراسة رؤساء المراكز والمشرفين عليها حتى ال ي

والغريب في األمر أن الكثير من التالميذ يتباهون ويشكرون هذا النوع من 
على مساهمتهم الفعالة ، ويكرهون أولئك الذين يلتزمون  الحراس

يفرحون بذلك  األولياءحتى بعض  .بالصرامة ويؤدون واجبهم كما ينبغي 
ويسايرون أبناءهم في هذا المسعى بل هناك من يوصى الحراس على 

  .التساهل لضمان نجاح أبنائهم 

صة والخطأ الكبير الذي يراه بعض أساتذة التعليم الثانوي خا
المصححين الختبارات شهادة البكالوريا الذين اكتشفوا العديد من المرات 
لحاالت الغش لدى الكثير من التالميذ ، يكمن في تكليف معلمي التعليم 
االبتدائي بحراسة شهادة البكالوريا دون أن يكون بينهم في بعض المراكز 

ذا التساهل أي أستاذ من التعليم الثانوي حيث أن بعضهم ال يقدر خطر ه
في الغش ، والبعض اآلخر صغير السن وقليل التجربة ال يقدر درجة 

  .المسؤولية الملقاة عليه 

تشدد بعض األساتذة في التنقيط بشكل مبالغ وال عالقة له بالتقويم  ـ 6
مهما كانت إجابات  14/20كوضع حد أدنى للنقطة ال يتجاوز  الموضوعي

ر يتشدد كوسيلة ابتزاز ومساومة والبعض اآلخ %.100التالميذ صحيحة 
لتحقيق أغراض خاصة مثل ما يحدث في ما يسمى بالدروس 

حيث حسب بعض التالميذ واألولياء الذين استجوبناهم في (الخاصة
الموضوع يقولون أن أساتذة بعض المواد يعطون نقاط جيدة لزمالئهم 

منها  الذين سجلوا أنفسهم في دروس الدعم التي ينظمها ويحرم اآلخرين
لذلك يجد ) . ولو كانوا متفوقين لدفعهم إلى االلتحاق بدروسه الخاصة

الطلبة أنفسهم أمام وضع يدفعهم إلى التفكير في الغش كحل ضروري 
  .حسب اعتقادهم

  :العوامل التقنية المشجعة على الغش ما يلي ـ  7

خاصة الفروض ( أ ـ الجلوس الثنائي في طاولة واحــدة 
  ) ارات العادية المحروسة واالختب

ب ـ كثافة عدد التالميذ داخل الحجرة الواحدة بحيث يصعب التحكم 
  ) .خاصة االختبارات التي تنظم في الجامعات ( فيه 

في بعض األحيان يجعل جـ ـ نقــص عــدد الحـــراس 
  .عملية الحراسة صعبة للغاية خاصة في المدرجات 

ة ليس لديهم تكوين د ـ تكليف أطراف إداريــة أو شبــه إداريـ
 .التربوية لالمتحانــات  األهميةبيداغوجي يؤهلهم لتقدير 
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لما أمكن أقصى حد ك إلىب ـ التقليل من عدد التالميذ في كل حجرة 
  ). على األكثر تلميذ في كل قاعة 20( لنفس الغرض السابق 

جـ ـ تجنب الجلوس الثنائي والمتقارب بين التالميذ الممتحنين سواء 
لمنع أي شكل من أشكال أو المسابقات في الفروض أو االختبارات 

   . االتصاالت المذكورة سابقا

كل ممتحن د ـ تشديد الحراسة مع ضرورة تفهم حركات وسلوك 
وأحسن طريقة للحراسة . تجنبا لسوء الظن واالتهام المجاني لبعض منهم 

هي تلك التي يكون فيها جلوس الحراس من وراء الممتحنين و السر في 
أن هؤالء حينما يعرفون بأن الحارس موجود ورائهم  يكمن في ذلك

  .هم يخافون من االلتفات يمينا أو يسارا العتقادهم بأنه يركز نظره علي

هـ ـ عدم التسامح مع الذين يتساهلون أو يتواطئون في عملية الغش 
  .المدرسي 

و ـ كما يستحسن تنظيم الفروض المحروسة بنفس الكيفية التي تنظم 
بها االختبارات الفصلية والرسمية من خالل التنظيم الجيد وتجنيد  كل 

  . حتى تعطى لها المصداقية أكثر  األطراف

في المذكرات الجامعية يستحسن وضع بنك  ز ـ بالنسبة للغش
معلومات عن طريق جرد وطني لكل الدراسات والمذكرات المنجزة على 

نترانيت للمراقبة الدورية لكل الدفعات مستوى شبكة األنترنيت واأل
الجامعية  مع ضرورة التفكير في كيفية التنسيق والتعاون بين الجامعات 

ظاهرة وعقوبة الغشاشين والمتورطين أو العربية والعالمية حول محاربة ال
 .المتواطئين معهم 

 2003و/�#)�)2002  L�7G وإ�yاء  0/1999ان * 

التقليدية التي تعتمد على الحفظ الببغائي للدروس  األسئلةجـ ـ تجنب 
كالفهم ، (  األخرىالتي تقيس المستويات العقلية  األسئلةمع االعتماد على 

لتدريب المتعلمين على كيفية )التحليل ، التطبيق ، التركيب ، االستنتاج 
  .علموها واستوعبوها في حل مشكالت مطروحةتوظيف المعلومات التي ت

د ـ تجنب العقلية التي تلزم المتعلمين التقيد الحرفي بما قدم له من  
 إلىترد  تيبضاع" من معلومات وطرق وفق المبدأ الشائع  األستاذطرف 

الجواب الصحيح   إيجادفي  واإلبداعبل تعويد التلميذ على االجتهاد " 
ألن الفائدة من عملية { معلوماته الخاصةحسب مراجعاته ووالمطلوب 

التعلم ليس تخزين المعلومات واسترجاعها بل كل الفائدة تتمثل في تنمية 
القدرة على التفكير العلمي والموضوعي و في القدرة على التوظيف 

  .}الحياتية والدراسية المتنوعة للمكتسبات العلمية في حل المشكالت 

أبعاد كل سؤال مع اإلجابات  هـ ـ وضع سلم تصحيح دقيق لكل
النموذجية المحتملة لكل سؤال من أجل الموضوعية في التقييم و السماح 

  .حتى للمتعلم بتنقيط نفسه بنفسه

أعمالهم بأنفسهم ولو كانت فيها  إنجازـ تعويد المتعلمين على  د
 واإلرشاداتصعوبات ،على أن تقتصر عملية المساعدة على التوجيهات 

مسؤولية (ة فيهم روح االعتماد على النفسلعمل فقط لتنميحول منهجية ا
  .)في البيت األولياء
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االمتحانات في قاعات الدراسة مع تجنب القاعات الكبيرة  إجراءأ ـ 
 .والمدرجات بهدف التحكم في عملية الحراسة 
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