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الر�سمية،  اأدبياتنا  يف  الأويل«،  بـ»التعليم  ُيق�صد 

باملدر�سة  التحاقه  قبل  الطفل  يتلقاه  الذي  التعليم  ذلك 

االبتدائية، حني يكون ُعمره مرتاوحًا بني اأربع �سنوات كاملة 

و�ست �سنوات. وجتعله منظمة اليوني�صيف ُمراِدفًا »للتعليم 

الأ�سا�سي« )Enseignement fondamental(؛ من منطلق اأنه 

»يكفل للطفل التمر�س على طريق التفكري ال�صليم، ويوؤّمن 

له حّدا اأدنى من املعارف واملهارات واخِلبْات التي ت�صمح 

وؤ للحياة، وممار�سة دوره كُمواطن ُمنِتج« )املنهل  له بالتهيُّ

الرتبوي، 1 /352، بت�صرف(. 

من   63 املادة  يف  جاء  – كما  الأويل  التعليم  ويهدف 

التفتح  »تي�صري  – اإىل  والتكوين«  للرتبية  الوطني  »امليثاق 

ا�صتقالليته  وحتقيق  للطفل،  والوجداين  والعقلي  البدين 

وتْن�ِسَئته االجتماعية؛ وذلك من خالل:

1- تنمية مهاراته احل�صية احلركية واملكانية والزمانية 

والرمزية والتخّيلية والتعبريية.

2- تعلم القيم الدينية واخُلُلقية والوطنية الأ�سا�سية.

)كالر�صم  والفنية  العملية  االأن�صطة  على  ن  التمرُّ  -3

والتلوين والت�صكيل ولعب الأدوار واالإن�صاد واملو�صيقى(.

اأهمية هذا التعليم 

بالن�سبة اإىل الطفل؛ 

لكونه يهّيئ هذا الأخري 

لالنتقال، ب�َسال�سة وفّعالية، 

اإىل الطور التعليمي 

املُوايل، بعد تزويده 

بجملة من املبادئ 

الأ�سا�سية يف القراءة 

والكتابة واحل�ساب، ونقله، 

ٍج، من حميطه  بتدرُّ

الأ�رسّي املحدود لالنفتاح 

على العامل اخلارجي، 

واكت�ساف الواقع املجتمعي 

الذي يعي�ش يف كنفه، 

ج عالقات بَْينية اأو  ون�سْ

متعددة بني اأقرانه.

❞

❝

التعـليم الأولـي يف املغـرب

61       فريد اأمع�ش�شو
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للقراءة  التح�صريية  االأن�صطة   -4

خالل  من  خا�صة  العربية،  باللغة  والكتابة 

اإتقان التعبري ال�صفوي، مع اال�صتئنا�س باللغة 

والكتابة  القراءة  يف  ال�سروع  لتي�صري  االأّم 

باللغة العربية«.

التعليم  هذا  اأهمية  لنا  تتاأّكد  هنا  ومن 

هذا  يهّيئ  لكونه  الطفل؛  اإىل  بالن�صبة 

اإىل  وفّعالية،  ب�َصال�صة  لالنتقال،  االأخري 

بجملة  تزويده  بعد  املُوايل،  التعليمي  الطور 

والكتابة  القراءة  يف  الأ�سا�سية  املبادئ  من 

حميطه  من  ٍج،  بتدرُّ ونقله،  واحل�صاب، 

العامل  على  لالنفتاح  املحدود  الأ�سرّي 

الذي  املجتمعي  الواقع  واكت�صاف  اخلارجي، 

اأو  َبْينية  عالقات  ون�ْصج  كنفه،  يف  يعي�س 

متعددة بني اأقرانه. كما يروم التعليم الأويل 

غْر�س جمموعة من الِقيم يف نفو�س االأطفال، 

اإىل  �َسعيًا  متنوعة  اأن�صطة  على  وتدريبهم 

واإن  ومداركهم.  وقدراتهم  مهاراتهم  تنمية 

هذه الأهمية االأكيدة َلتّت�سح، ب�سورة اأجلى، 

عند مقارنتنا بني حت�صيل متعلم ا�صتفاد من 

ي�صتفد  مل  اآخَر  حت�صيل  وبني  الأويل  التعليم 

منه،  اال�صتفادة  فر�سة  له  ُتَتح  مل  اأو  منه، 

ل�صبٍب من االأ�صباب؛ اإذ يكون حت�صيُل االأول، 

على  وقدرُته  واأجنَع،  اأكرث  الأعّم،  الغالب  يف 

التفتح واالندماج وم�صايرة العملية التعليمية 

مبداإ  حتقيق  دون  َيُحول  الذي  االأمُر  اأكرَب؛ 

َيِلُجون  الذين  اأطفالنا  بني  الفر�س  تكافوؤ 

ع، جند  املدر�سة االبتدائية! ولَتالفْ هكذا َو�سْ

امليثاق يلّح على �سرورة مرور الطفل مبحطة 

التعليم الأويل؛ اإذ ين�ّس، يف مادته 64، على 

املدر�سة  بهذه  االلتحاق  لهم  يحّق  الذين  اأن 

هم االأطفال الوافدون من التعليم الأويل، اأّيًا 

– نعي�س  املغرب  – يف  اأننا  ومبا  نوعه.  كان 

 – كثريًا  تطول  اأّل  – ناأُمل  انتقالية  مرحلة 

للَهْيكلة اجلديدة  التدريجّي  االإر�صاُء  زها  يْيِّ

والتعليم،  الرتبية  قطاع  يف  ر�ْسمّيا،  املُتبّناة، 

فقد �ُسِمح لأّي طفٍل ا�صتكمل ال�صنة ال�صاد�صة 

التعليم  من  ُم�ْصتفيدًا  اأكان  �سواء  عمره،  من 

ما قبل املدر�سي اأم ل، بالت�صجيل يف املدر�سة 

االبتدائية. واإذا اأبان الطفل ابُن �سّت �سنوات، 

موؤهالت  عن  املدر�سة،  بهذه  التحاقه  لدى 

وقدرات ومهارات متيزه من �سائر زمالئه يف 

التعليم  مرحلة  خالل  اكت�صبه  مّما  الف�صل، 

الأويل، فاإنه يكن االإ�صراع يف ترقيته ملتابعة 

درا�صته يف م�صتوى اأعلى، بعد اإخ�صاعه لفرتة 

مالحظة. فقد ورد يف املادة 67 من امليثاق اأنه، 

خالل املرحلة االنتقالية املُ�سار اإليها �صابقًا، 

»يتّم ت�صريع وترية االرتقاء الدرا�سي لالأطفال 

مرحلٍة  بعد  الأويل،  التعليم  تابعوا  الذين 

للُمالحظة مّدُتها ثالثة اأ�سهر. ويت�صّمن هذا 

الت�صريُع اإمكاَن انتقالهم املبا�صر اإىل م�صتوى 

�صروط  َوفق  االبتدائية،  املدر�سة  يف  اأعلى 

تربوية مو�صوعية حمّددة«.

على ال�ساأن الرتبوي  الوزارة الَو�سّية  اإن 

والتعليمي ببلدنا ت�صعى اإىل جْعل التعليم الأويل 

نظامنا  يف  اإلزامية  وحمطة  اأ�سا�سية،  حْلقة 
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اأطفالنا، يف  بها جميع  التعليمي؛ بحيث يّر 

النائية،  واملناطق  البوادي  كما يف  احلوا�صر 

وي�صتفيدون  الرابعة،  �سنَّ  بلوغهم  مبجرد 

اأن�صطة  ومن  موّحد،  درا�سي  برنامج  من 

االبتدائية  املدر�سة  لولوج  هم  ُتِعدُّ تربوية 

موا�صلة  يف  ومتكافئة  مت�صاوية  بُحظوظ 

والهْدر  التَّْكرار  بهم  نِّ وجتَُ الدرا�سي،  امل�صري 

املدر�سة  هذه  يف  تعلَُّمهم  اإن  بل  املدر�سي. 

مرحلة  يف  لتعلماتهم  وا�صتمرار  امتداد 

الرتبية الأولية، وتطويٌر وتعميق لها. ولذلك، 

ن�ّس امليثاق، يف مادته 60، على »َدْمج التعليم 

ورة  �َسريُُ لت�صكيل  االبتدائي  والتعليم  الأويل 

مّدُتها  »االبتدائي«،  ت�صّمى  ُمن�صجمة،  تربوية 

ُيْدعى  �صلكني«؛  من  وتتكّون  �سنوات،  ثماين 

اإىل  ويتوّزع  الأ�سا�سي«،  »ال�صلك  اأّوُلهما 

�صطرين، قواُم كلٍّ منهما �صنتان؛ ي�صكل االأول 

ميثل  حني  على  الأّويل«،  »التعليم  ي�صمى  ما 

من  الأوَلَينيْ  ال�صنتني  يقابل  الذي  الثاين، 

االأول  »ال�صلك  االبتدائي،  املدر�سي  التعليم 

امليثاق  جعل  وقد  االبتدائي«،  التعليم  من 

وتْهِييء  اإدماج  »مرحلة  الأربع  ال�صنوات  هذه 

بكيفية  درا�صته  ملتاَبعة  وتوؤّهله  ه  ُتِعدُّ للمتعلم؛ 

الثاين(.  اجلزء  الأبي�س،  )الكتاب  �صليمة« 

»ال�صلك  ا�صطالح  الثاين  على  وُيطَلق 

اإىل  الثامنة  ال�صنة  من  وميتّد  املتو�ّصط«، 

كما  املتعلم،  عمر  من  ع�ْسرة  الثانية  ال�صنة 

ُيدعى »ال�صلك الثاين من التعليم االبتدائي«.

بعيدًا  يظل  »الر�سمي«  الطموح  هذا  اإن 

االأطفال  ن�صبة  باأن  ذلك  بكثري!  الواقع  عن 

املغاربة، ما بني 4 و 5 �سنوات، امل�صتفيدين من 

التعليم الأويل، وفق برنامج تربوي ع�سري، 

املجل�س  �صّجل  كما  الُع�ُسر؛  تتجاوز  تكاد  ل 

االأعلى للتعليم يف تقريره االأول ال�سهري، عاَم 

2008، على الرغم من اأن هذا التعليم ي�صكل 

ظاهرة،  باأولوية  حتظى  التي  الأورا�س  اأحَد 

حقيقية.  تربوية  اإ�صالحات  اأي  يف  عامليا، 

اإىل  لدينا،  العمومي  الأويل  التعليم  اأن  كما 

واإ�صكاالت  معيقات  من عدة  يعاين  االآن،  حّد 

وماديا  وت�صريعيا  وتنظيميا  هيكليا  وتعرثات 

امللحوظ  النق�س  ِمثل  ِمْن  وب�سريا؛  وماليا 

على م�صتوى البنيات التحتية، و�صعف تاأهيل 

املَُرّبني. كما اأن املراكز اجلهوية ملهن الرتبية 

ق عليها  والتكوين، بو�صفها جتربة جديدة ُتعلَّ

املغربي،  التعليم  بقطاع  للرقي  ِعرا�ٌس  اآمال 

تتوفر على م�صلك لتاأهيل اأطر هياأة التدري�س 

ولكّن  االبتدائي،  والتعليم  الأويل  التعليم  يف 

هذا  يف  االهتمام،  اأن  يوؤكد  الفعلي  الواقع 

اأغلب  عب   – يركز  والتاأهيل،  التكوين 

�سة – على التعليم يف املدر�سة  جمزوءاته املدرَّ

االبتدائية )من �سّت اإىل اثنتي ع�ْسرة �سنة(! 

االأمُر الذي يدعو اإىل بذل جهود اإ�صافية – 

بالتعليم  للنهو�س   – م�صتوى  من  اأكرث  على 

الأويل نظريا وعَمليا؛ بحيث يلزم تخ�سي�س 

الأ�ساتذة  لتكوين  املجزوءات  من  يكفي  ما 

بني فيه، واإعدادهم ملُبا�َصَرة عملهم فيه  املتدرِّ

�ْسِندت اإليهم اأق�صام يف الطور التمهيدي، 
ُ
اإذا اأ

على  االقت�صار  َبَدَل  الثاين،  اأو  االأول  �سواء 
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تدري�صه يف جمزوءة واحدة، داعمة ل رئي�صة؛ 

كفاية  حتقيق  ت�صتهدف  االآن،  ال�ساأن  كما هو 

هي  املتدربني  الأ�ساتذة  لدى  اأ�سا�سية  ِمْهنّية 

املرتبطة  الوظيفية  املعارف  من  »التمكن 

بُخ�سو�سيات التعليم الأويل لتخطيط وتدبري 

وتقومي خمتِلف الو�صعيات التعلمية املرتبطة 

نني  به«. كما يلزم توجيه عناية الأ�ساتذة املكوِّ

وتكوينًا  وتدري�صا  بحثا  املجزوءات  لهذه 

َمْدُعوة  فالوزارة  جهتها،  ومن  وُم�ساَحبًة. 

ال�صتثمار  ال�سرورية  البنيات  توفري  اإىل 

وترية  ت�صريع  واإىل  نة،  املُكوَّ الكفاءات  هذه 

حتقيق  اأفق  يف  امليدان،  هذا  يف  جمهوداتها 

القرتاب  اأو  الكبري،  االإ�صرتاتيجي  رهانها 

من ذلك على االأقل، وهو تعميمه واالرتقاء به 

اإىل م�صتوى تطلعاتنا جميعًا. وجتدر االإ�صارة 

اإىل اأن »الربنامج اال�صتعجايل« كان قد دعا، 

اإىل   ،)E1.P1( االأول املجال  م�صاريع  اأول  يف 

»تطوير التعليم الأويل«، عب اتخاذ جملة من 

يكت�صيه  ملا  احلقيقية؛  واالإجراءات  التدابري 

اللحظة  يف  بالغة  اأهمية  من  التعليم  هذا 

الراهنة خ�صو�صًا. 

الأويل  التعليم  حال  هذا  كان  واإذا 

واقعيا،  ل،  املُ�صجَّ اأّن  اإال  لدينا،  العمومي 

والع�صري  التقليدي  التعليمني الأّوِلّينيْ  تفّوق 

اأن  اإح�صاءات  اأثبتت  فقد  وكيفًا.  كّما  عليه 

عليه،  يهْيِمن  املدر�سي  قبل  ما  التعليم  هذا 

ذو   ،)66.6%( التقليدي  التعليم  بلدنا،  يف 

اجلذور املمتّدة يف تاريخنا، والذي كان – وما 

زال – يتحقق يف »امْل�ِصيْد« وامل�صجد واجلامع 

مّنا قيمة هذا  اأحٍد  على  يخفى  والُكّتاب، ول 

واأزمان؛  اأجيال  امتداد  على  واأهميته  التعليم 

فداخل ف�ساءاته تلّقى اآباوؤنا واأجداُدنا مبادئ 

القيم  وت�سّربوا  واحل�صاب،  والكتابة  القراءة 

الدينية واخُلُلقية والوطنية وغريها، وحفظوا 

احلديث  من  وافرًا  ون�صيبا  الكرمي  القراآن 

اإّن  بل  ذلك.  ونحو  العلمية  واملتون  النبوي 

علماَءنا االأفذاذ، يف �صتى حقول املعرفة، قد 

تكن  مل  التي  »املدار�س«،  هذه  من  تخّرجوا 

بلغ  بل  وتكوينهم،  االأمة  اأبناء  بتعليم  تكتفي 

فكان  االآفاق؛  واحل�صاري  العلمي  اإ�صعاعها 

كل حدب و�سوب  من  العلم  طاّلُب  يق�صدها 

)حالة  وفقهائها  علمائها  َمِعني  من  َهل  للنَّ

قلُت  اإذا  ُمباِلغًا  ول�ْصُت  اأمنوذجًا(.  القرويني 

اأرقى  التعليم  هذا  َرجات  خمْْ من  كثريًا  اإن 

َرجات باقي اأ�سناف  واأجود، بدرجات، من خمْْ

التعليم الأويل. ويلي التعليم التقليدي، ح�صب 

الأويل  التعليم  نف�صها،  االإح�صاءات  تلك 

االأطفال  ريا�س  يف  يْاَر�س  الذي  الع�صري، 

مدار�س  ويف  عندنا(  العهد  حديثة  )جتربة 

بـ  مقّدرة  مئوية  بن�صبٍة  التعليم اخل�سو�سي، 

– نظرُيه يف  احلال  – بطبيعة  وبعده   ،27.8
القطاع العمومي )5.6%(.  

وعلى الرغم من ذلك، فاإننا نلحظ – يف 

بالتعليم  املغاربة  – اهتمام  االأخرية  العقود 

اأكبادهم  ِفَلذ  اإدخال  على  الأويل، وحْر�سهم 

التعليم  وموؤ�ص�صات  االأطفال  ريا�س  اإىل 
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لني – يف �صبيل ذلك – اأعباء  الأويل، متحمِّ

مالية اإ�صافية اأحيانًا كثرية؛ لوعيهم بفوائده 

الكثرية التي تت�صّدُرها تهيئة هوؤالء ال�سغار، 

يف  باإيجابيٍة  لالنخراط  النواحي،  كافة  من 

نغفل  اأن  يجب  ول  االآتية.  التعليمية  املرحلة 

يف  كذلك،  بلُدنا،  �سهدها  التي  للتحوالت  ما 

املجاالت ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية 

والثقافية، من اأثر حا�سم يف تزايد االهتمام 

تفر�س  حني  ل�سيما  املبّكر،  التعليم  بهذا 

اإىل  معًا  الأبوين  خروج  مثاًل،   الظروف، 

�سوق ال�صغل...

قه  وتوفُّ الأويل،  التعليم  رقّي  ويتوقف 

اأو  املدّر�سني  وجناح  جّيدة،  نتائج  اإعطاء  يف 

االأمور،  من  جملة  مراعاة  على  فيه،  املَُربِّني 

واالهتداء اإىل اأقوم االختيارات البيداغوجية 

العملية  ممار�سة  اأثناء  يف  والديدكتيكية 

ما  التعليم  فرتة  خالل  والتعليمية  الرتبوية 

طفل  مع  يتعامل  اإن املرّبي  اإذ  قبل املدر�سي؛ 

ونف�صيا  بيولوجيا  كثرية،  خ�صو�صيات  ذي 

وانفعاليا وذهنيا واجتماعيا وِح�ّصَحركّيًا؛ لذا، 

الطفولية،  امِليزات  لهذه  ن  التفطُّ عليه  فاإن 

مزاولته  لدى  الكامل،  االعتبار  يف  واأخذها 

الرتبية  موؤ�ص�صات  اأو  الريا�س  داخل  عمَله 

بالنهج  الطفل  هذا  معاملة  وعدم  الأولية، 

ُيعاَمل به متعلِّمو املدر�سة االبتدائية اأو  الذي 

ما بعدها. و�سيكون عمله اأجنع، واأداوؤه اأجنح، 

ل دراية كافية بال�صيكولوجيا وعلم  كلما َح�سَّ

االجتماع وعلوم الرتبية، مع تركيٍز خا�ّس على 

ما له �صلة ب�صيكولوجية الطفولة. ومن املعلوم 

بياجيه  جان  ال�صوي�صرّي  النف�س  عاملْ   اأن 

)J.Piaget( ُيَعّد اأحَد اأبرز داِر�ِسي هذه املرحلة 

قني يف ر�سد  من حياة املتعلم ال�سغري، املُتَعمِّ

�صعيه  كيفية  بيان  ويف  لديه،  التفكري  تطور 

اإىل حتقيق التوازن مع اخلارج عب جملة من 

االآليات. وقد َخَل�س من درا�صته هذه الطفولَة 

اإىل تق�صيم م�صار تطور الفكر لدى الطفل اإىل 

ثانيتها  تتوافق  معروفة،  ُعْمرية  مراحل  اأربع 

اأو  احل�صية  العمليات  قبل  ما  مرحلة  وهي   –
غالبًا،  الأويل  التعليم  فرتة  مع   – العيانية 

اأوزي  اأحمد  د.  ي�صّميها  التي  نف�ُصها  وهي 

التي ميتاز تفكري الطفل  رة”،  “الطفولة املبكِّ
وي�سرع  وكّليته،  وحمدوديته  بِح�ّصيته  خالَلها 

اخلارجي  العامل  اكت�صاف  يف  ال�سغري  هذا 

العالقات  واإدراك  به،  املُحيطة  والبيئة 

وال�سوابط االجتماعية. كما اأنها مرحلة بناء 

واإقباله  وال�صعوريا،  �صعوريا  الطفل  �سخ�سية 

الكبري على الّلِعب... وعلى هذا الأ�سا�س، فاإن 

التعليم  طفل  لدى  احلاجات  من  عددًا  ثمة 

الأويل، ل منا�س للمربي من مراعاتها خالل 

عمله الرتبوي التعليمي، وقد اأجملها “الدليل 

البيداغوجي للتعليم االبتدائي” يف االآتي:

حول  التمركز  جمال  من  االنتقال   -1

الذات اإىل جمال اإدراك الذات. 

2- اكت�صاف قدراته وتغرياته اجل�صمية.

3- حتديد عالقته بالن�صبة اإىل االآَخرين، 

وبالن�صبة اإىل الأ�سياء املُحيطة به.
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4- تاأكيد �صخ�صيته.

5- تنمية موؤّهالته ال�سخ�سية.

6- تنمية ثقته بنف�صه وباالآخرين.

احلركية  اجل�صدية  مهاراته  تنمية   -7

واملكانية والرمزية والزمانية والتعبريية.

8- االأمن والطماأنينة.

وي�صتدعي تقدمُي اأن�صطة تربوية مالئمة 

وجدواها  بنجاعتها  ُمّت�ِصمة  الطفل،  لهذا 

املُقاَربات  من  عدٍد  مبقت�صى  العمَل  املوؤّكدة، 

 – طليعتها  ويف  الفّعالة،  البيداغوجية 

بيداغوجيا   – حمداوي  جميل  يذكر  كما 

يف  ر�سميا  املُتبّنى  املدخل  وهي  الكفايات، 

باملغرب،  املدر�سي  التعليم  اأطوار  خمتِلف 

والبيداغوجيا  التن�صيط،  وبيداغوجيا 

املتعددة،  الذكاءات  ونظرية  الفاِرقّية، 

الطرائق  من  وغريها  التعليمية،  والدراما 

علما  الّلِعب،  بيداغوجيا  على  عالوة  املهّمة، 

على  اإقباال  اأكرُث  املرحلة  هذه  طفل  باأّن 

اللعب  خالل  من  التعلم  اإىل  واأْمَيُل  االألعاب، 

اخليالية  احلكايات  و�سرد  والتلوين  والر�سم 

انبناء  نرى  هنا،  ومن  البدنية...  والريا�سة 

املتقدمة  البلدان  يف  الأويل،  التعليم  برامج 

خا�صة، على هذه االأن�صطة احل�ّصية الهادفة، 

بخالف ما ُيْر�سد، اأحيانًا، يف تعليمنا الأويل 

– كما ي�صّجل د. حمداوي – من تركيز على 
�سحن اأذهان االأطفال باملعارف والأفكار، يف 

مقابل تراُجع درجة اعتماد االألعاب الرتبوية! 

اللعب  اإيالء  اإىل  باإحُلاٍح،  الكاتب،  ويدعو 

عناية كربى يف مرحلة الطفولة املبكرة، واإىل 

واالكت�صاب  التعلم  اإىل  الطفل  �صبيَل  اتخاذه 

والتفتح وبناء �صخ�صيته، ما دام هذا الطفل 

“كائنًا لعبّيا بامتياز”؛ على حّد عبارة جميل 
حمداوي. ويعار�س ق�سية اإرغام هذا الطفل، 

يف تلك الفرتة من حياته، على التعليم...

التدبري  هذا  اإىل  وباالإ�صافة 

البيداغوجي، ي�صتوجب التعليم الأويل تدبريًا 

اإن  بحيث  اأي�سًا؛  وناجعًا  منا�صبا  ديدكتيكيا 

وتدري�س  ر،  امل�صطَّ برناجمه  تنفيذ  منهج 

يف  َبع  املُتَّ ذاك  عن  يختلف  ناته،  ومكوِّ مواّده 

ذلك  وتف�صيُل  الالحقة.  التعليمية  املراحل 

يف  يلزم،  اأنه   – حمداوي  يو�سح  كما   –
الربنامج  اأهداف  حتديد  الأولية،  املرحلة 

تركز  التي  وم�صاميِنه  املختلفة،  الدرا�سي 

مترير  وعلى  ويدوي،  ح�ّصي  هو  ما  على 

لئحة من القيم الأ�سا�سية. كما ينبغي تنويع 

االأن�صطة التعليمية – التعلمية مبا يراعي منو 

النواحي،  جميع  من  بها  املُ�صتْهَدف  الطفل 

متتاز  التي  الديدكتيكية  الو�صائل  واختيار 

مُبخاَطَبة  ي�ْصَمح  الذي  الت�صخي�س،  بطابع 

حوا�ّسه، بعيدا عن اأي جتريد يتجاوز قدراته 

العقلية والذهنية، وتوظيف الطرائق الفعالة 

و�صيغ  اأ�صكال  واعتماد  املنا�صبة،  واملعا�صرة 

حتقيق  على  ومتنوعة قادرة  متعددة  تقوميية 

الغايات امَلْرُجوة من القيا�س والتقومي...




