بسم هللا الرحمن الرحيم
نشرة تربوية عن بعض األخطاء الشائعة يف امليدان الرتبوي حول تقويم أداء الطالب

 التقـــويـــــم المــستمــــــر 
أّيا ادلعلن الفاضل ًادلسبِ اجللْل ّا زاهل هشعل اذلداّة ًاإلزشاد ألخْال األهة .
السالم عليك ورحمة هللا وبركاته

وبعد

جعال هعنا ًصازذ أًفعنا ًًساخع ممازظاجنا ( الحقٌميْة ) حتدّدًا هي خالل اظحعساضنا لصٌز ًهناظس هٌخٌدة يف ًاقعناا البباٌُ هاي أخال
جعصّص اإلجيابِ ًزلٌ اخلطأ .ىِ زظالة حتول يف طْاهتا الٌد ًجنثاس يف طسّقياا الاٌزد هفعواة لا باحلا ًالحقادّس ًرلللاة باالح سّن  .غاّحايا
اإلصالذ ًًظْلحيا النصر ًالحٌضْر ....
ًاهلل ادلٌفق ًادلعدد .
أخي المعلم  /نٛظ دخجف نذٚك أًْٛز ثنضقٕٚى في ٙزٛيجر ثنلجنيخ ثنضمهًٛٛيز ديم ٔأًْٛضيّ دجنُغيذز نهًمهيى
أٚضج كٕعٛهز ٚغضلٛع يٍ خالنٓج صسغٔ ٍٛصلٕٚش أدثةّ.
ٔإًٚجَج دزنك فئَّ ٚلٛخ إلخٕثَك يششف ٙقغى ثنصفٕف ثألٔنٛز أٌ ٚكشفٕث ثنهثيجو نيٍ دميل ثنًًجسعيجس
ثنخجطتز ثنض ٙصى سصذْج ف ٙثنًٛذثٌ ثنضشدٕ٘ ٔ .ألَُج َؤيٍ دأَُج ششكجء ف ٙثنشعيجنز ٔصييالء في ٙثنًُٓيز
فهٛظ ثنٓذف ييٍ ْيزث ثنشصيذ ٔثنضقصي ٙنءخليجء صٕخٛيّ ثنضًٓيز إ نيٗ فتيز دٌٔ فتيز ٔنيٛظ ثنٓيذف أٚضيج
إزشثج فتز نهٗ زغجح أخشٖ أٔ ثنضشٓٛش ٔخهذ ثنزثس ٔصثذٛلٓج دم إٌ ثنٓذف ييٍ ٔسثء رنيك كهيّ ُٚلهي
يٍ يذذأ ثإلصالذ ٔثنضصسٛر ٔثنُقذ ثنٓجدف ثنذُجء .
إرث صقييشس رنييك ٔنهييى فٓٛييج دُييج أخيي ٙثنًمهييى َغييضمش شييٛتج يييٍ ثألخلييجء ثنًٕخييٕدر فيئ ٙثقييع يًجسعييجصُج
نهضقٕٚى ثنًغضًش نهُج َٔسٍ َصجسذ أَفغُج دٕخٕدْج َصم إنٗ نًم إخشثة ٙصقيٕدِ أَيش ٚكيٌٕ ييٍ شيأَّ
صالفْ ٙزِ ثنًًجسعجس دم ٔٚهغٔ ٙخٕدْج نٛضمضص دجنًقجدم يجْٕ – ديئرٌ – أصيٕح ٔأفضيم ٚٔ .كيٌٕ
ثنفضييم دمييذ إنٛييك  .فهييٍ ٚدييذ٘ نالخُييج إرث نييى صكييٍ أَييش ثنييز٘ صشنييجِ ٔنييٍ ٚثًييش سصييذَج ْييزث إرث نييى
صضمجيم أَش يمّ دقُجنز ٔخذٚز .
ٔنييٛكٍ شييمجسَج ثن يز٘ َشفمييّ َٔمًييم نهييٗ صفمٛهييّ ْييٕ ( التقووم ا اتمووت ر خطوومت وطم ر و دووم فضا ف و )
فهٛظ ثنمٛخ أٌ َخلب ٔنكٍ ثنمٛخ أٌ ٚغضًش ثنخلأ ٔ .إرث كُج الَشٚذ أٌ ٚضكشس ثنخلأ -:

فـــمــا أجمــــل أن نـتعــلــــم من
أخطاء شائعة في ممارسات التقويم المستمر

أخطــــائــنــــــــــا .

في الميدان التربوي
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- 1عذو وجىد سجم يتاتعح أداء انطانة يع انًعهى  /ال ٚخفيج أخي ٙثنًمهيى أٌ عيدم ثنًضجدميز ثنٛيٕيٙ
ثنٓذف يُّ زفي زقيٕا ثنلجنيخ ٔصٕهٛقٓيج ْٔيٕ عيدم ًٚثيم خيظ عيٛش أدثء ثنلجنيخ نهيٗ ييذٖ نيجو
دسثع ٙكجيم دًج ٚمكظ نهُيجرش فٛيّ زقٛقيز ٔٔثقيع ثنلجنيخ ثنضمهًٛي . ٙفٓيم ٚهٛي دميذ دٛيجٌ أًْٛيز ْيزث
ثنغدم أٌ الَدذ نذٖ دمل ثنًمهً ٍٛعدال ٔثقمٛج فجنال نهًضجدمز دزسٚمز ثالنضًجد نهيٗ رثكيشر ثنًمهيى
ٔ.ثنغؤثل ُْج أَ ٍٚدذ زقٕا ثنلجنخ فًٛج نٕ نش رشف طجسا نهًمهى ؟؟ .
- 2عذو وجىد يهف فصهٍ نهطانة  /أخ ٙثنًمهى كًج صمهى أٌ يهف ثنلجنيخ أٔ ثنسقٛذيز ثنضمهًٛٛيز ْي ٙصهيك
ثنٕعٛهز ثنسقٕقٛز ثنٕهجةقٛز أٚضج  ْٙٔ .صٓذف إنٗ زف زقٕا ثنلجنخ ٔثنًمهى  .فًج ٚقذيّ ثنًمهيى ييٍ
دشثيح نالخٛز أٔ إهشثةٛز صمكظ يذٖ ثْضًجو ثنًمهى دجنلجنخ ثنز٘ رٓش نذ ّٚضيمف في ٙإصقيجٌ يٓيجسر
يج فًٍ ز ثنًمهى أٌ صسف خٕٓدِ ٔكيزنك خٓيٕد ندُيز ثنضٕخٛيّ ٔثإلسشيجد ثنضي ٙصشيجس ييع ثنًمهيى
ف ٙدُجء ثألعجنٛخ ثنمالخٛز ٔف ٙثنُٓجٚز فئٌ ثنًهف أٔ ثنسقٛذز ثنضمهًٛٛز دكجيم يكَٕجصٓج ْي ٙثنًشخمٛيز
ثنٕزٛذر نهدُز ثنضٕخٔ ّٛثإلسشجد نهسكى نهٗ يغيضٕٖ أدثء ثنلجنيخ .في ٙخخيش ثنميجو ٔ .ثنغيؤثل ُْيج ْيٕ
في ٙضيٕء ْيزِ ثألًْٛيز نًهيف ثنلجنيخ أنيٛظ يييٍ ثألنٛي ديجنًمهى أٌ ٚكيٌٕ ْيٕ أزيش شيخ نهييٗ
ٔخٕد ثنًهف ٔصفمٛهّ ييٍ يٛيشِ ؟ .ألَيّ ديزنك إًَيج ٚسفي خٓيٕدِ ٕٔٚهي أنًجنيّ ٔٚيذنى يٕقيف ندُيز
ثنضٕخٔ ّٛثإلسشيجد ٔٚكيٌٕ ٔعيٛهز إقُيج ٔصٕهٛي نهًمهيى ٔنهدُيز ثنضٕخٛيّ ٔثإلسشيجد ٔإلدثسر ثنًذسعيز
أيييجو ٔنيي ٙأيييش ثنلجنييخ أٔ أيييجو يغييؤٔل ٔصييجزخ صييالزٛز  .فكييى يييٍ ثنقضييجٚج ثنضيي ٙسفمييش إنييٗ
ثنًغؤٔن ٔ ٍٛنى ٚفصم فٓٛج عٕٖ يهف ثنلجنخ .
 - 3ضعف أثز نجُح انتىجُه واإلرشاد  /نمم يًج صًٛض دّ ثنضقٕٚى ثنًغضًش أٌ ثنًمهى نيى ٚميذ دًفيشدِ ثنيز٘
ٕٚثخّ يشيكالس ثنليالح عيٕثء ثنضمهًٛيز أٔ ثنضشدٕٚيز كًيج كيجٌ نهٛيّ ثنسيجل عيجدقج ديم أصيذر ٚمًيم
ٔدشفقضيّ فشٚي نًيم في ٙثنًذسعيز يًٓضيّ دسثعيز زيجالس ثنليالح ثنًقصيشٚٔ ٍٚشيخ ثنسيجالس هييى
ٚصف نكم زجنز يج ُٚجعذٓج يٍ ثألعجنٛخ ثنمالخٛيز ٔثنذيشثيح ثنًغيجَذر ثنضيُٚ ٙذغي ٙأٌ صُفيز فمهٛيج  .إٌ
ثنهدُز دٓزث ثنضصيٕس ٔديجنشخٕ ألَتًضٓيج ثنًذَٔيز ْي ٙصيًجو أييجٌ نهًمهيى صشيجسكّ ثألنذيجء ٔصضسًيم
نُّ يٓيجو ٔيغيؤٔنٛجس صسغي ٍٛأٔضيج ثنليالح ثنًقصيشٔ . ٍٚدميذ رنيك أنيٛظ ييٍ ثنخليأ ثنكذٛيش أٌ
ٚكٌٕ ٔخٕد ثنهدُز صٕسٚج ٔنهٗ ثنٕسا فقظ ؟ أنٛظ يٍ ثنخليأ أٌ ال صًيجسط ثنهدُيز يٓجيٓيج إال فيٙ
خخش ثنمجو ثنذسثع ٙ؟  .إٌ ثنخليأ ثنيز٘ ٚشصكيخ في ٙنيذو صفمٛيم دٔس ندُيز ثنضٕخٛيّ ٔثإلسشيجد دجنشيكم
ثنًلهٕح ٚشكم رهًج يٛش يذشس نهلجنخ ٔنهًمهى  .فًج أخذسَج أٌ ًَُر ثنهدُز فشصيضٓج كجيهيز ٔدشيكم
فمه ٙنهقٛجو دذٔسْج ثنًُضتش ف ٙصسغ ٍٛيغضٕٖ أدثء ثنلجنخ .
- 4عذو فاعهُح انثزايج انعالجُح أو انًساَذج انًقذيةح  /نقيذ زقي َتيجو ثنضقيٕٚى ثنًغيضًش َقهيز َٕنٛيز
يضًٛييضر فيي ٙخمييم ثنلجنييخ ْييٕ يسييٕس ثنمًهٛييز ثنضمهًٛٛييز ٔيييٍ أدييشص يتييجْش رنييك ْييٕ ثنمًييم نهييٗ
صشخٔ ٛثقع ثنلجنخ ثنًقصش هى دجنضجنٔ ٙضع ثنذشثيح ثنمالخٛيز ثنًالةًيز نيّ ثنضي ٙصكفيم نيّ – ديئرٌ
–ثنسصيٕل نهييٗ ثنسييذ ثألدَييٗ يييٍ يغييضٕٖ إصقييجٌ ثنًٓييجسر ٔنكييٍ ٔدكييم أعييف إٌ يًييج ٚالزي فييٙ
ثنًٛذثٌ ثنضشدٕ٘ فْ ٙزث ثنًدجل يج ٚه-: ٙ
أ  -نذو صشخٔ ٛثقع ثنلجنخ ثنضمٛف دشكم دق ٛدم ُٚكضفٗ دجنمذجسثس ثنمجيز ثنفضفجضيز كقيٕل
ثنذمل ْزث طجنخ ( ضمٛف كغالٌ يًٓم الٚقشأ الٚكضخ ) . ...
ح  -نذو ٔخٕد دشثيح نالخٛز زٛث ٚكضف ٙثنذمل دضشخ ٛثنسجنز فقظ ٔ .نكٍ ْم ثنًلهٕح فقيظ
صشييخ ٛثنسييجالس ؟ .إٌ صشييخ ٛثنسجنييز صشخٛصييج دقٛقيج يلهييخ الدييذ يييٍ ٔخييٕدِ ٔنكييٍ ثنضشييخٛ
ٔعٛهز ٔنٛظ يجٚز ٔإال فًيج فجةيذر أٌ أشيخ زجنيز هيى الأصيف نٓـــيـج نالخيج يالةًيج ؟ إٌ رنيك ًٚثيم
قصٕسث يٛش يقذٕل ْٔذس ال ُٚذغ ٙأٌ ٚكٌٕ يٕخٕدث .
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ج  -ندٕء ثنذمل إنيٗ ثصخيجر أعيجنٛخ نالخٛيز نجييز صقيذو نكيم ثنليالح ثنًقصيش ٍٚفي ٙكيم ثنسيجالس
سيى أٌ دمل ْؤالء ثنلالح قذ الٚسضجج إنٗ ْزث ثألعهٕح ثنمالخ ٔ ٙدجنضجن ٙنٍ ٚدذ٘ يمّ ٔ
عٛغييضًش قصييٕس أدثء ثنلجنييخ دجإلضييجفز إنييٗ يييج فيي ٙرنييك يييٍ ْييذس ندٓييٕد ثنًمهييى دٌٔ فجةييذر يشخييٕر
ٔزشيجٌ ثنلجنخ يًج ٚسضجج إن . ّٛدم ثنٕثخخ أٌ صشيخ ثنسجنيز نيذٖ ثنلجنيخ دكيم دقيز هيى ٚذُيٗ نيّ
ثألعهٕح ثنمالخ ٙثنًُجعخ( نسجنضّ ) ْٕ أٔ يع يٍ صضشجدّ زجالصٓى .
د -نذو صفمٛم دٔس ندُز ثنضٕخٔ ّٛثإلسشجد ُْج فجنٕثخخ أٌ صشجس ثنهدُز دكيم فجنهٛيز في ٙثنضشيخٛ
ٔثنمالج عٕثء دثخم ثنًذسعز أٔ خجسخٓج كًج عذ دٛجَّ .
ْ يـ  -نييذو إدسث ثنييذمل يًييٍ ًٚجسعييٌٕ ثنضقييٕٚى ثنًغييضًش دأًْٛييز ثنذييشثيح ثنمالخٛييز ٔدٔسْييج فييٙ
صسغ ٍٛأدثء ثنلجنخ  .إٌ يٍ شأٌ ثنذشثيح ثنمالخٛز أٔ ثنًغجَذر عيٕثء ييج ٚقيذو يُٓيج دثخيم ثنفصيم أٔ
ثنًذسعز أٔ خجسخٓج ْٕ صٕفٛش دٛتز صمهًٛز ٔصمهًٛٛز نهلجنخ ٔف ثزضٛجخجصّ ٔقذسثصّ .
إٌ نذو فجنهٛز ثنذشثيح ثنمالخٛز أٔ يٛجدٓيج إًَيج ًٚثيم صيٕسر ييٍ صيٕس ْضيى زقيٕا ثنلجنيخ ألَُيج
َسشيّ يٍ ثنضمهى ف ٙدٛتز يُجعذز نسجخجصّ ٔقذسثصّ ٔرهى نّ الٚه ٛدجنًشد ٍٛثنفضالء ثنًذسك ٍٛنمتى
ثنًغؤٔنٛز ثنض ٙصسًهْٕج أٌ ٚقمٕث فْٔ ٙذصٓج ..
- 5عذو انتذرَس وفق قىائى انًهاراخ انًعتًذج  /إر ييٍ ثنًمهيٕو أٌ ثنضقيٕٚى ثنًغيضًش إًَيج ْيٕ صمهيٛى
ٓٚذف إنٗ إصقجٌ ثنمهٕو ٔثنًمجسف ٔثنًٓجسثس  .أخ ٙثنًمهى نٛكٍ يمهٕيج نذٚك أٌ ْزِ ثنقيٕثةى صٕقٛفٛيز
أ٘ ال ٚدٕص أل٘ شخ أٌ ٚضصشف فٓٛج دجنضٚجدر أٔ ثنُق فٓ ٙز نصيجزخ ثنصيالزٛز فقيظ  .إٌ
يًج َالزتّ ف ٙنذد يٍ ثنًذثسط ٔخٕد دمل ثنضدجٔصثس فْ ٙزث ثنشيأٌ ديم ٔإيفيجل ثنضيذسٚظ ٔفي
ثنًٓجسثس دم إٌ ثنذمل يجصثل ًٚجسط ثنضمهٛى دشكم نجو يثم ( قشثءر كضجدز سٚجضيٛجس  ) ...نقيذ
أصييذر ثنضمهييٛى ٚشكضنهييٗ صسهٛييم ثنًسضييٕٖ إنييٗ يدًٕنييز يٓييجسثس إخشثةٛييز الدييذ أٌ ٚضقُٓييج ثنلجنييخ .
ٔنيٛظ فقييظ صخييض ٍٚثنًمهٕييز فيي ٙرْييٍ ثنلجنييخ  -كًيج كييجٌ نهييّ ثنسييجل عيجدقج ٔ -دجنضييجن ٙفقييذ صغٛييشس
أعجنٛخ ثنضذسٚظ ٔطشثةقّ يٍ أخم صسٕٚم ثنًمهٕيز يٍ يدشد يمشفز إنٗ يٓجسثس صؤدٖ دئصقجٌ .
- 6االعتقاد تأٌ انتقىَى انًستًز هى تزفُع تهقائٍ نهطانة  ْٕٔ/يٍ ثنًفجْٛى ثنخجطتز ثنضي ٙصغيشدش إنيٗ
ٔثقمُج ثنضشدٕ٘ نذٖ دمل يٍ ًٚجسعٌٕ ثنضقٕٚى ثنًغيضًش  .إٌ ثنًفٓيٕو ثنصيسٛر أٌ ثنضقيٕٚى ثنًغيضًش
ٔإٌ كجٌ ٓٚذف إنٗ صخفٛل َغذز ثنشعٕح إنٗ أدمذ زذ يًكٍ إال أَّ نى ٚهغ أٔ ٚغضذمذ إيكجَٛز إنيجدر
ثنلجنخ ف ٙصفّ نجيج خخشث إرث ثقضضش ثنًصهسز رنك ٔنكٍ دمذ ثعضُفجر كجفز ثألعيجنٛخ ثنمالخٛيز ييع
ثنلجنخ ٔنى صتٓش نذ ّٚيؤششثس ٔدالةم إٚدجدٛز ( من واقع ملف اطالطف ) صيذل نهيٗ ثيضالكيّ نًٓيجسثس
ثنسذ ثألدَٗ ثنض ٙصؤْهّ الكضغجح يٓجسثس خذٚذر ف ٙثنصف ثألنهٗ فئٌ َتجو ثنضقيٕٚى ثنًغيضًش ٚخيٕل
صجزخ ثنصالزٛز فْ ٙيزث ثنشيأٌ ( ندُيز ثنضٕخٛيّ ٔثإلسشيجد ) دجصخيجر قيشثس إنيجدر ثنلجنيخ في ٙصيفّ
نجيج خخشث أٔ صسٕٚهّ إنٗ دشثيح نالخٛز ٔيغجَذر ٚٔ .كٌٕ قشثس ثنهدُز َٓجةٛج  .أييج إرث أرٓيش ثنلجنيخ
يٍ خالل يهفّ ثنفصه ٙيؤششث إٚدجدٛج َسٕ ثكضغجح يٓجسثس ثنسذ ثألدَيٗ نهيٗ أقيم صقيذٚش فيئٌ ثنهدُيز
ثنًزكٕسر صٕص ٙدضشفٛع ثنلجنخ إنٗ صف أنهٗ يع ثألخز ف ٙثالنضذجس أَّ ٚهضو ثنهدُيز ُْيج يغيؤٔنٛز
يضجدمز ثنلالح ثنًشفم ٍٛف ٙدذثٚز ثنمجو ثندذٚذ دجنضُغ ٛيع يمهًٓٛى ٔسعى ثنذيشثيح ثنمالخٛيز نٓيؤالء
ثنلالح ف ٙدذثٚز ثنمجو ثندذٚذ  .إرث ال يدجل ٔ ال يذشس نالنضقجد ثنغجد .
- 7االكتفاء تاستخذاو أداج واحذج فقط يٍ أدواخ تقىَى انطانة  /نقيذ طيشذ َتيجو ثنضقيٕٚى ثنًغيضًش
أيجو ثنًمهى أكثش يٍ أدثر نضقٕٚى ثنلجنخ ( ثالخضذجسثس ثنضًـــجس ٍٚثنفصــيـهٛز ثنٕثخيخ ثنًُضنيٙ
ثألدثء ثنمًه ٙثنًالزتز ثنًُجقشز ) فًٍ يٛش ثنًقذيٕل أٌ ُٚسكيى نهيٗ يصيٛش ثنلجنيخ ييٍ خيالل
أدثر ٔثزييذر فقييظ  .دييم ُٚذغيي ٙنهييٗ ثنًمهييى أٌ ٚغييضخذو ٔٚفمييم خًٛييع أدٔثس ثنضقييٕٚى قذييم ثنسكييى نهييٗ
يغيييييضٕٖ أدثء ثنلجنيييييخ خجصيييييز ٔأٌ ثنضقيييييٕٚى ثنًغضًش ٚهغ ٙفشصز ثنذٔس ثنثيجَ ٙثنضي ٙنيى ٚصيذر
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نٓج دث أصال .
 - 8عذو تفعُم– يذكزج انىاجة – تانشكم انًطهىب  /إٌ ييزكشر ثنٕثخيخ ْي ٙييٍ ثنٕعيجةم ثنضشدٕٚيز
ٔثنٕهجةقٛز ثنض ٙخغشس ثنمالقز دي ٍٛثنذٛيش ٔثنًذسعيز ألٌ ييٍ أْيذثف ثنًيزكشر دجإلضيجفز إنيٗ صسقٛي
ثنضٕثصم د ٍٛثنذٛش ٔثنًذسعز َقم ٔثقع ثنلجنخ ثنٛيٕي ٙإنيٗ ثنذٛيش خجصيز أٌ ثنضقيٕٚى ثنًغيضًش َتيجو
خمم ٔن ٙثأليش نُصشث فجنال ٔيشجسكج ف ٙصقٕٚى أدثء ثنلجنخ  .إرث اليذشس نضًٓٛش ْيزِ ثنًيزكشر أٔ
ثعضذذثنٓج دجنكضجديز في ٙكضيجح ثنلجنيخ ييثال ٔاليذيشس نهخيشٔج دٓيج نيٍ سعيجنضٓج ثنضشدٕٚيز ثنضمهًٛٛيز
ٔالٚه ٛأٌ صكٌٕ ثنًيزكشر ٔعيٛهز نديشذ يشيجنش ثنلجنيخ دمذيجسثس صثذٛلٛيز أٔ ثنضشيٓٛش دًغيضٕثِ أييجو
ثٜخش ٍٚدم ٚدخ أٌ ٚسصش دٔسْج ٔٚفمم يٍ أخم يصهسز ثنلجنخ صشدٕٚج ٔصمهًٛٛج فقظ .
 - 9عذو إشعار ونٍ األيز تًستىي اتُه تشكم دورٌ  /نقيذ َتًيش ٔفمهيش إخيشثءثس ثنضقيٕٚى ثنًغيضًش
دٔس ٔن ٙثأليش ٔخمهضّ نُصشث فجنال ف ٙنًهٛز ثنضقٕٚى  .إرث فًٍ ز ٔن ٙثأليش أٌ ُٚشمش ٔأٌ ٚقيف
نهٗ ثنًغضٕٖ ثنسقٛق ٙالدُّ أٔال دأٔل دذال يٍ أٌ ٚفجخأ فَٓ ٙجٚز ثنفضشر أٔ ثنمجو دُضٛدز نى ٚضٕقمٓج .
 - 11تقسُى انًهاراخ إنً يهاراخ أساسُح وأخزي غُز أساسُح  /ييٍ ثنًفيجْٛى ثنخجطتيز ثنضي ٙصغيشدش
أٚضج ف ٙثنًٛذثٌ ثنضشدٕ٘ أٌ ُْج يٓجسثس أعجعٛز ُٔضع أيجيٓج ناليز ( ٔ ) Xأخشٖ يٛش أعجعيٛز
نى صمظ ثنماليز ثنغجدقز  .نقذ َضح نيٍ ْيزث ثنًفٓيٕو ثنخيجطب دكيم أعيف نيذٖ ثنيذمل أٌ ثنسكيى ٔصيم
إنٗ نذو صذسٚظ ثنلجنخ ْزِ ثنًٓجسثس ثنض ٙالٕٚخيذ أيجيٓيج نالييز (  ) Xيًيج زيشو ثنليالح أيهيخ
يسضٕٖ ثنكضجح ثنًقشس ف ٙدمل ثنًٕثد  .إٌ ثنًفٕٓو ثنصسٛر أٌ كم ثنًٓيجسثس أعجعيٛز ٔ يغيضٓذفز
صمهًٛج ٔصمهًج ف ٙخًٛع ثنًٕثد ٔنكٍ نُذ ثنسكيى نهيٗ يغيضٕٖ أدثء ثنلجنيخ فيَٓ ٙجٚيز ثنفضيشر أٔ ثنميجو
ُٚتش إنٗ يٓجسثس ثنسذ ثألدَٗ ْٔ ٙثنضُٔ ٙضع أيجيٓج نالييز (  ) Xفقيظ ُٚٔ .قيٛمى أدثء ثنلجنيخ دُيجء
نهٗ يذٖ إصقجَّ ٔف يمجٛٚش إصقجٌ ثألدثء ثنًشفقز ف ٙعدم صقٕٚى ثنلجنخ .
- 11وضع جذول سيٍُ يحذد نتقىَى انطانة ْ /زث يٍ أكثش ثألخلجء ثنغجدقز شٕٛنج ٔصفشٛج في ٙثنًٛيذثٌ
ثنضشدٕ٘  .إر كثٛشث يج َفجخأ ديأٌ ُْيج ييذثسط صسيذد فيَٓ ٙجٚيز كيم فضيشر ييٍ فضيشثس ثنضقيٕٚى ٕٚييج أٔ
أكثش ٚضى ف ّٛإخشثء صقٕٚى نهلجنخ في ٙيٓيجسثس يسيذدر ٔ .ثنٕثخيخ أٌ صقيٕٚى ثنلجنيخ ٚيضى دشيكم ٚيٕيٙ
ٔإال يييجيمُٗ ثالعييضًشثسٚز إرث ؟ ٔأكثييش ثألخلييجء شييٕٛنج فييْ ٙييزث ثأليييش ٔثنييز٘ ٚتٓييش ددييالء ْييٕ يييج
ٚكييٌٕ فيي ٙخخييش ثنمييجو ثنذسثعيئ ٙرنييك دٕضييع خييذٔل صيُيي ٙيسييذد نهلييالح ثنييزٚ ٍٚييشٖ ثنًمهييى أَٓييى
الٚغضسقٌٕ ثنضشفٛع إنيٗ صيف أنهيٗ فٛيضى ثعيضذنجء ْيؤالء ثنليالح ٔٚمقيذ نٓيى يدهيظ ٚسضيشِ يمهيى
ثنًجدر ٔأنضجء ندُز ثنضٕخٔ ّٛثإلسشجد هى ٚذذأ ثنًدضًمٌٕ ف ٙإخشثء صقٕٚى نهلالح ٔثزيذث صهيٕ ثٜخيش
دٌٔ ثنُتش إنٗ يهيف ثنلجنيخ أٔ ثإلخيشثءثس ثنضي ٙصًيش ييع ثنلجنيخ نهيٗ ييذٖ نيجو دسثعي ٙكجييم
ٔفَٓ ٙجٚز ثنًدهظ أٔ ثالخضًج ٚضقشس يٍ عٛشفع ٔيٍ عٛذقٗ نإلنجدر ؟؟؟.
إٌ ْزث ثإلخشثء دكم صشثزز ْٕ َغف نًفٕٓو ثنضقٕٚى ثنًغيضًش ييٍ أعجعيّ ألَيّ ٚهغي ٙكيم ثندٓيٕد
ثنض ٙنًهش يع ثنلجنخ نهٗ يذٖ نجو دسثع ٙكجيم  .فال فصيم دي ٍٛثنضيذسٚظ ٔثنضقيٕٚى ٔنهسكيى نهيٗ
أدثء ثنلجنيخ دييجنضشفٛع أٔ ثإلنييجدر فييئٌ يهييف ثنلجنييخ في ٙيثييم ْييزِ ثنسييجالس ْييٕ ثنفٛصييم ٔثنًشخمٛييز
ثنٕزٛذر نهدُز ثنضٕخٔ ّٛثإلسشيجد فقيظ ال يٛيش ٔ .ال يذيشس نمقيذ ثخضذيجس في ٙخخيش ثنميجو نهليالح ثنيزٍٚ
زكى نهٓٛى ثنًمهى دمذو ثنضشفٛع .
أخي املعلم  /يف خحام ىره اجلٌلة الحصسْسْة ًالسظالة الصسحية ً اليت اقحضحيا ادلصلسة البد هي اإلشازة إىل أى ىاره األخطاا
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اليت ذكست ًزصدت يف ادلْداى الببٌُ الجعين ظٌداًّة الٌاقع أًالْأض هنو .بل إهنا صاٌز ًإى كاًاث هصةداة إال أهناا ال متثال الٌاقاع
ًال جعون ةلْو  .بل إًنا جنصم بأى ًاقعنا فْو ها ىاٌ أمجال مماا ظافق فأغلا ادلوازظال لعولْاة الحقاٌّن ادلعاحوس ىان ةلاَ إدزا ًًةاِ
دلفيٌم الحقٌّن ادلعحوس ًها ّحطلفو هي إخسا ات ًأدًات ًأظالْ ًبساهح ةالخْة ًإثسائْاة مماا ّانع ط أثسىاا ةلاَ هعاحٌٍ حتصاْل
الطال بالنفع العام جعلوًا ًجعلْوًا ًإجقا ًا يف األدا  .إى ها ذكس هاي أخطاا ًزصاد ىاِ أخطاا يف أغلفايا اخحيادّاة ًصاٌز فسدّاة ال
ُّسْ َنُ هي خالذلا ةلَ الٌاقع ب اهلو ً .ل ي الرُ خعلنا ًطسزيا للنقاغ ًادلساخعة بصٌزة خيٌّة ىٌ أًنا ًطور هاي خاالل ةالخناا
ادلشب ذلره النقاط العابقة إىل جاليف أخطائنا هعحقفالً ًةدم ج ساز اخلطأ ًل ي أًل هسازل العالج ىاٌ االةاباب بٌخاٌد األك ب ال
صسازة ًشفافْة ًإال ظْعحوس اخلطأ ًّعحشسُ  ،كوا أًنا ًأهل هي خالل إثازجنا ذلره القضاّا اليت كلوا طال العا ٌت ةنايا شادىاا
جترزاً ًةوقًا أى ج حول الصٌزة السائعة دلْداًنا الببٌُ جل الصٌزة السائعة اليت زمسيا ب فا ة أهثال فسظاى ادلْداى الببٌُ .

بارك هللا في جهود أوالئك الرجال المخلصين والمربين األجالء ونفع بهم البالد
والعباد .
ًجقفل حتْات إخٌاً  /مشريف قما الصفمف األولي
عنهم  /رئيس قسم الصفىف األولية
صالح تٍ ردود انحارثٍ
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