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امللّخص
لالمتحــان دور بالــغ يف العمــل الرتبــوي ويعــّد جــزءًا هامــًا مــن العمليــة الرتبويــة ومــن أكثــر الوســائل 
املســتخدمة يف الّتقويــم يف العملّيــة التعلمّيــة؛ فهــو يكشــف عــن قــدرات املتعّلمــن، ويقيــس مســتوى حتصيلهــم 
ــر املعلومــات األساســية لتحديــد مســتوی الكفــاءة وحتســن الظــروف التعليميــة، تأسيســًا علــی هــذا تعــّد  ويوفَّ
ــه  صياغــة األســئلة وفــق أســلوب مــؤاٍت مــن أهــم األمــور التــي جیــب أن يضعهــا املــدرس نصــب عينيــه ألّن
ــدة لقيــاس مــا هتــدف إىل حتقيقــه. هتــدف هــذه الدراســة  إذا صيغــت األســئلة بشــكل مناســب كانــت أداة جّي
إىل حتليــل أســئلة االمتحانــات النهائيــة ملبحــث اللغــة العربيــة يف العــام الــدرايس 1395وفــق مســتويات بلــوم 
املعرفيــة يف الفــروع الثالثــة: اإلنســانية والتجربيــة والرياضيــة؛ للوقــوف عــى مــدى مناســبة أســئلة االمتحانــات 
ــة. اســتخدم يف هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي  ــة لألهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا الكتــب العربي النهائي
بأســلوب حتليــل املضمــون، وتكــون أداة الدراســة اســتارة التحليــل وفــق تصنيــف بلــوم ملســتويات أهــداف 
املجــال املعــريف، وصنّــف البحــث أســئلة االمتحانــات النهائيــة ملبحــث اللغــة العربّيــة عــى شــكل التكــرارات، 
ــان  ــئلة االمتح ــع أس ــة يف مجي ــة واملتمثل ــع الدراس ــها جمتم ــي نفس ــة ه ــة الدراس ــة. عين ــبها املئوي ــاب نس وحس
النهائــي ملــادة اللغــة العربيــة للعــام الــدرايس 1395 يف فــروع العلــوم اإلنســانية، والتجربيــة والرياضيــة. أخــريًا 
وصــل البحــث إلــی أّن واضعــي أســئلة االمتحــان النهائــي ملــادة اللغــة العربيــة يف العــام الــدرايس1395 ركــزوا 
وبشــكل كبــري جــدا علــی املســتويات الدنيــا كالفهــم والتطبيــق، أّمــا املســتويات العليــا كالتحليــل، والرتكيــب، 
ــاًل وخلصــت الدراســة إىل أن هــذه األســئلة ال تســاعد املتعّلمــن عــى  ــز عليهــا ضئي ــكان الرتكي ــم، ف والتقوي

تطويــر مهــارات الّتفكــري العليــا.

الكلامت الدليلية:  بلوم، املستوی املعريف، االمتحان النهائي، اللغة العربية، إيران.
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املقدمة
اليــوم، بســبب التقــدم يف العلــوم والتكنولوجيــا والنتائــج التــي توصــل إليهــا العلــوم الرتبويــة 
ــة  ــم والرتبي ــدول بالتعلي ــم ال ــه. هتت ــة وزاد نطاق ــم والرتبي ــم النفــس، تغــري مفهــوم التعلي وعل
ــاماًل يف  ــوًا ش ــوه نم ــرد ونم ــاء الف ــايس يف بن ــم وأس ــا دور مه ــاة وهل ــدان روح احلي ــا يع ألهن
جوانبــه اجلســمية والعقليــة والوجدانيــة واالجتاعيــة. التعليــم والرتبيــة فهــا عمليــة تشــكيل 
األفــراد وإعدادهــم باملجتمــع، وإهّنــا ال يســلطان الضــوء عــى مرحلــة دون أخــرى وال 
ــه مــن املهــد إىل اللحــد. ــة تواكــب نمــو اإلنســان طــوال حيات ــة بــل مهــا عملي عــى مــدة زمني
)خليــل هــويب العنبكــي،2013: 3( فهــا عطــاء إنســاين حيققــان تطويــرًا واضحــًا وارتقــاءًا إلــی 
مســتويات أفضــل للمجتمــع والفــرد، فضــال عــن ذلــك أهّنــا تلــك الوســيلة التــي متنــح البقــاء 
واالســتمرار للمجتمــع اإلنســاين يف تعليــم أبنــاء ذلــك املجتمــع مــن جيــل إىل جيــل، ودورمهــا 
مل يتوقــف عنــد هــذا احلــد وإّنــا يوضحــان للفــرد كيفيــة الســلوك للطريــق ملواجهــة املواقــف 
االجتاعيــة التــي تواجههــم يف املجتمــع الــذي يعيشــونه.)املصدر نفســه: 4( تقــوم عمليــة 
ــدر اإلمــكان وتعّدهــم للحضــور يف  ــذ وموهبتهــم ق ــة بتنشــئة مقــدرة التالمي ــم والرتبي التعلي
املجتمــع بحيــث تتحقــق الســعادة لــكل مــن األفــراد واملجتمــع. )باقــری، 1385: 18( هنــاك 
العديــد مــن العوامــل والعنــارص يف عمليــة التعليــم والرتبيــة مــن أهــم هــذه العوامــل وأكثرهــا 
شــيوعًا هــو التقويــم. جــاء التقويــم ليكــون مكمــال للعمليــات التعليميــة يســاعد عــى الوقوف 
عــى نتائجهــا وســبل النهــوض هبــا والوقــوف عــى املعوقــات التــي تقــف أمــام مســريهتا وقــد 
عنيــت عمليــات التقويــم باهتــام كبــري مــن قبــل القائمــن عــى العمليــات التعليميــة إذ عقــدت 
العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات واجريــت العديــد مــن الدراســات عامليــًا وحمليــًا مــن أجــل 
الوقــوف عــى هــذه العمليــة املهمــة الداعمــة للتعليــم والنهــوض بمســتويات املتعلمــن. 
)فاضــل عبــاس، د.ت: 288( تســتخدم أســاليب خمتلفــة لعمليــة التقويــم أّمــا األســلوب 
الــذي يســتخدم علــی نطــاق واســع فهــو االمتحــان. »االمتحــان هــو إجــراء تنظيمــي تتــّم فيــه 
ــذ والتأكــد عــن مــدى حتقيقهــم لألهــداف املوضوعــة، وذلــك عــن  مالحظــة ســلوك التالمي
ــة عنهــا مــع وصــف هــذه  طريــق وضــع جمموعــة مــن الفقــرات أو األســئلة املطلــوب اإلجاب
ــم  االســتجابات بمقاييــس عددية«)ســعادة، 1984: 526(. يعــّد االمتحــان جــزءًا مــن التعلي
ــام يف  ــرية لالهت ــزة ومث ــيلة حمف ــان وس ــرب االمتح ــع يعت ــه، يف الواق ــزأ من ــذي ال يتج ــزء ال اجل
ــی،  ــه وملعلمــه. )ســعيدی آران ــذ ل ــة التلمي ــد فاعلي ــم، دورهــا الرئيــي هــو حتدي ــة التعلي عملي
ــم،  ــة باملعل ــب ممثل ــدة جوان ــالل ع ــن خ ــات م ــة االمتحان ــدد أمهي ــن أن ُنح 1377: 15( يمك
والتلميــذ ملــا هلــا مــن دور يف التعــرف عــى املســتوى الــدرايس الــذي وصــل إليــه املتعلمــون، 
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ــة مــن خــالل معرفــة مقــدار مــا حيــدث هلــم مــن حتســن أو  ــة التعليمي ــة العملي ــايل مراقب وبالت
تأخــر يف التحصيــل الــدرايس، فهــي وســيلة جيــدة للتعلــم، حتــدد مواطــن القــوة والضعــف 
لــدى التالميــذ تثــري دافعيــة التالميــذ للتعلــم، تقييــم طرائــق التدريــس، تقييــم املناهــج 
ــذ وويل األمــر، وأصحــاب  ــد التلمي ــذ، وتزوي الدراســية، ومــدى مالءمتهــا حلاجــات التالمي
ــى  ــل ع ــات تعم ــج االمتحان ــذ. فنتائ ــل التلمي ــتوى حتصي ــن مس ــة ع ــة الراجع ــرار بالتغذي الق
تعزيــز الســلوك وبالتــايل رفــع مســتوى الطمــوح لــدى املتعلمن.)جعفــر رصايــرة،2011: 
ــدت  ــي اع ــة الت ــا للفئ ــدى مالئمته ــة وم ــئلة االمتحاني ــذه األس ــى ه ــوف ع ــان الوق ــذا ف 7( ل
هلــا ومــدى مراعــاة هــذه األســئلة ألبــرز مواصفــات ومعايــري األســئلة اجليــدة يعــّد مــن بــن 
أهــم االمــور التــي جیــب البحــث والتعــرف عــى جوانبهــا املختلفــة، ذلــك أن أمهيــة األســئلة 
االمتحانيــة تكمــن يف كوهنــا التعــّد وســيلة لقيــاس مــدى حفــظ ومتكــن املتعلمــن مــن املــادة 
التعليميــة فحســب وإنــا هــي وســيلة لبنــاء قــدرات وإمكانــات ومهــارات خمتلفــة لــدى 
املتعلمن.)فاضــل عبــاس،د.ت:288( »تعــّد صياغــة األســئلة مــن أهــم األمــور التــي جیــب 
أن يضعهــا املــدرس نصــب عينيــه.« )خليــل هــويب العنبكــی،2013: 14( مــع األســف إن معظم 
واضعــي األســئلة يعانــون مــن ضعــف يف صياغــة األســئلة وتوجيههــا والتنــوع يف مســتوياهتا، 
ألهّنــم يقومــون بوضــع األســئلة دون تدريــب كاف، مــن هــذا املنطلــق، إذامل يتــم إعــداد 
ــوض  ــه بالغم ــی اتصاف ــؤدي إل ــب كاف ي ــة ودون تدري ــادئ الصحيح ــا للمب ــان وفق االمتح
ــه ملعــارف  ــع يف اســتخدامه وعــدم مالءمت ــه لألهــداف املنشــودة وعــدم التنوي وعــدم مالءمت
التالميــذ وعــدم صياغتــه بصــورة لغويــة واضحــة ومتتابعــة ومتسلســلة.)املصدر نفســه:3( هلــذا 
فاألســئلة االمتحانيــة بحاجــة إىل التحليــل والتقويــم املســتمر لكــي يتــم الكشــف عــن جوانــب 
القصــور والنقــص فيهــا، ألّن االمتحــان إذا وضــع علــی أســاس املعايــري الصحيحــة والعلميــة 

ــد يف اختــاذ القــرارات املختلفــة.  ــا باملعلومــات الدقيقــة التــي تفي يزودن
يســتخدم تصنيــف بلــوم لوضــع وتقويــم األســئلة االمتحانيــة يف كثــري مــن النظــم التعليميــة. 
ألّنــه يعــّد تصنيــف بلــوم مــن أكثــر التصنيفــات أو األنظمــة شــيوعًا يف املجــال الرتبــوي حيــث 
صنــف بلــوم األهــداف يف جمــاالت ثالثــة منهــا: املجــال املعــريف، واملجــال الوجــداين، واملجــال 
ــمل  ــذي يش ــريف ال ــال املع ــو املج ــتنا ه ــع دراس ــيكون موض ــذي س ــال ال ــا املج ــي. أّم احلرك
ــة،  ــة الفكري ــى الناحي ــز ع ــي ترك ــداف الت ــال األه ــذا املج ــن ه ــة، ويتضم ــداف املعرفي األه
ووضــع بلــوم ســت مســتويات يف هــذا املجــال هــي عــى الرتتيــب )مســتوى التذكــر، والفهــم، 
ــت  ــة،2006: 3( هدف ــليم كرام ــا س ــع رض ــب والتقويم()راج ــل، والرتكي ــق، والتحلي والتطبي
هــذه الدراســة إىل حتليــل وتقويــم أســئلة االمتحانــات النهائيــة يف العــام الــدرايس1395 
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ملــادة اللغــة العربيــة يف فــروع العلــوم اإلنســانية والتجربيــة والرياضيــة يف ضــوء تصنيــف 
ــة  ــة ومصريّي ــة مهّم ــة مرحل ــات النهائي ــئلة االمتحان ــّد أس ــه تع ــة. ألّن ــداف املعرفي ــوم لأله بل
ــف  ــذ والكش ــم أداء التالمي ــم؛ لتقوي ــة والتعلي ــا وزارة الرتبي ــد عليه ــذ وتعتم ــاة التالمي يف حي
عــن قدراهتــم، والقصــور يف هــذه املرحلــة ينعكــس عــى العملّيــة التعليمّيــة التعلمّية.)فــوزي 
أمحــد بنــي ياســن،2016: 79( فضــاًل عــن هــذا تعــّد االمتحانــات النهائيــة إحــدی املقاييــس 
املعتمــدة يف قبــول التالميــذ يف مؤسســات التعليــم العالــی مــن جامعــات وكليــات يف إيــران. 
إذن تفيــد هــذه الدراســة يف التعــرف عــى جوانــب القــوة والضعــف يف مســتويات أســئلة 
ــام  ــادة اهت ــئلة وزي ــع األس ــلوب وض ــة وأس ــر يف طريق ــادة النظ ــي، ويف إع ــان النهائ االمتح

ــذ. ــة لــدى التالمي ــي احلاجــات املعرفي ــد إعدادهــا بحيــث تلب واضعــي األســئلة عن
ــداف  ــا أله ــة ومالءمته ــة العربي ــادة اللغ ــي مل ــان النهائ ــئلة االمتح ــة أس ــن فاعلي ــق م وللّتحّق

ــئلة: ــذه األس ــن ه ــة ع ــة لإلجاب ــذه الدراس ــعى ه ــاب تس الكت
1-هــل األســئلة النهائيــة ملــادة اللغــة العربيــة يف فــروع العلــوم اإلنســانية والتجربيــة والرياضية 

حتتــوي علــی مجيــع مســتويات بلــوم للجانــب املعريف؟ 
ــال  ــتة يف املج ــتويات الس ــا يف املس ــث كوهن ــن حي ــئلة م ــة لألس ــة مالئم ــاك موازن ــل هن 2-ه

ــريف؟ املع
3- كم هو النسب املئوية من األسئلة يف كل من املستويات الستة يف املجال املعريف؟

وأما فروض البحث فهي:
1- إّن أســئلة االمتحــان النهائــي ملــادة اللغــة العربيــة للعــام الــدرايس 1395 يف فــروع العلــوم 
ــر،  ــل التذك ــا مث ــتويات الدني ــى املس ــز ع ــت يف الرّتكي ــة اجّته ــة والرياضي ــانية، والتجربي اإلنس
ــة  ــة املعرفي ــا  مــن العملي ــق وهــذه األســئلة ال حتتــوي علــی املســتويات العلي والفهــم والتطبي

مثــل التحليــل، والرتكيــب والتقويــم.
2- إّن األســئلة التــوّزع بشــكٍل متــوازٍن، وواضعــي أســئلة االمتحــان النهائــي مل يراعــوا 

ــريف.  ــب املع ــتة للجان ــتويات الس ــن املس ــة ب املوازن
ــال  ــن املج ــتة م ــتويات الس ــي يف املس ــان النهائ ــئلة االمتح ــة ألس ــب املئوي ــع النس 3- ال تتمّت

ــٍة.  ــٍة مالئم ــن موازن ــريف م املع

املنهج
منهــج هــذه الدراســة هــو املنهــج الوصفــي بأســلوب حتليــل املضمــون وكان اهلــدف مــن منهــج 
ــام  ــة للع ــة العربي ــادة اللغ ــة مل ــات النهائي ــئلة االمتحان ــع أس ــة وض ــد كيفي ــو حتدي ــة ه الدراس
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ــات  ــئلة االمتحان ــبة أس ــدى مناس ــة م ــة ومعرف ــتة املعرفي ــتويات الس ــدرايس 1395 يف املس ال
ــئلة  ــون أس ــف الباحث ــة، وصنّ ــب العربي ــا الكت ــن أجله ــت م ــي وضع ــداف الت ــة لأله النهائي
االمتحانــات النهائيــة ملبحــث اللغــة العربّيــة عــى شــكل التكــرارات، وحســاب نســبها املئويــة. 

جمتمع الدراسة وعينتها
 تكــون جمتمــع الدراســة وكذلــك عينتهــا مــن فئــة واحــدة وهــي مجيــع األســئلة النهائيــة ملــادة 

اللغــة العربيــة يف فــروع العلــوم اإلنســانية والتجربيــة والرياضيــة للعــام الــدرايس 1395.   
أداة الدراسة 

ــار لتحليــل األســئلة، وقــد  للتحقــق مــن هــدف الدراســة تــم تصميــم اســتارة خاصــة كمعي
تكونــت هــذه االســتارة مــن مســتويات املجــال املعــريف الســتة والتــي وضعهــا بلــوم )1974( 
ــات  ــر تصنيف ــوم مــن أكث ــف بل ــزال تصني ــه الي ــال، ألّن ــة مــن األفع ــل كل منهــا جمموع ومقاب
التصنيــف يف مســاعدة  التعليميــة وقــد أســهم هــذا  شــيوعًا وفائــدة يف جمــال األهــداف 
املختصــن مــن علــاء الرتبيــة، واملعلمــن واملهتمــن باالمتحانــات والتقويــم يف إيضــاح ســبل 

ــة. ــة التعليمي ــاح العملي ــاس نج قي
صدق األداة

اســتخدم الباحثــون صــدق املحتــوى ألداة الّدراســة اخلاّصــة ببطاقــة الّتحليــل املتضّمنــة 
ــًا،  ملســتويات أهــداف املجــال املعــريّف حســب تصنيــف بلــوم وهــذا التصنيــف مشــهور عاملي

وتعــّد األداة صادقــة، وال حتتــاج إىل حتكيــم.
ثبات األداة

مل يتــم حســاب الثبــات هلــذه األداة عــى اعتبــار أن حمتويــات األهــداف تــم رصدهــا مــن مراجع 
متخصصــة عديــدة حيــث أمجعــت هــذه املراجــع عــى ثبــات هــذا التصنيف.

إجراءات الدراسة
لتســهيل عمليــة حتليــل األســئلة النهائيــة ملــادة اللغــة العربيــة يف العــام الدرايس1395تــم اختــاذ 

ــراءات التالية: اإلج
-إعداد األسئلة النهائية ملادة اللغة العربية يف العام الدرايس1395.

ــل ألداة الدراســة وفــق مســتويات أهــداف املجــال املعــريف حســب  - إعــداد اســتارة التحلي
تصنيــف بلــوم.

- قــراءة األســئلة النهائيــة ملــادة اللغــة العربيــة يف العــام الــدرايس1395، للتعــرف عــى 
املســتويات املعرفّيــة التــي اشــتملت عليهــا األســئلة.
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ــتخراج  ــّم اس ــوم، ث ــف بل ــتة يف تصني ــتويات الس ــق املس ــئلة وف ــرارات األس ــتخراج تك - اس
ــداول. ــم اجل ــة ورس ــة اإلحصائي ــراء املعاجل ــة وإج ــب املئوي النس

-مناقشة البحث وتبين النتائج والتوصيات.

الدراسات السابقة
ــت  ــد أجري ــيوعًا فق ــم ش ــائل التقوي ــدم وس ــر وأق ــا أكث ــات باعتباره ــة االمتحان ــرًا ألمهي نظ
ــة مــن أمههــا: ــة وفــق هــرم بلــوم املعرفي دراســات عديــدة يف جمــال حتليــل األســئلة االمتحاني
باقــري)1385(؛ هدفــت هــذه الدراســة إلــی تقويــم أســئلة االمتحانــات النهائيــة للمرحلــة 
اإلعداديــة يف مدينــة زنجــان يف العــام الــدرايس1384 وفــق معيــار بلــوم، وتوصلــت الدراســة 

إلــی أّن األســئلة تركــزت علــی األهــداف الدنيــا.   
ســپايس)1385(؛ هدفــت هــذه الدراســة إلــی التعــرف علــی أنــاط أســئلة االمتحانــات 
النهائيــة التــي يقــوم بإعدادهــا معلمــو اللغــة العربيــة، والرياضيــات، وعلــم احليــاة يف حمافظــة 
خوزســتان يف ضــوء جمــاالت األهــداف ومســتوياهتا وعالقتهــا ببعــض املتغــريات. وخلصــت 
الدراســة إلــی جمموعــة مــن النتائــج أمههــا أن النمــط العــام ألســئلة االمتحانــات النهائيــة تركــز 

علــی املجــال املعــريف بشــكل عــام وعلــی املســتويات الدنيــا بشــكل خــاص.
ــادة  ــة مل ــات النهائي ــئلة االمتحان ــم أس ــی تقوي ــة إل ــذه الدراس ــت ه ــی)1388(؛ هدف مريآقاي
الرياضيــات يف العــام الــدرايس 1386 يف مدينــة خــرم آبــاد. وقــد أظهــرت النتائــج أّن أســئلة 
ــز  ــكان الرتكي ــا ف ــتويات العلي ــا املس ــا، أّم ــري الدني ــتويات التفك ــی مس ــزت عل ــان رك االمتح

ــاًل. عليهــا ضئي
ربيهــاوي)1389(؛ هدفــت هــذه الدراســة إلــی حتليــل أســئلة االمتحانــات لــدروس مراكــز 
ــة. أظهــرت  ــوم للمســتويات املعرفي ــف بل ــة خوزســتان وفــق تصني إعــداد املعلــم يف حمافظ
النتائــج أن هنــاك تفاوتــًا يف نســب املســتويات املعرفّيــة حيــث احتــّل املرتبــة األوىل أســئلة 

ــا. ــتويات العلي ــن املس ــئلة م ــت األس ــد خل ــم، وق ــر والفه ــتوى التذّك مس
ــوم  ــي يق ــئلة الت ــة األس ــى طبيع ــرف ع ــة إىل التع ــذه الدراس ــت ه ــاين)1996(؛ هدف القحط
ــات  ــب الدراس ــواردة يف كت ــئلة ال ــك األس ــة وكذل ــات االجتاعي ــو الدراس ــا معلم بإعداده
ــد نواحــي القــوة والضعــف فيهــا.  ــة ومســتوى هــذه األســئلة وحتدي ــة ماهي ــة ملعرف االجتاعي
ــئلة  ــن واألس ــل املعلم ــن قب ــدة م ــارات املع ــئلة االختب ــة أن أس ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه وق
الــواردة يف كتــب الدراســات االجتاعيــة )التاريــخ واجلغرافيــا( كانــت حســب تصنيــف 
ــاض  ــئلة يف االنخف ــبة األس ــدرج نس ــر، وتت ــئلة التذك ــريف يف مســتوى أس ــال املع ــوم يف املج بل
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مــن املســتوى الثــاين يف تصنيــف بلــوم )االســتيعاب( حتــى املســتوى الرابــع )التحليــل(، أمــا 
ــري واردة. ــت غ ــد كان ــم فق ــب والتقوي ــتوى الرتكي ــئلة يف مس األس

ــة  ــفهية يف املرحل ــة الش ــئلة الصفي ــم األس ــة إىل تقوي ــذه الدراس ــدف ه ــراوي)2003(؛ هت ال
املتوســطة يف ضــوء تصنيــف بلــوم لالهــداف الســلوكية ولــدى حتليــل البيانــات الالزمــة 

ــت )%57(. ــد بلغ ــبة فق ــى نس ــت أع ــة حصل ــئلة املعرف ــی أّن أس ــة إل ــت الدراس خرج
رضــا ســليم كرامــة )2006(؛ هدفــت الدراســة إىل حتليــل أســئلة االمتحانــات النهائيــة ملــادة 
علــوم احليــاة والصحــة للصــف التاســع مــن التعليــم األســايس لتحديد مــدي توافر املســتويات 
املعرفيــة حســب تصنيــف بلــوم يف هــذه االمتحانــات، وحتديــد ســات هــذه االمتحانــات مــن 
ــد  ــه عن ــم واملوج ــن املعل ــه كل م ــي تواج ــات الت ــد الصعوب ــا، وحتدي ــا وأنواعه ــث طبيعته حي
ــت  ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــة. أه ــع الدراس ــادة موض ــة لل ــات النهائي ــئلة االمتحان ــداد أس إع
ــف  ــة للص ــاة والصح ــوم احلي ــادة عل ــة مل ــات النهائي ــئلة االمتحان ــز أس ــة: ترك ــا الدراس إليه
التاســع عــى األهــداف املعرفيــة الدنيــا حســب تصنيــف بلــوم وبصفــة خاصــة مســتوي التذكــر 
ممــا يؤكــد أهّنــا هتتــم بجوانــب احلفــظ واالســرتجاع وهتمــل املســتويات العليــا مــن التفكــري. 

بــركات و صبــاح)2007(؛ هدفــت الدراســة للتحقــق مــن مــدى حتقيــق أســئلة االمتحانــات 
ــة  ــة املعرفي ــداف التعليمي ــة لأله ــدس املفتوح ــة الق ــاتذة يف جامع ــا األس ــي يضعه ــة الت النهائي
ــا هلــرم بلــوم، حيــث تــم حتليــل مجيــع االمتحانــات النهائيــة التــي  يف املســتويات املختلفــة تبًع
أعدهــا املدرســون للفصــل الــدرايس الثــاين للعــام الــدرايس 2004/2003 والبالــغ عددهــا 
ــة: إن  ــج اآلتي ــة بالنتائ ــت الدراس ــة خرج ــات الالزم ــل البيان ــدى حتلي ــا، ول )133( امتحاًن
مســتوى األهــداف املعرفيــة الســائد يف االمتحانــات النهائيــة عــى اختــالف موضوعاهتــا 
تركــزت يف مســتوى املعرفــة أو التذكــر، حيــث بلغــت نســبة األســئلة هلــذا املســتوى)% 81( 

مــن جممــل األســئلة.
خليــل هــويب العنبكــي )2013(؛ هیــدف البحــث إلــی حتليــل أســئلة اإلمتحانــات العامــة يف 
العــراق وفــق مســتويات بلــوم املعرفيــة. أخــريًا وصلــت الدراســة إلــی أن أســئلة االمتحانــات 
العامــة للمرحلــة االبتدائيــة واملتوســطة واالعداديــة وضعــت لتقيــس امليــزات اللغويــة يف 
قواعــد اللغــة العربيــة عنــد مســتويات) التذكــر والفهــم والتطبيــق (عــى وفــق تصنيــف بلــوم 
للمجــال املعــريف وخلــت مــن أســئلة تقيــس مســتويات) التحليــل والرتكيــب والتقويــم (عــى 

وفــق تصنيــف بلــوم للمجــال املعــريف.  
فــوزي امحــد بنــی ياســن)2016(؛ هتــدف هــذه الدراســة إىل حتليــل أســئلة امتحانات الشــهادة 
الثانوّيــة العاّمــة ملبحــث اللغــة العربيــة يف األردن وفــق مســتويات بلــوم املعرفيــة؛ للوقــوف عى 
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مــدى مناســبة أســئلة امتحانــات الشــهادة الثانوّيــة العاّمــة لألهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا 
ــز عــى  ــي ترّك ــا يف نســبة األســئلة الت ــا ملحوًظ ــاك ارتفاًع ــج الدراســة إىل أن هن .أشــارت نتائ
املســتويات الدنيــا، وهــي: التذّكــر، والفهــم، والتطبيــق؛ حيــث بلغــت نســبها جمتمعــة )%80( 
ــبها يف  ــت نس ــث بلغ ــا؛ حي ــتويات العلي ــئلة املس ــت يف أس ــا انخفض ــئلة، بين ــايل األس ــن إمج م
كّل مــن مســتويي أســئلة التحليــل والرتكيــب )11%( وانعدمــت يف أســئلة مســتوى التقويــم 

بنســبة) صفــر%(. 
الناقــة )2016(؛ هیــدف هــذا البحــث إىل تقويــم أســئلة اختبــارات الكيميــاء للصــف الثــاين 
عــرش خــالل الســنوات مــن 2007إلــی2015 يف ضــوء املعايــري اآلتيــة: الشــمولية - املطابقــة 
- النواحــي الفنيــة - املســتويات املعرفيــة وقــد أظهــرت النتائــج: أن التذكــر حصــل عــى أعــى 
ــارات يف  ــئلة االختب ــب أس ــن نس ــبة م ــل نس ــى أق ــت ع ــم حصل ــئلة التقوي ــا أن أس ــبة، ك نس
جممــوع الســنوات التســعة، وبذلــك يمكــن القــول أن الغالبيــة العظمــى مــن تركيــز واضعــي 
ــاج إىل تذكــر، وهــذا يظهــر عــدم انتظــام نســبة التوزيــع  األســئلة كان عــى األســئلة التــي حتت

يف األســئلة.
ــي  ــاة واضع ــدی مراع ــی م ــرف عل ــی التع ــث إل ــذا البح ــدف ه ــاس )د.ت(؛ هی ــل عب فاض
األســئلة االمتحانيــة ملعايــري ومواصفــات األســئلة اجليــدة وفــق بعــض املعايــري التــي حددهــا 
البحــث وهــي تصنيــف بلــوم لألهــداف الرتبويــة وقــد توصلــت البحــث إلــی النتائــج اآلتيــة: 
ــدة،  ــئلة اجلي ــات األس ــري ومواصف ــة بمعاي ــات املركزي ــئلة االمتحان ــي أس ــام واضع ــة اهت قل
ــال  ــی املج ــئلة عل ــز األس ــاء تركي ــوم إذ ج ــف بل ــاري لتصني ــداين وامله ــن الوج ــال املجال إمه

املعــريف خاصــة مســتوی التذكــر. 
أســئلة  وحتليــل  وتقويــم  وحتديــد  إعــداد  أمهيــة  عــن  الســابقة  البحــوث  نتائــج  كشــفت 
االمتحانــات ومــن هنــا نالحــظ أن االمتحانــات تلعــب دورًا كبــريًا وحاســًا يف تقديــر 
مســتوى التلميــذ الــدرايس والعمــيل يف العمليــة الرتبويــة، إذ تتخــذ نتائجهــا قياســا للمفاضلــة 
ــذ.  ــذ والنتقاهلــم مــن صــف إىل أخــر، وعــى ضوئهــا يعــن وحيــدد مصــري التلمي ــن التالمي ب
ــة  ــة الثانوي ــة للمرحل ــات النهائي ــذ يف االمتحان ــل نجــاح التلمي )اخلــوري، 2008: 200( ويمّث
التــي تعــّد مــؤرشًا أساســيًا يف انتقالــه إلــی املرحلــة اجلامعيــة، وليكــون هــذا املــؤرش صحيحــا 
ــم  ــا واحلك ــة جودهت ــددة ملعرف ــري حم ــا ملعاي ــا وفق ــتمرة هل ــم مس ــراء تقوي ــد إج ــّم بع ــّد أن يت الب
ــذا بــات مــن الــروري أن يتــم تقويــم هــذه األســئلة بــن مــدة وأخــری للوقــوف  عليهــا. ل
علــی كثــري مــن املواصفــات ورشوط االمتحــان اجليد.)الناقــة،2016: 65( نظــرًا ألمهيــة 
دور االمتحانــات النهائيــة يف العمليــة التعليميــة ونظــًرا لالحتجــاج والشــكوى املســتمرة مــن 
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جانــب الطــالب عــن قصــور أســئلة االمتحــان النهائــي ملــادة اللغــة العربيــة يف العــام الــدرايس 
ــة،  ــوض والصعوب ــا بالغم ــداد، واتصافه ــث اإلع ــن حي ــواء م ــرية، س ــي كث ــن نواح 1395م
ــم  ــد عل ــی ح ــر عل ــه مل جت ــی أن ــرًا عل ــودة، ونظ ــداف املنش ــبتها لأله ــا ومناس ــدم مالءمته أوع
الباحثــن دراســة لتقويــم أســئلة االمتحانــات النهائيــة يف مــادة اللغــة العربيــة للعــام الــدرايس 
1395 يف فــروع العلــوم اإلنســانية، والتجربيــة والرياضيــة، فقــد قــام الباحثــون هبــذا البحــث 
لتقويــم أســئلة االمتحــان النهائــي وفــق تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة. ألن حتليــل األســئلة 
يــؤدي إلــی معرفــة نقــاط الضعــف و القــوة ويســاعد يف الكشــف عــن مــدى نجــاح العمليــة 
التعليميــة يف حتقيــق غايتهــا، ويســاعد املختصــن يف تطويــر األســئلة  وارتقاءهــا. فضــال عــن 
هــذا إن عمليــة التحليــل أو التقويــم لألســئلة بصــورة مســتمرة تســاعد عــى معرفــة املشــكالت 

أو القصــور يف صياغــة األســئلة ممــا يــؤدي إىل إجیــاد احللــول هلــذه املشــكلة. 

اإلطار النظري
تصنيف بلوم لألهداف املعرفية

تصنيــف بلــوم لألهــداف الرتبويــة الــذي يعــّد مــن أشــهر التصنيفــات شــيوعًا وقــد وضعهــا 
يف ثــالث جمــاالت رئيســية وهــي: األول: املجــال املعــريف، والثــاين: املجــال الوجــداين، 
ــوم  ــه بل ــا صنف ــهور عاملًي ــف مش ــو تصني ــريف فه ــال املع ــا املج ــي. أّم ــال احلرك ــث: املج والثال
عــام 1956يشــمل األهــداف التــي تتضمنهــا العمليــة التعليميــة والتعلميــة، إذ تتعلــق أهــداف 
هــذا املجــال باكتســاب املتعلــم املعرفــة العلميــة واملعلومــات وتنميــة القــدرات واملهــارات يف 
اســتخدام هــذه املعرفــة العلميــة حيــث قــام بلــوم بتصنيــف هــذا املجــال إلــی ســت مســتويات 
ــة  ــاس،د.ت:296(، وهــذه املســتويات الســتة متعاقب مــن األهــداف الرتبوية)راجــع فاضــل عب
قاعدهتــا املعرفــة وعملياهتــا تتصاعــد وصــوالً إلــی القمــة وهــو التقويــم والقــدرة علــی احلكــم 
ــعبانی،1386: 69(  ــع ش ــه. )راج ــًا لالحق ــون أساس ــابقه ويك ــی س ــد عل ــتوی يعتم وكل مس

وهــذه املســتويات هــي:  
 مستوی التذكر

التذكــر يف قــدرة التلميــذ عــى التذكــر )االســتدعاء، والتعــرف(  »يتلخــص مســتوى 
للمعلومــات، ويتضمــن هــذا املســتوى معرفــة التفاصيــل واحلقائــق والعموميــات مثــل 
واإلشــارات والرمــوز االصطالحيــة واحلقائــق مثــل تواريــخ وقائــع  املصطلحــات 
وحــوادث، أســاء أشــخاص، أو أمكنــة )ومعرفــة األســباب واملبــادئ والقوانــن والتعميــات 
ــي  ــا ويقت ــري وأدناه ــتويات التفك ــه أول مس ــة،2004: 12(. إن ــو دق ــم أب والنظريات(«)ابرهي
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الســؤال يف هــذا النــوع مــن التلميــذ أن يتعــرف عــى املعلومــات أو يســتدعيها، وينبغــي عــى 
التلميــذ أن جیيــب عــن ســؤال يف مســتوى الذاكــرة أو املعرفــة وأن يتذكــر احلقائــق واملالحظات 
ــتوى:  ــذا املس ــلوكّية هل ــغ الس ــن الصي ــل وم ــن قب ــا م ــي تعلمه ــات الت ــات والتعمي والتعريف

يذكــر، وحيــدد، ويعــدد وغريها.)راجــع خليــل هوبــی العنبكــي،2013 :32(  
 مستوی الفهم 

ــذ  ــالك التالمي ــی امت ــدرة عل ــايل الق ــياء وبالت ــی األش ــتيعاب معن ــی اس ــدرة عل ــه الق ــد ب يقص
معنــی املــادة التعليميــة املتعلمــة أي تفســري املبــادئ واملفاهيــم العلميــة بحيــث يتمكنــوا 
مــن رشح مــا يالحظــوه مــن أشــياء وأحــداث، أو حتويــل املــواد مــن هيئــة إلــی أخــری 
ــتوی  ــن مس ــاًل م ــی قلي ــتوی أعل ــتوی يف مس ــذا املس ــم يف ه ــج التعل ــع نوات ــريها، وتق أو تفس
التذكــر ويتضمــن اجلوانــب اآلتيــة: التفســري، والرتمجــة، واالســتنتاج والتأويل)راجــع فاضــل 
ــرّس،  ــي: يف ــتوى ه ــذا املس ــتخدم يف ه ــي تس ــة الت ــغ الفعلي ــن الصي ــاس،د.ت:306( وم عب

ويلّخــص، ويــرشح وغريهــا.
 مستوی التطبيق

ــل  ــدة أو ح ــع جدي ــا يف مواق ــّم تعلمه ــي ت ــة الت ــق املعرف ــتعال أو تطبي ــى اس ــدرة ع ــو الق ه
مســائل جديــدة يف أوضــاع جديــدة ويتضمــن التطبيــق القــدرة عــى: تطبيــق املفاهيــم واملبــادئ 
ــف  ــى مواق ــات ع ــن والنظري ــد والقوان ــق القواع ــع، تطبي ــكالت الواق ــى مش ــات ع والتعلي
جديــدة، اســتخدام اإلجــراءات التجريبيــة املناســبة يف إجیــاد احللــول للمشــكالت واإلجابــات 
عــن األســئلة التــي تواجــه التلميــذ يف حياتــه اليوميــة، والصيــغ الفعليــة التــي تســتخدم يف هــذا 
املســتوى هــي: حيــول، وحيســب، ويوضــح، ويســتخلص، ويكتشــف، وينتــج، ويربــط، وحيــل، 

ــة،1999: 162(  ويســتخدم و...)احليل
 مستوی التحليل

يعــّد مــن املســتويات العليــا، ويعنــي قــدرة التلميــذ عــى تفكيــك املــاّدة، وجتزئتهــا إىل عنارصهــا 
ومكوناهتــا، والبحــث عــن العالقــة التــي تربــط هــذه األجــزاء وطريقــة تنظيمهــا. ومــن الصيــغ 

عــى هــذا املســتوى: حيلــل، ويســتنتج، جیــّزئ وغريهــا. )فــوزي أمحــد بنــي ياســن،2016: 79(
مستوی الرتكيب 

يقصــد بــه القــدرة علــی دمــج أجــزاء خمتلفــة مــع بعضهــا لتكويــن ركــب مــادة جديــدة وهــو 
بذلــك عكــس التحليــل الــذي يتضمــن جتزئــة املــادة التعليميــة إلــی عنارصهــا الدقيقــة، بينــا 
يعمــل الرتكيــب علــی جتميعهــا يف قالــب ومضمــون جديــد، وعليــه يركــز النتائــج التعليمــي 
ــب  ــدة ويتضمــن اجلوان ــة اجلدي ــاط البنائي ــی الســلوك اإلبداعــي أو األن يف هــذا املســتوی عل
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اآلتيــة: كتابــة خطــة عمــل جديــدة، واقــرتاح خطــة إلجــراء جتربــة مــا، واقــرتاح نظــام جديــد 
ــذا  ــتخدم يف ه ــي تس ــة الت ــغ الفعلي ــا الصي ــاس،د.ت:307( أّم ــياء.)فاضل عب ــف األش لتصني

املســتوى فهــي: يؤّلــف، ويعيــد، وغريهــا.
   مستوی التقویم

»ويعــّد أعــى مســتويات املجــال املعــريف يعنــي قــدرة الطالــب عــى إصــدار حكــم عــى 
قيمــة املــاّدة أو املحتــوى أو األشــخاص أو الســلوكّيات أو األعــال اســتنادًا إىل معايــري 
حمّددة«)اجلــالد،2007: 90( تســتدعي األســئلة مــن هــذا النــوع أن يصــدر املــرء أحــكام 
عــى يشء مــا يف ضــوء غــرض مــا كأن حيكــم عــى قيمــة أفــكار أو أعــال أو حلــول. )راجــع 

 )144 عبداحلليــم،2009: 
ــوي بشــكل  ــم الرتب ــوي بشــكل عــام ويف جمــال التقوي ــون يف املجــال الرتب ــكاد جیمــع الباحث ي
ــة  ــداف املعرفي ــد األه ــو حتدي ــة ه ــات التحصيلي ــة يف االمتحان ــر الزاوي ــى أن حج ــاص ع خ
ــة  ــة ترمج ــئلة التقويمي ــة األس ــًا جمموع ــًا دقيق ــها قياس ــن قياس ــث يمك ــلوكيًا، بحي ــدًا س حتدي
ــذه  ــة ه ــة يف صياغ ــداف املعرفي ــوم لأله ــف بل ــاعد تصني ــد س ــها، وق ــراد قياس ــداف امل لأله
األهــداف بصــورة إجرائيــة )رضــا ســليم كريمــة،2008: 4(. »إن تصنيــف األهــداف الرتبويــة 
لبلــوم يعــد مــن أكثــر التصنيفــات أو األنظمة شــيوعًا يف املجــال األهــداف التعليميــة وحتديدها 
بشــكل يكفــل إيضــاح نواتــج التعلــم املمكنــة التــي يتوقــع أن حيدثهــا التعلــم وقــد أســهم هــذا 
التصنيــف يف تطويــر نظــام األهــداف التعليمية.«)الناقــة،2016: 72( االمتحانــات التحصيليــة 
ــة حيــث  تعتــرب أساســية يف التقويــم ملختلــف املراحــل الدراســية، وبخاصــة للمرحلــة الثانوي
ــة إمتــدادًا للمرحلــة  تعــد هــذه املرحلــة بحكــم وضعهــا يف الســلم التعليمــي تعتــرب مــن ناحي
اإلعداديــة مــن حيــث طبيعتهــا، ومــن حيــث النظــر مســتقبالً يف تعميــم إلزاميتهــا، ومــن ناحيــة 
ــي  ــة الت ــة الرتبوي ــم والتنمي ــة التعلي ــث نوعي ــن حي ــة م ــة التالي ــدة للمرحل ــرب قاع ــرى تعت أخ
متــارس فيهــا، فــال بــد مــن التحقــق مــن مصداقيــة هــذه األســئلة ذلــك ألن حتليــل االمتحانــات 
يبــن مواطــن القــوة والضعــف فيهــا، ويرمــي إىل تعزيــز مواطــن القــوة وإزالــة أســباب 
ــل  ــی حتلي ــة إل ــذه الدراس ــت ه ــك هدف ــًا لذل ــة،2006: 2( وفق ــليم كرام ــا س ــف. )رض الضع
أســئلة االمتحــان النهائــي ملــادة اللغــة العربيــة للعــام الــدرايس 1395 بغــرض الكشــف عــن 
مــدی اشــتال هــذه األســئلة علــی مجيــع املســتويات املعرفيــة حســب تصنيــف بلــوم لألهــداف 
املعرفيــة. تفيــد هــذه الدراســة واضعــي األســئلة النهائيــة يف حتســينها وتطويرهــا وتفــادي 

اهلفــوات التــي موجــودة فيهــا.
وصف بيانات البحث
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إعــداد االمتحــان بشــكل صحيــح يشــكل مهمــة أساســية للمعلمــن، يســتطيعون أن يوظفوهــا 
يف تقويــم االســتعداد للتعلــم، ومراقبــة تقــدم العمليــة التعليميــة، وتشــخيص صعوبــات 
ــى  ــاًء ع ــده، فبن ــة يف ي ــيلة مهم ــد وس ــي تع ــذ فه ــبة للتلمي ــا بالنس ــه، أم ــم نتائج ــم وتقوي التعل
نتائجــه يتــم حتديــد نشــاطه الــدرايس، ألهنــا تثــري دافعيتــه للدراســة.)جعفر الرايــرة،2011: 
ــا  ــة االمتحانــات باعتبارهــا أكثــر وأقــدم وســائل التقويــم شــيوعًا، يقــوم بحثن 1( نظــرًا ألمهي
بالوصــف الكمــّي والكيفــي ألهــداف املجــال املعــريّف حســب تصنيــف بلــوم يف أســئلة 
االمتحــان النهائــي ملبحــث اللغــة العربّيــة يف العــام الــدرايس 1395ويف النهايــة ســيتم عــرض 

ــات. ــم التوصي ــم الوصــول إليهــا وتقدي ــي ت ــج الت النتائ

الدرجات العدد
رقم السوال الفرع 

الدرجات العدد
رقم السوال الفرع

الفرعي الرئيي 

نية
سا

الن
م ا

علو
ال

الفرعي الرئيي

ريب
تج

  ال
يض -

ريا
ال

5 1 1 5 1 1
2 1 2 1.5 2 2 الف - ب

0.5 1 3 2 1 3
1.5 1 4 1 2 الف-ب 4

1 1 5 1.5 1 5
1 1 6 0.5 1 6
2 1 7 1.5 1 7
1 3 الف-ج 8 1 2 الف- ب 8
2 1 9 2 1 9

2.5 1 10 1 2 الف-ب 10
1 2 الف-ب 11 1.5 6 11

0.5 1 ج 1 1 الف 12
0.5 1 ب

20 15 20 17 املجموع

         اجلدول )1(  عدد أسئلة االمتحانات النهائية ملادة اللغة العربية يف فروع العلوم اإلنسانية والتجربية 
والریاضية 

ــوم  ــرع العل ــدرايس 1395 لف ــام ال ــة للع ــة العربي ــادة اللغ ــة يف م ــئلة النهائي ــت األس ــد بلغ لق
االنســانية 15ســواالً رئيســيًا وفرعيــاً و لفــرع التجــريب والريــايض17 ســواالً رئيســيًا وفرعيــًا. 
ــوم  ــم العل ــريب ث ــايض والتج ــروع الري ــتويات يف ف ــاس املس ــة بقي ــج املتعلق ــتايت النتائ واآلن س

االنســانية. 
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الدرجات
مستويات  بلوم املعرفية رقم السوال

التقويم الرتكيب التحليل التطبيق الفهم التذكر الفرعی الرئيسی

10

5 √ 1
1.5 √ 2 الف -ب

2 √ 3
1 √ الف -ب 4

5 1.5 √ √ 5
0.5 √ 6
1.5 √ 7

4/5 0/5 √ الف
8

0/5 √ ب
2 √ 9
1 √ الف - ب 10

1.5 √  11

1 √ الف
12

0/5 0.5 √ ب
20 20 4 - 1 5 7 - 17 املجموع

اجلدول)2(  أسئلة االمتحانات النهائية ملادة اللغة العربية للعام الدرايس1395 لفرع التجريب والریايض 
حسب مستویات بلوم املعرفية

أســئلة مــادة اللغــة العربّيــة للعــام الــدرايس 1395 لفــرع التجــريب والريــايض: يكــون يف 
ــؤالن  ــی س ــتمل عل ــذي يش ــاين ال ــؤال الث ــم، ويف الس ــتوی الفه ــاذج ملس ــؤال األول10ن الس
فرعيــن 6 نــاذج، ويف الســؤال الثالــث  5نــاذج، والســؤال الرابــع الــذي حيتــوي علی ســؤالن 
فرعيــن 3 نــاذج، ويف الســؤال اخلامــس  6نــاذج، ويف الســؤال الســادس نمــوذج ويف الســؤال 
ــاذج ملســتوی الفهــم، فيكــون يف املجمــوع34  نموذجــا ملســتوی الفهــم. حيــث  الســابع  3ن
يتضمــن الســؤال اخلامــس والســابع مســتوی التقويــم إضافــة إلــی مســتوی الفهــم. ويف ســؤال 
الثامــن الــذي يشــتمل علــی ســؤالن فرعيــن نموذجــان، ويف الســؤال التاســع 5 نــاذج، ويف 
الســؤال العــارش الــذي حيتــوي علــی ســؤالن فرعيــن4 نــاذج، ويف الســؤال احلــادی العــرش 
ــتوی  ــان ملس ــن نموذج ــؤالن فرعي ــن س ــذي يتضم ــرش ال ــاين ع ــؤال الث ــًا ويف الس 6 نموذج
التطبيــق. فيبلــغ عددهــم 17 نموذجــا هلــذا املســتوی، حيــث يتضّمــن جــزء )ب( مــن الســؤال 
ــق. وبالنســبة  ــتوی التطبي ــی مس ــة إل ــم إضاف ــؤال احلــادي عــرش مســتوی التقوي الثامــن والس
ــؤال 12(.  ــئلة)جزء ب الس ــة األس ــد يف هناي ــؤال واح ــوى س ــع س ــل مل يوض ــتوى التحلي ملس
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بالتــايل إّن األســئلة االمتحانيــة قــد ركــزت علــی مســتوی الفهــم باملرتبــة األولــی، حيــث نــال 
أعلــی درجــات تكــرار بنســبة41.18%، ثــم مســتوی التطبيــق بنســبة29.40%، ثــم مســتوی 
ــة. إذن  ــل بنســبة6.67 %فتكــون نســبتة قليل ــم بنســبة% 23.53وأمــا مســتوی التحلي التقوي
هنــاك تفاوتــًا يف نســب املســتويات املعرفّيــة حيــث احتــّل املرتبــة األوىل أســئلة مســتوى الفهــم 
واملرتبــة الثانيــة أســئلة مســتوى التطبيــق، ثــّم تــاله أســئلة مســتوى التقويــم يف املرتبــة الّثالثــة، 

ثــّم التحليــل. )راجــع اجلــدول 4(

درجات
مستويات  بلوم املعرفية رقم السوال

التقويم الرتكيب التحليل التطبيق الفهم التذكر الفرعي الرئيي
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اجلدول )3( أسئلة االمتحانات النهائية ملادة اللغة العربية للعام الدرايس 1395لفرع العلوم االنسانية حسب 
مستویات بلوم املعرفية

أســئلة مــادة اللغــة العربّيــة للعــام الــدرايس 1395 لفــرع العلــوم االنســانية: فيكــون يف 
ــوذج، ويف  ــث نم ــؤال الثال ــاذج، ويف الس ــاين  4ن ــؤال الث ــاذج، ويف الس ــؤال األول 10 ن الس
الســؤال الرابــع6  نــاذج، ويف الســؤال اخلامــس نموذجــن، ويف الســؤال الســادس نموذجــن 
ــتوی  ــا ملس ــوع  29نموذج ــون يف املجم ــم، فيك ــتوی الفه ــاذج ملس ــابع  7ن ــؤال الس ويف الس
الفهــم. حيــث يتضمــن الســؤال الســادس مســتوی التقويــم إضافــة إلــی مســتوی الفهــم. ويف 
الســؤال الثامــن 3نــاذج، ويف الســؤال التاســع   8نــاذج ويف الســؤال العــارش 10نــاذج، ويف 
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الســؤال احلــادی عــرش الــذي يشــتمل علــی ثــالث أســئلة فرعيــة نموذجــان ملســتوی التطبيــق، 
ــع  ــم يوض ــل فل ــتوى التحلي ــبة ملس ــتوی. وبالنس ــذا املس ــاً هل ــوع  23نموذج ــون يف املجم فيك
ســوى ســوال فرعــی واحــد يف هنايــة األســئلة )جــزء ج الســؤال 12( بالتــايل مســتوی الفهــم 
ــد أن  ــا نج ــبة40% ،ك ــق بنس ــتوی التطبي ــم مس ــي46.66%، ث ــبة وه ــى نس ــى أع ــل ع حص
أســئلة التحليــل والتقويــم حصلــت عــى أقــل نســبة مــن نســب أســئلة االمتحــان وهــي6.67  
 % ، وبذلــك نجــد إن الغالبيــة العظمــى مــن تركيــز واضعــي األســئلة كان عــى األســئلة التــي 
حتتــاج إىل تذكــر، وهــذا يظهــر عــدم انتظــام نســبة التوزيــع يف األســئلة. )راجــع اجلــدول 4(
اجلــدول-4  التكــرارات ونســب التكــرارات ملســتويات بلــوم املعرفيــة يف أســئلة االمتحانــات 

النهائيــة للعــام الــدرايس1395 يف فــروع العلــوم اإلنســانية، والتجربيــة والرياضيــة
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يشــري اجلــدول )4( إلــی أن أســئلة االمتحــان لفــرع العلــوم االنســانية تتضمــن مســتوی الفهــم  
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بنســبة% 60، ومســتوی التطبيق بنســبة32.5%، ومســتوی التحليل بنســبة2.50% ومســتوی 
التقويــم بنســبة2.50%، وأن أســئلة االمتحــان لفــرع التجــريب والريــايض تتضمــن مســتوی 
الفهــم بنســبة50 %، ومســتوی التطبيــق بنســبة22.50% ، ومســتوی التحليــل بنســبة%2.50  
ومســتوی التقويــم بنســبة%. 2.50  فمــن اجلديــر باملالحظــة أنــه رغــم أن تكــرارات مســتوی 
الفهــم أقــل مــن مســتوی التطبيــق إال أّن مســتوی الفهــم خیتــص لنفســه كميــة أعــى يف درجــة 

االمتحــان بنســبة مســتوی التطبيــق. 
حــول درجــة األســئلة يمكــن أن يقــال تعيــن درجــة)5/( للســؤال الــذي لــه جزئــن يف قســم 
التحليــل الــريف إضافــة إلــی أن كــون هــذه الدرجــة غــري مناســبة إزاء األجوبــة الصحيحــة 
ــار؛ يمثــل أقــل اهتــام واضعــي األســئلة ملســتوی التحليــل وعــدم  ــر مــن خي التــي لدهیــا أكث
انتباههــم إلــی نســب التكــرارات هلــذا املســتوی. فضــاًل عــن هــذا، نشــاهد يف الســوال األول 
النصــوص الطويلــة للرتمجــة وقــد اختصــت درجــة )5/( لــكل نــص، وهــذا يكشــف عــن أنــه 

ليــس هنــاك تــوازن الئــق أو مالئــم بــن النــص والدرجــة.

تفسری النتائج
ــتويات  ــى املس ــًا ع ــام كان منصب ــد أن االهت ــوم، نج ــف بل ــق تصني ــل وف ــج التحلي ــن نتائ م
الدنيــا ملــادة اللغــة العربيــة، وأغلــب األســئلة كانــت ضمــن هــذه املســتويات مــن التصنيــف. 
ــم  ــئلة الفه ــب أس ــت نس ــورة كان ــروع املذك ــة للف ــة العربي ــادة اللغ ــواال مل ــوع  32س ــن جمم م
ــم  ــرية جــدًا، ث ــرية للتفكــري بدرجــة كب بالنســبة40.62% فيهــا أعــى مــن نســب األســئلة املث
ــبة  ــا بالنس ــبة 15.63% أم ــم بالنس ــتوی التقوي ــم مس ــبة37.5% ، ث ــق بالنس ــتوی التطبي مس
ملســتوى التحليــل فلــم تشــمله أســئلة االمتحــان ســوى ســوال فرعــي بالنســبة % 6.25، وهي 
ــة  ــام واضعــي األســئلة هبــذا املســتوى املعــريف املهــم يف تنمي نســبة ضعيفــة وتظهــر عــدم اهت
قــدرة التالميــذ عــى حتليــل احلقائــق واملعــارف واملعلومــات وجتزئتهــا وفهــم العالقــات بــن 
مكوناهتــا، وهــو مــا ينمــي التفكــري الناقــد لــدى التالميــذ والتعــرف عــى األســباب والدوافــع 
ــًا  ــب وأيض ــذا اجلان ــة ه ــم أمهي ــر رغ ــتوی التذك ــب مس ــوا جان ــن امهل ــج. لك ــل النتائ وحتلي
مســتوی الرتكيــب وهــو يظهــر عــدم اهتــام واضعــي األســئلة هبــذا املســتوى املهــم )الرتكيــب( 
يف تنميــة قــدرة التالميــذ عــى التأليــف بــن الوحــدات والعنــارص واألجــزاء لتشــكيل بنيــة كلية 
جديــدة وهــو مــا ينمــي التفكــري التجميعــي لــدى التالميــذ. اجلديــر بالذكــر أن نبــن مســتوی 
التقويــم أو املثــرية للتفكــري فقــد ورد ضمــن األســئلة بالنســبة15.63 % وهــذه نقطــة ســلبية 
ــذ  ــارة تفكــري التالمي ــارة التفكــري يعــد مــن املســتويات املهمــة الث ــم أو إث ألن مســتوى التقوي
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لتقويــم وإبــداء الــراي إزاء موقــف أو ظاهــرة معينــة فقلــة االنتبــاه هلــذا املســتوى تعــد خســارة 
كبــرية. يف املجمــوع أســئلة االمتحــان النهائــي ملــادة اللغــة العربيــة يف فــروع العلــوم االنســانية، 
ــاس مســتوی الفهــم،   ــة وضعــت نســبة55% مــن درجــات األســئلة لقي ــة والرياضي والتجربي
و50.27 % لقيــاس مســتوی التطبيــق، و2.50% لقيــاس مســتوی التحليــل و15 %  لقيــاس 
ــئلة  ــن باألس ــام الواضع ــة اهت ــن قل ــة تب ــذه الدراس ــق، ه ــذا املنطل ــن ه ــم. م ــتوی التقوي مس
الغــري املبــارشة املثــرية لتفكــري التالميــذ، أو األســئلة التحليليــة التفكرييــة الناقــدة أو األســئلة 
التقويميــة، إذ جــاءت أغلــب األســئلة مبــارشة وصفيــة تعتمــد عــى احلفــظ املجــرد. إذن هــذه 
ــات  ــري ومواصف ــي بمعاي ــئلة االمتحــان النهائ ــام واضعــي أس ــة اهت ــج تكشــف عــن قل النتائ
األســئلة اجليــدة، ويمكــن تفســري ذلــك إىل عــدم اهتــام واضعــي األســئلة بأســئلة املســتويات 
العليــا مــن التفكــري لصعوبــة إعــداد تلك األســئلة وقياســها وتصحيحهــا وصعوبــة إجابتها من 
قبــل التالميــذ كــا وأن اســتخدام األســئلة ذات املســتويات املعرفيــة العليــا يتطلــب اســتخدام 
نــاذج تدريســية حديثــة، وهــذا قــد يكــون ســبب جتنبهــا والســعي إىل إحــراز أهــداف رسيعــة 
التحقــق. تأسيســًا علــی هــذا ليــس هنــاك انســجام وتــوازن بــن األســئلة النهائيــة ملــادة اللغــة 
ــد أســئلة  ــا تأكي ــة، ممــا ســبق يتضــح لن ــدرايس 1395واملســتويات املعرفي ــة يف العــام ال العربي
االمتحانــات النهائيــة عــى املســتويات املعرفيــة الدنيــا لتصنيــف بلــوم بالدرجــة األوىل وإمهــال 
املســتويات املعرفيــة العليــا إذا كانــت نســبها ضعيفــة جــدًا، ولكــن مــن الــروري أن تتضمــن 
األســئلة االمتحانيــة عــى مجيــع املســتويات املعرفيــة لتصنيــف بلــوم. مــع أن واضعــي أســئلة 
االمتحــان النهائــي مل هیتمــوا باملعايــري املطلوبــة يف وضــع هــذه االســئلة، ومــع أهنــم مل يســلطوا 
ــب  ــة الكت ــرت يف مقدم ــي ذك ــداف الت ــن األه ــة؛ لك ــتويات املعرفي ــع املس ــی مجي ــوء عل الض
ــة  ــة اللغ ــة ومعرف ــوص الديني ــم النص ــب، فه ــذه الكت ــن ه ــرض م ــى أن الغ ــص ع ــة تن العربي
ــة  ــب التعليمي ــق مــع أهــداف الكت ــری أن هــذه األســئلة تتواف ــة األمــر ن ــذا يف بداي ــة، ل العربي
وهــذا بمعنــی أنــه واضعــو األســئلة اســتطاعوا أن حيققــوا أهــداف الكتــاب، لكــن عندمــا ذكــر 
يف أهــداف الكتــب، االنتبــاه إلــی املهــارات اللغويــة األربعــة؛ هــو بمعنــی أن التالميــذ عليهــم 
أن يصلــوا إلــی حــد مــن مســتوی التعليــم حتــی يكونــوا قادريــن عى انتــاج اجلمــالت وصياغة 
املعــارف يف أشــكال جديــدة بتعلــم النصــوص وتطبيــق القواعــد، وعليهــم أن حيصلــوا علــی 
ــون  ــروا علــی قــدرة يتمكن ــة وتركيــب املفــردات وبمــرور الزمــن عليهــم أن يعث قــدرة الكتاب
ــول  ــة. فالوص ــة العربي ــم يف اللغ ــن معلوماهت ــح م ــتخدام الصحي ــم االس ــوا بتقيي ــا أن يقوم هب
ــا، وفقــًا لذلــك جیــب  ــة العلي ــاه إلــی مســتويات املعرفي إلــی هــذه املرحلــة تعتمــد علــی االنتب
علــی واضعــي األســئلة أن يبتعــدوا عــن املســتويات املعرفيــة الدنيــا وينتبهــوا إلــی املســتويات 
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املعرفيــة العليــا خاصــة مســتوی التقويــم. إذن نتائــج الدراســة تظهــر وجــود مشــكلة حقيقية يف 
مســتوى أســئلة االمتحانــات النهائيــة ملبحــث اللغــة العربّيــة، بالرّتكيــز عــى املســتويات الّدنيــا، 
عــى حســاب املســتويات العليــا، وهــذا مــؤرّش خطــري يدفــع التالميــذ للحفــظ واالســتظهار، 
ــة العليــا وعــدم تنميــة القــدرات اإلبداعيــة لدهیــم، ممــا يــؤدي إىل  وإمهــال املهــارات التفكريّي

اإلخــالل يف حتقيــق األهــداف املرجــوة وعــى ضــوء ذلــك يــويص الباحثــون بــا يــيل:
1-رضورة مراعــاة مجيــع املســتويات املعرفيــة عنــد وضــع األســئلة والرتكيــز علــی املســتويات 

العليــا وعــدم امهاهلــا.
ــال لواضعــي  ــي لتكــون دلي ــري ومواصفــات خاصــة ألســئلة االمتحــان النهائ ــد معاي 2-حتدي

األســئلة.
3-عقــد دورات متخصصــة، لواضعــي األســئلة بخصــوص وضــع األســئلة وفــق مســتويات 

أهــداف املجــال املعــريف.
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Abstract
Exams have a fundamental role in the teaching and learning process and 
are considered as one of the most significant applied tools in the teaching 
process to assess learners’ capabilities and to measure their success level. 
They provide useful information to determine the students’ efficiency and 
competency levels and to help the educators to enhance the educational 
circumstances. Therefore, preparing exam questions based on a desirable 
method is regarded as the most significant task that need to be attended by 
the teachers, and if this task is fulfilled successfully, then the questions can 
be considered as an appropriate tool to attain target objectives. The present 
study has attempted to examine the Arabic final exam questions of junior 
high school third grade in humanities and science and mathematics fields 
in the educational year 2015-2016 based on Bloom’s 6-level taxonomy in 
cognitive domain. The purpose of the study was to find to what extent the 
final exam questions were consistent with the objectives based on which the 
Arabic book has been compiled. The study applied a descriptive-analytic 
method. The research tool of the study was based on Bloom’s 6-level 
taxonomy in cognitive domain. The statistical population and the sample 
of the study were the same, both containing Arabic final exam questions of 
junior high school third grade in humanities and science and mathematics 
fields in the educational year 2015-2016, the questions were analyzed using 
frequency and percentage statistical methods. The findings revealed that 
the designers of the Arabic final exam questions of junior high school third 
grade in the educational year 2015-2016 have greatly focused on lower 
levels of cognitive domain like comprehension and application and their 
focus on higher levels of cognitive domain like analysis, synthesis and 
evaluation has been very low. It was also concluded that these questions do 
not help to enhance and grow students’ mental skills..

Keywords: Bloom, Cognitive domain, final exam, Arabic language, 
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