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لالمتحــان دور بالــغ يف العمــل الرتبــوي ویعــدّ جــزء ًا هامــ ًا مــن العمليــة الرتبويــة ومــن أكثــر الوســائل
املســتخدمة يف التّقويــم يف العمل ّيــة التعلم ّيــة؛ فهــو یكشــف عــن قــدرات املتع ّلمــن ،ویقيــس مســتوى حتصيلهــم
ویو َّفــر املعلومــات األساســیة لتحدیــد مســتوی الكفــاءة وحتســن الظــروف التعلیمیــة ،تأسیسـ ًا علــی هــذا تعــدّ
صياغــة األســئلة وفــق أســلوب مـ ٍ
ـؤات مــن أهــم األمــور التــي جيــب أن يضعهــا املــدرس نصــب عينيــه أل ّنــه
إذا صيغــت األســئلة بشــكل مناســب كانــت أداة ج ّيــدة لقيــاس مــا هتــدف إىل حتقيقــه .هتــدف هــذه الدراســة
إىل حتليــل أســئلة االمتحانــات النهائیــة ملبحــث اللغــة العربيــة يف العــام الــدرايس 1395وفــق مســتويات بلــوم
املعرفيــة يف الفــروع الثالثــة :اإلنســانیة والتجربیــة والریاضیــة؛ للوقــوف عــى مــدى مناســبة أســئلة االمتحانــات
النهائیــة لألهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا الكتــب العربيــة .اســتخدم يف هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي
بأســلوب حتليــل املضمــون ،وتكــون أداة الدراســة اســتامرة التحليــل وفــق تصنيــف بلــوم ملســتويات أهــداف
املجــال املعــريف ،وصنّــف البحــث أســئلة االمتحانــات النهائیــة ملبحــث اللغــة العرب ّيــة عــى شــكل التكــرارات،
وحســاب نســبها املئويــة .عينــة الدراســة هــي نفســها جمتمــع الدراســة واملتمثلــة يف مجيــع أســئلة االمتحــان
النهائــي ملــادة اللغــة العربیــة للعــام الــدرايس  1395يف فــروع العلــوم اإلنســانیة ،والتجربیــة والریاضیــة .أخــر ًا
وصــل البحــث إلــی ّ
أن واضعــي أســئلة االمتحــان النهائــي ملــادة اللغــة العربیــة يف العــام الــدرايس 1395ركــزوا
وبشــكل كبــر جــدا علــی املســتویات الدنیــا كالفهــم والتطبیــق ،أ ّمــا املســتويات العليــا كالتحليــل ،والرتكيــب،
والتقويــم ،فــكان الرتكيــز عليهــا ضئي ـ ً
ا وخلصــت الدراســة إىل أن هــذه األســئلة ال تســاعد املتع ّلمــن عــى
تطويــر مهــارات التّفكــر العليــا.

الكلامت الدليلية :بلوم ،املستوی املعريف ،االمتحان النهائي ،اللغة العربیة ،إیران.
* الكاتب املسؤولrahmani1980@yahoo.com :
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حتلیل أسئلة االمتحانات النهائیة يف العام الدرايس 1394-1395ملادة اللغة العربیة للمرحلة الثانوية يف إیران وفق ...

املقدمة
اليــوم ،بســبب التقــدم يف العلــوم والتكنولوجيــا والنتائــج التــي توصــل إليهــا العلــوم الرتبويــة
وعل��م النف�سـ ،تغ�ير مفه��وم التعلي��م والرتبی��ة وزاد نطاق�هـ .هتتــم الــدول بالتعلیـ�م والرتبیـ�ة
ألهنــا یعــدان روح احليــاة وهلــا دور مهــم وأســايس يف بنــاء الفــرد ونمــوه نمــو ًا شــام ً
ال يف
جوانبــه اجلســمية والعقليــة والوجدانيــة واالجتامعيــة .التعلیــم والرتبیــة فهــا عمليــة تشـ�كيل
وإنــا ال یســلطان الضــوء عــى مرحلــة دون أخــرى وال
األفــراد وإعدادهــم باملجتمــعّ ،
عــى مــدة زمنيــة بــل مهــا عمليــة تواكــب نمــو اإلنســان طــوال حياتــه مــن املهــد إىل اللحــد.
(خلیــل هــويب العنبكــي )3 :2013،فهــا عطــاء إنســاين حیققــان تطویــر ًا واضحـ ًا وارتقــاء ًا إلــی
مســتویات أفضــل للمجتمــع والفــرد ،فضــا عــن ذلــك ّأنــا تلــك الوســيلة التــي متنــح البقـ�اء
واالســتمرار للمجتمــع اإلنســاين يف تعليــم أبنــاء ذلــك املجتمــع مــن جيــل إىل جيــل ،ودورمهــا
مل يتوقــف عنــد هــذا احلــد وإ ّنــا یوضحــان للفــرد كيفيــة الســلوك للطريــق ملواجهــة املواقـ�ف
االجتامعيــة التــي تواجههــم يف املجتمــع الــذي يعيشــونه(.املصدر نفســه )4 :تقــوم عملیــة
التعلیــم والرتبیــة بتنشــئة مقــدرة التالمیــذ وموهبتهــم قــدر اإلمــكان وتعدّ هــم للحضــور يف
املجتم��ع بحي��ث تتحق��ق الس��عادة ل��كل م��ن األف��راد واملجتم��ع( .باقــری )18 :1385 ،هنــاك
العدي��د م�نـ العوام��ل والعنـ�ارص يف عمليـ�ة التعليـ�م والرتبیــة مــن أهــم هــذه العوامــل وأكثرهــا
ش��یوع ًا ه��و التقویــم .جــاء التقويــم ليكــون مكمــا للعمليــات التعليميــة يســاعد عــى الوقوف

عــى نتائجهــا وســبل النهــوض هبــا والوقــوف عــى املعوقــات التــي تقــف أمــام مســرهتا وقـ�د
عنيــت عمليــات التقويــم باهتــام كبــر مــن قبــل القائمــن عــى العمليــات التعليميــة إذ عقـ�دت
العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات واجريــت العديــد مــن الدراســات عامليـ ًا وحمليـ ًا مــن أجـ�ل
الوقــوف عــى هــذه العمليــة املهمــة الداعمــة للتعليــم والنهــوض بمســتويات املتعلمــن.
(فاضــل عبــاس ،د.ت )288 :تســتخدم أســالیب خمتلفــة لعملیــة التقویــم أ ّمــا األســلوب
ـم فيـ�ه
الــذي یســتخدم علــی نطــاق واســع فهــو االمتحــان« .االمتحــان هــو إجــراء تنظيمــي تتـ ّ
مالحظــة ســلوك التالمیــذ والتأكــد عــن مــدى حتقيقهــم لألهــداف املوضوعــة ،وذلــك عـ�ن
طريــق وضــع جمموعــة مــن الفقــرات أو األســئلة املطلــوب اإلجابــة عنهــا مــع وصــف هـ�ذه
االســتجابات بمقاييــس عددية»(ســعادة .)526 :1984 ،یعــدّ االمتحــان جــزء ًا مــن التعلیــم
اجلــزء الــذي ال یتجــزأ منــه ،يف الواقــع یعتــر االمتحــان وســیلة حمفــزة ومثــرة لالهتــام يف
عملیــة التعلیـ�م ،دورهـ�ا الرئيـسي هـ�و حتديـ�د فاعلیـ�ة التلمیـ�ذ لـ�ه وملعلمـ�ه( .ســعیدی آرانــی،
 )15 :1377يمكــن أن نُحــدد أمهيــة االمتحانــات مــن خــال عــدة جوانــب ممثلــة باملعلـ�م،
والتلمیــذ ملــا هلــا مــن دور يف التعــرف عــى املســتوى الــدرايس الــذي وصــل إليــه املتعلمــون،
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وبالتــايل مراقبــة العمليــة التعليميــة مــن خــال معرفــة مقــدار مــا حيــدث هلــم مــن حتســن أو
تأخــر يف التحصيــل الــدرايس ،فهــي وســيلة جيــدة للتعلــم ،حتــدد مواطــن القــوة والضعـ�ف
لــدى التالمیــذ تثــر دافعيــة التالمیــذ للتعلــم ،تقييــم طرائــق التدريــس ،تقييــم املناهـ�ج
الدراســیة ،ومــدى مالءمتهــا حلاجــات التالمیــذ ،وتزويــد التلمیــذ وويل األمــر ،وأصحـ�اب
القــرار بالتغذيــة الراجعــة عــن مســتوى حتصيــل التلمیــذ .فنتائــج االمتحانــات تعمــل عـلى
تعزيــز الســلوك وبالتــايل رفــع مســتوى الطمــوح لــدى املتعلمني(.جعفــر رصایــرة:2011،
 )7لــذا فــان الوقــوف عــى هــذه األســئلة االمتحانيــة ومــدى مالئمتهــا للفئــة التــي اعـ�دت
هلــا ومــدى مراعــاة هــذه األســئلة ألبــرز مواصفــات ومعايــر األســئلة اجليــدة يعــدّ مــن بـين
أهــم االمــور التــي جيــب البحــث والتعــرف عــى جوانبهــا املختلفــة ،ذلــك أن أمهيــة األسـ�ئلة
االمتحانيــة تكمــن يف كوهنــا التعــدّ وســيلة لقيــاس مــدى حفــظ ومتكــن املتعلمــن مــن املـ�ادة
التعليميــة فحســب وإنــا هــي وســيلة لبنــاء قــدرات وإمكانــات ومهــارات خمتلفــة لــدى
املتعلمني(.فاضــل عبــاس،د.ت« )288:تعــدّ صياغــة األســئلة مــن أهــم األمــور التــي جيـ�ب
أن يضعهــا املــدرس نصــب عينيــه( ».خلیــل هــويب العنبكــی )14 :2013،مــع األســف إن معظم
واضعــي األســئلة يعانــون مــن ضعــف يف صياغــة األســئلة وتوجيههــا والتنــوع يف مســتوياهتا،
ألن��م یقوم�وـن بوض��ع األس��ئلة دون تدریبــ كاف ،مــن هــذا املنطلــق ،إذامل يتــم إعــداد
ّ
االمتحــان وفقــا للمباــدئ الصحيح��ة ودون تدریـ�ب كاف یـ�ؤدي إلـ�ی اتصافـ�ه بالغمـ�وض
وعــدم مالءمتــه لألهــداف املنشــودة وعــدم التنويــع يف اســتخدامه وعــدم مالءمتــه ملعـ�ارف
التالمیــذ وعــدم صياغتــه بصــورة لغويــة واضحــة ومتتابعــة ومتسلســلة(.املصدر نفســه )3:هلــذا
فاألســئلة االمتحانیــة بحاجــة إىل التحليــل والتقويــم املســتمر لكــي يتــم الكشــف عــن جوانــب
القصــور والنقــص فيهــاّ ،
ألن االمتحــان إذا وضــع علــی أســاس املعایــر الصحیحــة والعلمیــة
یزودنـ�ا باملعلومـ�ات الدقيقـ�ة التـ�ي تفيـ�د يف اختـ�اذ القـ�رارات املختلفـ�ة.
يســتخدم تصنیــف بلــوم لوضــع وتقویــم األســئلة االمتحانیــة يف كثــر مــن النظــم التعليميــة.
أل ّنــه يعــدّ تصنیــف بلــوم مــن أكثــر التصنيفــات أو األنظمــة شــيوع ًا يف املجــال الرتبــوي حيـ�ث
صنــف بلــوم األهــداف يف جمــاالت ثالثــة منهــا :املجــال املعــريف ،واملجــال الوجــداين ،واملجــال
احلركــي .أ ّمــا املجــال الــذي ســیكون موضــع دراســتنا هــو املجــال املعــريف الــذي یشــمل
األهــداف املعرفیــة ،ویتضمــن هــذا املجــال األهــداف التــي تركــز عــى الناحيــة الفكريـ�ة،
ووضــع بلــوم ســت مســتویات يف هــذا املجــال هــي عــى الرتتيــب (مســتوى التذكــر ،والفهــم،
والتطبیــق ،والتحلیــل ،والرتكیــب والتقویم)(راجــع رضــا ســلیم كرامــة )3 :2006،هدفــت
هــذه الدراســة إىل حتليــل وتقويــم أســئلة االمتحانــات النهائیــة يف العــام الــدرايس1395
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ملــادة اللغــة العربیــة يف فــروع العلــوم اإلنســانیة والتجربیــة والریاضیــة يف ضــوء تصنيـ�ف
مهمــة ومصري ّيـ�ة
بلــوم لألهــداف املعرفيــة .أل ّنــه تعــدّ أســئلة االمتحانــات النهائیــة مرحلــة ّ
يف حيــاة التالمیــذ وتعتمــد عليهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم؛ لتقويــم أداء التالمیــذ والكشـ�ف
عــن قدراهتــم ،والقصــور يف هــذه املرحلــة ينعكــس عــى العمل ّيــة التعليم ّيــة التعلم ّية(.فــوزي
أمحــد بنــي یاســن )79 :2016،فضـ ً
ا عــن هــذا تعــدّ االمتحانــات النهائیــة إحــدی املقاییـ�س
املعتمــدة يف قبــول التالمیــذ يف مؤسســات التعليــم العالــی مــن جامعــات وكلیــات يف إیــران.
إذن تفیــد هــذه الدراســة يف التعــرف عــى جوانــب القــوة والضعــف يف مســتویات أســئلة
االمتحــان النهائــي ،ويف إعــادة النظــر يف طريقــة وأســلوب وضــع األســئلة وزيــادة اهتــام
واضعــي األســئلة عنــد إعدادهــا بحيــث تلبــي احلاجــات املعرفيــة لــدى التالمیــذ.
وللتّح ّقــق مــن فاعليــة أســئلة االمتحــان النهائــي ملــادة اللغــة العربیــة ومالءمتهــا ألهــداف
الكتــاب تســعى هــذه الدراســة لإلجابــة عــن هــذه األســئلة:
-1هــل األســئلة النهائیــة ملــادة اللغــة العربیــة يف فــروع العلــوم اإلنســانیة والتجربیــة والریاضیة
حتتــوي علــی مجیــع مســتویات بلــوم للجانــب املعريف؟
-2هــل هنــاك موازنــة مالئمــة لألســئلة مــن حیــث كوهنــا يف املســتویات الســتة يف املجــال
املعــريف؟
 -3كم هو النسب املئوية من األسئلة يف كل من املستويات الستة يف املجال املعريف؟
وأما فروض البحث فهي:
ّ -1
إن أســئلة االمتحــان النهائــي ملــادة اللغــة العربيــة للعــام الــدرايس  1395يف فــروع العلــوم
التكيــز عــى املســتويات الدنيــا مثــل التذكــر،
اإلنســانیة ،والتجربیــة والریاضیــة ّاتهــت يف ّ
والفه��م والتطبی��ق وهـ�ذه األس��ئلة ال حتت��وي علــی املســتويات العلیــا مــن العمليــة املعرفيــة
مثــل التحليــل ،والرتكیــب والتقویــم.
ٍ
ٍ
ّ -2
بشــكل متــوازن ،وواضعــي أســئلة االمتحــان النهائــي مل یراعــوا
التــوزع
إن األســئلة
ّ

املوازنـ�ة بـین املسـ�تویات السـ�تة للجانـ�ب املعـ�ريف.
 -3ال تتمتّــع النســب املئویــة ألســئلة االمتحــان النهائــي يف املســتویات الســتة مــن املجــال
املعــريف مــن موازنـ ٍـة مالئمـ ٍـة.
املنهج
منهــج هــذه الدراســة هــو املنهــج الوصفــي بأســلوب حتليــل املضموــن وكان اهلــدف مــن منهــج
الدراســة هــو حتديــد كيفيــة وضــع أســئلة االمتحانــات النهائيــة ملــادة اللغــة العربيــة للعــام
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الــدرايس  1395يف املس��تويات الس��تة املعرفيـ�ة ومعرفــة مــدى مناســبة أســئلة االمتحانــات
النهائیــة لألهــداف التــي وضعــت مــن أجلهــا الكتبــ العربيــة ،وصنّــف الباحثــون أسـ�ئلة
االمتحانــات النهائیــة ملبحــث اللغــة العرب ّيــة عــى شــكل التكــرارات ،وحســاب نســبها املئويــة.
جمتمع الدراسة وعینتها
تكــون جمتمــع الدراســة وكذلــك عينتهــا مــن فئــة واحــدة وهــي مجيــع األســئلة النهائيــة ملــادة
اللغــة العربیــة يف فــروع العلــوم اإلنســانیة والتجربیــة والریاضیــة للعــام الــدرايس .1395
أداة الدراسة
للتحقــق مــن هــدف الدراســة تــم تصميــم اســتامرة خاصــة كمعيــار لتحليــل األسـ�ئلة ،وقـ�د
تكونــت هــذه االســتامرة مــن مســتويات املجــال املعــريف الســتة والتــي وضعهــا بلــوم ()1974
ومقابــل كل منهــا جمموعــة مــن األفعــال ،أل ّنــه الیــزال تصنیــف بلــوم مــن أكثــر تصنیفــات
شــیوع ًا وفائــدة يف جمــال األهــداف التعلیمیــة وقــد أســهم هــذا التصنیــف يف مســاعدة
املختصــن مــن علــاء الرتبیــة ،واملعلمــن واملهتمــن باالمتحانــات والتقویــم يف إیضــاح ســبل
قیــاس نجــاح العملیــة التعلیمیــة.
صدق األداة
املتضمنـ�ة
اخلاصــة ببطاقــة التّحليــل
اســتخدم الباحثــون صــدق املحتــوى ألداة الدّ راســة
ّ
ّ
ـريف حســب تصنيــف بلــوم وهــذا التصنيــف مشــهور عامليـ� ًا،
ملســتويات أهــداف املجــال املعـ ّ
وتعــدّ 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
لتســهیل عملیــة حتلیــل األســئلة النهائیــة ملــادة اللغــة العربیــة يف العــام الدرايس1395تــم اختــاذ
اإلجــراءات التالیة:
إعداد األسئلة النهائیة ملادة اللغة العربیة يف العام الدرايس.1395 إعــداد اســتامرة التحليــل ألداة الدراســة وفــق مســتويات أهــداف املجــال املعــريف حسـ�بتصنيــف بلــوم.
 قــراءة األســئلة النهائیــة ملــادة اللغــة العربیــة يف العــام الــدرايس ،1395للتعــرف عـلىاملســتويات املعرف ّيــة التــي اشــتملت عليهــا األســئلة.
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ثــم اســتخراج
 اســتخراج تكــرارات األســئلة وفــق املســتویات الســتة يف تصنیــف بلــومّ ،النســب املئویــة وإجــراء املعاجلــة اإلحصائیــة ورســم اجلــداول.
-مناقشة البحث وتبینی النتائج والتوصیات.

الدراسات السابقة
نظــر ًا ألمهيــة االمتحانــات باعتبارهــا أكثــر وأقــدم وســائل التقويــم شــيوع ًا فقــد أجريــت
دراســات عدیــدة يف جمــال حتلیــل األســئلة االمتحانیــة وفــق هــرم بلــوم املعرفیــة مــن أمههــا:
باقــري()1385؛ هدفــت هــذه الدراســة إلــی تقویــم أســئلة االمتحانــات النهائیــة للمرحلــة
اإلعدادیــة يف مدینــة زنجــان يف العــام الــدرايس 1384وفــق معیــار بلــوم ،وتوصلــت الدراســة
إلــی ّ
أن األســئلة تركــزت علــی األهــداف الدنیــا.
ســپايس()1385؛ هدفــت هــذه الدراســة إلــی التعــرف علــی أنــاط أســئلة االمتحانــات
النهائیــة التــي یقــوم بإعدادهــا معلمــو اللغــة العربیــة ،والریاضیــات ،وعلــم احلیــاة يف حمافظــة
خوزســتان يف ضــوء جمــاالت األهــداف ومســتویاهتا وعالقتهــا ببعــض املتغــرات .وخلصــت
الدراســة إلــی جمموعــة مــن النتائــج أمههــا أن النمــط العــام ألســئلة االمتحانــات النهائیــة تركــز
علــی املجــال املعــريف بشــكل عــام وعلــی املســتویات الدنیــا بشــكل خــاص.
مریآقایــی()1388؛ هدفــت هــذه الدراســة إلــی تقویــم أســئلة االمتحانــات النهائیــة ملــادة
الریاضیــات يف العــام الــدرايس  1386يف مدینــة خــرم آبــاد .وقــد أظهــرت النتائــج ّ
أن أســئلة
االمتحــان ركــزت علــی مســتویات التفكــر الدنیــا ،أ ّمــا املســتویات العلیــا فــكان الرتكیــز
علیهــا ضئی ـاً.
ربیهــاوي()1389؛ هدفــت هــذه الدراســة إلــی حتلیــل أســئلة االمتحانــات لــدروس مراكــز
إعــداد املعلــم يف حمافظــة خوزســتان وفــق تصنيــف بلــوم للمســتويات املعرفيـ�ة .أظهـ�رت
ّ
احتــل املرتبــة األوىل أسـ�ئلة
النتائــج أن هنــاك تفاوتــ ًا يف نســب املســتويات املعرف ّيــة حيــث
مســتوى التذكّــر والفهــم ،وقــد خلــت األســئلة مــن املســتويات العليــا.
القحطــاين()1996؛ هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى طبيعــة األســئلة التــي يقــوم
بإعدادهــا معلمــو الدراســات االجتامعيــة وكذلــك األســئلة الــواردة يف كتــب الدراســات
االجتامعيــة ملعرفــة ماهيــة ومســتوى هــذه األســئلة وحتديــد نواحــي القــوة والضعــف فيهــا.
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن أســئلة االختبــارات املعــدة مــن قبــل املعلمــن واألســئلة
الــواردة يف كتــب الدراســات االجتامعيــة (التاريــخ واجلغرافيــا) كانــت حســب تصنيــف
بلــوم يف املجــال املعــريف يف مســتوى أســئلة التذكــر ،وتتــدرج نســبة األســئلة يف االنخفــاض
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مــن املســتوى الثــاين يف تصنيــف بلــوم (االســتيعاب) حتــى املســتوى الرابــع (التحليــل) ،أمــا
األســئلة يف مســتوى الرتكيــب والتقويــم فقــد كانــت غــر واردة.
الــراوي()2003؛ هتــدف هــذه الدراســة إىل تقويــم األســئلة الصفيــة الشــفهية يف املرحلــة
املتوســطة يف ضــوء تصنيــف بلــوم لالهــداف الســلوكية ولــدى حتليــل البيانــات الالزمـ�ة
خرجــت الدراســة إلــی ّ
أن أســئلة املعرفــة حصلــت أعــى نســبة فقــد بلغــت (.)%57
رضــا ســلیم 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
حيــث طبيعتهــا وأنواعهــا ،وحتديــد الصعوبــات التــي تواجــه كل مــن املعلــم واملوجــه عنــد
إع�دـاد أســئلة االمتحان��ات النهائيةــ لل�مادة موض��ع الدراسةــ .أهــم النتائــج التــي توصلــت
إليهــا الدراســة :تركــز أســئلة االمتحانــات النهائيــة ملــادة علــوم احليــاة والصحــة للصــف
التاســع عــى األهــداف املعرفيــة الدنيــا حســب تصنيــف بلــوم وبصفــة خاصــة مســتوي التذكــر
ممــا يؤكــد ّأنــا هتتــم بجوانــب احلفــظ واالســرجاع وهتمــل املســتویات العلیــا مــن التفكــر.
بــركات و صبــاح()2007؛ هدفــت الدراســة للتحقــق مــن مــدى حتقيــق أســئلة االمتحانـ�ات
النهائيــة التــي يضعهــا األســاتذة يف جامعــة القــدس املفتوحــة لألهــداف التعليميــة املعرفيـ�ة
يف املســتويات املختلفــة تب ًعــا هلــرم بلــوم ،حيــث تــم حتليــل مجيــع االمتحاناــت النهائيــة التـ�ي
أعدهــا املدرســون للفصــل الــدرايس الثــاين للعــام الــدرايس  2004/2003والبالــغ عددهــا
( )133امتحانًــا ،ولــدى حتليــل البيانــات الالزمــة خرجــت الدراســة بالنتائــج اآلتيــة :إن
مســتوى األهــداف املعرفيــة الســائد يف االمتحانــات النهائيــة عــى اختــاف موضوعاهتـ�ا
تركــزت يف مســتوى املعرفــة أو التذكــر ،حيــث بلغــت نســبة األســئلة هلــذا املســتوى()81 %
مــن جممــل األســئلة.
خلیــل هــويب العنبكــي ()2013؛ هیــدف البحــث إلــی حتلیــل أســئلة اإلمتحانــات العامــة يف
العــراق وفــق مســتویات بلــوم املعرفیــة .أخــر ًا وصلــت الدراســة إلــی أن أســئلة االمتحانـ�ات
العامــة للمرحلــة االبتدائيــة واملتوســطة واالعداديــة وضعــت لتقيــس املیــزات اللغويــة يف
قواعــد اللغــة العربيــة عنــد مســتويات) التذكــر والفهــم والتطبيــق (عــى وفــق تصنيــف بلـ�وم
للمجــال املعــريف وخلــت مــن أســئلة تقيــس مســتويات( التحليــل والرتكيــب والتقويــم )عـلى
وفــق تصنيــف بلــوم للمجــال املعــريف.
فــوزي امحــد بنــی یاســن()2016؛ هتــدف هــذه الدراســة إىل حتليــل أســئلة امتحانات الشـ�هادة
الثانو ّيــة العا ّمــة ملبحــث اللغــة العربيــة يف األردن وفــق مســتويات بلــوم املعرفيــة؛ للوقــوف عىل
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مــدى مناســبة أســئلة امتحانــات الشــهادة الثانو ّيــة العا ّمــة لألهــداف التــي وضعــت مــن أجلهـ�ا
.أشــارت نتائــج الدراســة إىل أن هنــاك ارتفا ًعــا ملحو ًظــا يف نســبة األســئلة التــي تر ّكــز عـلى
املســتويات الدنيــا ،وهــي :التذ ّكــر ،والفهــم ،والتطبيــق؛ حيــث بلغــت نســبها جمتمعــة ()%80
مــن إمجــايل األســئلة ،بينــا انخفضــت يف أســئلة املســتويات العليــا؛ حيــث بلغــت نســبها يف
ّ
كل مــن مســتويي أســئلة التحليــل والرتكيــب ( )%11وانعدمــت يف أســئلة مســتوى التقويـ�م
بنســبة) صفــر.(%
الناقــة ()2016؛ هيــدف هــذا البحــث إىل تقويــم أســئلة اختبــارات الكيميــاء للصــف الثــاين
عــر خــال الســنوات مــن 2007إلــی 2015يف ضــوء املعايــر اآلتيــة :الشــمولية  -املطابقــة
 النواحــي الفنيــة  -املســتويات املعرفيــة وقــد أظهــرت النتائــج :أن التذكــر حصــل عــى أعــىنســبة ،كــا أن أســئلة التقويــم حصلــت عــى أقــل نســبة مــن نســب أســئلة االختبــارات يف
جممــوع الســنوات التســعة ،وبذلــك یمكــن القــول أن الغالبيــة العظمــى مــن تركيــز واضعــي
األســئلة كان عــى األســئلة التــي حتتــاج إىل تذكــر ،وهــذا يظهــر عــدم انتظــام نســبة التوزيــع
يف األســئلة.
فاضــل عبــاس (د.ت)؛ هیــدف هــذا البحــث إلــی التعــرف علــی مــدی مراعــاة واضعــي
األســئلة االمتحانیــة ملعایــر ومواصفــات األســئلة اجلیــدة وفــق بعــض املعایــر التــي حددهــا
البحــث وهــي تصنیــف بلــوم لألهــداف الرتبویــة وقــد توصلــت البحــث إلــی النتائــج اآلتیــة:
قلــة اهتــام واضعــي أســئلة االمتحانــات املركزیــة بمعایــر ومواصفــات األســئلة اجلیــدة،
إمهــال املجالــن الوجــداين واملهــاري لتصنیــف بلــوم إذ جــاء تركیــز األســئلة علــی املجــال
املعــريف خاصــة مســتوی التذكــر.
كشــفت نتائــج البحــوث الســابقة عــن أمهیــة إعــداد وحتدیــد وتقویــم وحتلیــل أســئلة
االمتحانــات ومــن هنــا نالحــظ أن االمتحانــات تلعــب دور ًا كبــر ًا وحاســ ًا يف تقديـ�ر
مســتوى التلمیــذ الــدرايس والعمــي يف العمليــة الرتبويــة ،إذ تتخــذ نتائجهــا قياســا للمفاضلـ�ة
بــن التالمیــذ والنتقاهلــم مــن صــف إىل أخــر ،وعــى ضوئهــا يعــن وحیــدد مصــر التلمیــذ.
(اخلــوري )200 :2008 ،ویم ّثــل نجــاح التلمیــذ يف االمتحانــات النهائیــة للمرحلــة الثانویــة
التــي تعــدّ مــؤرش ًا أساســی ًا يف انتقالــه إلــی املرحلــة اجلامعیــة ،ولیكــون هــذا املــؤرش صحیحــا
ـم بعــد إجــراء تقویــم مســتمرة هلــا وفقــا ملعایــر حمــددة ملعرفــة جودهتــا واحلكــم
البــدّ أن یتـ ّ
علیهــا .لــذا بــات مــن الــروري أن یتــم تقویــم هــذه األســئلة بــن مــدة وأخــری للوقــوف
علــی كثــر مــن املواصفــات ورشوط االمتحــان اجلید(.الناقــة )65 :2016،نظــر ًا ألمهیــة
دور االمتحانــات النهائیــة يف العملیــة التعلیمیــة ونظـ ًـرا لالحتجــاج والشــكوى املســتمرة مــن
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جانــب الطــاب عــن قصــور أســئلة االمتحــان النهائــي ملــادة اللغــة العربیــة يف العــام الــدرايس
1395مــن نواحــي كثــرة ،ســواء مــن حيــث اإلعــداد ،واتصافهــا بالغمـ�وض والصعوبـ�ة،
أوعــدم مالءمتهــا ومناســبتها لألهــداف املنشــودة ،ونظــر ًا علــی أنــه مل جتــر علــی حــد علــم
الباحثــن دراســة لتقویــم أســئلة االمتحانــات النهائیــة يف مــادة اللغــة العربیــة للعــام الــدرايس
 1395يف فــروع العلــوم اإلنســانیة ،والتجربیــة والریاضیــة ،فقــد قــام الباحثــون هبــذا البحــث
لتقویــم أســئلة االمتحــان النهائــي وفــق تصنیــف بلــوم لألهــداف املعرفیــة .ألن حتليــل األســئلة
یــؤدي إلــی معرفــة نقــاط الضعــف و القــوة ويســاعد يف الكشــف عــن مــدى نجــاح العمليــة
التعليميــة يف حتقيــق غايتهــا ،ویســاعد املختصــن يف تطويــر األســئلة وارتقاءهــا .فضــا عــن
هــذا إن عمليــة التحليــل أو التقويــم لألســئلة بصــورة مســتمرة تســاعد عــى معرفــة املشــكالت
أو القصــور يف صياغــة األســئلة ممــا يــؤدي إىل إجيــاد احللــول هلــذه املشــكلة.
اإلطار النظري
تصنیف بلوم لألهداف املعرفية
تصنیــف بلــوم لألهــداف الرتبویــة الــذي یعــدّ مــن أشــهر التصنیفــات شــیوع ًا وقــد وضعهــا
يف ثــاث جمــاالت رئیســیة وهــي :األول :املجــال املعــريف ،والثــاين :املجــال الوجــداين،
والثالــث :املجــال احلركــي .أ ّمــا املجــال املعــريف فهــو تصنيــف مشــهور عامل ًيــا صنفــه بلـ�وم
عــام 1956یشــمل األهــداف التــي تتضمنهــا العملیــة التعلیمیــة والتعلمیــة ،إذ تتعلــق أهــداف
هــذا املجــال باكتســاب املتعلــم املعرفــة العلمیــة واملعلومــات وتنمیــة القــدرات واملهــارات يف
اســتخدام هــذه املعرفــة العلمیــة حیــث قــام بلــوم بتصنیــف هــذا املجــال إلــی ســت مســتویات
مــن األهــداف الرتبویة(راجــع فاضــل عبــاس،د.ت ،)296:وهــذه املســتویات الســتة متعاقبــة
قاعدهتــا املعرفــة وعملیاهتــا تتصاعــد وصــوالً إلــی القمــة وهــو التقویــم والقــدرة علــی احلكــم
وكل مســتوی یعتمــد علــی ســابقه ویكــون أساســ ًا لالحقــه( .راجــع شــعبانی)69 :1386،
وهــذه املســتویات هــي:
مستوی التذكر
«یتلخــص مســتوى التذكــر يف قــدرة التلمیــذ عــى التذكــر (االســتدعاء ،والتعــرف)
للمعلومــات ،ویتضمــن هــذا املســتوى معرفــة التفاصیــل واحلقائــق والعمومیــات مثـ�ل
املصطلحــات واإلشــارات والرمــوز االصطالحیــة واحلقائــق مثــل تواریــخ وقائـ�ع
وحــوادث ،أســاء أشــخاص ،أو أمكنــة )ومعرفــة األســباب واملبــادئ والقوانــن والتعمیـمات
والنظریات)»(ابرهیــم أبــو دقــة .)12 :2004،إنــه أول مســتويات التفكــر وأدناهــا ويقتـضي
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الســؤال يف هــذا النــوع مــن التلميــذ أن يتعــرف عــى املعلومــات أو يســتدعيها ،وينبغــي عـلى
التلميــذ أن جييــب عــن ســؤال يف مســتوى الذاكــرة أو املعرفــة وأن يتذكــر احلقائــق واملالحظات
والتعريفــات والتعميــات التــي تعلمهــا مــن قبــل ومــن الصيــغ الســلوك ّية هلــذا املســتوى:
يذكــر ،وحيــدد ،ويعــدد وغريها(.راجــع خلیــل هوبــی العنبكــي)32: 2013،
مستوی الفهم
یقصــد بــه القــدرة علــی اســتیعاب معنــی األشــیاء وبالتــايل القــدرة علــی امتــاك التالمیــذ
معنــی املــادة التعلیمیــة املتعلمــة أي تفســر املبــادئ واملفاهیــم العلمیــة بحیــث یتمكنــوا
مــن رشح مــا یالحظــوه مــن أشــیاء وأحــداث ،أو حتویــل املــواد مــن هیئــة إلــی أخــری
أو تفســرها ،وتقــع نواتــج التعلــم يف هــذا املســتوی يف مســتوی أعلــی قلیــ ً
ا مــن مســتوی
التذكــر ویتضمــن اجلوانــب اآلتیــة :التفســر ،والرتمجــة ،واالســتنتاج والتأویل(راجــع فاضــل
يفـسر،
عبــاس،د.ت )306:ومــن الصيــغ الفعلیــة التــي تســتخدم يف هــذا املســتوى هــيّ :
ّ
ويلخــص ،ويــرح وغريهــا.
مستوی التطبیق
تــم تعلمهــا يف مواقــع جديــدة أو حـ�ل
هــو القــدرة عــى اســتعامل أو تطبيــق املعرفــة التــي ّ
مســائل جديــدة يف أوضــاع جديــدة ويتضمــن التطبيــق القــدرة عــى :تطبيــق املفاهيــم واملبـ�ادئ
والتعليــات عــى مشــكالت الواقــع ،تطبيــق القواعــد والقوانــن والنظريــات عــى مواقـ�ف
جديــدة ،اســتخدام اإلجــراءات التجريبيــة املناســبة يف إجيــاد احللــول للمشــكالت واإلجابـ�ات
عــن األســئلة التــي تواجــه التلمیــذ يف حياتــه اليوميــة ،والصيــغ الفعليــة التــي تســتخدم يف هــذا
املســتوى هــي :حيــول ،وحيســب ،ويوضــح ،ويســتخلص ،ويكتشــف ،وينتــج ،ويربــط ،وحيــل،
ويســتخدم و(...احلیلــة)162 :1999،
مستوی التحلیل
يعــدّ مــن املســتويات العليــا ،ويعنــي قــدرة التلمیــذ عــى تفكيــك املــا ّدة ،وجتزئتهــا إىل عنارصهـ�ا

ومكوناهتــا ،والبحــث عــن العالقــة التــي تربــط هــذه األجــزاء وطريقــة تنظيمهــا .ومــن الصيـ�غ
عــى هــذا املســتوى :حيلــل ،ويســتنتج ،جيـ ّـزئ وغريهــا( .فــوزي أمحــد بنــي یاســن)79 :2016،
مستوی الرتكیب
یقصــد بــه القــدرة علــی دمــج أجــزاء خمتلفــة مــع بعضهــا لتكویــن ركــب مــادة جدیــدة وهــو
بذلــك عكــس التحلیــل الــذي یتضمــن جتزئــة املــادة التعلیمیــة إلــی عنارصهــا الدقیقــة ،بینــا
یعمــل الرتكیــب علــی جتمیعهــا يف قالــب ومضمــون جدیــد ،وعلیــه یركــز النتائــج التعلیمــي
يف هــذا املســتوی علــی الســلوك اإلبداعــي أو األنــاط البنائیــة اجلدیــدة ویتضمــن اجلوانــب
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اآلتیــة :كتابــة خطــة عمــل جدیــدة ،واقــراح خطــة إلجــراء جتربــة مــا ،واقــراح نظــام جدیــد
لتصنیــف األشــیاء(.فاضل عبــاس،د.ت )307:أ ّمــا الصيــغ الفعليــة التــي تســتخدم يف هــذا
املســتوى فهــي :يؤ ّلــف ،ويعيــد ،وغريهــا.
 مستوی التقویم
«ويعــدّ أعــى مســتويات املجــال املعــريف يعنــي قــدرة الطالــب عــى إصــدار حكـ�م عـلى
قيمــة املــا ّدة أو املحتــوى أو األشــخاص أو الســلوك ّيات أو األعــال اســتناد ًا إىل معايــر
حمدّ دة»(اجلــاد )90 :2007،تســتدعي األســئلة مــن هــذا النــوع أن يصــدر املــرء أحـ�كام
عــى يشء مــا يف ضــوء غــرض مــا كأن حيكــم عــى قيمــة أفــكار أو أعــال أو حلــول( .راجــع
عبداحللیــم)144 :2009،

يــكاد جيمــع الباحثــون يف املجــال الرتبــوي بشــكل عــام ويف جمــال التقويــم الرتبــوي بشــكل
خــاص عــى أن حجــر الزاويــة يف االمتحانــات التحصيليــة هــو حتديــد األهــداف املعرفيـ�ة
حتديــد ًا ســلوكي ًا ،بحيــث يمكــن قياســها قياســ ًا دقيقــ ًا جمموعــة األســئلة التقويميــة ترمجـ�ة
لألهــداف املــراد قياســها ،وقــد ســاعد تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة يف صياغــة هـ�ذه
األهــداف بصــورة إجرائيــة (رضــا ســلیم كریمــة« .)4 :2008،إن تصنيــف األهــداف الرتبويـ�ة
لبلــوم يعــد مــن أكثــر التصنيفــات أو األنظمة شــيوع ًا يف املجــال األهــداف التعلیمیــة وحتدیدها
بشــكل یكفــل إیضــاح نواتــج التعلــم املمكنــة التــي یتوقــع أن حیدثهــا التعلــم وقــد أســهم هــذا
التصنیــف يف تطویــر نظــام األهــداف التعلیمیة(».الناقــة )72 :2016،االمتحانــات التحصيليـ�ة
تعتــر أساســية يف التقويــم ملختلــف املراحــل الدراســية ،وبخاصــة للمرحلـ�ة الثانویـ�ة حيـ�ث
تعــد هــذه املرحلــة بحكــم وضعهــا يف الســلم التعليمــي تعتــر مــن ناحيــة إمتــداد ًا للمرحلـ�ة
اإلعدادیــة مــن حيــث طبيعتهــا ،ومــن حيــث النظــر مســتقب ً
ال يف تعميــم إلزاميتهــا ،ومــن ناحيـ�ة
أخــرى تعتــر قاعــدة للمرحلــة التاليــة مــن حيــث نوعيــة التعليــم والتنميــة الرتبويــة التـ�ي
متــارس فيهــا ،فــا بــد مــن التحقــق مــن مصداقيــة هــذه األســئلة ذلــك ألن حتليــل االمتحانـ�ات
يبــن مواطــن القــوة والضعــف فيهــا ،ويرمــي إىل تعزيــز مواطــن القــوة وإزالــة أسـ�باب
الضعــف( .رضــا ســلیم كرامــة )2 :2006،وفقــ ًا لذلــك هدفــت هــذه الدراســة إلــی حتلیــل
أســئلة االمتحــان النهائــي ملــادة اللغــة العربیــة للعــام الــدرايس  1395بغــرض الكشــف عــن
مــدی اشــتامل هــذه األســئلة علــی مجیــع املســتویات املعرفیــة حســب تصنیــف بلــوم لألهــداف
املعرفیــة .تفیــد هــذه الدراســة واضعــي األســئلة النهائیــة يف حتســینها وتطویرهــا وتفــادي
اهلفــوات التــي موجــودة فیهــا.
وصف بیانات البحث
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إعــداد االمتحــان بشــكل صحيــح يشــكل مهمــة أساســية للمعلم�ين ،يســتطيعون أن يوظفوهـ�ا
يف تقويــم االســتعداد للتعلــم ،ومراقبــة تقــدم العمليــة التعليميــة ،وتشــخيص صعوبـ�ات
التعلــم وتقويــم نتائجــه ،أمــا بالنســبة للتلمیــذ فهــي تعــد وســيلة مهمــة يف يــده ،فبنــا ًء عـلى
نتائجــه يتــم حتديــد نشــاطه الــدرايس ،ألهنــا تثــر دافعيتــه للدراســة(.جعفر الرصایــرة:2011،
 )1نظــر ًا ألمهيــة االمتحانــات باعتبارهــا أكثــر وأقــدم وســائل التقويــم شيــوع ًا ،یقــوم بحثنـ�ا
املعــريف حســب تصنيــف بلــوم يف أسـ�ئلة
الكمــي والكيفــي ألهــداف املجــال
بالوصــف
ّ
ّ
االمتحــان النهائــي ملبحــث اللغــة العرب ّيــة يف العــام الــدرايس 1395ويف النهایــة ســیتم عـ�رض
النتائــج التــي تــم الوصــول إلیهــا وتقدیــم التوصیــات.
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اجلدول ( )1عدد أسئلة االمتحانات النهائیة ملادة اللغة العربیة يف فروع العلوم اإلنسانیة والتجربیة
والریاضیة

لقــد بلغــت األســئلة النهائیــة يف مــادة اللغــة العربیــة للعــام الــدرايس  1395لفـ�رع العلـ�وم
االنســانیة 15ســواالً رئیســی ًا وفرعیـ�اً و لفــرع التجــريب والریــايض 17ســواالً رئیســی ًا وفرعیـ ًا.
واآلن ســتايت النتائــج املتعلقــة بقیــاس املســتویات يف فــروع الریــايض والتجــريب ثــم العلـ�وم
االنس��انیة.
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اجلدول( )2أسئلة االمتحانات النهائية ملادة اللغة العربیة للعام الدرايس 1395لفرع التجريب والریايض
حسب مستویات بلوم املعرفیة

أســئلة مــادة اللغــة العرب ّيــة للعــام الــدرايس  1395لفــرع التجــريب والریــايض :یكــون يف
الســؤال األول10نــاذج ملســتوی الفه��م ،ويف الســؤال الثــاين الــذي یشــتمل علــی سـ�ؤالنی
فرعیـین  6نــاذج ،ويف الســؤال الثالــث 5نـماذج ،والســؤال الرابــع الــذي حیتــوي علی سـ�ؤالنی
فرعیــن  3نــاذج ،ويف الســؤال اخلامــس 6نــاذج ،ويف الســؤال الســادس نمــوذج ويف السـ�ؤال
الســابع 3نــاذج ملســتوی الفهـ�م ،فیكــون يف املجمــوع 34نموذجــا ملســتوی الفهــم .حیــث
یتضمــن الســؤال اخلامــس والســابع مســتوی التقویــم إضافــة إلــی مســتوی الفهــم .ويف سـ�ؤال
الثامــن الــذي یشــتمل علــی ســؤالنی فرعیــن نموذجــان ،ويف الســؤال التاســع  5ن�ماذج ،ويف
الســؤال العــارش الــذي حیتــوي علــی ســؤالنی فرعیــن 4نـماذج ،ويف الســؤال احلــادی العـشر
 6نموذج�� ًا ويف الســؤال الثــاين عــر الــذي یتضمــن ســؤالنی فرعیــن نموذجــان ملسـ�توی
یتضمــن جــزء (ب) مــن الســؤال
التطبیــق .فیبلــغ عددهــم  17نموذجــا هلــذا املســتوی ،حیــث
ّ
الثامــن والســؤال احلــادي عــر مســتوی التقویــم إضافــة إلــی مســتوی التطبیــق .وبالنســبة
ملســتوى التحليــل مل یوضــع ســوى ســؤال واحــد يف هنایــة األســئلة(جزء ب الســؤال .)12
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بالتـ�ايل ّ
إن األسـ�ئلة االمتحانیـ�ة قـ�د ركـ�زت علـ�ی مسـ�توی الفهـ�م باملرتبـ�ة األولـ�ی ،حیـ�ث نـ�ال
أعلــی درجــات تكــرار بنســبة ،%41.18ثــم مســتوی التطبیــق بنســبة ،%29.40ثـ�م مسـ�توی
التقویــم بنســبة23.53 %وأمــا مســتوی التحلیــل بنســبة% 6.67فتكــون نسـ�بتة قليلـ�ة .إذن
هنــاك تفاوتـ ًا يف نســب املســتويات املعرف ّيــة حيــث احتـ ّـل املرتبــة األوىل أســئلة مســتوى الفهـ�م
ـم تــاه أســئلة مســتوى التقویــم يف املرتبــة ال ّثالثـ�ة،
واملرتبــة الثانيــة أســئلة مســتوى التطبیــق ،ثـ ّ
ـم التحلیلــ( .راج��ع اجلـ�دول )4
ثـ ّ
رقم السوال

الرئیيس
1

الفرعي

2

√

1

√

7

√

الف-ج

√

1

√

2

2.5

√
الف

15

√
6

7

1

6/5

0.5

√

ج

12

0.5

√

ب

1
2

√

9

املجموع

1.5

√

6

11

0.5

√

5

5
2

√

4

10

التطبیق

التحلیل

√

3

8

التذكر

الفهم

مستویات بلوم املعرفیة

الرتكیب

التقويم

درجات

1

-

1

0.5

0/5

20

20

اجلدول ( )3أسئلة االمتحانات النهائية ملادة اللغة العربیة للعام الدرايس 1395لفرع العلوم االنسانیة حسب
مستویات بلوم املعرفیة

أســئلة مــادة اللغــة العرب ّيــة للعــام الــدرايس  1395لفــرع العلــوم االنس�اـنیة :فیكــون يف
الســؤال األول  10ن�ماذج ،ويف الســؤال الثــاين 4نــاذج ،ويف الســؤال الثالــث نمــوذج ،ويف
الســؤال الرابــع 6ن�ماذج ،ويف الســؤال اخلامــس نموذجــن ،ويف الســؤال الســادس نموذجـین
ويف الســؤال الســابع 7نــاذج ملســتوی الفهـ�م ،فیكــون يف املجمــوع 29نموذجــا ملسـ�توی
الفهــم .حیــث یتضمــن الســؤال الســادس مســتوی التقویــم إضافــة إلــی مســتوی الفهــم .ويف
الســؤال الثامــن 3نـماذج ،ويف الســؤال التاسـ�ع 8نــاذج ويف الســؤال العــارش 10ن�ماذج ،ويف
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الســؤال احلــادی عــر الــذي یشــتمل علــی ثــاث أســئلة فرعیــة نموذجــان ملســتوی التطبی��ق،
فیكــون يف املجمــوع 23نموذجـ�اً هلــذا املســتوی .وبالنســبة ملســتوى التحليــل فلــم یوضـ�ع
ســوى ســوال فرعــی واحــد يف هنایــة األســئلة (جــزء ج الســؤال  )12بالتــايل مســتوی الفهـ�م
حصــل عــى أعــى نســبة وهــي ،%46.66ثــم مســتوی التطبیــق بنســبة، %40كــا نجــد أن
أســئلة التحلیــل والتقويــم حصلــت عــى أقــل نســبة مــن نســب أســئلة االمتحــان وهــي6.67
 ، %وبذلــك نجــد إن الغالبيــة العظمــى مــن تركيــز واضعــي األســئلة كان عــى األســئلة التـ�ي
حتتــاج إىل تذكــر ،وهــذا يظهــر عــدم انتظــام نســبة التوزيــع يف األسـ�ئلة( .راجــع اجلــدول )4
اجلــدول 4-التكــرارات ونســب التكــرارات ملســتویات بلــوم املعرفیــة يف أســئلة االمتحانــات
النهائیــة للعــام الــدرايس 1395يف فــروع العلــوم اإلنســانیة ،والتجربیــة والریاضيــة
التذكر

الفهم

التطبیق

التحلیل

الرتكیب

التطبیق

املجموع

الدرجات

-

-

12

الریايض و
التجريب

-

-

7

41/18%

5

29/40%

1

5/89%

-

الدرجات

-

-

10

50%

4/5

22/5%

0/5

2/50%

-

املجموع

-

-

13

40/62%

12

37/5%

2

6/25%

-

الدرجات

-

-

22

55%

11

27/50%

1

2/50%

-

الفرع

-

-

6

40%
60%

6/50

32/50%

0/50

2/50%

-

-

العلوم
اإلنسانیة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات
7

46/66%

1

6/67%

-

-

1
1
4
5

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة

التكرارات

النسبة
6/67%
5%
23/53%

التكرارات
15
20
17

النسبة
100%
100%
100%

25%

20

100%

5

15/63%

32

100%

-

6

15%

40

100%

یشــر اجلــدول ( )4إلــی أن أســئلة االمتحــان لفــرع العلــوم االنســانیة تتضمــن مســتوی الفه��م
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بنســبة ،60 %ومســتوی التطبیق بنســبة ،%32.5ومســتوی التحلیل بنســبة %2.50ومسـ�توی
التقویــم بنســبة ،%2.50وأن أســئلة االمتحــان لفــرع التجــريب والریــايض تتضمــن مسـ�توی
الفهــم بنســبة ،% 50ومســتوی التطبیــق بنســبة ، %22.50ومســتوی التحلیــل بنســبة%2.50
ومســتوی التقویــم بنســبة 2.50 .%فمــن اجلديــر باملالحظــة أنــه رغــم أن تكــرارات مســتوی
الفهــم أقــل مــن مســتوی التطبیــق إال ّ
أن مســتوی الفهــم خیتــص لنفســه كمیــة أعــى يف درجــة
االمتحـ�ان بنسـ�بة مسـ�توی التطبیـ�ق.
حــول درجــة األســئلة یمكــن أن یقــال تعیــن درجـ�ة( )/5للســؤال الــذي لــه جزئــن يف قسـ�م
التحلیــل الــريف إضافــة إلــی أن كــون هــذه الدرجــة غــر مناســبة إزاء األجوبــة الصحیحـ�ة
التــي لدهیــا أكثــر مــن خیــار؛ یمثــل أقــل اهتــام واضعــي األســئلة ملســتوی التحلیــل وعــدم
انتباههــم إلــی نســب التكــرارات هلــذا املســتوی .فض ً
�لا ع��ن هــذا ،نشــاهد يف الســوال األول
النصــوص الطویلــة للرتمجــة وقــد اختصــت درجــة ( )/5لـ�كل نـ�ص ،وهــذا یكشــف عــن أنــه
لیــس هنــاك تــوازن الئــق أو مالئــم بــن النــص والدرجــة.
تفسری النتائج
مــن نتائــج التحليــل وفــق تصنیــف بلوــم ،نجــد أن االهتــام كان منصبــ ًا عــى املسـ�تویات
الدنیــا مل�اـدة اللغــة العربیــة ،وأغلــب األســئلة كانــت ضمــن هـ�ذه املســتویات مــن التصنيــف.
مــن جممــوع 32ســواال مل�اـدة اللغــة العربیــة للفــروع املذكــورة كانــت نســب أســئلة الفهــم
بالنســبة %40.62فيهــا أعــى مــن نســب األســئلة املثــرة للتفكــر بدرجــة كبــرة جـ�د ًا ،ثـ�م
مســتوی التطبیــق بالنســبة ، %37.5ثــم مســتوی التقویــم بالنســبة  %15.63أمــا بالنسـ�بة
ملســتوى التحليــل فلــم تشــمله أســئلة االمتحــان ســوى ســوال فرعــي بالنســبة  ،6.25 %وهي
نســبة ضعيفــة وتظهــر عــدم اهتــام واضعــي األســئلة هبــذا املســتوى املعــريف املهــم يف تنميـ�ة
قــدرة التالمیــذ عــى حتليــل احلقائــق واملعــارف واملعلومــات وجتزئتهــا وفهــم العالقــات بـين
مكوناهتــا ،وهــو مــا ينمــي التفكــر الناقــد لــدى التالمیــذ والتعــرف عــى األســباب والدوافـ�ع
وحتليــل النتائــج .لكــن امهلــوا جانــب مســتوی التذكــر رغــم أمهیــة هــذا اجلانــب وأیضــ ًا
مســتوی الرتكیــب وهــو يظهــر عــدم اهتــام واضعــي األســئلة هبــذا املســتوى املهـ�م (الرتكیـ�ب)
يف تنميــة قــدرة التالمیــذ عــى التأليــف بــن الوحــدات والعنــارص واألجــزاء لتشــكيل بنيــة كلية
جديــدة وهــو مــا ينمــي التفكــر التجميعــي لــدى التالمیــذ .اجلدیــر بالذكــر أن نبــن مســتوی
التقویــم أو املثــرة للتفكــر فقــد ورد ضمــن األســئلة بالنســبة % 15.63وهــذه نقطــة ســلبية
ألن مســتوى التقويــم أو إثــارة التفكــر يعــد مــن املســتويات املهمــة الثــارة تفكــر التالمیــذ
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لتقويــم وإبــداء الــراي إزاء موقــف أو ظاهــرة معينــة فقلــة االنتبــاه هلــذا املســتوى تعــد خســارة
كب�يرة .يف املجمـ�وع أسـ�ئلة االمتحـ�ان النهائـ�ي ملـ�ادة اللغـ�ة العربیـ�ة يف فـ�روع العلـ�وم االنسـ�انیة،
والتجربيــة والریاضیــة وضعــت نســبة %55مــن درجــات األســئلة لقیــاس مســتوی الفه��م،
و % 50.27لقیــاس مســتوی التطبیـ�ق ،و %2.50لقیــاس مســتوی التحلیــل و % 15لقیـ�اس
مســتوی التقویـ�م .مــن هــذا املنطلــق ،هــذه الدراســة تبــن قلــة اهتــام الواضعــن باألسـ�ئلة
الغــر املبــارشة املثــرة لتفكــر التالمیــذ ،أو األســئلة التحليليــة التفكرييــة الناقــدة أو األسـ�ئلة
التقويمي��ة ،إذ جــاءت أغلــب األســئلة مبــارشة وصفيــة تعتمــد عــى احلفــظ املجــرد .إذن هــذه
النتائــج تكشــف عــن قلــة اهتــام واضعــي أســئلة االمتحــان النهائــي بمعايــر ومواصفـ�ات
األســئلة اجليدــة ،ويمكــن تفســر ذلــك إىل عــدم اهتــام واضعــي األســئلة بأســئلة املسـ�تويات
العليــا مــن التفكــر لصعوبــة إعــداد تلك األســئلة وقياســها وتصحیحهــا وصعوبــة إجابتها من
قبــل التالمیــذ كــا وأن اســتخدام األســئلة ذات املســتويات املعرفيــة العليــا يتطلــب اسـ�تخدام
نــاذج تدريســية حديثــة ،وهــذا قــد يكــون ســبب جتنبهــا والســعي إىل إحــراز أهــداف رسيعـ�ة
التحقــق .تأسیس ـ ًا علــی هــذا لیــس هنــاك انســجام وتــوازن بــن األســئلة النهائیــة ملــادة اللغــة
العربیــة يف العــام الــدرايس 1395واملســتویات املعرفیةــ ،ممــا ســبق يتضــح لنــا تأكيــد أسـ�ئلة
االمتحانــات النهائیــة عــى املســتويات املعرفيــة الدنيــا لتصنيــف بلــوم بالدرجــة األوىل وإمهـ�ال
املســتويات املعرفيــة العليــا إذا كانــت نســبها ضعيفــة ج��د ًا ،ولكــن مــن الــروري أن تتضمـ�ن
األســئلة االمتحانيــة عــى مجيــع املســتویات املعرفيــة لتصنیــف بلــوم .مــع أن واضعــي أســئلة
االمتح�اـن النهائــي مل هیتم�وـا باملعايــر املطلوبــة يف وضــع هــذه االســئلة ،ومــع أهنــم مل یســلطوا
الضــوء علــی مجيــع املســتويات املعرفيــة؛ لكــن األهــداف التــي ذكــرت يف مقدمــة الكتـ�ب
العربیــة تنــص عــى أن الغــرض مــن هــذه الكتــب ،فهــم النصــوص الدينيــة ومعرفــة اللغـ�ة
العربیـ�ة ،لــذا يف بدایــة األمــر نــری أن هــذه األســئلة تتوافــق مــع أهــداف الكتــب التعلیمیـ�ة
وهــذا بمعنــی أنــه واضعــو األســئلة اس��تطاعوا أن حیققــوا أه��داف الكتاــب ،لكنــ عندمـ�ا ذكــر
يف أهدــاف الكتبــ ،االنتبــاه إلــی املهــارات اللغویــة األربعــة؛ هــو بمعنــی أن التالمیــذ علیهــم
أن یصلــوا إلــی ح��د مـ�ن مســتوی التعلیــم حتــی یكونــوا قادریــن عىل انتــاج اجلمــات وصياغة
املعــارف يف أشــكال جديــدة بتعلــم النصــوص وتطبیــق القواعــد ،وعلیه��م أن حیصلــوا علـ�ی
قــدرة الكتابــة وتركیــب املفــردات وبمــرور الزمــن علیهــم أن یعثــروا علــی قــدرة یتمكنــون
هبــا أن یقومــوا بتقییــم االســتخدام الصحیــح مــن معلوماهتــم يف اللغــة العربیـ�ة .فالوصـ�ول
إلــی هــذه املرحلــة تعتمــد علــی االنتبــاه إلــی مســتویات املعرفیــة العلیــا ،وفق ـ ًا لذلــك جیــب
عل��ی واضع��ي األس��ئلة أن یبتع��دوا ع��ن املس��تویات املعرفیـ�ة الدنیــا وینتبهــوا إلــی املسـ�تویات
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املعرفیــة العلیــا خاصــة مســتوی التقویــم .إذن نتائــج الدراســة تظهــر وجــود مشــكلة حقيقية يف
بالتكيــز عــى املســتويات الدّ نيـ�ا،
مســتوى أســئلة االمتحانــات النهائیــة ملبحــث اللغــة العرب ّيــةّ ،
ـؤش خطــر يدفــع التالمیــذ للحفــظ واالسـ�تظهار،
عــى حســاب املســتويات العليــا ،وهــذا مـ ّ
وإمهــال املهــارات التفكري ّيــة العليــا وعــدم تنميــة القــدرات اإلبداعيــة لدهيــم ،ممــا يــؤدي إىل
اإلخــال يف حتقيــق األهــداف املرجــوة وعــى ضــوء ذلــك یــويص الباحثــون بــا يــي:
-1رضورة مراعــاة مجيــع املســتويات املعرفيــة عنــد وضــع األســئلة والرتكیــز علــی املســتویات
العلیــا وعــدم امهاهلــا.
-2حتديــد معايــر ومواصفــات خاصــة ألســئلة االمتحــان النهائــي لتكــون دليــا لواضعـ�ي
األســئلة.
-3عقــد دورات متخصصــة ،لواضعــي األســئلة بخصــوص وضــع األســئلة وفــق مسـ�تويات
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,
Iran.
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