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امللّخص
ــاءة واألداء  ــة الكف ــن معرف ــم م ــن املعّل ــة، إذ متّك ــم اللغ ــزة يف تعلي ــة ممّي ــية مكان ــب املدرس ــن الكت ــّل متاري حتت
ــوی  ــودة املحت ــدی ج ــّن م ــي ُتب ــري الت ــل املعاي ــن قبي ــاب م ــن يف كل كت ــة التاري ــرب كيفي ــة؛ وتعت ــوي للطلب اللغ
ــة للصفــن العــارش واحلــادي عــرش  ــاب اللغــة العربي ــن كت ــل متاري ــی حتلي ــدرايس؛ هتــدف هــذه الدراســة إل ال
للمرحلــة املتوســطة الثانيــة يف ضــوء مســتويات تصنيــف بلــوم )Bloom( املعرفيــة؛ وقــد تــّم اســتخدام أســلوب 
حتليــل املحتــوی منهجــًا للبحــث كــا ُاســتخِدم تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة كأداة الدراســة، حيــث ُصنّفت 
متاريــن الكتابــن وفــق ذلــك فتــّم اســتخراج النســب املئويــة لــكل مــن املســتويات التــي توّزعــت علــی التاريــن 
مــن خــالل برنامــج SPSS. واســتنتجت الدراســة أن القســط األوفــر مــن التاريــن تقــوم علــی أســاس الفهــم 
والتطبيــق، ومهــا مــن مهــارات مســتويات  التفكــري الدنيــا بالقيــاس إلــی التحليــل والرتكيــب والتقويــم وفــق 
تصنيــف بلــوم؛ ومــن ثــّم تــّم توزيــع مســتويات التاريــن املعرفيــة علــی نحــو غــري متعــادل ممــا يــدّل علــی أن  

ــة املؤّلفــن.  ترمجــة العبــارات إلــی الفارســية وفهــم النصــوص كانــت موضــع اهتــام وأولوّي

الكلامت الدليلية: الكتب املدرسية، تصنيف بلوم، املستويات املعرفية، الفهم، التطبيق.    
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التمهيد

إن الكتــاب املــدريس يمّثــل دورًا حموريــًا يف »عمليــة التعليــم والتعّلــم« يف البــالد _بــكل 
مــا حتمــل العبــارة مــن معنــی_ إذ لــه أثــر مبــارش يف حتديــد مناهــج التدريــس وكيفيــة إرســال 
املعلومــات للمتعلمــن؛ ألنــه »مصــدر تعليمــي يلتقــي عنــده كّل مــن املعّلــم واملتعّلــم علــی حّد 
ســواء؛ فهــو يمّثــل بالنســبة للمتعّلــم أساســًا باقيــًا لعمليــة تعّلــم منظمــة ومتسلســلة، وأساســًا 
دائــًا لتعزيــز هــذه العمليــة، وهلــذا فهــو ليــس جمــّرد وســيلة تعليمية مســاعدة بــل ركيزة أساســية 
يف العمليــة التعلميــة الرتبويــة، إذ يقــّدم اإلطــار املنهجــي للــادة الدراســية ويوّجــه املتعلــم إىل 
ــاب  ــة الكت ــن أمهي ــالن، 2014: 2878(. تكم ــارف« )دح ــات ومع ــن معلوم ــه م ــا سيدرس م
ــی املعلومــات،  ــه عل ــم الطالــب وتقويمــه وحصول ــه مصــدرًا مــن مصــادر تعّل املــدريس كون
ــة تكاليفــه إذا مــا قــورن باملصــادر املعرفيــة األخــری.  باإلضافــة إلــی ســهولة اســتخدامه وقّل
ــق  ــار الدقي ــی أن االختي ــن عل ــن  الباحث ــري م ــد الكث ــا، 2004: 452( فيؤّك ــان األغ )رمض
ــج  ــداف واملناه ــن واأله ــات املتعلِّم ــن حاج ــرّب ع ــية يع ــب املدرس ــة يف الكت ــواد املتضمن للم

.)Cunningsworth 1995: 7( ــي ــج التعليم ــن الربنام ــاة م ــم املتوخ والقي
وحتليــل الكتــب املدرســية مفيــد جــّدًا يف تطويــر املعّلمــن ويف تنميتهــم املهنيــة أيضــًا. فــإن 
ــة  ــدة ونافع ــاذ رؤی جي ــم يف اخت ــاب التعلي ــاعد أصح ــه »يس ــدريس وتقييم ــاب امل ــل الكت حتلي
ــن  ــذا وم ــية« )Razmjoo, 2012: 172 وKazempourfard(. ه ــادة الدراس ــة امل ــًا لطبيع وفق
جهــة أخــری ُيعتــرب االهتــام برتبيــة العقــل اإلبداعــي والفّعــال عنــد املتعّلــم مــن القضايــا اهلامة 
األخــری التــي كانــت والتــزال تؤكــد عليهــا ضمــن عمليــة التعليــم دائــًا. فمــن املالحــظ ومنذ 
ســنوات أنــه يميــل الباحثــون واجلهــات املعنيــة بالرتبيــة والتعليــم إلــی حتليــل املــواد الدراســية 
ــة املشــهورة  ــارات والتصنيفــات العلمي املســتخدمة يف النظــام التعليمــي علــی أســاس االختب

التــي ُيعــرتف هبــا يف األوســاط العلميــة. 
مــن هــذا املنطلــق، فــإن تصنيــف بلــوم )Bloom( وزمالئــه مــن أكثــر التصنيفــات 
اســتخدامه  يمكــن  إذ  )الشــهري، 1429: 18(  التعليميــة  اســتخدامًا وشــيوعًا لألهــداف 
ــروع  ــن يف الف ــالب الدارس ــية والّط ــب املدرس ــة بالكت ــي ذي صل ــل تعليم ــل كّل عم يف حتلي

املختلفــة باملــدارس واجلامعــات.
هيتــّم تصنيــف بلــوم بالتغــريات التــي تطــرأ علــی ســلوك املتعّلمــن ونواتــج التعّلــم بصــورة 
إجرائيــة نتيجــة مرورهــم بخــربة تعليميــة، ومــن ثــّم فإنــه ال يفيــد املعّلــم فقــط يف عملــه ، بــل 
ــد  ــم وق ــة لعلمه ــوط الرئيس ــد اخلط ــارات يف حتدي ــي االختب ــج ومصّمم ــي املناه ــد واضع يفي
ــدی  ــة ل ــات التعليمي ــم املخرج ــاس وتقوي ــف قي ــذا التصني ــل ه ــس لعم ــرض الرئي كان الغ
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التالميذ)قنديــل، 1993: 59(؛ حيــث صنـّـف بلــوم األهــداف يف جمــاالت ثالثــة منهــا: املجــال 
املعــريف، واملجــال الوجــداين، واملجــال احلركــي. أمــا املجــال الــذي ســيكون موضــع دراســتنا 
هــو املجــال املعــريف الــذي يشــمل األهــداف املعرفيــة، ويتضّمــن هــذا املجــال األهــداف التــي 
ترّكــز عــى الناحيــة الفكريــة، ووضــع بلـــوم ســّت مســتويات يف هــذا املجــال هــي عــى الرتتيب 
)مســـتوى التذكــر، والفهــم، والتطبيــق، والتحليــل، والرتكيــب والتقويم( )كرامــة، 2006: 3؛ 

نقــاًل عــن: رمحــاين 1395: 13(.
فقــد اســتخدمنا يف هــذه الدراســة تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة وذلــك لتحليــل متارين 
ــوع  ــة بموض ــام الطلب ــارة اهت ــري يف إث ــن تأث ــا م ــا هل ــة ب ــة العربي ــادة اللغ ــدريس مل ــاب امل الكت
الــدروس  وتقديــر مــدی القــدرة اللغويــة لدهيــم التــي يتــزّودون هبــا بعــد أن يتــّم تدريــس كل 

درس؛ وحتــاول هــذه الدراســة اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة: 
- كيــف توّزعــت املســتويات املعرفيــة علــی متاريــن كتــاب العربيــة للصفــن العــارش واحلــادي 
عــرش وفــق تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة؟ مــا مــدی التناســق والتــوازن بــن هــذه 

ــی؟   ــی األعل ــی إل ــتوی األدن ــن املس ــة م ــتويات املعرفي املس
- هــل تناســب مســتويات التاريــن املعرفيــة األهــداَف التــي تــّم تأليــف الكتــاب املــدريس ملــادة 

اللغــة العربيــة للصــف العــارش واحلــادي عــرش مــن أجلهــا؟  

الدراسات السابقة
ــم  ــة وتقوي ــی دراس ــة عل ــداف املعرفي ــوم لأله ــَف بل ــن تصني ــن الباحث ــري م ــتمّد كث ــد اس لق
ــرية ويف  ــنوات األخ ــالل الس ــرت خ ــات ج ــاك دراس ــث هن ــية حي ــب املدرس ــئلة والكت األس

ــأيت:   ــا ي ــی م هــذا املجــال نشــري إل
- رمحــاين واآلخــرون )1395(؛ اســتهدفت هــذه الدراســة حتليــل أســئلة االمتحانــات النهائية 
ملــادة اللغــة العربيــة يف العــام الــدرايس 1395ه.ش وفــق مســتويات بلــوم املعرفيــة للوقــوف 
ــة؛ فبّينــت  ــادة اللغــة العربي علــی مــدی مناســبة تلــك األســئلة ألهــداف الكتــب املدرســية مل
ــتويات  ــا املس ــق أم ــم والتطبي ــا كالفه ــة الدني ــتويات املعرفي ــمل املس ــا تش ــة أهن ــة الدراس نتيج
ــذه  ــة إىل أن ه ــت الدراس ــاًل وخلص ــا ضئي ــز عليه ــكان الرتكي ــم ف ــب والتقوي ــا كالرتكي العلي

األســـئلة ال تســاعد املتعلمــن عــى تطويــر مهــارات التفكــري العليــا. 
- ديــورس وجعفــري كهــر )1393(؛ تناولــت هــذه الدراســة املقــّرَر الــدرايس لقســم تعليــم 
اللغــة اإلنجليزيــة ملرحلتــي اإلجــازة واملاجســتري يف النظــام التعليمــي اإليــراين يف ضــوء 
تصنيــف بلــوم املعــّدل مســتهدفة حتديــد مــدی متّثــل مســتوياته املعرفيــة ضمــن الربامــج 
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ــبة  ــم وأن نس ــتوی الفه ــو مس ــرارًا ه ــر تك ــتوی األكث ــج أن املس ــت النتائ ــية؛ وأوضح الدراس

ــّدًا.  ــا ج ــتويات العلي ــن املس ــر م ــزًا أكث ــّل حّي ــا حتت ــري الدني ــتويات التفك مس
ــة  ــب اللغ ــوی كت ــم حمت ــان تقوي ــتعرض الباحث ــث اس ــاد )1393(؛ حي ــيدي وراغ نج - رش
الفارســية التــي تســتخدم لتعليــم الناطقــن بغريهــا وفــق تصنيــف بلــوم املعــّدل؛ فدّلــت نتائــج 
ــی  ــّم عل ــة مل يت ــب املدروس ــن الكت ــی متاري ــة عل ــتويات املعرفي ــع املس ــدی توزي ــة أن م الدراس

نحــو متــوازن حيــث تشــمل املســتويات الدنيــا أكثــر مــن غريهــا.
لتحليــل كتــب  الدراســة  تعّرضــت هــذه  وKazempourfard )2012(؛   Razmjoo  -
املســتخدمة بمعظــم أقســام   »Interchange Coursebooks« اللغــة اإلنجليزيــة تعليــم 
اللغــة اإلنجليزيــة يف اجلامعــات اإليرانيــة ومعاهــد تعليــم اللغــة وفــق تصنيــف بلــوم املعــّدل؛ 
أوضحــت النتائــج أن مســتوی مهــارات التفكــري الدنيــا الثــالث يتغّلــب علــی حمتــوی الكتــب 
وهنــاك اختالفــًا الفتــًا يف مــدی النســب املئويــة ملســتويات األهــداف املعرفيــة  باإلضافــة إلــی 

عــدم اشــتال الكتــب علــی مســتوی التفكــري مــا وراء املعــريف. 
- نيــك بخــش )1387(؛ تناولــت الباحثــة مــن خــالل رســالة املاجســتري دراســة كتــب 
اإلنجليزيــة املدرســية للمرحلــة الثانيــة الثانويــة واملرحلــة اإلعداديــة يف إيــران يف ضــوء 
تصنيــف بلــوم املعــّدل لألهــداف املعرفيــة حيــث قامــت باملوازنــة بــن الكتابــن علــی أســاس 
ذلــك؛ فتبــّن أنــه بالرغــم مــن عــدم الرتكيــز علــی اجتــاه التعّلــم الببغــاوي إال أّنــه تتــم عمليــة 
التعليــم ونقــل املعلومــات إلــی املتعّلــم علــی املســتويات الدنيــا النعــدام التناســق بــن 

األهــداف واألنشــطة واألســئلة املتضمنــة فيهــا.  
- قنــربي )1392(؛ لقــد اســتعرضت الدراســة وهــي مطبوعــة ضمــن رســالة ماجســتري 
بجامعــة شــرياز املســتويات املعرفيــة املتوزعــة علــی أســئلة متاريــن جمموعــة كتــب تعليــم 
 )Anderson( أندرســون  تصنيــف  وفــق   »Top Notch«بـــ املعنونــة  اإلنجليزيــة  اللغــة 
وكرائــول)Krathwohl(؛ أظهــرت النتائــج أن املســتويات الدنيــا كانــت حمــّط اهتــام املؤلفــن 

ــرب.  ــة األك ــبة املئوي ــم« النس ــتوی »الفه ــّل مس ــا واحت ــبة لغريه بالنس
ــاز بأهنــا أّول  ــی للباحثــن أن هــذه الدراســة يف حــّد ذاهتــا متت ــدو علــی حســب مــا جتّل فيب
ممارســة علميــة يف إيــران تتنــاول مــدی مراعــاة متاريــن كتــب العربيــة املدرســية باملرحلــة 

ــة.    ــداف التعليمي ــوم لأله ــف بل ــوء تصني ــة يف ض ــتويات املعرفي ــة للمس ــطة الثاني املتوّس
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مراجعة األدب النظري

تصنيف بلوم
لقــد ُوِضــع تصنيــف بلــوم لألهــداف الرتبويــة يف ثــالث جمــاالت رئيســة وهــي: أوالً: املجــال 
املعــريف، وثانيــًا: املجــال الوجــداين، وثالثــًا: املجــال احلركــي. أمــا املجــال املعــريف فهو تصنيـــف 
ــة  ــه بلــوم عــام 1956امليــالدي يشــمل األهــداف التــي تتضمنهــا العملي ــًا صنّف مشــهور عاملي
التعليميــة والتعلميــة، إذ تتعلــق أهــداف هــذا املجــال باكتســاب املتعلــم املعرفــة واملعلومــات 
العلميــة وتنميــة القــدرات واملهــارات يف اســتخدام هــذه املعرفــة العلميــة )راجــع فاضــل 
ــي  ــاس، د.ت: 296؛ نقــاًل عــن: رمحــاين،  1395: 19( يشــمل املجــال املعــريف األهــداَف الت عب
ــر  تعــرّب عــن املعرفــة وفهمهــا وتذّكرهــا وتتضّمــن بعــض الســلوكيات  مثــل التعــرف والتذّك
ــق  ــات واحلقائ ــق باملعلوم ــا يتعّل ــم وكّل م ــاء املفاهي ــالق وبن ــري اخل ــكالت والتفك ــّل املش وح
واملعــارف الفكريــة وتطبيقاهتــا )جــان، 1427: 90(، حيـــث صنّــف بلــوم املجــال املعــريف إىل 
ســّت مســتويات عقليــة بشــكل هرمــي تراكمــي حيــث تتــدّرج هــذه املســتويات أو العمليــات 
العقليــة مــن الســهل إىل الصعــب، ومــن البســيط إىل املعّقــد، وبحيــث يتضّمــن املســتوى 
األصعــب املســتوى األبســط منــه بالــرورة، ويصبــح املســتوى األســهل متطّلبــًا ســابقًا 

ــي: ــا ي ــتويات ك ــذه املس ــص ه ــه)دروزه، 2011:  2562(. وتتلخ ــى من ــتوى األع للمس
)Knowledge مستوی التذكر )احلفظ أو املعرفة

يشــمل اســرتجاع املــادة التــي ســبق تعّلمهــا ومتّثــل أدنــى مســتويات نواتــج التعلــم وهــي 
أوىل املســتويات املعرفيــة )حييــى واملنــويف، 1995: 43( ويتضّمــن هــذا املســتوى معرفــة 
ــة  ــل املصطلحــات واإلشــارات والرمــوز االصطالحي ــات مث ــق والعمومي ــل واحلقائ التفاصي
واحلقائــق مثــل التواريــخ والوقائــع واحلــوادث، أســاء األشــخاص أو األمكنــة، ومعرفــة 
األســباب واملبــادئ والقوانــن والتعميــات والنظريــات )أبــو دقــة، 2004: 755( فيطلــب 
ــّرف و... ــال، وأن يع ــي مث ــّدد، وأن يعط ــر، وأن يع ــال: أن يذك ــبيل املث ــی س ــب عل ــن الطال م

)Bloom، 1956؛ نقــاًل عــن: دروزه، 2011: 2562(. 
)Comprehension مستوی الفهم )االستيعاب

ــث  ــكار، حي ــات واألف ــم املعلوم ــتيعاب واإلدراك وهض ــى االس ــدرة ع ــه الق ــرف بأن ُيع
يكــون الفــرد قــادرًا عــى إدراك املفاهيــم، والقواعــد، واملبــادئ، والقوانــن واألفــكار العامــة، 
وفهمهــا واســتيعاهبا وترمجتهــا إىل صيــغ مغايــرة؛ مثــال: أن يفهــم، وأن يفــرّس، وأن يعيــد 
صياغــة نــص، وأن حيــّول مــن صيغــة إىل أخــرى، وأن يرتجــم و... )Bloom، 1956؛ نقــاًل 

عــن: دروزه، 2011: 2563 ورمحــاين، 1395: 20(. 
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)Application( مستوی التطبيق

ــن  ــدة ويتضّم ــع جدي ــّم تعّلمهــا يف مواق ــي ت ــة الت ــق املعرف ــتعال أو تطبي ــى اس ــدرة ع هــو الق
التطبيــق القــدرة عــى: تطبيــق املفاهيــم واملبــادئ والتعليــات عــى مشــكالت الواقــع، تطبيــق 
القواعــد والقوانــن والنظريــات عــى مواقــف جديــدة، اســتخدام اإلجــراءات التجريبيــة 
املناســبة يف إجیــاد احللــول للمشــكالت واإلجابــة عــن األســئلة التــي تواجــه التلميــذ يف حياتــه 
اليوميــة، والصيــغ الفعليــة التــي تســـتخدم يف هـــذا املســتوى هــي: حيــّول، وحيســب، ويوّضــح، 
ويســتخلص، ويكتشــف، وينتــج، ويربــط، وحيــّل، ويســــتخدم و... )احليلــة، 1999: 162(.

)Analysis( مستوی التحليل
ويعــرف بأنــه القــدرة عــى جتزئــة املركــب أو املوقــف إىل عنــارصه، وحتليــل الــكل إىل اجلــزء 
التــي يشــتمل عليهــا، والقــدرة عــى رؤيــة التفاصيــل والعالقــات التــي تربــط فيــا بينهــا؛ مثــال: 
ــي  ــوات الت ــة إىل اخلط ــل التجرب ــا، أن حيّل ــون منه ــي تتك ــكار الت ــدة إىل األف ــل القصي أن حيل
تشــتمل عليهــا، أن يفــكك جهــازًا و... )Bloom، 1956؛ نقــاًل عــن: دروزه، 2011: 2563(.

)Synthesis( مستوی الرتكيب
وهــو عكــس التحليــل، ويعــرف بأنــه القــدرة علــی جتميــع األجــزاء يف كّل متكامــل وفــق 
مبــدأ معــن ورؤيــة النســق الــذي حيكــم بــن األجــزاء يف وحــدة واحــدة؛ مثــال: أن يصّمــم، 
أن يفــرتض، أن حيــّل يســتنتج، أن يكشــف وأن يــدرك العالقــة و... )املصــدر نفســه: 2563(.

)Evaluation( مستوی التقويم
ــم  ــا، واحلك ــا، وتقويمه ــا، ووزهن ــياء، وتقييمه ــف األش ــى وص ــدرة ع ــه الق ــرف بأن ويع
عليهــا، وإبــداء الــرأي فيهــا، مــن خــالل الرجــوع إىل حمــّكات ومعايــري معينــة صادقــة 
وموضوعيــة، ومــن ثــم اختــاذ القــرار بشــأهنا؛ مثــال: أن حيكــم عــى ديمقراطيــة املناقشــة، وأن 

ــه(. ــدر نفس ــة )املص ــة معين ــه يف قضي ــي رأي ــاري، أن يعط ــوار اجل ــم احل يقي
تعتــرب املســتويات الثــالث األولــی )التذكــر والفهــم والتطبيــق( مــن مســتويات التفكــري 
الدنيــا وكل مــن املســتويات الثــالث األخرية)التحليــل والرتكيــب والتقويــم( تعتــرب مــن 

ــا. ــري العلي ــتويات التفك مس

الطریقة
ــطة  ــة املتوّس ــة باملرحل ــة العربي ــاب اللغ ــن كت ــل متاري ــوم بتحلي ــة نق ــذه الدراس ــالل ه ــن خ م
الثانيــة للصفــن العــارش واحلــادي عــرش باعتبــاره جــزءًا مــن جمموعــة الكتــب املدرســية ملــادة 
اللغــة العربيــة التــي تــّم تأليفهــا خــالل الســنوات األخــرية يف إيــران.  وُصنِّفــت التاريــن تبعــًا 
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لتصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة؛ فتّتبــع الدراســة املنهــج اإلحصائــي بأســلوب حتليــل 

ــوی.  املحت

أداة الدراسة وصدقها وثباهتا
اســتخدمنا بطاقــة املســتويات اخلاصــة وفقــًا لتصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة بوصفهــا 
ــن  ــوازن ب ــدی الت ــل م ــن وحتلي ــا بتبي ــم قمن ــن ث ــتويات التاري ــيم مس ــّم تقس ــة فت أداة الدراس

ــا. ــكل منه ــة ل ــب املئوي ــتخراج النس ــالل اس ــن خ ــك م ــتويات وذل املس
يــكاد كل الباحثــن جیمعــون علــی صالحيــة تصنيــف بلــوم املشــهور علــی املســتوی العاملــي 
ــات  ــن ثب ــد م ــل التأك ــن أج ــدق األداة )Validity( وم ــات ص ــن إثب ــتغني ع ــه يس ــا جیعل مم
االختبــار )Reliability( تــّم عــرض اســتارة التصنيــف علــی ثالثــة مــن اخلــرباء مــن ذوي 
االختصــاص يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة فقامــوا بمــأل االســتارة خــالل أســبوع وأبــدی كل 
منهــم تقديراهتــم يف تقويــم نوعيــة مســتويات التاريــن كّلهــا؛ ثــم اســتخدمنا املعامــل املعــروف 
بـ»جمموعــة مقومــن/Interrater Reliability« وتــّم تطبيقــه علــی االســتارات مــن خــالل 
ــاتذة،  ــرات األس ــن تقدي ــًا ب ــقًا تام ــاك تناس ــن أن هن ــق م ــي SPSS للتحّق ــج اإلحصائ الربنام
 )Correlation Coefficient( فدّلــت النتائــج أهنــا حصلــت علــی قيمــة مســتوی التناســق
ــبة  ــة مناس ــر درج ــن تواف ــي تضم ــث العلم ــراض البح ــة ألغ ــي مقبول ــادل 96/. وه ــا يع م
لثباتــه حيــث تشــري إلــی أن تلــك التقديــرات علــی مســتوی عــاٍل مــن التناســق والتــالؤم دون 

وجــود اختــالف كبــري ُيذَكــر بينهــا.

حتليل البيانات
ــل  ــة لتحلي ــداف املعرفي ــوم لأله ــف بل ــق تصني ــا وف ــم تدوينه ــتارة وت ــداد االس ــا بإع - قمن
التاريــن املســتخَدمة يف كتــاب العربيــة للصفــن العــارش واحلــادي عــرش للمرحلــة املتوســطة 

ــة. الثاني
- تــّم تصنيــف التاريــن مــن حيــث نوعيــة املســتويات املعرفيــة مــن خــالل عرضهــا علــی ثالثــة 
مــن األســاتذة يف تعليــم اللغــة العربيــة للتأّكــد مــن ثبــات أداة الدراســة يف التناســق املتمّثــل بــن 

تقديراهتم. 
- ثــم قمنــا باســتخراج التكــرار والنســب املئويــة لــكل مــن املســتويات بالقيــاس إلــی غريهــا، 

وحصلنــا عــى النتائــج التاليــة: 
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عرض النتائج

بنــاءًا  علــی مــا تقــّدم رشحــه مــن مســتويات التفكــري علــی أســاس تصنيــف بلــوم لألهــداف 
املعرفيــة، قمنــا بتحليــل متاريــن كتــاب العربيــة للمرحلــة املتوســطة الثانيــة مــن خــالل 
ــن  ــة م ــة جمموع ــطة الثاني ــة املتوس ــة للمرحل ــة العربي ــب اللغ ــمل كت ــي: يش ــا ي ــيمها اىل م تقس
التاريــن املتايــزة بعضــًا عــن بعــض حيــث تقيــس بعضهــا مــدی قــدرة الطالــب علــی اســتذكار 
معلوماتــه الســابقة )مســتوی التذكــر( والبعــض اآلخــر يقيــس مــدی متّكــن الطالــب مــن فهــم 
النصــوص عنــد الرتمجــة )مســتوی الفهــم( وتعيــن املحــّل اإلعــرايب للكلــات ضمــن اجلملــة 
ــق(، أو مــدی  أو كشــف العالقــات بــن املضامــن وربطهــا بعضهــا ببعــض )مســتوی التطبي
التمّكــن مــن تركيــب مجــل جديــدة وغريهــا مــن األســئلة التــي ُتبــّن أنــواع املســتويات املعرفيــة 

املشــار إليهــا والتــي اتفــق عليهــا ثالثــة مــن اخلــرباء ذوي االختصــاص يف تعليــم اللغــة.
ــن  ــرتاوح ب ــن ت ــكل درس متاري ــی 8 دروس ول ــارش عل ــف الع ــة للص ــاب العربي ــوي كت ينط
5 إلــی 9؛ واجلــدول رقــم )1( يوّضــح كيفيــة توزيــع املســتويات املعرفيــة و النســب املئويــة:

جدول رقم 1
اإلحصاء الوصفي للنسب املئویة ملستویات بلوم املتوزعة علی متارین كتاب العربية للصف العارش  

التقويمالرتكيبالتحليلالتطبيقالفهمالتذكر 
______213التكراراتمتارين الدرس 1

النسبة 
املئوية

%33%17%50______

______134التكراراتمتارين الدرس 2

النسبة 
املئوية

13%37%50%______

______62__التكراراتمتارين الدرس 3

النسبة 
املئوية

__75%%25______

______63__التكراراتمتارين الدرس 4

النسبة 
املئوية

__%67%33______

______56__التكراراتمتارين الدرس 5

النسبة 
املئوية

__46%54%______

______17__التكراراتمتارين الدرس 6

النسبة 
املئوية

__%12%88______
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______33__التكراراتمتارين الدرس 7

النسبة 
املئوية

__%50%50______

__1__58__التكراراتمتارين الدرس 8

النسبة 
املئوية

__%36%57__%7__

__1__32528التكراراتاملجموع

النسبة 
املئوية

%5%44%49__%2__

من املالحظ يف اجلدول أعاله:
 أن عــدد التاريــن التــي تقيــس مســتوی التذكــر 3 متاريــن وهــي متّثــل 5% مــن إمجــايل أســئلة 
التاريــن املتضمنــة يف الكتــاب؛ تقيــس هــذه التاريــن مســتوی إطاللــة املتعّلــم علــی املعلومات 
ــبيل  ــی س ــارة عل ــن اإلش ــة ويمك ــية املاضي ــنوات الدراس ــالل الس ــا خ ــه تعّلمه ــبق ل ــي س الت

املثــال حيــث ُطِلــب منــه تكميــل ترمجــة اآليــات أو األحاديــث: )
ايــان  كــه  كســانی  ای  َتفَعلــوَن[:  ال  مــا  َتُقولــون  مِلَ  آَمنــوا  الذيــَن  ــا  أهيُّ ]يــا  )ألــف( 
.)6  :1396 آموزشــی،  برنامه ريــزی  و  پژوهــش  )ســازمان   . آورده ايــد،_______________ 

)ب(  تعيــن الرتمجــة الصحيحــة للمفــردات واألفعــال املســبوق تعّلمهــا وقراءهتا خــالل العام 
الــدرايس الســابق نحــو: »ُاْنُظــر إلــی مــا قــال وال تنظــر إلــی َمــن قــال«: بــه آنچــه گفتــه اســت 
ــه:  ــدر نفس ــرم □( )املص ــر□  نمی نگ ــت )ننگ ــه اس ــه گفت ــه آن ك ــرم□(  و ب ــر□ می نگ )بنگ
ــدرج يف  ــاين تن ــن الــدرس األول والث ــي ُذكــرت أمثلتهــا ضمــن متاري ــارات الت 7(. فهــذه العب
مســتوی التذكــر ألن املؤلــف ال يقصــد هبــا إال اســتذكار الطالــب معلوماتــه اآلنفــة التــي مــر 

هبــا ســابقًا والتــي تكــّررت يف طّيــات الكتــاب املــدريس .
ــًا  ــق فقــد كانــت عددهــا 25 و 28 مترين ــّدر مســتوی الفهــم والتطبي ــي تق ــن الت ــا التاري 2. أم
علــی التــوايل ويمّثــل مــا نســبته 44% ملســتوی الفهــم و49% ملســتوی التطبيــق؛ ُتعــَرف 
ــم  ــن إدراك املفاهي ــب م ــن الطال ــدی متّك ــّن م ــا ُتب ــم بأهن ــتوی الفه ــس مس ــي تقي ــن الت التاري

ــرة؛  ــغ مغاي ــی صي ــا إل وترمجته
)ألــف( ترمجــَة العبــارات التــي تتضّمــن مفــردات جديــدة مــن ضمــن متاريــن مســتوی 
ــة  ــرشاٌت؟« )للرتمج ــامل ح ــودات الع ــن موج ــة م ــن يف املئ ــُم أّن ثان ــل تعل ــو: »ه ــم، نح الفه
إلــی الفارســية( )ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی آموزشــی، 1396: 6( حيــث يتعّلــم الطالــب 

ــص. ــن الن ــا ضم ــدة ويرتمجه ــة اجلدي ــام العربي األرق
)ب( متييــز اجلملــة الصحيحــة مــن غــري الصحيحــة حســب النــص أو حســب املوقــع ممــا يــدّل 
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علــی مــدی مقــدرة املتعّلــم علــی فهــم النــص، نحــو:

ــة، كمهرجــان األزهــار ومهَرجــان األفــالم«: ص □   غ □   »املهرجــان احتفــاٌل بمناســبة مجيل
)املصــدر نفســه: 31(.

)ج( ما يتمّثل عند ربط املفردات باملعاين املنسجمة هلا، نحو: 
1- ُمكّيف اهلواء                  ○ فاكهة يأكلها الناُس جمّففًة وغري جمّففة

2- املِشِمش                          ○ ما ليس مفتوحًا؛ بل مسدودًا           
3- امُلغَل                                ○ جهاٌز للخالص من حرارة الصيف          )املصدر نفسه(

فمثــل هــذه التاريــن تكــون علــی مســتوی الفهــم ألهنــا ترّكــز علــی مــدی إدراك املعلومــة 
وفهمهــا واســتيعاهبا.

 أمــا التاريــن التــي تالئــم مســتوی التطبيــق فهــي مــا ختتــرب الطالــب يف اســتخدام املفاهيــم 
وتطبيــق املعرفــة التــي تــم تعّلمهــا يف مواضــع جديــدة:

ــات  ــن الكل ــة م ــن جمموع ــادة م ــن الكلــات املرتادفــة واملتض ــتخراج وتعي ــف( اس )أل
نحــو: »أنــزل/ أصبــح/ حفلــة/ َرَفــَع/ ُصعــود/ صــار/ ُحجــرة/ ِمهَرجــان/ ُنــزول/ ُغرفــة« 
)ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی آموزشــی، 1396: 31( حيــث مــن املتوّقــع فهــم املعــاين 
لــكل مــن املفــردات أوالً ثــم تطبيقهــا ضمــن جمموعــات مــن املفــردات املرتادفــة أو املتخالفــة.
)ب( التاريــن التــي تقصــد اســتخدام وتطبيــق القواعــد الرصفيــة والنحويــة علــی العبــارات 

اجلديــدة، نحــو: 
»ترجم اجلمل التالية، وعّن الفعل املتعدي:

1- النّاس نيام؛ فإذا ماتو انَتبهوا:_____ _________
2- شاَهد الناُس سقوط األساك من الساء: ______«

)املصدر نفسه: 32(.
 أو ما نالحظ يف األمثلة اآلتية:

»ترِجم اآليات واألحاديث، ثّم َضْع خطًا حتت اجلار واملجرور واذكر عالمة اجلّر:
م ِمن الّصاحِلَن[: ____________________ 1- ]وأْدَخلناُهم يف َرمْحَتِنا إهنَّ

2- أَدُب املرء خرٌي ِمن َذَهبِه: _______________________« )املصدر نفسه: 32(
تتعلــق مثــل هــذه التاريــن بمســتوی الفهــم مــن جهــة إذ املطلــوب ترمجــة العبــارات 
وإدراكهــا أوالً ثــم تقــّدر مســتوی التطبيــق مــن جهــة ثانيــة حيــث يقــوم الطالــب باســتخدام 

ــدة.     ــع جدي ــف يف مواض ــة الص ــا يف قاع ــي تلّقاه ــة الت ــة والنحوي ــد الرصفي القواع
ــه ال  ــن أن ــا؛ يف ح ــن كّله ــن التاري ــبته 2% م ــب نس ــتوی الرتكي ــس مس ــد يقي ــن واح متري
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يوجــد أي متريــن يقيــس مســتوی التحليــل والتقويــم؛ فمــن أمثلــة التاريــن املتعلقــة بمســتوی 
التحليــل علــی ســبيل املثــال هــي أســئلة التحليــل الــرصيف للكلــات التــي ال نجــد هلــا موضعــًا 
ــم   يف التاريــن ضمــن الكتــاب كــا أنــه ال نجــد ملســتوی التقويــم موضعــًا، كــا يطالــب املتعّل
بتقييــم مســتوی جــودة العبــارات؛ ويتمّثــل مســتوی الرتكيــب عندمــا حيــاول الطالــب جتميــع 
ــز  ــة رم ــا كتاب ــل، منه ــن قب ــا م ــودًا هب ــون معه ــدة دون أن يك ــارات جدي ــاء عب ــزاء وإنش األج
ــع مــن  ــن الراب ــه ضمــن  التمري ــي يكتمــل ب اجلــدول مــن خــالل الكشــف عــن املفــردات الت

ــاب صفحــة 95.     ــن الــدرس الثامــن للكت متاري
ــن يف  ــن التاري ــتوی كل م ــة مس ــم 2 لنوعي ــدول رق ــظ يف ج ــبق، نالح ــا س ــى م ــاًء ع وبن
ــه كان عــى مســتوی الفهــم والتطبيــق حمــّط االهتــام أيضــًا:  كتــاب الصــف احلــادي عــرش أن

جدول رقم 2
اإلحصاء الوصفي للنسب املئویة ملستویات بلوم املتوزعة علی متارین كتاب العربية للصف احلادي عرش 
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النسبة 
املئوية

__49%%51______

حيــث تكــّررت التاريــن التــي تقيــس مســتوی الفهــم 37 مــرًة ومّثلــت مــا نســبته 49% وبلــغ 
ــوع  ــن جمم ــبته 51% م ــا نس ــي م ــًا وه ــق 39 مترين ــتوی التطبي ــّن مس ــي تب ــن الت ــدد التاري ع
التاريــن بمالحظــة أن ال توجــد أســئلة تعــزی إلــی باقــي املســتويات املعرفيــة وفــق تصنيــف 

بلــوم.

مناقشة النتائج
حرصنا يف هذه الدراسة اإلجابة عن سؤالن: 

الســؤال األول: كيــف توّزعــت املســتويات املعرفيــة علــی متاريــن كتــاب العربيــة للصفــن 
العــارش واحلــادي عــرش وفــق تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفية؟ ومــا مــدی التناســق والتوازن 

بــن هــذه املســتويات املعرفيــة مــن املســتوی األدنــی إلــی األعلــی؟
ــف  ــّم تألي ــي ت ــداَف الت ــة األه ــن املعرفي ــتويات التاري ــب مس ــل تناس ــاين: ه ــؤال الث الس

ــا؟   ــن أجله ــرش م ــادي ع ــارش واحل ــف الع ــدريس للص ــة امل ــاب العربي كت
تبــّن مــن خــالل التحليــل اإلحصائــي للبيانــات املســتخرجة مــن النســب املئويــة التــي تقيــس 

نوعيــة املســتويات املعرفيــة ألســئلة التاريــن :
ــتويات  ــی املس ــز عل ــاك تركي ــث هن ــوازن؛ حي ــو مت ــی نح ــتويات عل ــع املس ــّم توزي  مل يت
املعرفيــة املتدنيــة )الفهــم والتطبيــق علــی وجــه اخلصــوص( أي مــا يعــادل  %93 مــن متاريــن 
ــرش بالقيــاس إلــی  ــن متاريــن كتــاب الصــف احلــادي ع ــارش و100%م ــف الع كتــاب الص
املســتويات املعرفيــة العليــا )التحليــل والرتكيــب والتقويــم( إذ هنــاك جمــّرد متريــن واحــد مــن 
كل أســئلة التاريــن يف الكتابــن يقــّدر مســتوی مــن املســتويات العليــا أي مســتوی الرتكيــب؛ 
ــة إلــی فهــم النصــوص  ــدّل هــذه النتيجــة أن اســتحضار املعلومــات الســابقة باإلضاف وقــد ت
ــف  ــن تألي ــاة م ــداف املتوخ ــب األه ــع يف ُصل ــا تق ــور عليه ــات املعث ــق املعلوم ــة وتطبي العربي

ــة. ــاب العربي كت
 ينــّص علــی ذلــك مــا ُذكــر يف مقدمــة كل مــن الكتابــن بــأن موقــف أعضــاء جلنــة التأليــف 
هــو: »تنميــة املهــارات اللغويــة مــن أجــل تقويــة فهــم النصــوص القرآنيــة والدينيــة، ومســاعدة 
ــم  ــل يف فه ــاب يتمث ــف الكت ــن تألي ــس م ــدف الرئي ــية؛ فاهل ــة الفارس ــم اللغ ــالب يف تعّل الط
النصــوص العرييــة والســيا القــرآن الكريــم وباقــي النصــوص الدينيــة مثــل األحاديــث 
واألدعيــة ونصــوص األدب الفــاريس املمزوجــة باملفــردات العربيــة« )ســازمان پژوهــش 



23جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثالثة، العدد اخلامس، خریف وشتاء 1440/1397
وبرنامــه ريــزي آمــوزيش، 1396: الــف(. وعلــی أســاس ذلــك، يمكــن تفســري هــذه النتيجــة 
مــن جهــة أن نوعيــة املســتويات املعرفيــة املتوزعــة علــی التاريــن وإن كان توزيعهــا توزيعــًا غري 
ــة للصــف العــارش  ــاب العربي ــّم تأليــف كت ــي ت ــوازن ومتعــادل فإهنــا تراعــي األهــداف الت مت
ــی  ــزة عل ــن املرتك ــئلة التاري ــون أس ــي أن تك ــن الطبيع ــث م ــا حي ــن أجله ــرش م ــادي ع واحل
مســتوی الفهــم والتطبيــق يف خدمــة األهــداف التــي يعكــف أصحاهبــا علــی تنميــة مهــارات 
الطــالب يف ترمجــة وفهــم النصــوص العربيــة؛ ومــن جهــة أخــری فــإن هــذا االختــالف 
الشاســع بــن مســتويات التاريــن املعرفيــة بــا فيهــا مــن إمهــال املســتويات العليــا مثــل التحليــل 
والرتكيــب والتقويــم قــد يكــون دليــاًل علــی أن أســئلة متاريــن الكتــاب ليســت وحــدة متكاملــة 
وال تالئــم باقــي املهــارات اللغويــة مثــل االســتاع واملحادثــة والكتابــة. فبالرغــم مــن وجــود 
ــة بحيــث ظهــرت ضمــن  ــوان »حــوارات« خّصصــت لالســتاع واملحادث وحــدات حتــت عن
تدريبــات ممارســة الــكالم مــن خــالل املحادثــات الثنائيــة، إاّل أن الباحــث ال جیــد هلــذه 
التدريبــات موضعــًا لتعليمهــا علــی نحــو ممنهــج كــا ال جیــد هلــا أســئلة ضمــن التاريــن تقيــس 
ــی  ــة عل ــف املرتتب ــن الضع ــن مواط ــة م ــذه النقيص ــدو أن ه ــتاع ويب ــة أو االس ــارة املحادث مه
ــا  ــًا باعتباره ــب( أيض ــتوی الرتكي ــاء )مس ــة واإلنش ــارة املحادث ــي مه ــث ال تغّط ــن حي التاري
مــن املســتويات املعرفيــة العليــا؛ فالرتكيــز املتعّمــد علــی الرتمجــة وفهــم النــص بــارز يف طيــات 
الكتابــن ممــا جیعــل باقــي الوحــدات ال تنســجم مــع أســئلة التاريــن أحيانــًا. وباإلضافــة 
إلــی »حــوارات« يمكــن اإلشــارة إلــی قســم آخــر حتــت عنــوان »البحــث العلمــي« يف هنايــة  
الــدروس حيــث يطاَلــب مــن خــالل عــدد منهــا أن يكتــب الطالــب بالعربيــة حــول موضــوٍع 
مــا )ُينَظــر: كتــاب العربيــة للصــف احلــادي عــرش للعلــوم اإلنســانية، 1396: 25 و62 
ــة  ــة ممنهج ــات تعليمي ــود تدريب ــدم وج ــة لع ــة العربي ــودًا بالكتاب ــون معه و75(. دون أن يك

ــاب يتــدّرب عليهــا. ضمــن الكت
 وأخــريًا يمكــن القــول إنــه تغــرّيت األهــداف املتوخــاة مــن الكتــب املدرســية ملــادة اللغــة 
العربيــة باملرحلــة املتوســطة يف املــدارس اإليرانيــة حيــث صــارت ترتكــز علــی الرتمجــة وفهــم 
ــي تقــّدر  ــن الت ــارات والتاري ــة االختب ــًا فتغــرّيت مــن جّراءهــا نوعي ــكازًا ملفت النصــوص ارت
املســتوی املعــريف عنــد التالمــذة اإليرانيــن؛ ويبــدو أن يكــون هلــذا االجتــاه املتغــرّي آثــاٌر ســوف 
نلمســها خــالل الســنوات القادمــة لــدی طلبة فــرع اللغة العربيــة وآداهبــا باجلامعــات اإليرانية. 
تتناســب نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة رشــيدي وراغ نــژاد)1395( يف أن متاريــن 
كتــب اللغــة الفارســية باملــدارس اإليرانيــة تشــمل املســتويات املعرفيــة الدنيــا أكثــر بكثــري مــن 
غريهــا كــا تنســجم النتائــج أيضــًا مــع مــا توّصلــت إليهــا دراســة نيك بخــش)1387( حيــث 
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تشــري إلــی أنــه تتــم عمليــة التعليــم ونقــل املعلومــات مــن كتــب اإلنجليزيــة املدرســية للمرحلة 
ــا  ــم مرتكــزة علــی املســتويات الدني ــی املتعّل ــران إل ــة يف إي ــة اإلعدادي ــة واملرحل ــة الثانوي الثاني
ــة فيهــا؛ ويف ســياق متواصــل  النعــدام التناســق بــن األهــداف واألنشــطة واألســئلة املتضمن
أّيــدت دراســة Razmjoo )2012( وقنــربي )1392( علــی أنــه حتتــل املســتويات املعرفيــة 
 »Top Notch«و »Interchange Coursebooks« ــز األكــرب مــن متاريــن كتــب الدنيــا احلّي

املســتخدمة حاليــًا يف معظــم معاهــد تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة يف إيــران. 

التوصيات
تطويــرًا ملحتــوی الكتــب املدرســية يف تعليــم اللغــات األجنبيــة باملــدارس واجلامعــات اإليرانية 
ومنهــا اللغــة العربيــة علــی وجــه اخلصــوص يوصــی للمؤلفــن وأعضــاء جلنــة تأليــف الكتــب 

املدرســية :
ــل  ــو التحلي ــا نح ــة علي ــتويات معرفي ــس مس ــوی درايس يقي ــداد حمت ــر بإع ــام األكث االهت
والرتكيــب والتقويــم. وهــذه العمليــة ال تتــّم كــا ينبغــي هلــا إال إذا توافــرت الظــروف املؤاتيــة 
ــن  ــة م ــم اإليراني ــة والتعلي ــا وزارة الرتبي ــدر أن تتبنّاه ــة جی ــوط عريض ــاذ خط ــالل اخت ــن خ م
أجــل ترقيــة مســتوی تعليــم اللغــة العربيــة باملــدارس باعتبارهــا لغــة أجنبيــة _باملعنــی الدقيــق 
للكلمــة_ يتــّم إتقاهنــا ضمــن اكتســاب مهــارات لغويــة متكاملــة تتعلــق بمختلــف املســتويات 

املعرفيــة شــأَن باقــي اللغــات األجنبيــة يف كافــة أرجــاء العــامل.  
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ساجد زارع*1، علی اصغر کارگر2 
1- استادیار بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد، ایران.

2- استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه هنر شیراز، ایران.

چكيده
تماریــن کتاب هــای درســی در آمــوزش زبــان جایــگاه ویــژه ای دارنــد، زیــرا بــه وســیله آن ســنجش 
توانــش و کنــش زبانــی دانش آمــوزان بــرای معلــم امکان پذیــر اســت. از ایــن رو چگونگــی ســواالت 
ــمار  ــه ش ــی ب ــوای درس ــت محت ــنجش کیفی ــای س ــه معیاره ــی از جمل ــاب درس ــر کت ــن در ه تماری
مــی رود. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا بــه بررســی ســواالت تماریــن موجــود 
ــوم  ــناختی بل ــدی ش ــاس طبقه بن ــر اس ــطه ب ــم دوره دوم متوس ــم و یازده ــه ده ــی پای ــاب عرب در کت
ــن  ــاس آن تماری ــر اس ــه ب ــد ک ــش می باش ــزار پژوه ــوم اب ــناختی بل ــدی ش ــت. طبقه بن ــه اس پرداخت
ــا  ــن ب ــده شــده در تماری ــک از ســطوح شــناختی پراکن ــزان درصــد هــر ی ــدی و می ــاب طبقه بن دو کت
ــتر  ــه بیش ــد ک ــان می ده ــش نش ــج پژوه ــد. نتای ــتخراج گردی ــاری SPSS اس ــزار آم ــتفاده از نرم اف اس
ــب و  ــل و ترکی ــا تحلی ــه ب ــه در مقایس ــرار دارد ک ــرد ق ــم و کارب ــطح فه ــن در دو س ــواالت تماری س
ــطوح  ــی س ــد. پراکندگ ــمار می رون ــه ش ــوم ب ــدی بل ــناختی در طبقه بن ــن ش ــطوح پایی ــی از س ارزیاب
شــناختی تماریــن بــه شــکل ناهمگــن می باشــد و ایــن نشــان می دهــد کــه ترجمــه عبارت هــا و فهــم 

متــون مــورد توجــه نویســندگان بــوده اســت. 

واژگان کليدی: کتاب های درسی، طبقه بندی بلوم، سطوح شناختی، فهم، کاربرد.
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Abstract
The exercises of language learning textbooks are of great importance 
since they can be used to evaluate the learners’ performance and even 
competence. Hence, evaluating the textbooks embraces the investigation 
of their exercises. They are usually included among the criteria of 
language teaching textbooks. Accordingly, the present study attempted 
to evaluate the exercises of tenth and eleventh grade Iranian high 
school Arabic textbooks on the basis of Bloom’s cognitive taxonomy. 
The taxonomy was in fact the instrument applied in this research to 
classify and quantify each type of cognitive level in the exercises of 
the textbooks. The results indicated that comprehension and application 
levels were more frequent than higher levels of analysis, evaluation and 
creation. It suggested that the authors of the textbooks focused more on 
the translation of the existed expressions and comprehension of texts.

Keywords: Bloom’s taxonomy, cognitive levels, Textbook, 
comprehension, application.
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