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 -1أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة يزد ،إیران.
 -2أستاذ مساعد يف قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة شرياز للفنون ،إيران.
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ّ
حتتــل متاريــن الکتــب املدرســية مکانــة مم ّيــزة يف تعليــم اللغــة ،إذ متکّــن املع ّلــم مــن معرفــة الکفــاءة واألداء
اللغــوي للطلبــة؛ وتعتــر کيفيــة التامريــن يف کل کتــاب مــن قبيــل املعايــر التــي تُبـ ّـن مــدی جــودة املحتــوی
الــدرايس؛ هتــدف هــذه الدراســة إلــی حتليــل متاريــن کتــاب اللغــة العربيــة للصفــن العــارش واحلــادي عــر

ـم اســتخدام أســلوب
للمرحلــة املتوســطة الثانيــة يف ضــوء مســتويات تصنيــف بلــوم ( )Bloomاملعرفيــة؛ وقــد تـ ّ
حتليــل املحتــوی منهجـ ًا للبحــث کــا ُاسـ ِ
ـتخدم تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة کأداة الدراســة ،حيــث ُصنّفت

ـم اســتخراج النســب املئويــة لــکل مــن املســتويات التــي توزّ عــت علــی التامريــن
متاريــن الکتابــن وفــق ذلــك فتـ ّ
مــن خــال برنامــج  .SPSSواســتنتجت الدراســة أن القســط األوفــر مــن التامريــن تقــوم علــی أســاس الفهــم

والتطبيــق ،ومهــا مــن مهــارات مســتويات التفکــر الدنيــا بالقيــاس إلــی التحليــل والرتکيــب والتقويــم وفــق
ـم توزيــع مســتويات التامريــن املعرفيــة علــی نحــو غــر متعــادل ممــا يـ ّ
ـدل علــی أن
ـم تـ ّ
تصنيــف بلــوم؛ ومــن ثـ ّ
ترمجــة العبــارات إلــی الفارســية وفهــم النصــوص كانــت موضــع اهتــام وأولو ّيــة املؤ ّلفــن.

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

* الكاتب املسؤولzare.sajed@yazd.ac.ir :
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التمهيد
إن الکتــاب املــدريس يم ّثــل دور ًا حموريــ ًا يف «عمليــة التعليــم والتع ّلــم» يف البــاد _بــکل

مــا حتمــل العبــارة مــن معنــی_ إذ لــه أثــر مبــارش يف حتديــد مناهــج التدريــس وکيفيــة إرســال
املعلومــات للمتعلمــن؛ ألنــه «مصــدر تعليمــي يلتقــي عنــده ّ
کل مــن املع ّلــم واملتع ّلــم علــی حدّ
ســواء؛ فهــو يم ّثــل بالنســبة للمتع ّلــم أساسـ ًا باقيـ ًا لعمليــة تع ّلــم منظمــة ومتسلســلة ،وأساسـ ًا
دائـ ًا لتعزيــز هــذه العمليــة ،وهلــذا فهــو ليــس جمـ ّـرد وســيلة تعليمية مســاعدة بــل رکيزة أساســية
ويوجــه املتعلــم إىل
يف العمليــة التعلميــة الرتبويــة ،إذ يقــدّ م اإلطــار املنهجــي للــادة الدراســية
ّ
مــا سيدرســه مــن معلومــات ومعــارف» (دحــان .)2878 :2014 ،تکمــن أمهيــة الکتــاب
املــدريس کونــه مصــدر ًا مــن مصــادر تع ّلــم الطالــب وتقويمــه وحصولــه علــی املعلومــات،
باإلضافــة إلــی ســهولة اســتخدامه وق ّلــة تکاليفــه إذا مــا قــورن باملصــادر املعرفيــة األخــری.
(رمضــان األغــا )452 :2004 ،فيؤکّــد الکثــر مــن الباحثــن علــی أن االختيــار الدقيــق
للمــواد املتضمنــة يف الکتــب املدرســية يعـ ّـر عــن حاجــات املتع ِّلمــن واألهــداف واملناهــج
والقيــم املتوخــاة مــن الربنامــج التعليمــي (.)Cunningsworth 1995: 7
وحتليــل الکتــب املدرســية مفيــد جــدّ ًا يف تطويــر املع ّلمــن ويف تنميتهــم املهنيــة أيضـ ًا .فــإن
حتليــل الکتــاب املــدريس وتقييمــه «يســاعد أصحــاب التعليــم يف اختــاذ رؤی جيــدة ونافعــة
وفقــ ًا لطبيعــة املــادة الدراســية» ( Razmjoo, 2012: 172و .)Kazempourfardهــذا ومــن
جهــة أخــری ُيعتــر االهتــام برتبيــة العقــل اإلبداعــي والف ّعــال عنــد املتع ّلــم مــن القضايــا اهلامة
األخــری التــي کانــت والتــزال تؤکــد عليهــا ضمــن عمليــة التعليــم دائـ ًا .فمــن املالحــظ ومنذ
ســنوات أنــه يميــل الباحثــون واجلهــات املعنيــة بالرتبيــة والتعليــم إلــی حتليــل املــواد الدراســية
املســتخدمة يف النظــام التعليمــي علــی أســاس االختبــارات والتصنيفــات العلميــة املشــهورة
التــي ُيعــرف هبــا يف األوســاط العلميــة.
مــن هــذا املنطلــق ،فــإن تصنيــف بلــوم ( )Bloomوزمالئــه مــن أکثــر التصنيفــات
اســتخدام ًا وشــيوع ًا لألهــداف التعليميــة (الشــهري )18 :1429 ،إذ يمکــن اســتخدامه
يف حتليــل ّ
کل عمــل تعليمــي ذي صلــة بالکتــب املدرســية وال ّطــاب الدارســن يف الفــروع
املختلفــة باملــدارس واجلامعــات.
ـم تصنيــف بلــوم بالتغــرات التــي تطــرأ علــی ســلوك املتع ّلمــن ونواتــج التع ّلــم بصــورة
هيتـ ّ
ـم فإنــه ال يفيــد املع ّلــم فقــط يف عملــه  ،بــل
إجرائيــة نتيجــة مرورهــم بخــرة تعليميــة ،ومــن ثـ ّ
ومصممــي االختبــارات يف حتديــد اخلطــوط الرئيســة لعلمهــم وقــد
يفيــد واضعــي املناهــج
ّ
کان الغــرض الرئيــس لعمــل هــذا التصنيــف قيــاس وتقويــم املخرجــات التعليميــة لــدی

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 13 1440/1397
التالميذ(قنديــل)59 :1993 ،؛ حيــث صنّــف بلــوم األهــداف يف جمــاالت ثالثــة منهــا :املجــال

املعــريف ،واملجــال الوجــداين ،واملجــال احلركــي .أمــا املجــال الــذي ســيكون موضــع دراســتنا
ويتضمــن هــذا املجــال األهــداف التــي
هــو املجــال املعــريف الــذي يشــمل األهــداف املعرفيــة،
ّ
ـت مســتويات يف هــذا املجــال هــي عــى الرتتيب
تر ّكــز عــى الناحيــة الفكريــة ،ووضــع بلـــوم سـ ّ
(مســـتوى التذكــر ،والفهــم ،والتطبيــق ،والتحليــل ،والرتكيــب والتقويم) (کرامــة3 :2006 ،؛
نق ـ ً
ا عــن :رمحــاين .)13 :1395
فقــد اســتخدمنا يف هــذه الدراســة تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة وذلــك لتحليــل متارين
الکتــاب املــدريس ملــادة اللغــة العربيــة بــا هلــا مــن تأثــر يف إثــارة اهتــام الطلبــة بموضــوع
ـم تدريــس کل
الــدروس وتقديــر مــدی القــدرة اللغويــة لدهيــم التــي يتـ ّ
ـزودون هبــا بعــد أن يتـ ّ
درس؛ وحتــاول هــذه الدراســة اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
توزعــت املســتويات املعرفيــة علــی متاريــن کتــاب العربيــة للصفــن العــارش واحلــادي
 کيــف ّعــر وفــق تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة؟ مــا مــدی التناســق والتــوازن بــن هــذه
املســتويات املعرفيــة مــن املســتوی األدنــی إلــی األعلــی؟
ـم تأليــف الکتــاب املــدريس ملــادة
 هــل تناســب مســتويات التامريــن املعرفيــة األهـ َـداف التــي تـ ّ
اللغــة العربيــة للصــف العــارش واحلــادي عــر مــن أجلهــا؟
الدراسات السابقة
تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة علــی دراســة وتقويــم
لقــد اســتمدّ کثــر مــن الباحثــن
َ
األســئلة والکتــب املدرســية حيــث هنــاك دراســات جــرت خــال الســنوات األخــرة ويف
هــذا املجــال نشــر إلــی مــا يــأيت:
 رمحــاين واآلخــرون ()1395؛ اســتهدفت هــذه الدراســة حتليــل أســئلة االمتحانــات النهائيةملــادة اللغــة العربيــة يف العــام الــدرايس 1395ه.ش وفــق مســتويات بلــوم املعرفيــة للوقــوف
علــی مــدی مناســبة تلــك األســئلة ألهــداف الکتــب املدرســية ملــادة اللغــة العربيــة؛ فب ّينــت
نتيجــة الدراســة أهنــا تشــمل املســتويات املعرفيــة الدنيــا کالفهــم والتطبيــق أمــا املســتويات
العليــا کالرتکيــب والتقويــم فــکان الرتکيــز عليهــا ضئيــ ً
ا وخلصــت الدراســة إىل أن هــذه
األســـئلة ال تســاعد املتعلمــن عــى تطويــر مهــارات التفكــر العليــا.
 ديــورس وجعفــري کهــر ()1393؛ تناولــت هــذه الدراســة املقـ ّـر َر الــدرايس لقســم تعليــماللغــة اإلنجليزيــة ملرحلتــي اإلجــازة واملاجســتري يف النظــام التعليمــي اإليــراين يف ضــوء
تصنيــف بلــوم املعــدّ ل مســتهدفة حتديــد مــدی مت ّثــل مســتوياته املعرفيــة ضمــن الربامــج
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الدراســية؛ وأوضحــت النتائــج أن املســتوی األکثــر تکــرار ًا هــو مســتوی الفهــم وأن نســبة
مســتويات التفکــر الدنيــا ّ
حتتــل ح ّيــز ًا أکثــر مــن املســتويات العليــا جــدّ ًا.
 رشــيدي وراغ نجــاد ()1393؛ حيــث اســتعرض الباحثــان تقويــم حمتــوی کتــب اللغــةالفارســية التــي تســتخدم لتعليــم الناطقــن بغريهــا وفــق تصنيــف بلــوم املعــدّ ل؛ فد ّلــت نتائــج
ـم علــی
الدراســة أن مــدی توزيــع املســتويات املعرفيــة علــی متاريــن الکتــب املدروســة مل يتـ ّ
نحــو متــوازن حيــث تشــمل املســتويات الدنيــا أکثــر مــن غريهــا.
تعرضــت هــذه الدراســة لتحليــل کتــب
  Razmjooو)2012( Kazempourfard؛ ّتعليــم اللغــة اإلنجليزيــة « »Interchange Coursebooksاملســتخدمة بمعظــم أقســام
اللغــة اإلنجليزيــة يف اجلامعــات اإليرانيــة ومعاهــد تعليــم اللغــة وفــق تصنيــف بلــوم املعــدّ ل؛
أوضحــت النتائــج أن مســتوی مهــارات التفکــر الدنيــا الثــاث يتغ ّلــب علــی حمتــوی الکتــب
وهنــاك اختالفـ ًا الفتـ ًا يف مــدی النســب املئويــة ملســتويات األهــداف املعرفيــة باإلضافــة إلــی
عــدم اشــتامل الکتــب علــی مســتوی التفکــر مــا وراء املعــريف.
 نيــك بخــش ()1387؛ تناولــت الباحثــة مــن خــال رســالة املاجســتري دراســة کتــباإلنجليزيــة املدرســية للمرحلــة الثانيــة الثانويــة واملرحلــة اإلعداديــة يف إيــران يف ضــوء
تصنيــف بلــوم املعــدّ ل لألهــداف املعرفيــة حيــث قامــت باملوازنــة بــن الکتابــن علــی أســاس
ذلــك؛ فتبـ ّـن أنــه بالرغــم مــن عــدم الرتکيــز علــی اجتــاه التع ّلــم الببغــاوي إال أ ّنــه تتــم عمليــة
التعليــم ونقــل املعلومــات إلــی املتع ّلــم علــی املســتويات الدنيــا النعــدام التناســق بــن
األهــداف واألنشــطة واألســئلة املتضمنــة فيهــا.
 قنــري ()1392؛ لقــد اســتعرضت الدراســة وهــي مطبوعــة ضمــن رســالة ماجســتريبجامعــة شــراز املســتويات املعرفيــة املتوزعــة علــی أســئلة متاريــن جمموعــة کتــب تعليــم
اللغــة اإلنجليزيــة املعنونــة بـــ« »Top Notchوفــق تصنيــف أندرســون ()Anderson
وکرائــول()Krathwohl؛ أظهــرت النتائــج أن املســتويات الدنيــا کانــت حمـ ّ
ـط اهتــام املؤلفــن
ّ
واحتــل مســتوی «الفهــم» النســبة املئويــة األکــر.
بالنســبة لغريهــا
فيبــدو علــی حســب مــا جت ّلــی للباحثــن أن هــذه الدراســة يف حــدّ ذاهتــا متتــاز بأهنــا ّأول
ممارســة علميــة يف إيــران تتنــاول مــدی مراعــاة متاريــن کتــب العربيــة املدرســية باملرحلــة
املتوســطة الثانيــة للمســتويات املعرفيــة يف ضــوء تصنيــف بلــوم لألهــداف التعليميــة.
ّ
حتليل متارين کتاب العربية للصفني العارش واحلادي عرش للمرحلة املتوسطة الثانية ...
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تصنيف بلوم
لقــد ُو ِضــع تصنيــف بلــوم لألهــداف الرتبويــة يف ثــاث جمــاالت رئيســة وهــي :أوالً :املجــال
املعــريف ،وثانيـ ًا :املجــال الوجــداين ،وثالثـ ًا :املجــال احلركــي .أمــا املجــال املعــريف فهو تصنيـــف
مشــهور عاملي ـ ًا صنّفــه بلــوم عــام 1956امليــادي يشــمل األهــداف التــي تتضمنهــا العمليــة
التعليميــة والتعلميــة ،إذ تتعلــق أهــداف هــذا املجــال باكتســاب املتعلــم املعرفــة واملعلومــات

العلميــة وتنميــة القــدرات واملهــارات يف اســتخدام هــذه املعرفــة العلميــة (راجــع فاضــل

عبــاس ،د.ت296 :؛ نق ـ ً
ـداف التــي
ا عــن :رمحــاين )19 :1395 ،يشــمل املجــال املعــريف األهـ َ
وتتضمــن بعــض الســلوكيات مثــل التعــرف والتذ ّکــر
تعـ ّـر عــن املعرفــة وفهمهــا وتذکّرهــا
ّ
وحـ ّـل املشــکالت والتفکــر اخلــاق وبنــاء املفاهيــم ّ
وکل مــا يتع ّلــق باملعلومــات واحلقائــق

واملعــارف الفکريــة وتطبيقاهتــا (جــان ،)90 :1427 ،حيـــث صنّــف بلــوم املجــال املعــريف إىل
ـدرج هــذه املســتويات أو العمليــات
سـ ّ
ـت مســتويات عقليــة بشــكل هرمــي تراکمــي حيــث تتـ ّ
يتضمــن املســتوى
العقليــة مــن الســهل إىل الصعــب ،ومــن البســيط إىل املع ّقــد ،وبحيــث
ّ
األصعــب املســتوى األبســط منــه بالــرورة ،ويصبــح املســتوى األســهل متط ّلبــ ًا ســابق ًا
للمســتوى األعــى منــه(دروزه .)2562 :2011 ،وتتلخــص هــذه املســتويات كــا يــي:
مستوی التذکر (احلفظ أو املعرفة )Knowledge
يشــمل اســرجاع املــادة التــي ســبق تع ّلمهــا ومت ّثــل أدنــى مســتويات نواتــج التعلــم وهــي
ویتضمــن هــذا املســتوى معرفــة
أوىل املســتويات املعرفيــة (حييــى واملنــويف)43 :١٩٩٥ ،
ّ
التفاصیــل واحلقائــق والعمومیــات مثــل املصطلحــات واإلشــارات والرمــوز االصطالحیــة
واحلقائــق مثــل التواریــخ والوقائــع واحلــوادث ،أســاء األشــخاص أو األمكنــة ،ومعرفــة
األســباب واملبــادئ والقوانــن والتعمیــات والنظریــات (أبــو دقــة )755 :2004 ،فيطلــب
مــن الطالــب علــی ســبيل املثــال :أن يذکــر ،وأن يعــدّ د ،وأن يعطــي مثــا ،وأن يعـ ّـرف و...
(1956 ،Bloom؛ نقــ ً
ا عــن :دروزه.)2562 :2011 ،
مستوی الفهم (االستيعاب )Comprehension
ُيعــرف بأنــه القــدرة عــى االســتيعاب واإلدراك وهضــم املعلومــات واألفــكار ،حيــث
يكــون الفــرد قــادر ًا عــى إدراك املفاهيــم ،والقواعــد ،واملبــادئ ،والقوانــن واألفــكار العامــة،
يفــر ،وأن يعيــد
وفهمهــا واســتيعاهبا وترمجتهــا إىل صيــغ مغايــرة؛ مثــال :أن يفهــم ،وأن ّ
صياغــة نــص ،وأن حيـ ّـول مــن صيغــة إىل أخــرى ،وأن يرتجــم و1956 ،Bloom( ...؛ نق ـ ً
ا
عــن :دروزه 2563 :2011 ،ورمحــاين.)20 :1395 ،

16
مستوی التطبيق ()Application
ويتضمــن
ـم تع ّلمهــا يف مواقــع جديــدة
ّ
هــو القــدرة عــى اســتعامل أو تطبيــق املعرفــة التــي تـ ّ
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
ويوضــح،
اليوميــة ،والصيــغ الفعليــة التــي تســـتخدم يف هـــذا املســتوى هــي :حيـ ّـول ،وحيســب،
ّ
ويســتخلص ،ويكتشــف ،وينتــج ،ويربــط ،وحيـ ّـل ،ويســــتخدم و( ...احليلــة.)162 :1999 ،
مستوی التحليل ()Analysis
ويعــرف بأنــه القــدرة عــى جتزئــة املرکــب أو املوقــف إىل عنــارصه ،وحتليــل الــكل إىل اجلــزء
التــي يشــتمل عليهــا ،والقــدرة عــى رؤيــة التفاصيــل والعالقــات التــي تربــط فيــا بينهــا؛ مثــال:
أن حيلــل القصيــدة إىل األفــكار التــي تتكــون منهــا ،أن حي ّلــل التجربــة إىل اخلطــوات التــي
تشــتمل عليهــا ،أن يفــكك جهــاز ًا و1956 ،Bloom( ...؛ نقـ ً
ا عــن :دروزه.)2563 :2011 ،
مستوی الرتکيب ()Synthesis
وهــو عکــس التحليــل ،ويعــرف بأنــه القــدرة علــی جتميــع األجــزاء يف ّ
کل متکامــل وفــق
يصمــم،
مبــدأ معــن ورؤيــة النســق الــذي حيکــم بــن األجــزاء يف وحــدة واحــدة؛ مثــال :أن ّ
أن يفــرض ،أن حيـ ّـل يســتنتج ،أن يکشــف وأن يــدرك العالقــة و( ...املصــدر نفســه.)2563 :
مستوی التقويم ()Evaluation
ويعــرف بأنــه القــدرة عــى وصــف األشــياء ،وتقييمهــا ،ووزهنــا ،وتقويمهــا ،واحلكــم
عليهــا ،وإبــداء الــرأي فيهــا ،مــن خــال الرجــوع إىل حمــكّات ومعايــر معينــة صادقــة
وموضوعيــة ،ومــن ثــم اختــاذ القــرار بشــأهنا؛ مثــال :أن حيكــم عــى ديمقراطيــة املناقشــة ،وأن
يقيــم احلــوار اجلــاري ،أن يعطــي رأيــه يف قضيــة معينــة (املصــدر نفســه).
تعتــر املســتويات الثــاث األولــی (التذکــر والفهــم والتطبيــق) مــن مســتويات التفکــر
الدنيــا وکل مــن املســتويات الثــاث األخرية(التحليــل والرتکيــب والتقويــم) تعتــر مــن
مســتويات التفکــر العليــا.
حتليل متارين کتاب العربية للصفني العارش واحلادي عرش للمرحلة املتوسطة الثانية ...

الطريقة
املتوســطة
مــن خــال هــذه الدراســة نقــوم بتحليــل متاريــن کتــاب اللغــة العربيــة باملرحلــة
ّ
الثانيــة للصفــن العــارش واحلــادي عــر باعتبــاره جــزء ًا مــن جمموعــة الکتــب املدرســية ملــادة
وصنِّفــت التامريــن تبعـ ًا
ـم تأليفهــا خــال الســنوات األخــرة يف إيــرانُ .
اللغــة العربيــة التــي تـ ّ

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 17 1440/1397
لتصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة؛ فتتّبــع الدراســة املنهــج اإلحصائــي بأســلوب حتليــل
املحتــوی.
أداة الدراسة وصدقها وثباهتا
اســتخدمنا بطاقــة املســتويات اخلاصــة وفقــ ًا لتصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة بوصفهــا
ـم تقســيم مســتويات التامريــن ثــم قمنــا بتبيــن وحتليــل مــدی التــوازن بــن
أداة الدراســة فتـ ّ
املســتويات وذلــك مــن خــال اســتخراج النســب املئويــة لــکل منهــا.
يــکاد کل الباحثــن جيمعــون علــی صالحيــة تصنيــف بلــوم املشــهور علــی املســتوی العاملــي
ممــا جيعلــه يســتغني عــن إثبــات صــدق األداة ( )Validityومــن أجــل التأکــد مــن ثبــات

ـم عــرض اســتامرة التصنيــف علــی ثالثــة مــن اخلــراء مــن ذوي
االختبــار ( )Reliabilityتـ ّ
االختصــاص يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة فقامــوا بمــأ االســتامرة خــال أســبوع وأبــدی کل
منهــم تقديراهتــم يف تقويــم نوعيــة مســتويات التامريــن ک ّلهــا؛ ثــم اســتخدمنا املعامــل املعــروف
ـم تطبيقــه علــی االســتامرات مــن خــال
بـ«جمموعــة مقومــن »Interrater Reliability/وتـ ّ
الربنامــج اإلحصائــي  SPSSللتح ّقــق مــن أن هنــاك تناســق ًا تامــ ًا بــن تقديــرات األســاتذة،
فد ّلــت النتائــج أهنــا حصلــت علــی قيمــة مســتوی التناســق ()Correlation Coefficient
مــا يعــادل  ./96وهــي مقبولــة ألغــراض البحــث العلمــي تضمــن توافــر درجــة مناســبة
لثباتــه حيــث تشــر إلــی أن تلــك التقديــرات علــی مســتوی عـ ٍ
ـال مــن التناســق والتــاؤم دون
وجــود اختــاف کبــر ُيذ َکــر بينهــا.
حتليل البيانات
 قمنــا بإعــداد االســتامرة وتــم تدوينهــا وفــق تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة لتحليــلالتامريــن املســتخدَ مة يف کتــاب العربيــة للصفــن العــارش واحلــادي عــر للمرحلــة املتوســطة
الثانيــة.
ـم تصنيــف التامريــن مــن حيــث نوعيــة املســتويات املعرفيــة مــن خــال عرضهــا علــی ثالثــة
 تـ ّمــن األســاتذة يف تعليــم اللغــة العربيــة للتأ ّکــد مــن ثبــات أداة الدراســة يف التناســق املتم ّثــل بــن
تقديراهتم.
 ثــم قمنــا باســتخراج التکــرار والنســب املئويــة لــکل مــن املســتويات بالقيــاس إلــی غريهــا،وحصلنــا عــى النتائــج التاليــة:
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حتليل متارين کتاب العربية للصفني العارش واحلادي عرش للمرحلة املتوسطة الثانية ...

عرض النتائج
بنــاء ًا علــی مــا تقــدّ م رشحــه مــن مســتويات التفکــر علــی أســاس تصنيــف بلــوم لألهــداف
املعرفيــة ،قمنــا بتحليــل متاريــن کتــاب العربيــة للمرحلــة املتوســطة الثانيــة مــن خــال
تقســيمها اىل مــا يــي :يشــمل کتــب اللغــة العربيــة للمرحلــة املتوســطة الثانيــة جمموعــة مــن
التامريــن املتاميــزة بعضـ ًا عــن بعــض حيــث تقيــس بعضهــا مــدی قــدرة الطالــب علــی اســتذکار
معلوماتــه الســابقة (مســتوی التذکــر) والبعــض اآلخــر يقيــس مــدی مت ّکــن الطالــب مــن فهــم
النصــوص عنــد الرتمجــة (مســتوی الفهــم) وتعيــن املحـ ّـل اإلعــرايب للکلــات ضمــن اجلملــة
أو کشــف العالقــات بــن املضامــن وربطهــا بعضهــا ببعــض (مســتوی التطبيــق) ،أو مــدی
التم ّکــن مــن ترکيــب مجــل جديــدة وغريهــا مــن األســئلة التــي تُبـ ّـن أنــواع املســتويات املعرفيــة
املشــار إليهــا والتــي اتفــق عليهــا ثالثــة مــن اخلــراء ذوي االختصــاص يف تعليــم اللغــة.
ينطــوي کتــاب العربيــة للصــف العــارش علــی  8دروس ولــکل درس متاريــن تــراوح بــن
يوضــح کيفيــة توزيــع املســتويات املعرفيــة و النســب املئويــة:
 5إلــی 9؛ واجلــدول رقــم (ّ )1
جدول رقم 1

اإلحصاء الوصفي للنسب املئوية ملستويات بلوم املتوزعة علی متارين کتاب العربية للصف العارش
متارين الدرس 1

متارين الدرس 2
متارين الدرس 3
متارين الدرس 4
متارين الدرس 5
متارين الدرس 6

التکرارات
النسبة
املئوية
التکرارات
النسبة
املئوية
التکرارات
النسبة
املئوية
التکرارات
النسبة
املئوية
التکرارات
النسبة
املئوية
التکرارات
النسبة
املئوية

التذکر
2

الفهم
1

التطبيق
3

التحليل
__

الرتکيب
__

التقويم
__

%33

%17

%50

__

__

__

1
13%

3
37%

4
50%

__
__

__
__

__
__

__
__

6
75%

2
%25

__
__

__
__

__
__

__
__

6
%67

3
%33

__
__

__
__

__
__

__
__

5
46%

6
54%

__
__

__
__

__
__

__
__

1
%12

7
%88

__
__

__
__

__
__
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متارين الدرس 7
متارين الدرس 8
املجموع

التکرارات
النسبة
املئوية
التکرارات
النسبة
املئوية
التکرارات
النسبة
املئوية

__
__

3
%50

3
%50

__
__

__
__

__
__

__
__

5
%36

8
%57

__
__

1
%7

__
__

3
%5

25
%44

28
%49

__
__

1
%2

__
__
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من املالحظ يف اجلدول أعاله:
أن عــدد التامريــن التــي تقيــس مســتوی التذکــر  3متاريــن وهــي مت ّثــل  %5مــن إمجــايل أســئلة
التامريــن املتضمنــة يف الکتــاب؛ تقيــس هــذه التامريــن مســتوی إطاللــة املتع ّلــم علــی املعلومات
التــي ســبق لــه تع ّلمهــا خــال الســنوات الدراســية املاضيــة ويمکــن اإلشــارة علــی ســبيل
املثــال حيــث ُط ِلــب منــه تکميــل ترمجــة اآليــات أو األحاديــث( :
(ألــف) [يــا ُّأيــا الذيــ َن آ َمنــوا ِل َ َت ُقولــون مــا ال تَف َع َ
لــون] :ای کســانی کــه ايــان
آوردهايــد( . _______________،ســازمان پژوهــش و برنامهريــزی آموزشــی.)6 :1396 ،
(ب) تعيــن الرتمجــة الصحيحــة للمفــردات واألفعــال املســبوق تع ّلمهــا وقراءهتا خــال العام

الــدرايس الســابق نحــوُ « :ا ْن ُظــر إلــی مــا قــال وال تنظــر إلــی َمــن قــال» :بــه آنچــه گفتــه اســت
(بنگــر□ مینگــرم□) و بــه آن کــه گفتــه اســت (ننگــر□ نمینگــرم □) (املصــدر نفســه:
 .)7فهــذه العبــارات التــي ُذکــرت أمثلتهــا ضمــن متاريــن الــدرس األول والثــاين تنــدرج يف
مســتوی التذکــر ألن املؤلــف ال يقصــد هبــا إال اســتذکار الطالــب معلوماتــه اآلنفــة التــي مــر
هبــا ســابق ًا والتــي تکـ ّـررت يف ط ّيــات الکتــاب املــدريس .
 .2أمــا التامريــن التــي تقــدّ ر مســتوی الفهــم والتطبيــق فقــد کانــت عددهــا  25و  28مترين ـ ًا
ُعــرف
علــی التــوايل ويم ّثــل مــا نســبته  %44ملســتوی الفهــم و %49ملســتوی التطبيــق؛ ت َ
التامريــن التــي تقيــس مســتوی الفهــم بأهنــا تُبـ ّـن مــدی مت ّکــن الطالــب مــن إدراك املفاهيــم
وترمجتهــا إلــی صيــغ مغايــرة؛
تتضمــن مفــردات جديــدة مــن ضمــن متاريــن مســتوی
(ألــف) ترمجــ َة العبــارات التــي
ّ
تعلــم ّ
حــرات؟» (للرتمجــة
أن ثامنــن يف املئــة مــن موجــودات العــامل
الفهــم ،نحــو« :هــل
ٌ
ُ
إلــی الفارســية) (ســازمان پژوهــش و برنامهريــزی آموزشــی )6 :1396 ،حيــث يتع ّلــم الطالــب
األرقــام العربيــة اجلديــدة ويرتمجهــا ضمــن النــص.
(ب) متييــز اجلملــة الصحيحــة مــن غــر الصحيحــة حســب النــص أو حســب املوقــع ممــا يـ ّ
ـدل
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علــی مــدی مقــدرة املتع ّلــم علــی فهــم النــص ،نحــو:
«املهرجــان احتفـ ٌ
ومهرجــان األفــام» :ص □ غ □
ـال بمناســبة مجيلــة ،کمهرجــان األزهــار
َ
(املصــدر نفســه.)31 :
(ج) ما يتم ّثل عند ربط املفردات باملعاين املنسجمة هلا ،نحو:
الناس جم ّفف ًة وغري جم ّففة
ُ -1مک ّيف اهلواء
○ فاکهة يأکلها ُ
 -2املِ ِ
○ ما ليس مفتوح ًا؛ بل مسدود ًا
شمش
 -3ا ُمل َ
(املصدر نفسه)
جهاز للخالص من حرارة الصيف
○
غل
ٌ
فمثــل هــذه التامريــن تكــون علــی مســتوی الفهــم ألهنــا تر ّکــز علــی مــدی إدراك املعلومــة
وفهمهــا واســتيعاهبا.
أمــا التامريــن التــي تالئــم مســتوی التطبيــق فهــي مــا ختتــر الطالــب يف اســتخدام املفاهيــم
وتطبيــق املعرفــة التــي تــم تع ّلمهــا يف مواضــع جديــدة:
(ألــف) اســتخراج وتعيــن الکلــات املرتادفــة واملتضــادة مــن جمموعــة مــن الکلــات
ِ
هرجــانُ /نــزولُ /غرفــة»
نحــو« :أنــزل /أصبــح /حفلــةَ /ر َفـ َ
ـعُ /صعــود /صــارُ /حجــرة /م َ
(ســازمان پژوهــش و برنامهريــزی آموزشــی )31 :1396 ،حيــث مــن املتو ّقــع فهــم املعــاين
لــکل مــن املفــردات أوالً ثــم تطبيقهــا ضمــن جمموعــات مــن املفــردات املرتادفــة أو املتخالفــة.
(ب) التامريــن التــي تقصــد اســتخدام وتطبيــق القواعــد الرصفيــة والنحويــة علــی العبــارات
اجلديــدة ،نحــو:
وعي الفعل املتعدي:
«ترجم اجلمل التاليةّ ،
 -1النّاس نيام؛ فإذا ماتو انتَبهوا_________ _____:
الناس سقوط األسامك من السامء»______ :
َ -2
شاهد ُ
(املصدر نفسه.)32 :
أو ما نالحظ يف األمثلة اآلتية:
ِ
اجلر:
ثم َض ْع خط ًا حتت اجلار واملجرور واذکر عالمة ّ
«ترجم اآليات واألحاديثّ ،
حتِنا إنم ِمن الص ِ
ني]____________________ :
ال َ
[ -1وأ ْد َخ ُ
ّ
لناهم يف َر ْ َ َّ
خري ِمن َذ َهبِه( »_______________________ :املصدر نفسه)32 :
 -2أ َد ُب املرء ٌ
تتعلــق مثــل هــذه التامريــن بمســتوی الفهــم مــن جهــة إذ املطلــوب ترمجــة العبــارات
وإدراکهــا أوالً ثــم تقــدّ ر مســتوی التطبيــق مــن جهــة ثانيــة حيــث يقــوم الطالــب باســتخدام
القواعــد الرصفيــة والنحويــة التــي تل ّقاهــا يف قاعــة الصــف يف مواضــع جديــدة.
متريــن واحــد يقيــس مســتوی الرتکيــب نســبته  %2مــن التامريــن ک ّلهــا؛ يف حــن أنــه ال
حتليل متارين کتاب العربية للصفني العارش واحلادي عرش للمرحلة املتوسطة الثانية ...
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يوجــد أي متريــن يقيــس مســتوی التحليــل والتقويــم؛ فمــن أمثلــة التامريــن املتعلقــة بمســتوی
التحليــل علــی ســبيل املثــال هــي أســئلة التحليــل الــريف للکلــات التــي ال نجــد هلــا موضعـ ًا
يف التامريــن ضمــن الکتــاب کــا أنــه ال نجــد ملســتوی التقويــم موضع ـ ًا ،کــا يطالــب املتع ّلــم
بتقييــم مســتوی جــودة العبــارات؛ ويتم ّثــل مســتوی الرتکيــب عندمــا حيــاول الطالــب جتميــع
األجــزاء وإنشــاء عبــارات جديــدة دون أن يکــون معهــود ًا هبــا مــن قبــل ،منهــا کتابــة رمــز
اجلــدول مــن خــال الكشــف عــن املفــردات التــي يکتمــل بــه ضمــن التمريــن الرابــع مــن
متاريــن الــدرس الثامــن للکتــاب صفحــة .95
وبنــا ًء عــى مــا ســبق ،نالحــظ يف جــدول رقــم  2لنوعيــة مســتوی کل مــن التامريــن يف
کتــاب الصــف احلــادي عــر أنــه کان عــى مســتوی الفهــم والتطبيــق حمـ ّ
ـط االهتــام أيض ـ ًا:
جدول رقم 2

اإلحصاء الوصفي للنسب املئوية ملستويات بلوم املتوزعة علی متارين کتاب العربية للصف احلادي عرش
متارين الدرس 1
متارين الدرس 2
متارين الدرس 3
متارين الدرس 4
متارين الدرس 5
متارين الدرس 6
متارين الدرس 7
املجموع

التذکر
التکرارات __
النسبة
__
املئوية
التکرارات __
النسبة
__
املئوية
التکرارات __
النسبة
__
املئوية
التکرارات __
النسبة
__
املئوية
التکرارات __
النسبة
__
املئوية
التکرارات __
النسبة
__
املئوية
التکرارات __
النسبة
__
املئوية
التکرارات __

الفهم
8
%57

التطبيق
6
%43

التحليل
__
__

الرتکيب
__
__

التقويم
__
__

6
%60

4
%40

__
__

__
__

__
__

4
%50

4
%50

__
__

__
__

__
__

6
46%

7
54%

__
__

__
__

__
__

4
%44

5
%56

__
__

__

__
__

5
%42

7
%58

__
__

__
__

__
__

4
%40

6
%60

__
__

__
__

__
__

37

39

__

__

__
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النسبة
املئوية

__

49%

%51

__

__

__

حيــث تکـ ّـررت التامريــن التــي تقيــس مســتوی الفهــم  37مــر ًة وم ّثلــت مــا نســبته  %49وبلــغ
تبــن مســتوی التطبيــق  39مترينــ ًا وهــي مــا نســبته  %51مــن جممــوع
عــدد التامريــن التــي ّ
التامريــن بمالحظــة أن ال توجــد أســئلة تعــزی إلــی باقــي املســتويات املعرفيــة وفــق تصنيــف
بلــوم.
مناقشة النتائج
حرصنا يف هذه الدراسة اإلجابة عن سؤالني:
توزعــت املســتويات املعرفيــة علــی متاريــن کتــاب العربيــة للصفــن
الســؤال األول :کيــف ّ
العــارش واحلــادي عــر وفــق تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفية؟ ومــا مــدی التناســق والتوازن
بــن هــذه املســتويات املعرفيــة مــن املســتوی األدنــی إلــی األعلــی؟
تــم تأليــف
الســؤال الثــاين :هــل تناســب مســتويات التامريــن املعرفيــة
َ
األهــداف التــي ّ
کتــاب العربيــة املــدريس للصــف العــارش واحلــادي عــر مــن أجلهــا؟
تبـ ّـن مــن خــال التحليــل اإلحصائــي للبيانــات املســتخرجة مــن النســب املئويــة التــي تقيــس
نوعيــة املســتويات املعرفيــة ألســئلة التامريــن :
يتــم توزيــع املســتويات علــی نحــو متــوازن؛ حيــث هنــاك تركيــز علــی املســتويات
مل ّ
املعرفيــة املتدنيــة (الفهــم والتطبيــق علــی وجــه اخلصــوص) أي مــا يعــادل  93%مــن متاريــن
کتــاب الصــف العــارش و%100مــن متاريــن کتــاب الصــف احلــادي عــر بالقيــاس إلــی
املســتويات املعرفيــة العليــا (التحليــل والرتکيــب والتقويــم) إذ هنــاك جمـ ّـرد متريــن واحــد مــن
کل أســئلة التامريــن يف الکتابــن يقــدّ ر مســتوی مــن املســتويات العليــا أي مســتوی الرتکيــب؛
وقــد تـ ّ
ـدل هــذه النتيجــة أن اســتحضار املعلومــات الســابقة باإلضافــة إلــی فهــم النصــوص
العربيــة وتطبيــق املعلومــات املعثــور عليهــا تقــع يف ُصلــب األهــداف املتوخــاة مــن تأليــف
کتــاب العربيــة.
ـص علــی ذلــك مــا ُذکــر يف مقدمــة کل مــن الکتابــن بــأن موقــف أعضــاء جلنــة التأليــف
ينـ ّ
هــو« :تنميــة املهــارات اللغويــة مــن أجــل تقويــة فهــم النصــوص القرآنيــة والدينيــة ،ومســاعدة
الطــاب يف تع ّلــم اللغــة الفارســية؛ فاهلــدف الرئيــس مــن تأليــف الکتــاب يتمثــل يف فهــم
النصــوص العریيــة والســيام القــرآن الکريــم وباقــي النصــوص الدينيــة مثــل األحاديــث
واألدعيــة ونصــوص األدب الفــاريس املمزوجــة باملفــردات العربيــة» (ســازمان پژوهــش

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 23 1440/1397
وبرنامــه ريــزي آمــوزيش :1396 ،الــف) .وعلــی أســاس ذلــك ،يمکــن تفســر هــذه النتيجــة
مــن جهــة أن نوعيــة املســتويات املعرفيــة املتوزعــة علــی التامريــن وإن كان توزيعهــا توزيعـ ًا غري
ـم تأليــف کتــاب العربيــة للصــف العــارش
متــوازن ومتعــادل فإهنــا تراعــي األهــداف التــي تـ ّ
واحلــادي عــر مــن أجلهــا حيــث مــن الطبيعــي أن تکــون أســئلة التامريــن املرتکــزة علــی
مســتوی الفهــم والتطبيــق يف خدمــة األهــداف التــي يعکــف أصحاهبــا علــی تنميــة مهــارات
الطــاب يف ترمجــة وفهــم النصــوص العربيــة؛ ومــن جهــة أخــری فــإن هــذا االختــاف
الشاســع بــن مســتويات التامريــن املعرفيــة بــا فيهــا مــن إمهــال املســتويات العليــا مثــل التحليــل
والرتکيــب والتقويــم قــد يکــون دليـ ً
ا علــی أن أســئلة متاريــن الکتــاب ليســت وحــدة متکاملــة
وال تالئــم باقــي املهــارات اللغويــة مثــل االســتامع واملحادثــة والکتابــة .فبالرغــم مــن وجــود
خصصــت لالســتامع واملحادثــة بحيــث ظهــرت ضمــن
وحــدات حتــت عنــوان «حــوارات» ّ
تدريبــات ممارســة الــکالم مــن خــال املحادثــات الثنائيــةّ ،إل أن الباحــث ال جيــد هلــذه
التدريبــات موضعـ ًا لتعليمهــا علــی نحــو ممنهــج کــا ال جيــد هلــا أســئلة ضمــن التامريــن تقيــس
مهــارة املحادثــة أو االســتامع ويبــدو أن هــذه النقيصــة مــن مواطــن الضعــف املرتتبــة علــی
التامريــن حيــث ال تغ ّطــي مهــارة املحادثــة واإلنشــاء (مســتوی الرتکيــب) أيضــ ًا باعتبارهــا
املتعمــد علــی الرتمجــة وفهــم النــص بــارز يف طيــات
مــن املســتويات املعرفيــة العليــا؛ فالرتکيــز
ّ
الکتابــن ممــا جيعــل باقــي الوحــدات ال تنســجم مــع أســئلة التامريــن أحيانــ ًا .وباإلضافــة
إلــی «حــوارات» يمکــن اإلشــارة إلــی قســم آخــر حتــت عنــوان «البحــث العلمــي» يف هنايــة
الــدروس حيــث يطا َلــب مــن خــال عــدد منهــا أن يکتــب الطالــب بالعربيــة حــول موضــو ٍع
مــا ( ُين َظــر :کتــاب العربيــة للصــف احلــادي عــر للعلــوم اإلنســانية 25 :1396 ،و62
و .)75دون أن يکــون معهــود ًا بالکتابــة العربيــة لعــدم وجــود تدريبــات تعليميــة ممنهجــة
ـدرب عليهــا.
ضمــن الکتــاب يتـ ّ
وأخــر ًا يمکــن القــول إنــه تغـ ّـرت األهــداف املتوخــاة مــن الکتــب املدرســية ملــادة اللغــة
العربيــة باملرحلــة املتوســطة يف املــدارس اإليرانيــة حيــث صــارت ترتکــز علــی الرتمجــة وفهــم
جراءهــا نوعيــة االختبــارات والتامريــن التــي تقــدّ ر
النصــوص ارتــکاز ًا ملفت ـ ًا فتغـ ّـرت مــن ّ
ـار ســوف
املســتوی املعــريف عنــد التالمــذة اإليرانيــن؛ ويبــدو أن يکــون هلــذا االجتــاه املتغـ ّـر آثـ ٌ
نلمســها خــال الســنوات القادمــة لــدی طلبة فــرع اللغة العربيــة وآداهبــا باجلامعــات اإليرانية.
تتناســب نتائــج هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة رشــيدي وراغ نــژاد( )1395يف أن متاريــن
کتــب اللغــة الفارســية باملــدارس اإليرانيــة تشــمل املســتويات املعرفيــة الدنيــا أکثــر بکثــر مــن
توصلــت إلیهــا دراســة نيكبخــش( )1387حيــث
غريهــا كــا تنســجم النتائــج أيضـ ًا مــع مــا ّ
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تشــر إلــی أنــه تتــم عمليــة التعليــم ونقــل املعلومــات مــن کتــب اإلنجليزيــة املدرســية للمرحلة
الثانيــة الثانويــة واملرحلــة اإلعداديــة يف إيــران إلــی املتع ّلــم مرتکــزة علــی املســتويات الدنيــا
النعــدام التناســق بــن األهــداف واألنشــطة واألســئلة املتضمنــة فيهــا؛ ويف ســياق متواصــل
أ ّيــدت دراســة  )2012( Razmjooوقنــري ( )1392علــی أنــه حتتــل املســتويات املعرفيــة
الدنيــا احل ّيــز األکــر مــن متاريــن کتــب « »Interchange Coursebooksو«»Top Notch
املســتخدمة حاليـ ًا يف معظــم معاهــد تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة يف إيــران.
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التوصيات
تطويــر ًا ملحتــوی الکتــب املدرســية يف تعليــم اللغــات األجنبيــة باملــدارس واجلامعــات اإليرانية
ومنهــا اللغــة العربيــة علــی وجــه اخلصــوص يوصــی للمؤلفــن وأعضــاء جلنــة تأليــف الکتــب
املدرســية :
االهتــام األکثــر بإعــداد حمتــوی درايس يقيــس مســتويات معرفيــة عليــا نحــو التحليــل
ـم کــا ينبغــي هلــا إال إذا توافــرت الظــروف املؤاتيــة
والرتکيــب والتقويــم .وهــذه العمليــة ال تتـ ّ
مــن خــال اختــاذ خطــوط عريضــة جيــدر أن تتبنّاهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم اإليرانيــة مــن
أجــل ترقيــة مســتوی تعليــم اللغــة العربيــة باملــدارس باعتبارهــا لغــة أجنبيــة _باملعنــی الدقيــق
ـم إتقاهنــا ضمــن اکتســاب مهــارات لغويــة متکاملــة تتعلــق بمختلــف املســتويات
للکلمــة_ يتـ ّ
املعرفيــة شـ َ
ـأن باقــي اللغــات األجنبيــة يف کافــة أرجــاء العــامل.
املصادر واملراجع

أبــو دقــة ،ســنا إبراهيــم« .)2006( .تقويــم أســئلة کتــب املنهــاج الفلســطيني األول للصــف الســابع
األســايس» .بحــث مقــدّ م إلــی مؤمتــر الرتبــوي األول «الرتبيــة يف فلســطني وتغـ ّـرات العــر» .غــزة:
اجلامعــة اإلســامية .کليــة الرتبيــة .ص .22-1
جــان ،حممــد صالــح بــن عــي ( .)2006أســس املناهــج وعنارصهــا وتنظيامهتــا مــن منظــور إســامي.
الريــاض :مکتبــة امللــك فهــد الوطنيــة.

احليلــة ،حممــد حممــود .)1999( .التصميــم التعليمــي نظریــة وممارســة .عــان :دار املســرة للنــر
والتوزيــع والطباعــة.

دحــان ،عمــر« .)2014( .مســتوى مقروئيــة كتــاب اللغــة العربيــة للصــف التاســع األســايس يف
فلســطني» .جملــة جامعــة النجــاح لألبحــاث (والعلــوم اإلنســانية) .ج  .28ص .2906-2877

دروزه ،أفنــان« .)2011( .درجــة مراعــاة املعلمــن يف مــدارس حمافظــة قلقيليــة ملســتويات بلــوم
لألهــداف املعرفيــة لــدى ختطيطهــم للتدريــس» .جملــة جامعــة النجــاح لألبحــاث (العلــوم االنســانية)،

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 1440/1397

جملــد  .25العــدد  .10ص .2582-2560
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ديــورس ،هــدی وجعفــري کهــر ،منوچهــر« .)1393( .ارزیابــی برنامههــای درســی رشــتة آمــوزش
زبــان انگلیســی در مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد بــر مبنــای طبقهبنــدی بازنگــری شــده
بلــوم» .دو فصلنامــه علمــی پژوهشــی پژوهــش و نــگارش کتــب دانشــگاهی .مرکــز حتقيــق و توســعه
علــوم انسانی(ســمت) .ج .18العــدد  .32ص .99-73

رمحــاين ،عبدالــرزاق وحممــدي ،رؤيــا وجــايل فــرد ،ســعيدة« .)1395( .حتليــل أســئلة االمتحانــات
النهائيــة يف العــام الــدرايس  1394-1395ملــادة اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة يف إيــران وفــق
تصنيــف بلــوم لألهــداف املعرفيــة» .جملــة دراســات يف تعليــم اللغــة العربيــة وتع ّلمهــا الصــادرة عــن
قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا بجامعــة شــراز .ج  .1العــدد األول .ص .30-11

رشــيدي ،نــارص وراغنــژاد ،حمســن« .)1393( .ارزیابــی حمتوایــی کتابهــای زبــان فارســی
(درسهــای پایــه و پایتخــت ایــران) در چارچــوب طبقهبنــدی جتدیــد نظرشــدۀ بلــوم» .فصلنامــه
علــم و زبــان دانشــگاه عالمــه طباطبائــي هتــران .دوره  .2شــاره  .3ص .106-83

رمضــان األغــا ،عبــد املعطــي« .)2004( .حتليــل أســئلة کتــاب اجلغرافيــا للصــف الســادس األســايس
يف فلســطني وفــق تصنيــف بلــوم» .جملــة اجلامعــة اإلســامية (سلســلة الدراســات اإلنســانية) .ج .12
العــدد األول .ص .467-451

ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی .)1396( .عربــی زبــان قــرآن ( )1رشــته ادبيــات و
علــوم انســانی .پايــه دهــم .دوره دوم متوســطه .دفــر تأليــف کتابهــای درســی عمومــی ومتوســطه
نظــری .وزارت آمــوزش و پــرورش مجهــوری اســامی ايــران.

_______________________ .)1396( .عربــی زبــان قــرآن ( )2رشــته ادبيــات و علــوم انســانی .پايــه
يازدهــم .دوره دوم متوســطه .دفــر تأليــف کتابهــای درســی عمومــی ومتوســطه نظــری .وزارت
آمــوزش و پــرورش مجهــوری اســامی ايــران.

فاضــل عبــاس ،مهــا( .د.ت« ).مســتویات التقویــم والتصانيــف التــي تضمنتهــا يف أســئلة امتحــان
مــادة التاریــخ» .جملــة مرکــز البحــوث الرتبويــة النفســـية .العــدد  16.ص .325-289
قنديل ،يس عبد الرمحن .)١٩٩٣( .التدريس وإعداد املعلم .الرياض :دار النرش الدويل.

قنــري ،عبدالرســول« .)1392( .چگونگــی نمــود طبقهبنــدی بازنگــری شــده بلــوم در جمموعــه
كتابهای تاپناچ» .پاياننامه كارشناسی ارشد رشته زبان انگليسی .دانشگاه شرياز.

نيــك بخــش ،اعظــم« .)1387( .حتليــل حمتــوای كتابهــای درســی زبــان انگليســی ســوم دبريســتان
وپيــش دانشــگاهی براســاس طبقهبنــدی اصــاح شــده بلــوم در حيطــه شــناختی و مقايســه ايــن دو
كتــاب از جهــت توجــه بــه ايــن حيطــه» .پاياننامــه كارشناســی ارشــد رشــته برنامــه ريــزی درســی.
دانشــگاه تربيــت معلــم هتــران.
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تحليل سواالت تمارين کتاب عربی پايه دهم و يازدهم دوره
متوسطه دوم در مدارس ايران بر اساس طبقه بندی بلوم
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 -1استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه یزد ،ایران.
 -2استادیار زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشگاه هنر شیراز ،ایران.

چكیده

تماريــن کتابهــای درســی در آمــوزش زبــان جايــگاه ويــژهای دارنــد ،زيــرا بــه وســيله آن ســنجش
توانــش و کنــش زبانــی دانشآمــوزان بــرای معلــم امکانپذيــر اســت .از ايــن رو چگونگــی ســواالت
تماريــن در هــر کتــاب درســی از جملــه معيارهــای ســنجش کيفيــت محتــوای درســی بــه شــمار
مـیرود .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر بــا رويکــرد تحليــل محتــوا بــه بررســی ســواالت تماريــن موجــود
در کتــاب عربــی پايــه دهــم و يازدهــم دوره دوم متوســطه بــر اســاس طبقهبنــدی شــناختی بلــوم
پرداختــه اســت .طبقهبنــدی شــناختی بلــوم ابــزار پژوهــش میباشــد کــه بــر اســاس آن تماريــن
دو کتــاب طبقهبنــدی و ميــزان درصــد هــر يــک از ســطوح شــناختی پراکنــده شــده در تماريــن بــا
اســتفاده از نرمافــزار آمــاری  SPSSاســتخراج گردیــد .نتايــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه بيشــتر

ســواالت تماريــن در دو ســطح فهــم و کاربــرد قــرار دارد کــه در مقايســه بــا تحليــل و ترکيــب و
ارزيابــی از ســطوح پاييــن شــناختی در طبقهبنــدی بلــوم بــه شــمار میرونــد .پراکندگــی ســطوح
شــناختی تماريــن بــه شــکل ناهمگــن میباشــد و ايــن نشــان میدهــد کــه ترجمــه عبارتهــا و فهــم
متــون مــورد توجــه نويســندگان بــوده اســت.
واژگان كلیدی :کتابهای درسی ،طبقهبندی 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,
comprehension,
application.
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