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 :الدراسةمقدمة 
علر  نترا ا اتبتبرارال التليريلية  ر        كبيرراً العربية اعتمادًا  نظم التعليمتعتمد معظم 

مرنمم   ر   ري بيراب أدوال وأسراليى أبرر         تلديرد المتفروقي   الطرالب  و تقييم التالمير  و 

تشرير    ربم ما تؤكده نتا ا الدراسرال والبلروو ومرا        ذلك يمك  اتعتماد عل  نتا جما

 إلرر الموهرروبي  المتفرروقي  ودراسررة إليررا المراجررع العلميررة والتوجمررال اللدياررة  رر  مجررا    

إت أن  مم وتقيررريم قررردراتمم  ضررررورع تعررردد وتنرررو  الملكرررال  ررر  عمليرررال الكشرررف عرررن     

زالررت تركررز علرر  اسررت دات ملررك التليرريي الدراسرر   رر  تلديررد  مررا الممارسررال التربويررة 

منطلررأ أن التليرريي أحررد أهررم المظرراهر األساسررية   وذلررك مرر    التفرروو والموهبررةمسررتو  

 .للنشاط العقل  الو يف  عند الفرد

وقد اعتمدل المنظمة العربية للتربية والاقا ة والعلوت    دليلما للكشف ع  الموهوبي  

وتم التأكيرد علر  اسرت دات ملرك اتبتبرارال المدرسرية        المدرسية عل  مؤشر اتبتبارال 

 (.1)قليمية  والدوليةاإل   عدد م  الدراسال 

 : مشكلة الدراسة
لة المراجعة والتر  ترأت   ر  نمايرة كري      ئتشكي أسئلة الكتاب المدرس  أو ما يعرف بأس

اتبتبررارال  إعررداد  تشرركي أهررم النمرراذ  الترر  يعتمررد عليمررا  رر    مرر  الكترراب  يرري أو برراب

ن ويبرر   المدرسررت أمرر  العررادع     سررواا الفيررلية منمررا أو نمايررة العررات الدراسررالتليرريلية 

 مرر  موجررودع  رر   ة المراجعررة أو مررا يعرررف بالواجبررال البيتيررة   أسررئل إلعرردادعنرراا الكايررر 

تليريلية   ابتبرارال مر    إعرداده تشكي نموذجًا يكراد يكرون حر يرًا لمرا يرتم       نماأكما الكتاب  

لما ستكون عليا تالمي   تيبح ب لك ملي توقع م  الجميع مدرسي  و  بمستوياتما الم تلفة

مراجعتما ومر اكرتما والتردرب    عل   التالمي  و النما ية   يعمدأئلة اتمتلانال الفيلية أس

 .أو تفكير دون  مم  إجاباتماكايرع حفظ  حياناأعل  حلما  و   

الموجرودع  ر  الكترى    األسرئلة   تلك النماذ  التقييمية م ل  أي مد  يمك  الوثوو    إ 

وهري ترم     ؟..المتعلمي  عل  تنميرة العمليرال العقليرة العليرا    بليث تسمم    تدريى الدراسية 

مارري القرردرع علرر  التفكيرر    مرر لمسرتويال العقليررة العليررا  وتيررميمما بليررث تقرريس ا إعردادها 

العمليررررال  وعلرررر  تقيرررريم التكامرررري برررري  المعلومررررال وتطبيقمررررا  رررر  المواقررررف اللياتيررررة     

والقرردرع علرر  التلليرري   واتسررتراتيجيال الترر  يسررت دمما المررتعلم  رر  الوحررو  إلرر  اللرري  

  ؟...قياس مستويال اللفظ واتستظمارعل  تقتير  إنما أت  واإلبدا والتقويم والتركيى 

 مرحلررة التعلرريم كتررى ض بعرر رر  الررواردع األسررئلة  ويررأت  هرر ا البلررث كملاولررة لتقيرريم   

 مر   اإلجابرة لرك مر  برال        ضوا المستويال المعر ية العليا للتفكيرر  وذ بليبيا األساس  

 :التاليي  السؤالي 



 كتابي التاريخ والجغرافيا بالصف السادسدراسة تقويمية ألسئلة 

 يوسف أبوالقاسم األحرش. د - سالم عبد القادر مجاهد. د

 م 7102مجلة كليات التربية          العدد السابع          مــاس 

لجغرا يرا  االمتضمنة    كتاب  التراري  و األسئلة  تستمد ماالت   ما المستويال المعر ية .1

 ت 3112-3112للعررات الدراسرر   ليبيرراباألساسرر   مرحلررة التعلرريمباليررف السررادس مرر  

 ؟"بلوت"و أ تينيف 

لجغرا يررا باليررف السررادس مرر   االمتضررمنة  رر  كترراب  الترراري  و األسررئلة  هرري تراعرر  .2

مستويال العقليرة العليرا   لا ت 3112-3112للعات الدراس   بليبيااألساس   مرحلة التعليم

 ؟(بلوت)و أ تينيف  للتالمي 

 :إل يمدف ه ا البلث  :البحثأهداف 
لجغرا يا االمتضمنة    كتاب  التاري  واألسئلة  تعرف نسبة تمايي كي نو  م  أنو  -1

بلسى كي مستو  م  المستويال  بليبيااألساس   م  مرحلة التعليمباليف السادس 

 .(تقويم –تركيى  –تلليي  –تطبيأ  – مم  – ت كر)" بلوت"و أ تينيف المعر ية 

م  مرحلة لجغرا يا باليف السادس االمتضمنة    كتاب  التاري  واألسئلة  تقييم -3

م  حيث مد  مراعاتما للمستويال العقلية العليا م  التفكير  بليبيااألساس   التعليم

 ."بلوت"تينيف  و أ

 :البلث    النقاط التالية تتل ص أهمية :أهمية البحث
  م  حيث مد  توا قا مع قييم المتبعة    نظامنا التعليم الت أساليىتقييم أحد أهم  -1

لتلقأ م  ألسس االتقويمية بأسلوبما العلم  باحة م  حيث مد  مراعاتما  األساليى

 ."بلوت"و أ تينيف  التعليمية األهداف

المناها الدراسية  وإعدادالقا مي  عل  ت طيط  إمدادتفيد نتا ا ه ه الدراسة     -3

 .راعاتما إلعداد أسئلة اتبتبارالباألسس والمعايير الت  ينبغ  م

 ا ه ه الدراسة لتلسي  وتطوير العملية التعليمية    بالدنا وذلك م  اتستفادع م  نتا -2

نظات القياس  إحالح   المنظومة التعليمية ينبغ  أن يشمي  إحالحمنطلأ أن أي 

 .والتقويم المتبع

 :البحثحدود 
موضع التقييم والمتمالة    أسئلة األسئلة  ونتا جا بلدود نماذ  ثلالب اتلدد ه ي -1

 .بليبيااألساس   يف السادس بمرحلة التعليموالجغرا يا للكتاب  التاري  

   ضوا  بلث لموضع ااألسئلة  نتا ا تقويم نماذ ث ونتا جا بلدود ليتلدد ه ا الب -3

    التعليمية والمنباأ م  تينيفا المرم  لألهداف "بلوت"ال ي وضعا التينيف 

 .المعر   المجا 

 :أدبيات البحث
     العملية التعليمية وأساسيادورًا مممًا الت  تقدت للتالمي  والطالب األسئلة  تلعى

وال ي ت يقتير  قط عل  ابتبار مد  ما حيلا التلمي  م  معلومال ومعارف بي يمتد 

  كما اومراجعة وتقويم ًابعد م  ذلك   م  موقف يتعلم  يا التلمي  أن لكي عمي تقييمأل  إ

س عل  أسلوب وطريقة تقييمنا ونظرتنا لألمور    أن مستو  ونو  التقويم سينعك

التفكير عملية عقلية تنمو وتتشكي و قًا لما نمر با م  ببرال   م تلف مناح  حياتنا 

  وتجربة اتمتلانال م  أكار األنشطة التعليمية إثارع للتفكير كعميلة ذهنية وتجارب
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ل قيمة أساسية اايال وأهداف ذب ؛يتفاعي  يما اإلدراك اللس  مع ال برع وال كاا لتلقيأ

 . اإلنسانممة    حياع مو

لعقلية الت  تلتاجما اونمط العمليال  ما نمر با م  ببرل وتجارب وبلسى طبيعة

 .تكون ممارساتنا وأساليى تفكيرنا

والجوانى الت  األسئلة     العادع كايرًا ما نمارس عمليال الت مي  حو  طبيعةونل  

 اللقيقة نتا  تراكم ببرال مر بما التالمي  م  بال  أساليى ونماذ ستتناولما  وه     

حاًل    أسئلة المراجعة والتدريبال الت  أبلبما موجودع أأسئلة اتمتلانال النما ية أو 

   يتكون بناًا عل  ذلك تيور ذهن  يتراكم عبر (بالتدريبال)المدرس  بما يعرف الكتاب 

وم  ثم الممارال   وأسلوب طرحما  انى الت  يغطيماوالجواألسئلة  السني  حو  طبيعة

ويركز عل  عمليال اللفظ  ًاال هنية المطلوبة لللما   إذا كان أسلوب اتمتلان مباشر

ه ا الجانى  وبالتال   إن العمليال العقلية  ان إن استعدادنا وم اكرتنا سينلو ؛والت كر

م  التدريى  جدًا ًابي ونادر ياًلالعليا كالتلليي والتركيى والتقويم سيكون حظما قل

النمط  اوه ا بدوره سينعكس عل  أسلوب ونمط التفكير  ومع تكرار ه . والممارسة

مناح     جميع  اإلنسان   اتمتلان ييبح نمطًا سلوكيًا يتمالا الطالى بي  واألسلوب

  .حياتا

أنوا  م تلفة ى أن تلتوي عل  جولك  تسمم اتمتلانال    النمو المعر   للطالى ي

التلليي العليا والمتمالة    قدرال  تسيما تلك العمليال  م  المستويال المعر ية 

Analysis  التركيىوSynthesis   والتقويمEvaluation  . 

  بربم م  هدف أساس  للتربيةاإلبداع  وال الو  تطوير قدرع الفرد عل  التفكيرن إ

م  باللما تنمية تبق  وسيلة يتم  أنما إتأهمية تعلم المعارف واللقا أ والمعلومال 

 .(2)بما يلقأ ذاتا اإلنسانجوانى ش يية 

الت  ينبغ  أن تتضمنما األسئلة  وقد  مرل العديد م  التينيفال الت  تناولت أنوا 

 :قسمي  إل حيث قسمما  "وسنس  ويفر"اتمتلانال المدرسية ماي تينيف 

 ًاكبير ًاوقدر التفكير م  القليي وتلتا  واحدع قييرع إجابة تتطلى وه  :الت كر أسئلة . أ

 .الت مي  م 

 والتقويم والتركيى كالتلليي التفكير م  عليا مستويال تتطلى الت : التفكير أسئلة .ب

 .مانع لإلجابة منطأ إل  وتلتا  والتنبؤ  والمقارنة والتنظيم

 :كاآلت  أحناف أربعة إل بتقسيمما ( وانزالون ستا )   حي  قات 

    تتو ر أن ويجىاألسئلة  أنوا  أبسط وه  التفريأ أسئلة  وتسم  :التينيف أسئلة . أ

 .األسئلة مجمي م  %(31) بنسبة اتمتلان

 المستويال م  أيًضا وه %( 21) تبلغ اتمتلان أسئلة م  ونسبتما: الت كر أسئلة .ب

 .األسئلة م  البسيطة

 .اليعوبة متوسطة وه  اتمتلان أسئلة م %( 32) تبلغ ونسبتما: اتستدت  أسئلة . 

 عليا مستويال إل  وتلتا  باليعوبة تمتاز وه %( 12) تبلغ ونسبتما: التبرير أسئلة .د

 .عنما لإلجابة التفكير م 

 :كاآلت األسئلة  م  معينة نسبة نو  ولكياألسئلة  م  أنوا  بمسة( جيلفورد)ويلدد 
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 طرحما يمك  الت األسئلة  أنوا  أبسط وه %( 11)ا ونسبتم والتمييز التعرف أسئلة  .أ

 .معينة معر ية  اهرع حو 

 وه %( 21) نسبتما وتبلغ البسيطةاألسئلة  م  أنوا  -أيًضا- وه : الت كيريةاألسئلة  .ب

 .عقلية عملية أي تتم ت وبدونما الفكري النظات عليا يبن  ال ي المعر   األساس تعتبر

 األ كار واست الص المعلومال ودما تجميع إل  تؤدي أسئلة وه : التجميعيةاألسئلة  . 

 %(.21) ونسبتما المتو رع المعطيال م 

 وتشعيى وتينيف تلليي إل  تؤدي حيث التجميعية عكس وه : التفريقيةاألسئلة  .د

 .ةالكلياألسئلة  م  %(12) ونسبتما الظاهرع     الم تلفة العناحر

 والعقل   التفكيري السلم قمة    تأت  التينيف ه ا حسى وه : ميةيالتقياألسئلة . ه

 ع  للكشف واألشياا الظواهر ب يوص التامينية األحكات إحدار عل  وتشتمي

  (3).الكليةاألسئلة  م  %(12) بنسبة تتو ر انأ ويجى وأهميتما المعلومال حلة

 : إلالت  ينبغ  أن تقدت للطلبة األسئلة  (Weaver & Cenci).ويينف 

 استعادع عل  الطلبة تلفيز إل  تمدف (Memory Questions)ال اكرع  أسئلة - ١

 أسئلة بأنما وتمتاز لمم لديمم وتل ييما اللقا أ بعض وتأكيد المطلوبة المعلومال

 .عليا وتشجع م  الت مي  وتنتا الجاد التفكير م  قليال قييرع إجابال تتطلى

األسئلة  ه ه تتجاوز  (Thought-Provoking Questions)للتفكير المايرع األسئلة -3

كمًا  منطقية ومركبة إجابة وتتطلى الدراسية للمادع اللقيق  الفمم إل  ال اكرع

 القدرع وتنم  العشوا   الت كر وأ الت مي  ع  بعيدع وتفسير توضيح ونوعًا   يما

 والمنطأ والتنبؤ والمقارنة والتنظيم والتلليي اللكم عل 

 المرجع  كتابما    نيويورك مدينة    اتجتماعية المواد معلم  جمعية وحنفت

 :إل األسئلة  اتجتماعية المواد لتدريس

 الناقد التفكير وأ التلليي أسئلة. 

 للتفكير مايرع وأ تقويمية أسئلة. 

 المقارنة وأ التغاير أسئلة. 

 (والنتيجة السبى)العالقال  أسئلة. 

 ش يية أسئلة. 

 (.4)وحفية أسئلة 

وال ي  "بلوم"تصنيف  التربوية، األهداف تناولت التي التصنيفات أهم وأشهرأما 

بضع باللا لمراجعال وتعديالل عديدع أسممت   من  ما يزيد ع  نيف قرن بتقديماقات 

المناها الدراسية و   تقييم جملة  وإعداد   اعتماده كأهم المرجعيال    ت طيط 

 مستويال ةست   بشكي هرم   المعر ية ألهدافا تينيف  حيث تم لممارسال التعليميةا

و يما يل   والتقويم والتركيى  والتلليي  والتطبيأ  واتستيعاب  والت كر  المعر ة :ه 

 :وحف م تير لكي مستو  م  المستويال

 الميطللال ت كر تشميو: (Recall and Recognition) المعرفة والتذكر -1

 كرعالقسم األو  يتعلأ ب ا :أقسات  ثالثة إل وينقسم العامة  والمبادئ واللقا أ
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  رعية حورع    المعلومة وحدع استدعاا وه  ال احة أو النوعية التفاحيي

 المعلومال جمع طرو معر ة وه  والوسا ي الطرو ذاكرع الاان و ومنفيلة 

 األ كار معر ة :وه  والتجريدال العموميال ذاكرع وثالاا وتنظيمما  التفييلية

 .الظواهر حولما تنتظم الت  الر يسية

 وحيابة تفسير عل  القدرع وه  (Comprehension):واالستيعاب  الفهم -3

 تلويي األو  :جوانى ثالثة م  وتتألف الترجمة  مايجديدع  بأشكا  المعارف

 التفسير والاان  والمطابقة  بالدقة اتهتمات مع أبر  إل  حيغة م  معينة معلومال

 المعر ة وحدال بي  العالقال وإدراك المعلومال وتل يص الشرح عل  القدرع وهو

 يتضم  ال ي التعميم وهو اتستكما  وهو والاالث الر يسية  األ كار عل  والتعرف

 .الملتو  ييفما الت  اتتجاهال  مم عل  تعتمد وتنبؤال يرالتقد إل  الوحو 

 مواقف    واأل كار المعارف است دات عل  القدرع وه  : Applicationالتطبيق   -2

 والمفاهيم والطرو والقواني  القواعد است دات ويشمي المشكلة  حي ماي جديدع

 .والنظريال

 وإيجاد المكونة أجزا ما إل  المعر ة تلليي عل  القدرع وه  :Analysisالتحليل  -2

 .جزاااأل ه ه بي  العالقال

 يتمّيز نلو عل  المعر ة عناحر أو ربط أجزاا عل  القدرع : Synthesisالتركيب -2

 عل  بناا عمي بطة وإنتا   ريد  ملتو  إنتا  إل  ينقسموواإلبدا   باألحالة

 .مجردع وإنتا  عالقال مسبقا  مقدمة تفاحيي

 عل  اعتمادًا قرارال وات اذ حكم إحدار عل  القدرع وهو: Evaluationالتقويم  -6

 حو  أحكاما المتعلم بما ييدر عقلية عملية وه  بارجية  معايير أو دابلية دت ي

 (8)  (6) .نوعّية أو كمّية األحكات ه ه تكون وقد ملددع معايير

 لألهداف مع تينيفا ينبغ  أن ينسجم امتلان أي   األسئلة  أن توزيع" بلوت"وير  

  .يوضح رتبة ونسبة األسئلة المقررع والشكي التال وبنسى ملددع لكي مستو   المعر ية

 (1)شكي ر

 (9) المقررع لكي مستو  معر  األسئلة  يوضح رتبة ونسبة

 

%5تقويم  

أسئلة التركيب 
(10)%  

أسئلة التحليل ونسبتها 
(10)%  

%(20)أسئلة التطبيق ونسبتها   

%(10)أسئلة الفهم واالستيعاب ونسبتها   

%(45)اسئلة الحفظ والتذكر ونسبتها   
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 :الدراسات السابقة
منا التعليمية  ولعي أهم ظالموجمة لنظات القياس والتقويم    ن اتنتقادالكايرع تلك 

المدرسية ت تمدنا بيورع دقيقة عل  مد  اتمتلانال  نتا ال أن اتقادنوأبطر تلك ات

تقيس سو  مستو  اللفظ  وت  قدرع الطالى عل  ممارسة العمليال العقلية العليا

واتستظمار  وبير قادرع عل  إ مار قدرال الطالى العقلية ماي القدرع عل  التكامي بي  

مليال المعلومال وتطبيقما    المواقف اللياتية  وبير قادرع عل  تقييم الع

 .واتستراتيجيال الت  يست دمما المتعلم    الوحو  إل  اللي

وه ا ما أكدتا نتا ا الكاير م  الدراسال الت  استمد ت تقويم اتمتلانال وأسئلة 

الكتى المدرسية كأساليى تقويم  والت  تشير بوضوح إل  تدن  المستويال المعر ية الت  

 قد أشارل نتا ا دراسة عاد    لتنظيم المعر  تقيسما كما تممي المستويال العليا م  ا

الت  استمد ت التعرف عل  المستويال المعر ية الت  تقيسما ( 1881)لطيف رجيعة 

األسئلة  إل  تركيز( 1883-1896)أسئلة امتلانال الاانوية العامة لمادع التاري  بمير

للباق  % 31   مقابي % 81اتمتلانية بدرجة كبيرع عل  الت كر والفمم بنسبة 

 .المستويال حسى تينيف بلوت

المتضمنة    األسئلة  تلليي بهدف( 1991)قام بها أحمد إبراهيم شلبي و   دراسة 

كتاب  الجغرا يا لليف الاان  الاانوي بمير والمملكة العربية السعودية  وأ مرل 

وأسئلة  (23.22)النتا ا أن نسبة أسئلة الفمم للكتاب الجغرا      السعودية 

المتعلقة األسئلة  أما%( 18.12)و للتلليي %( 2.82)وللتطبيأ  %(32.28)الت كر

بمستو  التركيى والتقويم  قد كانت بالية م  الكتاب المدرس  للجغرا يا    مير 

 .والمملكة العربية السعودية

بمدف تلليي ملتو   (1991)وفي دراسة لكل من نادية ديمتري، وماجدة حبشي 

ت لليف الاان  م  المرحلة اإلعدادية بجممورية مير العربية  وذلك أسئلة كتاب العلو

تبعًا لتينيف بلوت لألهداف التعليمية  أشارل النتا ا إل  أن األسئلة  باست دات أداع لتلليي

للمعر ة % 81.6:   قياس المستويال العقلية الدنياتركز علاألسئلة  الغالبية العظم  م 

التطبيأ والتلليي والتركيى و : وت ش ا ي كر لبقية المستويال. للفمم% 2.2   و(الت كر)

 .التقويم

إل  ارتفا  نسبة تركيز اتمتلانال  (1993) وفي السعودية توصل الطنطاوى

النما ية وأسئلة كتى العلوت بالمرحلة اإلعدادية عل  المستويال الدنيا وان فاضما    

 .المستويال العليا وذلك و أ تينيف بلوت

لتلليي وتقويم أسئلة  (1994)مصر أيضا أشارت نتائج دراسة قام بها إبراهيم وفي 

بلوت  القرااع المقررع عل  اليفوف الاالثة بالمرحلة الاانوية العامة    ضوا تينيف

 .أشارل إل  إهما  المستويال المعر ية العليا م  التفكير سؤا ( 611)المعر   لعدد 

بمدف بناا قا مة معايير  نية لوضع ( 1882)و   دراسة إحسان بليي أبا 

اتبتبارال التلييلية وم  ثم تلليي أسئلة العلوت باليف الاالث اإلعدادي بمدارس قطا  

تبا  المنما التلليل  الوحف  عل  عينة مكونة م  ابزع باست دات ه ه القا مة  و ذلك ب
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أ مرل النتا ا أن . 1882و 1883تغط  الفترع ما بي    عشرع ابتبارال علوت نما ية

معيارًا م  بينما عل  أساس  26هناك معايير  نية كايرع لوضع اتبتبارال تم ابتبار 

 عشرع معايير عامة متعلقة بالتعليمال ماي حيابة ووضوح :األهمية وإمكانية التطبيأ

وحس  ترتيبما ومناسبة حجمما لالبتبار وتغطية أجزاا ملتو  المقرر  وهناك األسئلة 

  والموضوعية وذال اإلجابال القييرع ةمعايير  رعية تتعلأ باألسئلة المقالي عشرع

اليواب وال طأ : معيارا نوعيا يتعلأ باألسئلة الموضوعية الم تلفة 13باإلضا ة إل  

وقد وجد أن المعايير العامة متو رع    . والتكميي واتبتيار م  متعدد  والمزاوجة

ه  للت كر األسئلة  م % 82هداف حيث  مر أن أكار م  اتبتبارال باستاناا تغطية األ

 لألهداف األبر  كالفمم والتطبيأ كما أن تنو  وتوازن% 21والمعر ة  وأقي م  

وذال إجابال ملددع ت ي ضع لسياسة واحدع واضلة  ليةبي  موضوعية ومقااألسئلة 

قأ وجود المعايير الت  تغط  وحدال المقرر األربع     حي  تلاألسئلة  ملددع  ومالما

 . النوعية تلققت بدرجة عالية

الت  األسئلة  بمدف التعرف عل  طبيعة 1886, و   دراسة سالم ب  عل  القلطان 

الواردع    كتى الدراسال األسئلة  يقوت بإعدادها معلمو الدراسال اتجتماعية وك لك

والضعف  يما  وقد  وتلديد نواح  القوعاألسئلة  اتجتماعية لمعر ة ماهية ومستو  ه ه

أ مرل نتا ا الدراسة أن أسئلة اتبتبارال المعدع م  قبي المعلمي  واألسئلة الواردع    

حسى تينيف بلوت    المجا   –كانت ( التاري  والجغرا يا)كتى الدراسال اتجتماعية 

   اتن فاض م  المستو  األسئلة     مستو  أسئلة الت كر  وتتدر  نسبة –المعر   

   األسئلة    أما(التلليي)حت  المستو  الرابع ( اتستيعاب)اان     تينيف بلوت ال

أت  موضوعية)األسئلة  مستو  التركيى والتقويم  قد كانت بير واردع  وع  نوعية

 . باحة    الكتىاألسئلة  المقالية تماي النسبة العظم  م األسئلة   قد كانت( مقالية

   دراستما  (1999) مينة عباس كمال العمادينتائج دراسة أ أشارتوفي قطر 

المقارنة لتلليي مضمون أسئلة كتى الدراسال اتجتماعية وامتلاناتما للمرحلة اإلعدادية 

عل  مستوي  الت كر والفمم وأهما  المستويال األبر  م  األسئلة    تركيزإلبدولة قطر 

سئلة القرااع وامتلاناتما بدراسة تلليلية أل( 3111)قامت المطاوعة المجا  المعر    

سؤًت وقد أشارل النتا ا  223بدولة قطر    ضوا تينيف بلوت لألهداف المعر ية لعدد 

النما ية عل  حساب األسئلة  إل  اتهتمات المللوظ بمستو  الفمم والت كر    أيضًا

 . المستويال العليا م  التفكير 

لمستويال التقويم والتيانيف الت  تضمنتما ( 312)و   دراسة مما  اضي عباس  

 المايرع المباشرع بير باألسئلة اهتماممم ل  قلةإامتلان مادع التاري  توحلت  أسئلة   

 .التفكيرية التلليليةاألسئلة  وأ الطلبة  لتفكير

ت إن المتفلص إو   ليبيا ربم قلة الدراسال الت  استمد ت نظات القياس والتقويم  

عناا ليابت قدر ما يعانيا م  مشاكي وت لف وقيور   المتتبع لنمط الكاير  سوف ل  يجد

أو المتوسط يالحظ األساس   وأسلوب نظات القياس والتقويم سواا عل  مستو  التعليم

بوضوح ا تقاده للموضوعية والعلمية  واعتماده عل  أساليى بدا ية بادعة ويفتقد إل  

لفنية الواجى توا رها    عملية إعداد وبناا الكاير م  األسس العلمية والشروط ا



 كتابي التاريخ والجغرافيا بالصف السادسدراسة تقويمية ألسئلة 

 يوسف أبوالقاسم األحرش. د - سالم عبد القادر مجاهد. د

 م 7102مجلة كليات التربية          العدد السابع          مــاس 

وتطويرال علمية    اتبتبارال وت لفا ع  مواكبة ما يلدو    العالم م  تغيرال 

 .  مجا  القياس

تقييمنا التربوي    مدارسنا  نأ إل ( 3112الجيالن  جبريي  )و   ه ا اليدد يشير 

والت  ت تغط  جميع أجزاا المقرر الدراس  المقالية بأسلوبما التقليدي األسئلة  يعتمد عل 

 .باإلضا ة إل  عجزها ع  الكشف عل  مد  تلقيأ المادع المقررع لألهداف

بناا عل  نتا ا دراسال سابقة قات بما لتقييم ( 3112 حمد ملمد الطبيى أ)ويشير 

سلبيال الت  إل  وجود جملة م  ال بليبياأساليى التقويم والقياس المتبعة    النظات التعليم  

 إلماتتشوبا ويأت     مقدمتما عدت شمولية اتبتبارال للمناها المقررع وإل  عدت 

 .المدرسي  بشروط اتبتبار الجيد كاليدو والابال والموضوعية والتمايز

بمدف تلليي ( 3118)العزيز عل  سليمان  و   دراسة أجريت    ليبيا قات بما عبد

   مادع اللغة العربية    ضوا األساس   حلة إتمات التعليمأسئلة اتمتلانال النما ية لمر

عل  أ ر  مادع اللغة العربية  ةموزع ًاابتباري ًانموذج( 32)تينيف بلوت  وذلك باست دات 

عل  المستويال المعر ية  وتأكيدها األسئلة  أشارل النتا ا إل  عدت التوازن    توزيع

 .عل  المستويال الدنيا    التفكير

عات يمك  تل يص أهم اتنتقادال الت  وجمت إل  اتبتبارال بأسلوبما  وبشكي

التقليدي إل  أنما ت تستند عل  معايير مكتوبة وملددع  وبالتال   إن نتا جما شكلية وت 

ت تمدنا توجيا العمي التدريس  اليوم   وتعبر ع  طبيعة األداا المقوت  وبير قادرع عل  

الطالى عل  ممارسة العمليال العقلية العليا وت تقيس سو   بيورع دقيقة عل  مد  قدرع

 .مستو  اللفظ واتستظمار

  :البحث إجراءات
لمناسبتا لماي  content analysisالملتو  اتبع    ه ا البلث منما تلليي : المنهجية

سيلة اتيا  وو أدمة    دراسة مضمون مادع علمية أحد المناها المست  مو  ه ه البلوو

مسموعة بوضع بطة منظمة تبدأ بابتيار عينة م  المادع ملي التلليي و أبة مكتو

ل  تفسيرال إبمدف التوحي و أ قواعد وأسس ملددع وتينيفما وتلليلما كميًا وكيفيًا 

 (.8( )9)واستنتاجال موضوعية

م  أسئلة كتاب  التاري  والجغرا يا لليف البلث تكونت عينة  :البحثعينة : ثانيًا

 .ت3112/3112للعات الدراس   بليبيااألساس   بمرحلة التعليمالسادس 

 الواردع    الكتاب  ليعوبة الليو  عل  نماذ  كا يةاألسئلة  اتعتماد عل تم وقد 

  ن بإعدادهاوسئلة اتمتلانال الفيلية أو النما ية الت  يقوت المدرسأم  تسمح بالتلليي 

 موطلبم  م  المدارس ولك  تلفظ البعض  قد حاولنا الليو  عل  تلك النماذ  م  عدد

 لناحية اإلجرا ية  ونظرًا ألن معظمالموا قال الجمال العليا وحعوبة تلقيأ ذلك م  

الموجودع ن لم تك  مأبوذع حر يًا م  أسئلة المناقشة والمراجعة إه     الواقع األسئلة 

جميع ا م  الت  تعود عليهاألسئلة  ن تلكأعل  سياقما  كما شبيمة بما أو    الكتاب   م  

التاري  كتاب  سئلة أجاباتما  ل لك تم اعتماد إالتالمي  ودأبوا عل  مراجعتما ومراجعة 
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/  3112بليبيا للعات الدراس  األساس   والجغرا يا لليف السادس م  مرحلة التعليم

 .ت  3112

   قد تم ل الفرعيةاالر يسية مكونة م  عدد م  الفقراألسئلة  ونظرًا لوجود بعض 

إلجابة اذ أن المطلوبة لمعلومال السؤا  مستقي  بغض النظر ع  كم كمعاملة كي  قرع 

 . دت لإلجابة ع  الفقرع او السؤا المطلوب هو نمط أو مستو  التفكير المست

( 1)رقم   والجدو سؤًت (133)بضعت لعملية التلليي   التاألسئلة  وقد بلغ عدد

الممالة لعينة الدراسة بلسى ورودها    كي كتاب وتوزيعما عل  األسئلة  التال  يبي  عدد

 :( يو   قط أربعمع مالحظة أن كتاب التاري  مكون م  ) الفيو 

 

 ( 1)لجدول 

 يبين عدد األسئلة الممثلة لعينة الدراسة

 الكتاب        

 الفصل

 كتاب الجغرافيا

 

 المجموع كتاب التاريخ

  2 19 األو  

  6 19 الاان 

  13 12 الاالث

  11 12 الرابع

  33-  ال امس

  6-  السادس

 133 61 63 ما

 

 :إجراءات التحليل
مراجعة ملتو  المادع العلمية والتعرف عل  األهداف ملية التلليي تم القيات بعقبي       

عل  اعتبار أننا    النماية   لكي موضو  م  موضوعال المادع( اإلجرا ية)ال احة 

األسئلة  مراجعة   كما تموتلقيقما تلك األهدافلمد  وحولنا  م  التلقأنمدف إل  

ونظرًا   عدديًااألسئلة  وحير بالكتابي  موضع التقييم الواردع    نماية كي  يي أو باب

الر يسية مكونة م  عدد م  الفقرال الفرعية   قد تم معاملة كي  قرع األسئلة  لوجود بعض

ذ أن المطلوب هو نمط إم المعلومال المطلوبة لإلجابة سؤا  مستقي  بغض النظر ع  ك

 .و السؤا أ أو مستو  التفكير المست دت لإلجابة ع  الفقرع 

تست دامما    رحد ( مللأ)تلليي ملتو   استمارع بإعدادالباحث  اقام عل  أثر ذلك    

قاما بعملية  و الباحاي  الل ي أوتدوي  ما تسفر عنا عملية التلليي سواا م  قبي الباحث 

 .إعادع التلليي

م التأكد م  إجابة السؤا     الكتاب يت  قرااع كي سؤا  أو  قرع بشكي جيدوبعد ان تتم    

ذا كانت موجودع بشكي حر   تعتبر م  أسئلة إو   حالة ما   هي توجد بشكي حر   أت ت

ذا لم تك  بشكي حر    يتم معاودع قرااع إأما  وتينف عل  ه ا األساس   ظ والت كراللف
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السؤا  بشكي جيد  وتلديد العملية العقلية الالزمة لللا  وتلديد المستو  المعر   ال ي 

 .المعايير المر قة يستمدف تقييما و أ

 :صدق التحليل
( 13)عدد  عل  إليمام  حدو التلليي تم عرض نتيجة التقييم الت  تم التوحي  للتأكد

حيث     والقا مي  عل  تدريس هاتي  المادتي ومعلمة م  ذوي المؤهالل التربوية ًامعلم

 قيد التلليي  األسئلة  كي سؤا  م ونتيجة تقييم قا مة معايير التقييم  أعطيت لكي منمم

بليث يتم   بإتباعا انو أ السياو ال ي قات الباحاتقييم مد  موضوعية التقييم لغرض 

    .% 21م   اعل ذا كانت نسبة اتتفاو إ( تفأا) بانة أماتوضع عالمة 

وبعد عملية التلليي تم وضع النتا ا    حورع تكرارال وتم حساب نسى اتتفاو مع 

كتاب  ألسئلة كانت بالنسبة  %(111-% 83)  حيث تراوحت بي  اي تقديرال الباح

  للتطبيأ%( 111)تقريبًا لالستيعاب والفمم %( 83)و واللفظ للت كر  %(111)التاري  

تقريبًا %( 83)و واللفظ للت كر  %(111) كانت بنسبة كتاب الجغرا يا  أسئلة أما

  .تقريبًا للتطبيأ%( 83)لالستيعاب والفمم و

 :التحليلثبات 
 بإعادع تلليي عينة م  أسئلة انوللتأكد م  ثبال إجرااال عملية التلليي قات الباحا

يأ بوتم تط األو بعد أربعة أسابيع م  التلليي سؤاًت  (23)بلغ عددها التاري   كتاب

 .للساب معامي اتتفاو بي  التلليلي ( Holsti)معادلة هولست  

   ت =  معامي اتتفاو 

 ن                        

  .عدد اللاتل الت  اتفأ عليما= حيث ل 

 .عدد اللاتل = ن 

 .وب لك يكون معامي الابال  21= اللاتل المتفأ عليما ل بلغ عدد 

 1.8292=        21 =  الابال    معامي 

                      32 
 .التللييعل  ثبال معايير وأسلوب وه ا المعامي يؤشر    

 :البحث نتائج
األسئلة  حساب التكرارال والنسى المئوية لتوزيعوبعد لدراسة ال  اسؤ ع لإلجابة 

 :ت عل  المستويال المعر ية بلسى تينيف بلوت اتضح اآل

 ما المستويال المعر ية الت  تستمد ما :بالنسبة للتساؤل األول والذي ينص على -أواًل 

 المتضمنة    كتاب  التاري  والجغرا يا باليف السادس م  مرحلة التعليماألسئلة 

 ؟"بلوت"تينيف  و أ ت 3112-3112للعات الدراس   بليبيااألساس  

التال  يبي  نتيجة  (3)الجدو  التال  رقم ل  نسى مئوية وإتم حساب التكرارال وتلويلما 

   :ذلك
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 (2)جدول 

 يبين مستويات المعرفة لتصنيف بلوم

  

 لمستوى

 الكتاب

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

1 1 %8 2 %13 9 %81 28 التاري  

% 

1 1

% 

1 1

% 

الجغرا

  يا

29 83% 2 6% 1 3% 1 1

% 

1 1

% 

1 1

% 

1 1 %2 6 %8 11 %86 112 ما

% 

1 1

% 

1 1

% 
 ( 3)الجدو                                                 

 (بلوت)يوضح المستويال المعر ية و أ تينيف 

 الكتاب        

 الفصل

 المجموع كتاب التاريخ كتاب الجغرا يا 

 31 2 19 األو  

 32 6 19 الاان 

 32 13 12 الاالث

 36 11 12 الرابع

 33 33 -  ال امس

 6 6-  السادس

 133  61 63 ما

  

يالحظ أن المستويال المعر ية و أ أ بالسا (3) م  بال  اتطال  عل  الجدو 

المتضمنة    كتاب  التاري  والجغرا يا باليف األسئلة  استمد تماالت  ( بلوت)تينيف 

اللفظ ) األو   تركز عل  المستو بليبيا  كانتاألساس   م  مرحلة التعليمالسادس 

  أما بالنسبة لمستويال (التلليي)والرابع   (الفمم)المستو  الاان  ما  ل  حدإو( الت كرو

 أوالتطبيأ والتركيى والتقويم  لم يك  لما أي نييى  حيث كانت نسبة مستو  اللفظ 

كال الكتابي     و  ألسئلة كتاب الجغرا يا%( 83)و  ألسئلة كتاب التاري %( 81)الت كر

ألسئلة %( 6)و  ألسئلة كتاب التاري %( 13)اما بالنسبة لمستو  الفمم  كانت   %(86)

الممالة لمستو  األسئلة     حي  كانت نسبة  %(8)وكال الكتابي    كتاب الجغرا يا
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وكال الكتابي    ب الجغرا ياألسئلة كتا%( 3)و  ألسئلة كتاب التاري %( 8)التلليي 

(2)%. 

كما حسى تينيف بلوت المرم  األسئلة  كون عليا توزيعبما ينبغ  أن ي وبالمقارنة

كما هو وارد    كتاب  التاري  األسئلة  يالحظ ان توزيع" 1"رقم  هو موضح    الشكي

بالنسبة لمستو  اللفظ والت كر  "بلوت"والجغرا يا ت يتسأ مع توزيعما حسى مستويال 

 ن نسبةألم ا المستو  نجد % 22ل  ما نسبتا إ "بلوت" ف  الوقت ال ي يشير  يا تينيف 

 .أكبر م  ذلك بكايرو مجتمعي  أ علتاري  والجغرا يا كاًل عل  حدا   كتاب  األسئلة 

   أسئلة كتاب  التاري  والجغرا يا باليف السادس م  ما بالنسبة لمستو  الفمم أ

بلوت بالنسبة لكتاب التاري   م ه النسبة متوا قة تقريبًا مع ما حدده األساس   مرحلة التعليم

ل  حد ما مع أسئلة الكتابي  إ  و%(6) وضعيفة بالنسبة ألسئلة كتاب الجغرا يا%( 13)

ل  اترتفا  مع إما بالنسبة لمستو  التطبيأ  قد كانت منعدمة  لتعود مرع أبر  أ  %(8)

لنسبة ما باأ  %(13)كتاب التاري  حيث كانت  ألسئلةمستو  التلليي وباحة بالنسبة 

 .لمستويال التركيى والتقويم  قد كنت منعدمة    أسئلة الكتابي 

المتضمنة    األسئلة  هي تراع  :التساؤل الثاني والذي ينص على ناإلجابة ع :ثانيًا

بليبيا للعات الدراس  األساس   كتاب  التاري  والجغرا يا باليف السادس م  مرحلة التعليم

 ؟(بلوت)ة العليا للتالمي  و أ تينيف ت  المستويال العقلي3112-3112

ه ا التساؤ  وبالرجو  للتكرارال والنسى المئوية المبينة    الجدو   لإلجابة ع 

المتضمنة    كتاب  التاري  والجغرا يا لليف السادس األسئلة  يالحظ أن( 3)السابأ رقم

العليا و أ تينيف بليبيا ت تراع  المستويال المعر ية األساس   م  مرحلة التعليم

بليبيا  مع ما الرسم البيان  التال  يوضح مقارنة بي  ما تم تغطيتا ( 3)شكي   و"بلوت"

 . "بلوت"حدده 

 

 (2)شكل 

 تم تغطيته في حدود بلوم مايوضح مقارنة 
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10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

 %0التركيب  %5التطبيق  %86التذكر 

 تصنيف بلوم 
 توزيع األسئلة



 كتابي التاريخ والجغرافيا بالصف السادسدراسة تقويمية ألسئلة 

 يوسف أبوالقاسم األحرش. د - سالم عبد القادر مجاهد. د

 م 7102مجلة كليات التربية          العدد السابع          مــاس 

 (2)جدول

 تم تغطيته في حدود بلوم يوضح مقارنة ما

  

 لمستوى

 الكتاب

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر 

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

81 28 التاري  

% 

9 13

% 

2 8

% 

1 1

% 

1 1

% 

1 1

% 

الجغرا

  يا

29 83

% 

2 6% 1 3

% 

1 1

% 

1 1

% 

1 1

% 

86 112 ما

% 

11 8% 6 2

% 

1 1

% 

1 1

% 

1 1

% 

 

المتضمنة    كتاب  التاري  األسئلة  نأ وم  بال  الرسم البيان  يبدو بشكي واضح   

ت تراع  المستويال العقلية  بليبيااألساس   م  مرحلة التعليموالجغرا يا باليف السادس 

التلليي والتركيى و التطبيأ والمتمالة    عمليال( بلوت)و أ تينيف العليا للتالمي  

 يا    نسبة أسئلة الت كر حيث كانت  ًامبالغ ًا ف  الوقت ال ي بينت ارتفاع  والتقويم

  %(22)ن يكون بالنسبة لتينيف بلوت أأي بمعد  الضعف عل  ما ينبغ  %( 86)

ت إ  %(11)تينيف بلوتو أ معدتما الطبيعية بلسى  تبدو نسبة أسئلة الفممأن ربم وبال

وه  ب لك تقي %( 2)التطبيأ بليث ت تتجاوز ضح    مستو  اأنما تتراجع وبشكي و

  أما %(31)و أ ه ا المستو  حيث المطلوب هو %( 92)ع  مستو  بلوت بما نسبتا 

بليث لم نجد أي درجة أو  والتركيى والتقويم  تنعدت تمامًاعل  مستو  عمليال التلليي 

% 11للتلليي  و% 11)    حي  المطلوب و أ تينيف بلوت %( 1)نسبة ت كر 

وه ا م  شأنا أن يضعف  رص تنمية القدرال التفكيرية   (للتقويم% 2للتركيى  

استظمارها  والتركيز عل  المستويال الدنيا وباحة حفظ المعلومال اإلبداعية     مقابي 

 .مما يسمم    تنمية أنماط وأساليى تفكيرية تعتمد عل  اللفظ والتلقي 

 :التوصيات

عكس واقعًا تربويًا باية    التردي ينم ع  ه ه الدراسة يما أسفرل عنا نتا ا لعي   

والت طيط للمناها الدراسية وتأليف  اإلعدادعشوا ية و قدان للموضوعية والعلمية    

ضح بياب كامي ا م  الو  تتضمنا م  أسئلة للتدريى أو المراجعة اباحة  يمالكتى  

نمط  داف والغايال المعلنة وبي ويعكس انفيامًا بي  األه  لموضو  األهداف التعليمية

اسية رالمقررال الد إعداد  مما يستوجى إعادع النظر    براما وأسلوب التقويم المتبع

وأسلوب والغايال الت  تستمد ما  لألهدافى بليث يكون هناك رؤية واضلة وتأليف الكت

 .تقييمما

 :نوح  بالتال  إجرا  وبشكي  
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إعادع النظر    األهداف التعليمية للمقررال الدراسية بما يتوا أ مع التوجمال  -1

المنمجية    بناا وحيابة األهداف  وبما يسمح بتقييمما بشكي  واألسسالعلمية 

 .علم 

بليث يكون هناك   وإعادع حيابتما المتضمنة    الكتى الدراسيةاألسئلة  مراجعة  -3

 .ال عقلية  باحة العليا منمامتزن لما تستمد ا م  عملي تمايي

وأسس بناا األسئلة  للمدرسي  باحة بطرو وأساليى حيابة إرشاديةوضع أدلة  -2

 .التلييليةاتبتبارال 

الكتى  وتأليفالمناها  إعدادإقامة ورش عمي ودورال تدريبية للقا مي  عل   -2

   .دراسيةال
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 .311ص

  ورشرة عمري شربا إقليميرة لمناقشرة      االستراتيجيات الحديثة في التقويم  3118  عبد اهلل ال ياري  -18

 16-12 آليررال تطرروير التقررويم التربرروي  المنظمررة اإلسررالمية للتربيررة والعلرروت والاقا ررة  طرررابلس   

 .161  ص3118ديسمبر 

دراسة تحليلية ألسئلة االمتحانات النهائية لمرحلة إتمام التعليم   3118  عبدالعزيز عل  سليمان -31

األساسي لمادة اللغة العربية في ضوء ما تحققه من مستويات األهداف المعرفية حسمب تصمنيف   

 .81أكاديمية الدراسال العليا  ليبيا  ص –بير منشورع  –  رسالة ماجستير "بلوم"

محتموى أسمئلة كتماب العلموم للصمف الثماني ممن المرحلمة         ، 1881  نادية ديمتري  وماجدع حبشر   -31

  المرؤتمر العلمر  الاالرث رؤ  مسرتقبلية للمنراها  ر  الروط         اإلعداديمة بجمهوريمة مصمر العربيمة    

 .131وطرو التدريس  المجلد الرابع  صالعرب   الجمعية الميرية للمناها 


