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 يف ضوء دراست حتليليت ألسئلت اختببر مبدة التبريخ احلديث
 تصنيف بلوم املعريف

 

 حسن الوائميم.د. عباس لفتة أ.
 جامعة بغداد / كمية التربية ابن رشد/ لمعموم اإلنسانية

 
  المستخمص:

 
الوزارية بأنواعيا طريقة ميمة لتحديد مستوى تحصيؿ الطمبة مف  تعد االختبارات 

معمومات وميارات في المواد الدراسية؛ ألنيا أداة قياس التحصيؿ الدراسي عمى مدار سنة 
دراسية كاممة وليا دور في تحديد مستقبميـ الدراسي وىي مرحمة انتقاؿ الطالب مف المرحمة 

دؼ إلى تحميؿ أسئمة االختبارات النيائية لمادة التاريخ الثانوية إلى المرحمة الجامعية ، ى
الحديث لمصؼ السادس األدبي ضمف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـو ، يقتصر البحث لألعواـ 

أتبع الباحث أسموب تحميؿ المحتوى وىو أحد  وقد لمدور األوؿ فقط ، 3102/ 3102الدراسية 
بحث الوصفي، وتوصمت الدراسة إلى أف أغمب أنواع الدراسات المسحية التي تضمنيا منيج ال

األسئمة في مادة التاريخ الحديث تؤكد عمى المعرفة والفيـ وأىممت الجوانب األخرى كالتطبيؽ 
والتحميؿ والتركيب والتقويـ. وفي ضوء النتائج توصؿ الباحث إلى عدد مف االستنتاجات 

 وأوصى ببعض التوصيات والمقترحات.

 دراسة تحميمية، اسئمة، اختبار، تصنيف بموم المعرفي(. الكممات المفتاحية: )
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Analytical Study for The Examination Questions of Modern 

History Subject in the Light of Bloom Cognitive Classification 

Assistant Prof.Dr. Abbas Lafta Hassan Al-Waely 

University of Baghdad /College of Education Ibn Rushid for 

Human Sciences 

Abstract: 

The ministerial tests of all kinds an important way to determine the 

level of student achievement information and skills in the subjects; it is 

a tool to measure academic achievement over the full academic year 

and have a role in determining their future academic stage a student 

move from high school to university level. 

The research on the analysis of final test questions for the 

history of modern literary sixth grade within the cognitive domain of 

Bloom's Taxonomy. 

The current research is limited to the analysis of the final test 

questions for history students sixth grade literature for years  2013 

/2018 for the first role only. 

The researcher content analysis method, which is one of the 

types of surveys included in the descriptive research methodology, the 

study found that most of the questions in modern history article 

emphasizes the knowledge, understanding and neglected other aspects 

of an app, analysis, synthesis and evaluation. In light of the findings, 

the researcher to a number of conclusions and recommended some of 

the recommendations and proposals. 

Key words: (analytical study, questions, test, Bloom's 

cognitive classification). 
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 مشكمة البحث: - 

بأنواعيا طريقة لتحديد مستوى تحصيؿ الطمبة مف معمومات تعد االختبارات  
مجموعة األسئمة  مميا مسبقًا مف خالؿ إجاباتيـ عفوميارات مف مادة دراسية تـ تع

والتي تمثؿ محتوى المادة الدراسية، واالختبارات العامة )الوزارية( التي يواجييا طمبة 
بميـ الدراسي إذ يجب أف تكوف دورًا كبيرًا في تحديد مستق المنتيية تؤدي الصفوؼ

مناسبة لمستوياتيـ العقمية وممثمة تمثياًل جيدًا لممحتوى الدراسي ومتدرجة في صعوبتيا 
وتستند إلى معايير يضعيا المتخصصوف في عممية صياغتيا، إذ عقدت مؤتمرات 
وندوات وأعدت تقارير سنوية لمناقشة محتواىا وأسموب صياغتيا. إذ أكد المؤتمر 

( وندوة 0822بغداد ) في ( والمؤتمر التربوي الثاني عشر0822)عاـ ع في بغداد التاس
( عمى ضرورة تشخيص 3111المديرية العامة لمتقويـ واالمتحانات في بغداد )

 (. 8: 3102المشكالت التي يواجييا محتوى األسئمة االمتحانية )فيض اهلل، 

مرحمة اإلعدادية )السادس إف إطالع الباحث عمى أسئمة كتاب مادة التاريخ لم 
األدبي( وشكوى المدرسيف والطمبة مف األسئمة الحتوائيا عمى عدة مطالب في السؤاؿ 

والفيـ( دوف ذكر المستويات األخرى لمجانب  -الواحد وتركيزىا عمى مستوى )المعرفة
غفاؿ األسئمة لمجوانب الميارية التركيب و المعرفي منيا التطبيؽ والتحميؿ و  التقويـ وا 

ما دفع الباحث لمقياـ بدراسة تحميمية ألسئمة مادة التاريخ لمصؼ السادس  والوجدانية،
األدبي يمكف أف تسيـ في تشخيص نقاط الضعؼ والقوة ومعالجتيا. بما يحقؽ األىداؼ 

 المرجوة. 

وتتجمى مشكمة البحث الحالي في السؤاؿ اآلتي: ما مستوى أسئمة مادة التاريخ  
 يؼ بمـو لممجاؿ المعرفي؟الصؼ السادس حسب تصن

 أهمية البحث: -
تعد عممية التقويـ في التربية الناتج الذي تسعى إليو المؤسسات التربوية لتقديمو  

وىي تفسر وتقدر مدى اإلنجاز الذي وصمت إليو العممية التعميمية وتعمؿ عمى إعادة 
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تطوير وتحقيؽ التخطيط التربوي وتعديؿ األىداؼ وتحسيف العممية التعميمية بيدؼ ال
 (.233، ص3118األىداؼ المنشودة )سالمة وآخروف، 

امتحاف لمطالب في مادة دراسية بؿ يتعدى ذلؾ إلى إصدار  ليس سوى والتقويـ 
حكـ عمى الطالب، إذ يؤخذ بنظر االعتبار قابمياتو في فيـ المادة الدراسية والعمميات 

ومياراتو العممية وميمو لمتعمـ )عبد أثناء تعممو واتجاىاتو في العقمية التي مارسيا 
 (.232، ص3112الرحمف، 

ر معمومات موضوعية وصادقة وثابتة إلصدار حكـ ووصؼ افوالتقويـ عممية تو  
كمي لمعرفة مدى تأثير المناىج الدراسية في تحقيؽ األىداؼ التربوية ومعرفة الجوانب 

أجؿ تطوير الجانب اإليجابية ودعميا وتشخيص الجوانب السمبية ومعالجتيا مف 
 (.310، ص3112التعميمي والتربوي )األحمد، 

في  تقويـ وأساليبو شيوعًا واستعماالً واالختبارات التحصيمية مف أكثر أدوات ال 
تقويـ نواتج التعمـ إذ يزاؿ العمؿ بيا مستمرًا واالختبارات الجيدة ىي مفتاح العممية 

ف طريقيا يتـ جمع المعمومات متقويـ الطالب و  التعميمية وىي وسيمة مف وسائؿ
والبيانات التي تساعد الييئة التعميمية والتدريسية في اتخاذ القرارات التي تخص 

 (.028: 0882المؤسسة التعميمية )منسي، 

واالختبارات التحصيمية مف الجوانب التي تولييا المؤسسات التعميمية اىتمامًا  
اتو ووصولو إلى مستويات تحصيمية مكانقدراتو وا   كبيرًا إذ عف طريقيا يعرؼ الطالب

مناسبة وىي وسيمة مف وسائؿ دفع المتعمميف عمى االستذكار إذ يستطيع المدرس مف 
خالليا مراجعة طريقتو في التدريس ويمكف أف يزداد التحصيؿ لدى طمبتو عف طريؽ 

 (.32، 0822االختبارات )أبو عالـ، 

ومحورىا الرئيس مف حيث تأثيرىا بمعظـ وتعد االسئمة جوىر العممية التعميمية      
المواقؼ التعميمية اذ ال يخمو موقؼ تدريسي فعاؿ مف عدد مف االسئمة لذا يعد السؤاؿ 
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 .التعميمي المعد اعدادًا جيدًا المفتاح الرئيس ألثارة العمميات العقمية العميا لدى الطمبة 
 (2, 3100سمخي , )

مثيرات لمطمبة لمقياـ بالتفكير والسؤاؿ نيا أ وتأتي أىمية األسئمة الجيدة مف 
الجيد يمكف أف يتفرع إلى مجموعة أسئمة تتولد عنو أفكار تجذب االنتباه وتدفع إلى 
البحث والتقصي ويحثيـ عمى فيميا واسترجاع المعمومات في الوقت المناسب واإلفادة 

 (.031، 3111منيا في المستقبؿ )دروزة، 

أف تخضع إلى التحميؿ والتقويـ بشكؿ مستمر إذ  ويرى الباحث أف األسئمة البد 
 المنشودة.االىداؼ مف خالليا نحكـ عمى مدى النجاح واإلخفاؽ في تحقيؽ 

رس في وأف أىمية البحث الحالي تنبثؽ مف أىمية تدريس مادة التاريخ والتي تد 
جد بيا نيا يمكف اعتبارىا سجؿ حياة األمة والمرآة التي تممعظـ المراحؿ الدراسية إذ إ

بطوالت الشعوب واألمـ ونجاحاتيا، والوقوؼ عمى المعاني والمغازي والدروس المستفادة 
مما حققو السابقوف مف نجاحات وفشؿ حتى يمكف تحديد اتجاىات المستقبؿ والنظرة 

 (.3, 3111) حميدة واخروف , العممية لمتاريخ 

األسئمة وذلؾ ويعد تصنيؼ بموـ مف أكثر األعماؿ التي تساعد عمى تحميؿ  
الحتوائو عمى مجموعة مف المجاالت التي تعبر عف العائد التربوي المراد تحقيقو مف 
التدريس فضاًل عمى أنو شامؿ إلى درجة يمكف تصنيؼ جميع األسئمة االمتحانية في 

 (.38، 0822جميع المراحؿ الدراسية )إبراىيـ، 

ىناؾ حاجة ضرورية الستعماؿ وفي ضوء اىمية التاريخ ومكانتو يرى الباحث باف     
 تقويمية يمكف اف تستعمؿ في تقويـ االسئمة في ضوء تصنيؼ بمـو المعرفي. أدوات

 وتتجمى أىمية البحث باآلتي: 

 أىمية الكتاب المدرسي لمادة التاريخ الحديث. -0

 أىمية األسئمة الوزارية التي ال يمكف االستغناء عنيا. -3
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 لتعميمية.أىمية األىداؼ التربوية وا -2

تكمف أىمية التقويـ بتزويد مدرسي المادة بمعمومات عف الدرجة التي حققيا الطمبة  -1
 في مادة التاريخ الحديث.

مة ءيساعد التقويـ مّدرسي المادة عمى تحديد عناصر الخطة الدراسية األكثر مال -3
 لتدريس التاريخ الحديث لمطمبة.

 ىدؼ البحث: -

إلى تحميؿ أسئمة االختبارات النيائية لمادة التاريخ لمصؼ  البحث ييدؼ 
 السادس األدبي ضمف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بموـ.

 حدود البحث: -

يقتصر عمى تحميؿ أسئمة االختبارات النيائية لمادة التاريخ لطمبة الصؼ  
 لمدور األوؿ فقط. 3102/ 3102السادس األدبي لألعواـ 

 تعريؼ المصطمحات: -

 التقويم اصطالحًا عرفه كل من: -1

- (Good:)  بأنو: عممية التثبت أو الحكـ عمى قيمة الشيء وتثمينو بعناية وذلؾ
باستعماؿ معيار التخميف ويتضمف أحكامًا مف حيث البنية الداخمية والمعايير 

 (.Good, 1973. p22الخارجية )
تاب مادة التاريخ لمصؼ : يعرفو الباحث بأنو عممية جمع أسئمة كالتعريف اإلجرائي -

 السادس األدبي وتحميميا مف أجؿ إصدار حكـ معيف في ضوئيا.

 األسئمة: -2

عبارة عف تعبير استفيامي يستعمؿ الختبار المعمومات بأنيا : (Webster)عرفيا  -
 (.Webster, 1972, p.105كما في االمتحاف الشفوي والتحريري )
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األسئمة والمواقؼ التي يراد مف الطمبة أو أي : أنيا: "مجموعة مف اإلمام وآخرون -
 (.30، 0881شخص االستجابة ليا" )اإلماـ وآخروف، 

: "األسئمة المستعممة في قياس تحصيؿ طمبة الصؼ السادس التعريف االجرائي
 اإلعدادي في مادة التاريخ الحديث الُمعدة مف قبؿ وزارة التربية في العراؽ".

 الختبارات التي تشرؼ عمييا لجنة خاصة في وزارة التربية.وىي ااالختبارات الوزارية: 

 مادة التاريخ: -

الكتاب المقرر مف قبؿ  والمفاىيـ التاريخية التي يحتوييا وىي الحقائؽ والمبادئ 
 وزارة التربية في العراؽ والذي ُيدرس لطمبة الصؼ السادس األدبي.

  ودراسات سابقة جوانب نظرية
 جوانب نظرية 
 االسئمة دورُا ميمُا في جميع مراحؿ الحياة أما في العممية التعميمية فأف تؤدي

وىي محورىا االساس مف طريؽ تأثيرىا  االسئمة تشغؿ حيزًا ومكانًا ميمًا ومتميزاً 
المباشر في كؿ المواقؼ التدريسية اذ ال يخمو مف االسئمة ويستعمؿ المدرسوف االسئمة 

نجاح التدريس عمى نجاح المدرس في طرح االسئمة  في جميع مراحؿ التدريس اذ يعتمد
وفي اثناء عرضيا فاألسئمة ىي استراتيجية ثابتة لممدرس واف طريقتو في السؤاؿ 

 (.301-318, 3112مطابقة تمامًا لطريقتو في التدريس ) عبيدات والسميد , 

فحص مدى استيعاب المتعمميف لمواجبات المنزلية ومراجعتيا ىي واالسئمة 
يصيا وتعد االسئمة الفاعمة عامؿ مؤثر في مقدار التعمـ اذ تزيد اندماجيـ في وتمخ

العممية التعميمية وتساعدىـ عمى تنظيـ افكارىـ نحو االفضؿ في اثناء اداء مياميـ 
 .الدراسية وتتيح لممعمـ مراقبة مدى تقدميـ وفيميـ

 (23, 3111) جابر,                                                 
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واالسئمة التي تعد بشكؿ جيد وسيمة ميمة وفاعمة لتنمية االتجاىات المرغوبة 
وتحديد الطرائؽ التدريسية الجديدة لمتوافؽ مع المادة الدراسية واالسئمة الجيدة القادرة 

 (32, 0882ال يمكف اف تتجاىؿ أو تتغير )جابر , إذ عمى تنمية التفكير 

 :االسئمةشروط صياغة 

 فر في االسئمة عدد مف الشروط مف اىميا:ايجب اف تتو 

 وغير غامض. اً ودقيق اً اف يكوف السؤاؿ واضح  -0

 أف يقيس مستويات التفكير بمستوياتو الستة. -3

أف يصاغ بطريقة عممية لكي ينمي لدى المتعمميف القدرة عمى التفكير واالجابة  -2
 عف االسئمة بصورة غير نمطية.

 ومرتبطة بموضوع الدرس. اً تكوف امتداداف  -1

 .مف العوامؿ اً االبتعاد عف االسئمة المركبة التي تتضمف عدد -3

 (.021-038, 3118) سالمة وأخروف ,                                      

 أنواع االسئمة  

 لألسئمة انواع متعددة من اهمها :

 اسئمة التذكر -1

تتطمب ىذه االسئمة مف الطالب اف يعرؼ المعمومات ويستدعييا عند الحاجة  
الييا وىي القدرة الوحيدة المطموبة لإلجابة عف اسئمة ىذه الفئة وبما إف اسئمة التذكر 

لمتفكير فاف تذكرىا امر غاية في االىمية فالمعارؼ  الدنياتنحصر في المستويات 
 المتذكرة اذا كانت عمى قدر عاؿ مف االىمية فإنيا تعد مادة جيدة لمتفكير.
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 اسئمة التفسير -2

ونعنػػي بيػػا اف يكتشػػؼ الطالػػب العالقػػة بػػيف فكػػرتيف او اكثػػر وفػػي احيػػاف اخػػرى 
ؿ ُيسػػأيعطػػي فكػػرة واحػػدة او  ؿ عػػف العالقػػة بينيمػػا وقػػدُويسػػأيطمػػب مػػف الطالػػب فكػػرتيف 

 عف فكرة اخرى تنبثؽ مف االولى.
 اسئمة التطبيق  -3

يستعمؿ فييا الطالػب مػا سػبؽ تعممػو مػف مفػاىيـ وتعميمػات وميػارات ونظريػات 
اف يختػػػار بنفسػػػو الميػػارة التػػػي سػػػيطبقيا بنفسػػػو  لديػػػو أذ فػػي حػػػؿ مشػػػكالت غيػػػر مألوفػػة 

التػي تواجيػو لػػذا فػاف اسػئمة التطبيػؽ تػػدرب عمػى المواقػػؼ الجديػدة  تطبيقيػايمكنػو  ولػذلؾ
 الطالب عمى االستعماؿ المستقؿ لممعمومات في حؿ المشكالت.

 االسئمة المفتوحة  -4

يعطػػي ىػػذا النػػوع مػػف االسػػئمة حريػػة واسػػتقاللية لمطالػػب فػػي االجابػػة فيػػو يسػػمح 
 بإجابػػات مختمفػػة ومتنوعػػة بحيػػث يصػػعب عمػػى المػػدرس التنبػػؤ باإلجابػػة التػػي يمكػػف اف
يعطييػػا الطالػػب وىػػذا الػػنمط يعػػد مػػف االنمػػاط التػػي تثيػػر التفكيػػر فالمػػدرس الػػذي يطػػرح 

 عمى الطمبة االسئمة المفتوحة النياية ييدؼ منيا تفكيرًا ابتكاريًا واصياًل .
 اسئمة التقويم  -5

يتطمب ىذا النوع مف االسئمة اصدار حكـ عمى قيمة الشيء والسموؾ 
رر بيا احكاميـ والحكـ الذي يصدره الفرد عادة ما تثير واالختبارات واعطاء اسباب يب

اسئمة التقويـ اجابات ال يمكف وصفيا بأنيا صحيحة أو خطأ وبذلؾ يدرؾ الطمبة اف 
ىناؾ وجيات نظر مختمفة وطرائؽ متعددة لمنظر لممشكمة وتنمية قدرة الطمبة عمى 

ا )مرعي , والحيمة , التقويـ تعني في مضمونيا تحسيف نوعية االحكاـ التي يصدروني
3111 ,22 -22-28 )       
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 دراسات سابقة 
 (:3110دراسة الدليمي ) -

سعت الدراسة تعرؼ المستويات المعرفية لألسئمة االمتحانية في ضوء تحميؿ  
 .محتوى مادة التاريخ لمصؼ السادس االبتدائي

 الدراسة طريقة تحميؿ المحتوى أداة لمدراسة. واستعممت 

شممت عينة الدراسة عددًا مف فصوؿ كتاب التاريخ الحديث والمعاصر لموطف  
( لمقارنة التكرارات 3( ومربع كا )كاScottالباحث معادلة ) استعمؿالعربي ، 

 المالحظة، والنسبة المئوية كوسيمة لحساب التكرارات.

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

 (.22,2بمغ نسبة مستوى التذكر ) -

 (.02,1بمغ نسبة االستيعاب ) -

لـ يظير أي سؤاؿ ضمف المستويات المعرفية العميا )التطبيؽ، التحميؿ، التركيب،  -
 (.22-2، ص3110التقويـ( )الدليمي، 

 (:3118دراسة الحارثي ) -

سعت إلى تقويـ األسئمة المتضمنة في كتب التاريخ المقررة لممرحمة اإلعدادية  
( لألىداؼ التربوية )المجاؿ المعرفي( مف خالؿ Bloomفي ضوء تصنيؼ لوـ )
 اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي:

 .ما مستويات التفكير التي تثيرىا أسئمة كتب التاريخ المقررة لممرحمة اإلعدادية

عينة الدراسة تألفت مف كتب التاريخ لمصفوؼ )الرابع والخامس والسادس  
 .ةموزعة عمى الصفوؼ الثالث( سؤااًل 222األدبي( وقد بمغ مجموع األسئمة )
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أعتمد الباحث بتحميؿ األسئمة عمى منيجية تحميؿ المحتوى إذ تـ عرضيا عمى  
مجموعة مف الخبراء والمحكميف لموقوؼ عمى مدى صدؽ التحميؿ استعمؿ الباحث 

( لحساب الثبات بيف الباحث ونفسو بعد مدة زمنية. وبيف الباحث Scottمعادلة )
 ومحمؿ آخر.

 احث إلى النتائج اآلتية:توصؿ الب

مستويات فقط مف مستويات التفكير  ةركزت في ثالث ةأف أسئمة الكتب الثالث
، 3118مستوى الفيـ(. )الحارثي،  -مستوى التحميؿ  -وىي كالتالي )التذكر 

 (.322 -310ص

 (:3101دراسة العبيدي ) -
 أهداف المادةدراسة تقويمية ألسئمة كتب التاريخ لممرحمة االبتدائية في ضوء  

أجريت ىذه الدراسة في العراؽ وسعت إلى تقويـ أسئمة كتب التاريخ لممرحمة  
 االبتدائية في ضوء أىداؼ المادة مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

ما مستويات المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بموـ التي تقيسيا أسئمة كتاب مادة التاريخ  -0
 لممرحمة االبتدائية؟

أسئمة كتابي مادة التاريخ لممرحمة االبتدائية نواتج التعمـ التي حددتيا  ىؿ تقيس -3
 أىداؼ تدريس المادة؟

وشممت عينة البحث أسئمة مجتمع البحث كميا ىي في كتابي التاريخ لممرحمة  
 .3101/ 3118االبتدائية التي درست عامي 

نيؼ األسئمة ( سؤااًل واعتمد الباحث لتص021وقد بمغ العدد الكمي لألسئمة ) 
األولى مف تصنيؼ بمـو لممجاؿ  ةعمى إعداد )استبانة( في ضوء المستويات الثالث

المعرفي ولمتحقؽ مف صدؽ األداة عرض عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف في 
 طرائؽ تدريس المواد االجتماعية وأشاروا إلى صالحية األداة لتحقيؽ أغراض البحث.
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ائيًا باستعماؿ معادلة سكوت واعتمد عمى النسب وعالج الباحث البيانات إحص 
ونسبة مئوية  ( سؤؿ011ف مستوى المعرفة عمى )المئوية لمعرفة النسب وحصؿ كؿ م

أي  %( في حيف لـ ينتـ  12نسبة مئوية )( سؤااًل ب21%( مستوى الفيـ عمى )32)
خرى )تطبيؽ/ سؤاؿ مف أسئمة كتابي التاريخ لممرحمة االبتدائية إلى بقية المستويات األ

تحميؿ/ تركيب/ تقويـ( وأظيرت نتائج البحث وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف عدد 
األىداؼ السموكية وعدد أسئمة كتابي التاريخ لممرحمة االبتدائية لمستويات المجاؿ 

 (.21/ 8، ص3101المعرفي )العبيدي، 

 (:3101دراسة الياشمي ) -

 عاىػػػد المعممػػػيف والمعممػػػات فػػػي العػػػراؽدراسػػػة تقويميػػػة ألسػػػئمة كتػػػب التػػػاريخ بم 
سػػػعت الدراسػػػة إلػػػى تقػػػويـ أسػػػئمة كتػػػب التػػػاريخ بمعاىػػػد إعػػػداد المعممػػػيف والمعممػػػات فػػػي 

 العراؽ مف خالؿ اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف:

ما مستويات المعرفة التي تقيسيا أسئمة كتب مادة التاريخ بمعاىد إعداد المعمميف  -0
 والمعممات في العراؽ.

 ما الفرؽ الذي ينالو كؿ مستوى مف ىذه المستويات. -3

شممت الدراسة جميع كتب التاريخ بمعاىد إعداد المعمميف والمعممات في العراؽ  
( سؤااًل أعتمد 382( بمغ عدد األسئمة )3101/ 3118والتي درست لمعاـ الدراسة )

عرفي الباحث عمى تصنيؼ األسئمة )استبانة( في ضوء تصنيؼ بموـ لممجاؿ الم
عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والمحكميف فأيدوا وأشاروا إلى صالحية األداة 

 المستعممة.

 والنسبة المئوية. Scottعالج الباحث البيانات إحصائيًا باستخداـ معادلة  
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 توصمت إلى النتائج اآلتية:

%( ومستوى 22%( ومستوى الفيـ نسبة )23أف مستوى التذكر بمغ نسبة )
%( 2%( والتركيب عمى نسبة )01%( والتحميؿ عمى نسبة )0مى نسبة )التطبيؽ ع

 (.012 -32، ص3101%(. )الياشمي، 8ومستوى التقويـ عمى نسبة )

 : Chambler, 1983دراسة  -

تحمؿ مستويات فصوؿ وأسئمة كتب التاريخ المرحمة الثانوية طبقًا لتصنيؼ  
 .بموـ

وسعت إلى موازنة األسئمة الموجودة في أجريت في الواليات المتحدة األمريكية  
نياية الفصوؿ في كتب التاريخ لمصؼ الثامف في المدارس في ضوء تصنيؼ بمـو 

 لمستويات المجاؿ المعرفي.

وقد تـ اختيار ثالثة فصوؿ عشوائيًا مف كؿ كتاب وتـ تحميؿ األسئمة وطبؽ  
 الباحث مربع كاي لموازنة مستويات األسئمة بيف الفصوؿ.

( لتحديد وجود تغيرات في مستويات 1,13الدراسة مستوى داللة ) تاستعمم 
 األسئمة في المراحؿ المختمفة وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

أظيرت الدراسة أف ىناؾ ىبوطًا  كذلؾ وجود فروؽ ذات داللة عند الموازنة الشاممة -0
يؽ والتحميؿ والتركيب في في مستوى األسئمة لتركيزىا عمى التذكر أكثر مف التطب

 (.Chamblee, 1983, p:394حيف حظيت أسئمة التقويـ باىتماـ أكثر )

 :Logan, 1988دراسة لوكاف  -

أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية وسعت إلى تصنيؼ أسئمة  
 الدراسات االجتماعية لمصفوؼ الخامسة في ضوء تصنيؼ بمـو لممجاؿ المعرفي.

احث بأخذ أسئمة عشوائية مف أسئمة الفصوؿ بالكتب المقررة تـ تحميميا وقاـ الب 
 في ضوء تصنيؼ بمـو لممجاؿ المعرفي وتوصمت إلى النتائج اآلتية:
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 ظير ضعؼ في تأكيد ميارة التفكير الناقد في األسئمة. -0

 .Logan, 1988أف أغمب األسئمة مف المستويات الواطئة في التصنيؼ. ) -3
2258) 

 ات عف الدراسات السابقة:مؤشر  -

أجريت الدراسات السابقة في مراحؿ دراسية مختمفة فمنيا ما تناوؿ االبتدائية مثؿ  -0
( أما 3101(،دراسة العبيدي )3110( دراسة الدليمي )0823دراسة لوكاف )

( فقد تناولت المرحمة المتوسطة، ودراسة الياشمي 1983) Chmblerالدراسة 
ىد المعمميف والمعممات، أما الدراسة التي تناولت ( فقد تناولت معا3101)

 ( فيذه تشابو الدراسة الحالية.3118اإلعدادية فيي دراسة الحارثي )

 ومف الوسائؿ التي استعممت وسائؿ إحصائية متشابية معظـ الدراسات استعممت -3
 مثؿ التكرار والنسبة المئوية ومربع كاي ومعادلة سكوت.

الدراسات السابقة افادت الباحث في وضوح الرؤيا مف  إف إطالع الباحث عمى -2
 النتائج. تفسيرحيث سالمة اإلجراءات في بناء األداة والوسائؿ اإلحصائية و 
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جراءاته  :منهج البحث وا 
 أواًل: منهج البحث:

أتبع الباحث أسموب تحميؿ المحتوى وىو أحد أنواع الدراسات المسحية التي  
 :الوصفي يتضمنيا منيج البحث

 ثانيًا: مجتمع البحث وعينتو:

يشمؿ ىذا البحث أسئمة االمتحانات الوزارية النيائية لمادة التاريخ السادس  
-3102  ةالدراسي عواـاألدبي المقررة مف قبؿ وزارة التربية في جميورية العراؽ لال

وقد شممت عينة الدراسة  امتحانية ( أوراؽ2لمدور األوؿ وقد بمغ عددىا )  3102
 مجتمع البحث بأكممو.

 ثالثًا: أداة البحث:

. وذلؾ الحتوائو عمى مجموعة  استعمؿ  الباحث المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـو
مف المستويات العامة والخاصة كما أنو شامؿ إلى درجة أنو يكفي لتصنيؼ جميع 

 (38، 0822أسئمة االمتحانات في جميع المراحؿ الدراسية )إبراىيـ، 

 رابعًا: وحدة التحميؿ:

الباحث الفكرة لتحميؿ األسئمة ألنيا تمثؿ أكثر وحدات تحميؿ المحتوى  استعمؿ 
 (22: 0822حدى الدعامات األساسية في تحميؿ االتجاىات والقيـ )سمير، ا  شيوعًا و 

إعطائيا بحث التكرار وحدة لتعداد كؿ فقرة مف فقرات التصنيؼ اكما اعتمد الب 
وتـ تحميؿ األسئمة عف طريؽ مراجعة متف  (Scoot, 1968: 403تساويًا )وزنًا م

تصنيؼ بمـو  ؤاؿ ليتـ تحديد مستوى التفكير في ضوءالموضوع الذي لو عالقة بالس
 ضمف استمارة اعدت ليذا الغرض . اً واحد اً ويعطى لو تكرار 

 خامسًا: الصدؽ:
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ؽ األداة لقياس وىو صالحية األداة لقياس ما وضعت مف أجمو ومدى تحقي 
في العديد مف  وبما أف التصنيؼ الحالي قد استعمؿاألغراض التي قصد تحقيقيا 

الدراسات وأثبت قدرتو عمى استخالص المحتوى ويمكف االعتماد عميو في تحميؿ أسئمة 
االختبارات النيائية الوزارية لمادة التاريخ لمصؼ السادس األدبي. إذ عرض الباحث 

لموقوؼ عمى صدؽ  *سئمة عمى بعض الخبراء أو المحكميفالتصنيؼ ونماذج األ
 % منيـ عمى صحة ذلؾ.23التحميؿ وقد أجمع أكثر مف 

 الثبات: -

% )مف 31لحساب معامؿ الثبات اختار الباحث عينة عشوائية تمثؿ نسبة  
 .وأتبع أسموبيف في إيجاد معامؿ الثبات سؤاالً  33اذ بمغت األوراؽ االمتحانية( 

بيف الباحث وزميمو: إذ قاـ الباحث بتحميؿ عينة الثبات بشكؿ مستقؿ االتفاؽ  
 %(.21مع زميمو بعد أف اتفؽ عمى صيغة التحميؿ وكاف معامؿ االتفاؽ )

                                                           

 :الباحث بيـ استعاف الذيف والمحكميف الخبراء السادة اسماء  *

 بغداد. ةابف رشد لمعمـو اإلنسانية/ جامع التربية كمية -. د سعد عمي زاير أ* 

 .كمية التربية المفتوحة – حسف * أ. د عمي كنيور

 ابف رشد لمعمـو اإلنسانية/ جامعة بغداد. التربية كمية - لسالـد داود عبد ا* أ. 

 اإلنسانية/ جامعة بغداد. معموـل رشدابف  التربية كمية -ضياء عبد اهلل احمد* أ. د 

 ابف رشد لمعمـو اإلنسانية/ جامعة بغداد التربية كمية - ديعب شالؿ محمد د. ـ. أ* 

 / جامعة بغداد كلية التربية /ابن رشد للعلوم االنسانية –ناصر خضير سكران  *
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إذ  اً ( يوم21االتفاؽ عبر الزمف: بيف محاولة الباحث مع نفسو عبر الزمف ) 
جيدة )العاني، % وتعد ىذه النسبة عالية وتشكؿ نسبة ثبات 23بمغ معامؿ الثبات 

 (.20، ص0882

 الوسائؿ اإلحصائية: -

 الباحث الوسائؿ اإلحصائية اآلتية: ىدؼ البحث استعمؿ لتحقيؽ 

 النسبة المئوية. -0

 (.23، 0821( )المفتي، Cooperلثبات التحميؿ )معادلة  معادلة إليجاد -3

 

 عدد مرات االتفاؽ              =   معامؿ الثبات

 011×  عدد مرات االتفاؽ + عدد مرات االختالؼ                 

 نتائج البحث: -

بعد تحميؿ األسئمة وفقًا لمستويات المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بموـ. أظيرت  
 النتائج كما موضح في الجدوؿ اآلتي:

 (1جدول )

تاريخ الجدول يوضح التكرارات والنسب المئوية لألسئمة الوزارية المحممة لمادة ال
  2118 -2113لمصف السادس األدبي لمسنوات الدراسية 

 السنة
عدد 

األسئمة 
 وفروعها

التذكر
 

الفهم %
 

تطبيق %
 

تحميل %
 

التركيب %
 

التقويم %
 

مجموع  %
 النسب

2113 11 5 45,45 5 45,45 /  1 9,91 - - - - 99,99 
2114 11 5 45,45 4 63,63 1  /  1 9,19 /  99,99 
2115 22 5 41,66 4 54,54 1 4,54 1 4,54 1 4,54 1 8.33 99,98 
2116 13 7 53,84 5 38,46 - - 1 7,69 - - - - 99,99 
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2117 12 6 51 4 33,33 1    8,33   -  1 3,88 - - 99,99\ 
2118 12 5 41,66 5 41,66  -  1 8,33 1 8,33 1 8,33 99,98 
 111 2.81 2 4,22 3 4,22      4.22 3  38.12 27 46,47 33 71 مجموع

 

يالحظ مف الجدوؿ أف غالبية أسػئمة االختبػارات فػي مػادة التػاريخ لطمبػة الصػؼ 
( تكػػرارًا لمجمػػوع السػػنوات 22التػػذكر اذ بمػػغ عػػددىا) السػػادس األدبػػي كانػػت مػػف مسػػتوى

وبنسػبة  اً ( تكػرار 32) ىاحيث بمػغ عػدد ( اما اسئمة الفيـ12,12السابقة وبنسبة مقدارىا )
أمػا أسػئمة (  1,33)وبنسبة   ( تكرارات2عددىا) بمغ طبيؽأما أسئمة الت (22,3)مقدارىا 
( 2بمغػػػػت ) فقػػػػد أسػػػػئمة التركيػػػػب(.أمػػػػا 1,33( وبنسػػػػبة مقػػػػدارىا )2بمغػػػػت ) قػػػػدالتحميػػػػؿ ف

(  3,20وبنسػػػػبة ) ( تكػػػػرارات3ئمة التقػػػػويـ فقػػػػد بمغػػػػت )امػػػػا اسػػػػ (.1,33وبنسػػػػبة مػػػػدارىا )
  (3131) الياشمي  ودراسة (3118وبيذا اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ) الحارثي 

ف أسئمة االختبارات الوزارية لـ تركز عمى المستويات األخرى لتصنيؼ بمـو إ 
والتحميؿ، والتركيب، والتقويـ(، وىذه النتيجة تتعارض مع توجيات معظـ  )كالتطبيؽ

المصادر التي تؤكد عمى التركيز عمى المستويات المعرفية كافة وخاصة العميا منيا 
ات العميا تثير تفكير الطمبة عمى يفالمستو  يساعد عمى تنمية التفكير لدى الطمبة
 .تنتاج واصدار االحكاـالعمميات العقمية المختمفة كالربط واالس

 االستنتاجات: -
 مف خالؿ عرض نتائج البحث توصؿ الباحث إلى االستنتاجات اآلتية: 

 3102/ 3102ركزت أسئمة مادة التاريخ لمصؼ السادس األدبي لمعاـ الدراسي  -0
عمى المستويات الدنيا )المعرفة والفيـ( دوف التطرؽ إلى المستويات األخرى 

 والتقويـ(. والتركيب كالتطبيؽ والتحميؿ

واسترجاع معمومات تؤدي إلى  -كانت األسئمة مف النوع التقميدي أسئمة )تذكر -3
 قياس التحصيؿ فقط.
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عممية  عمى ر سوىولـ تشإف األسئمة أولت اىتمامًا كبيرًا لممستويات الدنيا . 2
حرماف الطمبة مف  عمىيدؿ استعادتيا بشكؿ مباشر ومدى فيـ الطمبة ليا وىذا 

 فرصة التطبيؽ وتوظيؼ المعمومات والمعارؼ إلى مواقؼ جديدة.

 التوصيات: -
ضرورة قياـ المجاف المتخصصة في وزارة التربية بوضع األسئمة في مادة التاريخ  -0

 الحديث لتغطي األسئمة جميع المستويات دوف التركيز عمى مستوى دوف اآلخر.

لمدرسات بدورات تتضمف تعريفيـ بمستويات األىداؼ ضرورة إشراؾ المدرسيف وا -3
التعميمية وتصنيفيا وخصوصًا مستويات بموـ لممجاؿ المعرفي لكي ينوعوا مف 

 األسئمة عمى أساس المستويات.

ضرورة وضع أسئمة في نياية كؿ فصؿ مف مادة التاريخ لمصؼ السادس األدبي  -2
 المدرس والمدرسات واتقانيا. تؤكد عمى المستويات المعرفية حتى يتدرب عمييا

 المقترحات: -
القياـ بدراسة لمعرفة الصعوبات التي تعيؽ مف استعماؿ المستويات المعرفية لبمـو  -0

 في كتاب التاريخ الحديث.

تقويـ كتاب مادة تاريخ الوطف العربي لمصؼ السادس األدبي في ضوء أىداؼ  -3
 المادة.

لتحصيمية في مادة التاريخ في الصفوؼ الثانوية إجراء دراسة مماثمة لالختبارات ا -2
 األخرى.

 المصادر
إبراىيـ، فوزي طو، دراسة تحميمية ألسئمة امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ  .1

، دار 03، المجمد الرابع، جمجمة دراسات تربويةبمدارس دار الفكر بجدة، 
 .0822الثقافة، القاىرة، 
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، الكويت، دار 0، طالتحصيل الدراسيقياس وتقويم أبو عالـ، رجاء محمود،  .2
 .0822العمـ لمنشر والتوزيع، 
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