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الصف التاسع  دراسة تحليلية لمدى مراعاة أسئلة كتاب علوم

بلوم المعدلة أساسي في اليمن لمستويات  

 د/ عبدالغني يحيى عبداهلل الشيخ                                                             
 المشارك وطرائق تدريس العموم مناهج الأستاذ                                                  
 كمية التربية / جامعة إب                                                                 

 -ممخص :
في اليمف  أساسيكتاب عمـو الصؼ التاسع  أسئمةالتعرؼ عمى مدى مراعاة  إلىىدفت ىذه الدراسة 

(  Content Analysis) تحميؿ المحتوى أسموب, واستخدـ الباحث لمستويات بمـو المعرفية المعدلة 
الوحدات لكتاب  وأسئمةالدروس  مى جميع أسئمةالمنيج الوصفي  وقد شممت الدراسة ع أساليب كأحد

عدة نتائج مف  إلى( سؤاال وتوصؿ الباحث  732)  والثاني , حيث بمغ عددىا األوؿالعمـو بجزئية 
  -: أىميا

المستوى  أسئمة وأيضااالستدعاء (  –) التذكر( بمستواىا الفرعيف ) التعرؼ  األوؿالمستوى  أسئمة أف
المستويات  %( بينما بقية30.12)  نسبتووبمستوياتو الفرعية الستة قد تـ مراعاتيما بما الثاني)الفيـ(

( وبمستوياتيا الفرعية العشرة قد تـ مراعاتيا بنسبة  اإلبداع–التقويـ  –التحميؿ  –) التطبيؽ  األربعة
%( فقط وىي نسبة منخفضة , وىذه المستويات تتطمب مف التمميذ قدرات عقمية عميا , وقد 03.41)

ـ عمى تطوير مناىج العمـو ومؤلفي كتب العمو  النظر مف قبؿ القائميف بإعادةالباحث  أوصى
 األوؿبجزئية  الدراسية لكتاب ىذا الصؼتقويـ الوحدات  أسئمة وأيضاالدروس  أسئمةالمدرسية في 

لما ليا  األخيرة األربعةوالثاني , وبما يراعي مستويات بمـو المعرفية المعدلة , وخاصة المستويات 
يوؿ العممية , واقترح الم وأيضا, االتجاىات ب الميارات التفكيرية  والقيـ , و مف اثر كبير في اكتسا

لمستويات  أساسيصؼ التاسع مدراسة تحميمية مماثمة لمدى مراعاة محتوى الكتاب المدرسي ل إجراء
 بمـو المعدلة.
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Abstract 

This study aimed at exploring the extent to which the questions in the 

Ninth Grade Class Science Textbook consider Blooms' Modified Cognitive 

Levels. With this in mind, the study used Content Analysis,as one of the 

Descriptive Approach techniques, and covered all the questions in the 

lessons and units of both parts of the Science Textbook, totaling 287 

questions. A number of findings were obtained, most important of which is 

that questions of the first level (Remembering), with its sublevels 

(Identifying and Recalling), and questions of the second level 

(Comprehension), with its six sublevels were considered with the 

percentage of (81.07%);whereas, the remaining four levels (Application, 

Analysis, Evaluation and Creativity), with their ten sublevels were 

considered with the percentage of (18.93%) only, which is a lower 

percentage for such levels as they require high mental abilities from 

students. Finally, the researcher suggested that other researchers in the 

field of science curriculum development and editors of school science 

textbooks reconsider the questions in the lessons and units evaluation of 

the Ninth Grade Class Science Textbook with both its parts, in view of 

Bloom's Modified Levels, particularly the last four levels mentioned above, 

because such levels have a significant effect on the acquisition of thinking 

skills, values, attitudes as well as Scientific inclination. The researcher also 

suggested another similar analytic study to be carried out into the amount 

of consideration given by the content of the school textbook of the Ninth 

Grade Class for Bloom's Modified Levels. 
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  -: ةــــــــمقدم
تفكير المتعمميف  إثارةتساعد عمى  أنيابدور ىاـ في عممية التعميـ , حيث  األسئمةتقـو 
 حياتيـ اليومية .القياـ بعمميات التفكير المختمفة وحؿ المشكالت التي تواجييـ في وتوجيييـ الى 
في تنمية التفكير الناقد المستقؿ  األسئمة أىميةكد االتجاىات الحديثة في التربية عمى وتؤ 
ثارةلدى الطمبة  اىتماميـ وتشجيع الحوار والمناقشة بينيـ لتحقيؽ المشاركة الصفية الناجحة وجذب  وا 

تفكير  إثارة إلىالذي يقود (  والسؤاؿ الجيد ىو  711, صػ 0441انتباىيـ داخؿ الفصؿ ) عدس , 
( وقد اىتمت  01, صػ  7100) الشيخ , أجموويتناسب مع اليدؼ الذي يستخدـ مف  المتعمميف

التعميـ في المراحؿ التعميمية المختمفة  بتطوير مناىجالعامة لممناىج بوزارة التربية اليمنية  اإلدارة
تطوير المناىج التعميمية عمى خبراء ائؽ لصت الوزارة مؤخرا مف طرح وثخمو  األساسيةومنيا المرحمة 

الكتب  لتأليؼـ ومنيـ الباحث وفي ضوء ذلؾ سيتـ تشكيؿ لجاف 7101لمتحكيـ في بداية العاـ 
 . األساسيالمدرسية ومنيا كتب العمـو لمرحمة التعميـ 

الكتب  أسئمةوسيولوف  األىداؼف عمى تحقيؽ تمؾ شؾ سيحرص المؤلفي والذي وبال
المدرسية جؿ اىتماميـ وبما ينسجـ والتطور العممي المتسارع , والتركيز عمى تكويف الفكر العممي 

قادر عمى العيش في مجتمعة  ولجعمو, والعمؿ عمى خمؽ روح المبادرة لحؿ المشكالت  لإلنساف
 متفاعال ومبدعا .

 األربعةاحد المكونات  أيضاالسؤاؿ يعد مكوف مف مكونات المحتوى العممي وىو لما كاف و 
ىذه المكونات سينعكس خمؿ في أي مف  وأي, التقويـ (  األنشطة, المحتوى ,  األىداؼلممنيج ) 

 أساسيكتاب عمـو الصؼ التاسع  أسئمةالباحث في تحميؿ  االخرى , فقد رغبالمكونات عمى  أثرة
عمى منو  افة الذكر حرصسال األربعةلتشخيص ما ىو قائـ وليساعد في معالجة مكوف مف المكونات 

 ة.المنشود األىداؼالتطوير ولتحقيؽ 
 -: مشكمة البحث

الثورة العممية  أفرزتياالمعرفة العممية التي  أوعيةعمى الرغـ مف تعدد وتنوع مصادر 
صادر التعمـ , وخاصة وىاما مف م رئيساالكتب المدرسية ما زالت تمثؿ مصدرا  أف إال  والتكنولوجية
 إلىمف المنيج وتخضع لمتغيير والتعديؿ كمما دعت الحاجة  يتجزأحيث تعتبر جزءا ال  كتب العمـو 

المناسب في تعميـ المراجعة والتحميؿ والتقويـ المستمر لتؤدي دورىا  إلىوىي تحتاج  تطوير المنيج 
 .العمـو وتعمميا
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 باألىداؼا ارتباطي كونيا تكشؼ مدى كتب العمـو المدرسية مف أسئمةتحميؿ  أىميةوتزداد 
التربوية التي يسعى المعمموف لتحقيقيا , ولذلؾ فيي عمى عالقة وثيقة بالمعمومات والمفاىيـ والقيـ 

. كما  األىداؼنوع ومستوى  إلىتنميتيا , فيي تشير  إلىواالتجاىات والميارات العقمية التي نسعى 
كبير في مستوى كؿ مف الكتاب المدرسي والمنياج والمعمميف وعممية  تأثيرالتقويمية  لألسئمة أف

لتفكير امواقؼ الطمبة وعمميات  -ىي : رئيسيوتؤثر في مجاالت ثالثة  أنياعالوة عمى  ,التدريس
 (. wilem , 1986, p 139والتحصيؿ الدراسي )

ذا كتب العمـو  أسئمةوالدراسات السابقة التي تناولت تحميؿ  األدبياتما تـ التفحص في  وا 
فعمى حد عمـ الباحث وفقا لمستويات بمـو المعرفية األصيمة أو المعدلة اليمينية  األساسيةلممرحمة 

التي  األسئمة تحميؿ. عمى الرغـ مف وجود الكثير مف الدراسات التي تناولت  منعدمةتكاد تكوف 
 أقطارفي بعض  أو( في اليمف  711, صػ 7111) سميماف ,  أخرىتطرحيا الكتب المدرسية لمواد 

 الوطف العربي . 
الكتب المدرسية تتطمب مف التمميذ  أسئمة أغمبية أف إلىىذه الدراسات  أشارتحيث 

تحظى  استرجاع المعمومات فقط , وتركز عمى المستويات الدنيا مف تصنيؼ بمـو , بينما ال
 (  1,صػ7110ة والتركيز ) الخطايبة , المستويات العميا بمثؿ تمؾ العناي

 بحثومف  ءالنتيااالباحث بمشكمة ىذا البحث خاصة وانو قد افرغ مف  أحسومف ىنا 
(  األساسيةاليمنية لعمميات العمـ  األساسيالموسـو ) مدى تضميف كتب العمـو في مرحمة التعميـ 

 واستشعارهالمشكمة ب إحساسو زاد مف مما  ,متفاوتةتوافر ىذه العمميات بنسب  نتائجو أىـوكانت مف 
 األسئمةعمى انعكاس توافر ىذه العمميات العممية في محتوى ىذه الكتب عمى طبيعة  التأثيربمدى 

الدراسية وعمى وجو الخصوص نياية وحدات كتاب عمـو  الوحدةفي نياية الدرس ونياية ,التقويمية 
, وليذا كانت مشكمة ىذا  األساسيةصؼ دراسي في المرحمة التعميمية  كآخر أساسيالصؼ التاسع 

 -البحث مصاغة بالسؤاؿ الرئيسي التالي :
 أساسيتقويـ وحدات كتاب العمـو لمصؼ التاسع  وأسئمةالدروس  أسئمةما مدى مراعاة 

 لمستويات بمـو المعرفية المعدلة ؟
 -: إليةالبحث والحاجة  أهمية

 في زيادة تحصيؿ المتعمميف وأثارىافي العممية التعميمية ,  األسئمة أىميةمف  األىميةتنبع 
مف مكونات الدرس  أساسيالكتب المدرسية مكوف  أسئمة, وتشكؿ لدييـ وتنمية االتجاىات االيجابية 

لمتفاعؿ بيف  اائؽ ومفاىيـ وقوانيف ..... الخ ,وأدوارىمف حق اكتسابو, فيي وسيمة تقويمية لما تـ 
أساسو الكتب المدرسية معيارا يصوغوف عمى  أسئمةالمعمميف يعتمدوف  إفالمعمـ والتمميذ وخاصة 
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التفكير  أنواعتكوف مثيرة لمتفكير وتمتع المتعمـ وتشجعو عمى ممارسة  أف, مما يستدعي  أسئمتيـ
 أو, نظر لقضية ما وجية أو رأي إبداء أو, عمى حؿ مشكمة ما قدرتو وتنمي لتساعدهالمختمفة 
 قرارات وحموؿ . إلىالوصوؿ 
, 7100,الشيخ )   ذكرهكتب العمـو المدرسية وفقا لما  ألسئمةصياغة الفوائد التربوية  أمكفوقد 

  -:(  بالفوائد التالية057صػ
 تثير تفكير التمميذ وتولد لدية حب االستطالع . -0
 نحو الموضوع العممي . انتباىوتشد  -7
 مشاركا وفعاال في الصؼ . تجعمو -1
 العممي .  تحصيموتزيد مف  -1

 -: يأتي ( منيا ما011, صػ 7115عالـ  ,  أبوعديدة )  وظائؼتؤدي  أنياكما 
                  تساعد عمى انجاز مياـ التعميـ . -7      ساعد عمى استمرار الدرس حسب الخطة .ت -0

                  قياس قدرة المتعمـ عمى التفكير .   -1      .  يعرفوالمتعمـ وما ال  يعرفو تحديد ما -1
                   رفع دافعية المتعمـ لمتعمـ .    -1   المعمـ عمى النقاط والقضايا اليامة . تأكيد -5
 قياس ميارات التالميذ عمى التعبير الشفوي والتحريري  -2

 كشؼ عف العالقات .حث المتعمـ عمى مزيدا مف التفكير وال -3     
 لتقويـ عمميات التعميـ والتعمـ . لممراجعة وتشخيص صعوبات التعمـ وتستخدـ  -4     
 التربوية . األىداؼالمنفذ في تحقيؽ  أوتكشؼ عف مدى فعالية المنيج المكتوب  -01   

 الكتب المدرسية أسئمةتقويـ  أىميةنتائج العديد مف الدراسات التي بينت  أظيرتوما  إلى إضافة
مستويات التفكير العميا لدى التالميذ مف  في استثارة األسئمةىذه  وأىمية( 21,صػ7111حماديف ,)

مف حالة حفظ  يـتعمؿ عمى نقم إذ, تويات التحميؿ والتركيب والتقويـمس إلىخالؿ االرتقاء بيـ 
التفكير في  إلى,ومات المعمومات  وتجميعيا في الذاكرة في عصر التفجر المعرفي وثورة المعم

 ( .715, صػ0441) سميماف , .التراكـ المعرفي معالجة تتضمف النقد والتحميؿ والتقويـ معالجة ىذا
وارتباطيا  األساسيكتب العمـو بمرحمة التعميـ  ألسئمة األىميةومف خالؿ وفي ضوء كؿ ذلؾ 

  -ىذا البحث في : إلىالحاجة  أجماؿيمكف  تالميذهعمى  التي يطرحيا المعمـ باألسئمة
عادةبتطويرىا  األساسيلفت نظر القائميف عمى مناىج العمـو في مرحمة التعميـ  - صياغة احد  وا 

 تيا ) التقويـ ( في ضوء مستويات بمـو المعدلة .امكون
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بدمج مستوى  األصيمةعمى مستويات بمـو المعرفية  األخيرةطبيعة التغيرات  إلىلفت النظر  -
ضافةالتحميؿ والتركيب  ( والتعرؼ عمى المستويات الفرعية لمستويات  اإلبداعمستوى جديد )  وا 

 ( مستوى فرعي . 04بمـو المعدلة والبالغ عددىا ) 
المعدلة لبمـو  المستويات المعرفيةب األساسيقد يسيـ في تعريؼ معممي العمـو بمرحمة التعميـ  -

 مؤىميف تربويا .ال وخاصة منيـ غير
في كميات التربية  األساسيططي برامج تدريس العمـو لمرحمة التعميـ ربما يساعد واضعي ومخ -

تناسب كؿ  أسئمةاليمنية بمراعاة ىذه المستويات وتدريب الطالب / المعمميف عمى صياغة 
 مستوى منيا .

 -: البحث أهداف
 -: إلىييدؼ ىذا البحث 

تقويـ الوحدات الدراسية في كتاب عمـو الصؼ  وأسئمةالدروس  أسئمةالتعرؼ عمى مدى مراعاة 
 المعدلةلمستويات بمـو  )بجزئية األوؿ والثاني ( أساسيالتاسع 

 -مصطمحات البحث :
 -: األسئمة

معينة كرد فعمي  إجابةاستفياـ , وتتطمب  بأدوات تبدأعبارات : " (بأنياالمفتي)يعرفيا 
 اصدر حكما  أواعد صياغة ,  أواشرح ,  أومثؿ : اذكر ,  أمربفعؿ  تبدأىي عبارات  أو عمييا 

 .(13,صػ 0433) المفتي ,  "معيف أمرمنسقة مع ما جاء مف  إجابةوتستمـز 
 معينة ومحددة , وىي ميارة ال إجاباتمثيرات لغوية تتطمب ": بأنيا (وعبد المنعـ األغا)ويعرفيا 

 ( .053,صػ0442, وعبد المنعـ األغا)  "متعمـ أويستغني عنيا معمـ 
استجابة , ويتطمب مف المتعمـ قدر مف  أوعبارة عف مثير يستدعي رد فعؿ " :بأنوويعرؼ  السؤاؿ 

 ذاكرتو, ثـ استرجاع المعمومات المخزونة في  يديوالتفكير و فحص المادة التعميمية التي بيف 
 (.771,صػ  7111)دروزة , "بشكؿ صحيح  اإلجابةعمى  تساعدهبطريقة 
مف  مجموعة مف الكممات يوجيا المعمـ تتطمب استجابة مقننة السؤاؿ ىو: "باف  (محمود)ويشير 
 ( .132, صػ 0432) محمود ,  "إليوالموجو 

شخص ما بحيث يفيـ ىذا  إلى توجومجموعة مف الكممات التي  : "السؤاؿ ىويرى ) المقاني ( باف و 
فييا , ويستجيب ليا بشكؿ يفيمو مف وجية السؤاؿ  فكره الشخص المقصود بيذه الكممات , ويعمؿ

 .( 52, صػ  0435) المقاني , "في البداية 
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ف المعرفية التي تعمؿ عمى تنشيط المعمومات في ذى اإلدراكية الوسائؿ أىـمف  األسئمةوتعتبر 
 ( .771,صػ 7111منيا بطريقة فعالة ) دروزة , المتعمـ , واسترجاعيا واإلفادة 

 -: أساسيالصف التاسع 
الوثيقة التي )بأنيا األساسيةوالتقويـ التربوي بوزارة التربية اليمنية الشيادة  التوجيويعرؼ قطاع 

تمنحيا وزارة التربية والتعميـ والتي تبيف نتيجة التمميذ النيائية لمصؼ التاسع مف مرحمة التعميـ 
 ( .11, صػ0445) وزارة التربية ,  (األساسي
صؼ مف صفوؼ مرحمة التعميـ  أخرفي ضوء ىذا التعريؼ  أساسيالصؼ التاسع  أف أي
 ( سنة . 05-01وعادة ما يتراوح سف المتعمـ فيو )  األساسي

لمسمـ التعميمي في اليمف وتتضمف ثالث حمقات  األولىالمرحمة  األساسيوتعد مرحمة التعميـ 
 ( 05ػ,ص 7101) وثيقة مناىج ,  -دراسية عمى النحو التالي :

 ( أساسيالصؼ الثالث  –األوؿ: تشمؿ ثالثة صفوؼ دراسية ) الصؼ  األولىالحمقة 
 ( أساسيالصؼ السادس  –الحمقة الثانية : تشمؿ ثالثة صفوؼ دراسية ) الصؼ الرابع  

 ( أساسيالصؼ التاسع  –: تشمؿ ثالثة صفوؼ دراسية ) الصؼ السابع   الثالثةالحمقة 
 -: مستويات بموم المعدلة

  -ستة مستويات وىي : إلىالمجاؿ المعرفي  أىداؼصنؼ بمـو 
تعديميا مؤخرا في ستة  أمكفالتقويـ وقد  -التركيب –التحميؿ  –التطبيؽ  –الفيـ  –التذكر 

 -وىي : أيضامستويات 
 . اإلبداع -التقويـ   –التحميؿ  –التطبيؽ  –الفيـ  –التذكر 
 -: حدود البحث

 -قتصر البحث عمى :أ
بجزئية  أساسيلكتاب عمـو الصؼ التاسع  ةتقويـ الوحدات الدراسي أسئمة وأيضاالدروس  أسئمة -

 .ـ 7107/7101والثاني في اليمف والمقرر عمى التالميذ لمعاـ الدراسي  األوؿ
 وتسع عشرا مستوى فرعي . رئيسيوستة مستويات  -مستويات بمـو المعرفية المعدلة : -

  -: خمفية نظرية لمبحث ودراسات سابقة
 -: خمفية نظرية

والسؤاؿ الجيد ىو الذي يقود إلى استشارة ,يعرؼ السؤاؿ بأنو جممة استفيامية تحتاج إلى إجابة 
ويكوف أيضًا مالئمًا ويستخدـ لغرض ,ويتناسب مع اليدؼ الذي يستخدـ مف أجمو ,تفكير الطالب 

 محدد . 
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 ,وحدة دراسية أو نياية الوحدةضمف كؿ ,ونوع األسئمة المستخدمة في كتب العمـو المدرسية 
وأيضًا في عممية التدريس لكونيا , عمى مستوى المنيج ومستوى المعمميفليا دور كبير في التأثير 

وتراعي الفروؽ الفردية ,وليذا ينبغي أف تكوف ىادفة ومتنوعة ترتبط بدرجة كبيرة في عممية التفكير , 
 ة . وتقيس مستويات المعرفة المختمف,وتثير التفكير 

 وبشكؿ عاـ يمكف تصنيؼ األسئمة وفقًا لما يمي : 
 حسب اإلجابات المتوقعة لها :  ( أ

( األسئمة حسب اإلجابات المتوقعة ليا في نوعييف 703, ص 0441الخميمي وآخروف )يصنؼ 
 رئيسييف ىما : 

وىي األسئمة التي ال تحمؿ إال إجابة صحيحة واحدة  ئمة محددة اإلجابة ) التجميعية (:األس (0
 متفؽ عمييا 

وقد يصاغ الجواب بعدة طرؽ تعتمد عمى قدرة الطالب المغوية وخبرتو في موضوع السؤاؿ ومف 
 أمثمتيا . 

 ما شحنة نواة العنصر ؟  ج(ماذا يغطي جسـ الطيور ؟  ب(بماذا تتميز الثدييات ؟  ( أ
 ما نوع الرابطة في الطعاـ ؟ ىػ(عمى ماذا ينص قانوف أـو ؟ د(

فإف األسئمة محددة اإلجابة تفيد في تذكر الحقائؽ والمفاىيـ والتعميمات ,وكما ىو مبيف في األمثمة 
وفي التأكد مف تذكر المعمومات ,وىي لذلؾ مفيدة في مراجعة المعمومات ,والقوانيف والنظريات 
 األساسية الالزمة . 

  (تعددةاألسئمة مفتوحة اإلجابة ) م (7
مما ,وتستدعي معمومات أوسع وأعمؽ  ,وىي األسئمة التي يكوف ليا أكثر مف إجابة صحيحة 

عمى معموماتيـ وخبراتيـ الشخصية  قد يتوفر في الكتاب المدرسي , ويعتمد الطمبة في االجابة عنيا
قدراتو  وىي تتيح الفرصة لمطالب كي يطورفي إعطاء إجابات مختمفة وجميعيا إجابات مقبولة , ,

وطرؽ متنوعة في استعماؿ ,خالؿ التفكير في بدائؿ متعددة  مف في االستعماؿ المبدع لممعمومات
 المعمومات لمتوصؿ إلى اإلجابات المحتممة. 

 ومف األمثمة عمى ىذه األسئمة : 
o وف لو لـ يكتشؼ اإلنساف العدسات ؟ماذا سيك  
o يحدث لو كاف اليـو كمو نيارًا ؟ ماذا يمكف أف 
o  ائية متزنة ماذا تقترح مف أطعمة ؟منؾ أف تخطط لوجبة غذطمب  
o  ى بيئتؾ مف التموث ؟لممحافظة عم إتباعياما اإلجراءات التي يمكنؾ  
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ذا ما تـ النظر إلى األسئمة السابقة مة ومقبولة وىي نجد أف لكؿ منيا إجابات عديدة محتم ,وا 
عطاء إجابات ,عماؿ العقؿ في السؤاؿجميعًا تدعو إلى إ ويفيد ىذا النوع مف األسئمة ,مف نوع ما  وا 

الذي يفضي إلى ,كما تفيد في العصؼ الذىني لمطمبة ,لمشاركة الواسعة مف الطمبة في الصؼ في ا
واآلخر يسمييا بأسئمة  ,ولذلؾ فإف البعض يسمييا بأسئمة التفكير المتمايز أفكار قيمة ومعقولة,

  .التفكير العميا
 تصنيف األسئمة حسب نوعية السبر التي تهدف إليه : (  ب

أف كثيرًا ما يعطي الطمبة إجابات أولية  ,يرى الكثير مف التربوييف الذيف يعمموف في ميداف التدريس
لطالب غير متأكد لمسؤاؿ الذي يطرحو المعمـ تكوف سطحية أو غير صحيحة أو جزئية أو يكوف ا

طالب الذي يعطي أيًا مف ىذه اإلجابات أسئمة أخرى المفيد أف نوجو لممف إجابتو عنيا لذلؾ فانو مف 
بحيث نتيقف منو ويتصرؼ في ضوئيا ويسمى مثؿ ىذا النوع مف األسئمة  ,نسبر فييا غور معرفتو

باألسئمة السابرة , والسؤاؿ السابر ىو السؤاؿ الذي يمي إجابة الطالب األولية ويتـ بتقديـ أسئمة تالية 
نحو اإلجابة الصحيحة  جديدة بقصد توجيو اجابتو ثاراتإذات صياغة جديدة أو ذات  إلى الطالب

 ( .11, صػ 0441تحسيف مستوى إجابتو )السمرائي , أو
تسبر اإلجابة األولية لمطالب لكوف ىذه اإلجابة سطحية أو مف االسئمة وكما يبدو فيي سمسمة 

أو تركيز وتؤدي ىذه األسئمة إلى توليد المزيد غير صحيحة أو تحتاج إلى توضيح أو تأكيد أو تبرير 
في  خر أو تحويؿ السؤاؿ لعامة الطمبةمف المعمومات أو توضيح بعضيا أو التركيز عمى بعضيا اآل

 حجرة الصؼ وىي عمى أنواع أىميا : 
 األسئمة السابرة التشجيعية  -1

ي إجابة خاطئة عف وىي سمسمة مف األسئمة التي يطرحيا المعمـ عمى الطالب نفسو عندما يعط
سؤاؿ أو ال يتمكف مف اإلجابة , وذلؾ مف أجؿ تشجيعو وقيادتو نحو اإلجابة الصحيحة خالؿ 
سمسمة متتابعة ومتدرجة مف األسئمة وتكوف بمثابة تمميحات أو إشارات تقود الطالب نحو الجواب 

 الصحيح لمسؤاؿ الذي طرح أواًل. 
 مثال : 

  المعمـ : بماذا يتكاثر الحوت ؟ 
  . ) الطالب : بالبيض ) الجواب خاطئ 
  المعمـ : ألي نوع مف الحيوانات ينتمي الحوت ؟ 
  . الطالب : لمثدييات 
  المعمـ : كيؼ تتكاثر الثدييات ؟ 
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  . الطالب : بالوالدة 
  المعمـ : بما أف الحوت مف الثدييات تتكاثر بالوالدة فبماذا يتكاثر الحوت إذًا ؟ 
  . ) الطالب : بالوالدة ) الجواب صحيح 
 األسئمة السابرة التركيزية :  -2

في ىذا النوع مف األسئمة يطرح المعمـ سؤااًل أو مجموعة مف األسئمة تركز عمى الطالب نفسو كرد 
فعؿ إلجابة صحيحة مف أجؿ تأكيدىا أو ربطيا بموضوع آخر أو بدرس آخر لربط جزيئات مختمفة 

 .ؾ لمخروج بتعميـ مشتر 
 مثال : 

  المعمـ : ىؿ جميع الطيور قادرة عمى الطيراف ؟ 
  . ) الطالب : ال ) جواب صحيح 
  المعمـ : أذكر مثااًل عمى طيور ال تطير ؟ 
  . الطالب : النعامة 
  . المعمـ : إذا الطيراف ليس مف السمات المميزة لمطيور 
 األسئمة السابرة التوضيحية :  -3

في ىذا النوع مف السبر يطرح المعمـ سؤااًل أو مجموعة مف األسئمة عمى الطالب نفسو وذلؾ بناء 
عمى إجابة أولية غير تامة لسؤاؿ سابؽ لتوضيح الجزء الصحيح مف اإلجابة وتوجيو الطالب نحو 

 اإلجابة التامة بإضافة معمومات توضيحية جديدة لممعمومات األولية . 
 مثال : 

 ا مستمزمات الحياة عند النبات ؟ المعمـ : م 
  . الطالب : الماء 
  المعمـ : لو وضعنا نبات في الماء فيؿ يستمر في الحياة ؟ 
  . الطالب : ال 
 ؟المعمـ : فما المستمزمات األخرى لحياة النبات  
  . الطالب : وجود التربة 
 ؟  لحياة النبات المعمـ : ىذا صحيح ولكف ىؿ يكفي الماء والتراب 
  . الطالب : ال يكفياف ويمـز الضوء واليواء أيضًا 
  ىي الماء واليواء والتراب والضوءالمعمـ : يتضح أف مستمزمات الحياة لمنبات . 
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 األسئمة السابرة التبريرية:  -4
صحيحة أو خاطئة ,  يظير السبر التبريري عندما يطرح المعمـ سؤاؿ ويعني إجابة مف نوع ما

طالب الذي أعطى اإلجابة ليقدـ مبررات ليذه اإلجابة , وعندىا يكتشؼ بطرح سؤاؿ عمى ال فيعقب 
 في ضوء ذلؾ بتصحيح الفيـ الخطأ المعمـ ما إذا كاف لدى الطالب فيمًا خاطئًا أو سميمًا ويتصرؼ

 أو تأكيد الفيـ السميـ بالمدح والثناء . 
 مثال : 

  المعمـ : ماذا يحدث لو حجب النور عف أي نبات ؟ 
  . الطالب : يموت النبات 
 المعمـ : ولماذا يموت النبات ؟  
  . الطالب : ألف النبات بحاجة إلى الضوء الضروري لعممية البناء الضوئي وصنع الغذاء 
 األسئمة السابرة المحولة : -5

يحوليا المعمـ مف طالب عجز عف تقديـ إجابة لسؤاؿ مف سمسمة األسئمة التي وىي نمط مف األسئمة 
أيًا كاف نوعيا إلى طالب آخر يستطيع تقديـ اإلجابة الصحيحة ليذا السؤاؿ وذلؾ دوف المجوء  السابرة

 بؿ عف طريؽ تحويمو إلى طالب آخر .  ,إلى تكرار طرح السؤاؿ بصيغتو العادية 
 مثال : 

  المعمـ : ما ىو سبب وجود الميؿ والنيار ؟ 
  .الطالب محمد : كروية األرض 
  المعمـ : ما رأيؾ في ذلؾ يا أحمد ؟ 
 حسب التخطيط لها :  ( ج

 ( .070ػ, ص0441,زيتوف إلى نوعيف ىما : ) زيتوف  يقسميا
 أواًل : األسئمة غير المخططة : 

وتضـ األسئمة التي يطرحيا المعمـ عفويًا وتتطور وتتدفؽ دوف تخطيط أثناء عممية التدريس , مثاًل 
عف موضوع الدرس أو قد يرتبط بالدرس ولكنو غير مدرج في خطة  قد يساؿ الطالب سؤااًل بعيداً 

عف خطة الدرس , وأيضًا قد يكتشؼ المعمـ طريقة  يؤدي ىذا السؤاؿ إلى خروج المعمـ الدرس وقد
في الشرح أفضؿ مف التي خطط ليا مسبقا , وىذه األسئمة صعبة في معادالتيا وتطبيقيا بشكؿ جيد 

مف قبؿ المعمـ عمى الحوار والمناقشة والتحكـ في سير الدرس . لكنيا , لذات تتطمب ميارة فائقة 
  .تكثر األسئمة وتتنوع مستوياتيابشكؿ أكبر بحيث  المشاركة والتعبير عف أفكارىـ تشجع الطمبة عمى
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 ثانيًا األسئمة المخططة : 
 وىي تنقسـ إلى نوعيف ىما : 

  . األسئمة المتقاربة            
  المتباعدة .األسئمة 

 .  ىذه الخمفية النظريةبداية  وقد تـ استعراضيما
 حسب مستوى التفكير :  ( د

( طريقة بسيطة ومفيدة لتصنيؼ  Gallagher&Aschker, 1963وأشكر )  كاألكريقدـ 
األسئمة وتنطوي ىذه الطريقة عمى أربعة أنواع مف األسئمة التي تشمؿ كافة المستويات التي حددىا 

  (0ي كافة الموضوعات الدراسية والجدوؿ )بمـو وتتضمف عمميات العمـ وىذه الطريقة مفيدة ف
                               يوضح سياؽ مستوى التفكير : 

 مستويات األسئمة التي تتطمب التفكير(1جدول )

 نوع التفكير المتوقع المستوى نوع السؤال
 عمميات الذاكرة التقاربية , العمميات التقاربية منخفض أسئمة مغمقة
 عدي , عمميات التفكير التقويميعمميات التفكير التبا مرتفع أسئمة مفتوحة

 كما يمي : وسيتـ تناوؿ تمؾ األنواع مف األسئمة
 أسئمة التذكر المعرفي :  -1

ىي األسئمة التي تتطمب تذكر الحقائؽ والصيغ واإلجراءات واألنواع األخرى مف المعمومات 
األساسية وىي تقابؿ األسئمة التي تقع في مستويات المعرفة واالستيعاب التي وضعيا بمـو , وتساعد 

ستويات العميا كما أف أسئمة التذكر تعزز أيضًا الطمبة عمى تكويف الحقائؽ قبؿ المضي قدمًا نحو الم
 المالحظات والتواصؿ . 

 أسئمة التفكير التقاربي :   -2
ىي األسئمة التي تدفع الطمبة إلى تطبيؽ المعمومات وتحميميا , ولكي يؤدي الطالب ىذه الميمة 
بنجاح يجب أف تتوفر لديو معرفة واسعة بأنواع المعمومات التي تقع في مستوى التذكر المعرفي , 

 , سالمةبا التقاربية ) باالستراتيجيةوتسيـ األسئمة التقاربية في حؿ المشكالت وتقع تحت ما يسمى 
 ( . 771 ػ, ص 7114
 أسئمة التفكير التباعدي :  -3

الشيء اليسير مف  كير بشكؿ مستقؿ , حيث يعطي ليـىي األسئمة التي تحفز الطمبة عمى التف
تراكيب المعمـ أو / مف المعمومات المسبقة ويشجعوا عمى التفكير باالحتماالت القائمة عمى ربط 
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ة مع األفكار المعروفة إلعطاء أفكارًا أو تفسيرات جديدة , وتتطمب ىذه األسئمة يماألفكار األص
التفكير التركيبي وتعزز األسموب اإلبداعي في حؿ المشكالت وعمميات العمـ المتكاممة )االفتراض 

 ( .  772 ػ, ص 7114,سالمةباالتباعدية  )  باالستراتيجيةوالتجريب( وتقع تحت ما يسمى 
 كير التقويمي : أسئمة التف  -4

ىي األسئمة التي تدفع الطمبة إلى االختيار أو اتخاذ القرارات أو التقويـ أو النقد والدفاع أو 
التي تبدأ بكممة " كيؼ " ؟  أو " لماذا " ؟ وىي  األسئمة مف نوع التبرير وفي أغمب األحياف تكوف

ال " يمكف اإلجابة عنيا " بنعـ " أو "أسئمة تتطمب تفكيرًا عميقًا وذلؾ بعد أف تطرح عمى الطمبة التي 
أو التي تحتاج إلى خيارات بسيطة , تتضمف العمميات المحفزة بأسئمة التقويـ لموصوؿ إلى 

 االستنتاجات وتكويف التعميمات . 

 تصنف إلى : تصنيف األسئمة حسب شكمها :  -5
 أسئمة العنقود أو المظمة :  

سميت ىذه النوعية مف األسئمة بالعنقودية ألنيا تشبو عنقود العنب في تفرعو بحيث أنيا تنقسـ إلى 
 نوعيف ىما : 

 ىو سؤاؿ شرحي يطرح قضية معينة ولو مجاؿ  ) سؤال المظمة أو العنقود ( : أسئمة أساسية
 نسبيًا . واسع 

 : في العادة تطور ىذه القضية .  شرحيوىي أسئمة  أسئمة المتابعة 
 وتكوف ىذه األسئمة عنقودًا كالتالي : 
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طي األسئمة ولذلؾ سيمت ىذه التقنية مف األسئمة بأسئمة المظمة ألف السؤاؿ األساسي فييا يغ
توفر نظامًا لتطوير التفكير في موضوع و  طريقة لمتركيز عمى المناقشة , وتعد ىذه األسئمة  الالحقة

 معيف أو فكرة معينة . 
  استخداـ ىذه التقنية مف األسئمة؟كيؼ يمكنؾ 

  . تبدأ النقاش ببعض األسئمة حوؿ حقائؽ الموضوع لتعطي الطمبة خمفية في المادة 

 سؤاؿ أساسي لتركيز النقاش واستثارة ردود الفعؿ األولية .  اطرح 

 تابعة . ابدأ بطرح أسئمة الم 

  . أعد تقديـ السؤاؿ األساسي 

والخطوة األخيرة مردىا أف اإلجابات التي تستند إلى نمط مف المعمومات تصبح  أكثر إقناعًا 
توجيو النقاش بوىنا يجب أف نذكر أمرًا ىامًا وىو أف يكوف اإلصغاء بشكؿ حقيقي إلى الطمبة وليس 

األسئمة , أنؾ غالبًا ال تستطيع طرح أكثر مف سؤاؿ مف عيوب ىذه . و إلى وجية نظر محددة مسبقًا 
عنقودي واحد أو اثنيف لموضوع أو فكرة معينة , وبالتالي يقؿ عدد األسئمة التي يمكف تغطيتيا , 
وصار الميؿ إلى التعمؽ بشكؿ أكبر في مناقشة كؿ سؤاؿ . وىنا تظير ميارة وكفاءة المعمـ في 

ليس عمى حساب أسئمة أخرى , لكف  عنقودي وقت مناسب لوإدارة المناقشة بحيث يعطي لكؿ سؤاؿ 
 وال يترؾ المجاؿ مفتوحًا لطرح المتابعة التي قد تخرجو مف موضوع الدرس . 

 مثؿ عمى تقنية العنقود : 
 السؤاؿ الرئيسي : ما الجدوؿ الدوري ؟ 

 األسئمة المتتابعة : 
 لعناصر االنتقالية ؟ ما مجموعة ا -7 ما اسـ العالـ الذي وضع الجدوؿ الدوري ؟ -0

 ما مجموعة عناصر القمويات ؟  -1              ما مجموعة العناصر الخاممة ؟-1

 كـ عدد المجموعات والدورات في الجدوؿ -1          ؟اليالوجيناتما مجموعة عناصر  -5
                                                                                          ؟الدوري

 كـ عدد العناصر الموجودة حاليًا في الجدوؿ الدوري . - 2
 ي في دورات ومجموعات الجدوؿ الدوري ؟ر يزداد العدد الذ كيؼ- 3

حسب تصنيف ساندروز :  ( 6  

 حيث يحتوي عمى سبعة مستويات ىي : 
 Interpretationالتأويؿ (Translation   1الترجمة (Memory .7الذاكرة   (0
  Evaluationالتقويـ  (Synthesis 2التركيب (Analysis 1التحميؿ (Application 5التطبيؽ (1
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 وسيتـ تناوليا وفقًا لما يمي : 
ىيـ وىي األسئمة التي تقيس قدرة الطالب عمى استرجاع ما تـ تعممو مف حقائؽ ومفا الذاكرة : (0

 وتعميمات .....الخ , ومف أمثمتيا :
 ألنواع الجير المستخدـ في البناء ؟حدد المواصفات القياسية  -
 اذكر مكونات الذرة . -
 ما مصدر الطاقة الالزمة لجسـ اإلنساف ؟ -
جاع ما تـ تعممو بأسموبو الفيـ واستر  وىي األسئمة التي تقيس قدرة الطالب عمىالترجمة : (2

 ة المعمومات إلى رموز, ومف أمثمتيا :ترجمالخاص و 
 مات .بالكم Co2اعد كتابة الصيغة الجزئية   -
 ية موزونة عف االتزاف الكيميائي .اذكر ثالثة أمثمة بمعادالت كيميائ -
 ياس سرعة الصوت في اليواء الجوي .وضح كيفية ق -
يره والتعبير الفيـ وتأويؿ ما تـ تعممو وتفس :وىي األسئمة التي تقيس قدرة الطالب عمىالتأويل  (1

 عنو بأسموبو الخاص , ومف أمثمتيا :
  ؟اىما بشحنة موجبة واألخرى سالبةاحتكاؾ مادتيف مخمفتيف أف تشحف إحدعمؿ لماذا ينتج عف  -
 ارسيا في بعض مديريات محافظة إب .اذكر سبب انتشار مرض البمي -
 اشرح كيفية سرياف الدـ في جسمؾ . -
 تطبيؽ ما تعممو في مواقؼ جديدة . وىي األسئمة التي تقيس قدرة الطالب عمىالتطبيق :  (1
 لفجوة الغذائية في ضوء معموماتؾ .المشكالت في معالجة مشكمة ااستخدـ أسموب حؿ  -
فولت 771ارسـ منحى لمطاقة الكيربية المسحوبة لمصباح كيربي يعمؿ عمى ضغط كيربائي  -

 في ضوء البيانات التالية :
 شدة التيار ....... , المقاومة ....... , زمف اإلضاءة ............

أو فكرة  تمييز األجزاء المكونة لجسـ وىي األسئمة التي تقيس قدرة الطالب عمى التحميل : (5
ظيار العالمات بينيا , ومف أمثمتيا :  وا 

 أسباب سوء التغذية حسب األىمية . صنؼ -
 بطاريات الكيربائية حسب خصائصيا .صنؼ أنواع ال -
 ربائي .واد غير موصمة لمتيار الكيصنؼ المواد التالية : إلى مواد موصمة وم -
تركيب العناصر أو األشياء أو األجزاء معًا  وىي األسئمة التي تقيس قدرة الطالب عمىالتركيب : (1

 , ومف أمثمتيا :كتشكيؿ الكؿ 
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تنتج ثالثة أسباب لدعـ استخمص تصميمًا عف استخدامات الطاقة الشمسية في بالدنا ؟ واس -
 انتشارىا .

 الطاقة الشمسية .دة االستفادة مف اقترح أربعة وسائؿ لزيا -
 عدد البطاريات عمى توىج المصباح .تجربة تفسر فييا زيادة  طبؽ -
صدار  وىي األسئمة التي تقيس قدرة الطالب عمىالتقويم : (2 تقدير القيمة أو الفكرة أو المشكمة وا 

 , ومف أمثمتيا :الحكـ 
مف  المنزلي ـوازف بيف طرؽ توصيؿ األعمدة الكيربائية ؟ وأييما أكثر مناسبة في االستخدا -

 وجية نظرؾ ؟
 مف العديد مف األمراضالغذاء في الوقاية  ء معموماتؾ ما الدور الذي يقـو بوفي ضو  -

  ؟وعالجيا
 ؟ما أىمية استخداـ الطاقة النووية في بالدنا مف وجية نظرؾ  -
 حيث يحتوي عمى ثالثة مستويات :  ( Carter )حسب تصنيف كارتر (7
 Creativeاإلبداعية   ( Abstract 1المجردة  ( Concrete   7الحسية  (0
 حيث يحتوي عمى نوعين : (  Permerbit) حسب تصنيف بريمربيت (8
 . Divergentالشعبية(  Convergent .7التجمعية )الالمة(     (0

 -: مستويات بموم المعرفية المعدلة
( حيث يشمؿ عمى 011, صػ7112) عالـ , األصيمةتعديؿ مستويات بمـو المعرفية  أمكف

منيا وتبديؿ  أقساـلبعد ) العممية المعرفية ( واجري بعض التعديالت عمى مسميات ثالث  أقساـستة 
(  Remember) يتذكر ( استبدلت بالفعؿKnowledge. فكممة ) معرفة  آخريفترتيب بعديف 
( وكذلؾ استبدلت  Understand) يفيـ ( استبدلت بالفعؿ Comprehensionوكممة ) فيـ 

) التركيب ( مستوى يطبؽ , يحمؿ , يقـو , كما استبدؿ:  باألفعاؿكممات التطبيؽ والتحميؿ والتقويـ , 
 يمي مستوى التقويـ في الترتيب اليرمي مباشرة  وأصبح(  Createبفعؿ ) يبدع 

ية في التصنيؼ الجديد البنية المعدلة لمستويات بعد العممية المعرف (0ويوضح الشكؿ التخطيطي ) 
 ) عالـ ( . أوردةوفقا لما 
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 والفرعية لبعد العملية المعرفية ة( يوضح األقسام الرئيسي1شكل )

 
 -يمي : وسيتـ تناوؿ مستويات بمـو المعدلة وفقا لما

 -: Rememberingالتذكر  -1
بمستوييف  تمثيموالتعرؼ عمى معمومات معينة ويمكف  خاللوويعد ابسط العمميات المعرفية ويتـ مف 

 االستدعاء  -فرعييف ىما : التعرؼ
واسترجاع المعمومات المتمثمة  استدعاءمجرد  مستوى التذكر تطمب مف المتعمـ وأسئمة

التعرؼ عمى  أيضابالحقائؽ والمفاىيـ والتعميمات والقوانيف والنظريات العممية , كما تطمب منو 
التوضيحية واستكماؿ بياناتيا  شكاؿواألالتعرؼ عمى الرسـو  أوجياز  أوفي مكوف خطوات العمؿ 

 .... الخ 
 ما أسـ أقرب النجـو إلينا؟  -
 ما مقدار وزف الجسـ الذي يطفو عمى الماء ؟  -
 ذكر الكتاب المدرسي مثااًل عمى المركب الكيميائي , ما ىو ذلؾ المثاؿ ؟ -
 جياز الكيربائي امامؾ واكتب البيانات الناقصة مف الشكؿ المجاور ؟تعرؼ عمى ال -
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 -:Understandingالفهم  -2
الواسع عمى التفسير ,التمثيؿ ,  تواصؿ معينة ويشمؿ الفيـ بمنظوره معنى عمى رسالة إضفاء

 التوضيح .و التصنيؼ , التمخيص , االستدالؿ , المقارنة , 
معاني المواد التعميمية والتعبير عنيا  أدراؾالقدرة عمى  إظيارىذا المستوى تطمب مف التمميذ  وأسئمة
 الخاصة وتوظيؼ استخداميا . بمغتو
 ما المقصود بالمخموط ؟  -
 كيؼ يسري الدـ في جسمؾ ؟  -
 بالكممات ؟Co2اعد كتابة الصيغة الجزئية  -
 فيؿ , أسد , صقر( . أي مما يمي ال ينتمي إلى مجموعتو :) أرنب , حصاف , -
 -:Applyingالتطبيق  -3
(  اإلجراء–مناسب في موقؼ معيف ويتمثؿ بمستوييف ) التنفيذ  إجراءاستخداـ أو يتعمؽ بتنفيذ  (0

ىذا المستوى تطمب مف التمميذ تطبيؽ المعارؼ العممية والطرؽ التي درسيا وفيميا في  وأسئمة
 مثؿ : خارجة  أومواقؼ تعميمية جديدة سواء كاف ذلؾ داخؿ الفصؿ 

  سـ ؟ 01سـ في اليـو , كـ يومًا يمـز لو ليصبح طولو 7يزداد طوؿ نبات الذرة بمعدؿ 
  مستخدمًا المعمومات التي درستيا عف األدوات البسيطة وضح كيؼ يمكف أف ترفع صندوقًا

 ثقياًل مف أرض الغرفة إلى سطح الطاولة ؟ 
 -:Analysisالتحميل  -4

 األجزاءالتي تستعمؿ عمييا , وكشؼ كيفية ارتباط كؿ مف  األجزاء إلىوتتعمؽ بتجزئة تعميمية معينة 
 الغرض التاـ . أووبالنسبة الكمية  باألخر

 . األسبابعزو  –التنظيـ  -التمييز: ويشمؿ التحميؿ عمى 
الفرعية  عناصره إلىالموضوع  أوالمعمومة  أوىذا المستوى تطمب مف التمميذ بتجزئة الفكرة  وأسئمة

عادةالقياـ بتنظيميا  أووتحديد العالقات بيف ىذه العناصر والتمييز بينيا   أو, ترتيبيا وصياغتيا  وا 
 : مثؿحدوثيا  أوىا نشؤ  أسبابالبحث عف 

  ادرس العالقات التجريبية اآلتية حوؿ العالقة بيف شدة التيار الكيربائي المار في سمؾ وسمؾ
 ىذا السمؾ ثـ بيف ماذا تستنتج منيا ؟  

 -:Evaluatingالتقويم  -5
ىذا المستوى  وأسئمةمستويات معينة متضمنا التحقؽ والنقد  أو عمى محكات أحكاـ بإصداروتتعمؽ 

 معيف وفؽ معايير محددة مثؿ :  إجراءحكـ عمى موضوع , ظاىرة موقؼ  إصدارتطمب مف التمميذ 
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  ما أىمية تجارب ىندسة الوراثة في رأيؾ؟ 
  ما أىمية استخداـ الطاقة الشمسية مف وجية نظرؾ ؟ 
 -:Creatingاإلبداع -6

 تحتوويقع  أصيؿتكويف نتاج أو ويتعمؽ بتوليؼ العناصر المختمفة عمى شكؿ كؿ متكامؿ, 
 ( اإلنتاج -التخطيط  –ثالث مستويات ) التوليد 

معيف في ضوء ما يتـ  إجراء أوىذا المستوى تطمب مف التمميذ توليد فكرة معينة  وأسئمة
الوصوؿ مف  أو,  إجراء أوالقياـ بعممية تخطيط لتنفيذ فكرة ,  أومف شروح عممية ,  استعراضو
  أصيؿنتاج  إلىخالليا 

 -:دراسات سابقة
الباحث المتواضعة لـ يتمكف مف الحصوؿ عمى دراسات مباشرة تتعامؿ مع  إلمكاناتوفقا 
نمالمستويات بمـو المعرفية المعدلة ,  األساسيكتب العمـو بمرحمة التعميـ  أسئمةتصنيؼ   أمكف وا 

كتب العمـو لمستويات بمـو المعرفية  إلى التعرؼ عمى مراعاة أسئمةالحصوؿ عمى دراسات تيدؼ 
 -ترتيبيا حسب تاريخ انجازىا وفقا لما يمي : , وقد تـ  األصيمة

  -:م 1991دراسة زيتون  -1
واستخدـ الباحث  باألردف اإلعداديكتاب العمـو لمصؼ الثالث  أسئمةتحميؿ وتقويـ  إلىىدفت 

عدة  إلىالكتاب , وتوصؿ الباحث  أسئمةجميع  البحث الوصفي التحميمي , وقد شممت الدراسة منيج
 -: أىميانتائج مف 

, حيث األسئمةركز بصورة كبيرة عمى الحقائؽ الجزئية , مما انعكس عمى محتوى الكتاب ي أف
مستويات التحميؿ والتركيب  وأىممت, فالفيـ ثـ التطبيؽ  األولىركزت عمى جانب التذكر بالدرجة 

 الكافي .االىتماـ  الميارىلـ تعطي الجانب  أنياالجانب الوجداني , كما  وأىممتوالتقويـ , 
عادةمى الجوانب الميارية والوجدانية  ع األسئمة تأكيدالباحث بضرورة  أوصىوقد  النظر في  وا 
 وتراعي التوازف بيف المقالي والموضوعي العميا  بحيث تراعي المستويات المعرفية األسئمةصياغة 

 -م :1991( Risner&et.al)وآخروندراسة ريزنر  -2
مستويات المعرفية كتب العمـو لمصؼ الخامس االبتدائي حسب ال أسئمةتصنيؼ  إلىىدفت 
مف ثالث سالسؿ لكتب العمـو  أكثرموضوع التحميؿ مف  األسئمة, حيث تـ اختيار الدنيا والعميا
( سؤاؿ مف كؿ كتاب  711, وقد تـ تحميؿ )تمثؿ كؿ كتب العمـو أنياعمى اعتبار  أمريكاالشائعة في 

موضع التحميؿ قد اىتمت بقياس المستويات الدنيا  األسئمة أفتـ اختيارىا عشوائيا ومف نتائج الدراسة 
 مف التفكير )التذكر , الفيـ (في حيف لـ تتعرض لقياس المستويات العميا في التفكير .
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 -م:1993دراسة السعيد  -3
ب العمـو في المرحمة المتوسطة في السعودية ومدى التصاقيا مع كت أسئمةتقييـ  إلىىدفت 

, ثـ مدى مراعاتيا ت المعرفية المختمفة لتصنيؼ بمـوتدريس العمـو , ومدى شموليا لممستويا أىداؼ
 لعمميات العمـ المختمفة .

كتب العمـو المدرسية وتوصؿ  أسئمةتحميؿ المحتوى , حيث قاـ بتحميؿ  أسموبواتبع الباحث 
 -النتائج التالية : لىإ

 أىممتعمى المستويات المعرفية الثالث الدنيا )التذكر , الفيـ , التطبيؽ ( بينما  األسئمةركزت 
في الكتب الثالثة أي  األسئمةالعميا ) التحميؿ , التركيب , التقويـ ( ولـ تتناوؿ  المستويات المعرفية

سبعا مف عمميات العمـ ) المالحظة , القياس , التنبؤ , استخداـ  وأىممتتدريس العمـو ,  أىداؼمف 
العالقات الزمانية والمكانية, ضبط المتغيرات , فرض الفروض , التجريب ( بينما باقي العمميات فقد 

 تواجدت بنسب ضئيمة .
 -م:1994دراسة محمود  -4

لمعاـ الدراسي  اإلعداديةمة المتضمنة في كتب العمـو المقررة عمى المرح األسئمةتقويـ  إلىىدفت 
ـ بمصر لموقوؼ عمى مواطف القوة ومواطف الضعؼ فييا , وقد قاـ الباحث ضمف 41-0441

كؿ وحدة لكؿ كتاب في قائمة خاصة  , ثـ تصنيؼ كؿ سؤاؿ وفقا  أسئمةبوضع  اإلجراءات
 -لمجموعة مف المعايير وىي :

 بالتأكدوقاـ الباحث , جميجار لمتفكير  شنارأ, تصنيؼ بمـو , تصنيؼ  األسئمةعمميات العمـ , نوع 
اية كؿ وحدة يتضمنة في نمال لألسئمةالنسبية  األوزافمف صدؽ التحميؿ وثباتو , ثـ قاـ بحساب 

تسجيؿ النتائج في جداوؿ خاصة بالنسبة لكؿ معيار ومف  لمكتب في الصفوؼ الثالثة , وتـبالنسبة 
 -نتائج الدراسة : أهم
بشكؿ واضح . ولـ  والمقالي األسئمة, بؿ ركزت عمى   األربعةمف المعايير  وأيالـ تتفؽ  األسئمة أف

ركزت عمى مستوى التذكر , ولـ تيتـ بالعمميات العميا لمتفكير وقد  أنياتيتـ بعمميات العمـ , كما 
التي تنمي في المتعمـ  التفكير  األسئمة, وكذا  الموضوعية باألسئمةالباحث بضرورة االىتماـ  أوصى

 .التباعدي والتقويمي
 -م:1996الفتوح  أبودراسة  -5

لمتعميـ األولى المتضمنة في كتابي العمـو لمصفيف الرابع والخامس بالحمقة  األسئمةتقويـ  إلىىدفت 
المستويات  أسئمةالكتابيف بشكؿ عاـ لـ يتناوال  أف إلىة اسر في مصر , وقد توصمت الد األساسي
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 األسئمةالتي تقيس مستوى التذكر كانت مرتفعة , بينما عدد  األسئمةعدد  أفالعميا في التفكير , كما 
 . منخفضةمستوى الفيـ والتطبيؽ كانت التي تقيس 

% والتطبيؽ 73.1% , والفيـ 11.4التي تقيس التذكر  األسئمةففي كتاب الصؼ الرابع كانت نسبة 
% , الفيـ 27.5التي تقيس التذكر  األسئمةفي كتاب الصؼ الخامس فقد كانت  إما% 2.2

 % .1% والتطبيؽ 71.5
 -م:1999 عبد الفتاحدراسة  -6

المتضمنة  واألسئمةالعممية  األنشطةفي  األساسيةمعرفة مدى توفر عمميات العمـ  إلىىدفت 
المتضمنة بكتاب العمـو  األسئمة , وقد قامت الباحثة بتحميؿ اإلعداديبكتاب العمـو لمصؼ الثاني 

 في ضوء قائمة عمميات العمـ .
نتائج البحث تواجد  أىـتحميؿ المحتوى لتحقيؽ ىدؼ بحثيا ومف  أسموبواستخدمت الباحثة 

المتضمنة بكتاب العمـو المدرسي مثؿ ميارة االتصاؿ نسبة توافرىا  األسئمةفي  بعض الميارات بكثرة
%  ثـ 01.11% ثـ ميارة تفسير البيانات بنسبة 07.3% , يمييا ميارة التصنيؼ بنسبة 51.2

باقي الميارات  إما% ,  2.11بنسبة  األرقاـثـ ميارة استخداـ % 3.73بنسبة  اإلجرائيالتعريؼ 
الكتاب عمى قياس ميارات  أسئمةالباحثة باف ال تركز  أوصتقد فقد توفرت بنسب ضئيمة جدا و 

مف عمميات العمـ المختمفة ,  يـقياس مدى تمكنتيتـ ب ولكفعند التالميذ فقط ,  واالستظيارالحفظ 
 االستعانةحتى يمكف معممي العمـو  اإلعداديةفي العمـو لممرحمة  لألسئمةبنوؾ  بإعداد أوصتكما 

وتدريبات تتوافر  أسئمة إعداددراسات تستيدؼ  بإجراءشيرية والنيائية  واقترحت ال اختباراتيـبيا في 
 والتكاممية لجميع المراحؿ التعميمية . األساسيةفييا عمميات العمـ 

  -م :2111ندى  أبودراسة  -7
لكتب العمـو  األسئمةالنسبية لممعايير الواجب مراعاتيا عند وضع  األوزافتحديد  إلىىدفت 
العميا ) سابع , ثامف , تاسع ( بمدارس محافظة غزة بفمسطيف والمقررة مف قبؿ  األساسيةبالمرحمة 

 المقاليو األسئمة ألنواع األسئمةمعرفة مدى تمثيؿ ىذه  إلى, كما ىدفت طة الفمسطينيةالسم
 فية , ومدى تمثمياوالموضوعية , ومدى تمثيميا لفئات المحتوى , ومدى تمثيميا لمستويات بمـو المعر 

مجموعة مف النتائج مف  إلى, واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وتوصؿ لعمميات العمـ
 -:أىميا

( سؤاال صنفت حسب مستويات بمـو 0741كتب العمـو لثالثة الصفوؼ بمغ ) أسئمةعدد   
 -يمي : المعرفية وفقا لما
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التحميؿ  وأسئمة%( 05.14%( والتطبيؽ )01.41الفيـ ) وأسئمة%( 15.5التذكر بنسبة ) أسئمة
 %( .1.05التقويـ ) وأسئمة%( 1.17التركيب ) وأسئمة%( 1.1)

كتب العمـو  أسئمةالباحث بضرورة تطوير  وأوصىمف عمميات العمـ ,  األسئمةوقد خمت معظـ 
يارات عمميا ت بحيث تراعي المستويات المعرفية بشكؿ متوازف , وتقيس مدى امتالؾ الطالب لم

 العمـ .
 -م :2114دقة أبو دراسة  -8

الموجودة في الكتب المدرسية التي يتـ تدريسيا في  األسئمةالتعرؼ عمى طبيعة ونوعية  إلىىدفت 
, المغة العربية , التربية  التكنولوجياالصؼ السابع في فمسطيف ) العمـو العامة , الرياضيات , 

   -التالية : األسئمةالباحثة عف  و أجابت  ( وتحميميا حسب معايير محددة اإلسالمية
 كؿ مف المجاؿ المعرفي والوجداني و ونسب ما المتوافرة في ىذه الكتب ؟و األسئمةما مجاالت 

فييا ؟ وما نسبة كؿ مستوى مف المستويات المعرفية الستة ؟ وما مدى التنوع في ىذه  الميارى
 والموضوعية ؟ والمقالي ألسئمةامف حيث  األسئمة

  .( سؤاال0177ة المواد فقد بمغت ), وبقي العامة( سؤاال في العمـو 170وتكونت عينة الدراسة مف ) 
ستويات المعرفية مقارنة الكتب التي تـ تحميميا غمب عمييا الم أسئمة أفالنتائج  وأظيرت

اف عمى المستويات العقمية المعرفية ك األسئمة, واف التركيز في  الميارى ف الوجداني وبالمجالي
والوجداني , واالىتماـ بنوعية  الميارىفي المجاليف  األسئمةبضرورة زيادة نسبة  وأوصت, الدنيا

المتضمنة في الكتب المدرسية بحيث تشمؿ المستويات الدنيا والعميا مف التفكير عمى حد  األسئمة
 سواء .

 -م:2117دراسة عيطة  -9
الدنيا بفمسطيف  األساسيةمقررات العمـو العامة بالمرحمة  أسئمة معرفة مدى تضميف إلىىدفت 

التعمـ , واستخدـ الباحث المنيج الوصفي  ألبعادلمميارات العقمية الواردة في نموذج )مارزانو(  
ة قائمة بالميارات العقمي بإعدادالمتضمنة في الكتب الثمانية , وقاـ  األسئمةالتحميمي في تحميؿ 

الدنيا , وعرضيا عمى مجموعة الخبراء  األساسيةالمرغوب توافرىا في منياج العمـو العامة لممرحمة 
ا  في كتب العمـو ليذه في مجاؿ المناىج وطرؽ تدريس العمـو لتحديد الميارات العقمية الالـز توافرى

البالغ  األسئمةتحميؿ الدراسة , ثـ قاـ الباحث ومجموعة مف المعمميف ب أداة إعدادبيدؼ  المرحمة 
والنسب المئوية  التكراراتواستخدـ  ي ضوء المعايير التي اجمع عمييا ( سؤاال ف411عددىا )

 -: أىميامجموعة مف النتائج مف  إلىوتوصؿ الباحث 
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ركزت عمى التذكر  أنياالتقويمية , كما  واألسئمةالتعميمية  األسئمةلـ يكف ىناؾ توازف في نسبتي 
%( مف مجموع 02.74)  والمالحظة بنسبة%( 02.47%( واالستدالؿ بنسبة ) 73.17بنسبة )
عمى ميارات التوسع , المقارنة , التصنيؼ ,  األسئمةفي الكتب الثمانية , وقمت نسبة تركيز  األسئمة
 درجات متقاربة .وتحديد السمات والتمثيؿ ب األخطاءوتحديد  والتنبؤميارات الترتيب  وأىممت
الدنيا بفمسطيف بحيث  األساسيةالباحث بضرورة تطوير كتب العمـو العامة لممرحمة  أوصىوقد 
التقويمية , وتراعي التوازف في تناوليا لمميارات  واألسئمةالتعميمية  األسئمةالتوازف بيف  األسئمةتراعي 

والثاني لمتمييز بيف  األوؿعامة لمصفيف النظر في منياج العمـو ال إعادةالعقمية المختمفة , وضرورة 
 في الصفيف كما ونوعا . األسئمة, وزيادة نسبة  واألسئمة األنشطة

جراءاتهمنهجية البحث   -: وا 
كتاب عمـو الصؼ  أسئمة ةالتعرؼ عمى مدى مراعا إلىنظرا لطبيعة ىذا البحث الذي ييدؼ 

 Contentتحميؿ المحتوى )  أسموب المعدلة استخدـ  الباحث المعرفية لمستويات بمـو أساسيالتاسع 
Analysis  )لتحقيؽ ىذا اليدؼ,المنيج الوصفي  أساليب كأحد.  

 -: وعينتهمجتمع البحث 
والثاني ممثال  األوؿبجزئية  أساسيكتاب عمـو الصؼ التاسع  يمثمولما كاف مجتمع البحث 

 . تقويـ الوحدات الدراسية فاف عينة البحث ىي نفس المجتمع وأسئمةالدروس  بأسئمة

 -البحث : إجراءات
تقويـ الوحدات  وأسئمةالدروس  أسئمةيتـ تحقيؽ ىدؼ البحث قاـ الباحث بتحميؿ محتوى  ىتح

 -الدراسية وفقا لمخطوات التالية :
 -تحديد هدف التحميل : -1

 أساسيتقويـ الوحدات الدراسية في كتاب عمـو الصؼ التاسع  وأسئمةالدروس  أسئمةتصنيؼ 
 وفقا لمستويات بمـو المعدلة .

 -: وعينته تحديد مجتمع التحميل -2
تقويـ  وأسئمةالدروس  أسئمة( سؤاال وىذا العدد يمثؿ مجموع 732يمثؿ مجتمع التحميؿ بػ ) 

وىي نفس عينة والثاني  وؿاألبجزئية  األساسيالوحدات الدراسية في كتاب عمـو الصؼ التاسع 
 .التحميؿ 

  -تحديد فئات التحميل : -3
والتي يتـ تحديدىا وفقا لنوعية  الرئيسيةفئات التحميؿ ىي مجموعة مف الخصائص والمواصفات 

 اليدؼ مف التحميؿ . وأيضاالمحتوى المحمؿ 
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وفقا لمستويات بمـو المعدلة فاف فئات التحميؿ في  األسئمةولما كاف ىدؼ التحميؿ ىو تصنيؼ 
–التقويـ  –التحميؿ  –التطبيؽ  –الفيـ  –التذكر   -وىي : تحميموىذا البحث ستمثؿ بست فئات 

 .اإلبداع
 -تحديد وحدة التحميل : -4

خمس وحدات لتحميؿ  األدبالتقدير الكمي في التحميؿ وقد ذكر  أساسوحدة التحميؿ ىي 
 استخداميا يرى الباحث عدـ مناسبةو ( 50, صػ  7100) الشيخ ,  اإلنسانيةالمحتوى في العمـو 

في ىذا البحث ولذا فاف وحدة التحميؿ ليذا البحث تمثؿ بالمستويات الفرعية لمستويات بمـو 
 -:وتعريفيا إجرائيا ووفقا لما يميمؤشرات لمتدليؿ عمييا المعدلة بعد وضع 

 أو اإلجراءات أوفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ التعرؼ عمى خطوات العمؿ  -التعرؼ : -0
  .تيائيأو مقرو تيا , ااستكماؿ بيان أوتـ التعامؿ معيا  أشكاؿ أو, التعرؼ عمى رسـو سبؽ عرضيا

ذكر معرفة عممية سبؽ دراستيا ك استرجاعفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ  -االستدعاء : -7
  .خطئيا أوبصحة عبارة  اإلقرار أوذكر تعريفات  أوالتدليؿ عمى الموقؼ بحقيقة عممية  أو, قانوف

 سبب في التكويف . أوفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ تعميؿ لحدوث ظاىرة ,  -التفسير : -1
حسب  أصناؼ أومجاميع  إلى أعطيفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ تقسيـ ما  -التصنيؼ : -1

 الترتيب بزيادة ..... الخ . أوالعكس  أو, األسفؿ إلى األعمىترتيب مف القياـ بال أوخصائص 
وتقديمو وفقا الفكرة  أوصياغة الموضوع  إعادةفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ  -التمخيص : -5

 . األمثمةتقديـ  أيضاكما يتضمف لفيمو الخاص وبأسموبو 
 أو,  إجابة إلىوالوصوؿ  فقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ في ضوء المعطيات-االستدالؿ : -1

 وفقا لفيمو . باإلجابة يأتي, وفي ضوء ذلؾ  تقديمولما تـ  التأمؿ أواالستنتاج في ضوء معطى 
 أولمكونيف في ضوء معطيات محددة  المقارنةفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ -المقارنة : -2

 الفروؽ بيف المعطيات . أىـتحديد  أواالختالؼ  أو الشبو المقارنة في ضوء أوجو
ما تـ التعامؿ معو مف معطيات ولكف  إعادةفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ -التوضيح : -3

 . وتوضيحو تقديموفي ما يتـ  وجية نظره فيوبشكؿ متوسع يعكس 
مف ممارسة في خطوات تعيد  تعمموفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ تطبيؽ ما تـ  -التنفيذ : -4

 . ممارستوما تـ 
مف حقائؽ ومفاىيـ وقوانيف  تعمموفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ تطبيؽ ما تـ  -: إلجراءا  -01

 . خارجو أوعممية في مواقؼ تعميمية جديدة سواء داخؿ الصؼ  أونظرية 
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الفكرة  أوفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ التمييز بيف عالقات لعناصر الموضوع -التمييز : -00
 المجزئة .

في صياغ معيف  تمييزهترتيب وتنظيـ ما تـ  إعادةفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ  -التنظيـ : -07
 الصياغة . أوالتركيب  إعادة أو
حدوثيا  أونشوء ظاىرة  أسبابفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ البحث عف  -: األسبابعزو  -01

 مسببات لتكوينيا . بإعطاءوالقياـ 
 دراستوبيانات في ضوء ما تـ  أوالتمميذ جمع معمومات فقرة السؤاؿ تطمب مف  -التحقؽ : -01

نتيجة تـ معرفتيا مسبقا  إلىتجريبي لموصوؿ  إجراء أوقانوف ,  أومف صحة حقيقة عممية  لمتأكد
 التحقؽ مف حدوثيا . أو
 أوفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ في ضوء المعمومات التي مر بيا بنقؿ موضوع  -النقد : -05
 معيف في ضوء معايير محددة يتـ البناء عمييا لعمميات النقد . إجراء أوفكرة 
تصميـ شكؿ  أومعيف  جراءأو إفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ بتكويف فكره معينة  -التوليد : -01
 نموذج . أو
 إجراء أوفقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ القياـ بعممية التخطيط وتنفيذ فكرة  -التخطيط : -02

 مكوف لما تـ تقديمو .
فقرة السؤاؿ تطمب مف التمميذ القياـ بعمميات االنجاز في ضوء ما تـ مف تكويف -: اإلنتاج  -03

غير  أصيؿنتاج  إلىالوصوؿ  أوتقديـ مقترح لمعالجة  أوفكرة وفي ضوء تخطيط لتنفيذ فكرة 
 مألوؼ 

 -: التحميل أداة
كؿ منيا  وأماـتـ استخداـ استمارة تمثؿ القياـ بتحديد مستويات بمـو المعدلة كفئات تحميمية 

 . األسئمةمستويات فرعية كوحدات تحميمية وبحسب طبيعة 
التحميؿ  أداةتقويـ الوحدات الدراسية بينما تـ استخداـ  أسئمة( لتحميؿ 0) تحميؿ أداةستخداـ حيث تـ ا

 ( .0روس لكؿ وحدة دراسية )ممحؽ الد أسئمة( لتحميؿ  7) 
 -وثباتها : األداةصدق 

البعض وجيات  وأبداىيئة التدريس بالقسـ ,  أعضاءتـ عرضيا عمى مجموعة مف الزمالء 
 أتر اتـ لمباحث اعتمادىا و  مف بياناتبمعظميا , ولمحدودية ما عمييا  األخذتـ  األداةنظر حوؿ ىذه 

 .لصادقة ثابتة ا األداةبعدـ وجود حاجة لمعرفة ثباتيا , كوف 
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 -القيام بعممية التحميل :
وحدات الكتاب تمثمت بالوحدة الرابعة  أسئمةالباحث عمى القياـ بتحميؿ عينة عشوائية مف  أقدـ

 .%(  مف عينة التحميؿ 01مف ) أكثر نسبتووقد مثمت ما 
 -صدق التحميل :

ىيئة التدريس بالقسـ مع المؤشرات  أعضاءعمى مجموعة مف الزمالء  تحميموتـ عرض ما تـ 
اليدؼ مف ىذا التحميؿ , وتـ  وأيضاوالتعريفات االجرائية لوحدات التحميؿ التدليميو لوحدات التحميؿ 

الباحث مف صدؽ التحميؿ ظاىريا واكتفى بيذا  وتأكدبغالبيتيا  األخذوالمشورة تـ  الرأي إبداءليـ 
 .مف الصدؽع النو 

 -ثبات التحميل :
 األسئمةبالتحميؿ مف جديد لنفس  نفسومف القياـ بعممية التحميؿ قاـ الباحث  أسابيعبعد ثالثة 

بعد  تحميمو أعيدما  إذا( 070, صػ 7107نفس النتيجة )محمد , إلىلمعرفة مدى وصوؿ التحميؿ 
( 57,صػ7115) اليويدي , مقبوؿ%( وىو معامؿ 31فترة , وجد الباحث باف معامؿ الثبات عند ) 

  .نتائج التحميؿ إلىالباحث القياـ بعممية التحميؿ حتى االنتياء و الوصوؿ  أكمؿوفي ضوء ىذا 
  -نتائج البحث ومناقشتها :

تقويـ الوحدات  وأسئمةالدروس  أسئمةفي ضوء ىدؼ البحث بالتعرؼ عمى مدى مراعاة 
, ومف خالؿ نتائج التحميؿ  أساسيالدراسية لمستويات بمـو المعدلة في كتاب عمـو الصؼ التاسع 

وقد أمكف تمخيص نتيجة التحميؿ وفقا لتمؾ المستويات  األسئمة تكرار تمؾ( الذي يبيف 7في جدوؿ )
  :في الجدوؿ التالي
 الوحدات وفقا لمستويات بموم المعدلة( تكرار أسئمة الدروس وأسئمة تقويم 2جدول )

 لكتاب عموم الصف التاسع أساسي
نسبة تكرار الوحدة  مجموع التكرارات وحدة التحميل الفئة التحميمية

 التحميمية
مجموع تكرارات 

 المستوى
نسبة التكرارات 
 وفقا لممستوى

 التذكر
 265 %13.58 36 التعرف

 49.16% 
 %86.41 229 االستدعاء

 الفهم

 %15.11 26 التفسير

172 31.91% 

 %14.53 25 التصنيف
 %12.21 21 التمخيص
 %23.25 41 االستدالل
 %12.21 21 المقارنة
 %22.67 39 التوضيح
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 التطبيق
 %56.52 13 التنفيذ

23 4.26% 
 %43.48 11 اإلجراء

 التحميل
 %9.19 5 التمييز

 
55 

 
 %5.45 3 التنظيم 11.21%

 %85.45 47 عزو األسباب

 التقويم
 %87.51 14 التحقق

16 2.96% 
 %12.51 2 النقد

 اإلبداع
 %87.51 7 التوليد

 %12.51 1 التخطيط 1.48% 8
 1 --- اإلنتاج

 %111 539 %111 539 وحدة18 مستويات 6
( قد تـ مراعاتيما )الفيـ( والمستوى الثاني)التذكر األوؿالمستوى  أف ويالحظ مف خالؿ الجدوؿ

%( بينما بقية المستويات 30.12) نسبتوتقويـ الوحدات لمكتاب بما  وأسئمةالدروس  أسئمةفي 
%( 03.41)نسبتيا تتجاوز  ال ذ قدرات عقمية عميا تتطمب مف التممي أسئمتياوالتي تكوف  األربعة

كتاب العمـو لصؼ الثالث  أسئمةلتحميؿ  ,(0441 ) زيتوف,قد قاربت نتيجة دراسة وىذه النتيجة
, فالفيـ ثـ األولىالكتاب قد ركزت عمى جانب التذكر بالدرجة  أسئمة أفحيث  باألردف اإلعدادي
,  وآخروف )ريزونر دراسةمستويات التحميؿ والتركيب والتقويـ , كما وافقت نتيجة  وأىممتالتطبيؽ 
            تويات الدنيا مف التفكيرلمسموضع التحميؿ قد اىتمت بقياس ا األسئمة أفحيث  (0440
مع دراسة  أيضا, وىذا يتوافؽ لقياس المستويات العميا لمتفكير الفيـ ( في حيف لـ تتعرض –) التذكر

 ( . 7111,  دقةأبو ( ودراسة )  7111, ندى أبو) ودراسة( 0441محمود, )
عمى حسب المستويات الفرعية وفي ضوء ما ورد في  األسئمةومف خالؿ التعامؿ مع تمؾ  

 -:أيضا( يتضح لنا 0الجدوؿ )
  :مستوى التذكر وتقع في مستويين فرعين هما أسئمة -1
وفؽ ىذا  األسئمة%( مف مجموع تكرار 01.53ومثمت ما نسبتو )(  11التعرؼ:  تكررت )  -

 مستويات بمـو المعدلة ( وفقا ل %1.12)  نسبتوالمستوى بينما مثمت ما 
وفؽ ىذا  األسئمة%( مف مجموع تكرار 31.10ومثمت ما نسبتو )( 774تكررت ) االستدعاء : -

 لمستويات بمـو المعدلة .( وفقا %17.13)   نسبتوالمستوى بينما مثمت ما 
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 -( مستويات فرعية هي :6هذا المستوى تقع في ) وأسئمةمستوى الفهم  أسئمة -2
وفؽ ىذا  األسئمة%( مف مجموع تكرار 05.00ومثمت ما نسبتو ) ( 71) تكررت التفسير  : -

 مستويات بمـو المعدلة .( وفقا ل%1.37)   نسبتوالمستوى بينما مثمت ما 
وفؽ ىذا  األسئمة%( مف مجموع تكرار 01.51ومثمت ما نسبتو ) (  75التصنيؼ : تكررت )  -

 ويات بمـو المعدلة .لمست( وفقا  %1.11)   نسبتوالمستوى بينما مثمت ما 
وفؽ ىذا  األسئمة%( مف مجموع تكرار 07.71ومثمت ما نسبتو )( 70التمخيص :تكررت )  -

 مستويات بمـو المعدلة .( وفقا ل %1.34)  نسبتوالمستوى بينما مثمت ما 
وفؽ ىذا  األسئمة%( مف مجموع تكرار 71.75ومثمت ما نسبتو )( 11االستدالؿ : تكررت )  -

 مستويات بمـو المعدلة .( وفقا ل %2.17)  نسبتوالمستوى بينما مثمت ما 
وفؽ ىذا  األسئمة%( مف مجموع تكرار 07.710ومثمت ما نسبتو ) ( 70المقارنة : تكررت )  -

 مستويات بمـو المعدلة .( وفقا ل %1.34)  نسبتوالمستوى بينما مثمت ما 
وفؽ ىذا  األسئمة%( مف مجموع تكرار 77.12بتو )ومثمت ما نس(  14التوضيح :تكررت )  -

 مستويات بمـو المعدلة .( وفقا ل %2.71)   نسبتوالمستوى بينما مثمت ما 
 هذا المستوى في مستويين فرعين هما : وأسئمة مستوى التطبيق أسئمة -3
وفؽ ىذا  األسئمة%( مف مجموع تكرار 51.57ومثمت ما نسبتو ) (01تكررت ) التنفيذ : -

 مستويات بمـو المعدلة .( وفقا ل %7.10)  نسبتوالمستوى بينما مثمت ما 
وفؽ ىذا  األسئمة%( مف مجموع تكرار 11.13ومثمت ما نسبتو )( 01تكررت ) : اإلجراء -

 مستويات بمـو المعدلة .( وفقا ل%0.35)   نسبتوالمستوى بينما مثمت ما 
 هذا المستوى في مستويات فرعية ثالثة هي : أسئمةمستوى التحميل وتقع  أسئمة -4

% , 5.15% , 4.14عمى الترتيب )  نسبتووقد مثمت ما  األسبابعزو  –التنظيـ  –التمييز 
            % ( بينما نسبة ىذه المستويات الفرعية بالنظر المستويات المعدلة ىي عمى الترتيب 35.15

   (1.47%  ,1.55%  ,3.20 %). 
 :هذا المستوى في مستويين فرعين هما أسئمةمستوى التقويم وتقع  أسئمة -5
ت المعدلة مستويا%( بينما ل07.51% و 32.51)  نسبتوما  األسئمة) التحقؽ والنقد ( وقد مثمت  

 .(%1.12, %7.54)  عفقد بمغت النسبة بواق
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 :هذا المستوى في ثالث مستويات فرعية هي أسئمةوتقع  اإلبداعمستوى  أسئمة -6
% , 32.51)  نسبتوليذه المستويات ما  األسئمة( وقد مثمت  اإلنتاج) التوليد , والتخطيط ,       

صفر, وعمى مستوى  ونسبتو فيو األسئمة( لـ تظير  اإلنتاج% ( بينما المستوى الثالث ) 07.51
 % ( عمى الترتيب.1.03% , 0.74)  بشكؿ عاـ فنسبتيا ىي المعدلةالمستويات 

 ويمكف تمثيؿ ذلؾ بيانيا وفقا لما يمي :

 

تقويـ الوحدات في كتاب الصؼ التاسع  وأسئمةالدروس  أسئمة إفوعمى العمـو يمكف القوؿ 
 قد راعت مستويات بمـو المعدلة في ضوء النسب السابقة .  أساسي
في المستويات العميا كانت ضئيمة جدا عمى  األسئمةنسبة مراعاة  أفىنا  يمكف قولو أنما إال

تعدد مستوياتيا  وأيضا( ,  اإلبداع–التقويـ  –التحميؿ  –الرغـ مف تعدد ىذه المستويات ) التطبيؽ 
 وأخيرا األساسيصفوؼ مرحمة التعميـ  كأخر أساسيطبيعة الصؼ الدراسي التاسع  وأيضاالفرعية , 

 طبيعة المادة ) عمـو ( .
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نسبة تكرارأسئلة الدروس وأسئلة تقويم الوحدات وفقا 
 لمستويات بلوم المعدلة 

 لكتاب علوم الصف التاسع أساسي
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 -: ومقترحاته توصيات البحث
 -في ضوء نتائج ىذا البحث يوصى : : التوصيات

تدريب مؤلفي كتب العمـو لمرحمة التعميـ األساسي عمى إعداد أسئمة تقيس مستويات بموـ  -0
 المعدلة وتقيس عمميات كؿ مستوى .

 أسئمةالنظر مف قبؿ القائميف عمى تطوير مناىج العمـو ومؤلفي كتب العمـو المدرسية في  إعادة -7
تيا بمستويات بموـ امراع إلىتقويـ الوحدات الدراسية بما يؤدي  أسئمةفي  وأيضاالدروس 

 المعرفية المعدلة .
) المستويات العقمية العميا ( لما ليا مف اثر كبير في  األخيرةالمستويات  أسئمةالعمؿ عمى زيادة  -1

 .لدى المتعمميف الميوؿ العممية واكتساب الميارات التفكيرية والقيـ واالتجاىات 
في ضوء  األىداؼعمى التمكف مف صياغة  األساسيتدريب معممي عمـو مرحمة التعميـ  -1

 وفقا ليذه المستويات . أسئمةوصياغة مستويات بمـو المعرفية المعدلة 
 -ىذا البحث نقترح : بدأهاستكماؿ لما  :المقترحات 

بجزئية  أساسيدراسة تحميمية مماثمة لمدى مراعاة محتوى كتاب عمـو الصؼ التاسع  إجراء -
 المعرفية المعدلة .والثاني لمستويات بمـو  األوؿ

تقويـ الوحدات  وأسئمةالدروس  أسئمة دراسة تحميمية مماثمة لمعرفة مدى ما تتضمنو إجراء -
أي الصؼ السابع والثامف  األساسييـ الدراسية لكتب عمـو ) الحمقة الثالثة ( مف حمقات التعم

 . المعدلةلمستويات بمـو  أساسيوالتاسع 
المحتوى العممي المقدـ في كتب عمـو ) الحمقة الثالثة ( مف  مراعاةدراسة تحميمية لمدى  إجراء -

 لمستويات بمـو المعرفية المعدلة . األساسيالتعميـ 
لمستويات بمـو المعدلة  األساسيمة التعميـ معمـ العمـو في مرح إلماـمدى لمعرفة دراسة  إجراء -

 وعمميات ىذه المستويات العممية .
مدى مراعاة االختبارات الوزارية لمادة العمـو في مرحمة التعميـ لمعرفة دراسة تقويمية  إجراء -

 لمستويات بمـو المعدلة وعممياتيا العممية . األساسي
تقويـ الوحدات  وأسئمةالدروس  أسئمةدراسة تحدد المعايير والشروط التي ينبغي توافرىا في  إجراء -

 . األساسيالدراسية لكتب عمـو مرحمة التعميـ 
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 -: المراجع والمصادر
في العراؽ في  اإلعداديكتاب التاريخ لمصؼ السادس  أسئمة, تحميؿ ـ(0443), فاضؿ  إبراىيـ -0

, مجمة جرش لمبحوث والدراسات التربوية في المجاؿ المعرفي ,  لألىداؼضوء تصنيؼ بمـو 
 .االردف جامعة جرش ,  1العدد 

 أساسيلمصؼ السابع  األوؿكتب المنياج الفمسطيني  أسئمة, تقويـ ـ(7111)سناء دقة ,  أبو -7
, التربية في فمسطيف ) متغيرات العصر ( كمية التربية الجامعة  األوؿالمؤتمر التربوي 

 ., فمسطيف , غزة ميةاإلسال
العميا بمدارس  األساسيةكتب العمـو بالمرحمة  أسئمة تحميؿ , ـ(7111) احمد محمد ندى ,أبو  -1

 . , فمسطيف , رسالة ماجستير غير منشورة , كمية التربية غزةمحافظات غزة / فمسطيف 
المتضمنة في كتابي العمـو لمصفيف الرابع  األسئمة, تقويـ  ـ(0442) محمد الفتوح , أبو -1

, المركز القومي  المجمة المصرية لمتقويـ التربوي,  األساسيمف التعميـ  األولىوالخامس بالحمقة 
 ., مصر, القاىرة  5, العدد  0لالمتحانات والتقويـ , المجمد 

 0, دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة , ط تقويـ التعمـ, ـ(7115)رجاء محمود  عالـ , أبو -5
 ., االردف , عماف

, مكتبة 1, ط التربية العممية وطرؽ التدريسـ( , 0442, احساف , وعبدالمنعـ عبداهلل )  األغا -1
 اليازجي , غزة , فمسطيف .

, دار طرائؽ تدريس العمـو معالجة تطبيقية معاصرة ,  ـ(7114)العز أبوعادؿ  باسالمة , -2
 ., االردف , عماف 0الثقافة لمطباعة والنشر والتوزيع , ط

التقويمية في كتب الجغرافيا المقررة في مرحمة  األسئمةتحميؿ , ـ(7111)فخري فريد  حماديف , -3
,  13, المجمة التربوية , العدد  التعميمية األىداؼفي ضوء التعميـ الثانوي بسمطنة عماف 

 ., مصر, القاىرة 02المجمد 
الصفية لدى معممي العمـو  األسئمةميارة طرح ,  وآخروف, (7110) عبداهللالخطايبة , -4

طاف قابوس , جامعو السم, ورقة عمؿ غير منشورة   بسمطنة عماف في ضوء بعض المتغيرات
 كمية التربية , مسقط, عماف .

, دار القمـ  تدريس العمـو في مراحؿ التعميـ العاـ, ـ(0441)الخميمي , خميؿ وآخروف  -01
 . , االمارات العربية المتحدة دبي  0لمنشر والتوزيع , ط

, دار  0ـ( , النظرية في التدريس وترجمتيا عمميا , ط7111دروزة  , افناف نظير )  -00
 الشروؽ , نابمس , فمسطيف .
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 األخيرةكتب الرياضيات لمصفوؼ الثالثة  أسئمةتقويـ , ـ(7113)بشير مييوب  ,دبعي ال -07
, رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة  الجيدة األسئمةفي ضوء معايير  األساسيمف التعميـ 

 الجزيرة , السوداف.
 كتاب العمـو المقرر تدريسو أسئمةدراسة تحميمية تقويمية لمحتوى ,ـ(0441)زيتوف , عايش -01

مد العاشر , , الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس , المج اإلعداديلطمبة الصؼ الثالث 
 , مصر .القاىرة 

, عماف,  0, ط وتطبيقاتو في التربية العممية وبنيتوطبيعة العمـ , ـ(0431)زيتوف , عايش -01
 االردف .

كتب العمـو بالمرحمة المتوسطة في المممكة العربية  أسئمة, تقويـ ـ(0441)سعيد  السعيد , -05
 ., مصر  , القاىرة مجمة التربية المعاصرةالسعودية , 

دراسة تحميمية لألسئمة المتوافرة في كتب التاريخ لممرحمة ـ(, 7111سميماف , جماؿ ) -01
, دمشؽ, 01المجمد   1, مجمة جامعة دمشؽ , العدد اإلعدادية في الجميورية العربية السورية

 سوريا
والتماريف المتضمنة في كتب التاريخ  لألسئمة, دراسة تحميمية ـ(0441)السمماف  سميماف , -02

, ممحقات بحوث في مجمة مركز البحوث التربوية ,  بالمرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية
 ., السعودية  كمية التربية , جامعة الممؾ سعود , الرياض

 األوؿكتاب التاريخ في المستوى  ألسئمةدراسة واقعية تطويرية , ـ(0441)محمد  سميـ , -03
, رسالة ماجستير غير منشورة , كمية  بالمدرسة الثانوية المطورة بالسعودية في ضوء تصنيؼ بمـو

 القرى , مكة, السعودية . أـالتربية , جامعة 
, دار االمؿ  طرائؽ التدريس العامة وتنمية التفكيرـ(, 0441السمرائي , ىاشـ , وآخروف) -04

 , اربد, االردف . 0لمنشر والتوزيع , ط
الواردة في كتاب الجغرافية  لألسئمة, دراسة تحميمية تقويمية ـ(7111)خالد  , سويداف -71

الثانوي في مدارس الجميورية العربية السورية وفؽ تصنيؼ  األوؿالطبيعية المقررة عمى الصؼ 
 , سوريا ., دمشؽ 0,7, العدد  75, المجمد  مجمة جامعة دمشؽبمـو المجاؿ العرفي , 

مدى تضميف محتوى كتب العمـو لمرحمة ـ(, 7101عبداهلل ) الشيخ , عبدالغني يحيى -70
, بحث قابؿ لمنشر في مجمة الباحث الجامعي التعميـ األساسي في اليمف لعمميات العمـ األساسية 

 في جامعة إب , إب, اليمف .
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, دمشؽ  تحميؿ المحتوى في العمـو الطبيعية, ـ(7100) عبداهلل الشيخ , عبدالغني يحيى -77
 ., اليمف لمطباعة والنشر , إب  

, دراسة تحميمية لألنشطة العممية واألسئمة ـ(0444)عبدالفتاح , ىدى عبدالحميد  -71
المتضمنة في كتاب العمـو لمصؼ الثاني اإلعدادي في ضوء عمميات العمـ , المؤتمر العممي 

العممية , جامعة عيف شمس , الجمعية المصرية لمتربية  المجمد األوؿالثالث مناىج العمـو , 
 .  , القاىرة , مصر يوليو 73-75العباسية ,
باعة والنشر , دار الفكر لمط المعمـ الفعاؿ والتدريس الفعاؿ, ـ(0441)محمد  عدس , -71

 , عماف, االردف . 0والتوزيع ,ط
 وتطبيقاتوالنظرية والمنيجية  أسسوالتقويـ التربوي البديؿ , ـ(7112)صالح الديف  عالـ , -75

 , دار الفكر العربي , القاىرة, مصر. الميدانية
مقررات العمـو  أسئمةالميارات العقمية المتضمنة في , ـ(7112)بساـ زىدي  عيطة , -71

, رسالة ماجستير غير منشورة , كمية الدنيا بفمسطيف في ضوء نموذج مارزانو األساسيةلممرحمة 
 , غزة, فمسطيف . اإلسالميةالتربية , الجامعة 

, عالـ  0, ط التدريس الفعاؿـ( , 0435ني , احمد حسيف , ومحمد فارعة حسف ) المقا -72
 الكتب , القاىرة , مصر .

, دار  اإلنسانيةتحميؿ محتوى المنيج في العمـو , ـ(7107)وآخروفمحمد , وائؿ عبداهلل ,  -73
 , عماف , االردف . 0والتوزيع والطباعة , طالمسيرة لمنشر 

المتضمنة في كتب  لألسئمةدراسة تقويمية تحميمية , ـ(0441)محمد خيري  محمود , -74
, القاىرة,  األوؿ, المجمة المصرية لمتقويـ التربوي , المجمد الثاني , العدد اإلعداديةالعمـو لممرحمة 

 مصر .
لدى طالب كمية  األسئمة توجيوـ( , مدى توفر ميارات 0432محمود , نصراهلل محمد )   -11

, ة, اسوافمجمة كمية التربي, لتدريس الرياضيات بالتعميـ العاـالتربية شعبة الرياضيات والالزمة 
 , مصر . األوؿالعدد 

لقاء تنمية م, ـ(0433)  أميف, محمد المفتي -10 / الطالب لدى  األسئمةيارات صياغة وا 
 القاىرة , مصر . , , مركز التربية البشرية والمعموماتالمعمـ

ورية , قطاع المناىج والتقويـ , الجميالالئحة العامة لمتقويـ, ـ(0445)وزارة التربية والتعميـ  -17
 , اليمف ., صنعاء اليمنية
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, اإلدارة العامة لممناىج بوزارة التربية ـ(7101)وثيقة منياج المراحؿ والحمقات لمتعميـ العاـ -11
 صنعاء  , اليمف . ,والتعميـ اليمنية

 اإلمارات ,عيفالالكتاب الجامعي  , دارميارات التدريس الفعاؿ, ـ(7115)زيداليويدي ,  -11
 العربية المتحدة .
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