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  ملخص

دف ذا ھ ى ھ ل البحث إل ة ل تحلي ة العام ئلة الثانوي ثأس وم اإل مبح ة العل ي المملك المية ف س

ھذا الھدف  تحقيق ومن أجل. درجة تمثيلھا للمستويات المعرفية وبيانوتقويمھا األردنية الھاشمية 

احثون من ن محكوثالثي ةالتي تشتمل على خمسو البحث قام الباحثون بتصميم أداة د الب د تأك اً، وق

ي، و .األداة وثباتھا صدق نھج الوصفي التحليل وزن النسبي للعالمات وقد تم استخدام الم د ال اعتم

ئلة  دالً من كقاعدة لتحليل األس ئلةب ائج  . عدد األس ي البحثوكانت نت ى النحو اآلت تركزت   :عل

ل، وخلت مستويات التذكر في األسئلة ويممن مستويات ا والفھم والتحلي ق والتركيب والتق . لتطبي

د  ه ق تخدوأن م اس اةت ات المنتق ئلة ذات اإلجاب و( ام األس ن ن ن م ار م أ، واإلختي ع الصواب والخط

ة ئلة األخرى )متعدد، والمطابق واع األس ع أن ين جمي ئلة ذات فقط من ب م استخدام األس ذلك ت ، وك

وغة  ات المص ددة، (اإلجاب ائية المح يرة، واإلنش ات القص وع اإلجاب ن ن ةم تم ، و)والتركيبي م ي ل

ل وع التكمي ن ن ئلة م تخدام األس ائج الت  .اس ذه النت ى ضوء ھ د وعل احثون فق ا الب ي توصل إليھ

ئلة اقترحوا  اراتإشراك خبراء في القياس والتقويم في وضع أس ة االختب ، وتوصيات أخرى مبني

 . على النتائج
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Abstract 

The present paper aimed at analyzing and evaluating the Islamic sciences 
questions of the Jordanian Secondary Certificate Examinations. The study also 
revealed the questions representation of Bloom's cognitive levels.  The 
researchers developed an instrument of analysis, which was ensured to be valid 
and reliable. The findings of the study were as follows:  Most of the questions 
focused on the levels of comprehension, knowledge and analysis. And they 
excluded application, synthesis and evaluation levels. Most of the questions 
used were of: (a) the objective types (true, false, multiple-choice, and 
matching). (b): subjective types (short-answer, open-ended questions). None of 
the questions used were of the completion type.  In light of the findings, the 
researchers recommended the necessity of having measurement and evaluation 
experts in writing questions of exams and other recommendations built on the 
results. 

  
  مقدمةال

 ألنھا نظام التربوي األردني مرحلة لھا خصوصيتھاتعد المرحلة الثانوية العامة في ال
وألن أسئلة الثانوية العامة تعد من قبل خبراء تربويين تكلفھم وزارة . المدخل للتعلم الجامعي

مديرية  مديرية خاصة تسمى ى إعدادھاويشرف عل ،التربية والتعليم األردنية بوضعھا
االختبارات حيث أن  .من الدقة والجودة ياتستوجب مستوى عال ، وھيواالختبارات حاناتاالمت

وتحسين العملية  ،لما لھا من دور في توجيه ،من أھم أدوات تقويم المتعلمتعد التحصيلية 
 اح المواقف التعليميةالتعليمية، كون االختبارات الجيدة مقياس ال يستغنى عنه لمعرفة مدى نج

  .  )٩٢ ص ،ھـ١٤٠١، والجبوري ،العبيدي(

اط الضعف وو ا ومعالجة نق ة تطويرھ ئلة بغي ك من خالل قد اتجه الباحثون لدراسة األس ذل
  .دراسة ومتابعة أساليب صياغة األسئلة ومستوياتھا

وم اإلسالمية ومبحث ه يُ العل ر كون ارات التفكي ة بمھ ادة غني ب ، يشكل م ى بتثقيف الطال عن
ه يإسالمياً  دةحوي جكما أن دين اإلسالمي ك وانب عدي وم من جوانب ال دعل وم ةالعقي ه، ، وعل الفق

ه وم أصول الفق يرة، وعل وم الس ديث، وعل وم الح رآن، وعل وم الق ة  ،وعل ة لتنمي ا مھيئ ا يجعلھ مم
ارات التفك امھ م لھ الل تعلمھ ة خ د الطلب ر عن ة أإال . ي ان العملي افر أرك ق إال بتظ ذا ال يتحق ن ھ

  .وأساليب تقويم ومناخات مدرسية،  مناھج وأساليب تدريس التعلمية التعليمية من

إن  ا ف ن ھن الي يوم ئالبحث الح ل أس ى بتحلي ة لعن ة العام وم مبحثلة الثانوي ية اإلسالم العل
تويات ى المس رف عل اس  للتع ه األس وم كون ق تصنيف بل ئلة وف ك األس ھا تل ي تقيس ة الت المعرفي

  .النظري لذلك
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ة، وتنقسم الوسيلة الش تعتبر اكونھوتأتي أھمية االختبارات  م الطلب واتج تعل ويم ن ائعة في تق
ويني :إلى نوعين ة ،التقويم التك ة التعليمي ة التعلمي اير العملي ذي يس ى التعرف  ،وھو ال ويھدف إل

انيو، من أجل تعديل العملية التدريسية على جوانب الضعف والقوة في نواتج التعلم  :أما النوع الث
ة عفھو التقويم الختام د درجات الطلب ى تحدي ة ي الذي يھدف إل م لوحدات دراسية معين قب تعلمھ

  .البحث الثانوية العامة موضوعشھادة الدراسة ت ومثال ذلك امتحانا) ٢٦ ص ،١٩٩٧عدس، (

د من أن توضعارات باإليجابي في عملية التربيةوحتى يوصف أثر ھذه االختب اس  ، ال ب لقي
طالمعلومات وانواتج تعلمية أرقى من مجرد حفظ  تيعابھا فق ائق واس اس لحق ا من قي د لھ ل ال ب ، ب

  . التركيب والتقويمالتحليل وات عقلية عليا كقدر
  

  الدراسات السابقة

ة  واد دراسية مختلف ا في مباحث وم ئلة وتقويمھ ل األس أجريت دراسات عديدة تناولت تحلي
  :منھا

ون  ة زيت ى ) ١٩٩٠(دراس دفت إل ي ھ ئلة كالت وى أس ويم محت ة تق ة لطلب وم العام اب العل ت
ئلة  ز األس الصف الثالث اإلعدادي في المدارس الحكومية في األردن، حيث وجد الباحث أن تركي

ة بنسبة  ى مستويات المعرف ى أدن ة % ٤٧ر٦بشكل ملحوظ عل درات العقلي ئلة الق في حين أن أس
   %.٧ر١العليا بلغت نسبتھا 

تضمنھا المجال المعرفي الذي الت التي يالمجابدراسة ھدفت إلى ) ١٩٩٣(قامت السويدي و
يم  ة الق ر، ومعرف ة قط دائي بدول ادس االبت المية للصف الس ة اإلس اب التربي ئلة كت منه أس تتض

ل  البحث ، واعتمد ھذاالمتضمنة في ھذه األسئلة نھج الوصفي، واستخدمت اسلوب تحلي ى الم عل
ى البحث توصل، وقد البحثالمحتوى للتوصل إلى القيم موضع  د اقتصرت  إل اب ق ئلة الكت أن اس

ق  م والتطبي ذكر والفھ ه، وخاصة الت ى من تويات األول ى المس ام وعل ي الع توى المعرف ى المس عل
ا،  تويات العلي دام المس د تضمنت ووانع ئلة ق ة  ةعشر ستأن األس ة المطلوب يم الديني ة من الق قيم

  .فيةلجوانب الوجدانية والعاطل األسئلة تقويمبشكل صحيح ومباشر، وعدم 

ادتي دراسة ھدفت إلى تحليل ا) ١٩٩٤(محمود  أجرىو ة في م الحديث (سئلة الثانوية العام
مستويات المعرفية خالل في المملكة العربية السعودية في ضوء ال) التوحيد(و) والثقافة اإلسالمية

ة خمس سنوات ارات الثانوي ئلة اختب ة موضع البحث تركز ، حيث أظھرت الدراسة أن أس العام
د حصلت على ذكر ق ئلة مستوى الت اقي المستويات، وأن اس ى  مستوى التذكر والفھم وتھمل ب عل

   .الغالبية العظمى من األسئلة

ى و رى موس ي ) ١٩٩٤(أج المية ف ة اإلس ان التربي ئلة امتح ويم اس ى تق دفت إل ة ھ دراس
ات المعرفية الثانوية العامة بدولة اإلمارات في ضوء بعض المعايير، ومنھا التعرف على المستوي

د بلغت  ئلة ق التي تقيسھا ھذه األسئلة، وأوزانھا النسبية، وقد أسفرت الدراسة عن أن مجموع األس
، %)١٨.٣(التذكر : سؤاالً فرعياً، توزعت وفق المستويات اآلتية) ٢٢٦(سؤاالً رئيساً و ) ١٦٢(
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م  ق %)٦١.٦(الفھ ا%)٧.٤(، التطبي تويات العلي ب، ( ، المس ل، والتركي ويمالتحلي  )والتق
)١٢.٧ .(%  

رى لطي  وأج ان، ) ١٩٩٧(الص لطنة ُعم ي س ة ف ئلة دراس ويم االس ة تق ى دراس دفت إل ھ
ة الختامية ا  المثبت ة العلي ررة في الصفوف اإلبتدائي ة اإلسالمية المق ة دروس كتب التربي في نھاي

غطيھا ھذه لمعرفة مدى مراعاة االسئلة لمواصفات صياغة السؤال الجيد، ومعرفة األھداف التي ت
واز مول والت اري الش ا لمعي دى مراعاتھ ئلة وم ائج اآل. ناألس ة النت رت الدراس د أظھ ةوق أن : تي

ق األسئلة جميعھا تقيس األھداف التي تنتمي إلى المجال المعرفي، إذ لم تتض ئلة تتعل من الكتب اس
يبالمجال ال ى مستويين من المجال ا. وجداني أو األدائ ئلة عل ز األس م تركي د ت ا وق لمعرفي وھم

املة،  ا ليست ش ئلة بأنھ أن الكتب ومستوى التذكر ومستوى الفھم، وبالتالي يمكن الحكم على األس
  . الثالثة تراعي مواصفات صياغة السؤال المقالي فقط بنسب مرتفعة جداً 

والتي ھدفت إلى معرفة تركيز اسئلة كتابي الثقافة اإلسالمية في ) ١٩٩٩( العبد وفي دراسة
امل ولالصف األ انوي الش اني الث انوي والث ي  الث اج األردن ي المنھ د ف ر عن ارات التفكي ى مھ عل

ا،  ابين عليھ الطلبة حسب تصنيف بلوم لألھداف العقلية، وما إذا كان ھناك اختالف في تركيز الكت
د ن تع ون م راه المعلم ا ي ة م ابينومعرف ئلة الكت ين اس د. يالت لتحس ن صدق  وبع د م األداة التأك

وجد أن نسب  : ةتيم التوصل إلى النتائج اآلتم تحليل الكتابين، ومن ث التي أعدھا الباحث،و ھاوثبات
ان مستويات األسئلة في كتاب الثقافة اإلسالمية للصف األول الث انوي حسب تسلسل المستويات ك

 ،%٥وتحليل بنسبة  ،%٣.٦وتطبيق بنسبة  ،%٢٦.٤وفھم بنسبة  ،%٦١.٥تذكر بنسبة (تي، اآل
، وأما كتاب الثقافة اإلسالمية للصف الثاني الثانوي %)١.٤وتقويم بنسبة ، %٢.١بنسبة  وتركيب
اآلالمستويات تسلسل حسب  فقد كان ذكر بنسبة (تي، ك م بنسبة ؛ %٦٦ت ق ؛ %٢٢.٧وفھ وتطبي
ذا يظھر  %)١.٧وتقويم بنسبة ؛ %١.١وتركيب بنسبة ؛ %٣.١وتحليل بنسبة ؛ %٥.٤بنسبة  وھ

م(ابين كان منصباً على مھارات التفكير الدنيا يز في الكتن التركأ ذكر، والفھ د كانت ب) الت نسبة فق
اني ال% ٨٨.٧في كتاب األول الثانوي، وبنسبة % ٨٧.٩وصلت إلى  ذلك في كتاب الث انوي، وك ث

ود ا دم وج ت ع د بين ابيفق ئلة الكت ز اس ين تركي تالف ب ھما خ ن بعض ذه  ابعضن ع اس ھ ي قي ف
ديالت ت إلى مجموعة المھارات، وكذلك فقد توصل ئلة تع ى اس ا إل رى المعلمون وجوب إدخالھ ي

  . الكتابين

ي و الد ف ة الج ب ) ٢٠٠١(دراس ي كت واردة ف ة ال ئلة التقويمي ل األس ى تحلي دفت إل ي ھ الت
امن والتاسع والعاشر في األردن، وحاول الباحث دراسة التحقق  التربية اإلسالمية للصفوف الث

ة والنفسوانب المعمن مدى الشمول للج ة والوجداني ى مستويات ،  حركيةرفي ئلة عل ع األس وتوزي
واع أنھا ، وكذلك حاول معرفة نوعية األسئلة من حيث ةالمجاالت الثالث مقالية أو موضوعية، وأن

ئ غاألس د بل تخدمة، وق وعية المس ئلة لة الموض وع األس ز ) ١٧٧٥( مجم اء تركي د ج ؤاالً، وق س
أتي ا ي ئلة كم ة : األس ة ، وا%)٩٦.٧(المعرفي ا %). ٠.٦(حركية ، والنفس%)٢.٧(لوجداني كم

بة دنيا بنس تويات ال ي المس ي ف توى المعرف ي المس ئلة ف زت األس وع %) ٨٥.٩( ترك ن مجم م
، %)٣.٦(، التطبيق %)٢٠.٨(، الفھم %)٦٥,١( تي، التذكروقد توزعت على النحو اآلاألسئلة، 
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ة بنسبة ). ال شيء( ، التقويم%)٧.٩(، التركيب %)٢.٦(التحليل  ئلة كانت مقالي ة األس وأن غالبي
  %).١٦.١(والموضوعية بنسبة %) ٨٣.٩(

ھا ) ٢٠٠٢(أجرى السعدي و ي تقيس ة الت دراسة ھدفت إلى التعرف على المستويات المعرفي
ية نوات الدراس ان للس لطنة ُعم ي س ة ف ة العام ھادة الثانوي ات ش  – ١٩٩٧/١٩٩٨( امتحان

نھا وبين أسئلة كتاب التاريخ المقرر لطلبة الصف الثالث ومعرفة مدى العالقة بي) ٢٠٠٠/٢٠٠١
ات،  ئلة االمتحان ل أس تمارة خاصة بتحلي ه اس ق أھداف د استخدم الباحث لتحقي ي، وق انوي األدب الث
ائج  ى عدد من النت رر، وتوصل الباحث إل واستمارة ثانية خاصة بتحليل أسئلة كتاب التاريخ المق

ت كتاب التاريخ على المستويات المعرفية بنسب مختلفة فحصلركزت األسئلة الواردة في : أھمھا
ى نسبة  ذكر عل م %)٥٢.٧(أسئلة مستوى الت ئلة مستوى الفھ ق %)٨.٨٣(، وأس ئلة التطبي ، وأس

ل %)٧.٤٧( ئلة التحلي توى %)٧.٨٣(، وأس ب ومس توى التركي ئلة مس ت األس ين أھمل ي ح ، ف
ية العامة عن أسئلة كتاب التاريخ في المستويات وكذلك فقد اختلفت أسئلة امتحانات الثانو. التقويم

  .المعرفية التي تقيسھا تلك األسئلة، وكذلك الحال في أنواع األسئلة الواردة في كل منھا

ي عيلي  وف ة الش ي ) ٢٠٠٣(دراس المية ف ة اإلس ب التربي ئلة كت ويم اس ى تق دفت إل ي ھ الت
اآلتيرفية لبلوم، المعالمرحلة الثانوية بسلطنة ُعمان، في ضوء المستويات  بلغت : كانت النتائج ك

مجال سؤاالً، توزعت على مستويات ال) ١٢٦٧(عدد األسئلة المتضمنة في كتب المرحلة الثانوية 
ة اآل بة المئوي ي بالنس ةالمعرف ذكر : تي مو، %)٣٢.٤(الت ق و، %)٤١.٣( الفھ  ،%)٦.١(التطبي

  %). ١.٢( التقويمو، %)٨.٤(التركيب و، )%١٠.٦(التحليل و

ادين  ة حم ي دراس ب ) ٢٠٠٣(وف ي كت واردة ف ة ال ئلة التقويمي ل األس ى تحلي دفت إل ي ھ الت
ام الدراسي  ان للع لطنة ُعم انوي بس يم الث ة التعل ي مرحل ررة ف ا المق ي  ٢٠٠١/٢٠٠٢الجغرافي ف

ة ة، وال( ضوء األھداف التعليمي ة، والوجداني ةالمعرفي د) مھاري ة، فق توياتھا المختلف أظھرت  ومس
ائجعملية ال ات اإلحصائية عدداً من النت ي،  تحليل والعملي ا يل ة العظمى من : وھي كم أن الغالبي

ئلة األسئلة التقويمية في كتب الجغرافيا الثالثة المذكورة كانت من ا الي، إن معظم األس وع المق لن
اب ا ى حس ة عل داف المعرفي ال األھ ى مج زت عل د رك ذكورة ق ا الم ب الجغرافي ي كت ة ف لتقويمي

ذكورة )الوجداني، والمھاري( ين اآلخرينالمجال ا الم ، أھتمت األسئلة التقويمية في كتب الجغرافي
على حساب المستويات ) واالستيعاب، والتطبيق التذكر،( يا من األھداف المعرفيةبالمستويات الدن

ا ا منھ ب، ال( العلي ل، التركي ويمالتحلي ائج أن اال)تق رت النت ا أظھ ا، كم تويات المج ام بمس لين ھتم
بة ضئيلة  ان بنس اري ك داني والمھ ين أھملالوج ي ح داً، ف ئلة الخاصة  تج ا األس ب الجغرافي كت

 ً   .بمجال األھداف الوجداني كليا

ة اإلسالمية ) ٢٠٠٤(وفي دراسة القحطاني  ارات معلمي التربي ل اختب ى تحلي التي ھدفت إل
ة السع ة العربي ات في المملك ة المتوسطة في محافظة القري ل في المرحل ام الباحث بتحلي ودية، ق

ي ) ٧٢٦(عينة من اختبارات المعلمين تتألف من  سؤاالً في ضوء المعايير التي وضعتھا األداة الت
أتي ا ي ائج م رت النت د أظھ ه، وق دس ورفاق داد ع ن إع ي م ث وھ ا الباح ين : اختارھ أن المعلم

ة دني ارات عقلي اس مھ ى قي ئلتھم عل يما والمعلمات على حد سواء يركزون في اس تعادة ا ال س اس
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ي درسوھا  ذكر(المعلومات الت ر من )مستوى الت ة أكث ة المغلق ئلة المقالي م يستخدمون األس ، وأنھ
   .غيرھا

ي دراسة العياصرة  ي كتب ) ٢٠٠٥(وف ة ف ئلة التقويمي ين األس ة ب ى المقارن دفت إل ي ھ الت
ة التربية اإلسالمية للحلقة األولى في التعليم األساسي في األردن وسلطن د تكونت عين ان، وق ة عم

ئل البحث غ مجموع أس ة في األردنمن ثمانية كتب، وبل سؤاالً، في حين ) ٧٨٣( ة الكتب األربع
د . سؤاالً ) ٨٨٧(مجموع اسئلتھا األخرى كتب التربية اإلسالمية في ُعمان، وبلغ  ةتمثل األربع وق

ئلة في  ز األس ا، تركي ائج، أبرزھ ان تمخضت الدراسة عن مجموعة من النت كل من األردن وُعم
  .)١(تي كما يعرضھا جدول لغت على النحو اآلحيث ب. على المجال المعرفي في مستوياتھا الدنيا

التعليم األساسي في األردن ربية اإلسالمية في األسئلة التقويمية في كتب الت مقارنة:  )١(جدول 
  .وسلطنة عمان

  ُعمان  األردن  المستوى

  %٦٠  %٨٣.٩  التذكر

  %٣٦.٣  %١٣.٩  الفھم

  %٢.٤  %٢.٢  التطبيق

  %٠.٣  % ٠  التحليل

  %٠.٨  % ٠  التركيب

  %٠.٢  % ٠  التقويم

ى المجاالت الثالث ئلة عل ين ةوقد أوصت الدراسة بضرورة أن تشتمل األس وازن ب ، وأن ت
اد مجموعة  مستوياتھا المختلفة، وأن تھتم أكثر باألسئلة الموضوعية بأنواعھا، كما أوصت باعتم

  . ألسئلة التقويم لمية من أجل إعداد معياٍر نسبيس العمن األس
  

  التعقيب على الدراسات السابقة

بصفة عامة وفق مجالين بحثيين، وھما، الدراسات الخاصة  كن تصنيف الدراسات السابقةيم -
ة  ات، كدراس ئلة اإلمتحان ود، (باس ى،  ؛١٩٩٤محم عدي،  ؛١٩٩٤موس  ؛٢٠٠٢الس

ون، (متعلقة باسئلة الكتب الدراسية، كدراسة ، والدراسات ال)٢٠٠٤القحطاني،  ؛ ١٩٩٠زيت
ويدي،  لطي، ١٩٩٢الس د، ١٩٩٧؛ الص الد، ١٩٩٩؛ العب عيلي، ٢٠٠١؛ الج ؛ ٢٠٠٣؛ الش

 ).  ٢٠٠٥؛ العياصرة، ٢٠٠٣حمادين، 



  ٤٠١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناصر الخوالده، وآخرون 

 ٢٠٠٧، )٢( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اد تكون واحدة - ئلة نتائج الدراسات تك ى أن األس وع ، حيث توصلت جل الدراسات إل ال تتن
ة تويات المعرفي يو ،حسب المس كل رئيس ذكر بش ى الت ز عل ا ترك مأنم ه الفھ م يلي ن ث  ، وم

؛ ١٩٩٧؛ الصلطي، ١٩٩٢؛ السويدي، ١٩٩٠؛ زيتون، ٢٠٠٢؛ السعدي، ١٩٩٤محمود، (
 .)٢٠٠٣؛ الشعيلي، ٢٠٠١؛ الجالد، ١٩٩٩العبد، 

ئ - ي تصنيف األس وم ف ى تصنيف بل ابقة عل ات الس ع الدراس اد جمي و التصنيف اعتم لة، وھ
 . الشائع

ية االمتحانات إن أسئل - ابقةالدبعض  ف د  راسات الس ا ق م تحليلھ ي ت ئلة  ركزتالت ى األس عل
 . )٢٠٠٤القحطاني، ( وعدم التنوع فيھا المقالية المغلقة فقط

ابقة الدراسات  - ومالس تة لبل تويات الس ة المس وافر قيم ار لت ئلة كمعي دد األس ى ع دت عل  اعتم
ى وزن الوذلك ألن عالمة السؤال ھي  ي تشير إل اده مستوى في االالت م اعتم ذي ت ار ال ختب

ار ه االختب ى علي ذي يبن فات ال دول المواص ك ج ى ذل ير إل ا يش ئلة كم دد األس يس ع  .ول
ئلة وباإلضافة إلى ذلك فقد اقتصرت الدراسات  ل األس د تحلي ي السابقة عن ارات الت ى العب عل

سؤال يشير  -مثالً  -يرد أن  مما يؤدي إلىاألسئلة بالمحتوى، تحليل ولم تربط  ،وردت فيھا
 الدرس في المحتوى يحول السؤال إلى مستوى التقويم ولكن وجود المعلومة المطلوبة داخل

 . إلى مستوى التذكر

ه  األبحاث والدراساتعن  يختلف البحث وبناًء على ما تقدم فإن ھذا - ابقة بتناول ئلة الس األس
ات  في الواردة ةامتحان ة العام ة األرد شھادة الدراسة الثانوي ) ٢٠٠٥ –١٩٩٧( للسنواتني

عدد على لتحديد النسبة وليس  عالمة السؤال ه يعتمد علىكما أن .العلوم اإلسالميةفي مبحث 
اًء األسئلة،  ل مستوى السؤال بن المحتوى وتحلي ربط السؤال ب ل ب د التحلي احثون عن ام الب وق

 . على المعلومات الواردة في المحتوى

ا - ذه الدراس تفادوا استفاد الباحثون من ھ ا اس ئلة، كم ل األس ت والبحوث في تصميم أداة تحلي
ا في مناقشة  البحثمنھا في معرفة موقع  تفادة منھ ى اإلس ك الدراسات، باإلضافة إل من تل

  . البحث ھذاعنھا  تي أسفرالنتائج ال
  

  مشكلة البحث

درات اس ق ي قي ة، وف تويات الطلب د مس ي تحدي ة ف ة العام ة الثانوي ة المرحل راً ألھمي ھم، نظ
ي  د التخصصات الت ة في تحدي ة من أھمي ذه المرحل ا لھ ذلك لم نھم، وك ومقدار الفروق الفردية بي

ل . سوف يقوم الطلبة بدراستھا في الجامعات ة من قب ذه المرحل ى مستوى ھ ئلة عل إن وضع أس ف
ا  وم اإلسالمية خاصة، يجب إعطائھ ة، وفي مبحث العل وزارة التربية والتعليم في المباحث عام

ي كل  ئلة، الت ة لألس ايير العام ئلة مع المع ذه األس اھتمام وخبرة ورعاية، بحيث يتناسب وضع ھ
ددة ات متع ا دراس ارت إليھ ا  أش ود، (منھ د، (و ) ١٩٩٤محم الد، (و) ١٩٩٩العب ) ٢٠٠١الج

احثين )٢٠٠٤القحطاني، (و ة من الب اً رغب يالً وتقويم ئلة تحل ، وبناًء عليه جاءت دراسة ھذه األس



  ......"ي فاألردنية  امتحانات شھادة الدراسة الثانوية العامة دراسة تقويمية ألسئلة"ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٢( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وم في معرفة  ر اإلطار  -مدى تمثل ھذه األسئلة للمستويات المعرفية حسب تصنيف بل ذي يعتب ال
ري ة ع -النظ ذلك لإلجاب ة  نوك ون والطلب ا المعلم ي يطرحھ اؤالت الت ع التس راد المجتم وأف
وزارة  المتكررة ئلة ال يم من أن أس ة والتعل ا وزارة التربي ي تجريھ ات الت في كل عام بعد االمتحان
ةشاملة ل ھل ھي دى الطلب ة ل ارات المعرفي ذلك من أجل الوقوف . ، أم الجميع مستويات المھ وك

ة أو معالجات  على خصائص ھذه األسئلة بطريقة علمية منظمة وليس استناداً إلى انطباعات ذاتي
  .عشوائية

  
  ھدف البحث وأسئلته

ة  البحث إلى تحليل أسئلة الثانوية العامة لمبحث العلوم اإلسالمية في اھدف ھذي   المملك
ا ة وأنواعھ تويات المعرفي ا للمس ة تمثيلھ ان درج ا وبي مية وتقويمھ ة الھاش إن . األردني د ف وبالتحدي

  :البحث سيحاول اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

ة شھادة الدراسة امتحان  أسئلة المعرفية التي تمثلھاما المستويات  .١ ة العام ة الثانوي في األردني
 م ؟٢٠٠٤/٢٠٠٥إلى عام  ١٩٩٧/١٩٩٨م مبحث العلوم اإلسالمية من عا

ل  .٢ ة تمثي ا درج ئلةم ان  أس ة امتح ھادة الدراس ةش ة العام ة الثانوي وم  األردني ي مبحث العل ف
  ألنواع األسئلة؟  ٢٠٠٤/٢٠٠٥إلى عام  ١٩٩٨/ ١٩٩٧اإلسالمية من عام 

  
  محددات البحث

 : اومنھالمحددات إن نتائج ھذا البحث تحتاج قبل تعميمھا إلى مالحظة بعض 

تة .١ توياته الس من مس وم ض نيف بل ي تص ي ف ال المعرف ى المج ث عل ار البح ذا اقتص ، وھ
ي  ار يعن الاالقتص اد إھم ة ذات  أبع ة التعليمي ة التربوي داف العملي ة األوأھ ة، الھمي بالغ

 . واألھداف النفسحركية مثل األھداف الوجدانية العلوم اإلسالمية، مبحثوخصوصاً في 

 .امتحانات شھادة الدراسة الثانوية العامة فقط اقتصار البحث على أسئلة .٢

اباقتصار البحث عند تحليل األسئلة على المعلو .٣ ة مات التي وردت في الكت ، مع عدم إمكاني
، حيث أن األصل من قبل المعلم التوصل إلى المعلومات التي تم تدريسھا في الغرف الصفية

    . في الكتاب المدرسي، وفي التدريس في تحليل مستويات األسئلة أن يتم بناًء على ما ورد
  

  مصطلحات البحث

  : تعَّرف المصطلحات اآلتية تعريفاً إجرائياً على النحو األتي

ئلة ان أس ة امتح ھادة الدراس ة ش ة العام ة : الثانوي دھا وزارة التربي ي تع ئلة الت ي األس ھ
ا) قسم االمتحانات العامة/ إدارة االمتحانات واالختبارات(والتعليم  ة لقي ة الفئ تالك طلب س مدى ام

  .المستھدفة للمھارات األساسية لكل مبحث دراسيّ 
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ي، في : مبحث العلوم اإلسالمية انوي األدب اني الث ة الصف الث ھو المبحث الذي يعطى لطلب
  .نھاية المرحلة الثانوية، ويحتوي على مجموعة من الموضوعات في العلوم اإلسالمية

ة ات التركيبي ئلة ذات اإلجاب ي  :األس ة ف رات متدرج دة فق ن ع ألف م ذي يت ؤال ال و الس وھ
  .صعوبتھا ومتنوعة في المھارات التي تقيسھا

تم  :محكاتال زة لكل مستوى من مستويات المجال المعرفي والتي ي ھي الخصائص الممي
ذا البحث  مستوى السؤال في المجال المعرفي على أساسھا تحديد ا في ھ د بلغت مجموعھ  ٣٥وق
  ).٣أنظر جدول (.  لى ستة مستويات مختلفةمحكاً، مقسمة ع

  
  البحث عينة

ي  ث ف ة البح ل عين ئلةتتمث ان أس ھادة  امتح ة ش ةالدراس ة الثانوي ي  العام ثف وم  مبح العل
ً . ليم األردنيةوزارة التربية والتع التي أعدتھااإلسالمية  ً  ويشتمل على أربعة عشر امتحانا ا . وزاري
  .)٢( نحو األتي، كما في الجدولموزعة على ال. سؤاالً ) ٩٨٥(ويتضمن 

  .مبحث العلوم اإلسالميةفي  امتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة أسئلةعدد   :)٢( جدول

  )الفروع(عدد األسئلة   السنة
٩٨  ١٩٩٧  
٧٥  ١٩٩٨  

٦٨  ١٩٩٩  
٩٠  ٢٠٠٠  
  ٨٨  الدورة الشتوية  ٢٠٠١

  ٦٣  الدورة الصيفية
  ٦٣  الدورة الشتوية  ٢٠٠٢

  ٥٦  صيفيةالدورة ال
  ٦١  الدورة الشتوية  ٢٠٠٣

  ٦١  الدورة الصيفية
  ٦١  الدورة الشتوية  ٢٠٠٤

  ٦١  الدورة الصيفية
  ٧٤  الدورة الشتوية  ٢٠٠٥

  ٦٦  الدورة الصيفية
  ٩٨٥  المجموع العام
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  وإجراءاته منھج البحث

احثون تخدم الب في اس نھج الوص ي الم والتحليل ى ، وھ ً  يعن ا فاً علمي وى وص  بوصف المحت
و وى، وھ ذا المحت ق بھ ددة تتعل تنتاجات مح ى اس نھج المناسب  موضوعياً بھدف الوصول إل الم

ا ھذا المنھج يساعد حيث لتحقيق أھداف ھذا البحث،  على دراسة الظاھرة، ووصف العالقات بينھ
ة  .)١٩٩٦عطيفة، (مع إمكانية تحليل البيانات وتفسيرھا  ،وبين متعلقاتھا ه درجة عالي وتتوافر في

  ). ٢٦٣، ص ٢٠٠٠عبدهللا، (. الموضوعية؛ اللتزامه بنظام معين في جمع البيانات من

  : تمت إجراءات البحث وفق اآلتيوقد 

ات  .١ د محك ل تحدي ن أج ابقة م ات الس ري والدراس ة األدب النظ ال لمراجع تويات المج مس
 .المعرفي في تصنيف بلوم

 . إعداد أداة البحث واستخراج الصدق والثبات لھا .٢

 . ھو المعيار لتقسيم وحساب األوزان النسبية –وليس عددھا  –عالمات األسئلة تحديد  .٣

 . تحليل عينة من أسئلة وزارة التربية والتعليم واستخراج الصدق والثبات لھذا التحليل .٤

 . تحليل باقي األسئلة .٥

٦.  ً  .استخراج النتائج وتحليلھا إحصائيا

 . مناقشة النتائج وتقديم التوصيات .٧
  

  البحث أداة

ثوم دف البح ق ھ ل تحقي ن ،ن أج ة ع ئلته واإلجاب د ق أس اء أداة البحث فق احثون ببن ام الب
وم م والمتمثلة في المحكات الخاصة بمستويات األسئلة في المجال المعرفي حسب تصنيف بل ، وت

ل  د من قب اختيار ھذا التصنيف لشيوع استخدامه في األبحاث السابقة وكذلك فھو التصنيف المعتم
  :تيحسب التسلسل اآلوقد تم بناء ھذه المحكات  ية والتعليم في وضع األسئلة،لتربوزارة ا

ا التي تشكل في مجموع المحكاتتحديد  الخطوة األولى، اتھ ة حسب  محك ئلة التقويمي األس
  .تربية اإلسالميةال مبحثفي تصنيف بلوم مستويات 

ابقة/ في ھذه الخطوة/وقد تم االستعانة  بعض الدراسات الس ذي يبحث  ب النظري، واألدب ال
ة ه، ) (١٩٨٩عيسان، ( :في األھداف المعرفي و ناھي دمرداش، ) (١٧٠ -١٦١ ص ،١٩٩٤أب ال

دهللا، ( (Orlich, Callahan. 2001, p 98) ) ٢٣٧ ص ،٢٠٠١ و ) (٨٩ ص ،٢٠٠٣عب أب
ة،  ادين، ) (١٠٨ ص ،٢٠٠٣زين راھيم، ) (٢٠٠٣حم عادة وإب ة، ( )٢٣٠ ص ،٢٠٠٤س طعيم
ةتخالص ھذه المحكات مما توصلت إليه حيث تم اس،  )٢٠٠٠ ات التربوي  .ھذه الدراسات واألدبي

  : اآلتيةالمحكات اشتملت على ست مستويات، إلى حسب تقسيمات بلوم تم تقسيم المقياس ومن ثم 
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 :يطلب من الطالب في ھذا المستوى: التذكر اسئلة  :أوالً 

 .التعرف على المعلومة أو الداللة عليھا .١

ذك .٢ رد ت ات ر أو امج ترجاع للمعلوم ائق(س طلحات،  ،حق اھيموومص اتو ،مف  ،تعميم
ا وردت ، )نصوصوسنن، و ،قوانينوتصنيفات، ومبادئ، و ،فئاتوميول، و ،اتجاھاتو كم

 .في الكتاب المدرسي، أو كما تم تدريسھا

 .تخزينھا بھابنفس الطريقة التي تم  استعادة المعلوماتمجرد  .٣

مِّع حدد، أذكر،( دل على مستوى التذكرينة تبأفعال معفيھا  أن يبدأيالحظ  .٤ ف، َس رِّ ، عدد، َع
 .)١()ر، صف، قابل، اختقلب، أسرد، أسترجع، تعرف على، سميأقرأ عن ظھر 

  
  :يطلب من الطالب في ھذا المستوى :الفھم واالستيعاب اسئلة  :ثانياً 

ذي يدرسه، بحيث ال يتجاوز حدود إظھار قدرته .١ ادة أو النص ال ك  على إدراك معنى الم ذل
 .النص

إعادة صياغة النصوص أو ترجمة مادة التعلم وتحويلھا من شكل آلخر، مع إبقاء المضمون  .٢
 .والمعنى األصلي كما ھو في الصورة الجديدة

ات  .٣ ين المعلوم ا وب ز بينھ ا، والتميي ات بينھ ات، أو إدراك العالق يص المعلوم رح أو تلخ ش
 .جه اإلختالفاألخرى، من خالل المقارنة، أو أوجه الشبه، أو أو

ة ليخرج  .٤ إظھار القدرة على إدراك العالقات الموجودة بين األفكار المتضمنة في مادة تعليمي
 .منھا بنظرة كلية عما تتضمنة ممن معاني

 .أن يقدم تعريفاً أو عرضاً أو وصفاً لمصطلح أو مفھوم أو فكرة معينة، بلغته الخاصة .٥

دة  .٦ ة جدي ديم أمثل ةتق ت مطروح واء  وليس ابقا س ي عس ان ف الل ك وع أو خ رض الموض
 .المناقشة

رفي .٧ ين ط ة ب اف العالق ةاكتش رفين بمعلومي د الط د أح ة  ن، أو تحدي ر والعالق رف األخ الط
 .بينھما، سواء كانت ھذه العالقة سببية أو عددية أو غير ذلك

                                                 
يجدر االنتباه عند تحليل األسئلة إلى أن ھذه األفعال ال تدل على أي مستوى من مستويات المجال المعرفي إال   )١(

ه  دو أن ا يب بعد النظر في مضمون المحتوى المعرفي الذي تنتمي إليه ھذه األسئلة، وإلى ما تم تدريسه، فلعل م
ويم سؤال  توى التق ي مس ثالً  -ف ي مضمون  -م د ورد ف ه ق م، أو أن ل المعل ن قب ه م ته وتدريس د جرى مناقش ق

المحتوى المعرفي، وما على الطالب في ھذه الحالة إال أن يسترجع ويتذكر ما شرحه المعلم، أو ما ھو موجود 
  .و أدنى المستوياتفي مضمون المحتوى المعرفي، فيكون السؤال في ھذه الحالة من مستوى التذكر وھ
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م يستخدم أن يتنبين اتجاھات محددة من مجموعة من المالحظات أو البيان .٨ ه، ث ات المعطاة ل
ك المالحظات االھذه  ة تتجاوز حدود تل تجاھات في الوصول إلى توقعات أو تنبؤات محتمل

  .)Extrapolationالتقدير اإلستقرائي، (أو البيانات، ولعمل امتدادات لھا، وھو ما يعرف بـ 

دأيالحظ أن  .٩ ال م يب مبأفع ى مستوى الفھ دل عل ة ت ك،( عين رجم، صغ بعبارات االً، أعط ت  مث
ل ، ميز، اجستنتاشرح، علل، فسر، ا ربط، صنف، لخص، حول، تنبأ، وضح، استخلص، مث

 ً  .)بين أوجه الشبه، فرق، اختصر. بيانيا
 

 يطلب من الطالب في ھذا المستوى: التطبيق اسئلة :ثالثاً 

ه .١ ا درس ق م ه تطبي رق( وفھم ات، وط ات، ونظري اھيم، وتعميم ائق، ومف ادئ، حق ، ومب
 .كان ذلك داخل حجرة الدراسة أو خارجھاسواء  ،على مواقف تعليمية جديدة) وقواعد

 .في مواقف جديدة نتيجة تطبيق ما درسهالقدرة على توقع ما يحدث إظھار  .٢

ك الموقف  لموقف التعليمين يكون امالحظة أ .٣ ر ذل د خب جديداً بالنسبة للطالب، أما إذا كان ق
  .فإن السؤال يقيس ھدفاً في مستوى الفھم

ه من أو السؤال دون أن يعطى له في ذكر التعميم  .٤ ا لدي اختيار المعلومات المجردة من بين م
ك للطالب  إذا ذكرو( .قوانين وقواعد ونحوھا مما ھو مخزن في ذاكرته إن أي شيء من ذل ف

 .)ھنا السؤال يكون في مستوى الفھم واالستيعاب

استخدم، طبق، احسب، وزع، فسر، (عينة تدل على مستوى التطبيق بأفعال م يبدأ يالحظ أن .٥
ط، وا ق، ارب اً، رتب وف غل، اعرض نموذج دل، ش تدل شرح، حل، ع تخرج، اس ظف، اس

 .)، برھن علىعلى، استشھد بـ
  

 يطلب من الطالب في ھذا المستوى :التحليل اسئلة :رابعاً 

ام  .١ ى القي ه عل ار قدرت ة بإظھ ى عناصره الفرعي ة أو الموضوع إل رة أو المعلوم ة الفك تجزئ
 .المكونة له

 .الفرعية للموقف التعليمي العناصر قائمة بينتحديد العالقات ال .٢

 .الفرعية للموقف التعليمي العناصر األسس التنظيمية المتبعة بين معرفة .٣

ه له أن يقدم .٤ داً، ويطالب من ه، أو نصاً جدي ه : موقفاً لم يألف ين عناصره، أو المقارن ز ب التميي
 .بين تلك العناصر، أو استنتاج عالقات معينة تربط فيما بينھا

ا،  )الفھم( بين التحليل واالستيعاب أن يميز .٥ ي ينطوي عليھ حيث (من خالل عمق العملية الت
اً  ب ربط مل وأدق، ويتطل ورة أش ر بص االً للفك ب إعم ق ويتطل ل أعم توى التحلي أن مس
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تيعاب فيكون أبسط  اواستثماراً للخبرات السابقة وتوظيفھا في عملية التحليل، أم الفھم واالس
 .)من ھذا

ل  بين زأن يمي .٦ ق والتحلي اء (التطبي وين بن ة بھدف تك ق ھو استدعاء معلومات متفرق التطبي
ا د منھ ة الو جدي ين أن عملي ي ح ي، ف ف التعليم ي الموق تخدامه ف ة اس ي تجزئ ل ھ تحلي

ابھدف مع للمعلومات المعطاة ربط بينھ ي ت ا وإدراك األسس الت ة أجزائھ ا يساھم في  رف مم
   .)حل أو معالجة الموقف التعليمي

دأ يالحظ  .٧ ال معيأن يب لبأفع ى مستوى التحلي دل عل ة ت ز، وصنف، ( ن ارن، ومي تنتج، وق اس
 .)من حيث..... فرق بينوحدد العناصر، وحلل، ووازن، واستدل، و

  
  يطلب من الطالب في ھذا المستوى: التركيب سئلةأ: خامساً 

امالً ي .١ الً متك كل ك ا لتش ار والعناصر الخاصة بموضوع م ع األفك وم بتجمي ه أن يق تج عن ن
 .)المقصود بالجديد ھنا أنه جديد بالنسبة للطالب نفسه( تعميماً أو فكرة جديدة،

وم الطالب بمعالجة الموقف من خالل (ركيب بين التطبيق والتيز أن يم .٢ ق يق مستوى التطبي
اصر مختلفة ومتفرقة للوصول إلى الحل فقط، وھو حل عادي، ربط أو تجميع أجزاء أو عن

ودون إضافة حل جديد أو مبتكر في حين أن مستوى التركيب يتطلب من الطالب أن يضيف 
 .)حالً جديداً أو حالً بأسلوب جديد يتميز باألصالة والجدة

 . ت األخرىأكثر من المستويا. السؤال في ھذا المستوى عنوقتاً طويالً لإلجابة أن يعطى  .٣

 . بإجابة نموذجية واحدة تمشياً مع مستوى اإلبداعأن ال يتقيد  .٤

 .)كيب أن ينشئ الطالب الحلألن األصل في التر( موضوعيةأن ال يصاغ على شكل أسئلة  .٥

 : و بكلھا مجتمعةأن يقوم بواحدة من العمليات اآلتية أ .٦

ة: إنتاج اتصال أصيل - ار، وصبھا في تو: وھذا يتطلب منه القيام بعمليات ثالث د األفك لي
ً يقوالب لفظية، وترك  . ب ھذه القوالب معاً ليجعل منھا بناء فكرياً متماسكا

 . فرت ظروف معينةابما يمكن أن يحدث لو تو: عمل تنبؤات -

 . حل المشكالت -

ق (ينة تدل على مستوى التركيب بأفعال مع أن يبدأيالحظ  .٧ ب، أل ف، اكت تج، أل ضع خطة، ان
رح، ا ة، اقت ط،كلم ع  رب ة، ض ص حكاي تق، ق ط، اش ب، خط زاء، رك ب األج تنتج، رت اس

 ً  .)تصميماً، ابتكر، ضع عنوانا
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 يطلب من الطالب في ھذا المستوى: التقويم سئلةأ: سادساً 

وي(لتقويم واسئلة التحليل بين اسئلة اأن يفرق  .١ ئلة التق ٍد آاس ى بُع ل إل ئلة التحلي دفع اس خر، م ت
اً، ويجب أن يحدد فالسؤال التقويمي يستوجب من الط الب إلى جانب التحليل أن يصدر حكم

 .)معايير الحكم بدقة، وينبغي أن يقدر استجابة التقويم بناء على مدى تحقيق الطالب للمعايير

 : أن تتكون إجابته من جزئين .٢

 يقوم الطالب ببناء ھذه المعايير وفقو. سوف يبني عليھا أحكامهأن يضع المعايير التي  -
 : ما يأتي

ةامع .أ  ه: يير ذاتي ب رأي دي الطال أن يب ة  ك كلة مطروح ين، أو مش ي موضوع مع ف
ا  ة م يح عالق ام وتوض دار األحك د إص اييره عن ر مع ن ذك ه م د ل اش، وال ب للنق
يصدره من أحكام بھذه المعايير، وھذا النوع من التقويم ضعيف المصداقية، نظراً 

ويم بح التق ة، ويص اييره الخاص ه مع ون ل د تك ب ق ل طال داقية  ألن ك ر مص أكث
ة  ايير داخلي ك المع د تكون تل ا وق وموضوعية عندما يستند إلى معايير معترف بھ

 .أو خارجية

ة .ب  ايير داخلي دم : مع نص، وع ي ال داخلي ف اق ال ويم االتس ا التق تند إليھ ي يس الت
اش،  ف والنق ث أو الموق ة للبح ايا المطروح ة بالقض اط األدل اقض، وارتب التن

 .  ب، ودقة االستنتاجاتوارتباط النتائج باألسبا

ة .ج  ايير خارجي ة : مع ة العمري ه للمرحل ويم النص مدى مالءمت ي تق ي تستخدم ف الت
إن  ذلك ف ة، وك ين الطلب ة ب روق الفردي ه للف ا، ومدى مراعات ي وضع من أجلھ الت

 . مبادئ اإلسالم التي نظمت شؤون الحياة كلھا تعد أوضح معايير للتقويم

ا، من أن يستخدم ھذه المعايير الموص - اً لھ ه طبق وفة، حيث يجب عليه أن يصدر أحكام
يم ذي يق ع الموضوع ال ايير م ذه المع ة ھ ي مطابق م ف ة الحك ن أن . خالل ممارس ويمك

 : تتشكل ھذه المعايير من مصدر من المصادر الثالثة التالية

 . القيم الثقافية أو االجتماعية .أ 

 . القيم الدينية أو التاريخية المطلقة .ب 

 .  رديةالتبريرات الف .ج 

دأ يالحظ  .٣ ال معينأن يب ويم بأفع توى التق ى مس دل عل د، ادحضا(ة ت ين، انق ى، ، ب م عل حك
اقشصوب، قوم، صا اءادق على، قِّدر، وازن، ن د إدع د، عارض، فن رر، ، صحح، أي ت، ب

 .)دافع عن، أدعم بالدليل، اختر موضحاً األسباب، أعط رتبة
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  استخراج صدق المحكات :الخطوة الثانية

  :تيةباإلجراءات اآل قام الباحثون المحكاتمن صدق ھذه د وللتأك

اً من ا عشر ةعلى أربع المحكاتعرض  .١ ةختصاصات ممحكم  نين متخصصيمشرف :ختلف
ون وثالثة مختصين ، معلمين من معلمي التربية اإلسالمية ةوستفي التربية اإلسالمية،  يحمل

اھج  دكتوراه في مجال من دريس، وثالثشھادة ال اليب الت ة من المتخصصين في مجال وأس
  :من حيث المحكات الحكم على  وطلب منھم. القياس والتقويم

  . ةفي كل مستوى من المستويات الست المحكات قائمة وكفاية شمول ال -

 . غير الضرورية المحكاتحذف  -

 .  المحكاتعلى ھذه أي اقتراحات إضافية  -

 . واضحةولتكون مفھومة  المحكات تعديل صياغة بعض  -

 .الرئيس الذي ينتمي إليه بالمستوى ط المحكارتبا -

م اال .٢ ي ت رات الت اب الفق ل احتس ن قب ا م اق عليھ دتف ر أح بة  عش اً، أي بنس ، %٨٠محكم
ب ً واستبعدت بقية الفقرات التي نالت نس ك،  ا ل من ذل م تقليص عدد أق ذلك ت اتوب ى  المحك إل

)٣٥ ( ً   : تويات الستةفي كل مستوى من المس يوضح عدد المحكات) ٣(والجدول . محكا

  على المستويات الستة لبلوم المحكاتتوزيع :  )٣(جدول 

   استخراج ثبات المحكات :ثالثةالخطوة ال

  :تيةباإلجراءات اآل وللتأكد من ثبات ھذه المحكات قام الباحثون

  المحكاتعدد   المستويات

  ٤  التذكر

  ٩  الفھم

  ٥  التطبيق

  ٧  التحليل

  ٧  التركيب

  ٣  التقويم

  ٣٥  المجموع
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ئلة الامجموعة من  بتحليل قام الباحثون .١ ئلة (س ام اس ى  )١٩٩٧ع اًء عل اتبن م  المحك ي ت الت
 .اإلتفاق عليھا من قبل المحكمين

دريس معلمين ممن  ثالثة باختيار قام الباحثون .٢ ة اإلسالمية مبحثيعملون في مجال ت  التربي
دكتورالتربية اإلسالمية،  مبحثثنين لللمرحلة الثانوية، ومشرفين ا م يحمل درجة ال ة اومحك

ونقياس والتقويم، وقد افي ال ع المحكم ى  طل اًء عل ئلة بن ويم األس ة تق ام بعملي ة القي ى كيفي عل
احثو نفسھا ويةوطلب منھم القيام بتحليل أسئلة المرحلة الثان المحكات االتي قام الب  .ن بتحليلھ

 .تفاق عليھا من قبل المحكمينالتي تم اال المحكاتوفق 

م حساب ن وتصنيف نسبة االتفاق بين تصنيف الباحثي حساب .٣ كل واحد من المحكمين، وقد ت
 ):١٨٠ ص ،١٩٨٧طعيمة، ( تيةعلى المعادلة اآل ذلك بناءً 

٢X  )التي تم اإلتفاق عليھا عدد األسئلة(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  تفاق نسبة اال

  سئلة التي حللت في المرتينموع عدد األمج

  :)٤(، في جدول وقد كان معامل الثبات بين كل محكمين كما يأتي

  معامالت الثبات بين المحكمين:  )٤(جدول 

  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  الباحثون  المحكمين

              ٠.٩٤  األول

            ٠.٩٤  ٠.٩٦  الثاني

          ٠.٩٦  ٠.٩٤  ١  الثالث

        ٠.٩٢  ٠.٩٦  ٠.٩٠  ٠.٩٢  الرابع

      ٠.٩٤  ٠.٩٢  ٠.٩٢  ٠.٩٢  ٠.٩٨  الخامس

    ٠.٩٨  ٠.٩٢  ١  ٠.٩٦  ٠.٩٤  ١  السادس

  ٠.٩٨  ٠.٩٤  ٠.٩٨  ٠.٩٦  ٠.٩٦  ٠.٩٢  ٠.٩٠  السابع

ةاب معامل الثبات الكلي من خالل وبعد ذلك تم حس ة (Holisti)ھولستي  معادل نقالً  .اآلتي
  : )١٨١، ص١٩٨٧(عن طعيمة 

  )وسط االتفاق بين المحكمينمت(ن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل الثبات 

  )متوسط االتفاق بين المحكمين( )١ - ن + ( ١
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  )الذين قاموا بإجراء التحليل(عدد المحكمين = ن 

  

٠.٩٥( ٧(  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ= وقد وجد بأن معامل الثبات الكلي 

٠.٩٥) (١-٧+ ( ١(  
  .وھي قيمة مرتفعة جداً ٠.٩٩= 

وء ي ض ول، وف ن الق ات يمك دق والثب ذه إ دالالت الص ات ن ھ عالمحك ائص  تتمت بخص
ى مستويات ، وبالتالي التعرف األسئلة يمكن استخدامھا لتحليل أداة موثوقة اسيكومترية تجعلھ عل

  .األسئلة قد يستفيد منھا واضعو المحكاتوإن ھذه ، بلوم لھا تصنيفھذه األسئلة حسب تقسيم 

  تحديد طريقة التحليل: الخطوة الرابعة

  :تيةتم في ھذه الخطوة اإلجراءات اآل

 . لتحليل في ھذا البحثاعتماد جملة السؤال وحدة ل -

 . يعامل كل فرع على أنه سؤال مستقل) أ، ب، جـ(على عدة فروع  في حالة احتواء السؤال -

ى ي حالة احتواء السؤال على عدة متطلبات معطوفة بعضھا ف - بعض يعامل كل معل طلب ال
كعلى أنه سؤاالً مستقالً  ال ذل اً، ": ، ومث ه مفرح تأمل النص السابق ووضح المقصود بقول
 ".وعالم يدل ھذا النص

ي  - ذا يعن ئلة، وھ ل األس ي تحلي جيل ف دة التس يس وح ياق ول دة الس اد وح دم تصنيف اعتم ع
ا الطالب  السؤال يقوم بھ ي س ة الت ة العقلي ا حسب العملي ه وإنم وارد في تبعاً للفعل السلوكي ال

  . فعالً، والتي ال يمكن تحديدھا إال بعد الرجوع إلى الكتاب المدرسي
  

  المعالجة اإلحصائية

م استخراج  ا ت رارات، كم ى شكل تك ات الناتجة عل بعد إجراء عملية التحليل، تم جمع البيان
ئلة المالنسب المئ وفر األس ة لمدى ت ذلكوي ا، وك ة والموضوعية بأنواعھ رارات والنسب  قالي التك
  .ةھذه األسئلمستويات المعرفية التي تقيسھا لالمئوية ل

  
  البحث نتائج

  . حسب تسلسل أسئلتھاالبحث تم عرض نتائج 

ا المستويات  : السؤال األول ام ي تمثلھ ة الت ئلة المعرفي ةلثانوشھادة الدراسة اامتحان  أس  ي
 م ؟٢٠٠٤/٢٠٠٥إلى عام  ١٩٩٧/١٩٩٨في مبحث العلوم اإلسالمية من عام  األردنية العامة
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اتھذا السؤال تم حساب  إلجابة عنلو ئلة امتحان شھادة الدراسة  النسبة المئوية لعالمات أس
وم اإلسالمية ة في مبحث العل ات وتصنيفھا ،الثانوية العامة األردني وم وفق  في بطاق تصنيف بل

ة لعالمات حصر  من ثمألھداف المعرفية، ول ئلة لكل مستوى من المستويات النسب المئوي األس
  .)٥جدول (الستة، 

في  امتحانات شھادة الدراسة الثانوية العامة األردنيةسئلة ألعالمات النسبة المئوية :  )٥(جدول 
اسية منذ عام ات الدرالمجال المعرفي حسب تصنيف بلوم للسنوفي العلوم اإلسالمية  مبحث
٢٠٠٥ - ١٩٩٧.  

 التقويم التركيب  التحليل  التطبيق  الفھم  التذكر  السنة

٦.٥    %٥٤.٥  %٣٩.٠  ١٩٩٧%      

٨.٥    %٥٨.٥  %٣٣.٠  ١٩٩٨%      

١٣.٠    %٥١.٠  %٣٦.٠  ١٩٩٩%     

١٣.٥    %٥٥.٠  %٣٢.٥  ٢٠٠٠%     

٢٠٠١  

  

      %٥.٤    %٥٩.٣  %٣٥.٣  الدورة الشتوية

      %٥.٠    %٧١.٠  %٢٤.٠  الدورة الصيفية

     %١٠.٥    %٥١.٥  %٣٨.٠  الدورة الشتوية  ٢٠٠٢

     %١٤.٧    %٤٤.٦  %٤٠.٧  الدورة الصيفية

     %١٠.٧    %٦٣.٣  %٢٦.٠  الدورة الشتوية  ٢٠٠٣

      %٣.٣    %٥٣.٤  %٤٣.٣  الدورة الصيفية

      %٨.٠    %٥٠.٠  %٤٢.٠  الدورة الشتوية  ٢٠٠٤

     %١٧.٣    %٤٦.٧  %٣٦.٠  الدورة الصيفية

     %١٣.٣    %٥٤.٧  %٣٢.٠  دورة الشتويةال  ٢٠٠٥

      %٦.٧    %٦٠.٠  %٣٣.٣  الدورة الصيفية

واردة في جدول  م استخدام المدى والمتوسط واالنحراف ٥للكشف عن اتجاه البيانات ال ، ت
  ).٦جدول (المعياري لكل من المجاالت المعرفية المذكورة 



  ٤١٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناصر الخوالده، وآخرون 

 ٢٠٠٧، )٢( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شھادة الدراسة الثانوية مات اسئلة التحليل الوصفي لبيانات النسب المئوية لعال:  )٦( جدول
العلوم اإٍلسالمية في المجال المعرفي حسب تصنيف بلوم للسنوات الدراسية منذ  مبحثفي  العامة
  .٢٠٠٥ -١٩٩٧عام 

  المعياري االنحراف  العام المتوسط  أعلى نسبة  أقل نسبة  

  ٥.٦  %٣٥.١  %٤٣.٣  %٢٤.٠  التذكر

  ٦.٩  %٥٥.٢  %٧١.٠  %٤٤.٦  الفھم

  ٤.٢  %٩.٧  %١٧.٣  %٣.٣  التحليل

يتشير الن د تركزت ف ئلة ق ئلة  تائج إلى أن االس ل وأن األس م والتحلي ذكر والفھ مستويات الت
د م ق ذلك تظھر أن مستوى الفھ اً، وك ويم نھائي حصل  تخلو من مستويات التطبيق والتركيب والتق

اراعلى أعلى نسبة من عالمات اال م ختب ع السنوات، ث ة وفي جمي ذكر في مستت المختلف وى الت
  . المركز الثاني وفي جميع السنوات، وأخيراً مستوى التحليل وفي جميع السنوات

اني ان:  السؤال الث ئلة امتح ل اس ة تمثي ا درج ھادة م ة  ش ي مبحث الدراس ة ف ة العام الثانوي
  ألنواع األسئلة؟  ٢٠٠٤/٢٠٠٥إلى عام  ١٩٩٨/ ١٩٩٧العلوم اإلسالمية من عام 

ذا البحث، األسئلة وفق أنواع األسئلة التي اؤال تم تحليل ھذه ھذا الس إلجابة عنلو عتمدھا ھ
  .)٧جدول (األسئلة لكل نوع من ھذه األنواع، عالمات وتم حصر نسب 

الثانوية العامة  شھادة الدراسة امتحانات في سئلةاأل أنواععالمات المئوية ل ةنسبال  :)٧(جدول 
  .٢٠٠٥ -١٩٩٧عام منذ  ةالعلوم اإلسالمي مبحثفي  ةاألردني

  السنة

النسبة المئوية لعالمات 
األسئلة ذات اإلجابات 

  المنتقاه

األسئلة ذات النسبة المئوية لعالمات 
  اإلجابات المصوغة

 الصواب
 والخطأ

من  ختياراال
 متعدد

  التكميلية  المطابقة
 اإلجابات
  القصيرة

 اإلنشائية
 المحددة

  التركيبية

١٣  %٥٧  %١٠  -  %٣  %١١  %٦  ١٩٩٧%  

١٦  %٤٥  %١٣  -  %٦  %١٣  %٧  ١٩٩٨%  

٢٣  %٣٩  %١٥  -  %٦  %١٢  %٥  ١٩٩٩%  

٢٠  %٥٠  %٥  -  %٤  %١٦  %٥  ٢٠٠٠%  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٢( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٧(تابع جدول رقم ... 

  السنة

النسبة المئوية لعالمات 
األسئلة ذات اإلجابات 

  المنتقاه

األسئلة ذات النسبة المئوية لعالمات 
  اإلجابات المصوغة

 الصواب
 والخطأ

من  ختياراال
 متعدد

  التكميلية  المطابقة
 اإلجابات
  القصيرة

 اإلنشائية
 المحددة

  التركيبية

  %١٣  %٥٠  %٩  -  %٧  %١٥  %٥  الدورة الشتوية ٢٠٠١

  %١٩  %٦٠  %٦  -  -  %١٥  -  الدورة الصيفية

  %١٣  %٥٠  %١٦  -  %٣  %١٣  %٥  الدورة الشتوية ٢٠٠٢

  %١٣  %٥٨  %١٤  -  %٤  %١١  -  الدورة الصيفية

  %١٥  %٥٣  %١٨  -  %٣  %١١  -  الدورة الشتوية ٢٠٠٣

  %١٧  %٥٠  %١٩  -  %٣  %١١  -  الدورة الصيفية

  %١٤  %٤٧  %٢٢  -  %٤  %١٣  -  الدورة الشتوية ٢٠٠٤

  %٢٠  %٥١  %١٨  -  -  %١١  -  الدورة الصيفية

  %١٧  %٥٠  %١٥  -  -  %١٨  -  الدورة الشتوية ٢٠٠٥

  %١٣  %٣٣  %٣٦  -  -  %١٨  -  الدورة الصيفية

 %١٦ %٤٩  %١٥  -  %٤  %١٣  %٣  المتوسط العام

المجموع العام 
  للمتوسطات

٨٠  %٢٠%  

ا )٧(شير الجداول ي ات المنتق ئلة ذات اإلجاب وع الصواب إلى أنه قد تم استخدام األس ة من ن
ات  والمطابقة بنسب مختلفة، وأنهختيار من متعدد والخطأ واال ئلة ذات اإلجاب م استخدام األس د ت ق

ائيةمصوغة من نوع اإلجابات القصيرة وال وع  اإلنش ئلة من ن تم استخدام األس م ي ه ل المحددة وأن
  .التكميل، وكذلك فقد تم استخدام األسئلة ذات اإلجابات التركيبية

ئلة )٧( الجدولكذلك يشير  ى أن األس ات الذات ا إل ى %) ٨٠( مصوغةإلجاب دمت عل د تق ق
ا ات المنتق ئلة ذات اإلجاب ئلة .%)٢٠( ةاألس د حصلت وأن األس ددة ق ائية المح ى  اإلنش ى أعل عل

جابات القصيرة اإلثم اسئلة ، %)١٩( لة التركيبية، ويليھا األسئ%)٤٩(، حيث بلغت نسبتھا نسبة
ئلة ، %)١٥( اءت األس م ج دداالث ن متع ار م م%)١٣( ختي اءت ، ث ة ج ئلة المطابق ، %)٤( أس
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 ٢٠٠٧، )٢( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(جلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئلة اءت اس راً ج واب والخط وأخي ئلة ، %)٣( أالص ي أس تخدم ف م تس ة فل ئلة التكميلي ا األس وأم
ى أنامتحانات شھادة الدراسة الثانوية العامة في مبحث العلوم اإلسالمية،  ائج إل دكما تشير النت  ه ق

أ في اتم الت اراتوقف عن اسئلة الصواب والخط ة  مبحث ختب وم اإلسالمية في وزارة التربي العل
  . م٢٠٠٠منذ عام  والتعليم

  
  ملخص النتائج

  :على النحو اآلتي البحثيص نتائج خليمكن ت  

 . أسئلة الوزارة قد تركزت في مستويات التذكر والفھم والتحليل فقطأن  .١

ً تخلو  .٢  .أسئلة الوزارة من مستويات التطبيق والتركيب والتقويم نھائيا

ى أ .٣ د حصل عل م ق ى نسبة من عالمات أن مستوى الفھ ة عل امتحان شھادة الدراسة الثانوي
ذكرجاء ثانياً ، ثم %)٥٥.٢(حيث بلغت  العامة األردنية بته من  مستوى الت حيث بلغت نس

 .%)٩.٧(حيث بلغت نسبة العالمات  ، وأخيراً مستوى التحليل%)٣٥.١(العالمات 

دد  .٤ ار من متع أ واالختي وع الصواب والخط اة من ن ات المنتق تم استخدام األسئلة ذات اإلجاب
 .والمطابقة بنسب مختلفة

وغة .٥ ات المص ئلة ذات اإلجاب تخدام األس م اس وع اإل ،ت ن ن ائية م يرة واإلنش ات القص جاب
ددة ين  .المح ي ح ة، ف ات التركيبي ئلة ذات اإلجاب تم واألس م ي وع ل ن ن ئلة م تخدام األس اس
 .التكميل

عالمات على  ،%)٨٠(والتي بلغت  مصوغةاألسئلة ذات اإلجابات ال عالماتتقدمت نسبة  .٦
 .رصودة لھافي عدد العالمات الم %)٢٠(والتي بلغت  األسئلة ذات اإلجابات المنتقاة

بتھا  .٧ بة، حيث بلغت نس ا %)٤٩(األسئلة اإلنشائية المحددة قد حصلت على أعلى نس ، ويليھ
، ثم جاءت األسئلة االختيار %)١٥(، ثم اسئلة اإلجابات القصيرة %)١٩(األسئلة التركيبية 

دد،  ن متع ة %)١٣(م ئلة المطابق اءت أس م ج واب %)٤(، ث ئلة الص اءت اس راً ج ، وأخي
 .،%)٣(والخطأ 

ي وزارة  .٨ وم اإلسالمية ف ارات مبحث العل أ في اختب ئلة الصواب والخط م التوقف عن أس ت
  . م٢٠٠٠التربية والتعليم منذ عام 

  
  مناقشة النتائج

  مناقشة نتائج السؤال األول

ا ال تت االمتحاناتفإن إليھا ھذا البحث  التي توصلبناًء على النتائج  صف يمكن وصفھا بأنھ
ويم أنھا ال تغ بالتوازن وھذا يعني ي يشملھا التق وزن وال تعطي طي كل مجال من المجاالت الت ال



  ......"ي فاألردنية  امتحانات شھادة الدراسة الثانوية العامة دراسة تقويمية ألسئلة"ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤١٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٢( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تويات ن المس ب أخرى م ى جوان د طغت عل ب ق اك جوان ل إن ھن تحق، ب ذي يس بي ال د . النس وق
دم في البحث الحالي توصل  م متق ذكر،إلى أن مستوى الفھ ى مستوى الت وزارة عل ئلة ال ذا  أس وھ

ةما تز متحاناتاالإلى أن يشير  ين -ال تقدم المادة العلمية كمحور للعلمية التعليمي ا تب ة، كم  التعلمي
ويين لال ة أن دعوات المنظرين الترب املة ومتوازن ة بصورة ش تويات المعرفي ع المس ام بجمي ھتم

قل، )٢٢، ص ٢٠٠٣عبدهللا، ( د اال م تل ئلة، بع ى وضع األس ة من المشرفين عل ستجابات الكافي
ل األسئلة التي تحف التركيز علىه ما يزال وأن ملز في الطالب المي وھي  واالستظھارالحفظ و لفھ

دنيا  تويات ال ن المس رم ارات التفكي ي مھ بتھا ،ف ت نس ث بلغ ئلة %) ٩٠.٣( حي وع أس ن مجم م
الوعدم ، في مبحث العلوم اإلسالمية شھادة الدراسة الثانوية العامة األردنيةامتحانات  ى  االنتق إل

  . لطالب مھارات التفكير العليااألسئلة التي تنمي لدى ا

د  يوق ؤثرات ف ون من الم ك أن  يك ذا البحث كانت االمعذل ا ھ ي طبقھ ى ايير الت اداً عل عتم
ال السلوكية المست د يظن واضعوالمحتوى وليس على األفع ا  خدمة مباشرة، والتي ق ئلة أنھ األس

   .من خالل المحتوى وھي تمثل غيره اتمثل مستوى معين

ذاالمؤ كما أن من وى ھ ة محت والتي تراعي بعض مواضيعھا  مبحثال ثرات في ذلك طبيع
قدر معين من من اجل أن يحصل الطالب على  جانب التذكر والفھم أكثر من المستويات األخرى،
مستويات األعلى فإنھا تحتاج إلى مراحل الما وأ، المعلومات التي تعطي تصوراً عن دينه ومبادئه

ً ھي تحتاج إلى اف .متقدمة في العلم الشرعي ة حيث  جتھاد وھذا ليس مناسبا ذه المرحل للطلبة في ھ
م الشرعي،يحتاج إلى مرا أنه ه  حل متقدمة من دراسة العل ك فإن د الطالب ومع ذل د من تعوي ال ب

   .د الطالب للحياة في جميع جوانبھاإعدا ساسهأ مبحثقدرات عقلية عليا في  ممارسةعلى 

رة  ذلك كث اتوك ي حال االحتجاج وزارة ال ف ل ال ن قب ة م ة الثانوي ي المرحل ئلة ف ة ورود اس
ى االتوجد لھا إجابات مباشرة في المحتوى ؤدي إل ا ي ئلة ذات المستوى ، وھذا م ى األس اد عل عتم

ط اب فق ات الكت ذه . المتدني من التفكير، والمرتبطة بمحتوي ى أن كل ھ د من اإلشارة إل ا ال ب وھن
  .ربوي بشكل سلبي وعلى المتعلمين كذلكالمؤثرات سوف تنعكس على الجانب الت

  
  مناقشة السؤال الثاني

أ تشير النتائج إلى أنه قد تم استخدام األسئلة ذات اإلج وع الصواب والخط ابات المنتقاة من ن
ددواال ن متع ار م ات  ،ختي ئلة ذات اإلجاب تخدام األس م اس د ت ه ق ة، وأن ب مختلف ة بنس والمطابق

وع المصوغة من نوع اإلجابات القصي ئلة من ن تم استخدام األس م ي ه ل ائية المحددة وأن رة واإلنش
ة ات التركيبي ئلة ذات اإلجاب م استخدام األس د ت ئلة يشير البحث إو .التكميل، وكذلك فق ى أن األس ل

ات ال دمت ع مصوغةذات اإلجاب د تق اةق ات المنتق ئلة ذات اإلجاب ى األس ائية ل ئلة اإلنش ، وأن األس
االمحددة قد حصلت على أعل بة، ويليھ ئلة اال ى نس م اس ة، ث ئلة التركيبي م األس دد، ث ار من متع ختي

ئلة  ن اس ف ع م التوق د ت ه ق ى أن ائج إل ير النت ا تش ات القصيرة، كم م اإلجاب أ، ث الصواب والخط
ارات  ي اختب أ ف ثالصواب والخط ي وزارة ا مبح المية ف وم اإلس ام  العل ذ ع يم من ة والتعل لتربي

  .م٢٠٠٠
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ة ا ارات دراس د أش لطيوق الد)١٩٩٧( لص ة الج ادين؛ )٢٠٠١( ؛ ودراس ة حم  ودراس
ن ) ٢٠٠٣( ا م ع غيرھ ة م داً مقارن ة ج بة عالي ة بنس ئلة المقالي ى األس ز عل ئلة ترك ى أن األس إل

  . األسئلة

ة  ئلة في المرحل ة نحو نمط األس ة الثانوي ئلة المرحل اتبي أس وھو ما يعكس ميالً عاماً عند ك
ا وھي األسئلة ذات اإلالثانوية،  ه جابات المحددة حيث يلجأ الجميع إليھ اب المستويات التفكيري لغي

  .العليا

ات الرئيسة في يؤدي إلى تدني درجة الموضوعية في التصحيح، وھي إحدى المواصف وھذا
ى أن شار األدب التربوي، حيث أختبارات الجيدةاال ئلة ذات  إل م عوامل الضعف في األس من أھ

ى إعطاء اإلجابات المصوغة تتأثر بعو امل ذاتية المصحح باإلضافة إلى ثبات المصحح نفسه عل
تصحيح اختبارات ذات يقلل درجة  قت التصحيح للورقة ذاتھا، وھذا بدورهالدرجة عند اختالف و

ة ال د والوقتمصوغةاإلجاب ى الجھ ة تص ، باإلضافة إل ذي يتطلب ئلةال ذه األس ة،( حيح ھ و زين  أب
   .)١٥٢ص ، ١٩٩٨

ئلة ال يتم اللجوءوعادة  ا مصوغةإلى األس ى قي درة عل ديھا الق ا من ألن ل س المستويات العلي
التركيب، (، ولكن المالحظ ھنا أن المستويات العليا من التفكير )وتقويم تحليل، وتركيب،(التفكير 
ويم ا، ف) والتق ؤال فيھ ياغة أي س تم ص م ت يسل ئلة الموضوعية ول ى األس وء إل و اللج  األصل ھ

ا سھولة التصحيح ، وبالذات ألن االسئلة الموضوعمصوغةئلة العتماد على األساال ية من ميزاتھ
ات واال دم ألمتحان ي تتق داً الت داد الضخمة ج ع األع د التصحيح، م د عن ي الجھ اد ف ھادة قتص ش

ة بتجنيد عدد العلوم اإلسالمية سنوياً والتي تقوم الوزار مبحثفي  الدراسة الثانوية العامة األردنية
  . للقيام بھذه المھمة الشاقة) بالمئات(درسين كبير من الم

درة  رة وق ى خب وقد يعود ذلك إلى صعوبة صياغة األسئلة الموضوعية، حيث أنھا بحاجة إل
ة، ئلة المقالي ن األس ر م ة، ( أكث ة المفتوح ة العربي ررات الجامع ود  )٣٥٨، ص ٢٠٠٣مق د يع وق

ا، عتقاد واضعي األسئلة إلى أن أرتفاع نسبة التكذلك إلى ا خمين في ھذه األسئلة يضعف من قوتھ
  .ومصداقيتھا

  
  التوصيات

  : بما يأتي يوصون الباحثين فإن في ضوء نتائج البحث

وم  األھدافمستويات عتمد على تنوع ة تر علمييياإعداد مع .١ في أسئلة الوزارة في مبحث العل
 .اإلسالمية

ات .٢ ي امتحان ة ف ا المختلف ئلة الموضوعية بأنواعھ دد األس ادة ع ة  زي ة الثانوي ھادة الدراس ش
 . العلوم اإلسالمية بشكل خاص مبحثبشكل عام وفي  العامة األردنية
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ل .٣ ات ال تفعي اب تعليم ي كت واردة ف ارات التحصلية"ال اء االختب ي بن م ف د المعل ذي  "مرش ال
درته وزارة التربي يمأص ات واال( ة والتعل ة لالمتحان ة العام ارات المديري ام ) ختب ي ع ف

 . م٢٠٠٠

ار .٤ ي الكة مش راء ف اس وخب ي وضع أالقي ويم ف اراتتق ئلة االختب ا س د مراجعتھ ي  أو عن ف
ذه ال مع المتخصصين في شھادة الدراسة الثانوية العامةامتحانات  ك من أجل مبحثھ ، وذل

اء  د بن ئلة عن ذه األس ي ھ ا ف ا ومراعاتھ ي توفرھ ي ينبغ ايير الت روط والمع اة الش مراع
 .االختبارات

على مواد ومقررات أخرى في العلوم اإلسالمية والتربية اإلسالمية، إجراء دراسات أخرى  .٥
 . مجاالت أخرى، كالجانب الوجداني والجانب النفسحركي تقويموكذلك 

 
  المراجعقائمة 

ةأ ).١٩٩٨. (أبو زينة، فريد كامل - ويم في التربي اس والتق الح، . ٢ط. ساسيات القي ة الف مكتب
 .الكويت،

دين محم - ويم). ١٩٩٤. (دأبو ناھيه، صالح ال اس والتق و المصرية،  .١ط. القي ة األنجل مكتب
 .القاھرة

ة اإلسالمية: المناھج وطرق التدريس). ٢٠٠٣. (الجامعة العربية المفتوحة - ة ، التربي الجامع
 . الكويت: العربية المفتوحة

د - الد، ماج المية للصفوف ). "٢٠٠١. (الج ة اإلس ب التربي ي كت ة ف ئلة التقويمي ل األس تحلي
ي األردنالث ر ف ع والعاش وك، ، "امن والتاس ة اليرم وك، جامع اث اليرم ة أبح  ).١(١٧مجل
٨٣-٦٣. 

ررة في ). "٢٠٠٣. (حمادين، فخري فريد - ا المق ة في كتب الجغرافي ئلة التقويمي تحليل األس
ة ". مرحلة التعليم الثانوي بسلطنة ُعمان في ضوء األھداف التعليمية ة، جامع المجلة التربوي

 .٩٩-٥٥. )١٧(٦٨الكويت، 

بري - دمرداش، ص تقبالً ) ٢٠٠١. (ال راً ومس اھج حاض المية. ١ط. المن ار اإلس ة المن . مكتب
 .  الكويت

ايش - ون، ع ة ). "١٩٩٠( .زيت وم العام اب العل ئلة كت وى وأس ة لمحت ة تقويمي ة تحليلي دراس
ة في األردن دارس الحكومي ة، "المقرر تدريسه لطلبة الصف الثالث اإلعدادي في الم  المجل

ومالعربية للبحوث التربوية، تونس، المنظمة العربية  -٣١٢  ).١(١٠ .للتربية والثقافة والعل
١٥٠ . 



  ٤١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناصر الخوالده، وآخرون 
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. ٤. ط. المنھج المدرسي المعاصر ).٢٠٠٤. (إبراھيم، عبدهللا محمدو. سعادة، جودت أحمد -
 .دار الفكر، عمان

ل - عدي، جمي ادة ا). "٢٠٠٢. (الس ة لم ة العام ھادة الثانوي ات ش ويم امتحان لطنة تق اريخ بس لت
ة "عمان في ضوء المستويات المعرفية ة، جامع ة التربي ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلي

  .سلطنة ُعمان .السلطان قابوس

ويدي، - ادس ). "١٩٩٣( الس ف الس المية للص ة اإلس اب التربي ئلة كت منة بأس يم المتض الق
ة: االبتدائي بدولة قطر ن، "دراسة تحليلي م ال ة وعل الة التربي دد رس ة قطر٣فس، الع  .، جامع

١٢٢-١١٢. 

ة  أسئلةتقويم ). "٢٠٠٣. (الشعيلي، سليمان بن سعيد - كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوي
ة تويات المعرفي وء المس ي ض وم "ف ة والعل ة التربي ورة، كلي ر منش تير غي الة ماجس ، رس

 .اإلسالمية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان

ن  - ارك ب عالصلطي، مب ن ربي لم ب ويم ). "١٩٩٧. (مس ئلةتق ي  أس ة اإلسالمية ف كتب التربي
ان لطنة ُعم ا بس ة العلي فوف اإلبتدائي ة ". الص ة التربي ورة، كلي ر منش تير غي الة ماجس رس

 .والعلوم اإلسالمية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة ُعمان

دي - ة، رش ب). ٢٠٠٠( .طعيم د الطال ة/ مرش ة العملي ي التربي م ف ة تخص( المعل ص تربي
 ). ٨٠(المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، سلسلة منشورات المركز رقم . )إسالمية

انية). ١٩٨٧. (طعيمة، رشدي - وم اإلنس وى في العل ل المحت ي.  ١ط .تحلي ، دار الفكر العرب
 .القاھرة

ه - ز ). "١٩٩٩. (العبد، عامر أحمد عطي ئلةدرجة تركي ة اإلسالمية للصفين  أس ابي الثقاف كت
ة د الطلب ر عن ارات التفكي ى مھ تير ". األول الثانوي والثاني الثانوي الشامل عل الة ماجس رس

  .األردن. غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية

ة إسالمية). ٢٠٠٠. (عبدهللا، عبدالرحمن صالح - اقوت،  .٢، طالمنھاج الدراسي رؤي دار الي
 . عمان

ة اإلسالمية، صياغتھا ). ٢٠٠٣(. عبدهللا، عبدالرحمن صالح - األھداف السلوكية في التربي
 .دار الفكر العربي، مصر وتقويمھا،

انمالعب - دي، غ وري ،ي ان، والجب ـ١٤٠١. (حن ة ). ھ ي التربي ويم ف اس والتق يات القي أساس
 .الرياض. دار العلوم والتعليم،

رحمن - د ال ارات التحصي). ١٩٩٧. (عدس، عب اء االختب م في بن ل المعل ان،  .١، طليةدلي عم
  .األردن
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وح - و الفت دي أب ة، حم ات  .)١٩٩٦. (عطيف ي الدراس ا ف ي وتطبيقاتھ ث العلم ة البح منھجي
 .دار النشر للجامعات، القاھرة، التربوية والنفسية

ة اإلسالمية ). "٢٠٠٥. (العياصرة، محمد عبدالكريم - تحليل األسئلة التقويمية في كتب التربي
يم ا ي التعل ى ف ة األول ان للحلق لطنة ُعم ي األردن وس ة((ألساسي ف ة ، ))"دراسة مقارن مجل

 .٧٢١-٦٨٣ .)٢( ١٧جامعة الملك سعود، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية، 

ة السلوكية). ١٩٨٩. (عيسان، صالحة عبدهللا - ى األھداف : األھداف التربوي ز عل مع التركي
 . ٣٠. بوس، مسقط، ُعمانمن منشورات جامعة السلطان قا  .في دول الخليج العربي

د - ح حجذب محم ة اإلسالمية في ). "٢٠٠٤. (القحطاني، مفل ارات معلمي التربي ويم اختب تق
ة السعودية ة العربي ات في المملك تير "المرحلة المتوسطة في محافظة القري الة ماجس ، رس

 . غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية

د الحمي - دهللا عب ود، عب ادتي ). "١٩٩٤(د محم ي م ة ف ة العام ئلة الثانوي ة ألس ة تحليلي دراس
المية( ة اإلس ديث والثقاف د) (الح تويات ) التوحي ي ضوء المس عودية ف ة الس ة العربي بالمملك

ددان ٢٦مجلة الجامعة اإلسالمية، سنة  ".ھـ١٤١٠ – ١٤٠٥المعرفية من عام  و  ١٠١، الع
١٧٠-١٣٣. ١٠٢.  

ويم ). "١٩٩٤. (موسى، مصطفى اسماعيل - ئلةتق ة  أس ة العام ة اإلسالمية في الثانوي التربي
ايير ي ضوء بعض المع ارات ف ة اإلم دد ، "بدول نفس، ع م ال ة وعل ي التربي ة البحث ف مجل

 .٩٢-٦٦ .أكتوبر، كلية التربية، جامعة المنيا

- Orlich. H. Callahan. G. (2001). Teaching strategies: A guide to better 
instruction. Sixthed.  Houghton Mifflin Company. New York.  


