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 ملخص

 الرياضيات  منهاجإلى تقييم أسئلة االمتحانات المدرسية النهائية لمعلميهدفت هذه الدراسة 
 للقدرات الرياضية تبعا لمستوى NEAPللصف السابع األساسي في ضوء تصنيف مؤسسة 

 ولتحقيق هذا الهدف خضعت جميع أوراق االمتحانات.  ونوع األسئلةخبرة المعلم ومؤهله العلمي
مو الصف السابع األساسي في محافظة نابلس في الفصل الدراسي التي أعدها معلللعينة الدراسية 

لقد تم جمع البيانات الالزمة للدراسة  .م لعملية التقييم٢٠٠٩/٢٠١٠الثاني من العام الدراسي 
من أجل تحديد مستويات األهداف التي اشتقت  قام الباحثون بإعدادها األولىباستخدام أداتين، 

ألهداف المعرفية في مادة الرياضيات وفق تصنيف المجلس امنها األسئلة في ضوء تصنيف 
 حيث ، واألداة الثانية من أجل تقييم ورقة األسئلة نفسها(NEAP)القومي لتحصيل الرياضيات 

ورقة امتحان ) ٥٤(تكونت عينة الدراسة من و .م٢٠٠٨تم استخدام األداة التي طورها القديرات 
وبلغ عدد األسئلة التي تم .  بطريقة الطبقية العشوائية  تم اختيارهم المعلمون والمعلماتأعدها

وقد أظهرت نتائج  .سؤال مقاليا) ١٠٠٤(سؤاال موضوعيا و) ٥٧٧(سؤاال منها ) ١٥٨١(تحليلها 
لمنهاج األهداف السائدة في أسئلة االمتحانات النهائية مستويات انه ال يوجد فروق بين  :اسةالدر

فروق بين توجد  بينما لمتغيري الجنس وسنوات الخبرة في الصف السابع تعزى الرياضيات
 في الصف السابع لمنهاج الرياضياتاألهداف السائدة في أسئلة االمتحانات النهائية مستويات 

آما بينت نتائج الدراسة أن األهداف السائدة في أوراق االمتحانات .  المؤهل العلميتعزى لمتغير
  .جرائيةالتي أعدها المعلمون آانت القدرة اإل
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Abstract 

This study aimed at assessing the final school examinations questions 
of seventh basic grade mathematics teachers in the light of the NEAP 
foundation classification of mathematical capabilities according to the 
teacher's level, academic qualification, and types of questions. In order to 
achieve this objective, all the examination papers of the study sample 
prepared by the seventh basic grade mathematics teachers in the Nablus 
Governorate for the second study semester of the scholastic year 
2009/2010 were administered for the assessment process. All the data 
required for the study were collected by using two instruments. The first 
was prepared by researchers in order to determine the objective levels 
from which the questions were derived in the light of the cognitive 
objectives in mathematics as classified by the NEAP whereas the second, 
prepared by Aleqdearat (2008) was implemented in order to assess the 
examination paper itself. The study sample consisted of (54) examination 
papers prepared by teachers who were selected by using the random 
strata method. The number of questions that were analyzed was 1581 
including (577) objective questions and( 1004) essay questions. The 
study reached the following findings: There are no significant differences 
in the prevailing objective levels in the seventh grade mathematics final 
examination questions attributed to the sex and years of experience 
variables, whereas there are significant differences in the prevailing 
objective levels in the seventh grade mathematics final examination 
questions attributed to the academic qualification variable. The study 
findings showed that the prevailing objectives in the examination papers 
prepared by the teachers were the procedural capability.  

  
  مقدمة

يحظى مجال تطوير نظم التقويم التربوي وأساليبه واالمتحانات باهتمام آبير من جانب 
واالمتحانات آأداة تقويم تربوي من أقدم أدوات التقويم . الدول المتطورة والنامية على حد سواء

  . المستخدمة وأآثرها شيوعا) التقليدية(

له استخداما في المدرسة،  لذا نالت فاختبارات التحصيل هي أآثر أدوات التقويم ووسائ
عملية بنائها وتطويرها اهتماما آبيرا من التربويين وذلك لما يمكن أن تقدمه من بيانات 
موضوعية يمكن االعتماد عليها في صنع القرارات السليمة التي تهدف إلى تحسين عمليتّي التعلم 
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االجتماعات المتعددة للجان وجمعيات إال أن العديد من الدراسات وتقارير الندوات و. والتعليم
، د قصور في إعداد االختباراتالتقويم في العالم عامة والعالم العربي خاصة تشير إلى وجو

وتعزى أسباب القصور إلى أن آثيرا من المعلمين لم يحصلوا على تدريب آاف في إعداد 
الكيالني، (يكومترية االختبارات الجيدة وتطويرها وتحليل فقراتها واستخالص خصائصها الس

  .لذا ظهرت الحاجة في اآلونة األخيرة إلى اختبارات جاهزة أو معدة مسبقا). ١٩٩٤

 بحاجة مستمرة إلى التطوير والتحسين فهوإن النظام التعليمي شأنه شأن أي نظام آخر 
في تالفي األخطاء المحتملة :  إلى عمليات تقويم مستمرة وذلك لسببين أولهما بحاجةبمعنى آخر

تأمين تغذية راجعة مناسبة مبنية على أسس عملية منطقية من أجل اتخاذ : النظام وثانيهما
 والنظام التعليمي في البالد العربية على األخص ال يزال . بالنظامتتعلققرارات موضوعية 

وقد يرجع ضعف النظام التعليمي إلى ضعف أدوات . يعاني من ضعف ملحوظ في آافة مكوناته
سائل التقويم المستخدمة، وعليه فإن إصالح التقويم والتعرف على المشكالت المرتبطة القياس وو

  ).٢٠٠٣غنيم، (بأدواته يعد مدخال جيدا إلصالح التعليم واالرتقاء بمستوى جودة مخرجاته 

ونظرا ألهمية االمتحانات باعتبارها أآثر وأقدم وسائل التقويم شيوعا فقد أجريت العديد من 
 ،)م٢٠٠٢الخطايبة، (، منها دراسة قويم هذه االمتحانات في مراحل التعليم المختلفةالدراسات لت

وقد توصلت معظم هذه الدراسات إلى أن االمتحانات ال تزال ترآز على المستويات العقلية الدنيا 
، وأن امتحانات الرياضيات بحاجة إلى التحليل والتقويم بشكل وتهمل المستويات العقلية العليا

ر لكي يتم الكشف عن جوانب القصور والنقص فيها ومدى اشتمالها على المستويات مستم
المعرفية المختلفة، ومقارنة النسب المالحظة لهذه المستويات مع النسب المتوقعة وربط ذلك آله 

  ).٢٠٠٨ القديرات،(ن أعدوا هذه االمتحانات بمتغيرات تتعلق بالمعلمين الذي

تقويم التربوي بشكل عام والتقويم الصفي بشكل خاص تشجع ن االتجاهات الحديثة في الإ
استخدام طرق غير تقليدية في التقويم آملفات اإلنجاز واألداء العملي والمعايير إال أنه ال يزال 
لالمتحان دور مهم في ذلك، وحتى في األنظمة التربوية األآثر تطورا ال يزال االمتحان من أهم 

 لذا يجب أن تتصف هذه االختبارات ).٢٠٠٥دودين،  ( التقويماألدوات المستخدمة في عملية
  . تحظى بالتقدير والثقة بنتائجهابصفات أساسية وأخرى ثانوية آي

ويمكن إجمال الصفات األساسية في ثالثة مفاهيم رئيسة هي الصدق والثبات والقابلية 
 الدرجة إلىول منهما ويتحدد صدق االختبار من خالل مفهومين متداخلين، يشير األ. لالستعمال

ينا بيانات ذات صلة بالقرار الذي سيبنى عليها، أما الثاني فيشير طالتي يمكن فيها لالختبار أن يع
االختبار سمة ما، أي أن الصدق يتحدد بداللة قرار أو بداللة مفهوم  الدرجة التي يقيس فيها إلى

تساق في عالمات مجموعة من األفراد أما الثبات فيشير إلى درجة التوافق أو اال .للسمة المقاسة
عند تكرار تطبيق االختبار نفسه، أو تطبيق صورة مكافئة له، وهذا المعنى للثبات يعبر عن 

 مجموعة من إلىالقابلية لالستعمال  وتشير .درجة الدقة أو الضبط واألحكام في عملية القياس
شمل عوامل تتعلق بالكلفة والوقت  وهي ت،العوامل تحدد الجدوى العملية من استخدام االختبار

  ).٢٠٠٨الكيالني، (والجهد التي يحتاجها إعداد االختبار وتطبيقه وتحليل نتائجه وتفسيرها 
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، وترتيب األسئلة حسب النوع أو المحتوى الثانوية سهولة التطبيق والتصحيحومن الصفات 
  ).٢٠٠٥ملحم، ( إلجابةأو الصعوبة، وآتابة تعليمات االختبار بصورة واضحة، ووضع مفتاح ل

ونظرا ألهمية الرياضيات باعتبارها لغة العلوم ولتحقيق التميز واإلبداع في مبحث 
 آبيرا بتنمية التفكير الرياضي والقدرة اهتمامامناهج الرياضيات الحديثة الرياضيات فقد اهتمت 
فهناك . م ودقيق طريقة في التفكير تعتمد على بناء رياضي سليوإآسابهمالرياضية عند الطلبة 

جهوٌد عالمية واسعة في آثير من بلدان العالم منذ مطلع الثمانينات من أجل تطوير تعليم وتعلم 
الرياضيات، تلك الجهود جاءت استجابة للدعوات الوطنية والعالمية التي تدعو إلعادة النظر في 

  . مناهج وأهداف واستراتيجيات تعليم الرياضيات وطرائق تقويم تعلمها

عتبر تصنيف بلوم من أول وأشهر التصنيفات المعرفية المستخدمة في مجال الرياضيات،             وي
ستة في      ) م٢٠٠٢(فهو يتفق آما يشير الدوّيش       وم ال ستويات بل مع طبيعة الرياضيات، حيث إن م

رون   وم وآخ ان بل واد، وآ ن الم ا م يات وغيره ون للرياض ا أن تك صد به ي ق ال المعرف المج
ّسموا أه) م١٩٨٥( د ق ة ق ات العقلي ة من العملي ستويات متدرج تة م ى س ي إل ال المعرف داف المج

ث     تعلم، حي سية لل ات النف ادئ والنظري ع المب ق م ا يتف ة بم ة المتقدم ات العقلي ى العملي سيطة إل الب
ستويات  تة م ى س ي إل ال المعرف ي المج ة ف داف التعليمي صّنف األه يت ة :  ه ستوى المعرف م

)Knowledge( م أو اال ستوى الفه تيعاب، م ق  )Comprehension( س ستوى التطبي ، م
)Application(ل ستوى التحلي ب )Analysis( ، م ستوى الترآي ستوى )Synthesis(، م ، م

ويم  ذا     ). Evaluation(التق يات، إال أن ه ادة الرياض وم لم صنيف بل بة ت ن مناس الرغم م وب
ويم            في مجال الرياضيات،       التصنيف قد تعّرض لعدد من التعديالت والتطويرات ليتناسب مع التق

شير        ) Bloom( حيث إن االلتزام بمستويات المجال المعرفي لبلوم       ا ت في بعض األحيان يكون آم
ذآر أن                 ) م١٩٨٤(خضر   ار الرياضية، وت ئلة مصطنعة ومشوشة لألفك غير مقبول ويجعل األس
ل ى أن األ  ) Begle( بج وم، باإلضافة إل ام بل ع نظ درج م ق بت رى أن الرياضيات ال تتف ال ي عم

ستويات                       وم خاصة م ستويات بل ا م داخل فيه ر تت الرياضية التي تتطلب مستويات عالية من التفكي
الفهم وما فوقه، آما أن التطبيق في الرياضيات قد يكون بأبعاد مختلفة من مجرد تطبيق إجراءات                

ى  ه إل دّرب علي ذ وت ه التلمي انون َأِلَف ة أو ق دأ أو نظري دة أو مب ق قاع د حسابية أو تطبي ق جدي تطبي
د،                        وين جدي ى توسع وعمل تك ؤدي إل ق ي ادة، أو تطبي ادة أو خارج الم و معرفي للم يؤدي إلى نم
ة                           ستويات الثالث وم، خاصة الم ستويات بل ديل م ى تع صبًا عل د ورد الفعل من ان الجه د آ ولذلك فق

دي                      د من التع ا، حيث أجريت العدي ويم برامجه د تق الت األخيرة وتطويعها لتناسب الرياضيات عن
ومي    حيث . على تصنيف بلوم لألهداف في المجال المعرفي لتناسب الرياضيات       رى المجلس الق ي

ة   دة األمريكي ات المتح ي الوالي ويم التحصيل الدراسي ف  National Assessment of لتق
Educational Progress (NAEP)          ة من ثالث ة مكون درة عام درة الرياضية هي ق   أن الق

ة وهي    درات فرعي ة   ال: ق درة المفاهيمي ة   Conceptual Understandingق ة اإلجرائي ، المعرف
Procedural Knowledge شكالت ل الم ن    .Problem Solving، وح ه يمك رى أن ا ي آم

درات         ال والق ل مج ي آ وى ف ردات المحت دد مف صفوفة تح الل م ن خ يات م م الرياض ل عل تمثي
  ).١(الرياضية المرتبطة به، آما في جدول رقم 
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  . مصفوفة علم الرياضيات والذي استند إليه تقويم تعلم الرياضيات: )١( دولج

  القدرات الرياضية  مجاالت المحتوى الرياضي
  الجبراإلحصاء   الهندسة القياساألعداد،

        فهم المفاهيم
        المعرفة اإلجرائية
        حل المشكالت

 تزودنا بتوجهات قوية لبناء االختبارات التقويمية  أن هذه المصفوفةNAEPويرى المجلس 
 National Assessment of Educational)في ضوء مدى اتساع وعمق آل مجال 

Progress, 1996).   

تعريفات مختلفة للقدرة الرياضية منها ) Krutestkii, 1986(ولقد أورد آروتيستكي 
ة التلميذ على فهم الرموز والطرق  حيث يعرف القدرة الرياضية بأنها قدرWerdelinتعريف 

 فقد عرفها بأنها القدرة على بناء عالقات ذات Wenzelأما وينزل . الرياضية وتذآرها وتطبيقها
بأنها القدرة على تفهم ) ١٩٩٤عبدالعزيز، (آما عرفها . مغزى داخل إطار أو نظام رياضي

وظيفها أو تطبيقها في مواقف وامتالك المفاهيم والرموز والمصطلحات والمهارات األساسية وت
  .رياضية جديدة

عبر ) فهم المفاهيم، والمعرفة اإلجرائية، وحل المشكالت(وتقاس القدرات الرياضية الثالث 
مجاالت المحتوى الرياضي بما يتناسب وعمق ذلك المحتوى عبر السنوات الدراسية والمستوى 

أساسية للتقويم حيث احتلت محور وتعد هذه القدرات الثالث بؤر . العمري والعقلي للطالب
بدوي، (االهتمام في التقويم الذي قام به المجلس القومي األمريكي لتقويم التحصيل التربوي 

٢٠٠٣.(  

أنه ال يمكن أن يكون هناك اتفاق فردي أو جماعي بين المعلمين عما ) ٢٠٠٣(ويذآر بدوي 
لذلك فإنه خالل . و حل المشكالتيمكن أن يشكل فقرات فهم المفاهيم أو المعرفة اإلجرائية أ

مجاالت المحتوى، فإن مهام التقويم سوف تصنف تبعا ألصناف القدرة والتي غالبا ما يستدل 
  .اعليها بداللة نوع المعالجة المتوقع من الطالب القيام به

معرفة ومستوى  ال تقابل مستوىNEAPومن الجدير بالذآر أن القدرة المفاهيمية عند 
 يقابلها التطبيق عند بلوم، أما NEAPفهم عند بلوم، بينما القدرة اإلجرائية عند االستيعاب وال

  . فيقابلها مستويات التحليل والترآيب والتقويم عند بلومNEAPمستوى حل المشكالت عند 

  : وفيما يلي وصف لهذه القدرات

  Conceptual Understandingالمعرفة المفاهيمية  .١

 آما تتألف من ،حيث تمثل المفاهيم بكلمات خاصة ورموزوهي معرفة الطالب بالمحتوى 
وتسمى هذه المعرفة بالمعرفة الرياضية . العالقات المكونة داخليا والمرتبطة باألفكار الجاهزة
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ويتمثل فهم المعرفة المفاهيمية وإتقانها . وهي تتشكل من األساسيات والمعرفة األولية. المنطقية
ة للمفهوم واألمثلة المنتمية والالمنتمية والمقارنة بين المبادئ من خالل معرفة الخصائص المميز

درة آما تعني المعرفة المفاهيمية ؛ الق. (Van De Well, 1994)وشرح العالقات بين المفاهيم 
، ومعرفة ، تمييزها، معرفة تمثيالتها المتعددة، تصنيفهاآتابتها ،على معرفة المفاهيم ،قراءتها

  :ومن أمثلة المعرفة المفاهيمية األسئلة التاليةببعض  عالقة المفاهيم
 ؟تتساوى مجموعتانمتى   .أ 

 اآبر من عددااآتب   .ب 
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  ؟١٠٠ ، ٨  ، ٥-أوجد النظير الجمعي لألعداد   .ج 
 عرف المجموعة الخالية؟  .د 
 = .......عدد نسبي سالب × عدد نسبي سالب   - ١  : أآمل ما يأتي   .ه 
 = ...... نسبي موجبعدد× عدد نسبي سالب   .و 
  ..................التناسب هو-٣  .ز 

  Procedural Knowledgeالمعرفة اإلجرائية   .٢

تشمل المعرفة اإلجرائية الرمزية والتي تستعمل لتمثيل األفكار الرياضية والقوانين 
 وتعتبر المعرفة اإلجرائية. واإلجراءات التي نستخدمها في إنجاز المهمات الرياضية الروتينية

ذات أهمية آبيرة في تعلم الرياضيات وتعليمها، فمن خالل المعرفة الرمزية نستطيع نقل األفكار 
، آما أن إتقانها وفهمها يجعل الخطوات التي نقوم بها ذات معنى، لذا آان من اآلخرينإلى 

الضروري ربط المعرفة اإلجرائية بالمعرفة المفاهيمية ألن ذلك يساعد في تطوير األفكار 
  . (Van De Well, 1994) طها مع شبكة عريضة من المعلوماتورب

ويثبت الطالب معرفته اإلجرائية في الرياضيات عندما يختار ويوظف اإلجراءات المناسبة 
للموقف الرياضي على نحو صحيح، وعندما يتحقق أو يبرر صحة إجراءاته باستخدام النماذج 

  . المحسوسة أو بالطرق الرمزية المجردة

 العددية في علم الرياضيات Algorithms المعرفة اإلجرائية آافة الخوارزميات وتتضمن
آما تتضمن أيضا قدرات القراءة وإنتاج الرسوم ). آالعمليات الحسابية األربع على األعداد(

ومن أمثلة المعرفة  ).٢٠٠٣بدوي، ( الهندسيةاإلنشاءاتالبيانية وجداول المعلومات وتنفيذ 
  : التاليةاإلجرائية األسئلة

  ؟٢-=  س – ٥ – س حيث جد قيمة .١

 م؟١: سم ٥)        ب١٠سم ٢٤: سم ٨) اآتب النسب التالية بأبسط صورة  أ .٢

 أوجد} م ، ب ، ن ، ي ، و{ = ص }     أ ، ب ، ج ، هـ ، و{ =  إذا آانت س  .٣

  ص–س  )ج ص             س  )  ص          بUس   ) أ



  ٤٩٥ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدبوس، وآخرون محمد

  ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 :  يليأوجد قيمة ما .٤

٦ + ٨-(  ×٥-) ٢)          ٤ – ٥ (– ٧- )١       (  

  ٥ ١٠ × ١.٢: أآتب العدد التالي بصورة عشرية  .٥

  Problem Solving المسألة -حل المشكالت  .٣

تعرف حل المشكلة بأنها الموقف أو المهمة التي يجابه بها الشخص متطلبات بحاجة إلى 
ويتطلب . (Van De Well, 1994)يجاد الحل حل ال يوجد لديه حل جاهز أو إجراء جاهز إل

 ودمج المعرفة وتوظيف استراتيجيات واالستداللية التحليليةحل المسألة استخدام قدرات الطالب 
  :ومن أمثلة حل المشكالت األسئلة التالية. مالئمة للحل

سها في            ٢٤ حنفيات متشابهة برآة ماء في زمن          ٣تمأل   .١ ة نف م ملء البرآ إذا ت  ١٨ ساعة، ف
 آم حنفية استخدمت من نفس النوع لملء البرآة؟.اعة س

 احسب طول حرفه؟.  ٣م٢.٧٤٤مكعب حجمه  .٢

اع         .٣ ى عمق               ٢.٧٣أوجد البعد بين طائرة على ارتف ين غواصة عل وق مستوى البحر وب م ف  آ
   آم تحت مستوى سطح البحر عند مرور الطائرة رئسيا فوق الغواصة؟٦  ٢/٩

 ما هو أآبر عدد صحيح سالب؟)  أ .٤

  هو أصغر عدد صحيح موجب؟ما  ) ب

 آبر عدد صحيح سالب وأصغر عدد صحيح موجب؟[ما العالقة بين   ) ت

        ١٢ س مجموعة قواسم العدد }     ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥، ٤، ٣ ،٢ ، ١{=  كإذا آانت .٥
 :جد ما يلي} ٨أ عدد أولي أصغر من : أ { = و ص 

سص(     )٢             ص–س )١     (     سص() ٣ ( س   
  

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

اج  تقييم أوراق امتحاناتالباحثتينبرزت مشكلة الدراسة من خالل محاولة    الرياضيات   منه
  .NEAPنيف للصف السابع التي يعدها معلمو الرياضيات في محافظة نابلس في ضوء تص

  : التاليةاألسئلة عن اإلجابة إلىوتسعى الدراسة 

اج          .١ ة لمنه ات النهائي ئلة االمتحان ي أس سائدة ف داف ال ستويات األه ين م روق ب د ف ل توج ه
  الرياضيات في الصف السابع تعزى لمتغير الجنس؟
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اج          .٢ ة لمنه ات النهائي ئلة االمتحان ي أس سائدة ف داف ال ستويات األه ين م روق ب د ف ل توج ه
  رياضيات في الصف السابع تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟ال

اج          .٣ ة لمنه ات النهائي ئلة االمتحان ي أس سائدة ف داف ال ستويات األه ين م روق ب د ف ل توج ه
  الرياضيات في الصف السابع تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

يا    .٤ اج الرياض ة لمنه ات النهائي ي االمتحان يوعا ف ر ش ة األآث داف التعليمي ستوى األه ا م ت م
  للصف السابع ؟

ي مبحث الرياضيات     .٥ د ف ان التحصيل الجي داد امتح شروط إع ين ل ق المعلم ة تطبي ا درج م
  للصف السابع؟

  
  هدف الدراسة

إلى التعرف على درجة تطبيق معلمي الصف السابع لشروط إعداد هدفت هذه الدراسة 
لتعليمية األآثر امتحان التحصيل الجيد في مبحث الرياضيات، والتعرف إلى مستوى األهداف ا

الجنس، (، آما هدفت تعرف أثر متغيرات لمنهاج الرياضياتشيوعا في االمتحانات النهائية 
مستويات األهداف السائدة في أسئلة االمتحانات على درجة ) سنوات الخبرة، المؤهل العلمي

   . الرياضيات للصف السابعمنهاجالنهائية في 
  

  أهمية الدراسة

 أنها تضيف بعدا معرفيا جديد، بسبب ندرة الدراسات التي لحالية فيتبرز أهمية الدراسة ا
 المجلس القومي لتقويم حول تحليل االمتحانات وفق تصنيف) في حدود علم الباحثين(أجريت 

فهم المفاهيم، والمعرفة ( قدرات الرياضية لل التحصيل الدراسي في الواليات المتحدة األمريكية
 :ويؤمل من نتائج هذه الدراسة.  )اإلجرائية، وحل المشكالت

 راجعة للمعلمين فيما يتعلق في إعداد أسئلة االمتحانات التحصيليةة توفر تغذيأن . 

  تسهم في تعريف المعلمين والمشرفين التربويين بواقع االمتحانات التحصيلية المدرسية أن
بية والتعليم  ال سيما أن مديريات التر،في مبحث الرياضيات ومواطن القوة والضعف فيها

ومن خالل المشرفين التربويين تقوم بتدقيق أسئلة المعلمين ومدى توافقها مع معايير 
 .األسئلة الجيدة

  تبصير المسؤولين في وزارة التربية ومديرياتها بطرق إعداد االمتحان التحصيلي الجيد
  .وتعميمها على المعلمين

 
  دود الدراسة ومحدداتهاح

  : بما يليتتحدد نتائج هذه الدراسة
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 الصف السابع  األسئلة التي أعدها معلمواقتصرت هذه الدراسة على: حدود بشرية .١
  . في مديرية التربية والتعليم نابلسالمدارس الحكوميةفي  لمنهاج الرياضيات األساسي

 ).٢٠١١ -٢٠١٠(أجريت هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي : حدود زمانية .٢

 .نابلسمديرية  هذه الدراسة في أجريت: حدود مكانية .٣
  

  مصطلحات الدراسة

يم وة     :التقي ب الق ى جوان رف عل ى التع دف إل ي ته ة والت راءات المنظم ن اإلج ة م مجموع
  . المعلمين في آتابة أسئلة االمتحاناتوالضعف لدى

المجلس  : NEAP :National Assessment of Educational Progressمؤسسة  
  .لدراسي في الواليات المتحدة األمريكيةالقومي لتقويم التحصيل ا

ة وهي           :القدرات الرياضية  ة    : هي قدرة عامة مكونة من ثالث قدرات فرعي درة المفاهيمي الق
Conceptual Understanding  ة ة اإلجرائي ل Procedural Knowledge، المعرف ، وح

  .Problem Solvingالمشكالت 

ان اؤه أو تط :االمتح تم بن ذي ي ار ال و االختب اس تحصيل ه م بغرض قي ل المعل ن قب ويره م
  .الطلبة

  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية: أوال

ديرات رى الق دادها    ) م٢٠٠٨( أج ام بإع ي ق ات الت ئلة االمتحان يم أس ى تقي دفت إل ة ه دراس
ل              معلمو الرياضيات للمرحلة الثانوية في األردن، وقد خضعت جميع أوراق االمتحانات وهي تمث

يم              ) ١٣٤(اق التي أعدها    جميع األور  ة والتعل ديريات التربي ة لم دارس التابع معلما ومعلمة في الم
ي      ام الدراس اني للع ي األول والث صل الدراس ة الف ي نهاي ة ف د والعقب افظتي ارب ن مح ل م لك

سؤاال ) ١٣٩١(سؤاال موضوعيا و  ) ٩٣٤(وتضمنت أوراق االمتحانات    . م  للتقييم  ٢٠٠٥/٢٠٠٦
  .مقاليا

ات  ولقد تم جمع     ين،     البيان ة للدراسة باستخدام أدات ستويات      الالزم د م ى من أجل تحدي األول
وم             ئلة في ضوء تصنيف بل ا األس ي اشتقت منه ة      ، واألداةاألهداف الت يم ورق ة من اجل تقي  الثاني

سها  ئلة نف ي االمتحان  األس ا ف شروط والمواصفات الواجب توافره بعض ال ا ل من حيث مطابقته
د     . الجيد ين                 وقد تم التأآ ى مجموعة من المحكم ين من خالل عرضهما عل م  .من صدق األدات  وت

دره                         ا ق دره الباحث وم ا ق ين م ات ب امالت الثب التأآد من الثبات لألداة األولى من خالل حساب مع
  :، أما األداة الثانية فقد تم التأآد من ثباتها بطريقتين%٨٢.٨زميل فكان 

  .٠.٨٤طبيق بعد فترة زمنية فكان معامل الثبات  من خالل التطبيق ومن ثم إعادة الت:األولى
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  .٠.٨٢ من خالل حساب معامل االرتباط بين تحليل الباحث وتحليل زميله فكان :الثانية

ة                       ستويات معرفي ي وضعها المعلمون آانت من م ئلة الت وقد أظهرت النتائج أن معظم األس
ستوى ال     ى م ر عل شكل آبي زت ب ق ورآ ستوى التطبي د م م تتع ة ل ذلك  متدني تيعاب وآ م واالس فه

ة   ستوى المعرف ى م ضا عل زت أي ذآر(رآ ل  ) الت ا مث ة العلي ستويات المعرفي ت الم ين أغفل ي ح ف
  .التحليل والترآيب والتقويم

ع أوراق                ) م٢٠٠١(آما أجرى جامع     ة في جمي ة االمتحاني ان تطور الورق دراسة سعت لبي
انو         درات        االمتحانات ولجميع المواد الدراسية للصف الثالث الث ا للق ستويات العلي اس الم ي، في قي

ين            ى    ١٩٩١/١٩٩٢العقلية والنسب المئوية لألهداف المعرفية في الفترة ما ب  ١٩٩٨/١٩٩٩ وحت
انوي، حيث      وقد شملت الدراسة جميع أوراق االمتحانات لجميع المواد الدراسية للصف الثالث الث

صدارة في            بينت النتائج أن األسئلة التي تقيس مستوى التذآر ومستو         ان ال ل مك ى الفهم آانت تحت
ة داف المعرفي ا لأله ستويات العلي ة واختفت الم سب عالي ب، : معظم األوراق وبن ل، الترآي التحلي

  .التقويم من بعض أوراق االمتحانات لبعض السنوات

ادة           ) م٢٠٠١( أما دراسة ابوزينة   ة في م اس تحصيل الطلب ى تطوير أدوات قي د هدفت إل فق
نهم         ) ١٨( تم اختيار    الرياضيات، حيث  ان من بي اء وآ ان والزرق مدرسة حكومية وخاصة في عم

ذه              . مدارس إناث ) ٩(مدارس ذآور و  ) ٩( ذين يدرسون الرياضيات في ه وبلغ عدد المدرسين ال
دارس  ة ) ٤١(الم ا ومعلم ون    . معلم ؤالء المعلم دها ه ي أع يات الت ات الرياض ضعت امتحان وخ

د خصصت           .امتحانا إلى التحليل  ) ٤٦(وعددها   ين ق ات المعلم ل أن امتحان ائج التحلي  وتبين من نت
داره  سبيا مق ا ن ى%) ٧٦.٧(وزن ستوى األدن سابات – للم ة- الح واتج التعليمي ستويات الن ن م .  م

داره   سبيا مق ا ن م %) ٢٩.٣( وخصصت وزن ستوى الفه د خصص   . لم ل فق ق والتحلي ا التطبي أم
ة لكل             وهذا يعني بكل وضوح أن امتحا     %) ٣(لالثنين معا    ار األهمي ين ال تراعي معي ات المعلم ن

  .مستوى في سلم النواتج التعليمية

ة      ) م١٩٩٨( وفي دراسة الباقر   والتي هدفت إلى معرفة مدى اشتمال أوراق امتحانات الثانوي
ن    رة م ي الفت ة قطر ف ي بدول سم العلم ي الرياضيات للق ة ف ى ١٩٩٠العام ايير ١٩٩٥ وحت  للمع

اق اإلمتحانية، ومعرفة مدى اشتمالها على المستويات المعرفية، حيث         المطلوبة في محتوى األور   
ة                أعددت الباحثة وطورت     وى األوراق اإلمتحاني ايير في محت ذه المع وافر ه بطاقة لمعرفة مدى ت

  . واعتمدت الباحثة في تطوير هذه البطاقة على الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع نفسه

ة   ذه البطاق داد ه ت بإع ذه      وقام سمت ه ث ق ة، حي ستويات المعرفي وم للم صنيف بل ق ت  وف
ى                        ى حيث تضمن المستوى األدن ى، المتوسط، واألعل ستويات هي األدن ى ثالث م المستويات إل
ق، في حين يتضمن                   تيعاب والتطبي مستوى المعرفة بينما يتضمن المستوى األوسط مستوى االس

ا          المستوى األعلى مستويات التحليل والترآيب، وقامت ب       ة من الطالب فعله ال المتوقع تحديد األفع
ستويات        ذه الم ات موضوع             . في آل مستوى من ه ائج الدراسة أن مجموعة االمتحان وأظهرت نت

  :الدراسة تتفق في تحقيق المعايير التالية
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 ارتباط االمتحان بأهداف تعليم المادة الدراسية.  

 ددة لهواقعية االمتحان من حيث إمكانية إجرائه خالل المدة المح. 

 قابلية األسئلة المتضمنة في االمتحان للتصحيح الموضوعي. 

 بساطة األرقام والرموز الواردة في االمتحان مع البعد عن التعقيد غير الهادف. 

  :ولكنها لم تحقق أربعة معايير أخرى من معايير الورقة االمتحانية

             ة في ة للطلب ستويات المختلف ة       قدرة االمتحان على التمييز بين الم ستويات المعرفي  ضوء الم
  .لألسئلة، حيث أظهرت نتائج التحليل تنوع هذه المستويات

 قياس األسئلة للتعلم القبلي في السنوات السابقة. 

 شمول االمتحان لبعض األسئلة غير العادية، ويعني هذا التجديد في نوعية األسئلة. 

 شمول أسئلة االمتحان وتمثيلها لمحتوى المنهاج. 

  :وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن النسب المئوية التالية

 ى ستوى األدن ئلة : الم ة لألس سب المئوي ت الن ة % ٩.٩بلغ ي عين ئلة ف وع األس ن مجم م
  .الدراسة

 ٧٠.٧٠بلغت النسب المئوية : المستوى المتوسط%  

 ١٩.٤بلغت النسبة المئوية لألسئلة : المستوى األعلى%  

  الدراسات األجنبية :ثانيا

دافها التعرف   (Moulton, 2003)رى مولتون أج ى  دراسة آان من بين أه ع   إل  مدى توزي
ل       ث حل ة، حي داف المعرفي ى األه ارات عل ن االختب ة م ئلة عين ررات  ) ٧٨(أس ي مق ارا ف اختب

ا    دنيا، آم داف ال ى األه زت عل ئلة ترآ ى أن األس ذا الخصوص إل ة به صت الدراس ة، وخل مختلف
 جوهرية في نسبة توزيع هذه األسئلة تعزى لمتغيرات الجنس،        أظهرت الدراسة عدم وجود فروق    

  .والتخصص والخبرة

سون وجين    أما ى     (Nielson & Ginn, 2003) دراسة نيل د هدفت إل التحقق من مدى    فق
ئلة   ل أس ن تحلي ة م ة الدراس ت عين ئلة، تكون داد األس ي إع ة  ف داف التعليمي ين لأله ق المعلم تطبي

رت) ١١٤( ة، وأظه ا ومعلم سبته معلم ا ن ة أن م عها  )%٧٧( الدراس ي وض ئلة الت ن األس  م
  .المعلمون قد ترآزت حول األهداف من المستويات التذآر والفهم والتطبيق

ع    (Susini, 2001) سوسيني آما أجرى  دراسة آان من بين أهدافها التحقق من مدى توزي
ة بحيث تتناسب               اراتهم المختلف ل    م األسئلة التي يضعها المدرسون في اختب وم، وحل ع تصنيف بل
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رض  ذا الغ ن     ) ٦٥(له دنيا م ستويات ال ى الم ئلة عل ز األس ة ترآي رت الدراس د أظه ارا، وق اختب
  .األهداف

ي    سكر وآيرب ات     (Oescher & Kirby, 1990)وأجرى اوي ويم امتحان  دراسة هدفت لتق
ا  ) ١٩( الرياضيات والعلوم التي يضعها معلمو المرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من            معلم

ا طلب         ) ١٦(للرياضيات و  تبيان الخاص بالدراسة آم ود االس ى بن معلما للعلوم قاموا باإلجابة عل
تبيانات                ات من االس ل البيان م تحلي من آل منهم امتحان الفصل األخير الذي قاموا بإعداده، حيث ت

ين وعددها           ) ٣٥( وعددها ات المعلم ى      امتح) ٣٤(استبيانا، وآذلك تم تحليل امتحان وت عل ا احت ان
ات            ) ١٤٠٠(أآثر من    ويم في الفصل، وخواص االمتحان ة التق ك من اجل دراسة طبيع فقرة وذل

ي           . التي يضعها المعلمون   ة الت وآذلك آيفية بناء فقرات االمتحانات ونوعيتها والمستويات المعرفي
  .تقيسها هذه الفقرات

ين أثن دريب المعلم شتمل دورات ت شطة وأوصت الدراسة بضرورة أن ت ى أن ة عل اء الخدم
يس    رات تق اء فق ة بن ي آيفي ذلك ف ات، وآ اء االمتحان ي بن دول المواصفات ف تخدام ج خاصة باس

  .اتنمستويات معرفية عليا، إضافة إلى آيفية تحليل نتائج االمتحا
  

  الطريقة واإلجراءات

  .لدراسةالمنهج الوصفي التحليلي ، لمناسبته طبيعة هذه ااستخدم الباحثون : منهج الدراسة

 المعلمون أعدها أوراق االمتحانات التي  تكون مجتمع الدراسة من جميع:مجتمع الدراسة
 من العام الدراسي الثانيفي نهاية الفصل السابع األساسي  الرياضيات للصف  منهاجفي

  .امتحانورقة  )٨٩(والبالغ عددها  مديرية التربية والتعليم فيم ٢٠٠٩/٢٠١٠

ات منهاج   ومعلم  أعدها معلمو   ورقة امتحان  )٥٤(عينة الدراسة من    تكونت    :عينة الدراسة 
ي      وبلغ.  الطبقية العشوائية     العينة  تم اختيارهم بطريقة   الرياضيات للصف السابع،   ئلة الت  عدد األس

ا   ) ١٠٠٤(عيا و سؤاال موضو   ) ٥٧٧(سؤاال منها    )١٥٨١(تم تحليلها    ) ٢(والجدول    .سؤال مقالي
   .حسب متغيراتهايبين توزيع عينة الدراسة 

  .الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب : )٢(جدول 

 %النسبة المئوية التكرارالمتغير
 الجنس
 ٢٤٤٤.٤ذآر
  ٣٠٥٥.٦أنثى

 سنوات الخبرة
  ٢٤.١ ١٣ سنوات٥أقل من

  ٣٣.٣ ١٨ سنوات١٠-٥من
  ٤٢.٦ ٢٣ سنوات١٠أآثر من
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

 %النسبة المئوية التكرارالمتغير
 المؤهل العلمي

  ١٢٢٢.٢بلومد
  ٣٣٦١.١بكالوريوس
  ٩١٦.٧دراسات عليا

  
   الدراسةأدوات

وي          ، أداتين مختلفتين لجمع البيانات    استخدم الباحثون  ألدب الترب الرجوع ل احثون ب  أعدها الب
سابق ن   و،ال ى م ت األداة األول ية تكون درات الرياض صنفةالق سة م سب مؤس ي  NEAP ح والت
  ).اإلجرائية وحل المشكالتالمعرفة والمعرفة المفاهيمية،  (مستويات وهي من ثالثة تتكون

تم استخدامها       أما األداة  م استخدام األداة                الثانية ف سها حيث ت ئلة نف ة األس يم ورق من أجل تقي
  .فقرة) ١٧( والتي تتكون من م٢٠٠٨التي طورها القديرات 

  داةألصدق ا

، وقد طلب من المحكمين على مجموعة من المحكمين المختصين  الدراسةتيأداتم عرض 
، إما بالموافقة أو يث صياغة الفقرات، ومدى مناسبتهاإبداء الرأي في فقرات االستبانة من ح

ة  في عملية تحكيم فقرات يتعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها، ولقد تم األخذ برأي األغلب
  .األداة

  
  ثبات األداة

لزمالء المختصين في أساليب الرياضيات قام الباحثون وبمساعدة من ا: األداة األولى
 بتحليل أسئلة  حداث تقوم آل مجموعة على  بتقسيم أنفسهم إلى مجموعتين بحيوالقياس والتقويم

وبناء   ثم يجتمعان لمناقشة نقاط االتفاق واالختالف بينهما، الرياضيات للصف السابعامتحان
) ٣٠( مختصين بتحليل آخرين مع زميلين أحد الباحثينقامت المجموعة األولى المكونة من  عليه

  بتحليلت المجموعة الثانية آذلك قام، نصفها موضوعي ونصفها اآلخر مقالياسؤاال عشوائي
) ١٣(آانت  بين المجموعتين االتفاقبمساعدة من مختصين ووجد بأن نقاط   السابقةنفس األسئلة

وبعد أسبوعين تم . ؤاال مقالياس) ١٥(سؤاال مقاليا من ) ١٢(فقرة و) ١٥(فقرة موضوعية من 
فقرة ) ٣٥(سؤاال منها ) ٨٠( من األسئلة آانت تشتمل على أخرىتحليل عينة عشوائية 

مجموعات وبنفس الطريقة السابقة وبعد مناقشة األسئلة بين ال. سؤاال مقاليا) ٤٥(موضوعية، و
ثم بعد . سؤاال مقالي) ٣٦( بينما آان االتفاق في  موضوعية،فقرة) ٣٢(تبين أن االتفاق آان في 

سؤاال مقالي وبنفس الطريقة ) ٢٢(فقرة موضوعية و) ١٨( سؤاال منها )٤٠(أسبوع تم تحليل 
. سؤاال مقاليا) ١٨(فقرة موضوعية و) ١٦(آان االتفاق على وبعد مناقشة نتائج آل مجموعة 

   :(Holsti, 1969)وتم استخراج معامل الثبات حسب معادلة هولستي 
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   %١٠٠×) عدد مرات االختالف+ عدد مرات التوافق (  ÷عدد مرات التوافق= ت معامل الثبا

30     =معامل الثابت في المرة األولى 

25

 ×   ٨٣.٣ % = ١٠٠%   

80=     معامل الثابت في المرة الثانية 

68

 ×   ٨٥ % = ١٠٠%   

40    = معامل الثابت في المرة الثالثة 

33

 ×   ٨٢.٥ % = ١٠٠%   

150=     معامل الثابت الكلي 

126

 ×   ٨٤ % = ١٠٠%   

: اختالف عليها بين المجموعتين السؤال التالي التي آان األسئلةوعلى سبيل المثال فمن 
  هم؟، ما نصيب آل من٣:٥:٧نار بين ثالثة أشخاص بنسبة  دي٣٠٠٠وزع مبلغ 

فكان رأي احد المجموعتين أن السؤال هو اجرائي بينما اعتبرت المجموعة األخرى أنه حل 
  .مشكالت

أآتب مجموعة األعداد الطبيعية : ومن األمثلة األخرى التي آان عليها خالف السؤال التالي
   دون باق بطريقة ذآر عناصر جميع المجموعة؟٥ التي تقبل القسمة على ٢٢، ٣المحصورة بين 

 قدرات مفاهيمية بينما اعتبرت المجموعة يمثلفكان رأي احد المجموعتين أن السؤال 
   األخرى أنه حل مشكالت

ورقة امتحان على أحد الباحثين ) ٥٤( تم توزيع أوراق االمتحان البالغ عددها :األداة الثانية
) ٢٠٠٨ (يراتاألداة التي طورها القدمع زميله المختص وقاموا بتحليل ورقة االمتحان وفق 

 وبعد ذلك تم حساب معامل ،  وزميلتهاآلخر من قبل الباحث األوراقوبعد أسبوع تم تحليل نفس 
   .)٠.٨٢(بين ما قدره الباحثون وزمالؤهم فكان معامل االرتباط ) الثبات(االرتباط 

  
  اإلحصائية اتالمعالج

 للعلوم االجتماعية ةاإلحصائيلإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحث برنامج الرزم 
SPSS التاليةاإلحصائية المعالجات إجراء وتم :  

  المتوسطات الحسابية  
 التكرارات  

 آاي مربع  Chi-Square    
2  



  ٥٠٣ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدبوس، وآخرون محمد

  ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

  نتائج الدراسة ومناقشتها

داد     شروط إع سابع ل ي الصف ال ق معلم ة تطبي ى درج ى التعرف إل ة إل ذه الدراس دفت ه ه
ر                 امتحان التحصيل ا   ة األآث ى مستوى األهداف التعليمي لجيد في مبحث الرياضيات، والتعرف إل

رات   ر متغي دفت تعرف أث ا ه اج الرياضيات، آم ة لمنه ات النهائي ي االمتحان يوعا ف نس، (ش الج
ي رة، المؤهل العلم نوات الخب ات  ) س ئلة االمتحان ي أس سائدة ف داف ال ستويات األه ة م ى درج عل

ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانه والتأآد من         . ت للصف السابع   الرياضيا منهاجالنهائية في   
ا                       ا للحاسوب ومعالجته ا وإدخاله م ترميزه ات، ت ة جمع البيان د عملي ا، وبع صدقها، ومعامل ثباته

ًا           SPSS)(إحصائيا باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية        ائج الدراسة تبع ي نت ا يل ، وفيم
  :لتسلسل أسئلتها

ات      مستويات  هل توجد فروق بين      :ئج السؤال األول  نتا األهداف السائدة في أسئلة االمتحان
  النهائية لمنهاج الرياضيات في الصف السابع تعزى لمتغير الجنس؟

  يبين هذه النتائج) ٣(احثون اختبار مربع آاي والجدول استخدم البالسؤال، ولإلجابة عن 

دول  د الف :  )٣(ج اي لتحدي ع آ ار مرب ئلة   روقاختب ي أس سائدة ف داف ال ستويات األه ين م ب
  .االمتحانات النهائية لمنهاج الرياضيات في الصف السابع تعزى لمتغير الجنس

  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الجنس
قيمة آاي 
  تربيع

  درجات
  الحرية

  مستوى
  الداللة

  ٣٠  ٢٠  ٣٤٥  ١٢١  ٧٣  ١١١  ذآور
  ٣٧  ٣٢  ٤٢٤  ١٨٩  ٩٤  ١٠٤  إناث

٠.١٠٨  ٥  ٩.٠٣٨  

األهداف السائدة في أسئلة مستويات انه ال يوجد فروق بين ) ٣(ول يتضح من الجد
ويرى الباحثون . االمتحانات النهائية لمنهاج الرياضيات في الصف السابع تعزى لمتغير الجنس

أن سبب ذلك يعود إلى أن المعلمين والمعلمات يتعرضون لنفس الواقع التربوي ويتلقون نفس 
التي ) Moulton, 2003( لنتائج تتفق مع نتائج دراسة مولتونوهذه ا.دورات إعداد المعلمين 

بينت عدم وجود فروق في نسبة توزيع األسئلة على المستويات المختلفة لألهداف تعزى 
  .لمتغيرات الجنس

ات      مستويات  هل توجد فروق بين     :نتائج السؤال الثاني   األهداف السائدة في أسئلة االمتحان
  ي الصف السابع تعزى لمتغير سنوات الخبرة؟النهائية لمنهاج الرياضيات ف

يبين )  ٤(استخدم الباحثون اختبار مربع آاي لتحليل النتائج والجدول     السؤال،  ولإلجابة عن   
  .هذه النتائج
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

دول  روق : )٤(ج د الف اي لتحدي ع آ ار مرب ئلة    اختب ي أس سائدة ف داف ال ستويات األه ين م ب
  .الصف السابع تعزى لمتغير سنوات الخبرةاالمتحانات النهائية لمنهاج الرياضيات في 

سنوات 
  الخبرة

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  قيمة آاي
   تربيع

 درجات
 الحرية

  مستوى
  الداللة

  ١٩  ٢٠ ١٥٨  ٨٦ ٤١  ٥٢  ٥اقل من 
١٩  ١٦ ٢٧٢  ٩٢ ٤٨  ٦٩  ١٠-٥  

  ٢٩  ١٦ ٣٣٩  ١٣٢ ٧٩  ٩٤  ١٠أآثر من 
٠.٠٧٠  ١٠  ١٧.٢٠١  

األهداف السائدة في أسئلة تويات مسأنه ال يوجد فروق بين ) ٤(يتضح من الجدول 
االمتحانات النهائية لمنهاج الرياضيات في الصف السابع تعزى لمتغير سنوات الخبرة، ويعزو 
الباحثون ذلك إلى أن المعلمين سواء آانوا حديثي الخبرة أو متوسطي الخبرة أو من أصحاب 

تعامل مع أسئلة االختبارات من الخبرات الطويلة يملكون القاعدة المعرفية التربوية الكافية لل
 .خالل المساقات التربوية التي تلقوها أو دورات إعداد المعلمين بما فيها دورات القياس والتقويم

التي بينت عدم وجود ) Moulton, 2003(وهذه النتائج تتفق أيضا مع نتائج دراسة مولتون 
  .ف تعزى لمتغيرات الجنسفروق في نسبة توزيع األسئلة على المستويات المختلفة لألهدا

ات      مستويات  هل توجد فروق بين     :نتائج السؤال الثالث   األهداف السائدة في أسئلة االمتحان
  النهائية لمنهاج الرياضيات في الصف السابع تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟

ين  ) ٥(استخدم الباحثون اختبار مربع آاي لتحليل النتائج والجدول      السؤال،  ولإلجابة عن    يب
  .هذه النتائج

دول  ين  : )٥(ج روق ب د الف اي لتحدي ع آ ار مرب ئلة   اختب ي أس سائدة ف داف ال ستويات األه م
  .االمتحانات النهائية لمنهاج الرياضيات في الصف السابع تعزى لمتغير المؤهل العلمي

المؤهل 
  العلمي

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
قيمة آاي 
  تربيع

 درجات
  الحرية

  مستوى
  الداللة

 ١٩  ٩ ١٦٥  ٦٠  ٤٦  ٣٥  دبلوم
 ٣٠ ٢٧ ٤٥٥ ٢٠٥ ١٠٥ ١٤٧  بكالوريوس
 ١٨ ١٦ ١٤٩  ٤٥  ١٧  ٣٣  دراسات عليا

٠.٠٠٠١  ١٠ ٣٢.٧١٧* 

األهداف السائدة في أسئلة االمتحانات مستويات انه يوجد فروق بين ) ٥(يتضح من الجدول 
  . النهائية لمنهاج الرياضيات في الصف السابع تعزى لمتغير المؤهل العلمي

ى  وللكشف عن ة عل سائدة موزع داف ال ستويات األه ة لم سب المئوي م حساب الن روق ت  الف
  .يبين هذه النتائج) ٦(والجدول . األسئلة الموضوعية والمقالية



  ٥٠٥ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدبوس، وآخرون محمد

  ٢٠١٢ ،)٢(٢٦ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ئلة الموضوعية      حساب النسب المئوية لمستويات األهداف السائدة موزعة         : )٦( جدول ى األس عل
  .والمقالية

    المقالي الموضوعي
حل   إجراء  مفاهيمحل إجراء مفاهيم

  %٥.٦  %٤٩.٣  %١٤ %٢.٦ %١٨ %١٠.٥ الدبلوم
  %٣  %٤٧  %١٠.٨ %٢.٨ %٢١.٢ %١٥.٢ البكالوريوس
  %٦.٥  %٥٣.٦  %٦.١ %٥.٧ %١٦.٢ %١١.٩ دراسات عليا

دول ر الج د اظه ان   ) ٦( وق ئلة الموضوعية آ ي األس داف ف ستويات األه ين م روق ب أن الف
درة   ملة البكالوريوس ف  لصالح ح  ة و   ي مستوى الق درة    المفاهيمي روق        الق ا آانت الف ة، بينم اإلجرائي

  .لصالح حملة الدراسات العليا في مستوى قدرات حل المشكالت

ة آانت               أيضا) ٦(ويتضح من الجدول     ئلة المقالي  أن الفروق في مستويات األهداف في األس
درة      لصا ا آانت         لح حملة الدبلوم في مستوى الق ة ، بينم ا     المفاهيمي صالح الدراس روق ل ا  الف ت العلي

ستوى  ي م درة ف صال الق روق ل ت الف ة، وآان درة   اإلجرائي ستوى ق ي م ا ف ات العلي ل ح الدراس ح
  .المشكالت

ويرى الباحثون أن السبب قد يعود إلى أن حملة الدراسات العليا يمتلكون قاعدة معرفية 
اس والتقويم أآثر من مثلهم من حملة  فهم يتلقون العديد من المساقات التربوية من بينها القي،اآبر

البكالوريوس والدبلوم ويشعرون أنهم متميزون عن غيرهم فيميلون إلى وضع المزيد من األسئلة 
بينما يرآز حملة . المتعلقة بالمستويات العليا لألهداف أي قدرة حل المشكالت للتمييز بين الطالب

ألهداف لضمان نسبة نجاح تتالءم مع أنظمة البكالوريوس على المستويات المتدنية والمتوسطة ل
 يرآز حملة الدبلوم على المستوى المتدني والمتوسط من  في حين.النجاح والرسوب في المدارس

مستويات األهداف بحكم أن القاعدة المعرفية لديهم ليست آبيرة آما أنهم لم يتلقوا مساقات تربوية 
  .آافية خالل دراستهم

ة           ما :نتائج السؤال الرابع   ات النهائي  مستوى األهداف التعليمية األآثر شيوعا في االمتحان
  لمنهاج الرياضيات للصف السابع ؟

ئلة الموضوعية                )٨( و )٧ (ينيتضح من الجدول    سائد في مجال األس  أن مستوى األهداف ال
  .وفي مجال األسئلة المقالية آان القدرات اإلجرائية والتي حصلت على أعلى نسبة مئوية

  .ية لمنهاج الرياضيات للصف السابعمستوى األهداف التعليمية في االمتحانات النهائ: )٧(جدول 

  %النسبة المئوية  التكرار القدرة
  ١٣.٦  ٢١٥ سؤال قدرة مفاهيمية موضوعي

  ١٠.٦  ١٦٨ سؤال قدرة مفاهيمية مقالي
  ١٩.٦  ٣١٠ سؤال قدرة إجرائية موضوعي
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 )٧(تابع جدول رقم ... 

  %النسبة المئوية  التكرار القدرة
  ٤٨.٦  ٧٦٩ سؤال قدرة إجرائية مقالي

  ٣.٣٠ ٥٢ قدرة حل مشكالت موضوعيسؤال
  ٤.٣٠ ٦٧ مقاليسؤال قدرة حل مشكالت

  ١٠٠  ١٥٨١ المجموع

أن مستوى أهداف القدرات اإلجرائية قد حصل على أعلى نسبة ) ٧( يتضح من الجدول
ال األسئلة أو في مج%) ١٩.٦( مئوية سواء في مجال األسئلة الموضوعية وحصلت على نسبة

  %).٤٨.٦(المقالية وحصلت على نسبة

ات ترآز على المستويات ويعزو الباحثون ذلك إلى أن معظم أسئلة مناهج الرياضي
  .)٨( نتائج الجدول آما يتضح مناإلجرائية 

  .مستوى األهداف التعليمية في االمتحانات النهائية لمنهاج الرياضيات للصف السابع: )٨(جدول 

  فمستويات األهدا
 النسبة المئوية لألسئلة

  الموضوعية
النسبة المئوية 

  المقالية لألسئلة
  المجموع

  %٢٤.٢  %١٠.٦  %١٣.٦  القدرات المفاهيمية
  %٦٨.٢  %٤٨.٦  %١٩.٦  اإلجرائيةالقدرات 

  %٧.٦  %٤.٣٠  %٣.٣٠  قدرات حل المشكالت

مون  المعلأعدها مبحث الرياضيات التي أسئلة السائدة الواردة في األهدافن مستويات إ
يليها %) ٦٨.٢(  وحصلت على نسبةاإلجرائيةمستوى القدرات : آانت مرتبة تنازليا آما يلي

 مستوى قدرات حل المشكالت ونالت وأخيرا%) ٢٤.٢( مستوى القدرات المفاهيمية ونالت نسبة
 االجرائية ربما لسهولة األسئلةوهذه النتائج تؤآد ميل المعلمين نحو وضع  %).٧.٦( نسبة
  . الوقت والجهدوتوفر دادهاإع

  لعامTIMSSتختلف عن النسب الواردة في امتحان ) ٨( وهذه النسب الواردة في الجدول
 :والتي آانت على النحو التالي) ٢٠٠٧(

  الوزن النسبي مستويات التفكير
  %٣٥ المفاهيم
  %٤٠ اإلجراء

  %٢٥ )االستدالل(حل المشكالت

 المتعلقة بحل المشكالت ويرآزون على األسئلة األسئلة  المعلمين يقللون منأنوهذا يؤآد 
  ).التطبيق(اإلجرائية 
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ديرات            ائج دراسة  الق ئلة       ) ٢٠٠٨( وهذه النتائج تتعارض مع نت التي بينت أن مستوى األس
ائج دراسة موسيني             التي أعدها المعلمون رآزت على المستويات المعرفية الدنيا، وتختلف مع نت

)Susini, 2001 (ولتو ون   )Moulton, 2003( نم دها المعلم ي أع ئلة الت ا أن األس ي بينت الت
داف   ن األه دنيا م ستويات ال ى الم زت عل ق م.رآ سكـج دراسـع نتائـوتتف  ريـر وآيـة اوي

)Oescuer & Kirby, 1990 ( ت أن ي بين ئلةالت ى   األس زت عل ون رآ دها المعلم ي أع  الت
  .المستويات المتوسطة

 تطبيق المعلمين لشروط إعداد امتحان التحصيل الجيد في      ما درجة :نتائج السؤال الخامس  
  منهاج الرياضيات للصف السابع؟

ان    ) م٢٠٠٨( لإلجابة عن السؤال استخدم الباحثون األداة التي طورها القديرات         حيث قام اثن
رات األداة ة فق دير عالم احثين بتق ن الب رة الد( م ل فق ة لك ة النهائي م ) ٥رج م ت ذ بالمتوسط ث األخ

رات الدراسة          ) ١٠(و) ٩( ابي لتقدير الباحثين والجدولين    الحس يظهران المتوسطات الحسابية لفق
  .فقرة مقسمة إلى محورين) ١٧( وعددها

  . فقرات المحور األول الخاص بورقة االمتحان: )٩( جدول

  المعيار  الرقم
  الدرجة

 متوسط التقديرين
علومات تظهر ترويسة الورقة شاملة ومرتبة وتحتوي على الم ١

اسم المدرسة،المادة،تاريخ االمتحان،الزمن،عدد (األساسية 
المستوى،الفصل  األسئلة،عدد الصفحات،العالمة الكلية،

 ).الدراسي،الفرع،اسم المعلم

٣.٩٩ 

  ٣.١١ .تتوافر تعليمات واضحة ومحددة لالمتحان آكل ٢
 ٤٠٢ .يراعى عدم الهدر في مساحة الورقة ٣
يتبع، انتهت (لطالب آدليل لعدد الصفحاتتظهر عبارات إيحائية ل ٤

 ).األسئلة
٣.٢١ 

 ٢.٨٢ .تظهر أرقام الصفحات من األولى وحتى األخيرة في مكان واضح ٥
يوجد إطار للورقة لضمان عدم بتر أجزاء من الكلمات في  ٦

  .األطراف
٢.٦٦ 

 ٤.٠٥ .ال توجد في الورقة أخطاء علمية ٧
 ٣.٩٤ .توجد في الورقة أخطاء إمالئية ٨
 ٣.٧٤ .تظهر طباعة الورقة بشكل مناسب وواضح ٩
تأخذ األسئلة أرقاما متسلسلة تضمن عدم وجود سؤال أو فرع  ١٠

  .بالرقم نفسه
٤.٠٥ 

 ٣.٦ .تتوافر تعليمات واضحة ومحددة لكل سؤال ١١
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 إذ ،قد حصلتا على أعلى متوسط حسابي) ١٠(و) ٧(أن الفقرتين ) ٩(يتضح من الجدول 
ال توجد في الورقة (  وتنص الفقرة السابعة على انه.)٤.٠٥(سط الحسابي لكال الفقرتين بلغ المتو

تأخذ األسئلة أرقاما متسلسلة تضمن عدم وجود (بينما نصت الفقرة العاشرة على ) أخطاء علمية
ويعزو الباحثون السبب إلى أن المعلمين يحرصون على الدقة العلمية ). سؤال أو فرع بالرقم نفسه

  .سيما أن المشرفين التربويين يطلعون على أسئلة المعلمين ويبدون توجيهاتهم للمعلمينال 

يوجد إطار للورقة لضمان عدم بتر أجزاء من (والتي نصها ) ٦(بينما حصلت الفقرة 
  ).٢.٦٦(على اقل متوسط حسابي  )الكلمات في األطراف

  .الخاص باألسئلةفقرات المحور الثاني  :)١٠(جدول 

  المعيار  الرقم
  الدرجة

  متوسط التقديرين

١٢ 
تتوافر مسافات مناسبة بين السؤال والذي يليه تضمن عدم خلط 

 .الطالب بين السؤالين
٣.٩٨ 

١٣  
ذات إجابة مصاغة، أو ذات إجابة (تتنوع األسئلة في الورقة 

 ).منتقاة
٣.٩٦ 

 ٣.٩٢ .تتفق أسئلة آل نوع مع قواعد وضع أسئلة ذلك النوع ١٤

١٥ 
في (عالمة آل سؤال على الورقة ضمن ترتيب معين تظهر 

 ..).نهاية السؤال، تحت رقم السؤال
٣.٩٥ 

١٦ 
وحدة الموضوع، نوع (تظهر الفقرات مرتبة ضمن نمط معين 

 ).الفقرة
٣.٩١ 

١٧ 
آامال على الصفحة نفسها ) أو الفرع من السؤال(يظهر السؤال

 .بحيث ال يتم بتر جزء منه للصفحة التالية
٣.٩٩ 

أو الفرع من ( يظهر السؤال(والتي تنص على ) ١٧( الفقرة أن) ١٠(ويظهر الجدول 
قد حصلت على ) آامال على الصفحة نفسها بحيث ال يتم بتر جزء منه للصفحة التالية) السؤال

تظهر الفقرات مرتبة (والتي تنص على ) ١٦(بينما حصلت الفقرة ) ٣.٩٩( أعلى متوسط حسابي
  ).٣.٩١(على أقل متوسط حسابي ). الموضوع، نوع الفقرةوحدة (ضمن نمط معين 

  
  التوصيات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية فإن الباحثين يوصون بما يلي

  .االمتحان الجيد إعداد  طرقعقد دورات خاصة بالمعلمين للتدرب على .١

وعدم اقتصارها أو ضرورة اشتمال اسئلة االمتحانات على أسئلة من مستويات مختلفة  .٢
 .ترآيزها على مستوى الدنيا
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تقويم وتحليل األسئلة التي يعدها المعلمون في آافة المراحل الدراسية بشكل مستمر وتأمين  .٣
 .في عملية تطوير امتحاناته مستقبالتغذية راجعة للمعلم بحيث يستفيد من نتائج هذا التحليل 

  .تدريب المعلمين على إعداد جدول المواصفات .٤
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