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تقويم األسئلة أالمتحانيه الوزارية لمادة
الجغرافية للصف
السادس االبتدائي على وفق تصنيف بلوم
زينة حسن توفيق جاسم

كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى

ملخص البحث :
يهدف البحث الحالي إلى تقويم األسللة لالمتحاني الوزارية للفف الساد
االبتدالي على وفق تفنيف بلوم .
إما حدود البحث فهي األسللة الوزارية لخمسة سنوات وهي
( )1000،1000،1002،1002،1002للدور األول حسب تفنيفات بلوم الثالثة
(تذكر ،فهم ،تطبيق ) وقد تمثل مجتمع البحث الحالي من األسللة لالمتحاني
الوزارية العامة لمادة الجغرافية للفف الساد االبتدالي في محافظات العراق كافة
.
واشتملت عينة البحث على لسللة االمتحانات الوزارية لمادة الجغرافية للفف
الساد االبتدالي لخمسة سنوات دراسية ابتداء من العام الدراسي ( )1002إلى
غاية ( )1000وللدور األول وقد بلغ مجموع األوراق لالمتحاني ( )5ورقة إما عدد
األسللة لالمتحاني فقد بلغ ( )6اسللة وكان مجموع فروع األسللة وفقراتها()21
فرعا وفقرة واعتمدت الباحثة الفدق الظاهري ويعد الفدق الظاهري لفضل وسيلة
تحقق من فدق االختبارات حيث تم عرض األداة على عدد من الخبراء
والمختفين في العلوم التربوية والنفسية والقيا والتقويم وطرالق التدري البالغ
عددهم ( ) 6وتم الحفول على الثبات من خالل اتفاق الباحثة مع نفسها عبر الزمن
لمدة ( )10يوما واستخدمت الباحثة الوسالل اإلحفالية وهي النسبة الملوية
،والتكرارات ،ومعادلة ( )Cooperإليجاد معامل الثبات ..
لظهرت نتالج البحث إن هناك عددا من مستويات تفنيف بلوم الثالثة (تذكر،
فهم ،تطبيق) وتمثلت بـ ( )21سؤاال وفقرة خالل الخمسة سنوات الدراسية التي
تبدءا من (1002ـ )1000وكانت نسبة التذكر ( )%22،60إما الفهم ()%92،02
إما التطبيق ()%02،12
وفي نهاية البحث قدمت الباحثة عدد من التوفيات
 )0ضرورة قيام وزارة التربية لتحقيق الموازنة في المستويات المعرفية
لألسللة لالمتحاني في مادة الجغرافية للفف الساد االبتدالي
ضرورة قيام المعلمين بتقليل تركيزهم على للطريق اإللقالية إثناء
)1
التدري
إما المقترحات فكانت
تقويم المستويات المعرفية ألسللة االمتحانات الوزارية في ضوء تحليل اسللة في
مادة الجغرافية للفف الساد االبتدالي القيام بدراسة لمعرفة الفعوبات التي تعيق
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 تقويم ) في األسللة،  التركيب، تضمين مستويات بلوم المعرفية العليا وهي (تحليل
. لالمتحاني ولمختلف المراحل الدراسية
Abstract :
The current research aims at evaluating ministerial
questions Alamthanih sixth-grade primary according to Bloom's
Taxonomy. The limits of research questions they are Ministers
of the five years, namely, (2011,2010,2009,2008,2007) for the
first round according to Bloom's three categories (remember,
understand, apply) and may represent a community of current
research questions for the test scores of public ministerial
material for a sixth-grade geography Alaptdaúafa governorates
of Iraq all. Included sample questions from examinations of
Ministers of the substance geographical sixth-grade primary
school for five years of study, starting from the academic year
(2007) to very (2011) and for the first round has a total stock test
scores (5) paper The number of questions test scores reached (6)
question and the total branches of the questions and paragraphs
(42) branches and paragraph and adopted the researcher honesty
virtual is honesty virtual best way to check the veracity of the
tests as has been the tool on a number of experts and specialists
in educational sciences and psychological measurement and
evaluation and teaching methods of their number (6) were
obtained stability through an agreement researcher with itself
over time for (20) days and the researcher used statistical means
which is the percentage, and duplicates, and equation (Cooper)
to find a coefficient of stability ..Results showed that there are a
number of levels of Bloom's Taxonomy of the three (remember,
understand, apply) and represented by (42) questions and a
paragraph during the five years of study starting from
(20,072,011) and the percentage of recall (47.61%) either
understand (38.09 %) The application (14.28%)At the end of the
research
the
researcher
presented
a
number
of
recommendations1) the need for the Ministry of Education to
achieve the budget in the levels of cognitive test scores of
questions in a substance geographical sixth-grade primary2) the
need for teachers to reduce their focus on the way while
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teaching Alalqaúah As was the suggestion of Assess levels of
knowledge to exam questions in the light of the ministerial
analysis questions to Article Geographic sixth-grade primary
Carry out a study to find out the difficulties that impede the
inclusion of higher cognitive levels of Bloom (analysis,
synthesis, evaluation) questions in the test scores and the various
stages of study.
المبحث األول
أ -مشكلة البحث:
تظهر مشكلة االمتحانات الحالية بدرجةة كبيةرة مةن االهميةة لمةا لهةا مةن تةاثير فةي
نواتج التعلم وتحقيق األهداف التربويةة وبمةا تسةبب مةن هةدر تعليمةي وظةواهر سةلبية
توثر في نوعيات خريجي النظام التعليمي وكفايتهم سواء في المجةال خةدمتهم للةوطن
لوفي االلتحاق بالتعليم الجامعي ( .لبو جاللة ،0222،ص020ـ)020
ونتيجةةة لةةذلك ظهةةرت اهتمامةةات واسةةعة تةةدعو إلفةةال نظةةم االمتحانةةات السةةيما
وزارة التربيةةة فةةي العةةراق ومتابعتهةةا فقةةد لعطيةةت لهميةةة خافةةة عبةةر مؤتمراتهةةا
التربويةةةة وتقاريرهةةةا السةةةنوية فقةةةد لوفةةةي المةةةؤتمر التربةةةوي السةةةابع عةةةام 0220م
باإلكثةةار مةةن البحةةوث والدراسةةات الميدانيةةة التةةي تهةةدف إلةةى تشةةخيص المشةةكالت
والفةةعوبات التةةي تكشةةف عةةن واقةةع التقةةويم التربةةوي يوجة عةةام واالمتحانةةات بوجة
خاص والتحري عن األسباب الكامنة فيها المتمثلة في الفدق والثبات والموضةوعية
 ( .جمهورية العراق،0220 ،ص19ـ)12
وقةةد اكةةد المةةوتمر التربةةوي التاسةةع 0229تنويةةع االسةةللة االمتحانيةةة واالكثةةار مةةن
االسللة الموضوعية التي توفر اكبر قدر من الفدق والثبات ( ،10جمهورية العراق
،ج، 0،0226ص)952
من المعروف إن محتوى المناهج الدراسية يعك األهداف التربويةة المخطةط لهةا
فةي المجةةاالت المختلفةةة ويحظةةى المجةةال المعرفةي منهةةا بنفةةيب لوفةةر مةةن المجةةاالت
األخةةةرى بحكةةةم عوامةةةل عديةةةدة منهةةةا المرحلةةةة الدراسةةةية وطبيعةةةة محتةةةوى المةةةادة
والمستويات العقلية للتالميذ .وترى الباحثةة ضةرورة دراسةة تقةويم االسةللة الوزاريةة
لمادة الجغرافية للفف الساد االبتدالي لبيان مدى فةياغتها علةى وفةق المسةتويات
المعرفية ومناسةبتها لقةدرات التالميةذ العقليةة لةذى قامةت الباحثةة بدراسةتها الموسةومة
(تقويم االسللة االمتحانية الوزاريةة لمةادة الجغرافيةة للفةف السةاد االبتةدالي علةى
وفق تفنيف بلوم ) .
ب  -أهمية البحث :
إن لهمية التقويم تعد لكثر اتساعا من المفاهيم األربعة التي لوضحتاها وهي التقييم
والقيا واالختبارات والعملية االختبارية فالتقويم عامة يستخدم لدوات قيا نوعية
وكمية إذ يمكن إن تشمل برامج التقويم على لساليب نوعية مثل :السجالت القففية
والمالحظات وعينات من إعمال الطالب والغرض األساسي للتقويم هو الحكم على
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جودة األداء لو اإلجراء لو البرنامج من حيث درجة تحقق كل منها لألهداف لو
المستويات المرجوة ومفهوم التقويم من هذا المنظور يمكن إن يطبق في مختلف
المواقف التربوية سواء كان تقويم إفرادا لو تقويم مشروعات وبرامج لو تقويم
النظام المدرسي برمت فمثال يمكن استرشادا بهذا المفهوم تعرف مدى فاعلية لنشطة
تعليمية معينة وفقا لمحكمات محددة ومعرفة ما إذا كان تأثير نشاط لو برنامج
تعليمي معين لفضل من تأثير نشاط لو برنامج لخر .وبذلك تتعدد ادوار التقويم في
المجاالت التربوية فالتقويم ل دور في تدريب المعلمين وتهيلتهم ولنشطتهم وفي
عمليات بناء المناهج الدراسية وفي التجارب الميدانية التجديدية المتعلقة بتحسين
عمليتي التعليم والتعلم وفي انتقاء لفضل األساليب والتقنيات التربوية لخدمة العملية
(عالم
التدريبية وتجويدها ومتابعة التقدم الدراسي وتحديد مستواهم للتحفيلي
 ،1002،ص99ـ)92
وال يعد التقويم الخطوة األخيرة في العملية التعليمية وإنما هو مةالزم ومفةاحب
لها منذ بدايتها وحتى بعد إنهالها وهو عملية مستمرة وشةاملة وحيةة بمعنةى إن عمليةة
التقةةويم هةةي المؤشةةر الحقيقةةي والمباشةةر لمراحةةل العمليةةة التعليميةةة كلهةةا وخطواتهةةا
لمعرفةةةة مةةةدى تحقيقهةةةا ألهةةةدافها التربويةةةة التةةةي تشةةةمل الطالةةةب والمةةةدر والمةةةنهج
واإلدارة المدرسية ومفردات التعلم والتعلةيم كلهةا  .فةالتقويم عمليةة حيويةة فةي توجية
النشاط التعليمي ألن يهةدف إلةى تحديةد نةواحي الضةعف والقةوة ليتسةنى التغلةب علةى
عوامةةل الضةةعف وتطةةوير نةةواحي القةةوة واسةةتثمارها يشةةكل موج ة ومةةنظم قةةالم علةةى
لسا علمي شكل سليم بما يقي ذلك النشاط من لوج الخلل المحتملة ( .عيسةوي،
 ،0225ص)122
ولالمتحانةةةات لهميةةةة كبيةةةرة فةةةي العمليةةةة التعليميةةةة وفةةةي تقريةةةر مفةةةير الطلبةةةة
ومستقبلهم وال يمكن القةول بوجةود مدرسةة مةن المةدار يمكةن إن تةدار دون اإلفةادة
من االمتحانات بةأي شةكل مةن إشةكال وذلةك الن التغيةرات فةي المةتعلم والتةي تسةعى
التربيةةة إلةةى إحةةداثها ال يمكةةن رؤيتهةةا بةةالعين المجةةردة والبةةد مةةن وسةةيلة إلظهارهةةا
واالمتحانةات وسةةيلة بالغةةة األهميةةة لتحقيةةق هةذا الغةةرض ومةةن المهةةم إفةةالحها دالمةةا
لتسةةةةةاير العمليةةةةةة التربويةةةةةة فةةةةةي تقةةةةةدمها وهةةةةةذا األمةةةةةر يشةةةةةغل بةةةةةال التربةةةةةويين
(حمدان  ،0220،ص922ـ)922
وتأتي لهمية البحث الحالي من لهمية الجغرافية كمادة لساسية لها قيمها واهدافها
التربوية المتميزة والبالغة األثر في تربية المةواطن الةواعي المسةتنير فالجغرافيةة تعةد
احةةد فةةروع العلةةوم االجتماعيةةة علةةم يعنةةي بدراسةةة العالقةةات بةةين اإلنسةةان والبيلةةة
الطبيعية ولساليب تفاعل مع هذه األرض لو البيلة واثأر ذلك التفاعل وعلى هذا فهةي
إحدى العلوم التي تجمع بين الجانبين الطبيعةي والبشةري فالجغرافيةة الطبيعيةة تةدر
المظةةاهر الطبيعيةةة البيليةةة المحيطةةة باإلنسةةان وتوزيعهةةا المكةةاني والعوامةةل المةةؤثرة
وراء هذا التوزيع إما الجغرافيةة البشةرية فتةدر مظةاهر الحيةاة البشةرية وتجمعاتهةا
وعالقات تلك التجمعات وما يترتب عليها من اثأر ايجابية لو سةلبية ومةدى تةأثر هةذه
التجمعةةات بةةالظواهر الطبيعيةةة وتةةأثير اإلنسةةان فيهةةا فةةان الجغرافيةةة تةةدر سةةط
األرض بوففها مسكنا لإلنسان وعالقات التأثير والتأثر بينهما فهي بةذلك ذات فةفة
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حية إذ تدر حياة اإلنسةان وإعمالة واآلثةار الناتجةة عةن جهةوده فةي السةيطرة علةى
البيلة وتعديلها (لللقاني وعودة ،0220،ص)02
وتةةرى الباحثةةة انة عةةن طريةةق دراسةةة ورقةةة األسةةللة نفسةةها يمكننةةا الكشةةف عةةن
جوانب كثيرة منها مةا يتعلةق بمحتةوى األهةداف التةي تقيسةها فضةال عةن موضةوعات
األسللة من المقرر من حيث مدى شمول األسةللة للموضةوعات التةي تضةمنتها المةادة
الدراسية واالقتفار على قسم من الجزليات من دون القسةم األخةر وعلية يعةد قيةا
تقةدم التالميةةذ فةي المهةةارات األساسةية والمفهومةةات ومةا تاليهةةا مةن الجوانةةب المتعلقةةة
بةةالمواد الدراسةةية امةةرل مهمةةا ويةةتم ذلةةك كلة عةةن طريةةق االمتحانةةات إذ فةةرض السةةلم
التعليمةةي ونظةةام الترقةةي مةةن فةةف إلةةى فةةف ومةةن مرحلةةة إلةةى مرحلةةة وضةةرورة
البحث عن وسيلة تساعد على إفةدار إحكةام تةم بمقتضةاها ترقيةة الطالةب مةن فةف
إلى فف لو اختتامة لمرحلةة تعليميةة وقةد اسةتعملت االمتحانةات وسةيلة لتحقيةق هةذا
الهدف (.جامل،100،ص)020
وتتلخص أهمية البحث:
 )0لهمية التقويم لداة تشخيص وعالج ولهمية تقويم األسللة فةي العمليةة التعليميةة
بوفةةفها وسةةيلة لتقةةويم مةةدى تحقيةةق األهةةداف التربويةةة ومعرفةةة نةةواحي القةةوة
والضةةعف فةةي مسةةتويات األسةةللة االمتحانيةةة النهاليةةة الوزاري ةة لمةةادة الجغرافيةةة
للفف الساد االبتدالي
 )2لهميةةة الجغرافيةةة للفةةف السةةاد االبتةةدالي التةةي تعةةد ذات لهميةةة بالغةةة ألنهةةا
تعرف التلميذ بجغرافية بلدهم وطبيعتهةا الجغرافيةة وكةذلك معرفةة اقتفةاد الدولةة
التي يعيشون فيها .
 )4لهمية المستويات المعرفية ألسللة االمتحانات الوزارية لمادة الجغرافية إذا إن
المستويات كثيرا ما تؤكد عليها التربية الحديثة ألهميتها وقيمتها التربوية في بنةاء
الشخفية المتكاملة
 )4لسللة امتحانات الوزارية التي تكشف عن مدى التةزام معلمةي مةادة بةالتخطيط
العلمي المناسب لألسللة في الورقة االمتحانية وفي مراعاتها للمستويات المعرفية
في تلك االمتحانات
جـ ـ هدف البحث:
يهدف البحةث الحةالي إلةى تقةويم لسةللة االمتحانةات الوزاريةة لمةادة الجغرافيةة
للفف الساد االبتدالي .
دـ حدود البحث:
 )0تحةةةةةةةةةةدد فةةةةةةةةةةي األسةةةةةةةةةةللة االمتحانيةةةةةةةةةةة الوزاريةةةةةةةةةةة للسةةةةةةةةةةنوات
()1000،1000،1002،1002،1002
 )1شةةملت تفةةنيف بلةةوم (تةةذكر ،فهم،تحليةةل ،تطبيق،تركيةةب،تقويم) فةةي
المبحث الثالث تم استخدام مستويات بلوم المعرفية (التذكر  ،الفهم  ،التطبيةق)
فقط
هـ ـ تحديد المصطلحات :
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تعريف التقويم (لغة):
قومةةةت الشةةةيء،فهو قةةةويم ،وقةةةام الشةةةيء واسةةةتقام اعتةةةدل ( .ابةةةن منظةةةور،0222،
ص502ـ)505
تعريف التقويم(اصطالحا):
 )0ان ة جميةةع العمليةةات المنظمةةة التةةي تتعامةةل مةةع عنافةةر المةةنهج لو البرنةةامج
لتحديد جدواها وبيان مواقع القوة والضعف فيها لتطويرها ومساعدة متخذ القةرار
للحسم بشأنها ( .للشبلي،1000،ص )020
 )1لن عملية منظومة يتم فيها إفدار حكم منظومة تربوية ما لو إحدى مكوناتهةا
لو عنافرها بغيةة إفةدار قةرارات تربويةة تتعلةق بإدخةال تحسةينات لو تعةديالت
على تلك المنظومة لو مكوناتها لو عنافرها ( .زيتون،1000،ص)222
التعريف اإلجرائي للتقويم :
هو عملية تقويم األسللة الوزارية لمادة الجغرافية للمرحلة االبتدالية وبيان نقاط القةوة
والضعف في األسللة التي تضعها وزارة التربية .
تعريف السؤال (لغة):
سأل ،يسأل وسأل ومسالة  ...وتساءلوا سةال بعضةهم بعضةا( .لسةان العةرب :مةادة
سأل )
تعريف األسئلة (اصطالحا):
 )0لنها جملة استفهامية تحتاج إلى جةواب ويةتم التعبيةر عنهةا بلغةة بسةيطة وواضةحة
ومباشةةرة بحيةةث يسةةتطيع الطلبةةة فهمهةةا ويضةةيف إن السةةؤال الجيةةد يةةؤدي إلةةى حفةةز
التفكيةةةةةةر والبةةةةةةد إن يكةةةةةةون مناسةةةةةةبا لتفكيةةةةةةر الطلبةةةةةةة وقةةةةةةابليتهم واهتمامةةةةةةاتهم .
(الخطابية،0220،ص)6
 )1لنها الوسيلة التي يمكن إن يقف المعلم مةن خاللهةا علةى سةير عمليةة التفكيةر عنةد
التلميذ ومدى إدراك لما يتعلم ( .العاني،0220،ص )20
تعريف األسئلة إجرائيا :
هي األسللة الوزارية النهالية لمادة الجغرافية للمرحلةة االبتداليةة التةي تضةعها وزارة
التربية في نهاية لعام الدراسي لطلبة الفف الساد االبتدالي .
تعريف االمتحان (لغة):
االمتحةةان فةةي اللغةةة :مةةن الفعةةل(محن) فيقةةال امةةتحن القةةول بمعنةةى نظةةر في ة ودبةةره
،وتأتي بمعنى التهذيب ،فقد روي عن مجاهد في قول تعالى ((لوللةك الةذين يمتحةنهم
هللا قلوبهم )) (الحجرات( .)9:ابن منظور،مجلد )200 :0255 ،01
تعريف االمتحان ( اصطالحا):

- 454 -

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

زينة حسن توفيق جاسم

 )0طريقة منظمة لتحديد درجة امةتالك الفةرد لسةمة معينةة مةن خةالل اسةتجابات
الفةةرد عنهةةا مةةع وفةةف هةةذه االسةةتجابات بمقةةايي عدديةةة ( .عةةودة،0225،ص
)92
 )1طريقةةةة موضةةةوعية منظمةةةة لقيةةةا عينةةةة مةةةن المهةةةارات وقةةةدرات الفةةةرد لو
مجموعة من اإلفراد في زمان ومكان محددين ( .للبابوي،0222،ص)99
تعريف االمتحان إجرائيا:
هي إجراء مةنظم يتكةون مةن مجموعةة مةن األسةللة المعةدة مسةبقا لقيةا تحفةيل
التالميذ في مادة الجغرافية للفف الساد االبتدالي
تعريف الجغرافية (لغة) :
معنةةةى الجغرافيةةةة لغويةةةا هةةةي كلمةةةة ذات لفةةةل إغريقةةةي وتتةةةألف مةةةن مقطعةةةين
( )Graphicالجغرافيةةا ( )Geoوتعنةةةي األرض  (.قةةةامو الجغرافيةةةة ،0222،
ص)001
تعريف الجغرافية (اصطالحا):
)0انها العلم الذي يهتم بوفف دقيةق مةنظم ومعقةول وتفسةير الشخفةية المتغيةرة
()Hartshorne,1961,p:20
لسط األرض.
 )1هةةةي العلةةةم الةةةذي يةةةدر األرض والظةةةواهر الطبيعيةةةة والبشةةةرية عليهةةةا .
(الراوي ولبياتي،0220،ص)09
تعريف الجغرافية إجرائيا :
هي مادة الجغرافية الفف الساد االبتدالي التي تختص بجغرافية العراق .
تعريف بلوم ()Bloom
مستويات بلوم للمجال المعرفي
وهةةةو النظةةةام الةةةذي وفةةةف بلةةةوم ( )Bloomوزمةةةالؤه عةةةام ( )0256لتفةةةنيف
األهداف التربوية في المجال المعرفي ول ستة مستويات مرتبة ترتيبا هرميةا متتابعةا
تبةةةةةةةدل بالمسةةةةةةةتوى البسةةةةةةةيط وتنتهةةةةةةةي بالمسةةةةةةةتوى المعقةةةةةةةد ( .بلةةةةةةةوم بنيةةةةةةةامين
وآخرون،0229،ص)202
تعريف المرحلة االبتدائية :
هةةي المرحلةةة األولةةى مةةن السةةلم التعليمةةي فةةي العةةراق وتعمةةل علةةى تمكةةين
األطفال ابتداء ممن لكمل السادسة من العمر من تطوير شخفيتهم بجوانبها الجسمية
والفكرية مدة الدراسة فها ست سنوات ( .جمهورية العراق ،0222،ص)152
المبحث الثاني
دراسات السابقة
أوال :الدراسات العربية:
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)1دراسة (العفوان)1991 ،
تقويم األسللة لالمتحاني للفف الخام العلمي لمادة اإلحياء.
لجريةت الدراسةة فةةي الجهوريةة العراقيةةة ،وهةدفت إلةى تقةةويم األسةللة النهاليةةة
لمادة اإلحياء للفف الخام العلمةي فةي ضةوء المحاكةات مسةتويات التقةويم للمجةال
المعرفةةةي وهي(،الفدق،الشةةةمول ،موضةةةوعية األسةةةللة ،وضةةةو فةةةياغة األسةةةللة
،المطابقة ألسللة الكتاب) .تألفت عينة البحث من ( )21ورقة امتحانية لمةادة اإلحيةاء
مثلت ( )21مدرسة إعدادية وثانوية وبلةغ مجمةوع فقراتهةا االمتحانيةة ( )1012فقةرة
ولتحقيق هدف البحث فقد قامت الباحثة االجراءات االتية :
تفةةنيف بلةةوم ( )Bloomتحديةةد الةةوزن النسةةبي لمجةةاالت المحتةةوى لكتةةاب
اإلحيةةاء ،تحديةةد الةةوزن النسةةبي لمسةةتويات التقةةويم للمجةةال المعرفةةي  ،إيجةةاد فةةدق
المحتةةوى وذلةةك بمقارنةةة جةةدول الموافةةفات المتوقةةع لألسةةللة مةةع جةةدول المالحةةظ
لألسللة االمتحانية ككل ولكةل ورقةة لسةللة إيجةاد شةمول األسةللة االمتحةانين ألهةداف
ومحتوى المادة الدراسية لألسللة االمتحانية ككل ولكةل ورقةة لسةللة امتحانية ،تحديةد
لنماط األسللة وتكرارها ونسب التكرار لألسللة االمتحانية ككل ولكل ورقةة امتحانية
.تم استخراج األخطاء العلمية واللغوية لمعرفة مدى وضو فياغة األسةللة وتحديةد
نسبة األسللة المطابقة والمغايرة ألسللة الكتاب المدرسي ،وتم استخدام النسبة الملوية
ومربع كأي ومعادلة التوافق ومعادلة سكوت لمعالجة بيانات الدراسة وكانت الدراسة
كما يأتي :
 بلةةغ متوسةةط األوزان النسةةبية للمسةةتويات المعرفيةةة كةةاألتي :المعرفةةة
(، )%62،22االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيعاب (، )%2،02التطبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق()%0،19
،التحلي( )%9،02خلت فلتا التركيب والتقويم من لي تكرار .
 قيمة فدق المحتوى ضعيفة فقد بلغت ( )0،112عند مقارنة ما يعتقةد
الخبراء من لوزان كل مجال معرفي بجدول المواففات المالحظ وفدق
توزيةةع الفقةةرات علةةى وفةةق تفةةنيف بلةةوم بلةةغ ( )169،0وظهةةر معامةةل
فةةةدق المحتةةةوى ( )0،120عنةةةد مقارنةةةة التكةةةرارات و( )0 .121عنةةةد
مقارنة التكرارات من حيث تغطيتها لألهداف.
(العفوان،0220،ص)22
 )2دراسة عبد الرضا (:)1991
(تقةةويم لسةةللة كتةةب الجغرافيةةة للمرحلةةة المتوسةةطة فةةي ضةةوء لهةةداف المةةنهج ونةةواتج
التعلم ).
هدفت الدراسة اإلجابة على مجموعة من األسللة هي (مةا مةدى ماللمةة لسةللة
الكتاب المدرسي لمادة الجغرافية في المرحلة المتوسطة ؟ هةل إن األهةداف السةلوكية
التي تم تحليلها في لهداف مادة الجغرافية في المرحلة المتوسةطة تفة بشةكل نةواتج
تعليميةةة ؟ هةةل توجةةد تقةةي لسةةللة كتةةب مةةادة الجغرافيةةة فةةي المرحلةةة المتوسةةطة كةةل
نةةواتج الةةتعلم توجةةد زيةةادة حةةددتها لهةةداف المةةنهج مةةن مفةةاهيم وحقةةالق ومهةةارات
واتجاهات ؟ ما مستويات التعلم التةي تقيسةها لسةللة كتةب مةادة الجغرافيةة ومةا الةوزن
الذي ينال كل مستوى من المستويات ) .
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وقةد اقتفةرت الدراسةة علةةى لسةللة كتةب مةةادة الجغرافيةة للمرحلةة المتوسةةطة
للعام الدراسي (0225ـة  )0226فةي العةراق ،وقةد تألفةت عينةة الدراسةة مةن ()091
سةؤاال ،إمةةا الوسةةالل اإلحفةالية التةةي اسةةتخدمها الباحةةث فهةي النسةةبة الملويةةة معادلةةة
سكوت إليجاد التحليل وقد جاءت نتالج الدراسة كما يأتي :
0ـةةةة حظيةةةةت لسةةةةللة التةةةةذكر بنسةةةةبة ( )%60وحظيةةةةت لسةةةةللة الفهةةةةم بنسةةةةبة
( )%99،5وحظيةةةت لسةةةللة التطبيةةةق بنسةةةبة ( )%505إمةةةا لسةةةللة التحليةةةل
والتركيب والتقويم فلم تخص بأي نسبة في لسللة الكتاب
1ـ خلت جميع األسللة من لي نسبة تتعلق بالمجال الوجداني .
9ـةةة إن نسةةةبة األسةةةللة المتعلقةةةة بالمجةةةال الةةةنف حركةةةي كانةةةت قليلةةةة جةةةدا
(( )%9،119عبد الرضا،0226 ،ص02ـ)12
الدراسة األجنبية
دراسة ))Franklin, 1982
( Analysis of questions in the sixth grad social studies text
)books published
تقويم لسللة كتب الدراسات االجتماعية في الفف الساد االبتدالي .
لجريت الدراسة فةي واليةة إنةديانا األمريكيةة ،وهةدفت الدراسةة للتعةرف علةى
احتواء لسةللة كتةب الدراسةات االجتماعيةة للفةف السةاد االبتةدالي علةى مسةتويات
المجال المعرفي لتفنيف بلوم  ،وهل إن كتب الفترة األولةى تحتةوي علةى لكثةر تلةك
المسةةتويات لم كتةةب الفتةةرة الثانيةةة  .وتكونةةت عينةةة البحةةث مةةن ( )2كتةةب للدراسةةات
االجتماعيةةة ( )2كتةةب مقةةررة خةةالل الفتةةرة األولةةى و ( )2كتةةب مقةةررة خةةالل الفتةةرة
الثانية في الفةفوف السادسةة والمطبوعةة بةين سةنة ()0222،0225،0262،0265
ولتحقيق هدف البحث قامت الباحثة بتحليةل محتةوى األسةللة فةي ضةوء تفةنيف بلةوم
،وقد لظهرت النتالج إن كتب الدراسات االجتماعية فةي الفتةرتين تحتةوي نسةبة عاليةة
مةةن األسةةللة التةةي تقةةي المسةةتويات الواطلةةة فةةي المجةةال المعرفةةي مثةةل (التةةذكر،
االستيعاب) وان كتب الفترة الثانية تحتوي لسللة من المستويات الواطلة فةي تفةنيف
بلوم لكثر من كتب الفترة الثانية )Franklin, 1982,p:42(.
موازنة الدراسات السابقة :
تعةةد الدراسةةات السةةابقة ثةةروة علميةةة فةةي مجةةال الكتةةب المدرسةةية وبعةةد العةةرض
الموجز للدراسات السابقة والتي بلغت دراستان عربي محليةة ودراسةة واحةدة لجنبيةة
تخص موضوع البحث وسوف تحاول الباحثة إن توازن بةين الدراسةات السةابقة عبةر
التعرف على لوج التشب واالختالف بين الدراسات .
هةةةدفت دراسةةةة (العفةةةوان )0220،إلةةةى تقةةةويم األسةةةللة النهاليةةةة لمةةةادة
)0
اإلحياء للفف الخام العلمي في ضوء المحكات في مستويات التقويم للمجال
المعرفةةةي( الفةةةدق ،الشةةةمول ،موضةةةوعية األسةةةللة وضةةةو فةةةياغة األسةةةللة
،المطابقةة ألسةةللة الكتةةاب ) .هةدفت دراسةةة (عبةةد الرضةا  )0226،إلةةى اإلجابةةة
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عن السؤال هةو (مةا مةدى ماللمةة لسةللة الكتةاب المدرسةي لمةادة الجغرافيةة فةي
المرحلةةةة المتوسةةةطة ) وهةةةدفت دراسةةةة ( )Franklin, 1982للتعةةةرف علةةةى
احتةةةواء لسةةةللة كتةةةب الدراسةةةات االجتماعيةةةة للفةةةف السةةةاد االبتةةةدالي علةةةى
مستويات المجال المعرفي لتفنيف بلوم
 )1لجريةةت دراسةةة (العفةةوان )0220 ،فةةي العةةراق ولجريةةت دراسةةة (عبةةد
الرضةةةةةةةا )0226،فةةةةةةةي جامعةةةةةةةة بغةةةةةةةداد العةةةةةةةراق ايضةةةةةةةا امةةةةةةةا دراسةةةةةةةة
( )Franklin,1982فةةي واليةةة إنةةديانا األمريكيةةة .امةةا الدراسةةة الحاليةةة فةةي
العراق .
 )9تألفةةت عينةةة دراسةةة (العفةةوان  )0220،مةةن ( )21ورقةةة االمتحانية لمةةادة
اإلحياء مثلت( )21مدرسة إعداديةة وثانويةة وبلةغ مجمةوع فقراتهةا االمتحانيةة
( )1012فقةرة .إمةةا دراسةةة (عبةةد الرضةةا)0226،تكونةةت مةةن ( )091سةةؤاال
من لسللة كتب الجغرافية للمرحلة المتوسطة للعام الدراسةي (0225ـة)0226
في العراق إما دراسة ( )Franklin,1982تكونت عينة البحث من ( )2كتةب
للدراسات االجتماعية ( )2كتب مقررة خالل الفترة األولى و( )2كتب مقةررة
خالل الفترة الثانية في الففوف السادسة
 )2الوسةةالل اإلحفةةالية لدراسةةة (العفةةوان )0220 ،حيةةث اسةةتخدمت النسةةبة
الملويةةة ومربةةع كةةأي ومعادلةةة التوافةةق ومعادلةةة سةةكوت لمعالجةةة بيانةةات
الدراسةةة  .إمةةا دراسةةة (عبةةد الرض ةا )0226،اسةةتخدمت الوسةةالل اإلحفةةالية
التةةي اسةةتخدمها البحةةث فهةةي النسةةبة الملويةةة ومعادلةةة سةةكوت إليجةةاد ثبةةات
التحليةةل .إمةةا دراسةةة ( )Franklin,1982قامةةت الباحثةةة فةةي تحليةةل محتةةوى
األسللة في ضوء تفنيف بلوم.
 )5اسةةتخدمت دراسةةة (العفةةوان )0220،مةةنهج البحةةث الوفةةفي .إمةةا دراسةةة
(عبةةةةد الرضةةةةا )0226،اسةةةةتخدم المةةةةنهج الوفةةةةفي التحليلةةةةي .إمةةةةا دراسةةةةة
( )Franklin,1982اسةةةتخدم مةةةنهج تحليةةةل المحتةةةوى .اسةةةتخدمت الدراسةةةة
الحالية المنهج الوففي
 )6اسةةةتخدمت دراسةةةة (العفةةةوان  )0220،لداة للبحةةةث اسةةةتبان تألفةةةت علةةةى
تفنيف بلوم لتحديد الوزن النسبي لمجاالت المحتوى لكتاب اإلحياء  .إمةا
دراسة (عبد الرضةا )0226،اسةتخدم لداة االسةتبيان واحتةوت علةى لسةللة
كتب الجغرافية في ضوء لهداف المنهج .إما دراسةة ()Franklin,1982
السةةتبان مغلقةةة  .اسةةتخدمت الدراسةةة الحاليةةة اسةةتبان احتةةوت علةةى اسةةللة
وزارية للفف الساد االبتدالي لمادة الجغرافية
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 )2توفةةةلت دراسةةةة (العفةةةوان  )0220إلةةةى إن تفةةةنيف بلةةةوم يحةةةدد الةةةوزن
النسةةةةبي لمجةةةةاالت المحتةةةةوى الكتةةةةاب اإلحيةةةةاء وتحديةةةةد الةةةةوزن النسةةةةبي
لمستويات التقويم للمجال المعرفةي ويجةاد فةدق المحتةوى وذلةك بمقارنةة
جةةدول الموافةةفات المتوقةةع لألسةةللة  .إمةةا دراسةةة (عبةةد الرض ةا)0226،
جةةاءت النتةةالج الدراسةةة كمةةا يةةأتي حظيةةت لسةةللة التةةذكر بنسةةبة ()%60
وحظيةةت لسةةللة الفهةةم بنسةةبة ( )%99،5وحظيةةت لسةةللة التطبيةةق بنسةةبة
( )%505إما لسللة التحليل والتركيب والتقويم فأم تحضي بةأي نسةبة فةي
األسللة الكتاب خلت جميع األسللة مةن لي نسةبة تتعلةق بالمجةال الوجةداني
إن نسةةةةبة األسةةةةللة المتعلقةةةةة المجةةةةال الةةةةنف حركةةةةي كانةةةةت قليلةةةةة جةةةةدا
( )%9،119إما دراسة ( )Franklin,1982قد لظهرت النتةالج إن كتةب
الدراسةات االجتماعيةةة فةي الفتةةرتين تحتةوي نسةةبة عاليةة مةةن األسةللة التةةي
تقي المستويات الواطلة في المجةال المعرفةي مثةل تةذكر ،اسةتيعاب ،وان
كتب الفترة الثانية تحتوي لسللة لمستويات الواطلة في تفةنيف بلةوم لكثةر
من الفترة األولى .
االفادة من الدراسات السابقة :
ت رى الباحثة ان جميةع الدراسةات السةابقة العربيةة منهةا واالجنبيةة كانةت مفيةدة
لها في دراستها هذه فقد افادة الباحثة من اجراءتها واهدافها وكيفية استخراج الفةدق
والثبات ممةا سةاعدها علةى تعميةق الخلفيةة العلميةة وفةياغة اهةداف بحثهةا واسةتخدام
الوسالل االحدث .
المبحث الثالث
منهجية البحث وإجراءاته
يتناول هذا الففل وففا لمنهجية البحةث  ،واإلجةراءات التةي اتبعتهةا الباحثةة
لتحقيةةق هةةدف البحةةث ،وشةةملت الخطةةوات وفةةفا لمجتمةةع البحةةث والعينةةة المختةةارة ،
واألدوات التةةةي اسةةةتعملت وكيفيةةةة إعةةةدادها ،ولسةةةلوب تطبيقهةةةا فةةةي جمةةةع البيانةةةات،
والوسالل اإلحفالية التي اعتمدت عليها الباحثة في عرض النتالج .
أوالا /منهج البحث :
لما كان البحث الحالي يهدف إلةى ((تقةويم لسةللة االمتحانةات الوزاريةة العامةة
لمادة الجغرافية للفف الساد االبتدالي على وفةق مسةتويات بلةوم المعرفيةة )) فةان
اختيةةار المةةنهج المناس ةب لتحقي ةق ذلةةك هةةو المةةنهج الوفةةفي اذ إن البحةةوث الوفةةفية
تهةةدف إلةةى وفةةف ظةةواهر لو إحةةداث لو لشةةياء معينةةة ،وجمةةع المعلومةةات والحقةةالق
والمالحظات عنها ،وتقرير الحاجة مثلما توجد عليهةا فةي الواقةع  .فضةال عةن تقريةر
ما ينبغي ان تكةون علية األشةياء والظةواهر فةي ضةوء قةيم ومعةايير معينةة ،واقتةرا
الخطوات واألساليب التي يمكن ان تتبع للوفول إلى الفةورة التةي ينبغةي إن تكةون
عليها الظاهرة( .عبد الهادي ،1000،ص )2
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والن لسلوب تحليةل المحتةوى هةو احةد لنةواع الدراسةات المسةحية فةي المةنهج
الوففي الذي يشير الى مس الوثالق المادية كالكتب والدوريات ولسللة االمتحانات.
(فان دالين،0222،ص )902
ثانيا :إجراءات البحث
 )1مجتمع البحث وعينته
تالف مجتمع البحث الحةالي مةن لسةللة االمتحانةات الوزاريةة العامةة لمةادة الجغرافيةة
للفف الساد االبتدالي في محافظات العراق كافة .
اشةةتملت عينةةة البحةةث علةةى لسةةللة االمتحانةةات الوزاريةةة لمةةادة الجغرافيةةة للفةةف
الساد االبتدالي لخمسة سنوات دراسية ابتداء مةن العةام الدراسةي (1002ـة)1000
وللةدور األول  ،وقةةد بلةةغ مجمةةوع األوراق لالمتحانية ( )5اوراق  ،إمةةا عةةدد األسةةللة
( )6لسةةللة لكةةل سةةنة دراسةةية وكةةان مجمةةوع فةةروع األسةةللة وفقراتهةةا ( )21فرعةةا
وفقرة .
 )2أداة البحث
أ ) مصادر بناء األداة
اعتمدت الباحثة المجال المعرفي لتفنيف بلةوم لةثالث مسةتويات ( التةذكر ،الفهةم
،التطبيق) لداة لبحثها من خالل االطالع على األدب التربوي  ،والدراسات السةابقة ،
ذات الفةةلة بموضةةوع البحةةث الحةةالي وعرضةةت الباحثةةة األداة علةةى المختفةةين فةةي
العلوم التربوية النفسية وطرالق التدري  ،ومدر المادة .
ب) صدق أداة البحث
يعد فدق األداة شرطا لساسةيا مةن الشةروط التةي ينبغةي توافرهةا فةي األداة التةي
تعتمد عليها لي دراسة وفدق األداة يعني مقدرتها على قيا ما وضةعت مةن اجلة .
(داود ولنور،0220،ص )002
ان التأكةةد مةةن فةةالحية الفقةةرات مةةن حيةةث الفةةياغة والوضةةو والشةةمول فقةةد
اعتمدت الباحثة الفدق الظاهري ويعد الفةدق الظةاهري لفضةل وسةيلة للتحقةق مةن
فدق االختبار  ،حيث تم عرض األداة على عدد من الخبراء والمختفين في العلوم
التربوية والنفسية والقيا والتقويم وطرالق التدري البةالغ عةددهم ( )6الملحةق ()0
وطلةةةب مةةةنهم إبةةةداء لرالهةةةم ومقترحةةةاتهم حةةةول وضةةةو األسةةةللة الوزاريةةةة وذلةةةك
لالسترشاد بةررالهم ومقترحةاتهم  ،وقةد لخةذت الباحثةة بمةا اقترحة الخبةراء  ،وبعةدها
لفبحت األداة فادقة ويمكن االعتماد عليها في عملية تحليل األسللة .
ثالثا :خطوات تحليل األسئلة
اتبعت الباحثة في تحليل األسللة الخطوات اآلتية :
)0قراءة األسللة واإلجابة عنها .
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)1تحليل األسللة على وفق المستويات المعرفية الثالث وهي (تذكر ،فهم،تطبيةق)
لتفنيف بلوم .
رابعا :ثبات التحليل
يجب إن تتفف لي لداة بحث في قيا ظةاهرة مةا بالثبةات لكةي يمكةن االعتمةاد
عليها الن الثبات من المفاهيم األساسةية فةي القيةا ،ويتعةين تةوافره فةي القيةا لكةي
يكون فالحا لالستعمال ( .اإلمام وآخرون  ،0220،ص )029
ويتم الحفول على الثبات من خالل اتفاق الباحثة مع نفسها عبر الةزمن لمةدة
( )10يوما وذلك باعادة االختبار .
خامسا :الوسائل اإلحصائية
لتحقيق هدف البحث استخدمت الباحثة الوسالل إحفالية اآلتية :
 )0النسبة الملوية
 )1التكرار
 )9معادلة ( )Cooperإليجاد معامل الثبات
عدد مرات االتفاق
معامل الثبات = __________________________________
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات
(المفتي،0222 ،ص)6
المبحث الرابع
عرض النتائج وتفسيرها :
يتضمن هذا الففل عرضا وتفسيرا للنتالج التي توفلت إليها الدراسة تحقيقةا
لهةةدفها فةةي (تقةةويم األسةةللة لالمتحاني ة الوزاريةةة لمةةادة الجغرافيةةة للفةةف السةةاد
االبتدالي على وفق مستويات لبلوم المعرفية )
وقد تبين من خالل تحليل األسللة الوزارية لعينة البحث إن لتركيز األكثر
انفب على المستويات األولى من تفنيف بلوم المعرفي كما بمبين في الجدول
متوسط التكرارات والنسب الملوية لألهداف المعرفية التي اشتملت عليها لسللة
االمتحانات الوزارية من عام ( )1002ولغاية عام ( )1000للدور األول .
مستويات بلوم
المعرفية
متوسط التكرارات
النسبة الملوية

تذكر

فهم

تطبيق

10
%22،60

06
%92،02

6
%02،12

تحليل األسئلة :
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بلةةغ المجمةةوع الكلةةي لألسةةللة لالمتحانيةة المحللةةة ( )21سةةؤاال وكانةةت هةةذه
األسللة ضمن المستويات الدنيا من تفةنيف بلةوم (التةذكر  ،الفهةم ،التطبيةق ) إذ كةان
عةةدد لسةةللة مسةةتوى التةةذكر ( )10سةةؤاال ،وعةةدد لسةةللة مسةةتوى الفهةةم ( )02سةةؤاال ،
وعدد لسللة مستوى التطبيق ( )6سؤاال  ،وهي موزعة على األسللة الوزاريةة خةالل
الخمسة سنوات (1002ـ )1000التي تضمنتها عينة البحث .
تفسير النتائج :
بعد عرض نتالج تحليل األسةللة لالمتحانية الوزاريةة لمةادة الجغرافيةة للفةف
الساد االبتةدالي علةى وفةق تفةنيف بلةوم ويتضة إن الغالبيةة العظمةى مةن األسةللة
كانت من مسةتوى التةذكر وفةي جميةع األسةللة خةالل الخمسةة سةنوات حيةث بلةغ عةدد
األسةللة فةةي مسةةتوى التةةذكر ( )10سةةؤاال بنسةةبة ( )%22،60وهةةي نسةةبة عاليةةة جةةدا
مقارنة مع لسللة مستوى الفهم التي بلغت نسةبتها ( )%92،02وكةذلك نسةبة التطبيةق
وعددها ( )6وهي اقةل نسةبة فةي المسةتويات حفةلت علةى ( )%02،12وهةي نسةبة
ضعيفة جدا وذا يدل على إن األسللة ال تغطةي جميةع مسةتويات بلةوم المعرفيةة لةذلك
اسةةتخدمت الباحثةةة الداللةةة اإلحفةةالية لهةةذه الفةةروق كانةةت الوسةةالل االحفةةالية هةةي
النسبة الملوية والتكرارات ومعادلة ( )Cooperلحساب المسةتويات الثالثةة لتفةنيف
بلوم (التذكر  ،فهم ،تطبيق ) إن تركيز األسللة على مستوى التذكر فقط وبهذه النسبة
العاليةةة جةةدا لةة األثةةر الكبيةةر فةةي جعةةل األسةةللة مةةن النةةوع التقليةةدي (.لسةةللة تةةذكر
واسةةترجاع المعلومةةات ) والتةةي تقتفةةر علةةى قيةةا التحفةةيل فقةةط بةةل وتةةؤدي إلةةى
تفنيف مفهوم التحفيل الدراسي ( .مؤمني ،0222،ص)902
وبذلك فان هذه األسللة تجعل االمتحان من النوع التقليدي .
االستنتاجات :
من خالل عرض النتالج توفلت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية .:
 )0تركيز لسللة االمتحانات الوزارية لمةادة الجغرافيةة للفةف السةاد االبتةدالي
خةةالل السةةنوات الخمسةةة مةةن (1002ـة )1000للةةدور األول علةةى المسةةتويات
المعرفية الدنيا مةن تفةنيف بلةوم وبشةكل خةاص علةى مسةتوى (التةذكر) دون
المستويات المعرفية الدنيا ( التذكر ،الفهم ،التطبيق)
 )2كةةةان تركيةةةز األفكةةةار التةةةي تضةةةمنتها األسةةةللة االمتحانةةةات الوزاريةةةة لمةةةادة
الجغرافية للفف الساد االبتدالي على مستوى الفهم لوال ثم مستوى التةذكر
اوال ومستوى التطبيق في حين لم ترد لي فكرة مةن المسةتويات العليةا (تحليةل
،تركيب ،تقويم )
 )4إن تركيز األسللة لالمتحاني علةى مسةتوى واحةد فقةط مةن مسةتويات بلةوم فةي
المجةةةال المعرفةةةي وهةةةو مسةةةتوى (التةةةذكر) يعةةةود التالميةةةذ علةةةى نمةةةط واحةةةد
فقط من األسللة وكلما يتغير هذا النمط اخفق التلميذ في اإلجابة عن السؤال
التوصيات :
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في ضوء نتالج البحث توفي الباحثة بما يأتي :
 )0ضرورة قيام وزارة التربية لتحقيق الموازنة في المستويات المعرفيةة لألسةللة
لالمتحاني في مادة الجغرافية للفف الساد االبتدالي .
 )2ينبغةةةي اعتمةةةاد المسةةةتويات المعرفيةةةة عنةةةد وضةةةع األسةةةللة الوزاريةةةة لمةةةادة
الجغرافية للفف الساد االبتدالي وتوظيفها توظيفا دقيقةا يتناسةب مةع لفكةار
محتوى المادة .
خامسا  :المقترحات
بعد استكمال البحث اقترحت الباحثة االتية :
 )0تقةةويم المسةةتويات المعرفيةةة ألسةةللة االمتحانةةات الوزاريةةة فةةي ضةةوء تحليةةل
األسللة الوزارية لمادة الجغرافية للفف الساد االبتدالي .
 )2تقةةةويم المسةةةتويات المعرفيةةةة لألسةةةللة الوزاريةةةة لالمتحانيةةة للمةةةواد الدراسةةةية
األخرى للفف الساد االبتدالي .
 )4القيام بدراسة لمعرفة الفعوبات التي تعيق تضمين مستويات بلةوم المعرفيةة
العليا (التحليل ،التركيب ،التقويم ) في األسةللة لالمتحانية ولمختلةف المراحةل
الدراسية .
المصادر :
* القران الكريم
0ـةة لبةةو جاللةةة  ،فةةبحي حمةةدان ،اتجاهةةات معافةةرة فةةي التقةةويم التربةةوي وبنةةاء
االختبارات وبنوك األسللة .ط ،0مكتبة الفال للنشر والتوزيع الكويت 0222،م.
1ـ ابن منظور ،لبو الفضل جمال الدين ،محمد بةن مكةرم ،لسةان العةرب مةادة سةأل ،
المجلد الحادي عشر  (،بيروت :داؤها،ت /د) .
9ـ اإلمةام ،مفةطفى محمةود ،وآخةرون ،التقةويم والقيةا ،ط،0دار الحكمةة للطباعةة
والنشةةر وزارة التعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةةي  ،كليةةة التربيةةة األولةةى العةةراق بغةةداد
0220.،
2ـ لللقاني ،احمد حسين ،وعةودة عبةد الجةواد لبةو سةنية  ،لسةاليب تةدري الدراسةات
االجتماعية ،مؤتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ألردن نعمان.0220،
5ـ بلوم بنيامين وآخرون ،ترجمة محمد لمين المفتي وآخرون ،نظام تطبيق األهةداف
التربويةةة ،تفةةنيف الغايةةات التربويةةة فةةي المجةةال المعرفةةي ،القةةاهرة ،مطةةابع المكتةةب
المفري الحديث 0229،م.
6ـ داود،عزيز حنا،ولنوار حسين غيد الرحمن ،مناهج البحث التربوي ،جامعة بغةداد
.0220،
2ـ جامل ،عبد الرحمن عبد السالم ،طرالق التدري العامة ومهارات تنفيذ وتخطةيط
عملية التدري ،ط،1دار المناهج للنشر ،عمان األردن 1000،م.
2ـ جمهورية العراق وزارة التربية ،المؤتمر التربوي السابع ،مطبعةة وزارة التربيةة
رقم (، )0بغداد 0220،م.
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2ـةةةةة حمةةةةةدان ،محمةةةةةد زيةةةةةاد ،تقيةةةةةيم الطالةةةةةب ،لسسةةةةة تطبيقاتةةةةة ،ط،0دار العلةةةةةم
للماليين،بيروت اب0220.
00ـ الخطابية،عبد هللا،استخدام األسللة داخل الغرفة الففية 02220،م
00ـةةة عبةةةد الرضةةةا ،نجةةةدت عبةةةد الةةةرءوف ،تقةةةويم لسةةةللة كتةةةب الجغرافيةةةة للمرحلةةةة
المتوسةةطة فةةي ضةةوء لهةةداف ونةةواتج التعلةةيم ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،كليةةة
التربية ـجامعة بغداد0226،م.
 01ـ عالم ،فال الدين محمةود ،القيةا والتقةويم التربةوي فةي العمليةة التدريسةية ،
كلية التربية ،جامعة األزهر،دار المسيرة ،للنشر والتوزيع ،األردن 1002،م
09ـ عودة ،احمد،القيا والتقويم في العملية التدريسية ،كلية العلوم التربوية ،جامعة
اليرموك ،دار األمل للنشر والتوزيع ،األردن0222،م.
02ـةةة عيسةةةوي ،عبةةةد الةةةرحمن محمد،مشةةةكلة التقةةةويم فةةةي التعلةةةيم الجةةةامعي لسةةةبابها
ولساليب عالجها ،مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد(0225. )5
05ـ فان دالين ،دير للؤلدي،مناهج البحث التربوي فةي التربيةة وعلةم الةنف ،ترجمةة
محمد نبيل نوفل ،وآخرون ،ط،9مكتبة النجلوا المفرية القاهرة0222،م.
06ـة المفتةةي ،محمةد لمةةين ،سةلوك التةةدري  ،مؤسسةة الخلةةيج العربةي للنشةةر مطبعةةة
نهضة مفر02222،م
02ـ للنجفي ،محمد لبيب،التربيةة لفةولها ونظرياتهةا العلميةة ،المطبعةة الثانيةة ،عةالم
الكتب ،القاهرة 0229،م
02ـةة نادية،حسةةين يون ،تقةةويم األسةةللة لالمتحانيةة للفةةف الخةةام العلمةةي لمةةادة
اإلحياء ،بغداد،جامعة بغداد ،كلية التربية،رسالة غير منشورة 0220،م
19- Cairn Arthur A. and Robert, Bound, ''Teaching Science
Through Discovery" 3rd, ed,1975.
20- Franklin . Doris Mari An Analyst sis of question in the
sixth grade social studies Text books "In dissert faction Abstract
in tern action al " viol , 42,No.8,fed, 1981.
ملحق()1
بسم هللا الرحمن الرحيم
جامعة ديالى
كلية التربية األساسية
قسم اإلرشاد التربوي
الدراسات العليا  /ماجستير
استطالع لراء الخبراء بشان فالحية تحليل المحتوى لألسللة
الوزارية في ضوء تفنيف بلوم المعرفي
األستاذ الفاضل .....................................المحترم
- 444 -

زينة حسن توفيق جاسم

العدد الحادي والخمسون  .مجلة الفتح  .ايلول لسنة 2102

تةةروم الباحةةث إلةةى إجةةراء دراسةةتها الموسةةومة بةةـ (تقووويم أسووئلة االمتحانووات
الوزاريووة العامووة لمووادة الجغرافيووة للصووف السووادل االبتوودائي علو وفووق مسووتويات
أبلوم المعرفية) ولما نعهد فيكم من الكفاية والدراية والدقة وسعة في العلةم واالطةالع
نرفةةق لكةةم طيةةا االسةةللة االمتحانةةات الوزاريةةة للفةةف السةةاد االبتداليةةة فةةي مةةادة
الجغرافية للسنوات (1002ـةـ  )1000للةدور االول  ،يرجةى ابةداء لرالكةم فةي تمثيةل
كل فقرة من فقرات االسللة للمستويات المعرفية القرين لها .
ولكم الشكر واالمتنان
الباحثة
زينة حسن توفيق
الفقرات
)0

)1

)9

تحتاج
غير
تقويم لسللة االمتحانات الوزارية لمادة
إلى
المستويات فالحة
فالحة
الجغرافية للفف الساد االبتدالي للعام
تعديل
المعرفية
1006/ـ 1002م الدور األول
عرف خمسا مما يأتي)0 :المقيا
)1مدينة البفرة  )9البنجر  )2التجار
ة الداخلية  )5سدة الهندية  )6بادية
الجزيرة
علل ربعة مما يأتي :
0ـنستعمل للوان وخطوط ونقاط ورموز
متعددة في الخرالط
1ـ يعد النقل المالي في شط العرب مهما
9ـ لعب العراق دورا هما في التاريخ
خالل مختلف العفور
2ـ الريا الجنوبية الشرقية يكثر هبوبها
على العراق شتاءا تكون عادة رطب
5ـ يختلف النبات الطبيعي في العراق من
منطقة إلى لخرى
لمال الفراغات اآلتية بما يناسبها
0ـ مركز محافظة المثنى مدينة ......
ومركز محافظة دهوك مدينة........
1ـ توجد فناعة األدوية في محافظة
.........
9ـ في محافظة  .......يقع مفيف
شقآلوة
2ـ يدخل الكبريت في فناعات متعددة
منها ........
5ـ تربى الخيول والحمير والبغال
الستعمالها في المناطق  ........لو في
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فهم

تذكر
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 .....وكذلك في األرياف

تذكر

ا)ما فوالد المنطقة المتموجة
ب)ما لهمية الزراعة في بلدنا

الفقرات

تقويم لسللة االمتحانات الوزارية لمادة الجغرافية للفف
الساد االبتدالي للعام 1002/ـ1002م الدور األول

عرف خمسا مما يأتي
0 )0ـ عكاشات 9ـ القرية 9ـ الرزاز 2ـ جبال زاكرو
المقيا الخطي 6ـ نباتات الحشالش القفيرة

- 444 -

المستويات
المعرفية

فهم

5ـ تذكر

فالحة

)6

تطبيق

غير فالحة

)5

ب) اذكر بالتففيل حقول النفط في
العراق وماذا تشمل هذه الحقول
ضع عالمة (ف ) إمام العبارات
الفحيحة وكلمة (خطا) إمام العبارات
الخاطلة وفح الخطأ لخمس مما يأتي
0ـ يقع سد حديثة على نهر العظيم
1ـ ينبع نهر دجلة من تركيا جنوب غرب
منابع نهر الفرات
9ـ إن سكان العراق ينتشرون في إنحال
ويكثرون في السهل الرسوبي ويقلون
في الهضبة الغربية
2ـ تنتشر زرع القم بكثرة في جنوب
العراق
5ـ يشير اللون البني الغامق إلى
االرتفاعات األكثر من 1000م فوق
مستوى البحر

تذكر

تحتاج الى
تعديل

)2

ل) ارسم خارطة العراق وعين عليها
(مدينة الكوة ـ رافد للزاب األسفل ـ تالل
حمرين ـ اتجاه الريا الجنوبية الغربية ـ
عكاشات ـ بحيرة الثرثار )

تطبيق
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ب)عدد خمسة من مقومات الفناعة

فهم

فهم

تطبيق

علل لربعا مما يأتي
0ـ إقامة السدود في الممرات الجبلية الضيقة التي تمر
فيها األنهار
1ـ ترتفع درجة الحرارة في بالدنا كلما تقدمنا من الشمال
 )1إلى جنوب
9ـ تعد الواحات من لهم مظاهر توفير المياه في المناطق
الفحراوية
2ـ تنوع الزراعة وتنويع المحافيل الزراعية في العراق
5ـ قلة انتشار السكان في الهضبة الغربية
لمال الفراغات اآلتية بما يناسب
0ـ تستخدم إال لون في الخرالط الطبيعية حيث إن اللون
 .....يشير ى البحار
1ـ العراق من الدول المطلة على ........
9ـ بلدنا عبارة وادي واسع تحيط ب المرتفعات من لكثر
 )9جهات ويجري في نهر دجلة والفرات لذا يطلق علي
.......
2ـ النبات الذي ينمو من تلقاء نفس دون تدخل اإلنسان
في إنبات يسمى ......
5ـ الرز من الحبوب الفيفية التي يحتاج نموها إلى
كميات كبيرة من .......
ل) ارسم خريطة العراق موضحا عليها (سد دو كان ،
 )2مدينة كركوك  ،الهضبة الغربية

زينة حسن توفيق جاسم

تذكر

اجب عن فرعين مما يأتي
ل) ما الفوالد التي يمكن إن يحفل عليها البلد خالل
 )5السياحة واالفطياف
فهم
ب) يستثمر الكبريت في العراق من مفدرين ،اذكرهما
تذكر
ج) عدد فوالد الهضبة الغربية
اختر الجواب الفحي من بين القوا
0ـ يقع سد لحمرين على نهر (الزاب األعلى  ،العظيم ،
ديالى)
1ـ يقع حقل عين زالت النفطي في مدينة(الموفل ،
 )6البفرة  ،كركوك)
تذكر
9ـ يدخل نهر الفرات األراضي العراقية في مدينة (هيت
 ،القالم  ،راوية)
2ـ يقع وطننا العراق في القسم الجنوبي الغربي من قارة
(لسيا ،إفريقيا  ،لوربا)
فهم
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5ـ يبدل سقوط اإلمطار في بلدنا منذ ففل (الربيع ،الشتاء
،الخريف)

الفقرات

المستويات
المعرفية

2

لمال الفراغات اآلتية بما يناسبها :
0ـ الفناعات  .......وهي التي تعتمد على الخبرة
والعمل اليدوي الدقيق
1ـ يشير اللون  .........إلى السهول القليلة االرتفاع
5
9ـ تعد السياحة وسيلة لتعاف  ........وتقاربها
وهذا ل اثر في التطور الثقافي
2ـ تعاونت انهار دجلة والفرات والد جيل على
تكوين ..........
- 444 -

تذكر

فالحة

9

غير فالحة

1

تحتاج الى
تعديل

0

تقويم لسللة االمتحانات الوزارية لمادة الجغرافية
للفف الساد االبتدالية للعام 1002 /ـ 1002م
الدور األول
عرف خمسا مما يأتي
0ـ المناخ الفحراوي 1ـ نباتات ضفاف األنهار 9ـ
تذكر
عين التمر 2ـ المياه الجوفية 5ـ
الفناعات التحويلية 6ـ هجرة السكان
ضع كلمة (ف ) إمام العبارة الفحيحة وكلمة
(خطأ) إمام العبارة غير فحيحة
0ـ تنخفض درجة الحرارة في العراق كلما اتجهنا
نحو الجنوب
1ـ يسكن ربع سكان العراق تقريبا في محافظة
فهم
بغداد
9ـ تنتشر زراعة القم بكثرة في األقسام الشمالية
من البالد
2ـ يلتقي الفرات بدجلة عند مدينة الفاو
5ـ يطل وطننا العراق على الخليج العربي في
جنوب بساحل يبلغ طول ( )20كم
ل)عدد لهم الفناعات الكيماوية الموجودة في
تذكر
العراق
ب) يتعرض العراق لهبوب لنواع من الريا ،
تذكر
عددها.
ل) ارسم خريطة العراق موضحا عليها (سد
تطبيق
الموفل  ،حقول الرملية  ،منخفض الثرثار)
مدى تقدم الدولة فناعيا بمقدار
ب) يقا
فهم
ماتستهلك من الكبريت ،وض ذلك
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5ـ تتركز تربية  .........في جنوب العراق وخافة
في منطقة إالهوار والمستنقعات

علل اثنين مما يأتي :
ل) يعد النقل المالي من ارخص وسالل النقل
ب) النفط مادة لساسية اكتسبت دورا متعاظم
6
األهمية والخطورة بحيث لفب يمثل
عفب الحياة والتقدم
ت) االهتمام بزراعة السمسم

الفقرات

فالحة
المستويات
المعرفية
تذكر

فهم

 1اجب عن احد الفرعين
ل) ما فالدة المنطقة الجبلية في العراق ؟
ب) بمةةاذا يمتةةاز منةةاخ العةةراق ؟ ومةةا هةةي العوامةةل فهم
المؤثرة علي ؟
فهم
ج) ماهية االهوار ؟ وما فوالدها ؟
 9لمال الفراغات اآلتية بما يناسبها :
0ـ ا على قمة جبلية في قطرنا هي هلكرد فةي جبةال تذكر
..........
1ـ ة هنةةاك نوعةةان شةةالعان مةةن مقةةايي الرسةةم همةةا
المقيا الخطي والمقيا ...........
9ـةةةة النقةةةةل  ......لسةةةةهل وارخةةةةص وسةةةةالل النقةةةةل
التجاري
2ـةةة يتمثةةةل منةةةاخ  ......فةةةي المنطقةةةة الشةةةمالية مةةةن
قطرنا
5ـ يطل وطننا العراق على  .....في جنوبة بسةاحل
يبلغ طول ( )60كم
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غيرفالحة

 0عرف خمسا مما يأتي :
0ـ ة فةةناعة التكريةةر 1ـ ة طةةورو 9ـ ة المدينةةة 2ـ ة
التجارة الخارجية 5ـ عين زالت 6ـ دربن دخان

فهم

تحتاج إلى
تعديل

تقةةويم لسةةللة االمتحانةةات الوزاريةةة لمةةادة الجغرافيةةة
للفةةف السةةاد االبتةةدالي للعةةام1002 /ـةة 1000م
الدور األول

تذكر
فهم
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تطبيق

 2ل) ارسم خريطة العراق موضحا عليها ما يأتي :
0ـ الريا الجنوبية الشرقية 1ـ محافظة النجةف
9ـ حقول نفط خانقين 2ـ محافظة فال الدين
5ـ عكاشات
فهم
ب) كيف نطور الثروة الحيوانية في قطرنا
ضةةع كلمةةة (فةة ) إمةةام العبةةارة الفةةحيحة وكلمةةة تذكر
(خطأ) إمام العبارة الخاطلة وفح الخطأ إن وجد
0ـ يستثمر الكبريةت فةي العةراق مةن مفةدرين همةا
رواسب الكبريت والغاز الطبيعي
1ـ تنتشر الحشالش القفيرة في المنطقة المتموجة
9 5ـةة تكثةةر زراعةةة الةةرز فةةي المنطقةةة الشةةمالية مةةن
العراق
2ـ تسةتخدم األلةوان فةي الخةرالط الطبيعيةة حيةث ان
اللون األخضر يشير إلى البحار والمحيطات
5ـةة يقةةع العةةراق فةةي الجةةزء الشةةمالي الشةةرقي مةةن
الوطن العراق
فهم
علل لربعا مما يأتي :
0 6ـ للعراق لهمية كبيرة في النقل الجوي .
1ـ تنوع المحافيل الزراعية في العراق .
9ـة لمدينةةة بغةةداد سةةم تاريخيةةة عظيمةةة ولهميةةة فةةي
الوقت الحاضر .
2ـ تحتاج الفناعة إلى رؤو لموال .
5ـكثرة السكان في السهول ووديان األنهار .
الفقرات

المستويات
المعرفية

فالحة

غير فالحة
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تذكر

تحتاج الى
تعديل

تقويم لسللة االمتحانات الوزارية لمادة الجغرافية
للفف الساد االبتدالي للعام 1000/ـ1000م
الدور األول
لمال الفراغات اآلتية بما يناسبها :
0ـ يتمثل مناخ  .......في المنطقة المتموجة من
بلدنا
1ـ لكي تستمر الفناعة البد لها من  ........محلية
وعربية وعالمية لتفريف منتجاتها
9 0ـ تكثر رواسب الفوسفات في الهضبة الغربية من
العراق بين القالم والرطبة في منطقة ........
2ـ يعتمد سكان القرى في حياتهم على ..........
5ـ لشدة االنحدار في بعض مجاري األنهار في
المنطقة الجبلية تسقط المياه من المرتفعات مكونة
.........
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1

9

2

5

6
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عرف لربعا مما يأتي:
0ـ الذرة 1ـ البليغ 9ـ الميزان التجاري 2ـ تذكر
الفناعات التحويلية 5ـ الحياة الغير مستقرة
ل) ارسم خريطة العراق موضحا عليها ما يأتي :
9ـ تطبيق
1ـ مدينة بعقوبة
0ـ بحيرة الرزاز
5ـ مدينة
الهضبة الغربية 2ـ سد دربن دخان
الحلة
ب) يمكن تقسيم المحافيل الزراعية إلى ثالثة تذكر
مجموعات عددها .
اختر اإلجابة الفحيحة من بين القوا .
0ـ بغداد عافمة العراق منذ لكثر من ........
(500سنة 0000 ،سنة 1000 ،سنة )
1ـ يكثر هبوب الريا الجنوبية الشرقية في ففل
( ......الربيع  ،الضيف  ،الشتاء)
9ـ ينقل النفط الخام من اآلبار إلى الموانئ بواسطة فهم
( ..........السيارات  ،األنابيب  ،البواخر)
(
2ـ تتركز فناعة األدوية في محافظة ......
بابل  ،ديالى  ،فال الدين )
5ـ تقع مدينة السليمانية في سهل ( .........شهر
زور  ،السند  ،رانية )
اجب عن احد الفرعين
فهم
ل) تحقق الفناعات فوالد كثيرة .وضحها .
ب) للسياحة واالفطياف في بلدنا لهمية كبيرة.
تذكر
وضحها بنقاط .
ل) عدد مميزات المنطقة المتموجة في وطننا العراق

تذكر

ب) يختلف النبات الطبيعي في بلدنا من منطقة الى
لخرى ويمكن تقسيم إلى لنواع .عدد هذه األنواع

فهم
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ملحق()2
اسما الخبراء المحكمين
ت
0

1
9
2

5

اللقب
العلمي

اسم الخبير

التخفص

الجامعة

ل.د

عبد الرزاق عبد هللا زيدان

طرالق تدري
التاريخ

جامعة ديالى
/كلية التربية

ل.د

لسماء كاظم فندي

طرالق تدري
لغة عربية

جامعة ديالى
/كلية التربية
االساسية

ل .م  .د خالد جمال حمدي

طرالق تدري
التاريخ

جامعة ديالى/
كلية التربية

ل.م.د

منى خليفة عبجل

طرالق تدري
جغرافية

جامعة ديالى
 /كلية التربية

ل.م.د

سلمى مجيد حميد

طرالق تدر
الجغرافية

جامعة ديالى
/كلية التربية

6
ل.م.د

طرالق تدري
جغرافية

علي موحان
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جامعة
بغداد/كلية
التربية
مستنفري

