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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء اخل�صائ�ص الفنية للأ�سئلة التقوميية الواردة يف
كتب الرتبية الإ�سالمية لل�صفوف الأول والثاين والثالث الأ�سا�سي يف الأردن ،ومت تطوير
بطاقة حتليل للأ�سئلة التقوميية مكونة من ( )6جماالت رئي�سة يتفرع عن كل جمال
منها عدد من امل�ستويات الفرعية ،ومت ا�ستخدامها يف حتليل كتب الرتبية الإ�سالمية
لل�صفوف الثالثة وعددها �ستة كتب ،وبلغ عدد الأ�سئلة التي مت حتليلها لل�صف
الأول � 140س�ؤاال ً وللثاين � 204أ�سئلة وللثالث � 161س�ؤاالً .وقد بينت نتائج الدرا�سة
�أنه من حيث النواجت التي يقي�سها ال�س�ؤال ف�إن الأ�سئلة تركز على املجال املعريف
بدرجة كبرية ،ومن حيث امل�ستوى املعريف لل�س�ؤال كان الرتكيز على م�ستوى التذكر،
وبخ�صو�ص �شكل ال�س�ؤال فقد توزعت الأ�سئلة على الأ�شكال املختلفة يف ال�صفوف
الثالثة بحيث ركزت على الأ�سئلة املقالية و�أ�سئلة االختيار من متعدد ،ومن حيث
ال�صياغة اللغوية فقد كانت عموما ً وا�ضحة ،ومن حيث مالءمتها للم�ستوى ال�صفي
فقد كانت مالئمة� ،أما من حيث �شيوع الن�شاط و�ألفته فقد كانت غالبية الأ�سئلة
تقليدية و�شائعة ،وفيما يتعلق بت�أثري اختالف امل�ستوى ال�صفي يف اخل�صائ�ص الفنية
للأ�سئلة لوحظ عدم ا�ستقاللية توزيع التكرارات مل�ستويات اجلوانب الآتية :النواجت التي
يقي�سها ال�س�ؤال ،وامل�ستوى املعريف لل�س�ؤال ،و�شكل ال�س�ؤال ،و�شيوع ال�س�ؤال و�ألفته،
مما ي�شري �إىل وجود ارتباط بني هذه اجلوانب ومتغري ال�صف ،وتو�صي الدرا�سة باالهتمام
بامل�ستويات العليا من املجال املعريف ،وتنويع �أ�شكال الأ�سئلة ب�صورة متوازنة.
الكلمات املفتاحية :الأ�سئلة التقوميية ،اخل�صائ�ص الفنية ،كتب الرتبية الإ�سالمية ،احللقة
الأ�سا�سية الأوىل.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/6/20 :م
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Abstract
This study aimed at investigating the technical characteristics of the questions contained in the books of Islamic education for grades I, II and III in Jordan. An analysis instrument has been developed, it consisted of (6) domains,
each has a number of subordinate levels, it was used in the analysis of Islamic
education books. The number of questions that have been analyzed was 140
questions for the first grade, 204 questions for the second grade, and 161 questions for the third grade. The study found that in terms of outcomes measured,
the questions focus on the cognitive domain. and in terms of cognitive level of
question, the focus was on the level of knowledge and remembering. Regarding the form of questions, the questions were divided on the different forms,
but they focus on the essay questions and multiple choice questions. In terms
of the question language they were generally clear, and about their suitability
for the grade level they were appropriate, but in terms of the prevalence of
activity and familiarity, the majority of questions were traditional; with regard
to the impact of difference of grade level in the technical characteristics of the
questions it was noted that there is dependence of the distribution of frequencies to levels of the following aspects: outcomes measured by the question, the
cognitive level, the form of the question, and the prevalence of the question
and familiarity. Based on the results paying attention to the higher levels of
cognitive domain, and diversify the forms of questions in a balanced manner.
Key words: evaluation questions, technical characteristics, books of Islamic Education, first basic cycle.
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املقدمة

تلقى الكتب املدر�سية اهتمام الباحثني واملربني يف العديد من البلدان ،ويف املواد الدرا�سية

املختلفة وامل�ستويات التعليمية املتنوعة ،فقد �أظهرت العديد من هذه الدرا�سات �أن الكتب
املدر�سية لها ت�أثري كبري ورئي�س يف عمليتي التعليم والتعلم ،فقد كانت نتائج هذه الدرا�سات

خالل العقود الثالثة الأخرية متفقة �إىل حد كبري يف نتائجها حول دور الكتاب املدر�سي يف

تعزيز عمليتي التعليم والتعلم ،مع وجود فروق �صغرية ن�سبيا وفقا مل�ستوى ال�صف واملو�ضوع
الدرا�سي (.)Davila & Talanqer, 2009

وتعد الكتب املدر�سية دعامة �أ�سا�سية للتعليم يعتمد عليها كل من املعلم واملتعلم
ّ

يف داخل ال�صف ،وملا كانت هذه الكتب من �أكرث العنا�رص الرتبوية ت�أثرياً ،ف�إن الأمر ي�ستدعي

الوقوف من حني لآخر ملراجعتها والتحقق من كفايتها ومالءمتها يف �ضوء امل�ستجدات الرتبوية
واالجتماعية .ومن بني املكونات املختلفة للكتاب ،فقد تو�صلت الدرا�سات والأبحاث �إىل �أن

هنالك عالقة قوية بني م�ستوى الأ�سئلة املعرفية الواردة يف الكتاب وم�ستوى تفكري الطلبة،
مبعنى �أن الأ�سئلة التي حتتاج من الطلبة �إىل حتليل املعلومات �أو تركيبها �أو �إ�صدار �أحكام

حولها� ،أو �إيجاد عالقة ذات معنى بني الظواهر املختلفة تعمل ب�شكل وا�ضح على ت�سهيل
ممار�سة الطالب ملهارات التفكري العليا �أكرث من جمرد ا�ستدعائه لها ،وتعد الأ�سئلة التي

يتم �إدراجها يف الكتب املدر�سية �أداة تقوميية وكذلك تعليمية ،ملا لها من �أثر كبري يف حتقيق

النتاجات التعلمية املن�شودة� ،إال �أن درجة الفائدة املتحققة من هذه الأ�سئلة تعتمد على عدد

من العوامل ،مثل :عدد تلك الأ�سئلة وكفايتها ،و�أ�س�س اختيارها ،وكيفية ا�ستخدامها من
حت�سن من فهم الطلبة للمحتوى،
قبل املعلمني .وعموما ً يتفق املربون على �أن هذه الأ�سئلة
ّ

وت�ساعدهم على الرتكيز على املعلومات املهمة ،وحتفزهم على ممار�سة مهارات حل امل�شكالت،
كما �أنها توجه الطلبة لتبني ا�سرتاتيجيات تعلمية منا�سبة لهم ،وت�ساعدهم على االحتفاظ

باملعلومات ومراجعتها عند احلاجة وا�ستعدادا ً لالختبارات (.)Jo, 2007

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
فالأ�سئلة التي تعقب الدرو�س املختلفة تعد �إحدى املكونات الأ�سا�سية التي تت�ضمنها

من �أجل التلخي�ص ،وتنظيم املراجعة ،والتثبت من ا�ستيعاب جوانب الدر�س ،واكت�ساب �أفكار

تعلُّمية جديدة ،وممار�سة التقومي الذاتي من خاللها ،فهذه الأ�سئلة تعد من الأمور املهمة
التي ي�ستعني بها املعلم واملخت�صون للحكم على جودة الكتاب املدر�سي وقدرته على ترجمة

�ض ِّمن ا�ستمارة تقومي
الأهداف املحددة له؛ بغية تقوميه وتطويره ،ولذلك ف�إن اجلهات الرتبوية ت ُ َ
الكتاب املدر�سي و�أدلته فقرات عديدة تتعلق بالأ�سئلة التقوميية للتعرف �إىل كفايتها ،وتنوعها،
و�شمولها ،وتوازنها (العيا�رصة.)2004 ،

وت�ؤدي الأ�سئلة دورا ً
مهما يف عمليات التعليم والتعلم لأن م�ستوى حت�صيل الطلبة
ّ

وانخراطهم يف العملية التعليمية التعلمية يعتمدان على �أنواع الأ�سئلة و�صياغتها
وا�ستخدامها ،وقد �أ�شارت نتائج العديد من الأبحاث �إىل �أن الأ�سئلة التقوميية هي من �أف�ضل
�أدوات الت�شخي�ص مل�ساعدة الطالب على التغلب على مواطن ال�ضعف لديه ،وحفز منوه

املعريف (.)Adedoyin, 2010

وت�شري ال�سويدي (� )1992إىل �أن �أ�سئلة الكتاب وتدريباته ت�ساعد الطلبة يف تقومي تعلمهم،

وتفيد املعلم يف حتديد امل�ستوى املرغوب فيه من تدري�سه املنهج ،وتعرفه حدود املو�ضوعات
التي يقوم بتدري�سها ،واختيار اخلربات التعليمية الأخرى املنا�سبة ،و�إعداد �أ�ساليب التقومي
املالئمة ،كما توفر على املعلم واملتعلم عناء البحث والدرا�سة يف املراجع املتعددة التي رمبا ال

يجدان الوقت الكايف لالطالع عليها ب�شكل دائم.

ومن امل�سلم به �أن التعلم يف ال�صغر كالنق�ش يف احلجر ،فتعد �سنوات الطفولة من �أهم

�سنوات التطور والنمو؛ لأن النمو الإن�ساين يف مراحله الأوىل ما هو �إال عملية تفجري لطاقات

الطفل وقدراته ،و�أن تلك املراحل هي �أن�سب املراحل لبداية تعليم املهارات واكت�ساب اخلربات ،وقد

�أكدت البحوث والدرا�سات النف�سية والرتبوية على خطورة هذه املرحلة العمرية و�أهميتها يف بناء
الإن�سان وتكوين �شخ�صيته ،وحتديد اجتاهاته يف امل�ستقبل ،ومبحث الرتبية الإ�سالمية� ،ش�أنه �ش�أن

املباحث الدرا�سة الأخرى ،ي�ؤدي دورا ً كبريا ً يف تهذيب الفرد وتنميته وتربيته (الهاليل.)2008 ،

ً
حمكا لقيا�س مدى حتقق الأهداف واكت�ساب
ونظرًا لأهمية الأ�سئلة التقوميية باعتبارها

الطلبة للخربات التعليمية التعلمية ف�إن م�شكلة الدرا�سة ميكن �أن تتلخ�ص يف «اخل�صائ�ص

الفنية للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب الرتبية الإ�سالمية ل�صفوف احللقة الأوىل يف الأردن»،
�إذ �إن التعرف �إىل اخل�صائ�ص الفنية للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب الرتبية الإ�سالمية يعد
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يف الأردن ،من خالل حتديد جوانب القوة وال�ضعف ومدى حتقيقها ملتطلبات منهاج الرتبية

الإ�سالمية.

وقد حظي مو�ضوع الأ�سئلة التقوميية الواردة يف الكتب املدر�سية باهتمام عدد من

الباحثني ،ورمبا كانت معظم الدرا�سات التي وقعت بني يدي الباحثني قد طبقت على مباحث
�أخرى غري الرتبية الإ�سالمية وعدد قليل فقط �أجري على مادة الرتبية الإ�سالمية ،وفيما ي�أتي

عر�ض ملخ�ص لأبرز هذه الدرا�سات مرتبة يف حمورين :الأول :درا�سات تناولت الأ�سئلة التقوميية
يف كتب �أخرى غري كتب الرتبية الإ�سالمية ،والثاين :درا�سات تناولت الأ�سئلة التقوميية يف كتب

الرتبية الإ�سالمية ،مرتبة زمنيا ً من الأحدث �إىل الأقدم:

�أوالً :درا�سات تناولت الأ�سئلة التقوميية يف كتب �أخرى غري كتب الرتبية الإ�سالمية

�أجرى كل من ناكيبوغلو ويلديرر ( )Nakiboglu & Yildirir, 2010درا�سة هدفت �إىل

حتليل كتب الكيمياء يف املدار�س الرتكية ،وكذلك �أ�سئلة املعلم حول قوانني الغاز ،وتكونت

عينة الدرا�سة من � 456س�ؤاال ً حول قوانني الغازات املوجودة يف الكتب املدر�سية للكيمياء
ال�صف ال�سابع و� 264س�ؤاال ً من �أ�سئلة االمتحانات التي و�ضعها �سبعة معلمني من ثالث

مدار�س ،ومت ت�صنيف هذه الأ�سئلة �إىل ثالث فئات (ا�ستدعاء وتذكر ،وخوارزميات ،ومفاهيم)،
وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن معظم الأ�سئلة يف الكتب املدر�سية كانت ح�سابية ،و�أن لهذه

الأ�سئلة الواردة يف الكتب دورا ً يف ت�سهيل �أو ت�شجيع الطالب على فهم بع�ض اخل�صائ�ص
وال�سلوكيات الكيميائية .وعالوة على ذلك ،ف�إن معظم الأ�سئلة يف الكتب متثلت يف عدم

متكني الطلبة من تطوير فهم املفاهيم واكت�ساب املهارات املعرفية العليا ،على الرغم من
�أن النتائج بينت �أن معظم الأ�سئلة التي و�ضعها املعلمون كانت مفاهيمية ،وتبينت احلاجة
لدى املدر�سني ويف الكتاب املدر�سي ،للنظر يف الأ�سئلة عند �إن�شاء �أنواع الأ�سئلة املختلفة �أو

حتليلها يف جميع امل�ستويات التعليمية.

و�أجرى بابا و �سابرلي�س ( )Pappa & Tsaparlis, 2011درا�سة لتقومي الأ�سئلة الواردة يف

كتب الكيمياء ،وتكونت عينة الدرا�سة من ع�رشة كتب يف الكيمياء العامة ،ومت يف الدرا�سة

حتليل الأ�سئلة املتعلقة مبو�ضوع الروابط الكيميائية بني اجلزيئات ،وذلك من حيث ال�شكل

(�أ�سئلة مغلقة �أو مفتوحة ب�أ�شكالها املختلفة) ،وح�سب نوع املعرفة التي يتم اختبارها

(املعرفة التقريرية �أو الإجرائية) ،وقد مت تق�سيم الأ�سئلة يف �أربع فئات :الأ�سئلة امل�ستندة �إىل

الن�ص ،وت�ضم فئتني فرعيتني هما :الأ�سئلة املحددة ،و�أ�سئلة التفكري والبحث ،والفئة الثانية
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هي الأ�سئلة امل�ستندة �إىل املعرفة والإدراك ،وت�ضم ما ي�أتي :املعرفة كما عر�ضها امل�ؤلف،
من النوع مغلق الإجابة يفوق �إىل حد بعيد تلك الأ�سئلة من النوع املفتوح ،وب�شكل رئي�س
فئة الأ�سئلة ذات الإجابة الق�صرية ،ومعظمها تقي�س املعرفة التقريرية ،وهناك عدد �أقل من
الأ�سئلة تقي�س املعرفة الإجرائية ،كما كان هناك غياب كامل للأ�سئلة التي تقي�س املهارات
ما وراء املعرفية ،ومل يتم العثور على �أ�سئلة تتعامل مع العمليات التجريبية ذات ال�صلة

باملادة الدرا�سية.

و�أجرى �سويدان ( )2009درا�سة هدفت �إىل حتليل وت�صنيف الأ�سئلة الواردة يف كتاب اجلغرافية

لل�صف الأول الثانوي يف �سورية وفق م�ستويات بلوم املعرفية (تذكر ،وفهم ،وتطبيق ،وحتليل،

وتركيب ،وتقومي) ،وقام الباحث بت�صنيف الأ�سئلة التي تتطلب قدرات عقلية عليا ،وتلك التي
تتطلب قدرات عقلية دنيا ،ومتثلت عينة البحث يف الأ�سئلة الواردة يف كتاب اجلغرافية الطبيعية

املقرر على ال�صف الأول الثانوي يف مدار�س اجلمهورية العربية ال�سورية ،وكان من �أبرز النتائج
التي تو�صلت �إليها الدرا�سة :تركيز الأ�سئلة على امل�ستويات الدنيا من التفكري �إذ ح�صل

م�ستوى الفهم على ن�سبة قدرها  ،%60.24وخلت الأ�سئلة مما ميكن �أن ي�شري �إىل م�ستويات

التحليل والرتكيب� ،أما م�ستوى التقومي فح�صل على ن�سبة �ضعيفة ج ًدا هي .%0.86

و�أجرى املطيع ( )2009درا�سة هدفت �إىل تقومي �أ�سئلة كتب اللغة العربية للحلقة الأخرية

من التعليم الأ�سا�سي يف جمهورية اليمن يف �ضوء معايري االختبار اجليد ،ولتحقيق �أهداف

البحث مت ت�صميم �أداة لتقومي �أ�سئلة كتب اللغة العربية �ضمت معايري االختبار اجليد ،وتتكون

من  31معيارا ً موزعة على ثالثة حماور رئي�سة ،ومت حتليل �أ�سئلة الكتب وعددها � 6662س�ؤاال ً
موزعة على الأ�سئلة املقالية واملو�ضوعية والعامة ،وقد �أ�سفرت نتائج البحث احلايل عن الآتي:
هناك معايري مل تتوافر يف �أ�سئلة كتب اللغة العربية ،حيث ت�ساوي ن�سبة توافرها �صفراً،%

وعددها �أربعة معايري ،هي :ترتيب فقرات املقدمات ت�سل�سلياً ،وترتيب فقرات اال�ستجابات
هجائياً ،وجتنب التطابق التام يف فقرات القائمتني ،كما توافرت بع�ض املعايري بدرجة �ضعيفة

جدا ً وعددها �سبعة معايري ،منها :متكني التالميذ من تذوق الن�صو�ص الأدبية ،وا�شتمال جميع
فقرات املو�ضوع الواحد على �أ�سئلة ،وقيا�س الأ�سئلة مدى حتقق �أهداف املنهج ،وتدرج الأ�سئلة

من ال�سهولة �إىل ال�صعوبة ،وارتباطها ب�أ�سا�سيات املادة ،وتوافرت �ستة معايري يف �أ�سئلة

الكتب بدرجة �ضعيفة ،وثالثة معايري بدرجة متو�سطة ،وثالثة معايري بدرجة كبرية ،وهي:

ترتيب الإجابة ال�صحيحة ع�شوائيا ً بني العبارات الأخرى ،وعدم �أخذ العبارات من الكتاب
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بحرفيتها ،وتنا�سق �أرومة ال�س�ؤال مع البدائل من الناحية اللغوية ،وهنالك ثالثة ع�رش معيارا ً
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توافرت بدرجة كبرية جداً ،ومنها :جتنب البدء بكلمات (اذكر �أهم كذا -اكتب ما تعرفه -هل
تعتقد...الخ) ،وعدم �أخذ عبارات الأ�سئلة من الكتاب بحرفيتها ،و�صياغة الأ�سئلة ب�شكل

دقيق ،وب�شكل وا�ضح ،ومراعاة الأ�سئلة للفروق الفردية بني التالميذ.

وهدفت الدرا�سة التي �أجراها دافيال وتاالنغر (� )Davila & Talanqer, 2009إىل ت�صنيف

الأ�سئلة التقوميية الواردة يف نهاية كل ف�صل من الف�صول الدرا�سية يف كتب الكيمياء يف

الواليات املتحدة الأمريكية ،فقد مت تبني ت�صنيف بلوم للأهداف املعرفية ،وا�ستخدامه يف

حتليل الأ�سئلة الواردة يف ثالثة كتب من كتب الكيمياء الأكرث مبيعا ً يف الدرا�سة اجلامعية،
وفقا ً لبيانات من نا�رشي تلك الكتب ،وقد بينت نتائج الدرا�سة التحليلية �أن خم�سة �أنواع
رئي�سة من الأ�سئلة ي�شيع ا�ستخدامها يف الكتب الثالثة ،هي :التطبيق ،والتحليل ،والتف�سري،

واال�ستدعاء �أو التذكر ،وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف هذه الأنواع الرئي�سة

من الأ�سئلة يف الكتب الثالثة.

و�أجرى ال�شهري ( )2008درا�سة هدفت �إىل حتليل الأ�سئلة التقوميية يف كتب الريا�ضيات

للمرحلة االبتدائية وفق م�ستويات بلوم ،وقد تكون جمتمع الدرا�سة وعينتها من الأ�سئلة
التقوميية يف كتب ريا�ضيات ال�صفوف العليا (الرابع واخلام�س وال�ساد�س) وا�ستخدم الباحث

يف هذه الدرا�سة :املنهج التحليلي الو�صفي ،وبطاقة التحليل ك�أداة لهذه الدرا�سة ،وقد كانت

�أبرز نتائج هذه الدرا�سة ما ي�أتي :بلغ عدد الأ�سئلة التقوميية يف كتاب ريا�ضيات ال�صف الرابع
االبتدائي � 87س�ؤاالً؛ وبلغت ن�سبة التذكر  %22.99ون�سبة الفهم  %27.59ون�سبة التطبيق
 %29.89ون�سبة التحليل  %16.09ون�سبة الرتكيب  %1.15ون�سبة التقومي  %2.29كما بلغ عدد
الأ�سئلة التقوميية يف كتاب ريا�ضيات ال�صف اخلام�س االبتدائي � 78س�ؤاالً؛ �إذ بلغت ن�سبة

التذكر  %6.41ون�سبة الفهم  %47.43ون�سبة التطبيق  %32.05ون�سبة التحليل  %6.41ون�سبة
الرتكيب  %3.85ون�سبة التقومي  ،%3.85وبلغ عدد الأ�سئلة التقوميية يف كتاب ريا�ضيات ال�صف
ال�ساد�س االبتدائي � 92س�ؤاالً؛ �إذ بلغت ن�سبة التذكر  %11.906ون�سبة الفهم  %39.13ون�سبة

التطبيق  %40.21ون�سبة التحليل %4.35ون�سبة الرتكيب  %4.35ون�سبة التقومي .%0

وهدفت الدرا�سة التي �أجراها فاكازاوا (� )Fukazawa, 2008إىل الت�أكد من �أنواع �أ�سئلة

الفهم واال�ستيعاب لن�صو�ص القراءة املتوافرة يف الكتب املدر�سية الثانوية يف اليابان ،كون

مهما ملدر�سي اللغة الإجنليزية يف التحقق
هذه الأ�سئلة يف كثري من الأحيان تلعب دورا
ًّ

من فهم الطلبة ،وقد مت اختيار �ستة كتب مدر�سية م�ستخدمة يف املدار�س احلكومية يف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اليابان ،ومت جمع جميع �أ�سئلة الفهم واال�ستيعاب وت�صنيفها �إىل خم�سة �أنواع رئي�سة ،وبينت

الكتب املدر�سية كانت ت�ضم بع�ض الأ�سئلة التي تتطلب اال�ستدالل واال�ستنتاج ،و�أن �أ�سئلة
اال�ستيعاب القرائي يف الكتب املدر�سية مل تكن وافية وكافية بحيث ت�شكل م�صادر منا�سبة

ملدر�سي اللغة الإجنليزية والقراءة.

و�أجرى اخلما�ش ( )2008درا�سة هدفت �إىل تقومي �أ�سئلة النحو لل�صف الثاين الثانوي يف

�ضوء املهارات النحوية املطلوبة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي

التحليلي ،و�صمم لذلك بطاقة حتليل ا�ستخدمها يف حتليل �أ�سئلة النحو التي ي�ضعها
معلمو اللغة العربية لل�صف الثاين الثانوي مبدينة الطائف حمتوية على قائمة باملهارات

النحوية الالزمة لطالب ال�صف الثاين الثانوي ،وقد �أخذ مبا ح�صل على ن�سبة  % 80من �آراء

منوذجا من الأ�سئلة للف�صل الدرا�سي الأول و34
املحكمني ،وتكون جمتمع الدرا�سة من 34
ً

منوذجا من الأ�سئلة للف�صل الدرا�سي الثاين؛ وهي التي و�ضعها املعلمون الختبار مادة النحو
ً
لل�صف الثاين الثانوي مبدينة الطائف ،وتو�صل الباحث �إىل النتائج الآتية :وجود �سبع وع�رشين
مهارة مهمة ومطلوبة لكي يتقنها طالب ال�صف الثاين الثانوي يف مادة النحو ،وكانت ن�سبة

مراعاة هذه املهارات النحوية يف �أ�سئلة النحو منخف�ضة وقدرت بـ  ،%39.54ون�سبة مراعاة
املهارات النحوية املرتبطة بالتذكر كانت �أي�ضا ً منخف�ضة وقدرت بـ  %42.64واملهارات النحوية

املرتبطة بالفهم  ،%19.39واملرتبطة بالتطبيق  ،%46.08واملرتبطة بالتحليل  ،%55.39واملرتبطة
بالرتكيب  ،%41.76واملرتبطة بالت�صويب .%42.15

و�أجرت �أبو دقة ( )2005درا�سة هدفت �إىل حتليل �أ�سئلة املواد االجتماعية وامتحاناتها

لل�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف املنهاج الفل�سطيني الأول وتقوميها ،وا�ستخدمت الباحثة

بطاقتي حتليل :الأوىل لتحليل �أ�سئلة مو�ضوعات املواد االجتماعية ،والثانية لتحليل �أ�سئلة

االمتحانات الف�صلية للمواد نف�سها ،وقد بلغ املجموع الكلي لأ�سئلة كتاب التاريخ ()154

�س�ؤاالً ،ولكتاب اجلغرافيا (� )176س�ؤاالً ،ولكتاب الرتبية املدنية (� )98س�ؤاالً ،ولكتاب الرتبية

الوطنية (� )142س�ؤاالً .وكان من �أبرز نتائج الدرا�سة غلبة الأ�سئلة يف املجال املعريف يف كتب

وامتحانات املواد االجتماعية ،والرتكيز على م�ستويني هما التذكر والفهم مع �إهمال وا�ضح
للم�ستويات الأخرى من املجال املعريف� ،أما بالن�سبة لنوعية الأ�سئلة فقد بينت النتائج ارتفاع
ن�سبة الأ�سئلة املقالية يف الكتب املدر�سية مقارنة بالأ�سئلة املو�ضوعية ،مع غياب وا�ضح

للأ�سئلة املو�ضوعية يف كتاب الرتبية املدنية.
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و�أجرى القر�شي ( )2003درا�سة بهدف تقومي �أ�سئلة كتب القراءة والن�صو�ص يف املرحلة
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املتو�سطة يف �ضوء مهارات القراءة الناقدة املنا�سبة لتالميذها ،واتبعت الدرا�سة املنهج

الو�صفي بوا�سطة حتليل املحتوى ،وكان من �أهم نتائج الدرا�سة ما ي�أتي� :إن �أ�سئلة كتب

القراءة والن�صو�ص يف املرحلة املتو�سطة راعت ما ن�سبته  %72من مهارات القراءة الناقدة
املنا�سبة لتالميذ ال�صف الأول املتو�سط وما ن�سبته  %63من مهارات القراءة الناقدة املنا�سبة
لتالميذ ال�صف الثاين املتو�سط ،وما ن�سبته  %28من مهارات القراءة الناقدة املنا�سبة لتالميذ

ال�صف الثالث املتو�سط ،كما تبني �أن مو�ضوعات الن�صو�ص يف ال�صف الأول املتو�سط هي

�أكرث مراعاة ملهارات القراءة الناقدة املنا�سبة لتالميذه من مو�ضوعات القراءة ،و�أن مو�ضوعات
الن�صو�ص يف ال�صف الثاين املتو�سط كانت �أكرث مراعاة ملهارات القراءة الناقدة املنا�سبة
لتالميذه من مو�ضوعات القراءة ،وعلى العك�س من ذلك متا ًما ف�إ ّن مو�ضوعات القراءة يف

ال�صف الثالث املتو�سط كانت �أكرث مراعاة ملهارات القراءة الناقدة املنا�سبة لتالميذه من
مو�ضوعات الن�صو�ص.

�أما الدرا�سة التي �أجراها ال�سليمان ( )1996فقد هدفت �إىل حتليل وت�صنيف الأ�سئلة

والتمارين يف كتب التاريخ للمرحلة املتو�سطة (بنني) يف �ضوء املعايري الرتبوية التي طرحها
بلوم ،لقيا�س العائد الرتبوي املتوقع حتقيقه يف �سلوك التالميذ من خالل عملية التدري�س ،ومن

�أجل حتقيق هذا الهدف حاولت الدرا�سة الإجابة عن �أربعة �أ�سئلة من خالل عملية التحليل،
وقد كانت �أداة الدرا�سة كتب التاريخ للمرحلة املتو�سطة بالإ�ضافة �إىل �أداة لقيا�س موا�صفات

�أ�سئلة الكتاب املدر�سي اجليد من ع�رشة م�رشفني و( )140معلما ً من معلمي االجتماعات يف

مدار�س الريا�ض املتو�سطة ،وقد ا�ستخدم الباحث التكرار والن�سب املئوية ومربع كاي (Chi

 )Squaredيف ا�ستخراج النتائج ،وبينت النتائج تركز الأ�سئلة والتمارين على امل�ستويات
املعرفية الدنيا �إذ بلغت ن�سبتها  %91.7من املجموع الكلي للأ�سئلة والتمارين املت�ضمنة

يف كتب التاريخ للمرحلة املتو�سطة ،وعدم وجود توازن يف توزيع الأ�سئلة والتمارين وفقا ً
لقيا�س القدرات العقلية التي حددها (بلوم) �أو التي اقرتحها الرتبويون ،والرتكيز على الأ�سئلة

املقالية دون الأ�سئلة املو�ضوعية� ،إذ بلغت الأ�سئلة املقالية ما ن�سبته  %74من املجموع الكلي

للأ�سئلة والتمارين يف كتاب التاريخ للمرحلة املتو�سطة ،والرتكيز بقدر �ضئيل جدا ً على املجال
الوجداين وبن�سبة بلغت  %2.2من املجموع الكلي ،و�إغفال املجال املهاري عند �إعداد الأ�سئلة
والتمارين يف كتب التاريخ للمرحلة املتو�سطة ،ووجود حاجة �إىل مزيد من ال�صياغة اجليدة يف

الكثري من الأ�سئلة والتمارين.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
و�أجرى البط�ش و�سواح ( )1994درا�سة لتقومي الأن�شطة التقوميية الواردة يف كتب احللقة

الدرا�سية املقررة والبالغة ( )20كتاباً ،وبلغت الأن�شطة التي مت حتليلها ( )11590ن�شاطاً ،ومت

م�سح �آراء املعلمني واملعلمات البالغ عددهم ( )2377من خالل ( )25مدر�سة اختريت ع�شوائيا
بواقع ( )13معلما ً ومعلمة من كل مدر�سة ،وكانت �أدوات الدرا�سة تت�ضمن بطاقة لتحليل

حمتوى الأن�شطة التقوميية يف �ضوء الأن�شطة التقوميية القائمة على ا�ستخدام الورقة

والقلم ،واملالحظة ،والتقومي الذاتي ،وامل�شاريع ،والأن�شطة الأدائية ،والأن�شطة التقوميية
ال�شفوية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستبانة مل�سح �آراء املعلمني واملعلمات حول الأن�شطة التقوميية ،ومت

االنتهاء من عملية حتليل كل كتاب من الكتب التي �شملتها عينة الدرا�سة مع �إيجاد تكرار
كل جانب من اجلوانب التي تت�ضمنها بطاقة حتليل الأن�شطة التقوميية والن�سب املئوية

املناظرة لها ،ومن �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة تبني �أن كتاب الرتبية الإ�سالمية
لل�صف الأول االبتدائي ت�ضمن ( )147ن�شاطاً ،وت�ضمن كتاب الرتبية الإ�سالمية لل�صف الثاين

االبتدائي ( )269ن�شاطاً� ،أما كتاب املواد االجتماعية لل�صف الثالث االبتدائي فا�شتمل على
( )188ن�شاطاً ،وا�شتملت كتب العلوم لل�صفوف الثالثة الأوىل على ( )591ن�شاطاً ،وكانت �أكرث

الأن�شطة التقوميية التي يحبذها املعلمون هي الأ�سئلة الق�صرية �أو تكميل اجلمل ثم �أ�سئلة

االختيار من متعدد ،ثم �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ ،ثم �أ�سئلة املطابقة.

و�أجرى كندر وبار�ساك و�إيب�ستني ( )Kinder, Bursuck, & Epstein, 1992درا�سة لتقييم

حمتوى كتب التاريخ لل�صف الثامن ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ع�رشة ن�صو�ص من كتاب

التاريخ لل�صف الثامن يف والية �إلينويز ،ومت تقييم هذه الن�صو�ص فيما يتعلق بعوامل مثل
الرتابط والتكامل العاملي ،واملحلي ،و�أ�ساليب الت�سا�ؤل وطرح الأ�سئلة ،ومنو املفردات وتطورها.

وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن الأ�سئلة ت�ؤثر يف عملية تعلم الطلبة وخا�صة �إذا كان موقعها

جيدا يف الن�ص وكذلك نوعها يالئم تعلم الطلبة.

ثانياً :درا�سات تناولت الأ�سئلة التقوميية يف كتب الرتبية الإ�سالمية

�أجرى التوبي ( )2008درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن درجة توظيف مهارات التفكري الناقد

يف الأن�شطة التقييمية الواردة يف املناهج الدرا�سية للحديث وال�سرية يف الرتبية الإ�سالمية
املخ�ص�صة لل�صف العا�رش يف معاهد العلوم الإ�سالمية يف �سلطنة عمان ،ومن �أجل

حتقيق الهدف من هذه الدرا�سة ،مت �إعداد قائمة ملهارات التفكري الناقد الرئي�سة (اال�ستنتاج،

واال�ستقراء ،والتقييم) وقد مت تقييم الكتب مب�ساعدة بع�ض املخت�صني و�شملت عينة الدرا�سة
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( )174ن�شاطا ً من �أن�شطة التقييم يف منهاج «احلديث» و( )165من الأن�شطة التقييمية يف
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منهاج «ال�سرية» وبينت النتائج �أن الأن�شطة التقييمية يف «احلديث» و «ال�سرية» ت�شمل جميع

مهارات التفكري الناقد (اال�ستنباط ،واال�ستقراء ،والتقييم) ،ولكن اال�ستقراء جاء يف املركز
الأول من حيث تكراره ،ثم اال�ستنتاج و�أخريا ً التقييم ،وكانت الأن�شطة التقييمية املوجودة يف
منهاج «احلديث» �أكرث �شموال ً من �أن�شطة منهاج «ال�سرية».

و�أجرى ال�سعيدي ( )2006درا�سة هدفت �إىل تقومي الكتاب املدر�سي للقر�آن الكرمي وعلومه

لل�صف الأول الثانوي يف اجلمهورية اليمنية ،وا�ستخدم فيها بطاقة حتليل ملعرفة مدى توافر

عدد من املعايري يف الكتاب املدر�سي للقر�آن الكرمي وعلومه لل�صف الأول الثانوي يف اجلمهورية
اليمنية و�إخراجه ،وكان من �أبرز النتائج التي �أ�سفرت عنها الدرا�سة اقت�صار التقومي على
الأ�سئلة املقالية فقط و�إهماله بقية الأدوات ،وعدم مراعاة التقومي لقدرات الطلبة املختلفة

بال�شكل املطلوب ،وانتهت الدرا�سة بجملة من التو�صيات مثل �رضورة تنوع �أ�سئلة تقومي

الدرو�س بحيث ت�شمل الأ�سئلة املقالية ،واملو�ضوعية ب�أنواعها ،و�أ�سئلة املزاوجة وغريها.

و�أجرى العيا�رصة ( )2004درا�سة هدفت �إىل حتليل الأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب الرتبية

الإ�سالمية للحلقة الأوىل من التعليم الأ�سا�سي يف الأردن و�سلطنة ُعمان ،ولتحقيق هذا

الهدف مت ت�صميم �أداة التحليل ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ثمانية كتب؛ �أربعة منها متثل
كتب الرتبية الإ�سالمية يف الأردن ،وبلغ جمموع �أ�سئلتها ( � )783س�ؤاالً ،يف حني متثل الكتب

الأربعة الأخرى الرتبية الإ�سالمية يف ُعمان ،وبلغ جمموع �أ�سئلتها (� )887س�ؤاالً ،وقد متخ�ضت
الدرا�سة عن جمموعة من النتائج �أبرزها :تركيز الأ�سئلة يف ٍّ
كل من الأردن و ُعمان على املجال

املعريف يف م�ستوياته الدنيا .وب�صفة عامة بلغت �أ�سئلة املجال املعريف يف الأردن ( )%85.4من
جمموع الأ�سئلة الكلي يف حني �شكلت الأ�سئلة الوجدانية ( )%3.2والنف�س حركية (.)%11.4

وقاربت الأ�سئلة املقالية ثلثي الأ�سئلة بن�سبة ( .)%68.1ويف ُعمان بلغت ن�سبة الأ�سئلـة

املعرفية ( )%69.3من جمموع الأ�سئلة الكلي يف حني بلغت ن�سبة الأ�سئلة الوجدانية ()%6.2
والنف�س حركية ( .)%24.5و�أما الأ�سئلة املقالية ف�شكلت �أي�ضا ً ثلثـي الأ�سئلة تقريبا ً وبن�سبة

( ،)%67.9وفيما يتعلق بتوزيع الأ�سئلة وفقا ً مل�ستوياتها فلم ت�أت متوازنة يف الدولتني ،و�إمنا

اقت�رصت على م�ستويات حمددة بعينها.

كما �أجرى اجلالد ( )2001درا�سة هدفت �إىل حتليل الأ�سئلة التقوميية يف كتب الرتبية

الإ�سالمية لل�صفوف الثامن والتا�سع والعا�رش يف الأردن ،وا�ستخدم لهذه الغاية �أداة حتليل من
�إعداده ا�شتملت على ت�صنيفات الأ�سئلة ح�سب املجاالت املعرفية واالنفعالية واملهارية ،وفق

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ت�صنيف بلوم للمجال املعريف وكراثوول للمجال االنفعايل وكبلر للمجال املهاري النف�سحركي،
من املرحلة الأ�سا�سية ،وكان من �أبرز نتائج الدرا�سة تركيز الأ�سئلة يف الكتب على اجلوانب

املعرفية مع وجود عدد قليل جدا ً من الأ�سئلة االنفعالية ،يف حني مل يرد �أي �س�ؤال نف�سحركي
�أو مهاري ،كما تبني �أن ن�سب توزيع الأ�سئلة املو�ضوعية مل تكن متوازية فقد ركزت الأ�سئلة

على نوعني هما االختيار من متعدد وال�صواب واخلط�أ ،كما بينت النتائج �أن الأ�سئلة االنفعالية

مل حتظ بالعناية الكافية� ،إ�ضافة �إىل �أنها مل تتوزع ب�شكل �صحيح على م�ستوياتها املختلفة،
والنتيجة م�شابهة فيما يتعلق بالأ�سئلة التي تقي�س املجال املهاري �أو النف�سحركي.

يالحظ من العر�ض ال�سابق قلة الدرا�سات التي تناولت منهاج الرتبية الإ�سالمية وكتبها

ب�شكل عام ،واحللقة الأ�سا�سية الأوىل ب�شكل خا�ص ،وحتديدا ً يف اململكة الأردنية الها�شمية،
فلم تقع بني يدي الباحثني درا�سات م�شابهة يف الأردن با�ستثناء درا�سة اجلالد ( )2001التي
�أجريت على كتب ال�صفوف الأ�سا�سية العليا ،ودرا�سة العيا�رصة ( )2004التي هدفت �إىل

مقارنة الأ�سئلة التقوميية الواردة يف الكتب يف دولتني عربيتني� ،إحداهما الأردن ،كما يالحظ �أن

عددا ً من الدرا�سات اقت�رصت على حتليل خ�صائ�ص الأ�سئلة التقوميية اعتمادا ً على ت�صنيف
بلوم للأهداف يف املجال املعريف ،ويتبني �أي�ضا َ تنوع النتائج التي مت التو�صل �إليها ،فقد

�أ�سفرت النتائج ب�شكل عام �إىل �أن املواد التي يغلب عليها الطابع العلمي ي�شيع فيها

ا�ستخدام امل�ستويات العليا من ت�صنيف بلوم للمجال املعريف مقارنة باملواد التي يغلب عليها
الطابع الأدبي والإن�ساين واالجتماعي .و�أ�شارت غالبية هذه الدرا�سات �إىل تركيز الأ�سئلة على

امل�ستويات الدنيا من املجال املعريف ولكن بدرجات متفاوتة تبعا ً لل�صف واملادة الدرا�سية،
وعموما ً فقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من درا�سة البط�ش و�سواح ( ،)1994ودرا�سة �أبو عواد

( )2002يف تطوير �أداة الدرا�سة ومنهجيتها ،و�أفادت من بقية الدرا�سات ال�سابقة يف تف�سري

النتائج من خالل ربطها بنتائج الدرا�سات ال�سابقة.

م�شكلة الدرا�سة

تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما اخل�صائ�ص الفنية للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب الرتبية الإ�سالمية ل�صفوف احللقة

الأ�سا�سية الأوىل يف الأردن؟
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�أما �أداة الدرا�سة فاقت�رصت على كتب الرتبية الإ�سالمية لل�صفوف الثامن والتا�سع والعا�رش
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هدف الدرا�سة
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هدفت هذه الدرا�سة �إىل تقييم اخل�صائ�ص الفنية للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب

الرتبية الإ�سالمية لل�صفوف من الأول �إىل الثالث الأ�سا�سي يف الأردن ،وذلك من خالل حتليل

هذه الأ�سئلة وفق حمكات حمددة .وب�شكل �أ�سا�سي توفر هذه الدرا�سة �إجابات عن الأ�سئلة

الآتية:

�أ�سئلة الدرا�سة

 .1ما اخل�صائ�ص الفنية للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب الرتبية الإ�سالمية ل�صفوف احللقة

الأ�سا�سية الأوىل يف الأردن؟

 .2هل تختلف اخل�صائ�ص الفنية للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب الرتبية الإ�سالمية
ل�صفوف احللقة الأ�سا�سية الأوىل يف الأردن تبعا ً ملتغري ال�صف (الأول الأ�سا�سي ،والثاين

الأ�سا�سي ،والثالث الأ�سا�سي)؟

�أهمية الدرا�سة

تكمن �أهمية هذه الدرا�سة ،يف �أنها تلقي ال�ضوء على خ�صائ�ص الأ�سئلة التقوميية الواردة

يف كتب الرتبية الإ�سالمية ،وهي التي تعد جزءا ً ال يتجز�أ من املناهج والكتب املدر�سية ،ملا لها

من دور يف تعزيز حتقيق الأهداف والتحقق من ذلك ،فهي توفر قاعدة من املعلومات حول هذه
الأ�سئلة وفقا ً لعدد من املحكات املتعارف عليها؛ مما ي�ساعد يف حتديد املهارات التي ال بد �أن

تت�ضمنها هذه الأ�سئلة ،كما ميكن �أن يفيد من هذه الدرا�سة كل من العاملني يف تخطيط

املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم للعمل على تطوير الأ�سئلة الواردة يف الكتب املدر�سية كما ً
ونوعاً ،وتفيد معلمي الرتبية الإ�سالمية يف �إتقان مهارة �صياغة الأ�سئلة وتوجيهها ،و�أن مييزوا

بني �أنواع الأ�سئلة املختلفة وم�ستوياتها و�أهداف كل منها.

كما توفّر هذه الدرا�سة معلومات عن اخل�صائ�ص الفنية للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب

الرتبية الإ�سالمية تبعا ً ملتغري ال�صف (الأول الأ�سا�سي ،والثاين الأ�سا�سي ،والثالث الأ�سا�سي)،

مما ي�ساعد متخذي القرار الرتبوي على مالحظة النمو الر�أ�سي الكمي والنوعي لتلك الأ�سئلة،

�إ�ضافة �إىل �أنها توفر �أدوات موثوقة لتقييم هذه الأ�سئلة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
حمددات الدرا�سة

 -الأ�سئلة التقوميية الواردة يف الكتب املقررة يف الرتبية الإ�سالمية ،وعدم �شمولها للأ�سئلة

التي يطرحها املعلم.

 -كتب الرتبية الإ�سالمية للعام الدرا�سي املقرة خالل العام الدرا�سي  2008/2007حتديدا ً دون

مباحث �أخرى.

 ال�صفوف الثالثة الأوىل ،فقد طبقت على كل من ال�صفوف الأول والثاين والثالث الأ�سا�سييف الأردن.

 ا�ستخدام بطاقة حتليل الأ�سئلة التقوميية من �إعداد الباحثني والتحقق من خ�صائ�صهاال�سيكومرتية.

م�صطلحات الدرا�سة وتعريفاتها الإجرائية

ت�ضمنت هذه الدرا�سة التعريفات الإجرائية الآتية:

الأ�سئلة التقوميية :هي تلك الأ�سئلة الواردة يف نهاية كل در�س من درو�س الرتبية الإ�سالمية
التي ت�ضمنتها كتب ال�صفوف الثالثة الأوىل (الأول الأ�سا�سي ،والثاين الأ�سا�سي ،والثالث

الأ�سا�سي) يف الأردن.

اخل�صائ�ص الفنية :هي تلك ال�صفات التي متيز ال�س�ؤال وت�ساعد يف احلكم على درجة جودته

وم�ساعدته على التحقق من فاعلية العملية التعليمية التعلمية يف حتقيق الأهداف،
وت�شتمل على املعايري الآتية :النواجت املطلوبة من ال�س�ؤال (معرفية ،وانفعالية ،ومهارية)،

و�شكل ال�س�ؤال (مقايل ،ومو�ضوعي اختيار من متعدد ،ومو�ضوعي تكميل ،ومو�ضوعي �صواب
وخط�أ ،ومو�ضوعي مقابلة) ،وامل�ستوى املعريف له (معرفة وا�ستدعاء وتذكر ،وفهم وا�ستيعاب

وربط وتف�سري ،وتطبيق ،وحتليل ،وتركيب ،وتقومي) ،ودرجة �شيوعه �أو الألفة به ،ومدى و�ضوح
�صياغته ،ومدى مالءمته مل�ستوى ال�صف.

كتب الرتبية الإ�سالمية :هي تلك الكتب ال�صادرة عن وزارة الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي

 ،2008/2007التي يدر�سها طلبة ال�صفوف الثالثة الأوىل يف اململكة الأردنية الها�شمية،

وهي تقع يف كتابني لكل �صف (كتاب للف�صل الأول ،وكتاب للف�صل الثاين).

�صفوف احللقة الأ�سا�سية الأوىل :هي ال�صفوف من الأول الأ�سا�سي �إىل الثالث الأ�سا�سي يف
الأردن وتغطي املرحلة العمرية � 8 -6سنوات من عمر الطالب.
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منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها
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فيما يلي و�صف ملنهجية الدرا�سة والإجراءات التي مت ا�ستخدامها فيها بدءا ً مبنهج

الدرا�سة وو�صف جمتمع الدرا�سة والعينة ،وو�صف �أداة البحث من حيث بنيتها وخ�صائ�صها

ال�سيكومرتية ،وانتهاء بو�صف املعاجلة الإح�صائية.

منهج الدرا�سة

ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي لتحقيق غر�ض الدرا�سة،

ف�إ ّن هذا املنهج هو �أن�سب املناهج البحثية ملثل هذه الدرا�سات.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الأ�سئلة التقوميية التي تت�ضمنها كتب الرتبية

الإ�سالمية لل�صفوف الثالثة الأوىل (الأول الأ�سا�سي ،والثاين الأ�سا�سي ،والثالث الأ�سا�سي)

بف�صليها الأول والثاين ،والبالغ عددها �ستة كتب مدر�سية� ،أما عينة الدرا�سة فقد ا�شتملت
على عينة خمتارة من تلك الأ�سئلة بلغ عددها كما ي�أتي :ال�صف الأول (� 140س�ؤاالً) وال�صف

الثاين (� 204س�ؤاالً) وال�صف الثالث (� 161س�ؤاالً).

�أدوات الدرا�سة

من �أجل الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان �أداة بحثية هي بطاقة حتليل

الأ�سئلة التقوميية ،وفيما يلي و�صف ملراحل �إعدادها وتطويرها:

روجع الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ،مثل درا�سة البط�ش ( )1994التي توجهت نحو

تقييم الأن�شطة التقوميية الواردة يف كتب احللقة الأوىل والثانية يف دولة البحرين ،ودرا�سة �أبو
عواد ( )2006التي هدفت �إىل تقييم الواجبات البيتية التي يلج�أ �إليها املعلمون يف املدار�س

الأ�سا�سية يف الأردن ،وقد مت اال�ستفادة من الأدوات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سات ،ومت بناء

بطاقة التحليل ا�ستنادا ً �إىل املعايري ذاتها مع بع�ض التعديالت ،وقد ا�شتملت هذه البطاقة
على �ستة جوانب رئي�سة تفرع كل منها �إىل عدد من امل�ستويات التي مت حتليل الأ�سئلة

التقوميية بناء عليها ،وتتمثل يف اجلوانب الآتية:

 -النواجت التي يقي�سها ال�س�ؤال :معرفية ،وانفعالية ،ومهارية.

 -امل�ستوى املعريف لل�س�ؤال :ا�ستعادة معلومات ،والربط والتف�سري والرتجمة ،وتطبيق املعرفة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف مواقف جديدة ،وحتليل الكل �إىل مكوناته ،والرتكيب والتطوير ،والنقد والتقييم
و�س�ؤال مو�ضوعي �صواب وخط�أ ،و�س�ؤال مو�ضوعي مقابلة.
 -ال�صياغة اللغوية :وا�ضحة ،وغري وا�ضحة.

 مالءمة ال�س�ؤال مل�ستوى ال�صف :مالئمة ،وغري مالئمة.� -شيوع ال�س�ؤال و�ألفته :تقليدي ،و�إبداعي.

�صدق الأداة

للتحقق من �صدق بطاقة التحليل ومالءمتها للغر�ض الذي �أعدت من �أجله مت عر�ضها

على جمموعة من املحكمني ،وعددهم �أربعة حمكمني من ذوي االخت�صا�ص واخلربة ،وتبني من

خالل �آرائهم �أن الأداة ـ بعد �إجراء تعديل طفيف عليها ـ تعد منا�سبة لقيا�س ما �صممت
لقيا�سه ،وبذلك ُع ّدت �صادقة �صدقا ً ظاهريا ً يكفي لالعتماد عليها يف عملية حتليل الأ�سئلة
التقوميية يف كتب الرتبية الإ�سالمية مو�ضع االهتمام.

ثبات الأداة

وللت�أكد من ثبات الأداة مت حتليل عينة من الأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب الرتبية

الباحثي للمرة الأوىل (� 30س�ؤاال ً لكل �صف) ،ثم
الإ�سالمية لل�صفوف الثالثة من قبل �أحد
نْ
القيام بعملية التحليل للمرة الثانية بعد مرور ثالثة �أ�سابيع من التحليل الأول ،با�ستخدام

بطاقة التحليل نف�سها امل�ستخدمة يف املرة الأوىل ،وا�ستخرجت ن�سبة االتفاق بني التحليلني
وعدت
الأول والثاين ،وقد بلغت  %93لل�صف الأول ،و %91لل�صف الثاين %89 ،لل�صف الثالث،
ّ

هذه النتائج كافية كم�ؤ�رش لثبات البطاقة اخلا�صة بتحليل الأ�سئلة التقوميية.

املعاجلة الإح�صائية

بهدف الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة ،الذي يتعلق باخل�صائ�ص الفنية

للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب الرتبية الإ�سالمية ل�صفوف احللقة الأوىل يف الأردن ،مت

ا�ستخراج تكرارات كل جانب من جوانب بطاقه حتليل الأ�سئلة التقوميية ،والن�سب املئوية لتلك
التكرارات لكل �صف على حدة ووفقا ً لكل جمال رئي�سي من جماالت الأداة ولكل م�ستوى

فرعي فيها.
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وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين املتعلق مبدى اختالف اخل�صائ�ص الفنية للأ�سئلة التقوميية الواردة
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يف كتب الرتبية الإ�سالمية ل�صفوف احللقة الأوىل يف الأردن تبعا ً ملتغري ال�صف (الأول ،والثاين،

والثالث) فقد مت ا�ستخراج التكرارات املتحققة على كل جانب من جوانب بطاقة التحليل تبعا ً

ملتغري ال�صف ونتائج اختبار كاي تربيع  )Chi Squared( χ2لال�ستقاللية ،للوقوف على دالالت

الفروق يف التكرارات لكل جانب من اجلوانب الواردة كمعايري فنية للحكم على اخل�صائ�ص

الفنية للأ�سئلة التقوميية ،متبوعا ً ب�إيجاد معامل ارتباط كرامر (Cramer’s Measure of
 )Associationيف حالة القيم الدالة لكاي تربيع.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:
نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال الأول على« :ما اخل�صائ�ص الفنية للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب الرتبية

الإ�سالمية ل�صفوف احللقة الأ�سا�سية الأوىل يف الأردن؟»

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج تكرارات كل جانب من جوانب بطاقة حتليل الأ�سئلة

التقوميية ،والن�سب املئوية لتلك التكرارات لكل �صف على حدة .وتبني اجلداول ( )3-1هذه النتائج.

اجلدول رقم ()1
التكرارات والن�سب املئوية للتكرارات على اجلوانب وامل�ستويات الواردة
يف بطاقة حتليل الأ�سئلة التقوميية لل�صف الأول الأ�سا�سي
الرقم

اجلانب

1

النواجت التي يقي�سها
ال�س�ؤال

2

امل�ستوى املعريف لل�س�ؤال

3

�شكل ال�س�ؤال

امل�ستويات
معرفية
انفعالية
مهارية
ا�ستعادة معلومات
ربط وتف�سري وترجمة
تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة
حتليل الكل �إىل مكوناته
تركيب وتطوير
نقد وتقييم
مقايل
مو�ضوعي اختيار من متعدد
مو�ضوعي تكميل
مو�ضوعي �صواب وخط�أ
مو�ضوعي مقابلة

التكرارات
96
5
39
74
20
2
0
0
0
37
46
38
0
19

الن�سب املئوية للتكرارات %
68.57
3.57
27.86
77.08
20.83
2.08
0.00
0.00
0.00
26.43
32.86
27.14
0.00
13.57

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()1
4

ال�صياغة اللغوية

5

مالءمة ال�س�ؤال مل�ستوى
ال�صف

6

�شيوع ال�س�ؤال و�ألفته

التكرارات
139
1
139
1
125
15

الن�سب املئوية للتكرارات %
99.29
0.71
99.29
0.71
89.29
10.71

يالحظ من اجلدول رقم ( )1اخل�صائ�ص الفنية املميزة للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب

الرتبية الإ�سالمية لل�صف الأول الأ�سا�سي يف الأردن ،فمن حيث النواجت التي يقي�سها يالحظ

�أن الأ�سئلة التقوميية ركزت على املجال املعريف ،بن�سبة  ،%68.57وعلى املجال املهاري بن�سبة
� ،%27.86أما املجال االنفعايل فكانت الأ�سئلة التقوميية التي تقي�سه قليلة جدا ً وبن�سبة
.%3.57

وفيما يتعلق بامل�ستوى املعريف لل�س�ؤال كانت الأ�سئلة تركز على ا�ستعادة املعلومات

وتذكرها بن�سبة  %77.08يليه م�ستوى الربط والتف�سري والرتجمة بن�سبة  %20.83ثم م�ستوى

التطبيق بن�سبة متدنية .%2.08

�أما من حيث �شكل ال�س�ؤال فيالحظ �أن �أكرث الأ�شكال �شيوعا ً هي :الأ�سئلة املو�ضوعية

من نوع االختيار من متعدد بن�سبة  %32.86ثم الأ�سئلة املو�ضوعية من نوع التكميل بن�سبة

 %27.14يليها الأ�سئلة املقالية بن�سبة � %26.43أما الأ�سئلة املو�ضوعية من نوع املقابلة فقد

بلغت ن�سبتها .%13.57

وبخ�صو�ص ال�صياغة اللغوية لل�س�ؤال فقد كانت الأ�سئلة الواردة يف كتاب ال�صف الأول

وا�ضحة فيما ن�سبته .%99.29

وكانت النتيجة م�شابهة فيما يتعلق مبالءمة ال�س�ؤال مل�ستوى ال�صف فقد كانت ن�سبة

الأ�سئلة املالئمة .%99.29

�أما من حيث درجة �شيوع ال�س�ؤال و�ألفته فقد كانت الأ�سئلة تقليدية بن�سبة ،%89.29

و�إبداعية بن�سبة .%10.71

وميكن �أن تعزى النتائج ال�سابقة �إىل النظرة التقليدية والفكرة ال�سائدة لدى العاملني يف

املناهج والكتب املدر�سية الذين يرون �أن طلبة ال�صف الأول بحاجة �إىل تكوين �أبنية معرفية
و�أفكار جديدة ،وهذا ال يت�أتى �إال من خالل حفظ املواد التعليمية وت�سميعها بالدرجة الأوىل،
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الرقم

اجلانب

امل�ستويات
وا�ضحة
غري وا�ضحة
مالئم
غري مالئم
تقليدي
�إبداعي
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ورمبا يقوم بفهمها وتف�سريها �أحياناً ،ويف �أحيان قليلة �أخرى ،ميكن �أن يطلب منه تطبيق ما
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تعلمه ،وميكن �أي�ضا ً القول �إن العاملني يف املناهج والكتب املدر�سية يعطون قيمة كبرية

للجانب املعريف وخا�صة امل�ستويات الدنيا منه وذلك مراعاة للمرحلة العمرية التي يقع فيها
طالب ال�صف الأول وخ�صائ�صه النمائية التي ما زالت يف طور التكوين والنمو.

وتتفق نتيجة هذا ال�س�ؤال مع نتيجة درا�سة العيا�رصة ( )2004التي �أ�شارت �إىل �أنه من

حيث امل�ستوى املعريف ف�إن تركيز الأ�سئلة التقوميية يف كل من الأردن و ُعمان ين�صب على

املجال املعريف يف م�ستوياته الدنيا ،ومن حيث املجال الذي يقي�سه ال�س�ؤال كانت �أ�سئلة

املجال املعريف يف الأردن هي الأكرث انت�شارا ً بن�سبة ( )%85.4من جمموع الأ�سئلة الكلي يف حني
�شكلت الأ�سئلة االنفعالية ( )%3.2واملهارية ( ،)%11.4ومن حيث �شكل ال�س�ؤال فقد كانت

الأ�سئلة املقالية هي الأكرث �شيوعا ً وبن�سبة (.)%67.9

كما تتفق نتيجة هذا ال�س�ؤال مع نتيجة درا�سة اجلالد ( )2001التي ك�شفت عن تركيز

الأ�سئلة يف الكتب على اجلوانب املعرفية مع وجود عدد قليل جدا ً من الأ�سئلة االنفعالية ،و�أن

ن�سب توزيع الأ�سئلة مل تكن متوازناً.

الرقم
1

2

3

4

اجلدول رقم ()2
التكرارات والن�سب املئوية للتكرارات على اجلوانب وامل�ستويات الواردة
يف بطاقة حتليل الأ�سئلة التقوميية لل�صف الثاين الأ�سا�سي
التكرارات الن�سب املئوية للتكرارات %
امل�ستويات
اجلانب
80.88
165
معرفية
النواجت التي ينميها
0.98
2
انفعالية
الن�شاط
18.14
37
مهارية
66.06
109
ا�ستعادة معلومات
16.36
27
ربط وتف�سري وترجمة
امل�ستوى املعريف
11.52
19
تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة
0.61
1
حتليل الكل �إىل مكوناته
لل�س�ؤال
5.45
9
تركيب وتطوير
0.00
0
نقد وتقييم
33.82
69
مقايل
17.16
35
مو�ضوعي اختيار من متعدد
29.90
61
مو�ضوعي تكميل
�شكل ال�س�ؤال
5.88
12
مو�ضوعي �صواب وخط�أ
13.24
27
مو�ضوعي مقابلة
98.04
200
وا�ضحة
ال�صياغة اللغوية
1.96
4
غري وا�ضحة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()2

6

�شيوع ال�س�ؤال و�ألفته

5

التكرارات
201
3
160
44

الن�سب املئوية للتكرارات %
98.53
1.47
78.43
21.57

يالحظ من اجلدول رقم ( )2اخل�صائ�ص الفنية املميزة للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب

الرتبية الإ�سالمية لل�صف الثاين الأ�سا�سي يف الأردن ،فمن حيث النواجت التي يقي�سها ال�س�ؤال
يالحظ �أن الأ�سئلة التقوميية ركزت على املجال املعريف ،بن�سبة  ،%80.88وعلى املجال املهاري

بن�سبة � ،%18.14أما املجال االنفعايل فكانت الأ�سئلة التقوميية التي تقي�سه قليلة جدا ً

وبن�سبة .%0.98

وفيما يتعلق بامل�ستوى املعريف لل�س�ؤال فقد ركزت الأ�سئلة على ا�ستعادة املعلومات

وتذكرها بن�سبة  %66.06يليه م�ستوى الربط والتف�سري والرتجمة بن�سبة  %16.36ثم م�ستوى

التطبيق بن�سبة  ،%11.52ثم �أ�سئلة الرتكيب والتطوير بن�سبة  ،%5.45وجاءت الأ�سئلة يف

م�ستوى التحليل بن�سبة متدنية بلغت .%0.61

�أما من حيث �شكل ال�س�ؤال فيالحظ �أن �أكرث الأ�شكال �شيوعا ً هي :الأ�سئلة املقالية بن�سبة

 ،%33.82ثم الأ�سئلة املو�ضوعية من نوع التكميل  ،%29.90يليها الأ�سئلة املو�ضوعية من

نوع االختيار من متعدد بن�سبة � ،%17.16أما الأ�سئلة املو�ضوعية من نوع املقابلة فقد بلغت
ن�سبتها . %13.24

وبخ�صو�ص ال�صياغة اللغوية لل�س�ؤال فقد كانت الأ�سئلة الواردة يف كتاب ال�صف الثاين

وا�ضحة فيما ن�سبته .%98.04

وكذلك من حيث مالءمة ال�س�ؤال مل�ستوى ال�صف فقد كانت ن�سبة الأ�سئلة املالئمة

مل�ستوى ال�صف .%98.53

�أما من حيث درجة �شيوع ال�س�ؤال و�ألفته فقد كانت ن�سبة الأ�سئلة التقليدية ،%78.43

ون�سبة الأ�سئلة الإبداعية .%21.57

وميكن �أن تف�رس النتائج ال�سابقة بالنظر �إىل الطبيعة الرتاكمية للمهارات واخلربات من

�صف لآخر ،لذا يالحظ انخفا�ض ن�سبة الأ�سئلة التي تقي�س امل�ستويات العليا ح�سب هرم
بلوم ،لأن ال�صف الثاين هو امتداد لل�صف الأول ،وما زال الطفل بحاجة �إىل �إجراء تطبيقات

وممار�سات عملية يف املجاالت الأوىل من هرم بلوم وال �سيما �أن هذه امل�ستويات هرمية ،وال ميكن
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الرقم

اجلانب
مالءمة ال�س�ؤال
مل�ستوى ال�صف

امل�ستويات
مالئم
غري مالئم
تقليدي
�إبداعي
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للطفل �أن ي�صل �إىل قمة الهرم ما مل يتقن املهارات املت�ضمنة يف امل�ستويات الدنيا .ومن
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جهة �أخرى ،فقد تبني �أن ن�سبة الأ�سئلة التي تقي�س املجال االنفعايل �ضئيلة جدا ً مقارنة
بالأ�سئلة التي تقي�س املجال املعريف ،على الرغم من �أن الأهداف يف املجال االنفعايل ذات
قيمة كبرية يف مادة الرتبية الإ�سالمية ،ورمبا يعود ذلك �إىل ق�صور يف الكتب املدر�سية ناجت عن

�أن املجال االنفعايل ي�ستغرق وقتا ً طويال ً وي�صعب مالحظته ب�صورة مبا�رشة و�رسيعة كما هو

احلال يف املجال املعريف.

وتتفق نتيجة هذا ال�س�ؤال مع نتيجة درا�سة العيا�رصة ( )2004ونتيجة درا�سة اجلالد ()2001

اللتني ك�شفتا عن تركيز الأ�سئلة يف الكتب على اجلوانب املعرفية ،وحتديدا ً امل�ستويات الدنيا

منها.

اجلدول رقم ()3
التكرارات والن�سب املئوية للتكرارات على اجلوانب وامل�ستويات الواردة
يف بطاقة حتليل الأ�سئلة التقوميية لل�صف الثالث الأ�سا�سي
الرقم

اجلانب

1

النواجت التي يقي�سها
ال�س�ؤال

2

امل�ستوى املعريف لل�س�ؤال

3

�شكل ال�س�ؤال

4

ال�صياغة اللغوية

5

مالءمة ال�س�ؤال مل�ستوى
ال�صف

6

�شيوع ال�س�ؤال و�ألفته

امل�ستويات
معرفية
انفعالية
مهارية
ا�ستعادة معلومات
ربط وتف�سري وترجمة
تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة
حتليل الكل �إىل مكوناته
تركيب وتطوير
نقد وتقييم
مقايل
مو�ضوعي اختيار من متعدد
مو�ضوعي تكميل
مو�ضوعي �صواب وخط�أ
مو�ضوعي مقابلة
وا�ضحة
غري وا�ضحة
مالئم
غري مالئم
تقليدي
�إبداعي

التكرارات
119
1
41
77
18
20
0
4
0
99
11
24
13
14
161
0
161
0
148
13

الن�سب املئوية للتكرارات %
73.91
0.62
25.47
64.71
15.13
16.81
0.00
3.36
0.00
61.49
6.83
14.91
8.07
8.70
100.00
0.00
100.00
0.00
91.93
8.07

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يالحظ من اجلدول رقم ( )3اخل�صائ�ص الفنية املميزة للأ�سئلة التقوميية الواردة يف كتب

يالحظ �أن الأ�سئلة التقوميية ركزت على املجال املعريف ،بن�سبة  ،%73.91وعلى املجال املهاري

بن�سبة � ،%25.47أما املجال االنفعايل فكانت الأ�سئلة التقوميية التي تقي�سه قليلة جدا ً

وبن�سبة .%0.62

وفيما يتعلق بامل�ستوى املعريف لل�س�ؤال فقد ركزت الأ�سئلة على ا�ستعادة املعلومات

وتذكرها بن�سبة  %64.71يليه م�ستوى التطبيق بن�سبة  ،%16.81وجاء م�ستوى الربط والتف�سري

والرتجمة بن�سبة  ،%15.13ثم �أ�سئلة الرتكيب والتطوير بن�سبة .%3.36

�أما من حيث �شكل ال�س�ؤال فيالحظ �أن �أكرث الأ�شكال �شيوعا ً هي :الأ�سئلة املقالية بن�سبة

 ،%61.49ثم الأ�سئلة املو�ضوعية من نوع التكميل  ،%14.91يليها الأ�سئلة املو�ضوعية من
نوع املقابلة فقد بلغت ن�سبتها  ،%8.70والأ�سئلة من نوع ال�صواب واخلط�أ بن�سبة � ،%8.07أما

الأ�سئلة املو�ضوعية من نوع االختيار من متعدد فكانت ن�سبتها .%6.83

وبخ�صو�ص ال�صياغة اللغوية لل�س�ؤال فقد كانت الأ�سئلة الواردة يف كتاب ال�صف الثالث

الأ�سا�سي وا�ضحة يف جميع الأ�سئلة بن�سبة  .%100.00وكذلك من حيث مالءمة ال�س�ؤال
مل�ستوى ال�صف فقد كانت ن�سبة الأ�سئلة املالئمة مل�ستوى ال�صف .%100.00

�أما من حيث درجة �شيوع ال�س�ؤال و�ألفته فقد كانت الأ�سئلة تقليدية بن�سبة ،%91.93

و�إبداعية بن�سبة .%8.07

وتت�شابه هذه النتيجة مع النتائج التي مت التو�صل �إليها يف ال�صفني الأول والثاين

الأ�سا�سيني ،ورمبا يعود ذلك �إىل �أن هذه املرحلة هي مرحلة ت�أ�سي�سية ،لذا ،يرى العاملون يف

جلان الت�أليف واملناهج الدرا�سية �أنه ال بد من ت�أ�سي�س بناء معريف لدى الطالب ميكن البناء
عليه الحقا ً وتطويره ،وتتفق نتيجة هذا ال�س�ؤال مع نتيجة درا�سة العيا�رصة ( )2004ونتيجة
درا�سة اجلالد ( )2001اللتني ك�شفتا عن تركيز الأ�سئلة يف الكتب على اجلوانب املعرفية مع

وجود عدد قليل جدا ً من الأ�سئلة االنفعالية ،وعدم توازن يف ن�سب توزيع الأ�سئلة ح�سب

م�ستوياتها املعرفية وح�سب �شكلها.

نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على �أنه« :هل تختلف اخل�صائ�ص الفنية للأ�سئلة التقوميية الواردة يف

كتب الرتبية الإ�سالمية ل�صفوف احللقة الأ�سا�سية الأوىل يف الأردن تبعا ً ملتغري ال�صف (الأول
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج الن�سب املئوية لتكرارات كل جانب من جوانب بطاقة

حتليل الأ�سئلة التقوميية وفقا ً لكل �صف من ال�صفوف الثالثة ،ثم مت ا�ستُخر َِجت نتائج اختبار

كاي تربيع ( )χ2للفروق بني تكرارات كل جانب من جوانب البطاقة وفقا ً ملتغري م�ستوى

ال�صف ،ومتبوعا ً باختبار كرامر ( .)Cramerواجلدول رقم ( )4يبني نتائج اختبار كاي تربيع
لال�ستقاللية ح�سب ال�صف.

1

2

3

4
5
6

ال�صف
الثالث
ال�صف
الثاين
ال�صف
الأول

الرقم

اجلدول رقم ()4
التكرارات املتحققة على كل جانب من جوانب بطاقة حتليل الأ�سئلة التقوميية تبعا ً
ملتغري ال�صف ،ونتائج اختبار كاي تربيع لال�ستقاللية لداللة الفروق بني التكرارات
التكرارات
معامل
قيمة
م�ستوى ارتباط
كاي
امل�ستويات
اجلانب
الداللة
معرفية
النواجت التي
انفعالية
يقي�سها ال�س�ؤال
مهارية
ا�ستعادة معلومات
ربط وتف�سري وترجمة
امل�ستوى
تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة
حتليل الكل �إىل مكوناته
املعريف لل�س�ؤال
تركيب وتطوير
نقد وتقييم
مقايل
مو�ضوعي اختيار من متعدد
مو�ضوعي تكميل
�شكل ال�س�ؤال
مو�ضوعي �صواب وخط�أ
مو�ضوعي مقابلة
ال�صياغة
وا�ضحة
غري وا�ضحة
اللغوية
مالءمة
مالئم
غري مالئم
ال�س�ؤال لل�صف
�شيوع ال�س�ؤال
تقليدي
�إبداعي
و�ألفته

96
5
39
74
20
2
0
0
0
37
46
38
0
19
139
1
139
1
125
15

165
2
37
109
27
19
1
9
0
69
35
61
12
27
200
4
201
3
160
44

119
1
41
77
18
20
0
4
0
99
11
24
13
14
161
0
161
0
148
13

كرامر

تربيع

10.55

0.032

0.102

19.93

0.011

0.162

76.01

0.000

0.274

3.68

0.157

0.085

2.49

0.288

0.070

15.39

0.000

0.175

يالحظ من اجلدول رقم ( )4عدم ا�ستقاللية توزيع التكرارات مل�ستويات اجلوانب التالية

الواردة يف بطاقة حتليل الأ�سئلة التقوميية كما وردت يف كتب الرتبية الإ�سالمية لل�صفوف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الثالثة الأوىل تبعا ً ملتغري ال�صف (الأول الأ�سا�سي ،والثاين الأ�سا�سي ،والثالث الأ�سا�سي):

و�ألفته ،مما ي�شري �إىل وجود ارتباط بني هذه اجلوانب ومتغري ال�صف ،ولتو�ضيح ذلك مت ا�ستخراج

معامل ارتباط كرامر  Cramerبني م�ستوى ال�صف واجلوانب املذكورة ،وقد كانت معامالت
االرتباط بني م�ستوى ال�صف والنواجت التي يقي�سها ال�س�ؤال  ،0.102وبني م�ستوى ال�صف
وامل�ستوى املعريف لل�س�ؤال ي�ساوي  ،0.162وبني م�ستوى ال�صف و�شكل ال�س�ؤال  ,0.274وبني

م�ستوى ال�صف و�شيوع ال�س�ؤال و�ألفته  .0.175ومن جهة �أخرى يالحظ �أنه ال يوجد هناك
ارتباط بني م�ستوى ال�صف وبقية اجلوانب التي ت�ضمنتها بطاقة حتليل الأ�سئلة التقوميية،
وهي :ال�صياغة اللغوية لل�س�ؤال ،ومالءمة ال�س�ؤال مل�ستوى ال�صف ،حيث �إن قيم كاي تربيع

لي�ست دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى الداللة (.)0.05≤α

وميكن تف�سري هذه النتيجة بالعودة �إىل اخل�صائ�ص النمائية لطلبة �صفوف احللقة

الأ�سا�سية الأوىل ،ففي ال�صفوف الأوىل تكون البنية املعرفية للمتعلم يف بدايتها وحتتاج

�إىل وحدات �أ�سا�سية متينة من احلقائق واملفاهيم التي ت�شكل اللبنات الأ�سا�سية للمعرفة،

علما ً ب�أن هذا لي�س م�سوغا ً لأن يقت�رص االهتمام بامل�ستويات املتدنية من املعرفة �أو بالأمناط
التقليدية� ،أو حتى باملجال املعريف ،فاملجال املرتبط باالنفعاالت واالجتاهات والقيم ال يزال
ثانويا ً مقارنة باملجال املعريف ،على الرغم من �أهميته� ،إذ يتم الت�أكيد على املجال املعريف

يف املدار�س ويف احلياة ب�شكل عام ،مع العلم �أن موا�ضيع الرتبية الإ�سالمية غنية باملحتوى
االنفعايل والقيمي ،وواقع الأمر �أنها مو�ضوعات انفعالية ووجدانية ذات طابع قيمي يف املقام
م�سوغ من الناحيتني
الأول ،وي�أتي عدم الرتكيز عليها كما �أ�شارت �إليه نتائج هذه الدرا�سة غري
ّ

املعرفية وال�سلوكية� ،إذ ال بد �أن يتم �إدراج �أ�سئلة تطبيقية ومهارية ووجدانية منذ املراحل

الأوىل من عمر الطالب ،ورمبا يعزى هذا اخللل جزئيا ً �إىل عدم وجود خطة ا�سرتاتيجية ور�ؤيا

وا�ضحة لدى جلان الت�أليف ،وتعاملها مع كتب ال�صفوف املختلفة ب�صورة منف�صلة بع�ضها
عن بع�ض ،و�أحيانا ً تغري تلك اللجان من عام �إىل �آخر.

هذا ،ومل تقع بني يدي الباحثني �أية درا�سة م�شابهة ميكن مقارنة نتيجة هذا ال�س�ؤال بها.

اال�ستنتاجات والتو�صيات

ميكن تلخي�ص النتائج التي خل�صت �إليها هذه الدرا�سة فيما ي�أتي:

� -أظهرت نتائج ال�س�ؤال الأول �أنه من حيث النواجت التي تقي�سها الأ�سئلة الواردة يف كتب

املجلد  13العدد  4دي�سمرب 2012
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الأ�سا�سي) تركيز الأ�سئلة التقوميية على املجال املعريف بالدرجة الأوىل ،يليها املجال املهاري،

و�أخريا ً املجال االنفعايل �أو الوجداين وبن�سبة �ضئيلة جداً.

 -ومن حيث امل�ستوى املعريف لل�س�ؤال كانت الأ�سئلة تركز على ا�ستعادة املعلومات وتذكرها

بن�سبة تزيد عن الثلثني مقارنة بامل�ستويات املعرفية الأخرى ،كما لوحظ قلة عدد الأ�سئلة
التي تقي�س امل�ستويات املعرفية العليا وفق هرم بلوم� .أما من حيث �شكل ال�س�ؤال فيالحظ

تفاوت الأنواع امل�ستخدمة يف ال�صفوف الثالثة ،ففي حني كانت الأ�سئلة املو�ضوعية من

نوع االختيار من متعدد ثم الأ�سئلة املو�ضوعية من نوع التكميل هي الأكرث �شيوعا ً يف كتب

ال�صف الأول ،فقد كانت الأ�سئلة املقالية ثم الأ�سئلة املو�ضوعية من نوع التكميل هي
الأكرث �شيوعا ً يف كتب ال�صفني الثاين والثالث.

 -كما كانت ال�صياغة اللغوية للأ�سئلة وا�ضحة �إىل حد كبري يف كتب ال�صفوف الثالثة،

وكذلك كانت مالئمة مل�ستوى كل �صف� .أما من حيث درجة �شيوع ال�س�ؤال و�ألفته فقد كانت

الأ�سئلة تقليدية بن�سبة كبرية يف كتب ال�صفوف الثالثة.

 -ك�شفت نتيجة ال�س�ؤال الثاين عن عدم ا�ستقاللية توزيع التكرارات مل�ستويات بع�ض اجلوانب

الواردة يف بطاقة حتليل الأ�سئلة التقوميية يف كتب الرتبية الإ�سالمية لل�صفوف الثالثة تبعا ً
ملتغري ال�صف ،ومن هذه اجلوانب :النواجت التي يقي�سها ال�س�ؤال ،وامل�ستوى املعريف لل�س�ؤال،

و�شكل ال�س�ؤال ،و�شيوع ال�س�ؤال و�ألفته ،مما ي�شري �إىل وجود ارتباط بني هذه اجلوانب ومتغري

ال�صف ،كما ظهر عدم وجود ارتباط بني م�ستوى ال�صف وبقية اجلوانب التي ت�ضمنتها
بطاقة حتليل الأ�سئلة التقوميية ،وهي :ال�صياغة اللغوية لل�س�ؤال ،ومالءمة ال�س�ؤال مل�ستوى

ال�صف.

ويف �ضوء النتائج ال�سابقة خل�صت الدرا�سة �إىل التو�صيات الآتية:

 -العناية مبجاالت الأهداف والنتاجات التعلمية اخلا�صة باملجالني النف�سحركي املهاري

واالنفعايل الوجداين ملا لذلك من �أثر يف تربية الفرد امل�ؤمن امللتزم خلقيا ً واملدرك حلقوقه

وواجباته.

 تعويد الطلبة على التعامل مع كافة امل�ستويات املعرفية للأهداف ،من خالل �إثراء املناهجب�أ�سئلة تقي�س مهارات التفكري العليا (التحليل ،والرتكيب ،والتقومي).

 التوزيع املتوازن ل�شكل الأ�سئلة يف الكتب املدر�سية ،بحيث يتم تعري�ض الطالب للأ�شكالاملختلفة وب�صورة منا�سبة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -زيادة االهتمام بالأ�سئلة اجلديدة والأ�صيلة البعيدة عن الروتينية والتقليدية التي تركز على

مهارات التفكري الإبداعي لدى الطالب.

� -إجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول الأ�سئلة التقوميية يف كتب الرتبية الإ�سالمية يف بقية

�صفوف مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
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