حتليل أسئلة كتاب الثقافة العامة للصف الثاني عشر
يف األردن يف ضوء تصنيف بلوم لألهداف الرتبوية
يف اجملال املعريف

د .نبيل موسى عارف براهمة
أ .هيثم موسى عارف براهمة
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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتديد ماهية امل�ستويات التي
تقي�سها �أ�سئلة كتاب الثقافة العامة لل�صف الثاين ع�رش مب�ستوييه
الأول والثاين يف الأردن ،والتعرف �إىل الن�سبة املئوية التي نالها
كل م�ستوى من هذه امل�ستويات.
قام الباحثان بتحليل �أ�سئلة كتاب الثقافة العامة مو�ضوع
الدرا�سة يف �ضوء ا�ستمارة خا�صة ت�ضمنت امل�ستويات ال�ستة
لت�صنيف بلوم (التذكر – الفهم – التطبيق – التحليل – الرتكيب
– والتقومي).
وللت�أكد من ثبات التحليل ،اختري ثالثة حمكمني قاموا
بعملية التحليل نف�سها وفق ا�ستمارة البحث.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �أ�سئلة الدرو�س يف كتاب
الثقافة العامة والبالغ عددها (� )471س�ؤاال تقي�س م�ستوى تذكر
املعلومات بن�سبة ( )% 67مع �إعطاء فر�صة حمدودة الختيار
مدى فهم الطالب للمحتوى وبن�سبة ( )% 32.5ومل يكن هناك
�سوى �س�ؤالني �صنفا �ضمن م�ستوى التقومي وبن�سبة (.)% 0.5
و�أهملت الأ�سئلة متاماً م�ستويات التطبيق والتحليل والرتكيب.
ويف �ضوء هذه النتائج جرى تقدمي جملة من التو�صيات.
الكلمات املفتاحية( :حتليل �أ�سئلة ،كتاب الثقافة العامة،
م�ستويات بلوم املعرفية).
An Analysis of General Culture Textbook Questions for the Second Secondary Grade in Jordan
in Light of Bloom›s Taxonomy of the Educational
Objectives in the Cognitive Domain

Abstract:
The purpose of the study is to determine the
cognitive domain levels that measure the General
Culture textbook questions for the second secondary
grade in two levels in Jordan, and to determine the
percentage given to each level.
The researchers analyzed the General
Culture textbook of the second secondary grade,
depending on six cognitive levels of Bloom Taxonomy
(knowledge, comprehension, application, analysis,
synthesis and evaluation).
For the purpose of reliability, three
specialized members were chosen to scrutinize the
questions prepared by the researcher.
The findings of the investigation reveal that
the total of (316) questions out of (471) questions.
Besides these questions measure the memorization
of knowledge with a percentage of (67 %).
A restricted change is given to the student
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for comprehension level with a percentage of (32
%). It is also found that only two questions with
(0. 5 %) measures the student ability in evaluation.
The application, analysis and synthesis levels are
neglected. On the basis of results, recommendations
are introduced.
Key Words: Textbook questions, General
culture Book , Six cognitive levels of Bloom
taxonomy.

مقدمة:
تقوم الأ�سئلة والتمرينات والأن�شطة الواردة يف �أي كتاب
مدر�سي بدور مهم يف عملية التعليم ،حيث ت�ساعد على ا�ستثارة
تفكري الطلبة ،وحثهم على القيام بعمليات التفكري املختلفة.
وقد عملت وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن على تطوير
التعليم يف املراحل كافة ،وقد ُ�شكل العديد من جلان ت�أليف
الكتب ومن بينها :كتاب الثقافة العامة للمرحلة الثانوية ،وذلك
مبا ين�سجم مع تو�صيات امل�ؤمترات الرتبوية التي كان �آخرها
امل�رشوع الوطني لتطوير التعليم من �أجل اقت�صاد املعرفة،
والذي �أكّ د �رضورة تطوير املناهج الدرا�سية مبا يواكب التطور
التكنولوجي وامل�ستجدات والتوجهات العاملية يف بناء اقت�صاد
وطني �أ�سا�سه املعرفة ،تكون الرتبية فيه �أداة فاعلة لإعداد جمتمع
قادر على مواجهة التحديات وا�ستيعاب التغريات ،والقدرة على
حل امل�شكالت (وزارة الرتبية والتعليم.)2005 ،
وتت�ضمن عملية تطوير املناهج املدر�سية تطويراً للكتب
املدر�سية ،وما حتتوي عليه من نتاجات و�أ�سئلة ،وعر�ض املادة
واملعلومات وت�سل�سلها وتطويرً للر�سوم والأ�شكال ،فاملناهج
املدر�سية هي الطريقة التي ميكن من خاللها حتقيق النتاجات
العامة للرتبية؛ التي ت�سعى �إىل �إعداد املواطن ال�صالح الذي
ي�ؤمن بالعلم ،ويتميز بالتفكري العلمي واملو�ضوعي .ويعد كتاب
الثقافة العامة واحدا من املناهج الرتبوية حيث ي�ساعد الفرد على
الإجابة عن ت�سا�ؤالت كثرية مثل :ما هي؟ هل يعتمد؟ كيف؟ �أعط
�أ�سباب؟ علّل؟ �إىل ماذا ي�ؤدي؟ ملاذا دعا؟........
ويهدف تدري�س كتاب الثقافة العامة يف الأردن �إىل تزويد
املتعلم مبجموعة من املعلومات املتعلقة باحلقيقة ،واملعرفة،
والأخالق الإ�سالمية ،واملواطنة ،والها�شميون ،ور�سالة عمان،
�إ�ضافة �إىل �رضب مثال عن الدولة احلديثة (الأردن كنموذج)،
والتعريف بال�سرية احل�ضارية للأردن و�أبرز مظاهر تاريخ العامل
احلديث واملعا�رص (وزارة الرتبية والتعليم.) 2007،
ويهدف تدري�س كتاب الثقافة العامة �أي�ضا �إىل �إك�ساب
املتعلم جمموعة من املهارات املتعلقة بتنمية التفكري الناقد
والإبداعي ،والقدرات العقلية العليا لدى الطلبة واملعلمني ،وذلك
با�ستخدام �أ�سلوب حل امل�شكالت واال�ستق�صاء ( وزارة الرتبية
والتعليم.) 2005 ،
“ وتعمل الأ�سئلة على �إك�ساب املتعلم القدرة على معرفة
اخلطوات ،والإجراءات الالزمة التي ت�ساعد على الفهم واال�ستيعاب،
وتفيد يف جتزئة املادة العلمية ،وتك�سب املتعلم مهارات البحث

حتليل أسئلة كتاب الثقافة العامة للصف الثاني عشر في األردن في ضوء تصنيف بلوم لألهداف التربوية في اجملال املعرفي

والتق�صي وبع�ضها يركز على التذكر ،و�آخر يركز على الفهم وثالث
يركز على التحليل” (�سعادة.)25 ،1984 ،
“وتتنوع الأ�سئلة وتختلف �أنواعها ح�سب الغر�ض الذي
ت�سعى �إىل حتقيقه ،فبع�ض الأ�سئلة ت�سعى �إىل حتقيق الهدف
املرتبط ب�صياغتها مثل :التذكر �أو التحليل ،وهذا هو ت�صنيف
بلوم للأهداف ال�سلوكية ،والبع�ض يق�سمها �إىل نوعني �أ�سئلة تذكر
و�أ�سئلة تفكري” (حمدان ،1985 ،ص.)105
وتوجد جمموعة من املوا�صفات واملعايري التي يجب �أن
تتوفر عند طرح الأ�سئلة تتمثل يف حتديد نوع املعلومات املطلوب
احل�صول عليها عند طرح ال�س�ؤال ،و�أن يكون ال�س�ؤال يف �شكل �س�ؤال
ولي�س يف �شكل جملة ،و�أن تكون الأ�سئلة متنوعة ما بني التذكر
والفهم والتقومي والتحليل ،ويجب �أن تت�سم بالو�ضوح والدقة ،و�أن
يكون ال�س�ؤال مرتبطاً بالأهداف ويت�ضمن بع�ض الأن�شطة التي
ت�ساعد على تنمية التفكري (حمدان1988 ،؛ و �إبراهيم.) 1994 ،
وتعد الأ�سئلة ا�سرتاتيجية من �إ�سرتاتيجيات التقومي
(عبدالرزاق ،)2003،وهي �أي�ضا �رضورية للتعلم الفعال؛ فهي
تركز �إنتباه الطالب ،وجتربه على التفكري يف املادة (قطامي و�أبو
جابر.)2000،
وتعد الأ�سئلة التعليمية من املو�ضوعات التي كرث تداولها
يف العملية التعليمية التعلمية ،ملا لل�س�ؤال التعليمي من �أهمية
يف �إثارة العمليات العقلية املعرفية ،وتثبيت املعلومات يف ذهن
الطالب وذاكرته ،ي�ضاف لذلك �إعتبار ال�س�ؤال التعليمي مفتاحا
للمعرفة (دروزة.)1997،
وقد عدت “اجلمعية الأمريكية لتطوير املناهج والتعليم”
(الت�سا�ؤل) مهارة من ع�رشين مهارة من مهارات التفكري
الأ�سا�سية ،التي ميكن تعليمها ،وتعزيزها يف املدر�سة ،وتت�ضمن
هذه املهارة البحث عن معلومات جديدة عن طريق تكوين و�إثارة
الأ�سئلة (جروان.)1999،
وت�سعى مناهج الدرا�سات الإجتماعية اىل تنمية قدرة
املتعلمني على فهم املعلومات واملفاهيم ،والتعميمات ،وعلى
تف�سري الأحداث والظواهر الإجتماعية وحتليلها ،والتوا�صل،
والتفاعل مع الآخرين.
ويعد كتاب الثقافة العامة �أحد مناهج الدرا�سات
االجتماعية ،ومن الكتب اجلديدة املنبثقة عن توجهات التطوير
الرتبوي لت�أليف الكتب املدر�سية يف الأردن.
ومن خالل ما تقدم وح�سب خربة الباحثني ف�إن متارين
الكتاب املدر�سي ت�شكل م�صدراً �أ�شبه ما يكون الوحيد للمعلم
ي�ستقي منه فقرات الإختبار واالمتحانات التي يعدها للطالب
خا�صة يف ال�صف الثاين ع�رش – التوجيهي  -يف الأردن ،و�أن
الوزارة تركز يف امتحاناتها على الكتاب املدر�سي بالدرجة
الأوىل .ومن هنا فال بد من �إجراء عملية حتليل م�ستمر لأ�سئلته
ومتارينه؛ لإعطاء �صورة علمية عن واقعة بغر�ض تطويره
وحت�سينه وهذا ما دفع الباحثان للقيام بهذه الدرا�سة.

د .نبيل موسى براهمة
أ .هيثم موسى براهمة

الأ�سئلة يف كتاب الثقافة العامة يف �ضوء ت�صنيف بلوم للأهداف
الرتبوية يف املجال املعريف ،وذلك من خالل الإجابة عن
ال�س�ؤالني الآتيني:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما امل�ستويات املعرفية التي تقي�سها
�أ�سئلة كتاب الثقافة العامة لل�صف الثاين ع�رش (التوجيهي
الأردين)؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما الن�سبة املئوية التي نالها كل م�ستوى
من هذه امل�ستويات؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة للتعرف على امل�ستويات املعرفية التي
تقي�سها �أ�سئلة كتاب الثقافة العامة لل�صف الثاين ع�رش (التوجيهي
الأردين) ،والن�سبة املئوية التي نالها كل م�ستوى من هذه
امل�ستويات ،وذلك با�ستخدام �أ�سلوب حتليل املحتوى.

أهمية الدراسة:
�إن لكل مرحلة تعليمية متطلباتها و�أهدافها و�سبل القيا�س
والتقومي فيها ،والتي تتنا�سب مع القدرات والإمكانات املرحلية
للطلبة ،لذلك تظهر �أهمية الدرا�سة يف كونها تتعلق مبادة الثقافة
العامة امل�شرتكة جلميع فروع التعليم الثانوي يف الأردن ،تلك
املادة التي لها دور مهم يف الإكت�شاف والإبداع وال�صناعة
والإنتاج ،وتعزيز القدرة النقدية للطالب من خالل ما تت�ضمنه من
حتديات فكرية وفل�سفية وتاريخية ودينية ،كذلك ما تت�ضمنه من
م�شكالت عاملية ،والطرائق التي ا�ستخدمت للحد منها؛ لذلك ف�إن
ال�صياغة اجليدة للأ�سئلة ُت�سهم يف حتقيق هذا الهدف اجلوهري
يف تدري�س مادة الثقافة العامة (وزارة الرتبية والتعليم.)2007،
وميكن حتديد �أهمية الدرا�سة بالآتي:

األهمية النظرية:
�إنها �أول حماولة يف الأردن لتحليل �أ�سئلة كتاب الثقافة
العامة لل�صف الثاين ع�رش جلميع فروع التعليم الثانوي (الأدبي
 العلمي  -ال�صحي  -ال�رشعي  -املهني  -الإدارة املعلوماتية)يف هذا ال�سياق وعلى حد علم الباحثني.
ما تقوم به من دور مهم يف تعزيز القدرة النقدية للطالب
من خالل ما تت�ضمنه من م�شكالت و�أحداث جارية تاريخية
وفكرية و�سيا�سية ،لذلك ف�إن ال�صياغة اجليدة واملدرو�سة للأ�سئلة
ت�سهم يف حتقيق هذا الهدف يف تدري�س مادة الثقافة العامة.

األهمية التطبيقية:
 من املتوقع �أن تعود نتائج الدرا�سة احلالية بالفائدة
على م�ؤلفي كتاب الثقافة العامة يف وزارة الرتبية والتعليم،
وعلى مدر�سي املادة يف �إثراء النقا�ش واحلوار مع الطلبة.
 �إ�ستفادة مدر�سي مادة الثقافة العامة يف �إ�ستثارة
الطلبة ،و�إجراء احلوار ،واملناق�شة معهم ب�ش�أن نتائجها.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
متثلت م�شكلة الدرا�سة يف حماولتها التعرف �إىل واقع
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حمددات الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على حتليل �أ�سئلة كتاب الثقافة
العامة لل�صف الثاين ع�رش جلميع فروع التعليم الثانوي يف الأردن
(الأدبي  -العلمي  -ال�صحي  -ال�رشعي  -املهني  -الإدارة
املعلوماتية) للعام الدرا�سي  2016/2015وفقا لت�صنيف بلوم
يف املجال املعريف.

مصطلحات الدراسة:
هناك بع�ض امل�صطلحات واملفاهيم التي ال بد من تعريفها
وفقا ال�ستخدامها يف هذه الدرا�سة وهي:
♦ ♦كتاب الثقافة العامة :وهو الكتاب املُقرر تدري�سه
لل�صف الثاين ع�رش ،وجلميع فروع التعليم الثانوي يف الأردن ،وقد
مت تطبيقه لأول مرة يف العام الدرا�سي ( ،)2008 – 2007ويبلغ
ّ
مق�سم �إىل ق�سمني امل�ستوى
وهو
�صفحة،
()275
�صفحاته
عدد
ّ
الأول ،وامل�ستوى الثاين.
♦ ♦ال�صف الثاين ع�رش :وهو ال�صف الثاين من �صفوف
املرحلة الثانوية التي تت�ضمن �صفني ،وتلي مرحلة التعليم
الأ�سا�سي يف النظام الرتبوي للأردن ،ويرتاوح �أعمار طالبه بني
(� )18 – 17سنة.
♦ ♦املجال املعريف لت�صنيف (بلوم)  :Bloomوهو من
�أ�شهر الت�صنيفات الرتبوية التي ابتكرت يف املجال العقلي
الإدراكي املعريف (دروزة� ،1995 ،ص ،14 - 3وال�صباغ،
� ،1981ص ،81 - 80و�أبو العال وعبد احلميد� ،1985 ،ص
 ،)18 – 16وله �ستة م�ستويات �صنفت ت�صنيفاً هرمياً متتابعاً
وتراكميا .تبد�أ بامل�ستوى الب�سيط وتنتهي باملعقد وكما يلي:
 تذكر املعلومات  :knowledgeوهو تذكر املتعلم للمادة
التي �سبق �أن تعلمها.
 الفهم  :Comprehensionوهو �إدراك املتعلم ملعنى
املادة التي يدر�سها
 التطبيق  :Applicationوي�شري �إىل قدرة املتعلم على
ا�ستخدام ما تعلمه يف مواقف جديدة.
 التحليل  :Analysisوهو قدرة املتعلم على تفكيك مادة
التعلم وحتليلها �إىل مكوناتها و�أجزائها من �أجل فهم بنيتها
التنظيمية.
 الرتكيب  :synthesisويق�صد به الت�أليف بني العنا�رص
والأجزاء لتكوين كل جديد.
 التقومي  :Evaluationوهو �أعلى م�ستويات التفكري
الإن�ساين ،والهدف منه معرفة �صالحية الأ�شياء يف �ضوء معايري
معينة.

الدراسات السابقة:
لقد �أجريت جمموعة من الدرا�سات يف جمال حتليل الكتب
املدر�سية ففي درا�سة اجنزها �سويفت وجاك�سون( (�Swift & Jack
 )son, 1992بهدف تقومي كتب التاريخ يف املدار�س الإعدادية
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مبدينة ج�سرت يف بريطانيا ،وبخ�صو�ص الأ�سئلة والأن�شطة التي
حتتويها نهايات الف�صول ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ( )% 30من
الأ�سئلة والأن�شطة تقي�س التحليل و ( )% 23منها تقي�س م�ستوى
التقومي� ،أما م�ستويات اال�ستيعاب والتذكر فتختربها الأ�سئلة
بن�سبة ( )% 30و ( )% 17على التوايل .وانتهت الدرا�سة �إىل
ا�ستنتاج مفاده �أن امل�ستويات العامة للأ�سئلة مت�ضمنة ب�شكل
مقنع يف الكتب مو�ضوع الدرا�سة.
وقامت العمادي ( )1998ب�إجراء درا�سة مقارنة يف حتليل
م�ضمون �أ�سئلة كتب الدرا�سات الإجتماعية وامتحاناتها للمرحلة
الإعدادية بدولة قطر .تكونت عينة الدرا�سة من (� )668س�ؤاال من
كتب الدرا�سات االجتماعية لل�صفوف الثالثة للمرحلة الإعدادية و
(� )767س�ؤاال من امتحانات نهاية الف�صل الدرا�سي لذات املرحلة.
وا�ستخدمت الباحثة قائمة حتليل امل�ضمون ك�أداة للدرا�سة.
وتو�صلت نتائج التحليل �إىل ارتفاع ن�سبة الأ�سئلة املقالية يف
الكتب املدر�سية �إذا ما قورنت بالأ�سئلة املو�ضوعية على عك�س
ن�سبتها يف امتحانات نهاية الف�صل الدرا�سي .كما خلت �أ�سئلة
الكتب املدر�سية من املجال الوجداين ومثلها يف �أ�سئلة امتحانات
نهاية الف�صلّ � ،أما املجال املهاري فكان االهتمام به �ضعيفا،
وفيما يتعلق مب�ستويات الأ�سئلة فقد كان الرتكيز على م�ستويني
هما التذكر والفهم و�أهملت امل�ستويات الأخرى من املجال
الوجداين.
وكان هدف الدرا�سة التي �أجراها �إبراهيم ( )1998حتديد
ماهية امل�ستويات املعرفية التي تقي�سها �أ�سئلة كتاب التاريخ
لل�صف ال�ساد�س الإبتدائي ،حيث قام الباحث بتحليل �أ�سئلة
الكتاب مو�ضوع الدرا�سة يف �ضوء بطاقة ت�ضمنت امل�ستويات
ال�ست لت�صنيف بلوم .وقد دلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ()% 72.4
من الأ�سئلة تقي�س م�ستوى تذكر املعلومات ،و( )% 25.4منها
تقي�س م�ستوى الفهم� ،أما م�ستوى التقومي فتختربها الأ�سئلة
بن�سبة ( ،)% 2.2يف حني �أهملت الأ�سئلة م�ستويات التطبيق
والتحليل والرتكيب.
وتناولت درا�سة �سليمان (� )2000ضمن �أهدافها حتليل
وت�صنيف الأ�سئلة املتوافرة يف كتب التاريخ يف املرحلة الإعدادية
يف �سورية ح�سب ت�صنيف �ساندرز يف املجال املعريف( (San d
 .)ers 1966وكان من نتائج هذه الدرا�سة تركيز الأ�سئلة على
املجال املعريف وم�ستوياته الدنيا (التذكر ،الرتجمة ،التف�سري).
وبهدف حتليل �أ�سئلة كتاب اجلغرافيا لل�صف ال�ساد�س
الأ�سا�سي يف فل�سطني وفق ت�صنيف بلوم �أجرى الآغا ()2004
درا�سة تعرف من خاللها على �أنواع الأ�سئلة املو�ضوعية ،وحتليل
الأ�سئلة وت�صنيفها و�أظهرت النتائج �أن �أغلبية الأ�سئلة تركزت
على املجال املعريف وعدم وجود �أ�سئلة تقي�س املجالني االنفعايل
والنف�سحركي ،وت�ساوي ن�سبة الأ�سئلة املو�ضوعية واملقالية ،و�أن
�أكرث �أنواع الأ�سئلة املو�ضوعية انت�شارا هي �أ�سئلة ال�صواب واخلط�أ
ويليها الإكمال.
وقد حاول كل من واجن وفارمر ()Wang & Farmer, 2008
التحقق فيما �إذا كان معلمو برامج التعليم امل�ستمر يف اجلامعات
يدر�سون بطريقة تنمي امل�ستويات الدنيا من التفكري،
ال�صينية ّ
�أو العليا وذلك بالرجوع �إىل ت�صنيف "بلوم" للأهداف املعرفية،

حتليل أسئلة كتاب الثقافة العامة للصف الثاني عشر في األردن في ضوء تصنيف بلوم لألهداف التربوية في اجملال املعرفي

حيث و�ضعا ا�ستبانة تعرفت على �آراء املعلمني ،واجتاهاتهم،
وتوجههم نحو طريقة التدري�س ،ووزعوها على عينة ع�شوائية
من مدر�سي برنامج الرتبية امل�ستمرة يف جامعتني من جامعات
مدينة بيجينج ال�صينية اللتني اختريتا بطريقة ع�شوائية وهما
جامعة �شانغاي ،وجامعة جواجن زو ،وبلغت عينة الدرا�سة ()389
معلماً ومعلمة ،ا�ستجاب منهم ( )359معلما ومعلمة ،وكانت �أهم
النتائج التي تو�صال �إليها �أن املعلمني يف هذه الربامج ما زالوا
يدر�سون بطريقة تنمي امل�ستويات الدنيا من التفكري كالتذكر،
والفهم ،والتطبيق �أكرث من تنمية امل�ستويات العليا كالتحليل،
والرتكيب ،والتقومي .واقرتحا بناءً على ذلك ،تنظيم حلقات
تدرب املعلمني على كيفية تنمية التفكري الناقد ،والتعلم
درا�سية ّ
بطريقة منفتحة وبحرية �أكرث.
ويف درا�سة �أجراها �سويدان و�سليمان و�سك�سيكر ()2009
بهدف حتليل وت�صنيف الأ�سئلة الواردة يف كتاب اجلغرافيا
لل�صف الأول الثانوي يف �سورية ،وفق م�ستويات بلوم املعرفية.
قام الباحثون بت�صنيف الأ�سئلة التي تتطلب قدرات عقلية عليا،
والتي تتطلب قدرات عقلية دنيا ومتثلت عينة الدرا�سة بالأ�سئلة
الواردة يف كتاب اجلغرافيا الطبيعية املقرر على ال�صف الأول
الثانوي يف مدار�س �سورية .وقد �أ�شارت النتائج �إىل تركيز الأ�سئلة
على امل�ستويات الدنيا من التفكري حيث ح�صل م�ستوى الفهم على
ن�سبة قدرها ( )% 60.24يف حني خلت الأ�سئلة مما ي�شري �إىل
م�ستويات التحليل والرتكيبّ � ،أما م�ستوى التقومي فح�صل على
ن�سبة �ضعيفة جدا هي (.)% 0.86
وقام �إجايا و�أالبي ( )Ijaiya & Alabi, 2010يف جامعة
�إلورين يف كلية الرتبية يف �إفريقيا بدرا�سة هدفها حتليل �أ�سئلة
�أوراق الإمتحانات التي و�ضعها �أ�ساتذة الكلية على امل�ستوى
اجلامعي وما بعد اجلامعي على مدار عقدين من الزمن (1990
–  ،)2009حيث بلغ عدد الأ�سئلة التي حلّالها ( )40امتحاناً،
وغطت (� )251س�ؤاال على امل�ستوى اجلامعي ،و (� )168س�ؤاال
على م�ستوى ما بعد اجلامعي ،وفق ت�صنيف بلوم ،ودلت النتائج
على �أن ( )% 31.1من الأ�سئلة كانت على م�ستوى التذكر ،و
( )% 56.9كانت على م�ستوى الفهم ،و ( )% 0.4على م�ستوى
التطبيق ،و ( )% 4.8على م�ستوى التحليل ،و ( )% 0.4على
م�ستوى الرتكيب ،و ( )% 2.8على م�ستوى التقومي.
�أما درا�سة دروزة ( )2011فحاولت التعرف �إىل درجة
مراعاة املعلمني الفل�سطينيني مل�ستويات “ بلوم “ للأهداف
املعرفية لدى تخطيطهم للمادة الدرا�سية .ولتحقيق هذا الغر�ض
�أخذت عينة ع�شوائية ب�سيطة من معلمي مدار�س حمافظة قلقيلية
ومعلماتها يف ال�ضفة الغربية بلغت ( )400فردا ،منهم ()174
ذكورا ،و(� )226إناثا ،ووزعت عليهم ا�ستبانة ا�شتملت على
( )98فقرة عك�ست مفاتيح الكلمات للم�ستويات العقلية ال�ست
وفق ت�صنيف “بلوم” وتو�صلت النتائج �إىل �أن املعلمني يراعون
م�ستويات “ بلوم “ للأهداف املعرفية بن�سبة جيد جداً (80.8
 ،)%وحظي م�ستوى التذكر ب�أعلى الن�سب ،كما دلت النتائج �أن
معلمي املرحلة الثانوية يراعون م�ستويات “بلوم” للأهداف
املعرفية ب�شكل �أف�ضل من معلمي املرحلة الأ�سا�سية.
ويالحظ من ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة �أن بع�ضها

د .نبيل موسى براهمة
أ .هيثم موسى براهمة

(Swift & Jackson,

تناول كتب التاريخ مثل درا�سة كل من
 1992و�سليمان .)2000 ،وتناولت بع�ض الدرا�سات كتب اجلغرافيا
مثل درا�سة كل من (الآغا2004 ،؛ �سويدان و�سليمان و�سك�سيكر،
 )2009يف حني تناولت درا�سة العمادي ( )1998كتب الدرا�سات
االجتماعية .واختلفت الدرا�سات ال�سابقة يف الأدوات التي
ا�ستخدمتها ،فبع�ضها ا�ستخدم اال�ستبانة كدرا�سة كل من (دروزة،
 2011و )Wang & Farmer, 2008وبع�ضها كانت �أداته قائمة
الت�صنيف كدرا�سة كل من (�سليمان 2000،و،Ijaiya & Alabi, 2010
و�سويدان 1999 ،و العمادي .)1998 ،كما �أن الدرا�سات ال�سابقة
اختلفت يف عينتها ،فبع�ضها كانت عينتها الكتب كدرا�سة كل من
( wift & Jackson, 1992و�سليمان 2000 ،والآغا2004 ،؛ �سويدان
و�سليمان و �سك�سيكر 2009 ،والعمادي )1998 ،وبع�ضها كانت
عينتها املعلمني مثل درا�سة (دروزة )2011 ،والبع�ض الآخر
كانت �أ�سئلة االمتحانات هي العينة كدرا�سة (Ijaiya & Alabi,
.)2010

وتتفق الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف تناولها
لت�صنيف بلوم للأهداف املعرفية ماعدا درا�سة �سليمان ()2000
التي تناولت ت�صنيف �ساندرز يف املجال املعريف .وتختلف
الدرا�سة احلالية مع جميع الدرا�سات يف عينتها �إذ � ّإن عينتها
كانت كتاب الثقافة العامة جلميع فروع التعليم الثانوي يف
الأردن و�أداتها بطاقة حتليل.
وانطالقا من �أن لكل مرحلة تعليمية متطلباتها و�أهدافها
و�سبل القيا�س والتقومي فيها والتي تتنا�سب مع القدرات
والإمكانات املرحلية للطلبة ،لذلك تظهر �أهمية الدرا�سة يف
كونها تتعلق مبادة الثقافة العامة امل�شرتكة جلميع فروع التعليم
الثانوي يف الأردن ،تلك املادة التي لها دور مهم يف الإكت�شاف
والإبداع وال�صناعة والإنتاج ،وتعزيز القدرة النقدية للطالب من
خالل ما تت�ضمنه من حتديات فكرية وفل�سفية وتاريخية ودينية،
كذلك ما تت�ضمنه من م�شكالت عاملية والطرق التي ا�ستخدمت
حللها؛ لذلك ف�إن ال�صياغة اجليدة للأ�سئلة ُت�سهم يف حتقيق
هذا الهدف اجلوهري يف تدري�س مادة الثقافة العامة (وزارة
الرتبية والتعليم ،)2007 ،فهذه الدرا�سة هي �أول حماولة يف
الأردن لتحليل �أ�سئلة كتاب الثقافة العامة لل�صف الثاين ع�رش
جلميع فروع التعليم الثانوي (الأدبي  -العلمي  -ال�صحي -
ال�رشعي  -املهني  -الإدارة املعلوماتية) يف هذا ال�سياق وعلى
حد علم الباحثني .وما تقوم به من دور مهم يف تعزيز القدرة
النقدية للطالب من خالل ما تت�ضمنه من م�شكالت و�أحداث
جارية تاريخية وفكرية و�سيا�سية ،لذلك ف�إن ال�صياغة اجليدة
واملدرو�سة للأ�سئلة ت�سهم يف حتقيق هذا الهدف يف تدري�س مادة
الثقافة العامة.

الطريقة واإلجراءات:
فيما ي�أتي عر�ض  ملنهج الدرا�سة ،وجمتمعها ،وعينتها،
و�أداتها ،واجراءاتها:

منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي؛ وذلك ملالئمته
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لأغرا�ض الدرا�سة.

جمتمع الدراسة:
كتاب الثقافة العامة لل�صف الثاين ع�رش مب�ستوييه الأول
والثاين جلميع فروع التعليم الثانوي (الأدبي  -العلمي  -ال�صحي
 -ال�رشعي  -املهني  -الإدارة املعلوماتية).

.7

عينة الدراسة:

.8

�أ�سئلة مادة الثقافة العامة الواردة يف حمتوى الدرو�س،
والبالغ عددها (� )471س�ؤاالً.

.9

أوال :أداة الدراسة:
1 .1متثلت �أداة الدرا�سة ببناء بطاقة خا�صة لتحليل �أ�سئلة كتاب
الثقافة العامة للمرحلة الثانوية (ال�صف الثاين ع�رش) .وقد
احتوت البطاقة على معلومات ت�ضمنت عنوان الكتاب،
واجلهة الر�سمية للإ�صدار ،والطبعة و�سنة الن�رش.
2 .2تق�سيم البطاقة �إىل ثالث خانات رئي�سة متثل اخلانة الأوىل
الوحداتّ � ،أما اخلانة الثانية فت�ضمنت الدرو�س ،يف حني
احتوت اخلانة الثالثة على �أرقام الأ�سئلة ح�سب ورودها يف
الكتاب املدر�سي� .أما الرابعة فا�شتملت على م�ستويات بلوم
املعرفية (ملحق .)1

5قراءة ال�س�ؤال وحتديد املطلوب منه.
6البحث عن اجلواب املتعلق بذلك ال�س�ؤال يف الكتاب نف�سه،
وذلك لتحديد امل�ستوى العقلي الذي يقي�سه ال�س�ؤال وفق
ا�ستمارة (�أداة) الدرا�سة .وهكذا �إىل نهاية جميع الأ�سئلة
البالغ عددها (� )471س�ؤاال.
7جمع تكرارات امل�ستويات العقلية لأ�سئلة الكتاب وحتويلها
�إىل ن�سب مئوية.
8ا�ستخدم �أ�سلوب التحليل عرب الأ�شخا�ص (زيتون)1990 ،
للت�أكد من ثبات النتائج ،والتو�صل �إىل املو�ضوعية يف
ت�صنيف الأ�سئلة وفق م�ستوياتها.
9اختيار ثالثة حمكمني للقيام بعملية التحليل ،وفق
اال�ستمارة التي ا�ستخدمها الباحثان ،اثنان منهم تخ�ص�ص
مدر�سي
مناهج الدرا�سات االجتماعية ،وحمكم واحد من ّ
مادة الثقافة العامة لل�صف الثاين ع�رش  -التوجيهي الأردين
 واجلدول ( )1يبينّ الن�سب املئوية التفاق املحكمني معالباحثني.
جدول ()1

النسب المئوية إلتفاق المحكمين مع الباحثين في تحديد المستويات المعرفية ألسئلة كتاب
الثقافة العامة للصف الثاني عشر (التوجيهي).

الدر�س

عدد
الأ�سئلة

الباحثان

املحكم
الأول

املحكم
الثاين

املحكم
الثالث

الأوىل
(احلقيقة
واملعرفة)

الأول
الثاين
الثالث
الرابع

2
3
6
10

% 87
% 90
% 87
% 90

% 85
% 90
% 87
% 87

% 85
% 90
% 87
% 90

% 87
% 90
% 87
% 90

الثانية
(الأخالق
الإ�سالمية
واملواطنة)

الأول
الثاين
الثالث
الرابع

22
34
25
21

% 95
% 95
% 84
% 77

% 80
% 90
% 90
% 77

% 95
% 96
% 88
% 80

% 100
% 95
% 88
% 82

الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س

19
12
15
25
12

% 87
% 100
% 98
% 88
% 88

% 88
% 70
% 90
% 89
% 90

% 88
% 82
% 90
% 80
% 95

% 90
% 90
% 100
% 85
% 95

13
10
4
3
8

% 89
% 92
% 88
% 89
% 85

% 89
% 85
% 87
% 86
% 78

% 96
% 92
% 86
% 88
% 70

% 100
% 85
% 89
% 88
% 77

اخلام�سة
(خمطوطات
البحر امليت
(قمران)

الأول
الثاين
الثالث
الرابع

19
17
8
16

% 90
% 85
% 100
% 88

% 90
% 70
% 90
% 92

% 90
% 80
% 80
% 86

% 67
% 80
% 80
% 92

ال�ساد�سة
(يف ال�سرية
احل�ضارية
للأردن)

الأول
الثاين
الثالث

25
23
18

% 88
% 82
% 88

% 90
% 75
% 85

% 86
% 75
% 85

% 88
% 80
% 88

الوحدة

�صدق بطاقة التحليل:
للت�أكد من ال�صدق الظاهري للبطاقة مت عر�ضها على عدد
من املحكمني يف جامعة الريموك وعددهم ( ،)4اثنان منهم يف
ق�سم املناهج والتدري�س ،واثنان يف ق�سم علم النف�س الرتبوي
والإر�شادي.
ثانيا :خطوات الدراسة:
اتبع الباحثان اخلطوات الآتية:
تطلب �إجراء هذه الدرا�سة حتليل �أ�سئلة كتاب الثقافة العامة
املقرر على طلبة ال�صف الثاين ع�رش يف �ضوء م�ستويات بلوم
املجال املعريف ،وا�ستخدم الباحثان يف هذه اخلطوة �أ�سلوب
حتليل املحتوى الذي يعد �أ�سلوباً فعاالً التخاذ �أي قرار ي�ستهدف
تعديل �أ�سئلة هذا الكتاب �أو تطويره من خالل الو�صف الكمي
ملحتواه بطريقة مو�ضوعية.
ولقد ُروعي يف عملية حتليل �أ�سئلة كتاب الثقافة العامة
ما يلي:
1 .1حدد الهدف من التحليل وهو التعرف �إىل �أ�سئلة كتاب
الثقافة العامة لل�صف الثاين ع�رش (التوجيهي) يف الأردن
يف �ضوء ت�صنيف بلوم (املجال املعريف).
2 .2اختريت اجلملة كوحدة للتحليل لكونها �أكرث الوحدات التي
تنا�سب مو�ضوع الدرا�سة (طعيمة.)1987 ،
3 .3ا�ستبعاد احلوا�شي من عملية التحليل.
4 .4ا�ستبعاد �أ�سئلة الوحدات املوجودة يف نهاية كل وحدة
لتكرارها يف �أ�سئلة الدرو�س.

الثالثة
(الها�شميون)

الرابعة
(ر�سالة
عمان)
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الوحدة

الدر�س

عدد
الأ�سئلة

الباحثان

املحكم
الأول

املحكم
الثاين

املحكم
الثالث

ال�سابعة (�أبرز
مظاهر تاريخ
العامل احلديث
واملعا�رص)

الأول
الثاين
الثالث
الرابع

27
16
6
1

% 88
% 90
% 97
% 90

% 87
% 88
% 85
% 90

% 87
% 90
% 95
% 92

% 87
% 90
% 97
% 92

الثامنة
(الدولة
احلديثة
الأردن
�أمنوذجا)

الأول
الثاين
الثالث

10
12
27

% 86
% 95
% 92

% 85
% 90
% 85

% 85
% 90
% 90

% 85
% 97
% 91

الدر�س

الوحدة

عدد
الأ�سئلة

الباحثان

املحكم
الأول

املحكم
الثاين

املحكم
الثالث

471

% 90

% 85

% 87

% 89

املجموع /مع ّدل الن�سب

ويظهر من اجلدول (� )1أعاله �أن هناك ات�ساقا بدرجة
عالية بني نتائج الباخثني ونتائج املحكمني الثالثة.

املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخدم التكرارات والن�سب املئوية لالجابة عن �س�ؤايل
الدرا�سة.

عرض النتائج ومناقشتها:
لغر�ض الإجابة عن ال�س�ؤالني اللذين طرحتهما الدرا�سة ،واملتعلقني مباهية امل�ستويات املعرفية التي تقي�سها �أ�سئلة كتاب الثقافة
العامة والن�سب املئوية التي نالها كل م�ستوى .جرى تفريغ نتائج التحليل يف اجلدول (� )2أدناه.
الجدول ()2
تكرارات تصنيف األسئلة وفق مستوياتها المعرفية ونسبها المئوية وفق ما وردت في كتاب الثقافة العامة للصف الثاني عشر

الوحدة

الدر�س

عدد
الأ�سئلة

امل�ستويات املعرفية
تذكر

فهم

تطبيق

حتليل

تركيب

تقومي

الأوىل
(احلقيقة واملعرفة)

الأول
الثاين
الثالث
الرابع

2
3
6
10

1
3
3
5

1
3
5

-

-

-

-

الثانية
(الأخالق الإ�سالمية واملواطنة)

الأول
الثاين
الثالث
الرابع

22
34
25
21

13
22
14
11

9
12
11
10

-

-

-

-

الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
الأول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س

19
12
15
25
12

9
11
10
16
8

10
1
3
9
4

13
10
4
5
8

6
8
2
5
6

7
2
2
2

-

-

-

-

-

اخلام�سة
(خمطوطات البحر امليت (قمران)

الأول
الثاين
الثالث
الرابع

19
17
8
16

15
13
6
10

4
4
2
6

-

-

-

-

ال�ساد�سة (يف ال�سرية احل�ضارية
للأردن)

الأول
الثاين
الثالث

25
23
18

16
14
15

9
9
3

-

-

-

-

الثالثة (الها�شميون)

الرابعة (ر�سالة عمان)
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الوحدة

الدر�س

عدد
الأ�سئلة

امل�ستويات املعرفية
تذكر

فهم

تطبيق

حتليل

تركيب

تقومي

ال�سابعة (�أبرزمظاهر تاريخ العامل
احلديث واملعا�رص)

الأول
الثاين
الثالث
الرابع

27
16
6
1

18
16
6
-

9
-

-

-

-

-

الثامنة (الدولة احلديثة الأردن
�أمنوذجا)

الأول
الثاين
الثالث

10
12
27

7
6
21

3
6
6

-

-

-

-

471

316

153

�صفر

�صفر

�صفر

2

% 67

% 32.5

�صفر

�صفر

�صفر

% 0.5

املجموع
الن�سبة املئوية

يظهر من اجلدول (� )2أن (� )316س�ؤاالً وبن�سبة ()% 67
من جمموع �أ�سئلة الكتاب البالغة (� )471س�ؤاالً هي �أ�سئلة تذكرية،
تهدف �إىل فح�ص قدرة الطالب على ا�ستدعاء ما يف الدرو�س من
معلومات ومراجعتها وحفظها� ،أو تعريف للمفاهيم الواردة� ،أو
تف�سري للأ�سباب� ،أو تبيان مظاهر اهتمام الها�شميني بالفكر
القومي� ،أو �رسد ملواقف الها�شميني من الق�ضية الفل�سطينية� ،أو
ذكر �أمثلة على دول موحدة ب�سيطة �أو احتادية .وهذه الأ�سئلة تبد�أ
بالكلمات الآتية:
«اذكر ،ما هي ،هل يعتمد ،كيف� ،أعط �أ�سباب� ،إىل ماذا
ي�ؤدي ،ملاذا دعا� ،أين ،ما مالمح».
وعليه ف�إن هذا امل�ستوى املعريف من الأ�سئلة ال يتطلب
من الطالب بذل مزي ٍد من اجلهد الفكري ،خارج �إطار املحتوى
املوجود.
 ويت�ضح من اجلدول �أي�ضاً �أن (� )153س�ؤاالً وبن�سبة( )% 32.5من جمموع �أ�سئلة الكتاب هي �أ�سئلة فهم وا�ستيعاب
وجاءت �صيغ هذه الأ�سئلة على النحو التايل:
«قارن بني حلف �شمال الأطل�سي وحلف وار�سو ،عل ّل ما
يلي ،ناق�ش العبارة التالية :هل الإجها�ض فعل �أخالقي �أم غري
�أخالقي� ،أعطِ �أمثلة على املقدمات والنتائج ،حتدث عن مالمح
الفكر القومي عند الها�شميني»� .إن تلك ال�صيغ املذكورة ،قد �أوحت
للباحثني واملحكمني يف بادئ الأمر �أن ثمة حتليالً وراء هذه
الأ�سئلة ،ولكن بعد الرجوع �إىل املو�ضوعات التي متثلها هذه
الأ�سئلة مل يلحظ �سوى مدى حمدود حلركة الطالب ،و�أن الأمثلة
املطلوب طرحها يف �أغلبها ،جاهزة ومرتبة يف املنت ،كما �أن
تلك الأ�سئلة ال ت�أخذ الطالب �إىل اجلوانب احلقيقية مل�ستوى
الفهم واال�ستيعاب حيث يحددها (بلوم و�آخرون )1983 ،بثالث
عمليات خمتلفة هي الرتجمة والتف�سري والإ�ستنتاج.
 ويالحظ من اجلدول �أي�ضاً ،عدم ت�ضمن كتاب الثقافة
العامة لأ�سئلة تتعلق مب�ستويات التطبيق والتحليل والرتكيب،
فكانت تكراراتها �صفراً ،ون�سبها املئوية �صفراً.
 ويت�ضح من اجلدول� ،أي�ضاً ،ب�أن هناك �س�ؤالني فقط يف
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وبن�سبة ( )% 0.5ميكن ت�صنيفهما �ضمن م�ستوى التقومي .وهذان
ال�س�ؤاالن هما :ما الدوافع التي �أدت �إىل ت�شكيل حكومة ر�شيد
طليع عام 1921م؟ وبينّ يف تقديرك البعد القومي يف فكر امللك
امل�ؤ�س�س عبد اهلل الأول بن احل�سني؟
◄◄ما موقف ال�رشيف احل�سني بن علي من الق�ضية
الفل�سطينية؟ وما ر�أيك مبوقفه؟
وبعد حتليل هذين ال�س�ؤالني وبالرجوع �إىل منت الكتاب
املدر�سي ،تبني �أن عن�رص «التقومي» ورد بطريقة غري مبا�رشة
خا�صة يف ال�شق الثاين من ال�س�ؤال الأول ،ي�ضاف �إىل ذلك الن�سبة
املئوية القليلة جداً ( )% 0.5ملدى توافر هذا النمط من الأ�سئلة
يف الكتاب ،وهذا ي�ؤكد للباحثني �أنهما جاءا بطريقة عر�ضية وغري
خمطط لهما ،ومما ي�ؤكد ذلك خلو �أ�سئلة الكتاب من م�ستويات
التطبيق والتحليل والرتكيب التي تعترب م�ستويات �أ�سا�سية ملرحلة
التقومي.
وبعد االطالع على وثيقة الإطار العام والنتاجات
العامة واخلا�صة ملبحث الرتبية االجتماعية والوطنية ،وكذلك
االطالع على النتاجات العامة لكل وحدة من الوحدات الثماين
لكتاب الثقافة العامة تبني �أنها نتاجات معرفية بحتة� ،صيغت
ب�أ�سلوب عام ،تبد�أ بكلمات مثل :تو�ضيح املفاهيم وامل�صطلحات،
تعداد �رشوط ،بيان �أق�سام ،ت�أكيد دور الإ�سالم يف متجيد اخللق
احل�سن ...الخ .ويبدو �أن ذلك انعك�س على حمتوى الكتاب نف�سه
وعلى الأ�سئلة الواردة يف متنه ،وانعك�س ذلك على منطية الأ�سئلة
فكانت مقالية �رصفه تكاد تكون خالية من الأ�سئلة املو�ضوعية
با�ستثناء الوحدة الأخرية من الكتاب.
وميكن تف�سري نتائج البحث على �أن م�ؤلفي الكتاب ما زالوا
متم�سكني بالنظرة التقليدية لت�أليف كتب الدرا�سات االجتماعية
ف�صبوا ُجل اهتمامهم على
ومن بينها كتاب الثقافة العامة
ّ
النتاجات املعرفية ،وانعك�س ذلك على الكتاب املدر�سي.
وقد يعزى �سبب ذلك �إىل �أن مادة الثقافة العامة هي مادة
مقررة على طلبة ال�صف الثاين ع�رش – التوجيهي  -يف الأردن،

حتليل أسئلة كتاب الثقافة العامة للصف الثاني عشر في األردن في ضوء تصنيف بلوم لألهداف التربوية في اجملال املعرفي

والهدف من هذه املواد هو قيا�س مدى التح�صيل العلمي ،ولي�س
الت�أكد من مدى حتقق الأهداف؛ لذلك جاء ت�أليفها ب�شكل ُيراعي
القدرة على احلفظ ،وا�سرتجاعهم للمعلومات �أكرث من حتليلها
وتطبيق ما فيها ،وهذا يتطلب �صياغة النتاجات العامة واخلا�صة
بطريقة منطية معرفية �أكرث من �صياغتها بطريقة ُتركز على
التحليل والرتكيب والتقومي.
وتتفق نتيجة البحث مع نتائج درا�سة كل من العمادي
( ،)1998و�إبراهيم ( ،)1998و�سليمان ( ،)2000والآغا
( ،)2004وواجن وفارمر ،)wang & Farmer, 2008( ،و�سويدان
و�سليمان و�سك�سيكر ( ،)2009و ( ،)Ijaiy & Alabi, 2010دروزة
( ،)2011و زيد واملطلق ( ،)2011يف تركيز �أ�سئلة حمتوى
الكتب على م�ستويات التذكر والفهم والتطبيق ،و�إهمالها
مل�ستويات التحليل والرتكيب والتقومي ،وتختلف نتيجة البحث مع
نتيجة درا�سة ( )Swift & Jackson, 1992التي �أظهرت نتيجتها �أن
( )% 53من �أ�سئلة حمتوى كتاب التاريخ تركز على امل�ستويات
التفكري العليا (التحليل والرتكيب والتقومي).

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي �أ�سفر عنها هذا البحث ،والتي دلت
على عدم ت�ضمني كتاب الثقافة العامة لأ�سئلة تتعلق مب�ستويات
التطبيق والتحليل والرتكيب ف�إن الباحثني يو�صيان مبا يلي:
♦ ♦ت�ضمني كتاب الثقافة العامة �أ�سئلة تتعلق مب�ستويات
التطبيق والتحليل والرتكيب.
♦ ♦االبتعاد عن منط الأ�سئلة التي تركز على م�ستويات
التذكر والفهم قدر امل�ستطاع.
♦ ♦ت�ضمني النتاجات العامة لكل وحدة من وحدات كتاب
الثقافة العامة الثماين نتاجات ت�صلح لأن ت�صبح �أ�سئلة تقي�س
م�ستويات بلوم املعرفية العليا.

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
1 .1الآغا ،عبد املعطي رم�ضان .)2004( .حتليل �أ�سئلة كتاب
اجلغرافيا لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف فل�سطني وفق
ت�صنيف بلوم .جملة اجلامعة الإ�سالمية (�سل�سلة الدرا�سات
الإن�سانية).)1( ،12 ،
�2 .2إبراهيم ،فا�ضل خليل .)1994( .معايري و�أ�ساليب تنظيم
حمتوى املقرر والكتاب املدر�سي يف مادة التاريخ ،املجلة
العربية للرتبية. )23( ،
�3 .3إبراهيم فا�ضل خليل .)1998( .حتليل �أ�سئلة كتاب التاريخ
لل�صف ال�ساد�س الإعدادي يف العراق يف �ضوء ت�صنيف بلوم
للأهداف الرتبوية يف املجال املعريف ،جملة جامعة جر�ش
للبحوث والدرا�سات.
4 .4بلوم ،بنيامني و�آخرون .)1983( .تقييم تعلم الطالب
التجمعي والتكويني ،ترجمة حممد �أمني املفتي ،زينب
النجار� ،أحمد ابراهيم �شبلي ،دار ماكجدوهيل للن�رش ،الطبعة

د .نبيل موسى براهمة
أ .هيثم موسى براهمة

العربية ،القاهرة.
5 .5جروان ،فتحي عبد الرحمن .)1999( .تعليم التفكري ،مفاهيم
وتطبيقات ،عمان :دار الكتاب اجلامعي ،الأردن.
6 .6حمدان ،حممد )1985( .طرق �سائدة للتدري�س احلديث
باحلوار والأ�سئلة ال�صفية ،عمان :دار الرتبية احلديثة،
الأردن.
7 .7حمدان ،حممد .)1988( .التدري�س املعا�رص ،عمان :دار
الرتبية احلديثة ،الأردن.
8 .8دروزة� ،أفنان نظري(� .)1995إجراءات يف ت�صميم املناهج،
جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س ،فل�سطني ،ط.2
9 .9دروزة� ،أفنان نظري .)1997( .النظرية يف و�ضع الأ�سئلة
التعليمية (دليل املعلم والطالب) ،نابل�س ،فل�سطني.
1010دروزة� ،أفنان ،نظري .)2011( .مدى مراعاة املعلمون
الفل�سطينيون مل�ستويات بلوم للأهداف املعرفية لدى
تخطيطهم للمادة الدرا�سية ،جملة جامعة النجاح للأبحاث
(العلوم الإن�سانية).
1111زيتون ،عاي�ش .)1990( .درا�سة حتليلية تقوميية ملحتوى
و�أ�سئلة كتاب العلوم العامة املقرر تدري�سه لطلبة ال�صف
الثالث الإعدادي يف املدار�س احلكومية يف الأردن ،املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تون�س.
1212زيد ،ن�رسين علي واملطلق .)2011( .فرح ،حتليل حمتوى
كتاب املطالعة لل�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف اجلمهورية
العربية ال�سورية يف �ضوء الأهداف املو�ضوعة له» .جملة
جامعة دم�شق.
�1313سعادة ،جودت .)1984( .مناهج الدرا�سات االجتماعية،
بريوت :دار العلم للماليني ،لبنان.
�1414سليمان ،جمال( .)2000درا�سة حتليلية للأ�سئلة املتوافرة
يف كتب التاريخ يف املرحلة الإعدادية يف اجلمهورية العربية
ال�سورية ،جملة جامعة دم�شق للآداب والعلوم الإن�سانية.
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