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 المستخلص

 معايريو بلوم املعريف   تـصنيف  لقسـم اللغة العربية يف ضـوءالنهائية    االختبارات احلايل إىل تقومي يهدف البحث 
 إىل النتائج اآلتية: البحث وضع االسئلة اجلامعية، وقد توصل

الرابعة( قد ركزت على املسـتوايت الدنيا   -الثالثة  -الثانية  -األسـئلة االمتحانية للمراحل الدراسـية )األوىل نه إ
على التوايل يف  %15و  %38و  %25والتطبيق بنســـــــب مئوية بلغت ، والفهم،  للمجال املعريف لبلوم وهي التذكر

ــنيف وهي التح صــــــــــــ ــتوايت العليــا من الت ــئلــة املســــــــــــ ليــل والرتكيــب والتقومي اذ بلغــت حني امهلــت غــالــب االســــــــــــ
 .على التوايل  %7و  %5و  %10نسبتها

ام  اما معايري وضــع االســئلة اجلامعية فقد حدد الباحث اســلوب صــياغة الســؤال، هل هو حمددل ام واضــح،
و  %50يف الوقت نفســـــه اذ بلغت نســـــبتها  ةام غامض، فوجد ان غالب االســـــئلة كانت واضـــــحة وحمدد عام،
ــع اـلدرجـة هـل هو مالئمل ام غري مالئم فوجـد ان    ، فيمـا حـدد الـباحـث معـيارا  على التوايل  29% آخر هو وضــــــــــــ

ــبة كبرية جدا    وضـــــع الدرجة كان مالئما   ، فضـــــال عن معيار آخر هو معيار %92اذ بلغت  لطبيعة الســـــؤال بنســـ

 
 .كلية الرتبية/جامعة القادسية -1
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ن هناك ســؤال  نوع الســؤال هل هو موضــوعي ام مقايل، فاكتشــف ان االســئلة كلها هي من النوع املقايل ومل يك
 من النوع املوضوعي.

ويف ضـوء نتائج البحث اوصـى الباحث بضـرورة عناية التدريسـني بوضـع اسـئلة تشـتمل على املسـتوايت العليا 
ـصـــــنيف بلوم  ـصـــــادر القياس  الرتكيب،و الو ، تحليلال وهيلت تقومي، فضــــــال عن ضــــــرورة اطالع التدريســــــيني على م

هلذا البحث اقرتح الباحث اجراء  ن املوضـوعية واملقالية، واسـتكماال  والتقومي فيما خيص وضـع االسـئلة وانواعها م
 دراسة ساثلة لتقومي االسئلة االمتحانية ألقسام اللغة العربية يف ضوء معيار اجلودة الشاملة ومعايري اخرى.

Abstract 
The current research aims to evaluate the final exam questions of the 

students of the Department of Arabic Language - Faculty of Education, 

University of Qadisiyah, according to levels of cognitive knowledge, and some 

criteria for the development of university questions. The study reached the 

following results: 

The study questions for the first, second, third and fourth levels focused on 

the minimum levels wich is knowledge of knowledge, understanding, and 

application in percentages of 25%, 38%, and 15% respectively, while most 

questions were neglected. The higher levels of classification are analysis, 
synthesis and Evaluation With 10%, 5% and 7%, respectively 

As for the criteria for the development of university questions, the researcher 

determined the method of formulating the question, is it specific? Whether clear, 

general, or vague, and found that most of the questions were clear and specific 

at the same time, which amounted to 50% and 29%, respectively, while the 

researcher identified another criterion is the status of degree Is appropriate? Or 

not, it was found that the classification of the class was appropriate to the nature 

of the question by a very large 92%, as well as another criterion is the criterion 

of the question type is my object or article, and discovered that all questions are 

all kind of articl and there was no question of type objective. 

In the light of the results of the research, the researcher recommended that 

the teachers should take care of the questions that include the upper levels of 

the classification of Bloom from the analysis, installation and evaluation, as well 

as the need to inform the teaching staff on the sources of measurement and 

evaluation in terms of the development of questions and types of objectivity and 

mobility. In order to complete this research, Examination of Arabic Language 

Departments in light of the TQM and other standard. 
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 28:  العدد

 
 الفصل األول: التعريف بالبحث:

 : مشكلة البحث

لتحديد  -يف العراق على اقل تقدير-تعد االختبارات النهائية الوســــــــــــــيلة الوحيدة لدى االســــــــــــــتاذ اجلامعي 
ــتوى طلبته واالنتقال  م اىل مرحلة اعلى،   ــيلة اخرى يتو "مســــــ ـصـــــــدق اكثر منها، ومل  ااذ ال توجد وســــــ فر فيها ال

ــبـبه هـذه االختـبارات من  حيـل حمـل االختـبارات عل  يقـدم اتريخ التعليم على امـتداد مراحـله ـبديال   ى الرغم سـا تســــــــــــ
)عطاهللا،  "  واملتعلمني على حد ســـــــــواء بل تتعداه اىل اولياء االمور  -على اختالف مســـــــــتوايهتم-قلق للمعلمني  

ــتوايت الطلـبة  393:  2006 ( وـقد دأـبت اجلـامعـات ومراكز العلم االخرى على تبين االختـبارات لتحـدـيد مســــــــــــ
 واملعارف املختلفة. ومدى قدرهتم على اكتساب املهارات

مهم يف فن التدريس فهي أشــــبه ابلقوة الدافعة للمدرس، وهي مقياس مهارته وجودة طريقته  فلألســــئلة دور"
األســــــــــــئلة   صــــــــــــياغةووضــــــــــــوح منهجه يف الدراســــــــــــة، إذ يرى بعض املربني أن املدرس اجليد هو الذي يتقن فن 

 .(21: 1997الفهداوي،) "واستخدامها
اجلمعية االمريكية لتطوير املناهج والتعليم )التســـــــــــــاتل( مهارة من عشـــــــــــــرين مهارة من مهارات "وقد عدت 

التفكري االسـاسية، اليت ميكن تعليمها، وتعزيزها يف املدرسة، وتتضمن هذه املهارة البحث عن معلومات جديدة 
 (1999:35 ،. )جروان "عن طريق تكوين وااثرة االسئلة
ــرا  ويرى الباحث ان التقومي يع ـصـــــ ــيا   د عن ــاســــــ يف العملية الرتبوية، لذا توجب على القائمني على العملية    اســــــ

 .الرتبوية والتعليمية ان يراعوا شروط ومعايري وضع االسئلة واالختبارات اليت تقدم للطلبة
( 2002 الدراســـــات اليت تناولت االختبارات اخلاصـــــة ابللغة العربية وفروعها كدراســـــة )الســـــامرائي،امجعت  

( واليت اكدت افتقار االسئلة االمتحانية اىل االساليب العلمية يف صياغتها  2013( و)الشريفي،2009ه،و)هناب
ووقوفها عند املسـتوايت الدنيا لتـصنيف بلوم املعريف، وابتعادها عن مسـتوايت التفكري العليا ومدى تنوع اسـئلتها  

 من مقالية وموضوعية.
حلاصـل لدى التدريسـيني بطريقة اختيار االسـئلة وان ال تكون من هنا شـعر الباحث دمهية معاجلة الضـعف ا

ــيني االلتزام  ـا وتطبيقهـا يف  ــع ملعـايري حمـددة على التـدريســــــــــــ ــوائيـة، بـل جيـب ان ختضــــــــــــ هـذه االختيـارات عشــــــــــــ
ــاعدهم يف حتقيق االهداف التعليمية بكل دقة ووضـــــوح. لذا حدد الباحث مشـــــكلة حثة   االختبارات، ألهنا تســـ

 ابآليت:
ـصــــــنيف بلوم للمجال    على وفقاليت اعدها اســـــــاتذة قســـــــم اللغة العربية االختبارات النهائية  وى  ما مســـــــت .1 لت

 املعريفل
 ما اسلوب صياغة هذه االسئلة هل هي واضحة ام غامضةل. .2
 ما مستوى مالئمة الدرجة املعطاة على االسئلةل .3
 ما نوع االسئلة هل هي موضوعية ام مقاليةل .4
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 اهمية البحث: 

 وهودار حكم ابلســـــلب او االجياب او الكشـــــف عن مناحي القوة والضـــــعف يف عمل ما، التقومي اصـــــ يعد 
"وســيلة يراد  ا احلكم على مشــروع أو عمل من االعمال يف ضــوء االهداف املقررة لذلك العمل ملعرفة النجاح 

 (.404،  2006والفشل")الربيعي،
يمية ويرتبط التقومي ابالختبار، اذ اننا ال يرى الباحث انه بغياب التقومي ال ضـــــــــمان لتحقيق االهداف التعلو 

 .نستطيع احلكم على جناح العملية الرتبوية اال ان فضعها للتقومي 
يف املؤســـســـات الرتبوية يف العامل اذ تســـتعمل لقياس قدرات الطلبة   واالختبارات اكثر ادوات التقومي شـــيوعا  "

، ونسـتدل من خالهلا على قدراهتم املعرفية واملهارية، ونتنبأ برتتيب الطلبة ضـمن الـصفوف اليت يلتحقون حتصـيليا  
 .(121: 2001. )عبد اهلادي،" ا، ومن خالهلا نصنف الطلبة و دد مستوى النجاح ضمن الصف الواحد

ــيا   لعب االمتحاانت دورا  تو  ــاســــ ــته، اكتســــــبت "فيف حياة الطلبة،    اســــ ــنوات دراســــ كلما تقدم الطالب يف ســــ
ـصـــــبح االختبار الوســــــيلة الرئيســــــة، بل الوحيدة لتحديد ما اكتســــــبه الطالب.   االمتحاانت امهية اكرب، وكثريا ما ي

ــيلي هذا الدور البارز يف انواع الربامج، بل ويف مر  ـصـــــــ ، بدءا من املرحلة مجيعهااحل التعليم ويلعب االختبار التح
 (131، ص2005. )ابو عالم، "االبتدائية، اىل مرحلة التعليم العايل

ـــية، وان تقيس يف الوـقت نفســــــــــــــه  ويرى الـباحـث ان االختـبارات الـبد هلـا ان ترتبط دهـداف املـادة اـلدراســــــــــــ
ـصـــــــر على املســــــــتوايت ا مجيعا ،  ســــــــتوايتهمباهداف اجملال املعريف  لدنيا دون العليا منها، وان توازن بني  وان ال تقت

 .االسئلة املوضوعية واملقالية
ــنيفات عدة لألهداف الرتبوية منها ـصـــــ ــنيف بلوم لألهداف التعليمية يف اجملال املعريف او "  لقد ظهرت ت ـصـــــ ت

ــو  ــنيف  بســـ ـصــ ــنيف كراثول لألهداف التعليمية يف اجملال الوجداين او االنفعايل او العاطفي، وت ـصــ ن العقلي، وت
 .(151: 2002)سعادة،  "للمجال املهارى احلركي او النفسحركي

ـصـــــنيفات واوســــــعها انتشــــــارا   ـصـــــنيف بلوم من افضــــــل الت الحتوائه على جمموعة واســــــعة من االمناط " ويعد ت
ــنيف حيتوي على  ـصــ ــلوكية لألهداف اليت يتوقع من معظم الربامج واالنظمة الرتبوية حتققها، وملا كان هذا الت الســـ

للمعطيات التعليمية فانه يفيد رجال الرتبية والتعليم عامة، ويفيد املدرســــني الذين حياولون وضــــع   وصــــف شــــامل
ان األسـئلة االمتحانية متثل  (  1990:48. )االمام،"اهدافهم التعليمية وحتديدها يف مصـطلحات سـلوكية خاصـة

ــاطات الذهني ــيل الطلبة ودجمهم يف النشــ ـصـ ة، وهي وســــيلة فاعلة لتنمية  احدى املراحل اخلتامية للكشــــف عن حت
اســـــتقاللية الطلبة يف التعلم الذي يعد احد االجتاهات احلديثة يف الرتبية، وهي ذات أتثري كبري يف تنمية مهارات 

 .التفكري لدى الطلبة
 هدف البحث: 

 االتية:عن االسئلة يهدف البحث احلايل االجابة 
 .اسئلة قسم اللغة العربية تصنيف بلوم للمجال املعريف اعتمادمدى ما  .1
 صياغة السؤال. اسساسئلة قسم اللغة العربية  انتهاجدى م ما .2
 قسم اللغة العربية. اعتماد املعيار الصحيح يف وضع الدرجة ألسئلة ىما مد .3
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 28:  العدد

 
 .معيار نوع السؤال اسئلة قسم اللغة العربية اعتمادمدى ما  .4

 حدود البحث: 

ـصــــر ــية  -البحث احلايل على تقومي االختبارات النهائية لقســـــم اللغة العربية يف كلية الرتبية   يقت جامعة القادســـ
 ( للدور االول يف ضوء املعايري اآلتية:2016  -2015للعام الدراسي)

 .تصنيف بلوم للمجال املعريف ومبستوايته الستة التذكر،الفهم،التطبيق،التحليل،الرتكيب،التقومي  .1
 لة االسئلة وهل هو واضح ام غامض ام حمدد ام غري حمدداسلوب صياغ .2
 لوضع الدرجة هل هو مالئم للسؤال ام غري مالئم .3
 لنوع السؤال وهل هو موضوعي ام مقايل .4

 تحديد المصطلحات: 

 عرفه كل من:  التقومي:
القوة، واقرتاح ( دنه "عملية تشـــخيص لنقاط القوة والضـــعف يف العملية الرتبوية وتعزيز نقاط  2001)أنور  -

خطـة عمليـة لتـذليـل العقبـات اليت حتول دون حتقيق هـذه االهـداف للتخلص من الضــــــــــــــعف وابلتـايل ميثـل  
 .(45: 2001)أنور، "عملية تشخيصية عالجية بغرس التحسني والطوير

ــومـة  2004)النبهـان   - ( ابنـه "عمليـة منظمـة جلمع وحتليـل املعلومـات لتحـديـد مـدى حتقق االهـداف املرســــــــــــ
 .(39: 2004راسي أو حصة دراسية أو مشروع تدرييب" )النبهان،لفصل د

 التعريف االجرائي للتقومي 
ـصـنيف بلوم ومعايري  هو عملية اصــدار حكم على اســئلة االختبارات النهائية لقســم اللغة العربية على وفق ت

والضــعف   خاصــة وحمددة هي)صــياغة الســؤال،ووضــع الدرجة، ونوع الســؤال(.لغرس الكشــف عن نواحي القوة
 سعيا لالرتقاء مبستوايهتا ومدى فاعليتها يف هذه الدراسة. 

 :االختبار
 عرفها كل من: 

( دهنا: "وســــيلة منظمة تســــتهدف قياس كمية املعلومات اليت حيفظها  1999عرفها الظاهر وآخرون: ) -1
هــا واالنتفــاع  ــا يف الطــالــب ويتــذكرهــا يف حقــل من حقول املعرفــة، وقــدرتــه على فهمهــا، أو تطبيقهــا، أو حتليل

 (.50،ص1999مواقف احلياة املختلفة" )الظاهر وآخرون،
ـصــــــــوغة على  و ميكن معها 2001عرفها الزغلول: ) -2 ( دهنا: "عينة من األســـــــــئلة أو املهام التعليمية امل

 (.327،ص2001)الزغلول،قياس مدى حتقق االهداف احملددة مسبقا ملادة تعليمية معينة. أو مهارة ما" 
( دهنا: "جمموعة من البنود أو الفقرات يتم ترتيبها يف ســـــــياق معني حســـــــب 2006)عرفها القيســـــــي:  -3

 .(25،ص2006صعوبتها، وتطبق على التالميذ لتحديد مستوى أدائهم املدرسي." )القيسي،
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 التعريف اإلجرائي لالختبار:
ـصــــيل الدراســـــي لطلبة قســـــم اللغة العربية يف كلية  أداة تتضـــــمن جمموعة من األســـــئلة اليت أعدت  لقياس التح

 ، يف املاد املقررة للمراحل الدراسية االربع.2016، 2015الرتبية، جامعة القادسية للعام الدراسي،
 بلوم املعرف: تصنيف

ويتضـمن  يعد تـصنيف بلوم للمجال املعريف العقلي من اكثر التصـنيفات شـيوعا وانتشـارا يف اجملال التعليمي، 
 .التقومي( الرتكيب، التحليل، التطبيق، الفهم، ستة مستوايت هي )التذكر،

ــتدعائها من الذاكرة أم  - ــواء عن طريق اســــ ــتوى التذكر: وهو "القدرة على تذكر املعارف واملعلومات ســــ مســــ
 .(72،ص2005التعرف عليها". )الزيود، وعليان،

املادة وتقدميها دســلوبه اخلاص،ويعين اســتيعاب احلقائق  مســتوى الفهم: وهو"قدرة الطالب على اســتيعاب   -
واالســــس،والقدرة على كتابة تعريف ابســــلوب خمتلف وتفســــري الكلمات والرســــوم واخلرائط، او الرتمجة من  

 (.79ص ،2008 لغة اىل اخرى". )عطية،
ــتعمال ما تعلمه من مفاهيم وحقائق ومبادئ وق - ــتوى التطبيق: هو "قدرة املتعلم على اســـــ وانني وكل ما مســـــ

 .(44ص  2008سبق دراسته يف مواقف جديدة".)الكبيسي،
هو "جتزئة املســــــــــتوى اىل عناصــــــــــره اليت تؤلفه،حيث يظهر الرتتيب لألفكار والعالقات  مســــــــــتوى التحليل: -

 .(80، ص2002بينهما" )سالمة،
ـصـــــــــاال - ت اصــــــــــيلة لعمل  الرتكيب: وهو"يتطلب من املتعلمني ان ينتجوا تفكريا اصــــــــــيال وابداعيا وينتجوا ات

 (.150،ص2007تنبؤات او ان حيلو مشكالت تتيح اجاابت ابداعية خمتلفة" )احليلة،
التقومي: هو "اصـدار حكم شـامل وواضـح على ظاهرة معينة بعملية منظمة مسـتندة اىل اداة خاصـة يف مجع  -

ــد  ــا".)عـبـــــ بشـــــــــــــــــــــأهنـــــ اـلقـرارات  ــاذ  واختـــــ ــداف  االهـــــ حتـقــيق  ـلغـرس  ــا،  ــريهـــــ وـتفســــــــــــ ــا  وحتــلـيـلهـــــ ــات  امـلعــلومـــــ
 (.67،ص2001ادي،اهل

 : لتصنيف بلوم املعرف التعريف االجرائي 
هو اطار تعليمي يتمثل يف ســــــــــتة مســــــــــتوايت يتضــــــــــمن جمموعة من املهارات املعرفية العقلية لنجاح العملية  

 والتقومي( والرتكيب، والتحليل، والتطبيق، والفهم،  الرتبوية هي )التذكر،
 الفصل الثاني

 أوال: دراسات سابقة

 :ومن هذه الدراسات يتناول الباحث يف هذا الفصل الدراسات السابقة اليت هدفت تقومي االختبارات،
( وهدفت اىل تقومي اســـئلة االمتحاانت املدرســـية النهائية)املوحدة( ملادة قواعد 2002دراســـة )الســـامرائي،   .1

لة ملسـتوايت التفكري العليا االسـئ  ياللغة العربية للـصف االول املتوسـط،واليت اكدت على ضـرورة تبين واضـع
اذ خرجت الدراسـة بنتائج غري مشـجعة  ذا الشـأن اذ ركز املدرسـون على مسـتوى الفهم اكثر من غريه من  

، ونسـبة االسـئلة املباشـرة بلغت %50املسـتوايت االخرى، ووجدت الدراسـة ان نسـبة مشولية االسـئلة بلغت 
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 28:  العدد

 
ايضــا، وتطرقت الدراســة اىل  %75توى الكتاب املنهجي ، فيما بلغت نســبة االســئلة غري املطابقة حمل75%

مقابل    %25نســبة الوضــوح يف االســئلة فوجدهتا واضــحة، يف حني مل تشــكل االســئلة املوضــوعية اال نســبة  
 .ط( -: ص،ح 2002لألسئلة املقالية القصرية. )السامرائي،  75%

ــئلة كتب قواعد اللغة العربية للمرحلة املتوســــطة على 2005دراســــة )العبيدي،  .2 ( فقد هدفت اىل حتليل أســ
وفق االهداف التعليمية. وحلل الباحث االسئلة يف ضوء مستوايت بلوم املعرفية، اذ كشف اىل ان مستوى 

نية فيما جاء مســــتوى الرتكيب التطبيق جاء ابملرتبة االوىل، فيما حل مســــتوى االســــتيعاب وجاء ابملرتبة الثا
ــبة   ــبة التذكر والتحليل قليلة يف كتاب قواعد اللغة العربية، وانعدل التمثيل ابلنســـ يف املرتبة الثالثة وكانت نســـ

 .ح(-د-: ج2005العبيدي، )ملستوى التقومي يف كتب املرحلة املتوسطة. 
ــريفي، .3 ــة )الشــــ ــئلة االختبارات ا2013وجاءت دراســــ لنهائية ملادة االدب يف كليات ( لتهدف اىل تقومي اســــ

ــئلة االختبارات النهائية ملادة   ــة مناذج من اسـ الرتبية يف ضـــوء مســـتوايت بلوم املعرفية، اذ حلل الباحث مخسـ
االدب للمراحل االربع يف قسـم اللغة العربية، وكشـفت الدراسـة اىل ان واضـعي االسـئلة االمتحانية مل يراعوا  

رفية لبلو م فكان نصيب مستوى الفهم اكثر من غريه يف مجيع مناذج االسئلة، املوازنة ما بني املستوايت املع
فضـال عن عدم التوازن بني املسـتوايت العليا والدنيا فكان االهتمام ينـصب على املسـتوايت الدنيا لتـصنيف  

املة للمادة  بلوم وهذ يؤثر على تفكري الطلبة اذ ال متل على تنمية قدراهتم املهارية، فيما مل تكن االســئلة شــ 
 (.24-1،:  2013الدراسية وجاءت نسبتها متدنية ومل تستطع تغطية املادة الدراسية مجيعها. )الشريفي،  

ــة لبدة )وهدفت  .4 ــالمية يف   -(:2009دراســــــــ ــئلة كتب الرتبية االســــــــ ــمنة يف اســــــــ اىل معرفة املهارات املتضــــــــ
ـصـــــــفوف الدراســــــــية )الثامن،التاســــــــع،العاشــــــــر/اجلزء االول والثاين( يف ضــــــــ  وء امنوذج مارزانو ومشلت عينة  ال

(ســؤاال ميثل االســئلة التقوميية للكتب الســتة  1255متثل االســئلة التعليمية و )  ( ســؤاال  392الدراســة على )
ــبة) ـصــلت على نسـ ــئلة اليت ذكرت مهارة التذكر ح ــة اىل االسـ ( ومهارة  %19,21وقد أظهرت نتائج الدراسـ

( من  %10,21ديد الســمات حصــلت على نســبة )( ومهارة حت%14,45االســتبدال حصــلت على نســبة )
صــنيف حصــلت على نســبة ) ( ومهاره حتديد االخطاء %8,02جمموع االســئلة يف الكتب الســتة ومهارة الت

ـصـــــــــلت على نســــــــــبة ) ـصـــــــــلت على نســــــــــبة )%5,14ح ( ومهاره املقارنة على %4,69( ومهارة التمثيل ح
ــبة )66%) ــلت على نســــ ـصـــ ــكلة ح ــبة  ( ومها%3,40( ومهارة حتديد املشــــ ــلت على نســــ ـصـــ رة املالحظة ح
ــبة )1,89%) ــلت على نســ ـصـ ــبة )%1,29( ومهاره التبوء ح ــلت على نســ ـصـ ( %1,13( ومهارة الرتتيب ح

 اما ابلنسبة الكتساب الطلبة للمهارات فقد جاءت على النحو االيت:
ــبة ) ــلت على نســــــــ ـصـــــــ ــبة )%94,20مهاره مجع املعلومات ح ( ومهارة  %92,54( ومهارة الرتكيز على نســــــــ

ــبة )التق ـصـــلت على نســ ــبة )%88,67ومي ح ـصـــلت على نســ ( ومهارة التنظيم على %83,65( ومهارة التوليد ح
 .(3-2: 2009،(.)لبده%72,5( ومهارة التحليل على )79,0%)

 ثانيًا: موازنة الدراسات السابقة 

  سـابقةالدراسـات ال  ومن خالل اطالع الباحث على الدراسـات السـابقة يسـتطيع الباحث ان يوازن فيما بني
( 2002يف ان معظم الدراســــــــــات الســــــــــابقة قد حللت اســــــــــئلة االختبارات النهائية مثل دراســــــــــة )الســــــــــامرائي 
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( اســـئلة كتب الرتبية االســـالمية. 2009  ،(، فيما حللت دراســـة )لبدة2013( و)الشـــريفي  2005و)العبيدي 
 جلامعية.وهكذا فعلت الدراسة احلالية اذ حللت اسئلة االختبارات النهائية للمرحلة ا

معظم الدراســات الســابقة اعتمدت تصــنيف بلوم للمجال املعريف معيارا هلا مع معايري اخرى مثل املوضــوعية  
( فقد تبنت امنوذج مارزانو.وهذا ما فعلته 2009والشــمول وكبيعة االســئلة واالســتقاللية، ابســتثناء دراســة )لبدة،

 ايري اخلاصة بوضع االسئلة اجلامعية.الدراسة احلالية ابعتمادها على تصنيف بلوم وبعض املع
)العبيدي  ( ودراســــة2002طبقت الدراســــات الســــابقة حقل حثها على مراحل خمتلفة فدراســــة )الســــامرائي

ــطة وهكذا فعلت دراســـــة )لبدة2005 ــة )الشـــــريفي 2009 ،( اختارت املرحلة املتوســـ ( يف حني اختارت دراســـ
( اذ طبق البحث 2013الدراسة احلالية مع دراسة )الشريفي    ( املرحلة اجلامعية حقال هلا. فيما تطابقت2013

 .على طلبة كلية الرتبية قسم اللغة العربية
انتهجت الدراســــات الســــابقة منهج البحث الوصــــفي اســــلواب هلا يف حتليل االســــئلة وهكذا فعلت الدراســــة  

 احلالية.
تقوميها وحتليلها لألســـــئلة النهائية،  ويرى الباحث ان الدراســـــات الســـــابقة بنيت على منهج علمي ســـــليم يف 

وخرجت بنتائج وتوصــــــــيات افاد منها الباحث كثريا سا قوم وعدل من حثه ويعد الباحث دراســــــــته مكملة هلذه 
 الدراسات ومكملة هلا.
 منهج البحث واجراءاته:الفصل الثالث: 

قائمة ابملســتوايت املعرفية  يتضــمن هذا الفصــل عرضــا لإلجراءات اليت قام  ا الباحث واليت تضــمنت أعداد 
ـصـــــــاص لقســــــــم اللغة العربية، واعتمد  ــئلة االمتحانية ملواد االخت ـصـــــــنيف بلوم الواجب توافرها يف األســــــ العقلية لت

 الباحث املنهج الوصفي إلمتام حثه. كما اعتمد الباحث منهج حتليل احملتوى لتحليل االسئلة االمتحانية.
ــم اللغــة العربيــة يف كليــة الرتبيــة  طلبــةحــث احلــايل من  الب  جمتمع البحــث: تكون جمتمعاوال :   جــامعــة   -قســــــــــــ
 واملقررات واملواد الدراسية للقسم.الدور االول وللمراحل االربع،  2016/  2015الدراسية  للسنةالقادسية 

ــئلة االمتحانية النهائية لقســـــــــــم اللغة العربية الدور االول   البحث  وقد مشلت عينةاثنيا: عينة البحث:  االســـــــــ
ــي  ــمنت ) 2016/  2015للعام الدراســـ ــيي املواد املختلفة للمراحل االربعة وقد تضـــ ( شانية  8املعدة من تدريســـ

 اجلدول ادانه.( سؤاال ، كما يف 119مناذج من االسئلة االمتحانية التحريرية بواقع )
 مرحلةو (عدد االسئلة ونسبتها املئوية لكل مادة 1جدول رقم )

 جمموع اسئلة املرحلة النسبة املئوية ةعدد االسئل املادة املرحلة
 35 %20 24 التعبري واالنشاء االوىل

 %9.5 11 علوم القرآن 
 29 %12.5 15 االدب االسالمي الثانية

 %12 14 التفسري
 30 %12.5 15 االدب االندلسي الثالثة

 .%12.5 15 علم اللغة العام
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 25 %12.5 15 النثر احلديث الرابعة

 %8.5 10 تطبيقات ادبية
 119 %100 119 8 اجملموع

( ســؤاال. اذ بلغ عدد االســئلة للمرحلة االوىل 119) تالبحث احلايل تضــمن  عينة( ان  1يتبني من جدول )
( ســؤاال ملادة علوم القرآن وبنســبة  11( و)%20( ســؤاال ملادة التعبري واالنشــاء وبنســبة )24( ســؤاال،منها )35)
( ســؤاال ملادة االدب االســالمي، وبنســبة  15( ســؤاال، منها )29(. فيما بلغ عدد اســئلة املرحلة الثانية )9.5%)
ــبة )14و)(  12.5%) ــري، وبنســـ ــؤاال ملادة التفســـ ــؤاال، 30(، وبلغ عدد االســـــئلة للمرحلة الثالثة )%12( ســـ ( ســـ
ــبة )15) ــي، وبنسـ ــؤاال ملادة االدب االندلسـ (، ومثلها ملادة علم اللغة العام، فيما بلغ عدد االســـئلة %12.5( سـ

( اســــــئلة ملادة  10(، و)%12.5)( ســــــؤاال ملادة النثر احلديث وبنســــــبة  15( ســــــؤاال، منها )25للمرحلة الرابعة )
 (.8.5التطبيقات االدبية بنسبة )

 أداة البحث: 

متثلت اداة البحث مبسـتوايت بلوم املعرفية السـتة )التذكر، الفهم، التطبيق،التحليل، الرتكيب، التقومي( فضـال 
م غامضل،  عن معايري وضــــع االســــئلة اجلامعية االخرى مثل، صــــياغة الســــؤال وهل هو حمدد أم عامل، واضــــح ا

ومعيار وضــــــع الدرجة، هل هي مناســــــبة و تفي مبتطلبات الســــــؤالل ام الل، ومعيار نوع الســــــؤال، هل االســــــئلة 
مقالية ام موضــوعيةل واذا كانت موضــوعية هل اســتوىف التدريســي انواع االســئلة املوضــوعية مثل اســئلة التكميل،  

ـصــــــــــواب واخلطأ، واالختيار من متعدد . فضـــــــــــال عن معيار مشولية االســـــــــــئلة حملتوى املادة  واملزاوجة واملطابقة، وال
ـصـــادر واملراجع اليت تع   الدراســــية. ولتحقيق ذلك اطلع الباحث على بعض الدراســــات الســــابقة واالدبيات وامل
ـصــــــنيف بلوم للمجال املعريف، واعد معيارا يتضـــــــمن اجملاالت املعرفية الســـــــتة لبلوم موجزا طبيعة كل مســـــــتوى،   بت

ــة )ملحق وافعاله االدائية ــتوايت  2اخلاصـــ ــة ابملســـ ــتبانة اطلع الباحث على آراء احملكمني اخلاصـــ ( وبعد جع االســـ
 ووجد اتفاق احملكمني على ما جاء يف هذه االستبانة.

 اجراءات حتليل االسئلة:
 حصل الباحث على اسئلة االختبارات النهائية من قسم اللغة العربية. .1
 .يدة مع مراجعة موضوعات املادةوج  دقيقةقرأ الباحث حمتوى االسئلة قراءة  .2
 .حتديد االجابة اخلاصة بكل سؤال من مناذج االسئلة املختلفة ابلتعاون مع اساتذة املادة .3
 اعتماد اجلملة كوحدة للتحليل يف هذا البحث. .4
 تصنيف نوع االسئلة بني املقالية واملوضوعية. .5
 حتديد الوزن النسيب لدرجة كل سؤال هل هي مناسبة ام الل .6
 كل فرع يف االسئلة )أ،ب،ج( على انه سؤال املستقل.  يعامل .7
 بني.. على انه سؤال مستقل بذاته.، يعامل كل مطلب او معطوف اوجزيت مثال، عرف أو علل أو قارن  .8
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 : صدق االداة

ـصـنيف احلايل قدرته على اســتخالص احملتوى وقد اســتعمل يف العديد من الدراســات والبحوث لذا  اثبت الت
( 2016-2015االعتماد علية يف حتليل اســــئلة االختبارات النهائية لقســــم اللغة العربية للعام الدراســــي )ميكن 

ــئلــة االمتحــانيــة على فبــة من اخلرباء واحملكمني  ــتبــانــة ومنــاذج من االســــــــــــ ومع ذلــك فقــد عرس البــاحــث االســــــــــــ
صــــــــــــــني يف طرائق التـدريس ملحق رقم ) ــ صــــــــــــ يف احلكم على مـدى   هم ومالحظـاهتمئ( من اجـل ابـداء ارا1املتخ

( واخذ الباحث ابملالحظات والتعديالت اليت قدمتها فبة اخلرباء مبا اتفق 3صـــالحية فقرات االســـتبانة ملحق )
ــبة ) ــبة تطمئن الباحث على صــــــــدق األداة%80عليه بنســــــ :  2010)عمر وآخرون،   .( من احملكمني وهي نســــــ

228). 
 ثبات االداة: 

ينة عشــوائية من اســئلة االمتحاانت النهائية لقســم اللغة العربية متثل  حلســاب معامل الثبات اختار الباحث ع
ميتلك الكفاية    (2)( ســــــــؤال وعرضــــــــها على حملل آخر  24( من جمموع االســــــــئلة احملللة اذ بلغت )%20نســــــــبة )

دام  الالزمة والتحليل املمنهج الـصحيح، متبعا اسـلوب االتفاق عرب الزمن واالتفاق بني الباحث واحمللل، وابسـتخ
 معادلة سكوت كانت النتائج كما مبني يف اجلدول ادانه.

 ثبات التحليل عرب الزمن ومع حملل آخر  2جدول رقم 
 معامل االتفاق  االجراءات   نوع االتفاق 

بني الباحث ونفســــه بفاصــــل زمين  االتفاق عرب الزمن 
 (يوم 14قدره )

94% 

 %82 بني الباحث واحمللل االخر  االتفاق بني احملللني 
 %88 املتوسط 

 : الوسائل االحصائية

 استخدم الباحث الوسائل االحصائية واحلسابية اآلتية:
 التكرارات والنسب املئوية بوصفها وسيلة حسابية. .1
 معادلة سكوت إلجياد معامل ثبات التحليل )معادلة االتفاق( .2

 PO-PF  

H=________________ 
I-PO  

Scoott@Weatheimer 1968.P:190  

 :عرض النتائج وتفسيرهاالفصل الرابع: 

 يعرس الباحث النتائج اليت توصل اليها يف ضوء املعايري احملددة، ومت تفسريها كاآليت:
 

 األمري.احمللل اآلخر االستاذ املساعد الدكتور ضرغام سامي عبد  -2
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اللغة العربية مبعيار أتخذ اســئلة االختبارات النهائية قســم   مدى أوال: ابلنســبة إلجابة الســؤال االول، اىل اي

ـصــنيف بلوم مبســـتوايته الســـتة للمجال املعريفل فقد مت حســـاب التكرارات والنســـب املئوية ألســـئلة االختبارات  ت
 .التايل النهائية لقسم اللغة العربية كما يف اجلدول

 التكرارات والنسب الئوية السئلة االختبارات النهائية لقسم اللغة العربية ( 3)جدول رقم 
 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر االسئلة

 المادة الدراسية  
 والمرحلة  

 عدد

 االسئلة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار %

 االولى  

 التعبير واالنشاء
 

24 4 17% 10 42% 2 8% 2 8% 4 17% 2 8% 100% 

24 

 االولى  

 علوم القرآن

11 5 46% 4 36% - - 2 18% - - - - 100% 

11 
 الثانية 

 االدب االسالمي

15 4 26% 6 40% 5 34% - - - - - - 100% 

15 
 الثانية 

 التفسير

14 7 50% 3 22% 2 14% - - - - 2 14% 100 

14 
 الثالثة  

 االدب االندلسي  

15 2 13% 5 33% 6 40% 1 7% - - 1 7% 100% 
15 

 الثالثة  

 علم اللغة  

15 2 13% 8 54% 2 13% - - -  3 20% 100% 
15 

 الرابعة  

 النثر الحديث  

15 3 20% 8 53% 1 %7 2 13% 1 7% - - 100% 

15 
 الرابعة  

 تطبيقات ادبية 

10 3 30% 1 10% - - 5 50% 1 10% - - 100% 
10 

 %100 %7 8 %5 6 %10 12 %15 18 %38 45 %25 30 119 المجموع  

119 
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ـصــــــل  24ان اســـــــئلة املرحلة االوىل ملادة التعبري واالنشـــــــاء بلغت )(  3يتضـــــــح من جدول رقم ) ( ســـــــؤاال، ح
( %42( تكرارات وبنسـبة)10(، وحـصل مسـتوى الفهم على )%17( تكرارات وبنسـبة )4مسـتوى التذكرعلى )

عليها مسـتوى اليت حصـل  ها( وهي النسـبة نفسـ %8فيما حـصل مسـتوى التطبيق على تكرارين، وبنسـبة بلغت )
( فيما حـصل مسـتوى التقومي %17( تكرارات وبنسـبة )4(، وحـصل مسـتوى الرتكيب على )%8التحليل وهي )

ـصـــل مســــتوى 11(. اما مادة علوم القرآن للمرحلة االوىل فقد تضــــمنت )%8على تكرارين وبنســــبة ) (ســــؤاال ح
ـصـــل مســــتوى%46( تكرارات وبنســــبة )5التذكرعلى ) (، فيما مل %36ارات وبنســــبة)( تكر 4الفهم على )  (، وح

ــبة بلغت  ـصــــــــــل مســـــــــــتوى التحليل على تكرارين بنســـــــــ ـصــــــــــل مســـــــــــتوى التطبيق على اي من التكرارات، وح حي
 (، فيما مل حيصال مستواي الرتكيب والتقومي على اي من التكرارات.%18ى)

ـصــــل  ( ســـــؤ 15اما املرحلة الثانية فاشـــــتملت على مادتني، اذ بلغت اســـــئلة مادة االدب االســـــالمي ) اال، ح
ــتوى التذكر على فيها على ) ــبة )5مســـــ ــتوى%26( تكرارات وبنســـــ ــبة  6الفهم على )  (، ومســـــ ( تكرارات وبنســـــ

ـصــــــل مســـــــتوى التطبيق على )40%) ـصــــــل مســـــــتوايت التحليل  %34( تكرارات وبنســـــــبة )5(، وح (، فيما مل حت
ـصــل مســـتوى 14أما مادة التفســـري فقد اشـــتملت على )  والرتكيب والتقومي على اي من التكرارات، ( ســـؤاال، ح

( وحصــل %22( تكرارات بنســبة )3على ) (، وحصــل مســتوى الفهم%50( تكرارات وبنســبة )7التذكر على )
(،فيما مل حيـصل مسـتواي التحليل والرتكيب على اي تكرار، وحصـل %14مسـتوى التطبيق على تكرارين وبنسـبة 
 .(%14مستوى التقومي على تكرارين بنسبة)

( ســؤاال، حـصـل مســتوى 15ة.فتضــمت ماداتن االوىل االدب االندلســي وبلغت اســئلتها )اما املرحلة الثالث
ـصـــــــل مســــــــتوى الفهم على )%13التذكر فيها على تكرارين فقط بنســــــــبة ) (،  %33( تكرارات بنســــــــبة )5( وح

ـصــل مســـتوى التطبيق على ) ـصــل مســـتوى التحليل على تكرار واحد فقط %40( تكرارات بنســـبة )6وح (، وح
فيما مل حيصل مستوى التحليل على اي من التكرارات، وحصل مستوى التقومي على تكرار واحد    (،%7بنستة )

ســؤاال ايضــا حصــل مســتوى التذكر فيها على   (15تضــمنت ) (. اما مادة علم اللغة العام فقد%7فقط بنســبة )
ــبة ) ــتوى الفهم على )%13تكرارين فقط بنســـ ـصــــل مســـ ــبة )8(، وح ــتو %53( تكرارات بنســـ ـصــــل مســـ ى  (، وح

ــبة ) ــتويي التحليل والرتكيب على اي تكرار يذكر، %13التطبيق على تكرارين بنسـ ـصــل اي من مسـ (، فيما مل حي
 (.%20( تكرارات بنسبة )3وحصل مستوى التقومي على )

ــمنت ) ــمنت ماداتن االوىل النثر احلديث وتضـ ــتوى التذكر  15اما املرحلة الرابعة، فتضـ ـصــل مسـ ــؤاال، ح ( سـ
ـصـــل مســــتوى  %53( تكرارات بنســــبة )8(، ومســــتوى الفهم على )%20بنســــبة )  ( تكرارات3فيها على ) (،وح

ـصـــــــل مســــــــتوى التحليل على تكرارين فقط بنســــــــبة )%7التطبيق على تكرار واحد فقط بنســــــــبة ) (، %13(،وح
ـصــل مســـتوى الرتكيب على تكرار واحد فقط بنســـبة ) ـصــل مســـتوى التقومي على اي تكرار.  %7وح (، فيما مل حي

ـصــل مســـتوى التذكر فيها على )10بيقات االدبية فقد تضـــمنت )اما مادة التط ( تكرارات بنســـبة  3( اســـئلة، ح
ـصـــل مســــتوى30%) ـصـــل مســــتوى التطبيق على %10الفهم على تكرار واحد فقط بنســــبة )  (، وح (، فيما مل حي
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(، وحـصل مسـتوى الرتكيب على %50( تكرارات بنسـبة )5اي من التكرارات، وحـصل مسـتوى التحليل على )

 ( ايضا، فيما مل حيصل مستوى التقومي على اي تكرار.%10كرار واحد فقط بنسبة )ت
 ( ما أييت:3يستنتج الباحث من النتائج املعروضة يف اجلدول )

ــتوى الفهم على اعلى  ــل مســـ ـصــ ــتوايت بلوم املعرفية فقد ح ــوء مســـ ــئلة وحتليلها يف ضـــ من خالل تقومي االســـ
ــبة مئوية بلغت )119لي للتكرارات الـبالغة )( تكرارا من اجملموع الك45التكرارات ب) (،  %38( تكرارا وبنســــــــــــ

ــتوى التذكر على ) ــل مســـ ـصــ ــبة مئوية بلغت )30فيما ح ــتوى التطبيق على %25( تكرارا وبنســـ ــل مســـ ـصــ (، وح
( تكرارا وبنسـبة مئوية بلغت 12(، فيما حـصل مسـتوى التحليل على )%15( تكرارا وبنسـبة مئوية بلغت )18)
(، فيما حصـل مسـتوى الرتكيب  %7( تكرارات وبنسـبة مئوية بلغت )8التقومي على )  (، وحـصل مسـتوى10%)

 .( وهي اد  نسبة ضمن مستوايت بلوم املعرفية%5( تكرارات بنسبة بلغت )6على )
يتضــح سا ســبق ان اســئلة االختبارات النهائية لقســم اللغة العربية كانت تركز يف املقام االول على اســئلة من  

او االســــــتيعاب دون الرتكيز على املســــــتوايت العليا اليت تنمي لدى الطالب روح التفكري اال اننا  مســــــتوى الفهم
نلتمس للقائمني على وضـع هذه االسـئلة العذر "ان التأكيد الكبري على مسـتوى الفهم جاء ألنه يشـكل البوابة 

ا، فانه لن يتمكن من االفراط يف االســـــــــاســـــــــية للمســـــــــتوايت العليا، فاذا مل يفهم املتعلم ترتيب االفكار وترمجته
 (61: 2007التحليل والرتكيب والتقومي ذوات املستوايت العليا".)ابو رايش،

ويرى الباحث ان على واضــعي االســئلة االمتحانية عدم الركون اىل وضــع اســئلة ســطحية حتاكي املســتوايت  
ديثة اليت تقوم على تنويع االســــــــئلة ومشوهلا  الدنيا لبلوم بل على االســــــــاتذة االخذ بنظر االعتبار حركة التقومي احل

ــتوايت التفكري  ــبة متثيل مســـ ــتوى دون اآلخر، ان اففاس نســـ ـصــــرها على مســـ ــتوايت املعرفية مجيعا وعدم ق املســـ
العليا يف االسـئلة االمتحانية هلو مدعاة للقلق الن من اهداف مواد قسـم اللغة العربية ان يسـتطيع الطالب حتليل 

ــاليب الشــــــــعراء واالدابء، فضــــــــال عن ان الطالب  وتفكيك النص الشــــــــع ـصـــــــور الفنية واســــــ ري او النثري وبيان ال
يســــتطيع خلق حالة االبداع واالبتكار من خالل فضــــاءات متعدد للتفكري يســــتطيع الطالب من خالهلا االتيان 

 بنص جديد حياكي حالة االبداع اليت ينشدها التقومي.
اي مدى أتخذ اسئلة قسم اللغة العربية مبعيار صياغة السؤالل فقد   اىل  اثنيا: ابلنسبة إلجابة السؤال الثاين:

مت حســاب التكرارات والنســب املئوية لصــياغة االســئلة الواردة يف االختبارات النهائية لقســم اللغة العربية كما يف 
 اجلدول ادانه.

 .التكرارات والنسب املئوية ملعيار اسلوب صياغة السؤال (4جدول رقم )
 السؤال  املرحلة 

 املادة 
 

 اجملموع غامض عام واضح  حمدد

 % تكرار  % تكرار  % تكرار  % تكرار 

الـــــتـــــعـــــبـــــري   االوىل 
 واالنشاء 

3 13% 13 54% 7 30% 1 4% 24 
100% 
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ــلـــــــــــــوم   عـــــــــــ
 القرأن 

7 64% 4 36% - - - - 11 
100% 

االدب   الثانية 
 االسالمي 

6 40% 9 60% - - - - 15 
100% 

 14 %7 1 %7 1 %36 5 %50 7 التفسري 
100% 

االدب   الثالثة 
 االندلسي  

3 20% 8 53% 4 27% - - 15 
100% 

ــة  اللغــ علم 
 العام 

1 7% 8 53% 2 13% 4 27% 15 
100% 

الــــــــــنــــــــــثــــــــــر   الرابعة 
 احلديث

5 33% 6 40% 4 27% - - 15 
100% 

التطبيقات  
 االدبية 

3 30% 6 60% 1 10% - - 10 
100% 

 119 %5 6 %16 19 %50 59 %29 35  اجملموع 
100%   

 

( ان اســـــــــئلة االمتحاانت النهائية لقســـــــــم اللغة العربية كانت واضـــــــــحة وحمددة وكما  4يتضـــــــــح من جدول )
 سيوضحه الباحث فيما أييت:

ـصـــلت على ان اســــئلة   ( 13)املرحلة االوىل ويف مادة التعبري واالنشــــاء كان معيار الوضــــوح ابئنا فيها، اذ ح
ـصـــــل معيار )حمدد( على )%54تكرارا وبنســــــبة مئوية بلغت ) ـصـــــل  %13( تكرارات بنســــــبة )3(، فيما ح (، وح

ـصــــــل معيار )غامض( على تكرار واحد فقط بنســـــــبة  %30( تكرارات بنســـــــبة )7معيار )عام( على ) (، فيما ح
ـصــــل4%) (،  %64مئوية بلغت )  معيار )حمدد( على اعلى التكرارات بنســـــبة (، اما يف مادة علوم القرآن فقد ح

ـصـــل معيار )الوضــــوح( على ) ـصـــل معياري )عام،وغامض( على اي من  %36( تكرارات بنســــبة )4وح (، ومل حي
 .التكرارات

( %60( تكرارات وبنسبة )9اما املرحلة الثانية ويف مادة االدب االسالمي فقد حصل معيار الوضوح على )
، فيما  (%40( تكرارات وبنســبة)6ل معيار ) دد( على )وهي نســبة عالية ابملقارنة مع النســب االخرى، وحصــ 

 7اما مادة التفسـري فقد حصـل املعيار ) دد( على ) مل حيصـل اي من املعيارين )عام وغامض( على اي تكرار،
ـصـــل كعيار الوضــــوح على%50وبنســــبة )  (تكرارات (، اما ابقي املعايري %36( تكرارات وبنســــبة )5) (، فيما ح

 .( لكل منهما%7ام وغامض على تكرار واحد فقط لكل منهما وبنسبة بلغت )فقد حصل معياري )ع
( وبنســبة  8اما املرحلة الثالثة ففي مادة االدب االندلســي حصــل معيار الوضــوح على اعلى التكرارات ب))

(، وحصل معيار )عام( على  %20( تكرارات وبنسبة)3حصل معيار )حمدد( على )  (، فيما%53مئوية بلغت )
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ـصـــــــــل معيار الغموس على اي من التكرارات، اما %27ارات بنســــــــــبة )( تكر 4) مادة علم اللغة العام (، ولن حي

ـصــــل ـصــــل معيار )حمدد( على %53( وبنســـــبة )8معيار الوضـــــوح ايضـــــا على اعلى التكرارات ب) فقد ح (، وح
ـصـــــل على تكرارين بنســــــبة )%7تكرار واحد فقط بنســــــبة ) ـصـــــل ا%13(، اما املعيار)عام( فقد ح ملعيار ( ن وح

 (.%27( تكرارات بنسبة )4)غامض( على)
صـــــــــــــل معيار الوضـــــــــــــوح على اعلى التكرارات ب) ( تكرارات  6اما املرحلة الرابعة ويف مادة النثر احلديث ح

ــبة ) ـصـــــل معيار )حمدد( على%40بنســــ ــبة )5)  ( وح ــل التكرار )عام( على )%33( تكرارات بنســــ ـصـــ ( 4(، وح
غامض( على اي تكرار يذكر، اما مادة التطبيقات االدبية فقد عيار )(، فيما مل حيـصل امل%27تكرارات بنسـبة )

( تكرارات  3(، وحصل املعيار )حمدد( على )%60( وبنسبة )6ب) حصل معيار الوضوح على اعلى التكرارات
ــبة) ــبة )%30بنســ ـصـــل املعيار)عام(على تكرار واحد فقط بنســ ـصـــل التكرار )غامض(  %10(، وح ( ن فيما مل حي

 يذكر.على اي تكرار  
يســــتنتج الباحث سا ســــبق من ان اســــئلة االختبارات النهائية لقســــم اللغة العربية كانت واضــــحة وحمددة، اذ 

( تكرارا وبنســبة مئوية  59شــكل معيار الوضــوح اعلى التكرارات والنســب املئوية اذ بلغت تكراراته يف االســئلة )
ــبة عالية اذا ما قورنت ابملعايري االخرى%50بلغت ) ــتعان  ا الباحث وهذا يدل على ان  ( وهي نســـــــــ اليت اســـــــــ

القائمني على صـــــــــــــياغة االســـــــــــــئلة االمتحانية لقســـــــــــــم اللغة العربية ابتعدوا كثريا عن لغة الغموس والعمومية يف 
( تكرارات  6اختـبارهم لطلبتهم. واحـتل معـيار )الغموس( اد  املراـتب يف التكرارات والنســــــــــــــب املئوـية اذ مجع )

ــبة مئوية بل ــاتذة اللغة العربية على التناغم مع حركة %5غت )فقط وبنســ (،وهذا يشــــكل عالمة فارقة يف قدرة اســ
التجــديــد يف التقومي الرتبوي احلــديــث وحىت تعليمــات وزارة التعليم العــايل والبحــث العلمي بضــــــــــــــرورة ان تكون  

 االسئلة واضحة وحمددة ويف مستوى الطلبة املعريف والعقلي.
اســـــــئلة االختبارات النهائية لقســـــــم اللغة العربية  ؤال الثالث. اىل اي مدى أتخذاثلثا: ابلنســـــــبة إلجابة الســـــــ 

 ( اآليت:5مبعيار وضع الدرجة، يتضح من جدول )
 التكرارات والنسب املئوية ملعيار وضع الدرجة  (5جدول )

 السؤال          املرحلة
 املادة

 

 اجملموع غري مالئم مالئم 

 % تكرار  % تكرار 

 24  %8 2 %92 22 التعبري واالنشاء  االوىل 

100% 

 11  - - %00 11 علوم القرأن  

100% 

 15  - - %100 15 االدب االسالمي  الثانية 

100% 
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ـصــل  4يتضـــح من جدول ) ( ان وضـــع اســـئلة االختبارات النهائية لقســـم اللغة العربية كان مالئما جدا اذ ح
ـصـــــل على ) ( وهي نســــــبة عالية جدا  %93تكرارا وبنســــــبة مئوية بلغت )(  111على اغلب التكرارات حيث ح

صـــــــــــــــل على )  0ابملقـارـنة مع املعـيار املقـاـبل وهو   ــبـة مئوـية بلغـت 8غري مالئم( اـلذي ح ( تكرارات فقط وبنســــــــــــ
(.وهذ يدل داللة واضــــــحة على عمق معرفة اســــــاتذة قســــــم اللغة العربية الوزن النســــــيب لكل ســــــؤال وتوزيع 7%)

ؤال املختلفة، فضـــــــال عن شـــــــعورهم دمهية كل ســـــــؤال بناء على نســـــــبة اشـــــــغاله احليز الدرجة على مطالب الســـــــ 
 .املناسب يف حمتوى املادة الدراسية

اىل اي مدى أتخذ اســـــئلة االختبارات النهائية لقســـــم اللغة العربية   رابعا: ابلنســـــبة اىل اجابة الســـــؤال الرابع،
ــئلة، املقالية،واملوضــــــوعية دنواعها ) ـصـــــواب واخلطأ، واالختيار من متعدد(، مبعيار نوع االســــ اكمال الفراغات، ال

 :( اآليت6يتضح من جدول )
 التكرارات والنسب املئوية ملعيار نوع االسئلة (6جدول )

 السؤال        المرحلة  
 الماد

 المجموع االختيار المتعدد الصواب والخطأ اكمال الفراغات   المقالية  

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 التعبير واالنشاء   االولى  
 

24 100% - - - - - -   24 

100% 
 11   - - - - - - %00 11 علوم القرآن  

100% 

 14  - - %100 15 التفسري 

100% 

 15  - - %100 15 االدب االندلسي   الثالثة 

100% 

 15  - - %100 14 علم اللغة العام 

100% 

 15  %50 5 %50 10 النثر احلديث الرابعة 

100% 

 10  %10 1 %90 9 التطبيقات االدبية 

100% 

 119  %7 8 %93 111  اجملموع 

100%  
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 15   - - - - - - %100 15 االدب االسالمي   الثانية  

100% 
 14   - - - - - - %100 14 التفسير  

100% 
 15   - - - - - - %100 15 االدب االندلسي   الثالثة  

100% 
 15   - - - - - - %100 15 علم اللغة العام 

100% 
 15   - - - - - - %100 15 النثر الحديث الرابعة  

100% 
 10   - - - - - - %100 10 التطبيقات االدبية  

100% 
 119   - - - - - - %100 119  المجموع  

100%   

 

اللغة العربية كانت مجيعها من النوع املقايل وال ( ان اســـئلة االختبارات النهائية لقســـم  6يتضـــح من جدول )
ــئلة املقالية مجيع التكرارات البالغة ) ـصــــدت االســـ ــئلة املوضـــــوعية، اذ ح ــؤال من االســـ ( تكرارا  119يوجد اي ســـ

(، وابلرغم من االمهية الكبرية لالختبارات املوضــــــــوعية يف املرحلة اجلامعية  %100ابلنســــــــبة املئوية الكاملة وهي )
قدرات الطلبة املعرفية والقدرات العقلية العليا اال اننا نرى افتقارها اىل هذا النوع من االســئلة وان   للكشــف على

دل على شــيء فانه يدل داللة واضــحة على ان اســاتذة قســم اللغة العربية مل يلتفتوا اىل تضــمني اســئلتهم ألنواع 
 .طأ او االختيار املتعدداالسئلة املوضوعية االخرى سواء اكانت التكميل او الصواب واخل

ويرى الباحث ايضــا ان هذا النوع من االســئلة ان احســن اســتخدام فانه يســتطيع قياس قدرات لدى الطلبة  
ال تســـــــــــتطيع قياســـــــــــية االنواع االخرى من االختبارات، وان اغفل التدريســـــــــــيون هذا النوع من االختبارات فأن 

 عند اذن ال تكون شاملة حملتوى املنهج.اسئلتهم ال تستطيع تغطية حمتوى املادة الدراسية 
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحاتالفصل الخامس: 

 االستنتاجات: 

 يف ضوء النتائج اليت توصل اليها الباحث ميكن استخالص االستنتاجات اآلتية:
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فيما يتعلق بنتائج املعيار االول فقد ركزت اـسئلة االختبارات النهائية لقسم اللغة العربية على مستوايت  -1
ـصـــــــنيف بلوم املعريف يف حني اغفلت مســــــــتوايت التفكري العليا، وكانت نســــــــبتها ضــــــــعيفة جدا  التفكري الدنيا لت

 النســــــــــــب والتكرارات، ان عناية  ابملقارنة مع ابقي املســــــــــــتوايت، وخاصــــــــــــة مســــــــــــتوى الرتكيب الذي احتل اد 
التدريســــــيني يف قســــــم اللغة العربية  ذا املســــــتوى يشــــــكل حافزا للطلبة إلطالق قابلياهتم االدبية واللغوية وحتفيز 

 ابداعاهتم يف شىت اجملاالت إلنتاج افكار تتميز ابجلدية واالصالة واالبداع.
وال لبس فيها، اذ شـــــــكل معيار الوضـــــــوح أعلى  اما املعيار الثاين فقد كانت االســـــــئلة واضـــــــحة وحمددة -2

 النسب والتكرارات، سا ساعد الطلبة على اخلروج بنتائج اجيابية يف االختبارات املختلفة.
اما معيار مالئمة الدرجة فقد كانت مالئمة للســــــــــــؤال بنســــــــــــب وتكرارات عالية سا ســــــــــــاهم يف عدالة  -3

 التصحيح واالبتعاد عن الذاتية يف وضع الدرجة.
ــوعية   -4 ــئلة املوضــ ــئلة مجيعها من النوع املقايل ومل يكن هناك متثيل لألســ اما معيار النوعية فقد كانت االســ

دنواعه املختلفة، سا يســــــــتدعي القائمون على وضــــــــع االســــــــئلة اجلامعية من التدريســــــــيني اىل االنتباه اىل طريقة 
ـصـــميم االختبارات وطريقة صــــياغة االســــئلة مســــتقبال. ورمبا يعود الســــبب يف ذلك اىل ان االســــئلة املقالية هي  ت

االكثر مناسـبة ملواد قسـم اللغة العربية، ألهنا تكسـب الطالب خربات ومهارات التحليل واسـتنطاق النص االديب 
واسـتعراس اسـلوب الطالب واسـتخدامه لألسـاليب البالغية والـصور البيانية يف االجابة عن اسـئلته، سا يسـتدعي 

تعرضا فيه قدراته االسلوبية.اال ان ذلك سبب خلال يف حتقيق اهداف تدريس اللغة العربية،  ان يكتب مقاال مسـ 
 فضال عن عدم قدرة االختبارات املقالية من تغطية ومشول االسئلة حملتوى املادة الدراسية.

 التوصيات: 

 يف ضوء النتائج اليت اسفر عنها هذا البحث يوصي الباحث مبا أييت:
ــتوايت التفكري العليا كالتحليل   -1 ــئلة تتعلق مبسـ ــم اللغة العربية اسـ ــئلة االختبارات النهائية لقسـ تضـــمني اسـ

 والرتكيب والتقومي.
 االبتعاد قدر االمكان عن منط االسئلة اليت تركز على مستوايت التفكري الدنيا مثل التذكر والفهم. -2
العربية بني االســـــئلة املقالية واملوضـــــوعية ابنواعها املختلفة   توزيع اســـــئلة االختبارات النهائية لقســـــم اللغة -3

 وعد االقتصار على االسئلة املقالية.
اشـراك التدريسـيني يف دورات تدريبية وورش عمل خاصـة بطريقة وضـع االسـئلة،ويتم تدريبهم على كيفية  -4

 اعداد وتصميم اسئلة تقيس املستوايت املعرفية املختلفة.
 المقترحات: 

 اال هلذا البحث يقرتح الباحث ما أييت:استكم
 اجراء دراسة ساثلة على اقسام دراسية اخرى. -1
 تقومي االسئلة االمتحانية لقسم اللغة العربية يف ضوء معيار اجلودة الشاملة. -2
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 بلوم املعريف لتصنيفاملناسبة استبانة اراء اخلرباء بشأن صالحية االهداف 
 احملرتم     االستاذ الدكتور 

 -حتية طيبة:
ـصــــنيفهدف اىل )تقومي االمتحاانت النهائية قســـــم اللغة العربية يف ضـــــوء ي حثه الذي  يروم الباحث اجراء   ت

 معايري وضع االسئلة اجلامعية(و بلوم املعريف 
نظرا ملا يعهد الباحث فيكم من خربة ودراية علمية يف هذا اجملال، يعرس على حضـراتكم االسـتبانة وقد ابلو 

تضــــمنت مســــتوايت بلوم املعرفية مع عدد من االهداف املناســــبة لكل مســــتوى راجيا ابداء ارائكم الســــديدة يف 
 احلايل. البحثمدى صالحيتها ومبا يتناسب مع متطلبات 

 متنان مع فائق الشكر واال
 أ.م. حيىي خليفة حسن   الباحث


