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 ث :ــــــص البحــــملخ
يعــد التقــويم المالــر الحقيقــي والمبالــر لمعريــة مــدة تحقيــق العمليــة التعليميــة      

ألهـــداي،ا ب وبمـــا ئن األســـولة لحـــدة وســـاوو تقـــويم النالـــة و ـــز   يت ـــز  مـــن عمليـــة 
التعليم ب لذا عمد الباحثان للى ل را  دراسة تست،دف تقـويم ئسـولة ا متحانـال الوزاريـة 

وقــد  عداديــة علــى ويــق توــنيف بلــوم للمســتويال المعرييــة بلمــادا التــاريم للمرحلــة اإل
 اقتور البحث على اآلتي :

ئسولة ا متحانال الوزارية لمادا التاريم الحديث والمعاوـر للـونن العربـي للوـف  .1
   . السادس األدبي لعلرسنوال دراسية

والتركيـة  و بوالتحليـ والتنبيق ب مستويال بلوم المعريية الستة )المعرية ب والف،م ب .2
 والتقويم( و ا ل ل را ال البحث على النحو اآلتي :
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تألف م تمع البحث من ئسـولة ا متحانـال الوزاريـة يـي محاياـال العـراق كايـة ماعـدا 
ولغايـة  2001/2002لقليم كردستان ب ولملل عينة البحث األسولة الوزارية مـن عـام 

 ( ساا  . 101نية )للدور األوو وكان عدد األسولة ا متحا 2010/2011
 النسبة المووية  –2التكرار  –1واستخدم الباحثان الوساوو اإلحواوية  

 وقد تووو الباحثان للى النتاوج اآلتية :
ـــاريم الحـــديث والمعاوـــر للـــونن العربـــي 1 . مـــدة لـــموو األســـولة الوزاريـــة لمـــادا الت

للوف السادس األدبي علـى  ميـع مسـتويال الم ـاو المعريـي لتوـنيف بلـوم يـي كـو 
 سنة من سنوال )عينة الدراسة(. 

. مدة لموو األسولة الوزارية لمادا التـاريم علـى كـو مسـتوة مـن مسـتويال الم ـاو 2
نيف بلــــوم )التــــذكرب الف،ــــم ب التنبيــــق ب التحليــــو ب التركيــــة ب التقــــويم( المعريــــي لتوــــ

 للسنوال العلرا . 
 وفي ضوء نتائج البحث خرج الباحثان بتوصيات أهمها :   
ئســـولة ا متحانـــال الوزاريـــة بمـــا يجـــمن قياســـ،ا ل ميـــع المســـتويال المعرييـــة  تنـــوير 

 التقويم( )التذكر ب الف،م ب التنبيق ب التحليو ب التركية ب
 واقترح الباحثان مقترحات عدة منها :   
 . خر  ئ   را  دراسة مماثلة للدراسة الحالية للوفوف ا. 1
   . نو . تقويم ئسولة مادا التاريم الل،رية والفولية والن،اوية التي يعدها المدرس2
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 ل األولــــــالفص
 ث :ــــــأوال : مشكلة البح

ئركـــان العمليـــة التربويـــةب كونـــت وســـيلت،ا للت ديـــد  يعـــد التقـــويم ركنـــا ئساســـيا مـــن
وســبيل،ا للتنــويرب وهــو عمليــة من، يــة ترمــي للــى تــوير معلومــال تســاعد يــي لوــدار 
قرارال ئو ئحكام حوو المساعي والبرامج التربوية ومـدة تحقيق،ـا لدهـداف الموجـوعة 

ورف لالرتقــا  ل،ــاب وا حتكــام للــى نتــاوج هــذف العمليــة يــي تنــوير وتحســين مــا يبــين قوــ
بمســـتواها ووـــو  للـــى ئيجـــو المســـتويالب ي،ـــو يـــادي دورا بـــارزا يـــي تو يـــت العمليـــة 

 (.111ص ب1991)نوارب التربوية وغناو،ا وريع نوعية مخر ات،ا
ومـــن وســـاوو التقـــويم يـــي المـــواد التعليميـــة ا متحانـــال التـــي تعـــد ئكثـــر وســـاوو 
التقــويم انتلــارا  لذ تلــير للــى قيــاس نتــاوج تعلــم النالــةب وكميــة مــا اســتوعبت وئتقنــت مــن 

معينــة مــن الدراســة. وا متحانــال هــي لحــدة وســاوو التقــويم يــي  مــداالمعلومــال بعــد 
لــم يكــن يــي  ميع،ــا ب ومــن ابــرز األســباة يــي جــرورت،ا ئن،ــا  ن  لاغلــة الم تمعــال 

آخر وتقـدير تحوـيلت مـن العمليـة التعليميـةب ومـدة الى وسيلة لنقو النالة من وف 
اســتحقاقت لـــ،ادا المرحلـــة التـــي يت اوزهـــا وتكمـــن ئهميـــة ا متحانـــال يـــي قـــدرت،ا علـــى 

ر يـي ذلـو ومـن ثـم اكتلاف مدة ما تحقق من األهداف التربوية وبيـان ئسـباة القوـو 
قدرت،ا على توجيح مدة ن اح العمليـة التعليميـة يـي تحقيـق غايات،ـاب ويـي تقـويم نمـو 
النالة ونراوق التدريس والمناهج الدراسيةب لذا تبرز األسـولة ا متحانيـة بووـف،ا ئداا 
                قيـــــــــــــاس لتقــــــــــــــويم التحوــــــــــــــيو وعـــــــــــــدها  ــــــــــــــز ا  م،مــــــــــــــا  مـــــــــــــن عمليــــــــــــــة الــــــــــــــتعلم . 

 (.799-791ص ب1991)عيسويب
لذ ئوبحل ا متحانال التي تعنى للنالة يي مدارسنا بوـورت،ا الحاليـة ئهـم  

علـى  وهـي تاكـد وتركـز بو هي يي معاـم الحـا ل الوسـيلة الوحيـدا ب وسيلة للتقويم ب
ال انة المعريي يي مستوة الحفا والتسـميع لمـا يتـذكرف النالـة مـن معلومـال وت،مـو 

             والتنبيـــــــــــــق والتحليــــــــــــــو والتركيـــــــــــــة والحكــــــــــــــم  ال وانـــــــــــــة التـــــــــــــي تتوــــــــــــــو بـــــــــــــالف،م 
 0( 719ص ب1997) م،ورية العراقب
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ـــم   ومــن ا ــو الوقــوف علــى حقيقــة األمــر اختــار الباحثــان دراســـة تســت،دف تـقويـ
ئســــولة ا متحانــــال الوزاريــــة العامــــة لمــــادا التــــاريم للســــادس األدبــــي ابتــــدا  مــــن العــــام 

 (2011-2010م الدراسي )( ولغاية العا2002-2001) الدراسي
 تية :آلالذا يمكن تحديد ملكلة البحث باإل ابة عن األسولة 

. ما مستوة األسـولة الوزاريـة التـي اعـدت،ا وزارا التربيـة للوـف السـادس األدبـي ويقـا 1
 . لتونيف بلوم

 . ما مستوة موجوعية األسولة الوزارية .2
 . ما مستوة ودق األسولة الوزارية .7
 لموو األسولة الوزارية لمحتوة الكتاة واألهداف . . ما مستوة1
 . ألسولة الكتاة المدرسي . ما مدة منابقة األسولة الوزارية1

 ث :ــــــثانيا : أهمية البح
تعــــد منــــاهج المــــواد ا  تماعيــــال مــــن المنــــاهج الدراســــية ب وقــــد زاد ا هتمــــام ب،ــــذف   

لـــو ألدراو الماسســـال التربويـــة المنـــاهج يـــي التخنـــين والتوـــميم والبنـــا  والتنـــوير وذ
ئهميت،ــــا يــــي بنــــا  لخوــــية المتلقــــي المتكاملــــة والمنت ــــة والمبتكــــرا ب ويــــذكر بــــانكس 

( ئن ال،ـدف الـذي تسـعى اليـت المـواد ا  تماعيـة Banks and Ambroseوامبروز )
هــو مســاعدا النلبــة وتنميــة قــدرات،م علــى اتخــاذ القــرارال المننقيــة يــي حــو ملــكالت،م 

 ( .11ب ص2001  تماعية )الدليميباللخوية وا
ـــع    ـــاريم  ـــز ا مـــن المـــواد ا  تماعيـــة ومـــادا ئساســـية تـــدرس يـــي  مي ويعـــد الت

المراحو الدراسـية عامـة والمرحلـة اإلعداديـة بلـكو خـاص لمـا لـت مـن ئهميـة يـي تنميـة 
الـــوعي التـــاريخي لـــدة النالـــة بمـــا يلـــكو لـــت دايعـــا للعمـــو ويعنيـــت الخبـــرا لموا ،ـــة 

 ( .1ص ب1999مستقبو )الراويبالحاجر وال
ومــادا التــاريم تخــتص بدراســة الحاجــر و ــذورف الجــاربة يــي الماجــي القريــة 
ــــد ب وهــــو يــــي هــــذا يتتبــــع قوــــة اإلنســــان ونلــــأتت وتنــــورف وعالقاتــــت وملــــكالتت  والبعي

 (.11ب ص1990هو محور ا هتمام )اللقانيب ب ومعنى ذلو لن الحاجر وتنورها
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ويعد التاريم احد العلوم اإلنسانية الذي يوجح الكثير مـن اإلحـداث والتنـورال  
ومــدة تفاعــو بعجــ،ا مــع بعــة وان معريــة ئســباب،ا ونتاو ،ــا تعــد ئساســية يــي دراســة 

 (   11ب ص1999التاريم )الراويب
كمــــا يمثــــو التــــاريم ركنــــا ئساســــيا يــــي العمليــــة التعليميــــة باعتبــــارف علــــم دراســــة 

ايرل علـى تلــكيو الحجـارا المعاوـرا ويوجــح جـللعوامـو التــي ت الحجـارال وت سـيد
لنــا اإلنــار الــذي تتنــور ييــت كــو ئمــة ومســيرا ات اهات،ــا ب ويســعى للــى بنــا  اإلنســان 

زيـادا وعـي النـالة وِمـن  ثـ م  الذي نريدف والموانن المعاور بلخوـيتت وعقلـت وتفكيـرف 
إلنســـاني يـــي م ـــتمع،م وزيـــادا بـــدورهم ا  تمـــاعي والسياســـي وا قتوـــادي والثقـــايي وا

 ( .11ب ص1990وعي،م بموقع م تمع،م يي العالم )ا مينب
ودراســة التــاريم مــن الوســاوو الم،مــة الماديــة للــى تنميــة التفكــر مــن خــالو الحــوادث 

 ( .211ب ص2000التاريخية والربن بين األسباة والنتاوج )سليمانب
ن من األسـولة بكـو يوـو مـن وللوووو للى ذلو   بد من استعماو ئكثر قدر ممك

يوــوو كتــاة التــاريم لمعريــة مــا تحققــت تلــو األســولة مــن ئهــداف وهنــا  بــد مــن و ــود 
عملية تقويم نستنيع من خالل،ا الوووو للى حكـم علـى مـدة ن ـاح ئو لخفـاق المـادا 

  .يي تحقيق األهداف المرسومة
تقــويم الموجــوعي وللتقــويم منزلــة م،مــة يــي العمليــة التربويــة ب ألنــت علــى ئســاس ال

الســليم يمكــن تحقيــق الكثيــر مــن المبــاد  التربويــة ب زيــادا علــى ئبــراز نــواحي الجــعف 
بــراز النــواحي ا ي ابيــة وتــدعيم،ا ب يرايــق ذلــو تلــخيص مســتمر للعمليــة  وعال ،ــا وار

 (.  211صب 1911)عيسويب خرها لتاليي موانن الجعفآالتربوية من ئول،ا للى 
كمـــا يعــــد التقـــويم ئيجــــا عمليـــة جــــرورية اذ ي،ـــدف عــــادا للـــى تــــويير المعلومــــال  

ـــى  الالزمـــة لتنـــوير البـــرامج وتحســـين،ا ب كمـــا ئن تقـــويم ئي برنـــامج تربـــوي يننـــوي عل
اتخــاذ قــرارال تــاثر بوــورا مبالــرا علــى المــتعلم نفســت ب كــأن يكــون القــرار اســتمرارية 

ا  علــى مــدة ياعليــة البرنــامج يــي تســ،يو برنــامج تربــوي معــين ئو لعــادا الناــر ييــت بنــ
 (  9ص ب1999عملية التعلم )ابراهيمب
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والتقــويم عنوــر ئساســي لقيــاس مســتوة الكفــا ا والتأكــد مــن در ــة األدا ب وهــو   
جــروري لكــو تقــدم ئو نمــوب ي،ــو يســاعد علــى خلــق الم،ــارالب وتحســين األدا ب وريــع 

ب يـــال تنـــوير و  ت ديـــد و   ربيـــةالمــردود يـــي  ميـــع لـــاون الحيـــااب ئمـــا يــي ميـــدان الت
 ( .11ص ب2000لوالح دون تقويم مبني على ئسس موجوعية )اللعلةب

لذلو ئلارل الكثير من األدبيال التربويـة للـى ئهميـة التقـويم بووـفت ركنـا  مـن  
ئركــان العمليــة التربويــة ب يســبق،ا ويالزم،ــا ويتابع،ــا لريــع مســتواها وتحســين،ا للووــوو 

مســــتويال ب ي،ــــو يــــادي دورا ئساســــيا يــــي تو يــــت العمليــــة التربويــــة ب،ــــا للــــى ئيجــــو ال
 وانحناو،ا وريع نوعية مخر ات،ا يالتقويم ئوبح مركز ا هتمام وملتقـى ال ،ـود المكثفـة

 (.111ص ب1997ب )مكتة التربية العربي للماسسال التربوية يي العالم المتقدم
ئن يكـــون يـــي جــــو   ويـــرة الكثيـــر مـــن التربــــويين ئن تقـــويم ئي برنـــامج ي ــــة 

ئهــداف ذلــو البرنــامج بحيــث تا،ــر نتــاوج التقــويم لت ابــة علــى مــدة تحقيــق ئهــداف 
 (.72ص ب2010)الن ارب البرنامج وبأي در ة تم تحقيق،ا

 ي:أتولدهداف التربوية وااوف على در ة عالية من األهمية وئكثرها ئهمية ما ي
 . تقدم للمستويال لماذا يعلم ؟ وكيف يعلم ؟1
 تم،د السبيو نحو اختيار محتوة الخبرال التعليمية .. 2
 . تدعم للفلسفة التربوية بو ويلسفة الم تمع .7
 . تساعد يي تحديد ئو ت النلان المعينة يي العملية التعليمية.1   

 (.91ب ص2001)عبد الرحمنب                                                  
ودورهـا يـي تو يـت العمليـة التعليميـة وئثرهـا المبالـر  وألهمية األهـداف السـلوكية 

والقريــة يقـــد توـــدة ل،ــا عـــدد مـــن التربـــويين والمتخووــين يـــي تحديـــدها ئو توـــنيفا 
يال،ــدف يتــراوح مــن كونــت عامــا ولــامال علــى در ــة عليــا مــن الت ريــد للــى كونــت محــدد 

يــان ئي بســين ب ويمثــو ســلوكا ماديــا مالحاــا ب وم،مــا كانــل در ــة عموميــة ال،ــدف 
نلــان بلــري يننلــق مــن حا ــة معينــت لتحقيــق هــدف معــين ب لــذا يانــت ي ــة ئن يكــون 
                     الحــــــــــــــاو يعــــــــــــــال ولـــــــــــــــيس قــــــــــــــو  عنــــــــــــــدما يـــــــــــــــتم التخنــــــــــــــين للعمليــــــــــــــة التربويـــــــــــــــة 

 (.70ب ص1991)توق وعدسب
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ولقــــد لــــعر الم،تمــــون بالقيــــاس والتقــــويم ويــــي مقــــدمت،م )بلــــوم( بجــــرورا توــــنيف    
عليميــــة وذلــــو لتســــ،يو التعامــــو مع،ــــا ب يقــــد تمخــــة ا تمــــا  ل،ــــم ســــنة األهــــداف الت

( يــي  امعــة لــيكاغو عــن اتفــاق علــى توــنيف األهــداف للــى ثالثــة م ــا ل 1911)
 (.27ص ب2001)الدليمي والم،داويب والحركي( وا نفعاليب هي )المعرييب

لم،ـاري وقد اختار الباحثان مستويال األهداف المعرييـة دون مسـتويال الم ـالين ا
 الحركي والو داني  ن ئكثر المدرسين ي،تمون ب،ا يي التدريس ئكثر من غيرها .

 مستويات متدرجة في الصعوبة وهي : ةصنف بلوم هذا المجال في ست   
ــــــة ). 1 ــــــذكر ئو المعري ( : وي،ــــــتم هــــــذا المســــــتوة بــــــبعة Knowledgeمســــــتوة الت

مثــو التــذكر ب التعــرف ب ا ســتر ا  لمــا ســبق ئن تعلمــت  ســ،لةالعمليــال العقليــة ال
 النالة يي موقف من المواقف .

ــــدرا Comprehension. مســــتوة الف،ــــم )ا ســــتيعاة( )2 ( : يمثــــو هــــذا المســــتوة ق
المــتعلم علــى ي،ــم وتفســير المعلومــال وتحويل،ــا مــن لــكو ألخــر مــع الحفــاا علــى 

كمـــــــاو  ـــــــدرال التلخـــــــيص وار المعلومـــــــال الناقوـــــــة معاني،ـــــــا ب ويتجـــــــمن ئيجـــــــا ق
 (.11-11ص ب2010)الن ارب

( : وهو قدرا المتعلم على استخدام الم ـردال يـي Applicationمستوة التنبيق ). 7
مواقف محسوسة ئي استخدام المباد  والتعميمال يي حو ملكالل معروجة يـي 

 مواقف  ديدا.
ة علـى تحليـو ( : ويلير هذا المستوة للى قدرا النالAnalysisمستوة التحليو ). 1

ـــــتعلم للـــــى مكونات،ـــــا ال زويـــــة ممـــــا يســـــاعد علـــــى ي،ـــــم تنايم،ـــــا البيـــــاني.      مـــــادا ال
 (.11ص ب1997)اإلمام وئنورب

( : وهــو قــدرا المـــتعلم علــى  مــع عناوــر وئ ـــزا  Synthesisمســتوة التركيــة ). 1
 لبنا  ناام متكامو ئو وحدا  ديدا . وهذا يتجمن ئنتاج لي   ديد.

( : وهـــو الحكـــم الكمـــي والكيفـــي علـــى موجـــو  ئو Evaluation) مســـتوة التقـــويم. 1
                                 نريقــــــــــــــــة يــــــــــــــــي جــــــــــــــــو  معــــــــــــــــايير يجــــــــــــــــع،ا النالــــــــــــــــة ئو تعنــــــــــــــــى لــــــــــــــــت .                                                                                

 (21-21ص ب2001)الدليمي والم،داوي ب
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ة البحــث الحــالي مــن ئهميــة توــنيف بلــوم للم ــاو المعريــي الــذي وتــأتي ئهميــ 
مســتويال مرتبــة بمو ــة تسلســو  ةم وهــو توــنيف هرمــي علــى ســت1911ا،ــر عــام 

يمتــــد مــــن ئونــــا مســــتوة وهــــو عمليــــال التــــذكر وا ســــتر ا  ئدنــــى العمليــــال الفعليــــة 
التقــويم  وئساســ،ا ويمــر بمســتويال الف،ــم يــالتنبيق والتحليــو والتركيــة وينت،ــي بمســتوة

لكونـــت ئعلـــى العمليـــال العقليـــة وان ان ـــاز ئو تحقيـــق األهـــداف يـــي ئي مســـتوة يعتمـــد 
ــــــــــــــــــــــــــى تحقيــــــــــــــــــــــــــق األهــــــــــــــــــــــــــداف يــــــــــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــــــــــتوة األدنــــــــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــــــــت                                              عل

 (.91-91ص ب1991)ابوحنة واخرونب
 وتأسيســــــــــا علــــــــــى مــــــــــا تقــــــــــدم ذكــــــــــرف تت لــــــــــى ئهميــــــــــة البحــــــــــث الحــــــــــالي بــــــــــاآلتي:

تقـــويم األســـولة الوزاريـــة لمـــادا التـــاريم الحـــديث والمعاوـــر للـــونن العربـــي للوـــف  .1
مــام ال ،ــال ئالســادس األدبــي ب لمعريــة مــدة مــا قاســتت مــن ئهــداف ســلوكيت ووجــع،ا 

 المختوــــــــــــة يــــــــــــي وزارا التربيــــــــــــة للعمــــــــــــو علــــــــــــى تنــــــــــــوير ئســــــــــــولة هــــــــــــذف المــــــــــــادا.
ى لعــادا الناــر بمــن،ج . ان نتــاوج هــذا البحــث قــد تســاعد المســوولين يــي التربيــة علــ2

مـــادا التـــاريم الحـــديث والمعاوـــر للـــونن العربـــي وتنـــويرف تنـــويرا  يعمـــو علـــى تنميـــة 
  القدرال العقلية لنلبة الوف للسادس األدبي.
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 -ث :ــــدف البحــــــــثالثا : ه
ي،ــدف البحــث الحــالي للــى تقــويم األســولة الوزاريــة لكتــاة التــاريم الحــديث والمعاوــر 

 للونن العربي للوف السادس األدبي يي جو  تونيف بلوم لدهداف المعريية.
 -ث :ـــدود البحــــــرابعا : ح

ـــيتحــدد البحــث  )األسولة الوزاريــة لكتــاة التــاريم الحــديث والمعاوــر للــونن العربــي بـــ
             ولغايــــــــــــة  2001/2002للوـــــــــــف الســــــــــــادس األدبــــــــــــي وللــــــــــــدور األوو مــــــــــــن عــــــــــــام 

 (.2010/2011عام 
 -ديد المصطلحات :ـــــخامسا : تح

 Evaluationويم :ــــالتق  -1
( بأنـــت : وســـيلة يـــراد ب،ـــا الحكـــم 2001التعريـــف ا وـــنالحي : عريـــت )الربيعـــي ب 

علــى ملــرو  ئو عمــو مــن األعمــاو يــي جــو  األهــداف المقــررا لــذلو العمــو لمعريــة 
 (.101ص ب2001)الربيعي ب  مقدار الن اح ئو الفلو ييت

وـــدار الحكـــم بلـــأن  التعريـــف اإل راوـــي للتقـــويم : عمليـــة  مـــع بيانـــال ومعلومـــال وار
األســولة الوزاريــة لكتــاة التــاريم الحــديث والمعاوــر للــونن العربــي يــي جــو  توــنيف 

 بلوم للم او المعريي 
 Questions: ئلةـــاألس –2

توبـة ( بأن،ـا قاومـة مـن األسـولة المكGood ,1973التعريف ا ونالحي : عري،ـا )
والمعد ل،ا سابقا تتوو بموجو  محـدد علـى مسـاحة خاليـة لكتابـة ال ـواة لكـو سـااو 

 (.Good , 1973 ,p,64معد لتقدم على م موعة من األلخاص لت ابة علي،ا )
التعريف اإل راوـي : بأن،ـا لحـدة ئدوال قيـاس نتا ـال النالـة يـي الم ـاو المعريـي 

امتحانال الوزارية الن،اويـة لمـادا التـاريم الحـديث والمعبر عن،ا بالوياغال الواردا يي 
 والمعاور للونن العربي للوف السادس األدبي .
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 Excminationsاالمتحانات : –3
( : بأن،ــا نريقــة منامــة 2001التعريــف ا وــنالحي : وعري،ــا )الخوالــدا ويحيــى ب 

د تعلم،ــا لتحديــد مســتوة تحوــيو النلبــة لمعلومــال وم،ــارال يــي مــادا دراســية كــان قــ
ب وذلو من خالو ل ابال النلبة على عينـة مـن األسـولة ئو الفقـرال التـي تمثـو  مسبقا

 (.  711ص ب 2001المحتوة الدراسي )الخوالدا ويحيى ب 
التعريــف اإل راوـــي : بأن،ـــا ئ ــرا  مـــنام مـــن م موعــة مـــن األســـولة المعــدا مـــن قبـــو 

لكايـة نلبـة الوـف السـادس ل نة ينيـة متخووـة يـي وزارا التربيـة العراقيـة ب مو ،ـة 
 األدبي يي محاياال العراق لقياس تحويل،م المعريي يي مادا التاريم .

 Historyخ : ــــالتاري -4
( : بأنــت لــيس علــم الماجــي وحـــدف 1991التعريــف ا وــنالحي : عريــت )هيكــو ب 

نما هو عن نريق استقرا  قوانينت ب علم الماجي والمستقبو ئيجـا ب ئي انـت علـم مـا  وار
 (.11ص ب1991كان وما هو كاون وما سوف يكون )هيكو ب 

التعريــف اإل راوــي : بأنــت الحــوادث والوقــاوع والموجــوعال التــي تتجــمن،ا الفوــوو 
الســبعة مــن كتــاة التــاريم الحــديث والمعاوــر للــونن العربــي المقــرر تدريســت للوــف 

 السادس األدبي .
 Preparatory Stage :دادية ــــلة اإلعـــالمرح –5   

وهي مرحلة تأتي بعد المرحلـة المتوسـنة وتلـمو :  1911تعريف وزارا التربية 
                         والخـــــــــــــــامس ب والســـــــــــــــادس( بفرعي،ـــــــــــــــا العلمـــــــــــــــي واألدبـــــــــــــــي  )الرابـــــــــــــــعب الوـــــــــــــــفوف

 (.1ب ص 1911وزارا التربية )
 Blooms Knowledge Levelsة : ـــتويات بلوم المعرفيـــمس –6

( : بأنت م موعـة مـن المسـتويال 1911ا ونالحي : عريت بلوم وآخرون )التعريف 
تتــدرج مــن التــذكر للـــى الف،ــم للــى التنبيـــق والتحليــو للــى التركيـــة ثــم التقــويم لتوـــف 
الســلوو المعريــي ووــفا دقيقــا والتــي يــي جــوو،ا توــاة األهــداف اإل راويــة يــي وــورا 

                           الموقـــــــــــف التعليمـــــــــــي نـــــــــــواتج تعلـــــــــــم يتوقـــــــــــع ئن يمارســـــــــــ،ا المـــــــــــتعلم بعـــــــــــد انت،ـــــــــــا 
 (.1ص ب1911بلوم وآخرونب 21)
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 ل الثاني ــــــــالفص
 ريةـــــخلفية نظ

لدراســــة ئيــــة اــــاهرا تربويــــة  بــــد مــــن الر ــــو  للــــى ئدبيــــال الموجــــو  مــــن دراســــال ب 
وعوامــو التـــأثير األساســـية يي،ـــا  وبحــوثب ومرا ـــع ب وخبـــرا  لتلمــام الكامـــو ب ـــذورهاب

ي ابـــا لتكــوين مالـــر واجــح لمعـــالم الدراســة يـــي مراحــو لعـــداد وتنفيــذ الدراســـة  ســلبا وار
ميــدانيا وب،ــذف المفاعلــة يســتنيع الباحثــان رســم خارنــة نريــق لكايــة خنــوال المعال ــة 

 وتح يم الااهرا وتويير ال ،د والوقل والماو للمعلم والمتعلم والم تمع .
وتعد الدراسال السـابقة رايـدا مـن الروايـد الم،مـةب واحـد المسـتلزمال األساسـية التـي    

تمكــن الباحثــان مــن لدراو الكيفيــة التــي يتعــاملوا ب،ــا يــي بحــث،م وت عــو المــن،ج ئمــام،م 
ـــبعة الدراســـال  ـــان هـــذا الفوـــو عرجـــا ل ـــذا جـــمن الباحث ـــا وعمليـــا. ل واجـــحا وعلمي

ــــي تمكنـــا مـــن الحوـــوو علي،ـــا ب والتـــي تلتقـــي مـــع بحـــث،م الحـــالي لتحليـــو  الســـابقة التــ
األســـولة الوزاريـــة لمـــادا التـــاريم الحـــديث والمعاوـــر للـــونن العربـــي للوـــف الســـادس 
ا دبـــــي يـــــي ل را ات،ـــــا البحثيـــــة ب يقـــــد ركـــــز الباحثـــــان علـــــى ئهـــــداف تلـــــو الدراســـــال 

ي تووــو وم تمعات،ــا وعينات،ــا والوســاوو اإلحوــاوية التــي اســتخدمت،ا واهــم النتــاوج التــ
 للي،ا الباحثان التي ل،ا عالقة ببحث،ما الحالي .
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 أوال : دراسات سابقة :
 :1811خرون آة العاني و ـــــــــدراس -
الوزارية لموجو  الكيميا  للوف السادس  هديل الدراسة تحليو األسولة ا متحانية   

ورقــة  100يــي العــراقب وتكونــل عينــة الدراســة مــن  1997-1919العلمــي للســنوال 
ئسولة امتحان للدورين األوو والثاني وقد تناولل ووفا  لكتاة الكيميـا  المقـرر للوـف 
ي الســــادس العلمــــي وتحليــــو محتــــواف الدراســــي وتحليــــو األســــولة ا متحانيــــة معتمــــدا  يــــ

ــــر  ــــى المعــــايير االلــــمووب ووــــياغة األســــولة ونــــو  األســــولة )مبالــــراب غي التحليــــو عل
مبالــرا(ب اســتقاللية لســااوب مــدة تنــابق األســولة ا متحانيــة مــع ئســولة الكتــاة و ــرة 
اســتخدام النســبة الموويــة والمتوســن الحســابي لمعال ــة البيانــال. وئســفرل الدراســة عــن 

ا متحانيــة الوزاريــة للمحتــوة الدراســي كانــل قليلــة نتــاوج من،ــا ئن نســة لــموو األســولة 
ــــين  مــــن  91911وئّن نســــبة موويــــة عاليــــة  ــــدا  بلــــ   9911-1999وتراوحــــل نســــب،ا ب

األســولة المقاليــة هــي الســاودا وغيــاة األســولة الموجــوعية. ئمــا األســولة المبالــرا التــي 
ئســولة % يــي حــين كانــل 19997تركــز علــى المحتــوة الدراســي يكانــل بنســبة موويــة 

% ب ئمـــا تنـــابق ئســـولة ا متحانـــال الوزاريـــة مـــع ئســـولة 71911الف،ـــم )غيـــر مبالـــرا( 
         المحتـــــــــوة الدراســـــــــي يكانـــــــــل قليلـــــــــة قياســـــــــا  باألســـــــــولة المخالفـــــــــة ألســـــــــولة الكتـــــــــاة. 

 (.211ب 191ص ب1999خرون آ)العاني و 
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 : 1818ة الباوي ــــــــــدراس -
والثــاني  تقــويم ئســولة ا متحانــال الن،اويــة لمــادا ال غراييــة للوــفين األوو المتوســن   

          ئ ريــــــــل هــــــــذف الدراســــــــة يــــــــي  امعــــــــة  (1999-1991المتوســــــــن للعــــــــام الدراســــــــي )
كليـــة التربيـــة )ابـــن رلـــد( وهـــي  ـــز  مـــن متنلبـــال نيـــو در ـــة الما ســـتير ب  –بغـــداد 

ا متحانـال الن،اويـة لمـادا ال غراييـة للوـفين األوو تقـويم ئسـولة  : وهديل الدراسة للى
 : كال اآلتيـةايي جو  المح 1999-1991المتوسن والثاني المتوسن للعام الدراسي 

 د. مطابقة أسئلة االمتحان لألسئلة الكتاب  ج. الموضوعية ب. الصدق أ. الشمول
ا متحانيــة ب وقــد                                  يــتم يــي جــوو،ا تقــويم األســولة  لكــااوقــام الباحــث ب عــو بعــة المح

 -تووـــــــــــــــــــــــــــــــــو الباحـــــــــــــــــــــــــــــــــث للـــــــــــــــــــــــــــــــــى م موعـــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن النتـــــــــــــــــــــــــــــــــاوج:
ئن لــــموو األســــولة لمحتــــوة المــــادا المقــــررا يــــي كتــــابي ال غراييــــة للوــــفين األوو  .1

ــــــــــــد بلــــــــــــ   ــــــــــــاني المتوســــــــــــن ق ــــــــــــى التــــــــــــوالي0911% و0919المتوســــــــــــن والث  .% عل
لكـال الوـفين  22ب11ل نسـبة األسـولة ئن اقو من نوف األسولة كان مقاليا وكانـ .2

األوو والثـــاني وان هـــذا النـــو  مـــن األســـولة   يتوقـــع ئن تتحقـــق مـــن خاللـــت موجـــوعية 
 (.11-1ص ب1999دراسة الباوي التوحيح )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3102مجلة ديالى /                                                                                 العدد الســــــــــــــتون

 

14 
 

 1888ي: ـــة الخفاجــــــــــدراس -
)تقــــويم ئســــولة ا متحانــــال الوزاريــــة لمــــادا قواعــــد اللغــــة العربيــــة للوــــف الســــادس     

بـــن رلـــد(  االعـــراق ب  امعـــة بغـــدادب كليـــة التربيـــة ) األدبـــي( ئ ريـــل هـــذف الدراســـة يـــي
هديل الدراسة الى تقويم ئسـولة ا متحانـال الوزاريـة لمـادا قواعـد اللغـة العربيـة للوـف   

)مســـــتويال بلـــــوم للم ـــــاو المعريـــــي ب  معـــــايير اآلتيـــــة:الســـــادس ئألدبـــــي علـــــى ويـــــق ال
ـــــر  الموجـــــوعية ب ـــــة ب األســـــولة المبالـــــرا وغي ـــــواحي الفني األســـــتقالليت ب اللـــــموو ب الن

( 10) المبالرا ب والتناسة بين األسولة والزمن المحـدد أل ابـت(. ولـملل عينـة البحـث
( 1دبـــي لمـــدا )علـــر ئوراق امتحانيـــت لمـــادا قواعـــد اللغـــة العربيـــة للوـــف الســـادس األ

                ولغايـــــــــة العـــــــــام  1997/1991خمـــــــــس ســـــــــنوال دراســـــــــية ابتـــــــــدا  بالعـــــــــام الدراســـــــــي 
 (70وقـــــد بلـــــ  م مـــــو  األســـــولة ). وللـــــدورين األوو والثـــــاني 1991/1999 الدراســـــي
ســـاا  ويرعـــا. اتبـــع الباحـــث مـــن،ج البحـــث  (119وم مـــو  األســـولة ويروع،ـــا ) ســـاا ب

 ةولتحقيـق هـدف البحـث اسـتخدمل الباحثـ سولة األمتحانيتبالووفي لتحليو محتوة األ
 : الوساوو اإلحواوية اآلتية

 . النسبة المووية.1
 . معادلة كابا إلي اد معامو الثبال.2   

للـــى عـــدد مـــن النتـــاوج ب ئمـــا النتـــاوج التـــي ل،ـــا  ةئســـفر البحـــث عـــن تووـــو الباحثـــ    
 -عالقة بمستويال بلوم للم او المعريي ي،ي :

 التنبيـق والتحليـو ب الف،ـمب ركزل ئسولة ا متحانال الوزارية على مستوة المعريةب. 1
%( ثــم مســتوة التحليــو.  10991وقــد احتــو مســتوة التنبيــق المرتبــة األولــى بنســبة )

ــــم مســــتوة التــــذكر بنســــبة ) 21911بنســــبة ) %( وئخيــــرا مســــتوة الف،ــــم  20911%( ث
 %(.   17911بنسبـة )

 ويي التركية والتقويم. . خلل األسولة من مست2 
 (21-12ص ب 1999,)الخفا ي                                           
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   2222ى : ـــة مصطفــــــــــدراس  -
األســــولة ومســــتويات،ا التــــي تســــتخدم،ا مدرســــال مــــادا التــــاريم للمرحلــــة  )م ــــا ل

التعــرف علـــى م ـــا ل وهـــديل الدراســة للـــى  اإلعداديــة وعالقت،ـــا بالتأهيــو التربـــوي(.
األسولة الوفية ومستويات،ا المعريية التي تستخدم،ا مدرسال التـاريم ب ومعريـة مـدة 
تنو  هذف الم ا ل والمستويال وعالقت،ـا بالتأهيـو التربـوي لمدرسـال المـادا ب لـملل 

ـــة الدراســـة ) ( 19%( يـــي م تمـــع المدرســـال الكلـــي ب )21( مدرســـة بنســـبة )11عين
 من م تمع المدارس. %(70) مدرسة بنسبة

عــداد ئداا لتووــيف وتوــنيف م ــا ل األســولة الوــفية ومســتويات،ا إقــام الباحــث ب
واعتمــدل توــنيف بلــوم وآخــرين للم ــاو المعريــي والو ــداني كــأداا لتووــيف األســولة 

 الوفية وذلو بعد التثبل من ودق األداا بعرج،ا على م موعة من المحكمين.
اسـتخدم،ا الباحـث لمعال ـة البيانـال معادلـة سـكول ومن الوساوو اإلحواوية التي 

(Scott والنســبة الموويــة ب حيــث كــان معامــو ا تفــاق بــين الباحــث ونفســت عبــر يتــرا )
(. 90ب0( وبـــين الباحـــث والمحللـــة الخار يـــة هـــو)0990( يومـــا هـــو )11زمنيـــة قـــدرها )

 -تي:ليت الدراسة من نتاوج هي اآللومن ابرز ما توولل 
ألســــولة الوــــفية لمدرســــال مــــادا التــــاريم اللــــواتي تمــــل مالحاــــت،ن . بلــــ  م مــــو  ا1
%( وقــد توزعــل لنســة متفاوتــة علــى الم ــا ل المعرييــة 100( ســاا  بنســبة )7117)

 والو دانية والنفس حركية.
 ( من م مو  األسولة الكلي .1ب11. بلغل نسة األسولة التذكر وا ستيعاة )2

 (.11-10ص,  2000)مونفى ب                                           
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  :رات ودالالت عن الدراسات السابقةــــــثانيا : مؤش
 :ن اآلتييتجح للباحثامن خالو عرة الدراسال السابقة 

 -دف :ــــــــاله -1
( للـى 1999تباينل الدراسال السابقة يي ئهداي،ا حيـث هـديل دراسـة )العـاني 

الوزاريـة لموجـو  الكيميـا  للوـف السـادس العلمـي للسـنوال  تحليو األسولة ا متحانية
( يقـد هـديل للـى تقـويم ئسـولة ا متحانـال 1999ب ئما دراسة )الباوي 1997 –1919

 1999–1991الن،اوية لمادا ال غراييـة للوـفين األوو والثـاني متوسـن للعـام الدراسـي 
تقــويم ئســولة  (1999)الخفــا ي  يــي جــو  بعــة المحكــال ب يــي حــين هــديل دراســة

ا متحانـــال الوزاريـــة لمـــادا قواعـــد اللغـــة العربيـــة للوـــف الســـادس األدبـــي علـــى ويـــق 
( للى التعرف على م ـا ل األسـولة 2000مستويال بلوم ب وهديل دراسة )مونفى 

الوفية ومستويات،ا المعرييـة التـي تسـتخدم،ا مدرسـال التـاريم ومعريـة مـدة تنـو  هـذف 
ت،ــــا بالتأهيــــو التربــــوي لمدرســــال المــــادا ب ئمــــا الدراســــة الم ــــا ل والمســــتويال وعالق

الحاليــة يقــد هــديل للــى تقــويم ئســولة ا متحانــال الوزاريــة العامــة لمــادا التــاريم للوــف 
 السادس األدبي على ويق مستويال بلوم المعريية .        

 -رحلة الدراسة :ــــالم –2
ي ئ ريـــل يي،ـــا يمن،ـــا مـــا اختلفـــل الدراســـال الســـابقة يـــي المراحـــو الدراســـية التـــ

          ( ودراســــــــة 1999ا ــــــــري علــــــــى المرحلــــــــة اإلعداديــــــــة كمــــــــا يــــــــي دراســــــــة )العــــــــاني ب 
( ومن،ــــا مــــا ا ــــري علــــى المرحلــــة 2000( ودراســــة )موــــنفى ب 1999)الخفــــا ي ب 

ب ئمــا الدراســة الحاليــة ســوف ت ــرة علــى (1999المتوســنة كمــا يــي دراســة )البــاوي ب 
 المرحلة ا عداديت .

 
 
 
 
 
 



 3102مجلة ديالى /                                                                                 العدد الســــــــــــــتون

 

17 
 

 -ية :ــــــالمادة الدراس –3
تنوعـــل الدراســـال الســـابقة يـــي المـــواد التـــي ئ ريـــل يي،ـــا يقـــد اختلفـــل دراســـة 

( يقـــد ئ ريـــل يـــي 1999ب  ( يـــي مـــادا الكيميـــا  لمـــا دراســـة )البـــاوي1999)العـــاني ب 
( يــي مـادا قواعــد اللغـة العربيــة ب 1999مـادا ال غراييــة واختوـل دراســة )الخفـا ي ب 

( يـي مـادا التـاريم ب لمـا الدراسـة الحاليـة 2000يي حين اختول دراسة )مونفى ب 
 يكانل يي مادا التاريم الحديث والمعاور للونن العربي .

 -ة :ــــراء الدراســمكان إج –4
( 1999يل الدراسال السابقة  معي،ا يي العراق كما يي دراسة )العـاني ب ا ر 
(ب والدراســة الحاليــة 2000( و)موــنفى ب 1999( و)الخفــا ي ب 1999و)البــاوي ب 

 .ئيجا  كانل يي العراق 
 -ة :ــــــــمنهجية الدراس –5

اتخـــذل  ميـــع الدراســـال الســـابقة المـــن،ج الووـــفي )ئســـلوة التحليـــو( كمـــن،ج 
 ،ا وهي بذلو تتفق مع من،ج الدراسة الحالية.لدراست

 ثالثا : جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة :
 لقد اياد الباحثان من الدراسال السابقة يي  وانة عديدا هي:

 تحديد هدف البحث.     –1
 تحديد ح م العينة وئسلوة اختيارها. –2
 الحالي وئهدايت.اختيار الوساوو اإلحواوية المناسبة إل را ال البحث  -7
 تحليو نتاوج البحث الحالي وتفسيرها. -1
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 ل الثالثــــــــــالفص
جراءاته:ــــج البحــــمنه  ث وا 

يتجــمن هـــذا الفوـــو مـــن،ج البحـــث واإل ــرا ال التـــي ئ راهـــا الباحثـــانب وتـــتلخص 
بووـف م تمــع البحــث وعينتــت وئداا البحـث ومالــت وــلة ب،ــا مـن وــدق وثبــال وكــذلو 

 الوساوو اإلحواوية.
 هج البحث :ــــأوال : من

لن ئولى خنوال البحث العلمي هي مرحلة اللرو  يي الخنوال العمليـة للبحـث      
 بعد تحديد المن،ج البحثي المالوم .     

 وان من،ج البحث المستخدم يي ئية دراسة يتحـدد نوعـت تبعـا لنـو  الدراسـة ونبيعت،ـا ب 
 (.97ص ب1991)يان دالين ب  واألهداف المراد تحقيق،ا بواألهداف التي ت،تم ب،ا 

ولمــا كــان البحــث الحــالي ي،ــدف للــى تقــويم ئســولة ا متحانــال الوزاريــة لمــادا التــاريم  
 الحديث والمعاور للونن العربي على ويق مستويال بلوم المعريية.

الـذي ( Descriptive Reseayehاتبع يي الدراسة الحالية مـن،ج البحـث الووـفي )
 (200ص ب1917يعد احد ئنوا  البحث العلمي واكثرها ليوعا واستخداما )الن يحي ب

 ث : ــــــــثانيا : إجراءات البح
 -لملل ل را ال البحث لتبا  الخنوال اآلتية :

 .. م تمع البحث وعينتت1
 .ة. ودق األداا   .ئ. موادر بنا  األداا.  . ئداا البحث2
 .ا متحانية. خنوال تحليو األسولة 7
   .. ثبال التحليو1
 .. الوساوو اإلحواوية1
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 -وفيما يأتي عرض لكل خطوة من الخطوات :
 ث وعينته :ــــع البحـــ. مجتم1

يتـــألف م تمـــع البحـــث الحـــالي الـــذي قامـــل عليـــت الدراســـة مـــن ئســـولة ا متحانـــال     
الوزاريــة لمــادا التــاريم الحــديث والمعاوــر للــونن العربــي للوــف الســادس األدبــي يــي 

   . محاياال العراق كاية عدا مننقة لقليم كردستان
التملل عينة البحث على ئسولة ا متحانـال الوزاريـة العامـة لمـادا التـاريم الحـديث    

ســنوال دراســية ابتــدا  مـــن  والمعاوــر للــونن العربــي للوــف الســادس األدبـــي لعلــرِ 
( وللـــــدور 2011-2010( ولغايـــــة العـــــام الدراســـــي )2002-2001العـــــام الدراســـــي )

ئمـــا  ب ة( علـــر ئوراق امتحانيـــ10نيـــة )األوو يقـــن ب وقـــد بلـــ  م مـــو  األوراق ا متحا
ـــــل  ) وكــــان م مــــو  يــــرو  األســــولة  ب ل( ســــاا 101عــــدد األســــولة ا متحانيــــة يقــــد بــ

   . ( يرعا ويقرا771) ويقرات،ا
 ث :ــــــ. أداة البح2

 أ. مصادر بناء األداة 
               اعتمـــــــــد الباحثـــــــــان الم ـــــــــاو المعريـــــــــي لتوـــــــــنيف بلـــــــــوم بمســـــــــتوياتت الســـــــــتة        

والتقـــويم( ئداا لبحث،مـــا مـــن خـــالو  والتركيـــةب )التـــذكرب والف،ـــمب والتنبـــــيق ب والتحليـــوب
والدراسـال السـابقة )التـي تمكـن الباحثـان مـن الحوـوو  ا نال  علـى األدة التربـويب

علي،ا( ذال الولة بموجو  البحث الحاليب وعـرة الباحثـان األداا علـى المختوـين 
 المادا .  يي نراوق التدريس ومدرسي
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 دق األداة :ــــــــص ب.
ــــواير يــــي ئداا البحــــث ويعــــد  ــــي ي ــــة لن تت يعــــد الوــــدق مــــن اللــــرون األساســــية الت

  (.22ص ب1999ا ختبار وادقا عندما يقيس ما وجع لقياست يعال  )عباس ب 
وبغيـــة التأكـــد مـــن وـــالحية الفقـــرال مـــن حيـــث الوـــياغة والوجـــوح واللـــموو يقـــد    

اعتمــــــد الباحثــــــان الوــــــدق الاــــــاهري لذ تــــــم عــــــرة األداا علــــــى عــــــدد مــــــن الخبــــــرا  
والمتخووــين يــي العلــوم التربويــة والنفســية والقيــاس والتقــويم ونراوــق التــدريس والبــال  

آراو،ــم ومقترحــات،م حــوو مــدة وجــوح ( ونلــة مــن،م لبــدا  1الملحــق ) (10عــددهم )
وبعـد ئن  مـع الباحثـان  عبارال األسولة الوزارية وذلو لالسترلاد بآراو،م ومقترحات،م ب

ل ابــال الخبــرا  وانلعــا علي،ــا لــم ي ــدا مــن يلــير مــن الخبــرا  للــى حــذف مســتوة مــن 
وقــــد لنمــا اقتــرح الــبعة مــن،م ل ــرا  تعــديو لفاـــي علـــى بـــعة الفـقـــرال  المســتويال ب

ئخــذ الباحثان بما اقترحت الخبرا ب وبذلو ئوبحل األداا وادقة يمكن ا عتمـاد علي،ـا 
 يي عملية التحليو.

 وات تحليل األسئلة االمتحانية :ـــــــ. خط3
 -تبع الباحثان يي تحليو األسولة ا متحانية الخنوال اآلتية :ا
 .لتحليو لتس،يو عملية ا ئ. قرا ا األسولة واإل ابة عن،ا ؛   
 .لتونيف بلوم  ةعلى ويق المستويال المعريية الست ة. تحليو األسولة 
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 يقود بالثبال: ا تساق يي قياس اللي  الذي تعنيت ئداا القياس  . ثبات التحليل :4
 (.219صب  2000)ملحمب 

 وتم الحووو على الثبال بأسلوبين هما: 
 ( يوما.70الزمن لمدا )ن مع نفسي،ما عبر يئ. اتفاق الباحث 

 ة. ا تفاق بين محللين اثنين يي النتاوج.
لتحقيـق هــدف البحـث اسـتخدم الباحثــان الوسـاوو اإلحوــاوية  . الوسـائل اإلحصــائية:5

 -اآلتية :
   .. النسبة المووية والتكرار1
 إلي اد معامو الثبال.  cooperمعادلة .2

 االتفاق     دد مرات ــــــع                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل الثبات =  ــــــــــــــــــــــــــ

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف                 

 (.1ص ب1991)المفتيب                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3102مجلة ديالى /                                                                                 العدد الســــــــــــــتون

 

22 
 

 عــــــــــالفصل الراب
 ث وتفسيرها :ـــــــنتائج البح

بعــد ئن ئن،ــى الباحثــان تحليــو ئســولة ا متحانــال الوزاريــة العامــة لمــادا التــاريم     
الحــديث والمعاوــر للــونن العربــي للوــف الســادس األدبــي ب تــم تفريــ  البيانــال يــي 

عـدد التكــرارال والنسـة الموويــة لكـو مســتوة مـن مســتويال   ـداوو مخووـة تتجــمن
الم ـــاو المعريـــي لتوـــنيف بلـــوم يـــي كـــو ســـنة مـــن الســـنوال ابتـــدا  بالســـنة الدراســـية 

( وللدور األوو يقـن ب وذلـو 2011-2010( ولغاية السنة الدراسية )2001-2002)
 من ئ و اإل ابة عما يأتي :ـ

 . تنوير اسولة ا متحانال الوزارية بما يجمن قياس،ا ل ميع المستويال المعريية 1
. مــدة لــموو ئســولة ا متحانــال الوزاريــة العامــة لمــادا التــاريم الحــديث والمعاوــر 2

للــــونن العربــــي للوــــف الســــادس األدبــــي علــــى كــــو مســــتوة مــــن مســــتويال الم ــــاو 
والتركيـة ثـم التقـويم(  والتحليو ب لتنبيق بوا والف،م ب )التذكر ب المعريي لتونيف بلوم

( ولغايـــة الســـنة الدراســـية 2002-2001ابتـــدا  مـــن الســـنة الدراســـية ) للســـنوال العلـــر
 (.1( كما موجح يي  دوو )2010-2011)
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 (1) دولــــــــج
 جدول تكرار األهداف المعرفية التي تقيسها األسئلة الوزارية والنسب المئوية

 

 

 السنة 

 عدد تكرارات األهداف ونسبتها المئوية

 التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم التذكر
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2221/
2222 

4 
 

28% 
 

6 
 

43% 
 

1 
 

7% 
 

2 
 

14% 
 

1 
 

7% 
 

 صفر
 

 صفر
 

2222/
2223 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 71% 5 28% 2

2223/
2224 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 1,33% 1 51,33% 7 33,33% 4

2224/
2225 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر 8% 1 55% 6 36% 4

2225/
2226 

 %8 1 صفر صفر %27,27 3 صفر صفر 36,36% 4 27,27% 3

2226/
2227 

 صفر صفر صفر صفر %1,33 1 صفر صفر 41,66% 5 52% 6

2227/
2221 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 66,66% 6 33,33% 3

2221/
2228 

 صفر صفر صفر صفر 1,33% 1 1,33% 1 52% 6 33,33% 4

2228/
2212 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 33,33% 3 66,66% 6

2212/
2211 

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر 55,55% 5 44,44% 4
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( ساا  يـي 10من،ا ) ل( ساا 101يا،ر من نتاوج تحليو عينة البحث البالغة )    
يــي مســتوة التنبيــق  ل( ســاا 1( ســاا  يــي مســتوة الف،ــم و)17مســتوة المعريــة و)

( ســـااو لكـــو مـــن مســـتوة التركيـــة ومســـتوة 1يـــي مســـتوة التحليـــو و) ل( ســـاا 1و)
 التقويم. 
ـــة البحـــث ئن التركيـــز األكثـــر       ـــد تبـــين مـــن خـــالو تحليـــو األســـولة الوزاريـــة عين وق

انوة على المسـتويال األولـى مـن توـنيف بلـوم للم ـاو المعريـي دون التركيـز علـى 
% 71ب 17األســـولة الوزاريـــة المســـتويال العليـــا مـــن التوـــنيف وهـــذا مالـــر علـــى ئن 

 (.  2% تركز على مستوة الف،م كما يي  دوو )10تركز على مستوة التذكر و
 

 (2دول )ـــــــــج
متوسط التكرارات والنسب المئوية لألهداف المعرفية التي اشتملت عليها أسئلة 

الدور  2212/2211ولغاية العام  2221/2222االمتحانات الوزارية من عام 
 األول

متوســــــــــــــــــــــــــط 
 التكـــــــــــــــــــــــرارات 

 والنسب

 وم المعرفيةـــــــــتويات بلـــــســم

 تقويم تركية تحليو تنبيق ي،م تذكر

متوســــــــــــــــــــــــــط 
 التكرارات

10 17 1 1 1 1 

 %19ب0 %19ب0 %10ب1 %11ب7 %10 %17ب71 النسبة
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 ســــــــالفصل الخام
 تنتاجات :ــــاالس

الحـــــالي يـــــي تحليـــــو ئســـــولة يـــــي جـــــو  النتـــــاوج التـــــي تمخـــــة عن،ـــــا البحـــــث 
ا متحانــال الوزاريــة العامــة لمــادا التــاريم الحــديث والمعاوــر للــونن العربــي للوــف 
ـــان يمكـــن  ـــة التـــي اعتمـــدها الباحث الســـادس األدبـــي علـــى ويـــق مســـتويال بلـــوم المعريي

 تي:  استنتاج اآل
 . احتو مستوة الف،م نسبة عالية يي األسولة.  1
 . و ا  مستوة األسولة التي تقيس المعرية بالمرتبة الثانية.  2
 . قلة األسولة التي تقيس مستوة التنبيق.7
 . قلة األسولة التي تقيس مستوة التحليو. 1
 . ندرا األسولة التي تقيس مستوة التركية. 1
 . ندرا األسولة التي تقيس مستوة التقويم.1

 يات :ـــــالتوص
 تي :ن يوويان باآليلتي ئسفر عن،ا البحث الحالي ب يان الباحثيي جو  النتاوج ا

ــــــــوم المعريــــــــي 1            . لــــــــموو األســــــــولة الوزاريــــــــة للمســــــــتويال العليــــــــا مــــــــن توــــــــنيف بل
 )التحليو والتركية والتقويم(.

 . لموو األسولة لمستويال الم او النفسحركي كرسم الخراون التاريخية. 2
 رحات : ـــــالمقت

 لما تووو لليت البحث الحالي ب يقترح الباحثان: استكما  
 خر من المرحلة ا عدادية. ئ    را  دراسة مماثلة للدراسة الحالية لوفوف  ا. 1
   . . تقويم ئسولة مادا التاريم الل،رية والفولية والن،اوية التي يعدها المدرسون2
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Abstract 
      The assessment is considered a real and direct sign to 
identify the extent of achieving the goals of educational 
process. As examination is one of means  to assess the 
student and an integrated part of the teaching process. 
Therefore the researchers conducted this study  to assess the 
national examination questions of the history module in 
secondary school according to Bloom’s taxonomy of knowledge 
levels.  
The scope of this paper deals with following points:-  
1. The national examination questions of the modern history 
and contemporary history of Arab world in sixth stage for the  
last ten years 
2.The six Bloom’s levels of knowledge (Remembering, 
comprehension, application, analyzing, structuring and 
assessment). 
The procedures of this paper  

The sample of this paper consists of the national examination 
questions in all Iraq’s provinces with exception of Kurdistan 
region. The sample of this paper is the national   questions 
from 2001-2002 until 2010 -2010 of the first attempt  and the 
total number of questions was (106) question.  
The researcher used the statistic means 1- repetition -2- 
percentages. 

 The researcher found the following outcomes:- 
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1- The extent of including the national questions of the 
following modules (modern history, contemporary history 
of the Arab world for the sixth stage on knowledge levels 
of Bloom’s taxonomy in every year of paper’s sample. 

2- The extent of including the national questions for the 
history module on each level of Bloom’s taxonomy 
(remembering, comprehension, application, analyzing, 
structuring and assessment of the last ten years.  

In the light of paper’s results , the researcher recommends 
on the following  

1- It is important to develop the national questions to an 
extent that insure the measurement in all the knowledge 
levels (Remembering , comprehension, application , 
analyzing, structuring, and assessment.  

The researcher suggests the following points: 
1- Conducting an identical study to this study , but for other 

stages. 
2- Assessing the final courses and monthly questions which 

are prepared by teachers.     
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 ادر:ـــــــــالمص
ب  1ب مبـــاد  القيـــاس والتقـــويم يـــي التربيـــة ب ن 1999لبـــراهيم ب عايـــد وآخـــرون ب  .1

 دار عمان للنلر والتوزيع ب األردن .
التقــويم النفســي  ب مكتبــة ا ن لــو الموــريةب ب   1991ئبــو حنــةب يــااد وآخــرون ب .2

 القاهرا.
ب التقـــويم والقيـــاس ب دار 1997موـــنفى محمـــود وئنـــور عبـــد الـــرحمن ب  اإلمـــام ب .7

 .الحكمة للنباعة والنلر والتوزيع ب بيرول 
ب  2ب ئوــــوو تــــدريس المــــواد ا  تماعيـــــة ب ن1990األمــــين ب لــــاكر محمــــود ب  .1

 . منبعة وزارا التربية ب بغداد
تقـــويم ئســـولة ا متحانـــال الن،اويـــة    ب 1999عبـــاس عبـــد علـــي عبـــود ب  البـــاوي ب .1

ـــ1991لمـــادا ال غراييـــة للوـــفين األوو والثـــاني المتوســـن للعـــام الدراســـي    1999ـ
 كلية التربية ـ ابن رلد . )رسالة ما ستير غير منلورف(  امعة بغداد ب

 النالة الت ميعي والتكـويني   تر مـةبتقييم  ب  1911وآخرون ب  بن امين ب بلومب .1
 دار ماك ر وهيو للنلر . وآخرون ب محمد ئمين المفتي ب

ب ئساســـــيال علـــــم الـــــنفس 1991ي الـــــدين ب وعبـــــد الـــــرحمن عـــــدس ب يـــــتـــــوق ب مح .1
 التربويب دار  ون وئيلي وئبناوت ب األردن .

ـــة ب  .9 ـــة العـــراق ب وزارا التربي ســـع  ب منبعـــة   المـــاتمر التربـــوي التاب 1997 م،وري
 .وزارا التريبت ب بغداد 

ب   تقـويم ئسـولة ا متحانـال الن،اويـة لمـادا 1999يمان محمـد خلـف ب ل الخفا ي ب .9
)رســـالة ما ســـتير غيـــر منلـــورا(  قواعـــد اللغـــة العربيـــة للوـــف الســـادس األدبـــي  

 كلية التربية.  امعة بغداد ب
 نراوـــق تـــدريسب التربيـــة  ب2001الخوالـــدفب ناوـــر ئحمـــد ويحيـــى لســـماعيو عبـــد ب  .10

 عمان. اإلسالمية وئساليب،ا وتنبيقات،ا العملية   دار حنين للنلر والتوزيع ب
القيـــاس  ب 2001الــدليمي ب ئحســـان عليـــوي والم،ـــداوي ب عــدنان محمـــود عبـــاس ب  .11

 ب الدباة للنباعة وا ستنساخ ب بغداد. 2والتقويم يي العملية التعليمية ب ن
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ب  اثــر اســتخدام نمــوذ ي ميــرو وري ليــوث  2001ب خالــد  مــاو حمــدي الــدليمي .12
الموســــع يــــي تحوــــيو نــــالة الوــــف الرابــــع وتنميــــة تفكيــــرهم الناقــــد يــــي مــــادا 

  امعة بغداد.  ابن رلدب - كلية التربية التاريم ب ئنروحة دكتوراف غير منلورف ب
العربــــي ب منبعــــة ب التــــاريم القــــديم للــــونن 1999الــــراوي ب يــــاروق ب وآخــــرون ب .17

 الوفري .
نراوـــق التـــدريس ئلمعاوـــرف   ب عـــالم  ب  2001محمـــود داود ســـلمانب الربيعـــي ب. 11

 0األردن ب الكتة الحديثة ب ئربد 
ب دراســـة تحليليـــة لدســـولة المتـــوايرا يـــي كتـــة التـــاريم 2000ســـليمان ب  مـــاو ب  .11

معــة دملــق للعلــوم للمرحلــة اإلعداديــة يــي ال م،وريــة العربيــة الســورية ب م لــة  ا
  7ب العدد11اإلنسانية والتربوية ب م لد 

ـــد الســـميع ب  .11 ـــة ب 2000اللـــعلة ب محمـــد عب ب التقـــويم التربـــوي للمناومـــة التعليمي
 ب دار الفكر العربي ب مور. 1ن

ب  دراســة يــي تحليــو الكمــي لدســولة 1999العــانيب نــزار محمــد ســعيد وآخــرونب  .11
الوزاريــة لموجــو  الكيميــا  للوــف الســادس العلمــي ب مركــز البحــوث  ا متحانيــة

 التربويةب والنفسية  امعة بغدادب بغداد.
ب ا ختبــارال النفســية وتقنيات،ــا وار را ات،ــا ب دار الفكــر 1999عبــاس ب ييوــو  ب .19

 العربي ب بيرول.
ب نراوـــق 2001عبـــد الـــرحمن ب ئنـــور حســـين ب و يـــالح محمـــد حســـن الوـــاييب  .19

 ب مكتبة نور الزهرا ب  امعة بغدادب بغداد.1دريس العلوم التربوية والنفسيةب نت
ب ملـــكلة التقـــويم يـــي التعلـــيم ال ـــامعي  1911عيســـوي ب عبـــد الـــرحمن محمـــد ب  .20

 ئسباب،ا وعال ،ا ب م لة اتحاد ال امعال العربية ب العدد السابع .
والتقـويم يـي العمليـة التدريسـيةب ب القيـاس  1991عيسوي ب عبد الرحمن محمد ب  .21

 دار األوو.  اربد :
 منـاهج البحـث يـي التربيـة وعلـم الـنفس  ب ب   1991 ديو لو لدة ب يان دالين ب .22

 القاهرا. مكتبة ا ن لو المورية ب ب 7وآخرون ب ن/ تر مة محمد نبيو نويو ب
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ب تــدريس المــواد ا  تماعيــة ب ال ــز   1990ب احمــد حســين وآخــرون ب  اللقــاني .27
 ب القاهرا ب مور . األوو ب عالم الكتة

ب م ـا ل األسـولة الوـفية ومسـتويات،ا  2000مونفى ب ل،يـة عبـد الوهـاة ب  .21
التــــي تســــتخدم،ا مدرســــال مــــادا التــــاريم للمرحلــــة اإلعداديــــة وعالقت،ــــا بالتأهيــــو 

            ســـــــتير غيـــــــر منلـــــــورا ب  امعـــــــة بغـــــــداد ب كليـــــــة التربيـــــــة التربـــــــوي ب رســـــــالة ما
 )ابن رلد( ب بغداد.

ســــلوو التــــدريس   ماسســــة الخلــــيج العربــــي  ب   1991المفتــــيب محمــــد ئمــــين ب  .21
 للنلرب منبعة ن،جة مور 

ب التقريــــر الختــــامي لنــــدوا عمــــدا  1997مكتــــة التربيــــة العربــــي لــــدوو الخلــــيج ب  .21
 ( كانون األوو ب بغداد.12-9الخليج العربي )كليال التربية يي 

ـــة وعلـــم الـــنفس   ب دار  ب   2000ســـامي ب  ملحـــم ب .21 القيـــاس والتقـــويم يـــي التربي
 عمان . المسيرا للنلر والتوزيع ب

ب القيـــاس والتقـــويم مناـــور تنبيقـــي مـــع  2010الن ـــار ب نبيـــو  معـــة وـــالح ب  .29
 والتوزيع ب عمان ب األردن .تنبيقال برم ية ب دار الحامد للنلر 

ب  1ب التربيــة ئوــول،ا وناريات،ــا العلميــة ب ن 1917الن يحــي ب محمــد لبيــة ب  .29
 عالم الكتة ب القاهرا .

ب   معايير تقـويم ئدا  مـديري المـدارس  ب م لـة التربيـةب 1991نوارب عيسى ب  .70
           ب (21ب الســنة ) (122)الل نــة الوننيــة القنريــة للتربيــة والثقايــة والعلــومب العــدد 

111-191. 
وزارا  ب بيـــرول. 2ب زيـــارا  ديـــدا للتـــاريم ب ن 1991هيكـــو ب محمـــد حســـنين ب  .71

 .ب بغداد ب العراق  2ب ناام المدرسة الثانوية ب رقم  1911التربية ب 
 المصادر االجنبية

32.Good , Carter V. (1973), " Dictionary of Education " 
ed.,New york, mcGrow- Hill, inc. 
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 (1ق )ـــــــــــــملح
 براء المحكمينـــــــأسماء الخ

 ت
 

 ماءـــاألس
 

 التخصص
 

 مكان العمل
 

 أ
 

 ب
 

 ج
 

 رلادا ا.د سالم نوري وادق  .1
 

 * * *  امعة ديالى

  امعة ديالى  ارلاد ا.د عدنان محمود عباس  .2
 

* * * 

ا. د مثنـــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــوان   .7
 ال لعمي

راوق ــــن
 تدريس

  امعة ديالى
 

* * * 

ا.م.د الـــــــــــــواق نوـــــــــــــيف   .1
  اسم

راوق ـــــن
 تدريس

  امعة ديالى
 

* * * 

  ا.م.د خالد  ماو حمدي  .1
 

راوق ـــــن
 تدريس

  امعة ديالى
 

* * * 

 ا.م.د خالد خليو العزاوي  .1
 

راوق ـــــن
 تدريس

  امعة ديالى
 

* * * 

 ا.م.د سلمى م يد حميد  .1
 

راوق ـــــن
 تدريس

  امعة ديالى
 

* * * 

 * * *  امعة ديالى علم النفس  ا.م.د لنيفة ما د محمود  .9

راوق ـــــــن ا.م.د ما د عبد الستار  .9
 تدريس

  امعة ديالى
 

* * * 

راوق ــــــن ا.م.د منى خليفة عب و  .10
 تدريس

  امعة ديالى
 

* * * 

 
 


