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 .1أن يتسم البحث باجلدة األصالة املو وعية ،مع التعهد بأنا مل يسبق إرسالُا للطش يف جملة أُخ ى أ ً
يده اإللكي ين.
 .2يُذك اسم الباحث يف املنت ،يف احلاشية درجتُا العلميةُ ُّ
ختصصا مكا ُن عملِا ب ُ
 .3أال تت ا ز نسبة االقتباس يف البحث ( 25%مع استثطاء املصادر امل اجع) ،يُ فق الباحث إثبات ذل م موقع .Turnitin
 .4أن يكون عدد كلمات البحث ما بني  7000-5000كلمة؛ إ افة إىل ملخص للبحث ما بني  250-200كلمة ،ت مجتا إىل
اإلنليزية ،عدد صفحات البحث ما بني  30-15صفحة مبا فيها احلواش امل اجع.
 .5يُكتب البحث خبط  )16( Traditional Arabicللمنت ( )12للحواش  ،تُكتب الكلمات الالتيطية امل اجع األجطبية خبط
 )12( Times New Romanللمنت ( )١٠للحواش .
اآليات ال آنيةُ مضبوطةً بالشكل باخلط  ،Traditional Arabicبني قوسني مزه ي  ،ال تُدرو م ب نامج مصح
 .6تُكتب
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املديطة اإللكي ين أ ما ُُياثلا ،يليها توثي ها يف املنت نفسا بني قوسني مضلعني؛ ب ْسم اهلل ال ْ َ ال حيْم[ الفاحتة.]1 :
 .7احلواش جديدة يف كل صفحة ،أرقامها بعد عالمات اليقيم ال تو ع بني هاللني أ تُدرو عالمات ت قيم بعدها.
 .8يُ سل البحث يف ملفني؛ أحدمها  ،Microsoft Wordاآلخ  ،PDFإىل الربيد اإللكي ين.tajdidiium@iium.edu.my :
ض إرسال أ ِّ ٍ
حبث إىل ِّ
 .9حتتفظ هيئة حت ي جملة الت ديد حب ِّها يف َرفْ ِ
احملكمني ما مل يستو ِ الش ط الساب ة ،أ ما مل يوثق
البحث فق طريقة التوثيق المعتمدة كما يأيت:
(أ) يُوثق امل جع أل ل م ة؛ فق ما يأيت:
الكتب :املؤل  ،العطوان بخط غليظ (مكان الطش  :الطاش  ،رقم الطبعة ،التاريخ) ،و ،ص.
مثال :الشافع  ،حممد ب إدريس ،األم( ،بري ت :دار املع فة ،ط ،1د.ت) ،و ،2ص.214
حمل إصدارها ،ادلد (م) ،العدد (ع) ،السطة ،ص.
الدوريات :املؤل  ،العطوان "بني عالميت تطصيص" ،اسم ادلة بخط غليظُّ ،
مثال :نور اهلدى لوش " ،إشكالية املصطلح بني الطظ ية التطبيق" ،مجلة التجديد ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا ،م ،8ع،16
2004م ،ص.159
األوراق البحثية :املؤل  ،العطوان "بني عالميت تطصيص" ،اسم الطد ة أ املؤمت بخط غليظ ،املكان ،الزمان.
مثال :غالية بوهدة" ،األبعاد امل اصدية يف تفعيل احلوكمة ال شيدة" ،المؤتمر العالمي السادس لمقاصد الشريعة ،كواالملبور:
 23-21فرباي 2017م.
المواقع اإللكترونية :املؤل  ،العطوان "بني عالميت تطصيص" ،اسم املوقع بخط غليظ ،تاريخ االطالع ،ال ابط.
مثال :خالد أبو عمشة" ،الطحو املو وع " ،الجزيرة  -تعلُّم العربية 10 ،أكتوب 2019م( ،ال ابط).
(ب) عطد تك ار امل جع يف احلاشية الالح ة مباش ة؛ يُكتب :امل جع السابق ،و ،ص.
(و) عطد تك ار امل جع يف احلاشية الالح ة مباش ة جبزئا صفحتا نفسيهما؛ يُكتب :السابق نفسا.
(د) عطد تك ار امل جع يف مو ع آخ ؛ يُكتب :شه ة املؤل  ،عطوان امل جع بخط غليظ (خمتصًا إن أمك ) ،و ،ص.
(ه) يُوثق احلديث الطبو كما يأيت :صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب" :هل يشي صدقتا؟" ،و ،2ص ،85إذا كان احلديث
خم ًجا م غري الصحيحني تُذك درجتا.
( ) تُوثق امل اجع األجطبية فق نظام .Chicago
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 ف ات ه جمموع أسئلة امتحانات110 استعان بالتك ارات الطسب املئوية؛ للطظ يف
 م أب ز الطتائج أن اليكيز على مستوى،اللغة الع بية للشهادة الديطية العالية املاليزية
)41(  ء مستوى الفهم تك اراتا،)53%( ) بطسبة58(  تك اراتا،التذك كان عاليًا
 ء مستويا التحليل،)6%( ) بطسبة7(  ء مستوى التطبيق تك اراتا،)37%( بطسبة
 أما مستوى اإلبداع فال،) على التوايل1% ،3%( ) بطسبيت1.3( الت ومي تك اراهتما
.موقع لا يف جمموع األسئلة
 الشهادة، املهارات الع لية، أسئلة األدب الطصوص، الت ومي:الكلمات المفتاحية
. بلوم املع فية،الديطية العالية املاليزية
Abstract
The evaluation is indispensable in the teaching and learning processes, and it
should be assigned to everyone who bears the name of “teacher” wherever
his/her service is, in order to identify the extent of his/her success in achieving
the goals that he/she seeks from his teaching work, and to discover the state of
the mental skills of learners with weakness and strength, so that he/she can
address weaknesses and stabilize strengths, in addition to improving and
developing them. Hence, the study aims to analyze the Arabic language exam
questions of the Malaysian High Religious Education Certificate between
2013-2015 in the light of Bloom's taxonomy (remembering, understanding,
applying, analyzing, evaluating, and creating). The study adopted the
descriptive analytical method, and used frequency and percentages: to
consider 110 paragraphs, i.e. the sum of the questions of the Arabic language
exams for Malaysian High Religious Education Certificate. The most
prominent results are that the focus on the level of remembrance was high, and
its repetitions is (58) by (53%), then the level of comprehension’s frequency
is (41) by (37%). Whereas, the level of application, its frequency is (7), at the
rate of (6%), and the levels of analysis and evaluation are of frequency (1.3)
with two percentages (3% and 1%), respectively. As for the level of creativity,
it has no position in the total of questions.
Keywords: Evaluation, al-Adab wa al-Nusus questions, mental skills,
Malaysian High Religious Education Certificate, Bloom’s taxonomy.

Abstrak
Penilaian adalah sangat diperlukan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran, dan semua yang bergelar "guru" di mana sahaja
perkhidmatannya, ingin mengetahui sejauh mana kejayaannya dalam
mendidik, dan ingin mengetahui sejauh mana kefahaman para pelajar agar
dapat mengatasi kelemahan dan memantapkan kekuatan, selain memperbaiki
dan mengembangkannya. Sehubungan itu, objektif kajian ini adalah bertujuan
untuk menganalisis soalan peperiksaan Bahasa Arab dalam Sijil Tinggi
Agama Malaysia (STAM) pada tahun 2013-2015 menurut taksonomi domain
kognitif Bloom (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai,

توفيق بن إسماعيل وعبد الغفورَّ بن رسالن ومحمد صبري
شهرير ـــ تقويم أسئلة األدب والنصوص137 ...
َّ

dan mencipta). Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kandungan
sebagai unit analisis untuk menganalisis soalan. Jumlah soalan adalah 110.
Hasilnya menunjukkan bahawa soalan peperiksaan Bahasa Arab untuk Sijil
Tinggi Agama Malaysia pada tahun-tahun yang disebut dalam kajian ini
memfokuskan pada kemahiran berfikir peringkat rendah (mengingat 53%,
memahami 37%, menerapkan 6%). Sebaliknya, menganalisis berlaku dalam
kemahiran berfikir yang lebih tinggi (3%), sementara dua tahap yang lain,
menilai dan membuat mendapat perhatian yang rendah masing-masing pada
1% dan 0%.
Kata kunci: Evaluation, al-Adab wa al-Nusus questions, mental skills,
Malaysian High Religious Education Certificate, Bloom’s taxonomy.

مقدمة
كل م حيمل على عات ا اسم "املعلم"
ال يستغين ع الت ومي يف ل عملييت التعليم التعلم ُّ
أيطما كانت خدمتا؛ بغية التع إىل مدى ناحا يف حت يق األهدا اليت يسعى إليها،
م الت ومي صياغة األسئلة؛ الكش ع مدى تطا ل مدارك التالميذ املهارات الع لية
ع ًفا قوة؛ ليتمكطوا م معاجلة ن اط الضع تثبيت ن اط ال وة ،باإل افة إىل حتسيطها
تطوي ها ،عليا؛ ال يُع ل أن تت اهل املؤسسات اليبوية احلكم على مدى الكفاية اليبوية

م فيها م املسؤ لني املعطيني يف عملييت التعليم التعلم.
م ائ الت ومي مساعدة إسياتي يات التدريس ط قا أساليبا اليت ُيارسها
املعلم ،تصطي التالميذ حسب قدراهتم مستوياهتم املع فية ميوهلم استعداداهتم ،م
شيوعا تساعد يف
ء؛ ُحتس ال ارات املالئمة يف العملية التعليمية ،م األد ات األكث
ً

مع فة كفاءات الطلبة اللغوية ت وُيها؛ االمتحانات أ االختبارات التحصيلية ،فه األداة
اليت تُستخدم يف قياس املع فة الفهم املهارة يف تعلُّم مادة دراسية معيطة أ جمموعة م
املواد الدراسية؛ بو ع أسئلة تُ اعى يف صياغتها ش ط معيطة؛ إذ تعكس عدة فوائد ،مطها
حتفيز املتعلمني على دراستهم ،تطظيم أ قاهتم ،إت ان معلوماهتم ،حتسني مهاراهتم،
لهم على احلياة اجلدية الدراسة الطشاط.
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ن سعى إىل ت ومي أسئلة امتحانات مواد اللغة الع بية لطلبة الشهادة الديطية العالية
املاليزية  Malaysia Agama Tinggi Sijil – STAMيف وء مستويات بلوم املع فية؛
هند إىل الوقو على املهارات الع لية املضمطة يف تل األسئلة مدى تطاسبها طب ًا
لألهدا التعليمية املبطية على مستويات بلوم املع فية الستة :التذك  ،الفهم ،التطبيق،
توجا تل األسئلة
التحليل ،الت ومي ،اليكيب ،ذل ع ط يق حتليل مجيع األسئلة ،مع فة ُّ

م حيث نوع التفكري؛ مستويات التفكري الدنيا
الصطافة؛
مستويات التفكري العليا ( ،)Higher Order Thinking Skillقد اختريت هذه ّ
كثريا عطد بطاء اختباراهتم؛ إذ يتم ّكطون بفضلها م توزيع أسئلتهم
ألهنا تساعد ّ
املدرسني ً
يدا م الصدقية
بتوازن ع ت بو لتغطية الطشاطات ال ّذهطيّة املستهدفة ،لّا يضف مز ً
()Lower Order Thinking Skill

عليها ،قد جدنا بعض الدراسات الساب ة اليت تُبني حتليل أسئلة االختبارات حسب
3
مستويات بلوم املع فية م مثل دراسات :الطاقة ،1زيطة 2،الشام ّ .
الشهادة الدينية العالية

الماليزية ()STAM

أوالً :تعريف بالشهادة الدينية العالية الماليزية

الشهادة الديطية العالية املاليزية ( )STAMم االمتحانات الوططية اليت ت وم ا هيئة
االمتحانات التابعة لوزارة اليبية املاليزية ،قد ج ت اتفاقية التعا ن العلم الث ايف بني
زارة اليبية املاليزية جامعة األزه الش ي جبمهورية مص الع بية على تطبيق تل الشهادة

 1يُطظ  :صالح أ د الطاقة" ،ت ومي أسئلة اختبارات الكيمياء للص الثاين عش فق معايري اجلودة خالل السطوات م
 2007إىل  ."2015مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،ادلد  ،24العدد 2006 ،23م.

 2يُطظ  :زيطة حس توفيق جاسم" ،ت ومي األسئلة االمتحانية الوزارية ملادة اجلغ افية للص السادس االبتدائ على فق
تصطي بلوم" ،مجلة الفتح ،ادلد  ،9العدد  ،51جامعة دياىل ،الع اق.
 3يُطظ  :ر ال عل ّ الشام ّ " ،دراسة حتليليّة لألسئلة الت وُييّة الواردة يف كتب اجلغ افيا يف لبطان على وء األهدا
أمنوذجا" ،مجلة اآلداب والعلوم
التعلُّميّة  -التّعليميّة مستويات بلوم املع فيّة :كتب الص ّ األساس ّ السابع
ً
اإلسالمية ،العدد ال ابع ،تش ي الثاين 2019م.

توفيق بن إسماعيل وعبد الغفورَّ بن رسالن ومحمد صبري
شهرير ـــ تقويم أسئلة األدب والنصوص139 ...
َّ

يف ماليزيا ابتداء م سطة 2000م ،تضمطت االتفاقية على االعيا بالشهادة الديطية
العالية املاليزية على أهنا م املؤهل الوحيد الذ ُييز حلامليا حق االلتحاق جبامعة األزه
الش ي

إلغاء الشهادات الديطية املاليزية األخ ى عام 2000م.

1

ثانيًا :المناﻫج الدراسية

ج ى التطسيق يف إعداد املطاهج الدراسية هلذه امل حلة بني حكومة ماليزيا املمثلة بوزارة اليبية
املاليزية جامعة األزه الش ي جبمهورية مص الع بية ،ذل م أجل إُياد التوافق
املطاهج اليت ُ عت م أجلها ،حتتو املطاهج الدراسية على

التالؤم مع أهدا
2
مادة ه اآلتية:
أ .حفظ ال آن الت ويد.
ب .الف ا.

13

و .التوحيد.
د .املططق.
ه .التفسري علوما.
 .احلديث املصطلح.
ز .الطحو.
ح .الص .
ط .األدب الطصوص.
 .الع ض ال افية .
1

يُطظ  :حبيبة مت رجب ،تجربة ماليزيا في تنفيذ برنامج الشهادة الدينية الماليزية (،)STAM

Prosiding

Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa Arab 2011 (SAPBA’11): Wawasan dan
 ،Cabaran Malaysia-Chinaاجلامعة الوططية املاليزية ،ص.176

 2يُطظ  :هيئة االمتحانات ،منهج الدراسة في المعاﻫد الدينية للشهادة الدينية العالية الماليزية ،زارة اليبية املاليزية،
كواالملبور2003 ،م1424/ه ،صفحة امل دمة.
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ك .اإلنشاء.
ل .املطالعة.
م .البالغة.
ثالثًا :استخراج الشهادة

تُعلَ نتي ة االمتحان للشهادة الديطية العالية املاليزية هناية يطاي يف العام الدراس
اجلديد ،يُ د م للطاجحني كش الدرجات الشهادة املطبوعة بلغتني :الع بية،

املاليوية ،أما ال اسبون فيُ د م هلم كش الت دي ات ف ط ،متطح هلم ف صة أخ ى
لالمتحان يف العام الالحق يف مادة ما م املواد ال اسبة؛ ليتسىن هلم حت يق ح هم يف
1
ال بول اجلامع .
رابعا :إجراءات االمتحان
ً
يُ ُّ
أهم أد ات الت ومي يف قياس التحصيل الدراس للطالب يف مادة معيطة،
عد االمتحان م ّ
في عل الت ومي شأن املعلم يكز يف عميلة التدريس م جانبُ ،يعل الطالب يعتمد على
تعلما م اجعة در سا م جانب آخ  ،تتضم العطاص ال ئيسة للت ومي الشامل للشهادة
الديطية املاليزية ما يأيت :االمتحان الشفه  ،االمتحان التح ي  ،كتابة البحث.
2
أما ت ومي االمتحان في كما يأيت:
 -1م يطاي إىل يوليو إعداد البحث كتابتا يف ماديت األدب الطصوص (س)108
البالغة (س.)110
 -2شه يوليو :إج اء االمتحان الشفو .
 -3شه أكتوب  :انع اد االمتحان التح ي .

 1يُطظ
 2يُطظ

 :مت رجب ،تجربة ماليزيا ،ص.184
 :امل جع نفسا ،ص ،184ص.181

توفيق بن إسماعيل وعبد الغفورَّ بن رسالن ومحمد صبري
شهرير ـــ تقويم أسئلة األدب والنصوص141 ...
َّ

خامسا :شروط االلتحاق بامتحان الشهادة الدينية العالية الماليزية
ً

أما ش ط االلتحاق المتحان الشهادة الديطية العالية املاليزية فه اآلتية:

1

 -1أن يكون الطالب يف الص الثالث  /ال ابع الثانو يف املدارس احلكومية أ الديطية.
 -2أن يُتم الطالب دراسة املطاهج امل رة ملعهد البحو اإلسالمية لألزه الش ي .
 -3أن حيصل الطالب على الشهادة الثانوية املاليزية (.)SPM
سادسا :مستقبل حاملي الشهادة الدينية العالية الماليزية
ً
تنُ َع ُّد الشهادة الديطية العالية املاليزية للم حلة الدراسية ما قبل اجلامعة؛ لذا حلامل هذه

الشهادة خياران؛ إما أن يواصلوا الدراسة يف جامعة األزه الش ي جبمهورية مص الع بية،
إما أن يلتح وا باجلامعات املاليزية سواء أكانت حكوميّة أم أهليّة ،اجلامعات احمللية اليت
تفتح أبوا ا حلامل الشهادة الديطية العالية املاليزية لاللتحاق ال بول عش جامعات ،ه :
جامعة ماليا ( ،)UMاجلامعة الوططية املاليزية ( ،)UKMاجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا
( ،)UIAMاجلامعة الت انية املاليزية ( ،)UTMجامعة مشال ماليزيا ( ،)UUMجامعة
السلطان إدريس ( )UPSIيف ف اق ،جامعة ماليزيا يف كلطتان ( ،)UMKجامعة السلطان
زي العابدي اإلسالمية ( ،)UNISZAجامعة ماليزيا يف طج ( ،)UMPجامعة العلوم
اإلسالمية املاليزية

(.)USIM

2

أهمية البحث
تت لى أمهية هذا البحث م اقع أسئلة امتحانات اللغة الع بية للشهادة الديطية العالية
املاليزية لعام 2013م2015-م كما يأيت:
 -1إرشاد الباحثني ا ع األسئلة االختبارية إىل م اعاة التوازن االنس ام فيما بني
األسئلة املستويات املع فية فق مستويات بلوم املع فية ،باإل افة إىل م اعاهتم امل حلة
 1يُطظ
 2يُطظ

 :امل جع نفسا ،ص.186
 :السابق نفسا.
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العم ية للمتعلم.
 -2تدريب ا ع أسئلة مواد اللغة الع بية على حنو مستمّ يف إعداد األسئلة الت وُيية
الصفية أ االمتحانية املبطية على املستويات العليا م التفكري فق مستويات بلوم املع فية.
 -3جلب اهتمام الباحثني املعلمني بأساليب التدريس اليت تطم املستويات العليا
م التفكري بطاء على مستويات بلوم املع فية ،تدريبهم على لارستها عطد تصميم

االختبارات مست بالً ،م ء؛ يستطيعون إعداد األسئلة الت وُيية املتضمطة يف كتب مواد
اللغة الع بية لطلبة الشهادة الديطية العالية املاليزية بعد عام 2015م.
مفهوم التقويم وأنواعه
الت ومي عملية ذات صلة ثي ة بط اح كل عطاص عمليات التعليم التعلم م املعلم،
املتعلم ،املؤسسات اليبوية ،ما فيها م املطاهج الدراسية ،الطشاطات ،كذل األد ات
التعليمية ،بالت ومي تطكش جوانب الضع ال وة لا ُيعل اإلنسان حيا ل ال ضاء على
ملء اجلوانب الضعيفة إن أمك ذل  ،أ ُّ
حيد م جودها ،أ م اآلثار امل تبة عليها،
كما حيا ل االستفادة م اجلوانب ال وية فيتطبا حنو الوسائل اليت ساعدت على تعزيز ن اط
ال وة املتوف ة.
هطاك تصطيفات كثرية للت ومي أ ردها اليبويون بسبب كث ة األساليب الوسائل
1
املستخدمة؛ لذا سطذك بعض التصطيفات ال ئيسة اآلتية:
التصنيف األول :تصطي الت ومي على أساس توقيت تطبي ا ،يط سم إىل ثالثة أنواع:
 -1الت ومي ال بل (املبدئ /التمهيد )
 -2الت ومي البطائ (التكويين/األثطائ ) .Formative Evaluation
.Pre – Evaluation

 -3الت ومي البعد (اخلتام /اإلمجايل/الطهائ /الت ميع )

.Post -Evaluation

 1يُطظ  :حمب الدي أبو صاحل ،التقويم واالمتحانات (اململكة الع بية السعودية :جامعة اإلمام حممد ب سعود
اإلسالمية ،د.ط1402 ،ه) ،ص.41

توفيق بن إسماعيل وعبد الغفورَّ بن رسالن ومحمد صبري
شهرير ـــ تقويم أسئلة األدب والنصوص143 ...
َّ

التصنيف الثاني :تصطي الت ومي على أساس يفتا ،لا مخسة أنواع:
 -1الت ومي التشخيص

.Diagnostic Evaluation

 -2الت ومي االنت ائ
 -3الت ومي البطائ .Formative Evaluation
 -4الت ومي الطهائ .Summative Evaluation

.Placement Evaluation

 -5الت ومي التتابع

.Follow – up Evaluation

التصنيف الثالث :تصطي الت ومي على أساس جمالا ،يط سم إىل مثانية أنواع:
 -1ت ومي املعلم

.Teacher Evaluation

 -2ت ومي املتعلم
 -3ت ومي املطهج .Curriculum Evaluation
 -4ت ومي الربامج .Programs Evaluation
 -5ت ومي املشاريع .Projects Evaluation
.Student Evaluation

 -6ت ومي املواد التعليمية
 -7ت ومي البيئة التعليمية .Educational Environment Evaluation
 -8ت ومي املعا نني للمعلم .Teachers’ Assistants Evaluation
.Educational Material Evaluation

مفهوم االختبار وأنواعه
االختبار أ االمتحان جمموعة م األسئلة تُ دم إىل املتعلمني لي يبوا عطها 1،يع
ثورنداي ( )Thorndikeاالختبار بأنا ط ي ة ل ياس الكم م الش ء على أساس أن أ
موجودا بكمية معيطة ،امل صود بالش ء أ الكمية املعيطة هطا اجلوانب
ش ء موجود يكون
ً
املع فية كاألفكار املعلومات اليت يتعلمها الف د ب صد أ بغري قصد 2،تط سم االختبارات
 1يُطظ  :فخ رشيد خض  ،التقويم التربوي (دب :دار ال لم ،د.ط1987 ،م) ،ص.17
 2يُطظ  :سلمى زك الطاش  ،دليلك في تصميم االختبارات (عمان :دار البشري ،ط1422 ،1هن2001/م) ،ص.12
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إىل قسمني رئيسني مها :االختبارات الشفوية ،االختبارات التح ي ية ،قد يضي بعضهم
االختبارات العملية ،ت سم االختبارات التح ي ية إىل نوعني :اختبارات امل ال،
االختبارات املو وعية.

1

تصنيف بلوم ( )Bloomلألهداف التعليمية
ي جع تصطي األهدا اليبوية إىل عام 1949م حني اجتمع يف الواليات املتحدة
األم يكية جمموعة م الطفسيني املهتمني باالختبارات التحصيلية؛ حتت رئاسة بط امني
بلوم  ،Benjamin Bloomعوا تصطي ًفا شامالً لألهدا التعليمية ،استغ قوا سطوات
عاما؛ 2أمالً يف أن ي تفع املستوى التعليم م جم د احلفظ التل ني
عدة تزيد على عش ي ً
3
إىل أداء م تفع م ناحية املهارات تطمية التفكري االنفعايل م ناحية أخ ى.
أوالً :تصنيف بلوم وأقسامه الثالثة

أ) الجانب المعرفي :يتضم األهدا املع فية اليت تؤكد على الطتائج الع لية املتوقعة م

عمليات التعلم 4،أ ما ي وم با الع ل م الطشاطات الذهطية 5،حيتو هذا ادال على فئتني
أساس؛ فئة املع فة اليت ت تبط بالتذك استدعاء املعلومات املعار املخز نة يف الذاك ة ،فئة
املهارات الع لية اليت تشتمل على الفهم التطبيق التحليل اليكيب الت ومي.

6

ب) الجانب االنفعالي (العاطفي) :يتضم األهدا

الطفسية أ امل تبطة باملشاع

العواط

اليت تؤكد على اجلوانب

االنفعاالت م مثل امليول ،الت دي ،

 1يُطظ  :أبو صاحل ،التقويم واالمتحانات ،ص.33
 2يُطظ  :رجاء حممد أبو عالم ،تقويم التعلم (عمان :دار املسرية ،ط1426 ،1هن2005/م) ،ص.80
 3يُطظ  :الطاش  ،دليلك في تصميم االختبارات ،ص.56
 4يُطظ  :خض  ،التقويم التربوي ،ص.84

 5يُطظ  :حممد ر ا البغداد  ،األﻫداف واالختبارات في المناﻫج وطرق التدريس بين النظرية والتطبيق (ال اه ة:
دار الفك 1998 ،م) ،ص.52
 6يُطظ  :حممود حممد الغاَّن ،القياس والتقويم (حائل :دار األندلس ،ط1418 ،1هن1997/م) ،ص.80

توفيق بن إسماعيل وعبد الغفورَّ بن رسالن ومحمد صبري
شهرير ـــ تقويم أسئلة األدب والنصوص145 ...
َّ

االجتاهات ،ال يم 1،التوافق الشخص  ،التوافق االجتماع  ،ل يبدأ م است بال
املثريات م البيئة اخلارجية إىل تكوي جمموعة ليزة م ال يم توجا سلوك الف د يف
حياتا 2،يتكون هذا التصطي م مخسة مستويات رئيسة م تبة ه ميما؛ تبدأ بأسهلها،
تطته بأصعبها؛ ه  :االست بال ،االست ابة ،الت ييم أ الت دي أ إعطاء ال يمة،
3
التطظيم ،التمييز.
ج) الجانب النفسحركي (المهارات) :يتضم األهدا

اليت تؤكد على

املهارات احل كية اليد ية م مثل الكتابة ،السباحة ،الض ب على اآللة الكاتبة،
استخدام اجلدا ل ال سوم البيانية ،ق اءة اخل ائط الصور ،استخدام
املايك سكوب 4،جدي بالذك أنا مفيد يف إعداد األهدا التعليمية اخلاصة باليبية
املوسي ية ،يف امل طاهج اخلاصة باملعامل ،اليبية ال يا ية ،يف مطاهج ال قص الكالم
5
التمثيل التعليم الفين املهين.
ثانيًا :مستويات بلوم المعرفية المنقحة

صمم بط امني بلوم زمالؤه التصطي

األصل عام 1956م باليتيب اآليت :التذك ،

الفهم ،التطبيق ،التحليل ،اليكيب ،الت ومي ،عام 2001م ن ح أندرسون ك اثو ل
( )Anderson & Krathwohlتصطي بلوم األصل يف كتا ما "تصطي التعلم التعليم
اليبوية" A Taxonomy for Learning,
الت ومي :تط يح لتصطي بلوم لألهدا
Teaching, and Assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of

 ،Educational Objectivesكان اليتيب اجلديد :يتذ ّك  ،يفهم ،يطبّق ،حيلِّل ،ي ّوم،
1يُطظ  :ر عة بطت عبد احملس ال شيد ،تصنيف بلوم للمجال المعرفي (جدة :اإلدارة العاملة لليبية التعليم ،ط،1
1430ه2009/م) ،ص.9
 2يُطظ  :أبو عالم ،تقويم التعلم ،ص.80
 3يُطظ  :امل جع نفسا ،ص.96
 4يُطظ  :خض  ،التقويم التربوي ،ص.88
 5يُطظ  :أبو عالم ،تقويم التعلم ،ص.106
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ِ
معا كما يو ح اجلد ل ()1
يُبدع (يبتك ) ،قد ُمجع بني العمليات املع فية أبعاد املع فة ً
1
فيما يأيت:

مع فة احل ائق

بعد العمليات المعرفية
يقوم
يفهم يطبّق يحلِّل ّ

يِ
بدع
ُ

X

X

X

X

X

X

مع فة املفاهيم

X

X

X

X

X

X

املع فة اإلج ائية

X

X

X

X

X

X

مع فة ما راء املع فة

X

X

X

X

X

X

بعد المعرفة

يتذ ّكر

اجلد ل ( )1أبعاد املع فة
يف اجلد لني ( )3( )2تتضح مستويات بلوم املع فية املط حة مفصلة مع أمثلة لكيفية
2
تطبيق هذا التصطي على احلل ات التعليمية.
أمثلة

العمليات المعرفية
تذكر :أنتج المعلومات الصحيحة من الذاكرة -
اإلدراك
التعرف

Recognizing

التذكر

االسترجاع
Recalling

REMEMBER

حدد الضفادع يف شكل حيتو على أنواع خمتلفة م الربمائيات.
احبث حول ع مثلث متسا األ الع.
أجب ع أ أسئلة صح خطأ ،أ على أسئلة االختيار م متعدد.
هات أمساء لثال كاتبات م ال ن التاسع عش .
اكتب ح ائق عملية الض ب.
استخ و الصيغة الكيميائية ل باع كلوريد الك بون.
1

Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock,
M.C, A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, (United States: Longman
Press, 2001), p.28.
 2يُطظ  :ب نامج إنتل التعليم ،مصادر مهارات التفكير (الواليات املتحدة :شكة إنتل ،امللحق ب2006 ،م) ،ص.3-1
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ط المعنى من المواد أو الخبرات التعليمية لسانيًّا وكتابيًّا –
افهم :استنبِ ْ
ت جم مشكلة قصة إىل معادلة جرب.
التفسير
 Interpretingارسم اجلهاز اهلضم .
أعد صياغة اخلطاب الثاين للطكول .
تقديم األمثلة ارسم مثلثًا متواز األ الع.
ضرب األمثلة هات مثاالً للكتابة بأسلوب تسلسل الوع .
 Exemplifyingسم كائطاً ثديياً يعيش يف مطط تطا.
حدد إذا كانت هذه األرقام ف دية أ ز جية بو ع بطاقة تع يفية.
التصنيف
 Classifyingاكتب قائمة بأشكال احلكومات يف البلدان األف ي ية احلديثة.
ع احليوانات األصلية التالية يف ادموعة اليت تطتم إليها.
هات عطوانًا ل طعة ق اءة قصرية.
التلخيص
Summarizing
ع يف قائمة الط اط ال ئيسة األلفاظ املتعل ة بع وبة اإلعدام اليت ي و هلا
موقع الويب.
استطتاجا ع عالقاهتما الساب ة.
صا حلوار بني شخصيتني اكتب
االستدالل
اق أ ن م
ً
احبث ع معىن الكلمات غري املألوفة م خالل السياق.
االستنتاج
Inferring
ألق نظ ة على سلسلة م األرقام مخ ال قم التايل.
اش ح معىن أن ال لب يشبا املضخة.
المقارنة
 Comparingاكتب ع جت بة قمت ا كانت أشبا ب حلة ال اد إىل الغ ب.
استخدم شكالً فطيما لتو ح الشبا االختال بني كتابني لتشارلز ديكطز.
ارسم شكالً تو ح فيا كي يؤث الضغط اهلوائ على الط س.
الشرح
 Explainingهات تفاصيل تربر سبب حد الثورة الف نسية ،مىت حدثت كي حدثت.
ص كي تؤث أسعار الفائدة على االقتصاد.
UNDERSTAND

اء
طبق :استخدم إجر ً
التنفيذ
Executing

APPLY: Carry out or use a procedure in a given situation

عمودا م أرقام مكونة م خانتني.
أ
ً
اق أ قطعة بلغة أجطبية ق اءة جه ية.
سدد رمية ح ة.
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التطبيق
اإلجراء
Implementing

صمم جت بة تبني كي تطمو الطباتات يف أنواع خمتلفة م اليبة.
صحح مو وعما كتابيما.
ع ميزانية.

حلل :قسم المفهوم إلى أجزائه المكونة ،وصف كيف ترتبط األجزاء بالمفهوم الكلي
التحليل ( ،)ANALYZEتجزئة مفهوم ما إلى أجزائه وشرح كيفية ارتباط ﻫذه األجزاء
بعضها ببعض.
رتّب املعلومات املهمة يف مسألة ريا ية.
التفريق
 Differentiatingاحذ املعلومات غري املهمة.
ارسم شكالً تو ح فيا الشخصيات ال ئيسة الثانوية يف ر اية ما.
صط الكتب يف مكتبة الص .
التنظيم
 Organizingارسم جد الً لألد ات ادازية الشائعة االستخدام اش ح تأثريها.
ارسم شكالً تظه فيا الط ق اليت تتفاعل فيها الطباتات احليوانات يف
مطط ت .
اق أ رسائل إىل احمل ر لتحدد جهات نظ الكتاب يف مو وع حمل .
العزو
ح د افع الشخصية يف ر اية أ قصة قصرية.
النسب
 Attributingانظ إىل مطويات امل شحني السياسيني ع ف يات حول جهات نظ هم
يف املوا يع املختلفة.
بناء على المحاكات والمعايير
قيم :أصدر
ً
أحكاما ً
التأكد
المراجعة
Checking

النقد
Critiquing

EVALUATE: Make judgements based on criteria and standards

شارك يف جمموعة للكتابة ،أعط تغذية راجعة للزمالء ع تطظيم مططق
احل ج.
استمع إىل خطاب سياس رتب قائمة بالتطاقضات يف اخلطاب.
راجع خطة مش ع ليى إذا كانت مجيع اخلطوات املهمة متوف ة.
حكما يف مدى
بعد املشاركة يف تطوي دليل ت ييم لت ومي مش ع ،أصدر ً
تلبية املش ع للمعايري.
اخي الط ي ة الفضلى حلل مشكلة ريا ية مع دة.
احكم على صحة احل ج املساندة املضادة التط يم.

توفيق بن إسماعيل وعبد الغفورَّ بن رسالن ومحمد صبري
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قطعا بعضها ببعض لكي تشكل شيئًا جدي ًدا أو تدرك مكونات نظام جديد.
أنشئ :ألصق ً

اإلبداع ( :)CREATEوضع األشياء بعضها مع بعض لتكوين شيء جديد ،أو التعرف على

مكونات بنية جديدة.
التوليد
Generating

التخطيط
Planning

اإلنتاج
Producing

إذا كان لدي قائمة م املعايري؛ رتب يف قائمة بعض اخليارات لتحسني
العالقات بني األع اق املختلفة يف املدرسة.
ع عدة ف يات علمية لش ح سبب حاجة الطباتات ألشعة الشمس.
حبيث
اقيح جمموعة م البدائل للت ليل م االعتماد على الوقود احل
تتطا ل ال ضايا االقتصادية البيئية.
اقيح ف يات بديلة مبطية على معايري.
اعمل لوحة قصصية لع ض ت دُي على الوسائط املتعددة ع احلش ات.
ع خمططًا أ ليما لورقة حبث ع جهات نظ مارك توي حول الدي .
صمم دراسة علمية الختبار تأثري األشكال املختلفة م املوسي ا على إنتاو
الدجاجة للبيض.
صمم بيئة مطاسبة أل طري مائ حمل .
اكتب مس حية ع فصل م فصول ر اية ت أها حاليما.

اجلد ل ( )2العمليات املع فية أمثلتها
أمثلة

أبعاد المعرفة
معرفة الحقائق :المعلومات األساس
مع فة املصطلحات

FACTUAL KNOWLEDGE

املف دات ،ال موز ال يا ية ،ال طع املوسي ية ،األح

مع فة التفاصيل العطاص احملددة مكونات اهل م الغذائ  ،املعارك األساسية يف احل ب العاملية الثانية
المعرفة المفاﻫيمية :العالقات بين األجزاء والنظام األكبر الذي يعمل على تفعيلهم
CONCEPTUAL KNOWLEDGE

مع فة ال وانني التعميمات
مع فة الطظ يات،
التطظيمات

أنواع احليوانات ،األشكال املختلفة للح ج ،العصور اجليولوجية

الطماذو أنواع الص اع يف األدب ،قوانني نيوت للحكة ،قواعد الدُي اطية
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مع فة التصطيفات ادموعات

نظ ية الطشوء االرت اء ،الطظ يات االقتصادية ،أمثلة احلمض
الطو ال ايبوز املط وص األ كس ني ()DNA

المعرفة اإلجرائية :كيفية القيام بشيء ما

PROCEDURAL KNOWLEDGE

مع فة املهارات املتعل ة مبو وع ط ي ة حل املعادالت اليبيعية ،مزو األلوان ل سم اللوحات الزيتية
إرسال الك ة يف لعبة الك ة الطائ ة
معني حبل املعادالت
مع فة األساليب
املتعل ة مبو وع معني

الط ق الط د األدب ،حتليل الوثائق التارخيية ،ط ق حل املسائل ال يا ية

مع فة احملاكات لتحديد خلطة الط ق املطاسبة لألنواع املختلفة م الت ارب ،خطوات التحليل
اإلحصائ املستخدمة يف املواق املختلفة ،معايري األشكال
ال يام بممج اءات معيطة
الكتابية املختلفة
ما وراء المعرفة :المعرفة بالتفكير بعامة وبتفكيرك بخاصة
املع فة اإلسياتي ية

METACOGNATIVE

ط ق حفظ احل ائق ،إسياتي يات االستيعاب أثطاء ال اءة
ط ق التخطيط ملوقع يب

املع فة ع املهمات املع فية مبا املتطلبات املختلفة ل اءة امل رات الدراسية ال ايات
املع فة السياقية التفكري املست بل عطد استخدام قاعدة البيانات اإللكي نية
يف ذل
الف ق بني كتابة ال سائل اإللكي نية كتابة خطاب عمل
الش طية املطاسبة
املع فة الذاتية

احلاجة إىل شكل أ جد ل لفهم العمليات املع دة ،استيعاب
أفضل يف بيئات هادئة ،احلاجة إىل مطاقشة األفكار مع شخص
معني قبل كتابة مو وع م ايل.

اجلد ل ( )3أبعاد املع فة أمثلتها
نتائج تحليل أسئلة امتحانات اللغة العربية للشهادة الدينية العالية الماليزية
لمادة األدب والنصوص ما بين 2015-2013م
تتكون أسئلة امتحان مادة األدب الطصوص م رقة احدة ،تط سم إىل قسمني
(أ .األدب) (ب .الطصوص) ،تتضم الورقة ( )39( )37( )34سؤاالً على حسب

توفيق بن إسماعيل وعبد الغفورَّ بن رسالن ومحمد صبري
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سطواهتا الثال 2013م2014 ،م2015 ،م ،على التوايل ،ه يف سبعة بطود ،لكل بطد أربعة
أسئلة ،ه م نوع أسئلة امل ال ،ط ي ة اإلجابة عطها أن ُييب الطالب ع ثالثة أسئلة م
ال سم األ ل سؤالني م ال سم الثاين؛ أ ُييب ع مخسة أسئلة ف ط م هذه الورقة،
فيما يأيت احلديث ع املستويات الع لية اليت توف ت يف أسئلة االمتحان هلذه املادة:
سطة 2013م بلغت تك ارات املستوى األ ل يف (التذك ) م مستويات بلوم املع فية
( )22م ة بطسبة ( ،)65%يف حني صلت تك ارات املستوى الثاين (الفهم) إىل ( )9بطسبة
( ،)26%أما املستوى الثالث (التطبيق) ف د بلغت تك اراتا ( )2م تَ ِ
ني بطسبة ( ،)6%أما
احدا بطسبة ( )3%م جمموع
املستوى ال ابع (التحليل) فكانت تك اراتا ( )1تك ًارا ً
األسئلة هلذه السطة اليت بلغت ( )34سؤاالً ،مستويا الت ومي اإلبداع جاء عدد تك ارمها
(صفًا) ،بذل كان م الوا ح أن أسئلة هذه السطة اعتمدت على املستويات الثالثة
كثريا ،على املستوى ال ابع (التحليل) قليالً ج مدا ،أمهلت
(التذك  ،الفهم ،التطبيق) ً
املستويني اآلخ ي م مستويات التفكري العليا فق مستويات بلوم املع فية.
سطة 2014م صلت تك ارات املستويني األ ل الثاين (التذك الفهم) إىل تك ار
متسا مب دار ( )16بطسبة ( ،)43%املستوى الثالث (التطبيق) جاءت تك اراتا ( )4م ٍ
ات

بطسبة ( ،)11%يف حني صلت تك ارات املستوى ال ابع (التحليل) إىل ( )1م ة احدة بطسبة
( )%3م جمموع األسئلة الكلية البالغ ( )37سؤاالً ،أما املستويان املتب يان م مستويات

التفكري العليا فكانت نسبتهما (صفًا) ،م ء؛ ركزت أسئلة هذه السطة الدراسية على
اآلخ ي م ادال
املستويات األربعة (التذك  ،الفهم ،التطبيق ،التحليل) ،أغفلت املستويني َ
املع يف للمستوى العايل للتفكري بطاءً على مستويات بلوم املع فية (الت ومي ،اليكيب).
سطة 2015م كان عدد تك ارات املستوى األ ل (التذك ) ( )20تك ًارا بطسبة (،)51%
يف حني صلت تك ارات املستوى الثاين (الفهم) إىل ( )16م ة بطسبة ( ،)41%أما التطبيق
فحصل على تك ار احد بطسبة ( ،)3%بلغت تك ارات املستويني العاليني التحليل الت ومي
أيضا بطسبة ( ،)3%بيطما مل يصل املستوى
يف هذه السطة الدراسية ( )1تك ًارا احدا ً
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السادس (اإلبداع) األعلى للتفكري فق مستويات بلوم املع فية املعدلة؛ مل يصل إىل أ
تك ارات م جمموع أسئلة االختبارية املتضمطة يف هذه السطة الدراسية البالغة ( )39سؤاالً،

بذل  ،ما زالت األسئلة الواردة يف هذه السطة تتمحور على املستويات الدنيا باعتمادها
على مستويات التذك الفهم التطبيق كث ًريا ،كما أخذت حظما م مستويات التفكري
العليا ،أ مستوى الت ومي إن كان ذل غري ُم ْ ٍ
ض ت بويما ،اجلد ل ( )4يو ح ذل .
التذكر
المادة

السنة

عدد األسئلة

2015

األدب والصوص

2013
2014

التك ارات

الطسبة املئوية )(%

التك ارات

الطسبة املئوية )(%

التك ارات

الطسبة املئوية )(%

التك ارات

الطسبة املئوية )(%

37

16

43

16

43

4

11

1

3

100

التك ارات

34

22

65

9

26

2

6

1

3

100

39

20

51

16

41

1

3

1

3

1

3

110

58

53

41

37

7

6

3

3

1

1

التك ارات

الطسبة املئوية )(%

الطسبة املئوية )(%

الكلي

التطبيق

التقويم

)/ (%

المجموع

الفهم

التحليل

اإلبداع

مجموع النسب المئوية

مستويات بلوم المعرفية

100

0

0

100

اجلد ل ( )4التك ارات الطسب املئوية ألسئلة امتحانات اللغة الع بية لطلبة الشهادات
الديطية العالية املاليزية يف مادة األدب الطصوص فق مستويات بلوم املع فية
انطالقًا م هذا اجلد ل؛ جدنا أن مستوى التحليل كان عدد تك اراتا متسا يًا م

احدا ،م املؤكد أن هذا التك ي غري م طع ل لتا،
خالل السطوات الثال إذ بلغ تك ًارا ً
لا ال ي فع درجة األسئلة إىل مستويات التفكري العليا ،أما سائ األسئلة فيتضح أن هطاك
عدم م اعاة للتوازن يف ت سيم املستويات املع فية عطد ع تل األسئلة ،لططظ مثالً إىل
مستوى التذك إذ نال  ،22ء  ،16ء  20تك ًارا ملدة ثال سطوات ،كما قع ذل نفسا
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يف مستوى التطبيق إذ حصل على التك ارات  ،2ء  ،4ء  1على التوايل ،هكذا تكون
يف سائ املستويات ،لألس الشديد مل يبلغ الت ومي أ تك ار إال عام  2015ذل
يطل شيئًا م التك ار خالل السطوات املذكورة ،قد
بتك ار احد ف ط ،بيطما اإلبداع ملْ ْ
صا لو ع أسئلة االمتحانات بطاء على مستويات بلوم
يعزى السبب إىل أن ال دليل خا م
املع فية ،ال سم اآليت بط ي ة األعمدة البيانية يو ح ذل :
22

20
16

16 16

25
20
15

9
4
0 0 0

0 0 1

1 1 1

اإلبداع

التقويم

التحليل

1

10
5

2

0

2015

2014

التطبيق

2013

الفهم

التذكر

الشكل ( )1حتليل األدب الطصوص فق مستويات بلوم املع فية
يتبني م الشكل ( )1أن غالبية أسئلة امتحانات اللغة الع بية لطلبة الشهادة الديطية
العالية املاليزية يف مادة األدب الطصوص ما زالت تكز على املستويات الدنيا؛ إذ جاء
مستوى التذك يف امل تبة األ ىل فبلغ عدد التك ارات ( )58بطسبة ( )53%م ادموع
الكل ؛ أ إن تكيز األسئلة يف هذا املستوى كبري للغاية ،يف حني جاء مستوى الفهم يف
امل تبة الثانية فحصل على ( )41تك ًارا بطسبة ( )37%م ادموع الكل لألسئلة االختبارية،
احتلت امل تبة اليت تليها أسئلة مستوى التطبيق مل خت و ع مدار املستويات الع لية الدنيا؛ إذ
صلت التك ارات إىل ( )7تك ارات بطسبة ( ،)6%أما مستويا التحليل الت ومي ف د ح ّ ق كل
احدا بطسبة ( )1%( )3%على التوايل م جمموع األسئلة
مطهما ( )3تك ارات ( )1تك ًارا ً
الكل م خالل هذه السطوات الثال  ،أما مستوى اإلبداع فلم يُدرك أ تك ار ،الشكل
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اآليت يبني الطسبة املئوية لتك ارات مستويات التفكري فق مستويات بلوم املع فية:

اإلبداع
%0

التذكر

%53

التقويم التحليل
%3 %1

التطبيق
%6

الفهم

%37

الشكل ( )2الطسبة املئوية لتك ارات مستويات التفكري فق مستويات بلوم املع فية
م خالل نتائج التحليل جدنا أن مستويات التطبيق التحليل الت ومي اليت
أبد ا إىل
تُطُِّق إليها يف مادة األدب الطصوص بطسبة ئيلة ج مد ا ،مع أنا مل يُتط ق ً
مستوى اإلبداع ،يتضح م ذل أن ا ع أسئلة االمتحانات ملادة األدب
الطصوص يف الشهادة الديطية العالية املاليزية خالل السطوات الثال مل يطت لوا عطد
عهم لألسئلة إىل املستويات اإلدراكية العليا ،ل ا أدى إىل ب اء األسئلة يف
املستويات الدنيا (التذك  ،الفهم ،التطبيق) م التفكري ،على ال غم م ذل ،

ند أهنم قد تط قوا إىل مستوى احد م املستويات العليا هو التحليل الت ومي م ة
أمهلوا مستوى اإلبداع ،نعز ذل إىل قلة مت ّك طهم يف تطبيق مستويات بلوم املع فية
حني عهم تل األسئلة ،اجلد ل اآليت يو ح ذل :

توفيق بن إسماعيل وعبد الغفورَّ بن رسالن ومحمد صبري
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مستويات بلوم المعرفية
المادة

عدد

التذكر
ت

التطبيق

الفهم

التقويم

التحليل

%

ت

%

ت

%

ت

%

النحو والصرف

222

62

28

93

42

33

15

34

5

األدب والنصوص

110

58

53

41

37

7

6

3

3

البالغة

108

50

46

36

33

10

9

12

11

اإلنشاء والمطالعة

39

22

56

11

28

3

8

اإلبداع

ت  %ت %

العروض والقافية

231

93

40

65

28

34

15

39

المجموع الكلي

710

285

40

246

35

87

12

88

12

النسب
المئوية
()%
100

1

100

1

100
3

17

مجموع

7.7

100
100

1

1

3

0.4

100

اجلد ل ( )5التك ارات الطسب املئوية ألسئلة امتحانات اللغة الع بية جلميع املواد
يظه م اجلد ل ند أن األسئلة الواردة يف امتحانات اللغة الع بية لطلبة
الشهادة الديطية العالية املاليزية قد ركزت على املستويات الدنيا ،فض الً ع املستوى
ال ابع (التحليل) ،أغفلت املستويني اآلخ ي (الت ومي اإلبداع) ُ ،يدر بالذك هطا
أن ليس هطال انس ام توافق تام يف ع األسئلة مع عدم االهتمام اجليد م
ا ع األسئلة باملستويات املع فية فق مستويات بلوم املع فية ،هذا يتفق مع
دراسة خالد سويدان؛ إذ أكد أنا يطبغ إعادة الطظ يف صياغة األسئلة ،م اعاهتا
ا ملستويات املع فية املختلفة فق مستويات بلوم املع فية  1،الشكل اآليت يو ح قدر
تل الف ق بطسب مئوية:

 1يُطظ  :خالد سويدان" ،دراسة حتليلية ت وُيية لألسئلة الواردة يف كتاب اجلغ افية الطبيعية امل ر على الص
الثانو يف مدارس اجلمهور الع بية السورية فق تصطي بلوم يف ادال املع يف" ،مجلة جامعة دمشق ،العددان األ ل
األ ل

الثاين2009 ،م ،ص.569
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اإلبداع
%1

التقويم
%0

%12

التطبيق

التذكر

%40

التحليل

الفهم

%12

%35

الشكل ( )3الطسب املئوية لبيان الف ق بني أسئلة امتحانات اللغة الع بية جلميع املواد
خاتمة :مناقشة النتائج
بطاء على حتليل أسئلة امتحانات اللغة الع بية للشهادة الديطية العاملية املاليزية ما بني -2013
2015م؛ خلص البحث إىل أن عدد أسئلة امتحانات اللغة الع بية لطلبة الشهادة الديطية
العالية املاليزية ( )710ف ة؛ أ ه ت الطتائج أن اليكيز على مستوى التذك كان عاليًا إذ

بلغت نسبتا ( ،)40%ء يأيت مستوى الفهم إذ نسبة تك اراتا ( ،)35%يف حني بلغ مستوى
نفسها ب در ( ،)12%بيطما حصل مستوى اإلبداع حصل على
التطبيق التحليل الطسبة َ
ما ُيثل نسبتا ( ،)1%خبال مستوى الت ومي فممن نسبتا صفًا كانت ،م هطا يالحظ:
 -1أن نسبة أسئلة التذك احتلت امل تبة األ ىل بامل ارنة مع سائ املستويات إذ كانت
( ،)40%هذه الطسبة تتفق مع نتي ة دراسة عيسى؛ 1إذ ذك أن نسبة التذك كانت أعلى

 1يُطظ  :عيسى ب ف و ب عوض املطري  " ،مدى تطوع املستويات املع فية فق تصطي لسون توف ش ط االختبار
اجليد يف اختبارات مادة ال يا يات للص الثالث متوسط يف حمافظة املهد التعليمية" (رسالة ماجستري ،كلية اليبية،
جامعة أم ال ى ،اململكة الع بية السعودية1424 ،ه) ،ص.55
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نسبة م بني األسئلة ،كما تتفق مع دراسة آيات جعف  1اليت تعز السبب يف ذل إىل
سهولة إعدادها تصحيحها ،ع م اقبة املدي ي لا يطعكس سلبيما على االهتمام
أيضا مع دراسة عبد اهلل 2إذ أكد أن أسئلة اختبارات الثانوية
باملستويات املع فية العليا ،تتفق ً
العامة يف ماديت (احلديث الث افة اإلسالمية) (التوحيد) يف اململكة الع بية السعودية تكز
كثريا على مستوي التذك ء الفهم ،هتمل سائ املستويات اليت هلا عالقة بال درات الع لية
ً
3
العليا كالتطبيق ،التحليل ،اليكيب ،الت ومي ،كذل دراسة نور إذ أكدت أن أسئلة
الفهم املتضمطة يف كتب التدريبات للغة املاليوية تكز على التذك بطسبة .68%
 -2أن األسئلة اليت عتها جلطة هيئة االمتحانات ت ّكزت على املستويات الدنيا
م التفكري ،فلو مجعطا مستوى التذك الفهم ند أن الطسبة عالية ج مد ا تصل إىل

( ،) %75هذه الطسبة تتفق مع دراسة خالد 4،حني حصلت هذه املستويات الدنيا
م التفكري على نسبة تزيد على ( .) 88%لا ال خيفى أن املستويات الدنيا ش ء
ب در مع ول ،قد

مطلوب يف كل م احل التعليم التعلم ،لك ْ أن يكون ذل
ذهبت نور راحطا مطصور يف هذا إىل أن أسئلة املستويات الدنيا تساعد املتعلمني على
اسيجاع املعلومات الساب ة ربطها باملعلومات اجلديدة اليت سيدرسوهنا 5،جدي
باإلشارة ما حثت علي ا زارة اليبية املاليزية ب تطبيق املستويات العليا م التفكري
 1يُطظ  :آيات جعف الص اي ة ،دراسة حتليلية ألمناط أسئلة االختبارات التحصيلية لدى معلم اليبية االجتماعية
الوططية للصفو ال ابع اخلامس األساسيني يف لواء املزار اجلطوب (رسالة ماجستري ،قسم املطاهج التدريس ،جامعة
مؤتة2011 ،م) ،ص.33

 2يُطظ  :عبد اهلل عبد احلميد حممود ،دراسة تحليلية ألسئلة الثانوية العامة في مادتي (الحديث والثقافة اإلسالمية)
و(التوحيد) بالمملكة العربية السعودية في ضوء المستويات المعرفية من عام 1410-1405ه( ،قسم اليبية،
اجلامعة اإلسالمية ،املديطة املطورة).

3

Noor Rohana Mansor. Aras Kognitif Soalan (Kuala Terengganu: University Malaysia
Terengganu, 2007), pp.53-54.

 4يُطظ  :سويدان ،دراسة تحليلية تقويمية ،ص.568

5

Noor Rohana Mansor. Model Analisis Aras Soalan Kognitif: Kajian Terhadap Buku
Teks Bahasa Melayu Sekolah Menengah Atas. Jurnal Melayu, (2009), 4, pp.73-90.
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( )KBATيف أسئلة االمتحانات ،م ء؛ يطبغ للمسؤ لني اليك يز على تطبيق هذه
علم ا أن م أهم ما ت كز اليبية احلديثة عليا اليوم
املستويات العليا بكل سعهمً ،
هو التحول م احلفظ التك ار إىل اإلبداع االبتكار ،م ث افة التسليم إىل ث افة
الت ومي ،م التم كز على املعلم إىل املتعلم ،م تذك املعلومات إىل تطمية املهارات
لدى املتعلمني؛ إذ إن اقتصار األسئلة على املستويات الدنيا ُيطع حت يق تل األهدا
املطشودة.

1

 -3غطت األسئلة مستويَ التطبيق التحليل بدرجة م بولة فق مستويات بلوم
(التذك  ،45%الفهم  ،10%التطبيق  ،20%التحليل  ،10%اإلبداع  ،10%الت ومي ،)5%
مل تُ ِّ
غط املستويني املتب يني املهمني (الت ومي اإلبداع) إذ مها م املستويات العليا للتفكري

2

إال على َْحن ٍو يسري ،ذل يف ماديت (اإلنشاء املطالعة) (األدب الطصوص) فحسب،
م د ن املواد األخ ى املشار إليها ساب ًا.

 -4أن ال انس ام م ًطعا يف تطبيق مستويات بلوم املع فية عطد صياغة أسئلة
3
املدرسون
االمتحانات ،هذا يتفق مع دراسة كولفيطت اليت أكدت أن األسئلة اليت ط حها ّ
مل تك متوازنة ،فاالهتمام ذا يف غاية األمهية ال سيما يف حما لة الوصول إىل تطبيق
املستويات العليا م التفكري يف ساحة املتعلمني؛ لذا هطاك بعض االقياحات اليبوية يف
نسب مئوية معيطة لكل مستوى م املستويات املع فية ،مطها ما يأيت :التذك

 ،30%التطبيق ،25%

،25%

الفهم

ال درات الع لية العليا  4،20%إ افة إىل ذل  ،فممنا م الض ر

أن ت اع ا ألسئلة امل حلة العم ية الع لية اليت ُي ا املتعلم؛ لا يساعد على استثمار طاقتا
 1يُطظ
 2يُطظ

 :سويدان ،دراسة تحليلية تقويمية ،ص.568
 :امل جع السابق ،ص.569
3

Golpinat A/L Muthy, "Aras Penyoalan dan Pemikiran Dalam Proses Pembelajaran
Bahasa Melayu Murid Sekolah Rendah” (Tesis Master, Fakulti Bahasa dan Linguistik,
University Malaya, Kuala Lumpur, 2013(.

 4يُطظ  :حممود ،دراسة تحليلية ألسئلة الثانوية العامة.

توفيق بن إسماعيل وعبد الغفورَّ بن رسالن ومحمد صبري
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 ال سيما يف امل حلة الثانوية اليت تتطلب،مبدعا
يكون
ً تفكريا
ً ناقدا
ّ  ل،استخدام تفكريه
ً
1
.املستويات العليا م التفكري
 أن معظم أد ات االستفهام أ األلفاظ التعبريية لالستفهام ما زالت تتمحور على-5
 لا يطعكس سلبيما بدرجة كبرية على عدم تطبيق املستويات،املستويات الدنيا م التفكري
.العليا م التفكري بطاء على مستويات بلوم املع فية
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