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 فلسطني جبمعت يف النهبئيت االمتحبنبث أسئلت حتقيق مدى
 ضوء يف بلوم هلرم تبعب   التعليميت لألهداف التقنيت
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 فلسطني جبمعت يف النهبئيت تحبنبثاالم أسئلت حتقيق مدى
 ضوء يف بلوم هلرم تبعب   التعليميت لألهداف التقنيت

 اجليدة االمتحبنيت الورقت معبيري
ىدفت الدراسة لمتحقؽ مف مدل تحقيؽ أسئمة االمتحانات  _ممخص ال

النيائية التي يضعيا األساتذة في جامعة فمسطيف التقنية لألىداؼ 
المختمفة تبعا ليـر بمـك في ضكء معايير المعرفية في المستكيات 

الكرقة االمتحانية الجيدة، حيث حمؿ الباحث مجمكعة مف االمتحانات 
النيائية لمتطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية التي أعدىا المدرسكف 

( كالبالغ عددىا 2015/2016لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )
يؿ في ضكء المكاصفات الخاصة بالكرقة ( امتحانان، كقد تـ التحم12)

االمتحانية مف حيث الشكؿ، كمف حيث المضمكف. كانتيت الدراسة 
( سؤاالن 332إلى بعض النتائج مف أىميا: اشتممت األكراؽ عمى )

رئيسان. كركزت األسئمة عمى المجاؿ المعرفي في أدنى مستكياتو. 
سؤاالن، بنسبة  249كاحتؿ مستكل المعرفة )التذكر( الترتيب األكؿ )

 73%( ثـ جاء مستكل الفيـ كاالستيعاب في الترتيب الثاني ) 73.8
%( بينما أتى مستكل التطبيؽ كالتحميؿ في الترتيب 23سؤاالن، بنسبة 

%( لكؿ منيما. كما خمت 1.6أسئمة، بنسبة  5الثالث كاألخير )
األكراؽ مف أسئمة تقيس المستكيات المعرفية العميا مف التركيب 

سؤاالن،  230تقكيـ. كحظيت األسئمة المكضكعية بنسبة مرتفعة )كال
سؤاالن،  102%( في حيف انخفضت األسئمة المقالية ) 72.3بنسبة 
%(. كعميو أكصى الباحث بضركرة إنشاء مركز لتقكيـ 27.7بنسبة 

االمتحانات في الجامعة، يتبع دائرة الجكدة كالنكعية، كتككف ميمتو 
ر في إعداد االمتحانات كتطكيرىا كعقد التعرؼ عمى أكجو القصك 

دكرات تدريبية ككرش عمؿ ألعضاء ىيئة التدريس، يتـ فييا تطكير 
مياراتيـ في صياغة األىداؼ التعميمية ككضع األسئمة تبعان ليا لبناء 

 .االختبار الجيد
: أسئمة االمتحانات، التعميـ الجامعي، األىداؼ الكممات المفتاحية
 .ـالتعميمية، ىـر بمك 

 المقدمة. 1
 يشغؿ التقكيـ مكانو ميمة في حياتنا، كىك قاسـ مشترؾ في      

كؿ أعمالنا التي نعني فييا بتعرؼ انجازاتنا، كما حققناه نتيجة 
ىذه األعماؿ. كعمى المستكل النظامي فاف التقكيـ مككف أساسي 
مف مككنات ىيكؿ التدريس كمنظكمة التعميـ كالتعمـ عمى كجو 

؛ إذ  ال يكتمؿ عقد ذلؾ أك تمؾ دكف إجراءات كممارسات العمـك
تقكيمية. كحينما نتخيؿ كلك لمحظة تدريس ال يصاحبو كال يتبعو 
 .تقكيـ، يمكننا أف ندرؾ بسيكلة مكانتو كأىميتو في عممنا التربكم

كيتزايد االىتماـ بعمميات التقكيـ التربكم بصفة عامة،       
جة لمجمكعة متعددة مف كتقكيـ الطالب بصفة خاصة؛ كذلؾ نتي

العكامؿ المتداخمة، كمف أبرزىا الدخكؿ الالإرادم إلى مساحة 
المنافسة في مجتمع المعرفة، كما يقتضيو ذلؾ مف استيداؼ 
الجكدة كالتميز في نكاتجنا التعميمية؛ كمف ثـ تصاعد حركة 
المسئكلية أك المحاسبية. ىذا في ظؿ سياؽ تتسع فيو دائرة 

 ].1] ثار فعمنا التعميمي عمى طالبناالميتميف بتعرؼ آ
ذا كنا نسعى إلى تطكير كاقع تقكيـ أداء الطالب؛ فاف        كا 

األمر يستمـز أف تطكر كباستمرار معرفتنا حكؿ ىذا الجانب، 
 .كننمي مياراتنا المتعمقة بممارستو كتنفيذه

كعمى الرغـ مف تعدد األدكات كاألساليب التي يمكف        
التي  ةذا الغرض، إال أف االختبارات التحصيمياستخداميا لي

يعدىا المعمـ ما تزاؿ ىي األداة الرئيسة التي نعتمد عمييا في 
تقكيـ الطالب في جامعتنا؛ كيرجع ذلؾ إلى أسباب متباينة، 
يتعمؽ بعضيا بثقافتنا عف التقكيـ، كيرتبط البعض اآلخر 

مكانيات السياؽ الذم نمارس فيو التعميـ  [. 2كالتعمـ ]بمعطيات كا 
كعمى أية حاؿ فاف سعينا لتطكير ثقافتنا كميارتنا في مجاؿ 
تقكيـ الطالب يستدعي أف نتكقؼ قميال لنناقش كيؼ نحسف 

 ].3] استخداـ االختبارات الكتابية في تقكيـ الطالب
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كيعد نكع األسئمة كطبيعتيا كالمستكيات العقمية التي تقيسيا       
حدد طريقة تناكؿ المتعمميف مف العكامؿ التي يمكف أف ت

كدراستيـ لممادة العممية كطريقة شرح المعمـ كتناكلو لممساؽ، فإذا 
كانت األسئمة تيتـ باألفكار كجكانب التعمـ الكاردة في السياؽ 
المفظي لممساؽ فسكؼ يتبع ذلؾ اىتماـ الطمبة كالمعمميف بيذا 

 ].4السياؽ المفظي ]
فيامية تحتاج استجابة، كيعرؼ السؤاؿ بأنو جممة است      

كيعبر عنو بمغة بسيطة ككاضحة كمباشرة بحيث يستطيع الطمبة 
فيميا، كيقكد السؤاؿ الجيد إلى استثارة تفكير الطمبة، كينبغي أف 

 ].5] يتناسب مع أعمار الطمبة كقدراتيـ كاىتماماتيـ
كمف أكثر تصنيفات األسئمة شيكعان تصنيؼ بمـك الذم        

مستكيات لمتفكير: التذكر، كالفيـ، كالتطبيؽ،  يشتمؿ عمى عدة
[ كالذم يقترح أف يتـ تكزيع 6] كالتحميؿ، كالتركيب، كالتقكيـ
 %(، كتطبيؽ30) %(، كفيـ25) مستكياتو كما يمي: تذكر

 ].7%( ]20%(، كمستكيات عميا )25)
 مشكمة الدراسة. 2

لى تتمثؿ مشكمة البحث في كثرة االنتقادات التي تكجو إ        
التي تحكلت مف كسيمة تستيدؼ قياس  ةاالختبارات التحصيمي

تحصيؿ الطالب، كتحدم جكانب القكة كجكانب الضعؼ لدييـ 
إلى غاية كىدؼ أساسي لدل جميع الميتميف بالعممية التعميمية؛ 
مما أفقد المنتج التعميمي قيمتو كقدرتو عمى المنافسة في 

 .تالمجتمع المعاصر بكؿ ما يحممو مف تحديا
كيؤخذ عمى تمؾ االختبارات أنيا ال تقيس االبتكار كسالمة       

الحكـ كالنقد، بؿ أنيا ما تزاؿ تعتمد عمى النصكص الحرفية 
لمكتب الدراسية كقياس الحفظ كاالستظيار؛ مما أدل إلى العجز 

[ كما جعؿ المعمميف ينتحكف 8] في التفكير كالمجكء إلى الحفظ
المعرفي الراقي كتنمية طرؽ التفكير  جانبا ألم اىتماـ بالبساط

كساب الميارات، كبناء  كتعديؿ االتجاىات كتحسيف الميكؿ كا 
الشخصية االيجابية كغير ذلؾ مف النكاتج الميمة لمتعمـ في ظؿ 
ثقافة الذاكرة المسيطرة عمى المنظكمة التعميمية بصفة عامة 

 ].9كعمى عمميات التقكيـ بصفة خاصة ]

ا التكجو خريجيف جامعييف ال يتناسب كقد أفرز ىذ       
عدادىـ كمتطمبات التنمية كالقدرة التنافسية كفؽ  تأىيميـ كا 
احتياجات سكؽ العمؿ. كلكي تؤدم المنظكمة التعميمية األدكار 

بما فييا تنمية المجتمع كتحسيف مستكل المعيشة يجب  ةالمنكط
اـ، أف تفرز الجامعات خريجيف يمتمككف ميارات التعميـ المستد

كجكانب التعمـ الكجدانية المرغكبة بجانب امتالكيـ 
كلف يتحقؽ ذلؾ إال بتغيير نظـ التقكيـ الحالية  . [10]لممعمكمات

 ةكاألخذ بأساليب التقكيـ الحديثة لتطكير االختبارات التحصيمي
كتحديث المنظكمة التعميمية بجميع مككناتيا؛ مما ينعكس أثره 

يج معمـ تتكافر فيو الخصائص عمى تطكير إعداد المعمـ كتخر 
التي تتناسب كمتطمبات المجتمع كعصر الجكدة، كتحؿ فيو 
ميارات اإلنتاج كالمركنة كاالستدالؿ كاإلبداع محؿ صناعة 
الكالـ كالحفظ كاالسترجاع، لتحقيؽ الجكدة في التعميـ كمكاجية 

 ].11] التحديات المعاصرة
 أ. أسئمة الدراسة

سة بالتعرؼ إلى مدل تحقيؽ أىداؼ كمف ىنا برزت مشكمة الدرا
أسئمة االمتحانات النيائية لمتطمبات الجامعة اإلجبارية 
كاالختيارية التي يضعيا المحاضركف في جامعة فمسطيف التقنية 
، مف خالؿ معرفة  لألىداؼ السمككية المعرفية حسب نظاـ بمـك
نمط األسئمة األكثر شيكعا في ىذه االمتحانات. كبذلؾ تتمخص 

  :ة الدراسة باإلجابة عمى األسئمة اآلتيةمشكم
ما مدل تكفر المعايير الشكمية المطمكبة ألسئمة االختبارات  -1

النيائية لمتطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية في جامعة 
 فمسطيف التقنية )خضكرم(؟

ما مدل تمثيؿ أنكاع أسئمة االختبارات النيائية لمتطمبات  -2
االختيارية في جامعة فمسطيف التقنية )مقالي، الجامعة اإلجبارية ك 

 مكضكعي(؟
ما مستكيات األىداؼ التعميمية المتضمنة في أسئمة  -3

االختبارات النيائية لمتطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية في 
 جامعة فمسطيف التقنية )خضكرم(؟

 أهمية الدراسةب. 



582016
 

18 

 :ترجع أىمية الدراسة الحالية إلى األمكر اآلتية
تزكيد كاضعي االمتحانات بأىـ المكاصفات التي يمكف        

االسترشاد بيا في بناء اختبارات نمكذجية، كتساعد أعضاء ىيئة 
التدريس بمكاصفات كرقة االمتحاف الجيدة، كتزيد الكعي بمدل 
تحقيؽ االمتحانات لممخرجات المستيدفة لمبرنامج التعميمي، 

لقاء الضكء عمى أداء المعمـ ال جامعي عف طريؽ فحص كا 
االمتحانات التي يعقدىا لتقكيـ طالبو، كما تكفر معمكمات كافية 
تعتبر تغذية راجعة لممحاضريف لمتطمبات الجامعة اإلجبارية 
كاالختيارية عف طبيعة األسئمة التي يضعكنيا، مما يفيدىـ ذلؾ 
في إعادة النظر في طريقة كضع األسئمة كأسمكبيا، كزيادة 

إعدادىا بحيث تمبي الحاجات المعرفية لدل  اىتماميـ عند
الطمبة، كيتكقع أف تككف ىذه الدراسة ذات فائدة إلدارة الجامعة 
بتزكيدىا بمعمكمات دقيقة ككاقعية عف كضع االختبارات كاألسئمة 
التي يضعيا المعممكف لتطكير عممية القياس كالتقكيـ في 

تعميمة الجامعة، مما يؤدم إلى تحسيف مخرجات العممية ال
 .لمجامعة

 أهداف الدراسةج. 
تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة مدل تحقيؽ أسئمة       

االختبارات النيائية لمتطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية في 
 جامعة فمسطيف التقنية لألىداؼ التعميمية المعرفية تبعا ليـر بمـك

المتحانية )المجاؿ العقمي(، ككذلؾ مدل تكافر مكاصفات الكرقة ا
الجيدة في تمؾ االمتحانات، باإلضافة إلى الكشؼ عف نسب 
تمثيؿ أنكاع األسئمة )مكضكعية، مقالية( التي تقيسيا أسئمة 

 .متطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية
 مصطمحات الدراسةد. 

التقكيـ: يعرؼ التقكيـ بأنو جمع بيانات كمية أك كيفية عف أحد 
ية، أك عف ظاىرة ما أك عف سمكؾ معيف، جكانب العممية التعميم

ثـ تصنيؼ ىذه البيانات كتحميميا كتفسيرىا بقصد استخداميا في 
إصدار حكـ أك قرار، يؤدم إلى تعديؿ ىذه الجكانب، أك ىذه 
الظاىرة، أك السمكؾ بما يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ المرجكة 

 ].12بصكرة أفضؿ ]

اإلجبارية كاالختيارية:  كيقصد بتقكيـ امتحانات متطمبات الجامعة
تحميؿ األكراؽ االمتحانية مف حيث الشكؿ كالمضمكف في ضكء 
مكاصفات الجكدة الخاصة بالكرقة االمتحانية، لمكصكؿ إلى 
أحكاـ كمية ككيفية، يمكننا في ضكئيا تقديـ بعض المقترحات 

 .لتحسيف ىذه األكراؽ االمتحانية
عمى المعرفة العممية أسئمة المجاؿ العقمي: األسئمة التي تركز 

كالميارات العقمية، كتتككف مف ستة مستكيات متدرجة كفؽ 
ـ(، ىي: التذكر، كالفيـ، كالتطبيؽ، 1956تصنيؼ بمـك لعاـ )

 .كالتحميؿ، كالتركيب، كالتقكيـ
مكاصفات الكرقة االمتحانية الجيدة: يشير الباحث بأنيا تصكرات 

ضكئيا تقكيـ  حكؿ كيفية بتاء الكرقة االمتحانية يمكف في
امتحانات متطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية بجامعة 

 .فمسطيف التقنية
ىي إحدل  (PTUK) خضكرم -جامعة فمسطيف التقنية        

مؤسسات التعميـ العالي في فمسطيف كىي الجامعة الحككمية 
األكلى كالكحيدة في الضفة الغربية تتبع لكزارة التربية كالتعميـ 

( كمدرسة زراعية لخدمة المجتمع 1930) تأسست عاـ العالي.
الفمسطيني ثـ تطكرت لتصبح كمية تقدـ برامج الدبمـك في العديد 
مف التخصصات. تحكلت إلى كمية جامعية/ىي كمية فمسطيف 
التقنية خضكرم في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية لتقدـ 

كالكريكس(، البرامج التقنية بمستكياتيا المختمفة )الدبمـك كالب
إلى جامعة بمصادقة كاعتماد  28/8/2007كتحكلت بتاريخ 

الييئة الكطنية لالعتماد كالجكدة كالنكعية كمعالي كزير التربية 
كالتعميـ العالي كأصبحت تمنح درجة الماجستير في تخصصات 

 .عدة
 محددات الدراسةه. 

 :تمحكرت حدكد ىذه الدراسة مف حيث 
مى تحميؿ بعض االمتحانات عينة البحث: اقتصر البحث ع

ـ( 2015/2016النيائية لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي )
لطمبة المسجميف لمتطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية بجامعة 

 .فمسطيف التقنية
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مكاصفات الكرقة االمتحانية: يرصد البحث الحالي مكاصفات 
تضمف الكرقة االمتحانية مف حيث الشكؿ كالمضمكف، كقد 

( مكاصفة، أما 23المكاصفات الخاصة مف حيث الشكؿ )
 :المكاصفات المتعمقة بالمضمكف فكانت كما يمي

مدل تمثيميا لممستكيات المعرفية في ضكء تصنيؼ ىـر بمـك  -
 (.)المجاؿ العقمي

 .مدل تنكعيا بيف األسئمة المقالية كاألسئمة المكضكعية -
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

 :أكال: مكاصفات الكرقة االمتحانية مف حيث الشكؿ 
ىناؾ بعض الصفات التي يجب أف تتكفر في الكرقة االمتحانية  

 :مف حيث الشكؿ كىي
أف تحتكم عمى البيانات الخاصة باالمتحاف مثؿ: شعار  -

الجامعة، اسـ الجامعة، الكمية، القسـ، الشعبة، اسـ المساؽ 
االمتحاف، زمف االمتحاف...الخ كرقمو، الفصؿ الدراسي، تاريخ 

مف العناصر المتكفرة في تركيسة الجامعة المعتمدة مف دائرة 
 .الجكدة

أف تككف ىناؾ تعميمات كاضحة لإلجابة عف األسئمة كميا،  -
 .باإلضافة إلى كجكد تعميمات خاصة لإلجابة عف كؿ سؤاؿ

اء أف تبتعد عف األسئمة االختيارية؛ حتى يمكف المقارنة بيف أد -
 .الطالب بصدؽ كمكضكعية

أف تتضمف الكرقة الدرجة الكمية لالمتحاف، كالدرجة الرئيسة  -
لكؿ سؤاؿ، جانب إلى الدرجات الفرعية عمى جزيئات األسئمة، 
بحيث تتناسب الدرجة المخصصة لكؿ سؤاؿ مع العمؿ المطمكب 

 .منو كما ككيفا
أف ُتكتب كرقة االمتحاف بخط كاضح، كأف تككف جيدة  -
 .لطباعةا

 .أف تحتكم كرقة االمتحاف عمى إشارة تشير إلى نيايتو -
 .ترقيـ صفحات االمتحاف -

 :ثانيا: مكاصفات الكرقة االمتحانية مف حيث المضمكف
حيث تمثؿ المستكيات المعرفية كفؽ تصنيؼ بمـك )المعرفة 

 كالتذكر، الفيـ كاالستيعاب، التطبيؽ، التحميؿ، التركيب، 

 (.التقكيـ
 :يمي عرض تفصيمي ليذه المكاصفاتكفيما 

مثؿ ىذا  Knowledge Level مستكل التذكر/الحفظ/المعرفة
المستكل أدنى المستكيات الستة كيعتبر مف المستكيات الثالث 
الدنيا في المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـك إذ تقيس أىداؼ ىذا 
المستكل مدل الحفظ الطالب لما تعممو مف)حقائؽ، مفاىيـ، 

نيف، نظريات( كقدرتو عمى تذكرىا كاسترجاعيا عند مبادئ، قكا
 ].13الحاجة ]

يقصد بالفيـ  (Comprehension) مستكل الفيـ كاالستيعاب
ىك قدرة الطالب عمى إدراؾ المعنى المالئـ كتفسيره كتقديـ الفيـ 
كاالستيعاب لممادة كيمكف إظيار مقدرتو كفيمو عف طريؽ، 

لى صكرة أخرل كتفسير ترجمة المادة أك تحكيميا مف صكرة إ
 ].14أجزائيا ]
كىك القدرة عمى استعماؿ ما تعممو   (Application)التطبيؽ

المتعمـ في مكاقؼ جديدة كمحسكسة كيشتمؿ ذلؾ عمى تطبيؽ 
 ].15] القكاعد كالقكانيف كالطرؽ كالمفاىيـ كالنظريات

كىذا النكع يقيس قدرة الطالب عمى تحميؿ   (Analysis)التحميؿ
ت، كيحتاج ىذا النكع إلى مستكل عاؿ مف ميارات المعمكما

التفكير، كما أف ىذا النكع يتطمب مف الطالب تحميؿ المشكمة أك 
ظيار  الظاىرة إلى مككناتيا مف أجؿ فيـ ىذه المككنات، كا 
العالقات بينيا كدرجة تأثير كؿ مككف في الظاىرة أك عمى 

 ].16المشكمة ]
  (Synthesis)التركيب

تجميع األجزاء كالعناصر، كالقدرة عمى التركيب  ىك القدرة عمى
تحتاج الي التعامؿ مع األجزاء ثـ تنظيميا كتركيبيا بطريقة 

 ].17تؤدم إلى نمط متكامؿ أك بناء جديد ]
  (Evaluation)التقكيـ
كىك يشير إلى قدرة الطالب عمى إصدار أحكاـ قيمية       

لمستكل اعقد كمية أك نكعية عمى قيمة المكاد حيث اف ىذا ا
[ كيعرؼ أيضان بأنو القدرة عمى 18] مستكل في المجاؿ المعرفي

كصؼ األشياء، كتثمينيا، ككزنيا، كتقكيميا، كالحكـ عمييا، 
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بداء الرأم فييا، مف خالؿ الرجكع إلى محكات كمعايير معينة  كا 
 ].17صادقة كمكضكعية، كمف ثـ اتخاذ القرار بشأنيا ]

ة عمى إصدار حكـ كاتخاذ قرارات كما يعرؼ بأنو القدر       
اعتمادان عمى دالئؿ داخمية أك معايير خارجية، كىي عممية عقمية 
يصدر بيا المتعمـ إحكاما حكؿ معايير محددة كقد تككف ىذه 

 ].19األحكاـ كمية أك نكعية ]
 :تنكع األسئمة بيف مقالية كمكضكعية

كتابة سميت االختبارات بالمقالية؛ ألف الطالب يكمؼ ب      
مقاؿ استجابة لممكضكع أك المشكمة التي يطرحيا السؤاؿ، 
كيتطمب ىذا النكع مف االختبارات أف يقدـ الطالب إجابة لفظية 
عف السؤاؿ، كذلؾ بعد استدعائيا مف الذاكرة مباشرة. كقد يتراكح 
طكؿ اإلجابة مف كممة كاحدة إلى عدة فقرات، كمف شكؿ بسيط 

كتقيس االختبارات جميع مستكيات [. 20] إلى شكؿ معقد لمغاية
المجاؿ المعرفي)تذكر، فيـ كاستيعاب، تطبيؽ، تحميؿ، تركيب، 
تقكيـ( كما تقيس نكاتج التعمـ المعقدة مثؿ القدرات االبتكارية 
كاإلبداعية، باإلضافة إلى أنيا تقيس قدرات أخرل كثيرة كمتنكعة 

ص، مثؿ القدرة عمى التحصيؿ كاالستنتاج كالتفسير كالتمخي
[. كتعد االختبارات المقالية مف 21] كالقدرات المغكية كالتعبيرية

أكثر أنماط االختبارات شيكعا في تقكيـ التحصيؿ المعرفي 
لمطالب في المراحؿ التعميمية كافة. كمف مزايا االختبارات 
المقالية أنيا ال تتطمب ميارة عالية أك خبرة خاصة عند إعدادىا؛ 

د، كتقمؿ مف أثر التخميف؛ حيث ال كمف ثـ فيي سيمة اإلعدا
تكجد بيا بدائؿ أك اختيارات متعددة، كتتيح لمطالب الحرية في 
التعبير عف اإلجابة، كفي اختياره لممعمكمات كتشكيمو لألفكار، 
كربطيا كتنسيقا بأسمكب لغكم كاضح كدقيؽ. كتكشؼ عف قدرة 
الطالب عمى تحميؿ المكضكع المطمكب إلى عناصره، كتعرؼ 

جزء منو كفقا لكزنو كأىميتو؛ مما يساعد في تتبع تفكير كؿ 
الطالب، كالكقكؼ عمى قدرتو عمى ممارسات العمميات العقمية 

 ].22] العميا مف نقد كتقكيـ
إال أنيا ال تخمك مف سمبيات فيي تفتقر إلى صدؽ       

المحتكل كثباتو؛ كذلؾ بسبب قمة عدد األسئمة، كعدـ شمكليا 

ف المعركؼ أنو إذا قؿ عدد األسئمة لعب لممساؽ، حيث أف م
الحظ دكرا أكبر في تقكيـ الطالب، كتحتاج إلى كقت طكيؿ في 
اإلجابة عنيا، عالكة عمى ما تتطمبو مف كقت كجيد في 
تصحيحيا، كبالتالي فيي غير اقتصادية كمكمفة، كيغمب عمييا 
الذاتية في التصحيح، إذ تختمؼ الدرجة باختالؼ المصححيف، 

ا تختمؼ لدل المصحح الكاحد، إذ قاـ بتصحيح نفس بؿ إني
[ كتقيس المستكيات المعرفية 23] المكضكع في أكقات مختمفة

في أدنى صكرىا كىي الحفظ كاالستظيار، كنادرا ما تيتـ 
بالمستكيات العميا مف المعرفة أك المجاالت األخرل سكاء 
 الكجدانية أك الميارية، كتفتقد في بعض األحياف لمدقة في
صياغتيا، فتبدك غامضة غير محددة؛ مما يؤدم إلى اختالؼ 
الطالب في فيـ المقصكد منيا؛ كمف ثـ إلى إخفاؽ بعضيـ في 

 ].24] التكصؿ إلى اإلجابة المطمكبة
كمف شركط صياغة االختبارات المقالية أف تتضمف أكبر      

عدد مف األسئمة ذات اإلجابات القصيرة المحددة؛ حتى يمكف 
دل أكسع مف المقرر الدراسي، أف تككف األسئمة تغطية م

كاضحة كمفيكمة تبيف لمطالب ما تريده منو بالضبط، كأف تحدد 
الدرجة الكمية لالختبار، كالدرجات المستحقة عف كؿ سؤاؿ، كعف 
كؿ جزء مف أجزاءه، كأف تبتعد عف األسئمة االختيارية؛ ألنيا 

ارنة أداء الطالب تربؾ الطالب، كال تكفر معيارا دقيقا يمكف مق
في ضكئو، كأف ال يرتبط السؤاؿ بسابقو أك الحقو؛ حتى ال تتسع 
دائرة الخسارة إف لـ يفيـ الطالب سؤاال منيما، كأال يتضمف أحد 
األسئمة عف سؤاؿ آخر، كأف ال تقتصر األسئمة عمى قياس 
المستكيات الدنيا مف المعرفة، بؿ تسعى إلى قياس المستكيات 

 ].2] العميا
أما االختبارات المكضكعية كىي التي تبتعد عف اآلراء       

[. كمف 25الذاتية في إصدار األحكاـ عمى إجابات الطالب ]
مزايا ىذه االختبارات أنيا تغطي معظـ جكانب المساؽ الدراسي، 
كال تتأثر بشخصية المصحح أك حالتو النفسية أك فكرتو عف 

ة كالتذكر كالفيـ، الطالب، كتقيس األىداؼ التعميمية البسيط
عدادىا، كتمتاز  كبعض النكاتج المعقدة إذا أحسف اختيارىا كا 
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أيضا بتعميمات كاضحة محددة، كما تكفر الكقت كالجيد عمى 
كؿ مف المعمـ كالطالب، فال تستغرؽ كقتا طكيال في اإلجابة 
 كالتصحيح، كتناسب جميع الفئات العمرية كخاصة األطفاؿ

تطمب جيدا كبيرا في إعدادىا، كما [. كمف عيكبيا أنيا ت26]
تحتاج إلى خبرة تربكية، كعممية، كلغكية ككقت كاؼ إلعدادىا؛ 
حتى تككف دقيقو خالية مف األخطاء، باإلضافة إلى أنيا تستمـز 
ميارات خاصة في اختيار البدائؿ المحيرة، كال تيتـ بقياس 

الناقد،  العمميات العقمية العميا مثؿ القدرة عمى التحميؿ كالتفكير
كال تقيس قدرة الطالب عمى كضع إطار عاـ لإلجابة، كتسجع 
عمى أسمكب المذاكرة المجزأة دكف النظر إلى مكضكعات المادة 

 ].27] ككؿ متكامؿ
كيرل الباحث أف ىذه السمبيات قد ال ترجع إلى االختبارات 
نما ترجع إلى مصمـ تمؾ االختبارات، كمدل قدرتو  نفسيا، كا 

و القصكر فييا كلمحد مف ىذه السمبيات يجب أف عمى تالفي أكج
تتنكع أسئمة االختبارات بيف األسئمة المقالية كاألسئمة 
المكضكعية، كأف ال يككف المعمـ عمى دراية بالمعايير الخاصة 

 :بصياغة كؿ نكع مف ىذه االختبارات كمف ىذه األسئمة
ات أكال: أسئمة الصكاب كالخطأ كيعطي الطالب فييا بعض العبار 

كيطمب منو تحديد ما إذا كانت كؿ عبارة منيا صكابا أك خطأ. 
كقد يكمؼ في بعض األحياف بالتعميؿ، أك بتصحيح الخطأ 

[. كتقيس ىذه األسئمة نكاتج التعمـ التمييزم البسيط مثؿ 28]
العمميات العقمية الدنيا كالتذكر، كيمكف أف تفيد في قياس الفيـ 

بب كالنتيجة، كغالبا ما مف خالؿ التعرؼ عمى عالقات الس
تستخدـ لقياس مدل استيعاب الطالب لممعارؼ التي سبؽ ليـ 
دراستيا سكاء أكانت حقائؽ أك مفاىيـ أك مبادئ كنظريات عامة، 
كتتميز ىذه األسئمة بإمكانية اإلجابة عف عدد كبير منيا في 
كقت قصير، كما تتميز بسيكلة تصحيحيا، كلكف يؤخذ عمييا أف 

ف فييا عالية جدا. كلمتقميؿ مف أثر التخميف يمكف نسبة التخمي
كضع عدد كبير مف العبارات التي تغطي أكبر جزء مف محتكل 

 .المادة
 كمف الشركط الكاجب إتباعيا عند صياغة ىذا النكع مف األسئمة 

أف تدكر عبارة السؤاؿ حكؿ فكرة كاحدة، كأف ال تككف العبارة 
كؿ ما أمكف، كأف تصاغ مركبة، كأف تتساكل العبارات في الط

عبارة السؤاؿ دائما باإلثبات، كتجنب العبارات التي تكحي 
باإلجابة مثؿ دائما، كأف ترتب العبارات الصحيحة كالخاطئة 
ترتيبا عشكائيا، أال تككف إجابة أحد األسئمة متضمنة في عبارات 

 ].29] أسئمة أخرل
االختبارات ثانيا: أسئمة االختيار مف متعدد كىك مف أكثر أنكاع 

المكضكعية أىمية كانتشارا؛ ألف مفرداتو يمكف أف تصاغ بطرؽ 
مختمفة، كما أنيا تستخدـ لقياس متعددة مف المجاؿ المعرفي 

[. كمف الشركط الكاجب 30بدءا مف التذكر حتى التقكيـ ]
إتباعيا عند صياغة أسئمة االختيار مف متعدد ىك أف ال يقؿ 

تككف مقدمة السؤاؿ أكثر طكال  عدد االختيارات عف أربعة، كأف
كتفصيال مف البدائؿ، كأف تتقارب االستجابات في الطكؿ، كأف 
تككف البدائؿ عمى نمط لغكم كاحد، كأف تتجنب اإلشارات المغكية 
التي تساعد في معرفة اإلجابة الصحيحة، كأف تبتعد عف 
استخداـ الكممات التي تكحي لمطالب بتمييز إحدل االستجابات 

، كأف تككف البدائؿ متجانسة في محتكاىا، كأف ال يككف األخرل
 ].31ترتيب اإلجابة الصحيحة كاحدا في جميع األسئمة ]

ثالثا: أسئمة التكميؿ كىي مف أكسع االختبارات المكضكعية 
انتشارا؛ كذلؾ لسيكلة إعدادىا كصالحيتيا لمعظـ المجاالت 

، كيككف الدراسية، كتيدؼ إلى قياس قدرة الطالب عمى التذكر
اختبار التكممة في صكرة جمؿ أك عبارات تنقصيا بعض 
المعمكمات، كيكمؼ الطالب بكتابة الناقص؛ حتى يكتمؿ المعنى 

[32.[ 
كمف اإلرشادات التي تساعد في صياغة ىذا النكع مف      

األسئمة، أال تحتكم العبارة عمى عدد كبير مف الفراغات، كأف 
، كأف تتساكل الفراغات مف حيث يككف الفراغ قرب نياية العبارة

الطكؿ، كأف ال يككف خالؼ حكؿ الكممات التي تكضع في 
الفراغات، كأف ال تؤخذ الجمؿ كالعبارات حرفيان مف المساؽ 
المقرر، كأف تحذؼ الكممة األساسية التي ترتبط بجكىر الفكرة 

[33.[ 
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 الدراسات السابقة
لى أف النقص ا [34أشارت دراسة يانتشيندا، يكدمكنجككؿ ]      

في فيـ كمعرفة العمـ كالتكنكلكجيا لمعظـ سكاف الريؼ الذيف 
لدييـ أعمى مستكل لمتعميـ عمى مستكل التعميـ االبتدائي أكثر 
مف مستكل اآلخريف ىك نقؿ غير مجدم لتكنكلكجيا المعرفة 
المناسبة مف أجؿ التنمية الريفية المستدامة. تقدـ ىذه الدراسة 

ية التعمـ بكاسطة تقنية الشرح الداللي عمى عممية قياس لعمم
تصنيؼ بمـك لممفردات إلثبات فعالية البرنامج التعميمي لعمـك 
االنطكلكجيا )عمـ الكجكد( لتحسيف عممية التعمـ عند المزارعيف 

( 1غير المتعمميف عمميان كتكنكلكجيان، كأظيرت النتائج أف: )
االجتماعية  مجمكعة العينة التجريبية التي أضافت العمـك

لالنطكلكجيا تحسنت لدييا عممية التعمـ مجاؿ المعرفة اإلنتاجية 
( تصؿ المجمكعة التجريبية مستكل التحميؿ في 2) بشكؿ ممحكظ

حيف أف مجمكعة التحكـ دكف إدخاؿ االنطكلكجيا تجتمع لمستكل 
التطبيؽ. المستكل المعرفي لممجمكعة التجريبية تتحسف بمقدار 

 .مكعة التحكـخطكة كاحدة عف مج
لى معرفة مخرجات ا [35كىدفت دراسة سانت، مينيسكتا ]       

التعمـ مف الطالب، الذيف كانت تدرس دكرة البحكث لمدة سبعة 
أسابيع، كذلؾ باستخداـ أساليب التدريس التعميمية كالسقراطية، 
كاف يدرس دكرة في دكرتيف في كقت كاحد حيث تـ تقسيـ 

ككانت تدرس كال المجمكعتيف   Bك A الطالب إلى مجمكعتيف
سكاء مع طريقة التدريس السقراطي أك طريقة التدريس التعميمي. 

( أسابيع تـ اختبار الطالب حيث كانت فقرات 7) كفي نياية
( مجاالت بمـك 5) االختبار صحيحة كمكثقة، كتـ تصنيفيا إلى

ى التصنيؼ: التحميؿ كالفيـ كالتقييـ، كالمعرفة كالتكليؼ. كبناء عم
ىذه النتائج، ىناؾ لـ يكف أدلة تثبت ما إذا كاف ىناؾ اختالؼ 

 Bك A في نتائج التعمـ مف مجمكعة
[ إلى دراسة بعنكاف مدل تحقيؽ أسئمة 36كأشار مالؾ ]      

امتحاف شيادة الدراسة الثانكية العامة لمبحث الكيمياء في األردف 
مجتمع  لمستكيات ىـر بمـك المعدؿ، كتككنت عينة الدراسة مف

الدراسة بأكممو كالذم شمؿ جميع األسئمة في امتحانات الثانكية 

( دكرات كالبالغ عددىا 9( أم)2010/2014) العامة لمسنكات
( سؤاالن فرعيان 455( سؤاالن رئيسيان في مبحث الكيمياء )45)

كاتبع الباحث أسمكب تحميؿ المحتكل، كتكصمت الدراسة إلى أف 
ة العامة في مبحث الكيمياء قد تركز أسئمة االمتحانات الثانكي

عمى المجاؿ المعرفي، ككاف مستكل التطبيؽ ىك األبرز مف 
حيث االىتماـ بو، كمف أبرز التكصيات ضركرة مراعاة التكازف 

 .في أسئمة مستكيات المجاؿ المعرفي
[ إلى تحميؿ أسئمة االمتحانات 37كىدفت دراسة العنبكي ]      

بية لمراحؿ التعميـ العاـ في العراؽ في العامة لمادة المغة العر 
، كاقتصرت الدراسة عمى تحميؿ أسئمة  ضكء تصنيؼ ىـر بمـك
قكاعد المغة العربية لمراحؿ التعميـ العاـ لعشر سنكات مف 

(، اتبعت الباحثة أسمكب تحميؿ المحتكل كبمغت 2012/ 2003)
( سؤاال 94( سؤاال رئيسيا كفرعيا بكاقع )434عينة التحميؿ )

( سؤاال لمصؼ الثالث 135(مصؼ السادس االبتدائي كل
( سؤاال لمصؼ السادس العممي. أعدت الباحثة 205المتكسط ك)

استمارة تضـ محاكاة تقيس أسئمة انتقتيا مف تصنيؼ بمـك 
المعرفي كمف الدراسات كاألدبيات ذات العالقة بمكضكع البحث 

رحمة االبتدائية كمف أىـ النتائج إفَّ أسئمة االمتحانات العامة لمم
كالمتكسطة كاإلعدادية كضعت لتقيس الخبرات المغكية في قكاعد 

التطبيؽ( كفؽ  – الفيـ –المغة العربية عند مستكيات )التذكر
تصنيؼ بمـك لممجاؿ المعرفي. كأكصت الباحثة بضركرة مراعاة 
أىداؼ تدريس قكاعد المغة العربية عند كضع األسئمة مف قبؿ 

 .لجنة كضع األسئمة
[ درجة مراعاة المعمميف في 38كتناكلت دراسة دركزة ]      

" لألىداؼ المعرفية لدل  مدارس محافظة قمقيمية لمستكيات "بمـك
تخطيطيـ لمتدريس ككاف اليدؼ مف ىذه الدراسة التحقؽ فيما إذا 
" لألىداؼ  كاف المعممكف الفمسطينيكف يراعكف مستكيات "بمـك

لدراسية، كأخذت عينة عشكائية المعرفية لدل تخطيطيـ لممادة ا
بسيطة مف معممي كمعممات مدارس محافظة قمقيمية في الضفة 

إناث،  (226)ذككر، ك (147)، منيـ فردان  (400)الغربية بمغت 
ككزعت عمييـ استبانة عكلجت بيانات الدراسة باستخداـ 
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اإلحصاء الكصفي تارة، كاإلحصاء التحميمي تارة أخرل، ككانت 
لتي أظيرتيا ىي أف المعمميف يراعكف مستكيات أىـ النتائج ا

" لألىداؼ المعرفية بنسبة جيد جدا ) %(، كقد حظي ٨..٨"بمـك
مستكل التذكر بأعمى النسب، يميو عمى التكالي كبفرؽ لو داللة 
إحصائية مستكل الفيـ، فالتحميؿ، فالتطبيؽ، فالتركيب، فالتقكيـ، 

لتحميؿ، كال بيف كلـ يظير فرؽ إحصائي بيف مستكيي التذكر كا
التركيب كالتقكيـ. كما كجدت الدراسة أف معممي المرحمة الثانكية 
" لألىداؼ المعرفية بشكؿ أفضؿ مف  يراعكف مستكيات "بمـك
معممي المرحمة األساسية ىذا كجاءت النتائج ضمف مناقشات 

 .كتكصيات لدراسات مستقبمية الحقة
المعمميف في [ إلى 39] أالبيكتعرفت دراسة إجايا ك        

أفريقيا ك ميارات التفكير الناقد: الحاجة كاالستراتيجيات، حيث 
قامكا بالرجكع إلى أكراؽ االمتحانات التي كضعيا أساتذة في 
كمية التربية عمى المستكل الجامعي، كما بعد الجامعي عمى 

( 40( بمغ عددىا )2009-1990مدار عقديف مف الزمف )
عمى المستكل الجامعي،  ( سؤاالن 251امتحانان، كغطت )

( سؤاال عمى مستكل ما بعد الجامعي، كعندما حمال ىذه 186ك)
" لممستكيات المعرفية، فقد كجدا أف  األسئمة كفؽ تصنيؼ "بمـك

( 56.9(%( مف األسئمة كانت عمى مستكل التذكر، ك31.1)
%( عمى مستكل التطبيؽ، 40كانت عمى مستكل الفيـ، ك )

%( عمى مستكل 0.4يؿ ك)%( عمى مستكل التحم4.8ك)
 .%( عمى مستكل التقكيـ2.8التركيب ك)

[ التي اختارت ثالثة 8] كأشارت دراسة كارلز كفايسنت       
مف كتب الكيمياء العامة المدرسية األكثر انتشارا في الكاليات 
المتحدة األمريكية، كحممت األسئمة كالمشكالت في نياية 

لى أف أكثر مستكيات الكحدات كالفصكؿ الدراسية كأشارت إ
المجاؿ العقمي لبمـك ىك مستكل التطبيؽ ثـ مستكل التحميؿ، 
كأكثر عمميات العمـ استخداما ىي الحسابات الكيميائية 

 .كاالستدالؿ كالتنبؤ
[ فقد ىدفت إلى تقكيـ أسئمة 11أما دراسة عبد المنعـ ]       

 بكمية المعمميف، جامعة الممؾ فيصؿ ةاالختبارات التحصيمي

( في 2008 -2007)الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي 
ضكء معايير جكدة التقكيـ، كأظيرت نتائج التحميؿ أف مع معظـ 
األسئمة قد ركزت عمى المجاؿ المعرفي عمى حساب المجاليف 
اآلخريف الكجداني كالميارم. كما اىتمت األسئمة بالمستكيات 

حتمت األسئمة التي الدنيا عمى حساب المستكيات العميا، إذ ا
تقيس مستكل التذكر مركز الصدارة، ثـ جاءت األسئمة التي 
 تعنى بالفيـ كالتطبيؽ. أما األسئمة التي تقيس المستكيات العميا

)التحميؿ، التركيب، التقكيـ( فكانت غير كاردة باالمتحانات، كما 
أظيرت النتائج أف الغالبية العظمى مف األسئمة كانت ال تغطي 

نما نصؼ المقرر، إال مادة كاحدة شممت أسئمتيا  المقرر كمو، كا 
 .أغمب أجزاء المقرر

[ إذا ما كاف 40كتعرفت دراسة أخرل لكانج فامرر ]       
معممك برامج التعميـ المستمر في الجامعات الصينية يدّرسكف 
بطريقة تنمي المستكيات الدنيا مف التفكير، أـ العميا كذلؾ 

" لألىداؼ المعرفية، حيث كضعا بالرجكع إلى تصنيؼ "ب مـك
استبانة تعرفت عمى آراء المعمميف، كاتجاىاتيـ، كتكجييـ نحك 
طريقة التدريس، ككزعكىا عمى عينة عشكائية مف مدرسي برنامج 
التربية المستمرة في جامعتيف مف جامعات مدينة "بيجينج" 

المتيف اختيرتا بطريقة عشكائية، كىما  (Beijing) الصينية
 & Shanghai)ة "شانغام"، كجامعة "جكانج زك،جامع

Guangzhou) ( معمما كمعممة، 389كبمغت عينة الدراسة )
( ككانت أىـ النتائج التي تكصال ليا أف 359) استجاب منيـ

المعمميف في ىذه البرامج ما زالكا يدرسكف بطريقة تنمي 
مف المستكيات الدنيا مف التفكير كالتذكر، كالفيـ، كالتطبيؽ أكثر 

تنمية المستكيات العميا كالتحميؿ، كالتركيب، كالتقكيـ، كاقترحا 
بناء عمى ذلؾ، تنظيـ حمقات دراسية تدرب المعمميف عمى كيفية 
تنمية التفكير الناقد لدل طمبتيـ كالمستكيات العميا كذلؾ عف 
طريؽ إتاحة الفرصة ليـ باالنخراط أكثر في عممية التعميـ، كمف 

 .نفتحة كبحرية أكثرثـ التعمـ بطريقة م
[ إلى معرفة مدل 41كما كىدفت دراسة بركات كصباح ]       

تحقيؽ أسئمة االمتحانات النيائية في جامعة القدس المفتكحة 
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، كبينت  لألىداؼ المعرفية في المستكيات المختمفة تبعا ليـر بمـك
النتائج تركز األسئمة حكؿ األىداؼ في المستكيات الدنيا، 

المعرفة أك التذكر، كالذم بمغت نسبة األسئمة كخاصة مستكل 
 .% مف مجمؿ األسئمة81التي تقيسو 

[ في تقكيـ أسئمة امتحانات 41] كبحثت دراسة السعيد      
التعميـ المفتكح بكمية الزراعة بجامعة عيف شمس. كتكصمت إلى 

%( مف األسئمة تقيس مدل تحقيؽ األىداؼ المعرفية 98أف )
كلـ تتطرؽ إلى األىداؼ التعميمية األخرل  لممقررات المختمفة،

%( مف األسئمة تقيس 84خاصة الميارية. كما أظيرت أف )
الحفظ، كىك أدنى مستكل معرفي، بينما انخفضت نسبة األسئمة 

%( 16) التي تقيس المستكيات المعرفية األخرل، حيث بمغت
كأكضحت أيضا تفكؽ األسئمة المقالية عمى األسئمة المكضكعية 

%(؛ مما يشير إلى عدـ مكضكعية 24) ي كانت نسبتياالت
 أغمب األسئمة؛ كبالتالي عدـ الثقة في نتائجيا. كما بينت أف

%( مف األسئمة ال تشتمؿ إال عمى أجزاء صغيرة مف 57.6)
%( 18.2) المقرر%( تشتمؿ عمى أغمب أجزاء 27.2) المقرر

 تغطي كؿ أجزاء المقرر؛ مما ال يعطي حكما صادقا عف مدل
 .إلماـ الطالب بيذا المقرر

[ ىدفت إلى تقكيـ امتحانات 43] إال أف دراسة حسف       
طالبات كمية التربية بالباحة بالمممكة العربية السعكدية 
)تخصص: كيمياء، عمـ الحيكاف، رياضيات(. كأظيرت نتائجيا 
أف معظـ أسئمة االمتحانات تقيس المستكيات المعرفية الدنيا 

لتذكر، يميو مستكل الفيـ كالتطبيؽ بنسب كخاصة مستكل ا
منخفضة، بينما لـ يكف ىناؾ اىتماـ بالمستكيات المعرفية العميا، 
حيث انعدمت النسبة المئكية لكؿ مف مستكل التحميؿ، التركيب، 

 .التقكيـ، كذلؾ في جميع أسئمة االمتحانات
 تعقيب عمى الدراسات السابقة

اىتمت بتقكيـ امتحانات كاف ىناؾ كفرة في الدراسات التي  -
مراحؿ التعميـ العاـ مقارنو بالدراسات التي عنيت بتقكيـ 
االمتحانات الجامعية؛ كقد يعزل ذلؾ إلى كجكد مركز لمتقكيـ 

 .كاالمتحانات، يختص بتقكيـ تمؾ االمتحانات كتطكيرىا

حظيت امتحانات الثانكية العامة بالنصب األكبر مف ىذه  -
لى أف المرحمة الثانكية ىي المدخؿ إلى الدراسات؛ كيرجع ذلؾ إ

التعميـ الجامعي، كما أف امتحاناتيا يقـك بإعدادىا خبراء تربكيكف 
تكمفيـ الكزارة بذلؾ، كيشرؼ عمييا مركز التقكيـ كاالمتحانات؛ 
كلذلؾ فيي غالبا ما تتميز بالدقة كالشمكؿ؛ كمف ثـ تستحكذ عمى 

 .اىتماـ الباحثيف
بتقكيـ االمتحانات في ضكء بعض  اىتمت معظـ الدراسات -

المعايير الخاصة بالمحتكل مثؿ: مدل اىتمامو بقياس األىداؼ 
التعميمية المختمفة )المعرفية، الكجدانية، الميارية(، كتناكلو 
، اشتمالو عمى أجزاء  لممستكيات المعرفية في ضكء تصنيؼ بمـك

ألسئمة كبيرة مف المقرر، تنكع األسئمة بيف األسئمة المقالية، كا
 .المكضكعية

تكصمت أغمب الدراسات إلى أف ىناؾ ارتفاعا ممحكظا في  -
أك  –نسبة األسئمة التي تعنى بالجانب المعرفي بينما انخفضت 

نسبة األسئمة التي تقيس الجانبيف الكجداني كالميارم.  -انعدمت
كما اتفقت الدراسات عمى ارتفاع نسبة األسئمة التي تيتـ 

ية الدنيا كخاصة التذكر الذم حظي بنسبة بالمستكيات المعرف
%( في بعض االمتحانات، مع انخفاض 100عالية كصمت )

أك انعدمت  –ممحكظ لكؿ مف الفيـ كالتطبيؽ. في حيف تدنت 
نسبة األسئمة التي تعنى بالمستكيات المعرفية العميا. كما  -تماما

أظيرت نتائج بعض الدراسات عدـ اشتماؿ األسئمة عمى أجزاء 
يرة مف المقرر، باإلضافة إلى تفكؽ األسئمة المقالية عمى كب

 .األسئمة المكضكعية كذلؾ في معظـ الدراسات
بتقكيـ االمتحانات مف  - بشكؿ عاـ –عينت الدراسات كميا  -

حيث المعايير الخاصة بمضمكف الكرقة االمتحانية، كلـ تيتـ 
 .بتقكيـ االمتحانات مف حيث المكاصفات بالشكؿ

 قة واإلجراءاتالطري. 4
 منهج الدراسةأ. 

اتبع الباحث أسمكب تحميؿ المحتكل أحد أساليب المنيج       
الكصفي نظران لمناسبتو في تحقيؽ أىداؼ الدراسة، كالتعرؼ إلى 
مستكل األىداؼ السائدة في االختبارات النيائية لمتطمبات 
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 الجامعة اإلجبارية كاالختيارية التي يضعيا األساتذة في جامعة
فمسطيف التقنية كذلؾ في ضكء متغيرات الشكؿ الفني لألسئمة، 
كنمط األسئمة )مقالي، مكضكعي( كتكزيع مستكل األسئمة حسب 

 .سمـ ىـر بمـك المعرفي
 مجتمع الدراسة ب. 

 تككف مجتمع الدراسة مف فئة كاحدة كىي جميع أسئمة        

مسطيف االختبارات النيائية التي كضعيا المدرسكف في جامعة ف
 التقنية لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي

( امتحانان كاقتصرت العينة 21) ( كالبالغ عددىا2015/2016)
( امتحاف لمختمؼ المساقات اإلجبارية كاالختيارية 12عمى )

( كصفا 1نظران لكجكد امتحانات محكسبة، كيكضح الجدكؿ رقـ )
 :ليذه العينة

 1جدول 
 )عينة البحث(األوراق االمتحانية 

 رقم الورقة المساق الدراسي الرقم 
 1 المغة العبرية  -1 الفصؿ الدراسي الثاني

 2 التربية الرياضية كاإلسعافات األكلية  -2 ـ 2015/2016
 3 الفقو  -3 
 4 الديمقراطية كاالنتخابات  -4 
 5 الحركة األسيرة  -5 
 6 تنشئة األسرة  -6 
 7 مدخؿ لعمـ النفس  -7 
 8 حدائؽ منزلية  -8 
 9 المكتبة كطرؽ البحث  -9 
 10 عمـ االجتماع  -10 
 11 عالقات دكلية  -11 
 12 ميارات االتصاؿ  -12 

لمتحقؽ مف ىدؼ ىذه الدراسة ُصّممت استمارة خاصة       
الستخداميا معياران لتحميؿ أسئمة االختبارات، حيث استند الباحث 
 في إعداد ىذه االستمارة إلى عدد مف الدراسات كالمراجع التربكية
ذات الصمة بمجاالت األىداؼ التعميمية كمستكياتيا المختمفة 

[ كقد تككنت ىذه االستمارة مف مستكيات 44,45,46,47]
المجاؿ المعرفي الستة التي كضعيا بمـك مقابؿ كؿ منيا 
مجمكعة مف األفعاؿ أك المحتكيات التي تصفيا كالجدكؿ رقـ 

 .( يبيف مككنات االستمارة2)
 2جدول 

 ت استمارة مستويات األهداف المعرفيةيبين مكونا
 يتذكر، يذكر، يحفظ، يبين، يكرر، يصنع في قائمة، يوفق، يضع خط تحت، يقول، يتعرف. يعرف، يسمي، يحدد، يعدد، معرفة

مؿ، يترجـ، يفسر، يصكغ بمغتو، يختار، يكضح، يحكؿ، يناقش، يعبر عف، يحدد مكاف ما، يمخص، يشرح، يعطي أمثمة، يع فيـ كاستيعاب
 يستخمص، يتنبأ، يكمؿ.

يطبؽ، يربط، يمثؿ، يكظؼ، يرسـ، يضع جدكؿ أك شكؿ، يستخدـ، يطكر، يعرب، يبني، يمارس، ينجز، يستعمؿ،  تطبيؽ
 يشخص، يختار، يبكب، يكسع، يحضر تجربة، ينتج، ينشأ، يبرىف، يكتشؼ، يعدؿ.

يصنؼ، يميز، يحدد عناصر، يتعرؼ عمى خصائص، يستخمص، يحمؿ، يقارف، يفرؽ، يحسب، يفحص، يحقؽ في،  تحميؿ
 يمزح، يطكر، يخمط، يخطط، يصقؿ. يرتب، يستدؿ، يعمـ، يعدؿ، يضع، خطة، يقص، يحكي،

 ركب، يصممف يقترح،يجمع، ينسؽ، يؤلؼ، يكتب)مكضكع إنشاء( يركم، ينتج، يممي، ينص، يكلد، يصكغ، يبني، ينظـ، ي تركيب
 مزج، يطكر، يخمط، يخطط، يصقؿ. يضع خطة، يقص، يحكي، يعدؿ، يشتؽ، يعمـ،

يدافع، يحكـ عمى، يجادؿ في، يقدر قيمة، يثمف، يقرر، يتخذ قرارا، يصدر حكما، يقيـ، يصحح، يتنبأ، يمحص،  يبرر، تقكيـ
 جمع برىاف، يفحص، يتقف، ينقد. ازف، يتحقؽ، يدعـ،ينتقد، يك 
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 أدوات الدراسةج. 
 أكالن: أداة تحميؿ أسئمة االختبارات النيائية لمتطمبات الجامعة 

اإلجبارية كاالختيارية في جامعة فمسطيف التقنية كفؽ المعايير 
الشكمية المطمكبة، إذ قاـ الباحث بتطكير أداة تحميؿ أسئمة 
 االختبارات النيائية لمتطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية بعد
االطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة مثؿ دراسة بركات 

[. كقد كانت ىذه األداة عبارة عف إطار تحميؿ 41] كصباح
تضمف العديد مف المكاصفات التي يجب أف تتصؼ بيا كرقة 

( 23) االمتحاف الجيد كفؽ معايير دائرة الجكدة، إذ تككنت مف
 .معيار تمثؿ المعايير الشكمية

 :معايير الشكمية كثباتياصدؽ أداة ال
بعد إعداد أداة الدراسة في صكرتيا األكلية، تـ عرضيا عمى 
مجمكعة محكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة، في مجاؿ 
التربية كالقياس كالتقكيـ، كبعد االطالع عمى اقتراحات المحكميف 
تـ اعتماد ىذه النماذج في التحميؿ. كمف أجؿ ضماف ثبات أداة 

كمية تـ إجراء عممية التحميؿ مرتيف مف قبؿ الباحث، المعايير الش
بينيما فترة زمنية قدرىا أسبكعيف، كذلؾ لمحصكؿ عمى الثبات 

 :كاستخراج معامؿ التكافؽ تبعا لممعادلة التالية
 % 100×   أ   =  ـ ت

 ف         
 حيث أف: ـ ت: معامؿ االتفاؽ

 .أ: المفردات التي تـ االتفاؽ عمييا 
 .ت التي تـ رصدىاف: المفردا 

% 92 كقد بينت نتائج التحميؿ أف ثبات معامؿ االتفاؽ كاف     
 .كىك ثبات عاؿ كيصمح إلجراء الدراسة

ثانيان: أداة تحميؿ مستكيات األىداؼ التعميمية المتضمنة في 
أسئمة االختبارات النيائية لمتطمبات الجامعة اإلجبارية 

إذ قاـ الباحث بتطكير  كاالختيارية في جامعة فمسطيف التقنية،

أداة تحميؿ مستكيات األىداؼ التعميمية المتضمنة في أسئمة 
االختبارات النيائية لمتطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية بعد 
 مراجعة األدب التربكم ذم العالقة مثؿ دراسة بركات كصباح

[. كقد كانت ىذه األداة عبارة عف إطار تحميؿ تضمف رصد 41]
بمـك المعرفية حسب ىرمو المعرفي الذم يتضمف  مستكيات

 .المعرفة، كالفيـ، كالتطبيؽ، كالتحميؿ، كالتركيب، كالتقكيـ
 :صدؽ أداة تحميؿ مستكيات األىداؼ التعميمية كثباتيا

بعد إعداد أداة الدراسة في صكرتيا األكلية، تـ عرضيا        
اؿ عمى مجمكعة محكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة، في مج

عمى اقتراحات المحكميف تـ  االطالعالتربية كعمـ النفس. كبعد 
اعتماد نمكذج التحميؿ. كمف أجؿ ضماف ثبات أداة تحميؿ 
مستكيات األىداؼ التعميمية تـ إجراء عممية التحميؿ مرتيف مف 
قبؿ الباحث، بينيما فترة زمنية قدرىا أسبكعيف، كذلؾ لمحصكؿ 

ج معامؿ التكافؽ تبعا عمى الثبات البيف شخصي كاستخرا
لممعادلة السابقة، كقد بينت نتائج التحميؿ أف ثبات معامؿ 

 .%( كىك ثبات يصمح إلجراء الدراسة90) االتفاؽ كاف
 النتائج ومناقشتها. 5

تضمنت ىذه الدراسة تحميؿ أسئمة االختبارات النيائية      
لمتطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية في جامعة فمسطيف 

 .لتقنية كفؽ ىـر بمـك المعرفي لألىداؼ التعميميةا
نتيجة السؤاؿ األكؿ: "ما مدل تكفر المعايير الشكمية المطمكبة 
ألسئمة االختبارات النيائية لمتطمبات الجامعة اإلجبارية 

 ؟(كاالختيارية في جامعة فمسطيف التقنية )خضكرم
كالنسب  كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ استخراج التكرارات    

المئكية لمدل تكفر المعايير الشكمية المطمكبة ألسئمة االختبارات 
النيائية لمتطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية عينة الدراسة، 

 .( يكضح ذلؾ3كالجدكؿ رقـ )
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 3جدول 
النهائية لممواد الثقافية، مرتبة تنازليًا حسب النسب  استخراج التكرارات والنسب المئوية لمدى توفر المعايير الشكمية المطموبة ألسئمة االختبارات

 المئوية لمتكرارات
 النسبة المئوية التكرار عدد أوراق االمتحانات المواصفة الرقم
 % 100 12 12 شعار الجامعة 1
 % 100 12 12 الفصؿ الدراسي 22
 % 100 12 12 اسـ المساؽ 4
 % 100 12 12 اسـ الطالب 13
 % 100 12 12 اؽاسـ مدرس المس 6
 % 100 12 12 تكزيع العالمات 15
 % 100 12 12 كشؼ الحضكر كالغياب 16
 % 100 12 12 تكقيع كافة الطالب 17
 % 100 12 12 تكقيع مدرس المساؽ 18
 % 100 12 12 تاريخ انعقاد االمتحاف 19
 % 100 12 12 كضكح الكتابة 20
 % 91.7 11 12 رقـ الشعبة 7
 % 91.7 11 12 افمدة االمتح 8
 % 91.7 11 12 خمك الكرقة مف األخطاء المطبعية كالمغكية 11
 % 91.7 11 12 رقـ الطالب 14
 % 91.7 11 12 جكدة الطباعة 21
 % 91.7 11 12 اإلشارة إلى انتياء االمتحاف 23
 % 83.33 10 12 رقـ المساؽ 5
 % 83.33 10 12 عدد أكراؽ االمتحاف 12
 % 83.33 10 12 اـ لمكرقةالتنسيؽ الع 10
 % 8.33 1 12 اسـ الكمية 2
 % 8.33 1 12 اسـ القسـ 3
 % 8.33 1 12 تعميمات اإلجابة عف األسئمة 9
 :( ما يمي3يتضح مف الجدكؿ رقـ )     

%( 91.7( كرقة )11بالنسبة إلى رقـ الشعبة: كضعت ) -1
 .%( مف رقـ الشعبة8.3رقـ الشعبة، بينما خمت كرقة )

%( مدة 91.7( كرقة )11كضعت ) مدة االمتحاف: -2
%( مف مدة االمتحاف كالذم 8.3االمتحاف، بينما خمت كرقة )

يعتبر ضركرة لمطالب ليتـ االنتياء مف االمتحاف في الكقت 
 .المحدد

( 11خمك الكرقة مف األخطاء المطبعية كالمغكية: خمت ) -3
نما لـ تخُؿ %( مف األخطاء المطبعية كالمغكية، بي91.7كرقة )
%( مف األخطاء المطبعية كالمغكية، مثؿ كرقة 8.3كرقة )

 امتحاف الحدائؽ في كممات معينة مثاؿ )غي( كاألصؿ أف تكتب 

 .)غير( مما يؤدم إلى ُلبس أحيانان في فيـ مضمكف السؤاؿ
جكدة الطباعة: ىناؾ بعض الجمؿ كانت كتابتيا باىتة  -4

انت ىناؾ مشكمة كاضحة رديئة مثؿ كرقة امتحاف الفقو حيث ك
 .في طباعة االمتحاف مما أدل إلى تداخؿ الكممات

%( رقـ الطالب، 91.7( كرقة )11) رقـ الطالب: كضعت -5
%( مف رقـ الطالب كالذم يمثؿ ىكية 8.3بينما خمت كرقة )

 .الطالب بالجامعة كضركرم إلدخاؿ عالمتو النيائية
%( 91.7كرقة ) (11اإلشارة إلى انتياء االمتحاف: كانت ) -6

%( مف 8.3فييا إشارة إلى انتياء االمتحاف، بينما خمت كرقة )
 .ذلؾ
 المساؽ%( رقـ 83.33)( أكراؽ 10) ـ المساؽ: كضعتػػػرق -7
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 .%( مف رقـ المساؽ16.67بينما خمت كرقتيف )
%( ترقيـ 83.33أكراؽ ) 10االمتحاف: كضعت  عدد أكراؽ -8

%( مف رقـ 16.67) لصفحات االمتحاف، بينما خمت كرقتيف
الصفحة كالذم يعتبر ضركرم لتمكف الطالب مف معرفة 

القات الدكلية التسمسؿ الصحيح ألكراؽ االمتحاف مثؿ كرقة الع
 .كرقة مبادئ عمـ االجتماعك 
التنسيؽ العاـ لمكرقة: كيقصد فييا مراعاة اليكامش،  -9

( أكراؽ 10سئمة حيث كانت )كالمسافات بيف السطكر، كبيف األ
%( 16.67%( تنسيقيا العاـ جيد، بينما خمت كرقتيف )83.33)

مف ذلؾ كلكحظ ببعض أكراؽ االمتحانات عدـ ضبط النص 
أحيانان كترتيب فقرات األسئمة مف صفحة ألخرل مثؿ كرقة 
امتحاف التربية الرياضية كاإلسعافات األكلية ككذلؾ كرقة امتحاف 

اف بالكامؿ المكتبة كطرؽ البحث حيث لكحظ تظميؿ نص االمتح
بالمكف السكني كىذا يؤدم في غالب األحياف إلى عدـ التركيز 

رىاؽ الطالب  .كا 
اسـ الكمية كاسـ القسـ: كضعت كرقة كاحدة فقط اسـ  -10

( كرقة مف ذلؾ 11%( بينما خمت )8.33الكمية كاسـ القسـ )
%( كذلؾ لخمك تركيسة الجامعة لالمتحانات المعتمدة 91.67)

 .مف ىذه العناصرمف دائرة الجكدة 
 تعميمات اإلجابة عف األسئمة: كضعت كرقة كاحدة فقط  -11

( كرقة 11%( بينما خمت )8.33تعميمات اإلجابة عف األسئمة )
%( مع أف تعميمات اإلجابة عف األسئمة 91.67مف ذلؾ )

تسيؿ عمى الطمبة تحديد المطمكب بدقة مف كؿ سؤاؿ مف أسئمة 
 .االمتحاف

 :مالحظات أخرل
كعت األخطاء ما بيف إمالئية كنحكية، كقد انحصرت تن -

األخطاء في بعض عالمات الترقيـ كاليمزات، الخطأ في نظـ 
 .الكالـ، حركؼ الجر كضبط أكاخر الكممات

كما الحظ الباحث تكرار نفس الفعؿ في معظـ أسئمة الكرقة  -
)عدد عدد.... اذكر اذكر اذكر..... كضح كضح بالتفصيؿ 

دث ذلؾ في معظـ األكراؽ االمتحانية، حيث كضح....( كقد ح
كرر المعمـ بعض األفعاؿ كلـ يستخدـ أفعاال أخرل تقيس نفس 

 .المستكل المعرفي
نتيجة السؤاؿ الثاني: "ما مدل تمثيؿ أنكاع أسئمة االختبارات 
 النيائية لمتطمبات الجامعة اإلجبارية كاالختيارية في جامعة

 ؟فمسطيف التقنية )مقالي، مكضكعي(
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ استخراج التكرارات كالنسب 
المئكية لمدل تمثيؿ أنكاع أسئمة االختبارات النيائية لممكاد 

( 4الثقافية )مقالي، مكضكعي( عينة الدراسة، كالجدكؿ رقـ )
 .يكضح ذلؾ

 النهائية لممواد الثقافية )مقالي، موضوعي( عينة الدراسةاستخراج التكرارات والنسب المئوية لمدى تمثيل أنواع أسئمة االختبارات . 4جدول 
 
 الرقم

 
 االمتحان

 موضوعي مقالي
 النسبة المئوية عدد األسئمة النسبة المئوية عدد األسئمة

 % 84 21 % 16 4 المغة العبرية 1
 % 62.5 10 % 38.5 6 التربية الرياضية كاإلسعافات األكلية 2
 % 84 42 % 16 8 الفقو 3
 % 66.7 12 % 33.3 6 الديمقراطية كاالنتخابات 4
 %76.1 16 % 23.9 6 الحركة األسيرة 5
 % 66.7 20 % 33.3 10 تنشئة األسرة 6
 % 53.6 15 % 46.4 13 مدخؿ لعمـ النفس 7
 % 66.7 30 % 33.3 15 حدائؽ منزلية 8
 % 83.3 20 % 16.7 4 المكتبة كطرؽ البحث 9
 % 68.4 13 % 31.6 6 عمـ االجتماع 10
 % 65 13 % 35 7 عالقات دكلية 11
 % 55.6 20 % 44.4 15 ميارات االتصاؿ 12

 % 72.3 230 %27.7 102 المجمكع
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 عف امتحاف( 12) كعددىا االمتحانية األكراؽ نتائج أسفرت
 بنسبة مقالية منيا سؤاؿ( 102) كانت سؤاؿ،( 332) كجكد

 كفيما%( 72.3) بنسبة مكضكعي سؤاؿ( 230)ك ،%(27.7)
 :بذلؾ تفصيؿ يمي
 :المقالية األسئمة -1
 .امتحاف كرقة ألم% 100 بنسبة المقالية األسئمة تحظ   لـ -
 يكجد ال: بالمكضكعية مقارنة المقالية األسئمة نسبة ارتفعت -
 المكضكعية األسئمة مف أكبر المقالية األسئمة نسبة فييا كرقة أم

 الػ في أكثر المكضكعية األسئمة نسبة كانت الغالب في حيث
 .امتحاف كرقة( 12)
 المقالية األسئمة نسبة فييا كانت امتحاف كرقة أم يكجد ال -

 .المكضكعية األسئمة نسبة ضعؼ
 في كذلؾ: المكضكعية كاألسئمة المقالية األسئمة نسبة تساكت -

%( 46.4) مقالي" تمثؿ النفس لعمـ مدخؿ ىما كرقتيف أسئمة
 مقالي" تمثؿ االتصاؿ ياراتكم ،%("53.6) كمكضكعي

 متساكية نتيجة يعطي مما%( " 55.6) كمكضكعي%( 44.4)
 .تقريبان 

 كذلؾ: المكضكعية باألسئمة مقارنة المقالية األسئمة نسبة تدنت -
 عمى االمتحاف احتكل حيث العبرية المغة كىي أكراؽ( 4) في
 ،%(84) مكضكعي سؤاؿ( 21)ك مقالي%( 16) أسئمة( 4)

%( 16) مقالي أسئمة 8 عمى االمتحاف احتكل حيث الفقو
 البحث كطرؽ كالمكتبة%( 84) بنسبة مكضكعي سؤاؿ( 42)ك

 سؤاؿ( 20)ك%( 16.7) مقالية أسئمة( 4) عمى احتكل كالذم
( 6) عمى احتكل كالذم األسيرة الحركة ،%(83.3) مكضكعي

 مكضكعي سؤاؿ( 16) كعمى%(  23.9) بنسبة مقالية أسئمة
 (.%76.1) بنسبة

 .المقالية األسئمة مف كرقة أم تخؿ لـ -
 :المكضكعية األسئمة -2
 كرقة ألم% 100 بنسبة المكضكعية األسئمة تحظ   لـ -

 .امتحاف
  في كذلؾ: بالمقالية مقارنة المكضكعية ةػػاألسئم ةػػػػنسب تػػػارتفع -

( 21) عمى االمتحاف احتكل حيث العبرية المغة كىي أكراؽ( 4)
 الفقو مقالي،%( 16) أسئمة( 4)ك%( 84) مكضكعي سؤاؿ
%( 84) مكضكعي سؤاؿ( 42) عمى االمتحاف احتكل حيث
 احتكل كالذم البحث كطرؽ المكتبة ،%(16) مقالي أسئمة( 8)ك

 مقالية أسئمة( 4)ك%( 83.3) مكضكعي سؤاؿ( 20) عمى
 سؤاؿ( 16) عمى احتكل كالذم األسيرة كالحركة ،%(16.7)

 بنسبة مقالية أسئمة( 6)ك%( 76.1) بنسبة مكضكعي
(23.9%.) 
: المقالية األسئمة نسبة ضعؼ المكضكعية األسئمة نسبة كانت -

 بمغ حيث األكلية كاإلسعافات الرياضة كىي أكراؽ( 6) في كذلؾ
 األسئمة كعدد%( 62.5) أسئمة( 10) المكضكعية األسئمة عدد

 حيث كاالنتخابات الديمقراطية ،%(38.5) أسئمة( 6) المقالية
 كعدد%( 66.7) سؤاؿ( 12) المكضكعية األسئمة عدد غبم

 بمغ حيث األسرة تنشئة ،%(33.3) أسئمة( 6) المقالية األسئمة
 األسئمة كعدد%( 66.7) سؤاؿ( 20) المكضكعية األسئمة عدد

 عدد بمغ حيث منزلية حدائؽ ،%(33.3) أسئمة( 10) المقالية
 ئمةاألس كعدد%( 66.7) سؤاؿ( 30) المكضكعية األسئمة
 عدد بمغ حيث االجتماع عمـ ،%(33.3) سؤاؿ( 15) المقالية
 األسئمة كعدد%( 68.4) سؤاؿ( 13) المكضكعية األسئمة
 عدد بمغ حيث دكلية عالقات ،%(31.6) أسئمة( 6) المقالية
 المقالية األسئمة كعدد%( 65) سؤاؿ( 13) المكضكعية األسئمة

 (.%35) أسئمة 7
: تقريبان  المقالية كاألسئمة كعيةالمكض األسئمة نسبة تساكت -

 مكضكعي" تمثؿ النفس لعمـ مدخؿ ىما كرقتيف أسئمة في كذلؾ
 تمثؿ االتصاؿ كميارات ،%("46.4) كمقالي%( 53.6)
 نتيجة يعطي مما%( " 44.4) كمقالي%( 55.6) مكضكعي"

 .تقريبان  متساكية
 ال: المقالية باألسئمة مقارنة المكضكعية األسئمة نسبة تدنت -

 مقارنة متدنية المكضكعية األسئمة نسبة فييا كرقة أم تكجد
 .المقالي باألسئمة

 .المكضكعية األسئمة مف كرقة أم تخؿ لـ -
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 :تعقيب
 كنفس كالخطأ الصكاب أسئمة عمى االمتحانات بعض اشتممت -

 مثمما الفراغ أكمؿ االمتحاف بنفس آخر سؤاؿ في كانت المعمكمة
 (:3) الكرقة في كرد
 كانت االمتحاف كبنفس. الشراكة تبطؿ الشريكيف أحد مات إف

 اإلجابة فتككف ،.......بػ الككالة تبطؿ: تقكؿ الفراغ أكمؿ عبارة
 .الشريكيف أحد مكت ىي
 كامالن  الدراسي لممقرر شاممة غير كانت االمتحانات بعض -

 .الباحث عمـ حدكد حسب
 تربكيةال المكاد بعض أكراؽ في المقالية األسئمة نسبة كانت -

 كبعض النفس، لعمـ مدخؿ األسرة، كبناء األطفاؿ تنشئة مثؿ
 الحدائؽ مثؿ كاالختيارية االتصاؿ ميارات مثؿ اإلجبارية المكاد

 لـ حيث كمنطقي طبيعي التكزيع ىذا بأف العمـ مع المنزلية
 بالنسبة أشكاليا بمختمؼ المكضكعية األسئمة نسبة تتجاكز
 .الكمي العالمات مكعمج نسبة مف%( 35) عف لممقالية

 كىذا االمتحانات بعض في المكضكعية األسئمة نسبة زادت -
 جميع عمى األسئمة تكزيع يتـ أف الطبيعي مف ألف منطقي غير

 الطمبة، لجميع الفردية الفركؽ مراعاة يتـ لكي الدراسي المحتكل
 حيث المكاد ىذه محتكل إلى المكضكعية األسئمة سيادة كترجح

 .المقاؿ بطريقة رىااختبا يصمح ال
  بصياغتيا الخاصة الشركط ضػػبع اتػػاالمتحان بعض افتقدت -

 :مثؿ
 إلى تفتقر بالطكؿ، متناسبة غير العبارات بعض جاءت -

 .الدراسي المقرر مف حرفيان  ُأِخذت المغكم، التناسؽ
 يكحي لفظان  تضمنت المكضكعية باألسئمة عبارات ىناؾ -

 .باإلجابة
 متساكية غير الفراغات مف عدد تحتكم اراتياعب التكممة كانت -

 كليست اليامشية المعمكمات تختبر األحياف، بعض في بالطكؿ
 بالنص أخذت العبارات مف كثير أف إلى باإلضافة األساسية،

 .الدراسي المقرر مف
 مف مزيد إلى تحتاج التي الغامضة األسئمة بعض ىناؾ كانت -

 (:6) الكرقة في كرد ما ذلؾ أمثمة كمف كالتحديد الكضكح
 كأنكاعيا تعريفيا) السمكؾ تعديؿ في التعزيز استراتيجية كضح
 (التكضيح مع

 بدقة يحدد لـ السؤاؿ ىذا أف -نظره كجية مف – الباحث كيرل
 .المطمكبة االستجابة

 المتضمنة التعميمية األىداؼ مستكيات ما: "الثالث السؤاؿ نتيجة
 اإلجبارية الجامعة مباتلمتط النيائية االختبارات أسئمة في

 ؟(خضكرم) التقنية فمسطيف جامعة في كاالختيارية
 كالنسب التكرارات استخراج تـ فقد السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة
 الدراسة، عينة الثقافية لممكاد النيائية االختبارات ألسئمة المئكية
 .ذلؾ يكضح( 5) رقـ كالجدكؿ

 5 جدول
 لمتكرارات المئوية النسب حسب تنازلياً  مرتبة الدراسة، عينة الثقافية لممواد النهائية ختباراتاال ألسئمة المئوية والنسب التكرارات

 الترتيب النسبة المئوية التكرار مستوى السؤال حسب هرم بموم
 1 % 73.8 249 معرفة

 2 % 23 73 فيـ كاستيعاب
 3 % 1.6 5 تطبيؽ
 3 % 1.6 5 تحميؿ
 5 - - تركيب
 5 - - تقكيـ

  % 100 332 جمكعالم
 المتضمنة التعميمية األىداؼ مستكيات ما: الرابع السؤاؿ نتيجة
 الجامعة لمتطمبات النيائية االختبارات مف اختبار كؿ في

 ؟(خضكرم) التقنية فمسطيف جامعة في كاالختيارية اإلجبارية

 التكرارات استخراج تـ فقد السؤاؿ ىذا عف كلإلجابة      
 لممكاد النيائية االختبارات مف اختبار كؿ سئمةأل المئكية كالنسب
 .ذلؾ يكضح( 6) رقـ كالجدكؿ الدراسة، عينة الثقافية
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 6 جدول
 الدراسة عينة الثقافية لممواد النهائية االختبارات من اختبار كل ألسئمة المئوية والنسب التكرارات

فهم  معرفة  
 واستيعاب

 المجموع تقويم تركيب تحميل تطبيق

 25 - - - 2 5 18 التكرار لمغة العبريةا 1
 %100 - - - %8 %20 %72 النسبة

التربية  2
الرياضية 
كاإلسعافات 

 األكلية

 16 - - 1 - 3 12 التكرار
 %100   %6.30 - %18.70 %75 النسبة

 50 - - - - 8 42 التكرار الفقو 3
 %100 - - - - %16 %84 النسبة

الديمقراطية  4
 اتكاالنتخاب

 18 - - - - 6 12 التكرار
 %100     %33.30 %66.70 النسبة

الحركة  5
 األسيرة

 21 - - - 1 4 16 التكرار
 %100 - - - %4.80 %23.80 %71.40 النسبة

 30 - - - - 6 24 التكرار تنشئة األسرة 6
 %100 - - - - %20 %80 النسبة

مدخؿ لعمـ  7
 النفس

 28 - - - - 12 16 التكرار
 %100     %42.90 %57.10 النسبة

 45 - - 1 - 5 39 التكرار حدائؽ منزلية 8
 %100 - - %2.20 - %11.10 %86.70 النسبة

المكتبة  9
كطرؽ 
 البحث

 24 - - - - 3 21 التكرار
 %100 - - - - %12.50 %87.50 النسبة

عمـ  10
 االجتماع

 19 - - 2 - - 17 التكرار
 %100   %10.50 - - %89.50 النسبة

عالقات  11
 دكلية

 20 - - - - 3 17 التكرار
 %100 - - - - %15 %85 النسبة

ميارات  12
 االتصاؿ

 36 - - 1 2 18 15 التكرار
 %100   %2.80 %5.50 %50 %41.70 النسبة

 عف كبير بفارؽ - األكؿ الترتيب المعرفة مستكل احتؿ       
 تقيس التي األسئمة عدد بمغ حيث -فيةالمعر  المستكيات مف غيره
 مستكل جاء ثـ ،%(73.8) بنسبة سؤاالن ( 249) المستكل ىذا
 سؤاالن ( 73) بو عنى إذ الثاني، الترتيب في كاالستيعاب الفيـ
 لكؿ اىتـ فقد كالتحميؿ التطبيؽ مستكل أما%(. 23) بنسبة
 الثالث الترتيب في منيما ككؿ%( 1.6) بنسبة أسئمة( 5) منيما

 المعرفية المستكيات تقيس أسئمة مف األكراؽ خمت بينما. كاألخير
 (.كالتقكيـ التركيب) األخرل
 :النتائج تمؾ تفصيؿ يمي كفيما     

  :المعرفة مستكل -1
 الػ أسئمة في كذلؾ% 100 بنسبة المعرفة مستكل حظي      

 التي األسئمة مجمكع مف% 73.8 تمثؿ) امتحانيو كرقة( 12)
 ،%(72) العبرية المغة) ىي األكراؽ كانت(. مستكلال ىذا تقيس
 ،%(84) الفقو ،%(75) األكلية كاإلسعافات الرياضية التربية

 األسيرة الحركة ،%(66.7) كاالنتخابات الديمقراطية
 النفس لعمـ مدخؿ ،%(80) األسرة تنشئة ،%(71.4)
 البحث كطرؽ المكتبة ،%( 86.7) منزلية حدائؽ ،%(57.1)
%( 85) دكلية عالقات ،%(89.5) االجتماع مـع ،%(87.5)
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 المعرفة مستكل احتفظ حيث ،%(41.7) االتصاؿ كميارات
 إجراء تـ التي االمتحانية األكراؽ معظـ في نسبتو بارتفاع
 .عمييا الدراسة
 أمران  المكاد بعض في المعرفة مستكل نسبة ارتفاع يعتبر قد     
 غير يبدك قد األمر ىذا أف إال – ما حد إلى - كمقبكالن  منطقيان 
 مف المكاد تمؾ طبيعة تتطمبو لما أخرل مكاد في كاف إذا منطقي
 .العميا المعرفية بالمستكيات االىتماـ ضركرة

 كاالستيعاب الفيـ مستكل -2
 بمغ كقد الثاني الترتيب كاالستيعاب الفيـ مستكل احتؿ      
 مف%( 23) بنسبة سؤاؿ( 73) بو اىتمت التي األسئمة عدد

 .سئمةاأل مجمكع
 كمدخؿ%( 50) االتصاؿ ميارات امتحاف حظي حيث      
 عمـ امتحاف يحظى لـ فيما النسب أعمى%( 42.9) النفس عمـ

 .كاالستيعاب الفيـ مستكل ضمف سؤاؿ بأم%( 0) االجتماع
  التحميؿ كمستكل التطبيؽ مستكل -3

 كاألخير الثالث الترتيب كالتحميؿ التطبيؽ مستكيا احتؿ       
( 5) االمتحانية األكراؽ في منيما لكؿ األسئمة عدد بمغ كقد

 (.%1.6) بنسبة منيما لكؿ أسئمة
 التطبيؽ مستكل العبرية المغة امتحاف حظي حيث       

 التحميؿ مستكل) األكلية كاإلسعافات الرياضية التربية ،%(8)
 حدائؽ ،%(4.8 التطبيؽ مستكل) األسيرة الحركة ،%(6.3
 التحميؿ مستكل) االجتماع عمـ ،%(2.2 التحميؿ مستكل) منزلية
 كمستكل% 5.5 التطبيؽ مستكل) االتصاؿ كميارات ،%(10.5
 كالديمقراطية الفقو مف كؿ يحظ كلـ ،(%2.8) التحميؿ

 كطرؽ المكتبة النفس، لعمـ كمدخؿ األسرة، تنشئة كاالنتخابات،
 التطبيؽ مستكيا ضمف سؤاؿ بأم الدكلية كالعالقات البحث

 .كالتحميؿ
 :تعقيب

  المعرفة مستكل تقيس التي األسئمة نسبة ارتفاع الباحث زكيع -
  تقيس التي األسئمة كضع سيكلة إلى المستكيات مف بغيره مقارنة

ل كلػػػالمست ذاػػى   المناخ عمى كاالستظيار الحفظ ثقافة رةػسيط ىػػػكا 

 عمى كاالعتماد التدريس طرائؽ جمكد إلى باإلضافة التعميمي
 بمعمكمات الطالب ذىافأ بحشك كاالىتماـ النظرم الجانب
 لدل كاالبتكار القدرة عمى يقضي مما ينسكىا ما سرعاف
 .الطالب

 التي األسئمة نسبة في ممحكظ انعداـ ىناؾ أف إلى إضافة -
 التدريس كطرائؽ المحتكل يعكس مما كالتركيب التقكيـ تقيس
 .التطبيقي الجانب كتيمؿ النظرم الجانب عمى تركز التي

 كنتائج تتفؽ الحالية الدراسة نتائج أف إلى الباحث كيشير     
 عمى االمتحانات تركيز أكدت التي السابقة الدراسات معظـ
 مف كخمكىا الدنيا، المعرفية المستكيات تقيس التي األسئمة
 انخفاض أك العميا، المعرفية بالمستكيات تيتـ التي األسئمة
 .ممحكظ بشكؿ نسبتيا
 عمى ركزت حيث[ 36] ؾمال دراسة: الدراسات ىذه كمف      
 األبرز ىك التطبيؽ كاف حيث معيا كاختمفت المعرفي المجاؿ

 عمى ركزت حيث[ 37] العنبكي كدراسة بو االىتماـ حيث مف
 ألف بالتطبيؽ معيا كاختمفت كاالستيعاب كالفيـ التذكر مستكيات
 بأف[ 38] دركزة مع اتفقت كما الكبرل بالنسبة يحظ لـ التطبيؽ
 التكالي عمى كيميو النسب أعمى( التذكر) معرفةال مستكل حظي
 التركيب أما فالتطبيؽ كالتحميؿ الفيـ مستكل داللة ذات كبفرؽ
. المستكل بيذا امتحاف أم يحظ لـ بأف معو فاختمفت كالتقكيـ
 األسئمة اىتمت حيث[ 11] المنعـ عبد دراسة مع اتفقت

 تمتاح إذ العميا المستكيات حساب عمى الدنيا بالمستكيات
 دراسة مع كاتفقت. الصدارة التذكر مستكل تقيس الذم األسئمة
 تنمي بطريقة يدرسكف زالكا ما حيث[ 40] كفارمر لكانج

 مف أكثر كالتطبيؽ كالفيـ كالتذكر التفكير مف الدنيا المستكيات
 دراسة مع أيضا اتفقت كما. كالتقكيـ كالتركيب العميا المستكيات

 مف األىداؼ حكؿ األسئمة تركز حيث[ 41] كصباح بركات
 التي األسئمة كبمغت كالمعرفة التذكر خاصة الدنيا المستكيات

 سعيد دراسة مع كاتفقت. األسئمة مجمؿ مف%( 81) تقيسو
 كىك الحفظ تقيس األسئمة مف%( 84) أف حيث السعيد محمد
 .معرفي مستكل ىأدن
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 مع الدراسة ىذه اختمفت أنيا إلى أيضا الباحث كيؤكد       
 األسئمة مف%( 31.1) أف كجد حيث[ 39] أالبيك  إجايا راسةد

 الفيـ مستكل عمى كانت%( 56.9)ك التذكر مستكل عمى كانت
 التحميؿ عمى كاف%( 4.8)ك التطبيؽ عمى كاف%( 40)ك
. التقكيـ مستكل عمى%( 2.8)ك التركيب مستكل عمى%( 4)ك

 أف إلى أشارت حيث[ 8] كفايسنت كارلز دراسة مع اختمفت كما
 ثـ التطبيؽ مستكل ىك لبمـك العقمي المجاؿ مستكيات أكثر

 الحسابات ىك استخداما العمـ عمميات كأكثر التحميؿ مستكل
. الباحث دراسة مع يختمؼ كىذا كالتنبؤ كاالستدالؿ الكيميائية
 فكانت التحميؿ بمستكل[ 11] المنعـ عبد دراسة مع كاختمفت

 كردت حيث الباحث ةدراس عكس عمى باالمتحانات كاردة غير
 السعيد محمد سعيد دراسة مع أيضان  كاختمفت%(. 6.1) بنسبة
 كانت التي المكضكعية األسئمة عمى المقالية األسئمة تفكؽ مف

 .األسئمة أغمب مكضكعية عدـ إلى يشير مما%( 24) نسبتيا
 . التوصيات6

 يكصي االمتحانات تحميؿ نتائج عنو أسفرت ما ضكء في     
 :يمي بما الباحث

 التقنية فمسطيف جامعة في االمتحانات أسئمة اشتماؿ ضركرة -
 اإلجبارية الجامعة لمتطمبات مختمفة مستكيات مف أسئمة عمى

 كالفيـ التذكر مستكل عمى تركيزىا أك اقتصارىا كعدـ كاالختيارية
 .الطمبة بيف الفردية الفركؽ لمراعاة فقط كاالستيعاب

 كنكعية االختبارات نكعية لتطكير السميمة األسس كضع -
 .كنكعان  كمان  األسئمة

 االمتحاف تدقيؽ خالليا مف ليتـ االمتحانات لجاف تفعيؿ -
 .كالمغكية كالعممية الفنية األخطاء مف خاليان  ليككف

 كؿ لتكصيؼ كفقان  تدريسيا يتـ التي المقررات محتكل مراجعة - 
 .مساؽ لكؿ المستيدفة المخرجات االمتحانات تحقؽ حتى مقرر

 تقيس ألنيا المكضكعية ىي كما المقالية باألسئمة االىتماـ -
 الغش عكامؿ فييا كتنخفض الطالب لدل التعبيرية القدرة

 أداء عمى لمحكـ صادقا معيارا تمثؿ فيي كبالتالي كالتخميف
 .المتعمـ

 الجكدة دائرة يتبع الجامعة، في االمتحانات لتقكيـ مركز إنشاء -
 إعداد في القصكر أكجو عمى تعرؼال ميمتو كتككف كالنكعية،

 .كتطكيرىا االمتحانات
 يتـ التدريس، ىيئة ألعضاء عمؿ ككرش تدريبية دكرات عقد -

 ككضع التعميمية األىداؼ صياغة في مياراتيـ تطكير فييا
 .الجيد االختبار لبناء ليا تبعان  األسئمة

 معرفية مستكيات لتقيس األسئمة بتنكيع المدرسيف اىتماـ زيادة -
 .قياسيا المراد العميا كاألىداؼ الدنيا األىداؼ بيف متفاكتة

 كمية كؿ في سنكيا االختبارات نتائج تحميؿ عممية إعطاء -
 في كالتعمـ التعميـ عممية تطكير خطة في كتضمينيا أكبر أىمية
 .الجامعة ىذه

 المراجع
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THE EXTENT TO WHICH FINAL EXAM 

PAPERS AT PALESTINE TECHNICAL 

UNIVERSITY ACHIEVE THE 

EDUCATIONAL OBJECTIVES OF BLOOM 

TAXONOMY IN LIGHT OF CRITERIA OF A 

GOOD EXAM PAPER 

MAJDI JAYOUSI 

Department of Technological Education 

Palestine Technical University- Tulkarm 

ABSTRACT_ This study aimed to examine to which extent the final exam questions at Palestine 

Technical University achieve the cognitive objectives at the different levels of Bloom Taxonomy in 

light of the criteria of a good exam paper. The researcher analyzed a group of final exam papers 

for both compulsory and elective courses in the second academic year, 2015/2016. The number of 

these papers amounted to 12, and the analysis was carried out in light of the special standards of 

a good exam paper regarding format and content. The study reached the following findings: The 

exam papers included 332 main questions, The questions focused on the cognitive domain at 

lowest level, The cognitive level (recall) came in the first place (249 questions, 73.8%), the 

comprehension level came second (73 questions, 23%, while the analysis and application levels 

came third (5 questions, 1.6%) for each, The exam papers didn't have questions to measure the 

highest levels of synthesis and evaluation, Objective questions occupied a high position (230 

questions, 72.3%) while the percentage of subjective questions was low(102 questions, 27.7%). In 

light of these results, the researcher recommended establishing a center, reporting to the 

Department of Quality and Assurance, for evaluating exams. The task of this center is to identify 

the shortcomings of exam papers and hold training courses and workshops to help the teaching 

staff boost their skills in formulating the educational objectives. 

KEYWORDS: Exam papers, University Education, educational objectives, Bloom Taxonomy. 
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