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ملخص البحث:
تحليل  ال��ى  الحالي  البحث  يهدف 
االخت�صا�ص  للمواد  االمتحانية  اال�صئلة 
جاالجر  ت�صنيف  وف��ق  الفيزياء  لق�صم 
واآ�صنر وللمراحل الدرا�صية االربعة الدور 
 ،2014-2015 الدرا�صي  للعام  االول 
اال�صئلة  ان  ال���ى  ال��درا���ص��ة  وت��و���ص��ل��ت 
االربعة  الدرا�صية  للمراحل  االمتحانية 
قد ركزت على التفكير المعرفي بالدرجة 
ثم  ال��ت��ق��ارب��ي  التفكير  يليه  ث��م  االول���ى 
التقويمي  التفكير  اما  التباعدي  التفكير 
ا�صتنتجت  ج���دًا،  قليلة  ن�صبته  فكانت 
االمتحانية  اال�صئلة  وا�صعي  ان  الباحثة 
التفكير  النهائية ركزوا ب�صكل كبير على 
ال��م��ع��رف��ي ول���م ي���راع���وا ال��م��وازن��ة بين 
جاالجر  لت�صنيف  المعرفية  الم�صتويات 

.Gallager & Aschner واآ�صنر



190

تحليل االسئلة االمتحانية لقسم الفيزياء في ضوء تصنيف جاالجر وآشنر القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

الفصل االول

مشكلة البحث
التربويين  تجابه  التي  الم�صكالت  من  وتقويمها  وتحليلها  اال�صئلة  بناء  ان 
والمدر�صين والمتخ�ص�صين بالمناهج وطرائق التدري�ص وذلك للحاجة الما�صة في 
ا�صتخدامها في المجاالت العلمية والتطبيقية والتقويمية، ونظرًا الأهمية االمتحانات 
التي يجريها المدر�صون والمدر�صات في مختلف المواد الدرا�صية باعتبارها اإحدى 
اإليها في مختلف المراحل الدرا�صية،  و�صائل التقويم التي تلجاأ الهيئات التدري�صية 
االأداة  لكونها  وتحليلها  تقويمها  اجل  من  الباحثين  اهتمام  المو�صوع  هذا  نال  فقد 
لك�صف مدى نجاح  ادوات  المعتمدة  االختبارات  والأن  التقويم،  االأ�صا�صية في عملية 
التعليم في تحقيق اأهدافه وانه يرتبط على نحو وثيق باأهداف التعليم لتف�صير مدى 
تمكن النظام التربوي من تحقيق اهدافه من خالل قيا�ص مدى ما تحقق من االأهداف 
للمحتوى التعليمي المقرر على الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ولما كان االمر 
الدول  حاولت  فقد  بذلك،  القيام  على  والقدرة  ا�صئلة  �صياغة  ذلك  النجاز  يتطلب 
المتقدمة في هذا الم�صمار من تجاوزها نوعًا ما من خالل قيام المتخ�ص�صين ببناء 
اأ�صاليب  االختبارات الخا�صة بها. والعمل الدوؤوب المتوا�صل على تطويرها وتطوير 
قيا�صها، اما الدول النامية ومنها الدول العربية فقد حذت حذو هذه الدول من خالل 
اعتمادهم على خبراتهم ونتاجاتهم ومحاولة تجريبها ميدانيًا. ولالأ�صئلة دور مهم 
في فن التدري�ص فهي ا�صبه بالقوة الدافعة للدر�ص في�صير ويتحرك في اتجاه اهدافه، 
اإذ يرى  الدرا�صة  المدر�ص وجودة طريقته وو�صوح منهجه في  لمهارة  وهي مقيا�ص 
بع�ص المربين اأن المدر�ص الماهر هو الذي يح�صن فن اال�صئلة. )ابراهيم، 1985، 
الن�صيط  التفكير  ممار�صة  على  الطلبة  تعين  التي  المهمة  العوامل  من  وان   .)428
التفكير  تحفيز  في  دورًا  الجيدة  اال�صئلة  توؤدي  وان  لهم  تقدم  التي  اال�صئلة  نوع  هو 
وا�صتمراريته وانتاجيته وبخالفه فاأن اال�صئلة ال�صعيفة تعيق التفكير وتعطله.)�صند، 
1985، 3(، ومن هنا تبرز م�صكلة البحث الحالي على انها م�صكلة ا�صا�صية في مجال 
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الفروق الفردية متمثلة في ا�صئلة ت�صتوعب المجال الذي اعدت من اجله وهذه عملية 
تحتاج الى الكثير من الدرا�صة والتحليل لبيان الطريق في فهم الفروق الفردية بين 
الطلبة، ومن خالل اطالع الباحثة على العديد من البحوث والدرا�صات التي اجريت 
على اال�صئلة التعليمية الحظت ان اغلب اال�صئلة تقع في المجال المعرفي وفي ادنى 

م�صتوياته )م�صتوى التذكر( وتهمل الم�صتويات التعليمية االخرى.
الفيزياء  لق�صم  االمتحانية  اال�صئلة  تحليل  في  الباحثة  رغبة  كانت  هنا  ومن 
وفق ت�صنيف جاالجر وا�صنر ا�صهامًا منها في تحليل تلك اال�صئلة وتطويرها لتحقق 

االهداف والغايات المن�صودة منها. 
اهمية البحث 

تهتم الدول بالتربية النها تعد روح الحياة ولها دور مهم وا�صا�صي في بناء الفرد 
والتربية  واالجتماعية،  الوجدانية  والعقلية  الج�صمية  في جوانبه  �صاماًل  نموًا  ونموه 
عملية ت�صكيل االفراد واعدادهم في المجتمع وهي لم تقت�صر على مرحلة دون اخرى 
الى  المهد  من  حياته  طوال  االن�صان  نمو  تواكب  عملية  هي  بل  زمنية  مدة  على  وال 
تمامًا  يعلم  التعليم  مجال  في  عمل  من  كل  وان   ،)21  ،1982 )�صليمان،  اللحد. 
اأثر االمتحانات في الطلبة فهي على اقل تقدير تدفعهم اإلى اال�صتذكار واال�صتعداد 
يدر�صه  ما  االختبارات  تحدد  ما  وكثيرًا  قوية  دافعية  وظيفة  لها  ان  اأي  لالمتحان، 
الطلبة وماذا يدر�صون واذا كانت االختبارات مو�صوعة على نحو جيد فاأنها ت�صبح 
و�صيلة مهمة الطالع الطالب على نواحي القوة وال�صعف في معلوماته وبذلك فاإنها 
تدفعه نحو مزيد من التح�صيل الجيد، اما االختبارات ال�صيئة التي لم ت�صمم على 
نحو �صليم، فانها يمكن ان تكون اداة لتثبيط الهمم وتوجيه التعلم توجيهًا خطاأً. واذا 
تكرر هذا االأمر في حياة الطالب فقد ت�صرفه عن الدرا�صة. وتجعل خبرة االمتحان 
 ،2005 عالم،  عمومًا.)ابو  والتعليم  للمدر�صة  والكراهية  باالإحباط  محفوفًا  امرًا 
الن�صيط  التفكير  ممار�صة  على  الطلبة  تعين  التي  المهمة  العوامل  من  وان   ،)132
التفكير  تحفيز  في  دورًا  الجيدة  اال�صئلة  توؤدي  وان  لهم  تقدم  التي  اال�صئلة  نوع  هو 
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وا�صتمراريته وانتاجيته وبخالفه فاأن اال�صئلة ال�صعيفة تعيق التفكير وتعطله. )�صند، 
بال�صرورة  وهو  التحليل  عن  الحديث  يعني  اال�صئلة  عن  الحديث  ان   ،)3  ،1985
حديث عن �صناعة القرار، ذلك ان ثمة عالقة وثيقة بينهما – لمن تاأمل ذلك- من 
ممار�صتنا الحياة اليومية وانتهاًء باالعمال المنهجية لذا فانه بغياب التحليل اليمكن 
نجاح العملية التعليمية.)لبد، 2009، 1(، ويوؤكد التربويون على اهمية التحليل في 
العملية التربوية، حيث انها العملية التي يتم خاللها تعديل م�صار تحقيق االهداف 
التعليمية او التاكيد عليها، والتي من خاللها ي�صتطيع كل من المعلم والمتعلم تلقي 
التغذية الراجعة للتعرف على نواحي الق�صور وال�صعف لدى كل منهما، وتلعب عملية 
التحليل دورًا مهمًا من خالل التاأثر والتاأثير بعنا�صر المناهج االخرى فمن خالله 
او  التعليمي  المحتوى  او  التعليمية  االه��داف  تغيير  او  تعديل  او  تح�صين  لنا  يت�صنى 
وتعد  والتعليم،  التعلم  عملية  في  المتبقية  التعليمية  واالن�صطة  اال�صاليب  او  الطرق 
اال�صئلة باأغرا�صها المتنوعة وبانواعها المتعددة المقالية منها والمو�صوعية من اهم 
مهارات  في  مبا�صر  ب�صكل  توؤثر  انها  كما  التحليل  في عملية  ت�صتخدم  التي  االدوات 
م�صتويات  بين  تقريبًا  تامًا  ارتباطًا  هناك  وكان  الطالب،  لدى  تنمو  التي  التفكير 
التفكير التي تظهر على اإجابات الطالب وبين اأنواع اال�صئلة التي يوجهها المدر�ص.
باأهتمام كبير ومتزايد من  157( لذلك حظيت اال�صئلة   ،1992 واآخرون،  )جابر 
لدن العاملين في حقول التربية، فقد بذلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
الكثير من الجهود فيما عقدته من لقاءات تربوية في هذا المجال كالموؤتمر العربي 
ال�صاد�ص الذي عقد في الجزائر عام 1964 الذي تناول نظم االمتحانات المدر�صية 
االمتحانات  انظمة  توجيه  حلقة  وكذلك  وتوجيههم،  الطلبة  تقويم  في  ودوره���ا 
عام  القاهرة  في  عقدت  التي  المختلفة  الدرا�صية  المراحل  في  ودوره��ا  المدر�صية 
بو�صع  واالهتمام  الحين  ذلك  ومنذ  المقدمة(،   ،1985 العربي،  )المركز   1970
اال�صئلة واعدادها يتزايد الن اال�صئلة تهدف الى التعرف على المعلومات التي يمتلكها 
لديهم،  ال�صعف  نواحي  ومعرفة  العلمية،  المادة  فهم  من  التاأكد  في  وتفيد  الطلبة 
وت�صنف اال�صئلة الى نوعين، يتمثل النوع االول في اال�صئلة مغلقة النهاية التي تتطلب 
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ويتمثل  المحددة،  اال�صئلة  احيانًا  عليها  ويطلق  محددة،  واحدة  اجابة  المتعلم  من 
النوع الثاني في اال�صئلة مفتوحة النهاية والتي ت�صاعد على تنمية التفكير والح�صول 
على اجابات متعددة من المتعلم حول مو�صوع معين ويطلق عليها اال�صئلة ال�صابرة 
)دروزة، 2000، 27(، اإن اإجراءات تنظيم االأ�صئلة واإعدادها و�صوغها ي�صهم في 
مما  ال�صفية،  لممار�صته  احترامه  وتزيد  نف�صه  للمدر�ص عن  اإيجابية  �صورة  تطوير 
تح�صين مخزونهم  في  ي�صهم  اإذ  الطالب،  لدى  التعلم  نتاجات  على  اإيجابًا  ينعك�ص 
وي�صهل عليهم مراجعة هذه المواد المخزونة، كما ي�صاعدهم على تنظيم المعارف 
تكيفهم  على  ي�صاعد  وهذا  وتذوقها،  وتمثلها  ا�صتيعابها  ي�صهل  بطريقة  والخبرات 
التعلم  عن  تدفعهم  التي  المنفرة  العوامل  من  ويقلل  ال�صفي،  الجو  اإليهم  ويحبب 
بين  م�صتمر  تفاعل  في  التعليمي  الموقف  والأن   )131  ،1992 واآخ��رون،  )قطامي 
المعلم والطالب وباقي عنا�صر المنظومة التعليمية ومنها عملية تقويم تعلم الطالب 
للمحتوى المعرفي تبرز اأهمية اأ�صئلة المعلم باعتبارها اأداة لتقويم هذا التعلم واإن 
المحتوى  واختالف  المتعلم  نمو  لمراحل  تبعًا  تختلف  االأ�صئلة  هذه  واأغرا�ص  اأنواع 
التعليمي، وباختالف كل خطوة من خطوات الدر�ص)عبد الرحيم، 1978، 9-11(، 
كما وان االأ�صئلة الجيدة ت�صاعد على تحقيق االأهداف التي حددها المعلم لطالبه، 
وانه كلما زاد تعمق المعلم بمادتِه زادت قدرتِه على كتابة وتوجيه اأ�صئلة جيدة ومتنوعة 
مما ينبغي اأن يرتبط تقويم تعلم الطالب بنوع االأ�صئلة التي ا�صتخدمها المعلم اأثناء 
عملية التعلم، اأي انه اإذا ا�صتخدم المعلم اأثناء التدري�ص اأ�صئلة ذات م�صتويات عليا، 
ينبغي اأن يوؤكد في تقويمه للمتعلم على هذا الجانب)جابر، 1982، 193(، والهمية 
عملية تحليل اال�صئلة االمتحانية ومن اجل االرتقاء بالعملية التعليمية ارتاأت الباحثة 
لت�صنيف  وفقًا  الدرا�صية  المراحل  ولجميع  الفيزياء  لق�صم  النهائية  اال�صئلة  تحليل 
واأ�صئلة  المعرفي،  التفكير  اأ�صئلة  وهي  االأربعة  المعرفية  بم�صتوياته  وا�صنر  جاالجر 
التفكير التقاربي، واأ�صئلة التفكير التباعدي، واأ�صئلة التفكير التقويمي، للك�صف عن 
وعلى  التعليمية،  المناهج  مفردات  وبتوازن  تغطي  االمتحانات  اأ�صئلة  كانت  اذا  ما 
الرغم من تاأكيد الموؤتمرات على اهمية االأ�صئلة االمتحانية، اال ان الباحثة ترى قلة 
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تطرق الدرا�صات والبحوث التي تناولت تحليل ا�صئلة االمتحانات وهذا ماوجه نظر 
الباحثة الى �صرورة اجراء هذه الدرا�صة من اجل االهمية التطبيقية: 

لال�صئلة   Gallager & Aschner م�صتويات  ت�صنيف  وفق  على  اال�صئلة  1 -  تحليل 
وبذلك فهي ا�صافة النواع الت�صانيف االخرى الم�صتخدمة في تحليل اال�صئلة.

قبل  من  االمتحانية  اال�صئلة  في  وال�صعف  القوة  نقاط  عن  الك�صف  على  2 -  العمل 
تدري�صيي وتدري�صيات ق�صم الفيزياء.

هدف البحث 
يهدف البحث الحالي الى تحليل اال�صئلة االمتحانية لمواد ق�صم الفيزياء على 

وفق ت�صنيف جاالجر وا�صنر. 
حدود البحث 

يتحدد البحث الحالي باالتي:- اال�صئلة االمتحانية النهائية للمواد االخت�صا�ص 
لق�صم الفيزياء للمراحل الدرا�صية االربعة في كلية التربية / جامعة القاد�صية للعام 

الدرا�صي 2015-2014 الدور االول.
تحديد المصطلحات

1 - التحليل: عرفه كل من:-
�صوء  في  وكميًا  منطقيًا  و�صفًا  الظاهر  المحتوى  الرحمن:” و�صف  وعبد  -  داوود 
عن  نقاًل   )175  ،1990 الرحمن،  وعبد  “)داوود  الم�صتخدمة  التحليل  وحدة 

)حبيتر و�صرغام �صامي، 2014(
-  غباري واخرون: »هو تجزئة ال�صيئ الى مكوناته اال�صا�صية وعنا�صره التي يتركب 

منها “ )غباري واخرون، 2011، 179(.
النواع  مراعاتها  لتحديد  الفيزياء  ق�صم  اأ�صئلة  تجزئة  عملية  االجرائي:-  التعريف 

 .Gallager & Aschner التفكير التي اعتمدت في �صوء ت�صنيف جاالجر وا�صنر
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2 - اال�سئلة:عرفها كل من:-
-  �صفير وحل�ص: “ال�صوؤال جملة ا�صتفهامية وجملة طلبية الى �صخ�ص معين او عدة 
ا�صخا�ص بهدف ا�صتجالء اجابة لفظية او الحث على توليد اال�صئلة ولفت االنتباه 

المر معين “.)�صفير وحل�ص داوود، 2009، 45(
في  وظائف  وت��وؤدي  وتعبيرية  عقلية  عمليات  تتطلب  »مثيرات  وعطية:  -  الها�صمي 
)الها�صمي  اخرى”.  جهة  من  ت�صاوؤالت  وتثير  جهة  من  التعليمية  العملية  انجاح 

وعطية، 2011، 291(
لدى  التح�صيل  م�صتوى  لقيا�ص  تعد  مثيرات  عن  عبارة  االجرائي:-  التعريف 

طلبة ق�صم الفيزياء في زمان ومكان محددين.
3 - االمتحان: عرفه كل من:-

خالل  من  معينة  لقيمة  الفرد  امتالك  درج��ة  لتحديد  منظمة  “طريقة  -  ع��وده: 
)عوده،   .“ عددي  بمقيا�ص  اال�صتجابات  هذه  و�صف  مع  عنها  الفرد  ا�صتجابات 

)37 ،1999

تربوية  اله��داف  المعلم  تحقيق  مدى  تقويم  بها  ن�صتطيع  التي  -  خوري:”الو�صيلة 
مر�صومة “)خوري، 2008، 199(

المعدة  اال�صئلة  من  مجموعة  من  يتكون  منظم  اج��راء  االجرائي:-  التعريف 
م�صبقًا لقيا�ص تح�صيل الطلبة في المواد الدرا�صية لق�صم الفيزياء.

Gallager & Aschner 4 - ت�سنيف جاالجر وا�سنر
1/ ا�صئلة  Gallager & Aschner اال�صئلة الى اربعة م�صتويات هي  �صنف 
التفكير المعرفي 2/ ا�صئلة التفكير التقاربي 3/ ا�صئلة التفكير التباعدي 4/ ا�صئلة 

التفكير التقويمي. وعرف كل م�صتوي من الم�صتويات كاالتي:-
1 -  ا�صئلة التفكير المعرفي:- وهو اعادة االنتاج الب�صيط للحقائق وال�صيغ والفقرات 
االخرى من المحتوى المتذكر ومن خالل ا�صتعمال مثل هذه العمليات كالمعرفة 
الذاكرة اال�صم واال�صتذكار المختار ولالجابة على هذا النوع من اال�صئلة فان 
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الطالب يجب عليه فقط اختيار اال�صتجابة المالئمة من ذاكرته مبا�صرة.
الم�صتذكرة  البيانات  وتكامل  التحليل  يعر�ص  وهو  التقاربي:-  التفكير  2 -  ا�صئلة 
والمغطاة وانها تعود الى نتيجة نهاية متوقعة او جواب وب�صبب الهيكل الت�صكيلي 

ال�صيق اذ من خالل فان الفرد عليه ان ي�صتجيب.
3 -  ا�صئلة التفكير التباعدي:- وهو يعر�ص لعمليات فكرية واذ يكون االفراد احرارًا 
لعمل بياناتهم وب�صورة م�صتقلة ومن خالل موقف للبيانات او اتخاذ اتجاه جديد 

او منظور على المو�صوع الموجود.
4 -  ا�صئلة التفكير التقويمي:- يتعامل مع ق�صايا الحكم والقيمة واالختبار وهو عادة 
مايو�صف بنوعيه حكمه من خالل التفكير التقويمي فان الطالب يبنون اراءهم 
 klein، 2003،( واالحتمالية.  والثمن  القيمة  حول  االحكام  لعمل  وافكارهم 

p.11 ( نقاًل عن )الطائي، 2008(

 Gallager & وا�صنر  و�صعه جاالجر  الذي  الت�صنيف  التعريف االجرائي:- 
وهو  الفيزياء  لق�صم  االمتحانية  اال�صئلة  لتحليل  يعتمد  �صوف  وال��ذي   Aschner
م�صنف الى اربع م�صتويات وهي:- 1/ م�صتوى ا�صئلة التفكير المعرفي: وهي اال�صئلة 
التي تتطلب توظيف الذاكرة ال�صترجاع المعلومات وتذكرها وتكون معظم اال�صئلة من 
النوع الذي �صمي باال�صئلة ال�صيقة )المحددة( 2/ م�صتوى ا�صئلة التفكير التقاربي: 
وهي اال�صئلة التي تتطلب مقارنة وربط بين المعلومات المتوفرة للتو�صل الى االجابة 
ال�صحيحة وتختلف االجابة عن مثل هذه اال�صئلة باختالف المخزون المعرفي لدى 
الطالب وتتفاوت بتفاوت قدرات الطلبة على ا�صتخدام مهارات التفكير3/ م�صتوى 
ا�صئلة التفكير التباعدي:وهي اال�صئلة التي تثير التفكير المتمايز لدى الطالب وتتيح 
له الفر�صة كي يوظف قدراته التفكيرية وخبراته ومعلوماته ال�صابقة، وين�صوي التفكير 
التقويمي:  التفكير  ا�صئلة  م�صتوى   /4 ما  لم�صكلة  متنوعة  ا�صتجابات  على  المتمايز 
وهي ا�صئلة تتطلب قيمة اال�صياء او االفكار او االعمال ويكون ذلك عن طريق ا�صدار 

االحكام عليه ويتطلب ا�صدار الحكم اعتمادًا على المحكات او المعايير. 
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الفصل الثاني 

الخلفية النظرية 

المحتوى: تحليل   -  1
يعد تحليل المحتوى بو�صفه منهجًا علميًا يمكننا من و�صف المحتوى الظاهري 
اأو م�صدر  الكتاب،  اهداف  يبين  كونه  وكمي، ف�صاًل عن  ومنهجي  ب�صكل مو�صوعي 
المادة المحللة ) جابر واحمد خيري، 1973، 108( ولقد نما هذا المنهج وتطور 
اتخذ  ولقد  االعالم،  و�صائل  تنتجها  التي  المواد  حجم  في  ال�صريعة  للزيادة  نتيجة 
لو�صف محتويات االت�صال Communication ) العبيدي، 2005، 16(، وُيعد 
تحليل  اأو  المهنية،  المهارات  تحليل  اأو  معين،  لمو�صوع  التعليمية  المهمات  تحليل 
االأه��داف  ال�صتقاق  الرئي�صة  الم�صادر  اأحد  الدرا�صية،  للمادة  التعليمي  المحتوى 
التعليمية، اإْذ مثل هذا التحليل يزودنا بالمعرفة الدقيقة التي يتطلبها مو�صوع معين.
واإنَّ ا�صلوب التحليل الدقيق لفئات االأهداف التعليمية نبه اذهان المربين الى �صرورة 
�صياغته بطريقة �صلوكية قابلة للمالحظة والقيا�ص، وذلك ليت�صنى للمربي ان يحدد 
ال�صلوك الذي يتوقع من المتعلم اظهاره بعد عملية التعلم وقد عّرف تحليل المحتوى 
البحث  في  “ا�صلوب  باأنه:   )1990 الرحمن،  وعبد  )داود  فيعرفه  تعريفات  بعدة 
ي�صتعمل لو�صف المحتوى الظاهر و�صفًا مو�صوعيًا، ومنطقيًا وكميًا في �صوء وحدة 

التحليل الم�صتعملة”. )داود وعبد الرحمن، 1990، 175(
ويعرفه)عد�ص، 1990( الى اأنه: »ا�صلوب منظم وو�صف كمي للكيفية التي يكون 

عليها الفرد مو�صوع الدرا�صة”. )عد�ص، 1990، 126( 
األسئلة   -  2

- اأهمية االأ�سئلة:
في  منها  األ��ق��ي  ال��ذي  وال�صيما  التعليمية  العملية  ف��ي  االأ�صئلة  اأهمية  تبرز 
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المحا�صرات منها على انها من اال�صتراتيجيات والو�صائل التي تجعل الطالب يفكر 
بالمادة وم�صامينها ومحتوياتها وابعادها وتف�صح له الفر�صة لتعبر عن اآرائه بعملية 
االبتكاري  التفكير  كا�صتثارة  اهداف  عدة  تتحقق  اال�صئلة  طريق  وعن  ديمقراطية. 
االتجاهات  وتنمية  لطالبه  المدر�ص  حددها  التي  االأه��داف  تحقيق  على  وت�صاعد 
المادة  مع  للتعامل  جديدة  بطرائق  الطالب  وتزويد  الميول  وتكوين  فيها  المرغوبة 
اأن  اإل��ى   )1986 )محمد،  وا���ص��ار   )157  ،1985 واآخ���رون،  )جابر  الدرا�صية. 
لال�صتجواب دورًا ا�صا�صيًا مهمًا في التربية ال�صفية فاال�صئلة ت�صغل وقتًا كبيرًا من 
التعليمي  الن�صاط  وتراعي  وبدئة  التعلم  لتهيئة مراحل  و�صيلة مهمة  وتعد  المدر�ص. 
وترفع من فاعليته، ويمكن للمدر�ص من خالل اال�صئلة اختبار معلومات طلبته وحملهم 
على ربط خبراتهم ال�صابقة مع الدر�ص الجديد المراد تعليمه وتوجيه انتباه الطلبة 
Berg�( وقد بين ،)57  ،1986  إإلى بع�ص العنا�صر المهمة في الدر�ص )محمد،
الدرا�صة على  نحو  الطالب  دافعية  اإثارة  ت�صاعد على  اال�صئلة  باأن   )man، 1981
توجيه م�صتوى اأدائه كما توجه اإلى عالج �صعفه في المادة ان كان تح�صيله واطئًا. 

 )Bergman، 1981، p.60(
- فوائد االأ�سئلة:

يرى اغلب التربويين اأن هناك فوائد عديدة لالأ�صئلة يمكن اإجمالها باالآتي: 
طلبته  يعرفها  التي  والمعلومات  الحقائق  مقدار  ك�صف  على  المدر�ص  1 -  ت�صاعد 

بو�صفها ر�صيدًا معرفيًا لهم. 
2 -  غر�ص حب المطالعة في نفو�ص الطلبة والميل اإلى المذاكرة الم�صتمرة فهي تثير 
ولعهم ورغباتهم لمعرفة المعلومات واالأمور ال�صعبة او المهمة بغية الو�صول اإلى 

فهمها. 
ال�صعف  مواطن  على  االط��الع  من  وتمكنه  المدر�ص  عمل  تقويم  على  3 -  ت�صاعد 
القوة  نقاط  ومعرفة  طلبته،  الى  المادة  اي�صال  في  تواجهه  التي  وال�صعوبات 

وال�صعف في عملية التدري�ص. 
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4 - تعمل على اإثارة التفكير العلمي لدى الطلبة. 
التفكير  القدرة على  التعلم وينمي عندهم  ت�صتثير اال�صئلة دافعية الطلبة نحو   - 5

وتنظيم اأفكارهم وتدريبيهم على التعبير الذاتي. 
6 -  تمكن اال�صئلة الطلبة من مقارنة ادائهم باأداء زمالئهم. )مر�صي، 1985، 197( 

- اأغرا�ض االأ�سئلة: 
تعد اال�صئلة عن�صرًا مهمًا في التدري�ص والتقويم ومن اأهم عنا�صر خطة التدري�ص 
التي من خاللها ي�صتطيع المدر�ص الوقوف على مواطن ال�صعف في الخبرات المعرفية 
المكت�صبة عن المادة الدرا�صية عند الطلبة التي تدور حولها اال�صئلة في �صوء االأجوبة 
ومعرفة االغرا�ص المبتغاة ومنها: -1 اختبار معلومات الطالب من مقدار المعرفة 
التي اكت�صبوها ودرجة ا�صتيعابهم لهذه المعارف المكت�صبة. -2 اإثارة حب اال�صتطالع 
والمطالعة والمتابعة والرغبة في التعلم وك�صف اآفاق المعرفة العلمية والميل اإلى حل 
الم�صكالت المعقدة. -3 تعد تغذية راجعة من اأجل تثبيت المعارف العلمية المكت�صبة 

في ذهن الطلبة. 
)محمد ومهدي، 1991، 148( 

- موا�سفات االأ�سئلة الجيدة:
البد اأن تت�صف االأ�صئلة الجيدة بموا�صفات معينة منها:

1 - اأن تكون عالقتها وا�صحة بالمواد العلمية.
2 - اأن يكون ال�صوؤال محدد الهدف ويجب اأن يكون لكل �صوؤال هدف واحد.

3 - اأن تكون �صياغتها جيدة، وا�صلوبها �صهل وكلماتها مفهومة لدى الطلبة.
4 - ال توحي اال�صئلة الم�صاغة باأي حال من االأحوال بالجواب.

5 -  اأن تكون االأ�صئلة متنوعة بع�صها تذكري )ذكر الحقائق( وبع�صها تفكيري وان 
يكون هذا التنوع في م�صتوياته االدراكية مع اعطاء اهمية اال�صئلة ذات الم�صتوى 

العالي المرتبط بالتحليل والتركيب والتقويم.
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6 -  اأن يت�صمن االمتحان اال�صئلة النمطية )ا�صئلة مو�صوعية( وا�صئلة تقليدية، وفقًا 
للظروف.

7 - ان تكون اال�صئلة منا�صبة للوقت المحدد.
8 -  اأن تتدرج االأ�صئلة من االأ�صهل اإلى االأ�صعب ومن الب�صيط اإلى المركب وعلى ان يحمل 

كل �صوؤال اجابة واحدة محددة. )االأمين واأكرم، 1986، �ص193-200( 
�سياغة االأ�سئلة: 

لكي تحقق اال�صئلة التغييرات والتاأثيرات االإيجابية ينبغي مراعاة القواعد االآتية 
عند �صياغتها: 

1 - ان ت�صاغ اال�صئلة في لغة �صليمة منا�صبة للح�صيلة اللغوية للطلبة.
�صوؤال هدف  لكل  يكون  واأن  واحدة  فكرة  على  �صياغته  في  ال�صوؤال  يت�صمن  2 -  ان 

معين.
3 -  ان ال ت�صاغ اال�صئلة جميعها على وتيرة واحدة لكي ال ت�صبح مملة للطلبة ويف�صل 

التنوع في ا�صلوب �صياغتها.
4 - ان ال يكون ال�صوؤال موحيًا اإلى الجواب.

5 - ان تتنوع اال�صئلة في درجة �صعوبتها مراعاة لمبداأ الفروق الفردية.
ا�صتخدام  من  والبد  الحقائق،  ا�صئلة  على  �صياغتها  في  اال�صئلة  تقت�صر  ال  6 -  ان 

ا�صئلة تعتمد على التفكير الذهني.
7 - ان يكون ال�صوؤال موجزًا وخاليًا من الغمو�ص. )عبيدات، 1989، 124( 

دراسات سابقة 
ا- درا�سة العمراني 1998

هدفت الدرا�صة الى تحليل محتوى مو�صوعات ا�صئلة ف�صول كتاب ال�صف الثالث 
المتو�صط وال�صاد�ص العلمي وا�صئلتهما في �صوء القدرات العقلية. اجريت هذه الدرا�صة 
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في العراق و�صملت عينة الدرا�صة )797( �صوؤاال منها )544( �صوؤاال لف�صول كتاب 
الثالث متو�صط وال�صاد�ص العلمي و)235( ال�صئلتهما االمتحانية العامة.

معيار الدرا�صة: قام الباحث باإعداد قائمة اولية ت�صم القدرات العقلية المفرو�ص 
ان تت�صمنها االأ�صئلة انتقاها من نموذج )كلفورد( للقدرات العقلية.

النتائج: -االختالف الوا�صح بين عدد اال�صئلة المقررة ال�صئلة مادتي الفيزياء 
لل�صف الثالث المتو�صط وال�صاد�ص العلمي واأ�صئلتهما االمتحانية العامة وبين اال�صئلة 

المحللة ولجميع م�صفوفات القدرات العقلية. 
-  عدم االهتمام باأ�صئلة قدرات التفكير )التقاربي، التباعدي، التقويمي، التحليلي( 
واأ�صئلتهما  العلمي  وال�صاد�ص  المتو�صط  الثالث  لل�صف  الفيزياء  كتابي  ا�صئلة  في 

االمتحانية العامة.
بقية  ح�صاب  على  الذاكرة  وق��درات  المعرفي  التفكير  بقدرات  الكبير  -  االهتمام 

القدرات العقلية. 
-  اكبر عدد من االأ�صئلة كان من ن�صيب القدرة العقلية )معرفة وحدات المعاني( 
في ا�صئلة كتابي الفيزياء لل�صف الثالث المتو�صط وال�صاد�ص واأ�صئلتهما االمتحانية 

العامة. )العمراني، 1998(
2 - درا�سة يو�سف ومهدي 1999:

هدفت اإلى تحليل ا�صئلة العلوم العامة ال�صهرية والنهائية لل�صفوف الثالثة االأولى 
في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات للعام 1993-1992، اجريت هذه الدرا�صة 
في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات في العراق، وتكونت عينة الدرا�صة من )82( 
�صوؤااًل بواقع )33( �صوؤال لل�صف االأول و)32( �صوؤال لل�صف الثاني و)17( �صوؤال 

لل�صف الثالث، وبلغ عدد فقراتها )759( فقرة. 
التطبيق،  الفهم،  المعرفي)التذكر،  للمجال  بلوم  ت�صنيف  الدرا�سة:  معيار 

التحليل، التركيب، التقويم (.
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النتائج: ا- ركزت ا�صئلة امتحانات ال�صف االأول على قيا�ص الم�صتويات الدنيا 
من ت�صنيف Bloom واأهملت الم�صتويات العليا وكانت الن�صب المئوية للم�صتويات 
 ،17.25% والتطبيق   23.23% والفهم   ،28% التذكر  ك��االآت��ي:  المعرفية 

�صفر.  والتقويم  والتركيب  والتحليل 4.23% 
2 - ركزت ا�صئلة االمتحانات لل�صف الثاني على قيا�ص الم�صتويات الدنيا من 
ت�صنيف بلوم واهملت الم�صتويات العليا وكانت الن�صب المئوية للم�صتويات المعرفية 
والتحليل   ،8.64% والتطبيق   ،20.27% والفهم   ،64.45% التذكر  كاالآتي: 

�صفر.  والتقويم  والتركيب   6.3%
3 - ركزت ا�صئلة امتحانات ال�صف الثالث على قيا�ص الم�صتويات الدنيا من تطبيق 
بلوم واهملت الم�صتويات المعرفية العليا وكانت الن�صب المئوية للم�صتويات المعرفية 
والتحليل   ،23.56% والتطبيق   ،17.24% والفهم   ،85.63% التذكر  يلي:  كما 

والتقويم �صفر. )يو�صف ومهدي، 1999، �ص219-249( والتركيب   ،0.57%
3 - درا�سة المخالفي 2002:

والهند�صة،  )الجبر،  من  كل  اأ�صئلة  مالءمة  مدى  معرفة  اإلى  الدرا�صة  هدفت 
اأجريت هذه  والتفا�صل، والتكامل، والريا�صيات( لالأهداف المو�صوعية لكل منها، 
الهيثم في جامعة  ابن  التربية  كلية  اإلى  ر�صالة مقدمة  بو�صفها  اليمن  الدرا�صة في 
بغداد، وقد تكونت الدرا�صة من )40( ورقة امتحانية في اختبارات االأعوام الدرا�صية 

2000-91/99-90 لل�صف الثالث الثانوي الق�صم العلمي.

ت�صعة  من  المتكون   Dilts ديلتز  ت�صنيف  الباحث  ا�صتخدم  الدرا�سة:  معيار 
م�صتويات معرفية وتت�صمن 26 فعاًل معرفيًا ومعيار اال�صتقاللية واالأ�صئلة المبا�صرة 

وغير المبا�صرة والمو�صوعية.
النتائج: اأ- فيما يتعلق باالأهداف: 

1 -  كانت ن�صبة %20 من اختبارت الجبر مالئمة لالأهداف و%80 غير مالئمة. 
2 -  كانت ن�صبة %60 من اختبارات الهند�صة مالئمة لالأهداف و%40 غير مالئمة. 
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3 -  كانت ن�صبة %90 من اختبارات التفا�صل مالئمة لالأهداف و%10 غير مالئمة. 
4 -  كانت ن�صبة %10 من اختبارات التكامل مالئمة لالأهداف و%90 غير مالئمة. 

5 - كانت اختبارات الريا�صيات كلها غير مالئمة لالأهداف. 
ب- اما المحتوى:

1 -  فكانت ن�صبة %90 من اختبارات الجبر مالئمة للمحتوى و%10 غير مالئمة. 
من اختبارات الهند�صة مالئمة للمحتوى.  2 - وكانت ن�صبة 100% 

3 -  وكانت ن�صبة %80 من اختبارات التفا�صل مالئمة للمحتوى و%20 غير مالئمة. 
اختبارات التكامل مالئمة للمحتوى.  من  4 - وكانت ن�صبة 100% 

5 -  وكانت ن�صبة %50 من اختبارات الريا�صيات مالئمة للمحتوى و%50 غير مالئمة. 
)المخالفي، 2002، اأ، ب، ج(

4 - درا�سة ابو دقة 2004
الكتب  في  الموجودة  اال�صئلة  ونوعية  على طبيعة  التعرف  الى  الدرا�صة  هدفت 
الريا�صيات،  العامة،  )العلوم  ال�صابع  ال�صف  في  تدري�صها  يتم  التي  المدر�صية 
التكنولوجيا، اللغة العربية، التربية اال�صالمية(.اجريت هذه الدرا�صة في فل�صطين 
و�صملت عينة الدرا�صة )421( �صوؤاال في العلوم العامة و)322( �صوؤاال في الريا�صيات 
و)49( �صوؤاال في التكنولوجيا و)735( �صوؤاال في اللغة العربية و)206( �صوؤاال في 

التربية اال�صالمية.
معايير الدرا�صة: قامت الباحثة باالجابة عن اال�صئلة االتية:- مامجاالت اال�صئلة 
المتوفرة في هذه الكتب ومان�صبة كل من المجال المعرفي والوجداني والمجال النف�صي 
ال�صتة )المعرفة، الفهم،  الم�صتويات المعرفية  حركي فيها ومان�صبة كل م�صتوى من 
التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم( في ا�صئلة هذه الكتب ومامدى التنوع في ا�صئلة 

هذه الكتب من حيث اال�صئلة المقالية واال�صئلة المو�صوعية في �صوء ت�صنيف بلوم.
النتائج: اظهرت النتائج ان ا�صئلة الكتب التي تم تحليلها غلب عليها الم�صتويات 
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اال�صئلة  في  التركيب  وان  والوجداني  حركي  النف�صي  بالمجالين  مقارنة  المعرفية 
على  المقالية  اال�صئلة  غلبة  وكذلك  الدنيا،  العقلية  الم�صتويات  على  كان  المعرفية 

اال�صئلة المو�صوعية. )ابو دقة، 2004(
5 - درا�سة واثق، حنان 2005 

هدفت الدرا�صة الى تحليل ا�صئلة الفيزياء لل�صف ال�صاد�ص العلمي لالمتحانات 
مجتمع  تكون  العراق،  في  الدرا�صة  هذه  اجريت   ،2000-2004 لل�صنوات  العامة 
البحث عينة من )10( اوراق ا�صئلة امتحانية لخم�صة اأعوام للدورين االأول والثاني 
الحاوي  الفيزياء  �صوؤااًل وكتاب  االأ�صئلة )397(  الفرعية لهذه  االأ�صئلة  وبلغ مجموع 

على ع�صرة ف�صول.
وعنا�صر عمليات  بم�صتوياته،  المعرفي  للمجال  بلوم  ت�صنيف  الدرا�سة:  معيار 

العلم، ونوعية اال�صئلة وال�صمولية. 
النتائج:

1 -  تتركز اال�صئلة على وفق معيار ت�صنيف بلوم للمجال المعرفي على م�صتوى التذكر 
ثم اال�صتيعاب على نحو نادر التطبيق، على ح�صاب الم�صتويات المعرفية االأخرى 

اذ لم يح�صل على اية ن�صب تذكر. 
2 -  على وفق معيار عمليات العلم، يت�صح حول تحليل االأ�صئلة وفقًا لمعيار عمليات العلم 
ان بوؤرة االهتمام كانت لعمليات العلم المتعلقة بحل الم�صائل على ح�صاب عمليات 
العلم االأخرى كالتف�صير والتمييز والموازنة واال�صتنتاج والر�صم وتحديد العالقات. 
3 -  على وفق معيار نوعية االأ�صئلة: يت�صح اأن تحليل االأ�صئلة وفقًا لهذا المعيار كان 
يتركز على ا�صئلة المقال وجميعها تعتمد على الحفظ وال ت�صتثير التفكير وحظيت 
اأو  متدنية  بن�صب  فكانت  االأخرى  االأ�صئلة  اأما  الثاني،  بالترتيب  الم�صائل  ا�صئلة 

لي�ص لها اأية ن�صبة تبعًا لنوعيتها. 
االمتحانية  االأ�صئلة  �صمولية  يت�صح وجود �صعف في  ال�صمولية:  4 -  على وفق معيار 

لمحتوى المادة الدرا�صية. )واثق وحنان، 2005، �ص155-215(
6 - درا�سة )الطائي، 2008(
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هدفت الدرا�صة الى تقويم اال�صئلة االمتحانية على وفق ت�صنيف جاالجر وا�صنر 
لمادة الكيمياء لل�صف الخام�ص العلمي، اجريت هذه الدرا�صة في العراق، و�صملت 
)83(مدر�صة  في  الكيمياء  لمادة  امتحانية  ا�صئلة  ورقة   )83( على  البحث  عينة 
اعدادية وثانوية بلغت مجموع فقراتها )1992( للعام الدرا�صي )2006-2007(.
التفكير  )م�صتوى  االربعة  بم�صتوياته  وا�صنر  ت�صنيف جاالجر  الدرا�سة:  معيار 
التفكير  م�صتوى  التباعدي،  التفكير  م�صتوى  التقاربي،  التفكير  م�صتوى  المعرفي، 

التقويمي (، ال�صدق، المو�صوعية، ال�صمولية، المطابقة ال�صئلة الكتاب المدر�صي.
النتائج: اظهرت نتائج الدرا�صة الى ان اال�صئلة التي ركزت على التفكير المعرفي 
ح�صلت على)63، %50( والتفكير التقاربي )32، %42( اأما التفكير التباعدي 

تكرار لم�صتوى التفكير التقويمي.  اأي  يعِط  لم  حين  في  فقد بلغ )4، 06%( 
-  كانت قيمة معامل �صدق المحتوى �صعيفة جدًا بلغت )0.528( عند مقارنة ما 

يعتقده الخبراء من اأوزان لكل مجال معرفي بجدول الموا�صفات. 
بلغ  حين  في  -  بلغ تكرار االأ�صئلة المو�صوعية )593( فقرة بن�صبة )29، 76%( 

تكرار االأ�صئلة المقالية )1399( فقرة بن�صبة )70، 23%(. 
-  ان االأ�صئلة ب�صورة عامة �صاملة لكل ف�صول الكتاب ولكن بن�صب متفاوتة وكانت اقل 

ن�صبة في الف�صل الخام�ص ويليها الف�صل االأول من الكتاب. 
اما   )26%  ،16( بن�صبة   )324( الكتاب  الأ�صئلة  المطابقة  االأ�صئلة  عدد  -  بلغ 
االأ�صئلة المغايرة الأ�صئلة الكتاب )1668( فكانت ن�صبتها )83، %7(. )الطائي، 

2008، ز، ح، ط(

دالالت ومؤشرات الدراسات السابقة
1 -  ان الدرا�صات ال�صابقة جميعها كانت درا�صات و�صفية، والدرا�صة الحالية تتفق 

مع الدرا�صات ال�صابقة في هذا االمر فهي درا�صة و�صفية اي�صًا.
الى   )1998 درا�صة)العمراني،  هدفت  اهدافها،  في  ال�صابقة  الدرا�صات  2 -  تباينت 
الثالث  لل�صف  الفيزياء  كتابي  ف�صول  ا�صئلة  مو�صوعات  محتوى  تحليل  معرفة 
)يو�صف  درا�صة  وهدفت  العقلية،  القدرات  �صوء  في  العلمي  وال�صاد�ص  المتو�صط 
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لل�صفوف  والنهائية  ال�صهرية  العامة  العلوم  ا�صئلة  تحليل  الى   )1999 ومهدي، 
الثالثة االولى في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات، وهدفت درا�صة )المخالفي، 
والتفا�صل،  والهند�صة،  الجبر   ( من  كل  ا�صئلة  مالءمة  مدى  معرفة  الى   )2002
والتكامل، والريا�صيات( لالأهداف المو�صوعية لكل منها، وهدفت درا�صة )ابو دقة، 
2004( الى التعرف على طبيعة ونوعية اال�صئلة الموجودة في الكتب المدر�صية التي 
اللغة  التكنولوجيا،  الريا�صيات،  العامة،  )العلوم  ال�صابع  الف�صل  في  تدري�صها  يتم 
العربية، التربية اال�صالمية( وهدفت درا�صة )واثق، حنان 2005( الى تحليل ا�صئلة 
الفيزياء لل�صف ال�صاد�ص العلمي لالمتحانات العامة لل�صنوات) 2000-2004 (، 
وهدفت درا�صة )الطائي، 2008( الى تقويم اال�صئلة االمتحانية على وفق ت�صنيف 
جاالجر وا�صنر لمادة الكيمياء لل�صف الخام�ص العلمي، اما الدرا�صة الحالية هدفت 
الى تحليل اال�صئلة االمتحانية لمواد ق�صم الفيزياء على وفق ت�صنيف جاالجر وا�صنر.
الدرا�صية  ال�صنوات  اجرائها وكذلك في  اماكن  ال�صابقة في  الدرا�صات  3 -  اختلفت 
)يو�صف  ودرا�صة   )1998 )العمراني،  درا�صة  اجريت  اذ  فيها،  اجريت  التي 
 )2008 2005( ودرا�صة )الطائي،  1999( ودرا�صة )واثق وحنان،  ومهدي، 
في العراق وهي تتفق مع الدرا�صة الحالية، واجريت درا�صة )المخالفي، 2002( 

في اليمن، واجريت درا�صة )ابو دقة، 2004( في فل�صطين.
4 -  تباينت الدرا�صات في معاييرها، اال انها التقت جميعها في هدف تحليل او تقويم 
االأ�صئلة االمتحانية �صواء كانت ا�صئلة كتب مدر�صية، اأو اأ�صئلة امتحانات نهائية 
او اأ�صئلة امتحانات عامة ولم�صتويات مختلفة ) متو�صطة، اإعدادية، معهد اعداد 
المعلمين والمعلمات ( اما الدرا�صة الحالية في كلية التربية / جامعة القاد�صية.
5 -  تباينت الدرا�صات ال�صابقة في ت�صنيفها للمهارات العقلية فمنها من ا�صتخدم 
دقة،  ابو   ( ودرا�صة   )1999 ومهدي،  )علوان  درا�صة  في  كما  بلوم  ت�صنيف 
)العمراني،  درا���ص��ة  وا�صتخدمت  وحنان2005(،  )واث��ق  ودرا���ص��ة   )2004
ت�صنيف   )2005 )المخالفي،  درا�صة  وا�صتخدمت  كلفورد،  نموذج   )1998
2008( ت�صنيف جاالجر وا�صنر  Dilts، وا�صتخدمت درا�صة )الطائي،  ديلتز 

Gallager & Aschner وبذلك فهي تتفق مع الدرا�صة الحالية. 



207

م.م سماح عبد الكريم عباس الفتلي القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

الفصل الثالث

اجراءات البحث
يت�صمن هذا الف�صل عر�صًا لالجراءات التي قامت بها الباحثة من خالل اعداد 
قائمة بم�صتويات التفكير الواجب توفرها في اال�صئلة االمتحانية لمواد ق�صم الفيزياء 

واتبعت الباحثة المنهج الو�صفي.
مجتمع البحث:-

تكون مجتمع البحث من )210( �صوؤاال موزعًا على اربع مراحل درا�صية للعام 
�صوؤال،   )40( االول��ى  للمرحلة  البحث  مجتمع  فكان   )2014-2015( الدرا�صي 
)8( �صوؤال لمادة الحرارة وخوا�ص المادة، و)13( �صوؤال لمادة الميكانيك، و)12( 
�صوؤال لمادة الكهربائية والمغناطي�صية، و)7( �صوؤال لمادة الريا�صيات، اما المرحلة 
لمادة  �صوؤال   )11( �صوؤال،   )44( من  البحث  مجتمع  تكون  فقد  الثانية  الدرا�صية 
الكهربائية والمغناطي�صية، و)9( �صوؤال لمادة الب�صريات، )9( �صوؤال لمادة الفلك، 
و)8( �صوؤال لمادة الريا�صيات، و)7( �صوؤال لمادة ال�صوت والحركة الموجية، اما 
المرحلة الدرا�صية الثالثة فقد تكون مجتمع البحث من )80( �صوؤال، )14( �صوؤال 
لمادة الفيزياء الذرية والجزيئية، و)11( �صوؤال لمادة االلكترونيك، و)10( �صوؤال 
�صوؤال  و)11(  المعقدة،  ال��دوال  لمادة  �صوؤال  و)12(  التحليلي،  الميكانيك  لمادة 
�صوؤال  و)12(  الثرموديناميك،  لمادة  �صوؤال  و)10(  اال�صعاعية،  الفيزياء  لمادة 
لمادة البالزما، اما المرحلة الدرا�صية الرابعة فقد تكون مجتمع البحث من )46( 
الكهرومغناطي�صية،  لمادة  �صوؤال  و)10(  الكم،  ميكانيك  لمادة  �صوؤال  �صوؤال، )8( 
و)12( �صوؤال لمادة الفيزياء النووية، و)9( �صوؤال لمادة اجهزة وو�صائل االي�صاح، 

و)7( �صوؤال لمادة فيزياء الليزر، وقد عوملت االفرع معاملة ال�صوؤال.
اداة البحث:-

Gal�  ممثلت اداة البحث بم�صتويات التفكير المت�صمنة وفق ت�صنيف جاالجر وا�صنر
lager & Aschner و�صملت اربع م�صتويات تفكير تمثلت ) التفكير المعرفي، التفكير 
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التقاربي، التفكير التباعدي، التفكير التقويمي( لتحليل اال�صئلة وفق هذا الت�صنيف:-
1 -  اأ�سئلة التفكير المعرفي:- ان الذاكرة المعرفية تعر�ص اإعادة االإنتاج الب�صيط 
للحقائق وال�صيغ او الفقرات االأخرى من المحتوى المتذكر، وتو�صح من خالل 
ا�صتعمال هذه العمليات مثل التمييز، والذاكرة ال�صماء، والتحديد، والمراقبة، 
االأ�صئلة  من  النوع  وهذا  المختار،  واال�صتذكار  والت�صمية  ال،  اأو  بنعم  واالإجابة 
توظيف  وتتطلب  الطالب  يمتلكها  التي  ال�صابقة  المعلومات  ا�صترجاع  يتطلب 
�صمي  الذي  النوع  من  معظمها  ويكون  وتذكرها  المعلومات  ال�صترجاع  الذاكرة 

باالأ�صئلة ال�صيقة واالإجابة الق�صيرة. 
وربط  وموازنة  تحلياًل  االأ�صئلة  هذه  مثل  تتطلب  التقاربي:-  التفكير  2 -  ا�سئلة 
المعلومات وتختلف االإجابة باختالف الخزين المعرفي للطالب وتتفاوت قدرات 
المتعلمين على ا�صتخدام مهارات التفكير. اإن التفكير المتقارب يعر�ص التحليل 
والتكامل للبيانات المتذكرة وهي تقود الى جواب واحد، ويقوم الطالب بر�صم 
التف�صير،  المعطاة وهي مو�صحة بو�صاطة  للبيانات  التحليل والتكامل  او و�صف 

واالخت�صار، والو�صف، واالعالن للعالقات، والمقارنة، والموازنة، والت�صاد.
3 -  ا�سئلة التفكير التباعدي:- اإن التفكير المختلف يظهر ان الفرد يكون قادرًا على 
الفكرية،  الحرية  المو�صوع، وتظهر  المحدودة حول  البيانات  االأفكار مع  تكوين 
ول�صياغة االفكار من البيانات المعطاة، وهي تو�صح بو�صاطة التنبوؤ، واالفترا�ص، 
االأ�صئلة،  وهذه  التخميني،  البدائي  الحل  وايجاد  الت�صكيل،  واإعادة  واال�صتدالل، 
التي تتميز باأ�صتجابات مقبولة لم�صكلة غير معرفة تعريفًا جيدًا، ت�صتثير التفكير 
وخبراته  التفكيرية  قدراته  ليوظف  الفر�صة  له  وتتيح  المتعلم،  لدى  المتمايز 
ال�صابقة وهي اال�صئلة التي تثير التفكير التمايزي لدى المتعلم، ويتيح له الفر�صة 
التفكير  وينطوي  ال�صابقة،  ومعلوماته  وخبراته  التفكيرية  قدراته  يوظف  كي 

المتمايز على ا�صتجابات متنوعة لم�صكلة تكون غالبًا غير معرفة تعريفًا جيدًا. 
المواقف  على  للحكم  ي�صمح  المقيم  التفكير  اإن  التقويمي:-  التفكير  4 -  اأ�سئلة 
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المواقف  من  المقرر  للنوع  وي�صمح  االختبارات  وعمل  القيم  على  والتعزيز 
المختلفة، وتو�صح بو�صاطة اعطاء الراأي التعديل، والدعم، والتقييم، وهذا النوع 
من االأ�صئلة يتطلب تقدير قيمة اال�صياء واالفكار او االعمال عن طريق اإ�صدار 
والمعايير.  المحكات  على  يعتمد  الحكم  ا�صدار  الأن  عليها،  المعللة  الحكام  ا 

 )Klein، 2003، p.5-11(
صدق اداة البحث:-

يعد ال�صدق من ال�صروط الواجب توفرها في االداة التي تعتمد عليها اية درا�صة، 
فال�صدق هو مدى تحقق االداة للغر�ص الذي اعدت من اجله )االغا، 1997، 41(، 
بم�صتوياته   Gallager & Aschner وا�صنر  جاالجر  ت�صنيف  �صدق  ولمعرفة 
الت�صنيف  قائمة  عر�ص  جرى  �صوئها،  في  اال�صئلة  تحليل  �صيجري  التي  المعرفية 
ب�صورتها االولية على مجموعة من الخبراء والمخت�صين في المناهج وطرق تدري�ص 
المعرفية  االفعال  منا�صبة  مدى  حول  ارائهم  لمعرفة   )2( ملحق  العلمية  المواد 
وت��درج  االمتحانية  اال�صئلة  لتحليل  وتوظيفها  و�صالحيتها  االرب��ع��ة  والم�صتويات 
مواد  ينا�صب  الذي  االعلى  الم�صتوى  الى  االدنى  الم�صتوى  المعرفية من  الم�صتويات 
اتفق  بما  الخبراء  نخبة  قدمها  التي  بالمالحظات  الباحثة  واخذت  الفيزياء،  ق�صم 
الباحثة على �صدق  تطمئن  اتفاق  ن�صبة  وهي  المحكمين،  من  عليه ن�صبة )80%( 

االداة. )الها�صمي وعطية، 2009، 201( 
ثبات اداة البحث:-

االمتحانية  اال�صئلة  من  ع�صوائية  عين  الباحثة  اختارت  الثبات  معامل  لح�صاب 
ايجاد  في  ا�صلوبين  واتبعت  �صوؤال   )40( بلغت  اال�صئلة  من   )20%( ن�صبة  تمثل 

معامل االتفاق كما في جدول )1(:-
اأ-  االتفاق بين نتائج الباحثة ونتائج محلل اخر )1(قامت بتحليل عينة البحث ب�صكل 

م�صتقل بعد ان اتفقتا على �صيغة التحليل وكان معامل االتفاق بينهما )88%(.

)1)  م.م احالم حميد نعمة طرائق تدريس الفيزياء 
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ب-  االتفاق عبر الزمن بين محاولتين قامت بها الباحثة بفا�صل زمني مقداره �صهر 
بثبات  الثقة  ل�صمان  المعامل مقبول  ويعد هذا  فكان معامل االتفاق )92%(، 
االأداة لوقوعها في �صمن المدى المقبول للثبات على وفق هذه الطريقة يتراوح 

)Berlson، 1959، p.514( .)0.78-0.99( بين
جدول )1( نتائج معامل الثبات لتحليل االسئلة االمتحانية لقسم الفيزياء

معامل االتفاقنوع االتفاقت
0، 88الباحثة بين الباحثة ومحلل اخر1

االتفاق عبر الزمن بين الباحثة ونف�صها وبفا�صل زمني 2
0، 92قدره )30( يومًا

0، 90معدل معامل الثبات3

الوسائل االحصائية:- 
لتحقيق هدف البحث ا�ستخدمت الباحثة الو�سائل االح�سائية االتية:

1 - الن�صبة الموؤية: اليجاد الن�صبة الموؤية لال�صئلة لكل مرحلة من المراحل
الجزء

)24 ،2005 والمهداوي،  )الدليمي  الن�صبة الموؤية = × 100% 
الكل

2 - معادلة )scott ( اليجاد ثبات التحليل  

T =
P0 - Pe

P0 - 1 حيث ان:    
T: معامل الثبات 

P0: مجموع االتفاق الكلي بين المالحظين 

) scott، 1968، p. 195( مجموع الخطاأ في االتفاق :Pe
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الفصل الرابع

نتائج البحث
للمراحل  االخت�صا�ص  الفيزياء  ق�صم  لمواد  االمتحانية  اال�صئلة  تحليل  بعد 
الدرا�صية االربعة للعام الدرا�صي 2015-2014 للدور االول، وفقًا لت�صنيف جاالجر 

وا�صنر Gallager & Aschner ظهرت النتائج كما مو�صحة في جدول )2(:-
جدول )2(

 Gallager & Aschner مستويات التفكري املتضمنة يف اسئلة قسم الفيزياء وفق تصنيف 

اال�سئلة 

المحللة

المجموعالمرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولى

رار
لتك

الن�سبة ا

رارالموؤية
لتك

ا

وؤية
لم

ة ا
�سب

الن

رار
لتك

الن�سبة ا

رارالموؤية
لتك

الن�سبة ا

الموؤية

مجموع 

التكرارت

مجموع 

الن�سبة 

الموؤية

التفكير   -  1
المعرفي

2052%  ،92110%4738%  ،223223%  ،15120
 ،57
14%

التفكير   -  2
التقاربي

1514%  ،711
 ،5

23%
1904%  ،9928%  ،454

 ،25
71%

التفكير   -  3
التباعدي

490%  ،110
 ،4

76%
1271%  ،5342%  ،129

 ،13
8%

التفكير   -  4
التقويمي

147%  ،02
 ،0

95%
295%  ،0295%  ،07

 ،3
33%

40المجموع
 ،19
04%

44
 ،20
9%

8009%  ،384621%  ،0210100%

يت�صح من الجدول )2( ان مجموع اال�صئلة االمتحانية للمرحلة الدرا�صية االولى 
لمواد ق�صم الفيزياء االخت�صا�ص قد بلغ )40( �صوؤال، وقد ح�صل م�صتوى التفكير 
ن�صبة  على  التقاربي  التفكير  م�صتوى  وح�صل   ،)52%  ،9( ن�صبة  على  المعرفي 
ن�صبة )1، %90(، وح�صل  التباعدي على  التفكير  )7، %14(، وح�صل م�صتوى 
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م�صتوى التفكير التقويمي على ن�صبة )0، 47%(. 
وبلغت ا�صئلة المرحلة الدرا�صية الثانية )44( �صوؤال، وح�صل م�صتوى التفكير 
 ،5( ن�صبة  على  التقاربي  التفكير  م�صتوى  وح�صل  المعرفي على ن�صبة )10%(، 
وح�صل   ،)76%  ،4( ن�صبة  على  التباعدي  التفكير  م�صتوى  وح�صل   ،)23%

م�صتوى التفكير التقويمي على ن�صبة )0، 95%(.
الثالثة )80( �صوؤال، وح�صل م�صتوى التفكير  وبلغت ا�صئلة المرحلة الدرا�صية 
ن�صبة  التقاربي على  التفكير  م�صتوى  وح�صل   ،)38% ن�صبة )22،  المعرفي على 
ن�صبة )5، %71(، وح�صل  التباعدي على  التفكير  م�صتوى  )9، %04(، وح�صل 

م�صتوى التفكير التقويمي على ن�صبة )0، 95%(.
وبلغت ا�صئلة المرحلة الدرا�صية الرابعة )46( �صوؤال، وح�صل م�صتوى التفكير 
ن�صبة  على  التقاربي  التفكير  م�صتوى  وح�صل   ،)23% المعرفي على ن�صبة )15، 
وح�صل  وح�صل م�صتوى التفكير التباعدي على ن�صبة )1، 42%(،   ،)28% ،4(

م�صتوى التفكير التقويمي على ن�صبة )0، 95%( 
للعام  الفيزياء  ق�صم  لمواد  االربعة  الدرا�صية  للمراحل  اال�صئلة  مجموع  بلغ 

الدرا�صي 2015-2014 للدور االول 
 Gallager & 210( �صوؤال والتي تم تحليلها وفق ت�صنيف جاالجر وا�صنر(

Aschner ومرتبة ترتيبًا تنازليًا وكما في الجدول )3(. جدول )3(
 Gallager توزيع الم�صتويات المعرفية للمراحل الدرا�صية االربعة وفق ت�صنيف

& Aschner

الن�صبة الموؤية عدد التكرارات الم�صتويات المعرفية ت
%12014التفكير المعرفي1  ،57
%5471التفكير التقاربي2  ،25
%298التفكير التباعدي 3  ،13
%733التفكير التقويمي4  ،3

%210100المجموع 
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م�صتوى  وح�صل   ،)14%  ،57( ن�صبة  على  المعرفي  التفكير  م�صتوى  ح�صل 
على  التباعدي  التفكير  م�صتوى  ح�صل   ،)71% التفكير التقاربي على ن�صبة )25، 
ويت�صح  ن�صبة )13، %8(، ح�صل م�صتوى التفكير التقويمي على ن�صبة )3، 33%(، 
من الجدول )3( ان وا�صعي اال�صئلة االمتحانية النهائية ركزوا بالدرجة االأولى على 
التقويمي  التفكير  اما  التباعدي  التفكير  ثم  التقاربي  التفكير  يليه  المعرفي  التفكير 
فكانت ن�صبته قليلة جدًا، مما يعطي موؤ�صرًا اإلى اهمال التدري�صيين لو�صع ا�صئلة متوازنة 
تقي�ص الم�صتويات العليا للتفكير وقد يرجع ال�صبب في ذلك الى عدم اإلمام التدري�صيين 
الأنواع الت�صنيفات لالأ�صئلة المو�صوعة، وعدم معرفتهم الم�صبقة باالهداف التعليمية.

االستنتاجات:-
في �سوء نتائج البحث الحالي ا�ستنتجت الباحثة ما يلي:- 

2014- الدرا�صي  للعام  الفيزياء  لق�صم  النهائية  االمتحانية  اال�صئلة  1 -  ركزت 
2015 على م�صتوى التفكير المعرفي بالدرجة االولى الذي ي�صاعد على الحفظ 
التفكير  ثم  اقل  بن�صبة  التباعدي  التفكير  ثم  التقاربي  التفكير  يليه  والتلقين، 

التقويمي بن�صبة �صئيلة جدًا.
ب�صياغة  ملمين  الدرا�صية غير  للمواد  النهائية  االمتحانية  اال�صئلة  وا�صعي  2 -  ان 

واعداد ا�صئلة نموذجية ومتوازنة مع االهداف التربوية.
3 -  عدم اعتماد وا�صعي اال�صئلة االمتحانية النهائية معيارًا يمكن من خالله مراعاة 

.Gallager & Aschner الم�صتويات المعرفية لت�صنيف
4 -  ان طلبة كلية التربية لديهم الم�صتويات العليا من التفكير ) التفكير التباعدي، 
التفكير التقويمي ( لكن وا�صعي اال�صئلة لم يراعوا هذه الم�صتويات ب�صكل جيد 

في اعدادهم لال�صئلة.
التوصيات:-

في �صوء نتائج هذه الدرا�صة تو�صي الباحثة بما ياأتي:
1 -  �صرورة مراعاة التوازن عند �صياغة اال�صئلة من قبل تدري�صيي ق�صم الفيزياء 
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للمواد الدرا�صية لغر�ص تح�صينها وتطويرها.
التفكير  على  وت�صجيعه  الطالب  فكر  ا�صتثارة  على  تعمل  التي  اال�صئلة  2 -  �صياغة 

ولي�ص التركيز على م�صتوى م�صتوى التذكر.
 Gallager & Aschner 3 -  �صرورة تدري�ص نماذج وت�صانيف ومنها ت�صنيف 

في الجامعات العراقية وكيفية �صياغة اال�صئلة في �صوء هذا الت�صنيف.
4 -  عمل دورات تدريبية للتدري�صيين وتب�صيرهم بكيفية �صياغة اال�صئلة وت�صمينها 

الم�صتويات المختلفة وعدم االقت�صار على م�صتوى دون االخر.
المقترحات:- 

ا�صتكمااًل لهذه الدرا�صة تقترح الباحثة مايلي:-
1 - اجراء درا�صة مماثلة على اق�صام كلية التربية االخرى.

 Gallager & Aschner ت�صنيف  اث��ر  لمعرفة  تجريبية  درا���ص��ة  2 -  اج���راء 
الكهرومغناطي�صية،  الكم،  )ميكانيك  الدرا�صية  للمواد  الطلبة  تح�صيل  في 

االلكترونيك، ....( 
3 -  اجراء درا�صة لتدريب تدري�صيي كلية التربية على كيفية اعداد ا�صئلة وبح�صب 

.Gallager & Aschner الت�صانيف العالمية ومنها ت�صنيف
المصادر

مطبعة  ط1،  العربية،  اللغة  لمدر�صي  الفني  الموجه  الحليم،  عبد  1 -  اإبراهيم 
المعارف، القاهرة، 1985.

2 -  ابو عالم، رجاء محمود،، تقويم التعليم، دار ال�صيرة للن�صر والتوزيع والطباعة، 
عمان، 2005.

اال�صا�صي،  ال�صابع  لل�صف  الفل�صطيني  المنهاج  كتب  ا�صئلة  �صناء،  دق��ة،  3 -  ابو 
الموؤتمر االول، التربية في فل�صطين ومتغيرات الع�صر، الجامعة اال�صالمية – 

كلية التربية –غزة، 2004.
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4 -  االغا، اح�صان واخرون، التربية العملية وطرق التدري�ص، ط4، مكتبة اليازرجي، 
فل�صطين، 1997.

5 -  االأمين، �صاكر محمود، اكرم ابراهيم، ا�صول تدري�ص المواد االجتماعية، مطبعة 
وزارة التربية، بغداد، 1986.

6 -  الدليمي، علي ح�صين الوائلي، �صعاد عبد الكريم، اللغة العربية مناهجها وطرائق 
تدري�صها، دار ال�صروق للن�صر والتوزيع، 2005.

ت�صنيف  وفق  االمتحانية على  االأ�صئلة  تقويم  كفاح مح�صن عبد اهلل،  7 -  الطائي، 
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ملحق )1(
جامعة القادسية

كلية التربية
قسم العلوم التربوية والنفسية

ا�ستبيان اآراء الخبراء ب�ساأن �سالحية تحليل اال�سئلة االمتحانية
ح�صرة اال�صتاذ............................المحترم

تحية طيبة 
تروم الباحثة اجراء درا�صة عن )تحليل اال�صئلة االمتحانية لمواد ق�صم الفيزياء 

وفق ت�صنيف جاالجر واآ�صنر(
ونظرًا لما تعهده فيكم من خبرة ودراية تربوية في هذا المجال، تعر�ص على 
اآرائكم ال�صديدة في مدى �صالحيتها وبما يتنا�صب مع  ح�صراتكم اال�صتبانة البداء 

متطلبات الدرا�صة الحالية. 
مع ال�سكر والتقدير

م.م �سماح عبد الكريم الفتلي
طرائق تدري�ض الفيزياء
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المالحظاتال ي�صلح ي�صلح الم�صتويات المعرفيةت

1

تتطلب  ال��ت��ي  اال�صئلة  ب��ه  ويق�صد  ال��م��ع��رف��ي:-  التفكير 
واالفعال  وتذكرها  المعلومات  ال�صترجاع  الذاكرة  توظيف 
لهذا  ال��م��خ��ت��ارة  ال�صلوكية  االغ��را���ص  ف��ي  الم�صتخدمة 
الم�صتوى يذكر، يعرف، كما ورد في الكتاب، اكتب، عدد، 

�صِم، اأختر

2

التفكير التقاربي:- ويق�صد به اال�صئلة التي تتطلب موازنة 
االإج��اب��ة  اإل��ى  للتو�صل  المتوفرة  المعلومات  بين  ورب��ط 
ال�صحيحة، وانها تقود اإلى نتيجة نهائية متوقعة اأو جواب 
عند  التفكير  من  النوع  هذا  الطلبة  ي�صتعمل  وان  متوقع، 
اما  والتو�صيح،  وال�����ص��رح،  الو�صف،  االخت�صار،  عملية 
االفعال الم�صتخدمة في االغرا�ص ال�صلوكية لهذا الم�صتوى 
يجرب،  يطبق،  يو�صح،  ي�صنف،  يناق�ص،  ي�صرح،  فهي: 

يقارن، يميز

3

التفكير  تثير  التي  االأ�صئلة  وه��ي  ال��ت��ب��اع��دي:-  التفكير 
المتمايز لدى المتعلم ويتيح له الفر�صة كي يوظف قدراته 
وخبراته ومعلوماته ال�صابقة وان الطالب �صيكون قادرًا على 
واالرتباطات  الت�صمينات  وروؤي��ة  الموجدة  الحقائق  ترك 
في  الم�صتخدمة  االف��ع��ال  واأن  ال��در���ص،  ف��ي  المطلوبة 
يناق�ص،  يحلل،  هي:  الم�صتوى،  لهذا  ال�صلوكية  االغرا�ص 

يبتكر، يخترع، ي�صمم، يكّون، يفتر�ص

4

التفكير التقويمي:- هي اال�صئلة التي تتطلب قيمة اال�صياء 
حكم  ا�صدار  طريق  عن  ذل��ك  ويكون  واالع��م��ال  واالف��ك��ار 
الطالب  او معلومات  او خارجية  على وفق محكات داخلية 
ال�صلوكية  االغرا�ص  في  الم�صتخدمة  االفعال  ان  ال�صابقة، 

لهذا الم�صتوى هي: يثمن، يقيم، يحكم، يناق�ص
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ملحق )2(
امساء السادة اخلرباء الذين استعانت بهم الباحثة يف اجراءات البحث

الجامعةاالخت�صا�صا�صماء الخبراءت

اأ.د موفق عبد العزيز 1
المعهد التقني / النا�صريةطرائق تدري�ص الفيزياءالح�صناوي 

اأ.م.د عبد الكريم جا�صم 2
جامعة القاد�صية /كلية التربية طرائق تدري�ص الفيزياءالعمراني

جامعة القاد�صية /كلية التربية طرائق تدري�ص الفيزياءاأ.م.د هادي كطفان ال�صون3

اأ.م.د مح�صن طاهر 4
جامعة القاد�صية /كلية التربية طرائق تدري�ص الفيزياءالمو�صوي 

جامعة القاد�صية /كلية التربية طرائق تدري�ص علوم الحياةاأ.م نبال عبا�ص المهجة5
جامعة القاد�صية /كلية التربية طرائق تدري�ص الفيزياءم. احالم حميد نعمة 6
جامعة القاد�صية /كلية التربية طرائق تدري�ص الفيزياءم.م عادل عيدان عبد7
جامعة القاد�صية /كلية التربية طرائق تدري�ص علوم الحياةم.م وجدان نادر عودة8
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Abstract 

The current research aims analysis of Questions the ex�
amination of the Department 

of Physics In view of the classification Gallager & Asch�
ner four first round for the academic year 2014�2015، the 
study found that questions the examination for grades 
four have focused on cognitive thinking in the first place 
followed by thinking Convergent and divergent thinking ei�
ther thinking Osteopathic were very few rate، the research�
er concluded that the framers of the final exam questions 
focused largely on cognitive thinking and did not respect 
the balance between the cognitive levels of classification 
Gallager & Aschner. 


