
مارزانو ألبعاد التعلم
عالء ابراهيم سرحان

ندى هاشم عبداهلل
جامعة القادسية/ كلية التربية
قسم العلوم التربوية والنفسية

الفصل االول
مشكلة البحث:-

االمتحانية  االأ�سئلة  اعداد  اأن م�سكلة 
المخت�سين  ب��ال  �سغلت  بنائها  وكيفية 
العلمية  المجاالت  في  ال�ستعمالها  وذلك 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وق����د ا���س��ت��ط��اع��ت ال����دول 
المتقدمة تجاوز هذه الم�سكلة عن طريق 
على  والعمل  بها  خا�سة  اختبارات  بناء 
اعتمدت  بينما  الوقت  مرور  في  تطويرها 
الدول العربية على خبرات الدول المتقدمة 
ب��ال��درا���س��ات  ت��غ��ي��رات عليها  اإدخ����ال  م��ع 
البحث  م�سكلة  تبرز  هنا  ومن  الميدانية، 
الحالي في مجال الفروق الفردية متمثلة 
اعدت  الذي  المجال  ت�ستوعب  اأ�سئلة  في 
ال�ستخدامها  منا�سبة  ولتكون  اأجلة  من 
في البيئة العراقية وهذا عمل يحتاج الى 
والتحليل  وال��درا���س��ة  الجهد  م��ن  الكثير 
الطلبة  ب��ي��ن  ال��ف��ردي��ة  ال���ف���روق  ل��ب��ي��ان 
المختلفة  ن��م��وه��م  م��راح��ل  ج��وان��ب  م��ن 
واالجتماعي  والج�سمي  العقلي  كالنمو 
 )1  ،1988 والفي�سلولوجي)العمراني، 
التدري�س فهي  فللأ�سئلة دور مهم في فن 
اأ���س��ب��ه ب��ال��ق��وة ال��داف��ع��ة ل��ل��م��در���س، وهي 
وو�سوح  طريقته  وج��ودة  مهارته  مقيا�س 
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منهجه في الدرا�سة، اإذ يرى بع�س المربين اأن المدر�س الجيد هو الذي يتقن فن �سوغ 
االأ�سئلة وا�ستخدامها )الفهداوي، 1997، 21(.  وبذلك اأ�سبحت االأ�سئلة عامًل مهمًا 
من عوامل نجاح المدر�س في تدري�سه لمادته، فل يمكن اال�ستغناء عنها لما لها من 
دور مهم في تحفيز الطلبة على التفكير واالبتكار، وعلى الرغم من اأهمية االمتحانات 
انها ال تعطي وزنا« حقيقيا« لم�ستوى تقدم  التعليمية اال  والموؤ�س�سة  للطالب والمدر�س 
الطالب وكذلك انجاز الموؤ�س�سة التعليمية لمهامها وم�سوؤلياتها، اأذ ان ا�سئلة االمتحانات 
ما  واال�ستظهار.  هذا  بالحفظ  التعليمية  للمادة  الطالب  تذكر  على  قيا�سها  في  تركز 
خلل  ومن   )2007 حميدي،  )درا�سة  و   )1990 الزهيري،  )درا�سة  اليه  ا�سارت 
اأجريت على االأ�سئلة االمتحانية الحظ  اطلع الباحثان على العديد من البحوث التي 
اأن هذه االأ�سئلة قد ركزت على حفظ الطالب للمعلومات وا�ستظهارها وهذا الي�ساعد 
الطلبة على ربط المعلومات ب�سكل ذو معنى في بنية معرفية كما الت�ساعدهم على نقل 
اأعاقة  اإلى  اإلى المفاهيم المجردة مما يوؤدي  تفكيرهم من العالم المادي المح�سو�س 
نمو المهارات العقلية لديهم فهي بالتالي تركز على المجال المعرفي في اأدنى م�ستوياته 

)م�ستوى التذكر( وتهمل الم�ستويات العليا االأخرى.  
أهمية البحث:-

 تعد التربية اأ�سا�س البناء الح�ساري في الع�سر الحديث، وو�سيلة تحقق بها االأمم 
اأهدافها العليا على وفق مقت�سيات فل�سفتها في الحياة. )داود، 1984، 64(.  ولما 
كانت التربية عملية اكت�ساب معارف وخبرات، لذا فان التعليم هو احد غايات التربية، 
اإحدى  التعليم  وان  الب�سر،  في  طبيعيان  اأمران  والتعليم  التعلم  اأن  خلدون  ابن  ويرى 
ال�سنائع التي تن�ساأ في المجتمعات، وان العناية به تدل على درجة كبيرة من الرقي 
العمران وتعظم الح�سارة«)اأبن خلدون، د.  اإنما تكثر حيث يكثر  والتطور، »فالعلوم 
م�ساعدة  التربية هي  الأن  منها،  بل هو جزء  التربية،  هو  لي�س  فالتعليم    .)424 ت، 
قوى الفرد وملكاته جميعها، وتنميتها بالطرق والو�سائل المختلفة، حتى يتمكن من اأن 
يحيا حياة �سعيدة كاملة في مجتمعه ووطنه، وهي ت�سمل النواحي الج�سمية، والعقلية، 
والخلقية، واالجتماعية، والجمالية، بينما التعليم الذي يوؤلف جزًء من عملية التربية 
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العقلية يرمي فقط اإلى ك�سب المعرفة، والمهارة والدراية بعلم من العلوم، اأو فن من 
الفنون، اأو حرفة من الحرف، او لغة من اللغات.  فالتربية تعد للحياة، والتعليم يملأ 
العقل بالمعلومات، لذا يقول المربي الروماني �سينيكا 65م »يجب ان نتعلم للحياة ال 
للمدر�سة، فالمدر�س الناجح هو الذي يخ�سع التعليم للتربية واأهدافها »)فايد، 1975، 
21(. وان الحديث عن االأ�سئلة يعني الحديث عن التحليل وهو بال�سرورة حديث عن 
�سناعة القرار، وذلك ثمة علقة وثيقة بينهما – لمن تاأمل ذلك- بدءا من ممار�ستنا 
التحليل اليمكن �سمان  بغياب  فانه  لذا  المنهجية  باالإعمال  وانتهاء  اليومية  الحياتية 
اأهمية  على  التربويون  ويوؤكد    .)1  ،2009 )لبد،  التعليمية.  العملية  واكتمال  نجاح 
التحليل في العملية التربوية، حيث اأنها العملية التي يتم من خللها تعديل م�سار تحقيق 
االأهداف التعليمية اأو التاأكيد عليها، والتي من خللها ي�ستطيع كل من المعلم والمتعلم 
تلقي تغذية الراجعة للتعرف على نواحي ال�سعف والق�سور لدى كل منهما. )حبيتر، 
ت�ساعد  فهي  كبيرة  وظيفة  توؤدي  االمتحانية  االأ�سئلة  ان    .)2  ،2014 االأمير،  وعبد 
الطلب على االندماج بن�ساط ذهني، كما انها تمثل و�سيلة فعالة في تنمية ا�ستقللية 
ذلك  عن  ف�سل  التربية،  في  الحديثة  االتجاهات  احد  يعد  الذي  التعلم  في  الطلبة 
اال�سئلة التي توؤثر على نحو مبا�سر في مهارات التفكير. ونظرا الأهمية االأ�سئلة ودورها 
الفاعل في العملية التربوية فقد جرت درا�سات كثيرة لدرا�ستها وتحليلها، ومن هذه 
الدرا�سات ماقام به جال �سنة )1970( حيث وجد بعد ا�ستعرا�سه العديد من البحوث 
ان غالبية اال�سئلة االمتحانية تحتاج الى تحليلها قبل تقديمها الى الطلبة. )ال�سكران، 
2000، 191(.  وقد ذكر)اإبراهيم ومحمد، 1979( ان اال�سئلة االمتحانية تعد اأداة 
تربوية موجودة في معظم نظم التربية وان اختلفت و�سائلها، فمن خللها يمكن اإ�سدار 
اإحكام حول التعلم والمنهج ومجمل العملية التعليمية والتي البد ان تكون م�ستندة على 
يحتمل  لما  ت�سخي�سية علجية  و�سفية  عملية  اإطار من  في  ذلك.   في  �سليمة  اأ�س�س 
ان ي�ستجد من عوامل وموؤثرات توؤثر فيها.  )اإبراهيم و محمد، 1979، �س:231(.  
التحريرية  االمتحانية  االأ�سئلة  تعتبر   )1988 ومحمود،  )الوكيل  نظر  وجهة  ومن 
ا�ستخدامًا  الو�سائل  اأكثر  والحا�سر فهي  الما�سي  المتعلم في  تقويم  و�سائل  اأهم  من 
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و�سيوعًا بهدف الوقوف على ماتحقق من نتائج في تعلم المتعلم وب�سورة عامة فاإنها 
ت�سنف اإلى نوعين هما: المقالية والمو�سوعية، وتوجد �سور متعددة اخرى كالمطابقة 
الفراغات  واإكمال  والخطاأ  وال�سواب  والر�سوم  الم�سائل  وحل  متعدد  من  واالختيار 
 ،1988 ومحمود،  )الوكيل  ا�ستخدامه.   وظروف  وعيوب  مزايا  انواع  من  نوع  ولكل 
خم�سة  على  للتعليم  خطة  و�سع  عند  التعلم  اأبعاد  نموذج  ي�ستند  �س:122-123(.  
Posi�  أأبعاد يتعلق البعد االأول بتكوين االتجاهات واالإدراكات الموجبة عن التعلم، »
tive Attitudes and Perceptions About Learning » اأي اأنه لكي، يحدث 
التعلم ينبغي اأن يتوافر لدى التلميذ االإح�سا�س باالأمن واالرتياح في حجرة الدرا�سة، 
 Acquiring and Integrating الثاني باكت�ساب المعرفة وتكاملها  البعد  ويتعلق 
Knowledge » “ وذلك يتحقيق التكامل من خلل ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة 
ال�سابقة لدى الطلبة، وتنظيم المعرفة الجديدة بطرق لها معنى لم�ساعدة الطلبة على 
خزنها في الذاكرة طويلة المدى. ويركز البعد الثالث على تو�سيع المعرفة و�سقلها اأو 
وتكاملها  المعرفة  »، فاكت�ساب   Refining Knowledge Extending  « تنقيتها 
اإليها  ويمد معرفته وي�سقلها وي�سيف  يو�سع  الطالب  اإن  اإذ  التعلم،  لعملية  لي�س غاية 
تمييزات جديدة ويكون روابط اأبعد لها، ويندمج التلميذ عادة في اأن�سطة المقارنة 
وتحليل  وتحليله  الدعم  وتقديم  االأخطاء  وتحليل  واال�ستنباط  واال�ستقراء  والت�سنيف 
 « الذي يحدث حين،  الفعال  التعلم  بمعرفة  الرابع  البعد  ويتعلق  والتجريد،  المنظور 
المعرفة  ا�ستخدام  على  الطلبة  يقدر   «  Using knowledge Meaningfully
الأداء مهام لها معنى، وتوظيف ما تعلموه في حياتهم العامة، ومن المهام التي ت�سجع 
التجريبي  واال�ستق�ساء  والبحث  القرار  اتخاذ  للمعرفة،  المعنى  ذو  اال�ستخدام  على 
وحل الم�سكلت واالختراع ويتعلق البعد الخام�س من اأبعاد التعلم با�ستخدام عادات 
 Productive  » باأن،  المنتجة،  العقل  بناء عادات  يتناول كيفية  عقلية منتجة، وهو 
وتنمية  االندفاع،  وتجنب  الدقة،  لتحقيق  ال�سعي  الطفل  يتعلم   ،«  Habits Mind
الناقد،  والتفكير  التخطيط  طريق  عن  ال��ذات،  تنظيم  على  القائمة  التفكير  مهارة 
وتنمية التفكير االإبتكاري )مارزانو، 2000، 18-14(.  كما وتكمن اأهميتها في اأنها 

»«
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تو�سح للطالب االأفكار المهمة في المنهج الدرا�سي وتلخ�س له محتوى ذلك المنهج 
 .)Crump، 1970، p657-660(

هدف البحث:
»يهدف البحث الحالي اإلى تحليل ا�سئلة االمتحان النهائي لطلبة ق�سم التاريخ 

التعلم«.  البعاد  مارزانو  باأنموذج  كربلء  جامعة  التربية  – كلية 
حدود البحث:

يقت�سر البحث الحالي على »تحليل اأ�سئلة االمتحان النهائي للمواد االخت�سا�س 
للعام  كربلء  جامعة   / التربية  كلية  في  االأربعة  الدرا�سية  للمراحل  التاريخ  لق�سم 

الدرا�سي 2013-2012، الدور االأول«. 
تحديد المصطلحات:-

أوال:- التحليل 
اإلى  الكل  وتجزاأة  والتف�سيل  البيان  »هو   -:)2009 ومح�سن،  )الها�سمي  -  عرفه 
عنا�سره.  اإلى  ال�سيء  اإرجاع  اللغة  في  والتحليل  له،  المكونة  اجزائة  اأو  عنا�سره 
حلل ال�سيء، اأرجعه اإلى عنا�سره، اأي جزاأه. وحلل ال�سيء: در�سه، وك�سف خباياه« 

)الها�سمي و مح�سن، 2009، 142-143( 
-  عرفته )بحري، 2012(:- »هو القدرة على تفكيك المادة الى مكوناتها واجزائها 

من اجل فهم بنيتها التنظيمية« )بحري، 2012، 196(. 
- التعريف الإجرائي:

الح�سول  لغر�س  اأ�سا�سية  عنا�سر  في  وتنظيمها  االأ�سئلة  بيانات  تجزاءه  “هو 
المهارات  اإل��ى  مراعاتها  مدى  لتحديد  البحث،  اقرها  التي  االأ�سئلة  اإجابات  على 

العقلية الأنموذج مارزانو«. 
ثانيا:- األسئلة االمتحانية 

-  عرفها )الظاهر واآخرون، 1999(:-)اأنها عينة من ال�سلوك -النواتج التعليمية- 
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المراد قيا�سه لمعرفة درجة امتلك الفرد من هذا ال�سلوك وذلك من اأجل الحكم 
على م�ستوى تح�سيله(.  )الظاهر، 1999، �س: 50( 

-  عرفتها )دروزة، 2000(:- )عبارة عن مثير ي�ستدعي رد فعل وا�ستجابة، ويتطلب 
من المتعلم قدرا من التفكير وفح�س المادة التعليمية التي بين يديه، ثم ا�سترجاع 
�سحيح.(  ب�سكل  االإجابة  على  ت�ساعد  بطريقة  ذاكرته  في  المخزونة  المعلومات 

)دروزة، 2000، 224(
-  التعريف االجرائي:- “و�سيلة اختبارية ومثيرات لغوية منظمة ومرتبة ن�ستطيع من 
خللها قيا�س القدرات العقلية لطلبة ق�سم التاريخ – كلية التربية في زمان ومكان 

محددين »
ثالثا:- أنموذج مارزانو 

التخطيط  كيفية  يت�سمن  �سفي  اأنموذج  باأنه   -:)Marzano، 2004( -  عرفة 
ويقوم  للطلبة  االأداء  تقويم  او  التعليمي  المنهج  وت�سميم  وتنفيذها  للدرو�س 
االأنموذج على م�سلمة تن�س على ان عملية التعليم تتطلب خم�س اأنماط من التعلم 
وهي االتجاهات، االدراكات االيجابية، اكت�ساب المعرفة وتكاملها وتو�سيع المعرفة 
العقل  وا�ستخدام عادات  ب�سكل ذي معنى  المعرفة  وا�ستخدام  وتنقيتها و�سقلها، 

)Marzano، elal. 2004:18، Marzano، 1992:12( .المنتجة
بين  لتكامل  وتطويرا  تنمية  اإلى  ي�سعى  اأنموذج  هو   -:)2007 )الرحيلي،  -  عرفه 
اكت�ساب المعرفة العلمية وتو�سيعها وتنقيتها واال�ستخدام ذي المعنى لها، في اإطار 
للعادات  المنا�سب  التعلم، واال�ستخدام  االإيجابية عن  من االتجاهات واالدراكات 

العقلية المنتجة من قبل المتعلم. )الرحيلي، 2007، 6(. 
-  التعريف االإجرائي الأنموذج مارزانو: اأطار تعليمي يتمثل في خم�س اأنماط )اأبعاد 
التعلم( يت�سمن مجموعة من المهارات العقلية لنجاح عملية التعلم مثل )التذكر، 
تحديد  اال�ستدالل،  ال�سمات،  تحديد  الترتيب،  الت�سنيف،  المقارنة،  الملحظة، 

االأخطاء، التو�سع(. 

»«
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الفصل الثاني

دراسات سابقة
مو�سوعات  محتوى  تحليل  الى  الدرا�سة  هدفت   -:)1998( العمراني  درا�سة 
وا�سئلتهما  العلمي  وال�ساد�س  المتو�سط  الثالث  الفيزياء ال�سف  ا�سئلة ف�سول كتاب 
و�سملت  العراق  في  الدرا�سة  اجريت  العقلية،  القدرات  العامة في �سوء  االمتحانية 
المتو�سط  الثالث  الدرا�سة )797( �سوؤاال منها )544( �سوؤاال لف�سول كتاب  عينة 
وال�ساد�س العلمي و)235( ال�سئلتهما االمتحانية العامة. معيار الدرا�سة:قام الباحث 
باعداد قائمة اولية ت�سم القدرات العقلية المفرو�س ان تت�سمنها اال�سئلة انتقاها من 

نموذج )كلفورد(للقدرات العقلية. 
النتائج:االختلف الوا�سح بين عدد اال�سئلة المقرره ال�سئلة مادتي الفيزياء لل�سف 
المحللة  العامة وبين اال�سئلة  العلمي وا�سئلتهما االمتحانية  وال�ساد�س  المتو�سط  الثالث 
ولجميع م�سفوفات القدرات العقلية وعدم االهتمام با�سئلة قدرات التفكير )التقاربي، 
المتو�سط  الثالث  لل�سف  الفيزياء  كتابي  ا�سئلة  في  التحليلي(  التقويمي،  التباعدي، 
وال�ساد�س العلمي وا�سئلتهما العامة.  واالهتمام الكبير بقدرات التفكير المعرفي وقدرات 
الذكراه على ح�ساب بقية القدرات العقلية، اكبر عدد من اال�سئلة كان من ن�سيب القدرة 
المتو�سط  الثالث  لل�سف  الفيزياء  كتابي  ا�سئلة  في  المعاني،  وحدات  )معرفة  العقلية 

وال�ساد�س العلمي وا�سئلتهما االمتحانية العامة.  )العمراني، 1، 1998(.
القراءة بكتب  ا�سئلة  الى تقويم  الدرا�سة  العامري )2000(:- هدفت  درا�سة 
المطالعة والن�سو�س المقررة لطلبة ال�سفوف الثانوية. اجريت الدرا�سة في �سلطنة 
عمان و�سملت عينة الدرا�سة )1056( �سوؤاال في كتب المطالعة والن�سو�س المقرره 

لطلبة ال�سفوف الثلثة الثانوية. 
)المعرفية،  الثلثة  المجاالت  في  وال��ت��وازن  ال�سمول  معيار  الدرا�سة  معيار 
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الوجدانية، والنف�س الحركية في �سوء ت�سنيف بلوم. تو�سلت الدرا�سة الى النتائج 
التذكر  م�ستوى  في   )33%  ،86( المعرفي  المجال  على  اال�سئلة  ركزت  االتية: 
ن�سبة)28، 50%(  على  ح�سل  الفهم  وم�ستوى  الذي ح�سل على )42، 45%( 
 )56%  ،0( والتركيب   )49%  ،9( على  والتحليل   )6%  ،1( على  والتطبيق 
على  حركي  النف�سي  والمجال   )6%  ،10( على  الوجداني  المجال  ح�سل  بينما 

ال�سمول والتوازن.  )العامري، 2000، 2( معيار  يتحقق  ولم  ن�سبة )3، 1%( 
ا�سئلة  ت�سمين  مدى  معرفة  الى  الدرا�سة  هدفت   -:)2007( عطية  درا�سة 
وزارة  قبل  من  والمقرره  فل�سطين  في  الدنيا  اال�سا�سية  بالمرحلة  العلوم  مقررات 
التربية والتعليم بال�سلطة الوطنية الفل�سطينية للمهارات العقلية الواردة في انموذج 
مارزانو البعاد التعلم ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي التحليلي في تحليل اال�سئلة 
المت�سمنة في الكتب الثمانية.  حيث بلغ عدد اال�سئلة )960( �سوؤال المتوفرة في 
تو�سل  الدرا�سة،  اداة  اع��داد  بهدف  الدنيا  اال�سا�سية  للمرحلة  العامة  العلوم  كتب 
ال�سئلة  ن�سبي  ت��وازن  هنالك  يكن  اهمها:لم  من  النتائج  من  مجموعة  الى  الباحث 
حين  في   )52%  ،60( التعليمية  اال�سئلة  ن�سبة  بلغت  حيث  والتقويمية  التعليمية 
الثمانية. وان  الكتب  بلغت اال�سئلة التقويمية )39، %48( من مجموع اال�سئلة في 
واال�ستدالل بن�سبة)17، 92%(  اال�سئلة ركزت على التذكر بن�سبة )28، 02%( 
مهارات  على  اال�سئلة  تركيز  ن�سبة  قلت  بينما   )29% بن�سبة )17،  والملحظة 
التو�سع والمقارنة )6، %88(، والت�سنيف بن�سبة)6، %67( من مجموع اال�سئلة 
والتمثيل  ال�سمات  وتحديد  االخطاء  وتحديد  الترتيب  مهارات  اال�سئلة  واهملت 
مجموعة  من  وذلك   )40% ،1( و  بدرجات متقاربة تراوحت مابين )4، 58%( 

اال�سئلة في الكتب الثمانية.  )عطية، 2007، 90-95(. 
درا�سة لبدة )2009(:- هدفت الدرا�سة الى معرفة المهارات المت�سمنة في 
العا�سر/ التا�سع،  )الثامن،  الدرا�سية  ال�سفوف  في  اال�سلمية  التربية  كتب  ا�سئلة 
فل�سطين  في  الدرا�سة  اجريت  مارزانو.   انموذج  �سوء  وفي  والثاني(  االول  الجزء 
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للعام الدرا�سي )2009-2008( و�سملت عينة الدرا�سة على )392( �سوؤاال تمثل 
اال�سئلة التعليمية و )1255(�سوؤاال يمثل اال�سئلة التقويمية للكتب ال�ستة وقد اأظهرت 
ن�سبة)19،  على  ح�سلت  التذكر  مهارة  ذك��رت  التي  اال�سئلة  الى  الدرا�سة  نتائج 
تحديد  ومهارت   )45%  ،14( ن�سبة  على  ح�سلت  اال�ستبدال  ومهارة   )21%
ال�ستة  الكتب  في  اال�سئلة  مجموع  من   )21% ن�سبة )10،  ال�سمات ح�سلت على 
ومهاره تحديد االخطاء ح�سلت  ومهارة الت�سنيف ح�سلت على ن�سبة )8، 02%( 
ومهاره  ن�سبة )4، 69%(  على  ح�سلت  التمثيل  ومهارة  على ن�سبة )5، 14%( 
 )40% على ن�سبة )3،  ح�سلت  الم�سكلة  تحديد  وهارة  المقارنة على )66%( 
على  ح�سلت  التبوء  ومهاره   )89%  ،1( ن�سبة  على  ح�سلت  الملحظة  ومهارة 
بالن�سبة  اما   )13% ،1( ن�سبة  على  ح�سلت  الترتيب  ومهارة  ن�سبة )1، 29%( 

الكت�ساب الطلبة للمهارات فقد جاءت على النحو االتي:
على  التركيز  ومهارة  مهاره جمع المعلومات ح�سلت على ن�سبة )94، 20%( 
ومهارة   )67%  ،88( ن�سبة  على  ح�سلت  التقويم  ومهارة   )54% ن�سبة )92، 
التوليد ح�سلت على ن�سبة )83، %65( ومهارة التنظيم على )79، %0( ومهارة 

)2-3 ،2009 )لبده،  التحليل على )72، 5%(. 
دالالت ومؤشرات:-

بعد اطلع الباحثان على الدرا�سات ال�سابقة، حاوال ا�ستخل�س بع�س الموؤ�سرات 
التي ت�سمنتها هذه الدرا�سات ومقارنتها بالدرا�سة الحالية. 

محتوى  تحليل  )1998(الى  العمراني  درا���س��ة  هدفت  ال��درا���س��ة:-  ه��دف 
مو�سوعات ا�سئلة ف�سول كتاب الفيزياء ال�سف الثالث المتو�سط وال�ساد�س العلمي 
وا�سئلتهما االمتحانية العامة في �سوء القدرات العقلية.  ودرا�سة العامري )2000(
هدفت الى تقويم ا�سئلة القراءة بكتب المطالعة والن�سو�س المقررة لطلبة ال�سفوف 
الثانوية. و درا�سة عطية )2007(هدفت الى معرفة مدى ت�سمين ا�سئلة مقررات 
معرفة  ال��ى  )2009(هدفت  لبدة  درا�سة  و  الدنيا.  اال�سا�سية  بالمرحلة  العلوم 
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الدرا�سية  ال�سفوف  في  اال�سلمية  التربية  كتب  ا�سئلة  في  المت�سمنة  المهارات 
اما  مارزانو.   انموذج  �سوء  وفي  والثاني(  االول  العا�سر/الجزء  التا�سع،  )الثامن، 
الدرا�سة الحالية هدفت الى اإلى تحليل االأ�سئلة االمتحانية لمواد االخت�سا�س لق�سم 

التاريخ باأنموذج مارزانو. 
مكان اجرائها:- اختلفت الدرا�سات ال�سابقة في مكان اجرائها وكذلك ال�سنوات 
الدرا�سية التي اجريت فيها فدرا�سة العمراني )1998( في العراق ودرا�سة العامري 
لبدة )2009( في  )2000( في �سلطنة عمان ودرا�سة عطية )2007( ودرا�سة 

فل�سطين، اما الدرا�سة الحالية اأجريت في العراق. 
انها هدفت جميعها  اي  معاييرها  ال�سابقة في  الدرا�سات  تباينت  معاييرها:- 
الى تحليل اأو تقييم اال�سئلة االمتحانية �سواء كانت ا�سئلة امتحانات )عامة او نهائية( 
او كتب مدر�سية ولمراحل مختلفة )كالمتو�سطة واالإعدادية والجامعة( اما الدرا�سة 

التربية.  الحالية في جامعة كربلء – كلية 
ت�سنيف المهارات العقلية:- تباينت الدرا�سات ال�سابقة في ت�سنيفها للمهارات 
2000( بينما  العقلية فمنها من ا�ستعمل ت�سنيف بلوم كما في درا�سة )العامري، 
)لبدة،  ودرا���س��ة   )2007 )عطية،  ودرا���س��ة   )1998 )العمراني،  درا�سة  رك��زت 

2009( على انموذج مارزانو.  وهي بذلك تتفق مع الدرا�سة الحالية. 

في  الحالية  الدرا�سة  مع  ال�سابقة جميعها  الدرا�سات  تتفق  البحث:-  منهجية 
منهجية البحث فجميعها كانت درا�سات و�سفية. 
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الفصل الثالث

اجراءت البحث 
ت�سمنت  والتي  الباحثان  بها  قام  التي  الف�سل عر�سا للجراءت  يت�سمن هذا 
لمواد  االمتحانية  االأ�سئلة  في  توافرها  الواجب  العقلية  بالمهارات  قائمة  اأع��داد 

االخت�سا�س لق�سم التاريخ واتبع الباحثان المنهج الو�سفي في بحثهما. 
على  موزع  �سوؤاال   )317( من  البحث  مجتمع  تكون  وعينته:-  البحث  مجتمع 
اربع مراحل درا�سية للعام 2013-2012، فكان مجتمع البحث للمرحلة الدرا�سية 
االولى )74( �سوؤاال، )14( �سوؤال لمادة ال�سيرة النبوية، )12( �سوؤال لمادة التاريخ 
االوربي، )16( �سوؤال لمادة لتاريخ الح�سارات القديمة، )17( �سوؤال لمادة تاريخ 
الثانية  العرب قبل اال�سلم، )15( �سوؤال لمادة الجغرافية، اما المرحلة الدرا�سية 
االورب��ي،  التاريخ  لمادة  )13(�سوؤال  �سوؤاال،   )89( من  البحث  مجتمع  تكون  فقد 
)14(�سوؤال لمادة تاريخ االندل�س، )17(�سوؤال لمادة تاريخ الوطن العربي، )12( 
�سوؤال لمادة ال�سا�ساني، )10( ا�سئلة لمادة تاريخ القديم، )11(�سوؤال لتاريخ الدولة 
االموية، )12( �سوؤاال لمادة الجغرافية، اما مجتمع البحث للمرحلة الدرا�سية الثالثة 
فقد كان من )94( �سوؤاال، )11( �سوؤال لمادة التاريخ العبا�سي، )14( �سوؤال لمادة 
فل�سفة التاريخ، )12(�سوؤال لمادة تاريخ الخليج العربي، )13( �سوؤال لمادة التاريخ 
االوربي، )13( �سوؤال لمادة عراق معا�سر، )11( �سوؤال لتاريخ الح�سارة العربية، 
)10( ا�سئلة لمادة ا�سيا، )10( ا�سئلة لمادة الجغرافية، للمرحلة الدرا�سية الرابعة 
العربي، )10(ا�سئلة  الوطن  تاريخ  لمادة  �سوؤال  �سوؤاال، )13(  كان من )60(  فقد 
تاريخ  لمادة  �سوؤال   )14( وايران،  تركيا  تاريخ  لمادة  )11(�سوؤال  العبا�سي،  لمادة 

عالم معا�سر، )12( �سوؤال لمادة تاريخ امريكا. 
انموذج  في  المت�سمنة  العقلية  بالمهارات  البحث  اأداة  تمثلت  البحث:-  اأداة 
الم�سكلت،  )تحديد  في  تمثلت  عقلية  مهارة   )13( على  �سملت  والتي  م��ارزان��و 



274

تحليل أسئلة االمتحان النهائي لطلبة قسم التاريخ  كلية التربية وفق أنموذج القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

ال�سمات  تحديد  التمثيل،  الترتيب،  والت�سنيف،  المقارنة،  والتذكر،  الملحظة، 
والمكونات، تحديد االنماط والعلقات، تحديد االفكار الرئي�سية، تحديد االخطاء، 

اال�ستدالل، التو�سع(. 
تحديد الم�سكلة:- ت�سير هذه المهارة الى العمل على تو�سيح المواقف المحيرة 

اأو المثيرة للت�ساوؤالت من قبل المتعلم.  )جروان، 2002، 155(
مثال:- ما الذي كان ليحدث ان لم يقتل بكر �سدقي 

المالحظة:- هي عملية تفكيرية تت�سمن الم�ساهدة والمراقبة واالدراك وتقترن 
بوجود �سبب او هدف ي�ستدعي تركيز االنتباه ودقة الملحظة تعد البوابة اال�سا�سية 
لبقية المهارات البحثية مثل )التف�سير او المقارنة او التلخي�س او اال�ستنتاج او اتخاذ 

القرار( )جروان، 2002، 155( 
مثال:- �سجل ملحظاتك عن االأو�ساع االقت�سادية المتردية في مدينتك. 

التذكر:- قدرة المتعلم على ا�سترجاع المعلومات والحقائق من الذاكرة.  )عبد 
العزيز، 2007، 167(

مثال:- عرف حركة اللواء االبي�س. 
المقارنة:- القدرة على معرفة اأوجه ال�سبه واالختلف بين االأ�سياء اأو االأحداث 

بناء على معايير محددة ووا�سحة.  )عبد العزيز، 2007، 167(
مثال:- قارن بين النزعة التاريخية واالتجاهات القومية الخال�سة التي برزت 

في الفكر العربي في القرن التا�سع ع�سر الميلدي. 
الخا�سة  ال�سمات  او  ال�سفات  تحديد  على  المتعلم  ق��درة  هي  الت�سنيف:- 
بالمو�سوعات او اال�سياء او و�سع اال�سياء في مجموعات تبعا ل�سفة او �سفات م�ستركة 

بينهما. )عطية، 2007، 153(
مثال:- �سنف النزعات الفكرية التي ظهرت في الع�سر الحديث. 

الترتيب:- هي قدرة المتعلم على ترتيب وو�سع المفاهيم او اال�سياء او االحداث 
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او الموافق او الخبرات او ال�سلوكيات التي ترتبط فيما بينها ب�سورة او باخرى في 
�سياق متتابع وفقا لمعيار معين. )عبد العزيز، 2007، 156( 

مثال:- رتب الثورات التالية ح�سب تاريخ وقوعها »األثوره ال�سورية- ثوره احمد 
عرابي- ثوره الع�سرين - ثوره عز الدين الق�سام- ثوره 23 يوليو – بداية الثورات 

في فل�سطين«.
التمثيل:- وهي المهارة التي يقوم المتعلم من خللها بتغيير �سكل المعلومات 
الواردة الية من البيئة الخارجية من خلل اأقامة علقات بين العنا�سر المحددة، او 
يتم اعطاء معلومات �سفهية، او م�سكلة بحيث يمكن ب�سهولة تمثيلها على �سكل ر�سم 

تخطيطي، او بياني او على �سكل جدول. . )عطية، 2007، 153(
مثال:- ار�سم مخطط يبين اتفاقية �سايك�س – بيكو ال�سرية عام 1916م. 

تحديد ال�سمات )الخ�سائ�ص(اأو المكونات:- وهي المهارات التي يتم من خللها 
تحديد خ�سائ�س اأو اأجزاء �سي ما، من خلل قراءة المعرفة المخزونة لدى الفرد، 

ومن ثم العمل على تو�سيح االأجزاء التي تكون الكل. . )عطية، 2007، 153(.
مثال:- ماهي الخ�سائ�س الم�ستركة بين ثوره 1954 وثوره 1958 في العراق. 
الداخلية  العلقات  تو�سيح  المتعلم على  قدرة  والعالقات:-  الأنماط  تحديد 
بين االأجزاء، والعلقات يمكن ان تكون �سببية او را�سية او زمنية او جزئية او تحويلية 

)عطية، 2007، 154(.
مثال:- كيف تفهم العلقة بين العوامل الداخلية التي �ساعدت على قيام الحرب 

العالمية االولى والحرب العالمية الثانية بو�سفهما اهم الحروب في تاريخ اوربا. 
10 - تحديد الأفكار الرئي�سية:- وهي حالة من حاالت التعرف على االنماط 
من  القراءة  درو�س  على  تقت�سر  م�سى  فيما  المهارة  هذه  كانت  حيث  والعلقات، 

خلل ا�ستخل�س الفكرة الرئي�سية وتلخي�سها.  )لبدة، 2009، 140(
تعزيز  في  ون�ساله  الق�سام  الدين  عز  قراأتها عن  لمقالة  عنوانا  اكتب  مثال:- 

حركة الكفاح الم�سلح في فل�سطين. 



276

تحليل أسئلة االمتحان النهائي لطلبة قسم التاريخ  كلية التربية وفق أنموذج القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

11 - تحديد الأخطاء:- قدرة المتعلم على اكت�ساف االأخطاء في الح�سابات 
وتو�سيحها.   االأخطاء  هذه  اأ�سباب  وتحديد  ال�سلوكيات،  او  المعلومات  او  واالإج��راء 

)لبدة، 2009، 140(
المقولة  �ساحب  هو  »هتلر  االآتية  الجملة  في  وجد  ان  الخطاء  �سحح  مثال:- 

ال�سهيرة الدولة انا«.
12 - ال�ستدلل:- قدرة المتعلم على التو�سل الى التعميمات من خلل االمثلة 
تندرج  التي  الجزئية  الحقائق  التعرف على  او  الحدث  اأو  الظاهرة  الى  تنتمي  التي 
في اطار تعميم ما وال تندرج في اطاره ويت�سمن اال�ستدالل مهارات الفهم كالتف�سير 

والتعليل واال�ستنتاج.  )لبدة، 2009، 140(
مقررات  بقبول  والترقي  االتحاد  جمعية  تظاهر  ماياتي:-  تعلل  كيف  مثال:- 

الموؤتمر العربي االول في باري�س. 
اأيراد المزيد من التفا�سيل وال�سرح  التو�سع:- وهي قدرة المتعلم على   - 13
لدى  الفهم  عملية  تح�سين  بهدف  ال�سابقة،  بالمعرفة  العلقة  ذات  والمعلومات 

)Marzano، 2004، 234(  .الطالب
مثال:- و�سح االجراءت اللزمة لحماية االآثار في العراق. 

صدق أداة البحث:-
من االأمور الواجب توافرها في االختبارات هو ال�سدق والمق�سود به )هو مدى 
قيا�س فقرات االختبار لل�سيء الذي و�سعت من اجل قيا�سه ولي�س يقي�س �سيئا بديل 
عنه او ا�سافة اليه( )دروزة، 1997، 163(. وبما ان الت�سنيف الحالي قد ا�ستعمل 
في العديد من الدرا�سات واثبت قدرته على ا�ستخل�س المحتوى لذا يمكن االعتماد 
 )2012-2013( الدرا�سي  للعام  النهائية  االختبارية  اال�سئلة  تحليل  في  علية 
لق�سم التاريخ عر�س الباحثان اال�ستبانة ونماذج من اال�سئلة االمتحانية على نخبة 
ابداء  اجل  رقم )2( من  ملحق  التدري�س  في طرائق  واالخت�سا�س  المحكمين  من 
اال�ستبانة ملحق )1(  فقرات  الحكم على مدى �سلحية  في  ارائهم وملحظاتهم 
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اتفق  بما  الخبراء  نخبة  قدمتها  التي  والتعديلت  الملحظات  في  الباحثان  واخذ 
عليه بن�سبة )%80( من المحكمين وهي ن�سبة تطمئن الباحثان على �سدق االأداة 

)عمر واآخرون:228، 2010(
الثبات:-

االأ�سئلة االمتحانية  الباحثان عينة ع�سوائية من  الثبات اختارا  لح�ساب معامل 
اال�سئلة المحللة بلغت )90( �سوؤاال واتبعا ا�سلوب )االتفاق  تمثل ن�سبة )%30( من 

عبر الزمن( في ايجاد معامل االتفاق:
االتفاق عبر الزمن بين محاولتين قام بها الباحثان بفا�سل زمني مقداره �سهر 

فكان معامل االتفاق )75%(. 
الوسائل االحصائية:

)معادلة  باالتفاق  التحليل  ثبات  اليجاد  �سكوت  معادلة  الباحثان  ا�ستخدم 
االتفاق(

H=
 PO�PF

I�PO 
 Scoott@Weatheimer 1968. P:190 
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الفصل الرابع

تفسيرنتائج البحث
بعد تحليل اال�سئلة االمتحانية لمواد ق�سم التاريخ المراحل االربعة للعام الدرا�سي 
2013-2012 للدور االول، وفقا النموذج مارزانو ظهرت النتائج كما مو�سحة في 

الجدول االتي:-
جدول )1(

المهارات العقلية المتضمنة في أسئلة قسم التاريخ وفق أنموذج مارزانو
اال�سئلة 

االمتحانية

 المرحلة االولى
التكرار الن�سبة 

%

 المرحلة الثانية
التكرار الن�سبة %

 المرحلة الثالثة
التكرار الن�سبة %

 المرحلة الرابعة
التكرار الن�سبة %

مج التكرار الن�سبة %

-التذكر  1261  ،35309  ،32213  ،22120  ،20890  ،28

-المقارنة  2122  ،16132  ،14159  ،15533  ،8452  ،14

تو�سع  -  375  ،990  ،1063  ،61133  ،183341  .10

-تحديد   4
62الم�سكلت  ،878  ،795  ،990  ،53177  ،9

-الترتيب  557  ،687  ،8106  ،10833  ،133177  ،9

-تمثيل  630  ،443  ،463  ،630  ،5160  ،5

-ت�سنيف  747  ،255  ،5744  ،7233  ،3185  ،5

-تحديد   8
ال�سمات 
والمكونات

47  ،265  ،695  ،915  ،1203  ،6

-تحديد   9
االنماط 
والعلقات

00  ،010  ،110  ،115  ،1394  ،0

 -  10
00الملحظه  ،000  ،010  ،100  ،0113  ،0
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 -  11
تحديد 
االخطاء

61  ،822  ،2744  ،730  ،51867  ،5

 12
135-اال�ستدالل  ،145  ،4212  ،2533  ،81278  ،3

-تحديد   13
االفكار 
الرئي�سية

00  ،000  ،000  ،000  ،000  ،0

 المجموع
74 ،23

34890  ،28945  ،296092  ،18317100%

يت�سح من الجدول )1( ان مجموع اال�سئلة االمتحانية للمرحلة الدرا�سية االولى 
التذكر  التاريخ االخت�سا�س وقد بلغ )74( �سوؤاال، وقد ح�سلت مهارة  لمواد ق�سم 
على ن�سبة )35، 1(، وح�سلت مهارة المقارنة على ن�سبة )16، 2( وح�سلت مهارة 
التو�سع على ن�سبة )9، 5(، وح�سلت مهارة تحديد الم�سكلت على ن�سبة )8، 2( 
وح�سلت مهارة الترتيب على ن�سبة )6، 7( وح�سلت مهارة التمثيل على ن�سبة )4، 
0(، وح�سلت مهارة الت�سنيف على ن�سبة )2، 7(، وح�سلت مهارة تحديد ال�سمات 
على  والعلقات  االنماط  تحديد  مهارة  وح�سلت   ،)7  ،2( ن�سبة  على  والمكونات 
ن�سبة )0، 0( وح�سلت مهارة الملحظة على ن�سبة )0، 0( وح�سلت مهارة تحديد 
االخطاء على ن�سبة )8، 1(، وح�سلت على مهارة اال�ستدالل على ن�سبة )1، 35(، 

وح�سلت مهارة تحديد االفكار الرئي�سية على ن�سبة )0، 0(. 
بلغت ا�سئلة لمرحلة الدرا�سية الثانية لمواد ق�سم التاريخ االخت�سا�س وقد بلغ 
مهارة  وح�سلت   ،)9  ،32( ن�سبة  على  التذكر  مهارة  ح�سلت  وقد  �سوؤاال،   )89(
المقارنة على ن�سبة )14، 2( وح�سلت مهارة التو�سع على ن�سبة )10، 0(، وح�سلت 
مهارة تحديد الم�سكلت على ن�سبة )7، 8( وح�سلت مهارة الترتيب على ن�سبة )8، 
7( وح�سلت مهارة التمثيل على ن�سبة )4، 3(، وح�سلت مهارة الت�سنيف على ن�سبة 
)5، 5(، وح�سلت مهارة تحديد ال�سمات والمكونات على ن�سبة )6، 5(، وح�سلت 
مهارة تحديد االنماط والعلقات على ن�سبة )1، 0( وح�سلت مهارة الملحظة على 
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0(، وح�سلت على  0( وح�سلت مهارة تحديد االخطاء على ن�سبة )0،  ن�سبة )0، 
مهارة اال�ستدالل على ن�سبة )4، 5(، وح�سلت مهارة تحديد االفكار الرئي�سية على 

ن�سبة )28، 0(. 
بلغت ا�سئلة لمرحلة الدرا�سية الثالثة لمواد ق�سم التاريخ االخت�سا�س وقد بلغ 
مهارة  وح�سلت   ،)3  ،22( ن�سبة  على  التذكر  مهارة  ح�سلت  وقد  �سوؤاال،   )94(
المقارنة على ن�سبة )15، 9( وح�سلت مهارة التو�سع على ن�سبة )6، 3(، وح�سلت 
ن�سبة  على  الترتيب  مهارة  وح�سلت   )5  ،9( ن�سبة  على  الم�سكلت  تحديد  مهارة 
3(، وح�سلت مهارة الت�سنيف  التمثيل على ن�سبة )6،  6( وح�سلت مهارة   ،10(
ن�سبة )9،  على  والمكونات  ال�سمات  تحديد  مهارة  44(، وح�سلت  ن�سبة )7،  على 
5(، وح�سلت مهارة تحديد االنماط والعلقات على ن�سبة )1، 0( وح�سلت مهارة 
الملحظة على ن�سبة )1، 0( وح�سلت مهارة تحديد االخطاء على ن�سبة )7، 44(، 
وح�سلت على مهارة اال�ستدالل على ن�سبة )2، 12(، وح�سلت مهارة تحديد االفكار 

الرئي�سية على ن�سبة )0، 0(. 
بلغت ا�سئلة لمرحلة الدرا�سية الرابعة لمواد ق�سم التاريخ االخت�سا�س وقد بلغ 
مهارة  وح�سلت   ،)0  ،20( ن�سبة  على  التذكر  مهارة  ح�سلت  وقد  �سوؤاال،   )60(
 ،)33  ،18( ن�سبة  على  التو�سع  مهارة  وح�سلت   )33  ،8( ن�سبة  على  المقارنة 
الترتيب  مهارة  وح�سلت   )0  .5( ن�سبة  على  الم�سكلت  تحديد  مهارة  وح�سلت 
على ن�سبة )13، 33( وح�سلت مهارة التمثيل على ن�سبة )5، 0(، وح�سلت مهارة 
على  والمكونات  ال�سمات  تحديد  مهارة  وح�سلت   ،)33  ،3( ن�سبة  على  الت�سنيف 
 )5  ،1( ن�سبة  على  والعلقات  االنماط  تحديد  مهارة  وح�سلت   ،)5  ،1( ن�سبة 
وح�سلت مهارة الملحظة على ن�سبة )0، 0( وح�سلت مهارة تحديد االخطاء على 
ن�سبة )5، 0(، وح�سلت على مهارة اال�ستدالل على ن�سبة )8، 33(، وح�سلت مهارة 

تحديد االفكار الرئي�سية على ن�سبة )0، 0(. 
التاريخ االخت�سا�س  بلغ مجموع اال�سلة للمراحل الدرا�سية االربعة لمواد ق�سم 
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للعام الدرا�سي 2013-2012م الدور االول )317( �سوؤاال والتي تم تحليلها على 
وفق انموذج مارزانو وكما مبين في جدول )2(

جدول )2( يوضح المهارات مجتمعة للمراحل الدراسية االربعة 
الن�سبة المئويةالمهارةت
0التذكر1  ،28
2المقارنة2  ،14
41تو�سع3  .10
77تحديد الم�سكلت4  ،9
77الترتيب5  ،9
0تمثيل6  ،5
5ت�سنيف7  ،5
3تحديد ال�سمات والمكونات8  ،6
94تحديد االنماط والعلقات9  ،0

13الملحظه10  ،0
67تحديد االخطاء11  ،5
78اال�ستدالل12  ،3
0تحديد االفكار الرئي�سية13  ،0

وقد ح�سلت مهارة التذكر على ن�سبة )28، 0(، وح�سلت مهارة المقارنة على 
مهارة  وح�سلت   ،)41  ،10( ن�سبة  على  التو�سع  مهارة  وح�سلت   )2  ،14( ن�سبة 
 ،9( ن�سبة  على  الترتيب  مهارة  وح�سلت   )77  ،9( ن�سبة  على  الم�سكلت  تحديد 
الت�سنيف على  0(، وح�سلت مهارة  ن�سبة )5،  التمثيل على  77( وح�سلت مهارة 
 ،)3  ،6( ن�سبة  على  والمكونات  ال�سمات  تحديد  مهارة  وح�سلت   ،)5  ،5( ن�سبة 
مهارة  وح�سلت   )94  ،0( ن�سبة  على  والعلقات  االنماط  تحديد  مهارة  وح�سلت 
 ،5( ن�سبة  على  االخطاء  تحديد  مهارة  وح�سلت   )13  ،0( ن�سبة  على  الملحظة 
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67(، وح�سلت على مهارة اال�ستدالل على ن�سبة )3، 78(، وح�سلت مهارة تحديد 
االفكار الرئي�سية على ن�سبة )0، 0(. 

االستنتاجات:-
في �سوء نتائج البحث الحالي ا�ستنتج الباحثان ماياتي:-

جاءت اال�سئلة االمتحانية للمواد الدرا�سية معتمدة وبدرجة كبيرة على م�ستوى التذكر. 
ان وا�سعي ا�سئلة االمتحانات النهائية لم يراعو ا الموازنة بين القدرات العقلية 
الم�ستويات  مراعاة  خلله  من  يمكن  معيارا  ي�سعو  لم  انهم  كما  مارزانو  النموذج 

العقلية على وفق هذا االنموذج. 
لم ي�سمنو وا�سعي اال�سئلة االمتحانية القدرات العقلية على الم�ستويات العليا كا 

)التو�سع، اال�ستدالل، تحديد االخطاء، تحديد االفكار الرئي�سية(
التوصيات:-

في �سوء ماا�سفرت عنه نتائج الدرا�سة الحالية يتقدم الباحثان بالتو�سيات التية:-
-  على وا�سعي ا�سئلة االمتحانات النهائية ان يراعو الموازنة بين القدرات العقلية 
ان  لها  ينبغي  بل  فقط  الدنيا  الم�ستويات  على  التتركز  بحيث  مارزانو  النموذج 

تتجاوزها الى الم�ستويات العليا للنموذج. 
-  �سروره التركيز على اال�سئلة االختبارية التي تحفز الطالب على التفكير واال�ستدالل. 
-  �سرورة التنويع في �سياغة اال�سئلة االمتحانية بين اال�سئلة المو�سوعية والمقالية. 
و�سع  في  مهارتهم  تنمية  في  ت�سهم  تطويرية  تدريبية  دورات  في  التدري�سيين  -  اإدخال 
االأ�سئلة االمتحانية التي تقي�س القدرات العقلية في م�ستوياتها العليا في اأنموذج مارزانو. 

المقترحات:-
ا�ستكماال لهذا البحث يقترح الباحثان ما ياأتي:

اإجراء درا�سة مماثلة على اأق�سام درا�سية اأخرى. 
اإجراء درا�سة مماثلة تبعا لمتغير الجن�س )الذكور – االإناث(. 
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المفاهيم  اكت�ساب  في  مارزانو  اأنموذج  فاعلية  لمعرفة  تجريبية  درا�سة  اإجراء 
العراق  تاريخ  العبا�سي،  الدولة  )تاريخ  الدرا�سية  المواد  في  الطلبة  لدى  التاريخية 

المعا�سر، تاريخ تركيا واإيران، وتاريخ الدولة االأموية(
المصادر:-

القران الكريم
1 -  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، د. ت، مقدمة ابن خلدون، مطبعة الك�ساف، 

بيروت. 
2 -  بحري، منى يون�س)2012(، المنهج التربوي)ا�س�سه وتحليله(، دار ال�سفاء، 

عمان. 
3 -  براهيم، عبد اللطيف فوؤاد و �سعد مر�سي محمد )1979(، المواد االجتماعية 

وتدري�سها الناجح، مكتبة النه�سة الم�سرية، القاهرة، ط4. 
– مفاهيم وتطبيقات،  4 -  جروان، فتحي عبد الرحمن )2002(، تعليم التفكير 

دار الفكر العربي، عمان، ط3. 
5 -  حبيتر اقبال، �سرغام �سامي عبد االمير، تحليل اال�سئلة االمتحانية لمواد ق�سم 
2014، بحث من�سور جامعة المثنى،  اللغة العربية على وفق انموذج مارزانو، 

كلية التربية، ذي العدد)3( المجلد )7( ل�سنه 2014. 
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ا�ستبانة اراء الخبراء ب�ساأن �سالحية تقويم ال�سئلة المتحانية
اال�ستاذ الدكتور.   المحترم

تحية طيبة:-
يروم الباحثان القيام باجراء درا�سة عن )تحليل ا�سئلة االمتحان النهائي لطلبة 

ق�سم التاريخ- جامعة كربلء وفق انموذج مارزانو البعاد التعلم(
ونظرا لما يعهد الباحثان فيكم من خبرة ودراية علمية في هذا المجال، يعر�سان 
على ح�سراتكم اال�ستبانة البداء ارائكم ال�سديدة في مدى �سلحيتها وبما يتنا�سب 

مع متطلبات الدرا�سة الحالية. 
 مع جزيل ال�سكر والتقدير 

الباحثان
م. م.  ندى ها�سم عبداللة  م. م.  عالء ابراهيم �سرحان

طرائق تدري�ص تاريخ طرائق تدري�ص تاريخ
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تقويم االسئلة االمتحانية لقسم التاريخ وفق أنموذج مارزانو البعاد التعلم 

غير  �سالحةالمهارةت
التعديل�سالحة

التركيز اأ- تحديد الم�سكلة ب- �سياغة االهداف1

�سياغة 2 ب-  الملحظة  اأ-  المعلومات  جمع  م��ه��ارة 
اال�سئلة 

ال��ت��ذك��ر 3 ال���رم���وز( ب-  ال��ت��رم��ي��ز )ف���ك  اأ-  ال��ت��ذك��ي��ر 
)اال�سترجاع( 

4
التنظيم اأ- المقارنة ب- الت�سنيف 

 ج- الترتيب د- التمثيل

5
تحديد  ب-  والمكونات  ال�سمات  تحديد  اأ-  التحليل 

االنماط والعلقات 
 ج- تحديد االفكار الرئي�سية د- تحديد االخطاء 

مهارة التوليد اأ- اال�ستدالل ب- التنبوء ج- التو�سع6
مهارة التكامل اأ- التلخي�س ب- اأعادة البناء7
مهارة التقويم اأ- بناء المعايير ب- التاكد )التدقيق(8

تحديد الم�سكالت:- يق�سد بها قدرة المتعلم على تو�سيح المواقف المحيرة، 
و�سياغة الم�سكلة في عبارة وا�سحة )لبدة، 2009، 138(

�سياغة الهداف:- ت�سير الى تحديد النتاجات التعليمية التي يتوقع من المتعلم 
بلوغها. )عبد الرحمن واخرون، 2007، 206(

المالحظة:- هي عملية تفكيرية تت�سمن الم�ساهدة والمراقبة الدقيقة ل�سلوك 
معين او ظاهرة معينة والعمل على ت�سجيل ملحظاتها اأول باأول، واال�ستعانة بااأ�ساليب 

الدرا�سة المنا�سبة بغية تحقيق اأف�سل النتائج.  )قنديلجي، 2008، 186( 
منهج  خ��لل  م��ن  والمعاني  الق�سايا  تو�سيح  تت�سمن  ال���س��ئ��ل��ة:-  ���س��ي��اغ��ة 
اال�ستق�ساء، ومدى قدرة المتعلم على تحويل العناوين الفرعية الى ا�سئلة او تحويل 
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الجملة التي تحمل الفكرة الرئي�سة الى ال�سوؤال. 
البع�س  بع�سها  مع  المعلومات  من  �سغيرة  اجزاء  ربط  عملية  هي  الترميز:- 

للخزن في الذكرة طويلة المدى.  )قنديلجي، 2008، 186(
 . الذاكرة.  من  والحقائق  المعلومات  ا�سترجاع  على  المتعلم  قدرة  التذكر:- 

)عبد العزيز، 2007، 156(
او  اال�سياء  بين  واالختلف  ال�سبه  اأوج��ة  معرفة  على  القدرة  هي  المقارنة:- 

االحداث بناء على معايير محدده ووا�سحة. . )عبد العزيز، 2007، 156(
الخا�سة  ال�سمات  او  ال�سفات  تحديد  على  المتعلم  ق��درة  هي  الت�سنيف:- 
بت�سنيف المعلومات لغر�س ت�سكيل مجموعة من اال�سياء اعتمادا على الخ�سائ�س 
الم�ستركة بين مفردات فئة معينة وغير متوافرة لدى مفردات فئة اخرى. . )عبد 

العزيز، 2007، 156(
الترتيب:- قدرة المتعلم على ترتيب وو�سع مفاهيم او اال�سياء او االحداث او 
المواقف او الخبرات او ال�سلوكيات التي تربط فيما بينها ب�سوره او باأخرى في �سياق 

متتابع وفقا لمعيار معين. )عبد العزيز، 2007، 156(
الهامة  العلقات  المعلومات الظهار  تغيير �سكل  المتعلم على  التمثيل:- قدرة 
بين المحددة او تمثيل المفهوم او اال�سياء اأو المعلومات او االفكار بالر�سوم. )عبد 

الفتاح، 1999، 57(
تحديد ال�سمات والمكونات:- قدرة المتعلم على تو�سيح الخ�سائ�س التي تميز 
المفاهيم على بع�سها والتركيز على التفا�سيل المخزونة لدى الفرد، ومن ثم العمل 

على تو�سيح االجزاء التي تكون الكل. )لبدة، 2009، 139(
 تحديد النماط والعالقات:- هي المهارة التي يتمكن المتعلم من خللها على 
تو�سيح العلقات الداخلية التي تحدد االنماط والعلقات التي يمكن ان تكون علقة 
�سبب ونتيجة، او را�سية، او علقة زمنية، او علقة جزئية، او علقة الكل بالجزء، او 

علقة تحويلية.  )عطية، 2007، 154( 
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تحديد الفكار الرئي�سية: هي حالة من حاالت التعرف على االنماط والعلقات 
 ،2007 )عطية،  وتلخي�سها.   الرئي�سية  االفكار  تحديد  على  المتعلم  ت�ساعد  التي 

 )154

�س  العرو  في  االخطاء  اكت�ساف  على  على  المتعلم  قدرة  الخطاء:-  تحديد 
المنطقية والح�سابات واالجراءت وال�سلوكيات وتحديد ا�سباب هذه االخطاء والعمل 

على ت�سحيحها او تغير في نمط التفكير. 
ال�ستدلل:- قدرة المتعلم على التو�سل الى التعميمات من خلل االمثلة التي 

تنتمي الى الظاهره او الحدث.  )لبدة، 2009، 139(
التبوؤء:- هي مهارة تت�سمن ا�ستعمال معلومات متوافرة م�سبقا للتنبوء بحدوث 

ظاهرة او حدث في الم�ستقبل.  )لبدة، 2009، 139(
وال�سروح  التفا�سيل  من  المزيد  ال��ى  التو�سل  على  المتعلم  ق��درة  التو�سع:- 
والمعلومات االخرى ذات ال�سلة بالمعرفة ال�سابقة من اجل تح�سين الفهم او تطبيق 
واأخرى  للمفهوم  تنمي  اأمثلة  اأعطاء  او  جديدة  مواقف  في  والتعميمات  المفاهيم 

التنتمي الية، اأوحل الم�سكلت في �سوء المعرفة ال�سابقة )عطية، 2007، 154( 
التلخي�ص:- هي عملية تفكيرية تنطوي على تحديد وتنقيح وربط للنقاط البارزة 
يقوم  من  بلغة  المت�سمنة  واالأفكار  المفاهيم  ومعالجة  ا�سا�س  ماهو  ف�سل  ومحاولة 

بالتلخي�س وانطلقا من خبرته بالمو�سوع وفهمه له )عبد العزيز، 2006، 184(
ت�سكل  واالأجزاء بحيث  العنا�سر  بين  التاأليف  ويعني  والتركيب:-  البناء  اأعادة 

بنية كلية جديدة. 
على  للحكم  المعايير  او  المقايي�س  ار�ساء  على  المتعلم  قدره  المعايير:-  بناء 
االفكار او اال�سياء او العلقات او النتائج او ال�سلوكيات )عبد العزيز، 2006، 184(
�سحة  من  للتاكد  التجربة  او  المحاولة  اع��ادة  على  المتعلم  قدرة  التدقيق:- 

المعلومات ودقة النتائج او البيانات او المعلومات.  )لبدة، 2009، 141( 
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ملحق )2(
اسماء السادة الخبراء الذين استعان بهم الباحثان في اجراءات البحث رتبت اسمائهم 

وفق اللقب العلمي 
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Abstract 
The current research aims to analyze the exam questions 
materials jurisdiction of the Department of History at the 
model according to Marzano The study has found the fol�
lowing results:�

Questions that test scores for grades (Alawly� II�Cycle� 
fourth) have focused on the skill of remembering the first 
prize، while the comparative skill ranked second and third 
expansion، as stated in the recent mattresses skill of obser�
vation and skill to identify patterns and relationships and 
skill to identify the main ideas

The researchers have concluded that the authors of the 
final exam questions have focused too heavily on the skills 
(remember، comparison، expansion) do not respect the 
balance between the mental capacity to model Marzano 
to keep learning. 


