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 مستخلص البحث ابللغة العربية: 
للنتاجات املعرفية يف األسئلة التقوميية لكتب   املطور هدف البحث احلايل الكشف عن مدى متثل مستوايت بلوم 

مواد العلوم الدينية املطورة للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية وكتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة  
وبغية حتقيق هذا اهلدف؛ مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي املقارن  (م، 2019/2020الكويت، واملقررة للعام الدراسي)

، وأظهرت نتائج  لألسئلة التقوميية يف الكتب املستهدفة، وذلك إبعداد بطاقة حتليل، والتأكد من خصائصها السيكومرتية 
عودية ودولة الكويت تركزت يف مستوايت  البحث أن األسئلة التقوميية يف الكتب املستهدفة يف كل ٍّ من اململكة العربية الس

التفكري الدنيا؛ )التذكر والفهم(، وأغفلت املستوايت العليا من تصنيف هرم بلوم املعريف املطور؛ خباصة مستويي)التقومي،  
بلوم   كما أسفرت النتائج عن وجود فرق دالٍّ إحصائياً بني مدى تضمني أسئلة كتب مواد العلوم الدينية ملستوايتواإلبداع(،  

املطور تعزى ملتغري الدولة، وذلك لصاحل أسئلة كتب مواد العلوم الدينية يف اململكة العربية السعودية مقارنة بدولة الكويت.  
ويف ضوء هذه النتائج؛ أوصت البحث بتضمني كتب مواد العلوم الدينية أسئلة تقوميية تراعي تصنيف بلوم املعريف املطور،  

واإلبداع(، وبناء األسئلة التقوميية وفق جدول مواصفات حيقق التوازن واالنسجام والتدرج لكل   التقومي، )مستويي وخباصة 
، بعيًدا عن عملية اإلقحام القسري  منهجية علمية هادفة من خالل  مستوى من مستوايت تصنيف بلوم املعريف املطور

 لألسئلة، أو االختيار العشوائي هلا. 
 وميية، تصنيف بلوم املطور، كتب مواد العلوم الدينية. األسئلة التقالكلمات املفتاحية: 
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Analysis of the Evaluation Questions in Religious Sciences’ Textbooks in Saudi 
Arabia and Kuwait in light of Bloom’s Revised Taxonomy of Learning Outcomes 
Abstract  
  The current study aimed to reveal to what extent the evaluation questions in the ninth-
grade religious sciences’ textbooks in Saudi Arabia and Kuwait reflect Bloom’s revised 
taxonomy of learning outcomes during the academic year (2019-2020). To achieve this 
aim, the researcher used a comparative, descriptive, and analytical approach of the 
evaluation questions in the targeted textbooks by preparing an analysis form that assured 
their psychometric properties. The results of the study showed that the evaluation questions 
in the targeted books focused on the lower levels of thinking (comprehension and 
memory), whereas the higher levels on Bloom’s cognitive hierarchy:(evaluation and 
creativity) were ignored. The results, further, revealed a statistically significant difference 
regarding Bloom’s hierarchy inclusion in the evaluation questions of religious sciences’ 
textbooks that can be attributed to the variable ‘state/government’ in favor of the questions 
of Saudi religious sciences’ textbooks compared to the Kuwaiti books. In light of these 
findings, the study recommends that the religious sciences’ textbooks should include 
evaluation questions that take into account  Bloom's revised taxonomy of learning 
outcomes especially in the two levels of evaluation and creativity and build the evaluation 
questions according to a specification table that achieves balance, harmony, and progression 
for each level of Bloom's taxonomy. This can be achieved through a purposeful scientific 
methodology, away from the process of forced intercourse of questions, or their random 
selection. 
Key words: evaluation questions, bloom’s revised taxonomy, religious sciences’ textbooks.  
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 : واإلطار النظري املقدمة 
يعد  الكتاب املدرسي األداة الرئيسة يف عملية التعلم والتعليم، وتتمثل أمهيته يف تقدميه خربة منظمة تنظيًما منطقًيا    

ونفسًيا تتناسب ومستوايت الطلبة، ويوضح اإلطار العام للمادة الدراسية وأهم خطوات سري الرحلة التعليمية، ابإلضافة إىل  
 اعد يف تراكمية البناء املعريف وتشعبه، وإاثرة مستوايت التفكري العليا لديهم.  تزويد الطلبة أبنشطة وأسئلة تس

ومتثل األسئلة عنصراً مهماً من عناصر احملتوى املعريف، وأداة فاعلة يف استثارة التفكري مبستوايته املختلفة لدى الطلبة،  
م يف اكتشاف حقائق احملتوى املعريف وحب  وتتعدد وظائف األسئلة وأغراضها يف الكتاب املدرسي، ومن ذلك؛ فهي تسه

البحث واالستطالع، وُتستخدم يف قياس استعداد الطلبة للتعلم، والوقوف على خرباهتم السابقة، وتشخيص صعوابت التعلم  
  لديهم، وقياس مدى حتقق نتاجات التعلم وأهدافه، وإاثرة الدافعية لديهم، وتشجيعهم على التقومي الذايت، وتنمية مهارات 

 التفكري وأمناطه. 
ولذا، تؤكد االجتاهات احلديثة يف الرتبية على أمهية األسئلة يف تنمية التفكري أبمناطه املتعددة لدى الطلبة، كالناقد   

واإلبداعي والتأملي وما وراء املعريف، تلك األمناط التفكريية اليت تشجع استخدام املهارات العقلية العليا، اليت تتطلب من  
ويعتمد أتثري األسئلة  (، Susni,et al,2001;Moulton,2003)  ن يقوم بعمليات التحليل والتقومي واإلبداع املتعلم أ

والتمرينات يف هذه اجلوانب على نوعية األسئلة، ومدى جودهتا والطريقة اليت صيغت هبا، واملستوايت واجلوانب املعرفية أو  
 االنفعالية أو املهارية اليت تقيسها. 

السؤال،   صانيف عدة، ترتاوح بني املستوى البسيط واملعقد، وذلك تبعًا للعمليات العقلية اليت يتطلبهاولألسئلة ت  
(،  Sanders,1966( مث تصنيف)Aschner,et al,1961ولقد ظهرت عديد من التصانيف لألسئلة كتصنيف)

شيوعًا هو تصنيف بلوم للمجال  (، إال أن من أشهرها وأكثرها Frankell,1981وتصنيف)  (Guszak,1968تبعه)
صاحب  ،   1956(، وهو التصنيف الذي وضعه الرتبوي األمريكي بنجامني بلوم ورفاقه عامCognitive Domainاملعريف)

إذ صنف بلوم العمليات املعرفية إىل ستة مستوايت هي: )التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل،  مدخل التقومي ابألهداف، 
رتب بلوم هذه املستوايت ترتيبًا هرميًا منطقيًا معتمدًا مبدأ الزايدة يف الصعوبة والتعقيد، ابداًئ ابملستوى  الرتكيب، التقومي(، و 

 ;Byrd,2002;Benjelloun)األدىن)التذكر( الذي ميثل قاعدة اهلرم ومنتهياً ابملستوى األعلى)التقومي( الذي ميثل قمة اهلرم 

El Allame,2019 ًضرورة توافر االنسجام والتكامل يف املستوايت  سابقاً حلصول ما بعده، مع  (، ويعد كل مستوى متطلبا
املعرفية يف املناهج الدراسية، وحتقيق التوازن النسيب بينها سواًء يف احملتوى التعليمي أو األنشطة املصاحبة أو األسئلة  

 (. Wang & Farmer,2008اخلتامية)
ملعرفية يف نتاجات التعلم وما ينبثق عنها من أنشطة تدريبية  لقد كان اهلدف من تصنيف بلوم للمستوايت او    

، وضع قائمة ألنواع املعرفة اليت هتدف إليها عملية التعلم، وخباصة يف اجملال املعريف، مبا يسهم يف تسهيل  وأسئلة تقوميية 
اجات التعلم يف ظل إطار عام من  وتوجيه عملية التعلم والتعليم، وختطيط اخلربات واملعارف يف املناهج الدراسية، وحتقيق نت

(، ومن هنا تربز أمهية تصنيف بلوم  Stanny,2016تنويع أمناط التفكري واالنتقال التدرجيي واملتوازن إىل مستوايته العليا) 
املعريف يف كونه يساعد واضعي املناهج واملعلمني يف تكوين فكرة واضحة عن األهداف التعليمية، أو النتاجات املعرفية،  
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االهتا، واإلفادة منها يف حتديد أهداف الدروس والوحدات التعليمية، وحتقيق التوازن والتنوع بني تلك األهداف، وتسهيل  وجم
 لغة التفاهم اإلجرائية بني الرتبويني ومصممي املناهج واملقومني والطلبة. 

 :(Radmehr & Drake,2019)  ويتميز تصنيف بلوم للمجال املعريف بعدة ميزات، أمهها  
: إذ يشتمل تصنيف بلوم للنتاجات املعرفية مستوايت متدرجة، تبدأ من البسيط إىل املركب ومن احملسوس إىل  اهلرمية -

 اجملرد. 
: إذ يصلح الختيار اخلربات الرتبوية والنتاجات املعرفية، واألسئلة التقوميية، واألنشطة والتدريبات، واالختبارات  الشمول -

نهائية، ويتيح تصنيف أية نتاجات معرفية أو أسئلة أو أنشطة ضمن املستوايت الستة يف هذا التصنيف،  الشاملة أو ال 
 . نوط بهمستوى أمهيته اخلاصة ودوره امل  إذ لكلدون أن يعطي أفضلية ملستوى على حساب املستوايت األخرى،  

ابستخدام كلمات دقيقة تناسب مدلول  إذ يعطي كل مستوى وصفًا خاصًا مييزه عن ابقي املستوايت،  منطقي وحمدد: -
 كل مستوى. 

إذ يرتكز كل مستوى على السابق له، ويستمر العمق واالتساع املفاهيمي على شكل حلزوين من   استمراري وتراكمي:  -
 خالل التقدم يف املستوايت من البسيط إىل املركب. 

إذ يعد  من أكثر التصنيفات انسجاماً مع املبادئ والنظرايت الرتبوية والنفسية يف عملية التعلم والتعليم،   نفسي وتربوي:  -
 باًل لالستخدام يف كافة املواد واملقررات الدراسية. مما جيعله قا

  ولقد بذل علماء الرتبية جهودًا كبرية يف تقومي وتطوير تصنيف بلوم، ومن أشهرهم أندرسون وزمالئه   
(Anderson,et al,2001 حيث قدموا ،) ًمعـدَّاًل لتصنـيف بلوم يف مصفوفة ذات بعدين، األول هو بعد   شكـال

(، واملعرفة  Factualأبربعة مستوايت هي: املعرفة احلقائقية) (Knowledge Dimension)املعرفة 
أما البعد   .(Meta-cognitive)، واملعرفة فوق املعرفية (Procedural)، واملعرفة اإلجرائية (Conceptual)املفاهيمية

بستة مستوايت هي: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل،   (Cognitive Process)الثاين فهو بعد العملية املعرفية نفسها
 (. Anderson,et al,2001;Bijsterbosch,et al,2017)والتقومي، واإلبداع 

وللتوازن يف تلك املستوايت املعرفية أمهية ال تِقل عن التصنيف نفسه، إذ يعد  التوازن واالنسجام بني تلك    
هذه املستوايت تتعامل مع العمليات العقلية للمتعلم مبختلف مستوايهتا، ابتداًء   املستوايت من أهم أهداف التصنيف، ألن 

كدراسة  من عملية احلفظ واسرتجاع املعلومات، وانتهاًء ابالبتكار أو اإلبداع، وتشري العديد من الدراسات ذات الصلة،  
األسئلة التقوميية يف الكتب املدرسية ملستوايت  ( إىل ضرورة مراعاة 2015؛ اهلمزاين،2018؛ وبديوي،2019الصويركي،)

 تصنيف بلوم املعريف بشكل حيقق التوزان واالنسجام فيما بينها. 
وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية، ووزارة الرتبية يف دولة الكويت إىل تنمية وبناء معايري جديدة   توجه ومع   

خالل بناء أطر مرجعية وطنية وختصصية ومواد إرشادية لتطوير املواد التعليمية،  للمناهج التعليمية يف التعليم العام، من 
ومصادر التعلم، يف عدد من املواد واملقررات الدراسية، ومنها املقررات الشرعية لكافة صفوف التعليم العام، استجابة لرؤية  

(م، رغبة يف  2019/2020ية للعام الدراسي)، فلقد مت تطوير مناهج الرتبية اإلسالم 2035ورؤية الكويت  2030اململكة 
مواكبة التغريات العاملية الكربى، وتوجيه هذه املناهج إىل إحداث نقلة نوعية يف التعليم، من خالل تنمية التعلم الذايت لدى  
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ل ٍّ من  الطلبة، وتنمية مهارات التفكري لديهم؛ ومن هنا جاءت البحث احلايل لتقصي مدى حتقيق األسئلة التقوميية يف ك
 السعودية والكويت ملستوايت تصنيف بلوم املطور. 

 البحث  مشكلة 
يعد  حتليل الكتب املدرسية وتقوميها من الدراسات الضرورية يف ميدان املناهج وطرق التدريس؛ ألن الكتاب املدرسي  

؛  2019الصويركي،) كدراسة هو أحد العناصر املكونة للنظام التعليمي، وقد أكدت عديد من الدراسات الرتبوية 
العناية ابألسئلة التقوميية يف الكتب املدرسية، من  ( على ضرورة 2000؛ والرائقي،2013؛ والسلخي،2018وبديوي،

حيث مشول األسئلة وتوازهنا وتنوعها ووضوحها ومراعاة الدقة فيها، واشتماهلا على مهارات التفكري، وخباصة العليا؛ كالتقومي  
 والرتكيب. 

طورة حديثًا يف كل ٍّ من اململكة  وملا كان حمور هذه البحث هو حتليل األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية امل
العربية السعودية ودولة الكويت، على حد ٍّ سواء، فإن إجراء عملية حتليل هلذه األسئلة يعد غايًة يف األمهية؛ ألهنا ستلقي  
الضوء على طبيعة هذه األسئلة، ومدى توزيعها حبسب تصنيف بلوم املطور، ابإلضافة إىل إجراء مقارنة بني أسئلة الكتب  

، ولذا  -حبسب اطالع الباحث–ستهدفة يف كل ٍّ من اململكة العربية السعودية ودولة الكويت، وهذا مل يتم دراسته من قبل امل
 تتوصل البحث احلايل إىل نتائج علمية وتطبيقية، تفيد يف حتسني وتطوير كتب مواد العلوم الدينية. من املؤم ل أن 
 أسئلة البحث 

 ومن مث ؛ فإن البحث احلايل تسعى لإلجابة عن األسئلة اآلتية:  
ما مدى تضمني األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية وفقاً   .1

 لتصنيف بلوم املطور للمجال املعريف؟ 
المية للصف التاسع يف دولة الكويت وفقًا لتصنيف بلوم املطور  ما مدى تضمني األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلس .2

 للمجال املعريف؟ 
هل ختتلف مستوايت بلوم املطورة يف أسئلة كتب مواد العلوم الدينية ابختالف الدولة: اململكة العربية السعودية   .3

 والكويت؟ 
 أهداف البحث 

مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة  الكشف عن درجة تركيز األسئلة التقوميية املتضمنة يف كتب  -
العربية السعودية وكتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت على مستوايت اجملال املعريف وفق تصنيف بلوم  

 املطور. 
صنيف بلوم املطور يف  عقد مقارنة بني مدى تضمني األسئلة التقوميية لكتب مواد العلوم الدينية املستهدفة ملستوايت ت -

 كلٍّ  من اململكة العربية السعودية ودولة الكويت. 
 أمهية البحث 

 من املتوقع أن يسهم هذا البحث فيما أييت: 
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إثراء األدب النظري يف املناهج وطرق التدريس ومواد العلوم الدينية خباصة، ألهنا أتيت استجابة لتوصيات عديد من   -
املزيد من الدراسات لتقصي مدى مشول األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية  البحوث اليت حثت على إجراء 

ملستوايت بلوم املعرفية، هذا ابإلضافة إىل كوهنا تتناول مكواًن مهمًا من مكوانت العملية التعليمية؛ وهي األسئلة  
 ، وبناء االختبارات التقوميية. التقوميية، اليت يعتمد عليه املعلمون، عادة، يف تقومي مواقفهم التعليمية

تزويد واضعي املناهج عن مدى مراعاة أسئلة كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية   -
السعودية والصف التاسع يف دولة الكويت للمستوايت املعرفية وأبعادها، وفقًا لتصنيف بلوم املطور، مما قد يسهم يف  

 وحتديد نقاط القوة والضعف يف األسئلة التقوميية. تطوير هذه الكتب 
 مساعدة معلمي الرتبية اإلسالمية يف حتسني مستوى أسئلتهم املعرفية وفقاً ملستوايت بلوم املعرفية املطورة.  -
  تشجيع إجراء املزيد من الدراسات املشاهبة، لدراسة أهداف اجملال املعريف يف النتاجات التعليمية واألسئلة واحملتوى  -

 التعليمي واألنشطة املصاحبة يف الكتب املقررة لصفوف ومواد أخرى. 
 مصطلحات البحث 

(. أو هي  2005كل عبارة تنطوي على مطالبة الطلبة إبجابة، ترتبط هبدف تعليمي مقرر)الشمري،   األسئلة التقوميية: -
و وحدة من الوحدات املتضمنة يف  الطلبات املتمثلة يف عبارات استفهامية وأوامر تظهر يف هناية كل درس من الدروس أ

(، ويعرفها الباحث إجرائياً  Talbot,2001) الكتاب املدرسي وتتطلب استجابة من املتعلم لفظًا أو كتابة أو تطبيقاً 
أبهنا األسئلة املتوافرة يف كتب مواد العلوم الدينية املستهدفة، واليت تتبع الدروس والوحدات الدراسية، وابلتايل فإن  

التمهيدية اليت يف بداية الدروس أو األسئلة البنائية اليت تتخلل الدروس، وغريها من التمرينات، والتدريبات،  األسئلة 
 وأسئلة "فكر"، غري مستهدفة يف البحث احلايل. 

تصنيف ملستوايت نتاجات التعلم اليت يتوقع حتقيقها من قبل الطلبة، مت وضعه من   مستوايت بلوم املعرفية املطورة: -
(. ويعرفها الباحث إجرائياً؛ أبهنا جمموعة  Anderson,et al,2001)قبل جماالت، ومت تطويره من  ستقبل بلوم يف 

العقلية للمتعلم، واملتدرجة حسب   املهارات والقدرات العقلية مرتبة ترتيبًا منطقيًا للتعامل مع املعرفة، وفق القدرات 
التسلسل التايل: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التقومي، اإلبداع. وميكن تفصيل هذه املستوايت الستة على النحو  

  (: Anderson,et al,2001;Bijsterbosch,et al,2017) التايل 
   Rememberingالتذكر: -1

االستدعاء والتعر ف(  )التذكر ويركز هذا املستوى على العمليات املعرفية البسيطة، اليت تتمثل يف قدرة الطالب على   
للمعلومات اليت ُقدِ مت له يف أثناء عملية التعلم، وميثل هذا املستوى أدىن مستوايت القدرة العقلية، إال أنه يشكل القاعدة  

كن إغفاله يف أثناء التدريس، ألمهيته يف ابقي املستوايت اليت تعلوه، ومن األفعال اليت تستخدم  العريضة للهرم املعريف، إذ ال مي
 لصياغة هذا اجملال: يُعر ف، يعدد، يذكر، حيدد. 

  Understandingالفهم: -2
جملال مستوايت  ويتضمن هذا ايتمثل هذا اجملال يف قدرة املتعلم على إدراك املعاين، واستيعاب ما حفظه من معلومات، و   

( وتتلخص بتحويل األفكار من صورة إىل أخرى والتعبري عنها من قبل املتعلم أبسلوبه  Translationثالثة؛ وهي: الرتمجة)
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( وهو إظهار القدرة على إدراك املعاين واخلربات  Interpretationاخلاص مع احملافظة على املعىن األساسي، والثاين التفسري)
، ويتطلب جتاوز حدود املعلومات  Extrapolation)بني األفكار واملوضوعات، والثالث االستكمال) والعالقات املوجودة 

املعطاة يف املشكلة، وتقدمي استنتاجات وتنبؤات بعد استقراء املعلومات واملعاين اجلزئية املتوافرة، ومن األفعال اليت تستخدم يف  
 يستقصي.  صياغة هذا النوع: يشرح، يعلل، يفسر، يستنتج، يوضح، 

 : Applyingالتطبيق: -3
ويتمثل يف القدرة على استخدام وتطبيق املعلومات واخلربات التعلمية يف مواقف جديدة واقعية، كتفسري بعض   

الظواهر وحل بعض املشكالت أو معاجلة بعض املواقف اليت تواجه املتعلم؛ سواء أكان ذلك داخل الفصل الدراسي أو  
أثر التعلم، ومن األفعال اليت تستخدم يف صياغة هذا النوع: يطبق، جيرب، حيل، يتلو مراعياً  خارجه، وهذا يدعى انتقال 

 أحكام التالوة، يستخدم، حيسب. 
 : Analysisالتحليل: -4

ويشري إىل قدرة املتعلم على حتليل مادة التعلم إىل عناصرها ومكوانهتا اجلزئية، وكشف العالقات اجلزئية والكلية،    
وكيفية ارتباط األجزاء ببعضها وأبسِ ها املنبثقة منه، وما مييز مستوى التحليل أن املعاين املشتقة من النص ضمنية وغري صرحية  

متالك مهارة التمييز، والتنظيم، وعزو األسباب، ومن األفعال اليت تستخدم يف صياغة هذا  أو غري مباشرة، وهذا يستدعي ا
 املستوى: حيلل، يصنف، يقارن، يُفرق. 

 : Evaluatingالتقومي: -5
ويشري هذا املستوى إىل قدرة املتعلم يف احلكم على قيمة األشياء أو املواقف أو األفكار، يف ضوء معايري أو حمكات    

داخلية أو خارجية( وأدلة منطقية، ومن األفعال اليت تستخدم يف صياغة هذا املستوى: حيكم على، ينتقد، يفاضل،  )معينة 
 يثِبت، يرفض. 

 : Creatingاإلبداع: -6
ويتعلق هذا املستوى ابمتالك قدرة عقلية تتيح للمتعلم بتوليف العناصر املختلفة على شكل كل ٍّ متكامل، أو تكوين نتاج    

ومميز، فيه نوع من اجِلدَّة واحلداثة، مثل كتابة قصة حول موضوع معني، أو رسم خطة، أو تصميم   Unique))  ابتكاري فريد
هبذا املستوى يقدم   القات جمردة جديدة غري مطروحة يف النص، مبعىن أن الطالب جترييب، أو إنتاج شعري، أو اشتقاق ع

عماًل إبداعيًا ابتكارايً، ومن األفعال املستخدمة هلذا املستوى: يبتكر، يؤلف، ينتج، يستحدث، يعيد تنظيم، يقرتح خطة،  
 يصمم، يبين، يكتب. 

 : حدود البحث 
 احنصرت حدود البحث يف اآليت:  

 وضوعي األكادميي، ويتمثل بعنصرين:احلد امل-أوالً 
 قائمة تصنيف بلوم املعريف املطور، أببعاده الستة: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التقومي، اإلبداع. .1
 كتب مواد العلوم الدينية، وهي كاآليت: .2
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للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية وهي مثانية كتب، إذ مشلت عملية  كتب مواد العلوم الدينية املقررة -أ
الفصل األول والثاين(: كتاب احلديث، والتوحيد، والفقه، والتفسري، وهي الكتب املطورة  )جبزأيها؛ التحليل الكتب التالية 

 (. 2019/2020)املوافق   ،(1440/1441)الدراسي  حديثاً املعتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية للعام 
كتب الرتبية اإلسالمية يف دولة الكويت: ومشلت عملية التحليل ثالثة كتب، وهي: كتاب الرتبية اإلسالمية للفصل  -ب

الدراسي األول، وكتاب الرتبية اإلسالمية للفصل الدراسي الثاين، وكتاب واحد ملادة القرآن الكرمي للفصلني، وهي الكتب  
 (.2019/2020)الدراسي  بية الكويتية للعام املطورة حديثاً املعتمدة من قبل وزارة الرت 

 (. 2019/2020)  الدراسيأجريت البحث يف الفصل الدراسي األول من العام   :احلد الزماين -اثنياً 
 الدراسات ذات الصلة 

حتليل األسئلة التقوميية وفقاً لتصنيف بلوم املعريف، وانعكاساته الرتبوية، وتطويراً للعمل التعليمي أجرى   ألمهيةنتيجة   
   ؛ مرتبة زمنياً من األحدث إىل األقدم:وهذا عرض لعدد من الدراسات ذات الصلة  الباحثون العديد من الدراسات العلمية، 

لة التقوميية يف كتاب اللغة العربية للصف األول الثانوي يف اململكة  ( دراسة هدفت حتليل األسئ2019أجرى)الصويركي،  
( سؤااًل، وأظهرت نتائج البحث  534) العربية السعودية، وفق تصنيف بلوم لألهداف املعرفية، وتكونت عينة البحث من 

(، بينما  65)% نسبة مئوية بلغت)التذكر، والفهم، والتطبيق( وب تركيز كتاب اللغة العربية على املستوايت الدنيا من التفكري 
 (. 33)%  )التحليل، والرتكيب، والتقومي( على ما نسبته  حصلت املستوايت العليا من التفكري

( حتليل األسئلة التقوميية املتضمنة يف كتاب الفقه لنظام املقررات يف اململكة العربية  2018) وهدفت دراسة بديوي   
( سؤااًل، وابستخدام املنهج الوصفي التحليلي، أظهرت  77) وبلغت عينة البحث السعودية وفق مستوايت بلوم املعرفية، 

 (. 62.38)%  نتائج البحث أن أسئلة كتاب الفقه تركزت على املستوايت الدنيا وبنسبة
( بدراسة هدفت الكشف عن واقع األسئلة التقوميية الواردة يف كتب أحكام القراءات للمرحلة  2015)اهلمزاين وقام 

( سؤااًل تقوميياً، وابستخدام  359)األسئلة الثانوية مبدارس حتفيظ القرآن الكرمي يف اململكة العربية السعودية، وبلغ جمموع 
لتقوميية أغفلت اجملالني: الوجداين، واملهاري، وتركزت على اجلانب  أسلوب حتليل احملتوى، أظهرت نتائج البحث أن األسئلة ا

 املعريف فقط، يف مستوايته الثالثة الدنيا؛ التذكر والفهم والتطبيق، وأغفلت مستوايت التفكري العليا. 
لصف  ( دراسة هدفت حتليل األسئلة التقوميية الواردة يف كتاب الرتبية اإلسالمية املطور ل2013)السلخي وأجرى 

( سؤااًل، أظهرت نتائج البحث تركيز األسئلة  376)وبتحليل السابع األساسي يف األردن وفق مستوايت بلوم املعرفية، 
(، بينما بلغت نسبة املستوايت املعرفية لكل ٍّ من؛ التطبيق  94.3%)بلغت التقوميية على املستوايت املعرفية الدنيا وبنسبة 

 (. 5.7)%  والتحليل والتقومي جمتمعة
( حتليل األنشطة التقوميية لكتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي يف سلطنة  2013)الشبييب وهدفت دراسة   

( نشاطاً،  126) ُعمان يف ضوء مستوايت التفكري العليا يف اجملال املعريف وفق تصنيف بلوم، وتكونت عينة البحث من
(  22)% ( مقارنة بنسبة 78)% مستوايت التفكري الدنيا بنسبة مئوية  وأظهرت نتائج البحث أن األنشطة التقوميية تركزت يف

 ملستوايت التحليل والرتكيب والتقومي جمتمعة. 
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( دراسة هدفت الكشف عن واقع األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلسالمية  2009)واخلوالدة وأجرى سلمان 
( سؤااًل، وابستخدام حتليل  2565)مشلت بحث من ستة كتب للمرحلتني؛ األساسية والثانوية يف األردن، وتكونت عينة ال 

احملتوى خلصت البحث أن األسئلة التقوميية يف الكتب املستهدفة ركزت على اجملالني املهاري والوجداين مقارنة ابجملال املعريف،  
 مع اهتمامها ابملستوايت الدنيا من التفكري يف اجملال املعريف. 

دفت تقومي أسئلة كتب الرتبية اإلسالمية للصف الثالث الثانوي يف اليمن، وتكونت  ( بدراسة ه2005) وقام مقبل  
( سؤااًل، وأشارت  774) عينة البحث من كتاب احلديث والفقه، وكتاب اإلميان، وكتاب السرية النبوية، وبلغ جمموع األسئلة 

(، مث  33.33)% مستوى التذكر بنسبة (، تاله 44.44)% نتائج البحث أن مستوى الفهم جاء يف املرتبة األوىل بنسبة 
 ابقي مستوايت هرم بلوم املعريف بنسب متدنية. 

( دراسة هدفت حتليل األسئلة واألنشطة املتضمنة بكتب الرتبية اإلسالمية املطورة يف  2000)السويدي وأجرت  
تب املستهدفة ابملستوايت  املرحلة اإلعدادية بدولة قطر وعددها ستة كتب، وأسفرت نتائج البحث عن اهتمام أسئلة الك

الدنيا من تصنيف بلوم، ابتداًء ابلفهم فالتذكر فالتطبيق على التوايل، كما ركزت األنشطة على اجلانب املهاري)التطبيقي(  
 مقابل إغفال اجلوانب األخرى من مستوايت بلوم املعرفية. 

( تقصي أسئلة كتاب الفقه املقرر على طالبات الصف الثالث املتوسط يف اململكة  2000)الرائقي وهدفت دراسة  
( سؤااًل، وأشارت نتائج البحث أن  283)البحث  العربية السعودية يف ضوء مستوايت بلوم لألهداف السلوكية، ومشلت عينة 

 والتطبيق(، وأمهلت املستوايت العليا.   التذكر، والفهم،)املعريف  أسئلة كتاب الفقه تضمنت املستوايت الدنيا للمجال 
 التعقيب على الدراسات السابقة 

يتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة أهنا اتفقت مع البحث احلايل يف بعض اجلوانب، ومنها: استخدام  
عظم الدراسات  تصنيف بلوم املعريف يف عملية حتليل األسئلة وتقوميها، واستخدامها للمنهج الوصفي التحليلي، وأشارت م 

ذات الصلة إىل تركيز الكتب املدرسية على املستوايت الدنيا من تصنيف بلوم املعريف، وأوصت نتائج هذه الدراسات بضرورة  
صياغة أسئلة حتقق التوازن واالنسجام بني املستوايت املعرفية يف هرم بلوم، وتنمي مهارات التفكري العليا لدى الطلبة. وقد  

ك الدراسات يف اتباع املنهج املستخدم، وبناء أداة البحث، وتفسري النتائج، ومتيزت البحث احلايل عن  أفاد الباحث من تل
سابقاهتا بتحليل األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية وكتب  

قًا لتصنيف بلوم املطور، وهذا ما مل تتطرق إليه أيٌّ من الدراسات ذات  الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت، وف
 الصلة. 

 منهجية البحث وإجراءاته 
 منهج البحث 

اتبع الباحث أسلوب حتليل احملتوى، نظرًا ملناسبته لتحقيق أهداف البحث احلايل، واإلجابة عن أسئلتها، وذلك  
ل مستوايت بلوم املعرفية يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث  للكشف عن مدى متثابالعتماد على التقديرات الكمية 

 املتوسط يف اململكة العربية السعودية وكتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت. 
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 جمتمع البحث وعينته 
تكونت عينة البحث من اجملتمع األصلي نفسه، وهو مجيع األسئلة التقوميية املتضمنة يف الكتب املستهدفة، والبالغ  

( سؤااًل يف كتب الرتبية اإلسالمية  813( سؤااًل يف كتب مواد العلوم الدينية يف اململكة العربية السعودية، و)975)عددها 
 يف دولة الكويت. 
 متغريات البحث 
 بحث املتغريات التالية: مشلت ال

 ملتغري املستقل: وهو املستوايت الستة لألسئلة التقوميية وفق تصنيف بلوم املعريف املطور. ا -
املتغري التابع: وهو األسئلة املتضمنة يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية   -

 يف دولة الكويت. وكتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع 
 أداة البحث 

متثلت أداة البحث ببطاقة حتليل تتضمن مستوايت بلوم املطور يف اجملال املعريف لكل أسئلة الدروس، ومت اعتماد  
 وحدة السؤال كفئة أو وحدة للتحليل. 

 صدق األداة 
اجلامعي، واإلشراف الرتبوي،  مت عرض األداة على سبعة من ذوي اخلربة واالختصاص، ممن يعلمون يف التدريس 

والتعليم العام، حيث ارأتوا مناسبة األداة ملا أُعدت له، مع تقدمي بعض املالحظات، اليت أخذها الباحث ابالعتبار لتطوير  
 فعالية األداة. 

  ثبات التحليل
 بغرض التأكد من ثبات األداة استخدم الباحث أسلوبني، مها:   

( سؤااًل، عرضت على اثنني من  55)حجمها إذ مت اختيار عينة من جمتمع البحث، بلغ الثبات حسب األشخاص احملللني، 
(، حيث بلغ  Holisti)هولسيت املختصني، واستخرج معامل الثبات بني كل اثنني من احملكمني والباحث، وفق معادلة 

 (. 0.88)الكلي معامل الثبات 
الثبات عرب الزمن، إذ قام الباحث إبعادة عملية التحليل بعد ثالثة أسابيع من القيام بعملية التحليل األوىل، حيث أُعيد  

( Pearson correlation coefficient)بريسون تطبيق العينة ذاهتا مرة أخرى مع احملكمني، وابستخدام معامل ارتباط 
 ثبات مقبوالً إلجراء البحث احلايل. (، وعد  معامل ال0.83)الثبات  بلغ معامل 

 إجراءات التحليل
بعد حتديد هدف التحليل، وبناء أداة البحث، والتأكد من صدقها وثباهتا، قام الباحث بتحليل حمتوى األسئلة  

 التقوميية للدروس والوحدات الدراسية وفقاً للخطوات التالية: 
 حتديد فئات التحليل  -

وتشري فئات التحليل إىل جمموعة من اخلصائص واملواصفات الرئيسة اليت يتم حتديدها وفقًا لنوعية احملتوى احمللل وأيضاً     
(. وملا كان هدف التحليل هو تصنيف األسئلة التقوميية وفقاً  Mertens,2010;Stake,2010)التحليل اهلدف من 
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لبحث احلايل سُتمثل بست فئات حتليلية، وهي املستوايت الفرعية لتصنيف  ملستوايت بلوم املطور، فإن فئات التحليل يف ا
 بلوم املطور: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التقومي، اإلبداع. 

لتحديد موقع كل سؤال ابلنسبة   قراءة احملتوى التعليمي واألسئلة التقوميية قراءة متمعنة من قبل الباحث، وذلك  -
 وذلك حبسب الضوابط التالية:   ملستوايت بلوم املعرفية،

املقالية، واملوضوعية(، التابعة لكل درس، وكذلك أسئلة الوحدات  )اخلتامية مشلت عملية التحليل مجيع األسئلة التقوميية -أ
 الدراسية. ومت استثناء األسئلة البنائية واألنشطة والتمارين اليت تكون قبل التقومي اخلتامي. 

ل املركب من فكرتني أو أكثر سؤااًل مستقاًل؛ فتعدد املطالب يف السؤال الواحد يعد  أسئلة  اعتبار كل فكرة يف السؤا -ب
 تقوميية مستقلة بذاهتا، فتعطى تصنيفاً وتكراراً خاصاً هبا. 

  إذا كان السؤال حيتوي على فروع، فإن كل فرع يعد سؤااًل مستقاًل بذاته، ويعطى تصنيفاً وتكراراً خاصاً به، وذلك إذا مل -ج
 تكن تلك الفروع بدائل ليختار منها الطالب واحداً فقط لإلجابة، كما يف األسئلة املوضوعية، كاالختيار من متعدد. 

األداة الستخراج األوزان النسبية للكتب املستهدفة، ورصد نتائج التحليل والتصنيف يف جداول خاصة   تطبيق  -
 ابستخدام التكرارات والنسب املئوية. 

 ومناقشتها نتائج البحث 
لتسهيل قراءة وعرض النتائج اليت أسفرت عنها البحث، جرى عرضها وتصنيفها حسب ترتيب أسئلة البحث بدًءا     

 من السؤال األول وانتهاًء ابلسؤال الثالث، وفيما يلي عرض لتلك النتائج: 
واد العلوم الدينية للصف  لإلجابة عن سؤال البحث األول الذي ينص:" ما مدى تضمني األسئلة التقوميية يف كتب م -

مت حساب التكرارات والنسب املئوية  الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية لتصنيف بلوم املطور للمجال املعريف؟" 
،  للمستوايت الرئيسة لتصنيف بلوم املطور املتضمنة يف أسئلة كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف السعودية

 (.  1)اجلدول  ه كما يوضح 
لألسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف السعودية وفق  ( الوزن النسيب  1)  جدول

 تصنيف بلوم املطور 
 النسبة املئوية  اجملموع الفقه  التفسري  احلديث  التوحيد  اجملال/الكتاب 

 التكرار  التكرار  التكرار  التكرار  %    

 41 399 29 190 107 73 التذكر 

 48.4 472 65 162 146 99 الفهم  

 2.3 23 9 3 5 6 التطبيق 

 4.4 43 25 2 11 5 التحليل 

 3.2 31 16 - 7 8 التقومي 

 0.7 7 2 - 3 2 اإلبداع 

 % 100 975 146 357 279 193 اجملموع
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( أن األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف السعودية، قد  1تظهر نتائج اجلدول)  
توزعت على خمتلف مستوايت تصنيف بلوم املطور، وبنسب عشوائية متفاوتة، وغري متوازنة أو متدرجة، حيث حازت أسئلة  

( سؤااًل، وبنسبة  472)  ئلة التقوميية يف الكتب املستهدفة، إذ بلغ جمموعهامستوى الفهم على املرتبة األوىل من جمموع األس 
( سؤااًل، وبنسبة مئوية  399) %(، مث حصل مستوى التذكر على املرتبة الثانية مبجموع تكرارات بلغ 48.4مئوية بلغت)

  ت وبنسبة مئوية بلغت ( تكرارا7%(،  وحل  جمال اإلبداع يف املرتبة األخرية، أبقل نسبة تكرار بلغت)41) بلغت 
%(0.7 .) 

ومن مث ؛ فإن اهتمام األسئلة التقوميية ابملستوايت املعرفية الدنيا من تصنيف بلوم املطور، يتفق مع النتائج اليت توصلت إليها    
(. ورغم أمهية  2013، والشبييب،2015؛ واهلمزاين،2018؛ وبديوي،2019الصويركي،)كدراسة الدراسات ذات الصلة،  

أسئلة املستوايت املعرفية الدنيا إال أن الباحث يرى أن الرتكيز عليها هبذه النسبة العالية ينجم عنه سلبيات عدة أمهها: أبنه  
يعد ثغرة واضحة يف األسئلة التقوميية، مما قد يؤثر يف نوعية وجودة األسئلة الشفوية اليت يطرحها املعلم يف املواقف الصفية أو  

ة والفصلية، وانعكاس أثر ذلك على مهارات التفكري لدى الطلبة، وقدرهتم يف حل ومواجهة املشكالت  االختبارات اليومي 
 اليومية. 

كما لوحظ تدين مستوايت التفكري العليا يف األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية املطورة، حيث شكل     
د ذلك إىل عدم اعتماد مؤلفي الكتب ومطوريها معياراً معينًا يراعون  (، ورمبا يعو 3.9جمايل التقومي واإلبداع معًا ما نسبته)%

من خالله مستوايت بلوم املعرفية، وابلتايل يتم وضع األسئلة التقوميية بطريقة ارجتالية، أو رمبا يكمن السبب يف نظرة واضعي  
األسئلة على ختزين املعلومات واسرتجاعها وفهمها،  املناهج إىل طبيعة احملتوى املعريف ملواد العلوم الشرعية، مما جعل ُجل  تركيز 

ويرى الباحث أن هذا اإلمهال خيالف مبادئ الرتبية اإلسالمية اليت حتث على التفكري والتدبر، وإمعان النظر، وتعلي من شأن  
تعلم يف املوقف  ، اليت تدعو إىل إجيابية امل2030أويل األلباب، كما يتعارض مع خطة التطوير الرتبوي املنبثقة من رؤية 

التعليمي، وضرورة االهتمام مبيوله وحاجاته وتنمية مهارات التفكري العليا لديه، ومن انحية أخرى فإن إمهال املستوايت العليا  
من تصنيف بلوم املطور خيالف أهم مبادئ بلوم يف وضعه للمستوايت املعرفية؛ الذي يرى أن الغرض الرئيس من معظم ما  

املدرسة هو توظيفه بذكاء يف احلياة العملية، وتقييم املواقف اليت يتعرض هلا، ومواجهة ظروفه ومشكالته   يتعلمه الطالب يف 
 احلياتية بطريقة إبداعية. 

لإلجابة عن سؤال البحث الثاين الذي ينص:" ما مدى تضمني األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع  -
وم املطور للمجال املعريف؟" مت حساب التكرارات والنسب املئوية للمستوايت الرئيسة لتصنيف  يف دولة الكويت لتصنيف بل

اجلدول  بلوم املطور املتضمنة يف األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت، كما يوضحه 
(2 .) 

الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت وفق تصنيف  لألسئلة التقوميية يف كتب ( الوزن النسيب  2)جدول  
 بلوم املطور 

 النسبة املئوية  اجملموع مادة القرآن الكرمي  الرتبية اإلسالمية  اجملال/الكتاب 
 التكرار  التكرار  %   
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 46.2 376 92 284 التذكر 

 40 325 154 171 الفهم  

 4 32 26 6 التطبيق 

 5.7 46 7 39 التحليل 

 2.3 19 5 14 التقومي 

 1.8 15 5 10 اإلبداع 

 % 100 813 289 524 اجملموع

( أن األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلسالمية للصف التاسع يف دولة الكويت قد توزعت  2وتظهر نتائج اجلدول) 
على خمتلف مستوايت تصنيف بلوم املطور، وبنسب عشوائية متفاوتة، وغري متوازنة أو متدرجة، إذ تركزت األسئلة التقوميية  

املطور يف اجملال املعريف، فحصل جمال التذكر على أعلى نسبة تكرار   على مستوايت التفكري الدنيا من تصنيف بلوم
( سؤااًل وبنسبة مئوية  325(، وجاء جمال الفهم يف املركز الثاين مبجموع)46.2( سؤااًل وبنسبة مئوية)%376بلغت)

 (. 1.8%( سؤااًل وبنسبة مئوية بلغت)15(، بينما جاء جمال اإلبداع يف املرتبة األخرية مبجموع)40بلغت)%
ومن مث ؛ فإن نتائج حتليل األسئلة التقوميية يف كتب مواد العلوم الدينية يف كل ٍّ من اململكة العربية السعودية ودولة    

الكويت متشاهبة إىل حد كبري، وخباصة يف تركيزها على مستوايت التفكري الدنيا من هرم بلوم للنتاجات املعرفية، وإمهال  
كدراسة   واإلبداع، وهبذا تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات ذات الصلة، مستوايت التفكري العليا؛ كالتقومي

 (. 2005؛ ومقبل،2009؛ وسلمان واخلوالدة،2013؛ والسلخي،2018؛ وبديوي،2019الصويركي،)
ورمبا يعود سبب ذلك إىل عدم اعتماد منهجية علمية مدروسة يف وضع وإعداد األسئلة التقوميية، أو العتقاد    

املناهج أن مواد ومقررات العلوم الشرعية حباجة إىل تعلم وتعليم مفاهيم تتمركز حول احلفظ واالسرتجاع، خاصة يف  واضعي 
هذه املرحلة التعليمية، أو لتأثر واضعي املناهج ومطوريها ابألسس السيكولوجية القدمية اليت ترى املتعلم ملكات عقلية  

جة، فاألسئلة ذات املستوايت العليا من التفكري ترهق املعلم واملتعلم ألهنا تتطلب  منفصلة، وعليه أن يُظهر ما تعلمه وقت احلا
معرفة جتريدية وتتضمن إجاابت مفتوحة، يف حني أن األسئلة ذات املستوايت الدنيا تتطلب إجاابت حمددة،   -غالباً -

عرفية العليا من مناذج تدريسية حديثة،  ويسهل تقييمها واحلكم عليها، هذا فضاًل عم ا حتتاجه األسئلة ذات املستوايت امل
 كالتفكري الناقد واإلبداعي وحل املشكالت والعصف الذهين. 

"هل ختتلف مستوايت بلوم املطور يف أسئلة كتب مواد العلوم الدينية   ولإلجابة عن سؤال البحث الثالث الذي ينص:-
بني النسب املتعلقة   تربيع" للمقارنة  "كاي  اختبار ماستخدا ابختالف الدولة: اململكة العربية السعودية والكويت؟" مت

بتضمني األسئلة التقوميية ملستوايت بلوم املطور، يف كتب مواد العلوم الدينية يف كل ٍّ من السعودية والكويت، كما يوضحه  
 (. 3)جدول 
بتضمني األسئلة التقوميية ملستوايت   بني النسب املتعلقة  ةللمقارن (Chi-Square test) تربيع كاي اختبار  (3)جدول  

 تصنيف بلوم املطور يف السعودية والكويت 
الداللة  درجات قيمة كاي   اجملموع  دولة الكويت اململكة العربية    اجملال



 لتصنيف بلوم املطور للنتاتحليل 
ً
 جمال خليل الخالديد.                            جات املعرفية األسئلة التقويمية املتضمنة في كتب مواد العلوم الدينية في اململكة العربية السعودية ودولة الكويت وفقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 
37 

 اإلحصائية  احلرية  تربيع   السعودية 
 % التكرار  % التكرار 

 0.409 1 0.683 775 46.2 376 41 399 املالحظ  التذكر

 47.7 387.5 39.7 387.5 املتوقع 

 0.000 1 27.113 797 40 325 48.4 472 املالحظ  الفهم 

 49 398.5 40.9 398.5 املتوقع 

 0.225 1 1.473 55 4 32 2.3 23 املالحظ  التطبيق

 3.4 27.5 2.8 27.5 املتوقع 

 0.750 1 0.101 89 5.7 46 4.4 43 املالحظ  التحليل

 5.5 44.5 4.56 44.5 املتوقع 

 0.090 1 2.880 50 2.3 19 3.2 31 املالحظ  التقومي 

 3.1 25.0 2.6 25.0 املتوقع 

 0.088 1 2.909 22 1.8 15 0.7 7 املالحظ  اإلبداع

 1.4 11.0 1.1 11.0 املتوقع 

 0.000 1 14.678 1788 100 813 100 975 املالحظ  اجملموع 

 100 894.0 100 894.0 املتوقع 

بني اجملموع الكلي لتكرارات   (α≤0.05)( وجود فرقٍّ دالٍّ إحصائيًا عند مستوى الداللة 3ويتبني من اجلدول)  
مستوايت بلوم املطور يف أسئلة كتب مواد العلوم الدينية تعزى ملتغري الدولة، وذلك لصاحل أسئلة كتب مواد العلوم الدينية يف  

( سؤااًل، يف حني حصلت أسئلة كتب الرتبية  975اململكة العربية السعودية، اليت حصلت على أعلى تكرار، البالغ جمموعه)
 ( سؤااًل. 813سالمية يف دولة الكويت على تكرار بلغت قيمته)اإل

إىل وجود أكثر من كتاب مقرر   الفارق يف مدى التضمني ما بني الكتب السعودية والكتب الكويتية  هذاورمبا يعود   
ولة الكويت؛ إذ مت حتليل  يف العلوم الدينية للصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية، وهو ما مل يتوافر يف مقررات د

أسئلة كتب: )احلديث، والتوحيد، والفقه، والتفسري(، للفصل الدراسي األول والثاين، مبجموع مثانية كتب، وبلغ عدد  
( درساً، مقارنة بكتاب واحد للرتبية اإلسالمية لكل فصل دراسي يف دولة الكويت، وكتاب اثلث ملادة  151الدروس فيها)

مما أكسب الكتب السعودية زمخاً كميًا يف عدد  ( درساً؛ 55وع كلي بلغ ثالثة كتب، واحتوت على)القرآن الكرمي، مبجم
ومنح القائمني على أتليف كتب مواد العلوم الدينية يف اململكة العربية   تكرارات األسئلة التقوميية مقارنة ابلكتب الكويتية،

ر عن أثر ذي داللة إحصائية لصاحل كتب مواد العلوم الدينية يف  السعودية إضافة املزيد من األسئلة التقوميية، وهذا أسف 
 اململكة العربية السعودية مقارنة بكتب الرتبية اإلسالمية يف دولة الكويت. 

 ويف ضوء النتائج املعطاة، فإن البحث ختلص إىل عدد من االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات، كالتايل:   
 : االستنتاجات

متثيل املستوايت العليا من تصنيف بلوم املطور يف األسئلة التقوميية لكتب مواد العلوم الدينية، للصف الثالث  تدين نسبة  -
 املتوسط يف اململكة العربية السعودية، والصف التاسع يف دولة الكويت. 
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طور يف أسئلة كتب  كما أسفرت النتائج عن وجود فرقٍّ دالٍّ إحصائيًا بني اجملموع الكلي لتكرارات مستوايت بلوم امل -
مواد العلوم الدينية تعزى ملتغري الدولة، وذلك لصاحل أسئلة كتب العلوم الدينية يف اململكة العربية السعودية مقارنة بدولة  

 الكويت. 
 : التوصيات

 بداع. ضمني كتب مواد العلوم الدينية أسئلة تقوميية تراعي تصنيف بلوم املعريف املطور، وخباصة مستويي؛ التقومي، واإل -
بناء األسئلة التقوميية وفق جدول مواصفات حيقق التوازن واالنسجام والتدرج لكل مستوى من مستوايت بلوم املعريف   -

 املطور من خالل منهجية علمية هادفة، بعيداً عن عملية اإلقحام القسري لألسئلة، أو االختيار العشوائي هلا. 
اإلسالمية، ومشرفيها ومعلميها، هبدف املساعدة يف حتقيق   عقد ورش عمل لتطوير أداء مصممي مناهج الرتبية  -

 مستوايت بلوم املطورة يف البيئة الصفية، بصورة متوازنة وشاملة، مبا يعزز من امتالك الطلبة ملهارات التفكري العليا. 
 : املقرتحات

 سابقة. إجراء دراسة حتليلية مماثلة لصفوف أُخر، مل يُتطرق إليها من قبل دراسات  -
إجراء دراسات تستهدف معرفة تضمني أسئلة االختبارات املدرسية والوزارية يف مواد ومقررات العلوم الشرعية، ملستوايت   -

 بلوم املطور. 
 إجراء دراسات مماثلة ملعرفة مدى إملام معلمي الرتبية اإلسالمية مبستوايت أسئلة الكتب املدرسية.  -

   املراجع
 : أواًل: املراجع العربية 

م(. حتليل األسئلة التقوميية املتضمنة يف كتاب الفقه لنظام املقررات وفق مستوايت بلوم املعرفية،  2018يوي، مساعد.)بد
 .632-653(، 6)34، جامعة أسيوط، جملة كلية الرتبية 

املتوسط يف ضوء  دراسة حتليلية ألسئلة كتاب الفقه املقرر على طالبات الصف الثالث م(. 2000) الرائقي، طالعة. 
 ، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية. مستوايت بلوم لألهداف السلوكية 

م(. حتليل األسئلة التقوميية يف كتاب الرتبية اإلسالمية املطور للصف السابع األساسي يف ضوء  2013)حممود. السلخي، 
 .237-281(، 106)27كويت، ، جامعة الاجمللة الرتبوية تصنيف بلوم املعريف، 

(. حتليل واقع األسئلة التقوميية يف كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلتني األساسية  2009)انصر. سلمان، خالد؛ اخلوالدة، 
 .251-266(، 36)  ، العلوم الرتبوية، اجمللدجملة دراساتوالثانوية يف األردن،  

بكتب الرتبية اإلسالمية املطورة يف املرحلة اإلعدادية بدولة   م(. األسئلة واألنشطة املتضمنة 2000)وضحى. السويدي، 
 . 49-102(، 1)12، جملة جامعة امللك سعود قطر، دراسة حتليلية، 

دراسة حتليلية لألنشطة التقوميية لكتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي يف سلطنة عمان  م(. 2013)خالد. الشبييب، 
 ، رسالة ماجستري، جامعة مؤتة، األردن. يف اجملال املعريف وفق تصنيف بلوم يف ضوء مستوايت التفكري العليا 

م(. دراسة حتليلية تقوميية لكتاب التفسري املقرر تدريسه لطالب الصف األول املتوسط ابململكة  2004)عادل. الشمري، 
 .240-241(،1)5، البحرين، جملة العلوم الرتبوية والنفسية العربية السعودية، 



 لتصنيف بلوم املطور للنتاتحليل 
ً
 جمال خليل الخالديد.                            جات املعرفية األسئلة التقويمية املتضمنة في كتب مواد العلوم الدينية في اململكة العربية السعودية ودولة الكويت وفقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  (1) احلادي والثالثون العدد األول الرتبوية اجمللد للعلومخالد  جملة جامعة امللك 

 
39 

م(. حتليل األسئلة التقوميية يف كتاب اللغة العربية للصف األول اثنوي يف اململكة العربية السعودية  2019)حممد.  ي، الصويرك
، جامعة عني مشس،  جملة البحث العلمي يف الرتبيةوفق تصنيف بلوم ملستوايت األهداف املعرفية، 

3(20،)601-585 . 
جملة دراسات يف املناهج  م(. تقومي أسئلة كتب الرتبية اإلسالمية للصف الثالث الثانوي يف اليمن، 2005)أمحد. مقبل، 

 .14-29(، 105)ع ، وطرق التدريس 
جملة  م(. األسئلة التقوميية يف كتب أحكام القراءات للمرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية، 2015)خالد. اهلمزاين، 

 .489-509(، 3)27، العلوم الرتبوية
 : اثنيًا: املراجع األجنبية

Anderson, L; et al. (2001).A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A 

revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Pearson, 

Allyn & Bacon.  

Bijsterbosch, E;Schee ,J;Kuiper, W.(2017).Meaningful learning and summative 

assessment in geography education: an analysis in secondary education in the 

Netherlands, IRGEE,26(1),17-35. 

Bloom, B.S.(1956).Taxonomy of educational objectives, Handbook: The cognitive 

domain. David McKay, New York. 

Byrd, P.(2002).The revised taxonomy and prospective teachers. Theory into Practice, 

41(4),244–248. 

Mertens, D.(2010).Research and evaluation in educational and psychology: Integrating 

diversity with quantitative, qualitative, and mix- methods approaches. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

Moulton, M.(2003).Effects of level review and sequence of inserted questions of test 

processing, Journal of Educational Psychology,no.73, 427- 436. 

Radmehr, F; Drake,M.(2019). Revised Bloom’s taxonomy and major theories and 

frameworks that influence the teaching, learning, and assessment of mathematics: 

a comparison, International Journal of Mathematical Education in Science and 

Technology,50(6),895-920. 

Stake, R.(2010).Qualitative research: Studying how things work. New York: Guilford 

Press. 

Stanny, C.(2016). Reevaluating Bloom’s Taxonomy: What measurable verbs can and 

cannot say about student learning. Education Science, 6(37),10-17.  

Susni, P; et al. (2001). Effects of three types of inserted questions on learning, Journal of 

Educational Psychology, no.89, 381- 387. 

Talbot, D.(2001). Does answering higher level questions while reading facilitate 

productive learning? Review of Educational Research,71(2),81-104. 

Wang, V; Farmer, L.(2008). Adult teaching methods in China and Bloom’s Tatonomy, 
IJSOTL,2(2),1-17. 

 
 

https://www.tandfonline.com/author/Radmehr%2C+Farzad

