
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في سلطنة عمان األساسي تحليل األنشطة التقويمية لكتاب اللغة العربية للصف الثالث 

 في ضوء مستويات التفكير العليا
 

 خالد بن محمد بن سعيد الشبيبي

 (.UTM)طالب دكتوراة بأكاديمية الحضارة اإلسالمية في جامعة التكنولوجيا الماليزية 

Khalid55660@hotmail.com  

 

 الدكتور عبد الغفار بن محمد الشيزاوي

 العلوم التطبيقية بسلطنة عمان سابقا.أستاذ مشارك في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية 

wi@hotmail.com-Za 

 

 

 

 الملخص

في األساسي للصف الثالث  دراسة تحليلية لألنشطة التقويمية لكتاب اللغة العربية )أحب لغتي(

 المعرفي وفق تصنيف بلوم.سلطنة عمان في ضوء مستويات التفكير العليا في المجال 

( للصف 1هدفت هذه الدراسة لتحليل األنشطة التقويمية لكتاب اللغة العربية )أحب لغتي ج     

 .8112الثالث األساسي بسلطنة عمان للعام 

تكون مجتمع الدراسة من جميع األنشطة التقويمية في كتااب اللغاة العربياة )أحاب لغتاي( الجازء       

هااذه الدراسااة الااف الكشااف عاان النسااب المتويااة لمسااتويات التفكياار العليااا فااي  األول للصااف الثالااث

 ( نشاطا،181( نشاط تقويمي، وتكونت عينة الدراسة من )011األساسي والبالغ عددها )
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تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، موزعة علف محاورين  المحاور األول تكاون مان  

اساتددم الباحاث الماناج الو افي التحليلاي، و اام ( نشااطا، و21مان )( نشاطا، والمحاور الثااني 01)

 بإعداد بطا ة تحليل كأداة اعتمد علياا في تحليل نتائج الدراسة. 

أساافرت نتااائج الدراساااة عاان تقاااارب بااين نسااابتي األنشااطة التقويمياااة الموضااوعية، واألنشاااطة      

ماا أهاارت نتاائج الدراساة أن األنشاطة (، ك%05( الاف )%55التقويمية المقالية في الكتااب بنسابة )

التقويمية تركزت في مستويات التفكير الدنيا، واندفضت نسابة مساتويات التفكيار العلياا، حياث كانات 

(، كماا %2.8(، ونسبة مااارة التقاويم )%2(، ونسبة ماارة التركيب )% 0.5نسبة ماارة التحليل )

كيار الادنيا والعلياا فاي المجاال المعرفاي لبلاوم ال توجد فاروق ذات داللاة احصاائية باين مساتويات التف

الواردة فاي األنشاطة التقويمياة فاي كتااب اللغاة العربياة )أحاب لغتاي( للصاف الثالاث األساساي للعاام 

وفااي ضااوء النتااائج التااي حققتاااا الدراسااة  فإناااا تو ااي  م تعاازل لمتغياار محااور الاادر . 8112

 المجال المعرفي وخا ة مستويات التفكير العليا.بمراعاة التوازن في توزيع األنشطة التقويمية في 

 مستويات التفكير العليا. -كتاب اللغة العربية  -األنشطة التقويمية  الكلمات المفتاحية:



 
Abstract 

An analytical study of the assessment activities in the Grade Three Arabic 

textbook (Auhb Lughati) in Oman according to Bloom’s taxonomy of the 

Higher Levels of thinking 

     This study aimed to investigate the ratio of the assessment activities in 

Grade Three Arabic textbook (Auhb Lughati part one) in Oman regarding 

the higher levels of thinking of the cognitive domain according to Bloom’s 

taxonomy of in 2012. 

     The study sample consisted of (126) activities chosen randomly from 

(400) assessment activities in the grade three basic Arabic Textbook in 

Oman in 2011. The study sample was divided into two sections. The first 

section included (40) activities and the second section included (86) 

activities. The researcher used the analytical descriptive approach. Hence, 

he prepared an analysis sheet for analyzing the findings of the study. 

     It was found that the ratio of close-ended assessment activities 

converged with the ratio of open-ended assessment activities with 

percentages of (55% and 45%) consecutively. It was also found that the 

assessment activities focused more on the lower-level thinking skills and 

neglected the higher-level thinking skills. According to the study, the 

analysis ratio reached (4.5%) and the synthesis ratio was (8%) while 

evaluation ratio scored (8.3%). In addition, there are no statistically 

significant differences among the higher and lower level thinking skills in 

the cognitive domain in Bloom’s taxonomy caused by changing the topic of 

the lesson. As a result of this study, it is recommended that it is worth 

considering a more balanced approach in the assessment activities, and 

especially the higher-level thinking skills of the cognitive domain. 

Key words: calendar activities -  Arabic textbook -  higher levels of 

thinking.
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 المقدمة: 

تراكمات يعد تحليل المحتول أحد أساليب البحث العلمي التاي يكثار اساتدداماا فاي عصار 

عصر يشاد ثاورة معلوماتياة ومعرفياة هائلاة، وال يمكنناا أن نثاق بكال ذلان الكام مان  فيه المعرفة،

المعارف والمعلومات اال بعد اجراء عملية التحليل والتأكد مان حقيقاة تلان المعلوماات، وحتاف ياتم 

و افه التعرف علف مدل مالءمة المحتول، يقتضي ذلن تحليل المحتول الاف أفكااره وعنا اره و

و فا كميا، وكيفيا، والو وف علف خصائصه بطريقة علمية منظمة، وليس استنادا الف انطباعاات 

 ذاتية، أو معالجات عشوائية. 

وتحليل المحتول كأداة مان أدوات البحاث العلماي يساتند علاف ماناج علماي مانظم، بال لقاد 

عاادم االلتاازام بمااناج كااان الساابب الرئيسااي فااي تعثاار بعاال الدراسااات التااي اسااتددمت هااذه األداة 

اعدادها، والد ة في اتباع خطواتاا، فضال العجز عن اإلدراك الواعي إلمكانات توهيفاا، وحادود 

 استدداماا.

واتسااع نطاااق اسااتددام تحلياال المحتااول فااي العلااوم اإلنسااانية، وتطااورت طرائقااه حتااف 

 11، ص ص 8112ازدادت موثو ية ما يكتشف من بيانات، وما يسفر عناه مان نتاائج. )طعيماة، 

(. حياث تعتماد خطاوات تحليال المحتاول بعضااا علاف بعال، بحياث تشاكل وحادة ارتباطياة 12 -

متناغمة متكاملة، وتتطلب كل خطوة من هذه الدطوات  راءة، وتفحصا د يقا متتاليا للنص الماراد 

 (.11، ص 8111تحليله ومعايشته. )عطية، 

ل محتواهاا  ذلان لماا يتصاف باه العصار ومن هنا كانت المناهج الدراسية بحاجة الف تحليا

الحالي من سمة التغير المستمر، وتغير القول المؤثرة علف المناج، ومن ثام تعاد عملياات فحاص، 

 (.8111وتحليل، وتقييم المناهج الدراسية مطلبا دائما. )الدسو ي ومحمد، 

األمار الاذ  فبعملية تحليل المحتول تعرف مكونات المناهج الدراسية التاي ياراد تعليمااا، 

يعني عدم االساتغناء عان تحليال وتقاويم محتاول المنااهج المدرساية، بو افاا وسايلة الماناج التاي 

 (.118، ص 8111تعبر عن محتواه. )الااشمي و عطية، 

وتادف عملية تقويم المناهج الدراسية بصفة عامة الف معرفاة فاعليتااا، ومعالجاة جواناب 

سية تتمثل في نجاح المناج بكاملاه فاي تحقياق األهاداف التاي القصور فياا  ألن مامة التقويم األسا

(، 181، ص 8111وضع من أجلاا، أ  أن الغاية منه نجاح عنا ر المناج جميعاا. )عبدالحق، 

وحيااث ان مااناج اللغااة العربيااة للصااف الثالااث األساسااي يسااعف الااف االهتمااام بإكساااب التالميااذ 

الالزماة لمواجااة تحاديات الحاضار والمساتقبل. )وزارة  ماارات التفكير العليا، والقيم واالتجاهات

(  لذا كان تقويم المناهج بصاورة مساتمرة يمانل الايتاات المشارفة 1، ص 8111التربية والتعليم، 
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علف التعليم الفر ة لمالحظاة التغيارات االجتماعياة واتجاهاتااا، سالبية كانات أو ايجابياة، إلعاادة 

خاالل بارامج تعليمياة وتربوياة، ووفاق خطاة مدروساة، وأهاداف التوازن الف التالميذ واألمة، من 

 (.812، ص 8111الدوالدة و عبد، مقصودة. )

( الاف   ان عمليااة تقاويم المااناج المدرسااي 8111وجملاة القااول فاي التقااويم يشاير باادو  )

عمليااة تشديصااية وعالجيااة  وو ائيااة، وهااي عمليااة مسااتمرة مرتبطااة بالعمليااة التعليميااة، وهااي 

. ولماا كانات المنااهج الدراساية 811ذ  ينبغي أن يقام عليه أ  تغيير في الماناج.  ص األسا  ال

(  لاذا فاإن تحليال محتاول 5، ص 8111من أهم أركان العملية التربوية )وزارة التربية والتعلايم، 

األنشطة التقويمياة يسااعد فاي معرفاة مساتويات التفكيار التاي تتضامناا تلان األنشاطة، وهال كانات 

لماا لااا مان أهمياة فاي مرحلاة الطفولاة لاتعلم محددة تتناساب و ادرات التالمياذ الذهنياة  وفق نسب 

 (.P.  8111 , Love,8ماارات القراءة والكتابة. )

وتأكيااادا علاااف أهمياااة البحاااث العلماااي والبعاااد عااان االجتااااادات الشدصاااية، أو النظااارة غيااار       

الموضوعية فإن الباحث سايقوم بدراساة و افية تحليلياة لألنشاطة التقويمياة فاي الكتااب الماذكور  

 بادف الكشف عن نسب مستويات التفكير العليا في هذه األنشطة.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:  

لنجاح عمليات تطوير المناهج الدراسية، وتحقيقاا لألهداف المرجاوة ينبغاي أن تدضاع هاذه        

المناهج لعملية التحليل، والتقويم المستمر  وذلن لمعرفة جواناب القاوة والضاعف فيااا حتاف تكاون 

 مالئمة لتعليم التالميذ، خا ة في هذه المرحلة الدراسية المامة في حياتام. 

ن أهمية األنشطة التقويمية في تحقيق األهداف التربوية لتنمية شدصاية التالمياذ فعلف الرغم م     

و ااقلاا، فااإن التغياار المنشااود فااي مجااال التطبيااق لاام يأخااذ طريقااه بالقاادر الااذ  يجعاال منااه دافعااا 

لمواجاة رياح التجدياد فاي هاذا العاالم األكثار تطاورا مان جاراء التقادم العلماي والتكنولاوجي الاذ  

(، ومان خاالل اطاالع الباحاث  80،ص 8111بيرة بين دول العاالم. )عياد ومحماد، أحدث فجوة ك

(، ودراسااة 8111ة )العيااد، علااف الدراسااات السااابقة التااي تناولاات تحلياال المحتااول مثاال  دراساا

فقااد أشااارت هااذه الدراسااات الااف تاادني مسااتويات التفكياار العليااا فااي الكتااب (، 8111)الانااائي، 

ل ان بعاال الدراسااات تو االت نتائجاااا الااف اهمااال أحااد مسااتويات الدراسااية التااي تاام تحليلاااا، باا

( تبين فياا اهماال مااارة التقويم.كاذلن دعاا الماؤتمر الترباو  8111التفكير العليا كدراسة )العيد، 

والمسابقات  التقويمية تكثيف األنشطة السنو  الرابع والعشرون الذ  انعقد في مملكة البحرين الف

حياث تاياا التادريبات واألنشاطة التعليمياة الجاو  ( 01، 8112التربية والتعلايم، )وزارة التربوية 

المناسااب، والتربااة الدصاابة لمزيااد ماان الااتعلم الفاعاال لاادل التلميااذ  ألناااا تشااجعه علااف ممارسااة 
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(.مماا يعناي 1،ص 8111ماارات التحليل والتركيب، وتقويم األفكار واآلراء. )القحاف و شابيب، 

للغااة العربيااة )أحااب لغتااي(  لكونااه طبعااة تجريبيااة باادأ بتدريسااه منااذ العااام أهميااة تحلياال كتاااب ا

 م.8111/ 2018الدراسي 

لذلن أراد الباحث من خالل هذه الدراسة تحليل األنشاطة التقويمياة  وذلان للكشاف عان النساب      

قويمياة، وهال المتوية لماارات التفكير العليا في المجال المعرفي لبلوم، الواردة في تلن األنشطة الت

كانت فعال ملبية الحتياجات التالميذ في هذه المرحلة الدراسية. وتتمثل مشكلة الدراسة فاي األساتلة 

 اآلتية 

ما مدل تنوع األنشطة التقويمياة الاواردة فاي كتااب اللغاة العربياة )أحاب لغتاي( للصاف الثالاث  .1

مية الاف أنشاطة مقالياة م في سلطنة عمان من حيث تنوع األنشطة التقوي 8112األساسي للعام 

 وأنشطة موضوعية ؟

ما النسبة المتوية لكل مستول مان مساتويات التفكيار العلياا فاي المجاال المعرفاي لبلاوم الاواردة  .8

فااي األنشااطة التقويميااة فااي كتاااب اللغااة العربيااة )أحااب لغتااي( للصااف الثالااث األساسااي للعااام 

 م في سلطنة عمان ؟ 8112

( باين مساتويات التفكيار α ≤1.15ة عناد مساتول الداللاة )هل هناك فروق ذات داللة احصاائي .8

في المجال المعرفي لبلوم الواردة فاي األنشاطة التقويمياة فاي كتااب اللغاة العربياة الدنيا والعليا 

 ؟تعزل لمتغير محور الدر   م 8112)أحب لغتي( للصف الثالث األساسي للعام 

 أهداف الدراسة:

 حقيق ما يلي تادف الدراسة الحالية الف ت      

األنشاطة التقويميااة الااواردة فاي كتاااب اللغااة العربياة )أحااب لغتااي( للصااف  التعارف علااف تنااوع. 1

فاي ساالطنة عماان مان حياث تنااوع األنشاطة الاف أنشاطة مقاليااة  8112الثالاث األساساي للعاام 

 .وأنشطة موضوعية

التعرف علف النسبة المتوية لكل مستول من مستويات التفكير العليا في المجال المعرفاي لبلاوم  .8

الواردة في األنشطة التقويمياة فاي كتااب اللغاة العربياة )أحاب لغتاي( للصاف الثالاث األساساي 

 م في سلطنة عمان. 8112للعام 

األنشاطة التقويمياة الاواردة فاي كتااب  بيان العال ة بين توافر مستويات التفكير الدنيا والعليا في .8

 اللغة العربية )أحب لغتي( للصف الثالث األساسي، وبين محور الدر .

 أهمية الدراسة:

 ترجع أهمية الدراسة الحالية الف األسباب اآلتية      
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تفيد هذه الدراسة المعلمين في استددام أستلة تنمي مستويات التفكيار العلياا لادل التالمياذ مان   .1

 خالل التركيز علف األفعال السلوكية لمستويات التفكير العليا.

 تساعد الدراسة المعلمين علف تصنيف األنشطة التقويمية حسب مستويات التفكير العليا.  .8

لتربوية علف التحقق من مراعاة كتاب اللغة العربية للصاف تساعد الدراسة واضعي المناهج ا .8

م لمسااتويات التفكياار العليااا فااي المجااال المعرفااي لبلااوم، بشااكل  8112الثالاث األساسااي للعااام 

 يحقق التكامل والتوازن، والترابط فيما بيناا.

 حدود الدراسة:  1.5

 تتمثل حدود الدراسة في الحدود اآلتية     

تقتصار هاذه الدراساة علاف تحليال محتاول األنشاطة التقويمياة فاي كتااب  الحدود الموضاوعية  .1

اللغة العربية )أحب لغتي( للصف الثالث األساسي، الجازء األول فاي ضاوء مساتويات التفكيار 

م، الااذ  يتكااون ماان محااورين  محااور  8112العليااا لتصاانيف بلااوم، فااي ساالطنة عمااان للعااام 

خمسة درو ، بحياث يتضامن كال در  علاف  الاوايات، ومحور البيتة، ويتضمن  كل محور

 اآلتي  لوحة المحادثة، ونص القراءة، والتدريبات واألنشطة.

الحدود المكانية  تتوجه هذه الدراسة لددمة  فوف الثالاث األساساي بمادار  سالطنة عماان،  .8

وستطبق أداة الدراسة علف األنشطة التقويمية في كتااب )أحاب  لغتاي( المقارر لااذه الصافوف 

 الدراسية.

 م8112الحدود الزمانية  الفصل الدراسي األول من العام  .8

 مصطلحات الدراسة: 

 جاءت المصطلحات الواردة في الدراسة علف النحو اآلتي      

 :Analysis of the activities calendarتحليل األنشطة التقويمية 

  Analysis   التحليل

 وردت عدة تعريفات في الدراسات السابقة لتحليل المحتول مناا      

أنه مجموعة من الدطاوات المناجياة التاي تساعف الاف اكتشااف المعااني الكامناة فاي المحتاول      

والعال ااات االرتباطيااة باااذه المعاااني، ماان خااالل البحااث الكمااي الموضااوعي، والماانظم للساامات 

 (.81، ص 8118و عبد العظيم،  الظاهرة في هذا المحتول. )محمد

( عملياااة تحليااال المحتاااول بأنااااا  جمياااع اإلجاااراءات 111، 8118كماااا يعااارف )الربعاااي،       

والدطوات العلمية التي تساعد علف معرفة عنا ر المادة التعليمياة، ومعرفاة خصاائص التالمياذ، 

و دراتام اإلدراكية، وخبراتام السابقة. ويقصد باه اجرائياا فاي هاذه الدراساة  أداة علمياة وأسالوب 
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هر لألنشاطة التقويمياة بطريقاة موضاوعية  وذلان مناجي و في يساعد في تحليل المحتاول الظاا

 للو ول الف استنتاجات  اد ة في تحليل األنشطة لمعرفة ماارات التفكير العليا.

 

 

  Activities األنشطة

ااط ممارساة  ااد ة لعمال       النشاط في اللغة من نِشط اليه، وله نشاط  خاف لاه وجاد فياه، والنطشم

 (.188،ص 1121من األعمال. )المعجم الوسيط، 

وتعاارف األنشااطة التعليميااة بأناااا  مجموعااة الفعاليااات التااي يقااوم باااا التالميااذ داخاال الفصاال      

ص  ،8111الدراسي والمدرسة أو خارجاا  من أجل تحقيق أهداف تربوياة منشاودة. )الفاتالو ، 

فااي المااناج (. وهااي الجاااد العقلااي والباادني الااذ  يبذلااه التالميااذ لتحقيااق األهااداف التعليميااة 10

 (.121، ص 8118 المدرسي. )طالفحة،

ويعرف الباحث األنشطة التقويمية بأناا  األنشطة، والتدريبات، واألستلة الواردة في بداية كال      

در  وناايته، أو مضمنة في محتواه في كتاب اللغة العربية )أحب لغتي( للصف الثالث األساساي 

 م في سلطنة عمان. 8112من العام 

   :Evaluationيم  التقو

م السلعة   درها. )ابن منظور،      م درأه  أزال عوجه، و وط ، و وط مم ، 8111التقويم في اللغة من  موم

(. ويقصد بالتقويم ا طالحا  العملية التي تستددم فياا نتائج القيا  وأياة معلوماات ياتم  885ص 

ا ة معينة لادل التلمياذ، أو علاف التو ل الياا بوسائل أخرل مناسبة في ا دار حكم علف  يمة خ

 (.111، ص 8110جانب معين من جوانب المناج. )الرشيد  وآخرون، 

( التقااويم بأنااه عمليااة مناجيااة، ومنظمااة، ومدططااة 818،ص 8112كمااا يعاارف )الحيلااة،      

 تتضمن ا دار األحكام علف السلوك أو الفكر، أو الوجدان، أو الوا ع المقيس.

في هذه الدراسة  عملية منظمة تشديصية تادف إل دار حكام علاف األنشاطة ويقصد بالتقويم      

التقويمية لمعرفة نسب مستويات التفكير العليا، والحكم علف جوانب القوة والضعف فياا، ومعرفاة 

 مدل تنوعاا بنسب تناسب تالميذ هذه المرحلة.

األساتلة التعليميااة الاواردة فااي تحلياال   ويعارف الباحاث اجرائيااا تحليال األنشااطة التقويمياة بأناه     

( للصاف 1بداية كل در  وناايته، أو مضمنة في محتواه، في كتاب اللغاة العربياة )أحاب لغتاي ج

مسااتويات التفكياار العليااا  نسااب وذلاان لمعرفااةم فااي ساالطنة عمااان،  8112الثالااث األساسااي للعااام 

 التقويم( وفقا للمجال المعرفي لتصنيف بلوم التي تضمنتاا تلن األنشطة. –التركيب  –)التحليل 
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 :textbook Arabic languageكتاب اللغة العربية  

مادة )أحب لغتي(، وهي اسام لكتااب اللغاة العربياة  اللغة العربية في هذه الدراسةبكتاب  يقصد     

(، ويتضاامن 8112  فااي الصااف الثالااث األساسااي بساالطنة عمااان، للعااام الدراسااي )الااذ  ياادر

 (.11، ص 8112مجموعة من النصوص األدبية، واألنشطة التقويمية. )وزارة التربية والتعليم، 

 

 الصف الثالث األساسي:

مرحلة دراسية من مراحل التعليم األساسي الدنيا في نظام التعليم في سلطنة عماان والتاي تبادأ      

من الصف األول الف الصف الرابع، وتلياا مرحلة التعليم األساسي العليا التي تساتمر الاف الصاف 

رحلاة الدراساية العاشر، يكون التلميذ فياا متمكنا من ماارات القراءة والكتابة، حيث تتميز هاذه الم

 خصائص النمو لدل التالميذ مثل الدصائص  العقلية و الحسية و الحركية و اللغوية.بتطور 

 مستويات التفكير العليا:

تعد مستويات التفكير العليا وسيلة تساعد التالميذ علف اكسابام ماارات التفكير األساسية التاي      

 تتضمن التحليل والتركيب والتقويم، ويمكن عرض مستويات التفكير علف النحو اآلتي 

  Thinking التفكير .أ

ي ال يساتطيع الحياوان ( التفكير بالعمليات العقلية الرا ياة التا88، ص8111تعرف )سليمان،       

وتتضامن ماااارات التفكيار العليااا القياام بااا كااالحلم والتجرياد، واالساتقراء، والتعماايم، واالساتنتاج. 

حسب تصنيف بلوم في المجال المعرفي ثالث ماارات رئيسة وهي  التحليل والتركياب، والتقاويم. 

 (.81، ص8112) طيط، 

ويعرف التفكير في هذه الدراسة بأنه  عملية ذهنية نشطة تساعد التلميذ علف التعلم الفاعل مان      

  خالل تنمية ذكائه، وتطوير  دراته العقلية من أجل حل مشكلة معينة أو اتداذ  رار.

رفاي المااارات العقلياة الاواردة فاي المجاال المع ويعرف الباحث مساتويات التفكيار العلياا بأنااا     

 حسب تصنيف بلوم، وتضم ثالث ماارات رئيسة وهي  التحليل، والتركيب، والتقويم.

ويعرف الباحث اجرائيا المجال المعرفي بأنه  مستويات معرفية عقلية  نفاا العالم األمريكاي      

بلوم الف ستة مستويات تبدأ من البسيط الاف المركاب، ومان الساال الاف الصاعب وهاذه المساتويات 

مع طبيعاة التفكيار اإلنسااني وهاي  مساتول التاذكر، ومساتول الفاام، ومساتول التطبياق،  منسجمة

وتعاارف فااي المجااال المعرفااي بمسااتويات التفكياار الاادنيا، ومسااتول التحلياال، ومسااتول التركيااب، 

 ومستول التقويم، وتعرف بمستويات التفكير العليا حسب تصنيف بلوم.

 :  Bloom's Taxonomyتصنيف بلوم 
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(  بتصاانيف األهااداف Bloomماان أشااار تصاانيفات األهااداف الساالوكية حيااث  ااام )بلااوم،  هااو     

السلوكية في المجال المعرفي الف ستة مستويات مرتبة ترتيبا هرميا متجاا من القاعدة نحو القماة، 

ومنسجمة مع طبيعة التفكير اإلنسااني الاذ  يبادأ مان البسايط الاف المركاب. )العادوان و الحوامادة، 

( الااف أن بلااوم  اانف العملياااات 58، ص 8115وتشااير )دروزة،  (.21 - 21ص  ، ص8112

العقليااة الااف ساات فتااات تتااراوح ماان المسااتول السااال الااذ  يتطلااب توهيااف عمليااات عقليااة دنيااا 

كالتااذكر، الااف المسااتول الصااعب الااذ  يتطلااب توهيااف عمليااات عقليااة عليااا كااالتقييم. وعليااه فقااد 

اغة كال مان األهاداف التربوياة العاماة، واألهاداف السالوكية استعملت هذه التصنيفات كأسا  لصي

 الدا ة.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 اإلطار النظري:

يتناااول هااذا الفصاال اإلطااار النظاار ، حيااث يتناااول تفصاايال عاان تحلياال المحتااول ماان حيااث       

التفكيار ومساتوياته، والمجاال أهميتاه وخطواتاه، وعال تاه باألنشاطة التقويمياة، كماا يتنااول مفااوم 

 المعرفي وفق تصنيف بلوم.

 مفهوم تحليل المحتوى:

يعاارف تحلياال المحتااول بأنااه  أساالوب ماان أساااليب البحااث العلمااي الااذ  يسااتادف الو ااف       

الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاهر لمادة االتصال، أو تقصي المعلومات فاي محتاول 

(. وهااذا التعريااف أ اارب الااف الدراسااة  لكونااه 88، ص8111لااي، مااواد االتصااال المطبوعااة. )ع

 يوضل طريقة تحليل المحتول الظاهر، والذ  يجمع بين التحليل الكمي والكيفي في آن واحد. 

 أهداف تحليل المحتوى: 

تتنوع أهداف تحليل المحتول بتنوع مجاالت التحليل، ومن باين أكثار األهاداف أهمياة لتحليال       

 اهج المدرسية ما يأتي محتول المن

معرفااة أوجااه القااوة والضااعف فااي المناااهج المدرسااية والمااواد التعليميااة، وتقااديم أسااا   .1

لمراجعتاا، وتعديلاا عند الحاجة، وينبغي علف الدراساات التاي تجارل علاف هاذه المنااهج 

 أن تدلنا علف أ  الموضوعات أكثر  يمة.

اء، والمفكارين بالفر اة للعمال تعاوناا تزويد المؤرخين، والجغرافيين، وغيرهم من العلما .8

مع المعلمين، ومدير  المدار ، و ادة العمل الحكومي والداص، وذلن لتحسين المنااهج 

 المدرسية والمواد التعليمية.
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تقديم المساعدة للمؤلفين والمحاررين والناشارين فاي اعاداد منااهج مدرساية جديادة، وذلان  .8

بتزويدهم بمبادئ توجياياة واإلشاارة الاف ماا ينبغاي تجنباه، وماا يجاب تضامينه. )طعيماة، 

( أن الاااادف األساساااي 81، ص8118(. وياااذكر )محماااد وعبااادالعظيم، 21، ص8112

ت المحتااول عان بعضاااا  ليسااعد فااي لتحليال المحتاول يكماان فاي عاازل خصاائص وساما

 تحسين نوع المناهج الدراسية. 

ويمكن القول أن من بين أهداف تحليل المحتول أنه يساعد في تطوير المناج المدرسي بحياث      

يحقق األهداف التربوية التعليمية، والتأكد مان مادل مناسابة الماناج المدرساي للتالمياذ خا اة ماع 

 دها العالم اليوم. الثورة المعرفية التي يشا

 خطوات تحليل المحتوى:

تحكاام هااذا األساالوب الفنااي  واعااد يلاازم اتباعاااا. والمالحااص أنااه لاايس هناااك تصااور لدطااوات       

مطلقاة يلاازم اتباعاااا فاي جميااع الدراسااات التاي تسااتددم تحلياال المحتاول سااواء أكاناات انسااانية، أم 

 لمحتول المحلل.علمية تطبيقية، وانما هي خطوات تدتلف بحسب طبيعة ا

 وتتلدص أهم الدطوات المناجية المتعلقة بتحليل المضمون في اآلتي      

 اختيار تحليل المضمون كأداة وأسلوب لتحليل المعلومات. .1

 اختيار المجتمع والعينات التي سيجر  علياا تحليل المحتول. .8

حليال، والمشاكلة تحديد وحدات التحليل وفتاته طبقا لنوعية المحتول، وكمية، وأهاداف  الت .8

 البحثية، وفروض الدراسة وتساؤالتاا.

 القيام باختيارات الصدق والثبات علف استمارة تحليل المحتول. .0

 القيام بعمليات التحليل. .5

 (.112، ص 1111تبويب النتائج وجدولتااوتفسيرها. )حسين،  .1

ويتضل مما سبق أن خطوات تحليل المحتول خطوات تتميز بالترتيب المنطقي إلجراء عملية      

التحليل، فال يمكن أن يسبق اختيار مجتماع التحليال  بال أن يعارف المحتاول الماراد تحليلاه ويمثال 

كمااا أن هااذا التسلساال نجاااح عمليااة التحلياال، ود ااة نتائجاااا، ووضااوح فااي التفسااير واالسااتنتاجات. 

ناااك ثالثااة أساااليب تشاايع بااين الباااحثين فااي تحلياال المحتااول تااتلدص فااي الشااكل الااذ  اسااتنتجه ه

 (.1الباحث ر م )
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 (5شكل رقم )

 أساليب الباحثين في تحليل المحتوى 

 صفات المحتوى الجيد: 

هناااك مجموعااة ماان الصاافات اذا مااا تااوافرت فااي محتااول المااناج المدرسااي يمكاان وساامه       

 بالجودة، وهذه الصفات هي أن  

 يكون ذا  لة وثيقة بأهداف المناج. .1

 يوازن بين مجاالت الشدصية، ومكونات النظام المعرفي. .8

 يتضمن أحدث المعلومات وأكثرها د ة وموضوعية. .8

 ذكاء المتعلم و دراته علف اإلبداع. يتضمن كل ما من شأنه تنمية .0

يساااام فاااي تنمياااة مااااارات التفكيااار العلماااي، والقااادرة علاااف حااال المشاااكالت التاااي تواجاااه  .5

 المتعلمين.

،      8111يراعااي مباادأ التااوازن بااين الوحاادات التعليميااة التااي يقاادماا. )الااشاامي وعطيااة،  .1

 (.22 – 21ص 

 أساليب تحليل المحتوى
 

 كميا ثم كيفي كيفيا فقط في آن واحد كميا وكيفيا

والتعبير عنه   رصد الواقع الذاتية انطباعات الباحث
 كما هو 

تحليل ظاهر النص دون 
 الغوص في األعداد

يقوم فيه الباحث برصد 
 الظواهر كميا والغوص في

  أعماقها كيفيا
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عمرياة والفااروق الفردياة للفتااة التاي يسااتادفاا ومان  افات المحتااول الجياد أن يراعااي الفتاة ال     

المحتااول، وينمااي ماااارات التفكياار الاادنيا والعليااا بشااكل متااوازن ومناسااب يالئاام المسااتول العقلااي 

للتالميذ، خا ة في المراحل األولف من التعلايم األساساي، والتاي تمثال مرحلاة اكتسااب المااارات 

 ث.األساسية للتلميذ كالقراءة، والكتابة، والتحد

 أهمية األنشطة التقويمية:

تعتباار األنشااطة التقويميااة أحااد عنا اار المااناج الرئيسااة والتااي لاااا أهميااة كبياارة فااي تنميااة         

 الماارات العقلية المدتلفة عند التالميذ، وتبرز أهمية تلن األنشطة في كوناا  

 له المادة.تجذب انتباه التلميذ الف األفكار المامة في المادة المدروسة، وتلدص  .1

تثر  عملية التعلم، وتزيد من دافعية التلمياذ، وتشابع لدياه حاب االساتطالع بطريقاة فعالاة  .8

 (.02، ص8115ومنظمة. )دروزة، 

تعماال علااف تحقيااق الااتعلم الااذاتي للتالميااذ، وتبنااي الثقااة فااي نفوسااام، ماان خااالل عمليااة  .8

 التدطيط والتنفيذ والتقويم لألنشطة التعليمية.

األساساية للتالمياذ مثال  مااارات التفكيار العلياا والمااارات األساساية مان تعمق الماارات  .4

 (18، ص8111 راءة واستماع ومشاهدة.)عبد الحميد، 

 مواصفات األنشطة التقويمية في كتاب اللغة العربية )أحب لغتي(:

ه يالحاص بعد النظر في األنشطة التقويمية لكتاب اللغة العربية )أحب لغتاي( الجازء األول منا       

أن األنشاطة التقويميااة مثلاات الجاازء األغلااب ماان محتاول الكتاااب، وكاناات موا اافاتاا علااف النحااو 

 اآلتي 

تنوعاات األنشااطة التقويميااة بااين األنشااطة التقويميااة المقاليااة، واألنشااطة التقويميااة الموضااوعية  .أ

 وجاءت مناسبة لمستول التالميذ من حيث التدرج في األنشطة من السال الف الصعب.

 (.12، ص8112مثال لنشاط موضوعي  كم عدد أفراد األسرة ؟ )وزارة التربية والتعليم،   

مثااال لنشاااط مقااالي  فااي رأياان  لماااذا الااتقط الوالااد  ااورة لبلقاايس مااع الغرسااة؟ )وزارة التربيااة   

 (.11، ص8112والتعليم، 

 جاءت  ياغة األنشطة التقويمية وفق الترتيب اآلتي  

 ة بأنشطة موجاة واإلجابة عناا شفايا.لوحة المحادثة مشفوع -1

 ( 81، ص8112مثال  ماذا يفعل التالميذ في الصورة؟ )وزارة التربية والتعليم،     

  راءة النص واإلجابة عنه كتابيا. -8

 مثال  ما النصيحة الدائمة التي يتلقاها الولد من والده عن هوايته؟    
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 أنشطة القراءة الصامتة. -8

 (.88، ص8112مثال  ما أسعد اللحظات عند الولد في هذه الاواية؟ )وزارة التربية والتعليم،     

 أنشطة المالحظة )أالحص النص وأجيب(. -0

 (.88، ص8112مثال  أتعرف نصي بإكمال البطا ة اآلتية  )وزارة التربية والتعليم،     

 أنشطة االستماع الف النص )أستمع النص وأجيب(. -5

 (58، ص8112مثال  ما المفاجأة السارة التي تحدث عناا النص؟ )وزارة التربية والتعليم،     

 الدراسات السابقة:

وألهمية الدراسات السابقة، ودورها في اثراء موضوع هاذه الدراساة، فاإن هاذا الجازء يتنااول      

بااإجراء دراسااة مسااحية بالنقاااع عااددا ماان الدراسااات التااي اططلااع علياااا الباحااث، ماان خااالل  يامااه 

لألدب التربو ، فقد تسنف له من خاالل المطالعاة لرساائل الادكتوراة والماجساتير، أن يدتاار عاددا 

من الدراسات التي تعلقت بعدة جوانب من مواضيع الدراسة، التي تناولت تحليال محتاول المنااهج 

تااي تناولاات تحلياال فااي مدتلااف المااواد الدراسااية، و ااد  ساامت الااف محااورين، األول  الدراسااات ال

األنشااطة التقويميااة فااي مناااهج اللغااة العربيااة، والثاااني  الدراسااات التااي تناولاات تحلياال األنشااطة 

 التقويمية في المناهج المدتلفة.

 الدراسات التي تناولت تحليل األنشطة التقويمية في مناهج اللغة العربية:

وهااي دراسااة بعنااوان  تحلياال النشاااطات التقويميااة فااي كتاااب )لغتنااا  (0252)العيددد   دراسااة     

الجميلة( للصف الرابع األساسي في ضوء ماارات التفكير اإلبداعي، ومدل اكتساب التالمياذ لااا. 

وهي دراسة و افية تحليلياة، هادفت الاف معرفاة مادل تضامين أساتلة كتاب لغتناا الجميلاة المقاررة 

ارات العقلياة المعرفياة، وماااارات التفكيار اإلباداعي بفلسااطين. علاف الصاف الراباع األساسااي للماا

ولتحقيق ذلان  اام الباحاث بإعاداد أداتاين وهماا بطا اة تحليال محتاول األنشاطة التقويمياة، واختباار 

لماااارات التفكياار اإلبااداعي، حيااث أهااارت نتااائج الدراسااة أن األنشااطة التقويميااة تركاازت علااف 

(، ونسابة %81.00ل المعرفي لبلوم، فكانات نسابة مااارة الفاام )مستويات التفكير الدنيا في المجا

(، فااي حااين أناااا أهملاات مسااتويات %88.21(، ونساابة ماااارة التطبيااق )%10ماااارة التااذكر )

 التفكير العليا. 

بدراسة بعنوان  تقاويم أنشاطة كتااب اللغاة العربياة )الماؤنس( للصاف  (0222)الهنائي    ام      

رات التفكيار النا اد. وهاي دراساة و افية تحليلياة، هادفت الدراساة الاف الثاني عشر في ضاوء مااا

تحديااد ماادل تااوافر ماااارات التفكياار النا ااد فااي أنشااطة كتاااب )المااؤنس( فااي اللغااة العربيااة للصااف 

الثاااني عشاار بساالطنة عمااان، وماادل اخااتالف نساابة تااوافر تلاان الماااارات فااي األنشااطة باااختالف 
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( ماااارة ماان ماااارات 81الباحااث بإعااداد  ائمااة مكونااة ماان ) الماااارة الرئيسااة. ولتحقيااق ذلاان  ااام

( ماارات رئيسة، وتو لت 5التفكير النا د التي ينبغي أن تسام في أنشطة الكتاب، موزعة علف )

( ماان مجمااوع %51( نشاااطا، وهااي تمثاال )815الااف أن عاادد أنشااطة التفكياار النا ااد ماان الكتاااب )

 األنشطة.

دراسااة بعنااوان  تحلياال وتقااويم أسااتلة اختبااارات الشاااادة  (0225)السددليطي وتايدد    وأجاارل     

الثانويااة العامااة لمقااررات اللغااة العربيااة. وهااي دراسااة و اافية تحليليااة، هاادفت الااف التعاارف علااف 

المستويات المعرفية التي تقيساا أستلة اختبارات اللغاة العربياة للشااادة الثانوياة بدولاة  طار خاالل 

ذلن  ام الباحثان بإعداد أربع استمارات تحليل أستلة اختباارات  (. ولتحقيق8111 -1111الفترة )

اللغة العربية في الشاادة الثانوية العامة بقسمياا العلمي واألدبي، أهارت نتائج الدراساة أن أساتلة 

 االختبارات تركزت علف المستويات الدنيا في المجال المعرفي لبلوم.

  تقويم أساتلة القاراءة بالمرحلاة الثانوياة فاي ضاوء بعنوان دراسة( 0222)العامري   وأجرل     

األهااداف المرجااوة. وهااي دراسااة و اافية تحليليااة، هاادفت الااف تقااويم األسااتلة الموجااودة فااي ناايااة 

موضااوعات كتااب المطالعااة والنصااوص المقااررة علااف طلبااة الصاافوف الثالثااة للمرحلااة الثانويااة 

ة في المرحلة الثانوية، ولتحقيق ذلان  اام بسلطنة عمان في ضوء األهداف المرجوة لتدريس القراء

الباحث بإعداد  ائمة باألهداف المرجوة لتدريس القراءة في المرحلة الثانوية بسلطنة عمان، ثم  ام 

( سااؤاال 1151بحصاار وتحلياال جميااع أسااتلة كتااب القااراءة بالمرحلااة الثانويااة، و ااد بلااغ عااددها )

المعرفاي أنااا تركازت علاف مساتويي التاذكر  ونشاطا، وأهارت نتاائج الدراساة فاي أساتلة المجاال

 (، في حين أناا أهملت مستويات التفكير العليا.%82.51(، والفام بنسبة )%08.20بنسبة )

  الدراسات التي تناولت تحليل األنشطة التقويمية في المناهج المختلفة:

 أوال: الدراسات العربية:

الفقااه بالمرحلااة المتوسااطة فااي ضااوء  (  دراسااة تحليليااة لمقاارر8111تناااول السااالمي )     

ماااارات التفكياار النا ااد. هاادفت الدراسااة الااف التعاارف علااف ماااارات التفكياار النا ااد الواجااب 

توافرهااا فااي مقاارر الفقااه للصااف الثالااث المتوسااط، وماادل تضاامن كتاااب الطالااب لمقاارر الفقااه 

. ولتحقياق ذلان للصف الثالث المتوساط لمااارات التفكيار النا اد. وهاي دراساة و افية تحليلياة

 امت الباحثة  باستددام  ائمة ماارات التفكير النا د، واستمارة تحليل محتول كتاب الفقه وفقاا 

لماااارات التفكياار النا ااد، واسااتددام التكاارارات والنسااب المتويااة، اختبااار مربااع كااا  لحساان 

تفكير النا اد فاي المطابقة، أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية  تم التو ل الف  ائمة بماارات ال

ثالثة مجاالت هي الماارات االستقرائية واالساتنباطية والتقويمياة، و اد تضامن كتااب الطالاب 
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(، وبلغاات مؤشاارات الماااارة %11،1للفصاال األول مؤشاارات الماااارة االسااتقرائية بنساابة )

( ، كما تضمن كتااب الطالاب %11،8(، ومؤشرات الماارة التقويمية )%11،2االستنباطية )

( ، وبلغاات مؤشاارات الماااارة %82.5صاال الثاااني مؤشاارات الماااارة االسااتقرائية بنساابة )بالف

 (.%01.8(، ومؤشرات الماارة التقويمية )%11.1االستنباطية )

تحليل أستلة كتاب الكيمياء للصف الثااني عشار بدراسة بعنوان   (0252)أبوجحجوح   ام         

الاف تحدياد نساب تمثيال مساتويات المجاال العقلاي، بفلسطين. وهي دراسة و افية تحليلياة، هادفت 

ونسااب تمثيااال األساااتلة الموضاااوعية والمقالياااة فاااي أنشاااطة كتااااب الكيميااااء للصاااف الثااااني عشااار 

 ام الباحث بإعداد بطا ة تحليال اشاتملت علاف  ائماة فتاات األساتلة،  بفلسطين. ولتحقيق هذا الادف

ة علااف  الااادف ماان عمليااة التحلياال، وعينااة ومعاييرهاا، ومؤشااراتاا الفرعيااة، كمااا اشااتملت البطا اا

التحلياال، ووحااادة التحليااال وفتاتاااه، وضاااوابط عمليااة التحليااال، واساااتمارة التحليااال، وذلااان لر اااد 

تكرارات أنواع األستلة في كل وحدة من وحدات الكتاب السبع.وأهارت نتائج  الدراسة  أن أستلة 

يات التفكيار العلياا، حياث بلغات نسابة الكتاب تركازت فاي مساتويات التفكيار الادنيا، وأهملات مساتو

(، و كانت نسبة مستويي التركياب والتقاويم ضاعيفة جادا لام تتجااوز %11تكرار مستول التحليل )

( علااف التااوالي. كمااا أهااارت نتااائج الدراسااة تركيااز األنشااطة التقويميااة علااف %1(، و)1.1%)

 (.%88ية التي بلغت نسبتاا )(، مقارنة باألستلة الموضوع%12األستلة المقالية فجاءت نسبتاا )

تحليل األستلة التقويمية في كتب رياضيات المرحلة بدراسة بعنوان  ( 0222)الشهري   و ام     

م بالمملكة العربياة الساعودية. وهاي  8111/8111االبتدائية وفق المستويات المعرفية لبلوم للعام 

في كتب الرياضيات المرحلاة االبتدائياة  دراسة و فية تحليلية، هدفت الف تحليل األستلة التقويمية

لبلوم في الصفوف الرابع والدامس والساد . ولتحقيق ذلن  ام الباحث بإعداد بطا اة تحليال كاأداة 

لااذه الدراسااة. وأهاارت نتااائج الدراساة أن األسااتلة التقويميااة فاي كتااب الرياضايات فااي الصاافوف 

الاادنيا فااي حااين أناااا أهملاات مسااتويات الرابااع والدااامس والساااد  تركاازت فااي مسااتويات التفكياار 

 التفكير العليا.

تقااويم مسااتويات األسااتلة الصاافية لاادل معلمااي دراسااة بعنااوان   (0222)القرينددي   وأجاارل     

التاريخ في الصف الحاد  عشر بمنطقة الباطنة شمال. وهاي دراساة و افية تحليلياة، هادفت هاذه 

ية لدل معلمي التاريخ في الصاف الحااد  عشار الدراسة الف تحليل وتقويم مستويات األستلة الصف

في منطقة الباطنة شمال بسلطنة عمان، وكذلن معرفة نسب مساتويات األساتلة الصافية التاي يشايع 

ولتحقيق أهداف الدراسة اساتددم الباحاث استدداماا لدل معلمي التاريخ في الصف الحاد  عشر. 

لمسااتويات الفرعيااة لألسااتلة الصاافية وفااق بطا ااة مالحاااظة اشتمااالت علااف المسااتويات الرئيسااة، وا
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تصنيف بلوم لألهداف في المجال المعرفي. وأهارت نتائج الدراسة أن مستويات األساتلة الصافية 

 لدل معلمي التاريخ   د تركزت علف المستويات المعرفية الدنيا في المجال المعرفي لبلوم. 

ة كتااب التربيااة اإلسااالمية فااي المرحلااة بدراسااة بعنااوان  تقااويم أسااتل( 0222)الشددعيلي   و ااام     

 الثانوية في ضوء تصنيف بلوم للمستويات المعرفية بسلطنة عمان. وهاي دراساة و افية تحليلياة،

هدفت الف تقويم أستلة كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في ضوء تصنيف بلوم للمساتويات 

ألفعااال الساالوكية، وبطا ااة تحلياال المضاامون المعرفيااة. ولتحقيااق ذلاان  ااام الباحااث بإعااداد  ائمااة با

لتحليل أستلة الكتب. وأهارت نتائج الدراسة أن نسب المساتويات المعرفياة توزعات بطريقاة غيار 

 متوازنة.

 ثانيا: الدراسات األجنبية:

دراساة بعناوان  تحليال محتاول كتاب الدراساات ( ,Mukhongo 0252)موخونجدو أجارت      

ضاوء تعلايم  ضاايا المواطناة. وهاي دراساة و افية تحليلياة، هادفت الاف االجتماعية في كينياا فاي 

تحلياال محتااول كتااب الدراسااات االجتماعيااة فااي كينيااا فااي ضااوء  ضااايا المواطنااة والتااي تاادعماا 

الدولاة، وهاادفت الدراسااة الااف تحلياال وتقااويم التادريبات التربويااة فااي كتااب الدراسااات االجتماعيااة. 

لياال المحتااول النااوعي فااي مااواد الدراسااات االجتماعيااة، كمااا ولتحقيااق ذلاان اسااتددمت الباحثااة تح

أهارت نتائج الدراسة أن كتب المرحلة الثانوية، شملت تغطية أكثر لقضاايا الديمقراطياة و حقاوق 

اإلنسان عناا في المرحلة الثانوية، وأن التدريبات المتعلقة بقضايا المواطنة في المرحلاة االبتدائياة 

 حلة الثانوية.كانت أكثر عناا في المر

بدراسااااة بعنااااوان  تحلياااال كتااااب التاااااريخ  (,Roedehevr 0222ر )رودي هيفدددد و اماااات     

األمريكيااة  التعاماال مااع المصااادر األوليااة فااي ماادار  المرحلااة الثانويااة فااي الواليااات المتحاادة 

األمريكيااة. وهااي دراسااة و اافية تحليليااة، هاادفت الااف تحلياال وتقااويم كتااب التاااريخ فااي ماادار  

الثانويااة بالواليااات المتحاادة األمريكيااة، ولتحقيااق ذلاان  ااام الباحااث بإعااداد بطا ااة لتحلياال  المرحلااة

محتول كتب التاريخ، كما استددم كتب التاريخ المدرسية المساتددمة فاي تادريس الصاف الحااد  

عشر في المدار  الحكومية في الواليات المتحدة. و د أهاارت نتاائج التحليال أن النصاوص التاي 

كتاب التااريخ المساتددمة لتادريس الصاف الحااد  عشار ماأخوذة مان مصاادر أولياة،  أدرجت فاي

 ولكناا تدتلف اختالفا كثيرا في طريقة عرض الوثائق.

دراساااة بعناااوان  تحليااال محتاااول أنشاااطة كتاااب فناااون اللغاااة  ) ,love 0222)لدددوف وطباااق      

يير مسااتويات بلااوم فااي اإلنجليزيااة للصااف الثااامن فااي الواليااات المتحاادة األمريكيااة لمعرفااة معااا

التفكير. وهي دراسة و فية تحليلية، هدفت الف تحليل وتقويم أنشطة كتاب فناون اللغاة اإلنجليزياة 
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للصااف الثااامن فااي الواليااات المتحاادة األمريكيااة، كمااا هاادفت الااف التعاارف علااف أكثاار المعااايير 

اد بطا اة لتحليال محتاول استدداما في مناج فنون اللغة اإلنجليزية. ولتحقيق ذلن  ام الباحاث بإعاد

( معياارا، ومان 8511كتب فنون اللغة اإلنجليزية. و د أهاارت نتاائج التحليال أن الكتاب تناولات )

أكثر المعايير تكرارا في الكتب المعايير المتعلقة بمستويات التفكير الدنيا كالفعل استددم، وخا اة 

(، فاي حاين أن كتاب %11ته )في مجاال المعرفاة والحفاص حياث شاكلت مان نتاائج التحليال ماا نساب

 ( فقط.%0فنون اللغة اإلنجليزية أهملت مستويات التفكير العليا، اذ شكلت نسبة )

بدراساااة بعناااوان   تحليااال التاااأثيرات المحتملاااة لعااادة  (,Harpster 5222)هاربسدددتر و اااام      

ات العقليااة متغيارات مرتبطااة بالماناة علااف مساتويات األسااتلة التاي يعاادها المعلماون لتقااويم المااار

العليا عند التالميذ في مدار  والية مونتاناا األمريكياة. وهاي دراساة و افية تحليلياة، هادفت الاف 

معرفة مدل توافر مستويات التفكير العليا في األستلة التي يعادها المعلماون لتالمياذهم فاي مادار  

لمحتاول، كماا  اام الباحاث والية مونتانا األمريكية. ولتحقيق ذلن  ام الباحث بإعداد بطا اة تحليال ا

( معلماا. حياث 881بإعداد اساتبانة تناساب الدراساة وزعااا الاف عيناة الدراساة التاي تكونات مان )

 أهارت نتائج الدراسة أن المعلمين يستددمون المستويات العقلية الدنيا لتقويم تالميذهم. 

 تعقيب على الدراسات السابقة: 5.0.0

ابقة، تبااين للباحااث أوجااه شابه فااي بعاال الجوانااب، بعاد اسااتعراض ومراجعااة الدراسااات السا      

واخاااتالف فاااي جواناااب أخااارل باااين الدراساااة الحالياااة والدراساااات الساااابقة، فدااارج بجملاااة مااان 

 المالحظات من أهماا 

اتفقاات الدراسااة الحاليااة مااع الدراسااات اآلتيااة فااي المااادة الدراسااية ماان حيااث تحلياال األنشااطة  .1

 ، ودراساة )الاناائي،(8111العربياة وهاي  دراساة )العياد، واألستلة التقويمية في كتاب اللغاة 

 (.8111( ودراسة العامر  )8111

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات اآلتياة فاي تحليال الكتاب الدراساية وفاي الماناج المساتددم  .8

 (،8111ودراسة )العياد،  (،8118(، ودراسة )أبوجحجوح، 8111دراسة )السالمي، وهي  

 .(8111ودراسة )لوف،  ،(8111(، ودراسة )رود  هيفر، 8111ودراسة )موخونجو، 

اتفقاات كافااة الدراسااات علااف اسااتددام بطا ااة تحلياال المحتااول كااأداة ماان أدوات دراسااة تحلياال  .8

 المحتول.

تنوعت األدوات المستددمة في بعل الدراسات الساابقة  حياث تام اساتددام ماع بطا اة تحليال  .0

 تية  االستبانة، واالختبارات، والمعيار.المحتول األدوات اآل
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)السااالمي،  تركاازت نتااائج الدراسااات السااابقة فااي مسااتويات التفكياار الاادنيا، باسااتثناء دراسااة .5

 (، في حين أناا أهملت مستويات التفكير العليا. 8111(، ودراسة )موخونجو، 8111

تقويميااة لكتاااب اللغااة تمياازت الدراسااة الحاليااة عاان الدراسااات السااابقة  فااي تحلياال األنشااطة ال .1

 –العربيااة للصااف الثالااث األساسااي بساالطنة عمااان علااف مسااتويات التفكياار العليااا )التحلياال 

 التقويم( وفق تصنيف بلوم في المجال المعرفي. –التركيب 

(، فااي تحلياال أنشااطة الكتااب 1111دراسااة دراسااة )هاربسااتر، تدتلااف الدراسااة الحاليااة عاان  .1

 الدراسية.

ودراساة )رود   (،8111 دراساة )موخونجاو،ة عن الدراساات اآلتياة  تدتلف الدراسة الحالي .2

( في تحليل الكتاب المدرساي فاي ضاوء مااارات مدتلفاة، فاي حاين أن الدراساة 8111هيفر، 

( فاااي المجاااال Bloomالحالياااة ركااازت علاااف مساااتويات التفكيااار العلياااا وفاااق تصااانيف )بلاااوم 

 المعرفي.

الدراسات السابقة في تتباع الماناج الو افي التحليلاي فاي وتعد الدراسة الحالية محاولة لدعم        

بيان مستويات التفكير العليا في كتاب اللغة العربية )أحاب لغتاي( للصاف الثالاث األساساي بسالطنة 

 م.8112عمان للعام 

 المنهجية والتصميم 

وم الواردة في تادف الدراسة الحالية الف تحديد مستويات التفكير العليا في المجال المعرفي لبل     

م  8112( للصف الثالث األساسي للعاام 1األنشطة التقويمية في كتاب اللغة العربية )أحب لغتي ج

في سلطنة عمان  لذا يتضمن هذا الفصل عرضاا لماناج الدراساة، وأداتااا وبياان  اد اا وثباتااا، 

 واجراءات تطبيقاا، كما تناول أهم الطرق اإلحصائية المستددمة في الدراسة.

 نهج الدراسة:م

اعتمدت الدراسة الحالية المناج الو في التحليلي، وهو أحاد أشاكال التحليال والتفساير العلماي      

المنظم الذ  يستددم لو ف هاهرة، أو مشكلة محددة، وتصويرها كميا عن طريق جمع  بيانات، 

ومعلومااات مقننااة عاان الظاااهرة أو المشااكلة، وتصاانيفاا وتحليلاااا، واخضاااعاا للدراسااة الد يقااة. 

 (.  01، ص8112البلوشي، )

( للصاف 1ويفيد هذا المناج في و ف األنشطة التقويمية لكتاب اللغاة العربياة )أحاب لغتاي ج     

 الثالث األساسي، والتعرف علف مستويات التفكير العليا الواردة فياا. 
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 مجتمع الدراسة وعينتها:

ة في كتااب اللغاة العربياة )أحاب يتكون مجتمع الدراسة من جميع األنشطة التقويمية الوارد    

 . م8112لغتي( الجزء األول الذ  يدر  لتالميذ الصف الثالث األساسي في سلطنة عمان للعام 

(  نشااط، موزعاة علاف 011و د بلغت األنشطة التقويمية في كتاب أحب لغتاي الجازء األول )     

( نشاطا في المحور الثاني مان الفصال 111( أنشطة في المحور األول، و)811محورين بمعدل )

( 181الدراسي األول، ويتضمن كل محاور خمساة درو .أماا عيناة الدراساة فقاد اختاار الباحاث )

( مان أجماالي % 88نشطة التقويمية )األستلة التعليمياة( بطريقاة عشاوائية، وبنسابة )نشاطا من األ

التاي عدد األنشطة التقويمية، والمتضمنة في الجزء األول من كتااب اللغاة العربياة )أحاب لغتاي( و

 تأتي في بداية كل در ، أو متضمنة في محتواه، أو األنشطة التي تأتي عقب كل در .

 ات :فئات التحليل ووحد

أسااا  عمليااة تحلياال المحتااول هااي تحديااد فتااات التحلياال ووحداتااه بد ااة فاااي تحاادد طبيعااة 

التحليل الكمي والكيفي والذ  من خالله يساعد الباحاث فاي فاام، وتفساير النتاائج الكمياة، ومعرفاة 

 فتات التحليل ووحداته يعني نجاح عملية التحليل ككل.

بأناا  العنا ر الرئيساة، أو الثانوياة التاي ( فتة التحليل 818، ص8112ويعرف )طعيمة، 

ياتم وضاع وحادات التحلياال فيااا )كلماة أو جملاة أو موضااوع أو الشدصاية أو المسااحة والاازمن(، 

 والتي يمكن وضع كل  فة من  فات المحتول فياا، وتصنف علف أساساا. 

ليال ماادة والباحث الذ  ال يولي تصميم فتات التحليل عناية سيواجه مان المشاكالت عناد تح

االتصال ما  د يعجز عن حله، وما  د يؤثر سالبا علاف الد اة والموضاوعية المنشاودتين. )محماد و 

 (.185، ص8118عبدالعظيم، 

ومن هنا فإن فتات التحليل في هذه الدراسة هي مستويات التفكير العلياا والادنيا وهاي  )التاذكر      

ق تصانيف بلاوم فاي المجاال المعرفاي. وال يمكان والفام والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم( وف

 معرفة هذه الفتات اال من خالل توافر الوحدات التي يستند الياا الباحث في عملية التحليل.

( وحدات تحليل المحتول بأناا وحدات المحتاول التاي 185، ص8111ويعرف )عبدالحميد،      

غياباا أو ابرازهاا دالالت تفياد الباحاث يمكن اخضاعاا للعد والقيا  بساولة، ويعطف وجودها أو 

في تفسير النتائج الكمية. ولذلن فإن وحادات التحليال فاي الدراساة الحالياة هاي  األنشاطة التقويمياة 

( للصااف الثالااث األساسااي بساالطنة عمااان للعااام 1الااواردة فااي كتاااب اللغااة العربيااة )أحااب لغتااي ج

8112 . 
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 أداة الدراسة:

 بطا اة تحليالأداة دراسية تناسب طبيعة مناج الدراسة، و د تمثلت تلان األداة فاي  تم اعتماد       

ضاوء ( للصاف الثالاث األساساي فاي 1كتااب اللغاة العربياة )أحاب لغتاي ج فاي التقويمياة األنشاطة

 بطاا ة تصميم وتم للدراساة، كأداةتصنيف بلوم في المجال المعارفي  وفق مستويات التفكير العليا

 بالدطوات اآلتية  مرورها بعد ا النااائيةتااوربص التحليال

بموضاوع  وثيقاة  الة لااا التايوالادوريات  والبحاوث الدراساات مان عدياد علاف اإلطاالع .1

 بالدراسة. الدا ة التحليل بطا ة تصميم في مناا لالستفادة الدراسة

( للصف الثالث األساساي فاي 1في كتاب اللغة العربية )أحب لغتي ج التقويمية حصر األنشطة .8

 األولياة تاا اور فاي التحليال بطا اة تصاميم تم ذلن خالل ومن م. 8112سلطنة عمان للعام 

 علف مستويات التفكير العليا وفق تصنيف بلوم في المجال المعرفي.  وباحتوائاا

رضاا علف عدد من الدبراء والمحكمين من تم ع  دق أداة تحليل المحتول )بطا ة التحليل(  .8

ذو  االختصاااص فااي مجااال اللغااة العربيااة، والمناااهج وطاارق التاادريس، والقيااا  والتقااويم، 

(، وطلاب مانام ابااداء 0 – 1ومشارفي ومعلماات المجااال األول فاي المادار  ذات الصاافوف )

ضاااوحاا، الااارأ  حاااول بطا اااة التحليااال، ومااادل مناسااابتاا لمحتاااول األنشاااطة التقويمياااة، وو

ومالءمتاااا لمسااتويات التفكياار العليااا، وفااي ضااوء اآلراء والمقترحااات تاام اجااراء التعااديالت 

 الالزمة علف بطا ة تحليل محتول األنشطة التقويمية. 

 اآلتي  بإجراء الباحث  ام األداة، ثبات من ثبات أداة تحليل المحتول  وللتأكد .0

 ووحداته في الدراسة.وضع تعريفات واضحة و محددة لفتات التحليل،  .أ

ب. اختياااار عيناااة عشاااوائية مااان األنشاااطة التقويمياااة، وتااام تحليلااااا مااان  بااال الباحاااث بتاااأريخ 

 م. 81/1/8111

األنشاطة التقويمياة وتمات عملياة التحليال مان  بال عيناة مان ج. استعان الباحث بدبيار لتحليال 

 م. 11/8/8111الدبير بعد شرح خطوات التحليل واالتفاق علف طريقة التقييم بتأريخ 

 متوياة  تمايادا ونساب تكارارات شاكل علاف الثااني والتحليال ل األول،التحليا نتاائج مياعجد. ت

 بيناما. االتفاق نسبة لحساب

معادلاة   وفاق المحلال األول )الباحاث( والمحلال الثااني )الدبيار( االتفاق بين ه. استدراج نسبة

  Holsti  معامل االتفاق   لاولستي  
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                              8M 

   C.R =                                               

                    8 N  +1N   

 

عدد الفتات التي  8M، وCategoryهنا رمز للفتة  Cمعامل الثبات و   C.R  تعني حيث     

، ص 8112يعنيان مجماوع الفتاات التاي حللات. )طعيماة،  8N  +1Nيتفق علياا الباحثان و 

ويتحدد ثبات التحليل في ضوء تكرار عملية التحليل مارة أخارل ساواء يقاوم باالتكرار (. 881

الباحث نفسه ولفترتين متباعدتين ال تزيد عان شاار أو باحاث آخار فاي نفاس الفتارة. )طعيماة، 

ساابة عاليااة، ويتضاال ذلاان ماان وهااي ن %11.5(. و ااد بلغاات نساابة الثبااات 885، ص 8112

 ( .1خالل بيان نتائج االتفاق في الجدول ر م )

  إجراءات تحليل المحتوى:

بعاد التو ال الااف بطا اة تحليال محتااول األنشاطة التقويميااة فاي  اورتاا الناائيااة  اام الباحااث      

بتفريغ جميع األنشطة التقويمية في بطا ة التحليل  لمعرفة مستويات التفكير العليا لتصنيف بلاوم و 

 تحديدها.

 و د تم اتباع اإلجراءات اآلتية في عملية التحليل       

ة العربياة  بال تحليال محتاواه  ويتكاون الكتااب مان جازأين، ويقاع الجازء تو يف كتاب اللغا .1

( درو ، و د 5(  فحة، ويتكون من محورين في كل محور )881األول من الكتاب في )

 بدأت الدرو   فيه بدر  )هواية(، وانتات بدر  )ال تقطفوا األشجار(.

 يل المحتول.   االطالع علف بعل البحوث والدراسات السابقة التي تناولت تحل .8

حصر جميع األنشطة التقويمية في كتااب اللغاة العربياة أحاب لغتاي للصاف الثالاث األساساي  .8

 ( نشاط.011م، و د بلغت ) 8112الجزء األول بسلطنة عمان  للعام 

تحديد الادف من التحليل، الذ  يتمثل في معرفة النسب المتوية لماارات التفكير العلياا وفاق  .0

 ال المعرفي.تصنيف بلوم في المج

تحديااد فتااات التحلياال  وهااي ماااارات التفكياار الاادنيا والعليااا، والمتمثلااة فااي الماااارات اآلتيااة  .5

والتقاويم( وفاق تصانيف بلاوم فاي  –والتركياب  –والتحليال  -والتطبياق  –والفاام  –)التذكر 

 -تحليالفتاة  –المجال المعرفي، حيث تم اعتبار كل ماارة من ماارات التفكير الدنيا والعليا 

تاام علااف أساساااا تحلياال أنشااطة كتاااب اللغااة العربيااة )أحااب لغتااي( للصااف الثالااث األساسااي 

 م. 8112الجزء األول للعام 
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في بداية كل در  وناايته، أو المتضمنة  تحديد وحدة التحليل  وتتمثل في األنشطة التقويمية .1

 ، حيث اعتبر الباحث النشاط كوحدة تحليل.في محتواه

لتحليل  وتتمثل في بطا ة التحليال، ويتضامن مساتواها الرأساي فتاات التحليال، أماا اعداد أداة ا   .1

 المستول األفقي فيتضمن وحدة التحليل.

تحديد خطوات التحليل  وتتمثال فاي اآلتاي  القاراءة المتأنياة لكال موضاوع، وتحدياد األنشاطة    .2

تمثاال وحاادة المتضاامنة فيااه. و ااراءة كاال نشاااط بد ااة، وماان ثاام حصاار جميااع األنشااطة التااي 

التحليل. وتفريغ جميع األنشطة التقويمية، وتصنيفاا وتحليلاا بحسب ماارات التفكيار الادنيا 

والعليا التي تتضمناا، وحساب نسبتاا المتوية بالنسبة لكل وحدة تحليل، ونسابة العادد الكلاي 

 لألنشطة الواردة بالكتاب.

 تحليل النتائج وتسجيلاا، وتفسيرها.  -د     

ة التحليل  تم عرضاا علف مجموعاة مان المتدصصاين، الاذين يعتماد علايام فاي  دق بطا  .1

اإل اارار بصااالحية البطا ااة، و اادرة عنا اارها، وفتاتاااا، ووحااداتاا علااف تمثياال األنشاااطة 

 التقويمية المراد تحليلاا.

 األنشاطة عيناة مانثبات التحليل  للتأكد من ثباات التحليال اساتعان الباحاث بدبيار لتحليال  .11

 ( نشااطا مان اجماالي عادد األنشاطة التقويمياة181بماا يعاادل ) - %88 -بلغات  ةالتقويميا

( للصاف الثالاث األساساي 1الجزء األول من كتاب اللغاة العربياة )أحاب لغتاي ج في الواردة

حياث التقاف الباحثاان فاي بداياة التحليال، وتام شارح خطاوات  .م 8111بسالطنة عماان للعاام 

األنشااطة التقويميااة، وباسااتددام معادلااة   هولسااتي    التحلياال، واالتفاااق علااف و اات تحلياال

Holsti   كانت نتائج التحليل كاآلتي 
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 (5الجدول رقم )

 نتائج االتفاق واالختالف بين الباحثين 

مستويات التفكير 

الدنيا والعليا في 

 المجال المعرفي

نقاط االتفاق بين 

 الباحثين

نقاط االختالف بين 

 الباحثين

النسبة  المجموع

المتوية 

 لالتفاق %

 21 00 5 81 تذكر

 15 81 1 11 فام

 11.1 81 1 81 تطبيق

 28.8 1 1 5 تحليل

 28.8 18 8 11 تركيب

 25.1 10 8 18 تقويم

 11.5 181 18 110 المجموع

 

وهذه درجة عالية من االتفاق طمأنت بثبات  %11.5وتبين نتائج التحليل أن معامل الثبات      

 عملية التحليل، كما أناا تتيل تطبيق التحليل علف العينة ككل.

 

 

 المعالجة اإلحصائية: 

تمت معالجة البيانات المستدلصة باستددام بعال األسااليب اإلحصاائية، والتاي تتناساب ماع        

دراسة، وتتمثل تلن األساليب  في استددام معادلة   هولستي   للتأكد من ثبات التحليل، وحسااب ال

-Chi، واختباار كاا  تربياع Crosstabsجاداول التقااطع التكرارات و النسب المتوية، واساتددام 

squar tests( وذلن باستددام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،spss.) 
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 ومناقشتها والتوصياتعرض النتائج 

يتناول هذا الفصل عرضا ومنا شة لنتائج الدراسة التي تم التو ل الياا في ضوء اإلجابة عن      

أستلة الدراسة، والمعالجات اإلحصائية التي أجريت علف البيانات التي جمعت عن تحليل األنشطة 

يااة )أحااب لغتااي( للصااف الثالااث التقويميااة  لمعرفااة مسااتويات التفكياار العليااا فااي كتاااب اللغااة العرب

 األساسي.

ما أنواع األنشدطة التقويميدة الدواردة فدي النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول وهو:  5.4

في سلطنة عمان من حيث  0252كتاب اللغة العربية )أحب لغتي( للصف الثالث األساسي للعام 

 تنوع األنشطة إلى أنشطة مقالية و أنشطة موضوعية ؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم اساتدراج النساب المتوياة والتكارارات لكال األنشاطة التقويمياة فاي      

فااي ساالطنة عمااان   8112( للصااف الثالااث األساسااي للعااام 1كتاااب اللغااة العربيااة )أحااب لغتااي ج

لمعرفة مدل تنوع األنشطة التقويمية الف أنشطة مقالية، وأنشاطة موضاوعية كماا هاو موضال فاي 

 (.8م )الجدول ر 

 (0الجدول رقم )

النسبة المئوية والتكرارات لألنشطة التقويمية الواردة في كتاب اللغة العربية من حيث مدى 

 تنوعها إلى أنشطة تقويمية مقالية وأنشطة تقويمية موضوعية 

 النسبة المتوية % التكرارات نوع النشاط 

 %05 121 األنشطة التقويمية المقالية

 %55 881 األنشطة التقويمية الموضوعية 

 %111 011 المجموع

( أن األنشاااطة التقويميااة تركاازت علاااف نوعيااة األنشاااطة 8يالحااص ماان نتاااائج الجاادول ر اام )     

التقويمية الموضوعية حيث بلغت تكراراتاا في الجزء األول من كتاب اللغة العربية )أحاب لغتاي( 

نسابة أعلاف مقارناة باألنشاطة التقويمياة المقالياة والتاي كاان ( وهاذه %55( تكرارا وبنسبة )881)

( فقااط، اال أن النساابتين متقاااربتين  لتشااابه %05( تكاارارا وبنساابة )121تكرارهااا فااي الكتاااب )

  ياغة األنشطة التقويمية، وتكرارها في درو  الكتاب.

ااا األنشاطة التقويمياة و د يرجع السبب في ذلن الف طبيعة المرحلة الدراسية التاي تتناساب مع     

كماا  اد الموضوعية  نظرا لساولتاا، و رباا مان مساتول تفكيار تالمياذ الصاف الثالاث األساساي، 

يرجااع الساابب الاارئيس فااي ذلاان الااف عاادم احتااواء مصاافوفة الماادل والتتااابع للكتاااب علااف األوزان 



 

81 

 

شطة التقويمياة لام ياتم المعتمدة، والمناسبة لألنشطة المقالية والموضوعية  مما يعني أن توزيع األن

وفق خطة معتمدة، وموضحة في مصفوفة المدل والتتابع من  بل لجنة تأليف كتااب اللغاة العربياة 

 للصف الثالث األساسي.

ومن المالحص في توزيع األنشطة التقويمية في الكتااب أنااا تكاررت فاي طريقاة  اياغتاا فاي      

ار األنشاطة التقويمياة الموضاوعية، وبالتاالي معظم درو  كتاب اللغة العربية وهذا سبب فاي تكار

 ارتفاع نسبتاا مقارنة باألنشطة التقويمية المقالية.

( والتي أهارت نتائجاا وجود فاروق 8118وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة )أبوجحجوح،      

تلة موضوعية دالة احصائيا بين المتوسطات النسبية لألستلة في االمتحانات الناائية تبعا لنوع األس

أو مقالية في خمسة مستويات من األهداف المعرفية، وهي  التذكر، والفام، والتحليال، والتركياب، 

والتقويم، وذلن لمصالحة األساتلة الموضاوعية فاي مساتول التاذكر فقاط، وربماا يعازل السابب فاي 

رفياة الادنيا، ذلن الف تركيز واضعي االمتحانات الناائياة فاي الجامعاة علاف مساتويات التفكيار المع

 ومن بيناا مستول التذكر والذ  غالبا ما تناسب أهدافه األنشطة التقويمية الموضوعية.

( والتاي أهاارت 8118وتدتلف هذه النتيجة مع النتيجة التي تو لت الياا دراساة )الشاعيلي،      

ن الف طبيعاة نتائجاا ارتفاع نسبة األستلة المقالية في موضوعات القراءة، و د يرجع السبب في ذل

االخااتالف بااين الدراسااتين فااي الحاادود الجغرافيااة حيااث تناولاات الدراسااة الحاليااة تحلياال األنشااطة 

التقويميااة لكتاااب اللغااة العربيااة للصااف الثالااث األساسااي بساالطنة عمااان. كمااا تدتلااف نتيجااة هااذه 

مقالياة (، والتاي أهاارت نتائجااا ارتفااع نسابة األساتلة ال8118الدراسة مع دراساة )أبوجحجاوح، 

علف األستلة الموضوعية، و د يرجع السبب الف اختالف طبيعة المناج من حيث المكاان، والفتارة 

( في تحليال كتاب 8111الزمنية، والمرحلة الدراسية التي درست المناج فكانت دراسة )السالمي، 

كتااب ( كانات فاي تحليال أنشاطة  8118الفقه اإلسالمية في السعودية، بينما دراسة )أبوجحجاوح، 

 الكيمياء للصف الثاني عشر في فلسطين.

النتددائج المتعلقددة باإلجابددة عددن السددؤال الثدداني وهددو: مددا النسددبة المئويددة لكددل مسددتوى مددن  0.4

مستويات التفكير العليا في المجال المعرفي لبلوم الواردة في األنشطة التقويمية في كتداب اللغدة 

 م في سلطنة عمان ؟ 0252ام العربية )أحب لغتي( للصف الثالث األساسي للع

لإلجابة عن هذا السؤال تام اساتدراج النساب المتوياة والتكارارات لكال مساتول مان مساتويات      

التفكياار الاادنيا و العليااا فااي المجااال المعرفااي لبلااوم الااواردة فااي األنشااطة التقويميااة فااي كتاااب اللغااة 

طنة عماان كماا هاو موضال فاي فاي سال 8112العربية )أحب لغتي( للصف الثالث األساسي للعاام 

 (.8الجدول ر م )
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 (2الجدول رقم )

النسب المئوية لكل مستوى من مستويات التفكير الدنيا و العليا في المجال المعرفي لبلوم 

 الواردة في األنشطة التقويمية في كتاب اللغة العربية

مستويات التفكير الدنيا والعليا في 

 المجال المعرفي

 المتوية %النسبة  التكرارات

 88.1 188 تذكر

 12.5 10 فام

 81.2 111 تطبيق

 0.5 12 تحليل

 2.1 88 تركيب

 2.8 88 تقويم

 111.1 011 المجموع

  

( أنه يحتو  علف مستويات التفكير الدنيا والعليا  وذلان لمعرفاة 8تبين من خالل الجدول ر م )    

نسبة مستويات التفكيار العلياا، ولماا كانات مساتويات التفكيار الادنيا أساساا لمساتويات التفكيار العلياا 

إلجمالية لمستويات فإن الو وف علياا ومقارنتاا بمستويات التفكير العليا يساعد في معرفة النسبة ا

 التفكير العليا وهل كانت مناسبة لتالميذ الصف الثالث في هذه المرحلة الدراسية. 

( يتضاال أن األنشااطة التقويميااة التااي ركاازت علااف مسااتول التااذكر بلااغ 8وماان الجاادول ر اام )      

لتاي ( وجااءت فاي الترتياب األول، ثام يليااا األنشاطة ا%88( نشاطا وبنسبة  درها )188عددها )

( وجااءت فاي %81.2( نشااطا وبنسابة  ادرها )111ركزت علف مستول التطبياق وبلاغ عاددها )

( نشاااطا 10الترتيااب الثاااني، ثاام يلياااا األنشااطة التقويميااة التااي ركاازت علااف الفااام وبلااغ عااددها )

(، وجاءت في الترتيب الثالث في حين أن األنشاطة التقويمياة التاي ركازت علاف %12.5وبنسبة )

 لتفكير العليا كانت كاآلتي مستويات ا

( %2.8( نشاااطا وبنساابة  اادرها )88التقااويم بلااغ عاادد األنشااطة التقويميااة التااي تضاامنته )

وجاءت في المرتبة الرابعاة، ثام تلتااا األنشاطة التقويمياة التاي ركازت علاف مساتول التركياب بلاغ 

األنشااطة  (، وجاااءت فااي المرتبااة الدامسااة، وأخياارا ركاازت%2( نشاااطا وبنساابة )88عااددها )

 (.%0.5( نشاطا وبنسبة )12التقويمية علف مستول التحليل حيث بلغ عددها )
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من  راءة هذه النسب يالحص أن األنشطة التقويمية تركزت في مساتويات التفكيار الادنيا، حياث      

( نشااااطا وبنسااابة 811ان مجماااوع مساااتول التاااذكر ماااع مساااتول الفاااام والتطبياااق يصااال الاااف )

ن األنشااطة التقويميااة التااي ركاازت علااف مسااتويات التفكياار العليااا وهااي (. فااي حااين أ11.85%)

( 8(. ويباين الشاكل ر ام )%81.15( نشااطا وبنسابة )28التحليل والتركيب والتقويم بلاغ عاددها )

 النسب المتوية لمستويات التفكير الدنيا والعليا الواردة في األنشطة التقويمية.

 

 

 

 

 

 

 (0شكل رقم )

 النسب المئوية لمستويات التفكير الدنيا والعليا الواردة في األنشطة التقويمية 

و د يرجع السابب فاي االهتماام الكبيار بمساتويات التفكيار الادنيا، واندفااض مساتويات التفكيار      

العليا الف الفكرة المترسدة في تصميم الماناج المدرساي وهاي التركياز علاف المعلوماات المباشارة 

ذ هااذه المرحلااة، كااذلن تركيااز مااؤلفي الكتاااب علااف مسااتويات التفكياار الاادنيا، وعاادم احتااواء لتالمياا

مصفوفة المدل والتتابع لتالميذ هذه المرحلة علف نسب معتمدة من وزارة التربية والتعلايم توضال 

مساتويات التفكيار العلياا والتااي يفتارض أن يتضامناا كتااب اللغااة العربياة للصاف الثالاث األساسااي 

 متوازن. بشكل

( و %2ويالحص كذلن أن نسبة مستويي التركيب والتقويم جاءت متقاربة وهاي علاف التاوالي )     

(، ويعزل السابب فاي ذلان الاف أن  اياغة األنشاطة التقويمياة تتشاابه فاي الكتااب بدرجاة 2.8%)

للغاة كبيرة مما يعناي أن تتكارر األنشاطة التقويمياة لمساتويي التركياب والتقاويم فاي درو  كتااب ا

العربيااة. بينمااا يالحااص أن مسااتول التحلياال  ااد اندفضاات نساابته بشااكل واضاال فاااي ال تتجااااوز 

(، و د يرجع السبب الف عدم احتواء مصفوفة المدل والتتابع علف مستويات التفكير العليا 0.5%)

 بنسب منطقية ومتوازنة، باإلضافة الف تكرار نفس  يغة األنشطة في درو  محور  الكتاب.

(، و 8111(، و )لااوف، 8111 ااد اتفقاات هااذه النتيجااة مااع نتااائج دراسااة كاال ماان  )العيااد، و     

(، والتاااي أكااادت جمياااع 1111(، و )هاربساااتر، 8111(، و )الساااليطي وتاياااه، 8112)القريناااي، 

نتائجاا علف تدني مستويات التفكير العليا في أستلة الكتب الدراسية واالختباارات التاي تام تحليلااا، 
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تفاق يرجع الاف طبيعاة التصانيف المساتددم فاي معظام الادول العربياة وهاو تصانيف وسبب هذا اال

بلوم لألهداف السلوكية، كما  د يعزل السبب في ذلن الف أن مؤلفي المناهج في الادول العربياة  اد 

تنقصام الدبارة الكافياة فاي تاأليف المنااهج، وعادم االطاالع علاف المساتجدات التربوياة فاي مجاال 

المناااهج وفااق تصاانيفات أخاارل تتناسااب مااع هااذه المرحلااة الدراسااية، كااذلن عاادم تااأليف وتصااميم 

مراجعة النظريات الحديثة والعمل برؤيتااا، أو األخاذ بتصانيف بلاوم المطاور عناد تاأليف المنااهج 

 الدراسية.

والتاي أشاارت نتائجااا الاف ارتفااع  (،8111وتدتلف نتائج هذا السؤال مع دراساة )الساالمي،      

لتفكير النا د في كتاب الطالب للفصل الدراسي األول، ويعزل السبب في ذلن الف طبيعاة ماارات ا

 موضوع الدراسة في مجال التفكيرالنا د.

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث وهو:  2.4

فددي المجددال المعرفددي لبلددوم ( بددين مسددتويات التفكيددر الدددنيا والعليددا α ≤2.21مسددتوى الداللددة )

الواردة في األنشطة التقويمية في كتاب اللغة العربية )أحب لغتي( للصف الثالث األساسي للعدام 

 تعزى لمتغير محور الدرس ؟    م 0252

مجاال المعرفاي لبلاوم لقيا  أثر متغير محور الدر  علف مستويات التفكير الدنيا والعليا في ال     

الاواردة فاي األنشاطة التقويميااة فاي كتااب اللغااة العربياة )أحاب لغتاي( للصااف الثالاث األساساي تاام 

، والجادول ر ام Chi-square testsواختباار كاا  تربياع  Crosstabsاساتددام جاداول التقااطع 

المجال المعرفي لبلاوم ( يوضل عدد األستلة والنسبة المتوية لمستويات التفكير الدنيا والعليا في 0)

( للصاف الثالاث األساساي 1الواردة في األنشطة التقويمياة فاي كتااب اللغاة العربياة )أحاب لغتاي ج

 م في سلطنة عمان حسب محور الدر . 8112للعام 
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 (4الجدول رقم )

األنشطة النسبة المئوية لمستويات التفكير الدنيا والعليا في المجال المعرفي لبلوم الواردة في 

 التقويمية في كتاب اللغة العربية )أحب لغتي( للصف الثالث األساسي حسب محور الدرس

 

 

 مستويات

 التفكير

 

 المحور    

 

 عدد األسئلة

 

 

 

 المجموع

 

 

 

النسبة 

 المئوية

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

 51.2 811 12 18 1 51 01 11 األول

 02.8 118 15 11 1 55 88 18 الثاني

 111 011 88 88 12 111 10 188 المجموع

      

( أن النسبة المتوية لألنشطة التقويمياة حساب محاور الادر  كانات 0يالحص من الجدول ر م )     

( وهي تمثل نصف األنشطة التقويمية من الكتااب، فاي حاين أن نسابة %51.2في المحور األول )

( وهي متقاربة من نسبة المحور األول، و د يرجع %02.8األنشطة التقويمية في المحور الثاني )

ب في ذلن الف تشابه عدد الدرو  في كل محور، وطريقاة وضاع األنشاطة التقويمياة فاي كال السب

درو  الكتاااب ماان المحااورين األول والثاااني، كمااا  ااد يرجااع الساابب الااف عاادم األخااذ بتو اايات 

الدراسااات السااابقة التااي حللاات المناااهج الدراسااية بساالطنة عمااان، وأشااارت الااف تاادني مسااتويات 

(، ودراساااة )العاااامر ، 8111(، ودراساااة )الاناااائي، 8118ساااة )الشاااعيلي، التفكيااار العلياااا كدرا

( وغيرهااا ماان الدراسااات التااي تناولاات تحلياال محتااول المااناج المدرسااي بساالطنة عمااان، 8111

 وأو ت بضرورة مراعاة توزيع مستويات التفكير العليا بنسب متوازنة في المناج المدرسي.

( لمساتويات Chi-square testsئج اختباار كاا  تربياع )( الاف نتاا5فيما يشاير الجادول ر ام )     

التفكياار الاادنيا والعليااا فااي المجااال المعرفااي لبلااوم الااواردة فااي األنشااطة التقويميااة فااي كتاااب اللغااة 

 العربية )أحب لغتي( للصف الثالث األساسي تعزل لمتغير محور الدر .
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 (1الجدول رقم )

في المجال ( لمستويات التفكير الدنيا والعليا Chi-square testsنتائج اختبار كاي تربيع )

المعرفي لبلوم الواردة في األنشطة التقويمية في كتاب اللغة العربية ) أحب لغتي ( للصف 

 تعزى لمتغير محور الدرس الثالث األساسي 

 

 االختبار

 

 

 القيم

 

 درجة الحرية

 

 مستوى الداللة

 

 كاي تربيع

 

 

8.81 
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1.21 

 

(، اذا هاي 1.15( وهاو أكبار مان )1.21( أن مستول الداللة هاو )5يتضل من الجدول ر م )     

(، أ  ال توجاد فاروق ذات داللاة احصاائية باين α ≤1.15غير دالة احصائياً عند مستول الداللة )

اب مستويات التفكير الدنيا والعليا في المجال المعرفي لبلوم الاواردة فاي األنشاطة التقويمياة فاي كتا

 م تعزل لمتغير محور الدر . 8112اللغة العربية )أحب لغتي( للصف الثالث األساسي للعام 

و د يعازل السابب فاي ذلان الاف تكارار  اياغة نفاس النوعياة مان األنشاطة التقويمياة فاي كال      

درو  الكتاااب وتشااابااا الااف درجااة كبياارة حتااف ال نكاااد نفاارق بااين كثياار ماان األنشااطة التقويميااة 

ة فااي الكتاااب وخا ااة فااي ناايااة الاادر ، و ااد يرجااع الااف طبيعااة األنشااطة لاااذه المرحلااة الااوارد

األساسية للتالميذ من حيث تميز األنشاطة بالسااولة، والبسااطة، والوضاوح ماا يجعلااا تتشاابه فاي 

  ياغتاا مع اختالف مضمون النشاط.

ابقة تناولات المقارناة وتدتلف هذه الدراسة عن الدراساات الساابقة فاي عادم وجاود دراساات سا     

 بين محاور الكتاب لمعرفة مستويات التفكير الدنيا والعليا في األنشطة التقويمية.  

 التوصيات:

 في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج  فإن الباحث يو ي باآلتي      

وبنساب معتمادة مان  أ. مراعاة توزيع مستويات التفكير العليا في األنشطة التقويمية بشاكل متاوازن

 خبراء المناهج في وزارة التربية والتعليم.
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ب. تضامين مصافوفة الماادل والتتاابع لكتاااب اللغاة العربياة )أحااب لغتاي( للصااف الثالاث األساسااي 

النساااب المعتمااادة لكااال مساااتول مااان مساااتويات التفكيااار الااادنيا والعلياااا فاااي المجاااال المعرفاااي، 

 والمجاالت األخرل حسب تصنيف بلوم.

مين دليل المعلم لكتاب اللغة العربياة للصاف الثالاث األساساي خطاوات عملياة بشاكل أوساع ج. تض

 في كيفية ممارسة، وتنمية ماارات التفكير العليا من خالل األنشطة التقويمية.

 البحوث المقترحة:

 تقترح الدراسة الحالية في ضوء نتائجاا عددا من الدراسات مناا       

راساات التاي تتنااول تحليال األنشاطة التقويمياة فاي كتاب اللغاة العربياة فاي أ. اجراء المزياد مان الد

 مدتلف المراحل الدراسية في ضوء ماارات التفكير العليا.

ب. اجراء دراسة تحليلية لألنشطة التقويمية التي تستددماا المعلمات فاي الصاف الثالاث األساساي 

 المجال المعرفي.في ضوء مستويات التفكير العليا وفق تصنيف بلوم في 

ج. اجراء دراسة تحليلية لألنشطة الصفية وغير الصفية ودروها فاي تنمياة مااارات التفكيار العلياا 

 ( من التعليم األساسي.0 -1لدل تالميذ المرحلة األولف )

 الخاتمة:

يساتددمه الباحاث لو اف  و في منظم،أن تحليل المحتول هو أسلوب علمي ما سبق يتبين م     

المنااهج الدراساية  تحليالوتادف عملياة و فا كميا وكيفيا وموضوعيا ومناجيا.  المحتول الظاهر

األساساية تتمثال فاي نجااح الماناج بكاملاه فاي  التحليالبصفة عامة الف معرفة فاعليتاا  ألن ماماة 

 .جميعاا المدرسي مناجتحقيق األهداف التي وضع من أجلاا، أ  أن الغاية منه نجاح عنا ر ال

تلان وحيث أن اخضاع المناهج الدراسية للتحليل والتقييم يساعد في تدارك جوانب القصورفي      

بعاين المناهج، كما يعطي القائمين علياا الفر ة للتطاوير بماا يتناساب وحاجاة التالمياذ ماع األخاذ 

 .القادمة المستقبلية مستجدات الظروف الراهنة، والتحدياتاالعتبار 

والتي ينبغي أن يراعف فياا  األنشطة التقويمية أحد أهم عنا ر المناج المدرسي كما يتضل أن    

كادت علاف تادني مساتويات أ، وبعاد االطاالع علاف الدراساات الساابقة والتاي مستويات التفكيرالعليا

ة للصف الثالث األساسي التفكير العليا،  ام الباحث بتحليل األنشطة التقويمية في كتاب اللغة العربي

 .لن المناج الو في التحليليذبسلطنة عمان، متبعا في 

تحليل المنااهج الدراساية باعتبااره التصانيف األكثار برزت أهمية تصنيف بلوم في مجال و د       

التركيز علاف المااارات الاثالث العلياا مان مااارات التفكيار با وذلان ، شيوعا في المناهج المدرسية

أو  التعلايم العااممنااهج لتحليل والتركيب والتقويم، والتي  لما تحظاف باهتماام كااف فاي التي تضم ا



 

88 

 

فاي  بالغاة مااارات التفكيار العلياا لماا لااا مان أهمياة األنشاطة التقويمياةتغفال  فينبغاي أال األساسي.

 .واإلبداع والتفكير مرحلة الطفولة لتعلم ماارات القراءة والكتابة

الاف  ةنتاائج الدراسا خلصاتألساتلة الدراساة  المناسابة اإلحصاائية اتالمعالجاوباالعتماد علاف      

، كماا عماان مستويات التفكير العليا في كتاب اللغاة العربياة للصاف الثالاث األساساي بسالطنة تدني

العلياا وفاق تصانيف بلاوم فاي المجاال ر مساتويات التفكيانساب أو ت بأهمية مراعااة التاوزان فاي 

 المعرفي.
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