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 ملخص

هػػد ه هػػلد الدراسػػة دلػػن ت ديػػد اسػػت تمثيػػؿ المسػػتوياه المعر يػػة لتػػـر بلػػـو المعػػدؿ التػػ       
(  ػػػ  انردف  1023 -2010تقيسػػػتا لسػػػتلة امت ااػػػاه النيميػػػال الاتاتيػػػة للثااويػػػة العامػػػة  

لاػػػواع انسػػػتلة  مو ػػػو ية  المجػػػاؿ المعر ػػػ   ونػػػللؾ والتعػػػرؼ دلػػػن اسػػػبة تمثيػػػؿ مسػػػتوياه 
ً  موز ػة  ػ   344. وتنواه  ياة الدراسة مف مقالية(   امت ااػاه  ػ  مب ػل النيميػال. 8سػاا

واتبػػع البا ػػل لسػػلوت ت ليػػؿ الم تػػوا  وتوةػػله الدراسػػة دلػػن لف لسػػتلة امت ااػػاه الثااويػػة 
  ونػاف مسػتوا التطبيػؽ هػو انبػرز مػف قد ترنزه    المجػاؿ المعر ػ  النيميالالعامة لمب ل 

ولف معظػـ امت ااػاه    يل اًهتماـ به   نمػا نػاف الترنيػز  لػن انسػتلة المقاليػة باسػت لنبػر
 النيميال للشتادة الثااوية العامة لـ تتطابؽ مع انهمية الاسبية لو داه نتات النيميال. 

 ة الثااوية العامة  مب ل النيميال.النلماه المفتا ية: ت ليؿ لستلة امت اااه  شتادة الدراس

Fulfillment extent of general secondary study exam questions at 

chemistry in Jordan for improved taxonomy bloom levels 
Abstract: 
 This study aimed to to determine the ratio of representation of learning 

domains (cognitive, psychometric, and  affective) as  measured by the final 

examination questions of Chemistry  subject of the secondary level (2010-

2014) in Jordan ; to identify the representation levels of cognitive domain 

and  to identify the ratio of representation of  types of questions (objective, 

essay). 
    The  study’s sample consists of 455 questions distributed in 9 exames in 

chemistry, the researcher followed the content analysis method ,used the 

sub-question as the unit of analysis  . The study concluded that the  final 

examinations' questions of chemistry for secondary level concentrated on  

the cognitive domain,especially at the application level, and they 

concentrated on essay questions more than objective questions  .  More 

importantly, the majority of chemistry final examinations didn’t conform 

to relative  weight of chemistry textbook units. 
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 خلفية الدراسة وأهنيتها

ومػف   يعد التقويـ ل د العااةر المنواة للماتج  وبه يتـ التأنػد مػف ت قيػؽ انهػداؼ التربويػة 
نفاية نؿ  اةر مف  ااةر الاظاـ التعليم   و ػف طريقػه يػتـ ت سػيف العمليػة التربويػة  ولي 

و ت تػػؿ انسػػتلة  ػػ   مليػػة مسػػتمرة وشػػاملة.تطػػوير لتػػلد العمليػػة ً يػػتـ دً بػػالتقويـ  وهػػو  
العملية التعليمية التعلُّمية  لن وجه الخةوص منااة متميزة؛ لنواتا تمثؿ جػوهر هػلد العمليػة 
وم ورها الرتيس مف  يل تأثيرها بمعظـ المواقؼ التدريسية  وتداخلتا معتػا؛ دل ً ينػاد يخلػو 

لػػؾ اهتمػػه بتػػا الدراسػػاه التربويػػة موقػػؼ تدريسػػ   عمػػاؿ مػػف  ػػدد مػػف انسػػتلة. مػػف لجػػؿ ل
المعاةػػػرة ماػػػل مطلػػػع القػػػرف الما ػػػ  ن قػػػؿ ب ثػػػ  متخةػػػص  وتااولػػػه بالدراسػػػة الاظريػػػة 

هػػدؼ الماسسػػاه التربويػػة  ػػ   دف والعمليػػة جواابتػػا المختلفػػة  وق ػػاياها النثيػػرة والمتشػػعبة.
ليسػػتطيعوا قيػػادة ة والفنريػػة  المعر يػػومسػػتوياتتـ  بأبااتتػػاال المعمػػورة هػػو الرقػػ  جػػر لمختلػػؼ 

 تسير بتا. لفمسيرة التامية الت  ترغت نؿ دولة 
 دة ماتمراه تربوية لتطػوير تـ  قد ملموسة    قطاع التربية والتعليـ  و  تطورا  شتد انردف  و

ا ػػو ت قيػػؽ التفػػوؽ واًاجػػاز المميػػز  انرداػػ طمو ػػاه المجتمػػع وتلبيػػة  التعلػػيـ  ػػ  انردف 
  مػف خػالؿ تاميػة قػدراتتـ واإلبػدا  راه الطلبة    التفنيػر الاقػدي للاظاـ التعليم   وتامية قد

مناايػػػاتتـ الت ليػػػؿ  دلػػػنطريقػػػة التفنيػػػر لػػػديتـ مػػػف ال فػػػظ والتػػػلنر  توجػػػهة. ب يػػػل المعر يػػػ وا 
. يعػد ميػداف التربيػة (2887التػؿ  ؛2876 وزارة التربيػة والتعلػيـ   واإلبداعوالترتيت والتجريت 

الت  تباػ  اإلاسػاف ومسػتقبلة و القاتػه اًجتما يػة  و مليػة التربيػة والتعليـ مف لهـ المياديف 
والتعلػػيـ ً ت ػػدل  ػػ   ػػراغ  بػػؿ تػػأت  اتيجػػة تفػػا اله بػػيف منواػػاه  ديػػدة بشػػرية: المعلػػـ  
والطالػػػت  واإلدارة  وولػػػ  انمػػػر  وماديػػػة: نالنتػػػات المدرسػػػ   والمباػػػ   والةػػػؼ  والوسػػػاتؿ 

 (1020التعليمية.  ويس 
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دلػن تاميػة متػاراه التفنيػر العليػا  انردف ػ  المر لػة الثااويػة  ػ   النيميال تعليـ ؼيتد       
لػدا الطلبػة  وانسػابتـ المفػاهيـ والمعر ػة العلميػػة  ويسػا د ماتػاء النيميػال للمر لػة الثااويػػة 
الطلبػػػة  لػػػن توظيػػػؼ متػػػاراه التفنيػػػر العلمػػػ   والب ػػػل واًستقةػػػال  والمال ظػػػة  وت ليػػػؿ 

سػتاتاء   وتفسػير الظػواهر والمشػاهداه والتابػا  وللػؾ بتػدؼ باػال المعر ػة  اػد البياااه  واً
الطلبة  وربػط هػلد المعر ػة بال يػاة   وتاميػة متػاراه التفنيػر الااقػد لػديتـ ممػا ممػا يسػا دهـ 

 يميال المستوا الثالل المو و اه اآلتية:ن لن ت قيؽ تعلـ لي معان.  وقد ت مف نتات ال
  ة التفا اله النيمياتية.الو دة اًولن: سر 

 الو دة الثااية : ال موض والقوا د.
 واًختزاؿ والنيميال النترباتية. الو دة الثالثة : التأنسد

 الو دة الرابعة: النيميال الع وية.  
 انهػداؼنما تعان الماسساه التربوية بالت ةيؿ الدراس  نواه ماشرا   لن مدا تقػدمتا ا ػو 

 دلػنت قيقتػا  و ػالوة   دلػنيس اتاجػاه التعلػيـ التػ  تسػعن الماسسػاه ؿ يقػالتربوية   الت ةػي
الماسسػػاه التربويػػة ت ػػرص  لػػن بلػػوغ طلبتتػػا مسػػتوا  ػػاؿ  مػػف الت ةػػيؿ  نف  للػػؾ  ػػ ف

 لبػػػػو  مسػػػػتوا الت ةػػػػيؿ يػػػػدؿ  لػػػػن نفايػػػػة تلػػػػؾ الماسسػػػػاه وقػػػػدرتتا  لػػػػن بلػػػػوغ لهػػػػدا تا
 .(2886التيجال 

بالغػػػة  قػػد ت ملػػػه النثيػػػر مػػف الماسسػػػاه التربويػػػة  ولمػػا لالختبػػػاراه الت ةػػػيلية مػػف لهميػػػة
مساولية القياـ به  وا  دادد بأشناله المختلفة سوال  لن مستوا المدرسػة لو الدولػة  اشػأ مػا 

للػػؾ دف الاظػػاـ التقػػويم  التربػػوي المعػػروؼ  ؛يعػرؼ بػػػتامت اف شػػتادة الدراسػػة الثااويػػة العامػػةت
 (2871ب      معظـ البلداف وماتا انردف المرنز العر 

دلػن  باإل ػا ةوالت ةيؿ الدراس  هو ما ينتسبه الطالػت اتيجػة  مليػاه الػتعلمـ والتعلػيـ        
الماسسػة التربويػة  لو اظػاـ  تسػعنالتربويػة التػ   بانهداؼالتدريت والخبراه السابقة  ويرتبط 

من دلػنالتعليـ دلن ت قيقتا  نما لاه يمنف الطالت مف التعرؼ  ااياتػه    ةػوله  قيقػة قدراتػه وا 
 دلػػن لػػن مسػػتوا مااسػػت مػػف الت ةػػيؿ يبعػػل الثقػػة  ػػ  افسػػه  لمػػا تػػدا  الت ةػػيؿ  يػػادي 

 قداف الثقة بػالافس  ويقػاس الت ةػيؿ الدراسػ  مػف خػالؿ اختبػاراه الت ةػيؿ التػ  تعػدُّ انداة 
؛ 1003  والفتػػػـ  ػػػ  مػػػادة دراسػػػية  لو تدريبيػػػة العورتاا   المسػػػتخدمة  ػػػ  قيػػػاس المعر ػػػة

 (1022ايبة  الخط



 4102َ( يىٌيى 73) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اٌؼذد

5 

 

وهاػػاؾ جتػػاه متعػػددة تعػػرؼ امت ػػاف الثااويػػة العامػػة نمػػا  ر ػػة مرنػػز الب ػػول العربػػ         
لدوؿ الخليج بأاه: اظاـ ساتد لتقويـ مستوا الطلبة  ػ  اتايػة المر لػة الثااويػة  وهػو امت ػاف 
 ػػاـ خػػارج   خػػارء المدرسػػة( ت ػػعه وتشػػرؼ  لػػن دجراتػػه وتةػػ ي ه جتػػة مرنزيػػة  ػػ  وزارة 

تربيػػة والتعلػػيـ  ويػػتـ  ػػ  لجػػاف  امػػة  وتعطػػن لوراؽ اإلجابػػة  اػػد التةػػ ي  لرقامػػا سػػرية ال
 (2871 مااا لعدـ تأثير المة      تقدير الدرجاه.  المرنز العرب   

بتاويػػع وللػػؾ تطػػويرد   دلػػنالعامػػة تسػػعن وزارة التربيػػة والتعلػػيـ  الثااويػػة امت ػػافونهميػػة       
وية العامة  ومرا اتتا مستوياه الطلبة وواقع تعلػيمتـ  والعمػؿ  لػن لستلة امت اف شتادة الثاا

ديجاد مرنز وطا  لالمت اااه يعمؿ  لن تزويد المديرية العامة لالمت اااه بأستلة مااسبة  ػ  
مػػف الخبػػراه الم ليػػة والعػػامليف  ػػ  الميػػداف  ػػ  دثػػرال او يػػة  واإل ػػادةمختلػػؼ المو ػػو اه  

واقػػع التػػدريس الفعلػػ   ػػ  المػػدارس الماتمر الػػوطا  التربػػوي   لسػػتلة اًمت ػػاف وتقيمتػػا دلػػن
2888) 

ف التعليـ يعد العاةر انساس لدا جميع المجتمعاه    العالـ   قد اهتمه به جميػع انمػـ  ًو
 بػػػػر التػػػػاري  بعمليػػػػة التقػػػػويـ  ونااػػػػه اًختبػػػػاراه الت ريريػػػػة التػػػػ  مارسػػػػتا الةػػػػيايوف  

ور الوسػػػطن  ثػػـ  لػػػه اًختبػػػاراه الشػػػفتية  تػػػن  ػػػاـ واليواػػاايوف  والرومػػػاف  و تػػػن العةػػػ
ـ   اػػػدما ااتشػػػره اًختبػػػاراه الت ريريػػػة المقاليػػػة  والتػػػ  لةػػػدمه باقػػػد  ايػػػؼ لدا 2740

  والتػ  تػـ تطويرهػا دلػن اًختبػاراه المو ػو ية المقااػه. و لػن ةلظتور اًختبػاراه المو ػو ي
قد وةػله اليػـو دلػن مر لػة هامػة جعلػه العمـو   ف اًختباراه الت  ه  لدواه  ملية التقويـ 

   (  2883مف  ملية التقويـ ل د انرناف التامة للعملية التربوية.   بد السالـ  
واظػػرا  نهميػػة امت ػػاف شػػتادة الدراسػػة الثااويػػة العامػػة نػػاف ً بػػد مػػف تقويمػػه باسػػتمرار     

ف اسػتخدامتا  ػ  هػلا للنشؼ  ف اقاط ال عؼ ويعد الت ليؿ مف بػيف لاػواع التقػويـ التػ  يمنػ
المجػػاؿ  تػػو لسػػلوت للوةػػؼ المو ػػو   المػػاظـ نمػػا لاػػه لسػػلوت  لمػػ  نمػػ  يتاػػاوؿ الشػػنؿ 
والم ػػموف   ويتطلػػت ت ليػػؿ الم تػػوا ت ديػػدا  دقيقػػا  لفتػػاه الت ليػػؿ وهػػ  العااةػػر الرتيسػػة 

 .(1003  طعيمة   الت   ددها البا ل انستلة   مف مدا توا رها  التأندوالثااوية الت  يتـ 
ويعػػد لسػػلوت ت ليػػؿ لسػػتلة اًختبػػاراه الت ةػػيلية ل ػػد لسػػاليت الب ػػل المو ػػو   المػػاظـ  دل 
بػػػراز خةاتةػػػتا  لاػػػه يةػػػؼ المػػػادة مو ػػػوع الت ليػػػؿ وةػػػفا   نميػػػا  ويعمػػػؿ  لػػػن تو ػػػي  وا 
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   التتػام   وتفسيرها  وناف لوؿ مػف لسػتخدمه رجػاؿ اإل ػالـ  ػ  ت ليػؿ مو ػو اه الةػ ا ة
2864).   
يػػة ت ليػػؿ لسػػتلة اًختبػػاراه الت ةػػيلية  مليػػة متمػػة للوقػػوؼ  لػػن اقػػاط ال ػػعؼ دف  مل    

والقػػوة  يتػػا   يػػل يمنػػف تعزيػػز اقػػاط القػػوة وم اولػػة معالجػػة اقػػاط ال ػػعؼ بػػ جرال التعػػدياله 
المااسػػبة   ػػالتقويـ  لسػػتلة اًختبػػاراه( يعػػد العاةػػر الػػلي بواسػػطته يمنػػف ال نػػـ  لػػن مػػدا 

لعااية بأستلة اًختباراه الت ةػيلية وتاو تػا واشػتقاقتا مػف خػالؿ ت قيؽ انهداؼ لللؾ يجت ا
 انهداؼ.
مػف لهػـ وسػاتؿ التقػويـ التربػوي  اننثػر شػيو ا   ػ  اظػـ  تعػد اًختباراه الت ةيلية واظرا ًف

تمػػة التػػ   لػػن رلسػػتا مالتعلػػيـ المختلفػػة  ػػ  العػػالـ  وهػػلد اًختبػػاراه لتػػا لهػػدا تا التربويػػة ال
للمتعلمػػيف مػػف  المعر ػػ ؽ انهػػداؼ الماشػػودة مػػف اا يػػة  وت ديػػد المسػػتوا تعػػرؼ مػػدا ت قيػػ

  والتػػ  تتنػػوف مػػف  ػػ  الت ةػيؿ الدراسػػ    لقػػد تػػـ اًهتمػاـ بالعوامػػؿ التػػ  تػػاثر اا يػة لخػػرا
ة والافسػػية للطالػػت التػػ  تميػػزد  ػػف غيػػرد  والعوامػػؿ المعر يػػ وامػػؿ داخليػػة  وهػػ  الخةػػاتص 
بالطالػت  ولتػلا العوامػؿ دور  ػ  اجا ػه لو  شػله  ومػف لهػـ  الخارجية  وهػ  البيتػة الم يطػة

العوامؿ الداخلية السيطرة  لن اافعاًته و بطتا وتوجيتتا  لما العوامؿ الخارجيػة  مػف لهمتػا 
الماسسػػة التربويػػة وتأثيرهػػا ديجابيػػا   لو سػػلبا   لػػن الطالػػت  ومػػدا انهميػػة واًهتمػػاـ الػػلي 

 .(2887 ماس    فس  لديةتعطيه للطالت ومستوا التنيؼ الا
لما    معجـ المةطل اه التربوية والافسية  عػرؼ الت ةػيؿ الدراسػ  بأاػه:ت مقػدار مػا        

ي ةؿ  ليه الطالت مف معلوماه  لو معػارؼ  لو متػاراه معبػرا   اتػا بػدرجاه اًختبػار المعػدم 
 .  (1002 تة بشنؿ يمنف معه قياس المستوياه الم ددةت المشار دلية     الاجار وش ا

ة الت  تقيسػتا مػف العوامػؿ التػ  يمنػف المعر يويعد اوع انستلة وطبيعتتا والمستوياه         
لف ت دد طريقة تااوؿ المتعلميف ودراستتـ للمادة العلمية  وطريقػة شػرا المعلػـ وتااولػه لمػادة 

 ػ  السػياؽ اللفظػ   النتات    لا نااه لستلة اًمت ااػاه تتػتـ بان نػار وجوااػت الػتعلـ الػواردة
للنتات  سوؼ يتبع للؾ اهتماـ الطلبة والمعلميف بتػلا السػياؽ اللفظػ   واظػرا  نهميػة انسػتلة 
المت ػػماة  ػػ  اًمت ااػػاه  ػػ  توجيػػه المتعلمػػيف بالاسػػبة لطريقػػة تاػػاولتـ لمػػادة النتػػات  و ػػ  

 قػؽ مػف لهػداؼ ت ديد استراتيجياه التدريس ولساليبتـ  ولهميتتػا  ػ  التعػرؼ دلػن مػدا مػا ت
 (1003العملية التعليمية؛  قد نااه هلد انستلة مجاؿ اهتماـ نثير مف البا ثيف  ال ةري  
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ي خاةػة  فمػز والمتػار  المعر ػ  يػاة   والمجػاليف لف ما  ةػؿ مػف تطػور  ػ  نا ػة مجػاًه ال
شػػػتادة الدراسػػػة الثااويػػػة  النثيػػػر مػػػف المعايػػػيف بشػػػاوف اًختبػػػاراه الت ةػػػيلية   ػػػ  امت ػػػاف

 . فزهـ  لن اًهتماـ بت ليلتا وتقويمتا العامة 
وبياه الدراساه المتعلقة بامت اااه الثااوية العامة    مختلؼ المػواد الدراسػية وبخاةػة       

 يا بةفة  امة.ة العلالمعر ي   العلـو قلة ا تماد اًمت اااه  لن لستلة تقيس المستوياه 
تلة    العملية التعليمية   تااؾ تةػايؼ ةػافتا دلػن ولقد تباياه اآلرال    تةايؼ انس      

%( 14%( ولسػتلة اسػتدًؿ باسػبة  10%( ولسػتلة تةػايؼ باسػبة  30لستلة تػلنر باسػبة  
%(  وتةػايؼ جيلفػورد الػلي  ػددها بخمسػة لاػواع   أسػتلة التعػرؼ 24ولستلة تبرير باسبة  
انسػػػتلة التقاربيػػػة واسػػػبتتا %( و 20%(  ولسػػػتلة التػػػلنير واسػػػبتتا  20والتمييػػػز واسػػػبتتا  

%(  وتةػػػايؼ 24%( ولسػػػتلة التقػػػويـ واسػػػبتتا  24%( وانسػػػتلة التبا ديػػػة واسػػػبتتا  20 
%  20%  34بلـو  لن الا و التال :  التلنر  الفتـ  التطبيؽ  الت ليػؿ  الترنيػت  التقػويـ(  

 .(1006لن الترتيت برناه وةباا  %( لنؿ  ماتا  %4  %20  %20  10
( ااػػه قػػارف اتػػاتج دراسػػته لت ليػػؿ انسػػتلة مػػع الاسػػت التػػ  اقتر تػػا 2880ف زيتػػوف نمػػا بػػي 

 10%(  و مليػاه معر يػة  ليػا  14%(  وتطبيػؽ  20%(  و تـ 14التربويوف وه  معر ة  
ومػػف لنثػػر تةػػايفاه انسػػتلة شػػيو ا  تةػػايؼ بلػػـو الػػلي يشػػتمؿ  لػػن سػػتة مسػػتوياه  %(.

؛ 1008  والت ليػػػػؿ  والترنيػػػػت  والتقػػػػويـ  لبػػػػو زيػػػػد  للتفنيػػػػر: التػػػػلنر  والفتػػػػـ  والتطبيػػػػؽ
Bilimleri, 2011.) 

ومساهمتتا الفا لة    ت قيؽ انهػداؼ التربويػة  النيميالااطالقا مما سبؽ واظرا نهمية مادة 
   امت اف شػتادة  النيمياللستلة اًختباراه الت ةيلية لمادة  واظرا  نهمية انستلة وبخاةة 

  وباػال  لػن المةػداقية التػ  يتمتػع ـ1023دلػن  1020مف  اـ  انردف    الدراسة الثااوية
 .انستلةجاله هلد الدراسة الت ليلية لتلؾ المعدؿ بتا ت ليؿ الم توا وتةايؼ بلـو 

 املعدلتصهيف بلوم 

دةػػدار م ػػدثا مػػف  (Anderson, 1999)ـ2888وزمػػالاد  ػػ   ػػاـ  لادرسػػوفاشػػر لػػوريف 
سػػعا مػػف العوامػػؿ التػػ  تػػاثر  لػػن  مليتػػ  التػػدريس والػػتعلـ. تةػػايؼ بلػػـو يرا ػػ  اطاقػػا وا

ـ  ُيميز التةايؼ الجديد بػيف تمعر ػة الماهيػةت لي م تػوا التفنيػر  وت 2845 دةداروبخالؼ 
 معر ة النيفيةت لي اإلجرالاه المستخدمة     ؿ المشناله.
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جراتيػػػة وورال  ومفتوميػػػهويمثػػػؿ ُبعػػػد المعر ةتمعر ػػػة الماهيػػػةت  وي ػػػـ لربػػػع  تػػػاه:  قيقيػػػة  وا 
معر يػػة  وتت ػػمف المعر ػػة ال قيقيػػة لجػػزال مافةػػلة مػػف المعلومػػاه  مثػػؿ تعريفػػاه المفػػرداه 
ومعلومػػاه  ػػوؿ تفاةػػيؿ خاةػػة  وت تػػوا المعر ػػة المفتوميػػة  لػػن لاظمػػة المعلومػػاه  مثػػؿ 

 .التةايفاه والفتاه
التقريػػت  انسػػاليت  وتت ػػمف المعر ػػة اإلجراتيػػة الخوارزميػػاه لو الماػػاهج التجريبيػػة لو قوا ػػد

 المعر ػ   وتشػير معر ػة مػا ورال اإلجػرالاهوالوساتؿ ونللؾ معلوماه  وؿ وقه استخداـ هلد 
 دلن معر ة متعلقة بعملياه التفنير ومعلوماه  وؿ نيفية الت نـ    هلد العملياه بفعالية.

  وهػػ   انةػػل اإلةػػدارة لتةػػايؼ بلػػـو  لػػن سػػه متػػاراه مثػػؿ المعر يػػوي تػػوا بعػػد العمليػػة 
 :رء مف انبسط دلن اننثر تعقيدا  تاد
 (استشجبع. –استذػبء  -تؼّشف ػٍى  –إدسان   التلنر  -2
 تفسيش:تىضيخ، إػبدح صيبغخ، تّثيً ،  تشجّخ.   الفتـ  -1

 ضشة أِثٍخ: تىضيخ ثّثبي، تفسيش ثّثبي.  -

 تجىيت: تصٕيف، تمسيُ.    -

 تٍخيص: إجّبي ، تؼّيُ.  -

 شاء ، إضبفخ، تٕجؤ.استذالي: استٕتبج، استم  -

   ( ثٕبء ّٔبرج.  -ششح  ، ِمبسٔخ:  تذذيذ اٌتجبيٓ ، وضغ خبسطخ، تشتيت  -
     (استخذاَ –أجبص، تأديخ ػًّ  –تٕفيز   التطبيؽ  -2
إيجبد تشاثط  –تٕظيُ  ،تفشيك:تّييض، ِالدظخ اٌفشق،تشويض االهتّبَ،اختيبس  الت ليؿ -3

  ( تفىيه –تذذيذ األسجبة  ،ثٕبءتىبًِ، ِٕطمي ، 
  إصذاس دىُ( -فذص: تٕسيك،تؼييٓ ، ِشالجخ،اختجبس،ٔمذ    التقييـ -4
 ( ثٕبء –تصّيُ،إٔتبج  –فشض فشوض،  تخطيط  -تىٌيذ  .(اإلبداعاًبتنار  -5 

ويت ػػمف التػػلنر التعػػرؼ  لػػن المعلومػػاه المالتمػػة واسػػترجا تا مػػف الػػلانرة طويلػػة المػػدا  
اػن الخػاص بػؾ مػف المػواد التعليميػة مثػؿ القػرالة و مليػاه ويمثؿ الفتـ القدرة  لن تنويف المع

 الشرا الت  يقدمتا المعلـ.
وت ـ المتاراه الثااوية لتلد العملية التفسير و رت انمثلة والتةايؼ والتلخػيص واًسػتدًؿ 

اإلجرال اللي تـ تعلمه    موقػؼ مػألوؼ دلن تشير العملية الثالثة التطبيؽ   و والمقاراة والشرا
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ديد   لما الت ليؿ  تو يت مف تقسيـ المعر ة دلػن لجػزال خاةػة بتػا والتفنيػر  ػ  النيفيػة ج لو
 الت  ترتبط بتا انجزال ببايتتا النلية  ويقـو الطالت بالت ليؿ بالتميز والتاظيـ والاست.
اإلةػػدار التقيػػيـ ي تػػؿ قمػػة التةػػايؼ انةػػل  ويمثػػؿ العمليػػة الخامسػػة مػػف سػػه  مليػػاه  ػػ  

 يت مف  مليت  المراجعة والاقد.  و الُمراجع
الجديػػػد   اإلةػػػدار  ويمثػػػؿ  مليػػػة غيػػػر م ػػماة  ػػػ  التةػػػايؼ القػػػديـ واهػػـ منواػػػاه اإلبػػداع

مع بع تا إليجاد شئ جديد وإلاجػاز  مػؿ المتػاـ   يػل  انشيالوتت مف هلد المتارة ترنيت 
 .واإلاتاءوالتخطيط  باإلاشاليقـو الطالت 

سػػتوياه المعر ػػة مػػع نػػؿ مسػػتوا مػػف مسػػتوياه العمليػػة يمنػػف لف يتوا ػػؽ نػػؿ مسػػتوا مػػف م
ة  ست هلا التةايؼ  ولللؾ يتمنف الطالت مف تلنر المعر ة ال قيقيػة لو اإلجراتيػة لو المعر ي

لو المعر ػػػة  المعر ػػػ ة لو ت ليػػػؿ معر ػػػة مػػػا ورال المعر يػػػ تػػػـ المعر ػػػة المفتوميػػػة لو ورال 
 .ال قيقية 

بػداؿ وقد ترنزه لهـ التعدياله نمػا يت ػ  المسػتوياه دلػن  مػف الشػنؿ  ػ  المسػتوياه العليػا وا 
 ةيغ  علية مباشرة.
               1002                                            2845 
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 ت يػػزود التعلػػيـ الجػػاد (Anderson, & Krathwohl, 2001) ونراثػػوؿوو قػػا نادرسػػوف 
ة التػػػ  ي تاجواتػػػا للوةػػػوؿ دلػػػن  ػػػؿ اػػػاج  المعر يػػػالطػػػالت بعمليػػػاه المعر ػػػة والعمليػػػاه 

 للمشناله.
 ةالمعر يبعد العملياه 

 لمثلة ةالمعر يالعملياه 
 إنتاج المعمومات الصحيحة من الذاكرة التذكر
 التعرف، إيجاد، إجابة التعرف
 ذكر، اكتبا االسترجاع
 الخبرات التعميمية واستنباط المعنى من المواد أ الفيم
 ترجمة، رسم، صياغة التفسير

 رسم ، إيجاد، ذكر ضرب األمثمة
 تميز، تسجيل، تجميع التصنيف
 إنشاء، سرد التمخيص
 قراءة، استنتاج، التنبؤ االستنتاج
 شرح، الكتابة، استخدم المقارنة
 رسم، تقديم، شرح الشرح
 استخدام إجراء التطبيق
 إضافة، قراءة، إطالق التنفيذ
 تصميم، قراءة تصحيحية، عمل ميزانية إجراء
تجزئة مفيوم ما إلى أجزائو وشرح كيفية ارتباط ىذه  التحميل

 األجزاء مع بعضيا البعض.
 سرد، رسم التميز
 ترتيب، عمل، رسم التنظيم
 قراءة، تحديد، وضع فروض النسب
 صدار أحكام مستندة إلى المعايير والمقاييسإ التقييم
 مشاركة، االستماع المراجعة
 حكم، اختيار النقد

وضع األشياء مع بعضيا البعض لتكوين شيء جديد   اإلبداع 
 أو التعرف عمى مكونات بنية جديدة

 ، اقتراح ، مواكبة  إنشاءسرد،  اإلنشاء
 عمل ، تخطيط ، تصميم  التخطيط
 ، بناء ، وضع  كتابة اإلنتاج
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 الشعور باملشكلة

يتنػوف مػف  النيميػالمب ػل نهدا ػه  و يػل دف  النيميػال مب للل نـ  لن مدا ت قيؽ       
لربعػػة  ااةػػر رتيسػػة هػػ : انهػػداؼ  والم تػػوا  واناشػػطة  والتقػػويـ  ومػػف ال ػػروري تػػوا ر 

تػتـ  مليػة التعػرؼ دلػن  المعايير المااسبة    نؿ  ماتا  وخ و تا لعملية تقويـ مستمرة  لنػ 
امت ػػاف شػػتادة الدراسػػة مػػدا انتسػػات الطلبػػة لتلػػؾ انهػػداؼ. ولمػػا نااػػه انسػػتلة الػػواردة  ػػ  

معدة مػف قبػؿ لجػاف متخةةػة   مػف المتوقػع لف تتػو ر  يتػا معظػـ المعػايير   الثااوية العامة
ن مػدا وللنشؼ  ف للؾ  مف ال روري لف تخ ع لعمليػة ت ليػؿ وتقػويـ مسػتمرة للوقػوؼ  لػ

 توا ر معايير التقويـ الجيدة  يتا.
ونهميػػة د ػػداد اختبػػار متػػوازف شػػامؿ يقػػيس نػػؿ مسػػتوياه التفنيػػر جػػاله هػػلد الدراسػػة       

ال ديل  وتماشيا  مع راية وزارة التربية والتعليـ  ػ  تطػوير  النيميال لمب لتلب   اجة ماسة ل
    انردف.      اظاـ اًمت اااه    الثااوية العامة 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

امت ػاف شػتادة  لسػتلة  مدا ت قيػؽ تت دد مشنلة الدراسة    السااؿ الرتيس التال  تما      
 لألهػػداؼ  ػػ  انردف 1023-1020لأل ػػواـ  النيميػػال ػػ  مب ػػل  الدراسػػة الثااويػػة العامػػة

 الفر ية التالية: ابثؽ  ف السااؿ الرتيس انستلة؟ت  ويبلـو المعدؿ  لتـر تبع ا التعليمية
  ً التػ  تقيسػتا لسػتلة امت ااػاه شػتادة الدراسػة  المعر ػ ما است تمثيؿ مستوياه المجاؿ  -لو

 انردف؟النيميال    الثااوية العامة    مب ل 
ما است تمثيؿ لاواع انستلة  مو و ية  مقالية( الت  تقيستا لسػتلة امت ااػاه شػتادة  -ا  ثااي

 انردف ؟    المستوا الثالل /النيميال   مب ل الدراسة الثااوية العامة 
مػػا اسػػت تمثيػػػؿ لسػػتلة اًمت ااػػاه الاتاتيػػة للةػػػؼ الثػػاا   شػػر لألهميػػة الاسػػػبية  - رابعػػا  

 ؟ المستوا الثالل /النيمياللو داه نتات 
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 أهداف الدراسة:

بلػـو  مسػتوياه المجػاؿ المعر ػ   ػ  هػـرتتدؼ الدراسة ال الية دلػن ت ديػد اسػت تمثيػؿ       
 /النيميػػالالتػػ  تقيسػػتا لسػػتلة امت ااػػاه شػػتادة الدراسػػة الثااويػػة العامػػة  ػػ  مب ػػل  المعػػدؿ

 ػ  لسػتلة  بػانردف   ونػللؾ اسػبة تمثيػؿ لاػواع انسػتلة  مو ػو ية  مقاليػه( المستوا الثالػل
 بانردف. النيميالامت اااه شتادة الدراسة الثااوية العامة    مب ل 

 أهنية الدراسة:

 ترجع لهمية الدراسة ال الية دلن:      
الدراسػة  شػتادة التػ  تػـ ت ليلتػا هػ  امت ااػاه المسػتوا الثالػل /النيميالامت اااه مب ل  -

ظتػره  ػ  ظػؿ بػرامج التطػوير التربػوي التػ  ا تمػدتتا وزارة التربيػة  والت رداية ان  الثااوية
ً  لدراساه  لمية تقػـو  لػن   ولـ ينف هااؾ مالنيميالمب ل والتعليـ    انردف لتطوير  جا

ت ليلتا وتقويمتا  للا يمنف اًستفادة مف اتاتجتا  اد د داد اًمت ااػاه الاتاتيػة للسػاواه 
 .النيميالالقادمة لمب ل 

تقدـ لداة ت ليؿ يستفيد ماتا المستولوف    مرنز تطوير المااهج  ػ  وزارة التربيػة والتعلػيـ  -
وزارة التربيػػػة والتعلػػػيـ   ػػػ  تطػػػوير لسػػػتلة   ه العامػػػة  ػػػوالمسػػػتولوف  ػػػ  داتػػػرة اًمت ااػػػا

    ان واـ القادمة. النيميالامت اااه 
ممػػا يفيػػد  ػػ  ت سػػيف او يػػة انسػػتلة  النيميػػالتقػػديـ ةػػورة  قيقيػػة  ػػف امػػط امت ااػػاه  -

 ورايتتا ولهدا تا. النيميالمب ل واًرتقال بمستوياتتا لتتاللـ مع رسالة 
 النيميػػػالسػػػتلة امت ااػػػاه شػػػتادة الدراسػػػة الثااويػػػة العامػػػة  ػػػ  مب ػػػل يقػػػدـ لداة لت ليػػػؿ ل -

بػػانردف  ممػػا يفيػػد  ػػ  ال نػػـ المو ػػو    لػػن اقػػاط القػػوة وال ػػعؼ  ػػ  تلػػؾ انسػػتلة  
 لالسترشاد بتا    ت ليؿ لستلة بقية اًمت اااه.

اسػػة تقػػدـ الدراسػػة امػػالء لت ليػػؿ الم تػػوا لألسػػتلة المت ػػماة  ػػ  امت ااػػاه شػػتادة الدر  -
 بانردف؛ ما يفيد معدي اًمت اااه الاتاتية. النيميالالثااوية العامة    مب ل 
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      اإلجرائيةوتعريفاتها مصطلحات الدراسة 

  لستلة امت اف شتادة الدراسة الثااوية العامة: -
 للطػالتدارة اًمت اااه واًختبػاراه( رة التربية والتعليـ    انردف  ده  انستلة الت  تعدها وزا

 امت اف شتادة الدراسة الثااوية العامة اتاية العاـ الدراس .   
 الكينياءمبحح 

مػػف وزارة التربيػػة والتعلػػيـت للفػػرع العلمػػ ت والػػلي قػػرره للمسػػتوا الثالػػل هػػو النتػػات المقػػرر 
الػػوزارة تدريسػػه  ػػ  جميػػع مػػدارس المملنػػة انردايػػة التاشػػمية باػػال  لػػن قػػرار مجلػػس التربيػػة 

 ـ.1006/1007( بدل مف العاـ الدراس  2/2/1006( تاري   22/1006رقـ  والتعليـ
 :املعدلهرم بلوم 

التغيػراه التػ  جػره  لػن الطالػت  مػع ت ديػد  مجمو ة ماظمة مػف اندلػة التػ  تبػيف  يتػاه  
   درجة للؾ التغير.

ارؼ انسػتلة التػ  تسػتخدـ لقيػاس ت ةػيؿ الطلبػة ومػدا انتسػابتـ للمعػ انستلة المقالية: -
اظػػيـ العلميػػة وتنػػوف دجاباتتػػا طويلػػة اسػػبيا  ب يػػل تتػػي   رةػػة للطالػػت لترتيػػت معلوماتػػه وت

 (.1020ل نارد ب رية  لياف 
التػػػ  ً تخ ػػػع الدرجػػػة  اختيػػػار مػػػف متعػػػددانسػػػتلة لاه اإلجابػػػة : انسػػػتلة المو ػػػو ية -

 المعطاة لإلجابة  اتا للاتية المة  .
 االدراسة وحمدداتهحدود 

 يـ هلد الدراسة    العوامؿ التاليةيت دد تةم
امت ااػػاه شػػتادة الدراسػػة الثااويػػة  الدراسػػة ال اليػػة  لػػن ت ليػػؿ لسػػتلة اقتةػػره -لًو       
 التػػ  لجريػػه خػػالؿ ان ػػواـ المتتاليػػة ػػ  مب ػػل النيميػػال/ المسػػتوا الثالػػل الاتاتيػػة العامػػة 
 ـ.1023  1022  1021  1022   1020
 ػ  مب ػل النيميػال  امت اف شتادة الدراسػة الثااويػة العامػةلن لستلة   اقتةره -ثاايا        

  قط. /المستوا الثالل
 .المعدؿتةايؼ بلـو  المجاؿ المعر       اقتةره  لن استخداـ –ثالثا        
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 سابكة:الدراسات ال

تػػت اظػػرا  لألهميػػة المتواةػػلة للتقػػويـ بشػػنؿ   ػػاـ ونسػػتلة اًمت ااػػاه وانسػػتلة  ػػ  الن      
المدرسية و رورة ت ليلتا والنشؼ  ف لاوا تا ومدا مطابقتتػا لمعػايير انسػتلة الجيػدة؛  قػد 

 لػػن ت ليػػؿ انسػػتلة  بع ػػتا رنػػزهلجريػػه النثيػػر مػػف الدراسػػاه وانب ػػال بالت ليػػؿ والتقػػويـ  
وبع ػتا رنػزه  لػػن ت ليػؿ انسػتلة  ػػ  النتػت المدرسػية والػػبعض  المت ػماة  ػ  اًمت ااػػاه 

(  والتػػ  نػػاف التػػدؼ 2874مثػػؿ: دراسػػة الخطيػػت   زه  لػػن اسػػتلة اندلػػة الدراسػػيةاًخػػر رنػػ
ماتػػا تةػػايؼ لسػػتلة امت ػػاف شػػتادة الدراسػػة الثااويػػة العامػػة لمب ػػل اإل يػػال خػػالؿ الفتػػرة 

( ومقاراتتػػا بأسػػتلة النتػػات المدرسػػ  ولسػػتلة اختبػػاراه المعلمػػيف  ػػ  انردف 2870 -2860 
( سػػااً  ػػ  اًمت ػػاف الشػػتادة الثااويػػة 141سػػااً  ماتػػا   (642 قػػد تنواػػه  ياتتػػا مػػف  

( سػػااً و ػػعتا المعلمػػوف واسػػتخدـ 222( سػػااً  ػػ  النتػػات المدرسػػ   و 275العامػػة  و 
ة  سػت تةػايؼ بلػـو ونػاف توزيػع انسػتلة المعر يػالخطيت دليػؿ مسػتوياه انهػداؼ التربويػة 

 تية:ة لنؿ  ياة و ست الاست اآلالمعر ي لن المستوياه 
%(  الت ليػؿ 25%(  التطبيػؽ  36%(  الفتػـ  25لستلة الشتادة الثااوية العامػة: التػلنر  -
 2.)% 
 %(.1%(  الت ليؿ  22%(  التطبيؽ  42%(  الفتـ  23لستلة النتات المدرس : التلنر -
 %(5%(  التطبيؽ  31%(  الفتـ  42لستلة المعلميف: التلنر -
اتية بػػيف لسػػتلة امت ػػاف الشػػتادة الثااويػػة وبػػيف لسػػتلة  ػػدـ ظتػػور  ػػروؽ لاه دًلػػة د ةػػ -

النتػػات بيامػػا ظتػػره  ػػروؽ لاه دًلػػة د ةػػاتية  ػػ  مسػػتوا المعر ػػة والتطبيػػؽ بػػيف لسػػتلة 
 امت اف الشتادة الثااوية ولستلة المعلميف.

اظتػره الدراسػة اخػػتالؼ الاسػت المتويػة نسػػتلة الشػتادة الثااويػة خػػالؿ تلػؾ الفتػرة وبشػػنؿ  -
 اتظـ.غير م

(  لػػػن نتػػػات العلػػػـو العامػػػة  ػػػ  انردف للةػػػؼ الثالػػػل 2880لمػػػا دراسػػػة زيتػػػوف           
اإل ػػدادي  تػػد ه دلػػن ت ليػػؿ وتقػػويـ المػػادة العلميػػة  ػػ  النتػػات المدرسػػ  وت ليػػؿ وتةػػايؼ 
لستلة النتات  ونااه  ياػة الدراسػة م تػوا نتػات العلػـو العامػة والعياػة الثاايػة لسػتلة النتػات 

ة  ػػ  اتايػػة الو ػػداه التدريسػػية انربػػع ومو ػػو اتتا الفر يػػة وقػػد بلػػغ  ػػدد انسػػتلة الموجػػود
ً  ونااػه لداة الدراسػة لت ليػؿ انسػتلة مقيػاس القػدراه 272الفر ية   ة لتةػايؼ المعر يػ( سػاا
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وقػد  المعر ػ بلـو لألستلة وه  لداة معتمدة  لػن تةػايؼ بلػـو لألهػداؼ التربويػة  ػ  المجػاؿ 
ثباه وةال ية استخداـ هلد انداة باًسػتااد دلػن دراسػاه سػابقة  لمػا الاتػاتج  تأند زيتوف مف

  نااه 
ً  باسػبة   76ناف  دد لسػتلة التػلنر   - ً  باسػبة  52%(  والفتػـ   36( سػاا  23.3( سػاا

ً  باسبة  10%(  والتطبيؽ  %( لمػا المسػتوياه العليػا   ت ليػؿ وترنيػت وتقػويـ(  20.8( ساا
ً  باسبة   22 ناف  ددها   ً .272%( مف المجموع النل   6.2( ساا  ( ساا

نما قارف زيتوف اتاتج دراسته لت ليؿ انستلة مع الاست الت  اقتر تا التربويػوف وهػ  معر ػة  
%(  ولمعر ػػػة دالػػػة  10%(  و مليػػػاه معر يػػػة  ليػػػا  14%(  وتطبيػػػؽ  20%(  و تػػػـ 14

هاػػاؾ اختال ػػا  لا دًلػػة الػػن اف  لدراسػػة وخلةػػه ا( 1 ػػروؽ الاسػػت تػػـ اسػػتخداـ اختبار نػػاي
 د ةاتية بيف توزيع لستلة نتات العلـو وتوزيع انستلة المقتر ة نما يراها التربويوف.

( التػػػ  قامػػػه بت ليػػػؿ نسػػػتلة امت ااػػػاه مػػػادت  2882دمػػػا دراسػػػة السػػػليـ و لػػػ            
تطويرهػا  وتوةػله دلػن لف  المااهج وطراتؽ التدريس بنلية التربية للبااه بالريػاض ومقتر ػاه

%( ومسػػتوا 24%( ومسػػتوا الفتػػـ  33معظػػـ تلػػؾ انسػػتلة تقػػيس مسػػتوا التػػلنر باسػػبة  
 %(.2%( ومستوا الترنيت  3%( ومستوا الت ليؿ  26التطبيؽ  

( التػػػ   للػػػه انسػػػتلة المت ػػػماة  ػػػ  امت ػػػاف شػػػتادة الدراسػػػة 2886ودراسػػػة الػػػدمرداش   
ال بالنويػػػه  وقػػػد لسػػػفره الدراسػػػة  ػػػف لف اسػػػبة انسػػػتلة الثااويػػػة العامػػػة  ػػػ  مػػػادة ان يػػػ
(  وترنز انستلة  لن مستوا التػلنر والفتػـ  قػط  2.3: 2المو و ية دلن غير المو و ية  

هماؿ انستلة المفتو ة  واقتةار انستلة  لن  مليت  التمييز والمقاراة.   وا 
المت ػػماة  ػػ  نتػػات المعلػػـ ( التػػ  هػػد ه تقػػويـ انسػػتلة 2888بيامػػا دراسػػة جاسػػـ        

للفيزيال  ػ  الةػؼ الرابػع الثػااوي العلمػ  بالنويػه  وتوةػله دلػن تفػوؽ انسػتلة المو ػو ية 
%(  ثػػـ 65%(  وتفػػوؽ انسػػتلة  ػػ  مسػػتوا التطبيػػؽ  28%(  لػػن انسػػتلة المقاليػػة  72 

هماؿ المستوياه العليػا  وخلػو النتػات مػف انسػتلة 22لستلة التلنر والفتـ   التبا ديػة  %(  وا 
%(  و مليػة ال ػبط النيميػات   لػن اسػػبة 44.44و ةػوؿ  مليػة ال سػات النيميػات   لػن  

%( ونػػللؾ  مليػػة التعػػرؼ واً تػػراض  4.45%(  و مليػػة التعبيػػر النيميػػات   لػػن اسػػبة  7 
 %(.2%( والمال ظة  لن اسبة  2%( والمقاراة  لن اسبة  3و ملية التابا  لن اسبة  
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( دلػػن تقػػويـ لسػػتلة اختبػػاراه الفيزيػػال لشػػتادة الثااويػػة 2888دراسػػة البنػػر  وهػػد ه          
العامػػػة  ػػػ  السػػػعودية  وتوةػػػله دلػػػن لف لبػػػرز المسػػػتوياه: التطبيػػػؽ والت ليػػػؿ واًسػػػتيعات 
والتلنر  ولبرز العملياه: اسػتخداـ انرقػاـ والتوقػع واًسػتدًؿ واًسػتاتاء واًتةػاؿ  والتفسػير 

هماؿ انستلة المو و ية بأاوا تا  ولهمله انستلة المفتو ة. والتعريفاه اإلجرات     وا 
(  لػن تقػػويـ لدلػة تقػويـ الطالػػت  ػ  ان يػال للمر لػػة 2888ورنػزه دراسػة خليػػؿ والبػاز      

الثااوية وتوةله دلن لف انستلة ترنػز  لػن المسػتوياه الثالثػة الػدايا التػلنر والفتػـ والتطبيػؽ 
 .ه العليا  ًو تت مف لستلة    المجاؿ الوجداا وتخلو مف لستلة المستويا

ة  ػ  انسػتلة التقويميػة المعر يػ( دلن ت ليؿ المستوياه 1002وهد ه دراسة الجالد           
دلػػن دف  وخلةػػهانردف     ػػ  نتػػت التربيػػة اإلسػػالمية للةػػفوؼ الثػػامف  والتاسػػع  والعاشػػر  ػػ

%(  2.5%(  ومسػػتوا التطبيػػؽ   54.2معظػػـ تلػػؾ انسػػتلة تقػػيس مسػػتوا التػػلنر باسػػبة 
%( بيامػػا لهمػػؿ مسػػتوا الترنيػػت  يػػل لػػـ يشػػر  6.8%(  والتقػػويـ   1.5ومسػػتوا الت ليػػؿ 
تره اتػػاتج الدراسػػة لف غالبيػػة انسػػتلة الػػواردة نااػػه مػػف انسػػتلة المقاليػػة ظدليػػه لي سػػااؿ.وا

%(  25.2%( مػف مجمػػوع انسػتلة  ػ   ػيف ورد مػا اسػػبته   72.8والتػ  شػنله مػا اسػبته 
 مف انستلة المو و ية.

( هػػد ه التعػػرؼ دلػػن مسػػتوياه قػػرالة الرسػػـو التو ػػي ية ومػػدا 1003دراسػػة ال ةػػري  لمػػا 
توا رهػػا  ػػ  انسػػتلة المةػػورة بنتػػت وامت ااػػاه العلػػـو بالمر لػػة اإل داديػػة  وتوةػػله دلػػن لف 

ـو التو ػي ية اسبة نبيػرة مػف انسػتلة المةػورة ترنػز  لػن قيػاس لداػن مسػتوياه قػرالة الرسػ
 %(.43%( و   لستلة اًمت اااه  52   النتت المدرسية  

( دلػػػن ت ليػػػؿ لسػػػتلة المػػػواد اًجتما يػػػة وامت اااتتػػػا 1004وهػػػد ه دراسػػػة لبػػػو دقػػػة         
للةػػؼ السػػابع انساسػػ  اًًرداػػ   وقػػد بياػػه الدراسػػة لف اسػػبة الترنيػػز  ػػ  لسػػتلة امت ااػػاه 

%  20%  31لفتػػـ والتطبيػػؽ والت ليػػؿ والترنيػػت والتقػػويـ  التػػاري   لػػن مسػػتوياه التػػلنر وا
%  13%  20%(  لػػػن التػػػوال   و ػػػ  لسػػػتلة امت ااػػػاه الجغرا يػػػا  %2  %0  %26  8

 %(  لن التوال .%0  %0  %21  23
دلػػن ت ليػػؿ مسػػتوياه  (Mumba, et al, 2007)وهػػد ه دراسػػة مومبػػا و خػػروف        

 -1002اه الفيزيػال بالمدرسػة الثااويػة خػالؿ ان ػواـ  ومتاراه اًستقةال  ػ  نتػت وامت ااػ
(  ػػ  زامبيػػا ولشػػاره دلػػن لف نتػػات الفيزيػػال يتاػػاوؿ الطبيعػػة الجزيتيػػة للمػػادة ولسػػاليت 1005
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تجريبية وطبيعة الفيزيال والجدوؿ الدوري وان مػاض والقوا ػد وانمػالا والتفػا اله النيمياتيػة 
يػال النترباتيػة والفيزيػال الع ػوية والفيزيػال غيػر الع ػوية والتغيراه    الطاقة والفلػزاه والفيز 

والفيزيػػال والمجتمػػع والبيتػػة  وتوةػػله دلػػن لف لسػػتلة امت ااػػاه الفيزيػػال للةػػؼ الثػػاا   شػػر 
%(  ومتػارة 0.6 -0.2تت مف متػارة التخطػيط للمال ظػة والقياسػاه باسػت تتػراوا مػا بػيف  

 %(.32.2 -21.1لمال ظة والقياساه  %( ومتارة ا21 -12.4استخداـ اندواه باست  
( دلػن ت ليػؿ لسػتلة امت ااػاه شػتادة الدراسػة 1006وهد ه دراسة الخوالػدة و خػروف         

 ػػػ   ػػػول  ـ1004-2886الثااويػػػة العامػػػة انردايػػػة  ػػػ  مب ػػػل العلػػػـو اإلسػػػالمية لأل ػػػواـ 
والفتػػـ والت ليػػؿ ة  وتوةػػله دلػػن لف انسػػتلة ترنػػزه  ػػ  مسػػتوياه التػػلنر المعر يػػالمسػػتوياه 

وخله مف مستوياه التطبيؽ والترنيت والتقويـ  وتـ استخداـ انستلة مف اػوع الةػوات والخطػأ 
 واًختيار مف متعدد والمطابقة  قط  ولـ يتـ استخداـ انستلة مف اوع التنميؿ

 الجغرا يػة نتػات  ػ  الواردة انستلة وتةايؼ ( دلن ت ليؿ1008هد ه دراسة سويداف  و        

  –ت ليػؿ  – تطبيػؽ –  تػـ – ة  تػلنرالمعر يػ بلػـو مستوياه و ؽ سورية    الثااوي للةؼ انوؿ
 تتطلػت  ليػا  والتػ  معر يػة قػدراه تتطلػت التػ  انسػتلة بتةػايؼ البا ػل وقػاـ ). تقػويـ – ترنيػت

 .دايا معر ية قدراه
 مسػتوا  ةػؿ  يػل يرالتفن مف الدايا المستوياه  لن ترنزوتوةله دلن دف معظـ تلؾ انستلة 

التقػويـ  مسػتوا لما والترنيت  الت ليؿ مستوياه دلن يشير مما انستلة خله - 60.24%. لن الفتـ
 %.0.86 ه  جد ا  عيفة اسبة  لن   ةؿ

التػػ  هػػد ه دلػػن تقػػويـ لسػػتلة اًمت ااػػاه الاتاتيػػة  ػػ   (Swart, 2010)ودراسػػة سػػواره 
وتوةػػله الدراسػػة دلػػن لف لنثػػر مسػػتوياه  التادسػػة  ػػ   ػػول تةػػايؼ بلػػـو لةػػياغة انسػػتلة

لن شيوع المستوياه الدايا لنثر مف المستوياه العليا.  المجاؿ المعر   هو مستوا التطبيؽ وا 
التػػ  تااولػػه ت ليػػؿ لسػػتلة اًختيػػار مػػف متعػػدد  ػػ   (Julie, 2011)دراسػػة جػػول  لمػػا      

ًسػػتجاباه ولدال الطلبػػة لوي امت ااػػاه  لػػـ الػػافس الاةػػفية والاتاتيػػة  والػػربط بػػيف اتػػاتج ا
(  اما   وت ليؿ اتاتج مستوياه العملية المعر ية     الة تطبيػؽ 41 -27ان مار المختلفة  

انسػػتلة العاديػػة  ػػ  مقابػػؿ انسػػتلة التطبيقيػػة  ػػ  مقابػػؿ تطبيػػؽ انسػػتلة المختػػارة مػػف باػػؾ 
 ػػػ   الػػػة اسػػػتخداـ انسػػػتلة لاه اًختيػػػار مػػػف متعػػػدد ولشػػػاره دلػػػن لف مسػػػتوا لدال الطلبػػػة 

 انستلة لاه اًختيار مف متعدد ل  ؿ.
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( التعرؼ دلن مستوياه متاراه التفنير  ػ  لسػتلة 1022وهد ه دراسة النراساة والطوالبة     
ة و ػػؽ مالمػػ  اقتةػػاد المعر ػػة للةػػفوؼ المعدلػػولاشػػطة نتػػت التربيػػة اًجتما يػػة والوطايػػة 
ف ترنيز انسػتلة واناشػطة  ػ  جميػع النتػت التػ  انساسية الثالثة انولن    انردف  وظتر ل

 تـ ت ليلتا ناف  لن مستوياه التلنر واًستيعات والتطبيؽ  وغيات التوازف.
دلػن  (Seng-Chee & Lay-Hoon, 2011)وهػد ه دراسػة سػياج تشػ  ولػ  هػوف       

وظػاتؼ النشؼ  ف العالقػة بػيف لسػتلة الطلبػة ومتػاراه اًستقةػال العلميػة مػف خػالؿ ت ليػؿ 
لستلة اًمت اااه المتا ة  لن شبنة المعلوماه الدولية  وتـ تةايؼ انستلة    ثػالل  تػاه: 
العلمية  و لـ المعر ة  وما ورال الم توا  وتـ التوةؿ دلن  القة بػيف لاػواع انسػتلة وطبيعػة 
متػػػاراه اًستقةػػػال  ولشػػػاره دلػػػن لف انسػػػتلة لاه الاتايػػػاه المقيػػػدة ترنػػػز  لػػػن ال قػػػاتؽ 

 العلمية  ولف انستلة لاه الاتاياه المفتو ة ترنز  ؿ متارة  ؿ المشناله.     

ممػػا يػػدؿ   ػػدة بلػػدافيت ػػ  مػػف  ػػرض الدراسػػاه السػػابقة لف هػػلد الدراسػػاه قامػػه  ػػ        
 لن اتساع اًهتمػاـ بت ليػؿ لسػتلة التقػويـ  ولاتػا اسػتخدمه لداة ت ليػؿ الم تػوا وهػ  انداة 

اشػترنه  ػ  اًسػتااد  لػن  ػدة لسػس  لة دلن  ااةرها  نما يت   لاتػااناست لت ليؿ انست
   التةايؼ نالمجاؿ ومقالية انستلة ومو و يتتا ولاػواع انسػتلة المو ػو ية واػوع اإلجابػة 
المطلوبػػػة مفتو ػػػة ومقيػػػدة  وهػػػلا مػػػا يميػػػز الدراسػػػة ال اليػػػة التػػػ  سػػػعه دلػػػن ت ليػػػؿ لسػػػتلة 

 .(ـ1023 – 1020  انخيرة بارية التسعللدوراه اًختاًمت اااه الاتاتية 
 الطريكة واإلجراءات

 مههج الدراسة: 

اتبػػع لسػػلوت ت ليػػؿ الم تػػوا ل ػػد لسػػاليت المػػاتج الوةػػف  اظػػرا  لمااسػػبته  ػػ  ت قيػػؽ       
 لمت ااػػاه الثااويػػة العامػػة لهػػداؼ الدراسػػة واإلجابػػة  ػػف لسػػتلتتا المتمثلػػة  ػػ  ت ليػػؿ لسػػتلة 

 ـ(.1023 – 1020  للساواها الثالل لمب ل النيميال/ المستو 
 :دراسة وعيهتهاجمتنع ال - أواًل

مت ااػاه ا انستلة   جميع الدراسة بأنمله واللي شمؿ  نواه  ياة الدراسة مف مجتمعت      
ً رتيسػا  ا( سػا 34والبػالغ  ػددها   دوراه 8اي  (1023 - 1020   الثااوية العامة للساواه

ً  344  و  :( 2وؿ الجد   ر يا ( ساا
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 النيميال: مواةفاه اًمت اااه الاتاتية لمب ل (2جدوؿ  
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 الدورة العاـ الدراس 

 111 ساعة 2 4 48 5 شتوية 1020
 111 ساعة 2 3 47 5 ةيفية

1022 
 111 ساعة 2 4 52 5 شتوية
 111 ساعة 2 4 51 5 ةيفية

1021 
 111 ساعة 2 4 51 5 شتوية
 111 ساعة 2 4 52 5 ةيفية

1022 
 111 ساعة 2 4 52 5 شتوية
 111 ساعة 2 4 57 5 ةيفية

 111 ساعة 2 4 46 5 شتوية 1023
    455 45 دوراه 8 المجموع

وت مف نؿ ماتا دلن لستلة  ر يػة بسػيطة  وتػـ لخػلها بعػيف تـ تجزتة انستلة الرتيسة  ست المطل *
 .اً تبار     سات مجموع  دد لستلة نؿ امت اف

 تو :احملحتليل أداة  -دراسةال اةأد -ثانياً 

اشػػتمله لداة ت ليػػؿ الم تػػوا بشػػنلتا الاتػػات  متػػاراه تةػػايؼ بلػػـو المعػػدؿ وهػػ   التػػلنر  
 (داعاإلب  الفتـ  التطبيؽ  الت ليؿ  التقويـ

ويت ػػمف التػػلنر التعػػرؼ  لػػن المعلومػػاه المالتمػػة واسػػترجا تا مػػف الػػلانرة طويلػػة المػػدا  
ويمثؿ الفتـ القدرة  لن تنويف المعاػن الخػاص بػؾ مػف المػواد التعليميػة مثػؿ القػرالة و مليػاه 

 الشرا الت  يقدمتا المعلـ.
ةايؼ والتلخػيص واًسػتدًؿ وت ـ المتاراه الثااوية لتلد العملية التفسير و رت انمثلة والت

والمقاراة والشرا  وتشير العملية الثالثة التطبيؽ دلن اإلجرال اللي تـ تعلمه    موقػؼ مػألوؼ 
لو جديد   لما الت ليؿ  تو يت مف تقسيـ المعر ة دلػن لجػزال خاةػة بتػا والتفنيػر  ػ  النيفيػة 

 بايتتا النلية  ويقـو الطالت بالت ليؿ بالتميز والتاظيـ والاست.الت  ترتبط بتا انجزال ب
ي تػػؿ قمػػة التةػػايؼ انةػل  ويمثػػؿ العمليػػة الخامسػػة مػف سػػه  مليػػاه  ػػ  اإلةػػدار  التقػويـ

 الُمراجع  ويت مف  مليت  المراجعة والاقد.
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  اإلبػػداع  ويمثػػػؿ  مليػػػة غيػػػر م ػػماة  ػػػ  التةػػػايؼ القػػػديـ واهػػـ منواػػػاه اإلةػػػدار الجديػػػد
وتت مف هلد المتارة ترنيت انشيال مع بع تا إليجاد شئ جديد وإلاجػاز  مػؿ المتػاـ   يػل 

 يقـو الطالت باإلاشال والتخطيط واإلاتاء.

 دراسةخطوات ال ثالجًا:

 الخطواه التالية: تـ اتباعدراسة لت قيؽ لهداؼ ال 
النيميػػػال/ لمب ػػػل  ال ةػػػوؿ  لػػػن انسػػػتلة الاتاتيػػػة ًمت ػػػاف الثااويػػػة العامػػػة  ػػػ  انردف -

 .(1023-1020   الفترة   انخيرة الدوراه التسعخالؿ  المستوا الثالل
بعػػد تلػػؾ الفتػػاه   ػػ   ػػول   النيميػػال/ المسػػتوا الثالػػللمب ػػل  اًمت ااػػاه لسػػتلةت ليػػؿ  -

 .وثباتتا التأند مف ةدؽ  ملية الت ليؿ
 وتفسيرها ومااقشتتا.دراسة   ثـ ت ليؿ اتاتج الد ةاتيا  رةد اتاتج التطبيؽ  وتفريغتا  -

نو ػدة للت ليػؿ؛ اظػرا  لمااسػبته للتػدؼ مػف سااؿ الفر ػ  ال اختير حتديد وحدة التحليل: رابعًا:
 خمػػػسماتػػػة و اربع  وبلغػػػه ل ػػػداد و ػػػداه الت ليػػػؿ  ػػػ  اًمت ااػػػاه الاتاتيػػػة  مليػػػة الت ليػػػؿ
. ً    وخمسوف ساا

 ضوابط عنلية التحليل خامسًا:

  ليؿ مف خمس  وابط ه :تنواه  وابط  ملية الت
نػؿ اػوع مػف لاػواع انسػتلة ونػؿ مسػتوا يتـ الت ليؿ    دطار الم توا والتعريػؼ اإلجراتػ  ل -

 مف مستوياتتا بماشراتتا.
 للنيميػػال/ المسػػتوا الثالػػل مت ااػػاه الثااويػػة العامػػةشػػمله  مليػػة الت ليػػؿ  لػػن لسػػتلة ا  -

 ( .  1023 - 1020   للساواه
   السااؿ الرتيس نسااؿ  ر  .   يعامؿ نؿ مطلوت   - 
يت ػػدد مجػػاؿ السػػااؿ طبقػػا  لم تػػواد وم ػػمواه وطبيعػػة المطلػػوت ماػػه واو يػػة اًسػػتجابة  -

 الم ددة  ويةاؼ    لنثر مف  تة  ولنف    اوع وا د  قط مف الفتة الوا دة.   

 خطوات عنلية التحليل: -سادسًا

 تمثله خطواه  ملية الت ليؿ بانت :
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سػااؿ مطلوبػا  م ػددا  شػمؿ نػؿ ي  ب يل ستلة الفر يةدلن  دد مف انسااؿ رتيس تقسيـ نؿ  -
   .وا دا  
 السااؿ الفر  .  تات ماي  تت ديد ان نار ال -
لػػن   ػػدلدلػػن سػػااؿ  ر ػػ  تةػػايؼ نػػؿ  - لػػن طبيعتػػه  وا  لػػن مسػػتوياته  وا  مجػػاًه انهػػداؼ  وا 

 بأداة ت ليؿ الم توا الملنورة. او ه
 .وع مف لاواع انستلة    نؿ امت اف اتات   و سات اسبتا المتويةجمع تنراراه نؿ ا -

  التحليل:عنلية صدق  -سابعًا

طريػػؽ مجمو ػػة مػػف الم نمػػيف الػػليف لبػػدوا تػػـ التأنػػد مػػف ةػػدؽ  مليػػة الت ليػػؿ  ػػف       
وبشنؿ  شوات  بت ليؿ لسػتلة امت ػاف باإل ا ة دلن قياـ البا ل  توا قتـ  لن  ملية الت ليؿ.

تػـ  سػات اسػبة   الػدورة الشػتوية(  بػالتزامف مػع با ػل  خػر  و 1021 ية العامة سػاة  الثااو 
 %(  و ؽ المعادلة اآلتية:72  بلغه   معامؿ  التوا ؽ والت

 معامؿ اًتفاؽ =
  دد مراه اًتفاؽ بيف الم لليف

×200% 
  دد مراه اًتفاؽ +  دد مراه اًختالؼ 

 التحليلعنلية ثبات  ًا: ثامه

تـ ال ةوؿ  لن اتاتج متوا قة ل سات الثباه و اسبة التوا ػؽ  للتأنػد مػف ثبػاه الت ليػؿ      
وبشػػنؿ  لخػػربا ػػل  ةتػػـ اسػػتخداـ معادلػػة نابػػا مػػف خػػالؿ ل ػػاد    يػػلبعػػد  ػػلؼ اثػػر الةػػد ة

سػتلة امت ػاف الثااويػة العامػة سػاة   تػات  وبشػنؿ  شػوات  نلستلة امت ػاف ات ليؿ ل مستقؿ 
%( وهػػلد الاسػػبة 54(  تسػػاوي  Kappaوية(  يػػل  نااػػه قيمػػة نابػػا  الػػدورة الشػػت  1021
 (Stemler, 2001) اقتر ه ( وه  تتفؽ مع شرط ا تماد  الاتاتج  اللي%50مف   لنثرجاله 

اًتفاؽ بيف الم ليػيف نػاف قويػا  دف دلنمما يشير %( 50 ً تقؿ الاسبة  ف  دفيجت  بأاه   
ًاػػديس ونػػو   اقتر ػػهالػػلي  (1ا تمػػاد الجػػدوؿ   تػػـو  وهػػلا يػػدؿ  لػػن ثبػػاه  مليػػة الت ليػػؿ.

 .الاتاتجلتفسير 
 عدؿاقترا ًاديس ونو   لتفسير اتاتج  نابا(  و ؽ تةايؼ بلـو الم :(1جدوؿ 
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 املعاجلة اإلحصائية:

رةػػػد مػػػدا توزيػػػع لسػػػتلة اًمت ااػػػاه الاتاتيػػػة  سػػػت  لػػػن  ةال اليػػػدراسػػػة ال هرنػػػز         
والاسػػت  لتنػػراراها تػػـ اسػػتخداـدراسػػة  ػػف لسػػتلة الطبيعتتػػا ولاوا تػػا ومسػػتوياتتا  ولإلجابػػة 

 و سات اسبة  قيمة التوا ؽ  وقيمة نابا .   المتوية
 نتائج الدراسة وتفسريها ومهاقشتها:

  ً اإلجابة  ف السااؿ انوؿ مف لستلة الدراسة اللي اػص  لػن: مػا اسػت تمثيػؿ مسػتوياه  -لو
التػػ  تقيسػػتا لسػػتلة امت ااػػاه شػػتادة الدراسػػة الثااويػػة العامػػة  ػػ  مب ػػل  المعر ػػ المجػػاؿ 

 انردف؟ يميال/ المستوا الثالل    الن
ولإلجابة  ف هلا السااؿ  ست البا ػل التنػراراه والاسػت المتويػة نسػتلة نػؿ امت ػاف         

( 2جػػػدوؿ  ال  نمػػػا يت ػػػ   ػػػ  المعر ػػػ  سػػػت مسػػػتوياه المجػػػاؿ   مػػػف اًمت ااػػػاه الاتاتيػػػة
 (.3جدوؿ  التوزيع الدرجاه  ست المستوياه    و 

               

 اسبة معامؿ نابا قوة التوا ؽ
 عيؼ:  ويعا  اف اًتفاؽ المال ظ بيف الم لييف 

 اسول مف المتوقع
 سالت

 ( 0.010  - 0.00   قليؿ
 ( 0.30 – 0.012    دؿمعت

 (0.50 – 0.32  متوسط
 (0.70 – 0.52  قوي
 (2.00 – 0.72   ممتاز
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 واسبتا المتوية المعر  (: توزيع لستلة اًمت اااه الاتاتية  ست المستوا 2ؿ  جدو
 

ساة 
 اًمت اف

 مجاًه بلـو
 المجموع اإلبداع التقويـ الت ليؿ التطبيؽ الفتـ التلنر

 الفقراه الدورة

2010 

الدورة 
 الشتوية

 37 0 1 5 12 8 7  قرة
% 25.6 27.6 36.8 21.4 3.1 0 200 

الدورة 
 الةيفية

 36 0 3 4 11 5 20  قرة
% 12.2 21.7 35.7 20.5 7.4 0 200 

2011 

الدورة 
 الشتوية

 41 2 3 6 13 8 6  قرة
% 22.5 26.2 35.1 22.4 6.5 2.7 200 

الدورة 
 الةيفية

 42 0 1 5 12 22 8  قرة
% 26.5 12.5 34.1 22.6 2.8 0 200 

2012 

الدورة 
 الشتوية

 40 0 0 1 15 22 22  قرة
% 11 11 41 3 0 0 200 

الدورة 
 الةيفية

 41 0 3 6 13 8 7  قرة
% 24.3 26.2 35.1 22.4 6.5 0 200 

2013 

الدورة 
 الشتوية

 41 0 2 6 13 20 7  قرة
% 24.3 28.2 35.1 22.4 4.7 0 200 

الدورة 
 الةيفية

 46 2 2 3 20 7 22  قرة
% 28.2 23.0 41.5 6.0 4.2 2.7 200 

2014 
الدورة 
 الشتوية

 35 2 2 3 18 4 5  قرة
% 22 20.8 52 7.6 1.1 1.1 200 
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 توزيع درجاه لستلة اًمت اااه الاتاتية  ست المستوا المعر   واسبتا المتوية(: 3جدوؿ  
ساة 
 اًمت اف

 مجاًه بلـو
 المجموع اإلبداع التقويـ الت ليؿ التطبيؽ الفتـ التلنر

 درجاه ةالدور 

2010 

الدورة 
 الشتوية

 220 0 3 23 43 10 27 درجة
% 25.3 27.1 38.2 21.6 2.5 0 200 

الدورة 
 الةيفية

 220 0 7 22 43 24 11 درجة
% 10 22.5 38.2 20 6.1 0 200 

2011 

الدورة 
 الشتوية

 220 2 22 23 40 26 24 درجة
% 22.5 24.4 34.4 21.6 20 1.6 200 

دورة ال
 الةيفية

 220 0 4 22 37 13 10 درجة
% 27.1 12.8 32.5 22.7 3.4 0 200 

2012 

الدورة 
 الشتوية

 220 0 0 4 45 13 14 درجة
% 11.6 12.8 40.8 3.4 0 0 200 

الدورة 
 الةيفية

 220 0 8 23 38 10 27 درجة
% 25.3 27.2 33.4 21.5 7.1 0 200 

2013 

الدورة 
 الشتوية

 220 0 5 25 40 12 26 درجة
% 24.4 28.2 34.4 23.4 4.4 0 200 

الدورة 
 الةيفية

 220 1 4 5 50 26 10 درجة
% 27.1 24.4 34.4 4.4 3.4 2.8 200 

2014 
الدورة 
 الشتوية

 220 2 2 22 51 23 26  قرة
% 24.4 21.6 45.3 20 1.6 1.6 200 
النيميػػال/ المسػػتوا الثالػػل  ػػاف مب ػػل ( لف لسػػتلة امت3( والجػػدوؿ   2 يت ػػ  مػػف الجػػدوؿ  

قػػػد رنػػػزه  لػػػن خمسػػػة مسػػػتوياه  هػػػ :   التػػػلنر  الفتػػػـ   الػػػدورة الشػػػتوية (1020لعػػػاـ  
%(  لػن 3.1%  21.4%  36.8%  27.6%  25.6   التطبيؽ  الت ليؿ  التقػويـ( باسػت

%( 2.5%  21.6%  38.2%  27.1%  25.3الترتيػػت  سػػت ل ػػداد انسػػتلة  وباسػػت  
د رنػػزه  لػػن  ػػ  الػػدورة الةػػيفية لػػافس العػػاـ قػػتيػػت  سػػت الػػدرجاه المخةةػػة. و  لػػن التر 
%  12.2التطبيػػػػؽ  الت ليػػػؿ  التقػػػػويـ( باسػػػػت    مسػػػػتوياه  هػػػ :  التػػػػلنر  الفتػػػـ خمسػػػة
%  10 لن الترتيت  ست ل داد انسػتلة  وباسػت   %(%7.4  %20.5  %35.7  21.7
ولف لسػػتلة جاه المخةةػػة.  لػػن الترتيػػت  سػػت الػػدر ( %6.1%  %20  %38.2  22.5
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 سػتةـ( قد رنػزه  لػن  1022  للدورة الشتوية للعاـالنيميال/ المستوا الثالل امت اف مب ل 
%  22.5( باسػػػت    اًبػػػداعمسػػػتوياه  هػػػ :  التػػػلنر  الفتػػػـ  التطبيػػػؽ  الت ليػػػؿ  التقػػػويـ

(  لن الترتيت  سػت ل ػداد انسػتلة  وباسػت 2.7%  %6.5% %22.4  %35.1  26.2
(  لػػػػن الترتيػػػػت  سػػػػت الػػػػدرجاه 1.6%  %20% %21.6  %34.4  %24.4  22.5 

لعػػػاـ للػػػدورة الةػػػيفية لالنيميػػػال/ المسػػػتوا الثالػػػل ولف لسػػػتلة امت ػػػاف مب ػػػل المخةةػػػة. 
ـ( قد رنزه  لن خمسة مسػتوياه  هػ :  التػلنر  الفتػـ  التطبيػؽ  الت ليػؿ  التقػويـ( 1022 

 لػػػػػػن الترتيػػػػػػت  سػػػػػػت ل ػػػػػػداد  %(2.8% 22.6%  34.1%  12.5%  26.5باسػػػػػػت  
%(  لػػػن الترتيػػػت  سػػػت 3.4% 22.7%  32.5%  12.8%  27.1انسػػػتلة  وباسػػػت  
ـ( قػد 1021لعػاـ  ل النيميال    الدورة الشتويةولف لستلة امت اف مب ل .الدرجاه المخةةة

%  11%  11( باسػت  التػلنر  الفتػـ  التطبيػؽ  الت ليػؿمسػتوياه  هػ :   اربعةرنزه  لن 
%  40.8%  12.8%  11.6 لػػن الترتيػػت  سػػت ل ػػداد انسػػتلة  وباسػػت   %(%3  41
امػا الػدورة الةػيفية لػافس العػاـ  قػد رنػزه   %(  لن الترتيت  ست الدرجاه المخةةػة.3.4

%  24.3 لػػن خمسػػة مسػػتوياه هػػ :  التػػلنر  الفتػػـ  التطبيػػؽ  الت ليػػؿ  التقػػويـ( باسػػت  
ت ل ػػػػػػداد انسػػػػػػتلة  وباسػػػػػػت %(  لػػػػػػن الترتيػػػػػػت  سػػػػػػ%6.5 %22.4  %35.1  26.2

%(  لن الترتيت  ست الدرجاه المخةةػة. %7.1 %21.5  %33.4  %27.2  23.3 
ـ( قػد رنػزه  لػن خمسػة 1022ولف لستلة امت اف مب ل النيميال    الػدورة الشػتوية للعػاـ  

%  28.2%  24.3مسػػػتوياه  هػػػ :  التػػػلنر  الفتػػػـ  التطبيػػػؽ  الت ليػػػؿ  التقػػػويـ( باسػػػت  
%  24.4%(  لػػػػػن الترتيػػػػػت  سػػػػػت ل ػػػػػداد انسػػػػػتلة  وباسػػػػػت  %4.7  %22.4  35.1
%(  لػػػن الترتيػػػت  سػػػت الػػػدرجاه المخةةػػػة. و  ػػػ  %4.4  %23.4  %34.4  28.2

ـ( قد رنزه  لن ستة مستوياه  ه :  التػلنر  الفتػـ  التطبيػؽ  1022الدورة الةيفية للعاـ  
(  لػن %2.7  %4.2%  6%  41.5%  23%  28.2الت ليؿ  التقويـ  اًبػداع( باسػت  

  %3.4%  4.4%  34.4%  24.4%  27.1الترتيػػػت  سػػػت ل ػػػداد انسػػػتلة  وباسػػػت  
. . ولف لسػػتلة امت ػػاف مب ػػل النيميػػال  ػػ  (  لػػن الترتيػػت  سػػت الػػدرجاه المخةةػػة2.8%

ـ( قد رنزه  لن ستة مستوياه  هػ :  التػلنر  الفتػـ  التطبيػؽ  1023الدورة الشتوية للعاـ  
%(  لػن  1.1% 1.1%  7.6%  52%  20.8%  22قويـ  اًبػداع( باسػت  الت ليؿ  الت
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%  20%  45.3%  21.6%  24.4الترتيػػػػػػػػػت  سػػػػػػػػػت ل ػػػػػػػػػداد انسػػػػػػػػػتلة  وباسػػػػػػػػػت  
  %(  لن الترتيت  ست الدرجاه المخةةة. %1.6 1.6

تػراوا بػيف  ػا ظ  لػن مسػتوا  ( لف الترنيػز  لػن مسػتوا التػلنر قػد 2  نما يشير الجدوؿ   
. %14وهػػ  اسػػبة اقػػؿ مػػف الػػرلي التربػػوي بػػأف اسػػبة لسػػتلة التػػلنر % 12.2 الػػن  22.5%

وتراو ػه  ولف الترنيز  لن مستوا الفتـ قد تلبلت بيف اًاخفاض واًرتفاع مػف امت ػاف  آلخػر
الاسػػبة المتفػػؽ  ليتػػا تربويػػا هػػ  وهػػلد الاسػػبة لقػػؿ مػػف % 12.7% الػػن 20.8الاسػػبة بػػيف 

الدرجػة اإلجماليػة  اةػؼمقتربػا  لػن لهميتػه الاسػبية       يف  ا ظ مستوا التطبيػؽ  20%
% والتبريػػر لػػللؾ لف مػػادة النيميػػال مػػادة 50-35.1وقػػد تراو ػػه الاسػػبة بػػيف  لنػػؿ امت ػػاف

  ولمػػا  لي لف انهميػػة الاسػػبية تميػػؿ بشػػنؿ نبيػػر لةػػال  المسػػتوياه الثالثػػة الػػدايا. تطبيقيػػة.
بػػداع المسػػتوياه العليػػا مػػف ت ليػػؿ وتقػػويـ  مػػثال اسػػبة  ماخف ػػةانهميػػة الاسػػبية   نااػػه  وا 

%  بيامػػا مسػػتوا التقػػويـ تراو ػػه اسػػبته مػػا بػػيف 22.4-3مػػا بػػيف  همسػػتوا الت ليػػؿ تراو ػػ
دوراه وباسػػػبة  2%  ومسػػػتوا اًبػػػداع نػػػاف مفقػػػود  ػػػ  الػػػدوراه اًختباريػػػة سػػػوا 0-7.4

 ماخف ة.
جػدوؿ مواةػفاه معػد هلا دلن غيات سياسة وا  ة لو ع اًمت ااػاه  و ػدـ التقيػد ب ويعزا 

الاتاتيػػة مػػف  ػػاـ  هلسػػتلة اًمت ااػػابشػػنؿ  مسػػبؽ  باإل ػػا ة دلػػن اخػػتالؼ المنلفػػيف ب  ػػداد 
آلخر  مما يترؾ المجاؿ واسعا  للتقديراه الشخةية  يما يتعلؽ بانهميػة الاسػبية لنػؿ مسػتوا  

 ػ  وزارة التربيػة وقد يرجػع الميػؿ لزيػادة انهميػة الاسػبية للمسػتوياه الػدايا دلػن التوجػه العػاـ 
مرا ػاة لظػروؼ المػدارس الةػعوباه اًقتةػادية والمشػناله اًجتما يػة و  والتعليـ  دلن مرا اة

 .   مختلؼ مااطؽ المملنة وظرو تـ
( التػػ  توةػػله دلػػن لف معظػػـ 1006مػػع دراسػػة برنػػاه وةػػباا   هػػلد الدراسػػة وتتفػػؽ      

ت  لػػن المسػػتوياه اةػػلقػػدس المفتو ػػة اًهتمػػاـ  ػػ  لسػػتلة اًمت ااػػاه الاتاتيػػة  ػػ  جامعػػة ا
   .الدايا
( مػػػف لف انسػػػتلة 2886وتختلػػػؼ مػػػع الاتيجػػػة التػػػ  توةػػػله دليتػػػا دراسػػػة الػػػدمرداش       

المت ماة    امت اف شتادة الدراسة الثااوية العامة    مادة ان يػال بدولػة النويػه قػد رنػزه 
( مػف لف 2888يتا دراسة جاسػـ   لن مستوا التلنر والفتـ  قط  ـو الاتيجة الت  توةله دل

قػد لهمػػؿ المسػتوياه العليػا  ونػػللؾ دراسػة خليػػؿ  فيزيػػالانسػتلة المت ػماة  ػػ  نتػات المعلػـ لل
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 ( مف خلو لدلة تقويـ الطالت مػف لسػتلة المسػتوياه العليػا. وتختلػؼ مػع دراسػة2888والباز  
الدراسػػة الثااويػػة ( التػػ  لشػػاره دلػػن لف لسػػتلة امت ااػػاه شػػتادة 1006الخوالػػدة و خػػروف  

العامة انرداية قد ترنػزه  ػ  مسػتوياه التػلنر والفتػـ والت ليػؿ وخلػه مػف مسػتوياه التطبيػؽ 
( الت  لشػاره دلػن لف لسػتلة 1020والترنيت والتقويـ. وتختلؼ مع دراسة  بد الجواد وقاديؿ  

 %(.56لدايا  اختباراه الت ةيؿ    اللغة العربية للشتادة الثااوية العامة    المستوياه ا
مػا اسػت تمثيػؿ   لػن: اػصمػف لسػتلة الدراسػة الػلي  الثػاا اإلجابة  ػف السػااؿ  -ثاايا  

لاػػواع انسػػتلة  مو ػػو ية  مقاليػػة( التػػ  تقيسػػتا لسػػتلة امت ااػػاه شػػتادة الدراسػػة الثااويػػة 
   قػاـ البا ػل؟ ولإلجابة  ف هلا السػااؿ انردفالنيميال/المستوا الثالل    العامة    مب ل 

ت التنػػراراه والاسػػت المتويػػة نسػػتلة نػػؿ امت ػػاف مػػف اًمت ااػػاه الاتاتيػػة  سػػت لاػػواع ا سػػب
 (:5جدوؿ  ال( و 4جدوؿ  الانستلة  نما يت      

 النيميال/المستوا الثاللشتادة الدراسة الثااوية العامة    مب ل  هتوزيع لستلة امت ااا :(4جدوؿ 
ساة 
 اًمت اف

1020 1022 1021 1022 1023 

 ةالدور     
 اوع السااؿ

 شتوية صيفية شتوية صيفية شتوية صيفية شتوية صيفية شتوية

 % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ
 1 1 25 14 27 14 27 14 28 14 22 11 15 8 17 8 17 8 موضوعي 

 111 46 75 43 73 38 73 38 72 36 78 41 85 44 83 39 83 41 مقالي 

 200 35 200 46 200 41 200 41 200 40 200 42 200 41 200 36 200 37 المجموع 
 شهبدح اٌذساسخ اٌثبٔىيخ اٌؼبِخ دست ٔىع األسئٍخ ؤسجهب اٌّئىيخ د( تىصيغ  دسجبد أسئٍخ اِتذبٔب6جذوي )

ساة 
 اًمت اف

1020 1022 1021 1022 1023 

   
اوع 

 السااؿ

 تويةش صيفية شتوية صيفية شتوية صيفية شتوية صيفية شتوية

رجة
الد

 

 
رجة %

الد
 

 
رجة %

الد
 

 
رجة %

الد
 

 
رجة %

الد
 

 
رجة %

الد
 

 
رجة %

الد
 

 
رجة %

الد
 

 
رجة %

الد
 

 
% 

 موضوعي 
25 24 25 24 25 24 11 10 17 15 17 15 17 15 17 15 0 0 
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 (: العالقة بيف الاسبة المتوية لتوزيع لستلة امت اف الثااوية العامة والساة2الشنؿ                       

لسػػػتلة اًمت ااػػػاه ( لف اسػػػبة تػػػوا ر  ػػػدد انسػػػتلة المو ػػػو ية  ػػػ   4يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ  
والػدورة الشػتوية   ـ1020عػاـ لوالػدورة الةػيفية   الدورة الشتوية    النيميالالاتاتية لمب ل 

  ولف اسػبة (%74 لػافس الفتػرة اسبة توا ر انستلة المقالية  بياما( %24 ه  1022لعاـ ـ
ولف اسػبة  (%10  ـ هػ  1022الدورة الةػيفية للعػاـ توا ر انستلة المو و ية    امت اف 

الػػػدورة   ولف اسػػػبة تػػػوا ر انسػػػتلة المو ػػػو ية  ػػػ  امت ػػػاف (%70 تػػػوا ر انسػػػتلة المقاليػػػة 
 ولف اسبة توا ر انسػتلة المقاليػة (%15  ـ ه 1022ـ و 1021الشتوية والةيفية للعاميف 

عػاـ لل الػدورة الشػتوية ولف اسبة توا ر انستلة المو و ية    امت ػاف  (%63  لافس الفتراه
و ػػ    (%200 ولف اسػػبة تػػوا ر انسػػتلة المقاليػػة لي غيػػر متػػو رة اطالقػػا   (%0 ـ 1023

هػػػلد الػػػدورة بالػػػلاه  قػػػد قػػػرر وزيػػػر التربيػػػة والتعلػػػيـ خلػػػو جميػػػع اًمت ااػػػاه مػػػف اًسػػػتلة 
(  ػػ ف اسػػبة 2المو ػػو ية وللػػؾ نػػاجرال لماػػع  ػػاًه الغش.ونمػػا هػػو مال ػػظ  ػػ  الشػػنؿ  

% باسػػتثاال الػػدورة اًخيػػرة نااػػه خاليػػة مػػف 15-%24يف اًسػػتلة المو ػػو ية تراو ػػه مػػا بػػ
 اًستلة المو و ية.

لقػػد تػػـ اًهتمػػاـ بةػػػياغة انسػػتلة المو ػػو ية  بػػالرغـ مػػػف لف  ػػدد الةػػف اه المخةةػػػة 
 ولف نااػه الاسػبة بػيف انسػتلة المقاليػة والمو ػو ية غيػر متوازاػة  م دودة الاتات  لالمت اف

انسػتلة المقاليػة و اجتتػا دلػن مسػا ة لةػغر  ػ  ةػف اه  وقد يرجع هلا دلن ستولة ةياغة
نبير    اإل داد ومتاراه خاةة لنػؿ  اػوع  ووقه النتابة  و اجة انستلة المو و ية دلن جتد 

 .  ولنف تغط  مو و اه نثيرة وتزداد خاةية الشمولية لالختبار وتنلفة مادية ل لنماتا  
(  1006توةػػله دليتػػا دراسػػة برنػػاه وةػػباا وتتفػػؽ هػػلد الاتيجػػة مػػع الاتػػاتج التػػ        

( مػف 2888(. وتختلػؼ مػع الاتيجػة التػ  توةػله دليتػا دراسػة البنػر  2888ودراسة جاسـ  
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دهماؿ انستلة المو ػو ية بأاوا تػا  ػ  لسػتلة اختبػاراه الفيزيػال لشػتادة الثااويػة العامػة  ػ  
 السعودية.     

 لػن: مػا اسػت تمثيػؿ لسػتلة  اصتلة الدراسة اللي مف لس الثاللاإلجابة  ف السااؿ  :ثالثا     
النيميال/المسػػتوا اًمت ااػػاه الاتاتيػػة للةػػؼ الثػػاا   شػػر لألهميػػة الاسػػبية لو ػػداه نتػػات 

  و سػػت  النيميػػال؟ ولإلجابػػة  ػػف هػػلا السػػااؿ لوجػػد البا ػػل مواةػػفاه و ػػداه نتػػات  الثالػػل
اًمت ااػاه الاتاتيػة  نمػا يت ػ   ػ  البا ل التنراراه والاست المتوية نستلة نػؿ امت ػاف مػف 

 :(20وجدوؿ  (8( وجدوؿ  7( وجدوؿ  6جدوؿ  
 ( ت ليؿ م توا النيميال/ المستوا الثالل6  جدوؿ

 ت ليؿ الم توا
 مال ظاه انهداؼ اسـ الو دة / الفةؿ رقـ الو دة
 الو دة انولن:

سر ة التفا اله 
 .النيمياتية

 
 

 :الفةؿ انوؿ
سر ة التفا اله  
 نيمياتيةال

 تو   المقةود بسر ة التفا ؿ النيمات . .2
 تقترا طراتؽ للتعبير  ف سر ة التفا اله النيمياتية وقياستا. .1
 تنتت الةيغة العامة لقااوف سر ة التفا ؿ. .2
 تبيف لثر ترنيز المواد المتفا لة    سر ة التفا ؿ. - .3

 

 -الثاا :الفةؿ 
العوامؿ الماثرة    

سر ة التفا ؿ واًتزاف 
  نيميات ال

تستقة  العوامؿ الماثرة    سر ة التفا ؿ النيميات   وتفسر  .2
 لثرها و ؽ اظرية التةادـ.

تستخدـ تعبير لرهيايوس المتعلؽ بثابه سر ة التفا ؿ     سات  .1
 طاقة التاشيط وثابه لرهيايوس.

تستاتج العالقة بيف طاقة التاشيط والتغير    الم توا ال راري  .2
 نمام  والعنس .للتفا ؿ    اتجاهيه  ا

 تو   مفتـو اًتزاف الدياامين . .3
تستاتج لثر العامؿ المسا د  لن طاقة التاشيط للتفا ؿ     .4

 اتجاهيه  انمام  والعنس .
تستاتج لهمية تغير الظروؼ الم يطه    سر ة التفا ؿ  - .5

 والتطبيقاه الةاا ية لللؾ.

 

 الو دة الثااية:
  ال موض والقوا د

 

 الفةؿ انوؿ :
ريفاه ال موض تع

 والقوا د
 

تو م  مفتـو ال مض والقا دة و قا  لتعريفاه : لرهيايوس    .2
 لوري   لويس . –برواستد 

 –قا دة و ؽ تعريؼ برواستد  –تنتت معادًه لتفا ؿ  مض  .1
 انزواء المترا قة مف ال مض والقا دة. لوري م ددا  

ة تربط بيف قوة ال مض وقا دته المرا قة  وقوة القا دة وقو  .2
  م تا المرا ؽ.
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 تتابأ باتجاد اًتزاف    تفا اله ال موض والقوا د. .3
[    الم اليؿ ¯OH[ و ] +H3Oالعالقة بيف ]  تستاتج  .4

 .الماتية 
لبعض م اليؿ  pHتجري  ساباه تتعلؽ بالرقـ التيدروجيا   .5

 ال موض والقوا د.
( لو  Kaتجري  ساباه تتعلؽ بثابه تأيف ال مض ال عيؼ    - .6

 . pH  والرقـ التيدروجيا ( Kbال عيفة   القا دة 
 فةؿ الثاا :ال

اًتزاف    م اليؿ 
ال موض والقوا د 

 ال عيفة
 

 تفسمر التأثير ال م   لو القا دي لم اليؿ انمالا. .2
 تو   مفتـو التميه وانيوف المشترؾ. .1
 تميمز بيف اللوباف والتميه. .2
 تجري  ساباه تتعلؽ بانيوف المشترؾ. .3
 لنواشؼ    التمييز بيف ال موض والقوا د.تبيمف دور ا .4
 ت ست ترنيز ال مض والقا دة مف خالؿ المعايرة. .5
تو   مفتـو الم لوؿ الماظـ  وتفسر  لية  مله  ولهميته     - .6

 ال ياة.

 

 -الو دة الثالثة:
التأنسد واًختزاؿ 
 والنيميال النترباتية

 

 الفةؿ انوؿ :
 التأنسد واًختزاؿ

تية: التأنسد  اًختزاؿ   دد التأنسد  العامؿ تو م  المفاهيـ اآل .2
 المانسد العامؿ المختزؿ التأنسد واًختززاؿ اللات .

 ت ست ل داد التأنسد للراه العااةر    المرنباه المختلفة .1
تنتست متارة وزف معادًه التأنسد واًختزالبطريقة اةؼ  - .2

 التفا ؿ طريقة انيوف واإللنتروف(

 

 -الفةؿ الثاا : 
 لخاليا النترنيمياتيةا

 تستقة  لاواع الخاليا النترنيمياتية. .2
 تبا  بشنؿ  مف خلية غلفااية وت دد منوااتتا. .1
ترتت العوامؿ المانسدة والعوامؿ المختزلة    جدوؿ و ؽ قيـ  .2

 جتود اًختزاؿ المعيارية.
تنتت لاةاؼ تفا اله الخاليا النترنيمياتية  وت ست جتد الخلية  .3

 ه و ؽ معادلة ايراس
تتابأ باواتج الت ليؿ النتربات  لمةاهير المرنباه انيواية  .4

 وم اليلتا.
تستقة  التطبيقاه العملية للتفا اله النترنيمياتية: الطالل  .5

 النتربات   تاقية الفلزاه واستخالةتا.
 تستقة  التطبيقاه العملية للخاليا النترنيمياتية ولهميتتا. .6

 

 

 -الرابعة :الو دة 
 ويةالنيميال الع 

 -الفةؿ انوؿ:
تفا اله المرنباه 

 طبيعة الروابط    المرنباه الع وية . تو م  .2
   (اإل الؿ اًستبداؿتعبر  اتفا اله  معادًه نيمياتيةتنتت  .1
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  لبعض المرنباه الع وية اإل ا ة   ال لؼ   التأنسد واًختزاؿ الع وية 
ه  وانميااه  واإليثراه   وتشمؿ التيدرونربوااه  والن ًو

وهاليداه انلنيؿ  انلدهيداه  النيتوااه ال موض النربونسيلية  
 اًستراه.

 بيف المرنباه الع وية.مخبريا تميز  .2
تستقة  طراتؽ ت  ير بعض المرنباه الع وية    المختبر  .3

 و   الةاا ة.
 تقلدر لهمية تاوع المرنباه الع وية     ياتاا اليومية. .4
المتعلقة بتطوير  ملياه تةايع تقيمـ اآلثار اإليجابية والسلبية  .5

 المواد الع وية وتطبيقاتتا.
 الفةؿ الثاا  :

المرنباه الع وية 
 ال يوية

 

 تميز و داه الباال انساسية لبعض المرنباه ال يوية. .2
تبيف نيفية ارتباط و داه الباال انساسية لتنويف بعض المرنباه  .1

 ال يوية.
 تاا اليومية.تقدمر لهمية المرنباه ال يوية     يا - .2

 

 النيميال/المستوا الثاللمواةفاه و داه نتات ( 7جدوؿ  

  2 7 4 0 سلُ اٌىدذح

 اٌّجّىع 4 0 4 0 4 0 4 0 سلُ اٌفصً

 27 7 6 3 7 3 3 6 2 فصًػذد أهذاف اٌ

 %011 %3 %02 %06 %3 %06 %06 %02 %01 وصْ اٌفصً

  %40 %47 %74 %42 وصْ اٌىدذح

 واسبتتا المتوية  ست العدد النيميالنتات  و داه لن اًمت اااه الاتاتية ة (: توزيع لستل8وؿ  جد
 2114 2113 2112 2111 2111 ساة اًمت اف

 شتوية صيفية شتوية صيفية شتوية صيفية شتوية صيفية شتوية الدورة
 % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ % ؼ و داه النتات
 انىحدة االونى

سرعت 

انتفاعالث 
 ائيتانكيمي

11 22.9 11 21.3 12 23.2 11 21.6 11 22 13 25 13 25 12 21 11 21.7 

 انىحدة انثانيت

انحمىض 

 وانقىاعد

12 25 11 21.3 11 19.2 11 21.6 11 22 11 21.2 12 23.1 14 24.6 15 32.7 

 انىحدة انثانثت :

انتأكسد 

واالختزال 
وانكيمياء 

 انكهربائيت

13 27.1 12 25.5 15 28.8 14 27.4 15 31 15 28.8 16 31.7 17 29.8 11 23.9 

 -انىحدة انرابعت:

 انكيمياءانعضىيت
12 25 15 31.9 15 28.8 15 29.4 13 26 13 25 11 21.2 14 24.6 11 21.7 

 111 46 111 57 111 52 111 52 111 51 111 51 111 52 111 47 111 48 انمجمىع

 واسبتا المتوية النيميالنتات   لن و داهتاتية (: توزيع درجاه لستلة اًمت اااه الا20جدوؿ  
 4102 4107 4104 4100 4101 سٕخ االِتذبْ
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 اٌذوسح
 شتىيت صيفيت شتىيت صيفيت شتىيت صيفيت شتىيت صيفيت شتىيت 

جة وحدات الكتاب
ر
د

جة % 
ر
د

جة % 
ر
د

جة % 
ر
د

جة % 
ر
د

جة % 
ر
د

جة % 
ر
د

جة % 
ر
د

جة % 
ر
د

 % 

 اٌىدذح االوٌى

سرعت انتفاعالث 

 يميائيتانك
23 2109 23 2109 23 2109 23 2109 22 21 22 21 19 1703 19 1703 21 1802 

 اٌىدذح اٌثبٔيخ

انحمىض 

 وانقىاعد

24 2108 32 2901 24 2108 27 2406 26 2306 26 2306 29 2603 29 2603 41 3604 

 اٌىدذح اٌثبٌثخ :

انتأكسد 

واالختزال 
وانكيمياء 

 انكهربائيت

32 2901 24 2108 32 2901 34 3109 34 3109 34 3109 35 3108 35 3108 22 21 

 -اٌىدذح اٌشاثؼخ:

 2504 28 2406 27 2406 27 2505 28 2306 26 2306 26 2802 31 2802 31 2802 31 انكيمياءانعضىيت

 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 انمجمىع

للػػدورة الشػػتوية للشػػتادة الثااويػػة العامػػة  النيميػػال( لف امت ػػاف 9داوؿ  يت ػػ  مػػف الجػػ      
لغلػػت الػػدوراه   بيامػػا  لجميػػع الو ػػداهقػػد را ػػن بشػػنؿ  نبيػػر انهميػػة الاسػػبية  1023لعػػاـ ل

اًختباري ا طه الو دة الرابعة اسبة انبر ممػا تسػت ؽ  سػت جػدوؿ المواةػفاه  ونػاف  لػن 
والو ػػدة الثالثػػة غالبػػا اةػػؼ  ػػ  اغلػػت الػػدوراه اًختباريػػة.  سػػات الو ػػدة الثاايػػة التػػ  لػػـ ت
والػدورة الشػتوية  1022%(  مثال    الدورة الشتوية للعاـ 12تعطن اسبة ا لن مف اسبتتا  

% 21%  لػػن الترتيػػت . والو ػػدة الثاايػػة تسػػت ؽ 20%  20.6نااػػه  ةػػتتا  1021للعػػاـ
  و ػػ  الػػدورة  1022توية للعػػاـ % نمػػا  ػػ  الػػدورة الشػػ28.1بيامػػا نااػػه  ةػػتتا تةػػؿ الػػن 

% وه  اقؿ مػف الاسػبة الم ػددة 12.2مثال نااه  ةة الو دة الثااية  1020الةيفية للعاـ 
% لنبػر 22.8 %( بياما    افس الدورة نااه  ةة الو ػدة الرابعػة21   جدوؿ المواةفاه 

 %(.12مف ال ةة المقررة لتا  
شتادة الثااوية العامػة لمب ػل النيميػال/ مت اااه وتعطن هلد الاتيجة ماشرا  بأف معظـ ا      

لـ تتطابؽ مع انهمية الاسبية لو ػداه نتػات   التوجيت (للةؼ الثاا   شر المستوا الثالل 
  وقػػد يرجػػع للػػؾ دلػػن لاػػه يةػػعت تمثيػػؿ الم تػػوا تمثػػيال  دقيقػػا  اظػػرا  لم دوديػػة  ػػدد النيميػػال

يجػػت انخػػل  ػػ  اً تبػػار  ػػدـ ت ػػميف  انسػػتلة وم دوديػػة الوقػػه المخةػػص لالمت ػػاف  نمػػا
الم توياه غير لاه الفاتدة والت  ربما يتـ  ر ػتا لالسػتفادة ماتػا وا تبارهػا نمقدمػة وتمتيػد 
لمو و اه لنثر جدوا  باإل ا ة دلن المعلوماه الت  يتـ  شو النتات بتا وتشنؿ  بتػا   لػن 

  قوؿ الطلبة وافسياتتـ.
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لقػة بأسػتلة الدراسػة يمنػف تخلػيص لهػـ اتاتجتػا  لػن الا ػو بعد اسػتعراض الاتػاتج المتع      
 اآلت : 

الاةػػيت الو يػػد   معر ػػ  يمػػا يتعلػػؽ بمجػػاًه الػػتعلـ الثالثػػة   قػػد االػػه لسػػتلة المجػػاؿ ال -
 ولهمله تماما  لستلة المجاؿ الافس  رن  ونللؾ لستلة المجاؿ الوجداا .

للمر لػة الثااويػة لألهميػة الاسػبية لو ػداه  ولما بالاسػبة لتمثيػؿ لسػتلة اًمت ااػاه الاتاتيػة -
 قػػد تفػػاوه مػػدا مرا ػػاة لسػػتلة اًمت ااػػاه للسػػاواه الخمسػػة  النيميال/المسػػتوا الثالػػلنتػػات 

  مػػا بػػيف المرا ػػاة لنثػػر مػػف انهميػػة مػػف النيميػػال  انربعػػةلألهميػػة الاسػػبية لو ػػداه نتػػات 
 .ة الاسبيةالاسبية  والمرا اة التامة   والمرا اة لقؿ مف انهمي

 االستهتاجات:

الػلي يرنػز  انردفتقُيد وا ع  اًمت اااه الاتاتية باظاـ اًمت اااه    الثااوية العامة     -
 النيمياتيػػػػةواختبػػػػار الطلبػػػػة  ػػػػ  المعلومػػػػاه والمعػػػػارؼ  التطبيقػػػػ  والمعر ػػػػ   لػػػػن الجااػػػػت 

زيادتػػه  لػػن مػػدار وت ةػػيلتـ لتػػا  وتقيػػد اًمت ػػاف الاتػػات  بوقػػه م ػػدد لػػـ يػػتـ تجػػاوزد لو 
 .النيميالًمت اف مب ل   قطالخمس الساواه السابقة  وهو سا تاف 

غيات سياسة وا  ة لو ع اًمت اااه  و دـ التقيد بجدوؿ مواةػفاه معػد بشػنؿ  مسػبؽ   -
الظػػروؼ اًجتما يػػة واًقتةػػادية  ػػ  والتوجػػه العػػاـ  ػػ  وزارة التربيػػة والتعلػػيـ  دلػػن مرا ػػاة 

 انردف
بعدد الةف اه الم دودة المخةةػة لالمت ػاف الاتػات   والميػؿ دلػن ةػياغة انسػتلة التقيد  -

انسػتلة لاه اًختيػار المقالية  لنثر مف انستلة المو و ية  والتوجه العاـ دلن ر ض ةياغة 
 ًرتفاع اسبة التخميف  يتا ولستولة الغش  يتا. المتعدد 

ة الاسػػبية لألسػػتلة التبا ديػػة مقاراػػة  غيػػات تخطػػيط مسػػبؽ وا ػػ  وم ػػدد مسػػبقا  بانهميػػ -
 بانستلة التقاربية.

لػػـ تػػراعه انهميػػة  لمب ػػل النيميال/المسػػتوا الثالػػل لثااويػػة العامػػةشػػتادة امعظػػـ امت ااػػاه  -
 .بدقة النيميال المقررالاسبية لو داه نتات 
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 توصيات الدراسة:

جػدوؿ مواةػفاه متفػؽ وياه  ػ  ة المراد قياستا وشمولتا لنؿ المستالمعر يت ديد انهداؼ  -
 النيميػػالوةػػياغة لسػػتلة امت ااػػاه  ليػػة مػػع الدراسػػاه والتةػػايفاه المتعػػارؼ  ليتػػا  الميػػا 

 تتفؽ مع للؾ الجدوؿ.
واًهتمػػاـ لنثػػر بانسػػتلة  ػػ   المعر ػػ  ػػرورة مرا ػػاة التػػوازف  ػػ  لسػػتلة مسػػتوياه المجػػاؿ  -

 .ومستوا اإلبداع  مستوا التقويـ
  ومعالجػػة مت ااػػاه الاتاتيػػة والتجريبيػػة بةػػفة مسػػتمرة مػػف لجػػؿ تطويرهػػات ليػػؿ لسػػتلة اً -

 المشناله    الباية الترنيبة لألستلة باستمرار لموانبة التطوراه الت  ت دل    الماتاء.
اًستعااة بأدواه قيػاس دقيقػة وةػادقة للت قػؽ مػف مػدا تػوا ر المعػايير العلميػة والتربويػة  -

 مت اااه الاتاتية.والفاية لةياغة لستلة اً
استشارة خبير لو لنثػر مػف بػيف لسػاتلة الجامعػة المتخةةػيف  ػ  القيػاس والتقػويـ وطػرؽ  -

 الثااويػة ًمت ػاف شػتادة النيميػالتدريس العلـو للمشارنة مع لجػاف و ػع اًختبػاراه لمب ػل 
 ل ماف اًرتقال بجودة اًمت اااه.  العامة

 خراء ورقػة اًمت ػاف وشػػنلتا وتاظيمتػا و ػدد ةػػف اتتا تخفيػؼ القيػود اإلداريػة المتعلقػػة بػ -
 و دد لستلتتا  لتشمؿ اناواع المختلفة مف انستلة.

 النيميػال داشال باؾ دلنتروا  نستلة اًختباراه ب يل يت مف  ػدد نبيػر مػف لسػتلة مب ػل -
 ويتـ اًختيار ماتا وتاظيمتا و ؽ معايير م ددة مسبقا  وبطريقة  لمية. 
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 عملراجا

تقػػػويـ لسػػػتلة اختبػػػاراه الفيزيػػػال لشػػػتادة الثااويػػػة العامػػػة  ػػػ  (. "1999البكررر، مشررراعل.    -
".   رسررالة ماجسررتير(، المملنػػة العربيػػة السػػعودية دراسػػة ت ليليػػة مقاراػػة لم ػػموف انسػػتلة

 السعودية. -جامعة الممك سعود
ممري ومعممرات المرواد (.  "تقرويم ميرارات األسرئمة الصرفية لرد  مع2119أبو زيرد، عبرد البراقي.   -

 . 57 -15(، 151،  مجلة دراساه    المااهج وطرؽ التدريسالتجارية بالتعميم الثانوي"، 

مسػػتوا ت ةػػيؿ طلبػػة الةػػؼ التاسػػع انساسػػ   ػػ  مب ػػل (. 1997، خالررد.  ءأبررو الييجررا -
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك: األردن.اإل يال     ول بعض المتغيراه

(.  "مررد  تحقيررق أسررئمة االمتحانررات النيائيررة فرري 2117، زيرراد وصررباح، عبررد اليررادي.  بركررات -
مجلػػة جامعػػة القػػدس المفتو ػػة جامعررة القرردس المفتوحررة لاىررداف التعميميررة تبعررا، ليرررم بمرروم"، 

 . 155-123(، 9،  لألب ال والدراساه

 تاريخ األردن. ، عمان. منشورات لجنةالتعليـ العال     انردف(. 1998التل، احمد.   -

. دار المعررارف، ت ليػػؿ م ػػموف الد ايػػة  ػػ  الاظريػػة والتطبيػػؽ(. 1975التيررامي، مختررار.  -
 القاىرة.

فري الصرف الرابرع  فيزيراء(. "تقويم األسئمة المتضمنة في كتاب المعمرم لم1999جاسم، صالح.   -
مجلػػة نليػػة الثرانوي العممرري بدولرة الكويررت وكرذلك األىررداف الررواردة برو فرري ضروء أسررس معينررة"، 

 .289-261(، 16 14، جامعة اإلماراه العربية المت دة -التربية
(. تحميل األسئمة التقويمية فري كترب التربيرة اإلسرالمية لمصرفوف الثرامن 2111  الجالد، ماجد. -

(: 1  7، سلسلة العلوـ اإلاسػااية واًجتما يػة -لب ال اليرموؾوالتاسع والعاشر في األردن. 
63-83. 

(. "مسرررتويات قرررراءة الرسررروم التوضررريحية ومرررد  توافرىرررا فررري األسرررئمة 2114د. الحصرررري، أحمررر -
 -15(، 1 7، مجلػػة التربيػػة العلميػػةالمصررورة بكتررب وامتحانررات العمرروم بالمرحمررة اإلعداديررة"، 

71. 

عمرران، دار المسرريرة لمنشررر والتوزيررع  .3ط.تعلػػيـ العلػػوـ للجميػػع(. 2111.  خطايبررة، عبررد اه -
 والطباعة

تةػايؼ لسػػتلة امت ػاف شػتادة الدراسػػة الثااويػة العامػة لمب ػػل ( 1985ود.  الخطيرب، محمر -
.رسرالة ماجسرتير غيرر ان يال  ومقاراتتا بأستلة النتات المدرس  ولستلة المعلميف    انردف

 منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردن.
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تقويميرة ألسرئمة ( .  "دراسرة 2117الخوالدة، ناصر والمشاعمة، مجدي والقضراة، محمرد أمرين.   -
-1997امتحانات شيادة الدراسة الثانوية العامة األردنية في مبحرث العمروم اإلسرالمية لاعروام 

 . 421-395(، 2 21، مجلة جامعة الاجاا لألب الة"، المعرفيفي ضوء المستويات  2115
مرادة  (. "األسئمة المتضمنة في امتحانات شيادة الدراسة الثانوية فري1997الدمرداش، صبري.  -

المػػػاتمر التربػػػوي انوؿ: اتجاهػػػاه التربيػػػة ، تاألحيررراء بدولرررة الكويرررت دراسرررة تحميميرررة تقويميرررة
 .141-97(، 4، سمطنة عمان،  وت دياه المستقبؿ

(. دراسررة تحميميررة تقويميررة لمحتررو  وأسررئمة كترراب العمرروم العامررة المقرررر 1991زيتررون، عررايش.  -
المجلػػة العربيػػة للب ػػول لحكوميررة فرري األردن، تدريسررو لطمبررة الثالررث اإلعرردادي فرري المرردارس ا

 97-73(:1  11. التربوية
"دراسرررة تحميميرررة ألسرررئمة امتحانرررات مرررادتي المنررراى   (.1993.  السرررميم، مرررالك وعمررري، توحيررردة -

مجلة دراساه    المااهج وطرائق التدريس بكمية التربية لمبنات بالرياض ومقترحات تطويرىا"، 
 .113 -75(، 22،  وطرؽ التدريس

الطبيعيرة(  كتراب الجررافيرة فري الرواردة لاسرئمة تقويميرة تحميميرة ( .دراسرة2119سرويدان، خالرد.   -
فري  بمروم تصرنيف وفرق العربيرة السرورية مردارس الجميوريرة فري الثرانوي األول الصف عمى المقرر
 (. 2+ 1العدد    25المجمد  مجلة جامعة دمشؽالمعرفي. المجال

مو ػػو ة  لسسػػه   –ت ليػؿ الم تػػوا  ػ  العلػػوـ اإلاسػااية (. 2114طعيمرة، رشردي أحمررد.  -
 . دار الفكر العربي، القاىرة.استخداماته

.المكتبرة 3، ط مدخؿ دلن القياس التربػوي والافسػ (.  1994عبد السالم، فاروق، وآخرون.   -
 المكية، مكة المكرمة .

ار المسريرة لمنشرر . عمران. دمااهج العلـو الطبيعية وطرؽ تدريستا(. 2111عميان، شراىر.   -
 والتوزيع.

دسػػػالة تعامػػػؿ المدرسػػػيف و القتػػػه بالت ةػػػيؿ الدراسػػػ  وتقػػػدير (. 2114العورتررراني، وفررراء.   -
ماجسرتير غيرر منشرورة . الجامعرة األردنيرة:  ، رسرالةاللاه لدا طلبة الةؼ التاسع     مػاف

 عمان.

لتفكيررر فرري أسررئمة (.  مصرردق، "مسررتويات ميررارات ا2111.  ، ىرراديالكراسررنة، سررميح والطوالبررة -
كترررب التربيرررة االجتماعيرررة والوطنيرررة المعدلرررة وفرررق مالمرررح اقتصررراد المعرفرررة لمصرررفوف األساسرررية 

جامعػػػة اإلمػػػاراه العربيػػػة  -المجلػػػة الدوليػػػة لألب ػػػال التربويػػػةالثالثرررة األولرررى فررري األردن"، 
 .  45-15( 29،  المت دة
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