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Abstract 
 
The title of the study:-  

The analyses of evaluation questions in Mathematical book for the 
elementary stage and in accordance with the konwledge levels in Bloomos 
Taxanomy. 

The objectives of the study : -  
١- Identifying the knowledge levels for the assessment questions in 

Mathematical books for the Fourth  elementary class. 
 

٢- Identifying the knowledge levels for the assessment questions in 
Mathematical books for the fifth elementary class. 
 

٣- Identifying the knowledge levels for the assessment questions in 
Mathematical books for the sixth  elementary class. 

 
In this study, the Researcher used analytical — descriptive method and analysis card as a 

tool for this study. The controlling topic of this study ( and its ١٢ samples) is the assessment 
questions in mathematics books in the upper grades .The statistical methods that have been 
used in this study are Recurrences (repetitions&percentage),  
 
The study led to the following results:  
١-The number of assessment questions in mathematics books for elementary fourth grade is 

(٨٧)showing the rates of the followings : remembrance (٢٢.٩٩%), understanding 
(٢٧.٥٩%) , application (٢٩.٨٩%) and analysis (١٦.٠٩%), Structure (١.١٥%) and 
evaluation (٢.٢٩%). 

  
٢- The number of assessment questions in mathematics books for elementary Fifth grade is 

(٧٨)showing the rates of the followings : remembrance (٦.٤١%), understanding (٤٧.٤٢%) 
, application (٣٢.٠٥%) and analysis (٦.٤١ %), Structure (٣.٨٥%) and evaluation (٣.٨٥%)  

 
٣- The number of assessment questions in mathematics books for elementary Sixth grade is 

(٩٢)showing the rates of the followings : Remembrance (١١.٩٦%), understanding 
(٣٩.١٣%) , Application (٤٠.٢١%) and analysis (٤.٣٥%), Structure (٤.٣٥%) and evaluation 
(٠ %).  

Vital recommendations:  
١- Putting or phrasing assessment questions should include the upper knowledge levels 

(Analysis — Structure — evaluation) and shouldn’t be restricted for the lower 
knowledge levels (remembrance- understanding— application).  

٢-  Assessment questions should have all the knowledge levels of Plum with equal rates 
; in other words ,they shouldn’t focus on a particular area over other areas.  

٣- Teacher’s book should be provided with guides or explaining appendixes for the 
knowledge areas in order to help him to understand and realize these areas or 
disciplines  

The researcher suggests 
١-A study similar to the mathematics books in the lower grades.  



 

٢-A similar study on mathematics books primary and secondary stage.  
٣-A study shows to which extent teachers understand and master the knowledge levels  

of Plum. 
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  ،أما بعد........ حممد بن عبد اهللا لصالة والسالم على نبيا وا طيباً كثرياً محداًاحلمد هللا 

جناز دراسيت مبرحلة املاجستري وإ إمتامبالكثري من النعم اليت ال حتصى ومنها على  من هللا الذي دفإنين امح
  .هذه الرسالة

عدنان بن حممد وزان وعميد . كل من مدير اجلامعة دأتقدم جبزيل الشكر وعظيم التقدير إىل كما 

ممثلني  ناهج وطرق التدريس جبامعة أم القرىقسم املمجيع أعضاء ري بن أمحد الكاظمي وزه. كلية التربية د

  .وتقدميهم اخلربات واملشورة للجميع حتضامال، برئيس القسم الدكتور صاحل بن حممد السيف

مسري بن نور الدين  رلدكتولكما يسعدين ويشرفين أن أتقدم بامسي آيات الشكر وعظيم االمتنان 

، وأعبائه أعمالهرغم كثرة  يف تقدمي املساعدة واملشورة الذي مل يألو جهداًاملشرف على هذه الدراسة  فلمبان

  .بعلمهبه وهوده وييسر لـه اخلري ونفع ج ه ويفبارك اهللا في ،ومل يبخل على بوقته وخربته وكرمي خلقه

ا الفضل يف إخراج حتكيم اخلطة على التوجيهات اليت قدموها واليت كان هلأعضاء جلنة  شكروأ 

فلهم  صاحل بن حممد السيف، والدكتور اهللا سند يوسف بن عبد الدكتور كل من وهم ،اخلطة بشكل جيد

  . مين خالص الشكر والعرفان

ما ذة الذين تكرموا بتحكيم بطاقة التحليل           وكما أتوجه بالشكر والتقدير إىل كافة األسات

ا به الباحث من مشورة صادقة سامهت يف إخراج األداة بشكلها أمدو قدموه من مالحظات علمية ومبا

  .النهائي

                  الدكتورعباس بن حسن غندوره، و الدكتور لكل منوال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل  

 قدماه من مالحظات وتوجيهات صادقة أضفت رونقاً وعلى ما، قبوهلما مناقشة الرسالةلسامل بن أمحد خليل 

  .زاءاجلفجزاهم اهللا عنا خري ، يصل ا إىل مستوى الرسائل العلميةعلمياً على الرسالة 

 إخراج الرسالةيف من قدم يل النصح واملشورة واإلرشاد أتقدم جبزيل شكري وتقديري جلميع  وأخرياً

  .بالصورة احلالية

  .مد وعلى آله وصحبه امجعنيوصلى اهللا وسلم على نبينا حم، مد هللا رب العاملنيحلوآخر دعوانا أن ا
  الباحث                                                                                                                                                                                          
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 :الفصل األول 



 

  :املقدمة
  

عم علينا باإلسالم وحثنا على طلب العلـم  أنحلمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي ا  
ِذينَ      {يف كتابه الكرمي  إىلواالستزادة به قال اهللا تع ْنُكْم َوالَّ وا ِم ِذيَن َآَمُن ُه الَّ ِع اللَّ وا   َيْرَف ُأوُت

  .١١يةاال، ادلةا}َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيٌر اْلِعْلَم
حممد بن عبد اهللا نيب هذه األمة وقائدها وسـراجها  ، والصالة والسالم على النيب املصطفى

  تعلم وحثنا عليهماا للعلم والأنالذي دع، املنري

وال تكمن أمهية ، ى بشىت جماالا املختلفةترتبط مادة الرياضيات ببعض فروع املعرفة األخر
ا يف كوا أداة مهمة لتنظيم أفكـار  إمنو، تها بغريها من فروع املعرفة فحسبالرياضيات يف عالق

  .الفرد وفهم احمليط الذي يعيش فيه

الرياضيات باختالف اهتمامه وحاجته ومدى تطبيقه واستخدامه  إىلوختتلف نظرة الفرد 
  .ملهاته وجمال عهلذه املادة يف حي

العامة لتـدريس الرياضـيات باملرحلـة     األهداف أنب) ٢٣٠ص، ١٩٩٨(ويذكراملقوشي
هـ  ١٤١٨/١٤١٩االبتدائية كما وافقت عليها األسرة الوطنية للرياضيات خالل العام الدراسي 

  :تنحصر يف 
  . استيعاب مفاهيم األعداد الكلية والكسور والعمليات عليها  .١
  . سابية لألعداد الكلية والكسور اكتساب املهارات احل .٢
  . التعرف على املفاهيم اهلندسية يف الفراغ واملستوى  .٣
  . لبعض األشكال اهلندسية) احمليط ـ املساحة ـ احلجم ( اكتساب مهارة حساب  .٤
  . اكتساب مهارة القياس والرسم باستخدام األدوات اهلندسية  .٥
  . فيما بينها  التعرف على وحدات القياس واكتساب مهارة التحويل .٦
  . ات وجتميعها ومتثيلها وتفسريها انقراءة البي .٧
  . التعرف على مفاهيم النسبة والتناسب واملعدل وتطبيقاا  .٨
  . تقدير وتقريب نواتج العمليات احلسابية  .٩
  .استخدام الرياضيات يف حل مسائل لفظية  .١٠



 

 تربوياً د اململكة تطويراًويف مجيع مراحل التعليم باململكة العربية السعودية بشكل عام؛ تشه
ومل تكن مناهج الرياضيات مبنأى عن هذا التطوير ؛ إذ أصاب مجيـع عناصـر   ، ملحوظاً شامالً

وأساليب التقومي ليواكب هذا املنـهج  ، وطرق التدريس ، واحملتوى ،  األهدافاملنهج من حيث 
  .علوماتية الراهنةويستوعب الثورة املعرفية وامل ،احلديثة واملستقبلية املهم التطورات

وي كتب رياضيات املرحلة االبتدائية على جمموعة من الدروس املترابطـة فيمـا   تحتو  
ومن بينها دروس ،يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة املادة وخصائصها منطقياً واملتسلسلة تسلسالً، بينها

الواردة يف اية " ٢"يةالتقومي األسئلةو، الواردة يف منتصف الكتاب املدرسي "١"التقوميية األسئلة
  ).الكتاب(املقرر

حتقـق التالميـذ لألهـداف    التقوميية باعتبارها حمكا لقياس مـدى   األسئلةألمهية  ونظراً
 ميكن أن تتلخصالدراسة  وعليه فأن مشكلة الواردة يف كتب الرياضيات؛ واكتسام للخربات 

  ".بتدائية وفق املستويات املعرفية لبلومالتقوميية يف كتب رياضيات املرحلة اال األسئلةحتليل " :يف

  

  

 :حتديد املشكلة

التربية والتعليم على اختالف وظائفهم وختصصام يف  أنيشترك مجيع العاملني يف ميد  
ا سـليم  حتقيق هدف واحد وهو يئة كافة الظروف املالئمة للتلميذ لكي ينمو منـواً  إىلالسعي 
مليوله وقدراتـه واسـتعداداته    ية والنفسية واالجتماعية تبعاًمن النواحي العقلية واجلسم متكامالً

  .)٧ص، هـ١٤١٥، السلومي( ينفع نفسه وخيدم أهله ووطنه ويصبح مواطناً

كـل   أنحيث  كبرياً املقررات الدراسية اهتماماًتصميم وبناء الوزارة ب تماهتملذلك   
ة ملا حتتويه هذه املقررات مـن  م وضعه بعد دراسة ومتعن ومبا خيدم أهداف الدولمقرر دراسي ت

  .أهداف تسعى املدرسة لتحقيقها

 األسـئلة "دروس  يالحظ وجـود كتب رياضيات املرحلة االبتدائية  باإلطالع علىو  



 

يف اية  الواردة"  ٢التقوميية  األسئلة" و      ، الواردة يف منتصف الكتاب املدرسي"  ١التقوميية 
واكتسام للخربات ، أجل حتقيق التالميذ لألهداف التعليميةوأن هذه األسئلة وضعت من  املقرر؛
لذلك أراد الباحث من خالل هذه الدراسة . وإتقام للمستويات املعرفية الواردة فيها ، التعليمية

ومدى توافرها بنسب منطقية، ، التعرف على املستويات املعرفية لبلوم الواردة يف األسئلة التقوميية
وإمهال املستويات ، )تطبيق –فهم  –تذكر ( يز على املستويات املعرفية الدنيا حبيث ال يتم الترك

  .)تقومي –تركيب  –حتليل (املعرفية العليا 

  
  -:وميكن دراسة هذه املشكلة من خالل االجابة عن السؤال الرئيسي التايل

 يف كتب رياضيات التقوميية األسئلةيف  الواردة املعرفية لبلوماملستويات ما   
  ؟لمرحلة االبتدائيةلصفوف العليا لا

  -:الفرعية التالية األسئلةويتفرع من هذا السؤال 
لكتاب الرياضيات للصف الرابـع   التقوميية األسئلة يفالواردة  املعرفية لبلوم املستويات ما  - ١

 .؟ابتدائي
خلامس لكتاب الرياضيات للصف ا التقوميية األسئلة يف الواردة  املعرفية لبلوماملستويات ما  - ٢

 .؟ابتدائي
لكتاب الرياضيات للصف السادس  التقوميية األسئلة يف الواردة  املعرفية لبلوماملستويات ما  - ٣

 .؟ابتدائي
 

 :أهداف الدراسة

  :دف هذه الدراسة إىل
التقومييـة لكتـاب الرياضـيات للصـف الرابـع       األسئلة حتديد املستويات املعرفية يف -١

  .ابتدائي
  .التقوميية لكتاب الرياضيات للصف اخلامس ابتدائي األسئلة ملعرفية يفحتديد املستويات ا -٢
  .التقوميية لكتاب الرياضيات للصف السادس ابتدائي األسئلة حتديد املستويات املعرفية يف -٣
  



 

 :الدراسة أمهية

  :تكمن أمهية هذه الدراسة وما تم التوصل اليه من نتائج إىل مايلي  
وأسئلة تدفع ، ف األسئلة إىل أسئلة ختترب وتؤكد املعلومات مساعدة املعلمني على تصني -

  .التالميذ على التفكري وخلق احلقائق والتوصل إليها
وأن مييزوا بني أنواع األسئلة ، تفيد املعلمني يف اتقأن مهارة وصياغة األسئلة وتوجيهها -

 .املختلفة ومستويات وأهداف كل منها
 .ام أسئلة تنمي مهارات التفكري العليا لدى التالميذتفيد هذه الدراسة املعلمني يف استخد -

 .إثراء لعملية البحث العلمي وقد تسهم يف دراسات وحبوث أخرى هذه الدراسة عدت -
  

  

        :مصطلحات الدراسة

  :التحليل
يشري إىل قدرة املتعلم على حتليل مـادة  " التحليل بأنه) ١٣ص،  ١٩٨٧(يعرف أبو عالم
زئية مبا يساعد على فهم تنظيمها البنائي ويشمل ذلك حتليل العالقات بني التعليم إىل مكوناا اجل

  ".األجزاء والعناصر
  

جتزئة الرسـالة إىل عناصـرها ومكوناـا    " بأنه) ١٢٩ص،م٢٠٠٠(ويعرفه الدوسري     
  ". األساسية حبيث تتضح العالقات البنائية أو اهلرمية فيما بينها

      
 التقوميية يف كتـب رياضـيات   األسئلةتصنيف بأنه  :جرائياًإ التحليل يعرف الباحثو

  .بلوم فيات املعرفية حسب تصنيواملرحلة االبتدائية وفقا للمستب الصفوف العليا
  

  



 

  :األسئلة التقوميية
األسئلة التقوميية بأا تلك األسئلة الواردة يف ايـة  )  ٧٢ص، م٢٠٠٣(يعرف محادين 

  .كل درس من دروس الكتاب
  

أو االختبارات اليت دف بشىت  األسئلةهي "بأا )  ٢٠٤ص، هـ١٤٢٧(ويعرفها جان 
م للمعلومـات  أملعرفة مدى اتق، أو لوضعهم احلايل، از الطلبة لعمل سابق أجنتقومي  إىلأشكاهلا 

واخلربات واملعارف واملهارات اليت مروا ا أو تعلموها يف فترة حمددة من خالل دراستهم ملقـرر  
  "ني معني أو منهج مع

  
األسئلة الـواردة يف منتصـف كتـب     اأب :جرائياًاألسئلة التقوميية إ الباحث رفيعو

واألسئلة الـواردة يف ايـة كتـب    ،"١األسئلة التقوميية "رياضيات املرحلة االبتدائية وتسمى 
  ".٢األسئلة التقوميية " رياضيات املرحلة االبتدائية وتسمى 

  
  

  :املستويات املعرفية لبلوم
سـت  " املستويات املعرفية لبلـوم بأـا هـي   ) ٤٢ص، م١٩٩٥(حيىي واملنويف  يعرف

مستويات فرعية ومميزة ومرتبة بشكل هرمي تتابعي تبدأ من البسيط إىل األكثر تعقيـدا وكـل   
وهكذا فأن اتقأن العمليات البسيطة أمر ضروري التقأن ، مستوى حيتوي على املستوى الذي قبله

  ".تعقيدا العمليات العقلية األكثر
  

بأن املستويات املعرفية لبلوم هي املستويات اليت تتدرج ) ٦٨ص، م٢٠٠١(يذكر سامل و    

أي أن السـلوكيات  ، )تقومي(إىل العمليات العقلية املتقدمة) تعرف(من العمليات العقلية البسيطة 
  .تنتقل من أبسط أنواعها وهو التعرف إىل السلوكيات األكثر تعقيدا وهو التقومي

  



 

تصنيف بلـوم لألهـداف    ا هيأب: جرائياًاملستويات املعرفية لبوم إعرف الباحث يو
 –فهم  –تذكر ( التربوية يف اال املعريف يف صورة ترتيب هرمي يبدأ من البسيط إىل املعقد وهي

  ).تقومي –تركيب  –حتليل  –تطبيق 

  :حدود البحث

ة يف كتب رياضيات الصـفوف  التقوميي األسئلةب هذه الدراسة يف حتليل انتتحدد جو
هــ  ١٤٢٨/ ١٤٢٧العليا للمرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية للعام الدراسـي  

  .التقوميية وفق تصنيف بلوم األسئلةلتحديد املستويات املعرفية يف هذه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  
  

  :أدبيات الدراسة  •
  

  .اإلطار النظري* 
أهداف املرحلة اإلبتدائيـة يف اململكـة العربيـة     

 .السعودية
  .لتربوية وتصنيف بلوما ألهدافا 
أهداف تدريس الرياضيات يف اململكـة العربيـة    

  .السعودية
  .قوميالت 

            

 .الـدراسات السابقة* 

  

 :الثاينالفصل 



 

  ـ :ة العربية السعودية أهداف املرحلة االبتدائية يف اململك
هــ أهـداف   ١٣٩٠حددت سياسة التعليم الصادرة من اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 

 ١٠٠م ، ص٢٠٠٤ ( احلامد وزمـالؤه  املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية كما يذكر
  : فيما يلي )١٠١ـ 
تربية إسالمية متكاملة يف خلقـه  تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفس الطفل ورعايته ب - ١

  . أمة اإلسالم  إىلتمائه ناوجسمه وعقله ونفسه و
  . تدريبه على إقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائل  - ٢
  .تنمية املهارات األساسية املختلفة وخاصة املهارة اللغوية واملهارة العددية واملهارات احلركية  - ٣
  . ت يف خمتلف املوضوعات تزويده بالقدر املناسب من املعلوما - ٤
تعريفه بنعم اهللا عليه ويف بيئته االجتماعية واجلغرافية، ليحسن استخدام النعم وينفـع نفسـه    - ٥

   .وبيئته
  . تربية ذوقه البديعي وتعهد نشاطه االبتكاري ، وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه  - ٦
سنه وخصائص املرحلة تنمية وعيه ليدرك ما عليه من واجبات، وماله من حقوق ، يف حدود  - ٧

  .اليت مير ا وغرس حبه لوطنه واإلخالص لوالة أمره
توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصاحل وتدريبه على االستفادة من وقت  - ٨

 . فراغه
 .إعداده ملا يلي هذه الرحلة من مراحل حياته  - ٩

  
  :   التربوية  األهداف
وهي املنطلق والغاية يف ، بناء أو تقومي أو تطوير أي منهج هي حجر الزاوية يف األهداف

ا املعيار الذي يتم أكما ، ا حتدد ما يراد تعليمه وتوضح كيف يتم تعليمهالعملية التعليمية ؛ أل
ـ ١٤٢٧،  انج(املوضوعة من عدمه  األهدافساسه تقومي النتائج ملعرفة مدى بلوغ أعلى  . هـ
  .)٥٣ص

آمال األمة اليت صاغتها ، ومرآة صادقة تعكس طموحاا وأمنياا  ا خري معرب عنأكما 
  ). ٩م، ص١٩٩٦مرزوق ، ( 



 

  

  ـ:التربوية  األهدافمفهوم 

، م ١٩٨١( جماور وزميله التربوية فقد عرف األهدافتناول العديد من التربويني تعريف 
  ."املدرسيةاهلدف التربوي هو الغاية اليت تنشد الوصول اليها احلياة "  أنب )٢١ص

مبثابة املعايري اليت يف ضوئها ختتار املواد وتنظم " ا أب) ١٣م ، ص١٩٨٢( تايلور وعرفها
          . "ات وغريها من أساليب التقومي ناحمتوياا ، وتعد أساليب التدريس ، واالختبارات واالمتح

التربويـة   األهدافنقصد ب" بقوهلم ) ٤٨، ص١،جم١٩٨٥ ( عرفها بلوم وزمالؤه  مافي
حتدث تغيرياً يف الطلبة بعد العملية التربوية ، أي الطـرق   أنالصياغة الواضحة للطرق اليت يتوقع 

  ."هلم تغيري يف تفكريهم ومشاعرهم وأعما إىلاليت ستؤدي 
  
نقطة البدية لعمليات املنـهج الدراسـي   " هو) ١٥٩ص، م ١٩٩٠( اينويف تعريف اللق 

  ". تخطيطية أو ما يتصل بالناحية التنفيذيةسواء ما يتصل منها بالناحية ال
  

اهلـدف   إن" التربوية حيث يقـول  األهداف) ٨٦ص،م ١٩٩٤( يف حني يعرف الدريج
سلوك مرغوب فيه يتحقق لدى املتعلم نتيجة نشاط يزاوله كل من املدرس واملتعلمني وهو سلوك 

  "  يكون موضع مالحظة وقياس وتقومي نقابل أل
  

ناتج تدريسي ينبغـي  " هأناهلدف التربوي ب ) ٢٥ص، م ١٩٩٥(   حيىي واملنويفويعرفه 
  "حتقيقه او احلصول عليه بعد فترة دراسية معينة

  
ب املوقـف  أنا أكثر جوأويرى الباحث من خالل التعريفات السابقة لألهداف التربوية 

 األهـداف منها  التعليمي أمهية واألساس لبناء املنهج املدرسي ، فهي الدليل لواضع املنهج ليشتق
التعليمية،والطرق املناسبة اليت يقدم  األهدافالتعليمية، ومن مث احملتوى الذي يساعده على حتقيق  

ا احملتوى ، والوسائل املعينة اليت تسهم يف حتقيق التغري املرغوب إحداثـه يف سـلوك التالميـذ    
ـ   األهـداف حتقيـق   إىلؤدي ومشاعرهم، وأفكارهم نتيجة تفاعلهم مع املواقف التعليمية، مما ي

  .املتوقعة منهم



 

    

  ـ: التربوية األهدافأمهية حتديد 

التربويـة    لالهداف التعليميـة أمهيـة كـربى يف العمليـة     أنيتفق معظم املربني على   
ـ كـر  حيـث ذ ، فوائـد كـبرية   إىلحتديدها يـؤدي   نومن هنا تربز أمهية حتديدها أل ان                ج

  :التربوية يف ما يلي األهدافائد حتديد فو) ٩٥-٩٣ص،هـ١٤٢٧( 

حتديد اخلربات التربوية اليت سيتم  إىلالتربوية هي النرباس الذي يرشد املختصني  األهداف أن - ١
  .سب الطرق والوسائل واالجراءات اليت تسهل عملية تعليم هذه اخلرباتأنتعلمها واختيار 

سيسهل عملية ختطيط الدرس واختيار ه إناخلاصة للدرس ف األهدافاذا استطاع املعلم حتديد  - ٢
شطة والفعاليات اليت نووسائل معينة وكذلك حتديد األ، ما حيتاجه من طرق واساليب تعليميه

 إىلالطلبة مما يـؤدي   انذهأ إىلنقل احملتوى الدراسي  إىلواليت تؤدي ، يقوم ا هو والطلبة 
 .األهدافبلوغ تلك 

لم مدى جناحه يف عمله عن طريق مالحظة مدى التقدم هي املراة اليت يرى فيها املع األهداف - ٣
 .املوضوعة اليت قام بتحديدها األهدافالذي أحرزه الطلبة حنو بلوغ 

 .بلوغها عند كل من املعلم واملتعلم إىليشحذ اهلمم وحيفز الرغبة  األهدافحتديد  أن - ٤
 .املهارية افاألهدية وأنالوجد األهدافاملعرفية بدقة ميكن ربطها ب األهدافحتديد  أن - ٥
 .هلا فائدة اخرى خاصة للمتعلمني فهي توفر هلم الوقت واجلهد األهدافعملية حتديد  أن - ٦

  : التربوية مبا يلي  األهدافأمهية حتديد )  ٩٥-٩٣م ، ص١٩٩٦( ناوقد خلص سرح  
  .التربوية على وضوح الغاية وتوجيه اجلهود  األهدافتساعد -١
  . على تنسيق اجلهود األهدافتساعد  -٢
  .على اختيار احملتوى والطرق والوسائل املناسبة  األهدافتساعد  -٣
  .على تقومي املنهج ، بل العملية التربوية بأسرها  األهدافتساعد  -٤
   .التربوية على اإلمداد باحلافز  األهدافتساعد -٥

  :حتديد األهداف التربوية يساعد يف أن) ٢٦ـ ٢١م ، ص١٩٨٨ (اخلطيب ذكرفيما 
  .خلطط التعليمية رسم ا-١
  .تظافر اجلهود وتنسيقها  -٢
  .اختيار اخلربات التعليمية املناسبة  -٣



 

  .شطة التعليمية املناسبة ناختيار األ -٤
  .اختيار استراتيجيات وأساليب التدريس املناسبة  -٥
  .التقومي السليم  -٦

  :بوية يف التايلالتر األهدافأمهية حتديد  )٢٦ـ ٢٥ص،م ١٩٩٥(حيىي واملنويف يف حني حدد
  .اختيار اخلربات التربوية للمنهج املدريسي-١
  .والالصفية واليت هي جزء من املنهج املدرس ةشطة التربوية الصفينحتدد األ-٢
  .حتدد أساليب التدريس املالئمة-٣
  .حتدد أساليب التقومي وادواته املناسبة-٤
  .حتقيق تعلم أفضل إىلتؤدي -٥
  فريد التعليمتساعد يف ت-٦

  :التربوية يف النقاط التالية األهدافأمهية حتديد ) ٨٩ـ ٨٨ص، م١٩٩٤(  وقد أورد الدريج
  .ات التدريسانسجام بني كينتسهيل الربجمة وخلق األ-١
  .تسهيل التواصل -٢
  . ضبط عملية التقومي -٣

  ـ :التربوية  األهدافاشتقاق مصادر 

ساسية التربوية هي الروافد األدر األهداف مصا أن )٢٦ص، م١٩٩٥(حيىي واملنويف  يذكر
تعكس فلسفة اتمـع   أنهذه املصادر والروافد ميكن  أنكما ، اليت ننشدها األهدافاليت متدنا ب

  . تطلعات الفرد وحاجاته إىلباالضافة ، وتطلعاته واماله وحاجاته
  

كمن يف أن مصادر اشتقاق األهداف التربوية ت) ٥٩ـ١٦م ،  ص١٩٨٢( إذ يرى تايلور
  :يلالتا

          .ـ دراسة املتعلمني  ١
  ) .اتمعطبيعة (ـ دراسة احلياة املعاصرة خارج املدرسة  ٢
  . اقتراحات املتخصصني يف املادة الدراسية ـ  ٣
  .استخدام الفلسفة التربوية - ٤



 

  .ـ استخدام سيكولوجية التعلم  ٥
  
على بوية األهداف التر مصادر اشتقاقفيقتصر يف  )٣٧ـ  ٢٧ص، م١٩٩١( سعادة أما

  . املصادر الثالثة األوىل اليت أوردها تايلور
            

التربوية  األهدافمصادر اشتقاق  أن) ١٠٨ـ  ١٠٧ص ، هـ ١٤٢٧ ( انجفيما يذكر 
  ـ:تتحدد يف ما يلي

  .ـ العقيدة االسالمية جبميع مصادرها١           
  .ـ فلسفة اتمع وأهدافه٢           
  .الثقايف للمجتمع ـ التراث٣           
  .ـ طبيعة االفراد٤           
  .ـ طبيعة املادة الدراسية٥           
  .ـ التطور العلمي والتكنولوجي٦           
  .ـاالجتاهات التربوية املعاصرة٧           

 العامة للتربية والتعليم يف اململكة العربية السعودية  كما ذكرها األهدافيف حني حددت مصادر 
  : مبا يلي  )٩٣ـ٨٩م ، ص١٩٩٥( احلقيل
  . العقيدة اإلسالمية  - ١
  . األوضاع االجتماعية واالقتصادية ومطالب التنمية يف اململكة العربية السعودية - ٢
  . اجتاهات العصر ومقتضياته وخصائصه  - ٣
    .حاجات املواطن السعودي ومطالب منوه  - ٤

تفاق التربويني على ثالثة مصادر ا األهدافستعراض السابق ملصادر اشتقاق ويالحظ من اإل
النظرة الـيت   -سفة التربوية السائدة يف اتمعالفل –طبيعة املتعلم  –طبيعة اتمع : رئيسة هي 

  .يتبناها املسؤولون عن ختطيط وتنظيم املناهج الدراسية
 األهـداف عتبـار عنـد بنـاء    أخذ هذه املصادر الثالثة بعني اإلويرى الباحث ضرورة 

ــار  الســلوكية ــى اعتب ــتغريات   أنعل ــزة ، وال ــه املمي ــع ومسات ــة اتم دراســة طبيع
االقتصادية،والثقافية،واالجتماعية فيه والعقبات املرتبطة ا ، تربز بوضوح طبيعة هـذا اتمـع،   



 

ولكي ينجح املعلم يف جعل املتعلم يتكيف مع اتمع . وأهم احتياجاته، واملشكالت اليت تواجهه 
يتخذ اتمع مصدراً رئيساً يشـتق منـه    أنه من الضروري نإويليب احتياجاته فالذي يعيش فيه 

دراسة خصـائص املـتعلم ،    أنالسلوكية اليت يسعى لتحقيقها لدى املتعلم ، يف حني  األهداف
اجلسمية والعقلية واللغوية واالجتماعية ، حتدد ما لديه من مهارات وقدرات واستعدادات وميول 

أهداف سلوكية تتمشى مع هـذه القـدرات    حتديد ، ولكي يتمكن املعلم منومتطلبات تربوية 
ه ينبغي عليـه االهتمـام   نإ، فالشامل واملتكامل لشخصية املتعلمحتقيق النمو  إىلوامليول، وتؤدي 

السلوكية ، أما الفلسفة التربوية  األهدافباختاذ خصائص منو املتعلم كمصدر من مصادر اشتقاق 
املشتقة واملنتقاة على أساس القيم واملبادئ  األهدافاختيار جمموعة قليلة من  ا تساعد علىإ، ف

الكـرمي   نآتكون يف جمتمعنا اإلسالمي متفقة مع القر أناملتضمنة يف فلسفة املدرسة واليت جيب 
  . السلوكية األهدافوالسنة النبوية كما يرى الباحث  األخذ بالعلم كمصدر من مصادر اشتقاق 

  ـ : التربوية هدافاألمستويات 

مبستوياا املختلفـة   األهداف إىلمن املفاهيم التربوية اليت تشري  استخدم التربويون عدداً  
الستخدامها من وقت الخر ليـدل   نظراً،اًانه يصعب التمييز بني هذه املفاهيم أحيإنف ومع ذلك.

حمـددة   انيني على معفليس هناك امجاع من قبل التربو. خركل واحد منها على معىن مشابه لآل
مستويني ، والبعض اآلخر يرى  إىلفمنهم من قسمها  ،)٤٥ص، م١٩٩١ (هلذه املفاهيم سعادة 

وفيما يلي عرض هلذه . أربعة مستويات  إىلا تنقسم أهلا ثالثة مستويات ، وفريق ثالث يرى  أن
  : التقسيمات

  
  )٢، ص هـ١٤١٠ (واجلرب  ناالشعو  و) ٣٧١م ، ص١٩٨٢( نامحد حيث يرى
  : مستويني مها  إىلالتربوية تنقسم حسب احلجم  األهداف أن

حيتوي  األهدافأهداف عامة يطلق عليها يف العادة أغراض أو غايات وكل واحدة من هذه -١
  . األصغر أو احملددة  األهدافيف طياته عدداً من 

   .اخلاصة أو التعليمية أو السلوكية  األهداف-٢
والشعوان  )٩٢ص، م١٩٩٨،(وأبو زينة  )٢٧ص، م ١٩٩٥(املنويف فيما يصنف كل من حيىي و

  : ثالثة مستويات كالتايل  إىلالتربوية  األهداف ) ٦٤١هـ، ص١٤١٠(



 

اليت ترمـي  ، وهي النهايات أو النتائج الكربى املقصودة): الغايات( التربوية العامة  األهداف - ١
مثـل بنـاء   ، على شكل عبارات شـاملة   حتقيقها لدى املتعلمني وتكون غالباً إىلعملية التربية 

نستخلص من هذه الغايـات واالجتاهـات    أنوميكن ،  تكوين النفكري العلمي، املواطن الصاحل 
  .فكار السائدة يف اتمعواأل

التربوية للمراحل الدراسية وأهداف تـدريس   األهدافأي ): األغراض( الوسطى  األهداف - ٢
ه متوسط التعميم والتخصيص بني مستوى أنب األهدافمن ويتصف هذا املستوى ، املواد الدراسية

ومن ، وىل من جهة أقل عمومية وجتريا من األ اخلاصة ؛ فهي األهدافالعامة ومستوى  األهداف
( األهـداف اخلاصـة   ية غري حمددة مبا فيه الكفاية حىت تكون يف مستوى الدقة اليت متيز انجهة ث
  ).جرائيةاإل
، اليت تصاغ بعبارات واضحة وحمـددة  األهدافهي تلك ):ائيةجراإل( األهداف السلوكية  - ١

واليت يكتسبها بعـد  ، وعن املهارات القابلة للمالحظة، اد حتقيقهروتعرب عن سلوك التلميذ امل
  ولتكن حصة دراسية، فترة دراسية قصرية

األهداف ) ٥٨ص،هـ١٤٢٧(و جان ) ٤٥ص، م١٩٩١(فيما يصنف كل من سعادة 
  :مستويات هي التربوية إىل أربعة

  ).ية تتعلق بعبادة اهللا عز وجل وتعمري الكونانأهداف رب( أغراض التربية يف االسالم  - ١
العامة بعيدة املدى اليت تطبع التربية يف بلد معني وتصبغها يف صـبغة   األهدافوهي ، املرامي - ٢

ـ آوهي اليت تنبع من اتمع وعقيدته واجتاهاته ومثلـه العليـا وطموحاتـه و   ، معينة ه مال
 .واحتياجاته

 .العامة للمواد التعليمية املختلفة األهداف - ٣
اخلاصة اليت يتبناها املعلم لريى أثرها يف سلوك الطلبة بعد فترة وجيزة من الوقت أو  األهداف - ٤

 .نتهاء من تدريس موضوع معنيبعد اإل
  

  ) ١٧٩ـ١٦٥هـ ، ص١٤٠٩(ا يف جمال الرياضيات فيشري شوق أم  
  : ف تدريس الرياضيات يف ثالثة مستويات هي ه ميكن حتديد أهداأن إىل

  . أهداف عامة تشمل أهداف تدريس الرياضيات مبختلف مراحل التعليم العام  - ١
  . لكل موضوع من موضوعات الرياضيات يف كل صف  اًأهداف خاصة تشمل أهداف - ٢



 

 .لكل درس من دروس الرياضيات  اًأهداف الدرس تشمل أهداف - ٣
 أنعند العديد من التربـويني يـرى الباحـث     األهدافيات ومن االستعراض السابق ملستو  

  : ثالثة مستويات هي  إىلالتربوية تنقسم  األهداف
اليت تكون على درجة كبرية من العمومية واألساس اليت يبىن  األهدافالعامة وهي  األهداف - ١

  . عليها املنهج التعليمي 
العامة وتكـون   األهدافعن  اليت تقل يف درجة عموميتها األهدافاخلاصة وهي  األهداف - ٢

  . أكثر ختصيصاً وختتص بالوحدات الدراسية والدروس اليومية 

الناجتة من الصياغة احملـددة واإلجرائيـة    األهدافوهي ) السلوكية( التعليمية  األهداف -٣
  . لألهداف اخلاصة 

  

  ـ :السلوكية  األهدافمفهوم 
 فقـد عـرف    ل املعنيني بالتربيةلقد ورد العديد من التعاريف لألهداف السلوكية من قب

 أناليت ميكن للمعلـم   األهدافتلك " اأالسلوكية ب األهداف )٣٥ص، م١٩٨١( جماور وزميله
، واضحة كل الوضوح، حيققها يف فصله على مدى قريب من الزمن وتكون حمددة غاية التحديد

  . "ال تتسم بالعمومية أو االتساع
عبـارة أو مجلـة   " ه أناهلدف السلوكي ب) ٣٧٠م، ص١٩٨٢(  نايف حني يعرف محد

تصف نوع السلوك الذي يتحصل عليه التالميذ نتيجة عمليات التعلم والتعليم ، أو هو عبارة أو 
   ."ه التالميذ بعد دراستهم للمنهج مجلة تصف نوع القدرة أو السلوك الذي خيرج ب

اول حيارات اليت العب" ه أنلسلوكي باتعريفه للهدف ) ٦٢م ، ص١٩٩١ (  عادةس ويذكر
   ."  املعلم وتالميذه حتقيقها داخل احلجرة الدراسية

هـي تلـك    "أا األهداف السلوكية  )٧٥ص، هـ١٤٢٧(فيما يعرف جان 
 األهدافويطلق عليه البعض اسم . اليت ميكن قبوهلا كأهداف تعليمية يومية  األهداف

ــةاأل ــدافأو ، دائيـ ــة اإل األهـ ــدافأو ، جرائيـ ــلوكية  األهـ    ،السـ
نوعية خاصـة   إىلجوهرها يشري  إنف، ت التسميةأنك وأياً. القابلة للقياس األهدافأو 



 

ا أهداف ملموسة ظاهرة ميكـن  ميكن مالحظتها ووصفها وقياسها؛ أل األهدافمن 
   .دائهمأرؤيتها يف سلوك املتعلمني و

واضـح  عبارة مصاغة بشكل دقيـق و   اأب إجرائياً السلوكية األهداف ويعرف الباحث  
يـة  نالتصف التغري املتوقع حدوثه يف سلوك املتعلم بعد مروره خبربة تعليمية جديـدة مـع إمك  

  . مالحظتة وقياسه
  
  

  

  ـ :السلوكية  األهدافتصنيف 
التفكري املستمر  إىلالسلوكية ، والتدرج يف مستوياا ،  األهدافأدى التنوع يف جماالت   

ة ، ومن مث تصنيفها وفق نظام معني حيث اهتم عدد السلوكي األهدافمن قبل املربني يف حصر 
ـ (لـ ناالسلوكية ، وقد ك األهدافمن التربويني بقضية تصنيف  ييـه ، اوزبـل ،   نا، ج ربرون

صاحب فكر متميز يف هذا اال وهو ) بنجامني بلوم(إسهامات يف هذا اال ، ويعد ) وجرونلند
وزمالؤه  ناجماالت ومستويات عندما ك إىلالسلوكية  األهدافالذي بدأت لديه فكرة تصنيف 

وا حيضرون ملتقى لرابطة علم النفس األمريكية نايف اجتماع غري رمسي لفاحصي الكليات الذين ك
يف بوسطن ويف هذا االجتماع ظهر االهتمام باإلطار النظري الذي ميكـن اسـتعماله لتسـهيل    

كهذا قادر على فعل الكثري يف تعزيز  إطاراً أناالتصال بني الفاحصني ، وقد شعرت هذه اجلماعة 
ه قد يساعد يف حفز األحبـاث  نإذلك ، ف إىلختبارات ، وإضافة تبادل املواد واألفكار املتعلقة باإل

ات والتربية ، وبعد مناقشة مستفيضة مت االتفـاق  ناات والعالقات بني االمتحنااملرتبطة باالمتح
لنظري يأيت من خالل نظام يصنف أهداف العملية هذا اإلطار ا إىلأفضل السبل للتوصل  أنعلى 

( ا توفر القاعدة لبناء املناهج،واالختبارات ومتثل نقطة البدء لكثري من أحباثنا التربوية التربوية ،أل
  ) . ٢١،ص١م ، ج١٩٨٥بلوم وآخرون ، 

          
  

  



 

  :تصنيف بلوم لألهداف التعليمية
استخداماً وشيوعاً ،  األهدافئه أكثر تصنيفات وزمال) Bloom(تصنيف بلوم  إنميكن القول   

ثالثة جماالت كربى وحتت كل جمال عدد مـن   إىلمبوجب هذا التصنيف  األهدافوقد صنفت 
  : املستويات وهذه ااالت هي 

  ). Cognitive Domain( ويطلق عليه اال العقلي أو اإلدراكي : اال املعريف  - ١
  ). AffectiveDomain(فعايل ناال العاطفي أو األ ويطلق عليه:  ينااال الوجد - ٢
  ) PSYChoMotor Domain) ويطلق عليه اال املهاري أو احلركي: اال النفس حركي  - ٣

تصنيف بلوم يعتمد علـى افتـراض أمهيـة     أن )٥٩م ، ص١٩٩٣ ( وقد أوضح قنديل
ت اليت تطرأ علـى سـلوك   توصيف نواتج التعلم يف صورة سلوكية أو إجرائية ، تعرب عن التغريا

ه ال يفيد  املعلم فقط  يف عمله ، بل يفيد أيضـاً  نإالتلميذ نتيجة مروره خبربة تعليمية ، ومن مث ف
الغـرض   ناختبارات يف حتديد اخلطوط الرئيسة لعملهم ، وقد كواضعي املناهج ، ومصممي اإل

   .لتالميذ الرئيسي لعمل هذا التصنيف قياس وتقومي املخرجات التعليمية لدى ا
  .وفيما يلي يتناول الباحث هذه ااالت الثالثة ومستوياا بشيء من التفصيل      

  

  ) : Cognitive Domain(اال املعريف : أوالً 
وتتضمن بعض السلوك املعني مثل ،اليت تعرب عن املعرفة وفهمها وتذكرها األهدافيشمل   

وكل ما يتعلـق باملعلومـات   ،ق وبناء املفاهيمالتعرف والتذكر وحل املشكالت والتفكري اخلال
كساا للطلبة هي إن أغلب األهداف اليت تسعى املدرسة إل.واحلقائق واملعارف الفكرية وتطبيقاا

ليـه املدرسـة   ئيسي الذي تسعى إاملعرفية تعترب اهلدف الر أن هذه األهدافأي ، من هذا النوع
  ).٩٠ص، هـ١٤٢٧، انج(

 إىلبتقسيم هذا اـال  ، نيفه لألهداف التعليمية يف اال املعريفقام بلوم من خالل تصو
 أنحيث جنـد  . يف ضوء ذلك هرمياً ستة مستويات متفاوتة يف سهولتها وصعوبتها مرتبة ترتيباً

خرى كلما اقتربنا من يف حني تزداد صعوبة املستويات األ، قاعدة اهلرم تشكل املستويات السهلة
  . وفيما يلي عرض هلذه املستويات مع ذكر أمثلة عليها  ).١٠٦ص، م١٩٩١، سعادة( قمة اهلرم 

  :  Knowledge) احلفظ أو التذكر(ـ املعرفة ا 



 

استرجاع املادة اليت سبق تعلمها ومتثل املعرفة أدىن مستويات نواتج التعلم وهـي  تشمل   
  .)٤٣ص، م١٩٩٥، حيىي واملنويف(أوىل املستويات املعرفية 
تذكر املعلومـات أو املعـارف أو    أن املعرفة تعين ب) ١٠٩ص، م١٩٩١(ويذكر سعادة 
ويشمل ذلك استرجاع معلومات كثرية تتدرج من احلقـائق  ،  سابقاًاملتعلم  احلقائق اليت تعلمها

  .عميمات والنظريات الكاملةالت إىل، الدقيقة واملفاهيم العديدة
ا بالتعرف عليها ضمن إمه استدعاء للمعلومات أنب) ٩١ص،هـ١٤٢٧(ان جفيما يرى   

شياء بسيطة أن يكون التذكر ألوميكن .ستدعاء من الذاكرةأشياء أخرى مشاه أو عن طريق اإل
وتذكر احلقائق التفصيلية وتـذكر  ، مثل تذكر معلومات حمددة مثل تذكر املصطلحات ودالالا

، ر املكونة لشئ مامكنة والعناصوأمساء االشخاص واأل، ث وتوارخيهاحداانيها واألاملفردات ومع
، نيعموميات والنظريـات والقـوان  على من املعرفة كتذكر الأن يكون التذكر ملستوى أوميكن 

اجلـداول  وتـذكر الفئـات و  ، وتذكر العالقات والعمليات أو معرفة االجتاهات والتسلسالت
يت يتم ـا  لسس واملعايري اونة ال من ااالت ومعرفة األقسام املكوالطوائف والتصنيفات واأل

  .حكام اإلختيار أو اصدار األ
ا التتطلب أأي ، اط من التعلم اليت تقوم على التذكر بصورة رئيسيةمنومتثل املعرفة مجيع األ    

  :سوى استدعاء املعلومات من الذاكرة وتشمل هذه
ومعرفـة  ، لفظية وغري اللفظيـة لوتشمل معرفة الرموز واملدلوالت ا: معرفة اخلصوصيات - ١

  .ماكنل التواريخ واأليام واألشخاص واألائق مثاحلق
يب املميـزة  سالوتشمل هذه معرفة األ: ع اخلصوصياتمعرفة الطرق والوسائل للتعامل م - ٢

 .فكار والظواهر ومتثيلها بالرمز أو اللفظ أو الرسمللتعامل مع األ
اط املنظمة منفكار الرئيسية واخلطط واألوتتضمن معرفة األ: ات والتجريدات معرفة العمومي  -٣

 ).٩٧ـ٩٦ص،م٢٠٠٠،الدوسري( للظواهر
وفيما يلي قائمة من االفعال السلوكية اليت تعرب عن نواتج التعلم يف صورة سلوكية لقياس القدرة 

  :على التذكر
، حيـىي واملنـويف  (يسـترجع  ، يعني ، يصف ، يذكر ، يعرف ، ينسب ، خيتار ، يسمي ، حيدد

  ).٤٣ص، م١٩٩٥
  



 

  :  comprehensionعاب ـ الفهم واالستي٢
ستجابات اليت متثل فهماً للرسالة احلرفية الواردة واع السلوك أو اإلأنأو  األهدافيشمل   

يغـري االتصـال أو    أنفهم من هذا القبيل ميكن للطالب  إىليف اتصال وختاطب ما ، وللوصول 
ة وأكثر معىن بالنسبة صيغة أخرى موازي إىلعقله، أو يف استجاباته املكشوفة  إىلالتخاطب الوارد 
ين التأويـل، وثالثهـا التقـدير    اواع من السلوك االستيعايب أوهلا الترمجة ،والثأنله، وهناك ثالثة 

  .ستقرائي إلا
ويستدل على ذلك ،  كل ماحفظ من معرفةايندراك معإويقصد بالفهم قدرة التلميذ على       

إىل صـورة  لفاظ وكذلك حتويل األ، رىإىل صورة اخمن خالل قدرة املتعلم على حتويل الرموز 
صل قبل عملية فكار بعد ترمجتها مع األالعناصر واأل أي من خالل الترمجة حبيث تتطابق، خرى أ

، أي قدرة التلميذ على الشـرح ، ستدالل على فهم التلميذ من خالل التفسريوميكن اإل.الترمجة 
  ).٧٤ص، م١٩٩٧، نيحس(ب القدرة على الترمجة انوكذلك قدرته على التنبوء جب

ادراك املـادة  إالفهم يعين القـدرة علـى    أنب) ٤٥ـ٤٣ص،م١٩٩٥(حيىي واملنويف  ويذكر
، يف العملية التعليميـة  املتعلمة ويعترب الفهم واالستيعاب من أكثر مستويات اال املعريف شيوعاً

  :ويندرج حتت هذا املستوى ثالث جماالت هي
لغة أخرى  إىلخر أو من لغة إىل شكل آمن شكل ) علوماتامل( وتعين حتويل املادة : الترمجة - ١

 إىلوحتويل العمل املكتوب أو غريه من صورة ،يةاناشكال أو رسوم بي إىلمثل حتويل االرقام 
 .صورة أخرى

والتعـرف علـى   ، ويعين شرح املادة مبا تشمله من أفكار ومفاهيم أو تلخيصـها :التفسري - ٢
 .ويةانفكار الثالرئيسية والتمييز بينها وبني األفكار والتعرف على األ، إدراكهاالعالقات و

توقعات وتنبؤات تعتمد علـى   إىلستنتاج من معطيات معينة أو الوصول ومعناه اإل:التأويل - ٣
 .فهم االجتاهات وغريها

 .ويتضمن هذا املستوى مستوى املعرفة والتذكر  
) حيـىي واملنـويف  (رها على ااالت الثالثة السابقة اليت ذك)٩٤ص،هـ١٤٢٧  (ان جويضيف 
  :مها ينخرآ نيجمال، والتأويل، والتفسري، الترمجة

  .ويعين القدرة على الربط بني االسباب والنتائج: التعليل-٤



 

وذلك بتتبع الصفات املشتركة أو املختلفة بني شيئني أو اكثر مـن ناحيـة   :املقارنة واملوازنة -٥
 .ودة الشكل أو اللون أو العالقات أو املواصفات أو اجل

املطلوب من التلميذ يف هذا املستوى هو القـدرة   أن )١١٣ص،م١٩٩١(ويرى سعادة   
وفهم معناهـا احلقيقـي   ،  املواد التعليمية أو القدرة على استرجاع املعلوماتايندراك معإعلى 

  .ميادين احلياة املختلفة  والتعبري عنها بلغته اخلاصة وتوظيفها أو استخدامها يف الصف أو يف
  :فعال اليت ميكن استخدامها يف هذا املستوى مايلياأل ومن

يعيد ،يستنتج ،حيسب ، يترجم ،بستدل ، يرتب، مييز ، يتنبأ، يفسر، حيول، يعرب، يلخص، يشرح 
  ).٤٥ص، م١٩٩٥، حيىي واملنويف( يعطي أمثلة ، كتابة 

  
  :  Applicationـ التطبيق ٣

  .يف مواقف جديدة حمددة وملموسة ) األفكار اردة(استعمال التجريدات  إىليشري   
التطبيق هو قدرة املتعلم على استخدام ماتعلمه  أن)٤٦ص،م١٩٩٥( ويذكر حيىي واملنويف        

وحل املشكالت ، وكل ماسبق دراسته يف مواقف جديدة، نيانمن مفاهيم وحقائق ومبادئ وقو
ملعرفة والفهما أعلى من مستوى ااملألوفة ويتطلب هذا املستوى الفرعي تفكري.  

دون ، و التطبيق هو قدرة التلميذ على تطبيق التجريدات يف حاالت أو مشكالت جديدة       
حاالت وظروف جديـدة   إىلتقال التعلم انأي . الكيفية اليت يستخدم ا التجريد إىليرشد  أن

قـدم لـه يف   ي أنيستخدم ما تعلمه من جتريدات يف التعامل معها ودون  أنعلى الطالب ، متاما 
  ).٩٨ص،م٢٠٠٠،الدوسري(أثنائها أي نوع من االحياءات أو املساعدة 

يطبق احلقائق  أناملطلوب من املتعلم يف هذا املستوى  أن) ١٢٢ص، م١٩٩١(ويرى سعادة       
واملفاهيم والتعميمات والنظريات والطرق اليت درسها وفهمها يف مواقف تعليمية جديدة سـواء  

  .ية أو يف احلياة اليوميةسداخل احلجرة الدرا
  :فعال اليت ميكن استخدامها يف هذا املستوى مايليومن األ
، حيىي واملنـويف ( يستخدم، خيطط ، يغري ،  ينشئ، جيهز ، حيل ، يرتب ، يربط ، ينتج ، يطبق 
  ).٤٦ص،م١٩٩٥

      
   



 

  :  Analysisـ التحليل ٤
تتبع العالقات بني األجزاء،والطريقة اليت العناصر املكونة هلا ،و إىلحتليل املادة  ويقصد به

  .نظمت ا 
عناصـرها   إىلالتحليل يتضمن جتزئة الرسالة  أن إىل )٩٨ص، م٢٠٠٠(ويشري الدوسري        

كما تشمل القدرة علـى  . ومكوناا االساسية حبيث تتضح العالقات البنائية أو اهلرمية فيما بينها
  .مية املوجودة يف الرسالةبادئ التنظيحتليل العالقات ذاا والعناصر وامل

 هذا املستوى هو القيام بتجزئة يفاملطلوب من املتعلم  أن )١٢٩ص،م١٩٩١(ى سعادة وير     
على فهم بنيتها  مما يساعد،دراك مابينها من عالقات إو، وية أو فرعيةانعناصر ث إىلاملادة التعليمية 

  .وتنظيمها
  

  :هذا املستوى ما يلي ومن األفعال اليت ميكن تستخدم يف
، حيـىي واملنـويف  (يوضح ، يفرق ، حيدد العناصر ، يستنتج ، جيزئ ، يصنف ، مييز ، حيلل     

  )٤٦ص، م١٩٩٥
  : Synthesisـ التركيب ٥

وضع العناصر واألجزاء معاً حبيث تؤلف كالً واحداً ، وهذه عملية تقوم على التعامل هو 
موجـودة مـن قبـل    ها تكون منطاً أو بنية مل تكن جتعل مع العناصر واألجزاء ، وربطها بطريقة

  .بوضوح 
ويتضمن هذا الترتيـب  ،والتركيب يتضمن تركيب األجزاء أو العناصر معا لتؤلف الكل

واعادة التركيب على حنو جيعل من السهل رؤية البنية املكونة لتلك االجزاء أو الـنمط املؤلـف   
   ).٩٩ـ٩٨ص،م٢٠٠٠،الدوسري( بينها

املطلوب من املتعلم يف هذا املستوى هـو وضـع    أن )١٣٥ص، م١٩٩١(ادة ويرى سع
ى العكس وهو عل.أجزاء املادة التعليمية مع بعضها يف قالب أو مضمون جديد من بنات أفكاره 

  .متاما من التحليل
  :تستخدم يف هذا املستوى أنومن األفعال اليت ميكن 

، حيـىي واملنـويف  ( يبتكر ، مع جي، ينظم ، يؤلف ، يقترح ، يصمم ، يكتب موضوعا 
  ).٤٧ص، م١٩٩٥



 

  
  :  Evaluationـ التقومي ٦

ه إصدار أحكام لغرض ما حول قيمة األفكـار واألعمـال واحللـول    أنيعرف التقومي ب
  ) .٢٥٨ـ٢٤، ص ١م ، ج١٩٨٥بلوم وآخرون ، . ( واألساليب وغريها

ئج واألعمـال والطـرق   والتقومي يتضمن احلكم التقييمي على األفكار واألشياء والنتـا 
  ).٩٩ص،م٢٠٠٠، الدوسري( يبىن التقومي على معايري داخلية أو خارجية  أنوميكن ، وغريها

حيكم علـى   أناملطلوب من املتعلم يف هذا املستوى  أن). ١٤١ص، م١٩٩١(ويرى سعادة      
باهلدف مـن  قيمة املواد التعليمية يف ضوء معايري داخلية خاصة بالتنظيم وأخرى خارجية تتعلق 

  .عطى له جاهزة من اآلخرينأو قد ت، وقد حيدد املتعلم بنفسه هذه املعايري ، التقومي
  :تستخدم يف هذا املستوى أنومن األفعال اليت ميكن 

  ).٤٨ص، م١٩٩٥، حيىي واملنويف( حيكم  ، يبدي رأيه، يوزن ، يقيم ، يعلل ، ينقد 
  
  

  :  )The Affective Domain( ينااال الوجد: ياً ناث
فعاالت، أو درجة ناليت تؤكد على نغمة املشاعر أو تضرب على وتر األ األهدافيشمل   

العاطفية بني االهتمام ارد البسيط بظـواهر خمتـارة    األهدافمن التقبل أو الرفض ، وتتفاوت 
،  ٢م،ج١٩٨٥بلـوم وآخـرون،   .(وبني صفات للخلق والضمري معقدة لكنها متناسقة داخلياً

   ). ٣٦ص
مخسة مستويات تتدرج  إىلم هذا اال ١٩٧٤) Krathwohl( وقد قسم كراثول وزمالؤه      

  :التعقيد ـ سيوردها الباحث ـ كما وردت يف نظام تصنيف بلوم وآخرين إىلمن البساطة 
  :  Receiving) تباهناأل(ـ االستقبال ١

تباه نراغباً يف تلقيها واإل املتعلم بوجود ظواهر ومثريات معينة ، أي يصبح شعور إىليشري   
يوجه بشكل مالئم لتعلم مايريد املعلم  أنوهذه هي اخلطوة االوىل واحلامسة اذا اريد للقارئ .هلا 
  ).٢٨٣ص، ٢ج، م١٩٨٥، خرونآبلوم و(يتعلم  أنمنه 

  



 

  :  Respond) اإلجابة( ـ االستجابة ٢
لدى الطالب من الدافعيـة مـا   تباه للظاهرة فناالستجابات اليت تتجاوز جمرد اإل إىلتشري   

ه منتبه بصورة نشطة فعالة أنتباه ،بل ولعل من الصحيح القول نيكفي ليس رد جعله راغباً يف اإل
  ).٢٨٦ص،٢ج،م١٩٨٥، ،خرونبلوم وآ( 
  
  :  Valuing) التقييم(ـ التثمني ٣

، ويعـود  املتعلم يعطي قيمة أو مثن ألي شيء أو ألية ظاهرة أو ألي سلوك أن إىليشري      
كونه  إىله اقرب كثريا أنغري ، حد ما عن تقومي الفرد أو تقديره إىلناتج هذا املفهوم ارد للقيمة 

بلوم (ابة مقياس خاص به للقيمة نتاجا اجتماعيا مت متثله أو تقبله ببطء وأصبح الطالب يستعمله مبث
  ) .٢٨٩ص،٢ج،م ١٩٨٥، خرونوآ
  
  :  Organizationـ التنظيم ٤

متثيل املعلم للقيمة بصورة متتابعة، وحتديد العالقات املتبادلة بينـها وإقامـة أو    إىليشري 
وهذه النظومة أو النظام يقوم تدرجييا ويكون خاضعا للتغـيري مـع   .شاء قيم مسيطرة متغلغلةنإ
تكون التصنيف املالئم لألهداف اليت تصف  أنويقصد من هذه الفئة . دماج كل قيمة جديدةإن

من متطلبات الترابط وجود تصـور مفهـومي    نمستويني أل إىلوتتفرع ،نظام للقيم بدايات بناء
بينمـا يكـون   ، ويكون التصور املفهومي الفرع االول يف عملية التنظيم، للقيمة يسمح بالتنظيم

  ).٢٩٢ص،٢ج،م ١٩٨٥، خرونبلوم وآ(اين تنظيم أو ترتيب نظام للقيم الفرع الث
  

  :  Characterizationـ التمييز ٥
ا يف هرم القيم عند الفرد، حبيث تصبح منظمة يف نوع مـن  ااحتالل القيم ملك إىليشري   

النظام املنسق داخلياً واملسيطر على سلوك الفرد فترة من الزمن تكفي لتكييف سـلوكه ـذه   
  ) .  ٢٩٤، ص ٢م ، ج١٩٨٥بلوم وآخرون ، ( الطريقة 

  
  
  



 

     

  :  )The PSyChomotor Domain(اال النفسحركي : ثالثاً 

العب حدى املهارات الفصلية أو احلركية أو قدر من التإاليت تركز على  األهدافيشمل 
والتوجد أهداف كهذه يف . عضلياً -عصبياً عمال اليت تتطلب تنسيقاًباملواد واألشياء أو بعض األ

ـ أا أويالحظ ، ال يف النادرإدبيات األ رة ة البدنيـة والتجـا  كثر ما تتعلق باخلط والتكلم والتربي
يف  األهـداف ومل يلق تصنيف ).٣٧ـ٣٦ص،٢ج، م١٩٨٥،خرونبلوم وآ(واملساقات التقنية 

ـ  أنامليد ني املعريف والعاطفي ، على الـرغم مـن   ناهتمام الذي لقيه يف امليداحلركي اإل النفسي 
ارات املرتبطـة  هتمام املعلمني باملهاعود ذلك إىل عدم أمهيته ،وقد ي إىل) م١٩٦٥بلوم  ( إشارة 
ويـة  أنأو عدم تركيز التعليم املدرسي على هذه املهارات وخباصـة يف املـرحلتني الث   ناذا امليد
  ) . ٨٦م، ص١٩٨٥نشوايت ، (  .واجلامعية
  

    

  ـ:السلوكية  األهدافأمهية 
اخلربات التعليمية ـ احملتوى ـ    األهداف( عناصر املنهجالسلوكية من أهم  األهدافتعد   

فهي اليت جتسد حتقيق ) التقومي  _الوسائل التعليمية  ـ  األنشطة_  يب وطرق التدريسأسال  _
التلميذ ، بقصد حتقيق قدر ممكن من التوازن بني الفرد والبيئة مبـا   إىلاملستوى املنشود ، وتنقله 

م ١٩٩٢عطية ، (   حيقق منوه ،ومبا حيقق حصوله على متطلبات ومقومات احلياة داخل جمتمعه 
 األهدافالسلوكية على أمهية حتديد   األهدافوقد أكد األدب التربوي يف جمال ) . ٢١٦، ص

التخطيط للتدريس ، وتنفيذه داخل حجرة الدراسة يف التعليمية ، وعلى دورها البارز  يف العملية
أي عملية تعليمية تكتسب املزيد من الداللة والفاعلية إذا هي خططت ونفذت يف "   نوذلك أل
،  نانشـو " (حيققوها أنفهم واضح للعوائد أو النتاجات التعليمية اليت يتوقع من التالميذ ضوء ت
  ) . ١٨م، ص١٩٨٤
السلوكية باهتمام بالغ يف وقتنـا احلاضـر مـن قبـل املـربني       األهدافوقد حظيت   

وجرونلند   Magerوميجر  Taylorتايلور (واملتخصصني باملناهج وطرق التدريس والتقومي مثل 
Gronand السلوكية بقوله  األهدافأمهية  إىل)١٣م ، ص١٩٨٢ ( شري  تايلور حيث ي) وغريهم

ه من الضروري أنف. نبذل جهوداً لتحسينه باستمرار أنخنطط برناجماً تربوياً و أنعلينا  أنإذا ك" 



 

 األهـداف نصل إليها ، حبيث تصبح   أنيكون لدينا بعض اإلدراك لألهداف اليت نريد  أنللغاية 
ابة املعايري اليت يف ضوئها ختتار املواد وتنظم حمتوياا ، وتعد أساليب التـدريب،واالختبارات،  مبث

  ." ات ،وغريها من أساليب التقومي أنواالمتح
التحديد السلوكي لألهداف حيقق اإلسهامات  أن إىل ) ٢٢ت ، ص. د  ( فيما يشري جرونلند 

  :التالية للعملية التعليمية 
  . حتقيقه  إىلاألسس لتوجيه تدريسه وتوضح لآلخرين ما يهدف يوفر للمعلم -١
تقاء احملتوى التعليمي ، وطرق التدريس، والوسـائل  أنيوفر أساساً سليماً يساعد املعلم على -٢

  . التعليمية املناسبة 
  .يوفر أساساً سليماً إلعداد االختبارات واألدوات املناسبة لتقومي حتصيل التالميذ -٣

  
عملية التربية تسـتهدف   أن" يف هذا الصدد )١٣٢م، ص١٩٨٢ ( ام وجابرويذكر هند

 أنحتدد التربية التغريات السلوكية املرغوبـة وحيـث    أنه ينبغي أنوبناء على ذلك ف"تغري الناس 
تبذل العناية واجلهود  أنه ينبغي نإ، وتقوميها حيدد طبيعة املنهج وعملية التعلم ، ف األهدافطبيعة 

   .جمال متسع للتعلم اناط السلوكية لضممنومدى واسع لأل، عريضلتأكيد جمال 
  

  :السلوكية مبا يلي  األهدافأمهية ) سترنك وماكسون(فيما حدد 
  . السلوكية املعلم على حتليل العملية التعليمية وتزيد من متاسكها  األهدافتساعد -١
للمنهج،وأهداف التربيـة   العامة األهدافالسلوكية كدليل أو مرشد لتحقيق  األهدافتعمل -٢

  . بشكل عام 
  . السلوكية املعلم على اختيار احملتوى ،وتنظيمه  األهدافتساعد -٣
  . تمكن من موضوعاً ما نالسلوكية على حتديد املتطلبات السابقة ،ل األهدافتساعد -٤
  . السلوكية على توجيه الطالب  األهدافتساعد -٥
  .  السلوكية على التقومي األهدافتساعد -٦
السلوكية املدرس على االهتمام باملهارات ،واملفاهيم اليت ركز عليهـا أثنـاء    األهدافجترب -٧

  . الدرس 



 

الـيت   األهـداف اليت حيددها املدرس،و األهدافالسلوكية على التوافق بني  األهدافتؤكد -٨
  . حتددها املدرسة 

 إىلاالستمرارية مـن سـنة   ،وعلى التتابع و األهدافالسلوكية على حتقيق  األهدافتؤكد -٩
  . أخرى  إىلأخرى ، ومن وحدة 

، ناالشـعو (السلوكية دون الغموض والتشويش وتدريس مـواد فارغـة    األهدافحتول -١٠
  ) . ٦٥٠ـ٦٤٦هـ ، ص ١٤١٠

السلوكية يف العمليـة   األهدافويتضح من استعراض آراء بعض التربويني أمهية استخدام 
حتديدها يلعب دوراً كبرياً يف عملية التخطيط للتدريس ،  أنسية ، والتعليمية ويف مجيع املواد الدرا

شطة، ووسـائل  أنحيث يتيح للمعلم اختيار عناصر املوقف التعليمي من حمتوى،وطرق تدريس،و
  . تعليمية ،وأساليب تقومي مناسبة 

دراسية السلوكية يف العملية التعليمية يف مجيع املواد ال األهدافلذا يرى الباحث االهتمام ب
وخاصة يف جمال الرياضيات نظراً ملا متثله هذه املادة من صعوبة لدى شرحية كبرية من التالميـذ  

السـلوكية   األهدافمبختلف مراحل التعليم العام باململكة العربية السعودية ، فقد يسهم وضوح 
  .للمعلمني والطالب على تذليلها والتخفيف منها

  

  ـ :كة العربية السعودية أهداف تدريس الرياضيات يف اململ

أهداف تدريس الرياضيات يف التعليم العام باململكة )٣٢٠م، ص١٩٩٨ ( يذكر املقوشي
العربية السعودية كما وافقت عليها األسرة الوطنيـة للرياضـيات خـالل العـام الدراسـي      

  :هـ  على النحو التايل  ١٤١٨/١٤١٩
  . فهم التلميذ للمحيط املادي الذي حوله  - ١
  . هامات الرياضيات يف احلياة معرفة إس - ٢
  . تنمية ميول واجتاهات إجيابية حنو الرياضيات  - ٣
  . شكالتتنمية قدرة التلميذ على استخدام أساليب التفكري الرياضي وتوظيفها يف حل امل - ٤
  ) . ية أنسنالعلوم الطبيعية ، العلوم األ( إدراك وتقدير دور الرياضيات يف تقدم  - ٥
  . اط رياضية أمني من قواعد وعالقات وإدراك مفهوم البناء الرياض - ٦



 

  . اكتساب املهارات من إجراء العمليات الرياضية املختلفة  - ٧
  . تنمية القدرة واالستعداد للتعلم الذايت  - ٨
  . تقدير إسهامات العلماء العرب واملسلمني وغريهم يف تطوير الرياضيات  - ٩
  .يف إجراء بعض التطبيقات الرياضيةاستخدام التقنية احلديثة  -١٠

  ـ :العامة لتدريس الرياضيات باملرحلة االبتدائية  األهداف
العامة لتدريس الرياضيات باملرحلة  األهداف أنب )٣٢٠م ، ص١٩٩٨( يذكر املقوشي 

هــ   ١٨/١٤١٩االبتدائية كما وافقت عليها األسرة الوطنية للرياضيات خالل العام الدراسي 
  :تنحصر يف 

  . كسور والعمليات عليها استيعاب مفاهيم األعداد الكلية وال - ١
  . اكتساب املهارات احلسابية لألعداد الكلية والكسور  - ٢
  . التعرف على املفاهيم اهلندسية يف الفراغ واملستوى  - ٣
  . لبعض األشكال اهلندسية) احمليط ـ املساحة ـ احلجم ( اكتساب مهارة حساب  - ٤
  . اكتساب مهارة القياس والرسم باستخدام األدوات اهلندسية  - ٥
  . عرف على وحدات القياس واكتساب مهارة التحويل فيما بينها الت - ٦
  . ات وجتميعها ومتثيلها وتفسريها أنقراءة البي - ٧
  . التعرف على مفاهيم النسبة والتناسب واملعدل وتطبيقاا  - ٨
  . تقدير وتقريب نواتج العمليات احلسابية  - ٩
  .استخدام الرياضيات يف حل مسائل لفظية  -١٠

أهـداف تـدريس الرياضـبات يف     أن) ٣٥ـ  ٣٤ص، م ١٩٩٥( ويذكر حيىي واملنويف
  :املرحلة االبتدائية يتمثل يف

يتعرف التالميذ على املفاهيم واملعلومات الرياضية اليت تتناسب مع مسـتواهم يف هـذه    أن - ١
  .املرحلة

يكتسب التالميذ بعض املهارات الرياضية مثل اجراء العمليات االساسية على جمموعـة   أن - ٢
 .بيعية والنسبية املوجبةاالعداد الط

 :يكتسب التالميذ بعض اساليب التفكري يف حل املواقف الرياضية واحلياة اليومية مثل أن - ٣



 

  )القياسات -الشراء –البيع ( حل املسائل اللفظية املرتبطة باحلياة  -
 .احلل إىلوضع خطة للوصول  -
  : مثلاينب الوجدانتنمية اجل - ٤
  .دراسة الرياضيات إىلامليل  -
 .ر الرياضيات يف حل املواقف اليوميةتقدير دو -
 .تقدير دور العرب واملسلمسن يف تطوير الرياضيات -
 .تذوق النواحي اجلمالية يف االشكال اهلندسية -
 

أهداف تـدريس الرياضـيات يف املرحلـة     أن) ١٨٦ص، م ١٩٩٤(يف حني يرى الدريج   
  :االبتدائية هي

  .مع الوسط احمليط به تلقني التلميذ رياضيات عملية تتيح له فرص التكيف - ١
 .)ثقافة رياضياتية( اكساب التالميذ معلومات  - ٢
 .)ياتهانمكتنشيط وتنمية استعداداته وإ( أي  خلق املؤهالت لدى التلميذ - ٣
 .تكوين الفكر لدى التلميذ - ٤
 

  

  :حملة عن مقررات رياضيات الصفوف العليا للمرحلة االبتدائية
، كتابـا ) ١٢(ململكة العربية السعودية من تتكون كتب رياضيات املرحلة االبتدائية يف ا

جزأين خصص اجلزء األول منهما للفصل الدراسي األول واجلزء  إىلحيث يقسم الكتاب املقرر 
  .ثاين للفصل الدراسي الاينالث

وقد طرأ تعديل على هذه الكتب يف ضوء خطة التطوير التربوي الـيت تشـهدها وزارة   
املستوى الذي تتحقق من خالله أهـداف التربيـة    إىلج الدراسية التربية والتعليم لالرتقاء باملناه

  .والتعليم وفق سياسية التعليم يف اململكة
كما جاء يف مقدمة كتاب الصـف  ) الصفوف العليا(اضيات ريوقد روعي عند تعديل كتب 

  ":مايلي) هـ١٤٢٧(اخلامس االبتدائي الفصل الدراسي األول 



 

خـر  أحدمها للفصل الدراسي األول واأل جزأين إىلر ستمرار يف تقسيم الكتاب املقراإل •
  .اينللفصل الدراسي الث

كتابة حمتوى كل درس على صفحتني متقابلتني وتنظيمه تنظيما تربويا ومنطقيـا وفـق    •
 .تسلسل وتنفيذ خطوات التدريس

 .األساسية وتنمية املهارات الرياضية استيعاب املفاهيم •
األكثـر   إىلومن البسيط ، شبه احملسوس فارد إىلالتدرج يف عرض املادة من احملسوس  •

 .ومبا يتالءم مع الفئة العمرية للتلميذ تركيباً
 .املناسب هلا وحيث دعت احلاجة لذلك انتقدمي الوسائل املعينة واألشكال يف املك •
 األسـئلة دراج جمموعة من التمارين اية كل وحدة للمراجعة التراكمية وأخرى مـن  إ •

 .تصف الكتاب وايته لتثبيت احلقائق واملهارات وتأكيد استمرارية التعليمالتقوميية يف من
 .تضمني احملتوى جمموعة من األمثلة التوضيحية املدعمة للقاعدة •
جابـات  شطة والتمارين لتنفيذ خطوات احلل وكتابة اإلنترك مساحات فاضية ملعظم األ •

 .اليت يتطلبها كل منها
واملهارات الرياضية خلدمة بعضها لبعضها  اهيموظيف املفمراعاة وظيفية املادة من خالل ت •

 .خر ولتكامل اخلربة األفقية والرأسيةاآل
حبيث تكون عدة موضوعات متتاليـة   األهدافعرض الدروس وفق تسلسل بنائي حمدد  •

 .ومترابطة وحدة رياضية
األمر  وويل-واملعلم -لتمكني املشرف، خر كل جزءآة تقومي الكتاب املقرر انيراد استبإ •

 .٥ص ."من تدوين املالحظات واملرئيات للتعديل والتطوير اهلادف املستمر
  )الصفوف العليا(عات كتب رياضيات وفيما يلي عرض ملوضو

  
  
  
  
  



 

  :موضوعات كتاب رياضيات الصف الرابع االبتدائي للفصل الدراسي األول
رقم 
  الدرس

رقم املوضوع
  الدرس

  املوضوع

ضرب عدد من ثالثة أرقام بعدد  ٢٦ )١(منازل٥األعداد ضمن  ١
  من رقم واحد

ضرب عدد من رقمني بعدد من  ٢٧ )٢(منازل٥األعداد ضمن  ٢
  رقمني

ضرب عدد من ثالثة أرقام بعدد  ٢٨ )١(منازل٦األعداد ضمن  ٣
  من رقمني

  تقدير ضرب األعداد ٢٩ جدول املنازل العشرية  ٤
  مراجعة حقائق القسمة ٣٠ تفصيل األعداد  ٥
  )١(القسمة  ٣١ )١(تقريب األعداد  ٦
  )٢(القسمة  ٣٢ )٢(تقريب األعداد  ٧
  )٣(القسمة  ٣٣ متارين على األعداد  ٨
  )٤(القسمة  ٣٤ مسائل على اجلمع والطرح  ٩
  التحقق من صحة القسمة ٣٥ منازل٦مجع األعداد ضمن  ١٠
  قابلية القسمة ٣٦ منازل٦طرح عددين ضمن  ١١
 ١٠٠و ١٠قابلية القسمة على  ٣٧ صحة الطرحالتحقق من  ١٢

  ١٠٠٠و
  ٥و ٢قابلية القسمة على  ٣٨ تقدير مجع وطرح األعداد  ١٣
  ٣قابلية القسمة على  ٣٩ متارين على اجلمع والطرح  ١٤
  األعداد الزوجية والفردية ٤٠ مراجعة النقطة واملستقيم  ١٥
  تقدير قسمة األعداد ٤١ املستقيمات املتعامدة  ١٦
 متارين على ضرب األعداد وقسمتها ٤٢ مثلث الرسم واملستقيمات املتعامدة  ١٧
  )٢(تقوميية  أسئلة  العمود من نقطة على مستقيم  ١٨
    املسافة بني نقطة ومستقيم  ١٩
    متارين على اهلندسة  ٢٠
    )١(تقومييةأسئلة  
    مراجعة حقائق الضرب  ٢١
    مضاعفات األعداد  ٢٢
    ١٠٠٠و١٠٠و١٠الضرب يف  ٢٣
    الضرب مبضاعفات العشرة  ٢٤



 

  :أينموضوعات كتاب رياضيات الصف الرابع االبتدائي للفصل الدراسي الث
رقم 
  الدرس

رقم املوضوع
  الدرس

  املوضوع

  التوازي والتعامد ٢١ الكسور االعتيادية  ١
  رسم املستقيمات املتوازية ٢٢ تكافؤ الكسور  ٢
  األشكال الرباعية ٢٣ )١(اجياد الكسور املتكافئة  ٣
  املستطيل ٢٤ )٢(اجياد الكسور املتكافئة  ٤
  القطع املتطابقة يف املستطيل ٢٥ تبسيط الكسور  ٥
  )١(املربع  ٢٦ متارين حول الكسور املتكافئة  ٦
  )٢(املربع  ٢٧ )١(مقارنة الكسور االعتيادية  ٧
  متارين على اهلندسة ٢٨ )٢(مقارنة الكسور االعتيادية  ٨
  حميط املستطيل ٢٩ مجع كسرين هلما املقام نفسه  ٩
  حميط املربع ٣٠ مجع كسرين اعتيادين  ١٠
  السنتيمتر واملليمتر ٣١ )١(اجياد املقام املشترك  ١١
  املتر والسم وامللم ٣٢ )٢(اجياد املقام املشترك  ١٢
  املتر والكيلو متر ٣٣ طرح كسرين هلما مقام مشترك  ١٣
  مسائل على وحدات الطول ٣٤ تيادينيطرح كسرين اع  ١٤
  الطن ٣٥ مسائل على مجع وطرح الكسور  ١٥
  مسائل على وحدات الوزن ٣٦ )١(تقومييةأسئلة  
  متارين على وسائل القياس ٣٧ واع الزواياأن  ١٦
  ات التصويريةأنالبي ٣٨ )١(واع املثلثاتأن  ١٧
  ات التصويريةأنشاء البيأن ٣٩ )٢(واع املثلثاتأن  ١٨
  )٢(تقوميية  أسئلة  التوازي  ١٩
    التوازي والتقاطع  ٢٠

  
  
  
  
  
  



 

  
 :موضوعات كتاب الصف اخلامس االبتدائي للفصل الدراسي األول

رقم 
  الدرس

رقم املوضوع
  الدرس

  املوضوع

  مركز تناظر شكل ٢٢ منازل٧األعداد ضمن  ١
  مراجعة الكسور االعتيادية ٢٣ منازل٨األعداد ضمن  ٢
  الصورة الكسرية للعدد الصحيح ٢٤ منازل٩د ضمناألعدا  ٣
  واع الكسور االعتياديةأن ٢٥ تفصيل األعداد  ٤
  األعداد الكسرية ٢٦ متارين على األعداد  ٥
 إىلحتويل الكسور غري احلقيقية  ٢٧ مراجعة ضرب األعداد  ٦

  أعداد كسرية
كسور  إىلحتويل األعداد الكسرية  ٢٨ مراجعة خواص الضرب  ٧

  حقيقيةغري 
  مقارنة األعداد الكسرية ٢٩ استخدام خواص الضرب  ٨
أرقام بعدد من٣ضرب عدد من  ٩

  أرقام ٣
  الكسور املتكافئة ٣٠

  مجع كسرين أو أكثر ٣١ مراجعة قسمة األعداد  ١٠
  طرح كسرين ٣٢ القسمة بدون باق  ١١
  مجع األعداد الكسرية ٣٣ القسمة مع باق  ١٢
  طرح األعداد الكسرية ٣٤ التحقق من صحة القسمة  ١٣
  تطبيقات على األعداد الكسرية ٣٥ تقدير قسمة األعداد  ١٤
متارين ومسائل على مجع األعداد  ٣٦ مسائل على القسمة  ١٥

  الكسرية وطرحها
  )٢(تقوميية  أسئلة  )١(تقومييةأسئلة  
    الدائرة وعناصرها  ١٦
    رسم الدائرة  ١٧
    خصائص أخرى للدائرة  ١٨
    التناظر حول حمور  ١٩
    حماور تناظر شكل  ٢٠
    التناظر حول نقطة  ٢١

  



 

 :أينموضوعات كتاب الصف اخلامس االبتدائي للفصل الدراسي الث
رقم 
  الدرس

رقم املوضوع
  الدرس

  املوضوع

  )٢(تقريب األعداد العشرية  ٢١ ضرب كسر بعدد  ١
  مجع األعداد العشرية ٢٢ ضرب كسرين  ٢
  طرح األعداد العشرية ٢٣ عدد صحيحقسمة كسر على  ٣
مسائل على مجع األعداد العشرية  ٢٤ قسمة عدد صحيح على كسر  ٤

  وطرحها
تقدير مجع وطرح األعداد  ٢٥ قسمة كسرين  ٥

  العشرية
مسائل ومتارين على ضرب  ٦

  الكسور وقسمتها
  املساحة ووحدات قياسها ٢٦

السيتنمتر املربع و العالقة بني  ٢٧ ضرب األعداد الكسرية وقسمتها  ٧
  املتر املربع

العالقة بني املتر املربع والكيلو منر  ٢٨ املنقلة وقياس الزوايا  ٨
  املربع

 مساحة املستطيل ومساحة املربع ٢٩ رسم الزاوية  ٩
  مسائل على املساحة ٣٠ )١(رسم املثلث  ١٠
  اللتر واملليتر ٣١ )٢(رسم املثلث  ١١
  على وحدات السعةمسائل  ٣٢ )٣(رسم املثلث  ١٢
  ات املمثلة باألعمدةأنتفسري البي ٣٣ )١(تقومييةأسئلة  
  )١(ات باألعمدة أنمتثيل البي ٣٤ األعشار واألجزاء من مئة  ١٣
  )٢(ات باألعمدة أنمتثيل البي ٣٥ األجزاء من ألف  ١٤
  )٢(تقوميية  أسئلة  األعداد العشرية  ١٥
    جدول املنازل  ١٦
سور واألعدادمتارين على الك  ١٧

  العشرية
   

    مقارنة الكسور العشرية  ١٨
    مقارنة األعداد العشرية  ١٩
    )١(تقريب األعداد العشرية  ٢٠

 
  



 

  :موضوعات كتاب الصف السادس االبتدائي للفصل الدراسي األول
رقم 
  الدرس

رقــم  املوضوع
  الدرس

  املوضوع

  ضرب عدد عشري يف عدد صحيح ٢١ القوى  ١
  )١(ضرب عددين عشريني  ٢٢ ى القوىمتارين عل  ٢
  )٢(ضرب عددين عشريني  ٢٣ مرتلة١٢األعداد ضمن  ٣
تفصيل األعداد كمجموع مضاعفات  ٤

  قوى العشرة
متارين ومسائل على ضـرب األعـداد    ٢٤

  العشرية
  قسمة عدد عشري على قوى العشرة ٢٥ ٥و٣و٢مراجعة قابلية القسمة على  ٥
عشري على عدد صـحيح   قسمة عدد ٢٦ قواسم عدد  ٦

)١(  
قسمة عدد عشري على عدد صـحيح   ٢٧ اجياد قواسم عدد  ٧

)٢(  
  قسمة عدد عشري على عدد عشري ٢٨ األعداد األولية  ٨
متارين ومسائل على قسـمة األعـداد    ٢٩ )١(عوامله األوليهإىلحتليل عدد  ٩

  العشرية
  األعداد العشرية مراجعة تقريب ٣٠ )٢(عوامليه األوليةإىلحتليل عدد  ١٠
  تقدير ضرب األعداد العشرية وقسمتها ٣١ القاسم املشترك األكرب لعددين  ١١
القاسم املشـترك األكـرب لعـددين  ١٢

  بالتحليل
  جمموع زوايا األشكال الرباعية ٣٢

  املعني ٣٣ تطبيقات على القاسم املشترك األكرب  ١٣
  نيرسم املع ٣٤ مسائل على القاسم املشترك األكرب  ١٤
  )١(متوازي األضالع  ٣٥ املضاعف املشترك األصغر لعددين  ١٥
املضاعف املشترك األصـغر لعـددين  ١٦

  بالتحليل
  )٢(متوازي األضالع  ٣٦

تطبيقات عاى املضـاعف املشـترك  ١٧
  األصغر

  )١(رسم متوازي األضالع  ٣٧

  )٢(رسم متوازي األضالع  ٣٨ مسائل على املضاعف املشترك األصغر  ١٨
  حميط متوازي األضالع ٣٩ )١(تقوميية ئلةأس 

  حميط معني ٤٠ مراجعة الكسور واألعداد العشرية  ١٩
  )٢(تقوميية  أسئلة  ضرب عدد عشري بقوى العشرة  ٢٠

  



 

  :أينموضوعات كتا ب الصف السادس االبتدائي للفصل الدراسي الث
ــم  رق

  الدرس
ــم  املوضوع رق

  الدرس
  املوضوع

  مسائل على احلجوم والسعة ٢٠ مساحة متوازي األضالع  ١
  )١(تقوميية  أسئلة  مساحة املثلث  ٢
 النسبة ٢١ مساحة املعني  ٣
  متارين على النسبة ٢٢ حميط الدائرة  ٤
 املعدل ٢٣ مساحة الدائرة  ٥
مسائل علـى حمـيط الـدائرة  ٦

  ومساحتها
  التناسب ٢٤

  خاصية التناسب ٢٥ متارين ومسائل على املساحات  ٧
  مسائل على النسبة والتناسب ٢٦ شكالجتزئة األ  ٨
  النسبة املئوية ٢٧ )١(املكعب  ٩
  نسبة مئوية إىلحتويل النسبة  ٢٨ )٢(املكعب  ١٠
تطبيقات على النسبة املئويـة   ٢٩ )١(متوازي املستطيالت  ١١

)١(  
تطبيقات على النسبة املئويـة   ٣٠ )٢(متوازي املستطيالت  ١٢

)٢(  
  قات على الربح واخلسارةتطبي ٣١ احلجم وقياسه  ١٣
السنتميتر مكعـب وامللمتـر  ١٤

  املكعب
  مسائل على الزكاة واالرث ٣٢

ـ تفسري البي ٣٣ املتر املكعب  ١٥ ات بالقطاعـات  أن
  الدائرية

ات املمثلة باخلطوط أنتفسري البي ٣٤ وحدات احلجم والسعة  ١٦
  ااملضلعة

ـ تفسري البي ٣٥حجم املكعب ١٧ ات بـاخلطوط  أن
  املضلعة

 ات باخلطوط املضلعةأنمتثيل البي ٣٦ حجم متوازي املستطيالت  ١٨
  )٢(تقوميية  أسئلة  مسائل على احلجوم  ١٩

  



 

ستعراض السابق ملوضوعات كتب رياضيات املرحلة االبتدائية ؛ نرى تواجد ومن خالل اإل
هلذه  أنو األسئلة مما يدل على أمهية هذه، التقوميية يف مجيع املقررات الدراسية بال استثناء األسئلة
  .تسعى لتحقيقها سوف يتم التطرق هلا يف املبحث القادم أهدافاً األسئلة

  
  

  :التقويم التربوي
فهو جزء ال يتجزأ من العمليـة  ، يعترب التقومي التربوي من نسيج العملية التعليمية          

، واملدخالت السلوكية، بويةالتر ان هذه العملية اليت تتكون من األهدافركأحد أ نهأل، التعليمية 
وعناصر هـذه العمليـة تتكامـل مـع بعضـها      ،والتقومي التربوي ، وعمليات التعليم والتعلم

  ).١٣ص، م١٩٩٧، حسني(البعض
ه حيكم على مدى فاعلية العملية التربوية وال تستغين عنه أنذ إ، التقومي يأخذ معىن شامالًو

وكذلك ، ومدى مناسبتها ومدى بلوغ الطلبة هلا هدافاألمن تقومي  بدءاً، ايتها إىلمن بدايتها 
، األهـداف مرورا بالعملية التعليمية ومدى مالءمتها لبلـوغ  ، احملتوى ومدى مالءمته لألهداف

  ).١٥٧ص، هـ١٤٢٧، انج(جراء تقومي هلا  عن إواليت ال تسغين، تهاء بعملية التقومي ذااأنو
  
  

  :مفهوم التقومي
 عبـداملوجود       فقد عـرف للتقومي التربوي  عدة ريفامن التربويني تعتناول العديد          

الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتديد مدى جناح املنـهج يف  " هوبأنه التقومي  )١٥٧ص، م١٩٨١( 
  ." اليت وضع من أجلها األهدافحتقيق 
  

خاللـه  سلوب العلمي الذي يتم من األ"هأنفيعرفه ب )٣ص ،م١٩٨٦ ( أما القرشي         
ستفادة من ذلك يف إلواختيار مدى كفاءة الوسائل املستخدمة وا، تشخيص دقيق للواقع التربوي 

  ".األهداف على وجه أفضلتعديل وتسديد املسار التربوي حنو حتقيق 
  



 

 إىلجراءات العملية الـيت ـدف   جمموعة اإل" هأنب) ٢٩٠ص، م١٩٨٦(ويعرفه بركات 
داف معينة يف ضوء ما أتفق عليه من معايري وما وضع مـن  تقرير ما يبذل من جهود لتحقيق أه

ـ  ، ختطيط مسبق واحلكم على مدى فاعلية هذه اجلهود عوبات يف وما يصادفها من عقبـات وص
  ." األهدافتاجية مبا يساعد على حتقيق هذه نداء ورفع درجة الكفاءة اإلبقصد حتسني األ، التنفيذ
  
احلكم التقييمي علـى األفكـار   " هأنب ميالتقو) ٩٩ص،م٢٠٠٠(فيما يعرف الدوسري    

 يبىن التقومي علـى معـايري داخليـة أو    أنوميكن ، واألشياء والنتائج واألعمال والطرق وغريها
         ".خارجية

عمليات تلخيصـية  " ه أنلتقومي بانلي لستتعريف ) ١٥ص، م٢٠٠٢ (وأورد أبوسل         
ا كبريا كما هو احلال يف اعطـاء التقـديرات   أو وصفية يلعب فيها احلكم على قيمة الشئ دور

  . " للطلبة وترفيعهم
أحـد  ويرى الباحث من خالل التعريفات السابقة للتقومي التربوي أمهية التقومي باعتباره 

وطرائـق  ، واألنشـطة ،والوسـائل التعليميـة   ، واحملتوى، األهداف ( الستةاملنهج اهم عناصر 
الطلبة لألشياء  أنهادفة منظمة يتم من خالله معرفة مدى اتق فالتقومي عملية،)والتقومي ، التدريس

ومن ، اليت مت حتديدها مسبقا األهدافوحتديد مدى التقدم الذي أحرزوه حنو بلوغ ،اليت تعلموها
  .وتاليف السلبيات، خالله أيضا يتم اختاذ قرارات عملية دف دعم االجيابيات

  
  

  :خصائص التقومي التربوي
حيث يذكر كل ، ساسية أالتقومي التربوي اجليد يتسم خبائص  أنربني على يتفق معظم امل    

ــن حســني  ــل ) ٣١_ ٢٦ص، م١٩٩٧(م ــتح اهللا ، )١٦ـــ ١٥ص، م٢٠٠٢(أبوس وف
خصائص عملية التقومي على أن ) ١٦٩_١٦٦ص، هـ١٤٢٧(و جان ، )٣٧_٣٤ص،م٢٠٠٠(

  :تكمن يف التايل
  .عملية مستمرة -١
 .عملية اجيابية -٢



 

 .اونيةعملية تع -٣
 .عملية شاملة -٤
  .حتتاج إىل مقدرة فنية -٥
 .دميوقراطية-٦
  .إقتصادية -٧
  .مرتبطة باألهداف التعليمية -٨
  .علمية عملية -٩
  ).إن وجدت(مميزة للفروق الفردية  -١٠
  

باالضافة ، ما يراد فعال تقوميه خصائص التقومي اجليد تكمن يف تقومي أنويرى الباحث      
وتعـاون  ،  يضـاُ وإستخدام األدوات املناسبة للتقومي أ، الكفاءات الالزمة للتقومي  فرأمهية تو إىل

للعملية التعليمية من البدايـة وحـىت    يكون مالزماً أنو، عضاء التقومي مع بعضهم البعضمجيع أ
  . وقلة تكاليفه، ومشوليته، )االستمرارية( النهاية
  

  :وظائف التقومي التربوي
، مهمـة فهو يقوم بأدوار ووظائف ، ضروري يف العملية التربوية مهمالتقومي عنصر         

حيث يتفق كل من العبيدي وزميله .تستغين عنه العملية التعليمية بأية حال من األحوال أنالميكن 
ص ،ت .د(و جرادات وآخرون ، )١٩_١٦ص، م١٩٩٧(و حسني ، ) ٢٣_٢٢ص،م١٩٨١(

  :على أن وظائف التقومي تتجلى فيما يلي) ٢٠_١٨
  .حرزتهأحيدد التقومي اجتاه املدرسة يف حتقيق أهدافها ومدى التقدم الذي  -١
  .يشخص التقومي ما يصادفه التلميذ ومايصادفه املعلم وماتصادفه املدرسة من صعوبات -٢
ات عن ظاهرة أو شئ أو واقع ما انمجع معلومات وبي عملية مسحية وذلك من خالل  -٣

ب القوة والضعف فيها انظاهرة يف وضعها الراهن بغية حتديد جووذلك للتعرف على واقع هذه ال
  .حداث تغيريات فيهالى مدى صالحيتها أو مدى احلاجة إلللحكم ع

 .يترتب من خالل التشخيص العمل على حتسني عملية التعلم -٤ 



 

 .حيفز التقومي التالميذ على التعلم -٥
 .مورتقومي األيتدرب التالميذ فيه على  أنالتقومي جمال ميكن  -٦
  .عدنا يف عمليات التوجية واإلرشاديزودنا مبعلومات عن كل طالب وبذلك يسا -٧
 انسة يـؤدي إىل تصنيف التالميذ يف جمموعات متج وذلك من خالل :تصنيف التالميذ -٨

 فيعـد ، ى معرفة مستوى التالميذ يف الفصلويساعد املعلم عل،تضييق الفروق الفردية بني التالميذ
إعداد خـاص وكـذلك   فالتالميذ املتفوقون يلزمهم ، يتناسب ومستواهم عداداًإالدراسية املادة 

    .                          التالميذ أصحاب املستويات املتدنية يلزمهم إعداد خاص
        

  :على الوظائف السابقة ما يلي) ١٦٦_ ١٦٢ص، هـ١٤٢٧(يضيف جان فيما           
  .لتمييز بني أوقات اجلد وأوقات اللعبيدرب التالميذ على ا - ١
 .يعود التالميذ حتمل املسؤلية - ٢
 .يعود الطلبة النظام واحترام القوانني - ٣
 يساهم يف تدريب العقول - ٤

  
  :وظائف التقومي التربوي تتجلى يف النقاط التالية أنويرى الباحث   

ف ب الضـع انوكشف جو، أي بالتعرف على مواطن القوة وتعزيزها:وسيلة تشخيصية  - ١
  .وتالفيها

جابـات التالميـذ   إوذلك من خالل ما يلمسه املعلم من : تقدمي التغذية الراحعة للمعلم - ٢
ومعرفة العقبات اللي واملشـكالت الـيت تواجـه    ، والوقوف على مدى جناحه يف عمله

 .تالميذه
فالتقومي يساعد املعلم يف التعرف على قـدرات التالميـذ   : التعرف على الفروق الفردية - ٣

 .وبالتايل ميكن توجيههم تربويا ومهنيا، امأندام وميوهلم وامكواستعدا
فالتقومي يساهم يف تطوير املناهج وذلك مـن خـالل االسـتفادة مـن     : تطوير املناهج - ٤

ومن خالل املتابعة التقومييـة املسـتمرة أثنـاء    ، املشكالت والعقبات اليت تواجه التالميذ
 .ميكن تطوير املناهج يف ضوء ذلك،بارات النهائيةومن خالل نتائج االخت،العملية التعليمية

  



 

  :واع التقوميأن
  :تقومي املتعلم يأخذ عدة أشكال تتسلسل كالتايل

، أي حتديد مستوى التالميذ قبل البدء يف تدريس موضوع جديد هلم):القبلي(التقومي املبدئي - ١
واملعلومات الالزمة  قياس مدى متكن التالميذ من املفاهيم واملهارات إىل ويهدف التقومي هنا

  ).٢٣ص، م١٩٩٨،أبوزينة (للتعلم اجلديد 
وجيري التقومي يف هذه املرحلة أثناء سري عملية التعلم نفسها وذلك ):التكويين(التقومي البنائي  - ٢

ومـن خـالل   ، واعـه أنمن خالل املالحظة الواعية لنشاط التلميذ التعليمي على اختالف 
ويهدف .خر أثناء عملية التدريسعطيها املعلم بني احلني واآلليت ياالختبارات الفترية القصرية ا

ه يسري يف اجتـاه بلـوغ   أنكد من لتأمتابعة التالميذ يف تعلمهم وا إىلالتقومي يف هذه املرحلة 
تقومي اخلربات التعليمية نفسها وحتدد  كما يهدف إىل. رسومة له بشكل مناسبامل األهداف

، م ١٩٩٨، أبوزينـة  (املخطـط هلـا     األهدافقيق مدى مالءمتها للموقف التعليمي لتح
  ).٢٣ص

تقومي منظم يتم أثناء القيـام  " هأنالتقومي البنائي على  )٢٣ص،م١٩٩٧(ويعرف حسني 
ـ إبأول كي يتمكن التلميذ من  بعملية التدريس لتعديل مسار هذه العملية أوالً ان املـادة  تق

  .الدراسية
تهاء الفصل الدراسي أو السـنة  إنهذا التقومي عقب  ويتم: اخلتامي) اجلمعي(التقومي النهائي  - ٣

ات ائية تـتم  انوهو مألوف لدينا نشاهده يف صورة امتح.الدراسية أو مرحلة دراسية معينة
  .تهاء العملية التعليميةأنوالكليات عقب ، يف املدارس

املنشـودة يف املقـرر    األهـداف احلكم على مـدى حتقـق    إىلويهدف هذا التقومي 
  ).٢٤ص، م١٩٩٧،حسني(

  :واع التقومي هوأنوجود نوع رابع من  إىل )٢٠ص،م٢٠٠٢ (ل أبوسويضيف   
 على آثار الربنامج البعيـدة املـدى  ويعين االستمرار يف التقومي للوقوف : التقومي التتبعي - ٤

  .وهذا النوع شائع يف جمال التعليم املهين والتقين
  

متعـدة حسـب    اًواعأنلتربوي للتقومي ا أن )٥٩ـ ٤٦ص، م٢٠٠٠(فيما يرى فتح اهللا 



 

  :التصنيف الذي يقع فيه
  .تصنيف التقومي يف ضوء الوقت -
 .التقومي التمهيدي أو املبدئي -
 .التقومي البنائي أو التكويين -
 .مجايلالتقومي اخلتامي أو اإل -
 .يف ضوء األسلوبتصنيف التقومي  -
 .التقومي الذايت -
 .التقومي املوضوعي -
 .التقومي العملي -
 .هالييف ضوء املعايري اليت يستند إومي تصنيف التق -
 .التقومي ذو املعيار السيكومتري -
 .التقومي ذو املعيار األديو متري  -

  
  :التربوية األهدافالتقومي و

خص فيما يتصل وعلى األ، تعترب عملية التقومي عملية أساسية يف كل نواحي حياتنا      
وبالنسبة لألهداف التربوية والتعليميـة  ، ختلفةبالتعليم يف املدارس واجلامعات واملعاهد العلمية امل

وحنن نقوم بعملية التقـومي  . ال يتجزأ من العملية التربوية وجزءاً ساسياًأ باًانتعترب عملية التقومي ج
رتباطها الوثيق جل حتقيق غايات وأغراض متعددة إلبل من أ، أجل التقومي كهدفليس فقط من 

).          ٣٣٤ص، م٢٠٠٤ ،خرونآ و منصور(بالعملية التربوية   
التقومي يف العملية التربوية يتم  أن إىل) ٣٣٥ـ٣٣٤ص، م٢٠٠٤(  خرونآمنصور و(ويشري

  :التالية األهدافمن أجل 
دف احلكم على قدرام واستعدادام التحصـيلية يف املقـررات الـيت    : تقومي املتعلمني - ١

  .يدرسوا



 

يتعـرف علـى    أن، ن خالل تقوميه للمتعلمني حيث يستطيع املعلم م: تقومي أداء املعلمني - ٢
 إىلوقدرته يف توصـيل املعلومـات   ، مدى كفاءته يف شرح املادة أو املقرر الذي يدرسه

 .املتعلمني
مث تقوميهم يف ، حيث ميكن املعلم من خالل تدريس املنهج للمتعلمني:تقومي املنهج الدراسي - ٣

ومدى ، بة املنهج يف التحصيل الدراسييتعرف على مدى مناس أن إىلاية العام أو الفصل 
 .حتقيق املنهج الدراسي لألهداف اليت وضع من أجلها

أي يستطيع املعلم من خالل استخدام الكتب الدراسية كمراجـع  : تقومي الكتب الدراسية - ٤
أو يقوم بتقـومي املـادة العلميـة    ،تقومي حتصيلهم الدراسي من هذه الكتب إىلللمتعلمني 

 .ساطتها أو صعوبتها ومناسبتها للمتعلمنيواملعلومات ومدى ب
حيث يستطيع املعلم تدريس املوضوع للمتعلمني بطـرق خمتلفـة مت   : تقومي طرق التدريس - ٥

 .ومقارنة حتصيل املتعلمني بالطرق املختلفة، تقومي حتصيلهم بعد التدريس
رات ختبـا عن طريق حتليل نتـائج اإل ، حيث يتم ذلك بطريق مجعية : تقومي أداء املدرسة - ٦

أو ، خرى أختبارت يف مدارس هذه املدرسة ومقارنتها بنتائج اإلات املختلفة يف انمتحواإل
 .يف املنطقة التعليمية ككل

يف الدراسات والبحـوث   يضاًأحيث يستخدم التقومي : تقومي الدراسات والبحوث التربوية - ٧
قومي املـتعلمني وحتلـل   ويف هذه احلالة يتم اختبار وت، العلمية املختلفة يف العملية التربوية

يفرضها الباحث يف ، جل حتقيق فروض علمية معينةليها املعلمون من أالنتائج اليت حيصل ع
 .جتربته أو دراسته بداية

  
  :أدوات التقومي التربوي

وجيد املهتمون بالتقومي التربـوي  ، تتنوع أدوات التقومي التربوي بتنوع أغراضه ووظائفه
  .ت لتعددها وتعدد جماالت استخدامهاصعوبة يف تصنيف هذه األدوا

  :تصنيفات متعددة هلذه األدوات منها)٢٦ص، ت. د( حيث يذكر جرادات وآخرون
تصنيف يقوم على استثارة السلوك املراد قياسه والقيـام يقياسـه باسـتخدام     - ١

ختبار جمموعة من خمتارة من املواقف اليت متثـل  حيث يتضمن اإل، ختبارات اإل



 

إليـه  سلوك اليت يتم عرضها على الفرد املمـتحن ويطلـب   واع الأنعينات من 
علـى تعلمـه    أو مؤشـراً  ستجابة الصحيحة دليالًاإلستجابة هلا حيث تعد اإل

ختبار ارتباطهـا ومتثيلـها   يف عينات السلوك املتضمنة يف اإل ويشترط، للسلوك
 .للسلوك املراد قياسه

الفرد حبيث تتم هذه  تصنيف يقوم على أساس استخدام أساليب املالحظة لسلوك - ٢
حظة وقوائم الضبط واملقاييس املالحظة عن طريق استخدام ما يسمى بلوائح املال

 .ختبارات املوقفيةواإل
يـتم قيـاس    حيث، تصنيف يقوم على أساس استخدام أساليب التقدير الذايت - ٣

ت وسـجالت  ناستخدام أدوات مثل املقابلة أو االسـتبا السلوك املراد قياسه بإ
 .احلياة

لسـلوك  خرين لراء وأحكام وتقديرات اآلصنيف يقوم على أساس استخدام أت - ٤
 االجتمـاعي  اينستخدام سالمل التقدير أو الرسم البيبإ، املراد قياسه لدى الفرد

 .اعي بني التلميذ وزمالئهالذي يقيس التوافق االجتم
 
  

  ):ختبارات التقومييةاإل(التقوميية  األسئلة 
أو االختبارات اليت دف بشىت أشـكاهلا   األسئلةهي : التقوميية) تاالختبارا( األسئلةمفهوم 

م للمعلومات واخلربات املعرفة مدى اتق، أو لوضعهم احلايل، از الطلبة لعمل سابق إجنتقومي  إىل
واملعارف واملهارات اليت مروا ا أو تعلموها يف فترة حمددة من خالل دراستهم ملقرر معـني أو  

  ).٢٠٤ص، هـ١٤٢٧، انج(منهج معني 
  :التقوميية) االختبارات( األسئلةأشكال 

  :اختبارات مدى التقدم  - أ
ا أال أو تكون اختبارات حتريرية إ، فويةعادة ما تكون اختبارات مدى التقدم اختبارات ش

ات أكثـر  وهذا النوع من االختبار.لالجابة عليها طويالً تكون مبسطة وقصرية وال تتطلب وقتاً
خر بعمل اختبـارات ملعرفـة   ما يقوم املعلمون بني حني وآ فكثرياً، رات استخداماًواع االختباأن

عداده من قبل املعلمني إذا النوع من االختبارات يتم أن هوجدير بالذكر . مدى تقدم تالميذهم



 

  .أو تكون معدة سلفا كاليت يف الكتب املقررة، فسهمأن
بة واستيعام للمادة الـيت درسـوها   اختبارات مدى التقدم تصمم لقياس مدى فهم الطل إن

فاملعلم يعتمد على املوضوعات واملفردات اليت تعلموها ملعرفة مدى تقدمهم . وتعلموها يف الصف
  . بشكل عام وعلى مستوى كل طالب على حدة

ا تعمل أل، اااليت ال بد له من اتقتبارات مدى التقدم أداة هامة من أدوات املعلم وتعترب اخ
ومدى بلوغ التالميذ لألهداف ، يرى فيها مدى جناحه يف عمله وتوفقه يف أداء درسه ملرآةمبثابة ا

                فاختبـارات مـدى التقـدم تعتـرب تغذيـة راجعـة      . مسـبقاً  ا املعلـم اخلاصة اليت حدده
) (feed backـ ، تفيد املعلم يف تقومي أدائه وتطويره مستقبال هـذه   إنومن جهة التلميذ ف
ـ   ٢٠٤ص، هـ١٤٢٧، انج( .م وتعزيز مامت دراستهثارة دوافع املتعلإىل إختبارات دف اال

٢٠٥(  
  :وميكن تلخيص أهم أهداف االختبارات اليت تقيس مدى التقدم فيما يلي

  :التنبؤ - ١
تعترب اختبارات مدى التقدم وسيلة ملعرفة نوع وكمية املعلومات اليت يعرفها التالميذ حـول  

أو يهمل تعليم ،  ال يضيع املعلم وقته يف أشياء يعرفها التالميذ حق املعرفةحىت، موضوع الدرس 
  .أشياء اليعرفوا حق املعرفة

  :التشخيص -٢
، تعترب اختبارات مدى التقدم وسيلة فعالة للمعلم يعرف ا مدى فهم التالميذ للـدرس 

عرفة االشياء وكذلك م، والتعرف على نواحي الضعف حيت يعطيها مزيدا من الشرح والتوضيح
  .اليت فهموها فال يكرروا

  :العالج -٣
مث يقوم بتصحيح اخطائهم ، عن طريق اختبارات مدى التقدم يعرف املعلم أخطاء تالميذه

  .قبل تفاقمها
  :الوقاية -٤

يقوم املعلم بتصحيح االخطاء اليت يترتب عليه أخطاء ، من خالل اختبارات مدى التقدم 
من التأكد من دقة فهم التالميذ لكل جزء من اجزاء الدرس قبـل   وكذلك يتمكن املعلم. اخرى
وكذلك التأكد من فهم التالميذ للدروس اليت تعلموها سابقا حىت يسهل عليهم ، تقال لغريه ناأل



 

يتقن التالميذ عمليات اجلمع والطرح والضرب حىت يسـهل   أنفمثال البد .تعلم الدروس القادمة
  .عليهم تعلم القسمة

  :التعلمتعزيز -٥
  .الختبارات مدى التقدم أثر يف تشجيع التالميذ ودفعهم حنو مزيد من التعلم

  :التغذية الراجعة-٦    
وهنا تكون األجوبة ، تعني اختبارات مدى التقدم املعلم يف معرفة مدى فهم التالميذ للدروس

  . عبارة عن تغذية راجعة يستفيد منها يف حتسني عمله وتطوير أدائه
  :ارت التحصيليةاالختب-ب 

ا تكون أاال ، ا تقيس أشياء سبق تعلمهاأحيث ، حد كبري إىلوهي تشبه النوع السابق 
فبينما دف اختبارات مدى التقدم . قياس التحصيل بشكل أوسع إىلودف ، ائية يف الغالب

 إىلصيلية ترمي االختبارات التح أنف، معرفة مدى متكن التالميذ جلزء معني من املادة املقررة إىل
  ).٢٠٧ـ٢٠٥ص ،هـ١٤٢٧، انج. (از التالميذ يف املقرربأكملهأجنقياس 

مقدار املعرفة أو املهارة الـيت  " ه أنالتحصيل ب إىل )٢٤٠ص، م٢٠٠٠(ويشري فتح اهللا      
 إىلحصلها الفرد نتيجة التدريس واملرور خبربات سابقة وتستخدم كلمة التحصيل غالبا لتشـري  

  ".أو التعلم اسيالتحصيل الدر
دوات التقـومي  أن االختبارات التحصيلية هي من أكثـر أ  إىل) خرونجرادات وآ(ويرى 

ما تستخدم لقياس ما حيصله الطلبة من املعرفة والفهم واملهارات الـيت   وغالباً، واستخداماً شيوعاً
  ).٢٦ص،ت. د، خرون ادات وآجر(تتصل باملناهج الدراسية اليت يدرسها الطلبة يف صفوفهم 

" ا هيأاختبارات التحصيل الدراسي ب) ٣٥٦ص،م٢٠٠٤(آخرون منصور وويعرف      
  ." االختبارات اليت تقوم بقياس الكم والكيف يف املعارف واخلربات اليت أمكن للطالب حتصيلها

 إىلاالختبارات التحصـيلية تصـنف    أنب) ٢٧ـ٢٦ص،ت. د (يذكر جرادات وآخرون و
  :أصناف متعددة

  :إىلمن يصنفها على أساس وظيفتها فهناك -١
 اناختبارات مسح وهي اليت توضع لقياس مستوى التحصيل العام لدى الطلبة مثل امتح -

  .وية العامةانشهادة الث
ب الضعف والقوة عند الطلبـة  انتشخيص جو إىلاختبارات تشخيصية كتلك اليت دف  -



 

 .بالنسبة ملوضوع من املوضوعات الدراسية
الطلبة ملوضوع دراسـي أو   انتقإىل قياس مدى متكن وإوةكتلك اليت دف اختبارات ق -

جابة على جمموعة من ويتضح هذا من خالل دقتهم يف اإل، ب املعرفة أو مهارة ماانمن جو باًانج
 .اليت يشتمل عليها االختبار األسئلة
 :إىلعدادها أسلوب إوتصنف اختبارات التحصيل حسب -٢
 .اختبارات مقننة-
 .ارات غري مقننةاختب-
 :إىلفراد الذين يطبق عليهم االختبار تصنيف يقوم على أساس الفئة أو األوهناك -٣
 .اختبارات فردية -
 .اختبارات مجاعية -
 :إىلسلوب الذي جيري فيه االختبار التحصيلي وهناك تصنيف يقوم على أساس األ-٤
 .اختبارات شفهية -
 .اختبارت كتابية -
  .عمليةاختبارت  -
  :واع هيأنثالثة  إىلاالختبارات التحصيلية تقسم  أن)٢٦٣ص، م ٢٠٠(  فيما يرى فتح اهللا 
 .مقالية أسئلة: اختبارات مقال وتتضمن  - ١
 :اختبارات موضوعية وتتضمن - ٢

  .االجابات القصرية واالكمال أسئلة -
  .االختيار من متعدد أسئلة -
 .الصواب واخلطأ أسئلة -
 .املطابقة أسئلة -
 .ترتيبال أسئلة -

  :اختبارات عملية وتتضمن - ٣
  .اختبارات أداء طويلة -
  .اختبارات أداء قصرية  -

أهداف االختبارات التحصيلية  أن إىل )٣٣٨ـ   ٣٣٧ص، م٢٠٠٤( ويشري منصور وآخرون   



 

  :تكمن يف
 .استذكار والتحصيلحتفيز املتعلمني على اإل - ١
 .حصيل الدراسيوسيلة فعالة لكي يتعرف املتعلمون على مدى تقدمهم يف الت - ٢
والوقوف على ، مراجعة طريقته يف التدريس إىلوسيلة جيدة توجه املعلم الكفء  - ٣

 . منها املتعلمونأيننواحي الضعف اليت يع
ويكون ذلك عن طريق تكـرار  ، تساعد على تتبع منو املتعلمني يف اخلربة املتعلمة - ٤

 .ة االختبارت التحصيلية على فترات منتظمة على مدار السنة الدراسي
 .تساعد على معرفة مقدار ماحصله املتعلمون من مادة دراسية معينة - ٥
املسـتوى املطلـوب يف    إىلاملتعلمون قد وصلوا  أنتساعد على معرفة ما اذا ك - ٦

 .التحصيل الدراسي
ستخدام نتائج هذه االختبارات لتقومي طرق التدريس اليت يستخدمها من املمكن إ - ٧

منصـور  (حتصيل دراسي متفـوق   إىلدي فطرق التدريس اجليدة تؤ، املعلمون 
  ، واخرون

  :فيحصر أهداف االختبارات التحصيلية يف) ٢٤٤ـ ٢٤٢ص، م ٢٠٠٠(أما  فتح اهللا   
  .حتديد مستوى حتصيل التالميذ - ١
 .ب الضعف والقوة يف اجابات التالميذأنتشخيص جو - ٢
  .التعليمية األهدافحتديد فعالية التدريس يف حتقيق  - ٣
  

  
  :لالختبارات التحصيلية هي أهدافاً)٣١ص،م٢٠٠٢(سل أبو ويذكر    

قياس مدى جناح عملية التعليم يف اكسـاب الطلبـة املعلومـات واملهـارات      -١
 .واالجتاهات والقيم اليت يسعى الربنامج لتحقيقها

الـذي   إىلتقال من مستوى تعليمي معني نالكشف عن مدى استعداد الطلبة لأل -٢
 .يليه

 .ووضع العالج املناسب هلا تشخيص بعض نواحي الضعف لدى الطلبة -٣



 

 .الكشف عن بعض التغريات يف الربنامج أو طرائق التدريس أو أداء املعلم -٤
  

التقوميية الواردة يف كتـب رياضـيات املرحلـة    ) االختبارات( األسئلة أنويرى الباحث       
، سـابق  الطلبة لعمل ازإجنتقومي  إىلاليت دف بشىت أشكاهلا  األسئلةاالبتدائية هي من نوع 

م للمعلومات واخلربات واملعارف واملهارات اليت مروا ا أو تعلموهـا يف  اتقوملعرفة مدى إ
تسـعى   اًهلا أهداف األسئلةهذه  أنو، فترة حمددة من خالل دراستهم لبعض موضوعات املقرر

  :لتحقيقها منها
فهمهـم  والضعف لدى التالميـذ ومـدى   ، وذلك بالتعرف على مواطن القوة: التشخيص -١

  .للموضوعات اليت مت دراستها مسبقاً
يتعـرف املعلـم علـى أخطـاء                     األسـئلة ه من خالل هـذه  أنأي : العالج  -٢           
  .خطائهم قبل تفاقمهامث يقوم بتصحيح أ، تالميذه

التعرف على  يستطيع، طالع املعلم على اجابات التالميذأنه من خالل إأي : التغذية الراجعة  -٣
وكذلك من خـالل هـذه   ، م للمعلومات واملهارات اليت مروا اامدى فهم التالميذ واتق

  .االجابات يقوم املعلم بتطوير أدائه وحتسينه



 

  :الدراسات السابقة
لعديد من الدراسات والبحوث ذات العالقة مبجـال الدراسـة   باستعراض االباحث  قام  
وقد قام الباحث باختيار أهـم  ،  بطريقة مباشرة أو غري مباشرة اسةواليت ختدم هذه الدر، احلالية 

  .الدراسات املرتبطة ا
  :ومت تقسيم الدراسات إىل قسمني مها  
  .الدراسات اليت تناولت حتليل األسئلة املتعلقة باملباحث األخرى :أوالً
  .الدراسات اليت تناولت حتليل األسئلة املتعلقة مبادة الرياضيات: ثانياً

   
  

  :باملباحث األخرى املتعلقة األسئلةالدراسات اليت تناولت حتليل : أوالً
  
 Blak )،١٩٨٠(دراسة بالك  -
وهدفت هذه الدراسة إىل حتليل أسئلة املعلمني يف نيجرييا حسب مستويات اال املعـريف   
  .لبلوم

يث ترسل حب. مدرسة عشوائيا) ٤٨(اختري منها ، مدرسة ) ٢٠٧(تألف جمتمع الدراسة من 
  والفيزياء، والكيمياء، األحياء: كل مدرسة أحدث اختبار هلا يف املواد التالية
  :م مايلي١٩٧٠وقد أظهرت نتائج التحليل ألسئلة عام 

حيث بلغت نسبة مسـتوى  ،مادة األحياء اقتصرت على مستويي املعرفة والفهم فقط -
 %).١٦,٦٧(ومستوى الفهم بنسبة ، %)٨٣,٣٣(املعرفة 
، %)١٥,٠٧(وبلغت نسبة الفهـم  ، %)٦٤,٣٨(الكيمياء بلغت نسبة املعرفة مادة  -

يف حني مل يـرد أي  ، %) ٢٠,٥٥(أما مستوى التطبيق فبلغت نسبة األسئلة يف هذا اال 
 .سؤال على املستويات الثالثة األخرية

أما مستوى الفهم فقد بلغـت  ، %)٤٧,٦٢(مادة الفيزياء بلغت نسبة أسئلة املعرفة  -
بينما بلغت نسبة األسـئلة يف مسـتوى التطبيـق    ، %)٢٨,٥٧(بة األسئلة يف هذا االنس



 

 .يف حني مل يرد أي سؤال على املستويات الثالثة األخرية، %)٣٢,٨١(
  :م ما يلي١٩٧١بينما أظهرت نتائج التحليل ألسئلة عام 

سـتوى  حيث بلغت نسبة م،مادة األحياء اقتصرت على مستويي املعرفة والفهم فقط -
 %).٦,٢٥(ومستوى الفهم بنسبة ، %)٩٣,٧٥(املعرفة 
، %)٢٥,٦٧(وبلغت نسبة الفهـم  ، %)٦٦,٢٢(مادة الكيمياء بلغت نسبة املعرفة  -

يف حني مل يرد أي سؤال ، %) ٨,١١(أما مستوى التطبيق فبلغت نسبة األسئلة يف هذا اال 
 .على املستويات الثالثة األخرية

أما مستوى الفهم فقـد بلغـت   ، %)٥٥,٩(نسبة أسئلة املعرفة  مادة الفيزياء بلغت -
بينما بلغت نسبة األسـئلة يف مسـتوى التطبيـق    ، %)١٨,٢٧(نسبة األسئلة يف هذا اال

 .يف حني مل يرد أي سؤال على املستويات الثالثة األخرية، %)٢٥,٨٢(
  
  )هـ١٤٠٣،األجهوريفاطمة  (دراسة  -

ر العلوم للصف الثالث املتوسـط ومـدى حتقيقـه لألهـداف     دراسة حتليلية ملقر"  انبعنو 
  " السلوكية يف اململكة العربية السعودية

  : إىلوقد هدفت الدراسة 
حتليل منهج العلوم للصف الثالث املتوسط ومن مث التعرف على نقـاط القـوة والضـعف     - ١

  .قبلالنتائج االجيابية اليت تساعد على تطوير هذا املقرر يف املست إىلوالوصوال 
اقتراح تنظيم املنهج على صورة موضوعات أو مشكالت أو وحدات تركز على نقاط القوة  - ٢

 .وتكون مرتبة وتتميز بالتتابع واالستمرار والتكامل
السلوكية مث  األهدافوقد قامت الباحثة بتحليل كتاب الصف الثالث متوسط يف جداول حسب 

مـن   انوك،ة املرجوة من ذلك املقررالسلوكي األهدافالتعرف على وحداته ومدى حتقيقها 
  :أهم نتائج الدراسة ما يلي

 أنممـا يـبني   ، وهذه تعترب نسبة عالية % ٣٣,٨نسبة التذكر لوحدات الكتاب  أنوجد  - ١
  ،موضوعات الكتاب اهتمت بتحقيق مستوى املعرفة والتذكر



 

ى وهي مرتفعة ولكنها أقل بكثري من مستو% ٢٣,٤نسبة مستوى الفهم لوحدات الكتاب  - ٢
 .التذكر

وهذه نسبة أقل بكثري من املسـتويات  ، %١٦.٦نسبة مستوى التطبيق ملوضوعات الكتاب  - ٣
الدنيا يف هذ اال بالرغم من أمهيته من الناحية السلوكية اليت تركز عليها سياسـة التعلـيم   

 .باململكة
ات وهي نسبة منخفضة مبقارنتها باملستوي، % ٩نسبة مستوى التحليل ملوضوعات الكتاب  - ٤

 .السابقة
هذا املستوى  أنبالرغم من ، % ٦.٩ت حوايل اننسبة مستوى التركيب منخفضة جدا فك - ٥

يساعد التلميذ على القيام بتنظيم األفكار والقواعد وغريها بطريقة متناسقة لتكون شـكال  
وبذلك جند موضوعات الكتاب مل تم ذه النـواحي  ، واضحا ملوضوع غامض يف املنهج

 .يتها يف عصرنا احلاضربالرغم من أمه
ه يعترب أعلى أنلدى موضوعات الكتاب بالرغم من  كامالً امهاالً مهمالً انمستوى التقومي ك - ٦

 .وأرقى املستويات يف اال املعريف
 

  ) هـ١٤٠٦، العقال(دراسة  -٢
وية العامة يف مادة التـاريخ يف ضـوء   انات الثاناالمتح سئلةدراسة حتليلة تقوميية أل"  انبعنو

العامة يف  انويةاختبار الث سئلةحتليل الباحث أل: إىلوهدفت هذه الدراسة  "املستويات املعرفية
  .مادة التاريخ يف ضوء مستويات اال املعريف

ل من فصول مادة تـاريخ احلضـارة   الواردة يف اية كل فص األسئلةحيث قام الباحث بتحليل 
وحتديد ما يقيسه ، لعام باململكة العربية السعوديةوي يف التعليم اانسالمية للصف الثالث الثاإل

واسـتخدم  .املعرفية يف تصنيف بلـوم  األهدافمن مستويات  األسئلةكل سؤال من تلك 
االختبارات وذلك بتحليل كل سـؤال   أسئلةالباحث تصنيف بلوم للمجال املعريف يف حتليل 

معيار حتديد النسب املئويـة  عداد إكما قام الباحث ب، املستوى الذي يقيسه أنعلى حدة وبي
  .أنيقيسها االمتح أنلكل مستوى معريف كما جيب 

  :ت نتائج الدراسة كالتايل انوك



 

ـ بينمـا ك ، %)٥٨.٤(نسبة فقرات االختبار اليت حتقق مستوى املعرفة أو احلفظ هي  - ١ ت ان
  %).٥٨.٥( الكتاب اليت حتقق املستوى نفسه هي  أسئلةنسبة فقرات 

ت نسبة الفقرات انبينما ك، %)٢٩.٨( اليت حتقق مستوى الفهم هي نسبة فقرات االختبار  - ٢
 %).٢٨(الكتاب هي  أسئلةاليت حتقق مستوى الفهم يف 

ت نسبة الفقرات انبينما ك، %)١.٥(نسبة فقرات االختبار اليت حتقق مستوى التطبيق هي  - ٣
 %).٠.٦(الكتاب هي  أسئلةاليت حتقق هذا املستوى يف 

ت نسبة فقـرات  بينما كان، %)٩.٣(مستوى التحليل هي ليت حتقق نسبة فقرات االختبار ا - ٤
  %).١٢.٣(الكتاب اليت حتقق مستوى التحليل هي  أسئلة

 أسـئلة بينما يف فقـرات  ، %)صفر(نسبة فقرات االختبار اليت حتقق مستوى التركيب هي  - ٥
  %).٠.٦( الكتاب هي 

ت النسبة يف فقرات انينما كب، %)١.٢(نسبة فقرات االختبار اليت حتقق مستوى التقومي هي  - ٦
 %).صفر(الكتاب هي  أسئلة

 
  )م١٩٨٧، شليب(دراسة  -

دراسة حتليلية لألسئلة املتضمنة يف كتاب اجلغرافيا للصف الثاين الثانوي مبصـر  "بعنوان
  "واململكة العربية السعودية
  :إىلة وهدفت هذه الدراس

وي يف ان الثاينالواردة يف كتايب اجلغرافيا املقررين لطلبة الصف الث األسئلةواع أنالتعرف على 
  .سئلةكل من مصر والسعودية وفقا لتصنيف بلوم لأل

سؤاال يف كتاب اجلغرافيا ) ١٢٢(و، يف كتاب اجلغرافيا املصري أسئلة) ١٠٧(حلل الباحث 
  .السعودي

  :النتائج التالية  إىلوتوصل الباحث يف دراسته 
مجـايل  مـن إ %) ٢٧,١٠(ب اجلغرافيا املصري مستوى التذكر يف كتا ئلةأسحصلت  -١
%) ٢٤,٥٩(كتاب اجلغرافيا السعودي علـى   مستوى التذكر يف أسئلة؛بينما حصلت  األسئلة
  .منها

مجـايل  إمـن  %) ٢٧,١٠(يف كتاب اجلغرافيا املصري  الفهممستوى  أسئلةحصلت  -٢



 

%) ٥٢,٤٤(كتاب اجلغرافيا السـعودي علـى    يف الفهممستوى  أسئلة؛بينما حصلت  األسئلة
  .منها

مجـايل  مـن إ %) ١٥,٨٩(ب اجلغرافيا املصري يف كتا لتطبيقمستوى ا أسئلةحصلت  -٣
%) ٤,٩٤(كتاب اجلغرافيا السـعودي علـى    يف أسئلة مستوى التطبيق؛بينما حصلت  األسئلة
  .منها

مجـايل  من إ%) ١٥,٨٩(ب اجلغرافيا املصري يف كتا أسئلة مستوى التحليلحصلت  -٤
%) ١٨,٠٣(كتاب اجلغرافيا السعودي علـى   يف أسئلة مستوى التحليل؛بينما حصلت  األسئلة
  .منها

مجـايل  مـن إ %) ٤,٦٧(اب اجلغرافيا املصري يف كت أسئلة مستوى التركيبحصلت  -٥
  .يف كتاب اجلغرافيا السعودياألسئلة ؛يف حني مل يتوفر هذا املستوى من  األسئلة
  .مستوى التقومي يف كتايب اجلغرافيا املصري والسعودي أي نصيب سئلةمل يكن أل-٦
 

  )هـ١٤١٠، خباري( دراسة  -
وية العامة يف مادة األحياء كأدة لقياس التحصـيل  انحتديد مدى كفاية اختبارات الث"  انبعنو

هـ ١٤٠٦/١٤٠٧، هـ١٣٩٨ -١٣٩٧وي من عام اناملعريف لطلبة الصف الثالث الث
  "ملعريفيف ضوء اال ا

  :إىلهذه الدراسة  وهدفت
  .هـ١٤٠٦/١٤٠٧، هـ١٣٩٨ -١٣٩٧من عام  األسئلةمعرفة املستويات املعرفية يف  - ١
 . ملادة األحياءاينمعرفة املستويات املعرفية لألهداف يف مقرر النصف الث - ٢
 . من املقرراينيف النصف الث األهدافملستويات  األسئلةمعرفة مدى مالئمة مستويات  - ٣

لباحث املنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة ووصف واقع املشكلة الـيت يدرسـها   واستخدم ا
  .البحث

  :النتائج التالية إىلوتوصل الباحث يف دراسته 
  .تقيس مستوى التذكر والفهم فقط ومل باقي املستويات املعرفية األخرى األسئلة أن - ١
مهال مستوى التقومي متامـا  ر مع إاألهداف املعرفية يف املقرالتركيز على املستويات األوىل يف  - ٢

 .حيث هو أعلى املستويات املعرفية



 

  : إىلالباحث يف دراسته  وأوصى
ـ األهداف املعرفية يف البني مستويات  ومتوازناً يكون التركيز متساوياً أن - ١  مـن  اينصف الث

  .املقرر
 .حىت تقيس مجيع املستويات املعرفية األسئلةتنوع  - ٢
 .السلوكية املعرفية املوجودة يف املقرر األهداف نسب مستويات األسئلةحتقق  أن - ٣

  
  

  )هـ١٤١٢، امنالغ(دراسة  -
وقد هـدفت  " اختبارات العلوم لتالميذ املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض أسئلةتقومي "  انبعنو 

اختبارات العلوم لتالميذ املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض مـن   أسئلةتقومي  إىلهذه الدراسة 
تصنيف  -"مفتوح االجابة -مقيد االجابة" طبيعة السؤال  -املوضوعية: يري التاليةحيث املعا

وقد استخدم الباحث يف دراسـته املنـهج التحليلـي    .عمليات التعلم-بلوم للمجال املعريف
  .اختبارات العلوم أسئلةوقد صمم الباحث قوائم لتحليل مضمون ، الوصفي

  :ت نتائج الدراسة على الشكل التايلانوك
وهـذا يؤكـد   ، %)٤٨(ت اناملقالية فك األسئلةأما %) ٥٢(املوضوعية هي األسئلةنسبة  - ١

  .املقالية واملوضوعية األسئلةالتوازن بني 
 %).٦١.٣(اليت تقيس مستوى التذكر  األسئلةنسبة  - ٢
 %).٢٩.٥(اليت تقيس مستوى الفهم  األسئلةنسبة  - ٣
 %).٧(اليت تقيس مستوى التطبيق  األسئلةنسبة  - ٤
 %).٢.١(اليت تقيس مستوى التحليل  سئلةاألنسبة  - ٥
 %).صفر(اليت تقيس مستوى التركيب  األسئلةنسبة  - ٦
 %).٠.٠٣(اليت تقيس مستوى التقومي  األسئلةنسبة  - ٧

اخلاصة بتنمية  األهدافمعلمي العلوم باملرحلة املتوسطة ال حتقق  أسئلة أن إىلوقد توصل الباحث 
  .اد يذكرالقدرات العليا إال بقدر ضئيل جدا ال يك

  

  )هـ١٤١٢، حيى ( دراسة  –
وقـد هـدفت   " كتب اجلغرافيا للصف الرابع أسئلةدراسة حتليلية تقوميية حملتوى و"  انبعنو 



 

  :إىلالدراسة 
  .كتاب اجلغرافيا للصف الرابع االبتدائي أسئلةحتليل   -١
  .حتليل املضمون املعريف لكتاب جغرافيا الصف الرابع االبتدائي -٢

 األسـئلة الباحث تصنيف بلوم لألهداف التربوية يف اال املعريف كأداة لتحليـل  وقد استخدم 
  :من أبرز نتائج الدراسة ما يلي أنوك، مستوياا الفرعية إىلاملعرفية 

  .وهي نسبة مرتفعة%) ٤٦.٧(اليت تقيس مستوى التذكر هي  األسئلةنسبة  - ١
 %).٢٨.٧٦(اليت تقيس مستوى الفهم هي  األسئلةنسبة  - ٢
 %).٢٤.٦٥( اليت تقيس مستوى التطبيق هي  األسئلةة نسب - ٣

  .فليس هلا وجود) التقومي -التركيب -التحليل(أما املستويات العليا من تصنيف بلوم 
  

  )هـ١٤١٥، مندر وفاء(دراسة  -
كتاب اجلغرافيا للصف السادس االبتدائي للبنات يف ضوء  سئلةدراسة حتليلة أل"  نبعنو  

لوم من وجهة نظر موجهات املواد االجتماعية مبـدن خمتـارة مـن    املستويات املعرفية لب
كتاب  أسئلةالتعرف على ما حتتوية  إىلوقد هدفت هذه الدراسة " اململكة العربية السعودية

 -التطبيق –الفهم  -التذكر( اجلغرافيا للصف السادس االبتدائي من مستويات اال املعريف 
  ).التقومي -التركيب -التحليل

 أسـئلة ومت عـرض  ، مـدن ) ٩(اختارت الباحثة عدد من املوجهات للمواد االجتماعية منوقد 
  .ةاناستب) ٧٤(اتناالستب اًعدد انوك انالكتاب يف استبي

  :ت نتائج الدراسة كما  يليانوك  
  %.٧٢.٧٢يف مستوى التذكر  األسئلةبلغت نسبة  - ٧
 %.١٥.١٥يف مستوى الفهم  األسئلةبلغت نسبة  - ٧
 %.٣.٠٣يف مستوى التطبيق  ةاألسئلبلغت نسبة  - ٧
 %.٦.٦يف مستوى التحليل  األسئلةبلغت نسبة  - ٧
 %.٣.٠٣يف مستوى التركيب  األسئلةبلغت نسبة  - ٧

  .أما التقومي فلم توجد له أي نسبة
  

  )هـ١٤١٨،البكر(دراسة  - ٧



 

 –وية العامة يف اململكة العربية السعودية اناختبارات الفيزياء لشهادة الث أسئلةتقومي "  انبعنو 
  "بنني وبنات األسئلةدراسة حتليلية مقارنة ملضمون 

  :إىلوقد هدفت هذه الدراسة  
تصـنيف بلـوم    –املوضـوعية  : حتديد مدى توافر املعايري التربوية املتبناه يف الدراسة مثل  - ١

  .نوع السؤال –عمليات العلم األساسية والتكاملية  -للمجال املعريف
 .سلة االختبارية اجليدةملعايري األ األسئلةحتديد مدى مراعة  - ٢
 .االختبار أسئلةحتديد مدى تضمني املعايري النوعية يف  - ٣
 .االختبارات أسئلةحتديد مدى توافر املعايري الفنية والتربوية يف  - ٤
 .مقارنة اختبارات البنني باختبارات البنات يف مادة الفيزياء - ٥

من أعم نتائج الدراسة مـا   انوك، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي يف دراستها
  :يلي

وية العامة باململكة العربية السعودية ركزت على التطبيق أناختبارات الفيزياء لشهادة الث أسئلة أن 
  .النقومي خرياًأبالدرجة األوىل مث التحليل فالفهم فالتذكر فالتركيب و

  
  )Harpster،م١٩٩٩(دراسة هاربستر  -

ثريات احملتملة لعدة متغريات مرتبطة باملهنة على مستويات هدفت هذه الدراسة إىل حتليل التأ
األسئلة اليت يعدها املعلمون لتقومي املهارات العقلية العليا عند طالم يف مدارس واليـة مونتأنـا   

حيث قام الباحث بتطوير استبأنة الدراسة ووزعها على عينة الدراسة اليت تكونت من ، األمريكية
  .معلما ٢٢٠

من املعلمني يستخدمون األسئلة ذات املسـتويات  %) ٧٢(نتائج الدراسة أن وقد أظهرت 
  .العقلية الدنيا لتقومي طالم

  
  
  
  

  )م٢٠٠٢، السعدي(دراسة  -
ـ  انات شهادة الثأنتقومي امتح" انبعنو يف ضـوء   انوية العامة ملادة التاريخ بسـلطنة عم

  "املستويات املعرفية



 

  :وهدفت هذه الدراسة إىل
لى املستويات املعرفية اليت تقيسها امتحانات شهادة الثانوية العامة للسـنوات  التعرف ع -١

  ).٢٠٠٠/٢٠٠١- ٩٧/٩٨(الدراسية 
معرفة مدى العالقة بينها وبني أسئلة كتاب التاريخ املقرر لطلبة الصف الثالث الثـانوي   -٢

  .األديب يف سلطنة عمان
  :هاوتوصل الباحث يف دراسته إىل عدد من النتائج من أمه

ركزت األسئلة الواردة يف كتاب التاريخ على املستويات املعرفية بنسب خمتلفة فحصلت  -١
وأسئلة مستوى التطبيـق  ، %)٨,٨٣(وأسئلة الفهم على ، %)٥٢,٧(أسئلة التذكر على نسبة 

يف حني أمهلت األسئلة مسـتوى  ، %)٧,٨٣(وأسئلة مستوى التحليل على ، %)٧,٧٤(على 
  .وميالتركيب ومستوى التق

  
  )م٢٠٠٢،محادين(دراسة  -
وي بسلطنة انالتقوميية يف كتب اجلغرافيا املقررة يف مرحلة التعليم الث األسئلةحتليل "انبعنو

  "التعليمية األهدافيف ضوء  انعم
  :وهدفت هذه الدراسة إىل

يف  حتليل األسئلة التقوميية يف كتب اجلغرافيا املقررة يف مرحلة التعليم الثانوي بسلطنة عمان
ـدف  ، ومستوياا املختلفة) واملهارية، والوجدانية، املعرفية(ضوء األهداف التعليمية وجماالا 

احلصول على بيانات عن واقع هذه األسئلة وطبيعتها وأنواعها وصياغتها يف ضوء معايري الصياغة 
  .ومدى إنسجامها مع معايري وتصنيفات األسئلة اهلادفة، اجليدة 

  : دراسته إىل عدد من النتائج من أمههاوتوصل الباحث يف
بلغ عدد األسئلة التقوميية يف جمال األهداف املعرفية يف كتاب جغرافية اخلرائط والـنظم   -١

و ، %)٣٦(سؤاالً يف مستوى التذكر بنسـبة  ) ٦٣(سؤاالً توزعت إىل ) ١٧٥(الطبيعية لألرض 
 يف مستوى التطبيـق بنسـبة   سؤاالً) ١٨(و، %)٣٧,١٤(سؤاال يف مستوى الفهم بنسبة ) ٦٥(
أسئلة يف مستوى التقـومي  ) ٥(و، %)٤(أسئلة يف مستوى التركيب بنسبة ) ٧(و، %)١٠,٢٩(

  %).٢,٨٦(بنسبة 



 

بلغ عدد األسئلة التقوميية يف جمال األهداف املعرفية يف كتاب اجلغرافيـا البشـرية    - -٢ 
سؤاالً ) ٧٢(و ، %)١٨,٩٦(بة سؤاالً يف مستوى التذكر بنس) ٤٠(سؤاالً توزعت إىل ) ٢١١(

سؤاالً يف مستوى التطبيـق والتحليـل بنسـبة    ) ٣١(و، %)٣٤,١٣(يف مستوى الفهم بنسبة 
أسئلة ) ٢١(و، %)٧,٥٨(أسئلة يف مستوى التركيب بنسبة ) ١٦(و، لكل منهما%) ١٤,٦٩(

  %).٩,٩٥(يف مستوى التقومي بنسبة 
املعرفية يف كتاب اجلغرافيـا اإلقليميـة    كان عدد األسئلة التقوميية يف جمال األهداف- -٣

سؤاالً ) ١٠٠(و ، %)٢٩,٤٨(سؤاالً يف مستوى التذكر بنسبة ) ٧٩(سؤاالً توزعتإىل ) ٢٦٨(
) ٣٠(و، )١٠,٤٥(يف مستوى التطبيق بنسـبة  ) ٢٨(و، %)٣٧,٣١(يف مستوى الفهم بنسبة 

لتركيـب بنسـبة   أسئلة يف مسـتوى ا ) ١٥(و، %)١١,١٩(سؤاالً يف مستوى التحليل بنسبة 
  %).٥.٩٧(أسئلة يف مستوى التقومي بنسبة ) ١٦(و، %)٥,٦٠(

 
 
   )هـ١٤٢٥، اخلضريي ( راسة د -  
ـ  سئلةدراسة تقوميية ومقارنة أل"  انبعنو  أسـئلة  املتوسـط و ايناختبارات العلوم للصف الث

قـد  و "الكتاب املقرر يف ضوء تصنيف بلوم لألهداف املعرفية يف منطقة القصيم التعليمية
ـ     حتديد عـدد  إىلهدفت هذه الدراسة   األسـئلة ة ونسـبة املسـتويات املعرفيـة ونوعي

 املتوسط يف منطقـة  ايناليت تتضمنها اختبارات معلمي العلوم للصف الث) موضوعي/مقايل(
ومـن مث  ،التقوميية داخل كتاب العلوم لنفس الصف سئلةوكذلك احلال بالنسبة لأل، القصيم

 أسئلةاملعلمني ب أسئلةوالتعرف على مدى تأثر ،بتصور واضح عنهما املقارنة بينهما واخلروج
  .كذلك حماولة تصميم جدول مواصفات مقترح الختبار هذه املادة، الكتاب املقرر

بثق عن هذه الدراسة نتائج من انوقد ، وقد استخدم الباحث يف دراسته املنهج التحليلي الوصفي
  :أمهها

املقاليـة   األسـئلة ت نسبة انيف حني ك%) ٧٣(ار املعلمني املوضوعية يف اختب األسئلةنسبة  - ١
  .فقط%)٢٧(
املقاليـة   األسـئلة ت نسبة انيف حني ك%) ٢٤(املوضوعية يف الكتاب املقرر  األسئلةنسبة  - ٢

)٧٦.(% 



 

املسـتويات   –الفهـم   -التـذكر ( املعلمني على مستويات التفكري املعريف أسئلةاشتملت  - ٣
التذكر  أسئلةت نسبة انيف متثيل املستويات املعرفية حيث كولكن مل يكن هناك تناسب )العليا

 %).١٤(واملستويات العليا %) ٢٥(والفهم %) ٦١(
املسـتويات   –الفهم  -التذكر( الكتاب املقرر على مستويات التفكري املعريف أسئلةاشتملت  - ٤

ـ كحيث  األسئلةهناك تناسب يف متثيل املستويات املعرفية يف تلك  أنولوحظ ) العليا ت ان
 %).٢٤(واملستويات العليا %) ٣٥(والفهم %) ٤١(نسبة التذكر 

 أسـئلة وجود فروق ذات داللة احصائية بني نسب املستويات املعرفية املتناظرة يف كل من  - ٥
  .الكتاب املقرر أسئلةاملعلمني و

  
  

   :املتعلقة مبادة الرياضيات األسئلةالدراسات اليت تناولت حتليل : ثانياً

  
  )Mamary، م١٩٧٥(ري دراسة مام -

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة تأثري التباين يف مستويات املعرفة ألسئلة االمتحانـات يف  
  .حتصيل التالميذ يف الرياضيات يف الصفني السادس والتاسع يف نيويورك بأمريكا

  :وأظهرت هذه الدراسة النتائج التالية
لمون لتالميذهم تشمل مستويات من أسئلة االمتحانات اليت يقدمها املع%) ٩٠(أن  -

 .معرفية منخفضة وأن أكثر هذه األسئلة ال تتطلب من التالميذ أكثر من احلساب والتذكر
أن أسئلة االمتحانات اليت تشتمل على مستويات املعرفة املنخفضة والعليا هي أفضل  -

يف مادة من تلك االمتحانات اليت تركز على املستويات املنخفضة فقط من حيث التحصيل 
 .الرياضيات للصفني السادس والتاسع

  )هـ١٤٢٠، العبديل (دراسة   -
كتاب الرياضيات للصف الثالث املتوسط يف ضوء مستويات الـتفكري   أسئلةتقومي "  انبعنو

  "املعريف وشروط السؤال اجليد
  :إىلوقد هدفت هذه الدراسة 



 

هـ للصـف الثالـث   ١٤١٩طبعة الواردة يف اية دروس كتاب الرياضيات  األسئلةتقومي  -١
املتوسط وذلك من خالل التعرف على مستويات التفكري املعريف اليت تقيسها ودرجة التركيز 

  .على كل مستوى من هذه املستويات 
الواردة يف  األسئلةاملقالية يف  األسئلةب انج إىلاملوضوعية  األسئلةالكشف عن مدى استخدام -٢

  .هـ١٤١٩ياضيات للصف الثالث املتوسط وفق طبعة اية كل درس من دروس كتاب الر
مراعـاة الفـروق    -الشمولية-الصياغة( معرفة درجة توفر شروط السؤال اجليد املتمثلة يف  -٣

  .األسئلةيف ) متنمية احلس الرياضي -الفردية
  :ومتثلث نتائج الدراسة يف، وقد استخدم الباحث املنهج التحليلي الوصفي يف دراسته

الـيت تقـيس    األسـئلة عينة الدراسة حنو تعزيز مستوى الفهم والتطبيق وندرة  ةاألسئلميل  - ١
  .مستويي التذكر والتحليل

عدم توفر املسائل اليت تتطلب مناقشة أو اصدار حكم أو اليت تربط ما يتعلمـه التالميـذ يف    - ٢
 .الرياضيات وبني ما يواجهونه يف احلياة

 .املوضوعية األسئلةدين نسبة الكتاب يف هيئة مسائل مقالية وت أسئلةأكثر  - ٣
 .التقوميية األسئلةوجود أخطاء مطبعية وأخرى فنية يف التدريبات واألمثلة و - ٤
  
  )م٢٠٠١، ربابعة( دراسة  -
وية العامة يف الرياضيات لعقد التسـعينات يف األردن يف  انات الثانامتح أسئلةحتليل "  انبعنو 

  "ضوء معايري احملتوى واملستويات املعرفية
وية العامة يف الرياضيات لعقد التسعينات يف انات الثانامتح أسئلةحتليل : إىلهدفت الدراسة  وقد

  :األردن من حيث
، الـربط ، االتصـال ، حل املسـألة (ملعايري احملتوى  األسئلةالكشف عن مدى اشتمال هذه  - ١

  ).التربير
ألهـداف  على مجيع املستويات املعرفية حسب تصنيف بلـوم ل  األسئلةمدى اشتمال هذه  - ٢

 .التربوية
 .يةانللمعايري املتطلبة يف حمتوى األوراق االمتح األسئلةمدى مراعاة هذه  - ٣



 

 .الكشف عن وجود عالقة بني نسب النجاح ومعايري احملتوى - ٤
وألغراض الدراسة فقد طور الباحث أدوات التحليل حيث اشتملت األداة األوىل علـى أربعـة   

واشـتملت األداة  ، )التربير، الربط، االتصال، سألةحل امل(معايري أساسية من معايري احملتوى
، التحليـل ، التطبيـق ، الفهم ، املعرفة( ية على املستويات املعرفية حسب تصنيف بلوم انالث

واشتملت األداة الثالثة على جمموعة من املعايري املتطلبة يف حمتوى األوراق ، )التقومي، التركيب
  .يةاناالمتح

  
 

  :ةوأظهرت نتائج الدراس  
وية العامة يف الرياضيات لعقد التسعينات على املستويات الثالثة األوىل انات الثانامتح أسئلةتركيز 

، اليت تقيس مستوى التحليل والتركيـب  األسئلةووجود نقص يف ، وخباصة مستوى الفهم
 .وعدم ورود أي سؤال على مستوى التقومي

 

  )هـ١٤٢١،العتييب(دراسة  -
ـ  أسئلةة ومقارنة بني دراسة تقوميي" انبعنو   ملـادة الرياضـيات   ايناختبار الفصل األول والث

ـ ١٤١٥وية وفق تصنيف بلوم وأصناف احملتوى الرياضي لألعـوام  انللمرحلة الث  -هـ
التعرف على مـا تتضـمنه    إىلوقد هدفت هذه الدراسة  "هـ مبدينة مكة املكرمة١٤١٩

املكرمة من حمتوى رياضي ومستوى  كةوية العامة مبانلثأسئلة اختبارات مدرسي الرياضيات ا
 أسـئلة وأيضا املقارنة بـني  ، اختبارات الوزارة سئلةوكذلك احلال بالنسبة أل، اال املعريف

  . يف ضوء احملتوى الرياضي واملستوى املعريفاينالفصل األول والث
من جمتمـع  ة جلمع املعلومات انوقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي وقام باعداد استب

التكـرارات  : ات األساليب االحصـائية التاليـة  انواستخدم الباحث يف معاجلة البي،الدراسة
  ).كا(والنسب املئوية ومعامل االتفاق وكذلك اختبار 

  :ت النتائج اليت توصل اليها الباحث هيانوك
لكل صنف من أصناف احملتوى الدراسي تبعا لوجهة نظر كـل مـن    األسئلةخيتلف متثيل  - ١

  .شرفني التربويني واملعلمني واألكادمينيامل



 

لكل مستوى من مستويات اال املعريف تبعا لوجهة نظـر املشـرفني    األسئلةخيتلف حتقيق  - ٢
 .التربويني واملعلمني واألكادميني

الفصل الدراسي األول والفصـل الدراسـي    أسئلةه يوجد فروق ذات داللة احصائية بني أن - ٣
 .الدراسي وبعض مستويات اال املعريف  يف بعض أصناف احملتوىاينالث

  )هـ١٤٢٢، الزيلعي(دراسة  -
تقومي االختبار النهائي ملادة الرياضيات للصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي "  انبعنو 

  "هـ وفق مواصفات االختبار اجليد١٤٢٢ مبحافظة القنفذة التعليمية لعام اينالث
  :إىلوهدفت هذه الدراسة 

معلمي الرياضيات للصف السادس باملرحلـة االبتدائيـة الفصـل     أسئلةوافق حتديد مدى ت - ١
  . مع مستويات اال املعريف حسب تصنيف بلوماينالدراسي الث

كتاب الرياضيات مع نسـب   أسئلةمعلمي الرياضيات للصف السادس و أسئلةاملقارنة بني  - ٢
موضـوعية أو  (باريـة  االخت األسـئلة مستويات اال املعريف حسب تصنيف بلوم ونوعية 

 ).مقالية
املعلمني لكل مستوى من مسـتويات   أسئلةاختالف حتقيق :من أهم ينتائج هذه الدراسة انوك

  .الفهم وتقل يف مستوى التذكر والتطبيق إىل األسئلةت متيل هذه اناال املعريف حيث ك
  )م٢٠٠٤، اينالزهر(دراسة  -
اختبـارات   سـئلة اغة واالخراج اجليدة ألمدى توفر صدق احملتوى وشروط الصي"  انبعنو 

لألعـوام  ) العلوم الطبيعية(وية العامة لطالب انوزارة التربية والتعليم ملادة الرياضيات للث
  " هـ١٤٢٢ -هـ١٤١٦

  :إىلهذه الدراسة  تهدفو
ـ  أسئلةتصميم معيار يتم يف ضوئه حتليل  - ١ وي اناالختبارات ملادة الرياضيات للصف الثالث الث

  .أيناجلزء الث -)طبيعيةالعلوم ال(
ويـة العامـة   انالكشف عن مدى حتقيق االختبارات النهائية يف مادة الرياضيات لطالب الث - ٢

النسبية ملوضوعات املقرر  انباململكة العربية السعودية لشروط صدق احملتوى يف ضوء األوز
 .ومستويات اال املعريف وعناصر احملتوى الرياضي، الدراسي



 

 صدق احملتوى فيما بني االختبارات النهائية يف مادة الرياضـيات لطـالب   معرفة الفروق يف - ٣
 .وية العامة عينة الدراسةانالث

وية العامة انمعرفة مستوى صياغة واخراج االختبارات النهائية يف مادة الرياضيات لطالب الث - ٤
خـراج  اإلغة وباململكة العربية السعودية يف ضوء ماورد يف شروط الصـيا ) العلوم الطبيعية(

 .اجليدة
العلـوم  (وية العامة يف مادة الرياضـيات لطـالب   اناختبار الث سئلةتقدمي منوذج مقترح أل - ٥

يفي جبميع شروط صدق احملتوى يف ضوء املستويات املعرفية املـراد   -ايناجلزء الث -)الطبيعية
 .حتقيقها لدى طالب هذه املرحلة

ومتثلت عينـة  ، لتقوميي ومهج حتليل احملتوىواستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي ا
وية العامة يف مادة الرياضيات لطالب العلوم الطبيعية من انالدراسة يف االختبارات النهائية للث

  .وية العامة مبدينة جدةانهـ وكذلك مشريف ومعلمي الث١٤٢٢عام  إىلهـ١٤١٦عام 
 أسـئلة استمارة حتليل :أداتني مها ىلإومتثلت أدوات الدراسة اليت استخدامها الباحث يف دراسته 

يتضمن شروط الصـياغة واالخـراج يف االختبـارات     انواستبي، االختبارات عينة الدراسة
  .التحصيلية عينة الدراسة

واستخدم الباحث يف دراسته التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب واختبـارالفرق بـني   
  .Tأحادي االجتاه واختبار Fنسبتني واختبار

  :نتائج من أمهها إىلوتوصل الباحث يف دراسته 
فـاض  اخن من اينوية العامة لطالب العلوم الطبيعية تعاناالختبارات النهائية ملادة الرياضيات للث أن

واضح يف صدق احملتوى يف ضوء املستويات املعرفية املراد حتقيقها لدى الطـالب يف هـذه   
  .املرحلة

  :التعليق على الدراسات السابقة
املرتبطة بتحليل أسئلة املباحث األخرى ؛ ستعراض الباحث للدراسات السابقة من خالل ا

واعتمادها ، إىل القصور الواضح والصريح يف تضمنها إىل املستويات املعرفية العليااإلشارة يالحظ 
ودراسة كل مـن   وهذا مايتفق مع دراسة الباحث، وبشكل كبري على املستويات املعرفية الدنيا 

ـ ١٤٠٣، فاطمة األجهوري(، )م١٩٨٠، الكب( ـ ١٤٠٦، العقـال (، )هـ ، خبـاري (، )هـ



 

، هاربستر(، )هـ١٤١٥، وفاء مندر(، )هـ١٤١٢، حيىي(، )هـ١٤١٢، الغامن(، )هـ١٤١٠
مادة الرياضـيات    املرتبطة بتحليل أسئلة السابقة الدراساتأما ، )م٢٠٠٢، السعدي(، )م١٩٩٩

، العبـديل (، )م١٩٧٥، مـامري (دراسـة كـل مـن    فقد اتفق الباحث يف دراسته هذه مع 
من خالل حتليليه  )م٢٠٠٤،الزهراين(، )هـ١٤٢٢، الزيلعي(، )م٢٠٠١، ربابعة(، )هـ١٤٢٠

ى املستويات عتمادها علبإ لألسئلة التقوميية يف كتب رياضيات الصفوف العليا للمرحلة االبتدائية
ففي ، خصوصا يف جمايل التركيب والتقوميلعليا ومهاهلا للمستويات املعرفية اوإ، املعرفية     الدنيا

ويف ، كتاب رياضيات الصف الرابع االبتدائي مت التركيز على جماالت التذكر والفهم والتطبيـق 
ويف كتـاب رياضـيات   ، كتاب الصف اخلامس االبتدائي مت التركيز على جمايل الفهم والتطبيق

ويف هذا اشـارة اىل القصـور   ، هم والتطبيقالصف السادس االبتدائي مت التركيز على جمايل الف
  .الواضح والكبري يف املستويات املعرفية العليا والتركيز على املستويات املعرفية الدنيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

 :الفصل الثالث 



 

  
  

  

  
  

  :منهج الـدراسـة
  

 العسـاف  املنهج الوصفي التحليلي وفقاً ملـا أشـار اليـه   استخدم الباحث يف دراسته 
" ه أنالبحث يف العلوم السلوكية حيث عرفه بريلسون ب إىليف كتابه املدخل ) ٢٣٥ص،م٢٠٠٣(

ظم حملتـوى  وصف كمي هادف ومـن  إىلعبارة عن طريقة حبث يتم تطبيقها من أجل الوصول 
  ".أسلوب االتصال

  :الدراسةإجراءات   •
  

  .ةـدراسـال منهج -   
  .جمتمع الـدراسـة -   
  .عينـة الـدراسـة -   
  .إجراءات تطبيق الـدراسـة -   
 .األساليب اإلحصائية املستخدمة -   



 

 
 :جمتمع الدراسة

  .يني األول والثأينكتب رياضيات الصفوف العليا للمرحلة االبتدائية للفصلني الدراس
  

  :عـينـة الدراسة
) ١٢(الصفوف العليا للمرحلة االبتدائيـة ومتثـل    التقوميية يف كتب رياضيات األسئلة      
  .منوذجاً
  

  :أداة الدراسة
  

تعإىل على بطاقة حتليل األسئلة التقوميية يف كتب رياضيات اهللا  اعتمد الباحث بعد توفيق
ومت تصميم بطاقة التحليل بصورا ، ويات املعرفية لبلوم كأداة للبحثاملرحلة اإلبتدائية وفق املست

  :النهائية بعد مرورها باملراحل واخلطوات التالية
  

اإلطالع على العديد من الدراسات والبحوث اليت هلا صلة وثيقة مبوضـوع   •
   .الدراسة لإلستفادة منها يف تصميم بطاقة التحليل اخلاصة بالدراسة

ألسئلة التقوميية يف كتب رياضيات الصفوف العليا واليت متثل حصر الباحث ا* 
  .منوذجاً) ١٢(

صمم الباحث بطاقة التحليل يف صـورا األوليـة وباحتوائهـا علـى      ومن خالل ذلك
  ).١(ملحق رقم . املستويات الستة لبلوم

  
  :صدق األداة •

ومالئمتـها  ، حيتهامت التأكد من صدق األداة بعرضها على عدد من احملكمني للتأكد مـن صـال   
  .للدراسة

 .حمكما)  ١٣( ، بعرضها على جمموعة من احملكمني تألفت من لذلك مت التأكد من صدق االستبأنة   
  )١(جدول رقم ، كما هو موضح يف اجلدول التايل 



 

  

  )١(جدول رقم 

  بيان عدد أعضاء السادة احملكمني لبطاقة التحليل

  ٦  أعضاء هيئة التدريس

  ٢  املشرفون

  ٥  علمونامل

  :ثبات األداة*

  :قام الباحث باجراء التايل، وللتأكد من ثبات األدة 

مث ، حتليل األسئلة التقوميية الواردة يف كتب رياضيات الصفوف العليا من قبل الباحث للمرة األوىل -١
حليل ذاا الـيت  بإستخدام استمارة الت، القيام بعملية التحليل للمرة الثأنية بعد مرور شهر من التحليل األول 

  .استخدمت يف املرة األوىل

جتميع نتائج التحليل االول الذي قام به الباحث والتحليل الثأين على شكل تكرارات ونسب مئوية  -٢
  .متهيدا حلساب نسبة االتفاق بينهما

  : استخراج نسبة االتفاقبني عدد مرات التحليل األول والثأين وفق املعادلة التالية -٣

  

  

=    نسبةاإلتفاق  ْ

  

نسبة االتفاق يف عمليـة التحليـل األوىل   ) ٢(اجلدول رقم ، ويبني اجلدول التايل
-%٩٠(والثأنية للباحث؛ حيث يظهر أن نسبة االتفاق يف التحليلني تراوحـت بـني  

  .وتوحي هذه النسب بدرجة ثبات عالية%) ٩٣
  

  عدد مرات عدم االتفاق+ ات االتفاق عدد مر

 عدد مرات االتفاق

×١٠٠ 



 

  )٢(جدول رقم 
  االتفاق بني عملييت التحليل األوىل والثأنية للباحثنسبة 

   للباحثأينالتحليل األول والث  اسم الكتاب
الصف الرابع االبتدائي للفصلني 

  أيناألول والث
٩٢%  

الصف اخلامس االبتدائي للفصلني 
  أيناألول والث

٩٠%  

الصف السادس االبتدائي للفصلني 
  أيناألول والث

٩٣%  

  

 :املستخدمة يف الرسالةة األساليب اإلحصائي
  :وتتمثل يفاملناسبة يف البحث اإلحصائية األساليب استخدم الباحث 

  .التكرارات. ١
  .النسب املئوية.٢

  .لالجابة عن تساؤالت الدراسة
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

  الفصل الرابع



 

  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يهدف هذا الفصل إىل عرض النتائج الـيت مت التوصـل اليهـا مـن خـالل حتليـل       
وللوصـول إىل  ، التقوميية يف كتب رياضيات الصفوف العليـا يف املرحلـة االبتدائيـة   األسئلة 

  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة اليت طرحها الباحث وهي
  :السؤال الرئيسي

 يف كتب رياضيات التقوميية األسئلةاملعرفية لبلوم يف توافر املستويات ما مدى   
  ؟لمرحلة االبتدائيةالصفوف العليا ل

  

  عرض نتائج الدراسة

 ) حتليلها وتفسريها(



 

  -:الفرعية التالية األسئلةهذا السؤال  ويتفرع من
لكتاب الرياضيات للصف  التقوميية األسئلة يف الواردة املعرفية لبلوماملستويات ما  - ٥

 .؟الرابع ابتدائي
لكتـاب الرياضـيات    التقوميية األسئلة يفالواردة  املعرفية لبلوم املستويات ما  - ٦

 .؟للصف اخلامس ابتدائي
لكتاب الرياضيات للصف  التقوميية األسئلة يفالواردة  املعرفية لبلوماملستويات  ما - ٧

 .؟السادس ابتدائي
  
  

 التقومييـة  األسـئلة  يفالواردة املستويات املعرفية لبلوم ما  :ولالجابة عن السؤال األول
 .؟لكتاب الرياضيات للصف الرابع ابتدائي

 –فهـم   -تـذكر ( مت حساب التكرارات والنسب املئوية للمسـتويات املعرفيـة لبلـوم   
لألسئلة التقوميية يف كتـاب رياضـيات الصـف الرابـع     ) تقومي –تركيب  –حتليل  –تطبيق 

  )٣(كما هو موضح يف اجلدول رقم ) األول والثاين( االبتدائي بفصليه 
  
  
  
  
  

  )٣(جدول رقم 
التكرارت والنسب املئوية لألسئلة التقوميية وفق املستويات املعرفية لبلوم يف كتاب الصف 

  االبتدائي للفصلني األول والثاينالرابع 
اموع الكلي 

 )األسئلة(للفقرات 
املستويات 
  املعرفية لبلوم

 النسب املئوية  التكرارات

  %٢٢.٩٩  ٢٠  تذكر  ٨٧



 

  % ٢٧.٥٩  ٢٤  فهم
  %٢٩.٨٩  ٢٦  تطبيق
  %١٦.٠٩  ١٤  حتليل
  %١.١٥  ١  تركيب
  %٢.٢٩  ٢  تقومي

١٠٠  ٨٧  -  ٨٧%  
املرتبطة بالسـؤال األول وفقـا للمسـتويات املعرفيـة لبلـوم      وَتم عرض نتائج الدراسة  
حيـث بلـغ عـدد فقـرات     ، )تقـومي  –تركيـب   –حتليل  –تطبيق  –فهم  -تذكر( وهي

سـؤاالً  ) ٨٧(األسئلة يف كتاب رياضيات الصف الرابع االبتـدائي للفصـلني األول والثـاين    
  :على النحو التايل

سؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا نسـبته     ) ٢٠(هذا اال بلغ عدد األسئلة الواردة يف : التذكر -١
من جمموع األسئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول والثـاين      %) ٢٢.٩٩(

  ).٣(كما هو موضح يف اجلدول رقم 
سؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا نسـبته     ) ٢٤(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هذا اال : الفهم -٢

ـ %) ٢٧.٥٩( ة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول والثـاين     من جمموع األسئلة الكلي
  ).٣(كما هو موضح يف اجلدول رقم 

سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا      ) ٢٦(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هـذا اـال   : التطبيق -٣
من جمموع األسـئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول      %) ٢٩.٨٩(نسبته 

  ).٣(والثاين كما هو موضح يف اجلدول رقم 
سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا      ) ١٤(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هـذا اـال   : التحليل  -٤
من جمموع األسـئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول      %) ١٦.٠٩(نسبته 

  ).٣(والثاين كما هو موضح يف اجلدول رقم 
ميثـل مـا    سـؤاالً؛ مبـا   ) ١(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هـذا اـال   : التركيب -٥
من جممـوع األسـئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول       %) ١.١٥(نسبته 

  ).٣(والثاين كما هو موضح يف اجلدول رقم 



 

سؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا  نسـبته     ) ٢(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هذا اال : التقومي -٦
األول والثـاين كمـا    من جمموع األسئلة الكلية يف كتاب الرياضـيات للفصـلني  %) ٢.٢٩(

  ).٣(هو موضح يف اجلدول رقم 
  

 التقومييـة  األسـئلة  يفالواردة املستويات املعرفية لبلوم  ما :ولالجابة عن السؤال الثأين
 .؟لكتاب الرياضيات للصف اخلامس ابتدائي

 –فهـم   -تـذكر ( مت حساب التكرارات والنسب املئوية للمسـتويات املعرفيـة لبلـوم   
لألسـئلة التقومييـة يف كتـاب رياضـيات الصـف      ) تقـومي  –تركيـب   –حتليل  –تطبيق 

  كما هو موضح يف ) األول والثاين( اخلامس االبتدائي بفصليه 
  ).٤(اجلدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤(جدول رقم 
التكرارت والنسب املئوية لألسئلة التقوميية وفق املستويات املعرفية لبلوم يف كتاب رياضيات 

  ي للفصلني األول والثاينالصف اخلامس االبتدائ
( اموع الكلي

 لألسئلة) للفقرات 
املستويات 
  املعرفية لبلوم

 النسب املئوية  التكرارات

  %٦.٤١  ٥  التذكر  ٧٨



 

  %٤٧.٤٣  ٣٧  الفهم  
  %٣٢.٠٥  ٢٥  التطبيق
  %٦.٤١  ٥  التحليل
  %٣.٨٥  ٣  التركيب
  %٣.٨٥  ٣  التقومي

١٠٠  ٧٨  -  ٧٨%  
  

سة املرتبطـة بالسـؤال األول وفقـا للمسـتويات املعرفيـة      وسيتم عرض نتائج الدرا   
حيـث بلـغ عـدد    ، )تقـومي  –تركيـب   –حتليـل   –تطبيق  –فهم  -تذكر( لبلوم وهي

) ٧٨(فقرات األسئلة يف كتاب رياضيات الصف الرابـع االبتـدائي للفصـلني األول والثـاين     
  :سؤاالً على النحو التايل

سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا نسـبته      ) ٥(يف هذا اال بلغ عدد األسئلة الواردة : التذكر -١
من جمموع األسئلة الكلية يف كتاب الرياضـيات للفصـلني األول والثـاين كمـا     %) ٦.٤١(

  ).٤(هو موضح يف اجلدول رقم 
سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا     ) ٣٧(بلغ عدد األسئلة الـواردة يف هـذا اـال    : الفهم -٢
ـ   %) ٤٧.٣٤(نسبته ة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول    من جممـوع األسـئلة الكلي

  ).٤(والثاين كما هو موضح يف اجلدول رقم 
سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا      ) ٢٥(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هـذا اـال   : التطبيق -٣
من جمموع األسـئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول      %) ٣٢.٠٥(نسبته 

  ).٤(والثاين كما هو موضح يف اجلدول رقم 
سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا      ) ٥(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هـذا اـال   : التحليل  -٤
من جممـوع األسـئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول       %) ٦.٤١(نسبته 

  ).٤(والثاين كما هو موضح يف اجلدول رقم 
ثـل مـا    سـؤاالً؛ مبـا مي  ) ٣( بلغ عدد األسئلة الواردة يف هـذا اـال  : التركيب -٥
من جممـوع األسـئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول       %) ٣.٨٥(نسبته 



 

  ).٤(والثاين كما هو موضح يف اجلدول رقم 
سؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا  نسـبته     ) ٣(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هذا اال : التقومي -٦

ألول والثـاين كمـا   من جمموع األسئلة الكلية يف كتاب الرياضـيات للفصـلني ا  %) ٣.٨٥(
  ).٤(هو موضح يف اجلدول رقم 

  
 التقومييـة  األسـئلة  يفالواردة املستويات املعرفية لبلوم  ما :ولالجابة عن السؤال الثالث

 .؟لكتاب الرياضيات للصف السادس ابتدائي
 –فهـم   -تـذكر ( مت حساب التكرارات والنسب املئوية للمسـتويات املعرفيـة لبلـوم   

لألسـئلة التقومييـة يف كتـاب رياضـيات الصـف      ) تقـومي  –كيـب  تر –حتليل  –تطبيق 
  )٥(كما هو موضح يف اجلدول رقم ) األول والثاين( السادس االبتدائي بفصليه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  )٥(جدول رقم 
التكرارت والنسب املئوية لألسئلة التقوميية وفق املستويات املعرفية لبلوم يف كتاب الصف 

  لني األول والثأينالسادس االبتدائي للفص
اموع الكلي 

 )األسئلة(للفقرات 
املستويات 
  املعرفية لبلوم

 النسب املئوية  التكرارات

  %١١.٩٦  ١١  تذكر  ٩٢
  % ٣٩.١٣  ٣٦  فهم
  %٤٠.٢١  ٣٧  تطبيق
  %٤.٣٥  ٤  حتليل
  %٤.٣٥  ٤  تركيب
  %٠  ٠  تقومي

١٠٠  ٩٢  -  ٩٢%  
ألول وفقا للمسـتويات املعرفيـة لبلـوم    وسيتم عرض نتائج الدراسة املرتبطة بالسؤال ا 
حيـث بلـغ عـدد فقـرات     ، )تقـومي  –تركيـب   –حتليل  –تطبيق  –فهم  -تذكر( وهي

) ٩٢(األسئلة يف كتاب رياضـيات الصـف السـادس االبتـدائي للفصـلني األول والثـاين       
  :سؤاالً على النحو التايل

االً؛ مبـا ميثـل مـا نسـبته     سؤ) ١١(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هذا اال : التذكر -١
من جمموع األسئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول والثـاين      %) ١١.٩٦(

  ).٥(كما هو موضح يف اجلدول رقم 
( سؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا نسـبته    ) ٣٦(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هذا اال : الفهم -٢
ت للفصـلني األول والثـاين   من جمموع األسئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيا   %) ٣٩.١٣

  ).٥(كما هو موضح يف اجلدول رقم 
سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا      ) ٣٧(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هـذا اـال   : التطبيق -٣
من جمموع األسـئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول      %) ٤٠.٢١( نسبته

  ).٥(والثاين كما هو موضح يف اجلدول رقم 



 

سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا      ) ٤(غ عدد األسئلة الواردة يف هـذا اـال   بل: التحليل  -٤
من جممـوع األسـئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول       %) ٤.٣٥(نسبته 

  ).٥(والثاين كما هو موضح يف اجلدول رقم 
سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا      ) ٤(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هـذا اـال   : التركيب -٥
من جممـوع األسـئلة الكليـة يف كتـاب الرياضـيات للفصـلني األول       %) ٤.٣٥(نسبته 

  ).٥(والثاين كما هو موضح يف اجلدول رقم 
سؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا  نسـبته     ) ٠(بلغ عدد األسئلة الواردة يف هذا اال : التقومي -٦

من جمموع األسئلة الكلية يف كتاب الرياضيات للفصـلني األول والثـاين كمـا هـو     %) ٠(
  ).٥(وضح يف اجلدول رقم م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  ملخص نتائج الدراسة

  التوصيـات 

 املقترحـات

 

  الفصل اخلامس 



 

  :ملخص نتائج الدراسة
يف ضوء النتائج اليت توصل إليها الباحث يف هذه الدراسـة والـيت سـبق ذكرهـا يف     

قام الباحث بعرض ملخص لتلك النتـائج بشـكل مـوجز و وفقـاً لترتيـب      ، الفصل الرابع
  .أسئلة الدراسة

بلغ عدد فقرات األسئلة يف كتاب رياضيات الصـف الرابـع االبتـدائي للفصـلني      -١
  :سؤاالً على النحو التايل) ٨٧(األول والثاين 

سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا نسـبته      ) ٢٠(بلغ عدد األسئلة الواردة يف جمـال التـذكر   
ـ  ) ٢٤(يف حني بلغ عدد األسئلة الواردة يف جمال الفهم ، %)٢٢.٩٩( ا ميثـل مـا   سـؤاالً؛ مب

سـؤاالً؛ مبـا   ) ٢٦(يف حني بلغ عدد األسئلة الواردة يف جمـال التطبيـق   ،%)٢٧.٥٩(نسبته 
أما التحليل فبلـغ عـدد األسـئلة الـواردة يف هـذا اـال       ، %) ٢٩.٨٩(ميثل ما  نسبته 

أما التركيب فبلـغ عـدد األسـئلة الـواردة     ، %) ١٦.٠٩(سؤاالً؛ مبا ميثل ما  نسبته ) ١٤(
يف حـني بلـغ عـدد األسـئلة     ، %)١.١٥(سؤاالً؛ مبا ميثل مـا  نسـبته   ) ١(ال يف هذا ا

  %).٢.٢٩(سؤاالً؛ مبا ميثل ما  نسبته ) ٢(الواردة يف  جمال التقومي 
بلغ عدد فقـرات األسـئلة يف كتـاب رياضـيات الصـف اخلـامس االبتـدائي         -٢

  :سؤاالً على النحو التايل) ٧٨(للفصلني األول والثاين 
سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا نسـبته      ) ٥(األسئلة الـواردة يف جمـال التـذكر     بلغ عدد  

سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا     ) ٣٧(يف حني بلغ عدد األسئلة الواردة يف جمال الفهم ، %)٦.٤١(
سـؤاالً؛ مبـا   ) ٢٥(يف حني بلغ عدد األسئلة الواردة يف جمـال التطبيـق   ،%)٤٧.٤٣(نسبته 

) ٥(ل فبلغ عدد األسـئلة الـواردة يف هـذا اـال     أما التحلي، %) ٣٢.٠٥(ميثل ما  نسبته 
أما التركيب فبلغ عـدد األسـئلة الـواردة يف هـذا     ، %) ٦.٤١(سؤاالً؛ مبا ميثل ما  نسبته 

يف حني بلـغ عـدد األسـئلة الـواردة يف      ، %)٣.٨٥(سؤاالً؛ مبا ميثل ما  نسبته ) ٣(اال 
  %).٣.٨٥(سؤاالً؛ مبا ميثل نسبته ) ١(جمال التقومي 

بلغ عدد فقـرات األسـئلة يف كتـاب رياضـيات الصـف اخلـامس االبتـدائي         -٣
  :سؤاال على النحو التايل) ٩٢(للفصلني األول والثاين 

سـؤاالً؛ مبـا ميثـل مـا نسـبته      ) ١١(بلغ عدد األسئلة الواردة يف جمـال التـذكر     



 

ـ  ) ٣٦(يف حني بلغ عدد األسئلة الواردة يف جمال الفهم ، %)١١.٩٦( ا ميثـل مـا   سـؤاالً؛ مب
سـؤاال؛ مبـا   ) ٣٧(يف حني بلغ عدد األسئلة الواردة يف جمـال التطبيـق   ،%)٣٩.١٣(نسبته 

) ٤(أما التحليل فبلغ عدد األسـئلة الـواردة يف هـذا اـال     ، %) ٤٠.٢١(ميثل ما  نسبته 
أما التركيب فبلغ عـدد األسـئلة الـواردة يف هـذا     ، %) ٤.٣٥(سؤاالً؛ مبا ميثل ما  نسبته 

يف حني بلـغ عـدد األسـئلة الـواردة يف      ، %)٤.٣٥(سؤاالً؛ مبا ميثل ما  نسبته ) ٤( اال
  %).٠(سؤاالً؛ مبا ميثل نسبته ) ٠(جمال التقومي 

  
  :التوصيات

  :يف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث مبا يلي
 -التحليـل (اإلهتمام يف وضع األسئلة التقوميية وفقاً للمسـتويات املعرفيـة العليـا     -١

التـذكر  (وأن ال تقتصر هذه األسئلة على املسـتويات املعرفيـة الـدنيا    ، )التقومي –تركيب ال
  ).التطبيق–الفهم  –

حبيـث  ، أن توزيع األسئلة التقوميية وفقاً ملستويات بلوم املعرفيـة بنسـب متوازنـة    -٢
  .ال يتم التركيز على جمال معني وإمهال بقية ااالت األخرى

مالحق توضيحية للمجاالت املعرفيـة لبلـوم يف كتـاب املعلـم      عمل أدلة او إضافة -٣
  .ملساعدته على فهم هذه ااالت وإدراكه هلا

اإلشراف املستمر على اسـتخدام املعلمـني لألسـئلة التقومييـة وفقـاً ملسـتويات        -٤
  .األهداف املعرفية لبلوم

  
  :املقترحات

  .اإجراء دراسة مشاة على كتب رياضيات الصفوف الدني -١
  .جراء دراسة مماثلة على كتب رياضيات املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانويةإ -٢
 .إجراء دراسة توضح مدى فهم املعلمني ومتكنهم من املستويات املعرفية لبلوم -٣
أثر صياغة أسئلة تقوميية يف كتب رياضيات املرحلـة اإلبتدائيـة وفقـاً للمسـتويات      -٤

  .ات التفكري العليا لدى التالميذاملعرفية لبلوم يف تنمية مهار



 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

 املراجع   



 

  :قائمة املراجع
 

  .القرآن الكرمي - ١

مكتبـة  : الكويـت  ،أساسيات القياس والتقومي يف التربيـة  ):م١٩٩٨(، أبو زينة، فريد - ٢
 .الفالح

دار : الكويت، ١ط، قياس وتقومي التحصيل الدراسي): م١٩٨٧(رجاء حممود ، أبو عالم - ٣
 .القلم

 .دار الفرقأن: عمأن، قياس وتقومي تعلم الطلبة): م٢٠٠٢(، عبد الكرمي حممد، أبو سل - ٤

دراسة حتليلية ملقرر العلوم للصف الثالث "  انبعنو) هـ١٤٠٣(فاطمة نصر  ،األجهوري - ٥
رسالة ماجستري ، "املتوسط ومدى حتقيقه لألهداف السلوكية يف اململكة العربية السعودية

 .مكة املكرمة،أم القرىجامعة ، كلية التربية، غري منشورة

وية العامة يف مادة انحتديد مدى كفاية اختبارات الث):"هـ١٤١٠(عدنان عبداهللا ، خباري - ٦
- ١٣٩٧وي من عام أناألحياء كأداة لقياس التحصيل املعريف لطلبة الصف الثالث الث

رسالة ماجستري غري  ،"هـ يف ضوء اال املعريف١٤٠٧-١٤٠٦ إىلهـ ١٣٩٨
 .مكة املكرمة،جامعة أم القرى، تربيةكلية ال، منشورة

، ٢ج،٢ط".التقومي التربوي اهلادف أصوله وطرائقه):"م١٩٨٦(حممد خليفة ، بركات - ٧
 .دار القلم: الكويت

 األهـداف نظام تصنيف  ):م١٩٨٥(بلوم ، بنجامني ، وديفيد كراثول ، وبرترام ماسيا،  - ٨
دار : وصادق عـودة ، جـدة   ، ترمجة حممد اخلوالدة ) أيناال الوجد( ٢ج.  التربوية
  . الشروق



 

اال (  ١ج ،التربوية األهدافنظام تصنيف  ):م١٩٨٥(بلوم ، بنجامني وآخرون،  - ٩
  .دار الشروق: جدة . ، ترمجة حممد اخلوالدة ، وصادق عودة ) املعريف

وية العامة اناختبارات الفيزياء لشهادة الث أسئلةتقومي ):" هـ١٤١٨(مشاعل بكر ، البكر -١٠
رسالة  ،" بنني وبنات األسئلةدراسة حتليلية مقارنة ملضمون  -ملكة العربية السعوديةيف امل

 .مكة املكرمة،جامعة أم القرى، كلية التربية، ماجستري غري منشورة

، القـاهرة ، امحد خريي كاظم: ترمجة،  "أساسيات املناهج:" ) م١٩٨٢( رالف ، تايلر  -١١
 .دار النهضة

أسس املناهج وعناصرها وتنظيماا من منظـور  ):"م٢٠٠٦(حممد صاحل بن علي ، جان  -١٢
 .مكتبة امللك فهد الوطنية: الرياض، ١ط ،"إسالمي

مطبعـة وزارة  ، عمـان ، " مبادئ القياس والتقـومي ):"ت.د(عزت وآخرون، جرادات -١٣
  .األوقاف والشئون واملقدسات اإلسالمية

ـ  األهداف  :)ت. د ( ، ناجرونلند ، نورم -١٤ .  لوكي وتطبيقاتـه التعليمية وحتديدها الس
 .دار النهضة العربية: ترمجة أمحد خريي كاظم ، القاهرة 

التعليم يف اململكة العربية السـعودية رؤيـة   ):" م٢٠٠٤(حممد معجب وزمالؤه ،احلامد -١٥
  .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ٢ط، الرياض، "احلاضر واستشراف املستقبل

دار ، ١ط،" التحصيل الدراسـي  تقومي إىلمدخل ):" م١٩٩٧(حممد عبداللطيف،حسني -١٦
  .اسراء للطباعة

نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربيـة   ):م١٩٩٥( ،بن عبد الرمحن نااحلقيل ، سليم -١٧
 .٨مكتبة امللك فهد الوطنية ، ط: الرياض  ،السعودية



 

التقوميية يف كتـب اجلغرافيـااملقررة يف    األسئلةحتليل ):"م٢٠٠٢(، فخري فريد، محادين -١٨
جامعـة  ، الة التربوية ،"التعليمية األهدافيف ضوء  انوي بسلطنة عمأنلتعليم الثمرحلة ا
  .٦٨العدد ، الكويت

دار : الريـاض  ، )واعه ، مكوناته أنأصوله ، (املنهج  ):م ١٩٨٢(، ، حممد زياد نامحد -١٩
  .الرياض للنشر

ديـدها  التربوية تصنيفها وحت األهداف):م ١٩٨٨ (، اخلطيب ، علم الدين عبد الرمحن  -٢٠
  .مكتبة الفالح: الكويت.  السلوكي

 سـئلة دراسة تقومييـة ومقارنـة أل  "  انبعنو) هـ١٤٢٥ (ابراهيم عبدالعزيز، اخلضريي -٢١
الكتاب املقرر يف ضوء تصـنيف بلـوم    أسئلة املتوسط وايناختبارات العلوم للصف الث

، كلية التربية، ةرسالة ماجستري غري منشور ،"لألهداف املعرفية يف منطقة القصيم التعليمية
  .مكة املكرمة،جامعة أم القرى

، ٢ط، "اإلطار املرجعـي للتقـومي التربـوي   ) : "م٢٠٠٠(إبراهيم مبارك ، الدوسري  -٢٢
 .مكتبة التربية العريب لدول اخلليج، الرياض

دار عامل الكتـاب للطباعـة   ، ١ط،الرياض، "التدريس اهلادف):"م١٩٩٤(حممد ،الدريج -٢٣
 .والنشر والتوزيع

وية العامة يف الرياضـيات  انات الثانامتح أسئلةحتليل ):"م٢٠٠١(أمحد رجا أمحد  ،ربابعة -٢٤
، رسالة ماجستري،"لعقد التسعينات يف األردن يف ضوء معايري احملتوى واملستويات املعرفية

 األردن، جامعة مؤته، كلية التربية والفنون

وشـروط الصـياغة   مدى توفر صدق احملتوى ):" م٢٠٠٤(حممد بن رزق اهللا ، الزهراين -٢٥
وية العامـة  اناختبارات وزارة التربية والتعليم ملادة الرياضيات للث سئلةواالخراج اجليدة أل

رسالة ماجستري غري ،" هـ١٤٢٢-هـ١٤١٦لألعوام الدراسية ) العلوم الطبيعية(لطالب 
  .مكة املكرمة،جامعة أم القرى، كلية التربية، منشورة



 

تقومي االختبـار النـهائي ملـادة    "  انبعنو) ـه١٤٢٢ (خضر حممد حربوش ،الزيلعي -٢٦
 مبحافظة القنفذة التعليمية لعام اينالرياضيات للصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي الث

، كلية التربيـة ، رسالة ماجستري غري منشورة، "وفق مواصفات االختبار اجليد هـ١٤٢٢
 .مكة املكرمة،جامعة أم القرى

صياغتها  –مصادرها  –حتديدها (األهداف السلوكية ): م٢٠٠١(، مهدي حممود، سامل -٢٧
 .مكتبة العبيكأن للنشر والتوزيع: الرياض،٣ط).تطبيقاا –

  .مكتبة الفالح: الكويت ،املناهج املعاصرة): م١٩٩٦(، الدمرداش عبدايد، سرحان -٢٨

التعليميـة يف مجيـع املـواد     األهـداف اسـتخدام   :")م١٩٩١( جودت أمحد ،سعادة -٢٩
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١ط،"الدراسية

وية العامة ملادة التاريخ بسـلطنة  انات شهادة الثانتقومي امتح):"م٢٠٠٢(مجيل، السعدي -٣٠
جامعـة  ، كلية التربية، رسالة ما جستري غري منشورة".يف ضوء املستويات املعرفية أنعم

 .السلطان قابوس

علية الدروس النموذجية وإجـراءات  فا): " هـ١٤١٥(ناصر عبداهللا سليمان ، السلومي -٣١
 ،"التخطيط هلا وأساليب تنفيذها من وجهة نظر املشرفني التربويني مبدينة مكة املكرمـة 

  .مكة املكرمة: جامعة أم القرى، كلية التربية، رسالة ماجستري غري منشورة

: الريـاض   ، االجتاهات احلديثة يف تدريس الرياضيات ):هـ ١٤٠٩ ( شوق ، حممود ، -٣٢
  .ر املريخ للنشردا

حنـو صـياغة سـلوكية ألهـداف      "  )هـ١٤١٠ (،، عبد الرمحن بن حممد  ناالشعو -٣٣
  .)٢(العلوم التربوية  .جملة جامعة امللك سعود " .  الدراسات االجتماعية

أهداف تدريس " ): هـ١٤١٠( ،ن حممد اجلربان بن حممد ، وسليم، عبد الرمح ناالشعو -٣٤
س االبتدائية واملتوسطة باململكة العربية السعودية ـ دراسة  الدراسات االجتماعية يف املدار

 .جامعة امللك سعود ، الرياض: كلية التربية  ،مركز البحوث التربوية  ،"وصفية حتليلية 



 

 ايناملتضمنة يف كتاب اجلغرافيا للصف الث سئلةدراسة حتليلية لأل ):"م١٩٨٧(أمحد، شليب -٣٥
، اجلمعية املصرية للمناهج وطـرق التـدريس   ".يةوي مبصر واململكة العربية السعودانالث

  ).٢(العدد

كتاب الرياضيات للصف الثالث  أسئلةتقومي ):" هـ١٤٢٠(علي بن أبو طالب ، العبديل -٣٦
رسالة ماجستري غـري   ،"املتوسط يف ضوء مستويات التفكري املعريف وشروط السؤال اجليد

 .مكة املكرمة، جامعة أم القرى، كلية التربية، منشورة

أساسـيات القيـاس والتقـومي يف التربيـة     ): م١٩٨١(وزميله، ، العبيدي، غامن سعيد -٣٧
 .دار العلوم: الرياض،والتعليم

أساسيات القياس والتقـومي يف التربيـة   ): م١٩٨١(وزمالؤه، حممد عزت، عبداملوجود -٣٨
  .دار العلوم: الرياض. والتعليم

اختبـار   أسـئلة قارنة بني دراسة تقوميية وم ):"هـ١٤٢١(سعود بن مسعود ، العتييب  -٣٩
وية وفق تصنيف بلوم وأصناف احملتوى ان ملادة الرياضيات للمرحلة الثأينالفصل األول والث
، رسالة غري منشـورة  ،  "هـ مبدينة مكة املكرمة١٤١٦-هـ١٤١٥الرياضي لألعوام 
 .مكة املكرمة، جامعة أم القرى 

: الريـاض ، ٣ط. وم السلوكيةاملدخل إىل البحث يف العل): م٢٠٠٣(صاحل محد، العساف -٤٠
  .مكتبة العبيكأن

، جملة التربية" .  السلوكية ـ ماهيتها ـ توصيفها ـ جماالا    األهداف"  ،عطية ، مجال  -٤١
  .)١٠٢(وزارة التربية والتعليم ، اإلمارات العربية املتحدة ، ع

وية انالث اتانامتح سئلةدراسة حتليلية تقوميية أل):"هـ١٤٠٦(عبدالرمحن عبداهللا ، العقال -٤٢
كليـة  ، رسالة ماجستري غري منشورة، "العامة يف مادة التاريخ يف ضوء املستويات املعرفية

  .مكة املكرمة،جامعة أم القرى، التربية



 

اختبارات العلوم لتالميذ املرحلة املتوسـطة   أسئلةتقومي ):"هـ١٤١٧(غامن سعد ، الغامن -٤٣
 .الرياض،جامعة امللك سعود، التربيةكلية ، رسالة ماجستري غري منشورة ،"مبدينة الرياض

رسـالة  ، "اجتاهات جديدة يف أساليب تقـومي الطالـب  ):"م١٩٨٦(عبدالفتاح، القرشي -٤٤
  ).١٨(العدد، اخلليج

دار النشـر  : الريـاض  ، التدريس وإعداد املعلم ):م١٩٩٣(، قنديل ، يس عبد الرمحن -٤٥
  .الدويل

 ،تدريس املواد االجتماعية ):م ١٩٩٠(، نا ، أمحد ، وفارعة حممد، وبرنس رضوينااللق -٤٦
 . عامل الكتب: ، القاهرة  ١ج

". املنهج املدرسي وتطبيقاتـه التربويـة  ): "م١٩٨٤(وزميله ، حممد صالح الدين، جماور -٤٧
  .دار العلم: الكويت 

التعليمية واملهارات  األهدافصياغة  إىلدليل املعلم ):م ١٩٩٦ ( مرزوق ، حممد السيد، -٤٨
  .ابن اجلوزي دار: الدمام  ،التدريسية

تطور منـاهج الرياضـيات يف التعلـيم     ):م١٩٩٨( ،املقوشي ، عبد اهللا عبد الرمحن -٤٩
: الرياض. هـ ١٤١٩هـ وحىت عام ١٣٤٣االبتدائي باململكة العربية السعودية منذُ عام 

  .مكتبة امللك فهد الوطنية

لصـف  كتاب اجلغرافيـا ل  سئلةدراسة حتليلية أل):" هـ١٤١٥( وفاء حممد نور، مندر -٥٠
السادس االبتدائي للبنات يف ضوء املستويات املعرفية لبلوم من وجهة نظر موجهات املواد 

كلية ، رسالة ماجستري غري منشورة ،"االجتماعية مبدن خمتارة من اململكة العربية السعودية
  .مكة املكرمة،جامعة أم القرى، التربية

مكتبـة  ، ٢ط،الرياض، "ربويعلم النفس الت):"م٢٠٠٤(واخرون ،عبايد سيد، منصور -٥١
  .العبيكأن



 

دار النشر الدويل ،١ط،الرياض،"التقومي التربوي):" م٢٠٠٠(مندور عبدالسالم ، فتح اهللا -٥٢
  .للنشر والتوزيع

  .٢، طأندار الفرق:  ناعم، علم النفس التربوي ):م١٩٨٥ (، نشوايت، عبد ايد -٥٣

. يب طرق تدريس العلوماجتاهات معاصرة يف مناهج وأسال ):م١٩٨٤(، ن ، يعقوبانشو -٥٤
  .دار الفرقأن: عمأن

أسسها ، ختطيطها (   املناهج ):م١٩٨٢(،  حامد ، وجابر عبد احلميد جابرهندام ، حيىي -٥٥
 .٦دار النهضة العربية ، ط: قاهرة ال، )، تقوميها

الفصـل  : كتاب الرياضيات للصف الرابع  االيتدائي، هـ١٤٢٧، وزارة التربية والتعليم -٥٦
 .األول

 

الفصـل  : كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي، هـ١٤٢٧، التربية والتعليم وزارة -٥٧
 .الثأين

الفصل : كتاب الرياضيات للصف اخلامس االيتدائي، هـ١٤٢٧، وزارة التربية والتعليم -٥٨
 .األول

الفصل : كتاب الرياضيات للصف اخلامس االيتدائي، هـ١٤٢٧، وزارة التربية والتعليم -٥٩
 .الثأين

الفصل : كتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي، هـ١٤٢٧، بية والتعليموزارة التر -٦٠
  .األول

الفصل : كتاب الرياضيات للصف السادس االيتدائي، هـ١٤٢٧، وزارة التربية والتعليم -٦١
 .الثأين



 

كتـب   أسـئلة دراسة حتليلية تقوميية حملتوى و"  انبعنو) هـ١٤١٢ (حسن عايل ،حيى -٦٢
مكة ،جامعة أم القرى، كلية التربية، لة ماجستري غري منشورةرسا، "اجلغرافيا للصف الرابع

 .املكرمة
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  .اخلطاب املوجه للسادة احملكمني) ١    

  .بطاقة التحليل يف صورا األولية) ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  
  

  حفظه اهللا..........................  .............../ .......الدكتور / سعادة األستاذ
  ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته        ؛ وبعد

حتليل األسـئلة التقومييـة يف كتـب رياضـيات     " راء دراسة بعنوأن يقوم الباحث بإج
وهـي متطلـب تكميلـي لنيـل درجـة      " املرحلة االبتدائية وفق املستويات املعرفية لبلـوم  

 املاجستري بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربيـة جبامعـة أم القـرى، ومـن أهـداف     
  -:التاليةمبشيئة اهللا تعإىل هذه الدراسة 

األسئلة التقوميية لكتـاب الرياضـيات للصـف الرابـع      ديد املستويات املعرفية يفحت -١
  .ابتدائي
  .األسئلة التقوميية لكتاب الرياضيات للصف اخلامس ابتدائي حتديد املستويات املعرفية يف -٢
األسئلة التقوميية لكتاب الرياضـيات للصـف السـادس     حتديد املستويات املعرفية يف -٣
  .ابتدائي
 
وحيث أن بلوغ الغاية املرجوة من البحـث ال يـتم إال بـالرجوع آلراء ووجهـات       

  .نظر املختصني وتوجيهام
وتـدوين مالحظـاتكم   ، لذا أرجو من سعادتكم التكـرم بتحكـيم هـذا اإلطـار      

  .لتساعد الباحث يف إعداد بطاقة التحليل بصورا النهائية
  .هذا ولكم مين خالص الشكر والتقدير    

  :الباحث                                                                    
  علي بن صاحل الشهري
  :للتواصل مع الباحث
eqeq٩٩٩@ hotmail.com 
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رقم 
  الصفحة

 
  الـســـــــــؤال الرئيسي

 
  األسئلة الفرعية

 السؤال وفق املستويات املعرفية لبلوم
 تقومي  تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر

                  

اموع 
  الكلي

              

              ــــويةبة املئالنس

 بتدائية وفق املستويات املعرفية لبلوممنوذج حتليل األسئلة التقوميية يف كتب رياضيات املرحلة اال
 ...........................الفصل الدراسي............................................................كتاب
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بأمساء السادة احملكمني انبي 
  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

الدرجة االسم  م
  العلمية

  جهة العمل

قسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم  استاذ زكريا حيىي الل  ١
  القرى

استاذ ابراهيم أمحد عامل  ٢
  مشارك

املناهج وطرق التدريس جبامعة أم قسم 
  القرى

استاذ فوزي صاحل بنجر  ٣
  مشارك

قسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم 
  القرى

ستاذأ سامل أمحد خليل  ٤
  مشارك

قسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم 
  القرى

غازي صالح  ٥
  املطريف

استاذ
  مساعد

قسم املناهج وطرق التدريس بكلية املعلمني 
  املكرمة مبكة

قسم املناهج وطرق التدريس بكلية املعلمني  حماضر أكرم حممد بريكيت  ٦
  مبكة املكرمة

استاذ حممد صنت احلريب  ٧
  مساعد

  دارة التربية والتعليم بالرياضإمشرف ب

طخطيخانسلط  ٨
  العرتي

  دارة التربية والتعليم بتبوكإمشرف ب بكالوريوس

حممد صاحل  ٩
  الشهري

  مبدارس األبناء بتبوكمعلم  ماجستري

  معلم باخلرمة بكالوريوس حممد منر السبيعي  ١٠

  معلم بتبوك بكالوريوس فائد ربيع العرتي  ١١



 

متعب حصيد  ١٢
  الفقريي

  معلم بالعال بكالوريوس

  معلم بالطائف بكالوريوس زياد عايض العتييب  ١٣

  

  

  

  

  

  

  )٣(امللحق رقم 
  بطاقة التحليل يف صورا النهائية

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 )١(أسئلة تقويمية/األولالفصل الدراسي/ الصف الرابع االبتدائي 

 ٦٥٣٤٢٨أجمع                        )١( ٥٢

                            +١ ٣ ٩ ٤ ٠٢   

  ــــــــــ                          

  

    ٧ ٨ ٠ ٠ ٢ ٣.                    أطرح 

                        -  ٥ ٦ ٩ ٥ ٤ ٢   

  ــــــــــ                         

        

 .أمآل الفراغات باألعداد المناسبة  )٢( ٥٢

+  ـــ مئات   +   عشرات   ـــ +  ـــ أحاد   =  ٣٤٠٧٢    

  ـــ عشرات األلوف + ـــ آالف 

  ـــ+ ـــ + ـــ  +  ـــ  +  ٢٠+ ـــ =  ٧٨٣١٢٩ 

  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 ؟٣٠٤٢يكون الباقي٥١٦٦ما هو العدد الذي إذا طرحته من  )٣( ٥٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ     

        

 لفراغفي ا= ،  >  ،< أضع اإلشارة )٤( ٥٢

      ٦٤٧٢٤٣             ٦٤٥٠٦٧  

     ٥٦٤٥٧٨            ٥ ٥٩٤٠٠٠  

  مئة ٧٠آالف                ٧       

        

 .أضع دائرة حول الجواب الصحيح )٥( ٥٣

  يدل على  ٢٦٥٠٤في  ٦الرقم *     

    ٦٠٠٠) ج                    ٦)  أ                  

  ٦٠) د                  ٦٠٠) ب                 

        

 رمز قطعة مستقيم تصل النقطتين س و ص هو • ٥٣

  س ص ) [س ص                   ج ) أ              

  ] س ص)  د ]                س ص) [ب              

  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

في الشكل المقابل المسافة بين النقطة م والمستقيم س ص • ٥٣

  هي 

  سم ٥) سم               جـ  ٣ )أ  

  سم٥سم              ١٢) سم               د  ٤) ب     

سم ٤                                                                       

  
سم         ٣                                                      

        

العدد خمس مئة وسبعة وستون الفاً وثالث مئة وأربعة • ٥٤

  يمثله رقما  

   ٥٦٧٣٠٤)  جـ                     ٥٧٦٣٠٤) أ    

  ٥٧٦٣٤٠) د                       ٥٦٧٣٤٠) ب      

  

        

 عشرة هو٣٥٠العدد الذي يمثل • ٥٤

   ٣٥٠٠) جـ                       ٣٥٠) أ      

  ٣٥٠٠٠٠) د                   ٥٣٠٠٠) ب     

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 في منزلة عشرات األلوف هو ٤العدد الذي يحوي الرقم  • ٥٤

   ٣٤٠٧٩٥) جـ                      ٢٤٦٧١)   أ 

   ١٣٦٠٤٢) د                    ٤٣١٧٩٢)  ب     

        

 هي٦٢٥٨٧٦في العدد ٧قيمة الرقم • ٥٤

  مئات  ٧) جـ                        ٧) أ            

   ٧٠) عشرة               د ٧٠) ب           

        

 مقرباً إلي أقرب عشرة هو ٤٣١٢العدد • ٥٤

   ٤٣٢٢) جـ                    ٤٣٠٠) أ   

   ٤٣١٠) د                    ٤٤٠٠) ب          

        

 .عمودا على المستقيم س ص من النقطة أأرسم  )٦( ٥٤

  ×أ                                               

  

  س                          ص                                    

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

أقرب كال من األعداد الواردة في العمليات التالية إلى أقرب مئة ، ثم    )٧( ٥٥
  .ي لكل عملية بوضع دائرة حوله أختار الناتج التقدير
• ٢١٥+  ٤٨٨ =  

  ٦٨٠) ب                   ٦٠٠) أ         
  ٨٠٠) د                   ٧٠٠) ج         

        

١٩٦– ٥٣١ • ٥٥= 

  ٣٦٠) ج                  ٢٠٠) أ       

  ٣٠٠) د                  ٤٠٠) ب       

أ          .                        تالي ثم أكمل أتأمل المثلث ال  )٨( ٥٥

:                عدد القطع المستقية ـــ و هي          

  ــــــــــــــ                              ج           

                                       

  ب              

  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 :يمين العبارات التالية)×(أو)  (من الشكل المجاور أضع عالمة   )٩( ٥٥

  

  

  

      

  . المستقيمان أ جـ و د و متقاطعان  •

  .م هـ عمودي على المستقيمين أ جـ و د و *      

  .قطع متطابقة] هـ ب[و ] وهـ[ و ] جـ و[و ] جـ ب* [      

  وجـ   ــ م جـ            *      

        

     

  

  

  

  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 )٢(الفصل الدراسي الثاني أسئلة تقويمية/الصف الرابع االبتدائي 

 :أوجد حاصل الضرب لما يلى )١( ١٠٠

   ٢ ٢ ٧                                              ٥ ٣   

  ×٢ ٨×                                            ٤ ٢   
  ــــــ                       ـــــ                

  

  

        

 .أوجد خارج القسمة للتالي )٢( ١٠٠

  

  ٤   ٤ ٥ ٦                                         ٣    ٦  ٤ ٣   

  

  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .أمال الفراغ بالعدد الصحيح )٣( ١٠٠

                 ÷٤٤=  ٧     
  

        

، وأحيط األعداد التي٢تقبل القسمة علىأضع خطا تحت األعداد التي )٤( ١٠٠

  . ٥تقبل القسمة على 

        ٧٦٢٥،    ٢٨٦٤،    ٨٠١٠،    ١٠٣،    ٤١٢٠،   ٣٨  

  

        

  .أكمل  )٥( ١٠٠

  .هو ــــ ٨٦العدد الزوجي التالي للعدد ) أ  

هو ــــ والعدد الفردي السابق له ١٠٨العدد الفردي التالي للعدد ) ب 

  ـــ

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة • )٦( ١٠٠

   ٢١٥×  ٤ =  

  ) ٢+  ١+   ٥(×  ٤)   أ  

  )  ٢٠٠+  ١٠+ ٥( ×  ٤)   ب     

  ) ٢١+  ٥( ×   ٤)  جـ     

  ) ٢٠+ ١٥( ×   ٤)  د      

  

        

في الوقت نفسه٥و٢األعداد التي تقبل القسمة على • ١٠٠

  :هي

   

   ٥القسمة على مجموع أرقامها يقبل ) أ   

   ٥رقم آحادها ) ب   

  رقم آحادها صفر ) جـ   

   ٢رقم آحادها ) د   

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

٠٠٧×  ٨ •  ١٠٠= 

  مئة  ٥ ٦) أ       

  مئة  ٥٦٠) ب      

  عشرة  ٥٦٠٠) جـ      

  مئة  ٥٦٠٠) د        

  

        

 هو٤كان خارج القسمة١٠٠٠العدد الذي إذا قسم على  • ١٠٢

  ١٠٠٠٠) أ    

  ٤٠٠٠٠٠) ب    

   ١٠٠٠) جـ    

  ٤٠٠٠) د    

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 هو٥أصغر عدد زوجي يقبل القسمة على •  ١٠٢

   ٥) أ   

  ١ ٠) ب      

   ٦) جـ      

   ٢) د       

 ١٠٠أضع خطا تحت اإلعداد التي تقبل القسمة علي  )٧( ١٠٢

   ١١١٠٠٠،    ٣٠٠١٠،    ٦٠٥٧٠٠،    ٤٠٠١  

        

تلفازا ، فإذا أراد إيصالها إلي محله ، واستأجر لذلك٥٧١ى تاجراشتر )٨( ١٠٢

فهل يستطيع ذلك .سيارتي نقل على أن تحمل كل واحدة منهما العدد نفسه 

  ؟ ولماذا ؟

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .لتكون العبارة الصحيحةأضع أكبر رقم مناسب في الفراغ ،  )٩( ١٠٣

  .  ٣يقبل القسمة على  ٧٣١العدد ـ     

  .  ٥يقبل القسمة على  ٤ـ٣٥العدد       

  .  ٣ـ يقبل القسمة على ٦١٠العدد      

  .  ٢يقبل القسمة على  ٦٤٢العدد ـ     

  

        

م ، سأقدر المسافة التي تقطعها ٤٧٥المسافة بين منزل فاطمة ومدرستها )١٠( ١٠٣

  .فاطمة ذهابا وإيابا 

  ـــــــــــــــــــــــــــ   

  ــــــــــــــــــــــــــــ   
  
  

        

     

  

  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 )١(أسئلة تقويمية/الفصل الدراسي األول/ الصف الرابع االبتدائي 

تحت كل من األشكال التالية ، اكتب الكسر الممثل بالجزء الملون ، وذلك )١( ٣٦

  .ة كسور متكافئةبثالث

  

  

  

  ــ= ــ = ــ                       ــ = ــ = ــ      

   

        

 أمال الفراغ بالعدد المناسب )٢( ٣٦
   ١٨               ١٢      ٣                             ٥   
  ــ=  ــ     ،       ــ  = ــ          ،       ــ  =  ــ   
  ٤        ٢٤                       ٥                    ٢١       ٧  

  

        

 =،>،<أقارن الكسور التالية بوضع اإلشارة المناسبة )٣( ٣٦
  ٥           ٣              ٢          ٣        ٦           ٢  

  ــ         ــ     ، ــ       ــ     ،      ــ        ــ
 ٨           ٤              ٥        ١٠         ٩            ٣  

  

        

 



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .أرتب الكسور التالية من األصغر إلى األكبر )٤( ٣٦
          ٥              ١               ٣  
  ــ        ،   ــ       ،    ــ         
          ١٢              ٦               ٩  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

        

في مجموعة الكسور التالية يوجد كسر ال يكافئ باقي الكسور ، أضع دائرة )٥( ٣٧

  .حوله
     ٢٤               ٧               ٦               ٢  
  ــ      ،     ــ     ،       ــ        ،   ـــ    
   ٣٦            ١٢              ٩            ٣٦ 

        

أضع في الفراغ عدداً أكبر من الواحد بحيث يكون الكسر الناتج في أبسط )٦( ٣٧

  .صورة
                    ٤                            

  ــ      ،     ــ     ،       ــ        ،   ـــ    
   ٩                ٧               ٥               ٢٠  

  
  
  
  
  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

٧( ٣٧(   
                                       

  .ومكافئاً للكسر  ــ  ٧أكتب كسراً مقامه ) أ 
                                        ٢٨   

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
                                                      ٨  

  ومكافئاً للكسر  ــ ٤أكتب كسراً بسطه أصغر من ) ب 
                                                     ١٢  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  

        

 أوجد الناتج في أبسط صورة فيما يلي )٨( ٣٧
       ٤        ٥                        ٥       ١  

  ــ  -،          ــ  =         ــ +  ــ      
      ٩        ٦                       ١٢       ٨  

  
  ـــــــــــ                 ــــــــــــ

  
  ـــــــــــ                 ــــــــــــ

  
  
  
  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .حيح فيما يليأضع دائرة حول الجواب الص )٩( ٣٨

  :  الكسر المكتوب بأبسط صورة هو •
      ٥                ٣               ٩              ٤  

  ـــ) ــ        د )ــ        جـ) ــ        ب) أ  
     ٦                ٦             ١٨               ٨   

                            ٢ 
 :ـــ هو  الكسر المكافُئ للكسر •

                            ٤   
     ٤×٢             ٢÷٢              ٢+٢             ٢×٢  

  ـــ) ـــ        د )ـــ        جـ) ـــ        ب) أ  
  ٢×٤              ٢÷٤             ٢+٤             ٤×٤  

  
                  ١       ٣  

 هو ــ -ناتج العملية  ــ  •
                 ٥      ١٠  
  

      ٢                ١               ٢              ١  
  ـــ) ــ        د )ــ        جـ) ــ        ب) أ  

      ١٠               ٥               ٥             ١٠  
  

برتقالة هو  ٢٥برتقاالت من صندوق يحوي  ١٠الكسر الممثل لـ  •
  

     ١٠              ١٠              ١                ٥  
  ـــ) ــ        د ) ــ        جـ) ــ        ب) أ  

    ٣٥             ٢٥              ٥             ١٠ 

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .وأصل بينهما بخط)ب ( ما يناسبه من )أ(أختار من )١٠( ٣٩

 )ب(  )أ(
 
               ١      ٢  

  ــ هو+ حاصل جمع ــ 
             ٣      ٤ 

  
  ٧  
  ــ
١٢ 

 
                       ٣  

  الكسر المكافئ للكسر ــ هو
                      ٤       

  ٣ 
  ــ

 ١٢  

 ١٠   الكسر المكتوب بأبسط شكل هو
  ــ
١٢ 

 
               ١       ٧  

  ــ هو+ حاصل طرح ــ 
               ١٢    ١٢  

 

  
  ٩  
  ــ

 ١٢  
 

                       ٦  
  الكسر المكافئ للكسر ــ هو

                      ٢٤    
   

   ٦  
  ــ

 ١٢  

   ٨ 
  ــ
١٢   

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

١١( ٣٩(   

  .أمُأل الفراغ بالكسر المناسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 
١ 
ــ
 ـــ
٣

 
١ 
  ــ
٤ 

 
  ــ
 

 
  ــ
 

 
١ 
  ــ
٣ 



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 )٢(أسئلة تقويمية/انيالفصل الدراسي الث/ الصف الرابع االبتدائي 

 .أضع دائة حول اإلجابة الصحيحة )١( ٩٠

 .الشكل الذي أجد فيه مستقيمين متوازيين هو  •

  

  

  

  

  )جـ (            )                ب )                 ( أ (  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

٩٠ 

  

  

  

  

  

 الرسم الذي يمثل مثلثا قائم الزواية هو • 

  

  

  

  )جـ )                     ( ب (                )  أ (         

  سم هو ١٦طول ضلع مربع محيطه  •

  سم ٨) سم         جـ  ٢) سم                   ب ٤) أ  

        

 الشكل الذي يمثل قطري مستطيل هو • ٩٠

  

  

  

  )جـ )                  ( ب )                     ( أ (         

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 ارة الصحيحة بالنسبة للمثلث المقابل هيالعب •  ٩١

  مثلث متطابق االضالع ) أ  

  مثلث منفرج الزاوية ) ب 

  مثلث متطابق الضلعين ) جـ 

  

        

 الشكل الذي ال يمثل مستطيال هو • ٩١

  

  

  

  )جـ (         )                    ب )               ( أ (   

        

عام الماضي ، اذا زاد هذا العامسم في ال٩٥طول طفلة • ٩١

  سم فان طولها يصبح  ٥بقدار 

  سم  ٩٠) سم             جـ  ١١٠) م          ب  ١) أ           

  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 القطعتان من المستطيل أ ب جـ د غير المتطابقتين هما •  ٩١

  ]        جـ ب [و ]د أ ) [أ 

  ]   م ب [ و ] م جـ ) [ب 

  ]جـ د[و  ]أ  جـ ) [ جـ 

  

        

يقدر بـ          ]أ  ب[طول القطعة المستقيمة •  ٩١

  ب

                                             أ                 

  ملم ٧٠) سم         جـ  ٦) سم                     ب  ٣) أ 

        

.سم١٠وعرضه يقل عن طوله مقدار٤٥مستطيل طوله • ٢ ٩٢

 احسب محيطه ؟

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  

        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .أمال الغراغ بالعدد المناسب • ٣ ٩٢

  .ـــــ  سم=  سم  ٢٠م و  ٣

  . ــــ طن= كلغم  ٣٠٠٠طن و  ٢

  .ـــــ   م= م  ٥٠٠كلم و  ٣

        

 .الفراغفي= ،<،>أقارن بوضع االشارة المناسبة  • ٤ ٩٢

  سم  ٢سم، ٥سم          محيط مستطيل بعداه ٤محيط مربع طول ضلعه

  سم  ٥٠ملم           ٥٠                     

  طن ٩كلغم          ٩٠٠                   

  

        

 .أقسم الشكل التالي الى مربعين متطابقين ان أمكن • ٥ ٩٢

                                       

  سم٢                    

  

                                   

        

سم     ٤



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلـــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

٦ ٩٣   

الجدول التالي يبين ماينتجهه مصنع اسطونات غاز في ثالثة أشهر من 

  .السنة 

 عدد االسطوانات الشهر

 ٢٥٠ االول

 ٣٥٠ الثاني

 ٣٠٠ الثالث

  أمثل البيانات السابقة باختيار شكل مناسب

  

  

  

  

  الشهر األول       الشهر الثاني       الشهر الثالث         

        

 



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

  الصف الخامس االبتدائي الفصل الدراسي األول

  )١(أسئلة تقويمية 

 :حول اإلجابة الصحيحة في كل مما يليأضع دائرة ١  

  .هو في منزلة  ٩٠٥٣٢١٢٢الرقم صفر في العدد 

  .عشرات الماليين ) جـ .              مئات األلوف ) أ    

  مئات الماليين  ) الماليين                    د ) ب    

         

  ١١× ٧٢ = 

  ) ١+  ١٠( ×  ٧٢) جـ             ١١× )  ٧×  ٢) ( أ    

  

  )١ – ١٠(×  ٧٢) د )     ١٠×  ٧٠) + (٢×  ١)(ب    

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

     

  ٨  .            قابلة هوالمقسوم في القسمة الم

      ٢٦                             ١٣٨) جـ             ٢٠٨) أ 

     ١٣٠) د             ٢١٣) ب       

                                     ٥                    

  

         

نخلة يكون٢٠٦كلغم من البلح ،فان إنتاج١٣٠إذا كان إنتاج نخلة واحدة  

.  

  كلغم  ٣٣٨٠) كلغم              جـ  ٢٦٧٨٠) أ    

  

  كلغم ٢٦٧٨) كلغم               د  ١٢٢٤٠) ب    

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .هوخارج قسمة     

              ١٧      ٢٧٢       

  

   ١٦) جـ                       ٢٦) أ      

   ١٥) د                       ١٧) ب      

         

العبارة.أقالم زرقاء في الكيس الواحد٤أقالم حمراء و٧وضعت ليلى  

  .أكياس هي ٣التي تحدد عدد االقالم في 

  

   ٤) + ٧×  ٣) (جـ )                ٤+  ٧( ×  ٣) أ       

  

  

   ٤×  ٧×  ٣) د                   ٧+  ٤+  ٣) ب       

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

  )٢( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )ب(ثم أصله بما يناسبه رقماً من القائمة)أ(أقرأ العدد كتابة من القائمة

  

 )ب(  )أ(
 

٦٥٠٠٣٠٠٠٠  .خمسة وستون مليوناً وثالثون الفا 
 

  ٦٥٣٠٠٠٠ 
 

 ٦٥٠٣٠٠٠٠  . ست مئة وخمسون مليونًاوثالثون الفا
 

  ٦٠٥٣٠٠٠ 
 

   ٦٠٠٥٣٠٠   ستة ماليين وثالثة وخمسون ألفاً

         

              



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

عن)× (عن يمين العبارات الصحيحة وعالمة)  (  أضع عالمة )٣(

  : يمين العبارات الخاطئة فيما يلي 

اكبر من قيمته في العدد  ١٧٢٦١٢٥٣في العدد  ٧قيمة الرقم [    ] 

٧١٤٥٣٤٦٢   

  

  ]   [٢×  ٢١٢) + (  ١٠٠×  ٢١٢= (  ١٠٢×  ٢١٢ (  

  

   ٤٨     ١٣٣٨                         مليةللتحقق من صحة الع[    ] 

                                ٢٧+  ٤٨×  ٤٢نتبع الطريقة  

                                                              ٤٢             
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 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

         

–آالف–مئات–عشرات–أحاد: ( أختار ما يناسب من الكلمات التالية )٤(  

  منفردة أو مع بعضها للتعبير عن عدد أفراد ) ماليين 

  

  ــــــــــــــــــ. مدينتي  -١    

  ـــــــــــــــــــ. قارتي  -٢    

  ـــــــــــــــــــ.  أسرتي -٣    

  ــــــــــــــــــ. مدرستي  -٤    

         

رياال ،  أ قدر ثمن الدراجة٤٦٢٠دراجة من نفس النوع ٢٢إذا كان ثمن )٥(  

  .الواحدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــ
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 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

  ٦   

  .أمأل فراغات الشبكة التالية وفق المطلوب 

       ٨    ٧        ٦        ٥      ٤        ٣      ٢        ١  

٥      ٤  ١ 

٢         

٣         

٤         

  أفقيا  

  .أربعة أعداد زوجية متتالية ، ثالثة أعداد فردية متتالية  -١

  . ٨٥٠×  ٧٠٩حاصل عملية الضرب  -٢

  .منازل ، متساويان  ٣أصغر عدد مكون من  -٣

  . منازل  ٨ر عدد مكون من أصغ -٤

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

  

  عموديا

  .عدد زوجي ، متساويان  -١

   ٢٩٥٢٤٧٠١في العدد  ٤القيمة المنزلية للرقم  -٢

  ٣٠كان خارج القسمة  ٢١٧العدد الذي إذا قسم على  -٣

   ١٥÷  ١٢٩٠خارج عملية القسمة  -٤

  ١٠×  ٢٢حاصل عملية الضرب  -٥

  ١٥١×  ٢٠حاصل عملية الضرب  -٦



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .يانعددان متتال-٧

  

  

  الصف الخامس الفصل الدراسي األول

  ) ٢( أسئلة تقويمية 

 .أعبر عما يلي بطريقين ١ ٨٤

  

  

  

  

  

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

  

   

٦                                             ٢ ٨٤ 
؟ لماذا ؟                 ١هل باإلمكان كتابة عدد كسري بهذا الشكل ـــ 

                                             ٥   
  

  :أ عطي مثاال لكل مما يلي 

  . ٥عدد كسري جزؤه الصحيح ) أ 

بحيث يكـون أحـداهما حقيقيـا     ٥كسران بسط كل منهما ) ب 

  .واألخر غير حقيقي 

بحيـث يكـون أحـدهما حقيقيـا      ٧كسران مقام كل منهما ) جـ

  .ألخر غير حقيقي وا

    

         

 كم ربعا في الواحد الصحيح ؟ وكم تسعا في الواحد الصحيح ؟)أ ٤ ٨٤

  ؟ ٢؟ وكم سدسا في العدد  ٥كم ربعا في العدد ) ب 

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 

  

 :أضع دائرة حول الجواب الصحيح في كل مما يلي ٥ ٨٤

  الكسر غير الحقيقي هو 
            ١                                    ٥   

  ـــ )   جـ                      ١ـــ )       أ 
             ٢                                    ٨   

  
  

               ١                                 ٧  
  ـــ)     ـــ                     د )        ب 

             ٤                               ٥ 

         

١٥ ٨٥    
  =ـــ 

                                    ٢   
                                      ١  

   ١٥ــ )       جـ                   ٣٠) أ 
                                       ٢   

  
                              ١   

   ٧ـــ   ) د              ١٧) ب 
                               ٢   

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

     
  
  
   

  ٧        ٣       ١    
  =ـــ + ـــ + ـــ 

                           ٢      ١٠       ٥    
  

           ١٠                             ١    
   ١ـــ )     جـ            ١٠ـــ )      أ 

          ١٢                              ٥   
  
  

                                    ١١   
  ـــ)   د                       ٤) ب 

                                   ١٧ 

         

     
           ١        ١    

  =   ١ــ  -  ٣  ــ             
       ٤         ٢     

  
         ٣                                    ٣   

   ١ــ ) جـ                         ٤ــ )     أ 
         ٤                                    ٤   

  
  

     ١                                 ١ 

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 ١ـــ)  د                     ٢ ــ)   ب
       ٤                                  ٤   

  
  

٨٥   
  

   ٤   
  =  ٧ـــ  

   ٥   
  

          ٣٣                               ٣٩   
  ـــ)  ـــ                     جـ )      أ 

           ٥                                 ٥   
  
  

            ٢٧                          ٣٥   
  ـــ)  د  ـــ                 )       ب 

             ٥                            ٥    
 

         

 يمكن رسم دائرة مركزها م وتمر في النقاط أ ، ب ، جـ في الشكل ٨٥

  

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 

  

 العبارة الصحيحة بالنسبة للرسم المقابل هي  ٨٦

  هو نصف قطر في الدائرة ] أ ب ) [أ 

  ة هو مركز في الدائر] م جـ ) [ ب 

  هو قطر الدائرة ] أ ب ) [ جـ 

  هو وتر في الدائرة ] م جـ ) [ د 

         

 المستقيم الذي هو محور تناظر للدائرة هو  ٨٦

  أ ب )  س ص                 جـ )  أ  

  جـ د ) ع ل                     د ) ب  

  
  

  

         

أ
جد     

س

ل

ص

ب

 ب

 ج

 م

 أ



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

                                             

  

  

٨٦  

   

أضع خطًا تحت الكسور األصغر من الواحد ، وخطين تحت الكسور المساوية 

  للواحد

  
١٩    ١٢     ١٥       ٨       ٩       ٢  

  ـــ ، ـــ ، ـــ ، ـــ ، ـــ ، ـــ
١٨      ٢٤     ١٥     ١٧      ٧        ٣  

  

         

كسـرين فيمـا يـأتي بوضـعمن غير توحيد المقامات ،أقارن بـين كـل    ٧ ٨٦

  .في الفراغ المناسب = ) ، > ، < ( اإلشارة المناسبة 
  
  

١٢            ١٣   
  ـــ     ــ     

١٣            ١٢   
  
 

         

ع



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 ٩              ٩  
  ـــ          ـــ

١٦            ١٥ 
 :أكمل الفراغ فيما يلي ٨ ٨٧

  
                ١٣       ٥    

  ـــ= ـــ + ـــ )   أ
      ٣        ٣         ٣   

  
  

       ٥           ٣              ٢   
   ١٢ـــ =  ٨ـــ + ــ        ) ب 

     ٧          ٧               ٧   
  

  رياالً=                  قروش  ٩ريال و  ٣) جـ 

  

  

  وماي=                    ساعة      ١٣أيام  ٦) د 

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 

  

٩ ٨٧  
                                        ٣  

  ، و وزن ٥اشترى رجل بطيختين وزن األولى   ـــ 
                                       ١٠  

                                       
           ٢١                         

  ؟   الثانية ــــ كلغم أيهما أثقل  
           ٤  

  وما الفرق بين وزنيهما؟ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 

  

  ) ١( الصف الخامس االبتدائي الفصل الدراسي الثاني  أسئلة تقويميه 

٣٢  

 )١ (  

    
         ٢  

  = ـــ  ×    ٥   
        ٧  

        
        ٢                             ٣٧   

   ٥ـــ  )  ـــ                    ب      )  أ  
         ٧                              ٧   

  
              ١٠                       ١٠   

  ــــ )      ـــ            د )    جـ    
               ٣٥                         ٧  

         

٣٢   
          ٨     ٤   

  =ــ  × ــ              
          ٤      ٨    

                                          ٣٢   
  ـــ)   ب                         ١) أ     

                                         ٨ 

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

               
            ٦٤                         ٣٢   

  ــــ)   ـــ                 د )   جـ  
           ٨                           ٤ 

٧                                                         ٣٢ 
ن قد    درسا إذا درست منه ـــ ، أكو ٧٥يوجد في كتاب الرياضيات 

                                                       ١٥  
  .دست 

  د رساً ١٥) دروس               ب  ٧)  أ 

  

  درساً  ٦٨) درساً              د  ٣٥) جـ 

         

٣٢    
  ٣       ١   

  =ــ ÷  ــ  
 ٨        ٤   

  
        ٣                          ٣   

  ـــ) ـــ                 ب )   أ 
       ٢٤                        ٣٢   

  
  

             ٢                    ١   
 ــ)  ــ            د)   جـ 

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

            ٣                  ٣ 
  
  

٣٣    
         ٤   

  =ــ ÷   ١٢
         ٥   

  
  

         ١                            ٥   
  ــ)    ــ                  ب )     أ 

        ٥                           ٤٨   
  
  

                          ٣           
  ١٥) د                        ــ  )    جـ   

                         ٥ 

         

٣٣   
  

                                     ٣   
  ) = ٣+  ٢(      × ــ                         

                                     ٥   
                             ٣                  

  ٣)   ـــ                ب )   أ 
                            ٢٥   

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 ١٥)د                  ٥)جـ

٦                                  ٣٣  
  = ٣÷ ـــ 

                                  ٥   
  
  

           ٢                           ٥   
  ــــ )  ــــ               ب )     أ 

           ٥                         ١٨   
  
  

              ١٨                       ١٥   
  ــــ)   ــــ             د )     ـ ج

              ٥                          ٦   
  

         

٣٣    
                             ٥   

    ١٠=  ×        ـــ 
                            ١٢  

  

    ١٤)          = ب                 ١٢)          = أ 

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 ٢٤)         =د             ١٨)         =جـ

سـم ، والزاويـة المحصـورة ٢سـم ،  ٥أرسم مثلثًا طوال ضلعين فيـه ٢ ٣٤

  . ٥ ٣٠بينهما 

  

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .أمأل الفراغات التالية ٣ ٣٤
         ٢                                       ١       

   ٩= ×         ــ  )  جـ              ٢=     ×    ــ )     أ 
         ٣                                      ٣  

  

  
          ٤                                     ٧   

   ٨=  ×       ـ  )    د              ٧=         × ـ  ـ)    ب 
          ٦                                     ٩   

         

بالمناسـب لهـا مـن العبـارات مـن)أ(العبارات مـن القائمـةأصل ٤ ٣٤

  )     ب ( القائمة 

  أ                             ب   

  
   ٧          ٣                  ٢           ٣   

  ـــ×    ـــ          ٢ـــ ×    ١ـــ 
 ١٠         ٨                ٣           ٧                      

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 
  

٧            ٨                 ٨             ١٠   
  ـــ×  ــ              ـــ   ÷     ــ     

 ١٠           ٣                ٣              ٧   
  
  ٨            ١٠                  ٣        ٧   

  ـــ×   ــ                ـــ    ×  ــ   
 ٣             ٧                   ٨       ١٠    
  
 ٨         ١٠                   ٣         ٢   

  ـــ×  ـــ                ١ــ ÷  ٢ــ 
 ٧          ٣                    ٧         ٣  



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

٥ ٣٥  
               ١                  ٣               ١    

الساعة ؟            ١لساعة ؟ في ــ كم دقيقة في ــ ساعة ؟ في ــ ا
               ٣                 ٤               ٤  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ           
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ           
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ           
  
 

         

٦ ٣٥  
          ١                        ٢  

  .ريال  ٢٦ثمن ـــ صندوق من التفاح ـــ   
         ٢                         ٣    

  ما ثمن صندوق التفاح ؟ 

  

  ـــــــــــــــــــ               

  ــــــــــــــــــــ              

   

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .أكمل الجدول التالي اعتمادا على الشكل المرسوم ٧ ٣٥

 نوعها  قياسها الزاوية

   أ ب هـ

   هـ ب ز

   جـ ب هـ

   أ ب جـ

   أ ب ز

    

  جـ                                         هـ             

  و                                                               

                                                                  

  أ                                                        ب               

                       

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 الصف الخامس االبتدائي الفصل الدراسي الثاني 

  ) ٢( أسئلة تقويميه  

 .أضع دائرة حول الجواب الصحيح )١( ٨٢

  .قرب جزء من مئة مقربا ال ٢٧.٦٠٥العدد   

   ٢٧.٦١) ب             ٢٧.٦٠)  أ 

   ٢٧٦) د              ٢٧.٧) جـ

         

 .مساحة صفحة الكتاب تقريبا ٨٢

  ٢م ١) ب               ٢سم ٥٠٠) أ             

  
                                              ١      

   ٢ـــ م) د               ٢سم ٢٥) جـ           
                                              ٢           

  
  
  
  
  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

٨٢  

  

 .م تساوي ٤٥كلم و٣

  كلم  ٣.٠٤٥) م                  ب  ٣.٤٥) أ 

  كلم  ٣٠٤٥) د                ٤٥.٠٠٣) جـ

         

٨٢   

  . ، محيطه يساوي     ٢م ٩مربع مساحته 

  ٢سم ١٢) ب              ٢سم ٩) أ 

  ٢سم ١٢٠٠) د          ٢سم ٨١) جـ 

         

٨٢   

  سم ، مساحته تساوي ٤سم وطوله  ١٢مستطيل محيطه 

   ٢سم ١٦) ب                      ٢سم٨) أ         

   ٢سم ٦٤) د               ٢سم ٣٢) جـ         

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

٨٣  

  

    

  =  ٢م ٥

           

   ٢سم ٥٠٠) ب                   ٢سم ٠.٠٥) أ 

        

   ٢سم ٥٠٠٠٠)د                ٢سم ٥٠٠٠) جـ 

         

٨٣    

  = ٢م ٣٠٠٠٠٠٠

  

   ٢كلم ٣٠٠) ب                       ٢كلم ٣) أ 

   ٢كلم ٣٠٠٠٠) د                 ٢كلم ٣٠٠٠) جـ 

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

  .ل تساوي  ١٢  ٨٣
  ملل  ١٢٠) ملل                     ب  ١٢) أ 

 ملل١٢٠٠٠)ملل                 د١٢٠٠جـ 

         

٨٣ 
  

  .ثمانية صحيح وسبعة وستون من ألف تكتب 
   ٨.٠٦٧) ب                    ٨.٠٠٦٧) أ 

     ٦٧٠.٨)د                 ٨.٦٠٧)جـ

         

٨٣   
  ٨          ٥   
  = ل  ٣+ ـــ ل + ـــ ل 

١٠        ١٠٠   
  ل  ٣٨.٥) ب                  ل    ٣.٨٥) أ 

  ل  ٥٨٣) ل                   د  ٣٨٥) جـ 

         

 .األعداد العشرية المرتبة من األصغر إلى األكبر هي ٨٣

  ٥.٠٩،  ٥.٣، ٥.٠٦) ب              ٥.٣،  ٥.٠٩،  ٥.٠٦) أ 

   ٥.٠٦، ٥.٠٩،  ٥.٣) د               ٥.٣،  ٥.٠٦،  ٥.٠٩) ج

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .صل من القائمة أ بما يساويه من القائمة بأ ٢ ٨٤

 )ب(   )أ(
 

١٨   ١.٨ 
  ــــ
١٠٠٠ 

 
٨١٠   ٨١ 

  ـــــ
١٠٠٠ 

 
٨١٠٠٠   ٠.٨١ 

  ـــــــــ
١٠٠٠ 

 
١٨   ٠.١٨٠ 

  ـــــ
١٠٠ 

 
١٨   ٠.٠١٨ 

  ـــ
١٠ 

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

   

 .أجري العمليات التالية ثم أتحقق من معقولية الجواب ٣ ٨٤

  ـــــــــــــــــــ=  ٦.٧٥+  ٨.٠٦) أ 

  ـــــــــــــــــــــــــــ        

  ــــــــــــــــ=  ١٣.٥٨ – ٧٥.٤٣) ب 

  ـــــــــــــــــــــــــــ       

         

 :أضع خطا تحت السعة األنسب في كل مما يلي ٤ ٨٤

  . سعة خزان سيارة 

  ل ٦ل                       ٦٠٠ل                    ٦٠     

         

٨٤   

  .سعة جالون الزيت 

  ل ٢ل                        ٢٠ل                     ١٠    

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .سعة علبة عصير ٤ ٨٤

  ل ٥٠ل                        ٠.٥ل                     ٥ 

  

  

  

         

 د      أ                                                             ٥ ٨٥

  . أالحظ الرسم المجاور ومنه أحسب 

  مساحة الشكل أ ب جـ د                                        ) أ  

  ــــــــــــــــ

. الملونة مساحةالمنطقة)ب

ج                                      ب ــــــــــــــــ    

  مساحة المنطقة غير الملونة من الشكل أ ب جـ د ) جـ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

         

مس٧

سم٣

سم٣



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

الجدول التالي يبين بعض المنتجات النفطية المكررة في المملكة العربية ٦ ٨٥

اردة السعودية ألحد األعوام ، أكمل رسم البيان التالي ، لتمثيل المعلومات الو

  .في الجدول 

 اإلنتاج بالماليين النوع

 ١٧٠ زيت ديزل

 ١٦٠ زيت الوقود

 ٩٠ بنزين ممتاز

 ٦٠  كيروسين ووقود طائرات

 ١٠ غاز البترول

  

  

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                        



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

  ) ١( أسئلة تقويمية / الفصل الدراسي األول / الصف السادس االبتدائي 

 :يما يليأحيط اإلجابة الصحيحة ف )١( ٤٦

  مئة ألف تساوي        

  ٤ ١٠) أ 

  ٥ ١٠) ب 

  ٦ ١٠) جـ 

  ٥ ١٠٠) د 

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 العدد األولي من بين األعداد التالية هو  ٤٦

   ٩) أ 

   ٢٩) ب

   ٣٩) جـ 

   ٤٩) د 

  

         

٥×٥× ٥× ٥×٥×٥ ٤٦= 

   ٥+ ٦) أ 

   ٥×  ٦) ب 

   ٥ ٦) جـ 

  ٦ ٥) د 

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

٤٦      

 ٢٥ =  

   ٧) أ 

  ١٠) ب

  ٢٥) جـ 

    ٥ ٢) د 

         

١٠٤) +١٠٢× ٤) + ( ١٠١× ٢+ (٧ ٤٧= 

   ٤٢٧) أ 

   ١٤٢٧) ب 

   ١٠٤٢٧) جـ

    ٤٠٤٢٧) د 

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 هو قاسم للعدد٤العدد  ٤٧

  ١٤) أ 

   ٣٤) ب

   ٥٤) جـ

   ٦٤) د 

         

 هي٥٤قواسم العدد  ٤٧

   ٥٤،  ٢٧،  ١٨،  ٩،  ٦،  ٣،  ٢،  ١) أ 

   ٢٧،  ١٨،  ٩،  ٦،  ٣،  ٢) ب 

   ٥٤،  ٢ ٧،  ١٨،  ٩،  ٨،  ٢،  ١) جـ 

   ٢٧،  ١٨،  ٩،  ٤،  ٢،  ١) د 

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 هي قاسم لـ٢٣  ٤٧

   ٢×  ٣) أ 

   ١ ٣) ب

   ٢٣) جـ 

   ٣ ٣) د 

         

 ٧×٢٣×٤٥القاسم المشترك األكبر للعددين المحللين    ٤٧

  :هو ٣ ٥× ١ ٣×  ٢ ٧و   

   ٧×  ٥) أ 

  ٣ ٥×  ٧) ب 

  ٢ ٣×  ٢ ٧×  ٣ ٥) جـ 

   ٢ ٣× ٢ ٧× ٤ ٥) د         

  

    

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

، أكتب أجوبة العمليات التالية بدون إجراء٧×٧×٣×٢=٢٩٤من ٢ ٤٨

  عملية القسمة 

  = ٦÷  ٢٩٤) أ 

  = ٢١÷  ٢٩٤) ب 

  = ٤٩÷  ٢٩٤) ج 

  =  ٤٢÷   ٢٩٤) د

         

 ) .ب(بما يناسبه من)أ(أصل من ٣ ٤٨

 )ب(   )أ(

٣٦   ٣×٢٢ 

٢٤   ٢×٣٢ 

١٨   ٣×٢٢ 

   ١٢   

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 :أ كتب ما يلي ٤ ٤٨

  ــــــــ.  ٢٥وأكبر من  ٣٠عدداً أوليا أصغر من) أ 

  ــــ. في أن واحد  ٥،  ٣،  ٢أصغر عدد يقبل القسمة على ) ب

  ـــــ.في الوقت ذاته ١٠عددا يكون قاسما ومضاعفا للعدد ) ج 

  ــــــــ. عددين قاسمهما المشترك األكبر هو الواحد ) د 

         

يمين العبارات)×(يمين العبارات الصحيحة وعالمة)( أضع عالمة ٥ ٤٩

  .الخاطئة 

  .كل عدد زوجي هو عدد غير أولي [   ] 

  . ٥٠،  ٤٥يوجد عدد أولي واحد فقط محصور بين العددين [   ] 

  . لي كل عدد فردي أو[   ] 

  .كل عدد أولي هو عدد  فردي[   ] 

  .    حاصل جمع عددين أوليين هو عدد أولي [   ] 

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .أحلل العددين التاليين إلي عواملهما األولية)أ ٦ ٤٩

٧٥٦                                   ٣٦٠   

٧٥٦    ٣٦٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

         

            

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

٧٥٦و٣٦٠يمين المضاعف المشترك األصغر للعددين)(أضع عالمة ب ٤٩

 [   ]٧×  ٥× ٢ ٣×  ٢ ٢   

 [   ]٧×  ٥×  ٣×  ٢  

 [   ]٧×  ٥× ٣ ٣× ٣ ٢   

 [   ]٢ ٣× ٢ ٢   

         

     

  

     

  

  

  

  

  

  

\  

    



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 )٢(أسئلة تقويمية/الفصل الدراسي األول/الصف السادس االبتدائي 

 :يليأحيط اإلجابة الصحيحة فيما ١ ٩٤

  .المعين  •

  .تتطابق أضالعه ) تتطابق زواياه            ب) أ     

  .يتطابق قطراه ) جـ     

         

 .المعلومات التي نحتاجها لرسم معين هي • ٩٤

  .طوال القطرين ) ب.         طول ضلع واحد ) أ     

  .قياس زاويتين ) جـ     

         

٢٤÷٣٦٦.٢٤ • ٩٤= 

   ١.٥٣٦) ب                   ١.٥٢٢) أ 

   ١٥.٣٦) د                  ١٥.٢٦) جـ

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

١ ٩٤  
 . القطران في متوازي األضالع  •

  

  متطابقان ) متعامدان                       ب ) أ 

  .متقاطعان في منتصفهما ) جـ

  متعامدان ومتقاطعان في منتصفهما) د 

.  

         

 .هو١١.٥٢×٣.٤٥حاصل ضرب  • ١ ٩٥

  

   ٣٩.٧٤٤) ب            ٣.٩٧٤٤) أ

  ٣٩٧٤.٤) د           ٣٩٧.٤٤) جـ

  

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

طول محيط متوازي األضالع أ ب جـ د في الشكل المجاور • ١ ٩٥

  .هو 

  ب                                       أ                  

  

  

  
                                       

  د     جـ                                                 

                               

  سم ١٦) سم                        ب ١٠) أ 

  

  سم ٣١) سم                    د ٢٦) جـ 

  

         

سم٤

سم٥



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

١ ٩٥ 

  

رياال ، فان ثمن٣١.٥ل من العصير٣.٥إذا كان ثمن •

  . اللتر الواحد يكون 

  رياالت٩) ريال             ب ٨.٥) أ 

  . رياالت  ١٠) د.         ريال ٩.٥)  جـ

         

. ، المقسوم عليه هو٠.٧١٣٦٢= ــــ  ÷٧١٣.٦٢ • ٩٥

   ١٠٠) ب                   ١٠) أ 

   ١٠٠٠٠) د             ١٠٠٠) جـ 

         

، أوجد قياس الزوايا٣٠٥ن قياس زاوية في متوازي أضالع إذا كا ٢ ٩٦

  .األخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

.م ، استخدمناه إلحاطة أرض على شكل معين٥٧٦سلك معدني طوله ٣ ٩٦

  .أوجد طول ضلع األرض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

         

 .أصل من القائمة أ بما يناسب من القائمة ب ٤ ٩٦

  ) ب )                   ( أ (      

٠.٠٠٩١٢              ١٠×  ٩.١٢             

٠.٩١٢             ٠.١×  ٩.١٢   

٠.٩١٢            ١٠٠×  ٩.١٢   

٩.١٢           ٠.٠١×  ٩.١٢  

٩١.٢          ١٠٠٠÷  ٩.١٢   

                           ٩١٢  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .ريالًا ، أقدر ما توفره هند في السنة٤٣.٧٥توفر هند شهرياً ٥ ٩٧

  ـــــــــــــــــــــــــ   

  ـــــــــــــــــــــــــ   

         

=أرسم معيناً أ ب جـ د عرفت فيه إحدى زواياه  الزاوية أ • ٦ ٩٧

  .سم  ٤] = أ ب [ لعه  وطول ض ٥ ٥٠

  

  

  

  

  

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .يمين الزوايا التي تمثل قياسات زوايا شكل رباعي) (أضع عالمة ٧ ٩٧

 [    ]١٤٠،  ١٣٠،  ٣٠،  ٦٠   

 [    ]١٢٠،  ٤٥،  ١٢٠،  ٤٥   

 [    ]٤٠،  ٥٠،  ٤٠،  ٥٠   

 [    ]١٢٥،  ٥٠،  ١١٥،  ٧٠  

         

     

  

  

  

  

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 )١(أسئلة تقويمية/الفصل الدراسي الثاني/ ئي الصف السادس االبتدا

          أختار بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ١ ٤٦

مساحة المثلث س ص ع في الشكل المجاور تساوي     •  

  س                                     ٢سم ٨٠) أ 

   ٢سم ٢٦) ب 

  سم٥          ٢سم ٢٠) جـ 

       ٢سم ٤٠) د 

  سم                   ع٨ص                                             

         

سم فان طول قطرها٤٣.٩٦إذا كان محيط عجلة دائرية • ٤٦

  .يساوي 

  سم ١٤) سم               جـ ٢١.٩٨) أ 

  سم ١٥٣.٨٦) د               سم       ٧) ب

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

م وطول٢.٥ولسجادة على هيئة معين طول قطرها اال • ١ ٤٦

رياال فان ثمن السجادة ١٢٠م اذا ثمن المتر المربع  ٣قطرها الثاني 

  .يساوي 

  رياال ٩٠٠) أ 

  رياال ٣٣٠) ب

  رياال  ٦٦٠) جـ

  رياال ٤٥٠) د 

         

فان حجمه٢سم٤إذا كنت مساحة وجه من أوجه مكعب • ٤٧

  . يكون

   ٣سم٢٤)أ

  ٣سم ٦٤) ب

   ٣سم ٦) جـ

  سم٨) د

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .احة الباب في الشكل المجاور هيمس • ١ ٤٧

  ٢م ٢.٢٥) أ 

   ٢م ١.٢٥) ب

  ٢م  ٢٧) جـ

      ٢م٢.٥) د 

  

         

سم١٠سم ،٢٢إذا كانت أبعاد لبنة بناء على هيئة متوازي مستطيالت هي ٤٧

  .سم فان حجم حائط بني من مئه لبنة من النوع نفسه يساوي  ٨، 

      سم                         ١٧٦٠٠٠) أ

  سم  ١٧.٦) ب

سم                               ١٧٦٠٠) جـ

  سم            ١٧٦٠) د 

                                  

         

 سم٥٠

 م٢
 م١



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 م فان مساحتها تساوي٢٠إذا كان طول قطر دائرة • ١ ٤٧

  ٢م ٣١٤) أ

  ٢م ٣.٤١)ب

  ٢م  ٠.٣١٤) جـ

  ٢م ٣١.٤) د

         

 أرتب من األكبر إلى األصغر ٢ ٤٨

  ٢م ٠.٥،  ٣سم ٥٠٠ل ،  ٥٠ملل ،  ٥٠٠٠      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         

 :أمال الفراغات التالية ٣ ٤٨

   ٣ــــــــ سم=  ٣ملم ٢٧٠٠) أ

  ـــــــ ل=  ٣سم ٤٦٠٠) ب

    ٣ـــــــ سم=   ٣م ٠.٦٢) جـ

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 .سم ، أحسب مجموع أطوال أحرفه بالمتر٢٣.٢مكعب طول حرفه ٤ ٤٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

         

م٣م ، وعرضه٣.٥صندوق شاحنة على هيئة متوازي مستطيالت طوله ٥ ٤٨

م  ١ن طول حرف الصندوق م كم صندوقًا مكعباً يسع ،علما بأ ٢وارتفاعه 

  ؟ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

ل ، ما مساحة قاعدته٩٠٠٠٠خزان على شكل متوازي مستطيالت سعته  ٦ ٤٩

  م ؟ ٥إذا كان ارتفاعه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

         

 ٣أوجد حاصل العمليات التالية بالسم ٧ ٤٩

  ــــــــــــ = ٣سم ٥٠٠٠+  ٣م ٠.٠٥) أ

  

  ـــــــــ=  ٣ملم ٧٠٠٠+  ٣سم ٠.١٢) ب

   

  ــــــــــ=  ٣ملم ١٥٠ – ٣سم ٠.٢) جـ

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 بما يناسبأكمل الفراغ  ٨ ٤٩

  ٣م ١=  ٣ــــ  سم+  ٣سم ٦٠٠٠٠) أ

   ٣سم١=  ٣ــــ  ملم+   ٣ملم ٥٠٠) ب

   ٣ـــــ ملم=  ٣ملم ٤٠٠ – ٣سم ١) جـ

   ٣ــــ م=  ٣سم ٢٠٠٠٠ – ٣سم ٨٠٠٠٠) د

  ٣م ١=  ٣ــــ   سم  - ٣سم ٢٥٠٠٠٠٠) هـ

  

         

     

  

         

  

  

  

  

  



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 )٢(أسئلة تقويمية/الفصل الدراسي الثاني/ الصف السادس االبتدائي 

١ ٨٢   

  :أضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

 ٩٠٠عظمات و ٢٠٨إذا كان جسم اإلنسان يتألف من  •

  .عضلة فان نسبة عدد العظام إلى العضالت في الجسم 
  

                                          ١  
  تساوي ـــ) ب              ١أكبر من ) أ

                                          ٢  
  

  ١أصغر من ) د            ١تساوي ) جـ

  

         

 .من عدد تساوي%  ٣٠ • ٨٢

  ثالثة أعشاره) ثلثه                       ب) أ

  ثالثة أخماسه ) ثالثة أرباعه           د) جـ

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

فانكوبا من الحليب في األسبوع ٢١إذا كان سلطان يشرب  • ١ ٨٢

  معدل ما يشربه من الحليب في اليوم الواحد هو 

  

  أكواب  ٧) أكواب                ب ٣) أ

  كوبا  ١٤) كوبا            د  ٢٠) جـ

  

         

 .هي)النسبة التقريبية(ط • ٨٢

  

  نسبة طول قطر الدائرة إلى محيطها ) أ

  إلى محيطها  ةنسبة طول نصف قطر الدائر) ب

  دائرة إلى طول قطرها نسبة محيط ال) جـ

  نسبة محيط الدائرة إلى مساحتها) د

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

١٠سم ، وطول الثاني٧خطان على خريطة طول األول • ١ ٨٢

سم  ٥٠سم ، يراد تكبير الخريطة بحيث يصبح طول الخط الثاني 

  .فان طول الخط األول يكون 
                         ٧  
   ٣٥٠) ـــــ                    ب) أ
                        ٥   

  
  

                          ٥٠٠  
   ٣٥) ــــ                   د) جـ

                        ٧     

         

فان النسبة المئوية لثمن%١٢باع تاجر بضاعة بربح  • ٨٣

 .البيع إلى ثمن الشراء هي 

  

  % ١١٢) ب%                       ١٢) أ

  %  ١٢٠) د%                    ٨٨) جـ

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

باستخدام التمثيل البياني بالخطوط المضلعة الواردة أعاله • ١ ٨٣

  .أختار بوضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 

  .المادة التي يفضلها معظم التالميذ

  الجغرافيا ) التربية البدنية                  ب) أ

  ٧٠العلوم                    ) د الرياضيات                 ) جـ
                                       

                                                               ٦٠  
  

                                                               ٥٠  
  

                                                               ٤٠  
  

                                                               ٣٠  
  

                                                               ٢٠  
                                       

                                                               ١٠  
  
  

         

رياضيات جغرافيا علوم ــة تربي



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

٨٣    

 .المادتان اللتان يفضلهما العدد نفسه من التالميذ  •

  

  التربية البدنية ، الرياضيات       ) أ

  العلوم ، الجغرافيا ) ب 

  الجغرافيا الرياضيات ) جـ

  العلوم ، الرياضيات ) د
 

فان النسبة المئوية لعدد التالميذ  ٢٠٠يذ إذا كان عدد التالم •

 .الذين يفضلون مادة الجغرافيا 

  

  % ٧٥) ب %                  ٢٥)أ

  % ٥٠) د %               ٢٠) جـ

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

١ ٨٤   

  

  

  

  

  

  
 
 

باستخدام التمثيل البياني بالقطاعات الدائرية أعاله أختار اإلجابة *

  .الصحيحة بوضع دائرة حولها 

  م األطباء في المستشفى معظ

  اختصاصيو عيون  ) أ

  اختصاصيو أسنان )ب

         

 أطفال
 ١  

  ــ
 أسنان ٢ 

 ١  
  ــ

 ٤ 

 عيون
      ١  
  ــ     
      ٨ 

  باطين
 ١  

  ــ
٨



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 اختصاصيو أمراض باطنية)جـ

  اختصاصيو أطفال ) د 

طبيبا فان عدد  ٢٤إذا كان عدد األطباء في المستشفى  •

  أطباء األسنان هو 

  أطباء  ٦) طبيبا                      ب  ١٢) أ

  أطباء  ٣ )أطباء                      د  ٤) جـ

  

كم كان عدد.رأسا٦٠من قطيعه وبقي عنده%٢٥باع صاحب ماشية ٢ ٨٤

  قطيعه ؟

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

ريال إذا حال عليها٥٢٠٠أحدد مقدار زكاة المال المستحقة علي مبلغ ٣ ٨٤

  % ) . ٢.٥علما بأن زكاة المال تؤدى بنسبة .( الحول 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

         

 .يمثل الجدول التالي عدد التالميذ في مدرسة ابتدائية ٤ ٨٥

السادسالخامس الرابع الثالث الثاني األول الصف

ددع

  التالميذ

٥٥ ٦٠ ٥٠  ٧٥ ٩٠ ١٠٠

  

أمثل على الرسم أدناه البيانات الواردة في الجدول بوساطة الخطوط 

  . المضلعة

  

         



 

رقم 

 الصفحة
  األسئلــــــــــــــة   السؤال

  السؤال وفق المستويات المعرفية لبلوم

 تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                        



 

  


