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 المستخلص:               
وتحديد مستوياتها تقتضي إجراء عملية تقويم مستمرة للمحتوى واألسئلة التقويمية  التعليمية التعلمية  األهداف    إن عملية تحديد

المكونات لى مكوناته ومعرفة مستوى الصلة بين هذه  إ وإن عملية تقويم المحتوى تقتضي تحليله    ،في نهاية كل وحدة دراسية
جل تحقيقها وتلبية متطلباتها، وبهذا فإن عملية تحليل أهداف المنهاج ومعرفة مستوياتها  أهداف التي اختير المحتوى من  واأل

، مع األخذ بعين االعتبار في ظل تصنيف بلوم تعد الزمة من لوازم تقويم المناهج ومعرفة مكوناتها ونقاط القوة والضعف فيها
، وهو االنفجار الذي فرض أسلوبا جديدا في عملية التعليم والتعلم؛ فاّتجه بها  ليه اليومإفي الذي وصلنا  االنفجار المعر أيضا  

لذا هدفت هذه الدراسة لتصنيف أسئلة نهاية الوحدة   نحو تطوير عمليات التفكير المتقدمة وتعزيز العمليات العقلية العليا.  
مطور للصفوف االبتدائية الثالثة األولى التي تدرس في مدارس المملكة التدريسية لجميع وحدات كتب منهاج الرياضيات ال

الهاشمية تلك األسئلة    ،األردنية  المعرفيةوتحديد مستوى  بلوم لألهداف  لتصنيف  لتصنيف كراثهول لألهداف   ،وفقا  ووفقا 
تقبع أهدافه المعرفية   -ي األردنف  -ن منهاج الرياضيات المطور للصفوف الثالثة األولىألى  إالوجدانية، وقد توصلت الدراسة  

لى عدم شمولية األهداف وتوازنها حسب تصنيف بلوم إفي مستوى المهارات العقلية الدنيا وبنسبة كبيرة جدا، وهذا يشير  
قابلة للقياس كما صنفها كراثهول، اللى خلو ذات المنهاج من أي مستوى لألهداف الوجدانية  إ للمهارات المعرفية، باإلضافة  

هداف الوجدانية التي ن محتوى المنهاج للصفوف الثالثة األولى قد ألقى بكامل العبء على المعلم لتحقيق األأ لى  إ يشير  وهذا  
لى إذا لم ينتبه المعلم  إ ا فيما  ووضعها ضمن مفهوم المنهاج الخفي، وهذا قد يشكل خطر    ،تنادي بها فلسفة التربية والتعليم

 .عالي لدى طالبهضرورة تنمية الجانب الوجداني االنف
 

 تصنيف كراثهول.  -  تصنيف بلوم  -منهاج الرياضيات المطور للصفوف الثالثة األولى في األردن  الكلمات المفتاحية:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مساعيلإاعيل وغازية إمس جناة  الوجدانية يف بلوم لألهداف املعرفية وتصنيف كراثهول لألهدافحتليل األسئلة التقوميية يف كتب الرايضيات للصفوف الثالثة األوىل يف املنهاج األردين يف ضوء تصن

  
Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2022; Vol. 5 (5) 93 

5، الجزء 5؛ العدد 2202مجلة بحوث التعليم واالبتكار    

 

Abstract: 

The process of defining the educational learning objectives and determining their levels requires 
conducting a continuous evaluation process for the content and evaluation questions at the end of 
each study unit.  Curriculum objectives and knowledge of their levels under Bloom’s classification 
is a necessary prerequisite for evaluating the curricula and knowing its components, strengths and 
weaknesses, taking into account also the knowledge explosion that we have reached today, which 
is the explosion that imposed a new method in the teaching and learning process; He directed it 
towards developing advanced thinking processes and enhancing higher mental processes.  
Therefore, this study aimed to classify the end-of-teaching unit questions for all units of the 
developed mathematics curriculum books for the first three primary grades taught in the schools 
of the Hashemite Kingdom of Jordan, and to determine the level of those questions according to 
Bloom’s classification of cognitive goals, and according to Krathhall’s classification of emotional 
goals, and the study found that the mathematics curriculum  The developer of the first three grades 
- in Jordan - his cognitive goals are located at the level of minimum mental skills in a very large 
percentage, and this indicates the lack of comprehensiveness and balance of goals according to 
Bloom’s classification of cognitive skills, in addition to the absence of the same curriculum from 
any level of measurable emotional goals as classified by Krathhole, and this  It indicates that the 
content of the curriculum for the first three grades has placed the entire burden on the teacher to 
achieve the emotional goals advocated by the philosophy of education, and to place them within 
the concept of the hidden curriculum, and this may constitute a danger if the teacher does not pay 
attention to the need to develop the emotional side of his students 
 
Keywords: The developed mathematics curriculum for the first three grades in Jordan - Bloom's 
classification - Krathhole classification. 
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 المقدمة 
هم مكونات النظام التربوي الذي أ المنهاج الدراسي من    د يع

الذي يشكل انعكاسا  هو  و   ،يعتبر مرآة لفلسفة النظام التربوي 
بنائه التربية ألفلسفة المجتمع وحاجاته وآماله وتطلعاته بتربية  

لى المنهاج على إذا ما نظرنا  إ ليها. و إالتي يصبو ويهدف  
برز مدخالت هذا أن أهداف المنهاج تعد من  إف  ؛نه نظامأ

ساسا أالنظام، وألن اختيار المحتوى وطريقة تنظيمه تستند  
هداف المنهاج والفئة المستهدفة وما يراد منها في ظل أ لى  إ

فإن عملية تحديد هذه    ؛الحاجات المتغيرة لألفراد والمجتمعات
تقويم   عملية  إجراء  تقتضي  مستوياتها  تحديد  و  األهداف 
وحدة  كل  نهاية  في  التقويمية  واألسئلة  للمحتوى  مستمرة 

تحليله  ثم    ،دراسية تقتضي  المحتوى  تقويم  عملية  لى إإن 
هداف ومعرفة مستوى الصلة بين هذه المكونات واأل  ،مكوناته

من   المحتوى  اختير  تحأالتي  متطلباتها، جل  وتلبية  قيقها 
وبهذا فإن عملية تحليل أهداف المنهاج ومعرفة مستوياتها  
 ، في ظل تصنيف بلوم تعد الزمة من لوازم تقويم المناهج

 ومعرفة مكوناتها ونقاط القوة والضعف فيها. 
المملكة  في  المناهج  لتطوير  الوطني  المركز  سعى  لذلك 

ا بالتعاون مع وزارة  لتربية والتعليم، إلى األردنية الهاشمية، 
تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معين ا للطلبة على 
الدول  في  أقرانهم  ومجاراة  المعرفي،  بمستواهم  االرتقاء 
المتقدمة. ولّما كانت الرياضيات إحدى أهم المواد الدراسية 
التي تنّمي لدى الطلبة مهارات التفكير وَحلِّّ المشكالت، فقد  

ز هذا المبحث عناية  كبيرة ، وحرص على إعداد َأْولى المرك
كتب الرياضيات وفق أفضل الطرائق الُمتََّبعة عالميًّا على 
الوطنية  القيم  مع  انسجامها  لضمان  أردنيين؛  خبراء  يد 

)كتاب    .الراسخة، وتلبيتها لحاجات أبنائنا الطلبة والمعلِّمين
 (2020الرياضيات الصف األول،  
ل البحث  هذا  جاء  األهداف لذلك  تصنيف  على  يقف 

ومعرفة    ،جاءت لتحققها هذه الكتب المطورةالتي  ومستوياتها  
لألهداف  بلوم  تصنيف  حسب  فيها  األهداف  مستويات 
المعرفية وكراثهول لألهداف الوجدانية، ومن هنا فإننا سنقوم  
بلوم  تصنيف  حسب  األهداف  مستويات  تحليل  بعملية 

حيث   العلمي،  البحث  أسلوب  تحليل إباستخدام  عملية  ن 

البحث  منهج  تحت  ستندرج  البحث  هذا  في  األهداف 
كتب   ،الوصفي أهداف  مستويات  معرفة  منه  والغرض 

األولى الثالثة  للصفوف  هذه   ،الرياضيات  ووصف 
 ا معبرا عنه برموز كمية. المستويات وصفا كمي  

 األهداف التدريسية كعنصر من عناصر المنهاج  
التدريسية   أنها عباراتيمكن تعريف األهداف  تكتب    على 

للتالميذ لتصف بدقه ما يمكنهم القيام به بعد االنتهاء من  
تدريس حصة أو وحدة تدريسية معينة، وكما تعرف أيضا 
بأنها وصف للتغير السلوكي الذي نتوقع حدوثه في شخصية 

مرو  نتيجة  موقف ر التلميذ  مع  وتفاعله  تعليمية  بخبره  ه 
خصائص   فهم  ويساعد  وتصنيف تعليمي،  األهداف 

مستوياتها وأنماطها عند التخطيط للتعليم على نجاح الموقف 
عمليات   ألن  ؛التعليمي نواتج  قياس  في  تساعد  األهداف 

والتعلم لتحديد   ،التعليم  تستخدم  واالمتحانات   فاالختبارات 
إلى أي مدى حقق التالميذ األهداف المراد الوصول إليها،  

لقياس وال قياس نواتج التعليم وعليه فال يمكن تحديد أدوات ا 
تنظيم   في  األهداف  وتساعد  األهداف،  غياب  في  والتعلم 

الطالبية   التدريسيفي  األنشطة  العمل  في   ،أثناء  وتساعد 
عنى األهداف التربوية في  عملية التقويم الذاتي للمعلم، كما تُ 

مجتمع ما بصياغة عقائده وقيمه وتراثه وآماله واحتياجاته،  
مخطط التعليمي   يوتعين  المحتوى  اختيار  على  المناهج 

دورا  التربوية  األهداف  وتؤدي  المختلفة،  الدراسية  للمراحل 
التربوي  العمل  وتوجيه  التعليمية  السياسة  تطوير  في  بارزا 

هداف ودورها في العملية التعليمية ألي مجتمع. وألهمية األ
التربويين    اهتمفقد   عرض تحديدها وتصنيفها و بالعديد من 
والتجرد  تدرج والشمول  العمومية  من  من إ ها  درجة  لى 

ويمثل سلوكا ماديا مالحظا فعال وليس قوال عند   ، التحديد 
 (.2015)مرعي والحيلة،  التخطيط للعملية التربوية.  

عالم كان  األهداف  هذه  صنف  من  النفس  وأول  علم 
شيكاغو في التربوي  بلوم جامعة  ، 1956عام   بنجامين 

حيث وضع التصنيف كدليل لمساعدة المربين والمعلمين في  
وبنود  المدرسية  التعليمية  والخبرات  األهداف  تخطيط 

األسهل االختيارا من  المستويات  متدرجة  ت بصورة هرمية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85
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لى األكثر صعوبة، وقد برزت أهمية تصنيف بلوم في مجال إ
تخطيط المناهج اإلثرائية للطلبة الموهوبين والمتفوقين، عن  
من  العليا  الثالث  المستويات  على  التركيز  طريق 

التي  التحليل التي تضم التفكير  مهارات والتركيب والتقويم، 
وهنالك برامج تتخذ .  التعليم را  ما تحظى باهتمام كاف فيناد 

ا لتخطيط الخبرات التعليمية ا مرجعي  من تصنيف بلوم إطار  
أنظار  بلوم  تصنيف  ويوجه  والمتفوقين.  الموهوبين  للطلبة 

مستويات  المربين   في  التعليمية  الخبرات  تقديم  أهمية  إلى 
المتعلمين  احتياجات  مع  تتالءم  حتى  الصعوبة  متفاوتة 

أنه يجري التركيز   وعلى الرغم منوالفروق الفردية بينهم.  
عادة على المستويات األدنى للمعرفة األكاديمية في برامج 
العليا من تصنيف  المستويات  والتركيز على  العام  التعليم 

والمتفوقين  ب الموهوبين  تعليم  برامج  في  البرنامج فإلوم  ن 
هذه  من  أي  أهمية  من  يقلل  أال  يجب  الشامل  التربوي 

وكان هدف بلوم من طرح هذا التصنيف تشجيع   .المستويات
المدرسين على التركيز على النطاقات الثالثة من أجل خلق 

 (1981جود،  )عبد المو   .نظام تعليمي شمولي
لعديد من األسباب كضيق الوقت، لولسوء الحظ، ونتيجة    

كفاء والوسائل   ةوعدم  اإلمكانات  توافر  وعدم  المعلمين، 
تخطيط  فإن  التدريسي،  العبء  وثقل  الالزمة،  التعليمية 

ا ما يتجاوز الجانب المعرفي المتدني التدريس وتطبيقه نادر  
التحليل  إلى  الوصول  دون  والتطبيق،  والفهم  كالمعرفة 

بداع واالبتكار إال في حاالت محدودة، والتركيب والتقويم واإل
العاطفي، والجانب كم الجانب  يندر أن يتجاوز ذلك إلى  ا 

تشكيل  في  فعال  بشكل  يسهم  الذي  األدائي،  المهاري 
 ( 1984،  ةالشخصية السوية للتالميذ. )سعاد 

 الدراسات السابقة
القادر) عبد  كتب 2017قام  لتحليل  هدفت  بدراسة   )

في فلسطين في ضوء العمليات الرياضيات للمرحلة الثانوية  
حد العقلية   على  كل  الدماغ  العقلية ةلجانبي  والعمليات   ،

المنهج الوصفي التحليلي،   الباحث  ا، واستخدمللجانبين مع  
ة الثا ثحيث تمثلت أداة الدراسة في بطاقة تحليل شملت أبعاد  

للجانب العقلية  العمليات  عمليات   9األيمن وعددها    هي: 

ليات عم  9عقلية، والعمليات العقلية للجانب األيسر وعددها  
عمليات   7عقلية، والعمليات العقلية للجانبين مع ا وعددها  

عقلية، وتكونت عينة الدراسة من كتب الرياضيات للصفين 
الثانوية،  المرحلة  من  علمي  عشر  والثاني  عشر  الحادي 
المفعلة في كتب   العقلية  العمليات  النتائج أن نسبة  وبينت 

األي الجانب  في  كانت  الدراسة  عينة  هي  الرياضيات  سر 
ا،   األعلى وبنسبة، ثم نسبة العمليات العقلية في الجانبين مع 

 ثم نسبة العمليات العقلية في الجانب األيمن.

مة أهداف أسئلة ءبدراسة مدى مال  (2009قام حميدان )
األمثلةألالتقويم   لألهداف   ،هداف  بلوم  تصنيف  حسب 

المعرفية في كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر العلمي، 
لى معرفة نسبة األهداف المعرفية في  إحيث هدفت دراسته  

الرياضيات   لكتاب  الثاني  الجزء  في  واألمثلة  التقويم  أسئلة 
للصف الحادي عشر العلمي حسب تصنيف بلوم لألهداف 

التالؤم بين نسبة مستويات   إضافة إلى معرفة مدى  .المعرفية
األ في  المطروحة  األهداف  في  تلك  المطروحة  وتلك  مثلة 

األاأل جميع  تحليل  طريق  عن  وذلك  واألسئلة،  سئلة مثلة 
على تصنيف بلوم لألهداف المعرفية.    بناء    ،لمعرفة مستواها

نه تم تغطية مستويات التذكر والفهم  أظهرت النتائج  أحيث  
جد  جيد  بشكل  هذه   ،اواالستيعاب  بين طرح  توافق  وهناك 

نه تم تغطية مستوى  أال  إ  ، المستويات في األمثلة واألسئلة
ولكن لم يكن هناك توافق بين طرح   ،التطبيق بنسبة جيدة

طرح  وتم  األسئلة،  في  وطرحه  األمثلة  في  المستوى  هذا 
بنسبة متواضعة جدا التحليل  بين    ،مستوى  وكانت متوافقة 

واألسئل األمثلة  في  لمستويات  طرحها  التطرق  يتم  ولم  ة، 
وصى الباحث بمجموعة من التوصيات أالتركيب والتقويم. و 

تم من خاللها  التي  بالطريقة والمنهجية  النظر  إعادة  منها 
و  الفلسطيني،  الرياضيات  منهاج  منهاج  إتصميم  تنقيح  لى 

العلمية  النظريات  من  ليتوافق  الفلسطيني  الرياضيات 
ستطيع هذا المنهاج المساعدة في والتربوية ونظريات النمو لي
 .تحقيق األهداف التربوية

بدراسة القيم المتضمنة في    ( 2017)  قام أبو لوم والرمامنة
التعليم  من  األولى  األربعة  للصفوف  الرياضيات  كتب 
األساسي في األردن،  حيث هدفت هذه الدراسة للكشف عن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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األربعة   للصفوف  الرياضيات  كتب  تضمنتها  التي  القيم 
التعليم األساسي في األردن في العام الدراسي  األولى من 

األ 2011/2012 المشكلة  تحددت  حيث  لهذه م.  ساسية 
الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: ما هي القيم المتضمنة في  
من  األولى  األربعة  األساسية  للصفوف  الرياضيات  كتب 
اإلجابة  الدراسة  كما حاولت  األردن؟  في  األساسي  التعليم 
من  أكثر  تكررت  التي  بالقيم  المتعلقة  األسئلة  بعض  عن 

ة توزيع أنواع القيم غيرها وتلك التي قل تكرارها، وكذلك كيفي
فقد أوصى الباحثان بضرورة تضمين   .في الكتب المذكورة

الدينية  القيم  األولى  األربعة  للصفوف  الرياضيات  كتب 
واالجتماعية بشكل أكبر مما هي عليه اآلن، وذلك للنقص  
 .الواضح الذي ظهر من خالل تحليل مضمون هذه الكتب

سئلة أتقويم  الضوء على  بتسليط    (2019كما قام حمادي )
األ للصف  االجتماعيات  ضوء كتاب  في  المتوسط  ول 

تصنيف بلوم لألهداف المعرفية، واعتمد الباحث على المنهج 
الوصفي ألنه يتالءم مع طبيعة بحثه كما استعمل الباحث 

ليصل   Cooperمعادلة   كاي  ومربع  المئوية  لى إوالنسبة 
بحثه نهايات  أن  ألى  إتوصل  حيث    ؛نتائج  الفصول سئلة 

لكتاب االجتماعيات لم تشمل جميع مستويات تصنيف بلوم  
المستويات    ةهملت بقيأ و   ،بل اقتصرت على التذكر والفهم

% من 56.5ن هنالك ما نسبته  أالعليا التي تحفز التفكير، و 
األهداف التي وضعها مؤلفو الكتاب في بداية كل فصل لم 

في   عنها  السؤال  وهذا أيتم  الفصول  نهايات  يعكس   سئلة 
 سئلة لمحتوى المادة الدراسية. ضعف شمولية األ

 الدراسات السابقة باللغة اإلنجليزية 
Aroona Hashmi, Tariq Hussainand, lmas Shoaib  

(2018 ) :  

إلى مواءمة كتاب الرياضيات  دراسة الباحثين أعاله   هدفت
 2006  للرياضيات  المنهج الوطني  لمعايير)الصف الثامن(  

الثاني عشر وتصنيف بلوم  الصف    األول إلى  الصف  من
، حيث تم  في البنجاب. كانت هذه الدراسة نوعية بطبيعتها 
 Surveysاستخدام طريقة مسح المنهاج )مسح األسلوب(  

of Enacted Curriculum method [SEC]    باإلضافة
إلى استخدام بروتوكول لتحليل المحتوى الذي تم تطويره من 

للبنجاب  خالل مراجعة األدبيا السابقة والمنهاج الوطني  ت 
حيث  2006 نتائج  ،  كتاب هذه  كشفت  أن  الدراسة 

بناء     ،الرياضيات للصف الثامن لم يتم تطويره بشكل صحيح
المنهج الوطني للرياضيات    التي ينص عليها  التعليمات  على

وجود  (2006) إلى  الدراسة  توصلت  فقد  من ،  العديد 
تعليمات    كما هو مذكور فيالفجوات بين نتائج تعلم الطالب  

بال مقارنة  البنجاب  في  المنهاج  )وحدات ومعايير  محتوى 
حيث  الكتاب( الدراسة  ،  المستمرة تقترح  المراجعة  ضرورة 

 للمنهاج للحفاظ على معاييره المخطط لها. 
W I Himmah, A Nayazik, and F Setyawan (2019): 

من   كل   W I Himmah, A Nayazik, and Fقام 
Setyawan     بعمل دراسة وصفية قائمة على    2019في

تحليل الوثائق، حيث كانت مشكلة الدراسة التي تم تحليلها 
هي البحث  هذا  لرياضيات   في  النهائي  االختبار  تحليل 

 the odd semester of 7th SMP N 12الصف )
Semarang period 2017/2018 تحليل تم  حيث   ،)

الد   40 راسة، وباالستناد فقرة )اختيار من متعدد( في هذه 
إلى   المسائل صنفت  فإن  بلوم  مستويات:    6إلى تصنيف 

التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتقويم واإلبداع.  كما 
تم تصنيف األسئلة إلى أسئلة سياقية وأخرى غير سياقية، 
وكانت نتيجة هذه الدراسة تشير إلى أن أغلبية األسئلة كانت 

الت  يليها  الفهم  التحليل، وال  في مستوى  ثم  التطبيق  ثم  ذكر 
يوجد أي سؤال يقيس مستوى التقويم واإلبداع، كما أن أغلبية 

 األسئلة كانت أسئلة غير سياقية. 

 أهمية دراسة تصنيف بلوم لألهداف التربوية  
إن دراسة تصنيف بلوم لألهداف التربوية يساعد المعلم على 

ومجاالتها، واالستفادة من تكوين فكرة واضحة عن األهداف  
ذلك في تحديد أهداف الدرس وتحقيق التوازن بين مستويات  
األهداف  في  التنوع  مدى  إلدراك  باإلضافة  األهداف، 

عطاء أهمية خاصة للعمليات إ و  ،التعليمية وتسلسلها الهرمي
األهداف  صياغة  على  المعلم  يساعد  كما  العليا،  العقلية 

مما   سلوكية  بصيغة  نتاج التعليمية  مالحظة  في  يساعد 
 .السلوك وإمكان قياسه وتقويمه
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األ ورفاقه  بلوم  صنف  السلوكية  وقد  ثالثة  إ هداف  لى 
والمجال النفس   ،والمجال الوجداني  ،مجاالت: المجال العقلي

المعرفي    ،حركي المجال  على  سيقتصر  الحالي  والبحث 
 والوجداني فقط.

  تويات مرتبةلى ستة مسإوهذا المجال يقسم    المجال المعرفي: 
السهل   من  و إ بالتسلسل  الصعب  لى إالمحسوس  من  لى 

 المجرد. وهذه المستويات كما يلي:  
تذكر المعلومات إلى  ويحتاج فيه المتعلم    مستوى التذكر:  

المعلومات  بين  تميز  الو عن طريق  أ  ،عن طريق استرجاعها
 .المعروضة في وسيلة التقويم  أالخط و الصحيحة  

ن يشغل إلى أيحتاج فيه المتعلم    مستوى الفهم واالستيعاب:
ويوظفها مع المعلومات    ،المعلومات التي استقبلها بطريقة ما

 .منها  اجديد    االقديمة ويقدم نمط  
مور  استعمال األإلى  ويحتاج فيه المتعلم    مستوى التطبيق:

المحسوسة المواقف  في  المبادئ أي    ،المجردة  استعمال 
 .والتعميمات لحل المشكالت في المواقف الجديدة

 ا ن يكون متمكن  إلى أويحتاج فيه المتعلم    مستوى التحليل:
 ؛ من المهارات التي تدرب عليها بصورة جيدة  ة من مجموع

  ،ساسيةه األئلى أجزاإليتمكن من تحليل الموقف التعليمي  
، وهي  البعض  اومعرفة الروابط التي تربط أجزاءه مع بعضه

وفي    ،لى تمرينإتحتاج  لكنها  عملية فكرية بسيطة و ليست  
 .همية في حياتنا ومجتمعاتناغاية األ

لى القدرة على تجميع  إويحتاج فيه المتعلم    مستوى التركيب:
 .نتاج شيء جديدإو أاألجزاء لتكوين كل متكامل،  

صدار إلى القدرة على  إ: ويحتاج فيه المتعلم  مستوى التقويم
و خارجية، وتكون المعطيات أ دلة داخلية  أحكام في ضوء  أ

ألنها تتضمن   ؛على من كل المستويات السابقةأ التعليمية هنا  
 (2015)مرعي والحيلة،    كل ما ذكر.

ن أهداف المنهاج يجب أن تراعي إوتعريجا على ما سبق ف
تصل بحيث  للتالميذ  والمعرفي  العقلي  النمو   مستويات 
األهداف المعرفية إلى مستواها األخير )التقويم(، فلكل صف 

ويجب أن يصل التالميذ إلى   ،مستوى نمو يصله التالميذ 
العقل بمستواهم  الخاص  التقويم  مستوى  مستوى  أن  أي  ي، 

مع يتناسب  التلميذ  إليه  يصل  الذي  العقلية  التقويم  قدرته 
 ومستواه الدراسي.

يشمممممممممممممممممل األهممداف التي تهتم  : فهو  أمااا المجااال الويااداني
ولقد   ،بالمشمممممممممماعر واالنفعاالت والميول واالتجاهات والتذوق 

قدم كراثهول توزيعا لألهداف الوجدانية يتألف من خمسمممممممممممممة  
من   اوهذه المسممتويات مصممنفة هرميا بدء    ،مسممتويات رئيسممية

، عرفت بتصنيف كراثهول لألهداف الوجدانيةو   ،قاعدة الهرم
 كما يلي:وجاء التصنيف 

: وهو توجيممه االنتبمماه لحممدث أو نشممممممممممممممماط ممما.  السااااااااات  االا
 - الوعي أو االطالع   -ويتضمممممممممممممممن المسممممممممممممممتويمات التماليمة:  

 االنتباه المراقب. -الرغبة في التلقي  
: وهي تجماوز التلميمذ درجمة االنتبماه إلى درجمة  االساااااااااتجااباة

المشممممممماركة بشمممممممكل من أشمممممممكال المشممممممماركة. وهو يتضممممممممن 
الرغبة في    -اإلذعان في االسمممتجابة   -المسمممتويات التالية: 

 االرتياح لالستجابة. -االستجابة  
وهي القيممة التي يعطيهما الفرد لشمممممممممممممميء معين أو  التقييم: 

ظاهرة أو سمممممممملوك معين، ويتصممممممممف السمممممممملوك هنا بقدر من  
الثبات واالسمممممممممتقرار بعد اكتسممممممممماب الفرد أحد االعتقادات أو 

بل قيمة  تق -االتجاهات. ويتضمممممممممممممن المسممممممممممممتويات التالية: 
االقتنماع )االلتزام( بقيممة    -تفضمممممممممممممميمل قيممة معينمة   -معينمة 
 .معينة

وهو عنمد مواجهمة مواقف أو حماالت تالئمهما أكثر    التنظيم:
ينظم الفرد هممذه القيم ويقرر العالقممات التبممادليممة و   من قيمممة،

بينهمما ويقبممل أحممدهمما أو بعضممممممممممممممهمما كقيمممة أكثر أهميممة. وهو 
ء تصممممممممور مفا يمي  إعطا -يتضمممممممممن المسممممممممتويات التالية: 

 ترتيب أو تنظيم نظام القيمة. -للقيمة 
: وهو عبارة عن تطوير الفرد لنظام من القيم تشااا يل الذات

يوجمه سمممممممممممممملوكمه بثبمات وتنماسممممممممممممممق مع تلمك القيم التي يقبلهما  
من شممممممخصمممممميته. وهو يتضمممممممن المسممممممتويات   اوتصممممممبح جزء  

التالية: إعطاء تصمممور مفا يمي للقيمة ومن ثم ترتيب نظام  
 (2015. )مرعي والحيلة، للقيمة

في ضمممممممممممممموء ذلمممك فمممإن عمليمممة كتمممابمممة األهمممداف الوجمممدانيمممة 
ليسمممممممت عملية سمممممممهلة، ألن السممممممملوك   هاوقياسممممممم  تهاوصمممممممياغ

فليس من   ،المتوقع غالبا ما يكون في صممممممممممممممورة غير ظاهرة
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السممممممممممممممهمل على المعلم أن يعرف كيف يحس تالميمذه به من  
ا  ر  فغالبا ما يتصمممممممممرف الفرد معب ،سممممممممملوكياتهة  خالل مالحظ

عن حقيقة شممممممعوره الداخلي. أما من ناحية ثانية فإن بعض  
األفراد ال يعرفون بحق حقيقمة مشمممممممممممممماعرهم واتجماهماتهم. أمما 

صمممممممعوبة صمممممممياغة األهداف   التي تخصمن الناحية الثالثة  
فتعود إلى أن االتجماهمات والمثمل العليما والتقمدير   ،الوجمدانيمة
لور بشممممممممكل  حتاج إلى فترات زمنية طويلة لكي تتبتغالبا ما  

وليس حصمممة    ،ا أو حتى سمممنواتواضمممح، قد يسمممتغرق شمممهور  
أو مجموعة حصمممص متفرقة. ويمكن أخذ بعض المؤشمممرات 
المممعملمم  ممالحمظمممممممة  طمريمق  عمن  المهمممممممدف  همممممممذا  تمحمقمق  عملمى 
لشممخصممية الطالب ولتصممرفاته ولمواقفه عند تعرضممه لبعض  

مواقفه مع زمالئه وتصمممرفاته في بعض  وكذلك ، كالتالمشممم
 األنشطة الالصفية.

ن نضع بعين االعتبار سمات األهداف التعليمية أ وهنا ال بد  
العامة التي يجب االنتباه لها عند وضع األهداف التعليمية 

نريد   التعليميةأالتي  العملية  خالل  من  نحققها  بحيث    ،ن 
وأن يكون الهدف   ،صاغ الهدف بوضوح تام للمعلم والمتعلميُ 

ن مناسبا للزمن ن يكو أا بحيث يمكن تحقيقه وقياسه، و واقعي  
كما يجب أن يكون   هم،ومناسبا لنمو الطالب وقدرات  ،المتاح

نه غير أبمعنى    ،اا واحد  ا تعليمي  الهدف محددا ويشمل ناتج  
ا للخبرة ا ومقصود  ا مباشر  ويجب أن يمثل الهدف ناتج    ،مركب

ويركز على ناتج التعليم وليس على عملية التعليم   ،التعليمية
ذاتها، عالوة على ذلك يجب أن تكون مميزة بحيث توضح 

ن تتسق مع الفلسفة أاألهداف الفروق الفردية بين الطالب، و 
 التربوية، وأن تكون مشتقة من األهداف العامة للتربية.

نجد   السابقة  السطور  في  القراءة  أمعنا  ما  هنالك أوإذا  ن 
يرجع   مختلفة  األهداف إمصادر  الشتقاق  المعلم  ليها 

 ، التدريسية، منها األهداف الرئيسة التي بني عليها المنهاج
المشتقة من فلسفة التربية واألهداف العامة للتربية التي  هي  و 

التشريعية   واألطر  والدستور  العقيدة  من  تشتق  ما  غالبا 
عليها السياسهي  و   ،المتوافق  الجوانب  تشمل  ية التي 

 واالجتماعية واالقتصادية.
 
 

 أهمية الدراسة 
تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تسعى لمعرفة  
منهاج   عليها  بني  التي  التدريسية  األهداف  شمولية  مدى 
الثالثة  االبتدائية  للصفوف  والمطور  الجديد  الرياضيات 

لمستويات تصنيفي    -في المملكة األردنية الهاشمية-األولى
تقويم   بلوم وكراثهول لألهداف المعرفية والوجدانية. كما أن 

األولى أ الثالثة  للصفوف  المطورة  الرياضيات  كتب  سئلة 
األ  تلك  تقيسه  عما  فكرة  من  يعطينا  سلوكيةأ سئلة   ، هداف 

مام الجهات المختصة في وزارة التربية لتطويرها، أووضعها  
على   الوزارة  تلك  في  المختصين  لمساعدة  عادة إ باإلضافة 

المنهج وتطويره تنمية  ،النظر في  القدرات   بما يعمل على 
االبتدائية   ،العقلية الصفوف  لطلبة  منها  العليا  وخصوصا 

 .الثالثة األولى

 أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال التالي: 

لجميع   التدريسية  الوحدة  نهاية  أسئلة  تصنيف  مستوى  ما 
وحدات كتب منهاج الرياضيات المطور للصفوف االبتدائية 

ت التي  األولى  األردنية الثالثة  المملكة  مدارس  في  درس 
المعرفية لألهداف  بلوم  لتصنيف  وفقا  ووفقا    ،الهاشمية 

 لتصنيف كراثهول لألهداف الوجدانية؟ 

 فرضية الدراسة
تراع منهاج    يال  عليها  يقوم  التي  التدريسية  األهداف 

في  -الرياضيات المطور للصفوف االبتدائية الثالثة األولى
مستويات تصنيف بلوم المعرفية   -المملكة األردنية الهاشمية

 وتصنيف كراثهول لألهداف الوجدانية بشكل متوازن.

 محددات الدراسة
زالت عملية تطوير المناهج الدراسية في المملكة األردنية   ما  

 ُطورت  ففي السنة الماضية  ،وعلى مراحل  ،الهاشمية مستمرة 
في حين تم االنتهاء    ،كتب الرياضيات للصف األول والثاني

الجزء   الثالث  للصف  الرياضيات  كتاب  تطوير  من  حاليا 
ألن   نفسه؛  األول، وال يتوافر الجزء الثاني المطور للصف 

ا  زالت قيد العمل، األمر الذي كان عائق    عملية التطوير ما
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واكتفينا فقط بتحليل األسئلة التقويمية    ،لتحليل كال الفصلين
دراسي وحدة  كل  نهاية  للصف في  األول  الفصل  لكتاب  ة 

لصف ل  لعدم توفر كتاب الرياضيات للفصل الثاني  ؛الثالث
باإلضافة لتحليل كتب كل من الصف األول والصف   ه،نفس

 الثاني ولكال الفصلين لتوافرهما.

 وحدود الدراسة  مجتمع 
األسئلة التقويمية الموجودة في نهاية كل وحدة دراسية في  

 التالية:كل من الكتب  
األول - /الفصل  األول  للصف  الرياضيات   كتاب 

والمقرر تدريسه رسميا في مدارس المملكة األردنية 
على قرار وزارة التربية والتعليم بناء    الهاشمية بناء  

على قرار المجلس األعلى للمركز الوطني لتطوير  
/    6/  2، تاريخ  2020/  3المناهج في جلسته رقم

/    29م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم    2020
ا من العام    2020/  6/  18تاريخ   2020 م، بدء 

 .م  2021/   2020الدراسي  
األ  - للصف  الرياضيات  الثانيكتاب  /الفصل   ول 

والمقرر تدريسه رسميا في مدارس المملكة األردنية 
بناء   والتعليم   الهاشمية  التربية  وزارة  قرار    ،على 

بناء  على قرار المجلس األعلى للمركز الوطني  و 
، تاريخ  2020/  7لتطوير المناهج في جلسته رقم

م، وقرار مجلس التربية والتعليم    2020/    12/  18
م،    2020/    12/    17تاريخ   2020/    149رقم  

ا من العام الدراسي    .م  2021/    2020بدء 
األول - /الفصل  الثاني  للصف  الرياضيات   كتاب 

والمقرر تدريسه رسميا في مدارس المملكة األردنية 
بناء   والتعليم   الهاشمية  التربية  وزارة  قرار    ،على 

بناء  على قرار المجلس األعلى للمركز الوطني  و 
، تاريخ  2020/  3هج في جلسته رقملتطوير المنا

م، وقرار مجلس التربية والتعليم    2020/    6/  2
ا   2020/  6/  18تاريخ   2020/    31رقم   م، بدء 

 .م  2021/    2020من العام الدراسي  

الثاني  - /الفصل  الثاني  للصف  الرياضيات  كتاب 
والمقرر تدريسه رسميا في مدارس المملكة األردنية 

بناء   قرا  الهاشمية  والتعليم على  التربية  وزارة    ،ر 
بناء  على قرار المجلس األعلى للمركز الوطني  و 

، تاريخ  2020/  7لتطوير المناهج في جلسته رقم
م، وقرار مجلس التربية والتعليم    2020/    12/  1

م،    2020/  12/  17تاريخ   2020/    153رقم  
ا من العام الدراسي    .م  2021/    2020بدء 

الثال - للصف  الرياضيات  األول كتاب  /الفصل   ث 
والمقرر تدريسه رسميا في مدارس المملكة األردنية 

بناء   والتعليم   الهاشمية  التربية  وزارة  قرار    ،على 
بناء  على قرار المجلس األعلى للمركز الوطني  و 

، تاريخ  2020/  3لتطوير المناهج في جلسته رقم
م، وقرار مجلس التربية والتعليم    2020/    6/  2

ا   2020/  6/  18يخ  تار  2020/    31رقم   م، بدء 
 .م  2021/    2020من العام الدراسي  

 أداة الدراسة والتحليل الكمي 
في   المعلم  يطرحها  التي  األسئلة  بنوعيها:  األسئلة  تشكل 

سئلة التي تتضمنها الكتب المدرسية و األأالموقف التعليمي  
تتطلبه   - لما  التعلمية،  التعليمية  للعملية  الفقري  العمود 

ذا ركزت إاإلجابة عنها من توافر قدرات عقلية عند الطلبة، ف 
هملت أ أسئلة الكتاب أو أسئلة المعلم على مستوى معين، و 

عند  ستنمو  التي  التفكير  مهارات  فإن  األخرى  المستويات 
فقط المستوى  هذا  عند  تكون  تصإل  ،الطالب  الى وال 

ليا سئلة التي تتطلب  قدرات عقلية عالمستويات األخرى، واأل
عمق في أ تعد أكثر فائدة من سواها، لما تتطلبه من مستوى  

المعالجة الذهنية مما يؤثر إيجابا في طبيعة التعلم ودرجته، 
حيث يعمل على تطوير التفكير المتشعب الناقد. لذلك قمنا  
كل  نهاية  في  التقويمية  األسئلة  بتصنيف  البحث  هذا  في 

مطورة للصفوف وحدة تدريسية لكتب الرياضيات الجديدة وال
األولى المعرفية   ،الثالثة  لألهداف  بلوم  مستويات  حسب 

 والوجدانية لمعرفة مدى شمولية تلك األسئلة وتوازنها. 
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توازن أ ولقبول     عدم  تؤكد  التي  الدراسة  فرضية  و دحض 
الرياضيات  منهاج  عليها  يقوم  التي  التدريسية  األهداف 

األردن حسب المطور للصفوف االبتدائية الثالثة األولى في  
فقد تم   ،مستويات تصنيف بلوم المعرفية وكراثهول الوجدانية

والعدد  تصنيف  كل  مستويات  تتضمن  دراسة  أداة  تصميم 
التعليمية للوحدات  كل   ،الترتيبي  تمثل  التي  األسئلة  وعدد 

مستوى ونسبتها من عدد األسئلة الكلي، وكانت النتائج كما 
 يلي:

داف التدريسية في كتاب أوال: نتائج تصنيف مستويات األه
حسب   األول  الدراسي  الفصل  األول/  للصف  الرياضيات 

 مستويات تصنيفي بلوم وكراثهول

( تصنيف أسئلة نهاية الوحدة 1حيث يوضح الجدول رقم)  
لكتاب الرياضيات للصف األول االبتدائي )الفصل األول( 

وتبين أن إجمالي عدد األسئلة المدرجة   ،حسب تصنيف بلوم
وتراوح عدد   ،سؤال  101ة كل وحدة تدريسية قد بلغ  في نهاي

ليصل ألعلى   ،األسئلة في كل وحدة بين ثالثة عشر سؤاال
ال، في حين كان نصيب ان سؤ و اثنان وعشر وهو  مستوى له  

المهارات العقلية الدنيا والمتمثلة بالتذكر والفهم واالستيعاب  
نسبته   ما  من  94والتطبيق  األسئلةإ%  عدد  أما   ،جمالي 

% فقط من 6ال  إنصيب المهارات العقلية العليا لم يشكل  
األسئلة   عدد  وهذا التي  إجمالي  التحليل،  بمستوى  تمثلت 

لى فقدان التوازن في مستويات األهداف المعرفية في  إيشير  
 كتاب الرياضيات للصف األول/ الفصل األول. 

 تصنيف أسئلة نهاية الوحدة لكتاب الرياضيات للصف األول االبتدائي )الفصل األول( حسب تصنيف بلوم (:1يدول رقم )

 (: تصنيف أسئلة نهاية الوحدة لكتاب الرياضيات للصف األول االبتدائي)الفصل األول( حسب تصنيف بلوم1يدول رقم )

 الوحدة 
 وع المجم السادسة  الخامسة الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

 النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد 
 %18 18 %9 2 %46 6 %6 1 %27 4 %28 5 %0 0 تذكر 
فهم 

 واستيعاب
14 88% 7 39% 9 60% 14 82% 6 46% 16 73% 66 65% 

 %11 11 %9 2 %0 0 %12 2 %13 2 %17 3 %13 2 تطبيق 
 %6 6 %9 2 %8 1 %0 0 %0 0 %17 3 %0 0 تحليل 
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 تركيب 
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 تقويم

 %100 101 %100 22 %100 13 %100 17 %100 15 %100 18 %100 16 المجموع 
 

سؤال  أي  يحقق  فلم  الوجدانية  األهداف  يخص  فيما  أما 
بمعنى   الوجدانية  لألهداف  كراثهول  نسبة أمستويات  ن 

تح التي  من تاألسئلة  األقل  على  واحد  مستوى  على  وي 
% 0مستويات تصنيف كراثهول لألهداف الوجدانية تساوي  
  ، (2وهذا ما تشير إليه النتائج التي ظهرت في جدول رقم)

ال هذه  للصفوف وتعمم  الرياضيات  كتب  باقي  على  نتيجة 
ن أوهذا يعني    ،الثالثة األولى قيد الدراسة في هذا البحث

رقم ولجميع 2) جدول  الكتب  لجميع  نتائجه  تكررت  قد   )
ذلك   يعود  وقد  الدراسة،  قيد  مادة إالفصول  طبيعة  لى 

المجردة كمنهاج    ،الرياضيات  األخرى  المواد  خالف  على 
زال مبتدئا في مادة   لى أن الطالب ماإضافة  إ اللغة العربية،  

منهاج    ،الرياضيات في  التصنيف  هذا  يظهر  قد  وربما 
 الرياضيات للصفوف المتقدمة.
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 االبتدائي )الفصل األول( حسب تصنيف كراثهول الرياضيات للصف األول   (: تصنيف أسئلة نهاية الوحدة لكتاب2يدول رقم )

 تصنيف أسئلة نهاية الوحدة لكتاب الرياضيات للصف األول االبتدائي )الفصل األول( حسب تصنيف كراثهول لألهداف الويدانية 

 الوحدة 
 المجموع  السادسة  الخامسة الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

 النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد 
 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 االست  ال

 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 الستجابة ا
 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 التقييم  

 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 التنظيم 
تش يل 
 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 الذات 

عدد 
األسئلة 
في كل 
وحدة 
 تدريسية

16   18 0 % 15   17 0 % 13   22   101   

ثانيا: نتائج تصنيف مستويات األهداف التدريسية في كتاب 
حسب  الثاني  الدراسي  الفصل  األول/  للصف  الرياضيات 

 مستويات تصنيف بلوم 
( تصنيف أسئلة نهاية الوحدة 3حيث يوضح الجدول رقم)  

لكتاب الرياضيات للصف األول االبتدائي )الفصل الثاني(  
بلوم تصنيف  األسئلة   ،حسب  عدد  إجمالي  أن  ويظهر 

بلغ   قد  تدريسية  وحدة  كل  نهاية  في   ،سؤاال    87المدرجة 
 ، وتراوح عدد األسئلة في كل وحدة بين ثالثة عشر سؤاال  

، في  ال  ان سؤ و خمسة وعشر وهو  ليصل ألعلى مستوى له  
حين كان نصيب المهارات العقلية الدنيا والمتمثلة بالتذكر 

نسبته   ما  والتطبيق  واالستيعاب  من  93والفهم  جمالي إ% 
شكل لم يفأما نصيب المهارات العقلية العليا    ،عدد األسئلة

تمثلت بمستوى  التي  % فقط من إجمالي عدد األسئلة  7ال  إ
التحليل، وهذا يشير الى فقدان التوازن في مستويات األهداف 
المعرفية في كتاب الرياضيات للصف األول/ الفصل الثاني، 
وحالة عدم التوازن هذه متشابهة تماما مع تلك الحالة التي 

، وهذا يشير ظهرت في كتاب الفصل األول من الصف نفسه
مستوى    فإن  ،ا في المنهاجعلى الرغم من السير قدم    هلى أنإ

األهداف لم يتغير لنقل الطالب من مستوى المهارات العقلية 
 الدنيا لمستوى أعلى.
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 )الفصل الثاني( حسب تصنيف بلومتصنيف أسئلة نهاية الوحدة لكتاب الرياضيات للصف األول االبتدائي (: 3يدول رقم )

 تصنيف أسئلة نهاية الوحدة لكتاب الرياضيات للصف األول االبتدائي )الفصل الثاني( حسب تصنيف بلوم

 الوحدة 
 المجموع  الحادية عشرة العاشرة  التاسعة الثامنة  السابعة

 النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد 
 % 18 16 % 21 3 % 23 3 % 16 4 % 25 4 % 11 2 تذكر 

 % 63 55 % 64 9 % 46 6 % 84 21 % 56 9 % 53 10 فهم واستيعاب
 % 11 10 % 14 2 % 31 4 % 0 0 % 13 2 % 11 2 تطبيق 
 % 7 6 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 6 1 % 26 5 تحليل 
 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 تركيب
 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 تقويم

 % 100 87 % 100 14 % 100 13 % 100 25 % 100 16 % 100 19 المجموع
 

ثالثا: نتائج تصنيف مستويات األهداف التدريسية في كتاب 
األول الدراسي  الفصل  الثاني/  للصف  حسب    الرياضيات 

 مستويات تصنيف بلوم 
رقم   الجدول  يوضح  عدد  4) حيث  إجمالي  أن  األسئلة ( 

بلغ   قد  تدريسية  وحدة  كل  نهاية  في   ،سؤاال    99المدرجة 
اثن بين   ، عشر سؤاال  يوتراوح عدد األسئلة في كل وحدة 

له   مستوى  سؤ و أربعة وعشر وهو  ليصل ألعلى  في ال  ان   ،
حين كان نصيب المهارات العقلية الدنيا والمتمثلة بالتذكر 

نسبته   ما  والتطبيق  واالستيعاب  من  84والفهم  جمالي إ% 
لم يشكل فأما نصيب المهارات العقلية العليا    ،عدد األسئلة

تمثلت بمستوى  التي  % فقط من إجمالي عدد األسئلة  16ال  إ
لى فقدان التوازن في مستويات األهداف إالتحليل، وهذا يشير  

المعرفية في كتاب الرياضيات للصف الثاني/ الفصل األول، 
 نسب الواردة في جدولذا ما تمت مقارنة تلك النسب مع الإو 
وجدول1) األول3) (  الصف  أهداف  بنتائج  والخاصة   ؛ ( 

ا في نسبة مستوى المهارات العقلية العليا لوجدنا هنالك تطور  
 في الصف الثاني/ الفصل األول بمعدل عشر نقاط مئوية.

 لثاني االبتدائي )الفصل األول( حسب تصنيف بلوم(: تصنيف أسئلة نهاية الوحدة لكتاب الرياضيات للصف ا4) يدول رقم

 تصنيف أسئلة نهاية الوحدة لكتاب الرياضيات للصف الثاني االبتدائي )الفصل األول( حسب تصنيف بلوم

 الوحدة 
 المجموع  الخامسة الرابعة  الثالثة  الثانية  األولى

 النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد 
 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 تذكر 

 % 80 79 % 100 21 % 52 12 % 67 16 % 95 18 % 100 12 فهم واستيعاب
 % 4 4 % 0 0 % 9 2 % 8 2 % 0 0 % 0 0 تطبيق 
 % 16 16 % 0 0 % 39 9 % 25 6 % 5 1 % 0 0 تحليل 
 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 تركيب 
 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 تقويم

 % 100 99 % 100 21 % 100 23 % 100 24 % 100 19 % 100 12 المجموع 
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رابعا: نتائج تصنيف مستويات األهداف التدريسية في كتاب 
الثاني الدراسي  الفصل  الثاني/  للصف  حسب   الرياضيات 

 مستويات تصنيف بلوم 
رقم   الجدول  يوضح  عدد  5) حيث  إجمالي  أن  األسئلة ( 

بلغ   قد  تدريسية  وحدة  كل  نهاية  في   ،سؤاال    63المدرجة 
وتراوح عدد األسئلة في كل وحدة بين تسعة أسئلة ليصل 

له   ، في حين كان ال  اثمانية عشر سؤ وهو  ألعلى مستوى 
والفهم   بالتذكر  والمتمثلة  الدنيا  العقلية  المهارات  نصيب 

نسبته   ما  والتطبيق  من  94واالستيعاب  عإ%  دد جمالي 

العليا    ،األسئلة العقلية  المهارات  ال إلم يشكل  فأما نصيب 
األسئلة  6 عدد  إجمالي  من  فقط  بمستوى  التي  %  تمثلت 

لى فقدان التوازن في مستويات األهداف إالتحليل، وهذا يشير  
الفصل  الثاني/  للصف  الرياضيات  كتاب  في  المعرفية 

النسب الواردة ذا ما تمت مقارنة تلك النسب مع  إالثاني، و 
( والخاصة بنتائج أهداف الفصل األول لوجدنا 4) في جدول

تراجع   العقلية هنالك  المعرفية  المهارات  مستوى  نسبة  في  ا 
العليا في الصف الثاني/ الفصل الثاني مقارنة بالفصل األول 

 بمعدل عشر نقاط مئوية.  همن الصف نفس

 نهاية الوحدة لكتاب الرياضيات للصف الثاني االبتدائي )الفصل الثاني( حسب تصنيف بلوم (: تصنيف أسئلة5يدول رقم )

 تصنيف أسئلة نهاية الوحدة لكتاب الرياضيات للصف الثاني االبتدائي )الفصل الثاني( حسب تصنيف بلوم

 الوحدة 
 المجموع  العاشرة  التاسعة الثامنة  السابعة السادسة 

 النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد 
 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 تذكر 

 % 83 52 % 83 10 % 69 9 % 89 16 % 78 7 % 91 10 فهم واستيعاب
 % 11 7 % 17 2 % 15 2 % 0 0 % 22 2 % 9 1 تطبيق 
 % 6 4 % 0 0 % 15 2 % 11 2 % 0 0 % 0 0 تحليل 
 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 تركيب 
 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 تقويم

 % 100 63 % 100 12 % 100 13 % 100 18 % 100 9 % 100 11 المجموع 

خامسا: نتائج تصنيف مستويات األهداف التدريسية في 
كتاب الرياضيات للصف الثالث/ الفصل الدراسي األول 

 حسب مستويات تصنيف بلوم 
يوضح   رقمحيث  األسئلة 6) الجدول  عدد  إجمالي  أن   )

 ، سؤاال    116المدرجة في نهاية كل وحدة تدريسية قد بلغ  
 وتراوح عدد األسئلة في كل وحدة بين خمسة عشر سؤاال  

، في حين  ن سؤاال  و ستة وعشر   وهو  ليصل ألعلى مستوى له
كان نصيب المهارات العقلية الدنيا والمتمثلة بالتذكر والفهم  

نسبته   ما  والتطبيق  من  88واالستيعاب  عدد إ%  جمالي 

العليا    ،األسئلة العقلية  المهارات  ال إلم يشكل  فأما نصيب 
تمثلت بمستوى  التي  % فقط من إجمالي عدد األسئلة  12

ي مستويات األهداف لى فقدان التوازن فإالتحليل، وهذا يشير  
الفصل  الثالث/  للصف  الرياضيات  كتاب  في  المعرفية 

ذا ما تمت مقارنة تلك النسب مع النسب الواردة إاألول، و 
( والخاصة بنتائج أهداف الصف الثاني لوجدنا 5في جدول )

ارتفاع   العقلية هنالك  المعرفية  المهارات  ا في نسبة مستوى 
ما كانت  بول مقارنة  العليا في الصف الثالث / الفصل األ

 عليه بالصف الثاني/الفصل الثاني بمعدل ست نقاط مئوية.
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 (: تصنيف أسئلة نهاية الوحدة لكتاب الرياضيات للصف الثالث االبتدائي )الفصل األول( حسب تصنيف بلوم6يدول رقم )

 الثالث االبتدائي )الفصل األول( حسب تصنيف بلومتصنيف أسئلة نهاية الوحدة لكتاب الرياضيات للصف 

 الوحدة
 المجموع السادسة  الخامسة الرابعة  الثالثة الثانية  األولى 

 النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد  النس ة العدد 
 %15 17 %18 4 %20 3 %12 3 %18 3 %10 2 %10 2 تذكر
فهم  

 واستيعاب
15 75% 14 70% 10 59% 16 62% 8 53% 6 27% 69 59% 

 %14 16 %27 6 %13 2 %8 2 %12 2 %15 3 %5 1 تطبيق 
 %12 14 %9 2 %13 2 %19 5 %12 2 %5 1 %10 2 تحليل 
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 تركيب
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 تقويم 

 %100 116 %82 18 %100 15 %100 26 %100 17 %100 20 %100 20 المجموع

هذه   إليها  توصلت  التي  النتائج  ألبرز  ملخص 
 الدراسة: 

إن منهاج الرياضمممممميات المطور للصممممممفوف الثالثة  .1
تقبع أهممممدافممممه المعرفيممممة في    -في األردن-األولى

ا، مسممتوى المهارات العقلية الدنيا وبنسممبة كبيرة جد  
لى عدم شمممممممممولية األهداف وتوازنها إوهذا يشممممممممير  

 حسب تصنيف بلوم للمهارات المعرفية.
خلو منهاج الرياضممممميات للصمممممفوف الثالثة األولى  .2

القابلة للقياس من أي مسمممتوى لألهداف الوجدانية  
ن محتوى  ألى إكما صممممنفها كراثهول، وهذا يشممممير  

المنهاج للصممممممممممفوف الثالثة األولى قد ألقى بكامل  
همممداف الوجمممدانيمممة  ء على المعلم لتحقيق األالعمممب

ووضمممممعها   ،التي تنادي بها فلسمممممفة التربية والتعليم
ضمممممممممممممن مفهوم المنهاج الخفي، وهذا قد يشممممممممممممكل 

ينتبممممه المعلم  إا  خطر   لم  تنميممممة  إذا  لى ضممممممممممممممرورة 
الجمممانمممب الوجمممداني االنفعمممالي لمممدى طالبمممه، فهمممذه 
لمممممدى  والقيم  المبمممممادئ  تعزز  التي  المهمممممارات هي 

التي يهمممدف النظمممام التربوي   لمممك القيم، تالطمممالمممب
أن  الحمممممديمممممث  المنهممممماج  مفهوم  برمتمممممه من خالل 

ا بالعلم  ا متسمملح  ا صممالح  يصممنع من الطالب مواطن  
لممممذاتممممه ومتمثال    للقيم التي تميزه عن غيره مقممممدرا 

وتكون مؤثرة في سممملوكياته، ويمكنه أن يطور من  
ا دمج خالل تلمممك القيم نمط حيممماتمممه، مسممممممممممممممتطيعممم  

المعتقمدات واألفكمار التي ارتضمممممممممممممماهما االتجماهمات و 
 في نمطه الحياتي.

تمثلمممت المهمممارات العقليمممة العليممما التي ظهرت في   .3
وكان هنالك غياب    ،الدراسممممة في مسممممتوى التحليل
وحسمممممب تصمممممنيف   ،تام لمسمممممتوى التركيب والتقويم

بلوم سمممممممممممميكون هنالك غياب لإلبداع واالبتكار في  
ظمممل عمممدم التوازن والشممممممممممممممموليمممة التي ظهرت في  

 األهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم.
هنالك عدم توازن في إجمالي عدد األسمممممممممئلة التي  .4

تطرح في نهاية الوحدة التدريسممممممية خالل الفصممممممل  
تي الدراسي األول مقارنة بإجمالي أعداد األسئلة ال

تطرح في نهاية الوحدة التدريسممممممية خالل الفصممممممل  
 الدراسي الثاني.

نسمبة األسمئلة التي تقيس المسمتويات العقلية العليا  .5
تمركزت بشكل أكبر خالل الفصل الدراسي األول 
في كل من الصمممممممممفوف الدراسمممممممممية الثالثة األولى، 

 وتراجعت نسبتها خالل الفصل الدراسي الثاني.
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 التوصيات
اجعة منهاج الرياضمممممممميات للصممممممممفوف ضممممممممرورة مر  •

والتعليم  التربيممممممة  وزارة  قبممممممل  من  األولى  الثالثممممممة 
بحيث تطور   ،واللجان المختصمممة بتطوير المناهج

بين جميع مسممممتويات    اتام   االمنهاج لتضمممممن توازن  
ابتممممداء من   تصممممممممممممممنيف بلوم لألهممممداف المعرفيممممة 

 لتذكر وصوال لمستوى التقويم.لحفظ وامستوى ا
ضممممرورة تصممممميم أسممممئلة نقاشممممية يتم تضمممممينها في   •

كتب الرياضمممميات للصممممفوف الثالثة األولى تهدف  
ا عن ا رياضمممممممممممي  لى جعل الطالب يقيم ويقوم موقف  إ

  ،إما باستخدام أسلوب التناقض  ،طريق االستجرار
و عن طريق أ ،بات المباشمممممممممممرثو باسمممممممممممتخدام اإلأ

و عن طريق االسممممممممممممممتقراء  أ  ،المعممماكس اإليجمممابي
لممدى الطممالممب  المنهمماج  وذلممك ليبني    الريمماضممممممممممممممي،

المنطقيممممة التفكير  تممممدعم  طرق  الو   ،مهممممارات  التي 
ي قرار يتخمممذه ضمممممممممممممممن طرائق المنطق اتخممماذه أ
 العلمي.

 ، ضممممممممممممممرورة توفير أهممداف وجممدانيممة قممابلممة للقيمماس •
ا من  وتمثل جميع مسمتويات تصمنيف كراثهول بدء  

 بتمثل القيمة.  وانتهاء   ،االستقبال
يات الوحدة بسمؤال واحد ضمرورة تضممين أسمئلة نها •

األقمممممل )تصممممممممممممممميم تجربمممممة حقيقيمممممة  Caseعلى 
Study)وبتوجيممه    ،(( ينفممذهمما الطممالممب في البيممت
بحيمممث يكتمممب الطمممالمممب تقريرا بنتمممائج    ؛من المعلم
مسمممتعينا بأحد أفراد أسمممرته موضمممحا   ،هذه التجربة

الوحدة الدراسممية في    ضمموعاتكيف اسممتفاد من مو 
الحقيقيممممة   التجربممممة  هممممذه   Case)التعممممامممممل مع 

Study  ومن ثم الطلممممب من الطممممالممممب عرض ،)
 نتائجه على زمالئه وبلغته الخاصة.
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 المرايع 
 المرايع العربية: 

 
، عصممممممممممممممري علي ةأبو لوم، خمالمد محممد والرممامنم -1

ال يم المتضاامنة في كتب الرياضاايات    ،(2017)
التعليم األساااااسااااي للصاااافوف األربعة األولى من 

د  في األردن ، دراسممممممممممممممممات، العلوم التربويممة، المجلممّ
 .2، العدد 44

كتااب   ،(2020المركز الوطني لتطوير المنماهج ) -2
 كتاب الطالب الصف األول. ،الرياضيات

منااهج الادراساااااااااات   ،(1984جودت سممممممممممممممعمادة ) -3
 ربد، دار الكندي.إ ،االيتماعية

سااااائلة  أتقويم  ،(2019ياد صمممممممماحب )إحمادي،   -4
ول المتوساااا  في كتاب االيتماعيات للصااااف األ 

، مجلة ضااااااوء تصاااااانيف بلوم لألهداف المعر ية
كلية التربية األسماسمية للعلوم التربوية واإلنسمانية /  

 جامعة بابل.
مااادى مةئماااة  (  2009حمممممدان، حلمي رؤوف ) -5

أهداف أسااائلة التقويم مع أهداف األمثلة حساااب  
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