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تقدمي
تعد المتحانات الو�سيلة الوحيدة يف النظام التعليمي الفل�سطيني التي ت�ستخدم يف نطاق حماكمة 
اأداء املتعلم وتقرير مدى تاأهله لالنتقال اإىل مرحلة اأعلى، اأو حتى تخرجه النهائي من النظام التعليمي 
نتيجة لتحقيقه متطلبات ذلك التخرج. وهذا الو�سع ينطبق بدرجة كبرية على البالد العربية املختلفة. 
وت�سري الدرا�سات)1) اإىل �سيادة المتحانات التح�سيلية يف املدار�س بو�سفها اأداة للتقومي الرتبوي عربيا 
ب�سورة عامة، واقت�سارها على قيا�س حت�سيل املتعلم يف بع�س اجلوانب املعرفية بوا�سطة المتحانات 
املعلومات  تذكر  على  تركز  امتحانات  يف  التعلمية  التعليمية  العملية  التوجه  هذا  ويختزل  التحريرية. 
واملحتوى بينما تقوم باإهمال اجلوانب الأخرى املت�سلة ب�سخ�سية املتعلم وحياته واهتمامات املجتمع 
املنتمي اإليه. وت�سيف الباحثة ن�رشة الباقر اأن اأحد الأعرا�س الرئي�سة لهذا النوع من المتحانات هو 
اأن املق�سود هو ن�سخ املعلومات املوجودة يف املقرر.  الطلبة يعرفون  اأن  الغ�س باعتبار  تف�سي ظاهرة 
التفكري يخفف كثريًا من  لأ�سئلة  اأكرب  اإعطاء وزن  باجتاه  المتحانات  اإ�سالح  اإن  القول  ولذلك ميكن 
اإىل دفرت  اأنه ل توجد معلومات جاهزة ل بد من نقلها حرفيًا  اأن الطالب يدرك  اأهمية الغ�س، باعتبار 

الإجابة. 
يعتمدان  التالميذ  اإجناز  لتقييم  الأ�سا�س  والطريقة  الوحيد،  املحك  اأن  يبدو  اأعاله،  اأ�سلفنا  ومثلما 
المتحان املكتوب دون الو�سائل الأخرى لفح�س مكت�سبات الطالب. وهذا يعني اأنه لي�س هناك فر�سة 
كبرية لقيا�س مهارات الطلبة التي تت�سل باحل�سور ال�سفوي اللغوي، اأو احلركي، اأو ما يت�سل بقدرات 
التوا�سل الجتماعي...الخ وهكذا ميكن على �سبيل املثال اأن يتم قبول خريج من التوجيهية يف برامج 
الثانوية  يف  امتحانه  نتيجة  على  ح�رشيًا  بالعتماد  قدراته  من  اأي  قيا�س  يتم  اأن  دون  املعلمني  اإعداد 
الإجنليزية  اأو  العربية  للغة  معلمًا  اأن جند  املثال ل احل�رش،  �سبيل  على  لي�س مده�سًا،  ولذلك  العامة. 
يعاين من م�ساكل �سحية، اأو �سعوبات خلقية ت�سعف قدرته على النطق ال�سليم، مما يوؤدي اإىل اكت�ساب 
اللغوي  التوا�سل  على  �سعيفة  قدرة  ذا  مدر�سًا  جند  اأن  اأي�سًا  ميكن  خاطئة.  نطقية  عادات  الأطفال 
ال�سفوي بحيث ل يكون احتكاك ال�سغار به مي�رشًا لتطوير مهارات الف�ساحة التلقائية بعيدًا عن حفظ 
الن�سو�س وما لف لفها. اأخريًا، هناك ق�سايا تت�سل بقدرات التوا�سل الجتماعي العادية ال�رشورية 
ملهنة التدري�س. وكل ذلك ل يظهر بطبيعة احلال يف المتحانات التي تقي�س مدى حفظ املتعلمني للمحتوى 

املعريف النظري ال�رشف. 
لكن هذا جانب واحد من املو�سوع. اجلانب الآخر الذي ل يقل اأهمية هو الأبعاد النظرية التي تقي�سها 
المتحانات. هنا ل ميكن للعني اأن تخطئ اأن قلياًل من املجالت هي ما يتم قيا�سه. مثاًل اإن اجلوانب 
املت�سلة بالتكفري الناقد والإبداعي وعمليات التحليل والرتكيب ل يتم م�سها. واإمنا يقت�رش الأمر على 
قيا�س كم املعلومات التي حفظها الطالب. واإذا كانت املعلومات مهمة عندما يت�سل الأمر بحفظ الطبيب 
لأعرا�س الأمرا�س، واأ�سماء املركبات التي تلزم لعالجها، فاإن معظم املعطيات املعلوماتية ل قيمة لها 

1.  اأنظر مثاًل: الباقر، ن�رشة ر�سا ح�سن: تقومي امتحانات الثانوية العامة يف الريا�سيات ،حولية الرتبية ، جامعة قطر ،العدد . 
.1418(1997(
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ي�ساأل »جوجل«  اأن  فيه  منا  لأي  الذي ميكن  الزمن  هذا  الأخرى، خ�سو�سًا يف  ال�سياقات  ذاتها يف  يف 
اإذا كانت  اإل  املعلومات،  الوقت يف حفظ  اإذن، من هدر  الب�رش. ل فائدة،  اأية معلومة فتاأتيه بلمح  عن 
الغاية هي التدريب على احلفظ. وهذه مهارة ن�سك يف قيمتها يف حياة الب�رش املعا�رشة �سكًا كبريًا. وقد 
اأو�سح �ستيورات ييه Yeh يف ورقة مميزة تت�سل بعالقة التدري�س املرتكز على تعليم مهارات التفكري 
مهارات  لإدراج  املدر�سني  من  كثري  اإهمال  يف  تتمثل  ذلك  الأهم يف طريق  العوائق  اأحد  اأن  بالمتحان، 
التفكري يف مفردات المتحان. وبني الباحث اأن غياب الأ�سئلة ال�رشيحة التي تنحو نحوًا من قبيل »قم 
ببناء حماججة...« اأو »و�سح عن طريق برهان متما�سك منطقيًا...« اأو »ا�ستخدم املعطيات التالية يف 
بناء دفاع عن الفكرة التالية...«)2) يعني اأن عمليات التفكري العليا ل تقا�س يف املدار�س على نحو جدي. 
ويف ال�سياق ذاته لحظ الباحث ريت�سارد �ستيغنز Stiggins وزمالوؤه)3) اأن املعلمني الذين تلقوا 
تدريبًا مكثفًا على اأ�ساليب تدري�س مهارات التفكري العليا وقيا�سها، مل ينجحوا النجاح املنتظر يف اإعداد 
امتحانات تقي�س تلك املهارات. فقد تبني اأن معظم اأ�سئلتهم يف المتحانات الكتابية كانت اأ�سئلة تذكر 
وحفظ. وكادت اأ�سئلة ال�ستدلل تغيب عن امتحانات املواد املختلفة با�ستثناء الريا�سيات، بينما كانت 
اأ�سئلة املقارنة والتقييم نادرة جدًا. وقد وجد ن�سبة ل باأ�س بها من اأ�سئلة التحليل. وينطبق هذا الو�سف 
على عينة �سملت ال�سفوف من الثاين البتدائي، وحتى الثاين ع�رش لوحظ فيها اأن ن�سبة اأ�سئلة التفكري 
العليا مل ترتفع ب�سبب الرتفاع من �سف اإىل اأعلى. ول بد اأن هذا البحث يوؤ�رش قبليًا على اأن اأ�سئلة 
المتحانات يف اأي بيئة تعليمية مبا فيها الفل�سطينية لن تكون موجهة ناحية مهارات التفكري عندما ل 
يتم تدريب املعلمني على نحو عميق ووا�سع عليها. وهنا ميكن اأن جند مدر�سني ل يحيطون باأية معرفة 

بعمليات التفكري املتقدمة اإىل درجة عدم العلم بوجود مثل تلك املهارات حتى من ناحية مبدئية. 
 وهناك اأمر اآخر غاية يف الأهمية يت�سل بالهالة الجتماعية التي حتاط بها الختبارات يف بالدنا. 
هل يجهل اأحد من اأبناء الأجيال املا�سية واحلالية حالة ال�ستنفار التي ت�سود الأ�رشة الفل�سطينية يف 
مو�سم المتحانات؟ غني عن البيان اأن التوجيهي ي�سكل حالة مميزة من التوتر الذي يجتاح الأ�رشة 
وحيد  مقد�س  هدف  على  مركزة  وعينها  البطولية،  التوجيهي  معركة  وتخو�س  عملها،  فترتك  كلها، 
يتمثل يف م�ساعدة البن على اأن يختم الكتب املقررة ما اأمكن من مرات قبل موعد المتحان النهائي. 
اأن يتفرغوا لعمليات  اأجل  الدرا�سي من  العام  اأكرث من �سهر بعد نهاية  اإىل  للتالميذ فرتة متتد  يعطى 
حفظ مركزة حتى يتمكنوا من ا�ستظهار املحتوى عن ظهر قلب بغية الو�سول اإىل الكمال يف العالمات 
امل�ستحقة يف التوجيهي. تتلقى اجلامعة بالطبع خرية الطلبة من حيث القدرة على حفظ املعلومات. اأما 
ق�سمة العلمي والأدبي ال�سهرية فاإنها ورقة توت ل تقدر لالأ�سف على اإخفاء واقعة اأن املق�سود هو اأن 
يتمكن الطلبة من احلفظ. اجلامعة بدورها تعتمد قدرة الطالب على احلفظ معيارًا للكفاءة الأكادميية. 
2. Cf. Yeh٫ Stuart S.: Tests Worth Teaching، Educational Researcher٫ Vol.30. No.9 
(Dec٫ 2001(. Pp.12-17
3. Stiggins٫ Richard J.٫ Griswold٫ Maggie Miller٫ Wikelund٫ Karen Reed: Measuring 
Thinking Skills Through Classroom Assessment. Journal of Educational Measure-
ment٫ Vol.26. No.3 (Fall 1989(. Pp. 233-246
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ولو مل تكن كذلك لخرتعت بنف�سها لنف�سها اأ�س�سًا خمتلفة لقبول الطلبة، ولكنها تتبنى معيار الإجناز يف 
الثانوية العامة. حتى اأن اجلامعة تعتمد معدل عالمات الثانوية العامة معيارًا للقبول يف التخ�س�سات 
املختلفة التي ميكن للطلبة اللتحاق بها. وهو ما يعني اأن قدرة احلفظ املقي�سة يف التوجيهي تك�سف عن 

قدرات الطلبة يف الفيزياء اأو الريا�سيات اأو الطب اأو الفل�سفة، اأو ما �سئنا من تخ�س�سات. 
نود يف هذه الورقة اأن نناأى باأنف�سنا عن »هموم« التوجيهي وم�ساغله وممار�ساته ال�سائعة واملعروفة 
لدى معظم النا�س، ونكر�س اجلهد ملراجعة المتحانات وعملية التقومي التي ت�سود يف املراحل الدرا�سية 
املختلفة من ال�سف الأول وحتى احلادي ع�رش مركزين على حتليل مناذج من اأ�سئلة المتحانات، ب�سبب 
حدود هذه الدرا�سة، ولي�س لنق�س يف اأهمية الأوجه الأخرى من قبيل طبيعة نظام المتحان، اأو طرق 

تقدميه، اأو مدى دقة ما يقي�سه، اأو نزاهته وخلوه من عمليات الغ�س العار�سة اأو الن�سقية...الخ.

اأ�شئلة االمتحانات واأمناطها:

لي�س مهمًا لأغرا�سنا هنا اأن نناق�س نظريات التقومي اأو المتحانات املعرو�سة يف الكتب املتخ�س�سة 
يف التقومي الرتبوي، لأنها �سائعة ومتاحة يف كليات الرتبية واملكتبات التابعة لها على نطاق وا�سع، لذلك 

�سنكتفي هنا بعر�س مبت�رش لأمناط اأ�سئلة المتحانات ال�سائعة مع بيان مزايا كل نوع وعيوبه. 
1. اأ�شئلة االختيار من متعدد:

 ميكن توظيف اأ�سئلة الختيار من متعدد يف قيا�س اأو فح�س مدى حتقق اأي من خمرجات التعليم 
لقدرة  بالطبع  بالتحليل والتطبيق والرتكيب. ولكن هناك حدودًا  recalling، وانتهاء  بالتذكر  بدءًا 
هذه الأ�سئلة، فهي ل ت�ستطيع مهما حاولنا اأن تقي�س مهارات من قبيل الإبداع، اأو القدرة على تنظيم 
تظل  فاإنها  الأ�سئلة،  هذه  لتح�سني  فعلنا  مهما  فاإننا  ولذلك  املتما�سكة.  التف�سريات  تقدمي  اأو  الأفكار، 
حمدودة يف جمالتها املعرفية من حيث املبداأ. لكنها تظل جيدة على كل حال بو�سفها اأداة قادراة على 
اإمكانية احلزر  اأ�سئلة ال�سح واخلطاأ من حيث  اأف�سل من  اأنها  اأن تقي�س، كما  قيا�س ما يفرت�س فيها 
والتخمني وال�سدفة. فهي اإذن اأكرث ثباتًا reliable واأكرث �سدقًا validity يف قيا�س مو�سوع املعرفة 

الذي تقوم بفح�سه.)4) 
ال�سحيحة«.  الإجابة  رقم  اأو  رمز  حول  دائرة  »�سع  �سيغة:  يف  متعدد  من  الختيار  �سوؤال  ياأتي 
وهذا ال�سوؤال يقرتح على الطالب ثالثة اأو اأربعة اأو خم�سة بدائل عليه اأن يختار اأحدها بو�سفه الإجابة 
حفظ  ال�سوؤال  يقي�س  اأن  فر�سة  ازدادت  كلما  البدائل  عدد  ازداد  كلما  اأنه  ال�سائع  ومن  ال�سحيحة. 
الطالب للمعلومة بالفعل، وكلما قلت البدائل، كلما ازدادت فر�س احلظ وال�سدفة. ي�ستند هذا ال�سوؤال 
اإيب�ستمولوجيًا اإىل قيمة ال�سواب واخلطاأ الأر�سطية والإقليدية، وبذلك فاإن ال�سوؤال يبحث عن اإجابة 
اأن هذا كله  واحدة �سحيحة لدى الطالب بينما ي�ستبعد الإجابات الأخرى بعدها خاطئة. من البدهي 

4. http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/writing-good-multiple-choice-test-
questions/
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يف  الأقل  على  بالدنا  اللحظة يف  ال�سائعة حتى  التناق�س  عدم  مبداأ  تطبيقات  اإرث عميق من  اإىل  ي�ستند 
م�ستوى التعليم. 

2. اأ�شئلة »اأجب بنعم اأو ال«، اأو »�شع اإ�شارة �شح اأو خطاأ« اأمام العبارة:

تتحدد  التي  املعلومات  عن  التعبري  على  بقدرتها  وكذلك  ت�سحيحها،  ب�سهولة  الأ�سئلة  هذه  متتاز 
باختيارين. اأما اأهم عيوبها فيتمثل يف اأن احتمال اأن يحزر الطالب الإجابة عن طريق ال�سدفة هو احتمال 
كبري جدًا. وكذلك فاإن اخليار »خطاأ« ل يعني اأن الطالب يعرف اجلواب ال�سحيح. مثاًل: »امل�سارع جون 
�سينا هو رئي�س فرن�سا احلايل«. ميكن اأن يعرف طيف وا�سع من ال�سغار اأن هذا غري �سحيح، ولكن ذلك 
ل يعني بالطبع اأنهم يعرفون رئي�س فرن�سا. ومن حدود هذا النوع من الأ�سئلة اأنه ي�سعب فعليًا كتابة 
اأ�سئلة اأعلى من م�ستوى معني من التعقيد الفكري اأو الغمو�س،)5) فكاأننا نقي�س معرفة الطالب باأمور 

وا�سحة ت�ستند اإىل معطيات معلوماتية حمفوظة ل اأكرث ول اأقل.
يقي�س هذا النمط من الأ�سئلة معرفة الطالب مبعطيات اأو معلومات معينة من ناحية حفظه الدقيق 
للمعلومة. لي�س هنا بطبيعة احلال اإل مهارة واحدة يهدف ال�سوؤال اإىل قيا�سها، األ وهي احلفظ ال�سم 
ملعطيات معينة تف�سيلية وب�سيطة. غني عن البيان اأن الإيب�ستمولوجيا التي ير�سخها هذا ال�سوؤال هي 
قيمة ال�سواب واخلطاأ الثنائية الوثوقية والقاطعة التي تعني اأن ال�سيء بو�سوح اإما اأن يكون خطاأ اأو 

يكون �سوابًا وهو بالطبع تطبيق مبا�رش ملبداأ عدم التناق�س امل�سار اإليه اأعاله. 
3. اأ�شئلة التوفيق بني عمودين: 

اأ�سئلة التوفيق بني عمودين هي اأ�سئلة �سهلة الكتابة، وتقي�س معرفة احلقائق، ومتتاز بثبات عال. 
ولكن من عيوبها اأنها ل ميكن اأن تقي�س اأكرث من احلفظ. وهناك عيب اآخر: اإذا مل يكن بالإمكان ا�ستعمال 
البديل الواحد اأكرث من مرة فهذا يعني اأنه يف حال اأخطاأ التلميذ واأخذ بدياًل معينًا ل يتفق مع العبارة، 

فاإن هذا يعني بال�رشورة اأنه �سيخطئ يف جملة اأخرى.)6) 
تقوم فكرة ال�سوؤال على وجود جمموعة من العبارات )وهو ال�سائع) يف عمود ووجود جموعة من 
عبارة يف  تتالءم مع كل  التي  الثاين  العمود  الكلمة من  بانتقاء  الطالب  فيقوم  اآخر،  الكلمات يف عمود 

العمود الأول. يف بع�س الأحيان يتكون العمودان كالهما من كلمات مفردة، ولي�س من عبارات. 
اإذ  لي�س هناك من فارق يف الأ�سا�س املنطقي الإيب�ستمولوجي لهذا النوع من الأ�سئلة عن �سابقيه، 
يعرب مثلهما عن قيمة ال�سواب الثنائية، وبالتايل ل مكان فيه لالجتهاد، ول بد من اأن يكون الطالب على 
يقني من تذكر الإجابة املق�سودة. ومثلما ذكرنا اأعاله تزداد اأهمية احلفظ هنا لأن ارتكاب الطالب غلطة 

ما يقود فورًا اإىل غلطة اأخرى. 

5. https://www.utexas.edu/academic/ctl/assessment/iar/students/plan/method/
exams-truefalse.php
6. Ibid.
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4. اأ�شئلة االإجابات الق�شرية )كلمة اأو ب�شع كلمات قليلة(:

و متتاز هذه الأ�سئلة بقدرتها على القيا�س الفعال للم�ستويات الدنيا من املعرفة. وتتفوق على الأ�سئلة 
ال�سابقة كلها باأنها ل تعتمد على احلزر. واإن كان من ال�سهل غ�سها عندما يكون الغ�س ظاهرة منت�رشة، 
ول بد من و�سع ذلك يف عني العتبار. اأما اأهم عيوبها فهي اأنها تتوقع من الطالب اإجابة واحدة ل ميكن 
اخلروج عليها،)7) كما اأنها ل ت�سمح بقيا�س اأي �سيء با�ستثناء احلفظ املبا�رش للمعلومات. من الوا�سح 

اأننا ما نزال يف الإطار املنطقي والإيب�ستمولوجي ذاته من حيث قيمة اخلطاأ وال�سواب الثنائية. 
5. اأ�شئلة املقال:

ت�ستعمل اأ�سئلة املقال عادة يف الأحوال التي نريد فيها من املتعلم اأن يتذكر املعلومات، ثم ينظمها، 
مزايا  ومن  من�سجمًا.  ع�سويًا  كاًل  ت�سكل  ومتكاملة  مرتابطة  متما�سكة  منطقية  اإجابة  يف  يعر�سها  ثم 
هذه الأ�سئلة اأنها تعزز فر�سة اأن يقوم الطالب بالتف�سري وبناء الن�س املتما�سك، واأنها اأ�سهل من حيث 
اجلهد والوقت الذي حتتاجه لكتابتها. كما اأنها تربز العنا�رش الفردية والإبداع، وتعزز مهارة التعبري 
اإىل درجة كبرية،  وفوق  عن الذات باللغة الفردية اخلا�سة، وحتد من دور عمليات احلزر والتخمني 
هذا كله ميكن اأن تكون مالئمة لقيا�س اأي م�ستوى من م�ستويات التفكري واملعرفة.)8) وفيما يلي اأمثلة 

تو�سح هذه امليزة: 
• م�ستوى املعرفة - التذكر: ما هي الأق�سام اخلم�سة للتقرير البحثي؟	
• م�ستوى ال�ستيعاب: يف جملة واحدة، اكتب الفكرة الأ�سا�س يف الن�س التايل.	
• التقييم:    اأ. من خالل املعطيات التالية، تنَب موقفًا معينًا ودافع عنه.	

ب. هناك نظريتان �سيا�سيتان متعار�ستان، اأنظر اإىل موقف �رشاعي راهن، وقيم قدرة 
كل منهما على فهمه وحتليله والتنبوؤ مبا �سيتطور اإليه.

• التحليل: يف برهان يت�سل بحظر الأ�سلحة اعر�س احلجج املوؤيدة واحلجج املعار�سة، وبني مدى 	
قوتها ومتا�سكها.

• الرتكيب: قم ببناء عمل اأ�سيل ير�سم �سورة للتعليم يف فل�سطني موظفًا عنا�رش الطلبة، والإمكانيات 	
لدى  الإبداع  تعزيز  على  تاأثريها  ناحية  من  الكلي  بنائها  يف  الرتبية  والإدارة  واملعلمني،  املالية، 

الطلبة.
• التطبيق: اكتب اأربعة اأبيات من ال�سعر –لي�س مهمًا الإبداع اأو ال�سورة ال�سعرية..الخ - تلتزم 	

فيها بتفعيلة بحر »املتقارب«: فعولن فعولن فعولن، اأو اأي من تفريعاتها. 
من اأهم عيوب هذه الأ�سئلة اأنها ل تت�سف بالثبات. وكثريًا ما ي�سكو التالميذ من تدخل العنا�رش 
الذاتية يف الت�سحيح، ولذلك ين�سح املعلم باأن يحاول عدم معرفة ا�سم الطالب اأثناء عملية الت�سحيح. 
7. Ibid.
8. Ibid.
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ولكن ذلك بالطبع ل يعني اأن هذا يحل هذه امل�سكلة متامًا. ول بد اأن املعلم املن�سف يجب اأن ي�سمح فيما 
بعد للطلبة بهام�س وا�سع من املراجعة واملناق�سة للتو�سل اإىل مقاربة دقيقة للجهد الذي بذله التلميذ. 
اللغة الإجنليزية يف  وللتدليل على ال�سعوبة التي تعتور ت�سحيح هذه الأ�سئلة ن�سوق مثاًل من دائرة 
اإحدى اجلامعات املحلية: تقدم طالب لمتحان ن�سف الف�سل يف الأدب الإجنليزي، ويف اليوم التايل تقدم 
ال�سوؤال حول ق�سيدة ت.�س.  تكرر  اأن  ت�سادف  اآخر.  اأ�ستاذ  يدر�سه  الذي  الأمريكي  الأدب  لمتحان 
واأمريكيًا  بالولدة،  اجنليزيًا  �ساعرًا  يعد  األيوت  اأن  ذلك  فيها.  الرمز  ودللة  اليباب«  »الأر�س  اليوت 
الأدب  امتحان  يف  ا�ستثنائي  تقدير  على  التلميذ  ح�سل  الأمريكية.  اجلن�سية  على  ح�سوله  ب�سبب 
تقييمًا  فقيمه  الأمريكي  الأدب  اأ�ستاذ  اأما  واملبدع،  باملميز  الطالب  اأداء  الأ�ستاذ  وو�سف  الإجنليزي، 
متدنيًا. احتار الطالب يف اأمره، لأنه كتب الإجابة ذاتها تقريبًا يف كال المتحانني. من الوا�سح بالطبع 
اأن الختالف يف التقييم يعود اإىل الفرق بني اجتاهات، الأ�ستاذين وخرباتهما، ومنظوريهما. وهذا يعني 

اأن عن�رش الذاتية كان طاغيًا متامًا يف هذه احلالة. 
على الرغم من ذلك فاإن اأحدًا ل ي�ستطيع ال�ستغناء عن هذا النوع من الأ�سئلة لأنها اإ�سافة اإىل كتابة 
التقارير والأبحاث، والأن�سطة املختلفة العملية وال�سفوية طرائق ل غني عنها من اأجل قيا�س املهارات 
التي تتجاوز حتويل الطالب اإىل »بنك« معلومات جاهز لال�ستجابة وتزويدنا بها عند تقدمي املثري. ولذلك 
ل بد دائمًا من التفكري يف تطوير املعايري الوا�سحة قدر الإمكان عند و�سف مهارات من قبيل الإبداع 
اأو التفكري الناقد اأو التحليل وغري ذلك من مهارات التفكري العليا. وقد قام البحث الرتبوي يف العقود 

الأخرية بجهود مميزة يف هذا املجال خففت بدرجة وا�سحة من اأثر ال�سعوبة امل�سار اإليها اأعاله. 

عينة الدرا�شة

مدار�س  الف�سلية من  الف�سلية ون�سف  المتحانات  اأ�سئلة  من  عينة  على  الدرا�سة  هذه  اعتمدنا يف 
كان  واإذا  والبرية.  اهلل  رام  حمافظة  يف  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�س  اإىل  اإ�سافة  وخا�سة،  حكومية، 
لهذه العينة ف�سل تغطية املراحل التعليمية ب�سكل �سامل تقريبًا –مع ا�ستثناء ال�سف الثاين الثانوي-، 
اإ�سافة اإىل تغطيتها اأنواع املدار�س الثالث املوجودة يف فل�سطني، فاإنها مع ذلك تظل حم�سورة يف منطقة 
رام اهلل. ولكن اإذا �سح الفرتا�س ال�سائع على نطاق وا�سع اأن رام اهلل ومدار�سها هي نخبة مدار�س 
ال�سفة، فاإن ذلك يعني اأن الباحث والقارئ يجب اأن يتوقعا من حيث املبداأ اأن تكون الأحوال يف باقي 
مهارات  بقيا�س  التزامًا  اأكرث  رمبا  اأو  اهلل  برام  �سبيهة  المتحانات  اأ�سئلة  ناحية  من  ال�سفة  مدار�س 
معرفية متدنية. يف الأحوال كلها ل بد من الإقرار بعدم جواز تعميم النتائج خارج منطقة رام اهلل دون 

القيام بجهد بحثي يقود اإىل اإثبات الفر�سية اأعاله. 
مدار�س  وثالث  حكومية،  مدار�س  وثالث  الغوث،  لوكالة  تابعة  مدار�س  خم�س  من  العينة  ت�سكلت 

خا�سة. و�سوف نف�سل يف مو�سعه عدد الأوراق اخلا�سة بكل مادة درا�سية وال�سفوف التي تغطيها.
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قراءة حتليلية وت�شنيفية لالمتحانات

الدرا�سية  املوا�سيع  من  منتخب  عدد  امتحانات  يف  الأ�سئلة  اأمناط  تفح�س  يف  ن�رشع  يلي  فيما 
ي�سمل التاريخ، واللغة العربية، والرتبية الوطنية، والرتبية املدنية، وال�سحة والبيئة، والتكنولوجيا، 

واجلغرافيا، والريا�سيات، والفيزياء والعلوم. 

- اأواًل: امتحانات التاريخ
كنا قد لحظنا يف درا�ستنا ال�سابقة عن كتاب التاريخ لل�سف العا�رش)9) اأن الكتاب املقرر ل يحتوي من 
حيث املحتوى اإل على معلومات ت�ستدعي احلفظ والتذكر. وقد تبني لنا اأن هناك عر�سًا �رشيعًا للمعطيات 
ل يت�سمن اأية حماولت للتحليل اأو ممار�سة مهارات التفكري املختلفة. ول بد اأن املدر�س �سيكون نابهًا على 
نحو ا�ستثنائي اإذا متكن يف �سياق الكتاب الذي و�سفناه اأعاله من الو�سل اإىل عملية تعليمية-تعلمية تت�سل 
بتنمية اأي من مهارات التفكري. ويف حال قيام املعلم بذلك فاإنه قد يفكر يف كتابة امتحان يفح�س يف جزء منه 
مدى متثل التالميذ لعمليات التفكري. ولكن من غري الواقعي بالطبع اأن يقوم املعلم مبحاولة قيا�س مهارات 
التفكري لدى التالميذ بدون اأن يفعل �سيئًا حيال الكتاب املقرر. اأما اإذا اأقدم املدر�س على طرح اأ�سئلة تت�سل 
بالتفكري دون اأن يفعل �سيئًا للتدريب عليها، فقد ل يكون ذلك اأكرث من قفزة اإىل املجهول لن تقود اإىل اأكرث 
من حرية الطلبة وعجزهم عن التفكري يف الإجابة، ورمبا ت�ستدعي ردة فعل �سائعة يف بالدنا من نوع »اإن هذا 

ال�سوؤال ل ذكر له يف الكتاب« اأو »هذا �سوؤال ما اأخذناه«....الخ من الردود ال�سبيهة. 
بال�ستناد اإىل عينة من ثمانية ع�رش امتحانًا غطت ال�سفوف من اخلام�س اإىل العا�رش، لحظنا الأمناط 
التالية من الأ�سئلة يف مادة التاريخ يف المتحانني الرئي�سني: ن�سف الف�سلي )الذي ي�سمى اأحيانًا بامتحان 

ال�سهرين) والمتحان النهائي للف�سل الدرا�سي: 
منط �سوؤال اأجب بنعم اأو ل، اأو �سع اإ�سارة �سح اأو خطاأ اأمام العبارات التالية. . 1
و�سابقة . 2 ال�سوؤال  هذا  يكون  اأن  الأ�سئلة  عينة  يف  لحظنا  مثلما  املمكن  من  متعدد.  من  الختيار  منط 

من�سبني على معلومة واحدة رقمية من قبيل حتديد تاريخ معني لواقعة ما. مثاًل: »قررت اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة ت�سكيل جلنة اليون�سكو ب عام اأ. 1943 ب. 1945 ج. 1947 د. 1949«. اأو اأن 

يكون ال�سوؤال حول ا�سم قائد اأو مكان حدث معني ...الخ 
منط التوفيق بني عمودين يحتوي كل منهما على ب�سعة بنود يوجد عالقة وارتباط معلوماتي بينهما. . 3

لحظنا هنا اأن الرتباط يعتمد على حفظ املعلومة، ولي�س على اأي عملية ا�ستدلل من اأي نوع.
يبدوؤها . 4 التي  التالميذ ذكر معلومات حمفوظة تكمل اجلملة  الذي يتطلب من  الفراغات  اأكمل  �سوؤال 

ال�سوؤال. فهو �سوؤال يف التذكر واحلفظ.
اأو يبني. ويكون املق�سود قيام الطلبة ب�رشد . 5 اأن ي�رشح  منط الأ�سئلة املقالية التي تطلب من التلميذ 

معلومات معينة تغطي ثالثة- �ستة اأ�سطر تثبت حفظه للمعلومات على نطاق وحجم اأو�سع مما هو 
9.  اأنظر: �ساهني، ناجح. قراءة حتليلية يف كتاب التاريخ لل�سف العا�رش، مركز بي�سان للبحوث والإمناء. رام اهلل 2014
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مطلوب يف النمطني ال�سابقني. ا�ستنادًا اإىل الأ�سئلة املدرو�سة يف العينات وجدنا اأننا ندور يف فلك قيا�س 
مهارة احلفظ. 

منط �سوؤال الربهنة الذي يوحي للوهلة الأوىل ب�سوؤال يقي�س مهارة ال�ستدلل. وقد فوجئ الباحث . 6
باأن الأ�سطر املرتوكة للطالب لإجابة هذا ال�سوؤال كانت �سطرين اأو ثالثة يف الأحوال كلها. مثاًل اأحد 
الأ�سئلة يطلب من التالميذ برهنة �سحة العبارة اأن »ا�ستفزاز اإ�رشائيل للعرب اأدت اإىل اندلع حرب 
1967«. من الوا�سح لغويًا اأن هناك خطاأ يف الفعل “اأدت” لأن كلمة ا�ستفزاز مذكرة وت�ستدعي الفعل 
»اأدى« عو�سًا عن الفعل »اأدت«. ولكن الأهم من ذلك هو اأن الفراغ املخ�س�س لالإجابة هو �سطران ل 
اأكرث. وهو ما ل ي�سمح له باأن يكون �سوؤاًل ا�ستدلليًا. ول بد اأن ال�سوؤال لو كان مفتوحًا على احتمالت 
متعددة للربهنة تختلف من �سخ�س اإىل اآخر ملا اأمكننا ح�رش الإجابة اأبدًا. يف الأحوال كلها يع�رش علينا 
اأن ن�سدق اإمكان القيام بعملية برهنة تخ�س مو�سوعًا �سيا�سيًا اأو تاريخيًا يف �سطرين. ول ن�ستطيع 
بالطبع اأن نتوقع هنا وجود مهارات غري احلفظ، كما اأن هناك اإجابة واحدة �سحيحة مثلما هو احلال 

يف الأمناط الثالثة ال�سابقة.
منط ترتيب الأحداث زمانيًا من الأقدم اإىل الأحدث اأو من الأحدث اإىل الأقدم. وهو منط يتطلب حفظ . 7

الطالب للوقائع وتواريخ حدوثها. وبالطبع املهارة هنا هي احلفظ، والأ�سا�س الإيب�ستمولوجي هو 
نف�سه القائم على قيمة ال�سواب واخلطاأ الثنائية. 

منط اكتب عن الواقعة كذا مبا ل يزيد عن كذا �سطر. وهو منط يفرت�س اأن يقوم الطالب بكتابة ما . 8
يحفظ من معلومات حول املو�سوع. 

منط ال�سوؤال علل الواقعة اأو احلادثة اأو املمار�سة الفالنية. وهو منط يعتمد - مثلما ات�سح لدى �سوؤال . 9
اأن يقدم الطلبة جميعًا تعلياًل واحدًا.  املدر�سني - على حفظ الطلبة للتعليل املطلوب، ويفرت�س فيه 

ولذلك فاإنه ل يقي�س بدوره �سيئًا با�ستثناء مهارات احلفظ. 
منط ال�سوؤال و�سح امل�ساألة التالية. ل يختلف هذا النمط عن منط اكتب عن احلادثة اأو الواقعة اإل يف . 10

ا�ستعماله كلمة و�سح، بدًل من كلمة اكتب، اأما املق�سود فهو ال�سيء نف�سه: اأن يكتب الطلبة معلومات 
حفظوها عن ظهر قلب وباأكرب دقة ممكنة. 

هناك منط نادر ي�ستعمل �سيغة »ح�سب وجهة نظرك« وهو يوحي باإمكانية الختالف. ولكن الأمثلة . 11
ل ت�ساعدنا يف توقع اأن يكون هناك وجهة نظر بالفعل. مثال ال�سوؤال: »ح�سب وجهة نظرك هل ميكن 
التنازل عن حق عودة الالجئني اإىل ديارهم؟« نتوقع اأن الطلبة لديهم اإجابة جاهزة موجودة يف املقرر، 
واأنهم �سي�ستجيبون لل�سوؤال بالقول على �سبيل املثال باأنه ل ميكن ذلك لأن هذه حقوق ل تزول باأي 
اإىل طلبة فل�سطينيني ت�سكل  اأن هذا �سوؤال مقدم  اإىل واقعة  �سياقنا هذا  ....الخ ويعود ذلك يف  �سكل 
مقولة العودة بالن�سبة لهم بدهية ل حتتاج اإىل مناق�سة اأو جدال. ولو جاء هذا ال�سوؤال يف امتحان لطلبة 
يف فرن�سا على �سبيل املثال لأمكن عده فعاًل �سوؤاًل يطلب وجهة نظر حقيقية واإمعان للفكر يف املو�سوع. 

منط ال�سوؤال قارن بني كذا وكذا. وهو �سوؤال يعني يف املمار�سة الفعلية اأن يقوم الطالب بذكر ما يعرفه . 12
عن كل من الواقعتني امل�سار اإليهما يف ال�سوؤال. وذلك يعني اأنه �سوؤال يف احلفظ والتذكر. 
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- ثانياً اللغة العربية
اعتمدنا على عينة من خم�سة ع�رش امتحانًا جاءت من جمموعة املدار�س امل�ساركة يف هذه الدرا�سة. 

ميكن مالحظة الأمناط التالية من الأ�سئلة يف هذه املادة.
املبا�رش . 1 باملعنى  املعلومات  ذكر  �سياق  ال�سحيح. وقد جاءت يف  دائرة حول اجلواب  اأ�سئلة �سع 

للكلمة، كاأن ت�ساأل عمن كتب ق�سيدة معينة ثم تعطي الطالب اأربعة خيارات باأ�سماء حمتملة. ما 
يزعج يف هذا النمط من الأ�سئلة اأن تدري�س اللغة ل �سلة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة له بحفظ الطالب 

اأ�سماء ما. واإمنا بالتدريب على مهارات اللغة والأدب املختلفة.
�سوؤال اأفرق يف املعنى بني الكلمات التي حتتها خط. ويلجاأ اإىل ا�ستخدام كلمة لها اأكرث من معنى من . 2

قبيل �سبت النار، و�سب الفتى. وهذا �سوؤال مهم لقيا�س ا�ستدخال الطلبة للمفردات. 
�سوؤال القطعة التي تتلوها اأ�سئلة تخترب اإدراك التالميذ ملعاين املفردات، واأمور �رشفية من قبيل . 3

قبيل  من  التعبريية  والأ�ساليب  والطباق  اجلنا�س  قبيل  من  البالغية  والظواهر  واجلمع،  املفرد 
النهي، والتوكيد، والتحقيق...الخ

اأ�سئلة تطلب من التالميذ ت�سحيح الأخطاء الواردة يف جملة معينة. وهذا �سوؤال تطبيقي مفيد يف . 4
ا�ستخدام  املعلومة ثم قدرتهم على ت�سويب اخلطاأ. ولكن  اأو  للقاعدة  الطلبة  الك�سف عن معرفة 
اأمام عمليات احلزر وال�سدفة، بينما  اأربع كلمات يفتح الباب على م�رشاعيه  اأو  جملة من ثالث 
تطبيق الفكرة على ن�س اأو�سع قد يكون اأن�سب لقيا�س مدى متكن التالميذ من املعلومة. لكننا مل 
نلحظ اإجماًل ممار�سة من هذا النوع اإذا اقت�رشت النماذج التي يف حوزتنا على ا�ستخدام اجلمل 

الق�سرية. وهناك تنويعة على هذا ال�سوؤال تطلب من التالميذ بيان اخلطاأ مع ذكر ال�سبب. 
�سوؤال لغوي اأو نحوي ياأتي يف �سورة �سع دائرة حول اجلواب ال�سحيح. وهو يف راأينا ما ي�سمح . 5

باحلزر من ناحية، والغ�س من ناحية اأخرى. ولعل الأف�سل يف هذه املهارات اللغوية اأن يتم �سوؤال 
الطالب مبا�رشة عن املعلومة بغر�س جتنب الإجابة ال�سحيحة بال�سدفة. ل�سنا هنا بطبيعة احلال 
باإزاء معلومة حيادية مثلما هو احلال يف بع�س موا�سيع الدرا�سة الأخرى، واإمنا يف �سدد معلومة 
مبنية على اأ�س�س من علم اللغة مما ينفي عن املعلومة هنا �سفة احلفظ ال�سم باملعنى الدقيق للكلمة، 

ويفتح الباب اأمام مقدار من الفهم والتطبيق. 
�سوؤال . 6 وهذا  معينة.  نحوية  حلالة  الت�سويغ  اأو  العلة  عن  الك�سف  �سيغة  على  ياأتي  �سوؤال  هناك 

يتطلب فهم التالميذ للقاعدة النحوية وقدرتهم على توظيفها وتطبيقها. مثال: »ما م�سوغ احلالت 
الإعرابية التالية: 1. عدم تاأنيث الفعل يف عبارة: كرمت املديرة املعلمات«.

لأنه يقرتب من م�ستوى . 7 بالفعل  كلمة يف جملة مفيدة وهذا مهم  يطلب و�سع  الذي  ال�سوؤال  منط 
الرتكيب والإبداع. فهذا ال�سوؤال يتطلب من التلميذ معرفة مبعنى الكلمة يف امل�ستوى املجرد، ثم 
دللتها يف �سياق لغوي فعلي، ولكنه يتطلب زيادة على ذلك اأن يقوم التلميذ بعملية الرتكيب اللغوي 

ال�رشورية وتوظيف خربته اللغوية ال�سابقة يف الرتكيب اخلا�س بهذه الكلمة.
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هناك منط من الأ�سئلة املمتازة من حيث مقاربتها لأمناط التفكري العليا. من ذلك اإعطاء قطعتني . 8
يف املطالعة  ثم اإتباعهما باأ�سئلة فيها قدر ل باأ�س به من املقارنة والفهم وال�ستنتاج. مثال: »اقراأ 
الأحاديث ال�رشيفة التالية قراءة فاهمة ثم اأجب على الأ�سئلة التي تليهما: 1. عن عبد اهلل بن عبا�س 
ر�سي اهلل عنهما اأن الر�سول )�س) قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل: اإن اهلل كتب احل�سنات 
وال�سيئات. ثم بني ذلك: فمن هم بح�سنة فلم يعمل بعملها كتبها تبارك وتعاىل عنده ح�سنة كاملة. 
واإن هم بها فعملها كتبها اهلل ع�رش ح�سنات اإىل �سبعمائة �سعف اإىل اأ�سعاف كثرية. واإن هم ب�سيئة 
فلم يعملها كتبها اهلل عنده ح�سنة كاملة. واإن هم بها فعملها كتبها اهلل �سيئة واحدة«. 2. عن اأبي 
ذر الغفاري ر�سي اهلل عنه اأنه قال: قال ر�سول اهلل )�س) فيما يروي عن ربه: يا عبادي اإين حرمت 
اإىل  الن�سني يف حاجة  على  الأ�سئلة  تاأتي  تظاملوا«.  فال  بينكم حمرمًا  نف�سي. وجعلته  على  الظلم 
فهم عميق وقدرة على روؤية الت�سابه واختالف ل ي�ستهان بها: »ما ال�سفة امل�سرتكة بني احلديثني 

ال�سابقني؟ ما دليلك على ذلك؟«. 
اإذا كان الطالب ل ميلك الإجابة جاهزة اأ�ساًل، فاإن عليه اأن يفكر يف ال�سفة امل�سرتكة و�سوف يجد نف�سه 
القد�سية  الأحاديث  فئة  اإىل  ينتميان  اأنهما  باعتبار  احلديثني  ت�سنيف  ناحية  من  من خيار:  اأكرث  اأمام 
مثاًل، اأو من ناحية اأنهما يتحدثان عن العدل الإلهي، اأو من ناحية اأنهما يحثان على الإح�سان واخلري 
وجتنب الإ�ساءة وال�رش. ومنيل اإىل القول اإن التلميذ لن يتمكن من الإجابة ب�سهولة، لأن ال�سوؤال فعليًا 
مفتوح على احتمالت عدة. وياأتي ال�سوؤال الثاين »ما هو دليلك« لي�سيف �سعوبة اأخرى. ولكن ال�سوؤال 
يف الأحوال كلها يحتوي على حتفيز لعمليات فكرية خمتلفة تت�سمن الفهم، واملقارنة بغر�س البحث عن 

الت�سابه والختالف ثم اإ�سدار احلكم، واأخريًا تقدمي الدليل امل�سوغ لال�ستنتاج.
منط ال�سوؤال علل. وقد ا�ستخدم يف �سياق امتحان يخ�س ال�سف الرابع بطريقة معقولة من حيث . 9

مالءمتها للعمر وقدرتها على قيا�س مهارة ربط ال�سبب بالنتيجة. يقول الن�س: »و�سف الرحالة 
اأ�سياء كثرية مما راأوه يف رحالتهم اإىل اأنحاء العامل املختلفة، وقد اهتم كثريون منهم بو�سف ما 
عدوه غريبًا وطريفًا ، وذلك اإثارة للقارئ وت�سويقًا له، كي ي�ستمر يف قراءة ما و�سفوه، ويجد املتعة 
والت�سلية فيه، ومن هذه املخلوقات الغريبة �سمك الرعاد، العلق الطيار، والنمل الأحمر والأ�سود 

والأبي�س«. 
 ج. حب الطبيعة  د. حب القراءة. ثم هناك �سوؤال علل: »و�سف الرحالة كل ما هو غريب وطريف يف 
رحالتهم«. ل بد اأن هذا �سوؤال ي�ستحق الثناء يف م�ستوى ال�سف الرابع، لأنه فعاًل ي�ساعد الطلبة على 
التدرب على ربط النتائج باأ�سبابها يف �سياق القراءة ويعزز فكرة وجود عالقات وترابط بني الظواهر 

بعامة. 
ل بد من الإ�سارة دائمًا اإىل اأهمية �سوؤال التعبري يف تدري�س اللغات بعامة والعربية بخا�سة. وهنا . 10

ل بد اأن جممل املهارات يف م�ستوى املفردات، وعلوم اللغة، واأ�ساليب الكتابة الإبداعية والعنا�رش 
اأم  �سغرت  املكتوبة  القطعة  اإنتاج  �سبيل  يف  بكليتها  وتوظف  معًا  ترتابط  والثقافية  الجتماعية 
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كربت. لي�س بو�سعنا بالطبع من خالل ن�س المتحان اأن نقدر الفاعلية التي تتم بها عملية تدري�س 
التعبري خ�سو�سًا اأننا ل نرى ال�ستجابات الطالبية على املوا�سيع املقرتحة للكتابة. 

كان هناك عينات لالمتحان يف �سفوف عليا ن�سبيًا )الثامن والتا�سع) ومع ذلك تكون المتحان كله . 11
من فقرات تقي�س برمتها معلومات للحفظ ال�سم ل مكان لأية ممار�سات للتفكري يف �سياقها. وهذا 

انطبق خ�سو�سًا على فح�س العلوم اللغوية. 

- ثالثاً: الرتبية الوطنية
تنمية  تدور حول  اأن  بد  ل  ال�سم  هذا  مدر�سية حتمل  مادة  اأن  ب�سهولة  يفرت�س  اأن  للمرء   ميكن 
الجتاهات والقيم والنتماء اخلا�س بالوطن والدولة واملواطنة ال�ساحلة والقومية، وما اإىل ذلك من 
التلميذ العميق للمعاين  اأن املعلومة لي�ست مهمة يف ذاتها بقدر ا�ستدخال  مفاهيم. وهذا بالطبع يعني 
واملغازي الكامنة فيها. ول بد اأن قيا�س ذلك ل يتحقق يف �سياق ذكر املعطيات املعلوماتية واإمنا يف �سياق 
حتديات/مواقف ت�سمح للفح�س باأن يخترب مدى متثل املفاهيم واملقدرة على نقلها اإىل حيز التطبيق. 
اإل اأن درا�ستنا للنماذج اخلا�سة بامتحانات ن�سف الف�سل والمتحانات النهائية )غطت عينات الأ�سئلة 
املراحل من ال�سف الثاين البتدائي وحتى العا�رش، وبلغ عددها 28 امتحانًا ن�سفيًا وف�سليا. ومل يكن 
هناك فروق تذكر بني اأمناط الأ�سئلة تبعًا لختالف املرحلة العمرية والدرا�سية)، ك�سفت غياب الأ�سئلة 

التي تقي�س اأكرث من املعرفة والتذكر واحلفظ. وقد جاءت الأ�سئلة اإجماًل على النحو التايل:

اأو . 1 التاريخ  تخ�س  ب�سيطة  واحدة  معلومة  يقي�س  حمتوى  مع  خطاأ  اأو  �سح  اإ�سارة  �سع  �سوؤال 
اجلغرافيا.

مثال . 2 واحدة.  كلمة  من  منها  كل  يتكون  للمثري  ا�ستجابات  اأربع  مع  متعدد  من  الختيار  �سوؤال 
على ما نق�سده بذلك: »من اأهم مدن النقب: اأ. اخلليل ب. غزة ج. اأريحا د. بئر ال�سبع«. اأحيانًا 
اأن �سياغته ت�سهم يف بلبلة مفاهيم التالميذ من قبيل اخللط  ياأتي ال�سوؤال ب�سكل م�ستعجل حتى 
بني ال�سعب الذي ي�سكن منطقة ويعي�س فيها وبني الدولة التي حتكم اأو حتتل ..الخ مثال: »من 
ال�سعوب التي حكمت فل�سطني بالع�سور القدمية: اأ. الكنعانيون    ب. الأمويون    ج. الإجنليز«. 

�سوؤال اأكمل الفراغ، وتكون الإجابة فيه كلمة واحدة. مثال: »البطل الذي حرر القد�س من الفرجنة . 3
هو....«

مثال: . 4 الطالب.  حوزة  يف  موجودة  �سابقة  معلومة  اإىل  م�ستندًا  بو�سوح  يبدو  الذي  ف�رش،  �سوؤال 
»بنيت مدينة القد�س على قمم اجلبال«. ونود اأن ن�سري هنا اإىل اأننا مل ن�ستطع اأن نفكر يف طريقة 

ملعرفة الإجابة وهو ما يرجح انطباعنا باأن املق�سود هو ذكر معلومة ل اأكرث.
�سوؤال عدد. وهو بالطبع �سوؤال يف باب احلفظ املبا�رش. ول يبدو لنا اأنه يختلف يف �سيء عن �سوؤال . 5
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اأكمل الفراغ خ�سو�سًا اأن حجم الإجابة �سغري جدًا. مثال: »قال ر�سول اهلل )�س): ل ت�سد الرحال 
اإل لثالثة م�ساجد )عدد هذه امل�ساجد): 1.          2.            3.       «. 

�سوؤال حتدث اأو ا�رشح الذي يتوقع من الطالب كتابة �سطرين اأو ثالثة من املحتوى الذي يحفظه. . 6
والغريب يف هذا ال�سوؤال اأن وزنه يف اأحد مناذج العينة كان عالمة واحدة مبا ي�ساوي وزن البند 
الواحد يف �سوؤال »اأجب بنعم اأو ل« الذي ي�ساوي ببنوده الع�رشة ع�رش عالمات. وهذا يدل على ميل 
وا�سح اإىل التقليل من اأهمية الكتابة حتى عندما تاأتي يف �سياق احلفظ مل�سلحة املعلومة الواحدة 

ال�سغرية واملعزولة عن كل �سياق. 
�سوؤال عرف. وهو بالطبع �سوؤال ل يختلف كثريًا عن �سوؤال ا�رشح اأو حتدث من ناحية ا�ستناده . 7

اأو  النتداب  قبيل  من  مفهوم  اأو  م�سطلح  حول  يدور  عادة  ولكنه  للمعلومات،  ال�سم  احلفظ  اإىل 
ال�ستعمار.

على . 8 كلمة واحدة  يقابلها  اليمني  على  وياأتي يف �سيغة جمل ق�سرية  العمودين.  �سوؤال وفق بني 
الي�سار مما ير�سخ فكرة احلفظ خ�سو�سًا اأنها تاأتي فيما يخ�س كلمات تعريفية. ولو كان الأمر 
الفهم  اأجل  من  قلياًل  فكره  التلميذ  يعمل  لأن  اأكرب  فر�سة  هناك  لكان  العمودين  يف  بجمل  متعلقًا 

واحلكم. مثال على هذا ال�سوؤال: 

»ما توارثناه عن الآباء والأجداد                                                  التقاليد

هي طريقة معي�سة الإن�سان الفل�سطيني                                        العادات

اأحكام يوؤمن بها اأفراد املجتمع لل�سواب واخلطاأ                        القيم

وثيقة ت�سري اإىل اأن القد�س هي عا�سمة فل�سطني                          الرتاث

هي عادات متوارثة من املا�سي وتنتقل بني الأجيال                     وثيقة ال�ستقالل«

من الوا�سح اأننا يف مواجهة تعريفات يحفظها الطالب ل اأكرث.
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- رابعاً: الرتبية املدنية
الوطنية،  الرتبية  يخ�س  فيما  قلناه حرفيًا  ما  نعيد  اأن  الدرا�سية  املادة  هذه  يخ�س  فيما  ن�ستطيع 
لكننا هنا يف حاجة اأم�س اإىل اأن ي�ستدخل الطالب الفكرة واملمار�سة عو�سًا عن حفظ املعلومة. فاإذا كان 
اأهمية يف �سياق الرتبية الوطنية، من قبيل  للمعلومة التي يحفظها الطالب يف ذاتها ولذاتها بع�س من 
خارج  الإطالق  على  لها  قيمة  ل  مفاهيم  باإزاء  هنا  فاإننا  الوطن...الخ،  حدود  اأو  لونه  اأو  العلم  �سكل 
ال�ستدخال الفعلي لتنتقل اإىل حيز التطبيق واملمار�سة. ومن هنا فاإن حفظ املعلومات هنا لي�س م�سوغًا 
باأية درجة. فهل لنا اأن نتوقع اأن المتحان اخلا�س بهذه املادة يختلف عن غريه؟ دعونا نتابع اأمناط 

هذا المتحان: 
تبدو حمزنة . 1 الفقرات  بع�س  اأب�سط �سورها.  يف  املعلومة  يقي�س  �سوؤال  بال.  اأو  بنعم  اأجب  �سوؤال 

من ناحية درجة ب�ساطتها. مثال: »التدخني �سار بال�سحة«. اأو »ل �رشورة حلماية الأطفال من 
العتداء.« هذه فقرات وا�سحة بذاتها، ولي�س وا�سحًا لنا ما هو املق�سود بها، علمًا اأن هذا ال�سوؤال 
جاء يف امتحان نهائي لطلبة ال�سف ال�ساد�س. ومن نافلة القول اإن اأي طفل جتاوز الرابعة ميكن اأن 

يقول: »ل تدخن يا بابا لأن الدخان ب�رشك، واأنا بحبك، ما بدي متر�س«.
ال�سم. وقد لحظنا �سيغة . 2 يقي�س احلفظ  �سوؤال  قليلة حمددة. وهو  بكلمات  الفراغ  اأكمل  �سوؤال 

م�ستهجنة منه من حيث دللتها ال�رشيحة على اأن من و�سع المتحان يتوقع منه حفظًا ميكانيكيًا 
متامًا للمحتوى: »من حقي اأن: اأ.     ب.     ج.     د.    «. من الوا�سح اأن هناك جمموعة من عائلة »من 
حقي« يتوقع اأن الطالب يحفظها، دون اأن يكون هناك ذكر للموقف اأو ال�سياق اأو اأي �سيء دليل. 

�سوؤال �سع دائرة حول رمز الإجابة ال�سحيحة. وقد لحظنا يف بع�س الفقرات �سهولة مبالغ فيها . 3
تاأمني  ب.  امل�ساكل   يزيد  اأ.  »التعليم:  مثال:  الأ�سئلة.  من  ال�سابق  النمط  يف  لحظناها  التي  مثل 
الإجابات  من  ب  الفقرة  يف  اللغوي  اخلطاأ  عن  �سفحًا  ن�رشب  الفو�سى«.  يحدث  ج.  امل�ستقبل  
اأو  الأول  الحتمال  يختار  لأن  لأي طالب  فر�سة  هناك من  الأ�سا�س: هل  لالأمر  ونتجه  املقرتحة، 
الثالث؟ من الوا�سح اأن الإجابة »ب« تفر�س نف�سها لأنها من النوع الذي يحظى بالإجماع ب�سفته 

»كلي�سيه« اجتماعي �سائع مبا ي�سبه عبارات من نوع ال�سدق جميل والكذب قبيح.
�سوؤال وزع املفردات على اجلدول. وهو �سوؤال يكلف التلميذ باأخذ كلمات من ال�سوؤال وتوزيعها يف . 4

خانتني، مبا ي�سمح للتلميذ مبمار�سة قدر ي�سري من التفكري. يف الأحوال كلها، هناك جهد ما مهما 
كان ي�سريًا يزيد على التذكر اخلال�س، ومن هنا جند هذا ال�سوؤال خمتلفًا عن ال�سائد. مثال: »وزع 
على اجلدول اإيجابيات حتقيق امل�ساواة و�سلبيات عدم حتقيق امل�ساواة.: )العدل، الظلم، ال�سعور 

بالر�سا، الغ�سب، احلرمان، الثقة بالنف�س). 
اإيجابيات حتقيق امل�ساواة              �سلبيات عدم حتقيق امل�ساواة«

�سحيح بطبيعة احلال اأن املفردات وا�سحة وب�سيطة ول حتتمل اخلطاأ كثريًا، ولكن ذلك ل مينع مثلما 
قلنا اأن هناك �سيئًا يزيد قلياًل على احلفظ املبا�رش«.
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�سوؤال اذكر الذي ل يختلف عن �سوؤال اأكمل الفراغ اإل يف ال�سياغة. ولكنه اأحيانًا يكتب بطريقة . 5
اأن �سياغته تكون متعرثة. مثال: »اأذكر طريقة حتقق كل  اأكمل الفراغ، مبعنى  اإىل  اأقرب  جتعله 
من: اأ. اأومن بقيمة النظافة فيكون �سلوكي«. وا�سح اأننا هنا يف مواجهة �سوؤال اأكمل الفراغ لأن 

املق�سود هو اأن يكمل الطالب فيكون �سلوكي كذا وكذا. 
اأو�سح راأيك فيما يخ�س موقف معني. وهذا �سوؤال ممتاز بالطبع اإن كان املق�سود اأن يعمل الطالب . 6

فكره يف املوقف ويتو�سل اإىل راأي نابع عن عملية ا�ستدلل معززة بت�سويغ منا�سب. لكن الأ�سئلة ل 
توحي بذلك ب�سبب ب�ساطتها التامة وو�سوح الإجابة املتوقعة مما ي�سعف فر�سة التفكري واملحاكمة 
العقلية مثلما ينفي احتمال احل�سول على اأكرث من اإجابة واحدة  لل�سوؤال. مثال: »اأو�سح راأيك يف 
املواقف التالية: مل تلتزم الطالبات بالنظام عند النزول على الدرج بعد انتهاء الدوام«. ل بد اأن 
الإجابة وا�سحة بذاتها ول جمال فيها لالختالف اأو الجتهاد. ولذلك يبدو اأن ال�سوؤال ينحل اإىل 
»اذكر الراأي ال�سحيح جتاه هذا املوقف.« وهو راأي واحد �سحيح يتوقع اأن يذكره الطلبة جميعًا، 
ومن يخالفه - وهو اأمر غري متوقع على الأرجح - �سيخ�رش عالمة ال�سوؤال. غني عن البيان اأن 
�سوؤال الراأي احلقيقي ل مكان فيه لإجابة واحدة �سحيحة، واإمنا لإجابات متنوعة تتفاوت قوتها 

بح�سب متانة احلجج املقدمة. 
�سوؤال عرف. وهو بالطبع �سوؤال ي�ساأل عن معلومة ومن الأمثلة عليه: عرف: الإعالم، الإنرتنت.... 7

الخ.
الرغم . 8 نقاط. على  �سوؤال يطلب معلومات ولكنه ل يطلبها يف �سكل  اأو ا�رشح. وهو  �سوؤال و�سح 

من اأن اأنه يوحي بوجود معلومات قليلة يتوقع من الطالب ذكرها. مثاًل: و�سح خماطر ا�ستعمال 
الإنرتنت، وجدنا اأن العالمة امل�ستحقة لل�سوؤال هي عالمة واحدة مبا ي�ساوي النقطة الواحدة يف 
اأنه يحتوي  الذي نقدر  ال�سوؤال  التوقع املحدود جتاه  اإىل  اأو ل، وهو ما ي�سري  اأجب بنعم  �سوؤال 
على اإجابة �سغرية جدًا تتالءم مع العالمة القليلة. والدليل الذي يدعم التوقع امل�سار اإليه هو اأن 
ال�سوؤال ال�سابق يطلب ذكر اأربعة مميزات لالإنرتنت فياأخذ ال�سوؤال اأربعة عالمات مبا يعني اأن كل 

نقطة تاأخذ عالمة واحدة. 
هناك �سوؤال حتدث عن مو�سوع معني، ولي�س وا�سحًا لنا ما هو الفارق بني هذا ال�سوؤال و�سوؤال . 9

ا�رشح اأو و�سح. مع ذلك هناك فارق يف وزن ال�سوؤال من ناحية العالمة امل�ستحقة. مثال: لل�سلوك 
ثالث  ال�سوؤال  هذا  اأعطي  وقد  الآثار.  هذه  عن  حتدثي   ... الأ�رشة  على  طيبة  اآثار  الدميقراطي 

عالمات.
الأ�سئلة. »لحظت �سعاد . 10 �سوؤال يطرح م�سكلة ويناق�سها. وهو �سوؤال فريد من نوعه و�سط عينة 

اأن �سديقتها هبة تتعر�س للعنف من قبل اأ�رشتها ف�ساألتها عن ذلك لكن �سديقتها ف�سلت اإخفاء 
الأمر وعدم احلديث به...   اأ. ملاذا تنكر هبة تعر�سها للعنف من قبل اأ�رشتها؟ ب. هل يعترب هروب 
هبة من امل�سكلة حاًل لها؟ وملاذا؟ ج. اأ�سارت �سعاد على هبة باأن تطلب امل�ساعدة، ممن تطلب هبة 
امل�ساعدة؟ احتل هذا ال�سوؤال �سبع عالمات من اأ�سل ثالثني عالمة خم�س�سة لالمتحان كله، وهي 
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اأن ال�سوؤال ي�سع الطلبة بالفعل يف مواجهة موقف عليهم  ح�سة عادلة فيما نح�سب. ولكن املهم 
التفكري فيه. ول بد اأن هذا �سوؤال ممتاز من حيث احتياجه للتاأمل والتفكري. 

�سوؤال عدل ال�سلوكات التالية. وهو �سوؤال ميكن اأن يكون يف م�ستوى عال من م�ستويات التفكري . 11
اأكرث. مثال: عدل ال�سلوك التايل: »دخلت  اأ�سبه بذكر املعلومة ل  اأنه يقدم بطريقة  ولكننا لحظنا 
امراأة امل�سجد بقدمها الي�رشى، وخرجت باليمنى«. وا�سح اأن التعديل هو جمرد ذكر ملعلومة اأن 

الدخول يجب اأن يتم باليمنى واخلروج بالي�رشى.  

- ال�شحة والبيئة: 
بلغ عددها  العا�رش. وقد  اإىل  ال�سابع  ال�سفوف من  لتغطي  والبيئة  ال�سحة  امتحان  عينات  جاءت 

خم�سة ع�رش امتحانا ن�سفيا وف�سليا. وقد لحظنا فيها اأمناط الأ�سئلة التالية: 
�سع دائرة حول رمز الإجابة ال�سحيحة. وهو بالطبع �سوؤال الختيار من متعدد. وجاءت العبارات  . 1

متبوعة يف الأعم الأغلب بثالثة اختيارات كل منها تكون من كلمة واحدة. مثال: »املادة الغذائية 
التي متد اجل�سم باأكرث قدر من الطاقة هي اأ. احلليب  ب. الزبدة     ج. ال�سمك.«

اأكمل الفراغات اأو اجلمل التالية. مثال: »م�ستويات التنوع احليوي هي: اأ.    ب.     ج.    «.. 2
علل. وياأتي على �سكل الطلب من التالميذ اأن يعللوا جملة ق�سرية خربية. مثال: »علل ما يلي: يكرث . 3

�سكان املناطق احلارة من �رشب املياه«.
اذكر املختلف بني التالية مع ذكر �سبب الختالف. وهذا ال�سوؤال يعتمد على حفظ ت�سنيفات معينة . 4

البقية.  اإليه  الذي ينتمي  الت�سنيف  اإىل  اأحد الختيارات لأنه ل ينتمي  يتم ا�ستخدامها ل�ستبعاد 
مثال: »�سع خطًا حتت النبات املختلف مع ذكر ال�سبب: اأ. التفاح، الزيتون، البلوط، العنب«.

�سوؤال اذكر باأ�سكاله من قبيل: »حدد الطريقة املنا�سبة لف�سل كل مما يلي: امللح، والرمل، واملاء«.. 5
اأ�سئلة تطبيقية مبا�رشة من قبيل »و�سع ج�سم على بعد 20�سم من عد�سة فتكون لها خيال على . 6

�ستارة مكربة 4 مرات، ما هو بعد اخليال املتكون وما بعد العد�سة البوؤري؟«
�سع اإ�سارة �سح اأو خطاأ اأمام كل من العبارات التالية اأو اأجب بنعم اأو ل. . 7
عرف واذكر معًا من قبيل عرف »داء الكلب واذكر اأعرا�سه«.. 8
اذكر بنود ظاهرة معينة من قبيل عدد خطوات اإ�سعاف اجلروح ال�ست. . 9

ما مدى حاجة . 10 »علل  مثال:  ال�سياغة.  ناحية  من  العينة غري موفق حتى  يف  بدا  الذي  علل  �سوؤال 
املجتمع لإتقان ما يقوم به العامل من اأعمال؟« مل ن�ستطع فهم الظاهرة املراد تعليلها. ورمبا اأن 
املق�سود هو تعليل حاجة املجتمع اإىل اأن يتقن العامل عمله، نقول رمبا دون اأن نكون قادرين على 

اجلزم لأن »ما مدى« ثم تاأخري الفاعل »العامل« تظلل الدللة بالكثري من الغمو�س. 
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- التكنولوجيا:
ل بد اأن التكنولوجيا تتطلب الكثري من املرونة العقلية لتتبع طرقها وم�سالكها التي تهرول يف كل 
اجتاه ول تلوي على �سيء. ولي�س من اختالف على الأرجح بني النا�س يف اأن التكنولوجيا هي املميز 
يف  )خ�سو�سًا  اأداة  كل  بني  الفرق  ما  اإذ  الع�رش.  هذا  يف  تتبعه  ميكن  ل  الذي  ال�رشيع  للتقدم  الأكرب 
ت�ساف  ما  تقنية  تفا�سيل  تليها،  التي  والأداة  املحمولة)  والأجهزة  والإنرتنت،  احلوا�سيب،  م�سمار 
اإل على  هنا وهناك. من هنا يبدو لنا اأن هذا احلقل من حقول املعرفة ل يعي�س باملعنى احلريف للكلمة 
اإ�سافة املزيد من الكت�سافات والخرتاعات يف كل يوم بل رمبا يف كل �ساعة اأو دقيقة. ولذلك فاإن من 
نافلة القول افرتا�س اأن يكون املق�سود من تدري�س هذا الفرع املعريف ومن اختباراته التقوميية فح�س 
امل�ساهمة يف جانب  باجتاه  ذلك  باأمل جتاوز  التقنية  با�ستيعاب  لهم  ت�سمح  التي  العقلية  الطلبة  مرونة 
الإ�سافات التقنية التي تقدمها الب�رشية يف كل مكان ما عدا بقاع حمدودة يف العامل يحتل الوطن العربي 
مكان القلب منها. امل�سكلة اأن هذه املادة املدر�سية تبدو اأقرب ما تكون اإىل مادة بني التخ�س�سات تعتمد 
على ذكر معلومات من هنا وهناك مبا ي�سمل تخ�س�سات مثل الفيزياء والريا�سيات والكيمياء وتاريخ 
العلم....الخ دون اأن يكون هناك ما مييزها اأو يوحد بينها. وهكذا يبدو وكاأننا يف مواجهة كتاب يحتوي 
وحدات خمتارة من هنا وهناك ل تختلف يف �سيء عن الأ�سل الذي انتزعت منه. غني عن البيان اأن هذا 
ل ي�سهل عمل املدر�س الذي يتعامل مع ما هو قائم. وهناك اأمر اآخر يت�سل باأن املادة يف املدار�س يدر�سها 
مدر�س العلوم اأو الريا�سيات اأو الفيزياء اأو الكيمياء اأو احلا�سوب اأو اأي تخ�س�س ميكن اأن يعد قريبًا 

من »العلم والتكنولوجيا« مثلما لحظنا ب�سكل اأويل يف �سياق زياراتنا للمدار�س.

اعتمدنا هنا على عينة من اثني ع�رش �سوؤاًل تغطي ال�سفوف املختلفة من اخلام�س اإىل العا�رش. وقد 
جاءت الأ�سئلة لتغطي الأمناط التالية: 

�سع دائرة حول رمز الإجابة ال�سحيحة. ويف النماذج املبحوثة يتوقع من الطالب اأن يختار واحدًا . 1
من اأربعة بدائل اعتمادًا على املعلومات ال�سابقة التي يحفظها ا�ستعدادًا لالمتحان. مثال: »للكرة 
 (2R( م�سقط واحد وهو: اأ. دائرة    ب. م�ستطيل   ج. مربع     د. كرة«. مثال اآخر: »ي�ستعمل الرمز

للدللة على: اأ.القطر   ب. ن�سف القطر  ج. الطول   د. العر�س«.

لإجابتها . 2 جهد  اأي  اإىل  حتتاج  ل  الأ�سئلة  اأحيانًا  ل.  اأو  بنعم  اأجب  اأو  خطاأ  اأو  �سح  اإ�سارة  �سع 
مبعنى اأن الإجابة وا�سحة بذاتها اإن جاز لنا هذا القول. مثال: »ل حتتاج الزراعة اإىل عناية من 
قبل املزارع«. اأو »تعد البندورة الكرزية �سغرية احلجم من املنتجات الزراعية«. لالأ�سف اإن هذه 
الأ�سئلة ل ميكن اإل اأن ت�سهم يف اإ�سعاف الذكاء ومهارات التفكري ناهيك عن تنميتها. من الوا�سح 
اأبدًا،  تقنيًا  �ساأنًا  لي�س  ل  اأم  مزارع  اإىل  حاجة  يف  الزراعة  كانت  اإذا  ما  تقرير  اأن  احلال  بطبيعة 
اأو �سوؤال يف امتحان مدر�سي.  اإىل درجة قد ل ت�سمح باأن ت�ستعمل كمثري  اأن املعلومة بدهية  كما 
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العام  لل�سف اخلام�س يف نهاية  الأ�سئلة وردت يف امتحان  اأن هذا  اأن ن�سيف هنا  املهم  ولعل من 
ولي�ست موجهة اإىل اأطفال يف الرو�سة اأو الب�ستان اأو ال�سف الأول. ول بد اأن اأيًا منا ي�ستطيع اأن 
يخترب توجيه هذه الأ�سئلة لالأطفال ما دون ال�سابعة ليتحقق بنف�سه اأنها لي�ست اأ�سئلة حتى بالن�سبة 

لهوؤلء. 

عدد اأو اذكر الذي يطلب من التلميذ ا�ستعادة جمموعة من النقاط حول مو�سوع معني. مثال: »عدد . 3
طرق الإقالع يف الطائرة ال�رشاعية«.

اأ�سئلة من قبيل عرف اأو ما الفرق بني كذا وكذا.. 4

ار�سم اأ�سكال �سبق درا�ستها يف الكتاب املقرر.. 5

اأكمل الفراغ.. 6

ف�رش اأو علل. وقد جاءت الأ�سئلة م�سابهة ملا هو يف املقررات الأخرى، والالفت للنظر اأن القارئ . 7
ل يجد فيها نكهة ت�سري اإىل التكنولوجيا، ولو اأغفلنا اخلانة التي حتدد مو�سوع المتحان ملا كان 

�سهاًل على الإطالق اأن نحزر وجود اأي عالقة له بالتكنولوجيا. 

�سوؤال اقرتاح حل اأو فكرة معينة. وهو �سوؤال من حيث املبداأ يوحي بدور الطلبة يف ابتكار فكرة . 8
اأو تطبيق، ولكن املثال الذي يف حوزتنا ل يوحي ب�سيء من ذلك: »لحظ كرثة النفايات وخا�سة 
بعد خروج الطالبات يف الف�سحة )الفر�سة) املدر�سية، ففكرت معلمة التكنولوجيا وطالبات ال�سف 
اخلام�س يف ال�ستفادة من تلك النفايات. �ساعدي زميالتك يف تقدمي القرتاحات«. هناك خطاأ يف كلمة 
لحظ ولعل املق�سود هو »لوحظ« ولكن املهم هنا بح�سب معلوماتنا امل�ستقاة من زيارة املدار�س اأن 

هذه الفكرة تتكرر يف املدار�س وبالتايل يرجح اأن املطلوب هنا هو تذكر معلومات ل اأكرث. 

�سوؤال اح�سب قيمة ريا�سية بتطبيق قانون فيزيائي. مثال: اح�سب قيمة اجلهد عندما يكون التيار . 9
5 اأمبري واملقاومة 2 اأوم؟

املنطق . 10 قواعد  اإىل  اللجوء  يتطلب  �سوؤال  وهو  منطقية.  معادلة  اأو  عالقة  يخ�س  فيما  اأثبت  �سوؤال 
الريا�سي والو�سول  الداخلية على طريقة ال�ستنتاج  التحويالت  اإجراء بع�س  اأجل  الرمزي من 
اإىل عالقة ت�ساوي اأو تكافوؤ بني طريف املعادلة. من ال�سعب اإلقاء اللوم على المتحان فيما يخ�س 

الطابع التجريدي املنطقي لل�سوؤال، لأن هذا املو�سوع جزء من كتاب العا�رش.
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- الريا�شيات:
كل  ال�سائعة  والتمارين«  الأ�سئلة  »حل  فكرة  على  قائمة  قدمي  زمن  منذ  الريا�سيات  اأ�سئلة  تبدو 
فر�سيًا  نظامًا  بو�سفها  الريا�سيات  عمل  يف  الأ�سا�س  الفكرة  اأن  مبكان  الغرابة  من  ولعل  ال�سيوع. 
ا�ستنتاجيًا ل مت�س جديًا يف نظامنا التعليمي املدر�سي واجلامعي على ال�سواء. ورمبا اأن املق�سود هو 
انهماك الطلبة يف التطبيقات النظرية املبا�رشة التي تاأتي يف �سياق حل اأ�سئلة ومتارين يف �سياق نظرية 
معينة. لذلك جند غالبًا اأن الريا�سيات تبدو اأقل اتكاء على احلفظ املبا�رش على الرغم من اأنها قد ل تزيد 
كثريًا عن ذلك ب�سبب تطابق اأو ت�سابه الأ�سئلة التي تاأتي يف �سياق المتحانات مع اأ�سئلة اأخرى �سبق 

للطالب اأن تعر�س لها و»حفظها«. 
لحظنا الأمناط التالية من الأ�سئلة يف مناذج الريا�سيات البالغ عددها ع�رشة غطت ال�سفوف من 

الثالث اإىل احلادي ع�رش.
منط اأجب بنعم اأو ل اأو �سع اإ�سارة �سح اأو خطاأ اأمام العبارة. وقد لحظنا اأنه يعتمد على ذكر . 1

نظرية اأو م�سلمة اأو فر�سية ويطلب من الطلبة حتديد اإن كان املذكور مطابقًا ملا در�سوه اأو ل. من 
اأن هذا  اأن املق�سود هنا هو التحقق من حفظ التالميذ لهذه الأوليات. وعلى الرغم من  الوا�سح 
يكون  اأن  اأهمية  ننكر  اأن  ن�ستطيع  ل  اأننا  اإل  بالذات  املعلوماتي  التذكر  اأجواء  بالطبع يف  ي�سعنا 
الطالب قادرًا على تذكر املعلومات الأ�سا�س يف الريا�سيات حتى لو مل تكن كافية يف ذاتها وبذاتها. 

اأمثلة: -«من مميزات ال�سعاع اأنه لي�س له نقطة بداية ولي�س له نقطة نهاية.«
»كل مثلثني متطابقني مت�سابهني«

املعروفة . 2 ال�ستدلل  طرق  تطبيق  خالل  من  معني  ملجهول  التلميذ  ا�ستنتاج  تقي�س  التي  الأ�سئلة 
اإىل التو�سل  ريا�سيًا والقائمة على معرفة القوانني والقواعد املنطقية التي تقود عملية تطبيقها 
تنتمي  اأنها  بد  ول  الريا�سيات  امتحانات  يف  �سيوعًا  الطرق  اأكرث  من  بالطبع  وهذه  للمجاهيل. 
بجدارة لهذا احلقل املعريف وطرق عمله. ومن املهم القول اإن هذه الطرق جيدة يف ذاتها اإن متت 
مراعاة تطوير اعتماد التلميذ على نف�سه يف ا�ستخال�س العالقات وتوظيفها بغر�س »حل« ال�سوؤال. 

�سكلني . 3 اأو  �سيئني  مقارنة  على  اعتمادًا  ل  اأو  بنعم  الإجابة  التلميذ  من  يطلب  الذي  ال�سوؤال  منط 
مقارنة مبا�رشة. مثال: »هل املثلثني التاليني متطابقني؟« بالطبع يحتاج التلميذ هنا اإىل تذكر قواعد 
التطابق والبحث عما يج�سدها يف ال�سكل املر�سوم بغر�س التو�سل اإىل احلكم باإثبات تطابق املثلثني 

اأو نفيه. 
تطبيقات القانون املبا�رشة عندما يكون هناك عالقة ريا�سية يتم تطبيقها اآليًا بدون اأي اإعمال للعقل . 4

اأو التفكري. مثال: »ما م�ساحة قطاع دائري يف دائرة ن�سف قطرها 6�سم وقيا�س زاويته 140.« 
اذكر اأو اكتب معلومة. مثال: »اكتب ن�س نظرية فيثاغور�س.«. 5
اإيجاد حا�سل جمع . 6 قبيل  من  مبا�رشة  تطبيقية  اأ�سئلة  دون  وما  ال�ساد�س  من  ال�سفوف  يف  هناك 
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عددين اأو ك�رشين اأو حا�سل �رشبهما اأو ق�سمتهما اأو ما اأ�سبه.
مالحظة: غاب عن الأ�سئلة يف العينة كلها ب�سكل تام الأ�سئلة التي تتطلب املمار�سة املنطقية الريا�سية 
التجريدية التامة من قبيل ا�ستقاق قانون معني، اأو مربهنة معينة. وهو ما ي�سب يف خانة ما قلناه يف 
البداية بخ�سو�س عدم الهتمام مب�ساعدة الطلبة يف تكوين اإدراك عميق للطابع الفر�سي ال�ستنتاجي 

الذي مييز حقل الريا�سيات على نحو حا�سم. 

- اجلغرافيا:
اعتمدنا يف قراءة المتحانات هنا على عينة من 22 امتحانًا تغطي ال�سفوف الدرا�سية من  اخلام�س 

اإىل العا�رش، وقد لحظنا على وجه الإجمال الأمناط التالية من الأ�سئلة: 
اأ�سئلة الختيار من متعدد. ويكرث فيها منط ا�ستخدام ثالثة خيارات بدًل من اأربعة اأو خم�سة. ومن . 1

الأمثلة عليها: »تقع فل�سطني يف قارة: اآ�سيا، اإفريقيا، اأوروبا.« اأو »من املدن ال�ساحلية الفل�سطينية: 
غزة، رام اهلل، اأريحا«.

اأجب بنعم اأو ل، اأو �سع اإ�سارة �سح اأو خطاأ. مثال: »اأخف�س بقعة يف فل�سطني البحر امليت« اأو . 2
»كلما اقرتبنا من البحر قلت كمية الأمطار«.

اأكمل الفراغ ويالحظ اأنه يتوقع من التلميذ كتابة كلمة اأو كلمتني. مثال: »املياه يف فل�سطني تاأتي . 3
من ثالثة م�سادر هي: اأ.....ب.....ج.....

�سوؤال علل الذي يطلب ذكر ال�سبب الكامن وراء ظاهرة معينة. مثال: علل ما يلي« تتناق�س كمية . 4
الأمطار كلما توجهنا جنوبًا و�رشقًا«. 

البحر . 5 يلي:  ما  اأعني  ال�سماء،  فل�سطني  خريطة  »على  مثال:  اخلريطة.  على  املواقع  تعيني  منط 
املتو�سط، وادي غزة، اأم الر�رشا�س، بحرية طربيا، القد�س، البحر امليت، �سحراء النقب...الخ«

»عرف: . 6 مثال:  مفهوم.  اأو  ظاهرة  عن  معلومات  تقدمي  التالميذ  من  يطلب  الذي  »عرف«  �سوؤال 
ال�سفانا، ال�سبخات، رياح الهرمطان، الزراعة املتنقلة«. هناك �سطران خم�س�سات لكل تعريف.

�سوؤال اذكر متبوعًا باأرقام معينة حتدد عدد النقاط املتوقع من التلميذ اأن يذكرها. مثال: »اذكري . 7
اأهم الأن�سطة القت�سادية يف البيئة املدارية الرطبة اأ.                  ب.            ج.       «.

ان�سب �سيء ل�سيء اأو واقعة لواقعة بذكر كلمة واحدة من قبيل: »اكتب بجانب كل مظهر ت�ساري�سي . 8
ا�سم الدولة العربية التي يوجد فيها:

�سهل الغاب -   ..........

جبال عجلون - ..........
جبال كرد�ستان - ........
�سهل تهامة - ..........«
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وبالتايل . 9 والعر�س  الطول  خطوط  فيها  يدر�س  التي  ال�سفوف  يف  يظهر  »ح�سابي«  �سوؤال  هناك 
ح�ساب التوقيت وكذلك �سوؤال ح�سابي يظهر يف امتحانات ال�سفوف التي يدر�س فيها مو�سوع 
ومقيا�س  4كم  اخلريطة  على  ب  واملدنية  اأ  املدينة  بني  امل�سافة  كانت  »اإذا  مثال:  الر�سم.  مقيا�س 
ر�سم اخلريطة هو 1:2000000 جدي امل�سافة احلقيقية بني املدينتني.« هناك هفوة بالطبع تتعلق 
مب�سافة 4كم ول بد اأن املق�سود هو 4�سم اأو 4ملم. مع ذلك مثل هذا اخلطاأ ال�سهو رمبا يكون مفيدًا 

جدًا يف حتفيز بع�س الأطفال على روؤية عدم املعقولية يف اأن تكون امل�سافة على اخلريطة 4كم. 
�سوؤال املقارنة: ياأتي يف �سيغة مبا�رشة، مبا يوؤول اإىل القول باأنه يطلب ذكر معلومات معينة مثلما . 10

هو احلال يف املثال التايل: قارين بني البدو واأ�سباه البدو ح�سب اجلدول التايل: 

ن�شبتهم من جمموع ال�شكان
طبيعة العملاال�شتقرارال�شكان

البدو

اأ�شباه البدو

الت�سنيف  ت�ستدعي  التي  املقارنة  عمليات  اإجراء  ال�سوؤال  بهذا  يق�سد  ل  اأعاله  اجلدول  يف  مثلما   
واللتبا�س  والتعقيد  الت�سابك  والت�سابهات والختالفات مع وجود حد من  وا�ستخال�س اخل�سائ�س 

واحلاجة اإىل التحليل والتقريب بقدر ما اأن املق�سود هنا هو ا�ستدعاء املعلومة وذكرها ل غري. 

- الرتبية االإ�شالمية:
اأن  تربوي  لأي  وميكن  اإنكارها.  ميكن  ل  بارزة  مكانة  الإ�سالمية  الرتبية  مادة  يف  احلفظ  يحتل 
يلتم�س العذر يف هذا املقام لالمتحان اإذا ت�سمن الكثري من احلفظ، فلي�س هناك من منا�س من فح�س 
حفظ الطلبة للن�سو�س املقد�سة القراآنية والأحاديث ال�رشيفة على ال�سواء ناهيك عن الأحكام الفقهية 
املختلفة. وقد لحظنا يف عينة من ع�رشين امتحان تغطي ال�سفوف من الأول اإىل احلادي ع�رش الأمناط 

التالية من الأ�سئلة:
اإكمال الفراغات املرتوكة يف ن�س قراآين مكون من اآية اأو اأكرث. هنا يتوقع من التلميذ اأن يتذكر . 1

الكلمات املفقودة وي�سعها يف الفراغ املعد لها. ينطبق هذا النوع من الأ�سئلة على الأحاديث 
ال�رشيفة.

اأجب بنعم اأو ل اأو �سع اإ�سارة �سح اأو خطاأ.. 2
�سع دائرة حول رمز الإجابة ال�سحيحة. مثال: »�سورة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم عدد اآياتها: . 3

اأ. 82  ب. 28 ج. 83 د. 38«.
ب�سكل . 4 ثم  معني،  مو�سوع  عن  معلومات  اذكر  تعني  �سيغة  يف  فعليًا  ياأتي  الذي  قارن  �سوؤال 
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منف�سل معلومات عن مو�سوع اأو موا�سيع اأخرى. مثال: »قارن بني الركن والواجب وال�سنة 
يف اأعمال احلج

الركن..........................................................

الواجب........................................................
ال�سنة..........................................................« 

من الوا�سح اأننا ل�سنا هنا باإزاء مقارنة حتى من الناحية ال�سكلية التي تتطلب ال�سكل: اإن اأ . 5
يت�سف بكذا وكذا وي�سرتك يف ذلك مع ب بينما يختلف معه يف كذا وكذا...الخ.

�سوؤال اأكمل الفراغ بكلمة اأو كلمات اأو حتى جملة. مثال:«العمرة �سنة موؤكدة قد حث عليها . 6
الر�سول _�سلى اهلل عليه و�سلم- بقوله..................«.

�سوؤال اذكر مع حتديد عدد النقاط املتوقع من الطالب اأن يذكرها. مثال: »اذكر خمارج احلروف . 7
الرئي�سة: اأ.        ب.      ج.     ....الخ«.

�سوؤال اأكمل الآية اأو احلديث ثم ا�ستخرج منه حكمًا ما اأو اأعط معنى كلمة اأو عبارة. وهو مثلما . 8
هو وا�سح من اأقل الأ�سئلة اعتمادًا على احلفظ املبا�رش التام.

مالحظة: مل جند اأثرًا ملتغري املدر�سة يف اأمناط الأ�سئلة.

- الفيزياء والعلوم:
ل بد اأن الفيزياء ل حتتاج اإىل تقريظ اأكرث من عبارة اأرن�ست رذرفورد ال�سهرية: »العلم اإما اأن يكون 
فيزياء اأو اأنه جمع طوابع.« ول بد اأن الجتاه العام والكا�سح يف الدوائر العلمية منذ القرن ال�سابع ع�رش 
هو اأن اللحظة العلمية »احلديثة« هي حلظة فيزيائية بامتياز. وقد راجت اأفكار وا�سعة، ولي�ست بالتاأكيد 
فقرية اإىل امل�سوغات فحواها اأن الفيزياء حتتاج اأ�سد اأنواع التدريب واأق�ساه، واأكرث »العقول« قدرة 
على املرونة والتحليل والإبداع والتخيل. ومن هنا فاإن الفيزياء حتى يف امل�ستوى التعليمي املدر�سي اأو 
اإن مل تكن اأ�سعبها واأ�سدها تنفريًا للطالب املتو�سط. وهذا  اجلامعي تعد من اأ�سعب املواد الدرا�سية 
ينطبق على فل�سطني بو�سوح حيث تتقل�س دوائر الفيزياء اإىل درجة مذهلة. ولعل من املفيد اأن نذكر اأن 
جامعة بريزيت اعتمدت تقليدًا يعفي طلبة الفيزياء من الر�سوم الدرا�سية على اأمل ت�سجيع الطلبة على 
اللتحاق بهذا الفرع الدرا�سي، ولكن دون جدوى كبرية. رمبا يفيد ا�ستعرا�س اأمناط الأ�سئلة يف مادة 
الفيزياء يف امل�ساهمة يف فهم اأبعاد امل�سكلة التي تعاين منها »الفيزياء« يف بالدنا. نعتمد هنا على عينة من 

ع�رشين امتحان متتد من ال�سف الثالث اإىل ال�سف احلادي ع�رش. 
اأ�سئلة �سع دائرة حول اجلواب ال�سحيح من قبيل: »كولوم/م2 هي وحدة قيا�س: اأ ال�سماحية . 1

الكهربائية     ب. كثافة ال�سحنة الطولية ج. التدفق الكهربائي.    د. كثافة ال�سحنة ال�سطحية.
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التالية. . 2 العبارات  امام  خطاأ  اأو  �سح  اإ�سارة  �سع  الأخرى  �سيغته  اأو  ل  اأو  بنعم  اأجب  �سوؤال 
مثال:«يزداد ال�سغط اجلوي يف املناطق املنخف�سة«.

�سوؤال عرف الذي يطلب ذكر معلومات عن �سيء اأو مفهوم اأو ظاهرة. مثال:«عرف ما يلي: الغاز . 3
املثايل، الكولوم«.

�سوؤال ماذا نق�سد بكذا اأو ما هو كذا وهو ل يختلف جوهريًا عن ال�سوؤال ال�سابق ولكنه يختلف يف . 4
ال�سياغة. مثال:«ماذا نق�سد بقولنا اأن �سحنة ج�سيم 3٫2 مايكرو كولوم«.

اأ�سئلة التف�سري التي تعتمد على تقدمي تو�سيح �سبق للطالب اأن در�سه. مثال:«ف�رش ما يلي: »عند . 5
خلع املالب�س ال�سوفية تظهر طقطقة تلدغ ج�سم الإن�سان.« اأو علل »تثبت درجة الغليان فرتة من 

الزمن رغم ا�ستمرار الت�سخني«.
�سوؤال حل ح�سابي عن طريق تطبيق عالقة ريا�سية/فيزيائية مبا�رشة. مثال:»�سحنتان موجبتان . 6

نقطة  واأن  نيوتن   0٫4 بينهما  املتبادلة  القوة  اأن  علمت  اإذا  30�سم  بينهما  امل�سافة  )�س1،�س2) 
التعادل تبعد عن ال�سحنة الأوىل م�سافة 10 �سم، اح�سب مقدار كل من ال�سحنتني«.

�سوؤال برهن اأو اأثبت عالقة �سبق للطالب درا�ستها. . 7
�سوؤال اأكمل الفراغ بالطريقة املعتادة يف املواد الدرا�سية الأخرى. مثال:»اأكملي الفراغ يف اجلمل . 8

التالية: اأ. اإن ر�سم منظور با�ستخدام بوؤرة تال�سي واحدة يعتمد على ..........و...........«.
�سوؤال اأذكر اأو ما هو اأو عدد. مثال:«ما ا�سم اجلهاز امل�ستخدم يف حتديد �رشعة الرياح؟«.  . 9

�سوؤال التوفيق بني عمودين بحيث يوجد عدد من الكلمات يف كل عمود فيقوم التلميذ بالتو�سيل بني . 10
كل كلمتني يوجد بينهما نوع من ال�سلة.

هناك اأ�سئلة نادرة لكنها مهمة وميكن اأن توؤدي اإىل ممار�سة التلميذ اأدوارًا تتجاوز احلفظ �رشيطة . 11
اأن ل يكون ال�سوؤال قد نوق�س م�سبقًا مع التالميذ. مثال:تعر�ست مدر�سة.....لعملية �سطو. براأيك 

كيف متكن املحققني من العثور على اجلناة«.
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خال�شة: 

الطيف  كامل  على  مثلما  الدرا�سة  مو�سوعات  امتداد  على  تت�سابه  المتحانات  اأ�سئلة  اأن  لحظنا 
اخلا�س باملراحل الدرا�سية املختلفة، مبا يعني غياب اأية فروق كان يفرت�س اأن تنتج عن اختالف طبيعة 
الفيزياء مع  تت�ساوى  بكل فرع معريف. وهكذا  الإيب�ستمولوجية اخلا�سة  العلمية  والطرائق  املحتوى 
الرتبية املدنية مع التاريخ مع اجلغرافيا..الخ ورمبا علينا اأن نالحظ يف هذا ال�سياق اختالفًا وا�سحًا 
جلهة  الوا�سح  الختالف  بع�س  تقدمان  �سيء  كل  من  الرغم  على  اللتني  والريا�سيات  اللغة  يخ�س 
انخفا�س وزن احلفظ يف الريا�سيات مل�سلحة التطبيقات املبا�رشة يف جمال ال�سيغ الريا�سية اإ�سافة اإىل 
القليل من اأ�سئلة الربهنة اأو ا�ستقاق العالقات الريا�سية املنطقية. من ال�سعب بالطبع اأن نقدر درجة 
م�ساهمة احلفظ ال�سم لالأ�سئلة لأن هذا يعتمد على طريقة املدر�س يف اختيار اأ�سئلة المتحان: مثاًل هل 
يقوم املدر�س باإعطاء التالميذ خم�سني �سوؤاًل يتدربون عليها ثم يختار ع�رشة منها لالمتحان؟ اأم يقوم 
حلها؟  للطالب  ي�سبق  والتي  املقرر  الكتاب  يف  ترد  التي  الأ�سئلة  بني  من  المتحان  يف  الأ�سئلة  باإعطاء 
من  باأقل  العامة  الثانوية  يف  الريا�سيات  امتحان  ينهي  الطلبة  من  كثريًا  اأن  الأرجح  على  يف�رش  وهذا 
ن�سف الوقت، اإذ لي�س هناك من وقت يهدر يف التفكري يف ترتيب معطيات ال�سوؤال والبحث عن العالقات 

واملداخل التي ت�سمح بالهتداء اإىل طريق احلل. 
كثريًا  يلجم  فيها  املهارات  تعدد  فاإن  بالطبع)  الإجنليزية  على  ينطبق  )وهذا  العربية  اللغة  اأما 
طريقة احلفظ ب�سبب وجود مهارات متعددة تتجاوز احلفظ من قبيل مهارات النحو وتطبيقاته والفهم 
والتذوق وال�ستيعاب ناهيك عن كتابة مو�سوع الإن�ساء التي تتطلب الكثري من جانب الطالب وتك�سف 
اأن  البيان  الكتابة. غني عن  املتبعة يف  التعبري والأ�ساليب  للمفردات ودللتها وطرق  الفعلي  عن متثله 
املحاذير املقرتحة يف الريا�سيات تنطبق على اللغة. ول بد اأن معظمنا يعرف اجلهود املنظمة التي تنفق يف 
جمتمعنا من اأجل التغلب على مو�سوع التعبري يف امتحان التوجيهي بتوقع املو�سوع وقيام املدر�سني 
بكتابة موا�سيع منوذجية ثم حفظ الطالب للموا�سيع غيبًا اأو اأخذ املو�سوع مكتوبًا على ورقة بغر�س 
غ�سه يف المتحان. ثم اأن الأداء الفقري يف م�ستوى اللغة يف اجلامعة وحتى بعد التخرج يك�سف اأن خطاأ 
ما يتم يف �سياق تدري�س اللغة وعلى نطاق وا�سع. ولذلك نتوهم اأن علينا اأن نتفح�س عملية تعليم اللغة 

وتقييمها من م�سافة اأقرب لكي نطل ب�سكل اأدق على عملية التقومي يف حياتها الفعلية. 
يف املجمل ميكن اأن نقول دون خوف الوقوع يف اخلطاأ اإن الغالبية ال�ساحقة من المتحانات، واأحيانًا 
كثرية المتحانات كلها ل تقي�س اإل مهارة واحدة هي مهارة احلفظ، وذلك يتجلى يف واقعة اأن الأ�سئلة 
يف معظم املواد هي اأ�سئلة »نعم اأول« اأو »اأكمل الفراغ« اأو »�سع اإ�سارة حول رمز الأجابة ال�سحيحة«. 
اأما الأ�سئلة التي جاءت على �سكل »علل«، اأو »ما هو ال�سبب« اأو »بني« فقد ات�سح لدى �سوؤال املدر�سني 
اأن اإجابتها موجودة بالفعل يف الكتاب املقرر مما يوؤدي اإىل كونها فعليًا اأ�سئلة حفظ. وذلك كله يدفعنا 
لال�ستنتاج باأن عمليات التكفري املختلفة تظل غائبة عن المتحان الأمر الذي يفتح على الحتمال باأن 
عمليات التفكري ل تدر�س على الإطالق. لكن هذا ال�ستنتاج بالطبع ل ميكن التحقق منه اإل عن طريق 
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تفح�س ما يجري يف غرفة ال�سف، وهو ما نطمح اإىل القيام به يف درا�سات مقبلة. من ناحية اأخرى مل 
ومدار�س  احلكومية  املدار�س  بني  يذكر  فارق  اأي  جند  اأن  املختلفة  املوا�سيع  اأ�سئلة  نطاق  يف  ن�ستطع 
الوكالة واملدار�س اخلا�سة من ناحية املهارات التي تقي�سها الأ�سئلة اأو الأ�سا�س الإيب�ستولوجي لها. 
لتلك  التعليمية  املمار�سة  اأي اختالف يف  القول بعدم وجود  اإىل  تلقائيًا  اأن يقود  بالطبع ل ميكن  وذلك 
املدار�س. فقد يكون هناك ممار�سة �سفية خمتلفة على الرغم من الت�سابه الذي ي�سل حد التطابق يف طرق 
القيا�س والتقييم املتبعة. ولذلك ي�سعب متامًا احلكم على العملية برمتها بدون الدخول اإىل عمق العملية 
ال�سفية وما يجري فيها تف�سيليًا، فقد تكون املمار�سة ما تزال تقوم باإمالء املعلومات على الطلبة لكي 
املختلفة على  باأ�سكاله  للتحليل والتفكري  يقوموا بكتابتها واإعادتها يف المتحان، وقد تكون »ور�سة« 
الرغم من تعود املعلم على الأ�سئلة التقليدية التي تقي�س احلفظ ال�سم وحده. ولذلك نكرر مرة اأخرى 

القول باحلاجة املا�سة اإىل درا�سات تدخل عامل غرفة التعليم ذاتها وعلى نطاق معمق ووا�سع. 


