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پوختە     

بۆ ئەوەی دڵنیا بین لەوەی كە پرسیارەكان گونجاون ، و لەگەڵ گۆرانكارى و پێشكەوتنەكان و ئاستى     

خوێندكاران دەگونجێن و ئامانجە پەروەردەییەكان بەدەست دێنن، و پێویستە بخرێتە ژێر پرۆسەی 

ردنی خاڵە الوازەكان هەڵسەنگاندنەوە بە مەبەستى دیاریكردنی خاڵە بەهێز و الوازەكانیان ، هەروەها دیاریك

بەئامانجى چاك كردن ، هەروەها ئەو خااڵنەش كەبەهێزن زياتر پەرەى پێبدرێت، بە واتای چەند هەنگاوێك 

 . بەرەو چاككردن ، و پێشخستن و گونجاوی ئەم پرسیارانە

گرنگی ئەم توێژینەوەیە لەوەدا دەردەكەوێت كە هەتا ئێستا هەڵسەنگاندنی لەو جۆرە زۆر بە كەمی یان هەر     

ئەنجام نەدراوە لە هەرێمى كوردستاندا، لە كاتێكدا وەزارەتی پەروەردە لە هەوڵى بەردەوامدایە بۆ بەرز 

انی پێشكەوتنەكان و پێداویستیەكانی كردنەوەی ئاستى زانستى و نەوەیەكی زانستخواز بەو ئامانجەی هاوش

 . سەردەم بێت و پەرەسەندنە نوێیەكان لەم بوارەدا جێبەجێ بكات

( وێژەيى بابەتى ١٢هەڵسەنگاندن و شيكردنەوەى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى پۆلى )ئامانج لەم توێژينەوەيە     

هەڵسەنگاندنى (  بەپێى خشتەى تايبەتمەندى و پۆلێنى بلۆم، هەروەها ٢٠٢١-٢٠٢٠بۆ ساڵى خوێندنى ) مێژووە

، بەپێى  لەڕوانگەى مامۆستايانى بابەتەكەوە ( وێژەيى١٢بۆ پولى ) پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو 

ئامانجانەش ميتۆدى وەسفى)پەسنى گۆڕاوى رەگەزى )نێر و مێ( و سااڵنى خزمەت و بڕوانامە، بۆ هێنانەدى ئەم 

شيكارى( بەكارهێناوە، ئامرازەى توێژينەوەكەش دياريكردنى پرسيارەكان بەپێى ئاستەكانى پۆلێنى بلۆم 

( كە بريتي بوو ٢٠٢١-٢٠٢٠وئامادەكردنى پێوەريەك بۆ پرسيارەكانى تاقيكردنەوە بۆ ساڵى خوێندن )

ێوەرەكە . جێبەجێكرا بەسەر نموونەى توێژينەوەكەدا ، (بڕگە لەپاش دلنيابوون لەڕاستى و جێگرى پ٤٤لە)

( پرسيارى لەخۆگرتبوو، هەروەها ٥٠كەنموونەى توێژينەوەكە پێكهاتبوو لەپرسيارەكانى تاقيكردنەوە كە)

( مامۆستا بوو، توێژەرڕێژەى سەدى و پرۆگرامى ١٣١مامۆستايانى بابەتى مێژوو لەپارێزگاى سلێمانى كە)

(spss ى بەكارهێناوە) بۆ داتاكان ، هەروەها لەكۆتايدا خستنەڕووى دەرئەنجامەكان و چەند پێشنيارەيەك لەژێر

  ڕوشنايى توێژينەوەكە .
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  :پێشەکی

 -ناساندنى توێژینەوەکە: بەش ى يەكەم:

 :كێشەى توێژينەوەكە١-١

وەزارەتى پەروەردەى حكومەتى هەرێمى كوردستانى عێراقى فیدراڵ، لەهەوڵى     

ئەوەدایە،كە گۆڕانكارى بنەڕەتى لە سیستەمى پەروەردەدا بكات، تاكو 

پرۆسەى پەروەردە لەسەرجەم ڕووەكانەوە لەئاستى گۆڕانگارييەكاندابێت ،كە 

انێت وەاڵمى لە كوردستان و عێراق و جیهاندا ڕوویانداوە، بۆ ئەوەى بتو 

پێداویستى و داواكارییەكانى تاك و كۆمەڵ بداتەوە، بۆ ئەم مەبەستە كۆنگرەى 

(دا گرێدا و كۆمەڵێك گۆڕانكارى لەسیستەمى  2007پەروەردەیى لە )مایس ى 

پەروەردەیى كوردستاندا ئەنجامدا لە ڕاپۆرتى كۆتایى كۆنگرەدا ئاماژەكراوە 

شتى كەموكورتیان تێدایە، بەوەى، كە تاقیكردنەوەكان بەشێوەیەكى گ

ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت  خراپ بن، بەڵكو پێوستە كاریان بۆ بكرێت. هەروەها 

لەیەكێك لەڕاسپاردەكانى كۆتایى كۆنگرەكەدا هاتووە، كە پێویستە 

چاوخشاندنەوە بە تاقیكردنەوەكانى كۆتایى  پۆلى دوانزەی و قۆناغەكانى تردا 

 (.464: 2007ى، ڕاپۆرتى كۆنگرەى پەروەردەی بكرێت)

 -: پرسیاری توێژینەوەکە

  -: بــخەینە ڕوو انەدادەتــوانين کێشەی تـوێژینەوەکە لەم پرســـیار 

ئايا پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى نيشتمانى بابەتى مێژووى پۆلى دوانزەى -١

 وێژەيى سەرجەم ئاستەكانى زانيارى بەپێى پێوەرەكەى بلوم لەخۆگرتووە؟

تاقيكردنەوەى نيشتمانى بابەتى مێژووى پۆلى دوانزەى  ئايا پرسيارەكانى -٢

 وێژەيى بەپێى خشتەى تايبەتمەندى لەچ ئاستێكدايە؟

ئايا پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى نيشتمانى بابەتى مێژووى پۆلى دوانزەى  -٢

 وێژەيى لەڕوانگەى مامۆستايانى بابەتەكەوە لەچ ئاستێكدايە؟

 گرنگى توێژينەوەكە:٢-١

تاقیكردنەوەكانى كۆتایى ساڵ دەریدەخات، كە تاچەند پرسیارى     

مامۆستایان پابەندن بە بابەتى پالندانانى زانستى گونجاو بۆ پرسيارەكان و 

بایەخدان بە ئاستى زانستى بۆ ئەو تاقیكردنەوانە . پرسیارە جۆراوجۆرەكان، 

 كە لە تاقیكردنەوەكاندا بەكاردەهێنرێت پەیوەندیيەكى بەهێز هەیە لەنێوان

جۆرى پرسیارو جۆر و بيركردنەوەى خوێندكاردا، هەرچەندە مامۆستایان 

 (.٥: 2002پرسیارێك دابنێن ببێتە مایەى وروژاندنى هزرى خوێندكار)عودە،

 لە کۆتاییدا ئەم توێژینەوەيە گرنگیەکەی لەم خااڵنەدا دەخەینە ڕوو:

 _گرنگی هەڵسەنگاندن وەک ئامرازێکی دیاریکردن و چارەسەر و گرنگی١

 .هەڵسەنگاندنی پرسیارەکان لە پڕۆسەی پەروەردەییدا

وەک هۆكارێك بۆ هەڵسەنگاندنی ڕادەی بەدیهێنانی ئامانجە _٢ 

الوازیش لە ئاستەکانی پرسیاری و پەروەردەییەکان و زانینى بەهێزى 

 .دوانزەى وێژەيى.تاقیکردنەوەی وەزاری کۆتایی بۆ بابەتى مێژوو بۆ پۆلی 

كە تیایدا ڕێنمایی دەداتە مامۆستایان لە ڕێگەى  _ بەش ى تاقيكردنەوەكان٣

زانینى خاڵە بەهێز و الوازەكانى پرسیارەكانەوە، وە دامەزراوە پەروەردەییەكان 

 بەگشتى .   

_گرنگە بۆ وەزارەتی پەروەردە و الیەنی پەیوەندیدار بۆ ئاگادار بونیان لە ٤

وود لەالیەنە پرسیارەکانی دوانزەى وێژەیی بابەتی مێژوو ، کە بتوانن س

 باشەکانی وەربگرن و هەوڵی کەمکردنەوەی کەموکوڕیەکانی بدەن.

_ گرنگە بۆمامۆستایان و پسپۆڕانى بابەتی مێژوو کە دەبنە ليژنە بۆ دانانی ٥

پرسیارەکانی بابەتی مێژوو پۆلی دوانزەى وێژەیی وەک بەرچاوڕوونیيەک کە 

 ەکاندا دەردەکەون.خۆیان بەدور بگرن لەو کەم و کوڕیانەی کە لە پرسیار 

_گرنگە بۆ توێژەرەکان، کە لە ڕێی هەنگاوەکانی ئەم توێژینەوەيەوە دەتوانن ٦

 توێژینەوەکانیان ئەنجام بدەن.

_گرنگە بۆ بەش ى زانستە کۆمەاڵیەتیەکان و بەش ى پەروەردەى مێژوو وەک ٧

توێژینەوەیەکی نوێ بۆهەڵسەنگاندنی جۆری پرسیار وەک سەرچاوەیەکی 

 زانستى.

اقیعی ئێستای ٨ _ئاگادارکردنەوەی شارەزایانی پەروەردەیی سەبارەت بە و

تاقیکردنەوەکانى دوانزەى وێژەيى  لەكوردستان، بەئامانجی نوێکردنەوەو 

 بەرەوپێشبردنیان.

 ئامانجى توێژينەوەكە:٣-١

ئامانجى يەكەم  :هەڵسەنگاندن و شيكردنەوەى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى -١

( بەپێى خشتەى تايبەتمەندى و ٢٠٢١-٢٠٢٠اڵى خوێندنى)بۆس بابەتى مێژوو 

 پۆلێنى بلۆم.

 هەڵسەنگاندنى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو ئامانجى دووەم : -٢

، بەپێى گۆڕاوى  ( وێژەيى لەڕوانگەى مامۆستايانى بابەتەكەوە١٢بۆ پۆلى )

 رەگەزى )نێر و مێ(.

 ەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو هەڵسەنگاندنى پرسيار ئامانجی س ێ يەم : -٣

، بەپێى گۆڕاوى  ( وێژەيى لەڕوانگەى مامۆستايانى بابەتەكەوە١٢بۆ پۆلى )

 بەكالۆريۆس(.-بڕوانامەى )دبلۆم

هەڵسەنگاندنى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى ئامانجی چوارەم: )-٤

ەپێى ، ب ( وێژەيى لەڕوانگەى مامۆستايانى بابەتەكەوە١٢بۆ پۆلى ) مێژوو 

 سااڵنى خزمەت(.گۆڕاوى )

 وه:سنوری توێژینه٤-١

سنوری بابەتی:هەڵسەنگاندنی پرسیارەکانی تاقیکردنەوەی  نيشتمانى بابەتی 

 لەبەرڕۆشنايى پۆلێنى بلوم  مێژوو پۆلى دوانزەی وێژەیی

 .دوانزەى وێژەيى پۆلىبۆ  بابەتى مێژوو  سەرجەم مامۆستايانى سنوری مرۆیی:

 .(٢٠٢١-٢٠٢٠)خوێندنیسنوری کات: ساڵی 

پارێزگاى سلێمانى لەهەرێمى كوردستانى   سنوری شوێن: خوێندنگەكانى

 عيراق

 پێناسەى چەمكەكان:٥-١

 هەڵسەنگاندن:١-٥-١

بریتییە لە بڕیاردان لەسەر ئەو شتانەی  (:٢٠١٥)ئەلزغول، پێناسەی

دەمانەوێت بڕیاری گونجاوی لەبارەوە بدەین. وە پڕۆسەى هەڵسەنگاندیش 

 (.٣٧٥:٢٠١٥بە پڕۆسەى پێوانەکردن دەبەستێت )ئەلزغول، پشت 

 تاقيكردنەوە: ٢-٥-١

(: بریتییە لەو ڕێو شوێنە زانستيیە ورد و ٢٠١٣پێناسەى ) حەسەن ، 

ڕێکخراوەى ، کە ئەنجام دەدرێت، تاوەکو بزانرێت تا چ ئاستێک خوێندکار 

خوێندكار پێ واتە  ،سوودى لەو زانستانە بینیوە کە پێیدراوە و تێیگەیشتووە

هەڵدەسەنگێنرێت، دەرگایەکە، کە خوێندكارى بۆ گەیشتن بە ئاست و 

 (.٨٥: ٢٠١٣قۆناغێکى نوێ دەبێت پێيدا تێپەڕ ببێت) حەسەن ، 
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 پێناسەى مێژوو:٣-٥-١

( :  زانستى مێژوو جۆرێكە لە لێكۆڵينەوەى زانستى ٢٠٢٠پێناسەى )ئەحمەد  ،

دوودا، ئەوەش بەپشتبەستن ئامانجى گەڕانە بەدواى كوشش ى مرۆڤ لەڕابر 

 (  ٧٧: ٢٠٢٠بەلێكدانەوەى بەڵگەنامەكان.)ئەحمەد  ،

  پۆلێنى بلوم:٤-٥-١

لەالیەن  1956(: سیستمێکە کە لە ساڵی 1983پێناسەى ) بلوم واخرون، 

بلوم و هاوپیشەکانی وەسف کراوە بۆ پۆلێنکردنی ئامانجە پەروەردەییەکان لە 

بەشێوەيەكى  .لە ڕیزبەندیدا بواری مەعریفەدا و شەش ئاستى هەیە

هەڕەمەکی یەک لەدوای یەک لە ئاستێکی سادە دەست پێدەکات و لە ئاستى 

 (407: 1983بلوم واخرون،  (ئاڵۆزدا کۆتایی دێت

 چوارچێوەى تیۆرى توێژينەوەكە: بەش ى دووەم:

 -: هەڵسەنگاندن:١-١-٢

كردارى هەڵسەنگاندن بە بنەمایەك بۆ بڕیارە پەروەردەییە دروستەكان        

دادەنرێت لەپێناو بەرەوباشبردن و پێشخستنى پڕۆسەى پەروەردەییدا 

بەجۆرێك ئامانجە دانراوەكان بەدیبهێنێت، ئەمەش نایاتەدى ئەگەر 

هەڵسەنگاندنەكە گشتگير نەبێت بۆ سەرجەم ئەنجامەكانى پڕۆسەى 

پێویستە هەڵسەنگاندن فراوانبێت، كە پرۆسەى فێركردن و خوێندن، 

پڕۆگرامى خوێندنى پالن بۆ داڕێژراو بگرێتەوە، هەروەها ڕەگەزى 

هەڵسەنگاندن پێویستە تاكو كۆمەكى ئەوانە بكات كە هەڵدەستن بەكاروبارى 

پڕۆگرام و كتێبى خوێندگە بە داتاو زانیارى پێویست لە پێناو ڕاستكردنەوەو 

ردنى هەندێك الیەنى بنەڕەتى دا، كە ڕێگرى دەكەن لە گەیشتن بە بەرەوپێشب

مەبەستە خواستراوەكان لەپڕۆگرامى خوێندنگە و دۆزینەوەى چارەسەرى 

 ( 22:  2003شیاو لەكات و شوێنى گونجاودا. )ماهر و أخرون، 

كاتدا  گرنگی پڕۆسەی هەڵسەنگاندن خۆی لەوەدا دەبینێتەوە كە لە یەك

کانی دیاریكردن و پێوانە و فیدباك و بڕیار و چارەسەری هەریەك لە كردارە

الوازی و بەهێزتركردنی خاڵەبەهێزەكانی تێدا بەدیدەكرێت، هەریەكە لەوانە 

خاوەنی گرنگی تایبەت و پێویستن بۆ پڕۆسەی وانەوتنەوە و هەڵسەنگاندنی 

ئاستى خوێندكار لەالیەن مامۆستاكەیەوە. وەنەبێت هەڵسەنگاندن وەك 

ی لێهاتوویی تەنها لە كۆتایی ساڵ یان كۆتایی بەشەوانەیەك الیەنێك 

ئەنجامبدرێت، بەڵكو هەڵسەنگاندن پڕۆسەیەكی بەردەوامە و هاوشان و 

هاوتەریبە لەگەڵ خاڵی دەسپێكی پڕۆسەی پەروەردەكردن و لەناویشیدا 

وانەوتنەوە تا خاڵی كۆتایی پڕۆسەكە، بە واتایەكی تر هەڵسەنگاندن 

هەریەك لە پڕۆسەكانی پالندانان، جێبەجێكردن و  هەماهەنگە لەگەڵ

 (. 233: 2007بەدواداچوونەكان.)علي،

 :پرسيارەكان:١-٢-٢

پرسيارەكان لەچوارچێوەى پڕۆسەى فێركردن و فێربووندا)پرسيار(     

بەئامرازێكى گرنگى تاقيكردنەوە داەدنرێت ،لەڕێگايەوە مامۆستا دەتوانێت 

و پاڵنەريان بۆ دروست بكات. لەهۆكارە  ئاستى خوێندكاران ئاشكرا بكات 

 گرنگەكان كەهانى خوێندكاران دەدات بيركردنەوەى كارا ئەنجام

شتنى پرسيارەكان و ئەو پرسيارەش بەباش ى ڕ بدەن،بريتييە لەجۆر وشێوازى دا

دادەنرێت كەڕۆڵى هەيە لەوروژاندنى بيركردنەوەى خوێندكاران. گرنگە 

بدەن لەڕێگاى پرسيارەكانەوە توانا مامۆستايان ئەوە بزانن دەبێ هەوڵ

هزرييەكانى خوێندكاران بوروژێنن ،ئەمەش لەڕێگاى بەكارهێنانى پرسيارى 

گونجاوەوە كەهەر پرسيارێك گوزارشت لەئاستێكى 

دياريكراوبكات.شارەزايانى بوارى پەروەردە وفێركردن ووشە و دەستەواژەى 

 (.١٠٠ :٢٠١٣گونجاويان بۆ ئاستەكان دەستنيشانكردوە)محمد ،

 : تاقيكردنەوە:١-٣-٢

تاقیکردنەوە گرنگی تایبەت بە خۆی هەیە وەک ڕەگەز و بنەمایەکی گرنگ       

لە پڕۆسەی پەروەردە و فێرکردندا، لەسەرجەم ئاستەکانی ناوەندە 

فێرکارییەکاندا تاقیکردنەوە ڕۆڵی یەکالیی کەرەوە دەبینێت وەک تێپەڕاندنی 

ک بۆ قۆناغێکی نوێ هەرلەم ڕووەشەوە ئاست و سیمستەرو کۆرس و قۆناغێ

 زۆر گرنگی بەجۆرەکانی تاقیکردنەوە دراوەو چەندین توێژینەوەی لەسەر کراوە.

ی جۆراو جۆریان بۆ وهكان تاقیكردنهكۆنه ها ساڵ چینیهزارهپێش هه     

و لێپرسراو و ركردهڵبژاردنی سهكانیان و ههنگاندنی توانای تاكهڵسههه

ها روه،ههكارهێناوهت بهوتوو و بلیمهركهری سهرمانبهر و فهبهڕێوهبه

فالتون و ك)سوقرات و ئهوهكانی سوفهیلهڵگای یۆنانی كۆن فهكۆمهله

ی وهی تاقیكردنهڕێگهو لهنگاندوهڵسهكانی خۆیان ههرستۆ( فێرخوازهئه

كانیان ،تواناو لێهاتووییهوهكی و پرسیاری جۆراو جۆرهزاره

 (.221:2013تانی،چهره)قهدیاریكردوه

،كە تاقيكردنەوە پێناسە دەكرێت: بریتیە لە كۆمەڵێك پرسیار یان هەڵوێست 

داوا دەكرێت خوێندكار وەاڵمی بداتەوە. تاقیكردنەوەش هەموو ئاماژەكان 

ناگرێتەوە كە ئاماژە دەكەن بۆ بوونی سیفەت یان خەسڵەتێك الی تاك ، 

بەڵكو بریتیە لە نمونەیەك گریمانە دەكرێت نمایش ى ئەم ئاماژانە دەكات، بۆ 

ارەكان هەموو نمونە لەهەر تاقیكردنەوەیەكی وەزاریدا مەعقول نیە پرسی

كتێبەكەی لەخۆگرتبێت بەڵكو نمونەیەك لەكتێبەكە كە هەموو بابەتەكانی 

 .لەخۆگرتبێت

 :: بابەتى مێژوو ١-٤-٢

بابەتى مێژوو ئێستا یەکێکە لەو زانستە مرۆییانەی کە کاریگەری و      

پێگەیەکــی دیـاری لە نێــو پانتایی مەعریفەی ھاوچەرخـدا ھەیە . بۆیە 

ئێستا لە دیــدوو تێڕوانــینى جیاوازەوە ئاقارو ئارێشەو کەلێن و بيرمەنــدان 

کەوشەنەکــانی ھزریــانە تاوتــوێ دەکەن ، ئەم پێگەیـــەش ى لەوەوە وەرگرتــووە 

چونکە گرنگی دەدات بە لێکۆڵیـنەوە لە کەسایەتــی و شوێنەکان چاخەکان ، 

گەشەپێدانـی ژمارەیەکــی بۆیە خوێندنی ئەم بابەتە یارمەتیدەرە بۆ تێگەیشتن و 

(، جگەلەوەی کە لە ڕابردوو بونی ١٤٩:  ٢٠٠٧زۆر لێھاتــوویی )دریک بل، 

ڕەھەندی مــێژوویی یارمەتیدەر دەبێت لە پڕۆسەی پەروەردە بۆ تێگەیشتن 

لەوەی کە لە ڕابردوو بۆمــان ماوەتەوە و لەوەشــی کە ئێستا ئامادەمان کردوە ، 

ھاتــوو ھەروەک یارمەتیدەرە بۆ تێگەیشتن لە گرفــتە و چۆن پالن دادەنێن بۆ دا

پەروەردەییــە جیــاوازەکان لە ژێر ڕۆشــنایی ئەو گرفــتانەدا ، کە مرۆڤـــایەتی پێیدا 

تێپەڕیــوە لە قۆناغە مێژووییــەکاندا. لەبەرئەوەی پڕۆسەی وانە وتنــەوە 

وکار، وە ڕێگاکانی سەیری مامۆســتاو خوێندکار دەکات وەکوو دوو یەکەی تەوا

فێرکردن کە پشت بە لەبەرکردن و دوبارە کردنەوە و پێدانی وانە دەبەستن ، 

بەوانە وتنــەوە دانانرێت، کە مەبەستیان ئاخنیــی ھزرە بە مەعریفەو زانــیاری 

بە شێوەیەکی میکانیکی، بەڵکو وانەوتنەوە پەیوەندیەکی کارلێکیــیە لە نێوان 

لەسەر فەراھەمکــردنی ژینگەیەکــی ئازاد بۆ دەربڕیــنى مامۆســتاو خوێندکاردا 
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بۆچونەکان وەستاوە ئەمەش دەبێتە ھۆی بيرکردنەوەیــەکی داھێنەرانە و 

ڕەخــنەگرانە و توانای شیکردنەوەی ئەو بابەتانــەی خــراونەتە ڕوو لەھەر 

کــانی الیەنێک لە الیەنەکانــی ژیان ئەمەش یارمەتیدەرە بۆ گەشەسەندنــی توانا

 (٢٦٨ - ٢٠-١٩: ٢٠٠٢خوێندکار .) الرشدان و نعیم ، 

 : پۆلێنى بلۆم:١-٥-٢

زاناى بوارى پەروەردە بلۆم ئەم بوارەی دابەش ى شەش ئاست كردوە     

بەشێوەى قوچەكى )هەڕەمی( ڕیزی كردون لەنزمترين ئاستەوە بۆ بەرزترين 

ئاست واتە ئاستى يەكەم )يادكردنەوە ومعريفە( لەبنى قوچەكەكەيەوە 

اغە دەبێت بەبناغە بۆ ئاستى دووەم )تێگەيشتن ( وە ئاستى دووەم دەبێت بەبن

بۆ ئاستى س ێ يەم )پراكتيزەكردن يان جێبەجێكردن(، بەم شێوەيە تا دەگاتە 

ئاستى شەشەم ئەوەيش )هەڵسەنگاندنە( كەدەكەوێتە ترۆپكى قوچەكەكە و 

بەبەرزترين ئامانج و توانستى عەقلى و ئاستى پۆلێنەكەى بلۆم دادەنرێ. 

 بكەينەوە. دەتوانين ئاست و ئامانجەكانى بلوم لەم شێوەى خوارەوە روون 

 ئاستى بيرهاتنەوە: -١

 و بريتيە لەتواناى يادكردنەوەى زانيارى و مەعريفە كە پێشتر وەرگيراون        

لەكۆئەندامى يادكردنەوەدا عەمباركراون، تاقيكردنەوەى ئەم ئاستە 

بەپرسياركردنە لەخوێندكارەكە ، دەربارەى واتاى هەندێك لەووشەكان، 

كان، پلە بەپلە لەسوكەوە بۆ قورس دەست پێدەكات،پاشان پرسيارە

 (. ٥٨: ٢٠١٣رێزدەكرێن)قەرەنى ، 

 ئاستى تيگەيشتن:-٢

پڕۆسەى فێربوونى زانيارى و معريفى نوێيە ، لەم هەنگاوەدا پێويستە     

فێرخواز فێرى پێناسە و هۆ وخاڵ ناوەڕۆكى بابەتەكە بێت، بۆ نمونە فێرخواز 

كارى ،هەمواركردن ،نووسين تواناى ))گێڕانەوە ، كورت كردنەوە ، جيا

 .(٢٥٤: ٢٠٢٠،گۆڕین ((ى هەبێت)قادر،

 ئاســتى جێبەجێــکردن :-٣

بريتييە لەپڕۆسەى جێبەجێكردنى ئەو زانيارى و مەعريفیانەی فێريان        

بووە لەئاستى دووەم، واتە خوێندكار پێويستە فێرى دياريكردنى هۆكارەكان 

ى فێرى بووە، تێگەيشووە، پۆلێنيان ببێت، هەروەها ئەو زانست و مەعريفەيە

بكات و خەڵبەنديان بكات، هاوكات لەهەڵويستى نوێ جێبەجێيان 

 ( .٣٧-٢٠١٨:٣٦بكات)قادر، 

 ئاســتى شیتەڵــکردن :-٤

ئەم ئـاستە ئەوە دەخـوازێت فێرخـواز ناوەڕۆکــی فێــربوون دابەش و       

ەیەکەی ئەو پێــکھێنەرانــەو شیــبکاتەوە بۆ پێــکھێنەرە سەرەکیـەکانی و لە یەک

پەیــوەندییان بە یەکــترەوە تێبگات . ھەنــدێک لەو کردارانەی لە داڕشتـــنى 

ئامانــجی ئاســتى شیتەڵــکردن بەکاردێن : پۆلێــنیبکات ، جیــایبکاتــەوە ، ئاماژەی 

کات ، پێــبدات ، دابــەش ى بکات ، وردبــینى بکات ، ئەزمــوونی بکات ، شیــتەڵی ب

پێــکھێنەرەکانی بناسێنێت ، ڕەگەزەکــانی دیــاری بکات ، جیــاکاری بکات ، 

:  2016)القال و ناصر و جمل،جیـاوازی بکات ، ئەژمـــاری بکات ، لێــکبترازێنــێ

433.) 

 ئاســتى پێکھێـــنان : -٥

ئەم ئاســـتە پێچــەوانەی ئاســتى شیــتەڵکردنە ، لەم ئاســـتەدا فێرخـواز      

بەشەکـانی ناوەڕۆکــی فێرکــردن پێکەوەدەنێت و پێکھــاتەیەکی نوێی لێ 

دروستدەکــات کە بەرئەنــجامی کاری فێرخـوازە ، ئەوەش ڕەفتــارێکی 

تر . تــوانا و کارامــەیی  داھێــنەرانەی فێرخـوازە، نەک چاولێــکردنی ئەوانی

فێرخـوازیش لە شیــتەڵکردن و پێکھێـــنانی شتــی نوێ زیــاد دەکات )ئەلزەغول 

،٦٠: ٢٠١٥.) 

 اندن : ئــاستى ھەڵسەنـــگ -٦

ئەم ئاستە بەرزتــرین ئاســتى ئامانــجی ڕەفتــارییە لە بواری مەعریــفی و لە       

رێک لە ئاستەکــانی پێشــوو لە خـۆدەگرێت لــوتکەی هەڕەمەكەدايە ، چــونکە زۆ 

، ئەمــەش بە واتـای نرخــاندن و حوکمــدان لەسەر ڕووداو، کەس ، دامــەزراوە 

، پــڕۆژە ، سیــستەم ، یــاسا ، ....تاد ، لەسەر بنــەمای چەنــد پێوەرێک دەبێت کە 

چەندێــتى بێت  پێــشتر دانــراون . ھەڵسەنـــگاندنەکەش دەگـونجێت چۆنیەتــی یا

. ھەنــدێک لەو کردارانەی لە داڕشتـــنى ئامانــجی ڕەفتــاری ئاســتى 

ھەڵسەنـــگاندن بەکاردێن : بـڕیار بدات، ھەڵسەنگێنێت ، بەراوردی بکات 

،بنرخێنێت ، بەھای دیــاری بکات ، بەپێــی گرنگی ڕیــزی بکات ،پاڵـــپشتى بکات ، 

ڕوونبــکاتەوە ، لەبارەیــەوە بدوێ ،  داکــۆکی بکات ، بۆچــوونی خۆی 

  (.1985،٣٧وآخرون بنجامين ڕاستیــبکاتەوە ، ھەڵھێــنجێت )بلوم،
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 :توێژینەوەکانى پێشوو:١-٦-٢

 لیستى توێژینەوەکانى پێشوو: 

 (١-٢-٢خشتەى )

 ناونيشانى توێژينەوە ناوى توێژەرو ساڵ

ڕێژەى رەچاوكردنى ئامانجە پەروەردەييە هزرييەكان بەپێى پۆلێنى بلۆم لەپرسيارەكانى تاقيكردنەوەكانى كۆتايى ساڵ لەبابەتى  (٢٠١٣محمد            )  كاوە على

 مێژووى پۆلى شەشەمى ئامادەيى.

ضوء مستويات بلوم املعرفية وقواعد  عية للصف العاشر فيتقويم اسئلة االختبارات النهائية ملواد الدراسات االجتما (2020بدر بن حمد بن حميد البادي)

 صياغة اسئلة االختيار من متعدد

والسادس العلمي من وجهة نظر املدرسين  تقويم أسئلة ااملتحانات الوزارية ملادة األحياء للصفين الثالث املتوسط (٢٠١٠يوسف احمد خليل        )

 واملدرسات

افية للصفتقو  (2012ة حسن توفيق جاسم)زين  السادس االبتدائي على وفق تصنيف بلوم يم األسئلة أالمتحانية الوزارية ملادة الجغر

 في ضوء معيار جدول املواصفات تقويم أسئلة مادة اللغة العربية للصف السادس العلمي (2020واثق عادي راهي الحسيني)
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 توێژينەوەكانى پێشوو:٢-٦-٢

ناوى توێژەرو ساڵى 

 توێژينەوە

 ئەنجامى توێژينەوە ئامرازى توێژينەوە متيۆد وكۆمەڵگە و نموونەى توێژينەوە ئامانجى توێژينەوە

 

كاوە على محمد           

 (٢٠١٣) 

 

 

ڕێژەى رەچاوكردنى ئامانجە پەروەردەييە هزرييەكان بەپێى پۆلێنى بلۆم -١

وە، پێكهينان، كەبريتين)لەبەيادهاتنەوە، تێگەيشتن، جێبەجيكردن ،شيكردنە

هەڵسەنگاندن( لەپرسيارەكانى تاقيكردنەوەكانى كۆتايي هەريەك لەساڵەكانى 

(٢٠٠٩()٢٠٠٩-٢٠٠٨()٢٠٠٨-٢٠٠٧()٢٠٠٧-٢٠١٦()٢٠٠٦-٢٠٠٦-

( لەوانەى مێژووى پۆلى شەشەمى ئامادەيى لەهەرێمى ٢٠١١-٢٠١٠()٢٠١٠

 كوردستان.

ەپێى پۆلێنى بلۆم ڕێژەى رەچاوكردنى ئامانجە پەروەردەييە هزرييەكان ب -٢ 

كەبريتين)لەبەيادهاتنەوە، تێگەيشتن، جێبەجيكردن ،شيكردنەوە، پێكهينان، 

هەڵسەنگاندن(بەشێوەيەكى گشتى  لەپرسيارەكانى تاقيكردنەوەكانى كۆتايي سااڵنى 

 (٢٠١١( تاكو)٢٠٠٥خوێندنى )

ميتۆدى وەسفى ، پرسيارەكانى تاقيكردنەوەكانى كۆتايي 

(بۆ بابەتى مێژوو كە بريتي ٢٠١١(تاكو)٢٠٠٥ساڵەكانى )

( پرسيار، نمونەكەى واپێويست دەكات ١١٠بوون )

شيكردنەوەى ناوەرۆك بۆ سەرجەم پرسيارەكان بكرێت 

بەم جۆرەش دەكرێ ناوەى نممونەى توێژينەوە بنرێت 

سامپلى )حصرى شامل( واتا شيكردنەوە بۆ هەموو 

 پێكهاتەكانى كۆمەڵگاى توێژينەوەكە ئەنجامدرا.

شارەزايان قۆرمى 

)ئامرازى 

 شيكردنەوە(

( ئەو پرسيارانەى ٢٠١١-٢٠٠٥بەشێوەيەكى گشتى لەنێوان )

لەئاستى بەيادهاتنەوە بوون بەپلەى يەكەم هاتوون ، رێژەيان 

%( پرسيارەكان،و  دواتر ئاستى شيكردنەوە دێت ٤٨دەگاتە)

%( هاتووە ، و پلەى سێيەميش پرسيارەكانى ٣١كەبەڕێژەى )

%( . هەروەها ئامانجە ٢١دێت بەڕێژەى )ئاستى تێگەيشتن 

گشتيەكان ئەوەيان دەرخست كەلەپرسيارەكانى سااڵنەى 

( بەهيچ شيوەيەك ڕەچاوى ئاستەكانى ٢٠١١( تاكو )٢٠٠٥)

)ئەنجامدان( و)پێكهێنان(و )هەڵسەنگاندن( نەكراوە و ڕێژەى 

 %( بوو.٠پرسيارەكاتنى ئەو س ێ ئاستە )

 

واثق عادي راهي 

 (٢٠٢٠الحسيني)

هەڵسەنگاندنى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى كۆتايى بابەتى عربى بۆ پۆلى شەشەمى 

 ى خولى يەكەم و دووەم.٢٠١٨-٢٠١٤زانستى لەنێوان سااڵنەى 

پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى كۆتايى ميتۆدى وەسفى ، 

بابەتى عربى  بۆ پۆلى شەشەمى زانستى لەنێوان سااڵنەى 

ە، ژمارەى لقى  پرسيار  ٣٠( كەژمارەيان ٢٠١٥-٢٠١٤)

 پرسيارە. ١٥٥پرسيارەكان 

قۆرمى 

شارەزايان)ئامرازى 

 شيكردنەوە(

پرسیارەکانی تاقیکردنەوە وەزارییەکان بۆ پۆلی شەشەمی -١

ئەدەبیات و تێکستەکان تیشکی خستە سەر ئاستى زانين لە 

شەش ئاستى پۆلێنکردنی مەعریفی بلوم و پێنج ئاستى دیکەی 

 .فەرامۆش کرد

بن بدر بن حمد 

حميد 

 (٢٠٢٠البادي)

 

 

 

بۆ دیاریکردنی ڕادەی ئەوەی تا چەند پرسیاری هەڵبژاردن لە تاقیکردنەوەی -١

کەرەستە کۆمەاڵیەتییەکاندا بۆ پۆلی دەیەم لە پەیمانگا ئیسالمییەکاندا لەگەڵ 

 ستانداردە پەروەردەییەکانی تاقیکردنەوەی باشدا دەگونجێت

کوالێتى بۆ ئاستى مەعریفی )بيرکەوتنەوە، بۆ دیاری کردنی ناسینى پێوەرەکانی -٢

تێگەیشتن، جێبەجێكردن، شیکردنەوە، پێکهاتن و هەڵسەنگاندن( لە پرسیارەکانی 

 تاقیکردنەوەی کەرەستە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ پۆلی دەیەم

( پرسيارى تاقيكردنەوەكانى كۆتايى ١٨)ميتۆدى وەسفى ، 

مێژووى  خولى يەكەم و خولى دووەمى بابەتى كۆمەاڵيەتى و 

پرسيار بابەتى  ٦٠، ٢٠٢٠-٢٠١٥عمان لەنێوان سااڵنەى 

پرسيار بابەتى مێژووى عمان بوو ،  ٦٠كۆمەاڵيەتى بوو ، و 

 لق بوو. ١٢٠كەسەرجەم لقەكانى پرسيارەكان 

قۆرمى 

شارەزايان)ئامرازى 

 شيكردنەوە(

ئەنجامەکان دەریانخست کە ئاستەکانی خوارەوەی بلۆم ) 

تێگەیشتن، و جێبەجێ کردن،و شيكردنەوە( بيرکەوتنەوە، 

زۆرترین ڕێژەیان تيابوو،  بە تایبەتی ئاستى بيرکەوتنەوە، کە 

یەکەم بوو، و ئاستەكانى ترى وەك)پێكهينان و هەڵسەنگاندن(ى 

 لەخۆنەگرتووە.

 

يوسف احمد 

 ٢٠١٠خليل، 

بۆ پۆلى س ێ هەڵسەنگاندنى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى كۆتايى بابەتى زيندەورەزانى 

يەم وشەشەمى زانستى لەتێروانينى مامۆستايانى پياو وژنان بەپێى پيوەرى )جۆرى ، 

 زانستى ،وێژدانى ، جوڵەيى  بابەتى و هونەرى(.

ميتۆدى وەسفى ، كۆمەڵگەى توێژينەوەكەى بريتى بوو 

( قوتابخانەى ناوەندى بوو ١٢٦( قوتابخانە ، كە )٣٤٩لە)

( ٦٨٣ئامادەيى بوو، كە )( قوتابخانەى ٢٣٢، هەروەها )

فۆرمى ڕاپرس ى 

)دروست كردنى 

پێوەر)پيوانە( بۆ 

 پرسيارەكانى پۆلى س ێ ناوەندى

نەبوونى هاوسەنگى پرسيارەكان لەنێوان بەشەكانى -١

 كتێيبەكە.
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مامۆستاى بابەتى زيندەورەزانى بوو لەڕگەزى مێ و نێر ، كە 

( لەڕەگەزى مێ بوو، ٤٦٢( لەڕەگەزى نێر بوو و )٢٢١)

( مامۆستاى نێر و مێ ١٠٠نموونەى توێژينەوەكە بريتى بوو )

 (مامۆستاى ئامادەيى.٥٠(مامۆستاى ناوەندى و )٥٠،كە )

پرسيارەكانى 

 تاقيكردنەوە(

نەبوونى هاوسەنگى لەنێوان هەر س ێ بوارى معريفى و وێژدانى -٢

 و لێهاتووىى.

 پرسيارەكانى پۆلى شەش ى زانستى 

ن لەنێوان بەشەكانى نەبوونى هاوسەنگى پرسيارەكا -١

 كتێيبەكە.

نەبوونى هاوسەنگى لەنێوان هەر س ێ بوارى معريفى و وێژدانى  -٢

 .يى .و لێهاتوو 

 

 

ة حسن توفيق زين

 ٢٠١٢جاسم، 

افيا لەپۆلى شەشەمى  پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى وەزارى گشتى بابەتى جوگر

 سەرەتايي لەسەرجەم لەپارێزگاكانى عيراق.

پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى وەزارى ميتۆدى وەسفى ، 

افيا لەپۆلى شەشەمى سەرەتايي  گشتى بابەتى جوگر

لەسەرجەم لەپارێزگاكانى عيراق، بريتى يە لەپرسيارەكانى 

افيا بۆ ساڵەكانى  ) -٢٠٠٧تاقيكردنەوەى بابەتى جوگر

( پرسيارى سەرەكى ٥( كە )٢٠١١-٢٠١٠-٢٠٠٩-٢٠٠٨

بوو كەسەرجەميان ( لقى پرسيار ٦بوو، كە هەر پرسيارێك )

 ( لق بوون٤٢)

قۆرمى 

شارەزايان)ئامرازى 

 شيكردنەوە(

افيا ئاستە  سەرجەم پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى جۆگر

نزمەكانى پولێنى بلۆمى وەك )بيرهاتنەوە و تێگەيشتن و 

( بيرهاتنەوە بوو ٤٧.٤١جێبەجێكردن( لەخۆگرتوو ، بەڕێژەى)

گەيشتن بوو بەپلەى ( تێ٣٨.٠٩بەپلەى يەكەم ، بەڕێژەى )

( جێبەجێكردن بوو بەپلەى س ێ يەم، ١٤.٢٨دووەم، وبەڕێژەى )

و ئاستە بەرزەكانى پۆڵينى بلۆمى وەك )شيكردنەوە و پێكهێنان و 

-٢٠٠٧هەڵسەنگاندنى ( لەخۆنەگرتووە  بۆ ساڵى خوێندنى )

٢٠١١.) 
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 شيكارى و بەراوردكردنى توێژينەوەكانى پێشوو:٣-٦-٢

 وون و جياوازى نێوانيان.لەميانەى ئەم خااڵنەى خوارەوەدا ، بەراوردى ئەم توێژينەوەيە بەتوێژينەوەكانى پێشوو دەكرێت بەمەستى دەرخستنى ئاستى پەيوەندى و لێكچ

 ميتۆدى هەيە.سەرجەم توێژينەوەكان ميتۆدى وەسفى يان پەيرەو كردوە ، هەروەك ئەم توێژينەوەيە كەهەمان  ميتۆدى توێژينەوەكە:  -١

( هەمان ئامانجيان  ٢٠١٢( و )زينە، ٢٠٢٠( و )بدر،  ٢٠١٣لەڕووى ئامانجى توێژينەوەكە: لەڕووى ئامانجەوە توێژينەوەكان  ئامانجيان  جياوازە، توێژينەوەكانى )كاوە،-٢

( ئامانجى  هەڵسەنگاندنى پرسيارەكانى ٢٠١٠وەى  )يوسف، ئەوەيش هەڵسەنگاندنى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەيە لەبەر رۆشنايى پۆلێنى بلۆم ، هەروەها توێژينە

زانستى ،وێژدانى ، جوڵەيى   تاقيكردنەوەى كۆتايى بابەتى زيندەورەزانى بۆ پۆلى س ێ يەم وشەشەمى زانستى لەتێروانينى مامۆستايانى پياو وژنان بەپێى پيوەرى )جۆرى ،

مانجى هەڵسەنگاندنى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى كۆتايى بابەتى عربى بۆ پۆلى شەشەمى زانستى لەنێوان ( ئا٢٠٢٠بابەتى و هونەرى(، هەروەها توێژينەوەى )واثق، 

 ى خولى يەكەم و دووەم لەبەر رۆشنايي خشتەى تايبەنمەندى، هەروەك ئەم توێژينەوەى ئێستا هەمان ئامانجى توێژينەوەكانى پێشووە.٢٠١٨-٢٠١٤سااڵنەى 

توێژينەوەكە: سەرجەم توێژينەوەكانى پێشوو لەڕووى ئامرازەوە هەمان ئامرازى هەيە ، كەتەنها فۆرمى شارەزايان )ئامرازى  لەڕووى بەكارهێنانى ئامرازى -٣

 ( كەفۆرمى راپرسيى بەكارهێناوە بۆ دروست كردنى پێوەريك بۆ پرسيارەكانى تاقيكردنەوە، هەروەها٢٠١٠شيكردنەوە(يان بەكارهێناوە ، جگە لەتوێژينەوەى )يوسف، 

 ە.ئەم توێژينەوەيە هەمان ئامرازى توێژينەوەكانى پێشووى بەكارهێناوە وەك )فۆرمى شارەزايان و فۆرمى ڕاپرس ى( بۆ پرسيارەكانى تاقيكردنەو 

( ٢٠١٠وسف، لەڕووى كۆمەڵگەى توێژينەوەكە: لەرووى كۆمەلگەوە سەرجەم توێژينەوەكان كۆمەڵگەى پرسيارەكانى تاقيكردنەوە بوون ، جگە لەتوێژينەوەى )ي-٤

 كە كۆمەڵگەكەى مامۆستايان بوون.

( پرسيار بوو و توێژينەوەى  ١١٠( ) ٢٠١٣، هەروەك توێژينەوەى )كاوە،  لەڕووى  نمونەى توێژينەوەكە:توێژينەوەكان جياواز بوون لەرووى نموونەى توێژينەوەكان-٥

( ) ٢٠١٠( پرسيار بوو ، توێژينەوەى )يوسف،  ٤٢( ) ٢٠١٢و ، توێژينەوەى )زينە ،( پرسيار بو ١٢٠( )٢٠٢٠( پرسيار و توێژينەوەى )بدر،  155( )٢٠٢٠)واثق، 

 (نمونەى توێژينەوەكەى مامۆستايان بوو. ١٠٠

ەى هۆلستى )هاوكێش (٢٠١٣لەڕووى ئامارى  توێژينەوەكە: لەڕووى ئامارى توێژينەوەكان توێژينەوەى ئيستا و توێژينەوەكانى پێشوو جياوازەن، كە توێژينەوەى )كاوە،  -٦

هاوكێشەى هۆلستى( ( )٢٠٢٠( بەكارهێناوە ، و توێژينەوەى )بدر، Scott( ) ڕێژەى سەدى و هاوكێشەى ٢٠٢٠واثق،، جێگيرى شيكردنەوەى( بەكارهێناوە، توێژينەوەى) 

دووبارە بوونەوە، ( )ڕێژەى سەدى ، ٢٠١٢)زينە،هاوكۆلكەى پيرسون ، ناوەندە ژمێرى( بەكارهێناوە ، و توێژينەوەى ( )٢٠١٠و توێژينەوەى )يوسف،، بەكارهێناوە 

و  one any overو   spssناوەندە شياو و كێش ى سەدى و هاوكێشەى پيرسوون و ێژەى سەدى و (( بەكارهێناوە ، ئەم توێژينەوەى ئێستا ) ڕ cooperهاوكۆلكەى )

 هاوکۆڵگەى ئەلفاکرونباخ ( تێدا بەكارهاتووە.

 ڕێکارییەکانى توێژینەوەکە: بەش ى س ێ يەم:

 :Study Method میتۆدی توێژینەوەكە ١-٣

كرێت، هەروەها بۆ هێنانەدی ئامانجی توێژینەوەكە میتۆدی وەسفی  بەكارهاتووە، چونكە لەم جۆرە میتۆدە دا، لێكۆڵینەوە دەربارەی دیاردە جیاوازەكان دە      

وەندیدارەكانی دیكە)عبدالرحمن و عدنان، دەرخستنى الیەنە ئاماژە بۆ كراوەكان و دیاریكردنی پەیوەندیی نێوان ڕەگەزە پێكهێنەرەكانی خودی دیاردەكە و دیاردە پەی

2007 :143.) 

 Study Population   کۆمەڵگەی توێژینەوەکە٢-٣

 -کۆمەڵگەی توێژینەوەکەمان لەدووبابەتى سەرەكى پێکدێت:

( خولى  ٢٠٢١-٢٠٢٠اڵەكانى خوێندنى) پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژووى پۆلى دوانزەى وێژەيى لەنێوان س -يەكەم: كۆمەڵگەى پرسيارەكانى تاقيكردنەوە: 

 يەكەم . 

 (كۆمەلگەى توێژينەوەكە بۆ پرسيارەكانى تاقيكردنەوە:١-٣خشتەى )

 تێكرا پرسيارەكانى تاقيكردنەوە خولى يەكەم ساڵى خوێندن

 (پرسيارى سەرەكى1) (پرسيارى سەرەكى١) (٢٠٢١-٢٠٢٠ساڵى )

 

لەسەرجەم مامۆستایانی پۆلی دوانزەی وێژەیی لە سەرجەم ئامادەییەکانی پارێزگاى  كۆمەڵگەی توێژینەوەكە پێكهاتووه -دووەميان: كۆمەڵگەى مامۆستايان :     

رچاوگرتنى ( مێ يە ، بە لەبه٩١( نێر و )٩٩) مێژوو تی ( مامۆستای بابه١٩٠) ی مامۆستایان بریتى بوون لهژماره ، كه خوێندنگه (١٨٠) سلێمانی ، کە پێک دێت لە

 .دیاری كراوه كهوهی توێژینهڵگهزاییانى كۆمهشاره

 (كۆمەلگەى توێژينەوەكە بۆ مامۆستايانى بابەتى مێژوو:٢-٣خشتەى )

 تێكرا مێ نێر ڕەگەز

 ١٩٠ ٩١ ٩٩ ژمارەى مامۆستايان

 

    Study Sample نموونەى توێژینەوەكە:٣-٣
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(، كەيەك ٢٠٢١-٢٠٢٠پێكهاتووە لەپرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو بۆ ساڵى ) كهوهی توێژینهنموونه -يەكەم: نموونەى پرسيارەكانى تاقيكردنەوە:          

 روونكراوەتەوە.( ٣( پرسيار بووە . وەك لەخشتەى )٥٠پرسيارى سەرەكى لەشێوەى هەڵبژاردن لەخۆدەگرێت ،  كە كۆى ژمارەى پرسيارەكانى) 

 پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو بۆ خولى يەكەم:(نمونەى توێژينەوە بۆ ٣-٣خشتەى )

 تێكرا پرسيارەكانى تاقيكردنەوە خولى يەكەم ساڵى خوێندن

 (پرسيار(50 (پرسيار٥٠) (٢٠٢١-٢٠٢٠ساڵى )

 

(يان 65( مامۆستای لەڕەگەزى نێر ،)66پارێزگاى سلێمانى ، ) ( مامۆستا لە131نمونەى توێژينەوەكەمان بريتيەيە لە ) -دووەميان: نمونەى مامۆستايانى بابەتەكە :        

 .( خڕاوەتەروو٢-٣-٣وەک لەخشتەی ژمارە )زی مێ، گهڕه مامۆستا له

 ( ٢-٣-٣خشتەى)

 نەوەکە بەپێى گۆڕاوی ڕەگەزدابەشکردنی نموونەی توێژی

 تێكرا مێ نێر ڕەگەز

 ١٣١ 65 66 ژمارەى مامۆستا

 

 (٣-٣-٣خشتەى)

 دابەشکردنی نموونەی توێژینەوەکە بەپێى گۆڕاوی بڕوانامە

 تێكرا بەكالۆريۆس دبلۆم بڕوانامە

 ١٣١ ٨٩ ٤٢ ژمارەى مامۆستا

 

( یان هەڵگری بڕوانامەی دبلۆم بوون وەک ٤٢مامۆستای هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆریۆس ،و ) (٨٩بەپێى گوڕاوی بڕوانامە: تاکەکانی نموونەی توێژینەوەکە ،)

 .( خڕاوەتەروو٣-٣-٣لەخشتەی ژمارە )

 

 ( ٤-٣-٣خشتەى)

 دابەشكردنى نموونەى توێژينەوەكە بەپێى گوڕاوى سااڵنى خزمەت

 تێكرا تاكۆتايى-٢٠ ٢٠-١٥ ١٥-١٠ ١٠-٥ ٥-٠ سااڵنى خزمەن

 ١٣١ ١٤ ١٥ ٤٤ ٢٨ ٣٠ ژمارەى مامۆستا

 

یان دەکەوێتە بەپێى گوڕاوی سااڵنی خزمەت: تاکەکانی نموونەی توێژینەوەکە دابەش کرابوون بەسەر پێنج گروپەوە، گروپی یەکەم ئەوانەن کە سااڵنی خزمەت

( ساڵ، گروپێ چوارەم ١٥-١٠خزمەتیان دەکەوێتە نێوان )( ساڵ ، گروپێ سێیەم سااڵنی -١-٥( ساڵە، گروپی دووەم سااڵنی خزمەتیان دەكەوێتە نێوان  )٥-٠نێوان)

 .( خڕاوەتەروو٤-٣-٣تاكۆتايى( ساڵ، وەک لەخشتەی ژمارە )-٢٠( ساڵ، گروپێ پێنجەم سااڵنی خزمەتیان دەکەوێتە نێوان )٢٠-١٥سااڵنی خزمەتیان دەکەوێتە نێوان )

 :  Study instrument ئامرازی توێژینەوەكەئامادەكردنى ٤-٣

روست بكات هەروەك لە بۆگەیشتن بەئامانجەكانی توێژینەوەكە واپێویست بوو توێژەر بۆپێوانەكردنی )پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو( پێوانەی گونجاو د

 :خوارەوە ڕوونكراوەتەوە

 :دياريكردنى ئاستى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو بەپێى پۆلێنى بلۆم:١-٤-٣

هەنگاوانەی  ى شیکردنەوەى ناوەڕۆکی پرسیارەکان و گەیشتن بە ئامانجی توێژینەوەکە توێژەر هەستا بە ئامادەکردنی )ئامرازی شیکردنەوە( لە ڕێگای ئەمبەمەبەست

 :خوارەوە
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ريفيەكان لە پرسیارەکاندا بۆ ئەوەی سەبارەت گەڕانەوەی توێژەر بۆ توێژینەوەکانی پێشتر کە ئامانجیان دەستنیشانکردنی ئاستەكانى پۆلێنى بلۆم بوو بۆ ئامانجە مع -١

ۆر بوون جۆرێک میتۆدی ئەنجامدانی توێژینەوەکەو شێوازی ئەنجامدانی شیکردنەوی پرسیارەکان زانیاری کۆبکاتەوە ، بە شێوەیەکی گشتى توێژینەوەکان دوو ج

 .تایی ساڵیان شیکردبووەوەپرسیارەکانی ناو پەرتووکی خوێندنی شیکردبووەوە، و جۆرێکی دیکەش پرسیارەکانی کۆ 

دروستکرد بەمەبەستى ئەوەى تا چەند دياريكردنى ئاستەكان بەپێى پۆلێنى فۆرميكى ڕاپرس ى شارەزايان ئامادەکردنی )ئامرازی شیکردنەوە( بۆ ئەو مەبەستەش توێژەر  -٢

( خولى يەكەم ، پاشان توێژەر  ٢٠٢١-٢٠٢٠( ى وێژەيى پێكهاتبوو ، بۆ ساڵى )١٢( برگە كەلە پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو بۆ پۆلى) ٥٠كەلە  ) بلۆم  دروستن

گاندن(، كەسەرجەم هەستا بەدياريكردنى بڕگەكان بەپێى پۆلێنى بلۆم بۆ هەر شەش ئاستەكە)بيرهاتنەوە، تێگەيشتن، جێبەجێكردن،شيكردنەوە، پێكهێنان ، هەڵسەن

تى بيرهاتنەوەدا بوون و ئاستەكانى ترى وەك )تێگەيشتن وجێبەجێكردن و شيكردنەوە وپێكهێنان و هەڵسەنگاندن(ى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو لەئاس

 .( ڕوونکراوەتەوە١هەر وەک لە پاشکۆی ژمارە )تێدا نەبوو ،

ى پۆلێنى بلۆمى خستە بەردەستى  ژمارەیەك لە ، توێژەر فۆرمەكەى پاش ديارى كردنى ئاستەكان دەستنیشانکردنی ڕاستگۆیی ڕواڵەت بۆ ) ئامرازی شیکردنەوە( -٣

داوایان لێكراوە ڕاو بۆچوونی خۆیان شارەزایان و پسپۆڕانی بواری )ڕيگاكانى وانەوە ووتنەوە و دەروونزانی پەروەردە  و پێوانە و هەڵسەنگاندن و شێوازی وانەوتنەوە(، 

دەركەوت كەسەرجەم ، یەك پێیان باشە پێشنیازی بكەن ،دوای كۆكردنەوەی فۆڕمەكانسەبارەت بەگونجاوی و نەگونجاوى بژاردەكان دەرببڕن وهەرگۆڕانكار 

%(  لەئاستى بيرهاتنەوە بوون ، و ئاستەكانى ترى وەك )تێگەيشتن وجێبەجێكردن و شيكردنەوە وپێكهێنان و ١٠٠پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو بەڕێژەى )

، كە توێژەر ( ڕوونکراوەتەوە ٢وڕانكاريەك لەدياريكردنى ئاستەكان بەپێى پۆلێنى بلۆم نەكرا، هەر وەک لە پاشکۆی ژمارە )، واتە هيچ گ هەڵسەنگاندن(ى تێدا نەبوو 

اتنەوەدا %( لەئاستى بيره١٠٠( پرسيار بوو ، بەڕێژەى )٥٠پێشتر ئاستەكانى بەپێى پۆلێنى بلۆم ديارى كردبوو كەسەرجەم پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو   كە )

 بوون .

 : دروست كردنى پێوەرێك)پێوانەيەك( بۆ پرسيارەكانى تاقيكردنەوە:٢-٤-٣

وێژەييە لەڕوانگەى مامۆستایانی بابەتەكەوە  ١٢لەبەرئەوەی يەكێك ئامانجەكانى ئەم توێژینەوەیە هەڵسەنگاندنی پرسیارەكانی تاقیكردنەوەی بابەتی مێژووە بۆ پۆلى      

وايە  ئەمەش پێویستى بە كۆكردنەوەی زانیارییەكی فراوان هەیە, سەرەڕای باڵوی سامپڵی توێژینەوەكە، پاش وەرگرتنى ڕای شارەزایان، توێژەر پێىلەپارێزگای سلێمانی، 

وەسفكاری دا زۆر  فۆڕمی ڕاوەرگرتن ئامرازێكی گونجاوە بۆ كۆكردنەوەی زانیارییەكانی لێكۆڵینەوەكەی."فۆڕمی ڕاوەرگرتن لەو ئامرازانەیە كە لە توێژینەوەی

 (.  199، 2007بەكاردەهێنرێت, وەك لە توێژینەوە پەروەردەیی و دەرونییەكاندا" )كشرود،

 : Open Questionnaire :فۆرمى ڕاپرس ى كراوە١-٢-٤-٣

 ڕاوەرگری  دروست كردنى فۆرمێكىتا بەلەبەر ئەوەی توێژەر ئامرازێكی ئامادەكراوی دەستنەكەوت كە وەك پێویست بێت بۆ مەبەستەكانی توێژینەوەكەی، هەس        

كۆتایی، "چونكە هەلێكی باشتر دەڕەخسێنێت بۆ زانینى باشترین ڕێگە و شێواز لە  ڕاپرس ى بۆ بەدەست هێنانی زانیاری سەرەتایی بۆ دروستكردنی فۆڕمی سەرەتایی

(. بۆ ئەم مەبەستە فۆڕمێكی سەرەتایی پێشكەش بە نموونەیەك 201: 2007دواندنی بەشداربووانی توێژینەوەكەو ناسینى تایبەتمەندی و سروشتیان")كشرود، 

(، كە پەیوەست بوو بەالیەنە جیاوازەكانی پرسیارەكانی تاقیكردنەوەی بابەتی مێژووی قۆناغی ٣( پرسیاری لە خۆگرتبوو بڕوانە پاشكۆی)٣مامۆستایان كرد كە )

ا داواشیان لێكرابوو كە سەرەنج و تێبینیەكانیان بۆ بەرەوپێشبردنی پرسیارەكان بخەنەڕوو.  توێژەر (خولی یەكەم ، هەروەه٢٠٢١-٢٠٢٠ئامادەیی بۆ ساڵی خوێندنى )١٢

( تاكو چۆنیەتی وەاڵم دانەوەی پرسیارەكان بۆ مامۆستایان ڕوون بكاتەوە، و وەاڵمی ٢٠٢١ /١١ /٢٠( مامۆستا لە )٢٥هەستا بە دابەشكردنی فۆڕمی سەرەتایی بەسەر )

( فۆڕمەكان  ١٣/١٢/2٠٢١( هەفتە بوو لە)3-2یان بداتەوە، لەپاش ئەوەی كاتی تەواویان پێدرا بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارەكان كە نزیكەی )بەدواداچوونەكانیش

 كۆكرانەوە و زانیارییەكانی خاڵی كرانەوە .

ە خۆگرتبوو ، بەمەبەستى دڵنیابوون لەڕادەى زانستى بوونی ( بڕگەی ل٥٤كۆتایی كە لە) ڕاپرس ىئەنجامی ئەم كارانەش بوو بەهۆی ئامادەكردن و داڕشتنى فۆڕمی     

 ئامرازەكە و گونجاوی بۆ كۆكردنەوەی داتاكان و زانیارییەكان، ڕاستى و جێگيرى بۆ  دەرهێنرا بەم شێوەیەی خوارەوە : 

 : ڕاستى و دروستى )الصدق(: ٢-٢-٤-٣

(. ڕاستى  31: 1999ڕاستى ئامراز واتە توانای پێوانەكردنی ئەوەی هەبێت كە لەپێناویدا دانراوە یاخود ئەو دیاردەیەی دەمانەوێت پێوانەی بكەین )الروسان،       

دوو هۆكاری گرنگ ڕاوەستاوە ئەوانیش دادەنرێت بەمەرجێكی پێویست كەدەبێت بەرجەستەكرابێت لەو ئامرازەدا كە توێژینەوەكە پشتى پێدەبەستێت، ڕاستى لەسەر 

 (.235: 1979مەبەست لەو كارەی ئامرازەكە پێى هەڵدەستێت، هەروەها ئەو گروپ و كۆمەڵەی كە ئامرازەكەی بەسەردا جێبەجێ دەكرێت ) ابولبدە، 

 (:Face-Validity.)بۆ ئامادەكردنى ئامرازەكە ڕاستگۆی رواڵەت:2١--٢-٤-٣

 ی ئامڕازی توێژینەوە ، ئایا ئامڕازەکە لە ڕووکەش و ڕواڵەتدا ، تاچەند دیاردەکە دەپێوێت ، بۆ ئەو مەبەستەش بڕگە و پرسیارەکان پشانیمەبەست لە ڕاستی ڕواڵەت     

استگۆی ڕواڵەتی بۆدیاریكردنی ڕ  (، 2016 :174چەند کەسێکی پسپۆر و شارەزای بوارەکە دەدرێت ، بۆ ئەوەی ڕای خۆیان لەسەر یەکە بە یەکەی دەرببڕن ) بۆکانی ، 

(هەروەك و مێژوو   انیودەرونز  وهوتنهڕێگاكانی وانه(شارەزاو پسپۆڕی)٢٥توێژەر پەنای بردە بەر ڕاوبۆچوونی شارەزایان،بۆ ئەو مەبەستە پێوانەكە خرایە بەردەست)

دەكان دەرببڕن وهەرگۆڕانكاریەك پێیان باشە پێشنیازی بكەن (ڕوونكراوەتەوە،داوایان لێكراوە ڕاو بۆچوونی خۆیان سەبارەت بەگونجاوی بڕگەكان و بژار ٤لەپاشكۆی )

لەم ڕووەوە  ئاماژە بەوەكراوە  ،(بوو ٩٠%،دوای كۆكردنەوەی فۆڕمەكان،بەپێى بۆچوونی شارەزایان تەنها ئەو بڕگانە مانەوە كەڕێژەی ڕێككەوتن لەسەرمانەوەیان )

،بەم شێوەیە (. 44: 1981سەند دەكرێت لەالیەنی ڕاستى ڕوواڵەتی یەوە)الصدق الظاهری("   )  الزوبعی، % ( یا زیاتربێت ئەوا پە75"كاتێك ڕێژەی كۆدەنگی پسپۆڕان ) 
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(، هەروەها بەپێى پێشنیاری پسپۆڕان گۆڕانكاری لە بڕگەى ٣٤،٣٥،٣٧،٣٨،٤٣،٤٧، ٣١،٣٢، ٢٩، ١٢( بڕگە البران كە بریتى بوون لە بڕگەكانی )١٠(بڕگە )٥٤لە كۆی)

 (بڕگە.  ٤٤) بەبەم جۆرەش ژمارەی بڕگەكان بوون (بڕگە وەك خۆیان مانەوە ، ٣٩كرا ، هەروەها )( ٤٩،٥١،٥٢، ١١،٢٧)

 -:  Reliability :جێگيرى ٤-٢-٤-٣

ا بەهەمان جێگيری فۆڕم ڕادەی جێگيری نمرەکانی فۆرمی هەر تاکێکە لە ناو گروپێکی دیاریکراودا لە دووبارە تاقیکردنەوەییدا لە دوو ماوەی جیاوازد مەبەست لە         

 -(، توێژەر بۆ دیاریكردنی جێگيری پێوانەكەی چەند ڕێگەیەكی بەكارهێنا وەك:1996: 22فۆڕمی ڕاپرس ى ) عباس ، 

 -: Test – Retest method نەوە و دووبارە تاقيكردنەوەڕيگەى يەكەم :تاقيكرد

( بەكارهێنراوە، بەم شێوەیە ئامرازەكە جێبەجێكرا لەبەروارى  Test-Re-testبۆ دەرهێنانی جێگيرى شێوازی دووبارە جێبەجێكردنەوەی ئامرازەكە)       

ۆمەڵگەی توێژینەوەكە بوون، جیاوازی كات لە نێوان جێبەجێكردنی یەكەمی ( مامۆستا لەسنوورى ك٢٠(،بەسەر نموونەیەكدا كەپێكهاتبوو لە ) ٥/١/٢٠٢٢)

هەفتە( زیاتر  (، لەبەرئەوەی پێویستە ئەم ماوەیە لە) دوو( یان) س ێ٢٠/١/٢٠٢٢ئامرازەكەو دووبارە جێبەجێكردنەوەی بۆ جاری دووەم  دووهەفتە بوو لەبەروارى )

 (.  24: 1981ەوەاڵمەكانیان لەبيرنەچێت، هەروەها هەمان وەاڵم بدەنەوە لەجێبەجێكردنی دووەمدا. )الزوبعی، نەبێت، بۆئەوەی كەسە بەشدار بووەكانی هەندێك ل

( ی بەكارهێناوە لەبەر ئەوەی  Pearson Correlation Coefficientبۆ ژماردنی هاوكۆلكەی جێگير)معامل الپبات(ی ئامرازەكە، توێژەر ) هاوكێشەی پێرسۆن( )        

اردا، هاوكۆلكەی بەباڵوترین ئامراز لەم بوارەدا. بۆ دۆزینەوەی پەیوەندی لەنێوان تێكڕای نمرەكانی جێبەجێكردنی یەكەم و نمرەكانی جێبەجێكردنی دووەم ج دادەنرێت

گونجاو دادەنرێت ئەگەر بەراورد  ، ئەم ڕێژە بە باش و  ( ڕوونكراوەتەوە٧-٣ن ، هەروەك لەخشتەى )( بوو ٠.٩٧(بەم شێوەیە ) ٢٠٢١-٢٠٢٠جێگيرى بۆ ساڵى خوێندنى )

( و بەهاكەی لەنێوان  2بكرێت بە پێوەرە گشتییەكانی هەڵسەنگاندنی هاوكۆلكەی پەیوەندی، كە ئاماژەى كردووە بەوەی "ئەگەر هاوكۆلكەی پەیوەندی دوجا كرا ) ر

(, واتا ئامرازەكە بەزانستییانە دادەنرێت و دەتوانرێت بەكاربهێنرێت بۆ 194: 1977( بە زۆربەهێز دادەنرێت" ) البیاتی و زكریا،  0.75( بە بەهێز و زیاتر)0.50-0.75)

 كۆكردنەوەی داتا و زانیارییەكانی توێژینەوەكە.

 (٧-٣خشتەى)

 هاوكۆلكەی جێگيرى بۆ پێوانەى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو 

 جێگيرى ئامرازەكە بە پێى هاوكۆلكەى پێرسۆن 

 بەهاى بەڵگەدارى  هاوكۆڵكەى پێرسۆن  وەرى ێالدانى پ ناوەندى ژمێرەى  ساڵ

2020 
 12.94076 92.9 يەكەم جار

٠.975** 0.0001 
 12.23573 92.15 دوەم جار

 

 :Cronbach Alpha هاوكۆلكەى ئەلفاكرۆنباخ ڕيگەى دووەم :

لەڕێگەكانى دۆزينەوەى دەستنيشانكردنى گونجاندنى ناوەكى ، پاش جێبەجێكردنی توێژەر بۆ پێوانەى جێگيري برگەكان بەڕێگەى ئەلفاكرۆنباغ دۆزييەوە ، كەيەكێك     

 ( ، ئەمەش جێگيريەكى پەسەندە.٠.٩٤بريتى بوو ) ەكەنموونەی سەرەتایی دەركەوت، ڕێژەى جێگرەى پێوان مامۆستاى( 20پێوانەكە بەسەر)

 جێبەجێكردن ئامرازى توێژينەوەكە :

(،بەشێوەى دەستى وئەلكترونى ٥/٢/٢٠٢٢ی كۆتایی لەبەروارى )شێوهبه كهشكردنی راپرسهدابه ستا بههه كهراستى و جێگيری ئامرازه له ر دوای دڵنیابوونی توێژه         

(  وێژەيى ١٢كانی بابەتى مێژووی پۆلى)وهكانی تاقیكردنهپرسیارهك لهڵ كۆپیهگهند، كەم(،  لهك س ێ ئاست دانرا )زۆر ، مام ناوهیهر بڕگهبۆ  هه (بڕگه٤٤)پێكهاتبوو لهكه

م رجه، دواتر سه وهنهكان بدهاڵمی گشت بڕگهوردی و ڕوونی وه مامۆستایان كرد بهر داواى لهن توێژهالیهله وه( خراوەتەڕوو، دوای پێدانی ڕوونكردنه٦وەك پاشكۆى )

 (كۆتای پێهات.٤/٣/٢٠٢٢، جێبەجێكردنەكە لەبەرواری) وهدهتاڵكر  كانى بهو زانیاریهوهیان كۆكردهكهفۆرمی راپرسه

 خستنەڕوو و شیکردنەوەى زانیارییەکان و پێشنیارەکان: بەش ى چوارەم:

 : ئامانجی توێژینەوەكە١-٤

راڤەكراوە، بۆ ئەو مەبەستەش توێژەر  ئەم بەشە، خستنەڕوو و شیكردنەوەی ئەو ئەنجامانەیە كە توێژینەوەكە پێیگەیشتووە و لەبەر رۆشنایی ئامانجە دیاریكراوەكان

 :لە كاتی شیكردنەوەكەدا ئەم هەنگاوانەی پێڕەوكردووە، بەم شێوەیە

( بەپێى خشتەى تايبەتمەندى و ٢٠٢١-٢٠٢٠بۆساڵەكانى خوێندنى ) : ئامانجى يەكەم  :هەڵسەنگاندن و شيكردنەوەى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو ١-٤

 -: پۆلێنى بلۆم

 (خولى يەكەم٢٠٢١-٢٠٢٠(، خشتەى تايبەتمەندى و ئاستەكانى پۆلێنى بلۆم پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى )١-٤ەى ژمارە )خشت

 بوارى هەڵسەنگاندن
 خشتەى تايبەتمەندى

 ئاستە نزمەكانى بلۆم ئاستە بەرزەكانى بلۆم

 بەش ژمارە رێژە پرسيار بيرهاتنەوە تێگەيشتن جێبەجێكردن شيكردنەوە پێكهينان هەڵسەنگاندن
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 يەكەم  ٢٠ %١١ 12% ١٠٠
     

 دووەم  ٢٢ %١٢ %٤ ١٠٠
     

 سێيەم  ١٢ %٦ %٦ ١٠٠

     

 چوارەم  ٣٨ %٢٠ %٢٠ ١٠٠

     

 پێنجەم ١٢ %٦ %٨ ١٠٠

     

 شەشەم ١٦ %٩ %١٢ ١٠٠

     

 حەوتەم ١٨ %١٠ %١٦ ١٠٠

     

 هەشتەم ٥٠ %٢٦ %٢٢ ١٠٠

 

 
 كۆ ١٩٢ ١٠٠ ١٠٠     

 

( بەپێى خشتەى ٢٠٢١-٢٠٢٠(توێژەر هەستا بەشيكردنەوەى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى نيشتمانى بابەتى مێژوو بۆ پۆلى دوانزەى وێژەيى بۆ ساڵى خوێندنى  

(،  پاش خستنەڕووى سەرجەم ٢٠٢١-٢٠٢٠(پرسيارە بۆ ساڵى خوێندنى )50پێكهاتووە لە )تايبەتمەندى و پۆلێنى بلۆم بۆ ئامانجە معريفەكان ،كە نمونەى توێژينەوەكە 

%( ، و ئاستەكانى ١٠٠ى )پرسيارەكانى تاقيكردنەوە بابەتى مێژوو، بۆ بەرەدەم پسپۆر و شارەزاييان دەركەوت كەسەرجەم پرسيارەكان لە ئاستى بيرهاتنەوەدان بەڕێژە

%(  بووە ، ٠شيكردنەوە و پێكهێنان و هەڵسەنگاندن(ى لەخۆى نەگرتووە و فەراموش كراوەن ، واتە ئاستەكانى تر بەڕێژەى  )تى  وەك)تێگەيشتن و جێبەجێكردن و 

ى وێژەيى رەچاوى گشتگيرى و هەمجۆرى ئاستەكانى كردبێت، هەروەها سەبارەت ١٢.ئەمەش جێگەى ڕەخنە و تێڕامانێكى زۆرە، چونكە پێويستە پرسيارى قۆناغى گرنگى 

(،هەروەك ١٢،٤،٦،٢٠،٨،١٢،١٦،٢٢خشتەى تايبەتمەندى ئەم جۆرە پرسيارانە رەچاوى خشتەى تايبەتمەندى نەكردوە، كەڕێژى پرسيارەكان بريتى بوو)بە

ێندكاران هەيە ، ( ڕوونكراوەتەوە، چونكە ناهاوسەنگى هەيە لەرێژەى هێنانەوەى پرسيار لەنێوان بەشەكاندا ، ئەمەش كاريگەرى نێگەتيڤى لەسەر خو ١-٤لەخشتەى )

و بەشانە کۆشش ى چونكە بڕیکی بەرچاو لە پرسیارەکان لە یەک بەش یان دوو بەش یان س ێ بەش  سەرچاوەیان گرتووە ، بەگریمانی ئەوەی ئەگەر خوێندکار باش لە

گەری لە ئاستى بەدەستهاتووی تەواوی بابەتەکەش نەکردبێ ئەوا دەرفەتی وەاڵمدانەوەی لەبەردەم بەرتەسک دەبێتەوە و بڕێکی زۆری نمرەش ى لەدەست دەردەچێت کاری

 دەبێت.

، بەپێى  ( وێژەيى لەڕوانگەى مامۆستايانى بابەتەكەوە١٢بۆ پولى ) هەڵسەنگاندنى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو : ئامانجی دووەمى توێژينەوەكە : ) ٢-٤

 -گۆڕاوى ڕەگەز )نێر و مێ(:

دنەوە وێژەر ناوەندی ژمێرەی و الدانی پێوەری بۆ نمرەکانی ڕەگەزى نێر و مێ الى مامۆستایانی بابەتی مێژوو لەسەر پێوەری پرسیارەکانی تاقیکر بۆ زانینى ئەم جیاوازییە ت      

وت نرخی بەهای بەڵگەداری  ( ، دەرکەspss( بۆ دوو نموونەى سەربەخۆ بەپشت بەستن بەبەرنامەی ئاماری )t-Testدەرهێنا،و پاشان بە بەکارهێنانی تاقیکردنەوەی تائی )

 ( خراوەتە ڕوو.٢-٤( وەکو لەخشتەی ژمارە)0.05( ، لەسەر ئاستى بەڵگەداری )١٢٩( و بەنمرەى ئازاد )0.476)

انى تاقيكردنەوە )دوو نمونە( بۆ نمرەكانى مامۆستايانى بابەتەكە)نمونەى توێژينەوەكە( لەسەر پێوەرى پرسيارەك  (t.Test(، ئەنجامى تاقيكردنەوەى تائى )٢-٤خشتەى)

 بەپێى گۆڕاوى ڕەگەز )نێر و مێ(.

ساڵى 

2020 

t- test 

 الدانى پێوەرى  ناوەندە ژمێرەيى دوبارە رەگەز
نمرەى 

 ئازاد
 (٠.٠٥ئاستى بەڵگەدارى) بەهاى بەڵگەدارى 

 

 نێر

 

66 

 

89.10606 

 

10.96586 
١٢٩  

0.476 
 بەڵگەدار نيە

  12.24582 92.29231 65 مێ

 

( دایە، لەبەرئەوەی ٠،  ٠٥( و لە ئاستى بەڵگەداری )١٢٩( و نمرەى ئازاد يەكسانە بە)0.476( دا دەردەکەوێت ، بەهای بەڵگەدارى )٢-٤وەک لە خشتەی ژمارە )    

لەنێوان ناوەندی ژمێرەیی نمرەکانی ( ئەژمارکراو گەورەترە لە ئاستى بەڵگەدارى، بەم جۆرەش دەردەکەوێت کە جیاوازی بەڵگەداری نيە 0.476بەهای بەڵگەدارى )

لە هۆکارەکەی ئەم ئەنجامەش  ڕەگەزى نێر و مێ الى مامۆستایانی بابەتی مێژوو لەسەر پێوەری پرسیارەکانی تاقیکردنەوە بە پێى گۆڕاوی ڕەگەز ، توێژەر پێى وایە بەشێک

ومێ الى مامۆستایانی بابەتی مێژوو. کەواتە ڕەگەزى تاکەکانی نمونەی توێژینەوەکە هیچ دەگەڕێتەوە بۆ نزيكى و هاواتای بيركردنەوە و تيروانينى هەردوو ڕەگەز  نێر 

 کاریگەری نیە لەسەر پێوەری پرسيارەكانى تاقيكردنەوە.

بەپێى گۆڕاوى  بابەتەكەوە( وێژەيى لەڕوانگەى مامۆستايانى ١٢بۆ پۆلى ) )هەڵسەنگاندنى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو :ئامانجى سێەمى توێژينەوەكە: ٣-٤

 بەكالۆريۆس(. –بڕوانامەى )دبلۆم 
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بەكالۆريۆس( الى مامۆستایانی بابەتەكە لەسەر پێوەری پرسيارەكانى  –بۆ زانینى ئەم جیاوازییە توێژەر ناوەندی ژمێرەی و الدانی پێوەری بۆ نمرەکانی بڕوانامەى )دبلۆم    

( ، دەرکەوت نرخی SPSSت بەستن بەبەرنامەی ئاماری )( بۆ دوو نموونەى سەربەخۆ بەپشT-testتاقيكردنەوە دەرهێنا، و پاشان بە بەکارهێنانی تاقیکردنەوەی تائی )

 ( خراوەتەڕوو.٣-٤( وەکو لەخشتەی ژمارە)0.05(، لەسەر ئاستى بەڵگەداری )١٢٩( بەنمرەى ئازاد )0.26بەهای بەڵگەدارى )

توێژينەوەكە( لەسەر پێوەرى پرسيارەكانى تاقيكردنەوە )دوو نمونە( بۆ نمرەكانى مامۆستايانى بابەتەكە)نمونەى  (T-test(، ئەنجامى تاقيكردنەوەى تائى )٣-٤خشتەى)

 بەكالۆريۆس(. –بەپێى گۆڕاوى بڕوانامەى )دبلۆم 

T- test 

ساڵى 

2020 

 الدانى پێوەرى  ناوەندە ژمێرەيى دوبارە بڕوانامە
نمرەى 

 ئازاد
 (٠.٠٥ئاستى بەڵگەدارى) sig بەهاى بەڵگەدارى 

 13.10595 88.45238 42 دبلۆم

١٢٩ 

 

0.26 

 

 

 بەڵگەدار نيە

 
 10.86856 91.74157 89 بەكالۆريۆس

 

( دایە . لەبەرئەوەی بەهای ٠،  ٠٥( و لە ئاستى بەڵگەداری )١٢٩( و نمرەى ئازاد يەكسانە بە)0.26( دا دەردەکەوێت ، بەهای بەڵگەدارى )٣-٤وەک لە خشتەی ژمارە )

بەڵگەدارى،بەم جۆرەش دەردەکەوێت کە جیاوازی بەڵگەداری نيە لەنێوان ناوەندی ژمێرەیی نمرەکانی ڕەگەزى نێر و ( ئەژمارکراو گەورەترە لە ئاستى 0.26بەڵگەدارى )

بەكالۆريۆس( ، بە ڕای توێژەر هۆکاری ئەم ئەنجاماس  –مێ الى مامۆستایانی بابەتی مێژوو لەسەر پێوەری پرسیارەکانی تاقیکردنەوە بە پێى گۆڕاوی بڕوانامەى )دبلۆم 

تاقيكردنەوەى بابەتى رێتەوە بۆ ئەوەی کە مامۆستایان خاوەنی بڕوانامەی دبلۆم بن یاخود بەکالۆریۆس جیاوازی نییە لە نێوانیان لە تێبینیکردنی پرسيارەكانى دەگە

هیچ کاریگەری نیە لەسەر پێوەری  مێژوو ،ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەزمون و شارەزايى مامۆستایان لەپیشەکەیان، کەواتە بڕوانامەى تاکەکانی نمونەی توێژینەوەکە

 پرسيارەكانى تاقيكردنەوە.

، بەپێى  ( وێژەيى لەڕوانگەى مامۆستايانى بابەتەكەوە١٢بۆ پۆلى ) هەڵسەنگاندنى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتى مێژوو : ئامانجی پێنجەمى توێژینەوەكە: )٤-٤

 -سااڵنى خزمەت:گۆڕاوى 

ستایانی بابەتی مێژوو بەپێى گۆڕاوەی سااڵنی خزمەت لەسەر پێوەری پرسیارەکانی تاقیکردنەوە.  توێژەر شیکاری جیاوازی یەک ئاراستە بۆ زانینى جیاوازی نمرەکانی مامۆ 

 ( خراوەتەڕوو٤-٤( کەئەنجامەکەی لەخشتەی ژمارە )spss(بەکارهێنا. بەپست بەستن بە بەرنامەی ئاماری )one way   Anova) )تحلیل التباین االحادی(

 بۆ نمرەكانى مامۆستايانى بابەتەكە لەسەر پێوەرى پرسيارەكانى تاقيكردنەوە بەپێى گۆڕاوى سااڵنى خزمەت. (ANOVA)(، ئەنجامى شيكارى يەك ئاراستە ٤-٤شتەى)خ

ANOVA 

  

بەهاى  F دوجاى ناوەند نمرەى ئازاد كۆىى دوجاكان

 بەڵگەدارى 

ئاستى 

 (٠.٠٥بەڵگەدارى)

 2020ساڵى 

 57.31 4.00 229.22 گروپەكانلە نێوان 

 139.02 126.00 17516.94 لە ناو گروپەكان بەڵگەدار نيە 0.800 0.41

  130.00 17746.17 گشتى

 

( دایە . ٠،  ٠٥) ( و لە ئاستى بەڵگەداری ١٢٦( ، و بەنمرەى ئازاد )0.800( و بەهای بەڵگەدارى )f() 0.41( دا دەردەکەوێت ، بەهاى )٤-٤وەک لە خشتەی ژمارە )    

( ئەژمارکراو گەورەترە لە ئاستى بەڵگەدارى، بەم جۆرەش دەردەکەوێت کە جیاوازی بەڵگەداری نيە لەنێوان ناوەندی ژمێرەیی 0.800لەبەرئەوەی بەهای بەڵگەدارى )

کەواتە سااڵنى خزمەتى تاکەکانی  .گۆڕاوی سااڵنی خزمەتبەپێى نمرەکانی سااڵنى خزمەت الى مامۆستایانی بابەتی مێژوو لەسەر پێوەری پرسیارەکانی تاقیکردنەوە 

ەی کە تاکەکانی سامپڵی نموونەی توێژێنەوەکە هیچ  کاریگەری نەبووە لەسەر پرسیارەکانی تاقیکردنەوە، بەڕای توێژەر هۆکاری نەبوونی جیاوازی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو 

نەکردووە لە تێڕوانینەکانیان دەربارەى پرسيارەكانى تاقيكردنەوە ، هەروەها دەگەرێتەوە بۆ  توێژینەوە سااڵنی خزمەتی پیشەییان هەرچەند بێت جیاوازی دروست

و ئەمەش دەبێتە هۆى  بەدواداچوون و گەڕان بەدواى پرسيارەكان و شيكردنەوەيان و بەراوردكردنيان بەپرسيارەكانى خۆيان كەڕۆژانە و مانگانە و وەرزى دايدەنێن

 .موون لەبوارەكەدا، لەبەر ئەم هۆکارانە جیاوازی سااڵنی خزمەت نەبۆتە هۆی دروستکردنی جیاوازی لەسەر پرسيارەكانى تاقيكردنەوەپەيداكردنى شارەزايى و ئەز 

 دەرئەنجامەكانى توێژينەوەكە:

ە و هەڵسەنگاندن كەمە،  پسپۆری وردی ئەو كەسەی رادەسپێردرێت بە دانانی پرسيارەكانى تاقیكردنەوە گشتیەكانی بابەتی مێژوو زانیاری لەسەر بابەتی پێوان -١

 .بوارەكە نين

(پرسيار بوو،  لەئاستى بيرهاتنەوەدا بوو، و ئاستەكانى ترى وەك )تێگەيشتن ٥٠( كە )٢٠٢١-٢٠٢٠دەركەوت سەرجەم  پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى ساڵى خوێندنى ) -٢

 .و شيكردنەوە و جێەجێكردن و پێكهێنان و هەلسەنگاندن( لەخۆنەگرتبووە
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-٢٠٢٠خوێندنى ) دەركەوت بەشێوەيەكى گشتى  ناهەوسەنگێكى زۆر هەيە لەڕێژەى هێنانەوەى پرسيارەكان لەنێوان بەشەكاندا بەپێى خشتەى تايبەتمەندى بۆ ساڵى -٣

٢٠٢١ .) 

 ڕەگەز.( لەڕوانگەى مامۆستايانى بابەتەكە بەپێى گۆراوى ٢٠٢١-٢٠٢٠هيچ جياوازييەكى ئامارى نيە بۆ ساڵى خوێندنى  ) -٤

 بەكالۆريۆس(-(لەڕوانگەى مامۆستايانى بابەتەكە بەپێى گۆراوى بڕوانامەى )دبلۆم٢٠٢١-٢٠٢٠هيچ جياوازييەكى ئامارى نيە بۆ ساڵى ) -٥

 ( لەڕوانگەى مامۆستايانى بابەتەكە بەپێى گۆراوى سااڵنى خزمەت.٢٠٢١-٢٠٢٠هيچ جياوازييەكى ئامارى نيە بۆ ساڵى خوێندنى  ) -٦

 -:توێژینەوەی دیكە پێشنیار بۆ 

(ى بنەڕەتى سەبارەت بەڕەچاوكردنى ئامانجە پەروەردييەكان )پۆلێنى بلۆم( و لەڕوانگەى ٩ئەنجامدانى توێژينەوەى هاوشێوەى ئەم توێژينەوەىە لەپۆلى ) -1

 مامۆستايانى بابەتەكە لەپرسيارەكانى تاقيكردنەوەى كۆتايى ساڵ لەوانەى) بابەتە كۆمەاڵيەتيەكان(.

رونتری ئاستى   جامدانی توێژینەوەیەكی هاوشێوە بەاڵم لەسەر ئاستى سەرجەم پارێزگاكانی هەرێمى كوردستان، بەمەبەستى هەڵسەنگاندن و دەرخستنى وێنەیەكیئەن -٢

 بەهێزى و الوازى پرسيارەكانى تاقيكردنەوەى بابەتی مێژوو.

افيا( ئەنجامدانەوەى توێژينەوەى هاوشێوە سەبارەت بەبابەتەكانى ديكە -٣   ٠وەك)جوگر

%( ٥٠%( بۆ بابەتی و )٥٠پێداچونەوە بکرێت بۆ پرسیاری بابەتی کە ئیستا بووە بەشێوازێکی نوێی پرسیاردانان، بەتێکەڵکردنی پرسیاری وتاری لەگەڵیدا بەرێژەی ) -٤

 .بۆپرسیاری وتاری 

 بابەتی مێژوو.هەڵسەنگاندن بۆئەم تویژینەوەیە بکرێت لەڕوانگەی سەرپەرشتیارانی پسپۆرانی  -٥

 -ليستى سەرچاوەكان: سەرچاوەكان بەزمانى كوردى:

 (: ميتۆد و لێكۆلێنەوەى هەنگاوەكانى نووسينى لێكۆلێنەوەيەكى مێژوويى،چاپى يەكەم، چاپخانەى تاران ،سلێمانى .   ٢٠٢٠ئەحمەد ،سامان حوسێن،)-١

ياى پەوەردەيى ،وەگێرانى :ئارام ئەمين شوانى، چاپى يەكەم،چاپخانەى (: بنەما سەرەكيەكانى سايكۆلۆژ ٢٠١٥ئەلزەغول ،عيماد عەبدولڕەحيم)-٢

 رۆژهەاڵت،سلێمانى

 (: بنەماکانى وانەوتنەوەى سەرکەوتوو ، وەگێرانى: هێمن منسور،  چاپى یەکەم ،چاپخانەى گەنج ، سلێمانى .٢٠١٣حەسەن ، عبدەللا )-٢

 چاپی یەكەم  ، چاپ و پەخش ى نارین ، هەولێر .(: دەروازەیەك بۆ وانەوتنەوە ، ٢٠١٤رسول ابراهیم رسول)-٣

 ( چۆن نمرەى بااڵ بە دەست بهێنم ، چاپى  يەكەم، چەمچەماڵ .٢٠١٣ڕەحمان ، ڕزگار قادر )-٤

 (: مامۆستای كارامە و وانە ووتنەوەی سەركەوتوو ، چاپی یەكەم ، چاپخانەی شڤان ، سلێمانی .٢٠١٤سیوەیلی ، ئیدریس )-٥

 (:دەرونزانى گشتى ،چاپى يەكەم،چاپخانەى ياد،سلێمانى. ٢٠١٧ف)سەعيد،پێشرەو خەڵە-٦

(: س ى و س ێ ڕێگە بۆ وتنەوەی وانەكەت بەسەركەوتوویی ،وەرگێرانی : سەریاس ئەمين ،چاپی یەكەم ،  ، چاپخانەی چوار چرا، ٢٠١٥عبدالكریم ،راشد بن حسين )-٧

 سلێمانی.

 .و _زانستى مێژوو،چاپى يەكەم،چاپخانەى گەنج،سلێمانى(: دەربارى فەلسەفەى مێژو ٢٠٠٩عەبدولكريم،سەالم)-٨

 (:بنەما گشتيەكانى وانەووتنەوە،چاپى يەكەم ،چاپخانەى نارين،هەولێر.٢٠١٤عەزيز،كەريم ئەحمد)-٩

 (: پێوانەو هەڵسەنگاندنى پەروەردەى و زیرەکى ، چاپى یەکەم ، چاپخانەى چوارچرا ، سلێمانى.٢٠١٦قادر ، ڕەمەزان حمەدەمين) -١٠

 سەرچاوەكان بەزمانى عربى:

 (: موسوعة التدريس،ج الخامس، دارامليسرة  للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان.2006ابراهيم، مجدي عزيز )-١

 ، بيروت.9(: مقدمة ابن خلدون، تحقيق علي عبدالواحد وافي، دار الكتب العلمية، ط2006ابن خلدون )-٢

 ، االردن .1التربوية املعاصرة ، دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر و التوزيع ،ط (: املناهج 2000ابو حويج ، مروان) -٣

 (. قياس وتقويم تعلم الطلبة ، دار الفرقان للنشر ، عمان . 2002أبوسل ، محمد عبدالكريم )-٤

 ، عمان.1تربية، مطبعة جمعية عمال املطابع التعاونية، ط(: مبادىء القياس النفس ى و التقويم التربوى للطالب الجامعي، كلية ال1979ابولبدة، سعد )-٥

 ، بغداد.1(: االحصاء الوصفي و االستداللي، جامعة املستنصرية، ط1977البياتي، عبدالجبار توفيق و زكريا زكي اثناسيوس )-٦

 (: االحصاء الوصفي في العلوم التربوية، دار املسيرة للنشر، عمان.2007الجادري، عدنان حسين )-٧

  ( . املنهج القويم في مهنة التعليم ، دار وائل ، عمان .2002الجاغوب ، محمد عبدالرحمن )-٨

 (: املدخل الى التربية والتعليم ، طبعة العربية الثانية ، عمان ، االردن.2002الرشدان عبداللة ، و نعيم جعنني )-٩

افيا_تربية وطنية وتنشئة مدنية، لوبنان.طرائق تدريس وأساليب تقيم مواد اال (: ٢٠١٠بدر وسهام واخرون)-١0  جتماعيات)تاريخ _جغر

ر َوالتربية العملّية امليدانّية، ترجمة محمد رضا البغدادي، َوهيام محمد رضا البغدادي، ط 2005براون، جورج)-١1
ّ
، دار الفكر العربي للطباعة 2(: التدريس املصغ

 َوالنشر

 ، عمان.1تربوية، املفهوم، العناصر، االسس، انواعها، التطوير. جدارا للكتاب العاملي، ط(: املناهج ال2006) بطاينة، رزاق فايز-١2

 .القاهرة مصر، املفتي، امين محمد ترجمة والتكويني، التجميعي الطالب (: تقييم 1983واخرون) بنيامين :بلوم-١3
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  .الشروق دار :جدة عودة، وصادق الخوالدة محمد:  ترجمة ،1 ج ،) املعرفي املجال (التربوية األهداف تصنيف نظام (:1985وآخرون) بنجامين بلوم،-١4

 (: مناهج في التربية وعلم النفس، دار النهضة العربية، القاهرة.1973جابر, جابر عبدالحميد واحمد خيري كاضم )-15

 ،عمان.2دارالفكر ناشرون و موزعون، ط(: طرق التدريس العامة، تخطيطها و تطبيقهاتها التربوية، 2005جابر، وليد احمد )-16

 (: فن تدريس املنهاج في املرحلة االبتدائية ،ترجمة ،خالد العامرى ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ، القاهيرة.٢٠٠٧دريك بل، جان جونتسن مارك شاند )-17

 ، عمان. 2التوزيع، ط (: التربية العلمية و تدريس العلوم، دار املسيرة للنشر و 2007علي، محمد السيد )--18

 

 

 

 كوردى: مە بەزمانى ماستەرنا

(: ڕێژەى رەچاوكردنى ئامانجە پەروەردەييە هزرييەكان بەپێى پۆلێنى بلۆم لەپرسيارەكانى تاقيكردنەوەكانى كۆتايى ساڵ لەبابەتى مێژووى ٢٠١٣محمد ، كاوە على  ) -١

 ۆى كۆيە.پۆلى شەشەمى ئامادەيى. كۆلێژەى پەروەردە، بەش ى باخچە،زانك

 ماستەرنامە بەزمانى عربى: 

(:تقويم اسئلة االختبارات النهائية ملواد الدراسات االجتماعية للصف العاشر في ضوء مستويات بلوم املعرفية وقواعد 2020البادي ، بدر بن حمد بن حميد )-١

 بماليزيا. العاملية اإلسالمية بالجامعة التربية كلية صياغة اسئلة االختيار من متعدد،

افية للصف السادس االبتدائي على وفق تصنيف بلوم،2012جاسم ، زينة حسن توفيق )-٢  االساسية التربية كلية (: تقويم األسئلة أالمتحانية الوزارية ملادة الجغر

 ديالى جامعة /

 معهد املتوسط والسادس العلمي من وجهة نظر املدرسين واملدرسات،(:تقويم أسئلة ااملتحانات الوزارية ملادة األحياء للصفين الثالث ٢٠١٠خليل  ،يوسف احمد )-٣

 بعقوبة،ديالى. – املعلمين إعداد

 -:امللخص

 تقويم أسئلة اختبار مادة التاريخ للصف الثاني عشر األدبي على ضوء تصنيف بلوم ومن منظور معلمي املادة

افقة مع التغييرات والتطورات ومستوى الطالب ، وأنهم يحققون أهداف التعليمية ، يجب وضعهم ت       حت عملية التقييم للتأكد من أن أسئلتنا مناسبة ، وأنها متو

التطوير ، فهذا يعني خطوة نحو لتحديد نقاط القوة والضعف لدیهم أيًضا، و فيما يتعلق بتحديد نقاط الضعف بغرض التصحيح ، وكذلك النقاط األقوى لغرض 

 تصحيح هذه األسئلة وتطويرها ومالءمتها

عليم ،و جهودها لرفع مستوى تبرز أهمية هذا البحث أنه حتى اآلن لم يتم إجراء مثل هذه التقييمات في إقليم كوردستان في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التربية والت 

 .دمة والحديثة، واالحتياجات والتطورات الجديدة في هذا املجالالعلم والجيل العلمي بنفس األهداف املتق

ا للجدول الخاص وتصنيف بلوم، 2021-2020والغرض من هذه الدراسة هو تقييم وشرح أسئلة منهج مادة التاريخ للصف الثاني عشر للعام الدراس ي )       
ً
( وفق

بًيا من منظور املعلمين غير موضوعي ، بناًء على تغيير الجنس )ذكور وإناث( وسنوات من التجارب وشهادة فرًعا أد 12وأيًضا لتقييم استبيان مسح موضوع التاريخ لـ  

لالستبيان للعام  ، ولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحث أسلوب الوصفي ، وأداة البحث لإلجابة على األسئلة املبنية على  مستوى تصنيف بلوم وإعداد مقياس

 على  تضمن البحث في استبانة 44( احتوى على )2021-2020الدراس ي )
ً
( فقرة بعد التأكد من صحة وموثوقية العناصر املطبقة على مثال الدراسة والتي تضمنت مثاال

 ع.spss( مدرس تاريخ بمحافظة السليمانية ، واستخدام الباحث برامج )131( سؤاال ، كما كان املشاركون )50االختبار )
ً
االستياء من النتائج وبعض  ( للبيانات ، وأخيرا

  االقتراحات في ضوء البحث.

 .تقويم ، اسلئة االمتحانية، تاريخ، تصنيف بلوم، مدرسين مادة :مفتاح كلمة

 

Abstract:- 

Evaluating the questions of the history subject test for the twelfth grade of literary because of the light of the bloom taxonomy 

and from the perspective of the subject's teachers 

     To make sure that our questions are appropriate, that they are compatible with changes, developments, and the level of 

students, and that they achieve our educational goals, they should be put under the evaluation process to determine their strong 

and weak points, as well as to identify weak points for the purpose of correct, as well as points that are stronger to develop, it 

means a step towards correcting, development, and appropriateness of these questions. 

    The importance of this research provides that so far such assessments have not been carried out in the Kurdistan Region at 

a time when the Ministry of Education is continuing its efforts to raise the level of science and scientific generation with the 

same goals as the developed and modern needs and new developments in this field. 

    The purpose of this study is to evaluate and explain the questions of the 12th-grade history subject syllabus for the study 

year (2020-2021) according to the special table and the bloom taxonomy, Also, to evaluate the questionnaire of history's 

subject scanning for 12 literary branches from the perspective of teachers is subjective, based on gender change (male and 
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female) and years of experiences and expertise, To achieve these goals, the researcher used a method of description, and the 

research tool is to answer questions based on the level of bloom taxonomy and prepare a scale for the questionnaire for the 

school year (2020-2021) it was contained (44) items after being sure of the validity and reliability of the items applied to the 

study's example, which included an example of the research in the testing questionnaire that included 50 questions, also the 

participants were (131) history teacher in Suleimani province, the researcher used (spss) programs for data, as well as finally 

presenting results and some suggestions under the light of the research 

 Key Words: Evaluation, Test Questions, History, bloom taxonomy , Subject Teachers  
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