
 

 
 وزارة التربية والتعليم العالي

 

  
  المركز التربوي للبحوث واإلنماء المديرية العامة للتربية

 
 

 التقریر العام النھائي
 بنتیجة ورش العمل الوطنیة الموسعة التي نفذت 

 حول االمتحانات الرسمیة "مضمون، آلیات ونتائج"
 ٦/۳/۲۰۱۰و  ۱٦/۱۲/۲۰۰۹ن ــبی

 
 
 المقدمـــة. 

الســیدة بهیــة ي حینــه ـى المبــادرة التــي أطلقتهــا معــالي وزیــرة التربیــة والتعلــیم العــالي فـــنــاًء علــب
والتي بموجبها  ٢٠٠٩ید انتهاء االمتحانات الرسمیة للدورة األولى قبل نهایة تموز عَ بُ الحریري 
 لتنفیــذ ورش عمــل وطنیــة موســعة حــول اإلعــداد واإلنمــاءالمركــز التربــوي للبحــوث  إلــىطلبــت 

 شؤون وشجون االمتحانات الرسمیة في لبنان.
وبناًء على االجتماعات التي تمت بین المدیر العام للتربیة األستاذ فادي یـرق ورئیسـة المركـز 

واللجنـة المكلفـة اإلعـداد لـورش العمـل ومتابعـة  ،التربوي للبحوث واإلنماء الـدكتورة لیلـى ملیحـه
 تنفیذها. 

 
القـــرارات وال ســـیما فـــي المركـــز عـــن مجلـــس األخصـــائیین  وبنـــاًء علـــى القـــرارات التـــي صـــدرت

التي اتخذت لوضع برنامج تنفیذ ورش عمل متصلة بوضعیة االمتحانات  باإلجراءاتالمتعلقة 
 .الرسمیة موضع التنفیذ

 
برعایــة معــالي الــوزیرة  ١٦/٩/٢٠٠٩وانطالقــًا مــن حفــل إطــالق برنــامج الــورش الــذي تــَم فــي 

وبمشــاركة جمیــع المعنیــین بشــؤون االمتحانــات الرســمیة فـــي نــه فــي حیالحریــري بهیــة الســیدة 
 لكل من: تخلل االحتفال كلمات ومداخالتحیث  القطاعین العام والخاص

 ١ 



 السیدة عایدة الخطیب. الرسمي يمكتب المعلمین في التعلیم األساسرئیسة  •
 السید نعمه محفوض. المعلمین في المدارس الخاصةنقیب  •
 .السید حنا غریب نوي الرسميالیم الثرابطة أساتذة التعرئیس  •
 .األب مروان تابت اتحاد المؤسسات التربویة الخاصة في لبنانمنسق عام  •
 .الدكتورة ندى منیمنه التربوي اإلنماءمدیرة مشروع  •
 .األستاذ شكیب الدویك المفتش العام التربوي •
 .فادي یرق ذاألستا المدیر العام للتربیة •
 .الدكتورة لیلى ملیحه وث واإلنماءرئیسة المركز التربوي للبح •
 . السیدة بهیة الحریري التربیة والتعلیم العالي ةمعالي وزیر  •

أعـداد المرشـحین وتطـور نسـب النجـاح  إحصـاءات ومعلومـات تناولـت تطـورعـرض  باإلضافة إلى
 .٢٠٠٩و  ٢٠٠٤عن الفترة الواقعة بین العام  تفصیلیةفي االمتحانات الرسمیة مع رسوم بیانیة 

 
مـن جهـة والهیئـة  واإلنمـاءوتنفیذًا لعقد االتفاق التعاوني الذي وقع بین المركز التربوي للبحـوث 

والـــذي اقتـــرن بمصـــادقة معـــالي وزیـــر التربیـــة والتعلـــیم  ،ثانیـــة الوطنیـــة للمدرســـة الرســـمیة مـــن جهـــةٍ 
 . ٣/١٢/٢٠٠٩العالي الدكتور حسن منیمنه بتاریخ 

 
والمدیریـة العامـة للتربیـة علـى مختلـف الصـعد التربوي المركز القائمة بین وانطالقًا من الشراكة 

ذتها اللجـان اإلجراءات التحضیریة التـي نفّـتّم اتخاذ  وال سیما على صعید االمتحانات الرسمیة.
 المختصة وال سیما على صعید ما یلي:

العامـة أساتذة ومنسقي المواد في امتحانـات الشـهادة الثانویـة  إلىبناء االستمارات الموجهة  .أ 
    والشهادة المتوسطة.

واإلحصــــائیة واآلراء  بیانیــــةوتحلیلهــــا واســــتخالص المؤشــــرات الوتألیلهــــا جمــــع المعلومــــات  .ب 
 التالیة: العناوینوالمالحظات منها. والتي تناولت 

 .والعالقة مع االمتحانات الرسمیة توصیف المسابقات رسمیاً  -١
 میة وعالقتها بالمناهج التعلیمیة.األسئلة المطروحة في االمتحانات الرسونوعیة شكل  -٢
 .في مختلف الفروع تطبیق المناهج في كل مادةو األسئلة  مواءمة -٣
 .والمعوقات والثغرات التصحیحفي أعمال المشاركة وضع الباریم و التصحیح لجهة  -٤
 و تثقیل المادة ومدى عالقة نسب النجاح بمستویات التالمذة.النتائج  -٥

ري ونـــواب مقـــرري اللجـــان الفاحصـــة فـــي االمتحانــــات اســـتطالع آراء مقـــر  إلـــى باإلضـــافة
 الرسمیة وكذلك آراء ومالحظات المفتشین التربویین المعنیین بالموضوع. 

 ٢ 



والمسـلمة الــى اســتمارة  ١٢٠٠الــ عــددها  البـالغوبنتیجـة المعلومـات التــي تضـمنتها االســتمارات 
تــّم اســتنتاج مؤشــرات  ،فــي القطــاعین العــام والخــاص المعنیــةمــن المؤسســات التربویــة  المركــز

على األسئلة المشار  والمعنیین بشؤون االمتحاناتإجابات األساتذة والمنسقین من وٕاحصاءات 
للمناقشــات التـــي مــادة مرجعیــة جوهریــة هــذه اإلجابــات بعــد تحلیلهــا  لتشــكَّ حیــث إلیهــا أعــاله 
 ٦/٣/٢٠١٠و  ١٦/١٢/٢٠٠٩ذت خـــالل الفتـــرة الواقعـــة بـــین فـــالتـــي نُ ورش العمـــل دارت فـــي 

ألعمـــــال (اورش عامـــــة  ٣و  األكادیمیـــــةمـــــواد ورشـــــة لل ٢٣منهـــــا  :ورشـــــة ٢٦والبـــــالغ عـــــددها 
  .)اللوجستیة، والتصحیح وبنك األسئلة

 
 :المعطیات والمؤشرات العامة 

تحلیلهـا كانـت  مَّ ت من االستمارات المذكورة وتَ صَ خلِ التي استُ العامة أهم المعطیات والمؤشرات 
 على الشكل التالي:

 نسبة للمرحلة الثانویة:بال 
 على الشكل التالي:بشكٍل عام جاءت اإلجابات 

% من األساتذة أو المنسقین یؤكدون اطالعهم المسبق على توصیف  ٩٦إن نسبة  −
  المسابقات لالمتحانات الرسمیة.

% منهم  ٢٥% منهم اعتبروا أن التوصیف الرسمي كاٍف في حین أن  ٧٣إن نسبة  −
 اعتبروه غیر كاٍف.

و  یةـالمدرسمسابقات االمتحانات  همبهذا التوصیف عند وضع% یتقیدون  ٨٧سبة إن ن −
  % منهم فقط ال یتقیدون. ١٣

  .بشكٍل دائم على أسئلة االمتحانات الرسمیة% یطلعون  ٩٧إن  −
میة ـأسئلة االمتحانات الرس ال یوجد غموض في صیاغة هأن یرون%  ٦٩.٨٤إن نسبة  −

 في صوغ األسئلة.ا میرون غموضًا %  ٣٠.١٦ بینما 
 ميـارج المنهج الرسـن خـأن أسئلة االمتحانات الرسمیة أتت م یرونال %  ٩١إن نسبة  −

 % فقط یعتبرون أنها جاءت من خارج المنهاج. ٩في حین أن نسبة 
ي ـ(سلبًا أم إیجابًا) فأثرت قد میة ـأسئلة االمتحانات الرسیعتبرون أن %  ٥١إن نسبة  −

 منهم یعتبرون أنها لم تؤثر .%  ٤٩المادة وتطبیق مناهج 
%  ١٨ اـبینم) Barèmeوضع أسس التصحیح ( اتـجلس% یحضرون  ٨٢بة ـإن نس −

 .جلساتهذه الال یحضرون 
في حین أن  في أعمال التصحیح في االمتحانات الرسمیةال یشاركون  % ٥٧ إن نسبة −

   فقط یشاركون. % ٤٣

 ٣ 



في  microbarème الـ  عتمدونی في أعمال التصحیحمن المشاركین  %٩٤ إن نسبة −
     .االمتحانات المدرسیة

%  ٥١ح وـة التصحیـي عملیـغرات فـبعض الث اكـدون أن هنـیج%  ٤٩بة ـإن نس −
  یعتبرون أنه ال وجود لثغرات في عملیة التصحیح.

أن نسب النجاح في االمتحانات الرسمیة تعبر فعلیًا عن  ونعتبر % ی ٤٦ إن نسبة −
% ممن یشاركون  ٦٧ال یعتبرون ذلك في حین أن %  ٥٤و هم صفوفمستوى تالمذة 

 ٣٣ي مدارسهم و ـى زیادة نسب النجاح فـإل تؤديیعتبرون أن مشاركتهم ي التصحیح ـف
  ال یعتبرون ذلك.منهم % 

 بالنسبة للمرحلة المتوسطة: 
 .االمتحانات الرسمیة اتعلى توصیف مسابق لعون مسبقاً یطَّ من األساتذة  %٩٥إن نسبة  −
 من األساتذة یعتبرون أن التوصیف كاٍف.%  ٧٨ نسبة  إن −
مسابقات االمتحانات هم بهذا التوصیف عند وضع ونتقیدمنهم ی%  ٨٤إن نسبة  −

   .بشكٍل دائم على أسئلة االمتحانات الرسمیة ونطلعمنهم ی%  ٩٦و المدرسیة
 ن أنفي حیمیة ـصوغ أسئلة االمتحانات الرس غموضًا في ونر ال ی%  ٧٣إن نسبة  −

 .ما غموضاً في ذلك منهم یرون % ٢٧
 ميـالمنهج الرس داخلن ـأن أسئلة االمتحانات الرسمیة أتت میعتبرون %  ٨٩إن نسبة  −

 منهم یعتبرون أنها جاءت من خارج المنهاج.% ١١ بینما
ي تطبیق ـ(سلبًا أم إیجابًا) فأثرت میة ـأسئلة االمتحانات الرس % یرون أن ٥٦إن نسبة  −

 .تؤثرمنهم یرون أنها لم %  ٤٤ في حین أن   همـمناهج مادت
) Barèmeوضع أسس التصحیح ( اتجلس% من األساتذة یحضرون  ٦٦إن نسبة  −

  .في أعمال التصحیح في االمتحانات الرسمیة ونشاركمنهم ال ی % ٦٢في حین أن 
في  microbarème الـ  من المشاركین في أعمال التصحیح یعتمدون %  ٩٤إن نسبة  −

 .حانات المدرسیةاالمت
ال %  ٦٤في حین أن  بعض الثغرات في عملیة التصحیح% یجدون  ٣٦إن نسبة  −

  یجدون ثغرات في أعمال التصحیح.
ر نسب النجاح في االمتحانات الرسمیة تعبِّ یعتبرون أن  ة% من األساتذ ٥١إن نسبة  −

 منهم ال یعتبرون ذلك.%  ٤٩و وفهم فعلیًا عن مستوى تالمذة صف
في التصحیح تؤدي إلى زیادة نسب النجاح في  تهمأن مشارك ونعتبر % ی ٦٩إن نسبة  −

   منهم ال یعتبرون ذلك.%  ٣١مدارسهم و 

 ٤ 



 
 :التي تبینبیانیة الرسوم الو  حصائیةاإلجداول أهم ال 

 
  للثانویة العامةربعة األ تطور أعداد المرشحین في الفروع. 
 

 عامبشكٍل  تطور أعداد المرشحين في الشهادة الثانوية
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
 41574 41706 40364 38469 39468 41658 العدد

 
 

 انسانيات-تطور أعداد المرشحين في الشهادة الثانوية
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
 2797 3138 3662 3949 4423 5199 العدد

 
 

 ماعاجت-تطور أعداد المرشحين في الشهادة الثانوية
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
 19454 19703 18319 17743 17549 19296 العدد

 
 

 علوم عامة-تطور أعداد المرشحين في الشهادة الثانوية
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
 5212 5011 5097 4585 4670 4432 العدد

 
 

 وم الحياةعل-تطور أعداد المرشحين في الشهادة الثانوية
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
 14111 13854 13286 12192 12826 12731 العدد

 
 وهذا ما هو مبین في الرسوم البیانیة التالیة:

 
 
 
 
 

 ٥ 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٤من  تطور أعداد المرشحین في الشهادة الثانویة
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 تقریباً  ٢٠٠٤كما كان عام  ٢٠٠٩یتصاعد لیعود عام العدد ثم عاد  ٢٠٠٦یالحظ االنخفاض الحاد في عدد المرشحین عام 
 

 إنسانیات - تطور أعداد المرشحین في الشهادة الثانویة
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 یالحظ االنخفاض المتدرج والمستمر

 
 عامة علوم –تطور أعداد المرشحین في الشهادة الثانویة 
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 یالحظ التصاعد المتدرج والمستمر
 

 علوم الحیاة –انویة تطور أعداد المرشحین في الشهادة الث
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 ٢٠٠٩لغایة عام  ٢٠٠٦یالحظ التصاعد اعتبارًا من عام 

 
 وٕاقتصاد إجتماع - تطور أعداد المرشحین في الشهادة الثانویة
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و  ٢٠٠٨ فـيتقر تقریبًا ـحیث اس ٢٠٠٥ن ـارًا مـیالحظ التصاعد اعتب

٢٠٠٩ 
 
 

 ٦ 



 تطور أعداد المرشحین في الشهادة المتوسطة: 
   المرشحين في الشهادة المتوسطةتطور أعداد  

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
 58413 59679 59846 60445 60199 61304 العدد
 

 ٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٤من في الشهادة المتوسطة المرشحین وهذا الرسم البیاني یبین تطور أعداد 
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 ٢٠٠٩و  ٢٠٠٤یالحظ االنخفاض المتدرج والمستمر بین 

 

 العامة نجاح في الشهادة الثانویةتطور نسب ال: 
  

 انسانيات -نسب النجاح حسب السنوات في الشهادة الثانوية
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

 70.6 77.2 74.43 69.4 56.43 50.56 نسبة النجاح
 

 واقتصاد اجتماع -نسب النجاح حسب السنوات في الشهادة الثانوية
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

 61.4 70.5 66.09 70.81 60.56 62.45 نسبة النجاح
 

 علوم عامة -نسب النجاح حسب السنوات في الشهادة الثانوية
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

 74.7 81.3 79.94 79.02 80.93 62.67 نسبة النجاح
 

 ةعلوم الحيا -نسب النجاح حسب السنوات في الشهادة الثانوية
 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

 72.9 79.7 88.77 75.96 80.91 60.8 نسبة النجاح
 

 ٧ 



 :٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٤من العامة النجاح في شهادة الثانویة  نسبتطور  وهذه الرسوم البیانیة تبین
 
 

 إنسانیات –النجاح  نسب
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 النسب متقاربة وال تغیرات حادة

 وٕاقتصاد إجتماع - النجاح نسب
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 النسب متقاربة جداً 
 
 

 علوم عامة -النجاح  نسب

0

20

40

60

80

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

 ٢٠٠٧الى  ٢٠٠٥النسب متقاربة جدًا من 

 
 

 علوم الحیاة -النجاح  نسب
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 التغیرات طفیفة الى حدٍّ ما

 
 
 
 .تطور نسب النجاح في الشهادة المتوسطة 
 

 
 نسب النجاح حسب السنوات في الشهادة المتوسطة

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة
 64.8 66.3 67.06 66.04 76.28 67.45 نسبة النجاح

 ٨ 



 
 
 

 :٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٤من  المتوسطة في الشهادة النجاح نسبتطور ن یوهذا الرسم البیاني یب
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 ب مستقرة تقریباً سَ النِّ 

 
 
 
 
 
 اركة.ـــي المشــف 

 / ١٦٩٦/رشــة و  ٢٦ي بلــغ عــددها الـــ ـالتــالعامــة الــورش و شــارك فــي ورش العمــل األكادیمیــة 
(الملحـق مبینة أسماؤهم في باإلضافة إلى عدد من المفتشین التربویین أو مندوبًا أستاذًا أو منسقًا 

ـــــم ال(جهـــــاز اإلرشـــــاد والتوجیـــــه  المنـــــدوبین مـــــنواألســـــاتذة  )-١-رقـــــم   ومـــــن )-٢-ملحـــــق رق
 نمــــاءاالختصاصــــیین األكــــادیمیین ورؤســــاء األقســــام المعنیــــین فــــي المركــــز التربــــوي للبحــــوث واإل

 . )-٣-ملحق رقم ال(
 
 .آلیات تنفیذ ورش العمل للمواد األكادیمیة 
 

 في االفتتاح. •
المخصصة لمادة الفیزیاء لشهادة الثانویة العامة بدءًا من الورشة تّم افتتاح ورش العمل 

ضمن برنامج  ىباعتبار أنها الورشـة األولـ ١٦/١٢/٢٠٠٩في  ءصباح یوم األربعا

 ٩ 



تمتد خالل فترة تصل لغایة للمواد األكادیمیة ورشة عمل  ٢٣الورش الذي یتضمن 
٢٠/٢/٢٠١٠. 

وجمیع المعنیین  الحریريبهیة السیدة وقد حضر حفل االفتتاح رئیسة لجنة التربیة النیابیة 
 بالموضوع.

ركــزت فیهــا علــى أهمیــة هــذه الــورش، التــي حیــث ألقــت الســیدة الحریــري كلمــة بالمناســبة 
م الهیئــة الوطنیــة للمدرســة الرســمیة، بغیــة استكشــاف جمیــع تحظــى بــدعمها الكامــل، وبــدع

نقاط الضعف في مسیرة االمتحانات الرسمیة، بهدف إحداث نقلة نوعیـة مسـتقبًال فـي هـذا 
إن لجهـــة وضـــع  ،المعتمـــدة اآللیـــاتوتطـــویر  ،مـــن خـــالل تفـــادي جمیـــع الثغـــرات المجـــال
بـــذل الجهـــود  إلـــىالمشـــاركین  المراقبـــة وٕاعـــالن النتـــائج. داعیـــةً  أو التصـــحیح أو ،األســـئلة

ـــة فـــي هـــذا االتجـــاه ـــةً  ،الجدی  واإلنمـــاء،عـــن ثقتهـــا التامـــة بـــالمركز التربـــوي للبحـــوث  معلن
 وبالمؤسسات المشاركة، متمنیًة النجاح لهذه الورش وتحقیق األهداف المرجوة منها.

 
ي یلقاه مشیدًة بالدعم الذرّحبت حضرة رئیسة المركز الدكتورة لیلى ملیحه بالحضور، كما 

لجهة ملء وكذلك جهود الذین تجاوبوا  ،جهودها شاكرةً  ،المركز من السیدة الحریري
مما یشّكل حافزًا جدیًا  ،لذلك الروزنامة المحددة ضمنالمركز  إلىاالستمارات وٕارسالها 

 ،مرحلة جدیدة إلىالمتوقعة بغیة االنتقال لنجاح هذه الورش، والوصول بها إلى الحلول 
خالل المسیرة  المهارات،والتالمذة للمعارف و  ،عبر عن مدى اكتساب الطالبوامتحانات ت

لهم، بعیدًا عن التنافس السلبي الذي ینحصر في تحقیق أعلى نسبة للنجاح في  التعلیمیة
 االمتحانات الرسمیة لتالمذة هذه المدرسة أو تلك.

 
و  ١٦/١٢/٢٠٠٩ن بـی المنفـذةاألكادیمیـة ر العائدة لورش العمل ـي مضمون التقاریـف •

٢٠/٢/٢٠١٠. 
علـــى  ، تـــّم وضـــع تقریـــر نهـــائي بنـــاءً األكادیمیـــة ٢٣بنتیجـــة كـــل ورشـــة عمـــل مـــن الـــورش الــــ 

وفــق تسلســل مجموعــات العمــل محاضــر بمــا فــي ذلــك المحاضــر التفصــیلیة لجلســات العمــل 
 ما یلي: لكل ورشةالبرنامج الموضوع لكل ورشة وقد تضمن التقریر النهائي 

 
I.  اإلشـكالیة -المقدمــة. 
 
II. ) جلسات). ۳جلسات مجموعات العمل 

 
 

 ١٠ 



III.  لكل ورشةوالتوصیات النھائیة الجلسة الختامیة. 
 

       ***************************** 
 
 
 I -  اإلشـكالیة -المقدمــة. 
 
 .الجلسة األولى: المقدمــة •

 
 :"عرض"تناولت المقدمة 

 .اإلحصاءات والمؤشرات -أ 
نتــــائج فــــرز المعلومــــات التــــي تضــــمنتها االســــتمارات ت علــــى اســــتندت اإلحصــــاءات والمؤشــــرا

اإلجابات عن األسئلة  أظهرتهاالمملوءة من قبل أساتذة أو منسقي المادة وبیان المؤشرات التي 
 التي دارت حول:

التوصــیف العــام ومــدى االطــالع علیــه والتقیــد بــه ومــدى مالءمتــه لألســئلة التــي تطــرح فــي  -١
 االمتحانات الرسمیة.

ضـــع أســـس التصـــحیح والبـــاریم والبـــاریم بحـــد ذاتـــه لكـــل مـــادة والمعوقـــات التـــي جلســـات و  -٢
 تعترض سیر العمل. 

 األسئلة التي تطرح في المسابقة ومدى انسجامها مع المناهج التعلیمیة وأسس التقییم المعتمدة. -٣
 
 .٢٠٠٩والنتائج التفصیلیة للدورة األولى لعام  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٤نتائج المادة ما بین  -ب 

 
المكلفـة اإلعـداد ن اللجنـة ـأعضاء مـأعاله المتعلقة بـ (أ و ب) تفاصیل الرض وتقدیم تولى ع

وهـم: الـدكتورة مرسـال ابـي نـادر، الـدكتور نسـیم حیـدر واألســتاذ لورش العمل ومتابعة تنفیذها 
 مفید السكاف.

 
 .اإلشـكالیــةالجلسة الثانیة:   •

 
والتسـاؤالت التـي تـدور  اإلشـكالیةض عـر مقرر المـادة فـي لجـان االمتحانـات الرسـمیة ى تولّ 

مــن أســاتذة أو منســقي المـــادة التــي وردت فــي االســتمارات  اإلجابــاتالمقارنــة مــع بحولهــا 
 حیث تركز العرض على:

 ١١ 



 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. .أ 
 مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج التعلیمیة. .ب 
 .الخاص بالمادة التصحیح والباریم .ج 
 

المبینــة مقــررو هــذه المــواد فــي لجــان االمتحانــات الرســمیة العــروض بحســب المــواد ى لَّ تــو  وقــد
 ).-٤-الملحق رقم  (في أسماؤهم 

 
 

II- ) جلسات). ۳جلسات مجموعات العمل 
، تــوزع المشــاركون مــن الــورش األكادیمیــة فــي كــل ورشــة عمــل بعــد الجلســتین األولــى والثانیــة

كــل تولــت بحیــث  اإلشــكالیةواضــیع التــي وردت فــي عــرض أربــع مجموعــات لمناقشــة الم علــى
 مجموعة وعلى التوالي مناقشة العناوین الكبرى الثالثة التي تمحورت حول:

توصــیف المســابقة بحســب القــرارات الرســمیة فــي جمیــع الفــروع للشــهادة الثانویــة وفــي  .أ 
 الشهادة المتوسطة.

 تحلیل مسابقة امتحان رسمي لكل مادة على حده. .ب 
 والباریم المتعلق بالمادة نفسها.التصحیح  .ج 

 
وتـولى  ،منسـق عمـل المجموعـة ةبصـفها ئق عمـل كـل مجموعـة أحـد أعضـاتنسیوقد تولى 

وٕان  .المقـــرر فـــي مجموعـــة العمـــل ةبصـــفألعضـــاء اآلخـــرین اإعـــداد المحضـــر أیضـــًا أحـــد 
 .)-٥-الملحق رقم (نة في مبیَّ  في مجموعات العملجمیع أسماء المنسقین والمقررین 

 
 ون محاضر جلسات مجموعات العمل.مضم 

كل موضوع من المواضیع المطروحـة للمناقشـة، تـّم وضـع محضـر لنتیجة عمل كل مجموعة و 
 تفصیلي تضمن ما یلي:

 
 المطروحة.عن كل المواضیع  خالصة المناقشات التي جرت في المجموعة .أ 
 التحفظات في حال وجودها. .ب 
 النتائج والتوصیات. .ج 
 .هاإلیقضایا أخرى تّم التطرق  .د 

 

 ١٢ 



  )-٦-(الملحق رقم تولى وضع المحاضر الفرعیة في ورش العمل السادة المبینة أسماؤهم في 
التقنیـة أعمـال االسـتقبال والسـكرتاریا واألمـور الخـدمات المتعلقـة بوكان الفریق اللوجستي الذي قدم 

 ؤهم فــيالســیدات والســادة المبینــة أســمامؤلــف مــن وغیــر ذلــك والطباعــة علــى الكمبیــوتر والنظافــة 
 ).-٧-(المحلق رقم 

 
 

III - عمل أكادیمیة الجلسة الختامیة لكل ورشة. 
صــت جلســة ختامیــة شــارك فیهــا صِّ خُ أكادیمیــة، نتیجــة انتهــاء عمــل المجموعــات فــي كــل ورشــة 

ومقــرري مــن المؤسســات التعلیمیــة الرســمیة والخاصــة جمیــع المنــدوبین مــن أســاتذة أو منســقین 
أكـــادیمیین مـــن المركـــز ولجـــان والتوجیـــه و  اإلرشـــاداتذة مـــن جهـــاز مفتشـــین تربـــویین وأســـالمــواد و 

الجلســـة مناقشــــة جمیــــع التوصـــیات واالقتراحــــات التــــي  هوقــــد جـــرت فــــي هــــذوالمتابعــــة التنســـیق 
مجموعــات العمــل فــي مختلــف الشــؤون والشــجون المتعلقــة بالمــادة التعلیمیــة وفــق  إلیهــاتوصــلت 

 .إلیهامواضیع أخرى تّم التطرق  إلى فةباإلضاالمواضیع المدرجة على جدول األعمال 
 

رفـــع التوصـــیات المناســـبة والمبینـــة فـــي التقریـــر  ،تقـــرر بنهایـــة كـــل ورشـــة ،ونتیجـــة المناقشـــات
فــي هــذا التقریــر لهــا ولإلشــكالیة حیــزًا هامــًا نخصــص النهــائي لكــل ورشــة عمــل والتــي ســوف 

ــــــورش ـمــــــ كـوذلــــــ ــــــذ ال ــــــذي اعتمــــــد لتنفی ــــــة ن خــــــالل التسلســــــل ال ــــــو األكادیمی ــــــین ـالت ي تمــــــت ب
 .٢٠/٢/٢٠١٠و  ١٦/١٢/٢٠٠٩

 
للمـواد  ینالمخصصـ ینإن جمیع التفاصیل المتعلقة باإلشـكالیات والتوصـیات مبینـة فـي الفصـل

 :األكادیمیة
 من هذا التقریر. ٦٠الصفحة الى  ١٨من الصفحة  :الفصل األول

 من هذا التقریر. ٩٥الى الصفحة  ٦١من الصفحة  الثاني: لالفص
 
 

 یذ ورش العمل العامة (األعمال اللوجستیة، التصحیح وبنك األسئلة).آلیات تنف 
 

بـــدءًا مـــن الورشـــة  بیـــة والتعلـــیم العـــالير التر یــوز  يالعامـــة برعایـــة معـــال لتـــاح ورش العمـــتتــم اف
 :االفتتاح كما یلي لوقد جرى حف ٢٥/٢/٢٠١٠المخصصة لألعمال اللوجستیة في 

 ١٣ 



ركـز التربـوي للبحـوث واإلنمـاء األسـتاذ نـزار غریـب حیـث قدم حفل االفتتاح المـدیر اإلداري فـي الم
ورشـة عمـل أكادیمیـة فـي  ٢٣أشار إلى ما تم انجازه في إطـار المشـروع لغایـة تاریخـه لجهـة تنفیـذ 

والتــي بلــغ عــدد المشــاركین فیهــا مــن القطــاعین الرســمي والخــاص مــا  ،مــواد االمتحانــات الرســمیة
إلیجابیة التي اتسمت بها هذه الورش  ومن ثم قام األسـتاذ األجواء امندوبًا منوهًا ب ١٣٠٠یقارب  

غریب بإلقاء الضؤ علـى األهـداف المتوخـاة مـن جـراء تنفیـذ ورش العمـل العامـة حـول االمتحانـات 
 الرسمیة وتوالى على الكالم كل من :

 
 رئیس اللجان الفاحصة األستاذ فادي یرق  –مدیر عام التربیة 

اللتزامـه متابعـة ورش الـدكتور حسـن منیمنـه ر التربیة والتعلیم العـالي بعد توجیه الشكر لمعالي وزی
العمــل حــول االمتحانــات الرســمیة، ولمعــالي الـــوزیرة الســیدة بهیــة الحریــري للــدعم واالهتمــام الـــذي 

 قدمته في إطار هذا المشروع وبالتالي إلى جمیع القیمین على تنفیذ هذه الورش.
 اً حقیقیـ اً أن نصل إلى درجة تصبح االمتحانات الرسمیة انعكاس تمنى  مدیر عام التربیة في كلمته

لمســـــتوى المعرفـــــة والتحصـــــیل ألتعلمـــــي لـــــدى الطالـــــب وان یـــــتم تنفیـــــذ األعمـــــال اللوجســـــتیة لهـــــذه 
 االمتحانات بأقل أخطاء ممكنة .

كمـــا تمنـــى علـــى المشـــاركین فـــي الورشـــة التوصـــل إلـــى توصـــیات نهائیـــة تحـــدد الخطـــوات العملیـــة 
 هداف المشار إلیها أعاله.لتحقیق األ

 
 رئیسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء الدكتورة لیلى ملیحه.

أهمیــة رعایــة معــالي الــوزیر الــدكتور حســن منیمنــه لعملیــة ركــزت رئیســة المركــز فــي كلمتهــا علــى 
 ٣للمــواد األكادیمیـــة و  ٢٣ورشــة عمــل منهــا  ٢٦اســتكمال تنفیــذ الــورش التـــي ســـوف یبلــغ عــددها 

 عامة حول األعمال اللوجستیة والتصحیح وبنك األسئلة . ورش
وقد توجهت بالشكر إلى معالي السیدة بهیة الحریري صاحبة المبادرة في تنفیـذ هـذا المشـروع والـى 
جمیع المشاركین في هذه الورش إن في وزارة التربیة ومشروع اإلنمـاء التربـوي والمركـز التربـوي أو 

ة وروابط ومكاتـب المعلمـین، مؤكـدًة علـى التوجیهـات التـي أعطاهـا في المؤسسات التربویة الخاص
 معالـي الوزیر منیمنه لجهة الحرص علـى متابعة هـذه الورش 

وجعلهـــا فـــي رأس أولویـــات خطتـــه الهادفـــة إلـــى تحســـین نوعیـــة التعلـــیم وتأكیـــده علـــى أهمیـــة الـــدور 
 یح وبالتالي إصدار النتائج .ي المراقبة والتصحاألساسي  المنوط بالمعلم ال سیما في عملیتَ 

كما أشارت  رئیسة المركز إلى أن ورش العمل العامـة حـول األعمـال اللوجسـتیة والتصـحیح وبنـك 
تتسم باألهمیة ألنها سوف تضع اإلصبع على مكامن الخلل وسـوف یقترحـون المشـاركون األسئلة 

  المتحانات الرسمیة.فیها الحلول المناسبة لتحقیق نقلة نوعیة على مستوى تطویر آلیات ا

 ١٤ 



 
 حسن منیمنه. الدكتورمعالي وزیر التربیة والتعلیم العالي 

رّكز معالي الوزیر في كلمته  على أن االمتحانات الرسـمیة هـي مـن بـین األولویـات التـي وضـعها  
تابع ذلك بتوجیهات كانت قد بدأتها معالي السـیدة بهیـة الحریـري ، ی وهوللنهوض بالتربیة والتعلیم 

ار إلــى أن معضــلة المراقبــة هــي النقطــة األضــعف واألبــرز فــي إطــار االمتحانــات الرســمیة ، وأشــ
 وعلى هذا األساس ننتظر توصیات عملیة  لیصار إلى وضع الحلول المناسبة.

كما أكد الوزیر منیمنـه علـى أن االمتحانـات  الرسـمیة هـي  وسـیلة ال منـاص منهـا  باعتبارهـا أداة  
لتعلمــي العــام ، لــذلك فــان هــذه الــورش هــي بهــدف تطــویر هــذه العملیــة اوطنیــة  لقیــاس التحصــیل 

وحســم  وجعلهـا مالئمــة  لمتطلبـات المنــاهج الجدیــدة  المطـورة باســتمرار وتطــویر وسـائلها  لوجســتیاً 
موضوع المراقبة بصورة نهائیة ، كما دعا لجان االمتحانات إلى االستعداد لتقویم المواد  اإلجرائیة  

 تأمین مستلزمات تدریسها في المدارس الرسمیة . التي یعمل على
ثـــم توجـــه بالشـــكر إلـــى معـــالي الـــوزیرة الســـیدة بهیـــة الحریـــري والـــى الهیئـــة الوطنیـــة لـــدعم المدرســـة 

التربــــوي وفریــــق العمــــل  زالرســــمیة لإلحاطــــة والــــدعم واالحتضــــان للمشــــاریع التربویــــة والــــى المركــــ
 ود التي تبذل في إطار إنجاح هذه الورش .المشارك من المدیریة العمة للتربیة على الجه

معلنًا بالمناسـبة أملـه الكبیـر بالـدور البنـاء الـذي یلعبـه المركـز التربـوي مؤكـدًا علـى ضـرورة تطـویر 
 هذه المؤسسة بما ینسجم مع المهام الملقاة على عاتقها تربویًا ووطنیًا.

 
 مضمون محاضر جلسات العمل: ♦
 

بإشــراف المــدیر العــام للتربیــة األســتاذ فــادي  ٦/٣/٢٠١٠ و ٢٧/٢و  ٢٥/٢جــرت الــورش بتــاریخ 
یــرق ورئیســة المركــز الــدكتورة لیلــى ملیحــه فیــاض وبمواكبــة اللجنــة المكلفــة اإلعــداد لــورش العمــل 

 ومتابعة تنفیذها.
 
 

 الورشة األولى: األعمال اللوجستیة. 
 یلي:ما  األولىجلسات الورشة تضمنت محاضر 

 مقدمة. -
 یة.عرض األعمال اللوجست -
 األعمال اللوجستیة. اتطرح إشكالی -
 المكننة. -

 ١٥ 



 عمل مجموعات حول: (االعداد للمراقبة، المراقبة، النتائج) -
 توصیات عملیة للمراقبة والنتائج. -
 
  .التصحیح الورشة الثانیة: 

 الورشة الثانیة ما یلي: تضمنت محاضر جلسات
 مقدمة. -
 التصحیح (أسس ، آلیات ، مراكز). -
 .تطور أعمال التصحیح -
 التصحیح والمكننة. -
عمل مجموعات حول: (مسـتلزمات التصـحیح، مواصـفات ومعـاییر اختیـار المصـححون  -

 آلیات التصحیح). –المدققون وأعضاء اللجان والمقررون ... 
 توصیات عملیة لتطویر أعمال التصحیح. -
 
 الورشة الثالثة: بنك األسئلة. 

  محاضر جلسات الورشة الثالثة ما یلي:تضمنت 
 مقدمة. -
 لماذا بنك األسئلة. -
 مراحل إنشاء بنك األسئلة. -
 إحصائیات موجودات بنك األسئلة. -
 المسابقات. وٕاصداراستعمال بنك األسئلة  -
عمل مجموعات حول (آلیة سحب المسابقة وتجربة اختیار المسابقات من بنك األسئلة  -

 ، المسابقات في بنك األسئلة، إدارة بنك األسئلة).
 نك األسئلة وتعزیز إیجابیات عمله.توصیات عملیة لتفعیل ب -

المدیر العام للتربیة األسـتاذ و  لیلى ملیحهوقد تولى فریق عمل بإشراف رئیسة المركز الدكتورة 
أعمال تنشیط ومتابعة سـیر أعمـال ، نزار غریبالسید في المركز بإدارة المدیر اإلداري فادي یرق 

 )-٨-ملحــق رقــم (للــورش ومتابعــة تنفیــذها ن أعضــاء اللجنــة المكلفــة اإلعــداد ـالـورش والمؤلــف مــ
ــ باإلضــافة ــم ال( يـفــ المبینــة  میةـمقــرري المــواد فــي لجــان االمتحانــات الرســ ىـإل  )-٤-ملحــق رق

مـــع منســقین ومقـــررین  أعــاله )-٣-(الملحـــق رقـــم فــي  ي المركـــزـام األكادیمیـــة فـــورؤســاء األقســ

 ١٦ 



فــــي ي ورش العمــــل ـرعیــــة فــــوواضــــعي المحاضــــر الف )٥-ملحــــق رقــــم ال(فــــي  لمجموعــــات العمــــل
  .)٧-رقم (ملحق الفي ق خاص لألعمال اللوجستیة ـیواكبهم فری )-٦-ملحق رقم ال(
 

ــدري نجــمتــولى الســید كمــا  إعــداد التقــاریر النهائیــة  لــورش العمــل وهــذا التقریــر النهــائي الشــامل  ب
 فصول. أربعةوالذي یشتمل على 

 
 
  لمواد األكادیمیة للشھادة الثانویة العامة.دلیل اإلشكالیات والتوصیات ل  :األولالفصل 

 
  دلیل اإلشكالیات والتوصیات للمواد األكادیمیة للشھادة المتوسطة.  :الثانيالفصل 

 
  ورش العمل العامة الثالث.لتوصیات الو شكالیاتدلیل اإل  :الثالثالفصل 

 
  ة ـــــــدیمیام األكاـن األقســصادرة عالة ــعمالنیالات ـــمقترحال : الرابعالفصل

  تركة والمكاتب المختصة في المركز.ــالمش          
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ١٧ 



 الفصل األول
 
 

 دلیل اإلشكالیات والتوصیات للمواد األكادیمیة 
 

 للشھادة الثانویة العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ١٦/١٢/٢٠٠٩(األربعاء في  الثانویة العامة –المادة: الفیزیاء( 
 "عرض". ة:ـاإلشكالی ♦

األستاذ محمد عیسى بصفته مقررًا للمادة في لجان االمتحانات الرسمیة  مقدم العرض:
 .للثانویة العامة

عرض األستاذ عیسى اإلشكالیات في مختلف الفروع وال سیما في فرع علوم خالصة العرض: 
 الحیاة وفقًا لما یلي:

 ساعات) والتي تعتبر غیر كافیة. ٥عدد ساعات التدریس أسبوعیًا ( -١

 ١٨ 



 ع مسابقة مركبة حسب نظام بنك األسئلة یتسبب ببعض التكرار في األهداف التعلیمیة.وض -٢
 في الكتاب المدرسي: "یجب تطویره بما یتالءم مع نظام تقییم الكفایات ومسائل العصر". -٣
  :قسم المیكانیكفي  -٤

 .صف الثانينظرًا لضآلة المادة في ال عدم استیعاب التالمیذ للقانون األول والثالث لنیوتن -أ   
 على القانون الثاني. كافیةتطبیقات عدم وجود  -ب  
ئلة ـن أسـ% م ٥٥ الـ  oscillateur mécaniqueنسبة موضوع عدم تجاوز  -ج  

 .أعالهبسبب ما هو مبین في "أ" و "ب"  المیكانیك حتى اآلن في االمتحان الرسمي
ك مواضیع كثیرة هناباعتبار أنه لیس   Aspects de la lumière قسممحدودیة  -٥

 مرتبطة بالحیاة الیومیة.
 : وال سیما لجهة العالقة بین الریاضیات والفیزیاءعدم توازن  -٦

• Dérivée (x= fonction; t Variable) 
• Primitive 
• Équation différentielle 
• Echelle 
• Grandeurs algébriques 
 .بین الجدد منهم وأصحاب الخبرة التفاوت في مستوى المصححین .١
إعطاء وقت كاٍف للمقارنة بین االهتزازات المیكانیكیة والكهربائیة في صف  ضرورة .٢

 العلوم العامة.
 .بعض األحیان االستعمال الصحیح لألفعال الناشطةغیاب  .٣
 :: Nucléaireقسم في  .٤

 المتعلقة باألمور المبینة أدناه عند أساتذة المادة. تقویة المفاهیم
• Energie quantifiée 
• Interaction photon - atome 
• Interaction électron -  atome 
• spectres continu et discontinu   

           
 التوصیــــــــات. ♦

 .بحسب القرارات الرسمیة توصیف المسابقةحول  )١
 زیادة عدد التمارین في كل اختبار: -١

 یعطى خمسة أسئلة بدًال من أربعة. -علوم عامة  •
 من ثالثة. یعطى أربعة أسئلة بدالً  -علوم الحیاة •

 توضیح عبارة "التمارین ذات صفة مخبریة" -٢

 ١٩ 



اقتراح خطوات  تبنى التمارین على أساس نتائج تجربة تّم إجراؤها أو الطلب من المرشحبحیث 
 تجربة محددة.

 ساعات في فرع علوم الحیاة. ٦ إلى ٥زیادة عدد ساعات التدریس األسبوعیة من  -٣
 

 .دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسميحول  )٢
 في المسابقة.مرة یستعمل فیها كل أول  فيالرمز بالكلمة التي تعنیه  إقرانالحرص على  -١
 لة.أبحسب طبیعة كل سؤال یتعلق بحل مسخذ باالعتبار الناحیة الریاضیة والناحیة الفیزیائیة األ -٢
ت من التركیز على المفاهیم العامة لمنهاج السنة الثالثة ثانویة من دون إهمال المفاهیم والمكتسبا -٣

 السنوات السابقة.
 الحالي لبعض الدروس لغایة تعدیله أو صدور مناهج جدیدة مطورة.  Allégementالعمل بـ  -٤

 
 الباریم والتصحیح.حول  )٣

 ضرورة إجراء دورات تدریبیة لألساتذة المصححین. -١
 Micro barèmeالتي قد تطرأ على على جمیع المصححین و ضرورة تعمیم كل التعدیالت  -٢

 األولى من بدایة أعمال التصحیح.خالل الفترة 
 
 قضایا أخرى.توصیات تتعلق ب )٤

 :على أساس أن New Situation تحدید مفهوم الوضعیة الجدیدة •
متشابهة على وضعیات أخرى قیاسًا تلمیذ من معالجتها المكن تالوضعیة الجدیدة هي الوضعیة التي ی"

 ."جدیدة بشأنها روحة إلى مفاهیمالتلمیذ في معالجة الوضعیة المطحتاج یتمت معالجتها وال 
 شهادات الثانویة العامة.فروع ملمح للمصحح في  ”profile“وضع  •
 اعتماد مسابقة جاهزة من بنك األسئلة ولیس أسئلة مركبة مما یستوجب إعادة نظر بآلیات البنك وتغذیته. •
 اعتبار المنهج للمادة مرجعًا لها ولیس أي كتاب مدرسي. •

  ١٧/١٢/٢٠٠٩الثانویة العامة (الخمیس في  –المادة: الریاضیات.( 
 "عرض". ة:ـاإلشكالی ♦

 األستاذ مفید السكاف بصفته مقررًا لهذه المادة في االمتحانات الرسمیة. مقدم العرض:
 حول توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. -أ 

 في المبادئ: ♦
 التقید بأهداف المادة من خالل احترام نظام التقییم وفلسفته. -١

 ٢٠ 



 التحلیل. -التطبیق -زن بین مستویات المعرفة: االكتسابالتوا -٢
 أن تهدف المسابقة إلى قیاس مدى اكتساب التالمذة للكفایات في المرحلة الثانویة. -٣
 في القیود: ♦

 القیود التي یواجهها واضعو المسابقة:
 عدم تغییر المناهج لفترة طویلة. -
 انوي.ثي إلى ارتباك في الصف الثالث عدم إنهاء برامج الصفین األول والثاني ثانوي مما یؤد -
 محتوى الكتاب المدرسي وعدم تطویره لغایة اآلن. -  
 السابقة. ةتراكم األسئل -  

 .مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج -ب 
 مطویة. A3صفحات  ٤تأتي األسئلة في  -أ 
 استعمال اآللة الحاسبة غیر القابلة للبرمجة. -ب 
 ـابقة بالمناهج، ال إشكال سوى أن الطالب ال ینجزون المطلوب     بالنسبة الرتباط المس  -ج 

 منهم في الصفین األول والثاني الثانوي مما ینعكس سلبًا على االمتحان الرسمي النهائي. 
 التصحیح والباریم. -ج 

 هناك ثغرات في عملیة التصحیح تعود إلى:   
 عدم كفاءة بعض المصححین.  -أ 

 ثّم تعّدل مما یخلق عدم توازن في  ٢٠وم العامة كبیر والعالمة توضع على عدد األسئلة في العل -ب 
 العالمة.     

 كما تناولت المناقشات قضایا لها صفة اإلشكالیة تتصل بالقضایا والمواضیع المبینة في (أ و ب وج) أعاله.
 :خالصة عامة عن القضایا المطروحة

 زن بین مستویات المعرفة. بالنسبة لتوصیف المسابقة: إشكالیة في عدم توا -١
 . ١٦٠إلى  ٢٠أو من  ٧٠إلى  ٢٠الباریم والتصحیح: إشكالیة في التعدیل من  -٢
 دراسة وتحلیل المسابقة اإلطار العام مقبول. المطلوب التدرج من األسهل إلى األصعب. -٣
 بالمشاركة في التصحیح. ةقضایا أخرى: إلزام األساتذ -٤
 تصحیح.تدریب األساتذة الجدد على منهجیة ال -٥
  اعتماد مبدأ الثواب والعقاب بالنسبة للمصححین.  -٦

                                                     

 ات:ــــــصیو الت ♦
 :توصیف المسابقة ○

 ٢١ 



ضرورة عدم تحدید عدد صفحات المسابقة (ألن هناك عدة فروع ومدة المسابقة تختلف من فرع إلى  )١
 آخر).

ن التوازن بین مستویات المعرفة األساسیة الثالثة (منعًا لتفسیرات تحدید بدقة ما هو المقصود م )٢
 متضاربة).

السماح باستعمال آلة حاسبة قابلة للبرمجة وتكییف طریقة طرح األسئلة بما یتناسب مع هذا  )٣
 الموضوع.

 
 :المسابقة ○
، مع عدم خلق صعوبات SEربط بعض األسئلة في المسابقات بمواد أخرى كما یحدث في صف  )١

 فیة.إضا
 .QCMاإلكثار من أسئلة ال  )٢
في آخر المسابقة نظرًا لتضمنها بعض الصعوبات وخاصة  Probabilitéوضع أسئلة الـ  )٣

 اللغویة.
 عالمات المسابقات: )٤

 ٤٠بدًال من   ٨٠العلوم العامة تصحَّح على  -
 ٢٠بدًال من   ٤٠علوم الحیاة تصحَّح على  -
 ٢٠بدًال من  ٣٥االجتماع واالقتصاد تصحَّح على  -

 استعمال الصفحة األولى من المسابقة لتوصیف المسابقة وٕاعطاء اإلرشادات. )٥
 

 :التصحیحالباریم و  ○
 سنوات على األقل في تعلیم صف الشهادة للمشاركة في التصحیح. ٣وضع شرط خبرة  )١
 تدریب المصححین الجدد خالل العام الدراسي قبل االشتراك في التصحیح. )٢
 النهائیة لجلسة وضع أسس التصحیح. إلزامیة حضور جمیع أساتذة الصفوف )٣
ساعة على األقل من جلسة وضع أسس  ٤٨وضع المسابقة والباریم على االنترنت قبل  )٤

 التصحیح.
 تطبیق مبدأ الثواب والعقاب للمشاركین في أعمال التصحیح. )٥
التأكید على جمیع األساتذة أن الباریم المقترح هو لألستاذ ولیس للتلمیذ إذ یطلب منه أن  )٦

 ب تفاصیل أكثر في الخطوات المطلوبة.یكت
 

 :قضایا أخرى حول المناهج والكتاب المدرسي ○

 ٢٢ 



الحرص على إنهاء مناهج الریاضیات في الصف األول ثانوي والثاني ثانوي وذلك نظرًا  -أ 
 ترابط ...). –لطبیعة المادة (تراكم 

 جعل مسابقة الریاضیات اختیاریة في فرع اآلداب واإلنسانیات. -ب 
لترفع من الصف الثانوي الثاني إلى صف االجتماع واالقتصاد وخاصة ما وضع ضوابط ل -ج 

 یتعلق بمستوى الطالب المرفَّع في الریاضیات.
تطویر الكتاب المدرسي الوطني وٕاعادة النظر بمضمونه بما یتالءم مع تطور أسئلة االمتحانات  -د 

 الرسمیة.
دفع جدید وحیویة لمسابقات  سنوات على تطبیقها وذلك إلعطاء ١٠تعدیل المناهج بعد مرور  -ه 

 االمتحانات الرسمیة.
 أهمیة اكبر في المناهج الجدیدة. Statistiqueإعطاء الـ  -و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٩/١٢/٢٠٠٩الثانویة العامة (السبت في  -المادة: علوم الحیاة.( 
 

 "عرض". ة:ـاإلشكالی ♦
 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. - أ
o مقرر لجنة مادة علوم الحیاة في االمتحانات الرسمیة كروب ستاذ ریاض داأل :مقدم العرض 
o خالصة العرض: إشكالیة توصیف مسابقة علوم الحیاة. 

 ٢٣ 



 فرع علوم الحیاة ومادة الثقافة العلمیة في علوم الحیاة 
 (فرع االجتماع واالقتصاد وفرع اآلداب واإلنسانیات) 
 أهداف المادة العامة والخاصة.لم یتضّمن التوصیف هدف مسابقة علوم الحیاة، كالتقّید ب .١
لم یتطّرق التوصیف إلى مضمون المسابقة لناحیة نوعیة التمارین (نصوص، رسوم  .٢

 بیانیة، جداول، تحلیل مستندات، أسئلة مقفلة، مفتوحة).
 ینص التوصیف بإعطاء كل تمرین عنوانًا واضحًا وهو ما ال یطّبق حتى اآلن. .٣
 صة للمسابقة.لم یأِت التوصیف على ذكر المدة المخصّ  .٤
ال یوجد في التوصیف إشارة إلى عدم إهمال أي جزء من المنهج أو اعتماد حتمیة وجود  .٥

 موضوع ما في المسابقات كافة.
 لیس من ذكر لكیفیة ترقیم التمارین: باألحرف الرومانیة أو الالتینیة أو العربیة. .٦
 .خلّو التوصیف من أیة إشارة إلمكانیة طرح تمارین ذات صفة مخبریة .٧
تتضمن مسابقة علوم الحیاة في الشهادة الثانویة العامة «ورد في التوصیف النص التالي   

فرع علوم الحیاة أربعة تمارین إلزامیة تدور حول كفایات من مختلف محاور المنهج على أن 
 وهو نص یركز على الكفایات. » تغطي أكثریة هذه المحاور

الثقافة العلمیة في علوم الحیاة، فرع االجتماع  لقد ورد هذا النص أیضًا في توصیف مادة  
 واالقتصاد، وفرع اآلداب واإلنسانیات.

لم یتضمن التوصیف، تفاصیل حول كفایات المجاالت لجهة متطلبات كل كفایة، األمر  .٨
الذي طرح إشكالیات جّدیة أثناء عملیة التصحیح وفتح مجال لالستنساب في قبول 

 اإلجابات.
توازن بین مجاالت الكفایات لناحیة التثقیل بل ترك األمر لم ُیشر التوصیف لل .٩

 لالستنساب.
 
 

 مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج. -ب 
 مسابقة علوم الحیاة وارتباطها بالمنهج (فرع علوم الحیاة) 

المسابقة بشكل إجمالي مرتبطة بالمنهج المقّرر من حیث تطّرقها ألقسام المنهج، كما وأن 
تواها مناسب لمتطلبات الشهادة الثانویة العامة لجهة المضمون، الوقت، الكفایات وربط مس

 المعرفة العلمیة بالحیاة الیومیة.
 .مسابقة مادة الثقافة العلمیة (فرع االجتماع واالقتصاد وفرع اآلداب واإلنسانیات) 

 ٢٤ 



أولى مضمون الكتاب بالنسبة للمسابقة وارتباطها  بالمنهج ، ثمة إشكالیة محورها  من جهة 
المعتمد وهو العاكس مبدئیًا للمنهج الرسمي ولألهداف المحددة للثقافة العلمیة ،ومن جهة ثانیة  
محتوى المسابقة ، ففي المسابقة مثًال كفایات منوعة غیر متوافرة كلیًا في الكتاب المدرسي وحتى 

الكتاب المدرسي، كذلك  معدومة بعض األحیان ، وفي المسابقة  نصوص علمیة شبه غائبة في
 المقاالت العلمیة أو نتائج المؤتمرات العلمیة  التي تبثها وسائل اإلعالم.

 
 التصحیح والباریم. -ج 
الوقت المحدد لمناقشة أسس التصحیح غیر كاف األمر الذي یؤدي إلى إجراء عدة  -

 .  Microbarèmeتعدیالت في الیوم التالي وهو ما یعرف بالـ
 صححین في المشاركة في التصحیح.عدم انتظام الم -

 
o .خالصة عامة عن الجلستین األولى والثانیة 
 :بالنسبة للجلسة األولى 

لم یكن واضحًا ما إذا كان التوصیف القدیم أو الجدید الذي تم االطالع علیه وكان موضوع 
% من اإلجابات لألساتذة أو ١٠٠اإلجابة بنعم أو كال في االستمارة  باعتبار أن نسبة 

عددُاً◌ من المشاركین في الورشة  أنلمنسقین تبین إنهم اطلعوا على التوصیف في حین ا
 .نفسها أشار إلى انه لم یكن على علم بوجود توصیف جدید

 
 : بالنسبة للجلسة الثانیة 

المسابقة من ضمن المنهج ولكن هناك بعض اإلشكالیات  في التوصیف الجدید للمسابقة من 
 .تف المسابقة وشكلها وتوزیع العالمات حسب الكفایاحیث  الدقة في صیاغة هد

 
 
 
 التوصیــــــــات. ♦

  
 توصیف المسابقة. -أ 
 .اإلبقاء على أربعة تمارین 
  وجود مقدمة لكل تمرین عوضًا عن العنوان مع حرص رئیس لجنة مادة علوم الحیاة األستاذ

 ریاض دكروب على وجود عنوان .

 ٢٥ 



 اور المنهج واكبر عدد ممكن من الكفایات في المجاالت كافة.أربعة تمارین إلزامیة تغطي أكثریة مح 
 ن للمجالـة إضافة عالمتیـع إمكانیـمراعاة التوازن بین عالمات المجاالت م(A)  ١٠(: الً ـمث 

 .عالمات) ٣ ،عالمات ٧ ،عالمات
  زیادة عدد صفحات المسابقة في حال وجود عدد كبیر من المستندات تجنبًا لتصغیر المساحة

 صصة للمستند وذلك لمزید من اإلیضاح.المخ
  إضافة ملحق  للتوصیف یتضمن متطلبات الكفایات التي أتى على ذكرها التوصیف وذلك بعد

 إجراء ورش عمل لتحدید تلك المتطلبات التي ستعتمد في التصحیح .
 
 دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي.  -ب 
 بحیث ال تعتمد الترجمة الحرفیة  ةزیضرورة الوضوح في الترجمة من الفرنسیة إلى اإلنكلی

 للمسابقة.
  .وجوب تنوع المستندات ووضوحها في التمرین الواحد على أن ال تتعدى الثالث مستندات 
  ضرورة مراعاة مستوى الصعوبة بین كافة التمارین وتدرج األسئلة في التمرین الواحد من األسهل

 إلى األصعب.
 إلى سنة وربط النصوص بواقع الحیاة الیومیة. الحرص على عدم تكرار األسئلة من سنة 
 .أن  تغطي المسابقة كافة المحاور وتحتوي على كفایات متعددة بما یتناسب والوقت المحدد 

 
 الباریم والتصحیح. -ج 
 .تحدید مواعید مناقشة أسس التصحیح بشكل ال یتعارض مع دوام األساتذة في مدارسهم 
 االجتماع واالقتصاد وفرع اإلنسانیات محدد ومعلن  أن یكون موعد مناقشة أسس التصحیح لفرع

  .سابقاً 
 .إنزال أسس التصحیح على الموقع اإللكتروني لإلطالع علیه من قبل المعنیین قبل مناقشته 
  اعتماد الـ Microbarème . منذ البدایة دون أي تغییر خالل التصحیح 
 ابات تكون منطلقًا لوضع الـ ـاإلجول ـاالطالع مسبقًا على نماذج من المسابقة لتكوین فكرة ح

Microbarème . تحاشیًا لتعدیله بشكل متكرر 
  ال تصل عالمة فرع السؤال  إلى  أنتوزیع العالمة ضمن السؤال وفق متطلبات الكفایة بشكل

  (D)و (B)عالمتین في ما یتعلق باألسئلة ذات الطابع التحلیلي المنطقي 
  وتدریب المصححین على استخدامها.وضع متطلبات واضحة ومعممة للكفایات 
 ( استالم وتسلیم) تحدید وقت تقریبي لتصحیح كل مغلف 
 تصحیح المسابقة من قبل ثالثة مصححین (اقتراح البعض). إمكانیة 

 ٢٦ 



  .إلزام جمیع أساتذة صفوف الشهادات في الثانویة العامة حضور جلسة وضع أسس التصحیح 
 التصحیح . ربط حضور جلسة وضع الباریم بالمشاركة في 
 .توحید استخدام األفعال الناشطة في المواد العلمیة 
 .إعطاء الوقت الكافي للتصحیح 
  الحرص على وجوب التدقیق المفصل من قبل المدقق للمسابقات حتى في غیاب وجود فرق في

 العالمات اإلجمالیة بین المصحح األول والمصحح الثاني.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٢١/١٢/٢٠٠٩الثانویة العامة (االثنین في  -عالمادة: علم االجتما(. 

 
 "عرض". :ةــاإلشكالی ♦

 الرسمیة. األستاذة ثناء الحلوة مقرر مادة علم االجتماع في لجنة االمتحانات مقدم العرض:
 خالصة العرض:

 حول توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. -أ

 ٢٧ 



حـول االمتحانـات الرسـمیة وتـاریخ المـادة طرحت السیدة ثناء الحلوة في مقدمة العرض عدة أسـئلة 
 وتحقیق األهداف المرتبطة ومن هذه التساؤالت:

هل یجب العودة في كل مرة إلى األهداف العامة والخاصة كما إلى الكفایات المطلوبة من التلمیذ  -
 عند وضعنا للمسابقات؟

 هل یعتبر توزیع العالمة على المجموعات منصفًا؟ -
الثانیـة والثالثـة (المجـاالن) بحیـث یشـكل الـنص التـولیفي موضـوعًا أكثـر  هل یمكن دمـج المجمـوعتین -

 منه نصًا؟ أم جعل المجاالت الثالثة إلزامیة بدًال من أن تكون اختیاریة بین الثانیة والثالثة؟
 هل المجالین الثاني والثالث من التوصیف مناسبین الیوم بعد مرور عشر سنوات على البدایات؟ -

 
 المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج.حول مسابقة  -ب
 طرحت السیدة الحلوة التساؤالت التالیة:    
 هل غنى مضمون المادة وحساسیته وارتباطه بالمجتمع اللبناني، ینعكس على وضع المسابقة؟ -١
هل األهداف محققة في تنوع المواضیع في االمتحانات الرسمیة وهل هذا ینطلق من خصوصـیة  -٢

االجتمــاع وارتباطــه بالقضــایا الحیاتیــة المعاصــرة والظــواهر المســتجدة فــي العــالم  مــنهج مــادة علــم
 والسیما في المجتمع اللبناني؟

 
 حول الباریم والتصحیح. -ج

 طرحت السیدة حلوة أیضًا التساؤالت التالیة: خالصة العرض:
بـــرات هـــل ابتعـــاد الكثیـــر مـــن األســـاتذة عـــن حضـــور جلســـات التصـــحیح یضـــیع علـــى التالمیـــذ الخ -٣

 والمهارات التي یفترض أن ینقلها إلیهم أساتذتهم؟
هــل التبــدل المســتمر ســنویًا  فــي األســماء والوجــوه لألســاتذة المصــححین یــنعكس ســلبًا علــى عملیــات  -٤

 التصحیح؟
 

 كما طرحت بعض التساؤالت حول:
 صعوبة ضبط اإلجابات بشكٍل قاطع في االمتحانات الرسمیة لهذه المادة. -١
الحرفـــي الكامــــل بمعـــاییر التصــــحیح مـــن قبــــل بعـــض المصــــححین هــــو  انعكـــاس االلتــــزام -٢

 مجحف بحق بعض الطالب والسیما المبدعون منهم.
 

 التوصیـــــــات: ♦
 توصیف المسابقة. )١

 ٢٨ 



 .تیناختیاری ینأي مجموعة إلزامیة ومجموعتو المسابقة كما هتوصیف ح بقاء ااقتر  −
یصبح النص التولیفي كشكل موضوع والثانیة على أن  ىدمج المجموعتین االختیاریتین األول −

 اجتماعي.
 ٨بحیث تصبح  ةـاإللزامی ىـى المجموعة األولـة المخصصة للشكل وٕاضافتها إلـاقتراح إلغاء العالم −

 عالمات. ٧عالمات بدًال من 
 .٢٠بدًال من   ٨٠اقتراح تصحیح المسابقة على  −
 عالمات. ٤تثبیت عالمة النص التولیفي بـ  −
 في معالجة الموضوع.رفع عالمة المنهجیة  −
 اقتراح تنوع المستندات وحجمها. −
 صفحات. ٤التقید بالتوصیف من ناحیة أن ال تقل المسابقة عن  −

 
 ل مسابقة امتحان رسمي.یدراسة وتحل )٢
من على الجمیع من ناحیة وضوحها واستخدامها بشكٍل متطابق ودقیق  اإلجرائیةتعمیم األفعال  −

 ولعدم احتمال إجابات عدة.منعًا لاللتباس  ةقبل جمیع األساتذ
 التنویع في األفعال اإلجرائیة. −
 رسوم بیانیة. -جداول –تنویع المستندات بین نصوص  −
 وما فوق. ٢٠٠٠استخدام مستندات حدیثة العهد من العام  −
 المرجع.عدم استخدام مصادر مبهمة من االنترنت دون توضیح اسم الكاتب أو  −
 ترابط المستندات من حیث المضمون. −
ذو اختصاص في علم االجتماع  للترجمة عاة الدقة في ترجمة النصوص واالستعانة بأساتذةمرا −

 منعًا لاللتباس.
لفصول المتوقف من ایجب أن تتمحور مواضیع المسابقة من المنهج وعدم طرح أسئلة مباشرة  −

 العمل بها حالیًا.
 الباریم والتصحیح. )٣

قشته في الیوم التالي لیتسنى لألساتذة المشاركین نشر الباریم على االنترنت منذ الیوم األول ومنا −
 في التصحیح قراءته ومناقشته. 

 تخصیص وقت أطول لمناقشة الباریم. −
في الباریم منذ الیوم األول وتبني جمیع االقتراحات المناسبة  اإلجاباتحسم موضوع تعدیل  −

 ن.الواردة في الباریم من قبل بعض المصححی اإلجاباتوعدم التمسك بحرفیة 
 تحدید حد أقصى للمسابقات المصححة یومیًا من قبل األساتذة. −

 ٢٩ 



(لمعالجة الموضوع  ٢-٨-٢اقترح بعض األساتذة تعدیل العالمات على الشكل التالي:  −
 االجتماعي).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩/١/٢٠١٠الثانویة العامة (السبت في  -المادة: اللغة االنكلیزیة( 
 
 ة: "عرض".ـاإلشكالی ♦

 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة.حول   - أ
  .مقرر لجنة مادة اللغة االنكلیزیة في االمتحانات الرسمیةستاذ لویس زیدان األ :مقدم العرض

  خالصة العرض:

 ٣٠ 



رأى األستاذ لویس زیدان أن اإلشكالیة تكمن في الكتاب المدرسي الوطني حیث ال تتوافر النشاطات والتمارین 
 .لرسمیةامن األستاذ تحضیر هذه النشاطات لضمان نجاح تالمذته في المسابقة  المطلوبة مما یتطلب

 
 .مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج -ب

 .لم یتم تقدیم أي إشكالیة حول هذا الموضوع وترك لمجموعات العمل المناقشة وبیان الرأي    

 .التصحیح والباریم -ج  
 .حول هذا الموضوع وترك لمجموعات العمل المناقشة وبیان الرأيلم یتم تقدیم أي إشكالیة   

 

 خالصة عامة عن الجلستین األولى والثانیة.

% ١٠٠التساؤل المطروح هو حول أي توصیف اطلع علیه األساتذة "القدیم" أو "الجدید" باعتبار أن نسبة 
كبیرًاُ◌ من المشاركین في  من اإلجابات تبین إن األساتذة اطلعوا على التوصیف،  في حین أن عددُا◌ً 

 الورشة أفاد انه غیر مطلع على التوصیف الجدید.
 ر

 التوصیــــــــات. ♦
 توصیف المسابقة. )١
 وجوب ترتیب األسئلة لتتدرج من األسهل إلى األصعب  

Literal→ inferential and critical thinking                                         
  النص، أو أن یعطى نصان، ثم طرح أسئلة مقاربة ومقارنة حولهما.اقتراح تعدیل طول 
  بالنسبة للسؤال المتعلق بتحویل معلومات إلى رسم بیاني فیجب أن یطرح بطریقة مختلفة كأن یعطى

 مثال رسم بیاني ویطلب من المرشح تحویله إلى نص.
 .إضافة سؤال یتعلق بتصحیح نماذج كتابیة 

Proofreading → editing → improving paragraph                        
 .إضافة شرح  للمفردات إذا كانت بالالتینیة أو االسبانیة أو أي لغة أخرى إلى اإلنكلیزیة 

 
 :على صعید التعبیر الكتابي -
  .أن تكون المعلومات واضحة 
   عدم الخلط بین أكثر من نمط كتابي مثالArgumentative and problem – solution  
 تحفظ بالنسبة لسؤال المرشح المتعلق بإعطاء رأیه الشخصي . 

 
 دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي. )٢

 ٣١ 



  اقتراح اختیار نصوص تنتمي إلى ثقافتنا ونصوص مأخوذة من كتب أدبیة واالبتعاد عن
 النصوص العلمیة البحتة. 
 نص .اقتراح تطویر  النص لیتالءم مع مستوى الطالب لتسهیل عملیة فهم ال 
  .ضرورة إضافة شرح مفردات 
 .أن تكون األسئلة  شاملة وتغطي معظم الكفایات األساسیة 
  .ترتیب / تدرج األسئلة من االسهل إلى األصعب 
 .االبتعاد عن الغموض ببعض األسئلة وتحدید ما هو مطلوب من الطالب 
  ٢٠ولیس على  ٤٠توزیع العالمات على 
 مقدمة.تجنب سؤال یطلب من المرشح تلخیص ال 
 . بالنسبة للجمل الخطأ  تجنب الطلب إلى المرشح اإلجابة بنعم أو ال 
 بالنسبة لـ Writing  تحدید النمط الكتابي المطلوب والـ ،Writing prompt  .◌ًیجب أن یكون واضحًا 

 

 الباریم والتصحیح. )٣
 راء ضرورة التركیز على تفصیل واضح للعالمة في كل سؤال إذا احتوى على أكثر من إج(Task ). 
  .ضرورة تحدید أسس السؤال المتعلق بالتلخیص أو بشرح فقرة أو بتوسیع بعض اإلجابات 
 .ضرورة احترام آراء األساتذة حول أسس التصحیح من قبل اللجنة، فأحیانا یتوجب ضبط المناقشة والهدوء 
 مصححین، وعدم ضرورة تحدید الحد األقصى لعدد المسابقات التي تصحح یومیًا من قبل كل من ال

  التسرع في التصحیح في الیوم الواحد وأن یعطي المصحح وقتًا معقوًال للقسم الكتابي.
 .ضرورة تصحیح بعض المسابقات كنماذج  خالل الجلسة العامة 
 . تأمین مكان الئق ونظیف مع كل المستلزمات الخدماتیة واللوجستیة وزیادة البدل 
 م على الغرف بشكل رسمي مع مجموعة محددة من تفعیل دور أعضاء لجنة التدقیق وفرزه

 المصححین لتتم المراجعة بصورة مباشرة.
 . رفع توصیات وتقاریر بالمصححین غیر الكفوئین 
 على االنترنیت إال بعد إجراء التعدیالت الالزمة علیه ومناقشته مع األساتذة. معدم وضع الباری 

 :١١/١/٢٠١٠ي الثانویة العامة (االثنین ف -المادة: االقتصاد( 
 "عرض". :ةـاإلشكالی ♦

 األستاذة نایلة خوري مقرر مادة االقتصاد في لجنة االمتحانات الرسمیة. مقدم العرض:
 خالصة العرض:

 حول توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. -أ
 طرحت السیدة خوري التساؤالت التالیة:

 ٣٢ 



 هل التوصیف مالئم نظریًا؟ -
 لكفایات أو العناصر التي یجب تطویرها أو تعدیلها؟إذا كان الجواب ال، ما هي ا -

ــیم المتبعــة أو وســائل  - إذا كــان الجــواب نعــم، مــا المطلــوب تطــویره أو تعدیلــه لجهــة طرائــق التعل
 الدعم المعتمدة لتحسین األداء عند المتعلمین.  

 
 حول مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج. -ب  
 تساؤالت التالیة:  طرحت السیدة خوري ال  

ما مدى تطابق عناصر المجاالت الثالثة لمادة االقتصاد مـع محتـوى المـنهج وطرائـق التعلـیم ومـدى  −
 تطابق المسابقة الرسمیة مع عناصر المجاالت الثالثة.

هــل مضــمون المســابقة متطــابق مــع المطلــوب أي هــل تقــدم المســابقة الكفایــات المطلوبــة، ومحتــوى  −
 ي.المنهج بشكله الحال

 
 حول الباریم والتصحیح. -ج

 طرحت السیدة خوري أیضًا التساؤالت التالیة: خالصة العرض:
 هل أسس التصحیح واضحة وكاملة، أم تحتاج إلى تطویر وتعدیل؟ -  
 أما بالنسبة لمناقشة أسس التصحیح في الجلسات المخصصة لها:  

ناسـبة؟ مـا هـي العناصـر التـي تحتـاج هل الوقت المخصص لها مناسب وكاٍف؟ هل الطریقة المعتمدة م -
 إلى تطویر أو تعدیل؟

 

 
 
 
 
 ـات:ـــالتوصیـــ 
 توصیف المسابقة. )١
o :بالنسبة للمجال األول 
عالمات بعد إلغاء عالمة الشكل  ٨إلى  ٧اقتراح زیادة تثقیل العالمة على المجال األول من  -

ل الثاني واقتراح بعض وضمها إلى هذا المجال أو مناصفة العالمة بین هذا المجال والمجا
 األساتذة تخفیض عالمة هذا المجال.

 ٣٣ 



تحدید العالمة المخصصة للتقنیات (المحور الخامس) بحیث تشكل نسبة محددة من هذا المجال  -
 % تقریبًا).٥٠(

 تطویر طرح األسئلة المرتبطة بمحور اإلدارة. -
o :بالنسبة للمجال الثاني 
تتناسب مع أهمیة السؤال والجهد المبذول من قبل توزیع تثقیل عالمات األسئلة بطریقة عادلة  -

 المتعلم إلیجاد الحل.
ي النص التولیفي بحیث یصبح المجالین االختیاریین (تحلیل ـاعتماد منهجیة كتابة الموضوع ف -

 .ةمستندات في المجالین) مع تحفظ بعض األساتذ
o :بالنسبة للمجال الثالث 
المجال الثاني في النص التولیفي كما ذكر في  إلغاء هذا المجال واالستعاضة عنه بضمه إلى -

 المجال السابق (مع تحفظ بعض األساتذة).
 

 ل مسابقة امتحان رسمي.یدراسة وتحل )٢
o :بالنسبة للمجال األول 
ة لكتابة القاعدة (ضمن ـي أسئلة الجدول وتخصیص عالمـبعد الفاصلة ف ماـیفضل تحدید األرق -

 أسئلة الحسابات).
 نیة الرسم البیاني (أن یقوم الطالب بالرسم).طرح أسئلة تتعلق بتق -
 الدقة في استخدام األفعال اإلجرائیة ومراعاة الصیاغة وتعمیمها على األساتذة. -
 أن تتضمن أسئلة الحسابات وأن تشمل أكثر من فصل. -
 تحدید أسئلة محور اإلدارة والعالمات المخصصة لها. -
 طرح األسئلة بشكٍل واضح ال یحتمل التأویل. -
o سبة للمجال الثاني:بالن 
 إلغاء عبارة اكتب نصًا واستبدالها باستنتاجات أو ربط . -

 اقتراح قبول حل النص التولیفي على شكل جدول كما هو وارد في الباریم. -
 صور كاریكاتوریة. -رسوم بیانیة -تنوع المستندات لتشمل: جداول -
ت المطلوبة الكتساب مهارة التركیز على ربط تحلیل الجداول والرسوم في المستندات باإلجابا -

 التحلیل بشكٍل أفضل.
 بحیث تتفادى طرح سؤال أو أسئلة تحتمل نفس اإلجابات. ةالتنویع في األسئل -
o :بالنسبة للمجال الثالث 

 عدم طرح موضوع (إدارة) في المجال الثالث ألن هذا األمر یؤدي إلى عدم اختیار الطالب لهذا المجال. -

 ٣٤ 



 بط بمعالجة الموضوع.الوضوح في طرح السؤال المرت -
o :بالنسبة للشكل 

 طباعة المسابقة باعتماد خط أكبر. -
 جعل رقم السؤال أكبر من رقم الفقرات. -
 وضع المستندات ضمن إطار. -
 باللغة العربیة. مكتابة األرقا -
 الدقة في الترجمة إلى اللغات األجنبیة. -
 
 الباریم والتصحیح. -ج 
مع األخذ بعین االعتبار إجابات أخرى تكون  ةض األساتذعدم التقید الحرفي بمضمون الباریم من قبل بع −

 صحیحة.
عدم اعتبار الباریم ُمنَزًال خالل المناقشة وضرورة االستماع إلى آراء األساتذة واألخذ بها في حال كانت  −

 منطقیة.
 تحدید الحد األقصى لعدد المسابقات التي یحق لألستاذ تصحیحها في الیوم الواحد. −
 بهمة في الباریم قبل االتفاق علیها مع المصححین العتمادها.عدم طرح إجابات م −
 ال یجب أن تكون مناقشة الباریم في نفس یوم تقدیم المسابقة. −
 یجب إضافة التعدیالت المناسبة المتفق علیها مع المصححین قبل نشر الباریم على االنترنت بشكٍل نهائي.  −

 
 قضایا أخرى. -د 
 لوسائل اللوجستیة في مكان التصحیح لتحفیز األساتذة على المشاركة.توفیر البیئة المناسبة للتصحیح وا −
 إعادة النظر في مضمون الكتاب المدرسي وتطویره.   −
 

 ١٤/١/٢٠١٠الثانویة العامة (الخمیس في  -المادة: اللغة الفرنسیة( 
 "عرض". :ةـاإلشكالی ♦

 المتحانات الرسمیة.رضا صالح بصفته مقرر مادة اللغة الفرنسیة في ااألستاذ  مقدم العرض:
 خالصة العرض:

 حول توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. -أ
 طرح األستاذ صالح التساؤالت التالیة:

إعادة النظر في طرائق التعلیم، إلى في حال عدم تقید األساتذة بالتوصیف، نرى من المفید أن یصار  −
 األهداف المتوخاة. إلىیصال العملیة التعلیمیة والتفكیر  في استراتیجیات جدیدة أكثر فعالیة، كفیلة بإ

 ٣٥ 



زیادة عدد ساعات التدریس في فرعي العلوم العامة وعلوم الحیاة نظرًا لكون عدد الساعات المرصدة في  −
 التوصیف غیر كاٍف.

في التوصیف بكامله، یستحسن إعادة النظر  إلیهإن كان هنالك من صعوبة في تطبیق المحتوى المشار  −
 توى لجهة جعله أكثر تطابقًا مع الواقع اللبناني. في هذا المح

 
 حول مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج. -ب

 طرح األستاذ صالح األمور التالیة:    
 صعوبة إیجاد نصوص أو مستندات تتالءم مع الموضوعات المطلوبة في المناهج. −
 دم اشتراط أثر موّحد على المستوى الوطني.صعوبة تقییم الجزء المتعلق باألثر األدبي وذلك لع −
 

 حول الباریم والتصحیح. -ج
 صالح أیضًا: ذطرح األستا

عدد  إلىالصعوبات المرافقة لعملیة التصحیح والمتعلقة بضآلة عدد األساتذة المصححین نسبة  −
 مسابقة). ألفخمسین مصححًا مقابل إحدى وخمسین  إلىالمسابقات (أربعون 

) غیر لتصحیحالمخصص لیوم الثالثة أسابیع تقریبًا بمعدل اثنتي عشرة ساعة في أي (مدة التصحیح  −
 النتائج.، مما یؤثر سلبًا على وضع المصحح الجسدي وعلى نوعیة وصدقیة كافیة

 
 خالصة عن الجلستین األولى والثانیة.

 أظهرت اإلحصاءات التي عرضت في الجلسة األولى أرقامًا ملفتة منها:
% منهم  ٤٤الغموض في صیاغة بعض أسئلة االمتحانات الرسمیة. و  إلىاتذة یشیرون % من األس٣٤أن 

مع ما یعنیه هذا من تناقض مع الرقم الذي یظهر  ،لمادتهم تدریسهمكیفیة  علىلم تؤثر االمتحانات الرسمیة 
%  ٥٣أن  لىإتأتي من خارج المنهج، إضافًة  ،% من األساتذة یعتبرون أن أسئلة االمتحانات الرسمیة٦أن 

مما یبرر جزئیًا من جهة،  ،ثغرات في هذه العملیة إلى% یشیرون ٤٤و  ،ال یشاركون في عملیة التصحیح
 ومن جهٍة أخرى، اإلشكالیة المشار إلیها أعاله. ،نتائج االمتحانات الرسمیة التي عرضت

 

 التوصیــــــــات: 
 توصیف المسابقة. )١
 توصیات عامة: -أ 
 العدالة بین كافة الفروع. في سبیل تأمین المساواة و الفرنسیة دة لمسابقة اللغةمراعاة عدد الساعات المرص 

 ٣٦ 



 توصیات خاصة بتحلیل النص:  -ب 
 .اقتراح نصوص أطول تسمح بتقییم أكثر شموًال ودقًة وعمقًا 
 .التوسع في الموضوعات لكي تشمل تلك المطروحة في السنة الثانویة الثانیة على األقل 
  فقط والتوسع على األنماط األخرى التي یلحظها المنهاج سواء في السنة  الحججيعدم االنحصار بالنمط

 الثانویة الثالثة أم في السنتین اللتین تسبقانها.
 .عدم تقیید التعبیر الكتابي بالنمط المعتمد في النص األساسي 

 
 توصیات خاصة باألثر األدبي: -ج 
 تغییره كل سنتین على سبیل المثال. إلىتوحید األثر األدبي على المستوى الوطني على أن یصار  •
اعتماد أثر أدبي الختصاَصي العلوم العامة وعلوم الحیاة أسوًة بفرَعي االجتماع واالقتصاد واآلداب  •

 .واإلنسانیات
 عدم اعتماد أسئلة الحفظ واستبدالها بأسئلة تتیح التقییم بالكفایات. •

 
 ل مسابقة امتحان رسمي.یدراسة وتحل )٢

لمتعلق ببعض صیاغات السؤال الذي یتناول الحقل المعجمي: مثًال طلب اختیار ثالثة تحاشي الغموض ا •
 حقول "مستقلة عن بعضها البعض" خوفًا من إیقاع الطالب في االلتباس.

 إلى" بدًال من : "ما النقد الذي یوجهه الكاتب ؟االستهالل بأسئلة أقل تقنیة"مثال: "ما الفكرة التي یتناولها النص •
 المدن؟"

 التقییم من منظار جدید وذلك من خالل: إلىالنظر  •
 رؤیة جدیدة في التصحیح. −
 المنهاج.ب ربط التقییم −
 أخذ كفایة الفهم والتعبیر الشفهیین بعین االعتبار في التقییم. −

 تحلیل نتائج االمتحانات وٕاصدار تقریر بهذا الشأن. إلىدعوة لجنة االمتحانات  •
 للمستویات : ضعیف/وسط/جید بهدف تحسین استراتیجیات التعلیم.إجراء تحلیل نوعي للمسابقة تبعًا  •
 .تحاشي تكرار السؤال ذاته بصیغة مختلفة (ففي ذلك إعطاء للعالمة أو حجبها مرتین) •
 استبدال األثر األدبي التقلیدي بالقصة المصورة وباألفالم القصیرة أو الوثائقیة. •

 
 

 الباریم والتصحیح. )٣

 ٣٧ 



ین أن یجیبوا هم أنفسهم على أسئلة المسابقة قبل وضع معیار التصحیح األساتذة المصحح إلىالطلب  −
 بین أیدیهم.

تصحیح فردي من قبل جمیع المصححین لثالث مسابقات مشتركة ثم مناقشة التصحیح جماعیًا وشفهیًا  −
 لتوحید التصورات أو اإلجابات المتوقعة.

 تعدیالت متتابعة علیه. المحافظة على المعیار المعتمد طوال مدة التصحیح دون إجراء −
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦/١/٢٠١٠الثانویة العامة (السبت في  -المادة: جغرافیا( 
 

 "عرض". :ةـاإلشكالی ♦
 ادة ـبصفته مقررًا للجنة م اد والتوجیهـر اإلرشـاألستاذ جان حایك مدی مقدم العرض:
 .الجغرافیا في االمتحانات الرسمیة            

 خالصة العرض:
 ول توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة.ح -أ

 ٣٨ 



من خالل الجداول   یالحظ ذلكطرح األستاذ جان حایك مشكلة تدني عالمة مادة الجغرافیا عند التلمیذ و 
 البیانیة لكافة الفروع مؤكدًا أن األسئلة التي تطرح في االمتحانات الرسمیة هي من صلب المنهج الرسمي.

بین النظریات التي یطرحها األساتذة والتطبیق الفعلي لها طالبًا إیجاد سبل كما أكد أن هناك فرق شاسع 
 لمعالجة هذه اإلشكالیة عن طریق التفكیر بعدة أجوبة على تساؤالت أبرزها:

 هل أن سبب المشكلة یكمن في توصیف المسابقة ؟ -
 هل السبب یعود إلى أن هذه المسابقة أصعب من غیرها؟ -
 المواد؟ ( من تحت إلى فوق) هل هناك تنسیق عامودي بین -
 .هل هناك فقدان للتنسیق األفقي للمواد؟ ( مسابقة الجغرافیا غیر مسابقة الفرنسي مثًال) -

 
 حول مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج. -ب

 أشار األستاذ جان حایك إلى:
تعدیالت. ویجب تجدید الكتاب تحتاج إلى تطویر ونحن بانتظار ال ١٩٩٧إن المناهج التي صدرت عام   -

سنوات أو إصدار مالحق بالموضوع. حتى انه من الضروري تعدیل دلیل المعلم عن  ٥أو  ٤المدرسي كل 
 طریق إغنائه بالتمارین.

كما تساءل حول حقیقة المشكلة: هل أنها تكمن بالكتاب المعتمد؟ أو باألستاذ ؟ أو بالتالمذة الذین یجهلون 
 عف في إعداد التالمذة مثًال: ال تمارین كافیة في الكتاب الوطني لمادة الجغرافیا.الخارطة مثًال؟ الض

 هل المشكلة في تثقیل العالمة؟  -
 عالمة ٨٠مادة الریاضیات     •
 عالمة ٣٠مادة الجغرافیـا       •

 هل أن المشكلة تكمن في عدم كفاءة أو خبرة األساتذة في إعطاء الدروس الصعبة؟  -
 لمدة أو الوقت؟ اعطاء ساعة أو ساعتین في األسبوع لتدریس المادة؟هل العّلة با •
 هل المادة مكثفة، ویجب تجزئتها؟ •

 
 حول الباریم والتصحیح. -ج

 أعطى األستاذ حایك بعض اإلرشادات حول هذا الموضوع أهمها:  خالصة العرض:
األستاذ ما یحلله التلمیذ  ضرورة حضور المعلم جلسة وضع أسس التصحیح والباریم. وأكّد على ضرورة فهم -

 ومدى مقاربة التحلیل لألجوبة المدّونة في أسس التصحیح.
 العمل على زیادة الوقت المخصص لتدریب األساتذة.  -

 ٣٩ 



موضوعي للوصول إلى واقع ملموس من دون التقید بهذه النقاط  داعیًا المشاركین إلى التفكیر والنقاش بشكلٍ 
ألستاذ مفید السكاف المشاركین بأن العنان مطلق لكل ما یمكن أن یخطر في إطار مجموعات العمل وقد ذّكر ا

 بالبال من أفكار حول موضوع إشكالیة توصیف المسابقة والباریم والتصحیح.
  
 

 ـاتــالتوصیـــ: 
 

 توصیف المسابقة.  -١
 :فروع العلوم العامة، علوم الحیاة، االقتصاد واالجتماع 
 .دات، بحیث تصبح العبارة: "ثالثة مستندات متنوعة كحد أقصى"إضافة كلمة "متنوعة" بعد كلمة مستن •
 جعل القسم األول من المسابقة تحت عنوان قراءة عامة للمستندات بدًال من "قراءة وتحلیل المستندات. •
 :فرع اآلداب واإلنسانیات 
 إعادة النظر بتوزیع العالمات على أجزاء الموضوع: •
 ع (توازن الفقرات، توافق الفقرات)تقلیص العالمة المخصصة لتنظیم الموضو  -
 تخصیص الجزء األساسي من الموضوع "التوسیع" بعالمة أكبر من تلك المخصصة له حالیًا. -

 

 ل مسابقة امتحان رسمي.یدراسة وتحل  -٢
ًا (بعد طباعة ـة والخرائط والرسوم الكاریكاتوریة أكثر وضوحـوم البیانیـن المستلزمات لتكون الرسـتأمی −

 المسابقة).
( تحدید عدد  لتأكید على ما هو معتمد من حیث تحدید عدد العناصر التي یتكون منها السؤالا −

 .اإلجابات المنتظرة من المتعلم)
 
 الباریم والتصحیح. -٣
 یشترط ان تتوفر في المصّحح خبرة سنتي تعلیم على االقل في الصف الثانوي الثالث. •
 ة.إعداد المصححین الجدد من خالل دورات تدریبیة فعال •
في معالجة الموضوع الجغرافي: إظهار التصمیم في إجابة التلمیذ وتخصیص جزء من عالمة  •

 المقدمة للتصمیم التزامًا بالتوصیف الذي یشیر إلى ذلك.
 

 قضایا أخرى.  -٤
 العمل على تجزئة األهداف الخاصة بالدروس بحیث تصبح محددة وأكثر وضوحًا. •

 ٤٠ 



ة العائدة لدروس السنة الثالثة الثانویة (كونها غیر واردة في تزوید الثانویات الرسمیة باألهداف الخاص •
 واإلنماء وال في كتاب المعلم).المركز التربوي للبحوث كتاب التلمیذ الصادر عن 

واإلنماء(مضمون وتبویب المركز التربوي للبحوث إعادة النظر بالكتاب المعتمد الصادر عن  •
 وٕاحصاءات وتمارین..)

اب المعلم) بحیث یتضمن تحدید مدلوالت األفعال اإلجرائیة وتوضیح إعادة تألیف دلیل (كت •
 المصطلحات والمفاهیم األساسیة المتعلقة بالمادة.

اعتماد نمط تقییم في المسابقات المدرسیة في الصفین األول والثاني ثانوي بما یتوافق مع توصیف  •
 المسابقة الرسمیة في الثانوي الثالث.

 د آلیة التدریس والتقییم عینها في جمیع صفوف المرحلة الثانویة.التشدید على ضرورة اعتما •
 التشدید على أن یكون مدّرس المادة من حملة اإلجازة التعلیمیة في الجغرافیا. •
زیادة الوقت المخصص لتدریس المادة في الصف الثانوي الثالث(ساعتان في الفروع العلمیة وثالث  •

تمكن المدّرس من إنجاز المنهج(مضمونًا ومهارات) بالطریقة ساعات في فرع اآلداب واإلنسانیات) لی
 المالئمة.

 رفع تثقیل العالمة المخصصة لمادة الجغرافیا: •
 في العلوم العامة وعلوم الحیاة،  ٤٠(فتصبح    

 في اآلداب واإلنسانیات وفرع االقتصاد ٦٠    
 بدًال من:     

 لكافة الفروع  ٣٠         
 اإلنسانیات) لفرع اآلداب و  ٤٠   

 لتتوازن العالمة من جهة مع أهمیة المادة ولتشكل دافعًا للمتعلم لالهتمام بها مقارنة ببقیة المواد.
واإلنماء (بعض وي للبحوث ـالمركز التربن ـالصادر ع “ ” Allègementإعادة النظر بالتقلیص  •

 ة في بدایة كل عام دراسي.المواضیع المعلق تدریسها یكتسي أهمیة كبیرة) وتحدید الدروس المطلوب
 إعادة النظر في التنسیق األفقي لمواد التدریس وتقییم مختلف مواد الشهادة الرسمیة. •

  
  ١٨/١/٢٠١٠ة العامة (االثنین في ثانویوالحضارات الالمادة: الفلسفة( 

 
 "عرض". ة:ــاإلشكالی ♦
 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. - أ

  .في االمتحانات الرسمیة الفلسفةمقرر لجنة مادة لیفة نعوم خستاذ األ :مقدم العرض
 في المقدمة المواضیع التالیة:األستاذ خلیفه طرح 

 ٤١ 



 اإلشاعات حول االمتحانات الرسمیة. −
 طرح اإلشكالیات والتساؤالت المتعلقة باالمتحانات الرسمیة. −
 المنهجیة الجدیدة. −

 
(توصیف  ج) للمحاور الثالثة - ب -ام: (أطرح األستاذ نعوم خلیفه اإلشكالیات التالیة بشكٍل ع

 ):الباریم والتصحیح ، مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهجالمسابقة، 
 
o  حول التوصیف الرسمي للمسابقة وارتباطها بالمناهج. -١-اإلشكالیة رقم 

 مضمون الكتاب المدرسي الوطني ال یغطي المنهج المقرر بشكٍل كاٍف. -
 ش التربوي حول ضرورة أن تكون المسابقة متوافقة مع مضمون الكتاب المدرسي الوطني.توصیة التفتی -
كون المرجع المعتمد لطرح األسئلة هو المنهج ولیس الكتاب المدرسي، لذا یجب أن تطرح األسئلة  -

 من ضمن مضمون الكتاب المدرسي وهذا الواقع الحاصل بطرح إشكالیة جدیة.
 لتطابق مع التوصیف الرسمي.مشكلة اختیار النصوص لجهة ا -
 مشكلة ترجمة النصوص. -
 وضع األسئلة حول الموضوع والنص. -
 مراعاة الكفایات والمجاالت. -
 

o  ٢-اإلشكالیة رقم- 
 الكفاءة لدى المصححین. -
 الخبرة لدى المصححین. -
 وضع أسس التصحیح والباریم وما یرافقهما من إشكالیات. -
 .االلتزام بمعیار التصحیح من ِقَبل الجمیع -
 االلتزام بالمدة المخصصة للتصحیح. -
 قضیة الفروقات في العالمات بین المصححین. -

 
o  ٣-اإلشكالیة رقم- 

 اإلشراف المستمر من ِقبل المدققین على عملیات التصحیح.  -
 تقدیم المساعدة للمصححین. -
 القراءة المتأنیة للمسابقة في حال وجود فروقات. -
 الدقة في نقل العالمات ورفعها. -

 ٤٢ 



 .اجعات المصححینقبول مر  -
 

o ٤-رقم  اإلشكالیة- 
 الوضع اللوجستي لمراكز التصحیح والظروف التي یعمل فیها المصححون. -

 
  

 التوصیــــــات: 
 

 توصیف المسابقة.) ١
 اعتماد الوضوح في صیاغة األسئلة واالبتعاد عن المفردات المبهمة والتي توقع التلمیذ في الغموض. −
 االستذكار.لى هضم المعلومات ولیس على اعتماد الفكر النقدي القائم ع −
 رفع تثقیل عالمة السؤال الثالث (ج) في المسابقة. −
 .١٦/٢٠أو  ١٥/٢٠بدل  ٢٠/٢٠اعتماد سقف التصحیح فیكون  −
 إلزام المرشح باتباع التقسیم الوارد في المسابقة. −
 اعتماد النمط التقلیدي في طرح الموضوعات مع بعض التعدیل. −
ثر مالءمة للتفكیر الفلسفي، وأن تخاطب المسابقة األهداف التي وضعت من اجلها أن تكون األسئلة أك −

 (خلق تفكیر فلسفي عند التلمیذ).
 إعطاء أهمیة أكثر وعالمة أعلى على للسؤال الخاص بالرأي والتحلیل الشخصي. −
 

 ) دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي.٢
 في دورات متتالیة.التنویع في طرح السؤال الثالث (ج) وعدم تكراره  −
 أن ال یقتصر النص على محور واحد في األسئلة. −
 ضرورة تجزئة العالمة على األسئلة. −
 عرض النظریات الداعمة للموضوع المطروح في المسابقة لتوضیح موقف التلمیذ أثناء اإلجابة.  −
 التدقیق اللغوي بسبب وجود أخطاء لغویة. −
 افق مع تلك الواردة في الكتاب المدرسي الرسمي. اعتماد ترجمة المصطلحات الفلسفیة بما یتو  −
 اختیار مفاهیم واضحة في السؤال الثالث.  −
تحدید موضوع المناقشة في السؤال الثاني، استبعاد كلمة (أفكار النص) واستبدالها بـ "موقف" أو  −

 "أطروحة" أو " الفكرة العامة".

 ٤٣ 



أن تراعي مستوى المرشحین، مع والغموض، و  اإلطالةاختیار نصوص قابلة للفهم وبعیدة عن  −
 ضرورة أن یطرح النص إشكالیة واحدة فقط.

من خالل السؤال األول بالنظریة التي یجب اعتمادها بشرح القول وٕان ذلك ال یتالءم  اإلیحاءعدم  −
 مع طبیعة التفكیر الفلسفي.

 ضرورة أن یكون السؤال الثالث "تولیفة للموضوع". −
 لوقت المخصص لكل فرع من فروع الشهادة الثانویة.طرح الموضوع بشكٍل یتالءم مع ا −
 مؤلفة من فكرتین متناقضتین على األقل. اإلشكالیةضرورة أن تكون  −
 عدم التداخل بین األسئلة وخصوصًا السؤالین الثاني والثالث.  −
 على مبدأ االختیار في المسابقة. اإلبقاء −

 

 ) الباریم والتصحیح.٣
ریم للسؤال (ج) وٕاعادة النظر بمضمون نص الباریم بعد وضع معاییر أكثر وضوحًا في البا −

 .مناقشته وتصحیحه وتنقیحه
 المفاتیح، ثم عرض النظریات الداعمة لتوضیح الموقف. –الكلمات  فقالشرح: تشریح القول و  −
 عدم التوسع في وضع الباریم، أي تحدید النقاط األساسیة وترك المجال للطالب لصیاغة أفكاره. −
 نص على مفرداته المفتاحیة.التركیز في ال −
 التركیز على التدرج الفكري للنص. −
ضرورة األخذ باالعتبار ، خالل الباریم، عملیة الربط المنطقي وتحدید التثقیل لكل من الشكل  −

 والموضوع.
 :في التصحیح

 وضع معاییر دقیقة الختیار المصححین والمدققین واعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة. −
 دریبیة للمصححین الجدد ومراقبتهم بطریقة فعالة.إجراء دورات ت −
 تقنیًا، وتواجدهم الدائم بین المصححین. -تفعیل دور المدققین بفضل أعمالهم إداریاً  −
 إلزام معلمي المادة بالتصحیح ولو لمرة واحدة. −
 الً ضرورة األخذ بآراء بعض المصححین ومالحظاتهم خالل عرض الباریم وأن ال یكون الباریم منزَّ  −

 قوًال وفعًال.
 اختیار األساتذة ذوي الخبرة والكفاءة في التصحیح. −

 

 قضایا أخرى.) ٤

 ٤٤ 



 إعادة النظر في مضامین الكتاب المدرسي الرسمي من حیث المضمون والنصوص والتطبیقات. −
 توحید المادة وٕاعادة النظر في بعض عناوین المنهج بما یتوافق مع حاجات المجتمع والتالمیذ. −
 في توزیع ساعات تدریس المادة وزیادتها بما یتناسب مع حجم المادة والمنهج المقرر.إعادة النظر  −
 اعتماد نظام تقویم یكون في أساس وضع المناهج. −
 إدخال بعض محاور السنة الثانیة ضمن منهج االمتحان الرسمي. −
 إعادة النظر في تثقیل المادة بما یتناسب مع أهمیتها وأهدافها. −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة (الخمیس في ـة العامـالثانوی – المادة: التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة
٢١/١/٢٠١٠( 

 "عرض". ة:ــاإلشكالی ♦
 

 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. - أ
فـــي اللجنـــة  التربیـــة الوطنیـــة والتنشـــئة المدنیـــةالســـیدة لبنـــى حســـون بصـــفتها مقـــرر مـــادة  مقـــدم العـــرض:

 سمیة.الفاحصة في االمتحانات الر 

 ٤٥ 



التــي  باإلشــكالیاتفــي البدایــة تمنــت الســیدة حســون علــى المشــاركین عــدم التقیــد فقــط خالصــة العــرض: 
 . وأكدت على ضرورة أن تكون التوصیات موضوعیة وواقعیةعلیهم ستعرضها 

 التوصیف الحالي ال یطرح إشكالیات أساسیة من ناحیة الجوهر.اعتبرت السیدة حسون أن 
تتضــمن المجموعــة الثانیــة المجمــوعتین الثالثــة  الرســمي ت أنــه وحســب التوصــیفمــن ناحیــة الشــكل اعتبــر 

یتم الفصل بین المجموعتین في االمتحانات الرسمیة ألنه ال یمكن الدمج بینهما أنه في حین معًا والثانیة 
 قیاسها. إلىبسبب اختالف المهارات التي تهدف كل مجموعة 

 
 بالمناهج.مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها  - ب

اعتبــرت الســیدة حســون أن هنــاك بعــض المحــاور التــي تــنعكس ســلبًا علــى االمتحانــات  خالصــة العــرض:
 الرسمیة والسبب هو طریقة تناول المسائل تلك بشكٍل تقلیدي یحول دون تنویع األسئلة.

ه وتكمن المشكلة أیضًا بالمعالجـة السـطحیة لـبعض الموضـوعات والمسـائل وأنـه ال یمكـن تجاهـل هـذ
ر. وقد دّعمت رأیها بأمثلة مثل: محور ر من المق اً المحاور في االمتحانات الرسمیة كونها تشكل جزء

 الشباب. -الخدمة المدنیة -الهجرة
 :كما اعتبرت أن بعض الدروس المحذوفة تتضمن مفاهیم متنوعة وأساسیة

 َدور المواطن في حمایة البیئة. -
 .اإلعالمیةالخلقیة  - 
 اب.أنظمة االنتخ -
 
 التصحیح والباریم. -ج

إلـــى إشـــكالیة حـــول هـــذا الموضـــوع الســـیدة حســـون مناقشـــة وجـــود أو عـــدم وجـــود  تركـــت خالصـــة العـــرض:
 بیان الرأي.لمجموعات العمل  جلسات

 
 

 .باإلشكالیةقضایا أخرى متصلة  -د
 تطرقت السیدة حسون إلى طریقة التعاطي مع المادة من قبل عدة جهات: 

 
 :اإلدارة الرسمیة -١
 أهمیتها.تثقیل المادة الذي ال ینسجم مع  −
 (ساعة واحدة).عدد حصص تدریسها في األسبوع  −
 صف). ٢٠ –ساعة  ٢٠تصحیح ( آلةمجرد  إلىالساعات التي تنسب إلى أستاذ المادة والتي تحوله  −

 ٤٦ 



 
بالمـــادة وتخصـــیص بعـــض حصصـــها للقیـــام بمجموعـــة مـــن قبـــل اإلدارة  عـــدم االهتمـــام :اإلدارة المدرســـیة -٢

 طة أو إجراء اختبار خطي لمواد أخرى.أنش
التالمیذ ال یولون أي أهمیة للمادة بسبب قلة عالمة التثقیل واألداء السـلبي لـبعض األسـاتذة إضـافًة كون  -٣

 شعور التالمیذ بالهوة بین محتوى المادة والواقع. إلى
المـادة؟ المعـاییر أستاذ المادة : وهنا طرحت السـیدة حسـون مجموعـة مـن التسـاؤالت حـول مـن هـو أسـتاذ  -٤

فـي الحقـوق هـي شـرط؟ كیفیـة تفسـیر أداء بعـض المصـححین  اإلجـازةالتي على أساسها یتم اختیاره؟ هل 
التـي تحملهـا ومـن  بالمبادئوكیفیة اختیار المصحح، سخریة بعض األساتذة بمفاهیم المادة وعدم إیمانهم 

 التالمیذ.  إلىثم ینقلون هذه المفاهیم 
 

o ستین واألولى والثانیة.خالصة عامة عن الجل 
اطلعـوا  قـد  % مـن األسـاتذة١٠٠ : إن نسـبةنعتقد أن هناك لـبس حـول مفهـوم "التوصـیف" حتـى أتـت النتـائج

 على التوصیف بالرغم من أن الكثیر منهم ال یعرفون ما هو التوصیف.
مزیــد مــن الوقــت بالنســبة للجلســة الثانیــة: مــا تــّم طرحــه مــن إشــكالیات كــان جیــدًا ولكــن كــان یجــب إعطــاء ال 

 .حتى یسهل التوصل إلى توصیات یقتنع بها الجمیع للنقاش
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـات:ـــالتوصیــــ 
 توصیف المسابقة.) ١
 معاییر محددة.  إلىنوع المستند قیاسًا  تحدید −
 اقتراح لصیاغة هذه النقطة كما یلي: −
o نــواع المســتندات كمــا ضــرورة التنســیق األفقــي فــي مــا بــین المــواد لجهــة وضــع معــاییر محــّددة توحــد أ

 توضح الفرق بین المسألة والموضوع فضًال عن إنجاز بطاقات تقییم خاصة باألفعال اإلجرائیة.

 ٤٧ 



علـى أن تكـون واضـحة وال توضیح أن المقصود بالمسألة: الفكـرة األساسـیة التـي یـدور حولهـا المسـتند  −
 تحتمل التأویل.

 ّلل، بّرر.. مثًال: عاإلجرائیةالسؤال الثالث: تنویع األفعال  −
 .(في االمتحانات) على تبني المسألة كما اعتمدت أخیراً  اإلصرارالسؤال الرابع:  −
 منهج دون سواه.بالتوضیحها لجهة ارتباطها أي  االستنتاجیةتحدید مفهوم األسئلة العامة  −
)، مـا یتطلـب إعـادة توزیـع العالمـات ٦-٦-٦-٢إبقاء توزیع العالمات وفـق المجـاالت كمـا هـو أي: ( −

 ما بین المجموعتین األولى والثانیة بحیث تصبح: في
 عالمات. ٦عالمات للمجموعة األولى بدًال من  ٧ −
 عالمات. ٤عالمات للمجموعة الثانیة بدًال من  ٣ −
 .٣٠عالمة بدًال من  ٤٠رفع التثقیل المعطى للمادة بحیث یصبح  −
 .اإللزامیةعلى نمط األسئلة  اإلبقاء −
) یتـراوح عـددها بحسـب حجمهـا وصـعوبتها ، مـع التشـدید ٤-٢مسـتندات (التوافق على اعتماد عدد مـن ال −

   نوعًا) إن من حیث المضمون أم من حیث النوع.مضمونًا و (على إدراج عبارة التنوع في المستندات 
تحلیلیة أیضًا أسئلة المجموعة األولى: تبدأ بتقدیم المستندات واستخراج أفكار لیس فقط تقلیدیة مباشرة بل  −

 تمییز).(ربط، 
: االقتــراح: أن یـــتم إدراجهــا بالتــدرج حســب مســـتوى أســئلة المجموعــة الثانیــة: أســـئلة المعلومــات المكتســبة −

 معرفة، فهم ، ...الخ.   الصعوبة 
الثانیة حالیًا) إدراج التوضیح التالي "مسالة قانونیة حسب التوصیف ضمن أسئلة المجموعة الثالثة (وهي  −

مفــاهیم مكتســبة وتنتهــي بإبــداء رأي، أي رأي یقــیس ثقافــة المــتعلم ولــیس  أو طــرح إشــكالیة". وتنطلــق مــن
 المعلومات المكتسبة.

 .٣و  ٢تعدیل فكرة عدد صفحات المسابقة بحیث تتراوح بین  −
 مجموعات). ٣مع التوصیف المعتمد بعد إدخال التعدیالت المقترحة ( االنسجام −

 

 ) دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي.٢
و  ٢ابقة مقبول (بین ـي المسـع األخذ باالعتبار أن عدد المستندات فـم مواضیع المستنداتضرورة تنوع  −

٤(. 
 ضرورة اعتماد معاییر محددة لتحدید أنواع المستندات وتعمیمها على األساتذة لتوفیر الوقت للطالب. −
 خاصة بالسنة النهائیة.وٕان لم ترتبط باألهداف ال ارتباط المستندات مباشرًة باألهداف العامة للمادةوجوب  −
 ضرورة أن یركز سؤال "إبداء الرأي" أكثر على التحلیل. −

 ٤٨ 



 یجب أن تغطي المسابقة ثالثة محاور على األقل. −
 اقتراح أن یكون الجزء األخیر المعتمد على التحلیل سؤاًال قائمًا بذاته. −
 اإلعالم: مثل ربط تنوع المستندات من ناحیة المضمون والموضوع على أن تبقى المستندات مترابطة −

 باالنتخاب، المقصود اعتماد هذه المسابقة كنمط وعدم الخروج عنه.
 تنوع المحاور في السؤالین الثالث والرابع، عدم االلتزام بصورة نمطیة ومنهجیة بمحور واحد. −
 موضوع غیر موسع في الكتاب. إلىعدم طرح سؤال یتطرق  −
والوقت المخصص  مستوى الصعوبةالمحددة له من حیث  ق التوازن ما بین السؤال والعالمةیضرورة تحق −

 له.
 في المجموعتین الثانیة والثالثة.تحدید عدد األفكار المطلوبة في كل سؤال  −
التوافق على توزیع العالمة المعتمدة لمراعاته لكافة مستویات المتعلمین مع التوصیة بتثقیل أسئلة الرأي  −

 "شخصیة المتعلم وثقافته".واإلبداع 
 

 الباریم والتصحیح. )٣
الموضــوعیة  أثنــاء جلســة مناقشــة البــاریم یجــب أن ال یكــون هنــاك مــانع مــن التعــدیل نتیجــة المناقشــات  −

 وتعمیم ذلك على المصححین.
 .)٢٠بدل من  ٣٠مباشرًة على االمتحان (توزیع العالمة على  )٣٠التركیز على التثقیل ( −
 یة التصحیح.لیة لمساءلة المصحح الذي أخطأ أثناء عملآوضع  −
 في كل مسابقة. الثالثةإلزامیة طرح وضعیة إشكالیة في المجموعة  −
  .في الباریم اإلجاباتتناسب بین  −
 ) المطلوبة في كل سؤال.اإلجابةالمعلومات (ونوع مالءمة توزیع العالمة مع كم  −

 
 قضایا أخرى.) ٤
راحیض النظیفة، التبرید، تأمین أجواء مریحة للمصححین من حیث: األمكنة الالئقة،النظافة، الم −

 وضعیة جلوس المصحح. وضع مراكز التصحیح في أماكن وسطیة أو اإلكثار من عدد المراكز.
 تكثیف دورات تدریبیة ألساتذة التربیة على المستوى الثانوي. −
 اعتماد معاییر موضوعیة في اختیار المصححین والمدققین. −
 معالجة مسألة المراقبة في االمتحانات الرسمیة. −
 دمج بعض الدروس تالفیًا للتطویل والتكرار. −
 إعادة النظر ببرنامج االمتحانات "األیام". −

 ٤٩ 



إصدار ملحقًا خاصًا یحتوي التعدیالت القانونیة الالزمة ألن الكتب تتضمن معلومات قانونیة خاصة  −
 لغیت.أتعّدلت أو 

بعض المحاور یشجع عدم التطرق لباعتبار أن  إعادة النظر بالدروس التي تّم وقف العمل بها −
 المتعلمین على إسقاطها من حساباتهم.

 "تعلیمیة".بإجازة معادلة إجازة الحقوق  −
إیجاد صیغة قانونیة لمتابعة المدارس الخاصة التي ال تعتمد تدریس المادة في صفوف غیر الشهادات  −

 معلم المادة. أو المهارات الالزمة فيومراعاة االختصاص 
 لكفاءات من األساتذة لالشتراك في عملیة التصحیح.إیجاد آلیة تشجع أصحاب ا −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٢٨/١/٢٠١٠الثانویة العامة (الخمیس في  –المادة: اللغة العربیة.( 
 

 "عرض". ة:ــاإلشكالی ♦
 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. - أ

 ي ـة الفاحصة فـني اللجـف ةـاللغة العربیمادة ل اً مقرر  بصفته الیاس عسیساألستاذ  مقدم العرض:
 االمتحانات الرسمیة.              

 ٥٠ 



ضــــرورة مناقشــــة جمیــــع اإلشــــكالیات التــــي ظهــــرت فــــي الســــنوات  عســــیسعــــرض األســــتاذ خالصــــة العــــرض: 
 .٢٠٠١المنصرمة حیث طبقت فیها أسالیب التقویم الجدیدة بالتزامن مع تطبیق المناهج الجدیدة في العام 

ن هذه الجلسات تفید المسؤولین في تطویر مسابقات اللغة العربیة، مركزًا كما رأى ضرورة الخروج بتوصیات م
علــــى وجــــوب تحقیــــق الهــــدف المنشــــود مــــن كــــل هــــذا العمــــل وهــــو التوصــــل إلــــى حلــــول خاصــــة فیمــــا یتعلــــق 

 باإلشكالیات التي طرحها األساتذة في االستمارات. وقد طرح األستاذ عسیس اإلشكالیات التالیة:  
ــــــــــــــــــــــــــك  بتوصیف المسابقة رأى أنه غیر كاٍف ولم یتم تعمیمه على الجمیع وقد نتج من  فیما یتعلق أوًال: ذل

 أخطاء كما في طرح السؤال حول عنوان المسابقة في بدایة األسئلة. 
والمفــــاهیم  اعتبر األستاذ عسیس أن لجنة االمتحانات تحاول عامًا بعد عام رفع نسبة المصطلحات  ثانیًا:

ة ولكـن تـواجههم صـعوبة فـي هـذا العمـل وهـي أن قسـمًا كبیـرًا مـن األسـاتذة لـم المستعملة في كل مسـابق 
 یقرؤوا الكفایات ولم یتم تدریبهم بشكٍل كاٍف على هذه المقاربة.   

 
 مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج. - ب

عمــل لجنــة  ىإلــاألســتاذ الیــاس عســیس الــذي طلــب مــن المشــاركین اعتمــاد الصــراحة بالنســبة  مقــدم العــرض:
 االمتحانات الرسمیة مشیرًا إلى أهم النقاط التي تداولتها اللجنة فیما یتعلق بالمسابقة:

 محاولة اللجنة مراعاة "وضوح النص" أكثر فأكثر. •
 الموافقة من قبله على أن یكون سؤال أدوات الربط من خالل سیاق النص. •
افــــة األدبیــــة العالمیــــة ومــــن هنــــا اعتمــــاد الســــؤال كــــون المنــــاهج الجدیــــدة قــــد فرضــــت ســــؤاًال واحــــدًا فــــي الثق •
 المرّكب. 
 اإلقرار بوجود أخطاء في النص المعّرب هي من النوع الشائع في االستعمال.  •

 
 التصحیح والباریم. -ج

 أهم النقاط التي تّم تداولها في هذه القضیة: خالصة العرض:
 لمراقبین.ضرورة مشاركة التعلیم الخاص بأعمال المراقبة وتنظیم عمل ا 
 .اعتماد مكان أكثر مالءمة لجلسات وضع أسس التصحیح 
 .وضع معاییر واضحة ودقیقة في اختیار المصححین والمدققین وكل ما یتعلق بأعمال التصحیح 
 .إلغاء ما یسمى بالتثقیل 
 .وضع معاییر أكثر وضوحًا لتقییم التعبیر الكتابي 

سؤال "ضبط النص" ألن النتائج جیدة. كما یوافق على عسیس ضرورة لتعدیل العالمات في  ذال یرى األستا
 ) ألن في ذلك دقة أكثر.٩٠-٦٠-٥٠أفضلیة وضع العالمات على أساس حّدها األقصى أي (

 

 ٥١ 



 قضایا أخرى متصلة باإلشكالیة. -د
 تكثیف تدریب المعلمین وخاصة في مجاالت: −
 .اإللمام بالمفاهیم والمصطلحات ووضع المسابقات والطرائق الناشطة −
 الموافقة على ضرورة تطویر كتاب "اللغة العربیة وآدابها" من ِقبل المركز التربوي. −
 ینصح بضرورة تطویر كتاب الثقافة العالمیة ألنه استُنِفد، وٕابداله بمجموعة نصوص لعّدة كتّاب عالمیین. −

 

 التوصیــــــات: 
 توصیف المسابقة.) ١

 ضرورة تعدیل التوصیف الراهن وفقًا لما یأتي:
 .ةاستخدام المفردات الدقیقة والعبارات الواضحة في صیاغة األسئل −
 من الفهم إلى التحلیل فالتقویم. ةتدرج في ترتیب األسئل −
 تدرج في نوعیة األسئلة من الجزئي إلى الشامل. −
 تنوع في األسئلة بحیث تشمل أكبر قدر من الكفایات. −
 لنص.طرح أسئلة تتناول شخصیة الكاتب واألبعاد اإلنسانیة ل −
 حذف قسم التعریب من المسابقة بفروعها األربعة. −
 ٣( ي كل فرع: ـف ةع عدد حصص التدریس األسبوعیـى حدٍّ ما مـتعدیل مدة المسابقة بحیث تتناغم إل −

 ساعتان لفرَعي العلوم العامة وعلوم الحیاة). ٢لفرع االجتماع واالقتصاد،  ٢.٣٠ساعات لفرع اإلنسانیات، 
 العالمة في كل فرع على أقسام المسابقة.تعدیل توزیع مجموع  −
 اعتماد عبارة "في الفهم والتحلیل والتقویم" بدًال من عبارة "في الفهم والتحلیل" −
یحذف من التوصیف المعتمد راهنًا العبارة اآلتیة: "وضع تصمیم مفصل للموضوع المطلوب  −

 معالجته واالكتفاء بتوسیع مقدمته والخاتمة".
 حجم التعبیر الكتابي بعبارة " شرط أال یقل عن خمس مئة كلمة".تحدید الحد األدنى ل −
 تحدید الحد األعلى لإلجابة عن سؤال الثقافة األدبیة العالمیة بما دون مئتي كلمة. −

 ) دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي.٢
 وجوب توظیف الحواشي في خدمة فهم النص كي ال یبقى السؤال مسّطحًا. −
 المة النص لغویًا.المزید من التدقیق لس −
 طرح نص موضوع باللغة العربیة أساسًا ولیس معّربًا. −
 تحدید سؤال الثقافة األدبیة العالمیة بدقة إلبعاد الغموض واإلجابات المعّلبة. −

 
 ) الباریم والتصحیح.٣

 ٥٢ 



 اعتماد العالمة القصوى في التصحیح واالستغناء عن التثقیل. −
 ألخضر على المسابقة.تدوین مالحظات المصحح الثاني بالحبر ا −
 اعتماد معاییر ثابتة في اختیار عناصر اللجنة مقررًا ومساعدًا ومدققین ومصححین. −
 حصر التدقیق باألساتذة الذین مارسوا التصحیح فترة طویلة وال یزالون یمارسون التعلیم. −
 تحدید عدد المدققین بنسبة عدد المسابقات. −
 انة بمن أثبتوا جدارتهم.التجدید الدوري ألعضاء اللجنة مع االستع −
 مشاركة التعلیم الخاص في المراقبة. −
 إعطاء بدل نقل للمصححین وبدل حضور جلسة وضع أسس الباریم. −

 
 قضایا أخرى.) ٤
 الكتاب المدرسي: •
 ضرورة إعادة النظر في الكتب المدرسیة وفقًا لمنظور التقییم بالكفایات. −
فة نصوص أدبیة إبداعیة، وجعل المقالة محورًا مستقًال تعدیل محاور العلوم العامة وعلوم الحیاة بإضا −

 قائمًا بذاته.
 تغییر كتاب الثقافة األدبیة العالمیة بصورة دوریة كل سنتین أو ثالث. −
 إعادة النظر بترتیب ورود المحاور في الكتاب المدرسي. −
 دلیل المصطلحات: •
، ویضع حدًا ألي اختالف أو الحاجة ماسة جدًا إلى وضع دلیل یشرح المصطلحات المنهجیة بدقة −

 ُلبس وبخاصة منها: األنماط، الروابط، القواعد الوظیفیة، اإلشكالیة، المفاصل.
 جدول الكفایات: •
إعادة تشكیله من منظور جدید بعد مرور عشرة أعوام دراسیة على وضعه، وٕاضافة كفایات غیر  −

 م، االختصار.ملحوظة في الجداول الراهنة مثل: المذاهب األدبیة، وظائف الكال
 

  ٦/٢/٢٠١٠الثانویة العامة (السبت في  –المادة: الكیمیاء( 
 

 ة: "عرض".ــاإلشكالی ♦
                ي االمتحانات الرسمیة ـمقرر لجنة مادة الكیمیاء فاألستاذ فؤاد الخطیب  :مقدم العرض

 للشهادة الثانویة العامة.              
 ما یلي: إلى أشارحیث 

 ٥٣ 



  امتحان مادة الكیمیاء لمجموعة من المعاییر نذكر منها: تخضع صیاغة 
 التطابق مع النصوص الرسمیة •
 )٢٠٠١/م/٧٣٥القرار رقم  و ٥٦٩٨ احترام التوصیف الرسمي شكًال (المرسوم رقم •
 )٢٠٠١/م/٧٣٥و القرار رقم  ٥٦٩٨احترام التوصیف الرسمي مضمونًا (المرسوم رقم  •
 )٢٠٠١/م/٥٩، تعمیم رقم ٢٠٠١/م/٤٩٨قم (قرار ر Allegementاحترام التقلیص  •
 
 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. -أ 

                ي االمتحانات الرسمیة ـادة الكیمیاء فـمقرر لجنة ماألستاذ فؤاد الخطیب  :مقدم العرض
  للشهادة الثانویة العامة.               
 خالصة العرض:

 ا المجال :الخطیب سؤالین في هذ األستاذطرح 
 ثالثـة فـي فرعـي علـوم الحیـاة ( األسـئلةالتوصیف الخاص بمادة الكیمیـاء لعـدد  تحدید هل یشكل

 ؟المسابقةعند صیاغة  واإلنسانیات) عائقاوالعلوم العامة وسؤالین في فرعي االقتصاد 
 هل یعتبر الوقت المخصص لالمتحان كافیا؟ 

 
 .مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج -ب 

 .مقرر لجنة مادة الكیمیاء في االمتحانات الرسمیة للشهادة الثانویةاألستاذ فؤاد الخطیب  مقدم العرض:
 خالصة العرض:

 أشار األستاذ الخطیب إلى ما یلي:
 تتوافق  ال بمعظمهاالتقییم وهي  أسسالموجودة في الكتاب المدرسي كتبت قبل صدور  األسئلة

 األسس!تماما مع هذه 
 األسئلةعند صیاغة بعض  إرباكات إلىة والتي تؤدي مشكلة اللغ. 
 .ترجمة المسابقة من لغة إلى لغة ثانیة 
 یم مادة الكیمیاء في كثیر من الثانویات.لعدم اعتماد الطرق الناشطة في مقاربة تع 
  اختبارات لتأمین قاعدة معلومات خاصة باالمتحانات الرسمیة. إجراءناجمة عن  إشكالیة 
 
 الباریم.التصحیح و  -ج 

                    میة للشهادة ـي االمتحانات الرسـمقرر لجنة مادة الكیمیاء فمقدم العرض: األستاذ فؤاد الخطیب 
 الثانویة العامة.               
 : حصر األستاذ الخطیب  كالمه بـ خالصة العرض:

 ٥٤ 



 ؛...).بأسس التصحیحالتزام  دمأو إبطاء؛ ع ع؛ إسراتساهلأو بین المصححین (خبرة؛ تشدد  التفاوت - 
 

 قضایا أخرى متصلة باإلشكالیة.  - د
                       انحصرت في:

  مما  أخرىعدم االستفادة من الموجود منها في ثانویات أو عدم وجود مختبرات في كثیر من الثانویات
 جمیع طالب لبنان. أمامنفس الفرص  إلتاحةالمطروحة وذلك  األسئلة آفاقالحد من توسیع  إلىیؤدي 

 
 خالصة عامة عن الجلستین األولى والثانیة.

 :بالنسبة للجلسة األولى 
ان نسبة كبیرة من األساتذة الذین ابدوا رأیهم في االستمارات یعتبرون إن أسئلة االمتحانات الرسمیة ال  ○

 تؤثر في تطبیق منهج المادة في مدارسهم .
یشكل عامال ایجابیا لجهة تأثیر أسئلة االمتحانات  البعض اعتبر أن  تكرار نمط واحد لألسئلة  ○

 الرسمیة في تطبیق منهج المادة في المدارس في حین أن البعض اآلخر اعتبره  عامال سلبیا. 
 إن نسبة كبیرة ممن یحضرون جلسات وضع أسس التصحیح ال یشاركون في أعمال التصحیح. ○
 ال تعبر عن مستوى تالمذتهم.إن نسبة كبیرة تعتبر أن نتائج االمتحانات الرسمیة  ○
 
 : بالنسبة للجلسة الثانیة 

 .ةمشكلة مستوى اللغة التي تخلق إرباكات لدى صیاغة  بعض األسئل ○
 
 
 
 
 
 التوصیـــــــات: 
 

 توصیف المسابقة. )١
  .بالنسبة لفرعي العلوم العامة وعلوم الحیاة

 (زیادة) تعدیل وقت المسابقة في فرعي العلوم العامة وعلوم الحیاة . 
  توحید نوعیة الخطNew Roman character 14. 
  .عدم اعتماد الترجمة الحرفیة 

 ٥٥ 



  .عدم تكرار نفس المحور في التمارین الثالثة 
  .اعتماد اللغة السهلة 
  .توزع واضح بنسب مئویة للعالمات على كافة المجاالت 
  ٤بدال من  ٥تعدیل التثقیل في شهادة علوم الحیاة لتصبح . 

 
 :َعي اآلداب واإلنسانیات و االجتماع واالقتصاد بالنسبة  لفر 

 .طرح مسابقة ثقافة علمیة واحدة تشمل مواد :الطبیعیات ، الفیزیاء والكیمیاء 
 في ماَدَتي الكیمیاء و علوم الحیاة. تنسیق أفقي بین مواد الثقافة العلمیة كي ال تتكرر المواضیع نفسها 

 
 دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي. )٢

 ي العلوم العامة وعلوم الحیاة.ة لفرعَ بالنسب
  المسابقة طویلة نسبة للوقت المخصص لها. االقتراح: تقلیص المسابقة أو زیادة الوقت المخصص إلى

ساعتین ونصف أو اعتماد مبدأ حل المسابقة من قبل أستاذ أو أكثر من الذین لم یطلعوا علیها سابقا 
 لتحدید الوقت الصحیح.

 حدیثة واالستعانة بذوي االختصاص بالرسم لتأمین وضوح الصورة الموجودة في اعتماد التقنیات ال
 .المسابقة

  .زیادة األسئلة حول العمل المخبري.االقتراح: تفعیل العمل ألمخبري في الثانویات 
  إعطاء صالحیة للجنة الفاحصة عند سحب السؤال إجراء بعض التعدیالت لتغطیة اكبر مساحة ممكنة

 .٢٠٠٨في التكرار لبعض األسئلة لتفادي إغفال أجزاء من المناهج كما حصل عام من المنهج ولتال
  زیادة حصة أسبوعیًا في صفَّي علوم الحیاة والعلوم العامة لتدریس مادة الكیمیاء ألن الوقت المخصص

 حالیًا غیر كاف. 
 .إرسال توضیحات حول الدرس األخیر في صف علوم الحیاة إلى جمیع المدارس 
 

 .ي  اآلداب واإلنسانیات و االجتماع واالقتصادبة  لفرعَ بالنس
 .االنتباه إلى الترجمة ومراعاة خصوصیة كل لغة 
  إعادة النظر في منهاج الثقافة العلمیة ومقاربته بشكل أكثر إنتاجا وفائدة كاعتماد مشروع بحث یقوم به

لریاضیات والفیزیاء والكیمیاء وعلوم التلمیذ خالل العام الدراسي أو السماح له اختیار مادتین من مواد ا
 الحیاة في فرع اآلداب واإلنسانیات.

 
 الباریم والتصحیح. )٣

 ٥٦ 



اعتماد المداورة في أعمال التدقیق إلعطاء الفرصة لجمیع المصححین الكفوئین بالمشاركة بأعمال  -أ 
 .التدقیق

 تحدید حد أقصى لعدد المغلفات للمصحح في الیوم الواحد. -ب 
 یح من عام إلى آخر.عدم تغییر أسس التصح -ج 

 اعتماد خبرة ثالث سنوات في تعلیم الصف شرطا عند اختیار المصححین. -د 
 تدریب المصححین قبل السماح لهم بممارسة التصحیح.  -ه 
 متابعة المصححین ومحاسبتهم خالل عملیة التصحیح.  -و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣/٢/٢٠١٠الثانویة العامة (السبت في  -المادة: تاریخ( 
 

 "عرض". ة:ـاإلشكالی ♦
 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. - أ

            میة ـي االمتحانات الرسـخ فـادة التاریـمقرر لجنة ماألستاذ منیر سالمة  :مقدم العرض 
 .للشهادة الثانویة العامة               
 :خالصة العرض

 ٥٧ 



  .ال إشكالیة مطروحة حالیًا ألن المسابقة تقتصر على أسئلة معرفیة -١
 إلشكالیة المطروحة للمستقبل هي:ا -٢

هل بإمكاننا إحداث تغییر واسع في طریقة التقییم قبل تغییر المنهج الحالي واعتماد منهج جدید  -
 یصار على أساسه اعتماد طریقة تقییم جدیدة.

 
 مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج. - ب
 تاریخ في االمتحانات الرسمیة للشهادة الثانویة.سالمة مقرر لجنة مادة الاألستاذ منیر  مقدم العرض: 

 :خالصة العرض
 :أنسالمة  األستاذالحظ  

 المسابقة مالئمة ومدروسة بشكل دقیق من خالل : -    
 ارتباطها بالمنهج •
 شمولیتها ألقسام المنهج كافة (تاریخ لبنان وتاریخ استقالل الدول العربیة ) •
 مالءمة الوقت المخصص لها  •
 یدًا عن األحاجي في األسئلة الوضوح بع •

 
 التصحیح والباریم. - ج

 .الثانویة العامة مقرر لجنة مادة التاریخ في االمتحانات الرسمیة للشهادةمقدم العرض: األستاذ منیر سالمة   
 :خالصة العرض  

 :الحظ األستاذ سالمة وجود      
تذة المادة دعوتهم للمشاركة في عدم التزام من قبل بعض المسؤولین في المدارس التعمیم على أسا -

 جلسات مناقشة وضع أسس التصحیح وحثهم على المشاركة في أعمالها. 
 

 خالصة عامة عن الجلستین األولى والثانیة.
 :بالنسبة للجلسة األولى 

o  ،إجابة نسبة كبیرة من األساتذة على أنهم اطلعوا على التوصیف في حین انه ال یوجد توصیف للمادة
 التباس في فهمهم لكلمة التوصیف على انه النمط المعتمد في طرح األسئلة . إلىیؤشر األمر الذي 

o  إن تكرار نمط واحد لألسئلة اعتبر عند البعض عامال ایجابیا لجهة تأثیر أسئلة االمتحانات الرسمیة في
 البعض اآلخر اعتبره عامال سلبیا . أنتطبیق منهج المادة في المدارس في حین 

 لسة الثانیة:بالنسبة للج 

 ٥٨ 



o  ًطرح إمكانیة إحداث تغییر على مستوى التقییم قبل إجراء تعدیل على المنهج المعتمد حالیا.  
 
 

 .التوصیــــــــات 
 توصیف المسابقة. )١

 اقترح المجتمعون التوصیات التالیة:، بانتظار صدور منهج جدید لمادة التاریخ ووضع طرق جدیدة للتقویم
 قة القائم على طرح ثالث مجموعات من أسئلة المعرفة یختار منها الطالب اعتماد النمط الحالي للمساب

 مجموعتین واألسئلة هي على الشكل التالي:
 تاریخ لبنان  .١
 تاریخ لبنان  –أ  .٢

 تاریخ العرب -ب
 تاریخ لبنان  –أ  .٣

 تاریخ العرب -ب    
 :وضع تصور لتطویر المسابقة وفقًا للتصور التالي 
o (خریطة، نصوص وخطوط زمنیة وغیرها ) على أن تغطي  ستنداتوضع بعض األسئلة مطعمة بم

 هذه األسئلة مهارات معرفیة كمرحلة أولى .
  إقامة دورات تدریبیة مكثفة خالل السنة الدراسیة ألساتذة المادة في القطاعین الرسمي والخاص

 إلعدادهم وتدریبهم على وسائل التقییم المنوي اعتمادها.
  س كافة رسمیة وخاصة حول التغییرات المنوي اعتمادهاإرسال تعامیم إلى المدار 
  مباشرة  ٣٠وضع العالمة على المسابقة  من 
 ضرورة وضع سؤال إلزامي عن تاریخ لبنان وان یكون االختیار بین المجموعتین األخریین. 

 
 
 دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي. )٢
 ص لها والعالمة لكل سؤال.تكون المسابقة متوازنة من حیث األسئلة والوقت المخص أن 
 ..... توضیح بعض المصطلحات منعًا للغموض مثًال: نظام الحكم أو شكل الحكم الخ 
 .اعتماد مصطلح مجموعتین بدًال من سؤالین ألن كل مجموعة تتضمن أكثر من سؤال 
 ) استخدام الترقیم والترمیز بدًال من الشارطةtrait( 
  أو االختالف.طرح أسئلة مقارنة وتبیان أوجه الشبه 
 .تحدید العدد المطلوب من البنود أو النتائج أو المقررات أو األسباب ... في اإلجابة 

 ٥٩ 



 
 الباریم والتصحیح. )٣

 مقترحات حول الباریم
 .اإلبقاء على معیار التصحیح (الباریم) كما هو معمول به حالیًا 
 دریسهم على ما ورد في عدم التوسع في تفصیله ألنه یخشى أن یعمد بعض األساتذة إلى اقتصار ت

 ."الباریم"
  .مقترحات  حول التصحیح    
  تحدید شروط المشاركة في التصحیح بان یكون المصحح من بین الذین یدرسون المادة في الصفوف

 النهائیة لسنة على األقل.
  التحقق من بعض اإلفادات 
 تحانات الرسمیة قبل تسلیم تحدید الوقت الالزم لتصحیح المغلف من قبل مقرر لجنة المادة في االم

 المغلف إلى المصحح.
 الحث على المشاركة في جلسات وضع أسس التصحیح والـBarème  . 
 .متابعة عمل األساتذة واعتماد محاسبة الذین یكررون األخطاء باستبعادهم عن التصحیح لدورة أو أكثر 
 .تأمین األجواء واألمكنة والمستلزمات المالئمة لألساتذة المصححین 
 .رفع بدالت التصحیح 

 
 .قضایا أخرى )٤
 . التشدد بأعمال المراقبة في المراكز كافة 
  في جمیع الفروع . ٤٠رفع عالمة مادة التاریخ إلى 
 رفع عدد ساعات تدریس مادة التاریخ إلى ساعتین أسبوعیا إلیفاء المنهج حقه.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٦٠ 



 
 الفصل الثاني

 
 ةیمیدلیل اإلشكالیات والتوصیات للمواد األكاد

 
 للشھادة المتوسطة

 
 
 
 
 

  ٧/١/٢٠١٠الشهادة المتوسطة (الخمیس في  –المادة: ریاضیات.( 
 
 "عرض". ة:ــاإلشكالی ♦

األستاذ طالل نادر بصفته مقررًا لهذه المادة في االمتحانات الرسمیة للشهادة مقدم العرض: 
 دناه وفق ما یلي:المتوسطة حیث تّم عرض اإلشكالیة من قبله من خالل العناوین التالیة أ

 
 حول توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. -أ 

أن المطلوب في مسابقة الریاضیات للشهادة المتوسطة هو أكثر  ٢٠٠١/م/٧٣٥تبین من القرار 
تشددًا منه في مسابقة الثانویة العامة، وهذا ما یطرح تساؤًال بمعنى "هل التشدید هو لصالح 

 الشهادة المتوسطة أم ال؟".
% من محاور المنهاج لهذه المادة ٧٠توصیف مادة العلوم للمتوسط في القرار نفسه كان یغطى  في

وهذا ما تبین في األسئلة المطروحة وتوزیع عالمات محددة علیها، إال أنه قد تّم تعدیل هذا 
حیث أصبح توصیف مسابقة مادة العلوم یتضمن  ٢٠٠٧/م/٢٠٣٦التوصیف بموجب القرار رقم 

عالمات للتمرین  ٨و  ٥یة المحاور ویوزع عالمات بنسب متفاوتة ومتراوحة بین تغطیة أكثر 
الواحد، وهذا ما أدى إلى طرح السؤال التالي: هل نفاضل بین حالَتي "الوضوح المعطل" و 

 ٦١ 



"الغموض البناء" أم نفتش عن مساٍر آخر؟ وهذا مؤكد من خالل المقارنة السالفة بین توصیف مادة 
توسط والثانوي وتوصیف مادة العلوم كما ورد في القرار أعاله حیث تبین أن: الریاضیات في الم

    "التوصیف غیر عادل في بعض المواد".
   

 مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج. -ب 
 : األستاذ طالل نادر بصفته مقررًا لهذه المادة في االمتحانات الرسمیة.مقدم العرض    
 :خالصة العرض   

عتبر أن مسابقة مادة الریاضیات هي بالتأكید ولیدة المناهج وهي جسر تواصل وحوار بین ا
 عملیة التعلیم والمناهج. ثم طرح عدة أسئلة:

 هل تعطي الكفایات وأهداف المادة صورة كاملة عن منهج الریاضیات؟ .١
 هل یراعي تدریس الریاضیات أهداف المادة وكفایاتها؟ .٢
 هاج الریاضیات حقه؟هل أن كتب التدریس تفي من .٣
"أین یجب أن تكون مسابقة الریاضیات؟" في حال وجود "تباین" بین منهاج الریاضیات  .٤

 بكفایاته وأهدافه من جهة وبین محتوى الكتب المدرسیة والتدریس من جهٍة ثانیة. 
 

 التصحیح والباریم. -ج 
 

 األستاذ طالل نادر. مقدم العرض:     
 خالصة العرض:    

ن الظروف اللوجستیة الصعبة الواقعیة ال تساعد على إجراء مناقشة وافیة للباریم تطّرق إلى أ  
وتوزیع العالمات مع اإلشارة إلى أن مشاركة عدد كبیر من المصححین الجدد وعدم استیعاب هذا 

 العدد في مكاٍن محدد هو من العوامل المعیقة.
 مما یطرح األسئلة التالیة:

 واجب اعتمادها لدى اختیار المصححین؟ما هي المقاییس والمعاییر ال -١
 ما هي الوسیلة الفضلى الستیعاب المصححین الجدد؟ -٢
 ما هي الوسیلة الفضلى لتحسین أداء المصححین؟ -٣
 

 :خالصة عامة عن القضایا المطروحة
 

 تّم طرح أربع قضایا لها عالقة باإلشكالیة: 

 ٦٢ 



 
ُوِضع وفق مقاربة الكفایات، حیث  وضع المنهج وفق مقاربة األهداف في حین أن نظام التقویم قد -٢

تولت لجنة المادة في االمتحانات الرسمیة معالجة اإلرباك الحاصل حیث استطاعت هذه اللجنة 
 إلى حد ما حل المشكلة. لكن استحداث بنك األسئلة حدَّ من مهمة اللجنة في هذا المجال.

المادة الثالثة منه حیث ورد وفي  ١٠٢٢٧قضیة المدة المحددة لتطویر المناهج في المرسوم رقم  -٣
سنوات على األقل لیصار إلى تعدیلها وهذا لم یتحقق بالشكل  ٤ضرورة إعادة النظر بها كل 

 الطبیعي.
قضیة إنهاء مهمة دور المعلمین والمعلمات لجهة إعداد المدرسین للتعلیم األساسي واعتماد التعاقد  -٤

 لمین.الكیفي والمباریات المحصورة المتكررة لتعیین المع
 قضیة الضعف في اللغة األجنبیة لدى التالمذة مما ینعكس سلبًا على مجال كفایة التواصل. -٥
 
 
 
 
 

 ات:ـــــتوصیال ♦
 تّم التوافق على إعالن التوصیات التالیة: 

 توصیف المسابقة
اآللة الحاسبة: إصدار تعمیم إلى رؤساء مراكز االمتحانات عن كیفیة التصرف حیال  −

 اسبة.استعمال اآللة الح
ئلة بهدف الحصول علـى مسابقة متوازنة (السماح ـدم االعتماد الكامل علـى بنك األسـع −

 بهامش مناورة معین للجنة لتعدیل بعض األسئلة).
 یفضل أن تكون مسالة الهندسة أكثر تنوعًا (أن ال تكون مأخوذة من درٍس واحد. −
    Q.C.Mالـ  ةإعطاء عنایة ألسئل  −

 
 المسابقة

 ).system of eqتكرار سؤال یعالج نفس الموضوع مثًال : (اقتراح عدم  −
 اقتراح إعطاء جزء من الرسم الهندسي لیتولى التلمیذ استكماله. −

 
 التصحیح والباریم

 ٦٣ 



 وفق معاییر واضحة. Barèmeالمطلوب تفصیل أكثر للـ  −
 نشر الباریم على االنترنت قبل یوم من مناقشته.  −
 

 قضایا أخرى 
نه ال یوجد توصیف لبعض المواضیع الواردة فیه، على أن یناقش ذلك تغذیة بنك األسئلة أل −

 في الورشة الخاصة ببنك األسئلة.
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشهادة المتوسطة  –المادة: التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة 
 .)٢٣/١/٢٠١٠(السبت في 

 
 "عرض". ة:ــاإلشكالی ♦

 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. - أ
 بصفتها مقرر مادة التربیة في اللجنة الفاحصة في االمتحانات الرسمیة. وفاء القاضيلسیدة ا مقدم العرض:

طرحـت السـیدة وفــاء القاضـي مجموعـة مـن التسـاؤالت حــول التوصـیف مـن ناحیـة إذا مـا كــان خالصـة العـرض: 
جـدول الكفایـات كامًال وواضحًا، ومدى تطابقه مع غایات المنهج واألهداف العامة للمـادة ومـدى انسـجامه مـع 

الواردة في دلیل التقییم تتوافق  ةوهل أن الكفایات الواردة في دلیل التقییم مدروسة وكافیة وهل أن نماذج األسئل
 مع أسس التقییم المعتمدة ومعاییره.

ثم تّم عرض تثقیل مسابقة الشهادة المتوسطة وطُـِرح تسـاؤل حـول إذا مـا كـان توزیـع العالمـات مناسـبًا؟ وهـل 
 كافیة؟  ٢٠/٢٠مة القصوى للتثقیل العال

 
 إجمالي وارتباطها بالمناهج. مسابقة المادة بشكلٍ  - ب

 ٦٤ 



انطلقــت الســیدة وفــاء القاضــي مــن غایــات المــنهج التــي ترتكــز علــى بنــاء شخصــیة الطالــب  خالصــة العــرض:
مــدى  المـواطن والتــي تتطلــب مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات والقـیم والمواقــف والمشــاركة لطــرح تســاؤل حــول

المطروحة على تقییم قدرة المتعلم وعلى ممارسة حقوقـه والقیـام بمـا یعـزز الوحـدة الوطنیـة؟ ومـدى  ةقدرة األسئل
تقییم المسابقة لممارسة الطالب للقیم اإلنسانیة واألخالقیة، واالجتماعیة في سلوكه الیومي؟ ومدى قـدرة التلمیـذ 

علــى استكشــاف مــدى تبنــي التلمیــذ للقــیم  ةقــدرة األســئل فــي االطــالع علــى القضــایا الكبــرى والتحــدیات؟ ومــدى
والمواقــف! كمــا تــّم التســاؤل حــول وجــوب اعتمــاد تقیــیم خــاص بمــادة التربیــة. كمــا طرحــت تســاؤًال حــول مــدى 
تحویــل هــذه المــادة إلــى مــادة تعتمــد علــى النظریــات والحفــظ فقــط وهــل ارتفــاع عالمــات مســابقات الشــهادة دلیــل 

كیف یمكن التأكد من مدى تحقیق األهداف إذا اقتصـر التقیـیم علـى عنصـر واحـد أال على تحقیق األهداف؟ و 
وهو ما اكتسبه الطالب من معارف؟ وكان تساؤل حول تأثیر أسئلة االمتحانـات الرسـمیة فـي تطبیـق المنـاهج؟ 

 وهل حّدت من حریة تحّرك المعلم ومن قیامه بنشاطات؟
 

 التصحیح والباریم. -ج
السـیدة القاضـي مجموعـة تسـاؤالت تمحـورت حـول مـدى الخبـرة والكفـاءة التـي یملكهـا  طرحـت خالصة العرض:

من تصحیح مادة إلى مادة  ةالمصححون ومدى قدرة المدققین وأهلیتهم للعمل، ومدى تأثیر تنقل بعض األساتذ
 أخرى في الوقت عینه ومدى تأثیر عملیَتي التصحیح والتدقیق على دقة التقییم وٕاعالن النتائج.

 
 .باإلشكالیةقضایا أخرى متصلة  -د

 كما تطرقت السیدة القاضي إلى:
 إشكالیة بعض الدروس الملغاة ومدى أهمیتها. −
 مدى غنى بعض الموضوعات الموجودة في الكتاب المدرسي. −
 تدریس المادة وهل یتم من قبل أساتذة اختصاصیین في المدارس الرسمیة والخاصة؟ −

 في تدریس المادة؟  هل یتم اعتماد الطرق الناشطة   
 مدى جدیة تحضیر المسابقات وتطابقها مع معاییر التقییم والتوصیف في كل المدارس. −
 هل حصة واحدة أسبوعیًا تكفي لنجاح وتدریس المادة؟ −
 تأثیر سلبي على االهتمام بالمادة؟ ٢٠/٢٠هل للعالمة القصوى للتثقیل  −
 بشكٍل سلیم؟ صفوف یتیح لألستاذ العمل ١٠هل تدریس ما ال یقل عن  −
 هل هناك إهمال لمادة التربیة من جانب اإلدارات واألساتذة والتالمذة واألهل؟ −
 مدى انعكاس أسلوب التعاطي مع المادة على تحقیق أهدافها ووسائل تقییمها. −

 
o .خالصة عامة عن الجلستین األولى والثانیة 

 ٦٥ 



 إن نسب النجاح التي ذكرت كانت مرتفعة.  −
بــة مــن قبــل الســیدة وفــاء القاضـي وبعــض المشــاركین بتخصــیص وقــت إضــافي فــي : المطالالجلسـة الثانیــة −

هــذه الجلســة للمناقشــة إال أن الــدكتورة مارســال ابــي نــادر بصــفتها أحــد المشــرفین علــى أعمــال الورشــة قــد 
 أوضحت أن المناقشة سوف تتم في إطار مجموعات العمل وفي االجتماعات العامة التي تلیها. 

 
 

 التوصیــــــات: 
 توصیف المسابقة.) ١

 إعادة النظر في التوصیف. -١
  .والترتیب للغةن یإعادة توزیع العالمات على المجاالت وتحدید عالمة أو عالمت -٢
ـــاني، تثقیـــل العالمـــات غیـــر مناســـب  -٣ ـــًا فـــي فـــي المجـــال الث ـــل المعتمـــد حالی ـــه باعتمـــاد التثقی یجـــب تعدیل

 االمتحانات الرسمیة.
 .)إبداء الرأيتوضع على (ن من عشرین یوتحدید عالمت في المجال الثالثتوسیع المقدمة 

 . ٧ إلى ٦اقتراح زیادة تثقیل عالمة المجال األول من  -٤
 وتوزیع العالمات بالتساوي وفق المجاالت. ٣٠ إلى ٢٠اقتراح رفع عالمة التثقیل من  -٥
 تحدید كتابة النص بعشرة أسطر. -٦
 المة مسابقة الشهادة.احتساب عالمة األنشطة الالصفیة في المدرسة كجزء من ع -٧
 حسم عالمة لتجاوز عدد األسطر المطلوب أو لعدم الترابط والتسلسل بین األفكار في النص.   -٨
 
 ) دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي.٢

 في المجال األول.التي تعتمد على الحفظ األسئلة  االبتعاد عن -١
 تمییز). -ربط -تصنیف -تنویع األسئلة في المجال األول لتشمل (استعمال -٢
 تحدید عدد األفكار المطلوبة في استخراج المعلومات من المستند. -٣
 المجموعة األخیرة. في اقتراح توسیع المقدمة -٤
 تثقیل عالمة إبداء الرأي.رفع  -٥
 االلتزام بتماسك النص (الربط والتسلسل). -٦
 التدویر تعریف واستعماله في جملة.  مثًال:ضرورة استعمال المصطلح في جملة.  -٧
 
 الباریم والتصحیح.) ٣

 .)إبداء الرأي(رفع التثقیل فیما خص سؤال  -٢

 ٦٦ 



 .٣٠ إلى ٢٠رفع العالمة من  -٣
 الباریم.جلسات وضع أسس إلزامیة حضور  -٤
 صیاغة األسئلة. أصول توزیع دلیل یتضمن -٥
 تخصیص عالمة لترتیب المسابقة وللغتها المقروءة. -٦

 
 قضایا أخرى.) ٤
 اصیین في كل مراحل التعلیم.وجوب تدریس المادة من جانب أساتذة اختص -١
 زیادة حصص التدریس للمادة. -٢
 …)تحدیث دلیل التقییم لمواكبة التطور الحاصل (مستندات، إحصائیات حدیثة، أنشطة تنسجم مع الواقع  -٣
 تفعیل التدریب المستمر لمدّرسي هذه المادة. -٤
 .ا رسمیاً ـالدروس التي تّم تعلیقهببعض  إعادة النظر إلىالدعوة  -٥
 الخاصة والرسمیة واألهل والطالب. اإلداراتدم االهتمام بالمادة من قبل عمعالجة  -٦
إعادة النظر في الموضوعات والمستندات الموجودة في الكتاب بما یتالءم مع التغییرات التي تحصل فـي  -٧

 المجتمع والوطن.
 تخصیص نصاب أستاذ التربیة كي یستطیع القیام بنشاطات. -٨

  ٢٥/١/٢٠١٠دة المتوسطة (االثنین في الشها –المادة: اللغة العربیة( 
 

 "عرض". ة:ـاإلشكالی ♦
 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. - أ

        ي اللجنة الفاحصة ـف اللغة العربیةادة ـمل اً مقرر  األستاذ أنیس عبد الحق بصفته مقدم العرض:
 في االمتحانات الرسمیة.              

 حق لتوصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة وذلك لجهة:عرض األستاذ عبد الخالصة العرض: 
لجهة توزیع  وٕاماإضافًة أو ما حذفًا إتعدیل إلى توضیح أو  إلىإن كان هناك غموض یحتاج  −

 العالمات بین قسمي األسئلة (أ وب).
كمــا طــرح تســاؤًال حــول مضــمون الكتــاب المدرســي والنصــوص الــواردة فیــه ومــدى مالءمتهــا للتوصــیف 

 ي المعتمد.الرسم
 
 مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج. - ب

 ٦٧ 



النمـوذج المرفـق بـالملف المـوزع علـى  طرح األستاذ عبـد الحـق عـدة أسـئلة فیمـا خـصَّ خالصة العرض: 
للمشـــاركین عـــن هــذه األســئلة  اإلجابــةوتــرك  والمتعلــق بشـــكل المســابقة وارتباطهــا بالمنـــاهجالمشــاركین 

 وعات.الموزعین على أربع مجم
 
 التصحیح والباریم. -ج

 طرح األستاذ عبد الحق التساؤالت اآلتیة:خالصة العرض: 
 الة؟فعّ في وضع أسس التصحیح والباریم اآللیة المتبعة  له −
فقط % ٢٠% من القطاع الخاص و  ٨٠ إلى ن في عملیة التصحیحیالمشاركلماذا تصل نسبة  −

 من المدارس الرسمیة.
 تحتاج إلى تدریب.اركین في عملیة التصحیح یتمتعون بكفاءة والقلة منهم معظم المشكما أشار إلى أن 

 

  التوصیـــــــات: 
 توصیف المسابقة.) ١
 اإلبقاء على التوصیف المعتمد ألنه واضح وال غموض فیه. −
أن یكون النص الشعري (الشعر الحدیث) المبني على أساس السطر الشعري موازیًا لخمسة عشر بیتًا  −

 الكالسیكیة.من القصیدة 
یراعى في طرح األسئلة وتوزیعها على المستویات الفكریة المتنوعة، وتثقیلها بحسب المستویات على  −

 النحو اآلتي:
 القسم األول: في الفهم والتحلیل. •

 عالمات تقریباً  ١٠   الفهم واالستیعاب: -
 عالمة تقریبًا  ١٨    التحلیل:  -
 ت تقریباً عالما ١٠  التعبیر الذاتي واإلبداع: -

   ٦٠عالمة من  ٣٨عالمة هذا القسم: 
 ي.بكتاالالقسم الثاني: في التعبیر  •

 عالمة. ٢٠عالمة هذا القسم  -
 عالمتان للترتیب والخط الواضح للمسابقة كلها. -
 

 دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي. )٢
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ذلك من أثر إیجابي على اعتماد الطباعة الملونة في االختبارات الرسمیة ال سیما في الصور لما ل −
 المرشحین.

 

 الباریم والتصحیح. )٣
حوافز مشجعة إعطاء التصحیح والباریم مع وضع أسس إلزامیة حضور أساتذة الصف التاسع لعملیة  −

 (البدل المادي، وعالوات ودرجات ...).كة في عملیة التصحیح للمشار 
 تحدید الحد األقصى لعدد المسابقات لكل مصحح. −
 ط اآلتیة لالشتراك في التصحیح:اقتراح الشرو  −

 تدریس المصحح السنة التاسعة األساسیة لثالث سنوات متتالیة على األقل. -١
 االشتراك في دورات تدریبیة للتصحیح. -٢
 أن یكون المصحح أستاذًا ثانویًا من دون شروط تدریس السنة التاسعة. -٣
 

 قضایا أخرى.) ٤
 التوصیف شكًال ومضمونًا ومقاربًة.مع مالءمته  نلتأمیإعادة النظر في الكتاب المدرسي  −
 م خاص باألفعال اإلجرائیة.جإعداد مع −
 تخصیص حیز أكبر للنصوص الشعریة. −
 

  ٣٠/١/٢٠١٠الشهادة المتوسطة (السبت في  –المادة: الكیمیاء( 
 

 عرض".ة: "ـاإلشكالی ♦
 حول توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. - أ
 .بصفته مقررًا لهذه المادة في االمتحانات الرسمیة یشال زیتونلیاناألستاذ م :مقدم العرض   

  خالصة العرض:
  توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة متطابق مع األهداف العامة للمرحلة التعلیمیة ولألهداف

 الخاصة لمادة الكیمیاء الواردة في المنهجیة الجدیدة. 
  الرسمي للشهادة المتوسطة تتوافق و ترتبط مع أهداف  تحاناالممسابقة مادة الكیمیاء التي تعطى في

 عن المركز التربوي للبحوث واإلنماء.  ةالمنهج بشكل إجمالي وتعتمد أسس التقییم الصادر 
   

 .مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج - ب

 ٦٩ 



 متحانات الرسمیة.بصفته مقررًا لهذه المادة في اال أألستاذ  میشال زیتونلیان: مقدم العرض    

 :خالصة العرض
 الكتاب المدرسي. عدم التطابق بین مضمون المسابقة والتمارین التي یتضمنها 
 في  االختصاصمن غیر ذوي  أنهمبالمنهج إذ لیس لدیهم خبرة بعض المدرسین  یتبین من المسابقة أن

 مادة الكیمیاء. 
  عاییر التي تعتمد  في تركیب المسابقة  الم لجهةنقص بالمعرفة، لدى بعض المدرسین، یتبین وجود

 وخاصة من حیث التناغم بین المكون والكفایة. 
  الصحیح لألفعال الناشطة (األدائیة)، عند بعض المدرسین . االستعمالنقص في یوجد  
  عن المركز التربوي للبحوث ة أسس التقییم الصادر على بعض المدرسین،  یوجد عدم اطالع من قبل

  واإلنماء.
  االمتحاننفسه والدقة المعتمدة في  نمط التقییمالمدرسیة  االمتحانات المدرسین فيدم تطبیق بعض ع 

  .الرسمي
 
 
 
 

 التصحیح والباریم. - ج
 بصفته مقررًا لهذه المادة في االمتحانات الرسمیة. أألستاذ  میشال زیتونلیان: مقدم العرض    

 :خالصة العرض
 في حین  مدرسًا) ٤٥٠التصحیح (نحومناقشة أسس جلسات ین لعدد كبیر من المدرسالكثیف لحضور ال

المشاركین  الجدد كون نسبة المصححینتو  التصحیح،في عملیة تقریبًا نصف النحو منهم ، یشارك انه
 %. ٣٥في التصحیح للمرة األولى نحو 

 نتیجة ما هو مبین أعاله التفاوت في مستوى المصححین . 
 

 :خالصة عامة عن القضایا المطروحة
        :بالنسبة للجلسة األولى 
o  التساؤل المطروح هو عن أي توصیف نتكلم وهل اطلع األساتذة على التوصیف الرسمي المعتمد

% من إجابات األساتذة في االستمارات تبین إنهم اطلعوا على التوصیف في حین ٩٨باعتبار أن نسبة 
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انه غیر مطلع على التوصیف الصادر عام  أن عددُاً◌ كبیرًاُ◌ من المشاركین في الورشة هذه أشار إلى
٢٠٠٧. 

o  على ذات المستوى تقریبًا حیث  ٢٠٠٩و٢٠٠٤ثبات نسبة النجاح في مادة الكیمیاء مابین العامین
 % لماذا ؟ سؤال ُیطرح.٨٠حین بلغت  ٢٠٠٥% وارتفاع ظاهر في العام ٥٦% و٤٩تراوحت ما بین 

 
  : بالنسبة للجلسة الثانیة 

o  ى الخبرة والمعرفة للمعاییر التي تعتمد في تركیب المسابقة وتقنیة صیاغة هناك نقص على مستو
 المسابقة لدى  بعض المدرسین وبعض المصححین .

 

 التوصیــــــات: 
 توصیف المسابقة. )١
 ربط المعرفة العلمیة بمشاكل الحیاة الیومیة 
 . جعل عنوان التمرین یعبر بشكل أفضل عن أكبر جزء من موضوع التمرین 
 العالمات  حسب كل وحدة أي  توزیعUNIT . فیراعى تثقیل  الوحدة 
 . طرح  األسئلة ضمن التمرین الواحد بشكل تصاعدي من األسهل إلى األصعب 
 .اعتماد ترتیب وترقیم موحد 
 . تحدید عالمة  كل سؤال  في التمرین الواحد 
 دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي. )٢
 وعدم اعتماد األرقام الرومانیة. ٣-١و٢-١و١-١ثل (التخفیف في عدد األسئلة المتشعبة  م ( 
 . أن تكون تراتبیة التمارین متوافقة مع تراتبیة وحدات المنهج 
  ًعدم اعتماد الترجمة الحرفیة واعتماد الصیغ األبسط لغویا 
  .أن تكون المسابقة  مریحة للنظر 
 .وضع عنوان تحت كل صورة 

 
 الباریم والتصحیح. )٣
 لمیكروباریم الـ إنزال أي تعدیل في ا Microbarème  على الموقع اإللكتروني كي یصبح في

 متناول الجمیع .
  تصحیح بعض المسابقات كنماذج قبل وضع المیكروباریم الـ Microbarème  النهائي تالفیًا

 للتعدیل أثناء التصحیح الحقًا.
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 صحیح (مثًال تحدید الحد الالزمة لمنع التصحیح السریع وٕاعطاء الوقت الكافي للت تاتخاذ اإلجراءا
 األقصى لعدد المسابقات للمصحح الواحد یومیًا).

 
 
 قضایا أخرى. )٤
 . تطویر  تمارین الكتب المدرسیة لتتماشى مع أسئلة االمتحانات الرسمیة 
  نقل موعد إجراء امتحان الكیمیاء إلى الیوم األول أو الثاني ضمن روزنامة تنفیذ امتحانات الشهادة

 المتوسطة.
 

 

 

 

 

 

 

  الشهادة المتوسطة –المادة: علوم الحیاة واالرض 
 )١/٢/٢٠١٠(االثنین في 

 
 "عرض". ة:ــاإلشكالی ♦

 
 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. -أ 

 .األستاذة عفاف الحاج مقررة لجنة المادة في االمتحانات الرسمیة :مقدم العرض       

 :اكتفت السیدة الحاج باإلشارة إلى ما یلي        
توصیف المسابقة مالئم من حیث عدد التمارین فال یتعدى عدد التمارین األربعة وتغطي كامل محاور  -

 المنهج.
 

 ٧٢ 



 مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج. -ب 
 األستاذة عفاف الحاج مقررة لجنة المادة في االمتحانات الرسمیة  :مقدم العرض       

 لي:أشارت األستاذة الحاج إلى ما ی 
  وضع األسئلة حول كیفیة مراعاة الكفایة في تكمن فالمشكلة أما المسابقة تعتمد الكفایة والمجال  −

 والمجاالت وتوزع العالمات بحیث یصار في بعض األحیان إلى تبسیط السؤال لتغطیة كفایة معینة.
وعة وهذا ما إن بنك األسئلة فرض نمطًا جدیدًا في طرح األسئلة بحیث یجب أن تكون جدیدة ومتن −

 من خارج المنهج.هو خلق نوعًا من اإلرباك لدى بعض المعلمین إذ اعتبروا أن محتوى األسئلة 
 

 التصحیح والباریم. -ج
 .األستاذة عفاف الحاج مقررة لجنة المادة في االمتحانات الرسمیة :مقدم العرض   
 :خالصة العرض 

عتبار أنهم یدرسون مادة غیر اختصاصهم یتبین أن بعض المصححین لیس لدیهم خبرة بالمنهج با -
 أحیانا.

یؤدي إلى قلة في التركیز  لدى مناقشة دقائق وضع الباریم  مالحضور الكثیف لجلسات  وضع الباری -
 وتعدیالته  مما یؤدي  إلى توضیحات متكررة جانبیة من قبل اللجنة احیانًا.

 تي تطرأ أثناء التصحیح.تعدیل الباریم  عدة مرات من جراء وجود بعض المستجدات  ال -
تجعل بعض المصححین ال یقرأون الكراس بكامله اإلجابة كراس الموجودة في عدد األوراق الكثیرة  -

 ویغفلون بعض إجابات الطالب .
 

 خالصة عامة عن الجلستین األولى والثانیة.
 :بالنسبة للجلسة األولى 

o ي الشهادة المتوسطة ما بین هناك أمر ملفت یجب التوقف عنده هو انخفاض عدد المرشحین ف
 ٥٨٥٠٠لیصل إلى  ٢٠٠٤مرشحا عام  ٦١٥٠٠ العددحیث كان  ٢٠٠٩و العام  ٢٠٠٤العام 

 .٢٠٠٩مرشحًا عام 
o  من الممكن أن یكون قد شكل  ٢٠٠٩ارتفاع نسبة النجاح في مادة علوم الحیاة واألرض عام

 .٢٠٠٩ عامًال أساسیا في ارتفاع نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة عام
 
 :بالنسبة للجلسة الثانیة 

o ها خلقت نوعًا من اإلشكالیة لدى األساتذة ي طرح األسئلة لجهة تنوعها وأسلوبالطریقة الجدیدة ف
 من خارج المنهج.تأتي واعتبروا أن األسئلة 
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o . الحضور الكثیف خالل جلسات مناقشة الباریم ینعكس سلبًا على عملیة التصحیح 
 

 شكالیة.قضایا أخرى متصلة باإل  -د 
 

                   تمحورت حول:

مذة وان حصتین دراسیتین أسبوعیا لغة صعبة بالنسبة لمستوى التالكونها لغة الكتاب المدرسي  -
 .لتغطیة المنهج وٕاعطاء المادة حقها في التدریس یةعتبر غیر كافت

صف نفسه یخلق  تدریس األستاذ نفسه لمواد العلوم ( علوم طبیعیة، فیزیاء ، وكیمیاء) في ال -
نظرًا لعدم توحید أسس التقییم للكفایات في المواد الثالث واختالفها بین مادة وأخرى (  اً لدیه إرباك

  .لكل مادة أسس معینة)
 
 
 
 
 
 

 التوصیــــــات: 
 
 توصیف المسابقة.) ١

 : مع األخذ باالعتبارالتأكید على ما هو معمول به في االمتحانات الرسمیة حالیًا 
  المسابقة أربعة تمارین تغطي معظم المحاور تضمین 
 . أن یتناول التمرین كفایتین أو ثالث 
  توزیع العالمات بما یتناسب مع محاور المنهج 
 ةعدم استعمال التعابیر األجنبیة  الصعبة في طرح األسئل  
  تحدید مصدر اإلجابة من مستند أو من معلومات مكتسبة لدى التلمیذ 

 
 امتحان رسمي. دراسة وتحلیل مسابقة )٢

 :مع األخذ باالعتبارالتأكید على ما هو معمول به في االمتحانات الرسمیة حالیًا 
 . وضع األسئلة ضمن التمرین الواحد بشكل تصاعدي من األسهل إلى األصعب 
 . وضع عنوان ومقدمة لكل تمرین 
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 الباریم والتصحیح. )٣

 :مع األخذ باالعتباریًا التأكید على ما هو معمول به في االمتحانات الرسمیة حال
 على التمارین مثًال خمس عالمات على كل تمرین إذا  توزیع العالمات بشكل متساو

 كان عدد التمارین أربعة.
  توزیع العالمة  على الكفایات ضمن حدود 

7≤Domain A≤10     
7≤ DomainB≤10   

        Domain D ≤3    
 

 التوصیة باعتماد ما یلي:
 ریم تفصیل المیكروباMicrobareme   وتوزیع أجزاء العالمة بشكل واضح

 ووضعه على صفحة اإلنترنیت .
 ال الناشطة فعإجراء دورة تدریبیة لتوضیح األ 
 الالمركزیة في التصحیح . تماداع 

 
 
 

  ٤/٢/٢٠١٠الشهادة المتوسطة (الخمیس في  –المادة: اللغة االنكلیزیة( 
 

 "عرض". ة:ــاإلشكالی ♦
 

 سب القرارات الرسمیة.توصیف المسابقة بح -أ 
 ي ـي اللجنة الفاحصة فـف اللغة االنكلیزیةمادة ل اً مقرر  بصفتهأمین أبو عیاش األستاذ  مقدم العرض:
 االمتحانات الرسمیة.              

بعد ترحیبه بالحضور واعتبار الورشة مناسبة لصـیاغة اقتراحـات یسـتفاد منهـا، انتقـل السـید خالصة العرض: 
 ) والعالقة بین المسابقة والمناهج.Guide Lineتوصیف المسابقة ( أبو عیاش إلى

تعبیـر كتـابي) وطـول الـنص  -عرض المحاور المطلوبة تفصیلیًا وأقسام امتحان اللغة االنكلیزیـة (قـراءة وفهـم
 والوقت المحدد للمسابقة وعدد األسئلة وأنواعها وعالقة المسابقة بالكفایات.
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) Writingحان اللغـة االنكلیزیـة فـي الشـهادة المتوسـطة فـي التعبیـر الكتـابي (كما عرض بعد ذلك لنتائج امت
% مــن التالمــذة حصــلوا ٧٠عالمــات للتعبیــر الكتــابي و  ٨مــن  ٤% حصــلوا علــى ٣٠مشــیرًا إلــى أن نســبة 

 على عالمات متدنیة لعدم قدرتهم على استعمال األفكار والمفردات التي تّم تدریسها.
% من التالمذة ٥٠ت عالمتهم في التعبیر الكتابي بین صفر وواحد على ثمانیة و % من التالمذة تراوح٢٠

 . ٤/٨-١تراوحت عالماتهم بین 
ولعّل أهم ما ورد فـي العـرض المـذكور هـو ضـرورة ارتبـاط موضـوع الـنص فـي االمتحـان بالمحـاور المطلوبـة 

سـاعتین (الوقـت المحـدد للمسـابقة) ال في الحلقـة الثالثـة، وان اإلشـكالیة تكمـن فـي أن مـا یكتبـه الطالـب فـي ال
ســنوات دراســیة. فكــم مــن المفــردات واألفكــار التــي تعلمهــا التلمیــذ علــى مــدار تســع  ٩یعكــس مــا تعلمــه فــي 

سنوات تستعمل في المسابقة؟ واعتبر األستاذ ابو عیـاش أن نتـائج المسـابقة (االمتحـان الرسـمي) خاصـة فـي 
الـــذي نعتمـــده وشـــرح  Content based Approachالــــ  التعبیـــر الكتـــابي، تعبِّـــر عـــن ســــوء تطبیـــق

 خصائص هذه التقنیة.
 

 مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج. -ب 
رأى مقرر المادة األستاذ ابو عیاش أنه ینسجم مع الرأي الـذي یقـول بضـرورة زیـادة وتنویـع خالصة العرض: 

...الـخ. وقــال أن المحـاور التــي تـدّرس فــي فــي تركیـب الجمــل وتصـحیح الخطــأ  Grammarأسـئلة (اللغـة) 
) ترتبط ببعضها. وقد ال یكون هناك مشكلة في إعطاء التلمیذ سؤالین لالختیار ٩و ٨و  ٧السنوات الثالث (

في التعبیر الكتابي (نمط وصفي /نمط سردي) على أن یرتبط ارتباطًا وثیقًا بمحور الـنص، علمـًا أن السـؤال 
نمط الذي یجب أن یراعیه التلمیـذ ووافـق علـى اقتـراح بتنویـع سـؤال /أسـئلة المفـردات الكتابي غالبًا ما یحدد ال

Vocabulary . 
 

 التصحیح والباریم. -ج
أكد األستاذ ابو عیاش أنه یستمع للجمیع في جلسة الباریم مع وجود لحظات تتطلب من  خالصة العرض:

إذا كان المطلوب في السؤال استعمال لغة المقرر البت النهائي في موضوع ما وأنه یتم تحدید العالمة 
التلمیذ الخاصة أو غیر ذلك. وشّدد على أن هناك عدًال في توزیع العالمة أما إعطاء عالمة أكبر على 
سؤال /أسئلة اللغة فهو موضوع للدرس. كما أبدى حرص اللجنة على إعطاء عالمات مفصلة لكل جزء 

بشكٍل تفصیلي وقد  ةاللجنة بالتدقیق في اإلجابات على األسئل من عناصر التعبیر الكتابي وشّدد على قیام
یتم األخذ ببعض اإلضافات أثناء مناقشة أسس التصحیح، غیر أن هذه اإلضافات ال تتوفر على الموقع 

 االلكتروني. وقال أنه لم یحدث أیة مرة أن القاعة لم تتسع لمن یرغب بالحضور والمشاركة بالمناقشة.
 

 الجلستین األولى والثانیة.خالصة عامة عن 
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تمیزت الجلسة الثانیة بالرد على كل اقتراح (بالنسبة الرتباط المسابقة بالمنهاج وأسس التصحیح) تقدمت 
به المجموعات وقد طلب األستاذ مفید السكاف أن تنقل  االقتراحات والتوصیات من هذه الورشة 

 راء إقامة هذه الورش.للمسؤولین واللجان المختصة طالما أن ذلك هو السبب و 
 
 

 التوصیــــــات: 
 

 توصیف المسابقة.) ١
 تحدید المواضیع (المحاور) إذا ُأخَذت من الصفین الثامن والسابع أساسیین. −
 تجنب سؤال التلمیذ عن رأیه الشخصي. −
اللغة المطلوب تنویعها وٕاضافة أسئلة لغویة تتعلق بتركیب الجمل وتوضیح  -بالنسبة ألسئلة القواعد −

 ال الصح/الخطأ.سؤ 
 هناك توافق بالنسبة لطول النص والمحاور مع اقتراح برفع مستوى صعوبة النص قلیًال. −
  /Purpose /  Figures of speech Tone/ Audience ضرورة طرح أسئلة تتعلق باألدب:  −
 :للتعبیر الكتابيبالنسبة  •

 ضرورة تحدید نمط المقال المطلوب كتابته وعدد الفقرات المطلوبة. −
 ) موحدًا وواضحًا في التوصیف.Outlineضرورة إضافة نموذج تصمیم ( −
 إمكانیة طرح موضوعین بدل موضوع واحد وٕاضافة كلمة "أدوات الربط" إلى "جمل مترابطة". −

  
 ) دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي.٢
 زیادة أسئلة القواعد وعدم تكرارها. −
 توضیح للرسم البیاني. −
 ل (جملة/عبارة أو كلمة).تحدید اإلجابة عن السؤا −
) Glossaryاالستمرار في تدّرج األسئلة من السهل إلى األصعب واعتبار شرح المفردات ( −

 الملحق بالنص مهمًا ومفیدًا.
 استبعاد األسئلة التي یسهل الغش فیها. −
 ضرورة زیادة رقم الفقرة في السؤال أمام كل جملة. −
 ضرورة إضافة أسئلة تتعلق بـ : −

mood/characters/figurative language/ purpose/Audience/Tone-Type of text    
 التنویع في النمط الكتابي المطلوب. −
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 وجوب مراعاة سن التلمیذ وبیئته في اختیار الموضوع. −
 " بالخط األسود.Boldوكتابة األسئلة " ١٤" في المسابقة إلى  Fontتكبیر حجم الحرف " −
 الباریم. تجنب اإلجابات الخاطئة لغویًا في −
إعادة النظر في األسئلة كي ال یكتب التلمیذ اإلجابة حرفیًا من النص بل أن َیعمد إلى  −

 التلخیص وٕاعادة صیاغة المعلومة.
 التأكد من كتابة عبارة " بلغتك الخاصة" في األسئلة. −
یر " في التعبessayالوضوح والسهولة في صیاغة التعلیمات ووضع معاییر دقیقـة لعناصر المقال " −

) وٕامكانیة االختیار بین essay, compositionالكتابي وتحدید النمط الكتابي المطلوب (
 موضوعین.

 ذكر اسم القاعدة اللغویة المطلوبة في السؤال. −
 . Idiomsو   Connotation(المفردات) مثل    vocabالتنویع في أسئلة الـ  −
 
 الباریم والتصحیح.) ٣
 عند اتخاذ القرار. ةواألخذ بعین االعتبار رأي األساتذمناقشة أسس التصحیح بشكٍل كاٍف  −
 زیادة التثقیل على عالمة التعبیر الكتابي. −
 اعتبار اإلجابة صحیحة إذا ناسبت الفراغ (كلمتان صحیحتان). −
 عدم تزامن موعد بدء التصحیح مع مناقشة أسس التصحیح. −
 في حال وجود أخطاء إمالئیة فیها.عدم اعتبار الكلمة المطلوبة في سؤال المفردات خاطئة تمامًا  −
 تشكیل لجنة للتدقیق في اإلجابات النموذجیة. −
 تقسیم المصححین إلى لجان لمناقشة اإلجابات والباریم بالتفصیل. −
التوزیع العادل للعالمات: نصف العالمة عندما تكون اإلجابة نقل عن النص وعالمة لإلجابة  −

 بأسلوب التلمیذ الخاص. 
المة لألفكار وللغة وللتنظیم ولألفكار الرئیسیة والثانویة وأدوات الربط تخصیص جزء من الع −

 ... الخ بالتفصیل.
ان مصغرة ومقرر لتدویـن المالحظـات (أیضًا في ـق ولجـي المناطـاعتماد مراكز للباریم ف −

 المناطق).
 أكبر.هدوء) خاصة للقادمین من مناطق بعیدة مع إعطائهم فرصًا  –تأمین مكان الئق (مقاعد  −
 إعطاء الوقت الكافي للتصحیح ومراعاة مبدأ الالمركزیة وٕاقامة دورات تدریبیة على التصحیح.  −
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  الشهادة المتوسطة  –المادة: اللغة الفرنسیة 
 )١١/٢/٢٠١٠(الخمیس في 

 
 "عرض". ةـاإلشكالی ♦

 
 حول توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. -أ

 مقرر مادة اللغة الفرنسیة في االمتحانات الرسمیة.ها بصفت دة أمال ابي عازارالسی مقدم العرض:
 تناولت السیدة عازار في طرحها لإلشكالیات ما یلي: خالصة العرض:

 حول التوصیف القدیم:
 توجد صعوبات على مستوى الشكل: •

 ثالث مجموعات (حواشي، موضوع، نمط). -
 ). ٢/٤/٦توزیع جامد للعالمة ( -
 ئلة بطریقة میكانیكیة: طرح أس •

 مبنى ومعنى غیر متالزمین. -
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 غیاب (انعدام) التسلسل والترابط.  -
 :حول التوصیف الجدید

 اعتماد نمط ونوعیة أسئلة مطابقة للنص. -
 انسجام العالمة مع المهمة المطلوبة. -
 ارتباط األسئلة بمحور اهتمام واحد یؤمن ترابط ووحدة المسابقة. -
 سائل اللغویة بما یكفل بناء معنى النص بشكٍل تدریجي.استخدام الو  -

 أما المشكلة فما زالت تكمن في: 
 االختالف الفادح بین توصیف مسابقة اللغة االنكلیزیة على مستوى الموضوعات المطروحة والنمط  -

 والتمارین وبین توصیف مسابقة اللغة الفرنسیة.  ةومستوى صعوبة األسئل
غة االنكلیزیة أكثر سهولة مما یؤدي إلى تباین في العالمات لصالح طالب اللغة لذا تبدو مسابقة الل

 االنكلیزیة في االمتحانات الرسمیة.
 

 حول مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج. -ب
رأت السیدة عازار أنه ال یمكن لمسابقة اللغة أن تنحصر في تعلمات سنة دراسیة خالصة العرض: 

 مرحلة. واحدة أو
یفترض بهذه المسابقة أن تقیس في الشهادة المتوسطة درجة تحصیل هذه اللغة بعد تسع سنوات من  −

 ساعة تدریس. ١٣٥٠ساعات =  ٦× أسبوع  ٢٥× سنوات  ٩التعلم: 
ابتداءًا من سنة الشهادة المتوسطة ال تعود اللغة هدفًا بحد ذاته ینبغي الوصول إلیه إنما وسیلة  −

 : فهم وتحلیل نص.تستعمل لهدف آخر
 لذلــك:

 .يتسعى المسابقة إلى قیاس حد أدنى من المكتسبات في نهایة الحلقات الثالث للتعلیم األساس −
 یتم إعداد المسابقة عادًة باالرتباط مع الكفایات العائدة ألنماط النصوص التي تفرضها المناهج. −

  
 حول الباریم والتصحیح. -ج

 ناقشة من قبل مجموعات العمل.تركت السیدة عازار الموضوع للم
 

 قضایا أخرى متصلة باإلشكالیة. -د
 حول المنهج/المناهج:

یفصل المنهاج مجموعة التعلمات الواجب اكتسابها في كل حلقـة غیـر أنـه ال یـأتي علـى ذكـر التصـاعد  −
 بین سنة وأخرى.
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 ضوعات المفروضة.یجد معدو الكتب أنفسهم أحرارًا في توزیع هذه التعلمات على أن یتقیدوا بالمو  −
 معظم المعلمین ال یملكون المنهاج في متناول أیدیهم فیحصرون العملیة التعلیمیة بمضمون الكتاب فقط. −

 الكتب:
ال تحتـــــوي الكتـــــب علـــــى التسلســـــل والتـــــرابط الموجـــــودین ال افقیـــــًا وال عمودیـــــًا فهـــــي معـــــدة باالرتبـــــاط مـــــع 

أمــا بالنســبة للــدلیل التربــوي المرافــق للكتــب،  الموضــوعات بحیــث أنهــا ال تحضــر الطــالب قــط لالمتحانــات.
 فهو عبارة عن تصحیح للتمارین. 

 
 خالصة عن الجلستین األولى والثانیة.

نظرًا إلى تدني مستوى نتائج االمتحانات الرسمیة في الشهادة المتوسطة في اللغة الفرنسیة، أصبحت إعادة 
الكتب، في طرائق التدریس أم في المسابقة بحد  النظر في مكمن الخلل ضرورة ملحة. أهو في المناهج، في

 ذاتها؟
 
 
 
 

 التوصیــــــات: 
 توصیف المسابقة.)١
 :في اختیار النص 

اختیار النص ضمن نطاق اهتمام التالمیذ وفي متناولهم (االسترشاد باإلطار األوروبي المشترك للغات أو 
فینبغي شرحها بشكٍل یبّسطها ال أن یزیدها وضع جدول بالمعاییر المطلوب بلوغها) أما بالنسبة للمفردات 

 صعوبة وتعقیدًا.
   :في مضمون المسابقة 
ضرورة توزیع األسئلة: المحور الموضوعي، المحور البیاني والمحور النمطي بحیث یتم توزیع المحاور  −

 المتنوعة في أثناء تقدیم المسابقة (صوغ أسئلة مسابقة االمتحان الرسمي وتنظیمها).
ة استكشاف واستثمار النص وتفصیل العناصر المتعلقة بحواشي النص: كمثل إیجاد رابط إضافة أنشط −

 بین عنوان النص وعنوان المؤلف.
 إضافة أسئلة قواعد وأسئلة حول نمط النص. −

 
 :في ما یختص بأسئلة فهم النص 
 استبدال المفردتین "قراءة وكتابة" بـ "فهم وتعبیر". −
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 "القراءة" في الكتابة.إعادة استثمار ما سبق أن مر عبر  −
 وجوب طرح أسئلة تتطلب أحكام وآراء التلمیذ الشخصیة. −
 التقنیة باتجاه التأویل. ةیستحسن التحول من األسئل −
 إدراج نموذج من األسئلة التي تتطلب التأویل في توصیف المسابقة. −
 التي تتناول فهم النص وموضوع التعبیر الكتابي. ةإیجاد عالقة صلة بین األسئل −
 ).QCMقتراح أسئلة ذات الخیارات المتعددة (ا −

 
  :في موضوع الصور البیانیة والبدیع اللفظي 
 هناك تمنٍّ بتحدید ما هو مطلوب في التاسع أساسي. −
 :في التعبیر الكتابي 
 اقتراح موضوعات من واقع التالمیذ المعاش. −
 تحاشي طلب كتابة موضوعات في النمط المعلوماتي. −
 مي حسب التصمیم الدیالكتیكي.تحاشي كتابة النص الحج −
سطرًا وفي هذا السیاق تحدید عدد األسطر نسبة  ١٥یمكن لنمرین التعبیر الكتابي أن یتجاوز الـ  −

 لنمط النص المطلوب.
دمج المعیار األول والثاني في شبكة تقییم التعبیر الكتابي إذ أن تقدیم النص مرتبط بتماسك بنیانه  −

 وبنمطه ونوعه.
 نص المطلوب كتابته نسبة لمستوى متلقِّي النص (المرسل إلیه).تحدید طبیعة ال −

 
 دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي. )٢

 أتت التوصیات في هذا المجال على الشكل التالي:
 اختیار نصوص أكثر ارتباطًا بواقع التالمیذ المعاش وبالتالي أكثر جاذبیة. -
 واضحة. والعمل على جعلها ةتجنب خلق االلتباس في طرح األسئل -
 تكون اإلجابة موجودة في "قبعة المقالة". عدم طرح أسئلة حول مبنى النص عندما -
 االبتعاد عن األسئلة ذات الطابع التقني بل:  -

 ٥إلى  ٤ده (ـذا النص وتصاعـى إدراك تطور هـذ إلـي فهم النص تصل التلمیـن أسئلة فـاالنطالق م •
 أسئلة).

 سلوب المعتمد لجذب القارئ.طرح أسئلة تتناول جمالیة النص أو األ •
 اعتماد األسئلة الهادفة التي تساعد في إدراك المغزى من النص وبناء معناه. •
 استبدال الجداول في األسئلة بأسئلة أكثر مباشرة ووضوح. •
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 بالتعبیر الكتابي:أما في ما یختص 

 سطر). ٣٠إلى  ٢٠یجب تحدید العدد األدنى المقبول والعدد األقصى ( من   -
 Mise enوة (ـة المرجـي الوضعیـر الموضوع وصوغ السؤال بطریقة تتیح للتلمیذ تصور نفسه فاختیا -

situation.من أجل حسن التعبیر واالبتكار ( 
 تبسیط التعلیمة لتجنب إضاعة التلمیذ. -

 
 الباریم والتصحیح. )٣

 صدرت توصیات خاصة وأخرى عامة في هذا السیاق توزعت كالتالي:
 :توصیات خاصة -أ 
 المات أكثر لألسئلة التي تساعد في بناء معنى النص، فعلـى سبیل المثال، السؤال الرابع تخصیص ع

في المسابقة موضوع النقاش: "ما هو دور المجتمعین؟" فالدور الواجب استنتاجه هام ورئیسي ولم ینل 
واحدة، العالمة التي یستأهلها ، إذ یجب على األقل وضع عالمتین على هذا السؤال بدًال من عالمة 

كذلك السؤال السادس خصصت له عالمة وربع مقابل اكتشاف نقاط القوة المتعلقة بموضوع 
االكتشاف، في حین أن نقاط القوة هذه تشكل أهم ما في النص، لذلك یجب تخصیص عالمة أعلى 

 له.
  وجوب إعطاء عالمة أعلى لألسئلة التي تتمحور حول فهم المعلومة، تفوق تلك المعطاة لألسئلة

 . La métalangageالمتعلقة بالتقعید 
  إعطاء العالمة كاملة "عندما یجد المرشح مؤشرین مثًال حتى وٕان كان مطلوبًا منه إیجاد ثالثة مؤشرات

 في المسابقة). ٩(مثًال السؤال رقم 

  رفع العالمة حینما یتعلق األمر بإیجاد عنوان "حاذقpertinent یلخص مضمون فقرة أو أكثر (مثًال "
 في المسابقة). ٨سؤال رقم ال

 .تخصیص عالمة لتقدیم المسابقة والتماسك النصي ومستوى اللغة 

 ."تحاشي الصفر كعالمة تعطى على اإلنشاء "الخارج عن الموضوع 

 
 توصیات عامة: -ب 

حق المصححین في الحصول على نسخة أخرى جیدة ومطبوعة لمعیار التصحیح بعد مناقشته،  -١
 لى االنترنت.ونشرها مجددًا على الموقع ع
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اقتراح أن یتم توزیع المصححین على جلسات مناقشة معیار التصحیح على مجموعات مصغرة بحیث  -٢
تضم ثالثین مصححًا كحد أقصى في المجموعة مثًال بدًال من الجلسة العامة التي یتعذر فیها سماع 

 كل اآلراء واألخذ بها والتداول بشأن التفاصیل.
 

 قضایا أخرى. )٤
 لمصطلحات:في ما یختص با

 والتالمیذ. ةاقتراح إنتاج فهرس لتوحید الرؤیة حول المصطلحات المتداولة من قبل األساتذ -
وجوب تحدید عناصر الكفایات الواجب امتالكها عند نهایة التاسع أساسي وتحدید شبكة كفایات لكل  -

 سنة من الحلقة الثالثة لتحاشي الوقوع في التكرار على مدى السنوات الثالث.
د دقیق لألنماط ولألنواع المطلوبة في كل سنة دراسیة من الحلقة الثالثة وتحدید شبكة بسیطة تحدی -

 تظهر إلى أي مدى یمكن الوصول في نمط معین في سنة ما.
 ).٨بدًال من  ٦تقلیص عدد الموضوعات المطلوبة في السنة التاسعة للتعلیم األساسي ( -
تحسن تحدید دقیق لما هو مطلوب في التاسع أساسي في موضوع الصور البیانیة والبدیع اللفظي یس -

 مقارنًة مع ما هو مطلوب في كل فرع من الفروع األربعة للشهادة الثانویة.
  ) لصالح التلمیذ.Consignesعلى صوغ التعلیمات ( ةضرورة تدریب األساتذ -

 

 ١٥/٢/٢٠١٠الشهادة المتوسطة (االثنین في  -المادة: فیزیاء( 
 

 ."عرض" ةــاإلشكالی ♦
 

 األستاذ محمد عبد الملك مقرر مادة الفیزیاء في لجنة االمتحانات الرسمیة. مقدم العرض:
 خالصة العرض:

  حول توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة تّم عرض إشكالیات خاصة بمادة الفیزیاء  -أ
 بشكٍل عام.   
 ٨٠بنسبة  من قبل معلمین غیر متخصصین فیها قضیة تعلیم المادة . % 
  .(ساعتان في األسبوع) قضیة الوقت المخصص لتدریس المادة باعتباره غیر كاٍف 
  موضوع ورود أسئلة في الكتاب المدرسي بدون إجابات في بعض األحیان ممـا یضـطر األسـتاذ إلـى

 التفتیش عن بدائل توضح المحتوى للتالمذة.
 .عدم توفر المختبرات للمادة في معظم المدارس 
  اللغوي المطلوب للمادة لدى التالمذة في هذه المرحلة.عدم توفر المستوى 
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 .طریقة طرح األسئلة في الفترة األخیرة من خالل بنك األسئلة أدت إلى عدم توازن في المستوى 
 

 (توصیف المسابقة)  حول مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج -ب
 للمادة في لجنة االمتحانات الرسمیة. األستاذ محمد عبد الملك بصفته مقرراً مقدم العرض:  

 أشار األستاذ عبد الملك إلى أن:
 بما یتناسب مع التوصیف الرسمي. المسابقة ال تتضمن تمرینًا یتعلق بالحیاة الیومیة في معظم األحیان - أ

 وجود غموض في العنوان الذي یوجه إلى التلمیذ أحیانًا. - ب
 إلــى صــفحتین فــي المســابقة ممــا یتطلــب إعــادة  صــفحات ٤اللجــوء إلــى تقلــیص عــدد الصــفحات مــن  -ج

 صیاغة بعض األسئلة بحیث یتغیر المحتوى المطلوب أحیانًا بما ال  یتناسب مع التوصیف.
 
 حول الباریم والتصحیح. -ج

 لم یتطرق األستاذ عبد الملك إلى هذا الموضوع تاركًا األمر للمناقشة في مجموعات العمل.
 
 
 

 خالصة هذه الجلسة.
 المسابقة: هناك إشكالیة في توازن المستویات المعرفیة. توصیف -١
 .٢٠الباریم والتصحیح: إشكالیة في توزیع العالمة على  -٢
 .ةدراسة وتحلیل المسابقة: اإلطار العام مقبول مع التعدیل في عدد األسئل -٣
 قضایا أخرى: إلزام األساتذة بالتصحیح لتحسین أدائهم. -٤
 
 

 التوصیــــــات: 
 .توصیف المسابقة )١
 لتغطي المنهج بشكٍل أوسع. ةزیادة عدد األسئل −
 وضع عالمة تفصیلیة مقابل كل سؤال. −
 أن تكون األسئلة ذات الطابع المخبري واضحة دون الغوص في التفاصیل. −
تمارین من  ٣واعتماد االختیار  ٣بدًال من  ٤تمارین) وعدد األسئلة إلى  ٣زیادة عدد الموضوعات ( −

٤: 
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مبادلته بتمرین آخر مع زیادة التعمق في األجزاء األخیرة أو  Q.C.Mزیادة تمرین  -١
 في اإلجابة من كل موضوع.

 إضافة تعریفات ونصوص قوانین في كل تمرین (عالمة على األقل في كل موضوع). -٢

التقلیل من استعمال  −
4
 الباریم المصغر. Microbarèmeعالمة في الـ  1

 ). Verbes d’actionعال اإلجرائیة (االتفاق على استعمال األف −
 .٣٠رفع المعّدل لیصبح على  −
 للمساعدة على الدقة في التصحیح. ١٠٠وضع أسس التصحیح على  −
 یجب تحدید الهدف في بدایة المسألة. −
االلتزام بعدد الصفحات األربع المحددة في التوصیف ألن استعمال صفحتین أدى إلى وجود  −

 مستندات غیر واضحة أحیانًا.
 تسهیل اللغة المستخدمة في طرح األسئلة. −
 اعتماد شمولیة المحتوى ضمن السؤال الواحد قدر المستطاع. −
 المحافظة على أسئلة ذات صفة مخبریة على أال تتطور إلى أسئلة مخبریة كاملة. −
 بصور إیضاحیة. ةتدعیم األسئل −
 
 
 ل مسابقة امتحان رسمي.یدراسة وتحل )٢
 لمراعاة التوصیف.اعتماد الدقة في طرح التمارین  −
 اعتماد شمولیة التمارین لتغطي كل المجاالت. −
 Profondeur deو: ـا المطلوب هـبینم Profondeur d’un puitsو: ـالعنوان الموضوع ه −

l’eau dans un puits . 
في جمیع المواد وعند كل األساتذة واستعمالها بنفس  Verbes d’actionاالتفاق على تفسیر  −

 وتعمیمها على كل المدرسین.  الطریقة والمفهوم
 تخفیف الرسومات البیانیة أو التوسع في إیضاحها. −
 عدم البدء بسؤال یتطلب إجابة (كي ال یرتبك التلمیذ). −
) واألخذ باالعتبار grapheمراعاة المفاهیم في الریاضیات وتطبیقها مثًال في الرسومات البیانیة ( −

 مستوى التالمذة.
 .Condition d’équilibreقبل طلب شـرط  Bilan des forcesضرورة زیادة سؤال  −
 . nagerبدل  flotterمن األفضل استعمال كلمة  −
 ألنه غیر معبِّر. Ex1توضیح العنوان في  −
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التوازن في طرح األسئلة من ناحیة الصعوبة، للتماشي مع المستویات الثالثة: الضعیف، الوسط،  −
 والمتفوق.

 الترجمة وتجنب الترجمة الحرفیة مثًال:  مراعاة اللغة العلمیة الصحیحة خالل −
         )limitangle) (intensity.( 

  … ex.1 B1-2 et 3 Pourquoiتنویع طرح األسئلة مثًال  −
 
 الباریم والتصحیح. )٣
 كتابة الحل بشكٍل مفصل وذكر جمیع االحتماالت المتوقعة والتثقیل مقابل كل تفصیل. −
 یة وعدم تغییره بعد تصحیح الملف األول.االتفاق على معاییر التصحیح من البدا −
 تدریب المصححین ومتابعتهم. −
 أن تكون العالمة موزعة حسب الكفایة كما هو وارد في التوصیف. −

تخفیف استعمال  −
4
 2م ـعالمة في الباریم والتساهل في التصحیح فیما یسقط سهوًا مثًال: إذا رس 1

rayons هم ولم یضع سهمًا على اآلخر أو ووضع سهمًا على أحدoff =+ 21 
 وضع (كوتا) لعدد المغلفات لكل مصحح ومراقبة الزمالء الذین تزید سرعتهم في التصحیح.  −
 یجب اعتماد معاییر ثابتة في التصحیح في كل الدورات. −
 تعمیم على المدارس بكل جدید في أثناء وضع الباریم. −
 تلمیذ.لصالح ال ةتجزئة األسئل −
 . grapheتجزئة العالمة على الـ  −
 الطلب بإعادة االعتبار إلى مادة الفیزیاء بوضع عالمات على الشرح والتفصیل. −
) وباللغتین Micro barèmeإنزال النسخة النهائیة المنقحة حـول أسس التصحیح بكل التفاصیل ( −

 على االنترنت.
 
 قضایا أخرى. )٤
 ).٩-٨-٧ها ببعض (ربط المناهج ضمن الحلقة الواحدة بعض −
 التنسیق بین المواد العلمیة بالنسبة لتوزیع الدروس. −
 تمدید فترة المناقشة في جلسات وضع أسس التصحیح. −
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 :١٨/٢/٢٠١٠الشهادة المتوسطة (الخمیس في  –جغرافیا  المادة( 
 

 "عرض". ة:ـاإلشكالی ♦
 توصیف المسابقة بحسب القرارات الرسمیة. - أ

 ي ـف  في اللجنة الفاحصة الجغرافیامادة ل اً مقرر السیدة كلیر بستاني بصفتها  لعرض:مقدم ا
 االمتحانات الرسمیة.              

یشــكلون رأت الســیدة بســتاني بــأن الجمیــع: أعضــاء لجنــة االمتحانــات وبــاقي األســاتذة خالصــة العــرض: 
عرضـت ثـم  ،ستوى االمتحانات الرسـمیة، یعمل من أجل مصلحة المتعلمین ومن أجل رفع ماً واحد اً فریق

ـــرأیهـــا بالنســـبة ل التوصـــیف التـــي یتضـــمنها  ةتوصـــیف مســـابقة الجغرافیـــا وركـــزت علـــى المجـــاالت الثالث
 :تتعلق بـ  وأضافت عددًا من المالحظات

 ضرورة اطالع المعلمین على الكفایات المطلوبة والتي تحافظ اللجنة علیها في االمتحانات الرسمیة. −
 مسابقات فیها كفایات وأهداف غیر مطلوبة في المنهاج. یضعون أسئلة في تذة بعض األسا −

 تقدیم توصیات جیدة وواضحة. إلىواختتمت مقدمتها بدعوة لجان العمل 
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 على مقدمة جلسة التوصیف بالتالي: د. نسیم حیدرق وقد علَّ 
 ضرورة أن تكون االقتراحات والتوصیات واضحة ومحددة. -١
 یعاني منها األساتذة.ات المشاكل التي یجب أن تطال التوصی -٢
 قرارات في السنة القادمة. إلىیجب األخذ بعین االعتبار بأن هذه التوصیات ستتحول  -٣

 
 مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج. -ب 

 تركت السیدة بستاني الموضوع للمناقشة في إطار مجموعات العمل.
 

 التوصیــــــات: 
 قة.توصیف المساب) ١

 موعات األربع حول موضوع توصیف المسابقة:جخالصة المناقشات في الم
  مجموعة"بدل  "مجال"إعادة النظر في التوصیف بحیث یستخدم تعبیر". 
 علــى توصــیف المســابقة  المعتمــد فــي االمتحانــات الرســمیة ألنــه جیــد، یتطــابق مــع المهــارات  اإلبقــاء

 والكفایات المتنوعة.
 كـذلك تثقیـل عالمـة  ٤بـدًال مـن  ٥بحیث تصبح  "المجال األول"في عالمات بعض التعدیالت:  إجراء

 .٢٠بدًال من  ٣٠المادة بحیث تصبح 
 .تعدیل البند المتعلق بـ "الشكل" في التوصیف على النحو التالي: التوصیف یعطي عالمتین للشكل 

 :التعدیل المقترح
 فصل العالمتین على الشكل التالي:  −
 ك الـــنص واســـتعمال المصـــطلحات وتضـــاف إلـــى "المجـــال الثالـــث" فتصـــبح عالمـــة واحـــدة علـــى تماســـ

 .٦بدًال من  ٧عالمته 
 .عالمة واحدة للشكل وتكون على ترتیب المسابقة وسهولة قراءتها 

   إعطاء
2
فقط على استعمال المصطلحات والمفاهیم وال یقیم استعمالها في كتابة نص فقـط وٕانمـا فـي  1

 المسابقة كلها.
 .إلغاء العالمة المتعلقة بالشكل 
  إضافة " تطبیق مهارة" فـي المسـابقة مثـل: رسـم بیـاني، تحویـل رسـم بیـاني إلـى جـدول أو وضـع خریطـة

 موضوعاتیة.
القتراح هو عدم كفایة الوقت، نقترح استبدال "تطبیق مهارة" بأحد المستندات وٕاذا كان العائق دون تطبیق هذا ا

 التي ُتطرح في المسابقة.
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 وما یدعم هذا االقتراح أن هذه المهارات موجودة ضمن كفایات المنهاج فإما نقوم بتطبیقها أو نحذفها.
 سجل اعتراض: المهارات صعبة والوقت غیر كاٍف. 

 
 قة امتحان رسمي.دراسة وتحلیل مساب) ٢   

 التوصیات المقترحة بعد دراسة وتحلیل مسابقة االمتحان الرسمي:
 غیر قابل للتأویل. اً أن یكون الموقع المراد معرفة اتجاهه (في المجال األول) واضح −
 ملم).-طن-لیرة -الثبات على وحدة القیاس األساسیة فقط (دوالر −
 صّنف). -أوضح -اشرح -بین -وتعمیمها (أذكر اإلجرائیةتوصیف األفعال  −
 تحدید الفرق بین عنوان المستند وموضوعه وتقییم هذه المعلومة. −
 وجوب اعتماد أصول وقواعد تحدید المصدر: ذكر هویته كاملة. −

 …دراسة  -تقریر -مؤتمر -مجلة -: جریدة٢مثًال المستند        
تمحـــور حولـــه، بشـــكٍل وجــوب اســـتكمال مضـــامین مســـتندات خاصـــة فـــي المجموعـــة الثانیـــة بـــدل أســـئلة ت −

 یظهر قدرة المتعلم على التحلیل.
 محاولة اختیار مستندات تخدم األهداف األساسیة للمنهج من حیث المحتوى والمضمون. −
 استخدام أسئلة تعتمد على التحلیل واالستنتاج وتتناسب مع أهمیة المستند. −
 اتجاهات .ها بمعلومات أكثر لتحدید مواقع و ئتوضیح شكل الخریطة تقنیًا وٕاغنا −
 إمكانیة التوازن بین المستند وتثقیل العالمة: تبسیط المستند مراعاًة للوقت والعالمة. −
 تغییر طریقة طرح األسئلة في المجال الثاني (ربط واستنتاج). −
 من خالل طرح السؤال. اإلجابةتحدید عدد األفكار المطلوبة في  −

 
 ) الباریم والتصحیح.٣

 عون باألمور التالیة:بالنسبة للباریم طالب المجتم
ووضـع مشـروع أسـس التصـحیح علـى  تعمـیم البـاریم بشـكٍل واسـع علـى المـدارس الرسـمیة والخاصـة −

 .الصفحة االلكترونیة للوزارة قبل جلسة المناقشة
 مناقشة الباریم بشكٍل هادئ ومالئم وتقبل االقتراحات. −
 . مالءمة األسئلة مع الباریم المعتمد −
 األسئلة التحلیلیة بصورة عامة. وجوب تعدیل تثقیل عالمة −
إمكانیة اللیونة واألخذ بمناقشة واقتراحات األسـاتذة حـول بعـض النقـاط الـواردة فـي أسـس التصـحیح  −

 أثناء المناقشة.
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فقــرات) عالمــة أو  ٣ ←أفكــار  ٣تماســك وتقســیم الــنص لیــتالءم مــع األفكــار الــواردة فــي الــنص ( −
 نصف عالمة.

 بعیدة عن الطرقات الرئیسیة بالنسبة لكافة المناطق. یجب أن ال تكون مراكز التصحیح −
 یجب أن تكون مراكز التصحیح مریحة ونظیفة.  −

 
 قضایا أخرى.) ٤
صــعوبة المشــاركة فــي التصــحیح لتضــارب دوامهــا مــع دوام المــدارس الخاصــة وأعمــال المراقبــة فــي  −

 المدارس الرسمیة.
 بحذف بعض الدروس للسنة الحالیة. المطالبة  −
  ".اإلداریةبإعادة بعض الدروس المحذوفة سابقًا خاصة "التقسیمات المطالبة  −
 ما یتناسب مع مفهوم اللغة).بإصدار دلیل لتحدید المصطلحات (تحدید مصطلح العنوان والموضوع  −

 
 
 
 

  ٢٠/٢/٢٠١٠الشهادة المتوسطة (السبت في  –المادة: تاریخ( 
 

 ة: "عرض".ـاإلشكالی ♦
 لرسمیة.توصیف المسابقة بحسب القرارات ا - أ

                   مقرر لجنة مادة التاریخ في االمتحانات األستاذ منیر جورج  سالمة  :مقدم العرض    
  .الرسمیة للشهادة المتوسطة                     

 :خالصة العرض
في الشهادة المتوسطة  قام األستاذ سالمة بعرض لواقع مادة التاریخ في االمتحانات الرسمیة

 ات منهج هذه المادة حیث أشار بشكل واضح إلى ما یلي:ومحتوی
لم یتم وضع توصیف  ٢٠٠١بتنفیذ االمتحانات الرسمیة وفقًا للمناهج الجدیدة عام  ءلدى البد •

لمسابقة مادة التاریخ أسوة بالمواد األخرى باعتبار انه لم یتم تطبیق منهج جدید لمادة التاریخ 
ة المستثناة من التوصیف الصادر بالقرار رقم وعلیه أصبحت هذه المادة هي الوحید

 .٢٠٠٠/م/٧٣٥
 ولم یطرح األستاذ سالمة أیة إشكالیة حول موضوع التوصیف وترك ذلك  لمجموعات العمل. 

 ٩١ 



 
 مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج. - ب

  ت ي االمتحاناـخ فـمقرر لجنة مادة التاریاألستاذ منیر جورج سالمة  : مقدم العرض:
 الرسمیة للشهادة المتوسطة.             

 :خالصة العرض
لم یقم األستاذ سالمة بطرح إشكالیة حول هذا الموضوع بل عرض واقع طرح األسئلة في االمتحانات 

 الرسمیة والنمط المعتمد في هذا المجال والذي جاء على الشكل التالي:
من الحرب العالمیة األولى  ةالمراحل التاریخیمن القسم المتعلق بلبنان وتتوزع على  أربعة أسئلة -١

 .١٩٤٦والجالء عام  ١٩٤٥االستقالل  حتى
یشمالن الدروس المتعلقة بالعالم العربي في الحرب العالمیة األولى وتحرك العرب ضد  سؤاالن -٢

 السلطنة العثمانیة خالل الحرب.
 وترك للمشاركین طرح اإلشكالیة في حال كان لدیهم إشكالیات.      

 
 
 

 التصحیح والباریم. -ج 
                  میة ـي االمتحانات الرسـادة التاریخ فـمقرر لجنة ممقدم العرض: األستاذ منیر جورج سالمة    

 للشهادة المتوسطة.                  
 

 :خالصة العرض
                    مجال وضع الباریم ي ـن قبل اللجنة فـعرض األستاذ سالمة اإلجراءات التي تتخذ مبالنسبة للباریم : 
 التحضیري.                 

 ي ترافقـاستعرض األستاذ سالمة واقع التحضیر ألعمال التصحیح واإلجراءات التبالنسبة للتصحیح : 
 عمل المصححین  حیث أشار إلى وجود عدة فئات من المصححین:

               ة ویتبعون تفاصیل الباریم  ـة وتقییم العالمنون قراءة المسابقـمصححون جیدون یحسالفئة األولى: 
 بروح علمیة مسؤولة. ویطبقونه              

 : مصححون مقبولون یتبعون الباریم ویستمعون إلى التوجیهات.الفئة الثانیة 
  وهاتان الفئتان تشكالن األغلبیة بین المصححین.

 یحسنون التصحیح رغم متابعة المدققین لهم. مصححون متسرعون فوضویون ال  الفئة الثالثة:
 ي صف الشهادة ویتبین فیما ـون المادة  فـون بإفادات إنهم یدرسـمصححون یأت الفئة الرابعة:

 ٩٢ 



 معظمهم ال یحمل إجازة في التاریخ.  بعد أن              
جنة في معظم األحیان وهاتان الفئتان الثالثة والرابعة تشكالن عددًا ضئیًال بین المصححین وتقوم الل

 بحصرهم واستبعادهم عن أعمال التصحیح.
 

 خالصة عامة عن الجلسة األولى.
  وجود نسبة كبیرة من األساتذة الذین أفادوا أنهم اطلعوا على التوصیف في حین انه ال یوجد

توصیف للمادة، األمر الذي یؤشر إلى التباس في فهمهم لكلمة التوصیف على انه النمط المعتمد 
 في طرح األسئلة.

  من األساتذة عامال إیجابیا لجهة تأثیر أسئلة  ٥٠إن تكرار نمط واحد لألسئلة اعتبر عند %
% أیضًا اعتبره عامًال  ٥٠االمتحانات الرسمیة في تطبیق منهج المادة في المدارس في حین أن 

 سلبیًا.
 ت بین باقي المواد في سجلت مادة التاریخ في الشهادة المتوسطة أعلى نسبة في نیل العالما

 .٢٠٠٩و ٢٠٠٤االمتحانات الرسمیة للشهادة المتوسطة وعلى مدى السنوات ما بین عامي 
 
 
 التوصیــــــات: 
 توصیف المسابقة. )١

 بانتظار صدور منهج جدید لمادة التاریخ ووضع ُطرق جدیدة للتقویم ، اقترح المجتمعون عدة 
 توصیات:

 من خالل ثالث مجموعات:  توصیة تتضمن اإلجابة عن ستة أسئلة •
o تحتوي على: مجموعة أولى 
 دراسة نص تاریخي عن لبنان( خمس عالمات). -
 سؤال إلزامي عن لبنان (ثالث عالمات).  -
o تتضمن ثالثة أسئلة عن لبنان یختار التلمیذ سؤالین فقط (ثالث عالمات مجموعة ثانیة :

 للسؤال).
o :یختار التلمیذ سؤالین  ىلمیة األولتتضمن ثالثة أسئلة عن الحرب العا مجموعة ثالثة

 فقط (ثالث عالمات للسؤال).
توصیة باإلبقاء على توصیف المسابقة بشكله الحالي مع إمكانیة طرح سؤال حول مستند   •

 تاریخي.
 توصیة تعتمد على تقسیم المسابقة إلى ثالثة مجاالت: •

 ٩٣ 



 تحدید مصطلحات أو مفاهیم أو تواریخ أو شخصیات. -
 د تاریخي.قراءة وتحلیل مستن -
 كتابة نص تاریخي. -

 توصیة تحدد مجموعة إلزامیة فیها:  •
 مستند عن تاریخ لبنان(ثماني عالمات). -
 سؤال معرفة عن لبنان (أربع عالمات). -

ا وتحتوي كل منها على سؤال عن لبنان أو الحركات مباإلضافة إلى مجموعتین یختار التلمیذ إحداه
 عالمات للسؤالین). ٨لحرب العالمیة األولى (التحریریة العربیة في الحرب وسؤال عن ا

 
 دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي. )٢

 مالءمة المسابقة للمنهج الرسمي. -
 وضوح األسئلة. -
 ضرورة استخدام األفعال اإلجرائیة حیث یلزم. -
 .ةإمكانیة التجدید في طرح األسئل -
 ات في اإلجابة.تحدید العدد المطلوب من األسباب أو النتائج أو البنود أو التوصی -

 الباریم والتصحیح. )٣
 : لباریما

 واضح وكاٍف. -
 اقتراح نشره بشكٍل أولي على االنترنت قبل جلسة المناقشة. -
 إتاحة الوقت لمناقشته وٕافساح المجال لالستماع إلى مختلف االقتراحات. -
 :التصحیح   
 تحدید شروط قبول المصحح. -
 مراقبة عمل المصححین الجدد ومرافقتهم. -
 إعفاء المصححین غیر الكفوئین من التصحیح. إمكانیة -

 
 قضایا أخرى. )٤

 .قضیة إبالغ جمیع المدارس الرسمیة والخاصة بالتعدیالت على الباریم إذا حصلت -
 أهمیة إقامة دورات تدریبیة ألساتذة المادة. -
 ضرورة اختیار أسئلة تعتمد على الفهم باإلضافة إلى الذاكرة.  -

 ٩٤ 



یة متطابقة مع المنهج الرسمي في حال اعتماد حسن اختیار نصوص تاریخیة موضوع -
 فكرة طرح مستند تاریخي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 الثالثالفصل 
 
 

 ات ـــــتوصیالو اتـــدلیل اإلشكالی

 ٩٥ 



 
 ورش العمل العامة الثالثل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الورشة العامة األولى حول:
 

 )األعمال اللوجستیة (مراقبة االمتحانات ...النتائج
  

 .٢٥/٢/٢٠١٠التاریخ: الخمیس في 
 
 

 ـعــلوقائـــــــا
****** 

  ١٠.٠٠الى الساعة  ٩.٠٠الجلسة األولى (عرض): " من الساعة" 
 اوًال :المقدمــــــــة:

 .  عضو اللجنة المكلفة اإلعداد لورش العمل ومتابعة تنفیذهامقدم العرض:األستاذ مفید السكاف 
 خالصة العرض:

 ٩٦ 



ر األستاذ السكاف إلى أن الورشة التي یتم تنفیذها الیوم والمخصصة لألعمال اللوجستیة في البدایة أشا
هي الورشة العامة األولى من المرحلة الثالثة في إطار مراحل مشروع تنفیذ ورش عمل حول االمتحانات 

 الرسمیة والذي یشمل المراحل  التالیة :
 ١٦/٩/٢٠٠٩امج ورش العمل في اللقاء الوطني إلطالق  برنالمرحلة األولى :     
 ورشة عمل أكادیمیة لجمیع المواد في الشهادتین المتوسطة   ٢٣تنفیذ المرحلة الثانیة :     

 والثانویة العامة بفروعها األربعة .                         
 ورش عمل عامة تشمل : ٣تنفیذ المرحلة الثالثة :     

o یة في األعمال اللوجستیة  لالمتحانات الرسم
٢٥/٢/٢٠١٠ 

o  ٢٧/٢/٢٠١٠التصحیح في 
o  ٦/٣/٢٠١٠بنك األسئلة  في 

 اللقاء التربوي الوطني إلعالن التوصیات .المرحلة الرابعة :     

 
 ثم بدأ األستاذ السكاف في هذه الورشة  باستعراض ما یلي:

 
 
 :٢٠٠٩و  ٢٠٠٤تطور أعداد المرشحین في الشهادتین المتوسطة والثانویة بین العامین   -أ 

 اإلحصاءات المبینة أدناه كمعدالت وسطیة: جحیث تم استنتا
مرشح یتقدمون للشهادة الثانویة العامة  ٤٠٠٠٠مرشح یتقدمون  للشهادة المتوسطة و ٦٠٠٠٠

مرشح سنویا تقریبًا للدورة العادیة مما یرتب   ١٠٠٠٠٠بفروعها االربعة مما یعني وجود 
 كمعدالت وسطیة ما یلي:

 مرشح في كل مركز.  ٣٠٠كزًا لالمتحانات بمعدل مر  ٣٥٠تأمین  ♦
 رئیسًا لمراكز االمتحانات. ٣٥٠تأمین  ♦
 مراقب عام بمعدل  مراقب عام لكل خمس غرف . ١٠٠٠تأمین  ♦
 مراقب للثانویة العامة  ٤٠٠٠تأمین  ♦
 مراقب للشهادة المتوسطة. ٦٠٠٠تأمین  ♦
سابقة لكل مرشح م ١١مسابقة للدورة العادیة  بمعدل  ١،١٠٠،٠٠٠تأمین طباعة  ♦

 مع اللوازم .
 .مع اإلشارة إلى أن هذه المعلومات متصلة باألمور اللوجستیة لالمتحانات الرسمیة فقط        

 

 ٩٧ 



ب ـ عرض بعض النتائج التحلیلیة من خالل االستمارات التي تمت تعبئتها من قبل األساتذة 
 والتي بینت ما یلي:

 في الشهادة المتوسطة : ♦
ألساتذة یعتبرون أن نسب النجاح في االمتحانات الرسمیة تعبر فعلیًا عن % من ا٥١إن نسبة 

 % ال یعتبرون ذلك.٤٩مستوى تالمذة صفهم في حین أن نسبة 
 في الشهادة الثانویة العامة : ♦
% یعتبرون أن نتائج االمتحانات الرسمیة تعبر عن مستوى تالمذة صفهم في حین ٤٦إن نسبة 
 .% ال یعتبرون ذلك٥٤أن نسبة 

 
 استطالع الرأي الموجهة  ةعرض نتائج رأي المفتشین التربویین من خالل فرز استمار  ج ـ

 على الشكل التالي : جإلیهم بحیث جاءت النتائ       
 بالنسبة لنتائج االمتحانات الرسمیة : )١

  اعتبار االمتحانات الرسمیة غیر معبرة عن الواقع بدلیل الفارق الواضح بین
 واالمتحانات الرسمیة.النتائج المدرسیة 

  اعتبار نسب النجاح في الشهادة المتوسطة غیر معبرة عن المستوى الفعلي
 للتالمذة بسبب تساهل المراقبین.

 بالنسبة لمراكز االمتحانات : )٢
  اختیار مراكز عدیدة تكون غالبًا في مناطق سكنیة معرضة للضجیج وعدم

 وجود مواقف للسیارات.
 جودة والمالءمة بین مراكز االمتحانات. وجود تفاوت ظاهر من حیث ال 
 عدم  مالءمة المقاعد في معظم المراكز ألعمال التالمذة في االمتحانات 
 .وضع المرشحین في غرف ضیقة في مراكز االمتحانات 
 

 بالنسبة لرؤساء المراكز . )٣
  عدم اعتماد معاییر الكفاءة في تكلیف بعض رؤساء المراكز 
 ب دورها في اختیار رؤساء المراكز .اعتماد المحسوبیات التي تلع 
  التكرار في تكلیف رؤساء مراكز االمتحانات 
 . التفاوت الكبیر في كفاءة رؤساء مراكز االمتحانات 
 .مخالفة القانون من قبل مساعدي بعض رؤساء مراكز االمتحانات 
 

 ٩٨ 



 بالنسبة للمراقبین: )٤
 تتلخص المالحظات حول المراقبین بـ :

  غیر مجدي بمراقبته. –مسن  –یض وجود مشاكل عدیدة: مر 
 ، ارتفاع نسب الغیاب في المراقبة 
 المراقبین بالجدیة والنزاهة في أعمال المراقبة. نعدم تمتع الكثیر م 
 .اعتبار المراقبة واجب (غیر مستحب )من قبل أفراد الهیئة التعلیمیة 
 .تعاطف بعض المراقبین مع بعض المرشحین المقصرین 
 درة على ضبط الوضع داخل الغرفة.عدم الجدیة وعدم الق 
  تفاوت واضح في أداء المراقبین بغض النظر عن أعمال الغش والتظاهر

 باالنضباط لدى حضور المسؤولین.
  عدم خبرة عدد كبیر من أساتذة التعلیم الثانوي المعینین مؤخرًا بأعمال

 المراقبة.
 یامهم بأعمال اشتراك المراقبین من جمیع األعمار دون التأكد من إمكانیة ق

 المراقبة بشكل جید.
 . عدم معرفة عدد كبیر من المراقبین  بنظام االمتحانات الرسمیة 
  ضآلة عدد أساتذة التعلیم الثانوي المشاركین في المراقبة في امتحانات

 الشهادة المتوسطة.
  معاناة بعض المراقبین من مشاكل صحیة ال تساعدهم على القیام بالمراقبة

 الفَعالة.
 

 عرض لألعمال اللوجستیة في االمتحانات. نیًا :ثا
 مراكز إجراء االمتحانات الرسمیة: •

 
 مقدم العرض: السیدة منى حیدر رئیسة المنطقة التربویة في جبل لبنان:

 خالصة العرض:
ركزت السیدة حیدر على ان االمتحانات الرسمیة هي استحقاق وطني سنوي یتطلب انجازه  

الموظفین في وزارة التربیة وان أي خلل على مستوى تنظیم هذه تضافر جهود عدد كبیر من 
 االمتحانات ینعكس سلبًا على حسن سیرها، وركزت في عرضها على ما یلي:

 
 اختیار مراكز االمتحانات:  -أ 

 ٩٩ 



یعتمد في مجال اختیار مراكز االمتحانات الرسمیة نظام االقضیة وعدد المراكز مرتبط 
وبالنظر إلى وجود تفاوت في عدد التالمذة بین قضاء بعدد المرشحین في القضاء، 

وآخر، فان مباني المدارس والثانویات الرسمیة قد تكفي في بعض االقضیة وال تكفي في 
 أقضیة أخرى .

 على هذا الصعید تم تبیان المعوقات التالیة:
 على صعید المدارس الرسمیة:  

 زا لالمتحانات الرسمیة.معظم المدارس هي أبنیة سكنیة ال تصلح الن تكون مرك )١
 مواقع بعض المدارس الرسمیة في أماكن سكنیة. )٢
 عدم وجود مواقف سیارات في اغلب المدارس. )٣
معظم المدارس تفتقر إلى التجهیزات الضروریة (مولدات كهربائیة، مراوح،  )٤

 برادي، فاكس، آالت تصویر....)
م، عدم وجود عناصر بشریة توضع بتصرف مدیر مركز االمتحانات (خد )٥

 حجاب....)
 تعذر اعتماد تصامیم محددة لمقاعد المرشحین ضمن الصفوف. )٦

 على صعید المدارس الخاصة: 
وجود مشكلة تتعلق بالتنسیق مع إدارات بعض المدارس الخاصة الستعارة بعض  )١

األبنیة بسبب عدم وجود روزنامة تعلیمیة موحدة بین المدارس الخاصة والمدارس 
إخالء أبنیتها لالمتحانات قبل انتهاء البرامج الرسمیة بحیث یتعذر علیها 

 الدراسیة فیها.
عدم تقدیم بعض من هذه المدارس الخدمات الالزمة لالمتحانات (آالت تصویر،  )٢

 فاكس، هاتف....)
 

 ب ـ اختیار رئیس مراكز االمتحانات:
 المعوقات:  

 عدم وجود معیار واحد الختیار رئیس مركز امتحانات. )١
 لمداورة في اختیار رؤساء المراكز.عدم اعتماد معیار ا )٢
 رفض معظم أساتذة التعلیم الثانوي المشاركة في االمتحانات الرسمیة. )٣

 
 ج ـ    في اختیار المراقبین العامیین والمراقبین.
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أشارت السیدة حیدر إلى أن المراقبة في االمتحانات الرسمیة عمل إلزامي للمعلم واألستاذ 
 .١٥/٦/٢٠٠١تاریخ  ٥٦٩٧ي حددها المرسوم رقم باستثناء الحاالت الخاصة الت

 إال أن معظم أفراد الهیئة التعلیمیة یتهربون من المراقبة لعدة أسباب منها:
 احتجاج على التعویضات غیر المناسبة مع طبیعة العمل. −
 السكن  أماكنالبعد الجغرافي عن  −
 تجاوز عدد كبیر من األساتذة الستین من العمر  −
 صة كثرة الحاالت الخا −
 ظاهرة تقدیم التقاریر الطبیة في حال االلتزام بقرار التكلیف −
 عدم جواز االستعانة بالمتعاقدین في أعمال المراقبة. −

 
 األعمال التحضیریة والتنفیذیة لالمتحانات: ثالثًا :

 .رئیس دائرة االمتحانات في وزارة التربیة والتعلیم العاليمقدم العرض: السید حسان ملك 

 
 رض:خالصة الع

ركز السید ملك على أن االمتحانات الرسمیة لیست عملیة موسمیة بل هي عملیة مستمرة على 
مدى السنة تبدأ فور إعالن نتائج امتحانات السنة السابقة، وقد قســم المراحل واإلشكالیات كما 

 یلي:
تأمین التعویضات المالیة للمراقبین والمصححین في االمتحانات السابقة وما  −

ذلك من تأمین اعتمادات مالیة وٕاجراءات مالیة لتحویل األموال إلى یستتبع 
 أصحاب العالقة.

 إصدار المذكرات اإلداریة إلى المدارس لتزوید الوزارة بأسماء المصححین. −
تحدید الفترة الزمنیة لقبول طلبات الترشیح وما یرافق ذلك من عقبات على صعید  −

قدیمة ألصحاب العالقة (عندما  بطاقات الهویة للمرشحین التي تتضمن صوراً 
 كانوا أطفاًال)

 قضیة المرشحین من مكتومي القید. −
 طلبات الترشیح (المالحق) التي ترد إلى الدائرة بعد مرور مهلة تقدیم الطلبات. −
إجراءات تلزیم تأمین قرطاسیة ومطبوعات ومعدات وأعمال النظافة وغیرها من  −

 لمرافق لهذه اإلجراءات.االحتیاجات المادیة والروتین اإلداري ا
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إجراءات نقل احتیاجات مراكز االمتحانات من العاصمة إلى مختلف المناطق  −
 اللبنانیة والعقبات التي تعترض ذلك.

 تأمین حاجات لجان وضع األسئلة خالل اللیل. −
اإلشاعات التي ترافق االمتحانات الرسمیة (فئة تشیع على أن األسئلة صعبة  −

 خلق جوًا من البلبلة).وأخرى أنها سهلة مما ی
 

 موضوع  نتائج االمتحانات: رابعًا :
 رئیس دائرة االمتحانات في وزارة التربیة والتعلیم العالي السید حسان ملكمقدم العرض:  
 خالصة العرض:

ركز السید حسان ملك على المشكالت التي تحصل مع بعض النافذین بهدف الحصول 
 ولو بدقائق.على النتائج قبل صدورها بشكل رسمي 

 
 
 
 

 ).٢٠٠٩المكننة (تجربة العلوم العامة  خامسًا :
 .مقدم العرض: أستاذ مفید السكاف (عضو اللجنة المكلفة اإلعداد ومتابعة تنفیذ ورش العمل)

 خالصة العرض: 
استعرض األستاذ السكاف تجربة اعتماد نظام مكننة إدارة االمتحانات الرسمیة التي نفذت خالل العام 

ي في فرع العلوم العامة من الشهادة الثانویة العامة حیث بین األعمال التي تم تنفیذها في الماض
 النظام المذكور والتي جاءت على الشكل التالي:

 : بدیال من الرقم الوهمي.Barcode    اعتماد الـ  −
 توزیع المرشحین الكترونیًا على مراكز االمتحانات وفقًا لمعاییر محددة. −
 المرشحین. إصدار بطاقات −
 توزیع المراقبین الكترونیًا على مراكز االمتحانات وفقًا لمعاییر محددة. −
  (SCAN-0MR)اعتماد التقنیات الحدیثة لتسجیل وٕادخال العالمات  −
 الخاص بكل مصحح ومدقق.  Barcodeإصدار الباركود   −
 إدارة األعمال اللوجستیة: إصدار النتائج الكترونیًا وٕاصدار الشهادات. −
 رة األعمال المالیة (أتعاب المراقبین والمصححین واإلداریین)إدا −

 ١٠٢ 



 إصدار تقاریر إحصائیة وتربویة متنوعة. −
الخاص بالمرشح وبكل من المصححین األول   Barcodeكما تم تبیان آلیات وضع الـ  

 OMRوكیفیة استعمال    Bordereauعلى الـ  Barcodeوالثاني، وآلیة استعمال الـ 
Sheet   التصحیح.والیة 

باإلضافة إلى عملیة مقارنة ما بین النظام الحالي والنظام الجدید لجهة التعریف بالمسابقة 
 والتصحیح األول والثاني والتدقیق وٕاصدار النتائج وفقًا لما هو مبین في البیانات التالیة:

 
 النظام الجدید النظام الحالي العمل

التعریف 
 بالمسابقة

 (Bar code) الباركود  الرقم الوهمي

التصحیح 
 األول

 والثاني

١( Bordereau العالمات الجزئیة  على
  عالمات كل قسم وجمع

في عالمة  األقسامجمع عالمات كل  )٢
.(Total) واحدة 

١ ( Bordereauالعالمات  على
  عالمات كل قسم الجزئیة وجمع

تثبیت عالمة كل قسم بقلم  ) ٢
  OMRرصاص على  

ل والثاني مقارنة عالمات التصحیح األو  )١ التدقیق
 Bordereauوتثبیت المقبول منها على 

 التصحیح الثاني. 
إعادة  تصحیح ثالث للمسابقات التي یجب )٢

 خاص.  Bordereauعلى  تصحیحها

اخذ المسابقات المطلوب إعادة  -١
تصحیحها (من قبل النظام) بعد أن 

 .SCANتم إجراء الـ 
تصحیح هذه المسابقات على  -٢

Bordereau  .خاص 
 Bordereauالعالمة على  تثبیت )٣

 التصحیح الثاني.
 كتابة العالمة النهائیة على المسابقة. )٤
تثقیل العالمة وكتابتها على المسابقة باألرقام  )٥

 .واألحرف

الخاصة  OMR sheetتعبئة  -٣
 بهذه المسابقات.

 إلى OMR sheet إدخال-٤
  Scanـال

 . صمركز خا إلىنقل المسابقات  )١ النتائج
 ي كل مادة.فتح المسابقات ف )٢
ترتیب المسابقات في كل مادة   حسب  )٣

 الحقیقیة للتالمیذ. األرقام
قراءة عالمات كل تلمیذ في كل  مادة  )٤

 إصدار آلي للنتائج  -١
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العالمات    یدویًا  وٕادخالضمن لجنة 
 .Computerال  إلى

 جمع العالمات. )٥
 النتائج.  إصدار )٦

 
في مراحل مكننة إدارة االمتحانات الرسمیة  هذا هو النظام الذي تمت تجربته أنوأخیرًا خلص إلى 

تلمیذًا وقد تـــم تنفیذ ما  ٥٢٠٠بحیث كان عدد المرشحین  حوالي  ٢٠٠٩لشهادة العلوم العامة لسنة 
 یلي:
 جمع وتدقیق المعطیات االلكترونیة المطلوبة للنظام. )١
 توزیع التالمذة والمصححین وطباعة البطاقات والباركود. )٢
 نتائج.التصحیح وٕاصدار ال )٣

 قد أظهرت التجربة الحاجة إلى:
 إعداد أفضل للبنى التحتیة والموارد البشریة. )١
 تعدیل القرارات واألنظمة والمراسیم. )٢
 إجراء بعض التعدیالت للنظام لیصبح أكثر مالءمة لحاجات العمل. )٣
 مع تقني. ) Computer scanتأمین تجهیزات لكل لجنة ( )٤
 تدریب المراقبین )٥
 تدریب المصححین. )٦

 

 الصة عامة عن الجلسة األولى.خ
التركیز على أهمیة اختیار مراكز مالئمة لالمتحانات من حیث الموقع الجغرافي والمساحة  -

 والتجهیزات.
 أهمیة وضع معاییر الختیار رؤساء مراكز االمتحانات الرسمیة  -
 عدم التهرب منها. الرسمیة و  تإیجاد آلیة  لتشجیع أفراد الهیئة التعلیمیة على المراقبة في االمتحانا -
التركیز على أهمیة اعتماد نظام مكننة االمتحانات الرسمیة وتأمین مستلزماته لما لذلك من انعكاسات  -

 ایجابیة لوجستیًا وتربویا وٕاداریاً  على العملیة التعلیمیة .
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 -نتائج وتوصیات عامة  -
        

 :خالصة التوصیات)
 اختیار المراقبیـن العامیـن،   -تیار رئیس المركزاخ -اإلعداد للمراقبة: (اختیار المركز ♦

 توزیع الطالب). -اختیار المراقبین                   
 مراكز االمتحانات :

جعل مراكز االمتحانات في مراكز المحافظات مع تأمین وسائل النقل  -أ 
 الالزمة .

اعتماد مباني الثانویات الرسمیة كمراكز لالمتحانات الرسمیة بالدرجة  -ب 
 .  تألولى على أن یكون طاقم الثانویة مسؤوًال عن مركز االمتحاناا

اختیار مراكز االمتحانات البعیدة عن األحیاء السكنیة والمصانع  -ج 
 ومصادر الضجیج مع إمكانیة توافر مواقف للسیارات .

اعتماد المدارس الرسمیة التي تتوافر فیها الشروط أعاله في حال عدم  -د 
 یة.توفر ثانویات رسمیة كاف

االستعانة بمباني المدارس الخاصة عند الضرورة وتأمین التنسیق  -ه 
 الالزم على هذا الصعید .

 تجهیز مركز االمتحانات بـ : -و 
 مقاعد  دراسیة مناسبة للمرشحین   
 مراوح، برادي، هاتف، فاكس، آلة تصویر مستندات.  

 تأمین نظافة مركز االمتحانات . -ز 
 . رئیس المركز 

 مركز االمتحانات :معاییر الختیار رئیس 
أن یكون من أساتذة التعلیم الثانوي في الدرجة األولى أو من التعلیم  -أ 

 األساسي ممن اثبت قدرة وجدیة 
 ان یكون من ذوي الخبرة اإلداریة  -ب 
 ان یكون ممن تدرج في المراقبة من مراقب الى مراقب عام  -ج 
 جرد ان یكون ذا سیرة حسنة، انضباطیًا ، مشهودًا  له بالنزاهة والت -د 
 % سنویا ٢٠تبدیل رؤساء مراكز االمتحانات بنسبة  -ه 
 تأمین حوافز معنویة لرئیس المركز  -و 

 ١٠٥ 



تأمین التواصل السریع بین رئیس المركز واألجهزة المعنیة في وزارة  -ز 
 التربیة.

 : المراقبون العامون 
 أن یكون المراقب العام ممن یشهد له بالنزاهة والتجرد -أ 
ل المراقبة العادیة لثالث سنوات على أن یكون من ذوي الخبرة في أعما -ب 

 األقل 
 : المراقبون 

التأكید على مدیري المدارس إعطاء معلومات دقیقة عن إمكانیة مشاركة  -أ 
 كل من أفراد الهیئة التعلیمیة في أعمال المراقبة .

التشدد في دراسة التقاریر الطبیة للتأكد من صحتها ( مثُال إرفاق التقریر  -ب 
 صفة طبیة وفاتورة صیدلیة )بإیصال من الطبیب وو 

 إجراء دورات تدریبیة للمراقبین . -ج 
جعل عملیة المراقبة إلزامیة أو تحفیز المراقبین  عبر البدالت المالیة  -د 

 المغریة .
إشراك المتعاقدین في التعلیم الرسمي في عملیة المراقبة عبر ضوابط  -ه 

 قانونیة .
 ضوابط قانونیة. دراسة إمكانیة مشاركة مراقبین من القطاع الخاص ضمن -و 
 : توزیع الطالب المرشحین 

 توزیع المرشحین في المدرسة الواحدة  على اكثر من مركز . -أ 
 اعتماد المكننة في توزیع المرشحین وفق نظام محدد . -ب 

  
 

المراقب ،حاالت الغش في  -المراقب العام -المراقبة: (تقییم عمل: رئیس المركز ♦
 االمتحانات).

  المراقب . -المراقب العام  –تقییم عمل : رئیس المركز 
وضع استمارة تقییم ألداء رئیس المركز والمراقب العام والمراقب واألخذ بهذه  -أ 

  .االستمارة عبر اتخاذ اإلجراءات الالزمة بمن تثبت مخالفته
 : حاالت الغش 

 ضرورة إعداد بطاقات ممغنطة للطالب المرشحین. -أ 
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المناطق التربویة  مكننة اإلفادات المدرسیة واللوائح الصادرة عن -ب 
 لمعالجة بعض جوانب الغش .

 –مراقب  –التشدد في اإلجراءات المتخذة  بحق المخالفین ( مرشح  -ج 
 .رئیس مركز ) –ومراقب عام 

 ضبط الدخول إلى مراكز االمتحانات والتشدد في ذلك . -د 
التأكید على حضور القوى األمنیة الفعال في إطار الصالحیة العائدة  -ه 

 لها،
ة أخالقیات االمتحانات ( حقوق وواجبات) قبل فترة من تعمیم الئح -و 

االمتحانات والتشدید علیها من خالل حمالت توعیة توجیهیة 
 وٕاعالمیة إذا أمكن.

التأكید على استمرار وجود غرفة عملیات مركزیة مؤلفة من مندوبین  -ز 
عن وزارة التربیة وأجهزة التفتیش المعنیة  والقطاع الخاص لتلقي 

 خاذ اإلجراءات الالزمة .الشكاوى وات
 

 دور المكننة (تجربة العلوم العامة). -إصدار النتائج -النتائج: المراحل التحضیریة ♦
  المراحل التحضیریة 

التأكید على حسن اختیار المشاركین في األعمال التحضیریة التي  -أ 
 تسبق إصدار النتائج بحیث یكونون من األشخاص الموثوق بهم .

 ین في األعمال التحضیریة في كل غرفة .تدوین أسماء المشارك -ب 
 
 
 . إصدار النتائج 

ضرورة اعتماد المكننة في كل مراحل تنفیذ االمتحانات الرسمیة بدءاً  -أ 
 ببطاقات المرشحین حتى إعالن النتائج .

بانتظار تطبیق المكننة بصورة نهائیة  بحیث ستعتمد الطریقة  -ب 
 التقلیدیة یجب اجراء ما یلي :

 مسؤول عن كل لجنة تحدید أو تسمیة  .١
 ضبط أسماء المشاركین مع تواقیعهم في كل مادة .٢
 تحدید أسماء المشاركین  على أجهزة الكومبیوتر (ملقن ومسجل ) .٣
 رفع المسابقة عالیًا أمام اللجنة أثناء قراءة العالمة  .٤
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عدم مغادرة أي مشارك قبل االنتهاء من فرز النتائج إال في  .٥
 الحاالت الضروریة 

ى عدم إدخال األجهزة الخلیویة إلى غرف إعالن النتائج التأكید  عل .٦
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الورشة العامة الثانیة
 حول التصحیح

 .٢٧/٢/٢٠١٠التاریخ: السبت في 
 

 الوقائــــــــــع

****** 
 

  ١٠.٠٠إلى الساعة  ٩.٠٠الجلسة األولى (عرض): " من الساعة" 
 المقدمــــــــة: اوًال :

 ف (عضو اللجنة المكلفة اإلعداد وتنفیذ ورش العمل)مقدم العرض: مفید السكا
استعرض األستاذ السكاف المراحل السابقة لمشروع إجراء ورش عمل حول  خالصة العرض:

 .االمتحانات الرسمیة التي جرت على مراحل عدة
والیوم نحن بصدد تنفیذ الورشة العامة الثانیة المتعلقة بأعمال التصحیح بحیث أن 

ت أن المعدل الوسطي لعدد المرشحین سنویًا في الدورة العادیة هو اإلحصاءات بین
 مرشح في الشهادتین المتوسطة والثانویة مما یرتب ما یلي:  ١٠٠٠٠٠
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 مسابقة لكل مرشح  ١١مسابقة بمعدل وسطي  ١١٠٠٠٠٠التعامل یتم  
 لجنة لالمتحانات الرسمیة في الثانویة العامة  ١٣وجود 
 المتوسطة لجان للشهادة  ١٠وجود  

 والسؤال المطروح هل اللجان تعمل بمعیار واحد؟ 
بعد عرض برنامج عمل الورشة استعرض األستاذ السكاف نتائج االستمارات التي أرسلت إلى 

 األساتذة والمنسقین في المدارس والتي تضمنت األسئلة التالیة:
 ؟  Barème هل تحضر جلسة وضع أسس التصحیح  .١

 %  نعم ٨٢ الثانویة العامة       
  كال % ١٨                       

 % نعم  ٦٦المتوسطة                 
  كال %٣٤                         

 هل تشارك في اعمال التصحیح في االمتحانات الرسمیة: .٢
 % نعم  ٤٣الثانویة العامة        
 % كال ٥٧                       

 % نعم  ٣٨المتوسطة                 
 % كال ٦٢                         

 هل ترى وجود بعض الثغرات في عملیة التصحیح ؟ .٣
 % نعم  ٤٩الثانویة العامة        
 % كال ٥١                       

 % نعم  ٣٦المتوسطة                 
 % كال  ٦٤                          

 الرسمیة تعبر فعلیًا عن مستوى تالمذة صفك؟هل تعتبر نسب النجاح في االمتحانات  .٤
 % نعم  ٤٦الثانویة العامة       
 % كال ٥٤                       

 % نعم  ٥١المتوسطة                 
 % كال  ٤٩                          

 
 ثانیًا : التصحیـــح.

 
 .ة التربیة)أستاذ حسان ملك (رئیس دائرة االمتحانات في وزار مقدم العرض:

 خالصة العرض:
تناول األستاذ ملك في عرضه األعمال اللوجستیة التحضیریة للجان التصحیح مرورًا بأعمال 

 التصحیح لغایة إعالن النتائج ،بحیث توقف عند األمور التالیة:
 بالنسبة للنظافة في مراكز التصحیح:  .١

ركز تصحیح لالفادة عن مدى تأمین كان یتم االعتماد سابقًا على مدیر الثانویة التي اعتمدت م
 اللوازم الضروریة للنظافة.

خالل العام الماضي وحالیًا تم تلزیم أعمال النظافة إلى شركة خاصة كما أشار إلى أن عملیة 
 النظافة هي مسؤولیة مشتركة بین المصححین ومسؤولي اللجان والمعاونین.

 بالنسبة لألسئلة:  .٢

 ١٠٩ 



ة هي مسألة نسبیة طالما أن األسئلة تطرح من ضمن إن مقولة أسئلة صعبة وأسئلة سهل
المنهج وغیر ذلك یعتبر كالمًا غیر مسؤول وان مقولة األسئلة لیست على مستوى التالمذة، 

 هي مسؤولیة األساتذة نظرًا لتوجیهاتهم الخطأ في هذا المجال وعدم تقیدهم بالمنهج.
 بالنسبة ألعمال التصحیح: .٣

بعض المواد یتبین انه وبالرغم من وجوب تصحیح المسابقة من خالل مراجعة مقرري لجان 
 من قبل مصححین وتدقیقها، فهناك مسابقات بدون عالمات وهي مسؤولیة المدققین. 

وهنا طرح إشكالیة الحاجة إلى مزید من الرقابة اإلداریة على صعید اللجنة لتالفي األمور 
 التي تشكل خطرًا على عملیة التصحیح.

للسرعة في التصحیح فان االحتجاجات هنا نسبیة، باعتبار أن بعض اما بالنسبة  
المصححین یداومون على التصحیح من الساعة السادسة والنصف صباحًا لغایة الساعة 
السابعة مساًء دون انقطاع بینما هناك مصححون یتوقفون للراحة خالل النهار لمدة تزید على 

ي عدد المسابقات المصححة بین مصحح وآخر ثالث ساعات أحیانًا من هنا یختلف الفرق ف
 باإلضافة إلى التفاوت في قدرة بعض المصححین وانضباطیتهم.

 
 بالنسبة لبدل  التصحیح: .٤

بالمقارنة مع الجهد  لأشار إلى أن البدل یعتبر عادًال بالمقارنة مع اإلمكانیات ولكن غیر عاد
 والتعب وهناك تعدیالت تطرأ على البدالت سنة بعد أخرى.

 
 بالنسبة للنتائج: .٥

 فتح المسابقات : −
 هناك خلل حول نسبة المشاركة في هذه العملیة من قبل أعضاء كل لجنة. 

 فرز النتائج والمداوالت: −
 عرض المعوقات التي تعرقل سیر العمل منها:

o  عدم وجود أجهزة كومبیوتر خاصة بالموضوع بحیث تتم استعارة أجهزة
سمیة، وان بعض هذه األجهزة تطرأ علیها الكومبیوتر من بعض الثانویات الر 

 أعطال أثناء عملیة الفرز فتؤدي إلى عرقلة العمل.
o  عدد كبیر من أعضاء اللجان یقومون بعملیة تنصت لمعرفة نتائج بعض

 المرشحین وال یشاركون فعلیًا وبشكل جدي في عملیة الفرز.

 ١١٠ 



o  شخص  ٧٠٠٠وأخیرًا رأى أن عملیة االمتحانات الرسمیة یقوم بها حوالي
األمر الذي یستوجب األخذ باالعتبار الظروف الصعبة النفسیة واإلجهاد 

 والتعب التي یعانون منها.
 

 .األستاذ جان حایك (مدیر اإلرشاد والتوجیه في وزارة التربیة والتعلیم العالي) مقدم العرض:
 خالصة العرض:

كالیات بینما ترك تولى األستاذ جان حایك اإلضاءة على بعض النقاط وطرح بعض اإلش
 للمشاركین أمر إصدار توصیات بشأنها وقد جاءت هذه النقاط على الشكل التالي:

 اختیار المصححین: .١
أشار إلى انه توجد مراسیم تحدد أصول اختیار المصححین بحیث تم تحدید ان یكون 
المصحح یدّرس الصف لمدة سنتین! وهنا تساءل هل هذا المعیار كاٍف ؟ وطرح سؤاًال 

ا كان األستاذ قد درس هذا الصف لمدة عشر سنوات وألمر ما ال یدرس هذا الصف إذ
 في السنة نفسها، هل یسقط حقه في التصحیح بالرغم من كفاءته، سؤال ُیطرح؟

 اختیار المدققین:  .٢
طرح إشكالیة انه من غیر المسموح أن یكون نصف المدققین قد تم اختیارهم ألسباب 

خبرة في التصحیح، وضرورة التدرج من مصحح إلى مدقق، غیر أكادیمیة ولیس لدیهم 
 وبالتالي ترك لمجموعات العمل  وضع معیار وتوصیف الختیار المدقق.

 اختیار أعضاء اللجان ومقرري اللجان:  .٣
طرح تساؤًال حول مدى الحاجة إلى اللجان الفضفاضة لوضع األسئلة بالرغم من وجود 

ألسئلة على سحب المسابقة من بنك األسئلة بنك األسئلة بحیث تقتصر عملیة وضع ا
 ودرسها فقط دون أي تحضیر.

 وهنا طرح سؤاًال على المشاركین:  ما هو العدد الالزم لعضویة كل لجنة في كل مادة؟
 األسئلة:   .٤

طرح األستاذ حایك إشكالیة حول سهولة وصعوبة األسئلة والتي هي نسبیة، باعتبار أنها 
البعض اآلخر، وشدد على وجوب التركیز على مفهوم  صعبة عند البعض وسهلة عند

معین عند األساتذة ولیس عند التلمیذ وهو أن األسئلة ال توضع من ضمن الكتاب 
المدرسي بل من ضمن المنهج والمسؤولیة هنا تقع على األستاذ حیث یجب علیه 

 االطالع على المنهج والتعویض عن النقص الموجود في الكتاب للتلمیذ.
 وضع الباریم: جلسات .٥

 ١١١ 



أشار األستاذ حایك إلى أن حضرة المدیر العام للتربیة قد اتخذ قرارًا یقضي بوضع القاعة 
في مبنى وزارة التربیة باإلضافة إلى قاعات في مبنى قصر االونسكو  ١٢في الطابق 

 بتصرف جلسات وضع الباریم وأسس التصحیح.
 ال؟ أمامي للمشاركة في التصحیح وطرح إشكالیة هل المفروض حضور جلسات الباریم إلز 

 وطلب إلى المشاركین اإلجابة عن السؤال التالي:
هل یجب ان یكون هناك مقیاس واحد حول إلزامیة حضور الباریم للمشاركة في 

 التصحیح؟
 أسس التصحیح: .٦

أشار إلى وجود اختالفات فردیة بین المصححین أما بشكل عام فان أسس التصحیح هي 
ان التصحیح. أما بالنسبة لموضوع تعدیل الباریم عدة مرات فقد أجاب عینها في جمیع لج

إلى أن ذلك مرده إلى وجود حاالت غیر متوقعة في بعض المسابقات األمر الذي یفرض 
التوقف عندها وأخذها باالعتبار وتعمیمها على المصححین ویمكن تسمیتها استكمال 

 ر لمصلحة التلمیذ.وضع أسس التصحیح ولیس تعدیل التصحیح، وهذا مبر 
 آلیات التصحیح: .٧

   Bordereauتوقف عند الالئحة المستخدمة في تسجیل العالمات أو ما یعرف بـ
 مناسبة أم ال؟ 

 كما أشار إلى قضیة تدویر العالمة النهائیة وضرورة توحید المعیار على هذا الصعید.
 أكثر من لجنة؟كما طرح سؤاًال یتعلق بموضوع قیام المصحح في أعمال التصحیح في 

 وطلب اتخاذ موقف من ذلك ووضع معیار على هذا الصعید.
 أوقات التصحیح : .٨

صباحًا لغایة  ٦,٣٠طرح تساؤًال مفاده هل أن الوقت المخصص للتصحیح من الساعة 
الساعة السابعة مساًء هو مالئم ؟ وهل هناك طاقة لدى المصحح باالستمرار طیلة هذا 

 بي على عملیة التصحیح؟الوقت دون تغیب أو تأثیر سل
وعلیه طرح سؤاًال على الحاضرین لجهة هل یجب تحدید الحد األقصى لعدد المسابقات 

 المصححة تقریبًا أو ترك الموضوع مفتوحًا؟
 المشاركة في التصحیح: .٩

نسبة كبیرة من األساتذة ال تشارك في التصحیح ولدیها خبرات في  أنأشار األستاذ حایك إلى 
 ا هو المفروض عمله الستقطاب هذه النخبة واالستفادة من خبرتها.هذا المجال، فم

 ١١٢ 



وهنا طرح زیادة التعویضات كأحد الحلول الستقطاب هذه العناصر. كما أشار إلى انه ال 
توجد عدالة بین اللجان في تعویضات التصحیح. فیجب ان تكون التعویضات مبنیة 

 على أسس عادلة.
 

 ).٢٠٠٩وم العامة التصحیح والمكننة (تجربة العل-ج
 مقدم العرض: مفید السكاف (عضو اللجنة المكلفة اإلعداد وتنفیذ ورش العمل)

  خالصة العرض:
عرض األستاذ مفید السكاف التجربة التي نفذت العام الماضي لجهة اعتماد نظام المكننة في 

لوبة من نظام فرع العلوم العامة. حیث حدد األعمال المط –امتحانات شهادة الثانویة العامة 
 المكننة واألسالیب المعتمدة مقارنة مع النظام العادي وقد تم تبیان ما یلي:

 بدیًال عن الرقم الوهمي.  Barcodeاعتماد  .١
 توزیع المرشحین الكترونیًا على مراكز االمتحانات وفقًا لمعاییر محددة. .٢
 بطاقات المرشحین. إصدار .٣
 متحانات وفقًا لمعاییر محددة.توزیع المراقبین الكترونیًا على مراكز اال .٤
 . (Scan – OMR)اعتماد التقنیات الحدیثة لتسجیل وٕادخال العالمات .٥
 الخاص بكل مصحح ومدقق. Barcodeإصدار الباركود  .٦
 إدارة األعمال اللوجستیة: إصدار النتائج الكترونیًا وٕاصدار الشهادات . .٧
 داریین.إدارة األعمال المالیة: أتعاب المراقبین والمصححین واإل .٨
 إصدار تقاریر إحصائیة وتربویة متنوعة. .٩

الخاص بالمرشح من قبل المراقب ، وبالتالـي الـ  Barcodeكما عرض آلیة وضع  الـ 
Barcode  المتعلق بالمصححین األول والثاني والفرق في استعمال الـBordereau    ما بین

 .النظام العادي والنظام الممكنن (وفقًا لما هو مبین ربطًا)
كما عرض مقارنة عن عملیة التصحیح والتدقیق بین النظامین واظهر الفرق في ذلك، 
توصًال إلى جمع العالمات وٕاصدار النتائج بحیث بین ان النظام الممكنن لیس بحاجة إلى 
نقل المسابقات وفتحها وترتیبها وقراءة عالمات كل مرشح. فكل ذلك یتم عبر النظام الـ 

Systeme ) .( 
ر أن هذا النظام یسمح باستخدام تقاریر تظهر اسم المصحح وعدد األخطاء المرتكبة كما اظه

 من قبله وعدد المسابقات التي أعید تصحیحها وتدقیقها ورقم الملف.
 النظام ال یرحم وال یغطي أحدًا .

 ١١٣ 



كما ان هذا النظام یعطي عالمات كل سؤال أو كل قسم من المسابقة وعلى مستوى لبنان 
 ومركز االمتحان والغرفة، مما یسهل كشف الثغرات في عملیة المراقبة والتصحیح.والمحافظة 

 
 خالصة عامة عن الجلسة األولى.

وجود أحكام مسبقة حول التصحیح في االمتحانات الرسمیة (تصحیح سریع، وعدم كفاءة  -
 .المصححین)

 عدم إقبال على أعمال التصحیح من قبل أساتذة كفوئین . -
 ظام الممكنن في تنفیذ االمتحانات الرسمیة شرط تأمین  مستلزماته وفقًا لألصول أهمیة اعتماد الن -

 
 
 
 
 
 
 

 حول التصحیحنتائج وتوصیات عامة  -
        

 :خالصة التوصیات)
 مستلزمات التصحیح. ♦

 بالنسبة لمراكز التصحیح : ♦
  على المدى البعید : −
o أسس  إیجاد مقر دائم خاص بدائرة االمتحانات یخصص لجلسات وضع

 وأعمال التصحیح یوفر جمیع مستلزمات التصحیح وبالشكل المناسب .

 على المدى القریب : −
o  ضرورة اختیار مراكز وقاعات مالئمة لجلسات وضع أسس التصحیح

مواقف واسعة  –من حیث المساحة والتجهیزات ( مقاعد وطاوالت مالئمة 
 برادات میاه ...) –أجهزة تكییف  –جیدة ودائمة  ةإضاء –

o . التشدد في تأمین النظافة 

 بالنسبة ألدوات التصحیح : ♦

 ١١٤ 



تأمین األدوات المكتبیة الضروریة ألعمال التصحیح وبالنوعیة الجیدة  −
 (صمغ، أقالم  متنوعة ، أوراق مغلفات ، مساطر، كباسات )

إیجاد رفوف في غرفة اللجنة لوضع المسابقات بشكل مرتب ومنظم  −
 بشكل یحافظ على سالمتها. مما یسهل سحبها للتصحیح وٕاعادتها

 تأمین مغلفات بحجم اكبر وبنوعیة أفضل. −
 وضع أسس التصحیح : ♦

التأكید على ما أشار إلیه رئیس دائرة االمتحانات لجهة تأمین مراكز  −
مناسبة فسیحة ومالئمة  لمناقشة معاییر التصحیح في مبنى وزارة التربیة 

 وفي قصر األونسكو .
قبل موعد  تح على شبكة االنترنیعرض المسابقة ومعیار التصحی −

علیها مسبقًا  عمناقشته بیوم واحد على األقل لتمكین األساتذة من اإلطال
 وبالتالي تفعیل المناقشة .

وتحدید هذا الوقت بالتنسیق مع  مإعطاء الوقت  الكافي لمناقشة الباری −
 مقرر لجنة كل مادة ووفق خصوصیتها.

صحیح بشكل یتناسب مع وضع ترتیب جدول زمني لمناقشة معاییر الت −
 اللجنة.

تجهیز مراكز وضع الباریم بالتجهیزات المتعلقة بالصوت والصورة تسهیًال  −
 لمشاركة أفضل من قبل الحاضرین .

إیجاد آلیة لضبط إلزامیة حضور المصححین خالل مناقشة أسس  −
  .التصحیح

إیجاد آلیة لإلیعاز إلى إدارات المدارس الرسمیة والخاصة السماح  −
 ساتذتها حضور جلسات وضع أسس التصحیح.أل

مراعاة تحدید توقیت جلسة أسس التصحیح بشكل ال یتعارض مع أوقات  −
 المراقبة.

 
 مواصفات ومعاییر اختیار المصححین والمدققین وأعضاء اللجان ومساعدیهم. ♦
 المصححون : ♦

أن یكون المصحح قد دّرس المادة سنتین على األقل في صف الشهادة  −
 في امتحاناتها. التي یشترك

 ١١٥ 



السماح للمصحح الذي كان یشارك بأعمال التصحیح في المادة والفرع  −
وانقطع عن تدریس المادة في صف الشهادة لمدة ال تزید عن السنة 

كل مادة  ةالمشاركة في أعمال التصحیح ، مع األخذ باالعتبار خصوصی
. 

 عدم السماح للمصحح المشاركة في تصحیح أكثر من مادة . −
 دورات تدریبیة للمصححین الجدد. إجراء −
 تقییم دقیق لعمل المصححین واتخاذ تدابیر مناسبة لمن یثبت عدم كفاءته. −
 

 المدققون : ♦
ان یكون المدقق قد شارك في أعمال التصحیح لمدة خمس سنوات على األقل   −

وعلى ان یختاره مقرر اللجنة ووفق معاییر تقییم موضوعیة محددة موثقة  من 
 ت السابقة ( الجدارة ، الدقة ، الجدیة ، الكفاءة ، المثابرة ...)خالل السنوا

 خضوع المصحح والمدقق للتقییم المستمر. −
تحفیز أساتذة  التعلیم الثانوي للتدقیق في أعمال التصحیح للشهادة المتوسطة  −

لندرة وجود أساتذة اختصاص في الشهادة المتوسطة  وخاصة المواد العلمیة ( 
 ...)فیزیاء ، كیمیاء

 التوزیع العادل للمسابقات بین المدققین والمصححین . −
 أعضاء اللجان : ♦

 أن یكونوا قد شاركوا في أعمال التدقیق لمدة ال تقل عن خمس سنوات. −
 أن یكونوا من ذوي الخبرة في مبادئ التقییم وأسسه وطرائق التعلیم. −
 ◌ً  % سنویا٢٠اعتماد مبدأ التبدیل المستمر ألعضاء اللجان بنسبة  −
 أن ال یقل عدد أعضاء كل لجنة عن أربعة أشخاص. −
زیادة أساتذة اللغة االنكلیزیة  حیث یصبح مناصفة في موضوع اللغتین  −

 الفرنسیة واالنكلیزیة .
 المقرر : ♦

اعتماد مواصفات أعضاء اللجان مع التركیز على المواصفات الشخصیة  −
 ییم التربوي... )لجهة: القیادة، القدرة على اتخاذ القرارات ( الحوار، التق

تحقیق المساواة المادیة بین مختلف مقرري اللجان ومساعدیهم كون  −
األعمال اإلداریة واحدة  مع األخذ باالعتبار  خصوصیات  بعض  المواد 

 لجهة المتطلبات األكادیمیة ومدة المسابقة .......

 ١١٦ 



عند وجود لغط معین حول سؤال ما "إذا كان من ضمن المنهج أو  −
ى مقرر اللجنة كتابة تقریر یوضح اللغط ویعمم التوضیح خارجه"، عل

 على المدارس .
 

 آلیات التصحیح. ♦
 التصحیح األول والثاني:  ♦

اعتماد بطاقات لتقییم المصححین یتم على أساسها محاسبة المصحح وفق  −
 معاییر موضوعیة لقیاس األداء.

 ثان)االلتزام بعدم وضع أیة إشارة على المسابقات ( مصحح أول ومصحح  −
 المدققون : ♦

 المتعلقة بأعمال التصحیح. ٤٥/٢٠٠٣االلتزام بما ورد في المذكرة رقم  −
اختیار أوراق مصححة وتدقیقها في بدایة عملیة التصحیح بغیة ضبط  −

 األخطاء في بدایة العملیة .
 وجود مدققین  یشاركان  فعلیًا في كل مراحل التدقیق  −
نقل العالمة إلى المسابقة  التركیز في أعمال التدقیق على عملیة دقة −

 وصحة تثقیلها.
 العالمة النهائیة: ♦

 مبدأ موحد لجهة تدویر العالمة في  المادة أو في  المجموع العام. داعتما −
 المكننة : ♦

التشدید على متابعة األعمال الالزمة لتطبیق نظام المكننة باعتبار أن هذا  −
اقبة وتصحیح  النظام یختصر مراحل عدیدة من األعمال اللوجستیة ومر 

 ونتائج مما یخفف كثیر من األخطاء واإلشاعات .
 ضرورة  مكننة أعمال االمتحانات الرسمیة وتأمین مستلزماتها . −
 بالنسبة للتجربة التي جرت العام الماضي یفترض إجراء التعدیالت التالیة: −

o  أن تكون الخانات للعالمة على ورقة(OMR sheet )   اكبر
 وأوضح 

o  كود ملونًا یلصق وینزع بسهولة أن یكون البار 
o  ضرورة اعتماد ألوان مختلفة بالنسبة للمرشح والمصحح األول

 والمصحح الثاني.
 

 ١١٧ 



 قضایا أخرى. ♦

اعتماد مبدأ العدالة في احتساب البدل المالي في أعمال التصحیح  −
 والتدقیق .

النظر في بدالت المدققین وخاصة عند اعتماد المكننة في أعمال  إعادة −
 نات الرسمیة .االمتحا

 
 
 
 
 
 

 الورشة العامة الثالثة
 حول بنك األسئلة

 
 .٦/٣/٢٠١٠التاریخ: السبت في 
 
 

 ـعــلوقائـــــــا
****** 

  " :(عرض) ١٠.٠٠الى الساعة  ٩.٠٠من الساعة الجلسة األولى" 
 المقدمـــــة: -أ 

 مقدم العرض: مفید السكاف (عضو اللجنة المكلفة اإلعداد وتنفیذ ورش العمل)
استعرض األستاذ السكاف المراحل السابقة لمشروع إجراء ورش عمل حول  صة العرض:خال

 .على عدة مراحل تاالمتحانات الرسمیة التي جر 
والیوم  نحن بصدد تنفیذ الورشة العامة الثالثة واألخیرة  المتعلقة ببنك األسئلة ، بحیث أشار إلى 

تجربة وخبرة وجدیة في العمل سیما وانه  قد  أن  هذه الورشة هي ورشة علمیة بامتیاز قائمة على
 صدرت  إشاعات غیر مستندة إلى وقائع  عن بنك األسئلة .

ثم عرض برنامج عمل الورشة والمواضیع التي ستتم مناقشتها في إطار عمل المجموعات      
 استعمال بنك األسئلة  -والتي ستشمل:              

  المسابقات في بنك األسئلة 

 ١١٨ 



  بنك األسئلة إدارة 
 
 
 .مداخلة لحضرة مدیر عام التربیة األستاذ فادي یرق 

وكانت مداخلة لألستاذ فادي یرق حیث افتتح الكالم متحدثًا عن وجود بعدین حول بنك األسئلة 
 هما :

بنك األسئلة عمل مهم وهذه التجربة التي اعتمدت خالل الدورات الست األخیرة  البعد األول:
 أثبتتكانت بهدف العمل بشفافیة بغیة تحسین واقع االمتحانات الرسمیة وقد  لالمتحانات الرسمیة

 فكرة جیدة وناجحة. أنهاهذه التجربة 
وجود تحدیات وثغرات یجب العمل على تحسینها والتجربة في لبنان  تجربة متقدمة   البعد الثاني:

محددة لمعالجة  الثغرات التحدي الیوم فهو العمل للوصول الى توصیات   أمارائدة في المنطقة 
 التي بینتها التجربة .

كما طرح األستاذ یرق أفكارا حول بنك األسئلة  لجهة إمكانیة تغذیته  لیكون غیر مرتبط فقط 
باالمتحانات الرسمیة  بحیث یصار إلى  تقسیمه  بما ینسجم مع مراحل تدریس المنهج  لیصبح 

فصلیة في المدارس وتمنى هنا على مندوبي من الممكن استعماله في مسابقات االمتحانات ال
المؤسسات التربویة الخاصة المشاركین في هذه الورشة  معرفة أبعاد بنك األسئلة  ونقلها إلى 

 المؤسسات التي ینتمون إلیها .
المالحظات حول بنك األسئلة كانت تتقلص سنة بعد أخرى، وان جزءًا من  أنكما أشار إلى 

ذات الصلة بعمل بعض العناصر البشریة لجهة كیفیة وضع األسئلة المشكالت یتعلق باألمور 
 وٕادخالها إلى البنك.

 
 لماذا بنك األسئلة؟  -ب 

مقرر مادة الكیمیاء في الشهادة الثانویة العامة  في االمتحانات مقدم العرض: االستاذ فؤاد الخطیب 
 الرسمیة .

 بنك األسئلة والتي یمكن   عرض األستاذ فؤاد الخطیب األهداف من إنشاء خالصة العرض: 
 تلخیصها على الشكل التالي :                

 انجاز المسابقة في وقت محدد 
  یعمل على تحقیق هذا االنجاز مجموعة من  األخطاءانجاز مسابقة خالیة من

والفنیین على ان تكون هذه المسابقة متطابقة مع النصوص  واإلداریین األساتذة
   .ن االمتحانات والتقییم الرسمیة التي ترعى شؤو 

 ١١٩ 



 لجهة  التطابق مع النصوص الرسمیة 

o  والقرار رقم  ٥٦٩٨احترام التوصیف الرسمي شكًال (المرسوم رقم
 )٢٠٠١/م/٧٣٥

o  القرار رقم و  ٥٦٩٨ احترام التوصیف الرسمي مضمونًا (المرسوم رقم
 )٢٠٠١/م/٧٣٥

o  ٢٠٠١/م/٥٩، تعمیم رقم ٢٠٠١/م/٤٩٨احترام التقلیص (قرار رقم(. 
  مسابقة االمتحان الرسمي. إعدادفي  األساتذةمشاركة اكبر عدد من 
 وعدم اللجوء الى  ةالتأكید على انجاز المنهج كامال من قبل المدارس والتالمذ

 .الترجیحات والباشوتاج
 

 ما تّم تنفیذه حتى اآلن. -مراحل إنشاء بنك األسئلة -ج 
 األستاذ فؤاد الخطیبمقدم العرض:

 التي تمت على الشكل التالي: ةمراحل إنشاء بنك األسئل األستاذ الخطیبعرض خالصة العرض:
 القرارات والتعاقد مع الشركات .١

  أ  ٣-٢-١الجزء تشكیل لجنة تعمل على المتعلق ب ٢٠٠٤/م/٨١٢القرار رقم صدور
 التربوي اإلنماءامتحانات التعلیم العام المرتبط بمشروع 

  التالیة : تالمؤسسا ونة مناالستشاریین المكمن التعاقد مع مجموعة 
 )IntelliSoft Lebanon) و (Christiani) و (Berg Communications ( 

 التي قامت بوضع تصور ومشروع إلنشاء بنك األسئلة .
  أ  ٣-٢-١تشكیل لجنة تعمل على الجزء  المتعلق ب ٢٠٠٦/م/٥٤٩القرار صدور

 يالتربو  اإلنماءامتحانات التعلیم العام المرتبط بمشروع 
  لجنة  المتعلق بتشكیل ٢٠٠٧/م/٢٤٨٠والقرار رقم  ٧٩٤/٣/٢٠٠٧القرار رقم صدور

 .التربوي اإلنماءأ امتحانات التعلیم العام المرتبط بمشروع  ٣-٢-١تعمل على الجزء 
 التدریب: .٢

قبل مجموعة  االمتحانات منتدریب مقرري لجان المواد ونوابهم والموظفین المعنیین في دائرة 
 Berg) و (Christiani) و (IntelliSoft Lebanonالمكونة من ( االستشاریین

Communications تضمن هذا التدریب: تحدید بنیة لألسئلةنظام بنك  إنشاء آلیة) على .
ورقة االمتحان (المسابقة)؛  إلصدار؛ استخدام قاعدة البیانات األسئلة؛ كتابة األسئلةبنك 

 .للنتائج بعد االمتحان إحصائيتحلیل 

 ١٢٠ 



 كیل لجان المواد :تش .٣
  ومدرسي التعلیم الرسمي والتعلیم الخاص للعمل  أساتذةتم تشكیل لجان للمواد كافة من

) Development services( اإلنمائیةشركة الخدمات لعمل االستشاري الضمن فریق 
المسابقات، وذلك عبر  أسئلة) لكتابة Education Internationaleوالشركة الكندیة (

 ٢٠٠٧/م/٢٤٨٠و المعدل بالقرار رقم  ٢/٤/٢٠٠٧تاریخ  ٧٩٤/٣/٢٠٠٧القرار رقم 
(االجتماع). هذا  ٣٦(تاریخ) و  ٧اللجنة بین  أعضاء. تراوح عدد ٩٢/١١/٢٠٠٧تاریخ 

 .وقد سمي منسق لكل لجنة
 
 

 عدد اللجان : .٤
 في ما یلي بیان لعدد اللجان :

تدریب مقرري لجان المواد ونوابھم 
والموظفین المعنیین في دائرة االمتحانات من 

قبل شركة الخدمات االنمائیة

  144 في شھادة الثانویة العامة و 291: بلغ عدد اعضاء اللجان
. عضوا435الشھادة المتوسطة اي ما مجموعھ 
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 التدریب وعمل اللجان : .٥
 ان عملیة التدریب وعمل اللجان جاءت على الشكل التالي .

  تدریب مقرري لجان المواد ونوابهم والموظفین المعنیین في دائرة االمتحانات من قبل
 اإلنمائیةشركة الخدمات 

  عمل مقرر اللجنةتحدید 
 المسابقة أوبطاقة هویة للسؤال  إنشاء 
  خصوصیة كل لجنةوضع 

 ١٢١ 



 سئلة.موجودات بنك األ -إحصائیات -د 
 فؤاد الخطیب  ذمقدم العرض: األستا

 عرض األستاذ الخطیب الجداول التي تبین اإلحصائیات التالیة:خالصة العرض:
 والمهلة الزمنیة المحددة عدد المسابقات المطلوب ادخالها للبنك .١

 تاریخ التسلیم عدد المسابقات
 ٢٠٠٨حد اقصى آخر شباط  ١٥
 ٢٠٠٨حد أقصى أخر أیار  ١٠
 ٢٠٠٨صى أخر ایلول حد أق ٧

 ٢٠٠٨حد أقصى أخر ایلول  قدیمة ١٢

والمعاییر التي یجب  األسس. كما تم االتفاق على ٢٠٠٨هذا وقد تم تمدید التاریخ حتى نهایة العام 
 الواجب احترامها والتقید بها. والقوانین واألنظمةاعتمادها 

 
 مخزون بنك األسئلة  .٢

 لة عند انتهاء المرحلة التأسیسیة .إن الجدول أدناه یبین مخزون بنك األسئ

مخزون بنك االسئلة عند انتھاء المرحلة التأسیسیة
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 :ةاستخدام بنك األسئل .٣

 ١٢٢ 



  في  األولىمسابقات لعدد محدود من المواد للمرة  إلصدار األسئلةلقد تم استخدام بنك
لقاءات مع منسقي لجان المواد لتقییم هذه عقدت االستثنائیة. بعد ذلك  ٢٠٠٧ عام دورة

 بشأنها . والصعوبات واقتراح الحلول المناسبة تجدیدة وتحدید المشكالالتجربة ال
 سابقات (باستثناء المادة التي مجمیع ال إصدارتم  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨عامي  في امتحانات

 وهي مادة علوم الحیاة. األسئلةلم تنجز) عن طریق استخدام بنك 
 
 
 
 

 تغذیة بنك األسئلة : .٤
 مرنة تراعي: آلیة إنشاءعبر ان تغذیة بنك األسئلة تتم         

o االلتزام 
o التجدد 
o  والمعطیات  لإلحصاءاتالتحدیث المستمر 
o التطابق مع النصوص الرسمیة 
o  في القطاعین الرسمي والخاص األساتذةمشاركة اكبر عدد ممكن من 

 

 استعمال بنك األسئلة وٕاصدار المسابقات. -ه 
 األستاذ مفید السكاف مقدم العرض:

 

والتي جاءت على الشكل  ةستاذ السكاف إجراءات استعمال بنك األسئلعرض األخالصة العرض :
  التالي :

 األسئلةالمسابقة من بنك  إصدار -أ 

  البرنامج تتم الخطوات التالیة: إلىبعد الدخول 
  LH-SE-SV-SG-BR تحدید الدورة ثم اختیار الشهادة المعنیة -١
 . من الئحة المواد التابعة لهذه الشهادة ةالماد راختیا -٢
 كوین المسابقة:ت -٣

  – الكلمات المفاتیح–المفهوم  –(المحور ـضمن توصیف یتعلق ب مسابقة جاهزة: -أ
 مستوى الصعوبة...)                     

 :ضمن خیارین:مسابقة مركبة -ب

 ١٢٣ 



النظام هو من یختار األسئلة التي تتركب منها  أنأي  آلي:تكوین  :األول
المحاور -مجموع العالمات-لمدةالمسابقة من خالل معاییر محددة ( ا

 ).......المختلفة
 :: تكوین موجهالثاني

 –تحدید معاییر اختیار السؤال األول من ضمن الئحة هویة السؤال(المحور  -
نوع -الكفایة -العالمة-المدة -الكلمات المفاتیح-مستوى الصعوبة –المفهوم 
 ) .......السؤال 

  .علیه االطالعبعد  أورفضه قبل  أوالقبول بالسؤال  -
 .في حال القبول یصبح هذا السؤال من مكونات المسابقة -

 االطالععلیه او بعد  االطالعقبل  بآخر السؤال في حال الرفض یمكن استبدال -
 علیه (ثالث مرات على األكثر)

 األسئلة األخرى حتى اكتمال المسابقة الختیارالطریقة ذاتها  إعادة  -
 المسابقة ترتیب األسئلة في إعادةیمكن  -
 مشاهدة المسابقة على الشاشة -
 (باللغات المعتمدة مع الحل) طباعة نسخة عن المسابقة -
 اعتماد المسابقة -
 نهایة العملیة -

 بعد اعتماد المسابقة تتم الخطوات التالیة: -٤
لدراستها وحلها سحب نسخ عدیدة من المسابقة وتوزیعها على أعضاء اللجنة  -

 ومناقشتها 
حیث تأتي األسئلة بفي المسابقات المركبة  وصاخص(زمةالال التعدیالت إجراء -

 من عدة مسابقات)
 وضع المسابقة بالصیغة النهائیة -

 إصداربعد تجربة  بعض مقرري اللجان مالحظاتكما عرض األستاذ مفید السكاف 
 والتي جاءت على الشكل التالي : المسابقات

  تكرار في نافذة وجودThème وفي نافذةMots clés 
 ت تختلف من حیث الشكل ونوع الحرف.الرسوما 
 ظهرت في المسائل. التياألهداف التعلمیة  تكرار 
 .صعوبة سحب مسابقة ثانیة وثالثة ألن البرنامج مخصص لسحب مسابقة واحدة 
  تغییر السؤال. إمكانیةمحدودیة 

 ١٢٤ 



  .التعریف بالمسائل غیر دقیق 
  من المنهج. اً كبیر  أً غفل جز  االمتحان 
 سابقة من الماضي البعید مما یفقدها رونقها.وكأن الم اإلحساس 
 مجزأة. بل كانتتكن المسابقة وحدة متكاملة  لم 
  القسم الواحد. ضبط الكلمات المفاتیح لمنع التكرار فيضرورة 
   ربط الكلمات المفاتیح بالقسم التابعة له.ضرورة 
 تعریفات أكثر دقة. ضرورة إعطاء 
  للمسابقة.النهائي  اراإلصدقراءة ومقارنة قبل  ضرورة إجراء 
  وقت كاف عند اختیار المسابقة. ضرورة إعطاء 
 اختیار المسابقة. المجال لخیارات تتعدى الثالثة في ضرورة إفساح 
  یسمح نشرها على شبكة د إلى حمن نماذج األسئلة والمسابقات  ضرورة اإلكثار

 جمیعا. یهاعل لإلطالع االنترنیت
   المسابقة. ثر من تعدیل جذري فيأك بإجراءالسماح دراسة إمكانیة 
  اعتماد المحاور ومستوى الصعوبة.ضرورة وضع خیار یسمح ب 
 

 خالصة عامة عن الجلسة األولى :
 تجربة بنك األسئلة تجربة جدیدة ناجحة ورائدة . -

 وجود بعض الثغرات  یفترض معالجتها  -

 ضرورة تغذیة مخزون بنك األسئلة وتجدیده باستمرار.  -

 

 

 –ت عامة نتائج وتوصیا -
 

 خالصة التوصیات
 

 استعمال بنك األسئلة. ) ١
 تحدید وقت دقیق لسحب المسابقة وااللتزام به 

 ١٢٥ 



  تحدید الحضور عند سحب المسابقة بكل من: مقرر اللجنة ونائبه وأحد أعضاء اللجنة الذي
 ینتدب من قبل سائر األعضاء .

 األسئلة. ر المسابقة من بنك طلب مندوبو المركز التربوي للبحوث واإلنماء الحضور أثناء إصدا
  .إمكانیة االستعانة بأحد أعضاء اللجنة عند سحب المسابقة وفقًا للضرورة 
  إعطاء الوقت الكافي لالطالع على مضمون المسابقة أو األسئلة  على الشاشة قبل اعتمادها

 نهائیا لعدة أسباب منها : 
I. وجود مستندات قدیمة 
II. قوانین معدلة 
III.  حجم المسابقة 
IV. األهداف التعلمیة في المسابقة المركبة  تكرار 

  مرات . ٣المحافظة على عدد محاوالت التغییر 
 .إعطاء هامش لتغییر سؤال في المسابقة لمزید من التجانس 
  .ضرورة وجود شخص تقني عند سحب المسابقة 
  كلمات المفاتیح  –الكفایة  –ضرورة استعمال كامل هویة السؤال أثناء السحب لجهة: المحور

 مستوى الصعوبة....  –
 

 .المسابقات في بنك األسئلة ) ٢
  بالنسبة لنوع المسابقة جاهزة أو مركبة بحسب خصوصیة كل مادة ففي اللغات مثال ال یمكن

 اعتماد إال المسابقة الجاهزة.
  ان اعتماد المسابقة الجاهزة یخفف من المشكالت  بحیث تكون أكثر تجانسًا إال أن اعتماد

 ب تغذیة بنك األسئلة بعدد كبیر من المسابقات .هذا المبدأ یستوج
 .التأكید على العنایة  الفائقة والدقیقة في توصیف المسابقة 
 .اعتماد معاییر علمیة واضحة ودقیقة لتحدید مستویات الصعوبة والسهولة 
 .اإلكثار من الكلمات المفاتیح بحیث تصبح أكثر داللة على السؤال 
  بدرجات  ةن بدرجة وسط مع إمكانیة وجود بعض األسئلتحدید مستوى الصعوبة بان تكو

 صعوبة مختلفة.
 . ایجاد آلیة لضبط عملیة التكرار أو عدم التكرار  في األسئلة 
 . إعطاء الوقت الكافي لتحضیر المسابقات وتقییمها وتوضیح الكلمات المفاتیح 
 
 إدارة بنك األسئلة. ) ٣

 ١٢٦ 



 سئلة.ضرورة إنشاء جهاز أكادیمي وتقني إلدارة بنك األ 
 أن البنك إذا  روجوب تجدید معلومات بنك األسئلة عبر لجان متخصصة لهذه الغایة باعتبا

 ل سیكون عاجزًا عن مواكبة التطورات.عَّ◌َ فَ لم یُ 
  توسیع عدد أعضاء اللجان شرط أن یكونوا جدیین وملتزمین في العمل 
 .تخصیص بدل مالي عادل یتناسب مع الجهود المبذولة من قبل اللجان 
 نشاء لجان تعمل على مدار السنة لدرس المسابقات الواردة من المدارس وتحدید المسابقات إ

 الصالحة لبنك األسئلة.
 .إنشاء بنك ردیف للمستندات والخرائط 
 . توسیع قاعدة المشاركة في وضع المسابقات 
  ضرورة تغذیة البنك بمسابقات من جمیع المدارس في القطاعین الرسمي والخاص وبمشاركة

مندوبي لجان متخصصة تعمل منذ بدایة العام الدراسي وذلك بجهد مشترك بین اإلرشاد 
 والتوجیه واللجان الفاحصة والتفتیش التربوي والمدارس الرسمیة والخاصة . 

  تسمیة خمس مدارس رسمیة وخمس مدارس خاصة سنویًا ومداورة والطلب إلیها إرسال
 مالي عادل.مسابقات إلى اللجان للتدقیق وتخصیص بدل 

  مسابقات جدیدة سنویًا في كل مادة . ٦الى ٤ضرورة تغذیة البنك  بمعدل 
 .ضرورة وجود تقنیین لوضع الجداول ورسم الصور 
   إیجاد آلیة توجب على المدارس ترشیح أساتذة للمشاركة في وضع المسابقات بإشراف اللجنة

 المعنیة.
 . التعریف عن بنك األسئلة  على شبكة اإلنترنیت 
 
 قضایا أخرى. ) ٤

 . ضرورة إجراء مراجعة سنویة لالمتحانات بین المسؤولین والقطاع األهلي 
 

 التوقعات: توصیات عملیة لتفعیل بنك األسئلة وتعزیز إیجابیات عمله. ) ٥
 آلیة لتجدید مضامین المسابقات بشكل یجعلها مواكبة للحدث . إیجاد 
 ممكن وضع هذه األسئلة على شبكة تغذیة بنك األسئلة بعدد كبیر من األسئلة یجعل من ال

 اإلنترنیت .
 
 
 
 

 ١٢٧ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الرابع
 

 صادرة عن األقسام العمالنیة المقترحات ال
 

 األكادیمیة المشتركة
 
 
 

 ١٢٨ 



 
 
 
 
 
 
 

 )١٧/١٢/٢٠٠٩: (في الثانویةالشهادة  –الریاضیات مادة 
 المسؤول: مفید السكاف.

 
 ـات: ــالمقترحـ 

 الموضوع
لنهائیة الصادرة عن ورشـة التوصیات ا

 عمــــــل مــــــادة الریاضــــــیات الشــــــهادة
 الثانویة العامة

 المقترحات

توصیف 
 المسابقة

ضرورة عـدم تحدیـد عـدد صـفحات  )١
المســـــابقة (ألن هنـــــاك عـــــدة فـــــروع 
ــــف مــــن فــــرع  ومــــدة المســــابقة تختل

 آخر). إلى

إبـــــدال الفقــــــرة المتعلقــــــة بعــــــدد الصــــــفحات فــــــي  )١
 توصیف المسابقة بما یلي:

 ٤ال تزیـــــد عـــــدد صـــــفحات المســـــابقة عـــــن ان  
 صفحات.

تحدیــد بدقــة مــا هــو المقصــود مــن  )٢
التــــــوازن بــــــین مســــــتویات المعرفــــــة 
األساســـیة الثالثـــة (منعـــًا لتفســـیرات 

 متضاربة).
 

ـــدال )٢ الفقـــرة المتعلقـــة بـــالتوازن بـــین مســـتویات  إب
 المعرفة في توصیف المسابقة بالفقرة التالیة:

طــــــال المســــــتویات تضــــــمین المســــــابقة اســــــئلة ت 
ــــــة الــــــثالث (االكتســــــاب   –التطبیــــــق  –المعرفی

 التحلیل).
السماح باستعمال آلة حاسبة قابلـة  )٣

للبرمجــــــة وتكییـــــــف طریقــــــة طـــــــرح 
األســــــئلة بمــــــا یتناســــــب مــــــع هــــــذا 

الطلب من المركز التربوي األخذ بهذه  )٣
التوصیة عند تعدیل مناهج المرحلة الثانویة 

ب على أساس استعمال لوضع المناهج والكت

 ١٢٩ 



آلة حاسبة قابلة للبرمجة ورسم البیانات مع  الموضوع.
 تدریب للمعلمین على استعمالها.

 المسابقة

ربط بعض األسئلة في المسابقات  )١
بمواد أخرى كما یحدث في صف 

SE مع عدم خلق صعوبات ،
 إضافیة.

الطلب من المركز التربوي اإلیعاز الى لجان  )١
فقي والتقاطع بین المناهج ضرورة التنسیق اال

المواد عند تطویر المناهج ومراعاة ذلك من 
الكتب المدرسیة المكانیة تطبیقها بسهولة في 

 االمتحانات الرسمیة.
 
 
 

الطلب من المدیر العام للتربیة اإلیعاز  )٢ .QCMاإلكثار من أسئلة  )٢ 
 الى لجنة المادة لألخذ بهذه التوصیة.

في  Probabilitéوضع أسئلة الـ  )٣
آخر المسابقة نظرًا لتضمنها بعض 

 الصعوبات وخاصة اللغویة.

الطلب من المدیر العام للتربیة اإلیعاز  )٣
 الى لجنة المادة لألخذ بهذه التوصیة.

 عالمات المسابقة: )٤
 ٤٠العلوم العامة تصحَّح على  -

 ٢٠بدًال من 
بدًال  ٤٠علوم الحیاة تصحَّح على  -

 ٢٠من 
قتصاد تصحَّح على االجتماع واال -

 ٢٠بدًال من  ٣٥

 تضمین التوصیف الفقرة التالیة: )٤
 تصحح مسابقات كل فرع كما یلي:

 عالمة ٤٠العلوم العامة على 
 عالمة ٤٠علوم الحیاة على 

 عالمة ٣٥االجتماع واالقتصاد على 

استعمال الصفحة األولى من المسابقة  )٥
لتوصیف المسابقة وٕاعطاء 

 اإلرشادات.

طلب من المدیر العام اإلیعاز الى ال )٥
دائرة االمتحانات دراسة امكانیة تنفیذ 

 هذا الطلب.

 التصحیح

سنوات على األقل  ٣وضع شرط خبرة  )١
في تعلیم صف الشهادة للمشاركة في 

 التصحیح.

الطلب من المدیر العام تحدید شروط  )١
 واضحة لالشتراك في اعمال التصحیح.

دد خالل العام تدریب المصححین الج )٢
 الدراسي قبل االشتراك في التصحیح.

الطلب من المدیر العام اإلیعاز الى من  )٢
یلزم للقیام بالتحضیر لما هو مطلوب 

 ١٣٠ 



 لتدریب المصححین الجدد.
إلزامیة حضور جمیع أساتذة الصفوف  )٣

 النهائیة لجلسة وضع أسس التصحیح.
الطلب من المدیر العام اإلیعاز الى من  )٣

م دراسة امكانیة تطبیق الحضور یلز 
اإللزامي لجلسات وضع أسس التصحیح 

 والزامیة المشاركة في التصحیح.
 
 
 
 

وضع المسابقة والباریم على االنترنت  )٤ 
ساعة على األقل من جلسة  ٤٨قبل 

 وضع أسس التصحیح.

الطلب من المدیر العام اإلیعاز الى  )٤
یم دائرة االمتحانات لوضع المسابقة والبار 

ساعة من موعد  ٤٨على االنترنت قبل 
 جلسة أسس التصحیح.

تطبیق مبدأ الثواب والعقاب للمشاركین  )٥
 في أعمال التصحیح.

الطلب من المدیر العام اإلیعاز الى  )٥
مقرر كل لجنة لتقدیم تقریر سنوي عن 

المصححین المكانیة تطبیق مبدأ الثواب 
 والعقاب.

تذة أن الباریم التأكید على جمیع األسا )٦
المقترح هو لألستاذ ولیس للتلمیذ إذ 

یطلب منه أن یكتب تفاصیل أكثر في 
 الخطوات المطلوبة.

الطلب من المدیر العام اإلیعاز الى  )٦
لجنة المادة بایضاح ما هو لألستاذ وما 

هو مطلوب من التلمیذ اثناء جلسة 
 وضع أسس التصحیح.

 قضایا أخرى

هج الریاضیات الحرص على إنهاء منا )١
في الصف األول ثانوي والثاني ثانوي 

 –وذلك نظرًا لطبیعة المادة (تراكم 
 ترابط ...).

الطلب من المدیر العام اإلیعاز الى  )١
مدیریة التعلیم الثانوي بالتشدد والحرص 

على انهاء مناهج الریاضیات في الثانوي 
االول والثاني بشكل جید نظرًا لطبیعة 

ترابط...) وابالغ ذلك الى  –المادة (تراكم 
المدیرین والمنسقین وبالتعاون مع التفتیش 

 التربوي واالرشاد والتوجیه.
جعل مسابقة الریاضیات اختیاریة في  )٢

 فرع اآلداب واإلنسانیات
مواد في كل فرع مجاًال  ٣دراسة جعل  )٢

لیختار التلمیذ مادة واحدة منها 

 ١٣١ 



لالمتحانات الرسمیة ومنها مسابقة 
ریاضیات في اآلداب واالنسانیات وذلك ال

بإنشاء لجنة مشتركة من المدیریة العامة 
للتربیة والمركز التربوي للبحوث واالنماء 

إلعداد تعدیل المرسوم المتعلق بتنظیم 
 الشهادات.

 
 
 

 

وضع ضوابط للترفع من الصف  )٣
الثانوي الثاني الى صف االجتماع 

واالقتصاد وخاصة ما یتعلق بمستوى 
 لطالب المرفَّع في الریاضیات.ا

تضمین شروط الترفع من صف الى  )٣
آخر فقرة متعلقة تقضي بعدم السماح 

بترفع التلمیذ من الصف الثانوي الثاني 
أدبي الى الثالث ثانوي فرع االجتماع 

واالقتصاد اال اذا كان ناجحًا في صفه 
 ٢٠على  ١٢ونال معدًال ال یقل عن 

 في الریاضیات.
ر الكتاب المدرسي الوطني تطوی )٤

وٕاعادة النظر بمضمونه بما یتالءم مع 
 تطور أسئلة االمتحانات الرسمیة.

الطلب من المركز التربوي بالشروع في  )٤
تطویر وتعدیل كتب المرحلة الثانویة بعد 

سنوات على وضعها لتستطیع  ١٠مرور 
 مواكبة تطور أسئلة االمتحانات الرسمیة.

سنوات  ١٠عد مرور تعدیل المناهج ب )٥
على تطبیقها وذلك إلعطاء دفع جدید 

وحیویة لمسابقات االمتحانات 
 الرسمیة.

الطلب من المركز التربوي االعداد  )٥
لتطویر مناهج المرحلة الثانویة بعد 

سنوات على  ١٠مرور اكثر من 
التطبیق وذلك العطاء دفع جدید 

لمسابقات االمتحانات الرسمیة ولعدم 
 نمطیة والروتین.الوقوع في ال

أهمیة اكبر  Statistiqueإعطاء الـ  )٦
 في المناهج الجدیدة.

الطلب من المركز التربوي اعطاء اهمیة  )٦
عند تعدیل  Statistiqueاكثر ل 

 المناهج المرحلة الثانویة.
 

 ١٣٢ 



 
 
 
 
 
 
 

 الشهادة الثانویة العامة –المادة: اجتماع 
 ٢١/١٢/٢٠٠٩تاریخ الورشة: 

 غصیبي ایفا :المسؤول
 

 ات:  ــــالمقترح
 أوًال: مقترحات عامة:

انكلیزي ) یضم  –فرنسي  –معجم اجتماعي باللغات الثالثة ( عربي  إلعدادنقترح تألیف لجنة  -
 والمصطلحات االقتصادیة األساسیة وشرح معناها. اإلجرائیةاألفعال 

جتماع  لاللتحاق بدورات تدریبیة مادة اال أساتذةالثانویین السیما  األساتذة إللزاماقتراح آلیة  -
 اإلجرائیةینظمها مشروع التدریب المستمر في المركز تتناول شرح كیفیة استخدام األفعال 

والتقنیات االجتماعیة، ألننا وجدنا العدید من نقاط الضعف حول هذین الموضوعین من قبل 
 المادة. أساتذة

 
 ثانیًا: توصیف المسابقة:

/  ٦/  ٢٦خ ــتاری ٢٠٠١/ م /  ٧٣٥م ـي القرار رقـمیًا فـالمقرر رسابقة ـیعتبر توصیف المس
 بعض التطویرات والتعدیالت، أهّمها: إجراءمالئم ومقبول بشكل عام إال أنه ال مانع من  ٢٠٠١

عالمة الشكل  إلغاءنقاط بعد  ٨ إلىنقاط  ٧زیادة تثقیل العالمة المخصصة للمجال األول من  -
 هذا المجال. إلىها ( تنظیم المسابقة) وضمّ 

تحدید العالمة المخصصة للتقنیات بشكل واضح بحیث تصبح نسبتها توازي الثلث من عالمة  -
مما ینعكس على  اإلطارالمجال األول ألنه قد تبّین أن هناك ضعف عند أساتذة المادة في هذا 

 الطالب في االمتحانات. أداء

 ١٣٣ 



الثالث (دراسة موضوع اجتماعي) تحلیل  جعل المجموعة االختیاریة الثانیة أي المجال -
مستندات أیضًا  بحیث نعتمد منهجیة كتابة الموضوع بدًال من النص التولیفي، وبهذا الشكل 

 یعطى المتعلمون فرصة االختیار ما بین مجموعتین متماثلتین من حیث الشكل والمنهجیة.
 مالحظة:

فقة على العمل بها مع وجود بنك األسئلة إن هذه المقترحات ال تدخل حّیز التنفیذ في حال الموا
فعًال التطویر المرتقب كما ذكرتم في كتابكم  أردناوالنماذج الموجودة مسبقًا في هذا البنك، لذا إذا 

الموّجه إلینا علینا إعادة النظر بنماذج بنك األسئلة وتطویرها بما یتناسب مع التعدیالت المذكورة 
 .أعاله

 
 وارتباطها بالمناهج: إجماليبشكل ثالثًا: مسابقة المادة 

ورد في تقریر ورشة عمل مادة االجتماع عدة مقترحات حول دراسة وتحلیل مسابقات االمتحانات 
أننا سنتبّنى المقترحات األكثر واقعیة ومنطقیة لتكون مقترحات خطة عملنا قابلة  إالالرسمیة 

 للتنفیذ، وهي:
االختیاریتین مختلفة الواحدة عن األخرى من حیث  التشدید على أن تكون كل من  المجموعتین -

 المحاور. أكثریةالمضمون وتغطي 
رسوم بیانیة وكاریكاتوریة . . . على أن یكون مصدر هذه  –تنوع المستندات لتشمل جداول  -

المستندات حدیث ألنه كما نعلم هناك العدید من المتغیرات االجتماعیة التي تحدث في العالم مما 
لك التطویر الدائم في مضمون ومصادر المستندات، من هنا یفترض إعادة النظر یستدعي ذ
لتیویم نماذج هذا البنك بشكل مستمر ألنه وعلى سبیل المثال ال یوجد في  األسئلةبفكرة بنك 

 البنك حالیًا أي نموذج أسئلة یطال المتغیرات االجتماعیة المستجدة في لبنان والخارج.
الضعیف على المجموعة االختیاریة الثانیة نكرر اقتراحنا حول هذه الفكرة  لاإلقباانطالقًا من  -

 بما ذكرناه في مقترحات توصیف المسابقة.
 من حیث الشكل ، طباعة المسابقة بخط اكبر ووضع المستندات ضمن إطار. -
 

 رابعًا: التصحیح والباریم الخاص بالمادة:
لق بهذا الموضوع وجمیعها تقع ضمن صالحیات وردت عّدة مقترحات خالل هذه الورشة بما یتع

 دائرة االمتحانات الرسمیة في وزارة التربیة. أما الخطوات العمالنیة فهي التالیة:
 لألساتذةنشر الباریم على االنترنت منذ الیوم األول ومناقشته في الیوم التالي لیتسنى  -

 المشاركین في التصحیح قراءته ومناقشته.
 اقشة الباریم.تخصیص وقت أطول لمن -

 ١٣٤ 



في الباریم منذ الیوم األول وتبّني جمیع االقتراحات المناسبة  اإلجاباتحسم موضوع تعدیل  -
 الواردة في الباریم من قبل بعض المصححین. اإلجاباتوعدم التمسك بحرفیة 

 لضمان الدقة والموضوعیة في العمل. األساتذةتحدید حد أقصى للمسابقات المصححة یومیًا من قبل  -
 
 امسًا: قضایا أخرى:خ
 إعادة النظر في مضمون الكتاب المدرسي الوطني وتطویره. -

 شهادة الثانویة العامةال -المادة: االقتصاد 
 ١١/١/٢٠١٠تاریخ الورشة: 

 ایفا غصیبي.المسؤول: 
 

 :المقترحـات 
 أوًال: مقترحات عامة:

انكلیزي ) یضم  –فرنسي  – معجم اقتصادي باللغات الثالثة ( عربي إلعدادنقترح تألیف لجنة  -
 والمصطلحات االقتصادیة األساسیة وشرح معناها. اإلجرائیةاألفعال 

الثانویین السیما أساتذة مادة االقتصاد  لاللتحاق بدورات تدریبیة  األساتذة إللزاماقتراح آلیة  -
، ألننا رائیةاإلجینظمها مشروع التدریب المستمر في المركز تتناول شرح كیفیة استخدام األفعال 

 المادة. أساتذةوجدنا العدید من نقاط الضعف حول هذا الموضوع من قبل 
 

 ثانیًا: توصیف المسابقة:
/  ٦/  ٢٦خ ــتاری ٢٠٠١/ م /  ٧٣٥م ـي القرار رقـمیًا فـابقة المقرر رسـیعتبر توصیف المس

 لتعدیالت، أهّمها:بعض التطویرات وا إجراءمالئم ومقبول بشكل عام إال أنه ال مانع من  ٢٠٠١
عالمة الشكل  إلغاءنقاط بعد  ٨ إلىنقاط  ٧زیادة تثقیل العالمة المخصصة للمجال األول من  -

 هذا المجال. إلى( تنظیم المسابقة) وضّمها 
% من  ٥٠تحدید العالمة المخصصة للتقنیات بشكل واضح بحیث تصبح نسبتها توازي  -

 عالمة المجال األول.
ختیاریة الثانیة أي المجال الثالث (دراسة موضوع اقتصادي) تحلیل جعل المجموعة اال -

مستندات أیضًا  بحیث نعتمد منهجیة كتابة الموضوع بدًال من النص التولیفي، وبهذا الشكل 
 یعطى المتعلمون فرصة االختیار ما بین مجموعتین متماثلتین من حیث الشكل والمنهجیة.

 

 ١٣٥ 



 مالحظة:
ل حّیز التنفیذ في حال الموافقة على العمل بها مع وجود بنك األسئلة إن هذه المقترحات ال تدخ

فعًال التطویر المرتقب كما ذكرتم في كتابكم  أردناوالنماذج الموجودة مسبقًا في هذا البنك، لذا إذا 
الموّجه إلینا علینا إعادة النظر بنماذج بنك األسئلة وتطویرها بما یتناسب مع التعدیالت المذكورة 

 .هأعال
 ثالثًا: مسابقة المادة بشكل اجمالي وارتباطها بالمناهج:

ورد في تقریر ورشة عمل مادة االقتصاد عدة مقترحات حول دراسة وتحلیل مسابقات االمتحانات 
أننا سنتبّنى المقترحات األكثر واقعیة ومنطقیة لتكون مقترحات خطة عملنا قابلة  إالالرسمیة 

 للتنفیذ، وهي:
أن تكون كل من المجموعتین االختیاریتین مختلفة الواحدة عن األخرى من حیث  التشدید على -

 المضمون وتغطي أكثریة المحاور.
 أن تكون أسئلة تقنیات الحسابات االقتصادیة (المحور الخامس) متنوعة ومن أكثر من فصل. -
 بیانیًا كنوع من التجدید.طرح أسئلة تتعلق بتقنیة الرسم البیاني بحیث یطلب من المتعلم تنفیذ رسمًا  -
 تطویر طریقة طرح أسئلة المحور السادس. -
رسوم بیانیة وكاریكاتوریة . . . على أن یكون مصدر هذه  –تنوع المستندات لتشمل جداول  -

المستندات حدیث ألنه كما نعلم هناك العدید من المتغیرات االقتصادیة التي تحدث في العالم مما 
لدائم في مضمون ومصادر المستندات، من هنا یفترض إعادة النظر یستدعي ذلك التطویر ا

بفكرة بنك األسئلة لتیویم نماذج هذا البنك بشكل مستمر ألنه وعلى سبیل المثال ال یوجد في 
 ! ٢٠٠٨االقتصادیة العالمیة  األزمةالبنك حالیًا أي نموذج أسئلة یغطي 

تیاریة الثانیة نكرر اقتراحنا حول هذه الفكرة الضعیف على المجموعة االخ اإلقبالانطالقًا من  -
 بما ذكرناه في مقترحات توصیف المسابقة.

 من حیث الشكل ، طباعة المسابقة بخط اكبر ووضع المستندات ضمن إطار. -
 رابعًا: التصحیح والباریم الخاص بالمادة:

ضمن صالحیات  وردت عّدة مقترحات خالل هذه الورشة بما یتعلق بهذا الموضوع وجمیعها تقع
 دائرة االمتحانات الرسمیة في وزارة التربیة. أما الخطوات العمالنیة فهي التالیة:

 لألساتذةنشر الباریم على االنترنت منذ الیوم األول ومناقشته في الیوم التالي لیتسنى  -
 المشاركین في التصحیح قراءته ومناقشته.

 تخصیص وقت أطول لمناقشة الباریم. -
في الباریم منذ الیوم األول وتبّني جمیع االقتراحات المناسبة  اإلجاباتیل حسم موضوع تعد -

 الواردة في الباریم من قبل بعض المصححین. اإلجاباتوعدم التمسك بحرفیة 

 ١٣٦ 



لضمان الدقة والموضوعیة في  األساتذةتحدید حد أقصى للمسابقات المصححة یومیًا من قبل  -
 العمل.

 خامسًا: قضایا أخرى:
 لنظر في مضمون الكتاب المدرسي الوطني وتطویره.إعادة ا -
  
 

 الثانویة العامة –اللغة النكلیزیة  :مادةال
 .٩/١/٢٠١٠ تاریخ الورشة:

 
 المسؤول: سامیة ابو حمد.

 
 ات العملیة:ــالمقترح 

 :توصیف المسابقة
نه اقتراح تألیف دلیل ألعضاء لجان االمتحانات (بسبب تغّیر األعضاء كل مّدة) یكون عنوا −

"دلیلك إلى صیاغة أسئلة االمتحانات الرسمیة" یصدر عن المركز التربوي باالشتراك مع 
رئیس لجنة االمتحانات ومقرر اللجنة ورئیس القسم في المركز ومن تندبه المدیریة العامة. 

غایته فهو النظر بكل ما ورد من اقتراحات وتحفظات من ورش العمل ودراستها وٕاعادة  أما
البنود الواردة في التوصیف فیؤخذ كل بند من  أمایف في حال اقتضى األمر. كتابة التوص

 أنما یجب  أماالتوصیف ویعطى شرحًا وافیًا ونماذج عما هو مطلوب للتعبیر الكتابي. 
 یتضمنه هذا الدلیل فهو ما یلي:

 توحید المصطلحات الواردة في األسئلة والتوصیف. −
 نماذج عن أسئلة متدرجة الصعوبة −
 ج ألنواع نصوص وأنماطها (شعر وقصص محاحجة).نماذ −
 تنویع أسئلة مفردات  −
 نموذج مسابقة وباریمها مفصًال.  −
 یتم وضع التوصیف المعدل موضع التنفیذ في أسئلة المسابقات. 
 

 إعادة تنظیم الباریم الباریم والتصحیح:
 .٢٠ولیس على  ٤٠توزیع العالمات على  −

 ١٣٧ 



م للنظر في المسابقة والباریم المقترح من لجنة تشكیل لجان من الحاضرین في الباری −
 االمتحانات قبل البدء بالتصحیح.

 تصحیح مفصل للمسابقة یدخل في األجزاء والتفاصیل أكثر من كان علیه سابقًا. −
 وضع الباریم على االنترنت فقط بعد إجراء التعدیالت ومناقشته مع األساتذة. −
المناقشة حفاظًا على حق احترام آراء  وجود مندوب من المدیریة العامة یدیر طلب −

 الحاضرین.  
 تحدید الّحد األقصى الیومي لعدد المسابقات لكل مصحح . −
سنوات وطلب  ٣التشدد في اختیار المصححین الكفوئین ممن یدرسون المادة منذ أكثر من  −

CV .لكل مصحح 
 تكلیف مدقق لكل غرفة تصحیح. −
 وئین.وضع ملف بأسماء المصححین والمدققین الكف −

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣٨ 



 
 
 
 
 
 
 

 الشهادة الثانویة العامة -المادة: جغرافیا
 ١٦/١/٢٠١٠تاریخ الورشة: 

 المسؤول : سهام الخوري.
 

 المقترحـــات:
 بالنسبة لتوصیف المسابقة: -١
جعل القسم األول من المسابقة تحت عنوان قراءة عامة للمستندات بدًال من قراءة وتحلیل  •

 المستندات.
 ة عبارة متنوعة على المستندات في القسم األول من المسابقة بحیث تصبح:زیاد •

 " ثالثة مستندات متنوعة كحد أقصى". 
إعادة النظر بتوزیع العالمات على أجزاء الموضوع بحیث تقلص العالمة المخصصة لتنظیم  •

 الموضوع لصالح توسیع الموضوع في فرع اآلداب واإلنسانیات.
 

 كل إجمالي وارتباطها بالمناهج.بالنسبة للمادة بش-٢
 تأمین المستلزمات لتكون الترسیمات الداللیة أكثر وضوحًا بعد طباعة المسابقة. •
 تحدید عدد اإلجابات المنتظرة من المتعلم. •

 
 بالنسبة للتصحیح والباریم الخاص بالمادة.-٣
 اشتراط توافر خبرة سنتین تعلیم على األقل في الصف الثانوي الثالث. •
 المصححین الجدد من خالل دورات تدریبیة. إعداد •
إصدار دلیل حول استخدام األفعال اإلجرائیة بالتنسیق ما بین المركز التربوي للبحوث واإلنماء  •

 واإلرشاد والتوجیه، ال سیما مقرري لجان االمتحانات الرسمیة.
 

 ١٣٩ 



 بالنسبة لقضایا أخرى. -٤
 بح محددة وأكثر وضوحًا.العمل على تجزئة األهداف الخاصة بالدروس بحیث تص •
إعادة النظر بالكتاب المعتمد الصادر عن المركز التربوي للبحوث واإلنماء (لمواكبة  •

 واغناءه بالتمارین التطبیقیة). -المستجدات، وتحدیث اإلحصاءات
 التشدید على ان یكون مدّرس المادة من حملة اإلجازة التعلیمیة في الجغرافیا. •
 ٦٠في العلوم العامة وعلوم الحیاة و ٤٠صة لمادة الجغرافیا لتصبح رفع تثقیل العالمة المخص •

لفرع اآلداب  ٤٠لكافة الفروع و  ٣٠في اآلداب واإلنسانیات واالقتصاد واالجتماع بدًال من 
واإلنسانیات للتوازن العالمة من جهة مع أهمیة المادة ولتشكیل دافعًا للمتعلم لالهتمام بها 

 مقارنة ببقیة المواد.
ادة النظر بتقلیص الدروس وتحدید المطلوب منها في بدایة كل عام دراسي بالتنسیق ما بین إع •

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء ومدیریة اإلرشاد والتوجیه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٠ 



 
 
 
 
 
 

 .١٨/١/٢٠١٠: الفلسفة والحضارات الثانویة العامة في المادة
 المسؤول: د. هال برجاوي.

 
 ات:ـــــالمقترح 

 
تـــــاریخ  ٢٠٠١/م/٧٣٥المقـــــرر رســـــمیًا فـــــي القـــــرار رقـــــم بالنســـــبة لتوصـــــیف المســـــابقة  :  أوالً 

 وتعدیالته نقترح التالي لتنفیذ التوصیات: ٢٦/٦/٢٠٠١
 اختیاریة: موضوعین للمعالجة ونص فلسفي. أسئلةاإلبقاء على مبدأ طرح ثالثة  -
 ، والموقعة في الغموض.توضیح األسئلة واإلبتعاد عن األلفاظ المثیرة لإللتباس -
المســاواة فــي اختیــار المواضــیع حتــى ال یقــع الطــالب فــي ظالمــة ووضــع مســابقة تراعــي  -

 مستوى التالمیذ كافة.
تطویر التوصیف الحالي وٕاعادة النظر بصیاغة السؤال الثاني وذلك بتضمینه توضیحات  -

 توجیهیة حول التحلیل ومناقشة عناصر المسألة المطروحة.
الســؤال  أهمیــةالمتعلــق بــالرأي الشخصــي ورفــع تثقیــل العالقــة بمــا یناســب  توضــیح الســؤال -

 التمّیز والفكر النقدي.للمحافظة على 
 لتحفیز الطالب على دراسة المادة. ١٥/٢٠ولیس  ١٨/٢٠جعل سلم التقییم  -
ق من أن المـتعلم قـد تمكـن ي ُتطرح على النص الفلسفي بالتحقّ تسمح األسئلة الت أنیجب  -

التحلیـل والبحـث والنقـد والبرهنـة واألشـكلة وأال تصـبح األسـئلة حـدودًا للـنّص من منهجیات 
بأســـالیب مختلفــة مـــع المحافظــة علـــى  قشــةانملاو بــل یبقــى مفتوحـــًا لتعــدد مســـتویات الفهــم 

 قي بین األفكار.التسلسل والربط المنط
ولتحفیـــزهم زیــادة تثقیــل المـــادة لترغیــب الطــّالب بدراســـتها ولحــّثهم علــى المشـــاركة الفعالــة  -

علــى اإلهتمــام بهــذه المــادة خاصــة فــي الفــروع العلمیــة ألن اهتمــام التلمیــذ یخضــع لعملیــة 
 حسابیة تتعلق بمعّدل عالمة بقیة المواد وهّمه هو النجاح في اإلمتحانات.

 

 ١٤١ 



 
 نورد التالي:بالنسبة لمسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج  : ثانیاً 

 ة مستویات من الطّالب.وضع مسابقة تراعي عدّ  -
 أال یقتصر النص على محور واحد وتعمیمه على عّدة محاور من امتحان آلخر. -
 ضرورة تجزئة العالمة في السؤال (ب) ما بین مناقشة وشرح ودعم للنظریات األخرى. -
مفــاتیح ثــم عــرض النظریــات الداعمــة لتوضــیح  –فــي الشــرح: تشــریح القــول وفــق كلمــات  -

 الموقف.
یجــب أن یكــون مفتوحــًا بــدون تحدیــد نظریــات وتــرك حریــة المعالجــة بالنســبة الســؤال (ب)  -

 للموضوع للمرشح.
 اختیار نصوص قابلة للفهم وبعیدة عن اإلطالة والغموض لكي تراعي مستوى اكتساب المرشحین. -
 وخصوصًا السؤالین الثاني والثالث. األسئلةعدم التداخل بین  -
 مخصص لكل فرع من فروع الشهادة الثانویة.طرح الموضوع بشكل یتالءم مع الوقت ال -
 اعتماد العناوین ولیس المحاور في المنهج وعدم التقّید باختیار سؤال من كل محور. -
من خالل السؤال األّول بالنظریة التي یجب االعتماد علیها لشرح القول ألن  اإلیحاءعدم  -

 ذلك ال یتالءم مع طبیعة التفكیر الفلسفي.
 وعدم تناقضها. ألسئلةاالتشدید على وضوح  -
 ضرورة أن تكون اإلشكالیة مؤلفة من فكرتین متناقضتین على األقل. -
 مع فحوى ومضمون المادة. األسئلةضرورة تطابق  -
 أكثر مالءمة للتفكیر الفلسفي عند التلمیذ. األسئلةأن تكون  -
ي واردة فـــي الكتــاب المدرســـاعتمــاد ترجمـــة المصــطلحات الفلســـفیة بمــا یتوافـــق مــع تلـــك الــ -

 دقیق اللغوي باللغات الثالث.بالت واالهتمامالرسمي 
 

مـن بعــض الوســائل التــي تســاعد المعلــم وتعمـل علــى إغنــاء مضــمون الكتــاب الرســمي المعتمــد 
 حالیًا أقترح:

 دورات تدریبیة للمعّلم حول: بإقامةاالستمرار  -
 محتوى المادة. •
 یة األفهمة واألشكلة والمحاججة.تراعي مبدأ التقییم ومنهج لالمتحاناتتوصیف ووضع مسابقة  •
 مواضیع ُمعاَلجة ونصوص فلسفیة مدروسة.تزوید األساتذة ب •
متابعــة األســاتذة وتأهیــل الــبعض مــنهم ومســاعدتهم حســب احتیاجــاتهم التعلیمیــة فــي  •

 شرح وتفصیل بعض النظریات وفي تدریس المادة.

 ١٤٢ 



 زیادة النصوص حول المواضیع المطروحة في المنهج. -
فلســـفي علـــى هـــامش الـــدروس وٕادراج فهـــرس خـــاص بالمصـــطلحات المهمـــة  وضـــع معجـــم -

 إلغناء قاموس المعلم والطالب عند الحاجة .
ــدّرس باللغــات الــثالث ونظــرًا للوقــت  - بالنســبة للنصــوص فــي مــادة "الفلســفة العامــة" التــي ُت

ربیــة الــذي تتطلبــه الترجمــة الصــحیحة إلــى الفرنســیة واإلنكلیزیــة أو بــالعكس إلــى اللغــة الع
نتمنــى فیة لتغطیــة كافــة عنــاوین المــنهج، وبســبب الحاجــة لعــدد كبیــر مــن النصــوص الفلســ

تشكیل لجنة الختیار مقتطفات من مؤلفات فلسـفیة ونصـوص متنوعـة تتناسـب ومضـامین 
وتســـاعد علـــى مقاربـــة المواضـــیع باللغـــات الـــثالث بشـــكل صـــحیح  "مـــادة "الفلســـفة العامـــة

ة جــامعیین وثــانویین اختصاصــیین انة بأســاتذة فلســفل یســتدعي االســتعودقیــق. هــذا العمــ
 لترجمة النصوص ّمما یؤدي إلى تسهیل عمل لجنة اإلمتحانات الرسمیة.

 
 الخاص بالمادة نقترح: بالنسبة للتصحیح والباریم : ثالثاً 

ح بــل ُمرشــدًا فحســب مــع تح یم ُملزمــاً أن ال یكــون البــار  _ دیــد النقــاط األساســیة وتــرك للمصــحِّ
 صَیاغة أفكاره والتعبیر عن رأیه بوضوح.لطالب للالمجال 

 بآراء بعض المصححین ومالحظاتهم خالل عرض الباریم. األخذضرورة  -
ــًا  تفعیــل دور المــدققین ودور التفتــیش التربــوي فــي التصــحیح وفصــل - ــًا وتقنی أعمــالهم إداری

 هم الدائم بین المصححین .وتواجد
 یق المحاسبة.مراقبة عمل المدققین والمصححین وتطب -
 إعداد المصححین من خالل إجراء دورات تحضیریة. -
 أن یتضمن السؤال الثالث إجابة من عدة أفكار توضح حقیقة السؤال وآفاقه. -
 أن ال یتضمن المعیار آراء خاصة بواضعي الباریم. _
نطقـي تركیز الباریم على حجاج النص ومفرداته المفتاحیة وعلى التدّرج الفكري والـربط الم -

 في اإلجابة وتحدید التثقیل لكل من الشكل والموضوع.
ضـرورة طـرح المشـكلة الفلســفیة التـي یتناولهـا الـنص أ والموضــوع بحیـث تسـمح باإلمســاك  -

 باإلشكالیة. 
 وضع معاییر دقیقة الختیار المصححین والمدققین. -
 إلزام معلمي المادة بالتصحیح ولو لمرة واحدة. -
 ذوي الخبرة والكفاءة في التصحیح.اختیار األساتذة  -

 
 القضایا األخرى التي وردت في توصیات الورش: ومن : رابعاً 

 ١٤٣ 



مضـمون مــادة الفلسـفة العامــة والعربیـة ال یتناســب مـع عــدد سـاعات التــدریس األسـبوعیة (تســع  -
 ساعات للمادتین بعد أن كان عدد الساعات المخصص لهما ست عشرة ساعة فعلیة).

نظـــر فــي توزیــع ســـاعات تــدریس المــادة وزیادتهـــا بمــا یتناســب مـــع حجــم المـــادة طلــب إعــادة ال -
 والمنهج المقرر.

 اعتماد نظام تقویم یكون في أساس إعادة النظر بالمناهج . -
 إعادة النظر في تثقیل المادة بما یتناسب مع أهمیتها وأهدافها. -
 افق مع حاجات المجتمع والتالمیذ.توحید المادة وٕاعادة النظر في بعض عناوین المنهج بما یتو  -
 إعادة النظر في مضامین الكتاب المدرسي الرسمي من حیث المضمون والنصوص والتطبیقات. -
 إدخال بعض محاور السنة الثانیة ضمن منهج اإلمتحان الرسمي. -
توجیهیة  أسئلةطرح الموضوع في الشهادة الثانویة العامة بصیغة مسألة مفتوحة من دون  -

منهــا حصــته فــي التثقیــل وُیفتــرض أن یواكــب هــذا التغییــر سلســلة ضــوابط ضــروریة لكــل 
 تعتمد على أهداف تقییمیة مدروسة.

 
وبعــد وضــع  وأثنــاءحــة واإلقتراحــات التــي نتمنــى العمــل علیهــا قبــل صــة التوصــیات الملخال

 مسابقة اإلمتحانات الرسمیة المقبلة:
 وضع مسابقة تراعي مستوى التالمیذ كافة. -
إعــادة النظــر بصــیاغة الســؤال الثــاني وذلــك بتضــمینه توضــیحات توجیهیــة حــول التحلیــل  -

 ومناقشة عناصر المسألة المطروحة .
 ادة الثانویة.لوقت المخصص لكل فرع من فروع الشهطرح الموضوع بشكل یتالءم مع ا -
 اختیار نصوص بعیدة عن اإلطالة لكي تراعي مستوى اكتساب المرشحین. -
 .١٨/٢٠إلى  ١٦/٢٠العالمة من  رفع سقف -
 ة في التصحیح.یار األساتذة ذوي الخبرة والكفاءاخت -
 إعداد المصححین من خالل إجراء دورة تحضیریة. -
ــًا  - ــَا وتقنی تفعیــل دور المــدققین ودور التفتــیش التربــوي فــي التصــحیح وفصــل أعمــالهم إداری

 وتواجدهم الدائم بین المصححین.
 
المسـتمر فـي كافـة ركیزة أساسیة في عملیة التعلیم والتربیـة فـإن تدریبـه المعلم هو  أنوبما  

 المجاالت التعلیمیة للمادة یبقى األهم للنجاح في تطبیق المقترحات المطروحة.
 
  

 ١٤٤ 



 
 
 
 

 .)٢١/١/٢٠١٠(في  الشهادة الثانویة –المادة: التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة 
 المسؤول: میشال بدر.

 ات:ــــالمقترح 

 في توصیف المسابقة: -
 في المسابقة. األسئلة إلزامیةعلى  اإلبقاء •
تشكیل لجنة مهمتها إعادة النظر بالتوصیف المعطى للمسابقة وذلك في ضوء تمّني  •

معظم مجموعات العمل المشاركة في الورشة، على ان تضم أكادیمیین وأساتذة 
انات الرسمیة؛ وتكون ممارسین ممن شاركوا في أعمال التصحیح والتدقیق في االمتح

 مهمتها:
 عالمة. ٤٠الى  ٣٠رفع التثقیل المعطى للمادة من  •
 ثالثة بدًال من اثنتین كما هو حاصل في االمتحانات الرسمیة. إلىتقسیم المجموعات  •
زیادة العالمة المخصصة للمجال الثاني لتتالءم مع ما هو معتمد في االمتحانات  •

 الرسمیة.
ى المجاالت بما یتالءم مع الكفایات المطلوب تحققها لدى توزیع العالمات عل إعادة •

 التالمذة.

 في دراسة وتحلیل مسابقة االمتحان الرسمي: -
إجراء دورات ألساتذة المادة في قطاعي التعلیم الرسمي والخاص بهدف تدریبهم  •

وتمكینهم من وضع أسئلة شاملة ومتنوعة تتالءم مع كفایات المادة وتحقق أهدافها 
 .المرسومة

 في الباریم والتصحیح وقضایا أخرى: -
إعادة النظر في "دلیل التقییم/ نماذج أسئلة االمتحانات الرسمیة" وتیویمه بحیث یشكل  •

 مرجعًا صالحًا لصیاغة األسئلة ونماذج عنها یمكن لألساتذة اعتمادها واإلفادة منها.

 ١٤٥ 



دة بین المعلمین إصدار دلیل باألفعال اإلجرائیة ومفاعیل كل منها لتعمیم ثقافة موحّ  •
واألساتذة، على أن یتم تشكیل لجنة من المتخصصین والتربویین المعنیین لتنفیذ 

 المطلوب.

 التي وردت في التوصیات فنرى اآلتي: أما في ما یتعلق بالنقاط األخرى -

إن االقتراح بزیادة عدد حصص التدریس المخصصة للمادة من حصة واحدة إلى  •
ًا، نظرًا إلى عدد أسابیع التدریس الفعلیة والموانع حصتین أسبوعیًا متعذر حالی

االقتصادیة والمالیة واإلداریة والتنظیمیة. ولكن إعادة النظر في مضامین كتب مادة 
واختصار المعارف سیساعد في ترشیق  ةالتطبیقیالتربیة الوطنیة وتكثیف األنشطة 

 عملیة التدریس لتتالءم مع الحصة المخّصصة للمادة.
، اإلعالمیةلنظر في الدروس التي تم تعلیق العمل بها مؤقتًا السیما الخلقیة إعادة ا •

وستتم دعوة عدد من أساتذة المادة للتشاور معهم في األمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة 
بما ینسجم مع التوصیات الصادرة عن ورشة العمل، ورفع توصیة إلى رئاسة المركز 

 بالنتیجة.
 عات والمستندات الموجودة في كتاب التربیة وتحدیثها.إعادة النظر في الموضو  •

كما ان القسم سیتقدم باقتراح إلى رئیسة المركز للموافقة على تشكیل لجنة لكل مرحلة 
(المتوسطة والثانویة) بهدف وضع دلیل مرجعي بمستندات ومواضیع تتصل بمحاور 

 المادة بحیث تشكل معینًا ومرجعًا إثرائیًا ألساتذة المادة.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٦ 



 
 
 
 

 الشهادة الثانویة العامة. –المادة: الّلغة العربّیة 
 .٢٨/١/٢٠١٠تاریخ الورشة: 

 المسؤول: عمر بو عرم.
 

 ات:ـــالمقترح 
 

 : في توصیف المسابقة: أّوالً 
اقتـراح تشـكیل لجنـة تضـّم رئـیس قسـم الّلغـة العربّیـة وآدابهـا ومقـّرر لجنـة االمتحانـات الّرســمّیة  -١

ضــافة إلــى عضــوین آخــرین یــتّم اختیارهمــا، بالتّنســیق والّتعــاون بــین المركــز الّتربــوي ونائبــه إ
 للبحوث واإلنماء والمدیرّیة العاّمة للّتربیة.

 ُتحّدد مهّمة الّلجنة باآلتي:
 دراسة الّتوصیات المتعّلقة بتوصیف المسابقة درًسا وافًیا ومعّمًقا. •
یـد للمسـابقة، وشـرًحا وافًیـا ومعّمقًـا لكـّل إصدار دلیل أو كتّیب یتضّمن الّتوصیف الجد •

 بند من بنود هذا الّتوصیف.
 إعداد نموذج مسابقة امتحان رسمي وباریمها مفّصًال بحسب الّتوصیف الجدید. •
یأخذ واضعو المسابقة في االعتبار الّتوصیف الجدیـد وتطبیـق الّتوصـیات الـواردة فـي  •

 دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي.
 ج ألنواع مختلفة من الّنصوص وأنماطها (شعر وقصص ومحاججة).إعداد نماذ •

 
 الباریم والّتصحیح::  في ثانًیا

تأهیــل هیئــة خاّصــة بالّتصــحیح والتّــدقیق (تخضــع لــدورات وورش عمــل مــن بــاب التّــدریب  -١
 المتواصل).

اعتمــاد مبــدأ الّتصــحیح المســبق مــن ِقَبــل الّلجنــة لخمــس مســابقات مــن أصــل خمســین مــن  -٢
 ف.كّل مغلّ 

 ١٤٧ 



مقارنة عالمات المصّحح مـع عالمـات الّلجنـة بعـد أن یسـّلم المصـّحح مسـابقاته، فإّمـا أن  -٣
 تثّبت وٕاّما أن ُیعاد الّتصحیح في حال االختالف.

 وضع أسس الّتصحیح عند وضع المسابقة. -٤
 ضرورة إجراء الّتصحیح بوتیرة واحدة عند كّل المصّححین. -٥
بقة ضمن إطار موضـوعي یخـدم فـي الّنهایـة إعطاء ُفسحة في اإلجابات عن أسئلة المسا -٦

 مصلحة الممتحنین.
 ضرورة اختیار المصّححین من ذوي الكفاءة واألمانة المهنّیة الّدقیقة. -٧
 تحدید الحّد األقصى لعدد المسابقات لكّل مصّحح. -٨
نشر أجوبة المسابقات على االنترنت فور انتهاء وقت المسابقة حّتى یستطیع المرّشح أن  -٩

 ما كتبه وبین األجوبة.یقابل بین 
 إصدار دراسة تحلیلّیة تقویمّیة بعد كّل دورة تُبرز نقاط القّوة ونقاط الّضعف في الماّدة. -١٠
إصــدار دراســة إحصــائّیة بعــد كــّل دورة تفّســر الّنتــائج الّصــادرة وتفّصــل أســباب الّنجــاح  -١١

 والّرسوب في الماّدة.
تــاب المدرســّي الــوطنّي لتــأمین مالءمتــه أّمــا بالّنســبة إلــى الّتوصــیة بإعــادة الّنظــر فــي الك 

مع الّتوصیف شكًال ومضموًنا ومقاربًة، فهذا برأیي أمر فیـه اسـتباق وتجـاوز للمراحـل اّلتـي حـّددها 
 المركز الّتربوي إلعادة الّنظر بالمناهج والكتب بدًءا من الحلقة األولى من الّتعلیم األساسي.

 
 : قضایا أخرى

 :معجم المصطلحات -١
ـــا ك ـــة فـــي المـــرحلتین لّم ـــیم لمـــاّدة الّلغـــة العربّی ـــل الّتقی ـــواردة فـــي دلی ـــاهیم ال انـــت المصـــطلحات والمف

المتوّســـطة والثّانوّیـــة غیـــر واضـــحة وغیـــر موّحـــدة لجهـــة الّتعریـــف والوظیفـــة نظـــًرا إلـــى تعـــّدد اآلراء 
ك فــي حولهــا. ولّمــا كــان ال یوجــد معجــم متكامــل ودقیــق لهــذه المصــطلحات إلزالــة البلبلــة واالرتبــا

صفوف المعّلمـین والطّـّالب، والسـّیما أعضـاء الّلجنـة الّرسـمّیة المتحانـات الّلغـة العربّیـة. ولّمـا كـان 
ذلك یعوق تطویر تدریس الّلغة العربّیة وفًقا لمبادئ األلسنّیة الحدیثة ویعرقل جهود المركز الّتربوي 

الجهة المخّولة بتصحیح هذا الخلل  في تطبیق هذه المنهجّیة الحدیثة. وبما أّن المركز الّتربوي هو
نقترح تشكیل لجنة لوضع معجم مصطلحات بالّلغة العربّیة یكون مرجًعا لألسـاتذة والطّـّالب، علـى 
أن تتشـــّكل هـــذه الّلجنـــة مـــن اختصاصـــّیین فـــي علـــوم األلســـنّیة ووظائفهـــا فـــي الّلغـــة العربّیـــة، ومـــن 

الّرســـمّیة ومّمـــن شـــاركوا فـــي وضـــع دلیـــل األســـاتذة اّلـــذین یشـــاركون فـــي وضـــع أســـئلة االمتحانـــات 
 التّقییم.

 

 ١٤٨ 



  وخاّصة في مجاالت : تكثیف تدریب المعّلمین -٢
 اإللمام بالمفاهیم والمصطلحات ووضع المسابقات والّطرائق الّناشطة. -
تطـــویر كتـــاب الثّقافـــة األدبّیـــة العالمّیـــة ألّنـــه اســـتُنِفد، وٕابدالـــه بمجموعـــة نصـــوص لعـــّدة كتّـــاب  -

 عالمیین.
وبما أّن المركز الّتربوي هو الجهة المخّولـة بهـذا األمـر نقتـرح تشـكیل لجنـة مـن االختصاصـّیین  -

 لوضع هذه الّتوصیات موضع التّنفیذ.
 
 جدول الكفایات: -٣

تشكیل لجنة من ِقَبل المركز الّتربوي مهّمتهـا إعـادة تشـكیل جـدول الكفایـات مـن منظـور جدیـد بعـد 
ى وضعه، وٕاضافة كفایـات غیـر ملحوظـة فـي الجـداول الّراهنـة مثـل: مرور عشرة أعوام دراسّیة عل

 المذاهب األدبّیة، وظائف الكالم، االختصار.
 
أخیًرا نحن نرى أّن الّتوصیات الّصادرة عن ورش العمل بحاجة ماّسة إلى لجان متابعـة  

 لدراستها والعمل على تطبیقها بالّشكل الّصحیح.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٤٩ 



 
 ١٤/١/٢٠١٠الورشة:  الشهادة الثانویة -لفرنسیة المادة: اللغة ا

 المسؤول: د. مرسال ابي نادر.
 المقترحــات:

 توصیات بخصوص نص المسابقة -١
جعل النص بطول یسمح للطالب بتوسیع آفاق تفكیـره مـن جهـة، ویتـیح قیـاس مكتسـباته بشـكل  -

 سطًرا). ٤٠إلى  ٣٥أكثر دقة وعمًقا وشموًال من جهة أخرى (
 .Le type argumentatifبطرح نص یقوم على النمط الحججي  عدم االكتفاء -
یــالء أســئلة إاعتمــاد أســئلة اقــل تقنیــة وتفضــیل تلــك التــي تتــیح بنــاء معنــى الــنص مــع مراعــاة  -

 التحلیل والتأویل حقها.
 عدم تقیید التعبیر الكتابي بالنمط المعتمد في النص األساس. -

 'legraéuvre intœLتوصیات بخصوص األثر األدبي   -٢
 اعتماد أثر أدبي موحد في كافة المدارس في السنة الثالثة على أن یتم تغییره كل سنتین مثًال. -
اعتماد أثر أدبي في فرعي العلوم العامة وعلوم الحیاة ُأسوة بباقي الفروع على أن تلحظ سـاعة  -

 سبوعًیا لهذین الفرعین في ما لو تّم اعتماد هذه التوصیة.أتعلیم إضافیة 

 صوص الباریم والتصحیحتوصیات بخ -٣
ضـــبط معیـــار التصـــحیح بشـــكل نهـــائي ورســـمي بعـــد مناقشـــته مـــع األســـاتذة المشـــاركین بحیـــث  -

 یصبح غیر قابل للنقاش والتعدیل بعد بدء أعمال التصحیح.
إیجــاد صــیغة إللــزام جمیــع األســاتذة علــى المشــاركة فــي أعمــال التصــحیح مــرة علــى األقــل كــل  -

كـل أسـتاذ معـاییر وأصـول وطـرق التصـحیح فـي االمتحانـات ثالث سنوات مثًال، بحیث یختبـر 
الرسمیة مـن جهـة، بمـا یـنعكس إیجابـا حتًمـا علـى أدائـه فـي صـفه وعلـى نتـائج طالبـه (خاصـة 

عمــال التصــحیح أ٪ مــن األســاتذة الــذین أجــابوا علــى أســئلة االســتمارة ال یشــاركون فــي ٤٧وان 
یخــف الضــغط علــى األســاتذة المشـــاركین فــي االمتحانــات الرســمیة وهــذا رقــم مرتفــع نســبًیا)، و 

والذین هـم محـدودون مـن حیـث العـدد عموًمـا مـن جهـة أخـرى، وبمـا یضـع حـًدا للنظـرة السـائدة 
 لدى البعض من أن أعمال التصحیح هي فرصة لإلثراء.

 توصیات عامة -٤

 ١٥٠ 



ضرورة إخضاع أساتذة الثانویة العامة لتدریب مستمر ودوري، وتصور دورات خاصـة بأصـول  -
ح بالتنسیق مع اللجنة المسؤولة عن االمتحانات الرسمیة (في مادة اللغة الفرنسیة على التصحی

 األخص).

 الشهادة الثانویة العامة. -المادة: الكیمیاء
 ٦/٢/٢٠١٠تاریخ الورشة: 

 : جیزیل فضول.عن رئیس القسم
 

 المقترحـــات:
 توصیف المسابقة.) ١

 بالنسبة لفرعي العلوم العامة وعلوم الحیاة
 .زیادة وقت المسابقة في فرع علوم الحیاة من ساعتین الى ساعتین ونصف 
  ٤بدل من  ٥تعدیل التثقیل في شهادة علوم الحیاة لتصبح. 
  إعتماد خطNew Roman ,character 14 . 

 
 بالنسبة لفرعي اآلداب واالنسانیات واالجتماع واالقتصاد

 مع  الطبیعیات، الفیزیاء والكیمیاء إعتماد مادة" الثقافة العلمیة" مع مضمون یشمل مواد
 ساعتین تدریس اسبوعیًا.

 .إصدار كتاب ثقافة علمیة یشمل المواد: الطبیعیات، الفیزیاء والكیمیاء 
  إقامة دورات تدریبیة لألساتذة خاصة بالثقافة العلمیة قبل بدء العام الدراسي وخالله من

 أجل المتابعة.
 واد: الطبیعیات، الفیزیاء والكیمیاء.طرح مسابقة ثقافة علمیة واحدة تشمل م 
  ٤٠أن تكون العالمة من  أي ٢إعتماد التثقیل في مادة الثقافة العلمیة . 
 
 دراسة وتحلیل مسابقة إمتحان رسمي وٕارتباطها بالمناهج.) ٢

 بالنسبة لفرعي العلوم العامة وعلوم الحیاة
  وضوح الصورة الموجودة في إلحاق تقني ملّم بالتقنیات الحدیثة (عضو في لجنة) لتأمین

 المسابقة.

 ١٥١ 



  َّجنة الفاحصة عند سحب السؤال إجراء بعض التعدیالت لتغطیة أكبر إعطاء صالحیة لل
مساحة ممكنة من المنهج ولتالفي التكرار لبعض األسئلة لتفادي إغفال أجزاء من 

 المنهج.
  الكیمیاء ألن زیادة حصة أسبوعیَا في صفي علوم الحیاة والعلوم العامة لتدریس مادة

 الوقت المخصص حالیَا غیر كاف لتغطیة المنهج.
  .إرسال توضیحات حول الدرس األخیـر فـي صـف علـوم الحیـاة ریثمـا یـتم إعـادة صـیاغته

إقتراح: إعادة النظر بالكتب المدرسیة الصادرة عن المركز التربوي بهـدف تحـدیثها ضـمن 
 مشروع تطویر المناهج.

 ت والتقنیات الحدیثة والمباني المستوفیة الشروط على جمیع توزیع عادل ومتوازن للمختبرا
الثانویــات وفـــي جمیــع المنـــاطق، ضــمن خطـــة متكاملــة،وذلك بهـــدف زیــادة األســـئلة حـــول 

 العمل المخبري.
 
  المدارس یبّین بوضوح الدروس التي یشملها اإلمتحان الرسـمي وضـرورة  إلىإرسال تعمیم

 تقید اللجنة الفاحصة به.
 

 واالجتماع واالقتصاد واإلنسانیاترعي اآلداب بالنسبة لف
  إلحاق أستاذ ملّم باللغتین الفرنسیة واإلنكلیزیة باللجنة الفاحصة وٕاعتماد ترجمة موضوعیة

 تراعي خصوصیة كل لغة. 
 

 ) الباریم والتصحیح٣      
 التصحیح. تدریب المصححین قبل السماح لهم بممارسة 
  عند إختیار المصححین. الصف شرطاَ إعتماد خبرة ثالث سنوات في تعلیم 
  إعتماد المداورة في أعمال التدقیق إلعطاء الفرصة  للمصححین أصحاب الكفاءة

 بالمشاركة بأعمال التدقیق.
  مشاركة مندوبین من المركز التربوي بمناقشة أسس التصحیح والمشاركة في التدقیق

 سابقَا على المصححین.  ومراقبة عدم تغییر أسس التصحیح المتفق علیها والتي عممت
 
 
 
 
 

 ١٥٢ 



 
 
 

 
 

 
 )٧/١/٢٠١٠الشهادة المتوسطة: (في  –الریاضیات مادة 

 المسؤول: مفید السكاف.
 

 المقترحــــات: 

 الموضوع
التوصیات النهائیة الصادرة عن ورشة 
 عمل مادة الریاضیات الشهادة المتوسطة

 المقترحات

 توصیف المسابقة

الى اآللة الحاسبة: إصدار تعمیم  )١
رؤساء مراكز االمتحانات عن كیفیة 

التصرف حیال استعمال اآللة 
 الحاسبة.

إضافة الفقرة التالیة الى التعلیمات  )١
الصادرة عن دائرة االمتحانات الى رئیس 

 المراقبین العامین والمراقبین: –المركز 
یمنع ادخال اآللة الحاسبة ذات الشاشة  

ارة الكبیر واآللة الحاسبة التي تحمل عب
“Graphic calculator”. 

عدم االعتماد الكامل على بنك  )٢
األسئلة بهدف الحصول على مسابقة 
متوازنة (السماح بهامش مناورة معین 

 للجنة لتعدیل بعض األسئلة).

القرار عائد الى المدیر العام للتربیة  )٢
رئیس اللجان الفاحصة المكانیة تطبیق 

 او عدم تطبیقه في جمیع المواد.

یفضل أن تكون مسألة الهندسة أكثر  )٣
تنوعًا (أن ال تكون مأخوذة من درٍس 

 واحد).

الطلب من المدیر العام اإلیعاز الى  )٣
 لجنة المادة لألخذ بهذه التوصیة.

الطلب من المدیر العام للتربیة اإلیعاز  )٤ Q.C.Mإعطاء عنایة ألسئلة الـ  )٤
 .الى لجنة المادة لألخذ بهذه التوصیة

 المسابقة
اقتراح عدم تكرار سؤال یعالج نفس  )١

 .(system of eq)الموضوع مثًال: 
الطلب من المدیر العام اإلیعاز الى  )١

لجنة المادة باضافة عدد من الكلمات 
المفاتیح لألسئلة الموجودة في بنك 

 ١٥٣ 



 األسئلة تحاشیًا للتكرار.
اقتراح إعطاء جزء من الرسم الهندسي  )٢

 لمیذ استكماله.لیتولى الت
الطلب من المدیر العام اإلیعاز الى  )٢

 لجنة المادة لألخذ بهذه التوصیة.
 
 

 التصحیح والباریم

 Barèmeالمطلوب تفصیل أكثر للـ  )١
 وفق معاییر واضحة.

الطلب من المدیر العام اإلیعاز الى  )١
 لجنة المادة لألخذ بهذه التوصیة.

ل یوم من نشر الباریم على االنترنت قب )٢
 مناقشته.

الطلب من المدیر العام للتربیة اإلیعاز  )٢
الى دائرة االمتحانات لتنفیذ هذه 

 التوصیة.

 قضایا أخرى

تغذیة بنك األسئلة ألنه ال یوجد  )١
توصیف لبعض المواضیع الواردة فیه، 

على أن یناقش ذلك في الورشة 
 الخاصة ببنك األسئلة.

یًا بإشراف هذا ما یجري العمل علیه حال )١
 المدیر العام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥٤ 



 
 
 
 

 الشهادة المتوسطة. –المادة: التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة 

 ٢٣/١/٢٠١٠تاریخ الورشة: 

 المسؤول: میشال بدر.

 ات:ــــالمقترح

 في توصیف المسابقة: -
شة، إعادة النظر بالتوصیف في ضوء تمّني معظم مجموعات العمل المشاركة في الور 

وذلك من قبل لجنة متخصصة تضم أكادیمیین وأساتذة ممارسین ممن شاركوا في أعمال 
 التصحیح والتدقیق في االمتحانات الرسمیة؛ وتكون مهمتها:

 إعادة توزیع العالمات على المجاالت. •
زیادة العالمة المخصصة للمجال الثاني لتتالءم مع ما هو معتمد في االمتحانات  •

 الرسمیة.
المة المخصصة إلبداء الرأي، لما له من أهمیة في تطویر المعارف إلى رفع الع •

 مواقف وسلوكیات.
عالمة، لما لهذا  ٣٠عالمة إلى  ٢٠النظر في رفع التثقیل المعطى لمادة التربیة من  •

 اإلجراء من تأثیر في إقبال التالمذة على االهتمام بالمادة.

 في دراسة وتحلیل مسابقة االمتحان الرسمي: -
راء دورات ألساتذة المادة في قطاعي التعلیم الرسمي والخاص بهدف تدریبهم وتمكینهم إج

 من وضع أسئلة شاملة ومتنوعة تتالءم مع كفایات المادة وتحقق أهدافها المرسومة.

 في الباریم والتصحیح وقضایا أخرى: -
بحیث یشكل إعادة النظر في "دلیل التقییم/ نماذج أسئلة االمتحانات الرسمیة" وتیویمه  •

 مرجعًا في صیاغة األسئلة ونماذج عنها یمكن لألساتذة اعتمادها واإلفادة منها.
إصدار دلیل باألفعال اإلجرائیة ومفاعیل كل منها لتعمیم ثقافة موّحدة بین المعلمین  •

واألساتذة، على أن یتم تشكیل لجنة من المتخصصین والتربویین المعنیین لتنفیذ 
 المطلوب.

 ١٥٥ 



 
 

 التي وردت في التوصیات فنرى اآلتي: یتعلق بالنقاط األخرى أما في ما -

إن االقتراح بزیادة عدد حصص التدریس المخصصة للمادة من حصة واحدة إلى  •
حصتین أسبوعیًا متعذر حالیًا، نظرًا إلى عدد أسابیع التدریس الفعلیة والموانع 

في مضامین كتب مادة  االقتصادیة والمالیة واإلداریة والتنظیمیة. ولكن إعادة النظر
واختصار المعارف سیساعد في ترشیق  ةالتربیة الوطنیة وتكثیف األنشطة التطبیقی

 عملیة التدریس لتتالءم مع الحصة المخّصصة للمادة.
إعادة النظر في الدروس التي تم تعلیق العمل بها مؤقتًا، وستتم دعوة عدد من أساتذة  •

اإلجراءات المناسبة بما ینسجم مع التوصیات المادة للتشاور معهم في األمر واتخاذ 
 الصادرة عن ورشة العمل، ورفع توصیة إلى رئاسة المركز بالنتیجة.

 إعادة النظر في الموضوعات والمستندات الموجودة في كتاب التربیة. •
سیتقدم القسم باقتراح إلى رئیسة المركز للموافقة على تشكیل لجنة لكل مرحلة 

ف وضع دلیل مرجعي بمستندات ومواضیع تتصل بمحاور (متوسطة وثانویة) بهد
 المادة بحیث تشكل معینًا ومرجعًا إثرائیًا ألساتذة المادة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٥٦ 



 
 
 
 

 )٢٥/١/٢٠١٠الشهادة المتوسطة ( -المادة: اللغة العربیة
 المسؤول: عمر بو عرم.

 
 المقترحــات:

 : توصیف المسابقة: أّوالً 
لعربّیــة فــي دلیــل التّقیــیم الّصــادر عــن المركــز الّتربــوي للبحــوث ورد توصــیف مســابقة الّلغــة ا

 وسنوجز بعض ما جاء فیه: ٢٠٠٠واإلنماء في شهر تشرین األّول سنة 
 عالمة. ٦٠عالماتها:  –مّدة المسابقة ساعتان  •
تتــأّلف المســـابقة مـــن قســـمین إلـــزامّیین مرجعهمــا المـــنهج الّرســـمي وجـــدول الكفایـــات للســـنة  •

 سّیة .التّاسعة األسا
 

 تطبیق الّتوصیف في  االمتحانات الّرسمّیة:ثانًیا:  
فــي االمتحانــات الّرســمّیة حتّــى تاریخــه وتبــّین مــن خــالل عملّیــة تــّم تطبیــق هــذا الّتوصــیف 

 الّتطبیق ما فیه من حسنات وما یشوبه من سّیئات.
 ومن أجل وضع الّتوصیات الّصادرة عن ورش العمل موضع التّنفیذ، نقترح اآلتي:

تشــكیل لجنــة تضـــّم رئــیس قســـم الّلغــة العربّیــة وآدابهـــا ومقــّرر لجنـــة االمتحانــات الّرســـمّیة  -١
ونائبه إضافة إلى عضوین آخرین یتّم اختیارهمـا بالتّنسـیق بـین المركـز الّتربـوي والمدیرّیـة 

 العاّمة للّتربیة. ُتحّدد مهّمة الّلجنة باآلتي: 
لّتعابیر المستخدمة في المسابقات، ویوّضح إصدار معجم یوّحد المفاهیم ویحّدد معاني ا •

 بالتّالي المسارات اّلتي یجب أن یسلكها المرّشحون في أثناء اإلجابة:
دراسة الّتوصیات الّصادرة عن ورش العمل دراسة عملّیة وموضوعّیة والعمل على شرح  •

 كّل بند من بنود هذه الّتوصیات شرًحا معّمًقا ووافًیا.
 ئّي للمسابقة.صیاغة الّتوصیف الّنها •
 إعداد نموذج مسابقة امتحان رسمي مع أسس تصحیحها بحسب الّتوصیف الجدید. •
 من شروط أسئلة هذه المسابقة: •

 ١٥٧ 



 التّنّوع لیشمل مهارات التّفكیر المختلفة. -١
طرح األسئلة بحسب مهارات التّفكیر من الّتذّكر إلى التّقییم انطالًقا مـن تصـنیف  -٢

 (بلوم).
 كري والّلغوّي.مراعاة المستوّیین الف -٣
 الوضوح: وضوح المقصد بدّقة وتحدیده والبعد عن اإلبهام والّلبس والّتعقید. -٤
أن یكون للسؤال جواب ال یختلف فیه الممتحنون إّال في األسئلة الّشخصّیة. مـن  -٥

هنــــا نقتــــرح االســــتعانة بمعّلمــــین مــــن معّلمــــي الّلغــــة العربّیــــة فــــي الّصــــف التّاســــع 
سابقة الّرسمّیة؛ إذ ینضّمان إلى الّلجنـة بعـد االنتهـاء األساسّي في أثناء وضع الم

من مناقشتها، فُیطلب إلیهمـا اإلجابـة عـن األسـئلة كّلهـا، وفـي هـذا اإلجـراء یتبـّین 
 لّلجنة وضوح األسئلة أو غموضها، فتُثّبت أو ُتعّدل.

 
 في دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي::  ثالثًا

عمـل بهـذا الخصـوص واّلتـي تتضـّمن: (اعتمـاد الّطباعـة إّن الّتوصیة الّصادرة عن ورش ال
الملّونــة فــي االختبــارات الّرســمّیة الســّیما الّصــور، لمــا لــذلك مــن أثــر إیجــابي علــى المرّشــحین) یــتّم 
تنفیـــذها بواســـطة المـــدیر العـــام للّتربیـــة ورئـــیس دائـــرة االمتحانـــات والّلجنـــة المكّلفـــة صـــیاغة أســـئلة 

 االمتحانات الّرسمّیة.
 

 في الباریم والّتصحیح  ًعا:راب
تأهیـــل هیئــــة خاّصـــة بالّتصــــحیح والتّــــدقیق (تخضـــع لــــدورات وورش عمــــل مـــن بــــاب التّــــدریب  -١

 المتواصل).
اعتمــاد مبــدأ الّتصــحیح المســبق مــن ِقَبــل الّلجنــة لخمــس مســابقات مــن أصــل خمســین مــن كــّل  -٢

 مغّلف.
ح مسـابقاته، فإّمـا أن تثّبـت مقارنة عالمات المصّحح مع عالمات الّلجنة بعد أن یسّلم المصحّ  -٣

 وٕاّما أن ُیعاد الّتصحیح في حال االختالف.
 وضع أسس الّتصحیح عند وضع المسابقة. -٤
 ضرورة إجراء الّتصحیح بوتیرة واحدة عند كّل المصّححین. -٥
إعطــاء ُفســحة فــي اإلجابــات عــن أســئلة المســابقة ضــمن إطــار موضــوعي یخــدم فــي الّنهایــة  -٦

 مصلحة الممتحنین.
ي على أساتذة الّصّف التّاسع حضور جلسات أسس الّتصحیح وحّثهم على المشاركة فـي الّتمنّ  -٧

 الّتصحیح.

 ١٥٨ 



 ضرورة اختیار المصّححین من ذوي الكفاءة واألمانة المهنّیة الّدقیقة. -٨
 تحدید الحّد األقصى لعدد المسابقات لكّل مصّحح. -٩

ى یســتطیع المرّشــح أن نشـر أجوبــة المســابقات علــى االنترنــت فــور انتهـاء وقــت المســابقة حتّــ -١٠
 یقابل بین ما كتبه وبین األجوبة.

 إصدار دراسة تحلیلّیة تقویمّیة بعد كّل دورة تُبرز نقاط القّوة ونقاط الّضعف في الماّدة. -١١
ــــر الّنتــــائج الّصــــادرة وتفّصــــل أســــباب الّنجــــاح  -١٢ إصــــدار دراســــة إحصــــائّیة بعــــد كــــّل دورة تفّس

 والّرسوب في الماّدة.
 
لــى الّتوصــیة بإعــادة الّنظــر فــي الكتــاب المدرســّي الــوطنّي لتــأمین مالءمتــه أّمــا بالّنســبة إ 

مع الّتوصیف شكًال ومضـموًنا ومقاربـًة فهـذا برأیـي أمـر فیـه اسـتباق وتجـاوز للمراحـل اّلتـي حـّددها 
 المركز الّتربوي إلعادة الّنظر بالمناهج والكتب بدًءا من الحلقة األولى من الّتعلیم األساسي.

نحن نرى أّنه على الّرغم من أّن حصص القواعد كثیرة خالل العـام، إّال أّن نسـبة أخیًرا  
عالیة من المخَتَبرین یفشلون في عملّیة ضبط أواخر الكلمات وحّتى فـي اإلعـراب. وقـد یكـون مـرّد 
ذلك في رأینا إلى عدم امتالك المتعّلمین آلّیات وتقنّیات إلجراء عملّیة الّضبط، من دون أن ننسى 

ّن نسبة الّنجاح في سؤال اإلعراب مشابهة للّنسـبة الـواردة فـي أسـئلة الّتحلیـل، فـاإلعراب تحلیـل ال أ
 تذكُّر.

كما ُیالحظ أّن نسبة كبیرة من المتعّلمین ال یزالون یقـرأون الّصـورة قـراءة سـطحّیة، وفـي  
فقـراءة الّصـورة كفایـة  رأینا أّن ثّمة تقصـیًرا فـي تـدریب المتعّلمـین علـى قـراءة الّصـورة فـي المـدارس.

 مستقّلة لها أصولها وشروطها وآلّیاتها.
ـص لـه الوقـت الكـافي لتـدریب المتعّلمـین علـى إنشـاء   ویبدو أّن الّتعبیر الكتـابي ال یخصَّ

 نصوص متنّوعة؛ فالّتعبیر مهارة والمهارة ال تنمو إّال بالّتدریب والّتدرُّب،
 لذلك نقترح:

ـــة هادفـــة ب -١ ـــة العـــام إقامـــة دورات تدریبّی ـــان، فـــي بدای ـــاءة ألســـاتذة الّصـــّف التّاســـع فـــي كـــّل لبن ّن
الّدراسـي، هــدفها تمكیـنهم مــن قــراءة نـصِّ قــراءة فهــم واسـتیعاب، فــإّن مــن شـأن هــذا اإلجــراء أن 

 یمّكن المتعّلمین من قراءة الّنّص قراءة فهم واستیعاب وتجاوز القراءة الّسطحّیة.
 قراءة معّمقة انطالًقا من اآللّیة المحّددة لهذه القراءة.تدریب المتعّلمین على قراءة الّصورة  -٢
إصــدار كتــاب تعمیمــّي یتضــّمن الّطلــب إلــى المعّلمــین فــي المــدارس الّرســمّیة والخاّصــة،  -٣

 العمل على توسیع موضوعات في الّتعبیر الكتابّي تتناول:
 أربعة موضوعات في القّصة، أربعة موضوعات في الوصف، وثالثة موضوعات في كلٍّ 

 من الحوار والّسیرة والمقالة.

 ١٥٩ 



 الشهادة المتوسطة –مادة علوم الحیاة 
  ١/٢/٢٠١٠تاریخ الورشة: 
 : جیزیل فضول.عن رئیس القسم

 
 المقترحـــات:

 التأكید على ما هو معمول به في اإلمتحانات الرسمیة لجهة:
 توصیف المسابقة،  .١

 مسابقة المادة و إرتباطها بالمنهج .٢

 أسس التصحیح .٣

 خذ بعین اإلعتبار  التعدیالت أو اإلقتراحات التالیة لجهة:مع األ

 توصیف المسابقة

التأكید على تضمینها أربعـة تمـارین تغطـي محـاور مختلفـة مـن ا لمـنهج علـى أن  •

 یتضمن كل تمرین كفایتین على األقل)

عالمة) على التمارین األربعة بنسـب متقاربـة علـى  ٢٠توزیع  العالمة القصوى ( •

 همیة كل محور.ان یراعى أ

تجنــب إســتعمال التعابیراألجنبیــة المألوفــة " غیــر الصــعبة" لــدى كــل التالمیــذ علــى  •

 مختلف مستویاتهم.

تحدیــــد مــــا إذا كانــــت اإلجابــــة تســــتند إلــــى معلومــــات مكتســــبة أو مســــتخرجة مــــن  •

 المستندات.

 مسابقة المادة و إرتباطها بالمنهج.

مــــــن األســــــهل إلــــــى   وضــــــع األســــــئلة ضــــــمن التمــــــرین الواحــــــد بشــــــكل تصــــــاعدي •

 األصعب.

 وضع عنوان و مقدمة لكل تمرین •

 

 

 

 ١٦٠ 



 أسس التصحیح

عالمـات لألسـئلة التـي  ١٠إلـى  ٧توزیع العالمة على الكفایات ضمن حدود مـن  •

 ١٠إلــى  ٧، مــن   (Acquired Knowledge)تتعلــق بالمعلومــات  المكتســبة 

) وثالث Scientific Reasoningعالمات لألسئلة التي تتعلق بالتحلیل العلمي(

 )communicationعالمات أو أقل ألسئلة لغة التواصل العلمي (

سس التصحیح بشكل واضح على الموقع اإللكتروني لإلمتحانات الرسمیة أوضع  •

 یوما على األقل قبل موعد مناقشة أسس التصحیح.

 قضایا أخرى وردت في توصیات الورشة:
ضـــمنها صـــفحتین مســـودة مـــع إعتمـــاد كـــراس لإلجابـــة یحتـــوي علـــى عشـــر صـــفحات مـــن  -١

" فــــي مكــــان واضــــح فــــي أول  Graph" علــــى أن یــــذكر رقــــم صــــفحة " Graphصــــفحة "

 الكراس.

علـى ضـرورة  التأكیـدفیما یتعلق ببنك األسـئلة وٕارتبـاط األسـئلة بأهـداف المـنهج الرسـمي،   -٢

إنتبــاه اللجنـــة القیمــة علـــى البنــك  مالءمـــة األســئلة المـــزودة للبنــك  مـــع األهــداف  العامـــة 

للمـنهج الرســمي للصـف التاســع  و السـیما أن هنــاك كتـب علــوم لـدور خاصــة قـد تتخطــى 

 هذه األهداف إلى أهداف أعلى.  

علومــات ماإلســتفادة مــن التطــویر التكنولــوجي "مكننــة اإلمتحانــات الرســمیة" لجهــة تحلیــل ال -٣

 المتــوفرة عــن نتــائج مســابقة مــادة أو تمــرین ضــمن مــادة خاصــة إذا كــان هنــاك لغــط معــین

ضمن المـادة و معالجتهـا  أكادیمیةحوله و ذلك من أجل إستنباط أي مشاكل لوجستیة أو 

  .في نفس السنة

 (Assessment for feed back and therapy). 

 إجراء دورات تدریبیة لألساتذة لتوضیح األفعال الناشطة في مادة علوم الحیاة. -٤

دة خـالل عملیــة التصـحیح مـن جهــة إجـراء دورات تدریبیـة لألسـاتذة لتوضــیح اآللیـة المعتمـ -٥

 ثانیة.

إیجــاد آلیــة (مــثال إســتخدام موقــع المركــز التربــوي للبحــوث و اإلنمــاء)  تهــدف إلــى إطــالع  -٦

المؤسسات التربویة على أي تعدیل یحصل من ناحیة طریقة اإلجابة على سـؤال أو طـرح 

 . حفكرة جدیدة و إیضاح لغط معین حول سؤال  بعد اإلنتهاء من عملیة التصحی

 ١٦١ 



 الشهادة المتوسطة -المادة: اللغة االنكلیزیة
 ٤/٢/٢٠١٠تاریخ الورشة: الخمیس في 

 المسؤول: سامیة ابو حمد.
 المقترحات العملیة:
 توصیف المسابقة:

اقتراح تألیف دلیلین واحد منهما ألعضاء لجان االمتحانات یكون عنوانه "دلیلك إلى صیاغة أسئلة  −
المركز التربوي باالشتراك مع رئیس لجنة االمتحانات ومقرر اللجنة ورئیس االمتحانات الرسمیة" یصدر عن 

القسم في المركز ومن تندبه المدیریة العامة. اما غایته فهو النظر بكل ما ورد من اقتراحات وتحفظات من 
یؤخذ ورش العمل ودراستها وٕاعادة كتابة التوصیف في حال اقتضى األمر. اما البنود الواردة في التوصیف ف

كل بند من التوصیف ویعطى شرحًا وافیًا ونماذج عما هو مطلوب للتعبیر الكتابي. اما ما یجب ان یتضمنه 
 هذا الدلیل فهو ما یلي:

 توحید المصطلحات الواردة في األسئلة والتوصیف. −
 نماذج عن أسئلة متدرجة الصعوبة −

 نماذج ألنواع نصوص وأنماطها (شعر وقصص محاحجة). −
 مفردات تنویع أسئلة  −

 نموذج مسابقة وباریمها مفصًال.  −

 یتم وضع التوصیف المعدل موضع التنفیذ في أسئلة المسابقات. 
اما الدلیل الثاني فهو توجیهات للمصححین مرفق بنماذج من نتاج التالمذة وتنوع العالقة المعطاة من قبل 

 المصحح لعالقة جید جدًا حتى وسط ودون الوسط وراسب.
 عمل لیوم واحد لشرح مضامین الدلیلین. كما نقترح ورشة

 
 إعادة تنظیم الباریم. الباریم والتصحیح:

 .٢٠ولیس على  ٤٠توزیع العالمات على  −
تشكیل لجان من الحاضرین في الباریم للنظر في المسابقة والباریم المقترح من لجنة االمتحانات قبل البدء  −

 بالتصحیح.
 والتفاصیل أكثر من كان علیه سابقًا.تصحیح مفصل للمسابقة یدخل في األجزاء  −
 وضع الباریم على االنترنت فقط بعد إجراء التعدیالت ومناقشته مع األساتذة. −

 وجود مندوب من المدیریة العامة یدیر طلب المناقشة حفاظًا على حق احترام آراء الحاضرین.   −
 تحدید الّحد األقصى الیومي لعدد المسابقات لكل مصحح . −

 لكل مصحح. CVسنوات وطلب  ٣تیار المصححین الكفوئین ممن یدرسون المادة منذ أكثر من التشدد في اخ −
 تكلیف مدقق لكل غرفة تصحیح. −

 وضع ملف بأسماء المصححین والمدققین الكفوئین. −

 ١٦٢ 



 
 )١١/٢/٢٠١٠الشهادة المتوسطة (الورشة :  –المادة: اللغة الفرنسیة 

 .هاال فیاضالمسؤول: 
 

 المقترحـــات:
 ات خاصة:توصی -أ

 في توصیف المسابقة: -١
 :تكلیف لجنة تقوم بـ 

 تحدید شبكة تضم عناصر الكفایات المطلوبة في نهایة كل سنة من سنوات المرحلة الثالثة، .أ 
 تحدید لألنماط ولألنواع المطلوبة في نهایة كل سنة من سنوات المرحلة الثالثة، .ب 
 figures de style et procédés stylistiquesتحدید الصور البیانیة ووسائل البـدیع اللفظـي  .ج 

 المطلوبة في كل سنة من السنوات الثالث مع مراعاة تدرجها،
التــي یجــب ان تكــون  glossaire de terminologieإنتــاج فهــرس للمفــردات والمصــطلحات  .د 

 الرؤیة موحدة حول معناها وتداولها لدى جمیع المعلمین والمتعلمین،
  موضــوعات فــي التاســع أساســي علــى أن  ٦إلــى  ٨تقلــیص عــدد الموضــوعات المطروحــة مــن

موضـــوعات عولجــت فــي التاســـع أساســي وموضـــوع مــن الســـنة  ٦تتكــون المســابقة ســـنوًیا مــن 
 السابعة وآخر من الثامنة، وعلى أن یحدد كل من هذه الموضوعات الثمانیة مرة كل سنتین.

 اء بهــامش مقبــول مــن عــدم اإللــزام بعــدد معــین مــن األســطر فــي تمــرین التعبیــر الكتــابي واإلكتفــ
األسـطر (مــثال بــین ... و ... ســطًرا) وذلــك تبًعــا للـنمط المطــروح فــي المســابقة وحســبما ترتئیــه 

 اللجنة.
  زیادة مدة المسابقة نصف ساعة لتغطیة أسئلة األثر األدبيL'œuvre intégrale. 

 في دراسة وتحلیل مسابقة امتحان رسمي -٢
 واختیـــار مـــا یتنـــاغم مـــع اهتمامـــات التالمـــذة  تمنـــي اســـتقاء النصـــوص مـــن كتـــب أدب الناشـــئة

 وواقعهم المعاش، مع مراعاة محاكاة الثقافة المتولدة لدى التلمیذ ولیس فقط الثقافة التلقائیة،
  االبتعاد عن األسئلة التقنیة التي وٕان جاءت اإلجابات علیهـا صـحیحة ال تعنـي بالضـرورة أنهـا

 تنم عن فهم مبنى النص،
 تحاشـي أسـئلة التقعیـد Le métalangage  والتركیـز علـى تلـك التـي تسـوق التلمیـذ باتجـاه بنـاء

) بحیـث یصـبح تمـرین التعبیـر الكتـابي نتیجـة طبیعیـة لعملیـة le messageالمعنـى والمغـزى (
 النص؛ assimilation)"هضم وتمّثل" (

 ١٦٣ 



  إدراج ســؤال واحــد مــن نــوع الخیــارات المتعــددة أو مــن نمــوذج صــح/خطأ علــى أن تكــون الغایــة
منه إیصال التلمیذ في حال اإلجابة الصحیحة إلى فهم معنى النص العام أو تطوره أو تعاقـب 

 أفكاره وتصاعدها وتماسكها،
  إدراج سؤال یتناول القواعـد النصـیةLa grammaire textuelle  علـى أن تكـون اإلجابـة علیـه

 عنصًرا مساعًدا في اكتشاف نمط النص.
  ر حـــول التحلیـــل و/أو التأویـــل وســـؤال آخـــر یتنـــاول تخصـــیص ســـؤال واحـــد علـــى األقـــل یتمحـــو

 جمالیة النص أو األسلوب،
 .ضرورة تناسب نمط النص الوارد في المسابقة مع النمط المطلوب في اإلنتاج الخطي 
  تحاشي طرح النمط المعلوماتي والتفسـیريLe type info-explicatif  إال إذا كـان ممكًنـا تقـدیم

 من استقاء المعلومات المطلوبة في االمتحان،مستندات مرفقة للمرشح تمكنه 
  ضـرورة تحدیـد الـنمط المطلـوب فـي نهایـة تعلیمــة التعبیـر الكتـابي علـى أن تصـاغ هـذه األخیــرة

 بشكل متدرج وواضح ال یضیع المرشح.
 ـــ وشــرح هــذه األخیــرة بمــا  lexiqueتحاشــي النصــوص التــي تتطلــب شــرح مفــردات كثیــرة فــي ال

 ا.یوضحها وال یزیدها تعقیدً 
  وجـــوب تحدیـــد مؤلـــف كامـــل كـــل ســـنتینŒuvre intégrale  یقـــرأه الطالـــب فـــي أثنـــاء الســـنة

الدراســــیة التاســــعة مــــن التعلــــیم األساســــي وُیســــأل عنــــه فــــي االمتحــــان بحیــــث تشــــكل العالمــــة 
٪ مـن العالمـة اإلجمالیـة وعلـى أال تتجـاوز عالمـة أسـئلة ١٥المخصصة للمؤلف الكامل نسبة 

 ا المؤلف ثلث العالمة المخصصة له.الحفظ المطروحة حول هذ

 في الباریم والتصحیح -٣
  توزیع المصححین على لجان مصغرة ورفع نتیجة التداول إلى لجنة واحدة تعید تصحیح وطبع

معیــار التصــحیح بعــد مناقشــته واألخــذ بمــا هــو مقبــول مــن مــداوالت لجــان التصــحیح المصــغرة 
 وتنشره على الموقع المختص على االنترنت.

 صححین في الحصول على نسخة نهائیة "نظیفة" لمعیار التصحیح غیـر قابلـة للتعـدیل حق الم
 كي تعطى الفرصة عینها لكل المرشحین.

  إلـــزام كـــل معلـــم فـــي التاســـع أساســـي بالمشـــاركة مـــرة واحـــدة علـــى األقـــل كـــل ثـــالث ســـنوات فـــي
ربیـــة، برســـم التصــحیح فـــي االمتحانــات الرســـمیة، علـــى أن یقــوم المركـــز بالتنســـیق مــع وزارة الت

-٢٠١٠ن العـام ـروزنامة تحـدد كـل سـنة األسـاتذة الملـزمین بالمشـاركة فـي التصـحیح إبتـداًء مـ
٢٠١١. 

 

 ١٦٤ 



 توصیات عامة -ب 
تكلیــف مــدربي مشــروع التــدریب المســتمر فــي اللغــة الفرنســیة الحلقــة الثالثــة بتصــوُّر دورات "إلزامیــة" 

 لتدریب األساتذة على:
فــي  إنتاجــهمــع توصــیف المســابقة وفهــرس المصــطلحات المنــوي صــوغ التعلیمــات بمــا یتناســب  -ا

 المركز.
تخصـص الـدورات  أنعلـى  La grammaire textuelleتعلیم القواعـد ضـمن السـیاق النصـي  -٢

ألسـاتذة الصـف التاسـع أساسـي ودورات  ٢٠١١-٢٠١٠المرصودة لهذه الغایة فـي السـنة التدریبیـة 
الثامن أساسـي لتعلـیم  أساتذةیعد  أنبع منفصلْین أي ألساتذة الصفین الثامن والسا ٢٠١٢-٢٠١١

فــي دورات غیــر تلــك المنظــورة فــي العــام نفســه لمعلمــي  ٢٠١٢-٢٠١١القواعــد النصــیة فــي العــام 
 السابع أساسي.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦٥ 



 )١٥/٢/٢٠١٠الشهادة المتوسطة ( -فیزیاء :مادةال
 : جیزیل فضول.عن رئیس القسم

 
 المقترحـــات:

 صیف المسابقة.تو ) ١
  إصدار كتیب یحتوي توصیف المسابقة بالشكل النهائي مع نموذج لمسابقة تشـمل مـا

اتفق علیه (كمادة ،باریم ، وموصفات المصحح والمدقق) بین مقرري اللجان والمركز 
التربـوي واإلرشــاد والتوجیـه خــالل شـهر نیســان ، یـوزع علــى المؤسسـات التربویــة عبــر 

 ركز التربوي.البرید اإللكنروني للم
 

 المسابقة وٕارتباطها بالمناهج.) ٢
  : مرحلة متوسطة المدى 

تحضیر ورش عمل في دور المعلمین والمعلمـات فـي المحافظـات خـالل العطلـة الصـیفیة 
یـــتم خاللهـــا تـــدریب األســـاتذة علـــى مواضـــیع مرتبطـــة بـــالطرائق األفضـــل لتوضـــیح بعـــض 

 المفاهیم الصعبة في الفیزیاء.
 دى : بعیدة الم مرحلة 

تنظـــیم لقـــاءات تربویـــة دوریـــة تضـــم منســـقي مـــادة الفیزیـــاء فـــي مؤسســـات تربویـــة خاصـــة 
ورسمیة هدفها دراسة الكفایات في مادة الفیزیـاء مـع تحدیـد محتـوى المحـاور المتعلقـة بكـل 

 كفایة بهدف التدرج العامودي لمحتوى المنهج واإلنفتاح األفقي على المواد األخرى.
 

 لتصحیح) الباریم وا٣      
  الباریم، ومواصفات المصحح والمدقق. إلىتوزیع كتیب یتضمن نموذج مسابقة، إضافة 
  تحضیر ورش عمل في دور المعلمین والمعلمـات فـي المحافظـات خـالل العطلـة الصـیفیة

یتم خاللها تدریب األساتذة بهدف توضیح األفعال اإلجرائیة المتعلقة بالمادة وكیفیة وضع 
 وط المتفق علیها مع التدریب على وضع الباریم وأسس التصحیح.مسابقة تستوفي الشر 

 
 الشهادة المتوسطة -المادة: جغرافیا

 ١٨/٢/٢٠١٠تاریخ الورشة:
 المسؤول: سهام الخوري.

 ١٦٦ 



 
 بالنسبة لتوصیف المسابقة: -١
 استخدام عبارة مجال بدل " مجموعة" الواردة في التوصیف الرسمي. •
الثانیة (المجال الثاني) بحیث تصبح: قراءة عامة، زیادة عبارة استخراج على المجموعة  •

 استخراج، ربط واستنتاج.
تفصیل العالمتین المخصصتین للشكل وتجزءتهما (الكتابة الصحیحة للمصطلحات  •

 والمفاهیم واألسماء، ترتیب المسابقة وٕامكانیة قراءتها).
 

 بالنسبة للمادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج. -٢
 وضوحًا بعد طباعة المسابقة. أكثرت لتكون الترسیمات الداللیة تأمین المستلزما •
 تحدید عدد االجابات المنتظرة من المتعلم. •
 بالنسبة للتصحیح والباریم الخاص بالمادة. -٣
 تعمیم الباریم بشكل واسع على المدارس الخاصة والرسمیة. •
 وجوب تعدیل تثقیل عالمة األسئلة التحلیلیة بصورة عامة. •
حول استخدام األفعال اإلجرائیة بالتنسیق ما بین المركز التربوي للبحوث إصدار دلیل  •

 واإلنماء واإلرشاد والتوجیه، ال سیما مقرري لجان االمتحانات الرسمیة.
 

 بالنسبة لقضایا أخرى -٤
إعادة النظر بتقلیص الدروس وتحدید المطلوب منها في بدایة كل عام دراسي بالتنسیق  •

 لبحوث واإلنماء ومدیریة اإلرشاد والتوجیه.ما بین المركز التربوي ل
 إصدار دلیل لتحدید المصطلحات والمفاهیم. •

 
 
 
 
 

 وحدة المناهج -مكتب البحوث التربویة
 المسؤول: د. منى دیاب
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دراسة التقاریر النهائیة لورش العمل الموسعة التي جرت حول االمتحانات الرسمیة (مضمون، 
 .ساندة عملیة التطویرآلیات ونتائج) واقتراح ما یلزم لم

 
 استندت هذه الورش على نتائج االستمارات التي وزعت على المدرسین وفیها ما یلي:

 
في  األساتذةالرسمیین، وعدد  األساتذة: لم تلحظ االستمارة وال حتى نتائج االستمارة عدد أوال

بأننا نستطیع  استمارة.، وهذا یعني ١٢٠٠عدد االستمارات هو  أنالتعلیم الخاص.، مع العلم 
تفنید المشاركین والتحّكم في إنتقاء العّینة موضوع البحث ، لتمثل كل الشرائح التعلیمّیة.. وال احد 

توزیعها حسبما یتناسب  أووالمدارس الذین وزعت علیهم االستمارة،  األساتذةیعرف آلیة اختیار 
انكلیزي الذین وجهت  أو اللغات فرنسي أساتذةفنحن ال نعرف عدد  االمتحاناتموضوع  المواد
 المواد العلمیة ... الخ أساتذةاالستمارة، وال نعرف عدد  إلیهم

 
 أكثر إذحاضري الجلسات ال یشكلون نموذجا یحتذى به في النتائج  األساتذة إنالحضور:  :ثانیا

 أووالتوجیه  اإلرشادمنتدبین من التعلیم الرسمي ویعملون في  أساتذةمن النصف متمثل في 
التربویة فهم شریحة من داخل النظام  باإلدارةملحقین بالمركز التربوي او  أوتیش التربوي التف

التربوي القیم على الورش وغیر فعالة في العملیة التعلیمیة برمتها والوقوف على رأیهم ال یشكل 
 حصیلة ایجابیة في عملیة التطویر.

تجاوزا.  وٕاماحیاء  وٕاماقمعا  إما ذةاألساتطرحها بعض  آراءغیب عن نتائج المجموعات  :ثالثا
واختصار المسابقة، الذي تجبر اللجان على انجازه بآخر لحظات  باألسئلةمثال فیما یتعلق 

وعدم فهم التلمیذ للسؤال،  السائلة"مسخ" المسابقة وغموض  إلىالتحضیر لالمتحانات، مما یؤدي 
 ، ولم یدون. من مرة خالل إجتماع المجموعات وفي قاعة العرض أكثرذكر 
 بناء االستمارة التي بني علیها البحث والورش: :رابعا

 : هل اطلعت على توصیف مسابقة االمتحانات الرسمیة الخاصة بمادتك؟األولالسؤال 
مفید سكاف یقول: بأن  األستاذالورش وفي كل ورشة كان  إقامةعند عرض النتائج وطول مدة 

ال یعرفون ما هو  األساتذةویضیف بأن معظم  % نعم ١٠٠هذا السؤال هي:   النتائج على
 التوصیف....ّ!!.

 أشخاصبواسطة  إماجهة كانت، هو أن نرسلها  أي إلى:  من شروط توزیع استمارة أقولوهنا 
قدر  اإلجابةنرفق بها شرحا وافیا لتحصین  وٕامامتفهمین لموضوع البحث قادرین على شرحه، 

 .اإلمكان
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 الغیر محصن سلفا.وبالتالي ال اإلجابةمرتبط بنوع  ١دف للسؤال رقم المرا ٢وبالتالي السؤال رقم 
 نستطیع بناء أسس معالجة لواقع اإلمتحانات بناء على نتائج غیر موثوقة.

 
 :٧السؤال رقم

 ایجابا) في تطبیق مناهج مادتك؟ أماالمتحانات الرسمیة (سلبا  أسئلة أثرتهل 
 تأثیر؟بنعم، كیف ظهر هذا ال اإلجابةفي حال كانت 

 واغفل هذا السؤال من قال: ال
 ماذا؟ إلىسؤال غامض وغیر محدد وعادة التأثیر االیجابي یغیر 

 الهدف. بإطارلم یحددا  إذایجابا هما مقیاسین مبهمین  أوالن كلمتي سلبا 
 تخطى الهدف منه والعكس صحیح. إذاوقد یكون التأثیر االیجابي سلبي 

 وهذا واضح في تقاریر الورش مثال:
 .٩/١/٢٠١٠ –الثانویة العامة  –اللغة االنكلیزیة -

االمتحانات الرسمیة كان لها تأثیرا في تطبیق منهج المادة في  أسئلة% یعتبرون ان  ٦٠
التأثیر ایجابي (ایجابي  أن% یعتبرون  ٢٥التأثیر سلبي، ونسبة  أن% یعتبرون  ٢٢مدارسهم. 

 المناهج على ماذا وكیف؟)على ماذا؟ على البقاء على طریقة التدریس على 
له تأثیر ایجابي فان  األسئلةتكرار نمط  أن% یعتبرون  ٥نسبة  أن% ال جواب ففي حین  ١٣و

 له تأثیر سلبي. األسئلة% یعتبرون ان تكرار نمط  ٥نسبة 
  :راجع ایضا -
 ١٧/١/٢٠١٠تقریر مادة الریاضیات المتوسطة  
 ١٦/١/٢٠١٠تقریر مادة الجغرافیا الثانویة العامة  -
 ...... الى آخره. ١٩/١٢/٢٠٠٩تقریر علوم الحیاة الثانویة العامة  -

 إلیهانتیجة نسعى جاهدین  إلىویوصلنا  اإلجابةحبذا لو ارفق هذا السؤال بتوضیح یحض على 
 بانجازنا لهذه الورش.

-١بوضع احتماالت  األسبابمنتهیة بنعـم او كال دون حث المجیـب على ذكر  األسئلة= كل 
٣-٢. 

استمارة. لم یتطرأ البحث وال في  ١٢٠٠ إلىعن االستمارات  اإلجابةنتائج  إلىوبعد االستماع 
 من االستمارة والذي فیه مالحظات واقتراحات واالحتماالت هي ما یلي: ٤الرقم  إلىأي مادة 
وتعبئتها لم یجیبوا على هذه الفقرة وهذا نقص في منشأة البحث وبناء االستمارة  األساتذةاما ان 

 وبالتالي النتائج المتأتیة عنها.
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لو وضع من قبل اللجنة المهتمة بموضوع  األجدروٕاما انها لم تؤخذ بعین االعتبار وكان 
"االمتحانات الرسمیة مضمون وآلیات" بعض مفاتیح في فقرتي المالحظات واالقتراحات مع 

 الحرة. لإلجاباتسطرین فارغین  إضافة
% اإلجابة:  ٣١نسبة جاء  وأعلى  ٣علنة لنا في الورش في السؤال رقم النتائج الم أغفلتكما 

كال ولم  أجابوا% الذین  ٦٩نعم ، أغفلت ذكر األسباب ونتائجها ونوعها كما أغفل التحلیل ذكر 
 تقّنن اإلجابات واألسباب 

المضمون أي إلى كل ماّدة من مواد  إلى أتطرقهذا فیما یخص توصیف المسابقة ولم 
 الن هذا بحث آخر.حده انات على اإلمتح

 
 بالنسبة للورش:

الناحیة العلمیة والسبب هو بناء  إلىآلي یفتقر  ١٢٠٠جاء عرض نتائج االستمارات وعددها 
االستمارة نفسها.ودمج نتائج إمتحانات المدارس الرسمّیة، مع نتائج المدارس الخاّصة المّجانّیة 

لمدارس الرائدة الخاصة، والمرعّیة مباشرة من الدول األم التي تخّرج أمیین ، مع نتائج إمتحانات ا
 ( أمیركا أو أوروبا)!!!

في المركز التربوي، وتناول نتائج  اإلحصاءدائرة  إحصاءاتبینما العرض المستند على 
الواقع العلمي ومن خالل  إلىیستند  ألنه،جاء جدیا وعلمیا  ٢٠٠٩-٢٠٠٤االمتحانات منذ سنة 

بنیت على قاعدة مدروسة، ولكان في  یمكن تقسیم نتائج اإلستمارة فیما لوهذه النتائج، كان 
 اإلمكان إستخراج مؤشرات عملّیة في تحسین شروط اإلمتحانات الرسمّیة.

هو متوافر لدینا: من عرض  وللوصول إلى مقاربة لتقییم ورش اإلمتحانات الرسمّیة من خالل ما
ظات، وتقاریر زّودتني بها الرئاسة الكریمة، شاركت بحضوره ودّونت من خالله بعض المالح

 أربعة إلىعنها،. أرى أنه من الممكن تقسیم مؤشرات نتائج االمتحانات  ةالتالزمیواإلحصاءات 
في الشهادة الثانویة وفي الشهادة المتوسطة. على أن تؤخذ المواد المتجانسة كمصّنف  أنواع

 ات، والتي علیها تبنى الحلول.في نتائجه اإلحصائّیة غلى المسبب زموّحد، یرتك
على حدة، واالجتماعیات على  اإلنسانیةمثال": أن تؤخذ كل المواد العلمیة على حدة، والمواد 

 حدة،  واللغات على حدة.
 
 
 

 في الشهادة الثانویة:
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بان نتائج  ٢٠٠٤ما قبل  اإلحصاءاتحسب  اإلشارةتتشابه في النتائج مع  األجنبیةاللغات 
سنة  اإلنسانیاتوصل معدل النجاح في اللغة االنكلیزیة في فرع  إذ أفضلات كان امتحانات اللغ

كان معدل النجاح في اللغة  ٢٠٠٠% وهي نسبة مخیفة بینما سنة ١٤.٥٤ إلى ٢٠٠٩
المركز التربوي) ولم یذكر التقریر الناشئ عن االستمارة أي  إحصاءات% ( ٥٦االنكلیزیة ككل 

اللغة االنكلیزیة الذین  أساتذةاللغة.، كما لم تلحظ االستمارة عدد  طرائق تدریس هذه إلىالتفاته 
ال تتوافق وال تنسجم مع  أعالهاالستمارة. مع العلم ان نتائج االمتحانات المذكورة  إلیهموجهت 
 عن االستمارة الخاّصة باإلمتحانات الرسمّیة فقد جاء: اإلجابةنتائج 

 فی% مطلعین على التوص ١٠٠ان نسبة 
 ان التوصیف غیر كاف % ٧٣
 % یتقیدون بالتوصیف ٩١

 االمتحانات أسئلة% یطلعون على  ١٠٠
 ال غموض فیها األسئلة% ان  ٧٢
 ضمن المنهج األسئلة% ان  ٩١

ویبقى السؤال المهم لماذا تدّنت النتائج ، وتدّنى عدد التالمیذ في الشهادة المتوسطة والشهادة 
: إدارة اإلحصاء ١،٢سكاني في لبنان (المؤشر السكاني هو : الثانوّیة على السواء، رغم النمو ال
ممن هم في سن التتلمذ لم یذهب إلى المدرسة أو  ١/٥یقارب  المركزي) وهذا مؤشر إلى أن ما

 تسّرب منها.
 

ایجابا)  أماالمتحانات (سلبا  أسئلةوفیه هو مدى تأثیر  األولىمن المجموعة  ٧ونعود للسؤال رقم 
 مادتك؟؟؟في تطبیق مناهج 

 نعم كیف ظهر هذا التأثیر؟ اإلجابةوالسؤال الردیف: في حال كانت 
 والسؤالین  ال یحتاجان  اّال ؟؟؟ إلى مزید من التساؤل

 كأن یسأل المعّلم:
 یبدأ الضعف اللغوي في اللغات األجنبّیة؟ أینمثل: من 

اق البناء اللغوي عند كیف یمكن سّد الثغرات في تعّلم اللغات األجنبّیة؟ أو كیف یمكن إستلح
 التالمیذ  طالما أن الشهادة الثانوّیة هي تكملة لمرحلة التعلیم األساس؟

 وهذا ینطبق على اللغات الثالث العربّیة والفرنسّیة واإلنكلیزّیة
  

نسبة النجاح في االمتحانات  أنفي نتائج االمتحانات هل تعتبر  :١/٣اما بالنسبة للسؤال رقم 
 یا عن مستوى تالمیذ صفك؟الرسمیة تعبر فعل
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 التي عرضت في الجلسات كما یلي: اإلحصاءاتحسب  اإلجاباتفقد جاء متوسط 
 نعم تعبر % ریاضیات = ٥١في الثانوي 
% ال تعبر عن مستوى  ٧٣% تعبر عن مستوى التالمیذ في اللغة االنكلیزیة ٥٠في العلوم 

نسبة النجاح في اللغة االنكلیزیة  أنذكرت  ٢٠٠٩في سنة  اإلحصاءاتالتالمیذ مع العلم ان 
 تبعا" لفروع الشهادة الثانوّیة هي كما یلي:

 اإلنسانیات االجتماع واالقتصاد العلوم العامة علوم الحیاة
١٤.٥٤  % ٤٢.٠٣ % ٦٢.٧ % ٥٥.٧ % 
اللغة االنكلیزیة في المدارس  وأساتذةشملت القطاع الخاص والقطاع العام.  اإلحصاءاتالن 

 قفوا بوضوح على نسب النجاح في مدارسهم.الرسمیة لم ی
تمثل  اإلنسانیاتنسبة النجاح في  أنلوجدنا  ٢٠٠٩المركز التربوي  إحصاءات إلىعدنا  وٕاذا
هم من المدارس  اإلنسانیات% من الممتحنین في فرع  ٨٢ أن إذما تمثل المدرسة الرسمیة  أكثر

 أو IC Collegeن المدارس الرائدة % م ٦% من المدارس الخاصة الغیر رائدة،  ١٢الرسمیة. 
Lycée . 
تأثیر عدم  إلىالمدرسیة في نتائج االمتحانات وال  اإلدارةدور  إلى: لم تتطرق االستمارة وأخیرا

 مشاركتهم في هذه النتائج. أو األهلمشاركة 
حلول اما  إیجادنحن بصدد  إذكما جاء عرض الرسوم البیانیة استعراضیا وغیر مجد 

الكمبیوتر تستخرج ما شاء من الرسوم  وأجهزة اإلحصاءهي  متوفرة في دائرة ف اإلحصاءات
 البیانیة.والمهم في األمر إستخدامها إلستخراج مؤشرات كالتي ذكرت.

من  ٧المؤثرة في تطویر االمتحانات هو الرقم  اإلجاباتتبنى علیه  أنالسؤال الهام والذي یجب 
 سلیمة وبناءة مجدیة.والذي لم یطرح بطریقة  األولىالمجموعة 

لقد طرحت المجموعات في كل الورش تقریبا مسالة العام الدراسي وعدد الساعات الغیر كاف 
المناهج والسبب اننا اعتمدنا عدد من الكفایات معادل لعدد كفایات المناهج في الدول  إلنهاء

وحتى آخر حزیران بینما  أیلول أولالمتقدمة ولم نلحظ بان العام الدراسي في تلك البلدان یمتد من 
 .أشهریوما تدریسیا فعلیا فقط أي ستة  ١٥٠العام الدراسي في لبنان یقتصر على 

 التالیة: األسبابوهذا البند غیب عن توصیات المجموعات: 
طمعا بالعطلة الصیفیة  إطالتهاالتدریس ولیس  أیامتقلیص عدد  األساتذةمن المفضل لدى  -

 الطویلة.
على  أجبرهم اإلدارةمن المشاركین والذین یمثلون  األساتذةذي واجه الضغط ال أنكما  -

 التغاضي عن هذا المطلب.
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فهي متدهورة بشكل مثیر للشفقة والتساؤل ، اذ وصل متوسط  ٢٠٠٩اللغة الفرنسیة سنة  أما
% لغة فرنسي وفي الشهادة المتوسطة  ٢٠.١٩للشهادة الثانویة  األربعةالنجاح في الفروع 

 % . ٣١.٤٠هي: ١٩٨٢بینما في اللغة االنكلیزیة والناشطة حدیثا" بعد سنة  % ٢٣.٣٠
نسب النجاح في اللغة الفرنسیة سنة  أن إلىالمتوفرة في المركز التربوي  اإلحصاءاتبینما تشیر 

 أصلتلمیذ من  ٣٦٧٦٣حاز علیها  ٩/٢٠المعدل الوسطى للعالمة هو  إن ٢٠٠٢/٢٠٠٣
% أي تدهورت اللغة الفرنسیة بمعدل  ٦٥.٩اللغة الفرنسیة فیكون معدل النجاح في  ٥٥٧٧٣

 المركز التربوي). إحصاءاتالنصف (راجع 
تلمیذ أي  ١٩٠١٠% حاز علیها  ٩.٩هو  ٢٠٠٣اللغة االنكلیزیة فان المعدل العام سنة  أما

 ٢.٦٨% أي تدهور بمعـدل  ٣٤.٠٨هو  ٢٠٠٣% فیكون معدل النجاح سنة  ٣١.٠٣بمعـدل 
. % 

 لتركیز على اللغات في هذا التقریر؟لماذا ا 
رأي مجموعات ورش االمتحانات الذي بدا منه واضحا اعتراضهم على مسار تعلم اللغات وتأثیره 

 على باقي المواد.
في نتائج امتحانات الشهادة الثانویة والمتوسطة على حد سواء متالزم مع  اإلحصائيالترابط  إن

 ع نتائج امتحانات العلوم والریاضیات، في تقاریر الورش ).التالیة: (راج لألسبابنتائج اللغات 
في النظام التعلیمي في لبنان أي مادة تعلیمیة  األجنبیةالموقع الرسمي والدور الفعلي للغة  إن

"تحدید مناهج التعلیم  ١٩٩٧ أیار ٨تاریخ  ١٠٢٢٧ولغة تعلیم وطرائق تعلم ذكرت في المرسوم 
 األقلواحدة على  أجنبیة" وقد نص هذا القانون على اتقان لغة اوأهدافهالعام ما قبل الجامعي 

 أجنبیتینواالغتناء بها مما یجعل امتالك لغتین  اواغنائهتفعیال لالنفتاح على الثقافات العالمیة 
لتكوین مواطن قادر على ممارسة دوره الحضاري في  األساسیةوثانیة احد المرتكزات  أولى

 المجتمع العالمي.
 
 ال هو: هل تقیس االمتحانات الرسمیة مستوى التحصیل التعلمي؟؟والسؤ  -
 هل یستطیع من اجتاز االمتحانات الرسمیة المتابعة في فرع منسجم مع تسمیة شهادة الثانویة؟ -
هل یستطیع التلمیذ الذي لم یتقن أسس اللغة األجنبّیة في مرحلة التعلیم األساس المتابعة في  -

 المرحلة الثانوّیة؟؟
 
اللغة في تعلم المواد العلمیة والریاضیات.  ألهمیةالتركیز على اللغتین الفرنسیة واالنكلیزیة هو  نإ

المستوى اللغوي الضعیف للممتحنین مما یشكل عامال غیر  إلى األسئلةقد ال یلتفت واضعوا  إذ
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ة تقتضي كفایة التواصل المطلوبة في امتحانات المواد العلمی أنمساعد لفهمهم المطلوب. كما 
یرتفع وینخفض حسب المخزون اللغوي المستخدم  األجنبیةامتالكا متفاوت المستوى للغة التعبیر 

 في المادة العلمیة مما یؤثر مباشرة على نتائج الممتحنین في المواد العلمیة.
 

ؤخذ ی أنیجب  األجنبیةوالمواد العلمیة الن الدور الموكل للغة  األجنبیةبین اللغة  أساسيالترابط 
كلفة تعلم وتعلیم الن المواد العلمیة تدرس بها (وهذا رأي  وأهدافهافي االعتبار في بیئة المناهج 

 % من لجان الورش). ٨٠من  أكثر
هل االمتحانات الرسمیة التي تمت معالجتها تعكس صورة جدیرة باالعتبار عن الواقع  -

 النظام التربوي ؟ وأداءالتربوي 
تخذ منحى عالجیا فان صدقیة االمتحانات الرسمیة تهتز وال لم ت إذإّن هذه المعالجة  -

تعود تعبر عن مستوى المواد التي تدرس بها ، ناهیك عن اشتداد القلق من النتائج 
المنبثقة عن التعامل مع اللغة والتي تنعكس على المواد العلمّیة والریاضیات، ولجهة 

انحراف عن الدقة والحیادیة  أوضمان عدم وجود ما یمكن تسمیته "بعوامل التحیز" 
 المطلوبین في التصحیح..

ومن المالحظات النافرة التي سّجلت في هذه الورش ولم تذكر في أي من التقاریر هي:  -
 مواد اإلجتماعیات ، والتي تشّكل مساعدا" وحامال" هاما" لمعدالت النجاح . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ي المشاریع والتخطیط في مكتب البحوث التربویةوحدتَ 
 

 المسؤولة في وحدة المشاریع: حنان منعم.
 المسؤولة في وحدة التخطیط: شارلوت حنا.

 :الئحة  بالدراسات المقترحة من 
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إســــتثمار قاعـــدة المعطیــــات التربویـــة الســــنویة :  ٢٠١٠و  ٢٠٠١المؤشـــرات التربویــــة بـــین  -۱
التربـوي الكمـي ،المتوفرة في المركز التربـوي، إلسـتخراج المؤشـرات التربویـة التـي ترسـم التطـور 

 والنوعي للنظام التعلیمي في لبنان والتي توحي بالمنحى المستقبلي لها.

وصـــف مالمـــح ومیـــزات الهیئـــة االســـتخدام الفعـــال للمـــوارد البشـــریة فـــي القطـــاع الرســـمي :  -۲
التعلیمیة في القطاع الرسمي، وتعداد نوع وحجم مهامهم مـن جهـة ، والحصـص المتوجبـة لكـل 

 أخرى . صف ولكل مادة من جهة
تحدیــد مســتویات التحصــیل التعلمــي للتالمــذة فــي نهایــة المرحلــة : قیــاس التحصــیل التعلمــي  -۳

والمرحلــــة الثانیــــة مــــن التعلــــیم األساســـي ،وٕارتباطهــــا بــــالمتغیرات التربویــــة واإلجتماعیــــة  األولـــى
 المحیطة ،وذلك بإستخدام األدوات المقننة في المركز التربوي.

إختبارات للغتین الفرنسیة واإلنكلیزیـة  بناء وتمریر : األجنبیةاللغة تمكن معلم مواد العلوم من  -٤
علــى عینــة مــن المعلمــین فــي القطــاع الرســمي بهــدف قیــاس مســتویات كفــاءة معلمــي مختلــف 

 المواد العلمیة  للغات األجنبیة وٕاقتراح الدورات التأهیلیة المناسبة لهم .
: تشـخیص أوضـاع  طة فـي القطـاع الرسـميدراسة مقارنة لجودة التعلیم في المرحلة المتوس -٥

منهـا  ٢٠مدرسـة رسـمیة (  ٤٠فـي   processus)الموارد البشـریة والمادیـة وعملیـة التعلـیم (
أخــرى حصــل علــى أدنــى  ٢٠حصـل تالمــذتها علــى أعلــى عالمــات فــي اإلمتحانـات الرســمیة و

 یم.لعالمات في اإلمتحانات الرسمیة) إلستخالص العناصر الفاعلة في جودة التع
: دراســـة تحلیلیـــة لمســـابقات  تشـــخیص واقـــع االمتحانـــات لمـــواد العلـــوم للشـــهادة المتوســـطة -٦

  ...التالمیذ في اإلمتحان الرسمي للمواد العلمیة ، تكرار األخطاء،مستوى األسئلة ومضمونها
 المختبرات في المدارس: تواجدها، تجهیزاتها، إستعمالها ومدى فعالیتها. -۷

زیارة كافة المـدارس الرسـمیة وٕاتخـاذ صـور لعـدة ي للمدارس الرسمیة : تصویر فوتوغرافي رقم -٨
نواحي منها تبین المنشآت من جمیع جوانبها والتجهیزات في قاعاتها. ووضعها على عنوان المركز 

 التربوي اإللكتروني.

 رـــة التقریـــخاتم
 

  العمل لورش االستكمالیة اإلجراءاتفي. 
 

مـــن جهـــة وبـــین الهیئـــة  واإلنمـــاءقعـــة بـــین المركـــز التربـــوي للبحـــوث االتفاقیـــة المو  إلـــىاســـتنادًا 
الوطنیــة للمدرســة الرســمیة مــن جهــٍة ثانیــة، تــّم إرســال نســخًا عــن التقــاریر النهائیــة لكــل ورشــة 
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الهیئــة الوطنیــة للمدرســة الرســمیة بحیــث أن  إلــىأو مباشــرًة  emailعمــل تــّم تنفیــذها بواســطة 
 ازها مباشرًة.جمیع التقاریر قد أرسلت بعد إنج

 كمــا تـــمَّ: 
 :ثالث دفعاتعلى نسخًا عن التقاریر المدیر العام للتربیة  إیداع )١

و   ١٦/١٢/٢٠٠٩ن ـذت بیـــــــــي نفـــــــــرًا للــــــــورش التـــــــــتقریــــــــ ١٥ت ـوتضمنــــــــ ىـاألولــــــــ ○
٣٠/١/٢٠١٠. 

 .٢٠/٢/٢٠١٠و  ١/٢/٢٠١٠تقاریر للورش التي نفذت بین  ٨وتضمنت  الثانیة ○
ن األخیــــــرین للورشــــــتین األخیــــــرتین اللتــــــین أجریتــــــا بــــــین وتضــــــمنت التقریــــــری الثالثــــــة ○

 .٢٠/٢/٢٠١٠و  ١٨/٢/٢٠١٠
 واإلنمــاء ثفــي المركــز التربــوي للبحــو بكــل مــادة إیــداع رئــیس القســم األكــادیمي المخــتص  )٢

العملیــة الالزمــة لتنفیــذ  اإلجــراءاتلدراســة أكادیمیــة التقریــر النهــائي عــن كــل ورشــة عمــل 
ي تضـمنتها الجلسـة الختامیـة لكـل ورشـة علـى حـده وتقـدیم التوصیات الجوهریة الجدیة التـ
  خطة عمالنیة للتنفیذ تتناول:

  ٢٦/٦/٢٠٠١تاریخ  ٢٠٠١/م/٧٣٥توصیف المسابقة المقرر رسمیًا في القرار رقم 
 وتعدیالته.

 .مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج 
  .التصحیح والباریم الخاص بالمادة 
 ي توصیات الورش.قضایا أخرى وردت ف   

الوحـدات رؤسـاء إیداع نسخًا عن المقدمة واإلشكالیة والتوصیات النهائیة لكل ورشة عمل  )٣
 المختصة في مكتب البحوث التربویة:

 وحدة التخطیط التربوي. -أ 
 وحدة المشاریع.  -ب 
 وحدة المناهج. -ج 

ســاء الفصــل الرابــع مــن هــذا التقریــر كــدلیل لالقتراحــات المقدمــة مــن رؤ  تخصــیص وقــد تــمَّ 
 األقسام األكادیمیة ومن الوحدات المختصة في مكتب البحوث التربویة.

تقریــرًا عــن المــواد األكادیمیــة وذلــك بموجــب الكتــاب رقــم  ٢٣إیــداع المفــتش العــام التربــوي  )٤
 .٢٥/٢/٢٠١٠/م تاریخ ٧٦٢

عمـــــل علـــــى الصـــــفحة الوضـــــع المؤشـــــرات واإلشـــــكالیات والتوصـــــیات المتعلقـــــة بــــــ  ورش  )٥
  ).www.crdp.org(ركز االلكترونیة للم

 

 ١٧٦ 



تتوجــه بالشــكر والتقــدیر إلــى معــالي وزیــر إن رئاســة المركــز التربــوي للبحــوث واإلنمــاء إذ 
ـــورش ـــى دعمـــه المباشـــر إلنجـــاح هـــذه ال ـــه عل ـــدكتور حســـن منیمن ـــیم العـــالي ال ـــوِّه التربیـــة والتعل ، تَُن

برئیسـتها السـیدة  سـمیة ممثلـةً الهیئـة الوطنیـة للمدرسـة الر  مـع ینقـائمَ  اكانـ لـذینبالشراكة والتعـاون ال
 .الفاضلة بهیة الحریري

 
كمـــا تُـــَثمِّن للمدیریـــة العامـــة للتربیـــة، المتمثلـــة بمـــدیرها العـــام األســـتاذ فـــادي یـــرق تعاونهـــا  

 المثمر وَدورها اإلیجابي في تنفیذ برنامج الورش وفق المخطط الموضوع لذلك.
بناء والمجدي وبمشاركة المفتشـین فـي أعمـال كما تُقدِّر للمفتشیة العامة التربویة تعاونها ال

 الورش.
وتتوجـــه أیضـــًا بالشـــكر إلـــى مدیریـــة اإلرشـــاد والتوجیـــه ومنـــدوبیها الذیــــن ســـاهموا فــــي هـــذه 

 الورش. 
كمـا تتوجــه بالتحیــة للمؤسســات التربویــة الخاصــة التـي شــاركت فــي ورش العمــل جنبــًا إلــى 

 جنب مع المؤسسات المعنیة في القطاع العام.
مـن بـین جهـودهم بكـل جدیـة ودقـة بـذلوا قوا و الذین أعدوا أو تابعوا أو نسَّـوه بجهود كل وتن

العاملین في المركز أو في المدیریـة العامـة للتربیـة إن علـى مسـتوى اللجنـة المكلفـة اإلعـداد لـورش 
العمل ومتابعة تنفیذها وٕان على مستوى مقرري مواد االمتحانات الرسـمیة أو علـى مسـتوى رؤسـاء 

الـذین سـاهموا  كـلدون أن ننسـى الفریـق اللوجسـتي و األكادیمیة المعنیـین بـالمواد التعلیمیـة  مألقساا
 الرائد. الوطنيفي إنجاح هذا العمل 

       
 رئیسة المركز التربوي للبحوث واإلنماء

 
 الدكتورة لیلى ملیحه       
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