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 ).٧/١/٢٠١٠الخميس في ( الشهادة المتوسطة –رياضيات : المادة 
 
 ".عرض ":ةــاإلشكالي ♦

للشهادة األستاذ طالل نادر بصفته مقرراً لهذه المادة في االمتحانات الرسمية : مقدم العرض

  :المتوسطة حيث تم عرض اإلشكالية من قبله من خالل العناوين التالية أدناه وفق ما يلي
 

 .حول توصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية  -أ 
 أن المطلوب في مسابقة الرياضيات للشهادة المتوسطة هو أكثر ٢٠٠١/م/٧٣٥تبين من القرار 

هل التشديد هو لصالح "ا ما يطرح تساؤالً بمعنى تشدداً منه في مسابقة الثانوية العامة، وهذ

  ".الشهادة المتوسطة أم ال؟

من محاور المنهاج لهذه % ٧٠في توصيف مادة العلوم للمتوسط في القرار نفسه كان يغطى 

المادة وهذا ما تبين في األسئلة المطروحة وتوزيع عالمات محددة عليها، إال أنه قد تم تعديل هذا 

 حيث أصبح توصيف مسابقة مادة العلوم يتضمن ٢٠٠٧/م/٢٠٣٦القرار رقم التوصيف بموجب 

 عالمات للتمرين ٨ و ٥تغطية أكثرية المحاور ويوزع عالمات بنسب متفاوتة ومتراوحة بين 

و " الوضوح المعطل"هل نفاضل بين حالتَي : الواحد، وهذا ما أدى إلى طرح السؤال التالي

 آخر؟ وهذا مؤكد من خالل المقارنة السالفة بين توصيف أم نفتش عن مسارٍ" الغموض البناء"

مادة الرياضيات في المتوسط والثانوي وتوصيف مادة العلوم كما ورد في القرار أعاله حيث 

     ".التوصيف غير عادل في بعض المواد: "تبين أن
   

 .مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج  -ب 
  .ل نادر بصفته مقرراً لهذه المادة في االمتحانات الرسميةاألستاذ طال:     مقدم العرض

 :   خالصة العرض

اعتبر أن مسابقة مادة الرياضيات هي بالتأكيد وليدة المناهج وهي جسر تواصل وحوار 

  :ثم طرح عدة أسئلة. بين عملية التعليم والمناهج

 هل تعطي الكفايات وأهداف المادة صورة كاملة عن منهج الرياضيات؟ .١
 هل يراعي تدريس الرياضيات أهداف المادة وكفاياتها؟ .٢
 هل أن كتب التدريس تفي منهاج الرياضيات حقه؟ .٣
بين منهاج الرياضيات " تباين"في حال وجود " أين يجب أن تكون مسابقة الرياضيات؟" .٤

 . بكفاياته وأهدافه من جهة وبين محتوى الكتب المدرسية والتدريس من جهة ثانية
  



 ٣

 .اريمالتصحيح والب -ج 
 

  . األستاذ طالل نادر:     مقدم العرض

 :    خالصة العرض

تطرق إلى أن الظروف اللوجستية الصعبة الواقعية ال تساعد على إجراء مناقشة وافية للباريم    

وتوزيع العالمات مع اإلشارة إلى أن مشاركة عدد كبير من المصححين الجدد وعدم استيعاب 

  .من العوامل المعيقةهذا العدد في مكانٍ محدد هو 

  :مما يطرح األسئلة التالية

 ما هي المقاييس والمعايير الواجب اعتمادها لدى اختيار المصححين؟ -١
 ما هي الوسيلة الفضلى الستيعاب المصححين الجدد؟ -٢
  ما هي الوسيلة الفضلى لتحسين أداء المصححين؟ -٣

  

  :خالصة عامة عن القضايا المطروحة

  

  :القة باإلشكاليةتم طرح أربع قضايا لها ع  

  

وضع المنهج وفق مقاربة األهداف في حين أن نظام التقويم قد ُوِضع وفق مقاربة الكفايات،  -١

حيث تولت لجنة المادة في االمتحانات الرسمية معالجة اإلرباك الحاصل حيث استطاعت هذه 

  .ي هذا المجاللكن استحداث بنك األسئلة حد من مهمة اللجنة ف. اللجنة إلى حد ما حل المشكلة

 وفي المادة الثالثة منه حيث ١٠٢٢٧قضية المدة المحددة لتطوير المناهج في المرسوم رقم  -٢

 سنوات على األقل ليصار إلى تعديلها وهذا لم يتحقق ٤ورد ضرورة إعادة النظر بها كل 

 .بالشكل الطبيعي
م األساسي واعتماد قضية إنهاء مهمة دور المعلمين والمعلمات لجهة إعداد المدرسين للتعلي -٣

 .التعاقد الكيفي والمباريات المحصورة المتكررة لتعيين المعلمين
 .قضية الضعف في اللغة األجنبية لدى التالمذة مما ينعكس سلباً على مجال كفاية التواصل -٤
  

  

  

  

  



 ٤

  :اتـــــتوصيال ♦
  : تم التوافق على إعالن التوصيات التالية

  توصيف المسابقة
ر تعميم إلى رؤساء مراكز االمتحانات عن كيفية التصرف حيال إصدا: اآللة الحاسبة −

 .استعمال اآللة الحاسبة
ئلة بهدف الحصول علـى مسابقة متوازنة ـدم االعتماد الكامل علـى بنك األسـع −

 ).السماح بهامش مناورة معين للجنة لتعديل بعض األسئلة(
 .خوذة من درسٍ واحدأن ال تكون مأ(يفضل أن تكون مسالة الهندسة أكثر تنوعاً  −
     Q.C.M الـ ةإعطاء عناية ألسئل  −

  

  المسابقة
 ).system of eq: (اقتراح عدم تكرار سؤال يعالج نفس الموضوع مثالً  −
 .اقتراح إعطاء جزء من الرسم الهندسي ليتولى التلميذ استكماله −

 
  التصحيح والباريم

 . وفق معايير واضحةBarèmeالمطلوب تفصيل أكثر للـ  −
  . لباريم على االنترنت قبل يوم من مناقشتهنشر ا −

  

  قضايا أخرى 
تغذية بنك األسئلة ألنه ال يوجد توصيف لبعض المواضيع الواردة فيه، على أن يناقش ذلك  −

  .في الورشة الخاصة ببنك األسئلة

  

  

  

  

  

  

  
 



 ٥

  الشهادة المتوسطة –التربية الوطنية والتنشئة المدنية : المادة 
  .)٢٣/١/٢٠١٠السبت في (

 
 ".عرض ":ةــاإلشكالي ♦

 .توصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية  - أ
  . بصفتها مقرر مادة التربية في اللجنة الفاحصة في االمتحانات الرسميةوفاء القاضي السيدة :مقدم العرض

طرحت السيدة وفاء القاضي مجموعة من التساؤالت حول التوصيف من ناحية إذا ما كان              : خالصة العرض 

ضحاً، ومدى تطابقه مع غايات المنهج واألهداف العامة للمادة ومـدى انـسجامه مـع جـدول                 كامالً ووا 

 الواردة في دليل    ةالكفايات وهل أن الكفايات الواردة في دليل التقييم مدروسة وكافية وهل أن نماذج األسئل             

  .التقييم تتوافق مع أسس التقييم المعتمدة ومعاييره

دة المتوسطة وطُرِح تساؤل حول إذا ما كان توزيع العالمـات مناسـباً؟             ثم تم عرض تثقيل مسابقة الشها     

   كافية؟ ٢٠/٢٠وهل العالمة القصوى للتثقيل 

  

  . إجمالي وارتباطها بالمناهجمسابقة المادة بشكٍل  - ب

انطلقت السيدة وفاء القاضي من غايات المنهج التي ترتكز على بناء شخـصية الطالـب                :خالصة العرض 

تطلب مجموعة من المعارف والمهارات والقيم والمواقف والمشاركة لطرح تساؤل حـول            المواطن والتي ت  

 المطروحة على تقييم قدرة المتعلم وعلى ممارسة حقوقه والقيام بمـا يعـزز الوحـدة                ةمدى قدرة األسئل  

ه اليومي؟  الوطنية؟ ومدى تقييم المسابقة لممارسة الطالب للقيم اإلنسانية واألخالقية، واالجتماعية في سلوك           

 على استكشاف مدى    ةومدى قدرة التلميذ في االطالع على القضايا الكبرى والتحديات؟ ومدى قدرة األسئل           

كما طرحـت   . كما تم التساؤل حول وجوب اعتماد تقييم خاص بمادة التربية         ! تبني التلميذ للقيم والمواقف   

ات والحفظ فقط وهـل ارتفـاع عالمـات    تساؤالً حول مدى تحويل هذه المادة إلى مادة تعتمد على النظري       

مسابقات الشهادة دليل على تحقيق األهداف؟ وكيف يمكن التأكد من مدى تحقيق األهداف إذا اقتصر التقييم                

على عنصر واحد أال وهو ما اكتسبه الطالب من معارف؟ وكان تساؤل حول تـأثير أسـئلة االمتحانـات                   

  ة تحرك المعلم ومن قيامه بنشاطات؟الرسمية في تطبيق المناهج؟ وهل حدت من حري

  

  . التصحيح والباريم-ج

طرحت السيدة القاضي مجموعة تساؤالت تمحورت حول مدى الخبرة والكفـاءة التـي              :خالصة العرض 

 من تصحيح مادة    ةيملكها المصححون ومدى قدرة المدققين وأهليتهم للعمل، ومدى تأثير تنقل بعض األساتذ           

  .عينه ومدى تأثير عمليتَي التصحيح والتدقيق على دقة التقييم وإعالن النتائجإلى مادة أخرى في الوقت 



 ٦

  

  .باإلشكاليةقضايا أخرى متصلة  -د

  :كما تطرقت السيدة القاضي إلى

  .إشكالية بعض الدروس الملغاة ومدى أهميتها −

 .مدى غنى بعض الموضوعات الموجودة في الكتاب المدرسي −
 اتذة اختصاصيين في المدارس الرسمية والخاصة؟تدريس المادة وهل يتم من قبل أس −

  هل يتم اعتماد الطرق الناشطة في تدريس المادة؟    

 .مدى جدية تحضير المسابقات وتطابقها مع معايير التقييم والتوصيف في كل المدارس −
 هل حصة واحدة أسبوعياً تكفي لنجاح وتدريس المادة؟ −
 بي على االهتمام بالمادة؟ تأثير سل٢٠/٢٠هل للعالمة القصوى للتثقيل  −
  صفوف يتيح لألستاذ العمل بشكٍل سليم؟١٠هل تدريس ما ال يقل عن  −
 هل هناك إهمال لمادة التربية من جانب اإلدارات واألساتذة والتالمذة واألهل؟ −
 .مدى انعكاس أسلوب التعاطي مع المادة على تحقيق أهدافها ووسائل تقييمها −

  

o لى والثانيةخالصة عامة عن الجلستين األو.  

  . إن نسب النجاح التي ذكرت كانت مرتفعة −

المطالبة من قبل السيدة وفاء القاضي وبعض المشاركين بتخصيص وقت إضافي فـي             : الجلسة الثانية  −

هذه الجلسة للمناقشة إال أن الدكتورة مارسال ابي نادر بصفتها أحد المشرفين على أعمال الورشة قد                

  . ي إطار مجموعات العمل وفي االجتماعات العامة التي تليهاأوضحت أن المناقشة سوف تتم ف
  
  

 :التوصيــــــات 
  .توصيف المسابقة) ١

 .إعادة النظر في التوصيف -١
   . والترتيبللغةن يإعادة توزيع العالمات على المجاالت وتحديد عالمة أو عالمت -٢

ثقيـل المعتمـد حاليـاً فـي        يجب تعديله باعتماد الت   في المجال الثاني،    تثقيل العالمات غير مناسب      -٣

  .االمتحانات الرسمية

  .)إبداء الرأي(توضع على ن من عشرين يوتحديد عالمتفي المجال الثالث توسيع المقدمة 

  . ٧ إلى ٦اقتراح زيادة تثقيل عالمة المجال األول من  -٤

  . وتوزيع العالمات بالتساوي وفق المجاالت٣٠ إلى ٢٠اقتراح رفع عالمة التثقيل من  -٥



 ٧

 .كتابة النص بعشرة أسطرتحديد  -٦
 .احتساب عالمة األنشطة الالصفية في المدرسة كجزء من عالمة مسابقة الشهادة -٧
  .  حسم عالمة لتجاوز عدد األسطر المطلوب أو لعدم الترابط والتسلسل بين األفكار في النص -٨

  

  .دراسة وتحليل مسابقة امتحان رسمي) ٢

  .في المجال األولالتي تعتمد على الحفظ  األسئلة االبتعاد عن -١

  ).تمييز - ربط- تصنيف-استعمال(تنويع األسئلة في المجال األول لتشمل  -٢

  .تحديد عدد األفكار المطلوبة في استخراج المعلومات من المستند -٣

  . المجموعة األخيرة فياقتراح توسيع المقدمة -٤

  .تثقيل عالمة إبداء الرأيرفع  -٥

  ).الربط والتسلسل(االلتزام بتماسك النص  -٦

  .  التدوير تعريف واستعماله في جملة:مثالً. رة استعمال المصطلح في جملةضرو -٧

  

  .الباريم والتصحيح) ٣

  .)إبداء الرأي(رفع التثقيل فيما خص سؤال  -١

  .٣٠ إلى ٢٠رفع العالمة من  -٢

  .الباريمجلسات وضع أسس إلزامية حضور  -٣

  . صياغة األسئلة أصولتوزيع دليل يتضمن -٤

 .ة وللغتها المقروءةتخصيص عالمة لترتيب المسابق -٥
  

  .قضايا أخرى) ٤

  .وجوب تدريس المادة من جانب أساتذة اختصاصيين في كل مراحل التعليم -١

  .زيادة حصص التدريس للمادة -٢

  )…مستندات، إحصائيات حديثة، أنشطة تنسجم مع الواقع (تحديث دليل التقييم لمواكبة التطور الحاصل  -٣

  .دةتفعيل التدريب المستمر لمدرسي هذه الما -٤

  .ا رسمياًـالدروس التي تم تعليقهببعض  إعادة النظر إلىالدعوة  -٥

  . الخاصة والرسمية واألهل والطالباإلداراتعدم االهتمام بالمادة من قبل معالجة  -٦

إعادة النظر في الموضوعات والمستندات الموجودة في الكتاب بما يتالءم مع التغييرات التي تحصل               -٧

 .في المجتمع والوطن
 .صاب أستاذ التربية كي يستطيع القيام بنشاطاتتخصيص ن -٨



 ٨

 )٢٥/١/٢٠١٠االثنين في ( الشهادة المتوسطة –اللغة العربية : المادة 
 

 ".عرض ":ةـاإلشكالي ♦
 .توصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية  - أ

         ي اللجنة الفاحصة ـ فاللغة العربيةادة ـمل اًمقرر األستاذ أنيس عبد الحق بصفته :مقدم العرض

  .في االمتحانات الرسمية              

  :عرض األستاذ عبد الحق لتوصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية وذلك لجهة: خالصة العرض

 لجهة توزيع وإماإضافةً أو ما حذفاً إتعديل إلى  توضيح أو إلىإن كان هناك غموض يحتاج  −

  ).أ وب(العالمات بين قسمي األسئلة 

 حول مضمون الكتاب المدرسي والنـصوص الـواردة فيـه ومـدى مالءمتهـا               كما طرح تساؤالً  

  .للتوصيف الرسمي المعتمد

  

  .مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج  - ب

 النموذج المرفق بـالملف المـوزع       طرح األستاذ عبد الحق عدة أسئلة فيما خص       : خالصة العرض 

عـن هـذه األسـئلة       اإلجابـة  وترك   اطها بالمناهج والمتعلق بشكل المسابقة وارتب   على المشاركين   

  .للمشاركين الموزعين على أربع مجموعات

  

  . التصحيح والباريم-ج

  :طرح األستاذ عبد الحق التساؤالت اآلتية: خالصة العرض

  الة؟فعفي وضع أسس التصحيح والباريم  اآللية المتبعة له −

فقط % ٢٠من القطاع الخاص و %  ٨٠  إلىن في عملية التصحيحيالمشاركلماذا تصل نسبة  −

  .من المدارس الرسمية

  .تحتاج إلى تدريبمعظم المشاركين في عملية التصحيح يتمتعون بكفاءة والقلة منهم كما أشار إلى أن 
  

 :التوصيـــــــات  
  .توصيف المسابقة) ١

  .اإلبقاء على التوصيف المعتمد ألنه واضح وال غموض فيه −

المبني على أساس السطر الشعري موازياً لخمسة عشر )  الحديثالشعر(أن يكون النص الشعري  −

  .بيتاً من القصيدة الكالسيكية



 ٩

يراعى في طرح األسئلة وتوزيعها على المستويات الفكرية المتنوعة، وتثقيلها بحسب المستويات  −

 :على النحو اآلتي
 .في الفهم والتحليل: القسم األول •

  باً عالمات تقري١٠     : الفهم واالستيعاب-

   عالمة تقريباً ١٨       :  التحليل-

   عالمات تقريبا١٠ً    : التعبير الذاتي واإلبداع-

     ٦٠ عالمة من ٣٨: عالمة هذا القسم

 .يبكتاالفي التعبير : القسم الثاني •
  . عالمة٢٠عالمة هذا القسم  -

  . عالمتان للترتيب والخط الواضح للمسابقة كلها-

  

  .رسميدراسة وتحليل مسابقة امتحان  )٢
اعتماد الطباعة الملونة في االختبارات الرسمية ال سيما في الصور لما لذلك من أثر إيجابي على  −

 .المرشحين
  

  .الباريم والتصحيح )٣
حوافز مشجعة إعطاء التصحيح والباريم مع وضع أسس إلزامية حضور أساتذة الصف التاسع لعملية  −

  ...).وات ودرجات البدل المادي، وعال(كة في عملية التصحيح للمشار

 .تحديد الحد األقصى لعدد المسابقات لكل مصحح −
 :اقتراح الشروط اآلتية لالشتراك في التصحيح −

  . تدريس المصحح السنة التاسعة األساسية لثالث سنوات متتالية على األقل-١

  . االشتراك في دورات تدريبية للتصحيح-٢

  . تدريس السنة التاسعة أن يكون المصحح أستاذاً ثانوياً من دون شروط-٣

  

  .قضايا أخرى) ٤
  .التوصيف شكالً ومضموناً ومقاربةًمع  مالءمته لتأمينإعادة النظر في الكتاب المدرسي  −

  .م خاص باألفعال اإلجرائيةجإعداد مع −

 .تخصيص حيز أكبر للنصوص الشعرية −
  



 ١٠

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

 ".رضع: "ةـاإلشكالي ♦
 .حول توصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية - أ
  .بصفته مقرراً لهذه المادة في االمتحانات الرسمية األستاذ ميشال زيتونليان :مقدم العرض   

   :خالصة العرض
توصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية متطابق مع األهداف العامة للمرحلة التعليمية ولألهداف  

  . اء الواردة في المنهجية الجديدةالخاصة لمادة الكيمي

 الرسمي للشهادة المتوسطة تتوافق و ترتبط مع أهداف االمتحانمسابقة مادة الكيمياء التي تعطى في  

  .  عن المركز التربوي للبحوث واإلنماءةالمنهج بشكل إجمالي وتعتمد أسس التقييم الصادر
   

 .مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج  - ب

  . بصفته مقرراً لهذه المادة في االمتحانات الرسميةأألستاذ  ميشال زيتونليان:     مقدم العرض

  :خالصة العرض

 .الكتاب المدرسي عدم التطابق بين مضمون المسابقة والتمارين التي يتضمنها 
 االختصاص من غير ذوي أنهمبالمنهج إذ ليس لديهم خبرة  بعض المدرسين أنيتبين من المسابقة  

  . في مادة الكيمياء

 المعايير التي تعتمد  في تركيب المسابقة  لجهةنقص بالمعرفة، لدى بعض المدرسين، يتبين وجود  

  . وخاصة من حيث التناغم بين المكون والكفاية

   .، عند بعض المدرسين )األدائية( الصحيح لألفعال الناشطة االستعمالنقص في يوجد  

عن المركز التربوي ة أسس التقييم الصادرعلى لمدرسين،  بعض ايوجد عدم اطالع من قبل  

   .للبحوث واإلنماء

 االمتحاننفسه والدقة المعتمدة في  نمط التقييم المدرسية االمتحانات المدرسين في عدم تطبيق بعض  

  .الرسمي
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 .التصحيح والباريم  - ج
  .ة في االمتحانات الرسمية بصفته مقرراً لهذه المادأألستاذ  ميشال زيتونليان:     مقدم العرض

  :خالصة العرض

 في حين ) مدرسا٤٥٠ًنحو(التصحيح مناقشة أسس جلسات عدد كبير من المدرسين لالكثيف لحضور ال 

 المشاركين  الجددكون نسبة المصححينت والتصحيح،في عملية تقريباً نصف النحو منهم ، يشارك انه

 %. ٣٥في التصحيح للمرة األولى نحو 
  .  نتيجة ما هو مبين أعالهمستوى المصححينالتفاوت في  

  

  :خالصة عامة عن القضايا المطروحة

 :       بالنسبة للجلسة األولى 
o  التساؤل المطروح هو عن أي توصيف نتكلم وهل اطلع األساتذة على التوصيف الرسمي المعتمد

لى التوصيف في من إجابات األساتذة في االستمارات تبين إنهم اطلعوا ع% ٩٨باعتبار أن نسبة 

حين أن عدداًُ كبيراًُ من المشاركين في الورشة هذه أشار إلى انه غير مطلع على التوصيف الصادر 

 .٢٠٠٧عام 
o  على ذات المستوى تقريباً حيث ٢٠٠٩و٢٠٠٤ثبات نسبة النجاح في مادة الكيمياء مابين العامين 

  .طرحلماذا ؟ سؤال ُي% ٨٠غت  حين بل٢٠٠٥وارتفاع ظاهر في العام % ٥٦و% ٤٩تراوحت ما بين 
 

 :بالنسبة للجلسة الثانية    

o  هناك نقص على مستوى الخبرة والمعرفة للمعايير التي تعتمد في تركيب المسابقة وتقنية صياغة

 .المسابقة لدى  بعض المدرسين وبعض المصححين 
 

 :التوصيــــــات 
 .توصيف المسابقة )١
 ةربط المعرفة العلمية بمشاكل الحياة اليومي 
 .جعل عنوان التمرين يعبر بشكل أفضل عن أكبر جزء من موضوع التمرين  
 . فيراعى تثقيل  الوحدة UNITتوزيع العالمات  حسب كل وحدة أي  
 .طرح  األسئلة ضمن التمرين الواحد بشكل تصاعدي من األسهل إلى األصعب  
 .اعتماد ترتيب وترقيم موحد 
 .د تحديد عالمة  كل سؤال  في التمرين الواح 



 ١٢

 
 

 .دراسة وتحليل مسابقة امتحان رسمي )٢
 .وعدم اعتماد األرقام الرومانية ) ٣-١و٢-١و١-١(التخفيف في عدد األسئلة المتشعبة  مثل  
 .أن تكون تراتبية التمارين متوافقة مع تراتبية وحدات المنهج  
 عدم اعتماد الترجمة الحرفية واعتماد الصيغ األبسط لغوياً 
  .يحة للنظرأن تكون المسابقة  مر 
 .وضع عنوان تحت كل صورة 

  
 
 .الباريم والتصحيح )٣

 على الموقع اإللكتروني كي يصبح Microbarème  تعديل في الميكروباريم الـ أيإنزال  

 .في متناول الجميع 
 النهائي Microbarème تصحيح بعض المسابقات كنماذج قبل وضع الميكروباريم الـ  

 .حقاًتالفياً للتعديل أثناء التصحيح ال
مثالً تحديد ( الالزمة لمنع التصحيح السريع وإعطاء الوقت الكافي للتصحيح تاتخاذ اإلجراءا 

  ).الحد األقصى لعدد المسابقات للمصحح الواحد يومياً

  
 
 .قضايا أخرى )٤

 .تطوير  تمارين الكتب المدرسية لتتماشى مع أسئلة االمتحانات الرسمية  
ى اليوم األول أو الثاني ضمن روزنامة تنفيذ امتحانات نقل موعد إجراء امتحان الكيمياء إل 

  .الشهادة المتوسطة
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  الشهادة المتوسطة–علوم الحياة واالرض : المادة 
  )١/٢/٢٠١٠االثنين في (

 
 ".عرض ":ةــاإلشكالي ♦

 
 .توصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية  - أ

  .ادة في االمتحانات الرسميةاألستاذة عفاف الحاج مقررة لجنة الم :مقدم العرض       

  : إلى ما يلي باإلشارة اكتفت السيدة الحاج       

توصيف المسابقة مالئم من حيث عدد التمارين فال يتعدى عدد التمارين األربعة وتغطي كامل  -

 .محاور المنهج
  

 .مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج  - ب
  ج مقررة لجنة المادة في االمتحانات الرسمية األستاذة عفاف الحا :مقدم العرض       

  : األستاذة الحاج إلى ما يليأشارت 

  وضع األسئلة حول كيفية مراعاة الكفاية في تكمن فالمشكلة  أماالمسابقة تعتمد الكفاية والمجال  −

والمجاالت وتوزع العالمات بحيث يصار في بعض األحيان إلى تبسيط السؤال لتغطية كفاية 

  .معينة

ن بنك األسئلة فرض نمطاً جديداً في طرح األسئلة بحيث يجب أن تكون جديدة ومتنوعة وهذا ما إ −

 .من خارج المنهجهو  اعتبروا أن محتوى األسئلة إذخلق نوعاً من اإلرباك لدى بعض المعلمين 
 

 .التصحيح والباريم - د
  .الرسميةاألستاذة عفاف الحاج مقررة لجنة المادة في االمتحانات  :مقدم العرض   

  :خالصة العرض 

 يدرسون مادة غير اختصاصهم أنهم بعض المصححين ليس لديهم خبرة بالمنهج باعتبار أنيتبين  -

  .أحيانا

 يؤدي إلى قلة في التركيز  لدى مناقشة دقائق وضع الباريم مالحضور الكثيف لجلسات  وضع الباري -

 .اللجنة احياناًوتعديالته  مما يؤدي  إلى توضيحات متكررة جانبية من قبل 
 .تعديل الباريم  عدة مرات من جراء وجود بعض المستجدات  التي تطرأ أثناء التصحيح -



 ١٤

تجعل بعض المصححين ال يقرأون الكراس بكامله اإلجابة كراس الموجودة في عدد األوراق الكثيرة  -

 .ويغفلون بعض إجابات الطالب 
 

  .خالصة عامة عن الجلستين األولى والثانية

 : للجلسة األولىبالنسبة 
o  هناك أمر ملفت يجب التوقف عنده هو انخفاض عدد المرشحين في الشهادة المتوسطة ما بين

 ٥٨٥٠٠ ليصل إلى ٢٠٠٤ مرشحا عام ٦١٥٠٠ العدد حيث كان ٢٠٠٩ و العام ٢٠٠٤العام 

  .٢٠٠٩مرشحاً عام 

o  كون قد شكل  من الممكن أن ي٢٠٠٩ارتفاع نسبة النجاح في مادة علوم الحياة واألرض عام

 .٢٠٠٩عامالً أساسيا في ارتفاع نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة عام 
 

 :بالنسبة للجلسة الثانية 
o ها خلقت نوعاً من اإلشكالية لدى ي طرح األسئلة لجهة تنوعها وأسلوبالطريقة الجديدة ف

 .من خارج المنهجتأتي األساتذة واعتبروا أن األسئلة 
o مناقشة الباريم ينعكس سلباً على عملية التصحيح الحضور الكثيف خالل جلسات . 

  

 .قضايا أخرى متصلة باإلشكالية   -ب 
 

                   :تمحورت حول

مذة وان حصتين دراسيتين لغة صعبة بالنسبة لمستوى التالكونها لغة الكتاب المدرسي  -

  . لتغطية المنهج وإعطاء المادة حقها في التدريسيةعتبر غير كافأسبوعيا ت

في الصف نفسه يخلق  ) علوم طبيعية، فيزياء ، وكيمياء( تدريس األستاذ نفسه لمواد العلوم  -

 نظراً لعدم توحيد أسس التقييم للكفايات في المواد الثالث واختالفها بين مادة اًلديه إرباك

   .)لكل مادة أسس معينة( وأخرى 
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 :التوصيــــــات 
 
 .توصيف المسابقة )١

  :مع األخذ باالعتبارو معمول به في االمتحانات الرسمية حالياً التأكيد على ما ه
 تضمين المسابقة أربعة تمارين تغطي معظم المحاور  
 .أن يتناول التمرين كفايتين أو ثالث  
 توزيع العالمات بما يتناسب مع محاور المنهج  
  ةعدم استعمال التعابير األجنبية  الصعبة في طرح األسئل 
  ابة من مستند أو من معلومات مكتسبة لدى التلميذ تحديد مصدر اإلج 

 
 .دراسة وتحليل مسابقة امتحان رسمي )٢

 :مع األخذ باالعتبارالتأكيد على ما هو معمول به في االمتحانات الرسمية حالياً 
 .وضع األسئلة ضمن التمرين الواحد بشكل تصاعدي من األسهل إلى األصعب  
  .وضع عنوان ومقدمة لكل تمرين  

  

 .اريم والتصحيحالب )٣
 :مع األخذ باالعتبارالتأكيد على ما هو معمول به في االمتحانات الرسمية حالياً 

 على التمارين مثالً خمس عالمات على كل تمرين توزيع العالمات بشكل متساو 

 .إذا كان عدد التمارين أربعة
 توزيع العالمة  على الكفايات ضمن حدود  

7≤Domain A≤10       
7≤ DomainB≤10    

        Domain D ≤3    
  

 :التوصية باعتماد ما يلي
 وتوزيع أجزاء العالمة بشكل واضح  Microbaremeتفصيل الميكروباريم  

 .ووضعه على صفحة اإلنترنيت 
 ال الناشطة فعإجراء دورة تدريبية لتوضيح األ 
 . الالمركزية في التصحيح تماداع 

 
  
 



 ١٦

 )٤/٢/٢٠١٠الخميس في (متوسطة  الشهادة ال–اللغة االنكليزية : المادة 
  

 ".عرض ":ةــاإلشكالي ♦
 

 .توصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية - أ
  ي ـي اللجنة الفاحصة فـ فاللغة االنكليزيةمادة ل اًمقرر بصفتهأمين أبو عياش األستاذ  :مقدم العرض

  .االمتحانات الرسمية              

الورشة مناسبة لصياغة اقتراحات يستفاد منهـا، انتقـل         بعد ترحيبه بالحضور واعتبار     : خالصة العرض 

  .والعالقة بين المسابقة والمناهج) Guide Line(السيد أبو عياش إلى توصيف المسابقة 

وطـول  )  تعبير كتـابي   -قراءة وفهم (عرض المحاور المطلوبة تفصيلياً وأقسام امتحان اللغة االنكليزية         

  .سئلة وأنواعها وعالقة المسابقة بالكفاياتالنص والوقت المحدد للمسابقة وعدد األ

) Writing(كما عرض بعد ذلك لنتائج امتحان اللغة االنكليزية في الشهادة المتوسطة في التعبير الكتابي               

من التالمذة حـصلوا    % ٧٠ عالمات للتعبير الكتابي و      ٨ من   ٤حصلوا على   % ٣٠مشيراً إلى أن نسبة     

  .ى استعمال األفكار والمفردات التي تم تدريسهاعلى عالمات متدنية لعدم قدرتهم عل

مـن  % ٥٠من التالمذة تراوحت عالمتهم في التعبير الكتابي بين صفر وواحد علـى ثمانيـة و                % ٢٠

   .٤/٨-١التالمذة تراوحت عالماتهم بين 

ولعّل أهم ما ورد في العرض المذكور هو ضرورة ارتباط موضوع النص فـي االمتحـان بالمحـاور                  

الوقـت المحـدد    (ة في الحلقة الثالثة، وان اإلشكالية تكمن في أن ما يكتبه الطالب في الساعتين               المطلوب

فكم من المفردات واألفكار التي تعلمها التلميذ علـى         .  سنوات دراسية  ٩ال يعكس ما تعلمه في      ) للمسابقة

) االمتحان الرسمي (بقة  مدار تسع سنوات تستعمل في المسابقة؟ واعتبر األستاذ ابو عياش أن نتائج المسا            

 الذي نعتمده Content based Approachخاصة في التعبير الكتابي، تعبر عن سـوء تطبيق الـ 

  .وشرح خصائص هذه التقنية

  

  .مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج  - ب

ورة زيـادة   رأى مقرر المادة األستاذ ابو عياش أنه ينسجم مع الرأي الذي يقول بـضر             : خالصة العرض 

وقال أن المحـاور التـي      . الخ... في تركيب الجمل وتصحيح الخطأ       Grammar) اللغة(وتنويع أسئلة   

وقد ال يكون هناك مشكلة في إعطـاء التلميـذ          . ترتبط ببعضها ) ٩ و ٨ و   ٧(تدرس في السنوات الثالث     

تباطاً وثيقـاً بمحـور     على أن يرتبط ار   ) نمط سردي /نمط وصفي   (سؤالين لالختيار في التعبير الكتابي      



 ١٧

النص، علماً أن السؤال الكتابي غالباً ما يحدد النمط الذي يجب أن يراعيه التلميذ ووافق علـى اقتـراح                   

   .Vocabularyأسئلة المفردات /بتنويع سؤال 

  

  . التصحيح والباريم-ج

ات تتطلب أكد األستاذ ابو عياش أنه يستمع للجميع في جلسة الباريم مع وجود لحظ :خالصة العرض

من المقرر البت النهائي في موضوع ما وأنه يتم تحديد العالمة إذا كان المطلوب في السؤال استعمال 

وشدد على أن هناك عدالً في توزيع العالمة أما إعطاء عالمة أكبر . لغة التلميذ الخاصة أو غير ذلك

 إعطاء عالمات مفصلة لكل كما أبدى حرص اللجنة على. أسئلة اللغة فهو موضوع للدرس/على سؤال 

 بشكٍل ةجزء من عناصر التعبير الكتابي وشدد على قيام اللجنة بالتدقيق في اإلجابات على األسئل

تفصيلي وقد يتم األخذ ببعض اإلضافات أثناء مناقشة أسس التصحيح، غير أن هذه اإلضافات ال تتوفر 

لقاعة لم تتسع لمن يرغب بالحضور والمشاركة وقال أنه لم يحدث أية مرة أن ا. على الموقع االلكتروني

  .بالمناقشة

  

  .خالصة عامة عن الجلستين األولى والثانية

) بالنسبة الرتباط المسابقة بالمنهاج وأسس التصحيح(تميزت الجلسة الثانية بالرد على كل اقتراح 

يات من هذه الورشة تقدمت به المجموعات وقد طلب األستاذ مفيد السكاف أن تنقل  االقتراحات والتوص

  .للمسؤولين واللجان المختصة طالما أن ذلك هو السبب وراء إقامة هذه الورش
  
  

 :التوصيــــــات 
 

  .توصيف المسابقة) ١

 .إذا ُأخذَت من الصفين الثامن والسابع أساسيين) المحاور(تحديد المواضيع  −
 .تجنب سؤال التلميذ عن رأيه الشخصي −
لغة المطلوب تنويعها وإضافة أسئلة لغوية تتعلق بتركيب الجمل وتوضيح  ال-بالنسبة ألسئلة القواعد −

 .الخطأ/سؤال الصح
 .هناك توافق بالنسبة لطول النص والمحاور مع اقتراح برفع مستوى صعوبة النص قليالً −
  /Purpose /  Figures of speech Tone/ Audience : ضرورة طرح أسئلة تتعلق باألدب −
 :تابيللتعبير الكبالنسبة  •

  .ضرورة تحديد نمط المقال المطلوب كتابته وعدد الفقرات المطلوبة −
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 .موحداً وواضحاً في التوصيف) Outline(ضرورة إضافة نموذج تصميم  −
  ".جمل مترابطة"إلى " أدوات الربط"إمكانية طرح موضوعين بدل موضوع واحد وإضافة كلمة  −

   

  .دراسة وتحليل مسابقة امتحان رسمي) ٢

 .ة القواعد وعدم تكرارهازيادة أسئل −
 .توضيح للرسم البياني −
 ).عبارة أو كلمة/جملة(تحديد اإلجابة عن السؤال  −
االستمرار في تدرج األسئلة من السهل إلى األصعب واعتبار شرح المفردات  −

)Glossary (ًالملحق بالنص مهماً ومفيدا. 
 .استبعاد األسئلة التي يسهل الغش فيها −
 .ة في السؤال أمام كل جملةضرورة زيادة رقم الفقر −
 :ضرورة إضافة أسئلة تتعلق بـ  −

mood/characters/figurative language/ purpose/Audience/Tone-Type of text     
 .التنويع في النمط الكتابي المطلوب −
 .وجوب مراعاة سن التلميذ وبيئته في اختيار الموضوع −
 .بالخط األسود" Bold"وكتابة األسئلة  ١٤في المسابقة إلى  " Font"تكبير حجم الحرف  −
 .تجنب اإلجابات الخاطئة لغوياً في الباريم −
إعادة النظر في األسئلة كي ال يكتب التلميذ اإلجابة حرفياً من النص بل أن َيعمد إلى  −

 .التلخيص وإعادة صياغة المعلومة
 .في األسئلة" بلغتك الخاصة" التأكد من كتابة عبارة  −
في " essay"الوضوح والسهولة في صياغة التعليمات ووضع معايير دقيقـة لعناصر المقال  −

وإمكانية االختيار ) essay, composition(التعبير الكتابي وتحديد النمط الكتابي المطلوب 

 .بين موضوعين
 .ذكر اسم القاعدة اللغوية المطلوبة في السؤال −
  .Idioms  و Connotationمثل   ) المفردات (vocabالتنويع في أسئلة الـ  −
  

  .الباريم والتصحيح) ٣

 . عند اتخاذ القرارةمناقشة أسس التصحيح بشكٍل كاف واألخذ بعين االعتبار رأي األساتذ −
 .زيادة التثقيل على عالمة التعبير الكتابي −
 ).كلمتان صحيحتان(اعتبار اإلجابة صحيحة إذا ناسبت الفراغ  −



 ١٩

 .حيح مع مناقشة أسس التصحيحعدم تزامن موعد بدء التص −
 .عدم اعتبار الكلمة المطلوبة في سؤال المفردات خاطئة تماماً في حال وجود أخطاء إمالئية فيها −
 .تشكيل لجنة للتدقيق في اإلجابات النموذجية −
 .تقسيم المصححين إلى لجان لمناقشة اإلجابات والباريم بالتفصيل −
ندما تكون اإلجابة نقل عن النص وعالمة نصف العالمة ع: التوزيع العادل للعالمات −

 . لإلجابة بأسلوب التلميذ الخاص
تخصيص جزء من العالمة لألفكار وللغة وللتنظيم ولألفكار الرئيسية والثانوية وأدوات  −

 .الخ بالتفصيل... الربط 
ان مصغرة ومقرر لتدويـن المالحظـات ـق ولجـي المناطـاعتماد مراكز للباريم ف −

 ).ناطقأيضاً في الم(
 .خاصة للقادمين من مناطق بعيدة مع إعطائهم فرصاً أكبر)  هدوء–مقاعد (تأمين مكان الئق  −
 . إعطاء الوقت الكافي للتصحيح ومراعاة مبدأ الالمركزية وإقامة دورات تدريبية على التصحيح −
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  الشهادة المتوسطة –اللغة الفرنسية : المادة 
  )١١/٢/٢٠١٠الخميس في (

 
 ".عرض "ةـاإلشكالي ♦

 
  .حول توصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية -أ

  .مقرر مادة اللغة الفرنسية في االمتحانات الرسميةها  بصفت السيدة أمال ابي عازار:مقدم العرض

  :تناولت السيدة عازار في طرحها لإلشكاليات ما يلي :خالصة العرض

  :حول التوصيف القديم

  :توى الشكلتوجد صعوبات على مس •

  ).حواشي، موضوع، نمط( ثالث مجموعات -

  ). ٢/٤/٦( توزيع جامد للعالمة -

  : طرح أسئلة بطريقة ميكانيكية •

  . مبنى ومعنى غير متالزمين-

  . التسلسل والترابط) انعدام( غياب -

  :حول التوصيف الجديد

  . اعتماد نمط ونوعية أسئلة مطابقة للنص-

  .لمطلوبة انسجام العالمة مع المهمة ا-

  . ارتباط األسئلة بمحور اهتمام واحد يؤمن ترابط ووحدة المسابقة-

  . استخدام الوسائل اللغوية بما يكفل بناء معنى النص بشكٍل تدريجي-

  : أما المشكلة فما زالت تكمن في

   االختالف الفادح بين توصيف مسابقة اللغة االنكليزية على مستوى الموضوعات المطروحة والنمط -

  .  والتمارين وبين توصيف مسابقة اللغة الفرنسيةةمستوى صعوبة األسئلو

لذا تبدو مسابقة اللغة االنكليزية أكثر سهولة مما يؤدي إلى تباين في العالمات لصالح طالب اللغة 

  .االنكليزية في االمتحانات الرسمية

  

  .حول مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وارتباطها بالمناهج -ب

رأت السيدة عازار أنه ال يمكن لمسابقة اللغة أن تنحصر في تعلمات سنة دراسية : ضخالصة العر

  .واحدة أو مرحلة
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يفترض بهذه المسابقة أن تقيس في الشهادة المتوسطة درجة تحصيل هذه اللغة بعد تسع سنوات من  −

  . ساعة تدريس١٣٥٠=  ساعات ٦×  أسبوع ٢٥×  سنوات ٩: التعلم

ة المتوسطة ال تعود اللغة هدفاً بحد ذاته ينبغي الوصول إليه إنما وسيلة ابتداءاً من سنة الشهاد −

 .فهم وتحليل نص: تستعمل لهدف آخر
  :لذلــك

  .يتسعى المسابقة إلى قياس حد أدنى من المكتسبات في نهاية الحلقات الثالث للتعليم األساس −

  .النصوص التي تفرضها المناهجيتم إعداد المسابقة عادةً باالرتباط مع الكفايات العائدة ألنماط  −

   

  .حول الباريم والتصحيح -ج

  .تركت السيدة عازار الموضوع للمناقشة من قبل مجموعات العمل

  

  . قضايا أخرى متصلة باإلشكالية-د

  :المناهج/حول المنهج

يفصل المنهاج مجموعة التعلمات الواجب اكتسابها في كل حلقة غير أنه ال يأتي على ذكر التصاعد                 −

 . سنة وأخرىبين
 .يجد معدو الكتب أنفسهم أحراراً في توزيع هذه التعلمات على أن يتقيدوا بالموضوعات المفروضة −
 .معظم المعلمين ال يملكون المنهاج في متناول أيديهم فيحصرون العملية التعليمية بمضمون الكتاب فقط −

  :الكتب

 وال عمودياً فهـي معـدة باالرتبـاط مـع           ال تحتوي الكتب على التسلسل والترابط الموجودين ال افقياً        

أما بالنسبة للدليل التربوي المرافق للكتب،      . الموضوعات بحيث أنها ال تحضر الطالب قط لالمتحانات       

  . فهو عبارة عن تصحيح للتمارين

  

  .خالصة عن الجلستين األولى والثانية

طة في اللغة الفرنسية، أصبحت نظراً إلى تدني مستوى نتائج االمتحانات الرسمية في الشهادة المتوس

أهو في المناهج، في الكتب، في طرائق التدريس أم في . إعادة النظر في مكمن الخلل ضرورة ملحة

  المسابقة بحد ذاتها؟
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 :التوصيــــــات 
 .توصيف المسابقة )١

 :في اختيار النص 

األوروبي المشترك للغات االسترشاد باإلطار (اختيار النص ضمن نطاق اهتمام التالميذ وفي متناولهم 

أما بالنسبة للمفردات فينبغي شرحها بشكٍل يبسطها ال أن ) أو وضع جدول بالمعايير المطلوب بلوغها

  .يزيدها صعوبة وتعقيداً

 :في مضمون المسابقة   
المحور الموضوعي، المحور البياني والمحور النمطي بحيث يتم توزيع : ضرورة توزيع األسئلة −

 ).صوغ أسئلة مسابقة االمتحان الرسمي وتنظيمها(عة في أثناء تقديم المسابقة المحاور المتنو
كمثل إيجاد : إضافة أنشطة استكشاف واستثمار النص وتفصيل العناصر المتعلقة بحواشي النص −

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

 
 :في ما يختص بأسئلة فهم النص 
 ".فهم وتعبير"بـ " قراءة وكتابة"استبدال المفردتين  −
 .في الكتابة" القراءة"إعادة استثمار ما سبق أن مر عبر  −
 .وجوب طرح أسئلة تتطلب أحكام وآراء التلميذ الشخصية −
 . التقنية باتجاه التأويلةيستحسن التحول من األسئل −
 .مسابقةإدراج نموذج من األسئلة التي تتطلب التأويل في توصيف ال −
 . التي تتناول فهم النص وموضوع التعبير الكتابيةإيجاد عالقة صلة بين األسئل −
 ).QCM(اقتراح أسئلة ذات الخيارات المتعددة  −

  

 : في موضوع الصور البيانية والبديع اللفظي 
 .هناك تمنٍّ بتحديد ما هو مطلوب في التاسع أساسي −

  :في التعبير الكتابي 

 .لتالميذ المعاشاقتراح موضوعات من واقع ا −
 .تحاشي طلب كتابة موضوعات في النمط المعلوماتي −
 .تحاشي كتابة النص الحجمي حسب التصميم الديالكتيكي −
 سطراً وفي هذا السياق تحديد عدد األسطر ١٥يمكن لنمرين التعبير الكتابي أن يتجاوز الـ  −

 .نسبة لنمط النص المطلوب
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 التعبير الكتابي إذ أن تقديم النص مرتبط بتماسك دمج المعيار األول والثاني في شبكة تقييم −

 .بنيانه وبنمطه ونوعه
  ).المرسل إليه(تحديد طبيعة النص المطلوب كتابته نسبة لمستوى متلقِّي النص  −

 
 .دراسة وتحليل مسابقة امتحان رسمي )٢

  :أتت التوصيات في هذا المجال على الشكل التالي

  .ميذ المعاش وبالتالي أكثر جاذبيةاختيار نصوص أكثر ارتباطاً بواقع التال -

 . والعمل على جعلها واضحةةتجنب خلق االلتباس في طرح األسئل -
 ".قبعة المقالة"تكون اإلجابة موجودة في  عدم طرح أسئلة حول مبنى النص عندما -
 : االبتعاد عن األسئلة ذات الطابع التقني بل -

ده ـذا النص وتصاعـإدراك تطور هى ـذ إلـي فهم النص تصل التلميـن أسئلة فـاالنطالق م •

 ). أسئلة٥ إلى ٤(
 .طرح أسئلة تتناول جمالية النص أو األسلوب المعتمد لجذب القارئ •
 .اعتماد األسئلة الهادفة التي تساعد في إدراك المغزى من النص وبناء معناه •
 .استبدال الجداول في األسئلة بأسئلة أكثر مباشرة ووضوح •
  

  : الكتابيبالتعبيرأما في ما يختص 

 ). سطر٣٠ إلى ٢٠من (  يجب تحديد العدد األدنى المقبول والعدد األقصى  -
وة ـة المرجـي الوضعيـاختيار الموضوع وصوغ السؤال بطريقة تتيح للتلميذ تصور نفسه ف -

)Mise en situation (من أجل حسن التعبير واالبتكار. 
  .تبسيط التعليمة لتجنب إضاعة التلميذ -

  

  .حيحالباريم والتص )٣

  :صدرت توصيات خاصة وأخرى عامة في هذا السياق توزعت كالتالي

 :توصيات خاصة -أ 

تخصيص عالمات أكثر لألسئلة التي تساعد في بناء معنى النص، فعلـى سبيل المثال، السؤال  

فالدور الواجب استنتاجه هام ورئيسي " ما هو دور المجتمعين؟: "الرابع في المسابقة موضوع النقاش

لعالمة التي يستأهلها ، إذ يجب على األقل وضع عالمتين على هذا السؤال بدالً من عالمة ولم ينل ا

واحدة، كذلك السؤال السادس خصصت له عالمة وربع مقابل اكتشاف نقاط القوة المتعلقة بموضوع 
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االكتشاف، في حين أن نقاط القوة هذه تشكل أهم ما في النص، لذلك يجب تخصيص عالمة أعلى 

  .له

ب إعطاء عالمة أعلى لألسئلة التي تتمحور حول فهم المعلومة، تفوق تلك المعطاة لألسئلة وجو 

  .La métalangageالمتعلقة بالتقعيد 

عندما يجد المرشح مؤشرين مثالً حتى وإن كان مطلوباً منه إيجاد ثالثة "إعطاء العالمة كاملة  

 ). في المسابقة٩مثالً السؤال رقم (مؤشرات 

مثالً (يلخص مضمون فقرة أو أكثر " pertinentحاذق " حينما يتعلق األمر بإيجاد عنوان رفع العالمة 

 ). في المسابقة٨السؤال رقم 

 .تخصيص عالمة لتقديم المسابقة والتماسك النصي ومستوى اللغة 

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

  

 :توصيات عامة  -ب 

 على نسخة أخرى جيدة ومطبوعة لمعيار التصحيح بعد مناقشته، حق المصححين في الحصول -١

  .ونشرها مجدداً على الموقع على االنترنت

اقتراح أن يتم توزيع المصححين على جلسات مناقشة معيار التصحيح على مجموعات مصغرة  -٢

 فيها بحيث تضم ثالثين مصححاً كحد أقصى في المجموعة مثالً بدالً من الجلسة العامة التي يتعذر

 .سماع كل اآلراء واألخذ بها والتداول بشأن التفاصيل
 

 .قضايا أخرى )٤
 :في ما يختص بالمصطلحات

  . والتالميذةاقتراح إنتاج فهرس لتوحيد الرؤية حول المصطلحات المتداولة من قبل األساتذ -

ات لكل وجوب تحديد عناصر الكفايات الواجب امتالكها عند نهاية التاسع أساسي وتحديد شبكة كفاي -

 .سنة من الحلقة الثالثة لتحاشي الوقوع في التكرار على مدى السنوات الثالث
تحديد دقيق لألنماط ولألنواع المطلوبة في كل سنة دراسية من الحلقة الثالثة وتحديد شبكة بسيطة  -

 .تظهر إلى أي مدى يمكن الوصول في نمط معين في سنة ما
 ).٨ بدالً من ٦( التاسعة للتعليم األساسي تقليص عدد الموضوعات المطلوبة في السنة -
في موضوع الصور البيانية والبديع اللفظي يستحسن تحديد دقيق لما هو مطلوب في التاسع أساسي  -

 .مقارنةً مع ما هو مطلوب في كل فرع من الفروع األربعة للشهادة الثانوية
  .لميذلصالح الت) Consignes( على صوغ التعليمات ةضرورة تدريب األساتذ -
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 )١٥/٢/٢٠١٠االثنين في ( الشهادة المتوسطة -فيزياء: المادة 
 

 ".عرض "ةــاإلشكالي ♦
 

  . األستاذ محمد عبد الملك مقرر مادة الفيزياء في لجنة االمتحانات الرسمية:مقدم العرض

  :خالصة العرض

   زياء حول توصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية تم عرض إشكاليات خاصة بمادة الفي -أ

  .بشكٍل عام   

   % .٨٠بنسبة  من قبل معلمين غير متخصصين فيها قضية تعليم المادة 

  ساعتان في األسبوع(قضية الوقت المخصص لتدريس المادة باعتباره غير كاف .(  

موضوع ورود أسئلة في الكتاب المدرسي بدون إجابات في بعض األحيان مما يضطر األسـتاذ                

  .وضح المحتوى للتالمذةإلى التفتيش عن بدائل ت

 .عدم توفر المختبرات للمادة في معظم المدارس 
 .عدم توفر المستوى اللغوي المطلوب للمادة لدى التالمذة في هذه المرحلة 
 .طريقة طرح األسئلة في الفترة األخيرة من خالل بنك األسئلة أدت إلى عدم توازن في المستوى 

  

  )توصيف المسابقة(  رتباطها بالمناهجحول مسابقة المادة بشكٍل إجمالي وا -ب

  .األستاذ محمد عبد الملك بصفته مقرراً للمادة في لجنة االمتحانات الرسمية:  مقدم العرض

  :أشار األستاذ عبد الملك إلى أن

بمـا يتناسـب مـع التوصـيف         المسابقة ال تتضمن تمريناً يتعلق بالحياة اليومية في معظم األحيان          - أ

  .الرسمي

 . العنوان الذي يوجه إلى التلميذ أحياناًوجود غموض في - ب
  صفحات إلى صفحتين في المسابقة مما يتطلـب إعـادة           ٤ اللجوء إلى تقليص عدد الصفحات من        -ج

  .صياغة بعض األسئلة بحيث يتغير المحتوى المطلوب أحياناً بما ال  يتناسب مع التوصيف

  

  .حول الباريم والتصحيح -ج

  .إلى هذا الموضوع تاركاً األمر للمناقشة في مجموعات العمللم يتطرق األستاذ عبد الملك 
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  .خالصة هذه الجلسة

 .هناك إشكالية في توازن المستويات المعرفية: توصيف المسابقة -١
 .٢٠إشكالية في توزيع العالمة على : الباريم والتصحيح -٢
 .ةاإلطار العام مقبول مع التعديل في عدد األسئل: دراسة وتحليل المسابقة -٣
 .إلزام األساتذة بالتصحيح لتحسين أدائهم: ضايا أخرىق -٤
  

  

 :التوصيــــــات 
  .توصيف المسابقة )١

 . لتغطي المنهج بشكٍل أوسعةزيادة عدد األسئل −
 .وضع عالمة تفصيلية مقابل كل سؤال −
 .أن تكون األسئلة ذات الطابع المخبري واضحة دون الغوص في التفاصيل −
 تمارين ٣ واعتماد االختيار ٣ بدالً من ٤عدد األسئلة إلى و)  تمارين٣(زيادة عدد الموضوعات  −

 :٤من 
 أو مبادلته بتمرين آخر مع زيادة التعمق في األجزاء Q.C.Mزيادة تمرين  -١

 .األخيرة في اإلجابة من كل موضوع
 ).عالمة على األقل في كل موضوع(إضافة تعريفات ونصوص قوانين في كل تمرين  -٢

التقليل من استعمال  −
4
 . الباريم المصغرMicrobarème عالمة في الـ 1

  ).Verbes d’action(االتفاق على استعمال األفعال اإلجرائية  −
 .٣٠رفع المعدل ليصبح على  −
 . للمساعدة على الدقة في التصحيح١٠٠وضع أسس التصحيح على  −
 .يجب تحديد الهدف في بداية المسألة −
ربع المحددة في التوصيف ألن استعمال صفحتين أدى إلى وجود االلتزام بعدد الصفحات األ −

 .مستندات غير واضحة أحياناً
 .تسهيل اللغة المستخدمة في طرح األسئلة −
 .اعتماد شمولية المحتوى ضمن السؤال الواحد قدر المستطاع −
 .المحافظة على أسئلة ذات صفة مخبرية على أال تتطور إلى أسئلة مخبرية كاملة −
 . بصور إيضاحيةةئلتدعيم األس −
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  .ل مسابقة امتحان رسمييدراسة وتحل )٢

 .اعتماد الدقة في طرح التمارين لمراعاة التوصيف −
 .اعتماد شمولية التمارين لتغطي كل المجاالت −
: وـا المطلوب هـ بينمProfondeur d’un puits: وـالعنوان الموضوع ه −

Profondeur de l’eau dans un puits.  
 في جميع المواد وعند كل األساتذة واستعمالها بنفس Verbes d’actionر االتفاق على تفسي −

 . الطريقة والمفهوم وتعميمها على كل المدرسين
 .تخفيف الرسومات البيانية أو التوسع في إيضاحها −
 ).كي ال يرتبك التلميذ(عدم البدء بسؤال يتطلب إجابة  −
واألخذ ) graphe(رسومات البيانية مراعاة المفاهيم في الرياضيات وتطبيقها مثالً في ال −

 .باالعتبار مستوى التالمذة
 .Condition d’équilibre قبل طلب شـرط Bilan des forcesضرورة زيادة سؤال  −
  .nager بدل flotterمن األفضل استعمال كلمة  −
 . ألنه غير معبرEx1توضيح العنوان في  −
الضعيف، : ي مع المستويات الثالثةالتوازن في طرح األسئلة من ناحية الصعوبة، للتماش −

 .الوسط، والمتفوق
 : مراعاة اللغة العلمية الصحيحة خالل الترجمة وتجنب الترجمة الحرفية مثالً −

         )limitangle) (intensity.(  

  … ex.1 B1-2 et 3 Pourquoiتنويع طرح األسئلة مثالً  −
 
  .الباريم والتصحيح )٣

 .ع االحتماالت المتوقعة والتثقيل مقابل كل تفصيلكتابة الحل بشكٍل مفصل وذكر جمي −
 .االتفاق على معايير التصحيح من البداية وعدم تغييره بعد تصحيح الملف األول −
 .تدريب المصححين ومتابعتهم −
 .أن تكون العالمة موزعة حسب الكفاية كما هو وارد في التوصيف −

تخفيف استعمال  −
4
م ـإذا رس: يم والتساهل في التصحيح فيما يسقط سهواً مثالً عالمة في البار1

2 rayons ووضع سهماً على أحدهم ولم يضع سهماً على اآلخر أو off =+ 21 
 .لعدد المغلفات لكل مصحح ومراقبة الزمالء الذين تزيد سرعتهم في التصحيح) كوتا(وضع   −
 .ل الدوراتيجب اعتماد معايير ثابتة في التصحيح في ك −
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 .تعميم على المدارس بكل جديد في أثناء وضع الباريم −
 . لصالح التلميذةتجزئة األسئل −
  .grapheتجزئة العالمة على الـ  −
 .الطلب بإعادة االعتبار إلى مادة الفيزياء بوضع عالمات على الشرح والتفصيل −
) Micro barème(إنزال النسخة النهائية المنقحة حـول أسس التصحيح بكل التفاصيل  −

  .وباللغتين على االنترنت

  

 .قضايا أخرى )٤
 ).٩-٨-٧(ربط المناهج ضمن الحلقة الواحدة بعضها ببعض  −
 .التنسيق بين المواد العلمية بالنسبة لتوزيع الدروس −
  .تمديد فترة المناقشة في جلسات وضع أسس التصحيح −
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 )١٨/٢/٢٠١٠ميس في الخ( الشهادة المتوسطة –جغرافيا  :المادة 
  

 ".عرض ":ةـاإلشكالي ♦
 .توصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية - أ

  ي ـف   في اللجنة الفاحصةالجغرافيامادة ل اًمقررالسيدة كلير بستاني بصفتها  :مقدم العرض

  .االمتحانات الرسمية              

يـشكلون  نات وباقي األساتذة    أعضاء لجنة االمتحا  : رأت السيدة بستاني بأن الجميع    : خالصة العرض 

 ثـم   ،، يعمل من أجل مصلحة المتعلمين ومن أجل رفع مستوى االمتحانـات الرسـمية             اً واحد اًفريق

 التـي يتـضمنها     ةتوصيف مسابقة الجغرافيا وركزت على المجاالت الثالث      عرضت رأيها بالنسبة ل   

  : تتعلق بـ وأضافت عدداً من المالحظاتالتوصيف 

ين على الكفايات المطلوبة والتي تحافظ اللجنـة عليهـا فـي االمتحانـات              ضرورة اطالع المعلم   −

  .الرسمية

  . مسابقات فيها كفايات وأهداف غير مطلوبة في المنهاجيضعون أسئلة في بعض األساتذة  −

  . تقديم توصيات جيدة وواضحةإلىواختتمت مقدمتها بدعوة لجان العمل 

  

  :توصيف بالتالي على مقدمة جلسة النسيم حيدر. دق وقد علَّ

  .ضرورة أن تكون االقتراحات والتوصيات واضحة ومحددة -١

  .يعاني منها األساتذةيجب أن تطال التوصيات المشاكل التي  -٢

 . قرارات في السنة القادمةإلىيجب األخذ بعين االعتبار بأن هذه التوصيات ستتحول  -٣
  

  .مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج -ب 

  .دة بستاني الموضوع للمناقشة في إطار مجموعات العملتركت السي
  

 :التوصيــــــات 
  .توصيف المسابقة) ١

  :موعات األربع حول موضوع توصيف المسابقةجخالصة المناقشات في الم

  ."مجموعة" بدل "مجال"إعادة النظر في التوصيف بحيث يستخدم تعبير  

نات الرسمية ألنه جيد، يتطابق مـع المهـارات          على توصيف المسابقة  المعتمد في االمتحا       اإلبقاء 

  .والكفايات المتنوعة
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 كذلك تثقيل عالمة    ٤ بدالً من    ٥ بحيث تصبح    "المجال األول "في عالمات   :  بعض التعديالت  إجراء 

  .٢٠ بدالً من ٣٠المادة بحيث تصبح 

 .متين للشكلالتوصيف يعطي عال: في التوصيف على النحو التالي" الشكل"تعديل البند المتعلق بـ  
  :التعديل المقترح

 : فصل العالمتين على الشكل التالي −
فتـصبح  " المجال الثالـث  "عالمة واحدة على تماسك النص واستعمال المصطلحات وتضاف إلى           

 .٦ بدالً من ٧عالمته 
 .عالمة واحدة للشكل وتكون على ترتيب المسابقة وسهولة قراءتها 

إعطاء     
2
لى استعمال المصطلحات والمفاهيم وال يقيم استعمالها في كتابة نص فقط وإنمـا              فقط ع  1

 .في المسابقة كلها
 .إلغاء العالمة المتعلقة بالشكل 
رسم بياني، تحويل رسم بياني إلى جدول أو وضع خريطة          : في المسابقة مثل  " تطبيق مهارة " إضافة   

 .موضوعاتية
بأحـد  " تطبيـق مهـارة   "ح هو عدم كفاية الوقت، نقترح استبدال        وإذا كان العائق دون تطبيق هذا االقترا      

  .المستندات التي تُطرح في المسابقة

  .وما يدعم هذا االقتراح أن هذه المهارات موجودة ضمن كفايات المنهاج فإما نقوم بتطبيقها أو نحذفها

  . المهارات صعبة والوقت غير كاف: سجل اعتراض
  

  .حان رسميدراسة وتحليل مسابقة امت) ٢  

  :التوصيات المقترحة بعد دراسة وتحليل مسابقة االمتحان الرسمي

  . غير قابل للتأويلاًواضح) في المجال األول(أن يكون الموقع المراد معرفة اتجاهه  −

  ).ملم-طن- ليرة-دوالر(الثبات على وحدة القياس األساسية فقط  −

  ). صنّف-أوضح - اشرح- بين-أذكر( وتعميمها اإلجرائيةتوصيف األفعال  −

  .تحديد الفرق بين عنوان المستند وموضوعه وتقييم هذه المعلومة −

  .ذكر هويته كاملة: وجوب اعتماد أصول وقواعد تحديد المصدر −

  … دراسة - تقرير- مؤتمر- مجلة-جريدة: ٢مثالً المستند         

حولـه، بـشكٍل    وجوب استكمال مضامين مستندات خاصة في المجموعة الثانية بدل أسئلة تتمحور             −

  .يظهر قدرة المتعلم على التحليل

  .محاولة اختيار مستندات تخدم األهداف األساسية للمنهج من حيث المحتوى والمضمون −
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  .استخدام أسئلة تعتمد على التحليل واالستنتاج وتتناسب مع أهمية المستند −

  .ت ها بمعلومات أكثر لتحديد مواقع واتجاهائتوضيح شكل الخريطة تقنياً وإغنا −

  .تبسيط المستند مراعاةً للوقت والعالمة: إمكانية التوازن بين المستند وتثقيل العالمة −

  ).ربط واستنتاج(تغيير طريقة طرح األسئلة في المجال الثاني  −

  . من خالل طرح السؤالاإلجابةتحديد عدد األفكار المطلوبة في  −
 
  .الباريم والتصحيح) ٣

  :ألمور التاليةبالنسبة للباريم طالب المجتمعون با

 ووضع مشروع أسـس التـصحيح       تعميم الباريم بشكٍل واسع على المدارس الرسمية والخاصة        −

  .على الصفحة االلكترونية للوزارة قبل جلسة المناقشة

  .مناقشة الباريم بشكٍل هادئ ومالئم وتقبل االقتراحات −

  . مالءمة األسئلة مع الباريم المعتمد −

  .لة التحليلية بصورة عامةوجوب تعديل تثقيل عالمة األسئ −

إمكانية الليونة واألخذ بمناقشة واقتراحات األساتذة حول بعض النقـاط الـواردة فـي أسـس                 −

  .التصحيح أثناء المناقشة

عالمـة أو   )  فقرات ٣ ← أفكار   ٣(تماسك وتقسيم النص ليتالءم مع األفكار الواردة في النص           −

  .نصف عالمة

  . عن الطرقات الرئيسية بالنسبة لكافة المناطقيجب أن ال تكون مراكز التصحيح بعيدة −

  . يجب أن تكون مراكز التصحيح مريحة ونظيفة −

  

  .قضايا أخرى) ٤

صعوبة المشاركة في التصحيح لتضارب دوامها مع دوام المدارس الخاصة وأعمال المراقبة في              −

  .المدارس الرسمية

  .بحذف بعض الدروس للسنة الحالية المطالبة  −

  ".اإلداريةالتقسيمات " بعض الدروس المحذوفة سابقاً خاصة المطالبة بإعادة −
  ).ما يتناسب مع مفهوم اللغةبتحديد مصطلح العنوان والموضوع (إصدار دليل لتحديد المصطلحات  −
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 )٢٠/٢/٢٠١٠السبت في ( الشهادة المتوسطة –تاريخ : المادة 
 

 ".عرض: "ةـاإلشكالي ♦
 .توصيف المسابقة بحسب القرارات الرسمية - أ

                   مقرر لجنة مادة التاريخ في االمتحانات األستاذ منير جورج  سالمة  :مقدم العرض    

  .الرسمية للشهادة المتوسطة                     
  :خالصة العرض

في الشهادة المتوسطة  قام األستاذ سالمة بعرض لواقع مادة التاريخ في االمتحانات الرسمية

  :ج هذه المادة حيث أشار بشكل واضح إلى ما يليومحتويات منه

 لم يتم وضع توصيف ٢٠٠١ بتنفيذ االمتحانات الرسمية وفقاً للمناهج الجديدة عام ءلدى البد •

لمسابقة مادة التاريخ أسوة بالمواد األخرى باعتبار انه لم يتم تطبيق منهج جديد لمادة التاريخ 

تثناة من التوصيف الصادر بالقرار رقم وعليه أصبحت هذه المادة هي الوحيدة المس

  .٢٠٠٠/م/٧٣٥

  . ولم يطرح األستاذ سالمة أية إشكالية حول موضوع التوصيف وترك ذلك  لمجموعات العمل

  

 .مسابقة المادة بشكل إجمالي وارتباطها بالمناهج  - ب
   ي االمتحانات ـخ فـمقرر لجنة مادة التارياألستاذ منير جورج سالمة   ::مقدم العرض

  . الرسمية للشهادة المتوسطة            

  :خالصة العرض

لم يقم األستاذ سالمة بطرح إشكالية حول هذا الموضوع بل عرض واقع طرح األسئلة في 

 :االمتحانات الرسمية والنمط المعتمد في هذا المجال والذي جاء على الشكل التالي
 من الحرب العالمية ةل التاريخي من القسم المتعلق بلبنان وتتوزع على المراحأربعة أسئلة -١

 .١٩٤٦ والجالء عام ١٩٤٥االستقالل  األولى حتى
 يشمالن الدروس المتعلقة بالعالم العربي في الحرب العالمية األولى وتحرك العرب سؤاالن -٢

 .ضد السلطنة العثمانية خالل الحرب
  . وترك للمشاركين طرح اإلشكالية في حال كان لديهم إشكاليات     
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 .التصحيح والباريم -ج 
                   مية ـي االمتحانات الرسـادة التاريخ فـمقرر لجنة ماألستاذ منير جورج سالمة :  مقدم العرض  

  .للشهادة المتوسطة                  

  

  :خالصة العرض

               ضع الباريم ي مجال وـن قبل اللجنة فـعرض األستاذ سالمة اإلجراءات التي تتخذ م: بالنسبة للباريم 

  .التحضيري                 

ي ـاستعرض األستاذ سالمة واقع التحضير ألعمال التصحيح واإلجراءات الت: بالنسبة للتصحيح 

  :عمل المصححين  حيث أشار إلى وجود عدة فئات من المصححين ترافق

                ة ويتبعون تفاصيل الباريم  ـيم العالمنون قراءة المسابقة وتقيـمصححون جيدون يحس: الفئة األولى

  .بروح علمية مسؤولة ويطبقونه              

  .مصححون مقبولون يتبعون الباريم ويستمعون إلى التوجيهات: الفئة الثانية 

   .وهاتان الفئتان تشكالن األغلبية بين المصححين

  .  التصحيح رغم متابعة المدققين لهم مصححون متسرعون فوضويون ال يحسنون:الفئة الثالثة

  ي صف الشهادة ويتبين فيما ـون المادة  فـون بإفادات إنهم يدرسـ مصححون يأت:الفئة الرابعة

  . معظمهم ال يحمل إجازة في التاريخ بعد أن              

 معظم األحيان وهاتان الفئتان الثالثة والرابعة تشكالن عدداً ضئيالً بين المصححين وتقوم اللجنة في

  .بحصرهم واستبعادهم عن أعمال التصحيح

  

  .خالصة عامة عن الجلسة األولى

وجود نسبة كبيرة من األساتذة الذين أفادوا أنهم اطلعوا على التوصيف في حين انه ال يوجد  

توصيف للمادة، األمر الذي يؤشر إلى التباس في فهمهم لكلمة التوصيف على انه النمط المعتمد 

 . األسئلةفي طرح
من األساتذة عامال إيجابيا لجهة تأثير أسئلة  % ٥٠إن تكرار نمط واحد لألسئلة اعتبر عند  

أيضاً اعتبره  % ٥٠االمتحانات الرسمية في تطبيق منهج المادة في المدارس في حين أن 

 .عامالً سلبياً
باقي المواد في سجلت مادة التاريخ في الشهادة المتوسطة أعلى نسبة في نيل العالمات بين  

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٤االمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وعلى مدى السنوات ما بين عامي 

  

  



 ٣٤

 :التوصيــــــات 
 .توصيف المسابقة )١

 بانتظار صدور منهج جديد لمادة التاريخ ووضع طُرق جديدة للتقويم ، اقترح المجتمعون عدة 

  :توصيات

  : ل ثالث مجموعاتتوصية تتضمن اإلجابة عن ستة أسئلة من خال •

o تحتوي علىمجموعة أولى :  

  ).خمس عالمات( دراسة نص تاريخي عن لبنان -

 ). ثالث عالمات(سؤال إلزامي عن لبنان  -
o ثالث عالمات (تتضمن ثالثة أسئلة عن لبنان يختار التلميذ سؤالين فقط : مجموعة ثانية

  ).للسؤال

o يختار التلميذ سؤالين ىألول تتضمن ثالثة أسئلة عن الحرب العالمية ا:مجموعة ثالثة 

  ).ثالث عالمات للسؤال(فقط 

 توصية باإلبقاء على توصيف المسابقة بشكله الحالي مع إمكانية طرح سؤال حول مستند  •

 .تاريخي
 :توصية تعتمد على تقسيم المسابقة إلى ثالثة مجاالت •

  .تحديد مصطلحات أو مفاهيم أو تواريخ أو شخصيات -

 .خيقراءة وتحليل مستند تاري -
 .كتابة نص تاريخي -

 : توصية تحدد مجموعة إلزامية فيها •
  ).ثماني عالمات(مستند عن تاريخ لبنان -

 ).أربع عالمات(سؤال معرفة عن لبنان  -
ا وتحتوي كل منها على سؤال عن لبنان أو الحركات مباإلضافة إلى مجموعتين يختار التلميذ إحداه

  ). عالمات للسؤالين٨(لعالمية األولى التحريرية العربية في الحرب وسؤال عن الحرب ا
 

 .دراسة وتحليل مسابقة امتحان رسمي )٢
 .مالءمة المسابقة للمنهج الرسمي -
 .وضوح األسئلة -
 .ضرورة استخدام األفعال اإلجرائية حيث يلزم -
 .ةإمكانية التجديد في طرح األسئل -
 .اإلجابةتحديد العدد المطلوب من األسباب أو النتائج أو البنود أو التوصيات في  -



 ٣٥

 .الباريم والتصحيح )٣
  : لباريما

- واضح وكاف.  

 .اقتراح نشره بشكٍل أولي على االنترنت قبل جلسة المناقشة -
 .إتاحة الوقت لمناقشته وإفساح المجال لالستماع إلى مختلف االقتراحات -
 :التصحيح    
 .تحديد شروط قبول المصحح -
 .مراقبة عمل المصححين الجدد ومرافقتهم -
  . المصححين غير الكفوئين من التصحيحإمكانية إعفاء -

  

 .قضايا أخرى )٤

 .قضية إبالغ جميع المدارس الرسمية والخاصة بالتعديالت على الباريم إذا حصلت -
 .أهمية إقامة دورات تدريبية ألساتذة المادة -
 . ضرورة اختيار أسئلة تعتمد على الفهم باإلضافة إلى الذاكرة -
ابقة مع المنهج الرسمي في حال اعتماد حسن اختيار نصوص تاريخية موضوعية متط -

 .فكرة طرح مستند تاريخي
  
  

  
  

  

              
 


