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 الجهاز الوطني للتقييممشروع 

 استحداثه وأهدافه

 للفرنكوفونٌةبٌن وزارة التربٌة والمنظمة الدولٌة مشروع مشترك •

، واعتماد التقٌٌم لتحسين وتطوير جودة التعليمالسبل المناسبة اقتراح : أهدافه  •

 كوسٌلة استراتٌجٌة فً تصمٌم السٌاسات التربوٌة

مع المركز بالتعاون  ،لبنانهو االول من نوعه في نفّذ االختبارالوطنً و•

الفرنسً واإلنماء، وكلٌة التربٌة فً الجامعة اللبنانٌة والمعهد التربوي للبحوث 

 فً لبنان والمنظمة الدولٌة الفرنكوفونٌة 



 المعتمدة في تحديد العينّةالمعايير 

 أجري اإلختبار على عٌنة وطنٌة اختٌرت وفق معاٌٌر

 :ثالث

 والخاصالرسمً القطاعٌن •

 المحافظة•

 العددي للمدرسةالحجم •

 من الصف األساسً تلميذاً  2915العٌنة من تألفت

ثانوية ومدرسة رسمية  126إلى التاسع ٌنتمون 

 موزعة على المحافظاتوخاصة 

 ًاعتمدت نسبة عشرة بالمئة من تالمذة الصف األساس

 التاسع فً القطاعٌن الرسمً والخاص



 لماذا الصف األساسي التاسع؟
 

  الصف األساسً التاسع مرحلة ٌشكل

 اإلعدادمهمة من مراحل 

   إنّه صف ذو دالالت خاصة على

 الوطنًالمستوى 

    اإللزامٌةالتّعلٌم إنّه عتبة 

 المستوى الدولًدالالت على 



 هدف االختبار

لكفاٌات التالمذة فً اللغة بقٌاس شامل القٌام •

 فً ختام المراحل الثالث االولىالفرنسٌة 

 :مقاربةأولى للجهاز من أجل خطوة •

 لتالمذتناالتعلمً التحصٌل -

للمقاٌٌس واالختبارات مستوى التحصٌل نسبة -

 الدولٌة

 

 



 الكفايات اللغوية المستهدفة باإلختبار

 لغوٌة كفاٌات أربع  تناول  : 

 المسموعة النصوص فهم •

 المكتوبة النصوص فهم •

 الكتابً التعبٌر •

 قواعد اللغة•

 للغاتالمرجعً األوروبً المشترك إعتماد اإلطار: 

             B2 ومستوى B1 مستوى CECR 



 آلية التنفيذ

 :تتضّمن ثالث خطوات

 التحضٌر لتنفٌذ االختبار-

 التنفٌذ المٌدانً-

 التصحٌح وتحلٌل النتائج -



 آلية التنفيذ

 :التصحيح

 تصحٌح اإلختبار على مرحلتٌن: 

 لألسئلة المغلقة الكترونٌاً -

 خطٌا للتعبٌر الكتابً وباقً االسئلة-

 ًللشبكتٌناختبار تجرٌب 

 تعمٌم أسلوب خاص فً تصحٌح كفاٌة التعبٌر
 الكتابً 



 آلية التنفيذ

 تحليل النتائج

 
Secteur 

CE CO PE CL 

  % 

erreur-

type % 

erreur-

type % 

erreur-

type % 

erreur-

type 

seuil 50% 
Public 53,4% 1,7 39,8% 1,6 30,6% 1,6 42,3% 1,7 

Privé 81,2% 0,9 79,7% 0,9 62,0% 1,1 75,2% 1,0 

seuil 60% 
Public 29,5% 1,5 25,2% 1,5 19,7% 1,3 20,3% 1,4 

Privé 63,6% 1,1 70,8% 1,0 48,9% 1,1 59,3% 1,1 

seuil 75% 
Public 7,3% 0,9 8,3% 0,9 9,1% 1,0 6,1% 0,8 

Privé 32,9% 1,0 47,9% 1,1 35,9% 1,1 33,2% 1,1 



 آلية التنفيذ

 تحليل النتائج

 
  

Secteur 

CO+CE CE+PE PE+CL 4 compétences 

  % 

erreur-

type % 

erreur-

type % 

erreur-

type % 

erreur-

type 

seuil 50% 
Public 9,6% 12,1 7,7% 13,9 6,6% 20,0 4,6% 18;4 

Privé 50,2% 6,1 40,3% 7,1 38,9% 10,1 36,3% 7,3 

seuil 60% 
Public 4,7% 13,3 3,5% 15,7 2,8% 21,8 1,7% 23,4 

Privé 38,7% 5,6 28,8% 6,9 28,1% 9,7 24,9% 7,3 

seuil 75% 
Public 0,9% 20,8 0,8% 17,7 0,5% 29,2 0,4% 26,0 

Privé 18,8% 5,1 14,8% 6,5 14,9% 7,5 10,3% 8,0 



 آلية التنفيذ

 تحليل النتائج

 QE 36 - Est-ce que le cours de français 
t'intéresse?  

Manque de motivation des élèves ? 
QE 40 - Est-ce que tu penses qu’apprendre le 
français te sera utile dans la vie active? 
 



 آلية التنفيذ

 تحليل النتائج

 
Quelle compréhension du cours ont les élèves ? 

QE 39 - Est-ce que tu comprends ce que ton 
professeur de français explique en classe? 
 

QE 38 - Est-ce que tu te sens à l'aise dans 
le cours de français? 
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 استنتاجات وتوصيات
 

خلق مساحة من : التوصية األولى•
النشاطات ذات معنى بالنسبة الى 

المتعلمٌن فً محٌط اجتماعً ولغوي 
 .  مناسب

إعادة توزٌع الساعات : التوصية الثانية•
المخصصة للغة الفرنسٌة على سنوات 

 .التعلٌم األساسً وفق أسس مختلفة

 

إعادة النظر فً مناهج اللغة : التوصية الثالثة•
 .الفرنسٌة

إعطاء أهمٌة أكبر لتوافق الكتب : لتوصية الرابعةا•
 .المدرسٌة والمناهج

 .مواكبة عمل المعلمٌن: التوصية الخامسة•
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