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تمهيد
باشر المركز التّربوي للبحوث واإلنماء بتكليف من وزير التّربية والتّعليم العالي في خالل العام 2107‑2016
بإعداد توصيف جديد لمسابقات االمتحانات ال ّرسم ّية بحسب مناهج التّعليم العام ( )1997في المواد التّعليمية
والمتخصصين في
جميعها ريثما تصدر المناهج الجديدة .و ُعقدت اجتماعات عمل جمعت المعنيّين فيه
ّ
والخاص .وقد استند المشاركون فيها إلى آل ّية عمل جديدة قائمة على التّنسيق بين الموا ّد
سمي
ّ
القطاعين ال ّر ّ
الّتي تنتمي إلى حقل اللّغات ،والموا ّد الّتي تنتمي إلى حقل االجتماعيات ،والموا ّد الّتي تنتمي إلى حقل
العلوم.
ركّز التّوصيف الجديد للمسابقة ،في ما يأتي:
ــتوحيد اللّغة بين الموا ّد الّتي تنتمي إلى الحقل عينه.
ــوضع عدد أكبر من األسئلة الموضوعيّة والمقاليّة المح ّددة.
ــالسعي باستمرار إلى تغطية أكبر عدد من محاور المنهج ودروسه ،بما يسمح بإعطاء فرصة أكبر
لإلجابة ،آخذين بعين االعتبار مراعاة مجاالت المعارف والتفكير المنطقي والتواصل.
السؤال الواحد الّذي يتض ّمن أكثر من تعليمة.
ــاعتماد التجزئة وفاقًا لبنود أو فروع في صياغة ّ
ــصياغة األسئلة من واقع المتعلّم.
ــاإلكثار من أسئلة التّحليل.
ــإعداد المسابقة انطالقًا من اعتماد معايير مح ّددة في توزيع العالمة على األسئلة عند تصحيح
المسابقة.
وقد أنتجت لجان العمل توصيفات جديدة لالمتحانات ال ّرسميّة في موا ّد التّعليم العام جميعها ،وقد ت ّم وضع
مسابقات التزمت التوصيف الجديد في ضمن مشروع دليلنا في العام الدراسي .2017-2016
ربوي
وفي إطار تقييم نتائج المرشحين الّذين خضعوا لالمتحانات ال ّرسم ّية في العام المذكور ،ينطلق المركز التّ ّ
متخصصة في
المتوسطة والثّانوية العا ّمة بفروعها األربعة وتقارير
إلعداد تقرير عا ّم حول نتائج الشّ هادتين
ّ
ّ
الموا ّد التّعلي ّمية كلّها ،في هاتين الشّ هادتين.
المتوسطة والثّانويّة العا ّمة بفروعها
كل من الموا ّد التّعليميّة للشّ هادتين
المتخصصة في ٍّ
تتكامل التّقارير
ّ
ّ
األربعة في االمتحانات ال ّرسم ّية في ال ّدورة األولى من العام الدراسي  2017-2016لتق ّدم صورة أكثر دقّة من
لكل منهم ،ولتحكم على جودة مك ّونات
ّمي ّ
نتائج المتعلّمين ،ولتشكّل إشها ًدا على مستوى التّحصيل التّعل ّ
مناهج التّعليم العا ّم ،من :أهداف ومحتوى ،وطرائق تعليم وتعلّم ،وأنشطة تعليم ّية -تعلّم ّية ،في إطار إعداد
مخرجات التّعليم العا ّم ،مع مراعاة ملمح المتعلّم ،بحسب مناهج  1997ومهارات القرن الحادي والعشرين.
المتوسطة والثّانوية
المتخصصة ،على اختالف موا ّد مناهج التّعليم العام في الشّ هادتين
كل من التّقارير
يعرض ّ
ّ
ّ
العا ّمة ،توصيف المسابقة ال ّرسمي المعتمد ،مع مقارنة من جوانب :الشّ كل والمضمون ،والمجاالت والكفايات،
مع توصيف المسابقة الجديد المعتمد ،استنا ًدا إلى مكتسبات المتعلمين للعام الدراسي  ،2017‑2016وذلك
بهدف الحكم على مدى المطابقة بينهما ،من جهة الشّ كل والمضمون والمجاالت والكفايات ،إضافة إلى
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التثقيل التفصيلي ،ونسبة تغطية المسابقة لمحاور المنهج ودروسه ،ودقّة الترجمة باللغتين االنكليزية
والفرنسية للموا ّد التي تُعطى باللّغة العربية و/أو هاتين اللّغتين.
يتابع التقرير عرضه للنتائج العا ّمة للمسابقة وتحليلها ،استنا ًدا إلى ما حملته المعالجات اإلحصائية
والجداول وال ّرسوم البيانية ( )Mean,Standard of Deviation,Coefficient of Variationإضافة إلى
( )Mode & Medianحيث يلزم.
ويفصل في عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها من خالل ( )Frequencyوتحديد مستويات األسئلة استنا ًدا
ّ
إلى تصنيف األهداف التّربوية.
وهذه المعالجة لنتائج االمتحانات ال ّرسم ّية الّتي تنبري التّقارير لوصفها وتحليلها ،تهدف إلى اإلجابة عن طرح
أساسي:
لكل من الموا ّد التّعليمية
ــإلى أي مدى يُستثمر توصيف االمتحانات ال ّرسمية في تحقيق األهداف العا ّمة ّ
الواردة في مناهج التعليم العام ()1997؟
ويتف ّرع من هذا الطرح األسئلة اآلتية:

•إلى أي مدى يحقّق المتعلّمون في هذه الما ّدة مستويات أداء وسط وما فوق؟
•إلى أي مدى تتقارب العالمات أو تتشتّت ،بالنسبة إلى المع ّدل؟
•إلى أي مدى يمكن اعتبار أ ّن هذه االختبارات تساعد في التّمييز بين مستويات األداء المختلفة؟
كل ما ّدة من الموا ّد التّعليميّة في تنمية مختلف المهارات والكفايات الّتي
•إلى أي مدى تسهم أسئلة ّ
تن ّمي مستويات التّفكير العليا؟
•إلى أي مدى تحترم ال ّنتائج مالمح المتعلّم بحسب مناهج التعليم العام ( )1997؟
•إلى أي مدى تحقّق ال ّنتائج امتالك المتعلّم لمهارات القرن 21؟

بناء على ذلك ،تتضافر جهود الخبراء واإلحصائيين ،وخبراء الموا ّد؛ لتق ّدم من خالل هذه التّقارير صورة واضحة
نصت عليه مناهج
عن ملمح الخ ّريجين في التّعليم العا ّم ،ومدى تحقيق المسابقات لملمح المتعلّم الّذي ّ
التعليم العام ( ،)1997واحترامها مهارات المتعلّم في القرن الحادي والعشرين .وهذا ،من شأنه أن يسمح
ألي جهود تطويرية تستهدف بعض مك ّونات المنهج التّعليمي األربعة (األهداف التّربويّة،
السليم ّ
بالتّخطيط ّ
المحتوى ،طرائق التّعليم والتعلّم واألنشطة التعليمية والتعلّمية ،والتقويم) أو كلّها.
كل من التقارير.
لكل من المواد التعلم ّية مرفقة في نهاية ٍّ
مالحظة :المسابقة وأسس التصحيح ٍّ
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المادة ال ّتعليم ّية :اللغة العربية وآدابها
ّ
إعداد:

أ .سيدة األحمر
د.أنطوان الزّاعوق
أ .خديجة المصري
أ .باتريك رزق اهلل
أ .ريما حاروكي

تمهيد
حل بالقيم
تربوي متق ِّدم يرتكز يف التّ ّ
إ ّن الهدف من تدريس ما ّدة اللّغة العربيّة ،هو بناء منوذج إنسا ّين
ّ
األخالق ّية ال ّرفيعة ،وهذا يساعد املتعلّمني يف تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفكريّة ،لتنسجم مع ثقافتهم
مستقبل؛ ليحقّقوا نجاحات
ً
وتقاليدهم .كذلك ،هو يعينهم عىل تحصيل أفضل ،يف املستويات التعليم ّية
متع ّددة يف مجاالت شتّى.
فاملتعلّمون هم الهدف األه ّم بال ّنسبة إلينا ،األمر الذي يدفعنا إىل أن نعمل عىل إمناء شخصيّتهم ،وبناء الثّقة
اللزمة التّخاذ القرارات املالمئة ،ولتعزيز
بالذّات ،وبثّ روح املبادرة؛ للقيام بالواجبات ،وتح ّمل املسؤول ّيات ّ
مستقل ،مع مراعاة طرائق التّعليم ال ّناشطة والحديثة رش ًحا ومناقشة واستنتا ًجا...
ّ
شخص ّيتهم وبنائها بشكل
التبويّة والتّقن ّيات التّكنولوجية املتط ّورة.
وتوظيف الوسائل ّ
التبويّة ،ما هو ّإل استقراء للحارض ،واسترشاف للمستقبل .واألهداف
بناء عليه ،فإ ّن ما ورد يف خطّة ال ّنهوض ّ
املتوسطة والثّانويّة؛ وخطّة
العا ّمة للّغة العرب ّية وآدابها  1هي منوذج تكاميل ،بني املرحلتَني التعليم ّيتَني:
ّ
عليمي بني املعلّمني.
واحدة لتأمني عوامل ال ّنجاح املرج ّوة ،بتكامل العمل ّ
بوي والتّ
الت ّ
ّ
املتوسطة طاول املرج ّو يف األهداف
•نجد أنّ ال ّتوصيف الجديد لوضع مسابقة لغة عرب ّية يف املرحلة
ّ
العا ّمة بشكل كبري .لكن يبقى أن نشري إىل أنّ تحليل مسابقة واحدة ال يكفي لرصد املرج ّو كلّه من
هذه األهداف.
ملحق رقم 1

1
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ّ
الشهادة المتوسطة

أوال ً  -توصيف المسابقة
 1.1من حيث ّ
الشكل :
تقديم املسابقة وشكلها:

طباعي مساعد يف القراءة.
مقروئية املسابقة :قياس الخطّ ،املسافة بني األسطر ،رسم مل ّون ،الهوامش ...واعتامد إخراج
ّ

•بعد االطّالع عىل املسابقة الحظنا أنّ حجم ّ
الخط مناسب إىل حدّ ما ،واملطلوب إضافة صفحات لتحسني مقروئ ّيتها.

ال ّتثقيل ال ّتفصييل:

املتوسطة.
توزيع العالمات :توضع العالمة مبارشة عىل حاصل ×  20بالتّثقيل املعتمد؛ أي :مبارشة عىل  60يف الشّ هادة
ّ
•توزّع العالمات يف ضمن املسابقة عىل الشّ كل اآليت( :الجدول  :1توزّع العالمة)
املتوسطة
الشّ هادة
ّ
 13 //عالمة من 20
يف القراءة وال ّتحليل 39 :عالمة من 60
يُراعى يف توزيع عالمات أسئلة القراءة والتّحليل ما يأيت:
 األسئلة املوضوع ّية 21 :عالمة من  7( 39عالمات من .)13التكيب ّية 12 :عالمة من  4( 39عالمات من .)13
 األسئلة ال ّتحليل ّية ّ األسئلة ال ّذات ّية 6 :عالمات من ( 39عالمتان من .)13 7 //عالمات من 20
يف ال ّتعبري الكتا ّيب 21 :من 60
توزّع عالمة التعبري الكتا ّيب عىل ال ّنحو اآليت:
 توسيع الفكرة/األفكار توسي ًعا واف ًيا متد ّر ًجا مرتابطًا مالمئًا للمطلوب ،باالستناد إىل ال ّتوجيهاتأو انطال ًقا من تصميم 9 :عالمات من  3( 21عالمات من .)7
والصف ّية وال ّنحو ّية واإلمالئ ّية 6 :عالمات من ( 21عالمتان من .)7
 توظيف املكتسبات البالغ ّية ّ ال ّتاميز والفرادة 2.25 :من  0.75( 21من  7عالمات). اإلتقان يف حسن العرض وال ّتقديم 2.25 :من  0.75( 21من  7عالمات). -وضع عنوان مالئم 1.5 :من  0.5( 21من  7عالمات)

حق املتعلّم إذا استوىف املعايري
عالمة اللّغة العرب ّية 60 :من  60يف الشّ هادة
املتوسطة ،هي العالمة القصوى وهي من ّ
ّ
والشوط يف أدائه.
ّ
تم اعتامد التثقيل عىل ستني عالمة ،كام أق ّرها ال ّتوصيف.
• ّ
مدّ ة املسابقة :ساعتان.
تم احرتام هذه املدّ ة يف أثناء وضع أسئلة املسابقة.
• ّ
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 2.2من حيث المضمون:

2 - 22 -2تغطية محاور الكتاب:
اختيار ال ّن ّص:
شعري ال يتجاوز
نرثي يقع بني عرشين وخمسة وعرشين سط ًرا ( 300 - 180كلمة عىل وجه التّقريب) ،أو
ّ
ــال ّن ّص ّ
العمودي ،أو ما يوازي ذلك من الشّ عر الحديث.
 12بيتًا من الشّ عر
ّ
سمي ودليل التّـقييم.
نص عليها ّ
ــيت ّم اختياره من أنواع ال ّنصوص وأمناطها الّتي ّ
كل من املنهج ال ّر ّ
ــت ُذلّل صعوبة ال ّن ّص اللّغويّة -إن وجدت -برشح الكلامت والعبارات الّتي يصعب عىل املتعلّمني فهمها.
ــيُوث ّق ال ّن ّص توثيقًا واض ًحا.

مم ورد يف املنهج ،2وال ّن ّص يحتوي عىل قيمة تربويّة ،هي أهم ّية الس ّياحة الدّ اخل ّية ،وال ّتع ّرف
•املحتوى ميثّل جز ًءا ّ
والتكيز يف طرح قض ّية هدر مياه اللّيطاين يف البحر مع الحاجة
إىل املناطق الطّبيع ّية وتسليط الضّ وء عليهاّ ،
الصعد جميعها .وهو موثّق بشكل واضح يقع يف حواىل  16سط ًرا ،يخدم بعض ما
املل ّحة إىل هذه املياه عىل ّ
الصعبة مرشوحة يف الحوايش.
سمي 3وتفاصيل املحتوى .4وكلامته ّ
ّ
نصت عليه محاور املنهج ال ّر ّ
األسئلة:
يف الفهم وال َّتحليل:
نص مكتوب وفهمه وتحليله والوقوف عىل خصائصه.
ــالهدف من هذه األسئلة اختبار قدرة املتعلّم عىل قراءة ّ
الخاصة املنصوص عنها يف تفاصيل املنهج
ــتنطلق األسئلة من ال ّن ّص (مت ًنا وحوايش) ،وتُراعى يف طرحها األهداف
ّ
سمي ،ويف جدول الكفايات املتعلّقة بها يف دليل التّقييم.
ال ّر ّ
ــتُراعى يف طرح األسئلة:
الطباعي) ،ويف أفكاره ولغته وأسلوبه وبنيته ونوعه و /أو
الخارجي (الحوايش ,النسق
النص يف توصيفه
.أمقاربة ّ
ّ
ّ
منطه ،وانطالقًا منه إىل أفكار شخص ّية وآراء وات ّخاذ مواقف.
التكيب ،التّـقويم.
.ب املستويات الفكريّة كلّها :املعرفة ،الفهم ،التّطبيق ،التّحليلّ ،
ــأنواعها:
تتوزّع األسئلة عىل الشّ كل اآليت ،مع مراعاة املستويات الفكريّة املتن ّوعة:

1 - 1أسئلة موضوع ّية ومبارشة:

ــقد تكون مبارشة ،أو مبلء فراغ ،أو بتصحيح خطأ ،أو باختيار من متع ّدد ،أو بال ّربط بني عمودين ،أو غري
ذلك.
ــقد تكون مبارشة كتلك الّتي تدور حول القواعد والبالغة والعروض ،وغريها.

ملحق رقم 2
ملحق رقم 3
ملحق رقم 4

2
3
4
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2 - 2أسئلة تحليل ّية تركيب ّية (مقال ّية ذات ّية):

ــأسئلة تتطلّب إجابات تحليليّة تركيبيّة.

التكيب.
ــهذه األسئلة تشمل املستويات الفكريّة العليا :التّحليلّ ،
ــهي أسئلة :ال ّدراسة والتّفسري والتّبيان والتّحليل ،واملقارنة واالستنتاج والتّوليف.
3 - 3أسئلة تقويم (مقال ّية ذات ّية):
ــأسئلة تتطلّب تعب ًريا ذاتيًّا.

التكيب.
ــهذه األسئلة تشمل املستويات الفكريّة العليا :التّقويمّ ،
ــهي أسئلة :إبداء ال ّرأي ،التّعبري عن الشّ عور يف موضو ٍع ما ،تقديم اقرتاح ،تعبري انطالقًا من صورة.
سؤال.
ــعددها :عدد األسئلة يف هذا القسم يرتاوح بني  10و ً 12

•األسئلة من ّوعة (موضوع ّية ومبارشة ،وتحليل ّية تركيب ّية وتقومي ّية) وتراعي األفعال اإلجرائ ّية ،وتحايك املستويات
الفكر ّية (املعرف ّية) ،والكلامت املستخدمة يف صياغتها دقيقة جدًّ ا.
يف ال ّتعبري الكتا ّيب:
نص متامسك ،وفاقًا لألصول.
ــالهدف من التّعبري الكتا ّيب اختبار قدرة املتعلّم عىل إنشاء ّ

النص و/أو منطه و/أو نوعه ،عىل أن يكون من اهتاممات املتعلّم ومجاالت
ــيُستوحى موضوع التّعبري من فكرة ّ
حياته.
ــيُطرح يف املسابقة موضوع واحد للتّوسيع ،يراعى يف طرحه التّحديد وال ّدقّة والوضوح.
نصه .قد تكون هذه التّوجيهات بأفعال إيعازيّة ،أو
ــميكن تقدي ُم توجيهات ،وذلك بهدف مساعدة املتعلّم يف إنتاج ّ
مبلء ترسيمة ،أو بتقديم تصميم ،أو بتكملة تصميم...
ــيُح ّدد عدد كلامت ال ّن ّص املطلوب إنشاؤه بني  200و 350كلمة ،وذلك انطالقًا من ال ّنوع املطلوب.
•موضوع ال ّتعبري الكتا ّيب واضح يف طريقة طرحه ،وصياغة املعطى فيه.

املجاالت والكفايات:

نص ومجموعة أسئلة :يف قراءة ال ّن ّص وتحليله ،وموضوع يف التّعبري الكتا ّيب.
األهداف واملك ّونات :تتك ّون املسابقة من ّ
نص مرفق بأسئلة ،وسؤال يف التعبري الكتايب.
•تحرتم املسابقة ال ّتوصيف من جهة كونها تحتوي عىل ّ

الخاصة املنصوص عنها يف تفاصيل املنهج
األسئلة :تنطلق األسئلة من ال ّن ّص (مت ًنا وحوايش) ،وتراعي يف طرحها األهداف
ّ
سمي وجدول الكفايات املتعلّقة بها يف دليل التّقييم.
ال ّر ّ
•بعد االطّالع عىل املسابقة ،الحظنا أنّها تحرتم بعض ما ورد يف املنهج؛ من :أهداف ،وكفايات ،من ناحية األفكار
واللّغة واألسلوب والبنية.
إجامل ،متّت مراعاة ما ورد يف التّوصيف إىل ح ّد كبري .إنّ ا تجدر اإلشارة إىل أ ّن تحليل مسابقة واحدة ال يخ ّولنا معرفة مدى
ً
تغطية التّوصيف ملضمون املنهج.
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ثانيًا :عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
املتوسطة ال ّنتائج اآلتية:
أظهر إحصاء مسابقة الشّ هادة
ّ
بال ّنسبة لـلمعامل اإلحصائ ّية :Mean, Median, Mode, Std. deviation and Coefficient of Variation
Std. deviation Coefficient of variation
7.230
0.22

Mode
35.00

Median
34.00

Mean 60/
33.27

(الجدول  :2النتّائج العا ّمة للمسابقة)
يظهر الجدول أعاله أ ّن املع ّدل  AVERAGEللمتعلّمني يف ما ّدة اللّغة العربيّة هو  60/33.27ولكن الوسيط MEDIAN
أقل من  34من .60والعالمة األكرث تكرا ًرا  MODEهي  35من .60
هو  34أي أ ّن  % 50من املتعلّمني حازوا عالمة ّ
يتبي لنا أ ّن مستوى أداء املتعلّمني متقارب ،وبعيد من مسألة التشتّت يف اإلجابة وقد يكون ذلك مقبوالً نسبيًّا .وهذا ما
ّ
املعياري ( )7.230والـ .)0.22( Coefficient of variation
يظهر جل ًّيا من خالل االنحراف
ّ
وبناء عىل ما تق ّدم ،قد يكون محتوى الكتاب أو آليّة إدارته أو طريقة وضع األسئلة ،من العوامل الّتي أسهمت يف الوصول
إىل هذه ال ّنتيجة.
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تفصيل العالمة
½ تحديد
االنتامء األديب
للنص
ّ
½ تحديد املعنى
القامويس لكلمة
½ تحديد مكان
انطالق الرحلة
½ تعيني النمطَني
املتداخلَني يف
النص
ّ

العالمة
الكليّة

عالمتان

السؤال
ّ

1.1أ ِع ْد كتابة الجمل اآلتية ،مختا ًرا اإلجابة
الصحيحة( :عالمتان)
ّ
السرية،
.أينتمي هذا ال ّن ّص إىل أدب :الرحلةّ ،
ّ
املقالة.
.بمعنى كلمة «بشائر» الواردة يف الفقرة
األوىل :حكايات ،نهايات ،بدايات.
.جانطلقت الكاتبة يف رحلتها من :الشّ ويفات،
بريوت ،ال ّدامور.
دي و:
الس ّ
.دتداخل يف ال ّن ّص ال ّنمطان ّ
اإليعازي.
الوصفي ،الربها ّين،
ّ
ّ

2.2أماكن ال ّرحلة يف هذا ال ّن ّص هي :نهر اللّيطا ّين،
النبطيّة ،ال ّدامور ،قلعة الشّ قيف ،صيدا،
ثالث
الشّ ويفات.
عالمات
أعد ترتيب هذه األماكن معتم ًدا عىل التّسلسل
مني لل ّرحلة.
ال ّز ّ

الحواس الّتي وظّفتها الكاتبة يف الوصف،
3.3ا ُذكر
ّ
ثالث
باالستناد إىل الفقرتني 2و ،3مو ِر ًدا شاه ًدا مناسبا
ً عالمات
حاسة.
ّ
لكل ّ

األهداف
واملهارات

املستوى
املعريف

استنباط نوع
النص ،والقدرة
ّ
عىل تفسري معنى
معرفة وفهم
الكلامت ،ورشح
املعاين الضمنيّة
لها.

السياق
رصد ّ
ال ّزمني ملراحل
الرحلة.

إعادة ترتيب 6
أماكن
 3عالمات
لكل مكان ½
ّ

ذكر  3حواس
حاسة ½
ّ
لكل ّ
لكل شاهد ½
ّ

معرفة
وتطبيق

معرفة
استخراج الحواس
ّ وتحليل
التي ُوظّفَت يف
الفهم الواضح
النص ،ث ّم ربطها
ّ
الصحيح
ّ
بالشواهد.
ألفكار ال ّن ّص

2.00

2.00

Median Mean
املع ّدل الوسيط

1.90

2.32

2.69

3.00

82.7

31.2

99
مستوى
أداء مرتفع

99.8
مستوى
أداء مرتفع

 Percentنسبة الّذين
 Modeنسبة الّذين
نالوا املع ّدل
املنوال نالوا العالمة
أو أكرث
القصوى

2.00

2.00

3.00

66.2

97.6
مستوى
أداء مرتفع
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ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
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12

األهداف
واملهارات
توظيف القواعد
ال ّنحويّة تعيي ًنا
وإعرابًا

تفصيل العالمة
إعراب خمس
كلامت وجملة
لكل مطلب ½
ّ

تذ ّوق البالغة
الصورة
رشح ّ
واالستدالل إىل
البيانيّة 2
وظيفتها الداللية
تبيان وظيفتها 2
بحسب السياق
ترصيف الجملة
مع الضّ امئر
وتغيري ما يلزم.
 4مطالب ½
لكل مطلب
ّ

العالمة
الكليّة
ثالث
عالمات

أربع
عالمات

عالمتان

السؤال
ّ

4.4أعرب ما تحته خ ّط يف الفقرة الثّانية إعراب
مفردات وما بني قوسني إعراب جمل:
أمام ،دقيقة ،أشجار ،الف ّواح( ،تحتمي) ،القلعة.

 5.5ورد يف الفقرة ال ّرابعة« :فابتسمت لنا أزاهري
الصورة البيانيّة ،مبيّ ًنا
نيسان» .اِرشح هذه ّ
وظيفتها ال ّدالليّة.

6.6أكمل التّرصيف ،منطلقًا من الجملة اآلتية:
نحن تركنا صيدا متّجهني نحو قلعة الشّ ِ
قيف.
(عالمتان)
هي…………………
ه ّن…………………

7.7أع ْد كتابة ما يأيت ،واضبط بالشّ كل املناسب
أواخر الكلامت» «ث ُ َّم انحدرنا نحو الوادي
أربع
لِنتأ ّمل نهر اللّيطاين ،فَ َد ّوى يف اآلفاق هدير املياه
عالمات
الساحل .هكذا مت ّر مياه
الغزيرة الجارفة نحو ّ
هذا ال ّنهر برسعة فائقة».

املستوى
املعريف

تطبيق
فهم تحليل
توظيف
األساليب
البالغيّة يف
ال ّنص

تطبيق بعض
املبادىء اللّغوية معرفة
وتطبيق
وتوظيفها يف
ال ّن ّص (الترصيف)

تطبيق بعض
ضبط أواخر
املبادىء اللغوية
الكلامت
حسم ربع عالمة وتوظيفها ،وهي
نص
كل خطأ
عىل ّ
تحريك ّ

معرفة
وتطبيق
توظيف
القواعد
ال ّنحويّة
تعيي ًنا وإعرابًا

1.50

1.00

1.50

Median Mean
املع ّدل الوسيط

1.64

1.28

1.36

3.07

3.25

12.5

0.3

13.0

93.0
مستوى
أداء مرتفع

30.0
مستوى
أداء
منخفض

65.1
مستوى
أداء وسطي

 Percentنسبة الّذين
 Modeنسبة الّذين
نالوا املع ّدل
املنوال نالوا العالمة
أو أكرث
القصوى
2.00

1.00

1.50

3.50

9.9

92.8
مستوى
أداء مرتفع
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عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها (تابع)

الصورة البيت اآليت:
 8.8ورد تحت ّ
يَ ُص ُّب ال َّن ْه ُر َدفّاقًا ِببَ ْح ٍر
أربع
َو ِس ْح ُر ال َّر ْو ِض ِم ْن َعط ٍَش َيوتُ
عالمات
وعي رويّه
 قطّعه ،واذكر تفعيالته وبحرهّ ،وقافيته.

ِ 9.9
السادسة متحسة حزينة أربع
بدت الكاتبة يف الفقرة ّ
ّ
عالمات
منتقدة .أوضح سبب ذلك.

نصها بدعوة .استنتجها مبيّ ًنا
1010ختمت الكاتبة ّ
أه ّميّتها.

أربع
عالمات

عب عن شعورك تجاه نهر غزير ،عىل ضفافه
ّ 1111
ثالث
جمل إنشائيّة وصورا
أشجار وعصافري ،مستخد ًما ً
ً عالمات
بيانيّة ( 5-3أسطر)

½ 2كتابة رموز
البحر وتفعيالته
(حسم نصف
عالمة عىل ّكل
الخطأ)
 1ذكر اسم البحر
½ تعيني الرو ّي
½ تعيني القافية
 2توضيح سبب
حرسة الكاتبة
 1توضيح حزن
الكاتبة
 1توضيح انتقاد
الكاتبة
 1استنتاج دعوة
أوردتها الكاتبة
 3بيان أه ّمية
الدعوة
 1استخدام صور
بيانية عند التعبري
عن الشعور
 1استخدام جمل
إنشائية عند
التعبري عن الشعور
 1سالمة اللغة
وعدد األسطر عند
التعبري عن الشعور

فهم وتطبيق

فهم مضمون
ال ّن ّص والقدرة
عىل التّحليل

اكتشاف املعاين
الضمنية يف ال ّن ّص.

متييز موسيقى
الشّ عر
واستنباط
وزن البيت
الشعري

تحليل

فهم وتحليل

التعبري عن شعور،
إضافة إىل توظيف تقويم
مكتسبات بالغية وتركيب
ولغوية

3.20

1.84

1.80

1.48

4.00

2.00

2.00

1.50

4.00

2.00

2.00

1.50

53.2

0.8

1.0

1.7

83.2
مستوى
أداء مرتفع

58.4
مستوى
أداء وسطي
53.4
مستوى
أداء وسطي

62.2
مستوى
أداء وسطي
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عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها (تابع)
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السؤال
ّ

1212اكتب فقرة تتخيّل فيها أ ّن َعلَ َم لبنا َن يدعو
اللّبنانيّني إىل املحبّة والتّضامن 5-3( .أسطر).

يف ال ّتعبري الكتا ّيب:
قُمت برحل ٍة إىل منطق ٍة طبيعيّ ٍة لبنانيّ ٍة (غابة أو
بحرية أو محميّة أو جبل أو ينبوع)...
السد والوصف،
أنشئ ًّ
نصا يف أدب ال ّرحل ِة معتم ًدا ّ
معبا عن انطباعاتك ،واض ًعا لل ّن ّص عنوانًا مناسبًا.
ًّ
( 350-250كلمة)

(الجدول  :3تحليل املسابقة ونتائج األسئلة)

األهداف
واملهارات

تفصيل العالمة
½ صياغة
املخاطّبني
½  1األفكار
 1سالمة اللغة
وعدد األسطر

العالمة
الكليّة

ثالث
عالمات
تركيب وتقويم

التّعبري عن األفكار
الذّاتيّة ،إضافة
إىل توظيف
مكتسبات لغوية

½ 1لوضع عنوان
 9لتوسيع األفكار
املطلوبة
 6لتوظيف
إحدى املكتسبات البالغيةّ
وعرشون
ّ
والصفية وال ّنحويةّ
عالمة
واإلمالئ ّية
¼ 2لغنى األفكار
والتّن ّوع يف
الجمل وغزارة
الصور البيانيّة
ّ
¼ 2لإلتقان
العرض والتّقديم

املستوى
املعريف

تركيب
وتقويم

Median Mean
املع ّدل الوسيط

1.39

 Percentنسبة الّذين
 Modeنسبة الّذين
نالوا املع ّدل
العالمة
املنوال نالوا
أو أكرث
القصوى

1.15
4.42

1.50

1.00
4.50

1.50

1.00
4.50

1.9

29.9
0.00

55.7
مستوى
أداء وسطي
95.9
مستوى
أداء مرتفع
55.2
مستوى
أداء وسطي

3.09

0.92

1.64

1.75

1.00

3.00

0.00

0.4

8.7

1.50

0.50

3.00

69.1
مستوى
أداء وسطي
55.3
مستوى
أداء وسطي
97.8
مستوى
أداء مرتفع
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عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها (تابع)

الشّ هادة املتوسطة

كل سؤال من أسئلة املسابقة من ناحية الـ Mean, Median,
بعد االطّالع عىل النسب املئوية إلجابات املتعلّمني عن ّ
السؤال القصوى.
تبي لنا أ ّن إجاباتهم متقاربة ،ومعظمهم نالوا عالمة ّ
ّ ،Mode
كام أنّنا الحظنا ما يأيت يف األسئلة اآلتية:
السؤال األ ّول:
ّ

السؤال تعادل  % 98.8من مجموع العالمة الكل ّية % 1.3( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية يف هذا ّ
و % 15.5نالوا  % 75من العالمة ،و % 82.8نالوا العالمة الكاملة)
السؤال يراعي مستويي املعرفة والفهم ،وتال ًيا تُع ّد نسبة النجاح فيه مرتفعة ،بال ّنسبة إىل مهارة استنباط نوع
هذا ّ
النص استُلّت عشواء ،إضافة إىل استنباط األمناط
النص ،والقدرة عىل تفسري معنى الكلامت ،وترتيب تفاصيل من ّ
ّ
املتداخلة فيه.

السؤال الثّاين:
ّ

السؤال تعادل  % 99.0من مجموع العالمة الكليّة % 2.8( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكليّة يف هذا ّ
و % 0.1نالوا  % 75من العالمة ،و % 31.2نالوا العالمة الكاملة)
السؤال يراعي مستوى املعرفة ،وتال ًيا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه مرتفعة ،بالنسبة إىل مهارة تحديد تفاصيل واردة يف
هذا ّ
السياق ال ّزمني ملراحل الرحلة.
ّ
النص ،إضافة إىل رصد ّ
يتبي أ ّن أقل من  % 50من نسبة الّذين نجحوا يف اإلجابة عن هذا السؤال ،نالوا عالمته األساسية الكاملة ،وهنا
إنّ ا ّ
وربا ُر ّد ذلك إىل عامل
يتبي ضعف الرتكيز عند املتعلّمني يف تتبّع مسار التفاصيل املطلوب وضعها يف تسلسلها ال ّزمنيّ .
ّ
االستهتار ،أو الرسعة وعدم الرتكيز ،أو إىل عامل الضغط ال ّنفيس الذي يرافق املتعلّم يف إطار إنهائه املسابقة يف وقتها
ُستهل بها املسابقة.
املح ّدد ،والذي يجعله يفرط يف ثقته بنفسه إزاء نوع ّية األسئلة التي ت ّ
السؤال الثّالث:
ّ
السؤال تعادل  % 97.6من مجموع العالمة الكليّة % 0.3( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكليّة يف هذا ّ
و % 0.1نالوا  % 75من العالمة ،و % 66.5نالوا العالمة الكاملة)
هذا السؤال يراعي مستويي املعرفة والتحليل ،وتال ًيا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه مرتفعة ،بالنسبة إىل مهارة استخراج
النص ،ث ّم ربطها بشواهد عائدة إليها.
الحواس التي ُوظّفَت يف ّ
ّ
الحواس عائقًا
ربا وقف فهمهم يف استخراج
بالعودة إىل نسبة املتعلّمني الذين مل يحقّقوا العالمة الكاملة للسؤالّ ،
ّ
الحقيقي ،وال يفقهون ما تنطوي
الحواس يف ضمن إطار االستعامل
دون ذلك .فكثري من املتعلّمني يبحثون عن توظيف
ّ
ّ
بالحاسة ،وإن مل تكن هذه األخرية قد تحقّق
عليه كلمة “توظيف” ،فيستبعدون ،عىل سبيل املثال ،املوا ّد املتعلقة
ّ
استخدامها من قبلِ الشّ خص ّية يف الواقع.
الحواس ،وفاقًا لهذا املنظار ،سريت ّد سل ًبا عىل مسألة تطبيق املهارة بشكلها الوايف
من الواضح أ ّن التقصري يف استخراج
ّ
من جهة ،وعىل مسألة توظيف هذه املهارة يف التّعبري الكتا ّيب من جهة أُخرى ،أل ّن خلفية املتعلّم ،عندئذ ،ستستند إىل
للحواس.
معي من الكالم ،يتّسم باملبارشة والوضوح يف إطار توظيفه
نوع ّ
ّ

السؤال ال ّرابع:
ّ

السؤال تعادل  % 65.1من مجموع العالمة الكل ّية % 6.5( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية يف هذا ّ
و % 0.3نالوا  % 75من العالمة ،و % 12.9نالوا العالمة الكاملة)
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هذا السؤال يراعي مستوى التطبيق ،وتال ًيا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه متدنّية بالنسبة إىل مهارة تطبيق بعض املبادىء
اللّغويّة.
فكان من املتوقّع أن تكون نسبة النجاح يف هذا السؤال مرتفعة .أل ّن مفردات اإلعراب تعود إىل دروس اكتسبها
املتعلّمون يف صفوف سابقة؛ وهي :املفعول فيه ،والفاعل ،واملضاف إليه ،وال ّنعت ،ما خال التّمييز الّذي يدخل يف
الصف التّاسع ،ومعه إعراب الجمل املتعلّق بدرس الحال.
برنامج ّ
السؤال الخامس:
ّ

السؤال تعادل  % 30.0من مجموع العالمة الكل ّية % 15.0( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية يف هذا ّ
و % 4.5نالوا  % 75من العالمة ،و % 0.4نالوا العالمة الكاملة.
هذا السؤال يراعي مستوى الفهم والتّحليل ،وتاليًا تُع ّد نسبة النجاح فيه متدنّية ،بالنسبة إىل مهارة تذ ّوق البالغة،
بخاصة أ ّن االستعارة
السياق؛ ّ
والقدرة عىل رشح صورة بيانية (استعارة) ،واالستدالل عىل وظيفتها ال ّدالل ّية بحسب ّ
الوصفي ،هذا
الوصفي ،وهي ت ُع ّد مق ّو ًما أساس ًّيا يف التعبري الكتايب ذي املنحى
مؤشات ال ّنمط
تندرج يف ضمن الئحة ّ
ّ
ّ
الصف التّاسع.
ال ّنمط الذي رافق املتعلّم عىل مدى سنوات سابقة قبل وصوله إىل ّ
ربا كمن الخلل يف الخلط بني أسلوب الصورة ووظيفتها ،وعدم االنطالق من مح ّددات لرشح الصورة البيان ّية،
ّ
السياق.
ومنطلقات لفهم وظيفتها يف ضمن ّ
فرشح الصورة البيانية يقتيض التبسيط والتوضيح ،بحسب الفعل اإلجرايئ املطلوب (ارشح) ،وهذا ما تفتقده أغلب
للصف التّاسع .ث ّم يجب مراعاة املنطق ،عند الرشح ،من خالل تقديم رشح املستعار منه
الكتب املدرسية املوضوعة ّ
(يف االستعارة) ،واملش ّبه به (يف التّشبيه) ،عىل سبيل املثال ،باعتبار أنّه املدخل األوضح لفتح منغلقات الصورة وتحديد
أبعادها الجامل ّية ،بالنسبة إىل العالقة الرابطة بني طريف الصورة البيان ّية.
السادس:
السؤال ّ
ّ
السؤال تعادل  % 93.0من مجموع العالمة الكل ّية % 24.5( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية يف هذا ّ
و % 54.1نالوا  % 75من العالمة ،و % 13.1نالوا العالمة الكاملة)
هذا السؤال يراعي مستوى التطبيق ،وتال ًيا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه مرتفعة بالنسبة إىل مهارة تطبيق بعض املبادىء
اللغوية وتوظيفها وهي الترصيف.
أ ّما بالنظر إىل نسبة النجاح الكلّية ،فيكشف خللها تقسيامت هذه النسبة؛ إذ نجد أ ّن نسبة املتعلّمني الذين نالوا
العالمة الكاملة يف إجابتهم عن هذا السؤال متدنّية ،مقارنة مبن نالوا ثلثي العالمة الكاملة أو نصفها .وهذا غري م ّربر
إذا علمنا أ ّن مهارة التّرصيف ترافق املتعلّم وتستم ّر معه ،يف األقل بشكلها الوايف ،يف الحلقتّني الثّانية والثّالثة.
مستقل؛ مع ّو ًل عىل
ّ
ربا كان الخلل يف اعتبار هذه املهارة من األساس ّيات املكتسبة سابقًا ،وتال ًيا يهملها املعلّم كدرس
ّ
معي ،أو مبهارة أُخرى.
اكتسابها سابقًا؛ ّإل يف حال اتّفق أن ارتبط الترصيف بدرس ّ

السابع:
السؤال ّ
ّ

السؤال تعادل  % 92.8من مجموع العالمة الكل ّية % 4.3( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية يف هذا ّ
و % 12.7نالوا  % 75من العالمة ،و % 2.9نالوا العالمة الكاملة)
هذا السؤال يراعي مستوى التطبيق ،وتاليًا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه مرتفعة بالنسبة إىل مهارة تطبيق بعض املبادىء
اللّغويّة وتوظيفها ،وهي تحريك أواخر الكلامت يف ال ّن ّص.
أ ّما بالنظر إىل نسبة النجاح الكلّية ،فيكشف خللها تقسيامت هذه النسبة؛ إذ نجد أ ّن نسبة املتعلّمني الذين نالوا
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العالمة الكاملة عىل هذا السؤال متدنّية ،مقارنة مبن نالوا ثلثي العالمة الكاملة أو نصفها.
وقد درج عىل أن يُذكر يف نهاية هذا النوع من األسئلة ،من باب التذكري وأخذ الحذر ،ما يأيت :ال يُع ُّد الضّ مري املتّصل
وربا كان ذلك أحد أسباب قصور املتعلّمني يف العالمة ،مع
آخر الكلمة) ،وقد لوحظ غياب هذه الجملة يف املسابقةّ ،
النص املطلوب تحريكه.
أ ّن ما ينطبق عليها هو كلمة واحدة واردة يف ّ
أ ّما ما تبقّى؛ فهو ناتج من إهامل املتعلّمني لهذه املهارة الّتي تقتيض ،هنا ،معرفة :املضارع املنصوب (لنتأ ّم َل)،
واملفعول به املضاف إىل اسم (نه َر الليطاين) ،والفاعل املضاف إىل اسم (هدي ُر امليا ِه -ميا ُه هذا) ،وال ّنعت (الغزير ِة
الجارف ِة) ،واملفعول فيه املضاف إىل اسم (نح َو الساحلِ ) ،والفعل املضارع املرفوع (مت ُّر) -والبدل (هذا النهرِ) ،واالسم
املجرور بالحرف (برسعة) ،والنعت (فائقة).
الصف
سبق أن أعطيت هذه الدروس يف املرحلتَني الثانية والثالثة ،هذا ،ما خال البدل الذي أُعطي بصيغة وافية يف ّ
وقد َ
التاسع.
السؤال الثّامن:
ّ

السؤال تعادل  % 83.2من مجموع العالمة الكل ّية % 2.3( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية يف هذا ّ
و % 5.9نالوا  % 75من العالمة ،و % 54.4نالوا العالمة الكاملة)
هذا السؤال يراعي مستوى التطبيق ،وتاليًا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه مرتفعة بالنسبة إىل مهارة تطبيق القواعد العروضيّة
واستنباط بحر البيت الشعري.
ويتبي من خالل توزيع العالمة ،أ ّن نسبة ال بأس بها من بني ال ّناجحني ،توزّعت بني نيل العالمة كاملة وثلثيها ،يف حني
ّ
نالت نسبة ضئيلة من الطالب نصف العالمة.
حساس ّيته من جهة فقدان جزء من العالمة عند الوقوع
السبب يف تفكيك البيت العرويض وتطبيق مبادئه إىل ّ
قد يعود ّ
العرويض ،وإغفال ذكر
يف خطإ الكتابة العروضية ،ويف هذه الحالة يتوقّف كثري من املتعلّمني عن استكامل التّحليل
ّ
الروي
كل املتعلّمني الحذاقة الكافية الستخراج
الشعري ،والقافية؛ ألنّهام يتعلّقان باستكامل الرموز ،وليس عند ّ
البحر
ّ
ّ
الشعري من دون تفكيك.
الذي ميكن تب ّينه من البيت
ّ
مدخل إىل التّحليل
ً
األسايس ،تكون
الصف الثّامن
تخصص بعض الحصص يف الفصل األخري من ّ
ونتساءل ،ملاذا ال ّ
ّ
ترب الذّوق الف ّني عند املتعلّم من جهة ،وتال ًيا هي تضعه أمام مسؤولية إدراك املصطلحات العروض ّية
العرويض ،فهي ّ
ّ
ُ
تحليل ،يف املحاور يف الحلقة الثّالثة.
داخل يف أنواع ال ّنصوص الّتي يت ّم تناولها ً
األساسيّة من جهة أخرى ،ما دام الشعر ً

السؤال ال ّتاسع:
ّ

السؤال تعادل  % 58.4من مجموع العالمة الكل ّية % 28.6( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية يف هذا ّ
و % 9.8نالوا  % 75من العالمة ،و % 0.8نالوا العالمة الكاملة)
هذا السؤال يراعي مستوى التحليل ،وتاليًا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه متدنّية ،بالنسبة إىل مهارة تحليل مشاعر الكاتبة
وأفكارها.
السؤال ،بحيث توزّعت العالمة بني من نال ثلثي
ولوحظ انعدام الحصول عىل العالمة الكاملة يف اإلجابة عن هذا ّ
مؤشا الفتًا ،باعتبار أ ّن هذه املهارة هي أوىل درجات سلّم التع ّمق يف التفكري عند
العالمة الكاملة ونصفها ،وهذا يُع ُّد ّ ً
الطالب.
قد يكون الخلل ،يف ظ ّن بعض املتعلّمني ،أ ّن هذا النوع من األسئلة يستلزم استخراج شواهد من ال ّن ّص ،واالكتفاء بها،
ربا تغافلوا عن كلمة منتقدة ،مع أنّه لوحظ يف معايري
ّ
بخاصة أ ّن السؤال يطلب استخرا ًجا وتوضي ًحا .فاملتعلّمون ّ
التحس والحزن واالنتقاد والتّوضيح.
التّصحيح عدم استنساب العالمة لجزئ ّيات السؤال الذي يض ّم أفعال
ّ
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يل عند املتعلّم ،فينتبه أ ّو ًل إىل أبعاد املصطلحات املتعلّقة باملشاعر والوجدان ّيات
وهنا يفيد تعزيز التّفكري التّحلي ّ
كل تحليل يُطلب إىل املتعلّم يف املرحلة الثالثة) فينت ّبه املتعلّم ،عندئذ ،إىل استخراج
والعقل ّيات (ألنّها أساس ّية يف ّ
النص؛ ليبني عليه صياغته يف معرض إجابته عن الفعل اإلجرايئ.
الشواهد املخصوصة بكل شعور ،أو رأي موجود يف ّ
السبب والنتيجة.
وهذا املسار يف التّحليل يضع املتعلّم أمام آل ّية واضحة ،تعتمد التّحليل الذي يربط بني ّ
السؤال العارش:
ّ

السؤال تعادل  % 53.4من مجموع العالمة الكل ّية % 22.7( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية يف هذا ّ
و % 10.8نالوا  % 75من العالمة ،و % 1.0نالوا العالمة الكاملة)
هذا السؤال يراعي مستويي الفهم والتحليل ،وتال ًيا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه متدنّية ،بالنسبة إىل مهارة استدراك معنى يف
وبخاصة أ ّن نسبة ضئيلة ج ًّدا نالت العالمة الكاملة ،يف حني توزّعت النسبة
الكالمي ،وتحليل أفكار ضمنية فيه،
السياق
ّ
ّ
ّ
األكرب عىل من حقّقوا نصف العالمة.
وكام هي الحال بال ّنسبة إىل املشاعر يف السؤال السابق رقم ( ،)9هكذا هو األمر يف هذا السؤال ،إنّ ا املسألة ،هنا،
ترتبط بالعقل ،يف حني ترتبط باملشاعر هناك.
نصها بدعوة ،استنت ْجها ،مب ّي ًنا أه ّم ّيتها” .وقد مال السؤال إىل
جاء طرح السؤال عىل الشكل اآليت“ :ختمت الكاتبة ّ
وربا
االنغالق أكرث؛ أل ّن الدعوة التي ختمت بها الكاتبة مل تكن مبارشة ،وإنّ ا جاءت تحت أسلوب االستفهام املك ّررّ .
هذا ما أوقع املتعلّمني يف االلتباس ،إذ استوجب األمر عندهم العودة إىل أساليب الكالم ،وأغراضها ،وهنا خرج
االستفهام عن غرضه األسايس الذي هو طلب املعرفة ،إىل الدعوة للقيام بعمل ما والتشجيع عليه.
فربا تجاوز املتعلّمون هذا العائق بهذا
كان من األفضل اإلملاح إىل ذلك يف سياق طرح السؤال ،عىل سبيل التنبيهّ ،
وربا استبعد املتعلّم مسألة توليد الطاقة الكهربائية
التنبيه .كام أ ّن الصعوبة جاءت يف مسألة ربط املياه بكلمة أنوارّ ،
باالستفادة من طاقة املياه املتج ّددة ،وهذا ما له عالقة مبا ّدة الرتبية ،أو بالثقافة العا ّمة.

السؤال الحادي عرش:
ّ

السؤال تعادل  % 62.2من مجموع العالمة الكل ّية % 24.4( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية يف هذا ّ
و % 2.5نالوا  % 75من العالمة ،و % 1.7نالوا العالمة الكاملة)
هذا السؤال يراعي مستويي التقويم والتطبيق ،وتاليًا تُع ّد نسبة النجاح فيه متدنّية ،بالنسبة إىل مهارة التعبري عن
شعور ،إضافة إىل توظيف مكتسبات بالغيّة ولغويّة.
ومن املالحظ أ ّن نسبة ضئيلة ج ًّدا نالت العالمة الكاملة ،يف حني توزّع النجاح عىل من نالوا نصف العالمة أكرث م ّمن
نالوا ثلثيها.
وقد ال تكون مهارات توظيف املكتسبات البالغ ّية واللّغويّة العائق األكرب يف عدم ارتفاع العالمة ،بقدر ما أ ّدى الضعف
وسهل ،وتض ّمن تنبي ًها للمتعلّم إىل استخدام الجمل
يف مهارة التعبري عن شعور إىل ذلك ،مع أ ّن الطرح بدا واض ًحا ً
والصور البيانيّة.
اإلنشائيّة ّ
يبي ضعفًا فاض ًحا عند املتعلّمني ،ما
وقد يعود ّ
السبب إىل عدم توحيد التقن ّيات التي تتناول هذه املهارة ،وهذا ما ّ
دامت هذه املهارة مطلوبة يف الحلقات الثالث ،ويتد ّرج فيها املتعلّم من البساطة إىل الرتكيب ،ومن بينها الوصف
الخارجي ،والوصف الداخيل ،والتّعبري عن املشاعر واآلراء ،وذلك من خالل مستويات مبارشة وضمنية ،وما دامت
أساليب البالغة متوافرة لديه بشكل ٍ
واف بد ًءا باملرحلة الثانية.
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السؤال الثّاين عرش:
ّ

السؤال تعادل  % 55.7من مجموع العالمة الكليّة % 19.5( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكليّة يف هذا ّ
و % 2.3نالوا  % 75من العالمة ،و % 2.0نالوا العالمة الكاملة)
هذا السؤال يراعي مستويي التقويم والتطبيق ،وتال ًيا تُع ّد نسبة النجاح فيه متدنّية ،بالنسبة إىل مهارة التّعبري عن
أفكار ،إضافة إىل توظيف مكتسبات لغوية.
ومن املالحظ أ ّن نسبة ضئيلة ج ًّدا نالت العالمة الكاملة ،يف حني توزّع النجاح عىل من نالوا نصف العالمة أكرث م ّمن
نالوا ثلثيها.
وكث ًريا ما تشبه وضع ّية هذا السؤال وضع ّية السؤال السابق ،وال س ّيام أ ّن الطرح يتض ّمن كتابة فقرة يتخ ّيل فيها الطالب
أ ّن علَم لبنان يدعو اللبنان ّيني إىل املح ّبة والتضامن.
وهنا ينبغي للمتعلّم مراعاة النمط اإليعازي ،واللجوء إىل خصائصه يف التّعبري .وكان عىل املتعلّمني أن يركنوا إىل
ترسله ،وهي :املح ّبة والتضامن اللّذان ميكن أن يستد ّرا
مصطلحات جاءت وافية يف السؤال ،تضمن انطالق املتعلّم يف ّ
كث ًريا من املعاين املرتبطة بهام؛ عىل سبيل املثال :التّعاون -األلفة -الوحدة -املساعدة -املشاركة -اللّقاء -الحوار وما إىل
ذلك .وهذه العنارص كفيلة بأن يستثمر املتعلّم األفعال العائدة إليها ،يف صياغة تالئم النمط اإليعازي :تعاونوا ،تآلفوا،
ات ّحدوا -تساعدوا -تشاركوا -التقوا -تحاوروا وما إليها ،ويبني عليها فقرته.
مستقبل ،وتوجيههم إىل أ ّن نوعية األسئلة التقوميية ،فيها من السهولة ما يجعل املتعلّم
ً
وربا وجب تنبيه املتعلّمني
ّ
ّ
النص ،أل ّن اإلبداع يقوم عىل تفكيك الفكرة واستعراضها يف قوالب لغوية وبالغ ّية سبق أن تعلّمها،
مبصاف كاتب ّ
ويتبي عنارصها ،يختار صياغتها من ع ّدة مستويات وأبعاد ،بأدوات
فعندما يجري املتعلّم ترشي ًحا للفكرة يف رأسهّ ،
اللّغة والبالغة التي تعلّمها واكتسبها ،وذلك يسقط عنده جدار الخوف من اإلبداع.
وربا ات ّضح عنده األمر ،إذا ترافق مع فكرة أ ّن اإلبداع يف اللّغة العرب ّية واألدب ،ال يستوجب من املتعلّم أن يدفعه إىل
ّ
مهندسا أو
وخلقًا مبد ًعا ولغويًّا بار ًعا ،إىل جانب كونه طبي ًبا أو
منحى يتعلّق باألدب يف حياته ،إذ ميكنه أن يكون كات ًبا ّ
ً
ضابطًا أو تاج ًرا وغري ذلك.
ربا تجاوز املتعلّم
خالصة القول إ ّن ً
قومييّ ،
عامل نفسيًّا سلبيًّا يؤ ّدي دوره يف ذهن املتعلّم بالنسبة إىل املستوى التّ ّ
التبية اللّغويّة.
عائقه من خالل ّ
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ملحق رقم  :1يف بناء شخصية املتعلّم الفرد واملواطن:
يسهم تعليم ماّدة اللغة العربية وآدابها يف جعل املتعلّم قاد ًرا عىل:
ــتوظيف ما ّدة اللغة العربية وآدابها يف تنمية طاقاته الفكرية والوجدانية والسلوكية.
ــمتثّل القيم الروحية واألخالقية.
ــامتالك التفكري العلمي املنظّم ،والروح النقدي املج ّرد ،والقدرة عىل االنتقال من عموميات املوضوعات واألفكار إىل
جوانبها املح ّددة والدقيقة.
ــاكتساب معارف علمية وبيئية وصحية مرتبطة بعامل اإلنسان والحيوان والنبات والجامد.
التمسك بأصالة املعرفة ،وإيثار االختيار النوعي عىل الرتاكم الك ّمي للمعلومات.
ــ ّ
ــاإلحساس بالجامل والتآلف مع الفنون ،واإلفادة منها؛ إلغناء فكره ،وصقل ذوقه ،وإرهاف مشاعره ،وتوسيع خياله.
ــتعزيز استقالله الذايت ،وتنمية قواه الفاعلة إطالقًا لشخصيته وتدر ًجا يف اإلبداع.
ــاالبتكار واإلبداع؛ إغناء للرتاث ،بعد االغتناء به.
ــاتّخاذ مواقف صحيحة من القضايا التي يواجهها يف حياته.
ــالتعلّم الذايت من طريق البحث واالستكشاف ،والعمل الفريقي ،والدربة عىل االنتفاع من املكتبات واستخدام
املراجع واملعاجم ،وسائر مصادر املعلومات.
ــإدراك أه ّمية املطالعة الح ّرة ،ومامرستها باعتبارها متعة وفائدة ،واعتامدها وسيلة ف ّعالة من وسائل التثقّف الذايت
وإتقان التعبري.
ــاإلفادة من وسائل اإلعالم ،املرئية واملسموعة واملقروءة ،ومن إمكاناتها التعليمية والرتبوية والثقافية.
ــاالت ّصال برتاث اللغة العربية وآدابها ومتثّله والتز ّود من قيمه.
ــاالطّالع عىل مناذج من الرتاث العاملي املنقول إىل العربية؛ إلغناء شخصيته.
ــتوسيع أفقه الثقايف ،وتعميق فهمه للحياة ،ووعي موقعه يف الزمان واملكان.
ــاإلخالص للوطن ،والدعوة إىل مح ّبته ،و إعالء شأنه ،ومامرسة أسس العيش املشرتك بني أبنائه.
ــمتثّل الخصائص اللبنانية يف طاقاتها اإلبداعية ،وال سيام دور اللبنانيني يف النهضة العربية ،ويف الثقافة العاملية.
ــالتواصل مع العرب ،فك ًرا ووجدانَا ،والتعاون معهم يف إغناء الثقافة العربية.
التأصل يف الثقافة العربية ،وإدراك دورها يف الحضارة العاملية ،وتوطيد النفس عىل متابعة هذا الدور وتفعيله.
ــ ّ
ــاالنصهار يف البيئة االجتامعية ،وتف ّهم قضاياها ،واالضطالع باملسؤولية تجاهها ،واملشاركة يف النشاطات
واالهتاممات الثقافية.
يف تعزيز كفاية املتعلّم اللغوية:
ــإ ّن تعليم ما ّدة اللغة العربية وآدابها ،يهدف إىل جعل املتعلّم قاد ًرا عىل:
ــربط اللغة بالحياة عرب مواقف مح ّببة وشائقة.
ــاعتامد الفصحى لغة تواصل وتعليم وإيجاد ألفة بينه وبينها.
الخاصة به.
ــالتمكّن من القواعد األساس ّية ،وال سيام الوظيف ّية يف تعاطيه اللغوي ،وإبراز طاقاته واستعداداته
ّ
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ــتثبيت معرفته بقواعد اللغة وصولً إىل الفهم الدقيق والتعبري السليم.
ــاكتشاف نظام لغته العربية يف بناها الوظيف ّية وأساليبها الجاملية  ،وصوال إلىل اإلنشاء واإلبداع.
ــاستخدام تقن ّيات التعبري املالمئة للموضوعات ،سواء أكانت علم ّية أم أدب ّية.
الخاصة
ــإغناء معجمه وحصيلته اللغوية؛ من خالل اكتساب املفردات والرتاكيب ،وتقن ّيات التعبري ،واملصطلحات
ّ
بحقول املعرفة املتن ّوعة.
ــاالستامع والتح ّدث والقراءة والكتابة ،واستخدام أساليب التعبري املختلفة؛ من :تواصل ّية ،وظيفية كالحوار واملناقشة
وكتابة التقارير واملل ّخصات ،إىل أدبية تتو ّخى الجاملية اإلبداع ّية.
ــاكتساب اللغة العربية بيرس واستخدامها بعفوية واطمئنان.
ــاكتساب مهارة التعبري من خالل تعريب نصوص تخدم التعبري وما ّدة االختصاص.
الخاصة للحلقة الثّالثة
ملحق رقم  :2األهداف ّ
يهدف تعليم ما ّدة اللغة العربية وآدابها يف هذه الحلقة ا ّىل جعل املتعلّم قاد ًرا عىل:
يف املحادثة والقراءة واألدب واملحفوظات:
ــأداء النصوص املضبوطة بالشكل التا ّم ،واستكامل ضبط ما مل يضبط من نصوص أخرى.
ــاحرتام ما تتطلبه قواعد القراءة التعبريية (عالمات وقف ،نرب ،تنغيم).
ــالتمكّن من القراءة بنوعيها :الجهري والصامت ،قراءة رسيعة وصحيحة.
وتحليل وتقوميًا.
ً
وتلخيصا
فهم
ً
ــالتفاعل مع ّ
النص ً
ــ إغناء الرصيد اللغوي عند املتعلّم (مفردات ،تراكيب ،أساليب) وتوظيفه يف التعبري.
ــمتثّل ما يف النصوص من معارف وقيم.
ــإدراك أهمية املطالعة الح ّرة ،ومامرستها بوصفها متعة ومصدر معرفة.
يف القواعد واإلمالء:
ــوعي العالقة بني عالمات اإلعراب ودالالتهـا واستخدامها يف ضبط الكالم.
ــالتعرف اىل الصيغ الرصفية ،والرتاكيب النحوية ،وأساليب الجمل ،وفهم وظيفتها يف النصوص والتم ّرس بتطبيقها.
ــفهم قواعد تركيب الجمل (األركان واملت ّمامت) واالنتقال إىل التفكيك وإعادة الرتكيب بصيغ جديدة.
ــالتقاط الكلامت سامعا وكتابتها بوضوح ورسعة.
ــاستيعاب القواعد اإلمالئية ومراعاتها يف الكتابة.
ــإدراك االستثناءات الشائعة يف كتابة بعض الكلامت.
يف البالغـة والعروض:
ــتذ ّوق النصوص األدب ّية ومعرفة عنارصها.
ــالتعرف إىل بعض األنواع األدبية من خالل النصوص.
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تبي بعض الصور واألساليب البالغية وتذ ّوقها ومحاكاتها .
ــ ّ
ــالتع ّرف إىل أصول الكتابة العروضية ،وأصول الوزن يف الشعر ،ومعرفة بعض البحور.
يف التعبري الشفهي والكتايب:
ــالتواصل باللغة الفصيحة بطالقة وإتقان.
ــالحوار واملناقشة وإبداء الرأي بجرأة وإتقان.
ــاألداء الجيّد والحضور املميّز يف النشاطات املختلفة (إلقاء ،مرسح ،خطابة ،منرب ح ّر.)...
ــإيصال األفكار واملشاعر واملشاهدات بلغة واضحة وسليمة.
ــاستخدام أساليب الكتابة وتقنيات التعبري املالمئة (وصف ،رسد ،رسالة ،بحث ،تقرير ،بيان ،إعالن.)...
ــمتثّل أفكار وأساليب مقتبسة ،وتوظيفها يف إنشائه الشخيص.
ــوضع تصميم واضح ملعالجة موضوع يف أقسامه الرئيسة والفرعية.
ــمعالجة موضوع بتفصيل وتع ّمق يف نسق مرتابط ومتد ّرج.
ــالقيام بنشاطات كتابيّة ح ّرة فرديّة وفريقيّة.
ملحق رقم  :3محتوى ما ّدة اللغة العرب ّية للشّ هادة املتوسطّة:
املحور

املضمون

املحادثة والقراءة واألدب
واملحفوظات

•املشاركة يف استدرار اآلراء وإبداء الرأي والتحليل واملناقشة والتعليق واحرتام رأي اآلخر.
وتبي دور األساليب البالغية فيه.
•فهم ّ
النص وإدراك بنائه وتحليل أبعاده ّ
•القراءة الرسيعة والبليغة وامل ّعربة لنصوص مضبوطة وغري مضبوطة ،والتمكّن من أصول اإللقاء.
واملحسنات اللفظية واملعنوية يف األسلوب األديب.
•تبني دور األساليب التعبريية والصور البيانية
ّ

القواعد واإلمالء والبالغة
والعروض

•أساليب الجملة.
•مت ّمامت الجملة.
•التوابع.
•إعراب الجمل.
وتوسع).
•العدد (مراجعة وإضافة ّ
•املمنوع من الرصف (الصفة).
•ملحة عن علم املعاين والبيان والبديع.
•ملحة عن علم العروض مع بعض البحور.
الخاص.
•استخدام املالئم من التقنيات وأساليب التعبري يف اإلنشاء
ّ
معي ،وتوسيعه بإنشاء شخيص.
•وضع تصميم ملوضوع ّ
•مطالعة بعض الكتب مع تغليب املطالعة الح ّرة.

التعبري الشفهي والكتايب
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الشّ هادة املتوسطة

املتوسطة:
ملحق رقم  :4تفصيل محتوى ما ّدة اللّغة العرب ّية -الشّ هادة
ّ

املحادثة التمهيديّـة :املحتوى نفسه الوارد يف السنتني السابقتني.

املحادثة التحليليـة:
بالنص.
ــحوار متعلّق ّ
النص ويتجاوزه إىل موقف ،أو رأي ،أو فكرة جديدة.
ــحوار ينطلق من ّ
النص :مناقشة فكرة ،توسيع فكرة.
ــتدارس أفكار ّ
النص العا ّمة ،ومفاصله ،وأساليبه التعبريية.
ــبنية ّ
النص العا ّمة ،وربطه بالنوع األديب الذي ينتمي إليه.
ــدراسة بنية ّ
النص املعجمي والرتكيبي والبالغي.
ــدراسة مخزون ّ
ــتع ّرف إىل مزيد من وجوه البيان والبديع ،من خالل وظيفتها يف خدمة املعنى.
النص مبؤلفه من جهة ،وبيئته من جهة أخرى.
ــربط ّ
ــالعنارص األدبية يف النص (الشعر والنرث).
القراءة واألدب:
ترتبط هذه النصوص مبحاور فكرية وفن ّية وأغراض وفنون ،منها عىل سبيل املثال:
ــبناء الشخصية :اإلرادة والثقة بالنفس والطموح .
ــفنون أدب ّية :الخطابة ،املرسح ،األقصوصة ،الشعر الغنايئ (الوطني ،الوجداين ،الغزل).
ــكتابة تواصلية إبالغية :التعلّم وسوق العمل .كتابة إعالمية ،مراسالت رسمية .
املحفوظات:
وفضل عن مت ّيزها بالخصائص التي وردت يف السنتني السابعة
ّ
تكون نصوص املحفوظات مرتبطة مبحاور القراءة واألدب،
والثامنة تكون:
ــمتنوعة يف أوزانها ،تستثمر للتعريف بعلم العروض ،وتشكل مترينا تطبيقيا عليه.
القـواعـد:
ــأساليب الجملة(التع ّجب ،الرشط ،االستفهام ،املدح والذم ،النفي).
ــمتمامت الجملة (التمييز ،املفعول املطلق ،املفعول معه ،املفعول ألجله ،املفعول فيه ،الحال).
ــإعراب الجمل.
ــالتوابع (النعت ،العطف ،البدل ،التوكيد).
ــاملمنوع من الرصف :مراجعة  +الصفة.
ــالعدد األصيل (املفرد ،املركّب ،املعطوف ،العقود) + .الرتتيبي.
ــالنداء.
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ــاالستثناء.
ــجداول ترصيف األفعال واشتقاق األسامء (مراجعة وتع ّمق).
ــال النافية للجنس.
البالغــة:
ــعلم املعاين :الخرب واإلنشاء.
ــعلـم البيـان :الحقيقة واملجاز ،التّشبيه ،االستعارة ،الكناية.
السجع ،التّورية.
ــعلم البـديـع :الطباق واملقابلة ،الجناسّ ،
العـروض:
ــالبيت الشعري :أقسامه ،وزنـه ،تقطيعه ،قافيته ،رويّه.
ــمـن البحـور :الطويل ،البسيط ،الوافر (مع إيراد الجوازات فيها).
التعبيــر:
ــموضوعات عا ّمة مستقاة من اهتاممات املتعلّم ومجاالت حياته.
ــأشكال التعبري وتقنياته:
•الوصف التأميل ،أو التخييل ،والوجداين.
•املقالة.
•األقصوصة.
•الخطابة :التعريف والتقديم.
•خطبة املناسبات.
•املرسح.
•الكتابة التواصلية (املحرض).
•تدوين رؤوس األقالم.
•التلخيص واالختصار.
•التصميم.
•الكتابة الح ّرة.
•البحث أو التحليل.
•بيان املطالعة املو ّجهة (كتابان يف السنة)
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العامة  -فرع االجتماع واالقتصاد
شهادة الثانوية
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة
 1.1من حيث ّ
الشكل :
تقديم املسابقة وشكلها:

طباعي مساعد يف القراءة.
مقروئ ّية املسابقة :قياس الخطّ ،املسافة بني األسطر ،رسم مل ّون ،الهوامش ...واعتامد إخراج
ّ

•بعد االطّالع عىل املسابقة الحظنا أنّ حجم ّ
الخط مناسب إىل حدّ ما ،واملطلوب إضافة صفحات لتحسني مقروئ ّيتها.

ال ّتثقيل ال ّتفصييل:

توزيع العالمات :توضع العالمة مبارشة عىل حاصل ×  20بالتّثقيل املعتمد؛ أي :مبارشة عىل  60يف فرع االجتامع واالقتصاد.
•توزّع العالمات يف ضمن املسابقة عىل الشّ كل اآليت( :الجدول  :1توزّع العالمة)
فرع االجتامع واالقتصاد
 9 //عالمات من 20
يف الفهم وال ّتحليل 27 :عالمة من 60
 8 //عالمات من 20
يف ال ّتعبري الكتا ّيب 24 :من 60
يف الثّقافة األدب ّية العامل ّية 9 :عالمات من  3// 60عالمات من 20
حق املتعلّم إذا استوىف املعايري
عالمة اللّغة العرب ّية 60 :من  60يف فرع االجتامع واالقتصاد ،هي العالمة القصوى وهي من ّ
والشوط يف أدائه.
ّ
•أعدّ ت املسابقة بتثقيل عىل عرشين عالمة ،وال ّتوصيف يق ّرها عىل  ،60وال ّتربير أنّ اللّجنة طلبت إىل معايل الوزير
الشط وحصلت عىل املوافقة.
استثناء لهذا العام من هذا ّ

مدّ ة املسابقة:
كل فرع من فروع ما ّدة اللّغة العرب ّية وآدابها:
تتناغم م ّدة املسابقة إىل ح ٍّد ما مع عدد حصص التّدريس األسبوع ّية يف ّ
 2,30ساعتان ونصف لفرع االجتامع واالقتصاد.
تم احرتام هذه املدّ ة يف أثناء وضع أسئلة املسابقة.
• ّ
 2.2من حيث المضمون:

تغطية محاور الكتاب:
اختيار ال ّن ّص:
شعري دون العرشين بيتًا من الشّ عر
نرثي ال يتجاوز األربعني سط ًرا ( 500كلمة عىل وجه التّقريب) ،أو
ــ ّ
ّ
النص ّ
العمودي أو ما يعادله من الشّ عر الحديث.
ّ
سمي ودليل التّقييم ،ومن
ــيت ّم اختياره من أنواع ال ّنصوص وأمناطها واملواضيع الّتي ّ
نصت عليها محاور املنهج ال ّر ّ
أعامل الشّ خصيّات األدبيّة (األعالم).
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أساسا وليس مع ّربًا.
ــيفضّ ل اختيار ّ
نص موضوع بالّلغة العرب ّية ً
ــتذلّل صعوبة ال ّن ّص اللّغويّة – إن ُوجدت – يرشح الكلامت والعبارات الّتي يصعب عىل املتعلّمني فهمها.
رصف به لتسهيل فهمه أو تطويعه لطرح أسئلة مع ّينة.
ــيحايك ال ّن ّص اهتاممات التّالمذة ،وميكن التّ ّ
ــيوث ّق ال ّن ّص توثيقًا واض ًحا.
أساسا وليس مع ّربًا ،وهو موث ّق بشكل واضح
ــاملحتوى ميثّل جز ًءا ّ
مم ورد يف املنهج ،5وال ّن ّص ّ
نرثي باللّغة العرب ّية ً
الصعبة مرشوحة يف الحوايش.
يقع يف حواىل  20سط ًرا ،يخدم بعض ما ّ
سمي .6وكلامته ّ
نصت عليه محاور املنهج ال ّر ّ
األسئلة:
يف الفهم وال ّتحليل:
نص مكتوب وفهمه والوقوف على خصائصه وتب ُّين أه ّم ما فيه
الهدف من هذه األسئلة اختبار قدرة المتعلّم على قراءة ّ
من مم ّيزات وأساليب تعبير.
ّباعي) ،ويف أفكاره ولغته وأسلوبه
ــتراعى يف طرح األسئلة مقاربة ال ّن ّص يف توصيفه
الخارجي (الحوايش ،ال ّنسق الط ّ
ّ
وبنيته ونوعه و/أو منطه انطالقًا منه إىل أفكار شخص ّية وآراء وات ّخاذ مواقف.
التكيب ،التّقويم.
ــتتناول األسئلة املستويات الفكريّة كلّها :املعرفة ،الفهم ،التّطبيق ،التّحليلّ ،
ــتستخدم املفردات ال ّدقيقة والعبارات الواضحة يف صياغة األسئلة.
ــتتد ّرج األسئلة يف ترتيبها من الفهم إىل التّحليل فالتّقويم.
ــتتن ّوع األسئلة بحيث تشمل أكرب قدر من الكفايات.
ــتُطرح أسئلة تتناول شخص ّية الكاتب واألبعاد اإلنسان ّية لل ّن ّص.
ــاألسئلة من ّوعة (موضوع ّية و/أو مقال ّية) لك ّنها تحايك املستويات الفكريّة (املعرف ّية) ال ّدنيا أكرث من العليا ،والكلامت
املستخدمة يف صياغتها دقيقة ج ًّدا.
يف ال ّتعبري الكتا ّيب:

نص متامسك وفاقًا لألصول.
ــالهدف من التّعبري الكتا ّيب اختبار قدرة املرشّ ح عىل إنشاء ّ
ــيُطرح عىل املرشّ ح موضوعان ،يختار املرشّ ح موضو ًعا واح ًدا منهام عىل أن يكونا مختلفني من جهة ال ّنمط أو
ال ّنوع.
ــيرتاوح الحجم املنتظر للمنتج الكتا ّيب بني  250إىل  400كلمة مع هامش ( % 10من  25إىل  40سط ًرا يف خ ّط
متوسط) لفرع االجتامع واالقتصاد.
ّ
مفصل للموضوع املطلوب معالجته واالكتفاء بتوسيع مق ّدمته
ــيُحذف من «التّعميم» العبارة اآلتية :وضع تصميم ّ
والخامتة.
ــموضوعا التّعبري الكتايب واضحان يف طريقة طرحهام ،وصياغة املعطى فيهام.
ملحق رقم 2
ملحق رقم 3

5
6
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• الثّقافة األدب ّية العامل ّية:

السؤال معرفة مدى استيعاب املتعلّم لألثر األد ّيب املق ّرر.
ــالهدف من هذا ّ
ــالح ّد األعىل لإلجابة عن سؤال الثّقافة األدب ّية العامل ّية هو يف حدود الخمسة عرش سط ًرا (ما دون  200كلمة عىل
وجه التّقريب).
السؤال بدقّة إلبعاد الغموض واإلجابات املعلّبة.
ــتحديد ّ
كل سنتني من ِق َبل
ــيُحتفظ بسؤال الثّقافة األدب ّية العامل ّية يف املرحلة ال ّراهنة ،عىل أن يت ّم تحديد أثر أد ّيب واحد ّ
بوي للبحوث واإلمناء.
املركز ّ
الت ّ
كل عام من جهة
ــسؤال الثّقافة األدب ّية العامل ّية دقيق من جهة الطّرح إلبعاد الغموض مع اإلشارة إىل أنّه يتك ّرر يف ّ
بوي للبحوث واإلمناء.
املوضوع املعالج بانتظار أن يت ّم تعديله وتحديد أثر أد ّيب واحد ّ
كل سنتني من ِق َبل املركز ّ
الت ّ
 3.3المجاالت والكفايات:

نص ومجموعة أسئلة في قراءة ال ّن ّص وتحليله ،في
األهداف والمك ّونات :تتك ّون مسابقة فرع االجتماع واالقتصاد منّ :
الكتابي ،في الثّقافة األدب ّية العالم ّية.
التّعبير
ّ
نصا مرفقًا بأسئلة ،سؤالني يف ال ّتعبري الكتا ّيبً ،
سؤال يف الثّقافة
•تحرتم املسابقة ال ّتوصيف من جهة كونها تحوي ًّ
األدب ّية العامل ّية.
الخاصة المنصوص عنها في تفاصيل
األسئلة :تنطلق األسئلة من ال ّن ّص (مت ًنا وحواشي) ،وتراعي في طرحها األهداف
ّ
سمي وجدول الكفايات المتعلّقة بها في دليل التّقييم.
المنهج ال ّر ّ
•بعد االطّالع عىل املسابقة الحظنا أنّها تحرتم بعض ما ورد يف املنهج من أهداف وكفايات من ناحية األفكار واللّغة
واألسلوب والبنية.

بشكل عا ّم ت ّمت مراعاة ما ورد في التّوصيف إلى ح ّد كبير .إنّما تجدر اإلشارة إلى أ ّن تحليل مسابقة واحدة ال يخ ّولنا
معرفة مدى تغطية التّوصيف لمضمون المنهج .ناهيك من أ ّن التّعريب ال يقيّم.

العامة للمسابقة وتحليلها
ثانيًا :عرض النتائج
ّ
أظهر إحصاء مسابقة الشّ هادة الثّانوية العا ّمة  -فرع االجتماع واالقتصاد ال ّنتائج اآلتية:
بال ّنسبة لـلمعامل اإلحصائ ّية :Mean, Median, Mode, Std. deviation and Coefficient of Variation
Coefficient of variation
0.23

Std. deviation
6.871

Mode
30.00

Median
30.00

Mean /60
29.33

(الجدول  :2النتّائج العا ّمة للمسابقة)
يظهر الجدول أعاله أ ّن المع ّدل  AVERAGEللمتعلّمين في ما ّدة اللّغة العربيّة هو  60/29.33ولكن الوسيط MEDIAN
أقل من  .60/30والعالمة األكثر تكرا ًرا  MODEهي  30من .60
هو  30أي أ ّن  % 50من المتعلّمين حازوا عالمة ّ
يتب ّين لنا أ ّن مستوى أداء المتعلّمين متقارب ومن دون تشتّت في اإلجابة وقد يكون ذلك مقبول نسب ًّيا .وهذا ما يظهر
المعياري ( )6.871والـ ( Coefficient of variation (0.23وبناء على ما تق ّدم قد يكون محتوى
جل ًّيا من خالل االنحراف
ّ
الكتاب أو آليّة إدارته أو طريقة وضع األسئلة من العوامل الّتي أسهمت في الوصول إلى هذه ال ّنتيجة.
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تفصيل العالمة
½ لسالمة األفكار
¼ لاللتزام بالعدد
¼ لحسن الصياغة

العالمة
الكل ّية

1.1استخلِص ،يف حدو ِد ٍ
خمس وعرشي َن كلمة،
عالمة
الكاتب يف ال ِفقْر ِة األوىل
القضيَّ َة التي يطر ُحها
ُ
واحدة
ِم َن ال َّن ّص.

السؤال
ّ

املستوى
املعريف
فهم وتركيب

فهم
فهم ال ّن ّص ً
واض ًحا مع مراعاة
تقنيّة التّلخيص.

عيِ ،الكلم َة  -املِفْتاح يف ال ِفقْر ِة الثَّانية ،وأكِّ ْد عالمة
ِّ 2.2
واحدة
إجابتَك بدليل َْي.

0.75

0.75

Median Mean
املع ّدل الوسيط
0.60

0.68

الكاتب يف ال ِفقْر ِة الثَّالثة،
3.3بَ ِّ ْي ما يدعو إليه
ُ
ُم ْ ِبزًا غايتَه من هذه ال َّدعوة.

0.75

8.2

23.8

88.9
مستوى
أداء مرتفع

86.1
مستوى
أداء مرتفع

 Percentنسبة الّذين
 Modeنسبة الّذين
نالوا املع ّدل
املنوال نالوا العالمة
أو أكرث
القصوى
0.75

0.75

0.75

8.1

96.9
مستوى
أداء مرتفع

0.33

0.98

0.50

0.25

1.00

0.92

0.00

0.25

1.00

1.00

16.8

2.3

3.8

1.00

40.6
مستوى
أداء متد ٍّن
42.0
مستوى
أداء متد ٍّن
60.5
مستوى
أداء وسطي

1.4

0.58

0.66

½ عالمة لتعيني
الكلمة املفتاح
لكل دليل
½ عالمة ّ

عالمة
واحدة

ِ
الكلامت يف ال ِفقْر ِة
4.4اضب ْط بالشَّ كلِ أَواخ َر
ال َّرابع ِة من ال َّن ّص( .ال يُ َع ُّد الضَّ م ُري آخ َر
الكلمة)

رصد الكلمة املفتاح
معرفة
مع ذكر الشّ واهد /
وتطبيق
ال ّدالئل

القدرة عىل تحليل
½ لتبيان الدعوة
النص ورشح فهم وتحليل
½ إلبراز الغاية منها أفكار ّ
املعاين الضّ منيّة

عالمة
ونصف
العالمة
تطبيق

يحسم نصف عالمة
لكل خطأ
ّ

توظيف القواعد
ال ّنحويّة

ِ
أدوات
كل من
5.5وضِّ ْح ،يف سياقِ ال َّن ّص ،وظيف َة ٍّ
تطبيق
كل دراسة وظائف
عالمة ¼ عالمة لرشح ّ
ال ِّر ِ
بط املشا ِر إليها بخطّ( :بل – لوال  -لك َّن
وتحليل
أدوات ال ّربط
واحدة رابط
إل).َّ
السامت
استخراج ّ
النص ،معرفة
½ عالمة ّ
6.6يف ال َّن ِّص مظاه ُر أدبيَّ ٌة بارزة ،أكِّ ْد ذلك بأربع ٍة
لكل مظهر األدبيّة من ّ
عالمتان
وتطبيق
(الخصائص
مع الشّ اهد
منها مع َّزز ٍة بالشَّ واهد.
األسلوبيّة األدبيّة).
القدرة عىل التّحليل
لتبيان السبب
عالمة
الكاتب يف ال ِفقْر ِة الخامس ِة أ ّن للفق ِر
7.7يرى
ُ
َح َس ٍ
وابداء الرأي يف
ونصف ½ إلبداء الرأي
بب الذي دف َعه إىل
نات كثريةِ ّ .
بي َّ
الس َ
مضمون ال ّنص.
العالمة
ذلك ،ث َّم أبْ ِد رأيَ َك ُم َعل ًِّل.
تحليل
وتقويم

85.9
مستوى
أداء مرتفع

املادّة التّعليم ّية :اللّغة العرب ّية وآدابها

ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها

سؤال
الثّقافة
األدبيّة  2للتّحليل
العامليّة  1للتّوضيح
ثالث
عالمات

يف ال ّتعبري الكتايب:
اخرت واحدً ا من املوضوعني:
 1للمقدمة
ُ
ّ
ة
ي
االجتامع
هي
ة
ٌ
كثري
ل:
و
األ
املوضوع
املشكالتُ
َّ
ّ
تعصف ،مبجتمعاتِنا ،والفقر أبرزُها.
الّتي
ُ
ُ
أنشئ مقال ًة متامسك َة األجزا ِء متو ّقفًا عندَ ظاهر ِة
ْ
السلب ّي ِة عىل الفر ِد واملجتمع،
الفق ِر وانعكاساتِها َّ
كيف ميك ُن محارب ُته إنقا ًذا للكرام ِة اإلنسان ّية.
ومب ّي ًنا َ
مثاين
ٍ
انعكاسات ،وثالث ِة حلول).
(يُكتفى بذك ِر ثالث ِة
عالمات  6عالمات لصلب
املوضوع الثّاينَ :
قال الشاعر أحمد شوقي:
ُ
املوضوع
مثل جمعِ املا ِل دا ًء
ومل أ َر َ
مثل البخيلِ به ُم َصابا
وال َ
فال تقتُل َْك شهوتُه و ِزنْها
الشابا
كام تَ ِز ُن الطعا َم أ ِو َّ
أنشئ مقال ًة متامسك َة األجزا ِء تُقارن فيها ب َني
ْ
 1للخامتة
ِ
ك.
ي
رأ
ا
ي
د
ب
م
الكرم،
معايب البخل،
ِ
ومحاسنِ
َ
ً
ُ
ْ
ِ
(يكتفى بذك ِر ِ
وثالث محاسن).
ثالث معايب،

يف الثَّقافة األدب ّية العامل ّية (ثالث عالمات)
كان َْت حيايت يف فجرِها شبيه ًة بال َّزهر ِة التي
بعض ُو َريْقاتِها ،ولك َّنها مل تشع ْر بهذه
تساقط َْت ُ
الخسار ِة عندما جاء نسيم الربيعِ يستعطي عن َد
ُ
َّ
َ
بابِها.
أ ّما اآلن وقد َ
باب نهايتَه ،فقد
شارف الشَّ ُ
يبق لها ما
أصب َح ْت حيايت أشب َه بالثَّمر ِة الّتي مل َ
تَ َّد ِخ ُره ،بل تتأ َّهب لتجو َد ِ
تحمل
بنفسها م َع ما ُ
ُ
من حالوة.
طاغور  -جنى الثامر - ٢ -
حل ّْل هذه املقطوع َة شارحا تضميناتِها ،موضِّ حا ما
ً
ً
ٍ
إضاءات عىل شخص َّي ِة طاغور.
فيها من

(الجدول  :3تحليل المسابقة ونتائج األسئلة)

القدرة عىل
التكيب والتّقويم
ّ

تركيب
وتقويم

القدرة عىل التّحليل
والتّوضيح ورشح
تحليل
ال ّرموز ومعانيها
التّضمينيّة

91.0
مستوى
أداء مرتفع

74.2
مستوى
أداء وسطي
83.9
مستوى
أداء مرتفع

7.0

0.00

2.7

0.75

3.00

0.50

0.75

3.25

0.50

0.63

3.22

0.55

1.18

1.25

1.50

0.00

39.00
مستوى
أداء متد ٍّن
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كل سؤال من أسئلة المسابقة من ناحية الـ Mean, Median,
بعد االطّالع على النسب المئوية إلجابات المتعلّمين عن ّ
السؤال القصوى .قد يكون مر ّد ذلك إلى أ ّن األسئلة راعت
 ،Modeتب ّين لنا أ ّن إجاباتهم متقاربة ومعظمهم نالوا عالمة ّ
مستويات التّحليل ال ّدنيا (المعرفة والفهم والتّطبيق) أكثر من مراعاتها مستويات التّحليل العليا.
أ :المجموعة األولى األسئلة ( )6-4-2-1فهم  +معرفة  +تطبيق.
ب :المجموعة الثّانية األسئلة ( )7-1-5-3تحليل – تحليل – تقويم.
السؤال األخير و ُمنح العالمة األولى (نصف عالمة من مجموع عالمة
والمستوى المعرفي العائد للتّقويم حصر في جزء من ّ
السبب ← تحليل نصف عالمة.
ونصف) .واألجدر أن يمنح عالمة واحدة من مجموع العالمة الكليّة وأن يعطى ذكر ّ
كذلك نالحظ أ ّن الّذين نالوا عالمة كاملة في أسئلة الفهم والمعرفة تراوحت نسبتهم بين  % 60و ،% 96وفي أسئلة
التّطبيق نجد أ ّن ال ّنسبة تراوحت بين  % 40و % 80قد يكون ذلك ربّما لصعوبة قدرتهم على إيجاد المعنى (شرح
المعاني الضّ من ّية) الواردة في ال ّن ّص أو شرح المطلوب في سياق مح ّدد ،أو توظيف قاعدة ما ...وفيما يتعلّق بنسبة أسئلة
التّحليل فإنّها تراوحت بين  % 42و % 96وهذه ال ّنسبة العالية قد يكون مر ّدها إلى أ ّن المطلوب سهل ج ًّدا ال يتطلّب
تفكي ًرا عميقًا.
ولفتنا أيضً ا أ ّن ما من متعلّمين نالوا العالمة القصوى في التّعبير الكتابي أو في سؤال الثّقافة األدب ّية والعالم ّية ،وهذا أمر
السؤالين تستدعي التّركيب والتّقويم ،وهذا ما يفتقد إليه بعض المتعلّمين ،فيمتنعون عن
طبيعي أل ّن اإلجابة عن هذين ّ
ّ
اإلجابة ألنّهم يجدون صعوبة في ذلك أو أنّهم يلجأون إلى المحاكاة لنيل بعض العالمات فيخلو نتاجهم من اإلبداع.
كذلك الحظنا ما يأتي في بعض األسئلة:
السؤال الخامس:
ّ
السؤال تعادل  % 42من مجموع العالمة الكليّة ( % 26.6نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكليّة في هذا ّ
و % 12.9نالوا  % 75من العالمة ،و % 2.3نالوا العالمة الكاملة)
السؤال يطاول مهارة شرح وظائف أدوات ال ّربط في ال ّنص ،وتال ًيا فإ ّن نسبة ال ّنجاح فيه تع ّد متدنّية بشكل ظاهر.
هذا ّ
قد يكون المتعلّمون عمدوا إلى حفظ وظائف أدوات ال ّربط هذه من دون توظيفها في سياق ال ّنص .هذا ما ير ّدنا إلى
الضّ عف في شرح الوظيفة ال ّدالل ّية ألدوات ال ّربط في سياق ال ّن ّص.
السابع:
السؤال ّ
ّ
السؤال تعادل  % 95من مجموع العالمة الكل ّية % 22.0( .نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية في هذا ّ
و % 23.4نالوا  % 75من العالمة ،و % 1.4نالوا العالمة الكاملة)
السؤال يطاول مهارتي القدرة على التّحليل وإبداء ال ّرأي في مضمون ال ّنص ،وتاليًا ت ُع ّد نسبة ال ّنجاح في هذا
هذا ّ
السبب عالمة واحدة في
السؤال مرتفعة بسبب التّوزيع غير المنطقي لتوزيع العالمة الكلّية ،فقد أعطي لتبيان ّ
السؤال مقلوبًا بحيث
حين أعطي نصف عالمة إلبداء الرأي .وكان من المفروض أن يكون توزيع العالمات في معيار ّ
السبب وعالمة كاملة إلبداء ال ّرأي.
تحتسب نصف عالمة لذكر ّ
سؤال الثّقافة األدب ّية والعالم ّية:
نسبة ال ّنجاح الكليّة  % 96من مجموع العالمة الكليّة % 19.4( .نالوا  % 50من العالمة و % 1.8نالوا  % 75من
العالمة ،و % 0نالوا العالمة الكاملة)
ال ّنسبة مرتفعة ج ًّدا أل ّن ال ّرموز والتّضمينات هي نفسها في معظم أناشيد طاغور.
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ملحق رقم  :1يف بناء شخصية املتعلّم الفرد واملواطن:
يسهم تعليم ما ّدة اللغة العربية وآدابها يف جعل املتعلم قاد ًرا عىل:
ــتوظيف ما ّدة اللغة العربية وآدابها يف تنمية طاقاته الفكرية والوجدانية والسلوكية.
ــمتثّل القيم الروحية واألخالقية.
ــامتالك التفكري العلمي املنظّم والروح النقدي املج ّرد والقدرة عىل االنتقال من عموميات املوضوعات واألفكار إىل
جوانبها املح ّددة والدقيقة.
ــاكتساب معارف علمية وبيئية وص ّحية مرتبطة بعامل اإلنسان والحيوان والنبات والجامد.
التمسك بأصالة املعرفة وإيثار االختيار النوعي عىل الرتاكم الك ّمي للمعلومات.
ــ ّ
ــاإلحساس بالجامل والتآلف مع الفنون واإلفادة منها إلغناء فكره وصقل ذوقه وإرهاف مشاعره وتوسيع خياله.
ــتعزيز استقالله الذايت وتنمية قواه الفاعلة إطالقًا لشخصيته وتدر ًجا يف اإلبداع.
ــاالبتكار واإلبداع إغناء للرتاث بعد االغتناء به.
ــاتّخاذ مواقف صحيحة من القضايا التي تواجهه يف حياته.
ــالتعلّم الذايت من طريق البحث واالستكشاف والعمل الفريقي والدربة عىل االنتفاع من املكتبات واستخدام
املراجع واملعاجم وسائر مصادر املعلومات.
ــإدراك أهمية املطالعة الح ّرة ومامرستها بوصفها متعة وفائدة واعتامدها وسيلة ف ّعالة من وسائل التثقّف الذايت
وإتقان التعبري.
ــاإلفادة من وسائل اإلعالم ،املرئية واملسموعة واملقروءة ،ومن إمكاناتها التعليمية والرتبوية والثقافية.
ــاالت ّصال برتاث اللغة العربية وآدابها ومتثّله والتز ّود من قيمه.
ــاالطّالع عىل مناذج من الرتاث العاملي املنقول إىل العربية ،إلغناء شخصيته.
ــتوسيع أفقه الثقايف وتعميق فهمه للحياة ووعي موقعه يف الزمان واملكان.
ــاإلخالص للوطن والدعوة إىل مح ّبته وإعالء شأنه ومامرسة أسس العيش املشرتك بني أبنائه.
ــمتثّل الخصائص اللبنانية يف طاقاتها اإلبداعية ،وال س ّيام دور اللبنانيني يف النهضة العربية ،ويف الثقافة العاملية.
ــالتواصل مع العرب ،فك ًرا ووجدانًا ،والتعاون معهم يف إغناء الثقافة العربية.
التأصل يف الثقافة العربية وإدراك دورها يف الحضارة العاملية ،وتوطيد النفس يف متابعة هذا الدور وتفعيله.
ــ ّ
ــاالنصهار يف البيئة االجتامعية وتف ّهم قضاياها واالضطالع باملسؤولية تجاهها واملشاركة يف النشاطات واالهتاممات الثقافية.
يف تعزيز كفاية املتعلّم اللغوية:
يهدف تعليم ما ّدة اللغة العربية وآدابها إىل جعل املتعلّم قاد ًرا عىل:
ــربط اللغة بالحياة عرب مواقف مح ّببة وشائقة.
ــاعتامد الفصحى لغة تواصل وتعليم وإيجاد ألفة بينه وبينها.
الخاصة به.
ــالتمكّن من القواعد األساس ّية ،وال س ّيام الوظيف ّية يف تعاطيه اللغوي ،وإبراز طاقاته واستعداداته
ّ
ــتثبيت معرفته بقواعد اللغة وصولً إىل الفهم الدقيق والتعبري السليم.
وصول إىل اإلنشاء واإلبداع.
ً
ــاكتشاف نظام لغته العربية يف بناها الوظيف ّية وأساليبها الجاملية،
ــاستخدام تقنيّات التعبري املالمئة للموضوعات ،سواء أكانت علميّة أم أدبيّة.
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الخاصة بحقول املعرفة املتن ّوعة.
ــإغناء معجمه وحصيلته اللغوية باملفردات والرتاكيب وتقن ّيات التعبري واملصطلحات ّ
ــاالستامع والتح ّدث والقراءة والكتابة واستخدام أساليب التعبري املختلفة من تواصليّة وظيفية كالحوار واملناقشة
وكتابة التقارير واملل ّخصات ،إىل أدبية تتو ّخى الجاملية اإلبداع ّية.
ــاكتساب اللغة العربية بيرس واستخدامها بعفوية واطمئنان.
ــاكتساب مهارة التعبري من خالل تعريب نصوص تخدم التعبري وما ّدة االختصاص.
الخاصة بالسنة الثانوية الثالثة -فرع االجتامع واالقتصاد
ملحق رقم  :2األهداف ّ
فضل عن األهداف الواردة يف السنتني السابقتني ،يهدف تعليم ما ّدة األدب ،يف هذه السنة ،إىل جعل املتعلّم قاد ًرا عىل:
ً
ــتوسيع أفقه الثقايف وتعميق فهمه للحياة.
وكل ما ين ّمي فيه روح املبادرة والسعي إىل املعرفة.
ــالتم ّرس بطرائق البحث ّ
ــاستعامل اللغة أداة تواصلية وظيف ّية تغطّي مجال الحياة العملية.
املتخصصة.
ــإغناء حصيلته اللغوية باملفردات والرتاكيب املتّصلة بحقل املعرفة
ّ
ــاكتساب تقنيّات التأليف الف ّني لبعض أشكال التعبري النرثي ،موضوع االختصاص.
ــنقل نصوص متن ّوعة األساليب من اللغة األجنبية إىل العربية ومعرفة البنى اللغوية وتقنيات التعبري وطرائق
النص األجنبي وما يالمئها يف العربية.
التفكري يف لغة ّ
ــمواصلة التع ّرف إىل مناذج من روائع األدب العاملي.
ــالتم ّرس بالنقل من اللغة العربية وإليها بغية التفاعل حضاريًّا وفكريًّا مع املجتمع العاملي.
ملحق رقم  :3محتوى املا ّدة  -السنة الثانوية الثالثة  -فرع االجتامع واالقتصاد
مضمون املحور
املحور
األدب التأ ّميل :من الخاطرة إىل الحكمة إىل الفكرة الفلسفية.
األدب وتقنيات التعبري
األدب وقضايا املجتمع املعارص:
 الفقر والغنى. العيوب االجتامعيةقيمة اإلنسان يف املجتمع املعارص.
الفنون األدبية :ف ّن املقالة ،وأنواعها.
من أساليب التعبري النرثي وتقنياته الحديثة :البحث -التقرير -الرسالة.
التعريـب

طول وصعوبة.
نصوص مختارة للتعريب ،متد ّرجة املستويات ً
نصوص التعريب املختارة نوعان أساسيان:
إجامل.
ً
 نصوص أدبية ،وتكون متن ّوعة األساليب واملوضوعات ،نرثية -نصوص تواصلية ،تتعلّق بالتاريخ والسياسة والقانون واإلعالم والعلوم واالقتصاد والبيئة.

الثقافة األدبية العامليـة

سلّة الفاكهة أو جنى الثامر :طاغور.

32

شهادة الثانوية العا ّمة  -فرع اآلداب واإلنسانيات

العامة  -فرع اآلداب واإلنسانيات
شهادة الثانوية
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة
 1.1من حيث ّ
الشكل :
تقديم املسابقة وشكلها:

طباعي مساعد يف القراءة.
مقروئ ّية املسابقة :قياس الخطّ ،املسافة بني األسطر ،رسم مل ّون ،الهوامش ...واعتامد إخراج
ّ

•بعد االطّالع عىل املسابقة الحظنا أنّ حجم ّ
الخط مناسب إىل حدّ ما ،واملطلوب إضافة صفحات لتحسني مقروئ ّيتها.

ال ّتثقيل ال ّتفصييل:

توزيع العالمات :توضع العالمة مبارشة عىل حاصل ×  20بالتّثقيل املعتمد؛ أي :مبارشة عىل  90يف فرع اآلداب واإلنسان ّيات.
•توزّع العالمات يف ضمن املسابقة عىل الشّ كل اآليت( :الجدول  :1توزّع العالمة)

فرع اآلداب واإلنسانيات
يف القراءة والفهم 45 :عالمة من  10 // 90عالمات من 20
يف ال ّتعبري الكتا ّيب 36 :عالمة من 8 // 90عالمات من 20
يف الثّقافة األدب ّية العامل ّية 9 :عالمات من  2// 90عالمات من 20
حق املتعلّم إذا استوىف
عالمة اللّغة العرب ّية 90 :من  90يف فرع اآلداب واإلنسان ّيات ،هي العالمة القصوى وهي من ّ
والشوط يف أدائه.
املعايري ّ
•أعدّ ت املسابقة بتثقيل عىل عرشين عالمة ،وال ّتوصيف يق ّرها عىل  ،90وال ّتربير أنّ اللّجنة طلبت إىل معايل الوزير
الشط وحصلت عىل املوافقة.
استثناء لهذا العام من هذا ّ

مدّ ة املسابقة:
كل فرع من فروع ما ّدة اللّغة العرب ّية وآدابها:
تتناغم م ّدة المسابقة إلى ح ٍّد ما مع عدد حصص التّدريس األسبوع ّية في ّ
 3ساعات لفرع اآلداب واإلنسانيّات.
تم احرتام هذه املدّ ة يف أثناء وضع أسئلة املسابقة.
• ّ

 2.2من حيث المضمون:

تغطية محاور الكتاب:
اختيار ال ّن ّص:
شعري دون العرشين بيتًا من الشّ عر
نرثي ال يتجاوز األربعني سط ًرا ( 500كلمة عىل وجه التّقريب) ،أو
ــ ّ
ّ
النص ّ
العمودي أو ما يعادله من الشّ عر الحديث.
ّ
سمي ودليل التّقييم ،ومن
ــيت ّم اختياره من أنواع ال ّنصوص وأمناطها واملواضيع الّتي ّ
نصت عليها محاور املنهج ال ّر ّ
أعامل الشّ خصيّات األدبيّة (األعالم).
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أساسا وليس مع ّربًا.
ــيفضّ ل اختيار ّ
نص موضوع بالّلغة العرب ّية ً
ــتذلّل صعوبة ال ّن ّص اللّغويّة – إن ُوجدت – يرشح الكلامت والعبارات الّتي يصعب عىل املتعلّمني فهمها.
رصف به لتسهيل فهمه أو تطويعه لطرح أسئلة مع ّينة.
ــيحايك ال ّن ّص اهتاممات التّالمذة ،وميكن التّ ّ
ــيوث ّق ال ّن ّص توثيقًا واض ًحا.
أساسا وليس مع ّر ًبا ،وهو موثّق بشكل واضح
•املحتوى ميثّل جز ًءا ّ
نرثي باللّغة العرب ّية ً
مم ورد يف املنهج ،7وال ّن ّص ّ
الصعبة مرشوحة يف الحوايش.
سمي .8وكلامته ّ
يقع يف حواىل  26سط ًرا ،يخدم ما ّ
نصت عليه محاور املنهج ال ّر ّ
األسئلة:
يف الفهم وال ّتحليل:
نص مكتوب وفهمه والوقوف على خصائصه وتب ُّين أه ّم ما فيه
الهدف من هذه األسئلة اختبار قدرة المتعلّم على قراءة ّ
من مم ّيزات وأساليب تعبير.
ّباعي) ،ويف أفكاره ولغته وأسلوبه
ــتراعى يف طرح األسئلة مقاربة ال ّن ّص يف توصيفه
الخارجي (الحوايش ،ال ّنسق الط ّ
ّ
وبنيته ونوعه و/أو منطه انطالقًا منه إىل أفكار شخص ّية وآراء وات ّخاذ مواقف.
التكيب ،التّقويم.
ــتتناول األسئلة املستويات الفكريّة كلّها :املعرفة ،الفهم ،التّطبيق ،التّحليلّ ،
ــتستخدم املفردات ال ّدقيقة والعبارات الواضحة يف صياغة األسئلة.
ــتتد ّرج األسئلة يف ترتيبها من الفهم إىل التّحليل فالتّقويم.
ــتتن ّوع األسئلة بحيث تشمل أكرب قدر من الكفايات.
ــتُطرح أسئلة تتناول شخصيّة الكاتب واألبعاد اإلنسانيّة لل ّن ّص.
•األسئلة من ّوعة (مغلقة و/أو مفتوحة) وتراعي األفعال اإلجرائ ّية لك ّنها تحايك املستويات الفكريّة (املعرف ّية) الدّ نيا
أكرث من العليا ،والكلامت املستخدمة يف صياغتها دقيقة جدًّ ا.
يف ال ّتعبري الكتا ّيب:

نص متامسك وفاقًا لألصول.
ــالهدف من التّعبري الكتا ّيب اختبار قدرة املرشّ ح عىل إنشاء ّ
ــيُطرح عىل املرشّ ح موضوعان ،يختار املرشّ ح موضو ًعا واح ًدا منهام عىل أن يكونا مختلفني من جهة ال ّنمط أو ال ّنوع.
ــيرتاوح الحجم املنتظر للمنتج الكتا ّيب ما بني  400إىل  500كلمة مع هامش ( % 10من  40إىل  50سط ًرا يف خ ّط
متوسط) لفرع اآلداب واإلنسان ّيات.
ّ
مفصل للموضوع املطلوب معالجته واالكتفاء بتوسيع مق ّدمته
ــيُحذف من «التّعميم» العبارة اآلتية :وضع تصميم ّ
والخامتة.
•موضوعا ال ّتعبري الكتايب واضحان يف طريقة طرحهام ،وصياغة املعطى فيهام.

الثّقافة األدب ّية العامل ّية:
السؤال معرفة مدى استيعاب املتعلّم لألثر األد ّيب املق ّرر.
ــالهدف من هذا ّ
ملحق رقم 2
ملحق رقم 3

7
8
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ــالح ّد األعىل لإلجابة عن سؤال الثّقافة األدب ّية العامل ّية هو يف حدود الخمسة عرش سط ًرا (ما دون  200كلمة عىل
وجه التّقريب).
السؤال بدقّة إلبعاد الغموض واإلجابات املعلّبة.
ــتحديد ّ
كل سنتني من ِق َبل
ــيُحتفظ بسؤال الثّقافة األدب ّية العامل ّية يف املرحلة ال ّراهنة ،عىل أن يت ّم تحديد أثر أد ّيب واحد ّ
بوي للبحوث واإلمناء.
املركز ّ
الت ّ
كل عام من جهة
•سؤال الثّقافة األدب ّية العامل ّية دقيق من جهة الطّرح إلبعاد الغموض مع اإلشارة إىل أنّه يتك ّرر يف ّ
بوي للبحوث واإلمناء.
يتم تعديله وتحديد أثر أد ّيب واحد ّ
كل سنتني من ِق َبل املركز ّ
املوضوع املعالج بانتظار أن ّ
الت ّ
 3.3المجاالت والكفايات:

نص ومجموعة أسئلة في قراءة ال ّن ّص وتحليله ،في
األهداف والمك ّونات :تتك ّون مسابقة فرع اآلداب واإلنسان ّيات منّ :
الكتابي ،في الثّقافة األدبيّة العالميّة.
التّعبير
ّ
نصا مرفقًا بأسئلة ،سؤالني يف ال ّتعبري الكتا ّيبً ،
سؤال يف الثّقافة
•تحرتم املسابقة ال ّتوصيف من جهة كونها تحوي ًّ
األدب ّية العامل ّية.

الخاصة المنصوص عنها في تفاصيل
األسئلة :تنطلق األسئلة من ال ّن ّص (مت ًنا وحواشي) ،وتراعي في طرحها األهداف
ّ
سمي وجدول الكفايات المتعلّقة بها في دليل التّقييم.
المنهج ال ّر ّ

•بعد االطالع عىل املسابقة الحظنا أنّها تحرتم بعض ما ورد يف املنهج من أهداف وكفايات من ناحية األفكار واللّغة
واألسلوب والبنية.

بشكل عا ّم ت ّمت مراعاة ما ورد في التّوصيف إلى ح ّد كبير .إنّما تجدر اإلشارة إلى أ ّن تحليل مسابقة واحدة ال يخ ّولنا
معرفة مدى تغطية التّوصيف لمضمون المنهج .ناهيك من أ ّن التّعريب ال يقيّم.

العامة للمسابقة وتحليلها
ثانيًا :عرض النتائج
ّ
أظهر إحصاء مسابقة الشّ هادة الثّانوية العا ّمة  -فرع اآلداب واإلنسانيّات ال ّنتائج اآلتية:
بال ّنسبة إلى المعامل اإلحصائ ّية :Mean, Median, Mode, Std. deviation and Coefficient of Variation
Coefficient of variation
0.17

Std. deviation
8.738

Mode
53

Median
52.00

Mean /60
51.98

(الجدول  :2النتّائج العا ّمة للمسابقة)
يظهر الجدول أعاله أ ّن المع ّدل  AVERAGEللمتعلّمين في ما ّدة اللّغة العرب ّية هو  90/51.98ولكن الوسيط MEDIAN
أقل من  52من  .90والعالمة األكثر تكرا ًرا  Mode 53من .90
هو  52أي أن  % 50من المتعلّمين حازوا عالمة ّ
يتب ّين لنا أ ّن مستوى أداء الطّالب ج ّيد ومتقارب ومن دون تشتّت في اإلجابة وقد يكون ذلك مقبوالً نسب ًّيا .وهذا ما يظهر
جل ًّيا من خالل االنحراف المعيار ّي ( )8.738والـ .)0.17( Coefficient of variation
وبناء على ما تق ّدم قد يكون محتوى الكتاب أو آليّة إدارته أو طريقة وضع األسئلة من العوامل الّتي أسهمت في الوصول إلى
هذه ال ّنتيجة.
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السؤال
ّ

ِ 1.1
خمس
خيص ،ويف حدو ِد َ
أوضح ،بِإنشائِك الشَّ ّ
الكاتب يف
عش َة كلمة ،القضيَّ َة الّتي يطر ُحها
ْ
ُ
ال ِفقْر ِة األوىل ِم َن ال َّن ّص.

العالمة
الكليّة
عالمة
واحدة

عالمة
واحدة
ونصف

رشح ،يف سياقِ ال َّن ّص ،معا َين التَّعاب ِري اآلتية:
2.2اِ َ
عالمة
مستق ٌّر يف أعامقِ الفك ِر اإلنسا ّين – وهذا شَ أْ ُن
البش  -كم يف ِذ َّم ِة ال ّده ِر والح ِّظ م َن الضَّ حايا  -واحدة
َِ
شبابا فاترين.
ً
الكاتب يف ال ِف ْق َرت ْ َِي الثَّاني ِة والثّالث ِة أ ّن
3.3رأى
ُ
الس ِ
امت امل ُالزِم ِة لِلْبَ َش،
الشَّ كوى والتَّذ ُّم َر من ِّ
ود ّعم كال َمه بالشَّ وا ِهد التَّاريخيَة .اذك ِر اثن ِني
وبي ال َّداف َع إىل شكوى أصحابِها.
منهاِ ّ ،

ِ 4.4ب َم يرتب ُط مفهو ُم الح ِّظ لدى ال ّناس؟ وضّ ْحه
باالستنا ِد إىل ال ِفقْر ِة ال َّرابعةُ ،مبديًا رأيَ َك ب ِإيجاز.
عالمة
ونصف

األهداف واملهارات

القدرة عىل رصد القضيّة
النص
الرئيسة يف ّ
توظيف مبادىء لغوية
القدرة عىل رشح األفكار
التي يتض ّمنها القول

تفصيل العالمة
½ تعيني القضية
النص
املطروحة يف ّ
½ حسن الصياغة
والتزام العدد
¼ رشح كلّ عبارة

96.3
مستوى
أداء مرتفع

88.7
مستوى
أداء مرتفع

Percent
نسبة نسبة الّذين
املستوى Mode Median Mean
الّذين نالوا نالوا املع ّدل
املعريف املع ّدل الوسيط املنوال العالمة
أو أكرث
القصوى
الفهم
والتطبيق

الفهم

0.63

0.70
1.06

0.75

0.75
1.25

0.75

0.75
1.25

92.8
مستوى
أداء مرتفع

0.82

1.04

1.00

0.80

1.00

1.00

0.75

1.00

55.0

1.00

96.2
مستوى
أداء مرتفع
91.4
مستوى
أداء مرتفع

10.0

1.4

12.4

14.4
4.5

½ تحديد كلّ شاهد
½ ال ّدافع إىل الشّ كوى
يكتفى بذكر شاهدين
الفهم
والتقويم

القدرة عىل استخراج شاهد الفهم
النص
عىل فكرة يتض ّمنها ّ
القدرة عىل ربط األسباب
بالنتائج

 1توضيح مفهوم الح ّظ القدرة عىل ربط مفهوم
النص
عند الناس ومبا يرتبط بأفكار واردة يف ّ
القدرة عىل التعبري عن
عندهم
أفكار
½ إبداء رأي بذلك

مؤش للنمط استنباط النمط املهيمن املعرفة
عي ال َّنم َط املهيم َن عىل ال ِفقْر ِة األخري ِة مستن ًدا
ِ ِّ 5.5
½ ذكر ّ
مقروني بالشَّ واهد.
ِْ
مؤشيْنِ
عالمة املهيمن مع الشاهد عىل النصّ
إىل ّ َ
مؤشاته مع
مؤشين واستخراج ّ
واحدة يكتفى بذكر ّ
شواهد
½ إيراد ملمح أديب القدرة عىل تعيني املالمح الفهم
مالمح أدبيَّ ٌة بارزة .أكِّ ْد ذلك بثالث ٍة منها
6.6يف ال َّن ّص
ُ
عالمة مع الشاهد
مد َّعم ٍة بالشَّ واهد.
األدبية يف النصّ
مع الشواهد
ونصف يكتفى بذكر  3مالمح
66.0
مستوى
أداء وسطي
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ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها

اب م ْف َر َدات (شاعرنا–
7.7أَعر ِْب ما ت ْحتَ ُه خ ٌّط إعر َ
عالمة ½ إعراب كل كلمة
اب ُج َمل (ق ََص َد
صاحبي) ،وما ب َني َ
قوس ْي إِعر َ
كل جملة
ونصف ¼ إعراب ّ
ص) – (تشكو).
ِم ْ َ
½ ذكر اسم البحر
بيت الشِّ ع ِر الوار َد يف ال َّن ّص ،وس ِّم بح َره،
8.8قطِّ ْع َ
¼ ذكر جوازات
واذكُ ْر جوازاتِه وقافيتَه.
عالمة
التفعيالت ¼ ذكر
القافية
يف ال ّتعبري الكتايب( :اختيار)
املوضوع األ َّول :جاء يف مطلعِ ال ِفقْر ِة الخامس ِة
 1للمق ّدمة
م َن ال َّن ّص« :ال ِّر ُ
مخالب
زق ،يا صاحبي ،كام ٌن ب َني
ِ
كل جبَّار».
املصاعب ،وال ينت ِز ُعه من بَ ْ ِي براثِنها َّإل ُّ
فصل الكال َم عىل ِ
ثالث
توس ْغ يف رش ِح هذا القول ،ث َّم ِّ
ّ
 6عالمات لصلب
مثاين
ركائ َز تساع ُد املرء عىل النجاح يف عملِه ويف تحصيلِ
ِ
ّ
َ
عالمات املوضوع
رز ِقه بكرامة.
بعض ال ّن ِ
اس أ َّن مص َري حياتِهم
املوضوع الثاين :يرى ُ
والصدفة ،يف حني يراه آخرون مرتبطًا
مرتب ٌط بالح ِّظ ُّ
 1للخامتة
ناقش ه َذيْنِ ال ّرأْيَ ْ ِي يف مقال ٍة
بالسعي واملثابرةْ .
ُمتامسك ِة األجزاء.
½ للتّحليل
(ثالث عالمات)
يف الثَّقافة األدب ّية العامل ّية
عندما أتوق ُّف ب َني كنوزي املك ّدسة ،ك ْن ُت أشع ُر بأنَّني أشبهُ
½ للتّوضيح
بالدُّود ِة الّتي تتغ َّذى يف الظَّ ِالم م َن الثَّمر ِة الّتي ُولِدَتْ فيها.
أرغب يف
السج َن الفاينِّ ،
ألن ال ُ
لك َّنني سأهج ُر هذا ِّ
ِ
شباب
نطلق ساعيًا ورا َء
البحث عن ٍ
ط َُمنين ٍة قاتلة ،بل أَ ُ
خفيف عالمتان
خالد ،وأنبُ ُذ َّكل ما ال يتال َء ُم م َع حيايتَّ ،
وكل ما هو ٌ
عاب ٌر كبسم ٍة عىل ثغري .سأعدو ع َرب ال ّزمن ،فعىل مركب ِت َك،
يقطع املسافات.
يرتقص الشّ اع ُر مرتنِّ ًا وهو ُ
يا قلبيُ ،
طاغور_جنى الثّامر_املقطوعة 9
حل ّْل هذه املقطوع َة شار ًحا ال ّرمو ِز املشا ِر إليها ّ
بخط.

(الجدول  :3تحليل المسابقة ونتائج األسئلة)

تطبيق مبادىء لغوية

7.2

0.50

0.62

0.66

التطبيق

50.1
مستوى
أداء وسطي

0.67

التطبيق

0.75

3.23

0.61

0.87

0.75

3.25

0.50

1.03

1.00

6.6

3.00

0.50

1.00

94.6
مستوى
أداء مرتفع
96.5
مستوى
أداء مرتفع
0.00

3.9

1.25

1.00

تطبيق قواعد عروضية
واستنباط بحر البيت
الشعري

التكيب
القدرة عىل ّ
والتّقويم

74.8
مستوى
أداء مرتفع
95.0
مستوى
أداء مرتفع

0.1

69.6

تركيب
وتقويم

تحليل

القدرة عىل التّحليل
والتّوضيح ورشح ال ّرموز
ومعانيه التّضمينيّة

65.4
مستوى
أداء وسطي

شهادة الثانوية العا ّمة  -فرع اآلداب واإلنسانيات

37

املادّة التّعليم ّية :اللّغة العرب ّية وآدابها

كل سؤال من أسئلة المسابقة من ناحية الـ Mean, Median,
بعد االطّالع على النسب المئوية إلجابات المتعلّمين عن ّ
السؤال القصوى .وهذا ممكن أل ّن األسئلة راعت مستويات
 ، Modeتب ّين لنا أ ّن إجاباتهم متقاربة ومعظمهم نالوا عالمة ّ
التّحليل ال ّدنيا (المعرفة والفهم والتّطبيق) أكثر من مراعاتها مستويات التّحليل العليا.
كذلك نالحظ أ ّن الّذين نالوا عالمة كاملة في أسئلة الفهم والمعرفة تراوحت نسبتهم بين  % 66و ،% 96.3وفي أسئلة
التّطبيق نجد أ ّن ال ّنسبة تراوحت بين  % 50.1و  % 94.6قد يكون ذلك لصعوبة قدرتهم على إيجاد المعنى (شرح
المعاني الضّ من ّية) الواردة في ال ّن ّص أو شرح المطلوب في سياق مح ّدد ،أو توظيف قاعدة ما ...وفي ما يتعلّق بنسبة
سؤال التّحليل فقد جاءت  % 65.4وهذه نسبة بسيطة وانحصرت في سؤال الثّقافة األدبيّة العالميّة ،أ ّما أسئلة التّقويم؛
الكتابي.
السؤال ال ّرابع وفي توسيع التّعبير
فنجد أ ّن ال ّنسبة تراوحت بين  % 96.2و % 96.5وانحصرت في ّ
ّ
ولفتنا أيضً ا أ ّن ما من متعلّمين نالوا العالمة القصوى في التّعبير الكتابي أو في سؤال الثّقافة األدبيّة والعالميّة ،وهذا أمر
السؤالين تستدعي التّركيب والتّقويم وهذا ما يفتقد إليه بعض المتعلّمين ،فيمتنعون عن
طبيعي أل ّن اإلجابة عن هذين ّ
ّ
اإلجابة ألنّهم يجدون صعوبة في ذلك أو أنّهم يلجأون إلى المحاكاة لنيل بعض العالمات فيخلو نتاجهم من اإلبداع.
كذلك الحظنا ما يأتي في األسئلة اآلتية:
السؤال ال ّرابع:
ّ
السؤال تعادل  % 96.2من مجموع العالمة الكل ّية ( % 16.1نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية في هذا ّ
و % 38.3نالوا  % 75من العالمة ،و % 1.4نالوا العالمة الكاملة)
النص والتعبير عن أفكار ،وتاليًا ت ُع ّد نسبة
السؤال يطاول مهارتي القدرة على ربط مفهوم بأفكار واردة في ّ
هذا ّ
السؤال مرتفعة بسبب التّوزيع غير المنطقي لتوزيع العالمة الكلّية ،فقد أعطي لتوضيح مفهوم الح ّظ
ال ّنجاح في هذا ّ
عند الناس وبما يرتبط عندهم عالمة واحدة ،في حين أعطي نصف عالمة إلبداء الرأي .وكان من المفروض أن يكون
السؤال مقلوبًا ،فتحتسب نصف عالمة للتّوضيح وعالمة كاملة إلبداء ال ّرأي.
توزيع العالمات في معيار ّ
السادس:
السؤال ّ
ّ
السؤال تعادل  % 66.0من مجموع العالمة الكل ّية ( % 16.3نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية في هذا ّ
و % 16.1نالوا  % 75من العالمة ،و % 10.4نالوا العالمة الكاملة)
هذا السؤال يراعي مستوى الفهم ،وتال ًيا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه متدنّية بالنسبة إلى مهارة القدرة على تعيين المالمح
النص مع الشواهد .فكان من المتوقّع أن تكون نسبة النجاح في هذا السؤال مرتفعة وممتازة ،أل ّن
األدبية في ّ
الشّ واهد موجودة في ال ّن ّص.
السابع:
السؤال ّ
ّ
السؤال تعادل  % 50.1من مجموع العالمة الكل ّية ( % 18.7نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية في هذا ّ
و % 10.5نالوا  % 75من العالمة ،و % 7.3نالوا العالمة الكاملة)
هذا السؤال يراعي مستوى التطبيق ،وتال ًيا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه متدنّية بالنسبة إلى مهارة تطبيق بعض المبادىء
اللغوية .فكان من المتوقّع أن تكون نسبة النجاح في هذا السؤال مرتفعة وممتازة ،أل ّن مفردات اإلعراب تعود إلى
دروس مكتسبة.

38

شهادة الثانوية العا ّمة  -فرع اآلداب واإلنسانيات

سؤال الثّقافة األدب ّية والعالم ّية:
السؤال تعادل  % 65.4من مجموع العالمة الكل ّية ( % 22.2نالوا  % 50من العالمة
نسبة ال ّنجاح الكل ّية في هذا ّ
و % 16.8نالوا  % 75من العالمة ،و % 0.1نالوا العالمة الكاملة).
ال ّنسبة ج ّيدة أل ّن ال ّرموز والتّضمينات هي نفسها في معظم أناشيد طاغور.
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ملحق رقم  :1يف بناء شخصية املتعلّم الفرد واملواطن:
يسهم تعليم ما ّدة اللغة العربية وآدابها يف جعل املتعلم قاد ًرا عىل:
ــتوظيف ما ّدة اللغة العربية وآدابها يف تنمية طاقاته الفكرية والوجدانية والسلوكية.
ــمتثّل القيم الروحية واألخالقية.
ــامتالك التفكري العلمي املنظّم والروح النقدي املج ّرد والقدرة عىل االنتقال من عموميات املوضوعات واألفكار إىل
جوانبها املح ّددة والدقيقة.
ــاكتساب معارف علمية وبيئية وص ّحية مرتبطة بعامل اإلنسان والحيوان والنبات والجامد.
التمسك بأصالة املعرفة وإيثار االختيار النوعي عىل الرتاكم الك ّمي للمعلومات.
ــ ّ
ــاإلحساس بالجامل والتآلف مع الفنون واإلفادة منها إلغناء فكره وصقل ذوقه وإرهاف مشاعره وتوسيع خياله.
ــتعزيز استقالله الذايت وتنمية قواه الفاعلة إطالقًا لشخصيته وتدر ًجا يف اإلبداع.
ــاالبتكار واإلبداع إغناء للرتاث بعد االغتناء به.
ــاتّخاذ مواقف صحيحة من القضايا التي تواجهه يف حياته.
ــالتعلّم الذايت من طريق البحث واالستكشاف والعمل الفريقي والدربة عىل االنتفاع من املكتبات واستخدام
املراجع واملعاجم وسائر مصادر املعلومات.
ــإدراك أهمية املطالعة الح ّرة ومامرستها بوصفها متعة وفائدة واعتامدها وسيلة ف ّعالة من وسائل التثقّف الذايت
واتقان التعبري.
ــاإلفادة من وسائل اإلعالم ،املرئية واملسموعة واملقروءة ،ومن إمكاناتها التعليمية والرتبوية والثقافية.
ــاالتّصال برتاث اللغة العربية وآدابها ومتثّله والتز ّود من قيمه.
ــاالطّالع عىل مناذج من الرتاث العاملي املنقول إىل العربية ،إلغناء شخصيته.
ــتوسيع أفقه الثقايف وتعميق فهمه للحياة ووعي موقعه يف الزمان واملكان.
ــاإلخالص للوطن والدعوة إىل مح ّبته وإعالء شأنه ومامرسة أسس العيش املشرتك بني أبنائه.
ــمتثّل الخصائص اللبنانية يف طاقاتها اإلبداعية ،وال سيّام دور اللبنانيني يف النهضة العربية ،ويف الثقافة العاملية.
ــالتواصل مع العرب ،فك ًرا ووجدانًا ،والتعاون معهم يف إغناء الثقافة العربية.
التأصل يف الثقافة العربية وإدراك دورها يف الحضارة العاملية ،وتوطيد النفس يف متابعة هذا الدور وتفعيله.
ــ ّ
ــاالنصهار يف البيئة االجتامعية وتف ّهم قضاياها واالضطالع باملسؤولية تجاهها واملشاركة يف النشاطات واالهتاممات الثقافية.
يف تعزيز كفاية املتعلّم اللغوية:
يهدف تعليم ما ّدة اللغة العربية وآدابها إىل جعل املتعلّم قاد ًرا عىل:
ــربط اللغة بالحياة عرب مواقف محبّبة وشائقة.
ــاعتامد الفصحى لغة تواصل وتعليم وإيجاد ألفة بينه وبينها.
الخاصة به.
ــالتمكّن من القواعد األساسيّة ،وال سيّام الوظيفيّة يف تعاطيه اللغوي ،وإبراز طاقاته واستعداداته
ّ
ــتثبيت معرفته بقواعد اللغة وصولً إىل الفهم الدقيق والتعبري السليم.
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وصول إىل اإلنشاء واإلبداع.
ً
ــاكتشاف نظام لغته العربية يف بناها الوظيف ّية وأساليبها الجاملية،
ــاستخدام تقن ّيات التعبري املالمئة للموضوعات ،سواء أكانت علم ّية أم أدب ّية.
الخاصة بحقول املعرفة املتن ّوعة.
ــإغناء معجمه وحصيلته اللغوية باملفردات والرتاكيب وتقن ّيات التعبري واملصطلحات ّ
ــاالستامع والتح ّدث والقراءة والكتابة واستخدام أساليب التعبري املختلفة من تواصل ّية وظيفية كالحوار واملناقشة
وكتابة التقارير واملل ّخصات ،إىل أدبية تتو ّخى الجاملية اإلبداعيّة.
ــاكتساب اللغة العربية بيرس واستخدامها بعفوية واطمئنان.
ــاكتساب مهارة التعبري من خالل تعريب نصوص تخدم التعبري وما ّدة االختصاص.
الخاصة بالسنة الثانوية الثالثة -فرع اآلداب اإلنسانيات
ملحق رقم  :2األهداف ّ
فضل عن األهداف التعليمية الواردة يف السنتني السابقتني ،يهدف تعليم ما ّدة اللغة العربية وآدابها ،يف هذه السنة ،إىل
ً
جعل املتعلّم قاد ًرا عىل:
ــتتبع تط ّور األساليب النرثية عرب العصور ،وإدراك العالقة العضوية بني اللغة واملجتمع.
ــتنمية قدراته الفكرية عىل التعاطي مع نصوص تأمل ّية.
ــمعرفة مدى تأث ّر األدب العريب ببعض التيارات األدب ّية العاملية.
ــمواصلة دراسة أعالم األدب ومتثّل ما تنطوي عليه آثارهم من قيم وأفكار.
ــالتع ّرف إىل بعض الفنون األدب ّية وإىل مدى تط ّورها عرب العصور.
اقتباسا ومحاكاة.
ــالتعامل مع األساليب التعبريية
ً
ــمواصلة التع ّمق يف فهم البناء اللغوي ،من صيغ رصف ّية وتراكيب نحوية وتوظيفها بيرس.
والتوسع بها وتوظيفها يف التطبيق ويف دراسته النقديّة.
ــتذكّر أبرز املسائل البالغية
ّ
ــالتع ّمق يف فهم أصول الوزن الشعري ومرافقة تط ّوره عرب العصور.
ــنقل نصوص متن ّوعة األساليب من اللغة األجنب ّية إىل العربية ومعرفة البنى اللغوية وتقنيات التعبري وطرائق
النص األجنبي وما يوافقها يف العربية.
التفكري يف لغة ّ
ــمواصلة التع ّرف إىل مناذج من روائع األدب العاملي.
ــالتم ّرس بالنقل من اللغة العربية وإليها بغية التفاعل حضاريًّا وفكريًّا مع املجتمع العاملي.
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ملحق رقم  :3تدرج محاور محتوى املا ّدة  -السنة الثانوية الثالثة  -فرع اآلداب واإلنسانيات
مضمون املحور
املحور
األدب التأ ّميل :من الخاطرة إىل الحكمة إىل الفكرة الفلسفية.
األدب
الرومنطيقية والرمزية وأثرهام يف األدب العريب الحديث واملعارص
النرث العريب :ابن املقفع  -أمني نخلة
تأثري املجتمع يف اللغة :داللة األلفاظ وتطورها
األعالم:
		  -املتنبي.
		  -جربان خليل جربان.
الفنون األدبيـة:
		  -املقالة.
		  -إشكالية املرسح العريب.
قواعـد اللغة

	 

البالغـة
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مت ّمامت الجملة ووظيفتها فـي:
تبي نوعه وعدده (املفعول املطلق ونائبه).
		  -تأكيد الفعل ،أو ّ
تبي الهيئة أو الحالة التي وقع فيها الفعل (الحال).
		 ّ -
		  -إزالة الغموض واإلبهام (التمييز).
تبي مكان وقوع الفعل وزمانه (ظرفا الزمان واملكان).
		 ّ -
املصدر وعمله.
أسامء (مشتقّات) تعمل عمل الفعل.
		  -اسم الفاعل وعمله.
		  -اسم املفعول وعمله.
		  -صيغ املبالغة وعملها.
		  -الصفة املشبهة وعملها.
متف ّرقـات:
رب  -همزتا القطع والوصل –
 أحكام :كم – حتّىّ -أي  -غري -فاء الجزاء  -واو ّ
عالمات الرتقيم والوقف  -استعامل املعجم.
* مل يرصد ملا ّدة قواعد اللغة عدد من الحصص املستقلة ،ألنّها تد ّرس وظيف ًّيا من خالل
النصوص.
يف البالغة ،يعتمد يف هذه السنة إعادة أبرز املسائل البالغية ،وتعميقها عرب التطبيق ،وتكون
نصوص ما ّدة األدب مجالً طبيع ًّيا ومناس ًبا للتذ ّوق والدربة واملران .وعىل سبيل املثال ،يصار
إىل الرتكيز يف:
 الحقيقة واملجاز. -الصورة :التشبيه ،االستعارة ،الكناية.

شهادة الثانوية العا ّمة  -فرع اآلداب واإلنسانيات

 أساليب التعبري الجميل :الخرب واإلنشاء.* مل يرصد ملا ّدة البالغة عدد من الحصص املستقلة ،ألنّها تد ّرس وظيف ًّيا من خالل
النصوص.
العـروض

التعريـب

يف العروض ،يعتمد يف هذه السنة إعادة التذكري مبصطلح:
		 التفعيلة  -الوزن – اإليقاع  -القافية.
		 الكتابة العروضية ،تقطيع البيت الشعري ،ومعرفة التفعيالت والبحر.
		 التجديد يف الوزن ويف استخدام التفعيلة.
طول وصعوبة.
نصوص مختارة للتعريب ،متد ّرجة املستويات ً
نصوص التعريب املختارة نوعان أساس ّيان:
إجامل.
ً
		  -نصوص أدبية ،وتكون متن ّوعة األساليب واملوضوعات ،نرثية
		  -نصوص تواصلية ،تت ّعلق بالتاريخ والسياسة والقانون واإلعالم والعلوم واالقتصاد والبيئة...

الثقافة األدبية العاملية

سلّـة الفاكهـة أو جنى الثمـار :طاغـور.
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العامة
العامة  -فرع العلوم
شهادة الثانوية
ّ
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة
 1.1من حيث ّ
الشكل :
تقديم املسابقة وشكلها:

طباعي مساعد يف القراءة.
مقروئ ّية املسابقة :قياس الخطّ ،املسافة بني األسطر ،رسم مل ّون ،الهوامش ...واعتامد إخراج
ّ

•بعد االطّالع عىل املسابقة الحظنا أنّ حجم ّ
الخط مناسب إىل حدّ ما ،واملطلوب إضافة صفحات لتحسني مقروئ ّيتها.

ال ّتثقيل ال ّتفصييل:

توزيع العالمات :توضع العالمة مبارشة عىل حاصل ×  20بالتّثقيل املعتمد؛ أي :مبارشة عىل  50يف فرع العلوم العا ّمة.
•توزّع العالمات يف ضمن املسابقة عىل الشّ كل اآليت( :الجدول  :1توزّع العالمة)
فرع العلوم العا ّمة
يف القراءة والفهم 27.5 :عالمة من  11 // 50عالمات من 20
يف ال ّتعبري الكتا ّيب 22.5 :عالمة من  9 // 50عالمات من 20
حق املتعلّم إذا استوىف املعايري
عالمة اللّغة العرب ّية 50 :من  50يف فرع العلوم العا ّمة ،هي العالمة القصوى وهي من ّ
والشوط يف أدائه.
ّ
•أعدّ ت املسابقة بتثقيل عىل عرشين عالمة ،وال ّتوصيف يق ّرها عىل  ،50وال ّتربير أنّ اللّجنة طلبت إىل معايل الوزير
الشط وحصلت عىل املوافقة.
استثناء لهذا العام من هذا ّ

مدّ ة املسابقة:
كل فرع من فروع ما ّدة اللّغة العرب ّية وآدابها:
تتناغم م ّدة المسابقة إلى ح ٍّد ما مع عدد حصص التّدريس األسبوع ّية في ّ
 2.30لفرع العلوم العا ّمة.
تم احرتام هذه املدّ ة يف أثناء وضع أسئلة املسابقة.
• ّ
 2.2من حيث المضمون:

تغطية محاور الكتاب:
اختيار ال ّن ّص:
شعري دون العرشين بيتًا من الشّ عر
نرثي ال يتجاوز األربعني سط ًرا ( 500كلمة عىل وجه التّقريب) ،أو
ــ ّ
ّ
النص ّ
العمودي أو ما يعادله من الشّ عر الحديث.
ّ
سمي ودليل التّقييم ،ومن
ــيت ّم اختياره من أنواع ال ّنصوص وأمناطها واملواضيع الّتي ّ
نصت عليها محاور املنهج ال ّر ّ
أعامل الشّ خص ّيات األدب ّية (األعالم).
أساسا وليس مع ّربًا.
ــيفضّ ل اختيار ّ
نص موضوع بالّلغة العرب ّية ً
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ــتذلّل صعوبة ال ّن ّص اللّغويّة – إن ُوجدت – يرشح الكلامت والعبارات الّتي يصعب عىل املتعلّمني فهمها.
رصف به لتسهيل فهمه أو تطويعه لطرح أسئلة مع ّينة.
ــيحايك ال ّن ّص اهتاممات املتعلّمني ،وميكن التّ ّ
ــيوث ّق ال ّن ّص توثيقًا واض ًحا.
أساسا وليس مع ّربًا ،وهو موثّق بشكل واضح
•املحتوى ميثّل جز ًءا ّ
نرثي باللّغة العرب ّية ً
مم ورد يف املنهج ،9وال ّن ّص ّ
10
سمي .
يقع يف حواىل  26سط ًرا ،يخدم ما ّ
نصت عليه محاور املنهج ال ّر ّ
األسئلة:
يف الفهم وال ّتحليل:
نص مكتوب وفهمه والوقوف على خصائصه وتب ُّين أه ّم ما فيه
الهدف من هذه األسئلة اختبار قدرة المتعلّم على قراءة ّ
من مم ّيزات وأساليب تعبير.
الخاصة املنصوص عنها يف تفاصيل املنهج
ــتنطلق األسئلة من ال ّن ّص (مت ًنا وحوايش) ،وتراعي يف طرحها األهداف
ّ
سمي وجدول الكفايات املتعلّقة بها يف دليل التّقييم.
ال ّر ّ
ّباعي) ،ويف أفكاره ولغته وأسلوبه
ــتراعى يف طرح األسئلة مقاربة ال ّن ّص يف توصيفه
الخارجي (الحوايش ،ال ّنسق الط ّ
ّ
وبنيته ونوعه و/أو منطه انطالقًا منه إىل أفكار شخص ّية وآراء وات ّخاذ مواقف.
التكيب ،التّقويم.
ــتتناول األسئلة املستويات الفكريّة كلّها :املعرفة ،الفهم ،التّطبيق ،التّحليلّ ،
ــتستخدم املفردات ال ّدقيقة والعبارات الواضحة يف صياغة األسئلة.
ــتتد ّرج األسئلة يف ترتيبها من الفهم إىل التّحليل ...فالتّقويم.
ــتتن ّوع األسئلة بحيث تشمل أكرب قدر من الكفايات.
ــتُطرح أسئلة تتناول شخص ّية الكاتب واألبعاد اإلنسان ّية لل ّن ّص.
•األسئلة من ّوعة (مغلقة و/أو مفتوحة) وتراعي األفعال اإلجرائ ّية ،ولك ّنها تحايك املستويات الفكريّة (املعرف ّية) الدّ نيا
أكرث من العليا ،والكلامت املستخدمة يف صياغتها دقيقة جدًّ ا.
يف ال ّتعبري الكتا ّيب:

نص متامسك وفاقًا لألصول.
ــالهدف من التّعبري الكتا ّيب اختبار قدرة املرشّ ح عىل إنشاء ّ
ــيُطرح عىل املرشّ ح موضوعان ،يختار املرشّ ح موضو ًعا واح ًدا منهام عىل أن يكونا مختلفني من جهة ال ّنمط أو ال ّنوع.
ــيرتاوح الحجم املنتظر للمنتج الكتا ّيب بني  250إىل  400كلمة مع هامش ( % 10من  25إىل  40سط ًرا لخ ّط
متوسط) لفرع العلوم العا ّمة.
ّ
مفصل للموضوع املطلوب معالجته ،واالكتفاء بتوسيع مق ّدمته
ــيُحذف من «ال ّتعميم» العبارة اآلتية :وضع تصميم ّ
والخامتة.
•موضوعا ال ّتعبري الكتايب واضحان يف طريقة طرحهام ،وصياغة املعطى فيهام.

9
10

ملحق رقم 2
ملحق رقم 3
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 3.3المجاالت والكفايات:

نص ومجموعة أسئلة في قراءة ال ّن ّص وتحليله ،وموضوع في
األهداف والمك ّونات :تتك ّون المسابقة فرع علوم عا ّمة من ّ
الكتابي.
التّعبير
ّ
نصا مرفقًا بأسئلة ،سؤالني يف ال ّتعبري الكتا ّيب.
•تحرتم املسابقة ال ّتوصيف من جهة احتوائها ًّ
الخاصة المنصوص عنها في تفاصيل
األسئلة :تنطلق األسئلة من ال ّن ّص (مت ًنا وحواشي) ،وتراعي في طرحها األهداف
ّ
سمي ،وجدول الكفايات المتعلّقة بها في دليل التّقييم.
المنهج ال ّر ّ
•بعد االطالع عىل املسابقة الحظنا أنّها تحرتم بعض ما ورد يف املنهج من أهداف وكفايات من ناحية األفكار واللّغة
واألسلوب والبنية.
إجمالً  ،ت ّمت مراعاة ما ورد في التّوصيف إلى ح ّد كبير .إنّما تجدر اإلشارة إلى أ ّن تحليل مسابقة واحدة ال يخ ّولنا معرفة
مدى تغطية التّوصيف لمضمون المنهج ،كما أ ّن التّعريب مسألة بعيدة من عملية التقييم.

العامة للمسابقة وتحليلها
ثانيًا :عرض النتائج
ّ
أظهر إحصاء مسابقة الشّ هادة الثّانوية العا ّمة  -فرع العلوم العا ّمة ال ّنتائج اآلتية:
بال ّنسبة إلى المعامل اإلحصائ ّية :Mean, Median, Mode, Std. deviation and Coefficient of Variation
Coefficient of variation
0.21

Std. deviation
5.829

Mode
30

Median
29.00

Mean /60
28.14

(الجدول  :2النتّائج العا ّمة للمسابقة)
يظهر الجدول أعاله أ ّن المع ّدل  AVERAGEللمتعلّمين في ما ّدة اللّغة العرب ّية هو  ،50/28.14ولك ّن الوسيط median
أقل من  29من  .50والعالمة األكثر تكرا ًرا  Mode 30من .50
هو  29أي أ ّن  % 50من المتعلّمين حازوا عالمة ّ
يتبيّن لنا أ ّن مستوى أداء الطّالب متقارب ،ومن دون تشتّت في اإلجابة وقد يكون ذلك مقبول نسبيًّا .وهذا ما يظهر جليًّا
المعياري ( )5.829والـ .)0.21( Coefficient of variation
من خالل االنحراف
ّ
وبناء على ما تق ّدم ،قد يكون محتوى الكتاب ،أو آل ّية إدارته ،أو طريقة وضع األسئلة ،من العوامل الّتي أسهمت في
الوصول إلى هذه ال ّنتيجة.
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السؤال
ّ

ٍ
ِ
دالالت
4.4قَ ِّدم لل َّن ِّص
باستخالص أربعِ
من حواشيه.

السؤال /
ّ
العالمة
الكليّة

عالمة
واحدة

املعجمي البار َز يف
الحقل
َ
َ 5.5ع ِّ ِي
َّ
ال ِف ْق َرت ْ َِي األوىل والثَّاني ِة م َن ال َّن ّص،
عالمة
وارص ْد أبر َز عنارصِه ،ث ُ َّم بَ ِّ ِي القضيَّ َة ونصف
الكاتب من خاللِه.
الّتي يطر ُحها
ُ
6.6لخ ِِّص ال ِفقْر َة الثَّالث َة يف حدو ِد الثُّلُث،
مراعيًا َ
أصول التَّلخيص.

عالمة
ونصف

ِ
الكلامت يف ما يأْيت م َن
7.7اضب ْط أَواخ َر
ال ِفقْر ِة ال َّرابعة( :عالمة واحدة)
عالمة
«وتح َّولت بطون شعوبها ...حساب واحدة
اآلخرة» (ال يُ َع ُّد الضَّ م ُري آخ َر الكلمة).
8.8يف ال ِفقْر ِة ال َّرابع ِة انتقا ٌد لواقع ،ودعو ٌة
ِ
إصالحه ،واسترش ٌاف للمستقبل.
إىل
(عالمة ونصف)
وضّ ْح ذلك بإيجاز.

عالمة
ونصف

تفصيل العالمة
¼ عالمة لكلّ داللة
يكتفى بذكر 4دالالت

األهداف واملهارات
التّعريف بال ّن ّص
استخراج عنارص الحقل املعجمي
تعيني الحقل املعجمي /مجاله
تحديد القضية التي يطرحها
النص
ّ
النص
فهم ّ
النص عرب
القدرة وإعادة توليفه ّ
استخدم تقنية التلخيص
القدرة عىل تطبيق مبادىء
لغويّة
تطبيق مبادىء لغويّة

½ تعيني الحقل املعجمي
½ استخراج عنارص الحقل
املعجمي
½ القضيّة املطروحة
½ التقيّد بعدد الكلامت
املح ّددة للتلخيص
النص
½ اإلحاطة باملعنى يف ّ
امللخَّص
والصياغة
خيص ّ
½ اإلنشاء الشّ ّ
السليمة
ّ
حسم ¼ عالمة لكلّ خطأ
عند ضبط أواخر الكلامت
بالحركات املناسبة
استخراج أفكار نقدية واردة يف
½ بيان فكرة نقدية عند
ّ
ّ
الكاتب
ّ
النص وفهم أفكار ضمنيةّ
½ بيان ما دعا إليه الكاتب
½ بيان فكرة حول استرشاف
املستقبل

72.2
مستوى
أداء مرتفع

96.6
مستوى
أداء مرتفع

0.21

8.7

0.25

1.25

0.50

1.125

0.59

1.14

0.00

0.50

1.00

0.49

0.90

0.86

22.1

1.00

1.00

2.5

59.8
مستوى
أداء وسطي

1.4

1.00

79.4
مستوى
أداء مرتفع

Percent
نسبة نسبة الّذين
املستوى Mode Median Mean
الّذين نالوا نالوا املع ّدل
املعريف املع ّدل الوسيط املنوال العالمة
أو أكرث
القصوى
املعرفة

املعرفة
والفهم
الرتكيب
والتطبيق

التطبيق

املعرفة
والفهم

82.6
مستوى
أداء مرتفع
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الكاتب يف ال ِفقْر ِة
َ 9.9إل َم َخل ََص
ُ
ِب ُمبْ ِديًا رأيَك..
الخامسة؟ أج ْ

كل
َ 1010وضِّ ْح ،يف سياقِ ال َّن ّص ،وظيف َة ٍّ
م َن ال ّر ِ
وابط امل ُشا ِر إليها بخطّ.
(عالمة واحدة)
(قد – كام  -غ َري أنَّه – أو).
1111ع ِّر ْف نو َع ال َّن ّص ،وأَكِّ ْد ِإجابتَك
ٍ
ِ
سامت متوافر ٍة فيه ومع َّزز ٍة
بثالث
بالشّ واهد.

عالمة
ونصف

عالمة
واحدة

التحليل
والتقويم
التطبيق
والتحليل

تحليل مغزى األفكار
وإبداء رأي

 1ذكر ما خلص إليه الكاتب
½ إبداء رأي
¼ بيان وظيفة رابط
ورشحه يف ضمن السياق

القدرة عىل تعريف املقالة املعرفة
القدرة عىل استخراج سامت والتطبيق
النص مع الشواهد
املقالة من ّ

تحديد وظيفة الرابط
وتحليل دوره يف السياق
ورشحه

½ تعريف املقالة
½ ذكر سمة للمقالة مع
عالمتان
الشاهد
( 3سامت)

يف ال ّتعبري الكتايب:
اخرتْ واحدً ا م َن املوضو َع ْيِ:
½ 1للمق ّدمة
املوضوع األ َّول :ور َد يف ال َّن ّص« :ما دا َم
سليم ،وال
جسم ً
الغذا ُء مل َّوث ًا فلن يُ ْن ِت َج ً
عقالً سليم ،ما يعو ُق التنمية البرشية».
َّ
ً
َّ
ّ
الكالم يف مقال ٍة
توس ْع يف رش ِح هذا ِ
َّ
ُبي فيها أهميَّ َة حامي ِة
متامسك ِة األجزاء ،ت ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
 6عالمات لصلب املوضوع
تركيب
الغذاء م َن التّل ّوث من أجلِ تنشئة إنسانٍ تسع
التكيب والتقويم
سليمٍ ً
عقل وجس ًدا ،ومن أجلِ تحقيقِ
القدرة عىل ّ
ّ
وتقويم
مجتمع ينعم بالتنمي ِة والرخاء 40–25( .عالمات
ٍ ُ َّ
َّ
سط ًرا).
املوضوع الثاين :يرى بعضُ هم أ َّن كوارثَ
الطَّبيع ِة قاسي ٌة عىل البرشيّة ،يف حني يرى
آخرو َن أ َّن ما يُل ِْح ُق ُه اإلنسا ُن بالبرشيّ ِة أش ُّد
½ 1للخامتة
وفظاعة.
َه ْولً
ناقش هذينِ الرأي ِني يف مقال ٍة متامسك ِة
ْ
األجزاء 25-40( .سط ًرا).

(الجدول  :3تحليل املسابقة ونتائج األسئلة)

86.8
مستوى
أداء مرتفع
75.9
مستوى
أداء مرتفع

1.1

26.4

1.00

0.75

1.00

0.75

0.91

0.63

1.27

0.92

3.15

0.85

1.25

1.00

3.00

1.00

1.50

1.00

3.00

1.00

7.2

0.7

0.00

0.03

78.2
مستوى
أداء مرتفع
86.1
مستوى
أداء مرتفع
68.8
مستوى
أداء وسطي

80.5
مستوى
أداء مرتفع
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مالحظات حول األسئلة:
كل سؤال من أسئلة املسابقة من ناحية الـ Mean, Median,
بعد االطّالع عىل النسب املئوية إلجابات املتعلّمني ،عن ّ
السؤال القصوى .وسبب ذلك ،هو أ ّن األسئلة راعت
تبي لنا أ ّن إجاباتهم متقاربة ،ومعظمهم نالوا عالمة ّ
ّ ،Mode
مستويات التّحليل ال ّدنيا (املعرفة والفهم والتّطبيق) ،أكرث من مراعاتها مستويات التّحليل العليا.
كذلك يُالحظ أ ّن الّذين نالوا عالمة كاملة يف أسئلة الفهم واملعرفة ،تراوحت نسبتهم بني  % 72.2و ،% 96.6ويف أسئلة
التّطبيق نجد أ ّن ال ّنسبة تراوحت بني  % 59.8و ،% 79.4وقد يكون ذلك ،بسبب صعوبة قدرتهم عىل إيجاد املعنى (رشح
املعاين الضّ من ّية) الواردة يف ال ّن ّص ،أو رشح املطلوب يف سياق مح ّدد ،أو توظيف قاعدة ما ...ويف ما يتعلّق بنسبة سؤال
التّحليل ،نجد أ ّن ال ّنسبة تراوحت بني  % 75.9و  ،% 86.8أ ّما أسئلة التّقويم؛ فنجد أ ّن ال ّنسبة فيها تراوحت بني % 80.5
و % 86.1وانحرصت يف سؤال واحد ،ويف توسيع التّعبري الكتايب.
السؤال
ولفتنا أيضً ا أ ّن ما من متعلّمني نالوا العالمة القصوى يف التّعبري الكتايب ،وهذا أمر
طبيعي؛ أل ّن اإلجابة عن هذا ّ
ّ
التكيب والتّقويم ،وهذا ما يفتقده كثري من املتعلّمني ،فيمتنعون عن اإلجابة؛ ألنّهم يجدون صعوبة يف ذلك ،أو
تستدعي ّ
بسبب أنّهم يلجأون إىل املحاكاة لنيل بعض العالمات ،فيخلو نتاجهم من اإلبداع.
كذلك ت ّم تسجيل بعض املالحظات ،يف األسئلة اآلتية:
السؤال ال ّرابع:
ّ

نسبة ال ّنجاح الكل ّية  % 59.8من مجموع العالمة الكل ّية % 17.2( .نالوا  % 50من العالمة و % 20.2نالوا  % 75من
العالمة ،و % 22.4نالوا العالمة الكاملة).
هذا السؤال يراعي مستوى التطبيق ،وتال ًيا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه متدنّية بالنسبة ،إىل مهارة تطبيق بعض املبادىء
اللغوية .فكان من املتوقّع أن تكون نسبة النجاح يف هذا السؤال مرتفعة وممتازة؛ أل ّن ضبط أواخر الكلامت بالحركات
املناسبة يعود إىل تطبيق بعض ال ّدروس املكتسبة يف قواعد اللّغة.

السادس:
السؤال ّ
ّ

نسبة ال ّنجاح الكل ّية  % 86.8من مجموع العالمة الكل ّية % 24.6( .نالوا  % 50من العالمة و % 20.4نالوا  % 75من
العالمة ،و % 1.1نالوا العالمة الكاملة).
السؤال تع ّد
السؤال يطاول مهاريت القدرة عىل تحليل مغزى األفكار وإبداء رأي ،وتال ًيا فإ ّن نسبة ال ّنجاح يف هذا ّ
هذا ّ
مرتفعة بسبب التّوزيع غري املنطقي لتوزيع العالمة الكلّية ،بحيث أعطي ذكر ما خلص إليه الكاتب عالمة واحدة ،يف
السؤال مقلوبًا.
حني أعطيت نصف عالمة إلبداء الرأي .وكان من املفروض أن يكون توزيع العالمات يف معيار ّ
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ملحق رقم  :1يف بناء شخصية املتعلّم الفرد واملواطن:
يسهم تعليم ما ّدة اللغة العربية وآدابها يف جعل املتعلم قاد ًرا عىل:
ــتوظيف ما ّدة اللغة العربية وآدابها يف تنمية طاقاته الفكرية والوجدانية والسلوكية.
ــمتثّل القيم الروحية واألخالقية.
ــامتالك التفكري العلمي املنظّم ،والروح النقدي املجرد ،والقدرة عىل االنتقال من عموميات املوضوعات واألفكار إىل
جوانبها املح ّددة والدقيقة.
ــاكتساب معارف علمية وبيئية وصحية ،مرتبطة بعامل اإلنسان والحيوان والنبات والجامد.
التمسك بأصالة املعرفة ،وإيثار االختيار النوعي عىل الرتاكم الك ّمي للمعلومات.
ــ ّ
ــاإلحساس بالجامل والتآلف مع الفنون ،واإلفادة منها إلغناء فكره ،وصقل ذوقه ،وإرهاف مشاعره ،وتوسيع خياله.
ــتعزيز استقالله الذايت ،وتنمية قواه الفاعلة؛ إطالقًا لشخص ّيته وتد ّر ًجا يف اإلبداع.
ــاالبتكار واإلبداع إغناء للرتاث بعد االغتناء به.
ــاتّخاذ مواقف صحيحة من القضايا التي تواجهه يف حياته.
ــالتعلّم الذايت من طريق البحث واالستكشاف ،والعمل الفريقي ،والدربة عىل االنتفاع من املكتبات ،واستخدام
املراجع واملعاجم وسائر مصادر املعلومات.
ــإدراك أهمية املطالعة الح ّرة ومامرستها ،بوصفها متعة وفائدة ،واعتامدها وسيلة ف ّعالة من وسائل التثقّف الذايت
وإتقان التعبري.
ــاإلفادة من وسائل اإلعالم ،املرئية واملسموعة واملقروءة ،ومن إمكاناتها التعليمية والرتبوية والثقافية.
ــاالت ّصال برتاث اللغة العربية وآدابها ،ومتثله ،والتز ّود من قيمه.
ــاالطّالع عىل مناذج من الرتاث العاملي املنقول إىل العربية؛ إلغناء شخصيته.
ــتوسيع أفقه الثقايف ،وتعميق فهمه للحياة ،ووعي موقعه يف الزمان واملكان.
ــاإلخالص للوطن ،والدعوة إىل محبته ،وإعالء شأنه ،ومامرسة أسس العيش املشرتك بني أبنائه.
ــمتثّل الخصائص اللبنانية يف طاقاتها اإلبداعية ،وال سيّام دور اللبنانيني يف النهضة العربية ،ويف الثقافة العاملية.
ــالتواصل مع العرب ،فك ًرا ووجدانًا ،والتعاون معهم يف إغناء الثقافة العربية.
التأصل يف الثقافة العربية ،وإدراك دورها يف الحضارة العاملية ،وتوطيد النفس عىل متابعة هذا الدور وتفعيله.
ــ ّ
ــاالنصهار يف البيئة االجتامعية ،وتف ّهم قضاياها ،واالضطالع باملسؤولية تجاهها ،واملشاركة يف النشاطات
واالهتاممات الثقافية.
يف تعزيز كفاية املتعلّم اللغوية:
يهدف تعليم ما ّدة اللغة العربية وآدابها إىل جعل املتعلّم قاد ًرا عىل:
ــربط اللغة بالحياة عرب مواقف مح ّببة وشائقة.
ــاعتامد الفصحى لغة تواصل وتعليم وإيجاد ألفة بينه وبينها.
الخاصة به.
ــالتمكّن من القواعد األساس ّية ،وال س ّيام الوظيف ّية يف تعاطيه اللغوي ،وإبراز طاقاته واستعداداته
ّ
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ــتثبيت معرفته بقواعد اللغة وصولً إىل الفهم الدقيق والتعبري السليم.
وصول إىل اإلنشاء واإلبداع.
ً
ــاكتشاف نظام لغته العرب ّية ،يف بناها الوظيف ّية وأساليبها الجاملية،
ــاستخدام تقن ّيات التعبري املالمئة للموضوعات ،سواء أكانت علم ّية أم أدب ّية.
الخاصة بحقول املعرفة
ــإغناء معجمه وحصيلته اللّغويّة باملفردات والرتاكيب ،وتقن ّيات التعبري ،واملصطلحات
ّ
املتن ّوعة.
ــاالستامع والتح ّدث والقراءة والكتابة ،واستخدام أساليب التعبري املختلفة ،من تواصل ّية وظيفية؛ كالحوار واملناقشة
وكتابة التقارير واملل ّخصات ،إىل أدبية تتو ّخى الجاملية اإلبداع ّية.
ــاكتساب اللّغة العربيّة بيرس ،واستخدامها بعفوية واطمئنان.
ــاكتساب مهارة التعبري من خالل تعريب نصوص تخدم التعبري وما ّدة االختصاص.
الخاصة بالسنة الثانوية الثالثة -فرع العلوم العا ّمة
ملحق رقم  :2األهداف ّ
فضل عن األهداف الواردة يف السنتني السابقتني ،إ ّن تعليم ما ّدة اللغة العربية وآدابها يف هذه السنة ،يهدف إىل جعل
ً
املتعلّم قاد ًرا عىل:
ــاإلفادة من اآلداب والفنون؛ إلغناء فكره وصقل ذوقه ،وإرهاف مشاعره.
ــتوسيع أفقه الثقايف وتعميق فهمه للحياة.
وكل ما ين ّمي فيه روح املبادرة والسعي إىل املعرفة.
ــالتم ّرس بطرائق البحثّ ،
ــاستعامل اللّغة أداة تواصلية وظيفيّة تغطّي مجال الحياة العملية.
املتخصصة.
ــإغناء حصيلته اللّغويّة باملفردات والرتاكيب املتّصلة بحقل املعرفة
ّ
ــاكتساب تقنيّات التأليف الف ّني لبعض أشكال التعبري النرثي ،موضوع االختصاص.
ــنقل نصوص متن ّوعة األساليب ،من اللّغة األجنبية إىل العربية ،ومعرفة البنى اللّغويّة ،وتقنيات التعبري ،وطرائق
النص األجنبي ،وما يالمئها يف العرب ّية.
التفكري يف لغة ّ
ــإدراك نقاط االتّفاق واالختالف بني األدب والعلم ،منه ًجا وموضو ًعا وأسلوبًا.
ملحق رقم  :3تد ّرج محاور محتوى املا ّدة – السنة الثانوية الثالثة  -فرع العلوم العا ّمة
مضمون املحور
املحور
األدب والعلم :االت ّفاق واالختالف.
اللغة العربية وآدابها
اإلنسان واسترشاف املستقبل.
من أساليب التعبري النرثي وتقنياته الحديثة :البحث -التقرير -املقالة.
التعريـب

طول وصعوبة.
نصوص مختارة للتعريب متد ّرجة املستويات ً
نصوص التعريب املختارة نوعان أساس ّيان:
إجامل.
ً
		  -نصوص أدبية ،وتكون متنوعة األساليب واملوضوعات ،نرثية
 نصوص تواصلية ،تتعلّق بالعلم ومنجزاته التكنولوجية ،وبكل ما يتّصل مبضموناملنهج املعتمد يف فرعي العلوم العا ّمة وعلوم الحياة.
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العامة  -فرع علوم الحياة
شهادة الثانوية
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة
 1.1من حيث ّ
الشكل :
تقديم املسابقة وشكلها:

طباعي مساعد يف
تحسني مقروئ ّية املسابقة :قياس الخطّ ،املسافة بني األسطر ،رسم مل ّون ،الهوامش ...واعتامد إخراج
ّ
القراءة.
•بعد االطّالع عىل املسابقة الحظنا أنّ حجم ّ
الخط مناسب إىل حدّ ما واملطلوب إضافة صفحات لتحسني مقروئ ّيتها.

ال ّتثقيل ال ّتفصييل:

توزيع العالمات :توضع العالمة مبارشة عىل حاصل ×  20بال ّتثقيل املعتمد أي مبارشة عىل  50يف فرع علوم الحياة.
•توزّع العالمات يف ضمن املسابقة عىل الشّ كل اآليت( :الجدول  :1توزّع العالمة)
فرع علوم الحياة
يف القراءة والفهم 27.5 :عالمة من  11 // 50عالمات من 20
يف ال ّتعبري الكتا ّيب 22.5 :عالمة من  9 // 50عالمات من 20
حق املتعلّم إذا استوىف املعايري
عالمة اللّغة العرب ّية 50 :من  50يف فرع علوم الحياة ،هي العالمة القصوى وهي من ّ
والشوط يف أدائه.
ّ
•أعدّ ت املسابقة بتثقيل عىل عرشين عالمة ،وال ّتوصيف يق ّرها عىل  ،50وال ّتربير أنّ اللّجنة طلبت إىل معايل الوزير
الشط وحصلت عىل املوافقة.
استثناء لهذا العام من هذا ّ

مدّ ة املسابقة:
كل فرع من فروع ما ّدة اللّغة العرب ّية وآدابها:
تتناغم م ّدة المسابقة إلى ح ٍّد ما مع عدد حصص التّدريس األسبوع ّية في ّ
 2.30لفرع علوم الحياة.
تم احرتام هذه املدّ ة يف أثناء وضع أسئلة املسابقة.
• ّ
 2.2من حيث المضمون:

تغطية محاور الكتاب:
اختيار ال ّن ّص:
شعري دون العرشين بيتًا من الشّ عر
نرثي ال يتجاوز األربعني سط ًرا ( 500كلمة عىل وجه التّقريب) ،أو
ــ ّ
ّ
النص ّ
العمودي أو ما يعادله من الشّ عر الحديث.
ّ
سمي ودليل التّقييم ،ومن
ــيت ّم اختياره من أنواع ال ّنصوص وأمناطها واملواضيع الّتي ّ
نصت عليها محاور املنهج ال ّر ّ
أعامل الشّ خصيّات األدبيّة (األعالم).
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أساسا وليس مع ّربًا.
ــيفضّ ل اختيار ّ
نص موضوع بالّلغة العرب ّية ً
ــتذلّل صعوبة ال ّن ّص اللّغويّة – إن ُوجدت – يرشح الكلامت والعبارات الّتي يصعب عىل املتعلّمني فهمها.
رصف به لتسهيل فهمه أو تطويعه لطرح أسئلة مع ّينة.
ــيحايك ال ّن ّص اهتاممات املتعلّمني ،وميكن التّ ّ
ــيوث ّق ال ّن ّص توثيقًا واض ًحا.
أساسا وليس مع ّر ًبا ،وهو موثّق بشكل واضح
•املحتوى ميثّل جز ًءا ّ
نرثي باللّغة العرب ّية ً
مم ورد يف املنهج ،11وال ّن ّص ّ
سمي.12
يقع يف حواىل  26سط ًرا ،يخدم ما ّ
نصت عليه محاور املنهج ال ّر ّ
األسئلة:
يف الفهم وال ّتحليل:
وتبي أه ّم ما
ــالهدف من هذه األسئلة اختبار قدرة املتعلّم عىل قراءة ّ
نص مكتوب وفهمه والوقوف عىل خصائصه ُّ
فيه من مم ّيزات وأساليب تعبري.
الخاصة املنصوص عنها يف تفاصيل املنهج
ــتنطلق األسئلة من ال ّن ّص (مت ًنا وحوايش) ،وتراعي يف طرحها األهداف
ّ
سمي وجدول الكفايات املتعلّقة بها يف دليل التّقييم.
ال ّر ّ
ّباعي) ،ويف أفكاره ولغته وأسلوبه
ــتراعى يف طرح األسئلة مقاربة ال ّن ّص يف توصيفه
الخارجي (الحوايش ،ال ّنسق الط ّ
ّ
وبنيته ونوعه و/أو منطه انطالقًا منه إىل أفكار شخص ّية وآراء وات ّخاذ مواقف.
التكيب ،التّقويم.
ــتتناول األسئلة املستويات الفكريّة كلّها :املعرفة ،الفهم ،التّطبيق ،التّحليلّ ،
ــتستخدم املفردات ال ّدقيقة والعبارات الواضحة يف صياغة األسئلة.
ــتتد ّرج األسئلة يف ترتيبها من الفهم إىل التّحليل فالتّقويم.
ــتتن ّوع األسئلة بحيث تشمل أكرب قدر من الكفايات.
ــتُطرح أسئلة تتناول شخص ّية الكاتب واألبعاد اإلنسان ّية لل ّن ّص
•األسئلة من ّوعة (مغلقة و/أو مفتوحة) وتراعي األفعال اإلجرائ ّية لك ّنها تحايك املستويات الفكر ّية (املعرف ّية) الدّ نيا
أكرث من العليا ،والكلامت املستخدمة يف صياغتها دقيقة جدًّ ا.
يف ال ّتعبري الكتا ّيب:

نص متماسك وفاقًا لألصول.
ــالهدف من التّعبير
الكتابي اختبار قدرة المرشّ ح على إنشاء ّ
ّ
ــيُطرح عىل املرشّ ح موضوعان ،يختار املرشّ ح موضو ًعا واح ًدا منهام ،عىل أن يكونا مختلفني من جهة ال ّنمط أو
ال ّنوع.
ــيرتاوح الحجم املنتظر للمنتج الكتا ّيب بني  250إىل  400كلمة مع هامش ( % 10من  25إىل  40سط ًرا يف خ ّط
متوسط) لفرع االجتامع واالقتصاد.
ّ
مفصل للموضوع املطلوب معالجته ،واالكتفاء بتوسيع مق ّدمته
ــيُحذف من «ال ّتعميم» العبارة اآلتية :وضع تصميم ّ
والخامتة.
•موضوعا ال ّتعبري الكتايب واضحان يف طريقة طرحهام ،وصياغة املعطى فيهام.

11
12

ملحق رقم 2
ملحق رقم 3

53

املادّة التّعليم ّية :اللّغة العرب ّية وآدابها

 3.3المجاالت والكفايات:

نص ومجموعة أسئلة في قراءة ال ّن ّص وتحليله ،وموضوع في
األهداف والمك ّونات :تتك ّون المسابقة فرع علوم الحياة من ّ
الكتابي.
التّعبير
ّ
نصا مرفقًا بأسئلة ،سؤالني يف ال ّتعبري الكتا ّيب.
•تحرتم املسابقة ال ّتوصيف من جهة كونها تحوي ًّ
الخاصة المنصوص عنها في تفاصيل
األسئلة :تنطلق األسئلة من ال ّن ّص (مت ًنا وحواشي) ،وتراعي في طرحها األهداف
ّ
سمي وجدول الكفايات المتعلّقة بها في دليل التّقييم.
المنهج ال ّر ّ
•بعد االطّالع عىل املسابقة الحظنا أنّها تحرتم بعض ما ورد يف املنهج من أهداف وكفايات من ناحية األفكار واللّغة
واألسلوب والبنية.
بشكل عا ّم ت ّمت مراعاة ما ورد في التّوصيف إلى ح ّد كبير .إنّما تجدر اإلشارة إلى أ ّن تحليل مسابقة واحدة ال يخ ّولنا
معرفة مدى تغطية التّوصيف لمضمون المنهج .ناهيك من أ ّن التّعريب ال يق ّيم.

العامة للمسابقة وتحليلها
ثانيًا :عرض النتائج
ّ
أظهر إحصاء مسابقة الشّ هادة الثّانوية العا ّمة  -فرع علوم الحياة ال ّنتائج اآلتية:
بال ّنسبة إلى المعامل اإلحصائ ّية :Mean, Median, Mode, Std. deviation and Coefficient of Variation
Coefficient of variation
0.19

Std. deviation
5.577

Mode
29

Median
29.00

Mean /60
28.95

(الجدول  :2النتّائج العا ّمة للمسابقة)
يظهر الجدول أعاله أ ّن المع ّدل  AVERAGEللمتعلّمين في ما ّدة اللّغة العربيّة هو  ،28.95ولك ّن الوسيط  medianهو
أقل من  29من  .50والعالمة األكثر تكرا ًرا  Mode 29من .50
 29أي أ ّن  % 50من المتعلّمين حازوا عالمة ّ
يتب ّين لنا أ ّن مستوى أداء الطّالب متقارب ،ومن دون تشتّت في اإلجابة .وقد يكون ذلك مقبول نسب ًّيا .وهذا ما يظهر جل ًّيا
المعياري ( )5.577والـ .)0.19( Coefficient of variation
من خالل االنحراف
ّ
وبناء على ما تق ّدم ،قد يكون محتوى الكتاب ،أو آل ّية إدارته ،أو طريقة وضع األسئلة ،من العوامل الّتي أسهمت في
الوصول إلى هذه ال ّنتيجة.
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السؤال
ّ

ٍ
ِ
دالالت
1.1قَ ِّدم لل َّن ِّص
باستخالص أربعِ
من حواشيه.

العالمة
الكليّة

عالمة
واحدة

املعجمي البار َز يف
الحقل
َ
َ 2.2ع ِّ ِي
َّ
ال ِف ْق َرت ْ َِي األوىل والثَّاني ِة م َن ال َّن ّص،
عالمة
وارص ْد أبر َز عنارصِه ،ث ُ َّم بَ ِّ ِي القضيَّ َة ونصف
الكاتب من خاللِه.
الّتي يطر ُحها
ُ
3.3لخ ِِّص ال ِفقْر َة الثَّالث َة يف حدو ِد الثُّلُث،
مراعيًا َ
أصول التَّلخيص.

عالمة
ونصف

ِ
الكلامت يف ما يأْيت م َن
4.4اضب ْط أَواخ َر
ال ِفقْر ِة ال َّرابعة( :عالمة واحدة)
عالمة
«وتح َّولت بطون شعوبها ...حساب واحدة
اآلخرة» (ال يُ َع ُّد الضَّ م ُري آخ َر الكلمة).
5.5يف ال ِفقْر ِة الرابع ِة انتقا ٌد لواقع ،ودعو ٌة
َّ
ِ
إصالحه ،واسترش ٌاف للمستقبل.
إىل
(عالمة ونصف)
وضّ ْح ذلك بإيجاز.

عالمة
ونصف

تفصيل العالمة
¼ عالمة لكلّ داللة
يكتفى بذكر  4دالالت

األهداف واملهارات
التّعريف بال ّن ّص
استخراج عنارص الحقل املعجمي
تعيني الحقل املعجمي /مجاله
تحديد القضية التي يطرحها
النص
ّ
النص
فهم ّ
النص عرب
القدرة وإعادة توليفه ّ
استخدم تقنية التلخيص
القدرة عىل تطبيق مبادىء
لغويّة
تطبيق مبادىء لغويّة

½ تعيني الحقل املعجمي
½ استخراج عنارص الحقل
املعجمي
½ القضيّة املطروحة
½ التقيّد بعدد الكلامت
املح ّددة للتلخيص
النص
½ اإلحاطة باملعنى يف ّ
امللخَّص
والصياغة
خيص ّ
½ اإلنشاء الشّ ّ
السليمة
ّ
حسم ¼ عالمة لكلّ خطأ
عند ضبط أواخر الكلامت
بالحركات املناسبة
استخراج أفكار نقديّة واردة يف
½ بيان فكرة نقديّة عند
الكاتب
ّ
النص وفهم أفكار ضمنيةّ
½ بيان ما دعا إليه الكاتب
½ بيان فكرة حول استرشاف
املستقبل

78.6
مستوى
أداء مرتفع

96.1
مستوى
أداء مرتفع

26.6

13.2

0.75

1.25

0.75

1.25

0.65

1.15

0.00

0.50

1.00

0.44

0.95

0.89

17.9

1.00

1.00

3.6

54.7
مستوى
أداء وسطي

2.2

1.00

80.5
مستوى
أداء مرتفع

Percent
نسبة نسبة الّذين
املستوى Mode Median Mean
الّذين نالوا نالوا املع ّدل
املعريف املع ّدل الوسيط املنوال العالمة
أو أكرث
القصوى
املعرفة

املعرفة
والفهم
الرتكيب
والتطبيق

التطبيق

املعرفة
والفهم

87.3
مستوى
أداء مرتفع
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الكاتب يف ال ِفقْر ِة
َ 6.6إل َم َخل ََص
ُ
ِب ُمبْ ِديًا رأيَك..
الخامسة؟ أج ْ

كل
َ 7.7وضِّ ْح ،يف سياقِ ال َّن ّص ،وظيف َة ٍّ
م َن ال ّر ِ
وابط امل ُشا ِر إليها بخطّ.
(عالمة واحدة)
(قد – كام  -غ َري أنَّه – أو).
8.8ع ِّر ْف نو َع ال َّن ّص ،وأَكِّ ْد ِإجابتَك
ٍ
ِ
سامت متوافر ٍة فيه ومع َّزز ٍة
بثالث
بالشّ واهد.

عالمة
ونصف

عالمة
واحدة

التحليل
والتقويم
التطبيق
والتحليل

تحليل مغزى األفكار
وإبداء رأي

 1ذكر ما خلص إليه الكاتب
½ إبداء رأي
¼ بيان وظيفة رابط
ورشحه يف ضمن السياق

القدرة عىل تعريف املقالة املعرفة
القدرة عىل استخراج سامت والتطبيق
النص مع الشواهد
املقالة من ّ

تحديد وظيفة الرابط
وتحليل دوره يف السياق
ورشحه

½ تعريف املقالة
½ ذكر سمة للمقالة مع
عالمتان الشاهد
( 3سامت)

يف ال ّتعبري الكتايب:
اخرتْ واحدً ا م َن املوضو َع ْيِ:
½ 1للمق ّدمة
املوضوع األ َّول :ور َد يف ال َّن ّص« :ما دا َم
الغذا ُء ملوث ًا فلن ي ْن ِتج جسم سليم ،وال
ً
ً
ُ
َ
َّ
سليم ،ما يع ّو ُق التَّنمية البرشيَّة».
عقالً ً
الكالم يف مقال ٍة
توس ْع يف رش ِح هذا ِ
َّ
متامسك ِة األجزاء ،تُبي فيها أهمي َة حامي ِة
ُ
ِّ
َّ
ِ
ِ
ِ
 6عالمات لصلب املوضوع
تركيب
الغذاء م َن التّل ّوث من أجلِ تنشئة إنسانٍ تسع
التكيب والتّقويم
سليمٍ ً
عقل وجس ًدا ،ومن أجلِ تحقيقِ
القدرة عىل ّ
وتقويم
مجتمع ينعم بالتنمي ِة والرخاء 40–25( .عالمات
ٍ ُ َّ
َّ
سط ًرا).
املوضوع الثاين :يرى بعضُ هم أ َّن كوارثَ
الطَّبيع ِة قاسي ٌة عىل البرشيّة ،يف حني يرى
آخرو َن أ َّن ما يُل ِْح ُق ُه اإلنسا ُن بالبرشيّ ِة أش ُّد
½ 1للخامتة
َه ْولً وفظاعة.
ناقش هذينِ الرأي ِني يف مقال ٍة متامسك ِة
ْ
األجزاء 25-40( .سط ًرا).

(الجدول  :3تحليل املسابقة ونتائج األسئلة)
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مستوى
أداء مرتفع
78.7
مستوى
أداء مرتفع

1.4

23.6

1.00

0.75

1.00

0.75

0.95

0.63

1.38

0.95

3.17

0.88

1.50

1.00

3.00

1.00

1.75

1.00

3.00

1.00

10.0

1.1

0.00

0.06

85.9
مستوى
أداء مرتفع
87.3
مستوى
أداء مرتفع
72.0
مستوى
أداء مرتفع

82.0
مستوى
أداء مرتفع
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مالحظات حول األسئلة:
كل سؤال من أسئلة املسابقة من ناحية الـ Mean, Median,
بعد االطّالع عىل النسب املئوية إلجابات املتعلّمني عن ّ
السؤال القصوى .وذلك ممكن أل ّن األسئلة راعت مستويات
تبي لنا أ ّن إجاباتهم متقاربة ومعظمهم نالوا عالمة ّ
ّ ،Mode
التّحليل ال ّدنيا (املعرفة والفهم والتّطبيق) أكرث من مراعاتها مستويات التّحليل العليا.
كذلك نالحظ أ ّن الّذين نالوا عالمة كاملة يف أسئلة الفهم واملعرفة تراوحت نسبتهم بني  % 78.3و ،% 96.1ويف أسئلة
ربا كان ذلك لصعوبة قدرتهم عىل إيجاد املعنى (رشح املعاين
التّطبيق نجد أ ّن ال ّنسبة تراوحت بني  % 54.7وّ % 80.5
الضّ من ّية) الواردة يف ال ّن ّص أو رشح املطلوب يف سياق مح ّدد ،أو توظيف قاعدة ما ...ويف ما يتعلّق بنسبة سؤال التّحليل
نجد أ ّن ال ّنسبة تراوحت بني  % 85.9و ،% 87.3أ ّما أسئلة التّقويم؛ فنجد أ ّن ال ّنسبة تراوحت بني  % 87.3و% 89
وانحرصت يف سؤال واحد ويف توسيع التّعبري الكتا ّيب.
السؤال
ولفتنا أيضً ا أ ّن ما من متعلّمني نالوا العالمة القصوى يف التّعبري الكتايب ،وهذا أمر
طبيعي أل ّن اإلجابة عن هذا ّ
ّ
التكيب والتّقويم وهذا ما يفتقد إليه بعض املتعلّمني ،فيمتنعون عن اإلجابة ألنّهم يجدون صعوبة يف ذلك أو
تستدعي ّ
أنّهم يلجأون إىل املحاكاة لنيل بعض العالمات فيخلو نتاجهم من اإلبداع.
السؤال ال ّرابع:
ّ

نسبة ال ّنجاح الكل ّية  % 54.7من مجموع العالمة الكل ّية % 17.1( .نالوا  % 50من العالمة و % 19.5نالوا  % 75من
العالمة ،و % 18.1نالوا العالمة الكاملة).
هذا السؤال يراعي مستوى التطبيق ،وتال ًيا ت ُع ّد نسبة النجاح فيه متدنّية بالنسبة إىل مهارة تطبيق بعض املبادىء
اللّغوية .فكان من املتوقّع أن تكون نسبة النجاح يف هذا السؤال مرتفعة وممتازة ،أل ّن ضبط أواخر الكلامت بالحركات
املناسبة يعود إىل تطبيق بعض ال ّدروس املكتسبة يف قواعد اللّغة.

السادس:
السؤال ّ
ّ

نسبة ال ّنجاح الكل ّية  % 89من مجموع العالمة الكل ّية % 22.0( .نالوا  % 50من العالمة و % 25.2نالوا  % 75من
العالمة ،و % 1.4نالوا العالمة الكاملة).
السؤال
السؤال يطاول مهاريت القدرة عىل تحليل مغزى األفكار وإبداء رأي ،وتال ًيا ت ُع ّد نسبة ال ّنجاح يف هذا ّ
هذا ّ
مرتفعة بسبب التّوزيع غري املنطقي لتوزيع العالمة الكلّية ،فقد أعطي ذكر ما خلص إليه الكاتب عالمة واحدة يف حني
السؤال مقلوبًا.
أعطي نصف عالمة إلبداء الرأي .وكان من املفروض أن يكون توزيع العالمات يف معيار ّ
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خاتمة

وبناء عىل ما سبق ،نجد أ ّن نسب إجابات املتعلّمني متقاربة ،ونلفت إىل أ ّن املسابقات ال تساعد يف التّمييز بني مستويات
(نصا وأسئلة) تخدم بشكل خجول ملمح املتخ ّرج اللّبنا ّين ،وال تع ّزز مهارات القرن الحادي والعرشين
األداء املختلفة ألنّها ًّ
وحل املشكالت ....فأداة التّقييم هذه ال تخدم الغاية املرج ّوة وال تب ّينها.
لديه من حيث اإلبداع واالبتكار والتّفكري ال ّنقدي ّ
وبنا ًء عليه نويص مبا يأيت:
نص االمتحان وضبطه ،تستند إىل ال ّدليل والحاجة إىل تطوير املنهج ملراعاة سامت املتعلّم
ــوضع ضوابط ،إلعداد ّ
السابقة.
الحديث ومهارات القرن الواحد والعرشين وليس إىل املعتاد يف ال ّدورات املنبثقة من اللّجان ّ
ــإعداد توصيات ورشوحات لبعض املصطلحات واألفعال اإلجرائ ّية ،مبس ّوغات علم ّية أو مس ّوغات مق ّررة باملنهاج
وال ّدليل.
ــمتثيل املركز يف لجان االمتحانات ال ّرسميّة الّتي تصادق عىل املسابقات الّتي تودع يف بنك األسئلة.
ــإعادة ال ّنظر يف تقويم التّعبري الكتايب -جذريًّا -ووضع معايري أكرث فاعل ّية ودقّة.
ــرضورة اعتامد املعايري الك ّميّة وال ّنوعيّة املقيسة بشبكة أو بطاقة املعايري يف أسس التّصحيح ،أكرث من االعتامد عىل
اإلجابات ال ّنموذج ّية.
كل سؤال من أسئلة تحليل ال ّن ّص ،يف شبكة معايري تصحيح
ــرضورة تحديد املستويات املعرف ّية الّتي يهدف إليها ّ
مجاالت املا ّدة.
ــتشجيع املتعلّمني عىل املطالعة إلغناء املخزونني اللّغوي والثّقايف لديهم.
والتكيب
ــاعتامد األسئلة التّحليليّة املع ّمقة يف دراسة ال ّن ّص ،مع مراعاة املستويات املعرفية العليا (التّحليل ّ
والتّقويم).
اللحقة.
السنوات ّ
السؤال لضامن تحليل ال ّنتائج يف ّ
ــالعمل عىل تجزئة ّ
ــتحضري وضعيات تعلّميّة تدريبيّة وتقومييّة.
ــتحديد أثر أد ّيب غري طاغور لتج ّنب اإلجابات املعلّبة( .املرحلة الثّانويّة).
ــزيادة أثر أديب( .املرحلة الثّانويّة /فرعا علوم الحياة وعلوم عا ّمة).
ــاعتامد نصوص للتّحليل مختلفة من حيث ال ّنوع وال ّنمط.
حصة لغة عربيّة لفروع علوم الحياة وعلوم عا ّمة واالجتامع واالقتصاد( .املرحلة الثّانويّة/علوم عا ّمة وعلوم
ــإضافة ّ
الحياة واالجتامع واالقتصاد).
ــاإلرساع يف تطوير املناهج العائدة إىل اللّغة العرب ّية بحيث تراعي مهارات القرن الحادي والعرشين وما نطمح إليه
من ملمح املتخ ّرج اللّبنا ّين والعمل عىل إعادة مكانة هذه اللّغة إىل سابق عهدها.
كل فرتة زمن ّية ترتاوح ما بني عامني إىل أربعة كح ّد أقىص ،مراعاة للتّط ّورات الحاصلة
ــإعادة ال ّنظر يف التّوصيف ّ
معرف ًّيا واجتامع ًّيا وعلم ًّيا...
ــإجراء دورات تدريبيّة شاملة ومكثّفة تخدم ما ّدة اللّغة العربيّة وآدابها.
للصور للعودة إليها عند الحاجة.
ــتجهيز غرفة وضع األسئلة باملراجع وال ّدواوين وملفّات ّ
بوي
ايس مبشاركة قسم اللّغة العربيّة يف املركز ّ
الت ّ
ــإجراء لقاء دوري ألعضاء لجنة االمتحانات يف خالل العام ال ّدر ّ
واإلرشاد والتّوجيه وذلك للوقوف عىل أبرز املستج ّدات.
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ملحق رقم  :1يف بناء شخصية املتعلّم الفرد واملواطن:
يسهم تعليم ما ّدة اللّغة العربيّة وآدابها يف جعل املتعلّم قاد ًرا عىل:
ــتوظيف ما ّدة اللّغة العرب ّية وآدابها يف تنمية طاقاته الفكرية والوجدانية والسلوكية.
ــمتثل القيم الروحية واألخالقية.
ــامتالك التفكري العلمي املنظّم والروح النقدي املج ّرد والقدرة عىل االنتقال من عموميات املوضوعات واألفكار إىل
جوانبها املح ّددة والدقيقة.
ــاكتساب معارف علمية وبيئية وصحية مرتبطة بعامل اإلنسان والحيوان والنبات والجامد.
التمسك بأصالة املعرفة وإيثار االختيار النوعي عىل الرتاكم الك ّمي للمعلومات.
ــ ّ
ــاإلحساس بالجامل والتآلف مع الفنون واإلفادة منها إلغناء فكره وصقل ذوقه وإرهاف مشاعره وتوسيع خياله.
ــتعزيز استقالله الذايت وتنمية قواه الفاعلة إطالقًا لشخصيته وتد ّر ًجا يف اإلبداع.
ــاالبتكار واإلبداع إغناء للرتاث بعد االغتناء به.
ــاتّخاذ مواقف صحيحة من القضايا التي تواجهه يف حياته.
ــالتعلّم الذايت عن طريق البحث واالستكشاف والعمل الفريقي والدربة عىل االنتفاع من املكتبات واستخدام
املراجع واملعاجم وسائر مصادر املعلومات.
ــإدراك أه ّمية املطالعة الح ّرة ومامرستها بوصفها متعة وفائدة واعتامدها وسيلة ف ّعالة من وسائل التثقّف الذايت
وإتقان التعبري.
ــاإلفادة من وسائل اإلعالم ،املرئية واملسموعة واملقروءة ،ومن إمكاناتها التعليمية والرتبوية والثقافية.
ــاالتّصال برتاث اللّغة العربيّة وآدابها ومتثّله والتز ّود من قيمه.
ــاالطّالع عىل مناذج من الرتاث العاملي املنقول إىل العربية ،إلغناء شخصيته.
ــتوسيع أفقه الثقايف وتعميق فهمه للحياة ووعي موقعه يف الزمان واملكان.
ــاإلخالص للوطن والدعوة إىل محبته وإعالء شأنه ومامرسة أسس العيش املشرتك بني أبنائه.
ــمتثّل الخصائص اللبنانية يف طاقاتها اإلبداعية ،وال سيّام دور اللبنانيني يف النهضة العربية ،ويف الثقافة العاملية.
ــالتواصل مع العرب ،فك ًرا ووجدانًا ،والتعاون معهم يف إغناء الثقافة العربية.
التأصل يف الثقافة العربيّة وإدراك دورها يف الحضارة العاملية ،وتوطيد النفس يف متابعة هذا الدور وتفعيله.
ــ ّ
ــاالنصهار يف البيئة االجتامعية وتف ّهم قضاياها واالضطالع باملسؤولية تجاهها واملشاركة يف النشاطات واالهتاممات
الثقافية.
يف تعزيز كفاية املتعلّم اللّغوية:
يهدف تعليم ما ّدة اللّغة العرب ّية وآدابها إىل جعل املتعلّم قاد ًرا عىل:
ــربط اللّغة بالحياة عرب مواقف مح ّببة وشائقة.
ــاعتامد الفصحى لغة تواصل وتعليم وإيجاد ألفة بينه وبينها.
الخاصة به.
ــالتمكّن من القواعد األساس ّية ،وال س ّيام الوظيف ّية يف تعاطيه اللّغوي ،وإبراز طاقاته واستعداداته
ّ
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ــتثبيت معرفته بقواعد اللّغة وصولً إىل الفهم الدقيق والتعبري السليم.
وصول إىل اإلنشاء واإلبداع.
ً
ــاكتشاف نظام لغته العرب ّية ،يف بناها الوظيف ّية وأساليبها الجاملية،
ــاستخدام تقن ّيات التعبري املالمئة للموضوعات ،سواء أكانت علم ّية أم أدب ّية.
الخاصة بحقول املعرفة
ــإغناء معجمه وحصيلته اللّغوية باملفردات والرتاكيب ،وتقن ّيات التعبري ،واملصطلحات
ّ
املتن ّوعة.
ــاالستامع والتح ّدث والقراءة والكتابة ،واستخدام أساليب التعبري املختلفة ،من تواصل ّية وظيف ّية؛ كالحوار واملناقشة
وكتابة التقارير واملل ّخصات ،إىل أدبية تتو ّخى الجاملية اإلبداع ّية.
ــاكتساب اللّغة العربيّة بيرس ،واستخدامها بعفوية واطمئنان.
ــاكتساب مهارة التعبري من خالل تعريب نصوص تخدم التعبري وما ّدة االختصاص.
الخاصة بالسنة الثانوية الثالثة  -فرع علوم الحياة
ملحق رقم  :2األهداف ّ
فضال عن األهداف الواردة يف السنتني السابقتني ،يهدف تعليم ما ّدة اللّغة العرب ّية وآدابها ،يف هذه السنة ،إىل جعل املتعلّم
قاد ًرا عىل:
ــاإلفادة من اآلداب والفنون إلغناء فكره وصقل ذوقه وإرهاف مشاعره.
ــتوسيع أفقه الثقايف وتعميق فهمه للحياة.
وكل ما ين ّمي فيه روح املبادرة والسعي إىل املعرفة.
ــالتم ّرس بطرائق البحث ّ
ــاستعامل اللّغة أداة تواصلية وظيفيّة تغطّي مجال الحياة العملية.
املتخصصة.
ــإغناء حصيلته اللّغوية باملفردات والرتاكيب املتّصلة بحقل املعرفة
ّ
ــاكتساب تقنيّات التأليف الف ّني لبعض أشكال التعبري النرثي ،موضوع االختصاص.
ــنقل نصوص متن ّوعة األساليب من اللّغة األجنبية إىل العرب ّية ومعرفة البنى اللّغوية وتقنيات التعبري وطرائق
النص األجنبي وما يوافقها يف العرب ّية.
التفكري يف لغة ّ
ــإدراك نقاط االتّفاق واالختالف بني األدب والعلم ،منه ًجا وموضو ًعا وأسلوبًا
ملحق رقم  :3تد ّرج محاور محتوى املا ّدة – السنة الثانوية الثالثة  -فرع علوم الحياة
مضمون املحور
املحور
األدب والعلم :االت ّفاق واالختالف.
اللّغة العرب ّية وآدابها
اإلنسان واسترشاف املستقبل.
من أساليب التعبري النرثي وتقنياته الحديثة :البحث -التقرير -املقالة.
التعريـب
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طول وصعوبة.
نصوص مختارة للتعريب متد ّرجة املستويات ً
نصوص التعريب املختارة نوعان أساس ّيان:
إجامل.
ً
		  -نصوص أدبية ،وتكون متنوعة األساليب واملوضوعات ،نرثية
 نصوص تواصلية ،تتعلّق بالعلم ومنجزاته التكنولوجية ،وبكل ما يتّصل مبضموناملنهج املعتمد يف فرعي العلوم العا ّمة وعلوم الحياة.

املتوسطة
امتحانات الشهادة
ّ
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املتوسطة
امتحانات الشهادة
ّ
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المادة ال ّتعليم ّية :ال ّلغة الفرنس ّية وآدابها
ّ
إعداد:

أ .بدرية الرفاعي
أ .مارينا الشماس
أ .هاال فياض
أ .مهى عرموني
تمهيد
املتوسطة والثانويّة العا ّمة بجميع فروعها لل ّدورة
يهدف هذا التّقرير إىل تحليل نتائج املتعلّمني يف الشّ هادة
ّ
الصادر باملرسوم 1997/10227
العاديّة من العام  2017-2016يف اللّغة الفرنس ّية .استنا ًدا إىل املنهج
الوطني ّ
ّ
فإ ّن اللّغة الفرنس ّية موضوع هذا التّقرير هي اللّغة األجنب ّية األوىل الّتي تد ّرس كام ّدة دراسية يف ح ّد ذاتها
وتد ّرس بها موا ّد أخرى كال ّرياض ّيات والعلوم...
ست ساعات
يخصص لتدريس هذه املا ّدة سبع ساعات أسبوعية يف الحلقة األوىل من التّعليم األسايسّ ،
ّ
املتوسطة .أ ّما يف صفوف الثّانوية العا ّمة فالتّوزيع
يف الحلقة الثّانية والحلقة الثّالثة الّتي تنتهي بالشّ هادة
ّ
هو عىل الشّ كل اآليت :ست ساعات يف فرع اآلداب واإلنسان ّيات ،أربع ساعات يف فرع االجتامع واالقتصاد،
وساعتان يف فرعي علوم الحياة والعلوم العا ّمة.
أ ّما توزّع املتعلّمني عىل الفروع ،فتحكمه درجة تحصيلهم :ذوو ال ّنتائج األعىل يتو ّجهون غالبًا إىل العلوم
العا ّمة وعلوم الحياة وذوو ال ّنتائج األدىن إىل اآلداب واإلنسان ّيات ،بغض ال ّنظر يف أكرث األحيان عن أمناط
ذكاءاتهم وأساليب تعلّمهم.
فوي بكفايتي فهم املسموع والتّعبري
يقسم تعليم هذه اللّغة كام ّدة دراسية مجالني :مجال التّواصل الشّ ّ
فوي ،ومجال التّواصل الخطّي بكفايتي فهم املقروء والتّعبري الكتا ّيبّ .إل أنّه ال ميتحن يف االمتحانات
الشّ ّ
فوي من دون تقييم سواء يف الشّ هادة
ال ّرسم ّية إال مجال التّواصل الخطّي بكفايتيه .ويبقى مجال التّواصل الشّ ّ
املتوسطة أم يف الثّانوية العا ّمة ،وهذا متّبع منذ بداية االمتحانات ال ّرسم ّية يف لبنان.
ّ
الصعوبات سببه مقاربة هذه املا ّدة يف األغلب،
يعاين املتعلّمون عمو ًما ،صعوبات يف املا ّدة .بعض هذه ّ
ومحتوى منهجها وطرائق تدريسها (باعتبار أنّها تُس ّمى يف املنهج لغة أجنب ّية أوىلّ ،إل أنّها معالجة يف املنهج
الوطني كلغة ثانية ( )Langue secondeأي بشكل ليس مالمئًا مع أرض الواقع منذ ما يقارب
والكتاب
ّ
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الصعوبات األخرى يعود إىل قلة احتكاك
الخمسني عا ًما ،يف ّ
األقل لدى الجزء األكرب من سكّان لبنان) .وبعض ّ
وطني
املتعلّمني بهذه اللّغة عرب وضع ّيات تواصل ّية ،خارج املدرسة وداخلها عىل ح ٍّد سواء .وقد أظهر اختبار
ّ
الص ّف األسايس التّاسع تر ّدي
أجري يف أيّار  2016لقياس كفايات التّواصل باللّغة الفرنسيّة لدى من أنهوا ّ
ّغوي
مستوى هذه الكفايات لدى الع ّينة املمثّلة الّتي أجري عليها االختبار .كذلك أظهرت دفعات املسح الل ّ
بوي للبحوث واإلمناء
 positionnement linguistiqueالّتي أجراها املعهد
الفرنيس بالتّنسيق مع املركز ّ
الت ّ
ّ
وبخاصة يف
أقل من متواضعة،
أ ّن كفايات التّواصل بالفرنس ّية لدى معلمي الفرنس ّية واملعلّمني بالفرنس ّية ّ
ّ
حلقات التّعليم األسايس.
غالباً ما يُبيل متعلّمو العلوم العا ّمة بشكل أفضل من نظرائهم يف الفروع األخرى ،يليهم متعلّمو علوم الحياة.
وتأيت نتائج اآلداب واإلنسانيّات متأ ّخرة عنهم ،وهذا يسمح بالقول إ ّن املناهج الحاليّة مل تفلح يف جعل ميول
املتعلّمني واستعداداتهم هي املعيار لتوجيههم إىل أحد الفروع األربعة ،إذ بقي مستوى تحصيلهم هو املعيار.
تجدر اإلشارة إىل وجود توصيف واحد ملسابقات الفروع األربعة يف الثّانوية العا ّمة ،لِكون الفروق بينها
لفرعي
محصورة عمو ًما -بحسب املنهج  -مبوضوعات املحاور  thèmesوبإدراج سؤال يتناول أث ًرا أدبيًّا
ْ
املتوسطة .وتجدر
االجتامع واالقتصاد واآلداب واإلنسان ّيات ،وبالتّثقيل ،إضافة إىل وجود توصيف للشّ هادة
ّ
أيضا إىل أ ّن مسابقة العلوم العا ّمة وعلوم الحياة هي واحدة.
اإلشارة ً
تهدف دراسة نتائج الشّ هادة والفروع املعن ّية وتحليلها إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
•ما هي مستويات األداء الّتي يحقّقها املتعلّمون يف هذه املا ّدة ؟
•إىل أي مدى تتقارب أو تتشتّت العالمات بال ّنسبة إىل املع ّدل؟ وإىل أي مدى ميكن اعتبار أن هذا
االختبار يساعد يف التّمييز بني مستويات األداء املختلفة؟
وبخاصة مستويات
•إىل أي مدى تسهم أسئلة املسابقة املعن ّية يف تنمية مختلف املهارات والكفايات
ّ
التّفكري العليا؟
تؤش ال ّنتائج إىل تحقّق مالمح املتعلّم بحسب مناهج 1997؟
•إىل أي مدى ّ
تؤش ال ّنتائج إىل امتالك املتعلّم ملهارات القرن الحادي والعرشين؟
•إىل أي مدى ّ
وذلك يف خالل عرض ذي ثالثة أقسام:
ــمالءمة املسابقة للتّوصيف.
ــعرض لل ّنتائج العا ّمة للمسابقة وتحليلها.
ــعرض لنتائج أسئلة املسابقة وتحليلها.
بعد ذلك ،نخلص إىل توصيات ميكن لها أن تُستث ّمر يف تطوير عملية التعلّم والتّعليم ويف تغذية التفكّر يف
املناهج املستقبل ّية .وملا كانت هذه هي امل ّرة األوىل الّتي يصار فيها إىل هذا التّحليل ،فإ ّن الحذر مطلوب من
بالضورة ال ّركون إىل
حيث قراءة اإلحصاءات وتفسرياتها املمكنة ،أل ّن ما تت ّم مالحظته م ّرة واحدة ال ميكن ّ
ثباته.
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ّ
الشهادة المتوسطة

أوال ً  -توصيف المسابقة

تجدر اإلشارة إىل ج ّو من الحرص عىل ال ّنظر إىل دوريتّ  2017بوصفهام خطوة انتقال ّية باتّجاه تطبيق التّوصيف الجديد،
إجامل.
ً
وهذا الحرص ساد دائرة االمتحانات
وقد ت ّم احرتام هذا التّوصيف عمو ًما من حيث مكونات املسابقة وخصائصها وارتباطها مبحاور املنهج ومضامينها ،باستثناء
الجوانب اآليت ذكرها:
•من حيث توزّع األسئلة عىل مستويات التّفكري :ففي حني أوىص التّوصيف بتغطية مستويات التّفكري كلّها،
حصة املستويات العليا بحجة أنّه مل يت ّم تعويد املتعلّمني عليها عرب مامرسات االمتحانات ال ّرسم ّية ،وأ ّن
حورصت ّ
امتحانات العام  2017ليست سوى خطوة انتقال ّية بات ّجاه التّطبيق الكامل للتّوصيف.
يل):
•من حيث توزيع العالمات عىل مختلف األسئلة يف ضمن كفاية فهم ال ّن ّص (أي التّثقيل التّفصي ّ
من املطلوب يف التّوصيف أن توزّع العالمة (أي  11,5من عرشين) بشكل متسا ٍو أو شبه متسا ٍو بني فئات ثالث
أي:
 3,75عالمات للفهم اإلجام ّيل.
مؤشات.
 3,75عالمات الستخراج ّ
املؤشات.
والتكيب والتّقييم انطالقًا من ربط ّ
 4عالمات لبناء الفهم املع ّمق والتّحليل ّ
ّإل أ ّن العالمات توزّعت يف هذه املسابقة عىل الشّ كل اآليت:
 2,50عالمة للفئة األوىل
 4.00عالمات للفئة الثّانية
 3,00عالمات للفئة الثّالثة ظاهريًّا للفئة الثّالثة
 2,00عالمة ُخ ّصصت لـ( )4أسئلة تناولت القواعد اللّغويّة؛ مل نتمكّن من تصنيفها يف ضمن فئات أسئلة بناء
املعنى؛ أل ّن العمل ّية الفكريّة املطلوبة اقترصت عىل تطبيق قواعد لغويّة ،من دون ربطها بسياق ال ّن ّص .وتجدر
اإلشارة أ ّن اثنني من هذه األسئلة ( ،)6a-6bهي أسئلة م ّجان ّية مل تُستث ّمر الحقًا يف بناء املعنى .أ ّما األسئلة (،)6c-6d
السؤال التّايل.
فت ّم استثامرهام إلعادة صياغة يف ّ
•من حيث الشّ كل :مل يت ّم األخذ مبقرتح التّوصيف من جانب تحسني مقروئيّة املسابقة (قياس الخطّ ،املسافة بني
الصعوبة اللّوجست ّية يف تخصيص أكرث
األسطر ،الهوامش ...واعتامد إخراج
ميس للقراءة) و ُعزي ذلك إىل ّ
طباعي ّ
ّ
من ورقة للمسابقة.
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ثانيًا :عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم  – 1ال ّنتيجة العا ّمة للمسابقة
لغة فرنس ّية
20,43
10,21
3,972
0,38
30769
1003
10,5
13,5

املتوسطة
الشّ هادة
ّ
وسطي 40 /
مع ّدل
ّ
وسطي 20 /
مع ّدل
ّ
معياري
انحراف
ّ
Coefficient of variation
Valid
Missing
الوسيط
املنوال

N

معياري ّ ،3,972
ويدل عامل
كام يبدو يف الجدول أعاله (جدول رقم  ، )1فإ ّن املع ّدل بلغ  10,21من عرشين ،بانحراف
ّ
غي  )coefficient de variation) 0,38عىل تجانس يف الفئة قيد ال ّدرس مع متوضع الوسيط  10,5من عرشين عىل
التّ ّ
العتبة العليا للمع ّدل.
وبلغ املنوال أي العالمة األكرث توات ًرا  13,5من عرشين ،تتض ّمن عالمة مقروئيّة املسابقة (أكرث من  % 90نالوا العالمة
املخصصة لهذا الجانب أي 1عالمة من عرشين) .وهي نتيجة ج ّيدةّ ،إل أن العارفني بقدرات املتعلمني يف هذه
الكاملة
ّ
املادة يعرفون انها تعكس صورة أفضل بكثري من الواقع لجهة املتعلمني يف كفايات املادة قيد التقييم.
بخاصة أ ّن هناك أسئلة تبلغ قيمتها  8,5عالمات من أصل 11,5
السلبي لهذا التّجانس ّ
إ ّن هذه ال ّنتائج تظهر الجانب ّ
مخصصة ألسئلة كفاية فهم ال ّن ّص ،ونسب نجاحها وصلت إىل  % 93,5وهي أسئلة تستهدف الفهم اإلجام ّيل ،وأسئلة
استخراج لعنارص رصيحة من ال ّن ّص ،أو تطبيق قاعدة لغويّة وال تستلزم ّإل مهارات تفكري دنيا (تذكّر– فهم -تطبيق) .أ ّما
يخصص لها أكرث من  3,5عالمات ومل تتع َّد نسب
األسئلة الّتي تتطلّب مهارات أعىل ،كالتّحليل ّ
والتكيب والتّقييم ،فلم ّ
ال ّنجاح فيها .% 57,2

ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
دراسة ال ّنتائج يف كفاية أسئلة فهم ال ّن ّص وتحليله:

سؤال واح ًدا إىل
قسمنا ً
اشتملت املسابقة يف باب فهم ال ّن ّص وتحليله عىل ً 17
سؤال ،ت ّم توزيعها عىل  7مجموعات ،وقد ّ
كل جزء يستدعي عمليّة فكريّة مختلفة ( أنظر الجدول رقم .)2
جزأين ( )5aألغراض التّحليل ولكون ّ
نوصف األسئلة عىل الشّ كل اآليت:
ّ
املفصل لل ّن ّصّ .إل أ ّن أحد هذه األسئلة ()1a
ً
 4أسئلة هدفها بناء الفهم الشّ امل ملجمل ال ّن ّص وقد شكّلت
مدخل للفهم ّ
مؤشات علن ّية وواضحة منه لتعليل اإلجابة مل يُستث ّمر يف بناء الفهم الشّ امل.
الّذي يستدعي تحديد نوع ال ّن ّص واستخراج ّ
تطلّب بعض هذه األسئلة اإلجابة املبارشة أو شكل االختيار من متع ّدد.
 4أسئلة استخراج عنارص رصيحة وسؤال واحد استخراج صورة بيان ّية محددة من ال ّن ّص.
 4أسئلة تحليل وربط لعنارص مح ّددة بهدف بناء استنتاج أو إلعادة صياغة ،وسؤال واحد تقييم عرب إبداء رأي.
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وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه الفئة من األسئلة تطال مستويات التّفكري العليا ،وهي تتيح عادة التّمييز بني مستويات األداء،
العلمي ،إذ كانت اإلجابة ُمم ّهدة من طريق الطّلب إىل املتعلّم
ّإل أنّها يف هذه املسابقة ،ظهرت بعيدة عن مفهومها
ّ
مؤشات مح ّددة من ال ّن ّص وربطها؛ للوصول إىل استنتاج أو حتى إىل تقييم.
استخراج ّ
 4أسئلة تتناول القواعد اللّغويّة ،مل نتمكّن من تصنيفها يف ضمن فئات أسئلة الفهم بحسب التّوصيف؛ أل ّن العمليّة
الفكريّة املطلوبة اقترصت عىل التّطبيق .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن اثنني من هذه األسئلة ( ،) 6a-6bهام سؤاالن مجان ّيان مل
السؤال التّايل.
يُستثمرا يف بناء املعنى .أ ّما األسئلة ( ،)6c-6dفت ّم استثامرهام إلعادة ّ
الصياغة يف ّ
يتعي اإلشارة هنا إىل رضورة التّمييز بني فهم ال ّن ّص ككفاية ،مفادها بناء معنى ال ّن ّص ،بوساطة عمليّات فكريّة متنوعة
ّ
فهم يف هرم بلوم ،وهو يقترص عىل الفهم الحر ّيف للمنطوق Compréhension littérale
الطّبيعة واملستوى وما يسمى ً
.du niveau explicite d’un message
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املفصلة للمسابقة
جدول رقم  - 2النتائج ّ
حازوا
حازوا
رقم العالمة
العالمة املع ّدل أو
السؤال القصوى
ّ
القصوى  %أكرث %

املع ّدل

1-a

1

37,0

77,7

0,65

مستوى
الوسيط املنوال العمل ّية
الفكريّة
تذكّر /فهم
1
0,75

1-b

0,5

59,5

62,8

0,30

0,50

0,5

2-a

0,5

83,9

84

0,41

0,50

0,5

2-b

0,5

71,0

71,2

0,35

0,50

0,5

3-a

0,5

60,7

80,7

0,35

0,50

0,5

آل ّية العمل ّية الفكريّة
مؤشين
تسمية نوع ال ّن ّص يف خالل ّ

فهم

فهم إجام ّيل :تحديد الفئة املستهدفة

فهم

فهم إجام ّيل:
اختيار من متع ّدد لصياغات مرادفة ملا
يف حوايش ال ّن ّص

3-b
3-c

0,5
0,5

47,7
56,7

78,2
86

0,31
0,35

0,25
0,50

0,5
0,5

فهم

يل :استخراج عنارص رصيحة
فهم تفصي ّ
لتعليل خيار

4-a

2

50,8

85,9

1,54

2,00

2,0

فهم

يل :استخراج عنارص
فهم تفصي ّ
رصيحة

4-b

0,5

58,1

58,4

0,29

0,50

0,5

تحليل
فهم

5-a1
1

12,6

56,7

0,44

0,50

0,5
تحليل

5-a2
5-b

0,5

51,4

71,4

0,30

0,50

0,5

تقييم

6-a

0,5

43,4

75,9

0,29

0,25

0,5

تطبيق

6-b

0,5

23,8

37,7

0,15

0,00

0,0

تطبيق

6-c

0,5

66,6

69,8

0,34

0,50

0,5

تطبيق

6-d

0,5

33,4

47,8

0,20

0,00

0,0

تطبيق

6-e

0,5

27,8

66,7

0,23

0,25

0,25

تحليل

7

1

59,4

59,5

0,59

1,00

1,0

تحليل

اختيار من متع ّدد لبناء استنتاج
انطالقًا من ربط العنارص املستخرجة
السابقة وتحليلها.
يف الفقرة ّ
يل:
فهم تفصي ّ
استخراج صورة بيانيّة مح ّددة
ربط هذه العنارص وتحليلها بهدف
بناء استنتاج (حول دور اليازا)
تقييم (إبداء رأي)
تحديد أكرث من مرجع لضمري واحد
()Nous
استخدام أداة من قواعد اللّغة
ألحداث ربط بني فكرتني
تحديد الهدف من استعامل أداة من
قواعد اللّغة ( ال ّنقطتني)
تحديد الهدف من استعامل أداة من
قواعد اللّغة ( فعل األمر)
إعادة صياغة باالستناد إىل أدوات
لغويّة ت ّم تحديد الهدف من
السابقني
السؤالني ّ
استخدامها يف ّ
اختيار من متع ّدد لالستدالل عىل
الغاية من كتابة ال ّن ّص
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ما ميكن مالحظته انطال ًقا من الجدول رقم  2هو اآليت:
يف أسئلة الفهم املجمل والشّ امل:
يف أسئلة الفهم املجمل والشّ امل ،تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 37,0و .% 83,9ونسبة الّذين حازوا
(علم أ ّن نصف األسئلة هي اختيار من متع ّدد) ،وهو
أكرث من املع ّدل بني  % 62,8و % 84ميكن القول إنّه أداء عا ٍل ً
مرتقب؛ نظ ًرا إىل وظيفة هذه الفئة من األسئلة بحسب ما ورد يف التّوصيف.
السؤال رقم  : 1-aفهم إجام ّيل :تحديد نوع ال ّن ّص مع تعليل اإلجابة بشواهد من ال ّن ّص.
ّ
السؤال هو من األسئلة الّتي تتكرر يف االمتحانات ال ّرسم ّية
 % 37,0حازوا العالمة كاملة وهي نسبة متدنّية ّ
بخاصة أ ّن هذا ّ
بدل من .Genre
(ويف الرتتيب عينه) .نر ّجح أن يعود ذلك إىل استعامل ً Nature
السؤال رقم  : 1-bفهم إجام ّيل  :تحديد الفئة املستهدفة.
ّ

السؤال و  % 40,5حصلوا عىل نصف العالمة؛ وقد يعود ذلك إىل املصطلح املستعمل يف
 % 37,2نالوا عالمة صفر عىل ّ
السؤال الّذي قد يكون غري مألوف لبعض املتعلّمني ( )Destinataireوقد يكون أبعد من ذلك أي عدم متكُّن رشيحة كبرية
ّ
من املتعلّمني من مفهوم (.)Destinataire
ومؤشات رصيحة من ال ّن ّص:
يف أسئلة استخراج أو تسمية عنارص ّ
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 47,7و  % 60,7ونسبة الّذين حازوا أكرث من املع ّدل بني % 78,2
للسؤال ( )3bوهي قد تكون ناتجة
و % 86وهو أداء عا ٍل .مع اإلشارة إىل أ ّن أدىن نسبة يف هذا املجال ( )% 47,7كانت ّ
السؤال.
من التباس وقع فيه املمتحنون حول معطيات واردة يف الفقرة امل ُستهدفة يف ّ
السؤال ،بحيث
إ ّن أداء املتعلّمني العايل يف هذه األسئلة ،قد يعود إىل تحديد الفقرة الّتي سيتم االستخراج منها ،وإىل تجزئة ّ
املؤشات املطلوبة.
يضع املتعلّم املمتحن يده عىل ّ
يف أسئلة ال ّتحليل والربط:
كل سؤال.
اختلفت النسب مع اختالف العمل ّية الفكريّة الّتي يتطلّبها ّ

الصورة بشكل موضوعيّ ،إل أنّه ال ب ّد لنا من اإلشارة إىل أ ّن ال ّنسب
عىل ال ّرغم من قناعتنا أ ّن القياس مل ّرة واحدة ال يُظ ّهر ّ
كانت ج ّيدة ( % 58,1و )% 59,4فقد تطلّب األمر اختيا ًرا من متع ّدد ( 4-bو )7يف حني انخفضت هذه ال ّنسب عندما
خيص للتّعبري عن الفهم ومتلّك املضمون
استدعى األمر صياغة استنتاج أو إعادة ّ
الصياغة؛ أي استعامل األسلوب الشّ ّ
السؤال .)6-e
( % 27,8حازوا العالمة الكاملة يف ّ

السؤالني ( 5a-1و )5a-2هي متدنّ ّية ج ًّدا ( ،)% 12,6ونر ّجح أن
إ ّن نسبة املتعلّمني الّذين حازوا العالمة القصوى يف ّ
السؤال ،فاملطلوب هو استخراج صورة بيانيّة مح ّددة (من حيث ال ّنوع
السبب إىل العمليّة املطلوبة يف الجزء  2من ّ
يعود ّ
السياق الخاص بال ّن ّص ،وباألثر الّذي تو ّخاه
والفقرة الّتي تشملها) وفهم قيمتها ودورها باملطلق ،ث ّم تطبيق ذلك عىل ّ
الكاتب من استخدامها.
ويف ذلك ما ّ
يدل بوضوح عىل أ ّن كفاية الفهم ّ
متعثة ،وأ ّن املقدرة عىل التّع ّرف إىل ظواهر لغويّة واستخراجها ال تبني
الفهم .وهذا ما ير ّجح أيضً ا أنّه يؤث ّر سل ًبا يف استخدام اللّغة ،يف سبيل تعلّم موا ّد أخرى.
يف سؤال ال ّتقييم:
السؤال إىل إبداء ال ّرأي ،وقد حاز  % 51,4من املمتحنني العالمة الكاملة ،يف حني حاز  % 71,4أكرث من املع ّدل،
يدعو هذا ّ
السؤال هي األدىن إذ بلغت % 67,7
وهو ما ي ّدل عىل أداء عا ٍل .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن نسبة الّذين أعطوا إجابة عن هذا ّ
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الصياغة
يف حني تراوحت نسب اإلجابات عن األسئلة األخرى بني  % 85,5و ،% 96,6ويف هذا دليل إىل تنحي املتعلّمني عن ّ
والتّعبري ،وإن كان املطلوب محدو ًدا .إلّ ان هذا االمتناع عن اإلجابة يجب أال يقود إىل رصف النظر عن هذا املستوى من
األسئلة.
يف أسئلة ال ّتطبيق:
وهي  4أسئلة تناولت القواعد اللّغويّة ،وقد بلغت نسب الّذين حازوا العالمة الكاملة  % 23,8و % 33,4و% 43,4
و % 66,6ونسبة الّذين حازوا املع ّدل أو أكرث بني  % 37,7و .% 75,9إضافة إىل ذلك نشري إىل أ ّن سؤالني من  4أسئلة
مع ّدلهام  0,15و 0,20وسيطهام ومنوالهام.
جدول رقم  – 3قياس درجة األداء
نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة نسبة الّذين حازوا املعدّ ل أو أكرث درجة األداء
بني  % 62,8و% 84
بني  % 37,0و% 83,9
أداء عا ٍل
بني  % 78,2و% 86
بني  % 47,7و% 60,7
أداء عا ٍل

السؤال
نوع ّ

الفهم الشّ امل اإلجام ّيل
الفهم
مؤشات
استخراج ّ
ال ّتفصي ّ
يل  /تحليل وربط معطيات % 27,8
الفهم املعمق إلعادة صياغة

قواعد اللّغة

تحليل وربط معطيات بني  % 12,6و% 58,1
لبناء استنتاجات
% 51,4
تقييم
بني  % 23,8و% 66,6
تطبيق

% 66,7

أداء متوسط

بني  % 56,7و% 58,4

أداء متوسط

% 71,4
بني  % 37,7و% 75,9

أداء عا ٍل
أداء متوسط

إ ّن هذه ال ّنسب ت ُظهِر أ ّن املمتحنني مل يتمكّنوا من تطبيق القواعد اللّغويّة ،وقد يعود ذلك :إ ّما إىل عدم متكّنهم من هذه
املخصص لها ،وإ ّما أنّها قد تكون ناجمة من اعتياد املتعلّمني عىل تطبيقها يف
القواعد عىل ال ّرغم من عدد ساعات التّدريس
ّ
(نص).
متارين مستقلّة وليس يف ضمن سياق ّ
يؤش بوضوح إىل:
ما ورد أعاله ّ
اللزمة
املؤشات ّ
السؤال بحيث تضع يد املتعلّم املمتحن عىل ّ
يل باملعنى العلمي ،نتيجة تجزئة ّ
•غياب البعد التّحلي ّ
وتطلب إليه عىل األثر ربطها بغرض تس ّميه له .فتح ّول ما كان يفرتض أن يكون تحليالً وتركي ًبا إىل استخراج وإعادة
صياغة أو استخراج واستخالص ،ناجم مبارشة من وضع ما تم استخراجه جنبًا إىل جنب.
الصياغة الشّ خص ّية  :وقد يكون مر ّد هذا إىل أمرين:
الصياغة أو ّ
•تر ّدي ال ّنسب يف األسئلة الّتي يطلب فيها إعادة ّ
إ ّما عدم امتالكهم القدرة عىل الفهم املع ّمق للمقولة الّتي تستدعي إعادة صياغة ،وإ ّما عدم امتالكهم للمستوى
ّغوي الّذي يتيح لهم التّعبري بشكل صحيح.
الل ّ
•تر ّدي النسب يف األسئلة الّتي تطال القواعد اللّغويّة كام تناولها تحليل ال ّن ّص.
التاكميّة اآلتية:
ويف رأينا ،يبدو أ ّن تفسري هذه ال ّنتائج مر ّده إىل العوامل ّ
•إ ّن مقاربة ال ّن ّصوص مبوجب املنهج الصادر باملرسوم  10227جاءت كبرية التّأث ّر بت ّيار البنيويّة structuralisme
مبؤشاتها الشّ كلية  aspects formelsواعتبار املعنى وليد العالمات اللّسانيّة les
إىل درجة حرص دراسة ال ّن ّصوص ّ
بالسياقات
 signes linguistiquesوعالقاتها بعضها ببعض ،حرصيًّا ،مبعزل عن ظروف إنتاج ال ّن ّصوص وتأث ّرها ّ
والسياس ّية واالجتامع ّية والشّ خص ّية لكتّابها ،ومبعزل كذلك عن نشاط القارئ وتأث ّر تلقّيه مبوسوعته
التّاريخ ّية ّ
والسياس ّية والتّاريخ ّية.
الشّ خص ّية واالجتامع ّية ّ
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•إ ّن تقييم البكالوريا التّجريب ّية يف  2001أ ّدى إىل اعتامد تجزئة األسئلة إىل جزئ ّيات متهيد ّية لتتامىش مع القدرات
اللّغويّة للمتعلّمني أو لتمكينهم من تحصيل عالمات أعىل فت ّمت التّضحية مبستويات التّحليل والتّوليف والتّقييم
الّتي كانت من سامت األسئلة املركّبة بني  1997و.2001
•منذ ذلك الحني انتهجت مسابقة اللّغة الفرنس ّية نه ًجا من ّمطًا متك ّر ًرا أقرب ما يكون إىل تجربة بافلوف .اعتاد
الصفوف املعنية عىل
سمي يرسم خيارات التّعليم والتعلّم ،يف ّ
املعلمون عىل هذه املقاربةّ ،
بخاصة أ ّن االمتحان ال ّر ّ
األقل .هذه املقاربة تتيح للمتعلّمني أن يجيبوا عىل جزء ال يستهان به من األسئلة من دون فهم لل ّن ّص ،عىل
ّ
ال ّرغم من توافق الجميع عىل األهداف العا ّمة لتعلّم اللّغة.

•استحوذت اللّغة الواصفة (قواعد اللّغة وفئات الكالم أو  )métalangageعىل الح ّيز األكرب من وقت التّدريس
علم أ ّن األهداف العا ّمة للام ّدة أوصت بالقواعد الوظيفيّة يف خدمة الفهم والتّعبري،
والتّقييم والجهد املبذولً ،
فبتنا نرى أسئلة يف القواعد وفئات الكالم وأمناط ال ّنصوص ال انعكاس إلجابتها عىل بناء املعنى .وقد شكلت تجربة
درسا يفرتض
اختبار كفايات التّواصل لدى املتعلّمني الّذين أنهوا بنجاح الشّ هادة
املتوسطة (ً )Test DNE ،2015
ّ
أن يعت ّد به ،فقد أظهر هذا االختبار هزالة التّعلّامت يف قواعد اللّغة والقدرة عىل توظيفها ،عىل ال ّرغم من التهامها
مهم من الوقت املخصص لتعلّم اللّغة.
ح ّي ًزا ًّ

دراسة ال ّنتائج يف كفاية ال ّتعبري الكتا ّيب:

جدول رقم  - 4ال ّنتائج يف كفاية ال ّتعبري الكتا ّيب
العالمة
القصوى
2,5
2,5

حازوا العالمة
القصوى %
% 0,9
% 0,5

حازوا املعدّ ل أو
أكرث %
% 55,6
% 37,3

1,21
1,07

استخدام
أدوات اللّغة

2,5

%0

% 26,5

0,83

0,75

املقروئ ّية

0,5

% 56,3

% 99,1

0,38

0,50

املعيار
املالءمة
االتّساق

املعدّ ل

الوسيط

املنوال

1,25
1,00

1,50
1,50
1,00
0,50

مالحظات

إ ّن املعطيات ال تسمح لنا
مبعرفة كيف ّية احتساب
أخطاء قواعد اللّغة.

بلغت نسبة الّذين نالوا العالمة القصوى يف املالءمة  % 0.9ومل تتع َّد نسبة الّذين نالوا املع ّدل وما فوق .% 55.6
أما يف ما يتعلّق باالتساق فقد حاز  % 0.5العالمة القصوى ومل تتع َّد نسبة الّذين نالوا املع ّدل وما فوق  ،% 37.3ونال
معيار استخدام قواعد اللّغة ال ّنسب األدىن ،إذ بلغت نسبة الّذين نالوا العالمة القصوى  % 0ومل تتع َّد نسبة الّذين نالوا
املع ّدل وما فوق  ( .% 26.5الجدول رقم )4
وبخاصة من حيث قواعد
عىل ال ّرغم من أ ّن املعطيات ال تسمح لنا مبعرفة كيف ّية احتساب األخطاء يف التّعبري الكتا ّيب،
ّ
املتدن يف املعايري الثّالثة يدفعنا إىل التّساؤل حول كيف ّية تدريب املتعلّمني عىل التّعبري الكتا ّيب الّذي
ّ
اللّغةّ ،إل أ ّن هذا األداء
استثمر القواعد اللّغويّة؛ إذ تُظهر ال ّنسب عدم قدرة املتعلّمني عىل
وبخاصة من حيث
يتطلّب توظيف مهارات متع ّددة،
ّ
ّ
إعادة توظيف القواعد اللّغويّة يف التّعبري الكتا ّيب ،مع اإلشارة إىل أ ّن االستعامل الخاطىء للقواعد اللّغويّة قد يكون سببًا
لخللٍ يف االتساق .هذا إضافة طب ًعا إىل الضّ عف املزمن يف اللّغة والّذي تعود جذوره إىل املرحلة االبتدائ ّية.
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العامة  -فرع االجتماع واالقتصاد
شهادة الثانويّة
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة

تجدر اإلشارة إىل ج ّو من الحرص عىل النظر إىل دوريتّ  2017بوصفهام خطوة انتقالية باتجاه تطبيق التوصيف الجديد.
إجامل.
ً
وهذا الحرص ساد دائرة االمتحانات
وقد ت ّم احرتام هذا التّوصيف عمو ًما من حيث مكونات املسابقة وخصائصها وارتباطها مبحاور املنهج ومضامينها ،باستثناء
الجوانب اآليت ذكرها:
•من جهة توزيع العالمات عىل مختلف األسئلة يف ضمن كفاية فهم ال ّن ّص (أي التّثقيل التّفصييل):
من املطلوب يف التّوصيف أن توزّع العالمة (أي  5,9من عرشين) بشكل متسا ٍو بني فئات ثالث أي:
 3إىل  3,25عالمة للفهم اإلجاميل.
مؤشات رصيحة من ال ّن ّص.
 3إىل  3,25عالمة الستخراج أو تسمية عنارصّ /
املؤشات.
 3إىل  3,25عالمات لبناء الفهم املع ّمق والتّوليف والتّقييم انطالقًا من ربط ّ
ّإل أ ّن العالمات توزّعت يف هذه املسابقة عىل الشّ كل اآليت:
 2,5عالمات للفئة األوىل.
 1,5عالمة للفئة الثّانية.
الصياغة استنا ًدا إىل مؤرشات متوافرة يف
 5,50عالمات للفئة الثّالثة ولكن ت ّم تخصيص عالمتني ألسئلة هي إلعادة ّ
تبي أ ّن نسبة ال ّرسوب فيها كانت عالية ج ًّدا.
ال ّن ّص؛ بهدف تسهيل املهمة عىل املتعلم ،إنّ ا ّ
•من جهة الشّ كل :مل يت ّم األخذ مبقرتح التّوصيف من جانب تحسني مقروئ ّية املسابقة (قياس الخطّ ،املسافة بني
ميس للقراءة) و ُر ّد ذلك إىل الصعوبة اللوجستية يف تخصيص أكرث من
األسطر ،الهوامش ...واعتامد إخراج طباعي ّ
ورقة للمسابقة.
باإلمكان إيجاز ذلك بالقول :إ ّن املسابقة التزمت التّوصيف بنسبة قاربت الـ  75إىل  % 80تقريبًا.

ثانيًا :عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم  – 1ال ّنتيجة العا ّمة للمسابقة
اللغة الفرنسية
18,08
9,04
3,2385
0,358
10730
1166
9,00
10,5

االجتامع واالقتصاد
معدل وسطي \ 40
معدل وسطي \ 20
انحراف معياري
Coefficient of variation
Valid
Missing
الوسيط
املنوال

N

كام يبدو يف الجدول أعاله (جدول رقم  ،)1فإ ّن املع ّدل بلغ  18,08من أربعني أي  9,04من عرشين ،بانحراف معياري .3.23
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غي ( 0,358 )coefficient de variationعىل تجانس يف الفئة قيد ال ّدرس مع متوضع املع ّدل والوسيط
ويدل معامل التّ ّ
تحت الخمسني يف املئة .املنوال أي العالمة األكرث توات ًرا بلغت  10,5من عرشين ،وهي نتيجة متدنية باعتبار أن ما قيمته
 4عالمات من أصل  9,5من األسئلة هي أسئلة مقفلة تستهدف الفهم اإلجاميل وأسئلة استخراج لعنارص رصيحة من ال ّن ّص
وعالمتان إلعادة صياغة .أي أ ّن  6عالمات من أصل  9,5يفرتض أن يجدها املتعلّمون املمتحنون سهلة وهي ال تستدعي
تبي لنا تطلبه للفهم التّفصييل وللتحليل للتمكن
مهارات تفكري عليا .وإذا ما استبعدنا الجزء الثّاين من ّ
السؤال رقم  2الّذي ّ
من التربير ،يبقى أن  5عالمات من  9,5كان يفرتض أن يجدها التالمذة يف متناولهم.

ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
دراسة ال ّنتائج يف كفاية أسئلة فهم ال ّن ّص وتحليله:

تقسم املسابقة  10أسئلة موزعة عىل  6مجموعات وقد قسمنا اثنني من األسئلة إىل جزأين ألغراض التحليل ،ولكون
ّ
الجزأين املستحدثني نتيجة هذه القسمة يستدعيان عمليتني فكريتني مختلفتني .بذلك ،يصبح مجموع األسئلة الجزئية 12
نوصفها كام يأيت:
ّ
سؤاالن يحويان  3جزئيات (يف الجدول رقم  2أدناه) هدفهام بناء الفهم الشّ امل ملجمل ال ّن ّص ووضعية إرساله ،أخذا شكل
نص
الصحيح والخطأ مع تعليل اإلجابة ( 2,5عالمة) ،بإزاء  3إىل  3,25عالمات بحسب ما ّ
االختيار من متع ّدد والتّمييز بني ّ
عليه التّوصيف الجديد ،نصف إىل ثالثة أرباع العالمة أقل من املطلوب نظريًّا .تأيت هذه األسئلة بهدف تشكيل أرضيّة من
الفهم للمستوى املبارش تكون مبتناول مختلف املتعلّمني وبنا ًء عليها يتمكنون بدرجات متفاوتة من ولوج عمق ال ّن ّص.
سؤال وحيد (يف الجدول رقم  2أدناه) يستهدف استخراج مؤرشات رصيحة من ال ّن ّص( ،عالمة ونصف) .بنقصان 1,5
نص عليه التّوصيف الجديد لصالح هذا النوع من األسئلة الّتي مت ّهد لإلجابات عىل أسئلة الربط واالستنتاج
عالمة عن ما ّ
خصص لهام عالمتان( ،يف الجدول رقم  2أدناه) .
والتوليف .إضافة إىل سؤالني إعادة صياغة ّ
خصصت للربط واالستنتاج والتوليف لولوج عمق ال ّن ّص (باألبيض يف الجدول رقم  2أدناه) :ثالث
 5أسئلة يف  6جزئيات ّ
عالمات ونصف.
يتعي اإلشارة هنا إىل رضورة التّمييز بني فهم ال ّن ّص ككفاية مفادها بناء معنى ال ّن ّص بوساطة عمل ّيات فكريّة متن ّوعة
ّ
فهم يف هرم بلوم ،وهو يقترص عىل الفهم الح ّر يف املنطوق Compréhension littérale
الطّبيعة واملستوى وما يسمى ً
. du niveau explicite d’un message
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املفصلة للمسابقة
جدول رقم  - 2النتائج ّ
نسبة
نسبة
رقم العالمة الّذين نالوا الّذين نالوا
السؤال القصوى العالمة املع ّدل أو
ّ
القصوى  %أكرث %
1

0,75

65,8

95,8

املع ّدل
0,75

مستوى العمل ّية
الوسيط املنوال
الفكريّة
0,65

0,75

0,75
2

فهم
فهم

9,6

36

0,75

0,79

0,75

آل ّية العمل ّية الفكريّة
فهم إجاميل :اختيار من
متعدد
تحديد مدى ص ّحة بيان
 propositionاستنا ًدا إىل
ال ّن ّص.

تحليل

تربير االجابة :ما يستلزم فهام
ومقارنة واستنتاج

3-a

1,5

4,8

18,4

0,00

0,26

0

تع ّرف وتطبيق

تع ّرف إىل حقل معجمي
واستخراج مفرداته.

1

3-b

0,75

7,8

44,3

0,25

0,33

0,5

توليف

4-a

1

32,1

71,8

0,50

0,60

1

فهم وتطبيق

توليف انطالقًا من الجزء
السابق
ّ
إعادة صياغة

4-b

0,75

16,9

61,3

0,42

0,5

0,5

تحليل وتوليف

استدالل مس ّوغ

4-c

0,75

2,4

25,3

0,25

0,23

0

0,25

الصورة البيان ّية
تقويم مألوف أي تقويم لدور ّ
يف الربهان
أقرب إىل التّطبيق
تطبيق
فهم وتطبيق

5

1

15,4

56,1

0,50

0,44

0,50

6-a

0,5

7,8

33,2

0,10

0,0

6-b

0,5

7,7

57,3

0,16

0,25

 0,00تقويم مألوف أي
 0,25أقرب إىل التّطبيق

الصورة البيان ّية بإحدى
ربط ّ
وجهتي ال ّنظر يف ال ّن ّص
إعادة صياغة

تقويم (الستخدام مألوف)
الصورة البيان ّية يف
لدور ّ
الربهان

ما ميكن مالحظته انطال ًقا من الجدول رقم  2هو اآليت:
يف أسئلة الفهم املجمل والشّ امل:
اختيار من متع ّدد وتحديد مدى ص ّحة بيان استنا ًدا إىل ال ّن ّص( .يف الجدول رقم  2أعاله):
السؤالني ( 1و  )2بني % 65,8و % 9,6ونسبة الّذين حازوا أكرث من
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة عىل هذين ّ
املعدل بني  % 95,8و.% 36
صب
أداء عالٍ يف السؤال األول ومتدنّ جدًّ ا يف الثّاين الّذي كان من املفرتض أن يبني الفهم املجمل لل ّن ّص ولك ّنه يف الواقع ّ
يف الفهم التفصييل نظ ًرا إىل د ّقة البيانات املطلوبة كام أنّ الجزء األكرب من العالمة خصص لل ّتعليل الّذي يستلزم عمليات
ذهنية عالية املستوى.
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ومؤشات رصيحة من ال ّن ّص:
يف أسئلة استخراج عنارص ّ
هنالك سؤال واحد ( )3-aيتمحور حول االستخراج عالمته 1,5
جاءت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة  % 4,8ونسبة الّذين حازوا أكرث من املع ّدل  % 18,4فقط.
وهذا ما ّ
السؤال .فيكتفون
يدل عىل أ ّن املتعلّمني يجدون صعوبة كبرية يف التّع ّرف إىل حقل معجمي غري مس ّمى يف صيغة ّ
باستخراج كلمتني أو ثالث إذا ما اكتشفوا الحقل املطلوب ،وهذا يفقدهم جز ًءا كب ًريا من العالمة.
الصياغة :
يف أسئلة إعادة ّ
خصص لهام عالمتان
السؤاالن ( 4-aوّ )5
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  )5( % 15,4و)4-a( % 32,1
ونسبة الّذين حازوا املعدل وما فوق بني  )5( % 56,1و)4-a( % 71,8
وهذا ّ
الصياغة غري املستندة إىل
بخاصة عند إعادة ّ
الصياغةّ ،
خص إعادة ّ
يدل عىل أ ّن األداء يف هذا املجال متدنّ يف ما ّ
السبب يف ذلك إىل ضعف لغوي لدى املتعلّمني
ّ
مؤشات رصيحة جرى استخراجها من قبل املتعلّمني ( .)5وقد يعود ّ
الصحيح وإن كان األرجح هو كون الفئة األكرب تعاين عدم فهم لألفكار املراد إعادة صياغتها( .كون
مينعهم من التّعبري ّ
الصياغة توصل املعنى).
األخطاء اللّغويّة ال تغ ّرم يف كفاية فهم ال ّن ّص ،ما دامت ّ
يف أسئلة الربط بني عدة معطيات من ال ّن ّص لرسم خالصات /توليفات:
 5أسئلة يف  6جزئيات لها  3,5عالمة
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 2,4و  % 16,9مرو ّرا بـنسبة  % 7,7و% 7,8
وتراوحت نسبة الّذين حازوا املع ّدل أو أكرث بني  % 25,3و % 61,3مرو ًرا بنسبة % 57,3 - % 44,3 - % 33,2
أي أ ّن بني األكرثية من يجد صعوبة كبرية يف الربط بني معطيات معينة لبناء توليف ،كام يف تقييم استخدام (مألوف)
لصورة بيانية بحيث حاز عالمة صفر  .)6-b( % 36,2 ،)6-a( % 60,1 ،)4-c( % 37,8وهذا يعني ان أداءهم كان متدنّ ًيا
ج ًّدا يف هذا املجال .ولهذا ،عالقة مبارشة بغياب التقييم عمو ًما من مضامني التعلّم واملامرسات الناقلة لها؛ كذلك ،له عالقة
مبارشة بإهامل بُعد مه ّم من أبعاد مقاربة ال ّن ّصوص يف الصفوف ،وهو البعد الرباجامتييك املرتبط بغاية الكاتب يف إحداث
تأثري محدد يف املتلقّي.

96

شهادة الثانويّة العا ّمة  -فرع االجتامع واالقتصاد

جدول رقم  – 3قياس درجة األداء
السؤال
رقم ّ

نسبة الّذين حازوا نسبة الّذين حازوا
املعدّ ل وما فوق
العالمة كاملة

السؤال
نوع ّ

-1
-2
3-a
4-a
5
3-b
b-4
4-c
6-a
6-b

الفهم الشّ امل اإلجاميل
الفهم التّفصييل
والفهم املع ّمق
إعادة صياغة
ال ّربط بني ع ّدة
معطيات من
ال ّن ّص لرسم
خالصات /
توليفات

درجة األداء

% 65,8

% 95,8

أداء عا ٍل

% 9,6

% 36

أداء متد ٍّن
(بسبب رضورة التّعليل)

مؤشات
استخراج ّ

% 4,8

% 18,4

أداء متد ٍّن ج ًّدا (بسبب عدم
تسمية الحقل املعجمي املطلوب
السؤال)
استخراجه يف صيغة ّ

إعادة صياغة

% 32,1

% 71,8

أداء متوسط

إعادة صياغة

% 15,4

% 56,1

أداء متد ّن

% 7,8

% 44,3

أداء متد ٍّن

% 16,9

% 61,3

متوسط
أداء متد ٍّن إىل ّ

% 2,4
% 7,8
% 7,7

% 20,4
% 33,2
% 57,3

أداء متد ٍّن ج ًّدا

ربط معطيات
لرسم استنتاجات
تقييم

التكيز يف أنّ عد ًدا كبريًا من األسئلة جاءت نسبة األداء
إنّ ال ّنظر إىل خانة درجة األداء يف هذا الجدول أعاله يدفعنا إىل ّ
السبب يف
فيه متدنّية جدًّ ا أو متدنّية إىل ّ
متوسطة أي أنّ نسبة صعوبتها كبرية يف نظر املتعلّمني املمتحنني ،وقد يعود ّ
الصياغة واالستنتاج /ال ّتوليف وال ّتقييم مرتفع نسب ًّيا يف هذه املسابقة بال ّذات.
ذلك إىل كون عدد أسئلة إعادة ّ
التاكم ّية اآلتية:
ويف اعتقادنا أ ّن تفسري هذه ال ّنتائج مر ّده إىل العوامل ّ
الصادر باملرسوم  10227جاءت كبرية التّأث ّر بت ّيار البنيوية structuralisme
•إ ّن مقاربة ال ّن ّصوص مبوجب املنهج ّ
مبؤشاتها الشكلية  aspects formelsواعتبار املعنى وليد العالمات اللسانية
إىل درجة حرص دراسة ال ّن ّصوص ّ
بالسياقات
 les signes linguistiquesوعالقاتها بعضها ببعض ،حرصيًّا ،مبعزل عن ظروف إنتاج ال ّن ّصوص وتأث ّرها ّ
والسياسيّة واالجتامعيّة والشّ خصيّة لكتّابها ومبعزل كذلك عن نشاط القارئ وتأث ّر تلقّيه مبوسوعته
التّاريخية ّ
والسياسيّة والتّاريخيّة.
الشّ خصيّة واالجتامعيّة ّ
•أ ّن تقييم البكالوريا التّجريب ّية يف  2001أ ّدى إىل اعتامد تجزئة األسئلة إىل جزئيات متهيدية لتتامىش مع القدرات
اللّغوية للمتعلّمني أو لتمكينهم من تحصيل عالمات أعىل فت ّمت التضحية مبستويات التّحليل والتّوليف والتّقييم
الّتي كانت من سامت األسئلة املركّبة بني  1997و.2001
•منذ ذلك الحني انتهجت مسابقة اللّغة الفرنس ّية نه ًجا من ّمطًا متك ّر ًرا أقرب ما يكون إىل تجربة بافلوف .اعتاد
الصفوف املعنية يف
املعلّمون عىل هذه املقاربة،
سمي يرسم خيارات التّعليم والتعلّم ،يف ّ
ً
خصوصا أ ّن االمتحان ال ّر ّ
األقل .هذه املقاربة تتيح للمتعلّمني أن يجيبوا عىل جزء ال يستهان به من األسئلة من دون فهم ال ّن ّص عىل ال ّرغم
ّ
من توافق الجميع ،نظريًّا ،عىل األهداف العا ّمة لتعلّم اللّغة.
•وقد استحوذت اللّغة الواصفة (قواعد اللّغة وفئات الكالم أو  )métalangageعىل الح ّيز األكرب من وقت التدريس
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وجهد املعلّمني وعملية التقييم ،مع أن األهداف العامة للامدة أوصت بالقواعد الوظيفية يف خدمة الفهم
والتّعبري ،فبتنا نرى أسئلة يف القواعد وفئات الكالم وأمناط ال ّنصوص ال انعكاس إلجابتها يف بناء املعنى .وقد شكّلت
درسا
تجربة اختبار كفايات التّواصل لدى املتعلّمني الّذين انهوا بنجاح الشّ هادة
املتوسطة (ً )Test DNE, 2015
ّ
ينبغي أن يعتد به ،بحيث أظهر هذا االختبار هزالة التّعلّامت يف قواعد اللّغة والقدرة عىل توظيفها ،عىل ال ّرغم
املخصص لتعلّم اللّغة...
مهم من الوقت
ّ
من التهامها حيّ ًزا ًّ

دراسة ال ّنتائج يف كفاية ال ّتعبري الكتايب

جدول رقم  – 4النتائج يف كفاية التعبري الكتايب
رقم
السؤال
ّ

العالمة
القصوى

PE

6,5

نسبة الّذين نسبة الّذين
مستوى العمل ّية
نالوا العالمة نالوا املعدّ ل الوسيط املعدل املنوال  %صفر
الفكريّة
القصوى وما فوق %
0

63,1

3,25

3,18

4

1

تقييم

أ ّن كون العالمة توضع بشكل إجام ّيل عىل كامل ال ّن ّص امل ُنتَج ،بحسب املعايري الّتي بحوزة املص ّححني ولكن ال ترتجم يف
الصعوبة لدى املتعلّمني املمتحنني .لذا ،فإ ّن ما ميكننا تظهريه ينحرص يف
البوردورو ،فهذا ال يتيح لنا دراسة جوانب اليرس أو ّ
اآليت:
 % 3,6امتنعوا عن اإلجابة  % 1 -نالوا عالمة الصفر –  % 35,2دون املعدل – % 39,2بني  3و  4من ستة ونصف -
 % 21,3بني  4,25و 5من ستة ونصف  % 3,3 -أكرث من  5,25من ستة ونصف.
ّإل أنّه ينبغي لنا أن نشري إىل جانب يستدعي أن نتوقّف عنده :إ ّن سؤال التّعبري الكتايب – املوضوع األول الّذي كان إلزاميًّا
نص حجاجي يف أحد محاور املنهج والتّعليمة املعتمدة
حتى عشية التّوصيف األخري -ظاهره تقييم .فهو عبارة عن صياغة ّ
نص حجاجي مد ّعم باألمثلة»ّ .إل أ ّن املامرسات التّعليم ّية لبعض األساتذة ،يف محاولة لجعل
تقيض «بإبداء رأيك يف ّ
املتعلّمني ينجحون  -وهذا حق من حيث املبدأ -يحرصون عىل تطبيق بنية جامدة يف فقرات هذا النمط structure
 1 canonique des séquences argumentativesويوجهون املتعلّمني إىل أن يحفظوا غي ًبا عد ًدا من الحجج واألمثلة يف
كل واحد من املحاور (وعددها محدود ج ًّدا :أربعة للفرع املعني) .ومن شأن هذا أن يحيل التّقييم املفرتض إىل تطبيق.
ّ
خالصة القول يف التّعبري الكتا ّيب :إ ّن  % 36,2عالماتهم دون املعدل ،هذا عىل ال ّرغم من الح ّيز النسبي املتاح لالستذكار،
خصصت لحسن التقديم .وأسباب ذلك تكمن ،يف تص ّورنا ،يف أ ّن نسبة كبرية
وعىل الرغم من عالمة  0,5من ستة ونصف ّ
من معلّمي املا ّدة ال يعتمدون إسرتاتيج ّية منهج ّية وتدريج ّية لتعليم اإلنتاج الكتا ّيب ،وكثريون منهم ينظرون إليه عىل
ويخصصون الحيّز األغلب من وقتهم لدراسة ال ّن ّصوص .هذا ،إضافة إىل
أنّه أقرب إىل املوهبة ،لذا يكتفون غالبًا بتقوميه؛
ّ
الضّ عف املزمن يف اللّغة والّذي تعود جذوره إىل املرحلة االبتدائ ّية ،عىل اعتبار ضعف إعداد املعلّمني ،أو ضعف إتقان
املا ّدة  /اللّغة أو ضعف الطّرائق واملامرسة املهن ّية عندهم.

وهو إجراء تعليمي مطلوب ألنه يريس منهجية يف الكتابة لهذا النمط من النصوص .ولكن الكتابة املتميزة باإلبداع ال تلتزم به دوما .هي تتعلّمه لتصبح
1
قادرة عىل تخطّيه .مثال عىل ذلك كل نصوص الكتّاب الحقيقيني الذين نقرأ لهم .والواقع أن التالمذة يلزمون باتباعه يف خالل التقويم تحت طائلة خسارة العالمات
املخصصة لذلك.
ّ
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السؤال حول األثر األديب
دراسة النتائج يف ّ

السؤال حول األثر األديب
جدول رقم  – 5النتائج يف ّ
رقم
السؤال
ّ

العالمة
القصوى

OI

3,5

نسبة الّذين نسبة الّذين
مستوى العمل ّية
نالوا العالمة نالوا املعدّ ل الوسيط املعدل املنوال  %صفر
الفكر ّية
القصوى  %وما فوق %
11,3

79,3

2,50

2,26

3

1,2

استذكار

كون العالمة توضع بشكل إجاميل عىل كامل ال ّن ّص امل ُنتَج ،بحسب تعليامت تعطى للمص ّححني مبنح العالمة الكاملة
للمتعلم الذي يستذكر اإلجابة من مراجع ثالثة متداولة أو يقوم بالتحليل الشّ خيص بلغة سليمة ومضمون صحيح ،وتنقص
العالمة بحسب تناقص قدرة املتعلّم عىل االستذكار أو عىل التّعبري اللّغوي ،وعدم وجود أدوات  /معايري تقييم واضحة لهذا
الصعوبة لدى املتعلّمني املمتحنني؛ لذا فإن ما ميكننا تظهريه ينحرص يف اآليت:
السؤال ،ال يتيح لنا دراسة جوانب اليرس أو ّ
 % 4,5امتنعوا عن اإلجابة –  % 1,2نالوا عالمة الصفر –  % 31,5دون املعدل – % 39,2بني  1,75و 2,25من ثالثة
ونصف  % 17,1 -بني  2,50و 2.75من ثالثة ونصف – و  % 38,3بني  3و.3,5
ّإل أنّه ينبغي لنا أن نشري إىل جانب يستدعي أن نتوقّف عنده عند قراءة هذه النتائج :إن سؤال األثر األديب ظاهره تقييم،
الساحقة ال تستسيغ القراءة حتى أنها ترفضها،
أو حتى تحليل ،إال أن الواقع هو أنه مجرد استذكار؛ ألن أغلبية املتعلّمني ّ
السهولة والتّساهل بالتّعاطي يف هذه املسألة ،فيعطون تالمذتهم اإلجابات عن األسئلة
لذلك ،نجد األساتذة يلجأون إىل ّ
التّي ميكن طرحها ليستذكروها ،وعددها ستّة ،وهذا يضمن للمتعلّمني ال ّنجاح .إنّ ا الخطورة يف هذا الوضع تكمن يف كوننا
نسهم بقتل الفكر النقدي والتحلييل عند املتعلّمني.
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العامة  -فرع اآلداب واإلنسان ّيات
شهادة الثانويّة
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة

تجدر اإلشارة إىل ج ّو من الحرص عىل النظر إىل دوريتّ  2017بوصفهام خطوة انتقالية باتجاه تطبيق التوصيف الجديد.
إجامل.
ً
وهذا الحرص ساد دائرة االمتحانات
وقد ت ّم احرتام هذا التّوصيف عمو ًما من حيث مكونات املسابقة وخصائصها وارتباطها مبحاور املنهج ومضامينها ،باستثناء
الجوانب اآليت ذكرها:
•من حيث توزّع األسئلة عىل مستويات التّفكري :ففي حني أوىص التّوصيف بتغطية مستويات التّفكري كلّها،
حصة املستويات العليا بحجة أنّه مل يت ّم تعويد املتعلّمني عليها عرب مامرسات االمتحانات ال ّرسم ّية ،وأ ّن
حورصت ّ
امتحانات العام  2017ليست سوى خطوة انتقال ّية بات ّجاه التّطبيق الكامل للتّوصيف.
يل):
•من حيث توزيع العالمات عىل مختلف األسئلة يف ضمن كفاية فهم ال ّن ّص (أي التّثقيل التّفصي ّ
•من املطلوب يف التّوصيف أ ّن توزّع العالمة (أي  9,5من عرشين) بشكل متسا ٍو بني فئات ثالث أي:
 3إىل  3,25عالمات للفهم اإلجام ّيل.
مؤشات رصيحة من ال ّن ّص.
 3إىل  3,25عالمات الستخراج عنارص أو تسميتهاّ /
املؤشات.
 3إىل 3,25عالمات لبناء الفهم املع ّمق والتّوليف والتّقييم انطالقًا من ربط ّ
ّإل أ ّن العالمات توزّعت يف هذه املسابقة عىل الشّ كل اآليت:
 2,75عالمة للفئة األوىل
 2,75عالمة للفئة الثّانية
 3,75ظاهرياً للفئة الثّالثة ,ولكن فعليًّا  ،2,00إذ ت ّم تجيري  1,75عالمة ألسئلة هي مج ّرد إعادة صياغة أو تطبيق.
وصول إىل الفهم العميق أو التأويل) مل تتض ّمن ،باملعنى الفعيل
ً
املؤشات املستخرجة
إالّ أ ّن أسئلة املستوى الثّالث (ربط ّ
واملوسع) ،واالبتكار ،وغريهام؛
للكلمة ،أسئلة تهدف إىل قياس مستويات التّفكري العليا كلّها؛ كالتّقويم (مبعناه الفعيل
َّ
لتقترص عىل مستويات الفهم والتّحليل.
نص التّوصيف نسب ًّيا من هذه الجهة إذا اعتمدنا ظاهر العالمة معيا ًرا.
لذلك ،ميكن القول إنّه ت ّم احرتام ّ
•من حيث الشّ كل :مل يت ّم األخذ مبقرتح التّوصيف من جانب تحسني مقروئ ّية املسابقة (قياس الخطّ ،املسافة بني
الصفحة األوىل من املسابقة
السطور ،الهوامش ...واعتامد إخراج
ميس للقراءة) .فعىل سبيل املثال ،ض ّمت ّ
ّ
طباعي ّ
ّ
الصفحة.
السواد ،تضاف إليها ترويسة ّ
– وهي من قياس  50 - A4سط ًرا مبقاسات أحرف مختلفة وألوان متباينة ّ
الصعوبة اللّوجست ّية يف تخصيص أكرث من ورقة للمسابقة.
و ُعزي عدم التّحسني يف هذا اإلطار إىل ّ
وباإلمكان إيجاز ذلك بالقول إن املسابقة التزمت التّوصيف بنسبة قاربت الـ  75إىل  % 80تقري ًبا.
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ثانيًا :عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم  – 1ال ّنتيجة العا ّمة للمسابقة
اللغة الفرنسية
37,82
10,80
3,5122
0,32
1329
381
11,14
10

اآلداب واإلنسان ّيات
وسطي 70 /
مع ّدل
ّ
وسطي 20 /
مع ّدل
ّ
معياري
انحراف
ّ
Coefficient of variation
Valid
Missing
الوسيط
املنوال

N

معياري .3,51
كام يبدو يف الجدول رقم  1أعاله ،فإ ّن املع ّدل بلغ  37.82من سبعني ،أي  10,80من عرشين  ،بانحراف
ّ
ّ
التغي  Coefficient de variationالّذي يبلغ  0,32عىل تجانس كبري يف الفئة قيد ال ّدرس مع متوضع الوسيط
ويدل ّ
مؤش ّ
قليل .أ ّما الـ 10
( 11,14من عرشين) واملنوال ( 10من عرشين) بشكل متقارب نسب ًّيا يف منطقة املع ّدل وما يربو عليه ً
من عرشين ،فهي العالمة األكرث توات ًرا وهي ،وإن كانت عند حافة الخمسني باملئة الّتي تشكل مع ّدل ال ّنجاح  -أي هي
نظريًّا نتيجة مرض ّيةّ -إل أ ّن العارفني بقدرات املتعلّمني عا ّمة يف هذه املا ّدة ،وهذا الفرع ،يعرفون أنّها تعكس صورة أفضل
الستة األوىل الّتي يبلغ مجموع العالمات
من الواقع ،من حيث قدرات املتعلّمني يف كفاية فهم املكتوب ،إذ يف األسئلة ّ
املخصصة لكفاية فهم ال ّن ّص وتحليله ،وقد بلغ مع ّدل
املرصودة لها  5,25عالمات من أصل  9,5هي مجموع العالمات
ّ
نسبة ال ّنجاح فيها ( ،% 83,66أي أ ّن املتعلّمني املمتحنني وجدوها سهلة) وهي أسئلة مقفلة تستهدف الفهم اإلجام ّيل
وأسئلة استخراج لعنارص رصيحة يف ال ّن ّص وال تستلزم ّإل معارف ومهارات ذات مستوى متدنّ( .يف الجداول أدناه).
يل لألسئلة (أنظر الجزء الثّالث من التّقرير) سوف يظ ّهر لنا سمتني لهذا التّجانس:
إضافة إىل ذلك ،فإ ّن التّحليل التّفصي ّ
سلبي لِكون املنوال (أو العالمة األكرث توات ًرا) ميكن تحصيله من أسئلة نسبة سهولتها كبرية كام ذكرنا آنفًا.
1.1تجانس ّ
سلبي لِكون جزء مه ّم من األسئلة ال يتيح التّمييز بني القدرات املختلفة عىل األداء.
2.2تجانس ّ
وما بقي من األسئلة ،نسب ال ّنجاح فيها أدىن من  ،% 39,14أي أ ّن هناك رشيحة من األسئلة مفقودة بني ما وجده
سهل ،وما وجدوه صع ًبا .وهذا ّ
يدل عىل انعدام املنطقة الوسطى يف األسئلة .وهذا ال يعني فقط
املتعلّمون املمتحنون ً
الصعوبة غري موجودة ،بل ّ
يدل عىل أنّ األسئلة أو املهام املطلوبة مل تالمس عتبات األداء الفعل ّية
متوسطة ّ
أ ّن األسئلة ّ
للشائح املختلفة من املتعلّمني.
واملم ّيزة ّ
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ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
دراسة ال ّنتائج يف كفاية أسئلة فهم ال ّن ّص وتحليله:

السؤال رقم  5تض َّمن
اشتملت املسابقة يف باب فهم ال ّن ّص وتحليله عىل  11سؤالً مو ّز ًعا عىل  8مجموعاتً .
علم أ ّن ّ
والسؤال رقم  8ثالث تعليامت .ويؤ ّدي ،يف رأينا ،تع ّدد التّعليامت
السؤال رقم  7-aتعليمتني أيضً اّ ،
تعليمتني ،ومثله ض ّم ّ
السؤال الواحد إىل ضياع الفرصة عىل املتعلّم (تشتّت ذهنه يف أكرث من عمل ّية) وإىل صعوبة دراسة ال ّنتائج من قبل
يف ّ
القيّمني.

املحصلة ،ميكن توصيف األسئلة عىل الشّ كل اآليت:
يف
ّ

• 3أسئلة (رقم  )3-2-1هدفها بناء الفهم الشّ امل ملجمل ال ّن ّص ووضع ّية إرساله بهدف تشكيل أرض ّية من الفهم
للمستوى املبارش تكون مبتناول مختلف املتعلّمني ،والّتي بنا ًء عليها يتمكّنون  -بدرجات متفاوتة  -من ولوج عمق
ال ّن ّص .ولقد أخذت هذه األسئلة الثّالثة شكل االختيار من متع ّدد ،والتّمييز بني الصحيح والخطأ مع تعليل اإلجابة،
والحكم عىل أح ّق ّية حصوله عىل إحدى الجوائز( ← .ما مجموعه  2,75مقابل  3عالمات إىل  3,25بحسب ما
نص عليه ال ّتوصيف الجديد ،أي بنقصان بني ربع ونصف عالمة عمَّ هو مطلوب نظر ًّيا).
ّ
السؤال رقم  5يف الجزء األ ّول منه،
• 5أسئلة أو أجزاء أسئلة استخراج ّ
مؤشات رصيحة من ال ّن ّص ،وهي عىل التوايلّ :
واألسئلة ذوات ال ّرقم  6-aو( 7-aيف الشّ ّق األ ّول منه) و( 8يف الشّ قّني األ ّول والثّاين منه من أصل ثالث عمل ّيات
نص عليه ال ّتوصيف الجديد،
املطلوب القيام بها)( ← .ما مجموعه  2,75مقابل  3عالمات إىل  3,25بحسب ما ّ
أي بنقصان بني ربع ونصف عالمة عمَّ هو مطلوب نظريًّا).

والسؤال رقم  5يف الجزء الثّاين
السؤال رقم ّ 4
•إضافة إىل  5أسئلة أو أجزاء من أسئلة ربط ،وهي عىل التّوايلّ :
والسؤاالن  7-bو7-c
والسؤال  7-aيف الشّ ّق الثّاين منه – من دون ترقيم – ّ
والسؤال ّ 6-b
منه – من دون ترقيم – ّ
والسؤال رقم ( 8تقييم استخدام  -مألوف  -لصورة بيانيّة) ← .ويشكّل مجموع عالمات هذا املستوى من
ّ
نص عليه ال ّتوصيف الجديد ،أي بتجاوز بني نصف وثالثة
األسئلة  3,75مقابل  3عالمات إىل  3,25بحسب ما ّ
أرباع العالمة ملا هو مطلوب نظر ًّيا).
السؤال رقم  – 7-cوقد تح ّدثنا عنه أعاله – تتك َّون فعل ًّيا من قسمني ،يندرج أ ّولهام يف سياق
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن إجابة ّ
أسئلة القواعد يف خدمة بناء معنى ال ّن ّص العام ،يف حني يهدف ثانيهام إىل تقييم استخدام منط تعبري وبديع لفظي (من
دون أن تشري التّعليمة إىل ذلك بالشّ كل املتعارف عليه ،أي يف خالل استخدام صيغة األمر يف الفعل-التّعليمة ،ما قد يف ِّوت
السؤال  0,5عالمة.
عىل املتعلّم إمكان التّن ُّبه إىل وجود عملية مطلوبة إليه) .وقد رصد لشقَّي ّ
وبذلك ،يكون مجموع أسئلة الفهم العام  2,75و 2,75عالمة أيضً ا ألسئلة االستخراج و  3,75ألسئلة ال ّربط واالستنتاج
نص عليه التّوصيف الجديد لصالح هذا ال ّنوع من األسئلة.
عم ّ
والتّأويل ،أي بزيادة  0,5إىل َّ 0,75
املؤشات الالزمة؛ لتطلب
السؤال ،بحيث تضع يد املتعلّم املمتحن عىل ّ
ويف هذا املجال ،يجدر لفت االنتباه إىل أ ّن تجزئة ّ
إليه الحقًا ربطَها بغرض تس ّميه ،قد حولت ما كان يفرتض أن يكون تحليالً وتركي ًبا إىل مج ّرد عمل ّية استخراج ،وإعادة
السليم اعتامد التّوجيه يف بعض األسئلة إذا كان ذلك بهدف جعل
صياغة ،أو استخراج واستخالص مبارش .صحيح أنّه من ّ
أداة االختبار تالئم مختلف مستويات األداء وتتو ّجه إىل املتعلّمني املمتحنني كافّة ،عىل اختالف قدراتهم وذلك يف خالل
والتكيب ،ولكن اإلخالل بهذا التّوازن من شأنه أن يفقد أداة االختبار
الصعوبة ّ
تضمني االختبار أجزاء متوازنة مختلفة ّ
قدرتها عىل إتاحة التّمييز بني مستويات األداء وجعل الغالبية مييلون يف نتائجهم نحو املع ّدل ،وهذا يجايف مبدأ العدالة يف
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التّقييم ويطيح بقدرة األداة عىل التّمييز .وهو حال هذه املسابقة.
كام أ ّن إعطاء  3,75عالمات ألسئلة ربط بني ع ّدة معطيات من ال ّن ّص بهدف رسم استنتاجات يف ضمنها نصف عالمة
لتقييم استخدام مألوف – يف حالة املسابقة – لصورة بيان ّية (إضافة إىل تكريس نصف عالمة الستخراجها وتسميتها) يطيح
بالتّوازن يف عمل ّية التّقييم املرتبط بالولوج إىل الفهم املعمق والتّأويل مبختلف أبعاده كاألشكلة والتّقييم لصالح أسئلة
ظاهرها تقييم يف حني أنّها أسئلة تطبيق من ّمطة.
وفوق ذلك ،إ ّن تصنيف األسئلة وفاقًا ملستويات التّفكري (هرم بلوم) يظهر متوضعها يف املستويات ال ّدنيا :الفهم والتّطبيق
السؤال .)7-b
(السؤال  6-bو ّ
مع بعض االستثناءات ّ
يتعي أيضً ا اإلشارة هنا إىل رضورة التّمييز بني فهم ال ّن ّص ككفاية مفادها بناء معنى ال ّن ّص بوساطة عمل ّيات فكريّة
كذلك ّ
فهم يف هرم بلوم وهو يقترص عىل الفهم الح ّر يف املنطوق Compréhension
متن ّوعة ،الطّبيعة واملستوى ،وبني ما يس ّمى ً
littérale du niveau explicite d’un message
املفصلة للمسابقة
جدول رقم  - 2النتائج ّ
نسبة
نسبة
مستوى العمل ّية
رقم العالمة الّذين نالوا الّذين نالوا
املع ّدل الوسيط املنوال
الفكريّة
السؤال القصوى العالمة املع ّدل أو
ّ
القصوى  %أكرث %

آل ّية العمل ّية الفكريّة
فهم إجام ّيل :اختيار من متع ّدد.
 3\2لصياغات مرادفة ملا يف ال ّن ّص.
 3\1فيها استدالل

1

0,5

62

96

0,39

0,50

0,50

فهم

2

1

95,1

92

0,81

1

1

فهم +
تقييم مألوف أي
أقرب إىل التّطبيق

فهم إجام ّيل  :تقييم مدى أح ّق ّية
الجائزة الّتي ت ّم الحصول عليها.

3-a1

1

9,4

79,2

0,82

0,75

1

فهم

3-a2

صح أم خطأ  :البحث
فهم إجام ّيلّ :
عن معلومة رصيحة للتّأكّد من
مطابقتها أم ال لصياغة مرادفة

0,25

4

0,5

5-1
5-2
5-3
6-a

تحليل
28,1

78,7

0,26

0,25

0,25

فهم

0,25
0,50
0,25
1

30

73,1

0,62

0,75

1

تطبيق

47,5

83

0,73

0,75

1

فهم

6-b

0,75

20,1

53,2

0,39

0,50

0,50

تطبيق

7-a1

0,75

7-a2

0,50

14,7

40,4

0,57

0,50

0,50

فهم
تطبيق

تربير (لتأكيد الفهم اإلجام ّيل لل ّن ّص)
ربط معلومات بهدف رسم خالصة:
استنتاج
استخراج عنارص رصيحة بهدف
رسم خالصة :استنتاج
استخراج عنارص رصيحة
ربط معلومات بهدف رسم خالصة:
استنتاج وإعادة صياغة
استخراج عنارص رصيحة
ربط معلومات بهدف رسم خالصة:
استنتاج
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نسبة
نسبة
مستوى العمل ّية
رقم العالمة الّذين نالوا الّذين نالوا
املع ّدل الوسيط املنوال
الفكريّة
السؤال القصوى العالمة املع ّدل أو
ّ
القصوى  %أكرث %
7-b

0,75

14,7

28,4

0,22

0

0

7-c

0,50

5,2

37,2

0,10

0

0

8-1

0,25

8-2

0,25

8-3

0,50

14,9

62,5

0,47

0,50

0,50

آل ّية العمل ّية الفكريّة

ربط معلومات بهدف رسم خالصة:
توليف
استنتاج
لفظي  +تطبيق
تعرف إىل بديع
ّ
تطبيق  +تقييم تقييم (الستخدام مألوف) أي أقرب
إىل التّطبيق
تعرف  +فهم
 +تطبيق
 +تقييم

تعرف إىل صورة بيانيّة  +تطبيق
تقييم (الستخدام مألوف) أي أقرب
إىل التّطبيق

الصياغة – ال ّربط والتّوليف والتّقييم.
الفهم اإلجام ّيل – استخراج ّ
مؤشات – إعادة ّ
ما ميكن مالحظته انطال ًقا من الجدول رقم  2هو اآليت:
ــيف أسئلة الفهم املجمل والشّ امل ( )3-2-1من حيث تعريفها هي أسئلة مبتناول الجميع تهدف إىل بناء أرضية دنيا
يُبنى عليها -تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 9,4و .% 62ونسبة الّذين حازوا أكرث من املع ّدل بني
(علم أ ّن ثلث عالمة هذا القسم استدالل وتربير وتقويم لوضع ّية مألوفة) ← .أداء عالٍ .
 % 79,2وً % 96
السؤال األ ّول :نفرتض أ ّن االستدالل فاتهم .لك ّن املعطيات املتوافرة ال تتيح الجزم.
• % 34نالوا نصف العالمة يف ّ

السؤال الثّاين :نفرتض أ ّن إمكان التّربير فاتهم .لك ّن املعطيات
• % 40,1نالوا بني املع ّدل ودون العالمة الكاملة يف ّ
املتوافرة ال تتيح الجزم.

مخصصة للتّعليل .فقد يكون التّعليل هو الّذي شكّل
السؤال الثّالث كون ّ 0,25
• % 35,3نالوا  1من  1,25يف ّ
صعوبة .لك ّن املعطيات املتوافرة ال تتيح الجزم.
ــيف أسئلة استخراج عنارص ّ
ومؤشات رصيحة من ال ّن ّص ،تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني % 14,7
و % 47,5ونسبة الّذين حازوا أكرث من املع ّدل بني  % 40,4و % 83مرو ًرا بـِ  : % 73,1أداء عالٍ مع تسجيل استثناء
(السؤال رقم  5يف
واحد (ّ ،)% 40,4
ربا كان ذلك؛ أل ّن املمت َحنني وجدوا صعوبة يف عدد البنى املطلوب استخراجها ّ
والسؤال رقم  8يف التّعليمتني البدائيتني فيه)
(السؤال رقم ّ 7-a
السؤال الواحد ّ
الشّ ّق األ ّول منه) ولتع ّدد التّعليامت يف ّ
فجاءت اإلجابات جزئ ّية.
ــيف سؤال إعادة الصياغة ( )6-bبلغت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة  % 20,1ونسبة الّذين حازوا املع ّدل وما فوق
( % 47,2أداء منخفض) ،كذلك كام بلغت نسبة من نالوا ثلث العالمة  % 29,5والّذين نالوا صفرا ً  .% 17,3ما ّ
يدل
عىل أ ّن األداء ّ
الصياغة .يالحظ أ ّن  % 11,3من املمتحنني مل يجيبوا البتّة عىل
يتدن كثريًا عندما يرتبط األمر بإعادة ّ
الصياغة هي التّعبري األكرث بداهة من الفهم،
رشع ال ّتساؤل اآليت :أليست إعادة ّ
هذا ّ
السؤال .وهذه نسبة عالية ت ِّ
مبعنى االستيعاب أو متلّك املضمون؟ أال ّ
دن عىل انخفاض/انعدام الفهم املع ّمق ،إذا مل يكن عدم متلّك
يدل هذا التّ ّ
اللّغة مبا يتيح التّعبري عن هذا الفهم وترجمته بصيغ أخرى؟
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كل م ّرة يستدعي
ويف سياق طرح التّساؤل حول متكن املتعلّمني من استخدام اللّغة للتّعبري ،ال ب ّد من اإلشارة إىل أنّه يف ّ
السؤال فيها استخدام لغة املتعلّم الشّ خص ّية إلعطاء اإلجابة ،ترتفع نسبة االمتناع عن اإلجابة لتالمس أحيانًا ربع جمهور
ّ
املمتحنني ،كام يظهر يف الجدول (رقم  )3اآليت:
السؤال
رقم ّ
6-b
7-b
7-c

مستوى العمل ّية الفكريّة
ما تطلبه ال ّتعليمة
توليف واستنتاج
إعادة صياغة
توليف واستنتاج
تفسري (تأويل) التّصنيف
تعليل استخدام منط زمني يف ال ّن ّص (تطبيق) وتقييم

ال ّنسبة املئويّة للممتنعني عن اإلجابة
% 11,3
% 23,1
% 17,9

(السؤال رقم  ،)4بلغت نسبة الّذين حازوا العالمة
ــيف سؤال ال ّربط بني عدّ ة معطيات من ال ّن ّص لرسم استنتاجات ّ
كاملة  % 28,1ونسبة الّذين حازوا أكرث من املع ّدل بني  .% 78,7إنّ ا ،ال بد لنا من اإلشارة إىل أنّه ال ميكن قياس درجة
األداء بطريقة موضوع ّية استنادا ً إىل سؤال واحد (وهو الرقم  4من املسابقة) إذ يصار فيه إىل ربط بعض املعطيات
بهدف رسم استنتاجات (ولذلك مل يتوافر ح ّدان للعالمات لهذه العمل ّية الفكريّة) .وقد بلغ معدله  0,27من أصل
 .0,50أ ّما منواله فـ  0,25ووسيطه .0,25
السؤال الخامس – الّذي نال فيه  % 20,2من املمتحنني عالمة دون املع ّدل و % 6,8صف ًرا مع أنّه سؤال رصيح ال
ــأما ّ
تضمني فيه – فيطلب إليه يف التّعليمة الثّانية عمليّة ربط معطيات لرسم استنتاجات ،لكن عدم توزيع العالمة الكلّيّة
السؤال
عىل التّعليمتني مينع الجزم يف متكّن املمتحنني من إنجاز العمل ّية املطلوبة ،وهذا ما حرص دراسة العالمات يف ّ
ال ّرابع.
ــيف أسئلة تقييم استخدام (مألوف) لصورة بيان ّية مل يحرز ّإل  % 14,9العالمة كاملة ،يف حني حاز  % 62,5املع ّدل وما
الصورة البيان ّية
فوق .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن التّعليمة تدمج عملية ال ّتع ّرف – وهي عملية استذكار وتطبيق – إىل ّ
(يف ال ّرقم  )8بعملية ال ّتقييم ،وهذا األمر رفَ َع من مستوى العالمة ،وهو الّذي أعطى ،يف رأينا ،صورة مغلوطة حول
قدرة املمتحنني عىل القيام بعمل ّية تقييم مبتكرة.
وميكن تلخيص مجمل هذه املالحظات يف الجدول رقم  4أدناه :
نسبة الّذين حازوا
السؤال
نوع ّ
العالمة كاملة
الفهم الشّ امل اإلجام ّيل بني  % 9,4و% 62
استخراج
مؤشات
ّ
إعادة ربط معطيات
صياغة لرسم استنتاجات

الفهم
يل
ال ّتفصي ّ
والفهم
املعمق

نسبة الّذين حازوا املعدّ ل أو أكرث درجة األداء

تقييم

بني  % 79,2و% 96

أداء عا ٍل

بني  % 14,7و% 47,5

بني  % 40,4و% 83
مرو ًرا بـِ % 73,1

أداء عا ٍل ،نسبيًّا ،يف ما خال حالة
سؤال واحد

% 20,1

% 47,2

أداء متد ّن

% 28,1

% 78,7

أداء عال

% 14,9

% 62,5

أداء متد ّن
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دراسة ال ّنتائج يف كفاية ال ّتعبري الكتا ّيب:

إن كون العالمة توضع بشكل إجام ّيل عىل كامل ال ّن ّص امل ُنتَج ،من دون إظهار توزّعها بحسب املعايري يف الـ  ،bordereauال
الصعوبة لدى املتعلّمني املمتحنني .لذا ،فإ ّن ما ميكننا تظهريه ينحرص يف اآليت:
يتيح لنا دراسة جوانب اليرس أو ّ

الصفّر –  % 29,5نالوا عالمة دون املع ّدل (عىل الرغم من الح ّيز املتاح
 % 4,1امتنعوا عن اإلجابة –  % 1,8نالوا عالمة ّ
لالستذكار وعىل ال ّرغم من الـ  0,5من مث ّانية لحسن التّقديم) –  % 28,3نالوا بني  3,25و 4من ستة –  % 20بني 4,25
و 5من ستة –  % 6,9نالوا عالمة بني  5,25و 5,75من ستّة يف حني نال  % 3العالمة كاملة أي ستّة من ستّة :ميكن اعتبار
قياسا إىل ارتفاع نسبة من نالوا عالمة دون املع ّدل.
األداء متدنّيًا ً

ّإل أنّه يلزمنا رضورة ،أن نشري إىل جانب يستدعي التّوقّف عنده :إ ّن سؤال التّعبري الكتا ّيب – املوضوع األ ّول الّذي كان
فالسؤال املشار إليه هو عبارة
إلزاميًّا حتّى عشيّة التّوصيف األخري – ال ينطوي عىل عملية تقييم موثوق بها ّإل يف الظّاهرّ .
نص حجاجي حول موضوع ت َّم تناوله يف أحد محاور املنهج .وتقيض التّعليمة
عن تعليمة تتطلّب من املمت َحنني صياغة ّ
نص حجاجي مد ّعم باألمثلة»ّ .إل أ ّن غالبية املعلّمني ،ويف محاولة منهم لجعل املتعلّمني
املعتمدة بـِ «إبداء رأيك يف ّ
حق من حيث املبدأ ،يعتمدون مامرسات ص ّف ّية تجعلهم يحرصون عىل تطبيق بنية جامدة لهذا ال ّنمط
ينجحون وهذا ّ
 Structure canonique des séquences argumentativesويوجهون املتعلّمني إىل أن يحفظوا غي ًبا عد ًدا من الحجج
كل واحد من املحاور (وعددها محدود ج ًّدا) .ومن شأن هذا أن يحيل التّقييم املفرتض إىل تطبيق .كام أن أكرث
واألمثلة يف ّ
علم أ ّن املنهج ال ينحرص به.
املعلّمني يحرص تعليم اإلنتاج الكتا ّيب بال ّنمط الحجاجي من دون سواه من األمناطً ،

السؤال حول األثر األديب:
دراسة ال ّنتائج يف ّ

السؤال األديب عنرص االستذكار بشكل أسايس .وكام يف التّعبري الكتا ّيب ،يؤ ّدي غياب توزيع جزئ ّيات العالمة
يعتمد يف تقويم ّ
للسؤال حول العمل األد ّيب عن بيان التّصحيح (الـ  )bordereauإىل تعذر
(ثالث عالمات ونصف من عرشين ) املك ّرسة ّ
تحليل نتائج املمتحنني يف هذا الجزء من املسابقة.

السؤال الّذي يطرح حول العمل األد ّيب  .L’œuvre intégraleفاملعايري
إ ّن إجام ّيل العالمة وتنميط التّعليم ينطبق أيضً ا عىل ّ
يتم امتحانه .أضف إىل أ ّن اسرتجاع املعلومات  restitutionيبدو
هنا ليست دقيقة ،يف ّ
األقل بال ّنسبة إىل املتعلّم الّذي ّ
العنرص األهم يف التّقييم يف هذا الجزء من املسابقة .هنا أيضً ا ،يبدو عس ًريا إظهار جوانب الق ّوة أو مكامن الخلل لدى
املتعلّمني .لذلك ،فإ ّن ما أمكننا تظهريه يقترص عىل اآليت:
الصفّر –  % 17,4نالوا عالمة دون املع ّدل –  % 31,3نالوا عالمة بني 1,75
 % 3,6امتنعوا عن اإلجابة –  % 1,4نالوا عالمة ّ
إجامل يف هذا الجزء من املسابقة ،ويعود
ً
و 2,75من ثالثة ونصف – و  % 50,3نالوا عالمة من ثالثة فام فوق .األداء عا ٍل
ذلك بحسب رأينا إىل رصد جزء كبري من العالمة السرتجاع املعلومات.
يؤش بوضوح إىل:
يف
املحصلة :ما ورد أعاله ّ
ّ
السؤال ودرجة تركيبه بقي
السؤالً ،
علم أ ّن هذا االرتفاع يف صعوبة ّ
•تر ّدي ال ّنسب كلّام ارتفعت درجة تركيب ّ
وعلم أيضً ا أ ّن تطبيق التّوصيف الجديد جاء جزئ ًّيا
نسب ًّيا ومحدو ًدا (مل يصل إىل ال ّدرجات العليا يف سلم بلوم) ً
السنة املاضية كانت مرحلة انتقال ّية بتوافق املراجع املعن ّية ،كام ورد آنفًا.
كون ّ
السؤال بحيث تضع يد املتعلّم املمتحن عىل
وليفي ّ
كيبي نتيجة تجزئة ّ
•غياب البعد التّحلي ّ
/الت ّ
يل وانكامش البعد التّ ّ
تحليل وتركي ًبا
اللزمة وتطلب إليه عىل األثر ربطها ،لغرض تس ّميه له .فتح ّول ما كان يفرتض أن يكون ً
املؤشات ّ
ّ
إىل استخراج وإعادة صياغة أو استخراج واستخالص ناجم مبارشة من وضع ما ت ّم استخراجه جنبًا إىل جنب.
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الصياغة :ومرد هذا إىل سببني محتملني :إ ّما أ ّن املتعلّمني ال
•تر ّدي ال ّنسب يف األسئلة الّتي يطلب فيها إعادة ّ
«يح ّبون» هذا ال ّنوع من املهام فيمتنع عدد منهم عن اإلجابة (وهذا ما ال تظهره أرقام هذه ال ّدورة ،إذ ترتاوح
نسبة املمتنعني عن اإلجابة عن هذه األسئلة بني  % 11,3و ،)% 23,1وإ ّما أنّهم يجدون فيها صعوبة وهذا له
يل ملقولة ما يتب ّدى يف إعادة صياغتها بنجاح.
داللته أل ّن الفهم الفع ّ
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العامة
العامة  -فرع العلوم
شهادة الثانويّة
ّ
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة

تجدر اإلشارة إىل ج ّو من الحرص عىل النظر إىل دوريتّ  2017بوصفهام خطوة انتقالية باتجاه تطبيق التوصيف الجديد.
إجامل.
ً
وهذا الحرص ساد دائرة االمتحانات
وقد ت ّم احرتام هذا التّوصيف عمو ًما من حيث مكونات املسابقة وخصائصها وارتباطها مبحاور املنهج ومضامينها ،باستثناء
الجوانب اآليت ذكرها:
•من حيث توزّع األسئلة عىل مستويات التّفكري :ففي حني أوىص التّوصيف بتغطية مستويات التّفكري كلّها،
حصة املستويات العليا بحجة أنّه مل يت ّم تعويد املتعلّمني عليها عرب مامرسات االمتحانات ال ّرسم ّية ،وأ ّن
حورصت ّ
امتحانات العام  2017ليست سوى خطوة انتقال ّية بات ّجاه التّطبيق الكامل للتّوصيف.
يل):
•من حيث توزيع العالمات عىل مختلف األسئلة يف ضمن كفاية فهم ال ّن ّص (أي التّثقيل التّفصي ّ
من املطلوب يف التّوصيف أن توزّع العالمة (اي  11,5من عرشين) بشكل متسا ٍو أو شبه متسا ٍو بني فئات ثالث أي:
 3,75عالمة للفهم اإلجام ّيل.
مؤشات رصيحة من ال ّن ّص.
 3,75عالمات الستخراج أو تسمية عنارصّ /
املؤشات.
 4 - 3,75عالمات لبناء الفهم املع ّمق والتّوليف والتّقييم انطالقًا من ربط ّ
ّإل أ ّن العالمات توزّعت يف هذه املسابقة عىل الشّ كل اآليت:
 3,00عالمات للفئة األوىل
 4,25عالمات للفئة الثّانية
 4,25ظاهريًّا للفئة الثّالثة ولك ّنها فعل ًّيا  ،2.25فقد ت ّم تجيري عالمتني ألسئلة هي مج ّرد إعادة صياغة.
•من حيث الشّ كل :مل يت ّم األخذ مبقرتح التّوصيف من جانب تحسني مقروئيّة املسابقة (قياس الخط  ،املسافة بني
الصعوبة اللّوجست ّية يف تخصيص أكرث
األسطر ،الهوامش ...واعتامد إخراج
ميس للقراءة) و ُعزي ذلك إىل ّ
طباعي ّ
ّ
من ورقة للمسابقة.
وباإلمكان إيجاز ذلك بالقول إ ّن املسابقة التزمت التّوصيف ،بنسبة قاربت بني  75و.% 80

ثانيًا :عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم  – 1ال ّنتيجة العا ّمة للمسابقة
اللغة الفرنسية
22,06
11,03
3,3085
0,299
3343
602
11,50
12
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العلوم العا ّمة
وسطي 40 /
مع ّدل
ّ
وسطي 20 /
مع ّدل
ّ
معياري
انحراف
ّ
Coefficient of variation
Valid
Missing
الوسيط
املنوال

N
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معياري
كام يبدو يف الجدول أعاله (جدول رقم  ،)1فإ ّن املع ّدل بلغ  22,06من أربعني أي  11.03من عرشين ،بانحراف
ّ
ّ 3,3085
غي ( 0,299 )coefficient de variationعىل تجانس كبري يف الفئة قيد ال ّدرس مع متوضع الوسيط
ويدل ّ
مؤش التّ ّ
( 11,5من عرشين) واملنوال ( 12من عرشين) فوق املع ّدل بقليل.
 12من عرشين هي العالمة األكرث توات ًرا .وهي ،وإن كانت فوق  % 50الّتي تشكل مع ّدل ال ّنجاح  -وهي نظريًّا نتيجة
مرضية ّ -إل أ ّن العارفني بقدرات املتعلّمني بعا ّمة ،يف هذه املا ّدة ،يعرفون أنّها تعكس صورة أفضل بكثري من الواقع من
املخصصة ألسئلة كفاية
حيث قدرات املتعلّمني يف كفاية فهم املكتوب ،فام قيمته  6عالمات من أصل  11,5وهي العالمة
ّ
فهم ال ّن ّص وتحليله ،نسب ال ّنجاح فيها أعىل من ( ،% 81,5أي أن املتعلّمني املمتحنني وجدوها سهلة) وهي أسئلة مقفلة
تستهدف الفهم اإلجام ّيل وأسئلة استخراج لعنارص رصيحة من ال ّن ّص وال تستدعي إال مهارات ال ّتفكري الدّ نيا( .يف الجداول
أدناه).
يل لألسئلة (أنظر الجزء الثّالث من التّقرير) سوف يظ ّهر لنا سمتني لهذا التّجانس:
إضافة إىل ذلك ،إ ّن التّحليل التّفصي ّ
سلبي كون املنوال (أو العالمة األكرث توات ًرا) ميكن تحصيله من أسئلة نسبة سهولتها كبرية كام ذكرنا آنفًا.
ــإنّه تجانس ّ
سلبي كون جزء مه ّم من األسئلة ال يتيح التّمييز بني القدرات املختلفة عىل األداء لدى املتعلّمني
ــإنّه تجانس ّ
املمتحنني :ما بقي من األسئلة نسب نجاحه أدىن من  ،% 44,6وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك رشيحة مفقودة بني
الصعوبة غري موجودة ،بل ّ
يدل أيضً ا عىل أ ّن
متوسطة ّ
الـ  % 44,6والـ  .% 81,5وهذا ال يعني فقط أ ّن األسئلة ّ
للشائح املختلفة من املتعلّمني.
األسئلة مل تالمس عتبات األداء الفعلية واملم ّيزة ّ

ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
دراسة ال ّنتائج يف كفاية أسئلة فهم ال ّن ّص وتحليله:

سؤال ،ت ّم توزيعها يف  7مجموعات .وقد قسمنا ثالثة من األسئلة
اشتملت املسابقة يف باب فهم وتحليل ال ّن ّص عىل ً 11
جزأين ألغراض التّحليل ولكون األجزاء املستحدثة نتيجة هذه القسمة تستدعي عمل ّيات فكريّة مختلفة (أنظر الجدول
نوصفها عىل الشّ كل اآليت:
رقم  .)2ما يحيلنا إىل ً 14
سؤال أو مه ّمة ّ

 3أسئلة هدفها بناء الفهم الشّ امل ملجمل ال ّن ّص ووضع ّية إرساله بهدف تشكيل أرض ّية من الفهم للمستوى املبارش تكون
مبتناول مختلف املتعلّمني ،وبناء عليها ،يتمكّنون  -بدرجات متفاوتة  -من ولوج عمق ال ّن ّص .أخذت هذه األسئلة الثّالثة
الصحيح والخطأ مع تعليل اإلجابة والحكم عىل موثوق ّية ال ّن ّص من حيث كون
شكل االختيار من متع ّدد والتّمييز بني ّ
الكاتب مرج ًعا صال ًحا.
مؤشات رصيحة من ال ّن ّص ( 3,75عالمات) و 1سؤال تع ُّرف إىل  /تسمية صورة بيان ّية يف ال ّن ّص (نصف
 4أسئلة استخراج ّ
عالمة).
أ ّما ما تبقى أي  4,25عالمات فقد قضمت جز ًءا منها ( 2عالمة) إعادة صياغة جاءت يف شكل استنتاجات /1توليفات.
وهذا ترك ح ّي ًزا قليال للجانب املرتبط بولوج الفهم املع ّمق والتّأويل والتّقييم.
إضافة إىل ذلك ،إ ّن تصنيف األسئلة وفاقًا ملستويات التّفكري (هرم بلوم) يظهر متوضعا غالبًا يف املستويات ال ّدنيا :الفهم
الصياغة ،أي الفهم مبنظار تصنيف بلوم ،مع استثنائني للتّقييم
والتّطبيق ،أ ّما التّوليف فاقترص يف غالب األحيان عىل إعادة ّ
ّإل أنّه محدود وأقرب إىل التّطبيق كون إجابته مألوفة.
يتعي اإلشارة هنا إىل رضورة التّمييز بني فهم ال ّن ّص ككفاية مفادها بناء معنى ال ّن ّص بوساطة عمل ّيات فكريّة متن ّوعة
ّ
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فهم يف هرم بلوم ،وهو يقترص عىل الفهم الحر ّيف للمنطوق Compréhension littérale
الطّبيعة واملستوى ،وما يسمى ً
.du niveau explicite d’un message
املفصلة للمسابقة
جدول رقم  - 2النتائج ّ
نسبة
نسبة
مستوى العمل ّية
رقم العالمة الّذين نالوا الّذين نالوا
املع ّدل الوسيط املنوال
الفكريّة
السؤال القصوى العالمة املع ّدل أو
ّ
القصوى  %أكرث %
1

0,75

61,9

89

0,62

0,75

0,75

فهم

2

0,75

71,1

81,5

0,61

0,75

0,75

تقويم

3-a1

1

36,6

86,2

1,13

1,25

1,5

3-a2

0,5

4-a

1,5

22,9

83,7

1,04

1

1,25

4-b

0,75

20,7

33,7

0,26

0

0

5-a
5-b
5-c1

0,5
1
1,25

40,4
15,3
13,8

88
39,5
41

0,32
0,38

0,25
0,25

0,25
0,25

5-c2

0,75

9,5

22,3

1,09

1

1

آل ّية العمل ّية الفكريّة
فهم إجام ّيل :اختيار من متع ّدد.
 3\2لصياغات مرادفة ملا يف ال ّن ّص.
 3\1فيها استدالل
فهم إجام ّيل  :تقييم صدقية
باالستناد إىل موقع علمي ووظيفي
رصيح

تحليل

صح أم خطأ  :البحث
فهم إجام ّيلّ :
عن معلومة رصيحة للتّأكّد من
مطابقتها أم ال لصياغة مرادفة
تعليل

فهم

استخراج عنارص رصيحة

فهم

تطبيق أم تحليل ربط معلومات بهدف رسم خالصة
فهم
تحليل توليف
فهم

استخراج عنارص رصيحة
ربط معلومات بهدف رسم خالصة
استخراج عنارص رصيحة

تطبيق

مؤشات بهدف إعادة صياغة
ربط ّ

6-a

0,5

76,2

84

0,4

0,5

0,5

فهم

استخراج عنارص رصيحة

6-b

1,25

8,3

44,6

0,55

0,50

0,75

تطبيق

إعادة صياغة

7-a1

0,5

27,0

42,7

فهم

استخراج عنارص رصيحة

7-a2

0,5

24,2

40,7

0,53

0,50

 0,50تقويم مألوف أي تقويم استخدام  -مألوف  -لصورة
بيانيّة
أقرب إىل التّطبيق

ما ميكن مالحظته انطال ًقا من الجدول رقم  2هو اآليت:
يف أسئلة الفهم املجمل والشّ امل:
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 36,6و .% 71,1ونسبة الّذين حازوا أكرث من املع ّدل بني % 81,5
و .% 89ميكن القول إنّه أداء عا ٍل .وهو مرتقب نظ ًرا إىل وظيفة هذه الفئة من األسئلة بحسب ما ورد يف التّوصيف.
املالحظ من حيث أخرى أ ّن ثلث عالمة هذا القسم استدالل  inférenceوتعليل وتقويم ،وحيث توجد هذه العمل ّيات
تتدن ال ّنتائج حتّى يف أسئلة الفهم اإلجام ّيل ،كام يظهره التّفصيل اآليت:
ّ
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استدالل.
ً
السؤال رقم  : 1فهم إجام ّيل :اختيار من متع ّدد 3/2 .لصياغات مرادفة ملا يف ال ّن ّص 3/1 .تستلزم
ّ
 61,9حازوا العالمة كاملة و % 38,1حازوا  3/2من العالمة .نر ّجح أنّه قد فاتهم االستدالل لك ّن املعطيات
املتوافرة ال تتيح الجزم كون العالمة غري مفصولة يف البوردورو.
ووظيفي رصيحّ .إل أ ّن الوضع ّية مألوفة أي أقرب إىل
علمي
ّ
ّ
السؤال رقم  : 2فهم إجام ّيل  :تقييم صدق ّية باالستناد إىل موقع ّ
يحصلوا العالمة كاملة.
التّطبيق مع أ ّن ظاهرها تقييم .أ ّما ال ّنتيجة ،فنسبة  28,9مل ّ
السؤال رقم  : 3فهم إجام ّيل :صحيح أم خطأ :البحث عن معلومة رصيحة للتّأكّد من مطابقتها أم ال ،لصياغة مرادفة.
ّ
مخصصة للتّعليل ،فمن املرجح أن يكون هذا األمر قد شكّل
 % 39,2حازوا  1من  .1,5وكون ّ 0.5
الصعوبة.
ّ
لك ّن املعطيات املتوافرة ال تتيح الجزم كون العالمة غري مفصولة يف البوردورو.
ومؤشات رصيحة من ال ّن ّص:
يف أسئلة استخراج أو تسمية عنارص ّ
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 22.9و % 76.2ونسبة الّذين حازوا أكرث من املع ّدل بني % 83,7
و .% 88أداء عا ٍل .ولكن مع تسجيل استثناءين:
ّغوي املستهدف (ال ّنفي) أو
السبب أ ّن املمتحنني وجدوا صعوبة يف املفهوم الل ّ
للسؤال  )5-c1وقد يكون ّ
•(ّ % 41
يف عدد البنى املطلوب استخراجها ( )4فجاءت اإلجابات جزئ ّية.
الصورة البيان ّية املطلوبة من ال ّن ّص تستلزم حفظًا ومتيي ًزا بني
السبب ،كون تسمية ّ
للسؤال  (7-a1ونر ّجح ّ
•(ّ % 42,7
الصور البيان ّية بعا ّمة.
خصائص ّ
هذه األسئلة ،عدا عن كونها مجرد استخراج ،ولك ّنها مت ّهد إىل ح ّد بعيد لإلجابات عن أسئلة ال ّربط والتّحليل بهدف
قصة
التّوليف والتّقييم ،وهذا يرسم طريق اإلجابة متا ًما ،كام رسمت ح ّبات الحىص طريق العودة إىل البيت لشخص ّية ّ
املؤشات الالزمة وتطلب إليه عىل األثر ربطها
السؤال بحيث تضع يد املتعلّم املمتحن عىل ّ
«عقلة اإلصبع» .إنّ تجزئة ّ
لغرض تس ّميه له ،قد حولت ما كان يفرتض أن يكون تحليالً وتركي ًبا إىل استخراج وإعادة صياغة أو استخراج واستخالص
السليم اعتامد التّوجيه يف بعض األسئلة ،يف حال كان ذلك بهدف جعل أداة االختبار تالئم مختلف
مبارش .2صحيح أنّه من ّ
مستويات األداء وتتو ّجه إىل املتعلّمني املمتحنني كافة ،عىل اختالف قدراتهم ،وذلك يف خالل تضمني االختبار أجزاء متوازنة
والتكيب؛ ولك ّن اإلخالل بهذا التّوازن من شأنه أن يفقد أداة االختبار قدرتها عىل إتاحة التّمييز بني
الصعوبة ّ
مختلفة ّ
مستويات األداء وجعل الغالب ّية مييلون يف نتائجهم نحو املع ّدل ،وهذا يجايف مبدأ العدالة يف التّقييم ويطيح بقدرة األداة
عىل التّمييز .وهو حال هذه املسابقة.
الصياغة:
يف أسئلة اعادة ّ
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 8,3و - % 9,5وهي األدىن بني كل األسئلة -ونسبة الّذين حازوا أكرث من
املع ّدل بني  % 22,3و .% 44,6ما ّ
الصياغة ( % 63,4 :)5c2-6bمل
يدل عىل أ ّن األداء ّ
يتدن كث ًريا عندما يرتبط األمر بإعادة ّ
الصياغة هي التّعبري األكرث بداهة يف الفهم ،مبعنى االستيعاب ومتلّك املضمون .وهذا
يفلحوا يف ذلك .األمر الفت ،أل ّن إعادة ّ
ّ
يدل بوضوح عىل أ ّن كفاية الفهم ّ
متعثة وأ ّن املقدرة عىل التّع ّرف إىل ظواهر لغويّة واستخراجها ال تب ّني الفهم .وهذا ما
 2ننطلق يف تحليلنا هذا من طرح مفاده أ ّن بنية كاآلتية “أ  +ب = ج” بحيث يكون “أ” و“ب” معطيني مستخرجان من ال ّن ّص بناء عىل طلب رصيح يف
يل للكلمة مبا هو مم ّهد له ومرسوم سلفًا.
التّعليمة ،وليس خالصة  conclusionأو توليفًا باملعنى الفع ّ
ما نعتربه رسم خالصة أو توليف هو إحدى البنى اآلتية  “ :أ  +ب => ج” أو “ أ  +ب  +س => ج” ،بحيث تكون “س” هي عنرص ينبغي للمتعلّم املمتحن أن
يجده ،بحيث تكون “ أ” أو “ب” أو “س” – يف األقل  -يفرتض أن تخضع ملعالجة وتحليل تتيح العبور إىل “ج”.
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لبي يف استخدام اللّغة لتعلّم موا ّد أخرى( .هذه ال ّنقطة منوطة بتحليل أثر اللّغة يف نتائج ال ّرياضيات
ير ّجح أيضً ا التّأثري ّ
الس ّ
والعلوم واملوا ّد األخرى الّتي تد ّرس باللّغة الفرنس ّية).
يف أسئلة الربط بني عدة معطيات من ال ّن ّص لرسم خالصات/توليفات:
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 15,3و % 20,7ونسبة الّذين حازوا أكرث من املع ّدل بني % 33,7
و .% 39,5أي أ ّن ما يزيد عن  % 60يجدون صعوبة يف ال ّربط بني معطيات معينة وبناء توليف ،انطالقًا من تحليلها
املتدن ،فقد لفتنا سؤاالن ( )4b- 5bأحدهام مع ّدله  0,26من اصل 0,75
ّ
الصعوبة بأرقام األداء
ومعالجتها .وترتجم هذه ّ
منواله صفر ووسيطه صفر.
ويف سؤال تقييم استخدام (مألوف) لصورة بيان ّية مل يحرز إال  % 24,2العالمة كاملة .يف حني حاز  % 40,7فقط أكرث من
الصورة ودورها
املع ّدل ،أي أ ّن قرابة الثّلثني من املتعلّمني كان أداؤهم متدنّ ًيا يف هذا املجال؛ أل ّن املطلوب هو فهم قيمة ّ
السياق الخاص بال ّن ّص ،واألثر الّذي تو ّخاه الكاتب من استخدامها .ولهذا عالقة مبارشة بغياب
باملطلق ،وتطبيق ذلك عىل ّ
التّقييم عمو ًما من مضامني التّعلّم واملامرسات ال ّناقلة لها .كذلك له عالقة مبارشة بإهامل ٍ
بعد مه ّم من أبعاد مقاربة
الصفوف ،وهو البعد الرباغامتييك املرتبط بالغاية لدى الكاتب يف إحداث تأثري مح ّدد يف املتلقّي.
ال ّن ّصوص يف ّ
جدول رقم  - 3قياس درجة األداء

3

السؤال
نوع ّ

نسبة الّذين حازوا
العالمة كاملة

الفهم الشّ امل اإلجام ّيل

بني  % 36,6و% 71,1

بني  % 81,5و% 89

أداء عا ٍل عندما ال يستدعي األمر
تقييم
استدالالً أو ً
تحليل أو ً

بني  % 83,7و % 88يف  3أسئلة
من 5

أداء عا ٍل عمو ًما مع استثناءات
موضع ّية

إعادة صياغة انطالقًا
مؤشات
من ّ

بني  % 8,3و% 9,5

بني  % 22,3و% 44,6

أداء متد ّن

ربط معطيات لرسم
خالصات وتوليفات

بني  % 15,3و% 20,7

بني  % 33,7و% 39,5

أداء متد ّن ج ًّدا

% 24,2

% 40,7

أداء متد ّن

مؤشات بني  % 22,9و% 76,2
استخراج ّ
الفهم
يل
ال ّتفصي ّ
والفهم
املعمق

نسبة الّذين حازوا املعدّ ل أو أكرث درجة األداء

تقييم

جدول رقم  – 3درجة األداء
متوسطة،
إ ّن ال ّنظر إىل خانة درجة األداء يف هذا الجدول أعاله يدفعنا مج ّد ًدا إىل ّ
التكيز يف غياب أسئلة نسبة األداء فيها ّ
متوسطة ،وهذا ّ
يدل عىل أنّ األسئلة أو املهام املطلوبة مل تالمس عتبات األداء الفعلية واملم ّيزة
أي نسبة صعوبتها ّ
للشائح املختلفة من املتعلّمني.
ّ
ما ورد أعاله يؤرش بوضوح إىل:
السؤال ودرجته ،بقي
السؤال ،مع العلم أ ّن هذا االرتفاع يف صعوبة تركيب ّ
•تر ّدي ال ّنسب مع ارتفاع درجة تركيب ّ
3

السلّم اآليت :نسب ال ّنجاح أعىل من  % 80يعادل أداء عالٍ.
نعتمد ّ
نسب ال ّنجاح أدىن من  % 40يعادل أداء متد ّن جدًّا.
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نسب ًّيا ومحدو ًدا (مل يصل إىل ال ّدرجات العليا يف سلم بلوم) ومع العلم أ ّن تطبيق التّوصيف الجديد جاء غري كاملٍ
السنة املاضية كانت مرحلة انتقال ّية بتوافق املراجع املعنية ،كام ورد آنفًا.
كون ّ
السؤال بحيث تضع يد املتعلّم املمتحن
يل وانكامش البعد التّوليفي ّ /
التكيبي نتيجة تجزئة ّ
•غياب البعد التّحلي ّ
املؤشات الالزمة وتطلب إليه عىل األثر ربطها لغرض تس ّميه له .فتح ّول ما كان يفرتض أن يكون تحليالً
عىل ّ
وتركي ًبا إىل استخراج وإعادة صياغة أو استخراج واستخالص ناجم مبارشة من وضع ما ت ّم استخراجه جن ًبا إىل
جنب .1
الصياغة :ومر ّد هذا إىل سببني محتملني :إ ّما أ ّن املتعلّمني ال
•تر ّدي ال ّنسب يف األسئلة الّتي يطلب فيها إعادة ّ
“يحبون” هذا ال ّنوع من املهام فيمتنع عدد منهم عن اإلجابة ( وهذا ما ال تظهره أرقام هذه ال ّدورة  ،إذ أعىل
نسبة للممتنعني عن هذه األسئلة هي  )% 7,8وإ ّما أنّهم يجدون فيها صعوبة ،وهذا له داللته ،ألن الفهم الفعيل
ملقولة ما ،يتب ّدى يف إعادة صياغتها بنجاح.
التاكميّة اآلتية:
ويف رأينا ،يبدو أ ّن تفسري هذه ال ّنتائج مر ّده إىل العوامل ّ

•إ ّن مقاربة ال ّن ّصوص مبوجب املنهج الصادر باملرسوم  10227جاءت كبرية التّأث ّر بت ّيار البنيويّة structuralisme
مبؤشاتها الشّ كلية  aspects formelsواعتبار املعنى وليد العالمات اللّسانيّة les
إىل درجة حرص دراسة ال ّن ّصوص ّ
بالسياقات
 signes linguistiquesوعالقاتها بعضها ببعض ،حرصيًّا ،مبعزل عن ظروف إنتاج ال ّن ّصوص وتأث ّرها ّ
والسياس ّية واالجتامع ّية والشّ خص ّية لكتّابها ،ومبعزل كذلك عن نشاط القارئ وتأث ّر تلقّيه مبوسوعته
التّاريخ ّية ّ
والسياس ّية والتّاريخ ّية.
الشّ خص ّية واالجتامع ّية ّ
•إ ّن تقييم البكالوريا التّجريب ّية يف  2001أ ّدى إىل اعتامد تجزئة األسئلة إىل جزئ ّيات متهيديّة لتتامىش مع القدرات
اللّغويّة للمتعلّمني أو لتمكينهم من تحصيل عالمات أعىل فت ّمت التّضحية مبستويات التّحليل والتّوليف والتّقييم
الّتي كانت من سامت األسئلة املركّبة بني  1997و.2001
•منذ ذلك الحني انتهجت مسابقة اللّغة الفرنس ّية نه ًجا من ّمطًا متك ّر ًرا أقرب ما يكون إىل تجربة بافلوف .اعتاد
الصفوف املعنية يف
سمي يرسم خيارات التّعليم والتعلّم ،يف ّ
املعلّمون عىل هذه املقاربةّ ،
بخاصة أ ّن االمتحان ال ّر ّ
األقل .هذه املقاربة تتيح للمتعلّمني أن يجيبوا عىل جزء ال يستهان به من األسئلة من دون فهم لل ّن ّص ،عىل ال ّرغم
ّ
من توافق الجميع عىل األهداف العا ّمة لتعلّم اللّغة.
•استحوذت اللّغة الواصفة (قواعد اللّغة وفئات الكالم أو  )métalangageعىل الحيّز األكرب من وقت التّدريس
علم أ ّن األهداف العا ّمة للام ّدة أوصت بالقواعد الوظيفيّة يف خدمة الفهم والتّعبري،
والتّقييم والجهد املبذولً ،
فبتنا نرى أسئلة يف القواعد وفئات الكالم وأمناط ال ّن ّصوص ال انعكاس إلجابتها عىل بناء املعنى .وقد شكّلت تجربة
درسا يفرتض
اختبار كفايات التّواصل لدى املتعلّمني الّذين انهوا بنجاح الشّ هادة
املتوسطة (ً )Test DNE, 2015
ّ
أن يعت َّد به ،فقد أظهر هذا االختبار هزالة التّعلّامت يف قواعد اللّغة والقدرة عىل توظيفها ،عىل ال ّرغم من التهامها
املخصص لتعلّم اللّغة.
مهم من الوقت
ّ
حيّ ًزا ًّ

دراسة ال ّنتائج يف كفاية أسئلة ال ّتعبري الكتا ّيب:

إ ّن كون العالمة توضع بشكل إجام ّيل عىل كامل ال ّن ّص امل ُنتَج ،من دون إظهار توزّعها بحسب املعايري ( أو األقسام) يف
الصعوبة لدى املتعلّمني املمتحنني .لذا فإ ّن ما
البوردورو ،خالفًا للّغات األخرى ،فقد ال يتيح لنا دراسة جوانب اليرس أو ّ
ميكننا تظهريه ينحرص يف اآليت:
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الصفّر –  % 34,4دون املع ّدل –  % 42,8بني  4و 5من مث ّانية % 17,9 -
 % 1,4امتنعوا عن اإلجابة  % 0,6 -نالوا عالمة ّ
بني  5,25و 6من مث ّانية  % 4,6 -أكرث من  6,25من مث ّانية % 65,3( .نجاح)
ّإل أنّه ينبغي لنا أن نشري إىل جانب يستدعي أن نتوقّف عنده :إ ّن سؤال التّعبري الكتا ّيب – املوضوع األ ّول الّذي كان إلزام ًّيا
حجاجي يف أحد محاور املنهج والتّعليمة املعتمدة
نص
حتّى عشية التّوصيف األخري -ظاهره تقييم .فهو عبارة عن صياغة ّ
ّ
حجاجي مد ّعم باألمثلة»ّ .إل أ ّن املامرسات التّعليم ّية ،يف محاولة لجعل املتعلّمني ينجحون
نص
تقيض «إبداء ال ّرأي يف ّ
ّ
حق من حيث املبدأ ،يحرصون عىل تطبيق بنية جامدة يف فقرات هذا ال ّنمطstructure canonique des 4
وهذا ّ
كل من املحاور (وعددها
 séquences argumentativesوعىل جعل املتعلّمني يحفظون غيبًا عد ًدا من الحجج واألمثلة يف ّ
محدود ج ًّدا :أربعة للفرع املعني) .وهذا ما يجعل التّقييم املفرتض أقرب إىل التّطبيق.
خالصة القول :يف كفاية التّعبري الكتا ّيب % 34,4 ،من املمتحنني عالماتهم دون املع ّدل ،عىل ال ّرغم من أ ّن الحيّز املتاح هو
لالستذكار ،وعىل ال ّرغم من أ ّن  0,5من مث ّانية هو لحسن التّقديم .وأسباب ذلك تكمن ،يف تص ّورنا ،يف أ ّن نسبة كبرية من
معلّمي املا ّدة ال يعتمدون إسرتاتيج ّية منهج ّية وتدريج ّية لتعليم اإلنتاج الكتا ّيب ،وكثريون منهم ينظرون إليه عىل أنّه أقرب
ويخصصون الح ّيز األغلب من وقتهم لدراسة ال ّن ّصوص .هذا ،إضافة إىل الضّ عف
إىل املوهبة ،لذا يكتفون غال ًبا بتقوميه؛
ّ
املزمن يف اللّغة والّذي تعود جذوره إىل املرحلة االبتدائ ّية ،عىل اعتبار ضعف إعداد املعلّمني ،أو ضعف إتقان املا ّدة  /اللّغة
أو ضعف الطّرائق واملامرسة املهنيّة عندهم.
الفاعل املؤث ّر ،أي ما يشكّل كوكبة كفايات العرص ،إذا كانت أدوات التّقييم الّتي نستخدمها ال ترقى إىل ما هو أبعد من
التّطبيق ،وال تلحظ كفايات حتّى من حباه الله القدرة عىل تخطّيه؟

 4وهو إجراء تعليمي مطلوب ألنّه يريس منهج ّية يف الكتابة لهذا ال ّنمط من ال ّن ّصوص .ولكن الكتابة املتم ّيزة باإلبداع ال تلتزمه دو ًما .هي تتعلّمه لتصبح قادرة
عىل تخطّيه مثال عىل ذلك كل نصوص الكتّاب الحقيقيني الّذين نقرأ لهم .والواقع أ ّن املتعلّمني يُلزمون بات ّباعه يف خالل التّقويم تحت طائلة خسارة العالمات
املخصصة.
ّ
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العامة  -فرع علوم الحياة
شهادة الثانويّة
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة

تجدر اإلشارة إىل ج ّو من الحرص عىل النظر إىل دوريتّ  2017بوصفهام خطوة انتقالية باتجاه تطبيق التوصيف الجديد.
إجامل.
ً
وهذا الحرص ساد دائرة االمتحانات
وقد ت ّم احرتام هذا التّوصيف عمو ًما من حيث مكونات املسابقة وخصائصها وارتباطها مبحاور املنهج ومضامينها ،باستثناء
الجوانب اآليت ذكرها:
•من حيث توزّع األسئلة عىل مستويات التّفكري :ففي حني أوىص التّوصيف بتغطية مستويات التّفكري كلّها،
حصة املستويات العليا بحجة أنّه مل يت ّم تعويد املتعلّمني عليها عرب مامرسات االمتحانات ال ّرسم ّية ،وأ ّن
حورصت ّ
امتحانات العام  2017ليست سوى خطوة انتقال ّية بات ّجاه التّطبيق الكامل للتّوصيف.
يل):
•من حيث توزيع العالمات عىل مختلف األسئلة يف ضمن كفاية فهم ال ّن ّص (أي التّثقيل التّفصي ّ
من املطلوب يف التّوصيف أن توزّع العالمة (أي  11,5من عرشين) بشكل متسا ٍو أو شبه متسا ٍو بني فئات ثالث أي:
 3,75عالمات للفهم اإلجام ّيل.
مؤشات رصيحة من ال ّن ّص.
 3,75عالمات الستخراج أو تسمية عنارصّ /
املؤشات.
 4 - 3,75عالمات لبناء الفهم املع ّمق والتّوليف والتّقييم انطالقًا من ربط ّ
ّإل أ ّن العالمات توزّعت يف هذه املسابقة عىل الشّ كل اآليت:
 3,00عالمات للفئة األوىل
 4,25عالمات للفئة الثّانية
 4,25ظاهريًّا للفئة الثّالثة ولك ّنها فعل ًّيا  ،2,25فقد ت ّم تجيري عالمتني ألسئلة هي مج ّرد إعادة صياغة.
•من حيث الشّ كل :مل يت ّم األخذ مبقرتح التّوصيف من جانب تحسني مقروئيّة املسابقة (قياس الخط ،املسافة بني
الصعوبة اللّوجست ّية يف تخصيص أكرث
األسطر ،الهوامش ...واعتامد إخراج
ميس للقراءة) و ُعزي ذلك إىل ّ
طباعي ّ
ّ
من ورقة للمسابقة.
وباإلمكان إيجاز ذلك بالقول إ ّن املسابقة التزمت التّوصيف ،بنسبة قاربت بني  75و.% 80

ثانيًا :عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم  – 1ال ّنتيجة العا ّمة للمسابقة
اللغة الفرنسية
21,90
10,45
3,034
0.29
7326
867
11
11,5

علوم الحياة
وسطي 40 /
مع ّدل
ّ
وسطي 20 /
مع ّدل
ّ
معياري
انحراف
ّ
Coefficient of variation
Valid
Missing
الوسيط
املنوال

N
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معياري
كام يبدو يف الجدول أعاله (جدول رقم  ،)1فإ ّن املع ّدل بلغ  21,90من أربعني أي  10,45من عرشين ،بانحراف
ّ
ّ 3,034
غي ( 0,29 )coefficient de variationعىل تجانس كبري يف الفئة قيد ال ّدرس مع متوضع الوسيط
ويدل ّ
مؤش التّ ّ
( 11من عرشين) واملنوال ( 11,5من عرشين) فوق املع ّدل بقليل.
 11,5من عرشين هي العالمة األكرث توات ًرا .وهي ،وإن كانت فوق  % 50الّتي تشكل مع ّدل ال ّنجاح  -وهي نظريًّا نتيجة
مرضية  -إلّ أ ّن العارفني بقدرات املتعلّمني بعا ّمة ،يف هذه املا ّدة ،يعرفون أنّها تعكس صورة أفضل بكثري من الواقع من حيث
املخصصة ألسئلة كفاية فهم
قدرات املتعلّمني يف كفاية فهم املكتوب ،فام قيمته  6عالمات من أصل  11,5وهي العالمة ّ
املكتوب ،نسب ال ّنجاح فيها أعىل من ( ،% 80,8أي أ ّن املتعلّمني املمتحنني وجدوها سهلة) وهي أسئلة مقفلة تستهدف
الفهم اإلجام ّيل ،وأسئلة استخراج لعنارص رصيحة من ال ّن ّص وال تستدعي ّإل مهارات ال ّتفكري الدّ نيا( .يف الجداول أدناه).
يل لألسئلة (أنظر الجزء الثّالث من التّقرير) سوف يظ ّهر لنا سمتني لهذا التّجانس:
إضافة إىل ذلك ،إ ّن التّحليل التّفصي ّ
سلبي كون املنوال (أو العالمة األكرث توات ًرا) ميكن تحصيله من أسئلة نسبة سهولتها كبرية كام ذكرنا آنفًا.
ــإنّه تجانس ّ
سلبي كون جزء مه ّم من األسئلة  -كام سيتّضح لنا الحقًا  -ال يتيح التّمييز بني القدرات املختلفة عىل
ــإنّه تجانس ّ
األداء لدى املتعلّمني املمتحنني :ما بقي من األسئلة نسب نجاحه أدىن من  ،% 46,3وهذا ّ
يدل عىل أ ّن هناك رشيحة
الصعوبة غري موجودة ،بل ّ
يدل أيضً ا
متوسطة ّ
مفقودة بني الـ  % 46,3والـ  .% 80,8وهذا ال يعني فقط أ ّن األسئلة ّ
للشائح املختلفة من املتعلّمني.
عىل أ ّن األسئلة مل تالمس عتبات األداء الفعل ّية واملم ّيزة ّ

ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
دراسة ال ّنتائج يف كفاية أسئلة فهم ال ّن ّص وتحليله:

قسمنا ثالثة من األسئلة إىل
اشتملت املسابقة يف باب فهم وتحليل ال ّن ّص عىل  11سؤالً موزّعة عىل  7مجموعات .وقد ّ
جزأين ألغراض التّحليل ولكون األجزاء املستحدثة نتيجة هذه القسمة تستدعي عمل ّيات فكريّة مختلفة (أنظر الجدول
نوصفها عىل الشّ كل اآليت:
رقم  .)2ما يحيلنا إىل ً 14
سؤال أو مه ّمة ّ

 3أسئلة هدفها بناء الفهم الشّ امل ملجمل ال ّن ّص ووضع ّية إرساله بهدف تشكيل أرض ّية من الفهم للمستوى املبارش تكون
مبتناول مختلف املتعلّمني ،والّتي بنا ًء عليها يتمكّنون  -بدرجات متفاوتة  -من ولوج عمق ال ّن ّص .ولقد أخذت هذه األسئلة
الصحيح والخطأ مع تعليل اإلجابة ،والحكم عىل موثوقيّة ال ّن ّص من حيث
الثّالثة شكل االختيار من متع ّدد ،والتّمييز بني ّ
كون الكاتب مرج ًعا صال ًحا.
مؤشات رصيحة من ال ّن ّص ( 3,75عالمات) و 1سؤال تع ُّرف إىل  /تسمية صورة بيانيّة يف ال ّن ّص (نصف
 4أسئلة استخراج ّ
عالمة).
أ ّما ما تبقّى أي  4,25عالمات فقد قضمت جز ًءا منها ( 2عالمة) إعادة صياغة جاءت يف شكل استنتاجات /1توليفات.
قليل للجانب املرتبط بولوج الفهم املع ّمق والتّأويل والتّقييم.
وهذا ترك ح ّي ًزا ً
إضافة إىل ذلك ،إ ّن تصنيف األسئلة وفاقًا ملستويات التّفكري (هرم بلوم) يظهر متوض ًعا غالبًا يف املستويات ال ّدنيا :الفهم
الصياغة أي الفهم مبنظور تصنيف بلوم ،مع استثناءين للتّقييم،
والتّطبيق ،أ ّما التّوليف فاقترص يف أغلب األحيان عىل إعادة ّ
ّإل أنّه محدود وأقرب إىل التّطبيق كون إجابته مألوفة.
يتعي اإلشارة هنا إىل رضورة التّمييز بني فهم ال ّن ّص ككفاية مفادها بناء معنى ال ّن ّص بوساطة عمليّات فكريّة متن ّوعة
ّ
فهم يف هرم بلوم ،وهو يقترص عىل الفهم الحر ّيف للمنطوق Compréhension littérale
الطّبيعة واملستوى وما يسمى ً
.du niveau explicite d’un message
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املفصلة للمسابقة
جدول رقم  - 2النتائج ّ
نسبة
نسبة
مستوى العمل ّية
رقم العالمة الّذين نالوا الّذين نالوا
املع ّدل الوسيط املنوال
الفكريّة
السؤال القصوى العالمة املع ّدل أو
ّ
القصوى  %أكرث %
1

0,75

54,4

85,5

0,59

0,75

0,75

فهم

2

0,75

70,1

80,8

0,60

0,75

0,75

تقويم

3-a1

1

35,7

84,7

1,11

1,25

1,5

3-a2

0,5

فهم
تحليل

آل ّية العمل ّية الفكريّة
فهم إجام ّيل :اختيار من متع ّدد3/2 .
لصياغات مرادفة ملا يف ال ّن ّص3/1 .
فيها استدالل
فهم إجام ّيل  :تقييم صدقية باالستناد
إىل موقع علمي ووظيفي رصيح
فهم إجام ّيل :صحيح أم خطأ :البحث
عن معلومة رصيحة للتّأكّد من
مطابقتها أم ال لصياغة مرادفة
تعليل

4-a

1,5

18,8

82,9

1,01

1

1,25

فهم

استخراج عنارص رصيحة

4-b

0,75

19,2

27,6

0,21

0

0

تطبيق أم تحليل

ربط معلومات بهدف رسم خالصة

5-a
5-b
5-c1

0,5
1
1,25

32,5
16,8
12,8

86,1
39,7
43,4

0,29
0,38

0,25
0,25

0,25
0,25

5-c2

0,75

9,7

22,4

1,08

1

1

فهم
تحليل توليف
فهم

استخراج عنارص رصيحة
ربط معلومات بهدف رسم خالصة
استخراج عنارص رصيحة

تطبيق

مؤشات بهدف إعادة صياغة
ربط ّ

6-a

0,5

75,8

84,9

0,40

0,5

0,5

فهم

استخراج عنارص رصيحة

6-b

1,25

7,9

36

0,50

0,5

0,5

تطبيق

إعادة صياغة

7-a1

0,5

26,6

46,3

فهم

تع ّرف إىل صورة بيانيّة

7-a2

0,5

18,9

34,2

0,53

0,50

 0,50تقويم مألوف أي تقويم استخدام  -مألوف  -لصورة
بيان ّية
أقرب إىل التّطبيق

ما ميكن مالحظته انطال ًقا من الجدول رقم  2هو اآليت:
يف أسئلة الفهم املجمل والشّ امل:
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 35,7و .% 70,1ونسبة الّذين حازوا أكرث من املع ّدل بني % 80,8
و .% 85,5ميكن القول إنّه أداء عا ٍل .وهو مرتقب نظ ًرا إىل وظيفة هذه الفئة من األسئلة بحسب ما ورد يف التّوصيف.
املالحظ من جهة أخرى أ ّن ثلث عالمة هذا القسم استدالل  inférenceوتعليل وتقويم وحيث توجد هذه العمل ّيات
تتدن ال ّنتائج حتّى يف أسئلة الفهم اإلجام ّيل كام يظهره التّفصيل اآليت:
ّ

استدالل.
ً
السؤال رقم  :1فهم إجام ّيل :اختيار من متع ّدد 3/2 .لصياغات مرادفة ملا يف ال ّن ّص 3/1 .تستلزم
ّ
 % 54,4حازوا العالمة كاملة و  % 31,1حازوا  3/2من العالمة .نر ّجح أنّه قد فاتهم االستدالل لك ّن
املعطيات املتوافرة ال تتيح الجزم كون العالمة غري مفصولة يف البوردورو.
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ووظيفي رصيحّ .إل أ ّن الوضع ّية مألوفة أي أقرب إىل
علمي
ّ
ّ
السؤال رقم  :2فهم إجام ّيل :تقييم صدق ّية باالستناد إىل موقع ّ
التّطبيق مع أ ّن ظاهرها تقييم .أما ال ّنتيجة ّ
يحصلوا العالمة.
فتدل عىل أ ّن  % 29,9مل ّ
السؤال رقم  :3فهم إجام ّيل :صحيح أم خطأ :البحث عن معلومة رصيحة للتّأكّد من مطابقتها أم ال لصياغة مرادفة.
ّ
وقد حاز العالمة الكاملة  % 35,7ولكن  % 40حازوا  1من .1,5
الصعوبة .لك ّن املعطيات املتوافرة ال
وكون  0,5مخصصة للتّعليل فمن املر ّجح أن يكون هو الّذي شكّل ّ
تتيح الجزم كون العالمة غري مفصولة يف البوردورو.
ومؤشات رصيحة من ال ّن ّص:
يف أسئلة استخراج أو تسمية عنارص ّ
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 12,8و % 75,8ونسبة الّذين حازوا أكرث من املع ّدل بني% 82,9
و .% 86,1أداء عا ٍل .ولكن مع تسجيل استثناءين:
ّغوي املستهدف (النفي) أو
السبب أ ّن املمتحنني وجدوا صعوبة يف املفهوم الل ّ
للسؤال  )5c1وقد يكون ّ
•(ّ % 43,4
يف عدد البنى املطلوب استخراجها ( )4فجاءت اإلجابات جزئ ّية.
الصورة البيانيّة املطلوبة من ال ّن ّص الّتي تستلزم حفظًا
السبب هو تسمية ّ
للسؤال  )7a1ونر ّجح أن يكون ّ
•(ّ % 46,3
الصور البيان ّية بعامة.
ومتيي ًزا بني خصائص ّ
هذه األسئلة ،عدا عن كونها مجرد استخراج ،ولك ّنها مت ّهد إىل ح ّد بعيد لإلجابات عن أسئلة ال ّربط والتّحليل بهدف
قصة
التّوليف والتّقييم ،وهذا يرسم طريق اإلجابة متا ًما ،كام رسمت ح ّبات الحىص طريق العودة إىل البيت لشخص ّية ّ
املؤشات الالزمة وتطلب إليه عىل األثر ربطها
السؤال بحيث تضع يد املتعلّم املمتحن عىل ّ
«عقلة اإلصبع»  .إنّ تجزئة ّ
لغرض تس ّميه له ،قد حولت ما كان يفرتض أن يكون تحليالً وتركي ًبا إىل استخراج وإعادة صياغة أو استخراج واستخالص
السليم اعتامد التّوجيه يف بعض األسئلة ،يف حال كان ذلك بهدف جعل أداة االختبار تالئم مختلف
مبارش .5صحيح أنّه من ّ
مستويات األداء وتتو ّجه إىل املتعلّمني املمتحنني كافة ،عىل اختالف قدراتهم ،وذلك يف خالل تضمني االختبار أجزاء متوازنة
والتكيب؛ ولك ّن اإلخالل بهذا التّوازن من شأنه أن يفقد أداة االختبار قدرتها عىل إتاحة التّمييز بني
الصعوبة ّ
مختلفة ّ
مستويات األداء وجعل الغالب ّية مييلون يف نتائجهم نحو املع ّدل ،وهذا يجايف مبدأ العدالة يف التّقييم ويطيح بقدرة األداة
عىل التّمييز .وهو حال هذه املسابقة.
الصياغة:
يف أسئلة إعادة ّ
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 7,9و - % 9,7وهي األدىن بني كل األسئلة -ونسبة الّذين حازوا أكرث من
املع ّدل تراوحت بني  % 22,4و .% 36ما ّ
الصياغة (.)6b-5c2
يدل عىل أ ّن األداء ّ
يتدن كث ًريا عندما يرتبط األمر بإعادة ّ

الصياغة هي التّعبري األكرث بداهة عن الفهم مبعنى االستيعاب ومتلّك املضمون .وهذا ّ
يدل
األمر الفت للغاية أل ّن إعادة ّ
بوضوح عىل أ ّن كفاية الفهم ّ
متعثة وأ ّن املقدرة لدى املتعلّم عىل التّع ّرف إىل ظواهر لغويّة واستخراجها (وهذا ما تذهب
إليه املامرسات) ال تبني الفهم .وهذا ما نر ّجح أيضً ا أنّه يؤث ّر سل ًبا يف استخدام اللّغة لتعلّم موا ّد أخرى( .هذه ال ّنقطة
منوطة بتحليل أثر اللّغة يف نتائج ال ّرياضيات والعلوم واملواد األخرى الّتي تد ّرس باللّغة الفرنس ّية).

 5ننطلق يف تحليلنا هذا من طرح مفاده أ ّن بنية كاآلتية “ أ  +ب = ج” بحيث يكون “أ” و “ب” معطيني مستخرجان من ال ّن ّص بناء عىل طلب رصيح يف
يل للكلمة مبا هو مم ّهد له ومرسوم سلفًا.
التّعليمة ،وليس خالصة  conclusionأو توليفًا باملعنى الفع ّ
ما نعتربه رسم خالصة أو توليف هو إحدى البنى اآلتية “ :أ  +ب => ج” أو “ أ  +ب  +س => ج” ،بحيث تكون “ س” هي عنرص ينبغي للمتعلّم املمتحن أن
يجده ،بحيث تكون “ أ” أو “ ب” أو “س” – يف األقل  -يفرتض أن تخضع ملعالجة وتحليل تتيح العبور إىل “ ج” .
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يف أسئلة الربط بني عدة معطيات من ال ّن ّص لرسم خالصات/توليفات:
تراوحت نسبة الّذين حازوا العالمة كاملة بني  % 16,8و % 19,2ونسبة الّذين حازوا أكرث من املع ّدل بني % 27,6
ثلثي املتعلّمني املمتحنني يجدون صعوبة يف ال ّربط بني معطيات معيّنة وبناء توليف انطالقًا
و .% 34,2أي أ ّن ما يقارب ّ
ّ
املتدن ،حيث يلفتنا سؤاالن ( )5b - 4bأحدهام معدله 0,26
الصعوبة بأرقام األداء
من تحليلها ومعالجتها .وترتجم هذه ّ
من أصل  0,75منواله صفر ووسيطه صفر.
ويف سؤال تقييم استخدام (مألوف) لصورة بيان ّية مل يحرز إال  % 18,9العالمة كاملة .يف حني حاز  % 34,2فقط أكرث
الصورة ودورها
من املع ّدل ،أي أ ّن قرابة الثّلثني من املتعلّمني أداؤهم متد ّن يف هذا املجال ،أل ّن املطلوب هو فهم قيمة ّ
الخاص بال ّن ّص ،واألثر الّذي تو ّخاه الكاتب من استخدامها .ولهذا عالقة مبارشة بغياب
السياق
ّ
باملطلق ،وتطبيق ذلك عىل ّ
التّقييم عمو ًما من مضامني التّعلّم واملامرسات ال ّناقلة لها .كذلك له عالقة مبارشة بإهامل ٍ
بعد مه ّم من أبعاد مقاربة
الصفوف ،وهو البعد الرباغامتييك املرتبط بالغاية لدى الكاتب يف إحداث تأثري مح ّدد عىل املتلقّي.
ال ّن ّصوص يف ّ
جدول رقم  - 3قياس درجة األداء

6

السؤال
نوع ّ

نسبة الّذين حازوا
العالمة كاملة

الفهم الشّ امل اإلجام ّيل

بني  % 35,7و% 70,1

بني  % 80,8و% 85,5

أداء عا ٍل عندما ال يستدعي األمر
تقييم
استدالالً أو ً
تحليل أو ً

بني  % 82,9و% 86,1

أداء عا ٍل عمو ًما مع استثنائني

إعادة صياغة انطالقًا
مؤشات
من ّ

بني  % 7,9و% 9,7

بني  % 22,4و% 36

أداء متد ّن ج ًّدا

ربط معطيات لرسم
خالصات وتوليفات

بني  % 16,8و% 19,2

بني  % 27,6و% 34,2

أداء متد ّن ج ًّدا

% 18,9

% 34,2

أداء متد ّن ج ًّدا

مؤشات بني  % 12,8و% 75,8
استخراج ّ
الفهم
يل
ال ّتفصي ّ
والفهم
املعمق

نسبة الّذين حازوا املعدّ ل أو أكرث درجة األداء

تقييم

متوسطة،
إ ّن ال ّنظر إىل خانة درجة األداء يف هذا الجدول أعاله يدفعنا مج ّد ًدا إىل ّ
التكيز يف غياب أسئلة نسبة األداء فيها ّ
يدل عىل أنّ األسئلة أو املهام املطلوبة أو مل ت ِ
متوسطة ،وهذا ّ
ُحاك (باملعنى الحريفّ لكلمة املحكّ )
أي نسبة صعوبتها ّ
للشائح املختلفة من املتعلّمني.
عتبات األداء الفعل ّية واملم ّيزة ّ
ما ورد أعاله يؤرش بوضوح إىل:
السؤال ودرجته ،بقي
السؤال ،مع العلم أ ّن هذا االرتفاع يف صعوبة تركيب ّ
•تر ّدي ال ّنسب مع ارتفاع درجة تركيب ّ
نسب ًّيا ومحدو ًدا (مل يصل إىل ال ّدرجات العليا يف سلّم بلوم) ومع العلم أ ّن تطبيق التّوصيف الجديد جاء غري كاملٍ
السنة املاضية كانت مرحلة انتقال ّية بتوافق املراجع املعنية ،كام ورد آنفًا.
كون ّ
السؤال بحيث تضع يد املتعلّم املمتحن
يل وانكامش البعد التّوليفي ّ /
التكيبي نتيجة تجزئة ّ
•غياب البعد التّحلي ّ
تحليل
املؤشات الالزمة وتطلب إليه عىل األثر ربطها لغرض تس ّميه له .فتح ّول ما كان يفرتض أن يكون ً
عىل ّ
6

السلّم اآليت :نسب ال ّنجاح أعىل من  % 80يعادل أداء عالٍ.
نعتمد ّ
نسب ال ّنجاح أدىن من  % 40يعادل أداء متد ّن جدًّا.
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وتركي ًبا إىل استخراج وإعادة صياغة أو استخراج واستخالص ناجم مبارشة من وضع ما ت ّم استخراجه جن ًبا إىل
جنب.
الصياغة :ومر ّد هذا إىل سببني محتملني :إ ّما أ ّن املتعلّمني ال
•تر ّدي ال ّنسب يف األسئلة الّتي يطلب فيها إعادة ّ
“يحبون” هذا ال ّنوع من املهام فيمتنع عدد منهم عن اإلجابة (وهذا ما ال تظهره أرقام هذه ال ّدورة  ،إذ أعىل
نسبة للممتنعني عن هذه األسئلة هي  )% 7,8وإ ّما أنّهم يجدون فيها صعوبة ،وهذا له داللته ،ألن الفهم الفعيل
ملقولة ما ،يتب ّدى يف إعادة صياغتها بنجاح.
التاكم ّية اآلتية:
ويف رأينا ،يبدو أ ّن تفسري هذه ال ّنتائج مر ّده إىل العوامل ّ

•إ ّن مقاربة ال ّن ّصوص مبوجب املنهج الصادر باملرسوم  10227جاءت كبرية التّأث ّر بت ّيار البنيويّة structuralisme
مبؤشاتها الشّ كلية  aspects formelsواعتبار املعنى وليد العالمات اللّسان ّية les
إىل درجة حرص دراسة ال ّن ّصوص ّ
بالسياقات
 signes linguistiquesوعالقاتها بعضها ببعض ،حرصيًّا ،مبعزل عن ظروف إنتاج ال ّن ّصوص وتأث ّرها ّ
والسياسيّة واالجتامعيّة والشّ خصيّة لكتّابها ،ومبعزل كذلك عن نشاط القارئ وتأث ّر تلقّيه مبوسوعته
التّاريخيّة ّ
والسياس ّية والتّاريخ ّية.
الشّ خص ّية واالجتامع ّية ّ
•إ ّن تقييم البكالوريا التّجريبيّة يف  2001أ ّدى إىل اعتامد تجزئة األسئلة إىل جزئ ّيات متهيديّة لتتامىش مع القدرات
اللّغويّة للمتعلّمني أو لتمكينهم من تحصيل عالمات أعىل فت ّمت التّضحية مبستويات التّحليل والتّوليف والتّقييم
الّتي كانت من سامت األسئلة املركّبة بني  1997و.2001
•منذ ذلك الحني انتهجت مسابقة اللّغة الفرنسيّة نه ًجا من ّمطًا متك ّر ًرا أقرب ما يكون إىل تجربة بافلوف .اعتاد
الصفوف املعنية يف
سمي يرسم خيارات التّعليم والتعلّم ،يف ّ
املعلّمون عىل هذه املقاربةّ ،
بخاصة أ ّن االمتحان ال ّر ّ
األقل .هذه املقاربة تتيح للمتعلّمني أن يجيبوا عىل جزء ال يستهان به من األسئلة من دون فهم لل ّن ّص ،عىل
ّ
ال ّرغم من توافق الجميع عىل األهداف العا ّمة لتعلّم اللّغة.
•استحوذت اللّغة الواصفة (قواعد اللّغة وفئات الكالم أو  )métalangageعىل الح ّيز األكرب من وقت التّدريس
علم أ ّن األهداف العا ّمة للام ّدة أوصت بالقواعد الوظيف ّية يف خدمة الفهم وال ّتعبري،
والتّقييم والجهد املبذولً ،
فبتنا نرى أسئلة يف القواعد وفئات الكالم وأمناط ال ّن ّصوص ال انعكاس إلجابتها عىل بناء املعنى .وقد شكّلت تجربة
درسا يفرتض
اختبار كفايات التّواصل لدى املتعلّمني الّذين انهوا بنجاح الشّ هادة
املتوسطة (ً )Test DNE, 2015
ّ
أن يعت َّد به ،فقد أظهر هذا االختبار هزالة التّعلّامت يف قواعد اللّغة والقدرة عىل توظيفها ،عىل ال ّرغم من التهامها
املخصص لتعلّم اللّغة.
مهم من الوقت
ّ
ح ّي ًزا ًّ

دراسة ال ّنتائج يف كفاية أسئلة ال ّتعبري الكتا ّيب:

إن كون العالمة توضع بشكل إجام ّيل عىل كامل ال ّن ّص امل ُنتَج ،من دون إظهار توزّعها بحسب املعايري يف الـ ،bordereau
الصعوبة لدى املتعلّمني املمتحنني .لذا ،فإ ّن ما ميكننا تظهريه
خالفًا للّغات األخرى ،ال يتيح لنا دراسة جوانب اليرس أو ّ
ينحرص يف اآليت:
الصفّر –  % 31,5دون املع ّدل –  % 43,1بني  4و 5من مث ّانية  % 21,7 -بني  5,25و 6من مث ّانية 3,6 -
 % 2نالوا عالمة ّ
أكرث من  6,25من مث ّانية .أي أ ّن نسبة ال ّنجاح يف كفاية التّعبري الكتا ّيب بلغت  ،% 68,4وهذا يشكّل نتيجة ال بأس بها نظريًّا.
ّإل أنّه يلزمنا رضورة ،أن نشري إىل جانب يستدعي التّوقّف عنده :إ ّن سؤال التّعبري الكتا ّيب – املوضوع األ ّول الّذي كان
فالسؤال املشار إليه هو عبارة
إلزام ًّيا حتّى عش ّية التّوصيف األخري – ال ينطوي عىل عملية تقييم موثوق بها ّإل يف الظّاهرّ .
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نص حجاجي حول موضوع ت َّم تناوله يف أحد محاور املنهج .وتقيض التّعليمة
عن تعليمة تتطلّب من املمت َحنني صياغة ّ
نص حجاجي مد ّعم باألمثلة»ّ .إل أ ّن غالبية املعلّمني ،ويف محاولة منهم لجعل املتعلّمني
املعتمدة بـِ «إبداء رأيك يف ّ
حق من حيث املبدأ ،يعتمدون مامرسات ص ّف ّية تجعلهم يحرصون عىل تطبيق بنية جامدة يف فقرات هذا
ينجحون وهذا ّ
النمط structure canonique des séquences argumentatives 7ويوجهون املتعلّمني إىل أن يحفظوا غي ًبا عد ًدا من
كل واحد من املحاور (وعددها محدود ج ًّدا :أربعة للفرع املعني) .ومن شأن هذا أن يحيل التّقييم
الحجج واألمثلة يف ّ
املفرتض إىل تطبيق.
خالصة القول :يف كفاية التّعبري الكتا ّيب % 31,5 ،من املمتحنني عالماتهم دون املع ّدل ،عىل ال ّرغم من أ ّن الحيّز املتاح هو
لالستذكار ،وعىل ال ّرغم من أ ّن  0,5من مث ّانية هو لحسن التّقديم .وأسباب ذلك تكمن ،يف تص ّورنا ،يف أ ّن نسبة كبرية من
معلّمي املا ّدة ال يعتمدون إسرتاتيج ّية منهج ّية وتدريج ّية لتعليم اإلنتاج الكتا ّيب ،وكثريون منهم ينظرون إليه عىل أنّه أقرب
ويخصصون الح ّيز األغلب من وقتهم لدراسة ال ّن ّصوص .هذا ،إضافة إىل الضّ عف
إىل املوهبة ،لذا يكتفون غال ًبا بتقوميه؛
ّ
املزمن يف اللّغة والّذي تعود جذوره إىل املرحلة االبتدائ ّية ،عىل اعتبار ضعف إعداد املعلّمني ،أو ضعف إتقان املا ّدة  /اللّغة
أو ضعف الطّرائق واملامرسة املهنيّة عندهم.

ملمح املتخ ّرج اللّبنا ّين الحايل نسبة إىل امللمح املرتجى والّذي رسمته كفايات القرن الحادي والعرشين
ومهاراته:

ما زال التقويم يف ما ّدة اللّغة الفرنس ّية وآدابها يطال املجال املعريف واملهارات الفكرية الدنيا ضم ًنا ومل يتجاوزها إىل
وحل املشكالت واإلبداع،
السؤال اآليت :كيف ميكن لنا أن نطمح إىل الفكر ال ّناقد ّ
املهارات الفكرية العليا .ولذلك نطرح ّ
وإىل تصنيف مصادر املعلومات وتقييمها ،وإىل االستقالل ّية واملبادرة والتّواصل الفاعل املؤث ّر ،أي ما يشكّل كوكبة كفايات
العرص ،إذا كانت أدوات التّقييم الّتي نستخدمها ال ترقى إىل ما هو أبعد من التّطبيق ،وال تلحظ كفايات حتّى من حباه
الله القدرة عىل تخطّيه؟
نصت عىل وجوب أن
تبي ما يأيت :مل يت ّم تحقيق امللمح املرج ّو من املناهج الحال ّية والّتي ّ
إ ّن قراءة هذه ال ّنتائج تتيح لنا ّ
األقل ،باعتبارها أداة تواصل وتفاعل ثقا ّيف وحضاري» ،وأن يكتسب «طرائق للعمل
«يتقن (املتعلّم) لغة أجنبيّة واحدة يف ّ
قدي.
والتّفكري» تشمل مهارات التّحليل والتّوليف والفكر ال ّن ّ

 7وهو إجراء تعليمي مطلوب ألنّه يريس منهج ّية يف الكتابة لهذا ال ّنمط من ال ّن ّصوص .ولكن الكتابة املتم ّيزة باإلبداع ال تلتزمه دو ًما .هي تتعلّمه لتصبح قادرة
عىل تخطّيه مثال عىل ذلك كل نصوص الكتّاب الحقيقيني الّذين نقرأ لهم .والواقع أ ّن املتعلّمني يُلزمون بات ّباعه يف خالل التّقويم تحت طائلة خسارة العالمات
املخصصة.
ّ
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خاتمة

بوي يف اللّجان الّتي تصادق عىل املسابقات املودعة يف بنك األسئلة ،أل ّن ح ّيز التّغيري – عش ّية
ــمتثيل املركز ّ
الت ّ
األخص؛ باعتبار أ ّن األسئلة
االمتحان  -يف املسابقة املع ّدة واملودعة بنك األسئلة محدود ج ًّدا ،ويف اللّغات يف
ّ
مرتابطة بعضها ببعض .وما يزيد املوضوع إرباكًا أنّه يت ّم استيالد مسابقات متشابهة من قبل أساتذة تقاسموا
التّجربة والثّقافة وطرائق العمل عينها.
ــإجراء تعديل عىل البوردورو ،بحيث يت ّم تفصيل عالمة املتعلّم وفاقًا للمعايري الثّالثة الّتي تتوزع عليها عالمة
ال ّتعبري الكتا ّيب (زيادة  3خانات) ،وهذا من شأنه إعطاء تغذية راجعة عن أداء املتعلّم يف جوانب هامة من التّعبري
الكتا ّيب.
حرصا عىل تيسري قراءة ال ّنتائج
السؤال أكرث من تعليمة أو فعل إجرا ّيئ ً
ــالتزام لجان االمتحانات عدم تضمني ّ
وتحليلها.
ــتيسري إجراء تعديالت دوريّة عىل توصيفات االمتحانات؛ أل ّن ظاهرة املقاومة ،الطّبيعيّة ،متنع غالبًا اإلتيان
بتعديالت كبرية وإن كانت مرتكزة يف أسس تربويّة متينة .إضافة إىل كون التّعديالت الكبرية قد تربك املعلّمني
واملتعلّمني من حيث فهم مرتكزاتها ومندرجاتها بهدف التّعامل معها بالطّرق املناسبة.
ــتحضري دورات تدريب ّية شاملة وكثيفة وإجراؤها؛ بهدف إعادة ضبط البوصلة يف ما يتعلّق:
بالتكيز يف نشاط القارئ.
ـ ـمبقاربة ال ّن ّصوص ألغراض الفهم وال ّتعبري ّ
ــبجعل مقاربة ال ّن ّصوص تتد ّرج وفا ًقا ملستويات ال ّتفكري.
ــبتنويع ال ّن ّصوص أي اعتامد أنواع وأمناط متنوعة من الخطاب ،أدب ّية وعلم ّية ووظيف ّية...
ــبفتح الحدود بني اللّغات يف إسرتاتيج ّيات الفهم وال ّتعبري.
ــيجعل القواعد اللّغويّة «قواعد وظيف ّية» تخدم بناء املعنى.
ــاإلرساع بتطوير املناهج والتّن ّبه إىل ما من شأنه:
ــأن يعيد للّغات دورها الّذي تتنامى أه ّم ّيته أكرث من أي وقت مىض يف عرص الثّقافة ال ّرقم ّية والتّواصل والعمل
التّشاريكّ .واملقصود هنا اللّغات باملعنى الواسع الّذي يشمل مختلف أشكال ال ّتعبري.
كل من اللّغات والوظائف
ــأن يريس رؤيا إسرتاتيج ّية رصيحة  expliciteمتجانسة وم ّتسقة ملكانة /حيثيّة (ّ )statut
لغوي للمتخ ّرج.
املنوطة بها ومقاربات تعليمها وتقوميها أي ما يسمى سياسة لغويّة تت ّم ترجمتها مبلمح ّ
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ال ّلغة اإلنكليزيّة وآدابها
إعداد:

أ .سامية أبو حمد
د .أنور كوثراني
أ .لبنى نعمة

تمهيد
املتوسطة و نتائج الشهادة الثانوية بكافة فروعها ويحلّلها من خالل
سيق ّدم هذا التّقرير نتائج الشّ هادة
ّ
منوذج امتحان ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة املطروح يف دورة  2017العاديّة .وذلك بال ّرجوع إىل املع ّدل واملنوال
املعياري ومعامل االختالف والوسيط
واالنحراف
ّ
( .)Mean, mode, Standard deviation, coefficient of variation, medianكذلك سيق ّدم بعض
اإلشكاليّات واالقرتاحات لتعليم اللّغة اإلنكليزيّة.

خاص بنموذج واحد لالمتحان ومل تت ّم مقارنته بنتائج امتحانات سنوات سابقة ،فإ ّن له
ومبا أ ّن هذا التّقرير ّ
خصوصا فيام يتعلّق مبلمح املتعلّم ومهارات القرن الحادي والعرشين.
محدوديّة من حيث بعض اإلجابات،
ً

إ ّن استثامر توصيف االمتحانات ال ّرسميّة يحقّق أحد األهداف العامة للام ّدة الواردة يف املرسوم 10227
ملناهج التّعليم يف العام  ،1997وهي تعليم ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة ألهداف أكادمي ّية .كذلك يتناول هذا
التّقرير مدى تحقيق املتعلّمني يف هذه املا ّدة ملستويات مختلفة أدائ ّية منها ما هو وسط وما فوق ومنها ما
دون الوسط ،إضافة إىل املدى الّذي تتقارب فيه العالمات بال ّنسبة إىل املع ّدل أو تتشتّت .كام أنّه يساعد يف
التّمييز بني مستويات األداء املختلفة واملدى الّذي تسهم فيه أسئلة املا ّدة يف تنمية مختلف املهارات الّتي
تنتمي إىل مستويات التّفكري العليا الواردة يف املنهج ،والّتي تعتمد تصنيفات بلوم .وليك نصل إىل ما ت ّم
عرضه سابقًا ،فإ ّن العناوين املطروحة يف التّقرير تطال توصيف املسابقة ،املعالجات اإلحصائ ّية ،اإلشكال ّيات
والتّوصيات املقرتحة.
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ّ
الشهادة المتوسطة

أوال ً  -توصيف المسابقة
 1.1من حيث ّ
الشكل:

نص عليه توصيف املا ّدة يف ما يتعلّق باآليت :تضمنت مسابقة اللّغة
راعت املسابقة من حيث الشّ كل ما ّ
لكل قسم يعكس ما يتضمنه .وقد راعت
اإلنكليزيّة قسمني أساسيني توزّعا عىل صفحتني وقد ت ّم وضع عنوان ّ
الصادر بتاريخ 16
نص عليه التّوصيف بحسب القرار رقم / 142مّ 2017/
املسابقة من حيث الشّ كل ما ّ
شباط  2017فيام يتعلّق بشكل الخط ونوعه وطريقة تفريع األسئلة.
 2.2من حيث المضمون:

نص جاء
نص عليه توصيف املا ّدة فيام يتعلّق بااليت :احتوت عىل قسمني أساسيني .أ ّولهام ّ
راعت املسابقة ما ّ
موضوعه من ضمن املوضوعات الّتي اشتمل عليها املنهج وقد تبع ال ّن ّص  6مجموعات من األسئلة طالت
فهم ال ّن ّص وتنظيمه .أما الثّاين؛ فهو جانب التّعبري الكتا ّيبُ ،خ ّي فيه املتعلّم بني موضوعني مختلفني من حيث
ال ّنمط أو ال ّنوع ،يف ضمن حدود  200-150كلمة .وقد صيغ عىل هيئة وضع ّية تواصل ّية تشكّل إطا ًرا للتّعليمة
وتعطيها معنى ( .)Promptوح ّدد بوضوح للمتعلّمني نوع ال ّن ّص وموضوعه وغرضه .وقد تط ّرقت املسابقة
إىل مهاريت فهم املقروء ( )Reading Comprehensionوالتّعبري الكتا ّيب ( .)Writingتناولت املسابقة
سمي ( )Self-confidenceوموضوع ال ّن ّص
بشقّيها (ال ّن ّص والتّعبري الكتا ّيب) إحدى املحاور الواردة يف املنهج ال ّر ّ
هو.)A Gift from God( :
سمي الوارد أعاله كلّ ًّيا من ناحية أسئلة تطال
أما بالنسبة للتّثقيل التّفصي ّ
يل ،لقد ت ّم االلتزام بالتّوصيف ال ّر ّ
توزيع العالمة ضمن املسابقة عىل الشّ كل اآليت:

12عالمة من  20لتحليل ال ّن ّص أي ( 24عالمة من  )40و 8عالمات من  20للتّعبري الكتا ّيب أي ( 16عالمة من
 )40موزّعة كام يأيت:
(½ 2عالمة من  8للمحتوى والتنظيم) 2½( ،عالمة من  8للّغة واألسلوب)( ،عالمتان من  8لتحويل
توضيحي والعنوان) و(عالمة من  8لتقديم ال ّن ّص ومقروئيّته)
املعلومات إىل رسم بياين
ّ

أي ( 5عالمات من  16للمحتوى والتنظيم) 5( ،عالمات من  16للّغة واألسلوب) 4( ،عالمات من  16لتحويل
توضيحي والعنوان) و(عالمتان من  16لتقديم ال ّن ّص ومقروئ ّيته).
املعلومات إىل رسم بياين
ّ
Domains: Reading and Writing
Competencies:
) Reading: Develop literal and interpretive comprehension of written discourse (12 pts.ــ
) Writing: Produce transactional writing (8 pts.ــ
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 توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات:1 الجدول رقم
: عىل الشّ كل اآليتReading and Writing  لقد راعت املسابقة مجايل:من حيث املجاالت والكفايات
املجال

الكفايات

تثقيل العالمة
العالمة الكلّية
عىل املجال
بحسب هذه
املسابقة

 توزيع األسئلة عىل املجاالت والكفايات:2 الجدول رقم
Part Two: Writing
( 8pts)

F= 2 pts.

II II II II
(i) (ii) (iii) (iv)
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سمي ،أي اعتامد عالمة  3عالمات كح ّد أقىص يف مجال  Readingوتوزيع العالمة
لقد راعت املسابقة التّوصيف ال ّر ّ
كل من املجاالت الّتي تضمنتها هذه
مبي يف الجدول رقم  .2يظهر هذا الجدول أيضً ا الكفايات ضمن ّ
بالتّوازي ،كام هو ّ
املسابقة والتّط ّور يف درجة تركيبها بحسب األسئلة املطروحة ضمن مجال .Reading
يظهر الجدوالن رقم  1و رقم  2أ ّن املسابقة تناولت مستويات متن ّوعة ضمن مجال املعارف فرتاوحت الكفاية بني
مستويات التّفكري ال ّدنيا (التّذكّر والفهم والتّطبيق ) ومستويات التّفكري العليا (التّفسري والتّعليل) وقد توزّعت العالمة
األقل تركي ًبا (استخراج معلومات
الفكري ،فقد تراوحت الكفاية بني ّ
بالتّساوي تقريبا عليهام .أما بال ّنسبة إىل مجال التّم ّرس
ّ
التكيب (التحليل ،املقارنة ،االستدالل انطالقًا من معايري أو دالئل ،الربهان) واألكرث تركيبًا (صياغة
من ال ّن ّص)
ومتوسطة ّ
ّ
لكل منهام).
األقل تركي ًبا واألكرث تركي ًبا (عالمتان ّ
اإلشكال ّيات وتأليف املعلومات) وقد توزّعت العالمة بالتّساوي عىل األسئلة ّ
سمي
بال ّنسبة إىل مجال الكتابة  ،Writingتناول التّعبري الكتا ّيب ( )Writingإحدى املحاور الواردة يف املنهج ال ّر ّ
(.)Self-Confidence
املتوسطة وتضمنت أسئلة تراوحت بني مستويات التّفكري ال ّدنيا والعليا،
وبهذا تكون املسابقة قد راعت توصيف الشّ هادة
ّ
و ُع ّدت قادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات عىل املستويات املختلفة الّتي جاءت
ومعبة.
منطق ّية وعادلة ّ
أ ّما من حيث املعايري األخرى للتّوصيف ،فقد متّت مراعاتها بشكل كامل.
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ثانيًا :عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
املتوسطة ال ّنتائج اآلتية:
أظهر التّحليل اإلحصا ّيئ ملسابقة الشّ هادة
ّ
أ -الجدول رقم  :3النتيجة العامة

ال ّنتائج
Valid
Missing
املع ّدل ()Mean
املع ّدل )Mean( 20/
الوسيط ()Median
الوسيط )Median( 20/
املنوال ()Mode
املعياري ()Standard Deviation
االنحراف
ّ
معامل االختالف ()Coefficient of Variation

املجموع
26228
1358
18.75
9.37
19
9.5
18
8.10
0.43

يظهر الجدول رقم  3أ ّن  26228متعل ًّم قد تق ّدموا لالمتحان يف حني أ ّن  1358متعل ًّم تخلّفوا عن الحضور.
املتوسطة  40/18.75أي ما يعادل .20/9.37
عىل العموم ،بلغ املع ّدل للمتعلّمني يف امتحان اللّغة اإلنكليزيّة لصف الشّ هادة
ّ
أ ّما بال ّنسبة إىل الوسيط  ،فبلغ  40/19.00أي  ،20/9.5يف حني بلغ املنوال .18.00
ّ
املعياري  8.10يف
تدل هذه األرقام عىل أ ّن العالمة أعىل من عالمة ال ّنجاح وهي  .20/9إضافة إىل ذلك ،بلغ االنحراف
ّ
مم يشري إىل وجود اختالف كبري بني مستويات املتعلّمني يف هذه املا ّدة .ورغم نجاح
حني بلغت معامل االختالف ّ 0.43
املتوسط متدين نو ًعا ما بسبب عدم وجود التّعلّم املو ّجه ذات ًّيا ( ،)Self-Directed Learningوالّذي هو من
املتعلّمني ،فإ ّن
ّ
قبل املتعلّمني ويتكون من:
ــالوعي (الذّكاء األكادميي والعاطفي)
ــإسرتاتيجيّات التّعليم (التّفكري األكادميي والناقد)
ــنشاطات التّعلّم (اإلسناد)
ــالتّقييم (التّوجيه الذّا ّيت)
ــاملهارات الذّات ّية  /الشّ خص ّية (مهارات القرن الحادي
والعرشين)

 Awareness (educational and emotionalــ
)intelligence
 Learning Strategies (educational and criticalــ
)thinking
) Learning Activities (scaffoldingــ
) Evaluation (self-directionــ
) Interpersonal skills (21st century skillsــ
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ب -الجدول رقم  :4عرض نتائج املسابقة
ال ّنتائج
األسئلة
نص A1
تحليل ّ
نص A2
تحليل ّ
نص A3
تحليل ّ
نص A4
تحليل ّ
ضامئر B1
ضامئرB2
مرادفات C1
مرادفات C2
مرادفات C3
مرادفات C4
ربط الجملة بالفقرة D1
ربط الجملة بالفقرة D2
املعلوم و املجهول E1
أسلوب الرشط E2
تصحيح األخطاء F1
تصحيح األخطاء F2
تصحيح األخطاء F3
تصحيح األخطاء F4
تعبري كتا ّيب (تصميم) )II (i
تعبري كتا ّيب (مضمون) )II (ii
تعبري كتا ّيب (لغة) )II (iii
تعبري كتا ّيب (ترتيب وخط) )II (iv

العالمة القصوى

املعدّ ل

الوسيط

املنوال

1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
2
2.5
2.5
1

0.46
0.59
0.55
0.37
0.05
0.23
0.35
0.43
0.39
0.41
0.53
0.48
0.53
0.24
0.14
0.17
0.23
0.16
0.98
1.13
1.02
0.53

0.5
0.75
0.5
0.5
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.25
1.0
0.5

0.5
0.75
0.5
0.5
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.5
1.0
0.5

مالحظات

العالمة القصوى
صفر
صفر
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

كل سؤال من األسئلة العائدة إىل تحليل ال ّن ّص (وعددها  )18والّتي ت ّم اعتامدها ،وذلك عن طريق
بداية سيت ّم تبيان نتائج ّ
لكل سؤال.
الجدولني  2و 4اللّذين يظهران كيف توزّعت نسب املتعلّمني بحسب العالمات ،إضافة إىل املع ّدل والوسيط واملنوال ّ
وقد تبني من خالل الوسيط واملنوال بأ ّن املع ّدل كان مقبوالً بال ّنسبة إىل األسئلة  A1, A2, A3الّتي تدور حول فهم ال ّن ّص.
السؤال رقم ( A4وهذا يتطلّب إىل املتعلّمني أن يختاروا العنوان املناسب
كام أ ّن املتعلّمني نالوا العالمة القصوى عىل ّ
لل ّن ّص) وعىل األسئلة ( C1, C2, C3, C4وهذه تطال املفردات العائدة لل ّن ّص) وعىل سؤايل ( D1, D2وهذان يتطلّبان
اللفت
ربط الجملة بالفقرة التابعة لها) وعىل سؤال ( E1وهذا يستوجب تحويل الجملة من املعلوم إىل املجهول) .ومن ّ
أنّهم حازوا عالمة صفر عىل سؤايل  B1, B2اللّذين يطاالن الضّ امئر ( )Pronoun referentsوعىل سؤال  E2الّذي يطال
الشط وأسئلة  F1, F2, F3, F4الّتي تتطلّب إيجاد األخطاء وتصحيحها.
ّ
يبي الجدول رقم  2أ ّن  % 11.1مل يجيبوا عن سؤال  D2عىل ال ّرغم من أ ّن املتعلّمني الّذين أجابوا عنه نالوا إ ّما
كذلكّ ،
عالمة فوق املع ّدل وإ ّما العالمة القصوى ،وهذا ّ
يدل عىل أ ّن املتعلّمني غري الواثقني من إجاباتهم مل يجيبوا عنه.
مم أ ّدى إىل رسوب املتعلّمني يف
وتظهر ال ّنتائج املب ّينة يف الجدولني رقم  2ورقم  4أعاله أ ّن هناك ضعفًا واض ًحا يف اللّغة ّ
أسئلة القواعد باستثناء سؤال املعلوم واملجهول.
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كل سؤال ،فيظهر الجدول رقم  2ال ّنقاط اآلتية من خالل تحليل التّواتر)Frequency( :
أ ّما بال ّنسبة إىل إجابات املتعلّمني عن ّ
السؤال  A1الّذي يتطلّب تحليل وإعطاء برهان.
•أ ّن عالمة  1/1كانت ّ
األقل تكرا ًرا يف ّ
السؤالني  B2و B1املتعلّقني بالضّ امئر.
•أ ّن عالمة صفر كانت األكرث تكرا ًرا يف ّ
مم يستدعي التّساؤل إذ أن املطلوب هو تحديد رقم
•أ ّن عالمة  0.75/0.5كانت ّ
السؤالني  D2وّ D1
األقل تكرا ًرا يف ّ
فقرة مع ّينة .بنا ًء عىل ذلك ،وجب أن تكون اإلجابة إ ّما صحيحة وإ ّما خاطئة.
الشط.
•أ ّن عالمة صفر كانت األكرث تكرا ًرا يف سؤال  E2املتعلّق بأسلوب ّ
•أ ّن عالمة صفر كانت األكرث تكرا ًرا يف أسئلة  F1.F2. F3. F4الّتي تستوجب إيجاد الخطأ وتصحيحه .وتجدر اإلشارة
إىل أ ّن نسبة املتعلّمني الّذين مل يجيبوا عن هذه األجزاء ترتاوح بني  % 6.4و.% 7.1
األقل
•يف التّعبري الكتا ّيب ،كانت العالمة القصوى عىل كل قسم ( 2/2للتصميم 2.5/2.5 ،للمحتوى 2.5/2.5 ،للّغة) هي ّ
تكرا ًرا.
•من الواضح بأ ّن عالمة اللّغة كانت األدىن وما دون املع ّدل ،وهذا يؤكّد الضّ عف اللّغو ّي لدى املتعلّمني.
الخاص بالتّصميم  outlineمع أ ّن نسبة املتعلّمني
• ومن ّ
اللفت أيضً ا يف التّعبري الكتا ّيب ،أ ّن  % 7.4مل يجيبوا عن القسم ّ
الّذين مل يكتبوا املوضوع مل تتخ َّط الـ .% 4.9
تبي ال ّنتائج بحسب تصنيفات بلوم النقاط التالية:
و ّ

إ ّن تصنيف بلوم ملهارات التّفكري وعددها  6هي كاآليت - 1 :املعرفة - 2 ،الفهم - 3 ،التّطبيق - 4 ،التّحليل - 5 ،التّوليف،
املتوسطة العائدة إىل
 - 6التّقويم؛ وهذا من أدناها إىل أعالها .وقد ت ّم تقسيم أسئلة امتحان ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة للشّ هادة ّ
تحليل ال ّن ّص ( ومجموع عالمتها هو  )20/12إىل خمسة مستويات ،وهي كاآليت:
بال ّنسبة إىل أسئلة تحليل ال ّن ّص املطروحة ومجموع عالمتها هو :20/12
1.1أسئلة املعرفة ( )Knowledgeالّتي تعود إىل استذكار معلومة واردة مبارشة يف ال ّن ّص وهي األدىن يف هرم بلوم ،ت ّم
دمجها مع أسئلة الفهم يف هذا االمتحان.
مستقل)
ّ
(مل يتط ّرق إليها أي سؤال
2.2أسئلة الفهم ( )Comprehensionالّتي تعود إىل تقديم معنى للمعلومة
(تتألّف من  6أسئلة ( ،)A2, A3, B1, D1, D2, E2وعالمتها القصوى )5
3.3أسئلة التّطبيق ( )Applicationوالّتي تعود إىل استخدام املعلومة لإلجابة
(تتألّف من  4أسئلة ( ، )A1, B2, C4, F1وعالمتها القصوى )2.5
4.4أسئلة التّحليل ( )Analysisالّتي تعود إىل تجزئة املعلومة إىل ما هو أبسط
(تتألّف من  4أسئلة ( ،)A4, C1, E1, F2وعالمتها القصوى )2.5
5.5أسئلة التّوليف ( )Synthesisالّتي تعود إىل دمج املعلومات الواردة
(تتألّف من سؤالني ( )C2, F3وعالمتهام القصوى )1
6.6أسئلة التّقويم ( )Evaluationالّتي تعود إلعطاء حكم بنا ًء عىل معيار مح ّدد
(تتألّف من سؤالني ( ،)C3, F4وعالمتها القصوى )1
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ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
املتوسطة إىل خمسة محاور وهي كاآليت:
لصف الشّ هادة
بحسب بلوم ،ت ّم تقسيم أسئلة امتحان ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة ّ
ّ
1.1الفهم (يتألّف من ستة أسئلة ،ترتاوح العالمة بني  0و)5
2.2التّطبيق (يتألّف من أربعة أسئلة ،ترتاوح العالمة بني  0و)2.5
3.3التّحليل (يتألّف من أربعة أسئلة ،ترتاوح العالمة بني  0و)2.5
4.4التّوليف (يتألّف من سؤالني ،ترتاوح العالمة بني  0و)1
5.5التّقويم (يتألّف من سؤالني ،ترتاوح العالمة بني  0و)1

الجزء األ ّول من األسئلة

السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :1

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ
السؤال األ ّول يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي من خالل الرسم البياين رقم  ،1أنه بال ّنسبة إىل ّ
ّ
املع ّدل  ،0.46وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 36.28من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 36.13من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 27.59فقد
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل وجود تقارب بني مستويات الطالب .أ ّما ّ
حوايل  % 60.95وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A : 2

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل ،0.59
السؤال الثّاين يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
يُظهر الرسم البياين رقم  2أنه بال ّنسبة إىل ّ
وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 20.31من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 27.68من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 52.00فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
حوايل  % 46.42وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف طفيف بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A : 3

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ
السؤال الثّالث يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي من خالل الرسم البياين رقم ،3أنه بال ّنسبة إىل ّ
ّ
املع ّدل  ،0.55وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 13.47من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 61.87من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 24.66فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 46.57وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف طفيف بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :4

السؤال بني  0و،0.5
السؤال ال ّرابع يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
نستنتج من خالل الرسم البياين رقم  ،4أنه بال ّنسبة إىل ّ
وقد بلغ املع ّدل  ،0.37وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 25.74من
املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.08من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم % 74.18
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .ويشري هذا األمر إىل مستوى أداء مرتفع لدى غالبية الطالب .أ ّما ّ
حوايل  % 58.91وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :5

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ املع ّدل ،0.05
السؤال األ ّول يف  ،Bتراوحت عالمة هذا ّ
يُظهر الرسم البياين رقم  5أنه بال ّنسبة إىل ّ
وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 89.13من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 0.36من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 10.52فقد كانت عالمتهم فوق
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 287.63وهذا
املع ّدل .و يشري هذا األمر إىل مستوى أداء متدين لدى غالبية الطالب .أ ّما ّ
ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :6

السؤال بني  0و ،0.5وقد
السؤال الثّاين يف  ،Bتراوحت عالمة هذا ّ
نستدل من خالل الرسم البياين رقم  ،6أنه بال ّنسبة إىل ّ
بلغ املع ّدل  ،0.23وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 52.64من
املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.16من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم % 47.20
مؤش التّفاوت ،فقد
فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل تقارب بني نسبة النجاح و نسبة الرسوب .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 105.52وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - C : 7

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال األ ّول يف  ،Cتراوحت عالمة هذا ّ
نستنتج من خالل الرسم البياين رقم  ،7أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  ،0.35وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 29.70من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.07من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 70.23فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 65.03وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - C :8

السؤال بني  0و،0.5
السؤال الثّاين يف  ،Cتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي أنه بال ّنسبة إىل ّ
من خالل قراءة الرسم البياين رقم ّ ،1
وقد بلغ املع ّدل  ،0.43وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 13.07من
املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.04من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم % 86.89
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل % 38.80
فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .ويشري هذا األمر إىل مستوى أداء مرتفع .أ ّما ّ
وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقمّ - C :

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ املع ّدل
السؤال الثّالث يف  ،Cتراوحت عالمة هذا ّ
يُظهر الرسم البياين رقم  9أنه بال ّنسبة إىل ّ
 ،0.39وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 21.71من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 0.03من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 78.26فقد كانت عالمتهم فوق
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 52.67وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف
املع ّدل .ويشري هذا األمر إىل مستوى أداء مرتفع .أ ّما ّ
السؤال.
طفيف بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - C :10

السؤال بني 0
السؤال ال ّرابع يف  ،Cتراوحت عالمة هذا ّ
من خالل قراءة الرسم البياين رقم  ،10نستنتج أنه بال ّنسبة إىل ّ
و ،0.5وقد بلغ املع ّدل  ،0.41وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال % 16.55
من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.04من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
 % 83.41فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .ويشري هذا األمر إىل مستوى أداء مرتفع .أ ّما ّ
 % 44.54وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - D : 11

السؤال بني  0و ،0.75وقد
السؤال األ ّول يف  ،Dتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي من خالل الرسم البياين رقم  ،11أنه بال ّنسبة إىل ّ
ّ
بلغ املع ّدل  ،0.53وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.37وقد نال  % 28.32من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.09من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 71.68فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 62.87وهذا ّ
يدل عىل
عالمتهم فوق املع ّدل .و يشري هذا األمر إىل مستوى أداء مرتفع .أ ّما ّ
السؤال.
وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - D :12

السؤال بني  0و ،0.75وقد بلغ املع ّدل ،0.48
السؤال الثّاين يف  .Dفرتاوحت عالمة هذا ّ
يوضح الرسم البياين رقم  12نتيجة ّ
وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.37وقد نال  % 28.32من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 0.09من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 71.59فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 73.33وهذا ّ
يدل عىل وجود
فوق املع ّدل .و يشري هذا األمر إىل مستوى أداء مرتفع .أ ّما ّ
السؤال.
اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :13

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل
السؤال األ ّول يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
يُظهر الرسم البياين رقم  13أنه بال ّنسبة إىل ّ
 ،0.53وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 46.26من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 0.17من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 53.56فقد كانت عالمتهم فوق
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 92.87وهذا
املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل تقارب بني نسبة النجاح و نسبة الرسوب .أ ّما ّ
ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :14

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ
السؤال الثّاين يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
نستنتج من خالل الرسم البياين رقم  ،14أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  ،0.24وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 75.63من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.20من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 24.16فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
 % 176.42وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - F :15

السؤال بني  0و ،0.5وقد
السؤال األ ّول يف  ،Fتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي أنه بال ّنسبة إىل ّ
من خالل قراءة الرسم البياين رقم ّ ،15
بلغ املع ّدل  ،0.14وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 70.42من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.01من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 29.57فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
حوايل  % 154.31وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - F :16

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ املع ّدل ،0.17
السؤال الثّاين يف  .Fفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُظهر الرسم البياين رقم  16نتيجة ّ
وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 64.19من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 0.01من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 35.80فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
حوايل  % 133.89وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - F :17

السؤال بني  0و ،0.5وقد
السؤال الثّالث يف  ،Fتراوحت عالمة هذا ّ
نستنتج من خالل الرسم البياين رقم  ،17أنه بال ّنسبة إىل ّ
بلغ املع ّدل  ،0.23وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 52.64من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.02من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 47.34فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل تقارب بني نسبة النجاح و نسبة الرسوب .أ ّما ّ
 % 105.44وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - F :18

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال ال ّرابع يف  ،Fتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي من خالل الرسم البياين رقم  ،18أنه بال ّنسبة إىل ّ
ّ
املع ّدل  ،0.16وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 67.94من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.03من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 32.03فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 145.60وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ

الجزء الثّاين من األسئلة

ـ ـالرسم البياين رقم  :19القسم األ ّول من التعبري الكتايب (تصميم)

نستدلّ من خالل الرسم البياين رقم  19أنه بال ّنسبة إىل القسم األ ّول من التعبري الكتايب ،تراوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،2وقد
بلغ املع ّدل  ،0.98وهذا عمو ًما ،يدلّ عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،1.00وقد نال  % 37.71من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 21.96من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 40.33فقد كانت عالمتهم فوق
مؤش
املع ّدل .و تشري هذه النسب إىل تقارب بني نسبة النجاح و نسبة الرسوب ،مع اإلشارة إىل أن مستوى األداء كان متدنيًا .أ ّما ّ
التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 45.21وهذا يدلّ عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
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ـ ـالرسم البياين رقم  :20القسم الثّاين من التعبري الكتايب (مضمون)

يُسلّط الرسم البياين رقم  20الضوء عىل نتيجة القسم الثّاين من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،2.50وقد
بلغ املع ّدل  ،1.13وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،1.25وقد نال  % 46.58من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 14.28من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 39.15فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 47.91وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
ـ ـالرسم البياين رقم  :21القسم الثّالث من التعبري الكتايب (لغة)

يُظهر الرسم البياين رقم  21نتيجة القسم الثّالث من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،2.50وقد بلغ
املع ّدل  ،1.02وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،1.25وقد نال  % 56.68من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 13.86من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 29.46فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 51.83وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف طفيف بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
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ـ ـالرسم البياين رقم  :22القسم ال ّرابع من التعبري الكتايب (ترتيب وخط)

السؤال بني
نستخلص من خالل الرسم البياين رقم  ،22أنه بال ّنسبة إىل القسم ال ّرابع من التعبري الكتايب ،تراوحت عالمة هذا ّ
 0و ،1وقد بلغ املع ّدل  ،0.53وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 24.83من
املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 41.70من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم % 33.47
مؤش
فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا .أ ّما ّ
التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 46.54وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
ـ ـالجدول رقم  :5ال ّنتائج بحسب محاور بلوم
محاور بلوم

املع ّدل

العالمة القصوى

الفهم

2.44

5

التّطبيق

1.24

2.5

التّحليل

1.42

2.5

التّوليف أو القدرة عىل دمج األفكار

0.66

1

التّقييم

0.55

1

ّ
يستدل من الجدول رقم  5أعاله أ ّن املتعلّمني كان لديهم مشكلة يف املحور املتعلّق بالفهم ،فقد بلغ املع ّدل  2.44من
أصل  .5كذلك كان لديهم مشكلة يف املحور املتعلّق بالتّطبيق ،فقد بلغ املع ّدل  1.24من أصل .2.5
أ ّما املحاور األخرى؛ فقد كانت نتائج املتعلّمني فيها مقبولة.
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العامة  -فرع االجتماع واالقتصاد
شهادة الثانويّة
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة
 1.1من حيث ّ
الشكل:

نص عليه توصيف املا ّدة فيام يتعلّق باآليت :تضمنت مسابقة اللّغة
راعت املسابقة من حيث الشّ كل ما ّ
لكل قسم يعكس ما يتضمنه .وقد راعت
اإلنكليزيّة قسمني أساسيني توزعا عىل صفحتني وقد ت ّم وضع عنوان ّ
الصادر بتاريخ 16
نص عليه التّوصيف بحسب القرار رقم / 142مّ 2017/
املسابقة من حيث الشّ كل ما ّ
شباط  2017فيام يتعلّق بشكل الخط ونوعه وطريقة تفريع األسئلة.
 2.2من حيث المضمون:

نص
نص عليه توصيف املا ّدة فيام يتعلّق باآليت :احتوت عىل قسمني أساسيني .أ ّولهام ّ
راعت املسابقة ما ّ
جاء موضوعه من ضمن املوضوعات الّتي اشتمل عليها املنهج وقد تبع ال ّن ّص  6مجموعات من األسئلة
طالت فهم ال ّن ّص وتنظيمه .أما الثّاين فهو موضوع تعبري كتا ّيب ُخ ّي املتعلّم فيه بني موضوعني مختلفني من
حيث ال ّنمط أو ال ّنوع يف ضمن حدود  300-250كلمة .كذلك صيغ عىل هيئة وضع ّية تواصل ّية تشكّل إطا ًرا
للتّعليمة وتعطيها معنى ( .)Promptوح ّدد بوضوح للمتعلّمني نوع ال ّن ّص وموضوعه وغرضه .تط ّرقت
املسابقة إىل مهاريت فهم املقروء ( )Reading Comprehensionوالتّعبري الكتا ّيب ( .)Writingتناولت
سمي (Socio-economic
املسابقة بشقيها (ال ّن ّص والتّعبري الكتا ّيب) إحدى املحاور الواردة يف املنهج ال ّر ّ
 )Issuesوموضوع ال ّن ّص هو.)Educating Girls in the Least Educated Country on Earth( :
يل ،فتم توزيع العالمة ضمن املسابقة عىل الشّ كل اآليت:
أما بالنسبة لل ّتثقيل ال ّتفصي ّ

 12عالمة من  20عىل تحليل ال ّن ّص و  8عالمات من  20عىل التّعبري الكتا ّيب موزّعة كام ييل 3½( :عالمات
من  8عىل املحتوى و التنظيم 3½ ،عالمات من  8عىل اللّغة واألسلوب ،وعالمة من  8عىل تقديم ال ّن ّص
ومقروئ ّيته).
Domains: Reading and Writing
Competencies:
) Reading: Develop literal and interpretive comprehension of written discourse (12 pts.ــ
) Writing: Produce transactional writing (8 pts.ــ
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 توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات:1 الجدول رقم
: عىل الشّ كل اآليتReading and Writing  لقد راعت املسابقة مجايل:من حيث املجاالت والكفايات
توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات
Writing B
Produce transactional writing: 8
Content
Language & Tidiness &
Organization:
Style:
Handwriting:
3.5 pts.
3.5 pts.
1 pt.

Reading A
Develop literal and interpretive
comprehension of written discourse: 12
Literal
Interpretive Critical
1 pt.

11 pts.

8 pts.

املجال
الكفايات
تثقيل العالمة

0 pt.

العالمة الكلّية عىل املجال
بحسب هذه املسابقة

12 pts.

 توزيع األسئلة عىل املجاالت والكفايات:2 الجدول رقم

F= 0.5 pt.

Part Two: Writing
(8 pts)

Application

Knowledge

Comprehension

Analysis

vocabulary

vocabulary

vocabulary

pronouns

pronouns

content

language

handwriting

0.5 pt.

0.5 pt.

0.5 pt.

0.25 pt.

0.25 pt.

3.5 pts.

3.5 pts.

1 pt.

0.5

0.5

0.5

0.25

0.25

2

1.5

0.5

0.25

0.25

0.25

0.0

0.0

3.5

3.25

0.0

4.2 %

5.3 %

6.4 %

3.5 %

2.8 %

2.2 %

2.4 %

2.0 %

Analysis

Application
vocabulary
0.5 pt.
0.0
3.9 %

0.25

0.0

graphic organizer

II
(iii)

2 pts.

II II
E 1 E 2 E 3 E 4 F 1 F 2 (i)
(ii)

1.5

D
Application

E= 2 pts.

1.7 %

Application
Application
Application
1.5 pt. introduction + purpose
pattern
1 pt.
irony
1 pt.
0.5
0.75
0.0

0.5 pt.
0.5

C1 C2 C3

3.9 % 1.5 %
6.3 % 0.25 %
17.2 % 0.75 %

Comprehension
0.0

summary

B

10.7 %

missing lowest highest

Score

A1 A2 A3 A4
Knowledge
0.5 pt.
from text
Comprehension
1 pt.
from text
Analysis
1 pt. from text + justification
Analysis
1 pt from text + explanation

Type

Frequency

Sociology and Economics

Bloom’s
Taxonomy

B= 0.5 pt. C= 3.5 pts. D = 2 pts.

0.5
0.25
0.5
0.5

Part

A= 3.5 pts.

0.0
0.0
0.0
1

Total Grades

0.8 %
0.9 %
0.8 %
3.3 %

Grade

Part One: Reading : Develop literal and interpretive comprehension of written discourse
(12 pts.)

 وتوزيع العالمةReading  عالمات كح ّد أقىص عىل مجال3  أي اعتامد عالمة،سمي
ّ لقد راعت املسابقة التّوصيف ال ّر
 يظهر هذا الجدول أيضً ا الكفايات ضمن كل من املجاالت الّتي تضمنتها هذه.2 مبي يف الجدول رقم
ّ  كام هو،بالتّوازي
.Reading املسابقة والتّط ّور يف درجة تركيبها بحسب األسئلة املطروحة ضمن مجال
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يظهر الجدوالن رقم  1ورقم  2أن املسابقة تناولت مستويات متن ّوعة ضمن مجال املعارف ،فقد تراوحت الكفاية بني
مستويات التّفكري ال ّدنيا (التّذكّر والفهم والتّطبيق ) ومستويات التّفكري العليا (التّفسري والتّعليل) وقد توزّعت العالمة
األقل تركي ًبا (استخراج معلومات
الفكري ،فقد تراوحت الكفاية بني ّ
بالتّساوي تقريبا عليهام .أما بال ّنسبة إىل مجال التّم ّرس
ّ
متوسط الرتكيب (التحليل ،واملقارنة واالستدالل انطالقًا من معايري أو دالئل ،الربهان) إىل األكرث تركي ًبا
من ال ّن ّص) إىل ّ
األقل تركيبًا وتلك األكرث تركيبًا (عالمتان
(صياغة اإلشكاليات وتأليف املعلومات) وقد توزّعت العالمة بالتّساوي عىل األسئلة ّ
لكل منهام).
ّ
سمي ويطال أهمية الرتبية يف
بال ّنسبة إىل مجال  Writingتناول التّعبري الكتا ّيب محو ًرا من املحاور الواردة يف املنهج ال ّر ّ
االقتصاد والحياة.
وبهذا تكون مسابقة االجتامع واالقتصاد قد راعت التّوصيف وتضمنت أسئلة تراوحت بني مستويات التّفكري ال ّدنيا والعليا،
قادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات عىل املستويات املختلفة الّتي جاءت منطق ّية
ومعبة.
وعادلة ّ
أ ّما من حيث املعايري األخرى للتّوصيف ،فقد متّت مراعاتها بشكل كامل.

ثانيًا :عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
أظهر التّحليل اإلحصا ّيئ ملسابقة االجتامع واالقتصاد – ال ّنتائج اآلتية:
أ -الجدول رقم  :3النتيجة العامة

ال ّنتائج
Valid
Missing
املع ّدل ()Mean
املع ّدل )Mean( 20/
الوسيط ()Median
الوسيط )Median( 20/
املنوال ()Mode
املعياري ()Standard Deviation
االنحراف
ّ
معامل االختالف ()Coefficient of Variation

املجموع
9853
961
18.92
9.46
19.00
9.5
20.00
6.029
0.32

يظهر الجدول رقم  3أن  9853متعل ًّم قد تق ّدموا لالمتحان يف حني أ ّن  961متعل ًّم تخلّفوا عن الحضور.
عمو ًما ،بلغ املع ّدل للمتعلّمني يف امتحان اللّغة اإلنكليزيّة للشّ هادة الثّانوية العا ّمة – فرع االجتامع واالقتصاد 40/18.92
أي ما يعادل  .20/9.46أما بال ّنسبة إىل الوسيط  ،فبلغ  40/19.00أي  ،20/9.5يف حني بلغ املنوال ّ .20.00
تدل هذه األرقام
املعياري  6.029يف حني بلغت معامل
عىل أ ّن العالمة أعىل من عالمة ال ّنجاح وهي  .20/9إضافة إىل ذلك ،بلغ االنحراف
ّ
املتوسط
االختالف  0.32وهذا يشري إىل وجود اختالف بني مستويات املتعلّمني يف هذه املا ّدة .و رغم نجاح املتعلّمني ،فإ ّن
ّ
متدين نو ًعا ما بسبب عدم وجود التّعلّم املو ّجه ذات ًّيا.
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ب -الجدول رقم  :4عرض نتائج املسابقة
ال ّنتائج
األسئلة
نص A1
تحليل ّ
نص A2
تحليل ّ
نص A3
تحليل ّ
نص A4
تحليل ّ
تلخيص B
نوع املق ّدمة C1
منط C2
سخرية C3
قراءة جدول D
مرادفات E1
مرادفات E2
مرادفات E3
مرادفات E4
ضامئر F1
ضامئر F2
تعبري كتا ّيب (مضمون) )II (i
تعبري كتا ّيب (لغة) )II (ii
تعبري كتا ّيب (ترتيب وخط) )II (iii

العالمة القصوى

املعدّ ل

الوسيط

املنوال

مالحظات

0.5
1
1
1
0.5
1.5
1
1
2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
3.5
3.5
1

0.37
0.48
0.53
0.46
0.12
0.5
0.57
0.31
1.42
0.24
0.38
0.35
0.37
0.14
0.17
1.71
1.48
0.57

0.5
0.5
0.5
0.5
0.0
0.5
0.75
0.25
1.5
0.0
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
1.75
1.5
0.5

0.5
0.25
0.5
0.5
0.0
0.5
0.75
0.0
1.5
0.0
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
2.00
1.5
0.5

العالمة القصوى

صفر
صفر
صفر
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى

كل سؤال من األسئلة العائدة إىل تحليل ال ّن ّص (وعددها  )15الّتي ت ّم اعتامدها ،وذلك عن طريق
بداية سيت ّم تبيان نتائج ّ
لكل سؤال.
الجدولني  2و 4اللّذين يظهران كيف توزّعت نسب املتعلّمني بحسب العالمات ،إضافة إىل املع ّدل والوسيط واملنوال ّ
تبي أ ّن املع ّدل كان مقبوالً بال ّنسبة إىل األسئلة  A2, A3, A4الّتي تدور حول فهم ال ّن ّص .كام أ ّن املتعلّمني نالوا العالمة
وقد ّ
السؤال رقم ( A1وهو يعترب سؤاال مبارشا) وعىل األسئلة ( E2, E3, E4وهذه تطال املفردات العائدة لل ّن ّص) وعىل
القصوى عىل ّ
سؤايل ( F1, F2وهذان يحاكيان الضامئر).
اللفت أنّهم حازوا عالمة صفر عىل سؤال ( Bوهذا يتطلّب كتابة تلخيص جيد لفقرة معينة) وعالمة صفر
من ناحية أخرى ،من ّ
السخرية) وسؤال ( E1وهذا يتطلّب استبدال إحدى الكلامت مبرادف لها).
عىل سؤال ( C3وهذا يتطلّب تحديد نوع ّ
يبي الجدول رقم  2ان  % 10.7من املتعلّمني مل يجيبوا عن سؤال  Bو % 17.2مل يجيبوا عن سؤال . C3
كذلك ّ
وتظهر ال ّنتائج املب ّينة يف الجدولني رقم  2ورقم  4أعاله أ ّن هناك ضعفًا واض ًحا يف األسئلة الّتي تطال مهارة الفهم ،وهذا أ ّدى
إىل رسوب املتعلّمني فيها .ويتبني أيضً ا ضعف يف التّعبري الكتا ّيب ،فمعظم املتعلّمني حازوا عالمة متدنّية ج ًّدا عىل هذا القسم.

كل سؤال ،فيظهر الجدول رقم  2النقاط اآلتية من خالل تحليل التّواتر (.)Frequency
أ ّما بال ّنسبة إىل إجابات املتعلّمني عن ّ
السؤال  A1الّذي يعترب سؤاال مبارشا ال يتطلّب مهارات تفكري عليا.
•إن عالمة  0.5كانت األكرث تكرا ًرا يف ّ
•إن عالمة صفر كانت األكرث تكرا ًرا يف سؤال  Bاملتعلّق بكتابة تلخيص .ويشري هذا األمر إىل أ ّن املتعلّمني يواجهون
صعوبة يف تركيب املحتوى بلغتهم الخاصة.
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السؤال  C1املتعلّق بتحديد نوع املق ّدمة و هدفها .و بذلك نستنتج أ ّن
•إ ّن عالمة  1.5 /0.5كانت ّ
األقل تكرا ًرا يف ّ
السؤال.
أغلب املتعلّمني مل يتمكّنوا من تحليل ال ّن ّص بالطريقة الّتي متكّنهم من اإلجابة عن هذا ّ
•إ ّن عالمة  1/0.75كانت األكرث تكرا ًرا يف سؤال  C2الّذي يستوجب تحديد منط إحدى الفقرات .ويشري هذا األمر
إىل أ ّن معظم املتعلّمني متكّنوا من تطبيق ما تعلّموه عن هذا املوضوع.
السخرية .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن
•إ ّن عالمة صفر كانت األكرث تكرا ًرا يف سؤال  C3الّذي يستوجب تحديد نوع ّ
السؤال.
 % 17.2من املتعلّمني مل يجيبوا عن هذا ّ
•إ ّن عالمة  2/1.5كانت األكرث تكرا ًرا يف سؤال  Dالّذي يستوجب ملء جدول .ويشري هذا األمر إىل أ ّن معظم
املتعلّمني متكّنوا من استخالص املعلومات من ال ّن ّص.
•إ ّن عالمة  0.5/0.5كانت األكرث تكرا ًرا يف أسئلة املرادفات  E2, E3, E4باستثناء الكلمة األوىل إذ أ ّن املصطلح
املطلوب إيجاده من ال ّن ّص مل يكن مألوفًا.
•إ ّن عالمة  0.25/0.25كانت األكرث تكرا ًرا يف سؤايل الضّ امئر  F1, F2اللّذين يعتربان سؤالني سهلني مبدئ ًّيا.
تبي ال ّنتائج بحسب تصنيفات بلوم النقاط التالية:
و ّ

إ ّن تصنيف بلوم ملهارات التّفكري وعددها  6هي كاآليت - 1 :املعرفة - 2 ،الفهم - 3 ،التّطبيق - 4 ،التّحليل - 5 ،التّوليف
 - 6التّقويم؛ وهذا من أدناها إىل أعالها .وقد ت ّم تقسيم أسئلة امتحان ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة لشهادة االجتامع واالقتصاد
العائدة إىل تحليل ال ّن ّص (ومجموع عالمتها هو  )20/12إىل أربعة مستويات ،وهي كاآليت:
1.1أسئلة املعرفة ( )Knowledgeوالّتي تعود إىل استذكار معلومة واردة مبارشة يف ال ّن ّص وهي األدىن يف هرم بلوم
(تتألّف من سؤالني ( ،)A1, E3وعالمتهام القصوى )1
2.2أسئلة الفهم ( )Comprehensionوالّتي تعود إىل تقديم معنى للمعلومة
(تتألّف من  3أسئلة ( ،)A2, B, E4وعالمتها القصوى )2
3.3أسئلة التّطبيق ( )Applicationوالّتي تعود إىل استخدام املعلومة لإلجابة
(تتألّف من  6أسئلة ( ،)C1, C2, C3, D, E1, E2وعالمتها القصوى)6.5
4.4أسئلة التّحليل ( )Analysisوالّتي تعود إىل تجزئة املعلومة إىل ما هو أبسط
(تتألّف من  4أسئلة ( ،)A3, A4, F1, F2وعالمتها القصوى )2.5
5.5أسئلة التّوليف ( )Synthesisوالّتي تعود إىل دمج املعلومات الواردة
(مل يتط ّرق إليها أي سؤال)
6.6أسئلة التّقويم ( )Evaluationوالّتي تعود إىل إعطاء حكم بنا ًء عىل معيار مح ّدد
(مل يتط ّرق إليها أي سؤال)

164

شهادة الثانويّة العا ّمة  -فرع االجتامع واالقتصاد

ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
لصف االجتامع واالقتصاد إىل أربعة محاور وهي كاآليت:
بحسب بلوم ،ت ّم تقسيم أسئلة امتحان ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة ّ
1.1املعرفة (تتألّف من سؤالني ،ترتاوح العالمة بني  0و)1
2.2الفهم (يتألّف من ثالثة أسئلة ،ترتاوح العالمة بني  0و)2
3.3التّطبيق (يتألّف من ستة أسئلة ،ترتاوح العالمة بني 0و)6.5
4.4التّحليل (يتألّف من أربعة أسئلة ،ترتاوح العالمة بني  0و)2.5

الجزء األ ّول من األسئلة

السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A : 1

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ املع ّدل
السؤال األ ّول يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
يُظهر الرسم البياين رقم 1أنه بال ّنسبة إىل ّ
 ،0.37وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 2.26من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 45.16من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 52.58فقد كانت
مؤش التّفاوت،
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
فقد بلغ حوايل  % 36.15وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :2

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل  ،0.48وهذا
السؤال الثّاين يف  .Aفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُ ّبي الرسم البياين رقم  2نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 38.19من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل،
وحاز  % 35.03من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 26.78فقد كانت عالمتهم فوق
املع ّدل .و تشري هذه النسب إىل تقارب بني مستويات الطالب مع اإلشارة إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 51.25وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني
كان متدنيًا .أ ّما ّ
السؤال.
فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :3

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ
السؤال الثّالث يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي من خالل الرسم البياين رقم  ،3أنه بال ّنسبة إىل ّ
ّ
املع ّدل  ،0.53وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 21.27من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 51.69من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 27.04فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 41.86وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :4

السؤال بني
السؤال ال ّرابع يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
من خالل قراءة الرسم البياين رقم  ،4نستخلص أنه بال ّنسبة إىل ّ
 0و ،1وقد بلغ املع ّدل  ،0.46وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال % 36.47
من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 38.89من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم
 % 24.64فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل تقارب بني مستويات الطالب مع اإلشارة إىل أن مستوى
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 50.96وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف
أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا .أ ّما ّ
السؤال.
نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال املطروح يف B
ـ ـالرسم البياين رقم ّ :5

ّ
السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال املطروح يف  ،Bتراوحت عالمة هذا ّ
نستدل من خالل الرسم البياين رقم ،5أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  ،0.12وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 60.88من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 30.09من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 9.03فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
 % 136.25وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - C :6

السؤال بني  0و،1.5
السؤال األ ّول يف  ،Cتراوحت عالمة هذا ّ
نالحظ من خالل الرسم البياين رقم  ،6أنه بال ّنسبة إىل ّ
وقد بلغ املع ّدل  ،0.5وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.75وقد نال  % 77.84من
املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 7.67من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم % 14.49
مؤش
فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .و تشري هذه النسب إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدنيًا .أ ّما ّ
التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 33.70وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - C :7

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل  ،0.57وهذا عمو ًما،
السؤال الثّاين يف  .Cفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُربز الرسم البياين رقم  7نتيجة ّ
ّ
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 21.69من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز % 26.69
من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 51.62فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 57.43وهذا ّ
يدل عىل
النسب إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - C :8

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل
السؤال الثّالث يف  ،Cتراوحت عالمة هذا ّ
يوضح الرسم البياين رقم  8أنه بال ّنسبة إىل ّ
 ،0.31وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 54.85من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 28.66من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 16.49فقد كانت
مؤش التّفاوت،
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
فقد بلغ حوايل  % 93.51وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال املطروح يف D
ـ ـالرسم البياين رقم ّ :9

السؤال بني  0و ،2وقد بلغ
السؤال املطروح يف  ،Dتراوحت عالمة هذا ّ
نستنتج من خالل الرسم البياين رقم  ،9أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  ،1.42وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،1.0وقد نال  % 11.27من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 14.60من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 74.13فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 31.65وهذا ّ
يدل عىل وجود
فوق املع ّدل .ويشري هذا األمر إىل مستوى أداء مرتفع .أ ّما ّ
السؤال.
تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :10

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال األ ّول يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي من خالل الرسم البياين رقم  ،10أنه بال ّنسبة إىل ّ
ّ
املع ّدل  ،0.24وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 50.86من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.85من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 48.29فقد
كانت عالمتهم فوق املع ّدل .و يشري هذا األمر إىل مستوى أداء متوسط ال سيام أ ّن األرقام تظهر تقاربا بني نسبة النجاح
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 102.17وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني مستويات
ونسبة الرسوب .أ ّما ّ
السؤال.
املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :11

السؤال بني  0و،0.5
السؤال الثّاين يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
من خالل قراءة الرسم البياين رقم  ،11نستخلص أنه بال ّنسبة إىل ّ
وقد بلغ املع ّدل  ،0.38وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 22.07من
املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.11من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 77.82فقد
مؤش التّفاوت،
كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
فقد بلغ حوايل  % 53.27وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :12

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ املع ّدل
السؤال الثّالث يف  .Eفرتاوحت عالمة هذا ّ
نالحظ من خالل الرسم البياين رقم  12نتيجة ّ
 ،0.35وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 28.40من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 0.09من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 71.52فقد كانت عالمتهم فوق
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
املع ّدل .و تشري هذه النسب إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 63.01وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :13

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال ال ّرابع يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
نستخلص من خالل الرسم البياين رقم  ،13أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  ،0.37وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 24.48من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 1.58من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 73.93فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 57.55وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - F :14

ّ
السؤال بني  0و،0.25
السؤال األ ّول يف  ،Fتراوحت عالمة هذا ّ
نستدل من خالل الرسم البياين رقم  ،14أنه بال ّنسبة إىل ّ
وقد بلغ املع ّدل  ،0.14وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل والّذي يساوي  ،0.12وقد نال  % 40.14من
املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 59.86فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .و تشري
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 81.89وهذا
هذه النسب إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - F :15

السؤال بني  0و ،0.25وقد بلغ املع ّدل  ،0.17وهذا
السؤال الثّاين يف  .Fفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُظهر الرسم البياين رقم  15نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل والّذي يساوي  ،0.12وقد نال  % 28.65من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل.
أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 71.35فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .و تشري هذه النسب إىل أن مستوى أداء
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 63.37وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني
النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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الجزء الثّاين من األسئلة

ـ ـالرسم البياين رقم  :16القسم األ ّول من التعبري الكتايب (املضمون)

يُسلّط الرسم البياين رقم  16الضوء عىل نتيجة القسم األ ّول من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،3.5وقد
بلغ املع ّدل  ،1.71وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،1.75وقد نال  % 43.62من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 13.35من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 56.38فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 40.26وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
ـ ـالرسم البياين رقم  :17القسم الثّاين من التعبري الكتايب (اللغة)

يُ ّبي الرسم البياين رقم  17نتيجة القسم الثّاين من التعبري الكتايب حيث تراوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،3.5وقد بلغ املع ّدل
 ،1.48وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،1.75وقد نال  % 58.98من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 14.93من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 26.08فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .و تشري هذه النسب إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
 % 41.97وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
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ـ ـالرسم البياين رقم  :18القسم الثّالث من التعبري الكتايب (ترتيب وخط)

يُظهر الرسم البياين رقم  18نتيجة القسم الثّالث من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل
 ،0.57وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.50وقد نال  % 13.11من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 50.88من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 34.45فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
فوق املع ّدل .و تشري هذه النسب إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا .أ ّما ّ
حوايل  % 34.45وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
ـ ـالجدول رقم  :5ال ّنتائج بحسب محاور بلوم
محاور بلوم

املع ّدل

العالمة القصوى

املعرفة

0.72

1

الفهم

0.97

2

التّطبيق

3.42

6.5

التّحليل

1.3

2.5

يُ ّ
ستدل من الجدول رقم  5أعاله أ ّن املتعلّمني كان لديهم مشكلة يف محور الفهم إذ بلغ املع ّدل  0.97من أصل  .2أ ّما املحاور
األخرى فقد كانت نتائج املتعلّمني فيها مقبولة.
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العامة  -فرع اآلداب واإلنسان ّيات
شهادة الثانويّة
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة
 1.1من حيث ّ
الشكل:

نص عليه توصيف املا ّدة فيام يتعلّق باآليت :تضمنت مسابقة اللّغة
راعت املسابقة من حيث الشّ كل ما ّ
لكل قسم يعكس ما يتضمنه .وقد راعت
اإلنكليزيّة قسمني أساسيني توزعا عىل صفحتني وقد ت ّم وضع عنوان ّ
الصادر بتاريخ 16
نص عليه التّوصيف بحسب القرار رقم / 142مّ 2017/
املسابقة من حيث الشّ كل ما ّ
شباط  2017فيام يتعلّق بشكل الخط ونوعه وطريقة تفريع األسئلة.
 2.2من حيث المضمون:

نص جاء
نص عليه توصيف املا ّدة فيام يتعلّق باآليت :احتوت عىل قسمني أساسيني .أ ّولهام ّ
راعت املسابقة ما ّ
موضوعه من ضمن املوضوعات الّتي اشتمل عليها املنهج وقد تبع ال ّن ّص  6مجموعات من األسئلة طالت
فهم ال ّن ّص وتنظيمه .أما الثّاين؛ فهو جانب التعبري كتا ّيبُ ،خ ّي فيه املتعلّم بني موضوعني مختلفني من حيث
ال ّنمط أو ال ّنوع ،يف ضمن حدود  500-400كلمة .وقد صيغ عىل هيئة وضع ّية تواصل ّية تشكّل إطا ًرا للتّعليمة
وتعطيها معنى ( .)Promptوح ّدد بوضوح للمتعلّمني نوع ال ّن ّص وموضوعه وغرضه .وقد تط ّرقت املسابقة
إىل مهاريت فهم املقروء ( )Reading Comprehensionوالتّعبري الكتا ّيب ( .)Writingتناولت املسابقة
سمي ( )The Supernaturalوموضوع
بشقيها (ال ّن ّص والتّعبري الكتا ّيب) إحدى املحاور الواردة يف املنهج ال ّر ّ
ال ّن ّص هو.)It’s a Fad( :
يل ،فت ّم توزيع العالمة ضمن املسابقة كام ييل:
أما بالنسبة للتّثقيل التّفصي ّ

 12عالمة من عرشين عىل تحليل ال ّن ّص  8عالمات من عرشين عىل التّعبري الكتا ّيب موزّعة كام يأيت:
(½ 3عالمات من  8عىل املحتوى والتنظيم 3½ ،عالمات من  8عىل اللّغة واألسلوب ،وعالمة واحدة من 8
عىل تقديم ال ّن ّص ومقروئ ّيته).
سمي.
بناء عىل ما سبق ،ت ّم التزام مسابقة اللّغة اإلنكليزيّة يف فرع اآلداب واإلنسان ّيات بالتّوصيف ال ّر ّ
Domains: Reading and Writing
Competencies:
) Reading: Develop literal and interpretive comprehension of written discourse (12 ptsــ
) Writing: Produce transactional writing (8 ptsــ
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 توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات:1 الجدول رقم
: عىل الشّ كل اآليتReading and Writing  لقد راعت املسابقة مجايل:من حيث املجاالت والكفايات
توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات
Writing B
Produce transactional writing
Content
Language & Tidiness &
Organization:
Style:
Handwriting:
3.5 pts.
3.5 pts.
1 pt.

Reading A
Develop literal and interpretive
comprehension of written discourse
Literal
Interpretive Critical
1 pt.

8 pts.

11 pts.

املجال
الكفايات
تثقيل العالمة

0 pt.

العالمة الكلّية عىل املجال
بحسب هذه املسابقة

12 pts.

 توزيع األسئلة عىل املجاالت والكفايات:2 الجدول رقم

E= 2 pts.

F= 0.5 pt.

handwriting
0.5
1
1.7 %

1 pt.

language
3.5 pts.
1.5
3.0
2.6 %

1.5
0.0
2.6 %

3.5 pts.

content

Comprehension
referents
0.25 pt.
0.0
3.2 %

0.25

Comprehension
referents
0.0
3.4 %

0.25 pt.

0.25
0.25
0.25
0.25
5.4 %
7.6 %
7.1 %
8.4 %

0.25

vocabulary
vocabulary

0.0
5.0 %

0. 5
0.0
0.0
0.5

0.5

0.5 pt.
0.5 pt.
0.5 pt.
0.5 pt.

vocabulary

Analysis
Analysis
Comprehension
Comprehension

II II II
E 1 E 2 E 3 E 4 F 1 F 2 (i)
(ii) (iii)

0.0

0.5 pt.

vocabulary

Analysis

D

0.25

table

Application

C

1 pt.

Comprehension
Comprehension
Comprehension
Comprehension
Analysis
Comprehension
Comprehension
Comprehension
Comprehension

C= 1 pt. D= 0.5 pt.

4.5 %

missing lowest highest

Score

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4

from text
from text + justification
from text + justification
from text + explanation
from text + explanation
IBC order
figure of speech
mood
audience

Type

Frequency

Sociology and Economics

Bloom’s
Taxonomy

B= 3.5 pts.

0.5 pt.
1 pt.
1 pt.
1 pt
1 pt
1 pt
0.75 pt.
0.75 pt.
1 pt

Part

A= 4.5 pts.

0.25
0.25
0.5
0.5
0.25
0.0
0.0
0.5
0.5

Total Grades

Part Two:
Writing ( 8pts)

0.1 %
0.0
0.7 %
1
4.6 %
1
5.0 %
1
7.3 % 0.0 and1
6.2 %
1
8.5 % 0.75
6.5 %
0.0
8.4 %
1

Grade

Part One: Reading : Develop literal and interpretive comprehension of written discourse
(12 pts.)

 وتوزيع العالمةReading  عالمات كح ّد أقىص عىل مجال3  أي اعتامد عالمة.سمي
ّ لقد راعت املسابقة التّوصيف ال ّر
.2 مبي يف الجدول رقم
ّ  كام هو،بالتّوازي
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يظهر هذا الجدول أيضً ا الكفايات ضمن كل من املجاالت الّتي تضمنتها هذه املسابقة والتّط ّور يف درجة تركيبها بحسب
األسئلة املطروحة ضمن مجال .Reading
يظهر الجدوالن رقم 1و رقم  2أن املسابقة تناولت مستويات متن ّوعة ضمن مجال املعارف ،وقد تراوحت الكفاية بني
مستويات التّفكري ال ّدنيا (التّذكّر والفهم والتّطبيق ) ومستويات التّفكري العليا (التفسري والتربير) ،وتوزّعت العالمة
األقل تركي ًبا (استخراج معلومات
الفكري ،فقد تراوحت الكفاية بني ّ
بالتّساوي تقريبا عليهام .أما بال ّنسبة إىل مجال التّم ّرس
ّ
متوسط الرتكيب (التحليل واملقارنة واالستدالل انطالقًا من معايري أو دالئل ،الربهان) إىل األكرث تركي ًبا
من ال ّن ّص) إىل ّ
األقل تركيبًا وتلك األكرث تركيبًا (عالمتان
(صياغة اإلشكاليّات وتأليف املعلومات) وقد توزّعت العالمة بالتّساوي عىل األسئلة ّ
لكل منهام).
ّ
سمي وهو حول اإلنجازات وأثرها.
بال ّنسبة إىل مجال  Writingتناول التّعبري الكتا ّيب محو ًرا من املحاور الواردة يف املنهج ال ّر ّ

وبهذا تكون مسابقة اآلداب واإلنسانيات قد راعت التّوصيف وتضمنت أسئلة تراوحت بني مستويات التّفكري ال ّدنيا
والعليا ،و ُع ّدت قادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات عىل املستويات املختلفة الّتي
ومعبة.
جاءت منطق ّية وعادلة ّ
أ ّما من حيث املعايري األخرى للتّوصيف ،فقد متّت مراعاتها بشكل كامل.

ثانيًا :عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
أظهر التّحليل اإلحصا ّيئ ملسابقة اآلداب واإلنسانيات – ال ّنتائج اآلتية:
أ -الجدول رقم  :3النتيجة العامة

ال ّنتائج
Valid
Missing
املع ّدل ()Mean
املع ّدل )Mean( 20/
الوسيط ()Median
الوسيط )Median( 20/
املنوال ()Mode
املعياري ()Standard Deviation
االنحراف
ّ
معامل االختالف ()Coefficient of Variation

املجموع
819
174
28.24
8.06
29.00
8.28
35.00
10.29
0.36

يظهر الجدول رقم  3أن  819متعل ًّم قد تق ّدموا لالمتحان يف حني أ ّن  174متعل ًّم تخلّفوا عن الحضور.
عمو ًما ،بلغ املع ّدل للتالميذ يف امتحان اللّغة اإلنكليزيّة الشّ هادة الثّانوية العا ّمة – فرع اآلداب واإلنسان ّيات  70/28.24أي
ما يعادل  .20/8.06أما بال ّنسبة إىل الوسيط ،فبلغ  70/29.00أي  ،20/8.28يف حني بلغ املنوال ّ .35.00
تدل هذه األرقام
املعياري  10.29يف حني بلغت معامل
عىل أ ّن العالمة أدىن من عالمة ال ّنجاح وهي  .20/9إضافة إىل ذلك ،بلغ االنحراف
ّ
االختالف  0.36وهذا يشري إىل وجود اختالف كبري بني مستويات املتعلّمني يف هذه املا ّدة .يشري هذا األمر إىل أن املتعلّمني
يحصلوا عالمة النجاح إذ أن املع ّدل والوسيط متدنيان بسبب عدم وجود التّعلّم املو ّجه ذات ًّيا.
مل ّ
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ب -الجدول رقم  :4عرض نتائج املسابقة
ال ّنتائج
األسئلة
نص A1
تحليل ّ
نص A2
تحليل ّ
نص A3
تحليل ّ
نص A4
تحليل ّ
نص A5
تحليل ّ
تنظيم ال ّن ّص B1
الصور البالغ ّية B2
ّ
نوع املزاج B3
الق ّراء املعنيّون B4
قراءة جدول C
ربط الجمل بالفقرات D
مرادفات E1
مرادفات E2
مرادفات E3
مرادفات E4
ضامئر F1
ضامئر F2
تعبري كتا ّيب (مضمون) )II (i
تعبري كتا ّيب (لغة) )II (ii
تعبري كتا ّيب (ترتيب وخط) )II (iii

العالمة القصوى

املعدّ ل

الوسيط

املنوال

0.5
1
1
1
1
1
0.75
0.75
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
3.5
3.5
1

0.27
0.36
0.4
0.39
0.44
0.25
0.21
0.45
0.48
0.63
0.32
0.26
0.20
0.20
0.29
0.18
0.19
1.47
1.3
0.54

0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.5
0.5
0.75
0.25
0.5
0.0
0.0
0.5
0.25
0.25
1.5
1.25
0.5

0.25
0.25
0.5
0.5
0.25
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5
0.25
0.5
0.0
0.0
0.5
0.25
0.25
1.5
1.5
0.5

مالحظات

صفر
صفر

العالمة القصوى
صفر
صفر
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى

كل سؤال من األسئلة العائدة لتحليل ال ّن ّص (وعددها  )17والّتي ت ّم اعتامدها ،وذلك عن طريق الجدولني
بداية سيت ّم تبيان نتائج ّ
تبي
 2و 4اللّذين يظهران كيف توزّعت نسب املتعلّمني بحسب العالمات ،إضافة إىل املع ّدل والوسيط واملنوال ّ
لكل سؤال ،وقد ّ
السؤال رقم A2
أ ّن املع ّدل كان مقبوالً بال ّنسبة إىل األسئلة  A1, A3, A4, A5الّتي تدور حول فهم ال ّن ّص .أما بال ّنسبة إىل ّ
(الّذي يتطلّب تربير اإلجابة) فيظهر املع ّدل أن املتعلّمني وجدوا صعوبة يف اإلجابة عنه.
يتبي من خالل الوسيط واملنوال أن أغلب املتعلّمني حازوا عالمة صفر عىل سؤايل B1, B2
يف املجموعة الثّانية من األسئلةّ ،
الصور البالغ ّية) يف حني جاءت نتائج سؤايل ( B3املتعلق بتحديد نوع مزاج الكاتب)
(املتعلّقني بتنظيم ال ّن ّص واستخراج ّ
و( B4املتعلق بالقراء املعن ّيني بقراءة ال ّن ّص) مرضية.
بال ّنسبة إىل سؤايل  Dو( Cوهام يتطلّبان قراءة جدول وربط الجمل بالفقرات) مل يواجه املتعلّمني صعوبات الفتة ،فال ّنتائج
كانت مرضية.
اللفت فيها أ ّن املتعلّمني حازوا العالمة القصوى
أ ّما األسئلة ( E1, E2, E3, E4وهذه تطال املفردات العائدة لل ّن ّص) ،فمن ّ
عىل الكلمتني األوىل وال ّرابعة يف حني نالوا عالمة صفر عىل الكلمتني الثّانية والثّالثة.
أما بخصوص سؤايل ( F1, F2وهذان يحاكيان الضامئر) فقد حاز املتعلّمون العالمة القصوى.
يبي الجدول رقم  2ان  % 4.6من املتعلّمني مل يجيبوا عن سؤال  % 5 ،A3منهم مل يجيبوا عن سؤال  A4و  % 7.3مل
كذلك ّ
يجيبوا عن سؤال  A5خالفا لسؤايل  A1, A2اللّذين أجاب غالبية املتعلّمني عنهام باعتبار أنّهام ال يتطلّبان مهارات تفكري عليا.
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ومن اللّ فت أن  % 6.2إىل  % 8.5من املتعلّمني مل يجيبوا عن أسئلة املجموعة الثّانية  B1, B2, B3, B4وأن  % 5.4إىل % 8.4
من املتعلّمني مل يجيبوا عن أسئلة املجموعة املتعلّقة باملفردات .E1, E2, E3, E4
والتكيب
وتظهر ال ّنتائج املب ّينة يف الجدولني رقم  2ورقم  4أعاله أ ّن هناك ضعفًا واض ًحا يف األسئلة الّتي تطال مهاريت التّحليل ّ
ويتبي أيضً ا ضعف يف التّعبري الكتا ّيب ،فمعظم املتعلّمني حازوا عالمة متدنّية ج ًّدا عىل
وهذا أدى إىل رسوب املتعلّمني فيهاّ .
كل سؤال ،فيظهر الجدول رقم  2ال ّنقاط اآلتية من خالل تحليل التّواتر
هذا الجزء .أ ّما بال ّنسبة إىل إجابات املتعلّمني عن ّ
(.)Frequency
رشا ال يتطلّب مهارات تفكري عليا يف حني أ ّن
السؤال A1الّذي يعترب ً
•إ ّن عالمة صفر كانت ّ
األقل تكرا ًرا يف ّ
سؤال مبا ً
السؤالني  A2, A5اللّذين يتطلّبان إيجاد أدلة وبراهني.
عالمة  1/ 0.25كانت األكرث تكرا ًرا يف ّ
الصور البالغ ّية .ويشري هذا
•إ ّن عالمة صفر كانت األكرث تكرا ًرا يف سؤايل  B1. B2املتعلّقني بتنظيم ال ّن ّص واستخراج ّ
الصور البالغ ّية املوجودة فيه.
األمر إىل أ ّن املتعلّمني يواجهون صعوبة يف تحليل طريقة تركيب ال ّن ّص ومالحظة ّ
األقل تكرا ًرا يف سؤايل ( C, Dوهذان يتطلّبان قراءة جدول وربط الجمل بالفقرات) وهذا
•إ ّن عالمة صفر كانت ّ
يثبت أ ّن أغلب املتعلّمني متكّنوا من إعطاء إجابات صحيحة من دون مواجهة أية صعوبات.
•إ ّن عالمة  0.5 /0.5كانت األكرث تكرا ًرا بال ّنسبة إىل الكلمتني األوىل وال ّرابعة  E4و E1فيام يتعلّق بسؤال املرادفات،
يف حني كانت عالمة صفر األكرث تكرا ًرا بال ّنسبة إىل الكلمتني الثّانية والثّالثة  E2, E3فاملصطلحان املطلوب
إيجادهام مل يكونا مألوفني.
•إ ّن عالمة  0.25/0.25كانت األكرث تكرا ًرا يف سؤايل الضامئر F1, F2باعتبارهام سؤالني سهلني مبدئ ًّيا.
تبي ال ّنتائج بحسب تصنيفات بلوم النقاط التالية:
و ّ

إ ّن تصنيف بلوم ملهارات التّفكري وعددها  6هي كاآليت - 1 :املعرفة - 2 ،الفهم - 3 ،التّطبيق  - 4 ،التّحليل - 5 ،التّوليف
 - 6التّقويم؛ وهذا من أدناها إىل أعالها .وقد ت ّم تقسيم أسئلة امتحان ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة لشهادة اآلداب واإلنسان ّيات
العائدة إىل تحليل ال ّن ّص ( ومجموع عالمتها هو  )20/12إىل ثالثة مستويات ،وهي كاآليت:
بال ّنسبة إىل أسئلة تحليل ال ّن ّص املطروحة ومجموع عالمتها هو :20/12
1.1أسئلة املعرفة ( )Knowledgeالّتي تعود إىل استذكار معلومة واردة مبارشة يف ال ّن ّص وهي األدىن يف هرم بلوم ،ت ّم
مستقل.
ّ
دمجها مع أسئلة الفهم يف هذا االمتحان ،ولذلك مل يتط ّرق إليها سؤال
2.2أسئلة الفهم ( )Comprehensionوالّتي تعود إىل تقديم معنى للمعلومة
(تتألّف من  12سؤالً ( ،)A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, E3, E4, F1, F2وعالمتها القصوى )8.5
3.3أسئلة التّطبيق ( )Applicationوالّتي تعود إىل استخدام املعلومة لإلجابة
(تتألّف من سؤال واحد ( ،)Cوعالمته القصوى )1
4.4أسئلة التّحليل ( )Analysisوالّتي تعود إىل تجزئة املعلومة إىل ما هو أبسط
(تتألّف من أربعة أسئلة ( ،)A5, D, E1, E2وعالمتها القصوى )2.5
5.5أسئلة التّوليف ( )Synthesisوالّتي تعود إىل دمج املعلومات الواردة
(مل يتط ّرق إليها أي سؤال)
6.6أسئلة التّقويم ( )Evaluationوالّتي تعود إىل إعطاء حكم بنا ًء عىل معيار مح ّدد
(مل يتط ّرق إليها أي سؤال)
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ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
بحسب بلوم ،ت ّم تقسيم أسئلة امتحان ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة لصف اآلداب واإلنسان ّيات إىل ثالثة محاور وهي كاآليت:
1.1الفهم (يتألّف من  12سؤاالً  ،ترتاوح العالمة بني  0و)8.5
2.2التّطبيق (يتألّف من سؤال واحد ،ترتاوح العالمة بني  0و)1
3.3التّحليل (يتألّف من  4أسئلة ،ترتاوح العالمة بني  0و)2.5

الجزء األ ّول من األسئلة

السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :1

ّ
السؤال بني  0و،0.5
السؤال األ ّول يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
نستدل من خالل الرسم البياين رقم  ،1أنه بال ّنسبة إىل ّ
وقد بلغ املع ّدل  ،0.27وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال % 14.02
من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 62.56من املتعلّمني عالمة املع ّدل  .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم
 % 23.41فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا.
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 55.31وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق
أ ّما ّ
السؤال.
بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :2

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ
السؤال الثّاين يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
نستنتج من خالل الرسم البياين رقم  ،2أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .0.36وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 59.26من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 31.04من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 9.69فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 51.20وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :3

السؤال بني  0و ،1وقد
السؤال الثّالث يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
نستخلص من خالل الرسم البياين رقم  ،3أنه بال ّنسبة إىل ّ
بلغ املع ّدل  .0.4وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 47.00من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 34.99من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 18.01فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 63.42وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :4

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ
السؤال ال ّرابع يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي من خالل الرسم البياين رقم  ،4أنه بال ّنسبة إىل ّ
ّ
املع ّدل  .0.39وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 45.38من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 39.10من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 15.51فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 64.77وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الخامس
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :5

السؤال بني  0و ،1وقد
السؤال الخامس يف  ،Aفرتاوحت عالمة هذا ّ
نالحظ من خالل الرسم البياين رقم  ،5أنه بال ّنسبة إىل ّ
بلغ املع ّدل  .0.44وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 44.15من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 33.25من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 22.60فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 57.37وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :6

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل  .0.25وهذا
السؤال األ ّول يف  .Bفرتاوحت عالمة هذا ّ
يٌظهر الرسم البياين رقم  6نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 69.61من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل،
وحاز  % 25.58من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 4.81فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل.
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل % 93.76
وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :7

السؤال بني  0و ،0.75وقد بلغ املع ّدل  .0.21وهذا
السؤال الثّاين يف  .Bفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُربز الرسم البياين رقم  7نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل وهي  ،0.37وقد نال  % 75.37من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل .أ ّما باقي
املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 24.63فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 116.11وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني
األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
السؤال.
مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :8

السؤال بني  0و ،0.75وقد بلغ املع ّدل  .0.45وهذا
السؤال الثّالث يف  .Bفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُ ّبي الرسم البياين رقم  8نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل وهو  ،0.37وقد نال  % 32.94من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،أ ّما باقي
املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 67.06فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 56.96وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني
األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :9

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل  .0.48وهذا
السؤال ال ّرابع يف  .Bفرتاوحت عالمة هذا ّ
يوضح الرسم البياين رقم  9نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 34.57من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل،
وحاز  % 30.45من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 34.97فقد كانت عالمتهم فوق
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 67.21وهذا ّ
يدل عىل
املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل تقارب بني مستويات الطالب .أ ّما ّ
السؤال.
وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال املطروح يف C
ـ ـالرسم البياين رقم ّ :10

السؤال بني  0و،1
السؤال املطروح يف  ،Cتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي أنه بال ّنسبة إىل ّ
من خالل قراءة الرسم البياين رقم ّ ،10
وقد بلغ املع ّدل  .0.63وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 13.78من
املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 35.84من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم % 50.38
مؤش
فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 40.72وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال املطروح يف D
ـ ـالرسم البياين رقم ّ :11

السؤال بني  0و ،0.5وقد
السؤال املطروح يف  ،Dتراوحت عالمة هذا ّ
نالحظ من خالل الرسم البياين رقم  ،11أنه بال ّنسبة إىل ّ
بلغ املع ّدل  .0.32وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 11.03من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 49.10من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 39.87فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 50.67وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :12

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال األ ّول يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي من خالل الرسم البياين رقم  ،12أنه بال ّنسبة إىل ّ
ّ
املع ّدل  .0.26وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 46.20من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.64من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 53.15فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل وجود تقارب بني نسبة النجاح و نسبة الرسوب .أ ّما ّ
حوايل  % 93.03وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :13

يُ ّ
السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال الثّاين يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
ستدل من خالل الرسم البياين رقم  ،13أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .0.20وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 58.89من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.26من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 40.84فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 119.94وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :14

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال الثّالث يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
نستنتج من خالل الرسم البياين رقم  ،14أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .0.20وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 59.76من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.39من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 39.84فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
 % 122.20وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري ج ًّدا بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :15

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال ال ّرابع يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
نستخلص من خالل الرسم البياين رقم  ،15أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .0.29وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 40.29من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.13من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 59.57فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 82.26وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - F :16

السؤال بني  0و،0.25
السؤال األ ّول يف  ،Fتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي أنه بال ّنسبة إىل ّ
من خالل قراءة الرسم البياين رقم ّ ،16
وقد بلغ املع ّدل  .0.18وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل وهو  ،0.12وقد نال  % 25.22من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 74.78فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 58.11وهذا ّ
يدل عىل وجود
إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - F :17

السؤال بني  0و ،0.25وقد بلغ املع ّدل .0.19
السؤال الثّاين يف  .Fفرتاوحت عالمة هذا ّ
يبي الرسم البياين رقم  17نتيجة ّ
ّ
وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل وهو  ،0.12وقد نال  % 22.39من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل
أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 77.61فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 53.75وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما
النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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الجزء الثّاين من األسئلة

ـ ـالرسم البياين رقم  :18القسم األ ّول من التعبري الكتايب (مضمون)

يسلّط الرسم البياين رقم  18الضوء عىل نتيجة القسم األ ّول من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،3.5وقد
بلغ املع ّدل  1.47وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،1.75وقد نال  % 63.27من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 10.50من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 26.26فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
بلغ حوايل  % 41.41وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
ـ ـالرسم البياين رقم  :19القسم الثّاين من التعبري الكتايب (لغة)

يُظهر الرسم البياين رقم  19نتيجة القسم الثّاين من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،3.5وقد بلغ املع ّدل
 .1.3وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،1.75وقد نال  % 76.02من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 13.00من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 11.01فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدنيًا .أ ّما ّ
 % 39.74وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
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ـ ـالرسم البياين رقم  :20القسم الثّالث من التعبري الكتايب (ترتيب وخط)

يُ ّبي الرسم البياين رقم  20نتيجة القسم الثّالث من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل
 .0.54وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.50وقد نال  % 10.90من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 64.06من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 25.03فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا .أ ّما ّ
حوايل  % 31.18وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
ـ ـالجدول رقم  :5ال ّنتائج بحسب محاور بلوم
محاور بلوم

املع ّدل

العالمة القصوى

الفهم

3.67

8.5

التّطبيق

0.63

1

التّحليل

1.22

2.5

يُ ّ
ستدل من الجدول رقم  5أعاله ان املتعلّمني كان لديهم مشكلة نو ًعا ما يف املحور املتعلّق بالفهم فقد بلغ املع ّدل  3.67من
أصل  .8.5أما املحاور األخرى فقد كانت نتائج املتعلّمني فيها مقبولة.
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العامة  -فرع علوم الحياة
شهادة الثانويّة
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة
 1.1من حيث ّ
الشكل:

نص عليه توصيف املا ّدة فيام يتعلّق باآليت :تضمنت مسابقة اللّغة
راعت املسابقة من حيث الشّ كل ما ّ
لكل قسم يعكس ما يتضمنه .وقد راعت
اإلنكليزيّة قسمني أساسيني توزعا عىل صفحتني وقد ت ّم وضع عنوان ّ
الصادر بتاريخ 16
نص عليه التّوصيف بحسب القرار رقم / 142مّ 2017/
املسابقة من حيث الشّ كل ما ّ
شباط  2017فيام يتعلّق بشكل الخط ونوعه وطريقة تفريع األسئلة.
 2.2من حيث المضمون:

نص جاء
نص عليه توصيف املا ّدة فيام يتعلّق باآليت :احتوت عىل قسمني أساسيني .أ ّولهام ّ
راعت املسابقة ما ّ
موضوعه من ضمن املوضوعات الّتي اشتمل عليها املنهج وقد تبع ال ّن ّص  5مجموعات من األسئلة طالت
فهم ال ّن ّص وتنظيمه .أما الثّاين فهو موضوع تعبري كتا ّيب ُخ ّي فيه املتعلّم بني موضوعني مختلفني من حيث
ال ّنمط أو ال ّنوع يف ضمن حدود  300-250كلمة .وقد صيغ عىل هيئة وضع ّية تواصل ّية تشكّل إطا ًرا للتّعليمة
وتعطيها معنى ( .)Promptوح ّدد بوضوح للمتعلّمني نوع ال ّن ّص وموضوعه وغرضه .تط ّرقت املسابقة إىل
مهاريت فهم املقروء ( )Reading Comprehensionوالتّعبري الكتا ّيب ( .)Writingتناولت املسابقة بشقيها
سمي ( )Technologyوموضوع ال ّن ّص هو:
(ال ّن ّص والتّعبري الكتا ّيب) إحدى املحاور الواردة يف املنهج ال ّر ّ
()A Robot May Be Trained to Do Your Job
يل ،فت ّم توزيع العالمة ضمن املسابقة عىل الشّ كل اآليت:
أما بالنسبة لل ّتثقيل ال ّتفصي ّ

 12عالمة من  20عىل تحليل ال ّن ّص و 8عالمات من  20عىل التّعبري الكتا ّيب موزّعة كام يأيت 3½( :عالمات
من  8عىل املحتوى والتنظيم 3½ ،عالمات من  8عىل اللّغة واألسلوب ،وعالمة من  8عىل تقديم ال ّن ّص
ومقروئ ّيته).
Domains: Reading and Writing
Competencies:
) Reading: Develop literal and interpretive comprehension of written discourse (12 ptsــ
) Writing: Produce transactional writing (8 ptsــ
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 توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات:1 الجدول رقم
: عىل الشّ كل اآليتReading and Writing  لقد راعت املسابقة مجايل:من حيث املجاالت والكفايات
توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات
Writing B

Reading A
Develop literal and interpretive
comprehension of written discourse
Literal
Interpretive Critical

Produce transactional writing
Content
Language & Tidiness &
Organization:
Style:
Handwriting:
3.5 pts.
3.5 pts.
1 pt.

1 pt.

10 pts.

8 pts.

املجال
الكفايات
تثقيل العالمة

1 pt.

العالمة الكلّية عىل املجال
بحسب هذه املسابقة

12 pts.

Part One: Reading : Develop literal and interpretive comprehension of written discourse
(12 pts.)

handwriting
1 pt.

3.25

0.0

0.4 %

0.3 %

0.5

language
3.5 pts.

0.0
0.4 %

1.5

0.0
1.5 %

2.0

3.5 pts.

content

Application
pronouns
0.25 pt.

0.0
3.0 %

0.25

Application
pronouns
0.25 pt.

0.0
1.1 %

0.25

Application
pronouns
0.25 pt.

0.0
1.5 %

0.25

Application
pronouns
0.25 pt.

0.25
0.8 %

0.25

Application
vocabulary
0.5 pt.

0.25
0.6 %

0.5

Application
vocabulary
0.5 pt.

0.25
0.7%

0.5

Application
vocabulary
0.5 pt.

0.25
0.7 %

0.5

Application
vocabulary
0.5 pt.

0.0
0.6 %

0.5

Analysis
table
1 pt.

0.25
2.8 %

1

Application
credibility
1.5 pt.

0.25
2.1 %

1

Application
thematic relationship
1.25 pt.

0.0
1.7 %

1

Application
tone
1 pt.

0.0
1.5 %

0.5

from text + explanation Comprehension
1 pt.

II II II
D1 D2 D3 D4 E 1 E 2 E 3 E 4 (i)
(ii) (iii)

0.0

0.5

Comprehension
from text + evidence
1.25 pt.

E= 1 pt.

2.6 %

0.25

Comprehension
from text
1 pt.

C

D= 2 pt.

0.0

0.5

Knowledge

C= 1 pt.

0.7%

missing lowest highest

Frequency

Score

from text

Type

1 pt.

Life Sciences

Blooms

B= 3.5 pt.

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3

0.75

Part

A= 4.25 pts.

0.0

Total Grades

Part Two:
Writing (8pts)

0.1 %

Grade

 توزيع األسئلة عىل املجاالت والكفايات:2 الجدول رقم

 وتوزيع العالمةReading  عالمات كح ّد أقىص عىل مجال3  أي اعتامد عالمة،سمي
ّ لقد راعت املسابقة التّوصيف ال ّر
 يظهر هذا الجدول أيضً ا الكفايات ضمن كل من املجاالت الّتي تضمنتها هذه.2 مبي يف الجدول رقم
ّ  كام هو،بالتّوازي
.Reading املسابقة والتّط ّور يف درجة تركيبها بحسب األسئلة املطروحة ضمن مجال
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يظهر الجدوالن رقم 1و رقم  2أن املسابقة تناولت مستويات متن ّوعة ضمن مجال املعارف فقد تراوحت الكفاية بني
مستويات التّفكري ال ّدنيا (التّذكّر والفهم والتّطبيق) ومستويات التّفكري العليا (التّفسري والتّعليل) وقد توزّعت العالمة
األقل تركي ًبا (استخراج معلومات
الفكري ،فقد تراوحت الكفاية بني ّ
بالتّساوي تقريبا عليهام .أما بال ّنسبة إىل مجال التّم ّرس
ّ
متوسط الرتكيب (التحليل ،املقارنة واالستدالل انطالقًا من معايري أو دالئل ،الربهان) إىل األكرث تركي ًبا (صياغة
من ال ّن ّص) إىل ّ
لكل
األقل تركيبًا وتلك األكرث تركيبًا (عالمتان ّ
اإلشكاليات وتأليف املعلومات) وقد توزّعت العالمة بالتّساوي عىل األسئلة ّ
منهام).
وبهذا تكون مسابقة علوم الحياة قد راعت التّوصيف وتضمنت أسئلة تراوحت بني مستويات التّفكري ال ّدنيا والعليا ،قادرة
عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات عىل املستويات املختلفة الّتي جاءت منطق ّية وعادلة
ومعبة.
ّ
أ ّما من حيث املعايري األخرى للتوصيف؛ فقد متّت مراعاتها بشكل كامل.

ثانيًا :عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
أظهر التّحليل اإلحصا ّيئ ملسابقة علوم الحياة – ال ّنتائج اآلتية
أ -الجدول رقم  :3النتيجة العامة

ال ّنتائج
Valid
Missing
املع ّدل ()Mean
املع ّدل )Mean( 20/
الوسيط ()Median
الوسيط )Median( 20/
املنوال ()Mode
املعياري ()Standard Deviation
االنحراف
ّ
معامل االختالف ()Coefficient of Variation

املجموع
6465
257
22.55
11.27
23.00
11.5
22.00
5.35
24.0

يظهر الجدول رقم  3أ ّن  6465متعل ًّم قد تق ّدموا لالمتحان يف حني أ ّن  257متعل ًّم تخلّفوا عن الحضور.
عمو ًما ،بلغ املع ّدل للمتعلّمني يف امتحان اللّغة اإلنكليزيّة للشّ هادة الثّانوية العا ّمة – فرع علوم الحياة  40/22.55أي ما
يعادل  .20/11.27أ ّما بال ّنسبة إىل الوسيط ،فبلغ  40/23.00أي  ،20/11.5يف حني بلغ املنوال ّ .22.00
تدل هذه األرقام
املعياري  5.35يف حني بلغت معامل
عىل أ ّن العالمة أعىل من عالمة ال ّنجاح وهي  .20/9إضافة إىل ذلك ،بلغ االنحراف
ّ
املتوسط
مم يشري إىل وجود اختالف بني مستويات املتعلّمني يف هذه املا ّدة .و رغم نجاح املتعلّمني ،فإ ّن
االختالف ّ 0.24
ّ
متدين نو ًعا ما بسبب عدم وجود التّعلّم املو ّجه ذاتيًّا.
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ب -الجدول رقم  :4عرض نتائج املسابقة
ال ّنتائج
األسئلة
نص A1
تحليل ّ
نص A2
تحليل ّ
نص A3
تحليل ّ
نص A4
تحليل ّ
نوع األسلوب B1
ترابط الفقرات B2
مصداقية B3
قراءة جدول C
مرادفات D1
مرادفات D2
مرادفات D3
مرادفات D4
ضامئر E1
ضامئر E2
ضامئر E3
ضامئر E4
تعبري كتا ّيب (مضمون) )II (i
تعبري كتا ّيب (لغة) )II (ii
تعبري كتا ّيب (ترتيب) )II (iii

العالمة القصوى

املعدّ ل

الوسيط

املنوال

1
1
1.25
1
1
1.25
1.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
3.5
3.5
1

0.77
0.55
0.57
0.49
0.69
0.7
1.09
0.76
0.27
0.39
0.39
0.34
0.20
0.24
0.15
0.19
1.85
1.65
0.58

0.75
0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
1
0.75
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
1.75
1.5
0.5

0.75
0.5
0.25
0.5
0.5
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
2.00
1.5
0.5

مالحظات

العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى

كل سؤال من األسئلة العائدة إىل تحليل ال ّن ّص (وعددها  )16الّتي ت ّم اعتامدها ،وذلك عن طريق
بداية سيت ّم تبيان نتائج ّ
لكل سؤال.
الجدولني  2و 4اللّذين يظهران كيف توزّعت نسب املتعلّمني بحسب العالمات ،إضافة إىل املع ّدل والوسيط واملنوال ّ
تبي أ ّن املع ّدل كان مقبوالً بال ّنسبة إىل جميع األسئلة فاملع ّدل تخطى عالمة ال ّنجاح بشكل جيد باستثناء سؤال ( A3وهذا
وقد ّ
يتطلّب إيجاد أدلة و براهني) .بشكل عام ،تظهر األرقام عدم وجود مشاكل جدية؛ مع اإلشارة إىل أنه يتبني من خالل الوسيط
السؤال ( Cوهذا يتطلّب قراءة جدول وتحليله) .وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل
واملنوال أن املتعلّمني حصلوا عىل العالمة القصوى عىل ّ
أن املتعلّمني حازوا العالمة القصوى عىل مجموعتي األسئلة ( Dاملتعلّقة باستخالص معاين املفردات) و( Eاملتعلّقة بالضامئر).
يبي الجدول رقم  2ان نسبة املتعلّمني الّذين مل يجيبوا عن األسئلة تراوحت بني  0.1و( % 3وهذا ّ
يدل عىل وضوح األسئلة
كذلك ّ
وسهولتها).
وتظهر ال ّنتائج املب ّينة يف الجدولني رقم  2ورقم  4أعاله ان هناك ضعفًا ما يف اللّغة ،ويتبني من خالل التّعبري الكتا ّيب أن معدل
املتعلّمني عىل الجزء املتعلّق باللّغة أدىن من معدلهم عىل الجزء املتعلّق باملحتوى.
كل سؤال ،فيظهر الجدول رقم  2النقاط اآلتية ،من خالل تحليل التّواتر (:)Frequency
أ ّما بال ّنسبة إىل إجابات املتعلّمني عىل ّ
األقل تكرا ًرا عىل أسئلة  A1, A2, A3, A4املتعلّقة بفهم ال ّن ّص .ويشري هذا األمر إىل أ ّن املتعلّمني
•إ ّن عالمة صفر كانت ّ
متكّنوا من فهم ال ّن ّص وإيجاد املعلومات املطلوبة .وهنا تجدر اإلشارة إىل أ ّن عالمة  1.25/0.25كانت األكرث تكرا ًرا يف
مم ّ
يدل عىل أ ّن أغلب املتعلّمني واجهوا صعوبة يف اإلجابة عنه.
السؤال  ( A3الّذي يتطلّب إيجاد أدلة و براهني) ّ
ّ
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السؤال  Cاملتعلّق بتحليل جدول .وبذلك نستنتج أن أغلب املتعلّمني متكّنوا
•إ ّن عالمة  1/1كانت األكرث تكرا ًرا يف ّ
من قراءة الجدول بدقة.
•إ ّن عالمة  0.5/0.5كانت األكرث تكرا ًرا يف أسئلة املرادفات  D1, D2, D3, D4فقد متكّن املتعلّمون من تحديد
معاين الكلامت واستخدامها بشكل صحيح.
•إ ّن عالمة  0.25/0.25كانت األكرث تكرا ًرا يف أسئلة الضامئر  E1, E2, E3, E4وهذا يعترب سؤاال سهال مبدئ ًّيا .مع
السبب إىل استخدام الكاتب أسلوب
العلم أ ّن  % 3من املتعلّمني مل يجيبوا عن سؤال  .E3ومن املرجح أن يعود ّ
الخطاب املبارش.
وتبي ال ّنتائج بحسب تصنيفات بلوم النقاط التالية:
ّ

إ ّن تصنيف بلوم ملهارات التّفكري وعددها  6هي كاآليت - 1 :املعرفة - 2 ،الفهم - 3 ،التّطبيق - 4 ،التّحليل - 5 ،التّوليف
 - 6التّقويم .وقد ت ّم تقسيم أسئلة امتحان ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة لشهادة فرع علوم الحياة العائدة لتحليل ال ّن ّص (ومجموع
عالمتها هو  )20/12إىل أربعة مستويات ،وهي كاآليت:
بال ّنسبة إىل أسئلة تحليل ال ّن ّص املطروحة ومجموع عالمتها هو .20/12
1.1أسئلة املعرفة ( )Knowledgeوالّتي تعود إىل استذكار معلومة واردة مبارشة يف ال ّن ّص وهي األدىن يف هرم بلوم
(تتألّف من سؤال واحد ( ،)A1وعالمته القصوى )1
2.2أسئلة الفهم ( )Comprehensionوالّتي تعود إىل تقديم معنى للمعلومة
(تتألّف من  3أسئلة ( ،)A2, A3, A4وعالمتها القصوى )3.25
3.3أسئلة التّطبيق ( )Applicationوالّتي تعود إىل استخدام املعلومة لإلجابة
(تتألّف من  11سؤالً ( ،)B1, B2, B3, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4وعالمتها القصوى )6.75
4.4أسئلة التّحليل ( )Analysisوالّتي تعود إىل تجزئة املعلومة إىل ما هو أبسط
(تتألّف من سؤال واحد ( ،)Cوعالمته القصوى )1
5.5أسئلة التّوليف ( )Synthesisوالّتي تعود إىل دمج املعلومات الواردة
(مل يتط ّرق إليها أي سؤال)
6.6أسئلة التّقويم ( )Evaluationوالّتي تعود إلعطاء حكم بنا ًء عىل معيار مح ّدد
(مل يتط ّرق إليها أي سؤال)
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ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
بحسب بلوم ،ت ّم تقسيم أسئلة امتحان ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة لصف علوم الحياة إىل أربعة محاور وهي كاآليت:
1.1املعرفة (تتألّف من سؤال واحد ،ترتاوح العالمة بني  0و)1
2.2الفهم (يتألّف من ثالثة أسئلة ،ترتاوح العالمة بني  0و)3.25
سؤال ،ترتاوح العالمة بني 0و)6.75
3.3التّطبيق (يتألّف من أحد عرش ً
4.4التّحليل (يتألّف من سؤال واحد ،ترتاوح العالمة بني  0و)1

الجزء األ ّول من األسئلة

السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :1

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل  .0.77وهذا
السؤال األ ّول يف  .Aفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُ ّبي الرسم البياين رقم 1نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال % 7.90من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل،
وحاز  % 6.16من املتعلّمني عىل املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 85.94فقد كانت عالمتهم فوق
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 29.78وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ

196

شهادة الثانويّة العا ّمة  -فرع علوم الحياة

السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :2

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل  .0.55وهذا
السؤال الثّاين يف  .Aفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُظهر الرسم البياين رقم  2نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 26.48من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز
 % 36.95من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 36.57فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 44.35وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا
هذه النسب إىل تقارب بني مستويات الطالب .أ ّما ّ
السؤال.
ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :3

ّ
السؤال بني  0و ،1.25وقد
السؤال الثّالث يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
نستدل من خالل الرسم البياين رقم  ،3أنه بال ّنسبة إىل ّ
بلغ املع ّدل  .0.57وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.62وقد نال  % 58.84من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 41.16فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 61.31وهذا ّ
يدل عىل
أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا إىل حد ما .أ ّما ّ
السؤال.
وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :4

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ
السؤال ال ّرابع يف  ،Aتراوحت عالمة هذا ّ
نستنتج من خالل الرسم البياين رقم  ،4أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .0.49وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 26.67من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 48.19من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 25.13فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا .أ ّما ّ
 % 45.33وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :5

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ
السؤال األ ّول يف  ،Bتراوحت عالمة هذا ّ
نستخلص من خالل الرسم البياين رقم  ،5أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .0.69وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 7.42من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 35.30من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 57.46فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 36.80وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :6

السؤال بني  0و ،1.25وقد
السؤال الثّاين يف  ،Bتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي من خالل قراءة الرسم البياين رقم  ،6أنه بال ّنسبة إىل ّ
ّ
بلغ املع ّدل  .0.70وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.62وقد نال  % 38.31من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 61.69فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 57.39وهذا ّ
يدل عىل وجود
إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :7

السؤال بني  0و ،1.5وقد بلغ
السؤال الثّالث يف  ،Bتراوحت عالمة هذا ّ
نالحظ من خالل الرسم البياين رقم  ،7أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .1.09وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.75وقد نال  % 12.55من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 8.73من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 78.72فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 34.04وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال املطروح يف C
ـ ـالرسم البياين رقم ّ :8

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل  .0.76وهذا
السؤال املطروح يف  .Cفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُربز الرسم البياين رقم  8نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 5.85من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز
 % 26.32من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 67.83فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 32.13وهذا ّ
يدل
هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - D :9

ّ
السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال األ ّول يف  ،Dتراوحت عالمة هذا ّ
نستدل من خالل الرسم البياين رقم  ،9أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .0.27وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 45.88من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.02من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 54.11فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 92.09وهذا ّ
يدل عىل وجود
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل مستوى أداء متوسط .أ ّما ّ
السؤال.
اختالف كبري بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - D :10

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال الثّاين يف  ،Dتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي من خالل الرسم البياين رقم  ،10أنه بال ّنسبة إىل ّ
ّ
املع ّدل  .0.39وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 21.70من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.05من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 78.25فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 52.67وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - D :11

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ املع ّدل  .0.39وهذا
السؤال الثّالث يف  .Dفرتاوحت عالمة هذا ّ
يوضح الرسم البياين رقم  11نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 21.81من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز
 % 0.02من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 78.18فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 52.82وهذا ّ
يدل
هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - D :12

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ املع ّدل  .0.34وهذا
السؤال ال ّرابع يف  .Dفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُ ّبي الرسم البياين رقم  12نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 30.38من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز
 % 0.06من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 69.56فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 66.09وهذا ّ
يدل
هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :13

السؤال بني  0و ،0.25وقد بلغ املع ّدل  .0.20وهذا
السؤال األ ّول يف  .Eفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُظهر الرسم البياين رقم  13نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.12وقد نال  % 16.82من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل .أ ّما
باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 83.18فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل مستوى أداء مرتفع إىل
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 44.97وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق
حد كبري .أ ّما ّ
السؤال.
بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :14

السؤال بني  0و ،0.25وقد
السؤال الثّاين يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
نستنتج من خالل الرسم البياين رقم  ، 14أنه بال ّنسبة إىل ّ
بلغ املع ّدل  .0.24وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.12وقد نال  % 2.66من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 97.34فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 16.54وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب كبري ما بني
إىل مستوى أداء مرتفع إىل حد كبري .أ ّما ّ
السؤال.
مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :15

ّ
السؤال بني  0و .0.25وقد
السؤال الثّالث يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
نستدل من خالل الرسم البياين رقم  ،15أنه بال ّنسبة إىل ّ
بلغ املع ّدل  ،0.15وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.12وقد نال  % 38.00من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 62.00فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 78.29وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف كبري بني مستويات املتعلّمني
مستوى أداء مرتفع .أ ّما ّ
السؤال.
فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :16

السؤال بني  0و ،0.25وقد
السؤال ال ّرابع يف  ،Eتراوحت عالمة هذا ّ
نستخلص من خالل الرسم البياين رقم  ،16أنه بال ّنسبة إىل ّ
بلغ املع ّدل  .0.19وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.12وقد نال  % 23.74من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 76.26فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه النسب إىل
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 55.80وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني
مستوى أداء مرتفع .أ ّما ّ
السؤال.
فيام يتعلّق بهذا ّ

الجزء الثّاين من األسئلة

ـ ـالرسم البياين رقم  :17القسم األ ّول من التعبري الكتايب (مضمون)

يُسلّط الرسم البياين رقم  17الضوء عىل نتيجة القسم األ ّول من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،3.5وقد
بلغ املع ّدل  .1.85وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،1.75وقد نال  % 37.99من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل .وحاز  % 12.18من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 49.83فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
حوايل  % 33.25وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
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ـ ـالرسم البياين رقم  :18القسم الثّاين من التعبري الكتايب (لغة)

يُ ّبي الرسم البياين رقم  18نتيجة القسم الثّاين من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،3.5وقد بلغ املع ّدل
 .1.65وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،1.75وقد نال  % 50.41من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل وحاز  % 15.58من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 34.01فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
 % 32.84وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
ـ ـالرسم البياين رقم  :19القسم الثّالث من التعبري الكتايب (ترتيب وخط)

يُربز الرسم البياين رقم  19نتيجة القسم الثّالث من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل .0.58
وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.50وقد نال % 9.10من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل،
وحاز  % 53.68من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 37.22فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل.
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل % 31.76
وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا .أ ّما ّ
وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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ـ ـالجدول رقم  :5ال ّنتائج بحسب محاور بلوم
محاور بلوم

املع ّدل

العالمة القصوى

املعرفة

0.77

1

الفهم

1.61

3.25

التّطبيق

4.65

6.75

التّحليل

0.76

1

يُ ّ
معي إذ كانت ال ّنتائج مقبولة.
ستدل من الجدول رقم  5أعاله عىل أ ّن املتعلّمني مل يكن لديهم ّ
أي مشاكل جدية يف محور ّ
اللفت أن املع ّدل يف املحور املتعلّق بالفهم بلغ  1.61من أصل  3.25أي عالمة شبه موازية ملعدل ال ّنجاح.
ولكن من ّ
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العامة
العامة  -فرع العلوم
شهادة الثانويّة
ّ
ّ

أوال ً  -توصيف المسابقة
 1.1من حيث ّ
الشكل:

نص عليه توصيف املا ّدة فيام يتعلّق باآليت :تضمنت مسابقة اللّغة
راعت املسابقة من حيث الشّ كل ما ّ
لكل قسم يعكس ما يتضمنه .وقد راعت
اإلنكليزيّة قسمني أساسيني توزّعا عىل صفحتني وقد ت ّم وضع عنوان ّ
الصادر بتاريخ 16
نص عليه التّوصيف بحسب القرار رقم / 142مّ 2017/
املسابقة من حيث الشّ كل ما ّ
شباط  2017فيام يتعلّق بشكل الخط ونوعه وطريقة تفريع األسئلة.
 2.2من حيث المضمون:

نص جاء
نص عليه توصيف املا ّدة فيام يتعلّق باآليت :احتوت عىل قسمني أساسيني .أ ّولهام ّ
راعت املسابقة ما ّ
موضوعه من ضمن املوضوعات الّتي اشتمل عليها املنهج وقد تبع ال ّن ّص  5مجموعات من األسئلة طالت
فهم ال ّن ّص وتنظيمه .أما الثّاين؛ فهو جانب التعبري كتا ّيبُ ،خ ّي فيه املتعلّم بني موضوعني مختلفني من حيث
ال ّنمط أو ال ّنوع ،يف ضمن حدود  300-250كلمة .وقد صيغ عىل هيئة وضع ّية تواصل ّية تشكّل إطا ًرا للتّعليمة
وتعطيها معنى ( .)Promptوح ّدد بوضوح للمتعلّمني نوع ال ّن ّص وموضوعه وغرضه .وقد تط ّرقت املسابقة
إىل مهاريت فهم املقروء ( )Reading Comprehensionوالتّعبري الكتا ّيب ( .)Writingتناولت املسابقة
سمي ( )Technologyوموضوع
بشقيها (ال ّن ّص والتّعبري الكتا ّيب) محورين من املحاور الواردة يف املنهج ال ّر ّ
ال ّن ّص هو)A Robot May Be Trained to Do Your Job( :
يل ،فت ّم توزيع العالمة ضمن املسابقة عىل الشّ كل اآليت:
أما بالنسبة لل ّتثقيل ال ّتفصي ّ

 12عالمة من عرشين عىل تحليل ال ّن ّص و 8عالمات من عرشين عىل التّعبري الكتا ّيب موزّعة كام يأيت3½( :
عالمة من  8عىل املحتوى والتنظيم 3½ ،عالمات من  8عىل اللّغة واألسلوب ،وعالمة من  8عىل تقديم ال ّن ّص
ومقروئ ّيته).
Domains: Reading and Writing
Competencies:
) Reading: Develop literal and interpretive comprehension of written discourse (12 ptsــ
) Writing: Produce transactional writing (8 ptsــ
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 توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات:1 الجدول رقم
: عىل الشّ كل اآليتReading and Writing  لقد راعت املسابقة مجايل:من حيث املجاالت والكفايات
توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات
Writing B

Reading A
Develop literal and interpretive
comprehension of written discourse
Literal
Interpretive Critical

Produce transactional writing
Content
Language & Tidiness &
Organization:
Style:
Handwriting:
3.5 pts.
3.5 pts.
1 pt.

1 pt.

10 pts.

8 pts.

املجال
الكفايات
تثقيل العالمة

1 pt.

العالمة الكلّية عىل املجال
بحسب هذه املسابقة

12 pts.

Part One: Reading : Develop literal and interpretive comprehension of written discourse
(12 pts.)

handwriting
1 pt.

0.0

0.0

0.2 %

0.2 %

0.5

language
3.5 pts.

3.25
0.2 %

1.5

0.0
1.6 %

2

3.5 pts.

content

Application
pronouns
0.25 pt.

0.0
1.9 %

0.25

Application
pronouns
0.25 pt.

0.0
1.1 %

0.25

Application
pronouns
0.25 pt.

0.0
1.3 %

0.25

Application
pronouns
0.25 pt.

0.25
0.4 %

0.25

Application
vocabulary
0.5 pt.

0.0
0.4 %

0.5

Application
vocabulary
0.5 pt.

0.25
0.6%

0.5

Application
vocabulary
0.5 pt.

0.0
0.5 %

0.5

Application
vocabulary
0.5 pt.

0.0
0.3 %

0.5

Analysis
table
1 pt.

0.25
1.7 %

1

Application
credibility
1.5 pt.

1.25
1.6 %

1

Application
thematic relationship
1.25 pt.

0.0
1.7 %

1

Application
tone
1 pt.

1
1.6 %

1

from text + explanation comprehension
1 pt.

0.0

0.5

from text + evidence Comprehension
1.25 pt.

II II II
D1 D2 D3 D4 E 1 E 2 E 3 E 4 (i)
(ii) (iii)

3.1 %

0.5

comprehension
from text
1 pt.

E = 1 pt.

0.0

0.5

knowledge
from text

C

D = 2 pts.

0.8 %

missing

lowest highest

Score

1 pt.

Type

Frequency

General Sciences

Blooms

B = 3.75 pts. C = 1 pt.

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3

0.75

Part

A = 4.25 pts.

0.0

Total Grades

Part Two:
Writing (8pts)

No missing

Grade

 توزيع األسئلة عىل املجاالت والكفايات:2 الجدول رقم

 وتوزيع العالمةReading  عالمات كح ّد أقىص يف مجال3  أي اعتامد عالمة،سمي
ّ لقد راعت املسابقة التّوصيف ال ّر
 يظهر هذا الجدول أيضً ا الكفايات يف ضمن كل من املجاالت الّتي تضمنتها هذه.2 مبي يف الجدول رقم
ّ  كام هو،بالتّوازي
.Reading املسابقة والتّط ّور يف درجة تركيبها بحسب األسئلة املطروحة يف ضمن مجال

208

شهادة الثانويّة العا ّمة  -فرع العلوم العا ّمة

يظهر الجدوالن رقم  1و رقم  2أن املسابقة تناولت مستويات متن ّوعة ضمن مجال املعارف فرتاوحت الكفاية بني
مستويات التّفكري ال ّدنيا (التّذكّر والفهم والتّطبيق) ومستويات التّفكري العليا (التّفسري والتّعليل) وقد توزّعت العالمة
األقل تركي ًبا (استخراج معلومات
الفكري ،فقد تراوحت الكفاية بني ّ
بالتّساوي تقريبا عليهام .أما بال ّنسبة إىل مجال التّم ّرس
ّ
التكيب (التحليل واملقارنة واالستدالل انطالقًا من معايري أو دالئل ،الربهان) واألكرث تركي ًبا (صياغة
من ال ّن ّص)
ومتوسطة ّ
ّ
لكل منهام).
األقل تركيبًا واألكرث تركيبًا (عالمتان ّ
اإلشكاليّات وتأليف املعلومات) وقد توزّعت العالمة بالتّساوي عىل األسئلة ّ
سمي (.)Technology
بال ّنسبة إىل مجال  Writingفلقد تناول التّعبري الكتا ّيب محو ًرا من املحاور الواردة يف املنهج ال ّر ّ

وبهذا تكون مسابقة العلوم العامة قد راعت التّوصيف وتضمنت أسئلة تراوحت بني مستويات التّفكري ال ّدنيا والعليا،
و ُع ّدت قادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات عىل املستويات املختلفة الّتي جاءت
ومعبة.
منطقيّة وعادلة ّ
أ ّما من حيث املعايري األخرى للتّوصيف ،فقد متّت مراعاتها بشكل كامل.

ثانيًا :عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
أظهر التّحليل اإلحصا ّيئ ملسابقة العلوم العامة ال ّنتائج اآلتية:
أ -الجدول رقم  :3النتيجة العامة

ال ّنتائج
Valid
Missing
املع ّدل ()Mean
املع ّدل )Mean( 20/
الوسيط ()Median
الوسيط )Median( 20/
املنوال ()Mode
املعياري ()Standard Deviation
االنحراف
ّ
معامل االختالف ()Coefficient of Variation

املجموع
1781
52
23.14
11.57
23.00
11.5
27
5.07
0.22

يظهر الجدول رقم  3أ ّن  1781متعل ًّم قد تق ّدموا لالمتحان يف حني أ ّن  52متعل ًّم تخلّفوا عن الحضور.
عىل العموم ،بلغ املع ّدل للمتعلّمني يف امتحان اللّغة اإلنكليزيّة للشّ هادة الثّانوية العا ّمة – فرع العلوم العا ّمة 40/23.14
أي ما يعادل  .20/11.57أما بال ّنسبة إىل الوسيط  ،فبلغ  40/23.00أي  ،20/11.5يف حني بلغ املنوال.27.00
ّ
املعياري 5.07يف حني
تدل هذه األرقام عىل أ ّن العالمة أعىل من عالمة ال ّنجاح وهي  .20/9إضافة إىل ذلك ،بلغ االنحراف
ّ
بلغت معامل االختالف  0.22وهذا يشري إىل وجود اختالف بني مستويات املتعلّمني يف هذه املا ّدة .و رغم نجاح املتعلّمني،
املتوسط متدين نو ًعا ما بسبب عدم وجود التّعلّم املو ّجه ذاتيًّا.
فإ ّن
ّ
.
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ب -الجدول رقم  :4عرض نتائج املسابقة
ال ّنتائج
األسئلة
نص A1
تحليل ّ
نص A2
تحليل ّ
نص A3
تحليل ّ
نص A4
تحليل ّ
نوع األسلوب B1
ترابط الفقرات B2
مصداقية B3
قراءة جدول C
مرادفات D1
مرادفات D2
مرادفات D3
مرادفات D4
ضامئر E1
ضامئر E2
ضامئر E3
ضامئر E4
تعبري كتا ّيب (مضمون) )II (i
تعبري كتا ّيب (لغة) )II (ii
تعبري كتا ّيب (ترتيب) )II (iii

العالمة القصوى

املعدّ ل

الوسيط

املنوال

1
1
1.25
1
1
1.25
1.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
3.5
3.5
1

0.8
0.5
0.64
0.48
0.71
0.66
1
0.75
0.32
0.41
0.41
0.39
0.20
0.24
0.16
0.20
1.84
1.66
0.5

0.75
0.5
0.5
0.5
0.75
0.75
1
0.75
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
2.00
1.5
0.5

0.75
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
2.00
1.5
0.5

مالحظات

العالمة القصوى

العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى
العالمة القصوى

كل سؤال من األسئلة العائدة إىل تحليل ال ّن ّص (وعددها  )16والّتي ت ّم اعتامدها ،وذلك عن طريق
بداية سيت ّم تبيان نتائج ّ
لكل سؤال.
الجدولني  2و 4اللّذين يظهران كيف توزّعت نسب املتعلّمني بحسب العالمات ،إضافة إىل املع ّدل والوسيط واملنوال ّ
وقد تبني بان املع ّدل كان مقبوالً بال ّنسبة إىل جميع األسئلة فاملع ّدل تخطى عالمة ال ّنجاح .ويشري املع ّدل لسؤايل ( A1, A2اللّذين
يدوران حول فهم ال ّن ّص) أن املتعلّمني متكّنوا من فهم األسئلة و اإلجابة عنها بشكل جيد ،خالفًا لسؤايل ( A3, A4وهام يتطلّبان
إيجاد أدلة وبراهني) .كذلك األمر بال ّنسبة إىل سؤال ( B2وهو يتطلّب تحليل طريقة ترابط الفقرات) .عمو ًما ،تظهر األرقام عدم
السؤالني
يتبي من خالل الوسيط واملنوال أ ّن املتعلّمني حصلوا عىل العالمة القصوى عىل ّ
وجود مشاكل جدية؛ مع اإلشارة إىل أنّه ّ
( B1وهذا يتطلّب تحديد أسلوب ال ّن ّص) و( Cوهذا يتطلّب قراءة جدول وتحليله) .كذلك ،تجدر اإلشارة إىل أ ّن املتعلّمني حازوا
العالمة القصوى عىل مجموعتي األسئلة ( Dاملتعلّقة باستخالص معاين املفردات) و( Eاملتعلّقة بالضامئر).
يبي الجدول رقم  2أ ّن نسبة املتعلّمني الّذين مل يجيبوا عن األسئلة تراوحت بني  0.2و % 1.9باستثناء سؤايل  A1وA3
كذلكّ ،
(مم ّ
(مم يشري إىل سهولته) يف
يدل عىل وضوح األسئلة وسهولتها) .أما بال ّنسبة إىل سؤال  ،A1فقد أجاب عنه جميع املتعلّمني ّ
ّ
السؤال  A3الّذي يتطلّب إعطاء أدلة – كام ذكرنا سابقا.
حني مل يجب  % 3.1من املتعلّمني عىل ّ
ويتبي من خالل التّعبري الكتا ّيب أن معدل
وتظهر ال ّنتائج املب ّينة يف الجدولني رقم  2ورقم  4أعاله ان هناك ضعفًا ما يف اللّغةّ ،
املتعلّمني يف الجزء املتعلّق باللّغة أدىن من معدلهم يف الجزء املتعلّق باملحتوى.
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كل سؤال ،فيظهر الجدول رقم  2النقاط اآلتية من خالل تحليل التّواتر (:)Frequency
اما بال ّنسبة إىل إجابات املتعلّمني عن ّ
األقل تكرا ًرا يف أسئلة  A1, A2, A3املتعلّقة بفهم ال ّن ّص .ويشري هذا األمر إىل أ ّن املتعلّمني
•إ ّن عالمة صفر كانت ّ
متكّنوا من فهم ال ّن ّص وإيجاد املعلومات املطلوبة.
السؤال  B1املتعلّق بتحديد أسلوب الكاتب .وبذلك نستنتج أ ّن غالبية
•إ ّن عالمة  1/1كانت األكرث تكرا ًرا يف ّ
املتعلّمني متكّنوا من تحديد املطلوب.
السؤال  Cاملتعلّق بتحليل جدول .وبذلك نستنتج أ ّن أغلب املتعلّمني متكّنوا
•إ ّن عالمة  1/1كانت األكرث تكرا ًرا يف ّ
من قراءة الجدول بدقّة.
•إ ّن عالمة  0.5/0.5كانت األكرث تكرا ًرا يف أسئلة املرادفات  D1, D2, D3, D4فقد متكّن املتعلّمون من تحديد
معاين الكلامت واستخدامها بشكل صحيح.
سهل.
•إ ّن عالمة  0.25/0.25كانت األكرث تكرا ًرا يف أسئلة الضّ امئر  E1, E2, E3, E4وهو ،مبدئ ًّيا ،يُع ّد سؤاال ً
وتبي ال ّنتائج بحسب تصنيفات بلوم النقاط التالية:
ّ

إ ّن تصنيف بلوم ملهارات التّفكري وعددها  6هي كاآليت - 1 :املعرفة - 2 ،الفهم - 3 ،التّطبيق - 4 ،التّحليل - 5 ،التّوليف
 - 6التّقويم؛ وهذا من أدناها إىل أعالها .وقد ت ّم تقسيم أسئلة امتحان ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة للشّ هادة فرع العلوم العا ّمة
العائدة إىل تحليل ال ّن ّص (ومجموع عالمتها هو  )20/12أربعة مستويات ،وهي كاآليت:
بال ّنسبة إىل أسئلة تحليل ال ّن ّص املطروحة ومجموع عالمتها هو .20/12
1.1أسئلة املعرفة ( )Knowledgeوالّتي تعود إىل استذكار معلومة واردة مبارشة يف ال ّن ّص وهي األدىن يف هرم بلوم
(تتألّف من سؤال واحد ( ،)A1وعالمته القصوى )1
2.2أسئلة الفهم ( )Comprehensionوالّتي تعود إىل تقديم معنى للمعلومة
(تتألّف من  3أسئلة ( ،)A2, A3, A4وعالمتها القصوى )3.25
3.3أسئلة التّطبيق ( )Applicationوالّتي تعود إىل استخدام املعلومة لإلجابة
(تتألّف من  11سؤالً ( ، )B1, B2, B3, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4وعالمتها القصوى )6.75
4.4أسئلة التّحليل ( )Analysisوالّتي تعود إىل تجزئة املعلومة إىل ما هو أبسط
(تتألّف من سؤال واحد ( ،)Cوعالمته القصوى )1
5.5أسئلة التّوليف ( )Synthesisوالّتي تعود إىل دمج املعلومات الواردة
(مل يتط ّرق إليها أي سؤال)
6.6أسئلة التّقويم ( )Evaluationوالّتي تعود إىل إعطاء حكم بنا ًء عىل معيار مح ّدد
(مل يتط ّرق إليها أي سؤال)
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ثالثًا :عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
حسب بلوم ،ت ّم تقسيم أسئلة امتحان ما ّدة اللّغة اإلنكليزيّة لصف العلوم العامة إىل أربعة محاور وهي كاآليت:
1.1املعرفة (تتألّف من سؤال واحد ،ترتاوح العالمة بني  0و)1
2.2الفهم (يتألّف من ثالثة أسئلة ،ترتاوح العالمة بني  0و)3.25
سؤال ،ترتاوح العالمة بني 0و)6.75
3.3التّطبيق (يتألّف من أحد عرش ً
4.4التّحليل (يتألّف من سؤال واحد ،ترتاوح العالمة بني  0و)1

الجزء األ ّول من األسئلة

السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :1

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل  .0.80وهذا
السؤال األ ّول يف  .Aفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُظهر الرسم البياين رقم  1نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 4.78من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل،
وحاز  % 4.04من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 91.18فقد كانت عالمتهم فوق
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 24.99وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :2

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل  .0.58وهذا
السؤال الثّاين يف  .Aفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُوضح الرسم البياين رقم  2نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 18.63من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز
 % 37.94من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 43.43فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 39.46وهذا ّ
يدل
هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :3

السؤال بني  0و ،1.25وقد بلغ املع ّدل  .0.64وهذا
السؤال الثّالث يف  .Aفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُ ّبي الرسم البياين رقم  3نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.62وقد نال  % 51.94من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل.
أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 48.06فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 53.68وهذا ّ
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني
النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - A :4

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل  .0.48وهذا
السؤال ال ّرابع يف  .Aفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُربز الرسم البياين رقم  4نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 23.30من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل ،وحاز
 % 57.40من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 19.30فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 42.95وهذا ّ
يدل
هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا .أ ّما ّ
السؤال.
عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :5

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل
السؤال األ ّول يف  ،Bتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي من خالل الرسم البياين رقم  ،5أنه بال ّنسبة إىل ّ
ّ
 .0.71وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 6.86من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 34.59من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 58.55فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 36.62وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :6

يُ ّ
السؤال بني  0و ،1.25وقد بلغ
السؤال الثّاين يف  ،Bتراوحت عالمة هذا ّ
ستدل من خالل الرسم البياين رقم  ،6أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .0.66وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.62وقد نال  % 42.47من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 57.53فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 40.06وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب
مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - B :7

السؤال بني  0و ،1.5وقد بلغ
السؤال الثّالث يف  ،Bتراوحت عالمة هذا ّ
نستنتج من خالل الرسم البياين رقم  ،7أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .1وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.75وقد نال  % 13.60من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 5.26من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 81.14فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 34.75وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال املطروح يف C
ـ ـالرسم البياين رقم ّ :8

السؤال بني  0و ،1وقد بلغ
السؤال املطروح يف  ،Cتراوحت عالمة هذا ّ
نستخلص من خالل الرسم البياين رقم  ،8أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .0.75وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.5وقد نال  % 5.02من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 33.88من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 61.10فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 33.48وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ D :9

السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال األ ّول يف  ،Dتراوحت عالمة هذا ّ
نالحظ من خالل الرسم البياين رقم  ،9أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .0.32وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 34.50من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،ومل ينل أي من املتعلّمني عىل عالمة موازية للمعدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 65.50فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
حوايل  % 72.59وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - D :10

ّ
السؤال بني  0و ،0.5وقد بلغ
السؤال الثّاين يف  ،Dتراوحت عالمة هذا ّ
نستدل من خالل الرسم البياين رقم  ،10أنه بال ّنسبة إىل ّ
املع ّدل  .0.41وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 16.72من املتعلّمني عالمة
تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.17من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 83.11فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
 % 44.89وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - D :11

السؤال بني  0و ،0.5وقد
السؤال الثّالث يف  ،Dتراوحت عالمة هذا ّ
يتبي أنه بال ّنسبة إىل ّ
من خالل قراءة الرسم البياين رقم ّ ،11
بلغ املع ّدل  .0.41وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 17.82من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،ومل ينل أي من املتعلّمني عالمة موازية للمعدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 82.18فقد
مؤش التّفاوت،
كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
فقد بلغ حوايل  % 46.58وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - D :12

السؤال بني  0و ،0.5وقد
السؤال ال ّرابع يف  ،Dتراوحت عالمة هذا ّ
من خالل قراءة الرسم البياين رقم  ،12يُستدل أنه بال ّنسبة إىل ّ
بلغ املع ّدل  .0.39وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.25وقد نال  % 21.61من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل ،وحاز  % 0.06من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 78.33فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
حوايل  % 52.55وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال األ ّول
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :13

السؤال بني  0و ،0.25وقد بلغ املع ّدل  .0.20وهذا
السؤال األ ّول يف  .Eفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُوضح الرسم البياين رقم  13نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.12وقد نال  % 18.50من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل .أ ّما
باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 81.50فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 47.65وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات
األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال الثّاين
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :14

السؤال بني  0و ،0.25وقد بلغ املع ّدل  .0.24وهذا
السؤال الثّاين يف  .Eفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُظهر الرسم البياين رقم  14نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.12وقد نال  % 1.42من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل .أ ّما
باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 98.58فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 12.00وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب كبري
األكرب من الطالب كان مرتف ًعا بشكل ملحوظ .أ ّما ّ
السؤال.
بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
السؤال الثّالث
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :15

السؤال بني  0و ،0.25وقد بلغ املع ّدل  .0.16وهذا
السؤال الثّالث يف  .Eفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُربز الرسم البياين رقم  15نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.12وقد نال  % 33.33من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل .أ ّما
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل % 70.73
باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 66.67فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .أ ّما ّ
وهذا ّ
السؤال.
يدل عىل وجود اختالف كبري بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ
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السؤال ال ّرابع
ـ ـالرسم البياين رقم ّ - E :16

السؤال بني  0و ،0.25وقد بلغ املع ّدل  .0.20وهذا
السؤال ال ّرابع يف  .Eفرتاوحت عالمة هذا ّ
يُوضح الرسم البياين رقم  16نتيجة ّ
عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.12وقد نال  % 18.49من املتعلّمني عالمة تحت املع ّدل .أ ّما
باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 81.51فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 47.65وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات
األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
السؤال.
املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا ّ

الجزء الثّاين من األسئلة

ـ ـالرسم البياين رقم  :17القسم األ ّول من التعبري الكتايب (مضمون)

يسلّط الرسم البياين رقم  17الضوء عىل نتيجة القسم األ ّول من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،3.5وقد
بلغ املع ّدل  .1.48وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،1.75وقد نال  % 38.83من املتعلّمني
عالمة تحت املع ّدل وحاز  11.09من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 50.08فقد كانت
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ
عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان مرتف ًعا .أ ّما ّ
حوايل  % 32.90وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
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ـ ـالرسم البياين رقم  :18القسم الثّاين من التعبري الكتايب (لغة)

يبي الرسم البياين رقم  18نتيجة القسم الثّاين من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،3.5وقد بلغ املع ّدل
ّ
 .1.66وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت تحت املع ّدل الّذي يساوي  ،1.75وقد نال  % 50.88عالمة تحت املع ّدل وحاز
 12.77من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 36.35فقد كانت عالمتهم فوق املع ّدل .وتشري
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل  % 34.32وهذا ّ
يدل
هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متدن ًيا .أ ّما ّ
عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.
ـ ـالرسم البياين رقم  :19القسم الثّالث من التعبري الكتايب (ترتيب وخط)

يوضح الرسم البياين رقم  19نتيجة القسم الثّالث من التعبري الكتايب .فرتاوحت عالمة هذا القسم بني  0و ،1وقد بلغ املع ّدل
 .0.56وهذا عمو ًماّ ،
يدل عىل أ ّن العالمة كانت فوق املع ّدل الّذي يساوي  ،0.50وقد نال  % 5.74من املتعلّمني عالمة تحت
املع ّدل ،وحاز  % 67.75من املتعلّمني عالمة املع ّدل .أ ّما باقي املتعلّمني الّذين تبلغ نسبتهم  % 26.51فقد كانت عالمتهم
مؤش التّفاوت ،فقد بلغ حوايل
فوق املع ّدل .وتشري هذه األرقام إىل أن مستوى أداء النسبة األكرب من الطالب كان متوسطًا .أ ّما ّ
 % 28.64وهذا ّ
يدل عىل وجود تقارب نو ًعا ما بني مستويات املتعلّمني فيام يتعلّق بهذا القسم.

221

املادّة التّعليم ّية :اللّغة اإلنكليزيّة وآدابها

ـ ـالجدول رقم  :5ال ّنتائج بحسب محاور بلوم
محاور بلوم

املعدّ ل

العالمة القصوى

املعرفة

0.8

1

الفهم

1.62

3.25

التّطبيق

4.7

6.75

التّحليل

0.75

1

ّ
يستدل من الجدول رقم  5أعاله ان املتعلّمني مل يكن لديهم أي مشاكل جدية يف محور معني إذ كانت ال ّنتائج مقبولة .ولكن
اللفت أن املع ّدل يف املحور املتعلّق بالفهم بلغ  1.62من أصل  3.25أي عالمة موازية ملعدل ال ّنجاح وال ميكن اعتبارها
من ّ
عالمة فوق املع ّدل.
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خاتمة
من خالل التقارير املبينة أعاله ،نستخلص بأن االمتحان بحسب مواصفاته ال يطال مهارات القرن الحادي والعرشين
يختص مبهارة التّفكري ال ّناقد الوارد يف أسئلة تحليل ال ّن ّص مع اإلشارة إىل أ ّن املنهج
وّ Self-Directed Learningإل يف ما ّ
حل املشكالت والتواصل ضمن مهارايت اإلصغاء واملحادثة،
مبحاوره املختلفة وطرائق التدريس يطال مهارات أخرى مثال ّ
والعاملي
والتعاون ضمن طريقة التّعلّم التعاوين ،واملسؤولية االجتامعيّة ضمن املحاور املطروحة يف املنهج ،والوعي الثّقا ّيف
ّ
البيئي املب ّينة ضمن املحاور املتع ّددة يف املنهج.
الوعي الثّقا ّيف الواردة يف املنهج ،والوعي
ضمن مهارة
ّ
ّ
فأسئلة االمتحان مل ِ
تحاك مهارات القيادة واملسؤوليّة االجتامعيّة واإلبداع والتّفكري ،والّتي يتمحور حولها املنهج اللّبنا ّين
الحايل .وعليه ،ومبا أ ّن االمتحان له محدوديّته لعدم تط ّرقه إىل مهاريت اإلصغاء واملحادثة وبسبب محدوديّته يف التّط ّرق إىل
محور واحد من محاور متع ّددة ،فإ ّن تقييم مالمح متعلّم القرن الحادي والعرشين ال ميكن أن تعترب ذات مصداق ّية بسبب
عدم تط ّرقها إىل ع ّدة نوا ٍح ،تتّصل مبك ّونات مالمح املتعلّم يف القرن الحادي والعرشين.
لذلك نويص بالنقاط التالية:
•طرح أسئلة متكّن املتعلّم من االستفادة من تجاربه الشّ خص ّية.

•طرح إشكاليات تتطلّب من املتعلّم أن يأخذ روح املبادرة للتّعامل مع وضعيّات معيّنة.
•تدريب املعلّمني عىل تعزيز مهارة التّفكري الناقد واملنطقي وإيجاد الرباهني.

•تدريب املعلّمني عىل إعداد متعلّميهم لتامرين التّوليف.
•تدريب املعلّمني عىل مترين متعلّميهم عىل تنظيم أفكارهم واالستفادة من أمور حياتهم الشّ خص ّية وبيئتهم
االجتامع ّية ملعالجة مواضيع التّعبري الكتا ّيب بشكل مريض.
الغش ال سيام
وبخاصة أ ّن ظروف إجراء االمتحان ال تضبط عمل ّيات ّ
ــإ ّن نتائج امتحان واحد ال تثبت املصداق ّية،
ّ
الغش فيها .احرتمت مسابقة اللّغة
أ ّن األسئلة الّتي نال فيها املتعلّمون العالمة القصوى هي األسئلة الّتي يسهل ّ
املتوسطة والثانوية  -بكافة فروعها  -التّوصيف املعتمد للام ّدة يف معظم ال ّنقاط من حيث
اإلنكليزيّة يف املرحلتني
ّ
يل.
الشّ كل واملضمون والتّثقيل التّفصي ّ
التكيز يف ص ّحة استخدام املعلومات العلم ّية وحتّى البسيط منها يف الوقت الّذي
يتبي لنا أ ّن املتعلّمني يهملون ّ
ّ
العلمي.
مرس
يظهرون فيه أداء أفضل يف كفايات التّ ّ
ّ
ــتفتقد املسابقات إىل أسئلة اإلبداع املرتبطة بكفايات ال ّنقد والكفاية املرتبطة بتصميم تجربة ،إذ مل يت ّم التّط ّرق إليها
منذ زمن طويل وتعترب هذه الكفايات من أعىل املستويات بحسب سلّم بلوم :3
.Dimensions of Bloom Factual, conceptual Procedural, and Metacognitive
كذلك لوحظ افتقادها إىل كفاية توصيف البحث العلمي ومتثيل الظواهر من خالل ترسيامت توضيح ّية ،عىل ال ّرغم
من وجودها يف املنهج ودليل التّقويم .فهذه الكفايات تعترب من صميم كفايات القرن الحادي والعرشين ،وإنّ ا ت ّم
إهاملها يف املناهج الوطنية يف خالل عمليتي التّعليم والتّقويم.
وبهذا ،تكون املسابقات قد راعت التّوصيف العام ملا ّدة اللّغة اإلنكليزيّة وتضمنت أسئلة تراوحت بني مستويات التّفكري
تبي أ ّن نسبة مقبولة إىل
ال ّدنيا والعليا ،قادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات ،وقد ّ
مرتفعة قليال أظهرت اكتسابًا لكفايات التّحليل املنطقي .إن توزيع األسئلة والعالمات جاء منطق ًيا وعادالً ومع ًربا ،أما
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بال ّنسبة إىل الكفايات الّتي مل تطلها األسئلة والّتي تصل إىل مستويات التّفكري العايل والّتي لحظتها األهداف العامة للام ّدة
ودليل التّقويم؛ فهي قد أُهملت مع الزمن من دون إصدار أي قرار بتوقيف العمل بها .أ ّما الكفايات يف مجال Listening
 and Speakingفقد توقف العمل بتقوميهام يف االمتحانات ال ّرسم ّية ،ثم أهملت يف الصفوف االنتقالية .وهنا نتساءل :هل
من املمكن التغايض عن هذه الكفايات يف هذين املجالني اللّذين لحظتهام مناهج التّعليم العام يف اللّغة اإلنكليزيّة والّتي
ترتقي بتطوير مهارات املتعلّمني إىل ح ّد اإلبداع؟ وإىل متى؟ وهل من املمكن الذّهاب إىل تطوير مناهج اللّغة اإلنكليزيّة
بغياب هذين املجالني؟
ّ
نستدل عىل عدم قدرة املتعلّمني عىل تذكّر الح ّد
بالنسبة ملوضوع ال ّتباين بني املثال والواقع يف املناهج ،بنا ًء عىل التّحاليل،
بالتكيز يف استخدام املعلومات
وربا ُر ّد ذلك إىل استخفاف املتعلّمني ّ
األدىن من املعلومات أو املحتوى البسيط وغري املعقّد ّ
الصفوف بحاجة إىل التّد ّرب عىل كفايات تتطلّب إسرتاتيج ّيات التّعليم  ،واملبادئ التّوجيه ّية،
الصحيحة و/أو إن املعلّمني يف ّ
ّ
واملواضيع املقرتحة ،والتّنظيم ،واملنهج ّية وأنشطة الفصل والتّقييم املوضحة يف اللّغة اإلنكليزية ،واملرتكزة يف محتوى املنهج
السياق ّية الّتي أعاقت التّنفيذ
الّذي تب ّنته الحكومة اللّبنان ّية يف العام  1997وحقائق الفصول ال ّدراس ّية وغريها من العوامل ّ
السليم.
ّ
وت ُّبي املسابقات يف الفروع كافة أ ّن املنهج ت ّم تصميمه مبا يتامىش مع املعايري ال ّدول ّية للّغة اإلنكليزية كلغة أجنبية
السليمة بشأن التّعليم واختيار املوا ّد
أوىل ألنّه يحتوي عىل أهداف وأداء واضح ّ
املؤشات ،وكذلك عىل وجهات ال ّنظر ّ
والتّك ّيف وتقييم القواعد اإلرشاديّة .وتستند هذه املنظورات إىل وجهات ال ّنظر املقبولة عىل نطاق واسع يف اكتساب اللّغة
وأفضل املامرسات يف تعليم اللّغة اإلنكليزيّة .ومع ذلك ،فإ ّن املنهج القائم عىل املحتوى يتطلّب عادة تقييم املتعلّمني يف
فسريي/االستنتاجي (الفهم القرايئ أبعد
مستويات مختلفة من فهم القراءة )1 :مستوى الفهم الحر ّيف  )2مستوى الفهم التّ
ّ
من املستوى الحر ّيف) ،والذي يتطلّب مستوى أعىل من مستويات الفهم لعمل ّيات القراءة التّفسرييّة  )3مستوى القراءة
االستقصائيّة والتّقييميّة  /الحرجة.
السطور) ِ
فشل املتعلّمون يف فهم املعلومات األساس ّية املنصوص عليها وتحديدها .ال ميكن
ــالفهم الحر ّيف (أو قراءة ّ
للمتعلّمني استخدام إسرتاتيجيّة من خالل القراءة واسرتداد واحد أو أكرث من أجزاء متميّزة من املعلوماتِ .
فشل
املتعلّمون يف تحديد التّسلسالت واألسباب والتّأثريات املعلنة ،واألفكار ال ّرئيسة املح ّددة بوضوح ،والتّفاصيل الدا ّعمة
القصة مثال الشّ خص ّيات والخلف ّيات.
أو عنارص ّ
السطور)ِ :
فشل املتعلّمون يف بناء املعنى وإجراء االستدالالت من جزء
ــالفهم التّ
ّ
فسريي/االستنتاجي (أو قراءة ما بني ّ
أو أكرث من املقطع أو استخالص معنى ضمني أو فكرة .مل يتمكّن املتعلّمون من تفسري لغة رمزيّة أو رموز يستخدمها
السياق ّية الستنتاج معنى
املؤلّف أو تفسري الجناس (مرجع الضّ مري  /الظّرف) .ومل يكن باستطاعتهم استخدام األدلّة ّ
املفردات أو املصطلحات التّقن ّية وتحديد الظّالل ال ّدقيقة ملعاين الكلامت .أيضً اِ ،
فشل املتعلّمون يف استنتاج العالقات
معي
بني األسباب واملسبّبات الّتي مل يت ّم تحديدها بشكل مبارش ،وتحديد هدف املؤلّف أو موقفه أو مزاجه يف قسم ّ
ككل .مل يقم املتعلّمون بتحليل الشّ خصيّات واستخالص استنتاجات تستند إىل معلومات
من املقطع أو يف املقطع ّ
رصيحة وضمنية وفهم املقارنات أو التناقضات أو األفكار املامثلة.
السطور) :مل يتمكّن املتعلّمون من فحص محتوى التحديد
ــالقراءة االستقصائية والتّقييمية/الحرجة (أو قراءة ما وراء ّ
وهيكله ،وتقييم األدلّة وإصدار األحكام حول الشّ خص ّيات أو املؤلف أو املعلومات .مل يتمكّن املتعلّمون من التّحليل
بشكل نقدي من خالل التّع ّرف إىل اللّغة املستخدمة لتقديم وجهة نظر وتحديد الحقائق واآلراء .مل يستطع املتعلّمون
االستفادة من املعرفة ،واألفكار ،أو املواقف وراء ال ّن ّص من أجل ربط املعلومات املق ّدمة مرو ًرا باألطر املرجع ّية
الخاصة بهم.
والتّجريبيّة
ّ

224

امتحانات الشهادة املتوسطة

225

املادّة التّعليم ّية :اللّغة اإلنكليزيّة وآدابها

226

امتحانات الشهادة املتوسطة

227

املادّة التّعليم ّية :اللّغة اإلنكليزيّة وآدابها

228

امتحانات الشهادة الثانويّة العا ّمة  -فرع االجتامع واالقتصاد

229

املادّة التّعليم ّية :اللّغة اإلنكليزيّة وآدابها

230

امتحانات الشهادة الثانويّة العا ّمة  -فرع االجتامع واالقتصاد

231

املادّة التّعليم ّية :اللّغة اإلنكليزيّة وآدابها

232

امتحانات الشهادة الثانويّة العا ّمة  -فرع اآلداب واإلنسانيات

233

املادّة التّعليم ّية :اللّغة اإلنكليزيّة وآدابها

234

امتحانات الشهادة الثانويّة العا ّمة  -فرع اآلداب واإلنسانيات

235

املادّة التّعليم ّية :اللّغة اإلنكليزيّة وآدابها

236

امتحانات الشهادة الثانويّة العا ّمة  -فرعا العلوم العا ّمة وعلوم الحياة

237

املادّة التّعليم ّية :اللّغة اإلنكليزيّة وآدابها

238

امتحانات الشهادة الثانويّة العا ّمة  -فرعا العلوم العا ّمة وعلوم الحياة

239

املادّة التّعليم ّية :اللّغة اإلنكليزيّة وآدابها

240

امتحانات الشهادة الثانويّة العا ّمة  -فرعا العلوم العا ّمة وعلوم الحياة

241

املادّة التّعليم ّية :اللّغة اإلنكليزيّة وآدابها

242

امتحانات الشهادة الثانويّة العا ّمة  -فرعا العلوم العا ّمة وعلوم الحياة

243

 www.crdp.org

crdpLiban

CRDP_Liban

crdpliban

961 1 683 205

