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باشر المركز التّربوي للبحوث واإلنماء بتكليف من وزير التّربية والتّعليم العالي في خالل العام 2107-2016 

بإعداد توصيف جديد لمسابقات االمتحانات الرّسميّة بحسب مناهج التّعليم العام )1997( في المواد التّعليمية 

جميعها ريثما تصدر المناهج الجديدة. وُعقدت اجتماعات عمل جمعت المعنيّين فيه والمتخّصصين في 

القطاعين الرّسمّي والخاّص. وقد استند المشاركون فيها إلى آليّة عمل جديدة قائمة على التّنسيق بين المواّد 

إلى حقل  تنتمي  الّتي  إلى حقل االجتماعيات، والمواّد  تنتمي  الّتي  اللّغات، والمواّد  إلى حقل  تنتمي  الّتي 

العلوم. 

ركّز التّوصيف الجديد للمسابقة، في ما يأتي:

توحيد اللّغة بين المواّد الّتي تنتمي إلى الحقل عينه.ـ 

وضع عدد أكبر من األسئلة الموضوعيّة والمقاليّة المحّددة.ـ 

أكبر ـ  بإعطاء فرصة  بما يسمح  المنهج ودروسه،  أكبر عدد من محاور  تغطية  إلى  باستمرار  السعي 

لإلجابة، آخذين بعين االعتبار مراعاة مجاالت المعارف والتفكير المنطقي والتواصل. 

اعتماد التجزئة وفاقًا لبنود أو فروع في صياغة الّسؤال الواحد الّذي يتضّمن أكثر من تعليمة.ـ 

صياغة األسئلة من واقع المتعلّم.ـ 

اإلكثار من أسئلة التّحليل. ـ 

تصحيح ـ  عند  األسئلة  على  العالمة  توزيع  في  محّددة  معايير  اعتماد  من  انطالقًا  المسابقة  إعداد 

المسابقة.

وقد أنتجت لجان العمل توصيفات جديدة لالمتحانات الرّسميّة في مواّد التّعليم العام جميعها، وقد تّم وضع 

مسابقات التزمت التوصيف الجديد في ضمن مشروع دليلنا في العام الدراسي 2017-2016. 

وفي إطار تقييم نتائج المرشحين الّذين خضعوا لالمتحانات الرّسميّة في العام المذكور، ينطلق المركز التّربوّي 

إلعداد تقرير عاّم حول نتائج الّشهادتين المتوّسطة والثّانوية العاّمة بفروعها األربعة وتقارير متخّصصة في 

المواّد التّعليّمية كلّها، في هاتين الّشهادتين.

العاّمة  بفروعها  المتوّسطة والثّانويّة  للّشهادتين  التّعليميّة  المواّد  المتخّصصة في كلٍّ من  التّقارير  تتكامل 

األربعة في االمتحانات الرّسميّة في الّدورة األولى من العام الدراسي 2016-2017 لتقّدم صورة أكثر دقّة من 

نتائج المتعلّمين، ولتشّكل إشهاًدا على مستوى التّحصيل التّعلّمّي لكّل منهم، ولتحكم على جودة مكّونات 

مناهج التّعليم العاّم، من: أهداف ومحتوى، وطرائق تعليم وتعلّم، وأنشطة تعليميّة- تعلّميّة، في إطار إعداد 

مخرجات التّعليم العاّم، مع مراعاة ملمح المتعلّم، بحسب مناهج 1997 ومهارات القرن الحادي والعشرين. 

يعرض كّل من  التّقارير المتخّصصة، على اختالف مواّد مناهج التّعليم العام في الّشهادتين المتوّسطة والثّانوية 

العاّمة، توصيف المسابقة الرّسمي المعتمد، مع مقارنة من جوانب: الّشكل والمضمون، والمجاالت والكفايات، 

مع توصيف المسابقة الجديد المعتمد، استناًدا إلى مكتسبات المتعلمين للعام الدراسي 2016-2017، وذلك 

إلى  إضافة  والكفايات،  والمجاالت  والمضمون  الّشكل  بينهما، من جهة  المطابقة  على مدى  الحكم  بهدف 

تمهيد
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تمهيد

االنكليزية  باللغتين  الترجمة  ودقّة  ودروسه،  المنهج  لمحاور  المسابقة  تغطية  ونسبة  التفصيلي،  التثقيل 

والفرنسية للمواّد التي تُعطى باللّغة العربية و/أو هاتين اللّغتين.

اإلحصائية  المعالجات  حملته  ما  إلى  استناًدا  وتحليلها،  للمسابقة  العاّمة  للنتائج  عرضه  التقرير  يتابع 

إلى  إضافة   )Mean,Standard of Deviation,Coefficient of Variation( البيانية  والرّسوم  والجداول 

)Mode & Median( حيث يلزم.

ويفّصل في عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها من خالل )Frequency( وتحديد مستويات األسئلة استناًدا 

إلى تصنيف األهداف التّربوية. 

وهذه المعالجة لنتائج االمتحانات الرّسميّة الّتي تنبري التّقارير لوصفها وتحليلها، تهدف إلى اإلجابة عن طرح 

أساسي:

إلى أي مدى يُستثمر توصيف االمتحانات الرّسمية في تحقيق األهداف العاّمة لكّل من المواّد التّعليمية ـ 

الواردة في مناهج التعليم العام )1997(؟

ويتفّرع من هذا الطرح األسئلة اآلتية:

إلى أي مدى يحّقق المتعلّمون في هذه الماّدة مستويات أداء وسط وما فوق؟	 

إلى أي مدى تتقارب العالمات أو تتشتّت، بالنسبة إلى المعّدل؟ 	 

إلى أي مدى يمكن اعتبار أّن هذه االختبارات تساعد في التّمييز بين مستويات األداء المختلفة؟	 

إلى أي مدى تسهم أسئلة كّل ماّدة من المواّد التّعليميّة في تنمية مختلف المهارات والكفايات الّتي 	 

تنّمي مستويات التّفكير العليا؟

إلى أي مدى تحترم الّنتائج مالمح المتعلّم بحسب مناهج التعليم العام )1997( ؟	 

إلى أي مدى تحّقق الّنتائج امتالك المتعلّم لمهارات القرن 21؟	 

بناء على ذلك، تتضافر جهود الخبراء واإلحصائيين، وخبراء المواّد؛ لتقّدم من خالل هذه التّقارير صورة واضحة 

عن ملمح الخّريجين في التّعليم العاّم، ومدى تحقيق المسابقات لملمح المتعلّم الّذي نّصت عليه مناهج 

التعليم العام )1997(، واحترامها مهارات المتعلّم في القرن الحادي والعشرين. وهذا، من شأنه أن يسمح 

بالتّخطيط الّسليم ألّي جهود تطويرية تستهدف بعض مكّونات المنهج التّعليمي األربعة )األهداف التّربويّة، 

المحتوى، طرائق التّعليم والتعلّم واألنشطة التعليمية والتعلّمية، والتقويم( أو كلّها.

مالحظة: المسابقة وأسس التصحيح لكلٍّ من المواد التعلمّية مرفقة في نهاية كلٍّ من التقارير.
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املاّدة التّعليميّة: علوم الحياة واألرض  الّشهادة املتوسطة

8

الماّدة الّتعليمّية: علوم الحياة واألرض/
علوم الحياة

إعداد:

أ. رنا عبداهلل
أ. رودولف عبود

أ. مي حسن
أ. سحر ابراهيم

أ. وائل شلق

الّشهادة المتوسطة
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
يسعى منهج ماّدة علوم الحياة واألرض يف املرحلة املتوّسطة إىل تطوير االستقالليّة عند املتعلّم وتنمية قدرته 

عىل تحّمل املسؤوليّة يف سياق بناء املواطن الحّر واملسؤول. 

بالّنسبة إىل املعارف، تسعى أهداف هذه املاّدة يف املرحلة املتوّسطة إىل إكساب املتعلّم املعارف الّتي من 

شأنها تنمية ثقافته يف خالل إكسابه قدًرا من املعلومات العلميّة الّضوريّة لفهم العامل املعارص وتحّوالته 

وذلك يف مجايل علوم الحياة وعلوم البيئة إذ تؤّمن له معلومات أساسيّة ومفاهيم مستقاة من املعارف 

البيولوجيّة والجيولوجية الّتي تدرّس يف هذه الحلقة؛ ومنها: املكّونات البيولوجيّة والفيزيائيّة والجيولوجيّة 

األساسيّة للبيئة وفهم عالقاتها املتبادلة، االرتباط املتبادل بني الكائنات الحيّة ودينامية الكرة األرضية، املظاهر 

األساسيّة لوظائف جسم اإلنسان، الّسلوك، التّغذية واالستقالب، التّجديد البيولوجي، التّكاثر والوراثة. أّما 

بالّنسبة إىل املحتوى العلمي املطلوب للّصّف التّاسع األسايس فهو متعلّق باملواضيع املرتبطة مبحور التّغذية 

وما إليها )الجهاز الهضمي، الجهاز التّنّفيس، الجهاز الّدورّي، الجهاز البويّل، والتّغذية والّصّحة(، ومحور الجهاز 

العصبّي وضبط حركة اإلنسان، ومحور التّكاثر والوراثة. 

أّما بالّنسبة إىل املهارات؛ فتسعى أهداف هذه املاّدة يف املرحلة املتوّسطة إىل تنمية مهارات منهجية التّفكري 

العلمي والقدرة عىل حّل املشكالت. كذلك يسعى أيًضا هذا املنهج إىل تطوير املواقف العلميّة لدى املتعلّم 

ويحفزه عىل اكتساب أكرب قدر من االستقالليّة. ومن األهداف األخرى الّتي يسعى إليها هذا املنهج تنمية 
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املهارات العمليّة املتعلّقة بالعمل املخربي واملهارات الّذهنيّة كاملالحظة والتّعليل والتّحليل والتّطبيق 

التّجريبي، واكتساب الفكر الناقد املدّعم بالحّجة. يعمل هذا املنهج عىل تحضري متعلّم ساٍع باستمرار للبحث 

عن املعارف العلميّة واإلنجازات التّكنولوجية واألبحاث املعارصة يف حقيل العلم والتكنولوجيا. ويف خالل ذلك 

فهو يتيح للمتعلّم معالجة مشاكل العامل املعارص، بيئيّة كانت أم اجتامعيّة أم ثقافيّة، بروح من التّسامح 

والتّجرد.

ويف هذا الّسياق يؤّمن املنهج للمتعلّم تحديد ساحات التاّلقي بني مختلف حقول املعرفة وتحقيق انتقال 

املعلومات يف ما بينها. 

وبهذا فإنّه يعمل عىل تنمية فهم املتعلّم للوضعيات الحياتيّة أو اإلشكاليّات الحياتيّة ويسمح له بتبّني أو 

بناء سلوك منفتح ومسؤول ومواقف صّحيّة وأساليب وقاية تتناسب مع املعارف املكتسبة.

يسعى هذا التّقرير إىل تقّص مدى تحقيق اكتساب املعارف املتوّخاة وفهمها، من قبل املتعلّم يف الّصّف 

األسايس التّاسع ومدى تحّقق اكتسابه لألهداف واملهارات املتوّخاة يف هذه املاّدة. كام يسعى هذا التّقرير 

إىل تقّص مدى قدرة االمتحانات الرّسميّة يف ماّدة علوم الحياة واألرض يف نهاية هذه الحلقة عىل قياس 

مدى تحّقق هذه األهداف عند املتعلّمني الّذين أنهو مرحلة التّعليم األسايس وهم يف طور االلتحاق مبرحلة 

التّعليم الثّانوي أو التّعليم املهني. ويف هذا الّسياق يسعى التّقرير إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

هل تقيس االمتحانات الرّسميّة مدى تحّقق الوصول إىل متعلّم متقّص، ممتلك ملهارات البحث ـ 

العلمي، منتج للمعلومة، قادر عىل حّل املشكالت الحياتيّة وتحّمل املسؤوليّة؟

إىل أي مدى تظهر هذه االمتحانات مدى تحّقق بناء املواطن الحّر واملسؤول؟ـ 

يشتمل الّتقرير على األقسام اآلتية:

أّواًل، عرض موجز يبّين مدى مالءمة االمتحان لتوصيف االمتحانات الرّسمّية

ثانًيا، عرض وتحليل للّنتائج يتضّمن:

معالجة املعامل اإلحصائيّة املرتبطة بالتّحصيل التّعلّمّي للمتعلّمني بهدف تقّص مدى تحقيق ـ 

املتعلّمني مستويات أداء وسط وما فوق ومدى تشتّت العالمات حول املعّدل. 

تحليل لنتائج األسئلة الّتي تتضّمنها املسابقة بهدف تقّص مكامن الّضعف أو مصادر الخطأ يف ـ 

اإلجابات من ناحية املعارف واملهارات املتوّخاة بحسب التّوصيف وتوقّع األسباب وراء هذه 

اإلشكاليات.

مدى قدرة االمتحانات الرّسميّة باتباعها التّوصيف الرّسمّي المتحان مواّد العلوم عىل قياس األهداف ـ 

العاّمة للمنهج وصواًل إىل ملمح املتعلّم املنشود بحسب مرسوم مناهج التّعليم العام 10227 للعام 

1979 وما إذا كانت تراعي تقويم مهارات القرن الحادي والعرشين.

ثالًثا، الخاتمة، وسوف تتضّمن االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة علوم الحياة واألرض أربعة متارين توزعت عىل صفحتني وقد تّم وضع عنوان لكّل مترين يعكس فكرته 

األساسيّة. وقد راعت املسابقة من حيث الّشكل ما نّص عليه توصيف املاّدة بحسب القرار رقم 142/م/2017 تاريخ 16 

شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرّتجمة. )أنظر 

امللحق رقم 1 يف نهاية هذا التّقرير(

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، فتضّمنت أربعة متارين تناولت املحاور الّتي يتضّمنها املنهج كلّها، مع األخذ بعني االعتبار 

املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 21/م/2016 تاريخ 

2016/9/3 )محور التّنسيق العصبي وسلوك اإلنسان يف الّصّف األسايس التّاسع( وقد توزّعت مواضيع األسئلة عىل املحورين 

الباقيني: محور التّغذية ومحور التّكاثر والوراثة وذلك عىل الّشكل اآليت:

ينتمي التّمرين األّول إىل محور التّغذية وتناول موضوع عملية الهضم وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول 	 

األهداف املرتبطة بوظيفة اإلمعاء الّدقيق الهضمية ومصري العنارص الغذائيّة البسيطة )االمتصاص املعوي وانتقال 

العنارص الغذائية البسيطة( بشكل يراعي فرصة واحدة لقياس أي من هذه األهداف. فقط الّسؤال الثّاين توزع 

عىل جزأين مرتبطني بعضهام ببعض وقد ألزم التّوصيف محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ يف ضمن األسئلة 

املرتبطة مع مراعاة عدم محاسبته مرّة أخرى عىل تداعيات هذا الخطأ.

مبا أّن الهضم هو مجموع تحّوالت تتعرّض لها معظم األطعمة العضويّة البسيطة داخل القناة الهضميّة بوساطة 	 

األنزميات الهضميّة، فقد راعى هذا التّمرين األهداف اآلتية:

بيان أّن االمتصاص املعوي هو مرور العنارص الغذائيّة البسيطة من الوسط الخارجي )القناة الهضمية( إىل ـ 

الوسط الّداخيل )بالزما الّدم والّسائل اللّمفوي( عرب جدار اإلمعاء الدقيقة.

تعداد خصائص جدار اإلمعاء الّدقيقة كونه مساحة للتّبادل.ـ 

ربط اختفاء العنارص الغذائية من اإلمعاء الدقيقة بارتفاع كميتها يف الوسط الداخيل.ـ 

مالحظة أّن االمتصاص يتّم أساًسا يف اإلمعاء الّدقيقة.ـ 

ينتمي التّمرين الثّاين إىل محور التّغذية، وتناول موضوع الجهاز البويل وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول 	 

األهداف املتعلّقة بوظيفة الكىل، ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس. جاء كّل من 

الّسؤالني اللذيْن يتضّمنهام هذا التّمرين موزًّعا عىل جزأين. جاءت اإلجابة عن هذه األجزاء مستقلة عن بعضها 

بعًضا، وقد راعى هذا التّمرين األهداف اآلتية:

تعيني أعضاء الجهاز البويل املختلفة.ـ 

بيان أّن الكلّيّتني تؤّديان دوًرا منّقيا عرب تخليص الوسط الّداخيل من جزء من الّنفايات وبخاّصة الساّمة منها.ـ 

 ينتمي التّمرين الثّالث إىل محور التّكاثر والوراثة، وتناول موضوع الكروموسومات واملاّدة الوراثية وموضوع 	 

االنقسام امليتوزي وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املتعلّقة بالتّكاثر املتطابق للطّبائع الوراثية 

)Cell cycle and mitosis( ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس. جاء سؤاالن من 
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أربعة أسئلة عىل جزأين مرتبطني ببعضهام بعًضا، وقد ألزم التّوصيف محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ يف 

ضمن األسئلة مع مراعاة عدم محاسبته مرّة أخرى عىل تداعيات هذا الخطأ. وقد راعى هذا التّمرين األهداف 

اآلتية:

اإلشارة إىل أّن كل خلية جديدة ناشئة تحتوي عدًدا من الكروموسومات مطابًقا للخليّة املتحّدرة منها: إذا ـ 

هناك تكاثر متطابق.

بيان تضاعف كّل كروموسوم إىل اثنني متجانسني يف ما بينهام ومع الكروموسوم األصل، خالل االنقسام الخلوي.ـ 

تعيني مراحل االنقسام الخلوي واستخالص حفظ الطّبائع الوراثيّة منها.ـ 

ينتمي التّمرين الرّابع إىل محور التكاثر والوراثة، وتناول موضوع االنقسام الخيطي أو امليوزي وأعامل مندل 	 

وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين الخمسة حول األهداف املتعلّقة بأعامل مندل ومل يخّصص لهدف التّعلّمّي أكرث 

من فرصة واحدة للقياس. جاءت األسئلة الثاّلثة األخرية للتّمرين مرتابطة، فأّي خطأ يف الّسؤال الثّالث يؤثر يف 

مسار اإلجابة يف الّسؤالني الالحقني، ولكن التّوصيف ألزم محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ يف ضمن األسئلة 

املرتابطة مع مراعاة عدم محاسبته مرّة أخرى عىل تداعيات هذا الخطأ. وقد راعى هذا التّمرين األهداف اآلتية:

الربط بني الّصّفة الوراثية والجينة واألالئل.ـ 

معرفة النمط الّشكيل، والرّمز إليه، كذلك النمط الجيني، متساوي الزيغوتات ومختلف الزيغوتات لصفة ما.ـ 

تحدبد طبيعة األالئل املتنّحية، الّسائدة واملتساوية الّسيادة، انطالقًا من نتائج تهجني.ـ 

تحديد الّنمط الجيني لفرد ذي منط شكيل سائد )الفحص بالتّهجني(.ـ 

اإلشارة إىل أّن اإلخصاب يعّزز الخلط الورايث من طريق لقاء عشوايئ بني غاميتات مختلفة، ينتج عنه زيغوت ـ 

مزود برتكيبة جديدة من االئل جينات الّنوع.

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

لقد راعت املسابقة املجاالت الثاّلثة عىل الّشكل اآليت )الجدول رقم 1(:

الجدول رقم 1: توزيع العالمة عىل املجاالت  بحسب هذه املسابقة

مجال تقنيات الّتواصل

D

مجال الّتمرّس العلمّي

B

مجال امتالك املعارف

A

املجال

2 9.5 8.5 العالمة الكلّّية عىل املجال
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يظهر الجدول رقم 2 توزيع األسئلة عىل املحاور واملجاالت والكفايات بحسب ما وردت يف االمتحان الرّسمّي )ملحق2(.

الجدول رقم 2: تصنيف األسئلة بحسب املجاالت ودرجة تعقيد الكفاية ضمن كّل مجال وتوزيع العالمات عليها

Exercise Whole Mark Part Questions Domain Mark

1
Intestinal 
Functions

6 pts

1
Draw a table showing the variation in the quantity of 
nutrients in the small intestine and in the blood as a 
function of time. D2

D 2

2 - 1
Analyze the results shown in the adjacent document. 
B1

B 1½

2 - 2
What do you conclude concerning the intestinal 
function revealed in the document? B2 B ½

3
Indicate another function ensured by the small 
intestine. A1 A

½

4
List the characteristics of the surface of exchange of the 
small intestine. A1 A 1½

2
Urine 

analysis
3pts

1 - 1 Pick out the functional unit of the kidney B1 B ½

1 - 2 Pick out one characteristic of diabetes. B1 B ½

2 - 1 Identify Individual who has Diabetes B2 B 1

2 - 2
Identify the individual who has damage in the 
nephrons. B2

B 1

3
The Cell 

cycle
5½ pts

1 Pick out the two phases of the cell cycle. B1 B 1

2
Show, by referring to the adjacent document that the 
chromosomal material duplicates during interphase. B2

B 1

3 - 1
Compare the chromosomal material at the beginning 
of interphase to that at the end of mitosis. B1

B 1

3 - 2 What do you conclude B2 B ½

4 - 1
Draw a labeled chromosome at the beginning of 
mitosis A1

A 1

4 - 2 Draw a labeled chromosome at the end of mitosis. A 1

4
Sensitivity 

to PTC
5½ pts

1 Pose the problem revealed in the above text. B 1

2
Show that the allele coding for the sensitivity to PTC is 
dominant over the allele coding for the non-sensitivity 
to PTC.

A 1

3 Designate by symbols the corresponding alleles. A2 A ½

4 Indicate the genotypes of I1, II2 and III3 . A 1

5
Make the necessary factorial analysis which verifies the 
phenotypic results of the descendants of the couple II3 
and II4. A2

A 2

لقد راعت املسابقة التّوصيف الرّسمّي، أي اعتامد 3 عالمات كحّد أقىص بخصوص مجال تقنيّات التّواصل وتوزيع العالمة 

بالتّوازي عىل مجايل امتالك املعارف والتّمرّس العلمّي، كام هو مبني يف الجدول رقم 1. يظهر هذا الجدول أيًضا الكفايات يف 

ضمن كّل من املجاالت الّتي تضّمنتها هذه املسابقة والتّطّور يف درجة تركيبها بحسب األسئلة املطروحة يف ضمن كّل مجال. 
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يظهر الجدولني رقم 1 و رقم 2 أن املسابقة تناولت مستويات متنّوعة يف ضمن مجال املعارف فقد تراوحت الكفايات 

بني مستويات التّفكري الّدنيا )التّذكر والفهم والتّطبيق( ومستويات التّفكري األعىل )التفسري والتربير( وقد توزعت العالمة 

بالتساوي تقريبًا عليهام 4.5 و4 عالمات بالتتابع. أما بالّنسبة إىل مجال التّمرّس العلمّي فقد تراوحت الكفايات بني األقّل 

تركيبًا )استخراج معلومات من الّنّص والرسم البياين( إىل متوّسط الرّتكيب )يحلل، يقارن ويستدل انطالقًا من معايري أو 

دالئل، يربهن( إىل األكرث تركيبًا ) يصيغ اإلشكاليّات ويولّف املعلومات( وقد توزعت العالمة بالتّساوي عىل األسئلة األقّل 

تركيبًا وتلك واألكرث تركيبًا )عالمتان لكّل منهام( يف حني جاءت العالمة أكرث من الّضعفني )5.5( عىل األسئلة املتوّسطة 

الرّتكيب يف ضمن هذا املجال.

أّما بالّنسبة إىل الكفايات املرتبطة بالنقد )Criticizing( والكفاية املرتبطة بتصميم تجربة يف ضمن مجال التّمرّس العلمّي، 

فلم يتّم التّطرّق إليها منذ زمن طويل وتعترب هذه الكفايات من أعىل املستويات بحسب سلّم بلوم يف ضمن هذا املجال.

بالّنسبة إىل مجال تقنيات التّواصل، فقد تّم تناول كفاية متثيل بيانات يف جدول، انطالقًا من رسم بياين، وقد خّصص لها 

عالمتان وهذه الكفاية تعد من الكفايات األقّل تركيبًا يف ضمن هذا املجال. أّما الكفاية الثّانية والّتي تعترب أكرث تركيبًا؛ فلم 

يتّم التّطرّق إليها منذ زمن، وتعترب هذه الكفاية من أعىل املستويات بحسب سلّم بلوم يف ضمن هذا املجال. 

وبهذا تكون املسابقة قد راعت التّوصيف العام ملاّدة علوم الحياة واألرض للّشهادة املتوّسطة وتضّمنت أسئلة تراوحت بني 

مستويات التّفكري الّدنيا والعليا، قادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات عىل املستويات 

املختلفة الّتي جاءت منطقيّة وعادلة ومعربة.

أّما بالّنسبة إىل الكفايات الّتي مل تَطَلْها األسئلة والّتي تصل إىل مستويات التّفكري العليا والّتي لحظتها األهداف العاّمة 

للامّدة ودليل التقويم فهي قد أهملت مع الزّمن من دون إصدار أّي قرار وقف العمل بها. 

ويف ما يتعلّق بكفايات مجال العمل املخربي؛ فقد توقّف العمل بتقوميهام باالمتحانات الرّسميّة ثّم أهملت يف الّصّفوف 

االنتقالية، وهنا نسأل: هل من املمكن التّغايض عن تقويم هذه الكفايات الّتي لحظتها مناهج التّعليم العام يف مواد 

العلوم، والّتي ترتقي بتطوير مهارات املتعلّمني إىل حّد اإلبداع؟ وإىل متى؟ وهل من املمكن الّذهاب إىل تطوير مناهج 

العلوم بغياب هذه الكفايات؟

ومن حيث املعايري األخرى للتّوصيف، فقد متّت مراعاتها بشكل كامل.
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ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
الجدول رقم 3: املعامل اإلحصائيّة

Mean / 20 Median / 20 Mode / 20 Std. deviation Coefficient of variation

11.44 12 13 4.419 0.39

يظهر الجدول رقم 3 أن املعّدل mean للمتعلّمني يف ماّدة علوم الحياة واألرض هي 11.44 ولكن الوسيط median هو 12 أي أن 

50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من 12 من 20. إّن العالمة األكرث تكراًرا هي 13 من 20. بالرّجوع إىل صفات الّنزعة املركزيّة 

.mean average هذه، يتبنّي أّن أغلب معدالت املتعلّمني جاءت فوق املعّدل Central Tendency

أّما يف ما يتعلّق بتشتّت العالمات؛ فنالحظ أنّها جاءت ضعيفة نسبيًّا CV=0.39 وهذا يدّل عىل غياب التشتّت حول املعّدل العاّم 

للامّدة.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال تقنيات الّتواصل:

إّن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية )الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتى العالمة الكاملة(

بالّنسبة إىل الّسؤال 1-1 الّذي يطال مجال تقنيات التّواصل وكفاية عرض للبيانات املمثّلة يف ضمن رسم بياين يف 	 

جدول، إن 45.3 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة الكاملة و33.5 % حصلوا عىل عالمة بني 1.5 و1.75 أي 

نسبة مرتفعة 78.8 % من املتعلّمني أظهروا امتالكًا لهذه الكفاية إىل حّد ما. كذلك يظهر الّنقص يف استخدام 

الوحدات أو نقص يف رقم واحد.

األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال امتالك املعارف 

إّن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية )الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتّى العالمة الكاملة(

بالّنسبة إىل الّسؤال 4 يف ضمن التّمرين األّول والّذي تتطلّب اإلجابة عنه كفاية تحديد وظيفة أخرى لإلمعاء ومن 	 

ا( وعىل الّرغم من  دون الدخول يف أي تفاصيل والّتي تطال مهارات التّفكري الّدنيا )تذكّر محتوى علمي بسيط جدًّ

هذا فإّن نصف املتعلّمني، عىل التّقريب، حصلوا عىل عالمة صفر و نصف املتعلّمني حصلوا عىل العالمة الكاملة.

كذلك األمر بالّنسبة إىل الّسؤال 5 يف ضمن التّمرين األّول بحيث تتطلّب اإلجابة عنه كفاية تحديد خصائص بنية 	 

اإلمعاء ومن دون الّدخول يف أي تفاصيل وهذا الّسؤال أيًضا بسيط وبديهي، ويطال مهارات التّفكري الّدنيا، وهو 

ا. وعىل الّرغم من هذا، فإّن نسبة 53 % من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة صفر ونسبة منخفضة   يُعّد مألوفًا جدًّ

 29 % حصلوا عىل العالمة الكاملة.

وهذا يدّل عىل عدم قدرة املتعلّمني عىل تذكّر الحد األدىن من املعلومات أو املحتوى العلمي البسيط وغري املعقد، 

وهذا يعود إّما إىل استخفاف املتعلّمني بالرّتكيز يف استخدام املعلومات العلميّة الّصحيحة وإّما إىل تركيز املعلّمني 

يف الّصّفوف عند التّدريب يف كفايات تتطلّب التّمرّس العلمّي، من دون الرّتكيز يف أهّميّة دقّة استخدام املعارف 

العلميّة )املحتوى العلمّي( وصّحتها بالّشكل الّصحيح.

بالّنسبة إىل الّسؤال 4-2 يف ضمن التّمرين الرّابع، هو يقع يف مجال اكتساب املعارف وعىل مستوى التّطبيق كون 	 

هذا الّنوع من األسئلة هو مألوف لدى املتعلّمني وقد تدّربوا عىل مناذج كثرية مرتبطة بهذا الّنوع من األسئلة كام 
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هو معروف. وعىل الّرغم من هذا فإّن نسبة كبرية من املتعلّمني 76.7 %حصلوا عىل عالمة صفر ونسبة متدنّية 

 pedigree ا 10.2 % حصلوا عىل العالمة الكاملة. وهنا نسأل: هل املتعلّمون غري معتادين عىل استثامر جدًّ

 Dominance يف هذا الّنوع من األسئلة - مع العلم أنّه يرد بتواتر كبري يف االمتحانات الرّسميّة- أو أّن مفهوم

and Recessive بحاجة إىل مقاربات أخرى لرشحه؟ هذا وقد تبنّي، خالل مناقشة أسس التّصحيح مع املعلّمني، 

أّن هناك لغطًا يف مفهوم ورد خطأ عن Pedigree إلظهار الّنسب الّنظرية.للـ Phenotypes وهذا غري مقبول؛ 

.factorial analysis :فالّنسب الّنظرية يتّم احتسابها فقط يف خالل

بالّنسبة إىل الّسؤالني 4-4 و4-5 يف ضمن التّمرين الرّابع، جاءا عىل مستوى التّطبيق للمعلومات يف وضعيّة 	 
جديدة وهي تحديد Genotype مع تعليل، والقيام بعملية factorial analysis لربهنة الّنتيجة. تبنّي أّن نسبة 

ا من املتعلّمني استطاعوا اإلجابة الكاملة عن هذا الّسؤال 27 % يف األّول و40 % تقريبًا يف الثّاين ونسبة  ضئيلة جدًّ

متدنّية حواىل 15 % حصلوا عىل العالمة صفر يف الّسؤالني؛ أي أّن معظم املتعلّمني حصلوا عىل أجزاء من العالمة 

ومل يكتسبوا املعارف والكفاية املنشودة هنا.

هذا يدل أيًضا عىل غياب الجدية يف اإلجابة عن األسئلة الّتي تعترب سهلة وغري معّقدة إىل حّد ما، مقارنة بأسئلة التّمرّس 

العلمّي والّتي تتطلّب مهارات تفكري أعىل. وهذا يدل عىل عدم قدرة املتعلّمني عىل تطبيق الحّد األدىن من املعلومات 

البسيطة وغري املعّقدة، وهذا يعود إّما إىل استهتار املتعلّمني بالرّتكيز يف استخدام املعلومات العلميّة الّصحيحة وإّما تركيز 

املعلّمني يف الّصّفوف يف مترين املتعلّمني عىل مهارات التّمرّس العلمّي، من دون الرّتكيز يف أهّميّة استخدام املعارف العلميّة 

وصّحتها بالّشكل الّصحيح.

بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي 

إّن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية )الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتى العالمة الكاملة(

بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي وتطال الكفايات األقّل تركيًبا إىل حّد ما )استخراج 

معلومة أو معلومات كام هي من مستندات من دون تحليلها(، فإنّها جاءت عىل الّشكل اآليت:

بالّنسبة إىل جزء الّسؤال 1-1 يف ضمن التّمرين الثّاين والّذي يتطلّب استخدام  كفاية استخراج املعلومة فقط من 	 

الّنّص، فإّن نسبة مقبولة إىل حّد ما 66.5 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة كاملة و11.4 % حصلوا عىل نصف 

ا يف الّنّص. العالمة ونسبة ال بأس بها 22.1 % حصلوا عىل صفر عىل الّرغم من أّن اإلجابة واضحة جدًّ

بالّنسبة إىل جزء الّسؤال 1-2 يف ضمن التّمرين الثّاين والّذي يتطلّب كفاية استخراج املعلومة فقط من الّنّص أيًضا، 	 

ا 1.4 % حصلوا عىل  ا 96.7 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة كاملة ونسبة ضئيلة جدًّ فإّن نسبة مرتفعة جدًّ

ا 1.9 % حصلوا عىل عالمة صفر. نصف العالمة ونسبة ضئيلة جدًّ

إّن اإلجابة عن أجزاء الّسؤالني 1-1 و 1-2  تتطلّب مهارة الفهم القرايئ، وكال الجزأين كانا عىل مستوى الصعوبة عينه، من 

جهة طريقة استخراج اإلجابة من الّنّص، إمّنا رمبا كان املفهوم functional unit, nephron، وعىل الرغم من وضوحه يف 

الّنّص، فقد وجده املتعلّمون مفهوًما جديًدا، وبخاّصة أنه يف ضمن املواضيع الّتي أعيد العمل بها هذه السنة، أو رمبا مل 

يتم التّطرّق إليه من قبل بعض املعلّمني يف الّصّف. أما املفهوم Diabetes؛ فهو موضوع متعارف عليه أكرث، وقد ورد يف 

مناهج التّعليم العام يف سنوات سابقة، وممكن أن يكون معظم املعلّمني قد تطّرقوا إىل رشحه. لذلك، ال بّد لنا من التّوصية 

.nephron, functional unit of the kidney برشح مفهوم

بالّنسبة إىل جزء الّسؤال 3-1 يف ضمن التّمرين الثّالث والّذي يتطلّب كفاية استخراج املعلومة فقط من رسم بياين 
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ا 3 % حصلوا عىل  ا 92.8 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة كاملة، ونسبة ضئيلة جدًّ باألعمدة، فإّن نسبة مرتفعة جدًّ

ا 3.8 % حصلوا عىل عالمة  ا 3.2 % حصلوا عىل نصف العالمة، ونسبة ضئيلة جدًّ ثالثة أرباع العالمة، ونسبة ضئيلة جدًّ

صفر.

وقد تبنّي لنا، عىل العموم، أْن ال مشكلة يف تحقيق كفاية استخراج املعلومات من مستندات مختلفة يف ضمن مجال 

التّمرّس العلمّي لدى املتعلّمني.

األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي والّتي تطال الكفايات املتوّسطة الّتكيب )الّتحليل واملقارنة 

والربهنة واالستدالل انطالًقا من معايري نتائج الّدراسات وبياناتها(

إّن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية )الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتّى العالمة الكاملة(:

بالّنسبة إىل الّسؤال 2-1 يف ضمن التّمرين األّول والّذي يتطلّب كفاية تحليل بيانات نتائج تجربة ممثّلة يف 	 

رسم بياين ملنحنيني، إّن نسبة 42.7 % من املتعلّمني أخذوا العالمة الكاملة 1.5 و20.6 % أخذوا ثالثة أرباع 

العالمة 1.25، أي نسبة مرتفعة إىل حّد ما من املتعلّمني، ونسبة 63.3 % قاربوا امتالك هذه الكفاية، تحليل 

بيانات ممثّلة يف رسم بياين واملصنفة ككفاية متوسطة الرّتكيب بالّنسبة إىل مجال التّمرّس العلمّي.

بالّنسبة إىل جزيئ الّسؤال 2-1 و2-2 يف ضمن التّمرين الثّاين، واللّذين يتطلّبا كفاية توظيف براهني مع استخدام 	 

بيانات ومعطيات يف ضمن الّسؤال؛ لتربير إجابتهم لإلجابة يف إطار االستدالل Identify فإنّه:

يف الجزء 2-1،  نسبة 56.7 % من املتعلّمني قاربوا امتالك هذه الكفاية، وهي مقبولة، فقد تراوحت عالمتهم ـ 

بني 20 % العالمة كاملة و36.7 % ثالثة أرياع العالمة. يف الوقت الّذي حصل فيه 16.5 % من املتعلّمني عىل 

ا منهم 8.9 % حصلوا عىل العالمة صفر؛ أي  نصف العالمة و17.9 % حصلوا عىل ربع العالمة ونسبة ضئيلة جدًّ

نسبة منخفضة 26.8 % حصلت عىل عالمة تحت نصف العالمة.

يف الجزء 2-2 إّن نسبة مقبولة أيًضا 53.7 % من املتعلّمني قاربوا امتالك هذه الكفاية أي تراوحت عالمتهم ـ 

بني 19.2 % العالمة كاملة و34.5 % ثالثة أرياع العالمة. يف الوقت الّذي حصل 15.4 % عىل نصف العالمة 

ا 8.6 % حصلت عىل صفر. أي نسبة منخفضة من  و18.4 % حصلوا عىل ربع العالمة ونسبة ضئيلة جدًّ

املتعلّمني 27 % حصلوا عىل عالمة تحت نصف العالمة. 

إّن الفعل اإلجرايئ Identify يف هذا الّسياق يتطلّب اإلجابة عنه استخدام البيانات املتوافرة يف الجدول واملقارنة مع 

املجموعة الّضابطة وهذا ما مل يقم به حواىل 35 % من املتعلّمني الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة.

بالّنسبة إىل الّسؤال 2 يف ضمن التّمرين الثّالث، بحيث يتطلّب كفاية توظيف براهني مع استخدام بيانات 	 

ومعطيات ممثّلة يف رسم بياين باألعمدة؛ لربهنة حقيقة علميّة، إّن نسبة مرتفعة إىل حّد ما 73.6 % من املتعلّمني 

قاربوا امتالك هذه الكفاية أي تراوحت عالمتهم بني 57.1 % العالمة كاملة و16.5 % ثالثة أرباع العالمة. يف 

الوقت الّذي حصل فيه 9.2 % عىل نصف العالمة  ونسبة ضئيلة إىل حّد ما من املتعلّمني 14.2 % حصلوا عىل 

العالمة صفر. إّن هذا الّسؤال مألوف لدى املتعلّمني وقد أثبتوا أّن نسبة كبرية منهم قاربت امتالك تحليل البيانات 

املمثّلة يف ضمن رسم بياين باألعمدة واملقارنة يف ما بينها لربهنة حقيقة علمية.

بالّنسبة إىل جزء الّسؤال 3-1 يف ضمن التّمرين الثّالث، والّذي يتطلّب كفاية مقارنة بيانات ممثّلة يف رسم بياين 	 

باألعمدة، إّن نسبة مرتفعة إىل حّد ما  66.3 % من املتعلّمني قاربوا امتالك هذه الكفاية أي تراوحت عالماتهم 

بني 60.4 % العالمة كاملة و5.4 % ثالثة أرباع العالمة. يف الوقت الّذي حصل فيه 9.1 % عىل نصف العالمة، 
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ونسبة ال بأس بها 23.1 % من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة صفر، وهم املتعلّمون الّذين وصفوا فقط البيانات من 

دون املقارنة. إّن هذا الّسؤال مألوف لدى املتعلّمني وقد أثبتوا أّن نسبة كبرية منهم قاربت امتالك كفاية مقارنة 

البيانات املمثّلة يف ضمن رسم بيايّن باألعمدة مع استخدام األرقام املتوافرة لتدعيم هذه املقارنة.

يف اإلجامل، أظهر املتعلّمون نسبة مقبولة إىل حّد ما ترتاوح بني 50 % و60 % بالّنسبة إىل امتالك كفايات التّحليل املنطقي 

واملقارنة يف ما بني البيانات، يف ضمن التّمرّس العلمّي. ولكن األسئلة الّتي ال تتطلّب تحليل البيانات فقط؛ بل تتخطّاها 

للوصول إىل معلومة جديدة )2-1 و2-2 يف التّمرين الثّاين( أظهرت تدنّيًا يف تحصيل املتعلّمني. أضف إىل ذلك، أّن هذين 

الّسؤالني يف هذا التّمرين ينتميان إىل موضوع تّم إعادة العمل به حديثًا، ورمبا تجّنب بعض املعلّمني أن يتطرّقوا إىل 

معالجته مام أّدى إىل تدنٍّ قليل يف نسبة املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك هذه الكفاية.

وهنا تأيت التّوصية بأهّميّة استخدام البيانات عند توافرها واملقارنة يف ما بينها )مقارنة نتائج مجموعات التّجربة مع 

املجموعة الضابطة( للوصول إىل املعلومة املنطقيّة املتوّخاة يف ضمن مجال التّمرّس العلمّي.

األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي والّتي تطال الكفايات األكرث تعقيًد

إّن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية )الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتى العالمة الكاملة(:

بالّنسبة إىل جزء الّسؤال 2-2 يف ضمن التّمرين األّول، بحيث يتطلّب كفاية التّوليف للوصول إىل عالقة تبنّي 	 

وظيفة اإلمعاء خالل عمليّة الهضم؛ أي عمليّة االمتصاص من بعد ما تّم تحليل البيانات يف الجزء السابق، إّن 

نسبة مرتفعة من املتعلّمني  63.2 % نالوا العالمة صفر أي مل يكتسبوا كفاية إيجاد العالقة والتّوليف انطالقًا من 

التّحليل. ونسبة منخفضة من املتعلّمني 34.6 % امتلكوا هذه الكفاية بحصولهم عىل العالمة الكاملة، مع أّن 

موضوع هذا الّسؤال مألوف لدى املتعلّمني.

بالّنسبة إىل جزء الّسؤال 2-3 يف ضمن التّمرين الثّالث، بحيث يتطلّب كفاية التّوليف للوصول إىل عالقة تبنّي 	 

Conservation of genetic material during the cell cycle بعد أن متّت مقارنة البيانات يف الجزء الّسابق، 

واملمثّلة يف رسم بياين باألعمدة، إّن نسبة مرتفعة من املتعلّمني 74.8 % من املتعلّمني نالوا العالمة صفر أي 

ا من املتعلّمني  مل يكتسبوا كفاية إيجاد العالقة والتّوليف انطالقًا من املقارنة يف البيانات. ونسبة منخفضة جدًّ

11.2 % امتلكوا هذه الكفاية بحصولهم عىل العالمة الكاملة، مع أّن موضوع هذا الّسؤال مألوف لدى املتعلّمني، 

ولكن هذا املفهوم أي Conservation of genetic material during the cell cycle يعترب من املفاهيم األكرث 

صعوبة، ويحتاج إىل مقاربات متنوعة ليتّم اكتسابه من قبل املتعلّمني.
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خاتمة

يتبنّي لنا أّن املتعلّمني يهملون الرّتكيز يف صّحة استخدام املعلومات العلميّة وحتّى البسيط منها يف الوقت الّذي يظهرون 

فيه أداء أفضل يف كفايات التّمرّس العلمّي إىل حّد ما.

تفتقد املسابقة إىل أسئلة اإلبداع املرتبطة بكفايات الّنقد والكفاية املرتبطة بتصميم تجربة، فهي مل يتطرّق إليها منذ 

زمن طويل وتعترب هذه الكفايات من أعىل املستويات بحسب سلّم بلوم. كذلك تفتقد إىل كفاية توصيف البحث العلمي 

ومتثيل الظّواهر يف خالل ترسيامت توضيحية عىل الّرغم من وجودهم يف املنهج ودليل التّقويم. وهذه الكفايات تعترب من 

صميم كفايات القرن الحادي والعرشين، وإمّنا تّم إهاملها يف املناهج الوطنيّة يف خالل عمليتي التّعليم والتقويم.

أما بالّنسبة إىل الكفايات املتعلّقة باملواقف والّتي تركّز يف تطوير شخصية املتعلّم املسؤول والواعي لحّل مشكالت العامل 

املحيط به فهي، إىل حّد كبري، غائبة عن كتب العلوم، عىل الّرغم من التّطرّق إليها يف األهداف العاّمة لتعليم العلوم، ولكن 

مل يتّم التّطرّق إليها يف التّوصيف، وبذلك أُهِملت باالمتحانات الرّسميّة، وحكاًم أهِملت خالل العمليّة التّعليميّة. قد يعود 

الّسبب هنا إىل أّن وضع نظام التّقويم جاء مبرحلة بعد وضع املناهج. وقد اتبّع كّل منهام نهًجا مختلًفا، فنظام التّقويم 

اتّبع املقاربة بالكفايات، يف حني وضعت املناهج عىل أساس املقاربة باألهداف. كام أّن املقاربة بالكفايات كام وردت 

ركّزت يف املجال املعريف )مجال املعارف، مجال التّواصل كام ورد، مجال التّمرّس العلمّي ومجال العمل املخربّي(  ومل تراِع 

إىل حّد ما تقويم املجال الوجداين affective domain كاتّخاذ املواقف والتّعبري عن قيم معيّنة. تبنّي أيًضا أنّه عند وضع 

األهداف الخاّصة أو التّفصيليّة للامّدة غاب عدد من األهداف املرتبطة باملواقف والقيم والّتي تضّمنتها األهداف العاّمة 

للمناهج وتاليًا مل تظهر جليًّا يف الكتب املدرسية وأهِملت من العمليّة التّعليميّة ثّم من عمليّة التّقويم.

وبهذا تكون املسابقة قد راعت التّوصيف العام ملاّدة علوم الحياة واألرض للّشهادة املتوّسطة، فتضّمنت أسئلة تراوحت 

بني مستويات التّفكري الّدنيا والعليا، قادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات، وقد تبنّي أّن 

أّن نسبة مقبولة إىل نسبة مرتفعة قلياًل أظهرت اكتسابًا لكفايات التّحليل املنطقي يف ضمن مجال التّمرّس العلمّي، ولكن 

كلاّم ازدادت الكفايات تعقيًدا يف ضمن هذا املجال للوصول إىل مستوى بناء العالقات والتّوليف، تدىّن أداء املتعلّمني إىل 

دون الوسط.

إّن توزيع األسئلة والعالمات عىل هذه األسئلة جاء منطقيًّا وعاداًل ومعرّبًا. أّما بالّنسبة إىل الكفايات الّتي مل تطلها األسئلة 

والّتي تصل إىل مستويات التّفكري العليا والّتي لحظتها األهداف العاّمة للامّدة ودليل التقويم، فهي قد أهملت مع الزّمن 

من دون إصدار أي قرار بتوقيف العمل بها. أّما كفايات مجال العمل املخربّي؛ فقد توقّف العمل بتقوميها يف االمتحانات 

الرّسميّة، ومن ثّم أهملت يف الّصّفوف االنتقاليّة. وهنا نسأل: هل من املمكن التّغايض عن تقويم هذه الكفايات الّتي 

لحظتها مناهج التّعليم العام يف مواّد العلوم، والّتي ترتقي بتطوير مهارات املتعلّمني إىل حّد اإلبداع؟ وإىل متى؟ وهل من 

املمكن الّذهاب إىل تطوير مناهج العلوم بغياب هذه الكفايات؟

وبناء عىل ذلك، تأيت الّتوصيات:

يف مستوى املاّدة يف الوقت الحايل:

يتّم الرّتكيز يف استخدام املصطلحات العلميّة بالّشكل الّسليم من قبل املتعلّمني وهذا ما يجب أن تلحظه الّدورات ـ 

التّدريبيّة.

تدريب أكرث للمتعلّمني عىل كيفية صياغة الفرضيّات واستخدام مهارات التّفكري املنطقّي للوصول إىل توليف ـ 

املعلومات بشكل صحيح وهذا ما يجب أن تلحظه الّدورات التّدريبيّة.
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وضع أسس تصحيح بني أيدي املعلّمني واملصّححني لتأكيد إمكان توافر إجابات متنّوعة وصحيحة من ناحية، ـ 

وتأكيد كيفية احتساب العالمة يف حال توزيعها؛ ليك يتّسنى للجميع اتّباع معايري واحدة واضحة خالل عمليّة 

التّصحيح.

يف مستوى تطوير املناهج: 

إعادة الّنظر باملناهج وتأكيد إعادة الّنظر يف املنهج عند تطويره، باعتباره وحدة متامسكة العنارص )املحتوى ـ 

واملوارد التّعليميّة، طرائق التّعليم وأسس التّقويم وعالقتها بالعنارص األخرى املساندة يف املجتمع( انطالقًا من نهج 

واضح املعامل ومرتكزات فلسفيّة وسيكولوجيّة واجتامعيّة واضحة ومعرّفة.
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 شهادة الثانويّة العامة - فرعا االجتماع واالقتصاد
واآلداب واإلنسانّيات

لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
تتوخى ماّدة علوم الحياة كام وردت يف مناهج التّعليم العام )1997( كامّدة ثقافة علميّة يف منهج العلوم 

فرع اآلداب واإلنسانيّات وفرع االجتامع واالقتصاد تنمية الثقافة العلميّة املرتبطة بالواقع املعييش لدى 

املتعلّمني واسترشاف املستقبل.

كان من املتوقع أن تتضّمن هذه املاّدة محتوى علميًّا ومواضيع رضورية للمتعلّم يف علوم الحياة والكيمياء 

والفيزياء من أجل مواكبة آخر االبتكارات الّتي توّصل إليها املجتمع العرصي. وبامتالكه هذه املعارف 

واملهارات يصبح قادًرا عىل متابعة محادثة أو مناقشة علميّة علنيّة، وتبّني سلوك إيجايّب باتجاه البيئة 

ومواجهة ما قد يعرتضه من مشكالت صّحيّة واستهالكيّة.

تتمحور املواضيع املختارة لهذين الفرعني حول تطبيق املعارف املتعلّقة بعلوم الحياة يف مجاالت الّصّحة 

وحامية البيئة والتّغذية وبيولوجيّة األعصاب وانعكاساتهام يف الّصّحة.

يتضّمن برنامج فرع االقتصاد واالجتامع، زيادة عىل برنامج فرع اآلداب واإلنسانيّات، نظرة شاملة عىل مفهوم 

الجينة البرشيّة وعىل التّقنيات الحديثة العائدة إىل الهندسة الجينيّة والّتي تحتّل مكانة مهمة يف اإلنتاج 

الحيوايّن والّنبايتّ ويف التّقانة الحيويّة.

هذا املنهج، إضافة إىل الّتكوين األكادميي، يهدف إىل تنمية االستقالليّة وحّس املسؤوليّة عند املتعلّم، وهام 

رضوريّان لبناء املواطن الّصالح.

من األهداف العاّمة لهذه املاّدة أن يظهر املتعلّم:

اكتسابًا للمفردات واملعارف واملهارات العلميّة الّضوريّة للحياة اليوميّة.ـ 

استيعابًا للمواضيع العلميّة الّتي تتناولها وسائل االعالم.ـ 

فهم العالقة القامئة بني العلم والتّكنولوجيا واملجتمع.ـ 

قدرة عىل أخذ القرارات املسؤولة بشأن املشكالت الّتي قد تعرتضه يوميًّا يف مجايل الّصّحة والبيئة.ـ 

قدرة عىل تحّسس املشكالت االقتصاديّة واالجتامعيّة وتلك الّتي تتعلّق بأخالقيّات علوم الحياة.ـ 

فهاًم ملدى إسهام العلم والعلامء يف تطّور اإلنسان الثقايّف.ـ 

امتالكًا ملنهجية التّفكري العلمي وقدرة عىل اتّخاذ املواقف العلميّة بغية تحقيق االستقالليّة واالعتامد ـ 

عىل الّذات.
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يسعى هذا التّقرير إىل تقّص مدى تحقيق اكتساب املعارف املتوّخاة وفهمها، من قبل املتعلّم يف هذين 

الفرعني ومدى تحّقق اكتسابه لألهداف واملهارات املتّوخاة يف هذه املاّدة. كذلك يسعى هذا التّقرير إىل 

تقّص مدى قدرة االمتحانات الرّسميّة يف هذين الفرعني عىل قياس مدى تحّقق هذه األهداف عند املتعلّمني 

يف ماّدة علوم الحياة. ويف هذا الّسياق يسعى التّقرير إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

، ممتلك ملهارات البحث ـ  هل تقيس االمتحانات الرّسميّة مدى تحّقق الوصول إىل متعلّم متقصٍّ

العلمي، منتج للمعلومة، قادر عىل حّل املشكالت الحياتيّة وتحّمل املسؤوليّة، قادر عىل اتّخاذ 

املواقف العلميّة؟

إىل أي مدى تظهر هذه االمتحانات مدى تحّقق بناء املواطن املستقّل والحّر واملسؤول واملعتمد عىل ـ 

ذاته؟ 

يشتمل الّتقرير على األقسام اآلتية:

أّواًل، عرض موجز يبّين مدى مالءمة االمتحان لتوصيف االمتحانات الرّسمّية.

ثانًيا، عرض وتحليل للّنتائج يتضّمن:

معالجة املعامل اإلحصائيّة املرتبطة بالتّحصيل التّعلّمّي للمتعلّمني بهدف تقّص مدى تحقيق ـ 

املتعلّمني مستويات أداء وسط وما فوق ومدى تشتّت العالمات حول املعّدل. 

تحلياّل لنتائج األسئلة الّتي تتضّمنها املسابقة بهدف تقّص مكامن الّضعف أو مصادر الخطأ يف ـ 

اإلجابات من ناحية املعارف واملهارات املتوّخاة بحسب التّوصيف وتوقّع األسباب وراء هذه 

اإلشكاليّات.

مدى قدرة االمتحانات الرّسميّة باتّباعها التّوصيف الرّسمّي المتحان مواّد العلوم عىل قياس األهداف ـ 

العاّمة للمنهج وصواًل إىل ملمح املتعلّم املنشود بحسب مرسوم مناهج التّعليم العام 10227 للعام 

1979 وما إذ كانت تراعي تقويم مهارات القرن الحادي والعرشين.

ثالًثا، الخاتمة، وسوف تتضّمن االستنتاجات والّتوصيات والمقترحات.
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شهادة الثانوية العاّمة - فرع االجتماع واالقتصاد
 من حيث مضمون المنهج. 1

يستند محور التّغذية والّصّحة، وفاقًا للمنهج املعتمد عىل املعرفة املكتسبة يف الّصّف التّاسع وميتد إىل الّدراسات الجارية 

يف هذا الحقل، ويعالج مبادئ التّغذية املتوازنة لدى اإلنسان مبنظار يؤّدي إىل الوقاية من أمراض التّغذية وعالجها عرب 

االستفادة من كّل فرصة  لإلشارة  إىل الّروابط املوجودة بني املبادئ املذكورة ومقتضياتها وتطبيقاتها يف مجال الّصّحة. إّن 

املقارنة بني التّغذية التّقليدية ونتائج الّدراسات التّجريبيّة، إضافة إىل دراسة األمراض الّناتجة من التّغذية ومبدأ االستهالك 

الطّاقي واأليض القاعدي، تؤّسس لتحديد مطلوب ماهية التّغذية املتوازنة املنظّمة وتحديد كّميّة الطّعام الّضوري، 

وسيبدو جليًّا أّن التّغذية املتوازنة استجابة لحاجات الجسم املتغرّية، األمر الّذي سيسهم يف فهم أسباب أمراض التّغذية. 

ويعترب املنهج كذلك أنّه من الّضوري إظهار دور الطّعام يف بناء الجسم وتجدده البيولوجّي من جهة وكمصدر للطّاقة 

من جهة أخرى، ورضوري أيًضا تبيان الحاجة للمواّد الغذائيّة والفيتامينات. كذلك يتطلّب املنهج أن يتعلّم املتعلّم يف هذا 

الجزء استثامر الخطوط البيانيّة والجداول، وأن يشّجع االستقراءات املنّفذة بشكل تحقيقات.

يؤكّد املنهج يف محور البيولوجيا العصبيّة والّسلوك البرشي والّصّحة عىل الرّتكيز يف الّنقل الّشجني من أجل تأكيد تحويل 

الرّسائل يف املركز العصبّي من طريق الّشجنات املنبّهة واألخرى املثبّطة، كذلك يدعو إىل تأكيد الّدور االختاليّل للمخّدرات 

عىل املستويني الجسدّي والّنفيّس ويؤمل دفع املتعلّمني ألخذ املوقف املناسب من اآلثار الّسيّئة للمخّدرات.

محور العلم واالقتصاد خاّص بالّسنة الثّالثة الثّانوية فرع االجتامع واالقتصاد، وهو امتداد لربنامج الّسنة األوىل الثّانوية 

يف ما يتعلّق باألساس العلمي إلنتاجية البيئة الطّبيعية املستصلحة، ويفرتض أن يوضح تطبيقات البيولوجيا يف الهندسة 

الوراثية بشكٍل معمٍق عرب استعراض نتائج أبحاث تحسني إنتاجية البيئة الربية واملائية والجيولوجية عىل مستوى الّنمط 

الورايث لألجناس, وأن يناقش نتائج البيوتكنولوجيا الّزراعية والّصناعية وتأسيس عالقتها باالقتصاد.

أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة علوم الحياة ثالثة متارين توزّعت عىل صفحتني وقد تّم وضع عنوان لكّل مترين يعكس الفكرة األساسيّة 

للتّمرين. ولقد راعت املسابقة من حيث الّشكل ما نّص عليه توصيف املاّدة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 

شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرّتجمة. )أنظر 

امللحق رقم 1 يف نهاية هذا التّقرير(.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج )محور التّغذية والّصّحة ومحور البيولوجيا العصبيّة  والّسلوك البرشي والّصّحة ( آخذين 

بعني االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 

21/م/2016 تاريخ 2016/9/3 وهي )محور التّطّور كاماًل مع أجزاء من املحاور األخرى(. تضّمنت مسابقة علوم الحياة 

ثالثة متارين عىل الّشكل اآليت:

ينتمي التّمرين األّول إىل محور البيولوجيا العصبية والّسلوك البرشي والّصّحة وقد تناول موضوع االنتقال الّشجني 	 

والوسائط العصبية واإلدمان. متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املرتبطة بكيفيّة عمل الّشجنة وتأثري 
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املواّد املخّدرة )ماّدة THC( عىل الّشجنة املختّصة مباّدة GABA وتأثري ذلك يف الّشجنة املختّصة بالّدوبامني ما 

 يفيض إىل االعتياد ثّم اإلدمان، بشكل يراعي فرصة واحدة لقياس أي من هذه األهداف.

األهداف املتوّخاة في هذا الّسؤال هي:

يسجل أّن العصبونات تتصل يف ما بينها أو مع الخاليا املستفعلة بشجنات.ـ 

يتعرّف أّن انتقال الرّسائل العصبية عرب الّشجنات يتّم بوساطة مواّد تدعى وسائط كيميائيّة أو وسائط عصبيّة. ـ 

)ناقالت عصبية(.

يسّجل بأّن الوسائط العصبية تصنع يف داخل العصبونات قبل الّشجنة وتخزّن يف حويصالت موجودة يف نهاية ـ 

املحور قبل إطالقها إىل الفراغ الّشجني.

يسّجل أّن جزينات الوسائط العصبية تطلق لدى وصول جهد الّنشاط وأنّها تلتصق مبستقبالت خاّصة عىل ـ 

الغشاء خلف الّشجني وتطلعه بدورها جهد نشاط خلف شجني.

يفهم أّن االعتياد هو اعتامد نفيس يرتجم برغبة غري مسيطر عليها بتجديد تناول املخّدر.ـ 

يتعرّف أنّه عىل مستوى املّخ تكون املخدرات قادرة عىل تحويل الحالة العقليّة واإلدراك الحيّس إّما بتنشيط ـ 

الخاليا العصبيّة أو بكبحها.

يسجل أّن املخّدرات تؤثّر بأشكال مختلفة يف مستوى الّشحنات.ـ 

ينتمي التّمرين الثّاين إىل محور التّغذية والّصّحة، وتناول مشكلة البدانة يف لبنان وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين 	 

حول األهداف املتعلّقة بالعوامل املفضية إىل البدانة وأّن البدانة عامل خطر للعديد من األمراض ويزيد من نسبة 

الوفيات وحول الوقاية من هذا الخلل، ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس. جاءت 

كّل األسئلة الّتي يتضّمنها هذا التّمرين مستقلّة عن بعضها بعًضا عدا الّسؤال الخامس الّذي يراعي أهدافًا من 

 مستوى أعىل من البقية ويتطلّب الربط بني معارف مختلفة وصواًل إىل االستنتاج.

راعى الّسؤال األهداف اآلتية:

يالحظ أّن تطّور العادات الغذائية يف البلدان الغنية ينمو بشكل بارز نحو استهالك أكرب لدهون الحيوانات ـ 

واللّحوم والّسّكر.

يفهم وجود عالقة بني استهالك الطّعام ومخاطر ظهور بعض األمراض: أمراض القلب والرّشايني، البدانة. ـ 

يسّجل أّن الوقاية من أمراض القلب والرّشايني تبدأ من الطّفولة وأنّها ال تتّم فقط بتخفيف استهالك الّدهون بل ـ 

بتحوير جّدي ألسلوب العيش: تجّنب كرثة القعود، والتّوتر، والتّدخني والقيام بنشاط جسدي )مترينات رياضية(.

ينتمي التّمرين الثّالث إىل محور العلم واالقتصاد، وتناول موضوع العالج بالهندسة الوراثية ولقد متحورت أسئلة 	 

هذا التّمرين حول األهداف املتعلّقة بالهندسة الوراثية وإمكان استخدامها يف عالج إصابة الحيوان باملهق ما 

يتيح استخدامها الحًقا لعالج البرش من هذه اإلصابة، ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي الواحد  أكرث من فرصة واحدة 

للقياس. جاء سؤال واحٌد من خمسة أسئلة عىل جزأين مرتبطني ببعضهام بعًضا عرب فعٍل إجرايٍئ واحٍد لكّنهام 

مستقلنّي يف املوضوع.

من األهداف الّتي راعاها هذا الّتمرين: 

يتعرّف أن البيوتكنولوجيا مجموعة تقنيات توظّف الكائنات الحيّة يف إنتاج مواّد صناعيّة وطبية مفيدة لإلنسان.ـ 

يعلم أن مبدأ الهندسة الجينية هو تحويل منط الكائن الحي الجيني بإدخال جينة غريبة أو أكرث.ـ 

يصف خطوات نقل الجينة.ـ 

يعلم بأّن الهندسة الجينية تسمح بتحسني املنتجات الّزراعية وصناعة أدوية جديدة.ـ 
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 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

لقد راعت املسابقة املجاالت الثاّلثة عىل الّشكل اآليت )الجدول رقم 1(:

الجدول رقم 1: توليف توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات

مجال تقنيات الّتواصل
D

مجال الّتمرّس العلمّي
B

مجال امتالك املعارف
A

املجال

2 9 9 العالمة الكلّّية عىل املجال

يظهر الجدول رقم 2 توزيع األسئلة عىل املحاور واملجاالت والكفايات:

الجدول رقم 2: تصنيف األسئلة بحسب املجاالت ودرجة تعقيد الكفاية يف ضمن كّل مجال وتوزيع العالمات عليها.

Exercise
Whole 
Mark

Part Questions Domain Mark

1 7 pts

1-1 The consequence of the utilization of high dose of THC. B ¾

1- 2
The neurotransmitter responsible for the sensation of 
pleasure.

B ¾

2
List the steps of synaptic transmission of the nerve 
message.

A 2½

3 Interpret the results presented in document 1. B 1

4
Determine the effect of GABA on the release of 
dopamine.

B 1

5 Explain how THC increases the sensation of pleasure. A 1

2 7 pts

1 Pick out from document 1 two factors that favor obesity B 1

2
How does the percentage of overweight Lebanese 
adolescents vary between the years 1997 and 2008?

B ½

3
Draw a histogram showing the variation of the relative 
risk of death as a function of BMI.

D 2

4  Interpret the results in document 2. B 1

5
Justify why the results of this study are alarming for 
Lebanon.

B 1

6
Suggest two advices to reduce obesity in Lebanese 
adolescents.

A 1½

3 6 pts

1- 1 The cause of the absence of melanin. B ½

1- 2 The role of melanin. B ½

2
 Name the enzyme that allows the isolation of the 
human gene involved in the synthesis of melanin

A ½

3
Indicate, by referring to the document, the donor and 
the receiver of the gene G.

B 1

4
Specify which of the young mice 1, 2 or 3 is qualified as 
«transgenic».

A 1½

5
State two other applications of transgenesis in the 
medical field.

A 2
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لقد راعت املسابقة التّوصيف الرّسمّي، عرب اعتامد 3 عالمات كحّد أقىص عىل مجال تقنيات التّواصل وتوزيع العالمة 

بالتّوازي عىل مجايل امتالك املعارف والتّمرّس العلمّي، كام هو مبنّي يف الجدول رقم 1. يظهر هذا الجدول أيًضا الكفايات 

يف ضمن كّل من املجاالت الّتي تضّمنتها هذه املسابقة والتطور يف درجة تركيبها بحسب األسئلة املطروحة يف ضمن كّل 

مجال.

يظهر الجدوالن رقم 1 و رقم 2 أن املسابقة تناولت مستويات متنّوعة يف ضمن مجال املعارف بحيث تراوحت الكفايات 

 ،THC بني مستويات التّفكري الّدنيا )هنا التذكر: تعداد مراحل.......،( ومستويات التّفكري األعىل )التّفسري: كيفية عمل

واقرتاح آليّات لتخفيض البدانة عند املراهقني يف لبنان( وقد توزعت العالمة بالتّساوي تقريبًا عليهام وعالمات بالتّتابع 

مبعدل 5 عالمات للمستوى األدىن  و4 عالمات لألعىل.

أما بالّنسبة إىل مجال التّمرّس العلمّي فقد تراوحت الكفايات بني األقّل تركيبًا )هنا استخراج معلومات من الّنّص والرّسم 

البيايّن( إىل األكرث تركيبًا )هنا: يحلّل، يؤّول، ويستدل انطالقًا من معايري أو دالئل، يفّس ويعلّل انطالقًا من تحليل معطيات( 

وقد توزّعت العالمة بالتّساوي عىل الّشكل اآليت )3عالمات ونصف عىل األقّل تركيبًا و5 عالمات عىل األكرث تركيبًا( يف ضمن 

هذا املجال.

أّما بالّنسبة إىل الكفايات املرتبطة بالّنقد )Criticizing( والكفاية املرتبطة بتصميم تجربة يف ضمن مجال التّمرّس العلمّي، 

فلم يتّم التّطرّق إليها منذ زمن طويل وتعترب هذه الكفايات من أعىل املستويات بحسب سلّم بلوم يف ضمن هذا املجال

بالّنسبة إىل مجال تقنيات التّواصل فلقد تناول كفاية متثيل بيانات يف رسم بياين من نوع Histogram انطالقًا من جدول 

وقد خصص لها عالمتان وهذه الكفاية تعد من الكفايات األقّل تركيبًا يف ضمن هذا املجال.

وبهذا تكون املسابقة قد راعت التّوصيف العام ملاّدة علوم الحياة واألرض للّشهادة الثّانوية - فرع االجتامع واالقتصاد 

وتضّمنت أسئلة تراوحت بني مستويات التّفكري الّدنيا والعليا وقادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب 

توزيع العالمات عىل املستويات املختلفة الّتي جاءت منطقية وعادلة ومعربة. أّما بالّنسبة إىل الكفايات الّتي مل تطالها 

األسئلة والّتي تصل إىل مستويات التّفكري العليا والّتي لحظتها األهداف العاّمة للامّدة و دليل التقويم فهي قد أهملت 

مع الزمن من دون إصدار أي قرار وقف العمل بها. أّما كفايات مجال العمل املخربّي فقد توقّف العمل بتقوميها يف 

االمتحانات الرّسميّة ثّم أهملت يف الّصفوف االنتقالية وهنا يأيت الّسؤال: هل من املمكن التّغايض عن تقويم هذه 

الكفايات الّتي لحظتها مناهج التّعليم العام يف مواّد العلوم والّتي ترتقي بتطوير مهارات املتعلّمني إىل حّد اإلبداع؟ وإىل 

متى؟ هل من املمكن الّذهاب إىل تطوير مناهج العلوم بغياب هذه الكفايات؟

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة
الجدول رقم 3: املعامل اإلحصائيّة

Mean / 20 Median / 20 Mode /20 Std. deviation Coefficient of variation

9.52 10 9 6.871 0.34

يظهر الجدول رقم 3 أّن املعّدل)mean( للمتعلّمني يف ماّدة علوم الحياة هو 9.52 ولكن الوسيط )median( هو 10 أي 

أّن 50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من 10 من 20. إّن العالمة األكرث تكراًرا هي 9 من 20. بالرّجوع إىل صفات الّنزعة 

.mean average هذه يتبنّي أّن أغلب معدالت املتعلّمني جاءت  حول املعّدل Central Tendency املركزيّة

يف مبا يتعلّق بتشتّت العالمات، نالحظ أنّها جاءت ضعيفة نسبيًّا CV=0.34 وهذا يدّل عىل غياب التشتّت حول املعّدل.
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ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال تقنيات الّتواصل:

إّن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية )الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتى العالمة الكاملة(

بالّنسبة إىل الّسؤال 3 من التّمرين الثّاين الّذي يطال مجال تقنيات التّواصل وكفاية عرض البيانات املمثّلة يف ضمن 	 

جدول يف رسم بياين فإن 66.9 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة الكاملة و7.2 % حصلوا عىل عالمة 1 و1.75 

من 2 أي نسبة مرتفعة 74.1 % من املتعلّمني اظهروا امتالكًا ال بأس به لهذه الكفاية. يف حني حصلت نسبة 14 % 

عىل عالمة صفر.

األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال امتالك املعارف

إن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية )الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتى العالمة الكاملة(

بالّنسبة إىل الّسؤال 2 يف ضمن التّمرين األّول والّذي تتطلّب اإلجابة عنه  كفاية تحديد مراحل االنتقال الّشجني 	 

ا( وعىل  ومن دون الدخول يف أي تفاصيل والّتي تطال مهارات التّفكري الّدنيا )تذكر محتوى علمي بسيط جدًّ

الّرغم من هذا فإّن نصف املتعلّمني تقريبًا حصلوا عىل عالمة صفر و 18.6 % فقط حصلوا عىل العالمة الكاملة. 

وهذا يؤرّش إىل عدم اهتامم قسم كبري من قسم كبري من املتعلّمني باالستخدام الّصحيح ألدوات املاّدة واكتساب 

املعلومات. 

وتكّرر األمر يف الّسؤال 5 من التّمرين الثّالث )43.6 % حصلوا عىل صفر( حيث تتطلّب اإلجابة عنه  ذكر تطبيقني 	 

عمليّني لعمليّة التّعديل الورايث، يف ما مل يحصل عىل العالمة الكاملة إال 16 % من املتعلّمني وحصل 22 % عىل 

عالمة واحدة من أصل اثنتني، كذلك األمر  بالّنسبة إىل الّسؤال 2 يف ضمن التّمرين الثّالث ويتطلّب اإلجابة عنه 

كفاية تحديد األنزمية املستخدمة يف عزل مورثة )جينة( ومن دون الّدخول يف أي تفاصيل. وهذا الّسؤال أيًضا 

ا. وعىل الّرغم من هذا فإّن تقريبًا ربع املتعلّمني  ا ويطال مهارات التّفكري الّدنيا ومألوف جدًّ بسيط وبديهي جدًّ

26.8 % حصلوا عىل عالمة صفر وحصل البقيّة عىل العالمة الكاملة، وهذه الّنتائج مامثلٌة لتلك الّتي حصلنا عليها 

 يف فرع اآلداب واإلنسانيّات )يف الّسؤال الرّابع  من التّمرين 3(.

هذه الّنتائج املتدنّيّة تؤرش إىل عدم اهتامم قسم كبري من املتعلّمني بضورة الرّتكيز يف املفاهيم األساسيّة 

واستخدامها بالطريقة الّصحيحة،  أو إن تركيز املعلّمني يف الّصفوف يتّجه إىل تدريب املتعلّمني عىل كفايات ليس 

من بينها دقّة استخدام املعارف العلميّة )املحتوى العلمّي( وصّحتها بالّشكل الّصحيح.  

بالّنسبة إىل الّسؤال 5 يف ضمن التّمرين األّول يتطلّب كفاية تفسري تأثري ماّدة THC عىل الّشعور باللّذة  فهو 	 

يحتاج إىل معلومة يستدل عليها املتعلّم من املعطيات وربطها مبعلومات مكتسبة حول وظيفة dopamine وهذا 

الّنوع من األسئلة هو مألوف لدى املتعلّمني وعىل الّرغم من هذا فإّن نسبة كبرية من املتعلّمني 36.8 %حصلوا 

ا %9.7 حصلوا عىل العالمة الكاملة، يف ما حصل 36.7 % عىل عالمة تقارب  عىل عالمة صفر ونسبة متدنّية جدًّ

العالمة الكاملة، أي أّن أقّل من 50 % حصلوا عىل عالمة ال بأس بها. إّن الّنسبة املرتفعة من املتعلّمني يجدون 

صعوبة يف استثاّمر البيانات املتوافرة يف املعطيات وربطها باملعلومات من أجل الوصول إىل اإلجابة الّصحيحة حول 

تأثري ماّدة THC علاًم أّن املعلومات حول هذه املاّدة غري متوافرة يف املنهج. وهي نتائج مشابهة لتلك املحصلة يف 

فرع اآلداب واإلنسانيّات.

بالّنسبة  إىل الّسؤال 5 يف ضمن التّمرين الثّاين فلقد جاء عىل مستوى التطبيق للمعلومات ويتطلّب اقرتاح 	 
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سلوكيات معينة للتخفيف من البدانة لتفادي زيادة نسبة أمراض القلب والرشايني، وهذه االقرتاحات متوافرة 

ا من املتعلّمني استطاعوا اإلجابة الكاملة عن هذا الّسؤال 2.4 % يف  وواضحة يف املنهج، غري أّن نسبة ضئيلة جدًّ

األّول و22.6 % أجابوا إجابة جزئيّة، يف حني حصلت الّنسبة األكرب من املتعلّمني 68.7 % عىل العالمة صفر، أي أّن 

معظم املتعلّمني مل يكتسبوا املعارف والكفاية املنشودة هنا. وهذا مؤرٌش إضايف عىل عدم اهتامم قسم كبري من 

املتعلّمني باالستخدام الّصحيح ملفاهيم وعىل غياب الجدية يف اإلجابة عن هذا الّنوع من األسئلة الّتي تعترب سهلة 

وغري معقدة، وهذا يدّل عىل عدم قدرة املتعلّمني عىل تطبيق معلومات بسيطة وغري معقدة، وهذا قد يعود إىل 

غياب تركيز املعلّمني يف الّصفوف يف أهّميّة استخدام املعارف العلميّة وصحتها بالّشكل الّصحيح. وهذه الّنتائج 

كذلك مطابقة لتلك املحصلة يف فرع اآلداب واإلنسانيّات.

بالّنسبة لألسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي 

إن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية )الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتّى العالمة الكاملة(

بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي وتطال الكفايات األقّل تركيًبا إىل حّد ما )استخراج معلومة أو 

معلومات كام هي من مستندات( جاءت عىل الّشكل اآليت:

بالّنسبة إىل قسمي الّسؤال 1 يف ضمن التّمرين األّول واللّذين يتطلّبان استخدام  كفاية استخراج معلومة من نّص 	 

قصري، فإّن الّنسبة األكرب من املتعلّمني 74.9 و72.2 % حصلوا عىل العالمة كاملة ولكن نسبة ال بأس بها منهم 25 

ا يف الّنّص. إّن اإلجابة عىل األسئلة الواردة أعاله  و27.5 % حصلوا عىل صفر عىل الّرغم من أّن اإلجابات واضحة جدًّ

تتطلّب مهارة الفهم القرايئ وكلّها كانت عىل مستوى الّصعوبة عبنه، من جهة طريقة استخراج اإلجابة من الّنّص، 

وتدل الّنتائج املحصلة أّن ربع املتعلّمني ال يتقنون املهارات املتعلّقة بقراءة الّنّص، وهذا قد يعود  إىل ضعف 

مستوى اللّغة األجنبية املستخدمة يف تدريس املاّدة. إّن عدم فهم املتعلّمني للمصطلح consequences أي نتائج 

استهالك وتعاطي THC وربطه باملعلومات املتوافرة بالّنّص قد تكون وراء تدين اإلجابات الّصحيحة، كام أّن عدم 

فهم املتعلّمني للمفهوم neurotransmitter أو عدم اكتساب املعلومات املرتبطة بهذا املفهوم وأنواعه ، منها الـ 

Dopamine قد يكون وراء تديّن نسبة اإلجابات الّصحيحة. وقد تكّرر األمر يف الّسؤال 1-1 من التّمرين الثّالث 

بحيث حصل 39 % من املتعلّمني عىل عالمة صفر مقابل 60.6 % حصلوا عىل العالمة الكاملة.

ا 	  من جهة أُخرى جاءت الّنتائج معاكسة بالّنسبة إىل الّسؤال 1 يف ضمن التّمرين الثّاين، فإّن نسبة مرتفعة جدًّ

97.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة كاملة يف حني مل يحصل عىل عالمة صفر إال 1.7 %، وكذلك الحال مع 

الّسؤال 2-1 من التّمرين الثّالث بحيث حصل 83.4 % عىل العالمة الكاملة مقابل 15.3 % حصلوا عىل صفر. 

وبالعودة إىل هذه األسئلة، يتبنّي أّن اإلجابة متوافرة بشكل مبارش يف الّنّص وال تتطلّب فهاًم ملصطلحات علميّة 

لإلجابة عنها كام هو الحال يف الحاالت الّسابقة. هذا يدّل عىل أّن وضوحها وبساطتها وطريقة عرضها يف داخل 

الّنّص يؤثّر يف إجابات املتعلّمني. فاإلجابة تتطلّب معلومات شديدة البساطة والوضوح يف الّنّص وال تتطلّب 

مهارات تحليليّة واستخدام مهارات الفهم القرايئ وربط أجزاء الّنّص بعضها ببعض وكانت املفردات مألوفة، عندئذ 

ينخفض تأثري اللّغة وترتفع نسبة الّنجاح لدى املتعلّمني.

يتبنّي لنا إًذا أّن تحقيق كفاية استخراج املعلومات يف ضمن مجال التّمرّس العلمّي لدى املتعلّمني حاصٌل لكّنه غري 	 

واٍف، لذلك نويص بإتاحة املجال للمتعلّمني للتّمرّس بهذه املهارة-األساس يف ضمن العمل الّصّفي، يف األقّل عرب 

إعطائهم املزيد من فرص العمل الّذايت واملناقشة يف ما يتعلّق بهذا اإلطار.
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2-3-2 األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي والّتي تطال الكفايات املتوّسطة الصعوبة )الّتحليل واملقارنة 

والربهنة واالستدالل انطالًقا معايري وبيانات نتائج دراسات( والّصعوبة األعىل )تحديد اإلشكالية قيد الّدرس والّتوليف(

 ،Interpret «بالّنسبة إىل الّسؤالني 3 من التّمرين األّول 4 من التّمرين الثّاين  واللّذين استخدم فيهام الفعل اإلجرايئ «أِول

ا من املتعلّمني )7 %( يف الّسؤال األّول و13.7 % يف الّسؤال الثّاين ، أي أّن قرابة  مل يقّدم إجابة كاملًة سوى نسبة ضئيلة جدًّ

90 % من املتعلّمني ال يستطيعون اإلجابة بشكل تاّم لهذا الفعل اإلجرايئ، وقد حصل قرابة 40 % منهم عىل صفر، وهذه 

نتيجة أدىن 10 % من تلك املحصلة يف مسابقة علوم الحياة فرع اآلداب واإلنسانيّات، وهذا يدّل عىل أّن هذه الّنسبة 

من املتعلّمني يف هذين الفرعني يفتقرون إىل القدرة عىل عمل التّحليل املطلوب للوصول إىل الربط وإيجاد العالقات، 

وقد حصل بقية املتعلّمني عىل نصف العالمة، وهذا يدّل عىل أنّهم أنجزوا مرحلة التّحليل ولكّنهم مل يستطيعوا الّربط 

بني ظروف التّجربة ونتائجها للوصول إىل االستدالل املطلوب. وهنا أيًضا يتبنّي ضعف قدرة املتعلّمني عىل الوصول إىل 

معلومات جديدة يف خالل تحليل البيانات واملعطيات.

غياب القدرة عىل الّربط بني املعطيات يظهر أيًضا يف الّسؤال 4 من التّمرين األّول والّسؤال 5 من التّمرين الثّاين، إذ 

تتطلّب اإلجابة عن هذه األسئلة القدرة عىل التّحليل املنطقي وإيجاد العالقات للوصول إىل اإلجابة الّصحيحة أو لتبيان 

اإلجابة الّصحيحة وهذا ما يتطلّبهام اإلجابة عن الفعل determine والفعل justify بحيث مل يظهر 59.2 % و69.7 % من 

متعلّمي فرع االجتامع واالقتصاد القدرة عىل تحليل املعلومات والّربط بني األفكار للوصول إىل معلومة جديدة أو لتبيان 

نتائج، وقد حصلنا عىل نتائج مشابهًة يف فرع اآلداب واإلنسانيّات.

إّن هذه الّنتائج منطقيّة، فاملتعلّم الّذي ال يتقن قراءة مستنٍد الستخراج معلومة لن يستطيع تحليل هذا املستند 

ولن يستطيع استخالص الّنتائج منه، كام أّن قساًم ممن يستطيع القراءة ال ميتلك املهارة الالزمة للتّحليل واالستخالص 

واالستدالل. من هنا تأيت التّوصية للمعلّمني حول أهّميّة تدريب املتعلّمني عىل كيفيّة معالجة هذه البيانات وتحليلها عند 

توافرها واملقارنة يف ما بينها )مقارنة نتائج مجموعات التّجربة مع املجموعة الضابطة( للوصول إىل املعلومة املنطقية 

املتوخاة يف ضمن مجال التّمرّس العلمّي.
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خاتمة

بهذا تكون املسابقة قد راعت التّوصيف العام ملاّدة علوم الحياة للّشهادة الثانوية فرع االجتامع واالقتصاد وتضّمنت أسئلة 

تراوحت بني مستويات التّفكري الّدنيا والعليا وقادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات. 

ويتبنّي لنا أّن املتعلّمني يف صّف االجتامع واالقتصاد -وكذلك األمر يف فرع اآلداب واإلنسانيّات- ال يهتمون باملاّدة ويهملون 

الرّتكيز يف حفظ املعلومة أو تطبيقها، ويظهرون أداًء مامثاًل يف كفايات التّمرّس العلمّي وأفضل بقليل يف مهارات التّواصل. 

إّن هذه املالحظات تدفع باتجاه املقرتحات اآلتية:

أّواًل: عىل صعيد املنهج

إعطاء أهّميّة أكرب للامّدة، وهذا لن يتحّقق إاّل بتنفيذ ما ورد يف املنهج من جهة اعتبار ماّدة الثقافة العلميّة ماّدة ـ 

قامئًة بذاتها تجمع علوم الحياة والفيزياء والكيمياء، فتصبح عالمتها 60 عالمة وهذا ما يدفع املتعلّم لالهتامم بها.

العمل عىل إدماج كفايات مجال العمل املخربي يف كل الّصفوف متهيًدا إلعادة العمل بها يف االمتحانات الرّسميّة، ـ 

ولو من جوانبها الّنظرية.

ثانًيا: عىل صعيد االمتحانات

تأكيد رضورة التّوازن يف مسابقات الّشهادة الثّانوية العاّمة بني املجاالت املختلفة وفاقًا للتّوصيف الرّسمّي.ـ 

ثالًثا: عىل صعيد الّتدريب والّتوجيه

تدريب املعلّمني عىل دمج استخدام األفعال اإلجرائيّة املرتبطة باملجاالت املختلفة يف ضمن مراحل العمليّة ـ 

التّعليميّة التعلّمية وصواًل إىل التّقويم، وهذا يعني أن يحّدد املعلّم أهدافه التّعليميّة بوضوح يف خالل تحضري 

دروسه ثّم يستخدم األفعال اإلجرائيّة كأدوات تنّمي املهارات الذهنيّة للوصول إىل تحقيق األهداف التعلميّة.

تدريب املعلّمني عىل تطوير الكفايات املتعلّقة باملواقف وتقييمها، وهي تعترب من صميم كفايات القرن الحادي ـ 

والعرشين.

توجيه املعلّمني إىل تدريب متعلّميهم عىل كفايات متعلقة بدقّة استخدام املعارف العلميّة )املحتوى العلمي( ـ 

وصحتها بالّشكل الّصحيح. 

توجيه املعلّمني إىل إتاحة املجال للمتعلّمني للتّمرّس باملهارات-األساس يف التّمرّس العلمّي مثال: قراءة مستنٍد أو ـ 

استخراج معلومة يف ضمن العمل الّصّفي وعىل استخدام البيانات عند توافرها واملقارنة يف ما بينها )مقارنة نتائج 

مجموعات التّجربة مع املجموعة الّضابطة( للوصول إىل املعلومة املنطقية املتوخاة، يف األقّل عرب إعطائهم املزيد 

من فرص العمل الّذايت يف الّصّف.
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شهادة الثانوية العاّمة - فرع اآلداب واإلنسانّيات
 من حيث مضمون المنهج. 1

يستند محور التّغذية والّصّحة، وفاقًا للمنهج املعتمد عىل املعرفة املكتسبة يف الّصّف التّاسع وميتد إىل الّدراسات الجارية 

يف هذا الحقل، ويعالج مبادئ التّغذية املتوازنة لدى اإلنسان مبنظار يؤّدي إىل الوقاية من أمراض التّغذية وعالجها عرب 

االستفادة من كّل فرصة  لإلشارة  إىل الّروابط املوجودة بني املبادئ املذكورة ومقتضياتها وتطبيقاتها يف مجال الّصّحة. إّن 

املقارنة بني التّغذية التّقليدية ونتائج الّدراسات التّجريبيّة، إضافة إىل دراسة األمراض الّناتجة من التّغذية ومبدأ االستهالك 

الطّاقي واأليض القاعدي، تؤّسس لتحديد مطلوب ماهية التّغذية املتوازنة املنظّمة وتحديد كّميّة الطّعام الّضوري، 

وسيبدو جليًّا أّن التّغذية املتوازنة استجابة لحاجات الجسم املتغرّية، األمر الّذي سيسهم يف فهم أسباب أمراض التّغذية. 

ويعترب املنهج كذلك أنّه من الّضوري إظهار دور الطّعام يف بناء الجسم وتجدده البيولوجّي من جهة وكمصدر للطّاقة 

من جهة أخرى، ورضوري أيًضا تبيان الحاجة للمواّد الغذائيّة والفيتامينات. كذلك يتطلّب املنهج أن يتعلّم املتعلّم يف هذا 

الجزء استثامر الخطوط البيانيّة والجداول، وأن يشّجع االستقراءات املنّفذة بشكل تحقيقات.

يؤكّد املنهج يف محور البيولوجيا العصبيّة والّسلوك البرشي والّصّحة عىل الرّتكيز يف الّنقل الّشجني من أجل تأكيد تحويل 

الرّسائل يف املركز العصبّي من طريق الّشجنات املنبّهة واألخرى املثبّطة، كذلك يدعو إىل تأكيد الّدور االختاليّل للمخّدرات 

عىل املستويني الجسدّي والّنفيّس ويؤمل دفع املتعلّمني ألخذ املوقف املناسب من اآلثار الّسيّئة للمخّدرات.

أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة علوم الحياة ثالثة متارين توزّعت عىل صفحتني وقد تّم وضع عنوان لكّل مترين يعكس الفكرة األساسيّة 

للتّمرين. ولقد راعت املسابقة من حيث الّشكل ما نّص عليه توصيف املاّدة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 

شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرّتجمة. )أنظر 

امللحق رقم 1 يف نهاية هذا التّقرير(.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج )محور التّغذية والّصّحة ومحور البيولوجيا العصبيّة والّسلوك البرشي والّصّحة( آخذين بعني 

االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 21/م/2016 تاريخ 

2016/9/3 وهي )محور التّطّور كاماًل مع أجزاء من املحاور األخرى(. تضّمنت مسابقة علوم الحياة ثالثة متارين عىل الّشكل اآليت:

ينتمي التّمرين األّول إىل محور البيولوجيا العصبية والّسلوك البرشي والّصّحة وقد تناول موضوع االنتقال الّشجني 	 

والوسائط العصبية واإلدمان. متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املرتبطة بكيفيّة عمل الّشجنة وتأثري 

املواّد املخّدرة )ماّدة THC( عىل الّشجنة املختّصة مباّدة GABA وتأثري ذلك يف الّشجنة املختّصة بالّدوبامني ما 

يفيض إىل االعتياد ثّم اإلدمان، بشكل يراعي فرصة واحدة لقياس أي من هذه األهداف.

األهداف املتوّخاة في هذا الّسؤال هي:

يسجل أّن العصبونات تتصل يف ما بينها أو مع الخاليا املستفعلة بشجنات.ـ 

يتعرّف أّن انتقال الرّسائل العصبية عرب الّشجنات يتّم بوساطة مواّد تدعى وسائط كيميائيّة أو وسائط عصبيّة. ـ 
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)ناقالت عصبية(.

يسّجل بأّن الوسائط العصبية تصنع يف داخل العصبونات قبل الّشجنة وتخزّن يف حويصالت موجودة يف نهاية ـ 

املحور قبل إطالقها إىل الفراغ الّشجني.

يسّجل أّن جزينات الوسائط العصبية تطلق لدى وصول جهد الّنشاط وأنّها تلتصق مبستقبالت خاّصة عىل ـ 

الغشاء خلف الّشجني وتطلعه بدورها جهد نشاط خلف شجني.

يفهم أّن االعتياد هو اعتامد نفيس يرتجم برغبة غري مسيطر عليها بتجديد تناول املخّدر.ـ 

يتعرّف أنّه عىل مستوى املّخ تكون املخدرات قادرة عىل تحويل الحالة العقليّة واإلدراك الحيّس إّما بتنشيط ـ 

الخاليا العصبيّة أو بكبحها.

يسجل أّن املخّدرات تؤثّر بأشكال مختلفة يف مستوى الّشحنات.ـ 

ينتمي التّمرين الثّاين إىل محور التّغذية والّصّحة، وتناول مشكلة البدانة يف لبنان وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين 	 

حول األهداف املتعلّقة بالعوامل املفضية إىل البدانة وأّن البدانة عامل خطر للعديد من األمراض ويزيد من نسبة 

الوفيات وحول الوقاية من هذا الخلل، ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس. جاءت 

كّل األسئلة الّتي يتضّمنها هذا التّمرين مستقلّة عن بعضها بعًضا عدا الّسؤال الخامس الّذي يراعي أهدافًا من 

مستوى أعىل من البقية ويتطلّب الربط بني معارف مختلفة وصواًل إىل االستنتاج.

راعى التمرين األهداف اآلتية:

يالحظ أّن تطّور العادات الغذائية يف البلدان الغنية ينمو بشكل بارز نحو استهالك أكرب لدهون الحيوانات ـ 

واللّحوم والّسّكر.

يفهم وجود عالقة بني استهالك الطّعام ومخاطر ظهور بعض األمراض: أمراض القلب والرّشايني، البدانة.ـ 

يسّجل أّن الوقاية من أمراض القلب والرّشايني تبدأ من الطّفولة وأنّها ال تتّم فقط بتخفيف استهالك الّدهون ـ 

بل بتحوير جّدي ألسلوب العيش: تجّنب كرثة القعود، والتّوتر، والتّدخني والقيام بنشاط جسدي )مترينات 

رياضية(.

ينتمي التّمرين الثّالث إىل محور التّغذية والّصّحة كذلك، وتناول موضوع التّوازن الغذايئ الّنوعي ولقد متحورت 	 

أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املتعلّقة بدور الفيتامينات وأهّميّة التنوع يف املصادر الغذائية لنحصل عىل 

الّنوعيات املختلفة منها، ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي الواحد  أكرث من فرصة واحدة للقياس. جاء سؤال واحٌد 

من خمسة أسئلة عىل جزأين مرتبطني ببعضهام بعًضا عرب فعٍل إجرايٍئ واحٍد لكّنهام مستقلني يف املوضوع. تركزت 

األسئلة يف هذا التّمرين يف مجال «التّفكري العلمي» وهذا ما أخّل بالتّوازن بني هذا املجال ومجال «املعارف» كام 

سنبنّي الحًقا.

من األهداف الّتي راعاها التّمرين:

يعرف أّن أمراض الّنقص الغذايئ تنجم عن قلّة التّغذية و/أو سوء التّغذية.ـ 

يفهم وجود عالقة بني استهالك الطّعام ومخاطر ظهور بعض األمراض.ـ 

يالحظ أّن غياب الفيتامينات الكيّلّ أو وجودها بكّميّات غري كافية يف الطّعام ينجم عنه أمراض نقص.ـ 

يفهم أّن حاجات الجسم الّنوعية تقتيض تزويده مبواّد رضوريّة لتنفيذ وظائفه بشكل حسن.ـ 

يسّجل أّن الفيتامينات مواّد عضوية ال غنى عنها بكّميّات صغرية من أجل حفظ الجسم يف صّحة جيّدة وأّن ـ 

الطّعام ميّدنا به.
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 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

لقد توزعت املجاالت الثاّلثة يف املسابقة عىل الّشكل اآليت )الجدول رقم 1(:

الجدول رقم 1: توليف توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات

مجال تقنيات الّتواصل
D

مجال الّتمرّس العلمّي
B

مجال امتالك املعارف
A

املجال

2 12½ 5½ العالمة الكلّّية عىل املجال

يظهر الجدول رقم 2 توزيع األسئلة عىل املحاور واملجاالت والكفايات:

الجدول رقم 2: تصنيف األسئلة بحسب املجاالت ودرجة تعقيد الكفاية يف ضمن كّل مجال وتوزيع العالمات عليها

Exercise
Whole 
Mark

Part Questions Domain Mark

1 7 pts

1- 1
Pick out the consequence of the utilization of high dose 
of THC

B ¾

1- 2
Pick out the neurotransmitter responsible for the 
sensation of pleasure.

B ¾

2 List the steps of synaptic transmission of the nerve message. A 2½

3 Interpret the results presented in document 1. B 1

4 Determine the effect of GABA on the release of dopamine. B 1

5 Explain how THC increases the sensation of pleasure. A 1

2 7 pts

1 Pick out from document 1 two factors that favor obesity. B 1

2
How does the percentage of overweight Lebanese 
adolescents vary between the years 1997 and 2008?

B ½

3
Draw a histogram showing the variation of the relative 
risk of death as a function of BMI.

D 2

4 Interpret the results in document 2 B 1

5
Justify why the results of this study are alarming for 
Lebanon.

B 1

6
Suggest two advices to reduce obesity in Lebanese 
adolescents.

A 1½

3 6 pts

1- 1 Pick out The role of vitamin B12 in the body. B ½

1- 2 Pick out the three causes of vitamin BR12R deficiency B 1½

2 Draw out the role of the Intrinsic factor. B ½

3 Justify, referring to document 1, the relation between 

vitamin B12 deficiency and anemia.

B 1

4 Indicate if vitamin B12 is liposoluble or hydrosoluble. A ½

5 Justify the following statement: “Individuals suffering 

from anemia are advised to consume chicken liver”.

B 1

6 Explain, referring to document 2, why these vegans are 

at risk of developing vitamin B12 deficiency

B 1
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لقد راعت املسابقة التّوصيف الرّسمّي، عرب اعتامد 3 عالمات كحّد أقىص عىل مجال تقنيات التّواصل ولكّن توزيع العالمة 

مل يكن متوازنًا بشكٍل كاٍف عىل مجايل امتالك املعارف )5.5( والتّمرّس العلمّي )12.5(، كام هو مبنّي يف الجدول رقم 1. 

يظهر هذا الجدول أيًضا الكفايات يف ضمن كّل من املجاالت الّتي تضّمنتها هذه املسابقة والتّطّور يف درجة تركيبها بحسب 

األسئلة املطروحة يف ضمن كّل مجال.

يظهر الجدوالن رقم 1 و رقم 2 أّن املسابقة تناولت مستويات متنّوعة يف ضمن مجال املعارف بحيث تراوحت الكفايات 

بني مستويات التّفكري الّدنيا ) هنا التّذكّر: تعداد مراحل.......، وتحديد نوع الفيتامني.....( ومستويات التّفكري األعىل 

)التفسري: كيفيّة عمل THC، واقرتاح آليات لتخفيض البدانة عند املراهقني يف لبنان( وقد توزّعت العالمة عليهام مبعدل 

3 عالمات للمستوى األدىن و2.5  عالمات لألعىل. أّما بالّنسبة إىل مجال التّمرّس العلمّي فقد تراوحت الكفايات بني األقّل 

تركيبًا )هنا استخراج معلومات من الّنّص( إىل األكرث تركيبًا )هنا: يحلّل، يؤّول، ويستدّل انطالقًا من معايري أو دالئل، يفّس 

ويعلّل انطالقًا من تحليل معطيات( وقد توزّعت العالمة عىل الّشكل اآليت )4.5 عالمات عىل األقّل تركيبًا و8 عالمات عىل 

األكرث تركيبًا( يف ضمن هذا املجال.

أّما بالّنسبة إىل الكفايات املرتبطة بالنقد )Criticizing( والكفاية املرتبطة بتصميم تجربة يف ضمن مجال التّمرّس العلمّي، 

فلم يتّم التّطرّق إليها منذ زمن طويل وتعترب هذه الكفايات من أعىل املستويات بحسب سلّم بلوم يف ضمن هذا املجال.

بالّنسبة إىل مجال تقنيات التّواصل فلقد تناول كفاية متثيل بيانات يف رسم بياين من نوع Histogram انطالقًا من جدول 

وقد خّصص لها عالمتان وهذه الكفاية تعّد من الكفايات األقّل تركيبًا يف ضمن هذا املجال.

وبهذا تكون املسابقة قد راعت التّوصيف العام ملاّدة علوم الحياة للّشهادة الثّانوية إىل حّد ما وتضّمنت أسئلة تراوحت 

بني مستويات التّفكري الّدنيا والعليا وقادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات عىل 

املستويات املختلفة الّتي جاءت منطقية وعادلة ومعربة، باستثناء ما يتعلّق بالتّوازن يف توزيع العالمة بني مجايل املعارف 

والتّمرّس العلمّي. أّما بالّنسبة إىل الكفايات الّتي مل تطلها األسئلة والّتي تصل إىل املستويات األعىل ملستويات التّفكري 

العليا كانتقاد املعطيات وتقييم بيّنات وإبداء الّرأي واملواقف والتّأّمل مبعطيات معيّنة والّتي لحظتها األهداف العاّمة 

للامّدة ودليل التّقويم فهي قد أهملت مع الزّمن من دون إصدار أي قرار بتوقيف العمل بها. أّما كفايات مجال العمل 

املخربّي فقد توقّف العمل بتقوميها يف االمتحانات الرّسميّة ثّم أهملت يف الّصفوف االنتقالية وهنا يأيت الّسؤال: هل من 

املمكن التّغايض عن تقويم هذه الكفايات الّتي لحظتها مناهج التّعليم العام يف مواد العلوم والّتي ترتقي بتطوير مهارات 

املتعلّمني إىل حّد اإلبداع؟ وإىل متى؟ هل من املمكن الّذهاب إىل تطوير مناهج العلوم بغياب هذه الكفايات؟

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة
الجدول رقم 3: املعامل اإلحصائيّة

Mean / 20 Median / 20 Mode /20 Std. deviation Coefficient of variation

9.96 10 9 2.99 0.3

يظهر الجدول رقم 3 أّن املعّدل)mean( للمتعلّمني يف ماّدة علوم الحياة هو 9.96 ولكّن الوسيط )median( هو 10 أي 

أن 50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من 10 من 20. إّن العالمة األكرث تكراًرا هي 9 من 20. بالرّجوع إىل إىل صفات 

.mean average هذه يتبنّي أّن أغلب معدالت املتعلّمني جاءت حول املعّدل Central Tendency الّنزعة املركزيّة

يف ما يتعلّق بتشتّت العالمات، نالحظ أنّها جاءت ضعيفة نسبيا CV=0.3 وهذا يدّل عىل غياب التّشتّت حول املعّدل.
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ثالثًا: عرض نتائج اسئلة المسابقة وتحليلها
بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال تقنيات الّتواصل:

إن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية )الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتى العالمة الكاملة(

بالّنسبة إىل الّسؤال 3 من التّمرين الثّاين الّذي يطال مجال تقنيات التّواصل وكفاية عرض البيانات املمثّلة يف ضمن 	 

جدول يف رسم بياين فإن 60 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة الكاملة و6.9 % حصلوا عىل عالمة 1 من 2 

أي نسبة مقبولة 67 % من املتعلّمني اظهروا امتالكاً ال بأس به لهذه الكفاية، يف حني حصلت نسبة ال بأس بها 

24.3 % عىل عالمة صفر، ما يؤرّش إىل رضورة توجيه املعلّمني إىل تدريب املتعلّمني عىل هذا الّنوع من املهارات 

العمليّة البسيطة بشكٍل واٍف.

األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال امتالك املعارف

إن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية )الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتى العالمة الكاملة(

بالّنسبة إىل الّسؤال 2 يف ضمن التّمرين األّول والّذي تتطلّب اإلجابة عنه كفاية تحديد مراحل االنتقال الّشجني 	 

ا( وعىل  ومن دون الّدخول يف أي تفاصيل والّتي تطال مهارات التّفكري الّدنيا )تذكر محتوى علمي بسيط جدًّ

الّرغم من هذا فإّن نسبة مرتفعة )50 %( من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة صفر و 15.2 % فقط حصلوا عىل 

العالمة الكاملة وهذا يؤرّش إىل عدم اهتامم قسم كبري من املتعلّمني باالستخدام الّصحيح ألدوات املاّدة واكتساب 

املعلومات.

وتكّرر األمر بالّنسبة إىل الّسؤال 4 يف ضمن التّمرين الثّالث ويتطلّب اإلجابة عنه  كفاية معرفة إن كان الفيتامني 	 

ب 12 قاباًل للذوبان يف الدهون أو يف املاء ومن دون الّدخول يف أي تفاصيل وهذا الّسؤال أيًضا  بسيط وبديهي 

ا. وعىل الّرغم من هذا فإّن تقريبًا نسبة مرتفعة إىل حّد ما من  ا ويطال مهارات التّفكري الّدنيا ومألوف جدًّ جدًّ

املتعلّمني )27.2 %( حصلوا عىل عالمة صفر وحصل البقيّة عىل العالمة الكاملة، وهذه الّنتائج مامثلٌة لتلك الّتي 

 حصلنا عليها يف فرع االجتامع واالقتصاد.

هذه الّنتائج املتدنّيّة تؤرّش إىل عدم اهتامم قسم كبري من املتعلّمني بضورة الرّتكيز يف املفاهيم األساسيّة 

واستخدامها بالطّريقة الّصحيحة، أو إّن تركيز املعلّمني يف الّصفوف يتّجه إىل تدريب املتعلّمني عىل كفايات ليس 

من بينها دقّة استخدام املعارف العلميّة )املحتوى العلمّي( وصّحتها بالّشكل الّصحيح.

بالّنسبة إىل الّسؤال 5 يف ضمن التّمرين األّول يتطلّب كفاية تفسري تأثري ماّدة THC عىل الّشعور باللّذة فهو 	 

يحتاج إىل معلومة يستدل عليها املتعلّم من املعطيات وربطها مبعلومات مكتسبة حول وظيفة dopamine وهذا 

الّنوع من األسئلة هو مألوف لدى املتعلّمني. وعىل الّرغم من هذا فإّن نسبة كبرية من املتعلّمني 34.4 % حصلوا 

ا 8.1 % حصلوا عىل العالمة الكاملة، يف ما حصل 42.4 % عىل عالمة تقارب  عىل عالمة صفر ونسبة متدنّية جدًّ

العالمة الكاملة، أي أن أقّل من 50 % حصلوا عىل عالمة ال بأس بها. إّن الّنسبة املرتفعة من املتعلّمني يجدون 

صعوبة يف استثاّمر البيانات املتوافرة يف املعطيات وربطها باملعلومات من أجل الوصول إىل اإلجابة الّصحيحة حول 

تأثري ماّدة THC علاًم أّن املعلومات حول هذه املاّدة غري متوافرة يف املنهج. وهي نتائج مشابهة لتلك املحصلة يف 

فرع االقتصاد.

 بالّنسبة  إىل الّسؤال 5 يف ضمن التّمرين الثّاين جاء عىل مستوى التّطبيق للمعلومات ويتطلّب اقرتاح سلوكيات 	 

معيّنة للتّخفيف من البدانة لتفادي زيادة نسبة أمراض القلب والرّشايني، وهذه االقرتاحات متوافرة وواضحة يف 
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ا من املتعلّمني استطاعوا اإلجابة الكاملة عن هذا الّسؤال 2.9 % و20.9 % أجابوا  املنهج. تبنّي أّن نسبة ضئيلة جدًّ

إجابًة جزئيّة، يف حني حصلت الّنسبة األكرب من املتعلّمني 67.7 % عىل العالمة صفر، أي أّن معظم املتعلّمني مل 

يكتسبوا املعارف املنشودة هنا. وهذا مؤرّشٌ إضايّف عىل عدم اهتامم قسم كبري من املتعلّمني باالستخدام الّصحيح 

ملفاهيم وعىل غياب الجّدية يف اإلجابة عن هذا الّنوع من األسئلة الّتي تعترب سهلة وغري معقدة، وهذا يدّل 

عىل عدم قدرة املتعلّمني عىل تطبيق معلومات بسيطة وغري معّقدة، وهذا قد يعود إىل غياب تركيز املعلّمني 

يف الّصفوف يف أهّميّة استخدام املعارف العلميّة وصّحتها بالّشكل الّصحيح. وهذه الّنتائج كذلك مطابقة لتلك 

املحصلة يف فرع االجتامع واالقتصاد.

بالّنسبة لألسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي

إن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية )الّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتى العالمة الكاملة(

بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي وتطال الكفايات األقّل تركيًبا إىل حّد ما )استخراج معلومة أو 

معلومات كام هي من مستندات( جاءت عىل الّشكل اآليت:

بالّنسبة إىل قسمي الّسؤال 1 يف ضمن التّمرين األّول واللّذين يتطلّبان استخدام كفاية استخراج معلومة من نص 	 

قصري، فإّن الّنسبة األكرب من املتعلّمني 69.3 % و72.5 % حصلوا عىل العالمة كاملة ولكن نسبة ال بأس بها منهم 

ا يف الّنّص. إّن اإلجابة عن األسئلة الواردة  30 % و27.1 % حصلوا عىل صفر عىل الّرغم من أّن اإلجابات واضحة جدًّ

أعاله تتطلّب مهارة الفهم القرايئ وكلّها كانت عىل مستوى الّصعوبة عينه من جهة طريقة استخراج اإلجابة 

من الّنّص، وتدل الّنتائج املحّصلة أّن ربع املتعلّمني ال يتقنون املهارات املتعلّقة بقراءة الّنّص، وهذا قد يعود إىل 

 consequences ضعف مستوى اللّغة األجنبية املستخدمة يف تدريس املاّدة. إّن عدم فهم املتعلّمني للمصطلح

عىل بساطته أي نتائج استهالك وتعاطي THC وربطه باملعلومات املتوافرة بالّنّص قد تكون وراء تديّن اإلجابات 

الّصحيحة، كام أّن عدم فهم املتعلّمني للمفهوم neurotransmitter أو عدم اكتساب املعلومات املرتبطة بهذا 

املفهوم وأنواعه، ومنها الـ Dopamine قد يكون وراء تديّن نسبة اإلجابات الّصحيحة.

ا 	  من جهة أخرى جاءت الّنتائج معاكسة بالّنسبة إىل الّسؤال 1 يف ضمن التّمرين الثّاين، فإّن نسبة مرتفعة جدًّ

96.6 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة كاملة يف حني مل يحصل عىل عالمة صفر إال 2.6 %، وكذلك الحال 

مع الّسؤالني 1-1 و2-1 من التّمرين الثّالث بحيث حصل 94.5 % و86 % عىل العالمة الكاملة مقابل 4.2 % 

و7.5 % حصلوا عىل صفر. وبالعودة إىل هذه األسئلة، يتبنّي أّن اإلجابة متوافرة بشكل مبارش يف الّنّص وال تتطلّب 

فهاًم ملصطلحات علميّة لإلجابة عنها كام هو الوضع يف الحاالت الّسابقة. هذا يدّل عىل أن وضوحها وبساطتها 

وطريقة عرضها يف داخل الّنّص يؤثّر يف إجابات املتعلّمني. فاإلجابة تتطلّب معلومات شديدة البساطة والوضوح يف 

الّنّص وال تتطلّب مهارات تحليليّة واستخدام مهارات الفهم القرايئ وربط أجزاء الّنّص بعضها ببعض، هذا وكانت 

املفردات مألوفة، وهنا ينخفض تأثري اللّغة وترتفع نسبة الّنجاح لدى املتعلّمني.

يتبنّي لنا إًذا أّن تحقيق كفاية استخراج املعلومات ضمن مجال التّمرّس العلمّي لدى املتعلّمني مقبول إىل حّد ما لكّنه غري 

واٍف، لذلك نويص بإتاحة املجال للمتعلّمني للتّمرّس بهذه الكفاية األساسيّة يف خالل العمليّة التّعليميّة التّعلميّة، عىل األقّل 

عرب إعطائهم املزيد من فرص التّعلّم الّذايت واملناقشة يف ما يتعلّق بهذا اإلطار.

األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي والّتي تطال الكفايات املتوّسطة الصعوبة )الّتحليل واملقارنة والربهنة 

واالستدالل انطالًقا من معايري وبيانات نتائج دراسات( والّصعوبة األعىل )تحديد اإلشكالّية قيد الّدرس والّتوليف(.



شهادة الثانوية العاّمة - فرع اآلداب واإلنسانيّات املاّدة التّعليميّة: علوم الحياة 

36

بالّنسبة إىل الّسؤالني 3 من التّمرين األّول و4 من التّمرين الثّاين واللّذين استخدم فيهام الفعل اإلجرايئ «أِول» 	 

ا من املتعلّمني )5.5 %(يف الّسؤال األّول و16.4 % يف  Interpret، مل يقّدم إجابة كاملًة سوى نسبة ضئيلة جدًّ

الّسؤال الثّاين، أي أّن قرابة 90 % من املتعلّمني ال يستطيعون اإلجابة بشكل تاّم عن هذا الفعل اإلجرايئ، وقد 

حصل قرابة 50 % منهم عىل صفر، وهذه نتيجة أدىن 10 % من تلك املحصلة يف مسابقة علوم الحياة فرع 

االجتامع واالقتصاد، وهذا يدّل عىل أّن هذه الّنسبة من املتعلّمني يف هذين الفرعني يفتقرون إىل القدرة عىل عمل 

التّحليل املطلوب للوصول إىل الّربط وإيجاد العالقات، وقد حصل بقية املتعلّمني عىل نصف العالمة، ما يدّل 

عىل أنّهم أنجزوا مرحلة التّحليل لكّنهم مل يستطيعوا الّربط بني ظروف التّجربة ونتائجها للوصول إىل االستدالل 

املطلوب. وهنا أيًضا يتبنّي ضعف قدرة املتعلّمني عىل الوصول إىل معلومات جديدة يف خالل تحليل البيانات 

واملعطيات.

غياب القدرة عىل الربط بني املعطيات يظهر أيًضا يف الّسؤال 4 من التّمرين األّول  والّسؤال 5 من التّمرين الثّاين، إذ 

تتطلّب اإلجابة عن هذه األسئلة  القدرة عىل التّحليل املنطقي وإيجاد العالقات للوصول إىل اإلجابة الّصحيحة أو لتبيان 

اإلجابة الّصحيحة وهذا ما يتطلّبهام اإلجابة عن الفعل determine والفعل justify بحيث مل يظهر 62.8 % و67.7 % 

من املتعلّمني يف هذا الفرع القدرة عىل تحليل املعلومات والّربط بني األفكار للوصول إىل معلومة جديدة أو لتبيان نتائج. 

وهذا ما تبيّنه أيًضا نتيجة اإلجابة عن الّسؤال 3 من التّمرين الثّالث الّذي يتطلّب تربير العالقة بني نقص الفيتامني ب 12 

واإلصابة بفقر الدم، بحيث حصل 28 % من املتعلّمني عىل صفر ومل يحصل عىل العالمة الكاملة إال 3.8 % منهم. وقد 

حصلنا عىل نتائج مشابهًة يف فرع االجتامع واالقتصاد.

وتكرر األمر بالّنسبة إىل الّسؤال 2 من التّمرين الثّالث والّذي يتطلّب مجرّد الّربط بني املعطيات دون كتابة التّحليل، 

بحيث حصل 45 % من املتعلّمني عىل صفر يف حني مل يحصل عىل العالمة الكاملة سوى 38.6 %، أي أّن نصف املتعلّمني 

عاجٌز عن إيجاد الرّابط بني الرّشط والّنتيجة برصف الّنظر عن كتابة التّحليل من عدمها، وهذا يظهر بشكٍل أوضٍح يف أّن 

قرابة 60 % من املتعلّمني مل يتمّكنوا من اإلجابة بشكٍل كامٍل أو جزيٍئ عن الّسؤالني 3-5 و3-6 . يتطلّب هذان الّسؤاالن 

قدرًة عىل الّربط بني املعلومات املختلفة, ولكن القدرات املطلوبة يف الّسؤال 6 أكرب من تلك املطلوبة يف الّسؤال 5، 

وقد يفس هذا األمر زيادة نسبة الحاصلني عىل صفر من 26 % يف الّسؤال 3-5 )مبا مياثل نتيجة 3-3( إىل 41 % يف 

الّسؤال 6-3.

إّن هذه الّنتائج منطقيّة، فاملتعلّم الّذي ال يتقن قراءة مستنٍد الستخراج معلومة لن يستطيع تحليل هذا املستند 

ولن يستطيع استخالص الّنتائج منه، كام أّن قساًم ممن يستطيع القراءة ال ميتلك املهارة الالزمة للتّحليل واالستخالص 

واالستدالل. من هنا تأيت التّوصية للمعلّمني حول أهّميّة تدريب املتعلّمني عىل كيفيّة معالجة هذه البيانات وتحليلها عند 

توافرها واملقارنة يف ما بينها )مقارنة نتائج مجموعات التّجربة مع املجموعة الضابطة( للوصول إىل املعلومة املنطقية 

املتوخاة يف ضمن مجال التّمرّس العلمّي.
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خاتمة

بهذا تكون املسابقة قد راعت التّوصيف العام ملاّدة علوم الحياة واألرض للّشهادة الثّانوية فرع اآلداب واإلنسانيّات ، ما 

عدا التّوازن بني مجايل املعارف والتّفكري العلمي )ومل يّض هذا األمر بالّنتائج العاّمة للمتعلّمني ألّن أداءهم يف األسئلة 

البسيطة يف مجال املعارف أدىن منه يف األسئلة األخرى( ، وقد تضّمنت املسابقة أسئلة تراوحت بني مستويات التّفكري 

الّدنيا والعليا قادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات. ويتبنّي لنا أّن املتعلّمني يف فرع 

اآلداب واإلنسانيّات - وكذلك األمر يف فرع االجتامع واالقتصاد - ال يهتّمون باملاّدة ويهملون الرّتكيز يف حفظ املعلومة أو 

تطبيقها، ويظهرون أداًء مامثاًل يف كفايات التّمرّس العلمّي وأفضل بقليل يف مهارات التّواصل. إّن هذه املالحظات تدفع 

باتجاه املقرتحات اآلتية:

أّواًل: عىل صعيد املنهج

إعطاء أهّميّة أكرب للامّدة، وهذا لن يتحّقق إاّل بتنفيذ ما ورد يف املنهج من جهة اعتبار ماّدة الثقافة العلميّة ماّدة ـ 

قامئًة بذاتها تجمع علوم الحياة والفيزياء والكيمياء، فتصبح عالمتها 60 عالمة وهذا ما يدفع املتعلّم لالهتامم بها.

العمل عىل إدماج كفايات مجال العمل املخربي يف كل الّصفوف متهيًدا إلعادة العمل بها يف االمتحانات الرّسميّة، ـ 

ولو من جوانبها الّنظرية.

إعادة النظر بالتوصيف مام يسمح بإعطاء حيّزًا أكرب ملهارات التفكري العليا والعمل املخربي.ـ 

ثانًيا: عىل صعيد االمتحانات

تأكيد رضورة التّوازن يف مسابقات الّشهادة الثّانوية العاّمة بني املجاالت املختلفة وفاقًا للتّوصيف الرّسمّي. ـ 

ثالًثا: عىل صعيد الّتدريب والّتوجيه

تدريب املعلّمني عىل دمج استخدام األفعال اإلجرائيّة املرتبطة باملجاالت املختلفة يف ضمن مراحل العمليّة ـ 

التّعليميّة التعلّمية وصواًل إىل التّقويم، وهذا يعني أن يحّدد املعلّم أهدافه التّعليميّة بوضوح يف خالل تحضري 

دروسه ثّم يستخدم األفعال اإلجرائيّة كأدوات تنّمي املهارات الذهنيّة للوصول إىل تحقيق األهداف التعلميّة.

تدريب املعلّمني عىل تطوير الكفايات املتعلّقة باملواقف وتقييمها، وهي تعترب من صميم كفايات القرن الحادي ـ 

والعرشين.

توجيه املعلّمني إىل تدريب متعلّميهم عىل كفايات متعلقة بدقّة استخدام املعارف العلميّة )املحتوى العلمي( ـ 

وصحتها بالّشكل الّصحيح. 

توجيه املعلّمني إىل إتاحة املجال للمتعلّمني للتّمرّس باملهارات-األساس يف التّمرّس العلمّي مثال: قراءة مستنٍد أو ـ 

استخراج معلومة يف ضمن العمل الّصّفي وعىل استخدام البيانات عند توافرها واملقارنة يف ما بينها )مقارنة نتائج 

مجموعات التّجربة مع املجموعة الّضابطة( للوصول إىل املعلومة املنطقية املتوخاة، عىل األقّل عرب إعطائهم املزيد 

من فرص العمل الّذايت يف الّصّف.
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شهادة الثانوية العاّمة - فرع علوم الحياة
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
يشكل منهج ماّدة علوم الحياة واألرض لفرع علوم الحياة امتداًدا لدراسة علم الوراثة للكائنات الحيّة الّذي 

عولج يف الّسنة الثّانوية الثّانية- الفرع العلمّي، ويشري إىل أهّميّة التّعدد الّشكيل الورايّث لألنواع ووحدانيّة 

األفراد. هذا القسم، أيًضا، يدرس اآلليّات املؤّديّة إىل التّعدد الّشكيّل الورايّث والتّنّوع الورايّث للّسّكان وعلم 

الوراثة البرشّي من توقّعات ومشكالت أدبيّة بيولوجيّة.

يقوم القسم الثّاين يف املنهج عىل علم املناعة، وتسمح آليّة هذا العلم بإعادة استثامر املكتسبات الّسابقة 

املتعلّقة بالربنامج الورايث وتوسيعها، وتحمل هذه اآلليّة، بشكل خاّص، توضيًحا للتّعدد الّشكيّل الورايّث 

ورشًحا لخصائص األنا الجزيئيّة. كذلك يعّمق هذا القسم املفاهيم املتعلّقة بغري األنا الّذي يؤّدي إىل رّدات 

فعل مناعيّة بوساطة خلويّة وهرمونيّة. ويعرض هذا القسم لدراسة أمراض املناعة الّذاتيّة، الّسطان، الّنقص 

املناعّي الّذي يسبب بدوره كثريًا من األمراض.

يرتكز القسم الثّالث «الفيزيولوجيا العصبية» يف املنهج، يف معلومات الّسنة األّوىل من املرحلة الثّانوية مبا يخّص 

عمل مجموعات الخاليا العصبيّة وتنظيمها ويعرض لآلليّات الّتي تضفي عىل املراكز العصبيّة القدرة عىل تحليل 

املعلومات املختلفة الّتي تصلها والّتي ترسل إشارات تستدعي جوابًا منّسًقا لألعضاء املستجيبة. وتسهم معرفة 

املظاهر البيوكيميائيّة لعمل املراكز العصبيّة يف فهم الترّصّفات البرشيّة، وتقود إىل التّطبيقات الطّبّيّة.

يدرس القسم الرّابع يف املنهج وظائف التّنظيم يف مستوى الجسم، وذلك يف الحاالت اآلتية: معّدل الّسّكر، 

ضغط الّدم يف الرّشايني ونسبة الهرمونات الجنسيّة. وتظهر الوحدة الوظيفيّة للجسم بوضوح يف خالل التّكامل 

العصبّي الهرمويّن. يتطرّق هذا القسم أيًضا، إىل موضوع التحكم بالتّكاثر واملشاكل األدبيّة الّناتجة منه.

يتناول هذا التّقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرّسميّة للّدورة األّوىل للعام 2017 يف ماّدة علوم الحياة 

للّشهادة الثّانوية العاّمة فرع علوم الحياة. ويهدف التّقرير إىل تبيان مدى استثامر توصيف االمتحانات 

الرّسميّة يف تحقيق األهداف العاّمة ملاّدة علوم الحياة الواردة يف مناهج التّعليم العام 1997، والّتي تُرَكِز يف 

بناء شخصيّة املتعلّم ويف تعميق وعيه وقدرته عىل الفهم واالبتكار واإلبداع.   

كذلك يسعى التّقرير إىل اإلجابة عن مدى تحقيق املتعلّمني يف هذه املاّدة مستويات أداء وسط وما فوق 

ومدى تشتّت العالمات أو تقاربها، بالّنسبة إىل املعّدل، ورصد قدرة أسئلة االختبار عىل التّمييز بني مستويات 

األداء املختلفة.

أّما طريقة معالجة التّقرير ألهدافه املعروضة سابًقا، فستكون: أّواًل: من خالل القيام مبقارنة املسابقة مع 

التّوصيف الجديد ملسابقة علوم الحياة من ناحيتي الّشكل واملضمون؛ وثانيًا: من خالل عرض للّنتائج العاّمة 

للمسابقة وتحليلها، وثالثًا: من خالل عرض لنتائج أسئلة املسابقة الّتي تطرح إشكاليات بارزة وتحليلها.
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمن توصيف مواّد العلوم لالمتحانات الرّسميّة للّشهادة الثّانوية العاّمة فرع علوم الحياة الّصادر بقرار رقم 142/ م/ 

2017 تاريخ 16 شباط 2017 تعميامت خاّصة، من جهة الّشكل، عرب إعطاء كّل مترين عنوانًا يتمحور حول الفكرة الرّئيسة 

للتّمرين وبرتميز التاّمرين وأقسامها مع إعطاء رمز للمستندات املستخدمة يف ضمن التّمرين داخل إطار، ووضع العالمة 

الكلّيّة لكّل مترين عىل أاّل يتجاوز عدد املستندات األربعة يف التّمرين الواحد. إضافة إىل ترقيم الّصّفحات وعدم تجاوز 

عدد صفحات املسابقة ال 4 صفحات. 

تضّمنت مسابقة علوم الحياة لهذه الّدورة أربعة متارين توزعت عىل صفحتني مع ذكر العنوان لكّل مترين، بحيث تربز 

الفكرة الرّئيسة للتّمرين، وقد التزمت شكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة وترميز املستندات ووضوحها. 

بذلك تكون هذه املسابقة قد راعت التّوصيف من جهة الّشكل.

 من حيث المضمون:. 2

تضمن توصيف مواد العلوم لالمتحانات الرّسميّة للّشهادة الثّانوية العاّمة تعميامت خاّصة من جهة املضمون، عرب مالءمة 

املسابقة للمّدة املقرتحة وبلزوم مطابقة متارين االمتحان مع األهداف التّعلّميّة ملنهج املاّدة عىل أن تغطّي التاّمرين أكرثية 

املحاور يف املنهج )70 % يف األقّل من املحاور(.

وكذلك ذكر التّوصيف رضورة أن تكون األسئلة واضحة وغري معقدة وال تحتمل التّأويل وتخصيص العالمة عىل اإلجابة 

وفاقًا ملستوى الّسؤال ودرجة تعقيده مع التّأكّد من صّحة ترجمة األفكار يف اللّغتني الفرنسيّة واإلنكليزيّة.

تناولت املسابقة من خالل أربعة متارين محاور املنهج آخذًة بعني االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب 

التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 21/م/2016 تاريخ 2016/9/3 وكانت املسابقة متالمئة مع املّدة 

املقرتحة.

أّما من ناحية رضورة مطابقة متارين االمتحان مع األهداف التّعلّميّة ملنهج املاّدة فقد تطابقت كّل األسئلة يف التاّمرين مع 

األهداف التّعلّميّة باستثناء الّسؤال رقم 3 من التّمرين الرّابع الّذي مل يتطابق مع األهداف التّعلّميّة املذكورة يف املنهج.

وقد توزّعت مواضيع األسئلة عىل املحاور اآلتية: علم الوراثة، علم املناعة، الفيزيولوجيا العصبيّة، وأجهزة التّنظيم والوحدة 

الوظيفيّة للجسم.

تناول التّمرين األّول محور «علم الوراثة»: املرض الورايّث «Cystic Fibrosis»، وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول 	 

األهداف التّعلّميّة اآلتية:

يبنّي نتائج الطّفرات) Mutations(.ـ 

يكتشف حادثًا وراثيًّا )Detect a genetic accident(ـ 

يحّدد، انطالقًا من نتائج تهجني «Hybridization» طبيعة األالئل الّسائدة )Dominant( واملتنّحية )Recessive(ـ 

.)Codominant( واملتساوية الّسيادة )Lethal( واملميتة

يحدد الّنمط الجيني لفرد ذي منط شكيّل سائد )الفحص بالتّهجني(.ـ 

يالحظ أّن توقّعات االحتامالت الّتي ميكن أن تؤثر يف الّنمط الّشكيل لذرية زوجني بالّنسبة إىل صفة معيّنة يتطلّب معرفة:
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)Notice that the predictions, in terms of probabilities of a couple’s descendance for a given charac-

teristic, imply the knowledge of the:

الّنمط الّشكيل )Phenotype( ألصول الزّوجني و/ أو لفروعهام. �

طبيعة االئل الجينة املسؤولة. �

املوقع الكروموسومي للجينة )كروموسوميّة ذاتيّة أو كروموسوميّة جنسيّة(. �

 يقّدر وجود خطر ورايث من أجل منع ظهور بعض األمراض.ـ 

)Calculate a genetic risk to show the appearance of certain diseases(

تناول التّمرين الثّاين محور «علم املناعة» وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف التّعلّميّة اآلتية:	 

يعنّي مواقع األعضاء اللّمفاوية املتنّوعة.ـ 

يصف جهاز املناعة بكونه جهازًا نشيطًا يتشّكل من عوامله )الكريات البيض( وأعضائه ووسط االتّصال )الّدم واللّمف(.ـ 

يشري إىل أّن عنارص الجواب املناعّي بوساطة كيميائيّة هي الكريات اللّمفاويّة  B الّتي تتعرّف مبارشة إىل األنتيجني ـ 

بفضل مستقبالتها الغشائيّة، ومن ثّم تتحّول إىل خاليا بالزميّة. 

يبنّي أّن الخاليا البالزميّة تنتج األجسام املضادة أو الجلوبيولينات املناعيّة الجارية الّتي تبطل مفعول األنتيجينات. ـ 

يقارن أنواع الخاليا املناعيّة وخصائصها.ـ 

يستدّل أّن التفاعل املناعّي املتخّصص يتّم يف ثالثة مراحل: مرحلة التّحريض، مرحلة التّضخيم والتاّميز واملرحلة الفّعالة.ـ 

يسّجل أهّميّة األنرتلوكينات يف مرحلة التّضخم والتاّميز يف ما يتعلّق بالكريات اللّمفاويّة T8 & B.ـ 

يستنتج أن األجوبة املناعيّة املتخّصصة تنطوي عىل عمليّات تعرّف واتّصال بني الخاليا بحيث تقوم الكريات ـ 

اللّمفاويّة T4 بتأدية الّدور الرّئيس.

تناول التّمرين الثّالث محور «الفيزيولوجيا العصبيّة» وجاءت أهداف التّمرين متطابقة مع األهداف التّعلّميّة ملنهج 	 

املاّدة. إّن األهداف التّعلّميّة هي:

 اإلشارة إىل وجود مخّدرات تعّدل الّنشاط الّشجنّي )Notice that certain drugs modify the synaptic activity(ـ 

تحديد تأثريات بعض املخّدرات )كوكايني، كورار،...(ـ 

اإلشارة إىل الخصائص البنيويّة والوظيفيّة للّشجنات )Synapses(ـ 

التّذكري بأّن تثبيت الّناقالت العصبية عىل أقنية األغشية بعد الّشجنية يؤّدي إىل انفتاحها وإطالق تدفّق األيونات ـ 

الّذي ينتج منه.

اكتشاف أّن الّناقل العصبّي يتحّدد يف حني كان مثريًا )استيل كولني، سريوتونني، غلوتامات( أو مثبّطًا )GABA( تبًعا ـ 

لنوع املستقبل الّذي يرتبط به.

التّفريق بني الّشادة الّتي لها تأثري الّناقل العصبي نفسه والّضادة الّتي متنع تأثريه. ـ 

تناول التّمرين الرّابع محور «أجهزة التّنظيم والوحدة الوظيفيّة للجسم» أّما أهداف األسئلة املتطابقة مع األهداف 	 

التّعلّميّة ملنهج املاّدة؛ فهي:

ِن أوعيتها.ـ  تعيني موقع املجموعة الوطائيّة- الّنخاميّة )Hypothalamus- pituitary complex( وتحديد بنيتها وتََكوُّ

إثبات دور ال الهورمون GnRH العصبّي الوطايّئ يف إفراز موجهات القند )Gonadotropin–stimulating ـ 

.)hormones
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تبيني أّن املجموعة الوطائيّة- الّنخامية تعمل بشكل دورّي )Notice that the hypothalamus-pituitary ـ 

.)complex functions in a cyclical manner

تبيني أّن تركيز األسرتوجينات العايل يؤّدي دور تلقيم راجع إيجايّب يف إفراز موجهات القند بوجود الهورمون مطلق ـ 

.LH لذلك تسبق قّمة األسرتاديول قمة ال ،)GnRH( موجهات القند

 ولكن ال يوجد يف ضمن املنهج هدف تعلّمي للّسؤال رقم 3 الّذي يتمحور حولـ 

.Sensitivity of the pituitary gland to GnRH

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

:)Domains( جدول رقم 1: توزيع العالمات عىل املجاالت

Domains
Mastering acquired 

knowledge )A(
Practicing scientific 

reasoning )B(
Mastering communication 

techniques )D(

العالمة القصوى
)20 pts (

9½ 9½ 1

لقد أكد التّوصيف رضورة تغطية أسئلة التاّمرين للمجاالت الثاّلثة املعتمدة وتعطى عالمة 3 من 20 كحّد أقىص عىل 

مجال امتالك تقنيات التّواصل )D( ملاّدة علوم الحياة وتوزع بقية العالمة عىل مجايل امتالك املعلومات والتّمرّس العلمّي 

بشكل متوازن مع مراعاة تغطية أغلب الكفايات املتعلّقة بكّل مجال من املجاالت.

لقد راعت املسابقة التّوصيف الرّسمّي، عرب استخدام املجاالت الثاّلثة املعتمدة، وتساوي العالمات بني مجايل امتالك 

املعلومات )½ 9( والتّمرّس العلمّي )½ 9( ولكن حرص عالمة واحدة ملجال امتالك تقنيات التّواصل والّذي ميكن تثقيله 

ليصبح ثالث عالمات كحّد أقىص قد قلّص فرص املتعلّمني لإلجابة عن هذا املجال، فكان من األفضل إعطائهم مساحة 

أوسع الختبارهم يف هذا املجال.

جدول رقم 2: توزيع أسئلة املسابقة عىل املجاالت مع ذكر العالمة القصوى:

الّتمرين
عالمة 

الّتمرين 
الكاملة

الّسؤال املجال
العالمة 
القصوى

1 5 pts

1-1 Pick out: The origin of cystic fibrosis. B ¼

1-2 Pick out: The consequences of the mutation at the cellular level. B ¼

2
Indicate if the allele responsible for the disease is dominant or 
recessive. Justify the answer.

A ¾

3
Determine the chromosomal localization of the gene responsible for 
cystic fibrosis.

A 1

4
Specify the genotype of each of the individuals II8, III3, IV2 and 
IV3. 

A 1

5
Determine the risk for couple IV3 and IV4 to have a child affected 
by cystic fibrosis.

A ¾

6
Justify, referring to what precedes, that some mutations which are at 
the origin of genetic diseases may protect against other diseases. 

A 1
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2 4 pts

1
Deduce the localization of each lymphocyte population at the level of 
lymph nodes.

B ¾

2
Specify the type of the immune response triggered against this 
antigen and revealed in document 2.

A ½

3-1  Name the molecules secreted by this plasma cell. A ¼

3-2
Explain how the plasma cell is a cell adapted to the secretion of these 
molecules.

A ½

4 Interpret the results presented in doc 3. B ½

5
Justify, referring to what precedes, the temporary hypertrophy of the 
lymph nodes observed in this individual.

B ¾

6
Explain the role of TL involved in the immune response revealed in 
document 2.

A ¾

3 5 pts

1 Represent in a table the results of document 1. D 1

2-1 Compare the obtained results. B ½

2-2  What can you conclude? B ½

3
Formulate two hypotheses explaining the mode of action of 
pyrethrum.

B 1 ½

4
Identify, which of the structures 1, 2, or 3 corresponds to the 
presynaptic neuron.

A ½

5
Explain, referring to what precedes, how can pyrethrum lead to 
death by asphyxia.

A 1

4 6 pts

1 Interpret the results of the series of experiments 1. B 2

2
Specify the mode of action of the hypothalamus on the pituitary 
gland as revealed in this experiment.

B 1

3
What can you deduce concerning the sensitivity of the pituitary 
gland to GnRH?

B ¾

4 Name the structures that secrete estradiol during the sexual cycle. A ½

5-1 Analyze the results of document 3. B ½

5-2 What can you conclude? B ¼

6 Explain how the peak of LH is triggered. A 1

 يظهر الجدول رقم 2 أّن األسئلة تناولت كفايات متنوعة ضمن املجاالت، فرتاوحت الكفايات بني مستويات التّفكري الّدنيا 

)التّذكّر والفهم والتّطبيق( ومستويات التّفكري العليا )التّحليل( الّتي تتطابق مع التّوصيف من جهة تغطية األسئلة ألغلب 

الكفايات املتعلّقة بكل مجال من املجاالت.

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 3: املعامل اإلحصائيّة

املعّدل
Mean / 20

الوسيط
Median / 20

املنوال
Mode /20

االنحراف املعياري
Std. deviation

مؤرّش معامل االختالف
Coefficient of variation

10.13 10 11 3.38 0.33
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يظهر الجدول رقم 3 أّن املعّدل للمتعلّمني يف ماّدة علوم الحياة هوMean 10.13 والّذي يعترب معّداًل متدنّيًا لهذه املاّدة، 

نسبيًّا، ما دام معدل الّنجاح للامّدة هو 10 من 20 فهذه املاّدة هي املاّدة األساسيّة لفرع علوم الحياة يف الّشهادة الثّانوية. 

كذلك يظهر الجدول أّن «الوسيط median» هو ١٠ والّذي يدّل عىل أّن نصف العالمات أقّل من 10/20 وأّن العالمة األكرث 

تكراًرا «املنوال Mode» هي 11.

كذلك يقيس مؤرّش معامل االختالف أو ما يعرف ب  Coefficient of variation نسبة التّقارب أو التّباعد بني عالمات 

املتعلّمني بالّنسبة إىل املعّدل. فكلاّم كان منخفًضا كان هناك متحور لعالمات املتعلّمني حول املعّدل، وتاليًا، يكون مستوى 

املتعلّمني، نسبيًّا، متقاربًا.  وهذا ما نلحظه هنا حيث أّن مؤرّش معامل االختالف يساوي 0.33 والّذي يدّل عىل أنّه ال يوجد 

تشتّت كبري يف عالمات املتعلّمني.

قد تعود الّنتائج املذكورة سابًقا إىل كون املتعلّمني مل يكتسبوا الكفايات، أو قد تعود إىل صياغة أسئلة املسابقة ودرجة 

تعقيدها. ومن املمكن أن تعود إىل أسس التّصحيح. وذلك يؤّسس إىل التّساؤل اآليت: إىل أي مدى يساعد الّنظام الرّتبوّي 

يف تحقيق مستويات متقّدمة؟ وإىل أي مدى يسهم الّنظام التّعليمي يف تطوير مستويات األداء لدى املتعلّمني ليك تتخطّى 

معدل الّنجاح؟

جدول رقم 4: توزيع نسب املتعلّمني بحسب فئات العالمات

99 - 85 85 - 75 75 - 65 65 - 55 55 - 45 45 - 35 35 - 0  فئة العالمة من 100

20 - 17 17 - 15 15 - 13 13 - 11 11 - 9 9 - 7 7 - 0 فئة العالمة من 20

% 1.4 % 6.4 %12.1 %17.6 % 21.6 % 20.5 % 20.4 نسبة املتعلّمني

نلحظ من الجدول رقم 4 أن 20.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة ما دون ال 7 من 20 كام أن 20.5 % من املتعلّمني 

حصلوا عىل عالمة بني 7 و9 من 20. كذلك أظهرت نتائج االمتحان أّن نسبة املتعلّمني الّذين نالوا ما دون 10 من 20 هي 

48.9 %. لذلك يستوجب علينا البحث عن األسباب الرّئيسة وراء هذه الّنتائج املتدنّيّة ، وبخاّصة أّن ماّدة علوم الحياة 

هي املاّدة األساسيّة للمتعلّمني يف هذا الفرع، وتجدر اإلشارة إىل أّن هذه الّنتائج لها انعكاس سلبّي عىل  املتعلّمني وعىل 

معلّمي املاّدة عىل حدٍّ سواء.

ثالثًا: عرض نتائج اسئلة المسابقة وتحليلها
: »Mastering acquired knowledge« بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال

جدول رقم 5: توزيع نسب املتعلّمني بحسب العالمة عىل الّسؤال الرّابع من التّمرين الرّابع

الكاملة صفر+ ال جواب العالمة

% 47.5 % 2.7 + % 22.3 نسبة املتعلّمني

إّن نتائج املتعلّمني يف الّسؤال 4-4 جاءت عىل الّشكل اآليت: 22.3 % من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة صفر 	 

و47.5 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة الكاملة و2.7 % مل يجيبوا عن الّسؤال مع أّن اإلجابة تتطلّب تسمية 

 )Structures( الّتي تفرز) estradiol( خالل )sexual cycle( والّتي تطال مستويات التّفكري الّدنيا )تذكر(.

من هنا نعترب أّن نسبة 22.3 % من املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر هي نسبة مرتفعة كون املستوى املعريّف 

املطلوب هو مستوى التّذكّر. ونرّجح أّن الّسبب يعود إىل اهتامم املعلّمني بتمرين املتعلّمني عىل حّل متارين 

تحتوي أكرث عىل أسئلة تطال مستويات التّفكري العليا واعتبار أّن األسئلة الّتي تطال مستويات التّفكري الّدنيا ال 

تطرح كثريًا يف االمتحان الرّسمي.
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جدول رقم 6: توزيع العالمات عىل األسئلة املتعلّقة مبجال «Mastering acquired knowledge» والّتي كان فيها املنوال 

صفر.

رقم الّسؤال الّسؤال عالمة الّسؤال املجال املنوال

2 - 3.2
Explain how the plasma cell is a cell adapted to the secretion of 
these molecules.

½ A2 0

2 - 6
Explain the role of TL involved in the immune response revealed in 
document 2.

¾ A2 0

3 - 5
Explain, referring to what precedes, how can pyrethrum lead to 
death by asphyxia.

1 A2 0

4 - 6 Explain how the peak of LH is triggered. 1 A2 0

إّن الّسؤال 3.2-2 من مجال «Mastering acquired knowledge» يقيس استيعاب املتعلّم  ملجموعة مفاهيم علميّة 

وقدرته عىل استعاملها يف وضعيات مشابهة لوضعية تعلّمها، وهنا، تعتمد اإلجابة عىل املقارنة بني الخليّتني الظّاهرتني يف 

املستند رقم 2 من التّمرين الثّاين، ثّم إضافة املعارف املكتسبة يف املنهج من أجل رشح كيفيّة تأقلم الخاليا البالزميّة يف 

إنتاج األجسام املضادة املناعيّة الجارية الّتي تبطل مفعول األنتيجينات؛ لذلك ميكننا القول أّن هذا الّسؤال يندرج يف ضمن 

مستوى الفهم. ولكّن تسجيل منوال صفر )أي العالمة األكرث تكراًرا( ليس مبؤرّش جيّد، إذ يجب تحديد األسباب املؤّديّة إىل 

هذه الّنتائج. من املمكن أن يعود الّسبب إىل عدم تركيز املتعلّمني يف االستذكار أو من املمكن أن يعود إىل التزام األجوبة 

املصاغة الحريف يف أسس التّصحيح.

وكذلك األمر بالّنسبة إىل الّسؤال 6-2 واملنوال صفر، يف حني أّن اإلجابة تعتمد االستذكار فقط )مستويات التّفكري الّدنيا(. 

من األسباب املحتملة الّتي أّدت إىل هذه الّنتيجة املتدنّيّة، هو عدم كتابة احتامالت اإلجابات كلّها يف أسس التّصحيح 

والمركزية مراكز التّصحيح، وهذان الّسببان يؤّديان إىل التزام املعلّمني حرفيّة هذه األسس عند وضع العالمة.

من هنا نقرتح عدم اعتامد صيغة واحدة لإلجابة بل كتابة كّل االحتامالت يف أسس التّصحيح.

بالّنسبة إىل الّسؤال 5-3 نلحظ أيًضا أّن املنوال عالمته صفر، مع أّن اإلجابة تحتوي فقط عىل بضع خطوات من أجل رشح  

املوت اختناقًا بواسطة مبيد الحرشات. إّن هذا الّسؤال يعترب ضمن مستويات التّفكري الّدنيا والّتي من املتوقّع أن تكون 

نتائج املتعلّمني أفضل من تلك املحصلة يف االمتحان. 

لذلك نقرتح تحديد األسباب الّتي أّدت إىل هذه الّنتائج املتدنّيّة. أّما اذا كانت األسباب تعود إىل أسس التّصحيح؛ فرنجو 

عندها مناقشة صياغة اإلجابات عىل نطاق أوسع من الّذي يجري حاليًّا، بحيث تشمل أسس التّصحيح كّل االحتامالت 

املتوقّعة من املتعلّمني.

أّما يف ما خص الّسؤال 6-4، فإن صياغة الّسؤال مل ترش إىل اعتامد املستندات الستخراج اإلجابة، وهذا األمر جعل الّسؤال 

يعترب من مستويات التّفكري الّدنيا )االستذكار(. وهو ما أّدى باملتعلّمني إىل اعتامد املعارف املكتسبة فقط؛ ولكن عند قراءة 

أسس التّصحيح نجد أّن اإلجابة اعتمدت معلومات يكتشفها املتعلّم من املستندات ويصوغها يف إجابته، كام أّن الّسؤال 

مرتبط بالّسؤال 3 وهذا يؤّدي إىل تراكم الخطأ يف حال وجود نقص يف اإلجابة عن الّسؤال رقم 3.

من هنا نقرتح اعتامد الدقّة يف صياغة األسئلة، ونلفت إىل عدم جواز محاسبة املتعلّم عىل الخطأ أكرث من مرّة وعدم 

محاسبته عىل التّداعيات.
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: «Practicing scientific reasoning» بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال

جدول رقم 7: توزيع العالمات عىل األسئلة املتعلّقة مبجال «Practicing scientific reasoning» والّتي كان فيها املنوال 

صفرًا:

رقم الّسؤال الّسؤال عالمة الّسؤال املجال املنوال

2-4 Interpret the results presented in doc 3. ½ B2 0

3-3
Formulate two hypotheses explaining the mode of action of 
pyrethrum. 

1 ½ B3 0

4-1 Interpret the results of the series of experiments 1. 2 B2 0

4-2
Specify the mode of action of the hypothalamus on the pituitary 
gland as revealed in this experiment.

1 B2 0

4-3
What can you deduce concerning the sensitivity of the pituitary 
gland to GnRH?

¾ B6 0

إن الّسؤال 4-2 من مجال «Practicing scientific reasoning» يقيس مدى قدرة املتعلّم عىل تحليل املعلومات 

املعروضة يف املستند رقم 3 من التّمرين الثّاين من أجل التّوّصل إىل داللة صحيحة. لكّن اإلجابة املعتمدة يف أسس 

التّصحيح ال تراعي تعّدد االحتامالت املمكنة الّتي ميكن أن يكتبها املتعلّم خالل تحليل املستند. األمر الّذي تطرقنا اليه 

سابًقا.

أّما الّسؤال 3-3 الّذي يقيس قدرة املتعلّم عىل صياغة فرضيّتني تتعلّقان بطريقة عمل نوع من املخّدرات يف الّشجنات، فإّن 

عالمة الّسؤال ½ 1 قد جزّئت إىل نصفني ¾ لكّل جواب؛ ولكن تّم حذف عالمة الجواب إذا مل يذكر املتعلّم كلمة فرضية 

«Hypothesis» أو كان جواب املتعلّم غري مذكور يف أسس التّصحيح وهذا ميكن أن يكون الّسبب األسايس يف الّنتيجة 

املحصلة «منوال صفر». 

بالّنسبة إىل التّمرين الرّابع لقد كانت نتائج املتعلّمني هي األدىن بني التاّمرين األخرى بخاّصة أن أربعة أسئلة من سبعة 

أسئلة يف هذا التّمرين حصلت عىل منوال صفر. إن الّسؤال 1-4  يقيس قدرة املتعلّم عىل تحليل املعلومات املعروضة يف 

سلسلة التّجارب رقم 1 من أجل التّوّصل إىل داللة صحيحة. إّن اإلجابة واضحة ولكن احتامل ذكر املتعلّم لضورة إفراز 

املاّدة بالّدم مل تكن متوقّعة ما دام مل يتّم إعطاء تجربة يف التّمرين يُذكر فيها حقن الجرذ بهذه املاّدة من أجل تأكيد 

نقلها بالدم، وطاملا أّن التّصحيح اعتمد ذكرها فهي تُعترب من املعارف املكتسبة والّتي ال تطبق يف هذا الّنوع من األسئلة 

«Interpret» علاًم أن الكتاب املدريس الرّسمّي اعتمد التّجربة عينها الكتشاف طريقة عمل الغّدة الّنخامية يف الّصفحة 

298 منه املستند b. من املمكن أن يعود الّسبب يف هذه الّنتيجة املتدنّيّة إىل عدم ذكر املتعلّمني للمعلومات املكتسبة 

سابًقا خالل صياغتهم لإلجابة. 

وعند دراسة الّسؤال 2-4 الّذي يقيس قدرة املتعلّم عىل تحديد دور الغّدة الّنخامية عىل املنطقة الوطائية مع تربير 

اإلجابة يف خالل تحليل الرّسم البيايّن املعروض يف املستند رقم 1، جاءت الّنتيجة «منوال صفر». من األسباب املحتملة 

لهذه الّنتيجة هو أّن املعلومات الّتي وردت يف املستند 1 كانت معّقدة فقد ذُكر pulse/h 1 والحًقا pulse/3h 1 إضافة 

إىل متغريات أخرى، وهذا مل يسمح للمتعلّمني بتعليل اإلجابة بالّشكل الّصحيح علاًم أّن الكتاب املدريس الرّسمّي اعتمد 

التّجربة نفسها الكتشاف طريقة تأثري املنطقة الوطائيّة يف الغّدة الّنخاميّة يف الّصفحة doc-f-300 ولكن من دون املتغرّي 

«frequency» والّذي مل يتّم التّطرّق إليه خالل عمليّة التعلّم.

أّما الّسؤال 3-4 الّذي يقيس قدرة املتعلّم عىل تحليل الّنتائج املعروضة يف الرّسم البيايّن يف املستند رقم 2 من أجل صياغة 
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خالصة تتعلّق بـ «Sensitivity of the pituitary gland to GnRH» فقد اعتمد التّحليل عّدة مقارنات تكتب يف الوقت 

عينه، األمر الّذي أّدى إىل صعوبة يف صياغة الخالصة املرجوة وتاليًا نتج منه منوال صفر.

:Mastering communication techniques بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال

إّن نتيجة الّسؤال األّول يف التّمرين الثّالث الّذي يقيس قدرة املتعلّم عىل إظهار الّنتائج املعروضة يف املستند رقم 1عىل 

شكل جدول )مجال امتالك تقنيات التّواصل( جاءت عىل الّشكل اآليت: 81.8 % من املتعلّمني نالوا العالمة الكاملة و 44 % 

منهم نالوا صفرًا.

تظهر هذه الّنتائج امتالك أغلب املتعلّمني للكفاية املندرجة ضمن هذا املجال.
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خاتمة

أظهرت دراسة مسابقة علوم الحياة أنّها قد التزمت إىل حد كبري التّوصيف الجديد وأنّها قد راعت القوانني املتعلّقة بتقييم 

املنهج. أّما من ناحية أسس التّصحيح؛ فقد رُِصَدت بعض املالحظات حول صياغة بعض اإلجابات الّتي مل تعتمد املنهج، 

األمر الّذي أفقد اإلجابة املرجع املوحد والّذي ميكن أن يخلق بلبلة بني املتعلّمني من جهة واملعلّمني من جهة أخرى.

وقد أظهر تحليل نتائج املتعلّمني صعوبة اإلجابة يف كّل مستويات التّفكري. من هنا نلفت إىل وجوب كتابة احتامالت 

اإلجابات يف أسس التّصحيح مع إيضاحات كافية، األمر الّذي يجّنبنا الوقوع بإشكاليّات جّديّة ومينع االستنساب يف قبول 

اإلجابات. إّن اعتامد معايري دقيقة ومحدودة عند صياغة اإلجابات حّدت من حّريّة املتعلّم يف التّعبري ومن حرية املعلّم يف 

خالل قيامه بأنشطة التّعلّم يف هذه املاّدة.

يف هذا اإلطار نقرتح:

أن تراعي أسئلة املسابقة األهداف التّعلّميّة للامّدة.ـ 

أن يصوغ أعضاء لجنة االمتحان الرّسمّي اإلجابات، كّل عىل حدة، ليصار الحًقا إىل استخالص األجوبة املالمئة ـ 

واملتوافقة مع مستلزمات املنهج.

أن يعطى الوقت الكايف ملناقشة أسس التّصحيح مع معلّمي املاّدة )microbarème(.ـ 

أن يذكر يف الّسؤال «بالّنسبة إىل املستندات» إذا كانت اإلجابة تعتمد املستندات. ـ 

أن تناقش اإلجابة مع خرباء يف املاّدة من أجل التّوّصل إىل اتفاق حول توحيد معايري التّصحيح عندما يتعلّق ـ 

الّسؤال بصياغة فرضيّة.

أن يعتمد عّدة احتامالت لإلجابة عىل الّسؤال عينه، عند اللّزوم، وعدم اعتامد صيغة واحدة لإلجابة يف أسس ـ 

التّصحيح.

أّما إذا انطلقنا من األهداف العاّمة ملاّدة علوم الحياة الّتي تركز يف بناء شخصيّة املتعلّم ويف تعميق وعيه وقدرته عىل 

الفهم واالبتكار واإلبداع ويف دور العلوم يف املحافظة عىل الرّثوات الطبيعية وحامية البيئة، نجد أّن التّقييم املتبع حاليًّا 

يف االمتحانات الرّسميّة ال يراعي هذه األهداف الّتي يتطلّب اكتسابها تنمية مجموعة من املعارف واملهارات والقيم 

واملواقف.

أضف إىل ذلك أّن املنهج قد وضع وفاقًا ملقاربة األهداف، يف حني أّن نظام التّقييم قد وضع وفاقًا ملقاربة الكفايات األمر 

الّذي سبّب فجوة تظهر نتائجها يف الّنتائج العاّمة للّشهادة الرّسميّة.

لذلك واستناًدا إىل هذا التّحليل، نقرتح رضورة إعادة الّنظر باملنهج والتوصيف ليصار إىل تطويرهام وتعديلهام ليصبحا 

مالمئني لحاجات املتعلّمني فيعكس متطلّبات العرص الحايل ويعكس مدى اكتساب املتعلّم لكفايات املنهج وألهدافه 

العاّمة.
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الماّدة الّتعليمّية: الكيمياء
إعداد:

أ. فؤاد منصور
د. جمانة عساف

د. سمر زيتون
أ. جيلبير السخن

أ. أكرم سابق

الّشهادة المتوسطة
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
إّن تقييم تحـصيل املتعلّمني وقياس مدى تقدمهم  هو جزء أسايس تقوم عليه العملية الرتبوية. فالتقييم هو 

نتيجة لعملية دقيقة يتم من خاللها إصدار الحكم، ولكّن الحكم الّذي يستند إليه القرار يستند إىل تدبري 

دقيق ومنتظم وقابل للتكرار. ولالمتحان الرسمي يف الصف التاسع وظيفة أكيدة وهي اعتبار النجاح فيه 

"شهادة" عىل إنهاء مرحلة التعليم األسايس، ويعترب إلغاؤه إطاحة مبفهوم التعليم األسايس. 

يهدف التقرير اىل تبيان مدى استثامر توصيف االمتحانات الرسمية يف تحقيق االهداف العامة للامدة، 

ونعني بها االهداف الواردة يف مناهج التعليم للعام 1997، من ناحية استيعاب املفاهيم والنظريات العلمية 

وحسن توظيفها يف البيئة ويف التكنولوجيا واألخالق يف الحياة اليومية، ومن هذه األهداف: 

عند انتهاء هذه املرحلة يجب أن يصبح التالميذ قادرين عىل:

فهم أن :	 

للامدة بنية غري متواصلة .ـ 

املركبات الكيميائية تتكون من عدد محدود من العنارص.ـ 

التحول الكيميايئ ينتج حكامً مواد جديدة .ـ 

الطاقة ترافق التحوالت الكيميائية.ـ 

الروابط الكيميائية تنتج من إعادة  توزيع االلكرتونات حول النواة.ـ 

املادة تحفظ عند حدوث التحوالت الكيميائية.ـ 
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التفاعالت الكيميائية تجري عىل رسعات متفاوتة.ـ 

الكربون هو العنرص األسايس يف املركبات العضوية.ـ 

الرموز والصيغ واملعادالت تكون لغة الكيمياء.ـ 

اكتساب املهارة يف :	 

املالحظة العلمية.ـ 

التصنيف وفاقا ملعايري متنوعة.ـ 

إجراء اختبارات مع استخدام تقنيات متنوعة.ـ 

تنظيم املعطيات وتفسريها.ـ 

اختيار واستعامل املراجع العلمية.ـ 

استعامل لغة علمية دقيقة.ـ 

استعامل املعلومات العلمية يف مواقف جديدة.ـ 

اكتساب مواقف وميول مثل :	 

فهم العالقة الوثيقة بني الكيمياء والتكنولوجيا والصناعة.ـ 

التعرف اىل املهن املتصلة بالكيمياء.ـ 

إدراك مشاكل البيئة الناتجة من استعامل املواد الكيميائية واإلسهام يف إيجاد الحلول لهذه املشاكل.ـ 

مامرسة إجراءات السالمة عند استعامل املواد الكيميائية.ـ 

تنمية املهارات التعاونية عند العمل يف ضمن املجموعة.ـ 

تقدير بعض القيم العلمية كاملوضوعية واالستقامة واالنفتاح واحرتام مختلف وجهات النظر وتقدير ـ 

العمل اليدوي.

تنمية مواقف وميول إيجابية نحو العلوم.ـ 

تقدير رجال العلم بشكل عام والكيميائيني بشكل خاص وتثمني إسهاماتهم يف تقدم الكيمياء.ـ 

تقدير دور الكيمياء يف العمل عىل تحسني مستوى املعيشة.ـ 

إدراك العالقة الدقيقة بني الكيمياء وبقية العلوم من جهة والتكنولوجيا من جهة ثانية.ـ 

كذلك يهدف هذا التقرير إلى العرض والتحليل لنتائج االمتحانات الرسمية في الشهادة المتوسطة في مادة 
الكيمياء للعام الدراسي 2016-2017.  كذلك يهدف إلى الكشف عن مدى مطابقة أسئلة االمتحان الرسمي 
لتوصيف االمتحانات الرسمية الصادر عن المركز التربوي للبحوث واإلنماء في العام 2017. يحتوي التقرير 
إلى  بالنسبة  المسابقة  لتوصيف  الرسمي  االمتحان  إلى مدى مطابقة  األول  الجزء  يتطرّق  أجزاء.  ثالثة  على 
التّعليمية التي تقيسها والتثقيل والمستويات المعرفية بهدف  الّشكل ومحتوى األسئلة من ناحية األهداف 
تحديد مدى إسهام أسئلة المسابقة في تنمية مختلف المهارات التي تنّمي مستويات التفكير العليا. ويعالج 
اإلحصائية  النتائج  استقراء  المسابقة وتحليلها من خالل  ونتائج  العامة وتحليلها  النتائج  الثاني عرض  الجزء 
لمعرفة مستويات أداء المتعلمين. أما القسم الثالث؛ فيعرض للتوصيات والمقترحات بهدف مواءمة االمتحان 

لمالمح المتعلم بحسب "المناهج الجديدة" عام 1997 وامتالك المتعلم لمهارات القرن الحادي والعشرين.
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضمنت مسابقة الكيمياء ثالثة متارين توزعت عىل صفحتني حيث ُوضع عنوان لكٍل متريٍن يعكس الفكرة األساسية التي 

 les متحور حولها. ولكّن هذا العنوان بقي عاًما وال يعرّب عن املحتوى املعريف املطلوب؛ مثاًل كان عنوان السؤال الثاين

alcanes يف حني أّن محتوى السؤال تطرّق إىل الخصائص الكيميائية والفيزيائية لهذا املركّب. وقد راعت املسابقة ما نّص 

عليه توصيف املادة بحسب القرار رقم 142/م/2017 الصادر بتاريخ 16 شباط 2017  يف ما يتعلّق بحجم الخّط ونوعه 

)Times new roman, 12( وطريقة تبويب األسئلة  ترقيمها وإبراز املستندات من خالل وضعها يف إطار وترقيمها 

ووضوحها. كذلك تّم عرض األسئلة باستخدام لغة علمية سهلة وواضحة.

 من حيث المضمون. 2
جاء يف املقدمة العامة ملناهج العلوم أنه قد تم استيحاء االتجاهات العاملية الجديدة لتعليم العلوم عند إعداد هذه 

املناهج عىل أن تكون هناك خصوصيات لكل مادة تعليمية ويف كل مرحلة تعليمية. ويتضح من األهداف العامة للكيمياء 

يف املرحلة املتوسطة أنها تتمحور حول ثالثة أمور هي: فهم املادة العلمية واكتساب املهارات العلمية واكتساب املواقف 

اإليجابية نحو العلم والعلامء، والّذي يتضمن إدراك العالقة بني العلوم املختلفة والتكنولوجيا. وإذا نظرنا إىل املحتوى 

العلمي الّذي من خالله تتحقق هذه األهداف، نجد أنه يقدم املواضيع الكيميائية الكالسيكية، مع إدخال البيئة كموضوع 

علمي جديد. فاملحتوى يتألف من مواضيع أربعة، هي تصنيف املادة ومكّوناتها، والتفاعالت الكيميائية والطاقة والكيمياء 

العضوية، وهذه املواضيع تشكل األساس النظري ملادة الكيمياء، إضافة إىل موضوع البيئة.

بالّنسبة إىل االمتحان فقد تضّمنت ثالثة متارين تناولت معظم املحاور التي يتضمنها املنهج مع اآلخذ بعني االعتبار 

األهداف التي تّم وقف العمل بها بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 21/م/2016 تاريخ 

2016/9/3 يف الصف التاسع من التعليم األسايس. وقد توزعت مواضيع األسئلة عىل املحاور اآلتية:

،Atomes, molécules, liaisons chimiques, électrochimie, chimieorganique

واملالحظ أنه مل يتم طرح أسئلة من محور البيئة chimie et environnement وأتت األسئلة عىل الشكل اآليت:

 	 atomes molécules et ions et مبحوري )Elements Chimiques du corps Humain( يرتبط التمرين األول

Liaisons Chimiques وهو التمرين الوحيد الّذي يتعلق مبحورين. تناول التمرين موضوع الرقم الذري للعنارص 

الكيميائية والنظائر بهدف تحديد هوية عنرص كيميايئ وتفسري الروابط الكيميائية يف مركب. متحورت أسئلة هذا 

التمرين حول األهداف املرتبطة باملصطلحات الكيميائية من مثل: 

 Représenter un atome en utilisant son symbole, numéro atomique et nombre de masse, Ecrire les

 configurations électroniques des vingt premiers éléments, Décrire la liaison chimique en fonction de

la distribution des électrons dans un atome بشكل يراعي فرصة واحدة لقياس أي من هذه األهداف. السؤال2.2 

توزع عىل جزأين )2.2.1 و2.2.2( ولكن غري مرتابطني. استخدمت أفعال إجرائية متنوعة يف صياغة األسئلة وقياس نتائج 

.Déterminer, Expliquer, Indiquer :التعلم والتوقعات. هذا وقد تم التنويع يف استخدام األفعال

كذلك أىت استخدام األفعال اإلجرائية مناسبًا لسياق السؤال. مثاًل، استخدم الفعل Préciser من أجل

 ajouter un élément pour rendre explicite et clarifier, apporter des informations supplémentaires, des 

éclaircissements
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يف حني استخدم الفعل identifier من أجل

.retrouver, pour un élément particulier, les éléments qui le caractérisent 

بالنسبة إىل اإلجابات، كانت اإلجابات مطابقة للفعل ما خال يف التمرين األول، إذ ال يوجد فرق يف طريقة اإلجابة بني 

.1.2 Calculer1.1 و Déterminer

السؤال الثالث يف ضمن التمرين األول كان سؤاال مغلًقا يعتمد االختيار من متعدد من دون أن يُطلب من التلميذ تربير 

اإلجابة. هذا وقد تطرق التوصيف إىل هذا النوع من األسئلة املغلقة مع أو بدون تربير اإلجابة.

يرتبط التمرين الثاين )Alcanes( مبحور )Chimie organique(، وتناول موضوع دراسة خصائص األلكانات الفيزيائية 	 

)درجة الغليان والحالة الفيزيائية( والكيميائية من جهة كتابة الصيغ الكيميائية ومعادلة االحرتاق ومعادالت 

التفاعالت الكيميائية. وقد متحورت أسئلة هذا التمرين حول األهداف املتعلقة بهذا املحور من مثل:

 Nommer et écrire les formules structurales semi-développées et développées des 10 premiers

 alcanes, Expliquer et écrire les équations des réactions suivantes: combustion complète des alcanes,

 Citer quelques propriétés physiques des 10 premiers alcanes, Expliquer et écrire a l’aide des formules

les réactions de substitution , Expliquer et écrire a l’aide des formules les réactions d’addition

ومل يخصص للهدف التعلمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس. 

هذا وقد ابتدأ التمرين الثاين مبقدمة صغرية عبارة عن جملة واحدة تربط املعرفة العلمية بالحياة اليومية. من األفضل لو 

تم إضافة جملة أخرى عىل هذه املقدمة، فهذا األمر يسمح بالتمييز بني مستويات األداء املختلفة. وعىل الّرغم من عدم 

وجود أسئلة استفهامية كام نص التوصيف وإمّنا كان هناك أسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة.  

ينتمي التمرين الثالث )Piles électrochimiques( إىل محور )Electrochimie(، وتناول موضوع دراسة خواص 	 

املعادن وقابليتها لخسارة اإللكرتونات وخلية كهروكيميائية. وقد متحورت أسئلة هذا التمرين حول األهداف املتعلقة 

بهذا املحور من مثل:

Expliquer à l’aide d’un schéma en marquant l’anode, la cathode et la direction, Identifier les oxy-

 dants et les réducteurs, Ecrire les équations qui ont lieu à l’anode et à la cathode, Décrire les piles

électrochimiques

ومل يخصص للهدف التعلمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس. فتضّمنت األسئلة سؤاال واحدا من نوع اختيار من 

متعدد أما السؤال رقم 3 فقد متت تجزئته إىل جزأين مرتابطني. احتوى هذا التمرين عىل مستندين واضحني كذلك ظهر 

بوضوح يف كل سؤال من التمرين املستند الّذي يجب الرجوع إليه مبا مينع اإللتباس ويسهل عىل التالميذ إعطاء الجواب 

الصحيح. من جهة ثانية، من األفضل، إذا أمكن، وضع سؤال يف نهاية التمرين يتطلب استثامر كل املعطيات السابقة مبا 

يتوافق مع مهارات التفكري العليا.

وقد التزمت املسابقة اجامال بالتوصيف مضمونا من النواحي اآلتية: 

املدة املقرتحة )1 ساعة(.ـ 

التطابق مع األهداف املطلوبة يف املنهج.ـ 

استقاللية التامرين، إذ يسمح للمتعلّم\ة التعامل معها بالرتتيب الّذي يراه مناسبّا، ويتضّمن كّل مترين مستندات ـ 

مستقلة عن التمرين األخر، وقد تدّرج يف عرضها من األسهل اىل األصعب.

وضوح املستندات شكاًل ومضمونًا.ـ 
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التنّوع يف طرح األسئلة بني مفتوحة ومقفلة.ـ 

التنّوع يف استخدام األفعال االجرائية اجامال.ـ 

اظهار لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معقدة( وخالية من األخطاء اللغوية باللغتني الفرنسية واإلنكليزية. ـ 

من جهة املجاالت، راعت املسابقة إىل حد ما مجاالت التقييم املعتمدة، وتوزعت العالمات بشكل متوازن عىل ـ 

األسئلة يف ضمن املجاالت مع مراعاة التدرج يف مستوى األسئلة بحسب تصنيف بلوم املعريف.

الجدول رقم 1: توزيع األسئلة وفاقًا للمستويات املعرفية بحسب تصنيف بلوم والهدف املراد قياسه ملسابقة الكيمياء- 

فرع الشهادة املتوسطة

NoteObjectifsNiveau cognitifQuestionPartie
Note 

entière
Exercice

1

Définir le terme: numéro 
atomique,
Classifier les particules 
fondamentales selon position

Analyse
Déterminer le numéro atomique 
de l’atome d’oxygène

1.1

6 pts.1

1 ½Application
Calculer la charge relative du 
noyau électronique de l’atome 
d’hydrogène

1.2

1

Décrire la liaison chimique 
en fonction de la distribution 
des électrons dans un atome. 
Décrire une liaison covalente

Compréhension
Expliquer la formation des 
liaisons dans les molécules H

2 
O

1.3

1Definer le terme isotopeApplication
Indiquer les isotopes parmi ces 
quatre atomes. Justifier

2.1

½Compréhension
Dégager du texte le nom de cet 
élément

2.2.1

½
Représenter un atome en 
utilisant son symbole, numéro 
atomique et nombre de masse

Application
Ecrire la représentation 
symbolique d’un atome de cet 
élément

2.2.2

½
Ecrire les configurations 
electroniques des vingt 
premiers elements

Analyse
Choisir parmi les configurations 
électroniques suivantes, celles qui 
correspondent à l’atome d’azote

3
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½CompréhensionDégager l’utilisation du propane1

7 pts.2

½

Nommer et écrire les 
formules structurales semi-
développées et développées 
des 10 premiers alcanes

Compréhension
Donner la formule structurale 
condensée

2.1

1

Expliquer et écrire les 
équations des réactions 
suivantes: combustion 
complète des alcanes

ApplicationEcrire l’équation de la réaction2.2

1
Citer quelques propriétés 
physiques des 10 premiers 
alcanes

Compréhension

Corriger les expressions 
suivantes:
La température d’ébullition 
augmente
L’état physique du propane est 
liquide à 0oC

3

1 ½Application
Montrer que la formule 
moléculaire de l’hydrocarbure 
)A( est C

2
H

4

4.1

1
Nommer les alcènes non 
ramifies

Compréhension
Nommer l’hydrocarbure )A( 
et écrire sa formule structurale 
condensée

4.2

½
Ecrire les formules 
structurales des alcènes n -2

Compréhension
Indiquer la famille à laquelle  
hydrocarbure )A( appartient

4.3

1

Expliquer et ecrire a l’aide 
des formules les reactions de 
substitution
Expliquer et écrire à l’aide 
des formules les réactions 
d’addition

Compréhension
Préciser si cette réaction est 
une réaction d’addition ou de 
substitution

4.4

½Compréhension
Indiquer celui qui a la plus petite 
tendance à perdre des électrons

1

7 pts.3

1
Expliquer à l’aide d’un 
schéma en marquant l’anode, 
la cathode et la direction

Analyse
Montrer que la lame 
d’aluminium  est l’anode

2.1

1AnalyseIdentifier le métal X2.2

½
Donner la Représentation 
symbolique de la pile

Application
Choisir celui qui correspond à 
cette pile

2.3

½Application
Ecrire l’équation de la demi-
réaction à la cathode

3.1

1 ½Application
Déduire l’équation bilan de la 
réaction

3.2

1Analyse
Justifier pourquoi la lame du 
métal X devient plus épaisse

4

1ConnaissanceDonner le rôle du pont salin5

يتضح من الجدول أعاله أن إجاميل عالمة األسئلة الّتي تحتوي عىل مهارات التفكري العليا هي ½3 عالمة من أصل عرشين 

عالمة أي 17.5 %. تشري هذه البيانات أننا نخّرج املتعلّمني الّذين تتجىل خرباتهم بصورة أساسية يف تذكر املعلومات 

واستدعائها، يف حني يفتقرون بشكل ملحوظ إىل القدرة عىل استخدام تلك املعلومات فـي التوصل إىل اختيارات أو بدائل 
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أو قرارات مستنرية والعجز عن التعامل مع مشكالت جديدة. ماّم ال شّك فيه أّن املعارف مهمة ولكنها غالبا مـا تصبح 

قدمية، أما مهارات التفكري فتبقى جديدة أبدا، وهـي متكننا من اكتساب املعرفـة واستداللها بغض النظـر عن املكان 

والزمان أو أنواع املعرفة الّتي تستخدم مهارات التفكري يف التعامل معها.  وتجدر اإلشارة إىل أن األسئلة الّتي تضمنت 

مهارات التفكري العليا تنضوي يف مجال التواصل. وهذا ميكن أن يكون مؤرًشا عىل أن األسئلة الّتي تندرج يف ضمن تطبيق 

املعرفة ال تزال بعيدة عن استخدام املعرفـة فـي مواقف جديدة.

ثانيا: عرض النتائج العامة للمسابقة
الجدول رقم-2: املعامل اإلحصائية للمسابقة

Moyenne / 20 Médiane / 20 Mode /20 Écart type Coefficient de variation

13.29 13 16 4.740 0.36

أظهر التحليل اإلحصايئ ملسابقة الشهادة املتوسطة النتائج اآلتية: 

يظهر الجدول رقم2- أن املعّدل Moyenne للمتعلّمني يف مادة الكيمياء هو 13.29 ولكن الوسيط Médiane هو 13 أي 

أّن 50 % من املتعلمني حازوا عالمة أقل من 13 من 20. إّن العالمة األكرث تكراًرا هي 16 من 20. وتاليًا يتبني أّن غالبية 

معدالت املتعلمني جاءت فوق املعّدل Moyenne مبا يدل عىل أن مستوى االمتحان جاء مناسبًا ملستوى املتعلمني.

معامل االختالف Coefficient de variation هو 0.36 مام يدل عىل أن درجات املتعلّمني تتمحور حول املتوسط، من 

هنا، يقرتب مستوى املتعلمني عموًما من املتوسط. كام أن احتساب مجال الثقة intervalle de confidence يدل عل ما 

لحظناه سابقا وهو أّن معدل املتعلمني قريب جًدا من املعّدل، وتاليًا ربطه بالجدول أعالة واملتمثّل باملعّدل 13.29/20 

والعالمة األكرث تكراًرا 16/20، إذ يتبنّي أن مستوى أداء املتعلمني جيّد ومتقارب ودون تشتت يف طريقة اإلجابة.

عند احتساب مستوى صعوبة فقرات االختبار تبني أن مستوى الصعوبة هو متوسط وهو املستوى املتوقع لصفوف 

ا بحيث يستطيع جميع املتعلّمني اإلجابة عىل كل األسئلة  الشهادة املتوسطة بحيث يجب أن ال يكون االختبار سهاًل جدًّ

ا مام يسبب نسبة رسوب عالية تعطي انطباعا سيئا عن االمتحان وتسبب يف نفور التالميذ او حتى  أو ان يكون صعبًا جدًّ

التسب الدرايس. وهذا ما أكدته نتائج التحليل، فنسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة كاملة عىل فقرات االختبار كانت أعىل 

بكثري من نسبة املتعلّمني الّذين نالوا صفرًا يف معظم األسئلة كام يظهر الرسم البياين اآليت.
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 ثالثَا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها 
 Moyenne, Médiane, بعد االطالع عىل نسب إجابات املتعلمني عىل كل سؤال من متارين املسابقة الثالث من ناحية ال

Mode، تبني لنا أّن أغلبيتهم أجابوا بطريقة متقاربة وأّن أغلبيتهم نالوا عالمة السؤال القصوى. يعزى هذا إىل أن أسئلة 

االختبارات أصبحت منطية وتاليًا متكنت نسبة عالية من املتعلمني من إحراز العالمة القصوى.

يف التمرين األول:

تفاوتت نسبة املتعلمني الّذين نالوا عالمة كاملة بني 40.6٪ و 81.4٪ وهذه نسبة جيدة إذ أتت درجة صعوبة هذا 

ا ألنها غري مميزة للمتعلمني.  ا والصعبة جدًّ التمرين متوسطة. ومن املستحسن استبعاد األسئلة السهلة جدًّ

بالنسبة إىل السؤال 1.3:

العالمة القصوى هي 1.5 ولكن نسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى هي 40.6٪ وكان السؤال

.« expliquer la formation des liaisons »

يف ما يتعلق بصعوبة هذا البند: هذا السؤال هو مألوف بالنسبة إىل املتعلمني وهو يندرج تحت أسئلة الفهم، أحد األسئلة 

التقليدية يف امتحان الشهادة املتوسطة. لذلك ال يعترب هذا السؤال سؤاال صعبا. ولكن نظرًا إىل أن 18.5 % من املتعلّمني 

نالوا عالمة صفر عىل هذا السؤال، فإنّه ميكن عزو ذلك إىل مستوى اللغة املطلوبة لإلجابة عن هذا السؤال ، إذ يتطلب 

طريقة محددة لصياغة اإلجابة.

تفاوتت نسبة املتعلمني الّذين نالوا عالمة صفر عىل األسئلة يف التمرين األول بني 7.9 % و30.8 % وهي نسبة مقبولة 

بشكل عام لكل التمرين.

بالنسبة إىل جزء السؤال 2.2.2:

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر عىل هذا السؤال هي )30.6 %( وهي نسبة عالية إىل حد ما ويندرج هذا الجزء 

يف ضمن أسئلة التطبيق. يعزى هذا إىل أن مشكلة املتعلّم يف هذا السؤال هي ربط املعلومات يف الجدول ويف النص 

)اسم العنرص(. وهذا يدل عىل ضعف القدرة عىل تحليل املعلومات عند استخدام أكرث من مستند يف الوقت نفسه وربط 

املتغريات. تظهر هذه النتيجة الحاجة إىل الرتكيز يف هذا النوع من األسئلة الّتي تعزز مهارات التفكري والتحليل وذلك من 

خالل ربط املعطيات.

بالنسبة إىل السؤال 3:

نسبة املتعلمني الّذين نالوا عالمة صفر عىل هذا السؤال هي )30.8 %( وهي أيًضا نسبة عالية إىل حد ما. ميكن أن يعزى 

الخطأ هنا إىل عدم قدرة املتعلّم عىل القيام بحساب ريايض بسيط )كسب اإللكرتونات ذات الشحنة السالبة( أو إىل نقص 

املعرفة حول فكرة األنيونات والكاتيونات )املكتسبة مسبقا من الصف EB8(. وتظهر هذه النتيجة رضورة التشديد عىل 

أهمية املكتسبات السابقة لبناء املعرفة، وال ّسام أن هذا السؤال يتطلب تحليل املعلومات، وهو ما ميكن أن يفس هذه 

النسبة املرتفعة.

التمرين الثاين:

تراوحت نسبة املتعلمني الّذين حصلوا عىل درجة كاملة بني 39.9 % و 95.2 %.

بالنسبة إىل السؤال 1:

نال 95 % من املتعلمني العالمة القصوى، وتعزى هذه النسبة املرتفعة إىل سهولة السؤال بحيث طلب من التلميذ استخراج 
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الجواب من جملة واحدة يف املقدمة )تطلب هذا السؤال فهم جملة(. من األفضل أن تتضمن املقدمة جملتني يف األقل ليك 

تتناسب مع مستوى الصف التاسع.

بالنسبة إىل السؤال 3:

إن نسبة املتعلّمني الّذين أجابوا بشكل صحيح هي 40.4 %. عىل الرغم من أن هذا السؤال يندرج ضمن مجال كفاية 

التواصل )قراءة وفهم جدول(، وقد وجد املتعلّمون صعوبة يف فهم الفرق بني حاالت املادة وتفسري الثوابت الفيزيائية 

)نقطة الغليان(. ويعزى ذلك إىل عدم الرتكيز يف الخواص الفيزيائية للامدة مع أنها من املفاهيم املكتسبة يف EB7. هذا 

أيًضا يدل عىل أهمية التشديد عىل املكتسبات السابقة للتالميذ وربطها باملعارف الجديدة.

بالنسبة إىل السؤال 4.4:

إن نسبة املتعلمني الّذين أجابوا بشكل صحيح هي 39.9 %. بالنسبة إىل Mode )0.5( يبدو أّن التالميذ كانوا قادرين 

عىل اإلشارة إىل نوع التفاعل الكيميايئ )وهذا يتطلب فهم نوع التفاعل( ولكنهم مل يتمكنوا من تربير إجاباتهم. وميكن أن 

يعزى ذلك إىل عدم قدرة املتعلمني عىل التعبري عن إجاباتهم باللغة األجنبية عند تربير اإلجابات.

تراوحت نسبة املتعلمني الّذين حصلوا عىل عالمة صفر عىل أسئلة هذا التمرين بني 2.8 % و24.8 % وهي نسبة مقبولة 

ا إذ أظهرت أن معظم املتعلّمني كانت لديهم إجابات صحيحة. جدًّ

بالنسبة إىل السؤال 2.2: حواىل 25 % من املتعلمني نالوا عالمة صفر عىل هذا  السؤال الّذي تناول:

«Écrire l’équation de la réaction». عىل الرغم من أنّه تّم ذكر املواد املتفاعلة واملواد املنتجة. ويظهر هذا إخفاق 

التالميذ يف موازنة املعادلة الكيميائية والّتي تتطلب تطبيق املعارف.

التمرين الثالث:
تراوحت نسبة املتعلمني الّذين حصلوا عىل درجة كاملة يف هذا السؤال بني 23.2 % و87.9 %. تظهر هذه النسبة تفاوتًا 

يف مستويات األسئلة يف ضمن التمرين.

بالنسبة إىل السؤال 3.2:

إن نسبة املتعلمني الّذين حصلوا عىل عالمة كاملة يف هذا السؤال هي األدىن ) 23.2٪ ( وهو ما تطلب «كتابة معادلة 

متوازنة»  « écrire une équation équilibrée ». وهذا يتوافق مع السؤال 2.2 يف التمرين السابق. أي أنه عىل الرغم 

من أن السؤال يندرج ضمن أسئلة التطبيق إال أن نسبة قليلة من املتعلمني أجابوا عنه بطريقة صحيحة.

تراوحت نسبة املتعلّمني الّذين حصلوا عىل عالمة صفر عىل هذا السؤال بني 8.4 % و 71.5 % وهي أيًضا تظهر تفاوتًا يف 

مستويات األسئلة.

بالنسبة إىل السؤال 4:

 justifier pourquoi la lame»  أظهر هذا السؤال أعىل نسبة للمتعلّمني الّذين نالوا صفرًا )71.5 %( عىل السؤال

devient plus épaisse» عىل الرغم من أنه يندرج يف ضمن أسئلة الفهم. رمبا يكون هذا السؤال قد أحدث ارتباكًا 

 .réduction cathodique لدى املتعلمني. يف هذا السؤال نرى تكرار إجابة السؤال 3.1 فقد تطلب من املتعلّم أن يقول

والسبب املحتمل لعدم إجابة املتعلّمني بشكل صحيح هو أنهم خافوا من إعطاء اإلجابة عينها عىل سؤالني مختلفني. يف 

هذا السياق، الفعل اإلجرايئ «en déduire» كان ميكن أن يكون منطقيًا أكرث.

بالنسبة إىل السؤال 5:

يف ما يتعلق بالسؤال رقم 5 وهو سؤال يستند إىل حفظ دور الجس امللحي pont salin أي انه يندرج ضمن أسئلة التذكر، 
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حصل املتعلّمني إما عىل عالمة كاملة وإما عىل صفر )مجموع النسب املئوية 29،3 + 70،5 = 100 %( ومل يحصل أحد 

عىل عالمة مجتزأة. حواىل 30 % من املتعلّمني مل يقدروا اإلجابة عن السؤال، عىل الرغم من أنه سؤال تقليدي. وميكن أن 

تعزى هذه النتيجة إىل مشكلة اللغة أي عدم قدرة املتعلّمني عىل اإلجابة عن السؤال بلغتهم الخاصة أو إغفالهم األسئلة 

الّتي تعتمد اسرتجاع املعلومات وتذكّرها.
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خاتمة
يشّكل االمتحان الرسمي تحّديات أكرب بالنسبة إىل نظام التعليم فريكّز املتعلّمون يف التحضري لهذا االمتحان يف السنوات 

األخرية من التعليم األسايس أو الثانوي، وتُهمل الجوانب األخرى من األداء العقيل العايل، مثل اإلبداع والتفكري النقدي. هذا 

ومل تخضع االمتحانات الرسمية يف لبنان ألي تنقيح أو تعديل جذري منذ إطالق املناهج الجديدة يف عام 1997 وتاليًا ميكن 

التساؤل عن مدى مالءمة محتوى املادة لواقع املتعلّمني انطالقًا من املتغريات بالنسبة إىل التطور العلمي والتكنولوجي. 

هذا وقد ُوّجهت انتقادات لنظام التقييم بالنسبة إىل التناقض بني املناهج الجديدة املبنية عىل األهداف ونظام التقييم 

الحايل املبني عىل الكفايات. إضافة إىل ذلك، أصبح تأهيل املتعلّمني للخضوع لالختبار محور التعليم  يف املدارس، وهذا 

أدى إىل تركيز اهتامم املدرسني يف هذا املنحى فقط وهذا عامل مهم منع األساتذة من االبتعاد عن األساليب التقليدية 

لتحسني املعايري الجديدة للتدريس والتقييم.

أظهر التحليل أعاله أّن التصميم الحايل لنظم التقييم يرّد كثريًا من الرتكيز يف قياس قدرة املتعلّمني إىل تذكر حقائق منفصلة 

عىل حساب القدرة عىل املشاركة وتكامل املهام املعقدة للتفكري وحل املشاكل. والنتيجة النهائية هي وجود فجوة متزايدة 

بني املعارف واملهارات الّتي يكتسبها املتعلّمون يف املدارس واملعارف واملهارات الّتي يحتاجون إليها للنجاح يف عامل العمل 

الّذي يضم مهارات القرن الحادي والعرشين بخاصة وأن املنهج ال يحتوي عىل أنشطة تفاعلية تستخدم تكنولوجيا التعليم. 

ويف حني أن التقييم الحايل ميلء باألسئلة الّتي تقيس املعرفة األساسية للمحتوى، فإّن هناك نقًصا يف التحليل القائم عىل 

الكفايات املطلوبة يف القرن الحادي والعرشين. كام وأن الشكل الحايل لالمتحان) ثالثة متارين( ميكن أن يكون عائًقا أمام 

التنويع يف األسئلة ومجاالت التفكري واملهارات املطلوبة  مام مينع من تحقيق الجودة يف املخرجات التعليمية.

إّن طريقة التقويم التحصييل يف االمتحانات الرسمية ملادة الكيمياء تستبعد االمتحان املخربي؛ علاًم بأنه يجب التنويه أّن 

التمرين الثالث يحتوي أسئلة ذات طابع مخربي. لقد تّم تدريجيا، يف األعوام األخرية، إضفاء الطابع الريايض عىل مادة 

الكيمياء باستخدام االستنتاج االستقرايئ. لذا يجب الرتكيز يف أهمية االختبارات العملية، والحفاظ عىل الطابع التجريبي 

لتدريس العلوم واالهتامم بالطرق االستنباطية. إّن إحدى الطرق املمكنة ملحاولة تعميق التقييم للقدرات التجريبية هو 

اقرتاح متارين مبنية عىل وضع تجريبي حقيقي. وهذا يعني األسئلة ذات الطابع املخربي أي الّتي ميكن أن تطبق فعليًا يف 

املخترب لو كان االختبار تطبيقيًّا. إّن "التقييم املستند إىل األسئلة ذات الطابع املخربي" مطلوب من أجل اختبار املنهجية 

والقدرة عىل التفكري التجريبي إضافة إىل املعرفة الدقيقة، والفهم النوعي لدقة التطبيق الرقمي، والخيال واإلبداع عند 

املتعلّمني. إمّنا يجب التشديد عىل أنه يف مجمل االختبار، مل يلحظ للتجريب دور مهم ألّن التمرين الثالث هو الوحيد 

الّذي اعتمد يف الغالب عىل التجربة وهدف إىل تحليل الربوتوكوالت وكتابة النتائج.

كذلك أظهرت النتائج أن املتعلّمني مييلون بشكل عام إىل اإلجابة بطريقة مخترصة عن األسئلة من دون إعطاء التعليل الكايف. 

وقد نالوا، عموًما، عالمات أعىل يف مجال التواصل منه يف مجال تطبيق املعرفة. وهذا يؤكد املالمح الجديدة للمتعلم يف عرصنا 

هذا، عرص املعلوماتية والتفاعل الرقمي، والّتي تتالءم مع عرص التواصل واالنفتاح وتتامىش مع مهارات القرن الحادي والعرشين.

توصيات للمعلمني: من املفضل إعطاء املتعلّمني فرًصا أكرث للتمرين عىل:

استخراج املعلومات من عدة مستندات يف آن واحد لربط املعلومات بعضها ببعض.ـ 

االستخدام الصحيح للّغة يف العلوم لتربير اإلجابات وذلك من خالل استخدام املزيد من النصوص العلمية ـ 

واستخراج اإلجابات الصحيحة.

التطبيق يف الصف: مثال كتابة معادالت متوازنة للتفاعالت الكيميائية.ـ 

الرتكيز يف األسئلة ذات الطابع املخربي، والّتي متكن املتعلّم من فهم الطريقة العلمية وطبيعة العلم.ـ 



املاّدة التّعليميّة: الكيمياء   الّشهادة املتوسطة

79

أصبح االمتحان الرسمي يعتمد كمرجع أسايس يف صياغة التعليامت من قبل املعلمني واملتعلّمني من دون الرجوع 

بالضورة إىل تفاصيل محتوى املنهج؛ هذا األمر يستوجب من املسؤولني عن االمتحانات )املركز أو اللجان(:

تغيري منط األسئلة والرشوع بتدريب املتعلّمني عىل أسئلة تتطلب مهارات التفكري العليا وربط املعلومات ـ 

واستثامرها.

الرتكيز يف التّوظيف اللّغوي واالستخدام الصحيح للغة سهلة وغري معقدة تراعي مستوى املتعلّم اللغوي، ليك ال ـ 

تصبح اللغة عائًقا عنده، سواء أكان من جهة اكتساب املصطلحات واملفاهيم أم من جهة صياغة اإلجابات.

الرّتكيز يف أن يراعي االمتحان الرسمي مستويات التفكري العليا عند املتعلّمني.ـ 

الرتكيز يف أن متّكن أسئلة االمتحان الرسمي املتعلّمني من استثامر معارفهم يف مواقف ووضعيات جديدة.ـ 

الرتكيز يف استخدام الطريقة العلمية démarche scientifique يف األسئلة ذات الطابع املخربي.ـ 
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 شهادة الثانويّة العاّمة - فرعا االجتماع واالقتصاد
واآلداب واإلنسانّيات

لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
يتناول هذا التّقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرّسميّة للشهادة الثانوية العاّمة؛ فرعي: االجتامع 

واالقتصاد/اآلداب واإلنسانيّات، يف ماّدة الكيمياء. كذلك يهدف التّقرير إىل تبيان مدى استثامر توصيف 

االمتحانات الرّسميّة  يف تحقيق األهداف العاّمة للامّدة، ونعني بها: األهداف الواردة يف مناهج التعليم للعام 

1997، من ناحية استيعاب املفاهيم والنظريات العلمية، وحسن توظيفها يف البيئة والتكنولوجيا واألخالق يف 

الحياة اليومية، وهذه األهداف تصّب يف تعليم الثقافة العلمية للمتعلّم عرب إتاحة الفرصة:   

الكتساب املفردات واملعارف والكفاءات العلمية الضورية للحياة اليومية.ـ 

المتالك املعلومات العلمية املبثّة عرب وسائل اإلعالم.ـ 

لفهم العالقة بني العلوم والتكنولوجيا واملجتمع.ـ 

التّخاذ قرارات مسؤولة تجاه املشاكل الجارية يف مجاالت الصّحة والبيئة.ـ 

للتّحسس مبشاكل أخالقيات الشعوب االقتصادية واالجتامعية.ـ 

لفهم مدى مشاركة العلم والعلامء يف التطّور الفكري للكائن البرشي.ـ 

للتمّكن من الطريقة االختبارية والتحيل باملوقف العلمي الّذي يؤّدي إىل استقاللية أكرب. ـ 

وهذا التّقرير املعّد هو محاولة لإلجابة عن:

مدى تحقيق املتعلّمني مستويات أداء: وسط ، وما فوق، يف هذه املاّدة. ـ 

مدى تشتّت العالمات حول املعّدل. ـ 

مدى مالءمة االختبار للتمييز بني مستويات األداء املختلفة.ـ 

مدى إسهام أسئلة املسابقة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التفكري العليا.ـ 

مدى احرتام النتائج ملالمح املتعلّم بحسب مناهج 1997.ـ 

مدى تحّقق النتائج المتالك املتعلّم ملهارات القرن 21.ـ 

ومن هنا، فإّن معالجة التقرير للعناوين السابقة ستكون من خالل:

القيام باملقارنة مع التوصيف الصادر عام 2016. ـ 

استقراء النتائج اإلحصائية، واإلضاءة عىل بعض املشاكل البارزة .ـ 

صياغة بعض املقرتحات والتوصيات.ـ 
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضمنت مسابقة الكيمياء مترينني اثنني توزّعا عىل صفحتني، حيث تّم وضع عنوان لكّل مترين، يعكس الفكرة األساسية 

الّتي سيتمحور حولها. أّما من جهة الشكل ؛ فقد راعت املسابقة ما نّص عليه توصيف املاّدة، بحسب القرار رقم 

142/م/2017 الصادر بتاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه، وطريقة تبويب األسئلة، وتسمية 

املستندات ووضوحها، ودقّة الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

إّن مسابقة الكيمياء لفرعي االجتامع واالقتصاد/ اآلداب واإلنسانيّات، أصبحت موّحدة بعد التقليص الّذي اعتمد مبوجب 

التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 21/م/2016 تاريخ 2016/9/3 والّذي ألغى مبوجبه محوًرا من 

املحاور الثالثة، وهو الكيمياء واالقتصاد، وأبقى عىل محوري التغذية واألدوية، مع تعليق العمل ببعض األهداف الواردة يف 

هذين املحورين األخريين. أّما محتوى التمرينني؛ فنوجزه باآليت: 

التمرين األّول: تناول محور التغذية، حيث تطرّقت األسئلة إىل العنارص الغذائية؛ من: السّكريات، الربوتينيات، الدهنيات، 

الفيتامينات واألمالح املعدنية، كذلك إىل احتساب السعرات الحرارية. وقد متيّزت األسئلة باستقالليّتها، 

بعضها عن بعض، وباختالف أهدافها التعلّمية، ماّم جعل أهداف هذا التمرين تُقاس مرّة واحدة ال غري.

التمرين الثاين: تناول محور األدوية، بحيث متحورت األسئلة حول أنواع املضاّدات الحيوية املرتكزة بشكل رئييس حول 

املضاّد الحيوي )Augmentin(، متناولة طريقة تركيبه، واستعامالته الطبية، مع اآلثار الجانبية الّتي ميكن 

أن يحدثها. 

كذلك التزمت املسابقة بالتوصيف مضمونًا، من النواحي اآلتية:

املّدة املقرتحة )ساعة واحدة(.ـ 

التطابق مع األهداف املطلوبة يف املنهج.ـ 

استقاللية التامرين الّتي تسمح للمتعلّم التعامل معها بالرتتيب الّذي يراه مناسبًا، وتضّمن كّل مترين مستندات ـ 

مستقلّة عن التامرين األخرى، وقد تدّرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب.

وضوح املستندات شكاًل ومضمونًا.ـ 

التنّوع يف طرح األسئلة بني مفتوحة ومقفلة.ـ 

التنّوع يف استخدام األفعال اإلجرائية إجاماًل.ـ 

إظهار لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معّقدة(، وخالية من األخطاء اللغوية باللغتني الفرنسية واإلنكليزية.ـ 

من جهة املجاالت، راعت املسابقة، إىل حّد ما، مجاالت التقييم املعتمدة، وتوزّعت العالمات بشكل متوازن عىل ـ 

األسئلة، يف ضمن هذه املجاالت، مراعية التدّرج يف مستويات األسئلة بحسب تصنيف بلوم املعريف. 
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الجدول رقم 1 يبنّي توزع األسئلة ملسابقة الكيمياء - يف فرعي: االجتامع واالقتصاد/اآلداب واإلنسانيّات، يف املستويات 

املعرفية، بحسب التصنيف املعريف:

NoteNiveau cognitifQuestionPartie
Note 

entière
Exercice

1 ¼Connaissance
Citer les 5 types de nutriments nécessaires à un régime 
alimentaire équilibré

1

10 pts.1

½CompréhensionRelever dans le texte un additif alimentaire.2

½Connaissance
Les flocons de maïs sont une source importante de fibres. 
Indiquer l’importance des fibres dans le régime alimentaire.

3

½ConnaissanceLes vitamines sont Classées en hydrosolubles et liposolubles.4
½ConnaissanceDonner le sens de chaque terme.4.1

0.75Connaissance
4.2 Indiquer la classe de chaque Vitamine mentionnée dans le 
document-1

4.2

2Compréhension
Pour un adulte, le besoin journalier du calcium est de 900 mg 
et celui du fer est de 18mg. Classer ces deux minéraux en 
oligoéléments et macroéléments.

5

½Connaissance

Les graisses et les huiles sont des lipides simples qui dérivent 
Respectivement des acides gras saturés et insaturés. Choisir 
la bonne réponse : Les liaisons covalentes entre les atomes de 
carbone, dans une molécule d’un acide gras saturé sont : des 
liaisons covalentes simples.

6

1 ½Connaissance
L’apport Énergétique élevé de Flocons de maïs dépolis est 
essentiellement dû à sa grande teneur en glucides. Recopier et 
compléter l’équation schématique suivante :

7

2Application
Vérifier la valeur énergétique Apportée par 100g de Flocons de 
maïs dépolis.

8

1CompréhensionCiter deux moyens pour préparer un antibiotique.1.1

10 pts.2

1CompréhensionNommer les ingrédients actifs de l’Augmentin.1.2

1CompréhensionDonner deux infections traitées par l’Augmentin.1.3

1Application
Préciser s’il est conseillé, pour un adulte, de traiter son rhume par 
l’Augmentin

1.4

0.5Connaissance
Dire si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse : 
La bactérie résistante peut être tuée par tous les types d’antibiotique.

2.1

0.5Compréhension
La diarrhée est un effet secondaire causée par la destruction de la 
flore intestinale par l’antibiotique.

2.2

1Connaissance
L’Augmentin est un médicament formulé en tablette. Citer deux 
autres formulations de médicaments.

3

1.5Connaissance

Les antibiotiques sont classés en antibiotiques à spectre étroit 
et antibiotiques à spectre large. Indiquer le cas où un médecin 
prescrit un antibiotique à spectre étroit et le cas où il prescrit un 
antibiotique à spectre large.

4

1Application
Choisir, du document-1, le médicament convenable pour 
éliminer la fièvre. Justifier.

5.1

1.5Connaissance
Dans quels cas chacun des deux autres médicaments du 
document-1, est-il prescrit ?

5.2

)Krathwohl, 2001( & Anderson :املرجع
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أظهر الجدول رقم -1 أّن نسبة األسئلة الّتي تتطّلب مهارات تفكري عليا، تكاد تكون معدومة، باعتبار أّن أغلب األسئلة، 

تركزت يف تذكّر املتعلّم للمعلومات، وفهم معناها، ثّم تطبيقها يف مواقف جديدة، فاستبعدت األسئلة الّتي تتناغم مع 

األهداف الّتي وضعت لهذه املاّدة، بخاّصة تلك املتعلّقة باتّخاذ القرارات واملواقف املسؤولة.

ثانيًا: عرض النتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
يظهر الجدول رقم -2 التحليل اإلحصايئ ملسابقة الّشهادة الثانوية العاّمة – يف فرعي االجتامع واالقتصاد/اآلداب 

واإلنسانيّات:

السطر األّول من الجدول: فرع االجتامع واالقتصادـ 

السطر الثاين من الجدول: فرع اآلداب واإلنسانيّاتـ 

Table 3: Les paramètres Statistiques

Intervalle de confianceCoefficient de variationÉcart TypeMode/20Médiane/20Moyenne/20

15.0301-15.0980.243.589171615.03

13.922-13.9180.273.719161413.92

يبنّي الجدول رقم 2 أّن عالمات املتعلّمني ترتكّز يف املعّدل للامّدة أي: 15/20 لفرع االجتامع واالقتصاد )السطر األّول من 

الجدول( و14/20 لفرع اآلداب واإلنسانيّات )السطر الثاين من الجدول(. من هنا نستطيع القول إّن أداء املتعلّمني يف كال 

الفرعني كان متقاربًا، عىل الرغم من أّن العدد الفعيل للذين امتحنوا يف ماّدة الكيمياء يف فرع االجتامع واالقتصاد )20509( 

يناهز عرش أضعاف العدد الفعيل للذين امتحنوا يف هذه املاّدة يف فرع اآلداب واإلنسانيّات )2135(.

أّما الوسيط )Médiane( فهو 16 لفرع االجتامع واالقتصاد: أي ان 50 % من املتعلّمني نالوا عالمة أقّل من 16 يقابله 

20/14 لفرع اآلداب واإلنسانيّات مام يعني ان 50 % من املتعلّمني نالوا عالمة أقّل من 14.

أّما العالمة األكرث تكراًرا هي 17 من 20 لفرع االجتامع واالقتصاد، وبإزائها 20/16 لفرع اآلداب واإلنسانيّات، وهذا األمر 

.Moyenne يدّل عىل أن غالبية معّدالت املتعلّمني جاءت فوق املعّدل

 Coefficient de variation وأّما يف ما يتعلّق بتشتّت العالمات، فمن خالل مؤرش معامل االختالف الّذي يعرف بالـ

)CV≤0.27(، نستطيع القول: إنه ال يوجد تشتّت يف العالمات، وتاليًا، ُعّد مستوى املتعلّمني باإلجامل قريبًا من الوسط، 

كام أّن احتساب مجال الثقة أو ما يسمى IC=15.0301 - 15.098; 13.922-13.918( Intervalle de confiance( يدّل 

ا من املعّدل. عىل ما أكّدناه سابًقا، وهو أّن عالمات املتعلّمني قريبة جدًّ

من هنا، نستخلص أّن املتعلّمني، يف هذه املاّدة، يحّققون مستويات آداء ما فوق الوسط، بالنسبة إىل طبيعة هذه املاّدة 

الّتي ُعّدت من باب الثقافة العلمية منذ تطبيقها؛ بحيث ال تتطّلب سوى عملية حفظ وفهم لبعض املفاهيم، مع تطبيق 

بسيط لها. إضافة إىل أّن اللغة األجنبية املستخدمة )فرنسية/إنكليزية( هي لغة مبّسطة، وقد متيّزت األسئلة بالصيغة 

املبارشة واملخترصة. ناهيك بأّن اإلجابات عن األسئلة الّتي تقع يف مجال التواصل كانت تُستقى مبارشة من النّص، وال 

يحتاج املتعلّم إىل إعادة صياغتها. 

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
إّن وجه التشابه يف نتائج هذين الفرعني، ال يقترص فقط عىل املعامل اإلحصائية Les paramètres Statistique املتعّددة؛ 

بل إّن نسبة املتعلّمني الّذين نالوا اإلجابة الصحيحة الكاملة، أو الّذين نالوا عالمة صفر، هي أيًضا متطابقة يف جميع أجزاء 
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أسئلة االمتحان. أّما األسئلة الفرعية الّتي أظهرت انخفاًضا يف نسب املتعلّمني الّذين نالوا العالمة الكاملة يف كال الفرعني؛ 

فهي: 1.5، 1.8، 2.1.4، .2.5.2

وهذه األسئلة ستناقش يف املقطع اآليت:

التمرين األّول

السؤل 1.5 : تراوحت نسبة املتعلّمني الّذين نالوا صفرًا عىل هذا الجزء بني 12.5 % يف فرع االجتامع واالقتصاد و18.9 % 

يف فرع اآلداب واإلنسانيّات. تتطلّب اإلجابة عن هذا الجزء أن يستعني املتعلّم مبعطيات السؤال، ويربطه 

مبعارفه السابقة؛ ليتمّكن من تصنيف العنارص. ففي كال الفرعني )االجتامع واالقتصاد / اآلداب واإلنسانيّات( 

بلغ املعّدل عالمة واحدة من أصل ٢. هذا، إضافة إىل أّن العالمة املتكّررة هي أيًضا عالمة واحدة من اثنتني. 

من هنا، فإّن النسبة املتدنية للمتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى عىل هذا الجزء من السؤال، كان مرّدها 

إىل سوء فهم الفعل اإلجرايئ )صّنف(، بحيث يقرّص معظم املتعلّمني، وال يعطون تعلياًل للتصنيف الّذي 

اعتمدوه.

السؤال 1.8 : تراوحت نسبة املتعلّمني الّذين نالوا صفرًا عىل هذا الجزء، بني 17.8 % يف فرع االجتامع واالقتصاد و32.3 % 

يف فرع اآلداب واإلنسانيّات. يتطلّب هذا الجزء احتساب الوحدات الحرارية، وعىل الرغم من أّن العالمة 

األكرث تكراًرا هي العالمة القصوى )٢(، إاّل أّن نسبة املتعلّمني الّذين نالوا هذه العالمة جاءت متدنّية؛ مقارنة 

باألسئلة األخرى، ناهيك بأنّه يُصّنف يف ضمن األسئلة الكالسيكيّة، ويتّم طرحه بشكل متكّرر. ومن املالحظ، 

أنّه يف فرع اآلداب واإلنسانيّات، تتدىّن هذه النسبة أكرث )46 %(، ومع ذلك، فإّن ذلك ليس مستهجًنا، نظرًا إىل 

العمليات الحسابية الّتي تتطلّبها اإلجابة عن هذا السؤال، ماّم جعل التفاوت بني الفرعني ناجاًم عن االختالف 

يف امليول العلمية.

التمرين الثاين

السؤال 1.4 : تراوحت نسبة املتعلّمني الّذين نالوا صفرًا عىل هذا الجزء بني 27.7 % يف فرع االجتامع واالقتصاد و32.1 % 

يف فرع اآلداب واإلنسانيّات وتتطلّب اإلجابة عنه بـ )ال( أو )نعم(، مع تعليل لإلجابة من خالل استقائها 

مبارشة من النّص. وعىل الرغم من أنّه متّت تجزئة العالمة )نصف عالمة × 2( إاّل أّن نسبة املتعلّمني الّذين 

نالوا هذه العالمة جاءت متدنية، وذلك يفس أّن العديد من املتعلّمني ال يعرفون متطلّبات اإلجابة عن الفعل 

.)Préciser( اإلجرايئ وّضح

السؤال 2.5.2 : تراوحت نسبة املتعلمني الّذين نالوا صفرا عىل هذا الجزء بني 25.9 % يف فرع االجتامع واالقتصاد 

و37.8 % يف فرع اآلداب واإلنسانيّات، فعىل الرغم من أنّه سؤال يدخل يف عملية الحفظ؛ إاّل أّن النسبة 

املتدنّية للمتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى )37.4 %( يف فرع االجتامع واالقتصاد و25.5 % يف فرع 

اآلداب واإلنسانيّات، تطرح فرضية عدم إيالء االهتامم الكايف لهذا الجزء من املحور، بسبب عدم وروده يف 

االمتحانات الرّسميّة  بشكل متكّرر، ماّم أسقط صفة األهمية بالنسبة إليه عند املتعلّمني واألساتذة.
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خاتمة
استنادا إىل ما ورد ، فإّن مسابقة الكيمياء لدورة 2017 العادية، راعت توصيف هذه املاّدة، من جهة االلتزام بعدد األسئلة، 

والرتميز املستعمل. أيًضا تبويب املحتوى عىل شكل مستندات. وقد تضّمنت املسابقة أسئلة تراوحت بني مستويات 

التفكري الدنيا؛ ألنّها تقيس قدرة املتعلّم عىل تذكّر املعلومات )أسئلة تدخل يف عملية الحفظ مبارشة( فقط، إىل أمناط 

أسئلة تتطلّب من املتعلّم تطبيق معارفه، واستخدام معلوماته، واستثامر املعطيات الجديدة للنّص؛ وهذا يظهر بنسبة أكرب 

يف التمرين الثاين. ان هذا التمرين أسهم، إىل حّد ملحوظ، يف التمييز بني مستويات املتعلّمني، من جانب القدرة عىل فهم 

نّص علمي طبّي. أّما بالنسبة إىل أمناط األسئلة الّتي تصل إىل مستويات التفكري العليا؛ فهي الّتي مل تطلها املسابقة.

واألسئلة املطروحة: إيل أّي مدى تسهم أسئلة هذه املسابقة يف التمييز بني املتعلّمني يف فرع االجتامع واالقتصاد وأُولَِئَك يف 

فرع اآلداب واإلنسانيّات؟

إىل أّي مدى تعكس أسئلة هذه املسابقة سامت املتعلّمني املختلفة لهذين الفرعني؟

إىل أّي مدى، يف هذه املسابقة، تعكس النصوُص الثقافَة العلمية للمواطن يف القرن الحادي والعرشين، وعالقتها باملشاكل 

الحياتية الّتي تطال الغذاء واألدوية؟ وهذان األخريان، موضوعان يستهدفان صّحة املواطن مبارشة.

وكون هذه املادة تعترب ثقافة علمية، فإىل أّي مدى تعكس هذه املسابقة الثقافة العلمية للمواطن يف القرن الحادي 

والعرشين؟ وإىل أّي مدى، تعكس الوعي الّذي تخلقه، يف مستوى االهتامم بالصّحة؛ يف إطار خلق مواطن واع؟

استناًدا إىل ما ورد، نقرتح إعادة إصدار لكتيّب مخترص، تحت إرشاف املركز الرتبوي، يتناول توصيف األفعال ـ 

اإلجرائية، بغية توضيح كيفية اإلجابة عنها، والّتي تعتمدها لجان االمتحانات ملاّدة الكيمياء، فهذه املشكلة ال تزال 

نتلّمسها عىل الرغم من الدورات العديدة الّتي أجريت يف السنوات املاضية.

نقرتح أيًضا أن تخّصص يف املسابقة عالمة ال تتعّدى 2/20 يف مجال التواصل، تسمح للمتعلّم استعامل معارفه ـ 

العلمية املكتسبة واملعطاة له؛ يف سبيل استقصاء أجوبته مصوغًة بشكل علمي وتحلييل، وبخاّصة يف فرع اآلداب 

واإلنسانيّات، بحيث ميكننا أن نخلق متايزًا يف مسابقة تلبّي التاميز املوجود بني هذين الفرعني.

يف ظّل املحتوى الحايل للامّدة، نأمل استخدام نصوص تعكس املشاكل الصّحية؛ عىل سبيل املثال: املشاكل الصّحية ـ 

الناتجة من اعتامد أنظمة غذائية غري سليمة. أّما يف موضوع األدوية فأن تتضّمن النصوص توعية للمواطن يف 

اعتياد السلوكيات الصحيحة لتناول األدوية وبخاّصة املضاّدات الحيوية.
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شهادة الثانويّة العاّمة - فرعا العلوم العاّمة وعلوم الحياة
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
يتناول التقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرسمية الشهادة الثانوية العاّمة - فرعا العلوم العاّمة وعلوم 

الحياة يف ماّدة الكيمياء، كذلك يهدف التقرير إىل تبيان مدى استثامر توصيف االمتحانات الرسمية يف تحقيق 

األهداف العاّمة للامّدة، ونعني بها األهداف الواردة يف مناهج التعليم للعام 1997، من ناحية استيعاب 

املفاهيم والنظريات العلمية، وحسن توظيفها يف البيئة ويف التكنولوجيا واألخالق يف الحياة اليومية، ومن 

هذه األهداف:

إعطاء املتعلّمني مجموعة من الحقائق واملفاهيم الكيميائية األساسية الّتي تسمح لهم باستيعاب ـ 

املدخل إىل علم الكيمياء املتناسب مع درجة نضجهم ومع أهداف النظام الرتبوي.

متكني املتعلّمني من فهم جملة من التطبيقات يف ميادين الكيمياء بشكل يسمح لهم بالدخول إىل ـ 

الحياة العملية.

التشجيع عىل القيام ببحوث علمية يف مجال الكيمياء وإمكان استثامر هذه البحوث.ـ 

تنمية حّس اإلبداع والتجديد والتفّوق.ـ 

اإلسهام يف بناء شخصية متكاملة للمتعلّم، من خالل دراسة كيمياء جسم اإلنسان وتأثري املركّبات ـ 

الكيميائية وتفاعالتها يف الجسم والفكر والجهاز العصبي.

تحقيق انفتاح فكري عىل ما تطرحه الشعوب من أفكار واختبارات يف مجال الكيمياء، وهذا يرتجم ـ 

بتعاون أوثق بني الشعوب لتحقيق مصري أفضل للبرشية.

متكني املتعلّمني من اكتساب املبادئ العلمية واحرتام العمل االختباري كطريقة للتوّصل إىل الحقائق ـ 

العلمية.

مامرسة التفكري النقدي والتحليل لبلوغ نتائج جيّدة.ـ 

تنمية حّس املالحظة إزاء مواقف جديدة ويف أثناء العمل املخربي.ـ 

استعامل األسلوب العلمي لحّل املشاكل الكيميائية، ووضع فرضيّاتها وتفسريها وكيفية التحّكم ـ 

والتنبوء بها.

متكني املتعلّم من اكتساب مهارة التفاعل االجتامعي من خالل القيام بالتجارب املخربية مع فريق العمل.ـ 

من الناحية التطبيقية يوجد تنّوع يف عدد من املهن يعتمد دراسة الكيمياء؛ مثال: اختصايص فّني، ـ 

مهندس، أستاذ، عامل كيمياء، محلّل كيميايئ..... . فال بّد لنا من تشجيع امليول إىل هذه املهن، وقد متّت 

صياغة أهدافها مبا يخدم الكيمياء؛ كعلوم وتقنيات ومهن وتأثري يف البيئة، وقدرة عىل اختيار األنسب 

يف الحياة اليومية.
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والتقرير محاولة لإلجابة عن:

مدى تحقيق املتعلّمني مستويات أداء وسط وما فوق.ـ 

مدى تشتّت العالمات حول املعّدل. ـ 

مدى مالءمة االختبار للتمييز بني مستويات األداء املختلفة.ـ 

مدى إسهام أسئلة املسابقة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التفكري العليا.ـ 

مدى احرتام النتائج مالمح املتعلّم بحسب مناهج 1997.ـ 

مدى تحقق النتائج امتالك املتعلّم ملهارات القرن الحادي والعرشين.ـ 

أّما معالجة التقرير للعناوين السالفة فستكون من خالل:

القيام مبقارنة مع التوصيف الصادر عام 2016. ـ 

استقراء النتائج اإلحصائية واإلضاءة عىل بعض املشاكل البارزة .ـ 

صياغة بعض املقرتحات والتوصيات.ـ 

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة
أوالً - توصيف المسابقة

 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة الكيمياء ثالثة متارين توزّعت عىل أربع صفحات، وقد تّم وضع عنوان لكّل مترين يعكس الفكرة الّتي سيتمحور 

حولها. ولقد راعت املسابقة من جهة الشكل، ما نّص عليه التوصيف بحسب القرار رقم 142 /م/2017 الصادر بتاريخ 16 شباط 

2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، إذ تضّمنت ثالثة متارين تناولت معظم املحاور الّتي يتضّمنها املنهج آخذة بعني االعتبار 

املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 21/م/2016 

تاريخ Etat gazeux, polymères(  2016/9/3 يف الصّف الثالث ثانوي – فرع العلوم العاّمة( وقد توزّعت مواضيع 

األسئلة عىل املحاور الباقية:

 Cinétique chimique, Equilibre chimique, Les réactions acide-base en solution aqueuse pH mètre,

Chimie organique II وذلك عىل الشكل اآليت:

ينتمي التمرين األّول )Identification d’un composé organique( إىل محور Chimie organique II وتناول 	 

موضوع تحديد هوية املركّب A من أجل تحضري األستري )E(. متحورت أسئلة هذا التمرين حول األهداف املرتبطة 

باستخدام اختبارين )Test( بهدف تحضري األستري )E( بشكل يراعي فرصة واحدة لقياس كّل من هذه األهداف. 

إّن السؤالني )2.1  و 3.2( هام الوحيدان اللذان توزّعا عىل جزأين مرتابطني. وقد ألزم التوصيف محاسبة املتعلّم 

مرّة واحدة عىل الخطأ يف ضمن األسئلة املرتابطة مع مراعاة عدم محاسبته مرّة أخرى عىل تداعيات هذا الخطأ. 

ينتمي التمرين الثاين)Thiosulfate de sodium( إىل محور )Cinétique chimique(، وتناول موضوع دراسة 	 
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 Facteurs( يف أوقات مختلفة والعوامل املؤثّرة فيها )S2O3
2– et H3O

تطّور التفاعل الكيميايئ بني األيونات )+

Cinétiques(. وقد متحورت أسئلة هذا التمرين حول األهداف املتعلّقة بهذا املحور، ومل يخّصص للهدف التعلّمي 

الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس باستثناء سؤال واحد )2.5( الّذي تضّمن جزأين، ولكّن العالمة جاءت موزّعة 

عىل األجزاء املستقلّة بعضها عن بعض، وهذا مّكن املتعلّم من تحصيل جزء من العالمة.

 	 Réactions acide-base en solution( إىل محور )Réaction acido-basiques( ينتمي التمرين الثالث

aqueuse pH - mètre(، وتناول موضوع دراسة تحديد هوية محاليل مائية ودراسة مزيج حميض – قاعدي 

)Acide - base( مستندة إىل قياس pH  وقد متحورت أسئلة هذا التمرين حول األهداف املتعلّقة بهذا املحور، 

ومل يخّصص للهدف التعلّمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس، باستثناء سؤال واحد )2.4( تضّمن جزأين، 

بحيث جاءت اإلجابة عن هذه األجزاء مستقلّة عن بعضها بعًضا.

كذلك التزمت املسابقة التوصيف مضمونًا، من النواحي اآلتية:

املّدة املقرتحة )ساعتان(.	 

التطابق مع األهداف املطلوبة يف املنهج.	 

استقاللية التامرين، بحيث تسمح للمتعلّم التعامل معها بالرتتيب الّذي يراه مناسبًا، فيتضّمن كّل مترين مستندات 	 

مستقلّة عن التمرين اآلخر، وقد تدّرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب.

وضوح املستندات شكاًل ومضمونًا.	 

التنّوع يف طرح األسئلة بني مفتوحة ومقفلة.	 

التنّوع يف استخدام األفعال اإلجرائية إجاماًل.	 

إظهار لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معّقدة( وخالية من األخطاء اللغوية باللغتني الفرنسية واإلنكليزية.	 

من جهة املجاالت، راعت املسابقة إىل حّد ما مجاالت التقييم املعتمدة، وتوزّعت العالمات بشكل متوازن عىل 	 

األسئلة يف ضمن املجاالت مع مراعاة التدّرج يف مستوى األسئلة بحسب تصنيف بلوم املعريف. 

الجدول رقم - 1 توزّع األسئلة وفاقًا ملستوى املعرفية بحسب التصنيف املعريف ملسابقة الكيمياء- فرع العلوم العاّمة

NoteNiveau cognitifQuestionPartie
Note 

entière
Exercice

1AnalyseInterpréter le résultat de chacun de ces deux tests.1.1

6 pts.1

½ApplicationEcrire les formules semi-développées possibles du composé (A(1.2

¼Application
Nommer le composé )A(, sachant que sa chaine carbonée est non 
ramifiée.

1.3

¾Application
Ecrire, en utilisant les formules semi-développées, l’équation de la 
réaction de formation du produit )B(. Nommer-le

2.1

½ApplicationIdentifier le composé organique )C(.2.2
¼ConnaissanceIndiquer le rôle de l’acide sulfurique.3.1

¾Application
Donner la formule semi-développée et le nom de l’ester )E( 
obtenu dans cette réaction.

3.2

½ConnaissanceIdentifier le dérivé utilisé.3.3.1

½Connaissance

Choisir parmi les trois propositions suivantes, celle qui 
correspond aux caractéristiques de cette réaction :  
a- totale et athermique b- lente et athermique c- totale et 
exothermique.

3.3.2

1Application
Ecrire, en écrivant les formules semi-développées des composés organiques, 
l’équation de de la réaction de formation de l’ester )E( dans ce cas

3.3.3
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1Application
Montrer que la concentration initiale des ions thiosulfate est 
[S2O3 2

_
]o = 0,40 mol.L

_1 et celle des ions oxonium est [H3O+]o = 1,0 mol.L
_1 

dans le mélange réactionnel.
1.1

7 pts2

¾ApplicationIdentifier le réactif limitant.1.2

1Application

Tracer la courbe représentant la variation de la concentration des ions 
thiosulfate en fonction du temps : [S2O2

_ 

3] = f)t( dans l’intervalle de temps: 
[0 – 300s]. Prendre les échelles suivantes :
En abscisses 1 cm pour 30 s et en ordonnées 1 cm pour 
0,04 mol.L

_1

2.1

¾ApplicationDéterminer graphiquement le temps de demi-réaction t1/2.2.2

¾Synthèse
Montrer qu’à l’instant t = t½, la concentration des ions oxonium, 
[H3O+]t½, est donnée par la relation suivante : 
[H3O+]t½ = [H3O+]o - [S2O3 2

_
]o

2.3

¼ApplicationEn déduire la valeur de [H3O+]½2.4

1Analyse
Choisir parmi les trois graphes du document 2, celui qui correspond à 
l’allure de la courbe représentant la variation de la concentration des ions 
H3O+ au cours du temps. Justifie

2.5

1 ½AnalyseComparer ∆t2 et∆t1 ainsi que ∆t3 et ∆t1. Justifier. 3
½AnalyseMontrer que la concentration C est égale à 5,0.10

_2 mol.L
_11.1

7 pts3

1Analyse
Identifier, en se référant aux documents )1( et )2(, la solution 
contenue dans chacun des béchers 2 et 3.

1.2

1Compréhension

La solution d’ammoniac de concentration C a été préparée à 
partir d’une solution commerciale )S0( de concentration 
C0 = 10 mol.L

_1. Choisir, en justifiant, des deux ensembles a et b 
du document 3 celui qui convient à cette préparation.

1.3

½CompréhensionEcrire l’équation de la réaction qui a lieu entre les ions H3O+2.1
¾Application Montrer que cette réaction est totale.2.2

1Application
Déterminer le volume, VE, de la solution d’acide ajouté à 
l’équivalence.

2.3

¾Analyse
Choisir parmi les 3 valeurs suivantes : pH1 = 2 pH2 = 7 pH3 = 11 
Celle qui correspond au pH de la solution obtenue après l’ajout de 
30 mL de la solution d’acide chlorhydrique. Justifier sans calcul.

2.4

1 ½Synthèse

Tracer l’allure de la courbe représentant la variation du pH en 
fonction du volume de l’acide ajouté : pH = f )Va(, passant par 
les points d’abscisses : Va = 0 ; Va = 2 VE ; Va = VE et Va = 30 mL. 
Prendre les échelles suivantes : 1cm pour 2 mL en abscisses et 
1 cm pour 1 unité de pH en ordonnées. )Sachant que le pH à 
l’équivalence égal à 5,4 (.

2.5

أظهر الجدول رقم - 1 أّن نسبة األسئلة الّتي تتطلّب مهارات التفكري العليا بلغت 40 % )8/20( وهي نسبة مقبولة إىل 

حّد ما يف حني أّن األسئلة الّتي تتطلّب مهارات التفكري الدنيا بلغت 60 % )12/20(.
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ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
الجدول رقم2-: املعامل اإلحصائية للمسابقة

Intervalle de confiance 
)CI(

Coefficient de variation 
)CV(

Écart TypeModeMédianeMoyenne /80

59.510 - 59.5070.2414.364686359.51

ويبني الجدول رقم 2 أّن املعّدل Moyenne للمتعلّمني يف ماّدة الكيمياء هو 59.51 من 80 ولكّن الوسيط Médiane  هو 

63 أي أّن 50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من 63 من 80 كذلك العالمة األكرث تكراًرا هي 68 من 80 األمر الّذي يدّل 

.Moyenne عىل أّن أغلب معّدالت املتعلّمني جاءت فوق املعّدل

 Coefficient de والجدير بالّذكر يف ما يتعلّق بتشتّت العالمات، ومن خالل مؤرّش معامل االختالف الّذي يعرف بالـ

variation = 0.24(، نستطيع القول إنّه ال يوجد تشتّت يف العالمات وتاليًا جاء مستوى املتعلّمني باإلجامل قريبًا من 

الوسط، كام أّن احتساب مجال الثقة أو ما يسّمى )Intervalle de confiance = 59.510 + 59.507( يدّل عىل ما أكّدناه 

ا من املعّدل. سابًقا وهو أّن عالمات املتعلّمني قريبة جدًّ

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها:
 Moyenne, بعد االطاّلع عىل النسب املئوية إلجابات املتعلّمني عن كّل سؤال من متارين املسابقة الثالثة من ناحية الـ

Médiane, Mode، تبنّي لنا أّن إجابات املتعلّمني متقاربة وأّن غالبيّتهم )أكرث من 60 % من املتعلّمني( نالوا عالمة السؤال 

القصوى، وهي نسبة مقبولة إىل حّد ما، مع اإلضاءة عىل بعض الّصعوبات الّتي بدت واضحة يف بعض أجزاء من األسئلة يف 

التامرين اآلتية:

التمرين األّول:

بالنسبة إىل جزء السؤال 3.3.1:

تشّكل العالمة القصوى %54.8 وهي نسبة مقبولة إىل حّد ما عىل الرغم من أّن هذا الجزء ينتمي إىل مهارات التفكري 

الدنيا، وقد يعود ذلك إىل عدم امتالك املتعلّمني مهارة اإلجابة عن الفعل اإلجرايئ )Identifier( فقد رسموا الـ 

Formule structurale de composé organique من دون تسميتها أو العكس؛ ألنّهم مل يتمّكنوا من امتالك مهارة 

التمييز يف إجاباتهم بحسب األفعال اإلجرائية. ورمّبا كمنت املشكلة عند املعلّم يف خالل أدائه التعليمي من جهة إغفال 

مسألة كيفيّة اإلجابة عن السؤال املطروح انطالقًا من األفعال اإلجرائية.

بالنسبة إىل جزء السؤال 3.3.2:

تشّكل العالمة صفر 24.8 % وهي نسبة مرتفعة إىل حّد ما، عىل الرغم من أنّه يصّنف يف ضمن مهارات التفكري الدنيا، 

وقد يعود ذلك إىل مشكلة التذكّر عند املتعلّمني، كذلك مشكلة عند املتعلّمني يف كيفية اإلجابة عن األسئلة املغلقة 

كأسئلة اختيار من متعّدد وبخاصة أنّها طرحت حديثًا بعد إعداد التوصيف.

التمرين الثاين:

بالنسبة إىل السؤال 2.3:

تشّكل العالمة صفر نسبة 22.2 %  من إجابات املتعلّمني وهي نسبة مرتفعة أيًضا إىل حّد ما، مع العلم أّن السؤال 
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يقع يف ضمن مهارات التفكري العليا، وقد يعود ذلك إىل مشكلة املتعلّمني يف تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها 

ببعض، وبخاصة من جهة كيفية اإلجابة عن األسئلة الّتي تبدأ بأفعال إجرائية تتطلّب مهارات التفكري العليا. 

التمرين الثالث:

بالنسبة إىل السؤال 1.2:

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر )18.3 %( وهي نسبة مقبولة يف حني أّن )32.8 %( من املتعلّمني نالوا العالمة 

القصوى، وهي متدنّية أيًضا إىل حّد ما، يف حني يقع هذا السؤال يف ضمن مهارات التفكري العليا، وقد يعود ذلك إىل 

عدم امتالك املتعلّمني مهارة التواصل املتعلّقة بربط الجواب بكّل املتغرّيات املتعلّقة بالسؤال )بحيث يعلّل الجواب 

بحسب الـ pH من دون أن يحّدد املتغرّيات الّتي بقيت ثابتة؛ أي مشكلة تحليلية عند املتعلّمني ترتبط بخطوات 

املنهج العلمي(.

بالنسبة إىل السؤال 1.3:

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر )18.7 %(، وهي نسبة مقبولة يف حني نال أقّل من نصف املتعلّمني )41.3 %( 

العالمة القصوى وهي متدنّية  بالنسبة إىل طبيعة هذا السؤال والّذي يقع يف ضمن مهارات التفكري الدنيا، وقد يعود 

ذلك لألسباب اآلتية: 

عدم معرفة املتعلّم لألدوات املخربية وكيفية استخدامها، إّما ألسباب تعود إىل عدم إجرائهم النشاطات املخربية ـ 

يف املخترب وإعطائها نظريًّا من قبل معلّميهم وإّما ألسباب أُخرى كعدم تجهيز املختربات يف املدارس والثانويات 

باملعّدات واألدوات املخربية.

نقص يف عنارص اإلجابة عند املتعلّم )الرتكيز يف إعطاء الجواب مبارشة من دون إعطاء التعليل العلمي املناسب(.ـ 

بالنسبة إىل السؤال 2.5:

تشّكل العالمة القصوى )37.8 %( من إجابات املتعلّمني، وهي نسبة متدنّية والّذي يقع مهارات التفكري العليا، وقد 

يعود ذلك إىل مشكلة املتعلّم يف ضعف امتالكه ملهارة ربط األسئلة بعضها ببعض، يف ضمن التمرين الواحد.

ويف الخالصة، الحظنا أّن الصعوبات يف إجابات املتعلّمني برزت يف األسئلة الّتي تحتاج إىل مهارات التفكري العليا؛ أي 

أسئلة التحليل وربط املعلومات لإلجابة، وهذا قد يشري إىل اعتامد املعلّم يف أدائه التعليمي عىل األسئلة التقليدية؛ أي 

االقتصار عىل حّل أسئلة الدورات السابقة لالمتحانات الرسمية مع غياب حّل أسئلة جديدة تتطلّب مهارات التفكري 

النقدي، والّتي تعترب من أهّم مهارات القرن الحادي والعرشين.
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شهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة
أوالً - توصيف المسابقة

 من حيث الّشكل:. 1

تّضمنت مسابقة الكيمياء ثالثة متارين توزّعت عىل أربع صفحات، وقد تّم وضع عنوان لكّل مترين يعكس الفكرة الّتي 

سيتمحور حولها. ولقد راعت املسابقة من حيث الشكل ما نّص عليه التوصيف بحسب القرار رقم 142 /م/2017 الصادر 

بتاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه، وطريقة تبويب األسئلة، وتسمية املستندات ووضوحها، ودقّة 

الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، إذ تضّمنت ثالثة متارين تناولت املحاور الّتي يتضّمنها املنهج، آخذة بعني االعتبار املواضيع 

الّتي تّم وقف العمل بها بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 11/9/2001 واملعّدل بالتعميم 21/م/2016 تاريخ 2016/9/3 

)Etat gazeux, polymers يف الصف الثالث ثانوي – فرع العلوم الحياة( وقد توزّعت مواضيع األسئلة عىل املحاور 

 Cinétique chimique, Equilibre chimique, Les reactions acide-base en solution aqueuse pH - :الباقية

mètre, Chimie organique II وذلك عىل الشكل األيت:

ينتمي التّمرين األّول )Cinétique de la réaction du magnésium avec l’acide chlorhydrique( إىل محور 	 

H3O( واملعدن )Mg( يف 
)Cinétique chimique(، وتناول موضوع دراسة تطّور التفاعل الكيمياين بني األيون )+

أوقات مختلفة والعوامل املؤثرة فيها )Facteurs Cinétiques(. وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف 

املتعلّقة بهذا املحور، ومل يخّصص للهدف التعلمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس. أّما السؤال )2.5(؛ فهو 

الوحيد الّذي توزّع عىل جزأين مرتابطني، وقد ألزم التوصيف محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ يف ضمن األسئلة 

املرتابطة، مع مراعاة عدم محاسبته مرّة أخرى عىل تداعيات هذا الخطأ.

 	 Réactions acide-base en solution( إىل محور )Dosage d’une solution basique( ينتمي التّمرين الثاين

aqueuse pH - mètre(، وتناول موضوع دراسة تحديد هوية محاليل مائية، ودراسة مزيج حمضو- قاعدي مستندة 

إىل قياس pH ولقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املتعلّقة بهذا املحور، ومل يخّصص للهدف التعلّمي 

الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس. باستثناء سؤال واحد )2.4( تضمن جزأين، بحيث جاءت اإلجابة عن هذه 

األجزاء مستقلّة عن بعضها بعًضا.

ينتمي التّمرين الثالث )Etude d’une réaction d’estérification( إىل محوري Chimie organique II و 	 

Equilibre chimique، وتناول موضوع تحديد هوية املركبات A, B, C et D من أجل تحضري األستري )E(، وقد 

متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املرتبطة باستخدام اختبارين )Test( لتحديد هوية املركّب A لتحضري 

األستري )E( بشكل يراعي فرصة واحدة لقياس أّي من هذه األهداف.

وأّما جزءا السؤال )1.2.1 و1.2.2(؛ فهام الوحيدان اللّذان توزّعا عىل جزأين مرتابطني بعضهام ببعض، وقد ألزم 	 

التوصيف محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ يف ضمن األسئلة املرتابطة، مع مراعاة عدم محاسبته مرّة أخرى عىل 

تداعيات هذا الخطأ.
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كذلك التزمت املسابقة التوصيف مضمونًا، من النواحي اآلتية:

املّدة املقرتحة )ساعتان(.	 

التطابق مع األهداف املطلوبة يف املنهج.	 

استقاللية التامرين، بحيث تسمح للمتعلّم التعامل معها بالرتتيب الّذي يراه مناسبًا، ويتضّمن كّل مترين مستندات 	 

مستقلّة عن التّمرين األخر، وقد تدّرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب.

وضوح املستندات شكاًل ومضمونًا.	 

التنّوع يف طرح األسئلة بني مفتوحة ومقفلة.	 

التنّوع يف استخدام األفعال اإلجرائية إجاماًل.	 

إظهار لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معقدة( وخالية من األخطاء اللغوية باللغتني الفرنسية واإلنكليزية.	 

من حيث املجاالت، راعت املسابقة إىل حّد ما مجاالت التقييم املعتمدة، وتوزّعت العالمات بشكل متوازن عىل 	 

األسئلة يف ضمن املجاالت، مع مراعاة التدرج يف مستوى األسئلة بحسب تصنيف بلوم املعريف.

الجدول رقم - 1: توزّع األسئلة وفاقًا ملستوى املعرفية، بحسب التصنيف املعريف ملسابقة الكيمياء- فرع علوم الحياة

NoteNiveau cognitifQuestionPartie
Note 

entière
Exercice

¾Application
Montrer que la concentration C0 de la solution )S0( est voisine de 
10 mol.L

_1.
1.1

6 pts.1

½Connaissance
Calculer le volume V0 à prélever de )S0( pour préparer 200 mL de 
la solution )S1(.

1.2.1

½Compréhension
Choisir, du document 2, la verrerie la plus précise à la préparation 
de )S1(.

1.2.2

¾ApplicationDéterminer le réactif limitant.2.1
¾AnalysePréciser si le temps t = 120s représente la fin de la réaction.2.2

1Application
Tracer la courbe qui représente la variation du nombre de moles 
de H2 en fonction de temps, n)H2( = f)t( dans l’intervalle de 
temps [0 ; 120s].

2.3

¾Analyse
Déduire, graphiquement, la variation de la vitesse de formation 
de H2 au cours du temps.

2.4

½Analyse

On répète l'expérience précédente en remplaçant la solution )S1( 
d'acide chlorhydrique par une solution )S2( de concentration C2, 
tel que C2 > C1. On donne les propositions suivantes :
Dans le cas où la proposition est correcte la justifier, et dans le cas 
où elle est fausse la corriger.
La fin de la réaction est atteinte plus rapidement.

2.5.1

½Analyse
Le nombre de moles de dihydrogène, produit à la fin de la 
réaction, augmente.

2.5.2
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½CompréhensionÉcrire l'équation de la réaction entre l’acide benzoïque et l'eau.1.1

7 pts2

1¼AnalyseDéterminer le coefficient de dissociation α de l’acide benzoïque. 
En déduire que /l’acide benzoïque est faible.

1.2

¼Compréhension
Indiquer la verrerie indispensable à prélever le volume Va de la 
solution d’acide benzoïque.

2.1.1

¼Compréhension
Indiquer la verrerie indispensable à Ajouter progressivement la 
solution d’hydroxyde de sodium

2.1.2

1Application
Déterminer la concentration Cb de la solution basique, sachant 
que le volume ajouté à l’équivalence est VbE = 16,2 mL.

2.2

¾Analyse
Justifier, en se basant sur les espèces chimiques présentes, le 
caractère basique de la solution obtenue à l’équivalence.

2.3

1Synthèse
Pour un volume Vb versé de la base, tel que Vb < VbE. Monter que 
le pH de la solution obtenue est donnée par la relation : 
pH = pKa + log Vb/VbE-Vb.

2.4.1

½Application
En se référant au document-1, déduire que la valeur du pKa du 
couple C6H5COOH / C6H5COO– est égale à 4,2.

2.4.2

1 ½Analyse

On donne les trois courbes a, b et c du document 2, représentant 
la variation du pH en fonction du volume de la base versé. 
Préciser pour chaque courbe si elle correspond au dosage réalisé 
ci-haut.

2.5

1½AnalyseEn se référant au document-2, identifier les composés )A( et )B(.1.1

7 pts3

¾Analyse
Sachant que la molécule du composé )C( est chirale. Ecrire sa 
formule semi-développée. Justifier sa chiralité.

1.2.1

¾ApplicationReprésenter selon Cram les deux énantiomères du composé )C(.1.2.2
¼ApplicationDonner la formule semi-développée du composé )D(.1.3

1Application
Écrire, en utilisant les formules semi-développées des composés 
organiques, l’équation de la réaction d’estérification qui a eu lieu. 
Nommer l’ester )E( obtenu.

2.1

½ApplicationCalculer le nombre de moles initial de l’acide propanoïque.2.2
¾ApplicationDéterminer le rendement de cette réaction à l’instant t.2.3

½Analyse
En se référant au document-3, vérifier si l’équilibre est atteint à cet 
instant t.

2.4

1Analyse

On propose de faire les modifications suivantes dans cette étude:
- Modification 1 : Prolonger la durée du chauffage.
- Modification 2 : Ajouter un catalyseur au mélange initial des réactifs.
Préciser l’effet de chacune de ces modifications sur le rendement de 
cette réaction.

2.5

أظهر الجدول رقم - 1 أّن نسبة األسئلة الّتي تتطلّب مهارات التفكري العليا بلغت 53.75 % ) 10.75/20( وهي نسبة 

جيّدة إىل حّد ما، يف حني أّن األسئلة الّتي تتطلّب مهارات التفكري الدنيا بلغت 46.25 % )9.25/20(.

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
الجدول رقم - 2: املعامل اإلحصائية للمسابقة

Intervalle de confiance 
)CI(

Coefficient de variation 
)CV(

Écart TypeModeMédianeMoyenne /80

49.9-49.890.32216.056605249.9
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يظهر الجدول رقم 2 أّن املعّدل Moyenne للمتعلّمني يف ماّدة الكيمياء هو 49.9 ولكّن الوسيط Médiane هو 52 أي أّن 
50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من 52 من 80. كذلك تبنّي أّن العالمة األكرث تكراًرا هي 60 من 80 األمر الّذي يدّل 

.Moyenne عىل أّن أغلب معّدالت املتعلّمني جاءت فوق املعّدل

 Coefficient de والجدير بالذكر، يف ما يتعلّق بتشتّت العالمات، ومن خالل مؤرّش معامل االختالف الّذي يعرف بالـ
variation = 0.322(، نستطيع مالحظة غياب التشتّت يف العالمات، وإجاماًل، جاء مستوى املتعلّمني قريبًا من الوسط، كام 

أّن احتساب مجال الثقة أو ما يسّمى )Intervalle de confiance = 49.9 - 49.89( يدّل عىل ما أكّدناه سابًقا، وهو أّن 
ا من املعّدل. عالمات املتعلّمني قريبة جدًّ

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
 Moyenne, Médiane, بعد االطاّلع عىل النسب املئوية إلجابات املتعلّمني عن كّل سؤال من متارين املسابقة الثالثة من ناحية الـ

Mode ، تبنّي لنا أّن إجابات املتعلّمني متقاربة، وأّن أغلبهم نالوا عالمة السؤال القصوى، والّتي تجاوزت الـ 56 %، وهي نسبة 
مقبولة إىل حّد ما، مع اإلضاءة عىل بعض الصعوبات الّتي بدت واضحة يف بعض األسئلة ويف أجزاء من األسئلة يف التامرين اآلتية:

الّتمرين األّول:
بالنسبة إىل جزء السؤال 1.2.2:

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر )26.8 %( وهي نسبة مرتفعة إىل حّد ما، عىل الرغم من أّن هذا الجزء ينتمي 
إىل مهارات التفكري الدنيا، وقد يعود ذلك ألسباب تتعلّق بعدم معرفة املتعلّم لألدوات املخربية وكيفية استخدامها، 

والّتي تعود إّما إىل عدم إجرائهم النشاطات املخربية يف املخترب، وإعطائها نظريًّا من قبل معلّميهم، وإّما ألسباب أُخرى؛ 
كعدم تجهيز املختربات يف املدارس والثانويات باملعّدات واألدوات املخربية الالزمة.

كذلك هناك أسباب أُخرى تعود إىل نقص عنارص اإلجابة عند املتعلّم )الرتكيز يف إعطاء الجواب مبارشة، من دون إعطاء 
التعليل العلمي املناسب(.

بالنسبة إىل السؤال 2.4:

تشّكل العالمة صفر نسبة )21.8 %( من املتعلّمني يف إجابتهم، وهي نسبة مرتفعة إىل حّد يصّنف فيه هذا السؤال 
يف دائرة مهارات التفكري العليا، وقد يعود ذلك إىل مشكلة التحليل عند املتعلّمني؛ للوصول إىل النتيجة أي بتحليل 

الـ Courbe وكيفية رسم عّدة tangentes وربطها باإلجابة .

بالنسبة إىل جزء السؤال 2.5.2:

تشّكل العالمة صفر )20.4 %( من املتعلّمني يف إجابتهم عن هذا السؤال، وهي نسبة مرتفعة إىل حّد ما، كذلك نسبة املتعلّمني 
الّذين نالوا العالمة القصوى هي )50.4 %(، وهي مقبولة إىل حّد ما، علاًم أّن هذا السؤال ينتمي إىل مهارات التفكري العليا، وقد 

يعود ذلك إىل مشكلة املتعلّمني يف تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها ببعض؛ يف إطار تحقيق الهدف املراد من السؤال.

الّتمرين الثاين:
بالنسبة إىل السؤال 1.2:

ا،  هناك تدّرج يف عالمة السؤال، ونسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى هي )22.9 %( وهي نسبة متدنّية جدًّ
فهذا السؤال ينتمي إىل مهارات التفكري العليا، وقد يعود سبب ذلك إىل مشكلة املتعلّمني يف تطبيق الفعل اإلجرايئ 

Déterminer بحيث يتوّجب عىل املتعلّم إعطاء الـ définition قبل اإلجابة، وهذا منع كثريين من املتعلّمني تحقيق 
العالمة القصوى، وسبب ذلك قد يعود إىل عدم الرتكيز يف كيفية اإلجابة عىل بعض األفعال اإلجرائية .

بالنسبة إىل السؤال 2.2: 

هناك تدّرج يف عالمة السؤال، ونسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى هي )60.3 %( وهي مقبولة إىل حّد ما، عىل 
الرغم من أنّه يصّنف يف ضمن مهارات التفكري الدنيا، وقد يعود ذلك إىل نقص يف عنارص اإلجابة عند املتعلّم )الرتكيز يف إعطاء 

الجواب مبارشة، من دون إعطاء التعليل العلمي املناسب( أي عدم الرتكيز يف كيفية اإلجابة عىل بعض األفعال اإلجرائية.
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بالنسبة إىل جزء سؤال 2.4.1: 

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر يف هذا السؤال، والّذي ينتمي إىل مهارات التفكري العليا )25.1 %( وهي مقبولة 
إىل حّد ما يف حني إّن )22.9 %( من املتعلّمني نالوا العالمة القصوى وهي متدنّية، وقد يعود ذلك إىل مشكلة املتعلّمني 

يف تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها ببعض؛ لتحقيق الهدف املراد من السؤال.

بالنسبة إىل جزء السؤال 2.4.2: 

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر )23.3 %( وهي مقبولة إىل حّد ما، عىل الرغم من انتامئه إىل مهارات التفكري 
الدنيا، وقد يعود ذلك إىل عدم استعانة املتعلّمني باملستند؛ لإلجابة عن السؤال، واالتّكال عىل املعطي العلمي الّذي 

ميلكه فقط، وهذا أدى إىل تديّن العالمة.

بالنسبة إىل السؤال 2.5: 

تشكل نسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى يف هذا السؤال )31.2 %(، وهي متدنّية عىل الرغم من انتامئه إىل 
مهارات التفكري العليا، وقد يعود ذلك إىل األسباب التالية:

اإلجابة الجزئية عن السؤال، وعدم فهم املتعلّم ملا هو مطلوب منه، بحيث قام بتحليل رسم بياين واحد، من دون ـ 
الرجوع إىل الرسمني اآلخرين، وتعليل سبب عدم مطابقتهام للدراسة الصحيحة.

وجود نقص ومشكلة يف التحليل عند املتعلّمني، وعدم ربط األسئلة بعضها ببعض، يف التّمرين الواحد.ـ 

الّتمرين الثالث:
بالنسبة إىل الّسؤال 1.1:

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى يف هذا السؤال الّذي ينتمي إىل مهارات التفكري العليا هي  )22.3 %( 
وهي متدنّية، وقد يعود ذلك إىل عدم امتالك املتعلّمني مهارة اإلجابة عىل الفعل اإلجرايئ )Identifier(، فقد رسموا 
الـ Formule structurale de composé organique من دون تسميتها، أو العكس؛ ألنّهم مل يتمّكنوا من امتالك 
مهارة التمييز يف إجاباتهم، بحسب األفعال اإلجرائية. ورمّبا كمنت املشكلة عند املعلّم يف خالل أدائه التعليمي، من 

جهة التصويب إىل كيفية اإلجابة عىل السؤال املطروح انطالقا من األفعال اإلجرائية.

بالنسبة إىل الّسؤال 2.4:

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر عىل هذا السؤال الّذي ينتمي إىل مهارات التفكري العليا هي )66.8 %(، وهي مرتفعة 
ا، يف حني نال أقّل من نصف املتعلّمني )30.5 %( العالمة القصوى وهي متدنّية، وقد يعود ذلك إىل األسباب اآلتية: جدًّ

مشكلة املتعلّمني يف تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها ببعض، وخصوًصا يف كيفية اإلجابة عن األسئلة الّتي ـ 
تبدأ بأفعال إجرائية تتطلّب مهارات التفكري العليا.

مشكلة املتعلّمني يف معرفة أّن الـ rendement d’estérification d’un alcool secondaire qui est % 60 وهو ـ 
يدّل عن نقص يف املعرفة.

مشكلة يف التمييز والفهم بني الـ rendement à l’instant t والـ rendement à l’équilibre.ـ 

بالنسبة إىل الّسؤال 2.5:

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر والّذي ينتمي إىل مهارات التفكري العليا هي )31 %( يف حني نال )18.1 %( العالمة 
ا، وقد يعود ذلك لألسباب اآلتية: القصوى، وهي متدنّية جدًّ

مشكلة املتعلّمني يف تحليل املعلومات، وربط املفاهيم بعضها ببعض، يف األسئلة الّتي تتطلّب مهارات التفكري ـ 
العليا. وخصوًصا أّن هذا السؤال غري تقليدي، ويحتاج إىل التحليل والفهم.

يف الخالصة، الحظنا أّن الصعوبات يف إجابات املتعلّمني برزت يف األسئلة الّتي تحتاج إىل مهارات التفكري العليا؛ أي 
أسئلة التحليل وربط املعلومات لإلجابة، وهذا قد يشري إىل استناد املعلم، يف أدائه التعليمي، إىل األسئلة التقليدية؛ أي 

االقتصار عىل حّل أسئلة الدورات السابقة لالمتحانات الرسمية، مع غياب حّل أسئلة جديدة تتطلّب مهارات التفكري 

النقدي والّتي تعترب من أهّم مهارات القرن الحادي والعرشين.
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خاتمة 
يشّكل االمتحان الرسمي تحّديات كربى بالنسبة لنظام التعليم، بحيث يركّز املتعلّمون يف التحضري لهذا االمتحان يف 

السنوات األخرية من التعليم األسايس أو الثانوي، وتُهمل الجوانب األخرى من األداء العقيل العايل؛ مثل: اإلبداع والتفكري 

النقدي. كام أّن االمتحانات الرسمية يف لبنان مل تخضع ألّي تنقيح أو تعديل جذري منذ إطالق املناهج الجديدة يف العام 

1997، وهنا ميكن التساؤل عن مدى مالءمة محتوى املاّدة لواقع املتعلّمني، انطالقًا من املتغرّيات بالنسبة إىل التطور 

العلمي والتكنولوجي. هذا وقد ُوّجهت عّدة انتقادات لنظام التقييم بالنسبة إىل التناقض بني املناهج الجديدة املبنية 

عىل األهداف ونظام التقييم الحايل املبني عىل الكفايات. إضافة إىل ذلك، أصبح تأهيل املتعلّمني للخضوع لالختبار محور 

التعليم  يف املدارس، وهذا أّدى إىل اقتصار تركيز اهتامم املعلّمني يف هذا املنحى تحديًدا، وهذا األمر أّدى إىل التمّسك 

باألساليب التقليدية واالبتعاد عن املعايري الجديدة للتدريس والتقييم.

إّن نظام التقويم الحايل، يضع كثريًا من الرتكيز يف قياس قدرة املتعلّمني عىل تذكّر حقائق منفصلة عىل حساب القدرة عىل 

املشاركة، وتكامل املهاّم املعقدة للتفكري وحّل املشاكل. والنتيجة النهائية، هي وجود فجوة متزايدة بني املعارف واملهارات 

الّتي يكتسبها املتعلّمني يف املدارس واملعارف واملهارات الّتي يحتاجون إليها للنجاح يف عامل العمل، وهو الّذي يضّم مهارات 

القرن الحادي والعرشين، خصوًصا أّن املنهج ال يحتوي عىل أنشطة تفاعلية تستخدم تكنولوجيا التعليم، ويف حني ميتلئ 

التقييم الحايل باألسئلة الّتي تقيس املعرفة األساسية للمحتوى، وعليه يظهر أّن هناك نقًصا يف التحليل القائم عىل الكفايات 

املطلوبة يف القرن الحادي والعرشين. كذلك لشكل الحايل لالمتحان )ثالثة أسئلة(، ميكن أن يكون عائًقا أمام التنويع يف 

األسئلة ومجاالت التفكري واملهارات املطلوبة، وهذا يقف عائًقا أمام تحقيق الجودة يف املخرجات التعليمية.

وأخريًا، ميكن القول إّن املسابقة قد راعت التوصيف املعتمد بشكل كامل، وتوزّعت أسئلة االمتحان عىل مختلف املجاالت 

واملستويات املعرفية، مع وجود أسئلة يف املسابقة تتطلّب مستويات التفكري العليا، والّتي تشّكل نسبة مقبولة إىل حّد ما. 

كذلك نشري إىل أّن االمتحان استطاع تحقيق مستويات أداء وسط لدى املتعلّمني، وهذا ما ظهر يف تحليل النتائج، إضافة 

إىل تديّن تشتّت العالمات حول معدل املاّدة.

التوصيات العاّمة:

يف نهاية هذا التقرير، نضع بعض التوصيات واملقرتحات يف ما يأيت:

حّث األساتذة واملعلّمني عىل حضور نقاشات أسس التصحيح؛ لتجنب األخطاء املتداولة عند املتعلّمني.ـ 

تفعيل العمل املخربي يف املدارس والثانويات، والعمل عىل وجود عّدة أجزاء من األسئلة يف ضمن مجال العمل ـ 

املخربي.

تضمني االمتحانات أسئلة متّكن املتعلّمني من استثامر معارفهم يف مواقف ووضعيات جديدة، وتشجعهم عىل حّل ـ 

املشكالت باستخدام طريقة املنهج العلمي.

مراعاة االمتحان الرسمي مستويات التفكري العليا عند املتعلّمني، من خالل دمج املحاور املختلفة، إضافة إىل تنويع ـ 

األسئلة وتدرّجها من األقّل صعوبة إىل األكرث صعوبة.

تشجيع املعلّمني اعتامد أسئلة اختيار من متعّدد يف االمتحانات التكوينية والتحصيلية ألّن بعض األسئلة املغلقة ـ 

من هذه الفئة أظهرت تدنّيًا ملحوظًا يف العالمات.



98

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة املتوسطة



99

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة املتوسطة



100

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة املتوسطة



101

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة املتوسطة



102

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرعا االجتامع واالقتصاد واآلداب واإلنسانيات



103

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرعا االجتامع واالقتصاد واآلداب واإلنسانيات



104

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرعا االجتامع واالقتصاد واآلداب واإلنسانيات



105

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرعا االجتامع واالقتصاد واآلداب واإلنسانيات



106

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة



107

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة



108

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة



109

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة



110

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة



111

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة



112

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة



113

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة



114

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة



115

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة



116

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة



117

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة



118

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة



119

املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة



120

الماّدة الّتعليمّية: الفيزياء
إعداد:

أ. مصطفى السكرية
أ. هدى الخوري

أ. فؤاد يحيى
د. إبراهيم  طنوس

لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
يتناول التقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرسميةـ يف الشهادتني املتوّسطة والثانوية العامة بفروعها 

األربعة يف ماّدة الفيزياء، ويرمي إىل تبيان مدى استثامر توصيف االمتحانات الرسمية، يف تحقيق األهداف 

العاّمة للامّدة، ونعني بها األهداف الواردة يف مناهج التعليم للعام 1997، من جهة استيعاب املفاهيم 

والنظريات العلمية، وحسن توظيفها.

فامدة الفيزياء، يف الشهادة املتوّسطة، تهدف إىل تركيز املعارف العلمية املكتسبة يف املرحلة االبتدائية لدى 

املتعلّم، وإكاملها، كام أنّها تؤمن له اإلعداد العلمي األسايس ملتابعة دراسته األكادميية، أو التوّجه نحو التعليم 

املهني والتقني، وتعليم الفيزياء، يف هذه املرحلة، يجب أن يسهم يف إيقاظ املواهب العلمية عند املتعلّم، 

وتزويده بالثقافة العلمية املبنية عىل الحقائق واملفاهيم الفيزيائية، مع حثّه عىل االهتامم مبواضيع الطاقة، 

وتعويده عىل العمل يف ضمن فريق.

أما يف املرحلة الثانوية فتهدف ماّدة الفيزياء يف فرعي االجتامع واالقتصاد واآلداب واالنسانيات إىل جعل 

املتعلّم مكتسبًا للمفردات واملعارف واملهارات الضورية للحياة اليومية، وقادًرا عىل استيعاب املواضيع 

العلمية الّتي تقّدمها وسائل اإلعالم، كام أنّها متّكنه من تفّهم العالقة القامئة بني العلم والتكنولوجيا 

واملجتمع. عىل ذلك، إّن ماّدة الفيزياء تسهم يف تدريب املتعلّم عىل أخذ القرارات املسؤولة بشأن املشكالت 

الّتي قد تعرتضه يوميًّا يف مجايل: الصحة والبيئة، وتساعده يف تحّسس املشكالت االقتصادية واالجتامعية، 

وتلك الّتي تتعلّق بأخالقيات علوم الحياة؛ يف حني تشمل هذه األهداف يف فرعي العلوم العامة وعلوم 

الحياة استيعاب املفاهيم والنظريات العلمية وحسن توظيفها، من خالل اإلسهام يف إعطاء املتعلّم ثقافة 

علمية، عرب توسيع مجال معارفه، وتفسري الحقائق العلمية عرب فهم القوانني والنامذج والنظريات الّتي 
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تفّس هذه الظواهر والحقائق، وربط التطبيقات التكنولوجية بالقوانني الفيزيائية. وتاليًا، إّن هذه املاّدة 

يجب أن تحّض املتعلّم للمهن العلمية املرتكزة يف الفيزياء، وتوقظ املواهب العلمية لديه، من خالل متكني 

املتعلّم من تطوير معرفته العلمية ومهاراته التطبيقية، وجعل املنهجية العلمية مألوفة لديه. ويهدف املنهج 

إىل استيعاب املفاهيم الفيزيائية املرتبطة بشكل مبارش بالبيئة والصّحة والحياة اليومية واالجتامعية، وإىل 

املساعدة يف فهم الكون وأسس التكنولوجيا واالكتشافات الحديثة.

أّما عملية التقييم، من خالل املسابقة؛ فإنّها ترمي، يف الشهادة املتوسطة، إىل اختبار أهداف العملية 

التعلّمية، ومدى قدرة املتعلّم عىل فهم الغايات العلمية الواردة يف الرسوم التخطيطية والبيانية، ومدى 

قدرته عىل التعبري العلمي الصحيح؛ باستعامل املصطلحات املناسبة، ومدى قدرته عىل حّل املسائل الرياضية 

البسيطة املرتبطة بقوانني الفيزياء، يف حني تهدف إىل اختبار امتالك منهجية التفكري العلمي، واكتساب 

القدرة عىل اتّخاذ املواقف العلمية؛ بغية تحقيق أكرب قدر من االستقاللية واالعتامد عىل الذات يف فرعي 

االجتامع واالقتصاد واآلداب واالنسانيات، وتتوسع هذه األهداف يف فرعي العلوم العامة وعلوم الحياة لتبنى 

عىل مسائل وأمثلة تعكس حاالت واقعية مع بيانات عملية، كام أّن العملية التقييمية، يف هذين الفرعني، 

تهدف إىل اختبار تحّسس أهمية املنهجية العلمية بكّل ما تحمله من دقّة وحّس نقدي، من خالل املالحظة، 

وتجميع املعطيات، وتفسري النتائج، واستنتاج املعادالت الرياضية املناسبة لحّل القوانني الفيزيائية، وفهم 

املضمون العلمي، وصواًل إىل حّل املسائل الواقعية.

ويأيت التقرير محاولة لإلجابة عن:

مدى تحقيق املتعلّمني مستويات أداء وسط، وما فوق.	 

مدى تشتّت العالمات حول املعّدل.	 

مدى مالءمة االختبار للتمييز بني مستويات األداء املختلفة.	 

مدى إسهام أسئلة املسابقة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التفكري العليا.	 

مدى احرتام النتائج ملالمح املتعلم بحسب مناهج 1997 وتحديًدا لناحية قدرته عىل اتّخاذ القرارات 	 

املبنية عىل املواقف العلمية.

أّما معالجة التقرير للعناوين السالفة؛ فستكون من خالل:

القيام مبقارنة مع التوصيف الصادر عام 2017 من ناحيتي الشكل واملضمون.	 

عرض النتائج العاّمة للمسابقات وتحليلها.	 

استقراء النتائج اإلحصائية واإلضاءة عىل بعض املشاكل البارزة يف أسئلة محددة.	 

صياغة بعض املقرتحات والتوصيات.	 



املاّدة التّعليميّة: الفيزياء  الّشهادة املتوسطة

122

الّشهادة المتوسطة
أوالً - توصيف المسابقة

 من حيث الّشكل:. 1

نّص توصيف مسابقة العلوم، بحسب القرار رقم 142/م/2017 تاريخ 16 شباط 2017، يقيض بأن يتّم إعطاء كّل مترين 

عنوانًا يتمحور حول الفكرة الرئيسة يف هذا التمرين، وأن يكون شكل الخّط ونوعه، وطريقة تبويب األسئلة، وتسمية 

املستندات ووضوحها، ودقة الرتجمة؛ كاآليت:

ترميز التاّمرين وأقسامها باعتامد خّط )Font type: Times New Roman, Size: 13, Bold( بالشكل املطلوب، ـ 

من جهة تبويب التمرين، وترقيم األسئلة وأقسامها، داخل التمرين.

إعطاء الرمز )Doc 1( للمستندات املستخدمة يف ضمن التمرين، داخل إطار، وتوثيقها يف إطار احرتام امللكية الفكرية.ـ 

وضع العالمة الكلّية جانب كّل مترين.ـ 

ترقيم الصفحات.ـ 

الطباعة بخّط من نوع Times New Roman بحجم 12 يف ضمن التمرين الواحد.ـ 

اعتامد املسافة )Line spacing single( بني األسطر يف ضمن التمرين الواحد.ـ 

عدم تجاوز عدد صفحات املسابقات أربع صفحات.ـ 

عدم تجاوز عدد املستندات )Doc( أربعة يف التمرين الواحد.ـ 

تضمنت مسابقة الفيزياء أربعة متارين، توزّعت عىل صفحتني، وقد تّم وضع عنوان لكّل مترين يعكس الفكرة األساسية 

فيه. كام متّت مراعاة املعايري املذكورة يف التوصيف من حيث الشكل.

 من حيث المضمون:. 2

ورد يف التوصيف أن املسابقة يجب أن تتالءم مع مّدة االمتحان، وتتطابق مع األهداف التعلمية للمنهج، وأن تأخذ بعني 

االعتبار القرارات الرسمية املتعلّقة بوقف العمل ببعض املحاور واملواضيع، كذلك يجب أن تغطّي املسابقة أكرثية املحاور 

يف املنهج، عىل أن ال يخّصص للهدف التعلّمي الواحد أكرث من فرصة للقياس.  

غطّت املسابقة معظم محاور املنهج، فتّضمنت أربعة متارين، تناولت معظم املحاور الّتي يتضّمنها املنهج، مع األخذ بعني 

االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها، بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 21/م/2016 

تاريخ 2016/9/3.

وقد توزّعت مواضيع األسئلة عىل الشكل اآليت:

ينتمي التمرين األّول إىل محور الكهرباء، ولقد متحورت أسئلة )االختيار بني إجابة صحيحة وخطأ( يف هذا التمرين 	 

حول األهداف املرتبطة بالكهرباء املستخدمة يف املنزل. يعترب هذا السؤال من النامذج الجديدة الّتي أتاحها 

التوصيف الجديد لالمتحان، وقد ساعد هذا النمط عىل طرح أسئلة جديدة تطرح للمرّة األوىل، حول أهداف مل 

يكن باإلمكان قياسها سابًقا، وهذا ساعد يف تنّوع األسئلة، وشمول مواضيع جديدة من املنهج.

ينتمي التّمرين الثاين إىل محور الكهرباء أيًضا، وتناول موضوع إدارة كهربائية يف التّيار املستمر، إدارة تحتوي 	 

مصباًحا ومقاومة، ومصدر جهد تيار مستمّر. وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املتعلّقة بقوانني 

الجهد والتيّار واملقاومات.
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ينتمي التّمرين الثالث إىل محور الضوء، وتناول موضوع العدسات، وتكوين صورة لجسم موضوع أمامها، ويعترب 	 

هذا التّمرين من التاّمرين الّتي سبق طرح شبيه منه، ومل يتميّز بيشء من التجديد.

أما التّمرين الرابع فينتمي إىل محور امليكانيك، وتناول موضوع قانون أرخميدس وتطبيقاته يف األجسام العامئة.	 

جاءت أسئلة التاّمرين األربعة مستقلّة إىل حّد ما، بحيث ال يؤثّر أّي خطأ يف أحد األسئلة عىل مسار اإلجابة يف األسئلة 

الالحقة. وقد ألزم التوصيف محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ، يف ضمن األسئلة املرتبطة، مع مراعاة عدم محاسبته 

مرّة أخرى عىل تداعيات هذا الخطأ. 

أّما من ناحية املجاالت؛ فقد راعت املسابقة مجاالت التقييم املعتمدة، وتوزّعت العالمات بشكل متوازن عىل األسئلة، 

يف ضمن املجاالت، مع مراعاة التدّرج يف مستوى األسئلة بحسب تصنيف املستوى املعريف. وجاء مجموع عالمات األسئلة 

املندرجة يف ضمن مجال التواصل 5 من 20 عالمة، وبذلك مل تتعّد السبع من عرشين، كام هو مطلوب يف التوصيف.

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

الجدول رقم 1: تنّوع األسئلة بحسب تصنيف املستوى املعريف

Exercise Part Question Cognitive level Mark

First Exercise: 
Wall outlet

1
To distinguish between the live and the neutral terminals, we 
use a tester.

Remembering 1

2
A voltmeter, adjusted on AC mode and connected across the 
ground and the neutral terminals, displays 220 V.

Remembering 1

3 The voltage delivered by the wall outlet is alternating triangular. Remembering 1

4
The maximum value of the voltage of the mains is : U= 220/ 
1.41 V 

Remembering 1

Second Exercise: 
Normal 

Functioning of a 
lamp

1 What does each of the inscriptions carried by )L( represent? Remembering 1
2 Determine RL. Applying 1
3 Show that the current passing through )R( is I = 0.3 A. Analysis 1

4
Using the law of addition of voltages, calculate the voltage UBC 
across )R( knowing that UPN = 12 V.

Applying 1

5 Deduce R. Applying 1

Third Exercise: 
Converging Lens

1

The image )A B ( is virtual. Justify.
Since the direction of the obtained image is erect with respect 
to the object )AB(, the image is virtual.
Understanding

Applying 1

2
Reproduce, on a graph paper and with the same scale, the 
figure of the above document. See document

Applying 1

3.1
Determine, using the path of a luminous ray issued from B and 
parallel to the optical axis, the position of the image focus F'.

Applying 2

3.2 Deduce f Analysis 1

Fourth Exercise: 
Immersed 
Volume

1 Show that the volume of )C( is V = 8 × 10-6 m3. Applying 1
2 Show that the mass of )C( is m = 3.2 × 10-3 kg. Applying 1

3.1
Indicate for each of the two forces if it is a contact force or a 
force acting from a distance.

Remembering 1.5

3.2 Write the relation between the magnitudes of these two forces. Understanding 1
3.3 Determine the volume Vi of the immersed part of the cube. Analysis 1.5
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من خالل الجدول رقم 1 نجد أن مجال تطبيق املعلومات يشكل بطريقة مبارشة، نسبة مرتفعة من أسئلة املسابقة، 

بحيث تتوزّع العالمة عىل مستويات التذكّر والفهم والتطبيق، يُضاف إىل أّن املسابقة تفتقد مهارات التفكري العليا، والّتي 

لحظها دليل التقويم حيث أن مجموع عالمات التحليل يف املسابقة ال تتعدى 3.5 عالمات من عرشين.

ثانيًا : عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
بلغت نسبة النجاح يف ماّدة الفيزياء يف الشهادة املتوّسطة – 73.5 %.

الجدول رقم 3: القيم اإلحصائية

Coefficient of variationStd. deviationMean/20

0.384.9312.66

تظهر النتائج اإلحصائية الوصفية أّن املعّدل للمتعلّمني يف ماّدة الفيزياء هو 12.66/20 واالنحراف املعياري يساوي 4.93، 

فمعامل االختالف 0.38، وهذا يعني أنّه ال يوجد تشتّت كبري يف عالمات الطالب، إذ هي تتجّمع حول معّدل العالمة.

أّما يف ما يتعلّق بتشتت العالمات؛ فإنّنا نالحظ أنّها جاءت ضعيفة نسبيًّا CV=0.38، وهو ما يدّل عىل احتامل وجود 

مساواة يف الفرص يف التحصيل التعلّمي لدى املتعلّمني يف الفئات املختلفة.

من خالل قراءة النتائج، نجد أّن املتعلّمني قد حّققوا مستويات أداء مقبولة إىل حّد ما، كام أّن معامل التغيري يظهر عدم 

تشتّت العالمات حول املعّدل العاّم. وقد تعزى هذه النتائج إىل كون أسئلة املسابقة، عىل العموم، باتت تتكّرر بني عام 

وآخر؛ بسبب عدم وجود تجديد. ومن خالل نظرة رسيعة إىل الجدول رقم 1، نجد أّن أغلب األسئلة تنتمي إىل مستويات 

معرفية دون الوسط؛ فالعالمات املوزّعة عىل مستوى التحليل، ال تتعّدى أربع عالمات من عرشين، وتتوزّع العالمة بني 

مجايل التذكّر والتطبيق بشكل متوازن. وتاليًا فإن هذه املسابقة ال تقيس مهارات التفكري العليا لدى املتعلّمني.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
الجدول رقم 4: القيم اإلحصائية لكل جزء من أسئلة املسابقة

EX1_1 EX1_2 EX1_3 EX1_4 EX2_1 EX2_2 EX2_3 EX2_4 EX2_5

Mean 0.8685 0.69 0.6542 0.5763 0.722 0.844 0.6996 0.8327 0.7457

Median 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1

Mode 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EX3_1 EX3_2 EX3_31 EX3_32 EX4_1 EX4_2 EX4_31 EX4_32 EX4_33

Mean 0.6958 0.7026 0.937 0.6854 0.7471 0.8186 1.3074 0.5674 0.8017

Median 1 1 1 1 1 1 1.5 1 1

Mode 1 1 1 1 1 1 1.5 1 1.5

من خالل قراءة أكرث دقّة، للقيم اإلحصائية )الجدول رقم 4(، لعالمات املتعلّمني الذين خضعوا المتحان الفيزياء – يف 

الشهادة املتوّسطة، وبعد االطاّلع عىل النسب املئوية إلجابات املتعلّمني عن كّل سؤال من متارين املسابقة األربعة من 

ناحية Mean, Median, Mode، تبنّي لنا أّن إجابات املتعلّمني جاءت متقاربة، وأّن غالبيتهم نالوا أغلب عالمة السؤال 

القصوى. وهذا ال ينفي اإلضاءة عىل بعض الصعوبات الّتي بدت واضحة يف بعض األسئلة، ونذكر منها:
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يف التّمرين الثاين - السؤال الثالث، والذي يقتيض عىل املتعلم أن يفهم العالقة بني عمل املصباح الكهربايئ والتيار 	 

الكهربايئ، يف حالة عمل املصباح بشكل طبيعي: تبنّي اإلحصاءات الوصفية أّن نسبة املتعلّمني الذين أجابوا خطأ 

باملطلق، أو مل يجيبوا، هي  34 %، وهي نسبة مرتفعة، ورمّبا رُّد ذلك إىل أّن املتعلّمني يف الصّف التاسع مل يتدّربوا 

عىل تحليل عمل أجزاء الدارة الكهربائية، وتفسريها، وتفاعلها مع بعضها بعًضا، بعيدا من التحليل الريايض، وقد 

يعود األمر إىل عدم إجراء التجارب املخربية الكافية، أو عدم وجود متارين تدريبية كافية يف الكتاب املدريس.

يف التّمرين الثالث- يف السؤالني: الثاين والثالث منه، يف موضوع السؤال املطروح حول عمل العدسات: تبنّي 	 

اإلحصاءات الوصفية أّن نسبة املتعلّمني الذين أجابوا خطأ باملطلق، أو مل يجيبوا، هي حوايل 32 % ، وهي نسبة 

مرتفعة. ورمّبا رُّد ذلك إىل أّن املتعلّمني يف الصّف التاسع مل يتدربوا عىل فهم آلية عمل العدسات والتعبري عنها؛ 

باستخدام الرسوم املناسبة بشكل صحيح، أو هم مل يتمرّسوا يف مهارات الرسم الهنديس كفاية.
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 شهادة الثانويّة العاّمة - فرعا االجتماع واالقتصاد
واآلداب واإلنسانيات

أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

نّص توصيف مسابقة العلوم بحسب القرار رقم 142/م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 أن يتّم إعطاء كّل مترين عنوانًا 

يتمحور حول الفكرة الرئيسة يف هذا التّمرين، وأن يكون شكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة وتسمية املستندات 

ووضوحها ودقّة الرتجمة كاآليت:

ترميز التامرين وأقسامها باعتامد خّط )Font type: Times New Roman, Size: 13, Bold( بالشكل املطلوب ـ 

من جهة تبويب التّمرين وترقيم األسئلة وأقسامها داخل التّمرين.

إعطاء الرمز )Doc 1( للمستندات املستخدمة يف ضمن التّمرين داخل إطار، وتوثيقها يف إطار احرتام امللكية الفكرية.ـ 

وضع العالمة الكلّية بجانب كّل مترين.ـ 

ترقيم الصفحات.ـ 

الطباعة بخّط من نوع Times New Roman بحجم 12 يف ضمن التّمرين الواحد.ـ 

اعتامد املسافة )Line spacing single( بني األسطر يف ضمن التّمرين الواحد.ـ 

عدم تجاوز عدد صفحات املسابقات أربع صفحات.ـ 

عدم تجاوز عدد املستندات )Doc( األربعة يف التّمرين الواحد. تضّمنت مسابقة الفيزياء ثالثة متارين توزّعت ـ 

عىل صفحتني، وقد تّم وضع عنوان لكّل مترين يعكس الفكرة األساسية منه. كذلك متّت مراعاة املعايري املذكورة يف 

التوصيف من جهة الشكل.

 من حيث المضمون:. 2

ورد يف التوصيف أّن املسابقة يجب أن تتالءم مع مّدة االمتحان، وتتطابق مع األهداف التعلمية للمنهج، وأن تأخذ بعني 

االعتبار القرارات الرسمية املتعلّقة بوقف العمل ببعض املحاور واملواضيع، كذلك يجب أن تغطّي املسابقة أغلب املحاور 

يف املنهج؛ عىل أن ال يخّصص للهدف التعلّمي الواحد أكرث من فرصة للقياس.

غطّت املسابقة معظم محاور املنهج، إذ تضّمنت ثالثة متارين تناولت معظم املحاور الّتي يتضّمنها املنهج مع األخذ بعني 

االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 21/م/2016 

تاريخ 2016/9/3.

وقد توزّعت مواضيع األسئلة عىل الشكل اآليت:

ينتمي التّمرين األّول إىل محور الطاقة، وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املرتبطة بالطاقة 	 

امليكانيكية، والّتي هي حاصل جمع الطاقة الحركية والطاقة الكامنة. 

ينتمي التّمرين الثاين إىل محور النشاط اإلشعاعي، وقد تناول موضوع االندماج النووي لذّريت هيدروجني، وقد متحورت 	 

أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املتعلّقة مببدأي حفظ املاّدة والطاقة والربط بني الطاقة الناتجة وعيب الكتلة، مع 

حساب الطاقة الناتجة عن هذا التفاعل، مع استنتاج إيجابيات هذا التفاعل واستعامالته التطبيقية يف الحياة العملية.
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أّما التّمرين الثالث؛ فينتمي إىل محور الكون، وقد تناول موضوع مكّونات النظام الشميس.	 

جاءت أسئلة التامرين الثالثة مستقلّة إىل حّد ما، فأّي خطأ يف إحدى اإلجابات ال يؤثّر يف مسار اإلجابة يف األسئلة الالحقة. 

وقد ألزم التوصيف محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ يف ضمن األسئلة املرتبطة مع مراعاة عدم محاسبته مرّة أخرى 

عىل تداعيات هذا الخطأ. 

وقد كانت املسابقة واضحة وخالية من األخطاء اللّغوية واإلمالئيّة بكلتا اللغتني الفرنسية واإلنكليزية، من دون وجود 

أخطاء يف الرتجمة، أو تغرّي باملعنى املقصود.

من ناحية املجاالت، راعت املسابقة مجاالت التقييم املعتمدة، وتوزّعت العالمات بشكل متوازن عىل األسئلة يف ضمن 

املجاالت، مع مراعاة التدّرج يف مستوى األسئلة بحسب تصنيف بلوم املعريف. وجاء مجموع عالمات األسئلة املندرجة يف 

ضمن مجال التواصل 2 من 20 عالمة؛ وبذلك مل تتعّد السبع من عرشين كام هو مطلوب يف التوصيف.

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

الجدول رقم 1: تنّوع األسئلة بحسب تصنيف املستوى املعريف

Exercise Part Question Cognitive level Mark

Exercise 1
)7 points( 

Mechanical 
energy 

1-1 Calculate the value of the kinetic energy KE)A( of the solid )S(. Applying 0.5

1-2
Calculate the value of the gravitational potential energy PEg)A( 
of the system...

Applying 1

1-3
Deduce the value of the mechanical energy ME)A( of the 
system [)S( - Earth].

Applying 1

2-1
The mechanical energy of the system [)S( - Earth] is conserved 
between A and B. Why?

Remembering 0.5

2-2
Deduce the value of the mechanical energy ME)B( of the 
system [)S( - Earth] at point B.

Applying 0.5

2-3 Determine the speed VB. Applying 1.5

3-1
Calculate the mechanical energy ME)C( of the system [)S( - 
Earth] at point C.

Applying 1

3-2 Calculate f knowing that ME)B( – ME)C( = f x BC. Applying 1

Exercise 2
)6.5 points( 

Nuclear Fusion

1 The nuclei 2
1
H and 3

1
H are isotopes. Why? Remembering 1

2
The fusion 2

1
H and 3

1
H needs a very high temperature. Give an 

approximate value of this temperature
Remembering 0.5

3.1 Calculate Z and A, indicating the laws used.
Applying 1

3.2 Name the emitted particle. Remembering 0.5
3.3 Show that the mass defect of this reaction is: Δm = 0.0192 u. Applying 0.75

3.4 Calculate the energy E liberated by this reaction. Applying 1

3.5
Show that the energy liberated by the fusion of 1 g of a mixture 
containing equal numbers of deuterium and tritium nuclei is 
E1=…

Applying 0.75

4 Deduce an advantage of nuclear fusion over nuclear fission. Analyzing 0.5

5 Give another advantage of nuclear fusion over nuclear fission. Remembering 0.5
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Exercise 3

)6.5 points( 

Solar System

1.1 Name this planet Remembering 0.5
1.2 Indicate the group of planets to which this planet belongs. Understanding 0.5

1.3
Indicate two common properties among the planets of this 
group.

Remembering 1

2.1 Name the planet "B". Remembering 0.5

2.2
Indicate the group of planets to which these two planets 
belong.

Understanding 0.5

3 Compare TA and TB. Justify by stating the convenient law Analyzing 1.5
4 Name these objects. Remembering 0.5
5 Name this plane. Remembering 0.5

6.1 Indicate the shape of the trajectories described by the planets. Remembering 0.5

6.2
Name the scientist who set out the law related to the shape of 

these trajectories.
Remembering 0.5

من خالل الجدول رقم 1 نجد أن مجال تطبيق املعلومات يشكل بطريقة مبارشة، نسبة مرتفعة من أسئلة املسابقة، 

بحيث تتوزّع العالمة عىل مستويات التذكّر والفهم والتطبيق، يُضاف إىل أّن املسابقة تفتقد مهارات التفكري العليا، والّتي 

لحظها دليل التقويم حيث أن مجموع عالمات التحليل يف املسابقة ال تتعدى عالمتني من عرشين.

ثانيًا : عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
بلغت نسبة النجاح يف ماّدة الفيزياء يف الشهادة الثانوية العاّمة - فرع االجتامع واالقتصاد 84 % يف حني بلغت يف فرع 

اآلداب واإلنسانيات 66.5 % وقد أظهرت إحصاءات املسابقة النتائج اآلتية:

الجدول رقم 2: القيم اإلحصائية

Coefficient of variationStd. deviationModeMedianMean/20

فرع االجتامع واالقتصاد0.283.64141413

فرع اآلداب واإلنسانيات0.353.873111111.1

يظهر الجدول رقم 2 القيم اإلحصائية فرع االجتامع واالقتصاد، فنجد أّن املعّدل Mean للمتعلّمني يف ماّدة الفيزياء هو 

13/20 ولكّن الوسيط Median هو 14/20 أي أّن 50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من 14 من 20. إّن العالمة األكرث 

.CV=0.28 تكراًرا هي 14/20. يف ما يتعلّق بتشتّت العالمات، نالحظ أّن معامل التشتّت جاء ضعيًفا نسبيًّا

بينام نجد يف الجدول نفسه القيم اإلحصائية لفرع اآلداب واإلنسانيات حيث أن املعّدل Mean للمتعلمني يف مادة الفيزياء 

هو 11.01/20 ولكن الوسيط Median هو 11/20 أي أن 50 % من املتعلمني حازوا عىل عالمة أقل من 11 من 20. إن 

 CV=0.35 العالمة األكرث تكراًرا هي 11/20. يف ما يتعلق بتشتت العالمات، نالحظ أن معامل التشتت جاء ضعيفاً نسبيا

وهذا يدل عىل احتامل وجود مساواة يف الفرص يف التحصيل التعلمي لدى املتعلمني يف الفئات املختلفة.

كذلك ميكن مالحظة الفارق بني إحصاءات ماّدة الفيزياء لفرعي االجتامع واالقتصاد، هذا من جهة، وفرع اآلداب 

واإلنسانيات من جهة ثانية، بحيث أظهر متعلّمو فرع االجتامع واالقتصاد تفّوقًا عىل الرغم من كون املسابقة هي عينها 

للفرعني، وميكن إرجاع هذا الفرق إىل كون أكرث متعلّمي فرع االجتامع واالقتصاد يتابعون دراسة الصّف الثانوي الثاين - 

الفرع العلمي، وهذا ما ميّكنهم من مهارات أعىل يف الرياضيات والفيزياء.

من خالل قراءة النتائج، نجد أّن املتعلّمني قد حّققوا مستويات أداء جيّدة إىل حّد ما، كذلك يظهر معامل التغيري عدم 

تشتّت العالمات حول املعّدل العاّم. وقد تعزى هذه النتائج إىل كون أسئلة املسابقة، عموًما، باتت تتكّرر بني عام وآخر؛ 
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بسبب محدودية املنهج املطلوب، وغياب التجديد. ومن خالل نظرة رسيعة إىل الجدول رقم 1، نجد أن غالبية األسئلة 

تنتمي إىل مستويات معرفية دون الوسط، فالعالمات املوزّعة عىل مستوى التحليل، تكاد تكون مفقودة، وتتوزّع العالمة 

بني مجايل التذكر والتطبيق بشكل متوازن. وتاليًا، إن هذه املسابقة ال تقيس مهارات التفكري العليا لدى املتعلّمني.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
يف قراءة أكرث دقّة للبيانات اإلحصائية لعالمات املتعلّمني الّذين خضعوا المتحان الفيزياء – فرعي االجتامع واالقتصاد 

واآلداب واإلنسانيات، وبعد االطاّلع عىل النسب املئوية إلجابات املتعلّمني، نالحظ أنّه باإلمكان اعتبار هذه النسب ال 

تطرح تساؤالت يف ماّدة تعترب ثقافة علمية عاّمة يف هذا الفرع، بحيث يشّكل مجال امتالك املعلومات، بطريقة مبارشة، 

نسبة مرتفعة من أسئلة املسابقة، كذلك نلحظ تكراًرا يف محتوى املسابقات، من عام إىل آخر؛ بسبب ثبات املنهج ملّدة 

طويلة، وميكن أن نضع الفرضية اآلتية: 

 Mean, Median, بعد االطاّلع عىل النسب املئوية إلجابات املتعلّمني، عن كّل سؤال من متارين املسابقة الثالثة من ناحية

Mode، تبنّي لنا أّن نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة السؤال القصوى ترتاوح بني مقبولة إىل حّد ما، ومرتفعة إىل حّد ما، يف 

ا من املتعلّمني مل يجيبوا إطالقًا، أو أجابوا إجابة  أكرث أسئلة االمتحان، يف حني نجد أّن نسبة ترتاوح بني مرتفعة ومرتفعة جدًّ

خاطئة عن بعض األسئلة الّتي تحتاج إىل ربط مفهومني فيزيائيني، أو القيام ببعض العمليات الحسابية وبعض األسئلة الّتي 

تتطلّب اإلجابة عنها تذكّر اسم ما، مثال:

يف التّمرين الثاين، السؤال الثاين، حيث املطلوب إىل التلميذ تحديد القيمة التقريبية لدرجة الحرارة املطلوبة 	 

لالنصهار النووي، نجد أّن 14.8 % فقط من املتعلّمني أجابوا إجابة صحيحة، وقد يكون السبب أّن املتعلّمني مل 

يحفظوا هذا الرقم.

يف التّمرين الثاين، ويف الجزء الثاين من السؤال الثالث منه، وهو املتعلّق بتسمية جزيء منبعث من تفاعل انصهار 	 

نووي، نجد أّن 41 % أجابوا إجابة خاطئة و9.6 % مل يجيبوا عنه. وقد يعود األمر إىل أّن املتعلّمني مل يحفظوا جيًّدا 

اسم هذا الجزيء، أو أّن األمر اختلط عليهم فقاموا بتسمية جزيء آخر. 

يف التّمرين الثاين، ويف الجزء الخامس من السؤال الثالث، وهو املتعلّق بحساب كّمية الطاقة املنبعثة من تفاعل 	 

نووي لكتلة محّددة من الهيدروجني، نجد أّن 17.2 % من املتعلّمني أجابوا إجابة خاطئة و43 % مل يجيبوا إطالقًا، 

وقد يعود السبب إىل ضعف لدى املتعلّمني بإمتام عمليات حسابية للوصول إىل اإلجابة املطلوبة.

يف التّمرين الثاين، ويف السؤال الرابع وحيث املطلوب إىل املتعلّم أن يعطي إيجابيات االندماج النووي يف توليد 	 

الطاقة، نجد أّن 25 % من املتعلّمني أجابوا إجابة خاطئة و48 % مل يجيبوا إطالقًا، وقد يعود السبب إىل عدم درس 

املتعلّمني لهذه املعلومة.

يف التّمرين الثالث ويف السؤال الرابع منه، وهو املتعلّق بتسمية األجسام الصلبة الّتي تشكل حزاًما بني مداري 	 

املريخ واملشرتي، أجاب ما نسبته 21 % من املتعلّمني إجابة خاطئة، يف حني أّن 27 % منهم مل يجيبوا إطالقًا، وقد 

يعود األمر إىل أّن املتعلّمني مل يحفظوا جيًّدا اسم هذه األجسام، أو أّن األمر اختلط عليهم فقاموا بتسمية جسم 

آخر.

يف التّمرين الثالث أيًضا ويف الجزء األّول من السؤال السادس منه، وهو املتعلّق بتحديد شكل املسارات الّتي 	 

تسري عليها الكواكب حول الشمس، أجاب ما نسبته 17 % من املتعلّمني إجابة خاطئة، يف حني أّن 24 % منهم مل 

يجيبوا إطالقًا، وقد يعود األمر إىل أّن املتعلّمني مل يحفظوا جيًّدا اسم هذا املدار، أو أّن األمر اختلط عليهم، فقاموا 

بإعطائه اساًم آخر.
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شهادة الثانويّة العاّمة  - فرع العلوم العامة
أوالً - توصيف المسابقة

 من حيث الّشكل:. 1

نّص توصيف مسابقة العلوم بحسب القرار رقم 142/م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 أن يتّم إعطاء كّل مترين عنوانًا 

يتمحور حول الفكرة الرئيسة يف هذا التمرين، وأن يكون شكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة وتسمية املستندات 

ووضوحها ودقّة الرتجمة كاآليت:

ترميز التامرين وأقسامها باعتامد خّط )Font type: Times New Roman, Size: 13, Bold( بالشكل املطلوب ـ 

من ناحية تبويب التمرين وترقيم األسئلة وأقسامها داخل التمرين.

إعطاء الرمز )Doc 1( للمستندات املستخدمة يف ضمن التمرين داخل إطار، وتوثيقها يف إطار احرتام امللكية الفكرية.ـ 

وضع العالمة الكلّية بجانب كّل مترين.ـ 

ترقيم الصفحات.ـ 

الطباعة بخط ّمن نوع Times New Roman بحجم 12 يف ضمن التمرين الواحد.ـ 

اعتامد املسافة )Line spacing single( بني األسطر يف ضمن التّمرين الواحد.ـ 

عدم تجاوز عدد صفحات املسابقات أربع صفحات.ـ 

عدم تجاوز عدد املستندات )Doc( األربعة يف التمرين الواحد.ـ 

تضّمنت مسابقة الفيزياء أربعة متارين توزّعت عىل أربع صفحات، وقد تّم وضع عنوان لكّل مترين يعكس الفكرة 

األساسية منه. كذلك متّت مراعاة املعايري املذكورة يف التوصيف من حيث الشكل.

 من حيث المضمون:. 2

ورد يف التوصيف أّن املسابقة يجب أن تتالءم مع مّدة االمتحان، وتتطابق مع األهداف التعلّمية للمنهج، وأن تأخذ بعني 

االعتبار القرارات الرسمية املتعلّقة بوقف العمل ببعض املحاور واملواضيع، كذلك، عىل املسابقة  أن تغطي أكرثية املحاور 

يف املنهج عىل أاّل يخّصص للهدف التعلّمي الواحد أكرث من فرصة للقياس.  

وقد غطّت املسابقة معظم محاور املنهج، إذ تّضمنت أربعة متارين، تناولت معظم املحاور الّتي يتضّمنها املنهج، وقد 

أُخذ بعني االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 

21/م/2016 تاريخ 2016/9/3.

وقد توزّعت مواضيع األسئلة عىل الشكل اآليت:

ينتمي التمرين األّول إىل محور امليكانيكا )الطاقة واالهتزازات الدائرية(. وقد متحورت أسئلة هذا التمرين حول 	 

األهداف املرتبطة بالطاقة، وحفظها وباملهتزّات امليكانيكية الحرّة غري املتضائلة، والزخم الدوراين.

ينتمي التمرين الثاين إىل محور الذرّة، وقد تناول موضوع ذرّة الصوديوم، ودراسة مستوياتها بواسطة املوجات 	 

الضوئية، ودراسة طيف االنبعاث وطيف االمتصاص. 

ينتمي التمرين الثالث إىل محور البرصيات، وقد تناول موضوع التداخل الضويئ. عرب دراسة منوذج يونغ، وتشّكل 	 

أهداب التداخل، وتطبيق معادلة فرق املسار، وإيجاد املسافة بني األهداب املتتالية.
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ا 	  ا ومقاومة وملفًّ أّما التمرين الرابع؛ فينتمي إىل محور الكهرباء، وقد تناول دارة كهربائية معّقدة تحوي مكثفًّ

يف حالة التّيار املستمّر. ويهدف التمرين إىل تحديد خصائص امللّف املستعمل عرب مرحلتني تجريبيّتني، ودراسة 

نتائجهام.

راعت املسابقة ربط املعرفة العلمية بالحياة اليومية، وقد جاءت أسئلة التامرين األربعة مستقلّة إىل حّد ما، فأّي خطأ يف 

إحدى اإلجابات ال يؤثّر يف مسار اإلجابة يف األسئلة الالحقة، وقد ألزم التوصيف محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ يف 

ضمن األسئلة املرتبطة، مع مراعاة عدم محاسبته مرّة أخرى عىل تداعيات هذا الخطأ. 

وقد كانت املسابقة واضحة، وخالية من األخطاء اللغوية واإلمالئية بكلتا اللغتني الفرنسية واإلنكليزية، من دون وجود 

أخطاء يف الرتجمة أو تغرّي باملعنى املقصود.

من ناحية املجاالت، راعت املسابقة مجاالت التقييم املعتمدة، وتوزّعت العالمات بشكل متوازن عىل األسئلة يف ضمن 

املجاالت، مع مراعاة التدّرج يف مستوى األسئلة بحسب تصنيف بلوم املعريف. وجاء مجموع عالمات األسئلة املندرجة يف 

ضمن مجال التواصل 5 من 20 عالمة، وبذلك مل تتعّد السبع من عرشين، كام هو مطلوب يف التوصيف.

وقد متّت مراعاة تغطية غالبية الكفايات املتعلّقة بكّل مجال من املجاالت، مع تدرج يف مستوى تعقيد األسئلة.

يظهر الجدول رقم 1 التايل توّزع أسئلة مسابقة الفيزياء – فرع علوم الحياة عىل املستويات املعرفية بحسب التصنيف املعريف.

الجدول رقم 1: تنّوع األسئلة بحسب تصنيف املستوى املعريف

Exercice Partie Question Niveau cognitif Note

Exercice 1 
Détermination 

du moment 
d'inertie d'un 

vase de poterie

1-1
Déterminer, à un instant t, l'expression de l'énergie 
mécanique du système )pendule - Terre( en fonction de I, a, 
g, m, θ et θ′.

Application 1

1-2
Établir l'équation différentielle en θ qui régit le mouvement 
du pendule.

Application 1

1-3-1 Déterminer l'expression de la pulsation propre ω0. Application 0.75

1-3-2
Déduire l'expression de la période propre des oscillations en 
fonction de I, m, g et a.

Application 0.5

1-4-1 Calculer la période propre des oscillations. Application 0.5
1-4-2 Déduire la valeur de I. Application 0.75

1-5
Appliquer le principe de conservation de l'énergie 
mécanique du système )pendule, Terre( pour déterminer de 
nouveau la valeur de I.

Application 1

2-1
Nommer les forces extérieures agissant sur le système 
)disque - vase(.

Compréhension 0.5

2-2
Montrer que le moment cinétique σ, par rapport à )Δ'(, du 
système )disque - vase( est conservé.

Application 1

2-3 Déduire la valeur de I'. Application 1
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Exercice Partie Question Niveau cognitif Note

Exercice 2 )7,5 
points( Atome 

de Sodium

1-1
En utilisant le document 1, montrer que l'énergie de l'atome 
de sodium est quantifiée.

Compréhension 0.5

1-2
Déterminer, en eV, l'énergie maximale et l'énergie minimale 
des photons de la lumière blanche.

Analyse 0.5

1-3
En utilisant le document 1, montrer que la lumière blanche 
n'est pas capable d'ioniser l'atome de sodium.

Analyse 1

1-4
Déterminer, en nm, la longueur d'onde d'un photon 
absorbé par l'atome de sodium pour passer au premier 
niveau excité.

Application 1

1-2 Préciser, en eV, la valeur de En. Application 1
2-2-1 Calculer, en MeV, la valeur de E3→1. Application 0.75
2-2-2 Déduire, en u, la valeur de Δm. Application 0.75
2-3-1 Montrerque P1 = 4 W. Application 0.5

2-3-2
Déterminer le nombre de photons, de la radiation de 
longueur d’onde λ1, émis par la lampe à vapeur de sodium 
en une seconde.

Application 1

Exercice 3 
)7 points( 

Interférences 
lumineuses

1-1
Montrer que le point O est le centre de la frange brillante 
centrale.

Compréhension 0.5

1-2
Déterminer l'expression de l’abscisse du centre de la kième 
frange sombre.

Application 0.75

1-3
Déduire l'expression de l’interfrange i en fonction de a, λ et 
D.

Application 0.5

1-4-1 indiquer le nombre des franges brillantes entre A et B ; Compréhension 0.5

1-4-2
donner l'expression de la distance AB en fonction de 
l'interfrange i ;

Compréhension 0.5

1-4-3
indiquer l’ordre et la nature de la frange dont le centre est 
B ;

Compréhension 0.5

1-4-4
donner l’abscisse du centre de la première frange sombre du 
côtépositif de O.

Compréhension 0.5

1-5 Déduire que D = 4000 a )SI(. Analyse 0.75

2-1
Montrer que la différence de marche optique au point P est 
:δ =az/d+ax/D

Application 0.5

2-2
Déduire l'expression de l'abscisse du centre de la frange 
brillante centrale.

Application 0.5
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Exercice Partie Question Niveau cognitif Note

Exercice 4 
)7,5 points( 

Caractéristiques 
d’une bobine

2-3 Déterminer les valeurs de « a » et D. Application 1.5

1-1
Nommer le phénomène qui a lieu dans la bobine durant 
l'établissement du courant.

Rappel 0.25

1-2
Déterminer, en appliquant la loi d'additivité des tensions, 
l'expression de I0 en fonction de E, R et r.

Analyse 0.75

1-3-1
En appliquant la loi d'additivité des tensions et en utilisant 
la courbe du document 2, montrer que E = 4,5 V.

Application 0.5

1-3-2
En utilisant la courbe du document 2, vérifier, sans calcul, 
que la valeur de la résistance r n'est pas nulle.

Application 0.5

1-3-3 Déduire que r = 15 Ω. Application 0.5
1-4 Montrer que R = 30 Ω. Application 0.5

1-5
Établir, en appliquant la loi d'additivité des tensions, 
l'équation différentielle qui décrit l'évolution de l'intensité i 
du courant en fonction du temps.

Application 0.5

1-6-1 Déterminer l'expression de τ en fonction de L, r et R. Application 0.75

1-6-2
Déterminer, à t = τ, la valeur de la tension uR= UMN aux 
bornes du conducteur ohmique

Application 0.75

1-6-3
Montrer qu'à t = τ, la tension aux bornes de la bobine est 
uPB = ubobine = 2,61 V.

Application 0.25

1-6-4 Déduire, en utilisant le document 2, la valeur de τ. Application 0.25
1-7 Calculer la valeur de L. Application 0.5

2-1
En utilisant la courbe du document 3, indiquer la valeur de 
Eémà t0 = 0.

Application 0.25

2-2 Déduire la valeur de L. Application 0.5
2-3 Calculer la pente de la tangente . Application 0.5
2-4 Déduire la valeur de r, sachant que dEem/dt = -ri2 Analyse 0.25

من خالل الجدول رقم 1 نجد أن مجال تطبيق املعلومات يشكل بطريقة مبارشة، نسبة مرتفعة من أسئلة املسابقة، 

بحيث تتوزّع العالمة عىل مستويات التذكّر والفهم والتطبيق، يُضاف إىل أّن املسابقة تفتقد مهارات التفكري العليا، والّتي 

لحظها دليل التقويم حيث نجد أن غالبية األسئلة تنتمي إىل مستويات معرفية دون الوسط، فالعالمات املوزعة عىل 

مستوى التحليل مل تتعّد 3 عالمات من عرشين. وبالتايل فإن هذه املسابقة ال تقيس مهارات التفكري العليا لدى املتعلمني.

ثانيًا : عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
بلغت نسبة النجاح يف ماّدة الفيزياء يف الشهادة الثانوية العاّمة - فرع العلوم العاّمة %90.82 يف حني أظهرت إحصاءات 

املسابقة النتائج اآلتية:

الجدول رقم 2: القيم اإلحصائية

Coefficient of variationStd. deviationModeMedianMean/20Total

0.2521.3971109285.88110

0.253.882016.715.620

mean = 15.6/20 يظهر الجدول رقم 2  أّن املعّدل للمتعلّمني يف ماّدة الفيزياء هو

والعالمة األكرث تكراًرا 20/20 أّما الوسيط؛ فهو median = 16.7 أي أّن  50% من املتعلّمني حازوا عالمة أعىل من 16.7/20، 
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ا ومتقارب، من دون تشتّت للعالمات حول املعّدل العام؛ ألّن معامل االختالف  كام أّن مستوى أداء املتّعلمني جيّد جدًّ

.)CV = 0.25( يساوي

ومن املالحظ أّن االختبار مل مييّز بني مستويات األداء املختلفة، إذ نجد أّن نسبة 9.2 % فقط من املتعلّمني نالوا عالمة 

أقّل من معّدل النجاح أي أقّل من 10/20 ونسبة 75 % من املتعلّمني نالوا عالمة 13.5/20 وما فوق، ونسبة 25.4 % من 

املتعلّمني نالوا عالمة 18.7/20 وما فوق.

من خالل قراءة النتائج، نجد أّن املتعلّمني قد حّققوا مستويات أداء عالية، كام أّن معامل التغيري يظهر عدم تشتّت 

العالمات حول املعّدل العاّم، غري أّن قدرة االختبار عىل التمييز بني مستويات األداء املختلفة كانت ضعيفة.

وقد تعزى هذه النتائج إىل كون املسابقة، عموًما، ال تحايك التفكري الناقد ،كام أنّها ليست مرتبطة بإشكاليات واقعية 

تستوجب منهجية التفكري العلمي، بغية اتّخاذ القرار لحّل هذه اإلشكاليات. ومن خالل نظرة رسيعة إىل الجدول رقم 1، 

نجد أّن غالبية األسئلة تنتمي إىل مستويات معرفية دون الوسط، فالعالمات املوزّعة عىل مستوى التحليل مل تتعّد 3 

عالمات من عرشين. وتاليًا، إّن هذه املسابقة ال تقيس مهارات التفكري العليا لدى املتعلّمني.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
يف قراءة أكرث دقّة للقيم اإلحصائية لعالمات املتعلّمني الّذين خضعوا المتحان الفيزياء – فرع العلوم العاّمة، وبعد االطاّلع 

عىل النسب املئوية إلجابات املتّعلمني سوف نحاول اإلضاءة عىل بعض األسئلة، من خالل نسب تكرار عالمة صفر، أو عدم 

اإلجابة مطلًقا، ومن خالل رصد التاميز بني العالمات عىل أسئلة تحمل دالالت حول أساسيات يف الفيزياء والرياضيات 

بعيًدا عن اكتساب التطبيقات املبارشة ملنهج املاّدة:

يف التمرين األّول، السؤال الثاين ويف الجزء الثاين منه )2-2-1( وهو يتعلّق بتسمية القوى الخارجية املؤثّرة عىل 	 

الجسم قيد الدراسة، نجد أّن ما نسبته 26.1 % من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة صفر، أو مل يجيبوا مطلًقا عن 

هذا السؤال، وهي نسبة مرتفعة إىل حّد ما، علاًم بأّن اإلجابة ال تتطلّب غري مستوى معريف أسايس يف الفيزياء. وقد 

يعود ذلك إىل عدم اكتساب مهارات أساسية يف املستوى املعريف والّتي يجب أن تكون مكتسبة خالل الصفوف 

األدىن أي الصّف العارش والحادي عرش.

ويف التمرين الثاين، السؤال األّول ويف الجزء األّول منه )1-1-2( وهو ينتمي إىل مجال التواصل، بحيث يتوّجب عىل 	 

التلميذ قراءة مستند )صورة ملستويات الطاقة لذرة الصوديوم( مع ربطها مبعطى حدود الطول املوجي للضوء 

األبيض، نجد أّن نسبة 28.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة صفر أو مل يجيبوا مطلًقا عن السؤال، وهي نسبة 

مرتفعة إىل حّد ما، علاًم بأّن اإلجابة تتطلّب قدرة عىل الربط بني املعطيني، مع تطبيق عالقة رياضية بينهام، وقد 

يعود هذا األمر إىل ضعف لدى املتعلّمني يف استعامل املعلومات من مصادر متنّوعة. وقد يعود السبب إىل نقص 

يف التدريب عىل هذا النوع من التفكري، فالكتاب املدريس يكاد يخلو من هذا النوع من التامرين.

يف التمرين الثالث، القسم األّول، ويف الجزء الرابع من السؤال األّول تحديًدا )1-4-1-3(، وهو عبارة عن قراءة 	 

مبارشة لعدد األهداب، يف ضمن مسافة محّددة بني نقطتني، نجد أّن 28.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة 

صفر، أو مل يجيبوا مطلًقا عن السؤال، وهي نسبة مرتفعة إىل حّد ما، علام أّن اإلجابة تتطلّب قدرة عىل ربط 

معلومة برسم. وقد يعود األمر إىل عدم فهم معنى الهدب وتعريفه، أو أّن التجربة التطبيقية مل تتّم يف املخترب 

أمام املتعلّمني، وهذا يجعل فهم املعنى املطلوب متعّذًرا.

يف التمرين الرابع، يف التجربة األوىل، ويف السؤال األّول، ويف الجزء األّول منه تحديًدا، )1-1-1(، وهو متعلّق 	 

بتسمية ظاهرة فيزيائية يف امللّف الكهربايئ برشوط معيّنة، نجد أّن 27.7 % من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة 
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صفر، أو مل يجيبوا مطلًقا عن السؤال ،وهي نسبة مرتفعة إىل حد ّما، وقد يعود األمر إىل أّن املتعلّمني خلطوا بني 

هذه الظاهرة وغريها، أو أنّهم مل يتمرّسوا بشكل كاٍف يف استيعاب الظواهر والتمييز بينها.

يف التمرين الرابع أيًضا، ويف التجربة األوىل، يف السؤال األّول ويف الجزء األّول منه تحديًدا )1-1-1-4( ، وهو 	 

متعلّق بقراءة رسم بياين، مع ربطه بقانون فيزيايئ لحساب قيمة مقاومة، نجد أّن 22.6 % من املتعلّمني حصلوا 

عىل عالمة صفر، أو مل يجيبوا مطلًقا عن السؤال، وهي نسبة مرتفعة إىل حد ّما، علاًم أّن اإلجابة تتطلّب قدرة 

عىل قراءة رسم بياين. وقد يعود األمر إىل عدم فهم املبدأ الفيزيايئ الّذي يجب استعامله، أو عدم قدرة عىل فهم 

املؤرّشات يف الرسم املعطى.

أيًضا يف التمرين الرابع، يف التجربة الثانية يف السؤال الثاين ويف الجزء الثالث تحديًدا، )3-2-2-4(، بحيث يطلب 	 

من املتعلّم أن يقوم بحساب موّجه لخّط مستقيم، نجد أّن 25.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة صفر، أو 

مل يجيبوا مطلًقا عن السؤال، وهي نسبة مرتفعة إىل حّد ما، علاًم أّن اإلجابة تتطلّب قدرة عىل تطبيق معارف 

أساسية يف الرياضيات. وقد يعود األمر إىل عدم قدرة املتعلّمني عىل استثامر معارفهم الرياضية ودمجها يف العلوم.

كذلك تظهر اإلحصاءات أّن العالمة األكرث تكراًرا يف األسئلة امللحوظة سابًقا، أي )mode(، هي العالمة التاّمة، ويدلّنا 

ذلك عىل أّن مستويات أداء املتعلّمني يف مهارات التفكري املرتبطة استعامل الرسوم البيانية والرياضيات متباعدة، كذلك 

مستويات اكتسابهم للمهارات املتعلّقة بأساسيات املعارف يف الفيزياء، والّتي يجب أن تكون من البداهة قبل بلوغ هذا 

الصّف. وهذا ما يؤكّد قدرة هذه األسئلة عىل التمييز.

ميكن االستنتاج ماّم سبق، وعىل الرغم من ارتفاع معّدل العالمة الوسطى، وعدم تشتّت العالمات حوله، أّن تحليل نتائج 

األسئلة امللحوظة يف الفقرة السابقة والّتي تشكل عالمتها ما نسبته 10.83 % من عالمة املسابقة، تظهر وجود مشاكل 

أساسية لدى املتعلّمني بخاصة يف عمليات استيعاب أساسيات يف الفيزياء، يجب أن تكون مكتسبة يف الصفوف السابقة، 

كذلك يف عمليات الربط املنطقي بني املعلومات وتحليلها بلغة الرياضيات.
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شهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة
أوالً - توصيف المسابقة

 من حيث الّشكل:. 1

نّص توصيف مسابقة العلوم بحسب القرار رقم 142/م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 عىل أّن يتّم إعطاء كّل مترين عنوانًا 

يتمحور حول الفكرة الرئيسة يف هذا التّمرين، وأن يكون شكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة وتسمية املستندات 

ووضوحها ودقّة الرتجمة كاآليت:

ترميز التامرين وأقسامها باعتامد خّط )Font type: Times New Roman, Size: 13, Bold( بالشكل املطلوب ـ 

من ناحية تبويب التمرين وترقيم األسئلة وأقسامها داخل التمرين.

إعطاء الرمز )Doc 1( للمستندات املستخدمة يف ضمن التمرين داخل إطار، وتوثيقها يف إطار احرتام امللكية الفكرية.ـ 

وضع العالمة الكلّية بجانب كّل مترين.ـ 

ترقيم الصفحات.ـ 

الطباعة بخط ّمن نوع Times New Roman بحجم 12 يف ضمن التمرين الواحد.ـ 

اعتامد املسافة )Line spacing single( بني األسطر يف ضمن التّمرين الواحد.ـ 

عدم تجاوز عدد صفحات املسابقات أربع صفحات.ـ 

عدم تجاوز عدد املستندات )Doc( األربعة يف التمرين الواحد.ـ 

تضّمنت مسابقة الفيزياء أربعة متارين توزّعت عىل أربع صفحات، وقد تّم وضع عنوان لكّل مترين يعكس الفكرة 

األساسية منه. كذلك متّت مراعاة املعايري املذكورة يف التوصيف من حيث الشكل.

 من حيث المضمون:. 2

ورد يف التوصيف أّن املسابقة يجب أن تتالءم مع مّدة االمتحان، وتتطابق مع األهداف التعلّمية للمنهج، وأن تأخذ بعني 

االعتبار القرارات الرسمية املتعلّقة بوقف العمل ببعض املحاور واملواضيع، كذلك يجب أن تغطّي املسابقة أكرثية املحاور 

يف املنهج عىل أن ال يخّصص للهدف التعلّمي الواحد أكرث من فرصة للقياس.

وقد غطّت املسابقة معظم محاور املنهج، إذ تضّمنت ثالثة متارين تناولت معظم املحاور الّتي يتضّمنها املنهج مع األخذ 

بعني االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 

21/م/2016 تاريخ 2016/9/3. 

وقد توزّعت مواضيع األسئلة عىل الشكل اآليت:

ينتمي التّمرين األّول إىل محور امليكانيكا )الطاقة واالهتزازات( وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف 	 
املرتبطة بالطاقة وحفظها وباملهتزات امليكانيكية الحرّة غري املتضائلة. يعترب هذا التّمرين تقليديًّا، تكّرر يف 

االمتحانات الرسمية السابقة، غري أنّه احتوى بعض التجديد يف مدى دمج الرياضيات واستعامل معطيات جديدة 
يف مجال التواصل، وقد احتوى التّمرين سؤال اختيار من متعّدد كام ورد يف التوصيف، إضافة إىل التجديد حني 
 the variation of the kinetic energy of the mechanical oscillator in terms of the ورد فيه السؤال

square of the elongation للمرّة األوىل. 

ينتمي التّمرين الثاين إىل محور الكهرباء، وقد تناول موضوع دارة كهربائية تحتوي مكثًفا ومقاومًة يف حالة التّيار 	 
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املستمّر، وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املتعلّقة بشحن املكثف املوَصل وتفريغه عىل التوايل مع 

مقاومة غري مستحثة يف حالة التّيار املستمّر. مع أّن هذا التّمرين يُعّد منطيًّا، من دون أّي تجديد؛ إاّل أنّه احتوى 

.representation of the variations of log )E – uC( سؤااًل يطرح للمرَة األوىل يف االمتحانات الرسمية

أّما التّمرين الثالث؛ فينتمي إىل محور الذرة والنواة، وقد تناول موضوع النشاط اإلشعاعي لذرّة الفوسفور 	 

وخصائصه، وقد ذكر يف مقدمة السؤال أّن هذه الذرة تستخدم يف تشخيص مرض السطان، وأنّه يتّم حقنه يف 

جسم اإلنسان، ولكن مل تبلغ األسئلة هدفًا يستثمر املقّدمة يف تشخيص املرض. ومل يتّم إيضاح معايري السالمة يف 

هذا التّمرين؛ أي املدى املقبول من كّمية اإلشعاع الّتي ميكن أن يتعرض لها اإلنسان من دون أن يشّكل ذلك رضًرا 

عليه. يف حني كان من املمكن وضع جدول يتضّمن قيم املدى املقبول واملدى الّذي يشّكل خطرًا عىل حياة اإلنسان 

ويتّم استثامره بشكل يتوافق مع أهداف التّمرين.

راعت املسابقة ربط املعرفة العلمية بالحياة اليومية وقد جاءت أسئلة التامرين الثالثة مستقلّة إىل حّد ما، فأّي خطأ يف 

إحدى اإلجابات ال يؤثر يف مسار اإلجابة يف األسئلة الالحقة، ماّم سمح للمتعلّم أن يتعامل معها بالرتتيب الّذي يراه مناسبًا، 

هذا وتضّمن كّل مترين مستندات مستقلّة عن التّمرين اآلخر. وقد ألزم التوصيف محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ 

يف ضمن األسئلة املرتبطة، مع مراعاة عدم محاسبته مرّة أخرى عىل تداعيات هذا الخطأ. 

وقد كانت املسابقة واضحة وخالية من األخطاء اللغوية واإلمالئية بكلتا اللغتني الفرنسية واإلنكليزية، من دون وجود 

أخطاء بالرتجمة أو تغرّي باملعنى املقصود.

من ناحية املجاالت، راعت املسابقة مجاالت التقييم املعتمدة، وتوزّعت العالمات بشكل متوازن عىل األسئلة يف ضمن 

املجاالت، مع مراعاة التدّرج يف مستوى األسئلة بحسب تصنيف بلوم املعريف. وقد جاء مجموع عالمات األسئلة املندرجة 

يف ضمن مجال التواصل 5.5 من 20 عالمة، وبذلك مل تتعّد السبع من عرشين كام هو مطلوب يف التوصيف.

متّت مراعاة تغطية غالبية الكفايات املتعلّقة بكّل مجال من املجاالت مع تدّرج يف مستوى تعقيد األسئلة، ويظهر الجدول 

رقم 1 اآليت توزيع أسئلة مسابقة الفيزياء – فرع علوم الحياة عىل املستويات املعرفية بحسب التصنيف املعريف.

الجدول رقم 1 تنوع األسئلة بحسب تصنيف املستوى املعريف

Exercise Part Question Cognitive level Mark 

Exercise 1: 
Mechanical 
oscillator

1-1-1 Indicate the type of the oscillations of )S(. Justify. Remembering 0.25 
1-1-2 Indicate the value of the amplitude Xm of the oscillations Understanding 0.5 

1-1-3
Indicate the value of the proper period T0 of the 
oscillations

Understanding 0.5 

1-2
Indicate the nature of the motion of G and choose, from 
table below, the differential equation in x which describes 
the motion of G.  

Understanding 0.25 

1-3 Determine the value of the stiffness k of the spring Applying 0.5 

2-1
The mechanical energy of the system [)S(, spring, Earth] is 
conserved. Why? 

Remembering 0.25 

2-2
The expression of the kinetic energy of )S( can be written in 
the form: KE = A – ½ k x2, where A is constant. What does 
A represent? Justify.  

Analyzing 0.5 

2-3-1 Determine the value of A; Applying 0.5 
2-3-2 Determine the value of the amplitude Xm of the oscillations Applying 0.75 
2-3-3 Determine the value of the stiffness k Applying 0.75 
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Exercise Part Question Cognitive level Mark 

Exercise 2: 
Charging and 

discharging of a 
capacitor

1-1-1
Show that the differential equation that describes the 
variation of the voltage uC = uBD across the capacitor has the 
form: 

Applying 0.5

1-1-2
The solution of this differential equation has the form: 

 Determine the expressions of the constants A 
and τ1 in terms of E, R1 and C.

Analyzing 0.25

1-1-3 Deduce that uC = E at the end of charging of the capacitor Analyzing 0.5

1-2-1
Determine, using the solution of the obtained differential 
equation, the expression of ℓn )E – uC( in terms of E, R, C 
and t.

Applying 0.5

1-2-2
Show that the shape of the curve in document2 is in 
agreement with the obtained expression of ℓn )E – uC( = 
f)t(.

Analyzing 0.5

1-2-3
Using the curve of document 2, determine the values of E 
and C.

Applying 0.5

2-1-1
Show that the differential equation in the voltage uC = uBD 
across the capacitor has the form: ; where α is a 
constant to be determined in terms of R1, R2 and C.

Applying 1

2-1-2
The solution of this differential equation has the form: 

 where τ2 is constant. Show that τ2 = α.
Applying 0.25

2.2-1 Determine, using document 4, the value of the time 
constant τ2 of the discharging circuit Understanding 0.5

2.2-2 Deduce the value of C. Applying 0.5

Exercise 3:
The radioactive 

isotope 
phosphorus 32

1.1 Determine A and Z. Applying 0.75

1.2
Prove that the energy liberated by the above disintegration 
is Elib = 1.7106 MeV.

Applying 0.5  

1-31 
The above disintegration of phosphorus 32 is not 
accompanied with the emission of gamma rays. Why?

Understanding 0.25 

1-32 
Calculate the kinetic energy carried by the emitted electron 
knowing that phosphorus and sulfur are considered at rest.

Applying 0.5 

2-1 Calculate, in s-1, the radioactive constant of phosphorus 32. Applying 0.75 

2-2 
Deduce the number No of nuclei of phosphorus 32 present 
in the pharmaceutical product at t0 = 0.

Applying 0.75 

2-31 
Determine the remaining number N of nuclei of 
phosphorus 32 at t = 6 days.

Applying 1 

2-32 
Deduce the disintegrated number Nd of nuclei of 
phosphorus 32 during the 6 days.

Applying 0.5 

2-33 
The number of the emitted electrons is Ne- = 6.12 
×1011electrons during the 6 days. Why?

Applying 0.25 

2-41 
Calculate the energy Eabs absorbed by the tissue during the 
6 days.

Applying 0.5 

2-42 
The absorbed dose by the tissue is D = Eabs/M during the 6 
days. Deduce the value of D in J/kg.

Applying 0.5 
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من خالل الجدول رقم 1 نجد أن مجال تطبيق املعلومات يشكل بطريقة مبارشة، نسبة مرتفعة من أسئلة املسابقة، 

بحيث تتوزّع العالمة عىل مستويات التذكّر والفهم والتطبيق، يُضاف إىل أّن املسابقة تفتقد مهارات التفكري العليا، والّتي 

لحظها دليل التقويم حيث نجد أن غالبية األسئلة تنتمي إىل مستويات معرفية دون الوسط، فالعالمات املوزعة عىل 

مستوى التحليل مل تتعّد 3 عالمات من عرشين. وبالتايل فإن هذه املسابقة ال تقيس مهارات التفكري العليا لدى املتعلمني.

ثانيًا : عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
بلغت نسبة النجاح يف ماّدة الفيزياء يف الشهادة الثانوية العاّمة – فرع علوم الحياة 79.5 % يف حني أظهرت إحصاءات 

املسابقة النتائج اآلتية:

الجدول رقم 2: القيم اإلحصائية

Coefficient of variationStd. deviationModeMedianMean/20Total

0.31817.277735754.480

0.3184.3218.2514.2513.620

يظهر الجدول رقم 2 أّن املعّدل Mean للمتعلّمني يف ماّدة الفيزياء هو 13.6/20 ولكّن الوسيط Median هو 14.25/20 

أي أن 50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من 14.25 من 20. إّن العالمة األكرث تكراًرا هي 18.25 من 20. يف ما يتعلّق 

.CV = 0.318 بتشتّت العالمات، نالحظ أّن معامل التشتّت جاء ضعيًفا نسبيًّا

 يدّل هذا التجانس عىل احتامل وجود مساواة يف الفرص يف التحصيل التعلّمي لدى املتعلّمني كافة.

من خالل قراءة النتائج، نجد أّن املتعلّمني قد حّققوا مستويات أداء جيدة، كذلك يظهر معامل التغيري عدم تشتّت 

العالمات حول املعّدل العاّم، غري أّن قدرة االختبار عىل التمييز بني مستويات األداء املختلفة كانت ضعيفة.

وقد تعزى هذه النتائج إىل كون املسابقة، عموًما، ال تحايك التفكري الناقد، كام أنّها ليست مرتبطة بإشكاليات واقعية 

تستوجب منهجية التفكري العلمي بغية اتّخاذ القرار لحّل هذه اإلشكاليات. ومن خالل نظرة رسيعة إىل الجدول رقم 1، 

نجد أّن غالبية األسئلة تنتمي إىل مستويات معرفية وسط وما دون، فالعالمات املوزّعة عىل مستوى التحليل مل تتعّد 3 

عالمات من عرشين. وتاليًا، إّن هذه املسابقة ال تقيس مهارات التفكري العليا لدى املتعلّمني.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
يف قراءة أكرث دقّة للجداول اإلحصائية لعالمات املتعلّمني الّذين خضعوا المتحان الفيزياء – فرع علوم الحياة وبعد االطاّلع 

عىل النسب املئوية إلجابات املتعلّمني عىل كّل سؤال من متارين املسابقة الثالثة تبنّي لنا أّن نسبة املتعلّمني الّذين نالوا 

ا يف أكرث أسئلة االمتحان، وسوف نحاول اإلضاءة عىل  عالمة السؤال القصوى ترتاوح بني مقبولة إىل حّد ما ومرتفعة جدًّ

بعض األسئلة من خالل نسب تكرار عالمة صفر أو عدم اإلجابة مطلًقا، ما يبدي وجود بعض الصعوبات يف بعض األسئلة 

نذكر منها:

يف التّمرين األّول، السؤال )1-1-1( كان املطلوب إىل املتعلّم أن يحّدد نوع االهتزازات مع تربير اإلجابة، وجاءت 	 

العالمة صفر %13.2 والعالمة الجزئية 23.2 % وهي نسبة مرتفعة إىل حّد ما، عىل الرغم من عدم داللتها عىل 

مستوى الفهم؛ ألّن السؤال يتطلّب معرفة بسيطة وبداهة يف استقراء الرسم البياين. إّن نسبة 36 % من اإلجابة 

غري الصحيحة هي نسبة مرتفعة، وقد يكون سببها وجود ضعف لدى املتعلّمني يف مهارة قراءة الرسوم البيانية 

والتواصل، وقد يعود ذلك إىل عدم التدرّب الكايف من قبل التالميذ عىل اإلجابة عن هذا السؤال.
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يف التّمرين الثاين، ويف السؤال )2-1( بأجزائه الثالثة حيث يتطلّب مهارة يف تطبيق الرياضيات والتعامل مع 	 

وضعيّات جديدة، رمبا قرّص يف معالجتها املتعلّم سابقا، إضافة إىل استخدام الرياضيات يف الفيزياء. واملطلوب 

بالتحديد من املتعلّم أن يوِجد صيغة معادلة لوغاريتم طبيعي لعّدة متغريات ويربهن أّن هذه الصيغة متوافقة 

 مع رسم املنحنى املعطى يف املستند.

إّن ما يقارب 40 % من املتعلّمني - وهذه النسبة مرتفعة- مل يجيبوا أو أجابوا بشكل خاطئ، وقد يكون السبب أّن 

بعض املتعلّمني ال ميلكون املهارة الكافية لتطبيق الرياضيات يف وضعيات جديدة أو مل يتدّربوا بالشكل الكايف عىل 

هذا النوع من األسئلة.

ويف التّمرين الثاين أيًضا، يف السؤال )1-1-2( يرتكز السؤال يف تحليل دائرة كهربائية، ويف استخراج املعادلة 	 

التفاضلية الّتي تحكم تغرّي التوتّر عىل طريف املكثّف. 

ا- إّما مل يجيبوا باملطلق وإّما أجابوا إجابة خاطئة، وقد  نالحظ أّن ما نسبته 56 % من املتعلّمني – وهي نسبة مرتفعة جدًّ

يعود األمر إىل أّن لدى املتعلّمني ضعًفا يف مهارة التعامل مع دارات كهربائية غري بسيطة، أو أنّهم مل يتمرّسوا بشكل كاٍف 

عىل أداء هذه التجربة باملخترب.
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خاتمة
يشّكل مجال تطبيق املعلومات بطريقة مبارشة نسبة مرتفعة من أسئلة مسابقات مادة الفيزياء يف الشهادتني املتوسطة 

والثانوية العامة بجميع فروعها، ، ويالحظ تكرار يف محتوى املسابقات من عام إىل آخر بسبب ثبات املنهج ملّدة طويلة. 

حيث أن املسابقات تفتقد إىل مستوى اإلبداع املرتبط بكفايات النقد وكفاية تصميم تجربة إذ غاب التطرّق إليها منذ زمن 

طويل، وتعترب هذه الكفايات من أساسيات كفايات القرن الواحد والعرشين الّتي جرى إهاملها يف املناهج الوطنية خالل 

عمليّتي التعليم والتقويم.

أّما بالنسبة إىل الكفايات املتعلّقة باملواقف فهي غائبة كليًّا عىل الرغم من ورودها يف األهداف العاّمة لتعليم العلوم، 

ولكن مل يتّم التطرّق إليها يف التوصيف، وبذلك أهملت يف االمتحانات الرسمية.

أّما بالنسبة للكفايات الّتي مل تطلها األسئلة والّتي تصل إىل مستويات التفكري العليا والّتي لحظتها األهداف العاّمة للامّدة 

ودليل التقويم فقد أهملت مع الزمن من دون إصدار أّي قرار بتوقيف العمل بها.

عىل العموم، ميكن القول إّن املسابقات قد راعت التوصيف املعتمد بشكل كامل، وتوزّعت أسئلة االمتحان عىل مختلف 

املجاالت واملستويات من دون أن تطال مستويات التفكري العليا، ومل تسمح هذه املسابقات بتمييز الفروقات بني 

ا إضافة إىل  املتعلّمني إىل حّد كبري، بسبب تكّرر األسئلة خالل األعوام السابقة وهذا ما جعل نسبة النجاح مرتفعة جدًّ

ارتفاع املعّدل العاّم للامّدة.

التوصيات العاّمة:

يف نهاية هذا التقرير، نضع بعض التوصيات واملقرتحات يف ما يأيت:

تأكيد تفعيل املختربات يف املدارس.	 

الرتكيز يف اكتساب املفاهيم الفيزيائية وترابطها يف صفوف املرحلة الثانوية جميعها.	 

توضيح عبارة "التامرين ذات الصفة مخربية"، بحيث تبنى التامرين عىل أساس نتائج تجربة تّم إجراؤها أو الطلب 	 

من املرّشح اقرتاح خطوات تجربة محّددة.

األخذ باالعتبار املعارف املكتسبة يف ماّدة الرياضيات بحيث يتّم استثامرها يف تطبيقات ماّدة الفيزياء.	 

رضورة التزام التوصيف من جهة موازنة املجالت وتوزيع العالمات.	 

تأكيد مشاركة أساتذة الفيزياء يف جلسات وضع أسس التصحيح للامّدة.	 

إمكان زيادة ساعة فيزياء أسبوعية ملادة الفيزياء يف الصف التاسع أسايس.	 
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الماّدة الّتعليمّية: الرياضّيات
إعداد:

أ. جيهان بركات
أ. حاتم شلق
أ. جورج لبس

أ. طارق هرموش

الّشهادة المتوسطة
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
إّن اختبار الّرياضيّات للّصّف التّاسع يف الّدورة العاديّة لسنة 2017 تضّمن خمس مسائل غطّت معظم 

محاور املاّدة. كذلك تضّمن هذا التّقرير استعراًضا للمسائل الّتي تناولتها مسابقة الّرياضيّات، وأجاب عن 

األسئلة اآلتية:

إىل أي مدى توافق محتوى املسابقة مع التّوصيف الرّسمّي للامّدة؟ـ 

كيف كان أداء املتعلّمني يف املسابقة عموًما؟ وكيف تتقارب عالمات املتعلّمني أو تشتّتت عن املعّدل؟ـ 

كيف كان أداء املتعلّمني يف كّل مسألة من مسائل املسابقة؟ ـ 

إىل أي مدى أسهمت مسابقة الّرياضيّات يف اختبار مستويات التّفكري العليا؟ـ 

إىل أي مدى راعت هذه املسابقة مالمح املتعلّم بحسب مناهج 1997؟ـ 

أوالً - توصيف المسابقة )مدى احترام الّتوصيف المعتمد للنقاط اآلتية(:
 من حيث الّشكل:. 1

احتوت مسابقة الّرياضيّات خمس مسائل توزّعت عىل صفحتني. وقد راعت املسابقة من حيث الّشكل ما نّص عليه 

توصيف املاّدة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب 

األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، فاحتوت خمس مسائل تناولت املجاالت الثاّلثة ملاّدة الّرياضيّات الّتي يتضّمنها املنهج، مع 



املاّدة التّعليميّة: الرياضيّات   الّشهادة املتوسطة

165

األخذ بعني االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 

21/م/2016 تاريخ 2016/9/3 )املحّل الهنديّس لنقطة، والهندسة يف الفراغ، وبعض األهداف الّتي تّم إيقاف العمل بها( 

وقد توزّعت مواضيع املسائل عىل محاور املاّدة كلّها، وتجدون يف ملف الجدول املرفق توزّع أسئلة املسابقة عىل محاور 

املاّدة، وتوزّع مضمون املسابقة عىل الّشكل اآليت:

املسألة األوىل حول األعداد الحقيقيّة )Real Numbers(، وقد تألّفت من جزأين مستقلنّي عن بعضها بعًضا، وقد 	 

تناول الجزء األّول من املسألة عمليّات عىل الكسور وكيفيّة تبسيطها، وتناول الجزء الثّاين األعداد الحقيقيّة وكيفية 

التّعامل فيها.

املسألة الثّانية حول )Algebraic expressions(، وقد تألّفت من ثالثة أجزاء؛ فتناول الجزآن األّول والثّاين هدفني 	 

مستقلني، يتطلّب حلّهام تطبيق املعلومات املكتسبة، أّما الجزء الثّالث فقد استند إىل الجزأين األّول والثّاين وتألّف 

الجزء األخري من ثالثة فروع تتطلّب ربط املعلومات الواردة يف الجزأين األّول والثّاين.

املسألة الثّالثة حول )System of equations(، وقد تألّفت من جزأين، تطلّب الجزء األّول منها مهارة حّل 	 

معادالت )System of equations( عرب تطبيق مهارة حّل املعادالت أو باستخدام اآللة الحاسبة. أّما الجزء الثّاين 

من املسألة؛ فقد جاء عىل شكل مسألة كالميّة تتطلّب تحليالًّ للمعلومات، مثلام تتطلّب فهاًم معمًقا بشأن كيفيّة 

احتساب الّنسبة املئويّة.

املسألة الرّابعة حول )Lines in coordinate system(، وقد تألّفت من خمسة أجزاء مرتبطة باملعطى األسايس، 	 

كام أنّها مرتبطة بعضها ببعض.

املسألة الخامسة حول )Geometry( هذه املسألة تبتعد قلياًل عن الّنمطيّة والّتي تصل يف مستواها إىل مستوى 	 

التّحليل، وقد تألّفت من خمسة أجزاء مرتبطة باملعطى األسايس، كام أنّها مرتبطة بعضها ببعض.

 من حيث المجاالت والكفايات . 3

نستعرض يف ما يأيت للّنّص الرّسمّي املتعلّق مبجاالت تعليم الّرياضيّات وكفاياتها، وتثقيل العالمات بحسب هذه الكفايات.

جدول رقم 1 : توّزع املسائل عىل الكفايات

Domains
Numerical and 

Algebraic Activities
Geometric Activities Problem Solving and 

Communication

C
om

pe
te

nc
ie

s

1.1 Produce different 
forms of a number.

1.2 Compare and 
contrast properties 
of numbers.

1.3 Perform 
different types of 
calculation )exact 
or approximated 
numerical 
calculation, 
with or without 
calculator, algebraic 
calculation.(

1.4 Solve equations 
and inequalities

2.2 Understand,, 
compare and 
contrast properties 
of geometric 
figures.

2.3 Use given 
properties of a 
geometric figure 
to infer and justify 
other properties.

2.4 Understand the 
characteristics of 
vectors in plan 
and use them in 
different situations.

2.1 Construct 
geometric figures 
under certain 
constraints.

2.5 Use coordinate 
system to  
characterize 
analytically 
properties and 
relations of 
geometric figures.

3.1 select relevant 
information presented in 
various forms.

3.2 Shift from one mode of 
representation to another.

3.3 Explain procedures, 
validate, and interpret 
results.

3.4 Conduct different types of 
reasoning to carry out proofs.

3.5.Recognize 
proportionality in 
situations and conduct a 
proportional reasoning.

3.6 Make, and verify 
conjectures.
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Questions I – II – III )1( V IV III )2(

Marks 7 pts 5 ½ pts 5 points 2 pts

Degree of 
complexity

Less complex More complex Less complex More complex

Blooms 
Taxonomy

Application Application, Analysis Application, 
Analysis

Analysis

يبنّي الجدول رقم 1 أّن حّصة )Problem Solving and Communication( من محتوى املسابقة كانت ضئيلة.

ثانيًا- عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
يف ما يأيت نستعرض لبعض إجابات املتعلّمني عن املسائل الواردة يف اختبار الّرياضيّات يف دورة 2007 العاديّة:

عىل صعيد املسابقة ككّل: باالطالع عىل القيم الوسطيّة )Mean-Median-Mode( املذكورة يف جدول رقم 2 املرفق )ملف 

إكسل(؛ نجد أّن املعّدل يف الّرياضيّات )mean=17.06( من دون أخذ البيانات الّناقصة )missing( بعني االعتبار؛ أي 

باعتامد العالمات الّصالحة )valid(، أّما إذا اخذنا البيانات الّناقصة بعني االعتبار، وحسبناها أصفاًرا، فإّن معّدل الّرياضيّات 

ينخفض حواىل ثالث درجات من 20 ويصبح )mean=13.94(، أي أنّه ينخفض بنسبة 15.6 باملئة، وتاليًا، ميكن القول إّن 

معّدل املتعلّمني يف الّرياضيّات كان جيًّدا. وقد بلغ ُمعامل التّغرّي يف املسابقة )CV=0.38( وهذا يدّل عىل أنّه ال يوجد 

تناثر كبري بني عالمات املتعلّمني.

ثالثًا- عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها 
عىل صعيد أسئلة املسابقة:. 1

عرض ألسئلة املسابقة وتحليلها

كل مسألة من مسائل املسابقة تعالج كفاية محّددة، يستعرض الجدول رقم 3 ملعّدالت املتعلّمني يف كل مسألة من مسائل 

املسابقة يف دورة 2017 العاديّة.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

العالمة الكلّيّة 3 3 3 5.5 5.5

معّدل عالمات املتعلّمني من 20 2.62 2.63 2.09 4.78 3.21

معّدل عالمات املتعلّمني من 100 87.33 87.67 69.67 86.91 58.36

باالطالع عىل معّدالت عالمات املتعلّمني نجد أّن التّشتّت األكرب ظهر يف مسألة الهندسة؛ الجدول رقم 5، وبخاّصة يف 

الفروع الّتي تتناول مهارات التّفكري العليا )3-4-5(. يوّضح الجدول اآليت تحليل فروع مسألة الهندسة.

الجدول رقم 4: نتائج املسألة رقم 5.

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

n 56798 56798 56798 56798 56798 62697 56798 56798 56798

mean 0.48 0.51 0.77 0.34 0.27 0.27 0.19 0.11 0.28

std 0.10 0.35 0.39 0.23 0.25 0.33 0.24 0.12 0.35

CV 0.21 0.68 0.50 0.67 0.92 1.21 1.24 1.15 1.27
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كذلك ظهرت مشكلة مشابهة يف مسألة )System of equations(، فالفرعان الثّاين والثّالث من هذه املسألة يتناوالن مهارات 

التّحليل الّتي ظهرت يف سياق غري منطّي، الجدول رقم 6، فتشتت العالمات بشكل جيّل، وتديّن املستوى عن معّدل املاّدة، واضحان. 

وهذا يدّل عىل أّن معظم املتعلّمني غري مؤّهلني لإلجابة عن األسئلة غري الّنمطية الّتي تتطلّب تحلياًل للّنصوص العلميّة والبيانات.

)System of equations( الجدول رقم 6: نتائج مسألة

1 )1pt( 2-a )1 pt( 2-b )1 pt(

n 56798 56798 56798

mean 0.87 0.65 0.57

std 0.32 0.43 0.47

CV 0.36 0.66 0.82

2 .)Frequency( يف الّتكرارات

املسألة األوىل )Real Numbers(: أجاب حواىل 64 % من املتعلّمني إجابة كاملة وكان ُمعامل التّغرّي يف هذه املسألة 	 

)CV=0.25( كذلك كان معّدل املتعلّمني أعىل من املعّدل العام لالختبار، وقد كان مستوى هذه املسألة يرتاوح 

بني الفهم يف الفرع األّول والتّطبيق يف الفرع الثّاين. وعليه ميكن االستنتاج أّن املتعلّمني يتقنون التّعامل مع املسائل 

املرتبطة باألعداد الحقيقيّة )Real Numbers( عندما تكون هذه األسئلة يف ضمن سياق منطّي مألوف للمتعلّم.

املسألة الثّانية )Algebraic expression(: كانت منطيّة ومتوقّعة، وبدا معظم املتعلّمني قادرين عىل معالجتها، 	 

ففي الفرعني األّولني من املسألة كانت معدالت املتعلّمني مرتفعة )حواىل 20 % من واملتعلّمون إّما أجابوا إجابة 

خاطئة وإّما مل يجيبوا عن هذه الفروع(، ومعّدل التغرّي كان منخفًضا. أّما يف الفرع األخري فقد تدنّت معدالت 

املتعلّمني )30 % من املتعلّمني أجابوا إّما إجابة خاطئة وإّما مل يجيبوا عن هذا الفرع(. أّما ارتفاع ُمعامل التّغرّي؛ 

فألّن هذا الفرع يتطلّب مهارات تحليل وتفكري نقدّي وهذا يدّل عىل أن معّدل املتعلّمني ينخفض عندما تتطلّب 

املسألة مهارات تفكري عليا )تحليل وتفكري نقدّي(.

املسألة الثّالثة )System of equation(: يف الفرع األّول من املسألة أجاب حواىل 85 % من املتعلّمني إجابة كاملة، 	 

وكان ُمعامل التّغرّي لهذا الفرع منخفًضا، كام أّن معّدل املتعلّمني بدا أعىل من املعّدل العام لالختبار، وهذا الفرع 

ميكن حلّه باستخدام اآللة الحاسبة وهذا يفّس سبب ارتفاع عالمة املتعلّمني، أّما يف الفرعني الثّاين والثّالث فقد 

انخفضت نسبة املتعلّمني الّذين أجابوا إجابة كاملة إىل حواىل 55 % وانخفض معّدل املتعلّمني تحت معّدل املاّدة، 

كذلك ارتفع ُمعامل التشتت )CV=0.82( يف الفرع الثّالث والّسبب هو أّن هذا الفرع من املسألة، جاء عىل شكل 

مسألة كالميّة غري منطيّة تتطلّب مهارات تفكري عليا؛ عىل سبيل املثال التّحليل والرّتكيب للتّمّكن من حلّها.

املسألة الرّابعة )Lines in coordinate system(: يف الفروع الثاّلثة األوىل يف املسألة كانت معدالت املتعلّمني 	 

مرتفعة )أقّل من 20 % من املتعلّمني إّما أجابوا إجابة خاطئة وإّما مل يجيبوا عن هذه الفروع(، ومعّدل التّغرّي بدا 

منخفًضا. أّما يف الفرعني الرّابع والخامس )حواىل 40 % من املتعلّمني  إّما أجابوا إجابة خاطئة وإّما مل يجيبوا عن 

هذه الفروع( فقد تدنّت معدالت املتعلّمني وارتفع ُمعامل التّغرّي والّسبب هو أّن الفروع األخرية تتطلّب مهارات 

يف ربط املعلومات واالستفادة من إجابات الفروع الّسابقة الواردة يف املسألة.

املسألة الخامسة )Geometry(: كان معّدل املتعلّمني يف هذه املسألة أقّل من املعّدل العام يف املاّدة، وكان ُمعامل 	 

ا، والّسبب يعود إىل أّن مسألة الهندسة يف حّد ذاتها، تتطلّب معارف سابقة وكذلك تتطلّب  التّغيّري مرتفًعا جدًّ

مهارات ومعلومات هندسيّة مرتبطة بصّفي الثامن والسابع من الحلقة الثّالثة.
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خاتمة
إّن الّنمط الّسائد يف مسائل الّرياضيّات يف االمتحانات الرّسميّة يجعل املعلّمني يدّربون املتعلّمني عىل أسئلة مشابهة لتلك 

املطروحة يف هذه االمتحانات، وتاليًا، إّن معظم طرائق التّعليم والتّعلّم تركّز يف مستوى التّطبيق أو التنميط وبذلك يصبح 

املتعلّمون جاهزين لإلجابة عن مسائل تفتقر إىل التّنويع وإىل التّفكري الّنقدّي وحّل مسائل كالميّة متنّوعة. وقد ظهر ذلك 

 system of( وجزء من املسألة املرتبطة بـ )Geometry( يف إجابات املتعلّمني عن معظم املسائل ما عدا مسألة الهندسة

equations(، وعليه فإّن معّدالت املتعلّمني يف األسئلة الّتي تتناول مهارات التّفكري األساسيّة )الفهم والتّطبيق( مل تظهر 

تشتّتًا عن املعّدل العام، وما بينام األسئلة الّتي تتناول مهارات التّفكري العليا )التّحليل والرّتكيب( أظهرت تشتّتًا واضًحا عن 

املعّدل، وهذا ما بيّنته نتائج تحليل املسائل، إذ بلغ معّدل املتعلّمني عىل مسألة الهندسة1 58.36 من 100 وهي أقّل من 

املعّدل العام يف الّرياضيّات، وقد بلغ معّدل التّغرّي )CV=0.87( وهذا يؤرّش إىل تشتّت بني عالمات املتعلّمني يف مسألة 

الهندسة.

تم احتساب الّنتائج بعد اعتبار قيمة البيانات املفقودة تساوي صفر والّتي بلغت نسبتها 50 % يف الفرعني األخريين من املسألة.  1
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شهادة الثانويّة العاّمة - فرع االجتماع واالقتصاد
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
يف هذا الفرع تكمن أهّميّة ماّدة الرياضيّات يف جمع املفاهيم الرياضية باملفاهيم االقتصادية واالجتامعيّة 

فترتكز فيه حّل املشكالت الّتي تتطلّب املعالجة واملعرفة لكّل من: الكلفة، الطلب، العرض، ... وغريها من 

الجوانب االقتصادية.

أوالً - توصيف المسابقة:
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة الرياضيّات ثالثة متارين توزّعت عىل صفحتني. وقد راعت املسابقة من حيث الّشكل ما نّص عليه 

توصيف املاّدة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب 

األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

 Processus de calcul( غطّت املسابقة محاور املنهج، فتضّمنت ثالث مسائل تناولت املجاالت الثاّلثة ملاّدة الرياضيّات

Fonctions numériques )Analyse( - Résolutions de problèmes et communication -( والّتي يتضّمنها املنهج  

مع األخذ بعني االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها، وقد توزّعت مواضيع املسائل عىل مجاالت املاّدة كلّها، وذلك 

عىل الّشكل اآليت:

املسألة األوىل حول )Calcul de probabilité(، وقد تألّفت من قسمني أ و ب. يتألّف القسم أ من جزأين؛ بحيث 	 

تناوال هدفني مستقلني يتطلّب حلّهام تطبيق املعلومات املكتسبة يف احتساب االحتامل. أّما القسم ب فيتضّمن 

وضعيّة تتطلّب إىل املتعلّمني تحلياًل للمعطى وتطبيق عّدة أهداف بشكل مدمج. وهو ما يتطابق مع التّوصيف.

املسألة الثّانية حول )Suites numériques(، وقد تألّفت من ثالثة أجزاء، أّما املعطى األسايس فهو عىل شكل وضعيّة 	 

من الحياة اليوميّة. تناولت األجزاء الثاّلثة أهدافًا مستقلّة يتطلّب حلّها تطبيق املعلومات املكتسبة من املفاهيم، 

وقد أتت هذه املسألة منطيّة مشابهة للّدورات الّسابقة إاّل يف الجزء األخري فقد تطلّب دمج هدف من محور آخر. 

املسألة الثّالثة حول )Statistique à deux variables(، وقد تألّفت من  قسمني  أ و ب.  القسم أ مؤلّف من ثالثة 	 

أجزاء؛ فقد تناولت أهدافًا مستقلّة مرتبطة باملعطى األساس عىل شكل جدول يتطلّب حلّها تطبيق املعلومات 

املكتسبة وكانت منطيّة مشابهة للّدورات الّسابقة، أّما القسم ب فتضّمن وضعيّة جديدة مركبة تتطلّب إىل املتعلّم 

تحليل عّدة أهداف، وربطها وتطبيقها، بشكل مدمج، إذ تربط عّدة أجزاء من املسألة، وقد طالت مهارات التّفكري 

العليا كالتّحليل واالستنتاج وشّكلت فرصة حقيقيّة لقياس مدى قدرة املتعلّم عىل تحقيق مستوى هذه املهارات.

املسألة الرّابعة حول )Étude des fonctions(، وقد تألّفت من قسمني  أ و ب.  فالقسم ب هو تطبيق 	 

للرياضيّات يف االقتصاد. وهذه املسألة من املسائل الثّابتة يف االمتحانات الرّسميّة لهذا الفرع، وإمّنا جاءت طريقة 

طرح املعطى يف القسم ب مغايرة )إيجاد الطّلب بناًء عىل املردود يف حني كان يتطلّب مثل هذا الّسؤال يف 

الّدورات الّسابقة إيجاد املردود بناًء عىل الطّلب(.
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أّما من حيث توزيع العالمة؛ فلم يراَع التّوازن بني مستويات التّفكري الّدنيا والعليا، إذ غلب التّحليل عىل مجمل أجزاء 

املسابقة.

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

جدول رقم -1- توزيع العالمات عىل املجاالت والكفايات.

NotesCompétencesDomaines

14

1.2 Effectuer différents types de calcul )numérique, 
algébrique, combinatoire, statistique, financier, etc(

1.3 Utiliser les principes de base de probabilité pour résoudre 
des problèmes.

Processus de calcul

11.5
2.2 Étudier des fonctions )variations, représentation 

graphique..(
Fonctions numériques

)Analyse(

9.5

3.2 Décrire, représenter et analyser des situations différentes 
ou passer d’un mode de représentation à un autre ?

3.4 Choisir le modèle adéquat pour résoudre un problème.
3.5 Valider expliquer et interpréter un résultat.

Résolution des problème
 et communication.

ثانيًا: عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم -2-

Moyenne Moyenne/20 Écart Type Coefficient de variation Médiane Mode

31.95 9.13 12.843 0.40 33.00 32.00

 باالطالع عىل القيم الوسطيّة )Moyenne - Médiane - Mode( نجد أّن املعّدل )Moyenne 9.12/20( والوسيط

Médiane = 9.42/20(( متقاربان وهذه نتيجة مقبولة، أّما املنوال فكان )Mode = 32(، وهذه الّنتيجة منطقية وتتوافق 

مع املعّدل العام يف املاّدة، وقد يعود الّسبب كام ذكر سابًقا إىل تغليف مستوى التّحليل عىل مستويات التّفكري الّدنيا، 

وكان ُمعامل التغرّي يف املسابقة )Écart Type = 0.4( وهذا يدّل عىل أنّه ال يوجد تناثر كبري يف نَسب عالمات التالمذة.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
جدول رقم -3- نتائج أسئلة املسابقة

النسبالجزءاملسألة

1

A
1-a

 10.2 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 9.7 % مل يجيبوا عىل السؤال.

A
1-b

11 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 17 % مل يجيبوا عىل السؤال.

A2.26.8 % من التالميذ حصلوا عىل 0 َو4.6 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 30.8 % مل يجيبوا عىل السؤال

B1.6.4 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 19.8 % مل يجيبوا عىل السؤال

B2.14.8 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 34.6 % مل يجيبوا عىل السؤال

9.2 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 40.5 % مل يجيبوا عىل السؤال.3
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2

12.9 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 8.5 % مل يجيبوا عىل السؤال.1

2-b.9.8 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 16.4 % مل يجيبوا عىل السؤال

2-c.22.4 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 44 % مل يجيبوا عىل السؤال

15.8 % من التالميذ حصلوا عىل 0 َو9 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 60.7 % مل يجيبوا عىل السؤال.3

3

A
3-b

8.8 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 19.1 % مل يجيبوا عىل السؤال.

B1.20 % من التالميذ حصلوا عىل 0 َو5 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 48.3 % مل يجيبوا عىل السؤال

B2.10.2 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 85.2 % مل يجيبوا عىل السؤال

4

A1.7.3 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 6.3 % مل يجيبوا عىل السؤال

A4.16.5 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 33.7 % مل يجيبوا عىل السؤال

B1.7.7 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 39.8 % مل يجيبوا عىل السؤال

B
2-a

38.5 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 47.8 % مل يجيبوا عىل السؤال.

B
2-c

9.2 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 64.1 % مل يجيبوا عىل السؤال.

B
3-a

9.8 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 79.5 % مل يجيبوا عىل السؤال.

يف املسألة رقم 1 

الجزء )A 1-a( 10.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 9.7 % عن الّسؤال. وقد يعود الّسبب إىل أّن بعض 

املتعلّمني يواجه مشكلة يف فهم الّنّص وكذلك يف استخدام أدوات الّربط.

الجزء )A 1-b( 11 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 فيام أّن 17 % مل يجيبوا عن الّسؤال. ويعود الّسبب لوجود استخدام 

خاطئ ملفهوم االحتامل.

أّما الجزء )A 2( 26.8 % من املتعلّمني؛ فحصلوا عىل 0 و4.6 % حصلوا عىل 0.25 يف حني مل يجب 30.8 % عن الّسؤال. 

وسبب هذه الّنسب املتدنّية يعود إىل أّن الّسؤال مُيثّل إشكاليّة يف التّمثيل الّريايّض لوضعيّة واقعيّة.

وأخريًا الجزء )B 1( 6.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 19.8 % عن الّسؤال. ومن املالحظ أّن نسبة من 

املتعلّمني مل يأخذوا بعني االعتبار القيمة الّدنيا والقيمة القصوى واكتفوا بدراسة القيم األخرى وقد يكون ذلك بسبب عدم 

ورود القيمتني العليا والّدنيا يف الّنّص بشكل مبارش.

يف املسألة رقم 2

الجزء )1( 12.9 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 8.5 % عن الّسؤال. وقد يعود تديّن الّنسب إىل وجود 

مشكلة يواجهها بعض املتعلّمني يف فهم الّنّص لوضعيّة واقعيّة وكذلك يف استخدام الّنسب املئويّة.

أما بالّنسبة إىل الجزء )b 2(؛ فإّن نسبة 9.8 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 16.4 % عن الّسؤال. وقد 

تكون املشكلة يف تطبيق قواعد املتتالية الهندسيّة.

الجزء )c 2( 22.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 44 % عن الّسؤال. يتعنّي عىل املتعلّمني يف هذا الّسؤال 

اختيار اإلسرتاتيجيّة املناسبة لحّل املسألة، وهذه املهارة تحتاج إىل جهد املعلّمني وتركيزهم يف ساعات التّدريس، وقد تكون 

املشكلة يف طريقة تدريب املتعلّمني عىل اكتساب هذه الكفاية.

أّما الجزء )3(؛ فإّن نسبة 15.8 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و9 % حصلوا عىل 0.25 فيام أّن 60.7 % مل يجيبوا عن 



املاّدة التّعليميّة: الرياضيّات   شهادة الثانويّة العاّمة - فرع االجتامع واالقتصاد

172

الّسؤال. يبنّي هذا الّسؤال وضعية مركبة بحاجة إىل التفكيك والحّل عىل عّدة مراحل، ومن املمكن أن يكون املتعلّمون غري 

معتادين عىل ذلك. إّن مثل هذا األمر يبنّي أهّميّة التنوع يف طرائق التّعليم وعدم الرّتكيز يف الّنمطيّة.

يف املسألة رقم 3

الجزء )A 3–b( 8.8 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 19.1 % عن الّسؤال. ونعتقد أّن هذه الّنتائج تكُمن 

يف تصنيف هذا الّسؤال عىل أنّه نصف مفتوح ويتطلّب قراًرا من املتعلّم.

أّما الجزء )B 1( 20 % من املتعلّمني فقد حصلوا عىل 0 و5 % حصلوا عىل 0.25 يف حني مل يجب 48.3 % عن الّسؤال. 

ميثل الّسؤال وضعيّة ترابط بني مفهومني ملوضوعني مختلفني. ومن املمكن أن يكون الّسبب يف هذه الّنسب املتدنّية هو 

 La valeur acquise au lieu(وجود نص طويل حيث توجد مشكلة اللّغة، كاستخدام مفهوم بدل مفهوم آخر مشابه له

.)de la valeur actuelle

الجزء )B 2(، إّن نسبة 10.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 85.2 % عن الّسؤال. وقد يعود الّسبب يف 

هذه الّنسب إىل أن هذا الّسؤال يتطلّب تحليالً لوضعية محّددة، كام أنّه يتطلّب تسلسالً وترابطاً لخطوات الحّل.

يف املسألة رقم 4

الجزء )A 4( 16.5 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 33.7 % عن الّسؤال. ومن املمكن أن يكون سؤااًل غري 

تقليدّي وهو جديد قياًسا بأسئلة الّدورات الّسابقة، وهذا ما أّدى إىل هذه الّنسب املتدنّية يف الّنجاح.

الجزء )B 1( 7.7 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 39.8 % عن الّسؤال. كام ذكر سابًقا يتطلّب هذا الّسؤال 

إيجاد الطّلب بناًء عىل املردود، يف حني أّن مثل هذا الّسؤال يف الّدورات الّسابقة كان يتطلّب إيجاد املردود بناًء عىل 

الطّلب )صورة عكسية(.

الجزء )B 2-a( 38.5 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 47.8 % عن الّسؤال. يتبنّي أنّه يوجد اكتساب 

منقوص للتّطبيقات الّرياضيّة عىل االقتصاد. وقد يعود الّسبب إىل مشكلة عدم متّكن بعض املعلّمني من املفاهيم 

االقتصاديّة املرتبطة بالّرياضيّات وهذا ما ينعكس يف مردود املتعلّمني.

أّما الجزء )B 2-c(؛ فإّن نسبة 9.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 64.1 % عن الّسؤال. وقد يعود الّسبب 

إىل أن حّل هذا الّسؤال يرتبط بدمج اإلجابات الّتي حصل عليها املتعلّم يف األسئلة الّسابقة.

الجزء )B 3-a( 9.8 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني مل يجب 79.5 % عن الّسؤال. تبنّي هذه الّنسب إشكاليّة يف فهم 

املعلومات املعطاة وكذلك يف متثيل املسألة )وضع الّنموذج املناسب(، ثّم حّل املعادلة يف ضمن رشوط محّددة.
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ملحق
Domaines Compétences

Processus de calcul

1.1 Utiliser les propriétés d’une loi de composition interne pour identifier un 
groupe.

1.2 Effectuer différents types de calcul )numérique, algébrique, combinatoire, 
statistique, financier, etc(

1.3 Utiliser les principes de base de probabilité pour résoudre des problèmes.
1.4 Résoudre des systèmes d’équations et d’inéquations.

Fonctions numériques
)Analyse(

2.1 Appliquer les concepts de continuité et de dérivabilité aux fonctions.
2.2 Étudier des fonctions )variations, représentation graphique..(
2.3 Exploiter le calcul intégral.

Résolution des problèmes
et communication.

3.1 Relever des informations pertinentes de différentes sources.
3.2 Décrire, représenter et analyser des situations différentes natures ou passer 

d’un mode de représentation à un autre.
3.3 Mener différents types de raisonnement mathématique.
3.4 Choisir le modèle adéquat pour résoudre un problème.
3.5 Valider expliquer et interpréter un résultat.
3.6 Faire, formuler et vérifier des conjectures.
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شهادة الثانويّة العاّمة - فرع اآلداب واإلنسانّيات
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
ال تعترب الرياضيّات يف هذا الفرع رياضيّات بحتة ومعّمقة إمّنا تقترص عىل املفاهيم األساسيّة الّتي تساعد 

املتعلّم يف الحدود الّدنيا يف حياته اليوميّة. إذ يعترب هذا الفرع فرًعا أدبيًّا.

تجدر اإلشارة إىل أّن أكرث األهداف يف هذا الّصّف هي امتداد، أو بالحري تكرار للّصّف الثّانوي الثّاين.

أوالً - توصيف المسابقة:
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة الرياضيّات ثالثة متارين توزّعت عىل صفحتني. وقد راعت املسابقة من حيث الّشكل ما نّص عليه 
توصيف املاّدة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب 

األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2
غطّت املسابقة محاور املنهج، فتضّمنت ثالث مسائل تناولت املجالني ملاّدة الرياضيّات الّتي يتضّمنها املنهج، مع األخذ بعني 

االعتبار املواضيع الّتي تم وقف العمل بها، وقد توزّعت مواضيع املسائل عىل مجاالت املاّدة كلّها، وذلك عىل الّشكل األيت:

 املسألة األوىل حول )Système de deux équations(، وقد تألّفت من ثالثة أجزاء، تطلّب الجزء األّول حّل معادلة	 
)Système à deux équations( ،أما الجزء الثّاين من املسألة؛ فقد جاء عىل شكل وضعية من حياة املتعلّم تتطلّب 

تحليالً للمعلومات، كذلك تتطلّب فهاًم معّمًقا بكيفية احتساب النسبة املئوية وترجمة هذه املعلومات بشكل معادالت.

املسألة الثّانية حول )Calcul de probabilité(، وقد تألّفت من ثالثة أجزاء، جاءت عىل شكل جدول، فتناولت 	 
األجزاء الثاّلثة أهداف مستقلة يتطلّب حلّها تطبيق املعلومات املكتسبة من مفاهيم االحتامل، وقد أتت هذه 

املسألة منطية مشابهة للدورات الّسابقة. 

املسألة الثّالثة حول )Étude des fonctions(، وقد تألّفت من سبعة أجزاء، وقد جاء املعطى األساس عىل شكل مستند، 	 
وتتطلّب الجزء الخامس مهارة استخدام معلومات مالمئة من املستند، وهذه املسألة من املسائل الثابتة يف جميع االمتحانات 
الرّسميّة، وعادة ما تكون عالمات املتعلّمني مرتفعة يف هذا الّنوع من املسائل؛ ألنّها أيًضا" منطيّة مع تغيري يف املستند املعطى.

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3
جدول رقم -1- توزيع العالمات عىل املجاالت والكفايات

NotesCompétencesDomaines

12
1.2 Effectuer différents types de calcul )numérique, algébrique, logique, 

d’intérêts, etc(
1.3 Utiliser les principes de base de probabilité pour résoudre des problèmes.

Processus de calcul

8

2.1  Relever des informations pertinentes de différentes sources.
2.2  Décrire, représenter et  analyser des situations différentes ou passer d’un 

mode de représentation à un autre ?
2.4  Choisir le modèle adéquat pour résoudre  un problème.
2.5  Valider expliquer et interpréter un résultat. 

Résolution des problème
 et communication.

نالحظ من خالل الجدول رقم -1- ان املسابقة راعت بشكل متواٍز كافة املجاالت وتوزعت العالمات بشكل يناسب كل مجال.
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ثانيًا: عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم -2- النتائج العامة للمسابقة

Moyenne Moyenne/20 Écart Type Coefficient de variation Médiane Mode

21.31 10.65 8.544 0.40 21.5 15

 باالطالع عىل القيم الوسطيّة )Moyenne - Médiane - Mode( يف الجدول رقم 2-- نجد أّن املعّدل

)Moyenne 10.65/20( والوسيط )Médiane = 10.75( متطابقان مام يدّل عىل ان 50 % من املتعلّمني حصلوا عىل 

معّدل أكرث 10.70/20 وأن املعّدل العام 10.65، أّما املنوال؛ فكان )Mode = 7.5(، وهذا يدّل عىل أّن جزًءا كبري من 

 )Écart Type = 0.4( املتعلّمني غري مهتم بالرياضيّات، أو عدم القدرة عىل التّحليل، كام أّن ُمعامل التغرّي يف املسابقة؛ كان

وهذا يدّل عىل عدم وجود تناثر كبري بني عالمات املتعلّمني.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
جدول رقم -3- نتائج أسئلة املسابقة

النسبالجزءاملسألة

1

2-b.8.5 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 21.2 % مل يجيبوا عن الّسؤال

3-a.8.1 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 26.4 % مل يجيبوا عن الّسؤال

3-b.10.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 49.5 % مل يجيبوا عن الّسؤال

2
2

21.5 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 َو 35.2 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 22.3 % مل يجيبوا عن 
الّسؤال.

202.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 40.5 % مل يجيبوا عن الّسؤال.3

3

3-a25.9 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 35.6 % مل يجيبوا عن الّسؤال

3-b.25.1 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 َو 5.5 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 42.1 % مل يجيبوا عن الّسؤال

10.6 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني ان 28.4 % مل يجيبوا عن الّسؤال.4

5-a.16.7 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 َو 5.9 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 41.6 % مل يجيبوا عن الّسؤال

5-b.33.6 % مل يجيبوا عن الّسؤال

21.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 43.6 % مل يجيبوا عن الّسؤال.6

5.8 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 32.3 % مل يجيبوا عن الّسؤال.7

تحليل الّنتائج

يتطلّب الّسؤال I-2-b من جدول رقم -3- فهاًم للمعطيات وتفسريًا للقيم الرّقميّة املوجودة.

عىل الّرغم من أّن املسألة رقم -1- هي مسألة منط، ما عدا الجزء الثّالث b-3 إاّل أّن نسب يف الجدول رقم -3- قد ـ 

تدّل عىل عدم القدرة عىل فهم املعطيات ومتثيل املسألة. ومن املمكن أن تكون املشكلة لغة أو عدم قدرة عىل 

تحليل املعلومات.

يف املسألة رقم -2- إّن الّنسب املتدنّية يف اإلجابة عن هذه املسألة الّتي تنتمي إىل مستوى التّطبيق من هرم بلوم، ـ 

من املمكن أن تكون الّنتيجة كذلك؛ بسبب عدم اكتساب املتعلّمني ملفاهيم احتساب االحتامل.

املسألة رقم -3- األجزاء a-3 وb-3، و4 أظهرت نسب متدنّية يف الّنجاح، ومن املمكن أّن الّسبب يعود إىل أنّها ـ 
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تتطلّب تحلياًل ملستند بهدف حّل متباينة أو تحلياًل ملستند، وللتّحّقق من الّنتيجة، ورمّبا مل يكتسب املتعلّمون 

الكفاية املطلوبة يف الّصّف. أما بالّنسبة إىل األجزاء a-5 وb-5 فهي تطلب اكتسابًا لكفاية اختيار اإلسرتاتيجيّة 

املناسبة لحّل املسألة، وقد يكون املتعلّمون غري متمرّنني عليها يف مدارسهم بسبب التّعليم الّنمطي الّسائد. وأخريًا 

قد يعود الّسبب يف تديّن نسب الّنجاح يف الجزأين 6 و7 إىل عدم متّكن املتعلّمني من كفاية االنتقال من متثيل إىل 

متثيل آخر.

مالحظات عامة:

تبنّي اإلحصاءات الّسابقة أّن نسبة كبرية من املتعلّمني يف هذا الّصّف، قد حصلوا عىل عالمات متدنّية وهذا غري طبيعي.

ينحدر متعلّمو هذا الّصّف من الّصّف الثّاين "إنسانيّات".

ليس لديهم املستوى املطلوب يف الرياضيّات.. 1

ينظر معلّمو الرياضيّات إىل متعلّمي هذا الّصّف، عموًما، باعتبار أّن لديهم ضعًفا يف هذه املاّدة وأنهم ال يتمتعون . 2

باملقدرة الكافية عىل التّحليل الريايض.

يظهر لدى متعلّمي هذا الّصّف مشكلة اللّغة، وهذا يشّكل عائًقا أمامهم يف فهم نصوص املسائل.. 3



املاّدة التّعليميّة: الرياضيّات   شهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة

177

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
تعترب الرياضيّات يف فرع العلوم العاّمة رياضيّات متخّصصة، فهي تعالج مسائل رياضية بحتة، ويتميّز هذا 

الفرع عن باقي فروع الثّانوية العاّمة بجزيئ الهندسة املسطّحة، قطوع مخروطيّة، والتّحويالت املستوية.

أوالً - توصيف المسابقة:
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة الرياضيّات ستّة متارين توزّعت عىل أربع صفحات. وقد راعت املسابقة من حيث الّشكل ما نّص عليه 

توصيف املاّدة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب 

األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، فتضّمنت سّت مسائل تناولت املجاالت األربعة ملاّدة الرياضيّات الّتي يتضّمنها املنهج، مع األخذ 

بعني االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها وقد توزعت مواضيع املسائل عىل مجاالت املاّدة كلّها، وذلك عىل الّشكل اآليت:

املسألة األوىل اختيار من متعّدد عىل شكل جدول، وقد تألّف من أربعة أجزاء وكّل جزء يتضّمن أربع إجابات 	 

واحدة منها صحيحة وقد شملت محاور وأهداف متعّددة يف املنهج وهو ما يتطابق مع التّوصيف الرّسمّي من 

حيث تنويع أشكال األسئلة.

املسألة الثّانية حول )Géométrie analytique(، وقد تألّفت من أربعة أجزاء؛ وقد تناولت األجزاء الثاّلثة األوىل 	 

أهدافًا مستّقلة يتطلّب حلّها تطبيق املعلومات املكتسبة، أّما الجزء الرّابع  فيطلب إىل املتعلّمني ربط ما ورد يف 

األجزاء الّسابقة.

املسألة الثّالثة حول )Calcul de probabilité(، وقد تألّفت من ثالثة أجزاء، تطلّب الجزأين األّول والثّاين منها 	 

تطبيق مفاهيم احتساب االحتامل، وتطلّب الجزء الثّالث فهاًم معّمًقا وتحلياًل وربطًا بني عنارص املعطى.

املسألة الرّابعة حول )Activités géométriques” coniques“( ، وقد تألّفت من قسمني أ وب. القسم أ مؤلّف 	 

من ثالثة أجزاء مرتبطة باملعطى األسايس، وهذه املسألة من املسائل الثّابتة يف جميع االمتحانات الرّسميّة، أّما 

القسم ب وقد اختلف هذا الجزء عن األجزاء املشابهة يف دورات سابقة من حيث املقاربة بطريقة الحّل, فقد 

تتطلّب إىل املتعلّم تجزئة الّسؤال عّدة أهداف إجرائيّة، وقد شّكل الجزء األخري يف هذه املسألة فرصة لقياس مدى 

اكتساب املتعلّمني لكفاية انتقاء الطّريقة املناسبة يف الحّل يف ماّدة الرياضيّات )راجع دليل التّقويم صفحة 38(.

املسألة الخامسة حول)Activités géométriques” transformations planes“( هذه املسألة تتميّز مبستوى 	 

التّحليل، وقد تألّفت من خمسة أجزاء مرتبطة باملعطى األسايس، كام أنّها مرتبطة بعضها ببعض، ناهيك عن أنّها 

من املسائل الثّابتة يف االمتحانات الرّسميّة كلّها، ولكّنها يف كّل دورة تختلف من حيث درجة الّصعوبة وقد شّكل 

 الجزء األخري تحّديًا جّديًّا للمتعلّمني ألنّه يُطرح للمرّة األوىل بهذه الطّريقة إذ يدمج موضوعني هام

.)"transformations planes" et "coniques"(
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املسألة الّسادسة حول )Étude des fonctions( وقد تألّفت من سبعة أجزاء مرتبطة باملعطى األسايس، وهذه 	 

املسألة من املسائل الثّابتة يف جميع االمتحانات الرّسميّة، وقد اختلف مستوى الجزء الخامس من املسألة عن 

مستوى املسائل املشابهة يف دورات سابقة، فاملتعلّم ال يستطيع استخدام اآللة الحاسبة لحّل هذا الّنوع مثل نوع 

مشابه، وهذا شّكل عائًقا عند بعضهم، وأثّر يف معّدل هذا الّسؤال، وقد شّكل الجزء األخري من هذه املسألة فرصة 

لقياس مستوى االستنتاج  ولحّل هذا الجزء وجب عىل املتعلّم ربط عّدة معلومات من أجزاء سابقة ومفصلتها 

بطريقة متسلسلة وهذه مهارة تفكري عليا.

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3
جدول رقم -1- توزيع العالمات عىل املجاالت والكفايات

NotesCompétencesDomaines

8
1.2 Effectuer différents types de calcul )logique, algébrique, complexe, 

trigonométrique, combinatoire, statistique, etc(
1.3 utiliser les principes de base de probabilité pour résoudre des problèmes.

Processus de calcul

11.5

2.1 Appliquer le concept de la limite pour étudier et interpréter le 
comportement d’une fonction.

2.2 Exploiter la dérivée dans différentes situations 
)approximation, encadrement, variation des fonctions, etc (

2.3 Etudier des fonctions )variations, représentation graphique..(
 2.4 Exploiter le calcul intégral.

Fonctions numériques

12

3.2  Caractériser une transformation géométrique et l’utiliser dans des 
problèmes.

3.3 Caractériser géométriquement et analytiquement des objets géométriques 
)droites, plans, coniques, etc(, et exploiter leurs propriétés. 

Activités géométriques

8.5

4.2  Décrire, représenter et  analyser des situations différentes ou passer d’un 
mode de représentation à un autre ?

4.4 Choisir le modèle adéquat pour résoudre  un problème.
4.5 Valider expliquer et interpréter un résultat.

Résolution des problème
 et communication.

نالحظ من خالل الجدول رقم -1- أن املسابقة راعت بشكل متواٍز كافة املجاالت وتوزعت العالمات بشكل يناسب كل مجال.

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم -2- النتائج العامة للمسابقة

Moyenne Moyenne/20 Écart Type Coefficient de variation Médiane Mode

105.87 13 30.670 0.29 109.00 132

 باالطالع عىل القيم الوسطيّة )Moyenne - Médiane - Mode( نجد أّن املعّدل )Médiane = 13( والوسيط

)Médiane = 13.6( متقاربان وهذه نتيجة مقبولة، أّما املنوال فكان )Mode = 16.5(، وهذه الّنتيجة منطقية بالّنسبة 

إىل هذا الفرع ألّن العدد األكرب من املتعلّمني هم مؤّهلون لذلك، ومن املفرتض أن يكونوا قد حصلوا عىل معدالت 

جيّدة يف الرياضيّات يف الّصّفني الثّانوي األّول والثّاين؛ ليك يستطيعوا اختيار هذا الفرع، وكان ُمعامل التّغرّي يف املسابقة 

)CV=0.29( وهذا يدّل عىل أنّه ال يوجد تناثر كبري بني عالمات املتعلّمني، مع أّن هناك متحوًرا لعالمات املتعلّمني حول 

املعّدل، وبذلك يكون مستوى املتعلّمني، إجاماًل، قريبًا من املعّدل.

أّما Écart Type فهي 30.670 وهذا يدّل عىل أّن الّنسبة األكرب من معّدالت املتعلّمني ترتاوح بني 160/75 و160/135 ما يثبت 

عدم تشتّت.
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ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
جدول رقم -3- نتائج أسئلة املسابقة

النسبالجزءاملسألة

2

2-a.45.9 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 7.7 % مل يجيبوا عىل السؤال

3-b.33.7 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و6.6 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 17.7 % مل يجيبوا عىل السؤال

21.4 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 16.4 % مل يجيبوا عىل السؤال.4

3

8.5 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 32 % مل يجيبوا عىل السؤال. 1

11.9 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و2.7 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 5.1 % مل يجيبوا عىل السؤال.2

3-c.15.2 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و14 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 14.8 % مل يجيبوا عىل السؤال

مالحظة: أن اسرتاتيجيات التعليم تركّز عىل الحفظ وعىل مستويات املعرفة والتطبيق وكذلك النمطية )إذا كان السؤال 
كذا، يكون الجواب كذا( مام يفّس الفشل يف التعامل مع التحليل.

4

A
2-a

6.1 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 4.8 % مل يجيبوا عىل السؤال.

B
2-a

12.4 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و4.2 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 18.2 % مل يجيبوا عىل السؤال.

2-b.20.8 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و4.8 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 29.9 % مل يجيبوا عىل السؤال

11.2 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 34.3 % مل يجيبوا عىل السؤال.3

5

A
1-b

14.6 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 7.5 % مل يجيبوا عىل السؤال.

A3.18.2 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 22 % مل يجيبوا عىل السؤال

B2.22.3 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 32.1 % مل يجيبوا عىل السؤال

6

A2.9.3 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 10.3 % مل يجيبوا عىل السؤال

B3.6.7 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 5.1 % مل يجيبوا عىل السؤال

B
4-b

8.9 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 5.7 % مل يجيبوا عىل السؤال.

B
6-a

24.6 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 28.6 % مل يجيبوا عىل السؤال.

B
6-b

16.4 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و7.9 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 27.4 % مل يجيبوا عىل السؤال.

B7.26 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 21.7 % مل يجيبوا عىل السؤال

 يف املسألة رقم 2

يف الجزء)a-2( 45.9 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 7.7 % مل يجيبوا عن الّسؤال. وهذا اكتساب ضعيف 

.)produit vectoriel( للمفهوم . مع أّن هذا الّسؤال هو من مستوى التّطبيق إاّل أنّه يظهر اكتسابًا ضعيًفا ملفهوم

يف الجزأين رقم )b-3( 33.7 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و6.6 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 17.7 % مل يجيبوا عن 

الّسؤال. و)4( 21.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 16.4 % مل يجيبوا عن الّسؤال. ومبا أّن هذا الّسؤال يتطلّب 

ربطًا ودمًجا بني عّدة مفاهيم، كذلك يتطلّب احتسابًا للهندسة املستوية يف الفضاء، فقد تبنّي هذه الّنتائج ضعًفا لدى 

املتعلّمني يف موضوع هندسة الفضاء وبخاّصة استخدام مفاهيم الهندسة املسطّحة يف الفضاء وتطبيقها. ولعّل الّسبب يف 

ذلك يعود إىل عدم تأهيل املتعلّمني بشكل كاٍف يف الّصّفني: الثّانوي األّول والثّاين، يف ما يخّص هندسة الفضاء وبخاّصة أّن 

هذا الجزء ُعلّق العمل فيه يف الحلقة الثّالثة.
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يف املسألة رقم 3

يف الجزء )1( 8.5 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 32 % مل يجيبوا عن الّسؤال، مع أّن مستوى الّسؤال )بحسب 

بلوم( هو مستوى فهم، وقد يكون سبب هذه الّنتائج، مرتبطًا بعدم املقدرة عىل فهم الوضعيّة وتحويلها إىل منوذج 

الحتساب االحتامل من حيث وكذلك إمكان نقص يف اكتساب مفاهيم املجموعات من جهة أخرى. ومن املمكن أن يكون 

.Epistémologique كام ذكرنا يف تحليلنا لفرع علوم الحياة من حيث أّن الخطأ الوارد يف علم االحتامل يعود إىل منط

يف الجزء )2( 11.9 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و2.7 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 5.1 % مل يجيبوا عن الّسؤال. 

يتميّز هذا الّسؤال مبستوى التّحليل ومن املحتمل أّن نسبة غري قليلة من املتعلّمني مل يعتادوا عىل ذلك يف مدارسهم.

أّما يف الجزء )c-3( فإّن 15.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و14 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 14.8 % مل يجيبوا عن 

الّسؤال. من املمكن ربط هذه الّنتائج باكتساب خاطئ ملفاهيم احتساب االحتامالت.

يف املسألة رقم 4

يف الجزء )B 2-a( 12.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و4.2 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 18.2 % مل يجيبوا عن 

الّسؤال. نعيد تفسري هذه الّنتائج إىل أّن هذا القسم من املسألة هو وضعيّة شموليّة ومن املمكن أّن قساًم كبريًا من 

املتعلّمني مل يستطيعوا تفكيكها وتحليلها إىل عّدة خطوات إجرائيّة، وهذا يبنّي غياب التّسلسل والرّتابط يف إسرتاتيجيّة 

الحّل.

يف الجزء )b-2( 20.8 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و4.8 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 29.9 % مل يجيبوا عن الّسؤال، 

مع أّن هذا الّسؤال هو من مستوى الفهم أي املستوى األّول، ولكن رمّبا وجد املتعلّمون صعوبة يف القراءة الواضحة 

لألشكال الهندسيّة املستوية.

يف الجزء )3( 11.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 34.3 % مل يجيبوا عن الّسؤال، مع أّن الّسؤال هو يف الواقع 

سؤال مألوف للمتعلّمني، غري أّن حلّه يتطلّب طريقة هندسيّة بحتة بعيًدا عن اإلحداثيّات. ومن املمكن أّن املتعلّم مل يخرت 

الّنموذج املناسب لحّل املسألة وهذه كفاية يف جدول الكفايات )دليل التّقويم صفحة 38(.

يف املسألة رقم 5

يف الجزء )A 1-b( 14.6 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 7.5 % مل يجيبوا عن الّسؤال، ورمّبا عاد الّسبب إىل أّن 

الّسؤال يتطلّب استخداًما غري مبارش لخاصيّة )Conservation des milieux( ومن املمكن أّن بعض املتعلّمني يجدون 

مشكلة يف اختيار الطّريقة املناسبة للحّل وذلك عرب تطبيق مفاهيم هندسيّة. 

أّما يف الجزء )A 3( فإن 18.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 22 % مل يجيبوا عن الّسؤال. ميكن تفسري هذه 

الّنتائج باعتبار أّن الّسؤال يتطلّب استخدام خاصيّة )Conservation de l'alignement par le similitude(. ومن 

املمكن إن تطبيق خاصيّة هندسيّة بطريقة غري مبارشة يسبّب تحّديًا جّديًّا لبعض املتعلّمني الّذين يجدون ذلك صعبًا.

وأخريًا يف الجزء )B 2( 22.3 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 32.1 % مل يجيبوا عن الّسؤال. إّن مستوى هذا 

الجزء هو التّحليل ومن املمكن أّن هذه الّنتائج يعود سببها إىل أّن الّسؤال يتطلّب دمًجا وترابطًا بني عّدة أهداف ملواضيع 

مختلفة وذلك من أجل حّل وضعية مركّبة، األمر الّذي يتطلّب مهارات تفكري عليا.

يف املسألة رقم 6

يف الجزء )A 2( 9.3 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 10.3 % مل يجيبوا عن الّسؤال. من املمكن تحليل هذه 

الّنتائج باعتبار أّن املتعلّم يف هذا الّسؤال عليه أن يجيب باالنتقال من منط إىل آخر من الحّل، وقد ال يتسّنى له يف تعلّمه 
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اليومّي أن يكتسب هذه الكفاية بشكل متقن، وهذا ما انعكس سلبًا يف الّنتائج العاّمة لهذا الجزء. 

أّما الجزء )B 4-b( فإّن 8.9 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 5.7 % مل يجيبوا عن الّسؤال. مع أّن هذا الّسؤال هو 

 Polynôme en( من مستوى املعرفة، وهذا يدّل عىل أّن الخطأ ممكن أن يُرّد إىل التوفيق بني نوعني من الحساب الجربّي

.)x et polynôme en ex

الجزء )B 6-a( 24.6 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 28.6 % مل يجيبوا عن الّسؤال. إّن هذا الجزء من الّسؤال 

يتطلّب تطبيًقا ملفهوم )Équation différentiel(. هذه الّنتائج ترّجح احتامل أن تكون التّطبيقات الّصّفية لهذا املفهوم 

.)Fonction et dérivée( غري ذات عمق إىل درجة العالقة بني

وأّما الجزء )B 6-b( فإّن 16.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و7.9 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 27.4 % مل يجيبوا عن 

الّسؤال، مع أنّه سؤال منطّي، وقد يُرّد الخطأ إىل طريقة معالجة هذا الّنمط من األسئلة، إاّل أّن املتعلّمني معتادون عىل 

استخدام اآللة الحاسبة يف احتساب )Intégrale( يف حني أّن هذه التّقنية ال تنفع يف حّل هذا الّسؤال.

ملحق
Domaines Compétences

Processus de calcul

1.1 Utiliser les propriétés d’une loi de composition interne pour identifier un 
groupe.

1.2 Effectuer différents types de calcul )logique, algébrique, complexe, 
trigonométrique, combinatoire, statistique, etc(

1.3 utiliser les principes de base de probabilité pour résoudre des problèmes.
1.4 Résoudre des systèmes d’équations ou d’inéquations.

Fonctions numériques

2.1 Appliquer le concept de la limite pour étudier et interpréter le 
comportement d’une fonction.

2.2 Exploiter la dérivée dans différentes situations 
)approximation, encadrement, variation des fonctions, etc.(

2.3 Étudier des fonctions )variations, représentation graphique, etc.(
2.4 Exploiter le calcul intégral.
2.5 Étudier des suites numériques.

Activités géométriques

3.1 Effectuer et interpréter des opérations sur les vecteurs.
3.2 Caractériser une transformation géométrique et l’utiliser dans des 

problèmes.
3.3 Caractériser géométriquement et analytiquement des objets géométriques 

)droites, plans, coniques, etc(, et exploiter leurs propriétés. 

Résolution des problèmes
et communication.

4.1 Relever des informations pertinentes de différentes sources.
4.2 Décrire, représenter et analyser des situations différentes ou passer d’un 

mode de représentation à un autre.
4.3 Mener différents types de raisonnement mathématique.
4.4 Choisir le modèle adéquat pour résoudre  un problème.
4.5 Valider, expliquer et interpréter un résultat.
4.6 Faire, formuler et vérifier des conjectures.
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شهادة الثانويّة العاّمة: فرع علوم الحياة
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
تعترب ماّدة الرياضيّات يف فرع علوم الحياة جزًءا من محتوى املاّدة يف العلوم العاّمة، ويف مستوى االمتحانات 

الرّسميّة نرى أّن العديد من املسائل تكون مشرتكة بني الفرعني وبخاّصة يف الهندسة التّحليليّة، علم االحتامل 

والدراسة التّحليليّة. لذلك عند قراءة مسابقات هذين الفرعني وتحليلها نجد العديد من السامت املشرتكة.

أوالً - توصيف المسابقة:
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة الرياضيّات أربعة متارين توزعت عىل صفحتني. وقد راعت املسابقة من حيث الّشكل ما نّص عليه 

توصيف املاّدة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب 

األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، فتضّمنت أربع مسائل تناولت املجاالت الثاّلثة ملاّدة الرياضيّات الّتي يتضّمنها املنهج، مع 

األخذ بعني االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها وقد توزّعت مواضيع املسائل عىل مجاالت املاّدة كلّها، وذلك عىل 

الّشكل اآليت:

املسألة األوىل حول الهندسة التّحليليّة )Géométrie analytique(، وقد تألّفت من ثالثة أجزاء وجاءت اإلجابة 	 

عن هذه األجزاء مستقلّة عن بعضها بعًضا.

املسألة الثّانية حول )Calcul de probabilité(، وقد تألّفت من  قسمني  أ وب. يتألّف القسم أ من ثالثة أجزاء؛ 	 

تناول الجزأين األّول والثّاين هدفني مستقلنّي يتطلّب حلّهام تطبيق املعلومات املكتسبة، أّما القسم ب فتضّمن 

وضعيّة مركّبة تتطلّب إىل املتعلّم تحليل عّدة أهداف وربطها بشكل مدمج.

املسألة الثّالثة حول )Nombres complexes(، وقد تألّفت من ثالثة أجزاء، تطلّب الجزء األّول منها مهارة تفسري 	 

األعداد املركّبة بشكل هنديس وتطبيق مفاهيم هندسيّة، وتطلّب الجزء الثالث فهاًم معمًقا واستثامًرا للفرعني 

األخريين، وقد جاءت عالمات املتعلّمني متدنّية يف الجزء الثّالث من املسألة.

املسألة الرّابعة حول )Étude des fonctions(، وقد تألّفت من خمسة أجزاء مرتبطة باملعطى األسايس الّذي هو 	 

عىل شكل نّص ريايّض، كام أنّها مرتبطة بعضها ببعض، وهذه املسألة من املسائل الثابتة يف جميع االمتحانات 

الرّسميّة وقد اختلف مستوى الجزء األخري من املسألة عن مستوى املسائل املشابهة يف دورات سابقة، وقد شّكل 

الجزء األخري من هذه املسألة فرصة لقياس مستوى التّحليل عند املتعلّمني يف الرياضيّات. 
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جدول رقم -1- توزيع العالمات عىل املجاالت والكفايات.

NotesCompétencesDomaines

8.5 pts

1.2 Effectuer différents types de calcul )algébrique, complexe, 
trigonométrique, combinatoire, etc(

1.3 Utiliser les principes de base de probabilité pour résoudre 
des problèmes.

Processus de calcul

6.5 pts
2.2 Étudier des fonctions )variations, représentation 

graphique..(
2.3 Exploiter le calcul intégral.

Fonctions numériques

5 pts

3.2 Décrire, représenter et  analyser des situations différentes 
ou passer d’un mode de représentation à un autre ?

3.4 Choisir le modèle adéquat pour résoudre un problème.
3.5 Valider expliquer et interpréter un résultat.

Résolution des problème
 et communication.

نالحظ من خالل الجدول رقم -1- أن املسابقة راعت بشكل متواٍز كافة املجاالت وتوزعت العالمات بشكل يناسب كل مجال.

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم -2- النتائج العامة للمسابقة

Moyenne Moyenne/20 Écart Type Coefficient de variation Médiane Mode

45.10 11.274 16.603 0.368 45.000 45.000

 باالطالع عىل القيم الوسطيّة )Moyenne - Médiane - Mode( نجد أّن املعّدل )Médiane = 11.274( والوسيط

)Médiane = 11.25( متطابقان وهذه نتيجة مقبولة، أّما املنوال فكان )Mode = 11.25(، وهذه الّنتيجة منطقية وتتوافق 

مع املعّدل العام يف املاّدة، وكان ُمعامل التغرّي يف املسابقة )CV = 0.368( وهذا يدّل عىل أنّه ال يوجد تناثر كبري بني عالمات 

املتعلّمني. وهذا يدّل عىل عدم تشتت، كذلك يدّل عىل أّن نسبة قليلة من املتعلّمني اكتسبت مستويات التّفكري العليا.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
جدول رقم -3- عرض نتائج أسئلة املسابقة وتحليلها

النسبالجزءاملسألة

1

1-b.0 15.7 % من التالميذ حصلوا عىل

2-a0.2514.8 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و8.4 % حصلوا عىل

2-b.20 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و21.3 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 21.6 % مل يجيبوا عىل السؤال

3-a.10.4 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و9.3 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 33 % مل يجيبوا عىل السؤال

2

A
2-a

10.4 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و9.3 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 21.6 % مل يجيبوا عىل السؤال.

A
2-b

17.9 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و4.3 % حصلوا عىل 0.25

A3.14.2 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و7.8 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 16.9 % مل يجيبوا عىل السؤال

B.33.2 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و9.5 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 34.5 % مل يجيبوا عىل السؤال
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3

1-b0.25 19.8 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و10.5 % حصلوا عىل

1-c.8.2 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و12.2 % مل يجيبوا عىل السؤال

15.8 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و14.8 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 12.8 % مل يجيبوا عىل السؤال.2

3-b.20 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و21.3 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 21.6 % مل يجيبوا عىل السؤال

4

2-b.16.4 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و20.4 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 13.8 % مل يجيبوا عىل السؤال

4-b.24.2 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و32.7 % مل يجيبوا عىل السؤال

4-c.21.4 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و11 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 47.1 % مل يجيبوا عىل السؤال

5-a.21.4 % من التالميذ حصلوا عىل 0 فيام أن 32.4 % مل يجيبوا عىل السؤال

5-b.12.9 % من التالميذ حصلوا عىل 0 و9.7 % حصلوا عىل 0.25 فيام أن 62 % مل يجيبوا عىل السؤال

 يف املسألة رقم 1

.)Produit vectoriel( 15.7 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0. وسبب ذلك قد يكون اكتسابًا ضعيًفا ملفهوم )1-b( يف الجزء

يف الجزء )a-2( 14.8 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و8.4 % حصلوا عىل0.25. والجزء )b-2( 20 % من املتعلّمني حصلوا 

عىل 0 و21.3 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 21.6 % مل يجيبوا عن الّسؤال. وقد يكون هناك ضعف أسايس لدى املتعلّمني يف 

.)La géométrie plane dans l'espace( فالّسؤال يتطلّب دمًجا للمفاهيم واحتساب .)Géométrie dans l'escape( موضوع

وأخرياً يف الجزء )a-3( 10.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و9.3 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 33 % مل يجيبوا عن 

الّسؤال. مع أّن هذا الجزء هو من صلب املطلوب يف االمتحانات الرّسميّة، ولكّن هذا الّسؤال يتميّز مبستوى التّحليل 

بحيث يجد املتعلّم نفسه أمام تدامج للمواضيع وربط بينها، وقد ال يكون معتاًدا عىل هذا األمر.

يف املسألة رقم 2

يف الجزء )A 2-a( 10.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و9.3 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 21.6 % مل يجيبوا عن 

الّسؤال. مع أنّه سؤال منطّي. إمّنا هناك اكتساب منقوص ملفاهيم االحتامل، وكذلك ملفاهيم العّد، وقد يعود ذلك إىل 

صعوبة من الّنمط Epistémologique ملوضوع االحتامل.

أّما يف الجزء )A 3( فإن 14.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و7.8 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 16.9 % مل يجيبوا عن 

الّسؤال. وقد يعود سبب الفشل إىل ثالثة عوامل: اللّغة )فهم الّنّص(، تحليل الوضعية وتطبيق مفهوم االحتامل املرشوط.

أّما يف الجزء )B( فإن 33.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و9.5 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 34.5 % مل يجيبوا عن 

الّسؤال. مع أّن هذا الجزء هو مامثل لوضعيات مشابهة يف دورات سابقة، إاّل أّن هذه الّنسبة املرتفعة للفشل يف معالجة 

هذا القسم تعود إىل أسباب مختلفة، إذ يجد املتعلّم نفسه أمام وضعيّة شموليّة يتعنّي عليه تفكيكها إىل أجزاء إجرائية 

وتحديد خطوات الّحل. وعليه، من املمكن أّن هذا األمر يُظهر غياب التسلسل والرتابط الضوريني لتنظيم خطوات الحّل.

. إضافة إىل ذلك، يتعنّي عىل املتعلّم اختيار اإلسرتاتيجيّة املناسبة للحّل وكذلك اكتساب مفهوم االحتامل الكيّلّ

نسّجل يف هذه املناسبة أنّه من املمكن أّن إسرتاتيجيات التّعليم تركّز يف الحفظ، ويف مستويات الحفظ والتّطبيق، وهذا 

األمر ينتج منه صعوبات كبرية يف التّحليل.

يف املسألة رقم 3

يف الجزء )b-1( 19.8 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و10.5 % حصلوا عىل 0.25. والجزء )c-1( 8.2 % من املتعلّمني 

حصلوا عىل 0 و12.2 % مل يجيبوا عن الّسؤال. يتطلّب الجزءان تفسريًا هندسيًّا للعدد مام يعني االنتقال من منط متثيل إىل 

آخر بصورة غري مبارشة، ومن املمكن أن يكون ذلك هو الّسبب يف الّنسب املتدنّية يف الّنجاح.
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يف الجزء )2( 15.8 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و14.8 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 12.8 % مل يجيبوا عن الّسؤال. 

سبب هذه الّنسب العالية يف الفشل رمّبا رُّد إىل أّن الحّل يتطلّب استخدام تقنيّة حّل معادلة لألعداد املركّبة وهو أمٌر غري 

مألوف يف هذا الّصّف.

وأّما الجزء )b-3( فإن 20 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و21.3 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 21.6 % مل يجيبوا عن 

.)1-c(و )1-b( الّسؤال. تصّور مامثل للجزأين

يف املسألة رقم 4

يف الجزء )b-2( 16.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و20.4 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 13.8 % مل يجيبوا عن الّسؤال. 

يتطلّب هذا الّسؤال احتساب )dérivée seconde( وهذا يعني أّن بعض املعلّمني قد اعتقدوا أّن هذا املوضوع غري 

مطلوب من املتعلّمني بسبب وجوده يف درس تّم حذف بعض مواضيعه.

يف الجزء )b-4( 24.2 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و32.7 % مل يجيبوا عن الّسؤال. مع أّن املطلوب هو تطبيق لتقنيّة 

.)Intégration par parties( حّل، إاّل أنّه من املمكن أن يكون هناك اكتساب خاطئ لتقنيّة

يف الجزء )c-4( 21.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و11 % حصلوا عىل 0.25 يف حني أّن 47.1 % مل يجيبوا عن الّسؤال. 

تبنّي هذه الّنسب عدم القدرة عىل تحديد مناطق معيّنة ومعرّفة من املستوي ومتييزها بحسب تعليامت محّددة، ومن 

املمكن أّن هذا األمر يعكس إشكاليّات طرائق التّعليم املعتمدة.

يف الجزء )a-5( 21.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 يف حني أّن 32.4 % مل يجيبوا عن الّسؤال. يعود الخطأ يف معالجة 

.)Polynôme en x et polynôme en ex( الّسؤال إىل عدم القدرة عىل الّدمج بني املفهومني

وأخرياً الجزء )b-5( 12.9 % من املتعلّمني حصلوا عىل 0 و9.7 % حصلوا عىل 0.25 فيام أّن 62 % مل يجيبوا عن الّسؤال. 

يتطلّب الّسؤال استخدام معلومات متفرّقة لكثري من األجزاء كذلك يتطلّب التّحّقق من الّنتائج.

ملحق
Domaines Compétences

Processus de calcul

1.1 Utiliser les propriétés d’une loi de composition interne pour identifier un 
groupe.

1.2 Effectuer différents types de calcul )algébrique, complexe, trigonométrique, 
combinatoire, statistique, vectoriel, analytique, etc.(

1.3 Utiliser les principes de base de probabilité pour résoudre des problèmes.
1.4 Résoudre des systèmes d’équations.

Fonctions numériques
2.1 Appliquer les concepts de continuité et de dérivabilité aux fonctions.
2.2 Étudier des fonctions )variations, représentation graphique, etc.(
2.3 Exploiter le calcul intégral.

Résolution des problèmes
et communication.

3.1 Relever des informations pertinentes de différentes sources.
3.2 Décrire, représenter et analyser des situations différentes natures ou passer 

d’un mode de représentation à un autre.
3.3 Mener différents types de raisonnement mathématique.
3.4 Choisir le modèle adéquat pour résoudre un problème.
3.5 Valider, expliquer et interpréter un résultat.
3.6 Faire, formuler et vérifier des conjectures.
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 خاتمة
أن مسابقات الرياضيات يف االمتحانات الرّسمية يف شهادة الثانوية العامة تتناول كفايات متنوّعة كام تتناول مهارات 

تفكري متنوعة بدًءا بالفهم وانتهاًء بالتحليل واالستنتاج. فهي تحرتم التوصيف الرسمي كام وتراعي دليل التقويم الصادر 

عن املركز الرتبوي وهي تراعي مالمح املتعلم اللبناين الصادرة يف منهج 1997. هذه مع العلم أن معظم املسائل الواردة 

كانت مشابهة لدورات سابقة، وهذا مع فوارق يف بعض األجزاء. أما يف ما يتعلق بالفروع املرتبطة مبهارات التحليل فكانت 

عالمات املتعلمني يف هذه األجزاء أقل من املعدل العام يف الرياضيات، ولعل التنمية املهنية للمعلمني وخاصة عىل مجال 

التعامل مع مهارات التفكري املتقّدمة وحل املشكالت قد يساعد يف تطوير مستوى تعليم الرياضيات، وبالتايل تساعد يف 

تطوير مهارات التفكري الناقد التي هي مهارة أساسية من مهارات القرن الواحد والعرشين. فتدريب األساتذة عىل إدارة 

وضعيات تعلمية تعتمد عىل الطرائق الناشطة كالتعلم التعاوين وتقنية البحث واالستقصاء وحل وضعيات مركبة تساعد 

عىل تنمية مهارات التفكري العليا. كام وإسناد املعلمني بدليل معد من قبل املركز الرتبوي وتحفيزهم عىل ابتكار وضعيات 

مشابهة التي يف الدليل تعتمد عىل التحليل، قد يساعدهم عىل تنويع اختباراتهم واالبتعاد عن النمطية.

فيام يخص فرع اآلداب واإلنسانيات

تبنّي اإلحصاءات الواردة يف تحليل هذا الفرع أن نسبة كبرية من تالميذ هذا الصف قد حصلوا عىل عالمات متدنية وهذا 

غري طبيعي.

ينحدر تالمذة هذا الصف من الصف الثاين إنسانيات.

ليس لديهم املستوى املطلوب يف الرياضيات.. 1

ينظر أساتذة الرياضيات إىل تالمذة هذا الصف بشكل عام عىل أنهم ضعفاء يف هذه املادة وأنهم ال يتمتعون باملقدرة . 2

عىل التحليل الريايض.

يوجد لدى تالمذة هذا الصف مشكلة لغة مام يشّكل عائقاً أمامهم يف فهم نصوص املسائل.. 3

ومن املهّم أيضاً التنبّه إىل أن طالب فرع االجتامع واالقتصاد ينحدرون من صف الثاين إنسانيات أو صف الثاين علوم حيث 

كانوا يواجهون صعوبات يف الرياضيات.

حيث أن لدى هؤالء التالميذ ضعف أسايس يف ماديت الرياضيات واالقتصاد.

تجدر اإلشارة إىل ان من يقوم بتدريس هذا الصف يف مادة الرياضيات يجب أن يتمتعوا بالكفايات الضورية يف 

الرياضيات وكذلك يف التطبيقات االقتصادية املالية وعليه فإن التنمية املهنية لهؤالء املعلمني بشكل خاص يف الرياضيات 

التطبيقية هو رضورة لزيادة اإلنتاجية ورفع معدالت النجاح.

إن التنويع يف طرائق التعليم وتدريب األساتذة عىل كفاية ربط الرياضيات بالواقع ونذكر باألخّص طريقة املرشوع تساعد 

عىل رفع مستوى املتعلم إذ يعترب نفسه رشيكاً يف عملية التعلم ومن هنا تربز أهمية إعداد األساتذة أو إخضاعهم لدورات 

تدريبية.

من ناحية أخرى يتطلب تعليم هذا الصف ترابطاً وتدامًجا لوضعيات الحياة اليومية وتحديداً املجال املرصيف مع 

الرياضيات مام يتطلب تعميقاً ملفاهيم الرياضيات االقتصادية عند معلمي هذا الصف وقد ذكرنا يف نقطة سابقة رضورة 

إعدادهم وتدريبهم عىل اكتساب هذه املفاهيم.

وأخرياً الرتكيز عىل تقديم املفاهيم الرياضية للتالميذ يف هذا الفرع بشكل واضح ومبّسط. وبناًء لذلك من املهم جداً إعطاء 

املزيد من االهتامم للرياضيات وتعميق املفاهيم املرتبطة يف فرع االجتامع واالقتصاد يف صف الثاين إنسانيات بحيث يتم 

تقديم هذه املادة بشكل محّفز.
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