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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: الّتبية الوطنيّة والتّنشئة املدنيّة   الّشهادة املتوسطة

8

 المادة التعليمّية: الّتربية الوطنّية
والّتنشئة المدنّية

إعداد:

أ. بالنش ابي عًساف
أ. ليون كيلزي

الّشهادة المتوسطة
لغة الماّدة: اللّغة العربيّة

تمهيد
إّن التّحليل املتخصص لنتائج االمتحانات الرّسميّة- الّدورة العاديّة لسنة 2017، ماّدة الرّتبية الوطنيّة والتّنشئة 

املدنيّة – مسابقة الّشهادة املتوّسطة - الّدورة األوىل، يقوم عىل املعطيات اإلحصائيّة الّتي يف متناولنا هي 

الوسيط )Médiane( واملنوال )Mode( واملتوّسط )Moyenne( وتسمح لنا بإجراء تحليل وصفّي لدرجة 

األداء االمتحايّن؛ أّما القيم الخاّصة الّتي تسمح لنا بقياس تجانس أو تشتّت العيّنة، كُمعامل االختالف 

)Coefficient de variation( واالنحراف املعيارّي )Ecart-type( فسوف نستعمل املعّدل العاّم واملجموع 

الكّلّ لعالمات املسابقات فيها. لذلك حّولنا املتوّسط يف عالمة كّل سؤال إىل نسبة مئويّة هي حاصل قسمة 

متوّسط عالمات الّسؤال عىل العالمة الكلّيّة للّسؤال أو لجزء منه، وهذه الّنسبة املئويّة هي يف واقعها 

تشري إىل معّدل نسبة اإلجابة الّصحيحة عن الّسؤال، ثّم إىل معّدل االكتساب الكّلّ للموضوع أو املفهوم 

الّذي يتوخى الّسؤال قياس درجة اكتسابه. كذلك أضفنا إىل كّل سؤال، مستوى الهدف الّذي يتوّخى قياسه 

باالستناد إىل تصنيف بلوم، بهدف تبّي مدى تحّقق األهداف املعرفيّة يف تدّرج مستوياتها ربطًا بسامت 

املتعلّم عىل قدر ما تسمح باستنتاجه االمتحانات الرّسميّة يف حالتها الرّاهنة.

انطالقًا من هذا التّحليل سوف نعمد إىل اإلجابة عن بعض التساؤالت املطروحة وهي:

إىل أي مدى تتقارب أو تتشتّت العالمات بالّنسبة إىل املعّدل؟ ـ 
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إىل أي مدى ميكن اعتبار أن هذا االختبار يساعد يف التّمييز بي مستويات األداء املختلفة؟ـ 

إىل أي مدى تسهم أسئلة املاّدة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التّفكري ـ 

العليا؟ إىل معالجة العمل يف خالل العناوين املطروحة يف التّقرير)توصيف املسابقة، املعالجات 

اإلحصائيّة، التوصيات واملقرتحات(.

لإلجابة عن هذه األسئلة سوف نورد بشكل متواتر الّنقاط اآلتية:

أّواًل: توصيف المسابقة

ثانًيا: دراسة الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها في المستويات االتية:

أوالً - توصيف المسابقة
ومن حيث إنّه بحسب التّوصيف الرّسمّي لالمتحانات الرّسميّة املعّدل يف عام 2016، تتكّون مسابقة ماّدة الرّتبية الوطنيّة 

والتّنشئة املدنيّة الّشهادة املتوّسطة.

 من حيث الّشكل:. 1

من ثالثة مجاالت: 

املجال األّول: يف مستوى املعارف.

املجال الّثاين يف مستوى تحليل املستندات.

املجال الثّالث تحليل وضعية مشكلة

 من حيث المضمون:. 2

املجال األّول )املعارف( ويكون مجموع عالماته ست عالمات من عرشين؛

يتكّون من مجموعة من األسئلة املغلقة واملفتوحة وهذا ما يسهم يف تغطية أكرب قدر ممكن من الّدروس عىل سبيل املثال 

ال الحرص.

األسئلة املغلقة ) QCM(: يتكّون هذا الّسؤال من أربع مجموعات:	 

يسمح باستعامل فعل اخت اإلجابة أو اإلجابات الّصحيحة عندما تكون هناك إجابة واحدة صحيحة أو اثنتان ـ 

عىل األكرث. 

 عندما تكون اإلجابات الّصحيحة اثنتي يفّضل استعامل عبارة اشطب الدخيل ـ 

 يعطى املتعلّم نصف عالمة عىل اإلجابة الّصحيحة كذلك يعطى ربع لعالمة عند تعّدد اإلجابات )رشط أن ال  ـ

تتعّدى اإلجابات االثنتني(.

 وهذا يسهم يف تغطية اكرب قدر ممكن من الّدروس.ـ 

 سؤال صحيح أم خطأ	 

 نصف عالمة لكّل إجابة صحيحة.ـ 

ميكن للمتعلّم أن يضع رقم الّسؤال وأمامه “صحيح” أو “خطأ”.ـ 
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جدول ربط	 

 ينصح باستعامل فعل اربط املصطلحات أو العبارات الواردة يف العمود األّول مبا يناسبها يف العمود الثّاين.ـ 

 يتألّف هذا الّسؤال من مجموعتي مرقّمتي: املجموعة األوىل باألعداد والثّانية باألحرف بحيث يقوم املتعلّم ـ 

بربط األعداد باألحرف املناسبة من دون نسخ العبارات.

أكمل الجمل / امأل مكان الّنقط بالتّعابري.ـ 

واملجال الّثاين )تحليل املستندات( ويكون مجموع عالماته سبع عالمات من عرشين؛

يتكون من مستندين: األّول ترشيعي ) رشعة، دستور، قانون، مرسوم، قرار أو بالغ...( واملستند الثّاين »دراسة حالة«.

تكون األسئلة مؤلّفة من:

تعريف املستندات من حيث:

نوع املستند األّول: رشعة، دستور، قانون، مرسوم، قرار أو بالغ وغريها. ـ

نوع املستند الّثاين: نّص/ جدول إحصايّئ/ رسم بيايّن/ رسم كريكاتورّي/ صورة/ خارطة وغريها. ـ

املصدر: كتابة املصدر كام هو وارد يف املستند. ـ

الفكرة الرئيسية: تلخيص موضوع أو حالة بفكرة واحدة. ـ

أّما األسئلة:

قد يكون الّسؤال عبارة عن استخراج معلومة من املستند.ـ 

 قد يكون الّسؤال عبارة عن استخراج )مالحظة: عند االستخراج ينصح بتبويب األفكار أو توزيعها(.ـ 

 قد يكون الّسؤال استنتاجيًّا مع التّوضيح من قبل املتعلّم.  قد يكون سؤال تصنيف-أو ربط أو الّسبب ـ 

بالّنتيجة، وغريها من املهارات املناسبة للمستندات )أقلّها 2 وأكرثها 4(.

واملجال الّثالث )دراسة وضعّية مشكلة( ومجموع عالماته سبع عالمات من عرشين؛ 

طرح مشكلة معيشة يف ضمن مواضيع املنهج - خاضعة للتّحليل من قبل املتعلّم - إبداء الّرأي مع تعليل. تتكّون من:

طرح أسئلة تساعد املتعلّم يف تحليل الوضعيّة املشكلة.ـ 

تحليل الوضعيّة من قبل املتعلّم ) يف خالل أسئلة تلزمه باستثاّمر معارفه(.ـ 

إبداء الّرأي حول املشكلة املطروحة مع التّسويغ.ـ 

فإنّنا سننهج يف تحليلنا للّنتائج بدراستنا املسابقة ككّل يف مرحلة أوىل، ثّم نحلل الّنتائج يف مجاالتها الثاّلثة، وبعد دراستها 

من حيث تبّي مدى تحّقق كّل من مستويات األهداف املعرفيّة بحسب مصفوفة بلوم، نخلص أخريًا إىل استنتاجات 

وتوصيات عاّمة يف ضوء توليف التّحليل للّنتائج.

أّما الخالصة العاّمة فأفردنا لها مقطًعا مستقالًّ يف خامتة التّقرير.
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ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
إّن الّنتائج اإلجامليّة، بعد إضافة مستويات الهدف املعريّف لكّل جزء من الّسؤال )بحسب تصنيف بلوم( وبعد تحويل 

متوّسطات األداء إىل نسب مئويّة، عىل سبيل املثال: معّدل العالمة الّسؤال يقسم عىل العالمة القصوى للّسؤال ترضب 

بـ 100 )1.5/1.3 × 100 = 87 %( فتظهر لنا ما يأيت:

جدول رقم -1- الّنتائج اإلجامليّة، بعد  إضافة مستويات الهدف املعريّف لكّل جزء من الّسؤال وبعد تحويل متوّسطات 

األداء إىل نسب مئويّة:

السؤالاملجال
Taxonomie 
de Bloom

Note maxi-
male

N
MeanMedianMode

Moyenne 
exprimee 

en % ValidMissing

االّول : معارف 
)6 عالمات(

1.1I1.556453251.30651.50001.5087%
1.2I156445330.91331.00001.0091%
3.aI15328431940.43130.25000.0043%
3.bI14965768210.43730.50000.0044%
1.4I1.55350829701.12361.00001.0075%

الثاين: تحليل 
مستندات

)7 عالمات(

1.aII0.255535511230.12370.00000.0049%
bII0.255537811000.24650.25000.2599%

1.cII0.55473617420.22000.25000.2544%
1.2aII0.25557886900.23440.25000.2594%
2bII0.25556038750.22440.25000.2590%

1.2cII0.55255139270.17700.25000.0035%
aII0.5559185600.46340.50000.5093%
bII1559814970.79321.00001.0079%
cII1560873910.90271.00001.0090%
dII1558256530.96681.00001.0097%

2.3I1.55461618621.13501.50001.5076%

الثالث: دراسة 

وضعيّة مشكلة 

)7 عالمات(

3.1IV25399924791.09631.00001.0055%
3.2I15147750010.67031.00001.0067%
3.3I25352429540.94701.00000.5047%
3.4V24817183070.72800.75000.0036%

%2056478013.1466املجموع

يف مستوى متوّسطات األداء لكّل سؤال ميكن تصنيف الّنتائج إىل فئات أربع:

األداء الّشديد االنخفاض )أقّل من 30 %(؛ـ 

األداء دون الوسط )بي 30 % و49 %(؛ـ 

األداء فوق الوسط ) أكرث من 50 % - 70 %(؛ـ 

األداء العايل )أكرث من 70 %(.ـ 

فيكون لدينا ما يأيت:
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األسئلةاملجالمتوّسطات األداء

تصّنف يف فئة األداء 

دون الوسط كون 

العالمة ترتاوح بي 

30 % و49 %.

 يف مستوى . 1

املعارف

الّسؤال الثّالث أ: التّعليم املهنّي والتّقنّي يكسب املتعلّم مهنة يف مدى زمني قصري،ـ 

 أ: أوضح كمفهوم املهنة

ب: بي اثني من املتغرّيات الّتي تؤثر يف املستقبل املهني للفرد.

تحليل . 2

مستندات

الّسؤال األّول: قدم لكّل من املستندين الجزء أ: نوع املستند األّولـ 

الّسؤال األّول: الجزء 2: الفكرة الرّئيسة للمستند األّول ـ 

الّسؤال الثّاين: ج: الفكرة الرّئيسة للمستند الثّاينـ 

 تحليل وضعيّة . 3

مشكلة

الّسؤال الثّالث: اذكر أربع فوائد يكتسبها الّشباب يف خالل العمل التّطّوعي.ـ 

الّسؤال الرّابع: قدم اقرتاحي يسهامن يف تفعيل عمل مؤّسسات املجتمع املديّن اللّبنايّنـ 

تجمع العالمة القصوى لألسئلة ذات األداء املنخفض، فيكون مجموع عالمات األسئلة ذات متوّسط تحصيل منخفض: 

)1+1+0.25+0.5+0.5+2+2( = 20/7.25 أي ما نسبته 36.25 % من مجمل عالمات املسابقة.

األسئلةاملجالمتوّسطات األداء

تصنف يف فئة األداء 

فوق الوسط كون العالمة 

ترتاوح بي 50 % - 70 %.

ال يشء؛ يف مستوى املعارف. 1

ال يشء؛ـ تحليل مستندات. 2

 تحليل وضعيّة مشكلة. 3
الّسؤال األّول: حدد سببي أّديا إىل رفض طلب العلم والخرب، معلاًّل اإلجابة.ـ 

الّسؤال الثّاين: سّم الجهة الرّسميّة الّتي تّم تقديم طلب العلم والخرب إليها.ـ 

تجمع العالمة القصوى لألسئلة ذات األداء املنخفض، فيكون مجموع عالمات األسئلة ذات متوسط تحصيل فوق الوسط: 

)2+1(=20/3 أي ما نسبته 15 % من مجمل عالمات املسابقة.

األسئلةاملجالمتوّسطات األداء

تصنف يف فئة األداء 

العايل كون العالمة 

أكرث من 70%.

 يف مستوى . 1

املعارف

الّسؤال األّول: اخرت العبارة أو العبارات الّصحيحة يف ما يأيت. ـ 

الّسؤال الثّاين: أجب بـــ صحيح أم خطأ عن كّل من العبارات اآلتية. ـ 

الّسؤال الرّابع: صنف املهام اآلتية يف مجموعتي، مسّميًا جهاز األمم املتحدة املناسب لكّل ـ 

مجموعة.

تحليل . 2

مستندات

الّسؤال األّول الجزء األّول ب: مصدر املستند األّول ـ 

الّسؤال األّول الجزء الثّاين أ: نوع املستند الثّاينـ 

الّسؤال األّول الجزء الثّاين ب: مصدر املستند الثّاينـ 

الّسؤال الثّاين الجزء األّول أ: استخرج  اثني من معايري املواطني يف تويل الوظائف العاّمة.ـ 

الّسؤال الثّاين الجزء الثّاين ب: استخرج سببًا واحًدا لتفيش ظاهرة الفساد يف اإلدارة العاّمة ـ 

الّسؤال الثّاين ج : استخرج حاّل واحًدا لتفيش ظاهرة الفسادـ 

الّسؤال الثّاين د استخرج دورين لإلدارة العاّمة.ـ 

الّسؤال الثّالث: يشري املستند )األّول( إىل تويّل الوظائف العاّمة بحسب رشوط ينص عليها ـ 

القانون، وأذكر ثالثة من الرشوط القانونية للتّوظيف يف اإلدارة العاّمة.

 تحليل وضعيّة . 3
مشكلة

ال يشء؛ـ 

 تجمع العالمة القصوى لألسئلة ذات األداء املنخفض، فيكون مجموع عالمات األسئلة ذات متوسط تحصيل عاٍل: 

)1.5+1+1.5+0.25+0.25+0.25+0.5+1+1+1+1(= 20/9.25 أي بنسبة 46.25 % من مجمل عالمات املسابقة. 

مع العلم أّن املتوّسط العام لألداء يف املسابقة ككّل هو 66 % وهو رقم يشري إىل أداء فوق الوسط يقرتب إىل درجة األداء الجيّد.
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ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
ما ميكن اإلشارة إليه يف هذه املسابقة، هو تغطية كامل محاور املنهج

املجال األّول: يقيس هذا املجال بحسب التّوصيف الرّسمّي للمسابقة مدى اكتساب املعلومات يف خالل أسئلة متنّوعة أ. 

تغطّي كامل املنهج، مبجموع عالمات هو سّت من عرشين. ويف الواقع هذا املجال يقابل املستوى األّول من هرم بلوم 

لتصنيف األهداف املعرفيّة. نتائج هذا املجال تظهر ما يأيت:

مستوى األداء اإلجاميّل يف هذا املجال األّول هو جيّد )70 %(؛ يف األسئلة التّفصيليّة ينخفض األداء إىل ما دون الوسط 

يف الّسؤال الثّالث )سؤال مفتوح( الّذي هو بطبيعته سؤال تذكّر يتطلّب مهارة التّحرير باللّغة العربيّة إضافة إىل تذكّر 

املعلومة. انخفاض األداء يف هذا الّسؤال هل مرّده عدم اكتساب املعلومات أو صعوبة التّعبري الّسليم باللّغة العربيّة 

يف جمل مفيدة عن معلومات مكتسبة؟ أو هو االثنان مًعا؟ مبعنى آخر، لو تّم تحويل الّسؤال إىل سؤال من نوع صح 

أو خطأ، هل ستكون الّنتائج بالنسب نفسها؟ خربتنا العمليّة تفيد بأن املعلومة املكتسبة الّتي يقاس مستوى اكتسابها 

من طريق الّصحيح والخطأ تحصل عىل مستوى أداء أعىل مام لو تّم قياسها من طريق الّسؤال التّحريري املبارش؛ ومثّة 

عامالن يدخالن يف تفسري هذه الفرضيّة : أ- عامل التّمّكن/عدم التّمكن من التّعبري اللّغوّي؛ ب- عامل الحّظ والّصدفة 

يف تعيي اإلجابة من دون أن يكون املتعلّم متمّكًنا منها فعليًّا.

املجال الّثاين: يقيس هذا املجال بحسب التّوصيف الرّسمّي للمسابقة مدى قدرة املتعلّم عىل فهم املستندات ب. 

وتحليلها، وعددها اثنان أحدهام قانويّن، والثّاين دراسة حالة، مع انطالقة يف الّسؤال األخري من هذه املجموعة من 

األسئلة يف املجال الثّاين إىل ما هو أبعد من املستندات. هذا املجال يقابل املستوى الثّاين من هرم بلوم لتصنيف 

األهداف املعرفيّة، أي مستوى الفهم؛ أّما نتائج هذا املجال فتظهر ما يأيت:

مستوى األداء اإلجاميّل يف هذا املجاّل هو األكرث ارتفاًعا من بي املجاالت الثاّلثة ) 78 %(؛ أّما يف التّفاصيل، فاألسئلة 

ذات الّنتائج املنخفضة هي بالتّحديد الّسؤال األّول الجزء الثّاين. أ بحيث يطلب إىل املتعلّم أن يحّدد نوع املستند. 

بعض املصّححي يكتفي بتعبري " نّص" وبعضهم اآلخر يرّص عىل إضافة كلمة "دستوري" أو "قانوين" ، باختصار هي 

مشكلة تصحيح واتّفاق بي أعضاء اللّجنة يف أثناء مناقشة معايري التّصحيح؛ ويجب حسم املسألة لصالح املتعلّم 

وعدم تحميله الخالفات يف وجهات الّنظر بي املصححي، عىل الّرغم ان املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء قد أصدر دلياًل 

توضيحيًّا لتوصيف املسابقة )راجع ربطًا الّدليل التّوضيحي( مع العلم بأّن ثقل هذا الجزء من الّسؤال هو 0.25 عالمة 

من عرشين.

أّما يف ما خّص الّسؤالي املتعلّقي بتحديد الفكرة الرّئيسة لكّل من املستندين )الّسؤال الثّاين الجزء األّول. ج والّسؤال 

الثّاين الجزء األّول الثّاين ج( مرّده إىل طبيعة هذا الجزء من الّسؤال الّتي تعتمد تلخيص املوضوع أو الحالة بفكرة 

واحدة يف اإلجابة. ونعطي مثااًل عن ذلك: يرد يف معايري التّصحيح، أّن الفكرة الرّئيسة للمستند الثّاين هي "دور اإلدارة 

العاّمة وأبرز املشاكل الّتي تواجهها" مع أّن املستند يشري أيًضا إىل عالقة اإلدارة العاّمة بالّسياسيّة والسياسيّي ويتكلم 

أيًضا عىل الحلول املقرتحة للمشاكل الّتي تواجهها اإلدارة العاّمة؛ وقد كان أصوب أن يكون الجواب كام يأيت: "دور 

اإلدارة العاّمة يف تنفيذ الّسياسات العاّمة وابرز الحلول للمشاكل الّتي تعرتضها"... ولكن يف ظّل غياب بطاقة تقنيّة 

محّددة لوصف معايري تحديد الفكرة الرّئيسة ستبقى الّنتائج الرقميّة يف ما خّص هذا الجزء من الّسؤال عىل هذه 

الحال من االنخفاض وهذا ميكن التّحّقق منه منذ بدء العمل باملناهج الجديدة أي منذ 2001.
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املجال الّثالث: يقيس بحسب التّوصيف قدرة املتعلّم عىل معالجة وضعيّة مشكلة بتحليل عنارصها ومكّوناتها انتهاًء 	. 

بسؤال مفتوح يتناول تقديم مقرتحات أو التّعبري عن رأي أو موقف من مسألة ما، مع التّعليل الالزم. عالمات هذا 

الّسؤال سبع من عرشين ويتضّمن ثالثة مستويات يف هرم بلوم: مستوى التّحليل والتذكر والتّوليف أو التّقييم. نتائج 

هذا املجال تظهر ما يأيت:

الّنتائج اإلجامليّة تظهر أّن هذا املجال ينخفض فيه األداء العاّم إىل ما دون الوسط )49 %(، ويكون يف الّسؤال ) الثّالث 

الجزأين الثّاين والثّالث( يف منطقة األداء املتوّسط إمّنا دون الـ 70 %؛ أّما الّسؤاالن )الثّالث الجزأين الثّالث والرّابع( 

فمتوّسط عالماتها هو تحت عتبة الّنجاح )47 % و36 %(.

الّسؤال األّول هو سؤال تحليّل بامتياز، املنوال فيه بحدود 37 % ويقف عىل عتبة الّنجاح )1 من 2(، والفارق بي ـ 

كاِل األداء املنخفض واألداء املرتفع مييل قلياًل إىل صالح األداء املرتفع بواقع 7.9 % +، وميكن اعتبار هذه الّنتيجة 

مقبولة - ولكن ميكن أن تكون أفضل - نظرًا إىل أّن التّحليل يف هذا الّسؤال بالتّحديد يتطلّب الربط مع املعارف 

الّسابقة واالصطفاء والتّعليل.

الّسؤال الثّاين والثّالث هام من أسئلة التذكر، ولكّن نتائجهام هي من بي األدىن؟ هل بسب ضيق الوقت يف نهاية ـ 

املسابقة أو بسبب التّعب؟ أو أّن األسئلة مل ترد بشكل مجموع يف الّدروس ماّم اقتىض عمليّة تجميع للمعلومات 

يف مختلف أرجاء املنهج؟ 

الّسؤال الرّابع واألخري هو سؤال التّوليف واالبتكار أي من املستويات املعرفيّة العليا يف هرم بلوم: نتيجة الّسؤال ـ 

هي األدىن )36 %( والتّشتّت فيه كبري إذا ما الحظنا منحنيات الوسيط واملتوّسط واملنوال. وهذا ما نلحظه دامئًا 

يف هذا الّسؤال: وهل ذلك بسبب كونه الّسؤال األخري، أو لصعوبة املهّمة العقليّة املطلوبة، أو لضعف التّعبري 

باللّغة العربيّة؟

أما دراسة الّنتائج تبًعا لتصنيف األهداف املعرفية بحسب مصفوفة بلوم

إّن إعادة تجميع األسئلة بحسب مستويات األهداف املعرفيّة يعطينا منظوًرا آخر لقراءة الّنتائج . إعادة الفرز والضّم 

هذه تقدم لنا ما يأيت األسئلة الّتي تقيس املستوى األّول من هرم بلوم )مستوى التذكر(.

جدول رقم -2- نتائج األسئلة الّتي تقيس املستوى األّول من هرم بلوم )مستوى التّذكّر( بالّنسبة املئويّة

السؤال
Taxonomie 
de Bloom

Note maxi-
male

N
MeanMedianMode

Moyenne 
exprimee 

en % ValidMissing

1.1I1.556453251.30651.50001.5087%
1.2I156445330.91331.00001.0091%

1.3.aI15328431940.43130.25000.0043%
1.3.bI14965768210.43730.50000.0044%
1.4I1.55350829701.12361.00001.0075%
2.3I1.55461618621.13501.50001.5076%
3.2I15147750010.67031.00001.0067%
3.3I25352429540.94701.00000.5047%

I10.56.964466%املجموع
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جدول رقم -3 نتائج األسئلة الّتي تقيس املستوى الثّاين من هرم بلوم )مستوى الفهم( بالّنسبة املئويّة

السؤال
Taxonomie 
de Bloom

Note maxi-
male

N
MeanMedianMode

Moyenne 
exprimee 

en % ValidMissing

2.1.aII0.255535511230.12370.00000.0049%
2.1.bII0.255537811000.24650.25000.2599%
2.1.cII0.55473617420.22000.25000.2544%
2.1.2aII0.25557886900.23440.25000.2594%
2.1.2bII0.25556038750.22440.25000.2590%
2.1.2cII0.55255139270.17700.25000.0035%
2.2.aII0.5559185600.46340.50000.5093%
2.2.bII1559814970.79321.00001.0079%
2.2.cII1560873910.90271.00001.0090%
2.2.dII1558256530.96681.00001.0097%

II5.54.352179%املجموع

جدول رقم -4- نتائج األسئلة الّتي تقيس املستوى الرّابع من هرم بلوم )التّحليل(

IVIVTaxonomie de Bloom 

22Note maximale

EX3.1EX3.1

53995399Valid
N

24792479Missing

1.09631.0963Mean

1.00001.0000Median

1.001.00Mode

5555Moyenne exprimee en %

66%
79%

55%
36%

التذكر الفهم التحليل التوليف

مستويات األداء في المسابقة بحسب هرم بلوم
10.5

5.5

2 2

التذكر الفهم التحليل التوليف

مجموع عالمات كل مستوى بحسب هرم بلوم
مستويات األداء يف املسابقة بحسب هرم بلوم
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جدول رقم -5- نتائج األسئلة الّتي تقيس املستوى الخامس من هرم بلوم )التّوليف(

VVTaxonomie de Bloom 

22Note maximale

EX3.4EX3.4

4817148171Valid
N

83078307Missing

0.72800.7280Mean

0.75000.7500Median

0.000.00Mode

3636Moyenne exprimee en %

66%
79%

55%
36%

التذكر الفهم التحليل التوليف

مستويات األداء في المسابقة بحسب هرم بلوم
10.5

5.5

2 2

التذكر الفهم التحليل التوليف

مجموع عالمات كل مستوى بحسب هرم بلوم
مجموع عالمات كل مستوى بحسب هرم بلوم
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خاتمة

يتّضح لنا من التّحليل املستند إىل قراءة الّنتائج يف ضوء تجميع األسئلة بحسب مستويات األهداف املعرفيّة بحسب بلوم، 

أّن املستويات العليا من الهرم املذكور ال تشّكل سوى ما مجموعه 20/4 أي 20 % من إجاميّل العالمة؛ـ 

كام أنّه عىل الّرغم من التّثقيل املنخفض لألهداف العليا من هرم بلوم الّتي تعنى بقياس مهارات التّفكري العليا، ـ 

فإّن األداء االمتحايّن يف هذه املستويات من األهداف هو من األشّد انخفاًضا )55 % للتّحليل و 36 % للتّوليف( 

وهذا يوافق ما تقّدمه لنا نتائج االختبارات العامليّة الّتي شارك فيها متعلّمونا، من حيث انخفاض األداء يف مهارات 

التّفكري العليا.

يف مستوى إتقان اللّغة العربية، وإن كانت املسابقة ال تقيس هذه املهارة بشكل مبارش، إاّل أنّه ميكن افرتاض أّن ـ 

عامل عدم التّمّكن من اللّغة قد يحول دون حسن األداء، سواء يف مستوى التّعبري يف ما خّص الّسؤال األخري ويف 

األسئلة الّتي تتطلّب مهارة الكتابة، أم يف مستوى فهم املستندات.

أّن املتعلّمي يبذلون جهًدا مقبواًل يف تذكّر املعلومات - هذا إذا افرتضنا أّن االمتحانات تجري يف جّو عاٍل من ـ 

الجديّة والحزم يف مستوى املراقبة. 

ويظهرون مستوى مقبوالً يف فهم نصوص املستندات الّتي تعرض عليهم يف املسابقات. ـ 

أّما املهارات العليا )التّحليل والتّوليف واالبتكار...( فهي تحتاج إىل تعزيز وتدعيم. ـ 

ومن املالئم يف هذا الخصوص التّفكري جديًّا يف ما يأيت:

تدريب املعنيّي من أساتذة ومرشفي ومدّربي عىل كيفيّة تعليم التعلّم عىل اكتساب مهارات التّفكري العليا قبل ـ 

الرّشوع بإجراء تعديل مترّسع للتّوصيف من دون اإلعداد املسبق الاّلزم لذلك يف املستوى الوطنّي.
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شهادة الثانويّة العاّمة - كافة الفروع
لغة الماّدة: اللّغة العربيّة

تمهيد
إّن التّحليل املتخصص لنتائج االمتحانات الرّسميّة- الّدورة العاديّة لسنة 2017، ماّدة الرّتبية الوطنيّة والتّنشئة 

املدنيّة – مسابقة الّشهادة املتوّسطة - الّدورة األوىل، يقوم عىل املعطيات اإلحصائيّة الّتي يف متناولنا هي 

الوسيط )Médiane( واملنوال )Mode( واملتوّسط )Moyenne( وتسمح لنا بإجراء تحليل وصفّي لدرجة 

األداء االمتحايّن؛ أّما القيم الخاّصة الّتي تسمح لنا بقياس تجانس أو تشتّت العيّنة، كُمعامل االختالف 

)Coefficient de variation( واالنحراف املعيارّي )Ecart-type( فسوف نستعمل املعّدل العاّم واملجموع 

الكّلّ لعالمات املسابقات فيها. لذلك حّولنا املتوّسط يف عالمة كّل سؤال إىل نسبة مئويّة هي حاصل قسمة 

متوسط عالمات الّسؤال عىل العالمة الكلّيّة للسؤال أو لجزء منه، وهذه الّنسبة املئويّة هي يف واقعها 

تشري إىل معّدل نسبة اإلجابة الّصحيحة عن الّسؤال، ثّم إىل معّدل االكتساب الكّلّ للموضوع أو املفهوم 

الّذي يتوخى الّسؤال قياس درجة اكتسابه. كذلك أضفنا إىل كّل سؤال، مستوى الهدف الّذي يتوّخى قياسه 

باالستناد إىل تصنيف بلوم، بهدف تبّي مدى تحّقق األهداف املعرفيّة يف تدّرج مستوياتها ربطًا بسامت 

املتعلّم عىل قدر ما تسمح باستنتاجه االمتحانات الرّسميّة يف حالتها الرّاهنة.

باعتبار أّن مسابقة ماّدة الرّتبية الوطنيّة والتّنشئة املدنيّة كانت واحدة موحدة للفروع األربعة )علوم عاّمة، 

علوم الحياة، االقتصاد واالجتامع، اآلداب واإلنسانيّات(، يف دورة 2017 العاديّة، فقد اعتمدنا منهجيًّا درس 

الّنتائج وتحليلها درًسا موّحًدا مبا يسّهل ذلك علينا إمكان مقارنة نتائج الفروع األربعة مقارنة تفصيليّة يف كّل 

جزء من أجزاء التّحليل العاّم. 

انطالقًا من هذا التّحليل سوف نعمد إىل اإلجابة عن بعض التّساؤالت املطروحة وهي:

إىل أي مدى  تتقارب أو تتشتّت العالمات بالّنسبة إىل املعّدل؟ ـ 

إىل أي مدى ميكن اعتبار أّن هذا االختبار يساعد يف التّمييز بي مستويات األداء املختلفة؟ـ 

إىل أي مدى تسهم أسئلة املاّدة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التّفكري ـ 

العليا؟

إىل معالجة العمل يف خالل العناوين املطروحة يف التّقرير)توصيف املسابقة، املعالجات اإلحصائيّة، ـ 

التّوصيات واملقرتحات(..

لإلجابة عن هذه األسئلة سوف نورد بشكل متواتر النقاط اآلتية:

أّواًل: توصيف املسابقة

ثانيًا: دراسة الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها يف املستويات اآلتية:
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أوالً - توصيف المسابقة
بحسب التّوصيف الرّسمّي لالمتحانات الرّسميّة املعّدل يف عام 2016، تتكّون مسابقة ماّدة الرّتبية الوطنيّة والتّنشئة املدنيّة 

للّشهادة الثّانوية العاّمة بفروعها األربعة،

 من حيث الّشكل:. 1

من ثالثة مجاالت:

املجال األّول: يف مستوى املعارف )8 عالمات(.ـ 

املجال الثّاين يف مستوى تحليل املستندات )6 عالمات(.ـ 

املجال الثّالث: تحليل وضعيّة مشكلة )6 عالمات(.ـ 

 من حيث المضمون:. 2

املجال األّول )املعارف( ويكون مجموع عالماته مثاين عالمات من عرشين؛

يقيس املعارف ويتكّون من مجموعة من األسئلة املغلقة واملفتوحة، وهذا األمر يسهم يف تغطية أكرب قدر ممكن من 

الّدروس. تتنّوع األسئلة كاآليت:

اإلجابة بـ "صحيح" أو بـ "خطأ". مع تصحيح الخطأ.	 

انطالقًا من مهارة الّسبب والّنتيجة يستحسن أن يكون الّنّصف األّول من الجملة صحيًحا والخطأ يف الّنّصف ـ 

الثّاين )بحيث يبني عليه املتعلّم إجابته(. 

لكّل إجابة صحيحة عالمة كاملة )يف حال الخطأ تقسم العالمة نصفي يكون للّنصف األّول نصف العالمة ـ 

ولتصحيح الّنصف الثّاين من العالمة(.

ميكن أن تكون كّل الجمل خاطئة عندها يستحسن استعامل الّسؤال صّحح الخطأ ـ 

ميكن للمتعلّم أن يضع رقم الّسؤال وأمامه التّصحيح فقط.ـ 

عىل املتعلّم اعتامد الوضوح يف اإلجابة.ـ 

اختيارات متعّددة ) QCM(، اختيار الجواب الّصحيح من أصل خمسة احتامالت )مع مشتّت واحد إضايف(.	 

يتكّون هذا الّسؤال من أربع مجموعات.ـ 

يسمح باستعامل فعل اخت اإلجابة أو اإلجابات الّصحيحة عندما تكون هناك إجابة واحدة صحيحة أو اثنتان ـ 

عىل األكرث. 

عندما تتعّدى اإلجابات الّصحيحة االثنتي يفضل استعامل عبارة اشطب الّدخيلـ 

يعطى املتعلّم نصف عالمة عىل اإلجابة الّصحيحة كذلك يعطى ربع العالمة عند تعدد اإلجابات )رشط أن ال  ـ

تتعّدى اإلجابات االثنتني(.

املشتّت هو االحتامل الخاطئ إّنا القريب من اإلجابة الّصحيحة.ـ 

جدول ربط )مع مشتّت واحد إضايّف(. أو تصنيف أو ملء الفراغ، أو إكامل الجمل.	 

ينصح باستعامل فعل اربط املصطلحات أو العبارات الواردة يف العمود األّول مبا يناسبها يف العمود الثّاين.ـ 
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يتألف هذا الّسؤال من مجموعتي مرقّمتي: املجموعة األوىل باألعداد والثّانية باألحرف بحيث يقوم املتعلّم ـ 

بربط األعداد باألحرف املناسبة من دون نسخ العبارات.

يجب أن يكون عدد العبارات الواردة يف العمود األّول أقّل من العدد الوارد يف العمود الثّاين الّذي يحتوي عىل ـ 

املشتّت.

يف حال تّم استعامل املشتّت يف اإلجابة تكون اإلجابة خاطئة.ـ 

إمكان ربط فكرتي من العمود األّول بفكرة واحدة من العمود الثّاين.ـ 

واملجال الّثاين )تحليل املستندات( ويكون مجموع عالماته سّت عالمات من عرشين؛

يتكّون من مستندين: األّول ترشيعي )رشعة، دستور، قانون، مرسوم، قرار أو بالغ...( واملستند الثّاين "دراسة حالة". تكون 

األسئلة تحليليّة تركيبيّة. وتتألف من 3 أسئلة مثال: أسئلة تحليليّة تركيبيّة نصف مغلقة )ميكن لإلجابات أن تكون من 

املستند أو من خارجه أو من االثني مًعا(. )عىل أن تكون 3 أسئلة(.

تكون األسئلة مؤلّفة من:

تعريف املستندات من حيث:	 

نوع املستند األّول: رشعة، دستور، قانون، مرسوم، قرار أو بالغ وغريها. ـ

نوع املستند الّثاين: نّص/ جدول إحصايّئ/ رسم بيايّن/ رسم كريكاتورّي/ صورة/ خارطة وغريها. ـ

املصدر: كتابة املصدر كام هو وارد يف املستند. ـ

الفكرة الرّئيسة: تلخيص موضوع أو الحالة بفكرة واحدة. ـ

 قد يكون الّسؤال عبارة عن استخراج معلومة من املستند. 	 

قد يكون الّسؤال عبارة عن ربط بي املستندات من حيث املقارنة واملقابلة )يف األقّل 2 ويف األكرث 4(. 	 

قد يكون الّسؤال استنتاجيًّا مع التّوضيح من قبل املتعلّم.	 

قد يكون الّسؤال تصنيف- الّسبب والّنتيجة، وغريها من املهارات املناسبة للمستندات )يف األقّل 2 ويف األكرث 4(.	 

مالحظة: عند االستخرا	 ينصح بتبويب األفكار أو توزيعها.

املجال الّثالث )دراسة وضعّية مشكلة( ومجموع عالماته سّت عالمات من عرشين.

 طرح مشكلة معيشة يف ضمن مواضيع املنهج-  خاضعة للتّحليل من قبل املتعلّم –  إبداء الّرأي مع تعليل.

تكوين األسئلة:

مساعدة املتعلّم يف تحليل الوضعيّة املشكلة.	 

تحليل الوضعيّة من قبل املتعلّم )يف خالل أسئلة تلزمه استثاّمر معارفه(.	 

إبداء الّرأي حول املشكلة املطروحة مع التسويغ.	 

ونحن سننهج يف تحليلنا للّنتائج دراستنا لنتائج املسابقة ككّل يف مرحلة أوىل، وذلك لكّل فرع من فروع شهادة الثّانوية 

العاّمة، ثّم نحلّل الّنتائج يف مجاالتها الثاّلثة، وبعد دراستها من حيث تبّي مدى تحّقق كّل من مستويات األهداف املعرفيّة 

بحسب مصفوفة بلوم، نخلص أخريًا إىل استنتاجات وتوصيات عاّمة يف ضوء توليف التّحليل للّنتائج.
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ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة
إّن تحديد الّنتائج العاّمة، بعد إضافة مستويات الهدف املعريّف لكّل جزء من الّسؤال )بحسب تصنيف بلوم( وبعد تحويل 

متوّسطات األداء إىل نسب مئويّة، تبّي لنا ما يأيت:
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األسئلةالفرع/ الفروعاملجالمتوّسطات األداء

فئة األداء الشديد 

االنخفاض كون 

العالمة  أقّل من 

.30%

 يف مستوى . 1

املعارف

SE- SV - SG-LH الّسؤال الثّاين ب: يعترب صدور قانون عقود العمل الجامعي من ـ

أهّم اإلنجازات الّتي حققتها الحركة الّنقابيّة يف لبنان. أذكر اثني من 

مفاعيل هذه العقود.

تحليل . 2

مستندات
ال يشء؛ـ 

 تحليل وضعيّة . 3

مشكلة

LH- SE الّسؤال األّول: عّي املبدأ القانوين الّذي خالفته هذه الوسيلة ـ

اإلعالميّة

تصّنف يف فئة 

األداء دون الوسط 

كون العالمة 

ترتاوح بي 30 % 

و49 %.

 يف مستوى . 1

املعارف

SE- SV - SG-LH

LH

الّسؤال الثّاين الجزء أ: يعترب صدور قانون عقود العمل الجامعي من ـ 

أهّم اإلنجازات الّتي حّققتها الحركة النقابية يف لبنان. بّي أهّميتي 

لعقود العمل الجامعّي.

الّسؤال الثّالث ب: تتعرّض بعض الوسائل اإلعالميّة للّشكوك حول ـ 

موارد متويلها. سّم املبدأ القانوين املعتمد للتّدقيق يف موارد هذه 

الوسائل اإلعالميّة، بّي يف خالل ثالث أفكار تأثري الّضغوطات عىل 

حّرية وسائل اإلعالم.

تحليل . 2

مستندات
ال يشء؛ـ 

 تحليل وضعيّة . 3

مشكلة

SV - SG

SE- LH

LH - SE

الّسؤال األّول: عّي املبدأ القانوين الّذي خالفته هذه الوسيلة ـ 

اإلعالميّة.

الّسؤال الثّاين: استنتج الّسبب القانوين الّذي حال دون ورود أسامء ـ 

املرشحي، بّي املقبولي للرتشح محدًدا القانونيّة لتقديم طلبات 

الرّتّشح، والجهة املختّصة الّتي تنظر يف االعرتاض عىل رفض الطّلب 

الرّتّشح.

الّسؤال الثّالث: أوضح بفكرتي كيفيّة تكافؤ الفرص بي املرّشحي.ـ 

تصنف يف فئة 

األداء الوسط وما 

فوق كون العالمة 

 ترتاوح  بي

.% 70 - % 50

 يف مستوى . 1

املعارف

LH

SE- SV - SG

LH

الّسؤال األّول أ: اخرت العبارة أو العبارات الّصحيحةـ 

الّسؤال الثّالث ب:  تتعرّض بعض الوسائل اإلعالميّة للّشكوك حول ـ 

موارد متويلها. بّي يف خالل 3 أفكار، تأثري الّضغوطات يف حرية 

اإلعالم.

الّسؤال الرّابع أ: أجب بصح أو خطأ عن كّل من العبارات اآلتية ـ 

مصّحًحا الخطأ.

تحليل . 2

مستندات
ال يشء؛ـ 

 تحليل وضعيّة . 3

مشكلة

SV - SG

SV - SG

SE - SV - LH

الّسؤال الثّاين: استنتج الّسبب القانوين الّذي حال دون ورود أسامء ـ 

املرّشحي. بّي املقبولي للرّتّشح محدًدا املهلة القانونيّة لتقديم 

طلبات الرّتّشح، والجهة املختّصة الّتي تنظر يف االعرتاض عىل رفض 

طلب الرّتّشح.

الّسؤال الثّالث: أوضح بفكرتي كيفيّة تكافؤ الفرص بي املرّشحي.ـ 

الّسؤال الرّابع: قّدم اقرتاحي يسهامن يف رفع نسبة املشاركة يف ـ 

االنتخابات اللّبنانيّة.
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األسئلةالفرع/ الفروعاملجالمتوّسطات األداء

تصّنف يف فئة 

األداء العايل كون 

العالمة أكرث من 

.% 70

 يف مستوى . 1

املعارف

SE- SV - SG

SE- SV - SG-LH

SG

الّسؤال األّول أ: اخرت العبارة أو العبارات الّصحيحةـ 

الّسؤال الثّالث أ: تتعرّض بعض الوسائل اإلعالميّة للّشكوك حول ـ 

موارد متويلها. سّم املبدأ القانوين املعتمد للتّدقيق يف موارد هذه 

الوسائل اإلعالميّة، محّدًدا املرجع القضايّئ املختّص للنظر يف 

املخالفات الّتي ترتكبها وسائل اإلعالم.

الّسؤال الرّابع أ: أجب بصح أو خطأ عن كّل من العبارات اآلتية ـ 

مصّحًحا الخطأ.

تحليل . 2

مستندات
SE- SV - SG-LH

الّسؤال األّول: قّدم لكّل من املستندينـ 

الّسؤال الثّاين أ:  استخرج من املستندين مرّبرات منع الّصيدـ 

الّسؤال الثّاين ب:  استخرج من املستندين أسباب عدم تطبيق ـ 

القانون 580 املتعلق بالّصيد الربي.

الّسؤال الثّاين أ:  استخرج من املستندين الوزارات املعنية بتنظيم ـ 

عملية الصيد الربّي يف لبنان ومراقبته.

الّسؤال الثّالث: يشري املستندان إىل رضورة تنظيم قطاع الّصيد الربّي ـ 

يف لبنان. اذكر اثني من مضامي قانون الّصيد الربّي.

 تحليل وضعيّة . 3

مشكلة
SG

الّسؤال الرّابع: قدم اقرتاحي يسهامن يف رفع نسبة املشاركة يف ـ 

االنتخابات اللّبنانيّة.

 ثالثًا: عرض نتائج اسئلة المسابقة وتحليلها
ما ميكن اإلشارة إليه هو أّن هذه املسابقة تغطّي كامل محاور املنهج

املجال األّول: يقيس هذا املجال بحسب التّوصيف الرّسمّي للمسابقة مدى اكتساب املعلومات يف خالل أسئلة أ. 

متنّوعة، مبجموع عالمات هو مثّاين عالمات من عرشين. ويف الواقع هذا املجال يقابل املستوى األّول من هرم بلوم 

لتصنيف األهداف املعرفيّة. نتائج هذا املجال تظهر ما يأيت:

الرّسم البيايّن رقم 2: املجال األّول – مقارنة الفروع األربعة

83%
45%

26%

87%
58%

80% 66%81%
43%

21%

87%
60% 75% 64%71%

35%
11%

81%
50%

67% 56%66%
34%

10%

71%
42%

58% 49%

EX1_1 EX1_2_a EX1_2_b EX1_3_a EX1_3_b EX1_4 مجموع المجال

مقارنة الفروع األربعة-المجال األّول

SG SV SE LH

األداء جيّد يف الّسؤال األّول، والثّالث أ، والرّابع ؛ األداء متوّسط يف الّسؤال الثّالث "ب" ؛ ومنخفض يف الّسؤال الثّاين،  وذلك 

يف جميع الفروع.
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رمّبا جاءت هذه الّنتيجة نظرًا إىل كون موضوع عقود العمل الجامعيّة، موضوع الّسؤال الثّاين ذي األداء الّشديد االنخفاض، 

يأيت يف خامتة املنهج، أميكن االفرتاض بأنّه تّم سلق هذا املفهوم واملرور عليه رسيًعا بحيث كان اكتساب هذا املحتوى 

املعريّف غري كاٍف، أّم أّن املفهوم معّقد، خصوًصا يف ما يتعلّق مبفاعيل عقود العمل الجامعيّة؟ إّن مزيًدا من التّعميق 

للمفهوم، استناًدا إىل نّص قانون عقود العمل الجامعيّة خصوًصا املاّدة 13 منه، يظهر ما يأيت "يرسي عقد العمل الجامعي 

عىل جميع أُجراء املؤّسسة الخاضعة له حتّى ولو مل يكونوا أعضاء يف نقابة ما، وكذلك عىل جميع األجراء الّذين يكونون 

مرتبطي باملؤسسة بعقود فردية خاّصة اذا كانت رشوط هذه العقود الفرديّة دون رشوط العقد الجامعي فائدة لألجراء" 

من هنا، ميكن االفرتاض أّن املفهوم بحاجة إىل مزيد من التّوضيح إلزالة االلتباس من أذهان املتعلّمي!؟

األداء العاّم للفروع األربعة يف هذا املجال متوّسط باإلجامل )بي 49 % و66 %( ما عدا الّسؤال الثّاين املتعلّق بعقود 

العمل الجامعيّة، وهذا املوضوع يختم به الربنامج. الالفت أّن أداء جميع الفروع متناسقة يف جميع األسئلة ولو أّن األداء 

األعىل هو لفرع العلوم العاّمة يليه علوم الحياة ثّم االقتصاد واالجتامع وأخريًا اآلداب واإلنسانيّات.

املجال الّثاين: مجموع عالماته ست عالمات. يقيس هذا املجال، بحسب التّوصيف الرّسمّي للمسابقة، مدى قدرة ب. 

املتعلّم عىل فهم املستندات وتحليلها، وعددها اثنان أحدهام قانويّن، والثّاين دراسة حالة. مع انطالقة يف الّسؤال 

األخري من هذه املجموعة من األسئلة يف املجال الثّاين، إىل ما هو أبعد من املستندات. هذا املجال يوافق املستوى 

الثّاين من هرم بلوم لتصنيف األهداف املعرفيّة، أي مستوى الفهم ؛ وكلمة "تحليل" يف تسمية هذا املجال ال توافق 

البتّة املستوى الرّابع يف هرم بلوم )مستوى التّحليل( إذ ال يطلب إىل املتعلّم أن يقوم بتفكيك املفاهيم املطروحة 

وترابطاتها وإجراء مقارنات أو تعارضات بشأنها.

نتائج هذا املجال تظهر ما يأيت:

الرّسم البيايّن رقم 3: املجال الثّاين – مقارنة الفروع األربعة

74%
96% 97%

76% 74% 87%79% 96% 96% 79% 76% 87%79% 98% 97% 82% 84% 84%78%
98% 96% 85% 84% 82%

EX2_1 EX2_2_a EX2_2_b EX2_2_c EX2_3 مجموع المجال

مقارنة نسب األداء في الفروع األربعة-المجال الثّاني 

SG SV SE LH

ال يثري هذا املجال أي مالحظات خاّصة سوى االعتبار بأّن نسبة األداء املرتفعة تدفع إىل التّفكري جّديًّا بتحويل الّسؤال يف 

توصيفه ليكون سؤال تحليل للمستندات ال مجرّد سؤال تفسري وفهم.

األداء العام لجميع الفروع يف هذا املجال مرتفع )بي 82 % - 87 %(، وحتّى نسب األداء األكرث انخفاًضا يف الفرع ذي 

األداء األقّل ارتفاًعا )اآلداب واإلنسانيّات( هي جيّدة.
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املجال الّثالث : يقيس بحسب التّوصيف قدرة املتعلّم عىل معالجة وضعيّة مشكلة بتحليل عنارصها ومكوناتها انتهاًء 	. 

بسؤال مفتوح يتناول تقديم مقرتحات أو التّعبري عن رأي أو موقف من مسألة مع التّعليل الالزم. عالمات هذا الّسؤال 

ست من عرشين ويتضّمن ثالثة مستويات يف هرم بلوم: مستوى التّحليل والتّذكّر والتّوليف أو التّقييم. نتائج هذا 

املجال تظهر ما يأيت :

الرّسم البيايّن رقم 4: املجال الثّالث – مقارنة الفروع األربعة

46%
58% 62%

71%
61%

41%
54% 56%

69%
57%

26%
41% 40%

59%
44%

15%

36% 32%

51%
37%

EX3_1 EX3_2 EX3_3 EX3_4 مجموع المجال

مقارنة نسب األداء في الفروع األربعة-المجال الثّالث

SG SV SE LH

امللفت يف نتائج هذا املجال أن الّسؤال األخري، سؤال التّوليف والتّفكري الحّر، قد جاءت نتائجه أفضل من سؤايل التذكر 

اللذين سبقاه . وسيفرد باب للتوسع يف قراءة تلك الّنتائج يف معرض تحليل الّنتائج باالستناد إىل مصفوفة بلوم يف 

الّصّفحات اآلتية.

األداء العام  يف هذا املجال هو األكرث انخفاًضا بي املجاالت الثاّلثة، ويرتاوح بي األداء املتوّسط لفرعي العلوم العاّمة وعلوم 

الحياة )61 % و57 %( ، واألداء املنخفض لفرعي االقتصاد واالجتامع واآلداب واإلنسانيّات )44 % و37 %(؛ كام أّن الفرق 

بي الفرع ذي األداء األعىل )علوم عامة 61 %( والفرع ذي األداء األدىن )آداب وإنسانيّات 37 %( هو األكرب )حوايل 24 

نقطة !(

الرّسم البيايّن رقم 4: توصيف املسابقة- مقارنة مستوى التّحصيل اإلجاميّل بحسب مجاالت املسابقة - الفروع األربعة

49% 56% 64% 66%
82% 84% 87% 87%

37% 44%
57% 61%

LH SE SV SG

سابقةمقارنة مستوى التحصيل اإلجمالي بحسب مجاالت الم-الفروع األربعة

معارف تحليل مستندات معالجة وضعية مشكلة
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خاتمة

يتّضح لنا يف خالل التّحليل املستند إىل قراءة الّنتائج يف ضوء تجميع األسئلة بحسب مستويات األهداف املعرفيّة بحسب 

بلوم، أّن:

املستويات العليا من الهرم املذكور ال تشّكل سوى ما مجموعه 20/3 أي 20 % من إجاميّل العالمة.ـ 

كام أنّه عىل الّرغم من التّثقيل املنخفض لألهداف العليا من هرم بلوم الّتي تعنى بقياس مهارات التّفكري العليا، ـ 

فإّن األداء االمتحايّن هو من األشّد انخفاًضا بالّنسبة إىل مستوى التّحليل )بي 15 % لآلداب واإلنسانيّات و46 % 

للعلوم العاّمة( ، كّل الصعوبة يف هذا الّسؤال تأيت من كون اإلجابة عنه ميكن استقاؤها سواء من املحور األّول 

)اإلعالم( أم من املحور الرّابع )االنتخابات( مع أّن سلّم تصحيح الّسؤال كان متساهاًل بحيث كان مقبواًل بأن تعطى 

العالمة كاملة إلحدى اإلجابتي فقط ال لكليهام مًعا. 

واألكرث غرابة أن الّسؤال الثّالث من هذا املجال يطلب إىل املتعلّمي رشح مبدأ تكافؤ الفرص الّذي –أي مبدأ تكافؤ ـ 

الفرص – يشكّل يف حد ذاته إحدى اإلجابات املقبولة عن الّسؤال األّول يف هذا املجال! ويف هذا إمكان لتداعي 

األفكار وإعالء لفرص استثاّمر الفكرة لإلجابة عاّم سبق. ومع ذلك فإّن نتيجة األداء يف الفروع األربعة كانت من 

األشد انخفاًضا.

من جهة أُخرى، كانت نتيجة اإلجابة عن سؤال التّوليف بي متوسطة ومرتفعة بحسب الفروع )51 % آداب ـ 

وإنسانيّات - 71 % علوم عاّمة( والّسبب يف رأينا أّن طبيعة هذا الّسؤال وإن كانت يف ظاهرها مفتوحة وتحتمل 

هامًشا من االبتكار واإلسهام الشخيّص، إاّل أّن تفّحص اإلجابات يحيل إىل سؤال تذكر حول رشوط دميقراطيّة 

االنتخابات، وهذا ما يفرّس ارتفاع األداء يف اإلجابة عن هذا الّسؤال.

يف النهاية، إن املتعلّمي يبذلون جهًدا متوسطًا يف تذكّر املعلومات - هذا إذا افرتضنا أّن االمتحانات تجري يف جّو عاٍل من 

الجديّة والحزم يف مستوى املراقبة-  ويظهرون مستوى جيًّدا يف فهم نصوص املستندات الّتي تعرض عليهم يف املسابقات، 

أّما املهارات العليا )التّحليل والتّوليف واالبتكار...( فهي تحتاج إىل تعزيز وتدعيم ومن املالئم يف هذا الخصوص التّفكري 

جديًّا بإعادة النظر بالتّوصيف الحايل من حيث إعطاء مزيد من الثّقل ملهارات التّفكري العليا، عىل أن يتّم تدريب املعنيّي 

من معلّمي ومرشفي ومدّربي عىل كيفيّة تعليم التعلّم عىل اكتساب مهارات التّفكري العليا قبل الرّشوع بإجراء تعديل 

مترّسع للتّوصيف من دون اإلعداد املسبق الاّلزم لذلك عىل املستوى الوطنّي.
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الّشهادة المتوسطة
تمهيد

يعالج هذا التقرير املتخصص نتائج امتحانات مادة التاريخ للشهادة املتوسطة - الدورة العادية 2017ـ 

فامدة التاريخ هي املادة الوحيدة التي مل تشملها املناهج التي أقرّت سنة 1997. والتغيري الوحيد ـ 

الذي حصل هو تعليق العمل بصورة مؤقتة من املحور الثاين املتعلق بالعامل العريب، وكذلك يف 

انخفاض عدد الحصص من حصتي أسبوعياً إىل حصة واحدة

وسيتم معالجة العمل من خالل العناوين املطروحة يف التقرير)توصيف املسابقة ،املعالجات ـ 

اإلحصائية ،التوصيات واملقرتحات(

ويجيب التقرير عن األسئلة التالية:ـ 

إىل أي مدى يحّقق املتعلمون يف هذه املاّدة مستويات أداء وسط وما فوق؟ـ 

إىل أي مدى  تتقارب أو تتشتّت العالمات بالنسبة للمعّدل؟ ـ 

إىل أي مدى ميكن اعتبار أن هذا االختبار يساعد يف التمييز بي مستويات األداء املختلفة؟ـ 

إىل أي مدى تساهم أسئلة املاّدة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات التي تنّمي مستويات ـ 

التفكري العليا؟

أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

اعتامد مسابقة الّتاريخ بحسب العرف:

مسابقة ماّدة التّاريخ مل يصدر توصيف رسمي لها منذ اعتامدها يف االمتحانات الرّسميّة، بحيث كانت قد اعتمدت ُعرفًا 

عىل ستة من األسئلة موزعة حول لبنان والعامل العريب وكذلك حول الحرب العاملية األوىل. 

المادة التعليمّية: التاريخ
إعداد:

أ. غادة العلي
أ. جمال عرفات

أ. مرغريت سلرور
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ومع صدور املناهج عام 1997وضع توصيف لجميع املواّد املعتمدة يف االمتحانات الرّسميّة واستثني منها توصيف ماّدة 

التّاريخ الّذي ُربط بصدور مناهج التّاريخ الّتي مل تصدر لغاية اآلن .

ويف العام 2000 صدر قرار عن معايل وزير الرتبية األستاذ محمد يوسف بيضون قىض بإيقاف العمل بالقضية الفلسطينية 

والعامل العريب واإلبقاء عىل تاريخ لبنان منذ اندالع الحرب العاملية األوىل ولغاية االستقالل، والعامل قبيل وأثناء الحرب 

العاملية األوىل. وبعد ورشة عمل للجان االمتحانات يف املركز الرتبوي سنة 2010 صدرت توصيات باإلبقاء عىل طرح األسئلة 

يف مادة التاريخ عىل ما كان عليه مع بعض التعديالت الطفيفة التي طالت الشكل وليس املضمون.

من حيث التنفيذ:

أسئلة املسابقة ملادة التاريخ توزع عىل ست أسئلة: 

األسئلة األربعة األوىل تتناول تاريخ لبنان منذ اندالع الحرب العاملية االوىل ولغاية االستقالل )-1914 1946( وتعطى 14 

عالمة من عرشين

السؤاالن الخامس والسادس: يتناوالن أسباب الحرب العاملية األوىل البعيدة والقريبة وبعضاَ من مراحلها، ونتائجها 

السياسية واالجتامعية واالقتصادية.

 من حيث المضمون:. 2

شكل املسابقة يراعي التوصيف املعتمد من جهة عدد األسئلة وتوزيعها عىل املحورين ومن جهة العالمة )املحدد بعرشين 

عالمة( والوقت املحدد بــ 60 دقيقة.

املسابقة مؤلفة من ستة أسئلة موزعة عىل محورين، عىل املتعلّم اإلجابة عىل جميعها.

األسئلة األربعة األوىل عن تاريخ لبنان من املحور الثّاين من املنهج املتبع يقابلها اربع عرشة عالمة من عرشين موزعة كااليت:

السؤال األول يتناول األزمة االقتصادية يف لبنان خالل الحرب العاملية األوىل ،مؤلف من جزأين:

- الجزء األول ) أ(، يتناول أربعة أسباب أدت إىل األزمة االقتصادية يقابله عالمتان.

- الجزء الثاين )ب(، يتناول ذكر محاولتي من محاوالت تخفيف األزمة يقابله عالمة واحدة.

السؤال الثاين يتناول الدستور اللبناين 1926، مؤلف من جزأين:

- الجزء األول ) أ(، يتناول رشح سببي أديا إىل وضع الدستور يقابله عالمة واحدة. 

- الجزء الثاين )ب(، يتناول تحديد نظام الحكم والسلطات التي انبثقت عن الدستور يقابله عالمتان.

السؤال الثالث يتناول لبنان خالل الحرب العاملية الثانية ،مؤلف من جزأين:

- الجزء األول ) أ(، يتناول ذك أربعة تدابري سياسية اتخذها الفرنسيون عند اندالع الحرب يقابله عالمتان.

- الجزء الثاين )ب(، يتناول رشح األوضاع االقتصادية يف لبنان خالل فرتة الحرب الثانية يقابله عالمتان.

السؤال الرابع يتناول االستقالل االقتصادي ،مؤلف من جزأين:

- الجزء األول ) أ(، يتناول تحديد أنواع املصالح االقتصادية مع أمثلة يقابله عالمتان.

- الجزء الثاين )ب(، يتناول كيفية اسرتداد تلك املصالح من الفرنسيي يقابله عالمتان.

السؤالي الخامس والسادس من املحور األول من املنهج املتبع يقابلهام ست عالمات من عرشين موزعي كاآليت:

السؤال الخامس يتناول العرب خالل الحرب العاملية األوىل، مؤلف من جزأين :

- الجزء األول ) أ(، يتناول التعريف مبراسالت الحسي مكامهون يقابله عالمة واحدة .
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- الجزء الثاين )ب(، يتناول ذكر ابرز ما تضمنته تلك املراسالت يقابله عالمة واحدة.

السؤال السادس يتناول الحرب العاملية األوىل مؤلف من ثالثة أجزاء:

- الجزء األول ) أ(، يتناول سببي غري مبارشين للحرب العاملية األوىل يقابله عالمتان.

- الجزء الثاين )ب(، يتناول إيضاخ سببي من أسباب انسحاب روسيا من الحرب يقابله عالمة.

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة
نسبة من صفر 5- عالمات نسبة من 18-20 عالمة نسبة النجاح العامة

8.1 % 27 % 79.69 %

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

13.69 15 19 4.933 0.36

تظهر النتائج أن نسبة النجاح يف الشهادة املتوسطة للدورة األوىل 2017 يف مادة التاريخ قد وصلت إىل 79.69 %، واملعدل 

بلغ 20/13،69، ونالحظ ذلك من خالل االنحراف املعياري 4،933 ومعامل االختالف التي مل تتعد نسبة 0.36.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها

عالمة صفر دون املعدل املعدل وما فوق عالمة كاملة العالمة الجزء السؤال

% 4.2 % 5.6 % 90.2 % 61.9 2 أ
األول

% 9.3 % 0 % 90.7 % 63 1 ب

% 6.5 % 0 % 93.5 % 72.2 1 أ
الثاين

% 7.9 % 10.9 % 89.2 % 45.8 2 ب

% 10.6 % 15.4 % 84.6 % 57 2 أ
الثالث

% 14.7 % 22.6 % 77.4 %  50.9 2 ب

% 7.4 11.2% % 88.8 % 65.9 2 أ
الرابع

% 15.3 % 27.7 % 72.3 % 41.7 2 ب

% 3.5 % 0 % 96.5 % 83.2 1 أ
الخامس

% 12.2 % 0 % 87.7 % 64.3 1 ب

% 2.2 % 6 % 91.8 % 74 2 أ

2.7 %السادس % 0 % 97.3 % 85.9 1 ب

% 4.5 % 0 % 95.5 % 79.4 1 ج

تحليل النتائج:

السؤال األول:

الجزء -1- أ ارتفاع نسبة العالمة الكاملة يعود إىل أن السؤال متكرر باستمرار وأجابته بسيطةـ 

الجزء -1- ب قد تكون طريقة طرح السؤال غري مستوفية لرشوط الدقَة حيث أن استعامل كلمة تخفيف بدالً من ـ 

معالجة ولَّد إرباكاً لدى املتعلمي مام رفع نسبة عالمة الصفر.
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السؤال الثاين:

الجزء -2- أ ا ارتفاع نسبة العالمة الكاملة يعود إىل أن السؤال متكرر باستمرار وإجابته بسيطة.ـ 

الجزء -2- ب يفضل أن يكون السؤال موَسًعا اكرث. يك يتم توزيع العالمة بشكل افضل.ـ 

السؤال الثالث:

الجزء -3- أ ارتفاع نسبة العالمة الكاملة يعود إىل أن السؤال متكرر باستمرار وإجابته بسيطة.ـ 

الجزء -3- ب من املحتمل أن طريقة طرح السؤال ولَّدت إشكالية لدى املتعلمي والتقدير أن اإلجابات جاءت ـ 

خارج املوضوع.

السؤال الثالث:

الجزء -4- أ سهولة السؤال وعدم توسيعه قد يكون السبب يف ارتفاع نسبة العالمة الكاملة.ـ 

الجزء -4- ب عدم وضوح السؤال قد يكون سببًا يف تدين أنسبة املعدالت املرتفعة.ـ 

السؤال الخامس:

الجزء -5- أ سؤال سهل يتضمن اإلجابة.ـ 

الجزء -5- ب عدم وضوح املطلوب من السؤال رمبا يكون السبب يف ارتفاع نسبة عالمة الصفر.ـ 

السؤال السادس:

الجزء -6- أ ارتفاع نسبة العالمة الكاملة رمبا يكون مرده إىل أن السؤال سهل ومتوقع ومتكرر.ـ 

الجزء -6- ب ارتفاع نسبة العالمة الكاملة رمبا يكون مرده إىل أن السؤال سهل ومتوقع ومتكرر.ـ 

الجزء -6- ج ارتفاع نسبة العالمة الكاملة رمبا يكون مرده إىل أن السؤال سهل ومتوقع ومتكرر.ـ 



الّشهادة املتوسطة املاّدة التّعليميّة: التاريخ 

41

خاتمة
بعد عرض النتائج وتحليلها، ميكننا القول أن أسئلة املسابقة تلتزم املنهج، وهي تطرح يف االمتحانات الرسمية بشكل شبه 

متكرر ومتشابه أحياناَ، فأتت نِسب النجاح عىل هذا النحو 79.69 %.

وكام أن املادة تعتمد عىل الحفظ واالستذكار وقليالً جداً من املقارنة واالستنتاج اللذين تحوال إىل شكل من أشكال الحفظ 

نتيجة تكرار األسئلة ملدة تزيد عن ربع قرن، كام أن العديد من املدارس الخاصة تدرّس صف الثامن األسايس منهج التاسع 

األسايس.

وخالصة األمر أن مسابقة التاريخ مبضمونها الحايل تحايك مستويات التفكري الدنيا )التذكر ( وتفتقر اىل محاكاة مستويات 

التفكري العليا القامئة عىل التحليل واالستنتاج واملقارنة والتوليف وهي حاجات أصبحت رضورية لتتامىش مع متطلبات 

التعلم وحاجات القرن الحادي والعرشين.

صحيح أن منهج التاريخ مل يطرأ عليه أي تغيري إال انه يتناسب مع األهداف العامة للمناهج الصادرة عام 1997 )تعزيز 

االنتامء الوطني وبعض  املفاهيم الدميقراطية واإلنسانية....(

أخرياً، نقرتح وضع توصيف جديد للمسابقة يراعي املجاالت املتعددة والتي تتناسب مع مستويات التفكري العليا ومالمح 

املتعلم يف القرن الحادي والعرشين ريثام تصدر املناهج الجديدة للامدة.
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شهادة الثانويّة العاّمة - كافة الفروع
تمهيد

ماذا؟ العمل الّذي سيُطرح يف التقرير.

ملاذا؟ الهدف العام: إىل أي مدى يُستثمر توصيف االمتحانات الرّسميّة يف تحقيق األهداف العاّمة للامّدة 

الواردة يف مناهج التعليم العام)1997(؟

األهداف الفرعية: إىل أي مدى يحّقق املتعلّمون يف هذه املاّدة مستويات أداء وسط وما فوق؟

إىل أي مدى تتقارب أو تتشتّت العالمات بالّنسبة إىل املعّدل؟ ـ 

إىل أي مدى ميكن اعتبار أن هذا االختبار يساعد يف التمييز بي مستويات األداء املختلفة؟ـ 

إىل أي مدى تسهم أسئلة املاّدة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التفكري ـ 

العليا؟

كيف؟ معالجة العمل من خالل العناوين املطروحة يف التقرير)توصيف املسابقة، املعالجات اإلحصائيّة، 

التوصيات واملقرتحات(.

متهيد: ماّدة التّاريخ هي املاّدة الوحيدة الّتي مل تشملها املناهج الّتي أقرّت سنة 1997. والتغيري الوحيد الّذي 

حصل هو حذف قسم من منهج الفروع األدبية الّذي كان يدرّس يف حّصتي أسبوعيًّا، واعتامد منهج موحد 

لجميع الفروع يدرّس يف حّصة واحدة أسبوعيًّا.
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

اعتامد مسابقة الّتاريخ بحسب العرف:

مسابقة ماّدة التّاريخ مل يصدر توصيف رسمي لها منذ اعتامدها يف االمتحانات الرّسميّة، بحيث كانت قد اعتمدت ُعرفاً 

عىل ثالث مجموعات من األسئلة موزعة عىل لبنان والعامل العريب بنسب عالمات متساوية.

ومع صدور املناهج عام 1997وضع توصيف لجميع املواّد املعتمدة يف االمتحانات الرّسميّة واستثني منها توصيف ماّدة 

التّاريخ الّذي ُربط بصدور مناهج التّاريخ الّتي مل تصدر لغاية اآلن.

وبعد ورشة عمل لجان االمتحانات يف املركز الرتبوي سنة 2010 صدرت توصيات باإلبقاء عىل طرح األسئلة يف ماّدة التّاريخ 

عىل ما كان عليه مع بعض التّعديالت الطفيفة يف توزيع العالمات ومواضيع املجموعات الثالث.

قبل صدور املناهج كانت أسئلة املسابقة ملاّدة التّاريخ توزع عىل ثالث مجموعات:

املجموعة األوىل تتضّمن أسئلة عن لبنان وتحصل عىل 10 عالماتـ 

املجموعة الثّانية تتضّمن أسئلة عن العامل العريب وتحصل عىل 10 عالماتـ 

املجموعة الثّالثة تتضّمن أسئلة مشرتكة عن لبنان والعامل العريب وتحصل عىل 10 عالمات )خمس عالمات لكّل ـ 

قسم منها( ويختار املتعلّم مجموعتي من ثالث مجموعات.

من جهة التنفيذ:

 صدور املناهج تَم تعديل توزيع املجموعات الثالث وعالماتها، وتَم تكريس الُعرف يف التوزيع الجديد بعد ورشة العمل 

املشار إليها أعاله سنة 2010 وأصبحت عىل الشكل اآليت:

ثالث مجموعات يختار املتعلّم مجموعتي منها موزعة كام يل:

املجموعة األوىل مقسمة ثالثة أجزاء عن لبنان وتحصل عىل 10 عالمات.ـ 

املجموعتان الثّانية والثّالثة تتضّمنان أسئلة مشرتكة ومقسمة، فالقسم األّول يتناول لبنان ويكون مقّساًم جزأين ـ 

ويحصل عىل 4عالمات والقسم الثّاين يتناول العامل العريب ويكون مقّساًم جزأين ويحصل عىل 6عالمات. ويف 

الحالتي السابقة والحالية تثقل العالمة بـ 1.5 وال تزال هذه اآللية معتمدة حاليًا مستندة إىل ما صدر عن معايل 

وزير الرتبية السابق األستاذ الياس بو صعب سنة 2016 عندما وقّع عىل التوصيف الجديد لجميع املواّد واستثنى 

منه ماّدة التّاريخ وأكّد عىل بقائها عىل ما هي عليه من دون أي تعديل. فأصبح بذلك ما هو معتمد توصيًفا 

رسميًّا للمسابقة إىل حي صدور املناهج الجديدة للامّدة.

 من حيث المضمون:. 2

أن ماّدة التّاريخ مبضمونها وحصص التّعليم املخّصصة لها وآلية طرح األسئلة يف الشهادة الثانوية العامة، وكذلك توزيع 

العالمة وتثقيلها هي ذاتها لفروع الشهادة األربعة وهذا ينتج أسئلة مشرتكة وأسس تصحيح مشرتكة. وأمر اعتامد املسابقة 

الواحدة أو أكرث للفروع األربعة يتوقف عىل التوزيع الّذي تعتمده دائرة االمتحانات الرّسميّة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل.

ومبا ان املسابقة غري مبنية عىل املجاالت، وال خصوصية للفروع العلمية أو للفروع األدبية من جهة مضمون املنهج أو عدد 

الحصص املخصصة، لذا كان صعبًا أن تكون معالجة تقارير الفروع العلمية مبقاربة مختلفة عن الفروع األدبية.

لذلك تّم اعتامد تقرير واحد للفروع األربعة.
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ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة
عرض املسابقة:

املسابقة مؤلّفة من ثالث مجموعات عىل املتعلّم أن يختار منها مجموعتني فقط.	 

املجموعة األوىل تتألف من ثالثة أجزاء من املحور األّول- ترتبط األجزاء الثاّلثة مبقّدمة تتضّمن تاريخ لبنان بي  ـ

عامي 1926 و1936.

الجزء )أ(، يتناول سببي لوضع الّدستور وكيفية وضعه، وأعطي ثالث عالمات. ـ

الجزء )ب(، يتناول نظام الحكم يف لبنان مبوجب الدستور، وأعطي أربع عالمات. ـ

الجزء )	(، يتناول أربعة بنود من مضمون املعاهدة اللبنانية-الفرنسية )1936(، ونتيجة هذه املعاهدة،  ـ

وأعطي هذا الجزء ثالث عالمات.

املجموعة الّثانية تتألف من قسمي اثني. ـ

يتألف القسم األّول )أ( من مقدمة وجزأين:

الجزء األّول: يتناول التعريف بامليثاق الوطني مع ذكر اثني من مبادئه، وأعطي عالمتي. ـ

الجزء الّثاين: يتناول أربع خطوات استقاللية لحكومة رياض الصلح، وأعطي عالمتي. ـ

يتألف القسم الّثاين )ب( من مقدمة وجزأين:

الجزء األّول: يتناول أربعة بنود من مرشوع قناة السويس وسببي ملعارضة بريطانيا لهذا املرشوع وأعطي  ـ

ثالث عالمات.

الجزء الّثاين: يتناول ذكر سببي لتبدل املوقف الربيطاين وإظهار كيفية رشاء بريطانيا لحصة مرص يف القناة،  ـ

وأعطي ثالث عالمات.

املجموعة الّثالثة تتألّف من قسمي اثني. ـ

يتألف القسم األّول )أ( من مقدمة وجزأين:

الجزء األّول: يتناول أربعة أسباب لألزمة االقتصادية يف لبنان خالل الحرب العاملية األوىل وأعطي عالمتي. ـ

الجزء الّثاين: يتناول تبيان محاولتي ملعالجة األزمة االقتصادية واالجتامعية، وأعطي عالمتي. ـ

يتألف القسم الّثاين )ب( من مقدمة وجزأين:

الجزء األّول: يتناول التعريف مبجمعيتي بريوت اإلصالحية والعربية الفتاة وذكر أهداف كل منها وأعطي  ـ

ثالث عالمات.

الجزء الّثاين: يتناول أربع توصيات صدرت عن املؤمتر العريب يف باريس سنة 1913، وإظهار مدى تجاوب  ـ

السلطنة مع هذه التوصيات، وأعطي ثالث عالمات.

يتضمن منهج التّاريخ املعمول به حاليًّا محورين، يتناول املحور األّول لبنان من سنة 1914 ولغاية 1946، واملحور الثّاين 

يتناول تركيا والعامل العريب.

هذان املحوران موزعان بي 20 و 24 درساً بحسب الكتب الصادرة عن دور النرش املختلفة.
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تناولت هذه املسابقة أسئلة من مثانية دروس تشّكل بي 25 و30 % من املنهج وتعترب نسبة مقبولة قياًسا عىل الطريقة 

املعتمدة يف طرح األسئلة، أما بالقياس إىل املحورين فقد متّت تغطيتهام بشكل كامل.

عرض النتائج العامة للمسابقة

علوم الحياة: نسبة النجاح 87.1 % 

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

14.64 16 18 4.21 0.288

علوم عامة: نسبة النجاح 81.49 %

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

13.75 14 18 4.33 0.31

اجتامع واقتصاد: نسبة النجاح 68.5 %

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

11.68 12 14 4.78 0.41

آداب وإنسانيات: نسب النجاح 62.4 %

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

10.94 11.33 10 4.81 0.44

بعد عرض النتائج والجداول اإلحصائية الخاصة بها، يتبي أن نسبة النجاح يف كل فرع هي عىل الشكل التايل:

علوم عامة: 81.49 % - علوم الحياة: 87.1 % - االجتامع واالقتصاد: 68.5 % - اآلداب واإلنسانيات: 62.4 %

نالحظ أن نسبة النجاح ارتفعت يف فرعي العلوم العامة وعلوم الحياة وتجاوزت نسبة 80 %، بينام مل تالمس النسبة 70 % 

يف فرعي االقتصاد واالجتامع واآلداب واإلنسانيات، ورمبا تعود األسباب إىل اختالف املستويات بي املتعلمي يف الفروع 

األربعة، أو الهتامم املتعلمي يف الفروع العلمية مبواد العلوم اإلنسانية لرفع معدالت النجاح واستثامرها يف مباريات 

الدخول إىل الجامعات، أو إىل وظائف معينة تتطلب معدالت نجاح مرتفعة.
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ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها )حسب الفروع(:
جدول رقم )1(: فرع اآلداب واإلنسانيّات

عالمة صفردون املعدلاملعدل وما فوقعالمة كاملةالّسؤال والعالمةالّسؤالاملجموعة

املجموعة األوىل
13% 29% 73.4% 26.6-
24% 9.9% 69.3% 30.7% 5.1
33% 35.8% 82.8% 17.2% 4.2

املجموعة الثّانية

1-12% 49.7% 86.7% 13.3% 5.3
2-12% 52.8% 85.9% 14.1% 6.7
1-23% 30.4% 75.6% 24.4% 5.5
2-23% 28.7% 76.4% 23.6% 4.1

املجموعة الثّالثة

1-12% 72.5% 94.6% 5.4% 1.4
2-12% 38.3% 78.4% 21.6% 9
1-23% 20% 74.2% 25.8% 5.8
2-23% 20.3% 65.9% 34.1% 12.4

تحليل النتائج:

املجموعة األوىل:	 

الجزء األّول من الّسؤال سهل ومتوقع. والفقرة الثّانية منه بحاجة إىل رشح وآلية لإلجابة، لذا تدنّت العالمة،  ـ

ومن املالحظ عدم وجود عالمة صفر لسهولة الّسؤال يف قسمه األّول.

الجزء الّثاين: يظهر يف هذا الجزء ارتفاع نسبة عالمة الصفر، يُعتقد أن املتعلّم اختلطت عليه اإلجابة بي نظام  ـ

الحكم يف دولة لبنان الكبري أو مبوجب الدستور )وهو من األخطاء الشائعة(، وقد يكون بسبب عدم قراءة 

الّسؤال بشكل مركّز.

الجزء الّثالث: عالمته مرتفعة لرتك املجال أمام املتعلّم الختيار بنود أربعة من مجموعة بنود. يف الفقرة  ـ

الثّانية من هذا الجزء قد تكون عالمة الصفر الختالط األمر عىل املتعلّم يف اإلجابة عن مصري معاهدات أخرى 

)كالعراقية أو املرصية( أو الختالط األمر عليهم بالّنسبة إىل املعاهدة السورية الفرنسية.

املجموعة الثّانية:	 

الجزء األّول من القسم األّول: سهل ومتوقّع، أّما عالمة الصفر يف الفقرة الثّانية من هذا الجزء فيمكن تفسريها  ـ

باختالط األمر عىل املتعلّم مع بنود الدستور.

الجزء الّثاين من القسم األّول: قد يكون ارتفاع العالمة يعود إىل سهولة الّسؤال، واهتامم املتعلّمي مبوضوع  ـ

االستقالل وشعورهم بالروح الوطنية. كام أن تكرار الّسؤال يف أكرث من دورة أتاح املجال أمام املتعلّمي اإلجابة 

بشكل مالئم.

الجزء األّول من القسم الّثاين: تكرار الّسؤال يف أكرث من دورة أتاح املجال أمام املتعلّمي لإلجابة بشكل مقبول. ـ

الجزء الّثاين من القسم الّثاين: سؤال سهل ومتوقع ومكرر وتقليدي. ـ

املجموعة الثّالثة:	 

الجزء األّول من القسم األّول: سؤال سهل ومتوقع ومكرر وتقليدي. ـ
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الجزء الّثاين من القسم األّول: قد تكون العالمة املتدنية الصفر 9 %، عائدة إىل اختالط املوضوع عىل املتعلّمي  ـ

بي نتائج األزمة االقتصادية وطرق معالجتها وقليالً ما تّم طرحه بهذه الطريقة.

الجزء األّول من القسم الّثاين: سؤال سهل ومتوقع كونه تّم تعليق العمل بباقي الجمعيات واالكتفاء  ـ

بالجمعيتي املذكورتي يف الّسؤال.

الجزء الّثاين من القسم الّثاين: ارتفاع عالمة الصفر12.4 % قد تفرسَّ أحياناً بسبب قلّة اهتامم املتعلّمي بالقسم  ـ

املتعلّق برتكيا والعرب يف املنهج املقرر.

قد يكون سبب تدين العالمات يف هذا الجزء من املجموعة الثّالثة، كونه يعود إىل املحور الثّاين يف املنهج املتعلق بتاريخ 

السلطنة العثامنية والعامل العريب، فمعظم املتعلّمي يختارون املجموعة األوىل الّتي تتناول أسئلة من املحور األّول املتعلق 

بتاريخ لبنان وإحدى املجموعتي الثّانية أو الثّالثة، وهذا ما يعكس التديّن يف عالمة القسم الثّاين من املجموعتي الثّانية 

والثّالثة.

جدول رقم )2(: فرع االجتامع واالقتصاد

عالمة صفردون املعدلاملعدل وما فوقعالمة كاملةالّسؤال والعالمةالّسؤالاملجموعة

املجموعة األوىل
1329%73.4%26.6%-
249.9%69.3%30.7%5.1%
3335.8%82.8%17.2%4.2%

املجموعة الثّانية

1-1249.7%86.7%13.3%5.3%
2-1252.8%85.9%14.1%6.7%
1-2330.4%75.6%24.4%5.5%
2-2328.7%76.4%23.6%4.1%

املجموعة الثّالثة

1-1272.5%94.6%5.4%1.4%
2-1238.3%78.4%21.6%9%
1-2320%74.2%25.8%5.8%
2-2320.3%65.9%34.1%12.4%

تحليل النتائج ملسابقة اآلداب واإلنسانيات واالجتامع واالقتصاد:

املجموعة األوىل:	 

الجزء األّول من السؤال سهل ومتوقع. والفقرة الثانية منه بحاجة إىل رشح وآلية لإلجابة، لذا تدنّت العالمة،  ـ

ومن املالحظ عدم وجود عالمة صفر لسهولة السؤال يف قسمه األول.

الجزء الثاين: يظهر يف هذا الجزء ارتفاع نسبة عالمة الصفر، يُعتقد أن املتعلّم اختلطت عليه اإلجابة بي نظام  ـ

الحكم يف دولة لبنان الكبري أو مبوجب الدستور )وهو من األخطاء الشائعة(، وقد يكون بسبب عدم قراءة 

السؤال بشكل مركّز.

الجزء الثالث: عالمته مرتفعة لرتك املجال أمام املتعلّم الختيار بنود أربعة من مجموعة بنود. يف الفقرة  ـ

الثانية من هذا الجزء قد تكون عالمة الصفر الختالط األمر عىل املتعلّم يف اإلجابة عن مصري معاهدات أخرى 

)كالعراقية أو املرصية( أو الختالط األمر عليهم بالنسبة للمعاهدة السورية الفرنسية.

املجموعة الثانية:	 

الجزء األول من القسم األول: سهل ومتوقّع، أّما عالمة الصفر يف الفقرة الثانية من هذا الجزء ميكن تفسريها  ـ

باختالط األمر عىل املتعلّم مع بنود الدستور.
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الجزء الثاين من القسم األول: قد يكون ارتفاع العالمة يعود لسهولة السؤال، واهتامم املتعلّمي مبوضوع  ـ

االستقالل وشعورهم بالروح الوطنية. كام أن تكرار السؤال يف أكرث من دورة أتاح املجال أمام املتعلمي لإلجابة 

بشكل مالئم.

الجزء األول من القسم الثاين: تكرار السؤال يف أكرث من دورة أتاح املجال أمام املتعلمي لإلجابة بشكل مقبول. ـ

الجزء الثاين من القسم الثاين: سؤال سهل ومتوقع ومكرر وتقليدي. ـ

املجموعة الثالثة:	 

الجزء األول من القسم األول: سؤال سهل ومتوقع ومكرر وتقليدي. ـ

الجزء الثاين من القسم األول: قد تكون العالمة املتدنية 9 % صفر، عائدة الختالط املوضوع عىل املتعلمي بي  ـ

نتائج األزمة االقتصادية وطرق معالجتها وقليالً ما تّم طرحه بهذه الطريقة.

الجزء األول من القسم الثاين: سؤال سهل ومتوقع كون تّم تعليق العمل بباقي الجمعيات واالكتفاء بالجمعيتي  ـ

املذكورتي يف السؤال.

الجزء الثاين من القسم الثاين: ارتفاع عالمة الصفر12.4 % قد تفرّس أحياناً لقلّة اهتامم املتعلمي بالقسم  ـ

املتعلّق برتكيا والعرب من املنهج املقرر.

قد يكون سبب تدين العالمات املرتفعة يف هذا الجزء من املجموعة الثالثة كونه يعود إىل املحور الثاين من املنهج املتعلق 

بتاريخ السلطنة العثامنية والعامل العريب، فعظم املتعلمي يختارون املجموعة األوىل التي تتناول أسئلة من املحور األول 

املتعلق بتاريخ لبنان وإحدى املجموعتي الثانية أو الثالثة، مام ينعكس تدنياً يف عالمة القسم الثاين من املجموعتي الثانية 

والثالثة.

جدول رقم )3(: فرع العلوم العامة

عالمة صفردون املعدلاملعدل وما فوقعالمة كاملةالّسؤال والعالمةالّسؤالاملجموعة

املجموعة األوىل
13% 18.8% 77.1% 22.9% 4.2
24% 25.9% 83% 17% 1.4 
33% 48.5% 97.5% 2.5% 0.3
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خاتمة
بعد عرض النتائج وتحليلها، ميكننا القول إن أسئلة املسابقة توقّعها املتعلّمون وهي تلتزم املنهج، وكون املنهج قد استهلك 

كام ورد أعاله، فقد أتت نِسب الّنجاح يف هذه املاّدة مرتفعة يف كل الفروع من 62.4 % لغاية 87.1 %.

ا من املقارنة واالستنتاج اللذين تحّوال إىل شكل من أشكال الحفظ نتيجة  ومبا أن املاّدة تعتمد الحفظ واالستذكار وقلياًل جدًّ

تكرار األسئلة ملدة تزيد عن ربع قرن واعتامد املنهج عينه املتعلق بتاريخ لبنان يف الشهادتي املتوسطة والثانوية العامة، 

كام أن العديد من املدارس الخاصة تدرّس صف الثامن األسايس منهج التاسع األسايس، وتدرّس منهج الثّالث الثانوي يف 

صفي األّول والثّاين الثانوي.

خالصة األمر أن مسابقة التّاريخ مبضمونها الحايل تحايك مستويات التفكري الدنيا )التذكر( وتفتقر إىل محاكاة مستويات 

التفكري العليا القامئة عىل التحليل واالستنتاج واملقارنة والتوليف وهي حاجات أصبحت رضورية لتتامىش مع متطلبات 

التعلم وحاجات القرن الحادي والعرشين.

صحيح أن منهج التّاريخ مل يطرأ عليه أي تغيري إال أنّه يتناسب مع األهداف العامة للمناهج الصادرة عام 1997 )تعزيز 

االنتامء الوطني وبعض  املفاهيم الدميقراطية واإلنسانية....(

أخريًا نقرتح وضع توصيف جديد للمنهج الحايل يراعي تضمي املسابقة عّدة مجاالت تناسب مستويات التفكري العليا 

ومالمح املتعلّم يف القرن الحادي والعرشين ريثام تصدر املناهج الجديدة للامّدة ويوضع لها توصيف جديد. 
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 والتعليم العاليوزارة التربية 
 المديرية العامة للتربية

 الرسمّية دائرة االمتحانات

 العادية 2017دورة العام  امتحانات الّشهادة المتوسطة
 2017حـزيران  10السبت 

 مسابقة في مادة التاريخ  
 المّدة: ساعة واحدة

 االسم:
 الرقم:

 -1  األزمة االقتصادّية في لبنان خالل الحرب العالمية األولى: 
  -أ أّدت إلى هذه االزمة. أسبابأوضح أربعة  )عالمتان(

  -ب أذكر اثنتين من محاوالت تخفيف األزمة عن اللبنانيين )محاوالت اإلغاثة(. )عالمة واحدة(
    
 -2 : 1926الّدستور الّلبناني أّيار  

  -أ إشرح سبَبْين  أّديا إلى وضعه. )عالمة واحدة(
  -ب الحكم والّسلطات التي انبثقت عنه. حّدد نظام )عالمتان(

    
 -3 ( 1940حزيران  -1939لبنان في الحرب العالمّية الثانّية )أيلول  

  -أ أذكر أربعة تدابير سياسّية اتخذها المفّوض السامي الفرنسي )بيو( عند اندالع الحرب. )عالمتان(
  -ب ه الفترة.إشرح األوضاع االقتصادّية في لبنان خالل هذ )عالمتان(

    
 -4 االستقالل االقتصادي: 

  -أ حّدد أنواع المصالح االقتصادّية مستعينًا بأمثلة.                                             )عالمتان(
  -ب بّين كيف استرّدها الّلبنانيون من الفرنسّيين. )عالمتان(

    
 -5 العرب خالل الحرب العالمّية األولى: 

  -أ مكماهون". -عّرف ب " مراسالت الحسين )عالمة واحدة(
  -ب أذكر، أبرز ما تضّمنته هذه المراسالت.  )عالمة واحدة(

    
 -6 (1918 -1914الحرب العالمّية االولى ) 

  -أ بّين سبَبْين غير مباشَرْين )بعيَدْين( ساهما في اندالع الحرب العالمّية األولى.  )عالمتان(
  -ب أوضح سبَبْين أّديا إلى خسارة روسيا وانسحابها من هذه الحرب. مة واحدة()عال

  -ج أذكر نتيجَتْين لهذا االنسحاب. )عالمة واحدة(
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 وزارة التربية والتعليم العالي

 المديرية العامة للتربية
 الرسمّية دائرة االمتحانات

 يةالعاد 2017دورة العام  امتحانات الّشهادة المتوسطة
 2017حـزيران  10السبت 

 مسابقة في مادة التاريخ اسس التصحيح
 

 

 

 العالمة أسس التصحيح السؤال
 ( 1918-1914لبنان أثناء الحرب العالمية األولى )  أ -1

الحصار البحري ، الحصار البّري، السخرة، التجنيد اإلجباري، العملة  األسباب : 
 ، منع الصيد البحري واستخراج الملح...الورقّية، الجراد، ضيق مساحة المتصرفّية

 أربعة أسباب  واضحة: لكل سبب نصف عالمة.
 

 )عالمتان(

   المحاوالت : ب -1
 إسهام بعض المؤسسات الدينية واالنسانية في إطعام عدد من الجائعين ودفن الموتى. -
اسطة األموال التي أرسلها المغتربون الى أهلهم والتي كانت تنقل سرا الى لبنان بو  -

 الفرنسي.   االسطول
 نظام االعاشة الذي أنشأه جمال باشا لتأمين بعض المواد االساسية بأسعار معقولة.  -

 محاولتان: لكل محاولة نصف عالمة.

 )عالمة واحدة(

مطالبة اللبنانيين، المادة األولى من صك االنتداب، الثورة السورية   أسباب وضعه :  أ – 2
 دادها إلى لبنان   وقلق الفرنسيين من امت

 سببان: نصف عالمة لكل سبب مشروح 

 )عالمة واحدة(

 )نصف عالمة(جمهوري برلماني   نظام الحكم: ب - 2
 )نصف عالمة لكل سلطة(التشريعّية، والتنفيذّية، والقضائّية.  السلطات:

 )عالمتان(

النواب،  إقالة : تعليق الدستور، حّل مجلس التدابير السياسّية التي اتخذها بيو أ - 3
الحكومة، اإلبقاء على إميل إده،  تعيين حكومة مديرين، مراقبة الصحف، حّل 

 األحزاب......
 أربعة تدابير: نصف عالمة لكل تدبير 

 )عالمتان(

تهاُفت اللبنانيين على شراء المواد األوضاع االقتصادية في لبنان عند اندالع الحرب:  ب - 3
واحتكار التّجار، العودة الى الزراعة وتربية المواشي، تدابير  الغذائّية، ارتفاع األسعار

 السلطات ) مراقبة األسعار، مكافحة االحتكار، تنظيم اإلعاشة( 
 أربع أفكار: نصف عالمة لكّل منها.

 )عالمتان(

 أنواع المصالح االقتصادّية في لبنان: أ -4
  )نصف عالمة(خاصة بلبنان  -

 )نصف عالمة(.اتف... مثل: المياه ،الكهرباء ، اله

 )عالمتان(
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 )نصف عالمة(مشتركة مع سوريا  -
 )نصف عالمة(مثل: الجمارك ،النقل، النقد،... 

: مفاوضات،  طلب استردادها كيف تمّكن اللبنانّيون من استرداد المصالح االقتصادية ب -4
بنانيين قبل االعتقال، اتفاق لبناني سوري،  توقف المفاوضات وعودتها من جديد بين الل

 والفرنسيين وبين اللجنة المشتركة والفرنسيين، تسليم المصالح على مراحل. 
 أربع أفكار: نصف عالمة لكّل منها. 

 )عالمتان(

هي رسائل سرّية بين الشريف حسين التعريف ب "مراسالت حسين مكماهون":  أ -5
 والمندوب البريطاني في مصر، عددها عشرة.

 )عالمة واحدة(

الطلب: قيام دولة عربية مستقلة ) تمتد من المحيط الهندي الى نها : مضمو  ب -5
 )نصف عالمة(المتوسط( 

الرد:موافقة على قيام دولة عربية، استثناء ساحل لبنان وسوريا والبصرة وبغداد 
  )نصف عالمة(

 )عالمة واحدة(

، التنافس : نمو الروح القوميةاألسباب غير المباشرة للحرب العالمّية األولى  أ – 6
االستعماري، السباق الى التسلح، االحالف العسكرية، دور الصحافة،  بروز فلسفة القّوة 

 والنزعة الى الحرب في المانيا.
 سببان: عالمة واحدة لكل سبب مشروح. 

 ) عالمتان(

هزائم روسيا العسكرية،  ترّدي األوضاع االقتصادية )نقص أسباب انسحاب روسيا:   - ب -6
 القمح (،  فضائح البالط ، خيانة الضباط ، إقفال المضائق التركّية.... الفحم و 

 سببان: نصف عالمة لكل سبب واضح

 )عالمة واحدة(

هدوء األوضاع العسكرية على الجبهة الشرقية، نقل الجيش األلماني إلى   النتائــج :  - ج-6
 واسعة .  الجبهة الغربية ، خسارة فرنسا لديونها، تخلي روسيا عن أراض   

 نتيجتان: نصف عالمـة لكل نتيجة واضحة. 

 )عالمة واحدة(
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 وزارة التربية والتعليم العالي

 المديرية العامة للتربية
 دائرة االمتحانات

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة
 فروع اآلداب واإلنسانيات واالقتصاد واالجتماع 

 وعلوم الحياة

 العادّية 2017دورة الـعام 
 2017حـزيران  12االثنين 

 
 مسابقة في مادة التاريخ 

 المّدة: ساعة واحدة
 االسم:
 الرقم:

 من المجموعات الثالث اآلتية: مجموعتينأجب عن 
 المجموعة االولى :

 1936، وشهدت حتى سنة 1926نشأت الجمهورية اللبنانية مع إقرار الدستور سنة  
 تطورات مهّمة. 

 
 

 
 )ثالث عالمات( كيفية وضعه.  واشرحا بوضع الدستور اللبناني، سببين ساهم أوضح - أ

 )أربع عالمات( كيف أصبح نظام الحكم بموجب هذا الدستور.  بّين - ب
 )ثالث عالمات( مصيرها. وبّين ،1936الفرنسية سنة  -أربعة من بنود المعاهدة اللبنانية  أذكر - ج

  المجموعة الثانية :
، على ميثاق وطني التقى 1943الصلح في سياستها االستقاللية سنة اعتمدت حكومة رياض  - أ

 عنده اللبنانيون. 
 

 )عالمتــــــان( اثنين من مبادئه. واذكرالميثاق الوطني،  عّرف  - 
 )عالمتــــــان( أربع خطوات استقاللية لهذه الحكومة. أوضح  - 
  مصر مع طرح مشروع قناة السويس.  عِرف القرن التاسع عشر تنافسًا دوليًا للسيطرة على - ب
 )ثالث عالمات( سببين لمعارضة بريطانيا هذا المشروع.  وبّين أربعة من بنود امتياز مشروع شركة القناة، أذكر  - 
كيف تمّكنت من شراء حصة مصر  وبّينسببين لتبّدل موقف بريطانيا من القناة بعد افتتاحها،  حّدد  - 

 . 1875في الشركة سنة 
 
 )ثالث عالمات(

 المجموعة الثالثة : 
  شهد لبنان خالل الحرب العالمية االولى أزمة اقتصادية خانقة.  - أ
 )عالمتــــــان( أربعة أسباب أّدت الى تفاقم هذه االزمة. اشرح  - 
 )عالمتــــــان( اثنتين من محاوالت معالجتها.  أوضح  - 
سنة   حاديون بعد سيطرتهم على الحكم في السلطنة العثمانية شكلت السياسة التي اعتمدها االت  - ب

 تحديًا للشعوب الخاضعة لها.    1909
 

 واذكربجمعيتي "بيروت االصالحية" و"العربية الفتاة"،  التعريفرّدة الفعل العربية من خالل  بّين  - 
 أهداف كّل منها.

 
 )ثالث عالمات(

مدى  وبّين، 1913العربي في باريس سنة  أربع توصيات صدرت عن المؤتمر أذكر  - 
   تجاوب السلطنة مع هذه التوصيات.

 

 
 )ثالث عالمات(
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 وزارة التربية والتعليم العالي
 المديرية العامة للتربية

 دائرة االمتحانات

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة
 فروع اآلداب واإلنسانيات واالقتصاد واالجتماع 

 وعلوم الحياة

 العادّية 2017لـعام دورة ا
 2017حـزيران  12االثنين 

 
 أسس تصحيح مسابقة في مادة التاريخ 

 
 

 العالمة أسس التصحيح الرقم
 –المادة االولى من صك االنتداب  –التأثر بالجوار العربي  –: المطالبة اللبنانية  أسباب وضع الدستور أ -1

 الثورة السورية
تأليف لجنة  –تحول المجلس التمثيلي الى مجلس تأسيسي  –ل المدنيقدوم دوجوفني آلية وضع الدستور:

توجيه مجموعة اسئلة الى كبار الفعاليات في البلد  –االستعانة بلجنة بونكور الفرنسية  –لوضع الدستور 
 مناقشتها واقرارها مع المفوض السامي. –وضع مسودة دستور  –

3 

اللغتان  -بيروت العاصمة -ماني العلم الفرنسي تتوسطه االرزةنظام جمهوري ديمقراطي برل نظام الحكم: ب -1
 العربية والفرنسية رسميتان.

التنفيذية )الحكومة ورئاسة   -تشريعية )مجلس النواب ومجلس الشيوخ( ثالث سلطات منفصلة: 
 قضاة ومحاكم( -القضائية )تصدر احكامها باسم الشعب اللبناني -الجمهورية(

إقالة الحكومة ورئيس الجمهورية  –حّل المجلس النيابي  –عليق وتعديل الدستور ت دور المفوض السامي:
 نقض القوانين... –اعطاء امتيازات للشركات  -التمثيل الخارجي –

4 

التنسيق في  -االعتراف باستقالل لبنان وإدخاله عصبة االمم بعد ثالث سنوات :1936بنود معاهدة  ج-1
وضع الحكومة اللبنانية مرافق البالد في تصرف القوات  -فير الفرنسيأسبقية الس -السياسة الخارجية

 عدم توقيع اي معاهدة تّضر بالطرف االخر.. -سنة 25مدة المعاهدة  -الفرنسية في حالة الحرب
 اعتبرت بحكم الملغاة. -عارضها اليمين والجيش الفرنسي -وقّع عليها البرلمان اللبناني مصيرها:

3 

توضحت مبادؤه  -صيغة عيش مشترك غير مكتوب بين المسيحيين والمسلمين اق الوطني:تعريف الميث أ -2
 من خالل خطاب القسم للرئيس بشاره الخوري  والبيان الوزاري لحكومة الرئيس رياض الصلح.

المساواة  -لبنان وطن لجميع أبنائه -لبنان جمهورية مستقلة ذات سيادة يرفض التدخل االجنبي المبادئ:
احترام حرية  -لبنان ذو وجه عربي –توزيع المناصب بشكل عادل بين الطوائف  -يع اللبنانيينبين جم

 القيام بالشعائر الدينية
فرض  -عدم اطالع الفرنسيين على البيان الوزاري  -عدم زيارة المفوض السامي الخطوات االستقاللية:

إقرار  –قضية بر الياس  –الفرنسيين طلب تسليم المصالح من  -اللغة العربية في المعامالت الرسمية 
 مشروع تعديل الدستور

2 
 
 
 
 
 
 

2 
إنشاء  -امتالك االراضي على ضفاف القناة -سنة 99استثمار الشركة للقناة مدة  امتياز شركة القناة: ب -2

 من العمال. 4/5تقدم مصر  -% من صافي أرباح الشركة15حصة مصر  -ترعة لنقل المياه العذبة
 –الخوف من سيطرة فرنسا على مصر  –الخوف على طريق الهند  ة بريطانيا للمشروع:اسباب معارض

التأثير على مشروع سكة الحديد بين  –امتالك بريطانيا اسطواًل شراعيًا ال يناسب المالحة في القناة
 االسكندرية والسويس.

3 
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لقناة لصالح التجارة أعلى نسبة من حركة المالحة في ا أسباب تبدل موقف بريطانيا بعد االفتتاح:
 اختصار الوقت وتكاليف النقل.. -البريطانية 

إغراق مصر بالديون  -سياسة التبذير من الخديوي اسماعيل كيفية حصول بريطانيا على أسهم القناة:
التهديد البريطاني  -معارضة فرنسا -عرض االسهم المصرية للبيع -والضغط على الخديوي إليفائها

 مليون جنيه استرليني. 4% بـ 44وشراء أسهم مصرفي شركة القناة الـ ديزرائيلي  -لفرنسا

 
3 

العملة الورقية  –الجراد  –ضيق مساحة متصرفية جبل لبنان واألراضي الزراعية  أسباب األزمة االقتصادية: أ -3
 -باء..مصادرة وسائل النقل والمؤن واالط -السخرة -التجنيد -الحصار البري  –الحصار البحري  –

الجمعيات الخيرية االميركية والفرنسية واالرساليات الذين ارسلوا مساعدات لكنها لم تصل معالجة االزمة: 
 -دور المغتربين اللبنانيين -بمعظمها

وضع االوقاف في خدمة المحتاجين ورهن امالك االوقاف الطعام الجائعين ودفن  -دور رجال الدين
 نظام االعاشة. -الموتى

2 
 
 
 

2 

مارست نشاطها في بيروت  - 1911نشأت في باريس سنة  -جمعية سرية الجمعية العربية الفتاة: ب -3
 هدفت الى  استقالل البالد العربية التام. -تعرض بعض أعضائها لالعدام -ودمشق

اللغة العربية في المدارس في  -وجوب اإلصالح –1922أواخر  –علنية  جمعية بيروت االصالحية:
دعم مالية  -عدم التجنيد اإلجباري في المناطق العربية إال في الحاالت االستثنائية -عربيةالمناطق ال

 الالمركزية االدارية )استقالل ذاتي(. –متصرفية جبل لبنان 
 

تمتع العرب بحقوقهم السياسية  -تحسين مالية جبل لبنان -االصالح واجب في السلطنةالتوصيات: 
تنفيذ مطالب بيروت  -تنشأ في كل والية عربية ادارة مركزية -ةوالمشاركة في االدارة المركزي

 الخدمة العسكرية للشباب العرب محلية. -استعمال اللغة العربية في البرلمان العثماني -االصالحية
الموافقة على  –وعد المسؤولين العثمانيين بتنقيذ بعض توصيات مؤتمر باريس  مدى تجاوب العثمانيين:

تمييع ومماطلة  -الموافقة على الخدمة العسكرية واللغة -متصرفين 10والة و  5راء ووز 3اعطاء العرب 
 عدم تنفيذ . -

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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  2ملحق رقم 
 وزارة التربية والتعليم العالي

 المديرية العامة للتربية
 دائرة االمتحانات الرسمَية

 امتحان الشهادة الثانوية العامة
 العلوم العامةفرع: 

 العادية 2017دورة الـعام          
 2017حـزيران  17السبت 

 مسابقة في مادة التاريخ 
 المدة: ساعة واحدة

 االسم:
 الرقم:

 من المجموعات الثالث اآلتية: مجموعتينأجب عن 
 المجموعة االولى:

 ة:تعّرضت منطقة شرق المتوسط  منذ رحيل العثمانيين، وحتى إقرار نظام االنتداب  لتغّيرات مهمّ 
 آلية دخول الحلفاء الى لبنان بعد قيام حكومتي بيروت وبعبدا, اشرح  -أ

 التدابير التي اتخذوها إلدارة هذه المنطقة .         بّينو     
 كيفية قيام الدولة الجديدة.      بّينسببين ساهما في  قيام دولة لبنان الكبير، و اشرح -ب
 بنوده.           صك االنتداب، واذكر أربعة من عّرف -ج

 
 
 )أربع عالمات(

 
 )ثالث عالمات(
 )ثالث عالمات(

 المجموعة الثانية:
 , وعمل على استكمال هذا االستقالل عن طريق 1943حّقق لبنان استقالله السياسي سنة  -أ

 الجالء :    
 كيفية تحقيق هذا االستقالل؛ من خالل تسّلم فرق الشرق الخاصة, وجالء  أوضح  -
 جيوش األجنبية عن أراضيه.ال  

 من الحجاز, بقيادة األمير فيصل بن الشريف  1916انطلقت الثورة العربية الكبرى سنة  -ب
 . حسين ّضد العثمانيين     

 أربعة  أسباب ساهمت في اندالع هذه الثورة. أوضح -
 أربع نتائج بالنسبة إلى العرب, وأربع نتائج بالنسبة إلى الحلفاء.حّدد  -

 
 
 

 )أربع عالمات(   
 

 
 
 )عالمتـــــــان(
 )أربع عالمات(

 المجموعة الثالثة:
بعد دخول الحلفاء إلى  1941تشرين الثاني  26أعلن الجنرال كاترو استقالل لبنان في  -أ

 بالدنا:
 سببين ساهما في تحقيق هذا اإلعالن . أوضح - 
 انيين من هذا اإلعالن .    موقف اللبن بّينأربعة مكاسب حقّقها لبنان, و ذكرأ - 

 :1954اندلعت  الثورة الجزائرية الكبرى سنة  -ب
 أربعة أسباب أّدت إلى قيامها. اشرح - 
 نتائجها بالنسبة إلى الجزائر.وضح تأثيرها على األوضاع السياسية في فرنسا، وأ بّين   - 
      

        
 
 
 

 
 
 
 )عالمة واحدة(
 )ثالث عالمات(

 
 ـــان()عالمتــــ

 )أربع عالمات(
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 وزارة التربية والتعليم العالي
 المديرية العامة للتربية

 دائرة االمتحانات

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة
 فرع العلوم العامة

 العادية 2017دورة العام 
 2017حزيران  17السبت 

جزء 
 السؤال

 العالمة مشروع معيار التصحيح
 

 التدابير المتخذة:آلية دخول الحلفاء و  ـ أ1
رفع العلم الفرنسي  -اعتراض فرنسي على الحكم العربي -دخول الجيوش الفرنسية والبريطانية إلى لبنان -

الطلب من مندوب حكومة فيصل في دمشق شكري األيوبي  -بدل العلم العربي فوق سراي بيروت وبعبدا
ن وطلب اعتبارها منطقة محررة من اعتراض اللبنانيي -اعتبار المنطقة أرض عدو محتلة -المغادرة

 االحتالل. 
 تقسيم المنطقة إلى ثالثة أقسام: اإلدارة:

المنطقة الجنوبية: من الناقورة جنوب لبنان حتى شمال مصر وتشمل فلسطين وشرق األردن، تحت  -
 اإلدارة البريطانية )ويلز(. 

مل جبل لبنان والساحل الغربي لسوريا، تحت المنطقة الغربية: من الناقورة جنوبًا حتى كيليكيا في تركيا وتش
 اإلدارة الفرنسية )ده بياباب(. 

المنطقة الشرقية: من العقبة جنوبًا حتى حلب شمااًل، وتشمل سوريا الداخلية، ومركزها دمشق، تحت اإلدارة 
 العربية )فيصل(. 

4 
 

 أسباب قيام دولة لبنان الكبير: ب-1
 ال غورو مفوضًا ساميًا لفرنسا على سوريا ولبنان. فرض نظام االنتداب وتعيين الجنر  -
 مطالب اللبنانيين باالستقالل والتي تّم التعبير عنها في مؤتمر الصلح.  -
 وعود الفرنسيين بتحقيق المطالب، )رسالة كليمنصو(.  -
 تقسيم سوريا الى دويالت ومنها دولة لبنان الكبير. -
 غير قابل لالستمرار.  اقتناع الفرنسيين بأن المتصرفية كيان -

 كيفية قيام الدولة الجديدة:
آب بحل والية بيروت وضم  31قرار  –آب بفصل األقضية األربعة عن والية دمشق  3: قرار القرارت

 أجزاء منها مع األقضية األربعة إلى أراضي المتصرفية.  
 ين ومسيحيين.حضور رجال دين مسلم -في قصر الصنوبر1920أيلول  1االحتفال بـ اإلعالن: 

3 

 التعريف: ـ ج1
تنظيم عمل االنتداب الفرنسي في لبنان  -1922وثيقة دولية صادرة عن عصبة األمم في لندن سنة  

تتضمن المقدمة بأن الدول   -مادة 20يتضمن مقدمة و  -1923بدء تنفيذه رسميًا خريف   -وسوريا
 اد شعبيهما فقبلت بالمهمة.                                                                المتحالفة كّلفت فرنسا بانتدابها على سوريا ولبنان إلرش

 البنود:
قيام   –بقاء جنود فرنسا في البلدين لحمايتهما  –وضع دستور لسوريا ولبنان خالل ثالث سنوات من التنفيذ 

  –وضع نظام قضائي  –وحدة البالداإلبقاء على   –السيطرة على العالقات الخارجية  –قوى أمن محلية

 
3 
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إعداد  -إعتماد اللغتين العربية والفرنسية  –اإلهتمام باآلثار  –ضمان حرية القيام بجميع الشعائر الدينية
 تقرير سنوي إلى عصبة األمم..

 1945 آب 1تسلم نواة الجيش اللبناني في  –مطالبة اللبنانيين بفرق الشرق تسليم فرق الشرق الخاصة :  ـ أ2
 فؤاد شهاب أول قائد للجيش اللبناني.  -

تقديم شكوى النسحاب الجيوش  -تشكيل وفد برئاسة حميد فرنجية إلى مجلس األمن في لندن الجالء:
االتفاق على جدولة  -انتقال المفاوضات إلى باريس -الفيتو الروسي -االقتراح األميركي -األجنبية

 . 1946كانون االول  31الجالء في  -االنسحاب

4 
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الّشهادة المتوسطة
لغة الماّدة: اللّغة العربيّة

تمهيد
إّن األهداف املنتظر تحقيقها من تدريس ماّدة الجغرافيا تتمحور حول املعارف، املهارات العقليّة إضافة إىل 

تقدير عمل البرش ثّم تثمي دور اإلنسان يف تنظيم املجال الّذي يعيش فيه.

هذا األمر يعني القيمي عىل عملية تدريس املاّدة وحرصهم عىل توجيه تفكري املتعلّم إلكسابه هذا النمط 

من التفكري وهذا السلوك يف التعامل مع الوقائع واملعطيات يف الحياة املعيشة.

ماّدة الجغرافيا تتوخى مجموعة من األهداف، واالختبار الخاص فيها بني بحسب مجاالت الكفايات، مع أنّه 

يقيس آداء املتعلّم بحسب األهداف مستعيًنا مبجموعٍة من املستندات وأسئلة تدور حولها، يف ما يل تقرير 

عن مستوى آداء املتعلّم يف استثامر معلومات هذه املستندات يف اإلجابة إضافة إىل تدعيمها من املكتسبات 

السابقة.

يجيب هذا التقرير عن األسئلة اآلتيّة: إىل أي مدى يُستثمر توصيف االمتحانات الرسميّة يف تحقيق األهداف 

العاّمة للامّدة الواردة يف مناهج التعليم العام )1997(؟ إىل أي مدى يحّقق املتعلّمون يف هذه املاّدة 

مستويات آداء وسط وما فوق؟ إىل أي مدى  تتقارب أو تتشتّت العالمات بالنسبة إىل املعّدل؟ إىل أي مدى 

ميكن اعتبار أّن هذا االختبار يساعد يف التمييز بي مستويات اآلداء املختلفة؟ إىل أي مدى تسهم أسئلة املاّدة 

يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التفكري العليا؟ وستكون اإلجابة عن هذه األسئلة 

من خالل: توصيف املسابقة، املعالجات اإلحصائيّة واإلقرتاحات.

المادة التعليمّية: الجغرافيا
إعداد:

أ. لور عيسى
د. طارق سلهب
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أوالً - توصيف المسابقة
إّن املركز الرتبوي يعّد التّوصيف الخاص بكل ماّدة وتوافق الوزارة املعنيّة عليه، والتّوصيف الخاص مباّدة الجغرافيا، مل يطرأ 

عليه أي تعديل منذ العام )1997(. سنعرض مدى التزام االختبار )ملحق رقم 1( بالتّوصيف:

 من حيث الّشكل:. 1

بلغ عدد صفحات االختبار اثني، مع أّن التّوصيف يحّدد عدد الصفحات بثالث أو أربع.

تألف من أربعة مستندات، يتوافق عددها مع العدد املحّدد بالتّوصيف:

املستند رقم )1(: خارطة عن لبنان )متثل الوحدات التضاريسيّة، املدن، األنهار الداخليّة والرياح الّتي تهب عليه(. ـ

املستند رقم )2(: نّص عن السياحة الدينيّة يف لبنان عام 2017. ـ

املستند رقم )3(: رسم بياين عمودي عن إنتاج الطاقة الكهربائيّة يف لبنان عام 2015 واستهالكها. ـ

املستند رقم )4(: نّص عن نقص املوارد املائيّة يف العامل العريب عام 2016. ـ

وتضمن أسئلة مقاليّة محّددة اإلجابة تدور حول املستندات واملعلومات املكتسبة، لذا إّن منط األسئلة يتوافق مع النمط 

املحّدد يف التّوصيف املحّدد.

لقد احرتم الشكل النقاط الّتي حّددها التّوصيف، ما عدا النقطة الّتي تحّدد عدد الصفحات.

 من حيث المضمون:. 2

توزعت األسئلة عىل ثالثة مجاالت:

املجال األّول- تحديد مواقع واتجاهات: تألف من سؤالي محدديّن اإلجابة، الّسؤال رقم )1( ضّم أربعة أجزاء )أ، ب، ج، د(: 

متحورت حول أسامء املدن اللبنانيّة، أسامء الرياح الّتي تهب عىل لبنان، أسامء الوحدات التضاريسيّة الّتي متتّد يف لبنان واسم 

املسطح املايئ الّذي يطّل لبنان عليه مع تحديد موقعه بالنسبة إىل لبنان؛ تناول ثالثة دروس: املوقع ومظاهر السطح يف 

لبنان، الخصائص املُناخيّة للبنان واملوارد الطبيعيّة- املياه؛ أّما الّسؤال رقم )2( فضّم جزأين )أ، ب(: متحورا حول االتجاه العام 

للوحدات التضاريسيّة الّتي متتد يف لبنان وموقع املدن اللبنانيّة، أي تناول درًسا واحًدا وهو املوقع ومظاهر السطح يف لبنان.

املجال الّثاين: تألف من ستة أسئلة محّددة اإلجابة، متحور رقم )3(، )4 - أ، ب( و)5 - أ، ب( حول السياحة يف لبنان واألسئلة 

رقم )6(، )7 - أ، ب( و)8 - أ، ب( حول الطاقة الكهربائيّة يف لبنان؛ أي تناول درسي: النشاط السياحي واملجال الصناعي.

املجال الّثالث: تألف من سؤاٍل واحٍد يضّم أربع أفكار، متحور حول املوارد املائيّة يف العامل العريب، األمن الغذايئ والتكامل 

االقتصادي، أي ثالثة دروس: املوارد الطبيعيّة يف العامل العريب - املياه، األمن الغذايئ والتكامل العريب االقتصادي.

كذلك نالحظ أّن االختبار وفّق بي عرشة دروس من أصل 18 درًسا أّي نسبة 60 % تقريبًا من املنهج املحّدد للسنة املنهجيّة، 

إًذا يسهم اختبار املاّدة يف قياس عدد كبري من أهدافها املحّددة بحسب منهج عام )1997( وتنوعت بي جغرافيّة لبنان 

وجغرافية العامل العريب، فاملجالي األّول والثّاين متحورا حول جغرافية لبنان، ألّن عدد الدروس الّتي تتمحور حول لبنان أكرب 

من عدد الدروس الّتي تتمحور حول العامل العريب، يف حي تناول املجال الثّالث العامل العريب، فاالختبار احرتم املضمون املحّدد 

له يف التّوصيف.
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 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

الجدول رقم )1(: أسئلة االختبار والكفايات املطلوبة.

رقم 

الّسؤال
الكفاية املطلوبةالعالمةاملطلوبالجزء

تصنيف املستوى 

بحسب سلم 

بلوم الّذي تطاله 

الكفاية

اسم مجال التفكري 

واملستوى اللذين 

تطالهام الكفاية

املجال األّول: تحديد مواقع واتجاهات )أربع عالمات(

1

أ
تذكر أسامء املدن اللبنانيّة 

الساحليّة والداخليّة.
1

تذكر املعلومات املناسبة 

وتوظيفها باالستعانة 

بالخارطة.

معريف/ تذكراألّول

ب
تذكر أسامء الرياح الّتي تهب 

عىل لبنان.
1

تذكر املعلومات املناسبة 

وتوظيفها باالستعانة 

بالخارطة.

معريف/ تذكر األّول

ج

يتألف من جزأين:

تذكر اسم املسطح املايئ ـ 

الّذي يطل عليه لبنان.

تحديد موقع املسطح املايئ ـ 

بالنسبة إىل لبنان.

0.25

0.25

تذكر املعلومات ـ 

املناسبة وتوظيفها 

باالستعانة بالخارطة.

استخدام وردة الجهات ـ 

عىل الخارطة.

األّول

األّول

معريف/ تذكر 

حريك/ تذكر

د

تذكر اسم الوحدة التضاريسيّة 

الّتي ينبع منها نهرا العايص 

والليطاين.

0.5

تذكر املعلومات املناسبة 

وتوظيفها باالستعانة 

بالخارطة.

معريف/ تذكراألّول

2

أ
تحديد موقع طرابلس وصيدا 

بالنسبة إىل املدينة )4(.
0.5

استخدام وردة الجهات 

عىل الخارطة.
حريك/ تذكراألّول

ب

تحديد االتجاه العام للوحدة 

التضاريسيّة الّتي يقع فيها 

جبل املكمل.

*عىل املتعلّم أن يكتب اسم 

الجهة الّتي متتّد منها الوحدة 

واسم الجهة الّتي متتّد إليها، 

أي كتابة اسمي الجهتي بشكٍل 

صحيٍح ليُعطى كامل العالمة.

0.5
استخدام وردة الجهات 

عىل الخارطة.
حريك/ تذكراألّول
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رقم 
الّسؤال

الكفاية املطلوبةالعالمةاملطلوبالجزء

تصنيف املستوى 
بحسب سلم 

بلوم الّذي تطاله 
الكفاية

اسم مجال التفكري 
واملستوى اللذين 
تطالهام الكفاية

املجال الثّاين: استعامل مستندات )مثاين عالمات(

3
- تحديد طبيعة املستند.
-تحديد موضوع املستند.

0.25
0.5

تذكر أنواع املستندات لتحديد ـ 
النوع املناسب.

فهم األفكار الّتي يدور حولها ـ 
املستند لرتكيب موضوع املستند.

األّول

الخامس

معريف/ تذكر

معريف/ تركيب

4

أ
تحديد مقومات السياحة الدينيّة 

يف لبنان.
0.5

فهم معلومات املستند، النتقاء ما 
يناسب اإلجابة.

معريف/ فهمالثّاين

ب
تحديد اثنتي من أهميات السياحة 

يف لبنان.
0.5

فهم أفكار املستند، الستثامرها يف 
اإلجابة.

معريف/ فهمالثّاين

5

أ
تذكر أنواع النشاط السياحي يف 

لبنان.
0.5

تذكر املعلومات املكتسبة واختيار 
املناسب منها.

معريف/ تذكراألّول

ب
توضيح الخطوات الّتي قام بها 
القطاع الخاص لتنمية النشاط 

السياحي.
1

تذكر املعلومات املكتسبة واختيار 
املناسب منها.

معريف/ تذكراألّول

ج

توضيح دور النشاط السياحي يف 
تطوير النشاط الزراعي.

*عىل املتعلّم أن يربط النشاط 
السياحي بالنشاط الزراعي ويوضح 

تأثري األّول يف الثّاين.

1
تذكر املعلومات املكتسبة والربط  

بينها.
معريف/ تذكراألّول

6
- تحديد طبيعة املستند.
-تحديد موضوع املستند.

0.25
0.5

تذكر أنواع املستندات لتحديد ـ 
النوع املناسب.

فهم املعلومات الواردة يف ـ 
املستند لرتكيب املوضوع 

املناسب.

األّول

تركيب

معريف/ تذكر

معريف/ تركيب

7

أ
تحديد االتجاه العام ملسار استهالك 

الطاقة الكهربائيّة يف لبنان.
0.5

فهم معلومات املستند ومقارنة 
املعطيات بعضها ببعض.

معريف/ فهمالثّاين

ب

يتألف الّسؤال من جزأين:
استنتاج واقع الطاقة الكهربائيّة ـ 

يف لبنان.
تربير الجواب بدليٍل من املستند. ـ 

*املتعلّم الّذي أخفق يف اإلجابة 
عن الجزء األّول من الطبيعي أنّه 

سيخفق يف اإلجابة عن الجزء الثّاين 
من الّسؤال، ألّن الجزأين مرتبطان 

ببعضهام بعًضا.

0.5

0.5

فهم معلومات املستند الستنتاج ـ 
معطى جديد.

فهم املعنى الختيار املناسب ـ 
بهدف تدعيم االستنتاج.

الثّاين

الثّاين

معريف/ فهم

معريف/ فهم

8

أ
توضيح خطوة ميكن اعتامدها 

لتحسي واقع الطاقة الكهربائيّة يف 
لبنان.

0.5
تذكر املعلومات املكتسبة لتقديم 

اإلجابة املناسبة.
معريف/ تذكراألّول

ب
توضيح خطوات قام بها القطاع 

العام لتطوير النشاط الصناعي يف 
لبنان. 

معريف/ تذكراألّولتذكر املعلومات املكتسبة سابًقا.1
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رقم 
الّسؤال

الكفاية املطلوبةالعالمةاملطلوبالجزء

تصنيف املستوى 
بحسب سلم 

بلوم الّذي تطاله 
الكفاية

اسم مجال التفكري 
واملستوى اللذين 
تطالهام الكفاية

املجال الثّالث: كتابة نّص جغرايف )ست عالمات(

كتابة نّص جغرايف بحدود 12 إىل 15 سطرًا، يبّي فيه األفكار التاليّة:

9

1.5مصادر املياه يف العامل العريب.الجزء األّول
تذكر املعلومات املكتسبة ـ 

سابًقا.
معريف/ تذكراألّول

الجزء الثاين
األسباب املؤديّة إىل زيادة الطلب 

عىل املياه يف العامل العريب.
1

انتقاء املعلومات املناسبة من 
املستند لإلجابة باعتامد الفهم.

معريف/ فهمالثّاين

الجزء الثالث
املشاكل الّتي تعانيها املياه يف 

العامل العريب.
1.5

انتقاء املعلومات املناسبة من 
املستند بعد فهمها وتذكر 
املعلومات املكتسبة سابًقا 

لإلجابة.
تذكر املعلومات املكتسبة 

واختيار املناسب منها.

الثّاين

األّول

معريف/ تذكر 
وفهم

الجزء الرابع
كيفية تحقيق األمن الغذايئ من 

خالل التكامل االقتصادي بي 
الدول العربيّة.

2

ربط بي موضوعي من 
املعلومات املكتسبة سابًقا بعد 

تذكرها.
*إّن هذا الّسؤال هو خارج 

موضوع النّص الجغرايف 
ويتطلب من املتعلّم الربط بي 

موضوعي.

معريف/ تذكراألّول

شكل املسابقة
)عالمتان(

0.5متاسك النّص.
كتابة نّص جغرايف متامسك من 
دون تقسيمه فقرات باستخدام 

أدوات الربط والوصل.
حريك/ تركيبالخامس

0.5مصطلحات ومفاهيم.
استعامل املصطلحات واملفاهيم 

املكتسبة يف مكانها الصحيح.
حريك/ تركيبالخامس

حريك/ تركيب الخامسكتابة رقم كل سؤال بجانبه.0.5ترتيب املسابقة.

0.5إمكان قراءتها.
االهتامم بالخط ليكون واضًحا 

ومقروًءا.
حريك/ تركيبالخامس

نالحظ من خالل الجدول رقم )1( أّن إجابات األسئلة الّتي تستخرج مبارشًة من املستند تعطى ربع عالمة، وعىل املتعلّم 

حسن انتقائها من املستند فقط، يف حي أّن اإلجابات الّتي تحتاج إىل التذكر والربط والرتكيب تعطى نصف عالمة، فعىل 

املتعلّم انتقاء املعلومات املناسبة من ذاكرته لإلجابة بشكٍل صحيٍح.

أّن الكفايات املطلوبة متنوعة كاستخدام الخارطة لإلجابة عن سؤال تحديد أسامء املواقع )مثال: الّسؤال رقم 1 - أ(، استخدام 

وردة الجهات )مثال: الّسؤال رقم 2 - أ(، فهم معلومات املستند )مثال: الّسؤال رقم 7 - أ(، انتقاء املعلومات املكتسبة املناسبة 

لإلجابة )مثال: الّسؤال رقم 8 - ب(، الربط بي موضوعي من املعلومات املكتسبة )مثال الّسؤال رقم 5 - ج(. 

أّن أغلبيّة الكفايات املطلوبة ترتكز عىل املستوى األّول والثّاين يف سلم بلوم وتتمحور بالدرجة األوىل حول املجال املعريف وجزء 

بسيط حول املجال الحريك مع غياب كّل للمجال الوجداين، مع أّن ماّدة الجغرافيا تسعى إىل إكساب املعلم مجموعة من 

املهارات والقيم واالتجاهات، فهي غري مقاسة يف االختبار.
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ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة
الجدول رقم )2( توزع بعض املعدالت ملسابقة ماّدة الجغرافيا.

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

12.59 13.00 14.00 3.431 0.27

نتبّي من خالل الجدول رقم )2( أّن الوسط الحسايب )Mean = 12.56( هو أعىل من املعدل للامّدة )20/10(، كذلك بالنسبة 

إىل الوسيط )Median = 13(، هذا يعني أن نسبة املتعلّمي الّذين تخطوا املعدل )20/10( قليلة، والدليل عىل ذلك أّن 

.)Mode = 14( املنوال بلغت قيمته

أّن قيمة االنحراف املعياري )Standerd deviation = 3.431( ليست كبرية، أّي أنّه ال يوجد تشتت كبري يف العالمات عن 

الوسط الحسايب )Mean(، والدليل عىل ذلك أن قيمة معامل التغاير )Coefficient of variation = 0.27( ليست كبرية.

ثالثَا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها 
الجدول رقم )3( توزع النسب املئويّة للعالمة عىل أسئلة املسابقة.

% of full mark% of half mark% of zero markMeanPartExerciseVariables
أ75.99.80.30.9079

1

ع 
واق

 م
يد

حد
: ت

ل1
جا

امل

ت
ها

جا
وات

ب66.911.88.10.8135
ج7616.93.90.4363

د51.51.140.30.2802
أ874.96.40.4551

2
ب57.53.731.10.3215
59.281.10.56463

ت
دا

ستن
 م

امل
تع

اس
 :2

ل 
جا

امل

أ52.134.211.30.3545
4

ب74.112.410.60.4136
أ56.324.114.30.3609

5 ب30.729.8180.5694
ج29.41138.30.4421
17.710140.32956
أ78.70.915.80.4148

7
ب4920.322.30.6431

أ53.58.428.90.3177
8

ب33.221.119.60.5834

أ39.46.56.41.1031

9

:3
ل 

جا
امل

يف
غرا

 ج
ّص

ة ن
تاب

 ك

ب71.714.47.10.8424

ج27.21.47.80.9683

د2.315.5450.3821

يتبّي لنا من خالل الجدول رقم )3( بعض النسب املئويّة الّتي ينبغي لنا الوقوف عندها بهدف تفسريها وهي اآلتيّة:

الّسؤال رقم )2 - ب(: حّدد االتجاه العامل للوحدة التضاريسّية الّتي يقع فيها جبل املكمل: بلغت نسبة الّذين حصلوا عىل 

عالمة صفر )33.1 %( وهي نسبة مرتفعة نسبيًّا، أيًضا مرتفعة نسبة الّذين حصلوا عىل كامل العالمة )57.5 %(، لذلك 
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جاء معدل العالمة )Mean = 0.32( وهو معدل مرتفع، فمن الصحيح أن يحّدد املتعلّم اسمي الجهتي ليحصل عىل كامل 

العالمة، فال يستطيع أن يكتب اساًم واحًدا فقط ويحصل عىل نصف العالمة بل االثني مًعا.

يف الّسؤال رقم )5 - 	(: أوضح دوًرا واحًدا للقطاع السياحي يف تطوير القطاع الزراعي: بلغت نسبة املتعلّمي الّذين حصلوا 

عىل عالمة صفر)38.3 %( وهي نسبة مرتفعة، فهذا الّسؤال يتطلب من املتعلّم الربط بي القطاع السياحي والقطاع الزراعي 

وتوضيح أثر األّول يف الثّاين، فاملتعلّم الّذي مل يتمكن من ربط املوضوعي بعضهام ببعض من املؤكد أنّه سيخفق يف اإلجابة. 

يف الّسؤال رقم )6(: حّدد طبيعة املستند رقم )3( وموضوعه: بلغت نسبة الّذين حصلوا عىل كامل العالمة )17.7 %( وهذه 

النسبة منخفضة، فالّسؤال يتألف من جزأين وعىل املتعلّم أن يجيب صحيًحا عىل االثني ليحصل عىل كامل العالمة:

أواًل: تحديد طبيعة املستند رقم )3( وهو رسم بياين عمودي، وهذا الطلب سهل التحديد بالنسبة إىل متعلم يف صف التاسع 

األسايس، فمن الطبيعي أن يحصل املتعلّم عىل ربع عالمة.

ثانًيا: تحديد موضوع املستند رقم )3( وهو  تطور إنتاج واستهالك الطاقة الكهربائيّة يف لبنان من العام )1999( حتى العام 

)2014(. ففي بعض األحيان يواجه املتعلّمون صعوبًة يف تحديد موضوع املستند لعّدة أسباب منها: مل يتّم تدريب املتعلّم 

عىل صياغة موضوع املستند بطريقة سليمة، قراءة وتحليل هذا النوع من املستندات، لذلك كانت نسبة الّذين حصلوا عىل 

كامل العالمة متدنيّة، ألّن الّذين أجابوا عىل الجزء الثّاين قليلون، مام أثر سلبًا عىل نسبة العالمة ككل.

يف الّسؤال رقم )9( الفكرة الّثالثة: بنّي فكرتني عن تحقيق األمن الغذايئ من خالل التكامل االقتصادي: بلغت نسبة الّذين 

حصلوا عىل عالمة صفر )45 %( وهي نسبة مرتفعة، فهذا الّسؤال يتطلب الربط بي األمن الغذايئ والتكامل االقتصادي يف 

العامل العريب وتبيان تأثري األّول يف الثّاين واملطلوب بعيٌد عن موضوع النّص الجغرايف املراد كتابته، فهذان السببان أديّا إىل 

ارتفاع نسبة الّذين حصلوا عىل صفر.

الخاتمة
يغطي االختبار نسبة كبرية من األهداف الخاصة ويحرتم مكونات التّوصيف الرسمي الّذي يُعّده املركز الرتبوي للبحوث 

واإلمناء، كام أّن األسئلة الواردة فيه تتدرج من السهل إىل الصعب، أّما بالنسبة إىل الكفايات املطلوبة، فغالبيتها متكن املتعلّم 

من تحقيق مستوى آداء وسط وما فوق يف املاّدة، ولكن معظمها يركّز يف املستويات الدنيا من التفكري، وهذا يعيق عملية 

التمييز يف مستويات اآلداء املختلفة وهذه النتيجة تؤكد الحاجة إىل العمل عىل تعليم وتعلّم ومن ثّم تقويم يستهدف 

مهارات التفكري العليا ويطال املجالي اآلخرين الوجداين والنفسحريك مع احرتام ذكاء املتعلمي ومراعاتها.

أّما بالنسبة إىل األسئلة الّتي يواجه املتعلّم صعوبًة يف اإلجابة عنها، فهي الّتي تعتمد التذكر، تحليل املستند، الربط بي 

موضوعي لتوضيح تأثري األّول يف الثّاين ويعود ذلك إىل أّن املتعلّم الّذي مل يتعّود عىل تحليل معلومات املستندات واالستنتاج، 

كان من الطبيعي أن يتدىن معدله، فاألسلوب التلقيني هو الشائع يف تدريس املاّدة، من دون إرشاك املتعلّم يف العملية 

التعليميّة - التعلميّة.

تهدف املاّدة إىل إكساب املتعلّم العديد من الكفايات املهاراتيّة والوجدانيّة، ميكن قياسها يف االختبار، فال يعود يركز يف جانب 

واحد وهو الجانب املعريف فقط، ومن هنا، يتّسع املحور الّذي تطاله األسئلة.



شهادة الثانويّة العاّمة - العلوم العاّمة واالجتامع واالقتصاد املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا 

66

 شهادة الثانويّة العاّمة - فرعا العلوم العاّمة
واالجتماع واالقتصاد 

لغة الماّدة: اللّغة العربيّة

تمهيد
الجغرافيا هي ماّدة اجتامعيّة بطبيعتها، نظاميّة بتفكريها ومنهج بحثها، ال غنى عنها ألّي فرد، ألنّها أساسيّة 

يف إعداد املواطن ملا تتضمنه من معارف، مفاهيم، عالقات، مبادئ ونظريات، ال تقترص عىل ما هو برشي، بل 

تتجاوزه إىل ما هو طبيعي.

مَتيّز الجغرافيا عن بقية العلوم يَكمن يف مركزها الّذي يستقطب معطيات علوم تخصصيّة عديدة ويوظفها يف 

فهم الظاهرات الّتي تدرّسها وفهم املشكالت الطبيعيّة منها والبرشيّة.

مضامي الجغرافيا املعرفيّة، اإلجرائيّة والوجدانيّة آداة مناسبة جًدا لتنمية التفكري باملكان، فاملظاهر 

الجغرافيّة املوجودة ما هي إاّل حصيلة تفاعل مجموعة كبرية من العنارص البرشيّة والطبيعيّة، فهي كامّدة 

دراسيّة تخضع لقولبة، بحيث تصبح مضامينها مناسبة لألهداف املنشودة من تدريسها.

مع صدور املناهج عام )1997( يف تفاصيل منهج الجغرافيا، تمَّ تحديد الوسائل املقرتحة لتحقيق هذه 

األهداف، فشغلت املستندات الحيّز األكرب منها واعتمَد عليها يف الكتب املدرسيّة ويف االمتحانات الرسميّة، 

لذلك سيبّي هذا التقرير مدى قدرة املتعلّم عىل استثامر معلومات املستندات املطروحة يف اإلجابة عن 

أسئلة االختبار إضافة إىل معلومات مكتسبة سابًقا من مستندات أخرى.

يجيب هذا التقرير عن األسئلة اآلتيّة: إىل أي  مدى يُستثمر توصيف االمتحانات الرسميّة يف تحقيق األهداف 

العاّمة للامّدة الواردة يف مناهج التعليم العام )1997(؟ إىل أي مدى يحّقق املتعلّمون يف هذه املاّدة 

مستويات آداء وسط وما فوق؟ إىل أي مدى  تتقارب أو تتشتّت العالمات بالنسبة إىل املعّدل؟ إىل أي مدى 

ميكن اعتبار أّن هذا االختبار يساعد يف التمييز بي مستويات اآلداء املختلفة؟ إىل أي مدى تسهم أسئلة املاّدة 

يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التفكري العليا؟ وستكون اإلجابة عن هذه األسئلة 

من خالل: توصيف املسابقة، املعالجات اإلحصائيّة واالقرتاحات.
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أوالً - توصيف المسابقة
يحّدد التّوصيف شكل ومضمون االختبار  والّتي من املفرتض التقيّد به عند إعداد أّي اختبار، فهذا التّوصيف تّم التوافق 

عليه من قبل الجهات املعنيّة، وسنبّي الحًقا مدى التزام هذا االختبار )ملحق رقم 2( بالتّوصيف املعني:

 من حيث الّشكل:. 1

بلغ عدد صفحات االختبار اثنتي.

تألف االختبار من ثالثة مستندات، تناولت مواضيع متنوعة من املحتوى املقّرر للامّدة بحسب منهج عام 1997:

املستند رقم )1(: خارطة عن نسبة القراءة والكتابة عند البالغي عام 2016. ـ

املستند رقم )2(: جدول إحصايئ عن مؤرشات سكانيّة واقتصاديّة لبعض الدول عام 2017. ـ

املستند رقم )3(: نّص عن سياسة التجارة الحامئيّة عام 2017. ـ

وتضمن سبعة أسئلة )ثالثة أسئلة موضوعيّة وأربعة مقاليّة مقيّدة اإلجابة( تدور حول املستندات وحول املعلومات 

املكتسبة.

احرتم هذا االختبار الشكل املحّدد يف التّوصيف، من حيث تنوع املستندات وعددها، أمناط األسئلة وتوزعها بحسب 

املجموعات، وعدد الصفحات املحّدد.

 من حيث المضمون:. 2

ضّم االختبار ثالث مجموعات من األسئلة:

قراءة وتحليل املستندات: تألف من أربعة أسئلة )أوالً، ثانيًا، ثالثًا ورابًعا(، الّسؤال )أواًل( مقايل مقيّد اإلجابة واألسئلة )ثانيًا، 

ثالثًا، ورابًعا( موضوعيّة، هذه األسئلة األربعة متحورت حول معلومات املستندات وقد تناولت موضوع األوضاع االجتامعيّة 

والدميوغرافيّة واالقتصاديّة للسكان يف العامل إضافة إىل السياسة الحامئيّة.

الربط بني املستندات: تألف من سؤالي من النمط املقايل املقيّد اإلجابة )خامًسا وسادًسا(، متحورا حول األوضاع االجتامعيّة 

والدميوغرافيّة للسكان وحول التجارة الدوليّة، تتطلّب هذه األسئلة الربط بي معلومات املستندات واستنتاج املعلومات 

إضافة إىل توظيف األنسب من املعلومات املكتسبة.

املسألة: تألفت من سؤال واحد مقايل مقيّد اإلجابة )سابًعا( يضم فكرتي، متحورتا حول السياسة الحامئيّة ومنظمة التجارة 

العامليّة، يتطلب هذا الّسؤال توضيح األفكار املطروحة باالعتامد إىل معلومات املستند واملعلومات املكتسبة مع استخدام 

مصطلحات محّددة للمتعلم.

طال االختبار أربعة دروس من أصل سبعة دروس مقّررة أي نسبة 60 % تقريبًا من املنهج املحّدد للسنة املنهجيّة، أيًضا 

احرتم االختبار املضمون املحّدد يف التّوصيف.
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 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

الجدول رقم )1(: أسئلة االختبار والكفايات املطلوبة.

رقم 

الّسؤال
الكفاية املطلوبةالعالمةاملطلوبالجزء

تصنيف املستوى 

بحسب سلم 

بلوم الّذي تطاله 

الكفاية

اسم مجال التفكري 

واملستوى اللذين 

تطالهام الكفاية

I. قراءة وتحليل املستندات )مثاين عالمات من أصل 20 عالمة(

أوالً
تحديد طبيعة مستندين.ـ 

تحديد موضوع مستندينـ 

0.5

1

تذكر النتقاء النوع املناسب ـ 

للمستند.

تركيب موضوع للمستند ـ 

باالعتامد عىل األفكار الّتي 

يدور حولها.

األّول

الخامس

معريف/ تذكر

معريف/ تركيب

ثانيًا
اختيار اإلجابة الصحيحة من 

احتامالت متعّددة.
2

فهم معنى العبارات الختيار 

األنسب.
حريك/ فهمالثّاين

2ربط املصطلحات بعبارات تناسبها. ثالثًا
فهم معنى املصطلحات 

وربطها بالعبارات املناسبة لها.
حريك/ فهمالثّاين

رابًعا

يتألف الّسؤال من جزأين:

التمييز بي الجملة الصحيحة ـ 

والجملة الخاطئة.

تصحيح الخطأ املوجود يف الجملة ـ 

الخاطئة.

*املتعلّم الّذي أخ فق يف التمييز بي 

الجمل الخاطئة والجمل الصحيحة، من 

الطبيعي سيخفق يف تصحيح الخطأ.

1

1.5

فهم املعنى املقدم يف ـ 

الجمل.

فهم املعنى لتصويبه.ـ 

الثّاين

الثّاين

معريف/ فهم

معريف/ فهم

II. الربط بي املستندات )ست عالمات(

خامًسا

أ

يتألف الّسؤال من جزأين مرتبطي 

بعضهام ببعض:

استنتاج طبيعة العالقة القامئة بي نسبة ـ 

معرفة القراءة والكتابة عند البالغي 

ومعدل النمو الطبيعي للسكان.

تربير اإلستنتاج بدليٍل من املستند.ـ 

*املتعلّم الّذي يخفق يف استنتاج 

طبيعة العالقة بي املتغرّيين، من 

الطبيعي سيخفق يف تقديم التربير 

املناسب من املستند، فالّسؤالي 

مرتبطي ببعضهام ببعض. 

1

0.5

الربط بي متغرّيين وتبيان ـ 

تأثري األّول عىل الثّاين بناًء 

عىل فهم العالقة بينهام.

إعطاء الدليل املناسب بناًء ـ 

عىل فهم العالقة سابًقا يف 

الخطوة األوىل.

الثّاين

الثّاين

معريف/ فهم

معريف/ فهم

ب

توضيح اإلنعكاسات السلبيّة إلرتفاع 

معدل النمو الطبيعي للسكان يف 

بعض دول عامل الجنوب.

2

فهم املعطيات يف املستندات 

مع تدعيمها مبا هو مناسب 

من املعلومات املكتسبة.

الثّاين
معريف/ فهم 

وتذكر
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رقم 

الّسؤال
الكفاية املطلوبةالعالمةاملطلوبالجزء

تصنيف املستوى 

بحسب سلم 

بلوم الّذي تطاله 

الكفاية

اسم مجال التفكري 

واملستوى اللذين 

تطالهام الكفاية

II. الربط بي املستندات )ست عالمات(

أسادًسا

يتألف الّسؤال من جزأين مستقلي:

توضيح األسباب الّتي تدفع باالستثامرات ـ 

األجنبيّة التوجه نحو دول عامل الشامل.

توضيح إجراء تعتمده حكومات دول ـ 

عامل الجنوب لجذب االستثامرات األجنبيّة 

إليها.

*إّن الجزء األّول مستقلٌّ عن الجزء الثّاين من 

الّسؤال، فاملتعلّم الّذي أخفق يف اإلجابة عن 

الجزء األّول ميكنه اإلجابة عن الجزء الثّاين 

وبالعكس فاإلجابات ليست مرتبطة مع 

بعضها.

2

1

تذكر املعلومات ـ 

املكتسبة واستثامر 

املناسب منها.

انتقاء املناسب من ـ 

املعلومات املكتسبة 

لإلجابة.

األّول

األّول

معريف/ تذكر

معريف/ تذكر

III. املسألة )ست عالمات(

معالجة مسألة مع توضيح لألفكار التاليّة واستخدام مصطلحات محّددة:

سابًعا

يتألف من جزأين مستقلي:

توضيح السبب الّذي يدفع ببعض دول ـ 

عامل الشامل إىل اعتامد مبدأ الحامئيّة.

تحديد أشكال اعتامد مبدأ الحامئيّة.ـ 

*إّن الجزء األّول مستقّل عن الجزء الثّاين، 

فاملتعلّم الّذي أخطأ يف اإلجابة عن الجزء 

األّول بإمكانه اإلجابة عن الجزء الثّاين 

والعكس صحيح، فاإلجابات مستقلّة عن 

بعضها بعًضا.

1

2

فهم املعلومات ـ 

الواردة يف املستندات 

الستثامرها إضافة إىل 

اسرتجاع املناسب من 

املعلومات املكتسبة.

توظيف املناسب ـ 

من معلومات 

املستندات بعد فهمها 

باإلضافة إىل تدعيمها 

مبعلومات مكتسبة.

الثّاين

الثّاين

معريف/ تذكر 

وفهم

معريف/ تذكر 

وفهم

توضيح املهام الّتي أوكلت إىل منظمة 

التجارة العامليّة عند تأسيسها.
2

تذكر املناسب من 

املكتسبات واستخدامها.
معريف/ تذكراألّول

استعامل املصطلحات اآلتية: فتح األسواق، 

اإلغراق السلعي، املبادالت التجاريّة العامليّة، 

الحامية البيئيّة. 

1
استخدام مصطلحات يف 

السياق املناسب.
معريف/ تركيبالخامس

1استثامر املستند املحّدد.

االستعانة مبعلومات 

املستندات لتدعيم 

فكرٍة.

معريف/ فهمالثّاين

تثقل العالمة ب 1.5 لتصبح عىل 30.

نالحظ من خالل الجدول رقم )1( أّن عالمة االختبار توزعت عىل الشكل اآليت: املجموعة األوىل )8 عالمات من أصل 20 

عالمة(، املجموعة الثّانية )6 عالمات( واملجموعة الثّالثة )6 عالمات(، فاملجموعة األوىل تستأثر بالقيمة األكرب من العالمات.
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أّن اإلجابة الواحدة يف املجموعة األوىل تُعطى نصف عالمة، يف حي تُعطى يف املجموعة الثّانية والثّالثة عالمة واحدة، وهذا 

أمٌر طبيعٌي أّن يُعطى لإلجابة األطول العالمة األعىل.

أّن الكفايات املطلوب قياسها ترتكز يف قراءة املستندات وتحليلها واستثامر معلوماتها يف اإلجابة، اسرتجاع املعلومات 

املكتسبة الستخدامها يف السياق املناسب واستعامل مصطلحات محّددة يف املكان املناسب من اإلجابة، أّي أّن الكفايات 

املراد قياسها محّددة.

أّن مستوى الكفايات املطلوب يرتكز يف املستوى األّول والثّاين يف سلم بلوم )التذكر والفهم( ويطال املجال املعريف واملجال 

الحريك مع غياب كل للمجال الوجداين.

أّن األسئلة مستقلّة عن بعضها بعًضا، باستثناء الّسؤال )خامًسا- أ( فاملتعلّم الّذي أخفق يف استنتاج طبيعة العالقة، من 

الطبيعي أنّه سيخفق يف تقديم الدليل املناسب.

ثانيا: عرض النتائج العامة للمسابقة
الجدول رقم )2( توزع بعض املعدالت ملاّدة الجغرافيا

Varibles Mean Median Mode Std. deviation Coefficient of variation

SG 12.04 12 11.33 2.856 0.24

SE 10.59 10.66 10 2.568 0.24

 Moyen =( تخطّى املعدل )Mean= 12.04( أنَّ الوسط الحسايب )نالحظ من خالل الجدول رقم )2 - فرع العلوم العامة

20/10(، أيًضا بالنسبة إىل الوسيط )Median = 12(، يف حي بلغ املنوال )Mode = 11.33(، فهذه القيم متقاربة من بعضها.

أّن قيمة االنحراف املعياري )Standerd deviation = 2.856( مل تُظهر تشتّتًا كبريًا عن الوسط الحسايب )Mean( والّذي 

يدعم هذه الفكرة هي قيمة معامل التغاير )Coefficient of variation = 0.24( املتدنيّة.

ونالحظ من خالل الجدول رقم )2 - فرع اجتامع واقتصاد( أّن الوسط الحسايب )Mean = 10.59( هو مساٍو تقريبًا للمعدل 

الوسطي )Moyen= 20/10( كذلك بالّنسبة إىل املنوال )Mode = 10(، يف حي يزيد الوسيط )Median = 10.66( عنهام، 

هذا يعني أّن معظم عالمات املتعلّمي تركزت يف املعدل.

أّن االنحراف املعياري )Standerd deviation = 2.568( ال يُظهر تشتّتًا كبريًا عن الوسط الحسايب )Mean(، كذلك قيمة 

معامل التغاير )Coefficient of variation = 0.24( مل تدلَّ عىل وجود تشتّت كبري يف العالمات عن الوسط الحسايب.
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ثالثَا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها 
الجدول رقم )3( توزع النسب املئويّة للعالمة عىل أسئلة املسابقة، شهادة الثانوية العامة فرع )علوم عامة(.

% of full mark% of half mark% of zero markMeanPartExerciceVariables
أواًل5.431.30.10.7930

ل 
حلي

وت
ة 

راء
ق

ت
دا

ستن
امل

ثانيًا61.19.60.11.7363
ثالثًا62.47.90.71.7327
رابًعا23.41.202.1389

أ36.11510.40.6628
خامًسا

ي 
ط ب

رب
ال

ت 
دا

ستن
امل

ها
ائل

رس
ج 

نتا
ست

وا

ب9.3353.51.0392

سادًسا4.516.27.41.3369

الجزء األّول19.421.59.51.1618
سابًعا

لة
سأ

امل
ة 

لج
عا

م

الجزء الثّاين7.227.116.20.7992

استثامر مستندات1/5.50.5/29.219.60.3841

املصطلحات1/61.50.5/0.128.50.6829

يتبّي لنا من خالل الجدول رقم )3 - فرع علوم عامة( بعض النسب املئويّة الّتي ينبغي لنا الوقوف عندها بهدف تفسريها 

وهي اآلتيّة:

من الّسؤال رقم )خامًسا- باء( وصواًل إىل الّسؤال )سابًعا- الشطر الثّاين(: إّن نسبة املتعلّمي الّذين حصلوا  عىل كامل العالمة 

متدنيّة والسبب يعود إىل أّن هذه األسئلة تستدعي من املتعلّم تحليل املستندات وربط عنارصها واستنتاج تأثري متغرّي عىل 

متغرّي ثاٍن وارد يف املستند أو غري وارد فيه مع اسرتجاع املناسب من املعلومات املكتسبة، باستثناء الّسؤال رقم )سابًعا - 

الشطر األّول: أوضح سببًا يدفع ببعض دول عامل الشامل إىل اعتامد الحامئيّة، محّدًدا اثني من أشكالها(، فقد بلغت نسبة 

املتعلّمي الّذين حصلوا عىل كامل العالمة )19.4 %( وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع كّل من الّسؤال السابق والالحق، وذلك 

ألّن الجزء األّول من الّسؤال ميكن استخراجه مبارشًة من املستند )مكافحة سياسة اإلغراق السلعي(.

الّسؤال رقم )سابًعا- الشطر الثّاين: اثنتي من املهام الّتي أوكلت إىل منظمة التجارة العامليّة عند تأسيسها(: إّن نسبة املتعلّمي  

الّذين حصلوا عىل كامل العالمة )7.2 %( متدنيٌّة والسبب أّن هذا الّسؤال يعتمد التذكر، فاملتعلّم الّذي مل يستعّد جيًدا 

الختبار املاّدة سيخفق حتاًم يف اإلجابة، أو أّن املعلومات مل تثبت يف ذهنه بطريقة صحيحة.
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الجدول رقم )4( توزع النسب املئويّة للعالمة عىل أسئلة املسابقة، شهادة الثانوية العامة فرع )اجتامع واقتصاد(

% of full mark% of half mark% of zero markMeanPartExerciseVariables
أواًل3.227.60.30.7582

ل 
حلي

وت
ة 

راء
ق

ت
دا

ستن
امل

ثانيًا37.819.80.91.5157
ثالثًا37.511.811.5709
رابًعا15.42.502.0486

أ36.122.413.70.6382
خامًسا

ي 
ط ب

رب
ال

ت 
دا

ستن
امل

ها
ائل

رس
ج 

نتا
ست

وا

ب3.133.19.30.7920

سادًسا1.515.611.21.0380

الجزء األّول17.3258.11.1722
سابًعا

لة
سأ

امل
ة 

لج
عا

م

الجزء الثّاين2.820.8260.5705

استثامر مستندات4.827.624.10.3389

املصطلحات60.10.726.70.6899

يتبّي لنا من خالل الجدول رقم )4 - فرع اجتامع واقتصاد( بعض النسب املئويّة الّتي ينبغي الوقوف عندها بهدف تفسريها 

وهي اآلتيّة:  

من الّسؤال رقم )خامًسا- أ( وصواًل إىل الّسؤال رقم )سابًعا: الشطر الثّاين(: إّن نسبة املتعلّمي الّذين حصلوا عىل كامل العالمة 

منخفضٌة، والسبب يعود إىل أّن هذه األسئلة تعتمد التحليل واستنتاج املعلومات من املستندات املطروحة، باستثناء الّسؤالي 

رقم )خامًسا- أ: استنتج طبيعة العالقة القامئة بي نسبة معرفة القراءة والكتابة عند البالغي ومعدل النمو الطبيعي للسكان، 

مرّبًرا استنتاجك بدليٍل مناسٍب.( والّسؤال رقم )سابًعا- الشطر األّول: أوضح سببًا يدفع ببعض دول عامل الشامل إىل اعتامد 

الحامئيّة، محّدًدا اثني من أشكالها.(، أّن نسبة املتعلّمي الّذين حصلوا عىل كامل العالمة بدا أكرث ارتفاًعا من األسئلة السابقة 

والالحقة والسبب يعود إىل أّن هذه األسئلة تعتمد االستخراج املبارش من املستندات املطروحة.

الّسؤال رقم )سابًعا- الشطر الثّاين(: أوضح اثني من املهام الّتي أوكلت إىل منظمة التجارة العامليّة عند تأسيسها: إّن نسبة 

املتعلّمي الّذين حصلوا عىل كامل العالمة منخفضة )2.8 %( والسبب يعود أّن هذا الّسؤال يتطلب اسرتجاع معلومات من 

الذاكرة لإلجابة عليه، فاملتعلّم الّذي مل يتمكن من انتقاء املعلومات املناسبة من الذاكرة أو أصاًل ليس لديه معلومات عن 

املوضوع فسيقدم إجابة خاطئة.
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خاتمة
نالت األسئلة املوضوعيّة النسب األعىل يف العالمة، وذلك ألّن إجاباتها قصرية ال تتطلّب من املتعلّم كثريًا من الجهد، أّما 

األسئلة املقاليّة فتتطلّب من املتعلّم جهًدا ذهنيًّا أكرب، بحيث تتطلّب من املتعلّم، التحليل، االستنتاج واالسرتجاع للمكتسبات 

السابقة النتقاء املناسب منها.

فاملتعلّم الّذي مل يعّود عىل تحليل معلومات املستندات واالستنتاج، من الطبيعي أن يتدىّن معدله، فاألسلوب التلقيني هو 

الشائع يف تدريس املاّدة، من دون إرشاك املتعلّم يف العملية التعليميّة- التعلميّة.

تهدف املاّدة إىل إكساب املتعلّم العديد من املهارات والقيم واالتجاهات، ميكن قياسها يف االختبار الّذي يصبح أكرث شموليّة 

إذا ما تنبه املعنيون بعملية التعليم والتعلم والتقويم إىل مهارات التفكري العليا.
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شهادة الثانويّة العاّمة - فرع اآلداب واإلنسانّيات
لغة الماّدة: اللّغة العربيّة

تمهيد
ازداد اهتامم الّدول بالعلوم الطبيعيّة وعلم الّرياضيات، ماّم جعل املواد االجتامعيّة والعلوم اإلنسانيّة منسيّة، 

لذا من املهم التأكيد عىل رضورة تدريس هذه املواد ويف طليعتها ماّدة الجغرافيا، نظرًا إىل فوائدها عىل 

الصعد الشخصيّة، املجتمعيّة، الوطنيّة والعامليّة، فعلم الجغرافيا يؤكّد عىل دور اإلنسان املهم يف تنظيم 

املجال الجغرايف لتلبية حاجات مجتمعه اآلنيّة واملستقبليّة.

تعزز ماّدة الجغرافيا املواطنة الصالحة من خالل املواضيع الّتي تثريها، فهي تحمل مجموعة من األهداف 

تسعى إىل تصويب سلوك املتعلّم وفاقًا لها،  مستعينًة بالوسائل التعليميّة املناسبة لتحقيق التواصل الجيد 

من خالل نقل املقصود مبصداقيّة، ولعل أهم هذه الوسائل هي املستندات بأنواعها املختلفة، فهي تستعمل 

يف الكتب املدرسيّة ويف االختبارات، فال يخلو اختبار منها، لذا سيعرض هذا التقرير مدى قدرة املتعلّم عىل 

استثامر املعلومات الواردة يف املستندات لإلجابة عن األسئلة مع معلومات مسرتجعة من الذاكرة.

يجيب هذا التقرير عن األسئلة اآلتيّة: إىل أي  مدى يُستثمر توصيف االمتحانات الرسميّة يف تحقيق األهداف 

العاّمة للامّدة الواردة يف مناهج التعليم العام )1997(؟ إىل أي مدى يحّقق املتعلّمون يف هذه املاّدة 

مستويات آداء وسط وما فوق؟ إىل أي مدى  تتقارب أو تتشتّت العالمات بالنسبة إىل املعّدل؟ إىل أي مدى 

ميكن اعتبار أّن هذا االختبار يساعد يف التمييز بي مستويات اآلداء املختلفة؟ إىل أي مدى تسهم أسئلة املاّدة 

يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التفكري العليا؟ وستكون اإلجابة عن هذه األسئلة 

من خالل: توصيف املسابقة، املعالجات اإلحصائيّة واالقرتاحات.
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أوالً - توصيف المسابقة
تطرح أسئلة ماّدة الجغرافيا )ملحق رقم 3( وفاقًا لتوصيف محدّد، وسنورد أهم النقاط الّتي احرتمت هذا التّوصيف أو خالفته:

 من حيث الّشكل:. 1
بلغ عدد صفحات االختبار أربع صفحات.

تألف االختبار من أربعة مستندات:

املستند رقم )1(: خارطة عن نسبة السكان الّذين يحصلون عىل خدمات صحيّة كافيّة عام 2014. ـ

املستند رقم )2(: نّص عن منافسة عمالقي دول عامل الجنوب لالقتصاد األمرييك عام 2011. ـ

املستند رقم )3(: رسم كاريكاتوري عن العوملة. ـ

املستند رقم )4(: نّص عن الواقع االقتصادي لدول عامل الجنوب. ـ

وتضمن مجموعتي من األسئلة، عىل املتعلّم أن يختار مجموعة واحدة:

املجموعة األوىل: ضّمت متهيًدا لسؤال يتضّمن ثالث أفكار عىل املتعلّم معالجتها يف ضمن موضوع جغرايف محّدد،  ـ

مستنًدا إىل التذكر، الفهم، الرتكيب.

املجموعة الّثانية: ضّمت أربعة أسئلة موضوعيّة وستة أسئلة مقاليّة مقيّدة اإلجابة. ـ

إّن املسابقة احرتمت التّوصيف املحّدد من حيث عدد املستندات ونوعها، عدد األسئلة ونوعها، تقسيم األسئلة بحسب 

املجموعات.

 من حيث المضمون:. 2
إّن مضمون املجموعتني متحور حول:

املجموعة األوىل:

قراءة وتحليل املستندات: احتوى عىل سؤال واحد مقايل مقيّد اإلجابة )أّواًل( وأربعة أسئلة موضوعيّة )ثانيًا، ثالثًا، رابًعا 

وخامًسا(، تناولت مواضيع: األوضاع الصحيّة يف العامل، التفوق االقتصادي األمرييك، التبادل التجاري، العوملة.

الربط بني املستندات: ضّم أربعة أسئلة مفتوحة )سادًسا، سابًعا، ثامًنا وتاسًعا(، تناولت مواضيع: األوضاع الصحيّة 

للسكان، التفوق االقتصادي األمرييك، عامل الشامل، الحوار بي عاملي الشامل والجنوب.

معالجة املسألة: ضّم سؤااًل واحًدا )عارًشا( احتوى عىل ثالث أفكار، متحور حول موضوع العوملة ودول عامل الشامل 

والحوار بي عاملي الشامل والجنوب.

عالجت أسئلة االختبار عرشة دروس من أصل 16 درًسا مقّرًرا أي نسبة 62.5 %.

املجموعة الّثانية:

معالجة موضوع جغرايف: ضّم سؤااًل واحًدا، احتوى عىل ثالث أفكار:

الفكرة األوىل: املجال العاملي وعامل الشامل والتبادل التجاري.

الفكرة الّثانية: األوضاع االجتامعيّة للسكان يف دول كّل من عاملي الّشامل والجنوب.

الفكرة الّثالثة: دول عامل الجنوب والتّبادل التّجاري.

تناول الّسؤال 10 دروس من أصل 16 درًسا محّدًدا، أي نسبة 62.5 %.
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 من حيث المجاالت والكفايات:. 3
الجدول رقم )1( أسئلة االختبار والكفايات املطلوبة.

رقم 

الّسؤال
الكفاية املطلوبةالعالمةاملطلوبالجزء

تصنيف املستوى 

بحسب سلم 

بلوم الّذي تطاله 

الكفاية

اسم مجال التفكري 

واملستوى اللذين 

تطالهام الكفاية

املجموعة األوىل: تحليل مستندات

I. قراءة وتحليل املستندات )مثاين عالمات من أصل 20 عالمة(

أوالً

أ

يتألف الّسؤال من  مستقلي:

تحديد طبيعة مستندين.ـ 

تحديد موضوع مستندينـ 

*املتعلّم الّذي أخفق يف تحديد 

طبيعة املستند، ليس من الرضوري 

أن يخفق يف تحديد موضوعه، ألنّهام 

مستقالن.

0.5

1

التذكر ألنواع املستندات.ـ 

فهم األفكار الّتي يتناولها ـ 

املستند.

األّول

الثّاين

معريف/ تذكر

معريف/ الفهم

0.5اقرتاح عنوان مناسب للمستند.ب
فهم األفكار الّتي يعالجها 

املستند.
معريف/ فهمالثّاين

2اختيار إجابة صحيحة من متعّدد.ثانيًا
فهم االختيارات بناًء عىل 

معلومات املستند.
معريف/ فهمالثّاين

2تكملة رسم هيكل.ثالثًا
فهم األفكار الّتي يتناولها 

املستند املحّدد يف الّسؤال.
معريف/ فهمالثّاين

معريف/ فهمالثّاينفهم معنى الجمل.ـ 1.5تكملة الجمل بالعبارات املناسبة.رابًعا

الثّاينفهم االختيار املطروح.ـ 1.5شطب الدخيل من العبارات املقّدمة.خامًسا
معريف/ فهم 

وتذكر

II. الربط بي املستندات )ست عالمات(

أسادًسا

يتألف الّسؤال من  مستقلي:

استنتاج الواقع الصحي يف دول عامل ـ 

الجنوب.

توضيح األسباب املؤديّة إىل هذا ـ 

الواقع.

* املتعلّم الّذي أخفق يف اإلجابة 

عن الجزء األّول، ليس بالرضوري أن 

يخفق يف اإلجابة عن الجزء الثّاين، ألّن 

الّسؤالي غري مرتبطي ببعضهام.

0.5

1

الفهم ملعلومات املستند.ـ 

تذكر املناسب لإلجابة.ـ 

الثّاين

األّول

معريف/ فهم

معريف/ تذكر

سابًعا

توضيح السياسة الّتي اعتمدتها 

الحكومة الهنديّة يف سبيل تطوير 

قطاعها الصناعي.

معريف/ تذكراألّولتذكر املناسب وتوظيفه.2
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رقم 

الّسؤال
الكفاية املطلوبةالعالمةاملطلوبالجزء

تصنيف املستوى 

بحسب سلم 

بلوم الّذي تطاله 

الكفاية

اسم مجال التفكري 

واملستوى اللذين 

تطالهام الكفاية

ثامًنا

أ
تذكر النمط التجاري الّذي تروج له 

منظمة التجارة العامليّة.
0.5

تذكر املناسب من املعلومات 

املكتسبة.
معريف/ تذكراألّول

ب
توضيح األسباب الدافعة بدول عامل 

الشامل إىل الرتويج لهذا النمط.
1

اسرتجاع للمعلومات املكتسبة 

املناسبة.
معريف/ تذكراألّول

تاسًعا

توضيح العوامل الّتي مكنت دول عامل 

الشامل من االستئثار بالنسبة األعظم 

من إجاميل الناتج العاملي.

معريف/ تذكراألّولتذكر املناسب.1

III. املسألة )ست عالمات(

عارًشا

توضيح مظاهر عمق الهوة بي دول 

عاملي الشامل والجنوب.
2

فهم معلومات املستند املحّدد 

لإلجابة بحسبه.
معريف/ فهمالثّاين

توضيح األسباب الّتي حالت دون 

نجاح مؤمترات الحوار بي هذين 

العاملي.

معريف/ تذكراألّولالتذكر.1

توضيح الخطوات الّتي عىل دول 

عامل الجنوب القيام بها مبعزل عن 

دول عامل الشامل لتخطي الصعوبات 

االقتصاديّة.

معريف/ تذكراألّولالتذكر.1

استعامل املصطلحات التاليّة: فتح 

األسواق، اإلغراق السلعي، املبادالت 

التجاريّة العامليّة، الحامية البيئيّة. 

1
يؤلف جماًل تحتوي عىل هذه 

املصطلحات.
معريف/ الرتكيبالخامس

تثقل العالمة ب 2 لتصبح عىل 40.

 نالحظ من خالل الجدول رقم )1( أّن العالمة القصوى لإلجابة الواحدة هي )عالمة واحدة( وقد منحت لإلجابة الّتي تتطلّب 

من املتعلّم االستخراج املبارش من املستندات، االستنتاج واإلجابة املسرتجعة من الذاكرة، ذلك ألّن إجاباتها طويلة مقارنًة مع 

إجابات األسئلة املوضوعيّة الّتي ُمنحت )نصف عالمة(.

أّن الكفايات املطلوبة تتمحور حول القدرة عىل قراءة املستندات، تحليلها واستثامر معلوماتها يف اإلجابة، إضافة إىل الربط 

بي معلوماتها )الّسؤال- عارًشا: املطلوب هو الربط بي املستند رقم )2( ورقم )4((؛ اسرتجاع املعلومات املكتسبة من الذاكرة 

النتقاء املناسب منها لإلجابة.

أّن تصنيف الكفايات املراد قياسها بحسب سلم بلوم ترتكز بالدرجة األوىل يف مستوى الفهم ثّم التذكر، فال وجود للكفايات 

املتَقدمة.
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الجدول رقم )2( أسئلة االختبار والكفايات املطلوبة.

رقم 

الّسؤال
الكفاية املطلوبةالعالمةاملطلوبالجزء

تصنيف املستوى 

بحسب سلم 

بلوم الّذي تطاله 

الكفاية

اسم مجال التفكري 

واملستوى اللذين 

تطالهام الكفاية

املجموعة الّثانية: معالجة موضوع جغرايف

م -1

أ
تحديد املصطلحات واملفاهيم 

األساسيّة وتوضيحها.
2

تذكر التعريفات املناسبة 

الستخدامها بشكٍل مناسٍب.
األّول الثّاين

معريف/ تذكر 

وفهم

ب
طرح إشكالية مرتبطة باملوضوع 

املطروح وأسئلتها.
2

فهم املطروح يف الّسؤال وتذكر 

املناسب من املعلومات.
األّول الثّاين

معريف/ تذكر 

وفهم

م -2

0.25اقرتاح عنوان للفقرة األوىل.أ

فهم املطروح يف الّسؤال 

)الفكرة األوىل( إضافة إىل فهم 

معلومات املستند املعني.

معريف/ فهمالثّاين

0.25تحديد الفكرة الرئيسيّة للفقرة األوىل.ب
فهم املطروح يف الّسؤال 

)الفكرة األوىل(.
معريف/ فهمالثّاين

ج
توضيح مظاهر هيمنة عامل الشامل يف 

املجال العاملي.
2

فهم معلومات املستند املعني 

إضافة إىل اسرتجاع املناسب 

من الذاكرة.

األّول الثّاين
معريف/ تذكر 

وفهم

م -3

0.25اقرتاح عنوان للفقرة الثّانية.أ

فهم املطروح يف الّسؤال 

)الفكرة الثّانية( إضافة إىل 

فهم املعلومات الواردة يف 

املستند املعني.

معريف/ فهمالثّاين

ب
تحديد الفكرة الرئيسيّة للفقرة 

الثّانية.
0.25

فهم املعنى املطروح يف 

الّسؤال )الفكرة الثّانية(.
معريف/ فهمالثّاين

ج

توضيح مسؤولية كل من عاملي 

الشامل والجنوب عن حالة الفقر 

الّتي يعانيها معظم سكان عامل 

الجنوب. 

3

فهم املعلومات الواردة يف 

املستند املعني مع اسرتجاع 

للمعلومات املكتسبة املناسبة.

األّول الثّاين
معريف/ تذكر 

وفهم

م -4

0.25اقرتاح عنوان للفقرة الثّالثة.أ

فهم معنى الّسؤال )الفكرة 

الثّالثة( القرتاح ما هو مناسب 

كعنوان للفقرة الثّالثة. 

معريف/ فهماألّول

ب
تحديد الفكرة الرئيسيّة للفقرة 

الثّالثة.
0.25

فهم معنى املعلومات الواردة 

يف املستند.
معريف/ فهمالثّاين

ج

توضيح العوامل الّتي أسهمت يف 

نهوض بعض دول عامل الجنوب 

اآلسيويّة.

1.5

فهم ملعلومات املستند 

إضافة إىل تذكر املناسب من 

املعلومات املكتسبة.

األّول الثّاين
معريف/ تذكر 

وفهم

م -5

استخالص معلومات من املستندات 

املرفقة والربط بينها وبي أفكار 

املوضوع.

3
استثامر معلومات املستندات 

والربط  بينها.
معريف/ فهممتوسط
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رقم 

الّسؤال
الكفاية املطلوبةالعالمةاملطلوبالجزء

تصنيف املستوى 

بحسب سلم 

بلوم الّذي تطاله 

الكفاية

اسم مجال التفكري 

واملستوى اللذين 

تطالهام الكفاية

م -6

أ
تنظيم املوضوع: توافق مضمون 

الفقرات مع أجزاء املوضوع.
1.5

فهم للمعلومات املدرجة يف 

صلب املوضوع.
معريف/ فهمالثّاين

1.5توازن الفقرات.ب
تركيب فقرات متوازنة من 

حيث األفكار.
حريك/ تركيبالخامس

م -7

0.5الخامتة: الرد عىل اإلشكاليّة.أ
تحليل املعلومات لتمكنه من 

الرّد.
حريك/ تحليلالرابع

0.5فتح آفاقب

طرح تساؤالت انطالقًا 

من املعلومات الواردة يف 

املوضوع.

معريف/ تركيبالخامس

م -8

استخدام مصطلحات ومفاهيم 

مناسبة.
0.5

يستخدم مصطلحات ومفاهيم 

مناسبة يف مكانها الصحيح.
معريف/ تركيبالخامس

0.25ترتيب املسابقة.
يرتّب املسابقة بحسب األفكار 

الواردة يف املوضوع.
حريك/ تركيبالخامس

0.25إمكان قراءة املسابقة.

كتابة املسابقة بشكٍل يسهل 

قراءتها والتمييز بي فقرات 

املوضوع.

حريك/ تركيبالخامس

تثّقل العالمة ب 2 لتصبح عىل 40.

نالحظ من خالل الجدول رقم )2( أّن العالمة توزعت عىل الشكل اآليت: )ربع عالمة( لّكل عنوان مقرتح وللفكرة الرئيسيّة 

املحّددة والفكرة الثانويّة داخل الفقرة و)نصف عالمة( لكّل مصطلح ومفهوم واضح، للفكرة املستخرجة من املستند رشط 

اإلشارة إليها، لتوافق مضمون الفقرة مع املطلوب، لتوازن الفقرة، للرّد عىل اإلشكاليّة ولفتح آفاق يف نهاية املوضوع.

أّن الكفايات املطلوبة تعتمد بالدرجة األوىل التذكر والفهم أّي املستوى األّول والثّاين من سلم بلوم، فتتمحور حول الجانب 

املعريف من التفكري بالدرجة األوىل ثمَّ الجانب النفسحريك، فال وجود للجانب الوجداين، مع أّن كثريًا من مواضيع ماّدة 

الجغرافيا تطال هذين املجالي.

أّن أسئلة االختبار مستقلّة عن بعضها، فاإلجابة الخاصة بكل سؤال مستقلّة عن إجابات األسئلة األخرى، فاملتعلّم الّذي أخفق 

يف اإلجابة عن سؤاٍل ما، ميكنه اإلجابة "صح" عىل غريه.
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ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
الجدول رقم )3( توزع بعض املعدالت ملاّدة الجغرافيا

Mean Median Mode Std. deviation Coefficient of variation

9.76 9.5 9.5 2.4435 0.25

نالحظ من خالل الجدول رقم )3( أّن الوسط الحسايب )Mean = 9.76( هو أقل من املعدل )Moyen = 10/20( وليس بكثري 

فقط ب )0.76(، أيًضا بالنسبة للوسيط )Median = 9.5(  وللمنوال )Mode = 9.5(، فهام أقل من املعدل ولكن فقط ب 

)0.5(، هذا ما يؤكد أّن املتعلّمي حصلوا عىل عالمات أقل من املعدل ولكن ليس  إىل حدٍّ منخفض.

أّن االنحراف املعياري )Standerd deviation = 2.4435( أشار إىل وجود تشتت عن الوسط الحسايب )Mean( ولكن هذا 

التشتت ليس كبريًا والتأكيد عىل ذلك هي قيمة معامل التغاير )Coefficient of Variation = 0.25( فهذه القيمة املتدنيّة 

تدل عىل وجود تشتت بسيط جًدا.

ثالثَا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
الجدول رقم )4( توزع النسب املئويّة للعالمة عىل أسئلة املسابقة.

% of full mark% of half mark% of zero markMeanPartExerciseVariables
أ1.8340.20.7199

أواًل

ت
دا

ستن
امل

ل 
حلي

وت
ة 

راء
ق

ب16.118.340.20.1693
ثانيًا30.4130.61.5464
ثالثًا18.810.74.70.7162
رابًعا42.900.81.2067
خامًسا24.30.21.51.0363

سادًسا8.912.530.9131

ت 
دا

ستن
امل

ي 
ط ب

رب
ال

ها
ائل

رس
ج 

نتا
ست

وا سابًعا1.117120.6508

أ48.60.923.10.3377
ثامًنا

ب4.323.227.20.3054

تاسًعا5.426.721.10.3717

الجزء األّول4.427.810.80.8573

عارًشا

لة
سأ

امل
ة 

لج
عا

م

الجزء الثّاين5.929.420.70.3730

الجزء الثّالث6.329.918.10.3910

استثامر مستندات2.727.210.70.3975

املصطلحات34.7035.90.4915

يتبّي لنا من خالل الجدول رقم )4( بعض النسب املئويّة الّتي ينبغي لنا الوقوف عندها بهدف تفسريها وهي اآلتيّة: 

الّسؤال رقم )أواًل- ب: اقرتح عنوانًا مناسبًا للمستند رقم )3((: إّن نسبة املتعلّمي الّذين أخذوا عالمة صفر عىل هذا الّسؤال 

)40.2 %( مرتفعٌة، ألّن املطلوب من املتعلّم اقرتاح عنوان ملستنٍد نوعه: رسم كاريكاتوري، ماّم صعب عليه إيجاد اإلجابة، 

رمبا ألنّه مل يتدرّب عىل فهم أفكار هذا النوع من املستندات القرتاح العنوان املناسب.
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من الّسؤال رقم )سادًسا( وصواًل إىل الّسؤال األخري )عارًشا- الجزء الثّالث(: إّن نسبة املتعلّمي الّذين حصلوا عىل كامل العالمة 

بدأت تتدىن، باستثناء الّسؤال )ثامًنا- أ: اذكر النمط التجاري الّذي تروج له منظمة التجارة العامليّة( الّذي يطلب من املتعلّم 

اإلجابة بعبارٍة واحدٍة يستنتجها من املستند وهي )التجارة الحرّة(، أّما األسئلة املتبقيّة فهي تعتمد التذكر الستثامر املعلومات 

املكتسبة يف مكانها الصحيح، باستثناء الّسؤال رقم )عارًشا- الجزء األول: أوضح اثني من مظاهر عمق الهوة بي دول عاملي 

الشامل والجنوب(، بحيث يستثمر املتعلّم معلومات املستند لإلجابة.

يف الّسؤال رقم )سابًعا: أوضح سياستي اعتمدتهام الحكومة الهنديّة يف سبيل تطوير قطاعها الصناعي(: إّن نسبة املتعلّمي 

الّذين حصلوا عىل كامل العالمة )1.1 %( هي األدىن بي األسئلة األخرى، ألّن السبب يعود إىل أّن املتعلّم يف هذا الّسؤال 

مطلوب منه اسرتجاع املعلومات املكتسبة املناسبة واستثامرها يف اإلجابة، أي أنّه يعتمد التذكر، فاملتعلّم الّذي مل تثبت 

املعلومات يف ذهنه بطريقة ناشطة، فمن املؤكد أنّه سيخفق يف اسرتجاعها من ذاكرته، من هنا تجدر اإلشارة إىل أهمية 

الطرائق الناشطة يف تدريس ماّدة الجغرافيا ودورها يف تثبيت املعلومات ألمد طويل.

الجدول رقم )5( توزع النسب املئويّة للعالمة عىل أسئلة املسابقة.

% of full mark% of half mark% of zero markMeanPartExerciceVariables

 مصطلحاتم1 أ3.15.10.21.3428
املقدمةومفاهيم

اإلشكاليّةم1 ب1.2115.30.31.1022

 عنوانم2 أ9.611.10.1157

الفقرة األوىل أفكار رئيسيّةم2 ب17.440.2036

أفكار ثانويّةم 2 ج0.44.40.90.8130

عنوانم3 أ9.411.30.1135
الفقرة 

الثّانية
أفكار رئيسيّةم3 ب17.340.2034

أفكار ثانويّةم 3 ج0.12.60.90.9958

عنوانأ 10.410.20.126442

الفقرة الثّالثة أفكار رئيسيّةم4 ب17.63.60.2077

أفكار ثانويّةم 4 ج1.16.11.40.7032

 استخالص معلومات منم1.14.32.71.25275
املستندات

تنظيم توافق الفقراتم6 أ2.82.90.10.9175

املوضوع توازن الفقراتم6 ب2.32.80.10.8980

 الرد عىلم7 أ9.56.94.40.3108
الخامتةاإلشكاليّة

فتح آفاقم7 ب0.55.65.20.3035

 مصطلحاتم8 أ20.90.500
ومفاهيم

الشكل الرتتيبم8 ب20.40.2500

إمكانية القراءةم8 ج22.30.2500

 



شهادة الثانويّة العاّمة - فرع اآلداب واإلنسانيّات املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا 

82

يتبيّن لنا من خالل الجدول رقم )5( بعض النسب المئويّة الّتي ينبغي لنا الوقوف عندها بهدف تفسيرها وهي اآلتيّة: إّن نسبة  

المتعلّمين الّذين حصلوا على كامل العالمة بلغت )% of full mark= 0.4( في الّسؤال )م 2 - ج: أوضح مظاهر هيمنة عالم 

الشمال في المجال العالمي( و)0.1 %( في الّسؤال رقم )م3-ج: أوضح مسؤولية كلٍّ من عالمي الشمال والجنوب عن حالة 

الفقر الّذي يعانيه معظم سكان الجنوب( و )1.1 %( في الّسؤال )م 4 - ج: أوضح العوامل الّتي أسهمت في نهوض بعض دول 

عالم الجنوب اآلسيويّة(، والسبب يعود إلى أّن هذه األسئلة تتطلّب من المتعلّم توضيح أفكار ثانوية لفقرات الموضوع الثالث 

باالستناد إلى المعلومات الواردة في المستندات والمعلومات المكتسبة سابًقا.
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الخاتمة
نالحظ من خالل النسب المقّدمة، أّن المتعلّمين حصلوا على عالمات مرتفعة في األسئلة الموضوعيّة، ألّن اإلجابة قصيرة، في 

حين تدنت العالمات في األسئلة المقاليّة، وذلك عائد لعّدة أسباب، ففي بعض األحيان تحمل بعض األسئلة نوًعا من الغموض 

أّي المطلوب غير واضح أو طلب فعلين في ضمن الّسؤال الواحد وهذا يشوش ذهن المتعلّم ويمنعه من اإلجابة بشكٍل 

صحيٍح، أو أنّه لم يتعّود على الفهم والتحليل للمعلومات الواردة في المستندات.

 فتدريس الماّدة يعتمد بالدرجة األولى على االستثمار المنظم للمستندات، ولكن الشائع في أغلب المدارس العاملة في لبنان 

أسلوب الطرائق التلقينيّة الّتي تركز في فعل المعلم وتلقين المعلومات للمتعلم الّذي عليه حفظها واسترجاعها وقت الحاجة 

من دون إشراكه في عملية قراءة المستند، تحليله، اإلجابة عن األسئلة الّتي تدور حوله، فمن الضروري إشراك المتعلّمين في 

العملية التعليميّة التعلميّة من طريق فسح المجال أمامهم لقراءة المستند، ربط عناصره، تحليله واإلجابة عن األسئلة الّتي 

تدور حوله وتدخل المعلم عند الحاجة.

فمن  المعرفي(  )المجال  واحد  مجال  وفي  والفهم(  )التذكر  التفكير  من  مستويين  في  التركيز  تقدم  ما  خالل  من  نالحظ 

المفترض  اعتماد مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب في تحديد الكفايات المطلوبة، ليصبح االختبار قادًرا على قياس مختلف 

مستويات التفكير ومجاالته، فال يركز في مستوى واحد، ما يقلّل من عدد األسئلة الّتي تعتمد التذكر والفهم لتحّل مكانها أسئلة 

تطال مستويات أعلى من التفكير واالهتمام أكثر بالمجال الحركي والمجال الوجداني، لما لهما من أدوار في تنمية الحّس 

اإلنساني واالجتماعي لدى المتعلّم، فهناك عّدة مواضيع في ماّدة الجغرافيا يمكن طرح أسئلة حولها تطال هذين المجالين.
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شهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة
لغة الماّدة: اللّغة العربيّة

تمهيد
إّن ماّدة الجغرافيا من مواّد االجتامعيّات وككل ماّدة تعليميّة تسعى إىل تحقيق أهداف وغايات الرتبيّة؛ 

يهدف تدريسها إكساب املتعلّم مجموعة من األهداف املعرفيّة، الحركيّة والوجدانيّة؛ والوسيلة املثىل 

لتحقيق هذه األهداف هي املستندات بأنواعها املختلفة )خارطة، رسوم بيانيّة، جداول، نّص، رسم 

كاريكاتوري...(، فهي الّتي تعي املعلم يف داخل غرفة الّصّف عىل نقل الواقع واملجرد وجعله مبتناول 

املتعلّمي.

املستندات وظائفها متعّددة، يُستعان بها يف التحفيز، االكتشاف، التعلم، التقويم، لذلك ال يخلو اختبار 

املاّدة من مستندات وأسئلة تدور حولها لقياس قدرة املتعلّم عىل فهم املعلومات الواردة يف املستند وإعادة 

صياغتها، التحليل وربط املتغرّيات، االستنتاج، لذلك سيتمحور هذا التقرير حول مستوى آداء املتعلّم يف 

استخدام معلومات املستندات يف اإلجابة إضافة إىل استذكار املعلومات املكتسبة وانتقاء املناسب منها.

يجيب هذا التقرير عن األسئلة اآلتيّة: إىل أي  مدى يُستثمر توصيف االمتحانات الرسميّة يف تحقيق األهداف 

العاّمة للامّدة الواردة يف مناهج التعليم العام )1997(؟ إىل أي مدى يحّقق املتعلّمون يف هذه املاّدة 

مستويات آداء وسط وما فوق؟ إىل أي مدى  تتقارب أو تتشتّت العالمات بالنسبة إىل املعّدل؟ إىل أي مدى 

ميكن اعتبار أّن هذا االختبار يساعد يف التمييز بي مستويات اآلداء املختلفة؟ إىل أي مدى تسهم أسئلة املاّدة 

يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التفكري العليا؟ وستكون اإلجابة عن هذه األسئلة 

من خالل: توصيف املسابقة، املعالجات اإلحصائيّة واالقرتاحات.
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أوالً - توصيف المسابقة
إّن لكل اختبار توصيًفا محّدًدا، يَُقّر من قبل املركز الرتبوي مبوافقة الوزارة املعنيّة؛ وهذا التّوصيف يحّدد شكل االختبار 

ومضمونه، فمن املفرتض التقيّد به عند عملية اإلعداد، فاختبار ماّدة الجغرافيا يحتوي عىل أسئلة إلزاميّة حول قراءة املستندات، 

تحليلها، ربط عنارصها لالنتهاء باالستنتاج املُناسب، فسنورد مدى التزام هذا االختبار )ملحق رقم 4( بالتّوصيف املحّدد.

 من حيث الّشكل:. 1
بلغ عدد صفحات االختبار اثني وهو متوافق مع العدد املحّدد يف التّوصيف.

تألّف االختبار من ثالثة مستندات:

املستند رقم )1(: خارطة عن أهم الدول املستهلكة للنفط عام 2015. ـ

املستند رقم )2(: جدول إحصايئ عن معدالت اجتامعيّة، دميوغرافيّة واقتصاديّة لبعض دول العامل عام 2014. ـ

املستند رقم )3(: نّص عن العوملة والتجارة الحرّة عام 2017. ـ

احتوى عىل سبعة أسئلة، ثالثة منها موضوعيّة )ثانيًا، ثالثًا ورابًعا( وأربعة أسئلة مقاليّة مقيّدة اإلجابة )أواًل، خامًسا، سادًسا 

وسابًعا(، تدور حول معلومات املستندات واملعلومات املكتسبة.

احرتم هذا االختبار التّوصيف املحّدد من حيث الشكل، فقد التزم عدد املستندات وأنواعها، عدد األسئلة وأنواعها 

وإدراجها يف ضمن 3 مجموعات.

 من حيث المضمون:. 2
اندرجت األسئلة يف 3 مجموعات:

قراءة املستندات وتحليلها: ضمَّ سؤال واحد مقايل محّدد اإلجابة )أواًل( وثالثة أسئلة موضوعيّة )ثانيًا، ثالثًا ورابًعا(، 

دارت هذه األسئلة حول معلومات املستندات املحّددة التي متحورت حول مواضيع األوضاع االجتامعيّة والدميوغرافيّة 

واالقتصاديّة للسكان يف العامل، النفط والتكتالت االقتصاديّة.

الربط بني املستندات: احتوى عىل سؤالي )خامًسا وسادًسا(  تطلّبا الربط بي معلومات املستندات واالستنتاج إضافة 

إىل التوظيف املناسب من املعلومات املكتسبة، ومتحورا حول موضوع األوضاع االجتامعيّة، الدميوغرافيّة واالقتصاديّة 

للسكان يف العامل والنفط.

معالجة املسألة: ضّمت الّسؤال )سابًعا( الّذي تطلّب توضيح فكرتي باالستناد إىل معلومات املستندات واملعلومات 

املكتسبة مع تحديد أربعة مصطلحات لالستعامل، وقد متحورت حول موضوع التبادل التجاري والعوملة.

التزم هذا االختبار املضمون املحّدد يف ضمن التّوصيف، وقد طرحت أسئلته من خمسة دروس من أصل سبعة دروس 

مقّررة وهو عدد مرتفع، أي نسبة 60 ٪ تقريبًا من املنهج املقّرر للامّدة.
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 من حيث المجاالت والكفايات:. 3
الجدول رقم )1( أسئلة االختبار والكفايات املطلوبة.

رقم 

الّسؤال
الكفاية املطلوبةالعالمةاملطلوبالجزء

تصنيف املستوى 

بحسب سلم 

بلوم الّذي تطاله 

الكفاية

اسم مجال التفكري 

واملستوى اللذين 

تطالهام الكفاية

IV. قراءة وتحليل املستندات )مثاين عالمات من أصل 20 عالمة(

أوالً

يتألف هذا الّسؤال من جزأين 

مستقلي:

تحديد طبيعة مستندين.ـ 

تحديد موضوع مستندينـ 

0.5

0.5

تذكر أنواع املستندات.ـ 

تركيب موضوع للمستند ـ 

بناًء عىل األفكار الواردة يف 

املستند.

األّول

الخامس

معريف/ تذكر

معريف/ تركيب

2اختيار اإلجابة الصحيحة من متعّدد.ثانيًا

فهم االختيارات املقدمة من 

أجل اختيار األنسب منها 

لإلجابة عن الّسؤال.

حريك / فهمالثّاين

ثالثًا
ربط بي املصطلحات والعبارات 

املناسبة لها.
2

فهم املصطلحات والعبارات 

املطروحة يف كل من قامئتي 

املقدمات والبدائل وتحديد 

املشتت لتفادي ربطه.

حريك / فهمالثّاين

رابًعا

يتألف الّسؤال من جزأين مرتبطي 

ببعضهام بعًضا:

اإلجابة بـ"صح" أو "خطأ".ـ 

تصحيح الخطأ إن وجد.ـ 

*املتعلّم الّذي أخفق يف تحديد كلٍّ 

من الجملة الصحيحة أو الخاطئة، 

فمن الطبيعي أن يخفق يف تصحيح 

الخطأ.

3

فهم معنى الجمل.ـ 

تصويب الخطأ يف الجمل ـ 

الّتي تحمله.

الثّاين

الثّاين

حريك / فهم

حريك / فهم

V. الربط بي املستندات )ست عالمات(

أخامًسا

يتألف الّسؤال من جزأين مرتبطي 

ببعضهام بعًضا:

استنتاج سبب ارتفاع العدد املتوقع ـ 

لسنوات الدراسة يف دول عامل 

الشامل وبعض دول عامل الجنوب.

تربير االستنتاج بدليٍل مناسٍب من ـ 

املستند. 

0.5

0.5

استنتاج السبب من ـ 

املعلومات املطروحة يف 

املستند املحّدد.

تأكيد االستنتاج بالدليل ـ 

املناسب من املستند.

الثّاين

الثّاين

معريف/ فهم

معريف/ فهم
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رقم 

الّسؤال
الكفاية املطلوبةالعالمةاملطلوبالجزء

تصنيف املستوى 

بحسب سلم 

بلوم الّذي تطاله 

الكفاية

اسم مجال التفكري 

واملستوى اللذين 

تطالهام الكفاية

بخامًسا

يتألف الّسؤال من جزأين مستقلي:

توضيح انعكاس دميوغرايّف الرتفاع ـ 

العدد املتوقع لسنوات الدراسة يف 

دول عامل الشامل عىل بعض دول 

عامل الجنوب.

توضيح انعكاس اقتصادي الرتفاع ـ 

العدد املتوقع لسنوات الدراسة يف 

دول عامل الشامل عىل دول عامل 

الشامل نفسها.

*إّن املتعلّم الّذي أخفق يف اإلجابة 

عن الجزء األّول، ليس بالرضورة أن 

يخفق يف اإلجابة عن الجزء الثّاين، ألّن 

الجزأين مستقلي عن بعضهام بعضا.

1

1

توضيح تأثري متغرّي يف متغرّي 

آخر موجود يف املستند )أي 

الربط بي عنرصين من 

املستند وتوضيح تأثريهام يف 

بعضهام بعًضا(.

معريف/ فهمالثّاين

سادًسا

أ

توضيح العوامل املؤديّة إىل ارتفاع 

استهالك النفط يف اغلب دول عامل 

الشامل.

2
تذكر املعلومات املناسبة 

لتوضيح فكرة.
معريف/ تذكراألّول

ب
توضيح دور منظمة أوبك يف تجارة 

النفط الدوليّة.
1

تذكر األنسب من املعلومات 

لتوضيح دور املنظمة.
معريف/ تذكراألّول

VI. املسألة )ست عالمات(

معالجة مسألة مع توضيح لألفكار التاليّة واستخدام مصطلحات محّددة:

سابًعا

توضيح العوامل املؤديّة إىل تعاظم 

حجم املبادالت التجاريّة العامليّة.
2

فهم معلومات املستند 

لتوظيف األنسب يف اإلجابة 

إضافة إىل تذكر املناسب من 

املعلومات املكتسبة.

األّول الثّاين
معريف/ تذكر 

وفهم

توضيح األسباب الدافعة ببعض دول 

عامل الجنوب إىل معارضة ظاهرة 

العوملة.

2

استثامر املعلومات املفهومة 

من املستند يف اإلجابة مع 

تذكر األنسب من املعلومات 

املكتسبة.

األّول الثّاين
معريف/ تذكر 

وفهم

استعامل املصطلحات التاليّة: فتح 

األسواق، اإلغراق السلعي، املبادالت 

التجاريّة العامليّة، الحامية البيئيّة. 

1
استخدام املصطلح املناسب 

ملعنى الجملة.
معريف/ الرتكيبالخامس

1استثامر املستند املحّدد.

فهم األفكار املطروحة يف 

املستند واستخدامها يف مكانها 

الصحيح.

معريف/ فهمالثّاين

تثقل العالمة ب 1.5 لتصبح عىل 30.
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نالحظ من خالل الجدول رقم )1( أّن توزيع العالمة تمَّ عىل الشكل اآليت: نصف عالمة لإلجابة عن األسئلة املوضوعيّة ألّن 

إجاباتها محّددة وقصرية؛ وعالمة واحدة لإلجابة عن األسئلة املقاليّة املقيّدة، ألّن إجاباتها أطول، من دون التمييز إذا كانت 

مستخرجة مبارشًة من املستند أو مستنتجة أو مسرتجعة من املعلومات املكتسبة، فهذا أمٌر طبيعيٌّ ألّن اإلجابة األطول 

تتطلّب من املتعلّم جهًدا ذهنيًّا أكرب.

أّن الكفايات املطلوب قياسها متنوعة، فهي تركّز يف قدرة املتعلّم عىل فهم املطروح يف املستندات واستنتاج املعلومات 

لإلجابة بشكٍل صحيح، تذكر املعلومات املكتسبة واستخدامها يف السياق الصحيح، إًذا هي ترتكز يف التذكر والفهم وهذان 

يندرجان يف املستوى األّول والثّاين من سلم بلوم مع تحقيق املجال املعريف بالدرجة األوىل.

أّن األسئلة تنقسم جزأين وِضعا مستقلي عن بعضهام بعًضا، فاملتعلّم الّذي أخفق يف اإلجابة عن أحد الجزأين، ليس 

بالرضورة أن يخفق يف اإلجابة عن الثّاين، باستثناء الّسؤال رقم )خامًسا - أ(، فاملتعلّم الّذي مل يتمكن من تقديم االستنتاج 

املناسب، يعجز عن تقديم التربير بشكٍل صحيٍح. 

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
الجدول رقم )3( توزع بعض املعدالت ملاّدة الجغرافيا

Mean Median Mode Std. deviation Coefficient of variation

12.34 12 12 2.766 0.22

نالحظ من خالل الجدول )2( املعلومات اآلتية:

أّن الوسط الحسايب )Mean = 12.34(، ارتفع عن املعدل )10(، أّما بالنسبة إىل الوسيط )Median = 12(، فقد تراجع عن 

الوسط الحسايب وجاء مساويًّا للمنوال )Mode = 12(، معنى ذلك أّن نسبة كبرية من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة أعىل من 

املعدل.

أّن االنحراف املعياري ليست قيمته كبرية )Standerd deviation = 2.766(، أّي مل تتشتت العالمات كثريًا عن الوسط 

الحسايب )Mean( ، والّذي يدعم هذه الفكرة أّن قيمة معامل التغاير )Coefficient of variation = 0.22( ليست كبرية.
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ثالثَا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها 
الجدول رقم )3( توزع النسب املئويّة للعالمة عىل أسئلة املسابقة، شهادة الثانوية العامة فرع )علوم الحياة(.

% of full mark% of half mark% of zero markMeanPartExerciseVariables
أواًل6.681.10.10.5542

ل 
حلي

وت
ة 

راء
ق

ت
دا

ستن
امل

ثانيًا71.14.60.11.8196
ثالثًا69.83.40.21.8231
رابًعا17.73.302.4256

أ33.720.3400.4701
خامًسا

ي 
ط ب

رب
ال

ت 
دا

ستن
امل

ها
ائل

رس
ج 

نتا
ست

وا

ب3.612.536.20.5182

أ8.124.410.10.9128
سادًسا

ب21.927.714.70.5278

الجزء األّول16.427.45.41.1699
سابًعا

لة
سأ

امل
ة 

لج
عا

م

الجزء الثّاين11.527.27.71.0347

استثامر مستندات32.624.65.40.6783

املصطلحات70.10.224.20.7426

يتبّي لنا من خالل الجدول رقم )3( بعض النسب املئويّة الّتي ينبغي لنا الوقوف عندها بهدف تفسريها وهي اآلتيّة:  

من الّسؤال رقم )خامًسا- أ( حتى الّسؤال رقم )سابًعا- الجزء الّثاين(: بدأت النسب تنخفض، والسبب يعود إىل أّن هذه 

األسئلة تعتمد التذكر، فلم يتمكن املتعلّمون من اسرتجاعها ففي حال نسيانها ال يقدر املتعلّم اسرتجاعها بسهولة، عكس 

املعلومة املثبتة بالطرائق الناشطة.

الّسؤال رقم )خامًسا- ب(: أوضح انعكاًسا دميوغرافيًّا لهذا االرتفاع )ارتفاع العدد املتوقع لسنوات الدراسة يف دول عامل 

الشامل( عىل بعض دول عامل الجنوب وانعكاًسا آخر اقتصاديًّا عىل دول عامل الشامل: بلغ معدل الوسطي لإلجابة )2/0.5182 

عالمة( ونسبة املتعلّمي الّذين حصلوا عىل كامل العالمة )3.6 %( هذه النسبة متدنيّة، ماّم يشري إىل وجود مشكلة حقيقيّة 

يف هذا الّسؤال، فاملطلوب من املتعلّم توضيح تأثري متغرّي وارد يف املستند رقم )2( عىل متغرّيات غري واردة يف املستند، لذلك 

وجد املتعلّم صعوبة يف توضيح هذه العالقة ألنّه مل يتمكن من االستناد إىل معلومات محفوظة بالذاكرة أي غري واردة يف 

املستند، إضافة إىل أّن املتعلّم وجد صعوبة يف الربط بي هذا الّسؤال والّسؤال السابق.
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خاتمة
نالحظ من خالل النسب املقّدمة، أّن املتعلّمي حصلوا عىل عالمات مرتفعة يف األسئلة املوضوعيّة، ألّن اإلجابة قصرية؛ يف 

حي تدنت العالمات يف األسئلة املقاليّة، وذلك عائد لعّدة أسباب.

ففي بعض األحيان تحمل بعض األسئلة نوًعا من الغموض أّي املطلوب فيها يكون غري واضح، أو رمّبا ُوجد فعالن إجرائيّان 

يف ضمن الّسؤال الواحد، وهذا يشوش ذهن املتعلّم ومينعه من اإلجابة بشكٍل صحيٍح، أو رمبّا رُّد ذلك إىل عدم تَعّود 

املتعلّم عىل الفهم والتحليل للمعلومات الواردة يف املستندات.

فتدريس املاّدة يعتمد بالدرجة األوىل االستثامر املنظّم للمستندات، ولكّن الشائع يف أغلب املدارس العاملة يف لبنان 

أسلوب الطريقة التلقينيّة الّتي تركز يف فعل املعلم وتلقي املعلومات للمتعلم الّذي عليه حفظها واسرتجاعها وقت الحاجة 

من دون إرشاكه يف عملية قراءة املستند، تحليله، اإلجابة عن األسئلة الّتي تدور حوله، ثّم إرشاك املتعلّمي يف العملية 

التعليميّة- التعلميّة من طريق فسح املجال أمامهم الكتشاف املعرفة وتكوينها.

نالحظ من خالل ما تقدم الرتكيز يف مستويي من التفكري )التذكر والفهم( ويف مجال واحد )املجال املعريف( فمن املفرتض،  

اعتامد مبدأ التدرج من السهل إىل الصعب يف تحديد الكفايات املطلوبة، ليصبح االختبار قادًرا عىل قياس مختلف 

مستويات التفكري ومجاالته، فال يركز يف مستوى واحد، وهذا يقلّل من عدد األسئلة الّتي تعتمد التذكر والفهم لتحّل 

مكانها أسئلة تطال مستويات أعىل من التفكري، أيًضا من املفرتض االهتامم باملجال الحريك واملجال الوجداين ملا له من دور 

يف تنمية الحّس اإلنساين واالجتامعي لدى املتعلّم، فهناك عّدة مواضيع يف ماّدة الجغرافيا ميكن أن يطرح منها أسئلة تطال 

هذين املجالي. 

املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة املتوسطة
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ملحق رقم )1( اختبار مادة الجغرافيا وأسس تصحيحها للشهادة املتوسطة

املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة املتوسطة
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة املتوسطة
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة املتوسطة



94

املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرعا العلوم العاّمة واالجتامع واالقتصاد
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ملحق رقم )2( اختبار مادة الجغرافيا وأسس التصحيح للشهادة الثانويّة العاّمة، فرعا: علوم عامة واجتامع 

واقتصاد

املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرعا العلوم العاّمة واالجتامع واالقتصاد
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرعا العلوم العاّمة واالجتامع واالقتصاد



97

املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرعا العلوم العاّمة واالجتامع واالقتصاد
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع اآلداب واإلنسانيّات
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ملحق رقم )3( اختبار مادة الجغرافيا وأسس التصحيح للشهادة الثانوية العامة، فرع آداب وإنسانيات

املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع اآلداب واإلنسانيّات
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع اآلداب واإلنسانيّات
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع اآلداب واإلنسانيّات
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع اآلداب واإلنسانيّات
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع اآلداب واإلنسانيّات
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع اآلداب واإلنسانيّات
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع اآلداب واإلنسانيّات
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع اآلداب واإلنسانيّات
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع اآلداب واإلنسانيّات
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ملحق رقم )4( اختبار مادة الجغرافيا وأسس التصحيح للشهادة الثانوية العامة، فرع علوم الحياة

املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع علوم الحياة
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع علوم الحياة
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع علوم الحياة
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املاّدة التّعليميّة: الجغرافيا  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع علوم الحياة
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المادة التعليمّية: علم االجتماع 
إعداد:

أ. سيدة فرنسيس
أ. وائل قازان

أ. أسامة الدمشقي
أ. هناء يمين

أ. داني الراسي

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع االجتماع واالقتصاد
لغة الماّدة: العربيّة، الفرنسيّة واإلنكليزيّة

تمهيد
يتضّمن هذا التقرير تحلياًل لنتائج االمتحانات الرّسمية لشهادة الثّانوية العامة - فرع االجتامع واالقتصاد 

ملاّدة االجتامع للّدورة العاّدية للعام الّدرايس 2017-2016.

إّن توصيف االمتحانات الرّسميّة يسهم يف تحقيق األهداف العامة ملنهج مادة االجتامع الّصادر يف املرسوم 

رقم 10227 تاريخ 8 أيار 1979 وذلك من خالل مجموعة منّوعة من األسئلة تتوزّع يف ضمن ثالث 

مجموعات تغطّي أغلب محاور ماّدة االجتامع والّدروس يف الّصّف الثّانوي الثّالث لفرع االجتامع واالقتصاد 

وتحّقق األهداف العامة والخاّصة للامّدة.

إّن هذا التّقرير املتخّصص ومن خالل تحليل نتائج االمتحان الرّسمي للّدورة العادية للعام الدرايس 2016-

2017  سيسهم يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

إىل أّي مدى يحّقق املتعلمون يف هذه املاّدة مستويات أداء وسط وما فوق؟ـ 

إىل أّي مدى تتقارب أو تتشتّت العالمات بالنسبة إىل املعّدل؟ـ 

إىل أي مدى ميكن اعتبار أن هذا االختبار يساعد يف التّمييز بي مستويات األداء املختلفة؟ـ 

إىل أي مدى تسهم أسئلة هذا االختبار يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات ـ 

التفكري العليا؟

انطالقا من االمتحان الرّسمي للّدورة العادية 2017 ومن خالل الجداول والبيانات اإلحصائية الّتي أظهرت 

نسب توزّع عالمات املتعلّمي تم تحليل نتائج املتعلّمي ملعرفة مستويات اآلداء لديهم ومدى تقارب أو 

تشتت العالمات وغريها من األهداف الفرعية الّتي تساعد يف بناء تقرير متخصص ملادة االجتامع.
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة علم االجتامع مجموعة أسئلة  توزّعت عىل ثالث مجموعات، مجموعة إلزامية استعامل مفاهيم وتقنيات 

اجتامعيّة، مجموعة اختيارية أوىل تحليل مستندات اجتامعية ومجموعة اختيارية ثانية دراسة موضوع اجتامعي.

وقد راعت املسابقة من جهة الّشكل ما نّص عليه توصيف املادة بحسب القرار رقم 142/م/2017 تاريخ 2017/2/16.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، فتضّمنت أسئلة يف ضمن املجاالت الثاّلثة املذكورة أعاله وتناولت املحاور الّتي يتضّمنها 

املنهج كلّها مع األخذ بعي االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب القرار 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 

واملعّدل بالتعميم 21/م/2016 تاريخ 2016/9/3.

املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها هي: سياسات التعليم املحور الّسادس، املجتمع اللّبناين التنّوع الجغرايف والتّاريخي 

والّروحي وقد توزعت مواضيع األسئلة عىل املحاور األخرى الباقية: علم االجتامع الّسوسيولوجيا، القيم االجتامعيّة، 

التفاوت االجتامعي، االندماج االجتامعي، التغرّي االجتامعي، الّسياسات االجتامعيّة، الثقافة, املجتمع اللّبناين.

بالّنسبة إىل املجموعة اإللزامية والّتي تتناول املجال األّول استعامل مفاهيم وتقنيات متحورت األسئلة حول:	 

الّسؤال األّول: طرح من محور التفاوت االجتامعّي الفصل الثّالث الحراك االجتامعّي، الفصل الثّاين أنظمة ـ 

التدرج.

الّسؤال الثّاين: طرح من محور املجتمع اللبناين الفصل الثّالث اتخاذ القرار يف املجتمع املحل الفصل الثّاين ـ 

الخصائص السوسيولوجية لسكان لبنان.

الّسؤال الثّالث: طرح من املحور الثّالث التفاوت االجتامعّي والحراك، الفصل الرابع التفاوت االجتامعّي ـ 

وأبعاده.

الّسؤال الرابع: طرح من املحور الرابع االندماج االجتامعّي الفصل الثّالث رشوط االندماج ومن املحور الّسادس ـ 

السياسات االجتامعيّة الفصل األّول ومن املحور الثّالث التفاوت االجتامعّي الفصل األّول التفاوت والتدرج.

الّسؤال الخامس: طرح من املحور األّول علم االجتامع والسوسيولوجيا الفصل الثّاين طرق البحث يف علم ـ 

االجتامع.

وقد غطّت هذه األسئلة  كفايات املجال األّول مراعية تثقيل العالمة وفق التوصيف )5عالمات ونصف عىل املفاهيم 

االجتامعيّة و عالمتان ونصف عىل تقنيات البحث االجتامعّي(.

بالنسبة إىل املجموعة االختيارية األوىل والّتي تتناول املجال الثّاين تحليل مستندات اجتامعية:	 

تضّمنت هذه املجموعة ثالثة مستندات عىل شكل نصوص ومل تراع التوصيف من ناحية التنويع يف نوع املستندات فلم 

يكن هناك جداول إحصائية أو رسوم بيانية وغريها... ماّم أفقد املادة بعدها العلمي املرتكز يف دراسة الواقع االجتامعّي 

من خالل نسب وأرقام وبيانات احصائية وقد يعود السبب يف ذلك إىل ان النامذج الّتي يتضمنها بنك األسئلة تخلو من 

مستندات منّوعة وتتضمن يف أغلبها مستندات ترتكز يف الّنصوص فقد تم اختيار املسابقة يف ليلة االمتحان لذا يجب 

التنويع يف املستندات قبل ادخالها إىل بنك األسئلة.

يتضمن املجال الثّاين مثانية أسئلة توزّعت بي استخراج مبارش من املستندات واستنتاج فتحديد العالقة بي املستندات 
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وصواًل إىل الّنّص التوليفي وقد متحورت أسئلة هذا املجال حول املواضيع اآلتية: السياسات االجتامعيّة وأشكال الحراك، 

القيم االجتامعيّة، التفاوت الجنيس، التنمية البرشية املستدامة، السياسات االجتامعيّة والتغري االجتامعّي.

فقد تناولت األسئلة املطروحة ما يل:

الّسؤال األّول: ـ
الجزء )أ( هو استخراج أسباب زيادة عدد املرشدين وهو يف ضمن محور التفاوت االجتامعّي.

الجزء)ب( هو تسمية برنامج السياسات وهو يف ضمن املحور الّسادس السياسات االجتامعيّة الفصل األّول 

السياسات االجتامعيّة وبرامجها.

الّسؤال الّثاين: هو استنتاج لشكل الحراك وهو يف ضمن املحور الثّالث التفاوت االجتامعّي الفصل الثّالث الحراك  ـ

االجتامعّي.

 الّسؤال الّثالث: هو تحديد قيمة اجتامعية وهو يف ضمن املحور الثّاين قيم املجتمع الفصل األّول مفهوم القيمة ـ 

االجتامعيّة.

الّسؤال الّرابع: ـ

الجزء )أ( هو استخراج دالالت حول ثقافة التمييز الجنيس وهو يف ضمن املحور الثّالث التفاوت االجتامعّي الفصل 

األّول التفاوت والتدرج االجتامعّي .

الجزء)ب( هو تبيان أثر الثقافة الذكورية يف املرأة وهو يف ضمن املحور الثّالث التفاوت االجتامعّي الفصل األّول 

التفاوت والتدرج االجتامعّي.

الّسؤال الخامس: ـ

الجزء )أ( هو استخراج أربع رشائح مستهدفة بربامج اإلمناء الحكومي وهو يف ضمن محور السياسات االجتامعيّة 

الفصل األّول السياسات االجتامعيّة تعريفها وبرامجها.

الجزء الثّاين )ب( هو تحديد شكل العالقة بي الدولة واملجتمع املدين وهو يف ضمن محور السياسات االجتامعيّة 

الفصل األّول السياسات االجتامعيّة تعريفها برامجها والفصل الخامس الشأن االجتامعّي يف االهتاممات واملبادرات 

املحلية.

الّسؤال الّسادس: هو استنتاج مكونات التنمية البرشية املستدامة وهو يف ضمن املحور الّسادس السياسات  ـ

االجتامعيّة الفصل الخامس الشأن االجتامعّي يف االهتاممات واملبادرات املحلية.

الّسؤال الّسابع: هو سؤال العالقة بي املستندات وسؤال ربط بي املستندات وهو يف ضمن محور التفاوت  ـ

االجتامعّي الفصل األّول التفاوت والتدرج االجتامعّي ومن املحور الّسادس السياسات االجتامعيّة الفصل الثّالث 

تطور مفهوم السياسة االجتامعيّة يف لبنان.

الّسؤال الثامن: هو كتابة الّنّص التوليفي وتضمن مجموعة أسئلة تتمحور حول املحور األّول علم االجتامع  ـ

السوسيولوجيا الفصل األّول والدة علم االجتامع، ومن املحور الّسادس السياسات االجتامعيّة الفصل األّول 

السياسات االجتامعيّة وبرامجها ومن الفصل الثّالث تطور مفهوم السياسة االجتامعيّة يف لبنان، ومن املحور 

الخامس التغري االجتامعّي الفصل األّول حاالت التشكل والتغري االجتامعيّي.
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بالنسبة إىل املجموعة االختيارية الثّانية والّتي تتناول املجال الثّالث دراسة موضوع اجتامعي:	 

تضّمنت هذه املجموعة مستنًدا حول االعالم والربامج التلفزيونية وتأثريها يف عملية التنشئة االجتامعيّة ومجموعة أسئلة من 

محور الثقافة واملجتمع، ويقّسم املوضوع ثالثة أجزاء )املقدمة، صلب املوضوع والخامتة( ويراعى يف معالجته منهجية املوضوع.

وقد متحور املوضوع حول الثقافة، الشخصية القاعدية، القيم االجتامعيّة، الحفاظ عىل الخصوصية الثقافية للمجتمع املحل.

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

توزيع األسئلة عىل املجاالت والكفايات: راعت املسابقة املجاالت الثالثة عىل الشكل اآليت - الجدول رقم )1(:

الجدول رقم )1(: توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات :

تثقيل العالمةمجاالت الكفاياتاملجال
العالمة الكلية عىل املجال 

بحسب هذه املسابقة

استعامل مفاهيم وتقنيات  

)مجموعة إلزامية(

تحديد مفاهيم اجتامعيّةـ 

التمييز بي املفاهيم االجتامعيّةـ 

 تحديد العالقات بي املفاهيم االجتامعيّةـ 

5.50
8

2.50تطبيق طرق وتقنيات البحث يف علم االجتامعـ 

تحليل مستندات اجتامعيّة 

)مجموعة اختيارية أوىل(

تحليل نصوص اجتامعيّةـ 

1212
ربط بي متغريين أو اكرث من خالل مستند ـ 

كشف العالقة بي عنارص املستندات او بي مستند ـ 

وآخر

كتابة نص توليفيـ 

دراسة موضوع اجتامعي 

)مجموعة اختيارية ثانية(

وضع تصميم مفصل ملوضوع اجتامعيـ 

1212 معالجة مسألة اجتامعيّة انطالقا من مستندات محددةـ 

اقرتاح حلول حول مشاكل اجتامعيّةـ 

انطالقا من الجدول رقم )1( نورد ما ييل:

لقد راعت املسابقة التوصيف الرسمي، اعتامد عالمة إضافية يف ضمن مجموع عالمات املجال األّول )املجموعة االلزامية( 

الذي مجموع عالماته )8( وأضيفت العالمة لسؤال تقنيات البحث بحيث أصبح يشكل ثلث عالمة املجال األّول كام 

هو مبّي يف الجدول رقم )1(. يظهر هذا الجدول أيًضا الكفايات يف ضمن كل من املجاالت الّتي تضمنتها هذه املسابقة 

والتطور يف درجة تركيبها بحسب األسئلة املطروحة يف ضمن كل مجال.

يظهر الجدول رقم )1( أن املسابقة تناولت مستويات متنوعة يف ضمن مجال املعارف بحيث تراوحت الكفايات بي 

مستويات التفكري الدنيا )التذكر والفهم والتطبيق( ومستويات التفكري األعىل )التفسري والتربير(.

أما بالنسبة إىل املجال الثّاين )املجموعة االختيارية األوىل( فقد تراوحت الكفايات بي األقل تركيبًا )استخراج معلومات 

من املستند( إىل متوسط الرتكيب )يبّي، يستنتج انطالقًا من معايري أو دالئل، يحّدد العالقة(، إىل األكرث تركيبًا )توليف 

املعلومات( وقد توزّعت العالمة بالتساوي عىل األسئلة األقل تركيبًا واألكرث تركيبًا )نصف عالمة وعالمة لكل منهام( يف حي 

جاءت العالمة األعىل لسؤال الّنّص التوليفي )4 عالمات(.

أما بالنسبة إىل الكفاية املرتبطة بتحليل جداول إحصائية فلم يتم التطرّق إليها وتجدر اإلشارة إىل أن االمتحان الرسمي 

ومنذ عّدة سنوات مل يتضمن املستندات يف املجموعة االختيارية األوىل تحليل مستندات اجتامعيّة جداول إحصائية عىل 
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الرغم من أهميتها يف إعطاء طابع علمي لالمتحان ولدراسة الواقع االجتامعّي.

أّما بالنسبة إىل املجال الثّالث دراسة موضوع اجتامعي، فقد جاء مراعيًا ألسس معالجة أو دراسة املوضوع من جهة 

أقسامه الثالثة: املقدمة صلب املوضوع والخامتة، ومن جهة تثقيل العالمة.

وبهذا تكون املسابقة قد راعت التوصيف العام ملادة االجتامع يف فرع االجتامع واالقتصاد وتضّمنت أسئلة تراوحت بي 

مستويات التفكري الدنيا والعليا إىل حد ما. أما بالنسبة إىل الكفايات الّتي مل تطلها األسئلة والّتي تصل إىل مستويات 

التفكري العليا والّتي لحظتها األهداف العامة للامدة ودليل التقويم فهي قد أهملت مع الزمن من دون إصدار أي قرار 

بتوقيف العمل بها. 

وهنا يأيت الّسؤال: هل من املمكن التغايض عن تقويم هذه الكفايات الّتي لحظتها مناهج التعليم العام يف مادة االجتامع 

والّتي ترتقي بتطوير مهارات املتعلّمي إىل حد اإلبداع؟ وإىل متى؟ وهل من املمكن الذهاب إىل تطوير مناهج مادة 

االجتامع بغياب هذه الكفايات؟

الجدول رقم )2(: تصنيف األسئلة بحسب املجاالت وتوزيع العالمات عليها

العالمة الكاملةالعالمةاألسئلةالجزءاملجال

ت
نيا

تق
 و

يم
اه

مف
ل 

ام
تع

اس
ل: 

ألّو
ل ا

جا
امل

1

اخرت العنرص غري املناسب يف كل من املجموعتي اآلتيتي، وبّرر إجابتك:

أ- الكفاءة – الحراك االجتامعي – األسياد والعبيد - ملكية وسائل اإلنتاج - 

الطبقات االجتامعية.

ب- التفاوت حقيقة إنسانية - الناس غري متساوين بقدراتهم- التفاوت الطبقي 

مرحلة استثنائية - استحالة وجود مجتمع ال طبقي - االختالفات االجتامعيّة ناتجة 

عن االختالفات الفردية.

0.75 عالمة 

لكل جزء 

من الّسؤال

)1.5(

أكّد صحة كل من الجمل اآلتية:2

0.5يشكل أهل الحل والربط املرجعية املناسبة لعملية اتخاذ القرار عىل املستوى املحل.أ-

1.5 0.5أدى النزوح املستمر من األرياف إىل املدن إىل انتشار ظاهرة ترييف املدينة.ب-

0.5يتشكل املجتمع املدين من منظامت وجمعيات عقالنية.ج-

1ميّز بفارق بي املراكز املفروضة واملركز املكتسبة.3-أ
1.5

0.5أذكر نوع النظام السيايس املناسب لكل نوع من هذه املراكز.ب-

-4

٤- بّي العالقة بي:

أ- االندماج االجتامعي وتعويضات البطالة.

ب- السياسة االجتامعية والتفاوت االجتامعي يف لبنان.

0.5 عالمة 

لكل جزء 

من الّسؤال

1

5

يف إطار دراسة يجريها معهد العلوم االجتامعية حول ظاهرة استخدام الهواتف 

الذكية لدى اللبنانيي ، طلب إليك التوجه إىل أحد املقاهي للقيام برصد مدى 

استعامل املوجودين للهواتف، استجوب بعضهم عن فوائد االستعامل.

1

2.5

أ- أذكر تقنية البحث التي سوف تعتمدها يف كل من الخطوتي السابقتي، ثم بّرر 

إجابتك.
0.5

ب- ضع سؤااًل مغلًقا بثالثة خيارات موّجًها إىل عينة من املوجودين حول: فوائد 

استخدام الهاتف الذيك.
0.5

ج- ضع سؤااًل موّجًها إىل باحث اجتامعي حول: تأثري هذه الهواتف عىل العالقات 

االجتامعية.
0.5

0.5د- أذكر اثنتي من الخطوات التي تل مرحلة جمع املعلومات حول هذه الظاهرة.
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العالمة الكاملةالعالمةاألسئلةالجزءاملجال

ة يّ
امع

جت
ت ا

دا
ستن

 م
يل

حل
: ت

ين
لثّا

ل ا
جا

امل

1-أ
بالعودة إىل املستند رقم )1( استخرج من املستند األّول اثني من األسباب الّتي تزيد 

من عدد املسني املرشدين.
0.5

1.5

1سّم برنامج السياسة االجتامعيّة املتبع مع املسني، مقدًما داللة.1-ب

0.50.5استنتج شكل الحراك املشار إليه يف نفس املستند مربًرا إجابتك بداللة.2 -

- 3
حّدد من خالل املستند األّول القيمة االجتامعيّة الّتي متيّز األرسة اللبنانية عن األرسة 

يف املجتمع الغريب، مقدًما الداللة املناسبة.
11

0.5استخرج داللتي من املستند الثّاين تؤكدان عىل ثقافة التمييز الجنيس يف لبنان.4-أ
1

0.5بّي أثر الثقافة الذكورية السائدة يف لبنان عىل املسار املهني للمرأة يف املستند الثّاين.4-ب

1أ- استخرج من املستند الثّالث أربع من الرشائح املستهدفة يف برنامج الحكومة اإلمنايئ.5-أ

2
5-ب

ب- حّدد شكل العالقة املطلوبة بي الدولة واملجتمع املدين، مؤكًدا إجابتك بداللة 

من كل من املستندين األّول والثّالث.
1

-6
استنتج من املستند الثّالث اثني من مكونات التنمية البرشية املستدامة مقدًما 

الداللة املناسبة لكل منهام.
11

11بّي العالقة بي املستندات الثالثة.7-

-8

تتطّلب مواجهة املشكالت الّتي يعاين منها املجتمع اللبناين خطة إصالحية تسهم يف 

الحّد منها. منطلًقا من املستندات ومن معلوماتك املكتسبة أكتب نًصا: تحّدد فيه 

هذه املشكالت مبيّنا الخطوة الرضورية للتعرّف إىل حاجات املجتمع اللبناين، ذاكرًا 

املسؤول عن تنفيذ هذه الخطوة مقرتًحا أربعة من اإلجراءات املساهمة يف التغلّب 

عىل هذه املشاكل )2 للمسني( و )2للنساء( ذاكرًا نوع التغري الذي تحدثه هذه 

اإلجراءات مبيًنا النتيجة املتوخاة.
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انطالقا من املستند ومن معلوماتك املكتسبة وبالعودة إىل املجتمع اللبناين عالج ـ 

هذا املوضوع مرتكزًا عىل النقاط اآلتية:

الثقافة وأجزاء تشّكل شخصية الفرد يف املجتمع.ـ 

الشخصية القاعدية للشباب اللبناين بي األرسة والتلفزيون.ـ 

انعكاسي لربامج التلفزيون األجنبية عىل الهوية الثقافية.ـ 

إجراء لوزارة اإلعالم ودورين لألرسة للحفاظ عىل الخصوصية الثقافية اللبنانية.ـ 

1212

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
الجدول رقم )3( املعامل اإلحصائية

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

10.72 10.75 10.50 12.193 0.28

يظهر الجدول رقم )3( أن املعدل للمتعلمي يف مادة االجتامع هو 10.72 ولكّن الوسيط هو 10.75

إن العالمة األكرث تكراًرا هي 10.50 من 20 وهذه نتيجة متدنية يف مادة تعترب أساسيّة يف فرع االجتامع واالقتصاد وتؤثر يف 

معدل النجاح ومعدل العالمات يف هذا الفرع . بالرجوع إىل صفات النزعة املركزية يتبي ان أغلب معدالت املتعلّمي جاءت 

فوق املعدل وهو باألساس معدل غري مرتفع.

مبا يتعلق بتشتت العالمات نالحظ انها جاءت ضعيفة نسبيا 0.28.
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ثالثَا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
بالنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال استعامل مفاهيم وتقنيات )مجموعة إلزامية(

بالنسبة إىل الّسؤال األّول:	 

حوايل 51 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمات أدىن من املعدل. وقد تدنت عالمات املتعلّمي يف هذا الّسؤال ـ 

بحيث نجد أن 67 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة أدىن من 0.3286 % أي أدىن من املعدل وهذا سؤال 

معارف، أّما اكتساب الكفاية هنا فيعترب مبستوى متدن.

رمبا يعود تراجع العالمات يف هذا الّسؤال األّول بشقيه )أ( و )ب( إىل:

استخدام الفعل اإلجرايئ )بّرر( يف سؤال يبدأ به االمتحان إذا أردنا أن نراعي تصنيف هرم بلوم املعريف.ـ 

عدم إعطاء أهمية لبعض املقاطع والفقرات الّتي تتضّمن نظريات حول مفهوم التفاوت االجتامعّي يف محور ـ 

التفاوت االجتامعّي والرتكيز يف فقرات أكرث من أخرى.

بالنسبة إىل الّسؤال الثّاين:	 

الجزء)أ( إن حوايل 47 % من املتعلّمي حصلوا عىل صفر أو مل يجيبوا عىل هذا الّسؤال.ـ 

الجزء )ب( حوايل 34 % من املتعلّمي حصلوا عىل صفر يف هذا الجزء من الّسؤال.ـ 

الجزء)ج( بلغت نسبة املتعلّمي الذين نالوا عالمة صفر 57.2 % و7.7 % من املتعلّمي مل يجيبوا عىل هذا الجزء ـ 

من الّسؤال.

إذا عدنا إىل الّسؤال الثّاين بأجزائه أ– ب – ج  نجد أن:

تحقيق الكفاية عىل هذا الّسؤال كان مبستوى متدن.	 

الّسؤال واضح من ناحية الصياغة ومرتبط مبارشة مبحتوى املادة وهو سؤال يصّنف يف ضمن املعارف وفاقًا لهرم 	 

بلوم  وهو سؤال يطال مفاهيم ومصطلحات أساسيّة يف مادة االجتامع.

ورمبا رُّد تدين العالمات يف هذا الّسؤال إىل أن استخدام فعل )أكّد صحة( ليس دامئا واضًحا لألساتذة من جهة وللمتعلمي 

من جهة أخرى وهو يقع مبستوى يرتاوح بي التحليل والرتكيب، بحيث تتوجه اإلجابات كام لو كان الّسؤال )ملاذا(، أو ربطه 

بالعبارات أو الجمل املطروحة يف الّسؤال أي أنه سؤال يخلق التباسا بالنسبة إىل املتعلّمي واملعلّمي وفاقًا ألسس التصحيح 

املرتبطة به. وميكن اإلشارة إىل عدم امتالك املتعلّمي للمفاهيم األساسيّة للامدة.

بالنسبة إىل الّسؤال الثّالث:	 

هذا الّسؤال بجزأيه )أ - ب( كانت نتيجته من جهة عالمات املتعلّمي أفضل من األسئلة األخرى:

ففي الجزء )أ( 61.3 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة كاملة ويف الجزء)ب( 64 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة كاملة، 

وهو سؤال محّدد بفعل إجرايئ واضح ويتناول مصطلحات أساسية يف فصل التفاوت وأبعاده، فيعترب اكتساب املتعلّمي لهذه 

الكفاية مقبوالً.

بالنسبة إىل الّسؤال الرّابع: 	 

الجزء )أ(: نالحظ أن نسبة العالمات بي صفر أو ال إجابة ترتفع إىل 46 % يف هذا الجزء من الّسؤال.ـ 

الجزء )ب(: نالحظ 40.3 % من املتعلّمي نالوا عالمة )صفر( عىل هذا الجزء من الّسؤال.ـ 
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وهذا يؤرش إىل عدم قدرة املتعلّمي عىل اإلجابة عن سؤال العالقة وربط املفاهيم وهي كفاية أساسيّة من كفايات مادة 

االجتامع، إضافة إىل أن هذا الّسؤال يتطلب قدرات تفكري أعىل من مستوى التذكر والفهم بحسب هرم بلوم املعريف وهي يف 

ضمن مستوى التحليل، ورمبا رُّد السبب يف ذلك إىل عدم وضوح املطلوب يف سؤال بّي العالقة واختالف أسس تصحيحه ما 

بي التربير والربط، وتاليًا تدىّن مستوى تحقيق هذه الكفاية عند املتعلّمي.

بالنسبة إىل الّسؤال الخامس:	 

الجزء )أ( تشتت عالمات املتعلّمي يف هذا الّسؤال لكن أغلب املتعلّمي نالوا فوق املعدل %73 أي أنه من املمكن ـ 

أن نعترب أن نسبة كبرية من املتعلّمي اكتسبت هذه الكفاية.

الجزء )ب( حوايل 43 % من املتعلّمي نالوا أقل من املعدل، فاكتساب هذه الكفاية هو مبستوى متدن.ـ 

الجزء )ج( حوايل 49 % من املتعلّمي نالوا أقل من املعدل فاكتساب هذه الكفاية هو مبستوى متدن.ـ 

يف تحليل معطيات هذا الّسؤال بأجزائه )ب - ج( نجد أن :

هناك صعوبة يف تطبيق تقنيات البحث لدى املتعلّمي.	 

أسس تصحيحها واملعايري املعتمدة يف التصحيح )اختالف معايري تصحيح سؤال تقنيات البحث من سنة إىل أخرى 	 

وعدم ضبطه مبعايري واضحة قد يكون سببًا لاللتباس عند بعض املعلّمي يف تطبيق تقنيات البحث وتدريب 

املتعلّمي عليها(

من املمكن أن يكون التوصيف الجديد وضبط سؤال التقنيات بأسس تصحيح واضحة ومعايري موضوعية له اثر إيجايب يف 

تحّسن معدل عالمات املتعلّمي يف هذا الّسؤال، ميكن أن نستنتج ذلك بعد مقارنة عالمات املتعلّمي قبل التوصيف وبعده 

يف السنوات املقبلة.

بالنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال تحليل مستندات اجتامعّية )مجموعة اختيارية أوىل(

بالنسبة إىل الّسؤال األّول:	 

الجزء )أ(: حوايل 98.4 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة كاملة يف هذا الّسؤال ويظهر امتالك املتعلّمي لجزء من ـ 

كفاية تحليل النصوص.

الجزء )ب(: حوايل 38.4 % من املتعلّمي نالوا أدىن من املعدل و34.6 % من املتعلّمي نالوا عالمة صفر.ـ 

قد يعود تدين عالمة هذا الّسؤال إىل طريقة صياغة الّسؤال، فالّسؤال املطروح هو عن برامج السياسات االجتامعيّة الذي 

اعتاد معلّمو املادة عىل تلقينه للمتعلّمي بدل تدريبهم عىل استنتاج الربنامج املالئم لكل حالة، ورمّبا وجد املتعلم صعوبة يف 

إدراج املشكلة يف ضمن الربامج املخصصة لها مام يؤرّش إىل عدم امتالك املتعلّمي لهذا الجزء من كفاية تحليل املستندات.

بالنسبة إىل الّسؤال الثّاين:	 

حوايل %75.4من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة كاملة عىل هذا الّسؤال، مام يعرب عن امتالك املتعلّمي لهذا الجزء من الكفاية 

ومبستوى مرتفع ويدل عىل أن الّسؤال عندما ميتلك معايري الصدق والثبات وينطلق من مفاهيم محددة يف املنهج تكون 

عالمات املتعلّمي مرتفعة.

بالنسبة إىل الّسؤال الثّالث:	 

حوايل 57 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة أعىل من املعدل وحوايل %15 من املتعلّمي حصلوا عىل صفر عىل تحليل هذا 
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الّسؤال. نجد النتيجة مقبولة يف هذا الّسؤال ويظهر امتالك املتعلّمي جزئيا لكفاية تحليل النصوص وربطها مبحتوى املادة 

مبستوى مقبول.

بالنسبة إىل الّسؤال الرّابع:	 

حوايل 66.4 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة كاملة يف هذا الّسؤال وهذا يؤرش إىل امتالك املتعلّمي لجزء من كفاية تحليل 

املستندات مبستوى مقبول.

بالنسبة إىل الّسؤال الخامس:	 

حوايل 52 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة صفر أو مل يجيبوا عىل هذا الّسؤال. رمبا رُّد ذلك إىل طريقة صياغة الّسؤال الّتي 

قد يكون فيها تعابري مبهمة للمتعلم )عدم قدرته عىل فهم عبارة "رشائح مستهدفة"(، وهذا ما يؤرش إىل امتالك املتعلّمي 

لهذا الجزء من الكفاية مبستوى متدن.

بالنسبة إىل الّسؤال الّسادس: 	 

. حوايل 49.2 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة صفر، فكان اكتساب هذه الكفاية مبستوى متدنٍّ

من املمكن أن يعود ذلك إىل عدم متّكن املتعلّمي من كفاية الربط بي متغريين أي االستنتاج من املستند وربطه مبحتوى 

املادة. أو عدم قدرة املعلّمي عىل رشح مكونات التنمية البرشية املستدامة وربطها بأمثلة من الواقع االجتامعّي واالقتصادي 

للمتعلم.

بالنسبة إىل الّسؤال الّسابع:	 

حوايل 45.2 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة أدىن من املعدل وحصل 25.9 % منهم عىل عالمة كاملة

يف تحليل مؤرشات هذا الّسؤال نجد أنه من املمكن أن يعود سبب تدين العالمات إىل:

عدم امتالك املتعلّمي لكفاية الربط بي متغرّيين أو اكرث وتحديد العالقة بينها.ـ 

عدم وضوح املطلوب من الفعل اإلجرايئ "بّي العالقة" من ناحية اختالف أسس تصحيحه وااللتباس فيها.ـ 

بالنسبة إىل الّسؤال الثامن:	 

حوايل 42 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة أدىن من املعدل، كام أن هناك تناثرًا كبريًا يف عالمات املتعلّمي يف هذا الّسؤال 

وقد يعود السبب يف ذلك إىل تباين الطرق يف اإلجابة عن سؤال الّنّص التوليفي. ومثة صورة مزيفة ملستوى الّسؤال بحيث 

يظهر مبستوى التقويم أو الرتكيب ولكنه يف الواقع يرتكز يف جزء كبري منه يف الحفظ والتذكر.

وهذا يؤرش مرة أخرى إىل أن املتعلم يجيب عن هذا الّسؤال من طريق التذكر والحفظ، وال يستخدم مهارات التحليل 

والتقويم. وتاليًا يظهر امتالك كفاية كتابة نص توليفي لدى أغلب املتعلّمي مبستوى متدّن. كام أنّه ال يتم مراعاة مهارات 

القرن الحادي والعرشين املتمثلة بالتفكري املنطقي الذي ال ميكن أن ميتلكه متعلم يحفظ ما وجب أن يحلله.

بالنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال دراسة موضوع اجتامعي )املجموعة الّثانية االختيارية(

إن عدد املرشحي اللذيّن اختاروا هذه املجموعة بلغ 172 مرشحاً من إجاميل املرشحي أي ما نسبته 0.85 % من املتعلّمي 

الذين قدموا لالمتحان الرسمي للعام 2017، وتعترب هذه العينة غري مناسبة للقياس.

هل ميكن اعتبار أن هذه الكفاية مل يتم إكسابها للمتعلمي من قبل معلّمي املادة؟ أو هل هناك توجيهات من قبل معلّمي 

املادة للمتعلمي بعدم اختيار هذا املجال؟ أو رمبا يعود ذلك إىل عدم متكن معلّمي املادة من هذه الكفاية ومن إمكان 

تدريب املتعلّمي عليها؟
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خاتمة
ال ميكن إبراز مدى مالءمة التقويم يف االمتحانات الرسمية مع سامت املتعلم اللبناين أو مع املنشود من مهارات القرن 

الحادي والعرشين، من خالل تحليل معطيات دورة واحدة لالمتحانات الرسمية، ولكن بحسب خربتنا من خالل تحليل 

الدورات السابقة بطريقة مبارشة أو غري مبارشة نرى انه مل تحقق نتائج االمتحانات الرسمية سامت املتعلم اللبناين بحسب 

املناهج الصادرة عام 1997 وتاليًا برزت هذه النتائج غري قابلة لتحقيق مهارات القرن الحادي والعرشين كام اننا نقرتح إعادة 

النظر مبنهج مادة االجتامع وأسس التقويم املرتبطة به.

أمام هذه النتائج نقرتح التايل:

رضورة متابعة معلّمي مادة االجتامع للمزيد من الدورات التدريبية يف مادة االختصاص.ـ 

توحيد اللغة )مفاهيم، ربط، نتائج، انعكاسات...(  بي مختلف معلّمي مادة االجتامع عىل صعيد لبنان من خالل ـ 

ورش عمل مستمرة ومتتابعة لتحقيق األهداف املرجوة.

التنسيق بي قسم االجتامع واالقتصاد يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وقسم االجتامع يف مديرية اإلرشاد ـ 

والتوجيه يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ملتابعة املعلّمي بعد خضوعهم لدورات تدريبية للتأكد من التزام معلّمي 

املادة بالتعليامت الصادرة وطرائق التعليم الناشطة، بهدف تبيان نواحي الضعف أو الخطأ من أجل تقوميها ومنع 

تكرارها.

توحيد اللغة بي مدريب مرشوع التدريب املستمر يف مادة االجتامع ومرشدي مديرية اإلرشاد والتوجيه يف ماّدة ـ 

االجتامع منعا لاللتباس يف توجيه املعلّمي. 

إعداد بحث إلبراز حقيقة عدم اختيار املتعلّمي للمجموعة االختيارية الثّانية )دراسة موضوع اجتامعي( وتوزيعها ـ 

عىل معلّمي املاّدة واملتعلّمي وتحليل نتائجها.

إعداد شبكة تقييم ملسابقة مادة االجتامع تتضمن جميع املعايري األساسيّة املطلوبة لصياغة االمتحان الرسمي. ـ 

إعداد دليل مرجعي لتوحيد األفعال اإلجرائية وتوضيحها وكيفية استخدامها مبعايري علمية لضبط االمتحان الرسمي ـ 

وأسس تصحيحه.



122

املاّدة التّعليميّة: علم االجتامع  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع االجتامع واالقتصاد



123

املاّدة التّعليميّة: علم االجتامع  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع االجتامع واالقتصاد



124

املاّدة التّعليميّة: علم االجتامع  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع االجتامع واالقتصاد



125

املاّدة التّعليميّة: علم االجتامع  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع االجتامع واالقتصاد



126

املاّدة التّعليميّة: علم االجتامع  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع االجتامع واالقتصاد



127

املاّدة التّعليميّة: علم االجتامع  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع االجتامع واالقتصاد



شهادة الثانويّة العاّمة - فرع االجتامع واالقتصاد املاّدة التّعليميّة: علم االقتصاد  

128

الماّدة التعليمّية: علم االقتصاد
إعداد:

أ. وائل قازان
أسامة الدمشقي

أ. نجوى كمال الدين
أ. نايال ضعون الخوري

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع االجتماع واالقتصاد
لغة الماّدة: العربيّة، الفرنسيّة واإلنكليزيّة

تمهيد
يسلط هذا التقرير الضوء عىل تحليل نتائج االمتحانات الرسمية للعام الدرايس 2016 – 2017 يف ضمن 

شهادة الثانوية العامة فرع االجتامع واالقتصاد للدورة العادية املتعلّقة مبادة االقتصاد.

صّوب التوصيف الجديد ملادة االقتصاد بعض الخلل الّذي كان سائًدا يف السنوات السابقة من جهة الشكل 

وتوزيع العالمات، مام يعني أن هذا التوصيف يصب يف تحقيق األهداف العامة للامدة الواردة يف مناهج 

التعليم العام الصادرة يف املرسوم رقم 10227 تاريخ 8 أيار 1997.

لتحقيق األهداف الفرعية، يجيب هذا التقرير عن األسئلة الواردة أدناه:

إىل أّي مدى يحّقق املتعلمون يف هذه املاّدة مستويات أداء وسط وما فوق؟ـ 

إىل أّي مدى تتقارب أو تتشتّت العالمات بالنسبة إىل املعّدل؟ ـ 

إىل أي مدى ميكن اعتبار أن هذا االختبار يساعد يف التمييز بي مستويات األداء املختلفة؟ـ 

إىل أي مدى تسهم أسئلة هذا االختبار يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات ـ 

التفكري العليا؟

لقد تم بناء هذا التقرير بواسطة تحليل الجداول والبيانات اإلحصائية وبعض املؤرشات املرتبطة بها، والّتي 

زودتنا بها دائرة اإلحصاء الرتبوي التابعة ملكتب البحوث الرتبوية يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تطابقت املسابقة مع التوصيف من حيث الشكل، فتضّمنت مجموعة أسئلة توزّعت عىل ثالث مجموعات، مجموعة 

إلزامية يف ضمن املجال األّول استعامل مفاهيم وتقنيات اقتصادية، مجموعة اختيارية أوىل يف ضمن املجال الثاين تحليل 

مستندات اقتصادية ومجموعة اختيارية ثانية يف ضمن املجال الثالث معالجة موضوع اقتصادي. وقد راعت املسابقة من 

جهة الشكل ما نّص عليه توصيف املادة بحسب القرار رقم 142/م/2017 تاريخ 2017/2/16.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج بالكامل، فاحتوت عىل أسئلة يف ضمن املجاالت الثالثة املذكورة أعاله وفاقًا للمنهج 

آخذين بعي االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب القرار 59/م/2001 تاريخ 2001/9/11 واملعّدل بالتعميم 

21/م/2016 تاريخ 2016/9/3.

كذلك يبي لنا الجدول رقم )1( الوارد أدناه، توزيع األسئلة وفاقًا ملجاالت الكفايات، املحاور والعالمة املخصصة لكل سؤال.

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

الجدول رقم )1(: توزيع األسئلة وفق مجاالت الكفايات، املحاور والعالمة املخصصة لكل سؤال

املحاور الّتي غطاها كل سؤالمجاالت الكفاياتاملجالاألسئلة
تثقيل 
العالمة

العالمة الكلية 
عىل املجال

مالحظات

-1

1-1
ية

اد
ص

قت
ت ا

نيا
تق

 و
يم

اه
مف

ل 
ام

تع
اس

ل: 
ألّو

ل ا
جا

امل
ة: 

مي
لزا

اإل
ة 

وع
جم

امل

تحديد مفاهيم اقتصادية

املحور الرابع الّسياسات 
االقتصادية الظرفية والبنيوية

0.5 عالمة

8 عالمات

هناك 4 عالمات 
عىل املفاهيم 
االقتصادية 

بحسب توصيف 
املسابقة

2-1
املحور األّول قضايا النمو 

والتنمية
0.5 عالمة

-2
املحور الثاين األنظمة 1-2

االقتصادية املعارصة ودور 
الدولة

1 عالمة
0.5 عالمة2-2
0.5 عالمة3-2

-3
تحديد العالقات واملهام 
الوظائفية بي مختلف 

أقسام بنية اقتصادية معينة

املحور السادس مدخل إىل 
علم اإلدارة

1 عالمة

-4
1-4

تطبيق تقنيات االقتصاد 
الكمي من حسابية 

واقتصادية

املحور الخامس الحسابات 
االقتصادية واملالية

 0.25
هناك 4 عالمات عالمة

عىل التقنيات 
االقتصادية 

بحسب توصيف 
املسابقة

0.5 عالمة 2-4
1 عالمة3-4

-5
1 عالمة1-5

2-5
 1.25
عالمة
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املحاور الّتي غطاها كل سؤالمجاالت الكفاياتاملجالاألسئلة
تثقيل 
العالمة

العالمة الكلية 
عىل املجال

مالحظات

-1
1-1

ىل:
ألو

ة ا
ري

تيا
الخ

ة ا
وع

جم
امل

ية
اد

ص
قت

ت ا
دا

ستن
 م

يل
حل

: ت
ين

لثا
ل ا

جا
امل

تحليل نصوص اقتصادية
املحور الرابع الّسياسات 

االقتصادية الظرفية والبنيوية
0.5 عالمة

12 عالمة

الربط بي متغرّيين أو أكرث2-1
املحور األّول قضايا النمّو 

والتنمية
1 عالمة

-2
تحليل نصوص اقتصادية1-2

املحور الرابع الّسياسات 
االقتصادية الظرفية والبنيوية

 0.25
عالمة

الربط بي متغرّيين أو أكرث2-2
املحور الرابع الّسياسات 

االقتصادية الظرفية والبنيوية
0.5 عالمة

الربط بي متغرّيين أو أكرث3-

املحور األّول قضايا النمو 
والتنمية واملحور الرابع 

الّسياسات االقتصادية الظرفية 
والبنيوية

1.5 عالمة

تحليل نصوص اقتصادية4-
املحور الرابع الّسياسات 

االقتصادية الظرفية والبنيوية
 0.75
عالمة

-5
تحليل نصوص اقتصادية1-5

املحور الرابع الّسياسات 
االقتصادية الظرفية والبنيوية

1 عالمة

الربط بي متغرّيين أو أكرث2-5
املحور الرابع الّسياسات 

االقتصادية الظرفية والبنيوية
0.5 عالمة 

-6
الربط بي متغرّيين أو أكرث1-6

املحور األّول قضايا النمو 
والتنمية

1 عالمة

الربط بي متغرّيين أو أكرث2-6
املحور األّول قضايا النمو 

والتنمية
1 عالمة

كتابة نص توليفي7-

املحور األّول قضايا النمو 
والتنمية واملحور الرابع 

الّسياسات االقتصادية الظرفية 
والبنيوية

4 عالمات

املقدمة

ة:
اني

الث
ة 

ري
تيا

الخ
ة ا

وع
جم

امل
ي

اد
ص

قت
ع ا

ضو
مو

ة 
اس

در
ث: 

ثال
 ال

ال
ملج

وضع تصميم مفّصل ا
ملوضوع اقتصادي

املحور األّول قضايا النمو 
والتنمية واملحور الرابع 

الّسياسات االقتصادية الظرفية 
والبنيوية

3 عالمات

12 عالمة

جسم 
املوضوع

معالجة موضوع اقتصادي 
اعتامداً عىل مستندات 

محّددة
7 عالمات

الخامتة
اقرتاح حلول حول مشاكل 

اقتصادية
2 عالمة

انطالقا من الجدول رقم )1( نورد ما ييل:

لقد راعت املسابقة التوصيف الرسمي، اعتامد عالمة إضافية يف ضمن مجموع عالمات املجال األّول )املجموعة اإللزامية( 

الذي مجموع عالماته)8( وأضيفت العالمة للتقنيات. يظهر هذا الجدول أيًضا الكفايات يف ضمن كل من املجاالت الّتي 

تضمنتها هذه املسابقة والتطور يف درجة تركيبها بحسب األسئلة املطروحة يف ضمن كل مجال.

يظهر الجدول رقم )1( أن املسابقة تناولت مستويات متنوعة يف ضمن مجال املعارف بحيث تراوحت الكفايات بي 

مستويات التفكري الدنيا )التذكر والفهم والتطبيق( ومستويات التفكري األعىل )التبيان وربط العالقة(.
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أما بالنسبة إىل مجال تحليل املستندات )املجموعة االختيارية األوىل( فقد تراوحت الكفايات بي األقل تركيبًا )تحديد 

واستخراج معلومات من املستند( إىل متوسط الرتكيب )استنتاج انطالقًا من معايري أو دالئل(، إىل األكرث تركيبًا )تبيان أو 

ربط العالقة وتوليف املعلومات( وقد توزّعت العالمة بالتساوي تقريبًا عىل األسئلة األقل تركيبًا واألكرث تركيبًا يف حي 

جاءت العالمة األعىل لسؤال الّنّص التوليفي )4 عالمات(.

أما بالنسبة إىل الكفاية املرتبطة بتحليل جداول إحصائية أو رسوم بيانيّة فلم يتم التطرّق إليها لعدم وجود هذه الجداول 

والرسوم يف هذه املسابقة وتجدر اإلشارة إىل أن االمتحان الرسمي يفرتض أن يتضمن يف املجموعة االختيارية األوىل 

تحليل مستندات اقتصادية يف كل مسابقة جداول إحصائية أو رسوم بيانيّة نظرًا ألهميتها يف إعطاء طابع علمي لالمتحان 

ولدراسة الواقعي االقتصادي واالجتامعّي.

أّما بالنسبة إىل مجال دراسة موضوع اقتصادي )املجموعة االختيارية الثانية( ، فقد جاء مراعيًا ألسس معالجة أو دراسة 

املوضوع من جهة أقسامه الثالثة: املقدمة صلب املوضوع والخامتة، ومن جهة تثقيل العالمة.

وبهذا تكون املسابقة قد راعت التوصيف العام ملادة االقتصاد يف فرع االجتامع واالقتصاد وتضّمنت أسئلة تراوحت بي 

مستويات التفكري الدنيا والعليا إىل حد ما. أما بالنسبة إىل الكفايات الّتي مل تطلها األسئلة والّتي تصل إىل مستويات 

التفكري العليا والّتي لحظتها األهداف العامة للامدة ودليل التقويم فهي قد أهملت مع الزمن من دون إصدار أي قرار 

بتوقيف العمل بها.

وهنا يأيت الّسؤال: هل من املمكن التغايض عن تقويم هذه الكفايات الّتي لحظتها مناهج التعليم العام يف مادة االقتصاد 

والّتي ترتقي بتطوير مهارات املتعلّمي إىل حد اإلبداع؟ وإىل متى؟ وهل من املمكن الذهاب إىل تطوير مناهج مادة 

االقتصاد بغياب هذه الكفايات؟

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
الجدول رقم )2( املعامل اإلحصائية

Mean/80 Median/80 Mode/80 Std. deviation Coefficient of variation

44.06 45 49 14.756 0.33

يظهر الجدول رقم )2( أن املعدل AVERAGE للمتعلمي يف مادة االقتصاد 44.06 ولكن الوسيط median هو 45 أي أن 

56.25 % من املتعلّمي حازوا عالمة أقل من 48 من 80، وتعترب هذه النسبة متدنية ويعود ذلك إىل عدة أسباب سنتطرق 

إليها يف هذا التحليل.

كام أن العالمة األكرث تكراًرا هي 49 من 80، وبالرجوع إىل صفات النزعة املركزية Central Tendency يتبي أن أغلب 

.mean average معدالت املتعلّمي جاءت  فوق املعدل

مبا أن االنحراف املعياري هو 14.756 فهذا يعني أن توزيع العالمات يقع بي 29.03 و 58.816 يف حي تجّمعت معظم 

العالمات حول العالمة 44.06.

أما يف ما يتعلق مبعامل التشتت والّذي بلغت قيمته CV = 0.33( 0.33( هذا يعني أن هناك 33 % تشتت بعالمات 

املتعلّمي كام أن هناك 67 % من العالمات تقع بي  29.03 و58.816 عالمة، وهذا ما أكده االنحراف املعياري سابقاً.

وتعترب نتيجة املتعلّمي يف هذه املسابقة متدنية وغري مرضية، مام يتطلب من الجهات املسؤولة عن العملية التعليمية وضع 

إجراءات مناسبة يف ضمن سياسة تربوية حديثة تلحظ األخطاء وتصوب االعوجاج يف ماّدة االقتصاد. 
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ثالثَا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
سنتطرق يف هذا القسم إىل عرض وتحليل نتائج أسئلة املسابقة بحسب املجاالت. 

املجال األّول استعامل مفاهيم وتقنيات اقتصادية )مجموعة إلزامّية(:	 

السؤال األول – 

الجزء األول - 76.9 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و0.7 % حصلوا عىل 0.25 عالمة و 22.4 % 

حصلوا عىل عالمة صفر، ماّم يعني أن نسبة مرتفعة من املتعلّمي أظهروا امتالكًا لهذه الكفاية. يصّنف هذا 

الّسؤال يف ضمن املعارف ويف مستويات التفكري الّدنيا وفاقًا لهرم بلوم املعريف، كذلك استخدام الفعل اإلجرايئ كان 

مناسبًا.

الجزء الثاين - 65.2 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و22.4 % حصلوا عىل 0.25 عالمة و12.5 % 

حصلوا عىل عالمة صفر ماّم يعني أن املتعلّمي امتلكوا هذه الكفاية، غري أن تصنيف هذا الجزء من الّسؤال هو 

يف ضمن املعارف ووفاقًا ملستويات التفكري الدنيا بحسب هرم بلوم املعريف، إال أن هناك استخداًما خاطئًا للفعل 

اإلجرايئ يف هذا الّسؤال فبدل من استخدام الفعل اإلجرايئ "أذكر" كان يفرتض استخدام فعل استنتج، وبهذه الحالة 

يصبح هذا الّسؤال يف ضمن مهارات تفكري أعىل ويفرتض تعديل موقعه.

السؤال الثاين – 

الجزء األول - 40.2 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و0.7 % حصلوا عىل 0.25 عالمة و22.4 % حصلوا 

عىل عالمة صفر، ماّم يعني أن نسبة متدنية من املتعلّمي أظهروا امتالكًا لهذه الكفاية، كذلك يصّنف هذا الّسؤال يف 

ضمن املعارف ووفاقًا للمهارات الدنيا بحسب هرم بلوم، ويعود ذلك إىل أن معظم املتعلّمي كانت إجابتهم النظام 

الليربايل بدالً من النظام الليربايل الكالسييك كام ورد يف أسس التصحيح، إمّنا هناك واقع مختلف، فمعظم أساتذة 

املادة يعربون عن النظام الليربايل الكالسييك بالنظام الليربايل وهذا ما دفع بالعديد من املتعلّمي اإلجابة بالنظام 

الليربايل بدالً من النظام الليربايل الكالسييك لذا كان يفرتض احتساب عالمة هذا الّسؤال. 

الجزء الثاين - 65.2 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و22.4 % حصلوا عىل 0.25 عالمة و 12.5 % 

حصلوا عىل عالمة صفر ماّم يعني أن املتعلّمي اظهروا امتالكًا لهذه الكفاية. يصّنف هذا الّسؤال يف ضمن املعارف 

ويف مستويات التفكري الدنيا وفاقًا لهرم بلوم املعريف.

الجزء الثالث - 42.6 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و 40.4 % حصلوا عىل 0.25 عالمة و 16.9 % من 

املتعلّمي حصلوا عىل عالمة صفر. نرى أنه كان هناك امتالك لهذه الكفاية ويعود ذلك إىل تصنيف لهذا الّسؤال يف 

ضمن املعارف ويف مستويات التفكري الدنيا، إال أنه من املفرتض تغيري الفعل اإلجرايئ املستخدم ألن فعل اقرتح يتالءم 

مع مستويات أعىل بحسب هرم بلوم فاملالحظ أن املتعلّمي الّذين أجابوا بشكل صحيح عىل هذا الّسؤال من طريق 

الحفظ وليس يف ضمن االقرتاح.

السؤال الثالث - 25.6 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و 48.12 % حصلوا عىل عالمة بي 0.75 

و26.30 % حصلوا عىل عالمة بي 0.25 و صفر، مام يعني أّن املتعلّمي امتلكوا هذه الكفاية. ويصّنف هذا 

الّسؤال يف ضمن املعارف ويف مستويات التفكري الدنيا، كام أّن الفعل اإلجرايئ املستخدم كان مناسبًا.

السؤال الرابع -

الجزء األول - 96.4 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و3.6 % حصلوا عىل عالمة صفر، ماّم يعني أّن 
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املتعلّمي امتلكوا هذه الكفاية. فهذا الّسؤال يصّنف يف ضمن التطبيق ويف مستويات التفكري الدنيا بحسب هرم 

بلوم. فقد قام املتعلمون بعملية حسابية بسيطة غري معقدة للحصول عىل النتيجة.

الجزء الثاين - 69.5 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و12.8 % حصلوا عىل 0.25 عالمة و17.8 % من 

املتعلّمي حصلوا عىل صفر، ماّم يعني أّن هناك امتالكًا لهذه الكفاية، ويعود ذلك إىل أّن املطلوب من املتعلّمي 

القيام بعملية حسابية بسيطة غري معقدة تستند إىل التذكر والتطبيق. ويصّنف هذا الّسؤال يف ضمن التطبيق ويف 

مستويات التفكري الدنيا.

الجزء الثالث - 40 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و37.8 % حصلوا عىل عالمة بي 0.75 و0.5 

و22.17 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة بي 0.25 وصفر، ماّم يعني أّن املتعلّمي أظهروا امتالكًا لهذه الكفاية. 

يصنف هذا الّسؤال يف ضمن التطبيق ويف مستويات التفكري الدنيا.

السؤال الخامس -

الجزء األول - 57.5 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و29.8 % حصلوا عىل عالمة بي 0.75 و0.5 

و12.7 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة بي 0.25 وصفر، ماّم يعني أّن املتعلّمي أظهروا امتالكًا لهذه الكفاية. 

يصّنف هذا الّسؤال يف ضمن التطبيق ويف مستويات التفكري الدنيا.

الجزء الثاين - 19.2 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و14.24 % حصلوا عىل عالمة بي 1 و0.75 

و66.59 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة بي 0.5 وصفر، ماّم يعني أّن امتالك املتعلّمي لهذه الكفاية كان مبستوى 

متدن، ويعود السبب إىل أّن هذا الجزء من الّسؤال أصبح أكرث تركيبًا، فعىل املتعلّمي استذكار أكرث من معادلة واملزج 

يف ما بينها للحصول عىل إجابة صحيحة وواضحة، وهذا اليشء قد يقلّل من نسبة اإلجابات الصحيحة.

املجال الثاين تحليل مستندات اقتصادية )مجموعة اختيارية أوىل(:	 

السؤال األول- 

الجزء األول - 53.8 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و46.23 % حصلوا عىل عالمة بي 0.25 وصفر، ماّم 

يعني أّن نسبة امتالك املتعلّمي لهذه الكفاية كان مقبوالً. إال أّن هذا الّسؤال يصّنف يف ضمن مهارات التفكري العليا، 

إذ كان املطلوب إىل املتعلّمي استنتاج نوع البطالة كام أّن هناك التباًسا يف نوع البطالة املنوي استنتاجها، مام خلق 

إرباكًا لدى املتعلّمي وأكدت نسب توزيع عالمات هذا الّسؤال هذا األمر إذ يفرتض أن تجيب نسبة مرتفعة من 

املتعلّمي عىل هذا الّسؤال من دون أي مشكلة وتاليًا، ليس من املفرتض أن يبدأ تحليل املستندات بهذا النوع من 

األسئلة الّذي يطال مهارة تفكري عليا.

الجزء الثاين - 32.5 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و49.66 % حصلوا عىل عالمة بي 0.75 و0.5 

و17.85 % حصلوا عىل عالمة بي 0.25 وصفر ماّم يعني أّن نحو 80 % من املتعلّمي اظهروا امتالكًا لهذه الكفاية. 

لهذا الّسؤال شّقي، الشق األّول يطلب إىل املتعلّم تحديد نوع النمو ثم يطلب إليه يف الشق الثاين رشح تأثري هذا 

النوع من النمو عىل نوع البطالة املستنتج يف الّسؤال السابق، وهذا الّسؤال يصّنف يف ضمن مستويات التفكري العليا.

السؤال الثاين- 

الجزء األول - 63.4 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و36.6 % حصلوا عىل عالمة صفر، ماّم يعني أّن 

املتعلّمي اظهروا امتالكًا لهذه الكفاية. يصّنف هذا الّسؤال يف ضمن مستويات التفكري العليا.
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الجزء الثاين - 48.9 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و27.8 % حصلوا عىل0.25 عالمة و23.3 % من 

املتعلّمي حصلوا عىل عالمة صفر، ماّم يعني أّن امتالك هذه الكفاية من قبل املتعلّمي كان مقبواًل. يصّنف هذا 

الّسؤال يف ضمن مستويات التفكري العليا.

السؤال الثالث - 24.5 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و45.6 % حصلوا عىل عالمة بي 1 و0.75 

و29.84 % حصلوا عىل عالمة بي 0.5 و صفر، ماّم يعني أّن امتالك املتعلّمي لهذه الكفاية كان مقبوالً. يصّنف الشق 

األّول من هذا الّسؤال يف ضمن مستويات التفكري الدنيا والشق الثاين منه يف ضمن مستويات التفكري العليا.

السؤال الرابع - 43.5 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و36.4 % حصلوا عىل 0.5 عالمة و20.04 % 

حصلوا عىل عالمة بي 0.25 وصفر، ماّم يعني أّن امتالك هذه الكفاية من قبل املتعلّمي كان مقبوالً. يصّنف هذا 

الّسؤال يف ضمن مستويات التفكري الدنيا.

السؤال الخامس – 

الجزء األول - 99.7 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة، ماّم يعني أّن امتالك املتعلّمي لهذه الكفاية كان 

مرتفًعا فاملطلوب كان االستخراج املبارش من قبل املتعلّمي من املستند، ويصّنف هذا الّسؤال يف ضمن مستويات 

التفكري الدنيا.

الجزء الثاين - 52.7 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة و38.1 % حصلوا عىل 0.25 عالمة و9.2 % حصلوا 

عىل عالمة صفر، ماّم يعني أّن املتعلّمي اظهروا امتالكًا مقبواًل لهذه الكفاية. يصّنف هذا الّسؤال يف ضمن مستويات 

التفكري العليا إذ يفرتض عىل املتعلّمي استنتاج مشكلة اقتصادية ثم استخراج السبب املايل الّذي أّدى إىل هذه املشكلة.

السؤال السادس-

الجزء األول - 52.5 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة، و20.88 % حصلوا عىل عالمة بي0.75 و0.5 

و26.64 % حصلوا عىل عالمة بي 0.25 وصفر. ماّم يعني أّن املتعلّمي امتلكوا هذه الكفاية مبستوى مقبول، 

والّسؤال مرتبط مبهارة تفكري عليا.

 الجزء الثاين - 6.5 % من املتعلّمي حصلوا عىل العالمة الكاملة، و4.67 % حصلوا عىل عالمة بي0.75 و0.5،

3.5 % حصلوا عىل 0.25 عالمة و85.3 % حصلوا عىل عالمة صفر. ماّم يعني أّن املتعلّمي مل ميتلكوا هذه الكفاية، 

هذا الّسؤال مرتبط مبهارة تفكري عليا، واملطلوب بهذا الّسؤال رشح انعكاس الهجرة يف تحقيق عملية النهوض 

االقتصادي فالّسؤال يستدعي تحلياًل وربطًا بي متغرّيين. وهذان املتغريان ال يوردان بشكل مبارش عادة لدى 

املتعلّمي مام عكس نسبة العالمات املتدنية هذه.

السؤال السابع - 58.82 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة بي 2 و4، و41.17 % حصلوا عىل عالمة ما دون 

العالمتي إىل الصفر. ماّم يعني أّن امتالك املتعلّمي لهذه الكفاية كان مبستوى متدن. يصّنف هذا الّسؤال يف ضمن 

مستويات التفكري العليا، يغطي هذا الّسؤال كفاية كتابة نص توليفي ويعترب هذا الّسؤال من األسئلة املركبة إذ 

يفرتض تحديد مشاكل وفاقًا لتصنيف محدد ثم اقرتاح السياسة والوسائل املناسبة لحل كل مشكلة، وهذا ما يفرّس 

النسب املتعلقة بهذا الّسؤال.

نخلص إىل القول، إّن حجم املستندات كان مقبواًل واللغة املستخدمة والرسالة واضحة وليس هناك أي التباس. كام 

ان مضمون املستندات كان مناسباً بحيث يتضمن بعضها مشاكل وبعضها اآلخر الحلول املمكنة.
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وكان يفضل ترتيب املستندات وفاقًا ألولوية أخرى، فالثالث يصبح األّول، واألّول يصبح الثاين، والثاين يصبح الثالث، 

مبعنى آخر، إبراز املشاكل يف البداية ثم إيجاد الحلول املمكنة يف النهاية، ألنه بهذا الشكل يعترب ترتيب األسئلة غري 

مالئم سواء أكان من ناحية تسلسل هرم بلوم املعريف أم من ناحية تحليل املستندات بشكل علمي، كذلك مل يكن 

هناك تنوع يف املستندات إذ كانت املستندات الثالثة تأخذ شكل نصوص.

املجال الثالث معالجة موضوع اقتصادي  )مجموعة اختيارية ثانية(:	 

إن عدد املرشحي الّذين اختاروا هذه املجموعة بلغ 277 مرشًحا من أصل 20805، وتاليًا تعترب هذه العينة غري 

مناسبة للقياس.

وميكن اعتبار أن هذه الكفاية مل يكتسبها املتعلمون، ومن املمكن أّن هناك توجيهات من قبل أساتذة املادة 

للمتعلمي بعدم اختيار هذا املجال، وهذا ما يفرّس عدم اختيار هذه املجموعة من قبل املتعلّمي.

خاتمة

تحتوي املسابقة عىل كفايات ترتبط باملعارف واملهارات، كام ورد يف التحليل أعاله فقد تفاوتت نسبة امتالك املتعلّمي 

لهذه الكفايات بحسب مجاالتها، فهناك كفايات تم اكتسابها بنسب مرتفعة وأخرى بنسب أقل. 

تفتقد املسابقة إىل أسئلة اإلبداع املرتبطة بكفايات اقرتاح حلول للمشاكل االقتصادية واالجتامعية املختلفة الّتي مل يتم 

التطرق إليها نهائياً عرب السنوات، ويعود السبب إىل األعراف املسيطرة عىل طريقة إعداد املسابقة يف االمتحانات الرسمية 

ملادة االقتصاد إذ هناك مجموعة أسئلة تتكّرر دامئًا وهناك مواضيع مل يطرح منها أّي أسئلة عرب السنوات )بخاّصة املحور 

الّسادس: مدخل إىل علم اإلدارة( وتاليًا مل نصل نهائيًّا إىل مجال االبتكار وفاقًا لهرم بلوم املعريف.

كذلك هناك مالحظات أيًضا حول بنك األسئلة وطريقة دخول مسابقات االمتحانات الرسمية إليه، وكيفيّة عمل لجنة 

تقييم هذه املسابقات، كام أنه ليس هناك ممثّل عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء يف هذه اللجنة، وتاليًا تلزم لجنة 

االمتحانات الرسمية ماّدة االقتصاد باملسابقة املختارة أو املقّدمة، وإن مل تنطبق عليها معايري الجودة إلعداد املسابقة.

وبهذا تكون املسابقة قد راعت توصيف ماّدة االقتصاد الّصادر عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء لشهادة الثانوية العامة 

فرع االجتامع واالقتصاد، وتضّمنت أسئلة تراوحت بي مستويات التفكري الدنيا والعليا، كذلك كان هناك قدرة عىل التمييز 

بي مستويات األداء املختلفة بحسب توزيع العالمات وقد تبّي أن نسبة مقبولة إىل مرتفعة قلياًل أظهرت اكتسابًا لكفايات 

تحليل نصوص اقتصادية يف ضمن مجال تحليل مستندات اقتصادية، ولكن كلام ازدادت الكفايات تعقيًدا يف ضمن هذا 

املجال للوصول إىل مستوى بناء العالقات والتوليف تدىن أداء املتعلّمي إىل دون الوسط.

إن توزيع األسئلة والعالمات عىل هذه األسئلة جاء منطقيًا وعاداًل ومعربًا. أما بالنسبة إىل الكفايات الّتي مل تطلها األسئلة 

والّتي تصل إىل مستويات التفكري العليا والّتي لحظتها األهداف العامة للامدة ودليل التقويم، فهي قد أهملت مع الزمن 

من دون إصدار أي قرار بتوقيف العمل بها. 

ويف نهاية هذا التقرير، نخلص إىل القول إنّه ال ميكن إبراز مدى مالءمة التقويم يف االمتحانات الرسمية مع سامت املتعلم 

اللبناين أو مع املنشود من مهارات القرن الحادي والعرشين، من خالل تحليل معطيات دورة واحدة لالمتحانات الرسمية، 

ولكن بحسب خربتنا من خالل تحليل الدورات السابقة بطريقة مبارشة أو غري مبارشة نرى أّن نتائج االمتحانات الرسمية 

مل تحّقق سامت املتعلم اللبناين بحسب املناهج الصادرة عام 1997 وتاليًا هذه النتائج غري قابلة لتحقيق مهارات القرن 
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الحادي والعرشين كام أنّنا نقرتح إعادة الّنظر مبنهج مادة االقتصاد وأسس التّقويم املرتبطة به.

أمام هذه النتائج نقرتح التايل:

رضورة متابعة معلّمي ماّدة االقتصاد املزيد من الّدورات التّدريبيّة يف ماّدة االختصاص.ـ 

توحيد اللغة )مفاهيم، ربط، نتائج، انعكاسات...( بي مختلف معلّمي ماّدة االقتصاد عىل صعيد لبنان من خالل ـ 

ورش عمل مستمرة ومتتابعة لتحقيق األهداف املرجوة.

التنسيق بي قسم االجتامع واالقتصاد يف املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وقسم االقتصاد يف مديرية اإلرشاد ـ 

والتوجيه يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ولجنة طرح األسئلة يف االمتحانات الرسمية، لتوحيد اللغة بي جميع 

املعنيي مبادة االقتصاد منًعا لاللتباس يف توجيه معلّمي املاّدة.

إعداد بحث إلبراز حقيقة عدم اختيار املتعلّمي للمجموعة االختيارية الثانية )دراسة موضوع اقتصادي( وتحليل ـ 

النتائج.

إعداد شبكة تقييم ملسابقة ماّدة االقتصاد تتضّمن جميع املعايري األساسية لصياغة االمتحان الرسمي.ـ 

رضورة إعداد دليل مرجعي لتوحيد وتوضيح األفعال اإلجرائية وكيفيّة استخدامها مبعايري علمية لضبط االمتحان ـ 

وأسس تصحيحه.

املاّدة التّعليميّة: علم االقتصاد  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة: فرع االجتامع واالقتصاد
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الماّدة التعليمّية: الفلسفة العاّمة
إعداد:

أ. بسام بو غوش
د. بيار مالك

د. علي عبدون

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع اآلداب واإلنسانّيات
لغة الماّدة: العربيّة، الفرنسيّة واإلنكليزيّة

تمهيد
يعرض هذا التّقرير لتحليل نتائج مسابقة ماّدة الفلسفة العاّمة يف امتحانات الّشهادة الثّانوية العاّمة لفرع 

اآلداب واإلنسانيّات لدورة 2017 العادية. تُعترب ماّدة الفلسفة العاّمة من املواّد األساسيّة يف فرع اآلداب 

واإلنسانيّات إىل جانب ماّدة الفلسفة العربية، وهي تُدرّس مبعّدل خمس حصص يف األسبوع، ويكون تثقيلها 

x3 أي 60 عالمة. وتهدف هذه املاّدة إىل خلق الفكر الّنقدي والفكر الّذايت والفكر الحّر عند املتعلّم، كذلك 

تسعى إىل إدخاله يف عامل الفلسفة والّنظريات الفلسفيّة يف خالل إطالعه عىل أبرز ما جاء به الفالسفة. لذلك 

فإّن نتيجة ماّدة الفلسفة العاّمة يف هذا الفرع يُعّول عليها كثريًا يف تحديد نجاح املتعلّم أو رسوبه.

يهدف هذا التّقرير إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

إىل أي مدى يُستثّمر توصيف االمتحانات الرّسميّة يف تحقيق األهداف العاّمة للامّدة الواردة يف مناهج ـ 

التّعليم العام)1997(؟

إىل أي مدى يحّقق املتعلّمون يف هذه املاّدة مستويات أداء وسط وما فوق؟ـ 

إىل أي مدى تتقارب أو تتشتّت العالمات بالّنسبة إىل املعّدل؟ ـ 

إىل أي مدى ميكن اعتبار أن هذا االختبار يساعد يف التمييز بي مستويات األداء املختلفة؟ـ 

إىل أي مدى تسهم أسئلة املاّدة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التّفكري ـ 

العليا؟

إىل أي مدى تحرتم الّنتائج مالمح املتعلّم بحسب مناهج 1997؟ـ 

إىل أي مدى تحّقق الّنتائج امتالك املتعلّم ملهارات القرن الحادي والعرشين؟ـ 

يتناول هذا التّقرير ثالثة عناوين: أّولها توصيف املسابقة، ثانيها عرض للّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها، 

وثالثها عرض لنتائج أسئلة املسابقة وتحليلها.
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة ماّدة الفلسفة العاّمة لفرع اآلداب واإلنسانيّات ثالثة مناذج )موضوعات( اختياريّة هي عبارة عن 

موضوعي ونّص، يختار منها املتعلّم موضوًعا واحًدا ويعالجه، إضافة إىل تفريع أسئلة كّل موضوع) أ، ب، ج( واستخدام 

األفعال املطلوبة ووضع التثقيل التّفصيّل لكّل سؤال.

 من حيث المضمون:. 2

راعت املسابقة الوقت املخّصص للامّدة )ثالث ساعات(، كام أنّها غطّت ثالثة محاور يف محاور املنهج األربعة ) اإلنسان 

واملعرفة واإللهيات واألخالق( وطرحت موضوًعا واحًدا يف محور اإلنسان وموضوًعا واحًدا يف محور املعرفة وموضوًعا 

واحًدا يف محور األخالق، إضافة إىل أنّها تناولت مجاالت املاّدة التّعليميّة والكفايات، بحسب مناهج 1997، وذلك عىل 

الّشكل اآليت:

يغطّي املوضوع األّول يف املسابقة مجال معالجة املوضوع الفلسفّي وينتمي إىل درس اللّغة والفكر يف محور 	 

اإلنسان ويتناول أسبقيّة الفكر عىل اللّغة يف عالقة اللّغة بالفكر. نقيس يف مجال معالجة املوضوع الفلسفّي كفايات 

موزّعة عىل ثالثة أسئلة مستقلّة عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقّدمة، وطرح إشكاليّة املوضوع، ورشح املسألة املطروحة يف املوضوع ـ 

وتحليلها. ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب" كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

يغطّي املوضوع الثّاين يف املسابقة مجال معالجة املوضوع الفلسفّي أيًضا وينتمي إىل درس مناهج املعرفة- العلوم 	 

االختباريّة يف محور املعرفة ويتناول مسألة املرحلة األساس من بي مراحل منهج العلوم االختباريّة. نقيس يف مجال 

معالجة املوضوع الفلسفّي كفايات موزعة عىل ثالثة أسئلة مستقلّة عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقدمة، وطرح إشكاليّة املوضوع، ورشح املسألة املطروحة يف املوضوع ـ 

وتحليلها. ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب" كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

يغطّي املوضوع الثّالث)الّنّص( يف املسابقة مجال تحليل الّنّص الفلسفّي وينتمي إىل درس الخري والقيم يف محور 	 

األخالق ويتناول مصدر الفعل األخالقّي ومعياره، ويرّده إىل مذهب الّنفعيّة. نقيس يف مجال تحليل الّنّص الفلسفّي 

كفايات موزّعة عىل ثالثة أسئلة مستقلّة عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقّدمة، وطرح إشكاليّة الّنّص، وتحديد أفكار الّنّص ورشحها وتحليلها. ـ 

ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب" كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتّخاذ موقف معلّل من املسـألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

وبهذا ميكننا القول إّن املسابقة قد راعت تعليق العمل ببعض الّدروس والتّوصيف الرّسمّي الجديد للامّدة بحسب القرار 
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142/م/2017 تاريخ 2017/2/16. أّما بالّنسبة إىل مجال اكتساب املفاهيم والّنظريات الفلسفيّة، فإن مسابقة الفلسفة العاّمة 

ال تقيسه بشكل مبارش يف االمتحانات الرّسميّة مع أنّه متضّمن يف مجايل معالجة املوضوع وتحليل الّنّص. من جهة ثانية 

مل تقْس هذه املسابقة مجايل معالجة املوضوع وتحليل الّنّص مًعا عند املتعلّم؛ ألنه يختار موضوًعا واحًدا فقط من ثالثة 

موضوعات ويعالجه. وقد يعود الّسبب يف ذلك إىل عدم التّنسيق بي اللّجنة الّتي وضعت دليل التّقييم واملجاالت والكفايات 

من جهة، واللّجنة الّتي وضعت محتوى التّقييم لالمتحانات الرّسميّة من جهة أخرى، فسمحت هذه األخرية باختيار موضوع 

واحد من ثالثة موضوعات. ومن املستحسن أن تُعاد دراسة هذه املسألة يف أّي منهٍج جديد يتّم وضعه للامّدة.

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 1: الّنتائج اإلجامليّة ملاّدة الفلسفة العاّمة فرع اآلداب واإلنسانيّات دورة 2017 العاديّة

معامل االختالفاالنحراف املعيارّياملنوال/20الوسيط/20املعّدل /20

11.4211.6611.669.8860.29

انطالقًا من هذه الّنتائج، ميكننا القول إّن معامل االختالف متجانس ويظهر عدم وجود تشتّت كبري يف عالمات املتعلّمي ألّن 

نسبته هي 0.29 % ومن املمكن أن نعترب أّن االختبار يساعد يف التّمييز بي مستويات األداء املختلفة. أّما املعدل للامّدة 

)11،42( مثل الوسيط )11،66( فمن األفضل أن يرتفع عن املعّدل حتّى ولو أظهرت الّنتائج تحقق مستويات وسط وما فوق، 

أّما املنوال الّذي يُظهر العالمة املكررة 20/11.66 فيبدو إىل حّد ما مقبوال قياًسا باملعّدل 20/10.

ومن جهة ثانية تظهر الّنتائج الحالية ارتفاًعا يف مستوى التّحصيل لدى املتعلّمي يف املاّدة )/60( من 32.46 يف العام املايض إىل 

34.26 يف العام الحايل، بعد اعتامد التّوصيف الجديد، أي بنسبة + 1.8 نقاط، وقد يعود الّسبب إىل تحّسن أداء املتعلّمي بعد 

تعليق العمل ببعض الّدروس والتّوصيف الجديد للامّدة، ولكن رمّبا تبقى هناك مشكلة بسبب الطّابع التّلقينّي للامّدة الّذي 

وإن كان يضمن عالمات مرتفعة للّذين يربعون يف الحفظ واالستذكار، إاّل أنّه يبقى قارًصا عن قياس املهارات الفكريّة العليا.

ثالثَا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
بعد االطاّلع عىل جداول اإلحصاءات، وعىل نسب إجابات املتعلّمي عن األسئلة املطروحة يف ضمن مواضيع مسابقة ماّدة 

الفلسفة العاّمة لفرع اآلداب واإلنسانيّات، ميكننا عرض للّنتائج اآلتية وتحليلها:

الّسؤال األّول: 

جدول رقم 2: نتائج الّسؤال األّول ملاّدة الفلسفة العاّمة فرع اآلداب واإلنسانيّات دورة 2017 العاديّة

املنوال/9املعّدل /9نسبة الّنجاح

6 )بنسبة 39.7 %(72.95.52 %

من خالل هذا الّسؤال ميكننا رصد مدى تحّقق كفايات صياغة املقدمة، طرح اإلشكاليّة، والرّشح، وانطالقًا من األرقام 

نالحظ أّن أكرث من ثلثي املتعلّمي )72،9 %( قد حصل عىل مستوى أداء وسط وما فوق يف هذه املاّدة، وهذا يعني أّن 

الّنتيجة تُعّد جيّدة.

من املمكن مالحظة أّن حوايل 78.3 % من املتعلّمي قد استطاعوا أن يرشحوا املوضوع املطروح يف املسابقة بشكٍل جيَد 

فنالوا عالمتي وأكرث من أصل 4 عالمات، رمّبا كان ذلك؛ ألّن هذا الجزء يتناول مهارات التّفكري الّدنيا ويعتمد الحفظ 

والتذكّر، يف حي أظهرت الّنتائج أّن 93.2 % من املتعلّمي قد خرسوا عالمة الجزء املخّصص لإلبداع )20/0.5( بحيث تظهر 

مهارات التّفكري العليا، ورمّبا دّل هذا األمر عىل أّن ماّدة الفلسفة العاّمة قد تحّولت إىل ماّدة حفظ واستذكار.
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الّسؤال الّثاين:

جدول رقم 3: نتائج الّسؤال الثّاين ملاّدة الفلسفة العاّمة فرع اآلداب واإلنسانيّات دورة 2017 العاديّة

املنوال/7املعّدل /7نسبة الّنجاح

4 )بنسبة 34.3 %(70.94 %

بالعودة إىل دليل تقييم املاّدة، املوضوع يف ضمن منهج 1997، يقيس هذا الّسؤال كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، 

والّنتيجة الّتي بي أيدينا تُظهر أّن أكرث من ثلثي عدد املتعلّمي )70،9(  قد حصل عىل مستوى أداء وسط وما فوق، ماّم 

يشري إىل أّن الّنتيجة جيّدة يف األعّم.

ونالحظ أّن حوايل 76.9 %  من املتعلّمي قد نجحوا يف اإلجابة عن الجزء املخصص للّنقد الخارجّي )املناقشة بنظرية 

مخالفة( ونالوا 2 وما فوق من أصل 3.5 عالمات وهي نتيجة مقبولة رمّبا كان ذلك؛ ألّن هذا الجزء يتناول مهارات التّفكري 

الّدنيا ويعتمد الحفظ والتّذكّر، يف حي أظهرت الّنتائج أّن ثلث املتعلّمي )33 %( كانت مستوياتهم أدىن من الوسط يف 

اإلجابة عن الجزء املخّصص للتّوليفة )20/1.5( وهو جزء جديد أضيف إىل املقالة الفلسفيّة مع التّوصيف الجديد ويتطلّب 

مهارة تنتمي إىل مستويات التّفكري العليا، وهذا رمّبا استدعى العمل عىل طريقة جديدة يف تعليم الفلسفة تخلق متعلّمي 

يتفلسفون، وال يكتفون بحفظ الفلسفة.

الّسؤال الّثالث:

جدول رقم 4: نتائج الّسؤال الثّالث ملاّدة الفلسفة العاّمة فرع اآلداب واإلنسانيّات دورة 2017 العاديّة

املنوال/4املعّدل /4نسبة الّنجاح

2 )بنسبة 34.3 %(95.62.39 %

بالّنظر إىل نتيجة هذا الّسؤال الّذي يتضّمن كفاية اتخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة نالحظ أّن حوايل 90 % من 

املتعلّمي حّققوا مستوى أداء وسط وما فوق، وهذا يعني أّن الّنتائج جيّدة، ولكّنها غري كافية من جهة املعّدل واملنوال، 

وبخاّصة أّن نسبة املتعلّمي الّذين نالوا عالمة كاملة )4/4( مل تصل إىل 12 % وهو جزء من املسابقة يقيس ما نطمح إليه 

من سامت الّنقد واإلبداع للمتعلّم اللّبنايّن، ويحايك مهارات القرن الحادي والعرشين، وقد يعود الّسبب يف ذلك إىل أّن 

طرائق التّعليم والتّقييم املعمول بها يف مناهج 1997 ال تساعد يف تحقيق سامت املتعلّم واملتخّرج اللّبنايّن الّذي نطمح 

إليه، فمحتوى املاّدة أيًضا، قد يكون غري مالئم لواقع متعلمي القرن الحادي والعرشين وحاجاتهم.

الخاتمة:
بعد توصيف مسابقة ماّدة الفلسفة العاّمة لفرع اآلداب واإلنسانيّات شكاًل ومضمونًا، وبعد عرض لنتائج املسابقة وتحليلها، 

ميكننا القول إّن هذه األرقام وما تحمله من دالالت مل تستطع إظهار املشكالت العديدة الّتي يعانيها منهج هذه املاّدة، وذلك 
ألّن التّقييم يطال مجااًل واحًدا فقط وال يحيط مبجاالت املاّدة كلّها. وبالعودة إىل التّثقيل املخّصص لها، ال بّد لنا من اإلشارة 

إىل أنّه متدّن عن باقي املواّد األساسيّة كاللّغة العربية أو اللّغة األجنبية، وأّن مسألة أعداد املتعلّمي اآلخذة يف الهبوط يف كّل 
عام مّمن يختارون هذا الفرع قد تعود إىل طغيان التّلقي والحفظ عىل ماّدة الفلسفة العاّمة كام الفلسفة العربيّة.

 وعىل الرغم من إطالق التّوصيف الجديد للامّدة إضافة إىل تعليق العمل ببعض الّدروس، واللّذين أسهام يف التّخفيف من 
حّدة الطّابع التّلقينّي للامّدة، إالّ أنّهام مل ينجحا يف وضع املاّدة عىل الّسّكة الّصحيحة والّتي تكمن يف تحقيق مالمح متعلّم العام 
1997 كمفّكر ومثّقف ومتسامح ومتعايش ومحاور ومحرتم آلراء اآلخرين وناقد يف الوقت عينه، كام أنّهام مل يستطيعا أن يزيدا 

من أعداد املتعلّمي املسّجلي يف هذا الفرع والّذي يتناقص عاًما بعد عام. إّن التعديالت الّتي جرت مؤّخرًا قد تكون نوًعا من 
التّحسي املؤقت، وقد ال يكفي للّنهوض بهذه املاّدة وجعلها تواكب العرص وتحّقق مالمح متعلّم القرن الحادي والعرشين.
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الماّدة الّتعليمّية: الفلسفة العربّية
إعداد:

أ. بسام بو غوش
د. بيار مالك

د. علي عبدون

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع اآلداب واإلنسانّيات
لغة الماّدة: العربيّة

تمهيد
يتناول هذا التّقرير تحليل نتائج مسابقة ماّدة الفلسفة العربية يف امتحانات الّشهادة الثّانوية العاّمة لفرع 

اآلداب واإلنسانيّات لدورة 2017 العادية. تعترب هذه املاّدة من املواّد األساسيّة يف هذا الفرع إذ تخّصص 

مكانًا واسًعا ملسائل الفلسفة العربيّة وتسهم يف إحياء الرّتاث العريب بإظهاره جزًءا من الرّتاث الفلسفّي 

اإلنساين، كام أنّها تؤّدي دوًرا يف تنمية وعي املتعلّم بانتامئه إىل ثقافة جامعة ورضورة فهم اآلخر كام يقّدم 

نفسه والتقبّل اإليجايب ملا عنده من ميزات.

يهدف هذا التّقرير إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

إىل أي مدى يُستثّمر توصيف االمتحانات الرّسميّة يف تحقيق األهداف العاّمة للامّدة الواردة يف مناهج ـ 

التّعليم العام)1997(؟

إىل أي مدى يحّقق املتعلّمون يف هذه املاّدة مستويات أداء وسط وما فوق؟ـ 

إىل أي مدى تتقارب أو تتشتّت العالمات بالّنسبة إىل املعّدل؟ـ 

إىل أي مدى ميكن اعتبار أن هذا االختبار يساعد يف التمييز بي مستويات األداء املختلفة؟ـ 

إىل أي مدى تسهم أسئلة املاّدة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التّفكري ـ 

العليا؟

إىل أي مدى تحرتم الّنتائج مالمح املتعلّم بحسب مناهج 1997؟ـ 

إىل أي مدى تحّقق الّنتائج امتالك املتعلّم ملهارات القرن الحادي والعرشين؟ـ 

يتناول هذا التّقرير ثالثة عناوين: أّولها توصيف املسابقة، ثانيها عرض للّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها، 

وثالثها عرض لنتائج أسئلة املسابقة وتحليلها.
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت املسابقة ثالثة مناذج )موضوعات( اختياريّة هي عبارة عن موضوعي ونّص يختار منها املتعلّم موضوًعا واحًدا 

ويعالجه، إضافة إىل تفريع أسئلة كّل موضوع )أ، ب، ج( واستخدام األفعال املطلوبة ووضع التّثقيل التّفصيّل لكّل سؤال.

 من حيث المضمون:. 2

راعت املسابقة الوقت املخّصص للامّدة )ثالث ساعات(، كذلك غطّت ثالثة محاور مختلفة )املعرفة، السياسة واالجتامع، 

قضايا معارصة( من محاور املنهج الّستّة )اإلنسان، اإللهيات، األخالق، الّسياسة واالجتامع، املعرفة، قضايا معارصة( وطرحت 

ا( من محور "قضايا  موضوًعا واحًدا من محور "املعرفة" وموضوًعا واحًدا من محور "السياسة واالجتامع" وموضوًعا )نصًّ

معارصة"، إضافة إىل أنّها تناولت مجاالت املاّدة التّعليميّة والكفايات، بحسب مناهج 1997، وذلك عىل الّشكل اآليت:

يغطّي املوضوع األّول يف املسابقة مجال معالجة املوضوع الفلسفّي وينتمي إىل درس الّشّك واليقي من محور 	 

املعرفة ويتناول موقف املعّري من الشك واليقي. نقيس يف هذا املجال كفايات موزّعة عىل ثالثة أسئلة مستقلّة 

عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقّدمة، وطرح إشكاليّة املوضوع، ورشح املسألة املطروحة يف املوضوع ـ 

وتحليلها. ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب" كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

يغطّي املوضوع الثّاين يف املسابقة مجال معالجة املوضوع الفلسفّي أيًضا وينتمي إىل درس العمل والرّثوة وامللكيّة 	 

من محور الّسياسة واالجتامع ويتناول موقف إخوان الّصّفاء من العمل وتعلّم الصنائع. نقيس يف هذا املجال 

كفايات موزّعة عىل ثالثة أسئلة مستقلّة عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقدمة، وطرح إشكاليّة املوضوع، ورشح املسألة املطروحة يف املوضوع ـ 

وتحليلها. ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب" كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

يغطّي املوضوع الثّالث )الّنّص( يف املسابقة مجال تحليل الّنّص الفلسفّي وينتمي إىل درس الرتاث والحداثة من 	 

محور قضايا معارصة ويتناول موقف فرح أنطون من أسباب تقّدم الشعوب واألمم. نقيس يف هذا املجال كفايات 

موزّعة عىل ثالثة أسئلة مستقلّة عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقّدمة، وطرح إشكاليّة الّنّص، وتحديد أفكار الّنّص ورشحها وتحليلها. ـ 

ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب" كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتّخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

وبهذا ميكننا القول إّن املسابقة قد راعت تعليق العمل ببعض الّدروس والتّوصيف الرّسمّي الجديد للامّدة بحسب القرار رقم 

142/م/2017 تاريخ 2017/2/16.
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أّما بالّنسبة إىل مجال اكتساب املفاهيم والّنظريات الفلسفيّة، فمسابقة الفلسفة العربيّة ال تقيسه بشكل مبارش إذ إنّها ال 

تحتوي عىل أسئلة خاّصة به يف االمتحانات الرّسميّة، عىل الّرغم من أنّه يقاس بطريقة غري مبارشة يف مجايل معالجة املوضوع 

ا فلسفيًّا، من دون اكتساب املفاهيم  وتحليل الّنّص؛ ألنّه من غري املمكن أن يعالج املتعلّم موضوًعا فلسفيًّا أو يحلّل نصًّ

والّنظريات الفلسفيّة. ومن جهة ثانية، إّن املسابقة ال تقيس مجايل معالجة املوضوع وتحليل الّنّص مًعا عند املتعلّم، ألّن 

املتعلّم يختار موضوًعا واحًدا فقط من ثالثة موضوعات ويعالجه. وقد يعود الّسبب يف كّل هذا إىل سوء تنسيق قد حصل يف 

املايض بي اللّجنة الّتي كلّفت بوضع مناهج 1997 واللّجنة الّتي كلّفت بوضع دليل التّقييم، وتلك الّتي كلّفت بوضع التّقييم 

الرّسمّي المتحانات الّشهادة الثّانوية العاّمة. ويُفّضل أن تؤخذ هذه املسألة بعي االعتبار عند وضع مناهج جديدة ومطّورة 

للامّدة.

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 1: الّنتائج العاّمة ملسابقة الفلسفة العربية لفرع اآلداب واإلنسانيّات لدورة 2017 العاديّة

معامل االختالفاالنحراف املعيارّياملنوال/20الوسيط/20املعّدل /20

10.0810.661212.8640.43

انطالقًا من هذه الّنتائج، ميكننا القول إّن معامل االختالف متجانس ويظهر عدم وجود تشتّت كبري يف عالمات املتعلّمي 

ألّن نسبته هي 0.43 فمن املمكن أن نعترب أّن االختبار يساعد يف التّمييز بي مستويات األداء املختلفة. أما املعّدل للامّدة 

)10.08( كام الوسيط )10.66( فمن املستحسن أن يكون أفضل ومرتفًعا أكرث حتّى ولو أظهرت الّنتائج تحّقق مستويات 

وسط وما فوق، أّما املنوال الّذي يظهر العالمة املكررة 20/12 فيبدو إىل حّد ما مقبواًل.

ومن جهة ثانية تظهر الّنتائج الحالية تدنّيًا يف مستوى التّحصيل لدى املتعلّمي يف املاّدة )/60( من 37.54 يف العام املايض 

إىل 30.25 يف العام الحايل بعد اعتامد التّوصيف الجديد أي بنسبة – 7,29 نقاط.

 وقد يعود الّسبب إىل ظروف إجراء االمتحانات الرّسميّة الّتي تحول من دون ارتفاع املعّدل للامّدة بشكل أفضل، أو رمّبا 

أّدت إىل خلل يف طرائق التّعليم عند بعض معلّمي املاّدة والحاجة إىل املزيد من دورات التّدريب واملتابعة يف أثناء عمليتي 

التّعليم والتّصحيح.

ثالثَا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
بعد االطاّلع عىل جداول اإلحصاءات وعىل نسب إجابات املتعلّمي عن األسئلة املطروحة يف ضمن مواضيع مسابقة ماّدة 

الفلسفة العربية لفرع اآلداب واإلنسانيّات، ميكننا تبّي الّنتائج اآلتية وتحليلها:

الّسؤال األّول:

جدول رقم 2: نتائج الّسؤال األّول ملاّدة الفلسفة العربية لفرع اآلداب واإلنسانيّات دورة 2017 العاديّة

املنوال /9املعّدل /9نسبة الّنجاح %

6 )بنسبة 26.2 %(695.49

وهذا يبّي أّن نتيجة هذا الّسؤال الّذي يتضّمن كفايات صياغة املقّدمة، طرح اإلشكاليّة والرّشح تُعّد مقبولة، بخاّصة أّن 

أكرث من ثلثي عدد املتعلّمي )69 %( قد حصل عىل مستوى أداء وسط وما فوق.

من املالحظ أن 77,7 % من املتعلّمي قد نجحوا يف اإلجابة عن الجزء املخّصص للرّشح ونالوا 2 وما فوق من أصل 4 

عالمات وهي نتيجة جيدة، ولعّل ذلك، ألّن هذا الجزء يتناول مهارات التّفكري الّدنيا ويعتمد الحفظ والتّذكّر، يف حي 
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أظهرت الّنتائج أّن 28,3 % فقط من املتعلّمي قد نالوا عالمة كاملة عىل الجزء املخّصص لإلبداع )20/1 (.

ورمّبا عاد الّسبب إىل أّن املتعلّم يعطى مواضيع جاهزة سلًفا لحفظها واستخدامها يف املسابقة

الّسؤال الّثاين:

جدول رقم3: نتائج الّسؤال الثّاين ملاّدة الفلسفة العربية لفرع اآلداب واإلنسانيّات دورة 2017 العاديّة

املنوال /7املعّدل /7نسبة الّنجاح %

4)بنسبة 27.3 %(64.73.76

وهذا يبّي أّن نتيجة هذا الّسؤال الّذي يتضّمن كفايتي املناقشة وتوليف األفكار تعد مقبولة وبخاّصة أّن 64.7 % من 

املتعلّمي قد حصل عىل مستوى أداء وسط وما فوق.

من املالحظ أّن 77.2 % من املتعلّمي قد نجحوا يف اإلجابة عن الجزء املخّصص للمناقشة مبوقف مخالف ونالوا 2 وما 

فوق من أصل 4 عالمات وهي نتيجة مقبولة، ولعّل ذلك، ألّن هذا الجزء يتناول مهارات التّفكري الّدنيا ويعتمد الحفظ 

والتّذكّر، يف حي أظهرت الّنتائج أّن 36.8 % فقط من عدد املتعلّمي قد نالوا عالمة مرتفعة )1.5 وما فوق( عىل الجزء 

املخّصص للتّوليفة )20/2( وهو جزء جديد أضيف إىل املقالة الفلسفيّة مع التّوصيف الجديد ويتطلّب مهارة تنتمي إىل 

مستويات التّفكري العليا.

وعىل األرجح، قد يعود الّسبب إىل أن ماّدة الفلسفة العربية، تحّولت إىل ماّدة حفظ وفقدت دورها وأهدافها يف تنمية 

مستويات التّفكري العليا لدى املتعلّمي.

الّسؤال الّثالث:

جدول رقم 4: نتائج الّسؤال الثّالث ملاّدة الفلسفة العربية لفرع اآلداب واإلنسانيّات دورة 2017 العاديّة

املنوال /4املعّدل /4نسبة الّنجاح %

2.5 ) بنسبة 32.1 %(76.72.191

وهذا يبّي أّن نتيجة هذا الّسؤال الّذي يتضّمن كفاية اتّخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة كانت جيدة، من جهة 

نسبة الّنجاح الّتي أظهرت أّن 76.7 % من املتعلّمي حّققوا مستوى أداء وسط وما فوق، ولكّنها غري كافية من جهة املعدل 

واملنوال وبخاّصة أن نسبة املتعلّمي الّذين نالوا عالمة مرتفعة )3 وما فوق ( بلغت فقط 19.4 % أّما نسبة الّذين نالوا 

عالمة كاملة )4/4( مل تصل إىل0.7 %، وهذا الّسؤال من املسابقة يقيس ما نطمح إليه من سامت الّنقد واإلبداع لدى 

املتعلّم اللّبناين ويحايك مهارات القرن الحادي والعرشين.

وقد يعود الّسبب يف ذلك إىل أّن طرائق التّعليم والتّقييم املعمول بها يف مناهج 1997 ال تساعد يف تحقيق سامت 

املتعلّم واملتخّرج اللّبناين الّذي نطمح إليه، أو رمّبا كان محتوى املاّدة غري مالئم لواقع متعلّمي القرن الحادي والعرشين 

وحاجاتهم.
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 الخاتمة:
بعد توصيف مسابقة ماّدة الفلسفة العربيّة لفرع اآلداب واإلنسانيّات شكاًل ومضمونًا، وبعد عرض لنتائج املسابقة وتحليلها، 
ميكننا القول إّن هذه األرقام وما تحمله من دالالت مل تستطع إظهار املشكالت العديدة الّتي يعانيها منهج هذه املاّدة، وذلك 

ألّن التّقييم يطال مجااًل واحًدا فقط وال يحيط مبجاالت املاّدة كلّها. وبالعودة إىل التّثقيل املخّصص لها، ال بّد لنا من اإلشارة 
إىل أنّه متدّن عن باقي املواّد األساسيّة كاللّغة العربية أو اللّغة األجنبية، وأّن مسألة أعداد املتعلّمي اآلخذة يف الهبوط يف كّل 

عام مّمن يختارون هذا الفرع قد تعود إىل طغيان التّلقي والحفظ عىل ماّدة الفلسفة العاّمة كام الفلسفة العربيّة.

وعىل الرغم من إطالق التّوصيف الجديد للامّدة إضافة إىل تعليق العمل ببعض الّدروس، واللّذين أسهام يف التّخفيف من 
حّدة الطّابع التّلقينّي للامّدة، إالّ أنّهام مل ينجحا يف وضع املاّدة عىل الّسّكة الّصحيحة والّتي تكمن يف تحقيق مالمح متعلّم 

العام 1997 كمفّكر ومثّقف ومتسامح ومتعايش ومحاور ومحرتم آلراء اآلخرين وناقد يف الوقت عينه، كام أنّهام مل يستطيعا 
أن يزيدا من أعداد املتعلّمي املسّجلي يف هذا الفرع والّذي يتناقص عاًما بعد عام. إّن التعديالت الّتي جرت مؤّخرًا قد تكون 

نوًعا من التّحسي املؤقت، وقد ال يكفي للّنهوض بهذه املاّدة وجعلها تواكب العرص وتحّقق مالمح متعلّم القرن الحادي 
والعرشين.

وال بد من اإلشارة أيًضا إىل أن نتائج مسابقة ماّدة الفلسفة العربيّة  لهذا العام والّتي أظهرت تدنّيًا يف مستوى التّحصيل لدى 
املتعلّمي عن العام املايض قد تعود إىل حاجة املعلّمي إىل املزيد من الّدورات التّدريبيّة الستثاّمرها يف خدمة املتعلّمي ورفع 

مستوى التّحصيل لديهم.
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الماّدة الّتعليمّية: الفلسفة والحضارات
إعداد:

أ. بسام بو غوش
د. بيار مالك

د. علي عبدون

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع االجتماع واالقتصاد
لغة الماّدة: العربيّة / الفرنسيّة / اإلنكليزية

تمهيد
يتناول هذا التّقرير تحليل نتائج مسابقة ماّدة الفلسفة والحضارات يف امتحانات شهادة الثّانوية العاّمة لفرع 

االجتامع واالقتصاد لدورة 2017 العاديّة. وتعّد هذه املاّدة مهّمة لهذا الفرع نظرًا إىل أنّها تحّث املتعلّم عىل 

الّسؤال الفلسفّي وما ينتج منه من تفكري حّر وخالق، فضاًل عن تطوير الفكر الّنقدّي واملوضوعّي لديه يف 

مقاربة مختلف القضايا الفكريّة والفلسفيّة.

يهدف هذا التّقرير إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

إىل أي مدى يُستثّمر توصيف االمتحانات الرّسميّة يف تحقيق األهداف العاّمة للامّدة الواردة يف مناهج ـ 

التّعليم العام)1997(؟

إىل أي مدى يحّقق املتعلّمون يف هذه املاّدة مستويات أداء وسط وما فوق؟ـ 

إىل أي مدى تتقارب أو تتشتّت العالمات بالّنسبة إىل املعّدل؟ ـ 

إىل أي مدى ميكن اعتبار أن هذا االختبار يساعد يف التمييز بي مستويات األداء املختلفة؟ـ 

إىل أي مدى تسهم أسئلة املاّدة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التّفكري ـ 

العليا؟

إىل أي مدى تحرتم الّنتائج مالمح املتعلّم بحسب مناهج 1997؟ـ 

إىل أي مدى تحّقق الّنتائج امتالك املتعلّم ملهارات القرن الحادي والعرشين؟ـ 

يتناول هذا التّقرير ثالثة عناوين: أّولها توصيف املسابقة، ثانيها عرض للّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها، 

وثالثها عرض لنتائج أسئلة املسابقة وتحليلها.

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع االجتامع واالقتصاد
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت املسابقة ثالثة مناذج )موضوعات( اختياريّة هي عبارة عن موضوعي ونّص، يختار منها املتعلّم موضوًعا واحًدا 

ويعالجه، إضافة إىل تفريع أسئلة كّل موضوع )أ، ب، ج( واستخدام األفعال املطلوبة ووضع التّثقيل التّفصيّل لكّل سؤال.

 من حيث المضمون:. 2

راعت املسابقة الوقت املخّصص للامّدة )ساعتي(، كام أنّها غطّت محورين )اإلنسان واملعرفة( يف محاور املنهج الثاّلثة 

)اإلنسان واملعرفة واألخالق( وطرحت موضوعي يف محور اإلنسان وموضوًعا واحًدا يف محور املعرفة، إضافة إىل أنّها تناولت 

مجاالت املاّدة التّعليميّة والكفايات بحسب مناهج 1997، وذلك عىل الّشكل اآليت:

يغطي املوضوع األّول يف املسابقة مجال معالجة املوضوع الفلسفّي، وينتمي إىل درس امليول يف محور اإلنسان 	 

ويتناول دور التّجربة )اللّّذة( يف توليد امليول. نقيس يف هذا املجال مجموعة كفايات موزعة عىل ثالثة أسئلة 

مستقلة عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقّدمة، وطرح إشكاليّة املوضوع، ورشح املسألة املطروحة يف املوضوع ـ 

وتحليلها. ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب" كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتّخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

يغطي املوضوع الثّاين يف املسابقة مجال معالجة املوضوع الفلسفّي أيًضا وينتمي إىل درس العلم والفلسفة يف 	 

محور املعرفة ويتناول مسألة العالقة بي العلم والفلسفة. نقيس يف هذا املجال مجموعة كفايات موزعة عىل ثالثة 

أسئلة مستقلة عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقدمة، وطرح إشكاليّة املوضوع، ورشح املسألة املطروحة يف املوضوع ـ 

وتحليلها. ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب" كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتّخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

يغطي املوضوع الثّالث )الّنّص( يف املسابقة مجال تحليل الّنّص الفلسفّي وينتمي إىل درس اإلدراك الحيّس يف محور 	 

اإلنسان ويتناول طبيعة اإلدراك الحيّس ومصدره، وهو من جوهر العقل. نقيس يف هذا املجال مجموعة كفايات 

موزعة عىل ثالثة أسئلة مستقلة عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقدمة، وطرح إشكاليّة الّنّص، وتحديد أفكار الّنّص ورشحها وتحليلها. ـ 

ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب" كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتّخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

وبهذا ميكننا القول إّن املسابقة قد راعت تعليق العمل ببعض الّدروس والتّوصيف الرّسمّي الجديد للامّدة بحسب القرار 

رقم 142/م/2017 تاريخ 2017/2/16. أما بالّنسبة إىل مجال اكتساب املفاهيم والّنظريات الفلسفيّة؛ فإّن مسابقة الفلسفة 

والحضارات ال تقيسه بشكل مبارش، فهي ال تحتوي أسئلة خاّصة به يف االمتحانات الرّسميّة، مع أنّه يقاس بطريقة غري 
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مبارشة، وهو متضّمن يف مجايل معالجة املوضوع وتحليل الّنّص، ومن غري املمكن أن يعالج املتعلّم موضوًعا فلسفيًّا أو يحلّل 

ا فلسفيًّا من دون اكتساب املفاهيم والّنظريات الفلسفيّة. ومن جهة ثانية فاملسابقة ال تقيس مجايل معالجة املوضوع  نصًّ

وتحليل الّنّص مًعا عند املتعلّم ألّن املتعلّم يختار موضوًعا واحًدا فقط من ثالثة موضوعات ويعالجه. وقد يعود الّسبب يف 

كّل هذا إىل سوء تنسيق قد حصل يف املايض بي اللّجان الّتي كلفت بوضع مناهج 1997 ودليل التّقييم وأسئلة االمتحانات 

الرّسميّة وتقييمها، أو لعّل الوقت املخّصص ملسابقة الفلسفة والحضارات يف االمتحانات الرّسميّة )ساعتي( ليس كافيًا لقياس 

املجاالت الثاّلثة )اكتساب املفاهيم والنظريات الفلسفيّة، تحليل نص، معالجة موضوع ( عند املتعلّم، ومن األنسب أن تؤخذ 

هذه الثّغرة بعي االعتبار عند وضع مناهج جديدة للامّدة.

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 1: الّنتائج العاّمة ملسابقة الفلسفة والحضارات لفرع االجتامع واالقتصاد لدورة 2017 العاديّة

معامل االختالفاالنحراف املعيارّياملنوال/20الوسيط/20املعّدل /20

10.5111.2128.9580.34

انطالقًا من هذه الّنتائج، ميكننا القول إّن معامل االختالف متجانس ويظهر عدم وجود تشتّت كبري يف عالمات املتعلّمي 

ونسبته هي 0.34 من هنا، ميكن اعتبار االختبار عامالً مساعًدا يف التّمييز بي مستويات األداء املختلفة. أّما املعدل للامّدة 

)20/10.51( فهو كالوسيط )11.2( ومن األفضل أن تكون مرتفعة أكرث، حتّى ولو أظهرت الّنتائج تحّقق مستويات وسط وما 

فوق، يف حي يظهر معدل املنوال 20/12 أّن العالمة املكّررة مقبولة.

من جهة ثانية تظهر الّنتائج الحالية ارتفاًعا يف مستوى التّحصيل لدى املتعلّمي يف املاّدة )/50( من 23.57 يف العام املايض، 

إىل 26.27 يف العام الحايل؛ أي بنسبة + 2.7 نقاط، وهذا رمّبا دّل عىل استفادة املتعلّمي من تعليق العمل ببعض الّدروس، 

وهذا األمر حّررهم من بعض الجهد والتّعب من جانب عمليّة الحفظ.

ثالثَا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
بعد االطالع عىل جداول اإلحصاءات وعىل نسب إجابات املتعلّمي عن األسئلة يف ضمن مسابقة ماّدة الفلسفة والحضارات 

لفرع االجتامع واالقتصاد، ميكننا عرض للّنتائج اآلتية وتحليلها:

الّسؤال األّول: 

جدول رقم 2: نتائج الّسؤال األّول ملاّدة الفلسفة والحضارات لفرع االجتامع واالقتصاد لدورة 2017 العاديّة

املنوال /9املعّدل /9نسبة الّنجاح %

6 )بنسبة35.9 %(67.65.34

وهذا يبّي أّن نتيجة هذا الّسؤال الّذي يتضّمن كفايات صياغة املقدمة، طرح اإلشكاليّة، والرّشح تعّد مقبولة . 

فنسبة الّذين حصلوا عىل معّدل وسط وما فوق )2 ← 3( يف كفاية الرّشح بلغت 62.8 % من املتعلّمي وهذا مؤرّش جيّد 

يف مجال ميثّل حقاًل مهامًّ آلليّات الحفظ والتّعبري عن املكتسبات الفلسفيّة. 

رمّبا تعود هذه الّنسبة يف هذه الكفاية إىل كونها تعتمد بشكل كبري عمليّة الحفظ والتّلقي ويعّد ذلك طريًقا سهاًل لكسب 

العالمة بخاّصة عند املتعلّمي الّذين يعتمدون عىل الحفظ والتّذكّر
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الّسؤال الّثاين:

جدول رقم3: نتائج الّسؤال الثّاين ملاّدة الفلسفة والحضارات لفرع االجتامع واالقتصاد دورة 2017 العاديّة

املنوال /7املعّدل /7نسبة الّنجاح %

 4)بنسبة 29.4 %(65.83.85

وهذا يبّي أّن نتيجة هذا الّسؤال الّذي يتضّمن كفايتي املناقشة وتوليف األفكار تعد مقبولة وبخاّصة أن أكرث من ثلثي 

عدد املتعلّمي )65.8 %( قد حصل عىل مستوى أداء وسط وما فوق. 

من املالحظ انخفاض عدد املتعلّمي الّذين أجابوا عن الجزء املخّصص للّنقد الّداخّل، إذ مل يعالج 25 % منهم هذا 

الجانب، ورمّبا يعود ذلك إىل عدم معرفتهم به،

أما بخصوص التّوليفة؛ فقد حصل 17.7 % من املتعلّمي عىل العالمة الكاملة 1.5/1.5، يف حي حصل 38.7 % من 

املتعلّمي عىل 0.5 عالمة فقط، وهذا رمّبا دّل عىل حاجة املتعلّمي إىل التّدريب عىل صياغة التّوليفة.

الّسؤال الّثالث:

جدول رقم 4: نتائج الّسؤال الثّالث ملاّدة الفلسفة والحضارات لفرع االجتامع واالقتصاد دورة 2017 العاديّة

املنوال /4املعّدل /4نسبة الّنجاح %

2 )بنسبة 60.2 %(76.21.86

وهذا يبّي أّن نتيجة هذا الّسؤال الّذي يتضّمن كفاية اتّخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة كانت جيدة من جانب 

نسبة الّنجاح الّتي أظهرت أّن 76.2 % من املتعلّمي حّققوا مستوى أداء وسط وما فوق، بخاّصة يف هذا الجزء من 

املسابقة الّذي يظهر قدرة املتعلّم عىل صياغة رأي حّر ومعلل. ولعّل هذا املجال بحاجة إىل التّطوير، يف األخّص أّن 

11.7 % من املتعلّمي حصلوا عىل عالمة صفر، وقد يعود ذلك إىل غياب القدرة لديهم عىل التّعليل وإبداء الّرأي.

 الخاتمة:
بعد توصيف مسابقة ماّدة الفلسفة والحضارات لفرع االجتامع واالقتصاد شكاًل ومضمونًا، وبعد عرض لنتائج املسابقة 

وتحليلها، ميكننا القول إّن هذه الّنتائج وما تحمله من دالالت، مل تستطع إظهار املشكالت العديدة الّتي يعانيها منهج هذه 
املاّدة، وذلك ألّن التّقييم يطال مجااًل واحًدا فقط وال يحيط بكل مجاالت املاّدة. ورمّبا أثّر رفع تثقيل املاّدة يف هذا الفرع  

بشكل إيجايّب يف تحفيز املتعلّمي لالهتامم بها أكرث وخلق الّدافعية لديهم لإلقبال عليها.

وعىل الّرغم من إطالق التّوصيف الجديد للامّدة، إضافة إىل تعليق العمل ببعض الّدروس، وإسهام هذين العنرصين يف 
التّخفيف من حّدة الطابع التلقيني للامّدة، إالّ أنّهام مل ينجحا يف وضع املاّدة عىل الّسّكة الّصحيحة والّتي تكمن يف تحقيق 

مالمح متعلّم العام 1997 كمفكر ومثّقف ومتسامح ومتعايش ومحاور ومحرتم آلراء اآلخرين وناقد يف الوقت عينه. إّن 
التعديالت الّتي جرت مؤخرًا قد تكون نوًعا من التّحسي املؤقّت، وقد ال يكفي للّنهوض بهذه املاّدة وجعلها تواكب العرص 

وتحّقق مالمح متعلّم القرن الحادي والعرشين.

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع االجتامع واالقتصاد املاّدة التّعليميّة: الفلسفة العربيّة  



155

 شهادة الثانويّة العاّمة - فرعا العلوم العامة
وعلوم الحياة

لغة الماّدة: العربيّة / الفرنسيّة / اإلنكليزيّة

تمهيد
يعرض هذا التّقرير لتحليل نتائج مسابقة ماّدة الفلسفة والحضارات يف امتحانات الّشهادة الثّانوية العاّمة 

لفرعي علوم الحياة والعلوم العاّمة لدورة 2017 العاديّة. عىل الّرغم من أّن هذه املاّدة ال تُعترب من املواّد 

األساسيّة يف الفروع العلميّة نظرًا إىل تديّن نسبة العالمة املخّصصة لها مقارنة بعالمات املواّد العلميّة، إاّل أنّه 

ال ميكن إغفال الّدور الّذي تؤّديه يف صقل شخصيّة املتعلّم الفكريّة واألخالقيّة والعاطفيّة؛ إذ تسعى هذه 

املاّدة إىل جعل املتعلّم ميتلك القدرة عىل التّفكري الّذايت والتّفكري الّنقدّي والتّفكري الحّر، وهذا يسمح له 

مبواجهة مصاعب الحياة والقدرة عىل حّل املشكالت الّتي تواجهه، كام تسمح له بأن يتقبّل اآلراء املختلفة 

والتعامل بروح الوّد واالحرتام مع اآلخر املختلف.

يهدف هذا التّقرير إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

إىل أي مدى يُستثّمر توصيف االمتحانات الرّسميّة يف تحقيق األهداف العاّمة للامّدة الواردة يف مناهج ـ 

التّعليم العام)1997(؟

إىل أي مدى يحّقق املتعلّمون يف هذه املاّدة مستويات أداء وسط وما فوق؟ـ 

إىل أي مدى تتقارب أو تتشتّت العالمات بالّنسبة إىل املعّدل؟ ـ 

إىل أي مدى ميكن اعتبار أن هذا االختبار يساعد يف التمييز بي مستويات األداء املختلفة؟ـ 

إىل أي مدى تسهم أسئلة املاّدة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التّفكري ـ 

العليا؟

إىل أي مدى تحرتم الّنتائج مالمح املتعلّم بحسب مناهج 1997؟ـ 

إىل أي مدى تحّقق الّنتائج امتالك املتعلّم ملهارات القرن الحادي والعرشين؟ـ 

يتناول هذا التّقرير ثالثة عناوين: أّولها توصيف املسابقة، ثانيها عرض للّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها، 

وثالثها عرض لنتائج أسئلة املسابقة وتحليلها.
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة ماّدة الفلسفة والحضارات لفرعي علوم الحياة والعلوم العاّمة )وهي مسابقة موّحدة للفرعي( ثالثة 

مناذج )موضوعات( اختياريّة هي عبارة عن موضوعي ونّص، يختار منها املتعلّم موضوًعا واحًدا ويعالجه، إضافة إىل تفريع 

أسئلة كّل موضوع )أ، ب، ج( واستخدام األفعال املطلوبة ووضع التّثقيل التّفصيّل لكّل سؤال.

 من حيث المضمون:. 2
راعت املسابقة الوقت املخّصص للامّدة)ساعتي(، كذلك غطّت املسابقة محورين )اإلنسان واملعرفة( يف محاور املنهج الثاّلثة 

)اإلنسان واملعرفة واألخالق(، إذ طرحت موضوعي يف محور املعرفة وموضوًعا واحًدا يف محور اإلنسان، إضافة إىل أنّها 

تناولت مجاالت املاّدة التّعليميّة والكفايات، بحسب مناهج 1997، وذلك عىل الّشكل اآليت:

يغطّي املوضوع األّول يف املسابقة مجال معالجة املوضوع الفلسفّي وينتمي إىل درس العلوم الطبيعيّة يف محور 	 

املعرفة ويتناول أهّميّة الفرضيّة يف تفسري ظواهر الطّبيعة. نقيس يف هذا املجال كفايات موزّعة عىل ثالثة أسئلة 

مستقلّة عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقّدمة، وطرح إشكاليّة املوضوع، ورشح املسألة املطروحة يف املوضوع ـ 

وتحليلها. ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب" كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

يغطّي املوضوع الثّاين يف املسابقة مجال معالجة املوضوع الفلسفّي أيًضا وينتمي إىل درس الخيال يف محور اإلنسان 	 

ويتناول طبيعة الخيال الّذي هو استعادة للّصور املدركة سابًقا. نقيس يف هذا املجال كفايات موزّعة عىل ثالثة 

أسئلة مستقلّة عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقّدمة، وطرح إشكاليّة املوضوع، ورشح املسألة املطروحة يف املوضوع ـ 

وتحليلها. ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب" كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتّخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

يغطّي املوضوع الثّالث )الّنّص( يف املسابقة مجال تحليل الّنّص الفلسفّي وينتمي إىل درس العلوم الّرياضيّة من 	 

محور املعرفة ويتناول أصل املبادئ الّرياضيّة ومصدرها، والّتي هي من جوهر العقل. نقيس يف هذا املجال كفايات 

موزّعة عىل ثالثة أسئلة مستقلّة عن بعضها بعًضا:

يقيس الّسؤال "أ" كفايات صياغة املقدمة، وطرح إشكاليّة الّنّص، وتحديد أفكار الّنّص ورشحها وتحليلها. ـ 

ومجموع عالماته 20/9.

يقيس الّسؤال "ب"كفايتي املناقشة وتوليف األفكار، ومجموع عالماته 20/7.ـ 

يقيس الّسؤال "ج" كفاية اتّخاذ موقف معلّل من املسألة املطروحة، ومجموع عالماته 20/4.ـ 

وبهذا ميكننا القول ان املسابقة قد راعت تعليق العمل ببعض الّدروس والتّوصيف الرّسمّي الجديد للامّدة بحسب القرار 

142/م/2017 تاريخ 2017/2/16. أّما بالّنسبة إىل مجال اكتساب املفاهيم والّنظريات الفلسفيّة، فإّن مسابقة الفلسفة 
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والحضارات ال تقيسه بشكل مبارش يف االمتحانات الرّسميّة مع أنّه متضّمن يف مجايل معالجة املوضوع وتحليل الّنّص. 

من جهة ثانية مل تقس هذه املسابقة مجايل معالجة املوضوع وتحليل الّنّص مًعا عند املتعلّم ألنّه يختار موضوًعا واحًدا 

فقط من ثالثة موضوعات ويعالجه. وقد يعود الّسبب يف ذلك إىل عدم التنسيق بي اللجنة الّتي وضعت دليل التّقييم 

واملجاالت والكفايات من جهة واللّجنة الّتي وضعت محتوى التّقييم لالمتحانات الرّسميّة من جهة أخرى، فسمحت هذه 

األخرية باختيار موضوع واحد من ثالثة موضوعات. ومن املستحسن أّن تُعاد دراسة هذه املسألة يف أّي منهٍج جديد يتّم 

وضعه للامّدة.

ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 1: الّنتائج اإلجامليّة ملاّدة الفلسفة والحضارات فرع علوم الحياة دورة 2017 العاديّة

معامل االختالفاالنحراف املعيارّياملنوال/20الوسيط/20املعّدل /20

11.0811.5137.3190.33

جدول رقم 2: الّنتائج اإلجامليّة ملاّدة الفلسفة والحضارات فرع العلوم العامة دورة 2017 العاديّة

معامل االختالفاالنحراف املعيارّياملنوال/20الوسيط/20املعّدل /20

11.1811.5137.4750.33

انطالقًا من هذه الّنتائج، ميكننا القول إّن معامل االختالف متجانس ويظهر عدم وجود تشتّت كبري يف عالمات املتعلّمي 

ألّن نسبته هي 0.33 % ومن املمكن أن نعترب أّن االختبار يساعد يف التّمييز بي مستويات اآلداء املختلفة. أّما املعّدل 

للامّدة كالوسيط، فمن األفضل أن تكون مرتفعة أكرث من املعّدل، حتّى ولو أظهرت الّنتائج تحّقق مستويات وسط وما 

فوق، يف حي أّن املنوال يظهر العالمة املكررة 20/13 وهذا يبدو إىل حّد ما مقبواًل.

ومن جهة ثانية تظهر الّنتائج الحالية ارتفاعا يف مستوى التّحصيل لدى املتعلّمي يف املاّدة )/40( من 21.79 يف العام املايض 

إىل 22.16 يف العام الحايل لفرع علوم الحياة وذلك بنسبة + 0.37 نقاط، ومن 21.7 يف العام املايض إىل 22.36 يف العام 

الحايل لفرع علوم العاّمة بنسبة + 0.66 نقاط، بعد اعتامد التّوصيف الجديد. ورمّبا عاد الّسبب إىل تحّسن آداء املتعلّمي 

بعد تعليق العمل ببعض الّدروس.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
بعد االطاّلع عىل جداول اإلحصاءات املتوافرة لدينا واملرفقة بهذا التّقرير، وبعد االطالع عىل نسب إجابات املتعلّمي عن 

األسئلة املطروحة يف ضمن مواضيع مسابقة ماّدة الفلسفة والحضارات لفرعي علوم الحياة والعلوم العاّمة، ميكننا عرض 

للّنتائج اآلتية وتحليلها:

الّسؤال األّول: 

جدول رقم 3: نتائج الّسؤال األّول ملاّدة الفلسفة والحضارات فرع علوم الحياة دورة 2017 العاديّة

املنوالاملعّدلنسبة الّنجاح

6 )بنسبة 37.6 %(69.49/5.4 %

جدول رقم 4: نتائج الّسؤال األّول ملاّدة الفلسفة والحضارات فرع العلوم العامة دورة 2017 العاديّة

املنوالاملعّدلنسبة الّنجاح

6 )بنسبة 36.2 %(69.99/5.48 %
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إّن هذا الّسؤال يتضّمن كفايات صياغة املقّدمة، طرح اإلشكاليّة، والرشح ونتيجته تُظهر مدى تحقيق املتعلّمي لهذه 

الكفايات، وبالنظر إىل هذه األرقام تُعّد الّنتيجة مقبولة ألّن أكرث من ثلثي عدد املتعلّمي قد حصل عىل مستوى أداء وسط 

وما فوق.

من املالحظ أّن حوايل 75 % من املتعلّمي قد نجحوا يف اإلجابة عن الجزء املخّصص للرّشح ونالوا 2 وما فوق من أصل 

4 عالمات وهي نتيجة جيّدة، رمّبا كان ذلك؛ ألّن هذا الجزء يتناول مهارات التّفكري الّدنيا ويعتمد الحفظ والتذكّر، يف 

حي أظهرت الّنتائج أّن ما يزيد عن 80 % من املتعلّمي قد خرسوا عالمة الجزء املخّصص لإلبداع )20/0.5( حيث تظهر 

مهارات التّفكري العليا.

الّسؤال الّثاين:

جدول رقم 5: نتائج الّسؤال الثّاين ملاّدة الفلسفة والحضارات فرع علوم الحياة دورة 2017 العاديّة

املنوالاملعّدلنسبة الّنجاح

6 )بنسبة 29.6 %(67.87/4.01 %

جدول رقم 6: نتائج الّسؤال الثّاين ملاّدة الفلسفة والحضارات فرع العلوم العامة دورة 2017 العاديّة

املنوالاملعّدلنسبة الّنجاح

6 )بنسبة 30.1 %(69.17/4.07 %

وهذا يبّي أّن نتيجة هذا الّسؤال الّذي يتضّمن كفايتي املناقشة وتوليف األفكار تعد مقبولة ألّن أكرث من ثلثي عدد 

املتعلّمي قد حصل عىل مستوى أداء وسط وما فوق.

من املالحظ أّن حوايل 70 % من املتعلّمي قد نجحوا يف اإلجابة عن الجزء املخّصص للّنقد الخارجّي )املناقشة بنظريّة 

مخالفة( ونالوا 2 وما فوق من اصل 3.5 عالمات وهي نتيجة مقبولة رمّبا كان ذلك؛ ألّن هذا الجزء يتناول مهارات التّفكري 

الّدنيا ويعتمد الحفظ والتّذكّر، يف حي أظهرت الّنتائج أّن أكرث من ثلث املتعلّمي)37.3 %( كانت مستوياتهم أدىن من 

الوسط يف اإلجابة عن الجزء املخصص للتوليفة )20/1.5( وهو جزء جديد أضيف إىل املقالة الفلسفيّة مع التّوصيف 

الجديد ويتطلّب مهارة تنتمي إىل مستويات التّفكري العليا.

الّسؤال الّثالث:

جدول رقم 7: نتائج الّسؤال الثّالث ملاّدة الفلسفة والحضارات فرع علوم الحياة دورة 2017 العاديّة

املنوالاملعّدلنسبة الّنجاح

2 )بنسبة 60.4 %(904/2.27 %

جدول رقم 8: نتائج الّسؤال الثّالث ملاّدة الفلسفة والحضارات فرع علوم عامة دورة 2017 العاديّة

املنوالاملعّدلنسبة الّنجاح

2 )بنسبة 59 %(89.214/2.28 %

وهذا يبّي أّن نتيجة هذا الّسؤال الّذي يتضّمن كفاية اتّخاذ موقف معلل من املسألة املطروحة كانت جيّدة من جهة 

نسبة الّنجاح الّتي أظهرت أّن حوايل 90 % من املتعلّمي حّققوا مستوى أداء وسط وما فوق ولكّنها غري كافية من جهة 

املعّدل واملنوال وبخاّصة أّن نسبة املتعلّمي الّذين نالوا عالمة كاملة )4/4( مل تصل إىل 11 % وهو جزء من املسابقة يقيس 

ما نطمح إليه من سامت الّنقد واإلبداع للمتعلّم اللّبنايّن ويحايك مهارات القرن الحادي والعرشين.
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 الخاتمة:
بعد توصيف مسابقة ماّدة الفلسفة والحضارات لفرعي علوم الحياة والعلوم العاّمة شكاًل ومضمونًا، وبعد عرض لنتائج 
املسابقة وتحليلها، ميكننا القول إّن هذه الّنتائج وما تحمله من دالالت مل تستطع إظهار املشكالت العديدة الّتي يعانيها 

منهج هذه املاّدة وذلك ألّن التّقييم يطال مجااًل واحًدا فقط وال يحيط بكّل مجاالت املاّدة. إضافة إىل أنّه من املمكن القول 
أيًضا أّن رفع تثقيل املاّدة يف هذين الفرعي رمّبا أثّر بشكل إيجايّب يف تحفيز املتعلّمي لالهتامم بها أكرث وخلق الّدافعية لديهم 

لإلقبال عليها.

 وعىل الرغم من إطالق التّوصيف الجديد للامّدة، إضافة إىل تعليق العمل ببعض الّدروس، واللّذين أسهام يف التّخفيف من 
حّدة الطّابع التّلقيني للامّدة، إالّ أنّهام مل ينجحا يف وضع املاّدة عىل الّسّكة الّصحيحة والّتي تكمن يف تحقيق مالمح متعلّم 

العام 1997 كمفكر ومثّقف ومتسامح ومتعايش ومحاور ومحرتم آلراء اآلخرين وناقد يف الوقت عينه.

إّن التعديالت الّتي جرت مؤّخرًا قد تكون نوًعا من التّحسي املؤقّت، وقد ال يكفي للّنهوض بهذه املاّدة وجعلها تواكب 
العرص وتحّقق مالمح متعلّم القرن الحادي والعرشين.

توصيات ومقترحات عاّمة للماّدة:
بعد معالجة التّقارير املتعلّقة بنتائج مسابقة ماّدة الفلسفة والحضارات والفلسفة العاّمة والفلسفة العربيّة يف الفروع كلّها، 

نخلص إىل مجموعة توصيات ومقرتحات ترتبط باملاّدة يف األعّم، وأبرزها:

 تعديل جدول التّصحيح )bordereau( بحيث يلحظ املوضوع الّذي اختاره املتعلّم حتّى تسهل دراسة مجاالت املاّدة ـ 
الحًقا واملقارنة بينها.

تكثيف الّدورات التّدريبيّة للمعلّمي عىل كيفيّة إعداد املسابقة وأسس التّصحيح وعىل كيفيّة تحليل الّنّصوص ـ 
الفلسفيّة، وذلك ملساعدة املتعلّمي يف الحصول عىل نتائج أفضل يف االمتحانات الرّسميّة.

إعادة الّنظر مبفهوم الكفاية الفلسفيّة املوجودة يف دليل التّقييم للامّدة منًعا لاللتباس الحاصل بي مفهومي "الكفاية" ـ 
و "املهارة".

رضورة تركيز معلمي املاّدة يف املهارات الّتي تنمي مستويات التّفكري العليا عند املتعلّم.ـ 

تطوير مناهج 1997 وتعديلها بهدف الوصول إىل نتائج متّكن املتعلّم من مواكبة العرص وامتالك مهارات القرن ـ 
الحادي والعرشين.

الّتوصيات العاّمة للتقارير المتخّصصة
العمل عىل إزالة الفروقات يف الكفايات بي اللّغتي الفرنسيّة واإلنكليزيّة للامّدة عينها يف الّشهادة املتوّسطة أو تلك ـ 

املشرتكة بي فروع الّشهادة الثّانوية العاّمة.

توحيد األفعال اإلجرائيّة للكفايات واألهداف التّعلّميّة بي مختلف املواّد، وتلك الّتي تنتمي إىل حقول علميّة ـ 
ذات جذور متشابهة ومتقاربة، إضافة إىل الّتي تتّصل باملاّدة الواحدة املعطاة باللّغات الثاّلث: العربيّة واإلنكليزيّة 

والفرنسيّة.

تطوير أداء املتعلّمي يف اللّغات الثاّلث الّتي تبّي أنّها تؤثّر يف مستوى تحصيلهم التعلّمي.ـ 

تنظيم ورش عمل للمعلّمي يف مختلف املواّد إلطالعهم عىل نتائج تحليل االمتحانات الرّسميّة يف الّشهادتي املتوّسطة ـ 
والثّانوية العاّمة. ناهيك عن نرش تقارير نتائج التّحليل سنويًّا لتدراك الثّغرات الّتي أحاطت بالعمليّة التّعليميّة- 

التّعلّميّة.
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تدريب املعلّمي عىل استثامر الّنظريات يف ورش التّدريب يف ضمن التّطبيق العمل يف قاعات التّعليم )طرائق التّعليم ـ 
والتعلّم، أمناط التعلّم، صياغة األهداف، صياغة األسئلة...( مبا يوفّر مترًّسا للمتعلّمي، ويساعدهم يف تطوير تحصيلهم 

التعلّمي.

العمل عىل حّث املعلّمي عىل استثامر مكتسباتهم يف التّدريب، من جهة تنويع طرائق التّعليم والتعلّم، واألنشطة ـ 
التعليمية - التعلّمية يف عمليّة التّعليم والتّعلّم، مبا يراعي الفروقات الفردية للمتعلّمي ويطّور مكتسباتهم الّتي 

تسمح برفع مستوى التّحصيل التعلّمي.

حّث املعلّمي عىل االنطالق يف العملية التعليمية والتعلّمية، من أهداف املادة، مبا يتجاوز النهج السائد لدى معظم ـ 
املعلّمي، من خالل تحضري املتعلّمي لالمتحانات الرّسميّة انطالقًا من األسئلة الواردة يف االمتحانات الرّسميّة يف 

الّسنوات الّسابقة.

حث املعلّمي عىل املشاركة يف مناقشة أسس التّصحيح يف االمتحانات الرّسميّة لتجّنب األخطاء املتكّررة واملشرتكة عند ـ 
املتعلّمي.

العمل عىل إزالة االختالف بي املسابقات، من جهة درجة الّصعوبة يف كّل من املواّد الّتي تنتمي إىل حقل علمي ـ 
واحد.

تجاوز الّنمطيّة يف إعداد أسئلة املسابقات الرّسميّة، استناًدا إىل األهداف، عرب خلق تنويع ال يجعل تحضري املتعلّمي ـ 
لالمتحانات يستند إىل أسئلة واردة يف أدلّة املواّد.

مشاركة املركز الرّتبوّي للبحوث واإلمناء يف بنك أسئلة االمتحانات الرّسميّة الّذي يُستند إليه يف إعداد اختبارات املواّد ـ 
الّتي تراعي التّوصيف الرّسمّي الجديد؛ ليتمّكن مندوبو املركز من متابعة العمل بدقّة.

تعزيز موارد بنك األسئلة مبسابقات تراعي التوصيف الجديد لالمتحانات الرسمية.ـ 

العمل عىل تطوير املناهج، يف مراحلها املرتبطة بالتخطيط والتصميم واإلنتاج، مبا يواكب التطّورات يف مجال ـ 
االختصاص والبيداغوجيا والديداكتيك والتكنولوجيا.

توحيد املرجعيّات الّنظريّة لألفرقاء الرّتبويّي املسهمي يف عملية تطوير املناهج وتدريب املعلّمي.ـ 

استثامر املنهج املطّور يف العمليّة التّعليميّة- التّعلّمية من خالل تدريب مستمّر يستهدف  املعلّمي للعمل عىل ـ 
مراعاة املجاالت الثاّلثة لألهداف التعلّمية )املعرفية، الوجدانية والّنفس- حركية( بشكل يسمح بتعليم وتعلّم، 

يتوّجهان إىل املتعلّم بكلّيته )العقل، الوجدان والنفس، والجسد( فتتطّور تلقائيًّا أسئلة االمتحانات الرّسمية، وتبعد عن 
سيطرة املجال املعريف عليها، خصوًصا بأحد مستوياته املتمثّلة بالحفظ والتذكّر؛ بل يتعّداها إىل مهارات التّفكري العليا.

تعديل أدوات التّقويم يف االمتحانات الرّسمية بحيث تشمل، إىل جانب املسابقات الخطّيّة، مقابلة شفهية وأعاماًل ـ 
تطبيقيّة.
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