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 نتائج وتوصیاتتحلیل •
االمتحانات 

 الّرسمّیة

مواد العلوم والّریاضّیات (تحلیل نتائج وتوصیات تستثمر في تطویر المناھج •
 )واللّغات

PISA 

 
 ) مواد العلوم والّریاضّیات(تحلیل نتائج وتوصیات تستثمر في تطویر المناھج •

 
TIMSS 

تحلیل نتائج وتوصیات تستثمر في تطویر مناھج اللّغة العربّیة للحلقة األولى من •
 الّتعلیم األساسيّ 

EGRA 

تحلیل نتائج وتوصیات تستثمر في تطویر مناھج اللّغة الفرنسّیة للّصّف الّتاسع •
 DNE .بشكل خاّص و للّتعلیم األساسي بشكل عام
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 االمتحانات الّرسمّیة

 مستجّدات االمتحانات الّرسمیّة لجمیع المواد
 

 شھادة المرحلة المتوّسطة  
 

 )الفروع جمیعھا(شھادة المرحلة الثّانویّة 
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تحلیل نتائج -االمتحانات الّرسمّیة  

 النّاحیة األكادیمیّة
تطویر توصیف مسابقات االمتحانات الّرسمیّة لجمیع 

المواد مع األسباب الموجبة وبناء دلیل توضیحي 
 www.crdp.orgتفصیلي للتّوصیف 

 
 النّاحیة التّحلیلیّة

تحلیل البیانات المتعلقة بإجابات األسئلة عن التّمارین على مستوى 
 )مجاالت التّقویم(المحتوى والمستوى المعرفي 

http://www.crdp.org/
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تحلیل نتائج مادة علوم الحیاة واألرض في الشھادة المتوّسطة والّتوصیات -االمتحانات الّرسمّیة  



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

 المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاق
 
 

التوصیات  -اإلمتحانات الرسمیة  

 :إجراء أبحاث ودراسات تربویّة حول 
  أداء التالمذة في مجاالت المحتوى المتنّوعة والمجاالت المعرفیّة

التّفكیر (العلیا المتنّوعة وال سیّما تلك المتعلّقة بمھارات التّفكیر 
 .لدى المتعلّمین) النّقدي

 الّرسمیّةصیاغة أسئلة االمتحانات تحسین. 
 الّسؤال وتأثیره في أداء التّالمذةصعوبة تحلیل مستوى. 
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التوصیات  -اإلمتحانات الرسمیة  

 :كما یتم استثمار ھذه النّتائج في
  التّعلّمیّة  -تطویر عرض المفاھیم العلمیّة في الموارد التّعلیمیّة

 .وتطویر استراتیجیّة تعلّمھا وتقویمھا
إعادة النّظر في المواضیع الّتي تّم تعلیق العمل بھا  . 
................... 
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PISA 

 العمرفي سن الخامسة عشر من الّتالمذة   :العینة المستھدفة
وحل  ةالیومیّ مجتمعاتھم یات لمواجھة تحدّ  المتعلّمیناستعداد مدى قیاس  : ھدفھ

في  المعیشي مستخدمین  المعارف والمھارات المكتسبة بالواقع مشكالت مرتبطة 
 ثالث مجاالت محّددة القراءة والّریاضّیات والعلوم

 :نبذة عن البرنامج
 ١٩٩٧منذ عام  OECDنمیة والتّ  مة التعاون االقتصاديّ تدیر منظّ   
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PISA 

بخالف معظم الّدول اّلتي یقدم تالمذتھا اختبار 
بلغة البلد، یقدم الّتالمذة في لبنان ھذا  PISAالـ

 .االختبار بالّلغة اإلنكلیزّیة أو بالّلغة الفرنسّیة
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 في الثقافة العلمّیة مقارنة بنتائج لبنان في مواد العلوم في االمتحانات الّرسمّیة   PISAنتائج الـ
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 في ثقافة الّریاضّیات مقارنة بنتائج لبنان في ماّدة الّریاضّیات في االمتحانات الّرسمّیة   PISAنتائج الـ
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 )إنكلیزي وفرنسي(في ثقافة القراءة مقارنة بنتائج لبنان في مواد اللّغات    PISAنتائج الـ



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

 المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاق

 
 

  PISAاإلطار المرجعي لماّدة الّریاضّیات في اختبارات الـ
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  PISAاإلطار المرجعي لمواد الّثقافة العلمّیة  في اختبارات الـ
Knowledge 
• Content 
• Procedural 
• Epistemic 

Competencies 
• Explain Phenomena 

Scientifically 
• Evaluate and design 

scientific inquiry 
• Interpret data and 

evidence scientifically 

Contexts 
• Personal 
• Local/National 
• Global 

Require Individuals to display 

Attitudes 
• Interest in Science 
• Valuing Scientific 

approaches to 
enquiry 

• Environmental 
Awareness  

This is influenced by 
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 :PISAعالم تدلّنا المعارف في دراسة 
 
على مستوى المحتوى العلميScientific Content  ؟ 

 
على المستوى اإلجرائيProcedural Knowledge   ؟ 

 
 على المستوى العلم المعرفي والتفكرEpistemic Knowledge؟ 

  PISAاإلطار المرجعي لمواد الّثقافة العلمّیة  في اختبارات الـ



وآفاقاللّبنانیّة، تطلّعات المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   
  PISAالـ-المحتوى العلمي 

 
 Living Systems that require 

knowledge of:   

Cells (e.g., structures and function, 
DNA, plant and animal)  

The concept of an organism (e.g., 
unicellular and multicellular)  

Humans (e.g., health, 
nutrition, subsystems such as 
digestion, respiration, circulation, 
excretion, reproduction and 
their relationship)  

Populations (e.g., species, 
evolution, biodiversity, genetic 
variation)  

Ecosystems (e.g., food chains, 
matter and energy flow)  

Biosphere (e.g., ecosystem 
services, sustainability)  

 

Earth and Space Systems 
that require knowledge of:   
Structures of the Earth 
systems (e.g., lithosphere, 
atmosphere, hydrosphere)  
Energy in the Earth systems 
(e.g., sources, global climate)  
Change in Earth systems 
(e.g., plate tectonics, 
geochemical cycles, 
constructive and destructive 
forces)  
Earth’s history (e.g., fossils, 
origin and evolution)  
Earth in space (e.g., gravity, 
solar systems, galaxies)  
The history and scale of the 
Universe and its history (e.g., 
light year, Big Bang theory) 

- Physical Systems that require 
knowledge of:   
Structure of matter (e.g., particle 
model, bonds)  
Properties of matter (e.g., changes of 
state, thermal and electrical 
conductivity)  
Chemical changes of matter (e.g., 
chemical reactions, energy transfer, 
acids/bases). Motion and forces (e.g., 
velocity, friction) and action at a 
distance (e.g., magnetic, gravitational 
and electrostatic forces)  
Energy and its transformation (e.g., 
conservation, dissipation, chemical 
reactions) .Interactions between energy 
and matter (e.g., light and radio waves, 
sound and seismic waves)  
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Procedural Domain 
Control of variables 
Concepts of measurement e.g., quantitative 
[measurements], qualitative [observations], 
the use of a scale, categorical and continuous 
variables 
Ways of assessing and minimizing uncertainty 
such as repeating and averaging 
measurements  
Mechanisms to ensure the replicability 
(closeness of agreement between repeated 
measures of the same quantity) and accuracy 
of data (the closeness of agreement between 
a measured quantity and a true value of the 
measure) 
Collection and representation of data  
The control of variables strategy and its role 
in experimental design  
The nature of an appropriate design for a 
given scientific question e.g., experimental, 
field based or pattern seeking. 

 

 

Epistemic Domains: 
• The constructs and defining features of Science. The nature of 

scientific observations, facts, hypotheses, models and theories; The 
purpose and goals of science (to produce explanations of the natural 
world) as distinguished from technology (to produce an optimal 
solution to human need), what constitutes a scientific or 
technological question and appropriate data;  The values of science 
e.g., a commitment to publication, objectivity and the elimination of 
bias;  The nature of reasoning used in science e.g., deductive, 
inductive, inference to the best explanation, analogical, and model-
based;  

• The role of these constructs and features in justifying the 
knowledge produced by Science. How scientific claims are 
supported by data and reasoning in science; The function of different 
forms of empirical enquiry in establishing knowledge, their goal (to 
test explanatory hypotheses or identify patterns) and their design 
(observation, controlled experiments, correlational studies); How 
measurement error affects the degree of confidence in scientific 
knowledge; The use and role of physical, system and abstract models 
and their limits; The role of collaboration and critique and how peer 
review helps to establish confidence in scientific claims; identifying 
and addressing societal and technological issues.  
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  PISAتوزیع الّنقاط على مجاالت وكفایات دراسة الـ
 

knowledge types  
SYSYEMS 

Physical Living Earth and Space Total Over 
Systems 

Content 20-24% 20-24% 14-18% 54-66% 
Procedural 7-11% 7-11% 5-9% 19-31% 
Epistemic 4-8% 4-8% 2-6% 10-22% 
Total over 
knowledge types 
  

36%  36%  28%  100% 
30%????? 
Lebanese 
students 

 Scientific Competencies   % of score points   

Explaining phenomena scientifically   40-50 

Evaluating and designing scientifically 20-30 

Interpreting data and evidence scientifically  30-40 

Total 100 
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 ؟ PISAعالم یدلّنا المجال المرتبط باتخاذ المواقف في دراسة الـ 
• Interest in Learning Science: A measure of how much interest students have in learning about 

physics, human biology, geology and the processes and products of scientific enquiry.  
• Enjoyment of Science: A measure of how much students like learning about science both in and out 

of school.   
• Future Orientated Science Activities: A measure of the level of interest students have in pursuing 

scientific careers or the study of science after school. 
• Instrumental Motivation to Learn: A measure of the extent to which a students’ motivation to learn 

science is extrinsically motivated by the opportunities science offers for employment. 
• General Value of Science: A measure of how much prestige the student holds about a range of 

different careers including scientific ones. 
• Self-Efficacy in Science: A measure of how able the student perceives they are at science. 
• The Occupational Prestige of Specific Careers: A measure of how valuable the student sees science 

to be for him or herself. 
• Use of Technology: A scale that measures how adolescents approach and use new technology. 
• Out-of-School Science Experiences: A measure of the range of extra-curricular and out-of-school 

science activities that students engage in. 
• Career Aspirations: A broad measure of the disposition that students have towards scientific 

careers. 
• School Preparation for Science Career: A measure of how well the student feels that their formal 

science education and school has provided them with the knowledge and skills needed for a 
scientific career. 

• Student Information on Science Career: measure of how well-informed the student feels that they 
area about possible science careers.   
 

 Interest in science and 
technology 

This is an attitude that is 
indicated by:  

• A curiosity in science and 
science-related issues 
and endeavors; 

• A willingness to acquire 
additional scientific 
knowledge and skills, 
using a variety of 
resources and methods; 

• An on-going interest in 
science, including 
consideration of science-
related careers. 
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 ؟ PISAعالم یدلّنا المجال المرتبط باتخاذ المواقف في دراسة الـ 
Valuing scientific approaches 

to enquiry  
This is an attitude that is indicated 

by:  

• A commitment to evidence as the 
basis of belief for explanations of 
the material world;  

• A commitment to the scientific 
approach to enquiry when 
appropriate;  

• A valuing of criticism as a means of 
establishing the validity of any 
idea. 

  

  

  

 

Environmental awareness 
This is an attitude indicated by:  

• A concern for the environment and sustainable 
living;  

• A disposition to take and promote environmentally 
sustainable behaviors.  

 

These elements of environmental awareness will be 
measured using the following constructs:  

- Awareness of environmental issues: A measure of 
how informed students are about current 
environmental issues.  

- Perception of environmental issues: A measure of 
how concerned students are about 
environmental issues.  

- Environmental optimism: A measure of students’ 
belief that their or human actions can contribute 
to sustaining and improving the environment. . 
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 المتعلّمون في الّثاني عشر:  TIMSS 2015 Advancedالعینة 

 الّصّف الّثامنفي المتعلّمون :  TIMSS 2015العینة
 :األھداف من الّدراسة  
والتي واكتسابھا  اتیاضیّ والرّ  المفاھیم والمھارات األساسیة في العلوم تقّصي مدى إلمام   

یجب التركیز علیھا في تي الّ الجوانب إبراز ذھا الّتالمذة بغیة خیتّ تنعكس على القرارات التي 
 .علیمة التّ عملیّ أثناء ممارسة ة راسیّ الدّ المناھج 

 :نبذة عن الدراسة
  ربويّ حصیل التّ التّ لتقییم ة ولیّ ابطة الدّ الرّ  تحت إشرافراسة الدّ هذه م تت

 (International Association for The Evaluation of Educational Achievement (IEA))  



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
 

 
 

 
 

Scale Center point=500 

 فرع العلوم العاّمة -مادة الّریاضّیات  -للصف الثاني عشر  TIMSS 2015 Advancedنتائج الـ



 منسقة الھیئة األكادیمیة في المركز التربوي للبحوث واإلنماء: عبدهللارنا 

 رئیسة قسم اللغة اإلنكلیزیة في المركز التربوي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

وآفاقاللّبنانیّة، تطلّعات المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
 

 
 

 
 

 فرع العلوم العامة -ماّدة الفیزیاء  -للّصّف الّثاني عشر  TIMSS 2015 Advancedنتائج الـ

Scale Center point=500 



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
  

 
 
 

 للّصّف الّثامن في مجالي الّریاضّیات والعلوم TIMSS 2015نتائج الـ

 الّریاضّیات
۳۹من  ۲۷الّرتبة   

 العلوم
  ۳۹من  ۳٤الّرتبة 



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد

 

  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
  

 
 
 

 مجاالت المحتوى– TIMSSاإلطار المرجعّي لدراسة الـ

 مجاالت المحتوى
 

 الكیمیاء

20% 

 الفیزیاء

25% 

 علوم األرض

20% 

 علوم الحیاة

35% 



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
  

 
 
 

 المجاالت المعرفّیة – TIMSSاإلطار المرجعي لدراسة الـ

المجاالت 
 المعرفّیة

الّتفكیر 
 المنطقيّ 

30% 

 الّتطبیق
 

35% 

 المعارف

35% 



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
  

 
 
 

 للّصّف الّثامن مقارنة بنتائج مواد العلوم في الّصّف الّتاسع في االمتحانات الّرسمّیة TIMSSنتائج دراسة الـ
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 منسقة الھیئة األكادیمیة في المركز التربوي للبحوث واإلنماء: عبدهللارنا 

 رئیسة قسم اللغة اإلنكلیزیة في المركز التربوي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
  

 
 
 

 مجاالت المحتوى -للّصّف الّثامن مقارنة بنتائج مواد العلوم في الّصّف الّتاسع في االمتحانات الّرسمّیة TIMSSنتائج دراسة الـ



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
  

 
 
 

 المجاالت المعرفیة -للّصّف الّثامن مقارنة بنتائج مواد العلوم في الّصّف الّتاسع في االمتحانات الّرسمّیة TIMSSنتائج دراسة الـ



 Biology TIMSS2015: Environment Content-Application Domain 

Lebanon: 8% of students solve it correctly 



Grade 9:Official Exams- Knowledge- Application  
Exercise I (5 points) A pregnant woman is expecting twins. Her doctor suspects the presence of a 
chromosomal abnormality. He suggested performing a karyotype on the fetal cells of each of the 
twins A and B.  

The obtained results are represented in documents 1 and 2. 
1-  Indicate one criterion to arrange the chromosomes in a karyotype.     2- Specify the sex of each 
of the two fetuses. 
 2-  Write the chromosomal formula of fetus A.  
3-  Determine if the doubts of the doctor are verified.  

 
Average of this Ex: 67.4/ 100   



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
  

عالم تدلّنا البیانات في الّدراسات العالمّیة خاّصة في ما یتعلّق بعدد الحصص المخّصصة 
 لتعلیم مواد العلوم وباألخص لماّدة علوم الحیاة واألرض؟

 من التوصیات -للصف الثامن TIMSSنتائج دراسة الـ

Lebanese 
Curriculum 

PISA-2015 Lebanese 
Curriculum 

TIMSS -2015 
 

15% 
5% 
50%  
(in the 
absence of 
proced+Epis) 

34% Biology 
34% Earth Science 
28% Physical Sciences 

20% 
3% 
70% 
98% 

35% Biology 
20% Earth Science 
25% Physics 
20% Chemistry 



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
  
 تصمیم  اإلطار المرجعي مع األخذ بعین االعتبار المناھج المرتكزة على الكفایات تبّني

على صعید المعارف المرتبطة بالمحتوى الّتعلّمّیة إلى المخرجات ، وصوًال UBDلـ
نحو تدفع المتعلمین الّتي والحصول على المعلومة الّتفّكر، وطرائق العلمّي واإلجرائّي 

 . SDG4المستدامة الّرابع للّتنمیة الھدف مظلّة المواقف تحت اتخاذ 
 
غرفة« على سبیل المثال إنشاء المالئمة كائز الرّ بعزز ھذه المواقف من خالل دعمھا تت 

لمناھج ل ةعمادّ والة الالمنھجیّ األنشطة بص  المتخصّ  األكادیميّ والقسم " الخضراء العرض
   .ةراسیّ الدّ 

 
 

 من التوصیات على صعید المواقف  -للّصّف الّثامن TIMSSنتائج دراسة الـ



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
 
 

 رصدھا في سیاق تطویر المناھج؟المتغّیرات الّتي سیّتم ما ھي 
 

 

 توصیات أخرى -للّصّف الّثامن TIMSSنتائج دراسة الـ

 المتغّیرات

 إعداد المعلّم

نوع الّدورات 
 التدریبّیة 

تواتر الّدورات 
 التدریبّیة

 اللّغة

 :لغة االختبار
 إنكلیزي فرنسي

تعلیم رسمي 
 وخاص

 الّتعلیم الّصّفيّ 

أداء المعلّم 
 والتلمیذ

 الّتقویم

 مناخ 

 المدرسة

 المنزل

 المحتوى العلمي



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد

وآفاقاللّبنانیّة، تطلّعات المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
  

 
 

التقویم بكافة أشكالھ والتوصیات المرتبطة       
 بتطویر مناھج الّلغات 

 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
 

 
    PISAالبرنامج الّدولّي لتقییم الّتلمیذ 

 
 

  المقاربات       االھداف جوانب القراءة  
  

 
 االستراتیجیات الفكرّیة والمقاربات الّتي یستخدمھا القّراء في فھم المقروء

 استرجاع المعلومات•
 تشكیل فھم واسع•
 تطویر الّتفسیر•
 الّتفكیر في محتوى الّنّص وتقییمھ•
 الّتفكیر في شكل الّنّص وتقییمھ•
 

 

 التقویم وتطویر المناھج في الّلغات



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
 

 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
 

 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

 القراءة ذات ابعاد ُمتعّددة
)للّغات(اإلطار المرجعي األوروبي العام   

 
 القراءة

 
للدراسة    للعمل لالستعمال الخاص  لالستعمال العام

   
 



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: رنا عبدهللا

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
 

 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

 القراءة لتعلّم البرنامج الّتعلّم الّتفاعلي
 
 
 

 مھنيّ 
 أقرأ ألقوم بعمل•
 
 

 تداخل−
 توزیع بالّتساوي−
 الّنواحي الّتي یجب مراجعتھا: مضامین المناھج−
 مھنيّ / عام / شخصّي : الّتنّوع في كّل امتحان−

 عام 
 مجتمع•
 اخبار، مواقع الویب•
 
 
 
 

 شخصيّ  
 عمليّ •
اتصال فكري مثال •

قراءة رسائل، 
 وسیر ذاتّیة

 
 
 
 
 
 



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: عبدهللارنا 

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
 وقع ھذه النتائج على تطویر المناھج

اعادة تصمیم المناھج 
 مواءمة مناھج اللغات فرنسي انكلیزي

 عربي
التنّوع في تصمیم بنود األسئلة 

 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: عبدهللارنا 

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
 

 
 
 

       

 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

EGRA  )في لبنان) ارغإی 
 



 للبحوث واإلنماءالّتربوّي في المركز األكادیمّیة منسقة الھیئة : عبدهللارنا 

 واإلنماءالّتربوّي للبحوث وآدابھا في المركز اللّغة اإلنكلیزّیة رئیسة قسم : سامیة أبو حمد
  

اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاقالمركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج   

 
  المحتویات 

 

 

 

        

 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

EGRA )الّدولّیة )إیغرا 
مبادرة لتطویر مخرجات الّتعلّم 
قائمة على البحث 
مكّونات االختبار 
 ّوضع المجتمع اللّبناني 
تطلّعات لتصمیم المناھج 



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: عبدهللارنا 

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  

 المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاق

 
 

 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

) ارغای(  EGRA 
 

 األساسي الّصّف األّول تقییم القراءة من 
 إلى الّصّف الّرابع األساسي

 
 بلًدا ۷۰ •
 لغة ۱۲۰•
 استخدام اللّغة األمّ •
 



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: عبدهللارنا 

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  
  

 المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللّبنانیّة، تطلّعات وآفاق

 
 

 
 
 

       

 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

    الّتعّلممخرجات مبادرة تطویر 
 
• MDGs (Millennium Development Goals) 
 )أھداف األلفّیة المطّورة(•
•UN/EFA (Education for All))الّتعلیم للجمیع( 
•UNDP Quality Education Goal 4 SDG  ) برنامج

جودة  ٤ھدف / الّتنمیة المستدامة ): األمم المّتحدة اإلنمائيّ 
 الّتعلیم



 منسقة الھیئة األكادیمّیة في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: عبدهللارنا 

 رئیسة قسم اللّغة اإلنكلیزّیة وآدابھا في المركز الّتربوّي للبحوث واإلنماء: سامیة أبو حمد
  
  

 المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء، جلسات حوار حول المناھج اللّبنانیّة، تطلعات وآفاق

 
 

 
 
 

       

 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

  نتائج البحث 

 الّنامیة البلدان في المدرسة في االلتحاق نسبة ۹۱% 
 

 مستوى تعلّم متدٍن    
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

   EGRA )ارغیإ(المھارات األساسّیة بالّنسبة للـــ  
  

 المقروء فھم    القراءة أسس 

 

 “أقرأ ألتعلّم   ”  “ ن أقرأ أأتعلّم ”
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

 
 

  الُمبكرة
  

 القراءة
    “ن أقرأأتعلّم أ  ”

 ھو أساسي
 

 ”أقرأ ألتعلّم“
)الفھم(  

 
 الّتفاعل مع 
 اللّغة المكتوبة

 الّتقییم الّشفوي
 )المیزة األساسّیة(

 
 )PISA :۱سنة ٥( 
  )PIRLS : الّصّف

 )الرابع أساسي

 )ارغیإ(
EGRA  

 المخاطر•
 الّتسرب•
 إعادة الّصفّ •
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

 خمسة مكّونات ومھارات فرعّیة
 ُتبنى الواحدة على األخرى

المفردات / ربط الصوت مع الحرف وتھجئتھ / تمییز األصوات 
 الفھم/ الطالقة / 

 العلیا الّتفكیر مھارات ُتبنى بحیث تطویر عملّیة ھي القراءة
 تمییز( الّدنیا الّتفكیر مھارات على )والفھم الّطالقة(

 )وتھجئتھ الحرف مع الّصوت ربط األصوات،
 

   (Chall, 1996):المصدر
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

 EGRA )في لبنان )ارغیإ 
 وضع اختبار مالئم لوضع المجتمع اللّبنانيّ •
األصوات، تحلیل الكلمات إلى مقاطع صوتّیة، : الّصّف الّثاني والّثالث•

 .كلمة في الدقیقة الواحدة ۷٥، قراءة نصوص من ...ذكر الكلمة الّدخیلة
 :الحقیبة•

 جداول تقییم+ تمریًنا  ۱۲‒
 تدریب المعلّمین‒
 ُحُصر+ ألواح ذكیة + قصص ‒
 أنشطة+ دروس محّضرة ‒
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

 في الحلقة األولى المناھجتطلعات لتصمیم 
 
 “أتعلم ألقرأ” الّتركیز على •
 األصواتتمییز •
 مع الحرف وتھجئتھ ربط الّصوت •
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

الجھاز الوطني   
 لبنان  -للّتقویم

 
 تعلیم الّلغة الفرنسّیة 

 في لبنان
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

 المحتویات
 
 الفرنسّیة اللّغة في ممتحنة كفایات أربع 
االستمارات 
الّنتائج 
اللّجنة توصیات 
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

تشخیص الّصعوبات: نحو رؤیة متجّددة لتعلیم اللّغة الفرنسّیة في لبنان 
 
اختبار لكفایات الّتواصل 
 
 ّنھایة مرحلة الّتعلیم األساسي  
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

 
 

 اللّغة  قواعد
 (B1)مستوى 

  
  

 التّعبیر الكتابيّ 
 (B1) مستوى 

 

 فھم المقروء
 (B2)مستوى 

 كفایات ممتحنة في اللّغة الفرنسیّة  ٤
  

 

  

 فھم المسموع
 (B1.2)مستوى 

 للّغات المرجعيّ  اإلطاراألوروبيّ  :المرجع
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

 االستمارات
 

 مدیرو المدارس 
المتعلّمین 
 الّثقافيّ / تحلیل المعطیات في إطار واقع الّتالمذة االجتماعّي 
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

 الّنتائج األكادیمّیة
 

 
 قواعد اللّغة  الّتعبیر الكتابيّ  فھم المسموع فھم المقروء القطاع

عالمة 
 الّنجاح

75/100 

 %6.1 %9.1 %8.3 % 7.3 رسميّ  

 %33.2 %35.9 %47.9 %32.9 خاص

 تعلیمّیة حّصة ۱۷۱۰ :المجموع   
 )والعلوم الّریاضّیات( المواد تعلیم لغة ۲٤۹۰ إلى ۹۹۰
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 التقویم وتطویر المناھج في اللّغات

 توصیات اللّجنة لتعلیم اللّغة الفرنسّیة في مرحلة الّتعلیم األساسيّ 
  إعادة توزیع الحصص 

 زیادة في الحلقة األولى 
 تقلیلھا في الحلقات األخرى 

الّتركیز على األنشطة الّالصفیة وتعّددیة اللّغات في المشاریع 
تصمیم منھج تعلیمي حسب المعاییر الّدولّیة 
 األفضلّیة لتعلیم اللّغة العربّیة(تأخیر تعلیم اللّغات األجنبّیة( 
الّتشبیك مع اللّغات األخرى 
مالءمة الكتب مع المناھج الّتعلّمّیة 
مواكبة المعلّمین وإنشاء شبكات مھنّیة لھم. 
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 العاّمة تحدید الكفایات / مراجعة 

 العاّمة تحدید الغایات واألھداف / مراجعة 

عام تقنّیة أُجریت ودراسة الّتربوّي، المركز ورؤیة للمناھج بناًء على نتائج ورشات العمل، للّتصمیم الھندسّي تحدید المقاربة 
الّتصمیم بحسب الفھم عبر والّتصمیم العكسّي المقترحة ھي المقاربة بالكفایات الھندسّیة والمقاربة . ۲۰۱٦

(Understanding by Design)  العاّمة تحدید الكفایات / مراجعة 

 للّتصمیم  وتوحیدھا المنبثقة من المقاربة المعتمدة المصطلحات تحدید 

 والمراحل بین الفرقاء والمواد والعمودّي األفقي الّتعاون إلدارة تألیف المناھج وتسھیل الكترونّیة منّصة عتماد ا

 معّدي لجان المناھجتدریب 

 الّتقییمتحدید ھیكلّیة وأسس 
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