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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 أوفروع 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/أوهاتين 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 أوتتشتّت، 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( أوكلّها.

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

8

الماّدة الّتعليمّية: علوم الحياة واألرض
إعداد:

أ. رنا عبداهلل
أ. سحر ابراهيم

الّشهادة المتوسطة
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
أهداف املاّدة

يسعى منهج ماّدة علوم الحياة واألرض يف الحلقة الثالثة من التعليم األسايس إىل تطوير االستقالليّة عند املتعلّم 

وتنمية قدرته عىل تحّمل املسؤوليّة يف سياق بناء املواطن الحّر واملسؤول. 

تسعى أهداف هذه املاّدة يف هذه الحلقة إىل إكساب املتعلّم املعارف الّتي من شأنها تنمية ثقافته من خالل 

إكسابه قدًرا من املعلومات العلميّة الّضوريّة لفهم العامل املعارص وتحّوالته وذلك يف مجايل علوم الحياة وعلوم 

البيئة إذ تؤّمن له معلومات أساسيّة ومفاهيم مستقاة من املعارف البيولوجيّة والجيولوجية الّتي تدرّس يف هذه 

الحلقة؛ ومنها: املكّونات البيولوجيّة والفيزيائيّة والجيولوجيّة األساسيّة للبيئة وفهم عالقاتها املتبادلة، االرتباط 

املتبادل بني الكائنات الحيّة ودينامية الكرة األرضية، املظاهر األساسيّة لوظائف جسم اإلنسان، الّسلوك، التّغذية 

واالستقالب، التّجديد البيولوجي، التّكاثر والوراثة. أّما بالّنسبة إىل املحتوى العلمي املطلوب للّصّف التّاسع األسايس 

فهومتعلّق باملواضيع املرتبطة مبحور التّغذية وما إليها )الجهاز الهضمي، الجهاز التّنّفيس، الجهاز الّدورّي، الجهاز 

البويّل، والتّغذية والّصّحة(، ومحور الجهاز العصبّي وضبط حركة اإلنسان، ومحور التّكاثر والوراثة. 

أّما بالّنسبة إىل املهارات؛ فتسعى أهداف هذه املاّدة إىل تنمية مهارات منهجية التّفكري العلمي والقدرة عىل 

حّل املشكالت. كذلك تسعى هذه األهداف إىل تطوير املواقف العلميّة لدى املتعلّم وتحفزه عىل اكتساب 

املتعلّقة  العمليّة  املهارات  تنمية  املنهج  إليها  يسعى  الّتي  األخرى  األهداف  ومن  االستقالليّة.  من  قدر  أكرب 

بالعمل املخربي واملهارات الّذهنيّة كاملالحظة والتّعليل والتّحليل والتّطبيق التّجريبي، واكتساب الفكر الناقد 

املدّعم بالحّجة. يعمل هذا املنهج عىل تحضري متعلّم ساٍع باستمرار للبحث عن املعارف العلميّة واإلنجازات 

التّكنولوجية واألبحاث املعارصة يف حقيل العلم والتكنولوجيا. ويف خالل ذلك فهويتيح للمتعلّم معالجة مشاكل 

العامل املعارص، بيئيّة كانت أم اجتامعيّة أم ثقافيّة، بروح من التّسامح والتّجرد.
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انتقال  املعرفة وتحقيق  بني مختلف حقول  التاّلقي  تحديد ساحات  للمتعلّم  املنهج  يؤّمن  الّسياق  ويف هذا 

بينها.  ما  املعلومات يف 

وبهذا فإنّه يعمل عىل تنمية فهم املتعلّم للوضعيات الحياتيّة أواإلشكاليّات الحياتيّة ويسمح له بتبّني أوبناء 

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

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

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

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

هذه األهداف عند املتعلّمني الّذين أنهومرحلة التّعليم األسايس وهم يف طور االلتحاق مبرحلة التّعليم الثّانوي 

أوالتّعليم املهني. ويف هذا الّسياق يسعى التّقرير إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

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

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

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

يشتمل الّتقرير على األقسام اآلتية:

عرض موجز يبّين مدى مالءمة االمتحان لتوصيف االمتحانات الرسمية

من حيث الشكل. 1

من حيث المضمون. 2

من حيث المجاالت والكفايات. 3

ثانًيا، عرض الّنتائج العامة للمسابقة وتحليلها ويتضّمن:

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

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

ثالًثا، عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها بهدف:

تقّص مكامن الّضعف أومصادر الخطأ يف اإلجابات من ناحية املعارف واملهارات املتوّخاة بحسب ـ 

التّوصيف وتوقّع األسباب وراء هذه اإلشكاليّات.

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

العاّمة للمنهج وصواًل إىل ملمح املتعلّم املنشود بحسب مرسوم مناهج التّعليم العام 10271 للعام 

1979 وما إذ كانت تراعي تقويم مهارات القرن الحادي والعرشين.

خاتمة، وسوف تتضّمن االستنتاجات والّتوصيات والمقترحات.

نسخة عن مسابقة االمتحانات الرسمية للعام 2018-2017
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

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

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

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

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، فتضّمنت أربعة متارين تناولت كافة محاور املنهج املطلوبة، مع األخذ بعني االعتبار املواضيع 

الّتي تّم وقف العمل بها بحسب القرار 735/م/2001 تاريخ 06/15 /2016 )محور التّنسيق العصبي وسلوك اإلنسان يف 

الّصّف التّاسع األسايس( وقد توزّعت مواضيع األسئلة عىل املحورين الباقيني: محور التّغذية واأليض السيتوبالزمي ومحور 

التّكاثر والوراثة وذلك عىل الّشكل اآليت:

ينتمي التمرين األول إىل محور التكاثر والوراثة وتناول موضوع عمليات االنقسام الخلوي ومتحور حول األهداف 	 

املتعلقة باالنقسام الخيطي )امليتوز( واالنقسام املنصف )امليوز(، ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي الواحد أكرث من فرصة 

واحدة للقياس. وقد راعى هذا التّمرين األهداف اآلتية:

يفهم أن املحافظة عىل الطبائع الوراثية تتم بحفظها يف كل خاليا الجسم بواسطة التكاثر املتطابق.ـ 

يشري إىل أن كل خلية جديدة ناشئة تحتوي عدًدا من الكروموسومات مطابًقا للخلية املتحدرة منها: إًذا هناك ـ 

تكاثر متطابق.

يشري إىل أنه يف أثناء تكون الغاميتّات يفصل انقسام خاص يسمى االنشطار االختزايل كروموسومات كل زوج ـ 

النوع. بحيث تحتوي كل غاميت نصف عدد كروموسومات 

ينتمي التمرين الثاين إىل محور التغذية واأليض السيتوبالزمي وتناول موضوع تبادل الغازات التنفسية وقد متحورت 	 

أسئلة هذا التمرين حول األهداف املتّعلقة بدخول األكسجني إىل الجسم وطرح ثاين أكسيد الكربون )التنفس( ومل 

التّعلّمّي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس. جاء سؤاالن من أربعة أسئلة عىل جزأين، فقط  يخّصص للهدف 

الّسؤال الثّاين توزع عىل جزأين مرتبطني بعضهام ببعض. وقد راعى هذا التّمرين األهداف اآلتية:

يتعرف أن تبادل غازات التنفس هوتبادل األكسجني وثاين أكسيد الكربون يف الرئتني واألعضاء األخرى.ـ 

يقارن نسبة األكسجني وثاين أكسيد الكربون يف الدم يف أثناء دخوله إىل عضومعني ويف أثناء خروجه منه.ـ 

يقارن بني تركيبة هواء الشهيق وتركيبة هواء الزفري.ـ 

يالحظ أن الدم يغتني باألكسجني ويفتقر إىل ثاين أكسيد الكربون يف أثناء مروره يف الرئتني.ـ 

يبني أن تبادل غازات التنفس يتم عرب جدار الحويصالت الرئوية واألوعية الشعريةـ 

ينتمي التّمرين الثالث إىل محور التغذية وتناول موضوع عملية هضم السيكروز وقد متحورت أسئلة هذا التمرين 	 

حول األهداف املتعلقة بتحول األطعمة إىل عنارص غذائية )الهضم( واألنزميات الهضمية ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي 

الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس. جاء سؤاالن من أربعة أسئلة يف جزأين، فقط الّسؤال الرابع توزع عىل جزأين 

مرتبطني ببعضهام بعًضا. وقد راعى هذا التّمرين األهداف اآلتية:

يالحظ أن الطعام املركب مكون من أطعمة عدة بسيطة.ـ 
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يثبت وجود بعض األطعمة البسيطة بواسطة الكاشف املناسب.ـ 

يالحظ أن األنزيم الهضمي متخصص.ـ 

يالحظ أن األنزيم الهضمي ال يعمل إال ضمن رشوط محددة من أس هيدروجيني )pH( ودرجات حرارة.ـ 

مندل 	  أوامليوزي وأعامل  الخيطي  االنقسام  تناول موضوع  والوراثة، وقد  التكاثر  إىل محور  الرّابع  التّمرين  ينتمي 

وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املتعلّقة بأعامل مندل ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي أكرث من فرصة 

واحدة للقياس. فقط السؤال الرابع تضمن جزأين. جاءت أسئلة التّمرين مرتابطة، فأّي خطأ يف الّسؤال األول يؤثر 

يف مسار اإلجابة عن األسئلة الالحقة، ولكن التّوصيف ألزم محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ يف ضمن األسئلة 

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

الربط بني الّصّفة الوراثية والجينة واألالئل.ـ 

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

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

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

اإلشارة إىل أّن اإلخصاب يعّزز الخلط الورايث عن طريق لقاء عشوايئ بني غاميتات مختلفة، ينتج منه زيغوت مزود ـ 

برتكيبة جديدة من االالئل جينات الّنوع.

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

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

الجدول رقم 1: توزيع العالمة عىل املجاالت بحسب هذه املسابقة

مجال تقنيات الّتواصل

D

مجال الّتمرّس العلمّي

B

مجال امتالك املعارف

A

املجال

2 8 10 العالمة الكلّّية عىل املجال
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يظهر الجدول رقم 2 توزيع األسئلة عىل املحاور واملجاالت والكفايات بحسب ما وردت يف االمتحان الرّسمّي.

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

Exercise Whole Part Questions Domain Mark

1
Cellular division
)True or Wrong(

5 pts

1
During prophase of mitosis, each chromosome is of 
one chromatid

A 1

2
The homologous chromosomes separate during 
anaphase of mitosis.

A 1 

3
At the end of mitosis, a mother cell gives four daughter 
cells.

A 1

4 Meiosis II is a reductional division. A 1

5
De-condensation of chromosomes takes place during 
prophase of mitosis.

A 1 

2
Respiratory gas 

exchange
5 pts

1-1
Pick out from the adjacent document: The color of 
blood entering the lungs.

B ½

1-2
Pick out from the adjacent document: The color of 
blood leaving the lungs.

B ½

2-1
Compare the composition of the inhaled air to that of 
the exhaled air in oxygen gas and carbon dioxide.

B 1

2-2 What do you conclude? B ½ 

3
Show, by referring to the adjacent document, that the 
blood leaving the lungs is enriched in oxygen gas and 
impoverished in carbon dioxide.

B 1 ½ 

4
Draw out the direction of the passage of oxygen 
gas and that of carbon dioxide at the level of the 
pulmonary alveoli.

B 1

3
Digestion of 

sucrose
5 pts

1 Pose the problem at the origin of this experiment. B ¾ 

2-1 Pick out from the text: the constituents of sucrose. B ½ 

2-2
Pick out from the text: the specific enzyme for the 
digestion of sucrose

B ¼ 

3
Draw a table showing the conditions of this 
experiment.

D 2

4-1 Analyze the obtained results. B 1

4-2
What do you conclude concerning the action of 
brewer's yeast on sucrose?

B ½ 

4
Transmission of 
an Autosomal 

Hereditary Trait

5 pts

1 Specify the dominant allele and the recessive one. A 1

2 Designate by symbols the corresponding alleles A ½ 

3
Make a factorial analysis to verify the results of cross 
A.

A 2

4-1
Write the genotype of each parent in cross B. Justify 
the answer.

A 1 ¼ 

4-2 Name cross B. A ¼ 
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لقد راعت املسابقة التّوصيف الرّسمّي، أي اعتامد 3 عالمات كحّد أقىص بخصوص مجال تقنيّات التّواصل وتوزيع العالمة 

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

ضمن كّل من املجاالت الّتي تضّمنتها هذه املسابقة والتّطّور يف درجة تركيبها بحسب األسئلة املطروحة ضمن كّل مجال.

بني  الكفايات  راوحت  فقد  املعارف  متنّوعة ضمن مجال  تناولت مستويات  املسابقة  أن   2 ورقم   1 رقم  الجدوالن  يظهر 

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

بالتساوي عليهام 5.25 و4.75 عالمات بالتتابع. أما بالّنسبة إىل مجال التّمرّس العلمّي فقد راوحت الكفايات بني األقّل تركيبًا 

)استخراج معلومات من الّنّص)إىل متوّسط الرّتكيب )يحلل، يقارن ويستدل انطالقًا من معايري أودالئل، يربهن( إىل األكرث 

تركيبًا )يصيغ اإلشكاليّات ويولّف املعلومات( وقد توزعت العالمة بالتّساوي عىل األسئلة األقل تركيبًا وتلك األكرث تركيبًا )1.75 

لكّل منهام( يف حني جاءت العالمة تساوي أكرث من الضعفني تقريبًا )4.5( عىل األسئلة املتوسطة الرتكيب ضمن هذا املجال. 

أما مجال التواصل فقد تضمن كفاية رسم جدول يظهر رشوط التجربة انطالقا من مستند )عالمتان(.

أّما بالّنسبة إىل تصميم تجربة يف ضمن مجال التّمرّس العلمّي، فلم يتّم التّطرّق إليها منذ زمن طويل وتعترب هذه الكفايات 

من أعىل املستويات بحسب سلّم بلوم ضمن هذا املجال. 

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

وهذه الكفاية تعد من الكفايات األقّل تركيبًا ضمن هذا املجال.

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

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

املختلفة الّتي جاءت منطقيّة وعادلة ومعربة.

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

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

ويف ما يتعلّق بكفايات مجال العمل املخربي؛ فقد توقّف العمل بتقوميها يف االمتحانات الرّسميّة ثّم أهملت يف الّصّفوف 

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

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

هذه الكفايات؟

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

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

11.7052 12 14 4.21527 0.36011

يظهر الجدول رقم 3 أن املعّدل  mean للمتعلّمني يف ماّدة علوم الحياة واألرض هي 11.7052 ولكن الوسيط median هو12 أي أن 

50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من 12 من 20 . إّن العالمة األكرث تكراًرا هي 14 من 20. بالرّجوع إىل صفات الّنزعة املركزيّة 

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

أّما يف ما يتعلّق بتشتّت العالمات؛ فنالحظ أنّها جاءت ضعيفة نسبيًّا  CV=0.30611 وهذا يدّل عىل غياب التشتّت حول املعّدل 

العاّم للامّدة.

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

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

بالّنسبة إىل الّسؤال 3 الّذي يطول مجال تقنيات التّواصل وكفاية عرض للبيانات املمثّلة يف نص عىل شكل جدول، 	 

إن 23.4 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة الكاملة )2( و31.5 % حصلوا عىل عالمة بني 1.5 و1.75 أي نسبة 

الّنقص يف استخدام  الكفاية إىل حّد ما. كذلك يظهر  لهذه  امتالكًا  املتعلّمني أظهروا  تقريبًا من  متوسطة 54.9 % 

الوحدات أونقص يف رشط من رشوط التجربة.

األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال امتالك املعارف

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

بالّنسبة إىل التّمرين األّول والّذي تتطلّب اإلجابة عنه كفاية تصحيح الخطأ من دون الدخول يف أي تفاصيل والّتي 	 

ا( فقد حاز أكرث 97.2 % و86 % و71.9 % من املتعلمني  تطول مهارات التّفكري الّدنيا )تذكّر محتوى علمي بسيط جدًّ

عىل العالمة القصوى ضمن األجزاء 1 و3 و4 بالتتابع يف حني أن نسبة متدنية جًدا 20.2 % و28.9 % من املتعلمني 

بالتتابع يف املقابل حصل 74.2 % و60.8 % من املتعلمني عىل  حازوا عىل العالمة القصوى ضمن الجزأين 2 و5 

 de-condensation of للمصطلح  املتعلمني  فهم   عدم  النتائج  هذه  تظهر  الجزأين.   هذين  عالمة صفر ضمن 

chromosomes نظرًا لعدم وروده يف كتاب املتعلم يف الجزء الخامس، هذا باإلضافة إىل أن تصحيح الجزء الثاين 

 .anaphase I of meiosis(( تتطلب تغيري مصطلحني من الجملة حيث عمد املتعلمون إىل تغيري جزء واحد فقط

كام تبني وضع عالمة ربع عىل هذه األجزاء عىل الرغم من أن امليكروباريم مل يلحظها ما يفرس أن بعض املصححني 

مل يطبقوا أسس التصحيح التي أقرتها اللجنة.

بالّنسبة إىل الّسؤال 1 ضمن التّمرين الرّابع، يقع يف مجال اكتساب املعارف وعىل مستوى التّطبيق كون هذا الّنوع 	 

من األسئلة مألوف لدى املتعلّمني وقد تدّربوا عىل مناذج كثرية مرتبطة بهذا الّنوع من األسئلة كام هومعروف.  وعىل 

ا 10.2 % حصلوا  الّرغم من ذلك فإّن نسبة كبرية من املتعلّمني 50 %حصلوا عىل عالمة ونصف ونسبة متدنّية جدًّ

النتيجة أن عدًدا كبريًا من املتعلمني مل يعللوا  الكاملة و9.4 % حصلوا عىل عالمة صفر. تظهر هذه  عىل العالمة 

اإلجابة بشكل كامل أوبقيت إجاباتهم ناقصة. وقد تبنّي، يف أثناء عملية التصحيح، أن نسبة كبرية من املتعلمني مل 
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تذكر أن األهل من ساللة صافية وأن األوالد يرثون األليل املتنحي منهم وهنا نسأل: هل املتعلّمون غري معتادين 

 Dominance and عىل هذا الّنوع من األسئلة - مع العلم أنّه يرد بتواتر كبري يف االمتحانات الرّسميّة- أوأّن مفهوم

Recessive بحاجة إىل مقاربات أخرى لرشحه؟ 

بالّنسبة إىل السؤال4-1 ضمن التّمرين الرّابع، فقد جاء عىل مستوى التّطبيق للمعلومات يف وضعيّة جديدة وهي 	 

ا  تحديد Genotype مع تعليل، من دون القيام بعملية factorial analysis لربهنة الّنتيجة. تبنّي أّن نسبة ضئيلة جدًّ

من املتعلّمني استطاعوا اإلجابة الكاملة عن هذا الّسؤال 8.9 % ونسبة متدنّية حوايل 24.4 % حصلوا عىل العالمة 

صفر؛ أي أّن معظم املتعلّمني حصلوا عىل أجزاء من العالمة ومل يكتسبوا املعارف والكفاية املنشودة هنا.

بالنسبة إىل السؤال 4-2 ضمن التمرين الرابع ، والذي تطلب تسمية عملية التالقح. فقط 28.4 % من املتعلمني 	 

أعطوا اإلجابة الصحيحة و45.4 % حصلوا عىل عالمة صفر. ما يظهر أن نسبة كبرية من املتعلمني 71.6 % مل تربط 

عملية التالقح بنتيجتها من خالل الرجوع إىل السؤال 4-1 أوإىل املستند.

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

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

البسيطة وغري املعّقدة، وهذا يعود إّما إىل نقص الرتكيز لدى املتعلّمني يف استخدام املعلومات العلميّة الّصحيحة و/أوتركيز 

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

الّصحيح. بالّشكل  العلميّة 

بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي

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

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

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

الثّاين والّذي يتطلّب استخدام كفاية استخراج املعلومة فقط من 	  بالّنسبة إىل السؤالني 1-1 و1-2 ضمن التّمرين 

املستند، فإّن نسبة  96 % و95.9 % بالتتابع من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة كاملة ونسبة ضئيلة جدا 1.8 % 

بالتتابع حصلوا عىل عالمة صفر.  و1.7 % 

بالّنسبة إىل السؤالني 2-1 و2-2 ضمن التّمرين الثالث والّذي يتطلّب كفاية استخراج املعلومة فقط من الّنّص، فإّن 	 

ا 91.4 % و86 % بالتتابع من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة كاملة ونسبة ضئيلة 5.1 % و12 %  نسبة مرتفعة جدًّ

بالتتابع  حصلوا عىل عالمة صفر عىل الرغم من أن اإلجابة واضحة جًدا يف النص.

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

التّمرّس العلمّي لدى املتعلّمني.

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

والربهنة واالستدالل انطالًقا من معايري نتائج الّدراسات وبياناتها( 

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

بالّنسبة إىل جزء الّسؤال 2-1 ضمن التّمرين الثاين، والّذي يتطلّب كفاية مقارنة بيانات ممثّلة يف مستند، فإّن نسبة 	 

مرتفعة  72.8 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة كاملة، ونسبة ال بأس بها 19.5 % من املتعلّمني حصلوا عىل 
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عالمة صفر، وهم املتعلّمون الّذين وصفوا فقط البيانات من دون املقارنة. إّن هذا الّسؤال مألوف لدى املتعلّمني 

األرقام  املمثّلة ضمن مستند مع استخدام  البيانات  امتالك كفاية مقارنة  أّن نسبة كبرية منهم قاربت  أثبتوا  وقد 

املتوافرة لتدعيم هذه املقارنة. 

بالّنسبة إىل الّسؤال 3 يف ضمن التّمرين الثاين، بحيث يتطلّب كفاية توظيف براهني مع استخدام بيانات ومعطيات 	 

العالمة  املتعلّمني حصلوا عىل  ممثّلة يف مستند؛ لربهنة حقيقة علميّة، فإّن نسبة ضئيلة إىل حّد ما 31.5 % من 

الكاملة ونسبة ال بأس بها 22.9 % حصلوا عىل عالمة صفر. عىل الرغم أن هذا الّسؤال مألوف لدى املتعلّمني فقد 

تبني أّن نسبة كبرية منهم مل تستخدم وحدات القياس املمثلة يف املستند واملقارنة يف ما بينها لربهنة حقيقة علمية. 

بالّنسبة إىل الّسؤال 4-1 ضمن التّمرين الثالث والّذي يتطلّب كفاية تحليل بيانات نتائج تجربة ممثّلة يف جدول، 	 

فإّن نسبة ضئيلة جًدا 8.2 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة ال بأس بها 36.6 % أخذوا ثالثة أرباع 

العالمة ونصف العالمة، 18.3 % حصلوا عىل عالمة صفر. أي نسبة مرتفعة إىل حّد ما من املتعلّمني مل متتلك هذه 

الكفاية، تحليل بيانات ممثّلة يف جدول واملصنفة ككفاية متوسطة الرّتكيب بالّنسبة إىل مجال التّمرّس العلمّي. وقد 

تبني يف إثناء عملية التصحيح أن املتعلمني مل يحددوا الرشط املتغري للتجربة املمثلة يف النص واكتفوا بنتائج التجربة 

املمثلة يف الجدول، عىل الرغم من أن هذا النوع من األسئلة يعّد مألوفًا جًدا.

بالنسبة إىل السؤال 4-2  يف التمرين الثالث، والذي يتطلب استخالص بيانات ممثلة يف مستند،  فإن نسبة ضئيلة 	 

جًدا 19.2 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة مرتفعة 48.1 % من املتعلمني حصلوا عىل عالمة 

صفر ونسبة ال بأس بها مل يجيبوا عن هذا السؤال. فقد تبني أن نسبة من املتعلمني عمدت إىل رسم اتجاه الغازات 

عوًضا عن ذكرها يف نص.

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

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

بالّنسبة إىل جزء الّسؤال 2-2 ضمن التّمرين الثاين، بحيث يتطلّب كفاية التّوليف للوصول إىل عالقة تبنّي أنه عىل 	 

مستوى الحويصالت الرئوية يصبح الهواء غنيًّا بال CO2 وفقريًا بال O2؛ بعد ما تّم تحليل البيانات يف الجزء السابق،  

فإّن نسبة مرتفعة من املتعلّمني 62.9  % نالوا العالمة صفر أي مل يكتسبوا كفاية إيجاد العالقة والتّوليف انطالقًا 

من التّحليل. ونسبة منخفضة من املتعلّمني 26.9 % امتلكوا هذه الكفاية بحصولهم عىل العالمة الكاملة، مع أّن 

موضوع هذا الّسؤال مألوف لدى املتعلّمني.

بالّنسبة إىل جزء الّسؤال 4-2 ضمن التّمرين الثالث، بحيث يتطلب كفاية طرح املشكلة التي بنيت عليها التجربة 	 

املمثلة يف نّص، فإن نسبة ال بأس بها 48 % حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة 38.3 % حصلوا عىل عالمة صفر عىل 

الرغم من أن هذا النوع من األسئلة يعّد مألوفًا جًدا ويتطلب من املتعلمني قراءة النّص لتحديد اإلشكالية.

التّوليف للوصول إىل عالقة تبنّي نشاط خمرية 	  الثالث، بحيث يتطلّب كفاية  التّمرين  الّسؤال1 ضمن  بالّنسبة إىل 

البرية مع السيكروز؛ بعد ما تّم تحليل البيانات يف الجزء السابق، فإّن نسبة ال بأس بها من املتعلّمني 29.1 % نالوا 

عالمة صفر أي مل يكتسبوا كفاية إيجاد العالقة والتّوليف انطالقًا من التّحليل. ونصف عدد املتعلّمني تقريبا 48.8 % 

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

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

فيه أداء أفضل يف كفايات التّمرّس العلمّي إىل حّد ما.

هذه  وتعترب  طويل  زمن  منذ  إليها  يُتَطرَّق  مل  فهي  تجربة،  بتصميم  املرتبطة  كالكفاية  اإلبداع  أسئلة  إىل  املسابقة  تفتقر 

الكفايات من أعىل املستويات بحسب سلّم بلوم. كذلك تفتقر إىل كفاية توصيف البحث العلمي ومتثيل الظّواهر يف خالل 

ترسيامت توضيحية عىل الّرغم من وجودها يف املنهج ودليل التّقويم. وهذه الكفايات تعترب من صميم كفايات القرن الحادي 

والعرشين، وإمّنا تّم إهاملها يف املناهج الوطنيّة يف خالل عمليتي التّعليم والتقويم. 

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

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

ولكن مل يتّم التّطرّق إليها يف التّوصيف، وبذلك أُهِملت يف االمتحانات الرّسميّة، وحكاًم أهِملت يف خالل العمليّة التّعليميّة. 

قد يعود الّسبب هنا إىل أّن وضع نظام التّقويم جاء يف مرحلة بعد مرحلة وضع املناهج. وقد اتبّع كّل منهام نهًجا مختلًفا، 

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

كام وردت ركّزت عىل املجال املعريف )مجال املعارف، مجال التّواصل كام ورد، مجال التّمرّس العلمّي ومجال العمل املخربّي(  

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

وضع األهداف الخاّصة أوالتّفصيليّة للامّدة غاب عدد من األهداف املرتبطة باملواقف والقيم والّتي تضّمنتها األهداف العاّمة 

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

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

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

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

الكفايات تعقيًدا يف ضمن هذا املجال للوصول إىل مستوى بناء العالقات والتّوليف، تدىّن أداء املتعلّمني إىل ما دون الوسط.

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

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

أي قرار بتوقيف العمل بها. أّما كفايات مجال العمل املخربّي؛ فقد توقّف العمل بتقوميها يف االمتحانات الرّسميّة، ومن ثّم 

أهملت يف الّصّفوف االنتقاليّة. وهنا نسأل: هل من املمكن التّغايض عن تقويم هذه الكفايات الّتي لحظتها مناهج التّعليم 

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

مناهج العلوم بغياب هذه الكفايات؟

وبناء عىل ذلك، تأيت الّتوصيات:

عىل مستوى املاّدة يف الوقت الحايل:

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

التّدريبيّة.

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

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

كيفية احتساب العالمة يف حال توزيعها من ناحية ثانية؛ ليك يتّسنى للجميع اتّباع معايري واحدة وواضحة يف خالل 

عمليّة التّصحيح.

عىل مستوى تطوير املناهج: 

تأكيد إعادة الّنظر يف املناهج عند تطويرها باعتبارها وحدة متامسكة العنارص )املحتوى واملوارد التّعليميّة، طرائق ـ 

التّعليم وأسس التّقويم وعالقتها بالعنارص األخرى املساندة يف املجتمع( انطالقًا من نهج واضح املعامل ومرتكزات 

فلسفيّة وسيكولوجيّة واجتامعيّة واضحة ومعرّفة.

Classification of questions among domains and distribution of grades
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1-
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5 
pt

s

1 During prophase of mitosis, each 
chromosome is of one chromatid A 1 2.1 .8269 1.0000 1.00 .36621 1.726 .010 1.0 1.0 1.0 15.2 79.2

2
The homologous chromosomes 
separate during anaphase of 
mitosis.

A 1 4,6 .2173 0.0000 0.00 .40897 1.370 .010 0.0 0.0 0.0 74.2* 20.2*

3 At the end of mitosis, a mother 
cell gives four daughter cells. A 1 2.6 .9000 1.0000 1.00 .28525 -2.657 .010 1.0 1.0 1.0 8.1 86

4 Meiosis II is a reductional division. A 1 5.6 .7749 1.0000 1.00 .40989 -1.316 .011 1.0 1.0 1.0 20.1* 71.9*

5
De-condensation of chromosomes 
takes place during prophase of 
mitosis.

A 1 9.1 .3245 0.0000 0.00 .46438 .749 .011 0.0 0.0 1.0 60.8* 28.9*

Part 2: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 78.8 %. This means 78.8 % of them got 0.5 and below.
Part 4: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 23.8 %. This means 23.8 % of them got 0.5 and below.
Part 5: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 68.8 %. This means 68.8 % of them got 0.5 and below.
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1

1-1
Pick out from the adjacent 
document: The color of 
blood entering the lungs. 
1-2.

B 0.5 .3 .4862 .5000 .50 .07415 -5.674 .010 .5 .5 .5 1.8 96

1-2
Pick out from the adjacent 
document: The color of 
blood leaving the lungs.

B 0.5 .4 .4864 .5000 .50 .07352 -5.697 .010 .5 .5 .5 1.7 95,9

2
2-1

Compare the composition of 
the inhaled air to that of the 
exhaled air in oxygen gas 
and carbon dioxide.

B 1 1.2 .7755 1.0000 1.00 .39968 -1.335 .010 .75 1.0 1.0 19,5 72.8

2-2 What do you conclude? B 0.5 4.6 .1556 0.0000 0.00 .22335 .814 .010 0.0 0.0 .5 62.9 26.9

3

Show, by referring to the 
adjacent document, that 
the blood leaving the lungs 
is enriched in oxygen gas 
and impoverished in carbon 
dioxide.

B 1.5 7.8 .8207 1.0000 1.50 .60212 -.169 .011 .250 1.00 1.50 22.9 31.5

4

Draw out the direction of 
the passage of oxygen gas 
and that of carbon dioxide 
at the level of the pulmonary 
alveoli.

B 1 22 .3255 0.0000 0.00 .43631 .713 .012 0.00 0.00 .75 48.1 19.2

Part 2-1: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 23 %. This means 23 % of them got 0.5 and below.
Part 2-2: Cumulative percentage of students who got 0.25 pt is 74.8 %. This means 74.8 % of them got 0.25 and below.
Part 3: Cumulative percentage of students who got 0.75 pt is 47.7 %. This means 78.8 % of them got 0.75 and below. Also, 14.8 % got 0.5 pt 

and 13.3 % got 1pt
Part 4: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 69.5 %. This means 69.5 % of them got 0.5 and below. 22 % did not answer this 

question.
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Classification of questions among domains and distribution of grades
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1 Pose the problem at the 
origin of this experiment. B 0.75 6.3 0.00 0.75 0.75 38.3 48

2

2-1 Pick out from the text: the 
constituents of sucrose. B 0.5 1.5 .4669 .5000 .50 .12118 -3.483 .010 0.50 0.50 0.50 5.1 91.4

2-2
Pick out from the text: the 
specific enzyme for the 
digestion of sucrose

B 0.25 2 .2192 .2500 .25 .08212 -2.295 .010 .25 .25 .25 12 86

3
Draw a table showing 
the conditions of this 
experiment.

D 2 7.5 1.2931 1.5000 2.00 .70772 -.800 .011 .75 1.50 2.00 14.9 23.4

4

4-1 Analyze the obtained results. B 1 9,3 .4166 .5000 .50 .28592 .229 .011 .25 .50 .50 18.3 8,2

4-2
What do you conclude 
concerning the action of 
brewer's yeast on sucrose?

B 0.5 16.4 .3089 .5000 .50 .23391 -.484 .011 0.0 .50 .50 29,1 48.8

Part 1: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 48.8 %. This means 48.8 % of them got 0.5 and below. Cumulative percentage 
of students who got 0.25 pt is 41.9 %. This means 41.9 % of them got 0.25 and below.

Part 3: Cumulative percentage of students who got 1 pt is 32 %. This means 32 % of them got 1 and below. 
Part 4-1: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 83.1 %. This means 83.1 % of them got 0.5 and below. Cumulative percentage 

of students who got 0.25 pt is 38.3 %. This means 38.3 % of them got 0.25 and below. 
Part 4-2 Cumulative percentage of students who got 0.25 pt is 41.7 %. This means 41.7 % of them got 0.25 and below. 
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1 Specify the dominant allele 
and the recessive one. A 1 3.6 .5701 .5000 .50 .25741 -.532 .010 .50 .50 .75 9.4 10.2

2 Designate by symbols the 
corresponding alleles A 0.5 5.3 .4208 .5000 .50 .17175 -1.861 .011 .50 .50 .50 12.1 76.8

3 Make a factorial analysis to 
verify the results of cross A. A 2 8.1 1.3299 1.7500 2.00 .78501 -.680 .011 .50 1.75 2.00 14.7 41.3

4
4-1

Write the genotype of each 
parent in cross B.
Justify the answer.

A 1.25 16.3 .4568 .5000 0.00 .41832 .571 .011 0.00 .50 .75 24,4 8.9

4-2 Name cross B. A 0.25 25.7 .0971 0.0000 0.00 .12185 .458 .012 0.00 0.00 .25 45.4 28.4

Part 1: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 60 %. This means 60 % of them got 0.5 and below. 
Part 2: Cumulative percentage of students who got 0.25 pt is 18.9 %. This means 18.9 % of them got 0.25 and below. 
Part 3: Cumulative percentage of students who got 1 pt is 35.6 %. This means 35.6 % of them got 1 and below.
Part 4-1: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 69.2 %. This means 69.2 % of them got 0.5 and below. Cumulative percentage 

of students who got 0.25 pt is 50 % This means 50 % of them got 0.25 and below.
Part 4-2: only 28.4 % solve it correctly
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لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

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

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

واسترشاف املستقبل.

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

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

قد  ما  البيئة ومواجهة  تجاه  إيجايّب  وتبّني سلوك  علنيّة،  علميّة  أومناقشة  متابعة محادثة  قادًرا عىل  يصبح 

يعرتضه من مشكالت صّحيّة واستهالكيّة.

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

الّصّحة. عىل  وانعكاساتهام  األعصاب  وبيولوجيّة  والتّغذية  البيئة  وحامية 

يتضّمن برنامج فرع االجتامع واالقتصاد، زيادة عىل برنامج فرع اآلداب واإلنسانيّات، نظرة شاملة عىل مفهوم 

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

التّقانة الحيويّة. الحيوايّن والّنبايتّ ويف 

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

الّصالح. املواطن  لبناء  رضوريّان 

من األهداف العاّمة لهذه املاّدة أن يظهر املتعلّم:

اكتسابًا للمفردات واملعارف واملهارات العلميّة الّضوريّة للحياة اليوميّة.ـ 

استيعابًا للمواضيع العلميّة الّتي تتناولها وسائل اإلعالم.ـ 

فهم العالقة القامئة بني العلم والتّكنولوجيا واملجتمع.ـ 

 شهادة الثانويّة العامة - فرعا االجتماع واالقتصاد

واآلداب واإلنسانّيات

إعداد:

أ. رنا عبداهلل
أ. سحر ابراهيم
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قدرة عىل اتخاذ القرارات املسؤولة بشأن املشكالت الّتي قد تعرتضه يوميًّا يف مجايل الّصّحة والبيئة.ـ 

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

فهاًم ملدى مساهمة العلم والعلامء يف التطّور الثقايّف لإلنسان.ـ 

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

عىل الّذات.

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

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

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

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

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

منتج للمعلومة، قادر عىل حّل املشكالت الحياتيّة وتحّمل املسؤوليّة، قادر عىل اتّخاذ املواقف العلميّة؟

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

يشتمل الّتقرير على األقسام اآلتية:

أّواًل، عرض موجز يبّين مدى مالءمة االمتحان لتوصيف االمتحانات الرسمية

من حيث الشكل. 1

 من حيث املضمون. 2

من حيث املجاالت والكفايات. 3

ثانًيا، عرض الّنتائج العامة للمسابقة وتحليلها ويتضّمن:

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

مستويات أداء وسط وما فوق ومدى تشتّت العالمات حول املعّدل.

ثالًثا، عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها بهدف:

بحسب ـ  املتوّخاة  واملهارات  املعارف  ناحية  من  اإلجابات  يف  الخطأ  أومصادر  الّضعف  مكامن  تقّص 

اإلشكاليّات. هذه  وراء  األسباب  وتوقّع  التّوصيف 

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

للعام  العام 10271  التّعليم  املتعلّم املنشود بحسب مرسوم مناهج  للمنهج وصواًل إىل ملمح  العاّمة 

1979 وما إذ كانت تراعي تقويم مهارات القرن الحادي والعرشين.

خاتمة، وتتضّمن االستنتاجات والّتوصيات والمقترحات.

نسخة عن مسابقة االمتحانات الرسمية للعام 2018-2017
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شهادة الثانوية العاّمة - فرع اآلداب واإلنسانّيات

لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

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

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

التّغذية وعالجها عرب اإلفادة من كّل فرصة  لإلشارة  إىل الّروابط املوجودة بني املبادئ املذكورة ومقتضياتها 

وتطبيقاتها يف مجال الّصّحة. إّن املقارنة بني التّغذية التّقليدية ونتائج الّدراسات التّجريبيّة، إضافة إىل دراسة 

األمراض الّناتجة من التّغذية ومبدأ االستهالك الطّاقي واأليض القاعدي، تؤّسس لتحديد مطلوب ماهية التّغذية 

املتوازنة املنظّمة وتحديد كّميّة الطّعام الّضوري، وسيبدوجليًّا أّن التّغذية املتوازنة استجابة لحاجات الجسم 

املتغرّية، األمر الّذي سيسهم يف فهم أسباب أمراض التّغذية. ويعترب املنهج كذلك أنّه من الّضوري إظهار دور 

الطّعام يف بناء الجسم وتجدده البيولوجّي من جهة وكمصدر للطّاقة من جهة أخرى، ورضوري أيًضا تبيان 

الحاجة إىل املواّد الغذائيّة والفيتامينات. كذلك يتطلّب املنهج أن يتعلّم املتعلّم يف هذا الجزء استثامر الخطوط 

البيانيّة والجداول، وأن يشّجع االستقراءات املنّفذة بشكل تحقيقات.

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

تحويل الرّسائل يف املركز العصبّي من طريق الّشجنات املنبّهة واألخرى املثبّطة، كذلك يدعوإىل تأكيد الّدور 

االختاليّل للمخّدرات عىل املستويني الجسدّي والّنفيّس ويؤمل دفع املتعلّمني التخاذ املوقف املناسب من اآلثار 

الّسيّئة للمخّدرات.

أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

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

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

يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرّتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

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

االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب القرار 735/م/2001 تاريخ 06/15 /2016 وهي )محور التّطّور كاماًل مع 

أجزاء من املحاور األخرى(. تضّمنت مسابقة علوم الحياة ثالثة متارين عىل الّشكل اآليت:

ينتمي التّمرين األول إىل محور التّغذية والّصّحة، وتناول مشكلة تصلب الرَشايني وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين 	 

حول األهداف املتعلّقة بالعوامل املؤدية إىل أمراض القلب والرشايني ودور الدولة للوقاية من هذا الخلل، ومل 

يخّصص للهدف التّعلّمّي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس. جاءت كّل األسئلة الّتي يتضّمنها هذا التّمرين 

مستقلّة بعضها عن بعض ما عدا الّسؤال الرابع الذي تضمن جزأين مرتبطني ببعضهام حيث تتطلب تحليل نتائج 

دراسة وصوال إىل توليف معلومة.
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راعى التمرين األهداف اآلتية:

يفهم وجود عالقة بني استهالك الطعام ومخاطر ظهور بعض األمراض: أمراض القلب والرشايني، واملنة...ـ 

يستخلص أن مرض القلب أوالرشايني ينشا أساًسا من تباطؤ الدم يف رشيان وأن سببه الرئييس هوتصلب الرشايني.ـ 

يستخلص أن تصلب الرشايني هوآفة يف رشيان غالبًا رشايني القلب التاجية.ـ 

يحدد أن ألمراض القلب والرشايني أسباب كثرية )ارتفاع ضغط الدم، التدخني...(.ـ 

يسجل أن الوقاية من أمراض القلب والرشايني تبدأ من الطفولة وأنها ال تتم فقط بتخفيف استهالك الدهون بل ـ 

بتحويل جدي ألسلوب العيش: تجنب كرثة الجلوس، والتوتر، والتدخني، والقيام بنشاط جسدي )تدريبات رياضية(.

ينتمي التّمرين الثاين إىل محور البيولوجيا العصبية والّسلوك البرشي والّصّحة وقد تناول موضوع خصائص السيالة 	 

العصبية. ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس.

راعى التمرين األهداف اآلتية:

تنقلها ـ  التي  العصبية  الرسائل  وتََكوُّن  للتسجيل  قابلة  كهربائية  كإشارات  يربز  العصبي  االتصال  أن  يستخلص 

عصبية(. )خاليا  العصبونات  من  سالسل 

يعلم أن الرسالة العصبية تتولد بداخل الجسم إما يف القط حيس نتيجة تنبيه، أويف مركز عصبي إثر انتقال شجني.ـ 

يسجل أن شدة اإلثارة الفاعلة ترمز برتدد جهد النشاط.ـ 

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

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

عصبية(. )ناقالت 

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

املحور قبل إطالقها إىل الفراغ الّشجني.

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

خلف الّشجني وتطلعه بدورها جهد نشاط خلف شجني.

واألسباب 	  كواشريكور  الغذايئ:  النقص  أمراض  وتناول موضوع  والّصّحة،  التّغذية  إىل محور  الثالث  التّمرين  ينتمي 

املؤدية لهذا املرض يف البلدان النامية. جاءت كّل األسئلة الّتي يتضّمنها هذا التّمرين مستقلّة بعضها عن بعض ما عدا 

الّسؤال األول الذي تضمن جزأين مرتبطني من خالل تحليل نتائج وصواًل إىل خالصة. ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي 

الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس.

راعى التمرين األهداف اآلتية:

يتعرف أن أمراض النقص الغذايئ تؤثر بشكل أسايس يف أطفال اليلدان النامية.ـ 

يعرف أن أمراض النقص الغذايئ تنجم عن قلة التغذية و/أوسوء التغذية.ـ 

يستخلص أن نقص الحوامض األمنينية الضورية، الناتج من وجبة ذات وترية واحدة ومن أصل نبايت، خطري إذا ـ 

حصل يف الطفولة.

يتعرف بأن الكواشريكور ينجم عن نقص نوعي وكمي باألحامض األمينية املوجودة يف الربوتني.ـ 
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 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

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

الجدول رقم 1: توليف توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات

مجال تقنيات الّتواصل
D

مجال الّتمرّس العلمّي
B

مجال امتالك املعارف
A

املجال

2 العالمة الكلّّية عىل املجال ¾ 8 ¼ 9

يظهر الجدول رقم 2 توزيع األسئلة عىل املحاور واملجاالت والكفايات:

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

Exercise
Whole 
Mark

Part Questions Domain Mark

1 7 pts

1
Draw out the consequence of the formation of atheroma plaque 
on blood circulation

B 1

2 Justify the following statement: LDL is a “bad cholesterol” A 1

3 Draw a table representing the results of document 2. D 2

4-1 Analyze the obtained results. B 1

4-2 Derive a conclusion. B ½ 

5
Suggest two actions that the government would take to prevent 
the atherosclerosis development in the population.

A 1 ½ 

2 7 pts

1 Specify the threshold intensity of fiber F1. A 1 ½ 

2
Show that the nerve message at the level of fiber F1 is coded by 
frequency of action potential and not by amplitude.

B 2

3
Indicate if synapse S is excitatory or inhibitory. Justify the 
answer.

A 1 ½ 

4
List the steps of the transmission of the nerve message at the 
level of the synapse.

A 2

3 6 pts

1-1 Analyze document 1 B 1

1-2 Draw out a symptom associated with this disease. B ½

2
Formulate a hypothesis which explains the origin of this 
disease.

B 1

3
Indicate, by referring to document 2, the food which is the 
richest in each of these components: proteins, carbohydrates 
and lipids. Justify your answer.

B 2 ¼ 

4
Explain the variation of the body mass of infant )K( post 
weaning.

A 1 ¼ 

متوازن  بشكل  العالمة  توزعت  التّواصل،  تقنيات  اعتامد عالمتني عىل مجال  الرّسمّي، عرب  التّوصيف  املسابقة  راعت  لقد 

تقريبًا عىل مجايل امتالك املعارف )8.75( والتّمرّس العلمّي )9.25(، كام هومبنّي يف الجدول رقم 1. يظهر هذا الجدول أيًضا 

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

مجال.
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يظهر الجدوالن رقم 1 ورقم 2 أّن املسابقة تناولت مستويات متنّوعة ضمن مجال املعارف بحيث تراوحت الكفايات بني 

مستويات التّفكري الّدنيا )هنا التّذكّر: تعداد مراحل وتأكيد أن جزيئات LDL هي الكوليسرتول اليسء( ومستويات التّفكري 

األعىل )التفسري: رشح تطور وزن الطفل بعد الفطام واقرتاح إجراءين تتخذهام الدولة من أجل الوقاية من انتشار مرض 

تصلب الرشايني( وقد توزّعت العالمة عليهام مبعدل 4.5 عالمات للمستوى األدىن و4.25 عالمات لألعىل. أّما بالّنسبة إىل 

مجال التّمرّس العلمّي فقد تراوحت الكفايات بني املتوسطة الرتكيب إىل األكرث تركيبًا )هنا: يحلّل، يؤّول، ويستدّل انطالقًا من 

معايري أودالئل، يفرّس ويعلّل انطالقًا من تحليل معطيات( وقد توزّعت العالمة عىل الّشكل اآليت )7.75عالمات عىل املتوسطة 

الرتكيب و1.5 عالمة عىل األكرث تركيبًا( ضمن هذا املجال.

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

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

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

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

املختلفة الّتي جاءت منطقية وعادلة ومعربة.

 أّما بالّنسبة إىل الكفايات الّتي مل تطلها األسئلة والّتي تصل إىل املستويات األعىل ملستويات التّفكري العليا كانتقاد املعطيات 

وتقييم بيّنات وإبداء الّرأي واملواقف والتّأّمل مبعطيات معيّنة والّتي لحظتها األهداف العاّمة للامّدة ودليل التّقويم فهي 

أّما كفايات مجال العمل املخربّي فقد توقّف العمل  قد أهملت مع الزّمن من دون إصدار أي قرار بتوقيف العمل بها. 

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

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

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

ثانيًا: عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
الجدول رقم 3: املعامل اإلحصائيّة

Coefficient of variationStd. deviationMode/20Median/20Mean /20

0.38353.14023788.1870

يظهر الجدول رقم 3 أّن املعّدل )mean( للمتعلّمني يف ماّدة علوم الحياة هو8.1870ولكّن الوسيط )median( هو8 أي 

أن 50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من 8 من 20 . إّن العالمة األكرث تكراًرا هي 7 من 20. بالرّجوع إىل صفات الّنزعة 

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

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

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

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

الكاملة و2.6 % حصلوا عىل 1.5 أي نسبة مرتفعة  العالمة  بياين يف جدول فإن 73.6 % من املتعلّمني حصلوا عىل 

75.1 %من املتعلّمني اظهروا امتالكًا مرتفًعا لهذه الكفاية، يف حني حصلت نسبة منخفضة جًدا 1.3 % عىل عالمة صفر.

األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال امتالك املعارف 

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

بالّنسبة إىل الّسؤال 2 يف ضمن التّمرين األّول والّذي تتطلّب اإلجابة عنه كفاية تعليل ملاذا جزيئات ل LDL هي 	 

الّرغم من هذا  ا( وعىل  )تذكر محتوى علمي بسيط جدًّ الّدنيا  التّفكري  والّتي تطول مهارات  السيئ  الكوليسرتول 

فإّن نسبة مرتفعة 62.5 % من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة صفر ونسبة منخفضة جًدا 3.5 % حصلوا عىل العالمة 

الكاملة وهذا يؤرّش إىل عدم اهتامم قسم كبري من املتعلّمني باكتساب معلومات.

بالنسبة إىل السؤال 5 ضمن التمرين األول والذي تتطلب اإلجابة عنه كفاية اقرتاح إجراءين تتخذهام الدولة من 	 

أجل الوقاية من انتشار داء تصلب الرشايني والتي تتطلب مهارات التفكري العليا، فإن نسبة ال بأس بها 30.9 % 

حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة 25.7 % حصلوا عىل عالمة 0.75 ونسبة ال بأس بها 27.5 % حصلوا عىل عالمة 

صفر. تشري هذه النتائج إىل أن نصف املتعلمني تقريبًا 56.6 % متكنوا من تحديد إجراء واحد عىل األقل تتخذه 

الدولة للحد من انتشار داء تصلب الرشايني وبالتايل ربط ما اكتسبوه من معلومات يف حياتهم اليومية. 

 	 Threshold االستجابة  لعتبة  الدقيق  التحديد  كفاية  تتطلب  والذي  الثاين  التمرين  1 ضمن  السؤال  إىل  بالنسبة 

ا  لّليف العصبي انطالقًا من معلومات ممثلة يف جدول والتي تتطلب مهارات التفكري العليا، فإن نسبة منخفضة جدًّ

11.8 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة ال بأس بها 29.8 % حصلوا عىل عالمة صفر و25.8 % 

حصلوا عىل عالمة 0.5 وهذا يشري إىل عدم متكن أكرثية املتعلمني من تذكر معلومة بسيطة.

بالنسبة إىل السؤال 3 ضمن التمرين الثاين والذي تتطلب كفاية تحديد ما إذا كان املشبك العصبي منبًّها أوحارًسا 	 

مع تعليل اإلجابة انطالقًا من معلومة تسبق السؤال، فإن نسبة منخفضة 10.7 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة 

الكاملة و61.8 % حصلوا عىل عالمة 61.8 % عىل عالمة 0.75 ونسبة منخفضة 11 % حصلوا عىل عالمة صفر. تبني 

هذه النتائج أن نسبة كبرية من املتعلمني استطاعت تحديد نوع املشبك العصبي من دون التمكن من تعليل اإلجابة 

مام يؤكد عدم اهتامم املتعلمني بعمليّة اكتساب املعلومات.

بالّنسبة إىل الّسؤال 4 ضمن التّمرين الثاين والّذي تتطلّب اإلجابة عنه كفاية تحديد مراحل االنتقال الّشجني ومن 	 

ا( ويعترب هذا السؤال  دون الّدخول يف أي تفاصيل والّتي تطول مهارات التّفكري الّدنيا )تذكر محتوى علمي بسيط جدًّ

ا وعىل الّرغم من هذا فإّن نسبة ال بأس بها )27.2 %( من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة صفر  من األسئلة املألوفة جدًّ

و24.1 % فقط حصلوا عىل العالمة الكاملة وهذا يؤرّش إىل عدم اهتامم قسم كبري من املتعلّمني باالستخدام الّصحيح 

ألدوات املاّدة واكتساب املعلومات.

بالنسبة إىل السؤال 4 ضمن التمرين الثالث والذي تتطلب رشح تطور وزن الطفل املصاب بداء الكواشريكور بعد 	 
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الفطام انطالقًا من معطيات ممثلة بجدول واستناًدا إىل معلومات مكتسبة، فإن نسبة منخفضة جًدا 1.7 % من 

املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة 46.5 % حصلوا عىل عالمة صفر ونسبة ال بأس بها 26,4 % مل يجيبوا 

عن هذا السؤال.

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

بالطّريقة الّصحيحة، أوإّن تركيز املعلّمني يف الّصفوف يتّجه نحو تدريب املتعلّمني عىل كفايات ليس من بينها دقّة استخدام 

املعارف العلميّة )املحتوى العلمّي( وصّحتها بالّشكل السليم. 

بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي

إن املتعلّمني الّذين قاربوا امتالك الكفاية هم والّذين حصلوا عىل ثالثة أرباع العالمة املخّصصة حتى العالمة الكاملة

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

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

بالنسبة إىل السؤال 1 ضمن التمرين األول والذي تتطلب اإلجابة عنه كفاية استخالص تأثري تكَون الصفائح الدهنية 	 

يف الدورة الدموية وذللك بالعودة إىل مستند من دون تعليل اإلجابة، فإن نسبة منخفضة 12.4 % من املتعلمني 

حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة مرتفعة جًدا 80.4 % حصلوا عىل عالمة صفر، تُبنّي هذه النتائج أن نسبة كبرية 

من املتعلمني مل يتمكنوا من امتالك كفاية إيجاد الرابط بني الرشط والنتيجة ورمبا يعود ذللك إىل عدم اإلشارة إىل 

اعتامد املستند الستخالص املعلومة.

اإلجرايئ 	  الفعل  فيهام  استخدم  واللّذين  الثالث  التّمرين   األّول و1-1 من  التّمرين  4-1 من  الّسؤالني  إىل  بالّنسبة 

Analyze انطالقًا من نتائج ممثلة يف رسم بياين Histogram يف التمرين األول وgraph يف التمرين الثالث، فإن 

يف  املتعلمني  من   % 8.4 ا  جدًّ منخفضة  نسبة  أّن  حني  يف  األّول  التمرين  يف   % 49 املتعلّمني  من  متوسطة  نسبة 

التمرين الثّاين حصلوا عىل العالمة الكاملة، وقد حصل قرابة 11.9 % منهم عىل صفر يف التمرين األول و69.7 % يف 

التمرين الثالث، وهذا يدّل عىل أّن  نسبة متوسطة من املتعلمني امتلكت كفاية تحليل نتائج ممثلة يف رسم بياين 

Histogram ويف املقابل فإّن نسبة كبرية من املتعلمني يفتقرون إىل القدرة عىل عمل التّحليل انطالقًا من رسم بياين 

Graph مع إثنني من املنحنيات. 

الكواشريكور 	  الثالث والذي تطلب استخالص مظهٍر من مظاهر مرض  التمرين  السؤال 1-2 يف ضمن  بالنسبة إىل 

انطالقًا من تحليل نتائج يف الجزء السابق، فإن نسبة ال بأس بها 34.1 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكاملة 

و53.4 % حصلوا عىل عالمة صفر، تبني هذه النتائج أن نسبة كبرية من املتعلمني مل يتمكنوا من تحليل النتائج يف 

السؤال 1-1 وبالتايل مل يتمكنوا من استخالص املعلومة.

بيانات ومعطيات 	  الثاين، والذي تطلّب كفاية توظيف براهني مع استخدام  التّمرين  الّسؤال 2 ضمن  بالّنسبة إىل 

الكاملة  العالمة  املتعلّمني حصلوا عىل  ا 7.1 % من  ممثّلة يف مستند لربهنة حقيقة علميّة، فإّن نسبة ضئيلة جدًّ

ونسبة مرتفعة 53.1 % حصلوا عىل العالمة صفر ونسبة 16.5 % مل يجيبوا عن هذا السؤال. عىل الرغم من أن هذا 

الّسؤال مألوف لدى املتعلّمني فقد تبني أّن نسبة كبرية منهم مل تحلل النتائج املمثلة يف مستند لربهنة حقيقة علمية.

بالنسبة إىل السؤال 3 ضمن التمرين الثالث والذي تتطلب كفاية تحديد الغذاء األغنى لكل من املكونات )الربوتني، 	 

السكريات والدهنيات( مع تعليل اإلجابة انطالقًا من نتائج ممثلة يف جدول وتتطلب لتعليل اإلجابة املقارنة، فإن 

ا 8 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة ال بأس بها 25.5 % حصلوا عىل عالمة  نسبة منخفضة جدًّ
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0.75 ونسبة ال بأس بها حصلوا عىل عالمة صفر. هذا يشري إىل عدم متكن عدد كبري من املتعلمني من استخدام 

األرقام املتوافرة يف الجدول ومقارنتها لتعليل اإلجابة. 

بالنسبة إىل السؤال 4-2 ضمن التمرين األول والذي تتطلّب كفاية التّوليف للوصول إىل عالقة انطالقًا من تحليل 	 

نتائج يف الجزء السابق، فإن نسبة ال بأس بها 36.2 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة 24.7 % عىل 

نصف العالمة 0.25 و34.9 % حصلوا عىل عالمة صفر. وهذا يدل عىل أن نسبة كبرية من املتعلمني مل يكتسبوا كفاية 

إيجاد العالقة والتّوليف انطالقًا من التّحليل.

بالنسبة إىل السؤال 2 ضمن التمرين الثالث والذي تتطلب صياغة فرضية تبني سبب مرض الكواشريكور ويعترب من 	 

مستويات التفكري العليا، فإن نسبة ال بأس بها 21.1 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة مرتفعة 

55.7 % حصلوا عىل عالمة صفر. وهذا يظهر أن نسبة كبرية من املتعلمني مل يكتسبوا كفاية صياغة فرضية انطالقًا 

من معطيات مسبقة.

إّن هذه الّنتائج تبني أن املتعلّم الّذي ال يتقن تحليل مستند لن يستطيع استخالص الّنتائج منه، كام أّن قساًم ممن 	 

للمعلّمني حول  التّوصية  تأيت  واالستدالل. من هنا  واالستخالص  للتّحليل  الالزمة  املهارة  القراءة ال ميتلك  يستطيع 

أهّميّة تدريب املتعلّمني عىل كيفيّة معالجة هذه البيانات وتحليلها عند توافرها واملقارنة يف ما بينها )مقارنة نتائج 

مجموعات التّجربة مع املجموعة الضابطة(  للوصول إىل املعلومة املنطقية املتوخاة ضمن مجال التّمرّس العلمّي.
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خاتمة

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

وقد تضّمنت املسابقة أسئلة راوحت بني مستويات التّفكري الّدنيا والعليا قادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة 

بحسب توزيع العالمات مع غياب كفايات التمرس العلمي األقل تركيبًا )استخراج معلومات(. ويتبنّي لنا أّن املتعلّمني يف فرع 

اآلداب واإلنسانيّات - ال يهتّمون باملاّدة ويهملون الرّتكيز عىل حفظ املعلومة أوتطبيقها، ويظهرون أداًء مامثاًل يف كفايات 

التّمرّس العلمّي وأفضل بقليل يف مهارات التّواصل. إّن هذه املالحظات تدفع باتجاه املقرتحات اآلتية:

أّواًل: عىل صعيد املنهج

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

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

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

الّنظرية. ولومن جوانبها 

ثانًيا: عىل صعيد الّتدريب والّتوجيه

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

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

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

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

والعرشين.

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

الّصحيح. بالّشكل  وصحتها 

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

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

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

من فرص العمل الّذايت يف الّصّف. 
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Table 2: Classification of questions among domains and distribution of grades
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3-
 A
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7 
pt

s

1
Draw out the consequence of the 
formation of atheroma plaque on 
blood circulation.

B 1 3.3 .1490 0.0000 0.00 .34276 1.966 .057 0.0 0.0 0.0 80.4* 12.4*

2 Justify the following statement: 
LDL is a "bad cholesterol”. A 1 8.3 .1795 0.0000 0.00 .29125 1.383 .058 0.0 0.0 .5 62.5* 3.5*

3 Draw a table representing the 
results of document 2. D 2 0.6 1.8929 2.0000 2.00 .27936 -4.813 .056 1.75 2.0 2.0 1.3 73.6

4
4-1 Analyze the obtained results. B 1 1.9 .7095 .8750 1.00 .34513 -.863 .056 0.5 .875 1.0 11.9 49.0

4-2 Derive a conclusion. B 0.5 4.2 .2534 .2500 .50 .21538 -.026 .057 0.0 0.25 0.5 34.9* 36.2*

5
Suggest two actions that the 
government would take to prevent 
the atherosclerosis development in 
the population.

A 1.5 15.2 .7791 .7500 1.50 .62230 -.071 .061 0.0 0.75 1.5 27.5* 30.9*

Part 1: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 86.5 %. This means 86.5 % of them got 0.5 and below.83.6 % got 0.25 and below.
Part 2: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 90 %. This means 90 % of them got 0.5 and below.73.9 % got 0.25 and below.
Part 4.2: Cumulative percentage of students who got 0.25 pt is 62.2 %. This means 62.2 % of them got 0.25 and below.
Part 5: Cumulative percentage of students who got 0.75 pt is 63.3 %. This means 63.3 % of them got 0.75 and below.32.5 % got 0.25 and 

below.

4-
 N
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es
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ge

7 
pt

s

1 Specify the threshold 
intensity of fiber F1. A 1.5 7.0 .4777 .5000 .00 .50097 .976 .058 0.0 .5 .5 29.8* 11.8*

2

Show that the nerve message 
at the level of fiber F1 is 
coded by frequency of 
action potential and not by 
amplitude.

B 2 16.5 .4194 .0000 .00 .65669 1.363 .061 0.0 0.0 1.0 53.1* 7.1*

3
Indicate if synapse S is 
excitatory or inhibitory. 
Justify the answer.

A 1.5 6.1 .7624 .7500 .75 .37720 -.059 .058 .75 .75 .75 11.0 10.7*

4
List the steps of the 
transmission of the nerve 
message at the level of the 
synapse.

A 2 15.4 1.0777 1.5000 0.00 .81757 -.296 .061 0.0 1.5 2.0 27.2 24.1*

Part 1: Cumulative percentage of students who got 0.75 pt is 78.9 %. This means 78.9 % of them got 0.75 and below. 49.7 % got 0.25 and 
below.

Part 2: Cumulative percentage of students who got 1 pt is 86.2 %. This means 86.2 % of them got 1 and below.65.8 % got 0.25 and below.
Part 3: Cumulative percentage of students who got 0.75 pt is 81.5 %. This means 81.5 % of them got 0.75 and below. Also, 15.7 % got 0.5 pt 
Part 4: Cumulative percentage of students who got 1 pt is 47.4 %. This means 47.4 % of them got 1 and below. 
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Table 2: Classification of questions among domains and distribution of grades
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1
1-1 Analyze document 1. B 1 4.1 .1862 0.0000 0.00 .33135 1.507 .057 0.00 0.00 0.25 72.6* 8.8*

1-2 Draw out a symptom 
associated with this disease. B 0.5 11.7 .1954 0.0000 0.00 .24276 .448 .059 0.00 0.00 0.50 60.4* 38.6*

2
Formulate a hypothesis 
which explains the origin of 
this disease.

B 1 14.3 .3147 .0000 0.00 .44063 .759 .060 0.00 0.00 0.750 55.7* 21.1*

3

Indicate, by referring to 
document 2, the food which 
is the richest in each of 
these components: proteins, 
carbohydrates and lipids. 
Justify the answer.

B 2.25 7 .8899 .7500 .75 .72330    .445 .058 0.25 0.75 1.50 21.7 8*

4
Explain the variation of the 
body mass of infant )K( post 
weaning.

A 1.25 26.4 .1900 0.0000 0.00 .31033 1.763 .065 0.00 0.00 0.25 46.5* 1.7*

Part 1-1: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 86.4 %. This means 86.4 % of them got 0.5 and below. 
Part 1.2: Cumulative percentage of students who got 0.25 pt is 61.4 %. This means 61.4 % of them got 0.25 and below. 
Part 2: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 68.5 %. This means 68.5 % of them got 0.5 and below. 
Part3 : percentage of students who got 1.25 pt is 69.9 %. This means 90 % of them got 0.25 and below. 35.5 % got 0.5 and below
Part 4 Cumulative percentage of students who got 0.75 pt is 94.3 %. This means 94.3 % of them got 0.75 and below. 26.4 % did not answer 

this question  
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شهادة الثانوية العاّمة - فرع االجتماع واالقتصاد
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

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

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

التّغذية وعالجها عرب اإلفادة من كّل فرصة  لإلشارة  إىل الّروابط املوجودة بني املبادئ املذكورة ومقتضياتها 

وتطبيقاتها يف مجال الّصّحة. إّن املقارنة بني التّغذية التّقليدية ونتائج الّدراسات التّجريبيّة، إضافة إىل دراسة 

األمراض الّناتجة من التّغذية ومبدأ االستهالك الطّاقي واأليض القاعدي، تؤّسس لتحديد ماهية التّغذية املتوازنة 

املنظّمة وتحديد كّميّة الطّعام الّضوري، وسيبدو جليًّا أّن التّغذية املتوازنة استجابة لحاجات الجسم املتغرّية، 

األمر الّذي سيسهم يف فهم أسباب أمراض التّغذية. ويعترب املنهج كذلك أنّه من الّضوري إظهار دور الطّعام 

يف بناء الجسم وتجدده البيولوجّي من جهة وكمصدر للطّاقة من جهة أخرى، ورضوري أيًضا تبيان الحاجة إىل 

املواّد الغذائيّة والفيتامينات. كذلك يتطلّب املنهج أن يتعلّم املتعلّم يف هذا الجزء استثامر الخطوط البيانيّة 

والجداول، وأن يشّجع االستقراءات املنّفذة بشكل تحقيقات.

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

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

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

الّسيّئة للمخّدرات.

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

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

البيولوجيا يف الهندسة الوراثية بشكٍل معمٍق عرب استعراض نتائج أبحاث تحسني إنتاجية البيئة الربية واملائية 

والجيولوجية عىل مستوى الّنمط الورايث لألجناس, وأن يناقش نتائج البيوتكنولوجيا الّزراعية والّصناعية وتأسيس 

عالقتها باالقتصاد.

أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

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

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

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

 من حيث المضمون:. 2

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

االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل بها بحسب القرار 735/م/2001 تاريخ 06/15 /2016 وهي )محور التّطّور كاماًل مع 

أجزاء من املحاور األخرى(. تضّمنت مسابقة علوم الحياة ثالثة متارين عىل الّشكل اآليت:



شهادة الثانوية العاّمة - فرع االجتامع واالقتصاد املاّدة التّعليميّة: علوم الحياة 

33

ينتمي التّمرين األول إىل محور التّغذية والّصّحة، وتناول مشكلة تصلب الرَشايني وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين 	 

ومل  الخلل،  هذا  من  للوقاية  الدولة  ودور  والرشايني  القلب  أمراض  إىل  املؤدية  بالعوامل  املتعلّقة  األهداف  حول 

التّمرين  يتضّمنها هذا  الّتي  األسئلة  كّل  للقياس. جاءت  واحدة  فرصة  من  أكرث  الواحد  التّعلّمّي  للهدف  يخّصص 

مستقلّة بعضها عن بعض ما عدا الّسؤال الرابع الذي تضمن جزأين مرتبطني ببعضهام حيث تتطلب تحليل نتائج 

دراسة وصواًل إىل توليف معلومة.

راعى التمرين األهداف اآلتية:

يفهم وجود عالقة بني استهالك الطعام ومخاطر ظهور بعض األمراض: أمراض القلب والرشايني، واملنة...ـ 

يستخلص أن مرض القلب أوالرشايني ينشا أساًسا من تباطؤ الدم يف رشيان أن سببه الرئييس هو تصلب ـ 

الرشايني.

يستخلص أن تصلب الرشايني هو آفة يف رشيان غالبًا رشايني القلب التاجية.ـ 

يحدد أن ألمراض القلب والرشايني أسباب كثرية )ارتفاع ضغط الدم، التدخني...(.ـ 

يسجل أن الوقاية من أمراض القلب والرشايني تبدأ من الطفولة وأنها ال تتم فقط بتخفيف استهالك الدهون ـ 

بل بتحويل جدي ألسلوب العيش: تجنب كرثة الجلوس، والتوتر، والتدخني، والقيام بنشاط جسدي )تدريبات 

رياضية(.

ينتمي التّمرين الثاين إىل محور البيولوجيا العصبية والّسلوك البرشي والّصّحة وقد تناول موضوع خصائص السيالة 	 

العصبية. ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس.

راعى التمرين األهداف اآلتية:

تنقلها ـ  التي  العصبية  الرسائل  وتكون  للتسجيل  قابلة  كهربائية  كإشارات  يربز  العصبي  االتصال  أن  يستخلص 

عصبية(. )خاليا  العصبونات  من  سالسل 

يعلم أن الرسالة العصبية تتولد بداخل الجسم إما يف القط حيس نتيجة تنبيه، أويف مركز عصبي إثر انتقال شجني.ـ 

يسجل أن شدة اإلثارة الفاعلة ترمز إىل ترّدد جهد النشاط.ـ 

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

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

عصبية(. )ناقالت 

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

املحور قبل إطالقها إىل الفراغ الّشجني.

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

خلف الّشجني وتطلعه بدورها جهد نشاط خلف شجني.

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

 VHs هذا التّمرين حول األهداف املتعلّقة بالهندسة الوراثية وإمكان استخدامها يف إنتاج لقاح ضد الفريوس املميت

الذي يسبب مرض Herpes، ومل يخّصص للهدف التّعلّمّي الواحد  أكرث من فرصة واحدة للقياس. جاء سؤال واحٌد 

من خمسة أسئلة يف جزأين مرتبطني بعضهام ببعض عرب فعٍل إجرايٍئ واحٍد لكّنهام مستقلنّي يف املوضوع.

من األهداف الّتي راعاها هذا التّمرين:

يتعرّف أن البيوتكنولوجيا مجموعة تقنيات توظّف الكائنات الحيّة يف إنتاج مواّد صناعيّة وطبية مفيدة لإلنسان.ـ 
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يعلم أن مبدأ الهندسة الجينية هو تحويل منط الكائن الحي الجيني بإدخال جينة غريبة أوأكرث.ـ 

يصف خطوات نقل الجينة.ـ 

يعلم بأّن الهندسة الجينية تسمح بتحسني املنتجات الّزراعية وصناعة أدوية جديدة.ـ 

يسجل أن الهندسة الجينية تسمح بإنتاج أنواع لقاحات جديدة أكرث فعالية من التقليدية.ـ 

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

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

الجدول رقم 1: توليف توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات

مجال تقنيات الّتواصل
D

مجال الّتمرّس العلمّي
B

مجال امتالك املعارف
A

املجال

2 7½ 10½ العالمة الكلّّية عىل املجال

يظهر الجدول رقم 2 توزيع األسئلة عىل املحاور واملجاالت والكفايات:

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

Exercise
Whole 
Mark

Part Questions Domain Mark

1 7 pts

1
Draw out the consequence of the formation of atheroma plaque 
on blood circulation

B 1

2 Justify the following statement: LDL is a “bad cholesterol” A 1

3 Draw a table representing the results of document 2. D 2

4-1 Analyze the obtained results. B 1

4-2 Derive a conclusion. B ½ 

5
Suggest two actions that the government would take to prevent 
the atherosclerosis development in the population.

A 1 ½ 

2 7 pts

1 Specify the threshold intensity of fiber F1. A 1  ½

2
Show that the nerve message at the level of fiber F1 is coded by 
frequency of action potential and not by amplitude.

B 2

3
Indicate if synapse S is excitatory or inhibitory. Justify the 
answer.

A 1 ½ 

4
List the steps of the transmission of the nerve message at the 
level of the synapse.

A 2

3 6 pts

1- 1 Pick out the reaction of the organism against HSV. B     ¾ 

1- 2 Pick out the symptoms of herpes disease. B ¾ 

2 Indicate the donor and the receiver of the transferred gene. B     1

3 Name the enzyme used to isolate the transferred gene. B ½ 

4 Show that this biotechnological method is qualified as 
transgenesis.

A 2

5 State another application of transgenesis. A 1
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لقد راعت املسابقة التّوصيف الرّسمّي، عرب اعتامد عالمتني عىل مجال تقنيات التّواصل ولكّن توزيع العالمة مل يُك متوازنًا 

بشكٍل كاٍف عىل مجايل امتالك املعارف )10.5(  والتّمرّس العلمّي )7.5(، كام هو مبنّي يف الجدول رقم 1. يظهر هذا الجدول 

أيًضا الكفايات ضمن كّل من املجاالت الّتي تضّمنتها هذه املسابقة والتّطّور يف درجة تركيبها بحسب األسئلة املطروحة ضمن 

كّل مجال.

يظهر الجدوالن رقم 1 ورقم 2 أّن املسابقة تناولت مستويات متنّوعة ضمن مجال املعارف بحيث راوحت الكفايات بني 

مستويات التّفكري الّدنيا )هنا التّذكّر: تعداد مراحل و تأكيد أن جزيئات LDL هي الكوليسرتول اليسء( ومستويات التّفكري 

انتشار مرض تصلب الرشايني( وقد  الوقاية من  الدولة من أجل  نتائج واقرتاح إجراءين تتخذهام  )التفسري: تحليل  األعىل 

توزّعت العالمة عليهام مبعدل 4 عالمات للمستوى األدىن و8 عالمات لألعىل. أّما بالّنسبة إىل مجال التّمرّس العلمّي فقد 

راوحت الكفايات بني األقل تركيبًا)استخراج معلومات من نّص( إىل األكرث تركيبًا )هنا: يحلّل، يؤّول، ويستدّل انطالقًا من 

معايري أودالئل، يفرّس ويعلّل انطالقًا من تحليل معطيات( وقد توزّعت العالمة عىل الّشكل اآليت )1.5 عالمة عىل األقل تركيبًا 

4.5 عالمات عىل األكرث تركيبًا( ضمن هذا املجال.

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

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

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

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

املختلفة الّتي جاءت منطقية وعادلة ومعربة.

 أّما بالّنسبة إىل الكفايات الّتي مل تطلها األسئلة والّتي تصل إىل املستويات األعىل ملستويات التّفكري العليا كانتقاد املعطيات 

وتقييم بيّنات وإبداء الّرأي واملواقف والتّأّمل مبعطيات معيّنة والّتي لحظتها األهداف العاّمة للامّدة ودليل التّقويم فهي قد 

أهملت مع الزّمن من دون إصدار أي قرار بتوقيف العمل بها. وهنا يأيت الّسؤال: هل من املمكن التّغايض عن تقويم هذه 

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

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

ثانيًا: عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
الجدول رقم 3: املعامل اإلحصائيّة

Coefficient of variationStd. deviationMode/20Median/20Mean /20

0.29012.93151101010.1021

يظهر الجدول رقم 3 أّن املعّدل)mean( للمتعلّمني يف ماّدة علوم الحياة هو10.1021 ولكّن الوسيط )median( هو10 أي 

أن 50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من10 من 20 . إّن العالمة األكرث تكراًرا هي10 من 20. بالرّجوع إىل صفات الّنزعة 

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

يف ما يتعلّق بتشتّت العالمات، نالحظ أنّها جاءت ضعيفة نسبيا CV=0.29021 وهذا يدّل عىل غياب التّشتّت حول املعّدل.
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ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال تقنيات الّتواصل:

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

بالّنسبة إىل الّسؤال 2 من التّمرين األول الّذي يطول مجال تقنيات التّواصل وكفاية عرض البيانات املمثّلة ضمن رسم 	 

بياين يف جدول فإن 76.9 % من املتعلّمني حصلوا عىل العالمة الكاملة و19.3 % حصلوا عىل 1.5 أي نسبة مرتفعة 

96.2 % من املتعلّمني اظهروا امتالكًا مرتفًعا لهذه الكفاية، يف حني حصلت نسبة منخفضة جًدا 1.3 % عىل عالمة 

صفر.

األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال امتالك املعارف 

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

بالّنسبة إىل الّسؤال 2 يف ضمن التّمرين األّول والّذي تتطلّب اإلجابة عنه كفاية   تعليل ملاذا جزيئات ل LDL هي 	 

الّرغم من هذا  ا( وعىل  بسيط جدًّ )تذكر محتوى علمي  الّدنيا  التّفكري  مهارات  تطول  والّتي  اليسء  الكوليسرتول 

فإّن نسبة مرتفعة 52.1 % من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة صفر ونسبة منخفضة جًدا 2.6 % حصلوا عىل العالمة 

الكاملة وهذا يؤرّش إىل عدم اهتامم قسم كبري من املتعلّمني باكتساب معلومات.

بالنسبة إىل السؤال 5 ضمن التمرين األول والذي تتطلب اإلجابة عن كفاية اقرتاح أجرأين تتخذهام الدولة من 	 

أجل الوقاية من انتشار داء تصلب الرشايني والتي تتطلب مهارات التفكري العليا، فإن نسبة ال بأس بها 36.9 % 

حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة 30.1 % حصلوا عىل عالمة 0.75 ونسبة ال بأس بها 19.3 % حصلوا عىل عالمة 

صفر. تشري هذه النتائج إىل أن نسبة مرتفعة من املتعلمني 66.9 % متكنوا من تحديد عىل األقل إجراء واحد تتخذه 

الدولة للحد من انتشار داء تصلب الرشايني وبالتايل ربط ما اكتسبوه من معلومات يف حياتهم اليومية. وهذه النتائج 

مشابهة تقريبًا لتلك املحصلة يف فرع اآلداب واإلنسانيات.

 	 Threshold االستجابة  لعتبة  الدقيق  التحديد  كفاية  تتطلب  والذي  الثاين  التمرين  1 ضمن  السؤال  إىل  بالنسبة 

ا  لّليف العصبي انطالقًا من معلومات ممثلة يف جدول والتي تتطلب مهارات التفكري العليا، فإن نسبة منخفضة جدًّ

17.6 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة ال بأس بها 29.8 % حصلوا عىل عالمة صفر و27.3 % 

حصلوا عىل عالمة 0.5 وهذا يشري إىل عدم متكن أكرثية املتعلمني من تذكر معلومة بسيطة. وهذه النتائج مطابقة 

لتللك املحّصلة يف فرع اآلداب واإلنسانيات.

بالنسبة إىل السؤال 3 ضمن التمرين الثاين والذي تتطلب كفاية تحديد ما إذا كان املشبك العصبي منبًّها أوحارًسا 	 

مع تعليل اإلجابة انطالقًا من معلومة تسبق السؤال، فإن نسبة منخفضة 11.3 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة 

الكاملة و64.4 % عىل عالمة 0.75 ونسبة منخفضة 10 % حصلوا عىل عالمة صفر. تبني هذه النتائج أن نسبة كبرية 

اهتامم  اإلجابة ما يؤكد عدم  تعليل  التمكن من  العصبي من دون  املشبك  استطاعت تحديد نوع  املتعلمني  من 

املتعلمني بعمليّة اكتساب املعلومات.

بالّنسبة إىل الّسؤال 4 ضمن التّمرين الثاين والّذي تتطلّب اإلجابة عنه كفاية تحديد مراحل االنتقال الّشجني ومن 	 

ا( ويعترب هذا السؤال  دون الّدخول يف أي تفاصيل والّتي تطول مهارات التّفكري الّدنيا )تذكر محتوى علمي بسيط جدًّ

ا وعىل الّرغم من هذا فإّن نسبة ال بأس بها )25.7 %( من املتعلّمني حصلوا عىل عالمة صفر  من األسئلة املألوفة جدًّ

و26.7 % فقط حصلوا عىل العالمة الكاملة وهذا يؤرّش إىل عدم اهتامم قسم كبري من املتعلّمني باالستخدام الّصحيح 
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ألدوات املاّدة واكتساب املعلومات.

وتكّرر األمر يف الّسؤال 5 من التّمرين الثّالث )54.3 % حصلوا عىل صفر( حيث تتطلّب اإلجابة عنه ذكر تطبيق 	 

عميّل لعمليّة التّعديل الورايث، فيام مل يحصل عىل العالمة الكاملة إال 23.3 % من املتعلّمني.

بالّنسبة إىل الّسؤالني 2 و3 ضمن التّمرين الثّالث حيث تتطلّب اإلجابة عنهام كفاية تحديد الواهب واملتلقي للجني 	 

أي  الّدخول يف  الثالث ومن دون  السؤال  املستخدمة يف عزل مورثة )جينة( يف  الثاين واألنزيم  السؤال  املنقول يف 

تفاصيل. وعىل الّرغم من ذلك فإّن ربع املتعلّمني تقريبًا 23.9 % و22.7 % بالتتابع حصلوا عىل عالمة صفر وحصل 

58.8 % و72.1 % عىل العالمة الكاملة بالتتابع. وتعترب نتيجة ال بأس بها بالنسبة إىل اكتساب املعلومات عىل الرغم 

من أنها أسئلة مألوفة لدى املتعلمني.

بالنسبة إىل السؤال 4 ضمن التمرين الثالث والذي تتطلب كفاية تقديم براهني تظهر أن الطريقة املستخدمة تصنف 	 

كطريقة نقل جيني يستدل عليها املتعلم من املعطيات يف املستند وربطها مبعلومات مكتسبة حول تعريف مفهوم 

النقل الجيني transgenesis وهذا النوع من األسئلة هو مألوف لدى املتعلمني. فإن نسبة تقريبًا معدمة 0.7 % 

حصلوا عىل العالمة الكاملة و19.6 % حصلوا عىل 0.5 من 2 و45.2 % حصلوا عىل عالمة صفر.

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

بالطّريقة الّصحيحة، أوإّن تركيز املعلّمني يف الّصفوف يتّجه إىل تدريب املتعلّمني عىل كفايات ليس من بينها دقّة استخدام 

املعارف العلميّة )املحتوى العلمّي( وصّحتها بالّشكل السليم.

بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي

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

األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال الّتمرّس العلمّي والّتي تطول الكفايات األقل تركيًبا )استخراج معلومات( واملتوّسطة الصعوبة 

)الّتحليل واملقارنة والربهنة واالستدالل انطالًقا من معايري وبيانات نتائج دراسات( والّصعوبة األعىل )تحديد اإلشكالّية قيد 

الّدرس والّتوليف(

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

ا 2.2 %  قصري، فإّن الّنسبة األكرب من املتعلّمني 89 % و94.5 % حصلوا عىل العالمة كاملة ولكن نسبة منخفضة جدًّ

و3.8 % حصلوا عىل عالمة صفر وهذا يؤرش إىل امتالك املتعلمني كفاية استخراج معلومات من نّص.

بالنسبة إىل السؤال 1 ضمن التمرين األول والذي تتطلب اإلجابة عنه كفاية استخالص تأثري تكَون الصفائح الدهنية 	 

يف الدورة الدموية وذلك بالعودة إىل مستند من دون تعليل اإلجابة، فإن نسبة منخفضة 16.1 % من املتعلمني 

حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة مرتفعة جًدا 76.5 % حصلوا عىل عالمة صفر، تبنّي هذه النتائج أن نسبة كبرية 

من املتعلمني مل يتمكنوا من امتالك كفاية إيجاد الرابط بني الرشط والنتيجة ورمبا يعود ذلك إىل عدم اإلشارة إىل 

اعتامد املستند الستخالص املعلومة. وهذه النتائج مطابقة لتلك املحّصلة يف فرع اآلداب واإلنسانيات.

بالّنسبة إىل الّسؤال 4-1 من التّمرين األّول والذي تتطلب تحليل Analysis انطالقًا من نتائج ممثلة يف رسم بياين 	 

الكاملة، وقد حصل قرابة  العالمة  املتعلّمني 57.4 %  حصلوا عىل  ، فإن نسبة متوسطة تقريبًا من   Histogram

9.6 %  منهم عىل عالمة صفر، وهذا يدّل عىل أّن  نسبة متوسطة فقط من املتعلمني امتلكت كفاية تحليل نتائج 

.Histogram ممثلة يف رسم بياين

بالّنسبة إىل الّسؤال 2 ضمن التّمرين الثاين، بحيث يتطلّب كفاية توظيف براهني مع استخدام بيانات ومعطيات 	 
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الكاملة  العالمة  املتعلّمني حصلوا عىل  ا 8.5 % من  ممثّلة يف مستند لربهنة حقيقة علميّة، فإّن نسبة ضئيلة جدًّ

ونسبة مرتفعة 48.1 % حصلوا عىل العالمة صفر ونسبة 14.5 % مل يجيبوا عىل هذا السؤال. عىل الرغم من أن هذا 

الّسؤال مألوف لدى املتعلّمني فقد تبني أّن نسبة كبرية منهم مل تحلل النتائج املمثلة يف مستند لربهنة حقيقة علمية.

بالنسبة إىل السؤال 4-2 ضمن التمرين األول والذي تتطلّب كفاية التّوليف للوصول إىل عالقة انطالقًا من تحليل 	 

نتائج يف الجزء السابق، فإن نسبة ال بأس بها 36 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكاملة ونسبة 35.6 % عىل 

نصف العالمة 0.25 و24.9 % حصلوا عىل عالمة صفر. وهذا يدل عىل أن نسبة كبرية من املتعلمني مل يكتسبوا كفاية 

إيجاد العالقة والتّوليف انطالقًا من تحليل معطيات مسبقة.

إّن هذه الّنتائج تبني أن املتعلّم الّذي ال يتقن تحليل مستند لن يستطيع استخالص الّنتائج منه، كام أّن قساًم ممن يستطيع 

تدريب  أهّميّة  حول  للمعلّمني  التّوصية  تأيت  هنا  من  واالستدالل.  واالستخالص  للتّحليل  الالزمة  املهارة  ميتلك  ال  القراءة 

املتعلّمني عىل كيفيّة معالجة هذه البيانات وتحليلها عند توافرها واملقارنة يف ما بينها )مقارنة نتائج مجموعات التّجربة مع 

املجموعة الضابطة(  للوصول إىل املعلومة املنطقية املتوخاة ضمن مجال التّمرّس العلمّي.
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خاتمة

بهذا تكون املسابقة قد راعت التّوصيف العام ملاّدة علوم الحياة لّشهادة الثّانوية العاّمة فرع االجتامع واالقتصاد، ما عدا 

التوازن بني مجايل املعارف والتفكري العلمي وقد أثر سلبًا عىل املتعلمني لعدم قدرتهم عىل تذكر معلومات بسيطة وتطبيقها 

وقد تضّمنت املسابقة أسئلة راوحت بني مستويات التّفكري الّدنيا والعليا قادرة عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة 

بحسب توزيع العالمات. ويتبنّي لنا أّن املتعلّمني يف صف االجتامع واالقتصاد - ال يهتّمون باملاّدة ويهملون الرّتكيز عىل حفظ 

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

تدفع باتجاه املقرتحات اآلتية:

أّواًل: عىل صعيد املنهج

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

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

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

الّنظرية. ولومن جوانبها 

ثانًيا: عىل صعيد االمتحانات

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

ثالًثا: عىل صعيد الّتدريب والّتوجيه

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

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

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

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

والعرشين.

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

الّصحيح. بالّشكل  وصحتها 

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

البيانات عند توافرها واملقارنة فيام بينها )مقارنة نتائج  أواستخراج معلومة ضمن العمل الّصّفي وعىل استخدام 

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

فرص العمل الّذايت يف الّصّف.
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Table 2: Classification of questions among domains and distribution of grades
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7 
pt

s

1
Draw out the consequence of the 
formation of atheroma plaque on 
blood circulation.

B 1 4.6 .1865 0.0000 0.00 .38138 1.599 .019 0.0 0.0 0.0 76.5* 16.1*

2 Justify the following statement: 
LDL is a "bad cholesterol”. A 1 11.8 .2225 0.0000 0.00 .29794 .959 .019 0.0 0.0 .5 52.1* 2.6*

3 Draw a table representing the 
results of document 2. D 2 0.3 1.9154 2.0000 2.00 .23176 -5.662 .018 2.0 2.0 2.0 .9 76.6

4
4-1 Analyze the obtained results. B 1 1.4 .7580 1.0000 1.00 .33102 -1.116 .018 0.5 1.0 1.0 9.6 57.4

4-2 Derive a conclusion. B 0.5 3.5 .2788 .2500 .50 .19657 -.205 .019 0.0 0.25 0.5 24.9* 36.0*

5
Suggest two actions that the 
government would take to prevent 
the atherosclerosis development in 
the population.

A 1.5 12.7 .9019 .7500 1.50 .58348 -.371 .019 0.75 0.75 1.5 19.3* 36.9*

Part 1: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 81.8 %. This means 81.8 % of them got 0.5 and below.80.3 % got 0.25 and below.
Part 2: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 87.8 %. This means 90 % of them got 0.5 and below.67.1 % got 0.25 and below.
Part 4.2: Cumulative percentage of students who got 0.25 pt is 62.7 %. This means 62.7 % of them got 0.25 and below.
Part 5: Cumulative percentage of students who got 0.75 pt is 57.0 %. This means 57.0 % of them got 0.75 and below.22.2 % got 0.25 and 

below.

4-
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s

1 Specify the threshold 
intensity of fiber F1. A 1.5 6.2 .5764 .5000 .50 .54589 .662 .019 0.0 .5 1.00 26.1* 17.6*

2

Show that the nerve message 
at the level of fiber F1 is 
coded by frequency of 
action potential and not by 
amplitude.

B 2 14.5 .4926 .0000 .00 .68091 1.117 .020 0.0 0.0 1.0 48.1* 8.5*

3
Indicate if synapse S is 
excitatory or inhibitory. 
Justify the answer.

A 1.5 4.8 .7942 .7500 .75 .37542 -.110 .019 .75 .75 .75 10.0 11.3*

4
List the steps of the 
transmission of the nerve 
message at the level of the 
synapse.

A 2 13.9 1.1213 1.5000 2.00 .81160 -.375 .020 0.0 1.5 2.0 25.7 26.7*

Part 1: Cumulative percentage of students who got 0.75 pt is 72.5 %. This means 72.5 % of them got 0.75 and below. 41.2 % got 0.25 and 
below.

Part 2: Cumulative percentage of students who got 1 pt is 83.9 %. This means 83.9 % of them got 1 and below.60.8 % got 0.25 and below.
Part 3: Cumulative percentage of students who got 0.75 pt is 79.1 %. This means 79.1 % of them got 0.75 and below. Also, 11.4 % got 0.5 pt 
Part 4: Cumulative percentage of students who got 1 pt is 45.7 %. This means 45.7 % of them got 1 and below. 
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Table 2: Classification of questions among domains and distribution of grades
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1
1-1 Pick out the reaction of the 

organism against HSV B 0.75 0.9 .6934 .7500 .75 .17733 -3.200 .018 .75 .75 .75 4.7 88.2

1-2 Pick out the symptoms of 
herpes disease B 0.75 1.1 .7159 .7500 .75 .14921 -4.376 .018 .75 .75 .75 3.7 93.5

2
Indicate the donor and the 
receiver of the transferred 
gene.

B 1 3.1 .7340 1.000 1.00 .36388 -.986 .018 .50 1.00 1.00 13.6 58.8

3 Name the enzyme used to 
isolate the transferred gene. B 0.5 4.8 .3798 .5000 .50 .21309 -1.215 .019 .50 .50 .50 22.7 72.1

4
Show that this 
biotechnological method is 
qualified as transgenesis

B 2 19.0 .3040 0.0000 0.00 .42506 1.529 .020 0.00 0.00 0.50 45.2* 0.7*

5 State another application of 
transgenesis A 1 21.1 .3040 0.0000 0.00 .45530 .852 .020 0.00 0.00 1.00 54.3 23.3

Part 2: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 38.8 %. This means 38.8 % of them got 0.5 and below. 
Part 4 Cumulative percentage of students who got 1 pt is 96.0 %. This means 99.0 % of them got 0.75 and below and 85.1 got 0.5 pt and 

below. Also, 19 % did not answer this question
Part 5: Cumulative percentage of students who got 0.5 pt is 70.4 %. This means 70.4 % of them got 0.5 and below.68.8 % got 0.25 and below. 

Also 21.1 did not answer this question.
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لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
يشكل منهج ماّدة علوم الحياة لفرع علوم الحياة تتويًجا لكل الجهد الذي بذله املُتَعلِّم واملعلّم عىل مدى 

الحياة  علوم  مادة  يف  الثانوي  التعليم  مرحلة  من  والثانية  األوىل  والسنتني  األسايسِّ  التعليم  مرحلة  سنوات 

واألرض. يتطرق املنهج يف البداية إىل علم الوراثة انطالقًا من املبادىء الرئيسة التي تمَّ اكتسابُها يف السنوات 

بة لبناِء أجزاِء الِجسم وتأمني تجدده الدائم ومن  السابقة من حيث توجه املعلومات الوراثية يف البَويضة املخصَّ

. تَتمحوُر املفاهيم املعتمدة حول أهّميّة التّعدد الّشكيل الورايّث  حيث الربِط بنَي النََّمط الجينيِّ والنََّمِط الشكيلِّ

، فضاًل عن  ة التكاثر الجنيس يف االختالط الورايثِّ للنَّوع والفرادة الوراثيّة لألفراد، إضافة إىل تأثري الطَّفرات وأهميِّ

التّنّوع الورايّث للمجموعات الّسّكانية وتطبيقاِت علم الوراثة البرشّي مع انعكاساتها األخالقيّة. ومل يفت واضعو 

يَِّة ومقتضياته االجتامعية، مع لفت  الصحِّ السابق وتطبيقاته  املحتوى  الربط بني  التأكيد عىل رضورة  املنهج 

النظِر إىل رضورِة اكتساِب املُتَعلِّم الكفايات واملهاراِت املتعلقِة بامتالِك تقنياِت املالحظِة والتفكريِ االحتاميّل يف 

علِم الوراثِة وتنفيذ الرتكيبات البيانيَّة واملكتوبَة.

يتطرَّق القسم الثّاين من املنهج تاليًا إىل علم املناعة، الذي يهدف إىل تعميق املفاهيم التي تم اكتسابها يف 

الّسابقة  املكتسبات  استثامر  إعادة  إىل  الكربى، وكذلك  املفاهيم  إىل مستوى  بها  واالرتقاء  املتوسطة  املرحلة 

املتعلّقة بالربنامج الورايث وتوسيعها. يعمل املنهج عىل توضيح مفهوم الهويَّة الجزيئيّة ودور جهاز املناعة يف 

القسم  تحِمل مستقِبالٍت متخّصصٍة. يعرض هذا  تباعٍد عنها عرب خاليا متاميزٍة  عليها وتصحيح كل  الحفاظ 

أيضاّ لدراسة أمراض املناعة الّذاتيّة، الرّسطان، الّنقص املناعّي الّذي يسبب بدوره كثريًا من األمراض. كام لفت 

املنهج النظر إىل رضورة استثامر هذا القسم يف إكساب املتعلّم مهارة مامرسة الطريقة العلمية وامتالك تقنيات 

النتائج. املالحظة وصياغة 

الّسنة األّوىل من املرحلة  التي تم اكتسابها يف  "الفيزيولوجيا العصبية" من املعلومات  الثّالث  ينطلق القسم 

الثّانوية مبا يخّص الخاليا العصبيّة وشبكاتها، ويعرض آلليّات وصول املعلومات إىل املراكز العصبيّة ومعالجتها 

ادرة التي تؤدي إىل استجابٍة منّسقٍة من ِقبِل األعضاء. كام يتطرّق إىل الناقالت  فيها ثم انطالِق الرسائل الصَّ

الطّبّيّة املتعلِّقِة بها. العصبيَّة، والتّطبيقات 

شهادة الثانوية العاّمة - فرع علوم الحياة

إعداد:

أ. مي حسن
أ. وائل شلق
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معّدل  تنظيم  اآلتية:  الحاالت  الجسم، وذلك يف  التّنظيم يف مستوى  املنهج وظائف  الرّابع يف  القسم  يدرس 

ل  الّسّكر )أصبَح معلًَّقا منذ العام الدرايسِّ 2018-2019( ، تنظيم ضغط الّدم يف الرّشايني )معلَّق( وتنظيم معدِّ

الهرمويّن.  العصبّي  التّكامل  للجسم بوضوح يف خالل  الوظيفيّة  الوحدة  الّدم. وتظهر  الجنسيّة يف  الهرمونات 

يتطرّق هذا القسم أيًضا، إىل بعِض وسائل التحكم بالتّكاثر، ويحضُّ املتعلِّمني عىل التفكري يف املسائل األخالِقيَّة 

البيولوجيّة الّناجمة عنها. يلفت املنهج النظر كذلك إىل رضورة الربط بني املفاهيم الواردة وبني تطبيقاتها يف 

ة، وإىل رضورة الرتكيز عىل استثامر هذا القسِم يف إكساِب املتَعلِّمني مهاراِت استخدام الطَّريقة  حَّ مجال الصِّ

التجريبيَّة وامتالِك تقنياِت املاُلحظَِة وتنفيذ تركيباٍت بيانيٍَّة أومكتوبٍة.

يتناول هذا التّقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرّسميّة للّدورة األّوىل للعام 2018 يف ماّدة علوم الحياة 

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

يف تحقيق األهداف العاّمة ملاّدة علوم الحياة الواردة يف مناهج التّعليم العامِّ - 1997، والّتي تُرَكِز عىل بناء 

شخصيّة املُتَعلِّم وعىل تعميق وعيه وقدرته عىل الفهم واالبتكار واإلبداع، ويسعى التّقرير إىل ذلك عرب اإلجابة 

عن مدى تحقيق املتعلّمني يف هذه املاّدة مستويات أداء مطابقة للتوقعات ومدى تشتّت عالماتهم أوتقاربها، 

بالّنسبة إىل املعّدل، ورصد قدرة أسئلة االختبار عىل التّمييز بني مستويات األداء املختلفة.

أّما طريقة معالجة التّقرير ألهدافه املعروضة سابًقا، فستكون عرب البنود اآلتية: 

أّواًل: مقارنة املسابقة مع التوصيف الجديد ملسابقة علوم الحياة من ناحيتي الّشكل واملضمون؛ 

ثانًيا: عرض نتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها، 

ثالًثا: عرض نتائج أسئلة املسابقة الّتي تطرح إشكاليات بارزة وتحليلها.

أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

راعت املسابقة ما نّص عليه توصيف مواّد العلوم لالمتحانات الرّسميّة للّشهادة الثّانوية العاّمة فرع علوم الحياة الّصادر 

بقرار رقم 142/ م/ 2017 تاريخ 16 شباط 2017 ، من جهة الّشكل، إذ تضّمنت أربعة متارين توزعت عىل أربع  صفحات 

مع ذكر العنوان لكّل مترين، بحيث تربز الفكرة الرّئيسة للتّمرين، وقد التزمت شكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة 

وترميز املستندات ووضوحها وعددها الذي ال يتجاوز األربعة يف كلِّ مترين.

 من حيث المضمون:. 2

متت مراعاة ما تضمنه توصيف مواد العلوم لالمتحانات الرّسميّة للّشهادة الثّانوية العاّمة من حيث املضمون عرب مالءمة 

العالمة عىل  التّأويل، كام متت مراعاة تخصيص  املعتمدة وكون األسئلة واضحة وغري معقدة وال تحتمل  للمّدة  املسابقة 

الّسؤال ودرجة تعقيده. اإلجابة وفاقًا ملستوى 

إضافًة إىل ذلك، غطَّت متارين االمتحان أهدافاً تعلّميّة من جميع محاور منهج املاّدة من خالل أربعة متارين ، وهذا يتطابق 

مع  التَّوصيف الذي يتطلّب أن تغطي 70 % من املحاور عىل األقل، وقد أخذت بعني االعتبار املواضيع الّتي تّم وقف العمل 

بها بحسب القرار: 21 / م/2016 تاريخ 09/3 /2016 ، ولكن ال بد من اإلشارة إىل أن الجزء الذي تناوله التمرين الرابع من 
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محور"أجهزة التّنظيم والوحدة الوظيفيّة للجسم" واملسمى "تنظيم معدل السكر يف الدم" قد تم تعليق العمل به بدءاً من 

العام الدرايس 2018-2019 وفاقاً للتعميم   28/م/2018  تاريخ 2018/05/21.

إضافة إىل ذلك، تطابقت كّل األسئلة يف التاّمرين مع األهداف التّعلّميّة، وقد توزّعت مواضيعها عىل جميع محاور املنهج 

املعتمدة، وهي اآلتية: علم الوراثة، علم املناعة، الفيزيولوجيا العصبيّة، وأجهزة التّنظيم والوحدة الوظيفيّة للجسم.

هذا 	  أسئلة  وقد متحورت   ،"Galactosemia" الوراثيّة  اإلصابة  تشخيص   :  " الوراثة  "علم  محور  األّول  التّمرين  تناول 

اآلتية: التّعلّميّة  األهداف  حول  التّمرين 

يالحظ أّن توقّعات االحتامالت الّتي ميكن أن تؤثر يف الّنمط الّشكيل لذرية زوجني بالّنسبة إىل صفة معيّنة يتطلّب ـ 

معرفة:

الّنمط الّشكيل )Phenotype( ألصول الزّوجني و/ أولفروعهام. �

طبيعة أالئل الجينة املسؤولة. �

املوقع الكروموسومي للجينة )كروموسوميّة ذاتيّة أوكروموسوميّة جنسيّة(. �

يحدد هوية الفرد الوراثية انطالقا من الد.ن.أ. بواسطة "الطبعة الوراثية".ـ 

يعرف النمط الشكيل والنمط الجيني، متساوي الزيغوتات ومختلف الزيغوتات، لصفة أوأكرث ويرمز إليهام.ـ 

يتعرف أن تطور الهندسة الوراثية يسمح لألطباء بتحويل بعض التوقعات إىل يقني. ـ 

يلفت النظر إىل أن الهندسة الوراثية تسمح، بالنسبة إىل عدٍد متزايٍد من الجينات، بالقيام بتحليٍل ورايٍث لألفراد يف ـ 

الطور الجنيني...

يقّدر وجود خطر ورايث من أجل منع ظهور بعض األمراضـ 

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

يالحظ أن الجواب املناعي العام  يكون بابتالع )بلعمة( كل عنارص غري األنا والتخلّص منها.ـ 

يتعرف أن تفاعالت مناعية متكن الجسم من التخلص من انتيجانات محددة، إنه الجواب املناعي املتخصص.ـ 

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

بفضل مستقبالتها الغشائيّة، ومن ثّم تتحّول إىل خاليا بالزميّة. 

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

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

الفّعالة. 

يسّجل أهّميّة األنرتلوكينات يف مرحلة التّضخم والتاّميز يف ما يتعلّق بالكريات اللّمفاويّةT8 &B  .ـ 

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

T4 بتأدية الّدور الرّئيس.

يتعرف أن جهاز املناعة عرضة للخلل )الحساسية، أمراض املناعة الذاتية ونقص املناعة(.ـ 

تناول التّمرين الثّالث محور " الفيزيولوجيا العصبيّة " وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف التّعلّميّة اآلتية:	 

يتعرف أن الشجنة متاس متخصص بني خاليا قابلة لإلثارة.ـ 

يكتشف أن الرسالة العصبية تنتقل من خليٍة عصبيٍة إىل أخرى أوإىل خاليا مستفعلة بواسطة ناقالت عصبية.ـ 
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يحدد آلية االنتقال الشجني.ـ 

يشري إىل الخصائص البنيوية والوظيفية للشجنات.ـ 

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

الّذي ينتج منه.

تناول التّمرين الرّابع محور "أجهزة التّنظيم والوحدة الوظيفيّة للجسم"، وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف 	 

التّعلّميّة اآلتية:

يالحظ أن معدل السكر يف الدم يراوح قليالً حول قيمة وسطية تدعى ثابت سكر الدم.ـ 

يكتشف آلية تكّون الغليكوجني يف الكبد.ـ 

يالحظ أن العضالت تخزن الغلوكوز بشكل غليكوجني...ـ 

يقارن ظروف عمل األعضاء اآلتية: الكبد والعضالت واألنسجة الدهنية.ـ 

يربهن الدور الخافض لسكر الدم الذي يلعبه األنسولني.ـ 

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

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

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

متوازن مع مراعاة تغطية أغلب الكفايات املتعلّقة بكّل مجال من املجاالت. أّما بالنسبة إىل املسابقة، فقد توزَّعت العالمة 

وفاقاً للجدول اآليت

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

Domains
Mastering acquired 

knowledge )A(
Practicing scientific 

reasoning )B(
Mastering communication 

techniques )D(

العالمة القصوى
)20 pts(

8½ 9½ 2

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

املعلومات )½8( والتّمرّس العلمّي )½9( مع إعطاء عالمتني ملجال امتالك تقنيات التّواصل ، أي مبا يتناسب مع قاعدة "ثالث 

عالمات كحّد أقىص" لهذا املجال. وميكن تفصيل املعلومات املذكورة أعاله يف الجدول اآليت:
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جدول رقم 2: توزيع أسئلة املسابقة عىل املجاالت مع ذكر العالمة القصوى:

الّتمرين
عالمة 

الّتمرين 
الكاملة

الّسؤال املجال
العالمة 
القصوى

1 5,5 pts

1
Indicate if the allele responsible for the disease is dominant or 
recessive. Justify the answer.

A ½

2
Determine the chromosomic location of the gene responsible for this 
disease.

A 1

3 Specify the possible genotype )s( of Mr. G and individual IV-4. A 1

4 Determine the risk for the expected child, IV5, to be diseased.     A 1

5
Indicate, by referring to document 2, the number and size of 
restriction fragments obtained by the enzymatic digestion of allele 1 
and allele 2.

B ½

6 Determine the allele which corresponds to the mutant one. B ¾

7 Verify if the fetus IV5 will be affected by galactosemia. B ¾

2 5 pts

1
Formulate a hypothesis that can explain the results of biopsy of the 
thyroid gland of Sarah.

B ½

2 Interpret the results shown in document 2. B 1 ½

3
Identify the nature of the specific immune response revealed in 
document 2.

A 1

4
Explain the following statement: "Macrophages induce specific 
immune response".

A 1

5
Show that Sarah suffers from an auto-immune disease directed 
against the self.

B 1

3 4,5 pts

1
Show that the paralysis of this animal is due to dysfunctioning of the 
synapse.

A 1 ½ 

2
Determine, after studying the results of each of the experiments 3 
and 4, the two rejected hypotheses.

B 1 ½

3 Specify the cause of muscle paralysis in the animal. A 1 ½

4 5 pts

1 Analyze document 1. B ½ 

1-2 Conclude the role of insulin evident in the document. B ¼ 

2 Interpret the results represented in document 2. B 1

3 Draw out, from document 3, the role of enzyme E B ½

4
Draw a table showing the variation of the quantity of absorbed 
glucose and that of muscular glycogen with and without insulin. 

D 2

5 What can be deduced concerning the effect of insulin on the muscle? B ¾ 

تناولت األسئلة كفايات متنوعة ضمن املجاالت وراوحت بني مستويات التّفكري الّدنيا )التّذكّر والفهم والتّطبيق( ومستويات 

من  بكل مجال  املتعلّقة  الكفايات  األسئلة ملعظم  تغطية  التّوصيف من حيث  مع  تتطابق  الّتي  )التّحليل(  العليا  التّفكري 

املجاالت.
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ثانيًا: عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
ُ الرسم البَياينُّ اآليت، والّذي يُظِهُر تََوزَُّع نَِسَب الطُّاّلِب وفاقاً للعالمات الَّتي َحَصلوا َعلَيها، أَنَّ النَّتائَج كانَت ُمرتَِفعًة إىل حدٍّ  يبنيِّ

بَعيٍد، حيُث تتوزّع غالبيّة العالمات عىل شكِل جرٍَس ما بنََي 10 و19 عالمًة من ِعرشين.

راسَة اإلحصائيّة للّنتائج َعينها ُمرفقَة بالنَّواتِج املتعلّقة بالعام الدرايّس الذي سبقه 2017-2016: ويُبنّي الجدول رقم 3 نواتج الدِّ

ات اإلحصائيّة املقارنة للعامني الدراسيّني 2016-2017 و2018-2017 جدول رقم 3: املؤرشِّ

رايّس العام الدِّ املعّدل
Mean / 20

الوسيط
Median / 20

املنوال
Mode /20

االنحراف املعياري
Std. deviation

مؤرّش معامل االختالف
Coefficient of variation

2016\2017 10.13 10 11 3.38 0.33

2017\2018 14.15 14.4 16 2.99 0.21

يظهر الجدول رقم 3 ارتفاعاَ كبرياَ يف نَتائِج الطاُّلِب يف ماّدة علوم الحياة للعام الدرايسِّ 2017-2018 ، حيُث بَلَغ املعّدل 

Mean 14.15 من 20، وهو معّدٌل مرتفٌع، خصوصاً إذا قارنّاه مبعّدِل السنة  التي سبقتها الذي بلغ 10.13 من 20، والّذي 

تمَّ اعتبارُه يف حينِه معّداًل متدنّيًا نسبيًّا. ارتَفع "الوسيط  median" كذلك من 10.13 إىل 14.4 من 20، ما يعني أّن نصَف 

العالماِت تخطّى هذه العالمة املرتفعة نسبيّاً، وارتفَع املنوال، وهو العالَمُة األكرث تِكراراً، من 11 إىل 16 من 20. 

ات التَّشتُِّت فَقد انَخَفضت، فَبَلَغ االنحراف املعياري 2.99 فقط مقابل 3.38 يف العام السابق، َوبَلََغ مؤرّش معامل  أّما مؤرشِّ

ابِق، وهذا ما يؤكّد مَتَحُوَر الَعالمات حول املُعّدل ويّؤرشِّ  االختالف Coefficient of variation 0.21 مقاِبَل 0.33 يف العاِم السَّ

إىل التّناغِم بني العمليّتني التعليميّة والتقييميّة سواًء من حيث استقراِر املعايري املعتمدة أومن حيث التزام املعلّمني ِبها، 

وهذا ما سنسعى إىل بيانِه أدناه.

تعود هذه الّنتائج املرتفعة نسبيًّا ِبراينا إىل عاملني ُمتَكاِملنَِي، وهام الجهد الهائِل الذي بذله عدٌد كبرٌي من املُعلِّمني، إضافًة 

َت قواعُد َوضِعها يف العام الدرايس 2017-2018 للمرَِّة األوىل منُذ سنواٍت.  إىل أسِس التَّصحيِح التي تغريَّ

الُجهود الّتي بذلها املعلِّمون: ُصِدم العديد من املُعلِّمني تكراراً من نتائج غري مناسبٍة لطاّلِبِهم يف ماّدِة علوِم الحياِة يف . 1

باملَنَهِج والتَّوصيف واألفعاِل اإلجرائيَّة، وَكانت  يتَعلَُّق  ؤوبِة الستيعاِب كلِّ ما  الدَّ ة رغَم ُمحاوالتهم  الرَّسميِّ االمتحانات 

الّنتائج املُتدنّية للعام 2016-2017 سبباً لصدمٍة أخريٍة  يبدو أنّها كانت ذات أثٍر إيجايبٍّ، فبََذلوا جهداً ُمضاَعفاً واحتاطوا 

للنتائِِج عرَب املزيِد من التَّدريِب لطالبهم عىل كيفيّاِت اإلجابِة التي "تَضَمُن" لهُم العالمة املناِسبََة.
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الّتغيري يف قواِعُد وضعِ أسِس التَّصحيحِ: إّن معظم هذه التّغرّيات انعكست إيجابًا عىل صدقيّة عمليّة التّصحيح، ولكّنها . 2

انعكست كذلك من دون شكٍّ عىل مستوى املسابقِة عموماً.

كانت أسس التصحيح مترُّ باملراحل اآلتية وفاقًا لآلليَّة القدمية:

يقوَم أعضاٌء من لجنة االمتحاناِت بوضعِ مرشوع أسِس التَّصحيح.أ. 

حني.ب.  يُناقَُش املرشوُع ويُعّدل ثّم يَُقرُّ يف اجتامٍع يحضُه جميعِ املُصحِّ

ح يف ما يُسّمى بامليكروباريم Microbarème.ج.  يتمُّ إضفاء بعض التَّعديالِت بعَد تصحيِح 25 مسابقٍة تقريباً لكلِّ ُمَصحِّ

حني كان مثمراً عموماً، لكّنه ال ميكُن أن يكوُن واِفياً بسبِب  قاش يف االجتامِع العامِّ مع املُصحِّ أثبت التطبيق الَعَميلَّ أّن النِّ

حني، إضافًة إىل أّن الوثيقة املتوافرة يف أيدي املصّححني كان مرشوع أسِس التَّصحيح  الوقت الضيّق والعدِد الكبريِ من املُصحِّ

حون عليه التّعديالت بخطِّ اليد. الذي يكتب املصحِّ

أّما اآلليّة التي اعتُمدت يف العام الّدرايّس 2017-2018 فقد أضيفت إليها مراحل جديدة بعد املرحلتني أ وب، فأصبحت 

مراحلها عىل الشكل اآليت: 

يقوَم أعضاٌء من لجنة االمتحاناِت بوضعِ مرشوع أسِس التَّصحيح.أ. 

حني.ب.  يُناقَُش املرشوُع ويُعّدل ثّم يَُقرُّ يف اجتامٍع يحضُه جميعِ املُصحِّ

نٍة من املسابقات من ِقبل املرشفني عىل التصحيح واملدققني، ما ج.  لِيٍَّة َغريِ ُمحتسبٍة لعيِّ يتّم القيام بعملية تصحيٍح أوَّ

يتيح الفرصة ملناقشة تفصيليّة ألسس التصحيح، ومن ثّم تعديلها وإقرارها.

حنيد.  طباعُة أسس التصحيح التفصيليّة الّنهائيّة وتوزيعها عىل املصحِّ

يضاف إىل ما سبق، أّن توزيع العالمة يف أسس التصحيح أصبح عىل 40 بدال من 20، ما أتاَح الفرصة لتجزئة العالمات 	. 

بشكٍل أكرب وتقديِم صورٍة أكرث ِمصداقية لقدرات التلميذ ومهاراته.
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ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
: »Mastering acquired knowledge« بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال

ٌم كبرٌي نسبًة إىل 	  كان املنوال "صفراً" يف سؤاٍل واحٍد متعلٍِّق بهذا املجال يف املسابقة للعام 2017-2018، وهذا تقدُّ

نتائج العام الذي سبقه

جدول رقم 4 : األسئلة املتعلقة مبجال " امتالك املعارف " والتي كان املنوال فيها صفرا

رقم الّسؤال الّسؤال عالمة الّسؤال املجال املنوال ل املعدَّ الوسيط

2-4
Explain the following statement: "Macrophages 
induce specific immune response".

1 A1 0 0.431 ½ 

املتعلّم عىل  قدرة  يقيس   "Mastering acquired knowledge" املعارف  امتالك  2 من مجال  التمرين  4 يف  الّسؤال  إّن 

البلعميات الكربى إىل خاليا  البلعمة وتحول  : نواتج عملية  استذكار مجموعة مفاهيم علميّة متعلقٍة باالستجابة املناعية 

تقوم بتحفيز الخاليا اللمفاوية يف خالل مرحلة "التحريض".  إن اإلجابة هنا متعلقة بالكامل باملعارف األساسية املكتسبة 

لنا مؤرشين غري جيَِّدين: منوال صفر)أي العالمة األكرث تكراًرا( وكذلك كون الوسيط هو نصف العالمة  يف املنهج، ولكّننا سجَّ

الكلية )عالمة من عالمتني( ، أي أن نصف املتعلمني حصلوا عىل عالمٍة أدىن من نصف العالمة الكلية، علامً أن من حصلوا 

عىل العالمة الكاملة يف هذا السؤال البسيط نسبياً أقل من 6 %. 

لنئ كان قسٌم من املتعلّمني قد خرس العالمة بسبب اعتامده الكامل عىل املستند من دون العودة إىل املعارف املتعلقة 

باالستجابة املناعية، فإن من املرجح أن أغلبهم مل يبذل الجهد الكايف يف االستذكار، اعتامداً عىل أن معظم األسئلة املتعلقة 

 . مبحور املناعة تطرح من مجال التمرُِّس والتَّحليل العلميِّ

" Explain هو الوحيد من مجال امتالك املعلومات الذي  يضاف إىل ذلك كوُن هذا السؤال املطروح مع الفعل اإلجرايّئ "فرسِّ

حصد نتائج غري مرضية يف مسابقة العام 2017-2018، وأّن األسئلة األربعة التي حصدت مثل هذه النتيجة العام املايض 

طرحت جميعها مع الفعل اإلجرايئِّ نفسه، أي أّن الّنتيجة مل تكن مرضيًة يف 5 أسئلٍة من أصل 5 طرحت مع الفعل اإلجرايئ 

Explain يف خالل عامني دراسيّني متتاليني، وأن هذه األسئلة هي الوحيدة التي حصلت عىل مثل هذه النتيجة من بني كلِّ 

األسِئلة التي تتعلّق بهذا املجال. إّن هذا التطابق يدلُّ عىل وجود خلٍل يف عمليَّة التّعليم أويف عمليّة التّقويم أويف العمليّتني 

معاً،  وال بدَّ من إيجاد الحلول املناسبة لذلك.

امتالك املعلومات يف رضورة استخدام املعارف  املرتبطة مبجال  " مع جميع األفعال اإلجرائية  "فرسِّ الفعل اإلجرايئ  يشرتك 

املكتسبة يف اإلجابة، ويشرتك كذلك مع بعضها يف رضورة تحليل املعطيات )رسم بياين، نص، جدول، ...( إن ُوجَدت وصوالً 

إىل التّفسري املطلوب. مل يصل الطاّلب إىل نتيجٍة متدنّيٍة مامثلٍة مع أّي سؤاٍل طرح مع فعٍل إجرايئٍّ آخر، مبا فيها األفعال 

التي تتطلب دمج املعطيات مع املكتسبات، ما يؤرشِّ إىل أَن األمر يف الغالب ال يرتبط بالقدرات الذاتيّة للطالب وإمّنا يرتبط 

بآليّات التقييم ومعايريه. يقودنا هذا األمر إىل التذكري بنقطٍة عرّب عنها العديد من املعلّمني يف خالل أعامل التصحيح أووضع 

أسس التصحيح : 

يضطرٌّ املتعلِّم إىل البحث عن مؤرشات يف السؤال أوالنصِّ تدلُّه عىل كمية املعارف أوالتحليل التي يفرتض أن يستخدمها، 

لًة أومخترصًة أكرث من الالزم.  لخشيته أن تحسم له عالماٌت يف حال كانت إجابته مفصَّ

لذلك نرّجح أن يكون الخلل هنا –عند قسٍم من الطالب عىل األقّل- ليس نقصاً يف املعارف أويف القدرة عىل التحليل، وإمّنا يف 

معرفة املهّمة األدائيّة املطلوبة منه. بناًء عليه، نرى رضورة إصدار التّوضيحات املناسبة والّضوريِّة، ومن ثّم  تدريب املعلّمني 

عليها، وفاقًا ملا سنذكره الحقاً يف االقرتاحات
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إنَّ دراسة نتائج أسئلٍة أخرى من مجال امتالك املعلومات نفسه قد تحمل معها مؤرّشاٍت مثينًة تُسهم يف رفعِ مستوى 	 

األداء يف املاّدة

جدول رقم 5 : أسئلة متعلّقة مبجال امتالك املعلومات تتوزع فيها العالمات بشكٍل واسعٍ.

رقم الّسؤال الّسؤال عالمة الّسؤال املجال املنوال ل املعدَّ الوسيط

1-4
Determine the risk for the expected child, IV5, to 
be diseased.

1 A2 1 0.64 0.75 

3-1
Show that the paralysis of this animal is due to 
dysfunctioning of the synapse.

1.5 A2 0.75 0.81 0.75 

إن الّسؤال 4 من التمرين 1 يقيس قدرة املتعلّم عىل احتساب مدى املخاطرة بإصابة جنني مبرض ورايث انطالقاً من دراسة 

شجرة العائلة للزوجني ومعرفة النمط الورايث الفعيل أواملحتمل لكٍل منهام. أّما عالمة الّسؤال فهي عالمٌة واحدٌة من 20 ، وقد 

جزّئت إىل أقساٍم تأخذ بعني االعتبار املراحل املختلفة للوصول إىل الحل واملعادلة الرياضية املستخدمة ؛ إن حصول 19.8 % 

عىل العالمة الكاملة و5.3 % فقط عىل عالمة الصفر وتوزع بقية العالمات بني االثنني، مع معدل ال بأس به )0.64( يدّل عىل 

أن تجزئة العالمة قد أتاحت لكل طالب الحصول عىل مؤرٍش ملدى اكتسابه للمهارات املطلوبة.

أّما اإلجابة عن الّسؤال 1 من التمرين 3 فإنّها تقيس قدرة املتعلّم عىل استثامر مجموعة مفاهيم علميّة متعلقٍة بالفيزيولوجيا 

العصبيّة - آلية االنتقال الشجنيِّ وخصائص الشجنات، عرب آليَّات التحليل والتمرُّس العلمي، أي أنّها تتطلَُّب َدمَج قدرات 

املتعلِّم يف مجايل امتالك املعارف والتمرّس العلمّي معاً. يظهر من تحليل النتائج أن قيمة املنوال والوسيط واحدٌة وهي نصف 

العالمة الكلية للسؤال، أي أن نصف الطالب تدنت عالماتهم عن نصف العالمة الكلية، ومل يحصل عىل العالمة الكاملة إال 

10,3 % من املتعلِّمني، لكن باملقابل مل يحصل عىل عالمة صفر إاّل 3,7 % ال َغري من املتعلِّمني، وتوزعت عالمات الطالب بني 

ين.  هذين الحدَّ

تتطلّب اإلجابُة عن السؤالني أعاله قدراً من املهارات العقلية واملعلومات املكتسبة معاً، ويشري توزُُّع العالمة الواسع فيهام 

ع عىل استمراِر التَّجربِة يف هذا املجال، خصوصاً من حيث تقسيم  إىل أن تجزئة العالمة جعلت التقييم أكرثَ ِصدقيًّة، ما يشجِّ

العالمة الكلّيّة للمسابقِة عىل 40 وليس عىل 20 يف أسس التّصحيح.

: »Practicing scientific reasoning« ِّبالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال التمرُِّس العلمي

ٌم كبرٌي نسبًة لنتائج العام 	  املنوال "صفٌر" يف سؤاٍل واحٍد متعلٍِّق بهذا املجال يف املسابقة للعام 2017-2018، وهذا تقدُّ

الذي سبقه، مبا مياثُل املجال السابق ذكره

جدول رقم 6: توزيع العالمات عىل األسئلة املتعلّقة مبجال التمرُِّس العلميِّ  والّتي كان املنوال فيها صفرًا

رقم الّسؤال الّسؤال عالمة الّسؤال املجال املنوال ل املعدَّ الوسيط

2-1
Formulate a hypothesis that can explain the results 
of biopsy of the thyroid gland of Sarah.

½ B 0 0.232 0

التمرين 2 قدرة املتعلّم عىل صياغة فرضيّة تتعلّق بظهور استجابٍة مناعيٍة مرافقٍة لخلٍل وظيفيٍّ يف  الّسؤال1 من  يقيس 

الغدة الدرقية ؛ لقد طرح هذا النوِع من األسئلة تكراراً يف الشهادة الرَّسميَّة، ورغم أّن قواعد التقييم فيه معروفٌة ومل تتغريَّ 

منذ سنني، ورغم بساطة اإلجابة وقبوِل أسِس التصحيِح للعديِد من اإلجاباِت املمكنة املنطقيّة، إاّل أنَّ حصول 50.3 % من 

أّن السؤال الوحيد املتعلِق  املتعلِّمني عىل عالمة الصفر يحمل معه دالالٍت عىل ُوجوِد خلٍل ال بدَّ من معالجتِه، خصوصاً 

بصياغة الفرضيات يف العام 2016-2017 كان املنوال فيه صفراً كذلك. 



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

51

لَم يظَهر باملُقابِل أيُّ خلٍل يف اإلِجاباِت املُتعلِّقة بالتحليل املرتافق مع استنتاج، والّتي تمَّ طرحها باستخدام أَفعاٍل إجرائيٍّة مثل 

ل" Interpret، وذلك بخالف العاِم املايض 2016-2017 الذي كان املنوال فيه صفراً يف اإلجاباِت عىل  "استنتج“ Deduce أو"أوِّ

ثالثِة أسئلٍة طُرحت باستخدام هذه األفعاِل اإلجرائيَِّة، وسؤاِل رابعٍ طُرح باستخدام الفعل اإلجرايئِّ "حّدد" وتتطلَّب اإلجابة 

د باالستناد إىل الّنتيجة". كام تُظهُر دراسة نتائج بعض  عليه القدرات عينها يف التّحليل واالستنتاج كون التّعليمة كانت "حدِّ

هذه األسئلة  مؤرشاٍت مثينًة، خصوصاً من حيث ِصدقيّة النتائِج :

جدول رقم 7: أسئلة املتعلّقة مبجال التمرُِّس العلميِّ  تتوزَُّع فيها العالمات بشكٍل واسعٍ

رقم الّسؤال الّسؤال عالمة الّسؤال املجال املنوال ل املعدَّ الوسيط

2-5
Show that Sarah suffers from an auto-immune 
disease directed against the self.

1 B 0.75 0.55 0.5

4-2 Interpret the results represented in document 2. 1 B 1 0.613 0.63

4-5
What can be deduced concerning the effect of 
insulin on the muscle?

¾ B ¾ 0.47 0.5

إنَّ اإلجابة عن الّسؤال 5-2 تعتمد عىل التمرُِّس والتحليل العلمي مع قدرٍة عىل الربط بني النتائج والوقائع، من دون ِذكر 

ل ثالثة أرباع العالمة الكلِّيِة، إاّل أن الوسيط ميثل نصف العالمة  املعلومات واملعارف املسبقة. رغم أن املنوال مرتفٌع ويشكِّ

الكلِّيِة، أي أن نصف الطالب تدنت عالماتهم عن نصف العالمة الكلية، ومل يحصل عىل العالمة الكاملة إال 16,7 % من 

ين.  املتعلِّمني، لكن حصل عىل عالمة صفر  8,7 % ال َغري من املتعلِّمني، وتوزّعت عالمات الطُّالب بني هذين الحدَّ

وعند دراسة الّسؤالني 2-4 و4 – 5 اللذين يقيسان قدرة املتعلّم عىل تحديد تأثري هورمون األنسولني يف الكبد والعضالت 

انطالقاً من تحليل جدول أورَسٍم بياينٍّ، جاءت الّنتيجة  متامثلًة بشكٍل شبِه تامٍّ : ثلث الطالب تقريباً حصل عىل العالمة 

ُل والوسيُط مع ما يقارب ثلثي العالمة الكليَّة. الكاملة التي كانت هي املنوال، بينام تساوى املعدَّ

ٌ واضٌح  إن التطابق يف الّنتيجة املرتفعة نسبياً ألسئلٍة تتشابه القدرات املطلوبة لها تؤرّشُ إىل صدِقيّة الّنتائج، كام أنّها مَؤرشِّ

ُ ارتفاع املنوال  إىل أن اهتامم املعلِّمني باملهاراِت والقدراِت املرتبطِة مبجال التَمرُِّس والتحليل العلميِّ قد آىت مثاره، وهذا يفرسِّ

وتديّن نسبة الحاصلني عىل صفر. لكنَّ هذا االهتامم يف أغلبه مبارٌش يتعلّق باملستند ومندرجاته املبارشة، وهذا يفرّس تديّن 

نسبَة الذين نالوا العالمة الكلِّية. 

بقيِّة  مع  يتناقُض  مبا  التّوايل،  عىل  الثاين  للعاِم  الفرضيّات  بطرِح  املتعلِّقة  الّنتيجة  يف  الخلَل  استمراَر  أّن  نرى  املحّصلة،  يف 

أَنَّ التَّدريِب عىل َمهاراِت التَّفكريِ الِعلِميِّ يِتمُّ عرب التّعامِل مَع نتائِِج  ، يعود إىل  الكفاياِت املتعلّقة مبجال التّمرُّس العلميِّ

"طرُح  يتَعلَُّق  بيَنام  الرّسميّة،  االمتحاناِت  يف  سابقاً  املطروحِة  التاّمريِن  أويف  املدريسِّ  الكتاب  يف  سواء  الِعلِميَِّة،  التّجارِِب 

الَفرَضيّات" مبرحلِة من التَّفكريِ تَسِبُق التَّجِربَة. يتعلّق اإلشكال إذاً بطرائق تدريس مهارات التّفكري العلمي، حيُث يكتَفي 

عدٌد كبرٌي من املُعلِّمني باإلشارِة إىل الَفرَضيِّة الّتي بُِنيَت علَيها التَّجربََة، من دون إتاَحِة املَجاِل للَعصِف الّذهنيِّ الذي يسمُح 

الِكتاِب املَدريسِّ من جهٍة أخرى.  املُساعِد يف  ِجَهٍة، ولغياِب املستََنِد  الوقِت من  الفرَضيّات، لضيِق  ِد  بتعدُّ

بناء عليه، نقرتح أن يتم تشجيع املعلِّمني وتدريبهم عىل إيصاِل مهاراِت التَّفكري الِعلميِّ بشكٍل واٍف إىل املُتعلّمني، مبا فيها 

، إضافّة إىل تناوِل القدرات العليا يف مجال التَّحليل  املراحل التي تسبق التّجارب والّنتائج والّتي ترتبط بأسِس التّفكري الِعلميِّ

والتَّمرُّس العلمي بشكٍل أوسع, وفاقاً ملا سنذكره الحقاً يف االقرتاحات.
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: »Mastering communication techniques« بالّنسبة إىل األسئلة الّتي تنتمي إىل مجال

ناَل 82.6 % من املتعلّمني العالمة الكاملة يف الّسؤال الرّابع من التّمرين الرّابع، والّذي يقيس قدرة املتعلّم عىل إظهار الّنتائج عىل 

شكل جدول )مجال امتالك تقنيات التّواصل(، بينام نال 0.7 % منهم صفرًا، وكان املنوال والوسيط هو العالمة الكاملة عىل السؤال.

تظهر هذه الّنتائج امتالك معظم املتعلّمني للمهارات املطلوبة، لكن التقييم للعام الثاين عىل التوايل يتعلق بالتحويل إىل 

جدوٍل, وهذا يُعدُّ من أبسط ما ميكن أن يُطَرَح يف هذا املجال، لذلك ننصح بتقييم مهاراٍت أخرى من هذا املجال يف الدورات 

التالية، يك ال يصِبُح مثل هذا األمر ُمعتاداً لدى املَعلِّمني واملتعلِّمني عىل حدٍّ سواء.
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خاتمة

أظهرت دراسة مسابقة علوم الحياة أنّها قد راعت القوانني املتعلّقة بالتقييم وأنّها قد التزمت التّوصيف املعتمد، فكانت 

مالمئة للمّدة املعتمدة وكانت األسئلة واضحة، ومطابقًة لألهداف، وتغطّي جميع محاور املنهج ومجاالت الكفايات املعتمدة، 

كام متت مراعاة تخصيص العالمة عىل اإلجابة وفاقًا ملستوى الّسؤال ودرجة تعقيده.

ات التَّشتُِّت، ما يّؤرشِّ إىل  بيّنت الدراسة وجود ارتفاٍع كبريٍ يف نَتائِج الطاُّلِب للعام الدرايسِّ 2017-2018 وانخفاٍض يف مؤرشِّ

تناغٍم بني العمليّتني التعليميّة والتقييميّة، سواًء لجهِة استقراِر املعايري املعتمدة أولجهة التزام املعلمني ِبها، وال بّد من اإلشارة 

إىل املالحظات اآلتية:

أوالً : عىل صعيد املسابقة نفسها:

َ أنَّ األسِئلَة الّتي مل يَستِطع أغلب املتعلِّمني اإلجابة عنها بالقدِر الكايف من الفعالِيَِّة قد انَحرَصت يف الّسؤالنَي اآلتيني: تبنيَّ

" Explain، مبا مياثل األسئلة ـ  األّول منهام مرتبٌط مبجال "امتالك املعارِف"، وقد تّم طرحه مع الفعل اإلجرايّئ "فرسِّ

األربعة من ضمن هذا املجال التي حصلت عىل مثل هذه الّنتيجة غري املرضية العام املايض. إنَّ املعلومات املطلوبة 

لإلجابة عن هذا السؤال تَُعدُّ ِمحوريًَّة ضمن "محَوِر املَناعة"، ما يعني أنَّ املتَعلِّم قَد تَعاَمَل مَعها ِمراراً يف خالل 

، كام أنّها تتطَلَّب االستذكاَر فقط من دوَن تعقيد أومهاراٍت عقليٍّة ُعليا. إضافًة إىل ذلك، حصل الطاّلب  رايسِّ العاِم الدِّ

عىل نتائج مرضيٍة عىل أسئلٍة أكرث تعقيداً مبا فيها تلك التي تتطلّب دمج املعطيات مع املكتسبات، ما يؤرشِّ إىل أَن 

سبب الخلِل –عند قسٍم من الطالب عىل األقّل- ليس نقصاً يف املعارف أويف القدرة عىل التحليل، وإمّنا يف معرفة 

املهّمة األدائيّة املطلوبة منه. بناًء عليه، نرى أن يتصّدى املركز الرّتبويُّ للبحوث واإلمناء إلصدار التّوضيحات املناسبة 

والّضوريِّة، ومن ثّم  تدريب املعلّمني عليها. 

إىل طرِح ـ  ا  وإمنَّ ُمسبقٍة،  َمعلوماٍت  أيَِّة  إىل  عنه  اإلجابَة  تَحتاُج  "، وال  الِعلميِّ "التََّمرُِّس  مرتبٌط مبجال  فَهَو  الثاين  أّما 

الِعلميِّ والطَّريَقِة  التّفكري  الِعلِميَِّة، وهَي جزٌء من مهاراِت  ناتَجٍة من املالَحظَِة  املُختَلفِة لِحلِّ إشكاليٍَّة  الفرَِضيّاِت 

ر للعام الثاين عىل التّوايل يف طَرِح الفرضيّاِت، ومِبا يتناقض مَع نتائِج أسئلِة التّحليل  التَّجريبيَِّة. إنَّ هذا الخلَل املتكرِّ

" َعيِنِه، يَعوُد برأينا إىل أَنَّ معظم التَّطبيقات املتعلّقِة  واملُقارَنَِة والتّأويِل واالسِتنتاِج املتعلَِّقِة مبجال "التََّمرُِّس الِعلميِّ

الَفرَضيّات" مبرحلِة من  "طرُح  يتَعلَُّق  الِعلِميَِّة، بيَنام  التّجارِِب  نتائِِج  التّعامِل مَع  تِتمُّ عرب  الِعلِميِّ  التَّفكريِ  مبَهاراِت 

التَّفكريِ تَسِبُق التَّجِربَة، والتَّدريب عىل إيصاِل مهاراِت التَّفكري الِعلميِّ الفعليَِّة ال الّشكلِيَِّة إىل التَّالِمذِة هو املِفتاح 

للُمعالََجِة. برأينا 

ثانياً : عىل صعيد أسس التصحيح

حصلَت تغيرياٌت يف آليّات وضعِ أسس التّصحيح كان لها برأينا أثٌر يف الّنتائج:

نٍة من ـ  مناقشُة عيِّ ِخاللَها  والّتي متت يف  التّصحيح واملدقّقني،  قبل املرشفنَي عىل  أّوليّة من  بعمليّة تصحيح  القيام 

إجابات املتعلِّمني وانتهت بوضع األسِس النهائية للتصحيح. لقد لبَّت هذه املرحلة عدداً من املقرتحات التي أوردها 

التقرير التقييميُّ ملسابقة العام 2016-2017 مثل: أن تناقش اإلجابة مع خرباء يف املاّدة، أن يعطى الوقت الكايف 

املالمئة  األجوبة  استخالص  إىل  ليصار الحًقا  إجابٍة  أكرثَ من  توضع  أن  املاّدة،  معلّمي  التّصحيح مع  أسس  ملناقشة 

املنهج.  واملتوافقة مع مستلزمات 

التّقييم ـ  موضوعيّة  عىل  إضافيًة  قيمًة  حني  املصحِّ جميع  عىل  وتوزيعها  الّنهائيّة  التّصحيِح  أسِس  طباعة  شّكلت 

ومصداقيّته.
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أتاح توزيع العالمة يف أسس التصحيح عىل 40 بدالً من 20 إمكان تجزئة العالمات بشكٍل أكرب لِتقديِم صورٍة أكرث ـ 

مصداقيًّة لقدرات التلميذ ومهاراته.

ُم باالقتاحاِت التَّالَِيِة: َم، نتقدَّ بناًء عىل ما تقدَّ

التأكيُد عىل االلِتزاِم ِبروِحيَِّة ما ورَد يف "التَّوصيِف" الّذي يتَطَلَُّب أن تكون ِصياَغُة األسئلِة واضَحًة وال تحتَِمُل التّأويّل، . 1

املستندات"  إىل  "باالستناِد  كاَن  سواًء  ذلك،  األمُر  تطلَّب  حال  يف  نفِسِه  الّسؤاِل  نصِّ  ضمَن  املطلوِب  بتوضيِح  وذلك 

منه. املطلوبة  األدائيّة  املهّمة  بحدود  الطالب  معرفة  عىل  لِّة"، وذلك حرصاً  املَُحصَّ املعلوماِت  إىل  أو"باالستناِد 

والّضوريّة . 2 املناسبة  التّوضيحات  واإلمناء إلصدار  للبحوث  الرّتبويُّ  املركز  يتصّدى  أن  نرى  أعاله،  األول  باالقرتاح  ربطاً 

املعلّمني عليها. تدريب  ثّم   ، ومن  التّقومييّة  األعامل  للتعليامت يف  التّاّم  الوضوح  إىل  املفضية 

وضُع التَّدريِب عىل إيصاِل مهاراِت التَّفكري الِعلميِّ عموماً وعىل مهارات طرح الفرضيّات خصوصاً، ِضمَن ُسلَِّم أولويّات . 3

التّدريب يف األعواِم املُقِبلِة، مبا يتخطّى التّعامل مع ُمستَنداٍت أونتائَج، إضافّة إىل تناوِل القدرات العليا يف مجايل التَّحليل 

والتَّمرُّس العلمي. 

التأكيد عىل االستمراِر يف تطبيِق املقرتحاِت التي أثبتت فعاليَّتها مثل : عملية التصحيٍح "األّوليَّة" وتوزيع العالمة يف أسس . 4

التصحيح عىل 40 بدالً من 20 وطباعة أسس التّصحيح الّنهائيِّة وتوزيعها عىل جميع املُصّححني، ما يتيح للتقييم أن يكون 

أقرب إىل التعبريِ عن مهاراِت الطالب وقدراته.

اقرتاُح إصداِر أدلٍّة مطبوعٍة أو الكرتونيٍة لكيفية الّربِط بني محتوى املنهج والكتاب املدريّس من جهٍة واألهداف العاّمة . 5

للمنهج من جهة ثانية سواًء )الّربط بالواقع املعيش، القدرات العقلية العليا للمتعلّمني،...(.

تجدر اإلشارة ختاماً إىل أّن نتائج هذه املاّدة لها انعكاس أساٌس عىل خياراِت املتعلّمني الحاليّة واملستقبليّة، إذ إّن تناقص 

أعداِد الطاّلب امللتحقني بفرِع علوم الحياة يف الّشهادة الثّانويّة العاّمة مؤرّشٌ يتطلّب مّنا الوقوف عنده والّسعي الّدائب لرفع 

مستوى معارف الطاّلب وقدراتهم ومعارفهم مبا يتناسب مع مرامي املنهج، من دون ابتذال هذه املاّدة، سواء لجهة التّعليِم 

أولجهة التّقييم. 
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Table 2: Classification of questions among domains and distribution of grades
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25 50 75 0 Full

1 5.5
)pts(

1 1 0.1 0.845 1.000 1.000 0.192 -0.950 0.021 0.750 1.000 1.000 0.3 54.5

2 2 0.2 1.719 2.000 2.000 0.466 -1.706 0.021 1.500 2.000 2.000 1.4 65.7

3 2 0.4 1.478 1.500 2.000 0.564 -0.957 0.021 1.000 1.500 2.000 4.9 40.7

4 2 0.8 1.270 1.500 2.000 0.598 -0.526 0.021 0.750 1.500 1.750 5.3 19.8

5 1 0.8 0.932 1.000 1.000 0.210 -3.300 0.021 1.000 1.000 1.000 3.0 88.2

6 1.5 0.9 1.097 1.250 1.500 0.451 -1.205 0.021 1.000 1.250 1.500 8.2 32.9

7 1.5 1.6 1.221 1.500 1.500 0.456 -1.531 0.021 1.000 1.500 1.500 6.6 64.4

2 5
)pts(

1 1 0.7 0.463 0.000 0.000 0.482 0.136 0.021 0.000 0.000 1.000 50.3 41.8

2 3 0.1 2.149 2.000 3.000 0.849 -0.659 0.021 1.500 2.000 3.000 2.9 36.9

3 2 0.7 1.366 1.500 1.500 0.502 -1.436 0.021 1.250 1.500 1.500 8.2 14.8

4 2 2.8 0.862 1.000 0.000 0.627 0.081 0.022 0.250 1.000 1.500 19.8 5.8

5 2 4.2 1.106 1.000 1.500 0.622 -0.125 0.022 0.500 1.000 1.500 8.7 16.7

3 4.5
)pts(

1 3 0.6 1.622 1.500 1.500 0.750 0.114 0.021 1.000 1.500 2.000 3.6 10.3

2 3 0.9 2.116 2.500 3.000 1.016 -1.146 0.021 1.500 2.500 3.000 11.7 43.8

3 3 1.6 2.116 2.500 3.000 0.988 -0.773 0.021 1.500 2.500 3.000 10.1 46.4

4 5
)pts(

1-1 1 0.1 0.847 1.000 1.000 0.207 -1.754 0.021 0.750 1.000 1.000 2.0 54.2

1-2 0.5 0.2 0.396 0.500 0.500 0.164 -1.304 0.021 0.250 0.500 0.500 9.4 67.6

2 2 0.3 1.225 1.250 2.000 0.676 -0.105 0.021 0.500 1.250 2.000 3.7 34.8

3 1 0.6 0.699 0.750 0.750 0.333 -1.212 0.021 0.750 0.750 1.000 15.5 33.2

4 4 0.2 3.824 4.000 4.000 0.536 -4.280 0.021 4.000 4.000 4.000 0.7 82.6

5 1.5 1.0 0.937 1.000 1.500 0.485 -0.404 0.021 0.500 1.000 1.500 9.5 30.5
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 وزارة التّربية والتّعليم العالي
 ة العاّمة للتّربيةــالمديريّ 

 دائرة االمتحانات الّرسميّة

 العاديّة 1028دورة الـعام  امتحانات الّشهادة المتوّسطة
 1028 ايار 12 الخميس

 علوم الحياة واألرضمسابقة في ماّدة  
 المّدة: ساعة واحدة

 االسم:
 الّرقم:

Answer the following four exercises. 
 
Exercise 1 (5 points)                      Cellular Divisions 
 
Correct the following statements. 
 

1. During prophase of mitosis, each chromosome is of one chromatid. 

2. The homologous chromosomes separate during anaphase of mitosis. 

3. At the end of mitosis, a mother cell gives four daughter cells. 

4. Meiosis II is a reductional division. 

5. Decondensation of chromosomes takes place during prophase of mitosis. 

 

Exercise 2 (5 points)                      Respiratory Gas Exchange  
 
The exchange of oxygen gas (O2) and carbon dioxide (CO2) takes place between alveolar air and blood. 
The document below represents the percentage of oxygen gas and carbon dioxide in the inhaled air and 
that in the exhaled air, as well as that in the blood entering and in the blood leaving the lungs. 
 
1. Pick out from the adjacent 
document:  
11. The color of blood entering the 

lungs. 
12. The color of blood leaving the 

lungs.  
 
21. Compare the composition of the 

inhaled air to that of the exhaled 
air in oxygen gas and carbon 
dioxide. 

 

22. What do you conclude? 
 
3. Show, by referring to the adjacent 

document, that the blood leaving 
the lungs is enriched in oxygen gas 
and impoverished in carbon 
dioxide. 

 
4.  Draw out the direction of the 

passage of oxygen gas and that of carbon dioxide at the level of the pulmonary alveoli. 
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Exercise 3 (5 points)                      Digestion of Sucrose 
 

Sucrose is a non-reducing sugar formed of two simple sugars glucose and fructose. It is digested at the 
level of the digestive tube in the presence of a specific enzyme, sucrase. 
In order to know if sucrose is digested by brewer's yeast, a unicellular fungus, the following experiment is 
performed: 
In three test tubes A, B and C placed in a water-bath at 37 , sucrose and water are put. Then, sucrase is 
added into tube B and brewer's yeast into tube C. These tubes are left in the water-bath for duration of 
40 minutes. 
 
1. Pose the problem at the origin of this experiment. 
 
2. Pick out from the text: 
21. the constituents of sucrose. 
22. the specific enzyme for the digestion of sucrose. 

 
 3. Draw a table showing the conditions of this experiment. 
  

The Fehling test permits the identification 
of reducing sugars such as simple sugars 
and disaccharides except sucrose. This test 
is performed on the three test tubes at the 
beginning and at the end of the 
experiment. The obtained results are 
represented in the adjacent document. 
 
 
 
41. Analyze the obtained results. 
42. What do you conclude concerning the action of brewer's yeast on sucrose? 
 
Exercise 4   (5 points)                  Transmission of an Autosomal Hereditary Trait 
 
The cross between two pure lines of tomato plants, one having large fruits and the other having small 
fruits, gives 100% tomato plants having small fruits. 
 
1. Specify the dominant allele and the recessive one. 
 
2. Designate by symbols the corresponding alleles. 
 
Two other crosses A and B are performed as shown in the following document.  

 
3. Make a factorial analysis to verify the results of cross A. 
 
41. Write the genotype of each parent in cross B. Justify the answer 
42. Name cross B. 

Tubes  A  B  C 

At the beginning of the experiment       

At the end of the experiment    +  + 

(+): Presence of a reducing sugar    
(): Absence of a reducing sugar 

 

Cross Results 

A  Tomato plant having 
small fruits x  Tomato plant having 

small fruits 
75% Tomato plants having small fruits 
25% Tomato plants having large fruits 

B  Tomato plant having 
large fruits x  Tomato plant having 

small fruits 
50% Tomato plants having small fruits 
50% Tomato plants having  large fruits 



58

املاّدة التّعليميّة: علوم الحياة واألرض  امتحانات الشهادة املتوسطة

 

 

 

 

 

 

 
 

 العاديّة 1028دورة الـعام 
1028 ايار 12 الخويس  

 وزارة التّربية والتّعلين العالي اهتحانات الّشهادة الوتىّسطة
 ة العاّهة للتّربيةــالوذيريّ 

 دائرة االهتحانات الّرسويّة

 
 علىم الحياة واألرضهسابقة في هاّدة 

   أسس التصحيح

 
 

 

Part of 
the Q 

Answer key (5 points) 
Cellular divisions  Mark 

1  During prophase of mitosis, each chromosome is of two chromatids. 1 

2  The homologous chromosomes separate during anaphase  I of meiosis I. 1 

3  At the end of mitosis, a mother cell gives two daughter cells. 1 

4  Meiosis II is an equational division. 1 

5  Decondensation of chromosomes takes place during telophase of mitosis. 1 

Part of 
the Q 

Answer key (5 points) 
Respiratory gas exchange  Mark 

11  Dark red color. 0.5 

12  Bright red color. 0.5 

21 

The percentage of O2 gas in the inhaled air is 21% which is greater than that in the 
exhaled air, 16%. 
The percentage of CO2 in the inhaled air is 0.03% which is less than that in the exhaled 
air, 5%. 

0.5 
 

0.5 
 

22  At the level of the lungs, the alveolar air is enriched in CO2 and impoverished in O2 gas. 0.5 

3 

The percentage of O2 gas in the blood entering the lungs is 14% which is less than that in 
the blood leaving the lungs, 20%. Thus, the blood leaving the lungs is enriched in�O2 
gas. The percentage of CO2 in the blood entering the lungs is 54% which is greater than 
that in the blood leaving the lungs, 50%. Thus, the blood leaving the lungs is 
impoverished in   CO2. 

1.5 

4  At the level of the pulmonary alveoli, oxygen gas passes from the alveolar air into the 
blood and carbon dioxide passes from the blood into the alveolar air. 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العاديّة 1028دورة الـعام 
1028 ايار 12 الخويس  

 وزارة التّربية والتّعلين العالي اهتحانات الّشهادة الوتىّسطة
 ة العاّهة للتّربيةــالوذيريّ 

 دائرة االهتحانات الّرسويّة

 
 علىم الحياة واألرضهسابقة في هاّدة 

   أسس التصحيح

 
 

 

Part of 
the Q 

Answer key (5 points) 
Cellular divisions  Mark 

1  During prophase of mitosis, each chromosome is of two chromatids. 1 

2  The homologous chromosomes separate during anaphase  I of meiosis I. 1 

3  At the end of mitosis, a mother cell gives two daughter cells. 1 

4  Meiosis II is an equational division. 1 

5  Decondensation of chromosomes takes place during telophase of mitosis. 1 

Part of 
the Q 

Answer key (5 points) 
Respiratory gas exchange  Mark 

11  Dark red color. 0.5 

12  Bright red color. 0.5 

21 

The percentage of O2 gas in the inhaled air is 21% which is greater than that in the 
exhaled air, 16%. 
The percentage of CO2 in the inhaled air is 0.03% which is less than that in the exhaled 
air, 5%. 

0.5 
 

0.5 
 

22  At the level of the lungs, the alveolar air is enriched in CO2 and impoverished in O2 gas. 0.5 

3 

The percentage of O2 gas in the blood entering the lungs is 14% which is less than that in 
the blood leaving the lungs, 20%. Thus, the blood leaving the lungs is enriched in�O2 
gas. The percentage of CO2 in the blood entering the lungs is 54% which is greater than 
that in the blood leaving the lungs, 50%. Thus, the blood leaving the lungs is 
impoverished in   CO2. 

1.5 

4  At the level of the pulmonary alveoli, oxygen gas passes from the alveolar air into the 
blood and carbon dioxide passes from the blood into the alveolar air. 1 
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Part of 
the Q: 

Answer Key (5 points) 
Transmission of an Autosomal Hereditary Trait  Mark 

1 

The allele responsible for the phenotype "small fruits" is dominant over the allele responsible 
for the phenotype "large fruits" which is recessive. This is because, all F1 hybrids which present 
the phenotype “small fruits”, receive an allele responsible for the phenotype “small fruits” from 
one pure line parent having small fruits and another allele responsible for “large fruits” from the 
other pure line parent having large fruits. However, only the allele responsible for the phenotype 
“small fruits” is expressed phenotypically in these hybrids.         

1 

2  Let 'S' be the symbol of the allele responsible for the phenotype "small fruit", dominant. 
Let "l" be the symbol of the allele responsible for the phenotype "large fruit”, recessive. 0.5 

3 

Parent's phenotypes:              ♂ [S]         x       ♀ [S] 
Parent's genotypes:               ♂ S//l         x        ♀ S//l 
Gametes of parents:        50% S  50% l         50% S   50%l 
Table of cross: 

  
 Phenotypic Percentages: 
 75% Tomato plants with small fruits 
 25% Tomato plants with large fruits 
Thus, the theoretical results verify the experimental ones. 

        γ♂ 
γ♀ 50% S 50% l     

 
50% S 25% S//S  25% S//l  

 50%��l  25% S//l  25% l//l   

2 

41 

The genotype of the tomato plant having large fruits is l//l, since it has a recessive phenotype 
and the recessive allele is only expressed in the homozygous state. 
The genotype of the tomato plant having small fruits is S//l. Since it has a dominant phenotype, 
so it possesses the allele S. However, it gave 50% of the descendants having large fruits, a 
recessive phenotype that is only expressed in the homozygous state. Consequently, it also 
possesses  the allele l.  

1.25 

42  Test cross 0.25 
�

Part 
of the Q 

                                                        Answer Key (5 points) 
                                                        Digestion of sucrose   Mark 

    1  Is brewer's yeast capable of digesting sucrose?   0.75 
  21  The constituents of sucrose are: glucose and fructose.    0.5 
  22  The specific enzyme for the digestion of sucrose is: sucrase.   0.25 

    3 

�
                   Tubes 
Conditions 

A B C 

Sucrose +  + + 
Water + + + 
Sucrase - + - 
Brewer's yeast - - + 
Temperature (in ˚C) 37 37 37 
Duration (in minutes) 40 40 40 

 
Table showing the conditions of the experiment. 
 
 
 
 
 
 (+): Presence      (): absence 
 

 
 
     2 

   41 
At the end of the experiment, the reducing sugar is still absent  in tube A in the presence of 
sucrose and water only; however,  reducing sugars  appear in tubes B and C, which contain 
sucrase and brewer’s yeast respectively in addition to sucrose and water.  

    1 

   42  Brewer's yeast is capable of digesting sucrose into reducing sugars.    0.5 
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Exercise 1 (7 points)      Atherosclerosis  
 
A food diet rich in lipids favors an increase in the concentration of 
cholesterol in blood. Consequently, lipids deposit on the walls of 
arteries causing the formation of atheroma plaque which is at the 
origin of atherosclerosis disease.  
Document  1  shows  a  cross  section  of  the  coronary  artery  of  a 
healthy  person  and  that  of  an  individual  affected  by 
atherosclerosis.  
1  Draw  out  the  consequence  of  the  formation  of  atheroma 

plaque on blood circulation. 
2  Justify the following statement: LDL is a"bad cholesterol". 
 
Document 2 represents the results of a study showing the 
relation between smoking and the risk of atherosclerosis 
development.  
3  Draw a table representing the results of document 2. 
4.1 Analyze the obtained results.                                                           
4.2 Derive a conclusion. 
5  Suggest two actions that the government would 

take to prevent the atherosclerosis development in 
the population. 

 
 
  

 
Exercise 2 (7 points)                                    Nerve Message    
 

Sensory cells for taste are sensory receptors situated on the 
surface of the tongue. These receptors are involved in the 
detection of taste: salty, sour, bitter, and sweet.  
In order to determine the characteristics of the nerve 
message, NaCl solutions of increasing concentrations are 
applied on a taste receptor.  
Two oscilloscopes O1 and O2 are connected to the nerve 
fibers F1 and F2 respectively (document 1). F1 belongs to 
the sensory neuron issued from the sensory taste receptor, 
and F2 belongs to the neuron synapsing with this sensory 
neuron.  
 
 
 
 

 وزارة التربية والتعليم العالي
 ة العامة للتربيةــالمديري  

 الرسمية دائرة االمتحانات

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة
 االجتماع واالقتصاد فرع

 العادي ة 8102  عامـدورة ال
 8102حـزيران  7 الخميس

 

 مادة علوم الحياة –الثقافة العلمي ة مسابقة في  
 واحدةة ساع :المدة

 االسم:
 الرقم:

Document 1 

Document 1 

Document 2 
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The conditions and the recordings registered at the level of O1 are shown in document 2. 

1  Specify the threshold intensity of fiber F1. 
2  Show that the nerve message at the level of fiber F1 is coded by frequency of action potential and not by 

amplitude. 
Oscilloscope O2 records a nervous message for a concentration of  the NaCl solution which is equal or 
above 10 mmol/L. 
 

3 Indicate if synapse S is excitatory or inhibitory. Justify the answer. 
4 List the steps of the transmission of the nerve message at the level of the synapse. 
 

Exercise 3 (6points)                    Production of a Vaccine  
 
Herpes is a disease caused by a virus, HSV. This disease is characterized by skin lesions, eye lesions, genital 
ulcerations, and fatal encephalitis. Once infected by this virus, the organism develops a specific immune 
response, secreting antibodies against envelop proteins of the HSV virus.  
1 Pick out: 

1.1 the reaction of the organism against HSV. 
1.2 the symptoms of herpes disease. 

 
A biotechnological method permits the production of a vaccine against this harmful virus using a harmless 
virus. The steps and results of this technique are represented in the document below. 

 
2 Indicate the donor and the receiver of the transferred gene. 
3 Name the enzyme used to isolate the transferred gene. 
4 Show that this biotechnological method is qualified as transgenesis. 
5 State another application of transgenesis.  

Concentration of 
NaCl solution 
(mmol/L) 

1  3  10  30  100 

Recordings registered 
at the level of  O1 

                
              A.P 

     

                                                                        Document 2                         A.P: Action Potential 
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Exercise 1  (7points)        Atherosclerosis 
 

Q.  Answer  Mark 

1  Atheroma plaque slows down the blood circulation.   1 

2 
LDL transports lipids to the body cells. However, under abnormal conditions, it 
deposits cholesterol on the inner walls of arteries, where it accumulates causing 
the formation of atheroma plaque.  

1 

3 

 
Number of consumed 
cigarettes per day  0  1 to 9  10 to19  >20 

Risk of atherosclerosis 
(%)  1  1.5  2  2.5 

 
Table  showing  the  variation  of  the  risk  of  atherosclerosis  as  a  function  of  the 
number of consumed cigarettes per day. 

2 

41  The  risk  of  atherosclerosis  increases  from  1%  in  the  absence  of  smoking,  to 
2.5% when the rate of smoking exceeds 20 cigarettes per day.   1 

42  Smoking favors the development of atherosclerosis.  0.5 

6 
−  Antismoking  actions:  taxes  on  tobacco,  inhibition  of  smoking  in  public 

places… 
−  Awareness campaigns for sensitizing healthy life style.  

1.5 

 
Exercise 2  (7 points)          Nerve Message  
 

Mark Answer  Q. 

1.5 The threshold intensity is 3 mmol/L since it's the minimal intensity (concentration) 
that provokes a response at the level of the nerve fiber (1A.P) 1 

2 

The  frequency  of  AP  increases  from  1  to  12  A.P  while  the  amplitude  stays 
constant,  as  the  concentration  of  salt  solution  increases  from  3  to  100  mmol/L. 
This  shows  that  the  nerve  message  is  coded,  at  the  level  of  the  nerve  fiber,  in 
frequency of AP but not in amplitude.  

2 

1.5 This  synapse  is  excitatory  since  a  nerve message  is  recorded  at  the  level  of  the 
postsynaptic fiber after the stimulation of the presynaptic neuron.  3 

 وزارة التربية والتعليم العالي
 ة العامة للتربيةــالمديري  

 الرسمية دائرة االمتحانات

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة
 االجتماع واالقتصاد فرع

 

 العادي ة 8102  عامـدورة ال
 8102حـزيران  7 الخميس

 

 مادة علوم الحياة –الثقافة العلمي ة مسابقة في  
 اسس التصحيح
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2 

The steps of the synaptic transmission: 
  The nerve message arrives at the terminal buds. 
  It triggers the liberation (exocytosis) of neurotransmitters to the synaptic cleft. 
  The liberated neurotransmitters bind to the receptors. 
  This binding launches a nerve message. 
  The neurotransmitters are recaptured / degraded by the enzymes in the 

synaptic cleft. 

4 

 

Exercise 3  (6 points)            Production of a Vaccine 
 

Q.  Answer   Mark  

1.1  Once  infected  by  this  virus,  the  organism  develops  a  specific  immune  response, 
secreting antibodies against envelope proteins of the HSV virus.  0.75 

1.2  The  symptoms  are:  skin  lesions,  eye  lesions,  genital  ulcerations,  and  fatal 
encephalitis.  0.75 

2  The donor of the gene is herpes virus. 
Le receiver of the gene is the harmless virus.  1 

3  The restriction enzyme  0.5 

4 

This technique is qualified as transgenesis because it is involved in the transfer of a 
viral gene coding for the envelope protein of the herpes virus, to another virus, the 
harmless virus.  
This  transferred  gene  is  integrated  in  the genome of  the  receiver  harmless  virus. 
Then  it  is  expressed  in  the  human  body  since we  observe  the  production  of  the 
envelope protein of the herpes virus.  

2 

5  Production of insulin. 
Production of the growth hormone.  1 
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Exercise 1 (7 points)      Atherosclerosis  
 
A food diet rich in lipids favors an increase in the concentration of 
cholesterol in blood. Consequently, lipids deposit on the walls of 
arteries causing the formation of atheroma plaque which is at the 
origin of atherosclerosis disease.  
Document  1  shows  a  cross  section  of  the  coronary  artery  of  a 
healthy  person  and  that  of  an  individual  affected  by 
atherosclerosis.  
1  Draw  out  the  consequence  of  the  formation  of  atheroma 

plaque on blood circulation. 
2  Justify the following statement: LDL is a"bad cholesterol". 
 
Document 2 represents the results of a study showing the 
relation between smoking and the risk of atherosclerosis 
development.  
3  Draw a table representing the results of document 2. 
4.1 Analyze the obtained results.                                                           
4.2 Derive a conclusion. 
5  Suggest two actions that the government would 

take to prevent the atherosclerosis development in 
the population. 

 
 
 

  

 
Exercise 2 (7 points)                                    Nerve Message    
 

Sensory cells for taste are sensory receptors situated on the 
surface of the tongue. These receptors are involved in the 
detection of taste: salty, sour, bitter, and sweet.  
In order to determine the characteristics of the nerve 
message, NaCl solutions of increasing concentrations are 
applied on a taste receptor.  
Two oscilloscopes O1 and O2 are connected to the nerve 
fibers F1 and F2 respectively (document 1). F1 belongs to 
the sensory neuron issued from the sensory taste receptor, 
and F2 belongs to the neuron synapsing with this sensory 
neuron.  

 وزارة التربية والتعليم العالي
 ة العامة للتربيةــالمديري  

 الرسمية دائرة االمتحانات

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة
 اآلداب واإلنسانياتفرع: 

 العادي ة 8102  عامـدورة ال
 8102حـزيران  7 الخميس

 

 مادة علوم الحياة –الثقافة العلمي ة مسابقة في  
 واحدةة ساع :المدة

 االسم:
 الرقم:

Document 1 

Document 1 

Document 2 
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The conditions and the recordings registered at the level of O1 are shown in document 2. 

 

1  Specify the threshold intensity of fiber F1. 
2  Show that the nerve message at the level of fiber F1 is coded by frequency of action potential and not by 

amplitude. 
 

Oscilloscope O2 records a nervous message for a concentration of the NaCl solution which is equal or above 
10 mmol/L. 

 
3 Indicate if synapse S is excitatory or inhibitory. Justify the answer. 
4 List the steps of the transmission of the nerve message at the level of the synapse. 
 

Exercise 3 (6 points)                           Kwashiorkor Disease 
 
Kwashiorkor  is  a disease which affects  infants tsop 
weaning (arrest of breast feeding) in poor countries.  
Document  1  represents  the  variation  of  the  body 
mass  of  an  infant  (K)  affected  by  kwashiorkor  and 
that of the normal average mass (P).  
1.1 Analyze document 1. 
1.2 Draw out a symptom associated with this disease. 
2  Formulate  a  hypothesis  which  explains  the 

origin of this disease.  
This  disease  affects  infants  which  are  nourished 
mainly by sweet potato and manioc, post weaning. 
 

Document 2 represents  the composition of maternal 
milk and manioc  ni organic material. 
                                
3  Indicate,  by  referring  to  document  2,  the  food 

which  is  the  richest  in  each  of  these 
components:  proteins,  carbohydrates  and 
lipids. Justify the answer. 

4  Explain the variation of the body mass of 
infant (K) post weaning.   

   
 
 

Concentration of 
NaCl solution 
(mmol/L) 

1  3  10  30  100 

Recordings registered 
at the level of  O1 

                
              A.P 

     

                                                                        Document 2                         A.P: Action Potential 

Value  
(g per 100 g)  Proteins  Carbohydrates  Lipids 

Maternal milk 
(dry mass)  11  55  30 

Manioc  1  86  1 

Document 1 

Document 2 
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Exercise 1  (7points)        Atherosclerosis 
 

Q.  Answer  Mark 

1  Atheroma plaque slows down the blood circulation.   1 

2 
LDL transports lipids to the body cells. However, under abnormal conditions, it 
deposits cholesterol on the inner walls of arteries, where it accumulates causing 
the formation of atheroma plaque.  

1 

3 

 
Number of consumed 
cigarettes per day   0  1 to 9  10 to19  >20 

Risk of atherosclerosis 
(%)  1  1.5  2  2.5 

 
Table  showing  the  variation  of  the  risk  of  atherosclerosis  as  a  function  of  the 
number of consumed cigarettes per day.   

2 

41  The risk of atherosclerosis increases from 1% in the absence of smoking, to 
2.5% when the rate of smoking exceeds 20 cigarettes per day.   1 

42  Smoking favors the development of atherosclerosis.  0.5 

6 
−  Antismoking actions: taxes on tobacco, inhibition of smoking in public 

places… 
−  Awareness campaigns for sensitizing healthy life style.  

1.5 

 
Exercise 2  (7 points)          Nerve Message  
 

Mark Answer  Q. 

1.5 The threshold intensity is 3 mmol/L since it's the minimal intensity (concentration) 
that provokes a response at the level of the nerve fiber (1A.P). 1 

2 

The frequency of AP increases from 1 to 12 A.P while the amplitude stays 
constant, as the concentration of salt solution increases from 3 to 100  mmol/L. 
This shows that the nerve message is coded, at the level of the nerve fiber, in 
frequency of AP but not in amplitude.  

2 

1.5 This synapse is excitatory since a nerve message is recorded at the level of the 
postsynaptic fiber after the stimulation of the presynaptic neuron.  3 

 وزارة التربية والتعليم العالي
 ة العامة للتربيةــالمديري  

 الرسمية دائرة االمتحانات

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة
 االداب واالنسانيات فرع

 

 العادي ة 8102  عامـدورة ال
 8102حـزيران  7 الخميس

 

 مادة علوم الحياة –الثقافة العلمي ة مسابقة في  
 اسس التصحيح
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2 

The steps of the synaptic transmission: 
  The nerve message arrives at the terminal buds. 
  It triggers the liberation (exocytosis) of neurotransmitters to the synaptic cleft. 
  The liberated neurotransmitters bind to the receptors. 
  This binding launches a nerve message. 
  The neurotransmitters are recaptured / degraded by the enzymes in the 

synaptic cleft. 

4 

 
Exercise 3  (6 points)          Kwashiorkor Disease   
 

Q.  Answer   Mark 

1.1 

Before weaning, the body mass of infant (K), similar to the normal average body 
mass (M), increases from 3 to 7 kg between 0 and 8 month. 
Post weaning, the body mass continues increasing 9 kg at the age of 16 months. 
However, it decreases from 7 to 6 kg between the 8th and the 15.5th month in 
affected infant (K).  

1 

1.2  Loss of body mass.  0.5 

2 

The origin of this disease is : 
 a deficiency in proteins 
 under nutrition  
 malnutrition  
 ………………………. 

1 

3 

The food which is the richest in proteins, is the maternal milk since it contains 
11% of proteins, greater than that in manioc (1%) 
The food which is the richest in carbohydrates is manioc since it contains 86% of 
proteins, greater that in maternal milk (55%) 
The food which is the richest in lipids is maternal milk because it contains 30% of 
lipids which is greater that in manioc (1%)  

2.25 

4 
Since infants, post weaning, are nourished mainly by manioc which is poor in 
proteins, and since proteins are indispensable for growth, the organism will not 
show any growth and its body mass decreases.  

1.25 

 
�
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العاديّة1028العـام دورة   
1028حسيراى  22االثٌيي   

 

 اهتحاًات الشهادة الثاًىية العاهة
 فرع علىم الحياة

 وزارة التربية والتعلين العالي
ة العاهة للتربيةــالوديريّ   

الرسوية دائرة االهتحاًات  
 االسن:
 الرقن:

 هسابقة في هادة علىم الحياة
 الودة: ثالث ساعات

 

 

Exercise 1 (5.5 points)                       Diagnosis of Galactosemia 

Galactosemia is a genetic disease which results from a deficiency in the enzyme transforming galactose to 
glucose. Several days following the consumption of milk or milk products, the following clinical signs appear: 
vomiting, diarrhea, ….. . On the long term, infants would show retarded growth and later they may have mental 
retardation. 

Mr. and Mrs. G are expecting a child. Mrs. G is worried 
because several members in her family are affected by 
this disease as shown in the pedigree presented in 
document 1.  

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

2.  Determine the chromosomic location of the gene 
responsible for this disease.  

3.  Specify the possible genotype(s) of Mrs. G and 
individual IV-4.  

Worldwide, the probability of individuals to be 
heterozygous for the gene responsible for this disease is 
1/100. 
 
 
4.  Determine the risk for the expected child, IV5, to 

be diseased.  
 

The GALT gene is responsible for galactosemia. 
Document 2 shows the cleavage sites of two restriction 
enzymes, Sac 1 and Hpa II, at the level of a part  (from 
nucleotide 1367 to nucleotide 1605) of two alleles of 
this gene: Allele 1 and allele 2.  
 
 Document 3 represents the results of electrophoresis 
obtained after the combined action of enzymes, Sac 1 
and Hpa II on allele 1 and allele 2 of GALT gene of 
certain family members. 
 
5.  Indicate, by referring to document 2, the number 

and size of restriction fragments obtained by the 
enzymatic digestion of allele 1 and allele 2.  

6.  Determine the allele which corresponds to the 
mutant one.  

7.  Verify if the fetus IV5 will be affected by 
galactosemia.  

   

Healthy female                      Healthy male 

Affected Female                     Affected male 

Document 1 

Document 2 

Document 3 
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Exercise 2 (5 points)                        A Case of Thyroiditis 

 
Sarah has a swelling of the neck at the level of thyroid gland and suffers from many troubles of metabolic 
origin. Blood analysis of Sarah shows that the concentration level of the thyroid hormones is noticeably lower 
than the normal values. The synthesis of these thyroid hormones necessitates the presence of a protein named 
thyroglobulin.  
A biopsy is performed on the thyroid gland of Sarah. Document 1 represents the results of the microscopic 
observations of the sections of thyroid gland of Sarah (1a) and those of the normal thyroid gland (1b). 
 
  
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1.  Formulate a hypothesis that can explain the results of biopsy of the thyroid gland of Sarah.  
 
The immune and thyroid cells extracted from the thyroid gland of Sarah, are cultured in 3 different media. The 
conditions as well as the results are shown in document 2.���
 
2.  Interpret the results shown in 

document 2.   
3.  Identify the nature of the specific 

immune response revealed in 
document 2. 

4.  Explain the following statement: 
“Macrophages induce specific 
immune response”. 

 
 
 
 Afterwards, immunodiffusion gel test is 
applied. A solution containing the protein 
thyroglobulin (T) is deposited in the central 
well, and three other different solutions are 
separately deposited in three peripheral wells: 
A solution of antibodies from Sarah (S), anti-
thyroglobulin antibodies (A), and serum from 
a normal individual (N). The results are shown 
in document 3.  
 
5.  Show that Sarah suffers from an auto-immune disease directed against the self. 
  

Document 1 

T 

A 

N S 

Legends:  
T: Thyroglobulin 
S: Solution from Sarah 
N: Serum from a normal individual 
A: anti-Thyroglobulin antibodies 
�������������: Precipitation arc resulting  
from formation of immune complex 

 
Document 3 

Document 2 

Culture  Cultivated Cells   Results   

1  Thyroid cells + B Lymphocytes  Absence of 
antibodies 

2  Thyroid cells + B Lymphocytes  
+ Macrophages 

Absence  of 
antibodies 

3  Thyroid cells + B Lymphocytes  
+ Macrophages +  T4 Lymphocytes 

Presence  of a 
large amount 
of antibodies 

�
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Exercise 3 (4.5 points)                Cause of Muscle Paralysis 

 In the framework of studying certain cases of muscle paralysis, researchers carried on experiments on animals 
which exhibit complete paralysis of their muscles. In order to determine the origin of this paralysis, the 
following experiments are performed on a normal animal another paralyzed one. These experiments are 
performed on the motor neuron N connected to muscle M  by synapse F.  
 

Experiment 1:  
Effective stimulations are directly applied on muscle M in each of the two animals. Muscular contraction is 
observed in both cases.  
 
Experiment 2: 
Effective stimulations are applied on motor neuron N 
innervating muscle M  in each animal. The results and the 
experimental conditions are shown in document 1. 
1. Show that the paralysis of this animal is due to 

dysfunctioning of the synapse. 
A group of researchers formulate the following hypotheses 
concerning the cause of the synaptic dysfunctioning in the 
animal affected by muscle paralysis. 

H1: Muscle paralysis is due to the blockage of exocytosis of acetylcholine in the synaptic cleft. 

H2: Muscle paralysis is due to nonfunctional postsynaptic receptors of acetylcholine.   

H3: Muscle paralysis is due to a deficiency in the production of acetylcholine by the presynaptic neuron. 

These researchers performed experiments 3, 4, and 5 to verify these hypotheses. 
 
Experiment 3:  
The analysis of the content of the synaptic vesicles of the neuromuscular synapse in the paralyzed animal 
reveals the presence of acetylcholine, similar to that in the normal animal.   
 
Experiment 4: 
Acetylcholine in the neuromuscular synapse of the paralyzed animal is extracted and injected into the synaptic 
cleft between N and M, in both the paralyzed animal and the normal animal. Contraction of muscle M is 
observed  in both animals. 
2.  Determine, after studying the results of each of the experiments 3 and 4, the two rejected hypotheses. 
 
Experiment 5: Radioactive choline, a substance transformed by the  neuron into acetylcholine, is injected into 
neuron  N of the normal and paralyzed animals.  Then, neuron N in both animals is stimulated. Document 2 
shows the electromyographies of the synapse after nervous stimulation. The radioactivity appears in the form of 
black spots.  
 

3. Specify the cause of muscle paralysis in the animal.   

 Results of effective stimulation 
of motor neuron N 

 

Normal 
animal 

Nerve Message at 
the level of motor 

neuron N 

Contraction of 
muscle  M 

Paralyzed 
Animal  

Nerve Message at 
the level of motor 

neuron N 

No  
contraction of 

muscle M 
Document 1 

�      Normal animal   Paralyzed animal  

Structure of 
neuro 

muscular 
synapse 

�

 

 

Document 2 
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Document 1 

Exercise 4 (5 points)               Role and Mode of Action of Insulin 
 
 In order to understand the role and mode of action of 
insulin in an organism, the following experiments are 
performed. 
 
Experiment 1 : 
A rat is perfused (continuously injected) by a serum 
containing anti-insulin antibodies. These antibodies 
neutralise insulin, thus preventing it from binding to its 
receptors on target cells. Afterwards, the variation of 
glycemia is studied. The results are presented in document 1 

 
 
1.1. Analyse  document 1. 
1.2. Conclude the role of  insulin evident in the document. 

 
Experiment 2: 
The rate of absorption of glucose by hepatic cells and the hepatic enzyme activity involved in glycogenesis are 
measured as a function of the concentration of insulin. The results of the experiment are presented in document 2. 
 

Concentration of insulin (μg/L) 5 10 15 20 40 
Rate of absorption of glucose by the hepatic cells (a.u.) 10 20 40 60 90 
Activity of hepatic enzyme E (%) 15 45 60 75 85 

Document 2 
 

2.  Interpret the results represented in document 2.  
 
 
Experiment 3: 
The evolution of hepatic glycogen reserve is studied. The 
results are shown in document 3. 
 
3.  Draw out, from document 3, the role of enzyme E. 

 
 

Experiment 4:  
 A muscle is placed in a medium containing glucose with 
or without insulin for 10 minutes. Then, the quantity of 
glucose absorbed by the muscle and the quantity of stored 
glycogen are measured in both media. The results are 
shown in document 4.  
  
4.  Draw a table showing the variation of the quantity of 

absorbed glucose and that of muscular glycogen with 
and without insulin.   
 

5.  What can be deduced concerning the effect of insulin 
on the muscle? 

 
 
 

 
 
  Document 4 

Document 3 
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Q1  Exercise 1 : Diagnosis of Galactosemia 

Correction 
Marks 

1  The allele of the disease is recessive. 
Couple 1 and 2 are normal but have affected children 3 and 6.This shows that the 
allele of the disease is carried at least by one of the parents who do no not show 
phenotypically, so the allele is masked, that’s why it is recessive (g) with respect to 
the normal allele N. 
 

0.5 

2  If the gene is carried by the proper part of Y ,  
First argument: there are no girls affected because  

 

3     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 
 



73

املاّدة التّعليميّة: علوم الحياة  امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2 (5 points)                            Case of Thyroditis 

 
Q 2   

Correction 
Marks 

1 
Hypothesis : Sarah may have an infection in the thyroid gland. 

Sarah may have  an  auto-immune disease. 
Sarah may have  a cancer at the level of the thyroid gland 

 

2 

A large amount of antibodies is secreted in culture 3 in the presence of four types 
of cells : thyroid gland, B lymphocytes , macrophages and T4 lymphocytes. On the 
contrary, no antibodies are secreted in the absence of T4 lymphocytes ( culture 2) 
and absence of macrophages ( culture 1). This means that secretion of antibodies 
by B lymphocytes nécessitâtes the presence of T4 lymphocytes and macrophages 
in the presence of an antigen, in this case the infected thyroid cells of sara.    

0.5 

3 
 
Document 2 reveals the secretion of antibodies, therefore, the nature of specific 
immune response is humoral.  

 

4 

When a macrophage phagocytoses  and digests a cell or protein, resulting peptides 
are attached to HLA class II molecules and presented on the cell surface. The 
macrophage migrtaes to te closetst lymph node, where it becomes an antigen 
presenting cell or APC. The T helper cells that are specific for the peptides 
presented by this APC remain attached to it. Then they are activated and they 
proliferate   
 

 

5 

The anti-thyroglobulin antibodies in well A  moves along the gel where it 
recognizes  the thyroglobulin protein, fix to it and form an immune complex which 
appears as a precipitaion arc. A similar precipitation arc ( immune complex) is 
formed between well S and T which means that serum of sara contains antibodies 
specific to the protein thyroglobulin where they move along the gel and forms an 
immune complex . No such arc is revealed between  well A and well N which 
lacks the anti-thyroglobulin antibodies since well N contains serum of a normal 
individual. Thus. Sara cells serete antithyroglobulin antibodies which attack the 
thyroglobulin protein in her thryoid gland leading to problems in metabolism and 
swollen neck. This shows that Sara has auto immune disease.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4.  Correction   Marks 

1.1 

At T=0 , the level of glycemia of the rat is 1g/l> This glycemia rests constant at 
this level till t=2 hr, time of injecting the rat with a continuous amount of anti-
insulin antibodies. This perfusion induces an augmentation of glycemia from 1g/l 
to 3 g/l at t=10 hr. 

0.5 

1.2 
Insulin plays a hypoglycemic role. 0.25 
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A large amount of antibodies is secreted in culture 3 in the presence of four types 
of cells : thyroid gland, B lymphocytes , macrophages and T4 lymphocytes. On the 
contrary, no antibodies are secreted in the absence of T4 lymphocytes ( culture 2) 
and absence of macrophages ( culture 1). This means that secretion of antibodies 
by B lymphocytes nécessitâtes the presence of T4 lymphocytes and macrophages 
in the presence of an antigen, in this case the infected thyroid cells of sara.    

0.5 

3 
 
Document 2 reveals the secretion of antibodies, therefore, the nature of specific 
immune response is humoral.  

 

4 

When a macrophage phagocytoses  and digests a cell or protein, resulting peptides 
are attached to HLA class II molecules and presented on the cell surface. The 
macrophage migrtaes to te closetst lymph node, where it becomes an antigen 
presenting cell or APC. The T helper cells that are specific for the peptides 
presented by this APC remain attached to it. Then they are activated and they 
proliferate   
 

 

5 

The anti-thyroglobulin antibodies in well A  moves along the gel where it 
recognizes  the thyroglobulin protein, fix to it and form an immune complex which 
appears as a precipitaion arc. A similar precipitation arc ( immune complex) is 
formed between well S and T which means that serum of sara contains antibodies 
specific to the protein thyroglobulin where they move along the gel and forms an 
immune complex . No such arc is revealed between  well A and well N which 
lacks the anti-thyroglobulin antibodies since well N contains serum of a normal 
individual. Thus. Sara cells serete antithyroglobulin antibodies which attack the 
thyroglobulin protein in her thryoid gland leading to problems in metabolism and 
swollen neck. This shows that Sara has auto immune disease.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4.  Correction   Marks 

1.1 

At T=0 , the level of glycemia of the rat is 1g/l> This glycemia rests constant at 
this level till t=2 hr, time of injecting the rat with a continuous amount of anti-
insulin antibodies. This perfusion induces an augmentation of glycemia from 1g/l 
to 3 g/l at t=10 hr. 

0.5 

1.2 
Insulin plays a hypoglycemic role. 0.25 

2 

With an insulin concentration of 5 Mg/l…., the absorption rate of glucose by the 
hepatic cells is 10 a.u. and the activity of hepatic enzyme E is 15% . 
As insulin concentartion increases, the absorption rate of glucose increases to 
reach 90 a.u ( about 90 % increase) and also the activity of enzyme E increases to 
reach  85% ( about 5 times increase) when insulin concentartion reaches 40 Mg/l .  
This shows that insulin acts on the hepatic cells and favors the absorption of 
glucose by the hepatic cells and activate enzyme E.  

1 

3 
The hepatic enzyme E favors the augmentation of hepatic reserves. 0.5 

4 

Table showing the variation of the quantity of glucose absobred by hepatic cells 
and quantity of muscular glycogen in the absence and absence of insulin.  
 
 Glucose stored ( mg/g) Muscular glycogen 

(mg/g) 
Medium without insulin 
 

1.43 2.45 

Medium with insulin  
 

1.88 2.85 

 
 

 

5 In a medium without insulin, the quantity of stored glucose is 1.43 mg/g and that of 
muscular glycogen is 2. 45 mg/g. 
However, in the presence of insulin, the quantity of  stored glucose increases to 1.88 mg/g 
and that of muscular glycogen also increases to reach 2.45 mg/g.  
We deduce that insulin allows  the muscle to  absorb  glucose and store it in the form of 
glycogen  
 

1 
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الماّدة الّتعليمّية: الكيمياء
إعداد:

د. سمر زيتون
أ. فؤاد منصور

الّشهادة المتوسطة
لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
تعّد االختبارات وسيلة من الوسائل املهّمة املستخدمة يف قياس وتقويم قدرات الطالب، ومعرفة ما وصل إليه 

مستواهم التحصييل، ومن ناحية أخرى تساعد يف معرفة مدى تحقق األهداف السلوكية، أوالنواتج التعليميّة 

املطلوبة، وما يقوم به املعلم من أنشطة تعليمية، كاّم تساعد يف رفع املستويات التحصيلية عند الطالب، لهذا 

من الضوري أن تتّصف هذه االختبارات بالكفاءة العالية يف عملية القياس والتقويم. 

يهدف التقرير إىل تبيان مدى استثامر توصيف االمتحانات الرسمية يف تحقيق األهداف العامة للامدة والواردة 

يف مناهج التعليم للعام 1997. هذا ويكتسب تحليل املحاذاة alignment لالمتحانات واملناهج يف القياس 

 Webb( التعليمي أهمية متزايدة وشعبية بسبب كل من األسباب النفسية واالجتامعية والسياسية. وقد عرّف

لتوجيه  بعضاً  بعضها  وتعمل مع  والتقييامت  التوقعات  بها  تتوافق  التي  "الدرجة  أنها  املحاذاة عىل   )1997

النظام نحو تعلم الطالب ما يتوقع منهم معرفته وفعله" )ص 4(. 

إن تعليم الكيمياء يجب أن يركز عىل الدور الوظيفي والتطبيقي للامدة فينعكس ذلك عىل بناء املنهج وما 

يستتبع ذلك من محتويات تدريسية واسرتاتيجيات التدريس وأساليب التقويم يف ضوء التطبيقات الحياتية 

ليتعرف الطالب إىل املفاهيم واملبادئ العامة لعلم الكيمياء، وليك يكتسب مهارات فكرية تتعلق باألساليب 

واالتجاهات الحديثة باإلضافة إىل املهارات اليدوية حصيلة العمل املخربي: 
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وفقا لألهداف العامة لتعليم الكيمياء يف الحلقة الثالثة والصادرة عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء يف العام 

1997 فإن املتعلمني عند انتهاء هذه املرحلة يجب أن يصبحوا قادرين عىل فهم أن:

للامدة بنية غري متواصلة.ـ 

املركبات الكيميائية تتكون من عدد محدود من العنارص.ـ 

التحول الكيميايئ ينتج حكامً مواد جديدة.ـ 

الطاقة ترافق التحوالت الكيميائية.ـ 

الروابط الكيميائية تنتج من إعادة توزيع اإللكرتونات حول النواة.ـ 

املادة تحفظ عند حدوث التحوالت الكيميائية.ـ 

التفاعالت الكيميائية تجري عىل رسعات متفاوتة.ـ 

الكربون هو العنرص األسايس يف املركبات العضوية.ـ 

الرموز والصيغ واملعادالت تكون لغة الكيمياء.ـ 

اكتساب املهارة يف :	 

املالحظة العلمية.ـ 

التصنيف وفاقا ملعايري متنوعة.ـ 

إجراء اختبارات مع استخدام تقنيات متنوعة.ـ 

تنظيم املعطيات وتفسريها.ـ 

اختيار واستعامل املراجع العلمية.ـ 

استعامل لغة علمية دقيقة.ـ 

استعامل املعلومات العلمية يف مواقف جديدة.ـ 

اكتساب مواقف وميول مثل :	 

فهم العالقة الوثيقة بني الكيمياء والتكنولوجيا والصناعة.ـ 

التعرف إىل املهن املتصلة بالكيمياء.ـ 

إدراك مشاكل البيئة الناتجة من استعامل املواد الكيميائية واملساهمة يف إيجاد الحلول لهذه املشاكل.ـ 

مامرسة إجراءات السالمة عند استعامل املواد الكيميائية.ـ 

تنمية املهارات التعاونية عند العمل ضمن املجموعة.ـ 

تقدير بعض القيم العلمية كاملوضوعية واالستقامة واالنفتاح واحرتام مختلف وجهات النظر وتقدير ـ 

العمل اليدوي.

تنمية مواقف وميول إيجابية نحو العلوم.ـ 

تقدير رجال العلم بشكل عام والكيميائيني بشكل خاص وتثمني مساهامتهم يف تقدم الكيمياء.ـ 

تقدير دور الكيمياء يف العمل عىل تحسني مستوى املعيشة.ـ 

إدراك العالقة الدقيقة بني الكيمياء وبقية العلوم من جهة والتكنولوجيا من جهة ثانية.ـ 
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أهداف التقرير:
الكيمياء  مادة  يف  املتوسطة  الشهادة  يف  الرسمية  االمتحانات  نتائج  وتحليل  عرض  إىل  التقرير  هذا  يهدف 
للعام الدرايس 2017-2018.  كذلك يهدف إىل الكشف عن مدى مطابقة أسئلة االمتحان الرسمي لتوصيف 

االمتحانات الرسمية الصادر عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء يف العام 2017. 

التقرير عىل ثالثة أجزاء. يتطرّق الجزء األول إىل مدى مطابقة االمتحان الرسمي لتوصيف املسابقة  يحتوي 
بالنسبة إىل لّشكل ومحتوى األسئلة من ناحية األهداف التّعليمية التي تقيسها والتثقيل واملستويات املعرفية 
التعلم  درجات  هذا  ويعني  التعليمية  العملية  مخرجات  جميع  األسئلة  تقيس  مدى  أي  إىل  معرفة  بهدف 
الدنيا ودرجات التعلم العليا. ويعالج الجزء الثاين عرض النتائج العامة وتحليلها ونتائج املسابقة وتحليلها من 
خالل استقراء النتائج اإلحصائية ملعرفة مستويات أداء املتعلمني من حيث: مدى تحقيق املتعلمني مستويات 
أداء وسط وما فوق، مدى تشتت العالمات حول املعّدل، ومدى مالءمة االختبار للتمييز بني مستويات األداء 
بحسب  املتعلم  ملالمح  االمتحان  مواءمة  بهدف  واملقرتحات  للتوصيات  فيعرض  الثالث  القسم  أما  املختلفة. 

"املناهج الجديدة" عام 1997 وامتالك املتعلم ملهارات القرن الحادي والعرشين.

أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضمنت مسابقة الكيمياء ثالثة متارين توزعت عىل صفحتني حيث ُوضع عنوان لكٍل متريٍن يعكس الفكرة األساسية التي 

متحور حولها. بقيت العناوين عامة من مثال exercise I : potassium، من األفضل أن يكون العنوان وصفيّاً بحيث يحدد 

راعت  وقد   composition and reactions of potassium :يكون أن  األول ميكن  السؤال  مثالً يف  أكرث.  بدقة  املطلوب 

املسابقة ما نّص عليه توصيف املادة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 الصادر بتاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلّق بحجم 

الخّط ونوعه )Times new roman, 12( وطريقة تبويب األسئلة  وترقيمها وإبراز املستندات من خالل وضعها يف إطار 

وترقيمها ووضوحها. كذلك تّم عرض األسئلة باستخدام لغة علمية سهلة وواضحة إضافًة إىل عدم تجاوز عدد املستندات 

االثنني يف التمرين الواحد. 

 من حيث المضمون. 2
آخذة ـ  املنهج  يتضّمنها  الّتي  املحاور  معظم  تناولت  متارين  ثالثة  تضّمنت  إذ  املنهج،  محاور  املسابقة  غطّت 

 1999/4/30 بتاريخ  الصادر  15/م/99  رقم  القرارين  بحسب  بها  العمل  وقف  تّم  الّتي  املواضيع  االعتبار  بعني 

الباقية:  املحاور  عىل  األسئلة  مواضيع  توزّعت  وقد   2016/  06/15 بتاريخ  الصادر  735/م/2001   ورقم 

Atoms, molecules, chemical bonds, electrochemistry, organic chemistry, Environment

وأتت األسئلة عىل الشكل اآليت:

يرتبط التمرين األول )Potassium( مبحوري Atoms, Molecules and Ions and chemical bonds وهو التمرين 	 

اإللكرتونية  والسحابة  النواة  وتكافؤ شحنة  البوتاسيوم  عنرص  موضوع  التمرين  تناول  يتعلق مبحورين.  الّذي  الوحيد 

باإلضافة إىل الرقم الذري للعنرص وتفسري الروابط الكيميائية يف مركب البوتاسيوم كلورايد. متحورت أسئلة هذا التمرين 

حول األهداف املرتبطة باملصطلحات الكيميائية من مثال:

.Define the term atomic number, describe an ionic bond, distinguish between periods and groups
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بشكل يراعي فرصة واحدة لقياس أي من هذه األهداف. السؤال2  توزع عىل جزأين )2.1  و22.( ولكن غري مرتابطني. 

األمر نفسه ينطبق عىل السؤال 3 الذي يتفرع إىل ثالثة فروع. استخدمت أفعال إجرائية متنوعة يف صياغة األسئلة 

وقياس نتائج التعلم والتوقعات. هذا وقد تم التنويع يف استخدام األفعال:

.Justify, deduce, show, indicate, specify, identify

 كذلك أىت استخدام األفعال اإلجرائية مناسبًا لسياق السؤال. مثاًل، استخدم الفعل specify من أجل

Add an element to make explicit and clarify, add additional information, clarify

 يف حني استخدم الفعل identify من أجل

.To find, for a particular element, the elements which characterize it

بالنسبة إىل اإلجابات، كانت اإلجابات مطابقة للفعل اإلجرايئ افتقد التمرين األول إىل أسئلة استفهامية أوأسئلة ذات 

اختيار من متعدد.  

خصائص 	  دراسة  موضوع  وتناول   ،)Organic chemistry( مبحور   )Petroleum Products( الثاين  التمرين  يرتبط 

هيدروكاربون الكيميائية لجهة كتابة الصيغ الكيميائية ومعادلة االحرتاق ومعادالت التفاعالت الكيميائية. وقد متحورت 

أسئلة هذا التمرين حول األهداف املتعلقة بهذا املحور من مثال

 Classify aliphatic hydrocarbons as alkanes, alkenes and alkynes. Identify branched alkanes, use

universal nomenclature to name alkanesDécrire la distillation fractionnée du pétrole

chemistry and environment Recognize the effects of pollution السؤال الثالث يف هذا التمرين هومن محور

أما السؤال الرابع يف هذا التمرين فقد تطلب يف جزء منه الرجوع إىل املستند وإىل النص معاً وهذا يحفز مهارات التفكري 

العليا عند املتعلمني.

دراسة خواص 	  وتناول موضوع   ،)Electrochemistry( إىل محور   )Electrochemical Cell( الثالث  التمرين  يرتبط 

املعادن وقابليتها لخسارة اإللكرتونات وخلية كهروكيميائية. وقد متحورت أسئلة هذا التمرين حول األهداف املتعلقة 

بهذا املحور من مثال:

 Explain using a scheme the anode, the cathode and the direction, Identify oxidants and reducers,

Write the equations that take place at the anode and at the cathode, Describe the electrochemical cells

اختيار من  من نوع  للقياس. تضّمنت األسئلة سؤاالً واحداً  الواحد أكرث من فرصة واحدة  التعلمي  للهدف  ومل يخصص 

متعدد. احتوى هذا التمرين عىل مستند واضح. هذا وقد وضع سؤال يف نهاية التمرين يتطلب استثامر كل املعطيات 

السابقة مبا يتوافق مع مهارات التفكري العليا بالرغم أن هذا السؤال أصبح سؤاالً تقليدياً.

وقد التزمت املسابقة إجامالً بالتّوصيف مضمونًا من النواحي اآلتية:

املدة املقرتحة )ساعة واحدة(.ـ 

التطابق مع األهداف املطلوبة يف املنهج.ـ 

استقاللية التامرين، إذ يسمح للمتعلّم\ة التعامل معها بالرتتيب الّذي يراه مناسبّا، ويتضّمن كّل مترين مستندات ـ 

مستقلة عن التمرين األخر، وقد تدّرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب.

وضوح املستندات شكاًل ومضمونًا.ـ 

التنّوع يف طرح األسئلة بني مفتوحة ومقفلة.ـ 

التنّوع يف استخدام األفعال اإلجرائية إجامال.ـ 

إظهار لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معقدة( وخالية من األخطاء اللغوية باللغتني الفرنسية واإلنكليزية. ـ 
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التنوع يف طرح األسئلة: بالنسبة إىل نوع األسئلة، يوجد سؤال استفهامي واحد باإلضافة إىل األسئلة املفتوحة ـ 

واألسئلة املغلقة. أما بالنسبة إىل لتوازن أي توزع األسئلة من حيث صعوبتها عىل مستويات ذهنية متنوعة بحيث 

ال تتجه كلياً نحو السهولة أو نحو الصعوبة لتوفري تكافؤ التقييم.  

التنويع يف استخدام األفعال اإلجرائية حيث جاء استخدامها يف سياقها الصحيح.ـ 

بالنسبة إىل املواءمة مع األهداف العامة والخاصة لتعليم الكيمياء نرى أن األسئلة توافقت مع طبيعة مادة الكيمياء من 

حيث الرتكيز عىل محتوى والرتكيب وخصائص املادة ولكن يجب الرتكيز أكرث عىل دور الكيمياء يف الحياة اليومية باإلضافة 

إىل الطبيعة التجريبية للامدة. 

 من حيث المجاالت والكفايات. 3
من حيث املجاالت، راعت املسابقة إىل حد ما مجاالت التقييم املعتمدة من دون وجود أي سؤال يحمل طابعاً مخربيّاً، 

وتوزعت العالمات ضمن مجايل التواصل Communication وتطبيق املعرفة Applying knowledge عىل الشكل األيت:

الجدول رقم – 1: توزع األسئلة وفقا ملجاالت الكفايات ملسابقة الكيمياء – الشهادة املتوسطة

Ex. Part Question Domain Mark

1

1 Justify the storage of potassium in oil Communication 1
2.1 Deduce the relative charge of the nucleus of potassium atom Applying knowledge 1
2.2 Show that the atomic number of potassium is 19 Applying knowledge 1
3.1 Indicate the valence of chlorine atom )Cl( Communication 0.5

3.2
Specify the column )Group( to which chlorine element belongs in the 
periodic table

Applying knowledge 1

3.3 Identify the type of chemical bond in potassium chloride KCl Communication 1

4
Verify, using oxidation numbers, that the reaction between potassium 
and chlorine gas is an oxidation-reduction )Redox( reaction

Applying knowledge 1.5

2

1 specify which of these two types of gasoline is more explosive Communication 1
2.1 What is the name of this process Applying knowledge 0.5

2.2 
Choose, from the propositions given below, the one that corresponds to 
this process

Applying knowledge 0.5

3.1 Indicate the family to which octane belongs Applying knowledge 0.5

3.2
Write, using molecular formulas, the equation of the complete 
combustion reaction of octane

Applying knowledge 1

3.3 Give one consequence of global warming Applying knowledge 1

4
By referring to the text and to Document-1, answer by True or False. 
Correct the false statement)s(

Communication 2.5

3

1 Indicate the direction of the flow of electrons in this cell Communication 0.75

2
Write the half-reaction that takes place at the anode of the galvanic cell 
)G1(.

Applying knowledge 0.75

3
Deduce the overall equation of the reaction that takes place in the 
electrochemical cell )G1(.

Applying knowledge 1

4 Show that magnesium strip is the anode of the cell )G2( Communication 1

5
Choose, from the proposed representations, the one that corresponds to 
the electrochemical cell )G2(.

Communication 1

6
Arrange the metals Cu, Mg and Zn on an axis by increasing order of 
their tendencies to lose electrons. Justify

Communication 1.5
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أظهر الجدول رقم - 1 نسب توزيع العالمات عىل املجاالت املعتمدة يف التوصيف. وقد بينت هذه النسب عدم التطابق مع 

التوصيف املعتمد والذي نّص عىل إعطاء سبع عالمات كحد أقىص يف مجال تقنيات التواصل وتوزّعت بقية العالمات بالتوازي 

عىل مجايل امتالك املعلومات والتجريب العميل. ويخترص الجدول رقم – 2 مجموع العالمة الكلية لكل مجال يف املسابقة.

الجدول رقم -2: توزّع العالمة عىل مجاالت املادة

Applying knowledgeExperimentationCommunicationاملجال

9.75010.25العالمة الكلية عىل املجال بحسب هذه املسابقة

وقد يعود ذلك إىل األسباب اآلتية:

طريقة التقويم التحصييل يف االمتحانات الرسمية ملادة الكيمياء والذي يستبعد تقويم مجال كفايات العمل املخربي 	 

العميل.

عدم وجود محتوى يحمل طابعاً مخربياً يف املنهج التعليمي للصف التاسع األسايس.	 

طبيعة التامرين التي تتطلب وجود أسئلة مرتابطة مام يحّد من كمية املحتوى.	 
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ثانيا: عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
أظهر التحليل اإلحصايئ ملسابقة الشهادة املتوسطة النتائج اآلتية:

الجدول رقم3-: املعامل اإلحصائية للمسابقة

Mean /20 Median Mode Std. dev. Coeff. of var. 

)CV(

Skewness Min. Max. Percentiles 

25 50 75

11.95 12 14 4.65 0.39 -0.358 0.0 20.0 9 12 16

يظهر الجدول رقم 3- أن املعدل الوسطي  Mean للمتعلّمني يف مادة الكيمياء هو 11.95والوسيط median  هو 12 كذلك 

فإّن العالمة األكرث تكراًرا هي 14 من 20. هذا يدل عىل أن غالبية معدالت املتعلمني جاءت فوق املعدل الوسطي mean وأن 

مستوى االمتحان جاء مناسبًا ملستوى املتعلمني.

كام أن معامل التغري coefficient of variation والذي يساوي 0.39 يدل عىل أن درجات املتعلّمني تتمحور حول املتوسط، من 

هنا، يقرتب مستوى املتعلمني عموًما من املتوسط. كذلك فإن احتساب )Skewness )Sk = - 0.358< 0 األصغر من صفر، هو 

مؤرش أخر يدل عىل أن  العالمات األكرث تكراراً  عند املتعلمني هي )14( أي أكرب من املعّدل الوسطي )11.95( والوسيط )12(. 

 وكذلك بالنسبة إىل Percentiles، تبني لنا أن 25 % من املتعلمني نالوا 20/9 وما دون وإن 50 % من املتعلمني نالوا 20/12  

وما دون وأخريا 75 % من املتعلمني نالوا 20/16 وما دون، األمر الذي يشري إىل أن نتائج املتعلمني جيدة يف الدورة العادية 

ملسابقة الكيمياء عن العام 2018.

عند احتساب مستوى صعوبة فقرات االختبار تبني أن مستوى الصعوبة هو متوسط وهو املستوى املتوقع لصفوف الشهادة 

ا بحيث يستطيع جميع املتعلّمني اإلجابة عن كل األسئلة  أوأن يكون  املتوسطة بحيث يجب أن ال يكون االختبار سهاًل جدًّ

ا ما يسبب نسبة رسوب عالية تعطي انطباعا سيئا عن االمتحان وتسبب يف نفور التالميذ أوحتى الترسب الدرايس. صعبًا جدًّ
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ثالثَا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
 ،Mean, Median, Mode بعد االطالع عىل نسب إجابات املتعلمني عن كل سؤال من التامرين الثالثة للمسابقة من حيث ال

تبني لنا أّن أغلبيتهم أجابوا بطريقة متقاربة ونالوا عالمة السؤال القصوى. وقد يعزى هذا إىل أن أسئلة االختبارات أصبحت 

منطية ومتكررة.

يف التمرين األول:

درجة صعوبة هذا  أتت  إذ  نسبة جيدة  و62.7 % وهذه   % 21.1 بني  كاملة  نالوا عالمة  الّذين  املتعلمني  نسبة  تفاوتت 

للمتعلمني.  مميزة  غري  ألنها  ا  جدًّ والصعبة  ا  جدًّ السهلة  األسئلة  استبعاد  املستحسن  ومن  متوسطة.  التمرين 

بالنسبة إىل السؤال 1:

عىل الرغم من أن هذا السؤال يتطلب قراءة وفهم النص )ضمن مجال التواصل( إال أن 37.6 % من املتعلمني نالوا عالمة 

صفر وهي نسبة مرتفعة إىل حد ما. وهذا يدل عىل أن املتعلمني أصبحوا يفضلون عدم القراءة ومييلون إىل حل األسئلة التي 

حفظوها. وبالتايل يجب أن يتم الرتكيز عىل فهم النص ألنه يف أساس الطريقة العلمية.

بالنسبة إىل السؤال 2 بجزأيه 2.1 و2.2:

2.1. Show that the atomic number of potassium is 19.

2.2. Deduce the relative charge of the nucleus of potassium atom

هي أسئلة تطبيقية تندرج ضمن مجال امتالك املعلومات وتطبيقها نال 21.1 % بالنسبة إىل األجزاء2.1 و28.5 % للجزء 2.2 

العالمة القصوى لكن 35.9 % نالوا العالمة صفر يف الجزء 2.2 وهي نسبة مرتفعة إىل حد ما. حيث أن الجزء األول يعتمد 

السؤال عىل أن الذرة هي neutral وهو مفهوم أسايس يف هذا الصف ويتطلب معرفة أن شحنة النواة اإليجابية تعادل 

شحنة السحابة اإللكرتونية السالبة. أما بالنسبة للجزء الثاين فهو متصل إىل حد ما إىل الجزء األول ما أدى إىل عدم اإلجابة 

عنه. وقد يعود ذلك إىل األسباب اآلتية:

مشكلة التذكّر عند املتعلّمنيـ 

مشكلة املتعلّمني يف تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها ببعضـ 

بالنسبة إىل جزء السؤال 3.3:

فهو يندرج ضمن مجال التواصل ونال 48.1 % من املتعلمني عالمة صفر وهي نسبة مرتفعة جداً حيث إن املتعلمني مل 

يستطيعوا تحديد نوعية الرابط األيوين رمبا ألن السؤال يندرج يف مستوى التحليل. حيث اعتمد هذا السؤال عىل املستند 

الذي أظهر انتقال اإللكرتون من عنرص البوتاسيوم إىل عنرص الكلور بواسطة سهم. وقد يعود السبب قي ذلك إىل فهم الطالب 

أن هذا السهم هو رابط )covalent bond( وهذا يدعو إىل الرتكيز عىل األخطاء misconceptions وفهم تصورات ومتثالت 

املتعلمني حول مفهوم الروابط الكيميائية.

التمرين الثاين:

تراوحت نسبة املتعلمني الّذين حصلوا عىل درجة كاملة بني ٪38.9 و٪88 وهي نسبة مرتفعة إىل حد ما.

بالنسبة إىل السؤال 1:

يعتمد عىل فهم النص. هنا أيضأ نال 27.6 % عالمة صفر و53.7 % العالمة القصوى. حيث ان هذا السؤال مصوغ بالفعل 
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اإلجرايئ specify الذي يتطلب االختيار وتسويغه االختيار. وقد يعود ذلك إىل األسباب اآلتية:

مشكلة التذكّر عند املتعلّمنيـ 

مشكلة املتعلّمني يف كيفية اإلجابة عن بعض األفعال اإلجرائية.ـ 

بالنسبة إىل جزء السؤال 2.1:

يتطلب من الطالب إعطاء اسم fractional distillation  وهو متعلق بالنفط الخام وهو سؤال عىل مستوى التذكر ونالحظ 

أن 35.2 % من املتعلمني نالوا عالمة صفر وهي نسبة مرتفعة إىل حد ما. ولكنهم يف املقابل يف السؤال الثاين املتعلق به 

Choose, from the propositions given below, the one that corresponds to this process أعطى 78 % منهم 

اإلجابة الصحيحة عن خصائص fractional distillation  . ولكن ال ميكن كثرياً الوثوق بهذه النتيجة ألن السؤال هو اختيار 

من متعدد ورمبا نقل التلميذ اإلجابة من زمالئه حتى لو مل يجب بطريقة صحيحة عن الجزء األول. وقد يعود ذلك إىل 

مشكلة التذكّر عند املتعلّمني.

التمرين الثالث:

راوحت نسبة املتعلمني الّذين حصلوا عىل درجة كاملة يف هذا السؤال بني ٪8.8 يف جزء السؤال 3.4 و٪83.7 يف جزء السؤال 

3.2. تظهر هذه النسبة تفاوتًا يف مستويات األسئلة ضمن التمرين.

بالنسبة إىل السؤال 3:

هناك تدرج يف العالمة ونسبة املتعلمني الّذين حصلوا عىل العالمة القصوى عىل هذا السؤال هي )23.4 %( وهي نسبة 

متدنية جدا وتطلّب "كتابة معادلة متوازنة"

.»..)Deduce the overall equation of the reaction that takes place in the electrochemical cell )G1 «

عىل الرغم من أن السؤال يندرج ضمن أسئلة التطبيق وهو متكرر دامئا ونتيجة مبارشة للسؤال الذي سبقه )السؤال: 2 

).)Write the half-reaction that takes place at the anode of the galvanic cell )G1. وقد يعود ذلك إىل عدم كتابة 

.Deduce املتعلمني الجواب كامالً انطالقاً من الفعل اإلجرايئ

بالنسبة إىل السؤال 4:
 Show that magnesium strip is the(" عىل السؤال )% أظهر هذا السؤال أعىل نسبة للمتعلّمني الّذين نالوا صفرًا )60

anode of the cell G2(." . وما لفتنا أيضاً أن العالمة األكرث تكراراً هي أيضاً صفر وكذلك األمر بالنسبة إىل الوسيط؛ حيث 

يصنف السؤال ضمن مهارات التفكري العليا يف مجال التواصل والذي يتطلب تحليالً مغايراً لألسئلة النمطية املعتادة التي 

انتقال األيونات. هذا يدل عىل  انتقال اإللكرتونات بل تطلب تحليل salt bridge الجرس امللحي وحركة  تركز عىل اتجاه 

أن املتعلمني تعودوا عىل األسئلة النمطية ومل يستطيعوا اإلجابة عن السؤال عندما يطرح بطريقة عكسية أومختلفة والتي 

تتطلب مهارات تفكري عليا إضافة إىل مشكلة املتعلمني بربط املعلومات لتحقيق الهدف املراد.

بالنسبة إىل السؤال 6:

هناك تدرج يف عالمة السؤال الذي يصنف ضمن أسئلة التذكر ويتطلب مهارات تفكري عليا، حيث نال  17.9 % فقط من 

املتعلّمني العالمة القصوى وهي نسبة متدنية جداً وأن 25.1 % نالوا العالمة صفر كذلك فان العالمة األكرث تكرارا هي صفر 

بالرغم من أن هذا السؤال تكرر أكرث من مرة. وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل مشكلة اللغة أي عدم قدرة املتعلّمني عىل 

اإلجابة عن السؤال بلغتهم الخاصة وتطلب تحليل مستند يحتوي عىل أكرث من متغري أي عدم قدرة املتعلمني عىل ربط 

املعلومات لتحقيق الهدف املراد.
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خاتمة

يشّكل االمتحان الرسمي تحّديات أكرب بالنسبة إىل نظام التعليم فريكّز املتعلّمون عىل التحضري لهذا االمتحان يف السنوات 

األخرية من التعليم األسايس أوالثانوي، وتُهمل الجوانب األخرى من األداء العقيل العايل، مثال اإلبداع والتفكري النقدي. هذا 

ومل تخضع االمتحانات الرسمية يف لبنان ألي تنقيح أوتعديل جذري منذ إطالق املناهج الجديدة يف عام 1997 وتاليًا ميكن 

التساؤل عن مدى مالءمة محتوى املادة لواقع املتعلّمني انطالقًا من املتغريات بالنسبة إىل التطور العلمي والتكنولوجي. 

أظهر التحليل أعاله أّن التصميم الحايل لنظم التقييم يرّد كثريًا من الرتكيز عىل قياس قدرة املتعلّمني إىل تذكر حقائق منفصلة 

عىل حساب القدرة عىل املشاركة وتكامل املهاّمت املعقدة للتفكري وحل املشاكل. والنتيجة النهائية هي وجود فجوة متزايدة 

بني املعارف واملهارات الّتي يكتسبها املتعلّمون يف املدارس واملعارف واملهارات الّتي يحتاجون إليها للنجاح يف عامل العمل 

بخاصة وأن املنهج ال يحتوي عىل أنشطة تفاعلية تستخدم تكنولوجيا التعليم. ويف حني أن التقييم الحايل ميلء باألسئلة الّتي 

تقيس املعرفة األساسية للمحتوى، فإّن هناك نقًصا يف التحليل القائم عىل الكفايات املطلوبة يف القرن الحادي والعرشين. كام 

وأن الشكل الحايل لالمتحان )ثالثة متارين( ميكن أن يكون عائًقا أمام التنويع يف األسئلة ومجاالت التفكري واملهارات املطلوبة  

ما مينع من تحقيق الجودة يف املخرجات التعليمية.

إّن طريقة التقويم التحصييل يف االمتحانات الرسمية ملادة الكيمياء تستبعد االمتحان املخربي؛ علاًم بأنه يجب التنويه أنّه 

ميكن استخدام متارين تحتوي أسئلة تحمل طابعاً مخربياً. لقد تّم تدريجيا، يف األعوام األخرية، إضفاء الطابع الريايض عىل 

مادة الكيمياء باستخدام االستنتاج االستقرايئ. لذا يجب الرتكيز يف أهمية االختبارات العملية، والحفاظ عىل الطابع التجريبي 

التجريبية  للقدرات  التقييم  تعميق  املمكنة ملحاولة  الطرائق  إحدى  إّن  االستنباطية.  بالطرائق  واالهتامم  العلوم  لتدريس 

هو اقرتاح متارين مبنية عىل وضع تجريبي حقيقي. وهذا يعني األسئلة ذات الطابع املخربي أي الّتي ميكن أن تطبق فعليًا 

يف املخترب لوكان االختبار تطبيقيًّا. إّن "التقييم املستند إىل األسئلة تحمل طابعاً مخربياً " مطلوب من أجل اختبار املنهجية 

واإلبداع عند  والخيال  الرقمي،  التطبيق  لدقة  النوعي  والفهم  الدقيقة،  املعرفة  إىل  إضافة  التجريبي  التفكري  والقدرة عىل 

املتعلّمني. إمّنا يجب التشديد عىل أنه يف مجمل االختبار، مل يلحظ للتجريب الدور املهم ألّن التمرين الثالث هو الوحيد الّذي 

اعتمد يف الغالب عىل التجربة وهدف إىل تحليل الربوتوكوالت وكتابة النتائج. 

كذلك أظهرت النتائج أن املتعلّمني مييلون بشكل عام إىل اإلجابة بطريقة مخترصة عن األسئلة من دون إعطاء التعليل الكايف. 

وقد نالوا، عموًما، عالمات أعىل يف مجال التواصل منه يف مجال تطبيق املعرفة. وهذا يؤكد املالمح الجديدة للمتعلم يف 

عرصنا هذا، عرص املعلوماتية والتفاعل الرقمي، والّتي تتالءم مع عرص التواصل واالنفتاح وتتامىش مع مهارات القرن الحادي 

والعرشين. 

توصيات للمعلمني: من املفضل إعطاء املتعلّمني فرًصا أكرث للتمرين عىل:

استخراج املعلومات من مستندات عدة يف آن واحد لربط املعلومات بعضها ببعض.ـ 

االستخدام الصحيح للّغة يف العلوم لتسويغ اإلجابات وذلك من خالل استخدام املزيد من النصوص العلمية واستخراج ـ 

اإلجابات الصحيحة.

التطبيق يف الصف: مثال كتابة معادالت متوازنة للتفاعالت الكيميائية.ـ 

الرتكيز حالياً عىل األسئلة التي تحمل طابعاً مخربيّاً، والّتي متكن املتعلّم من فهم الطريقة العلمية وطبيعة العلم.ـ 
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أصبح االمتحان الرسمي يعتمد كمرجع أسايس يف صياغة التعليامت من قبل املعلمني واملتعلّمني من دون الرجوع بالضورة 

إىل تفاصيل محتوى املنهج؛ هذا األمر يستوجب من املسؤولني عن االمتحانات )املركز أواللجان(:

تغيري منط األسئلة والرشوع بتدريب املتعلّمني عىل أسئلة تتطلب مهارات التفكري العليا وربط املعلومات واستثامرها.ـ 

الرتكيز يف التّوظيف اللّغوي واالستخدام الصحيح للغة سهلة وغري معقدة تراعي مستوى املتعلّم اللغوي، ليك ال تصبح ـ 

اللغة عائًقا عنده، سواء أكان من جهة اكتساب املصطلحات واملفاهيم أم من جهة صياغة اإلجابات.

الرّتكيز عىل أن يراعي االمتحان الرسمي مستويات التفكري العليا عند املتعلّمني. ـ 

الرتكيز عىل أن متّكن أسئلة االمتحان الرسمي املتعلّمني من استثامر معارفهم يف مواقف ووضعيات جديدة. ـ 

الرتكيز عىل استخدام الطريقة العلمية demarche scientifique يف األسئلة التي تحمل طابعاً مخربيّاً.ـ 

تفعيل العمل املخربي يف املدارس والثانويات، والعمل عىل وجود أجزاء عّدة من األسئلة ضمن مجال العمل املخربي.ـ 

تقويم مجال كفايات العمل املخربي عمليّا يف املختربات املدرسية والتي تساعد املتعلم يف اكتساب مهارات االكتشاف ـ 

والبحث.
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الجدول رقم – 4 : توزّع األسئلة وفًقا للمعامل اإلحصائية ومجال الكفايات ملسابقة الكيمياء- الشهادة املتوسطة
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1 Com 1 2.8 .6230 1.0000 1.00 .48396 -0.5 .010 0.0 1.0 1.0 37.6* 62.2

2.1 Know 1 4.7 .4349 0.5000 0.00 .38724 0.20 .010 0.0 0.5 0.75 35.9* 21.1*

2.2 Know 1 7.8 .4619 0.5000 1.00 .39611 0.25 .011 0.0 0.5 1.0 28.2 28.5*

3.1 Com 0.5 2.8 .3264 0.5000 1.00 .38022 -1.0 .010 0.0 0.5 0.5 32.2* 62.7

3.2 Know 1 2.9 .7314 1.000 1.00 .38022 -1.0 0.010 0.5 1.0 1.0 16.5 62.7

3.3 Com 1 4.7 .4413 0.5000 0.00 .45579 .23 0.010 0.0 .500 1.00 48.1* 36.2

3.4 Know. 1.5 8.9 .8887 1.000 1.50 .58787 -.33 .011 025 1.0 1.5 19.7 38.9*

2

7 
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ts
(

1 Com. 1 5.1 .6306 1.000 1.00 0.43177 -0.52 .010 0.00 1.00 1.00 27.6 53.7

2.1 Know. 0.5 8.3 .3237 0.5000 .50 .23878 -.61 .011 0 .5 .5 35.2 64.7

2.2 Know. 0.5 5.6 .3901 0.500 0.50 .20697 -1.35 .011 .5 0.5 0.5 22.0 78.0

3.1 Know. 0.5 6.0 .4401 0.500 .50 .16224 -2.34 .011 .500 .500 .500 11.9 88.0

3.2 Know. 1 11.6* .6535 1.000 1.00 .41736 -.62 .011 .500 1.00 1.00 24.2 54.8

3.3 Know. 1 19.6* .4305 0.00 0.00 .49370 .28 .011 0.00 0.00 1.00 56.7* 42.8

4 Com 2.5 3.9 1.765 2.00 2.5 .75680 -.74 0.010 1.500 2.00 2.500 5.6 38.9*

3

6 
)p

ts
(

1 Com 0.75 4.4 .6698 .7500 .75 .23092 -2.5 .010 .7500 .7500 .7500 10.6 83.1

2 Know. 0.75 4.1 .6741 .7500 .75 .22532 -2.6 .010 .75 .75 .75 10.0 83.7

3 Know. 1 5.6 .7198 .7500 .75 .25515 -1.4 .011 .75 .75 .75 7.2 23.4*

4 Com. 1 10.1* .2456 0.00 0.00 .33569 1.01 .011 0.0 0.0 .500 60.1* 8.8*

5 Com. 1 3.7 .7999 1.00 1.00 .39975 -1.5 .010 1.00 1.00 1.00 20.0 73.3

6 Com. 1.5 6.7 .7007 .7500 0.00 .54077 .073 .011 0.0 .7500 1.250 25.1 17.9*
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لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
يتناول التقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة – يف فرعي االجتامع واالقتصاد/

اآلداب واإلنسانيات يف مادة الكيمياء، يهدف التقرير إىل مدى مالءمة االمتحان األهداف العامة للامدة، ونعني 

بها األهداف الواردة يف مناهج التعليم للعام 1997، من حيث استيعاب املفاهيم والنظريات العلمية وحسن 

توظيفها يف البيئة ويف التكنولوجيا واألخالق يف الحياة اليومية، وهذه األهداف تصب يف تعليم الثقافة العلمية 

للمتعلم عرب إتاحة الفرصة:

الكتساب املفردات واملعارف والكفاءات العلمية الضورية للحياة اليومية.ـ 

المتالك املعلومات العلمية املبثّة عرب وسائل اإلعالم.ـ 

لفهم العالقة بني العلوم والتكنولوجيا واملجتمع.ـ 

التخاذ قرارات مسؤولة تجاه املشاكل الجارية يف مجاالت الصحة والبيئة.ـ 

للتحسس مبشاكل أخالقيات الشعوب االقتصادية واالجتامعية.ـ 

لفهم مدى مشاركة العلم والعلامء يف التطور الفكري للكائن البرشي.ـ 

للتمكن من الطريقة االختبارية والتحيل باملوقف العلمي الذي يؤدي إىل استقاللية أكرب. ـ 

كذلك يتناول هذا التقرير مدى مالءمة االمتحان للتوصيف الجديد من حيث الشكل واملضمون.

 شهادة الثانويّة العاّمة - فرعا االجتماع واالقتصاد
واآلداب واإلنسانّيات

إعداد:

د. جمانة عساف
أ. فؤاد منصور
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أوالً - توصيف المسابقة
إن مسابقة الكيمياء لفرعي االجتامع واالقتصاد واآلداب واإلنسانيات يف الشهادة الثانوية العامة العادية لدورة 2018 قد 

راعت التوصيف لهذه املادة إىل حد كبري من حيث االلتزام شكال ومضمونا.

 من حيث الّشكل:. 1

راعت املسابقة ما نّص عليه توصيف املاّدة، بحسب القرار رقم 142 /م/2017 الصادر بتاريخ 16 شباط 2017؛ فقد التزمت 

املسابقة التزاماً كامالً بالتوصيف شكالً من حيث عدد التامرين اإللزامية للمسابقة )عدد 2(، تبويب التمرين، ترقيم األسئلة، 

الرمز للمستندات املستخدمة، ترقيم الصفحات، نوعية الخط، عدم تجاوز عدد صفحات  إعطاء كل مترين عنواناً، إعطاء 

املسابقة إضافة إىل عدم تجاوز عدد املستندات األربعة يف التمرين الواحد..

 من حيث المضمون:. 2

إن مسابقة الكيمياء لهذين الفرعني هي موّحدة نظراً لتوّحد املنهاج بعد التقليص الّذي اعتمد مبوجب  قرار رقم 735/م/2001 

الصادر بتاريخ 15/ 2016/06 والّذي ألغى محوراً من املحاور الثالثة، وهو الكيمياء واالقتصاد، وأبقى عىل محوري التغذية 

العالمة  عليهام  تتوزع  منهام  لكل  واحد  سؤال  املسابقة  يف  يخصص  حيث   )Médicaments( واألدوية   )Nutriments(

بالتساوي )10 / 20(. أّما محتوى التمرينني؛ فنوجزه باآليت:

التمرين األّول: بعنوان العوامل الغذائية وتأثريها يف أمراض القلب، حيث تناول محور التغذية، وتضمن املوضوع العالقة بني 

استهالك الفواكه والخضاوات واإلصابة بأمراض القلب الوعائية، حيث تطرّقت األسئلة إىل العنارص الغذائية؛ 

الحرارية. وقد متيّزت  الدهنيات، والفيتامينات، كذلك إىل احتساب السعرات  الربوتينيات،  السّكريات،  من: 

األسئلة باستقالليّتها، بعضها عن بعض، وبتنوع أهدافها التعلّمية، مام جعل أهداف هذا التمرين تُقاس مرّة 

واحدة ال غري.

التمرين الثاين: بعنوان عالج داء التهاب املفاصل، حيث تناول محور األدوية، وتضمن املوضوع داء التهاب املفاصل، آثاره 

عىل الجسم، وتحديد أحد مضادات هذا االلتهاب )Mortin(، واآلثار الجانبية ملضادات هذا االلتهاب عىل 

جسم اإلنسان، وكذلك متيّزت األسئلة باستقالليّتها، بعضها عن بعض، وبتنوع أهدافها التعلّمية.

كذلك التزمت املسابقة بالتوصيف مضمونًا، من النواحي اآلتية:

املّدة املقرتحة )ساعة واحدة(.ـ 

التطابق مع األهداف املطلوبة يف املنهج.ـ 

استقاللية التامرين الّتي تسمح للمتعلّم التعامل معها بالرتتيب الّذي يراه مناسبًا، وتضّمن كّل مترين مستندات ـ 

مستقلّة عن التامرين األخرى، وقد تدّرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب.

وضوح املستندات شكاًل ومضمونًا.ـ 

التنّوع يف طرح األسئلة بني مفتوحة ومقفلة.ـ 

التنّوع يف استخدام األفعال اإلجرائية إجاماًل.ـ 

إظهار لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معّقدة(، وخالية من األخطاء اللغوية باللغتني الفرنسية واإلنكليزية. ـ 

من حيث املجاالت، راعت املسابقة، إىل حّد ما، مجاالت التقييم املعتمدة، وتوزّعت العالمات بشكل متوازن عىل ـ 

األسئلة، ضمن هذه املجاالت، مراعية التدّرج يف مستويات األسئلة بحسب تصنيف بلوم املعريف.
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 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

مسابقة  يف  املادة  ملجاالت   20 من  العالمة  رقم1-  الجدول  ويظهر  التوصيف  يف  املعتمدان  املجاالن  املسابقة  راعت  لقد 

.2018 العادية-  واإلنسانيات  اآلداب  واالجتامع/  االقتصاد 

الجدول رقم – 1: توزع األسئلة وفقا ملجاالت الكفايات ملسابقة الكيمياء – فرعا االجتامع واالقتصاد / اآلداب واإلنسانيات

Ex. Part Question Domain Mark

1

1.1
Pick out two sentences showing the importance of vitamins B in 
protecting against heart disease

Communication 1

1.2
Justify the suggestion to use vitamins C and E as supplements to reduce 
the risk of cardiovascular disease

Communication 1

2.1 Indicate the criterion for this classification Applying knowledge 1
2.2 Give the class of each of the vitamins listed in the text Applying knowledge 1.5
3 Give two reasons justifying this advice Applying knowledge 1.5

4.1 The chemical elements that constitute simple lipids Applying knowledge 0.5

4.2 The energetic nutrients are Applying knowledge 0.5

5.1 Indicate the role of cholesterol in the human body Applying knowledge 1

5.2 Calculate the energy value of 100 g Applying knowledge 2

2

1.1 Pick out the four symptoms of arthritis Communication 1

1.2
Give the generic name and the trade name of the anti-inflammatory 
drug used for treating arthriti

Communication 1

1.3
Indicate two side effects of using non-steroidal anti-inflammatory 
drugs.

Communication 1

2.1 
Non-steroidal anti-inflammatory drugs are used to inhibit the growth 
of microorganisms

Applying knowledge 1

2.2
Two symptoms of Cortisone overdose which is a steroidal anti-
inflammatory drug are weight loss and nausea

Applying knowledge 1

3 Match the items in column A to the corresponding items in column B. Applying knowledge 2

4.1
In case where the bacterium of otitis infection is unknown. specify. in 
terms of its spectrum. the nature of the antibiotic to be prescribed

Applying knowledge 2

4.2
Once antibiotic treatment is started. it is very important that patient 
continues to take his/her antibiotic dosage as prescribed. even if he/she 
recovers. Justify.

Applying knowledge 1

 Applying املعارف  تطبيق  وهام  الكفايات  من  اثنني  مجالني  حول  السؤالني  كال  يف  املطروحة  الجزئية  األسئلة  تتمحور 

.Communication والتواصل   knowledge

فعىل الرغم من أن هذين املجالني يناال الثقل نفسه من العالمة أي إعطاء 10 عالمات من 20 لكل منهام. إال أن الجدول 

رقم1- اظهر أن مجال تطبيق املعارف استحوذ عىل 15 عالمة مقابل 5 عالمات يف مجال التواصل.
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ثانيًا: عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
يظهر الجدول رقم -2 التحليل اإلحصايئ ملسابقة الّشهادة الثانوية العاّمة – يف فرعي االجتامع واالقتصاد/اآلداب واإلنسانيّات

الجدول رقم -2: املعامل اإلحصائية للمسابقة

الفرع Mean 

/20

Median Mode Std. dev. Coeff. of var. 

)CV(

Skewness Min. Max. Percentiles 

25 50 75

االجتامع واالقتصاد 12.85 13 14 3.018 0.23 - 0.61 0.0 20.0 11 13 15

اآلداب واإلنسانيّات 12.15 13 14 3.29 0.27 - 0.43 1.0 20.0 10 13 14

يظهر الجدول رقم2- أن املعدل الوسطي للامدة هو12.85/20 لفرع االجتامع واالقتصاد  يقابله 12.15/20 لآلداب واإلنسانيات 
عىل الرغم من أن العدد الفعيل للذين امتحنوا يف مادة الكيمياء يف فرع االقتصاد هو18110  يناهز أضعاف العدد الفعيل 

الذين امتحنوا يف هذه املادة يف فرع اإلنسانيات)1923(. 

أما يف تحليل املعامل اإلحصائية العامة لهذه املادة فقد أظهرت تجانسا يف كال الفرعني مع فارق بسيط يف مستوى األداء 
لصالح فرع االجتامع واالقتصاد. حيث ظهرت هذه النتائج عىل الشكل اآليت: العالمة األكرث تكرارا يف الفرعني هي 14، كام أن 
50 % من املتعلمني نالوا عالمة أعىل من 20/13 يف كال الفرعني. أيضاً معامل االختالف CVهو0.23 يف فرع االقتصاد يقابله 

0.27  يف فرع اإلنسانيات. 

أما يف ما يتعلق بـ )Skewness )Sk < 0 األصغر من صفر يف كال الفرعني، هو مؤرش آخر يدل عىل أن اكرث العالمات تكراراً 
عند املتعلمني هي اكرب من املعدل الوسطي والوسيط.

من هنا نستخلص أن املتعلمني يف هذه املادة يحققون مستويات أداء ما فوق الوسط نسبًة إىل طبيعة هذه املادة التي تعترب 
ثقافة علمية تتطلب فهم بعض املفاهيم وحفظها. إضافة إىل أن اللغة املستخدمة وإن كانت أجنبية )فرنسية/إنجليزية( 
هي لغة مبسطة واألسئلة كانت مبارشة ومخترصة. كام أن الثقل األكرب للعالمة يذهب لصالح حفظ املعلومات وتطبيقها يف 
مواقف أصبحت متكررة عىل مدى السنوات. ناهيك بأن األجوبة املطلوبة يف مجال التواصل والتي استحوذت عىل 25 % من 

ثقل العالمة فقط فهي تُستقى يف أغلب األحيان مبارشة من النص وال تحتاج إىل إعادة صياغة من قبل الطالب.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
يبني الجدول رقم3- لكال الفرعني أن نسبة املتعلّمني الّذين نالوا اإلجابة الصحيحة القصوى، أوالّذين نالوا عالمة صفر، هي 

إجامالً متطابقة يف جميع أجزاء أسئلة االمتحان. مع اإلضاءة عىل بعض الّصعوبات الّتي بدت واضحة يف بعض األسئلة وأجزاء 

منها يف التامرين اآلتية:

التمرين األّول:

بالنسبة إىل السؤال 1.2:

نسبة املتعلمني الذين نالوا عالمة صفر بلغت 56.1 % يف فرع االجتامع واالقتصاد و58.7 % يف فرع اآلداب واإلنسانيات 
وهي نسبة مرتفعة جداً. وعليه فإن أكرث عالمة متكررة يف كال الفرعني هي صفر )Mode =0( كام أن  50 % من املتعلمني 
نالوا عالمة صفر )Median=0(. أما نسبة املتعلمني الذين نالوا العالمة القصوى )1( عىل هذا الجزء من السؤال فاتت أيضاً 
متقاربة يف كال الفرعني )31.1 % يف فرع االجتامع واالقتصاد و32.5 % يف فرع اآلداب واإلنسانيات(. هذه املعامل اإلحصائية 
تعود إىل طبيعة اإلجابة عن هذا الجزء من السؤال لكون الجواب يستقى مبارشة من النص لذلك فلم تقسم العالمة، فاإلجابة 

غري املكّملة تنال صفرا إذ عىل املتعلمني أن يعطوا تربيرا كامال مستعينني بالنص.
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بالنسبة إىل السؤال 3:

وهي  اإلنسانيات  فرع  يف  و61.3 %  واالقتصاد  االجتامع  فرع  يف   % 51.9 بلغت  عالمة صفر  نالوا  الذين  املتعلمني  نسبة 
نسبة مرتفعة جداً. وعليه فإن أكرث عالمة متكررة هي صفر يف كال الفرعني )Mode =0( كام أن 50 % من املتعلمني نالوا 
الفرعني  كال  يف  متقاربة  أيضاً  فاتت   )1.5( القصوى  العالمة  نالوا  الذين  املتعلمني  نسبة  أما   .  )Median=0( عالمة صفر 
يجيبوا عن  الذين مل  املتعلمني  نسبة  اآلداب واإلنسانيات( وبلغت  االجتامع واالقتصاد و2.6 % يف فرع  )4.6 % يف فرع  
العالمة إيل جزأين،  الفرعني. هذا السؤال يقترص عىل الحفظ املبارش وقد قسمت  هذا السؤال 14.3 % و13.4 % يف كال 
 hydrosoluble et( الفيتامينات  بخصائص  املتعلقة  للمفاهيم  األساتذة  إهامل  إىل  تشري  قد  فهي  اإلحصائية  املعامل  أما 
thermosensible( وبخاصة مفهوم thermosensible نظرا لعدم تكرار هذه الخاصية يف االمتحانات الرسمية السابقة عىل 

.hydrosoluble مفهوم  عكس 

بالنسبة إىل السؤال 5.1:

نسبة املتعلمني الذين نالوا عالمة صفر بلغت 75.1 % يف فرع االجتامع واالقتصاد و70.6 % يف فرع اآلداب واإلنسانيات 
وهي نسبة مرتفعة جداً. وعليه فإن أكرث عالمة متكررة هي صفر يف كال الصفني )Mode =0( كذلك فان 50 % من املتعلمني 
نالوا عالمة صفر )Median=0( أما نسبة املتعلمني الذين نالوا العالمة القصوى )1( يف كال الفرعني )17.8 % يف فرع االجتامع 
واالقتصاد 22.5 % يف فرع اآلداب واإلنسانيات( وهي نسب متدنية جداً. وبلغت نسبة املتعلمني الذين مل يجيبوا عىل هذا 
السؤال متساوية تقريباً بني الفرعني 16.3 % يف فرع االجتامع واالقتصاد و16.1 % يف فرع اآلداب واإلنسانيات وهي نسبة 
ملفتة أيضا. هذا الجزء من السؤال يقترص عىل الحفظ املبارش لذلك فلم تقسم العالمة، فاإلجابة غري املكتملة تنال صفراً. 
الكولستريول يف جسم  يتناول دور  الذي  السؤال  تعليم هذا  األساتذة  إهامل  إىل  رمبا تشري  اإلحصائية فهي  املعامل  هذه 

اإلنسان أومشكلة التذكر عند املتعلمني.

التمرين الثاين

بالنسبة إىل السؤال 2.2

نسبة املتعلمني الذين نالوا عالمة صفر بلغت 35.2 % يف فرع االجتامع واالقتصاد و39.5 % يف فرع اآلداب واإلنسانيات 
وهي نسبة مرتفعة إىل حد ما. أما أكرث عالمة متكررة فهي 0.5 يف كال الفرعني )Mode =0.5( كام أن  50 % من املتعلمني 
نالوا Median= 0.5( 0.5(. يف حني أن نسبة املتعلمني الذين نالوا العالمة القصوى )1( أتت أيضاً متقاربة يف كال الفرعني 
)17.1 % و17.9 %( وهي نسب متدنية جداً. هذا الجزء من السؤال يقترص عىل إجابتني تستقيان مبارشة من الحفظ لذلك 
قسمت العالمة إىل نصفني. هذه املعامل اإلحصائية قد تشري إىل أن معظم املتعلمني قد نالوا العالمة عىل اإلجابة:" الوزن 

الزائد" بينام اإلجابة الثانية وهي hypertension  فتبنّي أن غالبية املتعلمني مل تتمكن من معرفتها.  

بالنسبة إىل السؤال 4.1

هناك تدّرج يف عالمة السؤال، ونسبة املتعلمني الذين نالوا عالمة صفر بلغت 19.1 % يف صف االجتامع واالقتصاد و24.8 % 
يف صف اآلداب واإلنسانيات. أما أكرث عالمة متكررة فهي 1 يف كال الفرعني )Mode =1( كذلك فان 50 % من املتعلمني نالوا 
العالمة median=1(  1( كام أن نسبة املتعلمني الذين نالوا العالمة القصوى )2( تظهر االختالف بني هذين الفرعني )30 % 
يف صف االجتامع واالقتصاد و15.8 % يف صف اآلداب واإلنسانيات( لكن يف كال الحالتني فهي نسبة متدنية جداً. كام أن نسبة 
املتعلمني الذين مل يجيبوا عن هذا السؤال بلغت 12 % و14.4 % يف كال الفرعني. هذا الجزء من السؤال يقترص عىل إجابة 
تستقى مبارشة من الحفظ ولكن قسمت العالمة إىل نصفني حيث يتطلب الفعل اإلجرايئ "وضح" تسويقاً لإلجابة. هذه 
املعامل اإلحصائية قد تشري إىل أن عددا كبريا من املتعلمني قد خرسوا نصف العالمة لعدم إعطائهم التسويغ الالزم لجوابهم.  

بالنسبة إىل السؤال 4.2

نسبة املتعلمني الذين نالوا عالمة صفر بلغت 64.3 % لفرع االجتامع واالقتصاد و73.6 % لفرع اآلداب واإلنسانيات. أما أكرث 
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فهي عالمة متكررة صفر يف كال الفرعني)Mode =0( حيث إن 50 % من املتعلمني نالوا عالمة صفر )Median =0( أما نسبة 
املتعلمني الذين نالوا العالمة القصوى )1( فهي )30.1 % و24.4 %(. كذلك بلغت نسبة املتعلمني الذين مل يجيبوا عن هذا 
السؤال 25.5 % و27.9 % يف كال الفرعني وهي نسبة مرتفعة إىل حد ما. هذا الجزء من السؤال يقترص عىل تسويغ إجابة 
معطى والتي تستقى مبارشة  من الحفظ من خالل الفعل اإلجرايئ Justify. وقد يعود ذلك إىل إهامل األساتذة لتعليم هذا 

السؤال الذي يتناول مفهوم  اكتساب البكترييا للمناعة أومشكلة التذكر عند املتعلمني.  

خاتمة
استناًدا ملا ورد ، فإن مسابقة الكيمياء لدورة 2018 العادية قد راعت التوصيف لهذه املادة من حيث االلتزام بعدد األسئلة 
والرتميز املستعمل وأيًضا تبويب املحتوى عىل شكل مستندات. تضمنت املسابقة أسئلة تقليدية تقيس فقط قدرة الطالب 
عىل تذكر املعلومات )أسئلة حفظ مبارشة( ولكن بأمناط مختلفة يف بعض األجزاء مام أضفى نوعاً ما صبغة التجدد عليها. 

أما من حيث التمييز بني الفرعني فقد أظهر تحليل هذه املسابقة تجانًسا يف األداء يف معظم األسئلة.

الحادي  القرن  يف  للمواطن  العلمية  الثقافة  املسابقة  هذه  تعكس  مدى  أّي  فإىل  علمية،  ثقافة  تعترب  املادة  هذه  وكون 
واع؟ مواطن  خلق  إطار  يف  بالصّحة؛  االهتامم  مستوى  يف  تخلقه،  الّذي  الوعي  تعكس  مدى،  أّي  وإىل  والعرشين؟ 

التوصيات العاّمة:

يف نهاية هذا التقرير، نضع بعض التوصيات واملقرتحات يف ما يأيت:

مراعاة االمتحان الرسمي ملستويات التفكري العليا عند املتعلّمني، من خالل طرح أسئلة تحتاج إىل التحليل وربط ـ 

املعلومات يف مجايل املادة، إضافة إىل تنويع األسئلة وتدرّجها من األقّل صعوبة إىل األكرث صعوبة

تضمني االمتحانات أسئلة متّكن املتعلّمني من استثامر معارفهم يف مواقف ووضعيات جديدة، وتشجعهم عىل حّل ـ 

املشكالت باستخدام طريقة املنهج العلمي.

تشجيع املعلمني عىل اعتامد املستندات يف االمتحانات التكوينية والتحصيلية لتمكن املتعلم من كيفية التعامل مع ـ 

مجال التواصل مبستوياته املختلفة.

يف ظّل املحتوى الحايل للامّدة، نأمل استخدام نصوص تعكس املشاكل الصّحية؛ عىل سبيل املثال: املشاكل الصّحية ـ 

الناتجة من اعتامد أنظمة غذائية غري سليمة. أّما يف موضوع األدوية فلم تتضّمن النصوص توعية للمواطن يف 

اعتياد السلوكيات الصحيحة لتناول األدوية وبخاّصة املضاّدات الحيوية.
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الجدول رقم – 3 : توزّع األسئلة وفًقا للمعامل اإلحصائية ومجال الكفايات ملسابقة الكيمياء- فرع االجتامع واالقتصاد
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25 50 75 0 Full

1

10
 )p

ts
(

1.1 Com 1 .2 .6464 .5 1 .35516 -.491 .018 .5 .5 1 14.9 44.1

1.2 Com 1 2.6 .3746 0 0 .44992 .515 .018 0 0 1 56.1 31.1

2.1 Know. 1 5.6 .8524 1 1 .33310 -1.975 .019 1 1 1 11.8 82.2

2.2 Know. 1.5 5.3 .9928 1 1.5 .51023 -.533 .019 .75 1 1.5 8.4 39.0

3. Know. 1.5 14.3 .3835 0 0 .43460 .681 .020 0 0 .75 51.9 4.6

4.1 Know. 0.5 .7 .4555 .5 .5 .14224 -2.888 .018 .5 .5 .5 8.9 91.9

4.2 Know. 0.5 .7 .4535 .5 .5 .14493 -2.801 .018 0.5 0.5 0.5 9.2 90.6

5.1 Know. 1 16.3 .2136 0 0 .388 1.391 .020 0 0 0 75.1 17.8

5.2 Know. 2 6.9 1.5501 1.75 2 .66961 -1.493 .019 1.5 1.75 2 11.9 47.8

2

10
 )p

ts
(

1.1 Com 1 .4 .9746 1 1 .15289 -6.074 .018 1 1 1 2.3 97.0

1.2 Com 1 1.6 .7885 1 1 .38312 -1.404 .018 0.5 1 1 17.2 74.9

1.3 Com 1 2.2 .9289 1 1 .24866 -3.334 .018 1 1 1 6.3 92.1

2.1 Know. 1 4.5 .6781 1 1 .46434 -.763 .019 0 1 1 31.7 67.3

2.2 Know. 1 5.8 .4094 .5 .50 .35033 .266 .019 0 0.5 0.5 35.2 17.1

3 Know. 2 .4 1.9755 2 2 .17274 -7.735 .018 2 2 2 .2 97.8

4.1 Know. 2 12.0 1.1081 1 1 .69310 -.146 .019 1 1 2 19.1 30

4.2 Know. 1 25.5 .3288 0 0 .45479 .728 .021 0 0 1 64.3 30.1
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الجدول رقم – 3 : توزّع األسئلة وفًقا للمعامل اإلحصائية ومجال الكفايات ملسابقة الكيمياء- فرع اآلداب واإلنسانيات
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25 50 75 0 Full

1

10
 )p

ts
(

1.1 Com 1 .3 .6769 .5 1 .34979 -.618 .056 .5 .5 1 13.1 48.2

1.2 Com 1 2 .3687 0 0 .45919 .543 .056 0 0 1 58.7 32.5

2.1 Know. 1 7.1 .8276 1 1 .36035 -1.735 .058 1 1 1 14.7 80.0

2.2 Know. 1.5 6.6 .9197 .75 1.5 .50290 -.303 .058 .5 .75 1.5 9.7 31.5

3 Know. 1.5 13.4 .3055 0 0 .40519 .878 .060 0 0 .75 61.3 2.6

4.1 Know. 0.5 1 .4506 .5 .5 .14920 -2.692 .056 .5 .5 .5 9.9 90.1

4.2 Know. 0.5 1 .4286 .5 .5 .17482 -2.043 .056 .5 .5 .5 14.2 85.7

5.1 Know. 1 16.1 .2599 0 0 .41856 1.091 .061 0 0 0.5 70.6 22.5

5.2 Know. 2 9.8 1.484 1.7500 2 .71325 -1.26 0.059 1.5 1.75 2.0 14.5 45.4

2

10
 )p

ts
(

1.1 Com 1 .6 .9592 1 1 .19165 -4.674 0.056 1 1 1 3.7 95.2

1.2 Com 1 1.9 .7279 1 1 .42303 -1.021 .056 0.5 1 1 23.4 68.9

1.3 Com 1 2.8 .9056 1 1 .28526 -2.774 .057 1 1 1 8.6 89.7

2.1 Know. 1 5.4 .6418 1 1 .47847 -.592 .057 0 1 1 35.6 64.0

2.2 Know. 1 7.4 .3921 .5 .50 .36329 .355 .058 0 0.5 0.5 39.5 17.9

3 Know. 2 .4 1.9421 2 2 .25961 -4.674 .56 2 2 2 .3 94.9

4.1 Know. 2 14.4 0.908 1 1 .63229 0.079 .060 0.5 1 1 24.8 15.8

4.2 Know. 1 27.9 .2538 0 0 1.132 1.132 0.066 0 0 0.5 73.6 24.4
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لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
يتناول التقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرسمية الشهادة الثانوية العاّمة - فرعا العلوم العاّمة وعلوم 

الحياة يف ماّدة الكيمياء، كذلك يهدف التقرير إىل تبيان مدى استثامر توصيف االمتحانات الرسمية يف تحقيق 

استيعاب  ناحية  من   ،1997 للعام  التعليم  مناهج  يف  الواردة  األهداف  بها  ونعني  للامّدة،  العاّمة  األهداف 

املفاهيم والنظريات العلمية، وحسن توظيفها يف البيئة ويف التكنولوجيا واألخالق يف الحياة اليومية، ومن هذه 

األهداف:

باستيعاب ـ  لهم  تسمح  الّتي  األساسية  الكيميائية  واملفاهيم  الحقائق  من  مجموعة  املتعلّمني  إعطاء 

الرتبوي. النظام  أهداف  ومع  نضجهم  درجة  مع  املتناسب  الكيمياء  علم  إىل  املدخل 

إىل ـ  بالدخول  لهم  يسمح  بشكل  الكيمياء  ميادين  التطبيقات يف  من  فهم جملة  املتعلّمني من  متكني 

العملية. الحياة 

التشجيع عىل القيام ببحوث علمية يف مجال الكيمياء وإمكان استثامر هذه البحوث.ـ 

تنمية حّس اإلبداع والتجديد والتفّوق.ـ 

املساهمة يف بناء شخصية متكاملة للمتعلّم، من خالل دراسة كيمياء جسم اإلنسان وتأثري املركّبات ـ 

العصبي. والجهاز  والفكر  الجسم  وتفاعالتها يف  الكيميائية 

تحقيق انفتاح فكري عىل ما تطرحه الشعوب من أفكار واختبارات يف مجال الكيمياء، وهذا يرتجم ـ 

للبرشية. لتحقيق مصري أفضل  الشعوب  أوثق بني  بتعاون 

متكني املتعلّمني من اكتساب املبادىء العلمية واحرتام العمل االختباري كطريقة للتوّصل إىل الحقائق ـ 

العلمية.

مامرسة التفكري النقدي والتحليل لبلوغ نتائج جيّدة.ـ 

شهادة الثانويّة العاّمة - فرعا العلوم العاّمة وعلوم الحياة

إعداد:

أ. فؤاد منصور
أ. أكرم سابق

أ. جيلبير السخن
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تنمية حّس املالحظة إزاء مواقف جديدة ويف أثناء العمل املخربي.ـ 

استعامل األسلوب العلمي لحّل املشاكل الكيميائية، ووضع فرضيّاتها وتفسريها وكيفية التحّكم والتنبوء ـ 

بها.

فريق ـ  مع  املخربية  بالتجارب  القيام  من خالل  االجتامعي  التفاعل  مهارة  اكتساب  من  املتعلّم  متكني 

العمل.

فّني، ـ  اختصايص  مثال:  الكيمياء؛  يعتمد دراسة  املهن  تنّوع يف عدد من  يوجد  التطبيقية  الناحية  من 

مهندس، أستاذ، عامل كيمياء، محلّل كيميايئ..... . فال بّد لنا من تشجيع امليول إىل هذه املهن، وقد متّت 

صياغة أهدافها مبا يخدم الكيمياء؛ كعلوم وتقنيات ومهن وتأثري يف البيئة، وقدرة عىل اختيار األنسب 

يف الحياة اليومية.

والتقرير محاولة لإلجابة عن:ـ 

مدى تحقيق املتعلّمني ملستويات أداء وسط وما فوق.ـ 

مدى تشتّت العالمات حول املعّدل. ـ 

مدى مالءمة االختبار للتمييز بني مستويات األداء املختلفة.ـ 

التفكري ـ  مستويات  تنّمي  الّتي  والكفايات  املهارات  مختلف  تنمية  يف  املسابقة  أسئلة  مساهمة  مدى 

العليا.

مدى احرتام النتائج مالمح املتعلّم بحسب مناهج 1997.ـ 

مدى تحقق النتائج امتالك املتعلّم ملهارات القرن الحادي والعرشين.ـ 

أّما معالجة التقرير للعناوين السالفة فستكون من خالل:ـ 

القيام مبقارنة مع التوصيف الصادر عام 2016. ـ 

استقراء النتائج اإلحصائية واإلضاءة عىل بعض املشاكل البارزة.ـ 

صياغة بعض املقرتحات والتوصيات.ـ 
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة الكيمياء ثالثة متارين توزّعت عىل أربع صفحات، وقد تّم وضع عنوان لكّل مترين يعكس الفكرة الّتي سيتمحور 

حولها. ولقد راعت املسابقة من جهة الشكل، ما نّص عليه التوصيف بحسب القرار رقم 142 /م/2017 الصادر بتاريخ 16 شباط 

2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، إذ تضّمنت ثالثة متارين تناولت معظم املحاور الّتي يتضّمنها املنهج آخذة بعني االعتبار املواضيع 

 Etat( 3/9/2016 الّتي تّم وقف العمل بها بحسب التعميم 59/م/2001 تاريخ 11/9/2001 واملعّدل بالتعميم 21/م/2016 تاريخ

gazeux, polymères يف الصّف الثالث ثانوي – فرع العلوم العاّمة( وقد توزّعت مواضيع األسئلة عىل املحاور الباقية:

 Cinétique chimique, Equilibre chimique, Les réactions acide-base en solution aqueuse pH mètre,

Chimie organique II وذلك عىل الشكل اآليت:

 	Reactions acide-base en solution aqueuse pH-( إىل محور )La soude caustique( ينتمي التمرين األول

  dosage pH-metre( )بواسطة معايرة حمض قوي  NaOHوتناول موضوع دراسة تحديد نقاء أقراص الـ ،)mètre

أسئلة هذا  القاعدة )NaOH( مع حمض ضعيف)Acide benzoique( وقد متحورت  تفاعل هذه  أيضاً  ودراسة 

التمرين حول األهداف املتعلّقة بهذا املحور، ومل يخّصص للهدف التعلّمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس.

 	 Equilibre chimique et Chimie organique II محور  إىل   )L’acetate d’isoamyle( الثاين  التمرين  ينتمي 

وتناول موضوع تحديد هوية املركّب الكحويل B من أجل تحضري األستري )E( وتحديد هويته أيضاً. متحورت أسئلة 

هذا التمرين حول األهداف املرتبطة باستخدام اختبارين )Test( ملركّب الكحويل B بهدف تحضري األستري )E( بشكل 

يراعي فرصة واحدة لقياس كّل من هذه األهداف. لكن السؤالني )1.4  و2.3( هام الوحيدان اللذان توزّعا عىل أكرث 

من جزء. وقد ألزم التوصيف محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ يف ضمن األسئلة املرتابطة مع مراعاة عدم 

محاسبته مرّة أخرى عىل تداعيات هذا الخطأ، حيث التزمت اللجنة بذلك يف تصحيح املسابقات. 

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة

إعداد:

أ.فؤاد منصور
أ. جيلبير السخن
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محور 	  إىل   )Etude cinetique de la decomposition de peroxyde d’hydrogene( الثالث  التمرين  ينتمي 

)Cinétique chimique(، وتناول موضوع دراسة تحديد تركيز )concentration( لـ H2O2 يف محلول )S( ودراسة 

حركية تفككه يف أوقات مختلفة )La cinetique de sa reaction de decomposition(. وقد متحورت أسئلة هذا 

التمرين حول األهداف املتعلّقة بهذا املحور، ومل يخّصص للهدف التعلّمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس 

باستثناء سؤال واحد )2.5( الّذي تضّمن جزأين، ولكّن العالمة جاءت موزّعة عىل األجزاء املستقلّة بعضها عن بعض، 

وهذا مّكن املتعلّم من تحصيل جزء من العالمة.

كذلك التزمت املسابقة التوصيف مضمونًا، من النواحي اآلتية:

املّدة املقرتحة )ساعتان(.	 

التطابق مع األهداف املطلوبة يف املنهج.	 

استقاللية التامرين، بحيث تسمح للمتعلّم التعامل معها بالرتتيب الّذي يراه مناسبًا، فيتضّمن كّل مترين مستندات 	 

مستقلّة عن التمرين اآلخر، وقد تدّرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب.

وضوح املستندات شكاًل ومضمونًا.	 

التنّوع يف طرح األسئلة بني مفتوحة ومقفلة.	 

التنّوع يف استخدام األفعال اإلجرائية إجاماًل.	 

إظهار لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معّقدة( وخالية من األخطاء اللغوية باللغتني الفرنسية واإلنكليزية.	 

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

لقد راعت املسابقة املجاالت الثالثة املعتمدة يف التوصيف املعتمد ويظهر الجدول رقم1- العالمة من 20 ملجاالت املادة يف 

مسابقة علوم الحياة العادية 2018.

الجدول رقم 1: توزع األسئلة وفقا ملجاالت الكفايات ملسابقة الكيمياء – فرع العلوم العاّمة

Ex. Part. Question Domaine Note

1

1 Citer le matériel indispensable pour préparer la solution )S(. Expérimentation 0.5

2.1 Écrire l'équation de la réaction de dosage. Application des 
connaissances 0.5

2.2
Montrer que la concentration d’hydroxyde de sodium dans la solution )S( 
est Cb = 0,028 mol.L-1.

Application des 
connaissances 1

2.3
Déduire le degré de pureté )pourcentage massique( de NaOH, dans ces 
pastilles.

Application des 
connaissances 0.75

2.4.1
Justifier. L’addition de l’eau distillée dans le bécher avant le dosage n’a pas 
affecté VaE

Application des 
connaissances 0.5

2.4.2
Justifier. Le bleu de bromothymol )Jaune 6 – 7,6 Bleu( est l’un des 
indicateurs colorés convenable pour réaliser ce dosage.

Application des 
connaissances 0.5

3.1
Écrire l'équation de la réaction entre l’acide benzoïque et l’ion hydroxyde 
HO _.

Application des 
connaissances 0.5

3.2 Calculer la constante KR de cette réaction. En déduire qu’elle est totale. Application des 
connaissances 0.5

3.3 Déterminer le réactif limitant. Application des 
connaissances 0.5

3.4 Trouver le pH de la solution obtenue. Application des 
connaissances 0.75
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Ex. Part. Question Domaine Note

2

1.1 Montrer que la masse molaire de l’ester )E( est égale à 130 g.mol-1. Application des 
connaissances 0.5

1.2 Vérifier que R est un radical méthyle de formule CH3.
Application des 
connaissances 0.5

1.3 Donner le nom systématique de l’ester )E(. Application des 
connaissances 0.5

1.4.1 Indiquer ce qu’on observe dans les deux tests )1( et )2(. Communication 0.5

1.4.2 Déduire d’après le résultat de chaque test la famille du composé )C( Communication 0.5

1.4.3
Ecrire, en utilisant les formules semi-développées, l’équation de la réaction 
de préparation de l’alcool )B( à partir du composé )C(.

Application des 
connaissances 0.75

2.1
Montrer que la quantité de matière initiale de l’acide éthanoïque est égale à 
0,52 mol.

Application des 
connaissances 0.5

2.2 Déterminer le rendement de cette réaction de synthèse à la date t. Application des 
connaissances 1.25

2.3.1 Donner la formule semi-développée du composé )D(. Nommer-le. Application des 
connaissances 0.75

2.3.2
Ecrire, en utilisant les formules semi-développées, l’équation de la réaction 
d’estérification entre le composé )D( et l’alcool )B(.

Application des 
connaissances 0.75

2.3.3 Citer deux caractéristiques de cette réaction. Application des 
connaissances 0.5

3

1.1 Indiquer la verrerie la plus précise pour prélever le volume V. Expérimentation 0.25

1.2
Choisir de la liste du document-1 le matériel nécessaire pour réaliser le 
dosage.

Expérimentation 0.75

1.3
Sachant que l'ion permanganate MnO4

 de couleur violette, est la seule ,ـ
espèce colorée, indiquer comment détecter l’équivalence.

Application des 
connaissances 0.5

1.4
Montrer que la concentration initiale de H2O2 est: [H2O2]0 = 7,3.10-2 
mol.L-1.

Application des 
connaissances 1

2.1
Tracer en se référant au document-2, la courbe représentant la variation de 
la concentration de H2O2 en fonction de temps ; [H2O2] = f)t(

Communication 1

2.2 Faire correspondre chaque vitesse à l’instant convenable. Application des 
connaissances 0.5

2.3
Indiquer le facteur cinétique responsable de l’évolution de la vitesse de 
disparition de H2O2 au cours du temps.

Application des 
connaissances 0.5

2.4 Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction t½. Communication 1

2.5.1

Montrer qu’à tout instant t, la concentration de peroxyde d'hydrogène 
[H2O2]t exprimée en mol.L-1 et le volume de dioxygène V)O2(t en mL 
dégagé, sont reliés par la relation suivante : Application des 

connaissances 1

2.5.2
À un instant t donné le volume de dioxygène O2 dégagé est 87,6 mL. 
Préciser si ce temps correspond à la fin de la réaction.

Application des 
connaissances 0.5

أظهر الجدول رقم -1 نسب توزيع العالمات عىل املجاالت املعتمدة يف التوصيف. وقد أظهرت هذه النسب عدم التطابق مع 

التوصيف املعتمد والذي نّص عىل إعطاء سبع عالمات كحد أقىص يف مجال تقنيات التواصل وتوزّعت بقية العالمات بالتوازي 

عىل مجايل امتالك املعلومات والتمرس العميل.  ويخترص الجدول رقم – 2 مجموع العالمة الكلية لكل مجال يف املسابقة.
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الجدول رقم 2: يظهر توزيع العالمة عىل املجاالت والكفايات

Application des connaissances ExperimentationCommunicationاملجال

15.51.53العالمة الكلية عىل املجال بحسب هذه املسابقة

وقد يعود عدم التطابق هذا إىل األسباب ذلك اآلتية:

طريقة التقويم التحصييل يف االمتحانات الرسمية ملادة الكيمياء والذي يستبعد تقويم مجال كفايات العمل املخربي 	 

العميل.

تطبيق 	  ملجال  األكرب  الثقل  اعطاء  من حيث  املنحى  هذا  اعتامد  إىل  يؤدي  الذي  التقييم  يف  املعتمد  الحايل  النموذج 

اآلخرين. املجالني  حساب  عىل  املعلومات 

عدم وجود محتوى يحمل طابعاً مخربياً يف املنهج التعليمي	 

ثانيا: عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
الجدول رقم 3: املعامل اإلحصائية للمسابقة

Mean /80 Median Mode Std. dev. Coeff. of var. 

)CV(

Skewness Min. Max. Percentiles 

25 50 75

56.15 58 66 14.68 0.26 -0.624 0.0 80.0 46 58 68

يظهر الجدول رقم -3 أّن املعدل الوسطي Mean للمتعلّمني يف ماّدة الكيمياء هو56.15 ولكّن الوسيط median هو 58 أي 

أّن 50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من 58 من 80. كذلك تبنّي أّن العالمة األكرث تكراًرا هي 66 من 80 األمر الّذي يدّل 

.Mean عىل أّن أغلب معّدالت املتعلّمني جاءت فوق املعّدل الوسطي

أما يف ما يتعلق بـ )Skewness )Sk = - 0.624 < 0 األصغر من صفر، فهو مؤرش آخر يدل عىل أن أكرث العالمات تكراراً  عند 

املتعلمني )66( هي أكرب من املعدل الوسطي )56.16( والوسيط )58(. 

 Coefficient of(  والجدير بالذكر، أنه يف ما يتعلّق بتشتّت العالمات، ومن خالل مؤرّش معامل االختالف الّذي يعرف بالـ

variation )CV=0.26، نستطيع مالحظة غياب التشتّت يف العالمات، وإجاماًل، جاء مستوى املتعلّمني قريبًا من الوسط.

وكذلك بالنسبة إىل ـ Percentiles، تبني لنا أن 25 % من املتعلمني نالوا 80/46 وما دون وأن 50 % منهم نالوا 80/58 وما 

دون وأخرياً 75 % من املتعلمني نالوا 80/68 وما دون، األمر الذي يشري إىل أن نتائج املتعلمني كانت جيدة يف الدورة العادية 

ملسابقة الكيمياء عن العام 2018.
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ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها:
بعد االطاّلع عىل النسب املئوية إلجابات املتعلّمني عن كّل سؤال من متارين املسابقة الثالثة )الجدول رقم -4( من حيث 

الـ Mean, Median, Mode، تبنّي لنا أّن إجابات املتعلّمني متقاربة وأّن غالبيّتهم )أكرث من 60 % من املتعلّمني( نالوا عالمة 

السؤال القصوى، وهي نسبة مقبولة إىل حّد ما، مع اإلضاءة عىل بعض الّصعوبات الّتي بدت واضحة يف بعض أجزاء من 

األسئلة يف التامرين اآلتية:

التمرين األّول:

بالنسبة إىل جزء السؤال 2.4.1:

الجزء إىل مهارات  نالوا عالمة صفر هي )48.9 %( وهي نسب مرتفعة جّداً، يصنف فيه هذا  الّذين  املتعلّمني  نسبة 

التفكري العليا ضمن مجال العمل املخربي، يف حني نال )23.1 %( العالمة القصوى، وهي نسبة متدنّية جّداً، وما لفتنا 

أيضاً أن الوسيط والعالمة األكرث تكراراً هي أيضاً صفر، وقد يعود ذلك إىل األسباب اآلتية:

مشكلة املتعلّمني يف تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها ببعض؛ يف إطار تحقيق الهدف املراد من السؤال.	 

الخربة الضعيفة لدى املتعلم يف استخدام األدوات املخربية، إّما ألسباب تعود إىل عدم إجرائهم األنشطة املخربية 	 

والثانويات  املدارس  املختربات يف  تجهيز  أُخرى كعدم  وإّما ألسباب  قبل معلّميهم  نظريًّا من  املخترب وإعطائها  يف 

املخربية. واألدوات  باملعّدات 

بالنسبة إىل السؤال 3.4:

ا، يف  هناك أيضاً تدّرج يف عالمة السؤال، ونسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى )33.5 %( وهي نسبة متدنية جدًّ

حني نال )33.6 %( عالمة صفر، وهي نسبة مرتفعة إىل حد ما، ويصّنف هذا السؤال يف مهارات التفكري العليا ضمن 

مجال املعرفة، وقد يعود ذلك إىل األسباب اآلتية:

مشكلة التذكّر عند املتعلّمني.	 

مشكلة املتعلّمني يف تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها ببعض.	 

التمرين الثاين:

بالنسبة إىل جزء السؤال 1.4.1:

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر )24.3 %( وهي نسبة متدنية إىل حد ما يف حني أّن )45 %( من املتعلّمني نالوا 

العالمة القصوى، وهي متدنّية أيًضا إىل حّد ما عىل الرغم من ان هذا السؤال ينتمي إىل مهارات التفكري الدنيا ضمن 

مجال التواصل، وقد يعود ذلك إىل مشكلة التذكّر عند املتعلّمني.

بالنسبة إىل جزء السؤال 1.4.3 :

تشّكل العالمة صفر نسبة )30.7 %( من املتعلّمني يف إجاباتهم، وهي نسبة أيضاً مرتفعة إىل حّد ما، عىل الرغم أنه 

يصنف يف دائرة مهارات التفكري الدنيا يف مجال املعرفة وهو كتابة معادلة تحضري املركب الكحويل )B( انطالقاً من مركب 

Aldehyde C، وقد يعود ذلك إىل مشكلة التذكر لدى املتعلّمني. 
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بالنسبة إىل جزء السؤال 2.2: 

ا، علامً أن  هناك تدّرج يف عالمة السؤال، ونسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى هي )34 %( وهي نسبة متدنية جدًّ

هذا السؤال ينتمي إىل مهارات التفكري العليا يف مجال املعرفة، وقد يعود ذلك إىل مشكلة املتعلّمني يف تحليل املعلومات 

وربط املفاهيم بعضها ببعض، وبخاصة من حيث كيفية اإلجابة عن األسئلة الّتي تبدأ بأفعال إجرائية تتطلّب مهارات 

التفكري العليا كتطبيق الفعل اإلجرايئ Determiner بحيث يتوّجب عىل املتعلّم إعطاء الـتعريف قبل اإلجابة، األمر الذي 

منع كثريين من املتعلّمني تحقيق العالمة القصوى، وسبب ذلك قد يعود إىل عدم الرتكيز يف كيفية اإلجابة عىل بعض 

األفعال اإلجرائية.

بالنسبة إىل جزء السؤال 2.3.2:

هناك تدّرج يف عالمة السؤال، ونسبة املتعلمني الذين نالوا العالمة صفر هي )25.3 %(، وهي نسبة مرتفعة إىل حّد 

 Réaction( ما، ويصّنف فيه هذا السؤال يف دائرة مهارات التفكري الدنيا يف مجال املعرفة وهو كتابة معادلة االسرتة

 carboxylic acid( وقد يعود ذلك إىل عدم امتالك املتعلّمني ملهارات التذكر يف كتابة املعادلة بني ،)d’esterification

.)Condensed Structural Formula Formule semi - developpée الـ باستعامل   and secondary alcohol

التمرين الثالث:

بالنسبة إىل السؤال 1.3:

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر هي )55.7 %( وهي مرتفعة جدا، وهو ينتمي إىل مهارات التفكري العليا ضمن 

مجال املعرفة، وما لفتنا أيضاً أن الوسيط والعالمة األكرث تكراراً هي أيضاً صفر، وقد يعود ذلك إىل األسباب اآلتية:

 	  Chemical species presented in the beaker at equivalence point عدم امتالك املتعلّمني مهارة تحديد الـ

.Equivalence point وبالتايل تحديد الـ

مشكلة املتعلّمني يف تحليل املعلومات وربطها بعضها ببعض.	 

بالنسبة إىل السؤال 2.3:

تشّكل العالمة صفر نسبة )39.4 %( من املتعلّمني يف إجاباتهم، وهي نسبة أيضاً مرتفعة جّداً، ويصّنف فيه هذا السؤال 

يف دائرة مهارات التفكري الدنيا يف مجال املعرفة وهو معرفة العامل الحريك )facteur cinetique( املسؤول عن رسعة 

اختفاء الـ H2O2 مع الزمن، وقد يعود ذلك إىل مشكلة التذكر لدى املتعلّمني وربط املعلومات بالجزء السابق. 

بالنسبة إىل جزء السؤال 2.5.1:

ا،  هناك أيضاً تدّرج يف عالمة السؤال، ونسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى هي )28.3 %( وهي نسبة متدنية جدًّ

يف حني نال )36 %( العالمة األدىن، وهي أيضاً مرتفعة جّداً، وهو يصّنف يف دائرة مهارات التفكري العليا ضمن مجال 

املعرفة، وقد يعود ذلك إىل مشكلة املتعلّمني يف تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها ببعض؛ يف إطار تحقيق الهدف 

املراد من السؤال.

يف الخالصة، الحظنا أّن الصعوبات يف إجابات املتعلّمني برزت بشكل متوازن بني األسئلة التي تحتاج إىل مهارات التفكري 

الدنيا؛ أي األسئلة التي تحتاج إىل التذكر والفهم والتطبيق، وهذا قد يشري إىل عدم تركيز املتعلم يف دراسته كتطبيق 
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املعادالت الكيميائية مثالً وغريها؛ واألسئلة التي تحتاج إىل مهارات التفكري العليا؛ أي أسئلة التحليل وربط املعلومات 

لإلجابة، وهذا قد يشري إىل استناد املعلم، يف أدائه التعليمي، إىل األسئلة التقليدية؛ أي االقتصار عىل حّل أسئلة الدورات 

السابقة لالمتحانات الرسمية، مع غياب حّل أسئلة جديدة تتطلّب مهارات التفكري النقدي والّتي تعترب من أهّم مهارات 

القرن الحادي والعرشين من جهة ونقص يف التحليل وربط املعلومات عند املتعلم يف العملية التقوميية.
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الجدول رقم -4 : توزّع األسئلة وفًقا للمعامل اإلحصائية ومجال الكفايات ملسابقة الكيمياء- فرع علوم الحياة
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25 50 75 0 Full

1

6 
)p

ts
(

1 Exp. 0.5 0.8 0.37 0.50 0.50 0.211 -1.12 0.03 0.250 0.50 0.50 23.1 71.8

2.1 Con. 0.5 0.6 0.44 0.50 .50 0.158 -2.42 0.03 0.500 0.50 0.50 11.3 87.9

2.2 Con. 1 0.5 0.84 1.00 1.00 0.219 -2.27 0.03 0.750 1.00 1.00 4 52.9

2.3 Con. 0.75 4.1 0.47 0.75 0.75 0.313 -0.43 0.03 0.250 0.75 0.75 20.8 49.5

2.4.1 Con. 0.5 5.2 0.18 0.00 0.00 0.207 0.54 0.03 0.000 0.00 0.00 48.9* 23.1

2.4.2 Con. 0.5 6 0.37 0.50 0.50 0.211 -1.13 0.03 0.250 0.50 0.50 21.9 68.1

3.1 Con. 0.5 0.9 0.35 0.50 0.50 0.223 -0.95 0.03 0.000 0.50 0.50 27.6 70.4

3.2 Con. 0.5 1.8 0.46 0.50 0.50 0.123 -3.07 0.03 0.500 0.50 0.50 5.5 88.2

3.3 Con. 0.5 3.2 0.43 0.50 0.50 0.153 -2.08 0.03 0.500 0.50 0.50 8.7 79.3

3.4 Con. 0.75 7.5 0.36 0.25 0.00 0.325 0.11 0.03 0.000 0.25 0.75 33.6* 33.5*

2

7 
)p

ts
(

1.1 Con. 0.5 3.1 0.47 0.50 0.50 0.111 -3.92 0.03 0.500 0.50 0.50 4.9 91.3

1.2 Con. 0.5 5.3 0.43 0.50 0.50 0.168 -2.09 0.03 0.500 0.50 0.50 12 80.5

1.3 Con. 0.5 2.2 0.39 0.50 0.50 0.201 -1.46 0.03 0.500 0.50 0.50 19.8 77.6

1.4.1 Com. 0.5 2.8 0.30 0.25 0.50 0.204 -0.40 0.03 0.000 0.25 0.50 24.3* 45

1.4.2 Com. 0.5 2.7 0.44 0.50 0.50 0.128 -2.27 0.03 0.500 0.50 0.50 4.4 80.1

1.4.3 Con. 0.75 8.8 0.47 0.75 0.75 0.348 -0.55 0.03 0.000 0.75 0.75 30.7* 53.7

2.1 Con. 0.5 4.5 0.48 0.50 0.50 0.090 -4.90 0.03 0.500 0.50 0.50 3 91.5

2.2 Con. 1.25 7.6 0.73 0.75 1.25 0.489 -0.27 0.03 0.250 0.75 1.25 16.6 34*

2.3.1 Con. 0.75 9.4 0.52 0.75 0.75 0.311 -0.92 0.03 0.250 0.75 0.75 20.7 55

2.3.2 Con. 0.75 14.5 0.50 0.75 0.75 0.339 -0.72 0.03 0.000 0.75 0.75 25.3* 53.8

2.3.3 Con. 0.5 6.4 0.43 0.50 0.50 0.153 -2.08 0.03 0.500 0.50 0.50 8.3 76.6

3

7 
)p

ts
(

1.1 Exp. 0.25 0.3 0.23 0.25 0.25 0.065 -3.21 0.03 0.250 0.25 0.25 7.5 92.2

1.2 Exp. 0.75 0.4 0.60 0.75 0.75 0.191 -1.33 0.03 0.500 0.75 0.75 3 57.7

1.3 Con. 0.5 4.1 0.18 0.00 0.00 0.228 0.53 0.03 0.000 0.00 0.50 55.7* 30.8*

1.4 Con. 1 7.7 0.72 0.75 1.00 0.341 -1.24 0.03 0.750 0.75 1.00 13.5 39.7

2.1 Com. 1 0.5 0.97 1.00 1.00 0.089 -5.43 0.03 1.000 1.00 1.00 0.2 92.4

2.2 Con. 0.5 1.7 0.45 0.50 0.50 0.144 -2.81 0.03 0.500 0.50 0.50 8.9 89

2.3 Con. 0.5 2.8 0.29 0.50 0.50 0.244 -0.35 0.03 0.000 0.50 0.50 39.4* 56.2

2.4 Com. 1 1.7 0.81 1.00 1.00 0.248 -1.48 0.03 0.750 1.00 1.00 2.6 53.9

2.5.1 Con. 1 6.2 0.47 0.50 0.00 0.430 0.048 0.03 0.000 0.50 1.00 36* 28.3*

2.5.2 Con. 0.5 6.1 0.37 0.50 0.50 0.208 -1.12 0.03 0.250 0.50 0.50 20.9 67.1
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أوالً - توصيف المسابقة
 من حيث الّشكل:. 1

الّتي  تّضمنت مسابقة الكيمياء ثالثة متارين توزّعت عىل أربع صفحات، وقد تّم وضع عنوان لكّل مترين يعكس الفكرة 

سيتمحور حولها. ولقد راعت املسابقة من حيث الشكل ما نّص عليه التوصيف بحسب القرار رقم 142 /م/2017 الصادر 

بتاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه، وطريقة تبويب األسئلة، وتسمية املستندات ووضوحها، ودقّة 

الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

االعتبار  املنهج آخذة بعني  يتضّمنها  الّتي  املحاور  تناولت معظم  إذ تضّمنت ثالثة متارين  املنهج،  املسابقة محاور  غطّت 

بالتعميم  واملعدل   2001/9/11 بتاريخ  الصادر  59/م/2001  رقم  التعميم  بحسب  بها  العمل  وقف  تّم  الّتي  املواضيع 

21/م/2016 الصادر بتاريخ polymers, The gaseous state( 2016/ 09/3 يف الصّف الثالث الثانوي – فرع علوم الحياة(  

الباقية: املحاور  األسئلة عىل  مواضيع  توزّعت  وقد 

Chemical Kinetics, Chemical Equilibrium, Acid – Base reactions in aqueous solution. The pH scale, 

Organic Chemistry II

وذلك عىل الشكل األيت:

 	 Chemical Equilibriumو Organic Chemistry II إىل محوري )Properties of Alcohol( ينتمي التّمرين األّول

مع وجود سؤال يتعلق مبحور Chemical Kinetics، وتناول موضوع تحديد هوية مركب الكحول )A( وتفاعله مع 

حميض امليتانويك من أجل تحضري األستري )E(، وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املرتبطة بتحديد صيغة 

الخام للمركب A وقد ارتبطت األهداف بصيغته النصف موسعة ثم تحضري األستري )E( بشكل يراعي فرصة واحدة 

التوصيف  ألزم  توزّع عىل جزأين مرتابطني، وقد  الّذي  الوحيد  السؤال )1.3(؛ فهو  أّما  أّي من هذه األهداف.  لقياس 

محاسبة املتعلّم مرّة واحدة عىل الخطأ يف ضمن األسئلة املرتابطة، مع مراعاة عدم محاسبته مرّة أخرى عىل تداعيات 

هذا الخطأ.

 	 Chemical( محور  إىل   )Kinetic of the Oxidation of Javel Water with Ammonia( الثاين  التّمرين  ينتمي 

الكيميايئ بني األيون ))ClO- واملركب )NH3( يف أوقات مختلفة  التفاعل  Kinetics(، وتناول موضوع دراسة تطّور 

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة

إعداد:

أ.فؤاد منصور
أ. اكرم سابق
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والعوامل املؤثرة فيها )Kinetic Factors(. وقد متحورت أسئلة هذا التّمرين حول األهداف املتعلّقة بهذا املحور، ومل 

يخّصص للهدف التعلمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس.

 	 Acid – Base reactions in( محور  إىل   )Titration of an Ethanoic Acid Solution( الثالث  التّمرين  ينتمي 

aqueous solution. The pH scale(، وتناول موضوع دراسة تحديد هوية محاليل مائية، ودراسة مزيج حمضو- 

املحور، ومل يخّصص  بهذا  املتعلّقة  األهداف  التّمرين حول  أسئلة هذا  قياس pH ولقد متحورت  إىل  قاعدي مستندة 

للقياس. واحدة  فرصة  أكرث من  الواحد  التعلّمي  للهدف 

كذلك التزمت املسابقة التوصيف مضمونًا، من النواحي اآلتية:

املّدة املقرتحة )ساعتان(.	 

التطابق مع األهداف املطلوبة يف املنهج.	 

استقاللية التامرين، بحيث تسمح للمتعلّم التعامل معها بالرتتيب الّذي يراه مناسبًا، ويتضّمن كّل مترين مستندات 	 

مستقلّة عن التّمرين اآلخر، وقد تّم التدّرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب.

وضوح املستندات شكاًل ومضمونًا.	 

التنّوع يف طرح األسئلة بني مفتوحة ومقفلة.	 

التنّوع يف استخدام األفعال اإلجرائية إجاماًل.	 

إظهار لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معقدة( وخالية من األخطاء اللغوية باللغتني الفرنسية واإلنكليزية.	 
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 من حيث المجاالت والكفايات. 3

لقد راعت املسابقة املجاالت الثالثة املعتمدة يف التوصيف املعتمد ويظهر الجدول رقم -1 العالمة من 20 ملجاالت املادة 

يف مسابقة علوم الحياة العادية 2018

الجدول رقم -1: توزع األسئلة وفقاً ملجاالت الكفايات ملسابقة الكيمياء – فرع علوم الحياة

Ex. Part. Question Domaine Note

1

1.1 Show that the molecular formula of the alcohol )A( is C4H10O
Applying 

knowledge
0.75

1.2.1. Indicate the class of alcohol )A(. 
Applying 

knowledge
0.25

1.2.2. Give its systematic name
Applying 

knowledge
0.25

1.2.3.
Write the condensed structural formulas of the other three alcohol isomers 
of alcohol )A(.

Applying 
knowledge

0.75

1.2.4. Justify that the molecule of the alcohol )A( is chiral.
Applying 

knowledge
0.5

1.2.5. Represent, according to Cram, the two enantiomers of alcohol )A(.
Applying 

knowledge
0.75

1.3.1. The systematic name of )B( is butanal.
Applying 

knowledge
0.5

1.3.2. The compound )B( gives white crystals with 2,4- DNPH.
Applying 

knowledge
0.5

2.1.
Write, using the condensed structural formulas, the equation of this 
esterification reaction. 

Applying 
knowledge

0.75

2.2.
Determine the number of moles of each constituent of the reacting mixture, 
at equilibrium.

Applying 
knowledge

1

2.3. Deduce the value of the equilibrium constant Kc.
Applying 

knowledge
0.5

2.4.

The same experiment is carried out again with only one change: “without 
the addition of concentrated sulfuric acid" .The equilibrium state is reached 
at an instant of time t’. Choose the correct answer. Justify. 
a. t > t' b. t = t' c. t < t' 

Applying 
knowledge

0.5
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Ex. Part. Question Domaine Note

2

1.1.
Determine the volume Vo withdrawn from solution )So( to prepare the 
solution )S1(. 

Experimentation 0.5

1.2.
Choose, from document- 2, the essential glassware needed to carry out the 
preparation of solution )S1(.

Experimentation 0.5

2.1. Calculate the initial number of moles of hypochlorite ions ClO–.
Applying 

knowledge
0.5

2.2.
Verify whether the instant of time t = 16 min represents the end of the 
reaction.

Communication 0.75

2.3.
Plot the curve representing the variation in the number of moles of )N2( as 
a function of time: n )N2( = f )t( within the interval of time [0- 16min]

Communication 1

2.4.
Deduce, graphically, the variation of the rate of formation of )N2( as a 
function of time.

Communication 0.75

2.5

Choose the correct answer: 
The instantaneous rate of formation of N2 at an instant of time t is denoted 
as r)N2(t and the instantaneous rate of disappearance of ClO– at the same 
instant t is denoted as r )ClO–(t are related by the relation: 
a. r)ClO–(t=3r)N2(t b. r)ClO–(t =r)N2(t/3 c. r)ClO–(t= r)N2(t

Applying 
knowledge

0.5

2.6 Determine the half-life time of the reaction t½. Communication 1

2.7

The same kinetic study is carried out again but with one change: the 
temperature of the reacting medium is higher than 27oC. Specify, in this 
study, whether the following statement is true or false: The number of moles 
of nitrogen gas )N2( formed at t = 4 min becomes less than 8.0×10-3 mol. 

Communication 0.5

3

1.1. Write the equation of the reaction of ethanoic acid with water.
Applying 

knowledge
0.5

1.2.
Knowing that α is the degree of dissociation of ethanoic acid in water, 
verify the following relation : [CH3COO-]/[CH3COOH] = α/1-α 

Expérimentation 0.75

1.3.
Show that the value of α is close to 0.04, knowing that pH of the solution 
)S( is equal to 3.4 

Applying 
knowledge

0.5

1.4. Based on the value of α, justify that ethanoic acid is a weak acid. 
Applying 

knowledge
0.25

2.1.
From the given material of document-2, choose the most suitable ones 
needed to carry out the titration.

Experimentation 1

2.2. Write the equation of the titration reaction.
Applying 

knowledge
0.5

2.3.
Based on the chemical species present in the beaker at equivalence. Specify 
the point that represents the equivalence point: A)VbE = 10 mL ; pHE = 8.3(; 
B)VbE = 10 mL; pHE = 7(; C )VbE = 10 mL; pHE = 5.8(.

Applying 
knowledge

0.75

2.4. Determine the molar concentration of ethanoic acid in the solution )S(. 
Applying 

knowledge
1

2.5.
Plot the shape of the curve representing the change in the pH as a 
function of the volume of the base added pH = f )Vb( passing by the four 
remarkable points extracted from the table of document-1.

Communication 1

2.6
Referring to document-1 and using the predominance axis of the chemical 
species of the pair CH3COOH / CH3COO– , specify the chemical species 
which predominates at the end of the titration for Vb = 15 mL.

Communication 0.75



املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  شهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة

110

أظهر الجدول رقم -1 نسب توزيع العالمات عىل املجاالت املعتمدة يف التوصيف. وقد أظهرت هذه النسب عدم التطابق مع 

التوصيف املعتمد والذي نّص عىل إعطاء سبع عالمات كحد أقىص يف مجال تقنيات التواصل وتوزّعت بقية العالمات بالتوازي 

عىل مجايل امتالك املعلومات والتمرس العميل. ويخترص الجدول رقم -2 مجموع العالمة الكلية لكل مجال يف املسابقة.

الجدول رقم -2: توزّع العالمة عىل مجاالت املاّدة

 Applying knowledgeExperimentationCommunicationاملجال

12.252.05.75العالمة الكلية عىل املجال بحسب هذه املسابقة

وقد يعود عدم التطابق هذا إىل األسباب اآلتية:

طريقة التقويم التحصييل يف االمتحانات الرسمية ملادة الكيمياء والذي يستبعد تقويم مجال كفايات العمل املخربي 	 

العميل.

تطبيق 	  ملجال  األكرب  الثقل  إعطاء  من حيث  املنحى  هذا  اعتامد  إىل  يؤدي  الذي  التقييم  يف  املعتمد  الحايل  النموذج 

اآلخرين. املجالني  حساب  عىل  املعلومات 

عدم وجود محتوى يحمل طابعاً مخربياً يف املنهج التعليمي.	 

ثانيا: عرض النتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
الجدول رقم3: املعامل اإلحصائية للمسابقة

Mean /80 Median Mode Std. dev. Coeff. of var. 

)CV(

Skewness Min. Max. Percentiles 

25 50 75

56.16 58 60 14.75 0.25 -0.61 0.0 80.0 46 58 68

يظهر الجدول رقم -3 أّن املعدل الوسطي Mean للمتعلّمني يف ماّدة الكيمياء هو56.16 ولكّن الوسيط median هو58 أي 

أّن 50 % من املتعلّمني حازوا عالمة أقّل من 58 من 80 . كذلك تبنّي أّن العالمة األكرث تكراًرا هي 60 من 80 األمر الّذي يدّل 

.Mean عىل أّن أغلب معّدالت املتعلّمني جاءت فوق املعّدل الوسطي

أما يف ما يتعلق بـ )Skewness )Sk = - 0.61< 0 األصغر من صفر، هو مؤرش آخر يدل عىل أن أكرث العالمات تكراراً عند 

املتعلمني )60( هي اكرب من املعدل الوسطي )56.16( والوسيط )58(.

 Coefficient of( بالـ  يعرف  الّذي  االختالف  معامل  مؤرّش  خالل  ومن  العالمات،  بتشتّت  يتعلّق  ما  يف  بالذكر،  والجدير 

variation )CV=0.25، نستطيع مالحظة غياب التشتّت يف العالمات، وإجاماًل، جاء مستوى املتعلّمني قريبًا من الوسط.

وكذلك بالنسبة إىل Percentiles، تبني لنا أن 25 % من املتعلمني نالوا 80/46 وما دون وان 50 % منهم نالوا 80/58 وما 

دون وأخرياً 75 % من املتعلمني نالوا 80/68  وما دون، األمر الذي يشري إىل أن نتائج املتعلمني كانت جيدة يف الدورة العادية 

ملسابقة الكيمياء عن العام 2018.



املاّدة التّعليميّة: الكيمياء  شهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة

111

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
 ،Mean, Median, Mode بعد االطاّلع عىل النسب املئوية إلجابات املتعلّمني عن كّل سؤال من متارين املسابقة الثالثة من حيث الـ
وكذلك العالمة القصوى واألدىن، تبنّي لنا أّن إجابات املتعلّمني متقاربة، وأّن غالبيتهم نالوا عالمة السؤال القصوى، والّتي تجاوزت 
الـ 60 %، وهي نسبة جيدة ومقبولة إىل حّد ما، مع اإلضاءة عىل بعض الصعوبات الّتي بدت واضحة يف بعض األسئلة ويف أجزاء من 

األسئلة يف التامرين اآلتية:

الّتمرين األّول:

بالنسبة إىل جزء السؤال 1.3.2:

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر )38.3 %( وهي نسبة مرتفعة إىل حّد ما، عىل الرغم من أن العالمة القصوى لهذا 
الجزء هي األكرث تكراراً وكذلك فإن هذا الجزء ينتمي إىل مهارات التفكري الدنيا ومجال املعرفة، وقد يعود ذلك ألسباب 

تتعلّق مبشكلة التذكر عند املتعلمني.

بالنسبة إىل السؤال 2.1:

تشّكل العالمة صفر نسبة )39.7 %( من املتعلّمني يف إجاباتهم، وهي نسبة أيضاً مرتفعة إىل حّد ما،  عىل الرغم من 
 Esterification( املعرفة وهو كتابة معادلة االسرتة الدنيا يف مجال  التفكري  السؤال يصّنف يف دائرة مهارات  أن هذا 
 carboxylic acid and بني املعادلة  كتابة  التذكر يف  مهارات  املتعلّمني  امتالك  إىل عدم  ذلك  يعود  وقد   ،)reaction

.Condensed Structural Formula )Formule semi - développée( الـ  باستعامل   secondary alcohol

بالنسبة إىل جزء السؤال 2.3 :

نسبة املتعلمني الذين نالوا عالمة صفر )33.4 %(، وهي نسبة مرتفعة إىل حّد ما، وهو يتطلب كتابة معادلة الـ Kc وتحديد 
جوابها، علاًم أّن هذا السؤال يندرج ضمن مهارات التفكري الدنيا يف مجال املعرفة، وقد يعود ذلك إىل األسباب اآلتية:

كتابة معادلة الـ Kc عىل أساس الـ number of moles وليس عىل أساس الـ Concentration ، حينها يأخذ الطالب 	 
عالمة صفر.

كتابة معادلة الـ Kc من دون إضافة [H2O] يف املعادلة ما يؤدي إىل تحصيل عالمة صفر عند املتعلم عىل هذا 	 
السؤال.

بالنسبة إىل جزء السؤال 2.4 :

تشّكل العالمة صفر نسبة )24.8 %( من املتعلّمني يف إجاباتهم، وهي نسبة مقبولة إىل حد ما، ويصّنف فيه هذا السؤال يف 
دائرة مهارات التفكري العليا يف مجال املعرفة، وقد يعود ذلك إىل اختيار املتعلم الجواب الخطأ وبالتايل الخطأ يف التعليل.

الّتمرين الثاين:

بالنسبة إىل السؤال 1.1:

ا، يف حني ان نسبة املتعلمني الذين  نسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى هي )38.7 %( وهي نسبة متدنّية جدًّ
نالوا عالمة صفر هي )4.1 %( وهي نسبة جيدة جّداً، علامً أن هذا السؤال ينتمي إىل مهارات التفكري الدنيا ومجال 

العمل املخربي، وقد يعود ذلك إىل األسباب اآلتية:

مشكلة املتعلّمني يف تطبيق الفعل اإلجرايئ Determine بحيث يتوّجب عىل املتعلّم إعطاء الـتعريف قبل اإلجابة، 	 
األمر الذي منع الكثري من املتعلّمني من تحقيق العالمة القصوى، وقد يعود سبب ذلك إىل عدم الرتكيز عىل كيفية 

اإلجابة عن بعض األفعال اإلجرائية.

عدم إجراء التجارب املخربية ألنشطة الدرس يف مخترب املدرسة.	 
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بالنسبة إىل السؤال 2.4:

هناك تدّرج يف عالمة السؤال، ونسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى هي )39.7 %( وهي أيضاً نسبة متدنّية 
ا، عىل الرغم من أنّه يصّنف ضمن مهارات التفكري العليا ومجال التواصل، علامً أن العالمة األكرث تكراراً هي العالمة  جدًّ

القصوى، ويعزى ذلك إىل األسباب اآلتية:

النقص يف عنارص اإلجابة عند املتعلّم )الرتكيز عىل إعطاء الجواب مبارشة، من دون إعطاء التعليل العلمي املناسب( 	 
.Deduce أي عدم الرتكيز عىل كيفية اإلجابة عن بعض األفعال اإلجرائية كـ

وتحليل 	  البياين  الرسم  عىل  عدة   tangent كرسم  ببعض  بعضها  املفاهيم  وربط  املتعلمني  عند  التحليل  مشكلة 
باإلجابة. وربطها  منها  لكل   pente )slope( الـ

بالنسبة إىل السؤال 2.6:

هناك تدّرج يف عالمة السؤال، وتشكل العالمة القصوى نسبة)36.2 %( من إجابات املتعلّمني، علامً أن العالمة القصوى 
عىل هذا السؤال هي األكرث تكراراً وهو يصنف ضمن مهارات التفكري العليا يف مجال التواصل، وقد يعود ذلك إىل النقص 
يف عنارص اإلجابة عند املتعلّم، كام ذكرنا سابقا، عىل بعض األفعال اإلجرائية كـ Determine حيث يكتب املتعلم الجواب 

مبارشة من دون بيانه عىل الرسم البياين.

الّتمرين الثالث:

بالنسبة إىل الّسؤال 1.2:

نسبة املتعلّمني الّذين نالوا عالمة صفر هي )45.3 %( وهي نسبة مرتفعة جّداً، يف حني نال )30.7 %( العالمة القصوى، 
وهي متدنّية إىل حد ما، وينتمي هذا السؤال إىل مهارات التفكري العليا ضمن مجال املعرفة، وما لفتنا أيضاً أن العالمة 
األكرث تكراراً هي أيضاً صفر، وقد يعود ذلك إىل مشكلة املتعلّمني يف تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها ببعض؛ يف 

إطار تحقيق الهدف املراد من السؤال.

بالنسبة إىل الّسؤال 2.5:

ا، حيث إنّه  هناك تدّرج يف عالمة السؤال، ونسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى هي )32.9 %( وهي نسبة متدنّية جدًّ
يصّنف ضمن مهارات التفكري العليا يف مجال التواصل، وقد يعود ذلك إىل األسباب اآلتية:

 	 .)pH=f)Vb(( النقص يف عنارص اإلجابة عند املتعلّم )النقص يف رسم كل العنارص املطلوبة يف الرسم البياين

 	.)pH=f)Vb(( مشكلة التذكر عند املتعلمني )مشكلة يف تذكر املتعلمني شكل املنحى املختص بالـ

بالنسبة إىل الّسؤال 2.6:

ا،  هناك أيضاً تدّرج يف عالمة السؤال، ونسبة املتعلّمني الّذين نالوا العالمة القصوى هي )29.9 %( وهي نسبة متدنّية جدًّ
يف حني نال )25.7 %( العالمة صفر، وهي مرتفعة إىل حد ما، وهو يصّنف يف مهارات التفكري العليا يف مجال التواصل، 

وقد يعود ذلك مهارات التفكري العليا من خالل الربط بني مجايل التواصل واملعرفة.

يف الخالصة، الحظنا أّن الصعوبات يف إجابات املتعلّمني برزت بشكل متوازن يف األسئلة التي تحتاج إىل مهارات التفكري 
تطبيق  املتعلم يف درسه   تركيز  إىل عدم  يشري  قد  والتطبيق، وهذا  والفهم  التذكر  إىل  تحتاج  التي  األسئلة  أي  الدنيا؛ 
املعادالت الكيميائية وغريها واألسئلة التي تحتاج إىل مهارات التفكري العليا؛ أي أسئلة التحليل وربط املعلومات لإلجابة، 
وهذا قد يشري إىل استناد املعلم، يف أدائه التعليمي، إىل األسئلة التقليدية؛ أي االقتصار عىل حّل أسئلة الدورات السابقة 
لالمتحانات الرسمية، مع غياب حّل أسئلة جديدة تتطلّب مهارات التفكري النقدي والّتي تعترب من أهّم مهارات القرن 
الحادي والعرشين من جهة ونقص يف التحليل وربط املعلومات عند املتعلم يف خالل العملية التقوميية من جهة ثانية.
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الجدول رقم 4 : توزّع األسئلة وفًقا للمعامل اإلحصائية ومجال الكفايات ملسابقة الكيمياء- فرع علوم الحياة
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1

6 
)p

ts
(

1.1 Know. 0.75 3.6 0.62 0.75 0.75 0.248 -1.710 0.022 0.750 0.75 0.75 9.1 75.1

1.2.1 Know. 0.25 0.6 0.23 0.25 0.25 0.056 -3.937 0.021 0.250 0.25 0.25 5.4 94

1.2.2 Know. 0.25 0.7 0.23 0.25 0.25 0.052 -4.314 0.021 0.250 0.25 0.25 4.6 94.7

1.2.3 Know. 0.75 1.3 0.64 0.75 0.75 0.188 -1.728 0.021 0.500 0.75 0.75 2.8 69.4

1.2. Know. 0.5 3.3 0.39 0.50 0.50 0.171 -1.277 0.022 0.250 0.50 0.50 10.8 65.4

1.2.. Know. 0.75 4 0.63 0.75 0.75 0.233 -1.919 0.022 0.750 0.70 0.75 8.9 72.2

1.3.1 Know. 0.5 2.7 0.40 0.50 0.50 0.193 -1.624 0.022 0.500 0.50 0.50 17.9 79.2

1.3.2 Know. 0.5 4.3 0.29 0.50 0.50 0.244 -0.387 0.022 0.000 0.50 0.50 38.3* 56.5

2.1. Know. 0.75 3 0.42 0.75 0.75 0.363 -0.279 0.022 0.000 0.75 0.75 39.7* 52.7

2.2. Know. 1 5.5 0.77 1.00 1.00 0.363 -1.350 0.022 0.750 1.00 1.00 13.1 62.8

2.3. Know. 0.5 6.7 0.30 0.50 0.50 0.236 -0.485 0.022 0.000 0.50 0.50 33.4* 55.4

2.4. Know. 0.5 5.1 0.34 0.50 0.50 0.217 -0.796 0.022 0.000 0.50 0.50 24.8* 60.2

2

7 
)p

ts
(

1.1. Exp. 0.5 0.6 0.33 0.25 0.25 0.139 -0.103 0.021 0.250 0.25 0.50 4.1 38.7*

1.2. Exp. 0.5 0.6 0.45 0.50 0.50 0.144 -2.724 0.021 0.500 0.50 0.50 8.8 88.9

2.1. Know. 0.5 1.9 0.43 0.50 0.50 0.167 -2.139 0.021 0.500 0.50 0.50 12.3 84

2.2. Com. 0.75 7 0.50 0.75 0.75 0.299 -0.760 0.022 0.250 0.75 0.75 18.4 50.3

2.3. Com. 1 0.3 0.93 1.00 1.00 0.137 -2.389 0.021 1.000 1.00 1.00 0.3 75.7

2.4. Com 0.75 3 0.47 0.50 0.75 0.275 -0.545 0.022 0.250 0.50 0.75 15.3 39.7*

2.5. Know. 0.5 2.9 0.42 0.50 0.50 0.172 -2.070 0.022 0.500 0.50 0.50 13.8 85.7

2.6 Com 1 2.3 0.64 0.75 1.00 0.346 -0.552 0.021 0.250 0.75 1.00 10.5 36.2*

2.7 Com 0.5 4 0.40 0.50 0.50 0.179 -1.483 0.022 0.250 0.50 0.50 13.2 71.1

3

7 
)p

ts
(

1.1. Know. 0.5 0.8 0.43 0.50 0.50 0.169 -2.156 0.021 0.500 0.50 0.50 13 85.8

1.2. Know. 0.75 11.5 0.30 0.00 0.00 0.344 0.377 0.023 0.000 0.00 0.75 45.3* 30.7*

1.3. Know. 0.5 12.8 0.32 0.50 0.50 0.225 -0.629 0.023 0.000 0.50 0.50 20.3 52.6

1.4. Know. 0.25 14.8 0.17 0.25 0.25 0.113 -0.941 0.023 0.000 0.25 0.25 24.5 60.7

2.1. Exp. 1 1.4 0.87 1.00 1.00 0.222 -2.099 0.021 0.750 1.00 1.00 2.1 67.9

2.2. Know. 0.5 2.4 0.36 0.50 0.50 0.221 -1.025 0.021 0.000 0.50 0.50 26.3 70.9

2.3. Know. 0.75 3.1 0.50 0.75 0.75 0.286 -0.667 0.022 0.250 0.75 0.75 14.3 51.3

2.4. Know. 1 7.3 0.76 0.75 1.00 0.295 -1.486 0.022 0.750 0.75 1.00 8.3 40.9

2.5. Com 1 3 0.51 0.25 0.25 0.386 0.233 0.022 0.250 0.25 1.00 14.3 32.9*

2.6 Com 0.75 13 0.39 0.50 0.75 0.308 -0.063 0.023 0.000 0.50 0.75 25.7* 29.9*
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خاتمة )تتضمن فرعي العلوم العاّمة وعلوم الحياة(
التحضري لهذا االمتحان يف  التعليم، بحيث يركّز املتعلّمون عىل  بالنسبة إىل نظام  يشّكل االمتحان الرسمي تحّديات كربى 
اإلبداع والتفكري  العايل؛ مثل:  العقيل  األداء  الجوانب األخرى من  أوالثانوي، وتُهمل  التعليم األسايس  السنوات األخرية من 
الجديدة يف عام  املناهج  أوتعديل جذري منذ إطالق  تنقيح  لبنان مل تخضع ألّي  الرسمية يف  االمتحانات  أّن  النقدي. كام 
1997، وهنا ميكن التساؤل عن مدى مالءمة محتوى املاّدة لواقع املتعلّمني، انطالقًا من املتغرّيات بالنسبة إىل التطور العلمي 
والتكنولوجي. هذا وقد ُوّجهت عّدة انتقادات لنظام التقييم بالنسبة إىل التناقض بني املناهج الجديدة املبنية عىل األهداف 
التعليم  يف  االختبار محور  للخضوع  املتعلّمني  تأهيل  الكفايات. إضافة إىل ذلك، أصبح  املبني عىل  الحايل  التقييم  ونظام 
املدارس، وهذا ما أّدى إىل اقتصار تركيز اهتامم املعلّمني عىل هذا املنحى تحديًدا، وهذا األمر أّدى إىل التمّسك باألساليب 

التقليدية واالبتعاد عن املعايري الجديدة للتدريس والتقييم.

إّن نظام التقويم الحايل يركز يف قياس قدرة املتعلّمني عىل تذكّر حقائق منفصلة عىل حساب القدرة عىل املشاركة وتكامل 
املهاّمت املعقدة للتفكري وحّل املشاكل. والنتيجة النهائية، هي وجود فجوة متزايدة بني املعارف واملهارات الّتي يكتسبها 
املتعلّمون يف املدارس، واملعارف واملهارات الّتي يحتاجون إليها للنجاح يف عامل العمل، وهو الّذي يضّم مهارات القرن الحادي 
والعرشين، خصوًصا أّن املنهج ال يحتوي عىل أنشطة تفاعلية تستخدم التكنولوجيا، ويف حني ميتىلء التقييم الحايل باألسئلة 
القرن  املطلوبة يف  الكفايات  القائم عىل  التحليل  نقًصا يف  أّن هناك  للمحتوى، وعليه يظهر  األساسية  املعرفة  تقيس  الّتي 
التنويع يف األسئلة ومجاالت  أمام  أن يكون عائًقا  أسئلة(، ميكن  الحايل لالمتحان )ثالثة  الشكل  الحادي والعرشين. كذلك 

التفكري واملهارات املطلوبة، وهذا يقف عائًقا أمام تحقيق الجودة يف املخرجات التعليمية.

وأخريًا، ميكن القول إّن أسئلة املسابقة قد راعت التوصيف املعتمد بشكل عام باستثناء توزيعها عىل مجاالت املادة حسب 
بل من خالل  النظرية  باألسئلة  كفاياته  تقويم  الصعب  انه من  املخربي حيث  العمل  مجال  املعتمد وخصوصاً  التوصيف 
التطبيق العميل يف املختربات. وتوزّعت األسئلة املتبقية من االمتحان عىل املستويات املعرفية، مع وجود أسئلة يف املسابقة 
تتطلّب مستويات التفكري العليا، والّتي تشّكل نسبة مقبولة إىل حّد ما. كذلك نشري إىل أّن االمتحان استطاع تحقيق مستويات 

أداء وسط لدى املتعلّمني، وهذا ما ظهر يف تحليل النتائج، إضافة إىل تديّن تشتّت العالمات حول معدل املاّدة.  

التوصيات العاّمة:

يف نهاية هذا التقرير، نضع بعض التوصيات واملقرتحات يف ما يأيت:

مراعاة االمتحان الرسمي ملستويات التفكري العليا عند املتعلّمني، من خالل دمج املحاور املختلفة، إضافة إىل تنويع ـ 

األسئلة وتدرّجها من األقّل صعوبة إىل األكرث صعوبة.

حّض األساتذة واملعلّمني عىل حضور نقاشات أسس التصحيح؛ لتجنب األخطاء املتداولة عند املتعلّمني.ـ 

تفعيل العمل املخربي يف املدارس والثانويات، والعمل عىل طرح أجزاء عّدة من األسئلة ضمن مجال العمل املخربي.ـ 

تقويم مجال كفايات العمل املخربي عمليا يف املختربات املدرسية والتي تساعد املتعلم يف اكتساب مهارات االكتشاف والبحث.ـ 

تجهيز املختربات املدرسية يف مواد الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والتي متكن املعلم واملتعلم من إجراء التجارب ـ 

املوجودة يف محتوى املنهج وتقوميها، األمر الذي يسهم يف تحسني التعلم عند املتعلمني.

تضمني االمتحانات أسئلة متّكن املتعلّمني من استثامر معارفهم يف مواقف ووضعيات جديدة، وتشجعهم عىل حّل ـ 

املشكالت باستخدام طريقة املنهج العلمي.

تشجيع املعلّمني عىل اعتامد أسئلة اختيار من متعّدد يف االمتحانات التكوينية والتحصيلية ألّن بعض األسئلة املغلقة ـ 

من هذه الفئة أظهرت تدنّيًا ملحوظًا يف العالمات.

تشجيع املعلمني عىل اعتامد املستندات يف االمتحانات التكوينية والتحصيلية يف صفوف املرحلتني املتوسطة والثانوية ـ 

العاّمة لتمكني املتعلم من كيفية التعامل مع مجال التواصل مبستوياته املختلفة.
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الماّدة الّتعليمّية: الفيزياء
إعداد:

أ. مصطفى السكرية
أ. فؤاد يحيى

أ. فادي عويجان

الّشهادة المتوسطة
لغة الماّدة: اللّغة اإلنكليزيّة واللّغة الفرنسيّة

تمهيد
يتناول التقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرسميةـ ويرمي إىل تبيان مدى استثامر توصيف االمتحانات 

الرسمية يف تحقيق األهداف العاّمة للامّدة، ونعني بها األهداف الواردة يف مناهج التعليم للعام 1997، من 

حيث استيعاب املفاهيم والنظريات العلمية، وحسن توظيفها.

فامدة الفيزياء، يف الشهادة املتوّسطة، تهدف إىل تركيز املعارف العلمية املكتسبة يف املرحلة االبتدائية لدى 

املتعلّم، وإكاملها، كام أنّها تؤمن له اإلعداد العلمي األسايس ملتابعة دراسته األكادميية، أوالتوّجه نحو التعليم 

املهني والتقني، وتعليم الفيزياء، يف هذه املرحلة، يجب أن يسهم يف إيقاظ املواهب العلمية عند املتعلّم، 

وتزويده بالثقافة العلمية املبنية عىل الحقائق واملفاهيم الفيزيائية، مع حّضه عىل االهتامم مبواضيع الطاقة، 

وتعويده عىل العمل من ضمن فريق.

أّما عملية التقييم، من خالل املسابقة؛ فإنّها ترمي، يف الشهادة املتوسطة، إىل اختبار أهداف العملية التعلّمية، 

ومدى قدرة املتعلّم عىل فهم الغايات العلمية الواردة يف الرسوم التخطيطية والبيانية، ومدى قدرته عىل التعبري 

العلمي الصحيح؛ باستعامل املصطلحات املناسبة، ومدى قدرته عىل حّل املسائل الرياضية البسيطة املرتبطة 

بقوانني الفيزياء.

ويأيت التقرير محاولة لإلجابة عن:

مدى تحقيق املتعلّمني مستويات أداء وسط، وما فوق.	 

مدى تشتّت العالمات حول املعّدل.	 

مدى مالءمة االختبار للتمييز بني مستويات األداء املختلفة.	 
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مدى مساهمة أسئلة املسابقة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات.	 

مدى احرتام النتائج ملالمح املتعلم بحسب مناهج 1997 وتحديًدا من حيث قدرته عىل اتّخاذ 	 

القرارات املبنية عىل املواقف العلمية.

أّما معالجة التقرير للعناوين السالفة؛ فستكون من خالل:

القيام مبقارنة مع التوصيف الصادر عام 2017 من ناحيتي الشكل واملضمون.	 

عرض النتائج العاّمة للمسابقات وتحليلها.	 

استقراء النتائج اإلحصائية واإلضاءة عىل بعض املشاكل البارزة يف أسئلة محددة.	 

صياغة بعض املقرتحات والتوصيات.	 

أوالً - توصيف المسابقة
غري مطابقمطابقجدول رقم 1: توصيف املسابقة من حيث الشكل

×تتضمن املسابقة تعليامت خاصة باستعامل اآللة الحاسبة غري القابلة للربمجة

×تتضمن املسابقة 4 متارين إلزامية

×إعطاء كل مترين عنوانًا يتمحور حول الفكرة الرئيسة للتمرين

ترميز التامرين وأقسامها باعتامد خط 

)Font type: Times New Roman, Size: 13, Bold(

×

Exercise 1 تبويب التمرين×

×ترقيم األسئلة وأقسام األسئلة داخل التمرين: 1، 2-1، 2-2،...

إعطاء الرمز )Doc 1( للمستندات املستخدمة ضمن التمرين داخل إطار وتوثيقها عند اللزوم يف 

إطار احرتام امللكية الفكرية

×

Exercise 1 )6 pts( :وضع العالمة الكلية بجانب كل مترين، مثال×

×ترقيم الصفحات باستخدام 1/1، 2/1، 3/1،...

×الطباعة بخط من نوع Times New Roman بحجم 12 ضمن التمرين الواحد

×اعتامد املسافة )Line spacing single( بني األسطر ضمن التمرين الواحد

عدم تجاوز عدد صفحات املسابقة الصفحتني، مع إضافة بعض املستندات الضورية عند اللزوم 

)صفحتان كحد أقىص(

×

×عدم تجاوز عدد املستندات )Doc( اإلثنني يف التمرين الواحد
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غري مطابقمطابقجدول رقم 2: توصيف املسابقة من حيث املضمون، متارين االمتحان

×متالمئة مع املّدة املقرتحة

متطابقة مع األهداف التعلمية ملنهج املادة وآخذة بعني اإلعتبار القرارات الرسمية املتعلقة بوقف 

العمل ببعض املحاور واملواضيع

×

×ممثلة، تغطي أكرثية املحاور يف املنهج )70 % عىل األقل من املحاور(

×... ال يخصص للهدف التعلمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس

×تراعي ربط املعرفة العلمية بالحياة اليومية

×تدمج بعض املواضيع من محاور مختلفة يف مترين واحد حيث ميكن

مستقلة، تسمح للتلميذ/ة التعامل معها بالرتتيب الذي يراه مناسبًا ويتضمن كل مترين مستندات 

مستقلة عن التمرين اآلخر

×

×تتدرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب

×من املمكن أن تتضمن مقدمة تربز إشكالية حول موضوع حيايت أوعلمي أو...

تظهر لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معقدة( وخالية من األخطاء اللغوية مع التأكد من صحة 

ترجمة األفكار يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية

×

×تتضمن مستندات واضحة من حيث الشكل واملضمون )رسوم، أشكال، كلامت أرقام، ...(

تغطي أسئلتها املجاالت الثالثة املعتمدة وتعطى عالمة 7 من 20 كحد أقىص عىل مجال امتالك 

تقنيات التواصل، وتوزع بقية العالمة عىل مجايل )امتالك املعلومات والتمرس العلمي( بشكل متوازن 

مع مراعاة تغطية غالبية الكفايات املتعلقة بكل مجال من املجاالت

×

تتضمن أسئلة متنوعة مفتوحة ومقفلة ومنها عىل سبيل املثال:

أسئلة االختيار من متعدد مع أومن دون تعليل االختيار	 

أسئلة الصواب والخطأ )T/F( مع إعادة كتابة الجملة صحيحة مع تعليل/ أومن دون تعليل	 

×

تتضمن أسئلة متنوعة الصياغة تبدأ بفعل إجرايئ او بدونه كاستخدام األسئلة االستفهامية عىل أن 

تكون صياغة األسئلة واضحة وغري معقدة وال تحتمل التأويل، مع االلتزام بالنصوص الرسمية الصادرة 

عن وازرة الرتبية مبراسيم وقرارات وتعاميم

×

غري مطابقمطابقجدول رقم 3: توصيف املسابقة من حيث املضمون

×تخصيص العالمة عىل اإلجابة وفقا ملستوى السؤال ودرجة تعقيده

مراعاة توزيع العالمة ضمن اإلجابة بني استخدام املفاهيم العلمية(املحتوى العلمي)بطريقة صحيحة 

وعرض اإلجابة بطريقة تظهر ترابطًا منطقيًا للألفكار

×

توزيع العالمة عىل إجابات االختيار من متعدد، يف حال وجودها، عىل االختيار والتعليل إذا كان 

مطلوبًا

توزيع العالمة عىل إجابات أسئلة الصواب والخطأ، يف حال وجودها، عىل االختيار والتصحيح والتعليل 

إذا كان مطلوبًا
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جدول رقم 4: توصيف املسابقة من حيث املجاالت والكفايات

Exercise Part Question Domain Mark

1-
 E

qu
ili

br
iu

m
 o

f a
 s

ol
id 1

Rewrite correctly :The elongation of the spring at equilibrium is x = 6 
cm.

Applying 
knowledge

1

2 Rewrite correctly : W
→

 is a contact force and T
→

 is a force acting from a 
distance.

Applying 
knowledge

1

3
Rewrite correctly: Since )S( is at equilibrium, then the relation 
between )W

→
( and T

→
 is: )W

→
( = T

→
.

Applying 
knowledge

1

4 Rewrite correctly : The mass of )S( is m = 2 kg.
Applying 

knowledge
1

2-
 N

at
ur

e 
of

 a
 li

qu
id

1
The spring balance indicates 3.9 N. What does this indication 
represent?

Applying 
knowledge

¾

2.1 What does the indication of the spring balance represent in this case?
Applying 

knowledge
¾

2.2
Give the name of the force that led to a different indication on the 
spring balance.

Applying 
knowledge

½

2.3 Calculate the magnitude of this force.
Applying 

knowledge
1

2.4 Deduce the density ρ of )L(.
Applying 

knowledge
1½

2.5 By referring to the table below, deduce the nature of )L(. Communication ½

3-
 N

at
ur

e 
of

 a
 le

ns

1 )L( is a converging lens. Justify. 
Applying 

knowledge
½

2.1 N is the image focus of )L(. Justify.
Applying 

knowledge
1

2.2 Deduce f.
Applying 

knowledge
1

3 Reproduce, on the graph paper, the figure of the document 4. Communication 1

4
Trace, with justification, the path of a luminous ray issued from S and 
parallel to the optical axis of )L(.

Communication 1

5
What does the point of intersection of the two emergent luminous 
rays represent?

Applying 
knowledge

½

6
Document 5 represents two different lenses. Specify which lens )a( or 
)b( corresponds to )L(.

Applying 
knowledge

1

4-
 D

om
es

tic
 in

st
al

la
tio

n

1 Show that the electric power consumed by each lamp is 55 W.
Applying 

knowledge
1

2
Determine, in kWh, the electric energy consumed by each lamp when 
it functions normally for 20 hours.

Applying 
knowledge

1

3.1 Calculate the total electric power consumed by this installation.
Applying 

knowledge
1

3.2 Deduce the main current I.
Applying 

knowledge
1

3.3
Consider three circuit breakers carrying the inscriptions: 15 A, 20 
A and 25 A. Which one is the most convenient for this installation? 
Justify your answer.

Applying 
knowledge

1
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Exercice Partie Question Domaine Note

1-
 É

qu
ili

br
e 

d'
un

 s
ol

id
e 1

Réécrire correctement : L’allongement du ressort à l'équilibre est x = 6 
cm.

Application des 
connaissances 

1

2 Réécrire correctement : P
→

 est une force de contact et T
→

 est une force 
à distance.

Application des 
connaissances 

1

3
Réécrire correctement : Puisque )S( est en équilibre, alors la relation 
entre P

→
 et T

→
 est : P

→
 = T

→
.

Application des 
connaissances 

1

4 Réécrire correctement : La masse de )S( est m = 2 kg.
Application des 
connaissances 

1

2-
 N

at
ur

e 
d'

un
 li

qu
id

e

1 Le dynamomètre indique 3,9 N. Que représente cette indication ?
Application des 
connaissances 

¾

2.1 Que représente l'indication du dynamomètre dans ce cas ? 
Application des 
connaissances 

¾

2.2
Donner le nom de la force qui est à l'origine de la variation de 
l'indication du dynamomètre.

Application des 
connaissances 

½

2.3 Calculer l'intensité de cette force. 
Application des 
connaissances 

1

2.4 En déduire la masse volumique ρ de )L(.
Application des 
connaissances 

1½

2.5 En se référant au tableau ci-dessous, déduire la nature de )L(. Communication ½

3-
 N

at
ur

e 
d’

un
e 

le
nt

ill
e 

1 )L( est une lentille convergente. Justifier.
Application des 
connaissances 

½

2.1 N est le foyer image de )L(. Justifier.
Application des 
connaissances 

1

2.2 Déduire f.
Application des 
connaissances 

1

3 Reproduire, sur le papier millimétré, la figure du document 4. Communication 1

4
Tracer, en le justifiant, la marche d’un rayon lumineux issu de S et 
parallèle à l’axe optique de )L(.

Communication 1

5 Que représente le point d’intersection des deux rayons émergents ?
Application des 
connaissances 

½

6
Le document 5 schématise deux lentilles différentes )a( et )b(. Préciser 
laquelle convient pour )L(.

Application des 
connaissances 

1

4-
 In

st
al

la
tio

n 
do

m
es

tiq
ue

1
Montrer que la puissance électrique consommée par chaque lampe 
vaut 55 W.

Application des 
connaissances 

1

2
Déterminer, en kWh, l'énergie électrique consommée par chaque 
lampe pour un fonctionnement normal de 20 heures.

Application des 
connaissances 

1

3.1
Calculer la puissance électrique totale consommée par cette 
installation.

Application des 
connaissances 

1

3.2 En déduire l'intensité I du courant principal.
Application des 
connaissances 

1

3.3
On dispose de trois disjoncteurs portant les inscriptions suivantes : 15 
A, 20 A et 25 A. Lequel est le mieux adapté pour cette installation ? 
Justifier la réponse. 

Application des 
connaissances 

1
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 من حيث الّشكل )جدول رقم 1(:. 1

مل تتّم مراعاة ترقيم الصفحات باستخدام 1/1، 2/1، 3/1،...	 

متّت مراعاة بقية املعايري املذكورة يف التوصيف.	 

 من حيث المضمون )جدول رقم 2 وجدول رقم 3( / من حيث المجاالت والكفايات . 2
)جدول رقم 4(:

مل تغّط أسئلة متارين االمتحان املجاالت الثالثة املعتمدة وذلك ألن مجال التمرس العلمي ال ميكن أن يعمل به يف 	 

امتحان خطي يف ظل املناهج الحالية.

متّت مراعاة بقية املعايري املذكورة يف التوصيف.	 

ثانيًا : عرض النتائج العامة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 5: املعامل اإلحصائية للمسابقة

Total Mean Median Mode SD CV Skewness Minimum Maximum
Percentiles

25 50 75

/20 11.73 12.00 19.00 5.60 .48 -.18 .00 20.00 7.00 12.00 17.00

املعدل العام 20/11.73 هو معدل منخفض نوًعا ما.	 

يالحظ ان العالمة األكرث تكراًرا هي 20/19.00. 	 

يالحظ ان الربعيني األوسطني أي املجموعة التي تتوسط مجموع الطالب تراوحت عالمتها بني 7.00 و17.00 مع 	 

ميل إىل االرتفاع عن املعدل )0.22-(.

معامل االختالف ليس كبريًا )CV = 0.48( وبالتايل ال يوجد تشتت كبري للعالمات حول املعدل العام.	 

من خالل قراءة النتائج )جدول رقم 5(، نجد أن املعدالت واألرقام معقولة كون املادة تعالج، يف هذه املرحلة، حّل املسائل البسيطة.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
جدول رقم 6: املعامل اإلحصائية ألسئلة املسابقة

يتم استخدام االختصارات اآلتية يف الجدول أدناه، حيث قد تبدو بعض النتائج غري متسقة بسبب األرقام التقريبية املعتمدة.

CV: Coefficient of Variation  SD: Standard Deviation

Number Percentage Grade

Q
ue

st
io

n

Va
lid

M
iss

in
g

0 
gr

ad
e

Fu
ll 

gr
ad

e

W
ro

ng
 / 

bl
an

k 
) %

(

Pa
rt

ia
l )

 %
(

R
ig

ht
 ) 

%
(

M
ax

im
um

M
ea

n

M
ed

ia
n

M
od

e

SD C
V

Sk
ew

ne
ss

1.1 55646 2228 18780 23759 36 23 41 1.00 .55 .50 1.00 .44 .80 -.18
1.2 57267 607 3079 50648 6 6 88 1.00 .92 1.00 1.00 .25 .27 -2.92
1.3 56625 1249 16334 34708 30 10 60 1.00 .66 1.00 1.00 .45 .67 -.68
1.4 56085 1789 11920 27932 24 28 48 1.00 .64 .75 1.00 .40 .62 -.56
2.1 55178 2696 14146 40716 29 1 70 .75 .56 .75 .75 .33 .59 -1.10
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Number Percentage Grade
Q

ue
st

io
n

Va
lid

M
iss

in
g

0 
gr

ad
e

Fu
ll 

gr
ad

e

W
ro

ng
 / 

bl
an

k 
) %

(

Pa
rt

ia
l )

 %
(

R
ig

ht
 ) 

%
(

M
ax

im
um

M
ea

n

M
ed

ia
n

M
od

e

SD C
V

Sk
ew

ne
ss

2.2.1 54116 3758 22514 31301 45 1 54 .75 .44 .75 .75 .37 .85 -.33
2.2.2 54107 3767 17198 36818 36 0 64 .50 .34 .50 .50 .23 .68 -.78
2.2.3 51281 6593 15170 31064 38 9 54 1.00 .66 1.00 1.00 .45 .68 -.71
2.2.4 50413 7461 14967 24105 39 20 42 1.50 .89 1.25 1.50 .66 .74 -.39
2.2.5 48762 9112 17598 21240 46 17 37 .50 .27 .25 .50 .22 .83 -.15
3.1 53980 3894 38376 15263 73 1 26 .50 .14 .00 0.00 .23 1.57 .95

3.2.1 52349 5525 28774 22452 59 2 39 1.00 .44 .00 0.00 .49 1.12 .24
3.2.2 53107 4767 16165 25689 36 19 44 1.00 .59 .50 1.00 .44 .74 -.36
3.3 56483 1391 10516 36711 21 16 63 1.00 .75 1.00 1.00 .39 .52 -1.17
3.4 53871 4003 15405 25512 34 22 44 1.00 .61 .75 1.00 .43 .71 -.44
3.5 50369 7505 22551 27510 52 1 48 .50 .27 .50 .50 .25 .90 -.20
3.6 53976 3898 11370 25067 26 30 43 1.00 .63 .50 1.00 .39 .62 -.48
4.1 50024 7850 12184 35325 35 4 61 1.00 .73 1.00 1.00 .43 .59 -1.05
4.2 49179 8695 10563 23348 33 26 40 1.00 .64 .75 1.00 .39 .62 -.56

4.3.1 48405 9469 17878 23339 47 12 40 1.00 .56 .75 1.00 .46 .82 -.25
4.3.2 47583 10291 13793 29453 42 7 51 1.00 .67 1.00 1.00 .45 .67 -.72
4.3.3 46847 11027 14629 19396 44 22 34 1.00 .55 .50 1.00 .42 .77 -.20

3-1( )L( is a converging lens. Justify.
3-1( )L( est une lentille convergente. Justifier.

إن هذا السؤال يتطلب أن يحدد املتعلم نوع العدسة بناء للرسم املعطى. يالحظ أن 73 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل 
.)CV = 1.57( يجيبوا وان معامل االختالف كبري

ينتمي هذا السؤال إىل مجال تطبيق املعرفة، ولعل حصول هذه النسبة املرتفعة من الطالب الذين نالوا صفرًا أومل يجيبوا 
يعود إىل مشكلة التذكر لدى املتعلمني، أو اختالط اإلجابة عليهم بني نوعي العدسات لعدم امتالكهم القدرة الكاملة عىل 
التاسع رمبا مل يتدربوا عىل فهم آلية عمل العدسات والتعبري عنها باستخدام  أّن الطالب يف الصّف  تحليل املعطيات كام 

الرسوم املناسبة بشكل صحيح.

3-2-1( N is the image focus of )L(. Justify.
3-2-1( N est le foyer image de )L(. Justifier.

إن هذا السؤال مرتبط بالجزء السابق . يالحظ أن 59 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا وان معامل االختالف كبري 
.)CV = 1.12(

ينتمي هذا السؤال إىل مجال تطبيق املعرفة، ولعل حصول هذه النسبة املرتفعة من الطالب الذين نالوا صفرًا أو مل يجيبوا 
يعود إىل أّن الطالب يف الصّف التاسع مل يتدّربوا عىل مناذج أسئلة مشابهة أوقد يعود األمر إىل عدم إجراء التجارب املخربية 

الكافية، أوعدم وجود متارين تدريبية كافية يف الكتاب املدريس.

من املالحظ كذلك أن اإلجابات عن بعض األسئلة قد أعطيت عالمات جزئية من دون مسّوغ. وتبني األرقام اآلتية العالمات 
الجزئية ونسب الطالب الذين حّصلوا هذه العالمات:

رقم السؤال العالمات الجزئية نسبة الطالب )%(

1-1 ¼   ½   ¾ 23

1-3 ¼   ½   ¾ 10

1-4 ¼   ½   ¾ 28
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خاتمة

يشّكل االمتحان الرسمي تحّديات كربى بالنسبة إىل نظام التعليم، بحيث يركّز املتعلّمون يف التحضري لهذا االمتحان، وتُهمل 

الجوانب األخرى من األداء العقيل العايل مثال اإلبداع والتفكري النقدي. كام أّن االمتحانات الرسمية يف لبنان مل تخضع ألّي 

تنقيح أوتعديل جذري منذ إطالق املناهج الجديدة يف عام 1997، وهنا ميكن التساؤل عن مدى مالءمة محتوى املاّدة لواقع 

املتعلّمني، انطالقًا من املتغرّيات بالنسبة إىل التطور العلمي والتكنولوجي. هذا وقد ُوّجهت انتقادات عّدة إىل نظام التقييم 

بالنسبة إىل التناقض بني املناهج الجديدة املبنية عىل األهداف ونظام التقييم الحايل املبني عىل الكفايات. إضافة إىل ذلك، 

أصبح تأهيل املتعلّمني للخضوع لالختبار محور التعليم يف املدارس، وهذا أّدى إىل اقتصار تركيز اهتامم املعلّمني يف هذا 

املنحى تحديًدا، وهذا األمر أّدى إىل التمّسك باألساليب التقليدية واالبتعاد عن املعايري الجديدة للتدريس والتقييم.

إّن نظام التقويم الحايل يركز يف قياس قدرة املتعلّمني عىل تذكّر حقائق منفصلة عىل حساب القدرة عىل املشاركة وتكامل 

املهاّمت املعقدة للتفكري وحّل املشاكل. والنتيجة النهائية، هي وجود فجوة متزايدة بني املعارف واملهارات الّتي يكتسبها 

املتعلّمون يف املدارس، واملعارف واملهارات الّتي يحتاجون إليها للنجاح يف عامل العمل، وهو الّذي يضّم مهارات القرن الحادي 

والعرشين، خصوًصا أّن املنهج ال يحتوي عىل أنشطة تفاعلية تستخدم التكنولوجيا، ويف حني ميتىلء التقييم الحايل باألسئلة 

القرن  املطلوبة يف  الكفايات  القائم عىل  التحليل  نقًصا يف  أّن هناك  للمحتوى، وعليه يظهر  األساسية  املعرفة  تقيس  الّتي 

الحادي والعرشين.

وأخريًا، ميكن القول إّن أسئلة املسابقة قد راعت التوصيف املعتمد بشكل عام باستثناء توزيعها عىل مجاالت املادة حسب 

إال من خالل  النظرية  باألسئلة  كفاياته  تقويم  الصعب  من  إنه  املخربي حيث  العمل  املعتمد وخصوًصا مجال  التوصيف 

التطبيق العميل يف املختربات. كذلك نشري إىل أّن االمتحان استطاع تحقيق مستويات أداء وسط لدى املتعلّمني، وهذا ما ظهر 

يف تحليل النتائج، إضافة إىل تديّن تشتّت العالمات حول معدل املاّدة.

التوصيات العاّمة:

يف نهاية هذا التقرير، نضع بعض التوصيات واملقرتحات يف ما يأيت:

مراعاة االمتحان الرسمي ملستويات التفكري العليا عند املتعلّمني، من خالل دمج املحاور املختلفة، إضافة إىل تنويع 	 

األسئلة وتدرّجها من األقّل صعوبة إىل األكرث صعوبة.

حّض األساتذة واملعلّمني عىل حضور نقاشات أسس التصحيح؛ لتجنب األخطاء املتداولة عند املتعلّمني.	 

تفعيل العمل املخربي يف املدارس، والعمل عىل طرح أجزاء عّدة من األسئلة ضمن مجال العمل املخربي.	 

تقويم مجال كفايات العمل املخربي عمليًّا يف املختربات املدرسية والتي تساعد املتعلم يف اكتساب مهارات االكتشاف 	 

والبحث.

تجهيز املختربات املدرسية يف مواد العلوم والتي متكن املعلم واملتعلم من إجراء التجارب املوجودة يف محتوى املنهج 	 

وتقوميها، األمر الذي يسهم يف تحسني التعلم عند املتعلمني.

تضمني االمتحانات أسئلة متّكن املتعلّمني من استثامر معارفهم يف مواقف ووضعيات جديدة، وتشجعهم عىل حّل 	 

املشكالت باستخدام طريقة املنهج العلمي.

لتمكني 	  الثالثة  الحلقة  صفوف  يف  والتحصيلية  التكوينية  االمتحانات  يف  املستندات  اعتامد  عىل  املعلمني  تشجيع 

املختلفة.  مبستوياته  التواصل  مجال  مع  التعامل  كيفية  تعرّف  من  املتعلم 
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لغة الماّدة: اللّغة اإلنكليزيّة واللّغة الفرنسيّة.

تمهيد
يتناول التقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرسمية ويرمي إىل تبيان مدى استثامر توصيف االمتحانات 

الرسمية، يف تحقيق األهداف العاّمة للامّدة، ونعني بها األهداف الواردة يف مناهج التعليم للعام 1997، من 

حيث استيعاب املفاهيم والنظريات العلمية، وحسن توظيفها.

فامدة الفيزياء، يف الشهادة الثانوية، تهدف يف فرع االجتامع واالقتصاد إىل جعل املتعلّم مكتسبًا للمفردات 

وسائل  تقّدمها  الّتي  العلمية  املواضيع  استيعاب  عىل  وقادًرا  اليومية،  للحياة  الضورية  واملهارات  واملعارف 

العلم والتكنولوجيا واملجتمع.  القامئة بني  العالقة  أنّها متّكنه من تفّهم  اإلعالم، كام 

عىل ذلك، إّن ماّدة الفيزياء تسهم يف تدريب املتعلّم عىل أخذ القرارات املسؤولة بشأن املشكالت الّتي قد 

تعرتضه يوميًّا يف مجايل: الصحة والبيئة، وتساعده يف تحّسس املشكالت االقتصادية واالجتامعية، وتلك الّتي 

الحياة. بأخالقيات علوم  تتعلّق 

أّما عملية التقييم، من خالل املسابقة؛ فإنّها ترمي، يف فرع االجتامع واالقتصاد إىل اختبار امتالك منهجية التفكري 

العلمي، واكتساب القدرة عىل اتّخاذ املواقف العلمية؛ بغية تحقيق أكرب قدر من االستقاللية واالعتامد عىل الذات.

ويأيت التقرير محاولة لإلجابة عن:

مدى تحقيق املتعلّمني مستويات أداء وسط، وما فوق.

مدى تحقيق املتعلّمني مستويات أداء وسط، وما فوق.	 

مدى تشتّت العالمات حول املعّدل.	 

مدى مالءمة االختبار للتمييز بني مستويات األداء املختلفة.	 

مدى مساهمة أسئلة املسابقة يف تنمية مختلف املهارات والكفايات الّتي تنّمي مستويات التفكري العليا.	 

مدى احرتام النتائج ملالمح املتعلم بحسب مناهج 1997 وتحديًدا من حيث قدرته عىل اتّخاذ 	 

القرارات املبنية عىل املواقف العلمية.

الماّدة الّتعليمّية: الفيزياء - فرع االجتماع واالقتصاد

إعداد:
أ. إبراهيم طنوس

أ. هدى الخوري
أ. فادي عويجان
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أّما معالجة التقرير للعناوين السالفة؛ فستكون من خالل:

القيام مبقارنة مع التوصيف الصادر عام 2017 من ناحيتي الشكل واملضمون.	 

عرض النتائج العاّمة للمسابقات وتحليلها.	 

استقراء النتائج اإلحصائية واإلضاءة عىل بعض املشاكل البارزة يف أسئلة محددة.	 

صياغة بعض املقرتحات والتوصيات.	 

أوالً - توصيف المسابقة
غري مطابقمطابقجدول رقم 1: توصيف املسابقة من حيث الشكل

×تتضمن املسابقة تعليامت خاصة باستعامل اآللة الحاسبة غري القابلة للربمجة

×تتضمن املسابقة 4 متارين إلزامية

×إعطاء كل مترين عنوانًا يتمحور حول الفكرة الرئيسة للتمرين

ترميز التامرين وأقسامها باعتامد خط 

)Font type: Times New Roman, Size: 13, Bold(

×

Exercise 1 تبويب التمرين×

×ترقيم األسئلة وأقسام األسئلة داخل التمرين: 1، 2-1، 2-2،...

إعطاء الرمز )Doc 1( للمستندات املستخدمة ضمن التمرين داخل إطار وتوثيقها عند اللزوم يف 

إطار احرتام امللكية الفكرية

×

Exercise 1 )6 pts( :وضع العالمة الكلية بجانب كل مترين، مثال×

×ترقيم الصفحات باستخدام 1/1، 2/1، 3/1،...

×الطباعة بخط من نوع Times New Roman بحجم 12 ضمن التمرين الواحد

×اعتامد املسافة )Line spacing single( بني األسطر ضمن التمرين الواحد

عدم تجاوز عدد صفحات املسابقة الصفحتني، مع إضافة بعض املستندات الضورية عند اللزوم 

)صفحتان كحد أقىص(

×

×عدم تجاوز عدد املستندات )Doc( اإلثنني يف التمرين الواحد
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غري مطابقمطابقجدول رقم 2: توصيف املسابقة من حيث املضمون، متارين االمتحان

×متالمئة مع املّدة املقرتحة

متطابقة مع األهداف التعلمية ملنهج املادة وآخذة بعني االعتبار القرارات الرسمية املتعلقة بوقف 

العمل ببعض املحاور واملواضيع

×

×ممثلة، تغطي أكرثية املحاور يف املنهج )70 % عىل األقل من املحاور(

×... ال يخصص للهدف التعلمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس

×تراعي ربط املعرفة العلمية بالحياة اليومية

×تدمج بعض املواضيع من محاور مختلفة يف مترين واحد حيث ميكن

مستقلة، تسمح للتلميذ/ة التعامل معها بالرتتيب الذي يراه مناسبًا ويتضمن كل مترين مستندات 

مستقلة عن التمرين اآلخر

×

×تتدرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب

×من املمكن أن تتضمن مقدمة تربز إشكالية حول موضوع حيايت أوعلمي أو...

تظهر لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معقدة( وخالية من األخطاء اللغوية مع التأكد من صحة 

ترجمة األفكار يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية

×

×تتضمن مستندات واضحة من حيث الشكل واملضمون )رسوم، أشكال، كلامت أرقام، ...(

تغطي أسئلتها املجاالت الثالثة املعتمدة وتعطى عالمة 7 من 20 كحد أقىص عىل مجال امتالك 

تقنيات التواصل، وتوزع بقية العالمة عىل مجايل )امتالك املعلومات والتمرس العلمي( بشكل متوازن 

مع مراعاة تغطية غالبية الكفايات املتعلقة بكل مجال من املجاالت

×

تتضمن أسئلة متنوعة مفتوحة ومقفلة ومنها عىل سبيل املثال:

أسئلة االختيار من متعدد مع أومن دون تعليل االختيار	 

أسئلة الصواب والخطأ )T/F( مع إعادة كتابة الجملة صحيحة مع تعليل/ أومن دون تعليل	 

×

تتضمن أسئلة متنوعة الصياغة تبدأ بفعل إجرايئ او بدونه كاستخدام األسئلة االستفهامية عىل أن 

تكون صياغة األسئلة واضحة وغري معقدة وال تحتمل التأويل، مع االلتزام بالنصوص الرسمية الصادرة 

عن وازرة الرتبية مبراسيم وقرارات وتعاميم

×

غري مطابقمطابقجدول رقم 3: توصيف املسابقة من حيث املضمون

×تخصيص العالمة عىل اإلجابة وفقا ملستوى السؤال ودرجة تعقيده

مراعاة توزيع العالمة ضمن اإلجابة بني استخدام املفاهيم العلمية(املحتوى العلمي)بطريقة صحيحة 

وعرض اإلجابة بطريقة تظهر ترابطًا منطقيًا للألفكار

×

توزيع العالمة عىل إجابات االختيار من متعدد، يف حال وجودها، عىل االختيار والتعليل إذا كان 

مطلوبًا

توزيع العالمة عىل إجابات أسئلة الصواب والخطأ، يف حال وجودها، عىل االختيار والتصحيح والتعليل 

إذا كان مطلوبًا
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جدول رقم 4: توصيف املسابقة من حيث املجاالت والكفايات

Exercise Part Question Domain Mark

1-
M

ec
ha

ni
ca

l e
ne

rg
y

1-1
Calculate, at point A, at the launching instant the kinetic energy of 
the stone;

Applying knowledge 1

1-2
Calculate, at point A, at the launching instant the gravitational 
potential energy of the system [stone, Earth];

Applying knowledge 1

1-3
Calculate, at point A, at the launching instant the mechanical 
energy of the system [stone, Earth].

Applying knowledge 1

2-1
Specify the value of the mechanical energy of the system [stone, 
Earth] at point B.

Applying knowledge 1

2-2
Determine the maximum height hB reached by the stone above sea 
level.

Applying knowledge 1

2-3 Determine the speed VC of the stone as it reaches point C. Applying knowledge 1

3-1
Calculate the new value of the mechanical energy of the system 
[stone, Earth] at point C.

Applying knowledge ½

3-2
Calculate the decrease in the mechanical energy of the system 
[stone, Earth] between points A and C.

Applying knowledge ½

3-3
In what form of energy does this decrease in mechanical energy 
appear?

Applying knowledge ½

2-
 Th

e 
am

er
ic

iu
m

-2
41

 n
uc

le
us

1
Indicate the number of protons and that of nucleons in the nucleus 
of americium 241.

Applying knowledge 1

2-1 Define radioactivity. Applying knowledge 1

2-2 Calculate A and Z indicating the used laws. Applying knowledge 1¼

2-3 Indicate the name and the symbol of the emitted particle 
A
Z X. Applying knowledge ¾

2-4-
1

This disintegration is accompanied with the emission of γ 
radiation. Indicate: the cause of the emission of the γ radiation.

Applying knowledge ½

2-4-
2

This disintegration is accompanied with the emission of γ 
radiation. Indicate: the nature of the γ radiation.

Applying knowledge ½

3 Calculate, in kg, the mass defect ∆m due to this disintegration. Applying knowledge 1½

3-
 M

ar
s

1 Name the terrestrial planets of our solar system. Applying knowledge 1

2-1
Pick out from document 2 an indicator which shows that Mars: is a 
rocky planet;

Communication ½

2-2
Pick out from document 2 an indicator which shows that Mars: 
contains large quantities of iron oxide in the rocks and stones 
scattered on its surface.

Communication ½

3-1 What does the » period of revolution « of a planet represent? Applying knowledge 1

3-2 Calculate, in days, the period of revolution of Mars. Applying knowledge 1

3-3
Using the periods of revolution of Mars and Earth, specify which of 
the two planets is closer to the Sun.

Applying knowledge 1

3-4 State Kepler's law which confirms the answer of question Applying knowledge 1
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Exercice Partie Question Domaine Note

1-
Én

er
gi

e 
m

éc
an

iq
ue

1-1
Calculer, au point A, à l'instant du lancement l'énergie cinétique du 
caillou.

Application des 
connaissances 1

1-2
Calculer, au point A, à l'instant du lancement l'énergie potentielle 
de pesanteur du système [caillou, Terre].

Application des 
connaissances 1

1-3
Calculer, au point A, à l'instant du lancement l'énergie mécanique 
du système [caillou, Terre].

Application des 
connaissances 1

2-1
Préciser la valeur de l'énergie mécanique du système [caillou, 
Terre] au point B.

Application des 
connaissances 1

2-2
Déterminer la hauteur maximale hB atteinte par le caillou au-dessus 
de la surface de la mer.

Application des 
connaissances 1

2-3 Déterminer la vitesse VC du caillou lorsqu'il atteint le point C. Application des 
connaissances 1

3-1
Calculer la nouvelle valeur de l'énergie mécanique du système 
[caillou, Terre] au point C.

Application des 
connaissances ½

3-2
Calculer la diminution de l'énergie mécanique du système [caillou, 
Terre] entre les points A et C.

Application des 
connaissances ½

3-3
Sous quelle forme d'énergie cette diminution de l'énergie 
mécanique apparaît-elle ?

Application des 
connaissances ½

2-
 L

e 
no

ya
u 

d’
am

ér
ic

iu
m

 2
41

1
Indiquer le nombre de protons et celui des nucléons dans le noyau 
d'américium Am 241.

Application des 
connaissances 1

2-1 Définir la radioactivité. Application des 
connaissances 1

2-2 Calculer A et Z en indiquant les lois utilisées. Application des 
connaissances 1¼

2-3 Indiquer le nom et le symbole de la particule émise 
A
Z X. Application des 

connaissances ¾

2-4-1
Cette désintégration est accompagnée par l'émission d'un 
rayonnement γ. Indiquer : la cause de l'émission du rayonnement γ.

Application des 
connaissances ½

2-4-2
Cette désintégration est accompagnée par l'émission d'un 
rayonnement γ. Indiquer : la nature du rayonnement γ.

Application des 
connaissances ½

3 Calculer, en kg, le défaut de masse ∆m dû à cette désintégration. Application des 
connaissances 1½

3-
 M

ar
s

1 Nommer les planètes telluriques de notre système solaire. Application des 
connaissances 1

2-1
Relever, du document 2, un indicateur qui montre que Mars est 
une planète rocheuse.

Communication ½

2-2
Relever, du document 2, un indicateur qui montre que Mars 
contient en abondance de l'oxyde de fer dans les roches et les 
cailloux qui parsèment sa surface.

Communication ½

3-1 Que représente la »période de révolution « d'une planète ? Application des 
connaissances 1

3-2 Calculer, en jours, la période de révolution de Mars. Application des 
connaissances 1

3-3
En utilisant les périodes de révolution de Mars et de la Terre, 
préciser laquelle des deux planètes est la plus proche du Soleil.

Application des 
connaissances 1

3-4 Énoncer la loi de Kepler qui affirme la réponse à la question )3-3(. Application des 
connaissances 1
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 من حيث الّشكل )جدول رقم 1(:. 1

مل تتّم مراعاة ترقيم الصفحات باستخدام 1/1، 2/1، 3/1،...	 

متّت مراعاة بقية املعايري املذكورة يف التوصيف.	 

 من حيث المضمون )جدول رقم 2 وجدول رقم 3( / من حيث المجاالت والكفايات . 2
)جدول رقم 4(:

متّت مراعاة كافة املعايري املذكورة يف التوصيف.	 

ثانيًا : عرض النتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 5: املعامل اإلحصائية للمسابقة

Total Mean Median Mode SD CV Skewness Minimum Maximum
Percentiles

25 50 75

/20 13.34 14.00 15.00 3.67 .28 -.62 .00 20.00 11.00 14.00 16.00

املعدل العام 20/13.34 هو معدل جيد المتحان فرع االجتامع واالقتصاد. 	 

يالحظ ان العالمة األكرث تكراًرا هي 20/15.00. 	 

يالحظ ان الربعيني األوسطني أي املجموعة التي تتوسط مجموع الطالب راوحت عالمتها بني 11.00 و16.00 مع 	 

ميل إىل االرتفاع عن املعدل )-0.62(.

معامل االختالف ليس كبريًا )CV = 0.28( وبالتايل ال يوجد تشتت كبري للعالمات حول املعدل العام.	 

من خالل قراءة النتائج )جدول رقم 5(، نجد أن املعدالت واألرقام معقولة لناحية كون املادة تعالج كامدة ثقافة علمية.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
جدول رقم 6: املعامل اإلحصائية ألسئلة املسابقة

يتم استخدام االختصارات التالية يف الجدول أدناه، حيث قد تبدو بعض النتائج غري متسقة بسبب األرقام التقريبية املعتمدة.

CV: Coefficient of Variation  SD: Standard Deviation

Number Percentage Grade

Q
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V
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1.1.1 18020 95 302 16075 2 9 89 1.00 .95 1.00 1.00 .17 .18 -3.81
1.1.2 17975 140 316 16986 3 4 94 1.00 .97 1.00 1.00 .15 .16 -5.20
1.1.3 17930 185 187 17270 2 3 95 1.00 .98 1.00 1.00 .12 .12 -6.74
1.2.1 17419 696 2499 10759 18 23 59 1.00 .77 1.00 1.00 .36 .47 -1.33
1.2.2 16075 2040 3965 5657 33 36 31 1.00 .62 .75 1.00 .40 .64 -.64
1.2.3 15288 2827 4924 7563 43 15 42 1.00 .60 .75 1.00 .45 .74 -.46
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Number Percentage Grade
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1.3.1 16511 1604 2135 13798 21 3 76 .50 .43 .50 .50 .17 .40 -1.99
1.3.2 15543 2572 2168 10030 26 18 55 .50 .38 .50 .50 .18 .48 -1.11
1.3.3 15966 2149 1788 14137 22 0 78 .50 .44 .50 .50 .16 .36 -2.44
2.1 16938 1177 2997 6418 23 42 35 1.00 .60 .50 .50 .36 .60 -.32

2.2.1 15196 2919 9644 5088 69 3 28 1.00 .35 .00 .00 .47 1.34 .63
2.2.2 17588 527 280 12599 4 26 70 1.25 1.15 1.25 1.25 .22 .19 -3.21
2.2.3 17084 1031 1198 12643 12 18 70 .75 .64 .75 .75 .22 .35 -1.90

2.2.4.1 13919 4196 10360 3479 80 0 19 .50 .13 .00 .00 .22 1.71 1.14
2.2.4.2 15303 2812 4424 10833 40 0 60 .50 .35 .50 .50 .23 .64 -.92

2.3 15904 2211 2707 6691 27 36 37 1.50 .93 1.00 1.50 .58 .63 -.38
3.1 17585 530 2637 11731 17 18 65 1.00 .77 1.00 1.00 .38 .49 -1.26

3.2.1 17462 653 6664 10775 40 0 59 .50 .31 .50 .50 .24 .79 -.48
3.2.2 17022 1093 5182 11794 35 0 65 .50 .35 .50 .50 .23 .66 -.84
3.3.1 15912 2203 10571 4903 71 2 27 1.00 .32 .00 .00 .46 1.43 .76
3.3.2 15909 2206 2649 12726 27 3 70 1.00 .82 1.00 1.00 .38 .46 -1.65
3.3.3 16198 1917 3473 9223 30 19 51 1.00 .68 1.00 1.00 .41 .60 -.73
3.3.4 15211 2904 6903 8052 54 1 44 1.00 .54 1.00 1.00 .49 .92 -.15

2-2-1( Define radioactivity.
2-2-1( Définir la radioactivité.

ينتمي السؤال إىل مجال تطبيق املعلومات وال يتطلب سوى الحفظ. يالحظ ان 69 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل 
يجيبوا وان معامل االختالف كبري )CV = 1.34(. وقد يعود ذلك إىل ضعف التذكّر لدى املتعلّمني واىل عدم متكنهم من 

اللغوي. التعبري 

2-2-4-1( Indicate: the cause of the emission of the γ radiation.
2-2-4-1( Indiquer la cause de l'émission du rayonnement γ.

ينتمي السؤال إىل مجال تطبيق املعلومات وال يتطلب سوى الحفظ. يالحظ ان 80 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا 
وان معامل االختالف كبري )CV = 1.71(. وقد يعود ذلك إىل ضعف التذكّر لدى املتعلّمني وإىل عدم متثّلهم للمفاهيم األساسية.

3-3-1( What does the »period of revolution« of a planet represent?
3-3-1( Que représente la »période de révolution « d'une planète ?

ينتمي السؤال إىل مجال تطبيق املعلومات وال يتطلب سوى الحفظ. يالحظ ان 71 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل 
يجيبوا وان معامل االختالف كبري )CV = 1.43(. وقد يعود ذلك إىل ضعف التذكّر لدى املتعلّمني واىل عدم متكنهم من 

اللغوي. التعبري 

3-3-4( State Kepler's law which confirms the answer of question )3-3(.
3-3-4( Enoncer la loi de Kepler qui affirme la réponse à la question )3-3(.

ينتمي السؤال إىل مجال تطبيق املعلومات وال يتطلب سوى الحفظ. يالحظ أن 54 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل 
يجيبوا وأن معامل االختالف ليس بقليل )CV = 0.92(. وقد يعود ذلك إىل ضعف التذكّر لدى املتعلّمني وإىل عدم متكنهم 

من التعبري اللغوي.



املاّدة التّعليميّة: الفيزياء  شهادة الثانويّة العاّمة - فرع االجتامع واالقتصاد

153

خاتمة

إّن االمتحانات الرسمية يف لبنان مل تخضع ألّي تنقيح أوتعديل جذري منذ إطالق املناهج الجديدة يف العام 1997، وهنا ميكن 

التساؤل عن مدى مالءمة محتوى املاّدة لواقع املتعلّمني، انطالقًا من املتغرّيات بالنسبة إىل التطور العلمي والتكنولوجي. هذا 

وقد ُوّجهت انتقادات عّدة إىل نظام التقييم بالنسبة إىل التناقض بني املناهج الجديدة املبنية عىل األهداف ونظام التقييم 

الحايل املبني عىل الكفايات. إضافة إىل ذلك، أصبح تأهيل املتعلّمني للخضوع لالختبار محور التعليم يف املدارس، وهذا أّدى 

إىل اقتصار تركيز اهتامم املعلّمني يف هذا املنحى تحديًدا، وهذا األمر أّدى إىل التمّسك باألساليب التقليدية واالبتعاد عن 

املعايري الجديدة للتدريس والتقييم.

إّن نظام التقويم الحايل يركز يف قياس قدرة املتعلّمني عىل تذكّر حقائق منفصلة عىل حساب القدرة عىل املشاركة وتكامل 

املهاّمت املعقدة للتفكري وحّل املشاكل. والنتيجة النهائية، هي وجود فجوة متزايدة بني املعارف واملهارات الّتي يكتسبها 

املتعلّمني يف املدارس، واملعارف واملهارات الّتي يحتاجون إليها للنجاح يف عامل العمل، وهو الّذي يضّم مهارات القرن الحادي 

والعرشين، خصوًصا أّن املنهج ال يحتوي عىل أنشطة تفاعلية تستخدم التكنولوجيا، ويف حني ميتىلء التقييم الحايل باألسئلة 

القرن  املطلوبة يف  الكفايات  القائم عىل  التحليل  نقًصا يف  أّن هناك  للمحتوى، وعليه يظهر  األساسية  املعرفة  تقيس  الّتي 

الحادي والعرشين.

وأخريًا، ميكن القول إّن أسئلة املسابقة قد راعت التوصيف املعتمد بشكل عام. كذلك نشري إىل أّن االمتحان استطاع تحقيق 

مستويات أداء وسط لدى املتعلّمني، وهذا ما ظهر يف تحليل النتائج، إضافة إىل تديّن تشتّت العالمات حول معدل املاّدة.

التوصيات العاّمة:

يف نهاية هذا التقرير، نضع بعض التوصيات واملقرتحات يف ما يأيت:

حّض األساتذة واملعلّمني عىل حضور نقاشات أسس التصحيح؛ لتجنب األخطاء املتداولة عند املتعلّمني.	 

تضمني االمتحانات أسئلة متّكن املتعلّمني من استثامر معارفهم يف مواقف ووضعيات جديدة، وتشجعهم عىل حّل 	 

املشكالت باستخدام طريقة املنهج العلمي.

تشجيع املعلمني اعتامد املستندات يف االمتحانات التكوينية والتحصيلية يف صفوف املرحلتني املتوسطة – الحلقة 	 

الثالثة والثانوية العاّمة لتمكني املتعلم  من تعرّق كيفية التعامل مع مجال التواصل مبستوياته املختلفة. 
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لغة الماّدة: اللّغة اإلنكليزيّة واللّغة الفرنسيّة.

تمهيد
يتناول التقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرسمية ويرمي إىل تبيان مدى استثامر توصيف االمتحانات الرسمية، 

يف تحقيق األهداف العاّمة للامّدة، ونعني بها األهداف الواردة يف مناهج التعليم للعام 1997، من حيث استيعاب 

املفاهيم والنظريات العلمية، وحسن توظيفها.

للمفردات  مكتسبًا  املتعلّم  جعل  إىل  واإلنسانيات  اآلداب  فرع  يف  تهدف  الثانوية،  الشهادة  يف  الفيزياء،  فامدة 

واملعارف واملهارات الضورية للحياة اليومية، وقادًرا عىل استيعاب املواضيع العلمية الّتي تقّدمها وسائل اإلعالم، 

كام أنّها متّكنه من تفّهم العالقة القامئة بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع. عىل ذلك، إّن ماّدة الفيزياء تسهم يف 

والبيئة،  الصحة  مجايل:  يوميًّا يف  تعرتضه  قد  الّتي  املشكالت  بشأن  املسؤولة  القرارات  أخذ  املتعلّم عىل  تدريب 

الحياة.  علوم  بأخالقيات  تتعلّق  الّتي  وتلك  واالجتامعية،  االقتصادية  املشكالت  تحّسس  وتساعده يف 

أّما عملية التقييم، من خالل املسابقة؛ فإنّها ترمي، يف فرع اآلداب واإلنسانيات إىل اختبار امتالك منهجية التفكري 

العلمي، واكتساب القدرة عىل اتّخاذ املواقف العلمية؛ بغية تحقيق أكرب قدر من االستقاللية واالعتامد عىل الذات.

ويأيت التقرير محاولة لإلجابة عن:

مدى تحقيق املتعلّمني مستويات أداء وسط، وما فوق.	 

مدى تشتّت العالمات حول املعّدل.	 

مدى مالءمة االختبار للتمييز بني مستويات األداء املختلفة.	 

التفكري 	  مستويات  تنّمي  الّتي  والكفايات  املهارات  مختلف  تنمية  يف  املسابقة  أسئلة  مساهمة  مدى 

العليا.

مدى احرتام النتائج ملالمح املتعلم بحسب مناهج 1997 وتحديًدا من حيث قدرته عىل اتّخاذ القرارات 	 

املبنية عىل املواقف العلمية.

الماّدة الّتعليمّية: الفيزياء - فرع اآلداب واإلنسانيات

إعداد:
أ. هدى الخوري

أ. إبراهيم طنوس
أ. فادي عويجان
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أّما معالجة التقرير للعناوين السالفة؛ فستكون من خالل:

القيام مبقارنة مع التوصيف الصادر عام 2017 من ناحيتي الشكل واملضمون.	 

عرض النتائج العاّمة للمسابقات وتحليلها.	 

استقراء النتائج اإلحصائية واإلضاءة عىل بعض املشاكل البارزة يف أسئلة محددة.	 

صياغة بعض املقرتحات والتوصيات	 

أوالً - توصيف المسابقة
غري مطابقمطابقجدول رقم 1: توصيف املسابقة من حيث الشكل

×تتضمن املسابقة تعليامت خاصة باستعامل اآللة الحاسبة غري القابلة للربمجة

×تتضمن املسابقة 4 متارين إلزامية

×إعطاء كل مترين عنوانًا يتمحور حول الفكرة الرئيسة للتمرين

ترميز التامرين وأقسامها باعتامد خط 

)Font type: Times New Roman, Size: 13, Bold(

×

Exercise 1 تبويب التمرين×

×ترقيم األسئلة وأقسام األسئلة داخل التمرين: 1، 2-1، 2-2،...

إعطاء الرمز )Doc 1( للمستندات املستخدمة ضمن التمرين داخل إطار وتوثيقها عند اللزوم يف 

إطار احرتام امللكية الفكرية

×

Exercise 1 )6 pts( :وضع العالمة الكلية بجانب كل مترين، مثال×

×ترقيم الصفحات باستخدام 1/1، 2/1، 3/1،...

×الطباعة بخط من نوع Times New Roman بحجم 12 ضمن التمرين الواحد

×اعتامد املسافة )Line spacing single( بني األسطر ضمن التمرين الواحد

عدم تجاوز عدد صفحات املسابقة الصفحتني، مع إضافة بعض املستندات الضورية عند اللزوم 

)صفحتان كحد أقىص(

×

×عدم تجاوز عدد املستندات )Doc( اإلثنني يف التمرين الواحد
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غري مطابقمطابقجدول رقم 2: توصيف املسابقة من حيث املضمون، متارين االمتحان

×متالمئة مع املّدة املقرتحة

متطابقة مع األهداف التعلمية ملنهج املادة وآخذة بعني االعتبار القرارات الرسمية املتعلقة بوقف 

العمل ببعض املحاور واملواضيع

×

×ممثلة، تغطي أكرثية املحاور يف املنهج )70 % عىل األقل من املحاور(

×... ال يخصص للهدف التعلمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس

×تراعي ربط املعرفة العلمية بالحياة اليومية

×تدمج بعض املواضيع من محاور مختلفة يف مترين واحد حيث ميكن

مستقلة، تسمح للتلميذ/ة التعامل معها بالرتتيب الذي يراه مناسبًا ويتضمن كل مترين مستندات 

مستقلة عن التمرين اآلخر

×

×تتدرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب

×من املمكن أن تتضمن مقدمة تربز إشكالية حول موضوع حيايت أوعلمي أو...

تظهر لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معقدة( وخالية من األخطاء اللغوية مع التأكد من صحة 

ترجمة األفكار يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية

×

×تتضمن مستندات واضحة من حيث الشكل واملضمون )رسوم، أشكال، كلامت أرقام، ...(

تغطي أسئلتها املجاالت الثالثة املعتمدة وتعطى عالمة 7 من 20 كحد أقىص عىل مجال امتالك 

تقنيات التواصل، وتوزع بقية العالمة عىل مجايل )امتالك املعلومات والتمرس العلمي( بشكل متوازن 

مع مراعاة تغطية غالبية الكفايات املتعلقة بكل مجال من املجاالت

×

تتضمن أسئلة متنوعة مفتوحة ومقفلة ومنها عىل سبيل املثال:

أسئلة االختيار من متعدد مع أومن دون تعليل االختيار	 

أسئلة الصواب والخطأ )T/F( مع إعادة كتابة الجملة صحيحة مع تعليل/ أومن دون تعليل	 

×

تتضمن أسئلة متنوعة الصياغة تبدأ بفعل إجرايئ أو بدونه كاستخدام األسئلة االستفهامية عىل أن 

تكون صياغة األسئلة واضحة وغري معقدة وال تحتمل التأويل، مع االلتزام بالنصوص الرسمية الصادرة 

عن وازرة الرتبية مبراسيم وقرارات وتعاميم

×

غري مطابقمطابقجدول رقم 3: توصيف املسابقة من حيث املضمون

×تخصيص العالمة عىل اإلجابة وفقا ملستوى السؤال ودرجة تعقيده

مراعاة توزيع العالمة ضمن اإلجابة بني استخدام املفاهيم العلمية(املحتوى العلمي)بطريقة صحيحة 

وعرض اإلجابة بطريقة تظهر ترابطًا منطقيًا للألفكار

×

توزيع العالمة عىل إجابات االختيار من متعدد، يف حال وجودها، عىل االختيار والتعليل إذا كان 

مطلوبًا

توزيع العالمة عىل إجابات أسئلة الصواب والخطأ، يف حال وجودها، عىل االختيار والتصحيح والتعليل 

إذا كان مطلوبًا
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جدول رقم 4: توصيف املسابقة من حيث املجاالت والكفايات

Exercise Part Question Domain Mark

1-
M

ec
ha

ni
ca

l e
ne

rg
y

1-1
Calculate, at point A, at the launching instant the kinetic energy of 
the stone;

Applying knowledge 1

1-2
Calculate, at point A, at the launching instant the gravitational 
potential energy of the system [stone, Earth];

Applying knowledge 1

1-3
Calculate, at point A, at the launching instant the mechanical 
energy of the system [stone, Earth].

Applying knowledge 1

2-1
Specify the value of the mechanical energy of the system [stone, 
Earth] at point B.

Applying knowledge 1

2-2
Determine the maximum height hB reached by the stone above sea 
level.

Applying knowledge 1

2-3 Determine the speed VC of the stone as it reaches point C. Applying knowledge 1

3-1
Calculate the new value of the mechanical energy of the system 
[stone, Earth] at point C.

Applying knowledge ½

3-2
Calculate the decrease in the mechanical energy of the system 
[stone, Earth] between points A and C.

Applying knowledge ½

3-3
In what form of energy does this decrease in mechanical energy 
appear?

Applying knowledge ½

2-
 Th

e 
am

er
ic

iu
m

-2
41

 n
uc

le
us

1
Indicate the number of protons and that of nucleons in the nucleus 
of americium 241.

Applying knowledge 1

2-1 Define radioactivity. Applying knowledge 1

2-2 Calculate A and Z indicating the used laws. Applying knowledge 1¼

2-3 Indicate the name and the symbol of the emitted particle 
A
Z X. Applying knowledge ¾

2-4-1 This disintegration is accompanied with the emission of γ 
radiation. Indicate: the cause of the emission of the γ radiation.

Applying knowledge ½

2-4-2 This disintegration is accompanied with the emission of γ 
radiation. Indicate: the nature of the γ radiation.

Applying knowledge ½

3 Calculate, in kg, the mass defect ∆m due to this disintegration. Applying knowledge 1½

3-
 M

ar
s

1 Name the terrestrial planets of our solar system. Applying knowledge 1

2-1
Pick out from document 2 an indicator which shows that Mars: is a 
rocky planet;

Communication ½

2-2
Pick out from document 2 an indicator which shows that Mars: 
contains large quantities of iron oxide in the rocks and stones 
scattered on its surface.

Communication ½

3-1 What does the » period of revolution « of a planet represent? Applying knowledge 1

3-2 Calculate, in days, the period of revolution of Mars. Applying knowledge 1

3-3
Using the periods of revolution of Mars and Earth, specify which of 
the two planets is closer to the Sun.

Applying knowledge 1

3-4 State Kepler's law which confirms the answer of question Applying knowledge 1
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Exercice Partie Question Domaine Note
1-

Én
er

gi
e 

m
éc

an
iq

ue

1-1
Calculer, au point A, à l'instant du lancement l'énergie cinétique du 
caillou.

Application des 
connaissances 1

1-2
Calculer, au point A, à l'instant du lancement l'énergie potentielle 
de pesanteur du système [caillou, Terre].

Application des 
connaissances 1

1-3
Calculer, au point A, à l'instant du lancement l'énergie mécanique 
du système [caillou, Terre].

Application des 
connaissances 1

2-1
Préciser la valeur de l'énergie mécanique du système [caillou, 
Terre] au point B.

Application des 
connaissances 1

2-2
Déterminer la hauteur maximale hB atteinte par le caillou au-dessus 
de la surface de la mer.

Application des 
connaissances 1

2-3 Déterminer la vitesse VC du caillou lorsqu'il atteint le point C. Application des 
connaissances 1

3-1
Calculer la nouvelle valeur de l'énergie mécanique du système 
[caillou, Terre] au point C.

Application des 
connaissances ½

3-2
Calculer la diminution de l'énergie mécanique du système [caillou, 
Terre] entre les points A et C.

Application des 
connaissances ½

3-3
Sous quelle forme d'énergie cette diminution de l'énergie 
mécanique apparaît-elle ?

Application des 
connaissances ½

2-
 L

e 
no

ya
u 

d’
am

ér
ic

iu
m

 2
41

1
Indiquer le nombre de protons et celui des nucléons dans le noyau 
d'américium Am 241.

Application des 
connaissances 1

2-1 Définir la radioactivité. Application des 
connaissances 1

2-2 Calculer A et Z en indiquant les lois utilisées. Application des 
connaissances 1¼

2-3 Indiquer le nom et le symbole de la particule émise 
A
Z X. Application des 

connaissances ¾

2-4-1
Cette désintégration est accompagnée par l'émission d'un 
rayonnement γ. Indiquer : la cause de l'émission du rayonnement γ.

Application des 
connaissances ½

2-4-2
Cette désintégration est accompagnée par l'émission d'un 
rayonnement γ. Indiquer : la nature du rayonnement γ.

Application des 
connaissances ½

3 Calculer, en kg, le défaut de masse ∆m dû à cette désintégration. Application des 
connaissances 1½

3-
 M

ar
s

1 Nommer les planètes telluriques de notre système solaire. Application des 
connaissances 1

2-1
Relever, du document 2, un indicateur qui montre que Mars est 
une planète rocheuse.

Communication ½

2-2
Relever, du document 2, un indicateur qui montre que Mars 
contient en abondance de l'oxyde de fer dans les roches et les 
cailloux qui parsèment sa surface.

Communication ½

3-1 Que représente la »période de révolution « d'une planète ? Application des 
connaissances 1

3-2 Calculer, en jours, la période de révolution de Mars. Application des 
connaissances 1

3-3
En utilisant les périodes de révolution de Mars et de la Terre, 
préciser laquelle des deux planètes est la plus proche du Soleil.

Application des 
connaissances 1

3-4 Énoncer la loi de Kepler qui affirme la réponse à la question )3-3(. Application des 
connaissances 1
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 من حيث الّشكل )جدول رقم 1(:. 1

مل تتّم مراعاة ترقيم الصفحات باستخدام 1/1، 2/1، 3/1،...	 

متّت مراعاة بقية املعايري املذكورة يف التوصيف.	 

 من حيث المضمون )جدول رقم 2 وجدول رقم 3( / من حيث المجاالت والكفايات . 2
)جدول رقم 4(:

متّت مراعاة كافة املعايري املذكورة يف التوصيف.	 

ثانيًا : عرض النتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 5: املعامل اإلحصائية للمسابقة

Total Mean Median Mode SD CV Skewness Minimum Maximum
Percentiles

25 50 75

/20 11.60 12.00 11.00 4.04 .35 -.22 .00 20.00 9.00 12.00 15.00

املعدل العام 20/11.60 هو معدل مقبول وضمن املتوقع المتحان فرع اآلداب واإلنسانيات. 	 

يالحظ أن العالمة األكرث تكراًرا هي 20/11.00. 	 

يالحظ أن الربعيني األوسطني أي املجموعة التي تتوسط مجموع الطالب راوحت عالمتها بني 9.00 و15.00 مع 	 

ميل إىل االرتفاع عن املعدل )0.22-(

معامل االختالف ليس كبريًا )CV = 0.35( وبالتايل ال يوجد تشتت كبري للعالمات حول املعدل العام.	 

من خالل قراءة النتائج )جدول رقم 5(، نجد أن املعدالت واألرقام معقولة لناحية كون املادة تعالج كامدة ثقافة علمية.

ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
جدول رقم 6: املعامل اإلحصائية ألسئلة املسابقة

يتم استخدام االختصارات التالية يف الجدول أدناه، حيث قد تبدو بعض النتائج غري متسقة بسبب األرقام التقريبية املعتمدة.

CV: Coefficient of Variation  SD: Standard Deviation

Number Percentage Grade

Q
ue

st
io

n

Va
lid

M
iss

in
g

0 
gr

ad
e

Fu
ll 

gr
ad

e

W
ro

ng
 / 

bl
an

k 
) %

(

Pa
rt

ia
l )

 %
(

R
ig

ht
 ) 

%
(

M
ax

im
um

M
ea

n

M
ed

ia
n

M
od

e

SD C
V

Sk
ew

ne
ss

1.1.1 1906 18 46 1610 3 13 84 1.00 .92 1.00 1.00 .20 .22 -2.97
1.1.2 1900 24 57 1746 4 5 91 1.00 .95 1.00 1.00 .19 .20 -4.02
1.1.3 1889 35 44 1769 4 4 92 1.00 .96 1.00 1.00 .17 .18 -4.75
1.2.1 1788 136 538 888 35 19 46 1.00 .62 .75 1.00 .44 .71 -.55
1.2.2 1517 407 742 325 60 23 17 1.00 .40 .25 .00 .42 1.05 .29
1.2.3 1442 482 805 414 67 12 22 1.00 .37 .00 .00 .45 1.20 .49
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Number Percentage Grade
Q

ue
st

io
n

Va
lid

M
iss

in
g

0 
gr

ad
e

Fu
ll 

gr
ad

e

W
ro

ng
 / 

bl
an

k 
) %

(

Pa
rt

ia
l )

 %
(

R
ig

ht
 ) 

%
(

M
ax

im
um

M
ea

n

M
ed

ia
n

M
od

e

SD C
V

Sk
ew

ne
ss

1.3.1 1667 257 341 1245 31 4 65 .50 .39 .50 .50 .20 .53 -1.29
1.3.2 1478 446 337 829 41 16 43 .50 .33 .50 .50 .21 .62 -.68
1.3.3 1582 342 226 1354 30 0 70 .50 .43 .50 .50 .18 .41 -2.04
2.1 1737 187 434 593 32 37 31 1.00 .55 .50 .50 .38 .70 -.16

2.2.1 1527 397 945 521 70 3 27 1.00 .36 .00 .00 .47 1.30 .58
2.2.2 1830 94 63 1315 8 23 68 1.25 1.12 1.25 1.25 .28 .25 -2.72
2.2.3 1730 194 200 1176 20 18 61 .75 .60 .75 .75 .26 .43 -1.45

2.2.4.1 1357 567 1006 347 82 0 18 .50 .13 .00 .00 .22 1.70 1.11
2.2.4.2 1493 431 530 961 50 0 50 .50 .32 .50 .50 .24 .74 -.60

2.3 1552 372 393 387 40 40 20 1.50 .72 .50 .50 .56 .79 .18
3.1 1836 88 310 1092 21 23 57 1.00 .71 1.00 1.00 .39 .55 -.92

3.2.1 1845 79 869 974 49 0 51 .50 .26 .50 .50 .25 .94 -.11
3.2.2 1780 144 624 1150 40 0 60 .50 .32 .50 .50 .24 .74 -.62
3.3.1 1618 306 1193 384 78 2 20 1.00 .25 .00 .00 .43 1.70 1.15
3.3.2 1568 356 322 1196 35 3 62 1.00 .78 1.00 1.00 .40 .52 -1.36
3.3.3 1693 231 373 850 31 24 44 1.00 .64 1.00 1.00 .40 .63 -.56
3.3.4 1515 409 763 721 61 2 37 1.00 .49 .00 .00 .50 1.02 .06

1-2-2( Determine the maximum height hB reached by the stone above sea level.
1-2-2( Déterminer la hauteur maximale hB atteinte par le caillou au-dessus de la surface de la mer.

ينتمي السؤال إىل مجال تطبيق املعلومات لكنه ليس تطبيًقا مبارًشا ويتطلب ربطًا بني مرحلتني. يالحظ أن 60 % من الطالب نالوا 
عالمة صفر أومل يجيبوا وان معامل االختالف كبري )CV = 1.05(. وقد يعود ذلك إىل ضعف مهارة اإلجابة عن بعض األفعال اإلجرائية 

كام إىل عدم قدرة املتعلّمني عىل تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها ببعض؛ يف إطار تحقيق الهدف املراد من السؤال.

1-2-3( Determine the speed VC of the stone as it reaches point C.
1-2-3( Déterminer la vitesse VC du caillou lorsqu'il atteint le point C.

ينتمي السؤال إىل مجال تطبيق املعلومات لكنه ليس تطبيًقا مبارًشا ويتطلب ربطًا بني مرحلتني. يالحظ أن 67 % من الطالب نالوا 
عالمة صفر أومل يجيبوا وان معامل االختالف كبري )CV = 1.20(. وقد يعود ذلك إىل ضعف مهارة اإلجابة عن بعض األفعال اإلجرائية 

إضافة إىل تدين قدرة املتعلّمني عىل تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها ببعض؛ يف إطار تحقيق الهدف املراد من السؤال.

2-2-1( Define radioactivity.
2-2-1( Définir la radioactivité.

ينتمي السؤال إىل مجال تطبيق املعلومات وال يتطلب سوى الحفظ. يالحظ أن 70 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا 
وان معامل االختالف كبري )CV = 1.30(. وقد يعود ذلك إىل ضعف التذكّر لدى املتعلّمني واىل عدم متكنهم من التعبري اللغوي.

2-2-4-1( Indicate: the cause of the emission of the γ radiation.
2-2-4-1( Indiquer la cause de l'émission du rayonnement γ.

ينتمي السؤال إىل مجال تطبيق املعلومات وال يتطلب سوى الحفظ. يالحظ ان 82 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا 
وان معامل االختالف كبري )CV = 1.70(. وقد يعود ذلك إىل ضعف التذكّر لدى املتعلّمني واىل عدم متثّلهم للمفاهيم األساسية.

3-3-1( What does the »period of revolution« of a planet represent?
3-3-1( Que représente la »période de révolution« d'une planète ?
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ينتمي السؤال إىل مجال تطبيق املعلومات وال يتطلب سوى الحفظ. يالحظ أن 78 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا 
وان معامل االختالف كبري )CV = 1.70(. وقد يعود ذلك إىل ضعف التذكّر لدى املتعلّمني واىل عدم متكنهم من التعبري اللغوي.

3-3-4( State Kepler's law which confirms the answer of question )3-3(.
3-3-4( Enoncer la loi de Kepler qui affirme la réponse à la question )3-3(.

ينتمي السؤال إىل مجال تطبيق املعلومات وال يتطلب سوى الحفظ. يالحظ  أن 61 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا 
وأن معامل االختالف كبري )CV = 1.02(. وقد يعود ذلك إىل ضعف التذكّر لدى املتعلّمني وإىل عدم متكنهم من التعبري اللغوي.

خاتمة

إّن االمتحانات الرسمية يف لبنان مل تخضع ألّي تنقيح أوتعديل جذري منذ إطالق املناهج الجديدة يف العام 1997، وهنا ميكن التساؤل 

عن مدى مالءمة محتوى املاّدة لواقع املتعلّمني، انطالقًا من املتغرّيات بالنسبة إىل التطور العلمي والتكنولوجي. هذا وقد ُوّجهت 

املبني عىل  الحايل  التقييم  املبنية عىل األهداف ونظام  الجديدة  املناهج  التناقض بني  بالنسبة إىل  التقييم  انتقادات عّدة إىل نظام 

الكفايات. إضافة إىل ذلك، أصبح تأهيل املتعلّمني للخضوع لالختبار محور التعليم يف املدارس، وهذا أّدى إىل اقتصار تركيز اهتامم 

املعلّمني يف هذا املنحى تحديًدا، وهذا األمر أّدى إىل التمّسك باألساليب التقليدية واالبتعاد عن املعايري الجديدة للتدريس والتقييم.

إّن نظام التقويم الحايل يركز يف قياس قدرة املتعلّمني عىل تذكّر حقائق منفصلة عىل حساب القدرة عىل املشاركة وتكامل املهاّمت 

املعقدة للتفكري وحّل املشاكل. والنتيجة النهائية، هي وجود فجوة متزايدة بني املعارف واملهارات الّتي يكتسبها املتعلّمني يف 

والعرشين،  الحادي  القرن  مهارات  يضّم  الّذي  وهو  العمل،  عامل  يف  للنجاح  إليها  يحتاجون  الّتي  واملهارات  واملعارف  املدارس، 

خصوًصا أّن املنهج ال يحتوي عىل أنشطة تفاعلية تستخدم التكنولوجيا، ويف حني ميتىلء التقييم الحايل باألسئلة الّتي تقيس املعرفة 

األساسية للمحتوى، وعليه يظهر أّن هناك نقًصا يف التحليل القائم عىل الكفايات املطلوبة يف القرن الحادي والعرشين.

وأخريًا، ميكن القول إّن أسئلة املسابقة قد راعت التوصيف املعتمد بشكل عام. كذلك نشري إىل أّن االمتحان استطاع تحقيق 

مستويات أداء وسط لدى املتعلّمني، وهذا ما ظهر يف تحليل النتائج، إضافة إىل تديّن تشتّت العالمات حول معدل املاّدة.

التوصيات العاّمة:

يف نهاية هذا التقرير، نضع بعض التوصيات واملقرتحات يف ما يأيت:

حّض األساتذة واملعلّمني عىل حضور نقاشات أسس التصحيح؛ لتجنب األخطاء املتداولة عند املتعلّمني.	 

تضمني االمتحانات أسئلة متّكن املتعلّمني من استثامر معارفهم يف مواقف ووضعيات جديدة، وتشجعهم عىل حّل 	 

املشكالت باستخدام طريقة املنهج العلمي.

تشجيع املعلمني اعتامد املستندات يف االمتحانات التكوينية والتحصيلية يف صفوف املرحلتني املتوسطة – الحلقة 	 

الثالثة والثانوية العاّمة لتمكني املتعلم من تعرّف كيفية التعامل مع مجال التواصل مبستوياته املختلفة. 

يف نهاية هذا التقرير، نضع بعض التوصيات واملقرتحات يف ما يأيت

حّض األساتذة واملعلّمني عىل حضور نقاشات أسس التصحيح؛ لتجنب األخطاء املتداولة عند املتعلّمني.	 

تضمني االمتحانات أسئلة متّكن املتعلّمني من استثامر معارفهم يف مواقف ووضعيات جديدة، وتشجعهم عىل حّل 	 

املشكالت باستخدام طريقة املنهج العلمي.

تشجيع املعلمني اعتامد املستندات يف االمتحانات التكوينية والتحصيلية يف صفوف املرحلتني املتوسطة – الحلقة 	 

الثالثة والثانوية العاّمة لتمكني املتعلم من تعرّف كيفية التعامل مع مجال التواصل مبستوياته املختلفة.
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لغة الماّدة: اللّغة اإلنكليزيّة واللّغة الفرنسيّة.

تمهيد
يتناول التقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرسمية ويرمي إىل تبيان مدى استثامر توصيف االمتحانات الرسمية، 

يف تحقيق األهداف العاّمة للامّدة، ونعني بها األهداف الواردة يف مناهج التعليم للعام 1997، من حيث استيعاب 

املفاهيم والنظريات العلمية، وحسن توظيفها.

فامدة الفيزياء، يف الشهادة الثانوية، تهدف يف فرع العلوم العامة إىل استيعاب املفاهيم والنظريات العلمية وحسن 

توظيفها، من خالل املساهمة يف إعطاء املتعلّم ثقافة علمية، عرب توسيع مجال معارفه، وتفسري الحقائق العلمية 

عرب فهم القوانني والنامذج والنظريات الّتي تفرّس هذه الظواهر والحقائق، وربط التطبيقات التكنولوجية بالقوانني 

املواهب  وتوقظ  الفيزياء،  املرتكزة يف  العلمية  للمهن  املتعلّم  تحّض  أن  يجب  املاّدة  إّن هذه  وتاليًا،  الفيزيائية. 

العلمية  التطبيقية، وجعل املنهجية  العلمية ومهاراته  العلمية لديه، من خالل متكني املتعلّم من تطوير معرفته 

مألوفة لديه. ويهدف املنهج إىل استيعاب املفاهيم الفيزيائية املرتبطة بشكل مبارش بالبيئة والصّحة والحياة اليومية 

واالجتامعية، وإىل املساعدة يف فهم الكون وأسس التكنولوجيا واالكتشافات الحديثة.

أّما عملية التقييم، من خالل املسابقة، فإنّها ترمي، يف فرع العلوم العامة، إىل اختبار امتالك منهجية التفكري العلمي، 

واكتساب القدرة عىل اتّخاذ املواقف العلمية، بغية تحقيق أكرب قدر من االستقاللية واالعتامد عىل الذات؛ وتتوسع 

هذه األهداف لتبنى عىل مسائل وأمثلة تعكس حاالت واقعية مع بيانات عملية، كام أّن العملية التقييمية، يف هذا 

الفرع، تهدف إىل اختبار تحّسس أهمية املنهجية العلمية بكّل ما تحمله من دقّة وحّس نقدي، من خالل املالحظة، 

وتجميع املعطيات، وتفسري النتائج، واستنتاج املعادالت الرياضية املرتبطة بالقوانني الفيزيائية املناسبة للحّل، وفهم 

املضمون العلمي، وصواًل إىل حّل املسائل الواقعية.

ويأيت التقرير محاولة لإلجابة عن:

مدى تحقيق املتعلّمني مستويات أداء وسط، وما فوق.	 

الماّدة الّتعليمّية: الفيزياء - فرع العلوم العامة

إعداد:
أ. فؤاد يحيى

أ. هدى الخوري
أ. فادي عويجان



املاّدة التّعليميّة: الفيزياء  شهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العامة

163

مدى تشتّت العالمات حول املعّدل.	 

مدى مالءمة االختبار للتمييز بني مستويات األداء املختلفة.	 

التفكري 	  مستويات  تنّمي  الّتي  والكفايات  املهارات  مختلف  تنمية  يف  املسابقة  أسئلة  مساهمة  مدى 

العليا.

مدى احرتام النتائج ملالمح املتعلم بحسب مناهج 1997 وتحديًدا من حيث قدرته عىل اتّخاذ القرارات 	 

املبنية عىل املواقف العلمية.

أّما معالجة التقرير للعناوين السالفة؛ فستكون من خالل:

القيام مبقارنة مع التوصيف الصادر عام 2017 من ناحيتي الشكل واملضمون.	 

عرض النتائج العاّمة للمسابقات وتحليلها.	 

استقراء النتائج اإلحصائية واإلضاءة عىل بعض املشاكل البارزة يف أسئلة محددة.	 

صياغة بعض املقرتحات والتوصيات	 

أوالً - توصيف المسابقة
غري مطابقمطابقجدول رقم 1: توصيف املسابقة من حيث الشكل

×تتضمن املسابقة تعليامت خاصة باستعامل اآللة الحاسبة غري القابلة للربمجة

×تتضمن املسابقة 4 متارين إلزامية

×إعطاء كل مترين عنوانًا يتمحور حول الفكرة الرئيسة للتمرين

ترميز التامرين وأقسامها باعتامد خط 

)Font type: Times New Roman, Size: 13, Bold(

×

Exercise 1 تبويب التمرين×

×ترقيم األسئلة وأقسام األسئلة داخل التمرين: 1، 2-1، 2-2،...

إعطاء الرمز )Doc 1( للمستندات املستخدمة ضمن التمرين داخل إطار وتوثيقها عند اللزوم يف 

إطار احرتام امللكية الفكرية

×

Exercise 1 )6 pts( :وضع العالمة الكلية بجانب كل مترين، مثال×

×ترقيم الصفحات باستخدام 1/1، 2/1، 3/1،...

×الطباعة بخط من نوع Times New Roman بحجم 12 ضمن التمرين الواحد

×اعتامد املسافة )Line spacing single( بني األسطر ضمن التمرين الواحد

عدم تجاوز عدد صفحات املسابقة الصفحتني، مع إضافة بعض املستندات الضورية عند اللزوم 

)صفحتان كحد أقىص(

×

×عدم تجاوز عدد املستندات )Doc( اإلثنني يف التمرين الواحد
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غري مطابقمطابقجدول رقم 2: توصيف املسابقة من حيث املضمون، متارين االمتحان

×متالمئة مع املّدة املقرتحة

متطابقة مع األهداف التعلمية ملنهج املادة وآخذة بعني االعتبار القرارات الرسمية املتعلقة بوقف 

العمل ببعض املحاور واملواضيع

×

×ممثلة، تغطي أكرثية املحاور يف املنهج )70 % عىل األقل من املحاور(

×... ال يخصص للهدف التعلمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس

×تراعي ربط املعرفة العلمية بالحياة اليومية

×تدمج بعض املواضيع من محاور مختلفة يف مترين واحد حيث ميكن

مستقلة، تسمح للتلميذ/ة التعامل معها بالرتتيب الذي يراه مناسبًا ويتضمن كل مترين مستندات 

مستقلة عن التمرين اآلخر

×

×تتدرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب

×من املمكن أن تتضمن مقدمة تربز إشكالية حول موضوع حيايت أوعلمي أو...

تظهر لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معقدة( وخالية من األخطاء اللغوية مع التأكد من صحة 

ترجمة األفكار يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية

×

×تتضمن مستندات واضحة من حيث الشكل واملضمون )رسوم، أشكال، كلامت أرقام، ...(

تغطي أسئلتها املجاالت الثالثة املعتمدة وتعطى عالمة 7 من 20 كحد أقىص عىل مجال امتالك 

تقنيات التواصل، وتوزع بقية العالمة عىل مجايل )امتالك املعلومات والتمرس العلمي( بشكل متوازن 

مع مراعاة تغطية غالبية الكفايات املتعلقة بكل مجال من املجاالت

×

تتضمن أسئلة متنوعة مفتوحة ومقفلة ومنها عىل سبيل املثال:

أسئلة االختيار من متعدد مع أومن دون تعليل االختيار	 

أسئلة الصواب والخطأ )T/F( مع إعادة كتابة الجملة صحيحة مع تعليل/ أومن دون تعليل	 

×

تتضمن أسئلة متنوعة الصياغة تبدأ بفعل إجرايئ او بدونه كاستخدام األسئلة االستفهامية عىل أن 

تكون صياغة األسئلة واضحة وغري معقدة وال تحتمل التأويل، مع االلتزام بالنصوص الرسمية الصادرة 

عن وازرة الرتبية مبراسيم وقرارات وتعاميم

×

غري مطابقمطابقجدول رقم 3: توصيف املسابقة من حيث املضمون

×تخصيص العالمة عىل اإلجابة وفقا ملستوى السؤال ودرجة تعقيده

مراعاة توزيع العالمة ضمن اإلجابة بني استخدام املفاهيم العلمية(املحتوى العلمي)بطريقة صحيحة 

وعرض اإلجابة بطريقة تظهر ترابطًا منطقيًا للألفكار

×

توزيع العالمة عىل إجابات االختيار من متعدد، يف حال وجودها، عىل االختيار والتعليل إذا كان 

مطلوبًا

توزيع العالمة عىل إجابات أسئلة الصواب والخطأ، يف حال وجودها، عىل االختيار والتصحيح والتعليل 

إذا كان مطلوبًا
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جدول رقم 4: توصيف املسابقة من حيث املجاالت والكفايات

Exercise Part Question Domain Mark

1-
 R

ol
lin

g 
of

 a
 d

isk
 a

lo
ng

 a
 v

er
tic

al
 st

ri
ng

1-1 Determine, with respect to )∆(, the expression of the moment of T
→

 
and the value of the moment of m m→g.

Applying knowledge ½

1-2
Apply Newton's second law of rotation )theorem of the angular 
momentum( to prove that T = Iθ"/R [θ" is the angular acceleration 
of the disk with respect to )∆(].

Applying knowledge ½

1-3
Apply Newton's 2nd law of translation to prove that T = mg – ma 
[a is the acceleration of )G(].

Applying knowledge ¾

1-4 Show that a = 2g/3. Applying knowledge ½

1-5-1 Deduce, in terms of g and t, the expression of: the speed v of )G(; Applying knowledge ½

1-5-2 Deduce, in terms of g and t, the expression of: the abscissa x of )G(. Applying knowledge ½

1-6 Determine the speed of )G( when it passes through the line )AB(. Applying knowledge 1

2-1 Calculate the mechanical energy of the system [disk, Earth] at t0 = 0. Applying knowledge ½

2-2
Write, in terms of v, m, θ' and I, the expression of the mechanical 
energy of the system [disk, Earth] when )G( passes through the line 
)AB(.

Applying knowledge ½

2-3
Apply the principle of the conservation of the mechanical energy 
to determine the speed of )G( when it passes through the line )AB(.

Applying knowledge 1

2-4
Write the expression of the mechanical energy of the system [disk, 
Earth] at any instant t in terms of v, m, θ', I, g , h and the abscissa 
x of )G(.

Applying knowledge ½

2-5 Deduce that a =2g/3. Applying knowledge ¾

2-
 F

iss
io

n 
of

 u
ra

ni
um

-2
35

1- Determine the values of A, Z , A', and Z'. Applying knowledge 1
2- Deduce the name of the isotope 

A
Z X. Applying knowledge ¼

3- This fission reaction leads to a chain fission reaction. Why? Applying knowledge ½

4-
At least one of the fission fragments is born in the excited state. 
Why? 

Applying knowledge ¼

5-
Show that the energy liberated by the fission of one uranium-235 is 
Elib ≅ 2.8×10-11J.

Applying knowledge 1½

6-1
Determine the number N of neutrons given off by the 100th 
generation.

Applying knowledge ½

6-2
Suppose that each one of the above emitted neutrons bombards one 
uranium-235 nucleus. Deduce the total energy released due to the 
fission of uranium-235 nuclei bombarded by the above N neutrons.

Applying knowledge ½

6-3-1
Determine the electric energy Eelec delivered by this station during 
one day.

Applying knowledge 1

6-3-2 Deduce the average electric power Pelec of the station. Applying knowledge 1

7-
Once fusion nuclear reaction started it is difficult to control. 
Deduce one advantage of fission nuclear reaction over fusion 
nuclear reaction.

Applying knowledge ½
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Exercise Part Question Domain Mark

3-
 Th

er
m

al
 e

ne
rg

y 
re

le
as

ed
 b

y 
el

ec
tr

ic
 c

ir
cu

its

1-1
During the growth of the current, the magnetic energy stored in 
the coil increases. Justify.

Applying knowledge ½

1-2
Referring to document 3, indicate the value of the voltage across 
the coil at the steady state.

communication ¼

1-3 Deduce that the coil has negligible resistance. Applying knowledge ¼

1-4
Derive the differential equation that describes the variation of uR as 
a function of time t.

Applying knowledge ¾

1-5
Use the differential equation to determine duR/dt in terms of R, L 
and E, at the instant t0 = 0.

Applying knowledge ½

1-6 Show that L = 0.5 H by using the tangent )∆(. communication ¾

1-7 Determine the maximum magnetic energy Wmag stored in the coil. communication ¾

1-8-1 Calculate WR during the time interval [0 , 25 ms]. Applying knowledge ½

1-8-2
Determine the thermal energy released by the resistor during the 
interval [0 , 30ms].

Applying knowledge 1

2-1
Give, at t0 = 0, the initial electromagnetic energy stored in the RLC 
circuit.

Applying knowledge ¾

2-2-1
Use document 4 to specify the value of the current in the circuit at 
the instant t1.

communication ¼

2-2-2
Apply the law of addition of voltages to determine uNQ = uC at the 
instant t1.

Applying knowledge ½

2-2-3 Determine the electromagnetic energy in this circuit at t1. Applying knowledge ¾

2-2-4
Deduce the thermal energy released by this circuit during the time 
interval [0 , 22.5 ms].

Applying knowledge ½

4-
 In

te
rf

er
en

ce
 o

f l
ig

ht

1-1 The conditions of interference are satisfied. Why? Applying knowledge ½

1-2 Name the phenomenon that takes place at each of S1 and S2. Applying knowledge ½

1-3 The fringes on )E( are directed along the horizontal. Why? Applying knowledge ½

2-1
In the interference region, the point O is the center of a bright 
fringe for any value of D. Justify.

Applying knowledge ½

2-2-1 Define the interfringe distance "i" and calculate its value. Applying knowledge 1

2-2-2
Deduce that between M and N there is only one bright fringe of 
center O.

Applying knowledge ½

2-3-1 Show that the point N is a center of a dark fringe. Applying knowledge ½

2-3-2
We move gradually the screen )E( towards )P( parallel to itself. 
For a distance D = D3, the point N becomes the center of the first 
bright fringe. Calculate D3.

Experimentation ¾

2-4-1
Determine the relation between z and D so that N remains the 
center of the first bright fringe.

Applying knowledge 1¼

2-4-2 Deduce the value of the displacement z if D = 2 m. Experimentation ½

2-4-3 Indicate then the direction of the displacement of )S(. Applying knowledge ½
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Exercice Partie Question Domaine Note

1-
 R

ou
le

m
en

t d
'u

n 
di

sq
ue

 le
 lo

ng
 d

'u
n 

fil
 v

er
tic

al

1-1 Déterminer, par rapport à )∆(, l'expression du moment de T
→

 et la 
valeur du moment de m m→g.

Application des 
connaissances

½

1-2
Appliquer la deuxième loi de Newton en rotation )théorème du 
moment cinétique( pour montrer que T=Iθ"/R )θ" est l'accélération 
angulaire du disque par rapport à )∆((. 

Application des 
connaissances

½

1-3
Appliquer la deuxième loi de Newton en translation pour montrer 
que T = mg – ma. )a est l'accélération linéaire de )G((.

Application des 
connaissances

¾

1-4 Montrer que a =2g/3.
Application des 
connaissances

½

1-5-1 Déduire, en fonction de g et t, l'expression de la vitesse v de )G( ;
Application des 
connaissances

½

1-5-2 Déduire, en fonction de g et t, l'expression de l'abscisse x de )G(.
Application des 
connaissances

½

1-6 Déterminer la vitesse de )G( lorsqu'il passe par la ligne )AB(.
Application des 
connaissances

1

2-1 Calculer l'énergie mécanique du système [disque, Terre] à t0 = 0.
Application des 
connaissances

½

2-2
Écrire, en fonction de v, m,θ' et I, l'expression de l'énergie mécanique 
du système [disque, Terre] lorsque )G( passe par la ligne )AB(.

Application des 
connaissances

½

2-3
Appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique pour 
déterminer la vitesse de )G( lorsqu'il passe par la ligne )AB(. 

Application des 
connaissances

1

2-4
Écrire l'expression de l'énergie mécanique du système [disque, Terre] 
à un instant t quelconque en fonction de v, m, θ', I, g, h et l'abscisse 
x de )G(.

Application des 
connaissances

½

2-5 Déduire que a = 2g/3.
Application des 
connaissances

¾

2-
 F

iss
io

n 
de

 l'
ur

an
iu

m
 2

35

1 Déterminer les valeurs de A, Z, A', et Z'.
Application des 
connaissances

1

2 Déduire le nom de l'isotope 
A
Z X.

Application des 
connaissances

¼

3 Cette réaction peut engendrer une réaction en chaine. Pourquoi ?
Application des 
connaissances

½

4
Au moins un des fragments de fission est créé à l'état excité. 
Pourquoi ?

Application des 
connaissances

¼

5
Montrer que l'énergie libérée par la réaction de fission d'un noyau 
d'uranium 235 est : Elib ≅ 2.8×10-11J.

Application des 
connaissances

1½

6-1 Déterminer le nombre N de neutrons émis à la 100ème génération.
Application des 
connaissances

½

6-2
Déduire l'énergie totale libérée par la fission des noyaux d'uranium 
bombardés par ces N neutrons.

Application des 
connaissances

½

6-3-1
Déterminer l'énergie électrique Eélec délivrée par la centrale en un 
jour.

Application des 
connaissances

1

6-3-2 Déduire la puissance électrique moyenne Pélec de cette centrale.
Application des 
connaissances

1

7
Déduire un avantage de la fission nucléaire par rapport à la fusion 
nucléaire. 

Application des 
connaissances

½
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Exercice Partie Question Domaine Note

3-
 É

ne
rg

ie
 th
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m

iq
ue

 d
ég

ag
ée

 p
ar

 u
n 

ci
rc

ui
t é

le
ct

ri
qu

e

1-1 Durant l'établissement du courant dans le circuit, l'énergie 
magnétique emmagasinée dans la bobine augmente. Justifier.

Application des 
connaissances ½

1-2 En se référant au document 3, indiquer la valeur de la tension aux 
bornes de la bobine en régime permanent. Communication ¼

1-3 En déduire que la résistance de la bobine est négligeable. Application des 
connaissances ¼

1-4 Établir l'équation différentielle qui décrit la variation de uR en 
fonction du temps t.

Application des 
connaissances ¾

1-5 Se servir de l'équation différentielle pour déterminer duR/dt à to = 0 
en fonction de R, L et E.

Application des 
connaissances ½

1-6 Montrer que L = 0,5 H en se servant de la tangente )∆(. Communication ¾

1-7 Déterminer l'énergie magnétique maximale Wmag emmagasinée dans 
la bobine. Communication ¾

1-8-1 Calculer WR durant l'intervalle de temps [0 ; 25 ms]. Application des 
connaissances ½

1-8-2 Déterminer l'énergie thermique W'R dégagée par le conducteur 
ohmique durant l'intervalle [0 ; 30 ms].

Application des 
connaissances 1

2-1 Donner, à to = 0, la valeur de l'énergie électromagnétique 
initialement emmagasinée dans le circuit )R, L, C( série.

Application des 
connaissances ¾

2-2-1 Utiliser le document 4 pour calculer la valeur de l'intensité du 
courant dans le circuit à l'instant t1. Communication ¼

2-2-2 Appliquer la loi d'additivité des tensions pour déterminer uNQ = uC 
à l'instant t1.

Application des 
connaissances ½

2-2-3 Déterminer l'énergie électromagnétique dans ce circuit à l'instant. Application des 
connaissances ¾

2-2-4 Déduire la valeur de l'énergie thermique dégagée par ce circuit 
durant l’intervalle de temps [0 ; 22,5 ms]. 

Application des 
connaissances ½

4-
 In

te
rf

ér
en

ce
 d

e 
la

 lu
m

iè
re

1-1 Les conditions d'obtention des franges d'interférence sont satisfaites. 
Pourquoi ?

Application des 
connaissances ½

1-2 Nommer le phénomène qui a lieu au niveau de chacune des fentes 
S1 et S2.

Application des 
connaissances ½

1-3 Les franges obtenues sur )E( sont alignées horizontalement. 
Pourquoi ?

Application des 
connaissances ½

2-1 Dans la région d'interférence, le point O est le centre d'une frange 
brillante pour n'importe quelle valeur de D. Justifier.

Application des 
connaissances ½

2-2-1 Définir l'interfrange "i" et calculer sa valeur. Application des 
connaissances 1

2-2-2 Déduire qu'il existe, entre M et N, une seule frange brillante de 
centre O. 

Application des 
connaissances ½

2-3-1 Montrer que le point N est le centre d'une frange sombre. Application des 
connaissances ½

2-3-2
On déplace progressivement l'écran )E( parallèlement à lui-même 
vers )P(. Pour D = D3, le point N sera le centre de la première frange 
brillante. Calculer D3.

Expérimentation ¾

2-4-1 Déterminer la relation entre z et D pour que le point N reste le 
centre de la première frange brillante.

Application des 
connaissances 1¼

2-4-2 Déduire z pour D = 2 m. Expérimentation ½

2-4-3 Indiquer alors le sens du déplacement de )S(. Application des 
connaissances ½
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 من حيث الّشكل )جدول رقم 1(:. 1

مل تتّم مراعاة ترقيم الصفحات باستخدام 1/1، 2/1، 3/1،...	 

متّت مراعاة بقية املعايري املذكورة يف التوصيف.	 

 من حيث المضمون )جدول رقم 2 وجدول رقم 3( / من حيث المجاالت والكفايات . 2
)جدول رقم 4(:

مل تغّط أسئلة متارين االمتحان املجاالت الثالثة املعتمدة وذلك ألن مجال التمرس العلمي ال ميكن أن يعمل به يف 	 

امتحان خطي يف ظل املناهج الحالية.

متّت مراعاة بقية املعايري املذكورة يف التوصيف.	 

ثانيًا : عرض النتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 5: املعامل اإلحصائية للمسابقة

Total Mean Median Mode SD CV Skewness Minimum Maximum
Percentiles

25 50 75

/110 75.85 80.00 99.00 22.85 .30 -.70 2.00 110.00 61.00 80.00 95.00

/20 13.79 14.55 18.00 4.16 .30 -.70 .36 20.00 11.09 14.55 17.27

املعدل العام 20/13.79 هو معدل مقبول المتحان فرع العلوم العامة.	 

يالحظ إن العالمة األكرث تكراًرا هي 20/18.	 

يالحظ أن الربعيني األوسطني أي املجموعة التي تتوسط مجموع الطالب راوحت عالمتها بني 11.09 و17.27 مع 	 

ميل إىل االرتفاع عن املعدل )0.70-(.

معامل االختالف ليس كبريًا )CV = 0.30( وبالتايل ال يوجد تشتت كبري للعالمات حول املعدل العام.	 

من خالل قراءة النتائج )جدول رقم 5(، نجد أّن املتعلّمني قد حّققوا مستويات أداء عالية، كام أّن معامل االختالف يظهر 

عدم تشتّت العالمات حول املعّدل العاّم. وقد تعزى هذه النتائج إىل كون أسئلة املسابقة، عىل العموم، باتت تتكّرر بني عام 

وآخر بسبب عدم وجود تجديد.
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ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
جدول رقم 6: املعامل اإلحصائية ألسئلة املسابقة

يتم استخدام االختصارات التالية يف الجدول أدناه، حيث قد تبدو بعض النتائج غري متسقة بسبب األرقام التقريبية املعتمدة.

CV: Coefficient of Variation  SD: Standard Deviation

Number Percentage Grade
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1.1.1 5325 137 626 3351 14 25 61 .75 .57 .75 .75 .26 .46 -1.22
1.1.2 5321 141 359 4476 9 9 82 .75 .67 .75 .75 .21 .31 -2.46
1.1.3 5306 156 182 4523 6 11 83 1.00 .92 1.00 1.00 .23 .25 -2.90
1.1.4 4945 517 992 3808 28 3 70 .50 .39 .50 .50 .20 .51 -1.38

1.1.1.5.1 5002 460 546 3211 18 23 59 .50 .38 .50 .50 .17 .45 -1.14
1.1.1.5.2 4850 612 1021 3380 30 8 62 .50 .37 .50 .50 .20 .55 -1.11

1.1.6 4165 1297 976 2795 42 7 51 1.00 .72 1.00 1.00 .42 .59 -.97
1.2.2.1 5275 187 222 4787 7 5 88 .50 .47 .50 .50 .11 .24 -3.38
1.2.2.2 5233 229 294 4527 10 8 83 .50 .45 .50 .50 .13 .29 -2.67
1.2.2.3 4942 520 1091 3322 29 10 61 .50 .36 .50 .50 .21 .57 -1.00
1.2.2.4 4906 556 748 2967 24 22 54 .50 .36 .50 .50 .19 .51 -.95
1.2.2.5 3873 1589 1516 2222 57 2 41 .50 .30 .50 .50 .24 .82 -.37

2.1 5436 26 8 4111 1 24 75 1.25 1.18 1.25 1.25 .14 .12 -2.75
2.2 5336 126 308 5028 8 0 92 .25 .24 .25 .25 .06 .25 -3.79
2.3 5070 392 2252 2742 48 1 50 .50 .27 .50 .50 .25 .90 -.19
2.4 4802 660 1298 3504 36 0 64 .25 .18 .25 .25 .11 .61 -1.03
2.5 5295 167 99 4028 5 21 74 1.50 1.32 1.50 1.50 .37 .28 -2.15

2.6.1 5158 304 999 4120 24 1 75 .50 .40 .50 .50 .20 .49 -1.52
2.6.2 4885 577 644 4092 22 3 75 .50 .43 .50 .50 .17 .40 -1.99

2.6.3.1 4719 743 1013 2648 32 19 48 1.00 .67 1.00 1.00 .41 .61 -.71
2.6.3.2 4579 883 645 2847 28 20 52 .75 .55 .75 .75 .28 .51 -.99

2.7 4586 876 1254 3265 39 1 60 .50 .36 .50 .50 .22 .62 -.98
3.1.1 5309 153 1198 3874 25 4 71 .50 .38 .50 .50 .21 .56 -1.17
3.1.2 5373 89 825 4548 17 0 83 .25 .21 .25 .25 .09 .43 -1.92
3.1.3 5216 246 1383 3186 30 12 58 .50 .34 .50 .50 .22 .65 -.73
3.1.4 5341 121 357 4044 9 17 74 1.00 .82 1.00 1.00 .33 .40 -1.51
3.1.5 5094 368 860 4137 22 2 76 .50 .41 .50 .50 .19 .46 -1.68
3.1.6 4996 466 780 3714 23 9 68 .75 .60 .75 .75 .28 .47 -1.49
3.1.7 5161 301 361 4311 12 9 79 .75 .66 .75 .75 .21 .32 -2.35

3.1.8.1 5064 398 389 4590 14 2 84 .50 .46 .50 .50 .14 .30 -2.97
3.1.8.2 4436 1026 3467 592 82 7 11 .50 .09 .00 .00 .18 2.00 1.68
3.2.1 4756 706 1591 2999 42 3 55 .50 .32 .50 .50 .23 .72 -.62
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Number Percentage Grade
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3.2.2.1 4699 763 1573 2989 43 3 55 .50 .33 .50 .50 .23 .72 -.63
3.2.2.2 4587 875 1754 2400 48 8 44 .50 .29 .50 .50 .24 .83 -.28
3.2.2.3 4340 1122 959 2387 38 18 44 .75 .50 .75 .75 .31 .62 -.69
3.2.2.4 3826 1636 1590 1915 59 6 35 .50 .27 .50 .50 .24 .88 -.17
4.1.1 5212 250 3500 1712 69 0 31 .25 .08 .00 .00 .12 1.43 .73
4.1.2 5322 140 1579 3704 31 1 68 .50 .35 .50 .50 .23 .65 -.87
4.1.3 5101 361 2480 2484 52 3 45 .50 .25 .25 .50 .25 .99 .00
4.2.1 5288 174 694 2937 16 30 54 .75 .52 .75 .75 .29 .55 -.65

4.2.2.1 5338 124 223 1700 6 63 31 1.50 1.08 1.00 1.00 .37 .34 -.90
4.2.2.2 4872 590 1960 2669 47 4 49 .50 .29 .50 .50 .24 .84 -.29
4.2.3.1 5058 404 1036 3390 26 12 62 .75 .55 .75 .75 .31 .55 -1.07
4.2.3.2 4935 527 603 3906 21 8 72 1.00 .84 1.00 1.00 .34 .41 -1.80
4.2.4.1 4865 597 1612 2125 40 21 39 .75 .43 .50 .75 .33 .77 -.32
4.2.4.2 4800 662 1398 3112 38 5 57 .50 .34 .50 .50 .23 .66 -.76
4.2.4.3 4790 672 688 4024 25 1 74 .50 .42 .50 .50 .18 .42 -1.94

3-1-8-2( Determine the thermal energy released by the resistor during the interval [0 , 30 ms].
3-1-8-2( Déterminer l'énergie thermique W'R dégagée par le conducteur ohmique durant l'intervalle 
[0 ; 30 ms].

إن هذا السؤال هو األخري يف الجزء األول من املسألة وتتطلب اإلجابة عنه فهم التبادل الحاصل يف الطاقة. يالحظ ان 82 % 
من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا. وقد يعود ذلك إىل ضعف يف قدرة املتعلّمني عىل تحليل املعلومات وربط املفاهيم 

بعضها ببعض، واستثامرها يف وضعيات مختلفة يف إطار تحقيق الهدف املراد من السؤال.

3-2-2-4( Deduce the thermal energy released by this circuit during the time interval [0 , 22.5 ms].
3-2-2-4( Déduire la valeur de l'énergie thermique dégagée par ce circuit durant l’intervalle de 
temps[0 ; 22,5 ms].

إن هذا السؤال هو األخري يف الجزء الثاين من املسألة وتتطلب اإلجابة عنه فهم التبادل الحاصل يف الطاقة . يالحظ أن 59 % 
من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا. وقد يعود ذلك إىل الضعف يف قدرة املتعلّمني عىل تحليل املعلومات وربط املفاهيم 

بعضها ببعض، واستثامرها يف وضعيات مختلفة يف إطار تحقيق الهدف املراد من السؤال.

4-1-1( The conditions of interference are satisfied. Why?
4-1-1( Les conditions d'obtention des franges d'interférence sont satisfaites. Pourquoi ?
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إن هذا السؤال من أسئلة التذكر. يالحظ أن 69 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا، و31 % فقط نالوا العالمة كاملة. 
وقد يعود ذلك إىل ضعف التذكّر لدى املتعلّمني واىل عدم متكنهم من التعبري اللغوي..

4-1-3( The fringes on )E( are directed along the horizontal. Why?
4-1-3( Les franges obtenues sur )E( sont alignées horizontalement. Pourquoi ?

إن هذا السؤال من أسئلة التذكر. يالحظ أن 52 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا. وقد يعود ذلك إىل ضعف التذكّر 
لدى املتعلّمني وإىل عدم متكنهم من التعبري اللغوي..

4-2-2-1( Define the interfringe distance "i" and calculate its value.
4-2-2-1( Définir l'interfrange » i « et calculer sa valeur.

إن هذا السؤال ال يتطلب سوى تذكر معلومة أساسية وكام يتطلّب حسابًا بسيطًا. يالحظ أن 31 % فقط من الطالب حصلوا 
عىل عالمة تامة. وقد يعود السبب يف ذلك إىل ضعف التذكّر لدى املتعلّمني واىل عدم متكنهم من التعبري اللغوي.

4-2-2-2( Deduce that between M and N there is only one bright fringe of center O.
4-2-2-2( Déduire qu'il existe, entre M et N, une seule frange brillante de centre O.

إن هذا السؤال يتطلب عملية مقارنة حسابية. يالحظ ان 47 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا. وقد يعود ذلك 
إىل الضعف يف قدرة املتعلّمني عىل تحليل املعلومات وربط املفاهيم بعضها ببعض، واستثامرها يف وضعيات مختلفة يف إطار 

تحقيق الهدف املراد من السؤال.
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خاتمة

يشّكل االمتحان الرسمي تحّديات كربى بالنسبة إىل نظام التعليم، بحيث يركّز املتعلّمون يف التحضري لهذا االمتحان يف السنوات 

األخرية من التعليم األسايس أوالثانوي، وتُهمل الجوانب األخرى من األداء العقيل العايل مثال اإلبداع والتفكري النقدي. كام 

أّن االمتحانات الرسمية يف لبنان مل تخضع ألّي تنقيح أوتعديل جذري منذ إطالق املناهج الجديدة يف عام 1997، وهنا ميكن 

التساؤل عن مدى مالءمة محتوى املاّدة لواقع املتعلّمني، انطالقًا من املتغرّيات بالنسبة إىل التطور العلمي والتكنولوجي. هذا 

وقد ُوّجهت انتقادات عّدة إىل نظام التقييم بالنسبة إىل التناقض بني املناهج الجديدة املبنية عىل األهداف ونظام التقييم 

الحايل املبني عىل الكفايات. إضافة إىل ذلك، أصبح تأهيل املتعلّمني للخضوع لالختبار محور التعليم يف املدارس، وهذا أّدى 

إىل اقتصار تركيز اهتامم املعلّمني يف هذا املنحى تحديًدا، وهذا األمر أّدى إىل التمّسك باألساليب التقليدية واالبتعاد عن 

املعايري الجديدة للتدريس والتقييم.

إّن نظام التقويم الحايل يركز يف قياس قدرة املتعلّمني عىل تذكّر حقائق منفصلة عىل حساب القدرة عىل املشاركة وتكامل 

املهاّمت املعقدة للتفكري وحّل املشاكل. والنتيجة النهائية، هي وجود فجوة متزايدة بني املعارف واملهارات الّتي يكتسبها 

املتعلّمون يف املدارس، واملعارف واملهارات الّتي يحتاجون إليها للنجاح يف عامل العمل، وهو الّذي يضّم مهارات القرن الحادي 

والعرشين، خصوًصا أّن املنهج ال يحتوي عىل أنشطة تفاعلية تستخدم التكنولوجيا، ويف حني ميتىلء التقييم الحايل باألسئلة 

القرن  املطلوبة يف  الكفايات  القائم عىل  التحليل  نقًصا يف  أّن هناك  للمحتوى، وعليه يظهر  األساسية  املعرفة  تقيس  الّتي 

الحادي والعرشين.

وأخريًا، ميكن القول إّن أسئلة املسابقة قد راعت التوصيف املعتمد بشكل عام باستثناء توزيعها عىل مجاالت املادة حسب 

إال من خالل  النظرية  باألسئلة  كفاياته  تقويم  الصعب  من  إنه  املخربي حيث  العمل  املعتمد وخصوًصا مجال  التوصيف 

التطبيق العميل يف املختربات. كذلك نشري إىل أّن االمتحان استطاع تحقيق مستويات أداء وسط لدى املتعلّمني، وهذا ما ظهر 

يف تحليل النتائج، إضافة إىل تديّن تشتّت العالمات حول معدل املاّدة.

التوصيات العاّمة:

يف نهاية هذا التقرير، نضع بعض التوصيات واملقرتحات يف ما يأيت:

مراعاة االمتحان الرسمي ملستويات التفكري العليا عند املتعلّمني، من خالل دمج املحاور املختلفة، إضافة إىل تنويع 	 

األسئلة وتدرّجها من األقّل صعوبة إىل األكرث صعوبة.

حّض األساتذة واملعلّمني عىل حضور نقاشات أسس التصحيح؛ لتجنب األخطاء املتداولة عند املتعلّمني.	 

تفعيل العمل املخربي يف املدارس والثانويات، والعمل عىل طرح أجزاء عّدة من األسئلة ضمن مجال العمل املخربي.	 

تقويم مجال كفايات العمل املخربي عمليا يف املختربات املدرسية والتي تساعد املتعلم يف اكتساب مهارات االكتشاف 	 

والبحث.

تجهيز املختربات املدرسية يف مواد العلوم والتي متكن املعلم واملتعلم من إجراء التجارب املوجودة يف محتوى املنهج 	 

وتقوميها، األمر الذي يسهم يف تحسني التعلم عند املتعلمني.

تضمني االمتحانات أسئلة متّكن املتعلّمني من استثامر معارفهم يف مواقف ووضعيات جديدة، وتشجعهم عىل حّل 	 

املشكالت باستخدام طريقة املنهج العلمي.

 	 – املتوسطة  املرحلتني  صفوف  يف  والتحصيلية  التكوينية  االمتحانات  يف  املستندات  اعتامد  عىل  املعلمني  تشجيع 

املختلفة. مبستوياته  التواصل  مجال  مع  التعامل  كيفية  تعرّف  من  املتعلم  لتمكني  العاّمة  والثانوية  الثالثة  الحلقة 
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لغة الماّدة: اللّغة اإلنكليزيّة واللّغة الفرنسيّة.

تمهيد
يتناول التقرير عرًضا وتحلياًل لنتائج االمتحانات الرسمية ويرمي إىل تبيان مدى استثامر توصيف االمتحانات 

الرسمية، يف تحقيق األهداف العاّمة للامّدة، ونعني بها األهداف الواردة يف مناهج التعليم للعام 1997، من 

حيث استيعاب املفاهيم والنظريات العلمية، وحسن توظيفها.

الثانوية، تهدف يف فرع علوم الحياة إىل استيعاب املفاهيم والنظريات العلمية  فامدة الفيزياء، يف الشهادة 

وتفسري  معارفه،  مجال  توسيع  عرب  علمية،  ثقافة  املتعلّم  إعطاء  يف  املساهمة  خالل  من  توظيفها،  وحسن 

الحقائق العلمية عرب فهم القوانني والنامذج والنظريات الّتي تفرّس هذه الظواهر والحقائق، وربط التطبيقات 

املرتكزة يف  العلمية  للمهن  املتعلّم  أن تحّض  املاّدة يجب  إّن هذه  وتاليًا،  الفيزيائية.  بالقوانني  التكنولوجية 

الفيزياء، وتوقظ املواهب العلمية لديه، من خالل متكني املتعلّم من تطوير معرفته العلمية ومهاراته التطبيقية، 

وجعل املنهجية العلمية مألوفة لديه. ويهدف املنهج إىل استيعاب املفاهيم الفيزيائية املرتبطة بشكل مبارش 

بالبيئة والصّحة والحياة اليومية واالجتامعية، وإىل املساعدة يف فهم الكون وأسس التكنولوجيا واالكتشافات 

الحديثة.

أّما عملية التقييم، من خالل املسابقة، فإنّها ترمي، يف فرع علوم الحياة، إىل اختبار امتالك منهجية التفكري 

العلمي، واكتساب القدرة عىل اتّخاذ املواقف العلمية، بغية تحقيق أكرب قدر من االستقاللية واالعتامد عىل 

أّن  بيانات عملية، كام  واقعية مع  وأمثلة تعكس حاالت  لتبنى عىل مسائل  األهداف  الذات؛ وتتوسع هذه 

العملية التقييمية، يف هذا الفرع، تهدف إىل اختبار تحّسس أهمية املنهجية العلمية بكّل ما تحمله من دقّة 

وحّس نقدي، من خالل املالحظة، وتجميع املعطيات، وتفسري النتائج، واستنتاج املعادالت الرياضية املرتبطة 

بالقوانني الفيزيائية املناسبة للحّل، وفهم املضمون العلمي، وصواًل إىل حّل املسائل الواقعية.

ويأيت التقرير محاولة لإلجابة عن:

مدى تحقيق املتعلّمني مستويات أداء وسط، وما فوق.	 

الماّدة الّتعليمّية: الفيزياء - فرع علوم الحياة

إعداد:
أ. فادي عويجان

أ. مصطفى السكرية
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مدى تشتّت العالمات حول املعّدل.	 

مدى مالءمة االختبار للتمييز بني مستويات األداء املختلفة.	 

التفكري 	  مستويات  تنّمي  الّتي  والكفايات  املهارات  مختلف  تنمية  يف  املسابقة  أسئلة  مساهمة  مدى 

العليا.

مدى احرتام النتائج ملالمح املتعلم بحسب مناهج 1997 وتحديًدا من حيث قدرته عىل اتّخاذ القرارات 	 

املبنية عىل املواقف العلمية.

أّما معالجة التقرير للعناوين السالفة؛ فستكون من خالل:

القيام مبقارنة مع التوصيف الصادر عام 2017 من ناحيتي الشكل واملضمون.	 

عرض النتائج العاّمة للمسابقات وتحليلها.	 

استقراء النتائج اإلحصائية واإلضاءة عىل بعض املشاكل البارزة يف أسئلة محددة.	 

صياغة بعض املقرتحات والتوصيات.	 

أوالً - توصيف المسابقة
غري مطابقمطابقجدول رقم 1: توصيف املسابقة من حيث الشكل

×تتضمن املسابقة تعليامت خاصة باستعامل اآللة الحاسبة غري القابلة للربمجة

×تتضمن املسابقة 4 متارين إلزامية

×إعطاء كل مترين عنوانًا يتمحور حول الفكرة الرئيسة للتمرين

ترميز التامرين وأقسامها باعتامد خط 

)Font type: Times New Roman, Size: 13, Bold(

×

Exercise 1 تبويب التمرين×

×ترقيم األسئلة وأقسام األسئلة داخل التمرين: 1، 2-1، 2-2،...

إعطاء الرمز )Doc 1( للمستندات املستخدمة ضمن التمرين داخل إطار وتوثيقها عند اللزوم يف 

إطار احرتام امللكية الفكرية

×

Exercise 1 )6 pts( :وضع العالمة الكلية بجانب كل مترين، مثال×

×ترقيم الصفحات باستخدام 1/1، 2/1، 3/1،...

×الطباعة بخط من نوع Times New Roman بحجم 12 ضمن التمرين الواحد

×اعتامد املسافة )Line spacing single( بني األسطر ضمن التمرين الواحد

عدم تجاوز عدد صفحات املسابقة الصفحتني، مع إضافة بعض املستندات الضورية عند اللزوم 

)صفحتان كحد أقىص(

×

×عدم تجاوز عدد املستندات )Doc( اإلثنني يف التمرين الواحد
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غري مطابقمطابقجدول رقم 2: توصيف املسابقة من حيث املضمون، متارين االمتحان

×متالمئة مع املّدة املقرتحة

متطابقة مع األهداف التعلمية ملنهج املادة وآخذة بعني االعتبار القرارات الرسمية املتعلقة بوقف 

العمل ببعض املحاور واملواضيع

×

×ممثلة، تغطي أكرثية املحاور يف املنهج )70 % عىل األقل من املحاور(

×... ال يخصص للهدف التعلمي الواحد أكرث من فرصة واحدة للقياس

×تراعي ربط املعرفة العلمية بالحياة اليومية

×تدمج بعض املواضيع من محاور مختلفة يف مترين واحد حيث ميكن

مستقلة، تسمح للتلميذ/ة التعامل معها بالرتتيب الذي يراه مناسبًا ويتضمن كل مترين مستندات 

مستقلة عن التمرين اآلخر

×

×تتدرج يف عرضها من األسهل إىل األصعب

×من املمكن أن تتضمن مقدمة تربز إشكالية حول موضوع حيايت أوعلمي أو...

تظهر لغة علمية واضحة )جمل قصرية وغري معقدة( وخالية من األخطاء اللغوية مع التأكد من صحة 

ترجمة األفكار يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية

×

×تتضمن مستندات واضحة من حيث الشكل واملضمون )رسوم، أشكال، كلامت أرقام، ...(

تغطي أسئلتها املجاالت الثالثة املعتمدة وتعطى عالمة 7 من 20 كحد أقىص عىل مجال امتالك 

تقنيات التواصل، وتوزع بقية العالمة عىل مجايل )امتالك املعلومات والتمرس العلمي( بشكل متوازن 

مع مراعاة تغطية غالبية الكفايات املتعلقة بكل مجال من املجاالت

×

تتضمن أسئلة متنوعة مفتوحة ومقفلة ومنها عىل سبيل املثال:

أسئلة االختيار من متعدد مع أومن دون تعليل االختيار	 

أسئلة الصواب والخطأ )T/F( مع إعادة كتابة الجملة صحيحة مع تعليل/ أومن دون تعليل	 

×

تتضمن أسئلة متنوعة الصياغة تبدأ بفعل إجرايئ او بدونه كاستخدام األسئلة االستفهامية عىل أن 

تكون صياغة األسئلة واضحة وغري معقدة وال تحتمل التأويل، مع االلتزام بالنصوص الرسمية الصادرة 

عن وازرة الرتبية مبراسيم وقرارات وتعاميم

×

غري مطابقمطابقجدول رقم 3: توصيف املسابقة من حيث املضمون

×تخصيص العالمة عىل اإلجابة وفقا ملستوى السؤال ودرجة تعقيده

مراعاة توزيع العالمة ضمن اإلجابة بني استخدام املفاهيم العلمية(املحتوى العلمي)بطريقة صحيحة 

وعرض اإلجابة بطريقة تظهر ترابطًا منطقيًا للألفكار

×

توزيع العالمة عىل إجابات االختيار من متعدد، يف حال وجودها، عىل االختيار والتعليل إذا كان 

مطلوبًا

توزيع العالمة عىل إجابات أسئلة الصواب والخطأ، يف حال وجودها، عىل االختيار والتصحيح والتعليل 

إذا كان مطلوبًا
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جدول رقم 4: توصيف املسابقة من حيث املجاالت والكفايات

Exercise Part Question Domain Mark

1-
 D

et
er

m
in

at
io

n 
of

 th
e 

st
iff

ne
ss

 o
f 

a 
sp

ri
ng

1-1
Applying the principle of conservation of linear momentum for the 
system [)S1(, )S2(], show that V'2 = 1.6 m/s.

Applying knowledge 1¼

1-2 Specify whether this collision is elastic or not. Applying knowledge 1½

2 Determine the speed VM of )S2( at point M. Applying knowledge 1½

3-1
Write, at an instant t, the expression of the mechanical energy of 
the system [)S1(, spring, Earth] in terms of m1, k, x and v.

Applying knowledge ½

3-2
Derive the second order differential equation in x that describes the 
motion of )S1(.

Applying knowledge 1

3-3 Deduce the expression of the proper period T0. Applying knowledge ¾

3-4 Calculate k knowing that T0 = 0.314 s. Applying knowledge ½

2-
 S

ci
nt

ig
ra

ph
y 

in
 m

ed
ic

in
e

1 Identify the emitted particle 
A
Z X, indicating the used laws. Applying knowledge 1¼

2 Name this particle. Applying knowledge ½

3 Indicate the cause of the emission of the gamma photon. Applying knowledge ½

4 Calculate the wavelength of the emitted gamma photon. Applying knowledge ¾

5
Using document 2, show that the radioactive period )half-life( of 
technetium-99 is T = 6 hrs.

Communication ½

6-1
Write, at instant t, the expression of the activity A in terms of A0, t 
and the decay constant λ.

Applying knowledge ½

6-2-1
Using the preceded expression, determine the duration of the 
examination session;

Applying knowledge 1

6-2-2
Using the preceded expression, determine the ratio A/A0 of 
technetium -99 at t = 40 hrs.

Applying knowledge 1

3-
 R

LC
 s

er
ie

s c
ir

cu
it 

in
 th

e 
ra

di
o

1-1 Indicate the value C0 of C at which Im attains a maximum value. Communication ¼

1-2 Calculate the value of LC0ω2. Applying knowledge ½

1-3 Name then the electric phenomenon observed on document 4. Applying knowledge ½

1-4-1 Pick out graphically the value of Im. Communication ¼

1-4-2
Show that the expression of the current is given by: i = 0.3 
sin)314 t(, )i in A, t in s(.

Applying knowledge ½

1-4-3
Determine the expression of the voltage uL = uEF across the 
terminals of the coil as a function of time t.

Applying knowledge ¾

1-4-4
Determine the expression of the voltage uC = uBD across the 
terminals of the capacitor as a function of time t.

Applying knowledge 1

1-4-5
Show that uR ≈ uG = 3 sin)314t(, using the law of addition of 
voltages uG = uC + uL + uR where uR = uDE is the voltage across the 
resistor.

Applying knowledge ¾

1-4-6 Deduce the value of R. Applying knowledge 1

1-4-7
Calculate the new value of the maximum current in the circuit 
using the relation uR = uG.

Applying knowledge ½

2-1
Determine the value of C so that the antenna receives a radio wave 
of desired frequency 1000 kHz.

Applying knowledge ¾

2-2
Indicate whether we have to increase or decrease the resistance R in 
order to increase the intensity of the emitted sound by the radio.

Applying knowledge ¼
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Exercice Partie Question Domaine Note

1-
 D

ét
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m
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at
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n 
de

 la
 c
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de
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ai

de
ur
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'u

n 
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ss
or

t

1-1 En appliquant le principe de conservation de la quantité de 
mouvement au système [)S1(, )S2(], montrer que V'2 = 1,6 m/s.

Application des 
connaissances 1¼

1-2 Préciser si la collision est élastique ou non. Application des 
connaissances 1½

2 Déterminer la vitesse VM de )S2( au point M. Application des 
connaissances 1½

3-1 Écrire, à un instant t, l'expression de l'énergie mécanique du système 
[)S1(, ressort, Terre] en fonction de k, m1, x et v.

Application des 
connaissances ½

3-2 Établir l'équation différentielle du second ordre en x qui régit le 
mouvement de )S1(.

Application des 
connaissances 1

3-3 Déduire l'expression de sa période propre T0.
Application des 
connaissances ¾

3-4 Calculer k sachant que T0 = 0,314 s. Application des 
connaissances ½

2-
 S

ci
nt

ig
ra

ph
ie

 e
n 

m
éd

ic
in

e

1 Identifier la particule émise 
A
Z X en indiquant les lois utilisées. Application des 

connaissances 1¼

2 Nommer cette particule. Application des 
connaissances ½

3 Indiquer la cause de l'émission du photon gamma. Application des 
connaissances ½

4 Calculer la longueur d'onde du photon gamma émis. Application des 
connaissances ¾

5 En utilisant le document 2, montrer que la période radioactive du 
technétium 99 est T = 6 h. Communication ½

6-1
Écrire, à un instant t, l'expression de l'activité A en fonction de A0, t et 
la constante radioactive λ.

Application des 
connaissances ½

6-2-1 En utilisant l'expression précédente, déterminer la durée de l'examen 
de la scintigraphie osseuse ;

Application des 
connaissances 1

6-2-2 En utilisant l'expression précédente, déterminer le rapport A/A0  du 
technétium 99 après une durée de 40 h.

Application des 
connaissances 1

3-
 C

ir
cu

it 
RL

C
 s

ér
ie

 d
an

s l
a 

ra
di

o

1-1 Indiquer la valeur C0 de C pour laquelle Im atteint sa plus grande valeur. Communication ¼

1-2 Calculer la valeur de LC0ω2. Application des 
connaissances ½

1-3 Nommer alors le phénomène électrique observé dans le document 4. Application des 
connaissances ½

1-4-1 Tirer du graphe la valeur de Im. Communication ¼

1-4-2 Montrer que l'expression de l'intensité du courant est donnée par : 
i = 0,3 sin )314t(, )i en A ; t en s(.

Application des 
connaissances ½

1-4-3 Déterminer l'expression de la tension uL = uEF aux bornes de la bobine 
en fonction du temps t.

Application des 
connaissances ¾

1-4-4 Déterminer l'expression de la tension uC = uBD aux bornes du 
condensateur en fonction du temps t.

Application des 
connaissances 1

1-4-5
Montrer que uR ≈ uG = 3 sin )314t( en utilisant la loi d'additivité des 
tensions uG = uC + uL + uR avec uR = uDE est la tension aux bornes du 
conducteur ohmique.

Application des 
connaissances ¾

1-4-6 Déduire la valeur de R. Application des 
connaissances 1

1-4-7 Calculer la nouvelle valeur de l'intensité maximale dans le circuit en 
utilisant la relation uR = uG.

Application des 
connaissances ½

2-1 Déterminer la valeur de la capacité C du condensateur pour que 
l'antenne capte une onde radio dont la fréquence est 1000 kHz.

Application des 
connaissances ¾

2-2 Indiquer si on doit augmenter ou diminuer la résistance R pour 
augmenter l'intensité du son émis par la radio.

Application des 
connaissances ¼
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 من حيث الّشكل )جدول رقم 1(:. 1

مل تتّم مراعاة ترقيم الصفحات باستخدام 1/1، 2/1، 3/1،...	 

متّت مراعاة بقية املعايري املذكورة يف التوصيف.	 

 من حيث المضمون )جدول رقم 2 وجدول رقم 3( / من حيث المجاالت والكفايات . 2

)جدول رقم 4(:
مل تغّط أسئلة متارين االمتحان املجاالت الثالثة املعتمدة وذلك ألن مجال التمرس العلمي ال ميكن أن يعمل به يف 	 

امتحان خطي يف ظل املناهج الحالية.

متّت مراعاة بقية املعايري املذكورة يف التوصيف.	 

ثانيًا : عرض النتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 5: املعامل اإلحصائية للمسابقة

Total Mean Median Mode SD CV Skewness Minimum Maximum
Percentiles

25 50 75

/80 59.55 63.00 80.00 15.85 .27 -.81 .00 80.00 49.00 63.00 72.00

/20 14.89 15.75 20.00 3.96 .27 -.81 .00 20.00 12.25 15.75 18.00

املعدل العام 20/14.89 هو معدل جيد المتحان فرع علوم الحياة.	 

يالحظ أن العالمة األكرث تكرارا هي 20/20.	 

يالحظ أن الربعيني األوسطني أي املجموعة التي تتوسط مجموع الطالب راوحت عالمتها بني 12.25 و18.00 مع 	 

ميل إىل االرتفاع عن املعدل )-0.81(.

معامل االختالف ليس كبريًا )CV = 0.27( وبالتايل ال يوجد تشتت كبري للعالمات حول املعدل العام.	 

من خالل قراءة النتائج )جدول رقم 5(، نجد أّن املتعلّمني قد حّققوا مستويات أداء عالية، كام أّن معامل االختالف يظهر 

عدم تشتّت العالمات حول املعّدل العاّم. وقد تعزى هذه النتائج إىل كون أسئلة املسابقة، عىل العموم، باتت تتكّرر بني عام 

وآخر بسبب عدم وجود تجديد.
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ثالثًا: عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
جدول رقم 6: املعامل اإلحصائية ألسئلة املسابقة

يتم استخدام االختصارات التالية يف الجدول أدناه، حيث قد تبدو بعض النتائج غري متسقة بسبب األرقام التقريبية املعتمدة.

CV: Coefficient of Variation  SD: Standard Deviation
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1.1.1 13277 45 459 9500 4 25 71 1.25 1.10 1.25 1.25 .30 .27 -2.32
1.1.2 13171 151 1999 9638 16 12 72 1.50 1.19 1.50 1.50 .56 .47 -1.46
1.2 12886 436 1221 8283 12 25 62 1.50 1.16 1.50 1.50 .52 .45 -1.19

1.3.1 13267 55 162 13047 2 0 98 .50 .49 .50 .50 .06 .12 -8.13
1.3.2 13212 110 220 10300 2 20 77 1.00 .92 1.00 1.00 .19 .21 -2.88
1.3.3 13129 193 334 8600 4 31 65 .75 .63 .75 .75 .19 .31 -1.49
1.3.4 13075 247 1913 9517 16 12 71 .50 .40 .50 .50 .18 .46 -1.40
2.1 13242 80 116 8630 1 34 65 1.25 1.09 1.25 1.25 .26 .24 -1.73
2.2 13092 230 2491 10580 20 0 79 .50 .40 .50 .50 .20 .49 -1.57
2.3 12824 498 5554 7090 45 1 53 .50 .28 .50 .50 .25 .88 -.24
2.4 13053 269 482 8075 6 34 61 .75 .59 .75 .75 .23 .39 -1.06
2.5 12561 761 1522 10355 17 5 78 .75 .64 .75 .75 .25 .39 -2.02

2.6.1 12929 393 785 12109 9 0 91 .50 .47 .50 .50 .12 .26 -3.63
2.6.2.1 12225 1097 3443 4244 34 34 32 1.00 .48 .25 1.00 .42 .86 .20
2.6.2.2 11650 1672 6271 4027 60 10 30 .75 .30 .00 .00 .35 1.15 .39
3.1.1 13213 109 441 12772 4 0 96 .25 .24 .25 .25 .04 .19 -5.20
3.1.2 13135 187 2172 10892 18 1 82 .50 .42 .50 .50 .19 .45 -1.78
3.1.3 13085 237 3411 9623 27 0 72 .50 .37 .50 .50 .22 .60 -1.08

3.1.4.1 13232 90 145 13087 2 0 98 .25 .25 .25 .25 .03 .11 -9.40
3.1.4.2 12939 383 4817 7487 39 5 56 .50 .30 .50 .50 .24 .79 -.42
3.1.4.3 12922 400 1311 8080 13 27 61 .75 .56 .75 .75 .27 .48 -1.01
3.1.4.4 12667 655 2070 6656 20 30 50 1.00 .69 1.00 1.00 .39 .56 -.77
3.1.4.5 12301 1021 4215 7201 39 7 54 .75 .46 .75 .75 .35 .76 -.48
3.1.4.6 12208 1114 1071 10497 16 5 79 1.00 .89 1.00 1.00 .30 .33 -2.45
3.1.4.7 11879 1443 2285 9303 28 2 70 .50 .40 .50 .50 .20 .50 -1.46
3.2.1 12120 1202 1682 6348 22 31 48 .75 .50 .75 .75 .29 .57 -.57
3.2.2 12026 1296 1873 10153 24 0 76 .25 .21 .25 .25 .09 .43 -1.90

2-3( Indicate the cause of the emission of the gamma photon.

2-3( Indiquer la cause de l'émission du photon gamma.

ينتمي السؤال إىل مجال تطبيق املعلومات وال يتطلب سوى الحفظ. يالحظ ان 45 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل 

يجيبوا وان 53 % فقط من الطالب نالوا العالمة الكاملة وان معامل االختالف ليس بقليل )CV = 0.88(. وقد يعود ذلك 

إىل أّن املتعلّمني مل يحفظوا جيًّدا سبب انبعاث أشعة غاّما، أوأّن األمر اختلط عليهم فقاموا بكتابة إجابة عن موضوع آخر.
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2-6-2-1( Using the preceded expression, determine the duration of the examination session;

2-6-2-1( En utilisant l'expression précédente, déterminer la durée de l'examen de la scintigraphie 

osseuse ;

إن هذا الجزء يتطلب أن يقوم املتعلم بتحديد املدة الزمنية لفرتة العالج املطلوبة بواسطة اشعاعات التكنتيوم. يالحظ ان 

34 % من الطالب نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا وأن 32 % فقط من الطالب نالوا العالمة الكاملة وأن معامل االختالف ليس 

بقليل )CV = 0.86(. وقد يعود ذلك إىل ضعف لدى املتعلّمني بإمتام عمليات حسابية للوصول إىل اإلجابة املطلوبة.

2-6-2-2( Using the preceded expression, determine the ratio A/A0 of technetium-99 at t = 40 hrs.

2-6-2-2( En utilisant l'expression précédente, déterminer le rapport A/A0 du technétium 99 après 

une durée de 40 h.

إن هذا السؤال مرتبط بالجزء السابق واملطلوب تحديد نسبة التكنتيوم املتبقي بعد 40 ساعة. . يالحظ ان 60 % من الطالب 

نالوا عالمة صفر أومل يجيبوا وان معامل االختالف ليس بقليل )CV = 1.15(. ومبا أن هذا الجزء مرتبط بالسؤال السابق، فقد 

بدا واضحا سبب تراجع نسبة النجاح فيه، وقد يعود ذلك أيضا إىل ضعف لدى املتعلّمني بإمتام عمليات حسابية.



182

خاتمة

يشّكل االمتحان الرسمي تحّديات كربى بالنسبة إىل نظام التعليم، بحيث يركّز املتعلّمون يف التحضري لهذا االمتحان يف السنوات 

األخرية من التعليم األسايس أوالثانوي، وتُهمل الجوانب األخرى من األداء العقيل العايل مثال اإلبداع والتفكري النقدي. كام أّن 

االمتحانات الرسمية يف لبنان مل تخضع ألّي تنقيح أوتعديل جذري منذ إطالق املناهج الجديدة يف العام 1997، وهنا ميكن 

التساؤل عن مدى مالءمة محتوى املاّدة لواقع املتعلّمني، انطالقًا من املتغرّيات بالنسبة إىل التطور العلمي والتكنولوجي. هذا 

وقد ُوّجهت انتقادات عّدة إىل نظام التقييم بالنسبة إىل التناقض بني املناهج الجديدة املبنية عىل األهداف ونظام التقييم 

الحايل املبني عىل الكفايات. إضافة إىل ذلك، أصبح تأهيل املتعلّمني للخضوع لالختبار محور التعليم يف املدارس، وهذا أّدى 

إىل اقتصار تركيز اهتامم املعلّمني يف هذا املنحى تحديًدا، وهذا األمر أّدى إىل التمّسك باألساليب التقليدية واالبتعاد عن 

املعايري الجديدة للتدريس والتقييم.

إّن نظام التقويم الحايل يركز يف قياس قدرة املتعلّمني عىل تذكّر حقائق منفصلة عىل حساب القدرة عىل املشاركة وتكامل 

املهاّمت املعقدة للتفكري وحّل املشاكل. والنتيجة النهائية، هي وجود فجوة متزايدة بني املعارف واملهارات الّتي يكتسبها 

املتعلّمون يف املدارس، واملعارف واملهارات الّتي يحتاجون إليها للنجاح يف عامل العمل، وهو الّذي يضّم مهارات القرن الحادي 

والعرشين، خصوًصا أّن املنهج ال يحتوي عىل أنشطة تفاعلية تستخدم التكنولوجيا، ويف حني ميتىلء التقييم الحايل باألسئلة 

القرن  املطلوبة يف  الكفايات  القائم عىل  التحليل  نقًصا يف  أّن هناك  للمحتوى، وعليه يظهر  األساسية  املعرفة  تقيس  الّتي 

الحادي والعرشين.

وأخريًا، ميكن القول إّن أسئلة املسابقة قد راعت التوصيف املعتمد بشكل عام باستثناء توزيعها عىل مجاالت املادة حسب 

إال من خالل  النظرية  باألسئلة  كفاياته  تقويم  الصعب  من  إنه  املخربي حيث  العمل  املعتمد وخصوًصا مجال  التوصيف 

التطبيق العميل يف املختربات. كذلك نشري إىل أّن االمتحان استطاع تحقيق مستويات أداء وسط لدى املتعلّمني، وهذا ما ظهر 

يف تحليل النتائج، إضافة إىل تديّن تشتّت العالمات حول معدل املاّدة.

التوصيات العاّمة:

يف نهاية هذا التقرير، نضع بعض التوصيات واملقرتحات يف ما يأيت:

مراعاة االمتحان الرسمي ملستويات التفكري العليا عند املتعلّمني، من خالل دمج املحاور املختلفة، إضافة إىل تنويع 	 

األسئلة وتدرّجها من األقّل صعوبة إىل األكرث صعوبة.

حّث األساتذة واملعلّمني عىل حضور نقاشات أسس التصحيح؛ لتجنب األخطاء املتداولة عند املتعلّمني.	 

تفعيل العمل املخربي يف املدارس والثانويات، والعمل عىل طرح عّدة أجزاء من األسئلة ضمن مجال العمل املخربي.	 

تقويم مجال كفايات العمل املخربي عمليا يف املختربات املدرسية والتي تساعد املتعلم يف اكتساب مهارات االكتشاف 	 

والبحث.

تجهيز املختربات املدرسية يف مواد العلوم والتي متكن املعلم واملتعلم من إجراء التجارب املوجودة يف محتوى املنهج 	 

وتقوميها، األمر الذي يسهم يف تحسني التعلم عند املتعلمني.

املاّدة التّعليميّة: الفيزياء  امتحانات الشهادة املتوسطة
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تضمني االمتحانات أسئلة متّكن املتعلّمني من استثامر معارفهم يف مواقف ووضعيات جديدة، وتشجعهم عىل حّل 	 

املشكالت باستخدام طريقة املنهج العلمي.

 	 – املتوسطة  املرحلتني  صفوف  يف  والتحصيلية  التكوينية  االمتحانات  يف  املستندات  اعتامد  عىل  املعلمني  تشجيع 

املختلفة. مبستوياته  التواصل  مجال  مع  التعامل  كيفية  تعرف  من  املتعلم  لتمكني  العاّمة  والثانوية  الثالثة  الحلقة 
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الماّدة الّتعليمّية: الرياضّيات
إعداد:

أ. جيهان بركات
أ. جورج لبس

الّشهادة المتوسطة
لغة الماّدة: اللّغة اإلنكليزيّة واللّغة الفرنسيّة

تمهيد
تعترب الّرياضيّات يف الصف التّاسع حقالً خصباً لتنمية مهارات التفكري لدى املتعلمني وال سيام مهارات التحليل 

والتوليف واالستنتاج كام وأنها تُنّمي لديهم الروح العلميّة واملنطق وتزّودهم باملعارف الّرياضيّة املالمئة، إذ إّن 

عالمة هذه املاّدة يف هذا الصف  تعترب أساسية لنجاح املتعلمني.

تُقدم ماّدة الرياضيات للصف التاسع  يف املنهج  عىل شكل أهداف منفصلة، لكنها تُعترب وحدة متكاملة وال 

سيام بعد صدور نظام التقويم بالكفايات الذي شدّد عىل دمج املجاالت والربط فيام بينها من خالل توظيف 

املعارف واملهارات بشكل مدمج من أجل حّل املسائل املطروحة. 

تخاطب املسابقة مهارات تفكري متنّوعة ومن مستويات مختلفة وتغطي املجاالت والكفايات املقصودة للامّدة 

فال تعتمد  عىل الحفظ والتذكر فحسب إمنا تتعداه إىل  التطبيق، الربهنة، التحقق، الربط، التحليل، االستنتاج، 

واالستدالل الريايض.

أوالً - توصيف المسابقة )مدى احترام الّتوصيف المعتمد للنقاط اآلتية(:
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة الّرياضيّات خمسة متارين توزعت عىل صفحتني . ولقد راعت املسابقة من حيث الشكل ما نص عليه 

توصيف املادة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلق بشكل الخط ونوعه وطريقة تبويب 

األسئلة وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، فتضّمنت خمس مسائل تناولت املجاالت الثالثة ملاّدة الّرياضيّات التي يتضّمنها املنهج  

آخذين بعني االعتبار املواضيع التي تم وقف العمل بها بحسب قرار28/م/2018 تاريخ 2018/5/21. وقد تّوزعت مواضيع 

املسائل عىل مجاالت املاّدة كافّة وذلك عىل الشكل األيت:
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املسألة األوىل حول األعداد الحقيقة  واإلحصاء والنسبية، وقد أتت عىل شكل جدول اختيار من متعدد، وقد تألفت 	 

من أربعة أجزاء وكل جزء يتضمن ثالث إجابات واحدة منها صح وقد شملت محاور وأهدافًا متعددة من املنهج  

وقد تناول الجزء األول من املسألة عمليات عىل الكسور وكيفية تبسيطها وتناول الجزء الثاين األعداد الحقيقة وكيفية 

التعامل معها وتتطلب الجزء الثالث احتساب املعدل  لنتائج عدة أما الجزء الرابع فقد تناول احتساب الرقم الرابع 

يف جدول نسبي.

املسألة الثانية حول )Expressions algébriques(، وقد تألفت من ثالثة أجزاء، حيث تناول الجزآن األول والثاين 	 

هدفني مستقلنّي يتطلب حلّهام تطبيق املعلومات املكتسبة، أما الجزء الثالث فقد اعتمد عىل الجزأين األول والثاين 

وتألف الجزء األخري من ثالثة فروع تتطلب ربط املعلومات الواردة يف الجزأين األول والثاين. وقد طرحت بطريقة 

منطية من دون أي تغيري يذكر.  

املسألة الثالثة حول )Système d’équations(، وقد تألفت من  ثالثة أجزاء، تطلّب الجزء األول منها مهارة استخدام 	 

اآللة الحاسبة، مع العلم أن بعض املدارس كانت تطلب من تالمذتها حل املسألة بدون استخدام اآللة الحاسبة ما 

يؤثر يف عالمة التلميذ ألنه يجعله أكرث عرضة للخطأ. أما الجزء الثاين من املسألة فقد جاء عىل شكل وضعيّة طرحت 

 passage d’un عىل شكل نص تتطلب تحليالً للمعلومات كام تتطلب  امتالك كفاية من كفايات املجال الثالث

mode de représentation à un autre ، وقد جاءت عالمات التالمذة متدنيّة يف الجزء الثاين من املسألة.

املسألة الرّابعة حول )Droites dans un repère orthonormé(، وقد تألفت من خمسة أجزاء مرتبطة باملعطى 	 

األسايس، كام أنها مرتبطة بعضها ببعض، وهذه املسألة من املسائل الثابتة يف جميع االمتحانات الرسمية وعادة ما 

تكون عالمات املتعلمني مرتفعة عىل هذا النوع من املسائل، ومل يختلف مستوى هذه املسألة عن مستوى املسائل 

املشابهة يف دورات سابقة، مع اإلشارة إىل أنه يف الجزء الرابع تطلب انتقاء الطريقة املناسبة للحل، وقد شّكلت هذه 

املسألة فرصة للمتعلمني لرفع معّدل الرياضيات.  

املسألة الخامسة حول )Géometrie( هذه املسألة تبتعد قليال عن النمطية والتي تصل يف مستواها إىل مستوى 	 

التحليل، وقد تألفت من خمسة أجزاء مرتبطة باملعطى األسايس، كام أنها مرتبطة بعضها ببعض، وهذه املسألة من 

املسائل الثابتة يف جميع االمتحانات الرسمية، ولكنها يف كل دورة تختلف من حيث درجة الصعوبة، وعادة ما تكون 

عالمات التالمذة متدنية يف هذا النوع من املسائل ألنها تعتمد عىل معلومات وقدرات من الصفني السابع والثامن 

من التعليم األسايس. وقد شكل الجزء األخري فرصة لقياس مدى امتالك املرشح ملهارة الربط بني أجزاء املسألة إذ 

تتطلب حل هذا الجزء استخدام نتيجة الجزء الثاين.

 من حيث المجاالت والكفايات . 3

لقد راعت املسابقة املجاالت األربعة عىل الشكل اآليت:

 Activités numériques et algébriques املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية :I املسألة

املجال Résolution des problème et communication ،3 حّل املسائل والتواصل.

تقييم الكفايات:

1.1 Produire différentes écritures d’un nombre.

1.2 Comparer et constater les propriétés des nombres.

1.3  Effectuer différents types de calcul )Numérique exacte ou approché, avec ou sans calculatrice, 

calcule algébrique.(
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Activités numériques et algébrique ،1 املجال :II املسألة

املجال Résolution des problème et communication ،3 حّل املسائل والتواصل.

تقييم الكفايات:

1.3  Effectuer différents types de calcul )Numérique exacte ou approché, avec ou sans calculatrice, 

calcule algébrique.(.

3.3 Expliquer ses démarches, valider et interpréter des résultats. 

Activités numériques et algébriques املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية :III املسألة

..Résolution des problèmes et communication ،3 املجال

تقييم الكفايات:

Effectuer différents types de calcul )Numérique exacte ou approché, avec ou sans calculatrice, calcule 

algébrique.(

1.1 Produire différentes écritures d’un nombre.

1.4 Résoudre des équations et des inéquations.

3.1 Sélectionner des informations pertinentes, présentées sous différentes formes. 

3.2 Expliquer ses démarches, valider et interpréter des résultats. 

3.3 Expliquer ses démarches, valider et interpréter des résultats. 

املسألة  IV: املجال Activités géométriques ،2  الهندسة 

املجال Résolution des problème et communication ،3 حّل املسائل والتواصل 

تقييم الكفايات: 

2.4 Comprendre les caractéristiques des vecteurs du plan et les utiliser dans différentes situations.  

2.5 Utiliser le repérage pour caractériser analytiquement certaines propriétés et figures géométriques.                                                                                       

3.3 Expliquer ses démarches, valider et interpréter des résultats. 

3.4 Mener différents types de raisonnement pour faire des démonstrations.

املسألة V: املجال 2، الهندسة َو املجال 4، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

2.1 Construire des figures géométriques sous certaines contraintes.

2.2 Comprendre, comparer et constater les propriétés des figures géométriques.

2.3  Utiliser les propriétés données d’une figure géométrique pour inférer et justifier d’autres propriétés.

3.3 Expliquer ses démarches, valider et interpréter des résultats. 

3.4 Mener différents types de raisonnement pour faire des démonstrations.
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جدول رقم 1: توزيع العالمات عىل املجاالت والكفايات

Tableau de compétences

Domaines Compétences Notes

Activités numériques 

et Algébriques

1.1  Produire différentes écritures d’un nombre.
1.2  Comparer et constater les propriétés des nombres.
1.3  Effectuer différents types de calcul )Calcul numérique exacte ou 

approché, avec ou sans calculatrice, calcule algébrique.(
1.4 Résoudre des équations et des inéquations.

6,5

Activités 

géométriques

2.1  Construire des figures géométriques sous   certaines contraintes.
2.2  Comprendre, comparer et constater les propriétés des figures 

géométriques.
2.3  Utiliser les propriétés données d’une figure géométrique pour inférer et 

justifier d’autres propriétés.
2.5  Comprendre les caractéristiques des vecteurs du plan et les utiliser dans 

différentes situations.
2.6  Utiliser le repérage pour caractériser analytiquement certaines propriétés 

et figures géométriques.

7,5

Résolution des 

problèmes et 

communication

3.1.  Sélectionner des informations pertinentes, présentées sous diverses 
formes.

3.2  Passer d’un mode de représentation à un autre.
3.3  Expliquer ses démarches, valider et interpréter des résultats.
3.4  Mener différents types de raisonnement Pour faire des démonstrations.
3.5  Reconnaître la proportionnalité dans des Situations et mener un 

raisonnement Proportionnel.
3.6 Faire des conjectures et les vérifier.

6



املاّدة التّعليميّة: الرياضيّات   الّشهادة املتوسطة

210

ثانيًا- عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 2: النتائج العاّمة للمسابقة

Moyenne/60MédianeMode/60Aymétrie Ecart type 
Coefficient de 

variation = Ecart 
type/Moyenne

Percentile

25 %50 %75 %

44,173248,060,00-0,95314,120270,3196364856

يظهر الجدول أعاله ان املعّدل 60/44،1732 والوسيط 48 فيكون الوسيط أكرب من املعّدل ويوجد التواء لجهة اليسار -0,593 

ما يعني أن بعض العالمات املتدنية قد أثرت يف انخفاض املعّدل ومل تؤثر يف الوسيط، عىل الرغم من ذلك تبقى نتيجة املعّدل 

والوسيط متقاربتني وتعكس مستوى املتعلمني. يبني االنحراف املعياري 14,12027 ومعامل التغرّي 0,3196 عىل عدم التشتت.

أما من حيث النسب املئوية فإن 25 % من املتعلمني نالوا عالمة أقل أوتساوي 36 من 60 و50 % نالوا عالمة أقل أوتساوي 

48 و75 % من املتعلمني عالماتهم أقل أوتساوي 56 ما يدل عىل أن 25 % من املتعلمني نالوا ما فوق 56 ونسبة من كانت 

عالماتهم بني 36 و48 هي 50 %.

تجدر اإلشارة إىل أن املنوال هو العالمة 60/60 ما يعني أن العالمة  األكرث تداواًل هي العالمة القصوى، حيث كانت نسبتهم 

9.9 % أي 5710 تلميذ. وبالنظر إىل العالمات التي كانت قريبة من الستني نجد أن نسبة الذين حصلوا عىل عالمة تزيد 

عن 57 أوتساويها هي 6،2+3،5+9،9+4،1=23،7 ما يعادل 3577+2004+2376+5710= 13667 من أصل 57912 تلميذ. 

ثالثًا- عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها 
فيام يأيت تحليل أسئلة املسابقة وفاقًا ألداء املتعلمني.

:I املسألة رقم

 )Note moyenne( الجزء3 حصل 18,3 % من املتعلمني عىل صفر َو 0,25 وقد يعود ذلك إىل عدم قدرتهم عىل ترجمة

.)Calculer la moyenne( إىل

:II املسألة رقم

 Domaine de( اكتساب مفهوم  نقص يف  يدل عىل  ما  َو 0,25  املتعلّمني عىل صفر  11,4 % من  الجزء)a.3(  حصل 

.)définition

أي   مبارشة  غري  بطريقة  السؤال  طرح  إىل  ذلك  يعود  وقد   0,25 َو  صفر  عىل  املتعلمني  من   % 23 الجزء)c.3( حصل 

.)Résoudre( بدل   )l’équation admet-elle une solution(

:III املسألة رقم

الجزء)a.2(  حصل 14,7 % من املتعلمني عىل صفر و0,25 وقد يعود ذلك إىل عدم قدرتهم عىل االنتقال من متثيل إىل 

آخر. أي ترجمة النص إىل نظام معادالت والعكس.

الجزء)3( حصل 31 % من املتعلمني عىل عالمة صفر َو 0,25 وقد يعود ذلك إىل احتواء السؤال عىل وضعية مركّبة بحاجة 

إىل ترجمة وتفكيك للوصول إىل الحل.
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:IV املسألة رقم

.y'y َو x'x حصل 21,9 % من املتعلمني عىل صفر َو 0,25 وقد يعود ذلك إىل عدم التمييز بني معادلتي )a.2(الجزء

 calcule( حصل 18,3 % من املتعلمني عىل عالمة صفر َو 0,25 وقد يعود ذلك إىل عدم التمّكن من استخدام )الجزء)4

sur les coordonnées( يف برهنة مفاهيم هندسية.

الجزء)5( حصل 25 % من املتعلمني عىل عالمة صفر َو 0,25 وقد يعود ذلك إىل السبب نفسه يف الجزء )4( مضافاً إليه 

عدم اكتساب مفهوم )Translation( بشكل معّمق.

:V املسألة رقم

الجزء)c.3( حصل 12.8 % من املتعلمني عىل صفر َو 26,1 عىل 0,25 وقد يعود ذلك إىل اعتياد املتعلمني عىل احتساب 

)Rapport de similitude( بعد سؤال )Triangles semblables( مبارشة لكن املطلوب هنا استخدام )Rapport( يف 

جزء مفصل وبطريقة غري مبارشة.

الجزء)a.4(  صل 37,7 % من املتعلمني عىل عالمة صفر َو 0,25 ورمبا يعود ذلك إىل عدم مقدرتهم عىل استخدام طريقة 

الحل املناسبة حيث يتطلب الحل إيجاد )Orthocentre( ومن ثم استخدامه.

الجزء)b.4( حصل 31.3 % من املتعلمني عىل عالمة صفر َو 6,2 % عىل 0,25 % وقد يعود ذلك إىل عدم القدرة عىل 

ربط السؤال بالقسم السابق من أجل  االستنتاج.

الجزء)a.5( حصل 50,7 % من املتعلمني عىل عالمة صفر َو 0,25 ومن املحتمل أن يكون السبب يف ذلك هوعدم القدرة 

.)Synthèse( عىل الربط مع األسئلة السابقة ما يتطلب

الجزء)b.5(  حصل 19 % من املتعلمني عىل عالمة صفر وقد يكون السبب يف ذلك عدم القدرة عىل استخدام الجزء )2(.



املاّدة التّعليميّة: الرياضيّات   الّشهادة املتوسطة

212

خاتمة
أن اختبار الرياضيات يف االمتحانات الرّسمية يتناول كفايات متنوّعة كام يتناول مهارات تفكري متنوعة بدًءا بالفهم وانتهاًء 

بالتحليل واالستنتاج، هذه مع العلم أن معظم املسائل الواردة كانت مشابهة لدورات سابقة، وهذا طبيعي مع فوارق يف 

بعض األجزاء. أما يف ما يتعلق بالفروع املرتبطة مبهارات التحليل فقد تشتت عالمات املتعلمني  وكانت أقل من املعّدل 

العام للرياضيات، ولعل التنمية املهنية للمعلمني وخصوًصا عىل مجال التعامل مع مهارات التفكري املتقّدمة وحل املشكالت 

قد تساعد يف تطوير مستوى تعليم الرياضيات، وبالتايل تساعد يف تطوير مهارات التفكري الناقد التي هي مهارات أساسية 

من مهارات القرن الواحد والعرشين. أما من جهة أخرى فتدريب األساتذة عىل إدارة وضعيات تعلمية تعتمد عىل الطرائق 

الناشطة كالتعلم التعاوين وتقنية البحث واالستقصاء وحل وضعيات إدماجيه تساعد عىل تنمية مهارات التفكري العليا، كام 

وإسناد املعلمني بدليل منتج من قبل املركز الرتبوي وتحفيزهم عىل ابتكار وضعيات تعتمد عىل التحليل قد يساعدهم عىل 

تنويع اختباراتهم واالبتعاد عن النمطية.
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Q Part
Full 

Mark 
)pts(

Missing 
) %( Mean Median Mod Std. 

Devi Skewness
Std. Er 

of 
Skewness

Percentile
 % of 

Attained 
mark

25 50 75 0 Full

I

1 0.5 0.7 .4778 .5 .5 .10064 -4.417 .01 .5 .5 .5 4.1 95.2

2 0.5 1 .4627 .5 .5 .12593 -3.231 .01 .5 .5 .5 6.3 91.4

3 0.5 7.1 .4234 .5 .5 .16953 -1.915 .011 .5 .5 .5 12.4 81.7

4 0.5 3 .4350 .5 .5 .16021 -2.193 .01 .5 .5 .5 10.9 84.9

II

1
a 0.75 1.5 .7155 .75 .75 .14862 -4.323 .01 .75 .75 .75 3.6 94.3

b 0.5 2.5 .4681 .5 .5 .11573 -3.554 .01 .5 .5 .5 5.2 92.4

2 0.5 3.7 .4552 .5 .5 .14051 -2.874 .01 .5 .5 .5 8.4 90.5

3

a 0.5 5.5 .4514 .5 .5 .14101 -2.708 .011 .5 .5 .5 8.1 88.6

b 0.25 4.3 .2392 .25 .25 .05090 -4.486 .01 .25 .25 .25 4.3 95.7

c 0.75 10.4 .6946 .75 1 .36171 -.836 .011 .5 .75 1 12.9 47.1

III

1 1 3 .9128 1 1 .25004 -2.865 .01 1 1 1 5.1 87.5

2
a 1 6.3 .6708 .5 1 .31339 -.371 .011 .5 .5 1 5.9 41.3

b 0.5 12.6 .4252 .5 0.5 .17090 -1.960 .011 .5 .5 .5 12.9 83

3 1 20.4 .6359 1. 1 .43465 -.545 .011 0 1 1 26.4 54.5

IV

1
a 0.5 4.2 .4762 .5 .5 .10235 -4.235 .01 .5 .5 .5 4.1 94.5

b 0.75 1.3 .7318 .75 .75 .09177 -5.935 .01 .75 .75 .75 .8 95.3

2
a 0.75 9.4 .5872 .75 .75 .29439 -1.364 .011 .5 .75 .75 13.1 74.8

b 0.5 6.9 .4509 .5 .5 .14390 -2.695 .011 .5 .5 .5 8.7 69

3 1 12 .7521 1 1 .37111 -1.099 .011 .5 1 1 13.9 65.3

4 1 11.4 .7785 1 1 .37725 -1.312 .011 .5 1 1 15.2 71.4

5 1 14.8 .6599 1 1 .39430 -.625 .011 .25 1 1. 18.3 50.7

V

1 0.5 2.1 .4904 .5 .5 .05940 -6.735 .01 .5 .5 .5 1 97.1

2 0.75 8.5 .6882 .75 .75 .19140 -3.063 .011 .75 .75 .75 6.3 89

3

a 0.5 9.8 .4349 .5 .5 .16226 -2.192 .011 .5 .5 .5 11.4 85.4

b 0.75 8.3 .6734 .75 .75 .19823 -2.638 .011 .75 .75 .75 6,1 84.1

c 0.5 13.8 .3708 .5 .5 .17765 -1.008 .011 .25 .5 .5 12.8 61.1

4
a 0.75 20.8 .4601 .75 .75 .33905 -.473 .012 0 .75 .75 31.8 53.5

b 0.5 26.1 .328 .5 .5 .22915 -.656 .012 0 .5 .5 31.3 62.5

5
a 0.75 30.7 .3654 .25 0 .35185 .045 .012 0 .25 .75 44.9 41.7

b 0.5 29.6 .3853 .5 .5 .19822 -1.280 .012 .25 .5 .5 19.0 73.1
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لغة الماّدة: اللّغة اإلنكليزيّة واللّغة الفرنسيّة

تمهيد
معالجة  منها يف  بّد  ال  أداة  كونها  واألساسيّة  املهّمة  املواد  واالقتصاد من  االجتامع  فرع  الّرياضيّات يف  تعترب 

الّرياضيّات مع ماّدة االقتصاد من حيث  املعلومات املستقاة من ماديت االجتامع واالقتصاد إذ تتكامل ماّدة 

املفاهيم االقتصاديّة والّرياضيّات املاليّة وعىل سبيل املثال ال الحرص، الفوائد والقروض املرصفيّة، الربح، اإلكالف، 

العرض، الطلب، املرونة وغريها من املفاهيم املشرتكة.

 يتطلب منهج صف االجتامع واالقتصاد من املتعلمني دمج املهارات واملعارف لحّل مسائل أقرب ألن تكون 

وضعيّات يف االقتصاد ومن واقع الحياة وهنا تكمن فرصة قياس مدى متّكن املتعلمني من مهارات التفكري العليا 

وتوظيف مكتسباتهم الّرياضيّة بشكل متقاطع مع املواد األخرى، وعىل الرغم من  أنّها تُقدم عىل شكل أهداف 

منفصلة إال أنّها متقاطعة مع باقي مواد هذا الفرع خصوًصا بعد صدور دليل التقويم يف العام 2000 الذي ركّز 

عىل دمج املجاالت والربط فيام بينها.

املسابقة يف هذا الفرع تخاطب مهارات تفكري متنّوعة ومن مستويات مختلفة وتغطي املجاالت والكفايات 

املقصودة للامّدة فال تقترص عىل الحفظ بل تتعداه إىل  التطبيق، الربهنة، التحقّق، الربط، والتحليل، االستنتاج 

واالستدالل الريايض.

أوالً - توصيف المسابقة:
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة الّرياضيّات أربع مسائل توزعت عىل صفحتني. وقد راعت املسابقة من حيث الشكل ما نص عليه توصيف 

املاّدة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلق بشكل الخط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة 

وتسمية املستندات ووضوحها ودقة الرتجمة.

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع االجتماع واالقتصاد

إعداد:
أ. سامر سيف الدين 

أ. عبدوخاطر
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 من حيث المضمون:. 2

غطت املسابقة محاور املنهج، فتضّمنت أربع مسائل تناولت املجاالت الثالثة ملاّدة الّرياضيّات التي يتضّمنها املنهج، آخذين 

بعني االعتبار املواضيع التي تم وقف العمل بها، وقد توزعت مواضيع املسائل عىل مجاالت املاّدة كافة وذلك عىل الشكل اآليت:

املسألة األوىل حول اإلحصاء مبتغريين )Distribution in Two Variables(، وتحتوي عىل خمسة أجزاء مرتبطة 	 

باملعطى األساس الذي جاء عىل شكل وضعيّة من الحياة اليوميّة متت منذجتها بجدول. تناولت األجزاء األربعة األوىل 

أهدافًا مستقلة يتطلب حلها تطبيًقا مبارًشا للمعلومات املكتسبة وكانت منطية ومشابهة للدورات السابقة. أما الجزء 

الخامس فيتطلب قراءة معمقة لنص وتحليالً رياضيًا ألخذ القرار من قبل املتعلمني ما يساعد عىل قياس مهارات 

التفكري العليا لديهم. 

باملعطى 	  يتعلقان   Bو  A أساسينْي مستقلنْي وتحتوي عىل قسمني   ،)Probability( االحتامل  الثانية حول  املسألة 

القسم A من جزأين ويقوم عىل مهارة فهم  يتألف  اليومية.  الحياة  أعطي عىل شكل وضعية من  الذي  األساس 

وضعية من الحياة اليومية ومنذجتها ليصار إىل حلها عرب تطبيق مفاهيم االحتامل. أما القسم B فيتألف بدوره من 

جزأين أيًضا ويعتمد عىل مفهوم املتغري العشوايئ ويتطلب من املتعلمني تحليل أهداف عدة يف الوقت عينه، وال 

املتنافينْي. الحدثنْي  استعامل  سيام 

املسألة الثالثة حول املتتاليات العددية )Numerical Sequence(، وتحتوي عىل أربعة أجزاء مرتابطة مع بعضها 	 

بعًضا ومتعلقة مبعطى عىل شكل وضعية من الحياة اليومية. يعتمد الجزأين األول والثاين عىل أهداف يتطلب حلها 

تطبيًقا للمعلومات املكتسبة من املفاهيم وهي منطية ومشابهة للدورات السابقة. أما الجزأين الثالث والرابع من 

املسألة فقد يتطلب حلهام تحليالً للوصول إىل اإلجابة النهائية، حيث يجب عىل املتعلمني قراءة نص ومنذجته ودمج 

أهداف عدة مع بعضها  بعًضا.

املسألة الرابعة حول الدوال )Functions(، وقد تألفت من قسمني A وB يتعلّقان ببعضهام بعًضا. يحتوي القسم 	 

A عىل أسئلة متعلقة بالدوال وحساب املساحة باستعامل التفاضل والتكامل. أما القسم B فيحتوي عىل تطبيقات 

الطلب وتعترب هذه املسألة بقسميها من املسائل  العرض والطلب ومرونة  رياضية يف االقتصاد، وال سيام مسائل 

الثابتة يف االمتحانات الرسمية لفرع االجتامع واالقتصاد. عىل الّرغم من منطية األجزاء الواردة يف هذه املسألة إن 

حّل بعض أجزائها يتطلّب تحليالً واستنتاًجا من قبل املتعلمني ما يساعد عىل قياس مهارات التفكري العليا لديهم.

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

لقد راعت املسابقة املجاالت الثالثة عىل الشكل اآليت:

 املسألة I:  املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية

املجال 3، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

)Numerical, Algebraic, Combinatorial, statistical, financial, etc( 1.2 تنفيذ أنواٍع مختلفة من الحساب

3.2 توصيف، متثيل وتحليل مواقف من اتجاهات عدة واالنتقال من شكل من أشكال التمثيل إىل شكل آخر.

3.5 التحقق وتفسري النتائج.
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 املسألة  II:  املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية

املجال 3، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

)Numerical, Algebraic, Combinatorial, statistical, financial, etc( 1.2 تنفيذ أنواع مختلفة من الحساب

1.3 استخدام املبادئ األساسية لالحتامل يف حّل املسائل.

3.2 توصيف، متثيل وتحليل مواقف من اتجاهات عدة واالنتقال من شكل من أشكال التمثيل إىل شكل آخر.

 املسألة III:  املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية

املجال 3، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

)Numerical, Algebraic, Combinatorial, statistical, financial, etc( 1.2 تنفيذ أنواٍع مختلفة من الحساب

1.4 حل أنظمة معادالت ومتباينات

3.2 توصيف، متثيل وتحليل مواقف من اتجاهات عدة واالنتقال من شكل من أشكال التمثيل إىل شكل آخر.

3.5 التحقق وتفسري النتائج.

)Numerical Functions( املجال 2، الدوال العددية  :IV املسألة 

املجال 3، حّل املسائل والتواصل.

تقييم الكفايات:

)… Variations, Graphical representation( ً2.2 دراسة الدوال ومناقشتها ومتثيلها بيانيا

.)Integral( 2.3 استكشاف حساب التكامل

3.1 استنباط املعلومات املالمئة من مصادر عدة.

3.4 اختيار النموذج املناسب لحّل مسألة.

جدول رقم 1: توزيع العالمات عىل املجاالت والكفايات

Domains Competencies Notes

Calculation Processes

1.2  Perform different types of calculation )numerical, algebraic, 
combinatorial, statistical, financial, etc.(.

1.3  Use the basic principles of probability to solve problems.
1.4 Solve systems of equations and inequalities.

7

Numerical Functions 

)Calculus(

2.1 Apply the concepts of continuity and differentiability to functions.
2.2 Study functions )variations, graphic representation, etc.(.
2.3 Exploit the integral calculation.

6

Problem Solving and 

Communication

3.1 Extract relevant information from different sources.
3.2  Describe, represent and analyze situations of different natures or shift 

from one mode of representation to another.
3.3  Conduct different types of mathematical reasoning.
3.4  Choose the adequate model to solve a problem.
3.5  Validate, explain and interpret a result.
3.6 Make, formulate and verify conjectures.

7

لقد راعت املسابقة املجاالت الثالثة  بشكل متوازن، وتوزّعت العالمات عىل كل منها كام يبني الجدول أعاله.
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ثانيًا- عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 2: النتائج العاّمة للمسابقة

Mean/160MedianMode/60Skewness Standard 
deviation

Coefficient of 
variation = std/ 

mean

Percentile

25 %50 %75 %

44,173240.845743.0-0.5413.81880.3383334351

يُظهر الجدول أعاله أن املعدل هو40.8457 من 70 والوسيط هو43 فيكون الوسيط أكرب من املعدل ويوجد التواء بسيط لجهة 

اليسار 0.54- ما يعني أن بعض العالمات املتدنية قد أثرت يف انخفاض املعدل ومل تؤثر يف الوسيط، عىل الّرغم من ذلك تبقى 

نتيجة املعدل والوسيط متقاربتني. يبني االنحراف املعياري 28.02 حيث انه ال يوجد تشتت للعالمات عن املعدل كام وميكن 

االستدالل عىل قلّة التشتت من معامل التغرّي الذي بلغ 0.3383.

أما من حيث النسب املئوية فان 25 % من املتعلمني نالوا عالمة أقل أوتساوي 33 من 70 و50 % نالوا عالمة أقل أوتساوي 

43 و75 % من املتعلمني عالماتهم أقل أوتساوي 51 ما يدل عىل أن 25 % من املتعلمني نالوا ما فوق 51 ونسبة من كانت 

عالماتهم بني 33 و51 هي 50 %. 

ثالثًا- عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها 
فيام ييل تحليل أسئلة املسابقة وفقا ألداء املتعلمني.

I يف املسألة

يف األجزاء )1( و)2( و)4(، 97.8 % و86.4 % و74.6 % عىل التوايل من املتعلمني حصلوا عىل العالمة القصوى، ما يشري إىل 

عدم وجود مشكلة يف هذه األجزاء، وقد يعود السبب يف ذلك إىل كون هذه األجزاء منطية ومن مستويي الفهم والتطبيق.

ويف الجزء )3(، 56.1 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة القصوى يف حني أن 23 % من املتعلمني حصلوا عىل 0.75، أي 

نصف العالمة القصوى. قد يكون السبب أن السؤال يتألف من  جزأين، أحدهام يتعلق بالحسابات واآلخر بالرسم البياين، 

وغالبًا ما يخطئ املتعلّمون يف تفاصيل الرسم البياين.

أما يف الجزء األخري من املسألة، فإن 30.1 % من املتعلمني حصلوا عىل 0 و24.2 % من املتعلمني مل يجيبوا عن السؤال. قد 

يعود السبب إىل أن السؤال يحتاج إىل قراءة معمقة لنص وتحليل ريايض من خطوات عدة ألخذ القرار.

II يف املسألة

يف األجزاء )A1-a( و)A1-b( و)B1(، 81.3 % و65.9 % و63.3 % عىل التوايل من املتعلمني حصلوا عىل العالمة القصوى، 

ما يشري إىل عدم وجود مشكلة يف األجزاء، وقد يعود السبب إىل منطية هذه األجزاء وكونها من مستويي الفهم والتطبيق.

أما يف الجزأين األخريين، فإن أكرث من نصف املتعلمني نالوا عالمة 0 ومل يجيبوا عن السؤال،  50.2. قد يكون السبب أن 

السؤال من مستوى التحليل، حيث يحتاج إىل منذجة نص لغوي إىل معادالت رياضية.

III يف املسألة

يف الجزأين )a-2( و)b(، 74.4-2 % و75 % عىل التوايل من املتعلمني حصلوا عىل العالمة القصوى، ما يشري إىل عدم وجود 

مشكلة يف األجزاء هذه، وقد يعود السبب إىل كونها من األسئلة النمطية واملكررة يف االمتحانات الرسمية السابقة.
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أما يف الجزء )1(، فإن 21.5 % من املتعلمني حصلوا عىل 0 و12.1 % مل يجيبوا عن السؤال علاًم بأنه من مستوى الفهم، 

ولكنه غري منطي.

ويف الجزأين األخريين من املسألة، تعرث أكرث من نصف املتعلمني يف اإلجابة، إذ حصلوا عىل عالمة 0 أومل يجيبوا عن السؤالني، 

ويعود ذلك إىل كون السؤالني من مستوى التحليل ويتطلب حلهام قراءة نص ومنذجته ودمج أهداف عدة مع بعضها بعًضا.

IV يف املسألة

يف هذه املسألة، تدل البيانات عىل الوقوف عند األجزاء A4 وB2 وB3-a وB4-b، حيث حصل أكرث من نصف املتعلمني عىل 

عالمة 0 أومل يجيبوا عن األسئلة. قد يعود السبب إىل كون املسألة تتعلق بالرياضيات االقتصادية وأن حل هذه األجزاء من 

املسألة يتطلب تحليالً واستنتاًجا من قبل املتعلمني، عىل الّرغم من كونها من املسائل الثابتة يف االمتحانات الرسمية لفرع 

االجتامع واالقتصاد وأن بعض أجزائها يتعلمه املتعلم يف ماّدة االقتصاد.

خاتمة
أن اختبار الرياضيات يف االمتحانات الرّسمية يتناول كفايات متنوّعة كام يتناول مهارات تفكري متنوعة بدًءا بالفهم وانتهاًء 

بالتحليل واالستنتاج، هذا مع العلم أن معظم املسائل الواردة كانت مشابهة لدورات سابقة، وهذا أمر طبيعي مع فوارق يف 

بعض األجزاء. أما يف ما يتعلق باألجزاء املرتبطة مبهارات التحليل فقد تشتت عالمات املتعلمني  وكانت أقل من املعّدل العام 

للرياضيات، ولعل التنمية املهنية للمعلمني وخصوًصا عىل مجال التعامل مع مهارات التفكري العليا وحّل املشكالت قد تساعد 

يف تطوير مستوى تعليم الرياضيات، وبالتايل تساعد يف تطوير التفكري الناقد التي هي مهارات أساسية من مهارات القرن 

الواحد والعرشين. أما من جهة أخرى فتدريب األساتذة عىل إدارة وضعيات تعلميّة تعتمد عىل الطرائق الناشطة كالتعلم 

التعاوين وتقنية البحث واالستقصاء وحّل وضعيات إدماجية تساعد عىل تنمية مهارات التفكري العليا, كام وإسناد املعلمني 

بدليل منتج من قبل املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وتحفيزهم عىل ابتكار وضعيات تعتمد عىل التحليل قد يساعدهم عىل 

تنويع اختباراتهم واالبتعاد عن النمطية. وميكن يف هذا الفرع العمل عىل التنسيق بني أساتذة الرياضيات وأساتذة االقتصاد 

لتوحيد املصطلحات والقواعد والعمل عىل إعداد وضعيّات مشرتكة بني املادتني.
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Q
Whole 
Mark 
)pts(

Part
Full 

Mark 
)pts(

Missing 
) %( Mean Median Mod Std. 

Devi Skewness
Std. Er 

of 
Skewness

Percentile
 % of 

Attained 
mark

25 50 75 0 Full

I 4

1 1 0.6 .9888 1. 1. .09324 -9.061 .018 1. 1. 1. 0.6 97.8

2 1.5 1.2 1.4179 1.5 1.5 .25209 -3.635 .018 1.5 1.5 1.5 1.2 86.4

3 1.5 2.4 1.1708 1.5 1.5 .43928 -1.092 .018 .75 1.5 1.5 5.1 56.1

4 1 3.2 .8996 1. 1. .2094 -2.273 .019 1 1 1 1.8 74.6

5 2 24.2 .7643 .5 0 .78713 .502 .021 0 .5 1.5 30.1 15.2

II 4

A1
a 2 3.9 1.8052 2 2 .50263 -2.59 .019 2 2 2 4.2 81.3

b 1.5 8.8 1.1288 1.5 1.5 .62699 -1.176 .019 1 1.5 1.5 20.3 65.9

A2 1 13.8 .7753 1.0 1 .36622 -1.265 .02 .5 1 1 11.7 59.8

B1 0.5 23.5 .4174 .5 .5 .18470 -1.803 .021 .5 .5 .5 12.4 63.6

B2
a 1 34.9 .4540 0 0 .48994 .179 .023 0 0 1 34.5 28.1

b 1 44.1 .3697 0 0 .46048 .547 .024 0 0 1 32.2 18.1

III 4

1 1 12.1 .6564 .75 1 .40064 -.822 .019 .25 .75 1 21.5 37

2

a 1.5 6 1.32 1.5 1.5 .40788 -2.224 .019 1.5 1.5 1.5 3.8 74.4

b 1.5 6 1.3143 1.5 1.5 .45819 -2.277 .019 1.5 1.5 1.5 3.8 74.4

c 1 22.3 .3661 .25 0 .42585 .601 .021 0 .25 1 37.9 20.9

3 1 25.6 .6303 1 1 .44024 -.59 .021 0 1 1 22.2 37.8

4 1 30.5 .4799 .5 .5 .37160 .13 .022 .25 .5 .75 17.1 16.8

IV 8

A1 2 4.4 1.2539 1.25 2 .69380 -.375 .019 .5 1.25 2 9.8 34.9

A2 2.5 5.2 2.0878 2.5 2.5 .72320 -1.766 .019 2 2.5 2.5 3.9 59.8

A3 1.5 12.5 1.1315 1.5 1.5 .48438 -1.216 .019 1 1.5 1.5 8.7 46

A4 1 21.5 .6188 .75 1 .42452 -.477 .021 0 .75 1 20.8 39.2

B1 1 14.6 .7842 1 1 .32350 -1.293 .020 .5 1 1 6.9 53.1

B2 1 25.6 .377 0 0 .45337 .51 .021 0 0 1 41 23.1

B3
a 2 32.4 .7682 .5 0 .68376 .502 .022 0 .5 1.25 18.4 7.3

b 1 47 .2730 0 0 .38502 1.005 .025 0 0 .5 32.3 9

B4
a 1 28.5 .7994 1 1 .33374 -1.41 .022 .5 1 1 7.1 49.6

b 1 56.3 .354 .25 0 .39328 .539 .028 0 .25 .75 21.5 8



املاّدة التّعليميّة: الرياضيّات   شهادة الثانويّة العاّمة - فرع اآلداب واإلنسانيّات

220

لغة الماّدة: اللّغة اإلنكليزيّة واللّغة الفرنسيّة

تمهيد
تعترب الريّاضيات يف فرع اآلداب واإلنسانيات ماّدة رضوريّة وليست أساسيّة فاألهداف املدرجة يف املنهج ليست 

التي يواجهونها يف مواضيع  املتعلمني عىل معالجة املعلومات  التي تساعد  املفاهيم  معّمقة بل تقترص عىل 

الّرغم من ذلك  اليوميّة، عىل  البسيطة املرتبطة بحياتهم  اآلداب والعلوم اإلنسانيّة وتساعدهم عىل املسائل 

يسعى املنهج إىل إرساء مهارات التحليل والتوليف واالستنتاج، من خالل كفايات ملجايل العمليّات الحسابيّة، 

التواصل وحّل املشكالت. 

تهدف املسائل املطروحة يف فرع اآلداب واإلنسانيات إىل قياس مدى تحقق األهداف والكفايات من املجالني 

املذكورين ومن دون التعّمق باملفاهيم الّرياضيّة لتتناسب مع الفرع املذكور.

أوالً - توصيف المسابقة:
 من حيث الّشكل:. 1

تضّمنت مسابقة الّرياضيّات ثالثة متارين توزّعت عىل صفحتني. وقد راعت املسابقة من حيث الشكل ما نّص عليه توصيف 

املادة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلّق بشكل الخّط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة 

وتسمية املستندات ووضوحها ودقّة الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، فتضّمنت ثالث مسائل تناولت املجالني ملادة الرياضيات، مع األخذ بعني االعتبار املواضيع التي 

تّم وقف العمل بها، وقد توزّعت مواضيع املسائل عىل مجايل املادة وذلك عىل الشكل اآليت:

 املسألة األوىل حول  )System of two equations with two unknowns(، وقد تألفت من جزأين وتعترب منطيّة ومعتادة. 	 

الجزء األول معطى عىل شكل نص ملسألة حياتيّة  يتطلّب ترجمة املعلومات إىل معادلة رياضيّة وحلّها. أّما الجزء 

احتساب  بكيفيّة  معّمًقا  للمعلومات وفهاًم  تحليال  تتطلّب  العادية  الحياة  فقد جاء عىل شكل وضعيّة من  الثاين 

املعلومات بشكل معادالت. املئويّة وترجمة هذه  النسبة 

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع اآلداب واإلنسانّيات

إعداد:
أ. سامر سيف الدين 

أ. حسين بلوط
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اثنني، فتناولت 	  الثانية حول )Probability calculation(، ُعرضت عىل شكل جدول وتألفت من جزأين  املسألة 

أهدافًا شبه منفصلة ومستقلّة عن بعضها بعًضا كام ويتطلّب حلّها تطبيق املعلومات املكتسبة من مفاهيم  االحتامل. 

وقد أتت هذه املسألة منطيّة ومشابهة للدورات السابقة.

للدورات 	  ومشابهة  منطيّة  مبجملها  أجزاء  مثانية  من  تألّفت  وقد   ،)Study of functions( حول  الثالثة  املسألة 

السابقة. اعتمدت يف الجزء الرابع عىل مستند يجب تعبئته من خالل استنتاجات سابقة. تعترب هذه املسألة من 

الرسمية. االمتحانات  يف  الثابتة  املسائل 

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

لقد راعت املسابقة مجايّل التقويم عىل الشكل اآليت:

 املسألة I:  املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية

املجال 2، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

1.4 حّل نظام من املعادالت.

2.2 االنتقال من شكل من أشكال التمثيل إىل شكل آخر. 

2.4 اختيار النموذج املناسب لحّل مسألة.

 املسألة  II:  املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية

املجال 2، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

1.3 استخدام املبادئ األساسية لالحتامل يف حّل املسائل.

3.4 اختيار النموذج املناسب لحّل مسألة.

 املسألة III:  املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية

املجال 2، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

.)Algebraic, numerical, ………( 1.2 تنفيذ أشكاٍل مختلفة من الحساب

2.1 استخراج املعلومات من مصادر مختلفة.

2.4 اختيار النموذج املناسب لحّل مسألة.

2.5 التحقق من صّحة النتائج وتفسريها.
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جدول رقم 1: توزيع العالمات عىل املجاالت والكفايات

Domains Competencies Notes

Calculation Processes

1.2  Perform different types of calculation )numerical, algebraic, statistical, 
logic, of interests, etc(.

1.3  Use the basic principles of probability to solve problems.
1.4  Solve system of equations and inequalities.

11

Problem Solving and 

Communication

2.1  Extract relevant information from different sources.
2.2  Describe, represent and analyze situations of different natures or shift 

from one mode of representation to another.
2.4  Choose the adequate model to solve a problem.
2.5  Validate, explain and interpret a result.

9

لقد طرحت األسئلة من املجالني وبشكل شبه متوازن وتّوزعت عالمات كل منها كام هو مبني يف الجدول أعاله، وتجدر اإلشارة 

إىل أّن جدول الكفايات واملجاالت ال يبنّي بشكل واضح دراسة الدوال علاًم انها تشكل جزًءا أساسيًا من املنهج إّن لناحية ذكر 

أهدافه يف املنهج أولناحية طرح الدروس يف الكتاب املدريس أوطرحها كمسألة دامئة يف االمتحانات الرسميّة.

ثانيًا- عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 2: النتائج العاّمة للمسابقة

Mean/160MedianSkewness Standard 
deviation

Coefficient of 
variation = std/ 

mean

Percentile

25 %50 %75 %

21.760622-0.188.560.39162228

يُظهر الجدول أعاله أن املعّدل 40/21.76 والوسيط 22  فيكون الوسيط أكرب بقليل من املعّدل ما يفرس وجود التواء بسيط 

لجهة اليسار 0.18- هذا يعني أن بعض العالمات املتدنية قد أثّرت بشكل طفيف يف املعدل ومل تؤثر يف الوسيط، عىل الرغم من 

ذلك تبقى نتيجة املعّدل والوسيط متقاربتني وتعكس مستوى املتعلمني املتقارب يف هذا الفرع. يبني االنحراف املعياري 8.56 

أنّه ال يوجد تشتت كبري حول املعّدل كام وميكن االستدالل عىل قلّة التشتت من معامل التغرّي الذي بلغ 0.39.

أما من حيث النسب املئوية فإن 25 % من املتعلمني نالوا عالمة أقل أوتساوي 16 من 40 و50 % نالوا عالمة أقل أوتساوي 

22 من 40  و75 % من املتعلمني عالماتهم أقل أوتساوي 28 ما يدل عىل أّن 25 % من املتعلمني  نالوا ما فوق 28 ونسبة من 

كانت عالماتهم بني 16 و28 هي 50 %.
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ثالثًا- عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها

فيام ييل تحليل أسئلة املسابقة وفقا ألداء املتعلمني.

I يف املسألة

يف األجزاء )1( و)-a2( ، 88.2 % و71.3 % عىل التوايل من املتعلمني حصلوا عىل العالمة القصوى، ما يشري إىل عدم وجود 

مشكلة يف األجزاء، وقد يعود السبب يف ذلك إىل كون هذه األجزاء منطية ومن مستوى التطبيق وال تحتاج إىل أكرث من 

خطوة واحدة أوخطوتني علاًم أن استخدام اآللة الحاسبة يّوفر عىل املتعلم األخطاء الحسابية يف حال عدم متكنه من إجراء 

الحسابات بشكل دقيق.

الجزء )b-2( انخفضت نسبة املتعلمني الذين حصلّوا العالمة القصوى إىل 40.2 % ويعود السبب إىل مستوى التحليل وعكس 

السؤال أي أن املطلوب يف السؤال عادة ما يكون معطى.

II يف املسألة

يف الجزء األول طُرحت األسئلة حول موضوع االحتامل وهي متشابهة بطبيعتها لذلك كان معدل السؤال هو3 من أصل 

الكليّة كانت 28.2 %. الّذين حّصلوا العالمة  الكليّة 4 ونسبة  العالمة 

أما يف الجزء الثاين فإن نسبة الّذين حصلوا عىل عالمة 0 بلغت 48.5 %. قد يكون السبب أن السؤال هومن مستوى التحليل، 

حيث يحتاج أوالً لالنتقال من متثيل )كتايب( إىل متثيل آخر )حسايب(، وبعدها استعامل مبادئ االحتامل ومفاهيمه.

III يف املسألة

يف الجزء )1( بلغت نسبة الّذين حصلوا عىل العالمة الكاملة 57.8 % ومعدل الجزء 0.7 وهذا الفرع يعترب فرًعا منطيًا.

يف الجزء )a-2( تدىن معدل املتعلمني إىل 0.4 من العالمة الكليّة 1 التي حصل عليها فقط 25 % منهم علاًم أن الجزء من 

مستوى التطبيق ولكنه يحتاج إىل خطوات عّدة وبعض الدقّة يف الحسابات.

الجزء )b-2( و)c-2( يعتربان من األجزاء التي اعتاد عليها املتعلمون ويطبقون خطوات محددة للحصول عىل النتيجة فكانت 

نسبة من حصل عىل العالمة الكلية 63.4 % و59.7 % عىل التوايل.

الجزء )4( حصل فقط 28 % من املتعلمني عىل العالمة الكليّة ويعود السبب إىل أّن املتعلم بحاجة لنقل املعلومات من 

الشكل الحسايب إىل جدول وباالستناد إىل حسابات بسيطة.

يف الجزء )5( فقط 16 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكليّة 39.2 % مل يجيبوا عن السؤال مطلقاً علاًم أن هذا الجزء 

يعتمد عىل تذكر قاعدة محدّدة وقد يكون السبب هو عدم تذكر املتعلمني لهذه القاعدة أوإىل عدم قدرتهم عىل تطبيقها 

بشكل مبارش.

يف الجزء )6(  22.2 % من املتعلمني حصلوا عىل العالمة الكليّة و44.4 % مل يجيبوا عن السؤال وقد يعود السبب إىل أّن هذا 

الجزء مرتبط بالتمثيل البياين للدالة، وهذا ما ال يتقنه متعلمو اآلداب واإلنسانيات أوقد يكون بسبب ضيق الوقت.

يف األجزاء )7( و)8(، 64.2 % و58.8 % عىل التوايل من املتعلمني مل يجيبوا عن هذا السؤال، وتدىّن معدل هذين الجزأين 

وقد يكون السبب ارتباط هذين الجزأين بالرسم البياين الذي يتوقع أن بعض املتعلمني مل يتمكن من رسمه وبالتايل مل يتمكن 

من اإلجابة عن هذه الفروع كام وأنها بحاجة ملهارة التحليل أو رمبا لضيق الوقت.
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خاتمة
إن اختبار الرياضيات يف االمتحانات الرّسمية يتناول كفايات متنوّعة كام يتناول مهارات تفكري متنوعة أيًضا بدًءا بالفهم 

وانتهاًء بالتحليل واالستنتاج، هذا مع العلم أن معظم املسائل الواردة كانت مشابهة لدورات سابقة، وهذا طبيعي مع فوارق 

يف بعض األجزاء. أما يف ما يتعلق باألجزاء املرتبطة مبهارات التحليل فقد تشتتت عالمات املتعلمني  وكانت أقل من املعّدل 

العام للرياضيات، ولعل التنمية املهنية للمعلمني وخصوًصا عىل مجال التعامل مع مهارات التفكري العليا وحل املشكالت 

قد تساعد يف تطوير مستوى تعليم الرياضيات، وبالتايل تساعد يف تطوير مهارات التفكري الناقد التي هي مهارة أساسية 

من مهارات القرن الواحد والعرشين. أما من جهة أُخرى فتدريب املعلمني عىل إدارة وضعيات تعلمية تعتمد عىل الطرائق 

الناشطة كالتعلم التعاوين وتقنية البحث واالستقصاء وحل وضعيات إدماجيه تساعد عىل تنمية مهارات التفكري العليا, كام 

وإسناد املعلمني بدليل منتج من قبل املركز الرتبوي وتحفيزهم عىل ابتكار وضعيات تعتمد عىل التحليل قد يساعدهم عىل 

تنويع اختباراتهم واالبتعاد عن النمطية.
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Q
Whole 
Mark 
)pts(

Part
Full 

Mark 
)pts(

Missing 
) %( Mean Median Mod Std. 

Devi Skewness
Std. Er 

of 
Skewness

Percentile
 % of 

Attained 
mark

25 50 75 0 Full

I 5

1 2 2 1.8786 2 2 0.36303 -3.147 0.056 2 2 2 0.9 88.2

2
a 1.5 9.9 1.2241 1.5 1.5 0.55662 -1.607 0.059 1.5 1.5 1.5 13.4 71.3

b 1.5 18.2 0.8439 1 1.5 0.69208 -0.239 0.061 0 1 1.5 28.9 40.2

II 5
1 4 4.3 3.0015 3.5 4 1.07 -1.131 0.057 2 3.5 4 2.8 28.2

2 1 7.2 0.321 0 0 0.43549 0.767 0.063 0 0 1 48.5 20.8

III 10

1 1 7.2 0.7645 1 1 0.33578 -1.117 0.058 0.5 1 1 9.2 57.8

2

a 1 27.9 0.4168 0 0 0.45579 0.348 0.065 0 0 1 36.1 25

b 0.5 16.8 0.389 0.5 0.5 0.20301 -1.339 0.61 0.5 0.5 0.5 17.1 63.4

c 0.5 23.3 0.4071 0.5 0.5 0.18296 -1.607 0.064 0.5 0.5 0.5 11.6 59.7

3 1 23.5 0.7026 1 1 0.41036 -0.804 0.064 0.25 1 1 13.6 48.2

4 1.5 16.8 0.9541 1 1.5 0.52859 -0.569 0.061 0.5 1 1 11.3 28

5 1 39.2 0.4218 0.25 0 0.4557 0.357 0.071 0 0.25 1 22.8 16.1

6 1.5 44.4 0.9013 1 1.5 0.59512 -0.404 0.075 0.5 1 1 12.1 22.2

7 1 64.2 0.3283 0 0 0.46159 0.735 0.093 0 0 1 23.4 11.2

8 1 58.8 0.4775 0.25 1 0.40935 0.209 0.086 0 0.25 1 11.5 13.4
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لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
تعترب ماّدة الّرياضيّات يف فرع العلوم العامة حقالً خصباً لتنمية مهارات التفكري لدى املتعلمني وال سيام مهارات 

الّرياضيّة  باملعارف  وتزّودهم  واملنطق  العلميّة  الروح  لديهم  تُنمي  وأنّها  كام  واالستنتاج  والتوليف  التحليل 

املالمئة، إذ إّن املادة يف هذا الصف هي األوسع لناحية املواضيع واألعمق لناحية املفاهيم مقارنة مع صفوف 

الشهادة الثانوية العاّمة وتعترب عالمتها عالمة أساسية لنجاح املتعلّمني.

تُقّدم مادة الّرياضيّات لصف العلوم العاّمة يف املنهج عىل شكل أهداف منفصلة، لكّنها تُعترب وحدة متكاملة 

بينها من خالل  فيام  والربط  املجاالت  دمج  الذي شّدد عىل  بالكفايات  التقويم  نظام  بعد صدور  وال سيام 

توظيف املعارف واملهارات بشكل مدمج من أِجل حّل املسائل املطروحة. 

تطول املسابقة يف هذا الفرع مهارات تفكري متنّوعة ومن مستويات مختلفة كام وتغطّي املجاالت والكفايات 

املقصودة للامدة فال تقترص عىل الحفظ بل تتعّداه إىل  التطبيق، الربهنة، التحّقق، الربط، التحليل، االستنتاج 

واالستدالل الريايض.

أوالً - توصيف المسابقة:
 من حيث الّشكل:. 1

تضمنت مسابقة الرياضيات ستة متارين إلزامية توزعت عىل أربع صفحات. ولقد راعت املسابقة من حيث الشكل ما نص 

عليه توصيف املادة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلق بشكل الخط ونوعه وطريقة 

تبويب األسئلة، تحديد العالمة لكل مترين وتسمية املستندات ووضوحها ودقة الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

غطّت املسابقة محاور املنهج، فتضمنت ست مسائل تناولت املجاالت األربعة ملاّدة الرياضيات التي يتضمنها املنهج مع 

األخذ بعني االعتبار املواضيع التي تم وقف العمل بها مبوجب التعميم رقم 28/م/2018 تاريخ 2018/5/21. وقد توزعت 

مواضيع املسائل عىل مجاالت املادة كافة وذلك عىل الشكل اآليت:

شهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة

إعداد:
أ. سامر سيف الدين 

أ. حاتم شلق
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املسألة األوىل اختيار من متعدد، وقد تألفت من أربعة أجزاء وكل جزء يتضمن ثالث إجابات، واحدة منها صحيحة 	 

وقد شملت محاور وأهدافًا متعددة من املنهج.

	 Modulus and argument of complex numbers, nature of a sequence.

	 Exponential form of a complex number, techniques of integration.

وقد راوح مستوى األجزاء األربعة ما بني املعرفة املبارشة والتطبيق.

والثاين 	  األول  الجزأن  تناول  أربعة أجزاء، حيث  تألفت من  ))Analytical Geometry، وقد  الثانية حول  املسألة 

أهدافًا وأسئلة مرتابطة يتطلب حلّها تطبيق املعلومات املكتسبة، أما الجزء الرابع فيتطلب من املتعلمني ربط ما ورد 

من األجزاء السابقة بطريقة هندسية أوحله بطريقة حسابية ما جعله سؤااًل نصف مفتوح.

املسألة الثالثة حول )Geometric Activities “Plane transformation“( هذه املسألة تبتعد قليال عن النمطية 	 

ولكنها ال تصل يف مستواها إىل مستوى التحليل، وقد تألفت من أربعة أجزاء حيث إن األجزاء الثالثة األول مرتبطة 

باملعطى األسايس، كام أنها مرتبطة بعضها ببعض، وهذه املسألة من املسائل الثابتة يف جميع االمتحانات الرسمية، 

يدمج  ألنه  األصعب  الجزء  منها  األخري  الجزء  شكل  وقد  الصعوبة  درجة  حيث  من  تختلف  دورة  كل  يف  ولكنها 

.)plane transformation and conics( موضوعني

املسألة الرّابعة حول )Probability calculation(،  وقد تألفت من أربعة أجزاء، تطلّب الجزء األول والثاين والثالث 	 

منها مهارة فهم الوضعية األساس  وتطبيق مفاهيم احتساب االحتامل، وتتطلب الجزء الرابع فهاًم معمًقا للوضعية 

وربطًا بني عنارص املعطى، ألنه طاول مستوى التحليل حسب مستويات املعرفة.

املسألة الخامسة حول )Geometric Activities “conics“( ، وقد تألفت من قسمني أ وب. القسم أ مؤلف من 	 

ثالثة أجزاء مرتبطة باملعطى األسايس، كام أنها مرتبطة بعضها ببعض، وركز هذا الجزء عىل مفاهيم الهندسة البحتة 

من دون عمليات حسابية  وهذه املسألة من املسائل الثابتة يف جميع االمتحانات الرسمية وعادة ما تكون عالمات 

التالمذة مرتفعة عىل هذا النوع من املسائل، أما القسم ب وقد طرح بطريقة منطية مشابهة يف دورات سابقة من 

حيث املقاربة بطريقة الحل، إذ تتطلب من املتعلم  تطبيق مبارش للمفاهيم األساس املرتبطة كاحتساب املامس 

واملتعامد والتقاطع.

أنها 	  السادسة حول )Study of functions( وقد تألفت من تسعة أجزاء مرتبطة باملعطى األسايس، كام  املسألة 

الرسمية وعادة ما تكون عالمات  االمتحانات  الثابتة يف جميع  املسائل  املسألة من  ببعض، وهذه  مرتبطة بعضها 

املتعلمني  مقبولة عىل هذا النوع من املسائل، وقد اختلف مستوى الجزء التاسع من املسألة عن مستوى املسائل 

املشابهة يف دورات سابقة، إذ إن التلميذ ال يستطيع استخدام اآللة الحاسبة لحّل هذا الجزء كام جرت العادة يف 

أجزاء مشابهة مام شكل عائقاً عند بعض املتعلمني وأثر يف معدل هذا السؤال، وقد طرحت باقي األسئلة بشكل 

منطي كالسييك من دون أية صعوبة تذكر.
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 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

لقد راعت املسابقة املجاالت األربعة عىل الشكل اآليت:

 املسألة I:  املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية

)Numeric functions( املجال 2، الدوال

تقييم الكفايات:

.)Algebraic, Complex, Trigonometric, Combination( 1.1.2 تنفيذ انواٍع مختلفة من الحساب

.)Integral( 2.4 استكشاف حساب التكامل

املسألة  II:  املجال 3، الهندسة

تقييم الكفايات:

3.3 توصيف األشكال الهندسية هندسيًّا وإحداثيًّا )… lines, planes, conics( واستكشف مواصفاتها.

املسألة III: املجال 3، الهندسة واملجال 4، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

3.3 توصيف األشكال الهندسية هندسيًّا وإحداثيًّا )… lines, planes, conics( واستكشف مواصفاتها.

4.4 اختيار النموذج املناسب لحّل مسألة.

 املسألة IV:  املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية

املجال 4، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

.)Algebraic, Complex, Trigonometric, Combination( 1.2 تنفيذ انواٍع مختلفة من الحساب

1.3 استخدام املبادئ األساسية لالحتامل يف حّل املسائل.

4.4 اختيار النموذج املناسب لحّل مسألة.

 املسألة V: املجال 3، الهندسة َو املجال 4، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

3.3 توصيف األشكال الهندسية هندسيًّا وإحداثيًّا )… lines, planes, conics( واستكشف مواصفاتها.

4.4 اختيار النموذج املناسب لحّل مسألة.

)Numeric functions( املجال 2، الدوال  :VI املسألة 

املجال 4، حّل املسائل والتواصل.

تقييم الكفايات:

3.2.1 تطبيق مفهوم النهاية لدراسة سلوك الدالة وتفسريه.

)… Variations, Graphical representation( ً2.2 دراسة الدوال ومناقشتها ومتثيلها بيانيا
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.)Integral( 2.4 استكشاف حساب التكامل

4.4 اختيار النموذج املناسب لحّل مسألة.

جدول رقم 1: توزيع العالمات عىل املجاالت والكفايات

Domains Competencies Notes

Calculation processes

1.2 Distinguish the characteristics of the number system.
1.3  Perform different types of calculation )algebraic, complex, trigonometric, 

combinatorial, etc.(.
1.4  Use basic principles of probability to solve problems.

8

Numerical Functions

2.1  Apply the concept of the limit to interpret the behavior of a function.
2.2  Calculate and interpret the derivative of a function.
2.3  Exploit the derivatives in the study of functions and in the calculation of 

primitives.
2.4  Study numerical sequences.

11.5

Geometric Activities
3.1 Perform and interpret operations on vectors.
3.2 Use properties of space geometry to infer other properties.
3.3 Characterize a geometric transformation and use it in problems.

12

Problem Solving and 

Communication

4.1 Extract relevant information from different sources.
4.2  Describe, represent and analyze situations of different natures or shift 

from one mode of representation to another.
4.4 Choose the adequate model to solve a problem.
4.6 Validate, explain and interpret a result.

8.5

ثانيًا- عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 2: النتائج العاّمة للمسابقة

Mean/160MedianSkewness Standard 
deviation

Coefficient of 
variation = std/ 

mean

Percentile

25 %50 %75 %

123.4512131-1.22628.022470.227109131145

يظهر الجدول أعاله ان املعدل 160/123.45 والوسيط 131 فيكون الوسيط أكرب من املعدل ويوجد التواء لجهة اليسار 1.226- 

ما يعني أن بعض العالمات املتدنية قد أثرت يف انخفاض املعدل ومل تؤثر يف الوسيط، عىل الّرغم من ذلك تبقى نتيجة املعدل 

العاّمة يكون  العلوم  الدخول إىل فرع  الفرع كون معظم من يختار  املتعلمني يف هذا  والوسيط متقاربتني وتعكس مستوى 

من ذوي املعدالت الجيّدة يف الرياضيات. يبني االنحراف املعياري 28.02 انه ال يوجد تشتت للعالمات عن املعدل كام وميكن 

االستدالل عىل قلّة التشتت من معامل التغرّي الذي بلغ .0.227.

أما من حيث النسب املئوية فإن 25 % من املتعلمني نالوا عالمة أقل أوتساوي 109 من 160 و50 % نالوا عالمة أقل أوتساوي 

131 و75 % من املتعلمني عالماتهم أقل أوتساوي 145ما يدل عىل أن 25 % من املتعلمني نالوا ما فوق 145 ونسبة من كانت 

عالماتهم بني 109 و145 هي 50 %.
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ثالثًا- عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
فيام ييل تحليل أسئلة املسابقة وفقا ألداء املتعلمني.

I املسألة رقم

نالحظ أن 21.5 % مل يحصلوا عىل معّدل النجاح ورمبا يعود ذلك إىل ما يأيت: 

1 ..Z
�

مواجهة هؤالء لصعوبة الربط بني Z و  

2 ..Un مبعرفة )eUn( عدم املقدرة عىل احتساب  

3 ..arg )2 cos θ( عدم التمّكن من تفسري  

II املسألة رقم

تظهر النتائج أن األغلبية الكربى من املتعلمني حصلت عىل عالمات مرتفعة يف هذه املسألة ما يدل عىل أنها مسألة مألوفة 
لهم وأن أسئلتها ال تتجاوز مستوى التطبيق.

III املسألة رقم

األسئلة  افتقاد هذه  إىل  يعود ذلك  املتعلمني ورمبا  لعالمات  ملحوظاً  ارتفاعاً   4a ,3  ,2  ,1 باألجزاء  املتعلّقة  النتائج  تظهر 
الخاصة بصف )GS( كام هو متوقع. املسألة  الرابع مل يظهر بشكل واضح يف هذه  املجال  أن  يدّل عىل  للتحليل وهذا 

بالنسبة إىل الجزء 4b، فقد حصل 39.2 % من املتعلمني عىل عالمة صفر َو 0.25 ورمبا يعود ذلك إىل عدم استيعاب هؤالء 
ملا هو مطلوب منهم بسبب استخدام فعل )precise( يف السؤال

IV املسألة رقم

تظهر النتائج املتعلّقة باألجزاء 1, 2, 3 أن ما يقارب 80 % من املتعلمني حصلوا عىل عالمة كاملة وقد يعود ذلك إىل اعتياد 
هؤالء عىل هكذا أسئلة وتشابه هذه األسئلة إىل حدٍّ بعيد مع أسئلة الدورات السابقة.

يف ما يخص الجزء 4، فقد حصل 50 % من املتعلمني عىل صفر فيام حصل 10 % عىل 0.25 ورمبا يعود ذلك إىل عدم فهم 
الوضعية وترجمتها إىل عمليات حسابية مناسبة إليجاد االحتامل املطلوب.

V املسألة رقم

الجزء A-2 حصل 12.4 % من املتعلمني عىل صفر َو 0.25 فيام أن 6 % مل يجيبوا عن السؤال وقد يعود ذلك إىل رضورة 
.)Center( قبل )Vertex( إيجاد

الجزء A-3 حصل 19.3 % عىل صفر فيام حصل 14.9 % عىل 0.25 وقد يعود ذلك إىل عدم اختيارهم اسرتاتيجية الحل 
.)Pure Geometry( وليس من طريق )Coordinate( اعتيادهم عىل مقاربة هكذا أسئلة من طريق املناسبة بسبب 

الجزء B-4 حصل 14.2 % عىل عالمتي صفر َو 0.25 ورمبا يعود ذلك إىل طرح السؤال بطريقة غري مبارشة إذ إن املتعلمني 
 Write an equation of tangent at …………:اعتادوا عىل

VI املسألة رقم

الجزء B-2-b حصل 13.8 % من املتعلمني عىل عالمتي صفر َو 0.25 ورمبا يعود ذلك إىل عدم قدرتهم عىل ترجمة نتيجة 
.)Parabolic branch or asymptote direction( حسابية إىل مفهوم بياين

الجزء b-9 حصل 50.4 % من املتعلمني عىل عالمتي صفر َو 0.25 وقد يعود ذلك إىل عدم متّكن هؤالء من تحديد املنطقة 

الواجب احتساب مساحتها
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خاتمة
أن اختبار الرياضيات يف االمتحانات الرّسمية يتناول كفايات متنوّعة كام يتناول مهارات تفكري متنوعة بدًءا بالفهم وانتهاًء 

بالتحليل واالستنتاج، هذا مع العلم أن معظم املسائل الواردة كانت مشابهة لدورات سابقة، وهذا أمر طبيعي مع فوارق 

يف بعض األجزاء. أما يف ما يتعلق باألجزاء املرتبطة مبهارات التحليل فقد تشتت عالمات التالمذة وكانت أقل من املعدل 

العام للرياضيات، ولعل التنمية املهنية للمعلمني وخصوًصا عىل مجال التعامل مع مهارات التفكري العليا وحل املشكالت 

قد تساعد يف تطوير مستوى تعليم الرياضيات، وبالتايل تساعد يف تطوير مهارات التفكري الناقد التي هي مهارات أساسية 

من مهارات القرن الواحد والعرشين. أما من جهة أخرى فتدريب األساتذة عىل إدارة وضعيات تعلمية تعتمد عىل الطرائق 

الناشطة كالتعلم التعاوين وتقنية البحث واالستقصاء وحل وضعيّات إدماجيّه تساعد عىل تنمية مهارات التفكري العليا، كام 

وإسناد املعلمني بدليل منتج من قبل املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وتحفيزهم عىل ابتكار وضعيات تعتمد عىل التحليل قد 

يساعدهم عىل تنويع اختباراتهم واالبتعاد عن النمطية.
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Whole 
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Full 

Mark 
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Missing 
) %( Mean Median Mod Std. 

Devi Skewness
Std. Er 

of 
Skewness

Percentile
 % of 

Attained 
mark

25 50 75 0 Full

1 4 1-2-3-4 4 2.1 2.6943 3.0 4.0 1.2370 -.699 .033 2.0 3.0 4.0 6.1 27.9

II 4

1 1.0 1.5 .9529 1.0 1.0 .19101 -4.257 .033 1.0 1.0 1.0 3.0 91.8

2
a .50 1.7 .4774 .50 .50 .10246 -4.382 .033 .50 .50 .50 4.2 93.7

b .50 2.6 .4322 .50 .50 .16390 -2.124 .034 .50 .50 .50 11.3 82.3

3 1.0 3.7 .8822 1.0 1.0 .25939 -2.240 .034 1.0 1.0 1.0 4.0 75.9

4 1.0 10.8 .7341 1.0 1.0 .36794 -1.072 .035 .50 1.0 1.0 13.0 51.0

III 6

1 1.0 1.1 .9665 1.0 1.0 .13967 -4.579 .033 1.0 1.0 1.0 .8 92.8

2
a 1.0 2.9 .8405 1.0 1.0 .29883 -1.789 .034 .75 1.0 1.0 7.0 70.9

b .50 2.3 .4837 .50 .50 .08186 -5.215 .033 .50 .50 .50 2.3 93.6

3
a 1.50 3.4 1.3740 1.50 1.50 .31818 -2.673 .034 1.5 1.5 1.5 1.9 80.6

b .50 6.1 .4251 .50 .50 .15637 -1.902 .034 .50 .50 .50 8.5 74.3

4
a .50 11.2 .4652 .50 .50 .12519 -3.379 .035 .50 .50 .50 5.8 82.2

b 1.0 25.4 .4949 .50 1.0 .41638 .033 .038 0.0 .50 1.0 24.9 25.0

IV 6

1 1.50 1.4 1.3860 1.50 1.50 .31343 -2.937 .033 1.5 1.5 1.5 1.8 84.3

2 1.0 4.4 .8330 1.0 1.0 .34333 -1.744 .034 1.0 1.0 1.0 11.0 75.5

3
a 1.0 5.0 .9076 1.0 1.0 .27991 -2.803 .034 1.0 1.0 1.0 7.5 85.1

b 1.50 6.3 1.2797 1.50 1.50 .42461 -1.981 .034 1.25 1.5 1.5 5.0 66.3

4 1.0 17.5 .3777 0.0 0.0 .44190 .547 .036 0.0 0.0 1.0 41.7 25.3

V 6

A1 .50 3.1 .4605 .50 .50 .13306 -3.119 .034 .50 .50 .50 7.3 88.8

A2 1.0 5.7 .7398 1.0 1.0 .34085 -.981 .034 .50 1.0 1.0 10.1 53.9

A3 1.0 10.2 .4878 .50 .50 .33066 .036 .035 .25 .50 .75 17.3 15.5

B1 .50 3.2 .4809 .50 .50 .09419 -4.816 .034 .50 .50 .50 3.5 92.8

B2 .50 5.6 .4803 .50 .50 .09578 -4.739 .034 .50 .50 .50 3.5 90.5

B3 1.0 4.5 .9529 1.0 1.0 .15858 -4.011 .034 1.0 1.0 1.0 1.2 85.5

B4 1.50 16.5 1.0999 1.50 1.50 .53341 -.990 .036 .75 1.5 1.5 9.3 46.9
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Q
Whole 
Mark 
)pts(

Part
Full 

Mark 
)pts(

Missing 
) %( Mean Median Mod Std. 

Devi Skewness
Std. Er 

of 
Skewness

Percentile
 % of 

Attained 
mark

25 50 75 0 Full

VI 14

A1 .50 1.5 .4863 .50 .50 .08068 -5.787 .033 .50 .50 .50 2.6 95.7

A2 1.50 3.9 1.3152 1.50 1.50 .41272 -2.148 .034 1.5 1.5 1.5 4.2 76.9

A3 .50 6.9 .4233 .50 .50 .16185 -1.886 .034 .50 .50 .50 9.6 74.1

B1
a 1.0 .7 .9229 1.0 1.0 .21991 -3.029 .033 1.0 1.0 1.0 2.8 85.8

b .50 2.0 .4678 .50 .50 .12075 -3.550 .033 .50 .50 .50 5.9 91.3

B2
a 1.0 .5 .8620 1.0 1.0 .24457 -1.599 .033 .75 1.0 1.0 1.5 72.0

b 1.0 1.4 .8049 1.0 1.0 .32706 -1.449 .033 .75 1.0 1.0 8.2 67.5

B3
a 1.0 1.5 .9296 1.0 1.0 .20322 -3.398 .033 1.0 1.0 1.0 2.8 83.8

b .50 2.6 .4460 .50 .50 .14811 -2.517 .034 .50 .50 .50 8.8 85.2

4 1.0 .9 .9528 1.0 1.0 .17092 -3.687 .033 1.0 1.0 1.0 .4 91.1

5 .50 6.4 .4214 .50 .50 .16914 -1.867 .034 .50 .50 .50 11.3 75.5

6 1.0 2.1 .7921 1.0 1.0 .27271 -.908 .033 .50 1.0 1.0 2.6 58.4

7 1.0 2.2 .8677 1.0 1.0 .24274 -1.975 .033 .75 1.0 1.0 2.9 69.1

8 1.0 3.1 .9153 1.0 1.0 .22167 -2.981 .034 1.0 1.0 1.0 3.5 80.4

9
a 1.0 7.9 .6354 .750 1.0 .39718 -.675 .034 .25 .75 1.0 21.6 37.2

b 1.0 18.6 .4008 .250 0.0 .40436 .405 .037 0.0 .25 .75 34.1 19.7
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لغة الماّدة: اللّغة الفرنسيّة واللّغة اإلنكليزيّة

تمهيد
تعترب الّرياضيّات يف فرع علوم الحياة ماّدة أساسيّة خصوًصا أنها تشرتك مع العلوم العاّمة باملحتوى، إذ تُنمي 

لدى املتعلمني مهارات التحليل والتوليف واالستنتاج، كام وتهدف املسائل املطروحة يف هذا الفرع إىل قياس 

مدى تحّقق األهداف والكفايات يف املجاالت الثالثة والكفايات املشرتكة مع فرع العلوم العاّمة، وال سيام الدمج 

فيام بني مجاالت العمليات الحسابية، الدوال، ومجال حّل املسائل والتواصل. 

أما املسابقة بشكل عام فتطول ثالثة مجاالت: العمليات الحسابية اإلجرائيّة، دراسة الدوال، والتواصل وحّل 

بالهندسة  املتعلقة  املسائل  العاّمة خصوًصا يف  العلوم  املتعلمون مبسائل مشابهة ملسائل  املشكالت ومُيتحن 

التحليليّة، علم االحتامل ودراسة الدوال وذلك مبستويات مختلفة، حيث  تتطلب توظيف معارف ومهارات 

مدمجة وال تقترص عىل الحفظ والتذكر بل تتعداه إىل التطبيق، الربهنة، بناء الحجج، واالستنتاج.

أوالً - توصيف المسابقة:
 من حيث الّشكل:. 1

تضمنت مسابقة الّرياضيّات أربعة مسائل توزعت عىل صفحتني. وقد راعت املسابقة من حيث الشكل ما نص عليه توصيف 

املادة بحسب القرار رقم 142 /م/2017 تاريخ 16 شباط 2017 يف ما يتعلق بشكل الخط ونوعه وطريقة تبويب األسئلة 

وتسمية املستندات ووضوحها ودقة الرتجمة.

 من حيث المضمون:. 2

غطت املسابقة محاور املنهج، فتضمنت أربع مسائل تناولت املجاالت الثالثة ملاّدة الّرياضيّات التي يتضمنها املنهج، آخذين 

بعني االعتبار املواضيع التي تم وقف العمل بها، وقد توزعت مواضيع املسائل عىل مجاالت املادة كافة وذلك عىل الشكل اآليت:

التحليلية ))Analytic Geometry، وتحتوي عىل ثالثة أجزاء مرتابطة، حيث تناول 	  املسألة األوىل حول الهندسة 

الجزأن األول والثاين سؤالني يتطلب حل كل منهام تطبيق املعلومات املكتسبة. أما الجزء الثالث فيتألف بدوره من 

ثالثة أجزاء، إذ يتطلب حل الجزء األخري منها ربط ما ورد يف األجزاء السابقة بطريقة هندسية أوبطريقة حسابية، ما 

يعطي فرصة لقياس مستوى التحليل عند املتعلمني واالنتقال من شكل من أشكال التمثيل إىل شكل آخر.

شهادة الثانويّة العاّمة - فر ع علوم الحياة

إعداد:
أ. سامر سيف الدين 

أ. حسين بلوط
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املسألة الثانية حول االحتامل )Probability Calculation(، وتحتوي عىل جزأين أساسينْي مستقلنْي. يقوم الجزء 	 

األول عىل مهارة فهم وضعية من الحياة اليومية ومنذجتها ليصار إىل حلها عرب تطبيق مفاهيم االحتامل. أما الجزء 

الثاين فيعتمد عىل مفهوم املتغرّي العشوايئ ويتطلب من املتعلمني تحليل أهداف عدة وربطها بشكل مدمج.

بعضها  	  مع  مرتابطة  غري  أجزاء  ثالثة  وتحتوي عىل   ،)Complex Numbers( املركبة  األعداد  الثالثة حول  املسألة 

بعًضا. يعتمد الجزأن األول والثاين عىل التمثيالت املختلفة لألعداد املركبة. أما الجزء الثالث فريبط بني األعداد املركبة 

والهندسة التحليلية، ويتطلب حلّه تحليل أهداف عدة وربط  بعضها ببعض.

الرابعة حول الدوال )Study of Functions(، وقد تألفت من سبعة أجزاء مرتابطة، وتعترب من املسائل 	  املسألة 

الثابتة يف جميع االمتحانات الرسمية وعادة ما تكون عالمات املتعلمني مرتفعة عىل هذا النوع من املسائل. اعتمد 

الجزأين األخريين يف املسألة عىل جزئها الخامس، حيث يُطلب من املتعلمني دراسة دالة عكسية من جوانب عدة 

ما يسمح بقياس مستوى التحليل والربط بني الفروع.

 من حيث المجاالت والكفايات:. 3

لقد راعت املسابقة املجاالت الثالثة عىل الشكل اآليت:

 املسألة I:  املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية

املجال 3، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

.)Algebraic, Complex, Trigonometric, Combination, vectorial….( 1.1. تنفيذ انواٍع مختلفة من الحساب

1.4 حل نظام من املعادالت

3.3 إِجراء أنواع مختلفة من االستدالل الريايض. 

3.4 اختيار النموذج املناسب لحّل مسألة.

3.5 التحقق وتفسري النتائج

 املسألة  II:  العمليات الحسابية اإلجرائية

املجال 3، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

.)Algebraic, Complex, Trigonometric, Combination….( 3. تنفيذ انواٍع مختلفة من الحساب

1.3 استخدام املبادئ األساسية لالحتامل يف حّل املسائل.

3.2 االنتقال من شكل من أشكال التمثيل إىل شكل آخر.

3.4 اختيار النموذج املناسب لحّل مسألة.

3.5 التحقق وتفسري النتائج.
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 املسألة III:  املجال 1، العمليات الحسابية اإلجرائية 

املجال 3، حّل املسائل والتواصل

تقييم الكفايات:

.)Algebraic, Complex, Trigonometric, Combination…( 3. تنفيذ انواٍع مختلفة من الحساب

3.2 االنتقال من شكل من أشكال التمثيل إىل شكل آخر.

)Numerical Functions( املجال 2، الدوال العددية  :IV املسألة 

املجال 3، حّل املسائل والتواصل.

تقييم الكفايات:

1. تطبيق مفهوم النهاية لدراسة سلوك الدالة وتفسريه.

 )Variations, Graphical representation …( ً2.2 دراسة الدوال ومناقشتها ومتثيلها بيانيا

.)Integral( 2.3 استكشاف حساب التكامل

3.4 اختيار النموذج املناسب لحّل مسألة.

جدول رقم 1: توزيع العالمات عىل املجاالت والكفايات

Domains Competencies Notes

Calculation processes

1.2  Perform different types of calculation )algebraic, complex, trigonometric, 
combinatorial, statistical, vectorial, analytic, etc(.

1.3 Use the basic principles of probability to solve problems.
1.4 Solve systems of equations.

8

Numerical Functions 

)Calculus(

2.1 Apply the concepts of continuity and differentiability to functions.
2.2 Study functions )variations, graphic representation, etc.(
2.3 Exploit the integral calculation.

11.5

Problem Solving and 

Communication

3.2  Describe, represent and analyze situations of different natures or shift 
from one mode of representation to another.

3.3 Conduct different types of mathematical reasoning.
3.4 Choose the adequate model to solve a problem.
3.5 Validate, explain and interpret a result.

8.5

لقد طُرحت األسئلة من املجاالت الثالثة والخلل الذي يظهر لجهة عدم التوازن يعود لكون جدول الكفايات واملجاالت ال 

يبنّي بشكل واضح الهندسة التحليليّة، علاًم بأنها تشكل جزًءا ال يتجزأ من املنهج إن من حيث ذكر أهدافه يف املنهج أومن 

حيث طرح الدروس يف الكتاب املدريس الصادر عن املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء.
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ثانيًا- عرض الّنتائج العاّمة للمسابقة وتحليلها
جدول رقم 2: النتائج العاّمة للمسابقة

Mean/160MedianSkewness Standard 
deviation

Coefficient of 
variation = std/ 

mean

Percentile

25 %50 %75 %

55.44257-0.60915.3470.276465768

يظهر الجدول أعاله إن املعّدل يساوي 80/55.44 والوسيط يساوي 57  فيكون الوسيط أكرب من املعّدل ويوجد التواء بسيط 

لجهة اليسار 0.609- ما يعني أن بعض العالمات املتدنية قد أثرت بشكل طفيف يف انخفاض املعدل ومل تؤثر يف الوسيط، 

عىل الّرغم من ذلك تبقى نتيجة املعّدل والوسيط متقاربتني وتعكس مستوى املتعلمني املتقارب يف هذا الفرع. يبني االنحراف 

املعياري 15.347 أنه ال يوجد تشتت كبري حول املعّدل كام وميكن االستدالل عىل قلّة التشتت من معامل التغرّي الذي بلغ 

. 0.276

أما من حيث النسب املئويّة فان 25 % من املتعلمني نالوا عالمة أصغر من أوتساوي 46 من 80 و50 % نالوا عالمة أصغر 

من أوتساوي 57 و75 % من املتعلمني عالماتهم أصغر من أوتساوي 68 ما يدل عىل أن 25 % من املتعلمني نالوا عالمات 

أكرب من 68 ونسبة مّن كانت عالماتهم بني 46 و68 هي 50 %.

ثالثًا- عرض نتائج أسئلة المسابقة وتحليلها
I يف املسألة

يف األجزاء )1( و)2( و)a-3(، 99.7 % و84.4 % و94.1 % عىل التوايل من املتعلمني حصلوا عىل العالمة القصوى، ما يشري إىل 
عدم وجود مشكلة يف هذه األجزاء، وقد يعود السبب يف ذلك إىل كون هذه األجزاء منطية ومن مستويي الفهم والتطبيق.

متعدد  سؤال  أنه  السبب  يكون  قد   .0.25 عىل  و10 % حصلوا   0 عىل  املتعلمني حصلوا  من   % 17.7  ،)3-b( الجزء  ويف 
الخطوات )3 خطوات متسلسلة( وهومن مستوى التحليل. أما يف الجزء )c-3(، فإن 42.5 % من املتعلمني حصلوا عىل 0، 
وقد يعود ذلك إىل اعتقادهم بأن الحل يتعلق بالجزء الذي سبقه )b-3( ومل يستطيعوا حله من قبل، أوأن هناك حالً آخر ال 
عالقة له بالجزأين السابقني )a-3 وb-3( وهذا مستبعد من وجهة نظرهم، وقد يكون السبب أن السؤال من مستوى التحليل 
وقد يحتاج إىل رسم للتوضيح. كام أن 21 % من املتعلمني مل يجيبوا عن السؤال، وقد يعود ذلك لألسباب التي ذكرت سابًقا 

أولضيق الوقت.

II يف املسألة

يف األجزاء )a-1( و)b-1( و)a-2( و)b-2( و)c-2(، 83.6 % و91.3 % و89.5 % و83.5 % و78.6 % عىل التوايل من املتعلمني 
حصلوا عىل العالمة القصوى، ما يشري إىل عدم وجود مشكلة يف هذه األجزاء، وقد يعود السبب إىل منطية هذه األجزاء وكونها 

من مستويي الفهم والتطبيق.

أما يف الجزء األخري )d-2(، فإن 50.2 % من املتعلمني حصلوا عىل 0 و8.5 % حصلوا عىل 0.25. قد يكون السبب أن السؤال 
من مستوى التحليل، حيث يحتاج أوالً لالنتقال من متثيل )كتايب( إىل متثيل آخر )حسايب(، وبعدها استعامل مبادئ االحتامل 

ومفاهيمه. كام أن 17.6 % من املتعلمني مل يجيبوا عن السؤال، وقد يعود ذلك لألسباب التي ذكرت سابًقا أولضيق الوقت.
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III يف املسألة

يف الجزأين )a-2( و)a-3(، 91.9 % و87.7 % عىل التوايل من املتعلمني حصلوا عىل العالمة القصوى، ما يشري إىل عدم وجود 
مشكلة يف هذه األجزاء، وقد يعود السبب إىل كونها منطية ومن مستويي الفهم والتطبيق.

أما يف الجزء )1(، فإن 34 % من املتعلمني حصلوا عىل 0 و19.3 % حصلوا عىل 0.25 علاًم بأن السؤال منطّي ومن مستوى 
التوايل من املتعلمني  الفهم وميكن حله باستعامل الحاسبة العلمية. ويف الجزأين )b-2( و)b(، 19.5-3 % و31.5 % عىل 
حصلوا عىل 0، علاًم بأن السؤالني منطيان، لكنهام يتطلبان تفسريًا هندسيًا باالنتقال من متثيل ريايض )Complex( إىل متثيل 

.)Geometric( ريايض آخر

IV يف املسألة

يف األجزاء )1( و)a-2( و)b-2( و)3( و)a-4( و)a-5( و)b-6(، 86.9 % و93 % و83.2 % و74.3 % و80.7 % و86.9 % 
و84.4 % عىل التوايل من املتعلمني حصلوا عىل العالمة القصوى، ما يشري إىل عدم وجود مشكلة يف هذه األجزاء، وقد يعود 

السبب إىل منطية هذه األجزاء وكونها من مستويي الفهم والتطبيق.

خاتمة
أن اختبار الّرياضيّات يف االمتحانات الرّسمية يتناول كفايات متنوّعة كام يتناول مهارات تفكري متنوعة بدًءا بالفهم وانتهاًء 

بالتحليل واالستنتاج، هذا مع العلم أن معظم املسائل الواردة كانت مشابهة لدورات سابقة، وهذا أمر طبيعي مع فوارق 

يف بعض األجزاء فالتشابه يف بعض األجزاء حول بعض الفروع من مستويي التحليل والرتكيب إىل مستوى التطبيق لكون 

املتعلمني قد اعتادوا عليها. أما يف ما يتعلق باألجزاء املرتبطة مبهارات التحليل فقد تشتت عالمات املتعلمني  وكانت أقل 

من املعّدل العام للّرياضيّات، ولعّل التنميّة املهنيّة للمعلمني وخصوًصا عىل مجال التعامل مع مهارات التفكري العليا وحل 

املشكالت قد تساعد يف تطوير مستوى تعليم الّرياضيّات، وبالتايل تساعد يف تطوير التفكري الناقد الّذي يُعّد مهارة أساسية 

من مهارات القرن الواحد والعرشين. ومن جهة أخرى فتدريب املعلمني عىل إدارة وضعيات تعليميّة تعلميّة تعتمد عىل 

الطرائق الناشطة كالتعلّم التعاوين وتقنية البحث واالستقصاء وحل وضعيّات إدماجيّة تساعد عىل تنمية مهارات التفكري 

العليا، كام وإسناد املعلمني بدليل ُمنتج من قبل املركز الرتبوي للبحوث واإلمناء وتحفيزهم عىل ابتكار وضعيات تعتمد عىل 

التحليل قد يساعدهم عىل تنويع اختباراتهم واالبتعاد عن النمطية.

التحليليّة علامً  للهندسة  املجاالت والكفايات مل تخصص جزًءا واضًحا  املطروحة يف جدول  الكفايات  أن  اإلشارة إىل  تجدر 

بأنها تشكل جزًءا أساسيًا من املنهج لهذا الصف لذلك يظهر الخلل يف توازن املجاالت ونرى أنه من الضوري يف أثناء عمليّة 

تحديث املناهج ان تسري عمليّة التقويم بشكل متواٍز مع التأليف.
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Q

Whole 

Mark 

)pts(

Part

Full 

Mark 

)pts(

Missing 

) %(
Mean Median Mod

Std. 

Devi
Skewness

Std. Er 

of 

Skewness

Percentile

 % of 

Attained 

mark
25 50 75 0 Full

I 4

2 0.5 .1 .4992 .5 .5 .01945 -24.199 .021 .5 .5 .5 .1 99.7

3

a 0.5 2.4 .4516 .5 .5 .13049 -2.654 .021 .5 .5 .5 5.7 84.4

b 0.5 1.5 .4799 .5 .5 .09604 -4.673 .021 .5 .5 .5 3.6 94.1

c 1.5 7.7 .9723 1.5 1.5 .63279 -.571 .022 .25 1.5 1.5 17.7 48.3

II 4

1
a 1 21.0 .4095 0 0 .46814 .362 .024 0 0 1 42.5 27.8

b 1 0.7 .9151 1 1 .20661 -2.406 .021 1 1 1 1.5 83.6

2

a 0.5 2.3 .4704 .5 .5 .11460 -3.73 .021 .5 .5 .5 5.2 91.3

b 0.5 3.7 .4692 .5 .5 .11536 -3.639 .022 .5 .5 .5 5.1 89.5

c 0.5 5.7 .4473 .5 .5 .14961 -2.568 .022 .5 .5 .5 9 83.5

d 1 8.7 .8864 1 1 .29798 -2.399 .022 1 1 1 7.5 78.6

III 4

1 0.5 17.6 .1694 0 0 .22264 .677 .023 0 0 .5 50.2 23.7

2
a 0.5 7.1 .2652 .25 .5 .222 -.119 .022 0 .25 .5 34 39.6

b 0.5 3.2 .4758 .5 .5 .10571 -4.205 .022 .5 .5 .5 4.4 91.9

3
a 1 6.4 .7052 1 1 .41826 -.865 .022 .25 1 1 19.5 59.7

b 1 5.4 .9434 1 1 .21828 -3.861 .022 1 1 1 4.3 87.7

IV 8

1 1 22.7 .445 .5 0 .4201 .177 .024 0 .5 1 31.5 21

2
a 0.5 .4 .4648 .5 .5 .0961 -2.743 .021 .5 .5 .5 1.3 86.9

b 0.5 .5 .4787 .5 .5 .0862 -4.324 .021 .5 .5 .5 2.0 93

3 0.5 3.6 .4362 .5 .5 .1629 -2.232 .022 .5 .5 .5 11.3 83.2

4
a 0.5 5.7 .4295 .5 .5 .14622 -1.945 .022 .5 .5 .5 6.6 74.3

b 1 1.2 .9050 1 1 .23352 -2.639 .021 1 1 1 2.9 80.7

5

a 1 3.3 .8111 1 1 .29617 -1.579 .022 .75 1 1 6.2 59.4

b 0.5 4.2 .4592 .5 .5 .13115 -3.05 .022 .5 .5 .5 6.6 86.9

c 0.5 7.3 .3716 .5 .5 .21709 -1.114 .022 0 .5 .5 23.4 68.4

6
a 1 24.1 .5951 1 1 .47289 -.392 .024 0 1 1 27.9 41.9

b 0.5 17.3 .2564 .25 .5 .23415 -.051 .023 0 .25 .5 35.2 37.4

7 0.5 14.8 .3593 .5 .5 .20440 -.957 .023 .25 .5 .5 18 55.3
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 وزارة التربية والتعليم العالي
 ة العامة للتربيةــالمديري  

 دائرة االمتحانات الرسمية

 العادية 8102دورة العـام  امتحانات الشهادة المتوسطة
 8102حـزيران  8السبت 

 مسابقة في مادة الرياضيات عدد المسائل: خمس
 المدة: ساعتان

 االسم:
 الرقم:

 يسمح باستعمال آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة أو اختزان المعلومات أو رسم البيانات. - إرشادات عامة:                 
 يستطيع المرشح اإلجابة بالترتيب الذي يناسبه دون االلتزام بترتيب المسائل الواردة في المسابقة. -               

I  (2 points) 

In the table below, only one of the proposed answers to each question is correct. 
Write down the number of the question and give, with justification, its corresponding answer.  

  
No  Questions  

Proposed answers  
a  b  c 

1 
1 1 6
3 3 7
    0   1

21
 6

7
 

2   2
3 5 14    9 5  0  6 5  

3 
The five grades of a student over 
�����������;����;����;����������� 
The average grade is: 

13  14  14.5  

4 

 

x 2  
2  4  

The table above is a table of 
proportionality for  x   

4  
1
2

 2
2

 

  
II  (3.5 points) 
 

Given     2A(x) 3x 2 2x 1 3x 2     and 2B(x) 9x 4  . 

1) a. Verify that   A(x) 3x 2 x 1   . 
    b. Solve the equation A(x) 0 . 
2) Factorize B(x) . 

3) Let   3x 2 3x 2
F(x)

A(x)
 

 . 

a. For what values of x, is F(x) defined? 
b. Simplify F(x). 
c. Does the equation F(x) 12  admit a solution? Justify. 

    

III  (3.5 points) 

1)  Solve the following system: 
2x 5y 50 000
2x 3y 38 000

 
  

  

2) In a museum, 2 adults and 5 kids buy tickets and pay 50 000 LL; 
                          4 adults and 6 kids pay 76 000 LL.     
    a. Prove that the previous information is modeled by the system given in question 1). 

    b. Find the price of the ticket of an adult and that of a kid. 

3) For a group of 30 kids and 4 adults, the director of the museum decided to offer a reduction of 25%    

    on the total amount paid for the tickets. Calculate then the amount paid. 
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2 
 

        
 

IV  (5.5 points) 

In an orthonormal system of axes x'Ox and y'Oy, consider the points  � �; �  and  � �; � . 

Let (d) be the line with equation y 2x 2  . 

1) a. Verify that A and B are two points on line (d). 

b. Plot the points A and B then draw (d). 

2) Let I be the point of intersection of (d) with y'Oy. 

a. Calculate the coordinates of I. 

b. Verify that I is the midpoint of [AB]. 

3) Let (d') be the perpendicular bisector of [AB].Verify that the equation of (d') is 1y x 2
2

   . 

4) Consider the point M  � ; � . Show that triangle MAB is isosceles of vertex M. 

5) Let K be the translate of B under the translation with vector MA . 

    Prove that quadrilateral MBKA is a rhombus. 

 

V (5.5 points) 

In the adjacent figure:  

  (C) is a semicircle of diameter [AB], with center O and radius 6 ��; 

  The perpendicular bisector of [AB] intersects (C) at D;  

  E is a point on segment [OD] so that �� � ��; 

  (AE) intersects (C) at F. 

1) Reproduce the figure. 

2) Verify that AE 2 13 cm. 

3)  a. Prove that AFB is a right triangle at F. 

     b. Prove that the two triangles AOE and AFB are similar. 

     c. Deduce the value of AE AF . 

4)  The line (BF) intersects line (OD) at K and the line (BE) intersects line (AK) at I. 

     a. Prove that line (BE) is perpendicular to line (AK). 

     b. Deduce that I is a point on (C). 

5) The tangent to (C) at A intersects (BE) at S. 

     a. Show that E is the midpoint of [BS]. 

     b. Verify that �� � �� cm. 
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Question III 
 

1 
2x 5y 50000
2x 3y 38000

 
  

 

� �� ��� ; � � ���                                                                             

 
 

1 

 
 
 
 

2a 

Let x be the price of the ticket of an adult            0.25 
And y the price of the ticket of a kid           0.25 

2x 5y 50000
2 4x 6y 76000

 
  

          implies 
2x 5y 50000
2x 3y 38000

 
  

                                           0.25 + 0.25     

 
 
 

1 
 

 
2b 

Using question 1) ;� � �� ��� ; � � ���  . 
The price of the ticket of an adult is 10 000LL and that of a kid is 6 000 LL.         0.25 + 0.25 

 
0.5 

3                          LL             0.5  
                    LL                                                                                             0.5 
After the reduction, the amount paid is 165 000 LL.  

 
1 
 

�

Part   Answer Key  Notes 
Question I 

1 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   
    

       (b)                                                                            0.25 + 0.25     0.5 
 

2  (  √ )        √        √ ������                                                          0.25 + 0.25 0.5 

3  The average grade =                   (b)      0.25 + 0.25 0.5 

4   
√  

√ 
  so :      ;�   

  (b)                                                                                   0.25 + 0.25 0.5 
Question II 

 
1 
 

 ( )  (    )  (    )(    )               
 ( )  (    )[(    )  (    )]                                                                            0.25 
 ( )  (    )(         )             0.25 
 ( )  (    )(   )                                               0.25 

 
0.75 
 

2a 
 ( )                       
(    )(   )     gives           or                         0.25 
                                                            

      or                     0.25 
 0.5 

2b   ( )        (    )(    ) 0.5 

3a 
  
  
3x 2 3x 2B(x)F(x)

A(x) 3x 2 x 1
 

 
 

;�F(x)  is defined when 2x
3

  and x 1               0.25 + 0.25                              0.5 
 

3b  3x 2F(x)
x 1





                                                                                    0.25 

 
3c 

F(x) 12                                                                                                        0.25 + 0.5 + 0.25 
3x 2 12
x 1


 


gives 10 2x
15 3

   (rejected ). F(x) 12  does not admit a solution.                                                                                        

 
1 

 وزارة التربية والتعليم العالي
 المديرية العامة للتربية

 دائرة االمتحانات الرسمية

 العادية 1028دورة العـام  امتحانات الشهادة المتوسطة
 1028حـزيران  1 السبت

 مسابقة في مادة الرياضيات عدد المسائل: خمس
 

 انكليزي -مشروع اسس التصحيح 
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Question IV 
 
 
 

1a 

                 and             
   ( )                        (  )                                                              0.25 + 0.25 
                                     
 

 
 

 
0.5 

 
 
 
 
 

1b 

 
 
 

 

0.25 

0.25 

0.25 

 
 
 
 
 
 

0.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2a 

       then           0.25 
  ( ) then           ( )            0.5 
So  (   ) 

 
0.75 
 

 
 
 
 
 

2b 

        
                                           

      
                                                                                                                                         0.25  

    
 

        
  

     
                                                                                                                                           0.25  

     then I is the midpoint of [AB]. 

 
 
 
 

0.5 

3  (d’) is the perpendicular bisector of [AB] then (d’) is perpendicular at the midpoint of [AB]. 
(  )  ( ) then  ( )   (  )     so  (  )    

                 0.25 + 0.25 

  (  ) then      
      so b = 2. (  )     

     0.25 + 0.25 

1 

4    (  ) since      
      so MA =MB since any point on the perpendicular bisector is 

equidistant from the extremities of this segment                                                                   0.5 + 0.5 
Or MA = 5 and MB = 5…. 

1 

5    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   (definition of translation) so MBKA is a parallelogram.      0.5 
Moreover: MA = MB then MBKA is a rhombus.                                                                          0.5  
 

1 
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Question V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.5 

 
2 

OEA is a right triangle at O.      0.25  
                     (Pythagorean)                                                                    0.25 
   √    √   cm                                                                                                                 0.25 

 
0.75 

3a  AFB is a right triangle at F since it is inscribed in a semicircle of diameter [AB]  0.5 
 
 
 

3b 

In the two triangles AOE and AFB:  
   ̂     ̂                                                                                                                             0.5 
   ̂     ̂ (common angle)                                                                                                       0.25 
Therefore they are similar. 

 
 
 

0.75 

3c    
   

  
   

  
   (                   )                                                                                             0.25 

                                                                                                            0.25 

0.5 

 
 
 
4a 

In triangle AKB we have: 
[AF] is the first height.                                                                                                                  0.25 
[KO] is the second height.                                     0.25 
[AF] and [KO] intersect at E, the orthocenter of this triangle.           
[BS] passes through E, so it is the third height. Therefore: (BE) ⏊ (AK)                          0.25 
 

 
 
 
0.75 

4b  AIB is a right triangle at I so it is inscribed in the semicircle of diameter [AB]. 
Hence I is a point on (C).  

0.5 

 
5a 

In triangle ASB, we have: 
O is the midpoint of [AB]                                                                                                             0.25 
(OE) // (AS) (Two lines perpendicular to the same line)                     0.25 
Hence E is the midpoint of [BS] (Converse of midsegment theorem)                                         0.25 

 
0.75 

 
5b 

     
  (Median relative to the hypotenuse)                                                                               0.25 

Then: BS = 2 AE =  √   cm.                        0.25 

 
0.5 

�
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 يسوح باستعوال آلت حاسبت غيز قابلت للبزهجت او اختزاى الوعلوهاث او رسن البياناث. -هالحظة:          
 دوى االلتزام بتزتيب الوسائل الواردة في الوسابقت(.اإلجابت بالتزتيب الذي يناسبه ) يستطيع الوزّشح -      

 

I (4 points) 
A restaurant distributes brochures each month for advertisement. 
The table below shows the number of distributed brochures (yi ) in thousands and the monthly cost of 
distribution  (xi) in hundred thousands LL. 
  

Month January 
2018 

February 
2018 

March 
2018 

April 
2018 

May 
2018 

June 
2018 

Cost of distribution (xi) 
in hundred thousands LL 1 3.5 2 5 1.5 2.4 

Number of distributed 
brochures  (yi ) in thousands 

1.2 6.4 2.6 7.2 2.1 3.2 
 

1)  Find the coordinates of the center of gravity G( ̅   ̅). 
2)  Represent the scatter plot (       ) in a rectangular system and plot G. 
3)  Write an equation of the regression line  x/yD  and draw this line in the preceding system. 
4)  Find the correlation coefficient r and interpret its value. 
5)  The above model remains valid in the year 2018.  

The restaurant manager receives an advertisement offer for the month of July 2018. 
The offer indicates: “4 000 distributed  brochures for only 250 000 LL”.  
Is it more advantageous for the manager to take this offer or to remain using the given model? 
Justify.  

 
II (4 points) 
In 2017, the students of the third secondary classes of a certain school are distributed as follows: 

  50% of the students are in the ES section of which 60% succeeded in the official exam. 
  10% of the students are in the GS section of which 80% succeeded in the official exam. 
  40% of the students are in the LS section. 
  60% of the students succeeded in the official exam. 

Part A 
One student is randomly selected from the third secondary students of this school.  
Consider the following events: 
E: “The selected student is in the ES section”,     G: “The selected student is in the GS section”, 
L: “The selected student is in the LS section”,     S: “The selected student succeeded in the official exam”. 

1)  a-  Calculate the probabilities P(E  S) and P(G  S). 
b-  Prove that P(L  S) = 22.0 . 

2)  The selected student succeeded in the official exam. Calculate the probability that this student is in 
the LS section.  

Part B  
There are 50 students in the third secondary classes in this school in 2017. A computer software selects 
randomly and simultaneously the names of three students from the 50 students. 

1)  Verify that 30 students of this school succeeded in the official exam. 
2)  Let X be the random variable equal to the number of students who succeeded in the official exam 

among the three selected names of the students.  
a-  Calculate  P(X = 1). 
b-  Calculate the probability of  selecting at least one name of a student who succeeded in the 

official exam.   

 وزارة التربية والتؼلين الؼالي
 ة الؼاهة للتربيةــالوديري  

 دائرة االهتحاًات الرسوية

 اهتحاًات الشهادة الثاًىية الؼاهة
 اإلجتواع واإلقتصادفرع: 

 الؼادي ة 8102  دورة الـؼام
 8102حـسيراى  00االثٌيي 

 
 هسابقة في هادة الرياضيات ػدد الوسائل: اربغ

 الودة: ساػتاى
 االسن:
 الرقن:
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III (4 points) 
At the beginning of the year 2015, Nabil deposits a capital of 60 million LL in a bank, at an annual 
interest rate of 6% , compounded annually.  
At the beginning of every year, and after compounding the interest, Nabil deposits an additional amount 
of 3 000 000 LL  in the same account. 
For all natural numbers n, denote by  Sn the amount, in millions LL, that Nabil has in his account at the 
end of the year (2015 + n). 
Thus, S0 = 60 and Sn+1 = 1.06Sn + 3 for all natural numbers n. 

1)  Calculate the amount of money in Nabil’s account at the end of the year 2016. 
2)  Let (Vn) be the sequence defined as Vn = Sn + 50 for all natural numbers n. 

a-  Show that (Vn) is a geometric sequence whose common ratio and first term V0 are to be 
determined. 

b-  Show that Sn = 110  (1.06)n – 50 for all natural numbers n. 
c-  Show that the sequence (Sn) is strictly increasing. 

3)  Calculate the amount of money in Nabil’s account at the end of the year 2020.  
4)  Nabil wants to buy a piece of land that costs 90 million LL. 

In which year would Nabil be able, for the first time, to buy this piece of land? Justify.  
 
IV(8 points) 
Consider the function f defined over the interval I = [1 , +  [ as   xe10x10)x(f   and denote by (C) 

its representative curve in an orthonormal system  j,i;O .                        
Part A 

1)  Determine 
x
lim f (x)


 and deduce an asymptote to (C).       

2)  Show that   xf (x) 10 x 2 e    and set up the table of variations of f. 
3)  Draw (C). 
4)  The function F defined, over I, as xF(x) 10x e  is an antiderivative of f. Calculate the area of the 

region bounded by the curve (C), the x-axis and the two lines with equations x = 2 and x = 4. 
Part B 
A company produces a certain type of objects. 
The demand function f and the supply function g, defined over J = [2 , 10], are respectively modeled as 

  xe10x10)x(f  and  g(x) = ex – 4, where f(x) and g(x) are expressed in thousands of objects and the 
unit price x is expressed in millions of LL. (The unit price is the price of 1000 objects) 

1)  Calculate the number of demanded objects for a unit price of 3 000 000 LL. 
2)  Find the unit price for a supply of 1 000 objects. 
3)  The equation f(x) = g(x) has, over J, a unique solution . 

Suppose that  = 3.635. 
a-  Give an economical interpretation of  and calculate the corresponding number of objects. 
b-  Calculate, in LL, the revenue corresponding to the value of  given above. 

4)  Denote by E(x) the elasticity of the demand with respect to the unit price x. 

a-  Show that  E(x) = 
1x

x2x 2


 . 

b-  For an increase of 1% on the unit price 0 x  in millions  LL, the demand will decrease by 1.5%. 
Calculate x0. 
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 العاديّة 1028  دورة الـعام
 1022حـسيراى  22 اإلثٌيي

 اهتحاًات الشهادة الثاًىية العاهة
 االجتواع واالقتصادفرع: 

 وزارة التربية والتعلين العالي
 الوديرية العاهة للتربية

 دائرة االهتحاًات الرسوية
   هسابقة الرياضياتأسس تصحيح   

�

Q.I  Answers 4 pts 
1  G(2.566 ;���783)  1 

2 

 

1.5 

3  y = 1.618x – 0.369 1.5 
4  r = 0.971 strong positive linear correlation. 1 

5 

x = 2.5 then y = 3.676 (thousands of  brochures)  
3 676 brochures<4 000 brochures. The offer is more advantageous for the manager  
Or y = 4 then x = 2.70024 (in hundred thousands) but 270 024 LL > 250 000 LL, 
then the offer is more advantageous for the manager  

2 

Q.II  Answers 4 pts 

 

 

 

A.1.a  P(E S) = 0.5   0.6 = 0.3 
P(G S) = 0.1   0.8 = 0.08 2 

A.1.b  P(L S) = P(S) – P(E S) – P(G S) = 0.6 – 0.3 – 0.08 = 0.22 1.5 

A.2  P(L/S) = 
      
      = 

    
    =      = 0.366 1 

B.1  50   0.6 = 30 0.5 

B.2.a  P(X = 1) = 
         
    

 =       = 0.2908 1 

B.2.b  P = 1 – P(X = 0) = 1 – 
    
    

 =        = 0.9418 1 
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Q.III  Answers 4 pts 

1  S1 = 1.06S0 + 3 = 1.06(60) + 3 = 66.6. 
The amount of money in Nabil’s account at the end of the year 2016 was 66 600 000 LL. 1 

2.a 

Vn+1 = Sn+1 + 50 = 1.06Sn + 53 

n 1 n n

n n n

V  1.06S 53 1.06(S 50) 1.06
V S 50 S 50
  

  
   

Then  (Vn) is a geometric sequence of common ratio is 1.06 and first term V0 = 110. 

1.5 

2.b  Vn = 110�1.06)n then Sn = Vn – 50 = 110  (1.06)n – 50 1.5 

2.c  Sn+1 – Sn = 110  (1.06)n+1 – 110  (1.06)n = 110(1.06)n(0.06) > 0.  
Then the sequence (Sn) is strictly increasing.� 1 

3 
S5 = 110  (1.06)5 – 50 = 97.204813 
The amount of money in Nabil’s account at the end of the year 2020 will be 97 204 
813LL.�

1 

4 

Sn > 90 then 110  (1.06)n – 50 > 90 then 110  (1.06)n > 140 then  (1.06)n > 
11
14  

then
 
n > 4.1   so n = 5 then Nabil will be able, for the first time, to buy this piece of 

land in 2020 
OR 
S4 = 88.8724 < 90 < S5 and (Sn) is strictly increasing so n = 5 then Nabil will be 
able, for the first time, to buy this piece of land in 2020 

1 

Q.IV  Answers 8 pts 

A.1 
   

    
f(x)  =    

    
            =     

    
              ) = 0.  

Then x'x                                  at   . 
2 

A.2 

                   
x 1                                                    2                                                         

f '(x)                               +                      0                                

f(x) 
                                                      1.35 
0                                                                                                            0 

 

2.5 

A.3 

 

1.5 

A.4  Area = ∫        
  = [F(x)]   = –10(4e–4 – 2e–2) = 1.97 (unit)2. 1 

B.1  x = 3,  f(3) = 0.995 then 995 objects. 1 
B.2  ���������;  ex–4 = 1 then x = 4 hence 4 000 000 LL. 1 

B.3.a 
  is the equilibrium price in million LL then 3 635 000 LL. 
f( ) = f(3.635) = 0.695 then 695 objects. 2 

B.3.b  R( ) =  f(   = 2,526325 in million LL then 2 526 325 LL. 1 

B.4.a  E(x) = -x      
     =  

    
     1 

B.4.b 
E(x) = 1.5 then x2 - 2x = 1.5(x – 1) then x2 – 3.5x + 1.5 = 0 so x = 3 acc                           
or x = 0.5 < 2 rejected. 1 

   
�
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 يسوح باستعوال آلت حاسبت غيز قابلت للبزهجت او اختزاى الوعلوهاث او رسن البياناث. -هالحظة:         
 يستطيع الوزّشح اإلجابت بالتزتيب الذي يناسبه ) دوى االلتزام بتزتيب الوسائل الواردة في الوسابقت(. -
 

I (5 points) 

Rami and Bassem are two clients of the same store.  

One day, Rami bought 3 shirts and 2 ties and paid  130 000 LL.  

While Bassem bought 2 shirts and 3 ties and paid 120 000 LL. 

1)  Calculate the price of one shirt and the price of one tie.  

2)  During a sale period, the store offers a 20% discount on the price of each shirt.  

a) What is the price of one shirt after this discount? 

b) Rami went to the store during the sale period and bought 5 shirts and n ties. 

Calculate n knowing that he paid 200 000 LL. 

 
II (5 points) 

A survey is done on a population formed of 40 men and 60 women about their usage of three 

kinds of soaps  A, B and C. The results are shown in the following table:   

 

 Soap A  Soap B  Soap C 

Men  20 5 15 

Women  15 20 25 

 

A person is randomly selected from this population and interviewed : 

Consider the following events : 

A : «  The interviewed person uses soap A » 

B : «  The interviewed person uses soap B » 

M : «  The interviewed person is a man ». 

1)  Calculate the following probabilities:  

P(M) ;��P (A  M) ;��P (A / M) ;�P (    ) and  P B . 

2)  The interviewed person doesn’t use soap A. Calculate the probability that this person is a 

man. 

 
   

 وزارة التربية والتعلين العالي
 ة العاهة للتربيةــالوديري  

 الرسوية دائرة االهتحانات

 اهتحانات الشهادة الثانىية العاهة
 اآلداب واإلنسانياتفرع: 

 العادي ة 8102  عامـدورة ال
 8102حـسيراى  6 األربعاء

 
 هسابقة في هادة الرياضيات ثالثعدد الوسائل: 

 ة ساع :الودة
 االسن:
 الرقن:



250

امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع اآلداب واإلنسانيات املاّدة التّعليميّة: الرياضيّات 

Page 2 / 2 
 

 

III (10 points) 

Consider the function f defined over         as:  

        
24x x 1f (x)
x 1
 




  

Denote by (C) the representative curve of f in an orthonormal system  j , i ; O


. 

 

1)  Determine 
x 1
x   1

lim



f(x) and deduce an equation of an asymptote (d) to (C).  

2)  a) f(x) can be written in the form mf (x) 4x 3
x 1

  


 . Calculate the real number m. 

b) Determine 
x
lim


 f(x). 

c) Show that the line (D): y = 4x + 3 is an asymptote to  (C). 

3)  Prove that, for all x in       : 
 2

4x(x 2)f (x)
x 1

 


. 

4)  Copy and complete the following table of variations of f. 

 
5)  Write an equation of the tangent (T) to (C) at the point with abscissa -1. 

6)  Draw (d), (D) and the curve (C). 

7)  Solve graphically: f (x)   . 

8)  Solve the equation:  f(x) = 4x. 
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QI  Answer Key  Note 

1 the price of a shirt is x = 30000  L.L 
the price of a tie y = 20000 L.L 2  

2a 
The price of a shirt after the sold is 3000(1- 0.2) = 24000 L.L 

    

2b 
5(24000) + 20000 n = 20000  
then   n = 4     

 
QII  Answer Key  Note 

1 
 ( )    

        ;�� (   )      ;�  (   )    
       

P(B  )            
    = 0.65   and P( ̅)       

4 

2  (   ̅)    
   1 

 

 
QIII  Answer Key  Note 

1a 1
1

lim ( )
x
x

f x



       (d) : x = 1 
  

2a 
mf (x) 4x 3

x 1
  


 = 

24x x 1
x 1
 


 then   -3+ m = 1  

therefore  m = 4 
1 

2b 
x
lim


 f(x) = -      ⁄  

2c 
x
lim


[ f(x) –yd ] = 0   ⁄  

3  2
4x(x 2)f (x)

x 1
 


 

1 

4 

 

1 ½   

5 f(-1) = -3 and  f’(-1) = 3 the equation of the tangent (T) : y = 3x 1 

 وزارة التربية والتعليم العالي
 المديرية العامة للتربية

 دائرة االمتحانات الرسمية

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة
 اإلنسانياتفرع: 

 العادّية8102 �دورة الـعام
�8102حـزيران  6 االربعاء

�

 �����������أسس التصحيح  مادة الرياضيات�ثالثعدد المسائل: 

+ - 

-   -   
-1 
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6 

 

  
  

7 x           1 

8 

24x x 1f (x) 4x
x 1
 

 


  

1x
3
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�يسمح باستعمال آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة او اختزان المعلومات او رسم البيانات. -مالحظة: ��������

 يستطيع المرّشح اإلجابة بالترتيب الذي يناسبه ) دون االلتزام بترتيب المسائل الواردة في المسابقة(. -   
 
I (2 points) 
In the table below, only one of the proposed answers to each question is correct. Write down the 
number of each question and give, with justification, the answer corresponding to it. 
 
 

   

 وزارة التربية والتعليم العالي
�ة العامة للتربيةــالمديري  

�الرسمية دائرة االمتحانات

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة
�العلوم العامة فرع

 العادي ة 8102  عامـدورة ال
 8102حـزيران  9السبت 

 

 مسابقة في مادة الرياضيات عدد المسائل: ست
 أربع ساعات :المدة

 االسم:
 الرقم:

Nº Questions 
Answers 

a b c 

1 

If  arg z 2k ,(k )     and 

izz '
z

 , where  z  0, then an 

argument of  z '
z

 is 

   
2

  

2

  

2 

If  nu  is an arithmetic sequence with 

common difference d   (d 0), and 

 nv  is the sequence defined by: 

nu
nv e , then  nv  is 

a geometric 

sequence  with 

common     

ratio de  

an arithmetic 

sequence with 

common 

difference de   

a geometric 

sequence  with 

common     

ratio  d 

 

3 

 If i iz e e       where �;
2
   

, 

then an argument of z is 

  
2
  0 

 

4 

 

 

 2

2

arctan x
dx

1 x


   
3(arctan x) c  

2(arctan x) c
2

  
3(arctan x) c

3
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II (2 points) 

In the space referred to a direct orthonormal system  �; �� ��� � consider the two points  A(1 ��� � 1) 

and B(1 � 2 � �) and the two lines (L) and (D) with parametric equations: 

x 2t 1
(L) : y t 1 (t )

z 2t 3

 
   
   

   and   
x 2

(D) : y m 1 (m )
z m


   
  

. 

1)  Write a Cartesian equation of the plane (P) passing through the two points A and B and 

parallel to (D). 

2)  a- Verify that the line (L) lies in plane (P). 

b- Show that (L) is perpendicular to (AB) at A. 

3)  Find the coordinates of the point C on (L) with negative abscissa so that AC 6 . 

4)  Let M be a variable point on (D). Show that the volume of the tetrahedron MABC remains 

constant as M varies on line (D). 

 

III (3 points) 

ABCD is a direct square with side 1 such that   �� � �� �� �
2


  . 

Denote by ���J������� F the midpoints of the segments ������������            

�������� �DI� respectively.  
 

Consider the direct plane similitude S that transforms A onto I and C onto J.  

1)  Verify that the ratio ��of S is equal to  2
4

 and find an angle  α  of S. 

2)  a- Show that ��������� 

b- Deduce the image of the square ABCD by S. 

3)  The plane is referred to the direct orthonormal system  �; �� ��� . 

a- Determine the complex form of S. 

b- Deduce the affix of W����� center of S. 

4)  Let (P) be the parabola with focus A and directrix (BC) and (P') be the image of (P) by S. 

a- Show that D is on (P). 

b- Specify the tangent to (P') at F. 

 
   



255

امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة املاّدة التّعليميّة: الرياضيّات 

Page 3 / 4 
�

IV (3 points) 
An urn contains four black balls and 1 white ball. 
A game runs in the following manner: 
A fair die is rolled;  

  If the die shows an odd number, then one white ball is added to the urn. 
  If  the die shows an even number, then one black ball is added to the urn. 

After that, three balls are randomly and simultaneously selected from the urn. 
Consider the following events: 

O: "The die shows an odd number" 
B: "The three selected balls are black". 

1)  Calculate the probabilities  P B / O  and  P B O , then verify that  P B 0.35 . 

2)  The three selected balls are black. What is the probability that the die shows an even number? 
3)  Denote by X the random variable equal to the number of white balls selected during this game. 

a- Show that  P X 1 0.55  . 

b- Determine the probability distribution of X. 
4)  Each of Sami and Karim played this game once. Let S be the random variable equal to the 

total number of white balls obtained by both Sami and Karim. 
Calculate  P S 1 . 

 
V (3 points)  
In the adjacent figure: 

  OFGB is a square with side 2 , 
  F is the midpoint of the segment [OH],  
  (d) is the perpendicular to (OF) at H, 
    is the point on [OH] such that OA 2 , 
    is the point on [FG] such that FL 1 . 

Consider the ellipse (E) with focus F, directrix (d) and passing 
through  . 

Part A 

1)  Verify that the eccentricity of (E) is 2e
2

 . 

2)  Show that   is a vertex of the ellipse (E). 
3)  Verify that O is the center of the ellipse (E) and that B is a vertex of  (E). 

Part B 

The plane is referred to a direct orthonormal system  �; � � � , where 1i OA
2

  and  F  2 , 0 . 

Consider the point  S 0 , 1 . 

1)  Write an equation of (E). 
2)  Verify that  L is a point on the ellipse (E). 
3)  Draw    . 
4)  Show that the line (LH) is tangent to (E) at L and that the line (SL) is the normal to (E) at L.   



256

امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع العلوم العاّمة املاّدة التّعليميّة: الرياضيّات 

Page 4 / 4 
�

VI (7 points) 

Part A 

Consider the differential equation   E :  y 2y y x 2     .  

Let y z x  . 

1)  Form a differential equation  1E  satisfied by z.  

2)  Solve  1E , then deduce the general solution of  E . 

3)  Determine the particular solution of  E  satisfying   y 0 1   and   y 0 3  . 

 Part B 

 Let f and g be two functions defined on   as     – xf x x x –1 e   and     –xg x 1 2 – x e  . 

 Denote by (C) the representative curve of the function f in an orthonormal system  �; � � � . 

1)  a- Set up the table of variations of g . (The limits of  g  at –  and at +  are not required). 

b- Deduce that  g x 0  for all x. 

2)  a- Determine 
x
lim f (x)


 and 
x
lim f (x)


. 

b- Determine 
x

f (x)lim
x

 . Interpret this result graphically. 

3)  Let (L) be the line with equation: y x . 

a- Study, according to the values of x, the relative positions of (L) and (C). 

b- Show that the line (L) is an asymptote to (C) at  . 

4)  Verify that    f ' x g x  and set up the table of variations of f. 

5)  Determine the coordinates of the point A on (C) where the tangent to (C) at A is parallel to (L). 

6)  Prove that the equation  f x 0  has a unique root  and verify that 0.4 0.5  . 

7)  Draw (L) and (C). 

8)  The function f has an inverse function h. Denote by  C  the representative curve of  h. 

Draw  C  in the same system as (C). 

9)  a- Determine  x f (x) dx . 

b- Consider the points E (0 , 1) on (C) and F(1 , 0) on  C . 

Calculate the area of the region bounded by (C),  C  and the segment [EF]. 
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�
Question I (4 points)  Mark 

1     i
z

zarg arg arg(i) arg z [2 ]
z 2
         

 
         b  1 

2  Vn+1= n 1ue   = n nu d u d d
ne e .e v e   . (vn) is a geometric sequence with common ratio r = ed     a  1 

3  arg(z) = arg( i ie e   ) [2  ] = arg(2cos  ) = 0 [2 ]    c  1 

4 
2

2

(arctan )
1

x dx
x = 

2 3
2

2

(arctan x) (arctan x)dx (arctan x) (arctan x) 'dx c
1 x 3

  
    c  1 

�
Question II (4 points)  Mark 

1  AM.(AB v) 0  , then x + 2y + 2z – 3 = 0   1 
2.a  (L)  (P). 0.5 
2.b   ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗  ⃗    and A  (L). 0.5 

3) 
AC2 = 36, gives 9(t – 1)2 = 36, then t = 3 or t = 1 
For t = 3 then xc = 5 > 0 rejeted 
For t = 1 then xc= 1 therefore C(3 , 2 , 5) 

1 

4) 

(D) / / (P) and M belongs to (D), then d(M, (P)) is constant 
A, B and C are fixed, then the area of ABC is constant 
Therefore, the volume V =                      is constant OR 

Let M(2, m – 1, –m)  (D). 
   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗  (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗)     , then V = 3 units of volume which is constant. 

1 

�
Question III (6 points)  Mark 

1) 
1 1AD ADJI 22 2k

AC AC 4AD 2
     and    �� ;�� ��;�� �

4


     1 

2.a 

  
     and (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗)   . But S(A) = I, then S(B) = E OR 
ABC is direct and right isosceles at B. IEJ is also direct right isosceles at E. 
But S(A) = I and S(C) = J, then S(B) = E 

 
1 
 
 

2.b 
S(A) = I, S(B) = E, S(C) = J, then the image of the square ABCD is another square which is 
IEJF. 0.5 

3a 
z’ = az + b;�a= ike   =

i
42 1 1e i

4 4 4



  ;�S(A) = I and zI 
1 1 i
2 2

   therefore        b = 1 1 i
2 2
 . 

Thus z' = 1 1 1 1i z i
4 4 2 2

    
 

 
1.5 

3b  Zw = b 2 4 i
1 a 5 5

 


  0.5 

4a  DA = DC, then D is on (P) 0.5 

4b  D   (P), then (DB) is the tangent to (P) at D since (DB) is the bisector of angle    ̂. 
S(DB) = (EF), then (EF) is the tangent to (P’) at F. 

1 

�
� �

 وزارة التربية والتعليم العالي
�ة العامة للتربيةــالمديري  

�الرسمية دائرة االمتحانات

 امتحانات الشهادة الثانوية العامة
�العلوم العامة فرع

 العادي ة 8102  عامـدورة ال
 8102حـزيران  9السبت 

 

  مسابقة الرياضياتأسس تصحيح  عدد المسائل: ست
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Question IV (6 points)  Mark 

1) 

P(B / O) = 
3
4
3
6

0.2C
C

  and P(B ∩ O) = 0.2 ×    = 0.1 

P(B ∩O ) = 0.5 ×    = 0.25 

P(B) = 0.1 + 0.25 = 0.35 

1.5 

2) 
P(O B) P(B) P(B O) 5P(O / B)

P(B) P(B) 7
  

     1 

3.a 
2 12 1
5 14 2

3 3
6 6

C CC C1 1P(X 1) 0.55
2 C 2 C


       1 

3.b 
The possible values of X are 0, 1, and 2. 

P(X = 0) =0.35 ;���� = 1) = 0.55; P(X = 2) = 1  (P(X = 0) + P(X = 1)) = 0.1 
1.5 

4  2 2P(S 1) 1 P(S 1) 1 [P(x 0)] 1 (0.35) 0.8775            1 

�

Question V (6 points)  Mark 

A.1      
 (     )   

 √  √ 
   0.5 

A.2    
 (     )    √ 

 √    √ 
          belongs to the focal axis     , then A is a vertex 1 

A.3 

  belongs to the focal axis;   
   √ 

     
 , and O, F and A are collinear in this sense 

then   is the centre of    . 

     is perpendicular to     , then   belongs to the non focal axis;��������� 

B   (E), then B is a vertex of (E). 

OR    
  and          √  give   √     where O is a point on the focal axis 

thus O is the center of (E) 

1 

B.1    

    

     0.5 

B.2   (√   )   (E) 0.5 

B.3 

 

1 

B.4 
An equation of the tangent to (E) at L is y =  √ 

    ; 

An equation of line (LH) is y =  √ 
    . Thus, (LH) is tangent to (E) at L 

1.5 

L   (LS) and a(LS) × a(LH) = -1, then (SL) is the normal to (E) at L. 

�
� �
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�
Question VI (14 points)  Mark 

A.1  y z 1    ;� y z   ;� z 2z z 0     (E1) 0.5 

A.2 
The characteristic equation r2 �������������;��1 = r2 = -��;� 
Hence z = (c1 +c2x)e-x is the general solution of (E1�;� 
z = (c1 +c2x)e-x is the general solution of (E). 

1.5 

A.3  y(0) = -1 gives c1 = -��;��(0) = 3 gives c2 = 1 0.5 

B.1a 

 g(x) = 1 + (2 – x)e–x   
g'(x) = (x – 3)e–x 
�
 

1 

B.1b  The minimum value of g(x) is > 0 then g(x) > 0 for all x 0.5 

B.2a 
x
lim f (x) ( ) ( )( )


       ;� 


)
e
1

e
xx(lim)x(flim xxxx

� 1 

B.2b  x

x x

f (x) x 1lim lim (1 e ) 1 (1)( )
x x



 


       , Asymptotic direction according to y-axis 1 

B3.a 

(x) = f(x) – x = (x – 1) e– x  
(x) = 0 ;������������������������� ;���������������������������� 
(x) > 0 ;����������������������������� 
(x) < 0 ;��������������������������������

1 

B.3b  0)
e
1

e
x(lim)x)x(f(lim xxxx




�������������������������������������� 0.5 

B.4 

f '(x) = 1 + e–x – e–x(x – 1) = 1 + e–x(1 – x + 1) = 1 + (2 –x)e–x = g(x) > 0 
 
 
�

1 

B.5  f(xA) = 1 gives xA ���;�������� 2

1���;� �
e

  0.5 

B.6 
Over IR, f is defined, continuous and strictly increasing, and f(x) changes signs (– to +), then 
the equation f(x) = 0 admits a unique solution α. 
f(0.4) = -0.002 < 0, f(0.5) = 0.196 > 0, then 0.4 < α < 0.5 

1 

B.7 

 

1 

B.8  (C) and (C�������������������������������������;��������������� 1 
B.9a  x x(x f (x))dx (1 x)e dx xe c        1 

B.9b 
1 2

0

1 1 1 2A 2 (x f (x))dx u
2 2 e


      1 

 

x
)x('g

)x(g

 3

3e1 

0 

x

)x('f

)x(f

 

–
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�����������
�

 يسوح باستعوال آلت حاسبت غيز قابلت للبزهجت او اختزاى الوعلوهاث او رسن البياناث. - هالحظة: 
 يستطيع الوزّشح اإلجابت بالتزتيب الذي يناسبه )دوى االلتزام بتزتيب الوسائل الواردة في الوسابقت(. -

I (4 points)  

In the space referred to a direct orthonormal system  �; � � � � � �������������� owt  ���������������� 2) and 

B(2 � 0 � 2) and the plane (P) with equation  x + 2y – 2 = 0. 
�)  Verify that the two points A and B are in plane (P). 
2)  Show that the plane (Q) containing the line (AB) and perpendicular to plane (P) has an  

equation z 2 0  . 

3)  Let (L): 
x t 2
y 2t
z 2

 
 
 

( t )R   be the line perpendicular to plane (P) at B.  

a- Show that (L) lies in plane (Q). 
b- Let E be a point of (L) with Ey 0 . 
    Determine the coordinates of the point E so that triangle ABE is right isosceles with vertex B. 

c- Let I 3 3� ��
2 2

 
 
 

be the midpoint of [AE]. Consider in plane (Q) the circle (C) with center I and  

     passing through B. Write a system of parametric equations of the line (T) tangent to (C) at B. 
 
II (4 points) 
�������������������������������������������������organizes a game to offer vouchers to its clients. For this 
�������� an urn is placed at the entrance ������������������������������������� 

  three red balls each holding the ��������� 000  
  two white balls each holding the number 30 000 
  one ������������������������������–�� 000. 

A client who wants to participate in the game selects� simultaneously and randomly� three balls from the urn. 

Consider the following events: 

  A : " the three selected balls have the same color " 
  B : " the three selected balls have three different colors " 
  C : " only two of the three selected balls have the same color " 

�)  a- Calculate the probabilities P(A) and P(B). 

b- Show that P(C) = ��
20

. 

2)  A client who participates in the game receive������������������������������� is equal to the sum of 
the numbers on the three selected balls.   
Let X be the random variable equal to the value of the voucher received by the client. 
a- Verify ������������������������������������� �������� �������� �������� 000. 

b- Show that ���� �� ����
20

   . 

c- Show that ���� �� ����
2

   . 

d- Knowing that a client made purchases with a voucher ������������������������������ ����������� 
    calculate the  probability that exactly one red ball is selected from the urn. 

 وزارة التربية والتؼلين الؼالي
 ة الؼاهة للتربيةــالوديري  

 دائرة االهتحانات الرسوية

 اهتحانات الشهادة الثانىية الؼاهة
 ػلىم الحياةفرع: 

 الؼادي ة 1028  دورة الـؼام
 1028حـسيراى  6األربؼاء 

 هسابقة في هادة الرياضيات ػدد الوسائل: اربغ
 الودة: ساػتاى

 االسن:
 الرقن:
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�����������
�

 
III (4 points) 
The complex plane is referred to a direct orthonormal system (O;  ⃗   ⃗  .  For all points   of the plane with 

affix z 0  , we associate the point M'  with affix z '  such that z 5iz '
z


 . 

1)  Write z in exponential form in the case where 1 1z ' i.
2 2

   

2)  Denote by E the point with affix Ez 1 . 

a- Verify that 5iz ' 1
z


  . 

b- Calculate EM'  when OM 5 . 
3)  Suppose that  z x iy   and z ' x ' iy'   with x, y,x'  and y 'being real numbers. 

a- Show that 
2 2

2 2

x y 5yx '
x y
 




 and 2 2

5xy'
x y





. 

b- Deduce that when M'  moves on the line with equation y x , M moves on a circle whose center  
    and radius are to be determined. 

 
IV (8 points) 

Consider the function f defined on   as   xf x 1 2e    and denote by  C its representative curve in an 

orthonormal system  �; � � � . 

1)  Determine  
x
lim f x


 and calculate  f 1 . 

2)  a- Determine  
x
lim f x


 and deduce an equation of the asymptote  d  to  C . 

b- Show that  C  is below  d  for all x  in . 

3)  The curve  C  intersects the x-axis at A and the y-axis at B . Find the coordinates of A  and B . 

4)  a- Calculate  f x   and set up the table of variations of  f .  

b- Draw  C  and  d . 

5)  a- Show that f  has, on , an inverse function g. 
b- Determine the domain of definition of g. 
c- Verify that      g x ln 2 ln 1 x   . 

6)  Let (C′) be the representative curve of g and let F be the point of (C′) with abscissa 0.  

a- Determine an equation of the tangent  T   to (C′) at F.   

b- Draw (C′) and  T  in the same system as that of (C). 

7)  Calculate the area of the region bounded by (C′), the x-axis and the y-axis. 
 



262

امتحانات الشهادة الثانويّة العاّمة - فرع علوم الحياة املاّدة التّعليميّة: الرياضيّات 

 العاديّة 1028  دورة الـعام
 1028حـسيراى  6 األربعاء

 اهتحانات الشهادة الثانىية العاهة
 علىم الحياةفرع: 

 وزارة التربية والتعلين العالي
 الوديرية العاهة للتربية

 دائرة االهتحانات الرسوية
   هسابقة الرياضياتأسس تصحيح   

�
Q.I   Answer key 4 pts 

1  A   (P) : (  ) + 2(  ) – 2 = 0, 2(0) +2(1) – 2 = 0, 0 = 0     
Similarly:  B  (P)  . 0.5 

2  A   (Q) … et B   (Q) …  
  ⃗⃗ ⃗⃗ .   ⃗⃗⃗⃗  = (0)(1) + (0)(2) + (1)(0) = 0.  0.5 

3.a  (L)   (Q) since  2 – 2 = 0, 0.5 

3.b  �������;����;������������������ 22 tt45   hence  t = 1 or t = –1, 
Therefore E ����;���;������������������� ���;�–��;������������� 

1.5 

3.c 

A direction vector of  (T) is : Q
3 1IB N i j.
2 2

    hence (T): 





















2z

m
2
1y

2m
2
3x

 

Another method:  
ABE is right isosceles at B, so  (BI) is  perpendicular to (AE)  
hence (T) // (AE) and passes in B. 

1 

Q.II  Answer key 4 pts 

1.a 
          

 

  
    

  ,  

                        

  
    

    
0.5 
0.5 

1.b 
                   

     

ou P(C) = 
                       

  
     

   
0.5 

2.a  ������������;��������������������;��������������������;������������� 0.5 

2.b  P(X = 50 000) = P(RRB) + P(BBN) = 
                       

  
    

   0.5 

2.c  P(X > 35 000) = P(X = 50 000) + P(X = 70 000) =  
   +    

       
 

  
  =  

    
    

  1 

2.d  P(1 red / x > 35 000) = 
      

             = 

           

   
 
 

   
     0.5 

Q.III  Answer key 4 pts 
1  z =  5 +5 i   then  exponential form of z is  √      0.5 

2.a   z' – 1 = 
    

  – 1 = – 
  
  0.5 

2.b 
OM = 5 so | | = 5. 

EM' = |    | = |–   
 | = 

 
| | = 1. 1 

3.a         = 
       
         

    
     = 

            
      = 

        
      + i

   
      1 

3.b 
x' = y' then  

        
      = 

   
      therefore x2 + y2 – 5y + 5x = 0 hence  M varies on 

a circle with center I(– 
 
  ;�  ) and radius  R = 

 √ 
 . 

1 
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Q.IV  Answer key 8 pts 
1     

    
f(x)  =   . f(–1) = 1 – 2e. 0.5 

2.a     
    

f(x) = 1   so  y = 1 is a horizontal asymptote to (C). 0.5 
2.b  f(x) – 1= –2e–x < 0  therefore  (C) is below (d) 0.5 
3  ������;�������������;�–1) 0.5 

4.a 

f '(x) = 2e–x > 0. 
x                                                                                                          

f '(x) + 

f(x) 
                                                             1 
                                                                                                               

  
 

1 

4.b 

 

1 

5.a  f  is continuous and strictly increasing over  . 0.5 

5.b  ] ,1[gD    0.5 

5.c 

y = f(x) = 1 – 2e–x, e–x = 
   
 , –x = ln(    ), x = ln(     ) = ln2 – ln(1 – y) 

Then g(x) = ln2 – ln(1 – x). 

Or f(g(x)) = x, 1 – 2 -g(x)e = x  so  – g(x) = 







2
x-1ln  therefore g(x) = 







 x1
2ln  

1 

6.a  F(0 ; ln2) ,  g’(x) = 
 
    then g’(0) = 1  so : (T) : y = x + ln2 0.5 

6.b  Figure. (C') and  (C) are symmetric of each other w.r.t  line  y = x. 0.5 

7 
A= –

ln 2
x ln 2 ln0.5

0
0

f (x)dx [x 2e ] [ln 2 2e ] [0 2]        

A = 1 – ln2 (sq units). 

1 

   

�
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