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ب  

 شكر وتقدير:

هلل الحمد والشكر أواًل وأخيرًا أن مّن عمي بحسن توفيقو وصدق التوكل عميو، هلل الفضل أن يسر لي ما تعسر 
وسخر لي من عباده من أعانني في ىذا إعداد ىذه الدراسة، الحمد هلل الذي أكرمني بالعمم ونفعني بو.       

وبقمب صادق أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لمشرفي الدكتور محسن عدس عمى سعة صدره وحسن يسرني 
 توجييو لي في إعداد ىذه الدراسة وتعزيزه البناء لي طيمة فترة الدراسة.

ثرائيا بمالحظاتيم  كما أتوجو بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة لتفضميم بمراجعة الرسالة ومناقشتيا وا 
القيمة التي ساعدت في خروج الرسالة عمى الوجو األفضل. كما يسعدني أن أشكر كل من تفضل بتحكيم 

ساتذتي األفاضل طوال رحمة . الشكر الموصول ألواقتراح التعديالت القيمةأدوات الرسالة ومراجعتيا 
الماجستير الرائعة، لكم مني كل التقدير لتفانيكم وعطائكم والتجارب المميمة التي منحتموني إياىا.              

ولن يفوتني أن أقدم خالص شكري لمعممي ومعممات المغة الفرنسية في فمسطين، وخاصة في منطقة الجنوب، 
ولطاقم السفارة الفرنسية في قسم التعاون المغوي عمى دعميم وتعاونيم معي في تطبيق أدوات الرسالة.  

ذكرني في دعاء لو أو تمنى لي  أخيرا، الشكر والجزيل لكل من مد لي يد العون أو أسدى لي نصيحة أو
الخير، لكم مني التقدير واالحترام.       

 الباحثة: فاطمة موسى عسكر



ت  

 الممخص

ريس وامتحان الدلف المغة الفرنسية الفمسطيني والتد مقرردرجة التناغم بين  لفحصىدفت ىذه الدراسة إلى 
الفرنسي بمستوييو األول والثاني.      

 مقررالدراسة قامت الباحثة بتبني إطار لتحميل الميارات المغوية األربعة المتضمنة لكل من  ىدفولتحقيق 
مترجم الاإلطار  ، وىووامتحان الدلف الفرنسي سوالعاشر، والتدريالمغة الفرنسية الفمسطيني لمصفين التاسع 

عن اإلطار المرجعي لمغات المشترك المنبثق عن االتحاد األوروبي. كذلك تم رصد األىداف واحتساب 
ثم احتساب التناغم بين العناصر الثالث باستخدام نموذج بورتر لمتناغم.         ومن تكراراتيا 

وبعد جمع البيانات وتحميميا، أظيرت الدراسة النتائج التالية:

 . 0.5610والتدريس بقيمة  المقرربين  جيدتناغم -
.0.522ضا بقيمة وامتحان الدلف أي المقرربين تناغم جيد -
 .0.660بقيمة التدريس وامتحان الدلف ضعيف بين تناغم -

من حيث األىداف أظيرت الدراسة النتائج اآلتية:

 .0.2226وامتحان الدلف بقيمة  المقرربين  جيدتناغم -
 0.261والتدريس بقيمة  المقرربين  جيدتناغم -
.0.6616بين التدريس وامتحان الدلف بقيمة  ضعيفتناغم -

التقويم، أظيرت الدراسة النتائج اآلتية: حيثمن 

 0.6626وامتحان الصف التاسع بقيمة  المقرربين  ضعيفتناغم -
.0.2216بين امتحان الدلف األول وامتحان الصف التاسع بقيمة  جيدتناغم -

في ضوء نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بضرورة اطالع معممي ومعممات المغة الفرنسية عمى اإلطار و 
المرجعي المشترك لمغات الصادر عن االتحاد األوروبي بشكل مفصل لتبني معاييره في التدريس وتحديد 
األىداف والميارات التي يتم تدريسيا. كذلك تزويد المعممين بدورات تدريبية في أساليب تدريس الميارات 

جراء المزيد من الدراسات البحثية حول تعميم المغة الفرنسية ك  مغة أجنبية في فمسطين.المغوية، وا 



ث  

Alignment Between the French language curriculum in Palestine, 

The Teaching And the Delf Exam. 

Prepared by: Fatima Moussa Askar

Supervised by: Dr. Muhsen Mahmoud Adas

Abstract

This study aimed to identify the degree of alignment between the Palestinian 

curriculum and teaching French language and French DELF exam first and second 

levels. 

To achieve the objective of the study, the researcher adopted a framework for the 

analysis of the four language skills included in the Palestinian French curriculum 

for 9th grade / 10
th
 grade and teaching and the French DELF exam. This frame is 

translated to Arabic from the common framework reference framework for 

languages created by the European Union. It has been applied to monitor the 

recurrence of skills and goals and then calculating the alignment between the three 

elements using Porter's alignment Index. 

After data collection and analysis, the study showed the following results: 

-A good degree of alignment between the curriculum and teaching valued of 

0.6510. 

- A good degree of alignment between the curriculum and exam DELF also valued 

of 0.677. 

- A low degree of alignment between teaching and DELF exam valued of 0.550% 

In terms of objectives results it showed the following: 

- A good degree of alignment between the curriculum and exam DELF valued of 

0.7225. 

- A good degree of alignment between the curriculum and teaching the value of 

0.751. 

- A low degree of alignment between teaching and DELF exam valued of 0.5515. 



ج  

In terms of evaluation, the study showed the following results: 

- A low degree of alignment between the curriculum and exam ninth grade valued 

of 0.5525. 

- A good degree of alignment between the first high DELF exam and exam ninth 

grade valued of 0.7215. 

As a result of the study, the researcher recommended the necessity of training the 

French language teachers on the common reference framework for languages of 

the European Union to adopt its detailed standards in teaching, setting goals and 

skills that are taught. As well as provide teachers with training courses in teaching 

language skills, methods, and making further research studies about learning and 

teaching the French as a foreign language in Palestine. 
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 الفصل األول

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 

 المقدمة 1.1

كالتكاصؿ األكثر كفاءة كتعبيران عف  ؿكسيمة االتصافيي لمغة أىمية كبرل في حياة الشعكب، 
الفرد  يستطيععف طريؽ المغة كتابة كقراءة كتعبيران، فحاجات اإلنساف كأحاسيسو منذ قديـ األزؿ. 
 كسع كالثاافات األخرل ليحاؽ ما يصبك إليو.الخركج مف محيطو الضيؽ إلى المجتمع األ

الكظيفة  ، كتعتبركظيفة تعبيرية يماأكلاسيتاف ميمتاف في عممية التكاصؿ، كلمغة كظيفتاف أس
األساسية لمغة، ألنيا تشمؿ التعبير عف األفكار كسائر العمميات العامية المركبة منيا كالبسيطة عمى 

نالحظ أف الكثير مف صكر التعبير قد ال يراد بيا حيث ، كظيفة تكاصمية يماكثاني حد السكاء.
إيصاؿ األفكار إلى المخاطب، كمف ىنا تبرز األىمية الثانية لمغة كىي الكظيفة التكاصمية أك 

يصا ليا، التبميغية، كالماصكد بالتبميغ/ التكاصؿ ىك اشتراؾ طرفيف في عممية تبميغ المعمكمات كا 
 (1998 ،ربيكتبادليا بيف طرفيف أك أكثر )الع

يصاؿ  ىن ميماأصبح االىتماـ بتعمـ المغات األجنبية منحك  في حياة الشعكب، كقدرتيا عمى ناؿ كا 
ثاافاتيا كعاداتيا كلغتيا إلى الشعكب األخرل، كال سيما في عصر يشيد تطكرا عمميا كتكنكلكجيا 

 سريعا، كتعمـ المغات األجنبية دائـ بدكاـ الشعكب كالجنس البشرم.

تعزز مف اليكية ك تدريس المغات األجنبية لمفرد اكتشاؼ ثاافات جديدة تختمؼ عف ثاافتو،  يتيح كما
فاد حدد مركز المغات  ،الثاافية لديو كتعد ميزة إضافية لمتعممييا في مجاالت الدراسة كالعمؿ كالسياحة

 ،ت األجنبيةكالصكتيات كالدراسات اإلقميمية قائمة بأكثر مف سبعمائة سبب كجيو كجيد لتعمـ المغا
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استااىا مف منشكرات جامعية ككثائؽ سياسية كشيادات حية ألشخاص يتعممكف كاحدة مف المغات 
ا أك تفيد فييا ا ميمن تمعب المغات األجنبية فييا دكرن  ان رئيس الن مجا 70األجنبية, كتتركز ىذه األسباب في 

اكتساب الفرد لمميارات التكاصمية المتعمـ بشكؿ مباشر, مف بينيا أف تعمـ المغة األجنبية يساعد في 
كما تزكد المتعمـ فيما أكبر  ،كتزكده باستراتيجيات تعمـ فعالة كتطكر لديو الادرة عمى التفكير الناقد

 كغيرىا مف الاضايا الحيكية. يلماضايا المعاصرة كالعكلمة كتعدد المغات كالتماسؾ االجتماع

يارات لغكية أربع: ميارة االستيعاب أك الفيـ م يتحدد فيأساس المغات األجنبية كلذا نجد أف 
ىذه الميارات  ؿالسماعي، ميارة فيـ الماركء، ميارة التعبير الكتابي كميارة التعبير الشفكم. كتمث

كانت كتبا أك أاألربع العمكد الفارم لتدريس المغات األجنبية ميما اختمفت مصادر التعمـ، سكاء 
البعض االنترنت، كترتبط ىذه الميارات ارتباطا كثياا بعضيا  كسائط سمعية أك بصرية أك عبر شبكة

(Tagliante, 2002  )ىذا اإلطار، سعت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في ظؿ التغيرات  يف
 المتسارعة لمكاكبة ىذا التطكر بتبني تدريس المغات األجنبية في مدارسيا الحككمية كالخاصة، بدءان 

متدادا إلى المغات األخرل، حيث تحتؿ المغة الفرنسية المرتبة الثانية في المدارس بالمغة اإلنجميزية كا
 تعمـ المغات األلمانية كالتركية كاإليطالية في المدارس بنسب أقؿ. يميياالفمسطينية، 

فيي تعد المغة  ،كجدت المغة الفرنسية مكانتيا بيف المغات األجنبية المتعممة عمى مستكل العالـك 
متحدثي المغة الفرنسية حكؿ العالـ عدد األكسع انتشارا في العالـ بعد المغة اإلنجميزية كيبمغ الثانية 

بمدنا تعرؼ بالمجتمع  29مميكف شخص فيي المغة الرسمية في أكثر مف  200ما ياارب 
دكلة في العالـ، كقد اعتبرت لكقت طكيؿ بأنيا لغة  54كما أنيا المغة الثانية في  الفرنككفكني.

 (www.ciep.fr) الدبمكماسي.خبة في أكركبا كلغة كظائؼ المجاؿ الن

دراكنا ليذه األىمية انطمات فكرة تعميـ المغة الفرنسية كمغة أجنبية في المدارس الحككمية  في كا 
لمتعرؼ عمى الثاافة الفرنسية كاالستفادة  فإلتاحة الفرصة لمطمبة الفمسطينيي ،1995عاـ فمسطيف 

خصكصا أف فمسطيف مف الدكؿ التي تستاطب السياح  كالعمؿ،الت الدراسة مف ىذه المغة في مجا
 متعمـ كالتكاصؿ بمغات أجنبية أخرل غير المغة اإلنجميزية.لمما يزيد في الحاجة  ،مف كؿ مكاف

إف الشراكة التي تنشأ أثناء عممية دراسة المغات، ال تضـ المعمميف كالمتعمميف في الفصكؿ فحسب، 
تاكيـ الذم يخضع لو دارسك المغة دارات التعميمية كالكتب المختارة لمتدريس كالبؿ تحكم كذلؾ اإل
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. كىذا يتطمب تكاثؼ جيكد ىؤالء جميعا كالعمؿ بمثابرة لمساعدة متعممي المغة لبمكغ بمستكياتيـ كافة
 أىدافيـ، حيث يتطمب تحايؽ ىذا اليدؼ كجكد نكع مف التناغـ بيف مككنات النظاـ التعميمي السابؽ

 ذكرىا.

 

 جىي النتائ ،لذا تصؼ فكرة التناغـ التعميمي مدل تكفر الشركط بالتااء مككنات تعميمية ثالث
عيف االعتبار في تحايؽ بالمرجكة كالعمميات التدريسية كالتاكيـ، كىي فكرة قديمة جديدة، البد أف تؤخذ 

 (. (Cohen, 1984جكدة التعميـ

كع الدراسة كىك التناغـ بيف المككنات الثالث: المنياج لمكض ر الباحثةكمف ىنا جاءت فكرة اختيا
 ،الفمسطيني لمغة الفرنسية كالتدريس مف قبؿ معممي كمعممات المغة الفرنسية كامتحاف الدلؼ الفرنسي

مف أجؿ تحايؽ تعمـ ناجح كفعاؿ لمغة الفرنسية في  ،عف كثب درجة التناغـ بينيا لتتفحص الباحثة
نية، كالسعي لتحايؽ ىذا التناغـ قدر اإلمكاف لما لو مف أثر بالغ في الحكـ المدارس الحككمية الفمسطي

 عمى جكدة التعميـ.

 مشكمة الدراسة 1.1

كعمميا كمشرفة لمغة ، مف خالؿ دراسة الباحثة لطرائؽ ك أساليب التدريس في مساقات الماجستير
في منطاة الجنكب في مدينتي الفرنسية كتكاصميا المستمر مع طاقـ معممي كمعممات المغة الفرنسية 

تدني مستكل الطمبة فاد استشعرت الباحثة   ،بيت لحـ كالخميؿ , عمى مدار الخمس سنكات الماضية
ا لتعمـ المغة  بالرغـ مفكأىميا أنو  ،المغة الفرنسية في المدارس الحككمية في تماي الطمبة حصصن

استخداـ المعمميف لمنياج مخصص الفرنسية عمى مدار األسبكع بكاقع أربع حصص، كبالرغـ مف 
لتعميـ المغة الفرنسية لألجانب يتناسب تماما مع فئاتيـ العمرية، كبالرغـ  مف أف ىذا المنياج صادر 
عف دار نشر فرنسية متخصصة، إال أف نتائج الطمبة في امتحاف الدلؼ الفرنسي بمستكييو األكؿ 

لمطمكب مف حيث نسب النجاح، إلى المستكل ا كالثاني في الصفيف التاسع كالعاشر األساسي ال ترقى
كذلؾ الميارات المغكية لمطمبة الفعمية التي الحظتيا الباحثة مف خالؿ زياراتيا لحصص المعمميف 

ا في إتااف تمؾ الميارات كاف كتابينا أك أخصكصا في ميارتي التعبير سكاء ، تعكس ضعفنا كاضحن
إنما لماائميف عمى برنامج المغة الفرنسية في  ،باحثةىذه المسألة باتت مؤرقة ليس فاط لم ،شفكينا
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مف الجانب أك  ،التربية كالتعميـ الفمسطينية المدارس الحككمية سكاء مف الجانب الفمسطيني ممثال بكزارة
كالتي تتكلى تدريب كتأىيؿ المعمميف بشكؿ دكرم. كىناؾ جانب  ،الفرنسية الانصميةالفرنسي ممثال 

أنفسيـ الذيف يركف في تعمـ أبنائيـ كبناتيـ لمغة الفرنسية أفانا جديدنا كاعدنا  ثالث كىـ أىالي الطمبة
عف كسائؿ  التدني في مستكل الطمبة في المغة الفرنسية أدل إلى البحث، لمستابميـ الدراسي كالميني

البحث عف  ؿكلع ،كعالجياكالكقكؼ عمى مكاطف الضعؼ  لالرتااء بمستكل الطمبة في المغة الفرنسية
درجة التناغـ بيف كؿ مف المنياج كتدريس المعمميف كالمعممات كامتحاف الدلؼ الفرنسي جاء ليمبي 

دفع الباحثة إلى التفكير في دراسة  ،إف كؿ ما سبؽ ذكره ،كيجيب عف كؿ تمؾ التساؤالت ،ىذه الحاجة
لباحثة، كبالتالي ىذا المكضكع الياـ كالذم لـ يسبؽ تناكلو في دراسات فمسطينية ساباة عمى حد عمـ ا

المغة الفرنسية الفمسطيني  ماررلكشؼ عف درجة التناغـ بيف في ا ،مشكمة ىذه الدراسة تحددت
 كتدريس المغة الفرنسية في المدارس الحككمية في فمسطيف كامتحاف الدلؼ الفرنسي.

 أىداف الدراسة وأسئمتيا:  1.1

ميارات المغكية األربع المتضمنة في عف مدل تطبيؽ المعمميف لم الكشؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى

كذلؾ مف أجؿ الكشؼ عف  ،الماررف ىذه الميارات في محتكل المغة الفرنسية كالكشؼ ع مارر

المطبؽ ككؿ مف التدريس كامتحاف الدلؼ الفرنسي، كذلؾ مف خالؿ  المارردرجة التناغـ بيف 

 اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:

كالتدريس كامتحاف  المغة الفرنسية الفمسطيني ماررمف  يركز عمييا كؿالتي  الميارات ما .1

 ؟الدلؼ الفرنسي

 كالتدريس المغة الفرنسية الفمسطيني مارربيف في الميارات المغكية األربعة درجة التناغـ ما  .2
 ؟الفرنسي امتحاف الدلؼك 

المغة الفرنسية الفمسطيني كالتدريس كامتحاف  مارركؿ مف  يركز عميياما األىداؼ التي  .3
 لدلؼ الفرنسي؟ا

الدلؼ  كامتحافكالتدريس المغة الفرنسية الفمسطيني  مارر فاألىداؼ بي في تناغـالما درجة  .4
 الفرنسي؟
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المغة الفرنسية الفمسطيني كالتدريس كامتحاف الدلؼ  ماررما درجة التناغـ في التاكيـ بيف  .5
 الفرنسي؟

 

 أىمية الدراسة: 1.1

المغة الفرنسية الفمسطيني  مارردرجة التناغـ بيف  جاءت ىذه الدراسة مرتكزة عمى البحث عف

كالتدريس كامتحاف الدلؼ الفرنسي لتحايؽ تعمـ أفضؿ ليذه المغة مف قبؿ دارسييا. كتتمثؿ أىميتيا 

طارنا لتحميؿ كؿ مف الميارات المغكية إالنظرية أنيا تكفر لمباحثيف في ىذا النكع مف الدراسات 

 Cadre European Commun de) ي المشترؾ لمغاتاألربعة في ضكء اإلطار األكركب

Reference des Langues المنبثؽ عف االتحاد األكركبي، كبالتالي يتـ تسميط الضكء عمى )

كمدل تكافر ىذه  ،كالتدريس كامتحاف الدلؼ الفرنسي الماررنااط الاكة كالضعؼ في كؿ مف 

كركبي ليا، كذلؾ تكفر ىذه الدراسة لمباحثيف كالكيفية التي تضمنيا اإلطار األ يةالميارات فييا بالكم

أطارا لتحميؿ أىداؼ كؿ مف المنياج كالتدريس كامتحاف الدلؼ في ضكء المستكيات المعرفية لدل 

، عبر تحديد مدل تمثيؿ ىذه العناصر الثالث لمستكيات العمميات المعرفية كانسجاميا مع  بمـك

 الميارات المغكية الكاردة في كؿ منيا.

مى الصعيد العممي تأتي ىذه الدراسة استجابة لتكجيات كزارة التربية كالتعميـ لتحديد مدل جكدة أما ع

برنامج تعميـ المغة الفرنسية في المدارس الحككمية، فيي كسيمة تساعد كاضعي كمخططي برنامج 

ساعد الاائميف تعميـ المغة الفرنسية في بناء خططيـ المستابمية كتحديد استمرارية ىذا البرنامج، كما ت

كتضمينيا  ،عمى إعداد مناىج المغة الفرنسية كمخططييا في مراعاة تكزيع الميارات المغكية األربعة

(. كما تساعد معممي كمعممات المغة CECRLفي الكتب المدرسية كفؽ اإلطار األكركبي لمغات)
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ككذلؾ  ،دة في اإلطارمراعاة تضميف حصصيـ لمميارات المغكية األربعة الكار  ،الفرنسية في فمسطيف

 كامتحاف الدلؼ الفرنسي بمستكييو. لماررتناغـ تدريسيـ مع كؿ مف ا

 يرممف مد ،مكضكع تدريس المغة الفرنسية في فمسطيفبكما تساعد ىذه الدراسة كؿ مف ييتـ 

عمى مدل جكدة البرنامج كمحاكلة  الفرنسية، لمحكـ الانصميةالمراكز الثاافية ك  يرمالمدارس كمد

نااط الضعؼ فيو إف كجدت. أما عمى الصعيد البحثي، فستفتح ىذه الدراسة آفاقا لدراسات عالج 

تدريسو كمتغيرات  الفمسطيني، كطرؽالمغة الفرنسية  ماررأخرل تتناكؿ جكانب كمتغيرات مختمفة مف 

 أخرل خاصة بامتحاف الدلؼ الفرنسي لـ تتطرؽ إلييا ىذه الدراسة.

 محددات الدراسة 5.1

 .معممي كمعممات المغة الفرنسية في الضفة الغربية في فمسطيفذه الدراسة عمى اقتصرت ى
 .التربية كالتعميـ الفمسطينية ةالمغة الفرنسية المعتمد مف كزار  ماررعمى  كما اقتصرت

 
 مصطمحات الدراسة 3.1

 Cadre European Commun de references desاإلطار األوروبي المشترك لمغات )

langues) 

 تاكيـ، تدريس اسة،در 

قاـ  ، المتعمميف في المغات األجنبية في جميع أنحاء أكركبا إنجازاتىك دليؿ يستخدـ في كصؼ 
بكضعو االتحاد األكركبي باعتباره جزءا رئيسا مف مشركع تعمـ المغات مف أجؿ المكاطنة األكركبية 

كالتدريس كالتاكيـ تنطبؽ كاليدؼ الرئيس منو ىك تكفير كسيمة لمتعمـ  ، 1996ك 1989بيف عامي 
الارار  2001كقد أكصى مجمس االتحاد األكركبي في العاـ  ،عمى جميع المغات في أكركبا

باستخداـ اإلطار األكركبي لمغات ككسيمة لمتحاؽ مف الادرة المغكية لممتعمميف كفاا لممستكيات 
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صبحت مابكلة ( كالتي أA1, A2, B1, B2, C1, C2المغكية المرجعية كىي ستة مستكيات )
 (.CECRL, 2005) األكركبي لتصنيؼ الكفاءة المغكيةعمى نطاؽ كاسع باعتباره المعيار 

 

كفيما يمي تكضيح عاـ لمميارات التي حددىا اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات لممستكييف األكؿ 
 كالثاني:

 

 

 

A 

المستكل 
 المبتدئ

 

 

 

 

 

 

A1 

 المستكل المبتدئ

تخداـ التعبيرات اليكمية المألكفة المتعمـ قادر عمى فيـ كاس
كالعبارات التي تيدؼ إلى تمبية احتياجات محددة، يستطيع 
أف يعرؼ عف نفسو أك عف غيره. قادر أف يستفسر عف 
مكاف سكف شخص آخر، عف عائمتو كأصدقائو، ممتمكاتو، 
كما بإمكانو اإلجابة عف نفس النكع مف األسئمة. يستطيع أف 

 ذا ما تـ التحدث إليو بطرياة بطيئة.يتكاصؿ تكاصال بسيطا إ

 

A2 

المستكل 
 المتكسط

قادر عمى فيـ جمؿ منفصمة كعبارات متكررة تتعمؽ 
بمجاالت عامة مثؿ: معمكمات شخصية كعائمية بسيطة، 
التسكؽ، العمؿ كالبيئة الفردية. كما يمكنو التكاصؿ مف 
خالؿ مياـ بسيطة ال تتطمب أكثر مف مجرد تبادؿ معمكمات 

طة كمباشرة حكؿ مكضكعات مألكفة لو. يمكنو أف بسي
يصؼ بعبارات بسيطة بيئتو المباشرة كالتطرؽ إلى مكاضيع 

 متعماة باحتياجاتو اآلنية.

 (2008)عبد الجكاد كآخركف، 
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 الميارات المغوية األربعة

جنبية كىذه ياصد بيا مجمكعة مف الميارات التي تمكف الفرد مف التعبير بالمغة األـ أك بالمغة األ
التعبير  ،فيـ النص الكتابيالتعبير الشفكم،  :األساسية كىينفة كفاا لكظائفيا الميارات مص
 .(CECRL, 2005) السماعي الكتابي كالفيـ

 
 

 التناغم
ىك مكاءمة مناىج المعرفة كالميارات كالمكضكعات كالمفاىيـ التي يتـ تدريسيا لمطمبة، كالدركس 

 كفي/( http://edglossary.org/alignment)معايير تعميمية محددة. دريس مع كالمكاد المستخدمة في الت
كالتدريس كامتحاف الدلؼ الفرنسي مف  المارربيف  ىذه الدراسة يشير التناغـ إلى درجة االصطفاؼ

 خالؿ معادلة بكرتر لمتناغـ.
 
 

 امتحان الدلف الفرنسي
كف مف ستة مستكيات لمتعممي المغة الفرنسية مك في الميارات المغكية األربعة، ىك عبارة عف تاييـ

بإعداده المركز الدكلي لمدراسات  كياكـ، الفرنسيةكمغة أجنبية تشرؼ عميو كزارة التربية كالتعميـ 
المستكيات  كىذه، لمغاتالتربكية التابع لمكزارة كتنبثؽ ىذه المستكيات مف الكثياة األكركبية المشتركة 

 A1, A2, B1, B2, C1, C2 (Le Cadre European Commun de Reference desىي: 

Langues2005.) 
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 الفصل الثاني

_____________________________________________________ 

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 

 

 

 المغة الفرنسية الفمسطيني مقرر

لكتب التي استخدمت لتدريس ىذه المغة. منذ بداية مشركع تعميـ المغة الفرنسية، تنكعت المناىج كا
كاف يستكرد مف فرنسا مف دكر نشر فرنسية كبعضيا مف دكر نشر عربية مجاكرة. كحيف ما منيا 

تـ اعتماد تدريس المغة الفرنسية ابتداء مف الصؼ السابع، قامت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية 
كتـ اختيار  ةلمغة الفرنسي مارررنسية الختيار الف الانصميةبعاد كرشة عمؿ مع المعمميف كطاقـ 

عاـ  Hachetteبمستكييو األكؿ كالثاني كىك صادر عف دار النشر الفرنسية  Kiosqueكتاب 
ت المغكية ألربعة في كفؽ الميارا ا. ككانت مبررات اختيار ىذا الكتاب بالذات ككنو مصمم2007

 (2016لي الفمسطينية، كزارة التربية كالتعميـ العاكثائؽ بناء كحداتو )

كحدات إضافة إلى كحدة خاصة بالثاافة الفمسطينية  يثمان Kiosqueكيضـ كؿ مستكل مف كتاب 
كتضـ أنشطة تعميمة تتعمؽ بالثاافة الفمسطينية. كتاسـ  ،استحدثتيا لجنة تعديؿ المنياج الفمسطينية

لخاص بيا ثـ نص لفيـ السماعي كالحكار ا بكؿ كحدة إلى عشر صفحات تبدأ بميارة االستيعا
ف يكما تضـ الكحدة الكاحدة صفحت ،ف لماكاعد في كؿ كحدةيالماركء كتمرينات لممفردات كدرس

كصفحتاف لمثاافة  ،كصفحة أخرل لمتكاصؿ الشفكم كالكتابي ،ف لتدريبات الاكاعد كالصكتياتيكاممت
يارات المغكية األربعة الفرنسية كتنتيي كؿ كحدة بصفحة التاكيـ التي تضـ أيضا تماريف في الم

 (kiosque, 2007) ىذه التماريف عميو كالتي تدؿ عمى مستكل الدلؼ الذم تدرب
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 ة،في ترتيبو مع ترتيب كحدات الكتاب المارر  لمتماريف، يتسؽيرافؽ الكتاب المدرسي كتاب آخر 
اكاعد ماريف الكبيران مف ت األربعة، كعدداكيضـ مجمكعة مف التماريف في الميارات المغكية 

 (.kiosque, 2007) كالمفردات المغكية

( لمصؼ السابع 4-1لمصفيف السابع كالثامف: الكحدات ) (Kiosque1يدرس الكتاب األكؿ )
كيسرم ىذا التكزيع الذم ارتأتو كزارة التربية كالتعميـ عمى  ،( لمصؼ الثامف8-5كالكحدات )

 (.Kiosque 2)الصفيف التاسع كالعاشر األساسييف في الكتاب الثاني 

مع  ، ليتالءـ2011مف قبؿ لجنة فمسطينية في كزارة التربية التعميـ عاـ  المارركقد تـ تعديؿ ىذا 
مف حيث الصكر كبعض المفردات الدارجة، كتاكـ كزارة التربية  المحمية، خاصةالثاافة الفمسطينية 

ر النشر الفرنسية مف دا عكالتعميـ بطباعة الكتب محميا كسنكيا بعد حصكليا عمى حاكؽ الطب
Hachette ، في األعكاـ  تمنح الكتب الفرنسية الانصميةالجية المؤلفة لمكتاب بعد أػف كانت  كىي

 (2016، التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية كزارةكثائؽ ) الساباة

 تدريس المغة الفرنسية كمغة أجنبية في فمسطين 1.1

في المدارس الدينية  أبد فاد، مضتعريؽ امتد لاركف  ف لتدريس المغة الفرنسية في فمسطيف تاريخإ
في مناطؽ مختمفة مف األراضي المادسة  1898الخاصة مثؿ مدارس راىبات مار يكسؼ منذ عاـ 

 في فمسطيف كاستمر إلى يكمنا ىذا.

ريادم  كمشركع، 1995بدأ مشركع تدريس المغة الفرنسية كمغة أجنبية في المدارس الحككمية عاـ 
الانصمية الفرنسية العامة في  الحككمية كباالتفاؽ مع كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في مدارس

خذ البرنامج أك  ،ا بثالث مدارس حككمية في الضفة الغربية كغزةءن لتدريس المغة الفرنسية بد ،الادس
ليشمؿ جميع محافظات الكطف بكاقع مدرستيف حككميتيف لكؿ  في المدارس الحككمية بالتكسع

مدرسة ريادية في جميع  73البرنامج اليكـ عمى  يشتمؿ، لمذككرمحافظة كاحدة لإلناث كاألخرل 
 .(2016، كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينيةكثائؽ ) محافظات فمسطيف

كانت المغة الفرنسية في بداية المشركع تدرس لمطمبة مف الصؼ الرابع األساسي كحتى الصؼ 
إال أف البرنامج تامص كأصبح يدرس لمطمبة  ،أربع حصص أسبكعية الثانكم، بكاقعالحادم عشر 
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مف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية.  عشر، بارارمف الصؼ السابع األساسي حتى الصؼ الحادم 
 كفيما يمي استعراض ألعداد الطمبة الممتحايف ببرنامج تعميـ المغة الفرنسية في المدارس الحككمية:

الغربية لمعاـ الدراسي د الطمبة في صفكؼ المغة الفرنسية في مدارس الضفة (: أعدا1.2)الجدكؿ 
2015\2016: 

 المجمكع الصؼ الحادم عشر الصؼ العاشر الصؼ التاسع الصؼ الثامف الصؼ السابع
 ان طالب 4411 طالب 105 ان طالب 995 ان طالب 1079 ان طالب 1058 ان طالب 1173

 ان صف 162 صفكؼ 7 ان صف 35 ان صف 39 ان صف 41 ان صف40  
 

مف الصؼ السابع األساسي كمادة اختيارية لمادة  ابتداءن الفرنسية  يمتحؽ الطمبة لصفكؼ تعمـ المغة
لمغة الفرنسية بشكؿ إجبارم حتى الصؼ العاشر األساسي  الطمبةكيستمر تعمـ  ،الصحة كالبيئة

الصؼ الحادم عشر  في ان ريصبح تعمـ المغة الفرنسية اختياأثـ  ،بكاقع أربع حصص أسبكعية
كزارة  قبؿ مف عدكيتادـ الطمبة المتحاف الدلؼ الفرنسي الم ، الثانكم بكاقع ثالث حصص أسبكعية

 A1األكؿ  كلممستكل A2التربية كالتعميـ الفرنسية في الصؼ العاشر لممستكل الثاني مف االمتحاف 
كثر كفاءة بالتادـ لممستكل كيسمح لمطمبة ذكم المستكيات المغكية األ ،في الصؼ التاسع األساسي

يدفع الطمبة رسكـ امتحاف الدلؼ األكؿ كالثاني ابتداءن مف العاـ الدراسي  افيم مجانا. B1األعمى 
الفرنسية دكرات لغكية لمدة أسبكعيف في مراكز لغكية في فرنسا  الانصميةتادـ ك  .2016-2017

ارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، كز كثائؽ ) A2ي ي المستكل الثانكمكافأة لمطمبة المتفكقيف ف
كفيما يمي استعراض ألعداد الطمبة المتادميف المتحاف الدلؼ في المدارس الحككمية ( 2016

 الفمسطينية:
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(: أعداد المتادميف المتحانات الدلؼ الفرنسي في المدارس الحككمية الفمسطينية لمعاـ 2.2)الجدكؿ 
 :2016\2015الدراسي 

 74مدرسة مف أصؿ  66 س المشاركةعدد المدار 
 كطالبة ان طالب 1383 المجمكع الكمي لمطمبة المتادميف
 كطالبة ان طالب 1055 الناجحكف في جميع المستكيات

 A1 82.57%نسبة النجاح في المستكل األكؿ 
 A2 61.11%نسبة النجاح في المستكل الثاني
 B1 28%نسبة النجاح في المستكل الثالث 

 %76.28 اح العامةنسبة النج
 

 66( أف عدد المدارس المشتركة في امتحاف الدلؼ مرتفعة فاد بمغت 2.2)الجدكؿ يالحظ مف 
مدرسة، كما أف نسبة النجاح األعمى ىي في المستكل األكؿ كبمغت  74مدرسة مف أصؿ 

ل % نظرا لسيكلة المستكل المخصص لممبتدئيف، بينما كانت النسبة األقؿ ىي في المستك 82.57
 %.28الثالث كبمغت 

لاد تضمنت اتفاقية التعاكف المغكم بيف الانصمية الفرنسية العامة في الادس ككزارة التربية كالتعميـ 
أف يتكلى قسـ التعاكف التعميمي في الانصمية مسؤكلية تأىيؿ المعمميف  :منياعدة  الفمسطينية بنكدا

 ،مي كمشرفات المغة الفرنسية في الكزارةبدكرات شيرية كأخرل فصمية مف قبؿ طاقـ الاسـ التعمي
مستكياتيـ المغكية كمتابعتيـ ميدانيا  ، كتحسيفلدييـبيدؼ تحسيف طرائؽ تدريس المغة الفرنسية 

كزارة التربية كالتعميـ العالي كثائؽ غة الفرنسية في المدارس الحككمية )لمنيكض بمستكل تعميـ الم
 (.2016الفمسطينية، 

سية باختيار أكثر المعمميف كالمعممات كفاءة بالتنسيؽ مع كزارة التربية كالتعميـ الفرن الانصميةتاكـ 
رساليـ إلى فرنسا لتماي الدكرات التعميمية في طرائؽ تدريس المغة الفرنسية كمغة أجنبية بشكؿ  كا 

 مف المناطؽ الجغرافية )شماؿ، كسط، جنكب( معمميف اثنيفسنكم، حيث ترشح كزارة التربية كالتعميـ 
مكتب التعاكف )كثائؽ في مراكز التدريب التربكية ىناؾ  ليتـ إرساليـ إلى فرنسا لتماي تمؾ الدكرات

 .(2016الفرنسية،  الانصميةالمغكم/ 
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 74ياكـ بتدريس المغة الفرنسية في فمسطيف كادر مف المعمميف كالمعممات يبمغ عددىـ اإلجمالي 
حممكف شيادات البكالكريكس في األدب الفرنسي مف ممف ي ،كمعممة في الضفة الغربية كغزة ان معمم

الجامعات الفمسطينية التي تدرس المغة الفرنسية كتخصص رئيس فييا أك مف جامعات عربية أك 
كىناؾ آخركف يحممكف شيادات البكالكريكس في األدب االنجميزم كتخصص فرعي لمغة  ،فرنسية
داء المعمميف أكيشرؼ عمى  ، لحـ كالخميؿفي المحافظات الجنكبية بيت  كثيركفكىـ  ،الفرنسية

كمشرفاف آخراف  ،كالمعممات ثالث مشرفات في الضفة الغربية لممناطؽ الشمالية كالكسطى كالجنكبية
 .(2016)كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية،  ةلمناطؽ غزة التعميمي

 ياـكحيث لؼ الفرنسي بمستكييو، المغة الفرنسية بتدريب الطمبة الجتياز امتحاف الد معمميياكـ 
الصؼ العاشر  معمميبينما ياـك  ،A1الصؼ التاسع بتدريب الطمبة المتحاف المستكل األكؿ  معممي

. يستخدـ المعممكف في التدريب كتابا خاصا A2بتدريب الطمبة عمى امتحاف الدلؼ المستكل الثاني 
يادـ ليـ  فرنسية، كبعضياعدة دكر نشر يختاركنو مف  ،عمى ميارات امتحاف الدلؼ األربعةيحتكم 
الفرنسية، كتتضمف كتب التدريب تماريف متنكعة في الميارات المغكية األربعة ذات  الانصميةمف 

 يخصص بعض المعمميف حصة أسبكعيةكفيما سياقات شبيو بمكاقؼ الحياة اليكمية الفرنسية. 
بدمج بعض التماريف مف كتاب تدريب  ربينما ياكـ البعض اآلخلتدريب الطمبة عمى امتحاف الدلؼ، 
)كزارة  الصفية كاألنشطة الماررالتي يدرسيا فيثرم بيا  الماررالدلؼ مع ما يتناسب مف كحدات 
 .(2016التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية، 

 

 (CECRLاإلطار األوروبي المشترك لمغات ) 1.1

 تاكيـ، تدريسدراسة، 

المتعمميف في المغات األجنبية في جميع أنحاء أكركبا. قاـ  إنجازاتىك دليؿ يستخدـ في كصؼ 
بكضعو االتحاد األكركبي باعتباره جزءا رئيسيا مف مشركع تعمـ المغات مف أجؿ المكاطنة األكركبية 

كاليدؼ الرئيسي منو ىك تكفير كسيمة لمتعمـ كالتدريس كالتاكيـ تنطبؽ  ،1996ك 1989بيف عامي 
الارار  2001كقد أكصى مجمس االتحاد األكركبي في العاـ  ،باعمى جميع المغات في أكرك 

باستخداـ اإلطار األكركبي لمغات ككسيمة لمتحاؽ مف الادرة المغكية لممتعمميف كفاا لممستكيات 
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( كالتي أصبحت مابكلة عمى A1, A2, B1, B2, C1, C2المغكية المرجعية كىي ستة مستكيات )
 (.2008عبد الجكاد كآخركف، ) ركبي لتصنيؼ الكفاءة المغكيةنطاؽ كاسع باعتباره المعيار األك 

لمغات بشكؿ شامؿ ما الذم يتعيف عمى الدارسيف فعمو كدراستو،  المشترؾ المرجعي ريصؼ اإلطا
يتمكنكا مف استخداـ لغة ما ألغراض اتصالية، كذلؾ يصؼ ماىية المعارؼ كالميارات التي  لكي

 جيد، كيغطيادريف عمى التعامؿ بنجاح كبشكؿ اتصالي قكا يجب عمى الدراسيف تنميتيا لكي يصبح
 ريحدد مستكيات الكفاءة لتسيي المغة، كماىذا الكصؼ أيضا السياؽ الحضارم الذم تكطنت فيو 

 ,CECRL) قياس التادـ الذم يحرزه الدارس أثناء الدراسة في كؿ مرحمة مف مراحمو الدراسية.

2005) 

 ي لمغات مف أجميا:األغراض التي كضع اإلطار المرجع

التخطيط لبرنامج دراسة لغات مع مراعاة: الدراسة الساباة لمغات كالمعارؼ الساباة، أىدافيا  -
 كمحتكياتيا.

التخطيط لمشيادات المغكية، مع األخذ بعيف االعتبار مسائؿ معايير التاييـ، محتكيات  -
ارسيف أنفسيـ كتطبيؽ االمتحانات، اختيار المكاد التعميمية، تحديد األىداؼ مف قبؿ الد

 أدكات التاييـ الذاتي.

 تحدث اإلطار المرجعي لمغات عف كفاءات عامة لدراسي كمستخدمي المغة كصنفيا إلى:

معرفة العالـ )الشخصية : كياصد بيا نتاج التجارب (Savoir)معرفية بيانية  ةكفاء -
 المحيط(، كعمميات التعميـ الشكمية )المعرفة النظرية(.

الادرة عمى تنفيذ األعماؿ كأداء  (: كتعنيSavoir-Faireمعرفة اإلجرائية )الميارات كال -
 ثر مف اعتمادىا عمى المعرفة البيانية.كالعمميات كالعزؼ كقيادة السيارة أ

: كياصد بيا مجمكعة المكاصفات الفردية (Savoir-etreالكفاءة الشخصية كاآلراء ) -
 شخص عف نفسو كاآلخريف.كالسمات الشخصية لمفرد مثؿ الصكرة الذاتية لم

: كىي تنشط الكفاءات الساباة كتعتبر بمثابة (Savoir – apprendreالادرة عمى التعمـ ) -
كاف األمر يتعمؽ بالمغة أك ثاافة أخرل أمعرفة إجرائية أك االستعداد الكتشاؼ اآلخريف سكاء 

 .(2008 ،عبد الجكاد كآخركف)أخرل أك أية مجاالت معرفية 
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 يات المغةمعايير وصف مستو 

( إلى كصؼ الميارات المتكقعة لممتعمـ أف CECRLييدؼ اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات)
 يكتسبيا في كؿ مرحمة مف مراحؿ تعممو لمغة بشكؿ دقيؽ، كقد حددت ىذه المستكيات باآلتي:

 NiveauIntroductif المبتدئالمستكل  -1

 NiveauIntermidiaire المستكل المتكسط -2

 NiveauSeuil ميالمستكل المدخ -3

 NiveauAvancé المستكل المتادـ -4

 NiveauAutonome المستكل المستاؿ -5

 NiveauMaitrise المستكل الخبير -6

 ثـ تـ تاسيـ ىذه المستكيات إلى ثالثة مستكيات رئيسة مكضحة في الشكؿ التالي:

C 
 المستكل الخبير

B 
 المستكل المستاؿ

A 
 المستكل المبتدئ

C1 C2 B1 B2 A1 A2 
ستكل م

 االستااللية
مستكل 
 االتااف

مستكل  مستكل الابكؿ
 المتادـ

المستكل 
 المتكسط

المستكل 
 المبتدأ

(www.ciep.fr) 

 كفيما يمي كصفا مفصال لممستكل المبتدئ بفرعيو ككنو يتصؿ بمكضكع الدراسة اتصاال مباشرا:

ف عندىا ك تطيع الدارسأدنى مستكيات المغة المنتج، فيك بمثابة الناطة التي يس A1يعتبر مستكل 
طرح األسئمة الشخصية البسيطة، مثؿ السؤاؿ عف مكاف اإلقامة  الصكر، فبإمكانيـالتفاىـ في أبسط 

أك عف األقارب، أك عف األشياء التي يمتمكيا اإلنساف.... إلخ، ككذلؾ يمكنيـ اإلجابة عمى مثؿ 
 مكضكعات شائعة كمألكفة.ترتبط ب كالتعبير عف أشياء تتعمؽ باحتياجاتيـ أك ىذه األسئمة. 

المستكل الخاص بتحديد األىداؼ التعميمية، حيث نجد في ىذه المرحمة  A2كبعكس مستكل 
، كأف يستطيع الشخص استخداـ بعض صيغ االحتراـ ةالمصنفات التي تكضح الكظائؼ االجتماعي

حكالو، البسيطة اليكمية عند تحية أك مخاطبة شخص ما، فيمكنو أف يحي الشخص كيسألو عف أ
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كذلؾ يتأثر باألخبار الجديدة، كيمكنو إجراء محادثات اجتماعية قصيرة لمغاية، كيستطيع سؤاؿ 
الشخص عف أكقات فراغو، أك دعكة شخص كاإلجابة عف مثؿ ىذه األسئمة، كأف يناقش اآلخريف 

 (.CECRL, 2005) عما يريد عممو

 

 الميارات المغوية األربعة

يؿ مفاىيـ الميارات المغكية األربعة األساسية كىي االستيعاب المغات لكقت طك  معممياستخدـ 
 macro" بػكتسمى ىذه الميارات أحيانا  ،السماعي كفيـ الماركء كالتعبير الشفكم كالتعبير الكتابي

skills لتميزىا عف ""micro skills كالتي تمثؿ الاكاعد كالمفردات كالمفظ كالتيجئة. كتتصؿ "
( أك باتجاه التكاصؿ )شفكية أك مكتكبة ةبطريا إمابطرياتيف: ا البعض الميارات األربعة بعضي

 شفكية،بطرياة  استاباليوفمثال يعد االستيعاب الشفكم ميارة  ،(الرسالة التكاصؿ )استاباؿ أك إصدار
)العكر،  كعندما نتحدث عف االستيعاب السماعي فإننا نعني بذلؾ أف نسمع كأف نفيـ ما نسمع

2011.) 

ككغيرىا مف الميارات فيي أكثر تعايدا  ،ك التعبير الشفكم ىي ميارة إنتاجية بطرياة شفكيةالتحدث أ
كغالبا ما ترتبط ميارة  تنطؽ،كتنطكم عمى أكثر مف مجرد كممات  البداية،مما تبدك عميو في 

 فاالتصاؿ ىك ثنائي االتجاه كىك يعكض الخمؿ الاائـ ،التعبير الشفكم بميارة االستيعاب السماعي
 (.Tempel &Gillet, 1984)التاميدم في الادرة التكاصمية المكجكد في التعميـ 

بطرياة كتابية كيمكف تطكيرىا بشكؿ مستاؿ عف ميارتي  استاباليوميارة  :فيـ الماركء ىي
إال أنيا غالبا ما تتطكر معيـ خاصة في المجتمعات ذات  ،االستيعاب السماعي كالتعبير الشفكم

لفيـ الماركء أف يساعد في بناء المفردات التي تساعد المتعمـ  كيمكف، الجكدةعالية  التااليد األدبية
 (.Tagliante, 2002) الستيعاب السماعي في مراحؿ الحاةفي ا

أما التعبير الكتابي أك اإلنشاء فإنيا ميارة إنتاجية بطرياة كتابية كىي ايضا أكثر تعايدا مما تبدك 
إذ أنو ال ينطكم  األـ،المغكية األربعة حتى بالنسبة لمناطايف بالمغة  مف أصعب الميارات كتعد، عميو

 فاط عمى تمثيؿ خطي لمكممات بؿ كتطكير كعرض لألفكار بطرياة منظمة.
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فيـ يطالبكف بأف  لذا، كتترابطيرل العديد مف أصحاب النظريات المغكية أف جكانب المغة تتشابؾ 
أنشطة  يكالكتابة( فالمغة )االستماع كالتحدث كالاراءة  تعطى الفرصة لممتعمـ الستخداـ جميع فنكف
تتمحكر ىذه األنشطة حكؿ المكضكعات التي  كغالبا، ماذات معنى كأنشطة تعاكنية ألداء ميمة 

 .(2008عبد الجكاد كآخركف، ) لدل المتعمميف معرفة مسباة عنيا

 أنواع المنياج والتناغم 1.1

تتمثؿ في المنياج الرسمي المار مف قبؿ الدكلة، كىك يصؼ  إف الفكرة السائدة عف مفيـك المنياج
ما يحكم ذلؾ المنياج مف أىداؼ عامة ينبغي تحايايا عف طريؽ استخداـ محتكل ذلؾ المنياج، 
ضمف تتابع معيف، كفؽ التعريفات الحديثة فإف المنياج يعبر عف مجمكعة مف الخبرات المتنكعة 

مدرسة كخارجيا لتحايؽ نمك شامؿ متكامؿ لدل الطمبة كفؽ التي تادميا المدرسة لمطمبة داخؿ ال
 أىداؼ تربكية مدركسة كمحددة كخطة عممية مرسكمة.

 معرفة محتكل كؿ منياج بكفر معمكمات ىامة لممعمميف كأصحاب المصمحة كىذه المعرفة تتمثؿ:ف

يتـ كالذم يكشؼ عف المحتكل التعميمي ألىداؼ المنياج الذم يجب أف  ،المنياج المارر -1
 تدريسو في الفصكؿ الدراسية.

 المنياج المعمـ، كىك يسمط الضكء عمى المحتكل الذم حظي الطمبة بفرصة معرفتو. -2
المنياج المتعمـ، كياصد بو ماذا فيـ الطمبة مف شرح المعمـ مف خالؿ المنياج المارر في  -3

المعمـ في مكضكع ما، كقد يتعمـ الطمبة ما لـ يخطط لو في المنياج، أك ما لـ يخطط لو 
 طرؽ تدريسو.

، كيكشؼ عف أجزاء المحتكل التي تـ تاكيـ الطمبة  -4  كيرز كآخركففييا المنياج الماـك
(Kurz, 2010). 

كبالرغـ مف أف محتكل المنياج قد يتناغـ مع أىدافو، إال أف تحايؽ ىذه األىداؼ يعتمد بشكؿ كاسع 
يمكف لممنيج المنفذ أك المعمـ أف عمى تطبيؽ كتنفيذ ىذه المناىج داخؿ حجرة الصؼ، كمف ىنا 

 يختمؼ أحيانا إلى حد كبير عف المنيج المارر.
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ككاقع الحاؿ يشير إلى أف كثيرا ما تختمؼ كثياة المنياج عف كاقعو مف النظرة المزدكجة لممنياج مف 
حيث اختالؼ المنياج كخطة مكتكبة عندما يجرم تنفيذ فعال، ككؿ مف مارس العمؿ الميداني يدرؾ 

مناىج )تماـ، ا ىذا الفرؽ، كيدرؾ ظركفا كثيرة تؤخر في التطبيؽ العممي لمكثائؽ المكتكبة لمجيد
2000.) 

فعندما يصؿ المنياج إلى أيدم المعمميف ياـك كؿ منيـ بتنفيذه كىك متأثر بخبراتو الساباة كمستكل 
كذلؾ مستكل تابمو  إلى بيئة كثاافة معينة، ئواعداده الميني كاعداده لممارسة ىذه المينة كانتما

المعمـ حينئذ يتنفذ المنياج بشكؿ معيف كبمستكل خاص كيسير في مسارات يراىا  ذاتو، إفلممنياج 
مناسبة، كلذلؾ يااؿ إف ىناؾ ما يسمى بالمنياج المنفذ كىك الذم يخضع لعكامؿ عديدة أثناء تنفيذه، 

 (2012، خر متعمؽ ببيئة التعمـ )بنكرةبعضيا متعمؽ بالمعمـ كالبعض اآل

(، كىي أف التالميذ ال learned( كالمتعمـ )Taughtكمف ىناؾ تظير الفجكة بيف المنياج المعمـ)
 يتعممكف غالبا ما يعممكف كقد تمثؿ أسباب ذلؾ فيما يأتي:

فشؿ المعمميف في جعؿ المنياج ذا معنى، كعدـ قدرتيـ عمى تفسير مفاىيمو كدعميا  -1
 بأمثمة.

 مـ التالميذ.فشؿ المعمميف في مراقبة تع -2
 تدني مستكل الدافعية لدل التالميذ. -3
 (2006ذ، كتدني مستكل االنتباه. )الشيخ، تدني مستكل الادرات المعرفية لدل التالمي -4

كقد تظير ىذه الصعكبات مزدكجة في الكاقع الفمسطيني، حيث تعمـ المغات األجنبية كمف بينيا 
اج مصمـ كمعد خصيصا لمثاافة كالبيئة المغة الفرنسية يعد تحديا كبيرا، في ظؿ غياب مني

الصعكبات األخرل في البيئة الصفية  الفمسطيني، كتتمثؿبمنياج المغة اإلنجميزية  ةالفمسطينية أسك 
الكبير في الادرات الفردية لمطمبة داخؿ الصؼ الكاحد،  بالطمبة، كالتفاكتنفسيا كاكتظاظ الصفكؼ 

مدرسية مع المعمميف كتكجياتيا نحك تعميـ المغات عف صعكبات تتعمؽ بتعاكف اإلدارات ال ؾناىي
 (2011، )العكر األجنبية بشكؿ فعاؿ

كلتمييز معنى تنفيذ المنياج، ىناؾ حاجة كبيرة لألخذ بعيف االعتبار ما الذم تعممو الطمبة كنتيجة 
ى لذىابيـ إلى المدرسة، بدال مف المعرفة كالميارات التي اكتسبكىا خارج المدرسة. كمف ىنا عم
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المعمميف تغيير السؤاؿ الذم يطرحكنو دكما مف: ما الذم يعرفو الطمبة كيستطيعكف فعمو؟ إلى 
 ,Smith)السؤاؿ" ما الذم يعرفو الطمبة كيستطيعكف عممو كنتيجة لخبراتيـ التعممية في المدرسة؟"

2012). 

ط مناسب كلتحسيف تحصيؿ الطمبة، كجعميـ قادريف عمى إنجاز أفضؿ ما لدييـ، كمف أجؿ تخطي
لتعمـ الطمبة لفترة زمنية ما، كذلؾ مف خالؿ عممية تطكير شاممة لكؿ مف المنياج كالممارسات 
العممية في التدريس كالتاكيـ، ظيرت الحاجة لتطكير أدكات لمحكـ عمى جكدة النظاـ التعميمي كمدل 

ج الدراسي عممية " التناغـ" أك ما يعرؼ بتناغـ المنيا ،ىذه األساليببيف كمف  ،فعاليتو
(Curriculum Alignment.) 

إف اليدؼ مف كجكد التناغـ )االصطفاؼ( ىك تاميؿ الفجكة بيف أنكاع المنياج الثالث: المكتكب 
 كالمنفذ كالماكـ، لمخركج بنتائج كما خطط ليا كاضعك المنياج.

(English, 2000ىك )  كالعالقة بيف المنياج  ،المنياجأكؿ مف تحدث عف عممية اصطفاؼ
،لمكتكب كالمعمـ ا كأسماىا "ضبط الجكدة" كتعني "ضبط الجكدة" أنو عبر أىداؼ مرصكدة  كالماـك

كىي التدريس  ،يصبح المحدد لممارسات عمميةwritten Curriculum)فإف المنياج المكتكب )
((Teaching  الماـك ككالىما يشكالف جزءا متناغما مف المنياج((Tested Curriculum. 

كلكف ضبط الجكدة ال  ،ضبط الجكدة في المنياج (Tighten) ى التعميـ بإمكانيـ تاكيةفالاائمكف عم
 كيظير الشكؿ اآلتي ضبط الجكدة في تطكر المنياج: ـ إال إذا تناغمت المناىج الثالث.يت
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 (The process of Tightening)(: عممية التاكية بيف أنكاع المنياج الثالث 1.2)الشكؿ 
(English, 2000.) 

 التناغم

كمف ثـ تاكيـ  ،قد يرتبط معنى التناغـ في أذىاف المعمميف بتصكر عف تطبيؽ لممنياج المكتكب
ختمؼ عف يالطمبة دكف الخركج عف محتكل ذلؾ المنياج، إال أف التصكر الذم يحممو التربكيكف 

 ذلؾ.

ـ يحدث عندما تبني المناىج عبر مراحميا المختمفة التناغ فيمكف تعريؼ التناغـ بعدة طرؽ منيا: أ
كتدعـ ما سبؽ تعممو في سنكات ساباة. األبحاث الحالية ذىبت إلى أبعد مف ذلؾ، حيث يحدث 
التناغـ عندما تصطؼ كؿ مف التكقعات كالتاييمات عمى نفس المستكل بالتزامف مع بعضيا البعض 

 .(Smith, 2012باتجاه ما يفترض لمطمبة مف تعممو كمعرفتو )

كيشير التناغـ أيضا إلى اصطفاؼ بيف محتكل المنياج ليتـ تدريسو كاختبار ىذا المحتكل ليتـ 
التناغـ بأنو  (Webb, 1999). كقد عرؼ (English, 2000)التالميذ استخدامو في تاكيـ تعمـ 

النظاـ التعميمي بالعمؿ سكيا لتكجيو  كالتاكيـ، كياترنافالدرجة التي يتاؼ عمييا كؿ مف األىداؼ 
 (Squires, 2005نحك ما يتكقع مف الطمبة معرفتو أك الاياـ بو )

صالح النظاـ  إف أىمية التناغـ تتمثؿ في أنو المحرؾ األساسي لتطكير المنياج بأنكاعو الثالث كا 
 Backwardتناغـ المنياج بعممية التخطيط العكسي ) (Lezette)قارف  بأكممو، كقدالتعميمي 

mappingا بالمنتج النيائي كىك الطالب الماكـ، كمف ثـ تتبع الخطكات إلى الكراء لرؤية رحمة دءن ( ب
تعمـ الطالب بطرياة منطاية كمفيكمة مف قبؿ المعمـ دكف التركيز المفرط عمى الكتاب المدرسي أك 

كالمنياج كسائؿ التعمـ. ىذه العممية تسمح لممعمميف تحديد نكع التناغـ الاائـ بيف المنياج المكتكب 
 (Case&Zucker, 2004المعمـ بكضكح تاـ )

أف دراسات التناغـ تسمح لمباحثيف بدراسة مككنات مختمفة  (Mertone &Serci, 2009كيرل )
صدار الحكـ حكؿ مدل تكافايا معا. التعميمي، كمفمف النظاـ   ثـ ماارنة تمؾ المككنات كا 

 كيعد التناغـ ميما لعدة أسباب:
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ير كاالختبارات، يساعد عمى ضماف فرصة عادلة لمطمبة لضماف األداء التطابؽ بيف المعاي -1
 الجيد في االختبارات.

إذا كاف تركيز المعمميف أثناء عممية التدريس عمى المعايير، لف يجد الطمبة مادة في اختبار  -2
 لـ يتـ تدريسيا.

، تعتبر ميمة عدـ كجكد التناغـ يعني كجكد مادة ضمف معايير الدكلة لـ يتـ تعميميا لمطمبة -3
 (. (Stecher, 2000 ستيتشر كآخركف ليـ ليتعممكىا

إف التناغـ ليس مفيكما مكحدا، فيناؾ عمميات عديدة مرتبطة بو أبسطيا تناغـ نص مكتكب مع 
جراءاتو محددة تماما.  نص آخر، كيككف التناغـ فعاال حيف تككف خصائصو كا 

حتكل كالتدريس كالتاكيـ داخؿ النظاـ معايير لمحكـ عمى تناغـ الم (Webb, 1999)لذا طكر 
 التعميمي كىي:

تركيز المحتكل: ينبغي أف تركز مككنات النظاـ التعميمي عمى تطكير معرفة الطمبة في  -1
 المكضكع بشكؿ كبير.

تحتاج  التعميمي، فإنياالترابط بيف مستكيات الصفكؼ كعمر الطمبة: لتتناغـ مككنات النظاـ  -2
ية بالنمك المعرفي لدل الطمبة في المراحؿ الدراسية كالصفكؼ إلى أف تستند إلى معرفة كاف
 التي يتـ قياس التناغـ فييا.

المساكاة كالعدالة: يتطمب التناغـ بيف األىداؼ كالتاكيـ معايير تعمـ عالية كمتساكية لجميع  -3
 الطمبة بشكؿ عادؿ بما يتكقع منيـ تعممو. الطمبة، كتزكيد

بيف التناغـ األفاي كالتناغـ العامكدم، كالتمييز بينيما يمِكف  حديثا، بدأ الباحثكف في التمييز
 العامميف في حاؿ التعميـ مف تعزيز كتطكير نظاـ التعميـ.

بأنو  (Horizontal Alignmentالتناغـ األفاي ) (Case &Zucher, 2005يعرؼ كؿ مف )
مة ليا في مادة دراسية ما عمى الدرجة التي تتكافؽ أك تتطابؽ فييا التاكيـ مع معايير المحتكل المااب

يعتبر التناغـ األفاي قكيا، البد أف يتطابؽ التاكيـ مع  الكاحدة، كحتىمستكل الصؼ أك المرحمة 
 المعايير بنفس الكقت كبنفس العمؽ.
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كتتركز أىمية التناغـ األفاي في أنو يعزز الكضكح في النظاـ التعميمي مف خالؿ تزكيد الطمبة 
مف االحتماالت كالتكقعات المتناساة، حيث تككف ىذه التكقعات متمثمة في  كالمعمميف بمجمكعات

التاكيـ بشكؿ مممكس، كيزكد المعمميف كالطمبة بأىداؼ كاضحة لمتركيز عمييا أثناء تدرسييـ أك 
تعمميـ. إف استخداـ أساليب التدريس المتبعة لممعايير تساعد المعمميف في تحضير طمبتيـ بشكؿ 

 (.Case & Zucker, 2005لمتاكيـ )جيد 

(، حيث المعايير كالتاكيـ يتناغماف عامكديا مع Vertical Alignment)أما التناغـ العمكدم 
بعضيما البعض بشكؿ يعكس الترتيب المنطاي كالثابت لتدريس محتكل مكضكع معيف مف صؼ 

 الشكؿ اآلتي:إلى الصؼ الذم يميو. كيمكف تمييز كال مف التناغـ األفاي كالتناغـ العمكدم في 

 

 

 .(Case & Zucker, 2005)(: التناغـ األفاي كالعمكدم في النظاـ التعميمي 2.2)الشكؿ 
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كالتاكيـ ىي األساس في السياسة التعميمية لذا يجب  ركال مف المعايي ( أف(Webb, 1999يعتبر 
اعتبارىما أم ، كمف ثـ يتناغماف عمكديا مع المنياج كالتدريس، كيمكف أف يتناغماف أفايا أكالن 

 مع جميع العناصر األخرل إلى نجاح النظاـ التعميمي. تؤدمالمعايير كالتاكيـ كأىداؼ رئيسية 

 التقميدية لمتناغمالمنيجيات 

 ىناؾ ثالث منيجيات تاميدية لمحكـ عمى التناغـ:

ت التنمية المتتابعة: حيث يتـ تطكير المعايير كالتاييمات بطرياة تسمسمية، كىي أكثر منيجيا -1
التناغـ كضكحا كشيكعا، رغـ أنيا تتطمب كقتا طكيال، في ىذه المنيجية يتـ كضع المعايير 
أكال ثـ يتـ استخداميا مف قبؿ المطكريف كمخطط لبنية كمضمكف التاييـ، كميزة ىذه المنيجية 

يمكف لممطكريف تحديد المكضكعات التي تتناغـ مع كؿ  ،ىي أنو مف خالؿ عممية التنمية
 لتالي تكفير دليؿ شامؿ لمتناغـ.مستكل كبا

مراجعة الخبراء: كما يكحي االسـ، فيي منيجية تعتمد عمى آراء المختصيف الذيف يممككف  -2
المعرفة الكافية لمدل تضمف المعايير لممحتكل، كمعرفتيـ بتطكير التاييمات التعميمية. 

لتاييمات، عندما يككف كعمكما تستخدـ ىذه المنيجية مف خالؿ تحميؿ التناغـ بيف المعايير كا
دارييف كأكلياء أمكر كأعضاء  كالىما قد تـ سبؽ تطكيره. كقد تضـ ىذه المنيجية معمميف كا 
آخريف مف المجتمع إضافة إلى خبراء المحتكل، كيمكف دمج ىذه المنيجية مع منيجية 

 التنمية المتتابعة.
ر كالتاييمات باستخداـ نظاـ تحميؿ كثائؽ: كفي ىذه المنيجية يتـ تحميؿ كثائؽ كؿ مف المعايي -3

ترميز كالمحتكل كالبنية، كيمكف قياس التناغـ بصكرة كمية، كتستخدـ ىذه المنيجية لدراسات 
التناغـ المعادة، مثؿ الماارنة بيف المناىج الدراسية في بعض الدكؿ، كتستخدـ كثائؽ أخرل 

ماد عمى الخبراء في ككما ىك الحاؿ في مراجعة الخبراء فإف االعت ،مثؿ الكتاب المدرسي
 .(Porter, 2002, Porter, 2004)الترميز بدقة ىك معيار الحكـ عمى جكدة التناغـ 

ا، ككاف أبسطيا لاد طكر الباحثكف نماذج متعددة لمتناغـ تفاكتت مف األبسط إلى األقؿ تعايدن 
 .كافة النمكذج الذم ارتكز عمى بعد كاحد مف المحتكل كيكفر األساسيات لمتابعة الدراسات
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(، نمكذج اإلنجاز Webb Modelكمف ىذه النماذج األكثر شيكعا كاستخداما: نمكذج كيب )
(Achieve Model( نمكذج دراسة المناىج ،)Survey of Enacted Curriculum كنمكذج )

ككاف تميزه ، مف حيث التعايد اعتداال، كالذم تميز بأنو أكثر النماذج (Porter Model)بكرتر
 لسببيف ىما:

محاكلة بكرتر لتطكير لغة مشتركة لكصؼ المعايير كالممارسات الصفية كاالختبارات  -
 لضماف االتساؽ بيف العينات.

عمى بعديف في تحميؿ  Porterاعتماد نيج ذم درجة معتدلة مف حيث التعايد، حيث ركز  -
 .(Liang& Yuan, 2007التناغـ )المحتكل كاألىداؼ المعرفية( )

شتركة كاعتماده مؤشر لاياس كمي في نمكذجو يسمح باياس كماارنة درجة إف تطكير بكرتر لمغة م
 التناغـ بيف المعايير أك الممارسات أك التاييمات.

كمف النماذج األخرل الماترحة األكثر تعايدا ىك نمكذج مجمس التعميـ األساسي، حيث استخدمت 
 أربعة معايير لتاييـ درجة التناغـ كىي:

 المحتكل .1
 بيف أجزاء المحتكل. تحايؽ التكازف .2
 .Rigorالصرامة  .3
 .(2012،نكع االستجابة )بنكرة .4

 فاد اقترح تاييـ التناغـ مف خالؿ خمسة معايير ىي: (Webb, 1997أما نمكذج كيب )

 Contentالمحتكل  .1
 .Articulation across gradsالتعبير كفؽ نتائج الخريجيف  .2
 .Equity and Fairnessاإلنصاؼ كالعدؿ  .3
 .Pedagogical Implicationsكية اآلثار الترب .4
 .System Applicabilityنظاـ التطبيؽ  .5

 بعد عدة سنكات بتعديؿ نمكذجو كاستخداـ أربعة معايير ىي: Webbثـ قاـ 
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 .Categorical Concurrenceاتساؽ المعرفة  .1
 .Development of Knowledge Consistencyتطكر التناسؽ المعرفي  .2
 .Range of Knowledge Correspondenceمدل ترابط المعرفة  .3
 .Balance of Representationالتكازف في التمثيؿ  .4

( فاد اعتمد ثالثة أبعاد لاياس Survey Enacted Curriculumأما نمكذج دراسة المناىج )
 التناغـ ىي:

 Content Matchتطابؽ المحتكل  .1
 Expectations for Students Performanceتكقعات أداء الطمبة  .2
 .Instructional Content (Smith, 2012)لتدريس امحتكل  .3

 

 الدراسات السابقة 2.1

فاد تمكنت الباحثة مف استعراض الدراسات  ،كاألدب التربكم بعد االطالع عمى الدراسات الساباة
كمف  ،التي تناكلت عممية التناغـ بيف المنياج كالتدريس كالتاكيـ في العديد مف المجاالت العممية

 د في الدراسات اآلتية:أحدثيا ما كر 

( ىدفت إلى إيجاد التناغـ بيف المنياج الكطني Chen, 2016)في دراسة قاـ بيا شيف كآخركف 
 Surveyلمعمكـ كاالختبارات المعيارية في المدارس الثانكية في الصيف. استخدـ الباحثكف نمكذج 

Enacted Curriculum(SEC) ع عدة اختبارات مف بكرتر لاياس التناغـ، كذلؾ بعد جم كنمكذج
كحتى تاريخ تنفيذ الدراسة، كما قامكا بدراسة االختبارات لمنطاة كاحدة  2010عدة مناطؽ منذ عاـ 

(. ككانت المعايير المستخدمة تتعمؽ بالمحتكل 2011حتى  2007عمى مدار خمس سنكات مف )
ج كاالختبارات كانت أقؿ كمستكيات المعرفة المطمكبة. أظيرت النتائج أف التناغـ بيف معايير المنيا

 ( في تكزيع المحتكل في االختبارات.misaligned)(، كما أف ىناؾ تناغما مفاكدا 0.050مف )

يجاد التناغـ بيف  (Troia, 2016)كفي دراسة كصفية قاـ بيا تركيا كآخركف  ىدفت إلى تاييـ كا 
يف معايير الدكلة في مكضكع محتكل المعايير األساسية المشتركة لمكتابة في سبع كاليات أمريكية كب
كمف  (CCSS-WL)كالمغة الكتابة، قاـ الباحثكف بإجراء ماارنة بيف محتكل معايير الدكلة لمكتابة 
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ثـ تاييـ مدل تغطية محتكل معايير الكاليات لمعايير الدكلة. استخدـ الباحثكف نمكذج بكرتر لاياس 
تتناغـ بشكؿ قكم مع معايير الدكلة إذ بمغت  التناغـ. أظيرت النتائج أف معايير الكاليات السبع لـ

( بيف أدكات المناىج كاألساليب التدريسية mismatch)(، كما أظيرت عدـ تطابؽ 0.041)النسبة 
 المادمة رغـ تطكيرىا كفؽ معايير الدكلة.

الطمبة إلى تحميؿ التناغـ بيف مخرجات التعمـ لدل  تفاد ىدف (Bhatti, 2015) بياتيدراسة أما 
(Students Learning Outcome)  ككتب األحياء المدرسية في المدارس الثانكية في كالية

، الفيـ، الترتيب، الميارات )المعرفةبنجاب. قاـ الباحث بإيجاد التناغـ في خمس فئات ىي 
لاياس التناغـ بيف المخرجات ككتب  (SECتـ استخداـ نمكذج دراسة المناىج ) ،كاالتصاؿ(

(، بينما كجد التناغـ 0.030نتائج غياب التناغـ في فئة االتصاؿ بنسبة بمغت )األحياء. أظيرت ال
 بينيما في فئة المعرفة كتناغـ أقؿ في فئة الفيـ.

( بدراسة ىدفت إليجاد درجة التناغـ بيف ,Tweedie &Kim 2015) تكيدم ككيـمف  قاـ كؿك 
يؼ االجتماعي لطمبة السنة الجامعية منياج المغة االنجميزية لألغراض األكاديمية كبيف تدريس التثا

ف درجة تمثيؿ التثايؼ المغكم أكأظيرت النتائج في مجمكعة مف الكميات الجامعية الكندية،  األكلى
 المعمميف كمصمميقبؿ  االجتماعي مفكاالجتماعي ليؤالء الطمبة منخفضة في التدريس التثايؼ 

لتدريس في ميارات عمؿ المجمكعات كالكتاب كما أظيرت النتائج تناغما بيف المنياج كا ،البرامج
 خذ المالحظات.أك 

( بدراسة ىدفت إلى إيجاد التناغـ بيف المنياج المطكر مف Naser, 2014قاـ ناصر كآخركف )ك 
 ا: منيلمبياناتمصادر  3كتضمنت الدراسة  ،قبؿ المعمميف كمعايير التعميـ الكطنية في قطر

كذلؾ لاياس التناغـ في الجكانب  ، الت كاستبياف الخبراءاستجابات المعمميف لالستبياف كالمااب
ف ىناؾ تناغما متطاباا أكأظيرت النتائج ، المتعماة باألىداؼ كاألنشطة كعناصر الدرس كالتصميـ

في األىداؼ كالدركس في المكاد الدراسية األربعة )المغة العربية كالرياضيات كالمغة االنجميزية 
يضا أف حيث المحتكل كالمستكل المعرفي مع المعايير الكطنية كأظيرت كالعمكـ ( كتناغما مرضيا م

كجكد تناغـ بيف المناىج كالمعايير في مستكيات النمك كالتطكر خاصة في الجكانب المعرفية في 
 ف حجـ األنشطة المادمة في المناىج يشكؿ عبئا عمى المعمميف.أالمكاد الدراسية األربعة ك 



27 
 

( ىدفت إلى معرفة مدل التناغـ بيف الخطكط العريضة لمنياج Shatila, 2014) شاتيال دراسةفي 
الرياضيات المبناني مع كؿ مف األىداؼ الخاصة بمنياج الرياضيات لممرحمة المتكسطة كبيف 

قامت الباحثة بتطكير معايير خاصة لتاييـ األىداؼ  ، (Brevetاختبارات الشيادة المتكسطة )
 ، منياج كاختبارات الشيادة المتكسطة كأساس لتاييـ ىذا التناغـالعامة لكؿ الخطكط العريضة كال

( تتناغـ جيدا مع األىداؼ العامة لمنياج OMCI)كأظيرت النتائج أف أىداؼ المرحمة المتكسطة
إال أف األىداؼ الخاصة بالمرحمة المتكسطة أىممت تماما الخطكط العريضة  ،(GOMالرياضيات )

ا عف الخطكط ( فيي أكثر تعبيرن Brevetما بالنسبة لتناغـ االختبارات )أ ،لمنياج الرياضيات المبناني
حتى  2001إال أنيا أىممت ذلؾ في السنكات األربعة األخيرة مف عاـ  ،العريضة لممنياج المبناني

بضركرة إعادة النظر في المنياج المبناني لمرياضيات كالكتب المدرسية  الباحثة كأكصت ،2013
 حيث اتساقيا مع األىداؼ.كأدكات التاييـ مف 

( بدراسة ىدفت إلى معرفة درجة التناغـ بيف كجيات نظر كؿ مف Harb, 2014قامت حرب)
المعمميف كالمدراء نحك الايادة الفعالة في المدارس الحككمية كالخاصة المبنانية, كقد استخدمت 

مف  ان معمم 12ك ان مدير  12طباتيا عمى  ,أسئمة مفتكحة 7مالحظة احتكت عمى الباحثة بطاقة 
كما قامت ببناء نمكذجيف لمخمفية المينية لكؿ مف المدراء كالمعمميف كنمكذجا آخرا   ,الذككر كاإلناث

لخمفية المدارس المشاركة, كقد أظيرت النتائج تناغما كاضحا بيف كجيات نظرىـ حكؿ الايادة الفعالة 
ة كالمجتمع كنفس المكركثات الثاافية كأف مصدر ىذا التناغـ يأتي مف ككنيـ يشترككف في نفس البيئ

 السائدة لدييـ.

( ىدفت إلى إيجاد مدل تناغـ تدريس Polikoff& Porter, 2014كبكرتر) بكليككؼ دراسة
كمدل تناغـ تدريس المعمميف كماياس  ، المعمميف مع محتكل المعايير كالتاييـ المرتبط بإنجاز الطمبة

 81اف نمكذج بكرتر لمتناغـ كقاما بتطبيؽ استبياف شمؿ استخدـ الباحث ،فعالية المعمميف المركب
كأظيرت النتائج تناغما منخفضا بيف تدريس المعمميف ك محتكل  ،ي ست كاليات أمريكيةفمعمما 

في  0.20 المعايير بحسب المكاد الدراسية المختارة كىي الرياضيات كالمغة اإلنجميزية بنسبة
 يزية. في المغة اإلنجم 0.28 الرياضيات كنسبة

نده األكركبي  لالتحاد( بدراسة مكسعة تابعة , (Broek & Ende, 2013كقاـ كؿ مف بركؾ كا 
ىدفت إلى معرفة مدل استخداـ اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات في التاكيـ كتطكير المناىج 
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 ككذلؾ تحميؿ الطرؽ التي ينتيجيا نظاـ التعميـ ، الدراسية كالكتب المدرسية كتدريب المعمميف
نو عمى الرغـ مف كجكد ركابط بيف االختبارات أاإللزامي لتعميـ المغة األجنبية. كخمصت الدراسة إلى 

كما أف المنيجية العامة المتبعة في  ،كاإلطار األكركبي المشترؾ لمغات إال أنيا غالبا ليست معتمدة
كما أف المناىج ، لمغات ف اإلطار األكركبي المشترؾتعميـ المغة ىي المنيجية التفاعمية المستمدة م

كمع ذلؾ  ،كالكتب المدرسية تأخذ بعيف االعتبار المكقؼ السياقي كالمنيجية التفاعمية في محتكاىا
 افييا. كميمكف تجديد محتكل تمؾ الكتب كالمناىج كزيادة تأثير اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات 

دكؿ لإلطار األكركبي المشترؾ لمغات لى عشرة نتائج أىميا أف تنفيذ كاستخداـ الإخمصت الدراسة 
كأنو كمما زاد تطبيؽ كاستخداـ اإلطار في السياسة  ،تفاكت بيف التطبيؽ الكامؿ إلى التجاىؿ التاـ لو

النتائج األخرل أف  كمف، المعمميفزاد استخدامو في االختبارات كالتاكيـ كتدريب كالمناىج، التعميمية 
ط التي تربط بيف مخرجات التعمـ كمستكيات اإلطار األكركبي ا في إيجاد الركابا كاضحن ىناؾ ضعفن 

 عدـ قدرة المعمميف عمى استخداـ اإلطار في التدريس عمى النحك المطمكب. ؾكذل ،الستة

( فاد قاـ بدراسة لمعرفة مدل التناغـ بيف إطار التاييـ الكطني لمنياج Hughs, 2013أما ىجز)
كاستعاف الباحث  الرياضيات،شتركة لمكالية الخاصة بمادة الرياضيات كبيف المعايير األساسية الم

بمعياريف لكصؼ درجة التناغـ ىما درجة تضميف المعايير في المحتكل الصؼ الذم تـ تضميف 
طار المعايير ، منياجو ليذه المعايير المشتركة. كقاـ بعمؿ خريطتيف لكؿ مف إطار التاييـ الكطني كا 

تتناغـ جيدا مع إطار التاييـ الكطني في  ـر األساسية المشتركة لالنتائج أف محتكل المعايي تأظير 
كأف االختالفات بينيما تركزت في أف المحتكل  ،المكاضيع الفرعية كاألىداؼ لمصفكؼ الرابع كالثامف

في المعايير المشتركة بدا أكثر صرامة في الجبر كاليندسة لمصؼ الثامف كأف المعايير ركزت عمى 
كز عمى ميارة التادير بشكؿ في حيف أف إطار التاييـ ير  ،رياضية بشكؿ عاـتطكير الخبرات ال

كما اتصؼ إطار التاييـ الكطني بأنو أكثر دقة كأقؿ شمكلية مف المعايير األساسية  ،منفصؿ
 المشتركة لمكالية لمادة الرياضيات. 

التناغـ بيف  ( بدراسة ىدفت إلى تحميؿDuLuca & Bellara, 2013)كبالرا  قاـ كؿ مف دكلككا
( كبيف المعايير المينية لمتاكيـ كتاكيـ المنياج Accreditationسياسات تعميـ المعمميف )

(Preserve course،) ف يمف خالؿ إيجاد منيجية لمتناغـ كتضمنت األدكات دراسة لكثيات
يات يدا في الكالف لممعايير المينية كعشرة برامج تعميمية لممعمميف لكالية فمكر يلسياسات التعميـ ككثيات
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عمؽ -2فئة التنافس -1صمـ الباحثاف إطارا لمتحميؿ تضمف ثالثة ابعاد كىي: المتحدة األمريكية.  
ظيرت النتائج أ(. 2001معدؿ المعرفة، كذلؾ بدال مف استخداـ نمكذج بكرتر لمتناغـ )-3المعرفة 

في جكانب التاكيـ كعدالة  أف برامج تعميـ المعمميف تناغمت بشكؿ جيد مع المعايير المينية خاصة
التاكيـ، بينما اختمؼ كؿ مف السياسات كالمعايير كالبرامج في تمثيميا لفئات كؿ مف اليدؼ مف 

ف ىذه الفئات كانت كاضحة بشكؿ كبير في كثائؽ سياسة أك  ،التاكيـ كتاكيـ التعمـ كالبيئة الصفية
 نية.التعميـ إال انيا لـ تكف ممثمة بشكؿ جيد في المعايير المي

إلى إيجاد درجة التناغـ بيف أىداؼ كمحتكل منياج العمـك  بدراسة ىدفت( 2012قامت بنكرة )
إطارا الحياتية لمصؼ الثاني عشر عممي كامتحاف الثانكية العامة في فمسطيف. صممت الباحثة 

العريضة كمارر العمـك الحياتية لمصؼ الثاني عشر  كثياة الخطكطالمحتكل طبؽ عمى  لتحميؿ
لمتحاؽ مف  Porterكاستخدمت الباحثة معادلة بكرتر ،2011-2007متحانات الثانكية العامة بيف كا

فاد  ،معرفية كالنفس حركية كالكجدانيةيؽ التكافؤ بيف المستكيات الاالتناغـ. كأظيرت النتائج عدـ تح
لممجاؿ  ككانت النسبة األقؿ ،%97حاز المجاؿ المعرفي عمى النسبة األكبر مف األىداؼ بنسبة 

أظيرت النتائج كجكد تناغـ بيف األىداؼ  كماتمثيؿ، يحظ المجاؿ النفس حركي بأم الكجداني كلـ 
العامة كاألىداؼ الخاصة في الخطكط العريضة لممنياج كعدـ كجكد تناغـ بيف األىداؼ الخاصة 

لتمثيؿ أما بالنسبة ، لمخطكط العريضة كاألىداؼ في مارر العمكـ الحياتية لمصؼ الثاني عشر
كاف ىناؾ تناغـ بيف امتحانات الثانكية العامة  فادالعامة، لمارر في امتحاف الثانكية مكضكعات ا

 2007لمعاـ  0.482بمؤشرات:  2009حتى  2007كاألىداؼ لمنسخ التي تـ تحميميا لألعكاـ مف 
, ككجكد تناقض كبير بيف الخطكط 2009لمعاـ  0.618كمؤشر  2008لمعاـ  0.598كمؤشر 

 عريضة لممنياج كبيف محتكل مارر العمـك الحياتية.ال

( بدراسة ىدفت إلى إيجاد التناغـ المتحاف مستكل الرياضيات Sleiman, 2012)سميماف قامت
الكطني المبناني لمفرع األدبي كالعمكـ اإلنسانية في المدارس الثانكية كبيف منياج الرياضيات المعدؿ 

(بجكانبو الثالث )المكتكب كالمدركس  اتبعت الباحثة منيجا كميا كنكعيا تضمف ماابالت  ،كالماـك
مع مطكرم االختبار كمطكرم المنياج كتحميؿ محتكل كؿ مف االختبارات الرسمية كالنمكذجية 

 االمعرفية, كمالكاردة في المنياج كاالختبارات الرسمية فيما يتعمؽ باألىداؼ التفصيمية كالمجاالت 
( بيف االختبارات النمكذجية في المنياج 0.600يا منخفضا )أظيرت النتائج تناغما ايجاب
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، مف محتكل المنياج ان حيث تيمؿ األخيرة بعض المكضكعات التي تشكؿ جزء، كاالختبارات الرسمية
 كتيمؿ المنطؽ كتركز عمى المعرفة كالتطبيؽ.

ايير الكطنية ( إليجاد مدل التناغـ الكمي بيف المعLu& Liu, 2012كفي دراسة قاـ بيا لك كليك )
( في أربع محافظات في الصيف عاـ HSEEلمنياج مادة األحياء كاالمتحاف النيائي لممرحمة العميا )

كقد قاـ الباحثاف باستخداـ إطار تحميؿ المحتكل كفؽ أىداؼ بمـك المعرفية لتحميؿ كؿ مف  ،2009
 Porterتر لمتناغـ كاستخدـ الباحثاف نمكذج بكر  األحياء،المعايير الكطنية كامتحاف منياج 

Alignment Index ، ا في كأظيرت النتائج التناغـ بيف االمتحانات كالمعايير كاف منخفضن
كيرجح الباحثاف السبب إلى أف األىداؼ التي غطتيا االمتحانات كانت ضمف  ، المحافظات األربع

لمستكيات العميا المستكيات الدنيا ألىداؼ بمـك في حيف أف أىداؼ المعايير الكطنية كانت ضمف ا
 ألىداؼ بمكـ.

( بدراسة ىدفت إلى معرفة درجة (Cepni, Kara, Cil, 2012كسبني سيؿ ككارا قاـ كؿ مف 
التناغـ بيف الخطكط العريضة لمنياج العمكـ كالتكنكلكجيا التركي لممرحمة الثانكية كبيف امتحاف 

لمحتكل كمخرجات التعمـ كعمميات الابكؿ الجامعي لكمية العمـك التركية. تركزت أكجو البحث عمى ا
حيث تـ تحميؿ جميع الكثائؽ ذات الصمة مف قبؿ  ،ـ كقيـ البيئة كالمجتمع كاألىداؼ المعرفيةمالع
كأشارت النتائج إلى أف أسئمة كمعايير  ،معمما مف معممي العمـك في المدارس الثانكية كالجامعة 15

ألف الجزأيف  كذلؾ، كالتكنكلكجياة لمنياج العمكـ امتحاف الابكؿ لـ تتناغـ تماما مع الخطكط العريض
المعارؼ المتمثمة في المنياج كانت ذات  بينما، عاؿ  األكليف مف معايير االمتحاف كانت ذات تركيز 

 تركيز منخفض.

( ىدفت إلى قياس درجة التناغـ المكجو في نظاـ  ,2012Polikoff) كفي دراسة قاـ بيا بكليككؼ
كاستعاف في دراستو بتحميؿ ، لمعايير في كالية كاليفكرنيا في الكاليات المتحدةالتعميـ الاائـ عمى ا

معمـ لمكاد  27محتكل المعايير كالتاكيـ في الكالية كالبيانات الخاصة بطرؽ التدريس ألكثر مف 
 2003مف اجؿ قياس درجة التناغـ في تمؾ المكاد بيف عامي اإلنجميزية، الرياضيات كالعمكـ كالمغة 

الرياضيات كالمغة ف تناغـ كؿ مف أكأظيرت النتائج  ,انكيةلمصفكؼ مف الركضة كحتى الث 2009ك
في حيف أف تناغـ العمكـ قد ازداد فاط لمصفكؼ مف  0,65إلى  0,19االنجميزية قد ازداد مف نسبة 

 الثالث إلى الثامف.



31 
 

ة يف معايير الكاليعرفة التناغـ ب( بدراسة ىدفت إلى مIrven et al, 2012قاـ إيرفف كآخركف )
( كبيف نظاـ التاكيـ التككيني لمرياضيات لمصفكؼ مف رياض األطفاؿ كحتى CCSSالمشتركة)

الصؼ الثاني. قاـ الباحثكف بعمؿ ماايسة بيف المعايير كنظاـ التاكيـ كاستخدمكا استبيانا لاياس 
كتـ تطبيؽ األداة عمى  ،يات كفؽ معايير الكالية المشتركةمعرفة المعمميف لميارات تدريس الرياض

% 71كأظيرت النتائج أف  ، كالية أمريكية 17سنة في  12إلى  3ا تراكحت خبرتيـ بيف معممن  35
فارة لمرحمة  45فارة مف أصؿ  32ؿ (1.56التاكيـ بمعدؿ تناغـ بمغ ) مف المعايير كجدت في نظاـ

كؿ بمعدؿ تناغـ % مف المعايير كجدت في نظاـ التاكيـ لمصؼ األ55كأف  ،رياض األطفاؿ
% مف المعايير في نظاـ التاكيـ التككيني لدل المعمميف 78أما الصؼ الثاني فاد كجدت  (،1.84)

 (.1.64)بمغت بنسبة تناغـ 

( ىدفت إلى معرفة مدل تكافؽ محتكل اليندسة في كتب 2011)كآخركف كفي دراسة قاـ بيا جبر 
(. NCTM200المعايير العالمية لمرياضيات)الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف مع 

اعتمد الباحثكف أسمكب تحميؿ المحتكل المستند عمى المعايير العالمية لتحميؿ محتكل اليندسة في 
( في فمسطيف كتككنت األداة مف أربعة محاكر. 4-1)األساسية كتب الرياضيات لمصفكؼ 

الصفكؼ تكافات بدرجة ضعيفة مع  كأظيرت النتائج أف محاكر اليندسة في كتب الرياضيات لتمؾ
األكؿ، % لمصؼ 22حيث كانت نسب التكافؽ كاآلتي:  ،(NCTM 200المعايير العالمية )

كأف متكسط تادير ، % لمصؼ الرابع30.5 ،% لمصؼ الثالث11.9 % لمصؼ الثاني،33.9
األساسييف كتب الرياضيات لمصفيف الثالث كالرابع  كافة الباحثيف حكؿ معايير محتكل اليندسة في

 (.NCTMاختمفت مع المعايير األربعة العالمية لمرياضيات المدرسية)

( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل التناغـ بيف المعارؼ Edwards, 2010)كقاـ ادكارد 
كالمفاىيـ في محتكل منياج العمكـ الفيزيائية لمصؼ الثاني عشر في جنكب أفريايا كاالمتحانات 

. استخدـ الباحث نسخة معدلة مف نمكذج بكرتر لتحميؿ تمؾ 2009ك 2008النيائية لمعاميف 
الفيزياء )ج العمـك الفيزيائية لمصؼ الثاني عشر المعارؼ كالمفاىيـ في المكاد الدراسية لمنيا

كما استخدـ نفس النمكذج لتحميؿ ، كالكيمياء( كفؽ تصنيؼ بمكـ لممستكيات المعرفية الستة
كقد أظيرت النتائج تناقضا بيف المستكيات المعرفية  2009ك 2008ميف االمتحانات النيائية لمعا
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الفيزياء كالكيمياء(، حيث افتار امتحاني الفيزياء كالكيمياء لمستكل )كمجاالت المحتكل في المادتيف 
 ف أكثر في امتحاف الكيمياء.ميكاف مستكل الفيـ كالتطبيؽ ممث كبير، بينماالتذكر بشكؿ 

( إليجاد التناغـ بيف المنياج Kurz et al, 2010)رز كآخركف يبيا ك كفي دراسة أخرل قاـ
( Planned Curriculumكبيف المنياج المخطط ) (Enacted Curriculumالماصكد )

عف التعميـ العاـ كالتعميـ الخاص كعالقتو بإنجاز الطمبة. تـ تحميؿ العالقة بيف التناغـ  كالصادر
تككينية كاختبار كاحد لمكالية في مدينة ناشفيؿ األمريكية عمى  تكتحصيؿ الطمبة في ثالثة اختبارا

مدار العاـ، باستخداـ نمكذج بكرتر لمتناغـ. أظيرت النتائج تناغما منخفضا بيف المنياج الماصكد 
أظير فحص العالقة بيف التناغـ  كمعممان، بينما ان طالب 238ؿ  0.48كالمخطط بمؤشر تناغـ < 
 لمعممي التعميـ الخاص فاط. 0.75معمميف ارتباطا قكيا بمغ < كالتحصيؿ لمجمكعة مف ال

( بدراسة ىدفت إلى معرفة مدل التناغـ في منياج المغة العربي لمصؼ العاشر 2006)كقاـ حماد 
كتككف مجتمع الدراسة مف منياج المغة العربية لمصؼ العاشر كالمتمثؿ في  ، األساسي في فمسطيف

كتابي  2004/2005المغة العربية لمصؼ العاشر لمعاـ الدراسي  كثياة الخطكط العريضة لمنياج
المطالعة كالنصكص كالعمـك المغكية، إضافة إلى اختبارات المغة العربية المكحدة كمعممي الصؼ 

يجاد تناغميا مع األىداؼ العامة في ، العاشر استخدـ الباحث تحميؿ المحتكل الشتااؽ األىداؼ كا 
أظيرت النتائج أف األىداؼ تركزت ، مع أسئمة االختبارات المكحدةالخطكط العريضة كتناغميا 

عمى المستكيات المعرفية الدنيا ككاف أغمبيا في المجاؿ المعرفي مع إىماؿ المجاؿ الكجداني 
مع المحتكل كاف قميال جدا ككذلؾ الحاؿ في تناغـ  ت، كما أف تناغـ االختبارايكالنفس حرك

 االختبارات مع التدريس.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة

 المارر أك المنياجـ بيف تبيف مف خالؿ مراجعة مجمكعة مف الدراسات الساباة التي تتعمؽ بالتناغ
التناغـ في أغمب الدراسات الساباة التي تـ استعراضيا  نسب في تفاكتاىناؾ  فكالتاكيـ أكالتدريس 

في استخداـ نفس  ((Bhatti, 2015اتي بي( كدراسة Chen,2016فاد تكافات كؿ مف دراسة شيف)
، ككذلؾ في النتائج بكجكد تناغـ ضعيؼ كآخر مفاكد بيف SEC)نكع األداة كىي نمكذج االنجاز)

 (تكيدم ككيـدراسة ك ( Troia, 2016كآخركف ) عينات الدراسة، في حيف تكافات دراستي تكريا
2015 Tweedie &Kim,) بكرتر لمتناغـ كفي النتائج  في استخداـ نفس األداة أيضا كىي نمكذج

أيضا بكجكد تناغـ جيد بيف عينات الدراسة كىي المنياج كالتدريس. مف جية أخرل فاد تنكعت 
عينات الدراسات فمف الدراسات ما ركز عمى إيجاد التناغـ بيف الخطكط العريضة كاألىداؼ كدراسة 

، كمنيا (Cepni, Kara, Cil, 2012) دراسة سيؿ كسيؿ ككارا كسبنيك ( Shatila, 2014)شاتيال 
 2015)ما ركز عمى إيجاد التناغـ بيف المنياج كالتدريس كما ىك الحاؿ في دراسة تكيدم ككيـ 

Tweedie &Kim,)  كآخركفكدراسة ناصر(Naser, 2014) ،كؿ الحاالت يككف اليدؼ  كفي
 مف ىذه الدراسات تاييـ جكدة التعميـ أك تطكيره.

-حسب عمـ الباحثة -مف الدراسات الساباة بأنيا األكلى مف نكعيا  عف غيرىاىذه الدراسة  تتميز
مارر كفي الكطف العربي بشكؿ عاـ التي تناكلت مكضكع تناغـ كؿ مف  ،في فمسطيف بشكؿ خاص

الميارات  متغيرات المغة الفرنسية الفمسطيني كتدريس المعمميف كامتحاف الدلؼ الفرنسي مف حيث
الحتساب التناغـ بيف تمؾ  ى التكراراتكفؽ طرياة كمية تعتمد عم ،لتاكيـالمغكية األربعة كاألىداؼ كا

 حيث اعتمدت الباحثة عمى نمكذج بكتر العالمي المستخدـ في العديد مف الدكؿ األجنبية. ر،العناص
كما انفردت ىذه الدراسة بأنيا األكلى مف نكعيا في فمسطيف حسب عمـ الباحثة التي تناكلت تحميالن 

 في الميارات المغكية األربعة كاألىداؼ المعرفية. غة الفرنسية الفمسطينيلمارر الم
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 الفصل الثالث

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

 

كما يشمؿ  ،يتضمف ىذا الفصؿ الطرياة كاإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة لإلجابة عف أسئمة الدراسة
كالتحميؿ اإلحصائي  ،صدؽ كالثباتال حسابباإلضافة إلى  ،األدكات المستخدمة لغرض التحميؿ

 كالطرؽ التي استخدمت في استخالص النتائج كتحميميا.

 منيج الدراسة 1.1

كذلؾ  ،كفؽ نمط الدراسات الكصفية التحميمية ،المنيج الكصفي التحميميعمى الباحثة  اعتمدت
دريس مف قبؿ المغة الفرنسية الفمسطيني كالت مارركمحتكل  بيف أىداؼلتتعرؼ إلى درجة التناغـ 

ىذه الدراسة  لطبيعة ولمناسبت الفرنسي،في فمسطيف كامتحاف الدلؼ  ياكمعمماتمعممي المغة الفرنسية 
 يحاؽ أىدافيا.لك 

 وعينتيا  مجتمع الدراسة 1.1

حيث تككنت العينة مف مجتمعيا كىك كامؿ كتاب المغة  :كتاب المغة الفرنسية الفمسطينيأواًل: 
 2007في المدارس الفمسطينية الحككمية كالخاصة منذ العاـ  رسلذم يداالفرنسية الفمسطيني ك 

كالصادر عف دار النشر الفرنسية  2011كالمعدؿ مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية عاـ 
Hachette  كتاب ىك ك  2007كمارىا في فرنسا عاـkiosque 2  كيدرس لمصفيف التاسع كالعاشر
 األساسييف.

 حصة. 13تككنت مف حصص المغة الفرنسية في فمسطيف كىي مشاىدات ل :الحصصعينة ثانيا: 
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ككانت  ،كتنكعت الحصص بيف الميارات المغكية األربعة كاالستيعاب السماعي كفيـ الماركء
 ميارتي التعبير الشفكم كالكتابي ضمف تمؾ الحصص كلـ يفرد ليا حصص مخصصة.

 2016آلخر امتحاف قدـ العاـ الماضي نمكذج  ككى :الدلف الفرنسي المدرسيثالثا: امتحان 
الثاني كىك االمتحاف المعد مف قبؿ المركز الدكلي  قدـ لممستكلنمكذج آلخر امتحاف لممستكل األكؿ 

( التابع لكزارة التربية كالتعميـ الفرنسية، كيتككف ىذا االمتحاف مف تماريف CIEPلمدراسات التربكية )
االستيعاب السماعي، فيـ الماركء كالتعبير الكتابي كالتعبير كأسئمة تايس أربعة ميارات لغكية ىي: 

 الزمنية المتحافدقياة بينما تبمغ المدة  47ساعة ك A1الشفكم. تبمغ مدة امتحاف الدلؼ األكؿ 
دقياة. يعاد ىذا االمتحاف مرة كاحدة سنكيا تتزامف في معظـ دكؿ  55ساعة ك A2الدلؼ الثاني 

الفرنسية خارج فرنسا كيعاد أيضا لمتعممي المغة  لمانصمياتكية التابعة العالـ في جميع المراكز المغ
 الفرنسية داخؿ فرنسا.

نماذج ألربعة اختبارات نيائية لمعممي المغة الفرنسية لمصفيف التاسع كىي  رابعا: امتحان المعممين:
 كالعاشر.

 أداة الدراسة 1.1

 ،(CECRLاألكركبي المشترؾ لمغات )بعد اطالع الباحثة عمى األدب التربكم كخاصة اإلطار 
 باآلتي:حيث قامت الباحثة 

ترجمة مستكيات اإلطار التفصيمية لممستكييف األكؿ كالثاني مف المغة الفرنسية إلى المغة  -
ثـ قامت بعد ذلؾ بفترة زمنية بترجمة النسخة العربية إلى المغة الفرنسية مرة  كمفالعربية 

 . أخرل كماارنتيا مع اإلطار األصمي
( الستخدامو في CECRLىذا اإلطار المترجـ عف اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات) تبنيب -

المغة الفرنسية الفمسطيني. كذلؾ قامت  ماررجمع البيانات كاستخدامو كإطار لتحميؿ 
الباحثة باستخداـ نفس معايير األداة كبطاقة مالحظة لحصص معممي كمعممات المغة 

 كأداة لتحميؿ امتحانات الدلؼ الفرنسي بمستكييو األكؿ كالثاني. الفرنسية كاستخداميا أيضا

 ميارات ىي: 4كيتككف إطار التحميؿ مف 
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مؤشرات  7مؤشرات فرعية لممستكل األكؿ، ك 3ميارة االستيعاب السماعي: كتتألؼ مف  -1
 فرعية لممستكل الثاني.

مؤشرات فرعية  5مؤشرات فرعية لممستكل األكؿ، ك 6ميارة فيـ الماركء: كتتألؼ مف  -2
 لممستكل الثاني.

مؤشرات فرعية  4مؤشرات فرعية لممستكل األكؿ، ك 6ميارة التعبير الكتابي: كتتألؼ مف  -3
 لممستكل الثاني.

مؤشرات فرعية  9ك مؤشرا فرعيا لممستكل األكؿ،11ميارة التعبير الشفكم: كتتألؼ مف  -4
 كالثاني(.، إطار التحميؿ لممستكييف األكؿ 2لممستكل الثاني )الممحؽ 

 

 صدق إطار التحميل  1.1.1

م ذك تحاات الباحثة مف صدؽ إطار التحميؿ مف خالؿ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف 
كخصكصا المحكميف ذكم تخصص المغة  االختصاص كالخبرة في مجاؿ التربية كأساليب التدريس.

ظاتيـ كتعديؿ األداة كفاراتيا الفرنسية كمغة أجنبية في فمسطيف كالخارج، كقامت الباحثة باألخذ بمالح
 كفاا لمالحظاتيـ.

 ثبات التحميل1.1.1

 :يكاآلتتـ احتساب ثبات التحميؿ 

 أوال: تحميل المحتوى:

حيث قامت الباحثة بإجراء عممية التحميؿ مرتيف كبفارؽ زمني  :الثبات الضمف شخصي -
ألكلى كالثانية، كقد شير كاحد مف التحميؿ األكؿ، حيث تـ احتساب نسبة االتفاؽ بيف المرة ا

 ( كتعتبر ىذه النسبة مناسبة ألغراض االستخداـ.0,95بمغت نسبة الثبات المحسكبة )
الثبات البيف شخصي، حيث اتفات الباحثة مع معممة المغة الفرنسية لمصؼ التاسع لماياـ  -

، كمف بعممية التحميؿ لمنياج المغة الفرنسية الفمسطيني باستخداـ إطار التحميؿ المعد مسباا



37 
 

ثـ تـ احتساب نسبة االتفاؽ بيف تحميؿ الباحثة كتحميؿ المعممة، كقد بمغت نسبة الثبات 
 ( كتعتبر ىذه النسبة مناسبة ألغراض االستخداـ.0.94المحسكبة )

 

 :المالحظة الصفية لمتدريسثانيا: 

مرتيف  تحميؿ لمشاىدات الحصصالثبات الضمف شخصي: حيث قامت الباحثة بإجراء  -
زمني شير كاحد مف التحميؿ األكؿ، حيث تـ احتساب نسبة االتفاؽ بيف المرة كبفارؽ 

ىذه النسبة مناسبة  ركتعتب (0.92)كقد بمغت نسبة الثبات المحسكبة  األكلى كالثانية،
 ألغراض االستخداـ.

الثبات البيف شخصي لمشاىدات حصص المغة الفرنسية، حيث اتفات الباحثة مع مبعكثة  -
سية لشؤكف التعميـ لماياـ بتحميؿ حصص معممي كمعممات المغة الفرنسية باستخداـ السفارة الفرن

إطار التحميؿ المعد مسباا، كمف ثـ تـ احتساب نسبة االتفاؽ بيف تحميؿ الباحثة كتحميؿ 
النسبة مناسبة ألغراض  ( كتعتبر ىذه0.95المعممة، كقد بمغت نسبة الثبات المحسكبة )

 .االستخداـ

 بارات:االخت :ثالثا

مرتيف كبفارؽ زمني  تحميؿ لالختباراتالثبات الضمف شخصي: حيث قامت الباحثة بإجراء  -
شير كاحد مف التحميؿ األكؿ، حيث تـ احتساب نسبة االتفاؽ بيف المرة األكلى كالثانية، كقد 

 ( كتعتبر ىذه النسبة مناسبة ألغراض االستخداـ.0,95بمغت نسبة الثبات المحسكبة )
 كالعاشر يف شخصي، حيث اتفات الباحثة مع معممة المغة الفرنسية لمصؼ التاسعالثبات الب -

، كمف ثـ تـ احتساب نسبة الختبارات المعمميف لمصفيف التاسع كالعاشرلماياـ بعممية التحميؿ 
( 0.92االتفاؽ بيف تحميؿ الباحثة كتحميؿ المعممة، كقد بمغت نسبة الثبات المحسكبة )

 اسبة ألغراض االستخداـ.كتعتبر ىذه النسبة من

 إجراءات تطبيق الدراسة 1.1

 . االطالع عمى األدب التربكم كالدراسات الساباة.1
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.االطالع عمى كثياة اإلطار األكركبي المشترؾ لمغات كقراءة كترجمة مجاالت المحتكل كالميارات 2
 المغكية األربعة فييا.

 . إعداد أداة الدراسة )إطار تحميؿ المحتكل(3

 المغة الفرنسية الفمسطيني لمصفيف التاسع كالعاشر: ماررميؿ محتكل . تح4

 تمت قراءة الكحدات الدراسية بشكؿ كامؿ. -
تـ تحميؿ الكحدات الدراسية كالدركس تبعا لمميارات المغكية األربعة المتضمنة في الكحدات  -

 كالدركس.
 رعية.تفريغ تكرارات الميارات في أداة التحميؿ في بنكدىا األساسية كالف -
)الصؼ التاسع كالصؼ العاشر( كمف ثـ  لاحتساب مجاميع تكرارات الميارات لكؿ مستك  -

 استخراج النسب المئكية لكؿ ميارة.
 

 حسب تصنيؼ بمكـ.بالمعرفية  المارر. تحميؿ أىداؼ 5
  المارر.تمت قراءة األىداؼ العامة لكؿ كحدة مف كحدات  -
 حسب تصنيؼ بمكـ.بتـ تصنيؼ األىداؼ إلى مستكياتيا المعرفية  -
 .الماررتـ احتساب نسب األىداؼ كأكزانيا في كؿ كحدة مف كحدات  -
إحصاء تكرار كؿ مستكل مف مستكيات التفكير الستة في األىداؼ، كمف ثـ استخراج  -

 النسب المئكية لكؿ مستكل.
 حسب تصنيؼ بمـك لألىداؼ المعرفية.ب. تحميؿ أسئمة امتحانات الدلؼ الفرنسي 6

ألسئمة قراءة متأنية لفيـ كؿ سؤاؿ كالمطمكب منو، ثـ تصنيؼ األسئمة إلى تمت قراءة ا -
تذكر، فيـ، تطبيؽ( كأسئمة تايس ميارات التفكير العميا )أسئمة تايس ميارات التفكير الدنيا 

 (.ـالتركيب، التاكي)التحميؿ، 
ية إحصاء تكرار كؿ مستكل مف مستكيات التفكير الستة، كمف ثـ استخراج النسب المئك  -

 لكؿ مستكل.
 . تحميؿ مشاىدات حصص المعمميف تبعا لمميارات المغكية األربعة المتضمنة لتمؾ الحصص.7

 تفريغ تكرارات الميارات في أداة التحميؿ في بنكدىا األساسية كالفرعية. -
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)الصؼ التاسع كالصؼ العاشر( كمف ثـ  لاحتساب مجاميع تكرارات الميارات لكؿ مستك  -
 كية لكؿ ميارة.استخراج النسب المئ

 حسب تصنيؼ بمـك لألىداؼ المعرفية.ب. تحميؿ أسئمة امتحانات المعمميف النيائية 8
تمت قراءة األسئمة قراءة متأنية لفيـ كؿ سؤاؿ كالمطمكب منو، ثـ تصنيؼ األسئمة إلى  -

أسئمة تايس ميارات التفكير الدنيا )تذكر، فيـ، تطبيؽ( كأسئمة تايس ميارات التفكير العميا 
 )التحميؿ، التركيب، التاكيـ(.

الستة، كمف ثـ استخراج النسب المئكية  المستكيات المعرفيةإحصاء تكرار كؿ مستكل مف  -
 لكؿ مستكل.

 . ترميز البيانات كتحميميا في ضكء جداكؿ كتصنيفات.9
 . تحميؿ النتائج كالخركج بالتكصيات المناسبة.10
 
 

 المعالجة اإلحصائية 2.1
المغة الفرنسية  ماررالدراسة، كلمتعرؼ إلى درجة التناغـ بيف أىداؼ كمحتكل  لمحصكؿ عمى نتائج

الفمسطيني كالتدريس كامتحاف الدلؼ الفرنسي، استخدمت الباحثة التكرارات كالنسب المئكية كنمكذج 
 :يكمعادلة التناغـ ىي كاآلت (" Porter Alignment Index "Pبكرتر لاياس التناغـ )

 
P = 1 - (∑│Xi - Yi│)         

                i=1 

           _______________  

                        2 

 كالمعيار الخاص بو ىك:

P= 1          )تناغـ ممتاز( 

P ≥ 0.6408 )تناغـ جيد( 

P < 0.6408 )تناغـ ضعيؼ( 



41 
 

P = 0        )ال يكجد تناغـ، أعمى درجة تناقض( 

                                                    (Lu & Lui, 2012     ) 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة التي ىدفت إلى معرفة مدل 
ية المغة الفرنسية الفمسطيني كالتدريس مف قبؿ معممي كمعممات المغة الفرنس ماررالتناغـ بيف 

كامتحاف الدلؼ الفرنسي، كلإلجابة عف أسئمة الدراسة استخدمت الباحثة إطار تحميؿ المستند إلى 
كالتدريس كامتحاف الدلؼ  المغة الفرنسية الفمسطيني مارراإلطار األكركبي المشترؾ لمغات لتحميؿ 

 السابؽ ذكرىا.تتضمنيا العناصر الثالث كذلؾ الستخراج الميارات المغكية األربعة التي  الفرنسي

 

 والذي ينص عمى: النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة 1.1

المغة الفرنسية الفمسطيني والتدريس  مقرركل من  يركز عميياما الميارات التي 
 وامتحان الدلف؟ 

 )المستوى االول(

ع أكالن كىي المغة الفرنسية الفمسطيني لمصؼ التاس ماررلإلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـ تحميؿ كحدات 
، كما قامت الباحثة بتحميؿ كؿ مف حصص معممي المغة Kiosque2( كتاب 4-1الكحدات مف )

الفرنسية لمصؼ التاسع، كامتحاف الدلؼ الفرنسي لممستكل األكؿ باستخداـ إطار التحميؿ المترجـ 
لمميارات  يبيف التكرارات كاألكزاف النسبية1.4) )عف اإلطار المرجعي المشترؾ لمغات، كالجدكؿ 

 كالتدريس كامتحاف الدلؼ المستكل األكؿ. الماررالمغكية األربعة، في كؿ مف 
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الصؼ التاسع كالتدريس كامتحاف  مارر(: التكرارات كاألكزاف النسبية في كؿ مف 1.4)الجدكؿ 
 الدلؼ المستكل األكؿ في الميارات المغكية األربعة:

 الميارة
 امتحاف الدلؼ التدريس المارر

 الكزف النسبي التكرارات الكزف النسبي التكرارات الكزف النسبي تكراراتال
%29.13 168 االستيعاب السماعي  10 5.81% 11 12.94% 

%37.43 216 فيـ الماركء  116 67.44% 19 22.35% 

%3.81 22 التعبير الكتابي  14 8.13% 18 21.20% 

%29.63 171 التعبير الشفكم  32 18.60% 38 44.18% 
%100 577 مجمكعال  172 100% 86 100% 

 المارر( أف معظـ التكرارات تركزت في ميارة فيـ الماركء في كؿ مف 1.4)الجدكؿ يتبيف مف 
كأعمى كزف نسبي ظير في التدريس كبمغ  المارر% في 37.43كالتدريس، فظير الكزف النسبي 

ر الشفكم %، بينما حصد امتحاف الدلؼ عمى أعمى نسبة في ميارة التعبي67.44
%. أما أقؿ التكرارات كاألكزاف النسبية فاد حصمت عمييا ميارة التعبير الكتابي في 44.18كبمغت
 تكرارا فاط. 22% بكاقع 3.81كبمغت  المارر

الصؼ التاسع  مارر( األكزاف النسبية لمميارات المغكية األربعة في كؿ مف 1.4كيظير الشكؿ )
 كؿ.كالتدريس كامتحاف الدلؼ المستكل األ

 

 كالتدريس كامتحاف الدلؼ في الميارات المغكية األربعة. لممارر(: األكزاف النسبية 1.4)الشكؿ 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

 امتحان الدل التدرٌس المنهاج

 والتدرٌس وامتحان الدلف األول المقررالمهارات اللغوٌة فً 

 التعبٌر الشفوي التعبٌر الكتابً فهم المقروء االستٌعاب السماعً
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حسب عدد تكراراتيا كأكزانيا بكفيما يمي تفصيؿ لممؤشرات الفرعية لكؿ ميارة مف الميارات األربعة، 
 النسبية:

 أوال: ميارة االستيعاب السماعي:

كالتدريس  الماررستيعاب السماعي كأكزانيا النسبية في كؿ مف (: تكرارات ميارة اال2.4)الجدكؿ 
 كامتحاف الدلؼ:

 االستيعاب السماعي
 امتحاف الدلؼ التدريس المارر

 الكزف النسبي التكرارات الكزف النسبي التكرارات الكزف النسبي التكرارات
%81.81 9 60% 6 85.71% 144 فيـ مادة سماعية  

 18.18% 2 40% 4 7.41% 12 إليوفيـ تعميمات مكجيو 
 0 0 0 0 7.14% 12 إتباع تكجييات

 100% 11 100% 10 100% 168 المجمكع
أف ميارة االستيعاب السماعي تتككف مف أربعة مؤشرات فرعية، حصؿ  (2.4)الجدكؿ يتبيف مف 

لؼ، كالتدريس كامتحاف الد الماررمؤشر فيـ مادة سماعية عمى أعمى األكزاف النسبية في كؿ مف 
تكراران، بينما لـ يحظ مؤشر اتباع  144% بكاقع 85.71بالنسبة األعمى كبمغت  الماررمع احتفاظ 

 تكجييات بأية أكزاف نسبية في التدريس كامتحاف الدلؼ. 
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 ثانيا: فيم المقروء:

متحاف كالتدريس كا المارر(: تكرارات ميارة فيـ الماركء كأكزانيا النسبية في كؿ مف 3.4)الجدكؿ 
 الدلؼ:

 فيـ الماركء

 امتحاف الدلؼ التدريس المارر

 التكرار
الكزف 
 النسبي

الكزف  التكرار
 النسبي

الكزف  التكرار
 النسبي

 %47.36 9 %21.55 25 75% 162 فيـ نصكص
 %15.80 3 %34.48 40 1.38% 3 استخراج مف النصكص

%4.31 5 0.92 2 فيـ نص مكتكب عمى بطاقة بريدية  2 %10.52  
الحياة اليكمية لألسماء  يف التمييز

 6.94% 15 كالكممات كالتعبيرات
16 13.79%  3 15.80% 

%12.90 15 13.88% 30 إتباع تكجييات كتابية  0 0 
%12.90 15 1.85% 4 التفاعؿ الكتابي  2 %10. 5 

% 100 116 100% 216 المجمكع  19 %100 
قد حصؿ عمى أعمى كزف نسبي بمغ  اررالم( أف مؤشر فيـ نصكص في 3.4)الجدكؿ يتبيف مف 

أيضا في  الماررتكرارا، أـ النسبة األقؿ حصؿ عمييا  216مف أصؿ  تكرارا 162بكاقع% 75
فاط. يالحظ أيضا خمك امتحاف  بتكراريف 0.92مؤشر فيـ نص مكتكب عمى بطاقة بريدية كبمغ 

 الدلؼ مف أية تكرارات في مؤشر اتباع تكجييات كتابية.
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 ا: التعبير الكتابي:ثالث

كالتدريس كامتحاف  المارر(: تكرارات ميارة التعبير الكتابي كأكزانيا النسبية في كؿ مف 4.4الجدكؿ )
 الدلؼ:

 التعبير الكتابي
 امتحاف الدلؼ التدريس المارر

 الكزف النسبي التكرار الكزف النسبي التكرار الكزف النسبي التكرار
 %11.11 2 %64 9 40.75% 11 يكتب جمؿ كتعبيرات
%36 5 22.25% 6 التفاعؿ الكتابي  2 %11.11 
 11.11% 2 0 0 0 0 المراسالت

 0 0 0 0 0 0 كتابة مالحظات
 33.33% 6 0 0 37% 10 كتابة رسائؿ
 33.33% 6 0 0 0 0 تعبئة نمكذج
 100 18 %100 14 %100 27 المجمكع

حصؿ عمى أعمى كزف نسبي  الماررات في ( أف مؤشر كتابة جمؿ كتعبير 4.4)الجدكؿ يتبيف مف 
تكراران، بينما اقتصرت أكزاف التدريس عمى مؤشريف فاط مف أصؿ ستة  11% بكاقع 40.75بمغ 

مؤشرات ىما كتابة جمؿ كتعبيرات كالتفاعؿ الكتابي. كيالحظ أيضا تركز التكرارات كاألكزاف في 
%، 33.33مغ بالكزف النسبي كالذم امتحاف الدلؼ في مؤشرم كتابة رسائؿ كتعبئة نمكذج بنفس 

 تكرارات في كؿ منيما. 6بكاقع 
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 :الشفوير التعبي: رابعاً 

كالتدريس كامتحاف  المارر(: تكرارات ميارة التعبير الشفكم كأكزانيا النسبية في كؿ مف 5.4)الجدكؿ 
 الدلؼ:

 التعبير الشفكم
 امتحاف الدلؼ التدريس المارر

 الكزف النسبي التكرار الكزف النسبي التكرار الكزف النسبي التكرار
%6.25 2 14% 24 التعبير  4 %11 

%12.5 4 4% 7 الحديث الفردم  2 %2 
 2% 2 0 0 9.94% 17 تكجيو الحديث لمجميكر

%31.25 10 39.18% 67 التفاعؿ الشفكم  11 %28.90 
%6.25 2 9.35% 16 فيـ محادثة بالمغة الفرنسية  4 %11 

%18.75 6 3.50% 6 المحادثة  2 %2 
 11% 4 0 0 3.50% 6 التعاكف ألداء عمؿ ما
 2% 2 0 0 2.33% 4 الحصكؿ عمى خدمات

%6.25 2 1.75% 3 تدبر األمكر  4 %11 
%18.75 6 3.50% 6 تبادؿ المعمكمات  4 %11 

 8% 3 0 0 8.77% 15 إجراء ماابمة
 100% 38 100% 32 100% 171 المجمكع

( أف مؤشر التفاعؿ الشفكم حصؿ عمى أعمى التكرارات كاألكزاف في كؿ 5.4)الجدكؿ يتبيف مف 
% 39.18بالكزف النسبي األعمى كقد بمغ  المارركالتدريس كامتحاف الدلؼ مع احتفاظ  الماررمف 

مؤشران، في حيف  11ا، بينما لـ يحظ التدريس بأية تكرارات في أربع مؤشرات مف أصؿ تكرارن  67بػ
ف امتحاف الدلؼ في أربع مؤشرات ىي: فيـ محادثة فرنسية، التعاكف ألداء تساكت تكرارات كأكزا

 تكرارات. 4% بكاقع 11عمؿ ما، تدبر األمكر كتبادؿ المعمكمات بمغت 
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كالتدريس كامتحاف  المارركفيما يمي نسب تكزيع الميارات المغكية األربعة عمى الكحدات في كؿ مف 

 الدلؼ المستكل األكؿ:

 الصؼ التاسع المستكل األكؿ: مارر(: تكزيع الميارات المغكية األربعة في كحدات 6.4)الجدكؿ 

االستٌعاب السماعً  الوحدة/ المهارة
(29.13)% 

 مقروءفهم ال
37.43% 

 ًالتعبٌر الكتاب
3.81% 

 الشفويالتعبٌر 
29.63% 

 0.080 0.010 0.100 0.080 %26ىاألول

 0.077 0.010 0.100 0.080 %26الثانٌة

 0.077 0.010 0.100 0.080 %26الثةالث

 0.065 0.010 0.100 0.064 %22الرابعة

 0.296 0.040 0.382 0.304 المجموع

قد حصمت  المارر( أف ميارة فيـ الماركء في تكزيع الميارات عمى كحدات 6.4)الجدكؿ يتبيف مف 
قؿ نسبة كبمغت ، بينما حصمت ميارة التعبير الكتابي عمى أ0.380عمى أعمى كزف نسبي كبمغ 

 . كما يالحظ تساكم أكزاف الميارات تبعا لتساكم أكزاف الكحدات الثالث األكلى.0.040

الصؼ التاسع، حيث  مارر( األكزاف النسبية لمميارات المغكية األربعة في 2.4)الشكؿ كيظير 
في تتاارب أكزاف الميارات مف بعضيا البعض خصكصا في الكحدات الثالث األكلى كتاؿ قميال 

 .الكحدة األخيرة كالرابعة

 

 الصؼ التاسع. مارر(: األكزاف النسبية لمميارات المغكية األربعة في كحدات 2.4)الشكؿ 
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 التعبٌر الشفوي التعبٌر الكتابً فهم المقروء %(29.13)االستٌعاب السماعً 
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 أما بالنسبة لتكزيع الميارات في تدريس المعمميف فكاف كاآلتي:

 :(: تكزيع أكزاف الميارات المغكية األربعة النسبية في تدريس معممي الصؼ التاسع7.4)الجدكؿ 

 االستٌعاب السماعً المهارةالوحدة/
5.81% 

 فهم المقروء
67.44% 

 التعبٌر الكتابً
8.13% 

 التعبٌر الشفوي
18.60% 

 0.051 0.022 0.186 0.020 %(27.6األولى )

 0.040 0.020 0.139 0.012 %(20.7) الثانٌة

 0.040 0.020 0.139 0.012 %(20.7) الثالثة

 0.060 0.030 0.209 0.020 %(31)الرابعة 

 0.191 0.092 0.673 0.064 المجموع

بينما  ،0.673( أف ميارة فيـ الماركء قد حصمت عمى أعمى نسبة كبمغت 7.4)الجدكؿ يتبيف مف 
 .0.064حصمت ميارة االستيعاب السماعي عمى أقؿ نسبة كبمغت 

يع كحدات ( تفكؽ ميارة فيـ الماركء عمى باقي الميارات األخرل في جم3.4)الشكؿ كيظير مف 
 التدريس، كما يالحظ التدني الكاضح لميارة االستيعاب السماعي.

 

 ( تكزيع األكزاف النسبية لمميارات المغكية األربعة في كحدات التدريس.3.4)الشكؿ 
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 كبالنسبة لتكزيع الميارات في امتحاف الدلؼ المستكل األكؿ فكاف كاآلتي:

غكية األربعة النسبية في امتحاف الدلؼ الفرنسي المستكل (: تكزيع أكزاف الميارات الم8.4)الجدكؿ 
 األكؿ:

 االستٌعاب السماعً 
12.94% 

 فهم المقروء
22.35% 

 التعبٌر الكتابً
21.20% 

 التعبٌر الشفوي
44.18% 

 0.127 0.061 0.064 0.040 %(28.88األولى )

 0.137 0.065 0.069 0.040 %(31.1) الثانٌة

 0.098 0.047 0.049 0.030 %(22.22) الثالثة

 0.078 0.037 0.039 0.023 %(17.8)الرابعة 

 0.440 0.210 0.221 0.133 %100 المجموع

، بينما 0.440( أف ميارة التعبير الشفكم حصمت عمى أعمى نسبة كبمغت 8.4)الجدكؿ يتبيف مف 
 .0.133حصمت ميارة االستيعاب السماعي عمى أقؿ نسبة كبمغت 

( تفكؽ ميارة التعبير الشفكم في جميع كحدات امتحاف الدلؼ، كما يالحظ 4.4)الشكؿ كيظير مف 
 تاارب أكزاف ميارتي فيـ الماركء كالتعبير الكتابي في الكحدات األربعة أيضا. 

 

 (: تكزيع أكزاف الميارات المغكية األربعة في كحدات امتحاف الدلؼ المستكل األكؿ.4.4)الشكؿ 
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كالتدريس كامتحاف الدلؼ في  الماررأكزاف الميارات في كؿ مف  كفيما يمي استعراض لمجاميع
 كحدات الصؼ التاسع:

 –كالتدريس كامتحاف الدلؼ الفرنسي  الماررلكؿ مف الميارات المغكية األربعة (: نسب 9.4)الجدكؿ 
 المستكل األكؿ:

 
 الوحدة/ المستوى

االستٌعاب 
 السماعً
 

 فهم المقروء
 

 التعبٌر الكتابً
 

الشفويالتعبٌر   
 

 
الوحدة 
 األولى

 0.077 0.009 0.097 0.075 المقرر

 0.051 0.022 0.186 0.016 التدرٌس

 0.127 0.061 0.064 0.037 الدلف

 
الوحدة 
 الثانٌة

 0.077 0.009 0.097 0.075 المقرر

 0.038 0.016 0.139 0.012 التدرٌس

 0.137 0.065 0.069 0.040 الدلف

 
الوحدة 
 الثالثة

 0.077 0.009 0.097 0.075 ررالمق

 0.038 0.016 0.139 0.012 التدرٌس

 0.098 0.047 0.049 0.028 الدلف

 
الوحدة 
 الرابعة

 0.065 0.008 0.082 0.064 المقرر

 0.057 0.025 0.209 0.018 التدرٌس

 0.078 0.037 0.039 0.023 الدلف

 
 المجموع

 18296 0.040 18373 18289 المقرر

 18171 18179 18671 18158 سالتدرٌ

 18441 18211 0.221 0.133 الدلف

( أف أعمى نسبة حصؿ عمييا امتحاف الدلؼ المستكل األكؿ في ميارة 9.4)الجدكؿ يتبيف مف 
عمى أقؿ نسبة في ميارة التعبير الكتابي كبمغت  المارر، بينما حصؿ 0.440التعبير الشفكم كبمغت

في باقي الميارات. أما التدريس فاد تباينت النسب في  مماررلالنسب  تفي حيف تاارب ،0.040
كمنخفضة جدا في  0.670الميارات المغكية لديو ما بيف مرتفعة في ميارة فيـ الماركء كبمغت 

بالنسبة المتحاف الدلؼ فكانت النسب متجانسة مع تفكؽ  ،0.058كبمغتميارة االستيعاب السماعي 
 .0.440ت النسبةميارة التعبير الشفكم لديو كبمغ
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كالتدريس  المارركيظير الشكؿ اآلتي بصريا بشكؿ مجمؿ الميارات المغكية األربعة في كؿ مف 
 كامتحاف الدلؼ المستكل األكؿ:

 

 كالتدريس كامتحاف الدلؼ األكؿ. المارر( مجمكع نسب الميارات المغكية األربعة في 5.4الشكؿ )

ركء في التدريس قد حصمت عمى أعمى نسب الميارات ف ميارة فيـ الماأ( 5.4يظير مف الشكؿ )
 األربعة، بينما تفكؽ امتحاف الدلؼ األكؿ في ميارة التعبير الشفكم.

 المغة الفرنسية الفمسطيني والتدريس وامتحان الدلف مقررالميارات التي يسعى لتحقيقيا كل من 
 :(المستوى الثاني)

كالتدريس كامتحاف  ،سية الفمسطيني لمصؼ العاشرالمغة الفرن ماررقامت الباحثة بتحميؿ كؿ مف 
لمتعرؼ عمى الميارات المغكية األربعة فييا كرصد تكراراتيا كأكزانيا  ،الدلؼ الفرنسي المستكل الثاني

 النسبية:
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مجموع المهارات اللغوٌة األربعة فً المقرر والتدرٌس وامتحان الدلف 
 األول

 الدلف التدرٌس المنهاج
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الصؼ  مارر(: تكرارات الميارات المغكية األربعة كأكزانيا النسبية في كؿ مف 10.4)الجدكؿ 
 حاف الدلؼ المستكل الثاني:العاشر كالتدريس كامت

 امتحاف الدلؼ التدريس المارر الميارة
 الكزف النسبي التكرارات الكزف النسبي التكرارات الكزف النسبي التكرارات

 14.80% 17 %12 14 %29.64 99 االستيعاب الشفكم
 %11.30 13 %5.10 6 %24.25 81 فيـ الماركء

 %11.30 13 %11.11 13 %21 70 التعبير الكتابي
 %62.60 72 %71.79 84 %25.11 84 التعبير الشفكم

 %100 115 %100 117 %100 334 المجمكع
( أف ميارة التعبير الشفكم في التدريس كانت األعمى كزنا كبمغت 10.4)الجدكؿ يتبيف مف 

تكراران، مع مالحظة تاارب األكزاف في امتحاف الدلؼ في الميارات الثالث  84% بكاقع 71.79
النسبة األقؿ كانت مف نصيب ميارة فيـ الماركء في التدريس أيضا  ،استثناء التعبير الشفكمب

فاد تكزعت الميارات بشكؿ متاارب تراكحت  لممارربالنسبة  ،تكرارات فاط 6% بكاقع 5.10كبمغت
 % في االستيعاب الشفكم.29.64% في التعبير الكتابي 21بيف 

لتعبير الشفكم في كؿ مف التدريس كامتحاف الدلؼ، بينما ( تفكؽ ميارة ا6.4)الشكؿ يظير مف 
 .الماررتساكت تاريبا الميارات األربعة في 

 

كالتدريس كامتحاف الدلؼ  المارر(: أكزاف الميارات المغكية األربعة النسبية في كؿ مف 6.4)الشكؿ 
 المستكل الثاني.
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 والتدرٌس والدلف الثانً المقررالمهارات اللغوٌة فً 

 التعبٌر الشفوي التعبٌر الكتابً فهم المقروء االستٌعاب الشفوي
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 ارات األربعة في المستكل الثاني:كفيما يمي استعراض لممؤشرات الفرعية في كؿ ميارة مف المي

 أواًل: االستيعاب السماعي:

الصؼ  مارر(: تكرارات ميارة االستيعاب السماعي كأكزانيا النسبية في كؿ مف 11.4)الجدكؿ 
 العاشر كالتدريس كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني:

 امتحاف الدلؼ التدريس المارر االستيعاب السماعي

 التكرارات
الكزف 
 يالنسب

 
 التكرارات

الكزف 
 النسبي

 
 التكرارات

الكزف 
 النسبي

%42.86 6 67.67% 67 فيـ محادثة فرنسية  3 17.64%  
%11.76 2 0 0 0 0 فيـ إعالنات  

 0 0 0 0 0 0 فيـ رسائؿ صكتية
%5.90 1 0 0 0 0 فيـ تعميمات شفكية  

%1 1 فيـ برامج إذاعية بسيطة  0 0 1 5.90%  
%28.57 4 13.13% 13 فيـ تسجيالت  6 35.29%  

اقتباس المعمكمة األساسية 
تلتسجيال  

18 %18.18 4 28.57%  4 23.51%  

%100 99 المجمكع  14 100%  17 100%  
قد حصؿ عمى أعمى كزف  المارر( أف مؤشر فيـ محادثة فرنسية في 11.4)الجدكؿ يتبيف مف 
ات ىي: فيـ إعالنات أيضا مف أية تكرارات في ثالث مؤشر  المارر% مع خمك 67.67نسبي كبمغ 

أيضا بأقؿ كزف نسبي لمؤشر فيـ برامج  المارركفيـ رسائؿ صكتية كفيـ تعميمات شفكية، كاحتفظ 
%. يالحظ أيضا أف مؤشر فيـ رسائؿ صكتية لـ يحظ بأم تكرار في 1إذاعية بسيطة بمغت
 كالتدريس كالدلؼ. الماررالعناصر الثالث: 
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 :ا: ميارة فيم المقروءثانيً 

كالتدريس كامتحاف  المارر(: تكرارات ميارة فيـ الماركء كأكزانيا النسبية في كؿ مف 12.4)دكؿ الج
 الدلؼ المستكل الثاني:

 امتحاف الدلؼ التدريس المارر فيـ الماركء

 التكرارات
الكزف 
 النسبي

 
 التكرارات

الكزف 
 النسبي

 
 التكرارات

الكزف 
 النسبي

%15.40 2 0 0 8.64% 7 فيـ المراسالت  
الاراءة الستخراج معمكمات 

 محددة
27 %33.33 3 50%  4 30.76%  

%7.68 1 0 0 7.40% 6 فيـ الالفتات كالمكحات اليكمية.  
%50 3 46.91% 38 الاراءة بيدؼ النااش  4 30.76%  
%3.70 3 الاراءة لتنفيذ تعميمات  0 0 2 15.40%  

 100% 13 100% 6 100% 81 المجمكع
تكراران،  81قد حصؿ عمى أعمى عدد في التكرارات كبمغت  المارر( أف 12.4)الجدكؿ يتبيف مف 

تكرارات. كما يالحظ خمك التدريس التكرارات في  6بينما حصؿ التدريس عمى أقؿ التكرارات كبمغت 
 ثالث مؤشرات ىي: فيـ المراسالت، فيـ الالفتات كالمكحات كالاراءة لتنفيذ تعميمات.

 ثالثا: التعبير الكتابي:

الصؼ العاشر  مارر(: تكرارات ميارة التعبير الكتابي أكزانيا النسبية في كؿ مف 13.4جدكؿ )ال
 كالتدريس كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني:

 امتحاف الدلؼ التدريس المارر التعبير الكتابي

 التكرارات
الكزف 
 النسبي

 
 التكرارات

الكزف 
 النسبي

 
 التكرارات

الكزف 
 النسبي

%8.57 6 يالتفاعؿ الكتاب  0 0 0 0 
%7.70 1 0 0 1.42% 1 المراسالت  

 0 0 0 0 0 0 تعبئة نمكذج
%100 13 90% 63 الكتابة اإلبداعية بجمؿ مترابطة  12 92.30%  

 100% 13 100% 13 100% 70 المجمكع



55 
 

( أف مؤشر الكتابة اإلبداعية بجمؿ مترابطة قد حصؿ عمى أعمى نسب 13.4)الجدكؿ يتبيف مف 
كالتدريس كامتحاف الدلؼ، كأف مؤشر تعبئة نمكذج لـ يحظ بأية تكرارات في العنصر  الماررفي 

 الثالث أيضا.

 رابعًا: ميارة التعبير الشفوي:

الصؼ العاشر  مارر(: تكرارات ميارة التعبير الشفكم كأكزانيا النسبية في كؿ مف 14.4)الجدكؿ 
 كالتدريس كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني:

فكمالتعبير الش  امتحاف الدلؼ التدريس المارر 

 التكرارات
الكزف 
 النسبي

 
 التكرارات

الكزف 
 النسبي

 
 التكرارات

الكزف 
 النسبي

%15.47 13 7.14% 6 كصؼ بجمؿ بسيطة  12 %16.66 
%22.22 16 11.90% 10 27.3% 23 حديث فردم متتابع  

التفاعؿ الشفكم: فيـ محادثة 
 فرنسية

6 %7.14 12 14.28%  3 4.20%  

%23.80 20 14.2% 12 المحادثة  7 9.72%  
%8.30 6 0 0 9.52% 8 نااش بيف األصدقاء غير رسمي  

%4.20 3 0 0 0 0 نااش رسمي  
%4.80 4 0 0 التعاكف ألداء عمؿ ما  2 2.80%  
%18 13 0 0 8.33% 7 الحصكؿ عمى خدمات  

%29.75 25 26.19% 22 تبادؿ المعمكمات  10 %13.88 
%100 84 المجمكع  84 100%  72 100%  

( أف مؤشر تبادؿ المعمكمات في التدريس قد حصؿ عمى أعمى كزف نسبي 14.4)الجدكؿ يتبيف مف 
 كالتدريس. المارر%، أما مؤشر نااش رسمي لـ يحظ بأية تكرارات في 29.75كبمغ 

 متحافكا كالتدريس المارر مف كؿ في الكحدات عمى األربعة المغكية الميارات تكزيع نسب يمي كفيما
 :الثاني المستكل الدلؼ
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 (: تكزيع األكزاف النسبية لمميارات المغكية األربعة في كحدات منياج الصؼ العاشر:15.4)الجدكؿ 

 االستٌعاب السماعً المهارةالوحدة/

(29.64)% 

 فهم المقروء
24.25% 

 التعبٌر الكتابً
21% 

 التعبٌر الشفوي
25.11% 

 0.062 0.052 0.060 0.074 %(25الخامسة )

 0.075 0.063 0.072 0.088 %(30السادسة )

 0.057 0.048 0.055 0.068 %(23)السابعة 

 0.055 0.046 0.053 0.065 %(22) الثامنة

 0.249 0.209 0.240 0.295 المجموع

، 0.295( أف ميارة االستيعاب السماعي حصمت عمى ألعمى نسبة بمغت 15.4)الجدكؿ يتبيف مف 
 . 0.209التعبير الكتابي عمى أقؿ نسبة كبمغت  بينما حصمت ميارة

 

 ( تكزيع الميارات المغكية األربعة في كحدات منياج الصؼ العاشر.7.4الشكؿ)

الصؼ مارر ( التاارب الكاضح بيف األكزاف النسبية لمميارات األربعة في كحدات 7.4)الشكؿ يظير 
 األربعة.العاشر مع تفكؽ ميارة التعبير الشفكم مف بيف الميارات 

 أما بالنسبة لمتدريس فاد كاف تكزيع الميارات عمى الكحدات كاآلتي:

 مميارات المغكية األربعة في كحدات التدريس لمصؼ العاشر:ل(: األكزاف النسبية 16.4)الجدكؿ 

 االستٌعاب السماعً المهارةالوحدة/
(12)% 

 فهم المقروء
5.10% 

 التعبٌر الكتابً
11.11% 

 التعبٌر الشفوي
71.79% 

 0.185 0.028 0.013 0.030 %(25.8الخامسة )

 0.347 0.053 0.024 0.058 %(48.4السادسة )

 0.139 0.021 0.009 0.023 %(19.4السابعة )

 0.045 0.007 0.003 0.007 %(6.4)الثامنة 

 0.716 0.109 0.049 0.118 المجموع
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 الصف العاشر مقررتوزٌع المهارات فً وحدات 

 التعبٌر الشفوي التعبٌر الكتابً فهم المقروء االستٌعاب السماعً
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أعمى نسبة في تكزيع الميارات  ( أف ميارة التعبير الشفكم حصمت عمى16.4)الجدكؿ يتبيف مف 
 .0.049، بينما حصمت ميارة فيـ الماركء عمى أقؿ الميارات نسبة كبمغت 0.716كبمغت 

( تبايف كاضح في أكزاف الميارات األربعة في التدريس كارتفاع الكزف النسبي 8.4)الشكؿ يظير 
 لكحدة الخامسة.لميارة التعبير الشفكم بشكؿ كبير خصكصا في الكحدة السادسة كمف ثـ ا

 

 ( تكزيع الميارات في كحدات تدريس الصؼ العاشر.8.4الشكؿ)

 أما بالنسبة المتحاف الدلؼ الفرنسي المستكل الثاني فاد كاف تكزيع الميارات في الكحدات كاآلتي:

 (: تكزيع األكزاف النسبية لمميارات المغكية األربعة في امتحاف الدلؼ المستكل الثاني:17.4الجدكؿ )

 االستٌعاب السماعً المهارةالوحدة/
(14.80)% 

 فهم المقروء
11.30% 

 التعبٌر الكتابً
11.30% 

 التعبٌر الشفوي
62.60% 

 0.130 0.023 0.023 0.030 %(20.8الخامسة )

 0.234 0.042 0.042 0.055 %(37.5السادسة )

 0.156 0.028 0.028 0.037 %(25السابعة )

 0.104 0.010 0.010 0.024 %(16.7)الثامنة 

 0.624 0.103 0.103 0.146 المجموع

، بينما 0.624( أف ميارة التعبير الشفكم حصمت عمى أعمى نسبة كبمغت 17.4)الجدكؿ يتبيف مف 
 .0.103تساكت ميارتي فيـ الماركء كالتعبير الكتابي كأقؿ الميارات نسبة كبمغت 
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اف الدلؼ الثاني كأعمى الميارات نسبة مع ( تفكؽ ميارة التعبير الشفكم في امتح9.4)الشكؿ يظير 
 كجكد تاارب بيف باقي الميارات في النسب.

 

 ( تكزيع الميارات في امتحاف الدلؼ الثاني.9.4)الشكؿ 

كالتدريس كامتحاف الدلؼ في  المارركفيما يمي استعراض لمجاميع أكزاف الميارات في كؿ مف 
 كحدات الصؼ العاشر:
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كالتدريس كامتحاف الدلؼ  الماررلكؿ مف الميارات المغكية األربعة جمكع نسب (: م18.4)الجدكؿ 
 :الثانيالمستكل  –الفرنسي 

 

 الوحدة/ المستوى

االستٌعاب 

 السماعً

 فهم المقروء

 

 التعبٌر الكتابً

 

 التعبٌر الشفوي

 

 

الوحدة 

 الخامسة

 0.062 0.052 0.060 0.074 المقرر

 0.185 0.028 0.013 0.030 التدرٌس

 0.130 0.023 0.023 0.030 الدلف

 

الوحدة 

 السادسة

 0.075 0.063 0.072 0.088 المقرر

 0.347 0.053 0.024 0.058 التدرٌس

 0.234 0.042 0.042 0.055 الدلف

 

الوحدة 

 السابعة

 0.057 0.048 0.055 0.068 المقرر

 0.139 0.021 0.009 0.023 التدرٌس

 0.156 0.028 0.028 0.037 الدلف

 

الوحدة 

 الثامنة

 0.055 0.046 0.053 0.065 المقرر

 0.045 0.007 0.003 0.007 التدرٌس

 0.104 0.018 0.018 0.024 الدلف

 

 

 المجموع

 18249 18219 18241 18295 المقرر

 18716 18119 18149 18118 التدرٌس

 18624 18113 18113 18146 الدلف

ميارة التعبير الشفكم في التدريس حصمت عمى أعمى نسبة كبمغت  ( أف18.4)الجدكؿ يتبيف مف 
. ميارة 0.049، بينما حصمت ميارة فيـ الماركء في التدريس أيضا عمى أقؿ نسبة كبمغت 0.716

. الميارات المغكية في 0.624التعبير الشفكم في امتحاف الدلؼ كانت مرتفعة أيضا إذ بمغت 
في  0.209في االستيعاب الشفكم ك 0.295اربة تراكحت بيف جاءت أكزانيا النسبية متا المارر

 التعبير الكتابي.
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 والذي ينص عمى: لمدراسةالنتائج المتعمقة بالسؤال الثاني  1.1

في وامتحان الدلف والتدريس المغة الفرنسية الفمسطيني  مقررما درجة التناغم بين  
 الميارات المغوية األربعة؟

 لمغة الفرنسية الفمسطيني والتدريس:ا مقررأوال: التناغم بين 

 المستوى األول: 

المغة  ماررلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ الميارات المغكية األربعة في كؿ مف 
الفرنسية لمصؼ التاسع كتحميؿ الميارات المغكية األربعة في تدريس معممي كمعممات الصؼ 

 التاسع، 

كالتدريس كتحكيميا إلى نسب  الماررت المغكية األربعة في كؿ مف حيث تـ احتساب تكرارات الميارا
 Porter's Alignment Indexمئكية ليتـ استخداميا لحساب التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر

(P) كفي التدريس، كما تظير في  المارر، ثـ تمت ماارنة نسب الميارات المغكية األربعة في
 الجدكؿ اآلتي:

 كالتدريس في الميارات المغكية األربعة: الماررنسب التناغـ بيف  (:19.4)الجدكؿ 

 (Xiالتدريس) (Yi)المارر الميارة الرقـ
 

|Xi- Yi | 

 0.231 0.058 0.289 االستيعاب السماعي -1
 0.297 0.670 0.373 فيـ الماركء -2
 0.044 0.079 0.035 التعبير الكتابي -3
 0.126 0.170 0.296 التعبير الشفكم -4
 0.698 المجمكع 

 (0.698ىك )YiوXi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 19.4)الجدكؿ يتبيف مف 
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 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  بيه مىهاج انهغت انفزوسيت نهصف انخاسع وحدريس معهمي ومعهماث

 بهغج: جيدة حيثصف انخاسع وكاوج وخيجت انخىاغم ان

 = 0.651∑|      | -P = 1  

                       2 

 والتدريس )المستوى الثاني(: المقرردرجة التناغم بين 

المغة الفرنسية لمصؼ العاشر  ماررقامت الباحثة أيضا بتحميؿ الميارات المغكية األربعة في كؿ مف 
إلى نسب مئكية ليتـ  العاشر، كتحكيميايارات المغكية األربعة في تدريس معممي الصؼ كتحميؿ الم

، ثـ Porter's Alignment Index (P)استخداميا لحساب التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر
الصؼ العاشر كتدريس معممي الصؼ  ماررتمت ماارنة نسب الميارات المغكية األربعة في كؿ مف 

 ظير في الجدكؿ اآلتي:العاشر كما ي

 لممستكل الثاني: األربعة المغكية الميارات في كالتدريس المارر بيف التناغـ نسب(: 20.4)الجدكؿ 

 المارر الميارة الرقـ
( Yi) 

 التدريس
 ( Xi) 

 
│Xi-Yi │ 

 0.177 0.118 0.295 السماعي -1
 0.191 0.049 0.240 الماركء -2
 0.100 0.109 0.209 الكتابي -3
 0.467 0.716 0.249 الشفكم -4
 0.935 المجمكع 

 (0.935) ىكYiكXi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 20.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  حدريس معهمي انصف انعاشز انهغت انفزوسيت نهصف انعاشز و مقزربيه

 :مىخفضت حيث بهغج وكاوج وخيجت انخىاغم

 0.5325 = ∑|      | -P = 1  

                                                                2   
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 فيامتحان الدلف الفرنسي المغة الفرنسية الفمسطيني و  مقررالتناغم بين  ثانيا:
 :األربعةالميارات المغوية 

 )المستوى األول(

المغة  ماررلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ الميارات المغكية األربعة في كؿ مف 
الفرنسية لمصؼ التاسع كتحميؿ الميارات المغكية األربعة في امتحاف الدلؼ الفرنسي المستكل األكؿ، 

كالتدريس كتحكيميا إلى نسب  الماررمف  حيث تـ احتساب تكرارات الميارات المغكية األربعة في كؿ
 Porter's Alignment Indexمئكية ليتـ استخداميا لحساب التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر

(P) كفي التدريس، كما تظير في  المارر، ثـ تمت ماارنة نسب الميارات المغكية األربعة في
 الجدكؿ اآلتي:

 لصؼ التاسع كامتحاف الدلؼ المستكل األكؿ:ا مارر(: نسب التناغـ بيف 21.4)الجدكؿ 

 المقرر المهارة الرقم
( Xi) 

 

 امتحان الدلف
( Yi) 

 

  
│Xi-Yi │ 

  

 0.174 0.133 0.304 السماعً -1

 0.182 0.221 0.382 المقروء -2

 0.170 0.210 0.040 الكتابً -3

 0.144 0.440 0.296 الشفوي -4

 0.646 المجموع 

 

 (0.646ىك ) Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 21.4يتبيف مف الجدكؿ)

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  انهغت انفزوسيت نهصف انخاسع وامخحان اندنف انمسخىي األول  مقزربيه

 :جيدة حيث بهغج وكاوج وخيجت انخىاغم

 = 0.677 ∑|      | -P = 1  

                      2 
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 وامتحان الدلف المستوى الثاني: المقرردرجة التناغم بين 

المغة الفرنسية لمصؼ العاشر  ماررقامت الباحثة أيضا بتحميؿ الميارات المغكية األربعة في كؿ مف 
فرنسي المستكل الثاني، كتحكيميا إلى نسب كتحميؿ الميارات المغكية األربعة في امتحاف الدلؼ ال

 Porter's Alignment Indexمئكية ليتـ استخداميا لحساب التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر

(P) الصؼ العاشر كامتحاف  مارر، ثـ تمت ماارنة نسب الميارات المغكية األربعة في كؿ مف
 تي:الدلؼ الفرنسي المستكل الثاني كما يظير في الجدكؿ اآل

كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني في الميارات المغكية  المارر(: نسب التناغـ بيف 22.4)الجدكؿ 
 األربعة:

 الميارة الرقـ
 

 المارر
(Xi) 

 الدلؼ
(Yi) 

 
│Xi-Yi │ 

 0.149 0.146 0.295 السماعي -1
 0.129 0.111 0.240 الماركء -2
 0.098 0.111 0.209 الكتابي -3
 0.375 0.624 0.249 الشفكم -4
 0.760 المجمكع 

 (0.760ىك )Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 22.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  نثاوي وكاوج انهغت انفزوسيت نهصف انعاشز وامخحان اندنف ا مقزربيه

 :مىخفضت حيث بهغج وخيجت انخىاغم

 = 0.620∑|      | -P = 1  

                       2 
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 :في الميارات المغوية األربعةامتحان الدلف الفرنسي والتدريس التناغم بين  ثالثا:
 )المستوى األول(:

ية األربعة في كؿ امتحاف الدلؼ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ الميارات المغك 
الفرنسي المستكل األكؿ كتحميؿ الميارات المغكية األربعة في تدريس معممي كمعممات الصؼ 
التاسع، حيث تـ احتساب تكرارات الميارات المغكية األربعة في كؿ مف امتحاف الدلؼ األكؿ 

باالعتماد عمى نمكذج كالتدريس كتحكيميا إلى نسب مئكية ليتـ استخداميا لحساب التناغـ 
، ثـ تمت ماارنة نسب الميارات المغكية األربعة في Porter's Alignment Index (P)بكرتر

 امتحاف الدلؼ كفي التدريس، كما يظير في الجدكؿ اآلتي:

(: نسب التناغـ بيف امتحاف الدلؼ كالتدريس لممستكل األكؿ في الميارات المغكية 23.4)الجدكؿ 
 األربعة:

 انخدريس نمهارةا انزقم

(Xi) 

 امخحان اندنف األول

(Yi) 

│X-Yi │ 

 

 0.071 0.133 0.062 انسماعي -1

 0.449 0.221 0.670 انمقزوء -2

 0.131 0.210 0.079 انكخابي -3

 0.249 0.440 0.191 انشفىي -4

 0.900 انمجمىع 

 (0.900)ىك  Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 23.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  وكاوجبيه امخحان اندنف انمسخىي األول وحدريس معهمي انصف انخاسع 

 :مىخفضت حيث بهغج وخيجت انخىاغم

 = 0.550∑|      | -P = 1  

                     2 
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 المستوى الثاني(:)درجة التناغم بين امتحان الدلف والتدريس 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ الميارات المغكية األربعة في كؿ امتحاف الدلؼ 
الفرنسي المستكل الثاني كتحميؿ الميارات المغكية األربعة في تدريس معممي كمعممات الصؼ 

ارات الميارات المغكية األربعة في كؿ مف امتحاف الدلؼ الثاني العاشر، حيث تـ احتساب تكر 
كالتدريس كتحكيميا إلى نسب مئكية ليتـ استخداميا لحساب التناغـ باالعتماد عمى نمكذج 

، ثـ تمت ماارنة نسب الميارات المغكية األربعة في Porter's Alignment Index (P)بكرتر
 في الجدكؿ اآلتي:امتحاف الدلؼ كفي التدريس، كما يظير 

( نسب التناغـ بيف امتحاف الدلؼ المستكل الثاني كالتدريس في الميارات المغكية 24.4الجدكؿ )
 األربعة:

 اندنف انمهارة انزقم

(Xi) 

 انخدريس

Yi)) 

│Xi - Yi │ 

 

 0.028 0.118 0.146 انسماعي -1

 0.054 0.049 0.103 انمقزوء -2

 0.006 0.109 0.103 انكخابي -3

 0.092 0.716 0.624 انشفىي -4

 0.180 انمجمىع 

 (0.180ىك ) Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 24.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p) يس معهمي ومعهماث انصف بيه امخحان اندنف انمسخىي انثاوي وحدر

 :جدا  جيدة  انعاشز وكاوج وخيجت انخىاغم

 = 0.0.908∑|      | -P = 1  

                 2 
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 والذي ينص عمى: لمدراسة الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال  1.1

المغة الفرنسية الفمسطيني والتدريس  مقرركل من  يركز عميياما األىداف التي  
 ن الدلف؟ )المستوى األول(وامتحا

الصؼ التاسع كامتحاف الدلؼ الفرنسي  ماررلإلجابة عف ىذا السؤاؿ، قامت الباحثة بتحميؿ كؿ مف 
المستكل األكؿ كتدريس معممي كمعممات الصؼ التاسع، كرصد تكرارات األىداؼ المتضمنة فييا 

، كفيما ي مي تفصيال لألىداؼ كتكراراتيا كاحتساب أكزانيا، كفؽ مستكيات األىداؼ الستة لدل بمـك
 كأكزانيا النسبية.

كالتدريس كامتحاف الدلؼ  المارر(: تكرارات األىداؼ كأكزانيا النسبية في كؿ مف 25.4)الجدكؿ 
 المستكل األكؿ:

 الكحدة

 امتحاف الدلؼ التدريس المارر

 التكرارات
الكزف 
 الكزف النسبي التكرارات الكزف النسبي التكرارات النسبي

 %28.88 13 %27.6 8 %26 18 األكلى
 %31.10 14 %20.70 6 %26 18 الثانية
 %22.22 10 %20.70 6 %26 18 الثالثة
 %17.80 8 %31 9 %22 15 الرابعة

 %100 45 %100 29 %100 69 المجمكع
( أف تكزيع األىداؼ في المنياج قد تساكم في الكحدات الثالث األكلى 25.4)الجدكؿ يتبيف مف 

ىدفا، أما في  69ىدفا لمكحدة الكاحدة مف أصؿ  18% بكاقع 26بمغ الكزف النسبي لكؿ منيا حيث 
%، بينما في امتحاف 31التدريس فتركزت النسبة األعمى لألىداؼ في الكحدة الرابعة حيث بمغت 

 %.31.10الدلؼ جاءت النسبة األكبر لألىداؼ في الكحدة الثانية بنسبة 

 

 

 



67 
 

ىداؼ كفؽ مستكيات المعرفة لدل بمكـ في كؿ مف المنياج كالتدريس كامتحاف أما بالنسبة لتكزيع األ
 الدلؼ فكانت كما يمي:

 المارر(: تكرارات األىداؼ كأكزانيا النسبية كفؽ المستكيات المعرفية في كؿ مف 26.4)الجدكؿ 
 كالتدريس كامتحاف الدلؼ:

المستكل 
 المعرفي

 امتحاف الدلؼ التدريس المارر

 التكرارات
الكزف 
 النسبي

الكزف  التكرارات
 النسبي

الكزف  التكرارات
 النسبي

 %38 17 %32 9.3 %20.30 14 التذكر
 %11 5 %25 7.2 %14.50 10 الفيـ

 %22.2 10 % 19 5.5 %31.90 22 التطبيؽ
 %2.2 1 %6.9 2 %14.50 10 التحميؿ
 %24.4 11 % 10.2 3 %14.50 10 التركيب
 %2.2 1 %6.9 2 %4.30 3 التاكيـ

 %100 45 %100 29 %100 69 المجمكع
حصؿ عمى أعمى عدد في تكرارات المستكيات المعرفية  المارر قد( أف 26.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 ىدفان. 29ىدفا، بينما حصؿ التدريس عمى أقؿ عدد لألىداؼ كبمغ  69كبمغت 

كالتدريس  الماررمف كلمتكضيح كاإلشارة بصريا لتكزيع األىداؼ في المستكيات المعرفية لكؿ 
 كامتحاف الدلؼ، تـ تمثيميا مف خالؿ الشكؿ البياني اآلتي:

 

 كالتدريس كامتحاف الدلؼ. لممارر( تكزيع األىداؼ عمى المستكيات المعرفية 10.4)الشكؿ 
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 والتدرٌس وامتحان الدلف المقرراألهداف المعرفٌة فً 

 التقوٌم التركٌب التحلٌل التطبٌق الفهم التذكر
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كالتدريس كامتحاف الدلؼ األكؿ في  المارر( التفاكت الكاضح بيف كؿ مف 10.4)الشكؿ يظير 
تكزيع أىداؼ كؿ منيا عمى المستكيات المعرفية، كيتضح ذلؾ باكة في امتحاف الدلؼ فمع ارتفاع 

في التدريس فاد  أمافي مستكيات التحميؿ كالتاكيـ،  أكبير  ان نسبة مستكل التذكر في االمتحاف نجد تدني
المستكيات المعرفية  ان تاارب كنجدلتذكر كالفيـ كالتطبيؽ. ركز عمى المستكيات الدنيا أكثر مف العميا كا

 مع تركيز عاؿ عمى مستكل التطبيؽ. المنياج في أىداؼ

 كالتدريس كامتحاف الدلؼ: المارركفيما يمي عرض لممستكيات المعرفية في كحدات كؿ مف 

 الصف التاسع: مقررأوال: 

 الصؼ التاسع: مارركحدات  (: المستكيات المعرفية كنسب تكزيعيا في27.4)الجدكؿ 

 مستكيات اليدؼ  
 التذكر الكحدة

20.30%  
 الفيـ

%14.50  
 التطبيؽ
31.90% 

 التحميؿ
14.50%  

 التركيب
14.50%  

 التاكيـ
4.30% 

 0.011 0.037 0.037 0.083 0.037 0.052 (%26األكلى )
 0.011 0.037 0.037 0.083 0.037 0.052 (%26الثانية )
 0.011 0.037 0.037 0.083 0.037 0.052 (%26الثالثة )
 0.009 0.032 0.032 0.070 0.032 0.044 (%22الرابعة )
 0.042 0.143 0.143 0.319 0.143 0.200 المجمكع

( أف أعمى نسبة في التكزيع كانت مف نصيب مستكل التطبيؽ، حيث بمغت 27.4)الجدكؿ يتبيف مف 
. يالحظ أف مجمكع النسب األكبر تركز 0.042ـ كبمغت ، بينما كانت النسبة األقؿ لمستكل التاكي0.319

 في المستكيات المعرفية الدنيا أكثر مف المستكيات العميا.
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 كفيما يمي شكؿ بياني لتكضيح ىذا التكزيع بصريا:

 

 كالتدريس كامتحاف الدلؼ. المارر( تكزيع المستكيات المعرفية في كؿ مف 11.4)الشكؿ 

تكل التطبيؽ قد حظي بالنسبة األعمى مف بيف المستكيات الستة في ( أف مس11.4)الشكؿ يظير 
، كتساكم مستكيي التحميؿ كالتركيب في الكحدات الثالث األكلى، أما مستكل الماررجميع كحدات 

 التذكر فاد كاف في المرتبة الثانية بعد مستكل التطبيؽ.

 ثانيًا: التدريس 

 في تدريس معممي المغة الفرنسية لمصؼ التاسع: (: المستكيات المعرفية كنسبيا28.4)الجدكؿ 

 التذكر الكحدة/المستكل
32% 

 الفيـ
25% 

 التطبيؽ
19% 

 التحميؿ
6.9% 

 التركيب
10.2% 

 التاكيـ
6.9% 

 0.019 0.028 0.019 0.052 0.069 0.088 %27.6األكلى
 0.014 0.021 0.014 0.039 0.051 0.066 %20.7الثانية 
 0.014 0.021 0.014 0.039 0.051 0.066 % 20.7الثالثة

 0.021 0.031 0.021 0.058 0.077 0.099 %31الرابعة 
 0.068 0.101 0.068 0.188 0.248 0.319 المجمكع

( أف النسبة األعمى في التدريس حصؿ عمييا مستكل التذكر كبمغت 28.4يتبيف مف الجدكؿ )
 .0.068لتاكيـ كبمغت التحميؿ كا يي، بينما كانت النسبة األقؿ كانت لمستك 0.319

 ا تكزيع المستكيات المعرفية في كحدات التدريس:كفيما يمي الشكؿ البياني الذم يكضح بصرين 
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 التقوٌم التركٌب التحلٌل التطبٌق الفهم التذكر
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 (: تكزيع المستكيات المعرفية في كحدات التدريس لمصؼ التاسع.12.4)الشكؿ 

كر ( أف معظـ أىداؼ التدريس تركزت عمى المستكيات المعرفية الدنيا: التذ12.4يظير الشكؿ )
كالفيـ كالتطبيؽ، مع تدني النسب في المستكيات العميا في الكحدات األربعة. احتؿ مستكل التذكر 

 النسبة األعمى في التدريس عمى عكس مستكل التحميؿ الذم حصؿ عمى أقؿ نسبة.

 أما بالنسبة المتحاف الدلؼ المستكل األكؿ فكاف التكزيع كاآلتي:

 كنسبيا في امتحاف الدلؼ المستكل األكؿ: (: المستكيات المعرفية29.4)الجدكؿ 

 الكحدة/المستكل
  

 التذكر
38% 

 الفيـ
11% 

 التطبيؽ
22.2% 

 التحميؿ
%2.2 

 التركيب
%24.40 

 التاكيـ
2.20% 

 0.006 0.070 0.006 0.064 0.031 0.109 (%28.9)األكلى
 0.007 0.075 0.007 0.068 0.034 0.117 (% 31)الثانية
 0.004 0.054 0.004 0.048 0.024 0.083 (%22)الثالثة
 0.003 0.043 0.003 0.039 0.019 0.067 (%17.8)الرابعة

 0.020 0.242 0.020 0.219 0.108 0.376 المجمكع
، 0.376( أف النسبة األعمى كانت مف نصيب مستكل التذكر كبمغت 29.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 .0.020التحميؿ كالتاكيـ  لمستكييبينما بمغت النسبة األدنى 

 كفيما يمي الشكؿ البياني الذم يكضح بصريا تكزيع المستكيات المعرفية في امتحاف الدلؼ:
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 (: تكزيع المستكيات المعرفية في أىداؼ امتحاف الدلؼ األكؿ.13.4)الشكؿ 

( أف مستكل التذكر قد حصؿ عمى أعمى نسبة في كحدات امتحاف الدلؼ 13.4)الشكؿ يظير مف 
التركيب. كما يالحظ تدني مستكيي التحميؿ كالتاكيـ بشكؿ كبير ماارنة في  األكؿ كيميو مستكل

المستكيات األخرل. ركز امتحاف الدلؼ أيضا عمى المستكيات المعرفية الدنيا أكثر مف المستكيات 
 العميا.
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 كالتدريس كفؽ المستكيات المعرفية: المارركفيما يمي تمخيص لمجمكع النسب في كحدات كؿ مف 

المستكل  كالتدريس كامتحاف الدلؼ المارراألىداؼ المعرفية في كؿ مف ( نسب 30.4)الجدكؿ 
 األكؿ:

 التاكيـ التركيب التحميؿ التطبيؽ الفيـ التذكر الكحدة/ المستكل
 

الكحدة 
 األكلى

 0.011 0.037 0.037 0.082 0.037 0.052 المارر
 0.019 0.028 0.019 0.052 0.069 0.088 التدريس
 0.006 0.070 0.006 0.064 0.031 0.109 الدلؼ

 
الكحدة 
 الثانية

 0.011 0.037 0.037 0.082 0.037 0.052 المارر
 0.014 0.021 0.014 0.039 0.051 0.066 التدريس
 0.007 0.075 0.007 0.068 0.034 0.117 الدلؼ

 
الكحدة 
 الثالثة

 0.011 0.037 0.037 0.083 0.037 0.052 المارر
 0.014 0.021 0.014 0.039 0.051 0.066 التدريس
 0.004 0.054 0.004 0.048 0.024 0.083 الدلؼ

 
الكحدة 
 الرابعة

 0.009 0.031 0.031 0.070 0.031 0.044 المارر
 0.021 0.031 0.021 0.058 0.077 0.099 التدريس
 0.003 0.043 0.003 0.039 0.019 0.067 الدلؼ

 
 المجمكع

 0.042 0.143 0.143 0.319 0.143 0.200 المارر
 0.068 0.101 0.068 0.188 0.248 0.319 التدريس
 0.020 0.242 0.020 0.219 0.108 0.376 الدلؼ

( أف أعمى نسبة حصؿ عمييا امتحاف الدلؼ في مستكل التذكر كبمغت 30.4)الجدكؿ يتبيف مف 
، 0.020مستكيي التحميؿ كالتاكيـ كبمغت ، بينما أقؿ نسبة كانت المتحاف الدلؼ أيضا في 0.376

، 0.319، 0.200حصؿ مستكل التذكر في العناصر الثالث عمى النصيب األعمى مف النسب )
كالتدريس كامتحاف الدلؼ  المارر(، كحصؿ مستكل التاكيـ عمى أدنى النسب أيضا في 0.376

لدنيا أيضا عمى (. حصمت المستكيات المعرفية ا0.020، 0.068، 0.042حيث بمغت نسبو )
 أعمى النسب ماابؿ النسب األدنى لممستكيات المعرفية العميا.
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 المغة الفرنسية الفمسطيني والتدريس وامتحان الدلف؟ مقرراألىداف التي يسعى لتحقيقيا كل من 
 )المستوى الثاني(

مف  بنفس الخطكات التي اتبعتيا الباحثة في المستكل األكؿ قامت بعمؿ تحميؿ األىداؼ في كؿ
كالتدريس كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني لمصؼ العاشر، كاحتساب تكرارات األىداؼ  المارر

 كأكزانيا النسبية كمستكياتيا المعرفية في العناصر الثالث. كما يظير في الجداكؿ التالية.

كل كالتدريس كامتحاف الدلؼ المست المارر( تكرارات األىداؼ كأكزانيا النسبية في 31.4)الجدكؿ 
 حسب عدد األىداؼ:بالثاني 

 امتحاف الدلؼ التدريس المارر الكحدة
الكزف  التكرارات

 النسبي
 الكزف النسبي التكرارات الكزف النسبي التكرارات

 %20.8 10 %25.8 8 %25 15 الخامسة
 %37.5 18 %48.4 15 %30 18 السادسة
 %25 12 %19.4 6 %23 14 السابعة
 %16.7 8 %6.4 2 %22 13 الثامنة
 %100 48 %100 31 %100 60 المجمكع
كاف متااربا في األكزاف  المارر( أف تكزيع األىداؼ عمى الكحدات في 31.4)الجدكؿ يتبيف مف 

النسبية، ككذلؾ الحاؿ في امتحاف الدلؼ، بينما جاءت األكزاف النسبية متفاكتة في كحدات التدريس، 
نت أعمى الكحدات نسبية بيف العناصر الثالث إذ حيث تركزت األىداؼ في الكحدة السادسة ككا

ى أقؿ األىداؼ كزنا إذ بمغت %. كفي نفس كحدات التدريس حصمت الكحدة الثامنة عم48.4بمغت 
6.4% 

 أما بالنسبة لتمثيؿ األىداؼ في المستكيات المعرفية لدل بمـك فكانت كاآلتي:

 

 

 



74 
 

 ريس كامتحاف الدلؼ حسب عدد األىداؼ:كالتد المارر(: المستكيات المعرفية في 32.4الجدكؿ )

المستكل 
 المعرفي

 امتحاف الدلؼ التدريس المارر
الكزف  التكرارات

 النسبي
الكزف  التكرارات الكزف النسبي التكرارات

 النسبي
 %33.3 16 %27 8.4 %34.4 20 التذكر
 %10 5 %16.8 5.2 %10 6 الفيـ

 %13 6 %32.9 10.2 %17.20 10 التطبيؽ
 %13 6 %6.5 2 %16 9 ؿالتحمي

 %13 6 %16.16 5 %12 7 التركيب
 %20.8 10 %6.5 0.2 %10.3 6 التاكيـ

 %100 48 %100 31 %100 58 المجمكع
( أف مستكل التذكر قد حصؿ عمى الكزف األعمى لألىداؼ في كؿ مف 32.4يتبيف مف الجدكؿ )

، 34.4حيث بمغت األكزاف )الصؼ العاشر كالتدريس كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني.  مارر
%، 34.4كبمغت المارر%(، أما النسبة األعمى فاد حصؿ عمييا مستكل التذكر في %33.3، 27

 %.6.2بينما كانت النسبة األدنى لمستكيي التحميؿ كالتاكيـ في التدريس كبمغت 

يف في ىذه اكلتكضيح ىذا التكزيع بصريا مف خالؿ الشكؿ البياني اآلتي كالذم يكضح التشابو كالتب
 الصؼ العاشر كالتدريس كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني. ماررالمستكيات الستة في كؿ مف 

 

 كالتدريس كامتحاف الدلؼ: المارر(: تكزيع المستكيات المعرفية لدل بمـك في كحدات 14.4)الشكؿ 
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تكل كالتدريس كامتحاف الدلؼ عمى مس المارر( بكضكح تركيز كؿ مف 14.4)الشكؿ يظير مف 
كامتحاف الدلؼ كتفاكتيا في  الماررالتذكر بشكؿ كبير مع تاارب باقي المستكيات في كؿ مف 

كالتدريس كامتحاف  المارركفيما يمي تكزيع المستكيات المعرفية عمى كحدات  النسب في التدريس.
 الدلؼ المستكل الثاني:

 الصف العاشر مقررأوال: 

 الصؼ العاشر المستكل الثاني: لماررالمعرفة  (: أكزاف الكحدات كمستكيات33.4)الجدكؿ 

 التذكر الكحدة/المستكل
34.4% 

 الفيـ
10% 

 التطبيؽ
17.20% 

 التحميؿ
16% 

 التركيب
12% 

 التاكيـ
10.3% 

 0.035 0.030 0.040 0.043 0.025 0.086 %25الخامسة
 0.030 0.036 0.048 0.051 0.030 0.103 %30السادسة
 0.023 0.027 0.036 0.039 0.023 0.079 % 23السابعة
 0.022 0.026 0.035 0.038 0.022 0.075 %22الثامنة

 0.110 0.119 0.159 0.171 0.100 0.343 المجمكع
, بينما كانت أقؿ 0.343( أف أعمى نسبة حصؿ عمييا مستكل التذكر كبمغت 33.4)الجدكؿ يبيف 

 0.100بة مف نصيب مستكل الفيـ كبمغت سن

 العاشر. ثانيا: التدريس لمصف

 (: تكزيع نسب مستكيات المعرفة عمى الكحدات في تدريس معممي الصؼ العاشر:34.4)الجدكؿ 

 الكحدة/المستكل
  

 التذكر
27% 

 الفيـ
16.8% 

 التطبيؽ
32.90% 

 التحميؿ
6.5% 

 التركيب
16.16% 

 التاكيـ
6.5% 

 0.016 0.041 0.016 0.084 0.043 0.069 (25.8الخامسة)
 0.031 0.078 0.031 0.159 0.081 0.130 (%48.4السادسة)
 0.012 0.031 0.012 0.063 0.032 0.052 (%19.4السابعة)
 0.004 0.010 0.004 0.021 0.010 0.017 (%6.4الثامنة)
 0.063 0.160 0.063 0.327 0.166 0.268 المجمكع
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مستكل  ( أف أعمى نسبة في المستكيات المعرفية لمتدريس قد حصؿ عمييا34.4)الجدكؿ يظير 
 .0.063بينما كانت أقؿ نسبة لمستكيي التحميؿ كالتاكيـ كبمغت  0.327التطبيؽ كبمغت 

 ثالثا: امتحان الدلف المستوى الثاني 

(: نسب أىداؼ امتحاف الدلؼ كمستكيات المعرفة الخاصة بامتحاف الدلؼ المستكل 35.4)الجدكؿ 
 الثاني:

 الكحدة/المستكل
  

 التذكر
33.3% 

 الفيـ
10% 

 طبيؽالت
13% 

 التحميؿ
13% 

 التركيب
13% 

 التاكيـ
20.8% 

 0.043 %0.027 %0.027 %0.027 %0.020 0.069 (20.8الخامسة)
 0.078 %0.048 %0.048 %0.048 %0.037 0.125 (37.5السادسة)
 0.052 %0.032 %0.032 %0.032 %0.025 0.083 (%25السابعة)
 0.034 %0.021 %0.021 %0.021 %0.016 0.056 (%16.7الثامنة)
 0.207 0.128 0.128 0.128 0.098 0.333 المجمكع
( أف أعمى نسبة لممستكيات المعرفية في امتحاف الدلؼ المستكل الثاني حصؿ 35.4)الجدكؿ يبيف 

 .0.098، بينما كانت أقؿ نسبة لمستكل الفيـ كبمغت 0.333عمييا مستكل التذكر كبمغت 

الصؼ العاشر  ماررتكيات المعرفة في جميع كحدات كؿ مف كفيما يمي مجمكع األكزاف النسبية لمس
 كالتدريس كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني:
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المستكل  كالتدريس كامتحاف الدلؼ المارراألىداؼ المعرفية في كؿ مف  ( نسب36.4)الجدكؿ 
 الثاني:

 
 الكحدة/ المستكل

 التذكر
 

 الفيـ
 

 التطبيؽ
 

 التحميؿ
 

 التركيب
 

 التاكيـ
 

 
الكحدة 
 الخامسة

 0.035 0.030 0.040 0.043 0.025 0.086 المارر
 0.016 0.041 0.016 0.084 0.043 0.069 التدريس
 0.060 0.027 0.027 0.027 0.020 0.045 الدلؼ

 
الكحدة 
 السادسة

 0.030 0.036 0.048 0.051 0.030 0.103 المارر
 0.031 0.078 0.031 0.159 0.081 0.130 التدريس
 0.108 0.048 0.048 0.048 0.037 0.082 الدلؼ

 
الكحدة 
 السابعة

 0.023 0.027 0.036 0.039 0.023 0.079 المارر
 0.012 0.031 0.012 0.063 0.032 0.052 التدريس
 0.075 0.032 0.032 0.032 0.025 0.055 الدلؼ

 
الكحدة 
 الثامنة

 0.022 0.026 0.035 0.038 0.022 0.075 المارر
 0.004 0.010 0.004 0.021 0.010 0.017 تدريسال

 0.048 0.021 0.021 0.021 0.016 0.036 الدلؼ
 0.110 0.119 0.159 0.171 0.100 0.343 المارر المجمكع

 0.063 0.160 0.063 0.327 0.166 0.268 التدريس
 0.291 0.128 0.128 0.128 0.098 0.218 الدلؼ

عمى األكزاف النسبية قد تركزت في المستكيات المعرفية الدنيا في ( أف أ36.4يتبيف مف الجدكؿ )
كالتدريس كامتحاف الدلؼ كعميو قمت ىذه األكزاف في مستكيات التركيب  الماررالعناصر الثالث: 

في مستكل التذكر حيث  المارركالتحميؿ كالتاكيـ. أعمى األكزاف النسبية عمى اإلطالؽ حصؿ عمييا 
صؿ التدريس عمى أقؿ كزف نسبي في كؿ مف مستكيي التحميؿ كالتاكيـ ، بينما ح0.343بمغت 

 .0.063حيث بمغت 
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 والذي ينص عمى: لمدراسة الرابع النتائج المتعمقة بالسؤال 4.1

 في األىداف؟وامتحان الدلف والتدريس  المقررما درجة التناغم بين  

 والتدريس: المقررأوال: التناغم بين 

 )المستوى األول(

المغة  ماررابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية في كؿ مف لإلج
الفرنسية لمصؼ التاسع كتحميؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية في تدريس معممي الصؼ التاسع، 

سب كالتدريس كتحكيميا إلى ن الماررحيث تـ احتساب تكرارات الميارات المغكية األربعة في كؿ مف 
 Porter's Alignment Indexمئكية ليتـ استخداميا لحساب التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر

(P) كفي التدريس، كما تظير  المارر، ثـ تمت ماارنة نسب األىداؼ في المستكيات المعرفية في
 في الجدكؿ اآلتي:

 كالتدريس: المارر( نسب التناغـ في األىداؼ بيف 37.4)الجدكؿ 

 انمقزر مسخىيان انزقم

( Yi) 

 انخدريس

 ( Xi) 

 

│Xi-Yi │ 

 0.119 0.319 0.200 انخذكز -1

 0.105 0.248 0.143 انفهم -2

 0.131 0.188 0.319 انخطبيق -3

 0.075 0.068 0.143 انخحهيم -4

 0.042 0.101 0.143 انخزكيب -5

 0.026 0.068 0.042 انخقىيم -6

 0.498 0.992 0.990 انمجمىع 

 (0.498ىك ) Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 37.4)الجدكؿ مف يتبيف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  جيدة حيث  انصف انخاسع وانخدريس وكاوج وخيجت انخىاغممقزر بيه

 :بهغج

 0.751= ∑|      | -P = 1  

                 2 
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 )المستوى الثاني(: 

المغة الفرنسية  ماررفي كؿ مف لممستكل الثاني، قامت الباحثة بتحميؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية 
 لمصؼ العاشر كتحميؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية في تدريس معممي الصؼ التاسع، 

كالتدريس كتحكيميا إلى نسب  المارركية األربعة في كؿ مف حيث تـ احتساب تكرارات الميارات المغ
 Porter's Alignment Indexمئكية ليتـ استخداميا لحساب التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر

(P) كفي التدريس، كما تظير  المارر، ثـ تمت ماارنة نسب األىداؼ في المستكيات المعرفية في
 في الجدكؿ اآلتي:

 الصؼ العاشر كالتدريس: ماررنسب التناغـ في األىداؼ بيف : (38.4)الجدكؿ 

 انمقزر انمسخىي انزقم

( Yi) 

 انخدريس

 ( Xi) 

 

│X-Yi │ 

 0.075 0.268 0.343 انخذكز -1

 0.066 0.166 0.100 انفهم -2

 0.157 0.327 0.171 انخطبيق -3

 0.096 0.063 0.159 انخحهيم -4

 0.041 0.160 0.119 انخزكيب -5

 0.047 0.063 0.110 انخقىيم -6

 0.482 انمجمىع 

 (0.482ىك ) Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 38.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  جيدة جدا وخيجت انخىاغمانصف انعاشز وانخدريس وكاوج  مقزربيه 

 :وبهغج

 0.759= ∑|      | -P = 1  

                 2 
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 وامتحان الدلف: المقررتناغم بين ال ثانيا:

 )المستوى األول(

المغة  ماررلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية في كؿ مف 
حميؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية في امتحاف الدلؼ المستكل األكؿ. الفرنسية لمصؼ التاسع كت

كالتدريس كتحكيميا إلى نسب  الماررحيث تـ احتساب تكرارات الميارات المغكية األربعة في كؿ مف 
 Porter's Alignment Indexمئكية ليتـ استخداميا لحساب التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر

(P)كفي امتحاف الدلؼ، كما  الماررنسب األىداؼ في المستكيات المعرفية في  ، ثـ تمت ماارنة
 تظير في الجدكؿ اآلتي:

 كامتحاف الدلؼ المستكل األكؿ: المارر( نسب التناغـ في األىداؼ بيف 39.4)الجدكؿ 

 انمقزر انمسخىي انزقم

( Xi) 

 امخحان اندنف

( Yi) 

 

│Xi-Yi │ 

 0.176 0.376 0.200 انخذكز 1-

 0.035 0.108 0.143 نفهما 2-

 0.100 0.219 0.319 انخطبيق 3-

 0.123 0.020 0.143 انخحهيم 4-

 0.099 0.242 0.143 انخزكيب 5-

 0.022 0.020 0.042 انخقىيم 6-

 0.555 انمجمىع 

 (0.555ىك ) Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 39.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ ثـ تـ احتساب درجة الت

Alignment Index (p)  مزحفعت  انصف انخاسع وامخحان اندنف وكاوج وخيجت انخىاغم مقزربيه

 :وبهغج

 0.7225= ∑|      | -P = 1  

                 2 
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 المستوى الثاني:

المغة الفرنسية  ماررؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية في كؿ مف لممستكل الثاني، قامت الباحثة بتحمي
حيث تـ احتساب تكرارات امتحاف الدلؼ، لمصؼ العاشر كتحميؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية في 

كامتحاف الدلؼ كتحكيميا إلى نسب مئكية ليتـ  الماررالميارات المغكية األربعة في كؿ مف 
، ثـ Porter's Alignment Index (P)عتماد عمى نمكذج بكرتراستخداميا لحساب التناغـ باال

كفي امتحاف الدلؼ، كما تظير في  الماررتمت ماارنة نسب األىداؼ في المستكيات المعرفية في 
 الجدكؿ اآلتي:

 كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني: المارر(: نسب التناغـ في األىداؼ بيف 40.4)الجدكؿ 

 انمقزر انمسخىي انزقم

( Xi) 

 امخحان اندنف

( Yi)  

 

│Xi-Yi │ 

 0.125 0.218 0.343 انخذكز -1

 0.002 0.098 0.100 انفهم -2

 0.043 0.128 0.171 انخطبيق -3

 0.031 0.128 0.159 انخحهيم -4

 0.009 0.128 0.119 انخزكيب -5

 0.109 0.291 0.110 انخقىيم -6

 0.319 انمجمىع 

 (0.319ىك ) Yiك Xiكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف ( أف مجم40.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  جيدة جدا   انصف انعاشز وامخحان اندنف وكاوج وخيجت انخىاغم مقزربيه 

 :وبهغج

 0.8405= ∑|      | -P = 1  

                 2 
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 التناغم بين التدريس وامتحان الدلف  ثالثا:

 )المستوى األول(

تدريس لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية في كؿ مف 
الصؼ التاسع كتحميؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية في امتحاف الدلؼ المستكل  معممي كمعممات

حيث تـ احتساب تكرارات الميارات المغكية األربعة في كؿ مف التدريس كامتحاف الدلؼ األكؿ. 
 Porter'sكتحكيميا إلى نسب مئكية ليتـ استخداميا لحساب التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر

Alignment Index (P) ثـ تمت ماارنة نسب األىداؼ في المستكيات المعرفية في التدريس ،
 لدلؼ، كما تظير في الجدكؿ اآلتي:كفي امتحاف ا

 (: نسب التناغـ في األىداؼ بيف التدريس كامتحاف الدلؼ المستكل األكؿ:41.4)الجدكؿ 

 انخدريس انمسخىي انزقم

( Xi) 

 امخحان اندنف

( Yi) 

 

│Xi-Yi │ 

 0.057 0.376 0.319 انخذكز 1-

 0.140 0.108 0.248 انفهم 2-

 0.031 0.219 0.188 انخطبيق 3-

 0.048 0.020 0.068 انخحهيم 4-

 0.141 0.242 0.101 انخزكيب 5-

 0.048 0.020 0.068 انخقىيم 6-

 0.897 انمجمىع 

 (0.897ىك ) Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 41.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p) مىخفضت وبهغج بيه انخدريس وامخحان اندنف وكاوج وخيجت انخىاغم: 

 0.5515= ∑|      | -P = 1  

                 2 
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 المستوى الثاني:

تدريس معممي لممستكل الثاني، قامت الباحثة بتحميؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية في كؿ مف 
حيث تـ احتساب تكرارات امتحاف الدلؼ، كتحميؿ األىداؼ كمستكياتيا المعرفية في  الصؼ العاشر،

كامتحاف الدلؼ كتحكيميا إلى نسب مئكية ليتـ  الماررالميارات المغكية األربعة في كؿ مف 
، ثـ Porter's Alignment Index (P)استخداميا لحساب التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر

ألىداؼ في المستكيات المعرفية في التدريس كفي امتحاف الدلؼ، كما تظير في تمت ماارنة نسب ا
 الجدكؿ اآلتي:

 (: نسب التناغـ في األىداؼ بيف التدريس كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني:42.4)الجدكؿ 

 التدريس المستكل
( Xi) 

 امتحاف الدلؼ
( Yi) 

 
│Xi-Yi │ 

 0.050 0.218 0.268 التذكر
 0.068 0.098 0.166 الفيـ

 0.199 0.128 0.327 التطبيؽ
 0.065 0.128 0.063 التحميؿ
 0.032 0.128 0.160 التركيب
 0.228 0.291 0.063 التاكيـ

 0.642 المجمكع
 (0.642ىك ) Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 42.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sكرتر المعدؿ لاياس التناغـ ثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج ب

Alignment Index (p) جيدة وبهغج بيه انخدريس وامخحان اندنف وكاوج وخيجت انخىاغم: 

 0.679= ∑|      | -P = 1  

                 2 
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 والذي ينص عمى: لمدراسة الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤال  2.1

 التدريس وامتحان الدلف في التقويم؟و  المقررما درجة التناغم بين  

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بتحميؿ نمكذج اختبار نيائي لمصؼ التاسع كاحتساب تكرارات 
الميارات المغكية األربعة كتكرارات األىداؼ كاستخراج أكزانيا النسبية فيما يمي استعراض لمميارات 

 المغكية األربعة في اختبار صؼ تاسع:

 ( نسب الميارات المغكية األربعة في اختبار المعمميف لصؼ تاسع:43.4ؿ: )الجدك 

 االختبار في الميارة نسبة تعدد الفارا الميارة
 %16.70 10 ياالستيعاب السماع

 %75 45 ءفيـ المارك 
 %8.30 5 يالتعبير الكتاب
 0 0 مالتعبير الشفك 

 %100 60 المجمكع
 45عدد كنسبة لمتكرارات كانت في ميارة فيـ الماركء كبمغت ( أف أعمى 43.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 تكرارا، بينما لـ تحظ ميارة التعبير الشفكم بأية تكرارات أك نسب.

الصؼ التاسع،  مارركفيما يمي تكزيع الميارات األربعة في اختبار الصؼ التاسع بحسب كحدات 
 كما يظير في الجدكؿ اآلتي:
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 :الماررالصؼ التاسع بحسب كحدات ميارات األربعة في اختبار (: نسب ال44.4)الجدكؿ 

 االستيعاب السماعي الكحدة/ المستكل
16.70% 

 فيـ الماركء
75% 

 التعبير الكتابي
8.30% 

 التعبير الشفكم
0% 

 0 0.021 0.195 0.043 %(26األكلى)
 0 0.021 0.195 0.043 %(26الثانية )
 0 0.021 0.195 0.043 %(26الثالثة )
 0 0.018 0.165 0.036 %(22الرابعة)

 0 0.081 0.750 0.165 المجمكع
( أف أعمى نسبة في اختبار الصؼ التاسع كانت في ميارة فيـ الماركء 44.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 ، بينما كانت أقؿ ميارة ىي ميارة التعبير الشفكم كبمغت صفر.0.750كبمغت 

 لمصؼ التاسع، فكانت كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:أما بالنسبة لألىداؼ في اختبار المعمميف 

 (: تكرارات كنسب األىداؼ في امتحاف المعمميف لمصؼ التاسع:45.4)الجدكؿ 

 نسب التكرارات عدد التكرارات المستكيات
 %60 36 التذكر
 %8.34 5 الفيـ
 %16.66 10 التطبيؽ
 %5 3 التحميؿ
 %5 3 التركيب
 %5 3 التاكيـ
 %100 60 المجمكع

 36( أف مستكل التذكر قد حصؿ عمى أعمى عدد كنسب تكرارات كبمغت 45.4)الجدكؿ يتبيف مف 
تكرارا، بينما تساكل مستكيات التحميؿ كالتركيب كالتاكيـ كىي المستكيات العميا كأقؿ المستكيات 

 %.5تكرارات في كؿ مستكل بنسبة بمغت  3تكرارا كبمغت 

 كحدات الصؼ التاسع، كما يظير في الجدكؿ اآلتي:كفيما يمي تكزيع األىداؼ عمى 
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 (: تكزيع األىداؼ في امتحاف الصؼ التاسع بحسب الكحدات:46.4)الجدكؿ 

 التذكر الكحدة/المستكل
60% 

التطبيؽ %8.34الفيـ
16.66% 

 التحميؿ
5% 

 التركيب
5% 

 التاكيـ
5% 

 0.013 0.013 0.013 0.043 0.021 0.156 %(26األكلى)
 0.013 0.013 0.013 0.043 0.021 0.156 %(26ثانية )ال

 0.013 0.013 0.013 0.043 0.021 0.156 %(26الثالثة )
 0.011 0.011 0.011 0.036 0.018 0.132 %(22الرابعة)
 0.050 0.050 0.050 0.165 0.081 0.600 المجمكع
، بينما 0.600ر كبمغت ( أف أعمى نسبة أىداؼ كانت في مستكل التذك46.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 .0.050كانت أقؿ نسبة في مستكيات التحميؿ كالتركيب كالتاكيـ كبمغت 

 

 

 (: تكزيع األىداؼ المعرفية في امتحاف الصؼ التاسع.15.4)الشكؿ 

( أف النسبة األعمى لألىداؼ كانت في مستكل التذكر أكالن، ثـ في مستكل 15.4)الشكؿ يظير 
 نسب مستكيات المعرفة العميا: التحميؿ كالتركيب كالتاكيـ.كاضح في  التطبيؽ، مع تدف  

كامتحاف صؼ التاسع  المارركفيما يمي استعراض كماارنة بيف نسب الميارات المغكية في كؿ مف 
 النيائي كامتحاف الدلؼ:

0.00%

0.02%

0.04%

0.06%

0.08%

0.10%

0.12%

0.14%

0.16%

0.18%

 %(22)الرابعة %(26)الثالثة  %(26)الثانٌة  %(26)األولى

 األهداف المعرفٌة فً امتحان الصف التاسع

 %5التقوٌم %5التركٌب %5التحلٌل %16.66التطبٌق %8.34الفهم %60التذكر
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كامتحاف معمميف الصؼ التاسع  المارر(: الميارات المغكية األربعة في كؿ مف 47.4)الجدكؿ 
 دلؼ:كامتحاف ال

االستيعاب  الكحدة/ المستكل
 السماعي

 فيـ الماركء
 

 التعبير الكتابي
 

 التعبير الشفكم
 

 
الكحدة 
 األكلى

 0.077 0.009 0.097 0.075 المارر
 0 0.021 0.195 0.043 امتحاف تاسع

 0.127 0.061 0.064 0.037 الدلؼ
 

الكحدة 
 الثانية

 0.077 0.009 0.097 0.075 المارر
 0 0.021 0.195 0.043 اسعامتحاف ت

 0.137 0.065 0.069 0.040 الدلؼ
 

الكحدة 
 الثالثة

 0.077 0.009 0.097 0.075 المارر
 0 0.021 0.195 0.043 امتحاف تاسع

 0.098 0.047 0.049 0.028 الدلؼ
 

الكحدة 
 الرابعة

 0.065 0.008 0.082 0.064 المارر
 0 0.018 0.165 0.036 امتحاف تاسع

 0.078 0.037 0.039 0.023 دلؼال
 

 المجمكع
 0.296 0.035 0.373 0.289 المارر

 0 0.081 0.750 0.165 امتحاف تاسع
 4400. 0.210 0.220 0.130 الدلؼ

في ميارة فيـ الماركء كبمغت  المارر( أف أعمى نسبة حصؿ عمييا 47.4)الجدكؿ يتبيف مف 
عممي الصؼ التاسع في ميارة التعبير الشفكم ، بينما أقؿ نسبة حصؿ عمييا امتحاف م0.373

 كبمغت صفر.

كامتحاف معممي الصؼ التاسع  المارركالحتساب التناغـ في الميارات المغكية األربعة بيف كؿ مف 
كامتحاف الدلؼ، قامت الباحثة باحتساب التناغـ بيف العناصر الثالث باستخداـ نمكذج بكرتر 

 لمتناغـ.
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 وامتحان الصف التاسع: المقرربين رات المغوية األربعة في المياأوال: التناغم 

 كامتحاف الصؼ التاسع في الميارات المغكية األربعة: المارر( التناغـ بيف 48.4)الجدكؿ 

 المارر الميارة
Xi 

 امتحاف صؼ تاسع
Yi 

 
│Xi-Yi │ 

 0.130 0.165 0.295 السماعي
 0.510 0.750 0.240 الماركء
 0.128 0.081 0.209 الكتابي
 0.249 0 0.249 الشفكم

 1.017 المجمكع
 (1.017ىك ) Yiو Xi ( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف48.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  نصف انخاسع وكاوج وخيجت انخاسع وامخحان معهمي اانصف  مقزربيه

 :ضعيفت وبهغج انخىاغم

 = 0.4915∑|      | -P = 1  

2 

ثانيا: التناغم بين امتحان الصف التاسع وامتحان الدلف المستوى األول في الميارات المغوية 
 األربعة.

 (: التناغـ بيف امتحاف صؼ تاسع كامتحاف الدلؼ المستكل األكؿ:49.4)الجدكؿ 

 ندنفا انمهارة

Xi 

 امخحان صف حاسع

Yi 

│Xi-Yi │ 

 

 0.107 0.165 0.058 انسماعي

 0.580 0.750 0.170 انمقزوء

 0.002 0.081 0.079 انكخابي

 0.440 0 0.440 انشفىي

 1.129 انمجمىع

 (1.129ىك ) Yiو Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 49.4)الجدكؿ يتبيف مف 
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 Porter’sباالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ ثـ تـ احتساب درجة التناغـ 

Alignment Index (p)  بيه امخحان انصف انخاسع وامخحان اندنف انمسخىي األول وكاوج وخيجت

 :ضعيفت وبهغج انخىاغم

 = 0.4355∑|      | -P = 1  

                     2   

الصف التاسع وامتحان معممي ومعممات الصف  مقرراألىداف بين  تقويم ثالثا: التناغم في
 التاسع النيائي:

 وامخحان انصف انخاسع: انمقزر(: انخىاغم في حقىيم األهداف بيه 50.4)انجدول 

 انمقزر انمسخىي انزقم

( Xi) 

 حاسعامخحان 

( Yi) 

 

│Xi-Yi │ 

 0.400 0.600 0.200 انخذكز 1-

 0.062 0.081 0.143 انفهم 2-

 0.154 0.165 0.319 انخطبيق 3-

 0.093 0.050 0.143 انخحهيم 4-

 0.093 0.050 0.143 انخزكيب 5-

 0.093 0.050 0.042 انخقىيم 6-

 0.895 انمجمىع 

 

 (0.895ىك ) Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 50.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sعدؿ لاياس التناغـ ثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر الم

Alignment Index (p)  انصف انخاسع وامخحان معهمي انصف انخاسع انىهائي وكاوج  مقزربيه

 :ضعيفت وبهغج وخيجت انخىاغم

 5525= 0.∑|      | -P = 1  

                     2 
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ل وامتحان معممي الصف رابعا: التناغم في تقويم األىداف بين امتحان الدلف المستوى األو
 التاسع:

 (: التناغـ بيف امتحاف الدلؼ األكؿ كامتحاف صؼ تاسع في تاكيـ األىداؼ:51.4)الجدكؿ 

 امخحان اندنف  انمسخىي انزقم

( Xi) 

 حاسعامخحان 

( Yi) 

 

│Xi-Yi │ 

 0.224 0.600 0.376 انخذكز 1-

 0.027 0.081 0.108 انفهم 2-

 0.054 0.165 0.219 انخطبيق 3-

 0.03 0.050 0.020 انخحهيم 4-

 0.192 0.050 0.242 انخزكيب 5-

 0.03 0.050 0.020 انخقىيم 6-

 0.557 انمجمىع 

 (0.557ىك ) Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 51.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  بيه امخحان اندنف األول وامخحان معهمي انصف انخاسع انىهائي وكاوج

 :جيدة وبهغج وخيجت انخىاغم

 0.7215=0∑|      | -P = 1  

                   2       

 

 الثاني(: المستوى (والتدريس وامتحان الدلف في التقويم المقرردرجة التناغم بين 

حتساب لإلجابة عف ىذا السؤاؿ كررت الباحثة نفس الخطكات المتبعة في المستكل األكؿ مف حيث ا
الصؼ العاشر في كؿ مف الميارات المغكية األربعة كاألىداؼ تكرارات كنسب امتحاف معممي 

الصؼ العاشر كامتحاف الدلؼ المستكل  ماررالمعرفية، ثـ قامت بماارنتيا بتكرارات كنسب كؿ مف 
 ثاني.ال
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 عاشر:نسب الميارات المغكية األربعة في اختبار معممي كمعممات صؼ ( 52.4الجدكؿ: )

ميارة فيـ الماركء قد حصمت عمى أعمى نسبة مف بيف الميارات  ( أف52.4)الجدكؿ يتبيف مف 
 %، بينما أف ميارة التعبير الشفكم لـ يكف ليا أم تمثيؿ في االمتحاف.43.30األربعة كبمغت 

التي تضمنيا امتحاف معممي كمعممات صؼ  المارركفيما يمي تكزيع الميارات األربعة عمى كحدات 
 عاشر:

 لميارات األربعة في امتحاف معممي صؼ عاشر:(: تكزيع ا53.4)الجدكؿ 

االستيعاب السماعي  الكحدة/ الميارة
(16.7)% 

 فيـ الماركء
(43.3)% 

 التعبير الكتابي
(40)% 

 التعبير الشفكم
(0)% 

 0 0.106 0.115 0.044 %(26.7الخامسة )

 0 0.100 0.108 0.041 %(25السادسة )

 0 0.086 0.093 0.036 %(21.6السابعة )
 0 0.106 0.115 0.044 %(26.7لثامنة )ا

 0 0.398 0.431 0.165 المجمكع
( أف ميارة فيـ الماركء في الكحدتيف الخامسة كالثامنة قد حصؿ عمى 53.4يتبيف مف الجدكؿ )
 .ةأية نسبعمى ، بينما لـ تحظ ميارة التعبير الشفكم 0.115أعمى نسبة كبمغت 

الصؼ العاشر كامتحاف معممي كمعممات  مارركؿ مف  كفيما يمي ماارنة مجاميع الميارات بيف
 الصؼ العاشر كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني.

 

 الميارة  عدد الفارات نسبة الميارة في االختبار
 االستيعاب السماعي  10 16.70%
 فيـ الماركء  26 43.30%
 التعبير الكتابي  24 40%
 التعبير الشفكم  0 0
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لكؿ مف المنياج كامتحاف صؼ عاشر كامتحاف الميارات المغكية األربعة (: نسب 54.4)الجدكؿ 
 :الثانيالمستكل  –الدلؼ الفرنسي 

 
 الكحدة/ المستكل

االستيعاب 
 السماعي

 فيـ الماركء
 

بير الكتابيالتع  
 

 التعبير الشفكم
 

 
الكحدة 
 الخامسة

 0.062 0.052 0.060 0.074 المارر
امتحاف 
 عاشر

0.044 0.115 0.106 0 

 0.130 0.023 0.023 0.030 الدلؼ
 

الكحدة 
 السادسة

 0.075 0.063 0.072 0.088 لماررا
امتحاف 
 عاشر

0.041 0.108 0.100 0 

 0.234 0.042 0.042 0.055 الدلؼ
 

الكحدة 
 السابعة

 0.057 0.048 0.055 0.068 المارر
امتحاف 
 عاشر

0.036 0.093 0.086 0 

 0.156 0.028 0.028 0.037 الدلؼ
 

الكحدة 
 الثامنة

 0.055 0.046 0.053 0.065 لماررا
امتحاف 
 عاشر

0.044 0.115 0.106 0 

 0.104 0.018 0.018 0.024 الدلؼ
 
 

 المجمكع

 0.249 0.209 0.240 0.295 المارر
امتحاف 
 عاشر

0.165 0.431 0.398 0 

 0.624 0.103 0.103 0.146 الدلؼ
( أف امتحاف صؼ عاشر قد حصؿ عمى أعمى نسبة في ميارة التعبير 54.4)الجدكؿ يتبيف مف 

، بينما حصؿ امتحاف صؼ عاشر أيضا عمى أقؿ نسبة كبمغت صفر% 0.398الكتابي كقد بمغت 
 الشفكم.في ميارة التعبير 
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الصؼ العاشر كامتحاف معممي كمعممات  ماررثـ قامت الباحثة باحتساب التناغـ بيف كؿ مف 
 الصؼ العاشر النيائي.

 الصؼ العاشر كامتحاف معممي صؼ عاشر مارر( التناغـ بيف 55.4)الجدكؿ 

 الميارة الرقـ
 

 المارر
(Xi) 

 امتحاف صؼ عاشر
(Yi) 

│Xi-Yi │ 

 

 0.130 0.165 0.295 السماعي -1
 0.191 0.431 0.240 الماركء -2
 0.189 0.398 0.209 الكتابي -3
 0.249 0 0.249 الشفكم -4
 0.759 المجمكع 

 (0.759ىك )Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 55.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  انهغت انفزوسيت نهصف انعاشز وامخحان معهمي انصف انعاشز  مقزربيه

 :ضعيفت وبهغج وكاوج وخيجت انخىاغم

 = 0.620∑|      | -P = 1  

                       2 

متحاف معممي ( التناغـ في تاكيـ الميارات المغكية بيف امتحاف الدلؼ الثاني كا56.4)الجدكؿ 
 الصؼ العاشر:

 الميارة الرقـ
 

 امتحاف الدلؼ الثاني
(Xi) 

 امتحاف صؼ عاشر
(Yi) 

 
│Xi-Yi │ 

 0.016 0.165 0.146 السماعي -1
 0.328 0.431 0.103 الماركء -2
 0.295 0.398 0.103 الكتابي -3
 0.624 0 0.624 الشفكم -4
 1.263 المجمكع 

 (1.263ىك )Yiك Xiكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف ( أف مجم56.4)الجدكؿ يتبيف مف 
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 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  انهغت انفزوسيت نهصف انعاشز وامخحان معهمي ومعهماث  مقزربيه

 :ضعيفت وبهغج انصف انعاشز وكاوج وخيجت انخىاغم

 6850.3= ∑|      | -P = 1  

                       2 

أما بالنسبة لألىداؼ، فاد قامت الباحثة باحتساب تكراراتيا كنسبيا في امتحاف معممي كمعممات 
 صؼ عاشر كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ.

 (: تكرارات كنسب األىداؼ في امتحاف المعمميف لمصؼ العاشر:57.4)الجدكؿ 

 نسب التكرارات راراتعدد التك المستكيات
 %38.33 23 التذكر

 %8.33 5 الفيـ

 %25 15 التطبيؽ

 %8.33 5 التحميؿ

 %11.71 7 التركيب

 %8.33 5 التاكيـ

 %100 60 المجمكع
%، بينما 38.33( أف مستكل التذكر قد حصؿ عمى أعمى نسبة كبمغت 57.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 %.8.33اكيـ عمى أقؿ نسبة كبمغت حصؿ مستكيات كؿ مف الفيـ كالتحميؿ كالت
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 كفيما يمي تكزيع مستكيات األىداؼ المعرفية في كحدات امتحاف صؼ عاشر.

 ( مستكيات المعرفة في امتحاف صؼ عاشر:58.4)الجدكؿ 

 

، بينما 0.381( أف مستكل التذكر قد حصؿ عمى أعمى نسبة كبمغت 58.4)الجدكؿ بيف مف يت
 .0.081حصمت مستكيات الفيـ كالتحميؿ كالتاكيـ كقد بمغت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الوحدة/المستوى

 
 التذكر

38833
% 

 
 الفهم

8833% 

 
 التطبٌق

25% 

 
 التحلٌل

8833% 

 
 التركٌب

11871% 

 
 التقوٌم

8833% 

 18122 18131 18122 18166 18122 18112 (2687الخامسة )

 18121 18129 18121 18162 18121 18195 %(25السادسة )

 18121 18125 18117 18154 18117 18182 %(2186السابعة )

 18122 18131 18122 18166 18122 18112 (2687الثامنة )

 18181 18116 18181 18248 18181 18381 المجموع 
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كامتحاف  صؼ عاشر كامتحاف معممي المارراألىداؼ المعرفية في كؿ مف نسب : (59.4)الجدكؿ 
 الدلؼ

 
 الكحدة/ المستكل

 التذكر
 

يـالف  
 

 التطبيؽ
 

 التحميؿ
 

 التركيب
 

 التاكيـ
 

 
الكحدة 
 الخامسة

 0.035 0.030 0.040 0.043 0.025 0.086 المارر
امتحاف 
 عاشر

18112 18122 18166 18122 18131 18122 

 0.060 0.027 0.027 0.027 0.020 0.045 الدلؼ
 

الكحدة 
 السادسة

 0.030 0.036 0.048 0.051 0.030 0.103 المارر
امتحاف 
 عاشر

18195 18121 18162 18121 18129 18121 

 0.108 0.048 0.048 0.048 0.037 0.082 الدلؼ
 

الكحدة 
 السابعة

 0.023 0.027 0.036 0.039 0.023 0.079 المارر
امتحاف 
 عاشر

18182 18117 18154 18117 18125 18121 

 0.075 0.032 0.032 0.032 0.025 0.055 الدلؼ
 

الكحدة 
 لثامنةا

 0.022 0.026 0.035 0.038 0.022 0.075 المارر
امتحاف 
 عاشر

18112 18122 18166 18122 18131 18122 

 0.048 0.021 0.021 0.021 0.016 0.036 الدلؼ
 0.110 0.119 0.159 0.171 0.100 0.343 المارر المجمكع

امتحاف 
 عاشر

18381 18181 18248 18181 18116 18181 

 0.291 0.128 0.128 0.128 0.098 0.218 الدلؼ
، 0.381د حصؿ عمى أعمى نسبة كبمغت ( أف امتحاف صؼ عاشر ق59.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 .0.081شر عمى النسبة األقؿ كبمغت كذلؾ حصؿ امتحاف عا
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 ثـ قامت الباحثة باحتساب التناغـ بيف منياج الصؼ العاشر كامتحاف معممي الصؼ العاشر.

 يؿ لذلؾ:كفيما يمي تفص

( التناغـ في تاكيـ األىداؼ بيف منياج الصؼ العاشر كامتحاف معممي صؼ عاشر 60.4)الجدكؿ 
 النيائي:

 انمىهاج انمسخىي انزقم

( Xi) 

 عاشزامخحان 

( Yi) 

 

│Xi-Yi │ 

 0.038 0.381 0.343 انخذكز -1

 0.019 0.081 0.100 انفهم -2

 0.077 0.248 0.171 انخطبيق -3

 0.078 0.081 0.159 انخحهيم -4

 0.003 0.116 0.119 انخزكيب -5

 0.029 0.081 0.110 انخقىيم -6

 0.244 0.988 1.002 انمجمىع 

 (0.244ىك ) Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 60.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  انصف انعاشز وامخحان انصف انعاشز وكاوج وخيجت انخىاغم انمقزربيه 

 :جيدة وبهغج

 0.878= ∑|      | -P = 1  

                 2 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 أما التناغـ بيف امتحاف صؼ عاشر كامتحاف الدلؼ المستكل الثاني:

ـ األىداؼ بيف امتحاف الدلؼ المستكل الثاني كامتحاف ( نسب التناغـ في تاكي61.4)الجدكؿ 
 معممي الصؼ العاشر:

 امخحان اندنف انمسخىي انزقم

 ( Xi) 

امخحان صف 

 عاشز

( Yi) 

 

│Xi-Yi │ 

 0.005 0.381 0.376 انخذكز 1-

 0.027 0.081 0.108 انفهم 2-

 0.029 0.248 0.219 انخطبيق 3-

 0.061 0.081 0.020 انخحهيم 4-

 0.126 0.116 0.242 نخزكيبا 5-

 0.061 0.081 0.020 انخقىيم 6-

 0.309 0.988 0.985 انمجمىع 

 

 (0.309ىك ) Yiك Xi( أف مجمكع الايـ المطماة لمفركؽ بيف 61.4)الجدكؿ يتبيف مف 

 Porter’sثـ تـ احتساب درجة التناغـ باالعتماد عمى نمكذج بكرتر المعدؿ لاياس التناغـ 

Alignment Index (p)  بيه امخحان اندنف انثاوي وامخحان معهمي انصف انعاشز وكاوج وخيجت

 :جيدة وبهغج انخىاغم

 0.8455= ∑|      | -P = 1  

                    2 
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 الفصل الخامس
____________________________________________________ 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

ىذه الدراسة، كالتي ىدفت إلى  فيكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة تناي
المغة الفرنسية الفمسطيني كالتدريس كامتحاف الدلؼ الفرنسي، كقد  ماررإيجاد درجة التناغـ بيف 

مت تكصمت الباحثة في الفصؿ السابؽ إلى نتائج بعد إجراء التحميالت اإلحصائية المناسبة، كقا
الباحثة بكضع التكصيات بناء عمى ىذه النتائج، كفيما يمي عرض لمناقشة النتائج تبعا لترتيب أسئمة 

 الدراسة:         

 

 مناقشة النتائج:                                                                1.2

                                                    فيما يمي مناقشة نتائج أسئمة الدراسة                        

 :                                                        األول مناقشة نتائج السؤال 1.1.2

المغة الفرنسية الفمسطيني والتدريس وامتحان الدلف؟  مقرركل من  يركز عميياما الميارات التي 
                                                                                )المستوى االول(            

المغة الفرنسية الفمسطيني  ماررأف الميارات المغكية األربعة تكفرت في كؿ مف  أظيرت النتائج
لمصؼ التاسع كتدريس معممي كمعممات الصؼ التاسع كامتحاف الدلؼ الفرنسي المستكل األكؿ، 

عمى ميارة كاحدة عمى األقؿ أكثر مف غيرىا مف  اتفاكتا بيف كؿ منيممالنتائج تركيزا كأظيرت 
تااربت نتائج الميارات الثالث فيـ الماركء كاالستيعاب السماعي كالتعبير  الماررالميارات. ففي 

كس ىذا يع الكتابي،كاضح لميارة التعبير  مع كجكد تدف  رة فيـ الماركء، الشفكم ككانت أعالىا ميا
، كالذم ينبغي أف يتساكل في كؿ مف الميارات األربعة، الماررعدـ التكازف في تمثيؿ الميارات في 
رغـ أف ميارة  لمماررعمى النصكص الكتابية كأساس  المارركما يدؿ أيضا عمى تركيز كاضعي 

فيـ الماركء  فيـ الماركء مرتبطة ارتباطا كثياا بالتعبير الكتابي، فالتعبير الكتابي امتداد لميارة
كتطبيؽ لما كرد فيو. أما التدريس فاد ركز عمى ميارة فيـ الماركء أيضا كنتيجة متكقعة لتركيز 
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قميمة  كانت نسبتياإال أف التدريس أىمؿ بشكؿ كبير ميارة االستيعاب السماعي كالتي  عمييا، المارر
يس كاف كبيرا كاتسـ بعدـ كما أف التفاكت في نسب ميارات التدر  ،الماررجدا ماارنة بنسبيا في 

 تالتكازف الكاضح. بالنسبة المتحاف الدلؼ فاد ركز بشكؿ كبير عمى ميارة التعبير الشفكم كتاارب
 ي كاضح لميارة االستيعاب السماعي،نسب ميارتي فيـ الماركء كالتعبير الكتابي إضافة إلى تدن

في التدريس أيضا. كاألىـ أنو في مف تمثيؿ لمميارات كال  المارركىك ال يعكس تماما ما كرد في 
كما كردت في اإلطار  مناسبان  لميارات المغكية األربعةاالتمثيؿ  لـ يكفكؿ مف العناصر الثالث 

 المرجعي المشترؾ لمغات الصادر عف االتحاد األكركبي.                                               

ندهتكصؿ إلييا كؿ مف كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع النتائج التي   ,Broek & Ende)  بركؾ كا 
ىدفت إلى معرفة مدل استخداـ اإلطار األكركبي  ،األكركبي لالتحادبدراسة مكسعة تابعة  (2013

ككذلؾ  ،المشترؾ لمغات في التاكيـ كتطكير المناىج الدراسية كالكتب المدرسية كتدريب المعمميف
 أفكالتي أشارت نتائجيا إلى  ،اإللزامي لتعميـ المغة األجنبيةتحميؿ الطرؽ التي ينتيجيا نظاـ التعميـ 

ىناؾ ضعفا كاضحا في إيجاد الركابط التي تربط بيف مخرجات التعمـ كمستكيات اإلطار األكركبي 
 عدـ قدرة المعمميف عمى استخداـ اإلطار في التدريس عمى النحك المطمكب. ؾكذل ،الستة

مف كجكد اإلطار المرجعي المشترؾ لمغات الصادر عف االتحاد تفسر الباحثة ىذه النتيجة بالرغـ 
كالمعمميف ال يزالكف  المارركؿ مف كاضعي  أف إال ،األكركبي كتفصيمو لكؿ ميارة مف الميارات

كالتركيز عمييا سكاء في كضع التماريف أك في  ،يؤمنكف بأىمية النصكص الكتابية كأساس لمتدريس
ؾ خشية منيـ أف يشعر المتعمـ االرتباؾ كالعزكؼ عف تعمـ المغة كذل ،شرح الدركس كتعميـ المغة

الفرنسية، فبالنسبة ليـ كجكد النصكص كاالرتكاز عمييا يعزز مف دافعية المتعمـ لألقباؿ عمى تعمـ 
أما إىماؿ التدريس لميارة االستيعاب السماعي  ،خاصة بكجكد الصكر كاأللكاف ،المغة الفرنسية

 المستخدمة مف قبؿلبيئة الصؼ مف ناص في الكسائؿ السمعية كالبصرية الباحثة السبب  فتعزم
بحجة أف سرعة  ،مطمبة لنصكص سماعيةلض المعمميف عر المعمميف ككثرة التشكيش، كذلؾ قمة 

كىك أمر غير صحيح ففيـ النص  ،النص السماعي عالية كتفكؽ قدرة الطمبة عمى فيـ ما كرد فييا
، كتفسر كال يمكف تحاياو دفعة كاحدة ،سماعيـ لمغة الفرنسية تدريجياالسماعي يكتسبو الطمبة بكثرة 

تركيز امتحاف الدلؼ عمى ميارة التعبير الشفكم رغبة كاضعي االمتحاف إعطاء متعممي  الباحثة
باستخداـ المغة الفرنسية  ،المغة الفرنسية لممستكل األكؿ نكعا مف الثاة بادراتيـ المغكية كالتكاصمية

 .                                                                                             األخرل لالستمرار في تعمـ المغة لممستكيات العميامما يحفزىـ 
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 المستوى الثاني:                                                                              

لعاشر فاد جاءت النتائج مغايرة لنتائج المستكل األكؿ فاد تكازنت الميارات الصؼ ا لمارربالنسبة 
أما  ،المغكية األربعة بشكؿ كبير فيي أقرب كثيرا لما كرد في اإلطار المرجعي المشترؾ لمغات

مع  بدرجة مرتفعةتدريس معممي الصؼ العاشر فاد ركز بشكؿ كبير عمى ميارة التعبير الشفكم 
ارة فيـ الماركء عمى عكس المستكل األكؿ. امتحاف الدلؼ المستكل الثاني ركز ممحكظ في مي تدف  

ميارتي فيـ  تدف   معالميارات، ة التعبير الشفكم كأعمى أيضا كما ىك الحاؿ في التدريس عمى ميار 
 ألكؿ.كتتفؽ ىذه النتيجة مع الدراسة السابؽ ذكرىا في المستكل ا ،الماركء كالتعبير الكتابي

يعكس أف المستكل الثاني يتكفر  الماررأف تكازف ميارات  إلىثة نتائج المستكل الثاني الباح تعزم
فيو العديد مف الحصيمة المغكية كالاكاعدية كالتي تسمح بتنكع النصكص السماعية كالكتابية التي 

رات اكبالتالي قد ياتصر تنكع المي ،تتناسب مع المستكل حيث أف المستكل األكؿ ىك مستكل مبتدأ
كنصكصيا عمى عدد محدكد. بالنسبة لمتدريس فاألمر مختمؼ فيناؾ خشية كبيرة مف قبؿ المعمميف 
مف ارتفاع المستكل الثاني ماارنة بالمستكل األكؿ كضركرة اكتساب الطمبة لحصيمة لغكية مف 
 مفردات كقكاعد أكثر مف المستكل األكؿ )مف مرادفات، ضد الكممات كتعبيرات شعبية( فيـ يركف أف
كصكؿ الطالب إلى ىذا المستكل كىك المستكل اإلجبارم في كزارة التربية كالتعميـ ياتضي أف يككف 

عمى التكاصؿ شفكيا بالمغة الفرنسية أكثر مف أم ميارة أخرل، كقد ينعكس ىذا التكجو  ان الطالب قادر 
 أيضا لدل كاضعي امتحاف الدلؼ.    

 

                                               مناقشة نتائج السؤال الثاني:        1.1.2

في الميارات  وامتحان الدلف المغة الفرنسية الفمسطيني والتدريس مقررما درجة التناغم بين 
 المغوية األربعة؟

 والتدريس: المقررأوال: التناغم بين 

المغة  ماررعة بيف في المستكل األكؿ، أظيرت النتائج كجكد تناغـ جيد في الميارات المغكية األرب
حسب ب ،مف قبؿ معممي كمعممات الصؼ التاسع ،الفرنسية الفمسطيني لمصؼ التاسع كبيف التدريس

 مؤشر بكرتر لمتناغـ.
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ىدفت إلى قياس درجة التناغـ ( كالتي Polikoff, 2012كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة بكليككؼ )
كأظيرت كالتي  ية كاليفكرنيا في الكاليات المتحدةالمكجو في نظاـ التعميـ الاائـ عمى المعايير في كال

، كما تتفؽ 0.65إلى  0,19كالمغة االنجميزية قد ازداد مف نسبة  مف الرياضياتتناغـ كؿ  نتائجيا
 كآخركف ( كدراسة ناصرHarb, 2014)حرب ( كدراسة Shatila, 2014)شاتيال مع دراسة 

(Naser, 2014                               .)                                                    

تطبيؽ الفعمي مف قبؿ لم لمستكل األكؿاكالتدريس في  المارركتفسر الباحثة ظيكر التناغـ بيف 
 ان ال أف ىناؾ التزامإمف ميارات مع تفاكت التركيز عمييا مف قبميـ،  الماررالمعمميف لما كرد في 

نفيذ ىذه الميارات داخؿ حجرة الصؼ. كترل الباحثة أف السبب يعكد مف قبميـ في تدريس كت ان كاضح
إلى رغبة المعمميف في اتباع نمط امتحاف الدلؼ الاائـ عمى الميارات المغكية األربعة كبالتالي 

اإلشراؼ مف قبؿ كزارة التربية  في يتمثؿتعريض كتعكيد الطمبة لمميارات األربعة. ىناؾ سبب آخر 
س المعمميف كالمعممات ليذه الميارات كرصدىا في تاارير األداء الخاصة بيـ مما كالتعميـ عمى تدري

سكاء تمثمت بمشرؼ المغة الفرنسية أك  ،يشعرىـ بنكع مف المسؤكلية كالمساءلة أماـ الجيات المشرفة
 ضعيؼتناغـ  كجكدالثاني  لممستكل النتائجأظيرت أما المستكل الثاني فاد  ،ةإشراؼ مدير المدرس

 ؼ العاشر حسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.المغة الفرنسية لمصؼ العاشر كتدريس معممي الص مارر بيف

بأف معممي الصؼ العاشر يكلكف اىتماما كبيرا لتدريب الطمبة عمى امتحاف  ذلؾتفسر الباحثة  
كذلؾ ألنو المستكل الذم يتـ تكريـ الفائزيف فيو بدكرة  ،الدلؼ المستكل الثاني في الصؼ العاشر

كيماى فكز مدرسة ما بالمركز األكؿ في ىذا المستكل استحسانا كبيرا عمى  ،تدريبية في فرنسا
ياكمكف باستخداـ كتب تدريب الدلؼ كالتي  ران االمعمميف خفية أك جي ياكـمستكل المدارس كالكزارة، ف
في  ررالماأنشطة تدريبية شبيو بامتحاف الدلؼ، كييممكف استخداـ عمى ىي عبارة عف كتب تحكم 

في  %100األنشطة الصفية لكسب كقت إضافي لتدريب الطمبة كالحصكؿ عمى نسبة نجاح 
 امتحاف الدلؼ                           

 فيالمغة الفرنسية الفمسطيني وامتحان الدلف الفرنسي  مقررالتناغم بين  ثانيا:
 الميارات المغوية األربعة  

 )المستكل األكؿ(
المغة الفرنسية الفمسطيني  ماررناغـ جيد في الميارات المغكية األربعة بيف بينت النتائج كجكد ت

 حسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.بلمصؼ التاسع كبيف امتحاف الدلؼ المستكل األكؿ 
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أما في المستكل الثاني، فاد أظيرت النتائج كجكد تناغـ ضعيؼ في الميارات المغكية األربعة بيف 
 .ف الدلؼ الفرنسي المستكل الثاني حسب مؤشر بكرتر لمتناغـالصؼ العاشر كبيف امتحا مارر

كما تتفؽ مع ( في المستكييف األكؿ كالثاني،  Bhatti, 2015دراسة بياتي)كتتفؽ ىذه النتيجة مع 
( Naser, 2014( كدراسة ناصر )Harb, 2014) ( كدراسة حربShatila, 2014) دراسة شاتيال

 ,Sleimanكدراسة سميماف) (Tweedie Kim, 2015)  تكيدم ككيـكدراسة  في المستكل األكؿ

 (  في نتيجة تناغـ المستكل الثاني.2012

الصؼ التاسع مصمـ لتأىيؿ الطبة الجتياز امتحاف الدلؼ  ماررأف بف يف النتيجتيكتفسر الباحثة ىات
في بداية الكتاب ككذلؾ في  لمماررذلؾ في تاديميـ  الماررالمستكل األكؿ، كما يصؼ كاضعك 

دليؿ المعمـ، إضافة إلى العديد مف التماريف التي تحمؿ رمز دلؼ المستكل األكؿ لتمييزىا عف 
الصؼ التاسع كبيف  مارركىذه النتيجة تصؼ بدقة التناغـ بيف ما ارتأل كاضعك  ،التماريف األخرل

تحاف الصؼ العاشر كام ماررأما بالنسبة لنتيجة التناغـ الضعيؼ بيف  ،ما كرد في امتحاف الدلؼ
الصؼ  ماررالصؼ العاشر ىك فعميا الكحدات األربعة المتباية مف  اررالدلؼ المستكل الثاني، فم
، كبالرغـ مف كجكد تماريف خاصة في امتحاف الدلؼ المارر( لنفس 8-5التاسع كىي الكحدات مف )

أك معبرة  المستكل الثاني مع نياية تاكيـ الكحدات الخاصة بالصؼ العاشر إال أنيا ال تعد كافية
الصؼ العاشر يتناغـ نكعا ككما مع امتحاف الدلؼ الثاني. فيي مازالت  ماررتماما أف مستكل 

بالتالي تعتبر ىذه النتيجة منطاية كفاا ك تتضمف معظـ الميارات المغكية المتعماة بالمستكل األكؿ. 
 لما سبؽ ذكره.

ارات المغوية األربعة التناغم بين امتحان الدلف الفرنسي والتدريس في المي ثالثا:
 )المستكل األكؿ(:                                                                                     

حسب بأظيرت النتائج كجكد تناغـ ضعيؼ بيف امتحاف الدلؼ الفرنسي المستكل األكؿ كالتدريس، 
 .مؤشر بكرتر لمتناغـ

( ىدفت إلى إيجاد التناغـ بيف Chen 2016)ـ بيا شيف كآخركف كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة قا
كالتي أظيرت  المنياج الكطني لمعمـك كاالختبارات المعيارية في المدارس الثانكية في الصيف،

(، كما أف ىناؾ تناغما 0.050نتائجيا أف التناغـ بيف معايير المنياج كاالختبارات كانت أقؿ مف )
كزيع المحتكل في االختبارات. ككذلؾ تتفؽ مع دراسة تركيا ( في تmisaligned)مفاكدا 

(Troia,2016  كدراسة )(2013ىجزHughs, ). 
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بيف تدريس معممي كمعممات الصؼ  جيدان أما بالنسبة لممستكل الثاني، فاد بينت النتائج تناغما 
 .P= 0.908العاشر كامتحاف الدلؼ الفرنسي لممستكل الثاني، حسب مؤشر بكرتر لمتناغـ كبايمة 

( التي ىدفت إلى DuLuca & Bellara,  2013كبيالرا) مف دكلككاكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
( كبيف المعايير المينية لمتاكيـ كتاكيـ Accreditationتحميؿ التناغـ بيف سياسات تعميـ المعمميف )

تناغمت بشكؿ جيد  (, كالتي أظيرت نتائجيا أف برامج تعميـ المعمميفPreserve courseالمنياج )
مع المعايير المينية خاصة في جكانب التاكيـ كعدالة التاكيـ. كما كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

 .(2014)حرب كدراسة  ( Irven, 2012)كآخركف  إيرفف

ف أف في المستكل األكؿ يركز المعممكف كالمعممات عمى تدريس يف المتناقضيتفسر الباحثة النتيجت
مف تركيزىـ عمى تحضير الطمبة المتحاف الدلؼ المستكل األكؿ كذلؾ لعدة  رأكببشكؿ  المارر

 المستخدمةKiosqueكتب الصؼ التاسع ىك بداية الكتاب الثاني مف  ماررأسباب منيا: أف 
، كلدل المعمميف فضكؿ كاسع في أغمب األحياف في غة الفرنسية في المدارس الحككميةلتدريس الم
ختالؼ بينو كبيف الكتاب األكؿ مف جية كلمفارؽ في الميارات المغكية بيف لتمييز اال الماررتدريس 

لممستكل األكؿ في امتحاف الدلؼ  ةالسبب اآلخر يعكد إلى الميارات المطمكب كالثاني.الكتاب األكؿ 
األكؿ تعد أسيؿ كأبسط مف الميارات المطمكبة لممستكل الثاني كىذا األمر ال يشكؿ ضغطنا عمى 

مسارعة في تكثيؼ جيكدىـ لتدريب الطمبة عمى امتحاف الدلؼ كما كأف التادـ المتحاف المعمميف لم
الدلؼ األكؿ يعد اختياريا كليس اجباريا مف قبؿ الكزارة بؿ ينصب جؿ اىتماـ المعمميف كالمعممات 

كلذا نجد نسبة التناغـ المرتفعة بيف  ،عمى المستكل الثاني الذم سبؽ ذكر مبررات اىتماميـ بو
تدريس كامتحاف الدلؼ الثاني مما يعبر تماما عما ياـك بو المعممكف مف تدريس لمميارات التي ال

 تتكافؽ مع الميارات بكميا كنكعيتيا التي ترد في امتحاف الدلؼ الثاني.
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 :    الثالثمناقشة نتائج السؤال  1.1.2

يني والتدريس المغة الفرنسية الفمسط مقرركل من  يركز عميياما األىداف التي 
 وامتحان الدلف؟ 

 المستوى األول                                                         

كمف ة نسب كأعمىجاء في مستكل التطبيؽ  الماررأظيرت النتائج أف تركيز األىداؼ المعرفية في 
د ركز عمى مستكل لتدريس فاثـ مستكل التذكر مع تكزاف نسب المستكيات المعرفية األخرل، أما ا

أكال، كمف ثـ عمى مستكل الفيـ مع بااء تركيز التدريس ضمف المستكيات الدنيا مف التذكر 
تكل األكؿ عمى مستكل التذكر مستكيات بمكـ المعرفية، بنفس النتيجة جاء تركيز امتحاف الدلؼ المس

كيات امتحاف كمف ثـ مستكل التركيب ثانيا مع كجكد تناسب في نسب األىداؼ في مست أيضا،
 الدلؼ األكؿ.

إلى إيجاد درجة التناغـ بيف أىداؼ  التي ىدفت( 2012) بنكرةكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
 كمحتكل منياج العمكـ الحياتية لمصؼ الثاني عشر عممي كامتحاف الثانكية العامة في فمسطيف

 (Lu& Liu, 2012لك كليك )كدراسة 

كمف ثـ مستكل  ،الصؼ العاشر عمى مستكل التذكر أكال رمار ، فاد جاء تركيز المستوى الثاني
التطبيؽ مع تاارب نسب المستكيات الباقية، أما التدريس فاد ركز عمى مستكل التطبيؽ كأعمى نسبة 

التذكر كما ىك  كمف ثـ مستكل التذكر، أما امتحاف الدلؼ المستكل الثاني فاد ركز عمى مستكل، 
 ،ب المستكيات الباقيةستكل التاكيـ في المرتبة الثانية مع تناسؽ نكمف ثـ جاء مس الحاؿ في المارر،

كيالحظ بااء النسب ضمف المستكيات الدنيا )التذكر، الفيـ، التطبيؽ( باستثناء امتحاف الدلؼ الذم 
 حاؽ نسبة ال بأس بيا في مستكل التاكيـ كالتي جاءت في المركز الثاني.

( 2012)بنكرة ؽ ذكرىما في المستكل األكؿ كىما دراسة ف السابيكتتفؽ ىذه النتيجة مع الدراست
 .(Lu& Liu, 2012لك كليك )كدراسة 

عمى مستكل التطبيؽ ياع ضمف  الماررأف تركيز  إلىف في المستكل األكؿ يتفسر الباحثة النتيجت
أف ياكـ الطالب بدكر اجتماعي تفاعمي أثناء التعمـ كمف ثـ التركيز عمى  الماررتكجو كاضعي 

انب المعرفي كىك التذكر كىك يحاكي ما جاء بو اإلطار المرجعي المشترؾ لمغات المبني عمى الج
الطرياة التفاعمية كالتكاصمية في تعمـ المغات األكركبية. بالنسبة لتركيز التدريس عمى التذكر فيك 
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ميدم يعكس تكجو المعمميف إلى إكساب الطمبة المعرفة النظرية مف مفردات كقكاعد كىك تكجو تا
نكعا ما رغـ ضركرتو في تعمـ المغة إال أف المعمميف يعتبركف أف المغة ىي عبارة عف مفردات 

و يكقكاعد أكال مف ثـ بناء جمؿ باستخداميما دكف النظر بالضركرة إلى سياقات أك مكاقؼ شبي
أيضا عمى  بالحياة اليكمية إلعادة استخداـ ىذه الحصيمة المغكية. بالنسبة المتحاف الدلؼ الذم ركز

 ئمستكل التذكر فيك يعكس أف الطالب في المستكل الثاني ىك امتداد لممستكل األكؿ مستكل المبتد
فيك بحاجة إلى حصيمة لغكية الستخداميا في التعبير، خصكصا أف مستكل التركيب جاء في 

حياتية كىك ما المرتبة الثانية كىك ما يعكس إعادة استخداـ ىذه الحصيمة المغكية في تراكيب سياقية 
يختمؼ عف التدريس في تاديـ مستكل التذكر عف باقي المستكيات ىك أعادة استخداـ الحصيمة 

 و بالحياة اليكمية كعدـ اقتصارىا عمى الترديد اآللي كالتخزيف.يالمغكية في أنشطة شبي

 : الرابعمناقشة نتائج السؤال  1.1.2

 في األىداف؟الدلف وامتحان والتدريس  المقررما درجة التناغم بين 

 أوال: التناغم بين المنياج والتدريس:
المغة الفرنسية  ماررفي األىداؼ بيف  جيدبالنسبة لممستكل األكؿ، فاد بينت النتائج كجكد تناغـ 

  .حسب مؤشر بكرتر لمتناغـبلمصؼ التاسع كالتدريس، 

المغة الفرنسية لمصؼ  ررمابيف  جيدأما المستكل الثاني، فاد أظيرت النتائج أيضا كجكد تناغـ 
  .حسب مؤشر بكرتر لمتناغـبالعاشر كبيف تدريس معممي كمعممات الصؼ العاشر 

إيجاد التناغـ ( كالتي ىدفت إلى Naser, 2012كتتفؽ ىاتاف النتيجتاف مع دراسة ناصر كآخريف )
المتعماة في الجكانب  بيف المنياج المطكر مف قبؿ المعمميف كمعايير التعميـ الكطنية في قطر

ف ىناؾ تناغما متطاباا في أكأظيرت النتائج ، باألىداؼ كاألنشطة كعناصر الدرس كالتصميـ
 كالعمكـ(األىداؼ كالدركس في المكاد الدراسية األربعة )المغة العربية كالرياضيات كالمغة االنجميزية 

ا كتتفؽ ىذه النتيجة . كمكتناغما مرضيا مف حيث المحتكل كالمستكل المعرفي مع المعايير الكطنية
 (.Shatila, 2014)شاتيال مع دراسة 

ف مف خالؿ الجية المشرفة عمييـ سكاء بك أف المعمميف مطالف يف المتااربتيتفسر الباحثة النتيجت
الفرنسية كجية  الانصميةكانت كزارة التربية كالتعميـ كجية إشرافيو أك مكتب التعاكف المغكم في أ

كد أىداؼ حاياية قابمة لماياس كالتاكيـ خالؿ األنشطة الصفية كالحصص تدريبية، فيـ مطالبكف بكج
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المغة الفرنسية لمصفيف التاسع كالعاشر فيـ  ماررالتي ياكمكف بيا، كبالتالي ككنيـ ياكمكف بتدريس 
فمف خالؿ  ،، بغض النظر عف مستكيات ىذه األىداؼالمارريتبنكف األىداؼ الكاردة في ىذا 

رصدت عمى  يا،كمعمماتالتي قامت بيا الباحثة لحصص معممي المغة الفرنسية  يةفاإلشراالزيارات 
كأىداؼ رئيسية لحصصيـ،  لماررمدار فترة عمميا في اإلشراؼ أف المعمميف يحددكف أىداؼ ا

 كبالتالي ىذه النتيجة متساة تماما مع كاقع تدريس المغة الفرنسية في فمسطيف.

 ن الدلف:تناغم بين المنياج وامتحاال ثانيا:

المغة الفرنسية لمصؼ التاسع كبيف  مارربيف جيد في المستكل األكؿ أظيرت النتائج كجكد تناغـ 
 كل األكؿ حسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.امتحاف الدلؼ المست

المغة الفرنسية الفمسطيني لمصؼ  مارربيف  جيدان أما المستكل الثاني، فاد أظيرت النتائج تناغما 
 حسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.بالدلؼ المستكل الثاني، العاشر كبيف امتحاف 

إيجاد التناغـ ( كالتي ىدفت إلى Naser, 2012كتتفؽ ىاتاف النتيجتاف مع دراسة ناصر كآخريف )
في الجكانب المتعماة  بيف المنياج المطكر مف قبؿ المعمميف كمعايير التعميـ الكطنية في قطر

ف ىناؾ تناغما متطاباا في أكأظيرت النتائج ، يـباألىداؼ كاألنشطة كعناصر الدرس كالتصم
 كالعمكـ(األىداؼ كالدركس في المكاد الدراسية األربعة )المغة العربية كالرياضيات كالمغة االنجميزية 

. كما كتتفؽ ىذه النتيجة كتناغما مرضيا مف حيث المحتكل كالمستكل المعرفي مع المعايير الكطنية
 (.Shatila, 2014)شاتيال مع دراسة 

ف بأف تعميـ المغة الفرنسية في السنكات األخيرة قد استند باكة عمى يف النتيجتيتفسر الباحثة ىات
مراعاة معايير اإلطار المرجعي المشترؾ لمغات الصادر عف االتحاد األكركبي، كمف بينيا عممية 

ؿ نتائج الدراسة ىذه األسس كىك ما تبيف مف خال لمارربناء المناىج ككضعيا، فاد راعى كاضعك ا
كامتحاف الدلؼ فكالىما يستند إلى نفس المرجعية. خاصة أف ىذا  الماررالتناسؽ كالتناغـ بيف 

المنياج الذم تـ تبنيو مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، قد أعد ككضع مف قبؿ دار نشر 
 فرنسية متخصصة في تعميـ المغة الفرنسية كمغة أجنبية.
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 ناغم بين التدريس وامتحان الدلف:تالثالثا: 

أظيرت النتائج كجكد تناغـ ضعيؼ بيف تدريس معممي كمعممات المغة الفرنسية لمصؼ التاسع كبيف 
 األكؿ، بحسب مؤشر بكرتر لمتناغـ. امتحاف الدلؼ الفرنسي المستكل

غة الفرنسية أما المستكل الثاني، فاد أظيرت النتائج تناغما جيدا بيف تدريس معممي كمعممات الم
 الثاني، بحسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.لمصؼ العاشر كبيف امتحاف الدلؼ المستكل 

التي ىدفت إلى معرفة مدل التناغـ في منياج المغة  (2006)حماد كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف، كالتي أظيرت نتائجيا أف األىداؼ تركزت عمى  ةالعربي

ات المعرفية الدنيا ككاف أغمبيا في المجاؿ المعرفي مع إىماؿ المجاؿ الكجداني كالنفس المستكي
مع المحتكل كاف قميال جدا ككذلؾ الحاؿ في تناغـ االختبارات  ت، كما أف تناغـ االختبارايحرك

 في ( (Polikoff, 2012بكليككؼمع التدريس في المستكل الثاني. كما تتفؽ النتيجة مع دراسة 
 تكل األكؿ.المس

كتفسر الباحثة النتيجة أف التناغـ الضعيؼ بيف التدريس كامتحاف الدلؼ األكؿ في المستكل، قد 
يككف بسبب تركيز المعمميف عمى اكساب الطمبة المفردات كالاكاعد األساسية في المغة الفرنسية 

بة كاكسابيـ كالتي سبؽ تكضيحيا في نتائج األسئمة الساباة أكثر مف اىتماميـ بتدريب الطم
الميارات المطمكبة المتحاف الدلؼ األكؿ. قد يعكد السبب أيضا إلى أف اجتياز امتحاف الدلؼ 
األكؿ يعد اختياريا في الصؼ التاسع بعكس المستكل الثاني في الصؼ العاشر فيك إجبارم، لذا ال 

لدلؼ األكؿ. ىذا بربط أىداؼ التدريس بأىداؼ امتحاف ا ايكلي المعممكف كالمعممات اىتماما خاص
الكضع ينامب عكسا في المستكل الثاني فنتيجة التناغـ الكاضحة بيف التدريس كامتحاف الدلؼ 

كتحصيؿ  ،الثاني، تعكس باكة اىتماـ المعمميف كالمعممات الجتياز الطمبة ىذا المستكل اإلجبارم
ىذا االمتحاف، لذا عمى سمعة مدرستيـ كلمفكز بالمركز األكؿ في  نسبة نجاح عالية فيو حفاظان 

 نراىـ يربطكف أىداؼ التدريس لدييـ بأىداؼ امتحاف الدلؼ الثاني لتحصيؿ النتيجة المرجكة.      
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 :الخامسمناقشة نتائج السؤال  2.1.2

دلف في التقويم؟والتدريس وامتحان ال المقررما درجة التناغم بين   

 أوال: التناغم في تقويم الميارات المغوية األربعة:

كامتحاف معممي كمعممات الصؼ التاسع في  الماررأظيرت النتائج كجكد تناغـ ضعيؼ بيف 
 حسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.بالتاكيـ، 

النتائج  أما التناغـ بيف امتحاف الدلؼ األكؿ كامتحاف معممي كمعممات الصؼ التاسع: فاد أظيرت
 حسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.با، يمكجكد تناغـ ضعيؼ بين

الصؼ  ماررفي المستكل الثاني لنفس الميارات المغكية، أظيرت النتائج كجكد تناغـ ضعيؼ بيف 
 العاشر، بحسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.العاشر كامتحاف معممي كمعممات الصؼ 

لثاني كامتحاف معممي كمعممات الصؼ العاشر، فاد أما بالنسبة لمتناغـ بيف امتحاف الدلؼ المستكل ا
 حسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.بأظيرت النتائج كجكد تناغـ ضعيؼ بينيما، 

( كالتي ىدفت إليجاد Kurz et al, 2010)كآخريف رز يكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة قاـ بيا ك
 Plannedمخطط )كبيف المنياج ال (Enacted Curriculumالتناغـ بيف المنياج الماصكد )

Curriculum )عف التعميـ العاـ كالتعميـ الخاص كعالقتو بإنجاز الطمبة. كأظيرت  كالصادر
 ان طالب 238ؿ 0.48نتائجيا تناغما منخفضا بيف المنياج الماصكد كالمخطط بمؤشر تناغـ < 

 (.Lu& Liu, 2012لك كليك ). كما تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ان كمعمم

غياب إحدل الميارات الميمة مف تاكيـ معممي كمعممات الصؼ التاسع لذه النتيجة كتفسر الباحثة ى
كالصؼ العاشر كىي ميارة التعبير الشفكم، فال كجكد ليا في التاكيـ سكاء خالؿ التدريس كفي 

كامتحاف الدلؼ  المارراالمتحانات النيائية مما يفسر كجكد ىذا التناغـ الضعيؼ بيف كؿ مف 
كىذا األمر يتناقض مع ما يدرسو المعممكف داخؿ حجرة  ،اف المعمميف النيائيبمستكييو كامتح

الصؼ مف ميارة التعبير الشفكم كالتي حظيت بنسب ال بأس بيا في احتساب تكرارا التدريس لدييـ، 
إال أف تمثيميا  %71.79%، بينما بمغت في المستكل الثاني 18.60فاد بمغت في المستكل األكؿ 

 نيائي كاف مغيبا.في التاكيـ ال
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 ثانيا: التناغم في تقويم األىداف المعرفية:

كجكد تناغـ ضعيؼ في تاكيـ األىداؼ بيف منياج الصؼ التاسع  لممستكل األكؿأظيرت النتائج 
 لنيائي، بحسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.كامتحاف معممي الصؼ التاسع ا

التاسع النيائي، فاد أظيرت النتائج  أما التناغـ بيف امتحاف الدلؼ األكؿ كامتحاف معممي الصؼ
 ظا أيضا بحسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.تناغما ممحك 

الصؼ العاشر كبيف امتحاف معممي الصؼ  مارربيف  جيدان لممستكل الثاني، أظيرت النتائج تناغما 
 لمتناغـ.العاشر، بحسب مؤشر بكرتر 

عاشر، فاد أظيرت النتائج تناغما أما التناغـ بيف امتحاف الدلؼ الثاني كامتحاف معممي الصؼ ال
 بينيما، بحسب مؤشر بكرتر لمتناغـ.ا جيد

( في نتيجة Naser, 2012( كدراسة ناصر كآخريف )2006)حماد تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
 المستكل الثاني. 

الصؼ  مارركتفسر الباحثة نتيجة المستكل األكؿ بأف التناغـ الضعيؼ في تاكيـ األىداؼ بيف 
الصؼ التاسع تتسـ بالتناسؽ  مارركامتحاف معممي الصؼ التاسع يعكد إلى أف أىداؼ  التاسع

كالشمكلية، بينما تتركز أىداؼ تاكيـ امتحاف صؼ تاسع عمى مستكل التذكر كلذم بمغت نسبتو 
% مف مجمكع نسب أىداؼ االمتحاف ككؿ، إضافة إلى ذلؾ بااء جميع أىداؼ امتحاف 60

الدنيا مف ىـر بمكـ كالتي حصمت عمى أكثر مف نصؼ مجمكع نسب المعمميف ضمف المستكيات 
أىداؼ االمتحاف. أما التناغـ في تاكيـ األىداؼ بيف امتحاف الدلؼ األكؿ كامتحاف المعمميف كالذم 

مف أسئمة االمتحاف النيائي لممعمميف  ان كبير  ان جاء بنتيجة متناغمة، فتفسر الباحثة ىذا األمر بأف جزء
تبارات دلؼ ساباة أك تماريف مف كتب تدريب الدلؼ، رغبة مف المعمميف في قياس يككف مصدره اخ

 مستكاىـ كاختيار األصمح منيـ لمتادـ المتحاف الدلؼ الثاني العاـ الذم يميو.

كامتحاف الدلؼ الثاني كامتحاف صؼ عاشر،  الماررالمستكل الثاني تناغمت نتائجو بيف كؿ مف 
الباحثة قد كضعكا نصب أعينيـ ىدؼ كاحد كعممكا مف أجمو كىك  ذلؾ أف المعمميف مف كجية نظر

اجتياز طمبتيـ طمبة الصؼ العاشر امتحاف الدلؼ الثاني كاإلجبارم بنجاح ىك ما عكسو نتيجة 
 التناغـ السابؽ ذكرىا.
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 التوصيات والمقترحات: 1.2

 تكصمت الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة إلى التكصيات اآلتية:

إطالع معممي كمعممات المغة الفرنسية في فمسطيف عمى اإلطار المرجعي ضركرة       -
المشترؾ لمغات الصادر عف االتحاد األكركبي، ككنو المرجعية األساسية لتعميـ المغات 
األجنبية، كذلؾ مف خالؿ عاد كرشات عمؿ خاصة بالتعريؼ بو كتمييز المعايير الكاردة 

كرم إلعادة تحديد األىداؼ كمخرجات تعمـ فيو بشكؿ مفصؿ، كاالطالع عميو بشكؿ د
 المغة الفرنسية لدل الطمبة.

 

المغة الفرنسية الفمسطيني مف قبؿ دائرة المناىج كمتخصصيف في  ماررإجراء مراجعة ل     -
مناىج المغات األجنبية، بحيث يككف تكزيع الميارات المغكية األربعة متكازنا كمتساان مع 

 ترؾ لمغات كتزكيده بأنشطة إضافية لدعـ الناص المكجكد.معايير اإلطار المرجعي المش
 

عداد لممعمميف كالمعممات حكؿ  عاد دكرات    - كيفية تدريس الميارات المغكية األربعة كا 
خاصة بأساليب التدريس كتكزيع األىداؼ عمى جميع أخرل دكرات ك األنشطة الخاصة بيا، 

 المستكيات المعرفية الدنيا كالعميا.

 

ـ دكرم لمخرجات الطمبة في تعمـ المغة الفرنسية كعدـ ربطيا بالعالمات أك عمؿ تايي   -
 نسب النجاح الكمية، كتاييـ آخر ذاتي لميارات المعمـ المينية في تدريس المغة الفرنسية.

 
 

و بيذه الدراسة الحالية في المناىج المستخدمة في يإجراء المزيد مف الدراسات شبي    -
ك الجامعات، لمكقكؼ عمى معرفة أفمسطيف سكاء في المدارس  تدريس المغة الفرنسية في

 مدل كمالءمتيا لمثاافة كالكاقع الفمسطيني كتعديميا أك اختيار ما ىك أنسب منيا.
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رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، جامعة القدس، لعامة فً فلسطٌن. عشر علمً وامتحان الثانوٌة ا

 فلسطٌن.
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 (1الملحق )

 

 األهداف الواردة فً منهاج اللغة الفرنسٌة الفلسطٌنً ومستوٌاتها

 
 الوحدة

 
 
 

 
 األهداف

 

 
 مستوى الهدف

 

 
 تذكر

 
 فهم

 
 تطبٌق

 
 تحلٌل

 
 تركٌب

 
 تقوٌم

 
 األولى

 
1- 

 
 ٌرٌد فعلهأن ٌعبر الطالب عما 

 

 
 
  

    

 
2- 

 
 أن ٌعبر الطالب عما ٌستطٌع فعله.

 
  

     

 

3- 

 
 أن ٌستدل على الطرٌق.

  
  

    

 
4- 

 
 أن ٌدل شخص ما على الطرٌق.

   
  

   

 
5- 

 
 أن ٌحدد مكانه فً المدٌنة.

   
  

   

 
6- 

 
أن ٌستخدم خارطة المدٌنة 

 لالستدالل على الطرٌق.

   
  

   

 
7- 

 
أن ٌركب جمل باستخدام ظروف 

 المكان.

     
  

 

 
8- 

 
أن ٌتعرف على أسماء األماكن 

 العامة باللغة الفرنسٌة.

 
  

     

 
9- 

 
أن ٌمٌز الطالب بٌن فعلً ٌرٌد 

 وٌستطٌع فً االستخدام.

    
  

  

 
11- 

 
 فعل األمر. أن ٌطبق استخدام

   
  

   

 
11- 

 
 أن ٌوظف أسماء اإلشارة فً جمل.

   
  

   

 
12- 

 
 أن ٌتعرف على النشرة السٌاسٌة.

 
  

     

 

13- 

 
أن ٌبدي رأٌه فً الحً الذي ٌعٌش 

 فٌه.
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14- 

 
أن ٌبدي رأٌه فً المدٌنة التً ٌعٌش 

 بها.

 
 

     
  

 
15- 

 
أن ٌستخرج معلومات من نص 

 ة لٌون وٌبرر إجاباته.حول مدٌن

    
  

  

 
16- 

 
أن ٌكرر أصوات العلة باللغة 

 الفرنسٌة.

 
  

   
 

  

 

17- 

 
 أن ٌوظف أدوات االستفهام

   
  

   

 
18- 

 
 أن ٌركب جمل باستخدام فعل األمر.

     
  

 

 2 2 2 6 2 4   المجموع

 
 الوحدة
 الثانٌة

 

1- 

 
 أن ٌعبر عما ٌحس به.

  
  

    

 
2- 

 
األسئلة لطلب معلومات  أن ٌستخدم

 من شخص ما.

   
  

   

 
3- 

 
 أن ٌعبر عن صحته.

  
  

    

 
4- 

 
 أن ٌستخدم فعل الشرط إذا.

   
  

   

 
5- 

 
أن ٌوظف مفردات حالته النفسٌة ) 

متعب , سعٌد...الخ( فً التعبٌر عن 
 حالته.

   
  

   

 
6- 

 
 أن ٌعدد أجزاء الجسم.

 
  

     

 
7- 

 
دام أدوات أن ٌكون أسئلة باستخ

 االستفهام.

     
  

 

 

8- 

 
 أن ٌعدد بعض األدوٌة والعالجات.

 
  

     

 
9- 

 
 أن ٌربط بٌن استخدام )لماذا/ ألن(.

    
  

 
 

 

 
11- 

 
أن ٌعطً أمثلة على تصرٌف أفعال 

 المجموعة الثانٌة.

  
  

    

 
11- 

 
 أن ٌعدد بعض األلوان.
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12- 

 
أن ٌستخرج معلومات من نص 

 بارٌس.مدٌنة  حول

    
  

  

 
 

13- 

 
بطرٌقة  oو  eأن ٌردد أحرف 

 صحٌحة.

 
  

     

 
14- 

 
 أن ٌركب جمل باستخدام النفً.

     
  

 

 

15- 

 
 أن ٌقترح حلول للعناٌة بالصحة.

   
 

  
  

 

 
16- 

 
 أن ٌستخدم فعل الملكٌة.

   
  

   

 
17- 

 
 .نصائح صحٌةأن ٌعطً 

   
  

   

 
18- 

 
خدام إذا + فعل أن ٌركب جمل باست

 المضارع.

     
  

 

  المجموع
 

 4 3 5 2 4  

 
 الثالثة

 
1- 

 
أن ٌتصرف فً مطعم لطلب الطعام 

 فً مطعم باللغة الفرنسٌة.

   
  

   

 

2- 

 
 أن ٌعبر عن نظامه الغذائً.

  
  

    

 
3- 

 
أن ٌشرح وصفة طبخ باللغة 

 الفرنسٌة.

  
  

    

 
4- 

 
 طبخ.أن ٌطبق وصفة 

   
  

   

 

5- 

 
أن ٌعدد وجبات الٌوم باللغة 

 الفرنسٌة.

 
  

     

 
6- 

 
أن ٌتعرف على بعض التعلٌمات 

 لتنفٌذ وصفة طبخ.

 
  

     

 
7- 

 
أن ٌركب جمل باستخدام أدوات 

 تحدٌد الكمٌات.

     
  

 

 

8- 

 
أن ٌتعرف على بعض األدوات 

 المطبخٌة.
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 ،قلٌل)الكمٌات أن ٌمٌز بٌن صفات  -9
 (كاف ،كثٌر

  

 
11- 

 
 .االستفهام: كمأن ٌوظف أداة 

 
 

   
  

   

 

11- 

 
 *التأدب. أن ٌستعمل صٌغ 

   
  

   

 
12- 

 
 أن ٌعطً تعلٌمات.

   
  

   

 
13- 

 
أن ٌستخرج معلومات من نص 

 حول الطعام فً فرنسا 

    
  

  

 
14- 

 
أن ٌستخرج معلومات من نص 

حول العدادات الغذائٌة لدى 
 الفرنسٌٌن.

    
  

  

 
15- 

 
 ان ٌوظف فعل األمر.

   
  

   

 
16- 

 
 أن ٌمٌز أدوات التعرٌف والنكرة.

    
  

  

 
17- 

 
 ان ٌعبر عن الكمٌات.

  
  

    

 
18- 

 
 pasان ٌركب جمل باستخدام النفً 

de. 

     
  

 

  2 4 6 3 3   المجموع

 
 الرابعة

 
1- 

 
 أن ٌشرح أحداثا بالماضً

  
  

    

 

2- 

 
 ل وسائل اإلعالم.أن ٌتناقش حو

 
 

 
  

    

 

3- 

 
 ان ٌكتب معلومة غرٌبة.

     
  

 

 
4- 

 
اإلعالم  بٌن وسائلأن ٌقارن 

 الفرنسٌة ووسائل اإلعالم المحلٌة.

      
  

 
5- 

 
 الزمان. على ظروفان ٌتعرف 

 
  

     

 
6- 

 
 أن ٌوظف الفعل الماضً المثبت.
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 أن ٌوظف الفعل الماضً المنفً. -7

 
8- 

 
أن ٌطلب معلومات حول أحداث 

 ماضٌة.

   
  

   

 
 
9- 

 
أن ٌستخرج معلومات نص حول 

 العطلة المدرسٌة فً فرنسا 

    
  

  

 
11- 

 
 بطرٌقة صحٌحة. eأن ٌردد صوت 

 
  

     

 

11- 

 

بطرٌقة   eان ٌكتب أشكال حرف 

 صحٌحة.

 
  

     

 
12- 

 
 . avoirأن ٌستعمل الفعل المساعد 

   
  

   

 
13- 

 
ان ٌمٌز بٌن تصرٌفات الفعل 

 الماضً.

    
  

  

 
14- 

 
ان ٌركب أسئلة باستخدام أدوات 

 االستفهام.

     
  

 

 
15- 

 
 ان ٌوظف النفً.

   
  

   

 1 2 2 5 2 3   المجموع

 
 الخامسة

 
1- 

 
 ان ٌستعلم عن شًء ما  

   
  

   

 
2- 

 
 أن ٌكتب حول أحداث بالماضً 

       

 

3- 

 
 موضوع ما  الحقائق فًتشف أن ٌك

   
  

   

 

4- 

 
أن ٌتعرف على المفردات المتعلقة 

 ٌسرق، مذنب، متهم،بالشرطة )
 دلٌل( 

 
  

     

 
5- 

 
ال شًء، أن ٌوظف النفً باستخدام )

 (أحد أبدا، ال

   
  

   

 
6- 

 
 قبل(   دائما، منأن ٌوضح الحال )

  
  
 

    

 
7- 

 
أن ٌستخدم الفعل الماضً مع 

 etreعد المسا
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8- 

 
 أن ٌشرح أحداثا بالماضً

  
  

    

 
9- 

        أن ٌقٌم إحداثا بالماضً(

11- 

 

ان ٌتعرف على النظام القضائً 
 والمحاسبة فً فرنسا 

 
  

     

 

11- 
( t( و)dان ٌمٌز الفرق بٌن اللفظ )

 (    g( و)  kو)

    
  

  

أن ٌسترجع معرفته فً الفعل  -12
) خدام الفعل المساعد الماضً باست

avoir      ) 

 
  

     

ان ٌسترجع معرفته السابقة فً  -13
 ظروف المكان 

 
  

     

(        oui) أن ٌمٌز الفرق بٌن  -14

 ( بلى   siنعم و)

    
  

  

أن ٌمٌز الفروق فً االستخدام بٌن )  -15
déjà    (و )toujours 

    
  

  

  المجموع
 

 4 2 4 3 1 1 

 
 سة الساد

 
1- 

 
 أن ٌتصرف الطالب لشراء شًء ما 

   
  

   

 
2- 

 
أن ٌطلب الطالب المعلومات بطرٌقة 

 مهذبة 

   
  

   

 
3- 

 
 أن ٌنظم إحصائٌة بسٌطة 

     
  

 

 
4- 

 
أن ٌتعرف على مفردات المالبس 

 واأللوان

 
  

     

 
5- 

 
 أن ٌتعرف على األرقام حتى ألف 

 
  

     

 

6- 

 
من نص أن ٌستخرج معلومات 

 السماعً 

    
  

  

 
7- 

 
أن ٌستخرج معلومات من نص 

 كتابً 

    
  

  

 
8- 

 
أسماء  مفٌدة باستخدامأن ٌكتب جمل 

 اإلشارة.

     
  

 

  
 ان ٌمٌز بٌن أنواع أسماء اإلشارة 
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9- 

 
11- 

 
 ان ٌستخدم أنواع أدوات االستفهام 

   
  

   

 

11- 

 
 هام ان ٌمٌز بٌن أنواع أدوات االستف

    
  

  

 
12- 

 
 ما  لشراء سلعةأن ٌتصرف 

   
  

   

 
13- 

 
 ان ٌقترح اقتراحاُ 

     
  

 

 

14- 

ان ٌتعرف على العمالت األوربٌة  
 أوروبا.والمالبس فً 

       

( بطرٌقة   jأن ٌردد صوت ) -15

 صحٌحة 

 
  

     

ان ٌتعرف على ثقافة إنفاق  -16
 المصروف فً فرنسا 

 
  

     

ان ٌسترجع أدوات االستفهام  -17
 وٌستخدمها 

      

        ان ٌسترجع األرقام  -18

 1 3 4 4 1 6   المجموع

الفعل )   ٌسترجع استخدامأن  -1 
pouvoir      .  ) 

 
  

     

 
 السابعة 

        أن ٌعبر عن حالة الطقس  -2

وما ال ٌجب  ٌجب فعلهأن ٌمٌز ما  -3
 فعله 

      
  

        تب شعاراً عن البٌئة ان ٌك -4

ان ٌتعرف على مفردات البٌئة  -5
 والطبٌعةوالطقس 

 
  

     

        ان ٌستخدم ضمائر غٌر العاقل  -6

أن ٌركب جمل مفٌدة لنوع النفً )   -7

ne plus        ) 

     
  

 

     (devoirان ٌمٌز تصرٌف فعل )   -8
  

  

 الضمائر المتصلةان ٌستخدم  -9
 رٌقة صحٌحة بط

   
  

   

        أن ٌعبر عن الضرورة  -11

فً  والبٌئة ان ٌتعرف على الطقس  -11
 فرنسا 

 
  

     

( بطرٌقة gneأن ٌردد صوت )   -12

 صحٌحة 

 
  

     

        ان ٌتعرف على حماٌة البٌئة  -13

        واألمران ٌسترجع النفً  -14
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 1 2 1 2 2 5   المجموع

 الثامنة 
 
 
 
 

        أن ٌعبر عن مشارٌع المهنٌة  -1

        أن ٌعبر عن المستقبل  -2

        أن ٌتعرف على المهن  -3

ان ٌتعرف على مفردات الخٌال  -4
 العلمً 

 
  

     

        ان ٌتعرف على األرقام إلى النهاٌة  -5

ان ٌستخدم فعل المستقبل فً جمل  -6
 مفٌدة 

     
  

 

        صفات الملكٌة  ان ٌمٌز -7

ان ٌتعرف على اختراعات الماضً  -8
 والحاضر

       

(   بطرٌقة       coducأن ٌردد )   -9

 صحٌحة 

 
  

     

 ان ٌتعرف على الحٌاة الٌومٌة  -11
 

       

 ان ٌسترجع األرقام حتى ألف  -11
 

 
  

     

   ne plusالنفً ان ٌسترجع  -12

 

 
  

     

        ( devoirرجع فعل )أن ٌست -13

 1 1 1 1 2 9   المجموع
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                               (: خطاب تحكيم إطار التحميل 1ممحق )

  جامعة القدس    

                                    عمادة الدراسات العميا 

 

 مسطينيتحكيـ فارات إطار تحميؿ المحتكل في منياج المغة الفرنسية الف

 حضرة الدكتكر المحتـر

المغة الفرنسية الفمسطيني والتدريس وامتحان  مقرردرجة التناغم بين تاـك الباحثة بدراسة بعنكاف" 
" كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس مف الدلف الفرنسي
 جامعة الادس.

 لمناسبتو ألغراض البحث.كليذا أعدت الباحثة إطار تحميؿ المحتكل 

ونظرا لما عيدناه فيكم من خبرة عممية وعممية يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم ىذه األداة 
بداء الرأي في فقراتيا وتعديل ما ترونو مناسباً   .وا 

 مع الشكر كالتادير

 الباحثة:                                                                          

 فاطمة مكسى عسكر           

 

 

 

  



 أسماء المحكمين

 

 الرقم اسم المحكم مكان العمل

 1 د. إيناس ناصر جامعة القدس

 2 د. وسيم بيشاوي جامعة النجاح

 3 د. رنا قنديل الجامعة األردنية

 4 د. نجيب الربضي الجامعة األردنية

 5 د. بسمة العمري جامعة بير زيت

منار العكرأ.  مشرفة المغة الفرنسية / تربية نابمس  6 

 7 أ. داليا الغرور جامعة بير زيت

 8 أ. نهاية البص مدرسة لغة فرنسية

 9 أ. ألكسندرا دوشاس مشرفة في القنصمية الفرنسية

 10 أ. ستيفاني جيبوسيه جامعة بيت لحم
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 (1ممحق )

 إطار التحميل لممستوى األول والمستوى الثاني

اللغة الفرنسٌة الفلسطٌنً المستوى  مقررإطار التحلٌل للكشف عن للمهارات اللغوٌة األربعة المتضمنة ل

 CECRL(2001.)األول )المستخدم المبتدئ( حسب اإلطار األوروبً المرجعً المشترك للغات

 اآلتً:اللغة الفرنسٌة للصف التاسع للطالب من تحقٌق  مقررهل ٌسمح 

مهارة االستماع )االستٌعاب  -1
 السماعً(

 
 مؤشرات فرعٌة للمهارة

 
وجودها فً 

 المنهاج 

 
 أمثلة علٌها

   بطٌئة  كانت:فهم مادة سماعٌة اذا -181

   واضحة اللفظ

تتضمن وقفات طوٌلة تسمح باستٌعاب 
 المعنى

  

   بطٌئة  إلٌه:تعلٌمات موجهة  فهم-182

   بسٌطة

   قصٌرة توجٌهات: إتباع-183

   بسٌطة

 
مهارة القراءة )فهم  -2

 المقروء(

 
 مؤشرات فرعٌة للمهارة

 
وجودها فً 

 المنهاج

 
 أمثلة علٌها

   قصٌرة جدا نصوص فهم-281

   بسٌطة جدا

   جملة بجملة

   أسماء من النصوص استخراج-282

   مات مألوفةكل

   تعابٌر بسٌطة 

رسالة مكتوبة على  فهم-283

 بطاقة برٌدٌة 

   بسٌطة 

   مختصرة

فً مواقف الحٌاة  التمٌٌز-284

 الٌومٌة ل :

   األسماء

   التعابٌر االعتٌادٌة

   الكلمات

   مختصرة توجٌهات: إتباع-285

   بسٌطة 

   لالنتقال من مكان إلى آخر

   ٌسال كتابٌا عن معلومات شخصٌة مفصلة الكتابً اعلالتف-286

ٌجٌب كتابٌا عن معلومات شخصٌة 
 مفصلة.

  

 

 الثالثة: المهارة-3

 اإلنشاء)التعبٌر الكتابً(

 
 مؤشرات فرعٌة للمهارة

 
وجودها فً 

 المنهاج 

 
 أمثلة علٌها

   بسٌطة وتعبٌرات:ٌكتب جمل -381

   عن نفسه

   ,ماذا ٌفعلون؟( عن أشخاص )أٌن ٌسكنون

   ٌطلب كتابٌا معلومات شخصٌة مفصلة التفاعل الكتابً-382
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ٌعطً كتابٌا معلومات شخصٌة مفصلة عن 
 مواضٌع متعلقة بمحٌطه

  

   ٌكتب بطاقة برٌدٌة بسٌطة المراسالت:-383

   ٌكتب بطاقة برٌدٌة مختصرة 

    كتابة مالحظات-384

   ٌكتب أرقام كتابة رسائل -385

   ٌكتب توارٌخ

   ٌستخدم الصٌغة الرسمٌة فً الرسائل

   ٌستخدم الصٌغة الغٌر رسمٌة فً الرسائل

   ٌستخدم صٌغ التحٌة االفتتاحٌة

   ٌستخدم صٌغ التحٌة الختامٌة

   ٌكتب أسماء تعبئة نموذج-386

   ٌكتب جنسٌات

   ٌكتب عناوٌن

   ٌكتب أعمار

   ٌكتب توارٌخ مٌالد

   ٌكتب تارٌخ وصول إلى دولة

   ٌدون بٌانات فً نموذج فندق

 

المهارة الرابعة :المحادثة  -4

 )التعبٌر الشفوي(

 
 مؤشرات فرعٌة للمهارة

 
وجودها فً 

 المنهاج

 
 أمثلة علٌها

   ٌعبر بطرٌقة بسٌطة التعبٌر -481

   ٌعبر حول الناس

   ٌعبر حول األشٌاء المحٌطة به

   ول األشٌاء التً ٌملكهاٌعبر ح

 الفردي: وصف الحدٌث-482

 التجارب

   ٌصف نفسه

   ٌصف عمله أو وظٌفته

   ٌصف مكان سكنه

   ٌقدم نص مختصر جدا توجٌه الحدٌث للجمهور-483

   ٌقدم شخص ما

 التفاعل الشفوي-484

 
 
 
 
 
 
 
 

   ٌتواصل بطرٌقة بسٌطة

   ٌعتمد على تكرار الكالم المسموع

   ٌعتمد على بطء الكالم المسموع

   ٌسأل أسئلة بسٌطة

   ٌجٌب على أسئلة بسٌطة

   ٌتفاعل مع جمل بسٌطة

  ٌعبر بجمل بسٌطة عن موضوعات مألوفة
 
 
 
 

 
 

   ٌفهم عبارات ٌومٌة لٌلبً حاجات بسٌطة فهم محادثة باللغة الفرنسٌة  -485

   ٌفهم عبارات مكررة

   ضحة الصٌاغةٌفهم عبارات وا

   ٌفهم أسئلة عند توجٌهها إلٌه ببطء
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   ٌفهم تعلٌمات عند توجٌهها إلٌه ببطء

  ٌتبع أوامر بسٌطة
 
 
 

 

   ٌستخدم عبارات تتعلق بالتحٌة المحادثة -486

  ٌسأل شخص عن أحواله
 

 

   ٌطلب أغراض من اآلخرٌن التعاون ألداء عمل ما -487

   ٌعطً أغراض لآلخرٌن

   ٌفهم الدالالت المختصرة

   ٌفهم الدالالت البسٌطة

   ٌطلب من شخص شًء ما الحصول على خدمات -488

  ٌعطً شخص شًء ما
 
 

 

   فً األرقام تدبر األمور  -489

   فً تحدٌد الكمٌات

   فً النقود

   فً التعبٌر عن الساعة

   لسكنٌسأل أسئلة حول مكان ا تبادل المعلومات -4811

   ٌسأل أسئلة حول األشخاص

   ٌسال أسئلة حول الممتلكات

   ٌجٌب على نفس نوع األسئلة

 ٌتحدث عن الوقت بتعبٌرات مثل:
 ًنوفمبر, فالجمعة الماضٌة ,فً شهر 

 الساعة الثالثة.

  

   ٌجٌب على أسئلة شخصٌة إجراء مقابلة -4811

   ٌجٌب على أسئلة مباشرة

   سئلة بطٌئةٌجٌب على أ
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اللغة الفرنسٌة الفلسطٌنً للمستوى الثانً  مقررإطار تحلٌل للكشف عن المهارات اللغوٌة األربعة فً 

 CERCL   (2001        ))المستخدم المبتدئ( حسب اإلطار األوروبً المرجعً المشترك للغات  

 اآلتً: للطالب من تحقٌقالعاشر اللغة الفرنسٌة للصف  مقررهل ٌسمح 

 

مهارة االستماع )االستٌعاب  -1
 السماعً(

 
 مؤشرات فرعٌة للمهارة

 
وجودها فً 

 المنهاج

 
 أمثلة علٌها

   بطٌئة  فهم محادثة فرنسٌة :-181

   واضحة اللفظ

   ٌحدد موضوع المحادثة

   واضح فهم إعالنات -182

   بسٌطة

   واضحة فهم رسائل صوتٌة : -183

   بسٌطة

   ٌفهم االتجاهات لالنتقال من مكان إلى آخر فهم تعلٌمات شفوٌة – 184

    فهم برامج إذاعٌة بسٌطة -185

   ٌفهم المعلومة األساسٌة لتسجٌالت قصٌرة فهم تسجٌالت -186

ٌفهم المعلومة األساسٌة لتسجٌالت واضحة 
 اللفظ

  

ٌفهم المعلومة األساسٌة لتسجٌالت عن 
 الحٌاة الٌومٌة

  

اقتباس المعلومة األساسٌة -187

 لتسجٌالت 

   واضحة اللفظ

   عن الحٌاة الٌومٌة

 
مهارة القراءة )فهم  -2

 المقروء(

 
 مؤشرات فرعٌة للمهارة

 
وجودها فً 

 المنهاج

 
 أمثلة علٌها

ٌفهم الرسائل الشخصٌة  التً تتناول  فهم المراسالت -281
 موضوعات مألوفة

  

   رسالة لطلب المعلومات

   الة توصٌةرس

   رسالة لتلبٌة دعوة

   رسالة اعتذار عن دعوة

القراءة الستخراج  -282

 معلومات محددة

   فً نصوص بسٌطة وعامة

   فً نشرة إعالنٌة

   فً قائمة طعام 

   فً قائمة جرد

   فً جدول مواعٌد

   فً صفحة خدمات إعالنٌة

فهم الالفتات واللوحات  -283

 الٌومٌة 

   لالتجاهات 

   فً الشوارع

   فً المطاعم

   فً المحطات

   فً أماكن العمل

   للتعلٌمات
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   للسالمة والخطر

   ٌحدد المعلومة المالئمة فً الرسائل القراءة بهدف النقاش  -284

   ٌحدد المعلومة المالئمة فً الكتٌبات 

ٌحدد المعلومة المالئمة فً مقاالت صحفٌة 
 ٌرة تصف أحداثقص

  

   ٌفهم الئحة بسٌطة تتعلق بالسالمة القراءة لتنفٌذ تعلٌمات  -285

   ٌتبع كتٌب تعلٌمات الستخدام جهاز

ٌتبع كتٌب تعلٌمات الستخدام هاتف 
 عمومً

  

 

المهارة الثالثة :  -3

 اإلنشاء)التعبٌر الكتابً(

 
 مؤشرات فرعٌة للمهارة

 
وجودها فً 

 المنهاج

 
 ٌهاأمثلة عل

   ٌكتب مالحظات قصٌرة لحاجات آنٌة التفاعل الكتابً-381

   ٌكتب مالحظات مختصرة

ٌكتب رسالة شخصٌة بسٌطة جدا للتعبٌر  المراسالت-382
 عن الشكر

  

ٌكتب رسالة شخصٌة بسٌطة جدا 
 لالعتذار.

  

    تعبئة نموذج-383

الكتابة اإلبداعٌة بجمل -384

 مترابطة 

   مٌة فً بٌئتهعن الظواهر الٌو

   عن اآلخرٌن

   عن األماكن

   عن العمل

   عن الدراسة

   ٌكتب وصفا مختصرا لحدث ما

   ٌكتب وصفا مختصرا لنشاطات سابقة

   ٌكتب وصفا مختصرا لخبرات شخصٌة

   ٌكتب وصفا بسٌطا عن عائلته

   ٌكتب وصفا بسٌطا عن ظروف حٌاته

عمله الحالً أو ٌكتب وصفا بسٌطا عن 
 السابق

  

   ٌكتب سٌرة ذاتٌة متخٌلة

   ٌكتب شعرا بسٌطا عن الناس

   ٌكتب وصفا بسٌطا اآلخرٌن 

   ٌكتب وصفا بسٌطا األماكن

   ٌكتب وصفا بسٌطا عن األشٌاء 

 

المهارة الرابعة :المحادثة  -4

 )التعبٌر الشفوي(

 
 مؤشرات فرعٌة للمهارة

 
وجودها فً 

 جالمنها

 
 أمثلة علٌها

   اآلخرٌن وصف بجمل بسٌطة -481

   ظروف حٌاته

   نشاطات ٌومٌة

   ما ٌحبه

 ما ٌكرهه
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   ٌروي قصة بسٌطة حدٌث فردي متتابع -482

   ٌصف بٌئته الٌومٌة

   ٌصف اآلخرٌن

   ٌصف األماكن

   ٌصف الحٌاة المدرسٌة

   ٌصف عمله

   ٌصف حدث ما

   صف نشاط ماٌ

   ٌصف مشارٌع

   ٌصف خبرات شخصٌة

   ٌصف أشٌاء ٌملكها

   ٌصف نشاطات سابقة

   ٌشرح فٌما ٌعجبه شًء

   ٌشرح فٌما ال ٌعجبه شًء

   ٌصف عائلته بجمل بسٌطة

   ٌقارن بٌن أشٌاء بجمل بسٌطة

 التفاعل الشفوي:-483

 فهم محادثة فرنسٌة

   

شكل بسٌط عن موضوعات ٌفهم لٌتحاور ب
 مألوفة دون جهد بالغ

  

ٌفهم حدٌثا موجها إلٌه باللغة الفصحى 
 واضحة اللفظ

  

ٌفهم ما ٌقال له فً محادثة بطٌئة اللفظ عن 
 الحٌاة الٌومٌة 

  

 المحادثة-484

 
 
 
 
 
 
 
 

   ٌتواصل اجتماعٌا التحٌة والوداع والشكر

ٌشارك فً محادثة قصٌرة حول 

 ةموضوعات عام

  

   ٌعبر عن حاله

   ٌشكر السائل بكلمات بسٌطة

ٌستخدم صٌغ التأدب البسٌطة فً مخاطبة 

 اآلخرٌن

  

   ٌقبل عرض أو دعوة من أحدهم

  ٌرفض دعوة أو عرض من أحدهم
 
 
 

 
 

نقاش غٌر رسمً )بٌن  -485

 األصدقاء( 

   ٌتناقش حول ما سٌفعله فً المساء

   هاٌة األسبوعٌتناقش حول خطته لعطلة ن

   ٌقدم اقتراحات

   ٌعبر عن موافقته أو عدم موافقته

ٌتناقش حول مسائل ٌومٌة اذا وجه إلٌه 

 الكالم ببطء

  

 ٌتناقش حول تنظٌم لقاء والتحضٌر له

 ٌستجٌب القتراحات
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ٌتبادل المعلومات المالئمة حول مشكالت  نقاش رسمً -486
 ط األساسٌةعملٌة بشرط تكرار النقا

  

ٌعطً رأٌه حول مشكالت عملٌة بشرط 
 تكرا النقاط األساسٌة

 
 

 

 ٌعطً رأٌه فً األشٌاء بشكل مباشر

ٌتواصل فً مهمات بسٌطة باستخدام جمل  التعاون ألداء عمل ما -487
 بسٌطة

  

ٌفهم بشكل كاف لمجاراة تبادل لغوي بسٌط 
 دون جهد بالغ

  

تدبر أمره فً مواقف الحٌاة الٌومٌة ٌ الحصول على خدمات -488
 )التنقل ,السكن ,الوجبات ,الشراء(

  

ٌحصل على المعلومات الضرورٌة من 
 مكتب سٌاحة

 
 

 

   ٌقدم خدمات لالستخدام الٌومً

   ٌحصل على خدمات لالستخدام الٌومً

ٌحصل على معلومات بسٌطة حول رحلة 
 ما

  

ٌستخدم المواصالت العامة 
 ار,طائرة()باص,قط

  

   ٌسأل عن الطرٌق وٌدل علٌه

   ٌشتري تذاكر

   ٌسأل عن معلومات تتعلق بالكمٌات

   ٌعطً معلومات تتعلق بالكمٌات

   ٌستفٌد من خدمات فً مكتب برٌد

   ٌحدد ما ٌرٌده للشراء

   ٌطلب وجبة 

   ٌسأل أسئلة حول العادات تبادل المعلومات -489

   حول النشاطات الٌومٌة ٌسأل أسئلة

   ٌسال أسئلة حول الهواٌات

   ٌسأل أسئلة حول النشاطات السابقة

   ٌسأل عن العمل 

   ٌسال عن معلومات شخصٌة

   ٌجٌب على نفس نوع األسئلة

   ٌتواصل فً إطار مهمة بسٌطة تتطلب 

   تبادل بسٌط للمعلومات

و ٌوضح طرٌقه باالستعانة بخارطة أ
 مخطط

  

ٌتدبر أمره فً الطلبات المباشرة فً الحٌاة 
 الٌومٌة
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داول:فهرس الج

انصفح

 ة

رقم  عىىان انجدول
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