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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

 
قرار وزاري رقم 043.03 املـؤرخ 
يف 23 سبتمرب 2003 املتضمن رزنامة 
ــة واملدرسـية  االمتحانات املهني

لسنة 2004. 
 

إن وزير التربية الوطنية، 
 

ــؤرخ يف  مبقتضى األمر رقم 35.76 امل
16 ربيـع الثـاين 1396  املوافـق 16 

ــم التربيـة  أفريل 1976 املتعلق بتنظي
والتكوين، 

 
مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 265.94 
ــام 1415  املؤرخ يف 29 ربيع األول ع
املوافق 06 سبتمرب 1994، الذي حيــدد 

مهام وزير التربية الوطنية، 
 

مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 293.95  
املــؤرخ يف 05 مجادي األوىل عــام 

1416 املوافق 30 سبتمـرب سنة 1995،  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتعلق بكيفيات تنظيــم املسـابقات 
ــة يف  واالمتحانات واالختبارات املهني

املؤسسات واالدارات العمومية، 
 

ـم 94.89   مبقتضى املرسوم التنفيذي رق
ـــوان 1989  املــؤرخ يف 20 جـ
ـاء  املـعــدل واملتمم  املتضمن إنش
الديـوان الوطـين لإلمتحانـــات 

واملسابقات. 
 

يقـرر : 
 

ــرى االمتحانـات  املادة األوىل : جت
ــة الـيت  واملسابقات املدرسية و املهني
تنظمها وزارة التربية الوطنية خــالل 
السنة املدنية 2004 حســب الرزنامـة 

املرفقة ذا القرار. 
 

ـرة  املادة 02 : ينشر هذا القرار يف النش
الرمسية لوزارة التربية الوطنية. 

 
اجلزائر يف 23 سبتمرب 2003 

وزير التربية الوطنية 
بوبكر بن بوزيد  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



رزنامة االمتحانات و املسابقات املدرسية و املهنية  لسنة 2004  
 

اهليئة املنظمة تاريخ تسليم امللفات فترة التسجيل االمتحان و املسابقة تاريخ االجراء 
االحد 22 

فرباير 2004 
امتحــان تثبـيت األساتـذة 

املهندسـني 
واالساتذة اازين يف التعليم االساسي 

من 2004.01.13 
إىل 2004.02.11 

مديريات التربية  
مع الفروع 

 19 / 18

ماى 2004 
املركز الوطين للتعليم   امتحــان اثبات املستوى 

والتكوين عن بعد 
السبت 29 
ماى 2004 

من 2003.10.01 شهادة التعليم االساسي (منطقة اجلنوب) 
إىل 2003.10.31 

مديريات التربية  
مع الفروع 

االحد 13 
جوان 2002 

من 2003.10.01 شهادة التعليم االساسي (منطقة الشمال) 
إىل 2003.10.31 

مديريات التربية  
مع الفروع 

السبت 05 
جوان 2004 

من 2003.10.01 الـبكـالـوريــا 
إىل 2003.10.31 

تسلم امللفات للفروع قبل  
 2003.12.15

د.و.ا.م 
مع الفروع 

االثنني 20 
سبتمرب 2004  

من 2004.08.10 مسابقة توظيف أساتذة التعليم الثانوي 
إىل 2004.09.08 

تسلم امللفات للفروع قبل 
 2004.09.15

د.و.ا.م 
مع الفروع 

 
 

األحد 26 
سبتمرب 2004 

ـن  مسابقة الدخول إىل املعهد الوطين لتكوي
مستخدمي التربية و حتسني مستواهم : 

. مفتشو ط1، ط2، ط3  
. املقتصدون  

. نواب املقتصدين  

 
 

من 2004.08.17 
إىل 2004.09.16 

 
 

تسلم امللفات للفروع قبل 
 2004.09.19

 
 

د.و.ا.م 
مع الفروع 



 

. أعوان املصاحل االقتصادية 
اهليئة املنظمة تاريخ تسليم امللفات فترة التسجيل االمتحان و املسابقة تاريخ االجراء 

األحد 26 
سبتمرب 2004 

مسابقة توظيف األساتذة اازين يف التعليم 
االساسي 

من 2004.08.17 
إىل 2004.09.16 

مديريات التربية  

مسابقة أسالك املصاحل االقتصادية (مهين)  
. املقتصدون  

. نواب املقتصدين  
. أعوان املصاحل االقتصادية 

 
 
 

من 2004.09.23 

 
 
 

تسلم امللفات للفروع قبل 

 
د.و.ا.م 

مع الفروع 

األحد 03  
أكتوبر 2004 

مسابقة أسالك التوجيه املدرسي و املهين 
مسابقة أسالك التغذية املدرسية 

د.و.ا.م 2004.09.23 إىل 2004.09.21 
مع الفروع 

مديريات التربية   امتحان الشهادة العليا للكفائة  
االثنني 11 

أكتوبر 2003 
  

مسابقة  توظيف مفتشي التربية والتكوين 
حسب رزنامة  التسجيل 

على قوائم التأهيل 
( مديرية املستخدمني ) 

تسلم قوائم التأهيل مع 
امللفات الكاملة للديوان 
قبل 2004.09.20 

 
د.و.ا.م 

السبت 06  
أكتوبر 2004 

  
مسابقة  توظيف مفتشي التربية والتكوين 

شهر ابتداء من  

نزول اإلعانات 

يتكفل الديوان باإلعانات 
وتنشر هذه اإلعانات يف 

اجلرائد يوم 2004.10.02 

 
مديريات التربية 

التاريـخ حتدده 
مديريات التربية 
مع الؤسسات 

املؤهلة 

 
االمتحانات املهنية و الفحوص املشتركة 

   
مديريات التربية 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 881 / 2003  

 
األمني العام 

إىل 
السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 

ــري التربيـة  السيدات و السادة مدي
بالواليات 

 
ــتعمال الترمـيز  املوضوع : اس
ـة يف  العاملي و املصطلحات العلمي

املناهج التعليمية اجلديدة. 
 

املراجع 
ــذ  . قرارات جملس الوزراء بشأن تنفي

إصالح املنظومة التربوية 
. املنشور رقم 245 بتاريخ 2003.05.04 
. املنشور رقم 246 بتاريخ 2003.05.04 
. املنشور رقم 247 بتاريخ 2003.05.04 

 
ــد  تنفيذا لقرارات جملس الوزراء املنعق
ـروع  بتاريخ 30 أفريل 2002 حول الش
ـة  يف التطبيق التدرجيي إلصالح املنظوم
التربوية، و عطفا على املناشري املذكورة 
يف املرجع، يشرفين أن أوافيكم ــذا 
ـق  املنشور املتضمن التدابري العملية لتطبي
إستعمال الترميز  العلمي واملصطلحات 

العلمية. 
 

ـي  . على مستوى السنتني األوىل ابتدائ
ــن املوسـم  و األوىل متوسط بداية م

الدراسي 2004.2003. 

. على مستوى السنوات األخرى مـن 
ــي واملتوسـط  مراحل التعليم االبتدائ
والثانوي، عند تطبيق املناهج اجلديــدة 
هلذه املستويات يف السنوات الالحقة. 

 
ــة لتطبيـق إدراج  1. املبادئ املوجه

الترميز العاملي 
 

ــة  يتم تعليم املواد العلمية والتكنولوجي
ـل  باللغة العربية على مستوى كل مراح
ــانوي  التعليم االبتدائي واملتوسط والث
ــذه  العام والتكنولوجي، ويتم تعلم ه
ـاملي  املواد مرفوقا باكتساب الترميز الع
واملصطلحات العلمية واستعماهلا بصفة 

تدرجيية. 
 

ــيز العـاملي  2. أهداف إدراج الترم
واملصطالحات العلمية 

 
ـاملي يف  يهدف إدراج استعمال الترميز الع
ــم املصطلحـات  املواد العلمية و تعلي
ـة،  العلمية خالل مراحل التعليم املختلف
يف إطار إصالح املنظومة التربوية، إىل : 

 
ــة  . متكني املتعلم من املعلومات العلمي
ــه  والتكنولوجية العلمية لتدعيم كفاءات
الثقافية و العلمية و املهنية مبا يف ذلـك 

تكنولوجيات اإلعالم و االتصال، 
 

ــي  . متكينه من استعمال التوثيق العلم
ــة العربيـة و اللغـات  والتقين باللغ

األجنبية، 
 

ــذ  . تدعيم تساوي الفرص بني التالمي
ــم اإلجبـاري  بتمكني خرجيي التعلي
ــي  والتعليم الثانوي العام و التكنولوج

من اكتساب الكفـاءات الضرورية يف  



 

جمال الترميز واملصطلحات العلميــة، 
للسماح هلم باختيار التوجيه املالئــم 
ـتقبلية  لقدرام ورغبام وملشاريعهم املس
ـاح  و متابعة دراستهم أو تكوينهم بنج
يف الشعبة املختارة بدون عائق لغوي، 

 
ـي  . املسامهة يف احلد من التسرب املدرس
ــايل،  بني التعليم الثانوي و التعليم الع
ـى  وإحداث انسجام بينهما بالقضاء عل
ــوار،  صعوبات االنتقال بني هذه األط
وخصوصا تلك الناجتة عن تغيري الترميز 

و املصطلحات العلمية، 
 

ـاري  . متكني املتخرج من التعليم اإلجب
ــهين  من سهولة التكيف مع الوسط امل

واحلياة العملية. 
 

3. التطبيق حسب املراحل التعليمية 

 
1.3. على مستوى التعليم االبتدائي : 

ــا  يرتكز التطبيق يف هذه املرحلة أساس
ــى كتابـة  وعلى وجه اخلصوص عل
ــار  وقراءة العمليات الرياضية من اليس
ـنة  إىل اليمني : املساواة و اجلمع يف الس
ـمة  األوىل، و الطرح و الضرب و القس

يف السنوات املوالية مستقبال. 
 

ــي  . ميكن أن يكون اإلدراج التدرجي
للرموز العاملية لوحدات القياس املتداولة 
ــتر (m)، و  كوحدة قياس الطول : امل
 ،(S) وحدة قياس الزمــن : الثانيـة
حسب مستوى حتكم التالميذ يف كتابة 

و قراءة هذه احلروف. 
 
 
 

ـاط  . ميكن أن يتم الترميز اهلندسي للنق
ــع واملضلعـات  واملستقيمات و القط
ـة  (مثلثات، مربعات،...) باحلروف العربي
والالتينية، وذلــك حسـب سـهولة 
إدراجها والفائدة التربوية من استعماهلا 
ــذ يف كتابـة  ومستوى حتكم التالمي

وقراءة هذه احلروف. 
 

. يستعمل الرمز (دج) لإلشــارة إىل 
العملة الوطنية يف السنوات األوىل مـن 
ـنوات  التعليم االبتدائي، و يرفق يف الس
ـني،  األخرية منه برمز ( DA ) بني قوس
ــذ  و هو رمز متواجد يف حياة التالمي
اليومية ( فاتورات، صكوك، اخل… ). 

 
ـط :  2.3. على مستوى التعليم املتوس

ـات  يطبق االجتاه العاملي يف كتابة العملي
ــط أي  الرياضية يف السنة األوىل متوس
ـوز  من اليسار إىل اليمني، و تستعمل الرم
العاملية لوحدات القيــاس بأنواعـها 
ــوز بالعربيـة  املختلفة إىل جانب الرم

املستعملة سابقا. 
 

ــح العلمـي باللغـة  . يدرج املصطل
األجنبية إىل جانب املصطلــح باللغـة 
العربية، و يتركز على املفاهيم واألفكار 
األساسية للربنامج و يدمـج يف املـادة 
ــى عـدد املصطلحـات  املدرسة، ويبق
ــدف  حمدودا، و هذا حىت ال يهمل اهل
ـدرس  العلمي األساسي هلذا اإلدراج يف ال

و يتحول إىل حصة مصطلحات. 
 
 
 



 

ــة العربيـة  . تبقى كتابة الرموز باللغ
ـة  ترافق إدراج الصيغ و القوانني العلمي
ـة، مث  بالرموز العاملية يف املرحلة االنتقالي
ـة  إن عدد هذه الصيغ و القوانني العلمي
حمدود يف العلوم الفيزيائيــة وعلـوم 
ــط،  الطبيعة و احلياة يف التعليم املتوس
ـادتني  وهذا نظرا إىل أن تعليم هاتني امل
ـرب إدراج  يف هذا املستوى نوعي، و يعت
ــهما  هذه الصيغ و القوانني العلمية في

مبثابة تدريب أويل. 
 

ــانوي  3.3. على مستوى التعليم الث

العام و التكنولوجي : 
ــاملي لوحـدات  . يستعمل الترميز الع
ــغ و القوانـني  القياس و كتابة الصي
العلمية مرفقة بنفس الصيغ و القوانـني 
ــتعمل سـابقا،  مكتوبة بالترميز املس
ــق  ويكون هذا عندما يشرع يف تطبي

املناهج اجلديدة يف السنوات املوالية. 
 

ــح العلمـي باللغـة  . يدرج املصطل
ــادة العلميـة إىل  األجنبية يف تعليم امل

جانب املصطلح باللغة العربية. 
 

4. التوجيهات البيداغوجية  

                         
ـى  . جيب أن يسهر املعلم أو األستاذ عل
ـات  تطبيق االجتاه العاملي اخلاص بالعملي
الرياضية و كتابة رمــوز التسـاوي 
ــع، طـرح،  والعمليات احلسابية (مج
ــن اليسـار إىل  ضرب، و قسمة ) م
ـاوز  اليمني، و أن يساعد املتعلم على جت
ــه يف  الصعوبات اليت ميكن أن تواجه
ــام إىل آخـر  مرحلة االنتقال من نظ

وخاصة يف التعليم املتوسط. 

. يف بعض الكتــب املدرسـية ملـادة 
الرياضيات يف الســنة األوىل ابتدائـي    

ال يظهر االجتاه من اليسار إىل اليمني عند 
ـة،  قراءة عالقات املساواة. يف هذه احلال
ـذ  جيب على املعلم أن يوضحها للتالمي
ـني  ويقرأ هلم العالقة من اليسار إىل اليم

ويعودهم  على هذه القراءة دائما.  
 

ــية يف السـنة  . بعض الكتب املدرس
األوىل متوسط حتتوي على جــداول 
ومعطيات ينبغي علــى األسـتاذ أن 
ــار  يراجعها من حيث االجتاه من اليس
إىل اليمني كما توضح الوثيقة املرافقــة 
ــات اجلديـد هـذه  لربنامج الرياضي

اإلجراءات (أنظر امللحق 1). 
 

ــتعمال النظـام  . جيب أن يكون اس
ــا العامليـة  الدويل للوحدات، برموزه
ــتقة، تدرجييـا، وال  والوحدات املش
ــاحلروف الالتينيـة  تستعمل الرموز ب
ــدات القيـاس األكـثر  اخلاصة بوح
ــاحة،  استعماال ( مثل : الطول، املس
ــن، الكلفـة، اخل…) يف  احلجم، الزم
التعليم االبتدائي إال بعد أن يتحكــم 

التلميذ يف كتابتها و قراءا. 
 

ــة أو العالقـة  . جيب أن ترفق الصيغ
ــتعمل حاليـا  املكتوبة يف شكلها املس
ــاملي حـىت  بصيغة تكتب بالترميز الع
يتسىن االنتقال التدرجيي إىل اســتعمال 
الترميز العاملي يف التعليم املتوسط (أنظر 

امللحق 2 ). 
 

ــاة  . بعض كتب علوم الطبيعة و احلي
للسنة األوىل متوسط مل تتقيد باالجتـاه 
ـدات  العاملي يف كتابة النسب املئوية ووح



 

ــي  القياس العلمية و الرموز. لذا، ينبغ
ـا  على األستاذ تصحيح ذلك حسب م

ورد يف امللحق (3). 
 

ــة  . تؤخذ بعني االعتبار خالل املرحل
ــالترميز  االنتقالية األجوبة الصحيحة ب

بالعربية أثناء نشاطات التقومي.  
 

ـذه   جيب على كل املفتشني املعنيني .
ـري  العملية أن يسهروا على تطبيق التداب
ــور ومتابعتـها،  الواردة يف هذا املنش
وعلى مساعدة املعلمني واألساتذة على 
ــي يف امليـدان مـع  التكيف التدرجي
ـات  استعمال الترميز العاملي واملصطلح
العلمية باللغات األجنبية، و ميكن هلــم 
يف ذلك الرجوع إىل الوثائق اليت وقــع 
عليها االتفاق على املستوى الــدويل 
ــة  واليت أجنزا االحتادات العاملية العلمي
ـة  املختصة يف جمال الترميز العاملي وكتاب
املصطلحات العلمية، و منها على سبيل 
ــب الـدويل  لـألوزان  الذكر املكت

 .( BIPM ) والقياسات
 

ــوع إىل الوثـائق  كما ميكن هلم الرج
العديـدة اليت أنتجتها املؤسســات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واهلياكل التابعة لوزارة التربية الوطنيـة 
ــا لعمليـات  واعتمادها سندا و دعم

تكوين املعلمني و األساتذة. 
 

و يف األخري أطلب منكم السهر علــى 
توزيع هذا املنشور على كل املفتشــني 
مبختلف أسال كهم و على كل مديري 
ـني  املؤسسات التعليمية، و دعوة املفتش
ــع املعلمـني  إىل برجمة أيام دراسية م
واألساتذة الذين يشرفون عليهم لشرح 
مضمونه و مرافقتهم يف تطبيقه. كمــا 
أطلب منكم إيالء هذه العملية االهتمام 
الذي تستحقه باعتبارها عنصرا مــن 
عناصر التجديد الذي يسمح للمتعلمني 
ــارجي، و  بالتفتح أكثر على العامل اخل
يعدهم الكتساب قدرات و كفــاءات 
ـامي  تؤهلهم ملواكبة التطور العلمي املتن
بسرعة يف جماالت متعددة و خباصــة 
جمال االتصال و املعلومات العلمية.   

 
اجلزائر يف 10 سبتمرب 2003 

األمني العام لوزارة التربية الوطنية 
عبد الكرمي تبون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

امللحق 1 : 
 

تغيري كتابة الرموز الرياضية. 
 

ــندة إىل  من بني الكفاءات العامة املس
ــرف عـدة  تعليم الرياضيات، من ط
ــة   أنظمة تربوية اليوم، جند تلك املتعلق
ــر  بالتواصل يف الرياضيات. يتعلق األم
بالسماح للتالميذ بتبليغ و ترمجة رسالة 
( نص، تعليمة )باســتعمال التعبـري 
املتداول و التعبري اخلاص بالرياضيات. 

 
ــدة  إن إدراج التكنولوجيـات اجلدي
ـاملي)  لالتصال (اليت تستعمل الترميز الع
يف الربامج بدءا من التعليم االبتدائي من 
ــى  جهة، و ضرورة تفتح املدرسة عل
العامل من جهة أخرى هي من األسباب 

اليت ميكن أن تفســر قـرار اإلدراج 
التدرجيي للترميز العاملي يف الربامج. 

 
و على هذا األساس، فإن برنامج السنة 
األوىل متوسط و الوثيقة املرافقــة لـه 
ــه  وكذلك الكتب املدرسية املتعلقة ب

تعتمد هذا الترميز. 
 

إن املرور من الطور االبتدائي إىل الطــور 
املتوسط سيولد - يف املرحلة انتقالية -
ــىت  انقطاعا يف ممارسات التلميذ. وح
ــري يف  نسمح لألستاذ مبرافقة هذا األخ

هذا التغيري فمن األمهية أن :  
 

. حندد ما ال يتغري يف استعمال الرموز. 
. نوضح بأمثلة تطبيقية القواعد املرتبطة 

ذا التغيري. 
 

. التغيريات األساسية   
                                                                                                                          

ما يتغري ما ال يتغري 
. مبا أن التدريس يتم باللغة العربيـة، 
ــون  فإن قراءة و كتابة النصوص تك

من اليمني إىل اليسار. 
. كتابة و قــراءة األرقـام العربيـة 

واألعداد. 
ــات  . كتابة و قراءة إشارات العملي

 .(+, -, x, : )
. خط الكسر. 

. استعمال األقواس. 
ــدات قيـاس  . القراءة بالعربية لوح

املقادير 

. تكون رموز التعيني باحلروف الالتينية. 
ــة  . كتابة و قراءة العبارات الرياضية الرمزي
(قوانني، عمليات، مساويات،…) تكون من 

اليسار إىل اليمني. 
ـادير  . الترميزات املرتبطة بوحدات قياس املق

تكون حبروف التينية. 
ــروف  . ميكن الترميز لألشكال اهلندسية حب

التينية كبرية. 

  
 



 

. أمثلة تطبيقية لقواعد الكتابة و القراءة يف السنة األوىل متوسط 
 

العمليات : 
 

يف السنة األوىل متوسط يف التعليم االبتدائي  
القراءة الكتابة سابقا العمليات 

956 زائد 123 يساوي … 1079 = 123+956 956+123 = 1079 اجلمع 

36 ناقص 15 يساوي… 21 = 15-36 36-15 = 21 الطرح 

25 يف (9 ناقص 6) يساوي…  x25 25x(6-9) = 75(9-6) = 75 الضرب 

1450 تقسيم 10 يساوي … 1450 = 10 : 1450 1450 : 10 = 145 القسمة 

إذا علمت أن  a زائد b يساوي c إذا علمت a + b = c  إذا علمت  أ + ب =ج املساواة 
 

وحدات قياس املقادير املترية 
 

يف السنة األوىل متوسط يف التعليم الوحدة املقدار 
القراءة الكتابة االبتدائي   

92 متر  m 92 92 م متر الطول 

5 لتر l 5 5 ل لتر السعة 
17 كيلوغرام kg 17 17 كغ كيلو غرام الكتلة 

58 سنتيمتر مربع cm 58 58 سم2 سنتيمتر مربع املساحة 

23 ميليمتر مكعب mm 23 23 مم3 ميليمتر مكعب احلجم 

ثانية  الزمن 
دقيقة 

13 ثا 

45 د 

 13 s

 45 min

13 ثانية 

45 دقيقة 

 
وحدات قياس أخرى 

 
يف السنة األوىل متوسط يف التعليم الوحدة املقدار 

القراءة الكتابة االبتدائي   
الدرجة الزاوية 

الغراد 
 °17

48 غر 

 17°

 48 gr

17 درجة 

48 غراد 

22 درجة مئوية  c 22   22 م° الدرجة املئوية احلرارة 

املساحة 
الفالحية 

39 أر a 39 39 أ اآلر 



 

امللحق 2 : 
 

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا 
 

1. عبارة واحدة  X = Vt  توافقها س = سرز 
 

2. رموز املقادير املستعملة ووحداا الدولية : 

 
Unité Sym.Grandeur الوحدة و رمزها الرمز املقدار 

الطول 
الكتلة 
الزمن 

ل 
ك 
ز 

املتر (م) 
كلوغرام (كغ) 

الثانية ( ثا) 

 Mètre

 Kilogramme (kg )

 Seconde (S)

 L

 m

 t

 Longueur

 Masse

 TEMPS

املساحة 
احلجم 

ــة  درج
احلرارة 
السرعة 

 

سط 
ح 
د 
 

سر 

املتر املربع (م2) 
املتر املكعب (م3) 
درجة مئوية (م°) 

 
متر لكل ثانية  

(م/ثا) 

 Mètre carré ( m2)

 Mètre cube (m3)

 Degré celcius (°c )

 
 Mètre par seconde

         ( m/s )

 S

 V

 t

 

 V

 Superficie

 Volume

 Température

 

 Vitesse

  
مالحظة : يستعمل الترميز العاملي كذلك يف أجزاء و مضاعفات كل الوحدات الواردة 

يف اجلدول أعاله. 
مثال : Milligramme ( mg ) يوافق امليليغرام (مغ) 

 
3. املصطلحات العلمية : أنظر ملحق الوثيقة املرافقة للمنهاج  

 
امللحق 3  

 
علوم الطبيعة و احلياة 

 
يف إطار تطبيق الترميز العاملي واملصطلحات العلمية، تقترح جلنة علوم الطبيعية واحليــاة 

ما يأيت بالنسبة للسنة األوىل متوسط 
 

1. املصطلحات العلمية : 

. تقدم الدروس باللغة العربية عدا املصطلحات العلمية اليت تدرج كذلك باللغة األجنبية 
  .( Glucide ) بني قوسني مثال الغلوسيد

. جيب تفادي حتويل الدروس إىل فسيفساء، و تضييع وقت املتعلم لتخزين املصطلحات 
باللغتني و تناسي األساس املتمثل يف الظاهرة البيولوجية املدروسة.  



 

إجنليزية فرنسية عربية 
تغذية  
معدين 

عضوي 
غلوسيد 

دسم 
بروتني 
فيتامني 

نشاء 
ثنائي أكسيد الكربون 

ثنائي األكسيجني 
تركيب ضوئي 

خيضور  
نسغ ناقص 
نسغ كامل 

نتح 
مسام 
تنفس 
طاقة 
سنخ 

غلصمة 
ختمر 
مخرية 
طرح 
بول 
بولة 
كلية 

بشرة  
أدمة 
غدة 
خلية 
نواة  

هيويل، سيتوبالزم 
غشاء 

 Alimentation

 Mineral

 Organique

 Glucide

  Lipide

 Proteine

 Vitamine

 Amidon

 Dioxyde de carbone

 Dioxygène

 Photosynthèse

 Chlorophylle

 Sève brute

 Sève éléborée

 Transpiration

 Stomate

 Respiration

 Energie

 Alveole

 Branchie

 Fermentation

 Levure

 Excrétion

 Urine

 Urée

 Rein

 Epiderme

 Derme

 Glande

 Cellule

 Noyau

 Cytoplasme

 membrane

 Food

 Mineral

 Organic

 Glucid

 Lipid

 Protein

 Vitamin

 Strarch

 Dioxyde Carbon

 Dioxygène

 Photosynthesis

 Chlorophille

 Raw sap

 Elaborated sap

 Transpiration

 Stoma

 Breathing

 Energy

 Alveolus

 Gill/branchia

 Fermentation

 Leaven

 Excretion

 Urine

 Urea

 Kidney

 

 

 Gland

 Cell

 Nucleus

 Cytoplasm

 membrane



 

إجنليزية فرنسية عربية 
منو 

تطور 
بيضة ملقحة 

بذرة 
فلقة 

جنني 
رشيم 
انتاش 
جدير 
سويقة 
عجز 
تكاثر 

جنسي 
خصية 
مبيض 
نطفة 

بويضة 
مدقة 
كأس 
تويج 
سداة 
القاح 
اتصال 
حركة 

مستقبل 
منبه 

عصب 
حسي 

حركي 
مركز عصيب 

انتحاء 

 Croissance

 Developpement

 Oeuf fécondé

 Graine

 Cotylédon

 Embryon

 Embryon

 Germination

 Radicule

 Tigelle

 Gemmule

 Reproduction

 Séxué

 Testicule

 Ovaire

 Spermatozoide

 Ovule

 Pistil

 Calice

 Corolle

 Etamine

 Fecondation

 Relation/communication

 Motricité

 Recepteur

 Stimulus

 Nerf

 Senstif

 Moteur

 Centre nerveux

 tropisme

 

 Growth

 Evolution

 Fertilized egg

 Seed

 Cotyledon

 Embryon

 Embryon

 Germination

 Germmule

 
 Gemmule

 Reprodiction

 Sexual

 Testicul

 Ovary

 Spermatozoon

 Ovum

 
 

 Corolla

 Stamen

 Fertilization

 Relation/communication

 Receiver

 
 Stimulus

 Nerve

 Sensory

 Driving

 Nerve centre

 Tropism



 

ـاملوز  2. الصيغ الكيميائية : يكتب اسم املادة الكيميائية كامال باللغة العربية، مث ميثل ب

الالتينية املوافقة : 
 

أمثلة :  
 CO2 غاز ثنائي أكسيد الكاربون .

 O2      غاز ثنائي األكسيجني .
    HCL            محض كلور املاء .
 AgNO3                نترات الفضة .

 
مالحظة : الفيتامينات تكتب فقط باحلروف الالتنية : 

مثال :  
      VIT A .
   VIT B .

 
3. النظام العاملي للقياس : يطبق النظام العاملي للقياس، فالقياس املعرب عنه بالعربية يرفق 

بالرمز املكتوب باحلروف الالتينية. 
 

أمثلة :  
 05 ml       (05 مليليتر) .
 07 um  (07 ميكرومتر) .

 
4. الكتابة الرياضية : تكتب النسب املئوية املعرب عنها بالعربية من اليسار اىل اليمني 

 
مثال :  
 % 35 .

 
املخططات و اجلداول تسطر و تقرأ من اليسار حنو اليمني 

  
أمثلة : 

 
املادة الربوتينات الدسم الغلوسيدات 
نسبة تواجدها 14%  - 09%    02% - 1،5% 72%  - 55% 

 
 

                                                                   كمية املاء املطروح  
 
 
 

  mn الزمن (ml) 



 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 921 / 2003  

 
األمني العام 

إىل 
السيد مفتش أكادميية والية اجلزائر 

السيدة مديرة التربية لوالية بومرداس 
السادة مديري التربية للواليات البويرة، 

البليدة و تيزي وزو 
 

املوضوع : معدل االنتقال. 
 

تكملة للمنشور رقم 618 املؤرخ يف 26 
ـة  ماي 2003 املتعلق باإلجراءات اخلاص
ــى مسـتوى  بتقييم الفصل الثالث عل

الواليات املذكورة أعاله. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يشرفين أن أي إىل علمكم بأنه قــد 
ـام  رخص بصفة استثنائية الس األقس
من أجل احتساب معدل االنتقال مــن 
ــر بــ 20 / 9.50،  مستوى إىل أخ
ــها  وذلك مراعاة للضروف اليت عاش

تالميذ هذه الواليات. 
 

ــم إعـالم رؤسـاء  لذا، أطلب منك
ــن  املؤسسات التعليمية ذا اإلجراء م
ــار جمـالس  أجل تطبيقه وذلك يف إط
األقسام اليت بإمكانه أيضــا أن تقـدر 

بعض احلاالت وتتعامل معها مبرونة. 
 

مالحظة : خيــص املنشـور املنـاطق 
املنكوبة فقط. 

 
اجلزائر يف 23 سبتمرب 2003 

األمني العام لوزارة التربية الوطنية 
عبد الكرمي تبون 
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