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. تنصيب السنة الرابعة ابتدائي. 
. تنصيب السنة الرابعة متوسط. 

. تدريس املعلوماتية يف مرحلة التعليم املتوسط. 
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الفهـرس 
 

مراسيم  
 

ــايو سـنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 4 ربيع الثاين عام 1427 املوافق 02 م
يتضمن إاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 32 م يف 2006.05.17 ص. 18) 
 

ــايو سـنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 4 ربيع الثاين عام 1427 املوافق 02 م
يتضمن التعيني بعنوان وزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 32 م يف 2006.05.17 ص. 19) 
 

ــايو سـنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 4 ربيع الثاين عام 1427 املوافق 02 م
يتضمن إاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. 

(ج ر ع 33 م يف 2006.05.21 ص. 12) 
 

ــايو سـنة 2006،  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 4 ربيع الثاين عام 1427 املوافق 02 م
يتضمن تعيني مديرين للتربية يف الواليات. 
(ج ر ع 33 م يف 2006.05.21 ص. 14) 

 
مرسوم رئاسي مؤرخ يف 5 مجادى األوىل عام 1427 املوافق أول يونيو سنة 2006، 

يتضمن إاء مهام بعنوان وزارة التربية الوطنية. 
(ج ر ع 41 م يف 2006.06.21 ص. 15) 

 
مرسوم رئاسي مؤرخ يف 5 مجادى األوىل عام 1427 املوافق أول يونيو سنة 2006، 

يتضمن التعيني بعنوان وزارة التربية الوطنية. 
(ج ر ع 41 م يف 2006.06.21 ص. 18) 
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مناشري  

 
منشور رقم 06.112 مؤرخ يف 23 ماي 2006، يتعلق بتنصيب السنة الرابعة ابتدائي. 

 
ــب السـنة الرابعـة  منشور رقم 06.111 مؤرخ يف 23 ماي 2006، يتعلق بتنصي

متوسط. 
 

ـة  منشور رقم 06.184 مؤرخ يف 13 جوان 2006، يتعلق بإدراج تدريس املعلوماتي
يف مرحلة التعليم املتوسط. 

 
منشور رقم 06.44 مؤرخ يف 18 جوان 2006، يتعلق بتأطري مكاتب األرشــيف 

على مستوى مديريات التربية. 
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ـع  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 4 ربي
الثاين عام 1427 املوافق 02 مــايو 
ــهام  سنة 2006، يتضمن إاء م

مفتش بوزارة التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف       مبوجب مرسوم رئاس
4 ربيع الثاين عام 1427 املوافق 02 مايو 
ـرية  سنة 2006، تنهى مهام السيد بن م
بن رابح، بصفته مفتشا بوزارة التربيـة 

الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 
 

ـع  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 4 ربي
الثاين عام 1427 املوافق 02 مــايو 
سنة 2006، يتضمن التعيني بعنوان 

وزارة التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف       مبوجب مرسوم رئاس
4 ربيع الثاين عام 1427 املوافق 02 مايو 
سنة 2006، يعني السادة اآلتية أمساؤهم 

بعنوان وزارة التربية الوطنية : 
 

أ. اإلدارة املركزية : 
 

1. بن مرية بن رابح، بصفته مفتشــا 

عاما. 
 

ب. املصاحل اخلارجيية : 
 

ــة  2. أمحد فارس، مديرا للتربية بوالي

إليزي. 
 
 

ج. مؤسسات حتت الوصاية : 
 

ــا عامـا  3. عبد القادر ميسوم، أمين

للديوان الوطين للتعليــم والتكويـن      
عن بعد. 

 
ـع  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 4 ربي
الثاين عام 1427 املوافق 02 مــايو 
ــهام  سنة 2006، يتضمن إاء م

بعنوان وزارة التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف        مبوجب مرسوم رئاس
4 ربيع الثاين عام 1427 املوافق 02 مايو 
ــة  سنة 2006، تنهى مهام السادة اآلتي
أمساؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنية : 

 
أ. اإلدارة املركزية : 

 
1. حممد بلحاج، بصفته مدير األنشطة 

الثقافية والرياضية والنشاط االجتماعي. 
 

ب. املصاحل اخلارجيية : 
 

ـم  2. شريكي داودي، بصفته مدير التنظي
التربوي مبفتشية أكادميية اجلزائر. 

3. أمبارك صديقي، بصفته مدير التربية 

يف والية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. 
ـة  4. عمر بن فليس، بصفته مدير التربي

يف والية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. 
ــه مديـر  5. عثمان بوشكيوة، بصفت

ــة  التربية يف والية ميلة، لتكليفه بوظيف
أخرى. 
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ـع  مرسوم رئاسي مؤرخ يف 4 ربي
الثاين عام 1427 املوافق 02 مــايو 
سنة 2006، يتضمن تعيني مديرين 

للتربية يف الواليات. 
 

ــي مـؤرخ يف       مبوجب مرسوم رئاس
4 ربيع الثاين عام 1427 املوافق 02 مايو 
سنة 2006، يعني السادة اآلتية أمساؤهم 

مديرين للتربية يف الواليات اآلتية : 
 

ــر التربيـة يف  1. عباس بشيشي، مدي

والية البويرة. 
ــر التربيـة يف  2. عمر بن فليس، مدي

والية ميلة. 
ــة يف  3. عثمان بوشكيوة، مدير التربي

والية بشار.  
ــة يف  4. أمبارك صديقي، مدير التربي

والية تندوف. 
 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 5 مجادى 
األوىل عـام 1427 املوافــق أول 
ــاء  يونيو سنة 2006، يتضمن إ
ــة  مـهام بعنـوان وزارة التربي

الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف       مبوجب مرسوم رئاس
5 مجادى األوىل عام 1427 املوافق أول 
جوان سنة 2006، تنهى مهام السيدات 
ــوان وزارة  والسادة اآلتية أمساؤهم بعن

التربية الوطنية : 
 

ــا  1. نور الدين طواليب، بصفته مكلف

ــى  بالدراسات والتلخيص، إلحالته عل
التقاعد. 

ــة رمكـي،  2. لطيفة حمرزي، زوج

بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، 
لتكليفها بوظيفة أخرى. 

ــة تـوايت،  3. خرية بن سويح، زوج

بصفتها مديرة دراسات، إلحالتها على 
التقاعد. 

ــر  4. السعيد جبارة، بصفته نائب مدي

ــع خمتلـف القطاعـات  للعالقات م
والتداريب، إلحالته على التقاعد. 

ــر  5. رشيد بركاين، بصفته نائب مدي

للدراسات املستقبلية، إلحالتــه علـى 
التقاعد. 

6. نور الدين بن نيب، بصفتــه نـائب 

مدير للــربامج واملواقيـت واملنـاهج 
ــم  والوسائل التعليمية يف مديرية التعلي

الثانوي التقين، إلحالته على التقاعد. 
 

مرسوم رئاسي مؤرخ يف 5 مجادى 
األوىل عـام 1427 املوافــق أول 
ـني  يونيو سنة 2006، يتضمن التعي

بعنوان وزارة التربية الوطنية. 
 

ــي مـؤرخ يف       مبوجب مرسوم رئاس
5 مجادى األوىل عام 1427 املوافق أول 
ـيد  جوان سنة 2006، تعني السيدة والس
ــوان وزارة التربيـة  اآليت أمساؤمها بعن

الوطنية : 
 

1. عبـد احلكيـم بلعـابد، مكلفــا 

بالدراسات والتلخيص. 
2. لطيفة حمرزي، زوجة رمكي، مديرة 

ــاط  األنشطة الثقافية والرياضية والنش
االجتماعي. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 112 / 2006 

 
األمني العام 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي للطورين 1 و 2 
ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي

االبتدائية 
 

املوضوع : تنصيب السنة الرابعة 
ابتدائي. 

 
ــم 19 املـؤرخ يف     املرجع : القرار رق

ـج  16 جويلية 2005 املتضمن إقرار برام

تعليمية. 
 

ــي  يف إطار مواصلة اإلصالح التدرجي
للمنظومة التربوية، يشرع يف تنصيــب 
السنة الرابعة ابتدائي بداية من املوســم 
ــذا  الدراسي 2006 / 2007. يتناول ه
ـة  املنشور اإلجراءات والترتيبات التربوي

والتنظيميـة لتنصيـب السـنة الرابعــة   
ابتدائي. 

 
 
 

املناهج  
 

ـق  تطبيق املناهج التعليمية اجلديدة : تطب
ـي 2006 / 2007  بداية من املوسم الدراس
املناهج التعليمية اجلديدة الــيت أقرـا 
ــرار  وزارة التربية الوطنية مبوجب الق
ــيت أعدـا  املذكور يف املرجع، و ال
اموعات املتخصصة للمواد وصادقت 

عليها اللجنة الوطنية للمناهج. 
 

وتتناول هذه املناهج نفـس اـاالت 
ــررة يف السـنة الثالثـة  التعليمية املق
ــب التربويـة  ابتدائي، وتشمل اجلوان
األساسية (اللغوية والعلمية واالجتماعية 

واجلمالية) وهي :  
 

. اللغة العربية، 
. اللغة األمازيغية، 
. اللغة الفرنسية، 

. التربية اإلسالمية، 
. التربية املدنية، 

. التاريخ، 
. اجلغرافيا، 

. الرياضيات، 
. التربية العلمية والتكنولوجية، 

. التربية التشكيلية، 
. التربية املوسيقية، 

. التربية البدنية. 
 

ــي :   مستجدات السنة الرابعة ابتدائ
ما مييز السنة الرابعة ابتدائي هو : 
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ـرع  أ. إدراج اللغة األمازيغية حبيث يش
ــتوى،  يف تدريسها بداية من هذا املس
وهو احللقــة األوىل ملرحلـة التعليـم 
ــي تدريـس اللغـة  االبتدائي. ويرم
األمازيغية بصفتها لغة وطنية إىل ربـط 
ــه وأصالتـه، وإىل  املتعلم بثقافة وطن
ــهارات  إكسابه مجلة من املعارف وامل
ــالتواصل مـع  اللغوية اليت تسمح له ب

حميطه و إدراك تراثه. 
 

ــة يف  ويتعني لذلك القيام حبملة إعالمي
ــاء  املؤسسات التعليمية تستهدف أولي
ــواج  التالميذ بغرض إعالمهم بفتح أف
تربوية لتعليم اللغة األمازيغية للتالميــذ 
الراغبني يف تعلمها. كما يتعني إعــداد 
ــروري للتكفـل  التأطري التربوي الض

بتدريس هذه املادة.  
 

ــة قـد  ومبا أن تدريس اللغة األمازيغي
ــه يف بعـض الواليـات يف  شرع في
ـنة  مستوى السنة الرابعة أساسي يف الس
الدراسية احلالية طبقا للمنشور الوزاري 
ــوان 2005،  رقم 2288 بتاريخ 11 ج
فسيتواصل هذا التدريــس بالنسـبة 
لتالميذ السنة اخلامسة أساسي يف السنة 
ـق  الدراسية املقبلة 2006 / 2007، ويطب
ــي  عليهم منهاج السنة اخلامسة ابتدائ

الذي سيوزع على الواليات الحقا. 
 

ـادتني  ب. إدراج التاريخ واجلغرافيا كم
قائمتني بذاما. ويرمي تدريسهما  إىل 
ــة لـدى  إثارة و تنمية روح املالحظ

املتعلم وتنظيمها وتدقيقها، وإىل تدريبه  

ــذل اجلـهد  على التعلم باملمارسة وب
ليتفتح جمال االستكشاف لديه والتساؤل 
ــن الظواهـر  باهتمام عما حييط به م
واألحداث، رغبة يف إجياد تفسريات هلا 
ـة يف  ومعرفة العناصر الفاعلة واملتحكم

وجودها وتطورها. 
 

ـد  وبناء على قرار جملس احلكومة املنعق
ــد تقـرر  يف شهر جويلية 2005، فق
ــاديت التـاريخ  الشروع يف تدريس م
ــن السـنة الثالثـة  واجلغرافيا بداية م

ابتدائي. 
 

ـرص  وعليه، وحرصا على توفري نفس ف
ــال اجلزائريـني،  التعليم جلميع األطف
ـم  سيستفيد تالميذ السنة الثالثة من تعل
ــف سـاعة  هاتني املادتني مبعدل نص
ــنة  أسبوعيا لكل منهما بداية من الس
ــيصلكم  الدراسية 2006 / 2007. وس
ـي يف  منهاجا املادتني للسنة الثالثة ابتدائ

وقت الحق. 
 

الترميز العاملي واملصطلحات العلميـة : 
يستمر استعمال الترميز العاملي يف املواد 
العلمية يف مرحلة التعليم االبتدائــي، 
ــة وقـراءة  ويرتكز أساسا على كتاب
ــن اليسـار إىل  العمليات الرياضية م
اليمني، وعلى اإلدراج التدرجيي للرموز 
العاملية لوحــدات القيـاس والترمـيز 
ــة  اهلندسي باحلروف العربية والالتيني
ـكل  معا. ويتواصل يف السنة الرابعة بش
ـني يف  متدرج يناسب مكتسبات املتعلم
اللغة الفرنسية وذلك طبقا لإلجراءات  
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والتوضيحات الواردة يف املنشور رقــم 
881 املؤرخ يف 10 سبتمرب 2003، املتعلق 

ـات  باستعمال الترميز العاملي واملصطلح
العلمية. 

 
ــنة الرابعـة  ونظرا إىل أن تالميذ الس
ــان ايـة  ابتدائي مقبلون على امتح
ــة يف ايـة السـنة  املرحلة االبتدائي
ـد  الدراسية املوالية 2007 / 2008، فالب
للمعلمني أن يصلوا بتالميــذ هـم إىل 
التمكن من هذا اجلانب التعليمي اهلام. 

 

استعمال الزمن البيداغوجي  
 

ــبوعي : إن التوقيـت  التوقيت األس
ــذ السـنة  األسبوعي املخصص لتالمي
الرابعة ابتدائي هو واحد وثالثون ساعة 
ونصف (31.30)، مبا يف ذلك توقيـت 
ــواد  اللغة األمازيغية ، وزعت على امل
التعليمية املقررة وفق مبــادئ تربويـة 
وبيداغوجية حتقق االنسجام والتــوازن 
ــه الفعـل  بينها، وتستجيب ملا يتطلب

التربوي يف كل مادة. 
  

 
جدول التوقيت للمواد التعليمية يف السنة الرابعة من التعليم االبتدائي 

للسنة الدراسية 2006 / 2007. 
 

السنة الرابعة املواد 
9 . اللغة العربية 

3 . اللغة األمازيغية 

5 . اللغة الفرنسية 

5 . الرياضيات 

2 . التربية العلمية والتكنولوجية 

1.30 . التربية اإلسالمية 

1 . التربية املدنية 

1 . التاريخ 

1 . اجلغرافيا 

1 . التربية املوسيقية 

1 . التربية التشكيلية 

1 . التربية البدنية 

31.30 اموع 
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مالحظة : 
. توقيت اللغة األمازيغية خيص األفواج 
ــني  التربوية املشكلة من التالميذ الراغب

يف تعلم هذه املادة. 
ـا  . التوقيت اخلاص بالتاريخ و اجلغرافي
ـا)  للسنة الرابعة هو ساعتان (1سا+1س
ـية 2006 / 2007،  يطبق يف السنة الدراس
ــاعة  ويصبح توقيت هاتني املادتني س
ـنة  واحدة (0.30 سا +0.30 سا) يف الس

الدراسية 2007 / 2008. 
 

مبادئ استعمال التوقيت األسبوعي : 
ينبغي أن تراعى يف استعمال التوقيــت 
ــة تنظـم  األسبوعي مبادئ بيداغوجي
ـاالت ويف  توزيعه بصفة متوازنة بني ا
اال الواحد ، بشكل يتناســب مـع 
طاقات املتعلم و قدراته على التركيز يف 
هذا املستوى و ذلك حسب ما ورد يف 
املناشري الســابقة اخلاصـة بتنصيـب 

السنوات األوىل و الثانية و الثالثة  
 

ابتدائي، ويف املنشور رقم 2382 املؤرخ 
يف 03 سبتمرب 2005 املتعلــق بتعديـل 
التوقيت يف بعض املواد التعليميــة يف 

التعليم االبتدائي والتعليــم املتوسـط،   
ــم 3027 املـؤرخ يف          ويف املنشور رق

ـات  03 ديسمرب 2005 املتضمن توضيح

ــل يف  إجرائية بيداغوجية ملعاجلة التعدي
توقيت بعض املواد التعليمية. 

 
ــنة  ونظرا إىل أن التوقيت اإلمجايل للس
ــات الـيت  الرابعة ابتدائي، يف املؤسس
تدرس اللغة األمازيغيــة، يصـل إىل 
ــنة  31.30 سـاعة أسـبوعيا يف الس

ــى  الدراسية 2006 / 2007، يتعني عل
ــام الـدوام  مدير املؤسسة اعتماد نظ
ــة  الواحد بالنسبة ألفواج السنة الرابع
ـترات  ابتدائي، وتوزيع التوقيت بني الف
ـبوع  الصباحية واملسائية على أيام األس

كما يلي :  
  

                               الفترات  
  األيام 

الفترة املسائية الفترة الصباحية 

2.30 3سا . السبت 

2.30 3سا . األحد 

2.30 3سا . االثنني 

2.30 3سا . الثالثاء 

2.00 3سا . األربعاء 

2.00 3سا . اخلميس 
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الوسائل التعليمية : 
 

ــي الوسـيلة  1. وثيقة املناهج : وه

ــل الـتربوي واملرجـع  الرمسية للعم
األساسي الذي يستند إليه املعلــم يف 

أداء مهامه. 
 

ـهاج  2.الوثيقة املرافقة : ترافق كل من

ــدم فيـها األسـس  وثيقة تربوية، تق
ــى أساسـها  البيداغوجية اليت بين عل
ــد يف ذلـك،  املنهاج واملسعى املعتم
ــرب مرجعـا  وتسهل  مقروئيته. وتعت
ــا  إضافيا وعمليا يسترشد ا املعلم مب
تقدمه من شروح وتوضيحات حول : 

 
. بعض مفــاهيم املنـهاج و مبادئـه 
ــن الكفـاءات  بواسطة أمثلة عملية ع
واألهداف التعلمية واملضامني املعرفيــة 

املناسبة. 
ـاول  . بعض املعامل اليت تساعده على تن
ــم األنشـطة  املنهاج و تطبيقه وتنظي

واقتراح وضعيات تعلميه واندماجية. 
 

ــامل الـيت  كما تقترح عليه بعض املع
ــط العمـل  تساعده على إعداد خط
ـم  وتزوده باألدوات اليت متكنه من تقيي

أداء املتعلم. 
 

توزع املناهج و الوثائق املرافقة هلا على 
ــات التعليـم االبتدائـي  كل مؤسس
ـى  وتوضع حتت تصرف املعلمني و تبق

ملكا للمؤسسة. 
 

ــي : إن الكتـب  3. الكتاب املدرس

ــي  املدرسية املقررة للسنة الرابعة ابتدائ
هي : 

 
. كتاب اللغة العربية، 

. كتاب اللغة األمازيغية، 
.كتاب اللغة الفرنسية، 

. كتاب التربية اإلسالمية، 
. كتاب التربية املدنية، 

. كتاب التاريخ، 
. كتاب اجلغرافيا، 

. كتاب الرياضيات، 
. كتاب التربية العلمية والتكنولوجية. 

 
يبقى الكتاب املدرسي وسيله تعليميــة 
يستعملها املعلم واملتعلم حســب مـا 
ــل  تقتضيه الوضعيات التعلمية اليت متث
رافدا وموردا للممارسة البيداغوجيـة، 
ـم.  يكيفها املعلم مبا يساير سريورة التعل
ـائل  كما ميكن للمعلم أن يلجأ إىل وس
ـرى  تعليمية أخرى وإنتاج وضعيات أخ
ــه يف املؤسسـة  مبفرده أو رفقة زمالئ
ــة وحتقـق  يراها أكثر جناعة ووجاه

األهداف التعلمية املقصودة. 
 

ــاب  4. دليل الكتاب : يرفق كل كت

من هذه الكتب دليل يوضح كيفيــة 
استعماله وأساليب استغالله. وتوضــع 
جمموعة من هذه الكتب واألدلة حتــت 
ـة  تصرف املعلمني، تبقى ملكا للمؤسس

ــم 392 املـؤرخ يف      طبقا للمنشور رق
19 أوت 2004. 
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5. التوثيق التربوي : ينبغي على املعلم 

أن يهتم بالتوثيق التربوي كلما أتيحت 
ــه  له الفرصة ويستعني به لتحسني أدائ
ـة  التربوي. ويتوجب على مديرية التربي

ــم بكـل      ومفتش املقاطعة تزويد املعل
ما ميكنه من تفهم املمارسة البنائية. 

 
ــف  6. الوسائل اجلماعية : وهي ختتل

ــرى وذلـك حسـب        من مادة ألخ
ــات  ما يتطلبه تطبيق املناهج والوضعي
ــي وسـائل  اليت يقترحها املعلم، وه
ــة إذا أحسـن املعلـم  بسيطة وفعال

اختيارها واستعماهلا. 
 

تنظيم التعليم و تفعليه : إن تطبيــق 
ــل األداء  املنـاهج اجلديـدة و تفعي
ـتلزمات  التعليمي، يتطلب مجلة من املس
ــة يف  واإلجـراءات إذ تعـد ضروري
ــدد عالقـات  املمارسة التربوية، وحت
جديدة بــني املتعـاملني يف املـدارس 
ــا  االبتدائية وأدوار جديدة هلم. وفيم

يلي أهم املستلزمات واإلجراءات : 
 

ــيت  1. التقومي : إن منهجية التناول ال

تقترحها املناهج اجلديدة، واليت تعطـي 
ــة التعلـم  املتعلم فرصة أكرب ملمارس
ـح  تستلزم تكييفا ألساليب التقومي ليصب
ــن  فعال أداة يف خدمة املتعلم وجزءا م
ــاعال  الفعل التربوي ومرافقا له، ومتف
ــك،  معه بشكل جيد ومنسجم. وبذل
ــة يف املسـار  تدمج املسارات التقوميي
التعليمي بصفة مستمرة للوقوف علـى 

التطور احلاصل يف تعلمات التالميذ، 
 

والتحسن احملقق لديهم، واكتشــاف 
الثغرات والنقائص اليت حتول دون مواصلة 
ـاءات  التدرج يف التعلمات وتنمية الكف
ــم   اليت متكنهم من توظيف مكتسبا

الدراسية يف وضعيات متنوعة. 
 

وقد تناولت املناهج والوثائق املرافقة هلا 
ــائف التقـومي واقـترحت  بعض وظ
ــى  أساليب وأدوات تساعد املعلم عل
ــن  إجنازه عمليا حبيث يتمكن املتعلم م
التدرب واملمارسة التعلمية من جهــة، 
ومن معرفة الصعوبات اليت تصادفــه 
ــها مـن جهـة  واألخطاء اليت يرتكب
ــم 2039  أخرى. ويوضح املنشور رق
ـهات  املؤرخ يف 13 مارس 2005 التوجي
اجلديدة إلصالح نظام التقومي التربوي. 

 
ـي  ونظرا إىل أن السنة الرابعة ابتدائي ه
ــم  السنة اليت تسبق اية مرحلة التعلي
االبتدائي، فمــن الضـروري إذا أن 
ــون تالميذهـم علـى  يدرب املعلم
ـتواجههم يف  الوضعيات التقييمية اليت س
ــس  اية املرحلة حىت يتدربوا على نف
منط التقييم الــذي سـيعتمد الحقـا 

ويستأنسوا به. 
 

ـم  2. التنسيق بني املعلمني : يتعني تنظي

جلسات الفريق التربوي بصفة دوريـة 
ــة  ومنتظمة والعمل مجاعيا يف املؤسس
حتت إشراف املدير وبتوجيه من املفتش 
ــعى الـتربوي  لتدريس املناهج واملس
املعتمد، و لتخطيط التدرج وتكييفـه  
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ــى نتـائج التقـومي  باستمرار بناء عل
ـذ  بأنواعه، وحسب درجة تقدم التالمي

وحتسني تعلمام. 
 

ــق الـتربوي  وتستغل جلسات الفري
ـد  للمؤسسة يف حصر الصعوبات اليت ق
ـث  تعترض املعلمني يف مسعاهم و البح

عن احللول األكثر جناعة لتجاوزها  
 

ـاهج  3. تكوين املعلمني : إن تطبيق املن

ــب  اجلديدة بصفة فعالة و ناجعة يتطل
ــريا مالئمـا  حتما إعدادا جيدا وحتض
ــتجدات  للمعلمني بتكوينهم على املس
ــن تكييـف  يف املناهج وما تتطلبها م

ملمارساا و أدوارهم. 
 

ــني  وقد مت وضع خطة لتكوين املعلم
ــاهج والوسـائل  لشرح وتوضيح املن
ـي أن  ومستجداا التربوية. وعليه، ينبغ
ــم  يشمل التكوين مجيع معلمي التعلي
االبتدائي، مع التركيز بطبيعة احلــال 
ــة ابتدائـي  على معلمي السنة الرابع
ــوال السـنة  ومرافقتهم وتوجيههم ط
ـات  الدراسية، و الوقوف على الصعوب
ــهم  اليت ميكن أن تعترضهم سواء يف ف
املنهاج أو يف اختيار الوضعيات التعلميــة 
املناسبة أو يف ممارسة التقييم التكويين . 
وعلى املفتشني السهر على تطبيق اخلطـة 

التكوينية املقررة و متابعة تنفيذها. 
 

ــدارس  4. إعالم و تكوين مديري امل

ـة  االبتدائية : إن تطبيق املناهج التعليمي
اجلديدة  يتطلب تظافر جهـود كـل  

العـاملني يف املؤسسـة، وللمديـــر 
مسؤوليته يف تنفيذها والسعي إىل حتقيق 
ــري الشـروط  أهدافها مبا يقوم به لتوف
ــة لذلـك،  املادية و التنظيمية املالئم
وعليه، جيب على املفتشني أن يقومــوا 
ـة  بتنظيم أيام إعالمية ودراسية وتكويني
يف فائدم لتوعيتهم بدورهم املتمثل يف 
اإلشـراف علـى تطبيـق املنــاهج، 
ـرن  ومسؤوليتهم على التسيري اجليد وامل
ملؤسسام، وعلى تقييم أداء املعلمــني 
واملتعلمني وتنظيم نشاطات املعاجلــة 
التربوية، وعلى تفعيل العالقة التبادليــة 
مع املعلمني واألولياء وكل الشركاء يف 
احمليط، وتوفري الظروف املالئمة للعمل، 
ـة  وهم ملزمون بذلك وبالنتائج اإلجيابي
ــه ، ويعـد  للفعل التربوي ومردوديت
مشروع املؤسسة الفضاء األمثل لتفعيل 

كل هذه اجلوانب. 
 

5. التبليغ واملتابعة 
 

جيب أن توزع كل املناشــري اخلاصـة 
بسنوات التعليم االبتدائي على كــامل 
ــني  مديري املدارس االبتدائية واملفتش

واملعلمني. 
 

ــن  إن تطبيق املناهج اجلديدة يتطلب م
ــات  املعلمني توسيع إطالعهم باملقارب
ــري اجليـد  التعلمية اجلديدة وبالتحض
ــة  والدقيـق للوضعيـات البيداغوجي
ــهم يف  ومالحظـة املتعلمـني وتتبع
ــب  استراتيجيات تعلمهم. وهذا يتطل
ــتمرة ودافعيـة  من جهتهم يقظة مس

كبرية إىل التجديد واإلبداع. 
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ــة  وحىت نضمن لتطبيق املناهج النجاع
الكاملة، أدعو كل املعلمني واملفتشـني 
ــهم بشـأا وتقـدمي  إىل إبداء آرائ
ــق  استفسارام وانشغاالم عن طري
ــها  اخللية الوالئية للمتابعة، اليت حتوصل
وترسلها إىل املصاحل املركزية املعنيــة 

بصفة دورية. 
 

ــرورة جتنيـد  ويف األخري أحل على ض
ــع املؤسسـة  وتفعيل كل املتعاملني م
ــة  التربوية عن طريق االس املخصص
ــق  لذلك، وعلى توزيع وإيصال التوثي
املعد من مناشــري ومنـاهج ووثـائق  
مرافقة وكتب مدرســية وأدلـة إىل 
ــى  املؤسسات التعليمية واملشرفني عل
تنفيذ التكوين و املتابعة امليدانية ، وهذا 
ـع  من أجل توفري الظروف املالئمة لوض
ـرض  هذه اإلجراءات موضع التنفيذ بغ

حتقيق األهداف املنتظرة. 
 

اجلزائر يف 23 ماي 2006 
اآلمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
الرقم : 111 / 2006 

 
األمني العام 

ــة  إىل السيدات والسادة مديري التربي
بالواليات 

السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتكوين 

السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 
والتعليم األساسي للطور الثالث 

ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي
اإلكمالية 

 
ـة  املوضوع: تنصيب السنة الرابع

متوسط. 
 

ــؤرخ ريف    املرجع : القرار رقم 19 امل
ـج  16 جويلية 2005 املتضمن إقرار برام

تعليمية. 
 

مواصلة لإلصالح التدرجيي للمنظومـة 
ــه يف  التربوية، وطبقا للقرار املشار إلي
ـنة  املرجع أعاله، يشرع يف تنصيب الس
ــة مـن املوسـم  الرابعة متوسط بداي

الدراسي 2006 / 2007. 
 

ـررة  يتناول هذا املنشور اإلجراءات املق
للسنة الرابعة متوســط والترتيبـات 

التنظيمية والتربوية اخلاصة بتنصيبها. 
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1.املناهج 

 
ـدة :  1.1. تطبيق املناهج التعليمية اجلدي
ـي 2006  تطبق بداية من املوسم الدراس
/ 2007 املناهج التعليمية اجلديدة الــيت 
أقرا وزارة التربية الوطنية مبوجــب 
القرار املذكــور يف املرجـع أعـاله، 
وتتناول هذه املناهج، الــيت أعدـا 
اموعات املتخصصة للمواد وصادقت 
ــع  عليها اللجنة الوطنية للمناهج، مجي
ــة والعلميـة  اجلوانب التربوية (اللغوي

واالجتماعية واجلمالية) وهي : 
 

أ. املواد اللغوية :  
منهاج اللغة العربية، 

منهاج اللغة األمازيغية، 
منهاج اللغة الفرنسية، 
منهاج اللغة اإلجنليزية. 

 
ب. املواد االجتماعية : 
منهاج التربية اإلسالمية، 

منهاج التربية املدنية، 
منهاج التاريخ، 

منهاج اجلغرافيا. 
 

ج. املواد العلمية : 
منهاج الرياضيات، 

منهاج علوم الطبيعية واحلياة، 
منهاج العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا. 

 
د. املواد اجلمالية: 

منهاج التربية املوسيقية، 
منهاج التربية التشكيلية، 

منهاج التربية البدنية والرياضية. 

ــاملي  2.1. اسـتعمال الترمـيز الع

واملصطلحات العلمية  
 

يتواصل استعمال الترمــيز العـاملي يف 
املواد العلميــة يف مرحلـة التعليـم 
ــى  املتوسط، ويبقى مرتكزا أساسا عل
ــى كتابـة  مواصلة تعويد التالميذ عل
ــن اليسـار إىل  العمليات الرياضية م
ــغ والرمـوز  اليمني، واستعمال الصي
العاملية لوحدات القيــاس بأنواعـها 
املختلفة وإدراج املصطلح العلمي باللغة 
ــاء كتابـة الرمـوز  األجنبية، مع إبق
ـة  والصيغ والقوانني العلمية باللغة العربي
ـني أن  ترافقها يف املرحلة االنتقالية إذا تب
ــت  التالميذ مازالوا  حيتاجون إىل وق
ــة  للتآلف والتعود على استعماهلا بصف
ــك طبقـا لإلجـراءات  عادية، وذل

والتوضيحات الــواردة يف املنشـور    
رقم 881 املؤرخ يف 10 ســبتمرب 2006 
ــتعمال الترمـيز العـاملي  املتعلق باس

واملصطلحات العلمية. 
 

ــي الوصـول  وجيدر التذكري بأنه ينبغ
ــيز  باملتعلمني إىل متلك استعمال الترم
ــة السـنة الدراسـية  العاملي مع اي
ــة  باعتبارهم مقبلني على امتحان اي

املرحلة. 
 

2. استعمال الزمن البيداغوجي  

 
ـــبوعي : إن  1.2. التوقيـت األس

ــذ  التوقيت األسبوعي املخصص لتالمي
ــط هـو ثـالث  السنة الرابعة متوس

وثالثون ساعة (33 سا)  مبـا يف ذلك  



 16 

توقيت مادة اللغة األمازيغية ، وزعـت 
ـادئ  على املواد التعليمية املقررة وفق مب
تربوية و بيداغوجية حتقق االنسجـام  

 

ــها، وحسـب     والتكامل والتوازن بين
ــل الـتربوي يف كـل    ما يتطلبه الفع

مادة.  

 
جدول التوقيت ملرحلة التعليم املتوسط للسنة الدراسية 2006 / 2007. 

 
السنة 4 السنة 3 السنة 2 السنة 1 املواد 

5 5 5 6 اللغة العربية 

3 3 3 3 اللغة األمازيغية  

5 5 5 5 اللغة الفرنسية 

3 3 3 3 اللغة اإلجنليزية 

5 5 5 5 الرياضيات 

2 2 2 2 العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا 

2 2 2 2 علوم الطبيعية و احلياة 

1 1 1 1 التربية اإلسالمية  

1 1 1 1 التربية املدنية 

1 1 1 1 التاريخ 

1 1 1 1 اجلغرافيا 

1 1 1 1 التربية املوسيقية 

1 1 1 1 التربية التشكيلية 

2 2 2 2 التربية البدنية و الرياضية 

33 33 33 34 اموع 
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مالحظة :  
 

ــة احليـاة  توقيت مادة علوم الطبيعي
ـا :  ومادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجي

ــت هـاتني املـادتني إىل   يوزع توقي
حصتني : 

 
ــا سـاعة واحـدة يف  حصة مد .
األسبوع لكل نصف فــوج ختصـص 

لألعمال التطبيقية واملخربية. 
ــا سـاعة واحـدة يف  حصة مد .
ــامل الفـوج ختصـص  األسبوع لك

لألعمال التركيبية والتلخيصية. 
 

ــت  2.2. مبـادئ اسـتعمال التوقي

ــس املبـادئ  األسبوعي : تراعى نف
الواردة يف املناشري املتعلقــة بتنصيـب 
ــة و الثالثـة  السنوات األوىل و الثاني

متوسط و منها على اخلصوص : 
 

ــي  . عدم جتاوز احلجم الساعي اليوم
ست ساعات (6) ســواء للتلميـذ أو 

األستاذ، 
. توزيع احلجم الساعي اإلمجايل علـى 
ــذي خيـدم  أيام األسبوع بالشكل ال

مصلحة التالميذ أساسا، 
ــادة تعليميـة  . يوزع توقيت كل م
بشكل جيعل التلميذ على اتصال دائـم 

بتعلمها طوال األسبوع. 
 

3.2. توزيع السنة الدراسية : جيب أن 

حيرص مديرو املؤسسات التعليمية على 
استعمال الزمـن البيداغوجي للسنـة  

ـي إىل  الدراسية من بداية انطالقها الرمس
ــدر اإلمكـان،  ايتها بصفة حمكمة ق

وذلك بالسهر على : 
 

ــذ  . أن تنطلق الدروس بصفة فعلية من
األسبوع األول من السنة الدراسية،  

ــاع  . أن تتواصل الدروس دون انقط
ــة  حىت خالل فترة االختبارات الفصلي
ــط  اليت خيصص هلا وقت ضروري فق

إلجرائها، 
. أن تنظم اجتماعات جمالس األقســام 
خارج أوقات الدروس، وأن تفعل حىت 
ــي أساسـا  تكون أكثر جناعة، إذ ه
ـة  جمالس للتقييم ولتنظيم املعاجلة التربوي

وتعديل التعليمات. 
 

3. األنشطة الالصفية 

 
تنجز األنشطة الالصفية خارج التوقيت 
الرمسي للمواد التعليمية، و ــدف إىل 
ــالواقع  تنمية كفاءات املتعلم وربطها ب
وباحمليط من خالل تدريبه على توظيف 
معارفه ومكتسباته يف االستكشــاف 
ــائق مـن  والبحث والتقصي عن احلق
مصادرها، ويف إجناز أعمال بيداغوجية 
تدعيما ملا يتعلمه يف القسم من جهــة، 
وتنمية ملواهبه يف جمال معني من جهــة 
ــذا حتـت إشـراف  أخرى. ويتم ه
ــن يقومـون بتوجيـه  األساتذة الذي
ــن تسـاؤالم  املتعلمني واإلجابة ع

وانشغاالم واهتمامام. 
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4. الوسائل التعليمية  

 
ــيلة  1.4. وثيقة املنهاج : وهي الوس

ــل الـتربوي و املرجـع  الرمسية للعم
ـتاذ يف  األساسي الذي يعتمد عليه األس

أداء مهامه. 
 

ـق  2.4. الوثيقة املرافقة للمنهاج : تراف

ــدم فيـها  كل منهاج وثيقة تربوية تق
ــى  األسس البيداغوجية اليت بنيت عل
أساسها املناهج واملسعى املعتمــد يف 
ـا  ذلك، وتسهل مقروئيته. وتعترب مرجع
إضافيا و عمليا بعد املنهاج يسترشد ا 
األستاذ مبا تتضمنــه مـن شـروح 

وتوضيحات حول : 
 

. بعض مفاهيم املنهاج و مبادئه مبــا 
ـاءات و  تقدمه من أمثلة عملية عن الكف
ــة  األهداف التعلمية واملضامني املعرفي

املناسبة. 
ـاول  . بعض املعامل اليت تساعده على تن
املنهاج وتطبيقه وتنظيــم األنشـطة 

واقترح أنشطة تعليمية / تعلمية. 
ــامل الـيت  كما تقترح عليه بعض املع
ــط العمـل  تساعده على إعداد خط
ـم  وتزوده باألدوات اليت متكنه من تقيي

أداء املتعلم. 
ــة مـن  تستفيد كل مؤسسة مبجموع
ــة هلـا،  نسخ املناهج والوثائق املرافق
ــى  توضع حتت تصرف األساتذة وتبق

ملكا  للمؤسسة. 
 

ــب  3.4. الكتاب املدرسي : إن الكت

املدرسية املقررة للسنة الرابعة متوسـط 
هي : 

 
. كتاب اللغة العربية، 

. كتاب اللغة األمازيغية، 
. كتاب اللغة الفرنسية، 
. كتاب اللغة اإلجنليزية، 

. كتاب الرياضيات، 
. كتاب علوم الطبيعية و احلياة، 

. كتاب العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، 
. كتاب التربية اإلسالمية، 

. كتاب التاريخ، 
. كتاب اجلغرافيا. 

 
ـة  ويبقى الكتاب املدرسي وسيلة تعليمي
ــذ  يستعملها كل من األستاذ و التالمي
ــة،  حسب ما تقتضيه الوضعية التعلمي
ـائل  كما ميكن لألستاذ أن يلجأ إىل وس
تعلمية أخرى، وسندات تربوية يراهــا 
ــة  أكثر جناعة وحتقق األهداف العلمي

املقصودة. 
 

ــل  4.4. دليل الكتاب املدرسي : ك

كتاب من هذه الكتب يرفــق بدليـل 
يوضح كيفية اســتعماله وأسـاليب 
استغالله. وتوضع جمموعة من هــذه 
ـاتذة  الكتب واألدلة حتت تصرف األس
وتبقى ملكا للمؤسسة طبقا للمنشــور 

رقم 392 املؤرخ يف 19 أوت 2004. 
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ــي والـتربوي :  5.4. التوثيق العلم

ينبغي على األستاذ أن يهتم به ويطلـع 
ـتعني  عليه كلما أتيحت له الفرصة ويس
ـق  به لتحسني أدائه التربوي، وهو التوثي
املتعلق باجلانب العلمــي أو باملسـعى 

املنهجي والتربوي. 
 

ــة :  6.4. الوسائل الفردية واجلماعي

وهي ختتلف من مادة ألخرى و ذلـك 
ـات  حسب ما يتطلبه  املنهاج والوضعي
اليت يقترحها األستاذ، وهذه الوســائل 
ــرة يف احمليـط، ميكـن  مألوفة ومتوف
ــها،  لألستاذ والتلميذ أن يتحصال علي
ـن  وهي وسائل بسيطة وفعالة  إذا أحس

اختيارها واستعماهلا. 
 

5. تنظيم التعليم وتفعيلة  

 
ـل  يتطلب تطبيق املناهج اجلديدة وتفعي
ــتلزمات  األداء التعليمي مجلة من املس
ــة  واإلجراءات تعد ضرورية للممارس
ــني  التربوية، وحتدد عالقات جديدة ب
املتعاملني يف املؤسسات التربوية وأدوار 
جديدة هلم. ومن أهم هذه املستلزمات 

ما يلي : 
 

ــة  1.5. التقومي التربوي : إن منهجي

ـدة  التناول واليت تقترحها املناهج اجلدي
ــثر ملمارسـة  متنح للمتعلم فرصة أك
التعلم، وتتطلب تكييفــا ألسـاليب 
ــن الفعـل  التقومي حىت يصبح جزءا م
ــاعال معـه  التربوي ومرافقا له، ومتف
بشكل جيد ومنسجم. و بذلك تدمج  

ــي  املسارات التقوميية يف املسار التعلم
ــور  بصفة مستمرة للوقوف على التط
ـن  احلاصل يف تعلمات التالميذ والتحس
ــاف النقـائص  احملقق لديهم، واكتش
ــول دون مواصلـة  والثغرات اليت حت
ـاءات  التدرج يف التعلمات وتنمية الكف
ــم   اليت متكنهم من توظيف مكتسبا
ـح  الدراسية يف وضعيات خمتلفة. ويوض
املنشور رقم 2039 املؤرخ يف 13 مارس 
ــالح   2005 التوجيهات اجلديدة إلص

نظام التقومي التربوي، واملنشور رقم 26 
ــراءات  املؤرخ يف 15 مارس 2005 إج

تقومي أعمال التالميذ و تنظيمه. 
 

ونظرا إىل أن التالميذ مقبلون يف ايـة 
السنة الرابعة متوسط على امتحان اية 
ــالزم أن  املرحلة، فمن الضروري وال
ــة   يدرب األساتذة تالميذهم منذ بداي
ــية علـى الوضعيـات  السنة الدراس
ــنة  التقييمية اليت تواجههم يف اية الس
حىت يتدربوا على نفس منــط التقييـم 

الذي سيعتمد الحقا. 
 

ــم  2.5. التنسيق بني األساتذة : تنظ

ــة  جمالس التعليم وجمالس األقسام بصف
ــر  دورية  ومنتظمة حتت إشراف مدي
ــاهج واملسـعى  املؤسسة لتدارس املن
ــات  التربوي املعتمد، وإنتاج الوضعي
ــة،  التعلميـة واالدماجيـة والتقييمي
ـاء  وختطيط التدرج وتكيفه باستمرار بن
ــه،  على ما تظهره نتائج التقييم بأنواع
وحسب درجــة تقـدم التالميـذ يف 

تعلمام، والتنسيـق بني النشاطـات  
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ــامل املـواد املسـطرة  التعلمية يف ك
ــامل بينـها، والتكفـل  لتحقيق التك
بالكفاءات املستعرضة اليت تساهم مجلة 

من املواد يف تنميتها. 
 

3.5. تكوين األســاتذة : إن تطبيـق 

ــة  املناهج اجلديدة بصفة فعالة وناجع
ــاتذة  يتطلب حتما إعدادا جيدا لألس
ـهم  وحتضريهم  حتضريا مالئما، وتكوين
ـه  على املستجدات يف املناهج وما تتطلب

من تكييف ملمارستهم وأدوارهم. 
 

ــاتذة  وقد مت وضع خطة لتكوين األس
ـدة يف  ومرافقتهم يف تنفيذ املناهج اجلدي
ــة حتـت  أيام دراسية و ندوات تربوي
ــني. ختصـص هـذه  إشراف املفتش
ــح املنـاهج  اللقاءات لشرح و توضي

ومستجداا. 
 

ـع  وعليه، ينبغي أن يشمل التكوين مجي
ــيز  أساتذة التعليم املتوسط، مع الترك
ــة  على األساتذة املكلفني بالسنة الرابع
ــوال  متوسط ومتابعتهم ومرافقتهم ط
السنة الدراسية. وينبغي على املفتشـني 
ــة التكوينيـة  السهر على تطبيق اخلط

املقررة ومتابعة تنفيذها. 
 

4.5. إعـالم و تكويـن مديــري 

مؤسسات التعليم املتوسط : إن تطبيق 
ـل  املناهج اجلديدة يتطلب تظافر جهود ك
ـؤوليته  املتعاملني يف املؤسسة، وللمدير مس
يف متابعة تنفيذها والسعي إىل توفيـر  

 
 

ــة املالئمـة  الشروط املادية والتنظيمي
ـة  لذلك، والتنسيق بني املساعي التربوي
ــات التالميـذ  لألساتذة و تقومي تعلم
وأداء األساتذة. وتستغل يف ذلك جتربة 
ـا  منسقي املواد ومسؤويل األقسام. كم
ــي األقسـام  ينبغي أن يفعل دور ممثل
لتعميق االستشارة والتبــادل قصـد 
الوقوف على الصعوبات اليت تعــترض 
ــهما كـان مصدرهـا،  دراستهم م
ـبل  والبحث بصفة مجاعية عن أجنع الس
ـة  لتجاوزها، خصوصا وأن السنة الرابع

هي اية مرحلة التعليم املتوسط. 
 

ــرفني  وعليه، جيب على املفتشني املش
ــة  عليهم أن يقوموا بتنظيم أيام إعالمي
ـؤوليتهم  ودراسية يف فائدم حول مس
ــق املنـاهج  على اإلشراف على تطبي
ـام،  وعلى التسيري اجليد واملرن مبؤسس
ــة بـني  وعلى تفعيل العالقة التفاعلي
ــاء  األساتذة والفريق اإلداري واألولي
ـهم  والشركاء يف احمليط. كما ينبغي علي
مرافقة مديري املؤسسات على إعــداد 
ــه ومتابعـة  مشروع املؤسسة وبلورت

تنفيذه. 
 

ــة : جيـب أن  5.5. التبليغ و املتابع

توزع كل املناشري اخلاصة بســنوات 
ـات  التعليم املتوسط على كامل املؤسس
ـع  اإلكمالية وأساتذة التعليم املتوسط م
ــرص  السهر على شرح مضموا واحل

على العمل ا. 
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ــة  وحىت نضمن لتطبيق املناهج النجاع
ـني  الكاملة، أدعو كل األساتذة واملفتش
ــهم بشـأا وتقـدمي  إىل إبداء  آرائ
ــق  استفسارام وانشغاالم عن طري
ــها  اخللية الوالئية للمتابعة اليت حتوصل
وترسلها إىل املصاحل املركزية املعنيــة 

بصفة دورية. 
 

ــرورة جتنيـد  ويف األخري أحل على ض
ــع املؤسسـة  وتفعيل كل املتعاملني م
ــة  التربوية عن طريق االس املخصص
ــق  لذلك، وعلى توزيع وإيصال التوثي
ــاهج و وثـائق  املعد من مناشري و من
ــية، وأدلـة إىل  مرافقة وكتب مدرس
ــى  املؤسسات التعليمية و املشرفني عل
ــذا  تنفيذ اخلطة التكوينية و املتابعة، ه
ـع  من أجل توفري الظروف املالئمة لوض
اإلجراءات موضع التنفيذ بغرض حتقيق  

األهداف املنتظرة  
 

اجلزائر يف 23 ماي 2006 
األمني العام لوزرة التربية الوطنية 

ب. خالدي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 
رقم :  184 / 2006 

 
األمني العام 

إىل 
السيدات والسادة مديــري التربيـة 

بالواليات 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتكوين 
السيدات والسادة مفتشــي التربيـة 

والتعليم األساسي ط 3  
ــري املـدارس  السيدات والسادة مدي

اإلكمالية 
 

املوضـوع :  إدراج تدريــس 
ــة التعليـم  املعلوماتية يف مرحل

املتوسط. 
 

ــرارات جملـس الـوزراء   املرجع : ق
بتاريخ 30 أفريل 2002 

 
يعد حمور املعلوماتية و استعمال تقنيات 
ــة أهـم  اإلعالم و االتصال يف التربي
احملاور اليت عاجلــها ملـف إصـالح 
املنظومة التربوية، وأكدت عليه قرارات 
جملس الوزراء بتاريخ 30 أفريل 2002. 

 
ـي  وقد تقرر، يف إطار التجسيد التدرجي
ـس  لإلصالح ، الشروع يف إدراج تدري
ــط  املعلوماتية يف مرحلة التعليم املتوس

بداية من املوســم الدراسـي القـادم   
ــتوى السـنة  2006 / 2007 على مس

األوىل من التعليم املتوسط. 
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تناول هذا املنشور التدابــري العمليـة، 
التربوية والتنظيمية، لتنفيذ هذا اإلجراء. 

 
ـة  1. أهداف إدراج املعلوماتية يف مرحل
ــهدف تدريـس  التعليم املتوسط : ي
ــرج  املعلوماتية، بالنظر إىل ملمح التخ

من مرحلة التعليم املتوسط، إىل : 
 

ــهاز   . متكني املتعلم من التحكم يف ج
اإلعالم اآليل، 

ـيت  . متكني املتعلم من توظيف املوارد ال
توفرها املعلوماتية يف التعلم واالتصال.  

 
وبذلك، يقوم تدريس املعلوماتية علـى 

جانبني : 
 

اجلانب األول : وهو التحكم يف األداة 
املعلوماتية كمادة قائمة بذاا، 

 
ــاين : وهـو اسـتعمال  اجلانب الث
ـا يف   املعلوماتية كأداة تعليمية يستعان

تدريس  املواد األخرى. 
 

ــة ملختلـف  وتتناول مناهج املعلوماتي
املسـتويات اجلـانب األول، ومتنــح 
ــدة للتعلـم  للمتعلمني وضعيات جدي
ــم  تسمح هلم بتنمية قدرام يف التحك

يف املعلوماتية على أسس سلمية. 
 

2. منهاج الســنة األوىل متوسـط 

ــهاج  والوثيقة املرافقة له : يتطرق من
املعلوماتية إىل عدد من ااالت، تتناول 

يف السنة األوىل متوسط ما يلي : 
 

ــة حـول اسـتخدام  . مفاهيم عام
احلاسوب والتعامل معه، 

. معاجل النصوص، 
. الشـبكات واالتصـال وتبـــادل 

املعلومات. 
 

ـروحات  بينما تتناول الوثيقة املرافقة ش
ـل  كافية ومساعي تعلم تربز أهم املراح
ــا األسـتاذ يف خمتلـف  اليت يعتمده
ــتنري ـا يف  احلصص التعليمية، ويس

عمله. 
 

يقدم املنهاج والوثيقة املرافقــة لـه يف 
ـدف   السند الورقي ويف قرص مدمج
ــرة  متكني األستاذ من استعماهلا مباش
ــهاز اإلعـالم اآليل مـع  بواسطة ج
التالميذ يف خمتلف مراحل الوضعيــات 

التعلمية. 
 

ـن  تستفيد كل مؤسسة بنسخة أصلية م
ــكل  املنهاج والوثيقة املرافقة له يف ش
ــع   قرص مضغوط توزع الحقا وتوض
حتت تصرف األساتذة وتبقى ملكــا 

للمؤسسة. 
 

3. التوقيت : يقدر التوقيت املخصص 

ـبوعيا  ملادة املعلوماتية بساعة واحدة أس
ـام  لكل تلميذ، ويعتمد يف تدريسها نظ
التفويج. وبذلك يصبح توقيت األستاذ 
ـن  ساعتني أسبوعيا لكل فوج تربوي م

أفواج السنة األوىل متوسط. 
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ــيت يشـرع فيـها  4. املؤسسات ال

تدريس املعلوماتية : يشرع يف تدريس 
ــنة األوىل  املعلوماتية على مستوى الس
من التعليم املتوسط بداية مـن السـنة 
الدراسية 2006 / 2007 ويف املستويات 
األخرى يف السنوات الالحقة يف كــل 
ــد اآلن   املؤسسات اليت مت جتهيزها حل
ـذا  مبخابر املعلوماتية، على أن يتوسع ه
ــع  التدريس ليشمل باقي املؤسسات م
اكتمال التجهيز ا وفق اخلطة الــيت 

اعتمدا الوزارة. 
 

5. األساتذة املكلفون بتدريس مــادة 

املعلوماتية : يكلف أساتذة مادة العلوم 
ـادة  الفيزيائية و التكنولوجيا بتدريس م
ــهم  املعلوماتيـة، و تدمـج يف توقيت
ــر،  األسبوعي وميكن، إذا اقتضى األم
تكليف أستاذ واحد بتدريس املعلوماتية 

لكل أفواج السنة األوىل متوسط. 
 

ـة :  6. تنظيم توقيت عمل خمرب املعلوماتي
ـج  إن الشروع يف تدريس املعلوماتية ينت
ــورة  عنه استغالل خمرب املعلوماتية بص
ــبوع، ملختلـف  كثيفة، خالل األس
ـتعمال  األنشطة التربوية اليت تستلزم اس
جتهيز اإلعالم اآليل، و عليــه، يتعـني 
على مدير املؤسسة تنظيــم اسـتغالل 
ــة  املخرب بالشكل الذي يعطي األولوي
ــنة  لتعليم مادة املعلوماتية لتالميذ الس
األوىل متوسط، وينظم الفائض مــن 
ـطة  التوقيت لألنشطة األخرى مثل أنش
ــة وتكويـن  احملاكاة و املعاجلة التربوي
األساتذة. كما ميكن ختصيص فضـاء  

زمين مفتوح ألنشطة فردية أو مجاعيـة 
ــار املشـاريع  ينجزها التالميذ يف إط

البيداغوجية اليت يكلفون ا. 
 

ــة  7. التكويـن : إن ادرج املعلوماتي

ـريا  يقتضي حتما، حتضري األساتذة حتض
ــل  جيدا قبل الدخول املدرسي للتكف
ذه املادة وعليه، يتعني على  مصــاحل 
ــات التربيـة تنظيـم  التكوين مبديري
ــوم  ورشات صيفية لفائدة أساتذة العل
ـون  الفيزيائية والتكنولوجيا الذين يتكفل
باملعلوماتية على مستوى السـنة األوىل 

متوسط. 
 

ينبغي أن يتضمن برنامج التكويـن، يف 
ــات  هذه الورشات الصيفية ويف امللتقي
املنظمة هلذا الغــرض خـالل السـنة 
الدراسـية، أساسـيات اســـتعمال 
ـن  املعلوماتية يف شكل وحدة ال تقل ع
ــي  60 ساعة جتمع بني النظري والعلم

وتركز على :  
 

ــة السـتخدام  . املفاهيم العامة األولي
احلاسوب والتعامل معه، 
. نظام تشغيل ويندوز، 

. معاجل النصوص، 
. ادول، 

. مدخل إىل استعمال الشبكة، 
 

ــة إىل  وتعطي األولوية يف هذه املرحل
ــهيزها مبخـابر  املؤسسات اليت مت جت
املعلوماتية، على أن يتم توسيع التكوين 

لكافة أساتذة املـادة خـالل السنـة  
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ـن  الدراسية و ستوافيكم مديرية التكوي
مبنشور يفصل هذه العملية. 

 
ــاتذة يف  وسعيا إىل تعميق حتكم األس
املعلوماتية، يتعني على السادة مفتشـي 
التربية و التعليم األساسي ملادة العلــوم 
الفيزيائية والتكنولوجيــا مرافقتـهم 
ــنة الدراسـية،  ومتابعتهم طوال الس
ومساعدم على ختطــي الصعوبـات 
ــيت ميكـن أن  التنظيمية أو التربوية ال

تعترضهم. 
 

ـى  و يف األخري، أطلب منكم السهر عل
ــاح هـذه  توفري الظروف املثلى إلجن
العملية والتحضري اجليد له، خصوصــا 
ــايت  يف الشق املتعلق بالتكوين، ومواف
ــيت قـد تعـترض  بكل الصعوبات ال
ــتوى  تطبيقها ميدانيا، سواء على مس
التنظيم أو التجهيز أو التأطري. كمــا 
أطلب منكــم حصـر االحتياجـات 
ــهيز يف جمـال  الالزمة للتأطري والتج
ـرى  املعلوماتية بالنسبة للمستويات األخ
بإعداد إســقاطات علـى السـنوات 
ـة  الالحقة. وأحل على إعطاء هذه العملي
ـا وأن  االهتمام الذي تستحقه، خصوص
بعد املعلوماتية يعد من أهم التجديدات 
ــة يف  اليت تصبو إليها املدرسة اجلزائري
ــرعت  إطار اإلصالح الشامل الذي ش

فيه منذ سنوات. 
 

اجلزائر يف 13 جوان 2006 
األمني العام لوزارة التربية الوطنية 

ب. خالدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التربية الوطنية 

مديرية املستخدمني 
الرقم :  44 / 2006 

 
إىل 

السيدات والسادة مديري التربية  
 

ــاتب  املوضـوع : تأطـري مك
ـات  األرشيف على مستوى مديري

التربية. 
 

ــوزاري املشـترك  املراجع : القرار ال
املؤرخ يف  10 ديسمرب 2005 

. املنشـور رقـم 96.11 املــؤرخ يف     
10 جانفي 1996 

 
ـرية  يف إطار عقلنه استعمال املوارد البش
ـتوى  و حتسني تأطري األنشطة على مس
ــرفين أن  مصاحل التربية بالواليات، يش
أطلب منكم عند تقدمي اقتراحــاتكم 
ـيف  لشغل منصب رئيس مكتب األرش
ـناد  والتوثيق، إىل إعطاء األسبقية يف إس
ـاء  هذا املنصب إىل سلك الوثائقيني أمن
ــان فعاليـة  احملفوظات، وذلك لضم
ــاط علـى  واستقرار تأطري هذا النش

مستوى مديريات التربية. 
 

ـا  وأفيدكم بأن هذا املكتب حمدث حالي
على مستوى 27 مديرية للتربية فقـط، 

وسنعمل على تعميم إنشائه الحقا. 
 

اجلزائر يف 18 جوان 2006 
عن الوزير وبتفويض منه 

مدير املستخدمني 
إ. بن عزوط 
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