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   الفهـرس
  الصفحة  
  مراسيم فردية. 1
  

 مفتشني تعي يتضمن، 2012 مايو 31 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
العدد . ر.ج( الوطنية التربية بوزارة للبيداغوجيا العامة فتشيةملبا

38/2012(.................................................  
  

 مهام إاء  يتضمن ،2012 مايو 31رئاسي مؤرخ يف  مرسوم
  .........)40/2012العدد . ر.ج(  الوطنية التربية بوزارة مفتش

  
  اإلجراءات اخلاصة بالتعليم الثانوي. 1
  

 12مؤرخ يف  175/0.0.5/12و  375/0.0.3/12رقم منشور 
الوضعيات التعليمية يف القسم بتحليل ، يتعلق 2012جويلية 

  ...................................................ومعاجلتها
  

ستخدام ا، يتعلق ب2012جويلية  22مؤرخ يف  377رقم منشور 
  ...............................................مصنفة االجناز

  
جيهات ، يتعلق بتو2012جويلية  22مؤرخ يف  378م رقمنشور 

حول كيفية التكفل بالتالميذ املعيدين للسنة الثالثة ثانوي شعبة 
  ..............................................تسيري واقتصاد

 

النظام  ، يتعلق بتحيني2012جويلية  22مؤرخ يف  379رقم منشور 
  ...........................................الداخلي للثانويات

  
األداء تحسني ، يتعلق ب2012جويلية  22مؤرخ يف  380رقم منشور 
  .....................................................اللغوي

  
جيهات ، يتعلق بتو2012جويلية  22مؤرخ يف  381رقم منشور 

  ................آخر ما صدر لإلعالم.حول كيفية تنفيذ املناهج
  

مي أداء بتقو، يتعلق 2012جويلية  23مؤرخ يف  382رقم منشور 
  ........................ 2012-2011الثانويات بعنوان سنة 
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 10 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 مايو 31املوافق  1433 عام رجب

 تعيني مفتش يتضمن، 2012 سنة
 للبيداغوجيا تشية العامةباملف

   .الوطنية التربية بوزارة
  
 يف مؤرخ رئاسي مرسوم وجبمب

 31 وافقملا 1433 عام رجب 10
 رشيد السيد يعين 2012 سنة مايو

 العامة فتشيةملبا مفتشا، بوسعادة
  . الوطنية التربية بوزارة للبيداغوجيا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 10 يف مؤرخ رئاسي مرسوم
 مايو 31املوافق  1433 معا رجب

 مهام إاء  يتضمن، 2012 سنة
 .الوطنية التربية بوزارة مفتش

 
 يف مؤرخ رئاسي مرسوم وجبمب

 31 وافقملا 1433  عام رجب 10
 السيد مهام تنهى 2012 سنة مايو

 مفتشا بصفته، طشوعة عيسى
 على إلحالته، الوطنية التربية بوزارة
  .التقاعد

  



5 
 

 ئرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزا
   وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  375/0.0.3/12: الرقم 

  التكوينمديرية 
 175/0.0.5/12:الرقم 

        
        

  إىل                                                                                                
يدات والسادة مديري التربية الس

  )للتنفيذ(                 بالواليات 
السيدات والسادة مفتشي التربية 

  )لإلعالم واملتابعة(          الوطنية 
   السيدات والسادة مديري الثانويات 

  )للتطبيق(                           
  

حتليل الوضعيات :  املوضوع
  .االتعليمية يف القسم ومعاجلته

  
بتاريخ  79 املنشور رقم : جعمر
املتضمن مذكرة  04/06/2010

منهجية حول حتليل املمارسات 
  .املهنية

  
ــات ــيق :  املرفق ــذكرة تنس م
حتليـل  (:  هاموضـوع بيداغوجي 

الوضعيات التعليميـة يف القسـم   
  .)ومعاجلتها

  
يواجه املدرسون أحداثا وظواهر 
 متنوعة ومتعددة جتعلهم أحياناُ

ر تعليمهم أو خطة مسا يغيرون
قصد و  احملضر لقسم ما همدرس

مساعدم على مواجهة هذه 

نقدم يف هذه العوائق و الصعوبات 
الوثيقة معامل لضبط ملمح التجاوب 
مع األحداث املفاجئة وحتديد 
العوامل اليت ينبغي التحسب هلا من 

، أجل التحكم يف هذه الظواهر
انطالقا من مالحظة املمارسات و

البيداغوجية املتجددة وأعمال بعض 
ينة من اخلرباء يف التربية نرصد ع

وضعيات مشكلة نقدمها لألساتذة 
إن . مع اقتراح بعض احللول هلا

حتليل مثل هذه احلاالت يسمح 
بتنشيط القسم ويرمي إىل دعم 
العمل اجلماعي وحتضري األعمال 
املشتركة ومتكني تبادل اخلربات 

  .اخل...واآلراء
   

دف املذكرة املرفقة  : األهداف
  :إىل
 إثارة التساؤل حول العالقة 

التربوية بني األستاذ والتلميذ بغرض 
  .التحسب هلا

 ببعد النظر والتدبر جتاه  التحلي
التجارب املعيشة بغية الشعور بالثقة 

  .يف النفس داخل القسم
  إدراك الرهانات يف الوضعيات

مع املتعلمني، مع األساتذة : املهنية
  . اآلخرين، مع املؤسسة

  
  : اإلجراءات

  تربمج عمليات تكوينية من
يف اطار  طرف مديريات التربية

لتناول خمطط التكوين الوالئي 
الوضعيات التعليمية يف القسم 
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ومعاجلتها على أساس ما ورد يف 
 .هذا املنشور والوثيقة املرفقة

  من خالل يقوم الفريق التربوي
عرض وضعية تعليمية معيشة من 

، غي إطار طرف بعض املشاركني
الندوات البيداغوجي أو التنسيق 

. عيابتحليلها مجاالتربوية الداخلية 
هذا اإلطار حيب على األستاذ يف و

على  يعملاملنسق أو املنشط أن 
ضمان اإلصغاء املتفهم والتعاون 

 .الصادق من دون أحكام مسبقة
  إثارة التساؤل مجاعيا حول

املواقف واملمارسات املهنية انطالقا 
من سرد األحداث من طرف 
 املشاركني مع احلرص على تفهم
 افتراضات الفوج حول الوضعيات

 . املوصوفة
  املسامهة بتقدمي توضيحات حول

اجلوانب الغامضة يف الوضعيات 
 .ويف جمال سري املؤسسة ةيالتعليم

 أو تبادل معارف  تقدمي معلومات
نظرية من ميادين علم النفس وعلوم 
التربية ويكون ذلك حسب طلب 

 .املشاركني وعمل الفوج
  

  2012جويلية  12 يف اجلزائر
  نية وبتفويض منهعن وزير التربية الوط

  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  عبد القادر ميسوم

  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
  التكوينمدير

  لبصريأحسن 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  التكوينمديرية 

  
  تنسيق بيداغوجيمذكرة 

  
حتليل الوضعيات التعليمية :  املوضوع

  .يف القسم ومعاجلتها
  

إن الغرض من التوجيهات الواردة يف 
تقدمي اهلدف منها دول ليس هذا اجل

إشارات كل الوضعبات، و إمنا هي 
ثارة هدفها إوحملات حللول ممكنة، 

التفكري والتبادل حول هذه العينة من 
يقاس عليها  الوضعيات اليت ينبغي أن

  . الستعراض وضعيات وبدائل مماثلة
  

وميكن اقتراح بدائل أخرى للصعوبات 
الكفيلة  احللولو اقتراح  املعرب عنها
  .بتجاوزها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

األسباب احملتملة   الصعوبات
  توجيهات  وتعقيبات

بعد تقدمي وضعية . 1
معينة وشرحها، ال 

زال لدى بعض ي
التالميذ صعوبات يف 

  .الفهم

مبا أعدمت مرات عديدة ر
نفس الشرح وبنفس 
الطريقة، ما جيعل 

  :ميذ قد خيلص إىلالتال
أنه من اململ اإلصغاء  -

 إليكم،
من غري املفيد أن  أنه -

يصغى لكم جبد ما دمتم 
  .ستكررون ما قلتم

  ال تكرروا ما قلتم، 
  أطلبوا إن كانت مثة أسئلة،

حتققوا من فهم التالميذ 
 خلطابكم بدال من االكتفاء

" هل فهم اجلميع؟ :"بقولكم
  ..."أليس كذلك؟"

بدال من إعادة املعلومات، 
أطلبوا منهم تفسريها أو 

أمحد، مباذا جيب أن "شرحها 
إن السؤال املطروح ":تقوم

جينب ركون التلميذ إىل 
  .اخلمول والالمباالة

ارجعوا للمحاور السابقة إن 
كان ذلك يسمح للتلميذ 

  .بالفهم أكثر
الميذ تضعون الت. 2

يف وضعية عمـل و  
جتدون بعد بضـعة  
دقائق أن بعضـهم  
ــياء مل   ــوم بأش يق

  .تطلبوها منهم

ميكن أنكم مل تتحققـوا  
ــد  ــم اجلي ــن الفه م

  .للتعليمات

تأكدوا تلقائيا مـن فهـم   
دقائق  5ضيعوا .التعليمات 

  .لربح كثري من الوقت
فهم التالميذ للتعليمات 

  .كان سطحيا
هـل  " ال تكتفوا بعبـارة  

سؤال تصـعب   -"م؟فهمت
  اإلجابة عنه بنعم

إذا مل يستطع تلميـذ مـا   
اإلجابة عن سؤال، استعينوا 
بتلميذ آخر متطوع أو خمتار 

  .من طرفكم

ينبغي إقحام كل التالميذ والعمل 
  .على التفكري فيما تقولون

عـن  ) ب( تسألون التلميـذ .1
ميكن ).أ(املهمة املسندة للتلميذ 

التوجه إىل تلميـذ يتطـوع أو   
  .ختتارونه للرد على السؤال

ال تكتفي بإعادة السؤال عن .2
  .التعليمات املطلوبة

) أ(إذا كانت إجابة التلميـذ  .3
 صحيحة تطلبون مـن التلميـذ  

) ب( ، أن يشرح للتلميـذ )ج(
ال تكون للتلميذ . بأكثر وضوح

أية فرصة للنجاح إذا مل يستطع 
  .معرفة ما يقدم

عندما تكون اإلجابة عـن  
 صحيحة، ميكن سؤال معني

طرح نفس السؤال علـى  
تلميذ آخر بغية الـتفطن،  

  .االنتباه واالستيعاب اجليد
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ال يستطيع تالميذكم . 3
إجناز العمل املطلـوب  

  منهم

قد متنعون التالميـذ مـن   
  .العمل حبديثكم

ــزون  ــذ يرك ــوا التالمي أترك
وجيتهدون عندما تطلبون منـهم  

  .إجناز عمل
 قد تكثرون من طلب تقدمي

  .أمثلة باستمرار 
  .ينبغي التحسب ملا ميكن أن يقع

تشكون من عـدم  . 4
إصغاء التالميذ لبعضهم 

  البعض

  .ترددون ما يقولون -
مت تكوينكم على أساس  -

فكرة إعادة صياغة ما يقول 
  . التالميذ

ــكم يف  - ــعون نفس تض
مركز اهتمامـات تسـيري   

كل كلمة ال متر إال  القسم،
 .بإذنكم

اشر ترفضون التبادل املب -
  .بني التالميذ

وهو :  ال ترددوا أقوال التالميذ
أمر يسهل قوله ويستعصي فعلـه  
ألنه يتطلب سلوكا هادئا وبرودة 
أعصاب، ولكن مبـرور الـزمن   
سيصري هـذا املوقـف عاديـا    

  . وطبيعيا
فكروا مليـا يف الـدور الـذي    
تسندونه لنفسكم وفيما تتركون 

  .للتالميذ
غالبا ما يستعصـي إدراك هـذا   

  .نب من طرف املدرسنياجلا
يتحدث تالميـذكم  . 5

  .بصوت غري مسموع
أو تعيـدون   قد تكـررون 

  .صياغة كل ما يقولون
تفادوا تكرار ما يقوله التالميذ أو 
 إعادة الصياغة؛ حىت ال يكتسـي 

  . التكرار أمهية بليغة لدى التلميذ
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تشكون من وجـود  . 6
  .ضجيج كبري يف القسم

قــد تــدفعكم احلالــة إىل 
  .اخالصر

ــوتكم  ــون ص ــب أن يك جي
  :متدرجا

حتدثوا بصـوت مرتفـع عنـد    
خماطبتكم للقسم كله، وبصوت 
خافت عند خماطبة فوج صـغري،  
ومس عندما تتحـدثون مـع   

  .تلميذ واحد
  . سوف يقلد التالميذ سلوككم

ــة  ــد تتحــدثون بطريق ق
  .مستمرة

استعملوا آلة تسجيل صويت من 
أجل معرفة ما ينبغي تغـيريه يف  

  . سلوككم
ليس للتالميذ عمل يقومون 

  .به
توقعتم أن يعمل التالميذ بـنفس  

  .الوترية املعتادة
قد تنظرون إىل التالميذ لكن 

  .يطول انتظار عودة اهلدوء
حبيث  قوموا بضبط نظام عملكم

يؤدي التالميذ دورا نشيطا بدل 
  .االكتفاء بالنظر إليكم

الدروس طويلة جدا، ممـا  
الشعور يؤدي بالتالميذ إىل 

  .بامللل

 . قصروا مدة اإللقاء -
النشاطات أثناء  بتنويعاعملوا  -

حلظات لألسئلة  ختصيص(الدرس 
 الشفوية، أوقـات للتمـارين أو  

الرســـم   أوللتجريـــب 
 ...) والتخطيط

أعمـال  ( غريوا اإلجـراءات  -
فردية، أعمال أفـواج صـغرية،   

  ..).مجاعية أعمال
أوقات العمـل   بتناوبأعملوا 

ردي والعمــل اجلمــاعي والفــ
   ...الشفوي والعمل التطبيقي
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
   وزارة التربية الوطنية

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
     377/0.0.3/12: الرقم 

  
  إىل                                                             

      ي التربيةالسيدات والسادة مدير
  )للتنفيذ واملتابعة(                   

السيدات والسادة مفتشي التربية 
  )لإلعالم واملتابعة(          الوطنية 

  السيدات والسادة مديري الثانويات 
  )للتطبيق(                           

  
اسـتخدام مصـنفة   :  املوضوع

  .االجناز
  

  : املرجع
 2039 رقـم  املنشور اإلطـار  -

ــؤرخ يف  ــارس  13امل  2005م
مبوضوع إصالح نظـام التقـومي   

  .التربوي
املـؤرخ يف   2020املنشور رقم  -

مبوضوع بعـث   2007ديسمرب 18
نشــاط املطالعــة يف املؤسســات 

  .التعليمية
ــومي   - ــهجي يف التق ــل من دلي

 -وزارة التربية الوطنيـة -التربوي
  .124ص  .2010نوفمرب 

ــم - ــور رق ــاريخ  79 املنش بت
املتضــمن مــذكرة 04/06/2010

منهجية حول حتليل املمارسـات  
  .املهنية

  
مـذكرة بيداغوجيـة    : املرفقات

ــاز يف  ــنفة االجن ــوع مص مبوض
  .مفهومها واستعماالا:التربية

  
يف إطار تطوير الوسائط املدعمة 
لعملية التعلم وتثمني جهد التلميذ 

ضمن  وأداءاته املنصوص عليها
بوي التر إجراءات نظام التقومي

 اوكذا بعث املطالعة اليت فصلته
 الوثائق املذكورة يف املرجع أعاله،

تعرف  نضع بني أيدي املربني أداة
بتسمية مصنفة االجناز، من أجل 
شرح مفهومها واستعماهلا من 

واهلدف منها مجع . طرف التالميذ
كل حماوالت التعلم وإنتاجات 
التالميذ كي تستخدم باعتبارها 

للداللة على  هربيانا موثقا يستظ
جمهود التلميذ من حيث التعلم 

  . ووسيلة تقومي ومتابعة تربوية
  

تستعمل مصنفة االجناز يف أغراض 
وأهداف عديدة نذكر من بينها 

  : على اخلصوص ما يلي
تنظيم مدونات التلميذ وحماوالته  -

ومنجزاته وأعماله املختلفة من 
 خالل مجعها و ترتيبها وتصنيفها،
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على جتويد أدائه حتفيز التلميذ  -
من خالل استعراض أحسن ما 

 أجنزه من أعمال،
حتقيق خطة تقومي تكويين  -

وحتصيلي من طرف األستاذ بتعاون 
  مع التلميذ،

تسهيل العمليات اإلدماجية  -
وأعمال املراجعة والتلخيص والربط 

  بني مكتسبات التلميذ،
استظهار منجزات التلميذ  -

ألساتذته وأوليائه ومؤطريه قصد 
  لة على أدائه الفعلي،الدال

تثمني جهود التلميذ من طرف  -
  أساتذته زيادة على تقومي أعماله،

قيام التلميذ بتقومي ذايت برصد  -
  مالحظات أساتذته، 

تسجيل خمتلف التعقيبات  -
واملالحظات املفيدة يف تطوير 

  منهجية تعلمه،
تدعيم أدوات التواصل بني  -

األساتذة واألولياء على أساس 
 ،بيانات موثقة

متابعة تطور أعمال التلميذ من  -
خالل اإلطالع على جمموعة من 

  .إنتاجاته
  

وبغية تسهيل الشرح واالستعمال 
نضع بني أيديكم كيفية استخدام 
هذه األداة من خالل الوثيقة 
البيداغوجية املرفقة املتضمنة 

: مصنفة االجناز يف التربية"ملوضوع 

حيث تتضمن " مفهومها واستعماهلا
رة البيداغوجية هذه املذك

توضيحات تستهدف يف جمملها 
ترسيخ سلوكات تنظيمية وتعلمية 

  . نافعة لدى التالميذ
  

بعد اإلطالع على تفاصيل هذه 
األداة املوصوفة يف املذكرة املرفقة، 
نطلب منكم العمل على مساعدة 
التالميذ وقيام األساتذة بتدريبهم 
 على استعماهلا فيما خيص حماوالم

واجنازام وخاصة منها ما  اإلبداعية
يتعلق جبمع بطاقات املطالعة 
 وملخصات املواضيع والعروض
وفروض التقومي املستمر مشفوعة 

. األساتذة وتوجيهام مبالحظات
كما أطلب منكم السهر على ما 

 :يلي
دعوة األساتذة، خاصة املنسقني  -

منهم، للقيام بعملية الشرح 
 والتحسيس حول مصنفة اإلجناز

إنطالقا من هذه السنة  ميذللتال
  .الدراسية

برجمة املوضوع يف إطار الندوات  -
التكوينية وتنشيط العروض وتبادل 
اآلراء حوله باالعتماد على مذكرة 

  التنسيق البيداغوجي املرفقة؛
العمل على استعمال مصنفة  -

االجناز يف جمال املطالعة وتكييفها 
باعتبار خصوصيات كل مادة من 

 .عليم والتنسيقطرف جمالس الت
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أدعو السيدات والسادة مديري 
التربية إىل وضع الترتيبات اليت 

املغزى من األداة  تسمح بشرح
البيداغوجية املقدمة وتوسيع اإلعالم 
لدى املديرين واألساتذة مع السهر 
 على التطبيق السليم ملا ورد يف

مذكرة التنسيق البيداغوجي من 
أجل إدراج منظور تثمني اهود 

لذي يبذله التلميذ وأثره املعنوي يف ا
 . جمال تعلمه ورفع أدائه 

 
 2012جويلية  22 يف اجلزائر

  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
 مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  

  بيداغوجي مذكرة تنسيق
  

مصـنفة االجنـاز يف    : املوضوع
  .مفهومها واستعماالا: التربية

  
ملساعي إصالح املنظومة  اجتسيد

التربوية ينبغي السهر على إدخال 
أدوات بيداغوجية خمتلفة يكون من 
شأا دعم العملية التعليمية التعلمية 

يب التالميذ على اكتساب وتدر
. املهارات اليت يرمي إليها اإلصالح

ويكون ذلك مبواصلة العمل على 
جتسيد املنهجية البيداغوجية املعتمدة 
يف اإلصالح والقائمة على أساس 

جعل التلميذ طرفا نشيطا وفاعال "
  ".يف عملية تعلمه

  
ومن ضمن هذه األدوات املساعدة 
على حتقيق األهداف التربوية 

ملنشودة تلك اليت تندرج يف ترقية ا
منظومة التقومي، ومن بينها الوسيلة 
املسماة مصنِفة اإلجناز ترمجة لكلمة 

Portfolio . وهناك من يسميها
" ملف اإلجناز"أو " حافظة االجناز"

ونفضل اصطالح ".دفتر املتابعة"أو 
ملا له من داللة "مصنِفة االجناز"

 وافية بالنسبة للتعليم، حيث
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تخدم مصنفة اإلجناز مبكونات تس
وثائقية متعددة، وهي وسيلة 
يستشهد ا على منو الكفاءات 

  . لدى التلميذ طيلة فترة دراسية
  

  ما هي مصنِفة االجناز؟:  التعريف
  

عبارة عن حافظة جتمع "هي
 احملاوالت واإلجنازات واإلبداعات

واملهمات اليت يقوم ا املتعلم من 
عها مج اليتألعمال اخالل تسجيل 

وانتجها خالل السنة الدراسية لبيان 
جمموعة "أي هي ". مهاراته اخلاصة

األعمال اليت تشهد على كفاءة 
التلميذ من خالل استظهار دالئل 
وآثار مالئمة إلبراز إجنازاته 
وجمهوداته وتطوراته يف جمال أو 

تعاريف أخرى أتت  وهناك".أكثر
ا األدبيات البيداغوجية يف شأن 

املفهوم،و نكتفي ذا التعريف  هذا
ألنه األقرب واألنسب ملا ورد يف 

  .2002وثائق هيئة اليونسكو يف 
  

وعمليا فإن مصنِفة االجناز وسيلة 
تشبه إىل حد ما ذلك املصنف 

 "لوح القيادة"الذي يسمى ب
(Tableau de bord)  الذي

يستعمله كل مؤطر تربوي وإداري 
كما تستعمل . يف تنظيم عمله

ِاالجناز منطرف اجلامعيني فةمصن
الستظهار أعماهلم من منشورات 

ومقاالت ومسامهات لدى إدارة 
اجلامعات بيانا ملا يطلب يف أغراض 
االستفادة من التسجيل يف شهادات 
أعلى أو احلصول على منح دراسية 

   .معينة
  

تعترب :فوائد إعداد مصنفة اإلجناز
اإلجناز شهادة دالة على  مصنفة

اءات املتعلم،وهي أداة تطور كف
وهي عموما .لبناء التفكري والعقل

للمتعلم إتاحة الفرصة تسمح ب
الدراسي  لتقومي أدائه وتقدمه

وحتصيله بصورة تراكمية تدل على 
مدى فهمه وتراكم املعرفة لديه، 

مثايل إلثارة النمو  أسلوب وهي
لدى املتعلم ألنه يوثق مجيع 
 اخلطوات واإلجنازات يف جمال معني
 .خالل فترات زمنية حمددة

 مصنِفةفاألهداف املنتظرة من 
اإلجناز متعددة وترمي خصوصا 

  : إىل
تعزيز قدرات التعلم واكتساب  .1

 املعارف؛
متكني املتعلم من التقومي الذايت  .2

ومالحظة حتسنه من خالل إعطاء 
 صورة إلنتاجه؛

مساعدة املتعلم على الوعي  .3
 جبوانب قوته وضعفه ؛

كا جعل املتعلم مدر .4
الستراتيجيات تعلمه مع التفكري 

 التأملي يف ممارساته؛
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رفع الرغبة يف التكوين لدى  .5
تسيري بيانات  املتعلم من خالل

  تعلمه شخصيا؛
اعتماد مصنفة االجناز باعتبارها  .6

 أداة تقومي تكويين وحتصيلي؛
اجليد  تقدير مواصفات األداء .7

املتعلم وتنميتها من طرف املدرس و
 نفسه؛ 

درس من مسـاعدة  متكني امل .8
التلميذ من خالل تعديل تدخالتـه  

 التربوية؛
ــتعلم  .9 ــاءات امل ــة كف معاين

  والوقوف عند تطورها ؛ 
 .حتقيق الرضا الشخصي .10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أمناط مصنفة اإلجناز بالنسبة 
  : للمتعلم

  
 توجد ثالثة أمناط ملصنفات اإلجناز

خمتلفة نظريا وال تتميز عن بعضها 
 أول. االستعمال بكيفية عملية عند

هذه األمناط يعترب ملفا للتعلم، 
أو (وثانيها يعترب ملفا للعرض 

  .، ثالثها ملف للتقومي)التقدمي
  

ونوجز يف اجلدول التايل وصف 
هذه األمناط وأهدافها مع ذكر 

  .األشخاص املعنيني وكيفية العمل
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  زجدول تلخيصي لألمناط الثالثة ملصنفات اإلجنا

  
األشخاص   أهدافه  وصفه  النمط

  كيفية العمل  املعنيون
ملف 
  تعلم 

جمموعة 
أعمال 

التلميذ اليت 
تبني مدى 

حتسنه خالل 
  فترة حمددة

أن يتابع مسار  -
  التلميذ،

أن يدرك بكيفية  -
أفضل سريورة تعلم 

  التلميذ
أن يتعلم التلميذ  -

  تقومي ذاته،
أن يساعد التلميذ  -

  .على الوعي بتعلماته

  التلميذ -
 ألستاذا -
  األولياء -

  اختيار اإلجنازات  -
إضافة التعقيبات  -

  واملالحظات،
التعرف على  -

  التحسينات املمكنة،
  حتديد األهداف، -
تقدمي جمموعة  -

اإلجنازات للمدرس 
  .واألولياء

ملف 
  عرض

  
  

جمموعة 
أفضل 

اإلجنازات 
اليت قام ا 

  التلميذ

أن يتعلم التقومي  -
  الذايت،

أن يساعد التلميذ  -
ن على احلديث ع

  .تعلماته

  التلميذ -
التالميذ  -

  اآلخرون
  املدرس -
 املؤسسات  -
  األولياء -
املستخدم  -

  مستقبال

اختيار أفضل  -
 اإلنتاجات،

فة التعقيبات اإض -
 واألفكار

 حتليل اموعة  -
 اختيار وسيلة التقدمي -
اختيار اجلمهور  -

 املستهدف
  تقدمي امللف -

ملف 
  تقومي

ختيار 
اإلجنازات 

مرفقة 
  بتعقيبات

توى أن يربهن على مس
  .الكفاءات املكتسبة

  املدرس  -
جملس  -

  القسم
  املؤسسة -
  التلميذ -
  األولياء -

  اختيار اإلنتاجات -
إضافة التعقيبات  -

  واألفكار
حتليل جمموعة  -

  الوثائق
  تفسري وأحكام -
  اإلعالن عن احلكم -

  
املتعدد األمناط و األوجه ملصنفة إجناز هلا  ويف كل األحوال يستحسن االستعمال

  . ميزات
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اإلجناز، بنيتها  ت مصنفةحمتويا*
  : وشكلها

  
 ميتلك كل متعلم : حمتوياا -أ 

جمموعة من القدرات املتنوعة يف 
جماالت خمتلفة ككتابة املقاالت 
وإعداد العروض وحلول مسائل 
 الرياضيات والرسم و احلاسب

يقوم املتعلم . واللغات وغريها
باختيار مجيع عناصر مصنِفة االجناز 

ا خالل  ال قاموتسجيل أية أعم
فترة التعلم مع تفسريه لسبب 
اختياره هلا ومدى عالقتها باملادة 

منها وما هي القدرات  وماذا تعلم
 أثناءواملهارات اليت برزت لديه 

تتضمن مكتسبات  فهي. تنفيذها
التلميذ وكفاءاته وخمتلف التقوميات 
التكوينية والتحصيلية اليت أعدها 

ذاتية األستاذ، وكذا التقوميات ال
 .والتعقيبات والتوصيات املختلفة

العناصر املكونة  وفيما يلي بعض
  :ملصنِفة االجناز

  . اإلجناز مصنفةفهرس مبحتوى  .1
 .السرية الذاتية للمتعلم .2
بطاقات تلخيصية لكتب  .3

 . املطالعة
وثائق األعمال املدرسية  .4

 .زليةـواملن
أوراق العمل والنشاط والتقومي  .5

 .لكل مادة يدرسها

تعمال الزمن جدول اس .6
  .املدرسي والشخصي

 .مالحظات األساتذة .7
 .مالحظات التقومي والتوجيه  .8
  .مالحظات ويل األمر .9

 .االجنازات املختلفة .10
  

 مصنفة ميكن تركيب:  بنيتها
اإلجناز من مصنف بالستيكي 
جبيوب شفافة بعدد املواد 

جيبا  50إىل  12من (واألنشطة
جيب تنظيمها بشكل . )شفافا

لذا . لومات بسهولةيسمح بقيد املع
ينبغي تفادي حشو الوثائق 

. واألوراق بشكل عشوائي
ويستحسن أن تكون الوثائق مرقمة 
ومؤرخة من أجل حتديد فترات 

وبنصح بإبراز كل النقاط .التعلم
اليت ينبغي حتسينها واالجنازات اليت 

  .جتعل املتعلم فخورا بعمله
  

اإلجناز على  مصنفةتكون  : شكلها
حمفظة أو ورق  شكل حافظة أو

وتتطور . مقوى مزدوج أو علبة
فيما بعد لتصبح على شكل حامل 
 إلكتروين مثل قرص مضغوط

cédérom  أو جمموعة ملفات
وينبغي . اخل على شبكة معلوماتية،

يف بداية األمر استحسان املصنفات 
  .باجليوب الشفافة
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تتضمن  : مصنفة اإلجناز الورقية  -  أ
نصوص أجنزها (وثائق ورقية 

 ألعمال فنية أو(،صور )لميذالت
 ).علمية قام ا التلميذ تقنية أو

  
مع  : مصنفة اإلجناز الرقمية  - ب

تطور استعمال تكنولوجيات 
اإلعالم واالتصال من طرف 

أصبحت  التالميذ، األساتذة و
اإلجناز تتخذ شكال رقميا  مصنفات

وهي ذه الصفة .يسهل استغالهلا
قد تكون على شكل قرص 

تاح تسجيل مننوع مضغوط أو مف
USB ،أو على موقع إلكتروين ،

 (Blog) شخصيا اقد يكون موقع
وتسمى عندئذ  .أو موقع املؤسسة

-e)اإلجناز اإللكترونية مصنفة
portfolio) -.  يتميز هذا النوع

االستعمال بسهولة  صنفاتاملمن 
املراجعة وإمكانية التطوير والبحث و

والنشر والتبادل ومرونة تنظيم 
ومات من خالل استعمال املعل

الروابط وإدخال الصور أو مقاطع 
والرسوم البيانية والنصوص  الفيديو

الرقمية أو برجميات فضال عن 
إمكانية تسجيل الصوت والعرض 

ما  ذلك. والتخزين اإللكتروين
  .مزايا كثريةاملصنفة  يدخل على

  
أدوار املتدخلني يف استعمال 

تتدخل أطراف  : االجناز مصنفة

 مصنِفةلفة يف ما خيص استعمال خمت
إجناز املتعلم كل فيما خيصه وفق 

ومن . مستويات وأساليب خمتلفة
يني أهم املعنيني نذكر املتعلم نفسه 
واألستاذ واألولياء وأعضاء التأطري 

ونقدم فيما . التربوي و اإلداري
  . يلي حملة عن أدوار أهم املتدخلني

  
ــتعلم ــت  : دور املـ خصصـ

عتمدة يف إطار املناهج البيداغوجيا امل
احلالية مكانة هامة لـدور املـتعلم   
باعتباره طرفـا نشـيطا وحمركـا    

وبالتـايل  . أساسيا يف جمال تعلمـه 
ينبغي أن يعرب عن نواياه وتطلعاتـه  

 مصنِفةفيما يتعلق باختيار مضمون 
أي جيب أن يفسح له اال .اإلجناز

للتعبري وللتعقيب عن مدى جناحـه  
ومن هذا . ق أهدافهوتقدمه يف حتقي

املنطلق، فإن اسـتعمال مصـنفة   
االجناز يتطلب منه التمعن والتفكري 

 مصـنفة ذلـك ألن  .فيما يقوم به
اإلجناز متثل حصيلة أعمال خاضعة 
للتقومي يؤديها املـتعلم مبسـاعدة   

" فهـي  . أساتذته وحتت إشرافهم
بيانات موثقة تعرض حالة صـادقة  

رية ملكتسبات التلميذ وكفاءاته اجلا
والوسائط املسـتعملة أو املفضـلة   
بغرض حتقيقها وتبقى غري جمدية إذا 
مل متسك وتنجز من طرفـه أو مل  
تكن حمل تعقيبات مـن طـرف   

 ".الغري
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يبادر األستاذ  : دور األستاذ
اإلجناز  مصنفةبالتحسيس بأمهية 

من منظور التعليم  من باب االنتقال
أي ال يفرض : إىل منظور التعلم

لكن يعمل  لم أن يتعلمعلى املتع
على ترغيبه وإثارة االهتمام دف 

فاألستاذ يف جمال العمل . تعلمه
مبصنفة اإلجناز له وظيفة املوجه 
واملدعم للتعلم، ويصبح بذلك دليال 
ومسهال ووسيطا بني التعلم 

لذا جيب على األستاذ أن . واملعرفة
 مصنفةيناقش التلميذ فيما خيض 

ذ قادرا على فيجعل التلمي" إجنازه،
احلديث عن نفسه، عن تطلعاته، 
واهتماماته حبيث يتمكن من 

ذلك ما يتطلب ".مساعدته ودعمه
  . تضافر اجلهد بني األستاذ و املتعلم

  
يشارك األولياء يف  : دور األولياء

االجناز من خالل  مصنفةاستعمال 
التحدث عنها مع أبنائهم أو مع 
األساتذة، كما تكون مشاركهم 

حافظة اإلجناز والتعقيب بتصفح 
إن مالحظات األولياء . عليها

 مصنفةوتعقيبام على مسك 
أبنائهم يضفي على  اإلجناز مع

العمل ا تنويرا خارجيا مفيدا جدا 
وبغية حتقيق .للتلميذ ولألستاذ معا

يف البداية أن  هذا اهلدف ينبغي
اإلجناز حمل شرح  مصنفةتكون 

وتفسري وحتسيس ومناقشة بني 
ألولياء واألساتذة حىت يستوعبوا ا

ما ينتظر منهم وحىت ميكنهم اإلدالء 

مبالحظام والقيام بتدخالم 
فيتبادلون الرأي مع أبنائهم 

وقد يدفع . ويتابعون أعماهلم
اإلجناز ملصنفة  االستعمال املالئم

كثريا من األولياء إىل التباهي 
ويف . واالعتزاز مبا حققه أبناؤهم

ية هامة حلفز ذلك دوافع نفس
التالميذ على جتويد أعماهلم إرضاء 

وهو عامل . ألنفسهم ولذويهم
تضاهي آثاره مفعول التقومي 
املالحظ من خالل استظهار 

  .كشوف النقاط الفصلية
  
 : دور التأطري التربوي واإلداري 

يتعامل الفريق اإلداري مع استعمال 
اإلجناز من طرف التالميذ  مصنِفة

هم مع دفتر على منوال تعامل
املراسلة ومع كشوف النقاط 

يتدخل كل من املدير . الفصلية
والناظر ومستشار التربية ومستشار 

 يةالتوجيه املدرسي وأعوان الترب
واملساعد الوثائقي، كل فيما خيصه 

اإلجناز مبصنفة  ، يف جمال التعامل 
ومسكها من طرف التالميذ بغية 
اإلشراف على تنظيم عمل التالميذ 

جيههم و حتسيس األولياء وتو
كما ميكن ... تكملة لدور األستاذ 

للمفتشني استظهار هذه األداة بغية 
مها يف جمال عملهم على ااستخد

غرار إطالعهم على لوح القيادة 
املستعمل من طرف املؤطرين 

" مصنف تنظيم عمل"اإلداريني أو
  ...األستاذ
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
   التربية الوطنيةوزارة 

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
     378/0.0.3/12: الرقم 

  
  إىل                                                             

   السيدات والسادة مديري التربية
  )للتنفيذ واملتابعة(                   

السيدات والسادة مفتشي التربية 
  )لإلعالم واملتابعة(           الوطنية

     السيدات والسادة مديري الثانويات 
  )للتطبيق(                           

  
توجيهات حول كيفية  : املوضوع

يدين للسـنة  التكفل بالتالميذ املع
الثالثــة ثــانوي شــعبة تســيري 

  .واقتصاد
  

تقرير اللجنة الوطنية : املرجع 
 12/م.و.ل/68رقم للمناهج حتت 

  .2012.07.16بتاريخ 
  

بناء على الدراسة املقدمة من طرف 
اموعة املتخصصة ملادة العلوم 
االقتصادية، يشرفين أن نوافيكم 
بالتوجيهات اخلاصة بكيفية التكفل 

ثالثة ثانوي بالتالميذ املعيدين للسنة 
شعبة تسيري واقتصاد الذين درسوا 

" مادة التسيري احملاسيب و املايل وفق
  PCN" ط احملاسيب الوطين املخط

" والذي خيتلف يف املضامني  عن 

  SCFاحملاسيب و املايل النظام 
للمنهاج اجلديد مما قد يؤثر على 

بالتالميذ  لفاألستاذ من حيث التك
املعيدين و العاديني يف نفس الفوج 

و عليه ميكنكم اعتماد  التربوي
  :طرائق التالية ال إحدى

ا كان عدد ذقسم  خاص، إ فتح. 1
  .املعيدين يسمح  بفتح فوج تربوي

اج املعيدين يف فوج تربوي إدر. 2
واحد بالنسبة ملواد التخصص 

قتصاد قانون، ا(األخرى 
مع فصل مادة التسيري ) ومنامجنت

احملاسيب و املايل حيث يتم التعامل 
مع املعيدين بإحدى الصيغتني 

  :اآلتيتني 
إما بتدريسهم يف نفس املؤسسة . 

و يف نفس توقيت زمالئهم العاديني 
  بشكل مستقل،

معهم يف مؤسسة قريبة إما جب. 
ضمن نفس الدائرة اإلدارية مع 
استغالل مساء يوم الثالثاء و إن 
استلزم األمر يوم السبت بالنسبة 

  .ملادة التسيري احملاسيب و املايل فقط
انتظر منكم إيالء العملية كامل 
العناية و موافايت بتقرير عن جمريات 

  .تنفيذها
  

  2012جويلية  22اجلزائر يف 
  التربية الوطنية و بتفويض منه عن وزير

  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  0.0.3/12/ 379:  رقم

        
  إىل 

السيدات والسادة مديري التربية 
  )للمتابعة(                ياتبالوال

السيدات والسادة مفتشي التربية 
  )لإلعالم واملتابعة(           الوطنية

    السيدات والسادة مديري الثانويات 
  )للتنفيذ(                            

  
حتيني النظام الداخلي  : املوضوع
 .للثانويات

  
  : املرجع

 23املؤرخ يف  04-08القانون  -
املتضمن القانون  2008نفي جا

  التوجيهي للتربية الوطنية؛
 230-10املرسوم التنفيذي رقم -

، احملدد 2010أكتوبر  02املؤرخ يف 
لألحكام املتعلقة بتنظيم الثانوية 

  وسريها؛
 26املؤرخ يف  778 القرار رقم-

املتعلق بنظام اجلماعة  1991أكتوبر 
التربوية يف املؤسسات التعليمية 

  .يةوالتكوين
  

تتضمن  وثيقة تربوية:  املرفقات
  .عناصر مرجعية للعقد املدرسي

تستوجب احلياة املدرسية العمل 
املرتكز على النظام واالنضباط وفق 
ترتيبات تتقامسها إدارة املؤسسة مع 
جمموعة املتدخلني وتقوم على 
أساس ثقافة احلقوق والواجبات 
واملسؤوليات، يف إطار تعاقدي 

مستوى  واضح يتجسد على
املؤسسة التعليمية يف نظامها 
الداخلي، ويتجسد أيضا يف عالقة 
واضحة وشفافة بني األطراف 
املتدخلة يف احلياة املدرسية عامة 
وبني التلميذ واألستاذ خاصة، 
حيث تراعي صياغة النظام الداخلي 
التوافق بني مقتضيات التشريع 

  .العامة وخصوصية املؤسسة
  

نذكر بأن  : مبادئ النظام الداخلي
النظام الداخلي للمؤسسة أداة يومية 
لتنظيم العالقات بني املتدخلني من 
جهة وبينهم وبني فضاءات 

  .املؤسسة
وهو ذه املواصفات يتطلب حتيينا 

  :يقوم على مبادئ أمهها
  مسايرة النصوص التشريعية

واملستجدات اليت تتطلبها قواعد 
  النشاط التربوي؛

  يف نشره اعتماد ثقافة املشاركة
  وتطبيق مقتضياته؛

  جتسيد سلوكات املواطنة
ومبادئ الدميقراطية يف ظل احترام 

  احلق والقانون؛
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  ترسيخ ثقافة احلقوق والواجبات
 وحتديد املسؤوليات؛

  مشوليته ملختلف القضايا
التنظيمية والتربوية اليت تعرفها احلياة 

  املدرسية؛
  انسجامه مع املبادئ العامة

  نسان؛للتربية وحقوق اإل
  ،صياغة قانونية، وواضحة

وبسيطة، لبنوده حبيث التدع جماال 
  للتأويل اخلاطئ، أو لالعتراض؛

  تدقيق بنوده ملراعاة خصوصيات
املؤسسة التعليمية، والتطرق 
للظواهر اليت تفرزها احلياة 

  اجلماعية؛
  احترامه من طرف كل املتدخلني

والفاعلني واملنخرطني يف احلياة 
الميذ، املدرسني، الت( املدرسية 

 ...).اإلدارة التربوية
  

من بني  : مضامني النظام الداخلي
ماينبغي إدراجه يف األنظمة الداخلية 

  :للمؤسسات التعليمية
تنظيم الدراسة من حيث  -

السنوات والشعب واملواد الدراسية 
املميزة وتنظيم التقومي وشروط 

 ؛...االنتقال واإلعادة
  مكونات ملف التسجيل؛ -
املواظبة والغيابات  متابعة -

  واإلجراءات اجلاري ا العمل؛
  أوقات فتح املؤسسة وإغالقها؛  -

تنظيم العالقات بني أطراف  -
اجلماعة التربوية ومكوناا من 
تالميذ ومؤطرين تربويني وإداريني 

  ؛...وأولياء
التذكري بأدوار مندويب األقسام  -

  ومهامهم؛
السلوك العام وهندام التالميذ  -

  وهيئتهم؛
ظيم فضاءات املؤسسة املختلفة تن -
مثل املكتبة، القاعات العادية (

، ومواقيت ...)واملخصصة
 استعماهلا؛

ــات   - ــوق والواجبـ احلقـ
واملســـؤوليات واملمنوعـــات 

  واملكافآت والعقوبات؛
  ...إجراءات الوقاية واألمن -
  

ويف حالة وجود أقسام داخلية 
باملؤسسة ، يتعني أن تتخذ يف 

ات الالزمة يف النظام الداخلي الترتيب
ويف هذا اإلطار يهدف . هذا الشأن

النظام الداخلي إىل حتقيق الوئام 
واالنسجام واجلو العائلي الذي 
يضمن للتالميذ واملؤطرين حياة 
عادية ويساعد هم على العمل يف 
أحسن الظروف املمكنة ماديا 

ولتحقيق هذه األغراض . ومعنويا
تراعى يف النظام الداخلي اجلوانب 

  : التالية
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 ويشمل  : اجلانب التربوي
السلوك العام واهلندام والسلوك يف 
قاعة املطالعة واملطعم واملرقد 
وتنظيم أوقات االستراحة والفراغ 

 .التأديبيةو اإلجراءات 
  
 ويشمل : اجلانب اإلداري:  

شروط تسجيل التالميذ الداخليني 
  وكيفيته؛

حتديد املراسل و سبل التواصل 
والتنسيق معه يف حالة التسجيل 

  بالداخلية ؛
األلبسة، (اللوازم املطلوبة 

  ...)األغطية،
ضوابط الدخول واخلروج العادي 
واالستثنائي، الزيارات ،استقبال 

  ...رجات،األولياء، واخل
  انتخاب ممثل التالميذ الداخليني،

إنشاءأندية الترفيه واألنشطة الثقافية 
والرياضية والرحالت اليت تنظمها 

  .املؤسسة
  
 ويشمل :  اجلانب الصحي

شروط النظافة والتغذية 
واالستحمام واملصحة و االسعافات 

  ...الطبية
وعلى أساس ما سبق، يطلب من 

  :يليمديري الثانويات تنفيذ ما 
القيام بتحيني صياغة النظام  .1

الداخلي للمؤسسة طبقا لألسس 
املذكورة أعاله بتبين العناصر 

القانونية املرتبطة به والواردة يف 
خمتلف النصوص الرمسية عامة 
والقانون التوجيهي خاصة 
واالسترشاد بالعناصر املرجعية 

  الواردة يف الوثيقة املرفقة؛
 إلصاق النظام الداخلي للمؤسسة .2

التعليمية بصفة مستمرة على سبورة 
اإلعالنات يف مكتب الناظر 
واملستشارين وتعميمه على خمتلف 
املعنيني مع شرح مقتضياته يف مطلع 

  كل سنة دراسية،
حتسيس اجلميع بضرورة احترامه  .3

وذلك من أجل حرمة املؤسسة 
  وترسيخ قيمها النبيلة،

إيالء جمالس املؤسسة مهمة  .4
ام حسب اإلشراف على هذا النظ

االختصاصات املخولة هلا مبوجب 
النصوص املنظمة للحياة املدرسية 

 اجلاري ا العمل،
إيداع نسخة حمينة من النظام  .5

الداخلي يف ملف التقرير العام لسري 
املؤسسة باعتباره من مكونات هذا 
التقرير؛ حيث ختضع وثيقة هذا 
النظام الداخلي لعملية التقومي اليت 

ديرية التربية على تقوم ا مصاحل م
  . غرار الوثائق األخرى 

  
  2012جويلية  22 جلزائر يفا

  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

عبد القادر ميسوم



 
 

                             
  

 :األهداف
 ترقية املواطنة الصاحلة لدى التالميذ؛ -
 حلياة اجلماعية يف الوسط املدرسي؛التجاوب مع آداب ا -
 التجنيد من أجل تربية مواطنة تكون من شأن اجلميع؛ -
 التعاون على مكافحة الالمباالة؛ -
 .ترسيخ قيم االلتزام بتحسني السلوكات اليومية -
 

  أنا التلميذ  املتعلم أنا  أنا املواطن
  يل احلق  

  يف احلرية؛ -
  يف التعبري؛ -
  يف النقاش؛ -
  يف التصويت؛-
  يف أن يصغي إيلّ؛  -
  .يف االعتبار -

  يل احلق
يف اكتساب املعارف  -

  واملهارات وتوظيفها؛
يف االستفادة من  -

   االلتحاق بالتربية،
  بالرياضة، بالثقافـة؛ 
يف االلتحاق بتكوين  -

  عال أو مهين؛
يف احلصول على  -

منصب يتماشى مع 
  قدرايت وطموحايت؛ 

يف املبادرة واإلبداع  -
  ار؛واالبتك

يف االستمرار يف  -
التعلم مدى احلياة، بكل 

  .استقاللية

  يل احلق
يف تعليم جماين يف املؤسسات -

التابعة للقطاع العمومي للتربية 
  الوطنية وفق الشروط القانونية؛

يف االستفادة من إمكانيات -
  الدعم عندما أكون حمتاجا؛

يف استئناف دراسيت أو الشروع -
من  يف تكوين جديد بعد خترجي

  النظام املدرسي؛
نشاطات  يف االستفادة من -

  احلياة ملدرسية؛
يف حياة كرمية هادئة والئقة، -

مبدينيت ويف  فـي مدرسيت، حبيي،
  حميط نظيف ولطيف؛

  .يف احلصول على االستقاللية-

للعقد المدرسي عناصر مرجعیة   
:قــملح  
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  علي واجب
  املسؤولية جتاه الغري؛-
اإلصغاء إىل اآلخر -

  باهتمام؛
 انتخاب من أراه صاحلا؛-
 رأي األغلبية؛ قبول-
 قبول االختالف؛-
  .احترام اآلخر-
  

  علي واجب
  االهتمام بالعمل؛ -
  االعتماد على نفسي؛ -
التكيف وحتمل  -

املسؤولية يف حيايت 
  الشخصية واملدنية؛

املشاركة يف احلياة -
  العامة؛

التواصل االجتماعي  -
   والتربية

  .املتبادلة 

  علي واجب
احترام قواعد سري املؤسسة -

  ياة املدرسية خاصة املواظبة؛واحل
االندماج يف اجلماعة التربوية -

واحلياة املدرسية ويف تسيري 
  املؤسسة؛ 

  احملافظة على اهلدوء والطمأنينة؛-
احملافظة على التجهيزات  -

   واألماكن
  .العمومية أو اخلاصة

  ألتزم بأن
  أحترم الغري؛-
أفضل احلوار وقبول رأي -

  األغلبية؛
خر بكل أصغي إىل اآل -

حكم مسبق  احترام دون
  ودون احتقار؛

أختلص من كل غضب  -
ومن  أو عنف يف مواقفي
  كل هيمنة بالقوة؛

  أنبذ التمييز والعنف؛ -
أتقاسم معاريف،  -

دون  اهتمامايت، أفكاري
  .أن أفرضها 

  ألتزم بأن
أضع جتربيت وقدرايت  -

املشاريع  يف خدمة
  اجلماعية؛

أتضامن مع -
  زين؛املستضعفني واملعو

أشارك يف تربية  -
  املواطنة مع

العائالت واملدرسة  
  واهليئات
  .االعمومية

  

  ألتزم بأن
أمتثل للنظام الداخلي  -

  للمؤسسة؛
أنفذ األنشطة املتعلقة بالدراسة  -

واملواظبة واحترام التوقيت والسرية 
  احلسنة؛

أمتسك مببادئ العدالة  -
  واإلنصاف؛ 

   أحافظ على نظافة الفضاءات -
  واخلاصة؛ موميةالع
أتضامن مع كل واحد من أجل  -

   احملافظة
  إطار حياتنـا؛ وتثمني

  .أتدخل حلماية احمليط  - 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

            مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
               0.0.3/12/ 380: الرقم 

          
           إىل

 السيدات و السادة مديرى التربية 
 )للتنفيذ(                                

السيدات و السادة مفتشي التربية        
  )لإلعالم و املتابعة(             الوطنية 

   و السادة مديري الثانويات السيدات
  )للتطبيق(                                

  
  .حتسني األداء اللغوي :املوضوع

  
 04- 08القانون رقم  :املرجع

 2008جانفي  23املؤرخ يف 
املتضمن القانون التوجيهي للتربية 

  .الوطنية
  

بينت نتائج الدراسة اليت متت على 
مستوى مصاحل الوزارة أن حتسني 
التحصيل العلمي صار مرتبطا 
مبستوى األداء اللغوي أكثر من ذي 

ك حبكم قبل شكال ومضمونا، وذل
العديد من العوامل املؤثرة 

كما بينت . واملمارسات املعتادة
الدراسة أن إتقان اللغات بصفة 
عامة هو من أهم عوامل النجاح 
يف االمتحانات الفصلية والرمسية 

  . عامة والبكالوريا خاصة

وتقارير اخلرباء واملفتشني واستقراء 
ات الواقع تلفت االنتباه إىل 

 اللغة يف استفحال ظاهرة جني
التخاطب واملعاملة يف احمليط 

وجني اللغة . التربوي للتالميذ
يقصد به ذلك اخللط بني األلفاظ 
العربية والفرنسية أو إخضاع مجل 
ظاهرها ألفاظ فرنسية وقواعدها 

ويظهر أثر ذلك . عربية أو العكس
جليا يف أشكال التعبري والتفكري 

ويف هذه الظاهرة . ومضامينها
ى التعبري السليم تشويش عل

والتفكري السوي اللذان تنشدمها 
. املناهج التعليمية يف خمتلف املواد

ويذهب اخلرباء إىل ربط تفاصيل 
اآلثار السلبية هلذه الظاهرة على 
العقل والسلوك التربوي 

  . واالجتماعي واألخالقي
  

 : األداء اللغوي يف املواد األدبية
 إىلنشري على سبيل املثال ال احلصر 

 أثريت آداااللغات و  يعيف مج أن
الكتايب  اإلنشاءاخلطاب الشفوي و 

 مبدى سالمة اللغة، و كل اللغات
ترفض املزج العشوائي و اخلليط 

وهكذا، تتطلب كل املواد . اللفظي
و خاصة املواد األدبية  ،التعليمية

منها، حسن األداء من حيث التعبري 
اللغوي مع جتنب اخللط والتهجني 
والركاكة والنشاز، باعتبار العالقة 
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الوطيدة بني سالمة احلديث 
  .وسالمة التفكري

  
ومن املعروف أن العملية التربوية 
حتقق أهدافها مبقدار العناية بلغة 

يس، التواصل ومبدى اتقان لغة التدر
حيث يؤثر ذلك إجيابا على 
التحصيل العلمي كما يتأثر السلوك 
األخالقي يف القسم باألداء اللغوي 

وتبدأ العناية ذا اجلانب . القومي 
بتقبل االنضباط اللغوي وتبنيه 
واحترامه من طرف كل املدرسني 

ويتحقق حسن األداء . والدارسني
اللغوي انطالقا من تنظيف 

املؤسسة من التخاطب يف القسم و
الشوائب اليت ليست من اللغة 
وتصفيتها من الدخيل املتطفل 
وجتنب جينها باأللفاظ األجنبية أو 

  . إخضاعها إىل قواعد لغة أخرى
 

واملالحظ اليوم هو تأثر تعابري 
التالميذ بلغة احمليط االجتماعي 

ففضال عن . واإلعالمي واملعلومايت
استعمال الكالم العامي دون 

اءت وسائل اإلشهار ضوابط ج
بشعارات مؤثرة على العقل 

. والذاكرة والسلوك بلغة خمتلطة
ويف هذا الشأن، ينبغي على 
األساتذة لفت انتباه التالميذ 
وحثهم على إعمال ملكة النقد 

والتمييز بني التعابري السليمة 
  .وغريها

 
ويف جمال تدريس اللغات األجنبية، 
تتجه الطرائق البيداغوجية اليت 

بتت جناعتها إىل تعليم اللغة أث
. األجنبية باحلديث ا يف القسم

وجتربة ممارسة نشاط الترمجة 
التعليمية أظهرت فوائدها يف 

. تدريس اللغات األجنبية يف بالدنا
غري أنه ينبغي القيام ذا النشاط 
البيداغوجي يف وقت حمدد على 
شكل ترمجة نص قصري من وإىل 

خيتلف عن وهذا النشاط . اللغة األم
تدريس لغة أجنبية بواسطة اللغة 
األم والذي قد يكون مصدر 

  ..جني
  

 : األداء اللغوي يف املواد العلمية
يف املواد العلمية عامة ويف 
الرياضيات خاصة، تالحظ يف 
كتابات بعض التالميذ تلك 
االستعماالت اازية لإلشارات 
والرموز املستعملة يف الرياضيات 

لعمليات األربعة مثل إشارات ا(
) رمز االستلزام والتكافؤ وغريها
. باعتبارها أدوات اختزال للكلمات

ويف هذا اال ينبغي الرجوع إىل 
التوجيهات الواردة يف املناهج 
والوثائق املرافقة هلا و العمل على 
تذكري التالميذ بضرورة االنضباط 
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والتقيد بقواعد استعمال الترميز 
إخضاعه الرياضيايت على أساس 

للقواعد العلمية وإرجاعه إىل 
كما جيب . استعماالته الدقيقة

التذكري بأن التفكري املنطقي يتطلب 
" القضية "التقيد باستعمال مدلول 

باعتبارها مجلة مفيدة وكاملة ميكن 
احلكم عليها بأا صحيحة أو 

وذلك ما يتناىف مع بناء غري . خاطئة
سليم للجمل عامة واهلجني منها 

ويبقى لألساتذة العمل . خاصة
بالقياس على ما سبق من األمثلة 

 .ملعاجلة الوضعيات املماثلة
  

ولقد جاءت تكنولوجيات اإلعالم 
واالتصال بوسائل تعبري جديدة مثل 
استعمال الرسائل القصرية املسماة 

SMS  والقواميس املترمجة اآللية
ومما الشك فيه أن يف . وغريها

فوائد حسن استعمال هذه الوسائل 
. يفرضها التطور و سرعة العصر

غري أنه ينبغي أن يدرك املربون 
والتالميذ مدى اختالفها عما هو 
مطلوب من معايري يف اللغة السليمة 
مع ضرورة التمييز بني األلفاظ 
واإلشارات التقريبية وما هو 
مرغوب فيه من حيث الدقة 

يف اللغات املستعملة سواء  واملالئمة
 .األجنبية كانت العربية أو

نستخلص من التلميحات السابقة 
أن الكفاءة يف اللغة وإتقان مهارات 

اخلطاب الشفوي واملكتوب وكل 
املهارات اللغوية األخرى ضمان 
لنجاعة عملية التبليغ البيداغوجي 
وعملية التعلم بصفة عامة، 
فاملهارات اللغوية من وسائل 
التحصيل العلمي اجليد يف كل 

 . املواد
أن القانون التوجيهي ونذكر ب

للتربية الوطنية جاء مبا حيث على 
ترقية املكونات األساسية للهوية 
الوطنية وترقية تعليــم اللغة 
العربية باعتبارها لغة التدريس يف 
مجيع املستويات يف املؤسسات 
العمومية واخلاصة وأداة اكتساب 
املعرفة يف خمتلف املستويات 

إىل كما يدعو القانون .التعليمية
التكفل باللغات األجنبية اليت تدرس 

 .يف مؤسساتنا التربوية
  

ومن أجل ترقية لغة التدريس 
وتطويرها ومن أجل التحكم فيها 
حىت ترتفع جناعة العملية التعليمية 
التعلمية ، جيب على كل املربني 
تناول موضوع حتسني األداء 
اللغوي مبا يستحقه من عناية 

يف إطار العمل يف إطار مهامهم وو
التنسيق البيداغوجي بينهم وعقد 
جمالس التعليم وخالل الندوات 

  :التكوينية مبا يلي
إعطاء أمهية أكرب للمهارات  -

  اللغوية؛
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االلتزام بالتخاطب يف القسم  -
باللغة املعنية للتدريس يف كل 

  املواد اليت تدرس ذه اللغة؛
العمل على خلو لغة التدريس  -

من كل ما هو غريب ال من 
ث اللفظ وال من حيث حي

  التراكيب؛
احترام لغة التدريس ومحايتها من  -

أي ازدواجية أو جني سواء 
  كانت وطنية أو أجنبية؛

العمل على ترقية اللغة العربية  -
وإعطائها وظيفتها البيداغوجية 

 واالجتماعية والثقافية؛
تعميق عمليات التعلم ذات  -

الطابع اإلبداعي واإلنتاج 
لنسبة لكل الفكري واألديب با

 اللغات؛مدرسي 
كتابة امللصقات واإلعالنات  -

واملعلقات الداخلية للمؤسسة 
بلغة عربية سليمة وتعابري 

 مالئمة؛
تشجيع أعمال التالميذ اليت  -

 .تتسم باإلبداع يف اال األديب 
  

  2012جويلية  22اجلزائر يف 
  وزير التربية الوطنية وبتفويضعن 

مدير التعليم الثانوي العام 
  التكنولوجيو

  عبد القادر ميسوم
  
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
                381/0.0.3/12 :الرقم 

  
إىل                                                                             

السيدات والسادة مديري التربية 
  )للتنفيذ(                 بالواليات 

السيدات والسادة مفتشي التربية 
  )لإلعالم واملتابعة           الوطنية 

 السيدات والسادة مديري الثانويات 
  )للتطبيق(                           

  
توجيهات حول كيفية : املوضوع

  .فيذ املناهجتن
  

  : املراجع
  .الوثائق املرافقة للمناهج -
ــم - ــور رق ــاريخ  79 املنش بت

املتضمن مـذكرة   04/06/2010
منهجية حول حتليل املمارسـات  

  املهنية ؛
 28بتاريخ  450رقم املنشور  - 

املتضمن توجيهـات   2011أوت 
خاصة باملناهج التعليمية يف السـنة  

  ؛2011الثالثة ثانوي بطبعة جوان 
 /ب.ع.م/207املنشور رقم  -

 13/12/2011بتــاريخ  2011
املتضمن موضوع التكفل بتالميـذ  

  .2012أقسام البكالوريا لدورة 
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 مذكرة تنسيق:  املرفقات
كيفية تنفيذ : بيداغوجي مبوضوع

  . املناهج
 

تعرضت الديباجات الواردة يف 
املناهج التعليمية و الوثائق املرافقة 

 توجيهات املواد إىل هلا يف خمتلف
كيفية  بيداغوجية هامة دارت حول

التنفيذ، غري أن عمليات املتابعة 
وحتليل املمارسات البيداغوجية 
واملهنية الذي رافقها يف امليدان قد 
أظهر احلاجة إىل إعادة طرح 
موضوع كيفية تنفيذ هذه املناهج 
على النقاش يف جملس التعليم بغية 
حتسني األداء ودعم طرائق التعليم 
اليت تساعد التالميذ على استيعاب 

يف كل  أفضل للدروس واملنهاج
  .مادة

  
لقد أعد التوزيع السنوي الرمسـي  
من أجل متكني جلان متابعة املناهج 
من أداء مهامها، على أال يكـون  
هذا التوزيع آليا ومقيدا لألسـتاذ  
ومانعا له من التصور والتصـرف  
إلجياد أحسن كيفية لتنفيذ املنهاج 

امل مع الـزمن واملعطيـات   والتع
 -تقدير وقـت احلصـة  (امليدانية 

مكتسـبام   -مستوى التالميـذ 
ــة  ــيات  –القبليـ اخلصوصـ

ــة ــة والثقافي  -املناخية،االجتماعي
إذ ينبغي على ).نفسية التالميذ،اخل

األستاذ أن يكيف أداءه وتعامله مع 

املنهاج يف كل حصة وذلـك مـا   
نسعى إىل توضيحه وشرحه جتاوزا 

الذي قد يظهر ألول وهلة  للتعارض
بني املنـهاج وتوزيعـه السـنوي    
والكيفية املطلوبة يف التكيف مـع  

  . هذا التنفيذ
  

وعليه، يشرفين أن أضع بني أيديكم 
املذكرة املرفقة املقدمة يف هذا 
املوضوع واليت دف إىل تنشيط 
التفكري اجلماعي وتبادل اخلربات 

 األساتذة يف إطارواآلراء بني 
لتعليم والتنسيق البيداغوجي جمالس ا

ويكون . و يف التكوين أثناء اخلدمة
حبفز األساتذة املنسقني  ذلك

واملفتشني والعمل يف خمتلف أطر 
التفكري والتشاور لتصحيح 
املمارسات البيداغوجية من خالل 
رفع الوعي بالصعوبات واستنباط 
احللول لتنفيذ هذه املناهج 
باملواصفات واملعايري التربوية 

  .يف ظروف مرحية املطلوبة
  

الوثيقة املرفقة ليس  إن القصد من
تقدمي حلول جاهزة أو توجيهات 

حث على  جديدة بقدر ما هو
اكتشاف السبل اليت تسمح بأداء 

علما أن النشاط . بيداغوجي سليم
التعليمي غالبا ما يقوم على أساس 

براغماتية خيضع  طرائق بيداغوجية
وجية للمسؤولية البيداغ تفعيلها

لألساتذة وللتكيف واملالءمة 
  . املستمرة مع متغريات الواقع
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واستغالال ملضمون هذه الوثيقة،  
  :نطلب منكم القيام مبا يلي

متكني األساتذة من اإلطالع  .1
  عليها عن كثب؛

دعوة األساتذة املنسقني على  .2
 :مستوى كل ثانوية إىل

برجمة جلسات تنسيق لتناوهلا   - أ
  ومناقشتها؛

كييف التوزيعات القيام بت -ب
السنوية للمناهج من خالل مراجعة 
الوقت املخصص لكل درس أو 

أي عدد الساعات املسجل (حمور 
يف العمود األخري من جدول 

مبا يرونه يتناسب مع ) التوزيع
. متطلبات التنفيذ اجليد هلذه املناهج

ويكون ذلك باقتراح أدىن مدة 
وأقصاها لكل حمور أو حصة أو 

لوقت التقديري درس، مبراعاة ا
 .احلايل واالستئناس به

تقدمي تقرير ملديرية التربية،  - ج
يعده جملس التعليم لكل مادة أو 

يتضمن األفكار اليت  جمموعة مواد،
ميكن العمل ا قصد حتسني األداء 
البيداغوجي والتنفيذ اجليد 

 .للمناهج
موافاة مديرية التعليم الثـانوي   .3

املديريـة   -العام والتكنولـوجي  
بتقرير يلخـص   -الفرعية للمناهج

 التربيـة  التقارير املقدمة ملديريـة 
 ويتضمن حصـيلة مـا يعرضـه   
األساتذة من إثراء مذكرة التنسيق 

ويكــون . البيــداغوجي املرفقــة
عــن طريــق الربيــد  اإلرســال

قبـل   االلكتروين و الربيد العادي،
 .2012أكتوبر  15
 

  2012جويلية  22 يف اجلزائر
  الوطنية وبتفويض منهعن وزير التربية 

مدير التعليم الثانوي العام 
 والتكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
  

   
  

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
     381/0.0.3/12: رقم
  

  مذكرة تنسيق بيداغوجي
  

  كيفية تنفيذ املناهج: املوضوع
  

على الرغم من التخفيفات  : مدخل
اليت طالـت املنـاهج و التوزيـع    
العقالين ملضامينها على مدار أسابيع 

ما زالت قضية إاء السنة الدراسية 
 املناهج تشغل بال األساتذة واملربني
واألولياء والتالميـذ علـى أرض   
ــراب موعــد  ــد اقت الواقــع عن
ــة   ــة عام ــات الرمسي االمتحان

   .والبكالوريا خاصة
  

يهدف مضمون هذه الوثيقة إىل 
تنشيط التفكري اجلماعي يف إطار 
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جمالس التعليم والتنسيق البيداغوجي 
قصد الوصول إىل أساليب عملية 
للمعاجلة اجليدة للمناهج من خالل 
طرح مجلة من الصعوبات اليت 
حتول دون إاء املنهاج وطرح 
جمموعة من املمارسات املهنية اليت 

كما تستعرض  .تتطلب املراجعة
وجهات نظر فيما تتطلبه املناهج، 
مث تقدم بعض األساليب املساعدة 

  ...على تنفيذ جيد هلذه املناهج
ويبقى اهلدف من مضمون هذه 
الوثيقة هو إثارة التفكري والتشاور 
حول أجنع السبل لتنفيذ املنهاج 
وإائه بكيفية معقولة تراعي شروط 

والفهم لدى  االدراكاالستيعاب و
لتالميذ من خالل ضبط املدة ا

  .الزمنية لكل حصة أو درس
  

ما الصعوبات اليت حتول دون إمتام 
  الربامج؟

  
قد يصعب حصر كل الصعوبات 
اليت حتول دون إمتام الربامج، غري 
أن مثة صعوبات موضوعية معروفة، 

  :نذكر من بينها
صعوبة التخلص من املمارسات  -

املعتادة والتخلي عن االجتهاد 
  .بداع يف طرائق التدريسواإل
 غياب ثقافة الرجوع إىل املنهاج -

 .والوثيقة املرافقة

االعتماد الكلي على الكتاب  -
املدرسي، على الرغم من 

 .التوضيحات الواردة يف هذا الشأن
تغلب التناول اخلطي التسلسلي  -

للتوزيع السنوي دون اعتبار تدرج 
الصعوبة والعمق واحلداثة بالنسبة 

  .للتلميذ
إغفال التكاملية بني املواد وبني  -

  . حماور املادة الواحدة
  

ما املمارسات املهنية اليت جيب 
  تعديلها؟

 
من خالل متابعة تنفيذ املناهج 
وحتليل املمارسات املهنية سجلت 
بعض األساليب املهنية اليت جتب 
مراجعتها وينبغي العمل على تقدير 

  :مداها مث القيام بتعديلها، ومنها
  
املبالغة يف تقدمي التمارين : والأ

املتشاة واستعمال الوثائق 
، باتباع مسار منوذجي املتماثلة

موحد ومشدد للتطبيقات 
  . والتمارين

  
اإلفراط يف استعمال : ثانيا 

 الوثائق املستنسخة واملعروضة،
واملبالغة يف االستعانة باملطبوعات 
وكثرة استعمال جهاز العرض 

الوقت أحيانا دون مراعاة 
  . والنجاعة
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العادات احلوارية اليت تلتهم : ثالثا
كاالنتظار  الوقت دون جدوى،

الطويل إلجابة موضوعية على 
تعجيزي ال يطور  سؤال مغلق أو

القدرات األساسية اليت تشكل أحد 
 أهداف موادنا التعليمية أو
استعجال إجابات آلية، دون إدراك 

  .كامل ملعىن السؤال
  

الناتج ري القسم تثاقل تسي: رابعا
عن هدر وقت احلصة بتصرفات 
غري مالئمة للوترية الدراسية 

  .املطلوبة
  

  ما الذي جيب القيام به؟
من أجل معاجلة االختالالت اليت  

جيب  تعيق التنفيذ السليم للمناهج،
متكني األساتذة من عوامل 
االحترافية يف التربية مع استهداف 

فعالة ميكن  ممارسة بيداغوجية
  :ها من خالل بلوغ
 التحضري اجليد للدرس؛ 
  جتديد التكوين القاعدي

 والتكوين أثناء اخلدمة؛
  التبادل يف إطار التنسيق

  البيداغوجي؛
  االستعانة بالوثائق املرافقة

  للمناهج؛
  التحكم يف الربجمة والتأقلم مع

  احلجم الزمين املخصص لكل درس؛ 

  رسم األهداف وتوضيح
  اإلشكاليات؛ 

 ات مالئمة سواء فيما القيام خبيار
تعلق باملعارف والقدرات املقدمة أو 
بالوسائط قصد الوصول إىل 

  . األهداف املسطرة يف الوقت احملدد
  

ما متطـلبات التنفيذ اجليد 
 للمنهاج؟

يتطلب التنفيذ اجليد للمنهاج 
 ،التنظيميالعناية التامة باجلانب 

ويهدف هذا . قبل كل شيء
  :التنظيم إىل

 ملواضيع املقررة يف التطرق لكل ا
برنامج القسم خالل السنة 

 الدراسية؛
  إكساب التالميذ الكفاءات

املتعلقة مبجال املادة أو املواد 
 املتكاملة؛

  على املنهاج املدرس  املعىنإضفاء
 يف نظر التالميذ؛

 التعلمات ضمان تدرج. 
  

جيب أن ال يقتصر نظرنا على 
. احملتويات املعرفية للمنهاج فحسب

املنهاج يتضمن أيضا  ذلك ألن
جمموعة قدرات يطلب متكني 
التالميذ منها ويلح على تنميتها 
لديهم من أجل ضمان تكوين 

ويف كل األحوال . وتثقيف كاف
ينبغي أن يتماشى اكتساب املعارف 
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ومهما . مع بناء هذه القدرات
كانت املادة التعليمية، يبقى اهلدف 
األساس يف مرحلة التعليم الثانوي 

ين مواطنني يفكرون بعقول هو تكو
نرية وحسنة املنشإ، ال خمتصني وال 
أدمغة حمشوة بكم هائل من 

  .املعلومات
  

  من أجل تنفيذ جيد للمنهاج
  ما الذي جيب تالفيه ؟

جتنب التناول اخلطي لتنفيذ  .1
املنهاج أي تفادي التطرق إىل 

وردت يف  املسائل بالترتيب كما
، بدون جهد فكري حول  املنهاج

درج التعلمات وترابطها، منطق ت
ودون تقدير الزمن األنسب 
واألمهية النسبية ملختلف املضامني 
مع عدم مراعاة خيارات النقاط 

 . اهلامة واملفاهيم املفتاحية،اخل 
تفادي تنفيذ مضمون الكتاب  .2

 املدرسي آليا مبحتوياته وترتيبه،
 :لالعتبارات التالية

  حمتوى الكتاب املدرسي يكون
  .كثفام يف الغالب

  يستجيب الكتاب املدرسي
حلاجات أمناط خمتلفة من األساتذة 

  .والتالميذ
 بعمق متساو لكل أسئلة  يتطرق

 . املنهاج
  الكتاب املدرسي بنك لوثائق

خمتلفة وعديدة، مثينة ومساعدة لكل 

أستاذ، حيث ميكنه أن جيد فيها ما 
  .حيتاجه تربويا

  تقدم املعلومات يف الكتاب
تفيضة ويتطرق املدرسي بكيفية مس

حملتوى كل مسألة بتناول مفصل 
أحيانا إىل درجة أكرب مما هو 

  .مطلوب
  الصورة اجلد كثيفة للكتاب

املدرسي هي اليت تعطي لبعض 
األساتذة انطباعا يشعرهم بثقل 

" كثيفة"املناهج فيظنون بأا 
  ".صعبة التنفيذ"و
  

  ما الذي جيب العمل به ؟
 : يف بداية السنة الدراسية  -  أ

  :  األستاذعلى 
، أن يعد خطة مدروسة -

على أسـاس  متجانسة وواقعية
األهـداف اليت يسطرها لقسم 
معني، فاألستاذ يشبه هنا قائد 

أولية " خارطة حتليق"الطائرة ، لديه 
لنقل املسافرين من نقـطة إىل 
أخـرى ولكن عليه أن يأخـذ 
بعـني االعـتبار عـدة 
عـوامـل ومـؤثـرات 

الطرق اجلوية ،  األحوال اجلوية،(
البلدان اليت ال جيب التحليق 

وعلى هذا األسـاس ). فوقها
فمثال، وحسب الظروف اجلويـة 
السـائدة أثـناء التحليق، يغري 

. ويؤقلم خارطة التحليق األولية 
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وعلى نفس املنوال، فإن األستاذ 
الذي حضر خطة أولية لتنفيذ 
املنهاج عليه باالنتهاء من تنفـيذه 

السنة بالـترتيب الذي يف اية 
تفرضه الظروف أو العـوامل 

 . املذكــورة سابقا
أن يستهدف معاجلة شاملة  -

 :حيث جيب على األستاذللمنهاج 
 أن حيضر خـطة سنوية ،

آخـذا يف احلسبان احلجـم 
الزمين السنوي املتوفر لديه بصفة 

الوقت " خصم"فعلية وذلك بعد 
 .املخصص للتقومي والعطل واألعياد

 بتحديد الوقت الالزم  يقوم أن
من املنهاج أثناء  إلجناز كل جزء

حتضريه خلطة العمل السنوية 
 )التوزيع السنوي(
  أن حيدد له مسارا خاصا

  ومكيفا للتدرج السنوي للمنهاج؛ 
 تركيبا  أن يدخل على الربنامج

شخصيا من خالل البحث عن 
 أكرب فعالية بيداغوجية ممكنة؛

 بةأن جيمع املسائل املتقار. 
   مدة  ً أن يعلم أنه ال توجد

من  حمددة جلزء معني" مناسبة
بالفعل، تتوقف املدة على . املنهاج

املستوى الدراسي للتالميذ ودرجة 
والقدرات   التعمق املستهدفة

ولكي . املطلوب بنائها عند التلميذ
حيترم الوقت احملدد لكل جزء من 
املنهاج، على األستاذ القيام 

ميكنه الغوص بكل فهو ال . خبيارات
التفاصيل اليت يعرفها بل جيب عليه 
أن حيدد ويفصل بني ما هو 

 .ضروري وما هو ثانوي
  
 : خالل السنة الدراسية - ب  

من أجل تنفيذ سليم للمنهاج أثناء 
 :السنة الدراسية، جيب على األستاذ

أن يقوم خبيارات، ال حيل حمله   -
  فيها الكتاب املدرسي؛

حيث أن حيدد خيارات من   -
األمهية  الربجمة ، وذلك مبعرفة

اليت جيب إيالؤها لكل النسبية 
مسألة يف املنهاج؛ وتكون هذه 
اخليارات مرتبطة بتقدير املدة 
الزمنية احملددة لكل حصة أو درس 
مبا يتماشى مع حتضري الدرس 

كما تكون . وتنفيذه يف القسم 
اخليارات مبراعاة كيفية التطرق 

والفصول  وتنظيم دراسة املواضيع
املختلفة، خيارات مرتبطة مبستوى 
التعمق يف كل سؤال، حسب 
القسم، اختيار الوثائق حسب 

  .املشروع البيداغوجي،اخل
بالنظرة االستراتيجية  أن يعمل -

  .الشاملة
ما ينشئ العقل  أن يستهدف -

احلس السليم بدل  اجليد عن طريق
 . جمرد حشو األدمغة باملعارف

سبما أن يعني اجتاها رئيسيا ح -
من أجل  يريد إعطاءه للحصة
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بالنسبة خلطة عمل . تنظيم وقتها
ما، كل درس يترتب عليه طرح 
إشكالية أو برهان ما أو حدث 

 ...ما
أن ينظم احلصة حسب أمهية   -

. املعلومات اليت يقدمها للمتعلمني
من أجل احترام الربجمة املقررة 
يتوجب اختيار مسارات بيداغوجية 

ميذ، فعالة تــناسب التال
وقدرام باعتبار البناء و الوقت 

  . املتوفر
أن ميارس األستاذ حريته  -

ومسؤوليته من حيث خطوات سري 
املنهاج مبراعاة التوافق بني التوزيع 
السنوي الشامل ومدى متاشيه مع 
احلاجات التعلمية وواقع العملية 
التربوية واليت ال يدري ا وال 

 :يقدرها سوى األستاذ يف قسمه
 كثرة التكرار واإلعادة  وزيتجا

 واإلطناب والروتني البيداغوجي؛ 
  يعمل على حتديد اجلوانب

األكثر فعالية واألكثر حاجة حسب 
 األهداف احملددة؛

 تدرجيية  يضمن تعلمات
للمفاهيم العرضية واملتكاملة بني 

  .املواد
أن خيضع التوزيع السنوي  -

للربامج للتكيف املستمر واملراجعة 

بة واخلربة وواقع على ضوء التجر
  .الفوج التربوي

توزيعا شخصيا مرنا  أن يعد -
يتالءم مع املتطلبات البيداغوجية 
والتنظيمية املختلفة ويعتمد على 

  . احلجج املسؤولة والبيانات الدامغة
أن تكون لدى األستاذ نظـرة  -

 . شاملـة وغري جمزأة للمنهاج
أن حيدد بنفسه نقاط القوة  -

 تـشكل واملفاهيم الرئيسية اليت
مرتكزات هذا املنهاج واليت تعطي 

فاملنهاج ليس . له معىن خالل السنة
عبارة عن سلسلة من القطع بال 

  . انسجام
على : يف اية السنة الدراسية - ج

   :األستاذ
  أن يواصل تشخيص املنهاج

فيخضع ما نفذه للمالحظة 
والتدقيق من أجل التفطن 

  لالختالالت املمارسة؛
 ت وحيضر أن يرصد الصعوبا

  معاجلتها؛
  أن يثمن نقاط القوة، ويدعم

  .اجلوانب الناجحة
ويف كل األحوال ميكن االسترشاد 
يف عملية التقييم الذايت باجلدول 

:التايل
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  خمطط حول تسيري الوقت والتوزيع السنوي
  :هل توزيع الوقت املقترح يناسب تنفيذ املنهاج

    أسبوعيا؟
    شهريا؟
    فصليا؟
    سنويا؟

    هل هناك عالقة بني توزيع الربنامج وتعلم التالميذ؟
    هل هذا التوزيع مرن؟

هل أخذ التوزيع الزمين املقترح بعني االعتبار الصعوبات 
  احمللية؟

  

  هل لتسيري الوقت املقترح عالقة باستعمال
    الوسائل؟
    تقنيات ؟

    الطرائق؟ 
    هل الوقت املخصص لتنفيذ الربنامج مالئم؟
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

            مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
               382/0.0.3/12 :الرقم 

  
            إلـى

  السيدات و السادة مديرى التربية 
  )للتنفيذ(                            

التربية  السيدات و السادة مفتشي
  )لإلعالم و املتابعة (        الوطنية 

السيدات و السادة مديري 
  )للتطبيق(                 الثانويات

  
تقومي أداء الثانويات : املوضوع 
  . 2012- 2011 بعنوان سنة

  
أ /575:املنشور رقم:  املرجع

جويلية  01: املؤرخ يف  10/ع
2010 .  

  
  : املرفقات 

ثانويات بعنوان شبكة تقومي أداء ال -
    2012- 2011سنة 

جدول ترتيب الثانويات وفق  -
               شبكة تقومي األداء

جدول خاص مبعاجلة وضعيات  -
يف  املؤسسات ذات النتائج املتدنية

  . 2012بكالوريا 
    
على غرار ما مت العمل به خالل  

 املومسني الدراسيني املاضيني يف إطار

ا تقومي أداء الثانويات، تنفيذ
للمنشور املذكور باملرجع أعاله، 

موافايت  يشرفين أن أطلب منكم
يف الشبكة  باملعلومات املطلوبة

واجلداول املشار إليها يف املرفقات 
الدراسية  حمينة مبا خيص هذه السنة

يعتمد العمل  .2012- 2011
املطلوب على معـطيات من 

. 2012الثانويات ونتائج بكالوريا 
على أساس مبين  و نشري إىل أنه

مؤشرات مت تبسيطها لتمكني تناوهلا 
وهي تلخص تقديرا إمجاليا ألهم 
األهداف املنتظر حتقيقها من طرف 

  . املؤسسات
  

 املطلوب منكم ملء هذه الشبكة
املخصصة لتقومي أداء الثانويات من 
 اجل استعماهلا لترتيب الثانويات

على املستوى الوالئي و الوطين 
عية وإرسال جدول معاجلة وض

املؤسسات ذات النتائج الضعيفة يف 
بعد ملئه بدقة ،  2012بكالوريا 

 عرب الربيد العادي و وعلى عنوان
الربيد االلكتروين للمديرية 

desgmendz@gmail.co
m سبتمرب  30: ؛ قبل تاريخ

2012 .  
 

 2012جويلية  23اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

 ي العام والتكنولوجيمدير التعليم الثانو
عبد القادر ميسوم



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 جدول ترتيب الثانويات وفق شبكة تقومي األداء 
   :السنة الدراسية   :....................الوالية

 الثانوية الترتيب
 حملصل عليها حسب املؤشراتعدد النقاط ا

الترتيب  اموع
 حسب األداء

الترتيب الوطين 
 النجاعـة النجاح التوجيه االستقبال يف البكالوريا

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 

 .يطلب منكم احترام اجلدول و ملؤه على الشكل املرسل دون تعديل أو تغيري : مالحظة 

 
 :حرر يف 

  
 :بتاريخ 
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 

 نيةوزارة التربية الوط
  

 التعليم الثانوي مؤسسات أداءشبكة تقومي 
   :السنة الدراسية   :الوالية         

     :اسم الثانوية  
 

 مالحظات العالمة املقياس العدد مؤشرات االداء رقم
 مؤشرات االستقبال 
   0 لكل تلميذ  ن 01   عدد التالميذ املسجلني  1 
   0 نصف داخلي لكل تلميذ ن 01   عدد التالميذ نصف الداخليني  2 
   0 داخلي لكل تلميذ ن 01   عدد التالميذ الداخليني  3 
 مؤشرات التوجيه 
   0 لكل فوج ن5   عدد أفواج شعبة الرياضيات 1 
   0 لكل فوج ن10   عدد أفواج شعبة تقين رياضي 2 
 مؤشرات النجاح 
   0 تلميذ ناجـح  لكل ن 01   عدد الناجحني يف البكالوريا  1 
   0 لكل تلميذ حاصل على تقدير ممتاز ن 04   عدد الناجحني بتقدير ممتاز 2 
   0 لكل تلميذ حاصل على جيد جدا ن 03   جداد عدد الناجحني بتقدير جي 3 
   0 لكل تلميذ حاصل على تقدير جيد ن 02   عدد الناجحني بتقدير جيد 4 
   0 لكل تلميذ حاصل على تقدير قريب من جيد ن 01   من اجليد عدد الناجحني بتقدير قريب 5 
 مؤشرات النجاعة 
   0 ناجح مل يعد لكل تلميذ ن 01   عدد التالميذ الناجحني يف البكالوريا بدون إعادة سابقة 1 
  0 جمموع العالمات 
 

   الرتبة يف شهادة البكالوريا على املستوى الوطين 
   

       

 
 :بتاريخ  :حرر يف  . ويطلب ملؤه بكل دقـةهذا اجلدول مبسط ويعوض اجلدول السابق : مالحظة 

   مدير التربية  مدير الثانوية          
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 :معاجلة وضعية نسب النجاح املتدنية يف بكالوريا دورة  
  :....................لواليةا

نسبة  الثانوية الترتيب
أساليب املعاجلة واحللول  أسباب تدين النتائج النجاح

 مالحظــات املقترحة
1           
2           
3           
4           
الوطنية يف امتحان بكالوريا هذه  يدرج يف هذا اجلدول كل ثانوية حتصلت على نتيجة تقل عن نصف النسبة: مالحظة          5

 . الدورة
 

 
  بـ         :حرر يف 
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