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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  األمني العام
  13/ع.أ/و.ت.و/1359: الرقم

  
  إىل

السيدات و السادة مديري التربيـة  
  للواليات

  
التسـجيل يف ثانويـة    :املوضوع

  .الرياضيات القبة
  

بتاريخ  291 املراسلة رقم :املرجع 
  .2013جوان  26
  

    :املرفقات 
  .استمارة الرغبة -
  .قائمة التالميذ املرشحني -
  

تطبيقا للمنشور املنوه به يف املرجع 
قائمة أعاله، يشرفين أن أوافيكم ب

تالميذ السـنة الرابعـة متوسـط    
املرشحني لالنتسـاب إىل ثانويـة   
الرياضيات القبة و عليـه أطلـب   

  : منكم
  

توزيع استمارات الرغبة علـى   -
التالميذ الواردة أمساؤهم يف القائمة 
اليت أعدها الديـوان الوطنــي  

لالمتحانـات و املسابقـات على 
أساس معـدل االنتقـاء الـذي  

 :التالية حيسب بالصيغة 
  

  =معدل االنتقاء 
  x 2) نقطة الرياضيات+ (املعدل العام لشهادة التعليم املتوسط 

                     3   

متأل استمارة الرغبة و متضى من  -
قبل التلميـذ و وليـه الشـرعي    
ويصادق عليها مـدير املتوسـطة   

مـع   2013جويلية  31وتسلم قبل 
التصريح بالرغبة أو عدم الرغبة من 

ف التالميذ الواردة أمساؤهم يف طر
القائمة إىل مديرية التعليم الثـانوي  

املديرية الفرعيـة للتعلـيم    -العام 
 . املتخصص و التعليم اخلاص

     
يتم انتقاء التالميذ األوائـل وفـق   
حصة كل والية، و نوافيكم الحقا 
بأمساء التالميذ املعنيني مع ترتيبات 

  .التسجيل النهائي
  
إيالء هذه العملية مـا  أنتظر منكم 

  .تستحقه من عناية و اهتمام
  

  2013جويلية  9اجلزائر يف 
  وزارة التربية الوطنية

  األمني العام
  بوشناق خالدي. م. س
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية  الوطنية

   
  ............................  :مديرية التربية لوالية 

  ....................................... :طة املتوس
  
  
  

خاصة بتالميذ السنة الرابعة متوسط الراغبني يف االلتحاق باجلذع 
مشترك و تكنولوجيا بثانوية الرياضيات ـ القبة ـ  للسنة الدراسية 

2013 – 2014 .  
  
  ) : ..........................................ة(لقب و اسم التلميذ -
  ......: ..........مكان امليالد   19: .... / .... / ...تاريخ امليالد  -
  ......................................: .................العنوان  -
  ...........) : .....ة(هاتف التلميذ: ................ هاتف الويل  -
  : .............لويل ا): .......... ة(عنوان الربيد اإللكتروين للتلميذ  -
  

القبة ذات  -  بعد موافقة أوليائي، أصرح برغبيت يف االلتحاق بثانوية الرياضيات
  :النظام الداخلي يف اجلذع املشترك علوم و تكنولوجيا إذا توفر الشرطان 

  :الترتيب التنازيل حسب معدل االنتقاء احملسوب وفق ما يلي  -
  

  x 2  /3) عالمة الرياضيات يف ش ت م+ (م املتوسط معدل شهادة التعلي= معدل االنتقاء 
  

ملمحي الدراسي  كانمواصلة دراسيت يف شعبة الرياضيات بنفس الثانوية إذا  -
   .يسمح يل بذلك

  20: .... / .... / ....التاريخ                                   
  

  ء الويلاسم و لقب و إمضا)                       ة(إمضاء التلميذ 
  
  

  )االسم، اخلتم و اإلمضاء(مدير املتوسطة 
  

  استمارة الرغبـة
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
                     307/0.0.3/13: الرقم 

  
  السيدات والسادة  إىل
  

  )للمتابعة( مديري التربية بالواليات
لإلعـالم  (تشي التربية الوطنية مف

��)واملتابعة
��).للتطبيق(مديري الثانويات 

  
تنشـيط املنـاظرة يف    :املوضوع

  .حصص اللغة العربية وآداا
  

  : املراجع
املـؤرخ يف   04-08القانون رقم  -
املتضمن القانون  2008جانفي  23

  .التوجيهي للتربية الوطنية
ــاهج   - ــة للمن ــة العام املرجعي

  .التعليمية
 22املؤرخ يف  380املنشور رقم  -

، املتعلق بتحسـني  2012جويلية 
  .األداء اللغوي

  
ــات ــيق   :املرفق ــذكرة تنس م

بيداغوجي مبوضـوع اسـتخدام   
طريقة املناظرة يف حتسني مهـارات       

  .التحدث الناقد
  

ترمي الربامج التعليميـة يف جمـال   
التنشئة االجتماعيـة عمومـا إىل   

يـة لـدى   تنمية ثقافة الدميقراط"
التالميذ بإكسام مبادئ النقـاش  
واحلــوار وقبــول رأي األغلبيــة 
ومحلهم على نبذ التمييز والعنـف  
وعلى تفضيل احلوار ومراعاة قواعد 
احلياة يف اتمع وإدراك االلتـزام  

  ".والترابط بني احلرية واملسؤولية 
  

ومن أجل متكني هـذه املرامـى   
من خالل املعاينة  –املنشودة تبينت 

 -امليدانية وحتليل النتائج املدرسـية 
ضرورة استمرار العنايـة بـاألداء   
اللغوي وإدراج ترتيبات أخرى بغية 

كما أبـرزت  . حتسني هذا األداء
خمتلف عمليات التقيـيم يف جمـال   
التعليم  أن التحسني املستمر للفعل 
التربوي يف إطار هذا املسعى يرتبط 
مبدى التحكم يف التعبري لغةً وفكراً 

  .ونقداً وتواصالً
  

و عليه،  حىت يتمكن أساتذة مادة 
اللغة العربية من اسـتزادة  إثـراء   
ممارسام وتنويعها يف خدمة جتويد 
األداء اللغوي جتلت أمهية العنايـة  

بتنشيط احلوار داخل القسـم   أكثر
وضبط آليات املناظرة واحملاججـة  

ذلـك  . يف أثناء حصص التدريس
فضــال عــن مواصــلة العمــل 

وجيهات املنشـور املـذكور يف   بت
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املرجع اعاله من حيث العمل على 
خلو لغة التدريس من كل ما هـو  

  .ركيك أو غريب أو هجني
  

ويف هذا السياق، نذكر بأن املناظرة 
فن من فنون الفكر وهي إحـدى  
طرائق التنشـيط البيـداغوجي يف   
القسم وتوليد األفكـار وصـقل   

 وتبني من املعاينة امليدانيـة . اللسان
تبين هذا األسلوب يف ممارسـات  
األساتذة األكفاء غـري أن هـذا   
ــاج إىل التعمــيم  األســلوب حيت
والتطوير والتركيز املنهجي حـىت  
يكون يف متناول مجيع أساتذة اللغة 
العربية فيدخلونه علـى طرائـق   
عملهم من أجل حسـن البيـان   
وصقل اللسان وـذيب اإللقـاء   

  .وإثراء الفكر لدى تالميذهم
  

بلوغ اهلدف املذكور نضع  وقصد
بني أيـديكم مـذكرة التنسـيق    
البيداغوجي املرفقة بغية اسـتغالهلا  
يف  جمالس التعليم املربجمة يف مطلع 
السنة الدراسية و تناوهلا يف جمالس 
التنسيق البيداغوجي مـن حيـث   
الدراسة وتبادل اآلراء والتعميـق  
واإلثراء والربط بواقـع املمارسـة   

لقسـم فيكـون   البيداغوجية يف ا
بذالك استيعاب املوضوع باعتباره 
طريقة عمل كما يكون االنتباه إىل 

إجيابيات العمل بأسلوب املنـاظرة  
  .والتحسب حملاذره

املادة  أساتذةويف هذا اإلطار يدعى 
ومنسقوها ومفتشـوها واملعنيـون   
بالتكوين و برجمته كـل يف جمـال   

  :اختصاصه إىل العمل مبا يلي
ملذكرة املرفقة اعتماد مضمون ا -

وختصيص حيز زمين لنشاط املناظرة 
حسبما يتماشى مع الربنامج الرمسي 

 الثالثة ويراعىللمادة يف املستويات 
فيه حسن التنظيم من حيث عقالنية 
الربجمة والتقدير اجليد هلذا الـزمن  

  .املخصص له واملرونة املطلوبة
عقد جلسات تنسيقية داخليـة   -

خالل  لالطالع على املوضوع من
هذا املنشور واملذكرة املرفقة وتبادل 
اآلراء ووجهات النظـر ورصـد   
اإلجيابيــات والتحســب حملــاذر 

املناظرة حىت يكون األداء  أسلوب
  .سليما ومفيدا

برجمة ندوات تكوينية قطاعية أو  -
والئية حول موضـوع املنـاظرة   

  .بغرض إثرائه والتحكم فيه
حترير تقارير وحماضـر لرصـد    -

املتوصـل إليهـا خـالل    النتائج 
الندوات التكوينيـة والتنسـيقية   
وموافاة مديرية التعليم الثانوي العام 
والتكنولوجي ا عن طريق مديرية 
التربية قصد عرضها على اللجنـة  
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الوطنية للمناهج مث توسيع الفائـدة  
وتعميمها على جمموع املؤسسات 

  .التعليمية
التقرير الشـامل   إرساليكون  -

س التعليم والتنسيق يف ألعمال جمال
مطلع السنة الدراسية، عن طريـق  

   30الربيد العادي والرقمي، قبل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وإرسال تقرير عن ,  2013 أكتوبر
اللقاءات التكوينية كلمـا كـان   

ويرسل تقرير تقييمـي ملـا   .ذلك
متخض عنه املوضـوع يف أثنـاء   
جمالس التعليم لنهاية السنة الدراسية 

  .2014 ماي 30قبل 
  

  2013 جويلية10اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 عبد القادر ميسوم
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
          307/0.0.3/13 :رقم
  

  مذكرة تنسيق بيداغوجي
  

اســتخدام طريقــة : املوضــوع
ــارات  ــاظرة يف حتســني مه املن

  .التحدث الناقد
  

  : املراجع
منهاج اللغة العربيـة وآداـا    -
  ).ثا2س(
الوثيقة املرافقـة ملـادة األدب    -

  ).اللجنة الوطنية للمناهج(العريب 
 

  ما طريقة املناظرة الصفية؟
  

 املناظرة الصفية  طريقـة حواريـة  
تقــوم علــى أســاس توظيــف 
استراتيجية لعب األدوار، وحـل  
املشكالت، وعمل األفواج الصغرية 
اليت تفتح جمـال املناقشـة احلـرة    
واملسؤولة واملوجهة واملنظمة بـني  
فريقني مكونني مـن تلميـذين أو   
جمموعتني صغريتني من التالميـذ،  
حيث تدور هذه املناقشة يف جدل 
يعتمد علـى قواعـد التواصـل    

تحدث البناء ويسعى فيه كـل   وال
طرف إىل إبراز قدراتـه الفكريـة   

والدفاع عن وجهة  نظرة وتربيـر  
حمـاوال   ،مواقفه  وتطوير تصوراته

" بـتفكري ناقـد حـواري   " القيام
مستعمال يف ذلك عمليات عقليـة  
منها التذويب، والتحويل واإلبداع، 
والتجــاوب والــتفكري مــا وراء 

  .املعريف
  

  ؟ما خصائص املناظرة
  

إن املناظرة الصفية تندرج ضـمن  
استراتيجيات التعليم النشطة الـيت  
تثري املـتعلمني وحتفـزهم علـى    
املشــاركة احليويــة، وتكســبهم 

ــلي ــارات تواص ــرورية  ةمه ض
ومهارات فكرية تعطيهم قدرة على 
حتليل األفكار ومناقشـتها وفـق   
وجهات نظر متطورة تعكس بنـاء  
عقليا منظما، وقدرة على تقيـيم  

فكار، و إصدار األحكام، مـن  األ
  .غري خوف وال تردد

  
  ما األهداف املرجوة من املناظرة؟

  
ينتظر من وراء استخدام طريقـة  

  :املناظرة أن حتقق األهداف التالية
تدعيم املهارات التاليـة لـدى    - 1

 :التالميذ
مهارة التحدث بلغـة سـليمة    ��

 وبفكر ناقد منظم؛
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 مهارة تبين وجهة نظر؛ ��
 األدلة؛مهارة عرض احلجج و ��
 مهارة بيان وجه االستدالل؛ ��
تقدمي دروس النصوص األدبيـة   - 2

مبنهجية تغـري نظـرة األسـاتذة    
والتالميذ إىل قيمتها وتبني أا جمال 
خصب وحيـوي لـتعلم للغـة،     

 .والتربية الذهنية
ترغيب التالميذ يف تعلم اللغـة    - 3

العربية ودفعهم حنو مزيـد مـن   
املشاركة والتحدث وإبداء الـرأي  

فصيحة خالية من التـهجني   بلغة
ومنظمة تـنبين على فكر راجـح  
ومنظم وقادر على توظيف مهارات 

 .التفكري الناقد
تنمية جو اإلخاء واملودة بـني   - 4

التالميذ، باحترامهم آلراء اآلخرين 
ــحت  ــة إن اتض ــل احلقيق وتقب
واكتساب مهـارات االسـتماع   
الناقدة، والتغلب علـى العمليـة،   

تسـمح  والتريث يف القول كمـا  
بتطوير القدرة علـى التأمـل يف   

 .احلديث
معاجلة نقائص التالميذ يف جمال  - 5

التفكري الناقد من خالل استراتيجية 
 .الدفاع عن وجهة النظر

متكني األساتذة من التعرف على  - 6
مزايا استراتيجية املناظرة واكتساب 

التعليميـة   –املهارات التعليميـة  
 .الالزمة الستخدامها بكفاءة

  
  ي املناظرة الصفية؟كيف جتر

  
تقوم استراتيجية املناظرة الصـفية  

  :على األسس التالية
ختيار أستاذ اللغـة العربيـة   ا  -أ 

لقضية يف نص أديب ميكن أن يطرح 
  .من عدة منظورات

ــراح   -ب  ــذ القت ــه التالمي توجي
وجهيت نظـر خمتلفـتني حـول    

  .املوضوع ومساعدم يف ذلك
التحضري اجليد مـن خـالل     -ج 

رج القسـم  املطالعة والبحث خـا 
لتدعيم وجهيت النظر املختـارتني،  
مع التركيز على بيـان أسـباب   
االختيار للتوصل إىل دفاع أكثـر  

  .قناعا
إجراء مناظرة مفتوحـة بـني      -د 

تلميذين، وجمموعتني صغريتني حتت 
إشراف األستاذ، مث تتبـع تـدخل   
بعض التالميذ لبيان أوجه القـوة  
والضعف يف كالم املتنـاظرين، أو  

 .نقاش بأفكار مل تستعرضإلثراء ال
كتابة فقرة تلخص وجهة النظر   -ه 

الشخصية  يف آخر احلصـة مـن   
  .طرف مجيع التالميذ
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
   308/0.0.3/13: الرقم 

  
  السيدات والسادة  إىل
  

  ،)للمتابعة(ية بالوالياتمديري الترب
لإلعـالم  (مفتشي التربية الوطنية 

��،)واملتابعة
��).للتطبيق(مديري الثانويات 

  
الـتحكم يف تقنيـات   :املوضوع
  . التلخيص

  
  :املرجع
القانون التوجيهي للتربية الوطنية  -

جانفي  23املؤرخ يف  04-08رقم 
2008.  
��.املرجعية العامة للمناهج -
  املـؤرخ يف  451املنشور رقـم   -
مبوضوع استخدام  2011أوت  28

اخلريطــة املفاهيميــة يف التعلــيم 
��.والتعلم
املؤرخ  377/0.0.3/12املنشور  -

مبوضــــوع  22/07/2012يف 
��.استخدام مصنفة اإلجناز

  
  

ــات ــيق  : املرفق ــذكرة تنس م
ــات  ــداغوجي مبوضــوع تقني بي

  .التلخيص
  

يف إطار ترقية املعايري البيداغوجيـة  
ساسـية  اليت تضمنتها النصوص األ

املذكورة يف املرجع أعاله، وبالنظر 
 أنإىل الكم املعريف الذي ينبغـي  

رف منه التالميذ قصد اكتساب عي
الكفاءات التعلمية املطلوبة عامـة  

تـل  خاصة حت" تعلم التعلم"وكفاء 
ضرورة تنميـة القـدرة  علـى    

  .يص مكانة هامةخلالت
  

ويتمثل التلخيص يف إعادة كتابـة  
تصـرة يف  نص بكيفية موجزة و خم

عدد حمدود مـن العبـارات مـع    
  .االحتفاظ باملعلومات األساسية

  
التلميذ إىل توظيف قدرتـه  وحيتاج 
يص يف جماالت ومـواد  خلعلى الت

  :عدة، نذكر من  بينها
  
�x من حيث امتالك الكفاءات��

  
يستجيب التلخيص إىل حاجـات  
عملية، يف أثناء الدراسة ويف أثنـاء  

ـ  ث احلياة املهنية الحقا، وكل حب
وثائقي مير بعملية تلخيص، تتجلى 
ضرورا يف االحتفاظ بآثار مكتوبة 
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على شكل بطاقات السترجاع ما 
  . اطلع عليه  يف الوثائق

  
�x   من حيث اكتساب قـدرات

��التعلم
  

فهو . يعترب التلخيص تدريبا تكوينيا
يساعد على حتليل نص بغية فهمه 

وهو ذه الكيفية . مث إعادة صياغته
ملطالعة والتحرير مع ينمي قدرات ا

  . االلتزام باحترام الدقة
   
�x من حيث التقومي��

  
يعترب التلخيص من بني الفحـوص  

  :اهلامة إذ هو
  
حيث ال :  فحص للثقافة العامة -

ميكن التلخيص اجليد لنص مـا مل  
نكن على دراية مبوضوعه يف سياقه 

وهو بذلك وسيلة هامـة  . الثقايف
��لالستفادة من املطالعة؛

  
حيث يتطلـب   :ءفحص للذكا -

بغية ( التلخيص فهما جيدا للنص 
تفادي معانيـه املخالفـة لـروح    

، و كذا فهمـا للمنطـق   )النص
بغية احتـرام فكـر   (واملوضوعية 

وهو ). اآلخر دون حتريف أو تأويل
بذلك وسـيلة هامـة لتحضـري    

��امتحانات كل املواد؛

حيث يعتمـد  : فحص للتعبري -
التلخيص علـى البنـاء الواضـح    

جمل ويبىن مبفردات غنية والسليم لل
خاصة من جانب مفردات (ودقيقة 
وذلك من أجل إعـادة  ، )التجريد

صــياغة األفكــار وتقليصــها أو 
��.تكثيفها

  
تعتمد منهجية التلخـيص علـى    

بعض القواعد األساسية اليت نضعها 
بني أيديكم  يف مذكرة التنسـيق  

قصد العمل ا ، البيداغوجي املرفقة
  :ةوفق الترتيبات التالي

�تكثيف تدريب التالميذ علـى   
قواعد التلخـيص مـن خـالل    
االستئناس باملذكرة البيداغوجيـة  

  املرفقة؛
�إدراج التلخيص يف عملية بعث  

  املطالعة ؛
�تثمني نشاطات التلخييص مـن   

خالل منحها عالمات حمفزة تؤخذ 
يف احلسبان يف إطار املراقبة املستمرة 

��والفصلية؛ 
�حث التالميـذ علـى إجنـاز     

ات الدروس األساسـية يف  ملخص
مجيع املـواد عامـة وملخصـات    
املطالعة يف املواد األدبية واللغـات  
مع االحتفاظ ـذه امللخصـات   
ضمن مصنفات إجناز يسـتظهرها  
التلميذ  لإلحاطة جبهـده وتنـوير   
ذاكرته وذكائـه والسـتغالهلا يف   
االسترجاع واملراجعـة وحتضـري   

��االختبارات الفصلية؛
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� يص بإجنـاز ربط عمليات التلخ 
اخلرائط املفاهيمية وفـق املنشـور   
واملذكرة البيداغوجية املشار إليهـا   

  ؛ أعالهيف املرجع 
�ختصــيص جلســات تنســيق  

بيداغوجي وبرجمة عمليات تكوينية 
داخلية وخارجية لتناول موضـوع  
التلخيص بالبحث واإلثراء وتبادل 

��.اآلراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� تشجيع مبادرات إثراء ما جـاء  
يف جمال التلخيص يف بعض املواقع 

  .واملنتديات اإللكترونية الوطنية
  

  2013 جويلية 10اجلزائر يف 
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

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

ة الت وجي مدیری ام والتكنول انوي الع یم الث  عل
            308/0.0.3/13: رقم
  

   مذكرة تنسيق بيداغوجي
  

ملخص املراحل املتبعة : املوضوع
  .يف التلخيص

  
  : قبل التلخيص

ــدوين  - ــون ت ــي أن يك  ينبغ
  .علومات كامالامل
تغلب مسبقا على كـل  جيب ال -

  .املسائل اليت تستوجب الفهـم
جيب اعتمـاد وثيقـة معينـة     -

  .بارها أساسيةباعت
إن دعـت   إنشاء فهرس ينبغي -

  .احلاجة
اختر وحدة املـادة الـيت تريـد    

ــها ــاب (تلخيص ــل أو الب الفص
  ).الفرعي

  
  :يف أثناء التلخيص

  
  القراءة الشاملة .1
نظرة على الفهـرس   يالق .1.1 -

كي حتدد موقع مقطع الـدرس يف  
 : جمموعته

  .حدد موقع الباب -
  

حدد األبواب الفرعية اليت تأيت  -
اشرة قبل الباب املراد تلخيصـه  مب

  .وبعده
نظرة على بداية البـاب   يالق .2.1

وايته من أجل استخراج توجـه  
النص واستخالصـاته أو نتائجـه   

  .املمكنة
ــيص  - ــزاء التلخ ــدد  أج  ح
  ...).كاجلداول (
  .عني اجلمل املفتاحية وحددها -
نظرة على اجلزء الـذي   الق .3.1

األفكـار   عـد  بغية تريد تلخيصه
د األفكــار ذات املكانــة وحتديــ
  .اخلاصة

رقم النصوص الكثيفة بالترتيب  -
  .مخسة مخسة

  .حدد عدد الفقرات -
  .حدد اإلشارات والدالئل املرئية -
 .تبني مكان األمثال والتصاميم -
  
  :حتليل النص .2
اقرأ النص مرة بأكمله مـن   .1.2

قـراءة   أجل حتديد جمموع األفكار
  .معمقة
ادرس النص فقرة فقرة مـن   .2.2

  .أجل انتقاء األفكار
  .ضع اجلمل املفتاحية يف أطر -
ضع سطرا حتت كـل كلمـة    -

  .مستهدفة
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ــات  - ــليا الكلم ــب تسلس رت
  .املستهدفة

  .ضع دوائر حول كلمات الربط -
كلمـات   -عند احلاجة-أنشئ  -

  .ربط خاصة بك
  .اخـتـر مثاال -
  .تبويب الفقرات وعنونتها. 3.2

  .سجل الكلمات املستهدفة -
ئل التقنية استعن باستعمال الوسا -

  .للتذكر
  .أنشئ مجال تصميمية -
  .أنشئ كلمات مفتاحية -
أجنز تصاميم خاصة بكل نقطـة   -

 .على حدة
  

  : تلخيص النـص .3
  

خلص النص بغرض إعطاء هيكل  -
  .ملوجزه

اليت  )أو الفقرات(امجع األفكار -
  ).أو األمهية( هلا نفس املكانة

  .رقم الفقرات ورتـبها -
ــاوين    - ــياغة العن ــحح ص ص

 .وتسمياا
  
  
  
  
  
  

  .قـم بالتحرير .4
  
اختر شكال مناسبا ليسـهل  .1.4

عليك احلفظ ويسـاعدك علـى   
  .املراجعة

استخدم األوراق املفــصولة   -
  .مرقمة

نظم وجه الصفحة مرتبا خمتلف  -
  .أجزاء مساحتها

  .اختـر مصطلحات الكتابة .2.4 
راجع الباب اخلـاص بتـدوين    -

  .املذكرات
  .عني كل الكلمات املستهدفة -
مـن  ( االسـتدالالت  قلص .3.4

  ). عدد ومن حيث التفاصيللحيث ا
رتب العناوين وتسمياا بكيفية  -

  .بارزة
ضع إشارة على كـل  موقـع    -

  . انتقال من فكرة إىل أخرى
واملعـابر داخـل    رعنيً اجلسو -

  .املادة
  .وضح الفكرة العامة مبثال -

 
  



17 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
   وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي           
     .309/0.0.3/2013 :الرقم

   
  السيدات والسادة  إىل
  

  مديري التربية بالواليات
  مفتشي التربية الوطنية 

��مديري الثانويات 
  

تنظـيم مراقبـة   : املوضوع
ــري   ــة لس ــارير العام التق

 .املؤسسات ومشاريعها
  

  .شبكات التقييم :املرفقات
  

تكتسي وثيقة التقرير العام لسـري  
املؤسسة أمهية كـبرية يف إبـراز   
اخلصائص اليت متيز تسيري املؤسسة 

لـذلك يـتم   . وجدوى تنظيمها
ونظرا ملا تتضـمنه  . إعداده سنويا

هذه الوثيقة اهلامـة مـن أبعـاد    
بيداغوجية وإدارية  فقد عملـت  
الوزارة علـى إسـناد مراقبتـها    

فتشـي  الشمولية واملنتظمـة إىل م 
غري أن هذه املراقبة . التربية الوطنية

ال تلغي وال تعوض املراقبة املنوطة 
فاملراقبـة   .مبصاحل مديريات التربية

اليت يقوم ا املفتش تكتسي الطابع 
التقوميي والتكويين بينما تكتسـي  

املراقبة اإلدارية طابعـا تنظيميـا   
ومصادقة وإقرارا للمستخلصـات  

  .   ملاليةوا اإلداريةوالترتيبات 
  

كما جتدر اإلشـارة إىل ضـرورة   
الربط بـني مشـروع املؤسسـة    
والتقرير العـام لسـريها نظـرا    

فالتقرير العـام لسـري   . لترابطهما
املؤسسة يتضمن أبعادا بيداغوجية 
من مشروع املؤسسـة كمـا أن   
ــه  ــة يف جانب ــروع املؤسس مش
البيداغوجي وثيق الصلة بـالتقرير  

  . لسريها مالعا
  

ب منكم املسـامهة يف  وعليه، نطل
تنظيم إسناد وظيفة مراقبـة هـذه   
الوثائق إىل مفتشي التربية الوطنية، 
بغية إعطائها  كامل األمهية الـيت  

 .ينبغي أن حتاط ا
  

ولتحقيق هذا الغرض نعرض عليكم 
   :خطة العمل التالية

  
  املراقبة والتقييم –1
  
  :على مستوى مديرية التربية) أ

  
ة بـالتنظيم  جتمع املصاحل املكلف .1

 .التربوي الوثائق وتقوم بترتيبها
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تتكفل مبراقبة هذه الوثائق مـن   .2
حيث إعدادها واكتماهلا من طرف 

 .مجيع املؤسسات
تقوم بالتنظيم املـادي لعمليـة    .3

املراقبة من طرف مفتشي التربيـة  
 .الوطنية
تستخرج مصاحل مديرية التربية  .4

مقررين للمصادقة على كل مـن  
رير العـام  مشروع املؤسسة والتق

لسريها مع جممل الساعات اإلضافية 
املمنوحة لألساتذة ميضيهما مـدير  

 .التربية وحيوهلما ملدير املؤسسة
  

ويف حالة وجود ضرورة للتعديالت 
املتعلقة باستعمال الزمن يطلب من 
مدير الثانوية القيام ذه التعديالت 
و إدخاهلا حيز التطبيق مع بدايـة  

طلة الشتاء الفصل الثاين مستغال ع
ومراعيا يف ذلك استدراك خمتلـف  
النقائص املالحظـة و التحضـري   
املعنوي للتالميذ واألساتذة باعتماد 
أساليب اإلقناع والتشاور وإشراك 

 . الفريق التربوي يف ذلك
تنجز مصاحل مديريـة التربيـة    .5

ــارير  ــية لتق ــداول التلخيص اجل
املؤسسات يف صيغتها االلكترونية 

ـ  ددة يف الـدليل  وفق النماذج احمل
املنهجي للتنظيم التربوي وترسلها 

 .إىل مديرية التعليم املعنية بالوزارة

ترسل نسخة من التقرير الشامل  .6
الذي يعده املفتش بعـد املراقبـة   
والتقييم لكل مـن الـوثيقتني يف   
نسخة رقمية وأخرى ورقيـة إىل  
املصاحل املعنية باإلدارة املركزيـة،  

عات جدول جممل السـا  إىلإضافة 
 .الفائضة والساعات اإلضافية

  
  :على مستوى هيئة التفتيش )  ب
  
خيتار كل مفتش على مسـتوى   .1

مقاطعته من بني مديري املؤسسات 
ممن تتوفر فيهم معـايري   رأو النظا

الكفاءة واجلدية ملساعدته يف القيام 
 .مبهمة املراقبة

يقوم كل مفتش رفقة مساعديه   .2
ل مبراقبة وتقييم الوثيقتني حسب ك

مؤسسة، ويعد لكل وثيقة تقريـرا  
يف ثـالث  ) رقميا وآخر ورقيـا (

حتول نسخة للمؤسسة املعنية ، نسخ
 .ونسختان ملديرية التربية

ينجز املفتش تقريرا شامال مرفقا  .3
بالشبكتني العامتني للتقومي حسب 
كل وثيقة، ويقدم نسخة منـه إىل  
مديرية التربية ـ املصلحة املكلفـة   

 .بالتنظيم التربوي
يقدم املفتش يف تقريره املوجـه   .4

إىل مديرية التربية ومدير الثانويـة  
ــيت  التوصــيات واملالحظــات ال
تستدعي تعديل استعمال الزمن أو 
ــة   ــب اإلداري ــحيح اجلوان تص
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والتنظيمية منه وبالتـايل مراجعـة    
التقارير العامة لسـري املؤسسـات   
وإعادا من جديد يف نسخة معدلة 

 .ومصححة لللمصادقة
مج املفتش كالعادة يف إطـار  يرب .5

نشاطه جلسـة عمـل لعـرض    
مستخلصات مراقبة التقارير العامة 
لسري املؤسسات ومشاريعها بغيـة  
تقدمي ما يـراه مـن توجيهـات    
وإرشادات وحتسينات لتقومي هـذا  

 .العمل وتطويره
 

  معاييـر التقـومي –2
  

تكون معايري املراقبة والتقومي وفقـا  
  :ملا يلـي

 
�x قـةمعيار املطاب:  
توافق العمل مـع التوجيهـات    -

البيداغوجية اليت تضمنتها خمتلـف  
  .املناشري واملناهج

تطابـق املناصب املالية التربوية  -
 .مع اخلرائط واإلدارية

  
�x اليـةمعيار الفع:  
االستعمال العقـالين للتوزيـع    -

  .الزمنـي واملناصب املالية
فعالية التوزيع األسبوعي لعمـل   -

  .التالميذ واألساتذة

التوازن بـني احلقـوق    اعاةمر -
والواجبات وسـري التمـدرس يف   

 .النظام الداخلي للمؤسسة
  

�x معيار املالءمـة:  
مالءمة التنظيم التربوي ملتطلبات  -

جـداول  (األهداف البيداغوجيـة  
ــالت   ــزمن واحمل ــتعمال ال اس

  ). واألساتذة
ــداخلي   - ــام ال ــة النظ مالءم

 .خلصوصيات املؤسسـة
  

�x  معيار االنسجام: 
ــ - ــجام ب ــات االنس ني متطلب

  .التعليـم والتنظيـم التربـوي
انسجام النظام الـداخلي مـع    -

خصوصيات املؤسسة ومتطلبـات  
 .التشريع

  
قرير العـام لسـري   التنات كوم

  املؤسسة
  

قرير العـام لسـري   التللتذكري فإن 
ضمن تسعة كشـوف  املؤسسة يت

  :هي
كشــف مفصــل للمــوظفني  .1

 اإلداريني
ــذ  .2 ــل للتالمي ــف مفص كش

 احلاضرين
  ألساتذةخدمات ا .3
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 تطبيق املواقيت الرمسية .4
 يت األقسامقموا .5
 التداريس املتكاملة .6
 ذةـمواقيت األسات .7
 استعمال احملالت املتخصصة .8
 استعمال احملالت العادية .9
  

  ةـيـق اإلضافـالوثائ
 

يتعني على الثانويـات أن  ترفـق   
مبلف التقرير العام لسري املؤسسـة  

  :وثيقتني إضافيتني مها
لي للمؤسسة وثيقة النظام الداخ -

  . أو حمضر حمني لتناوله
 . وثيقة مشروع املؤسسة -
  

ــداريس اســتعمال  كشــف الت
   املتكاملة

  
يكون العمل بكشف التـداريس  

  :املتكاملة على النحو التايل 
بالنسـبة  كشـف  ال استعمل هذي

لشعبة اللغات األجنبية وشعبة تقين 
ــدعم   ــص ال ــي وحص رياض

يف احلاالت اليت ميليها . واالستدراك
تنظيم العقـالين للعمـل، مثـل    ال

حيث جيمع  .حمدودية تعداد الفوج
التالميذ يف فوج موحـد بالنسـبة   
للمواد املشتركة ويوزعون حسب 

 جنبيـة الثالثـة،  اختيار  اللغة األ
يف شعبة تقـين   صواختيار التخص

أما حصص االسـتدراك  . رياضي
فهي ال تعين مجيع التالميذ وتربمج 

معاجلة للحسب احلاجة البيداغوجية 
التأخر يف مادة أو جمموعة   ولتدارك

وهـي   ،مواد حسب كل مؤسسة
يف سـاعة حمـددة    تـربمج حصة 

مشتركة جلميع األقسام املتوازية يف 
حسب قرر توالسنة األوىل ثانوي 

  .نتائج التقومي التشخيصي
  

نظرا ألمهية عملية املراقبة والتقومي 
وما هلما من أثر فعال على األداء 

ربوي، ننتظر منكم، والت اإلداري
هذه العملية كـل العنايـة    إبالء

  .واالهتمام
  

  2013 جويلية 11 اجلزائر يف
  عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه

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

 
 التقرير العام لسري املؤسسة مراقبةشبكة 

 
  :املؤسسة

  :اسم املدير
  :الواليـة 
  :اهلاتـف 

املوظفون 
اإلداريون 

 ال نعم  
     هل اخلريطة اإلدارية مطابقة للمناصب املالية املفتوحة؟ 1

 التالميذ 
     هل األعداد  متطابقة يف مجيع الوثائق؟ 2
     بوي للمؤسسة؟هل عدد األفواج متطابق مع التنظيم التر 3
     هل توزيع التالميذ على األقسام املتوازية  متوازن؟ 4

  خدمات 
 األساتذة

     املفتوحة؟التربوية هل خدمات األساتذة مطابقة للمناصب  5
     هل النصاب األسبوعي لألساتذة متوازن على مستوى املادة؟ 6
     ؟ مطبقةهل مقاييس إسناد األقسام بالنسبة للمستويات  7
     هل املواد املسندة لألساتذة مناسبة للتخصص؟ 8
     هل الساعات الزائدة عن النصاب األسبوعي مقبولة؟ 9
     هل الساعات الفائضة  مستغلة؟ 10

  إستعمال
  الزمن

     هل املواقيت الرمسية للمواد مطبقة؟ 11
     ؟ هل توجد ساعات فراغ يف توقيت األقسام 12
     هل مواقيت األساتذة مطابقة للمواقيت الرمسية؟ 13
     هل توزيع احلصص يف اليوم حمكم؟ 14
     هل توزيع احلصص على أيام األسبوع متوازن؟ 15
     هل احلصص التطبيقية مطابقة للتوقيت الرمسي؟ 16

 احملالت 
     هل توزيع التالميذ على احلجرات العادية مقبول؟ 17
     هل توزيع التالميذ على احلجرات املتخصصة مقبول؟ 18
     ؟ هل احملالت حمددة لألقسام املتنقلة 19

     هل حصص الدعم البيداغوجي منظمـة؟ 20  
  :رأي املفتـش 

  
  :مالحظات عـامة

  
  

  تـشفامل                                                              
  )واالسم واإلمضاءاللقب (    

  



22 

  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
  شبكة تقومي مشروع مؤسسة

  
  :املؤسسـة
  :اسم املدير

  :الواليـة
  :اهلاتـف 

  ال  نعم      

م امل
يـ

تقد
وع

ـر
شـ

  

      ؟ مشروعها ألول مرة هل أعدت املؤسسة  01
      ؟ سابقهل املشروع املقدم هو حتيني ملشروع   02
      هل املشروع ناتج عن خطة مشاركة؟  03
  ؟ هل يوجد جمموعة قيادة  04

  إن نعم هل صرحت اموعة بنشاطاا؟
    
    

      ؟ هل يوجد حتليل  05

ص
شخي

الت
  

      هل صياغة احملاور منسجمة مع التشخيص؟  06
      هل صياغة األهداف اإلجرائية منسجمة مع احملاور؟  07
      ؟ داف منسجمة فيما بينهاهل األه  08
      ؟ هل يوجد انسجام مع احملاور الوالئية والوطنية  09
      هل خيار احملاور والتعبري يظهر استراتيجية للمؤسسة؟  10

وع
شر

ذ امل
تنفي

طة 
خ

 

      ؟ هل يوجد حتليل  11
      هل صياغة احملاور منسجمة مع التشخيص؟  12
  خمطط متعدد السنوات؟ -:   هل يوجد  13

  برنامج سنوي للنشاطات؟ -                  
    
    

  جلهاز تواصل داخلي؟ - هل مت التحسب؟   14
  جلهاز تواصل خارجي؟ -                    

    
    

     هل يتضمن املشروع عناصر تغيري؟  15
      هل مت التحسب لبحوث عملية؟  16
     ة؟هل مت التحسب لوسائل  املرافقة البيداغوجي  17
هل خمطط تكوين الشركاء و النشطاء منسجم مع   18

     املشروع؟
     على الوسائل املتوفرة؟ إالهل ال يعتمد تنفيذ املشروع   19

ومي
التق

  

     هل مت حتديد مؤشرات ومعايري مالئمة؟  20
     والضبط؟ املتابعةهل مت التحسب ملراحل   21
      هل يوجد مرجع للتقومي؟  22

  :رأي املفتـش 
      

 :مالحظات عـامـة
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

 :الواليـــة 
  املـؤسسـات لسري التقارير العامة  ملراقبة العامة الشبكة                            : الثانويات عدد

  
 

 
 التـاحمل الزمن استعمال خدمات األساتذة التالميذ اإلداريون

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

 ثانوياتال

اتط
حة

فتو
ب امل

اص
 املن

 مع
رية

إلدا
طة ا

خلري
ق ا

ب
 

ائق
الوث

يع 
 مج

 يف
داد

ألع
ق ا

طاب
ت

 
سة

ؤس
للم

ي 
ربو

 الت
ظيم

 التن
 مع

واج
األف

دد 
ق ع

طاب
ت

 
زية

ملتوا
ام ا

ألقس
ى ا

 عل
ميذ

لتال
ع ا

وزي
ن ت

واز
ت

 
اتط

 املنا
 مع

اتذة
ألس

ت ا
دما

ق خ
ب

 صب
وية 

لترب
ا

 
وحة

املفت
 

ذة 
سات

 لأل
عي

سبو
 األ

اب
لنص

زن ا
توا

 
ملادة

ى ا
ستو

ى م
عل

 
ات

ستوي
للم

سبة 
بالن

سام 
األق

اد 
إسن

س 
قايي

ق م
طبي

ت
 

ص
خص

 للت
سبة

 منا
تذة

ألسا
دة ل

ملسن
اد ا

املو
 

ولة
مقب

عي 
سبو

 األ
اب

نص
ن ال

ة ع
زائد

ت ال
اعا

الس
 

ضة
لفائ

ت ا
اعا

الس
الل 

ستغ
ا

واد 
للم

مسية 
 الر

يت
ملواق

ق ا
طبي

ت
 

د س
جو

و
سام

األق
ت 

وقي
يف ت

غ 
 فرا

ات
اع

 
جام

انس
 

مسية
 الر

يت
ملواق

ع ا
ة م

اتذ
ألس

ت ا
واقي

م
 

يوم
يف ال

ص 
حص

م لل
حملك

ع ا
وزي

الت
 

وع
ألسب

ام ا
ى أي

 عل
ص

حلص
ع ا

وزي
ن ت

واز
ت

مسي 
 الر

يت
توق

ة لل
بيقي

لتط
ص ا

حلص
قة ا

طاب
م

 
دية

العا
ت 

جرا
 احل

على
يذ 

الم
 الت

زيع
تو

صة 
خص

 املت
ات

جر
 احل

على
يذ 

الم
 الت

زيع
تو

 
حمدد

ت 
حملال

ا
قلة

املتن
سام 

لألق
ة 

جي 
اغو

بيد
م ال

دع
ص ال

حص
يم 

تنظ
 

1 
                     2 
 امـوع                       

 %النسبة                        
   X 100  )عدد الثانويات/اموع(  :النسبة     ال بـ لإلجابة: 0            بنعـم لإلجابة: 1                    



24 

  رية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهو
  وزارة التربية الوطنية

  : الواليـة 
  الشبكة العامة  لتقويـم مشاريـع املـؤسسـات          : عدد الثانويات   

  

 الثانويــات

 تقومي املشروع خطـة تنفيـذ املشروع التشخيـص تقدمي املشروع
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   

ول 
ع أ

شرو
م

 
  

ابق
ع س

شرو
ني م

حتي
 

  
كة

شار
ة م

خط
 

  
ادة

ة قي
موع

جم
 

  
ليل

د حت
وج

ي
 

  
مع 

مة 
سج

ر من
حملاو

ا
ص

شخي
الت

 
  

اور
 احمل

 مع
جمة

منس
ف 

هدا
األ

 
  

نها
ا بي

فيم
ة  

جم
منس

ف 
هدا

األ
 

  
عن 

عرب 
ر ت

حماو
جية

راتي
إست

 
  

ات
شاط

ة بن
رمج

ف مت
هدا

األ
 

  
عتم

ل امل
حللو

ا
د

عية
 واق

ة
 

  
لعد

ط 
خمط

ات
سنو

ة 
 

  
وي

 سن
مج

برنا
 

  
صل

 توا
هاز

ج
 

  
ملية

ث ع
حبو

 
  

فقة
املرا

جية 
اغو

بيد
ل ال

سائ
الو

 
  

وين
 تك

طط
خم

 
  

فرة
ملتو

ل ا
سائ

 الو
على

اد 
عتم

اال
 

  
ومي

التق
يري 

معا
يد 

حتد
 

  
ومي

التق
ت 

شرا
 مؤ

ديد
حت

 
  

بط
لض

ل ا
راح

د م
حتدي

 
  

عية
رج

م
ال 

ومي
تق

 

1  
 

                                            
2 

 
                                            

3 
 

                                            
                                             امـــوع 
                                             %النسبة    
         X 100)عدد الثانويات/ اموع :( النسبة                  البـ لإلجابة: 0               بنعم لإلجابة:  1
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

 مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
                       310/0.0.3/13: الرقم 

  
  السيدات والسادة  إىل
  

  )للمتابعة( مديري التربية بالواليات
  مفتشي التربية الوطنية 

��)لإلعالم واملتابعة(                  
��)للتطبيق(       مديري الثانويات 
                    

ترقية املطالعة وحتبيبـها  : املوضوع
  .للتالميذ

  
  :املراجع
بتـاريخ    1311ملنشور رقـم  ا .1
مبوضوع املنشـور   2013جوان 30

رسي اإلطار لتحضري  للدخول املد
2013-2014.  
 451/0.0.3/11املنشور رقـم   .2

املرفق مبذكرة  28/08/2011بتاريخ 
: " تنسيق بيـداغوجي  مبوضـوع  

  ".استخدام اخلرائط املفاهيمية
ــم .3 ــور رف ــاريخ  307املنش بت
املرفق مبذكرة تنسيق   10/07/2013

اسـتخدام   : "بيداغوجي  مبوضوع
 ".طريقة املناظرة

ــم  .4 ــاريخ 308املنشــور رق  بت
املرفق مبذكرة تنسيق    10/07/2013

تقنيـات  : "بيداغوجي  مبوضـوع 
  ".التلخيص

ــوررقم .5  377/0.0.3/12املنشـ
املرفق مبذكرة   22/07/2012بتاريخ 

: تنســيق بيــداغوجي مبوضــوع
��".   Portfolioeمصنفة  اإلجناز"

��
  :امللحقات

مـــذكرة بيداغوجيـــة   .1
إمناء نشـاطاا  : املطالعة:"مبوضوع

  "عليميةوترقيتها يف املؤسسات الت
بالعربيـة  (منوذج بطاقة مطالعة .2

  ).والفرنسية
بالعربيـة  (منوذج  خمطط املطالعة .3

��).والفرنسية
قوائم بعناوين كتب مقترحـة   .4

��. للمطالعة
قائمة  الثانويـات النموذجيـة    .5

  .  املعينة لتطوير جهاز املطالعة
  

يف إطار جتسيد  مسـعى إرسـاء   
تقاليد املطالعة وحتبيبها للمـتعلمني  

التعليم الثـانوي العـام   يف مرحلة 
والتكنولوجي ميدانيا، ال سيما منه 
الشق املتعلق بترقية املطالعة الترفيهية 
وذلك دف حث تالميذنا علـى  
جعل الكتاب فعال خري جليس هلم، 
نــوافيكم بــاإلجراءات العمليــة 
املطلوب إتباعها لتحقيـق هـذا   

  :اهلدف
��
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  برجمة نشاط املطالعة  - 1
 

ارهـا نشـاطا   تربمج املطالعة باعتب
بيداغوجيا ضمن ماديت اللغة العربية 

الفرنســية أو (واللغــة األجنبيــة 
للسنتني األوىل والثانية () (اإلجنليزية

، حيث  ختصـص هلـذا   ))ثانوي
النشاط يف كل حصة درس فتـرة  

دقائق يطـرح   10إىل  5زمنية من 
األستاذ خالهلا أسئلة إيقاظ سريعة 
قصد متابعة ما متت مطالعته خارج 

تطلـق  . حلصة وحفز مهم التالميذا
على هذا النشاط التحفيزي الوجيز 

حلظـة  "أو " دقيقة املطالعة"تسمية 
وال ينجر عليه حجم زمين املطالعة؛

 . إضايف للتدريس
 
 حتديد عدد كتب املطالعة سنويا - 2
  

حدد عدد الكتب للمطالعة مـن  
 )04(طرف كل تلميـذ بأربعـة   

األقل، من بينها  ى، علكتب سنويا
باللغة العربية وكتابان ) 02(بان كتا

ــة  الفرنســية أو (باللغــة األجنبي
 ).اإلجنليزية

 
 اختيار عناوين كتب املطالعة - 3
 

تعد جمالس التعليم سـنويا قـوائم   
كتب مرجعية تتكون من عشـرين  

عنوانا على األقل ختتار على ) 20(
رصيد الكتب املتـوفرة يف   أساس

مكتبة الثانوية أو ما هو موضـوع  

يف املكتبات العموميـة أو   لإلعارة
مـن   اقتناؤهااليت بإمكان التلميذ 

  . دور الكتب
 

يتبىن األساتذة مسـؤولية توجيـه   
التالميذ حنو املطالعات ذات الطابع 
األديب املُكون والفكري املسـتنري  

ــي ــد والتثقيف ــهم . املفي وميكن
االستئناس بالقوائم املرفقة لعناوين 
 كتب أعدت على أساس سرب آراء
األساتذة واملفتشـني مـن كـل    
الواليات واليت يسـعى الـديوان   
الوطين للمطبوعات املدرسـية يف  

  .توفريها للمكتبات املدرسية
 
 مساعدة التالميذ احملتاجني - 4
  

تتدخل إدارة الثانوية عند احلاجـة  
بتنظيم مساعدة التالميذ احملتـاجني  
على التكفل بشراء كتب املطالعـة  

ليـات  وميكن لألساتذة تنظيم عم
تبادل الكتب بني التالميـذ الـيت   
تكتسي الطابع التربوي والتعاوين؛ 
كما ميكن للثانويـات املوصـولة   
بشبكة االنترنت االنتفاع بـبعض  
املواقع اليت تقترح مطالعة بعـض  
الكتب مباشرة على اخلـط مـع   

 .إمكانية حتميلها
  

وجيدر التذكري والتنويه والعمل على 
االستفادة مـن جتربـة  بعـض    

لثانويات اليت بـادرت  بتنظـيم   ا
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من كـل  " إهداء كتاب"محالت 
  .تلميذ للمكتبة

 
 إعداد بطاقة مطالعة كتاب - 5
  

حيضر التلميذ ملخصا لكل كتاب 
يقرأه مستعينا يف ذلـك بالبطاقـة   

مذكرة (الوصفية لتقنيات التلخيص 
 308التنسيق البيـداغوجي رقـم   

ببطاقة و) 10/07/2013املؤرخ يف 
 ). 2ملحق رقم(ية النموذج املطالعة

 
إن إعداد بطاقة املطالعة يهدف إىل 
تدريب التالميذ  علـى منهجيـة   
البحث والتلخـيص واالسـتدالل   
وإصدار األحكام واختاذ املواقـف  
واكتساب معارف لغوية وعلميـة  

  . وفكرية
 
 تنشيط املناظرات - 6
  

يعرض التلميذ يف القسم خالصـة  
الكتاب الذي قرأه، وجييب عـن  

ويدافع عن ما فهمـه   أسئلة زمالئه
باسـتعمال تقنيـات   من الكتاب 
ــاظرة ــيق  ( املن ــذكرة التنس م

بتــاريخ  307اليـداغوجي رقــم  
10/07/2013.( 
 

إن نشاط املناظرة يهدف إىل حتسني 
األداء اللغوي وصقل اللسان وترقية 
أساليب احلديث واملخاطبة وتنمية 
االجتاهات واملواقف اإلجيابية وتنمية 

امل والتبادل مـع  القدرة على التع
اآلخرين واالستفادة منهم وكـذا  
تثمني القيم االجتماعية وممارستها 

 اإلنتاجيف احلياة اليومية فضال عن 
  . الفكري وحماكاته

 
 تثمني جمهود املطالعة - 7
  

يثمن جمهود املطالعة مـن خـالل   
حيث  عالمات استحسان،تقدمي 

متنح عالمة تسـجل يف كشـف   
 10النقاط وتضاف منها ما فـاق  

إىل جمموع النقاط احملصـل   20من 
 . عليها حلساب املعدل العام الفصلي

 
��استعمال مصنفة اإلجناز - 8
  

حتفظ بطاقات املطالعة من طـرف  
ــاز   ــنفة  االجن ــذ يف مص التلمي

PORTE FOLIO  وتكون جمسدة
يف وثيقة مكتوبة تتضمن ملخصـا  
للكتاب أو عرضا أو تصـميما أو  

. تقديرا استخالصـيا عامـا لـه   
مصنفات االجناز باعتبارها  تستظهر

أداة تثمني وتقييم هود التلميـذ  
أنظر استعمال مصنفة االجنـاز يف  (

 377املذكرة املرفقة باملنشور رقم 
��).املذكور يف املرجع أعاله

��
��إنشاء نادي املطالعة وتنشيطه - 9
  

بالثانويـة  " نادي املطالعـة  "ينشأ 
حيث يكون لكـل تلميـذ حـق    
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نادي على وينظم ال، االنضمام إليه
أساس أن حيمل كل مشترك فيـه  

وأن يكون مسـتعدا  . بطاقة خاصة
، لتلخيص كتاب معـني لزمالئـه  

وعلى األعضـاء املشـتركني أن   
ينتخبوا من بينهم رئيسا للنـادي،  

ينشـط نـادي   . وأمينا للصندوق
املطالعة يف إطار اجلمعية الثقافيـة  
للمؤسسة، ويكون االشتراك رمسا 

ن حصيلة وم، ضئيال يدفعه العضو
هذا الرسم يشتري التالميذ بعـض  

ويـتم  . الكتب اليت توافق رغبام
كل هذا حتت إشـراف املسـاعد   

يعمـل   .الوثائقي أو أمني املكتبـة 
نادي املطالعة وفق نظام داخلـي  
يصوغه ويوافق عليـه أعضـاؤه   
وجدول توقيت أثناء الساعات أو 

ميكن لنادي .   األمسيات  الفارغة
علـى شـكل   املطالعة أن يعمـل  

على مسـتوى  " ورشات القراءة"
مكتبة الثانوية مع إقرار جـو مـن   
التبادل احلميمـي بـني أعضـاء    
الورشات بغرض إجـادة القـراءة   

��.فهما ونقدا وتفوقا
��

  :يهدف نشاط نادي املطالعة إىل
��املزيد من االرتداد على املكتبة؛ -
متكني تبادل وجهات النظر بني  -

��التالميذ؛
��تنمية احلس السليم؛ -
سني تفسـريات النصـوص   حت -

��وترمجتها؛
��اكتساب كفاءات االطالع؛ -

تبادل االنطباعات واألحاسيس   -
��القرائية؛

��اكتشاف كتب جديدة؛ -
لقاء زمالء وأفراد هلـم نفـس    -

��.االهتمام
��
��إثراء مكتبة املؤسسة - 10
  

يكون إثراء املكتبة سنويا من خالل 
صرف املخصصات املالية املرصودة 

التراث يف ميزانيتها لشراء مؤلفات 
األديب والفكري والثقايف الـوطين  

��. والعاملي
��
��تنظيم اإلعارة وفضاء املطالعة - 11
  

يعتمد يف كيفية تنظيم املكتبة على 
الدليل الذي أعده وحينه املركـز  

تعـد  . الوطين للوثـائق التربويـة  
املؤسسة نظاما داخليا السـتعمال  
املكتبة يراعـى فيـه االسـتعمال    

املكلفـني   العقالين ألداء املوظفني
باملكتبة وأكرب متسـع للوقـت يف   

وجيب على كـل  .خدمة التالميذ
مؤسسة، حسب إمكانياا، العمل 
على ختصيص فضاء للمطالعة يكون 

��.أو يف قاعة عادية/داخل املكتبة و
��
��ترقية أعمال املطالعة - 12
  

يكون التنويه بأعمـال التالميـذ   
النامجة عن املطالعة، مثـل إنتـاج   

امللخصــات بطاقـات املطالعـة و  
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وتصاميم وفق خرائط مفاهيميـة  
للمواضيع املقروءة وحتويل الـنص  
إىل متثيلية أو مسرحية أو رسوم أو 

وقد يكون ذلك . عروض وغريها
بنشرها يف جملة املؤسسة الدوريـة  

كما يستحسن . املنشورة أو املعلقة
ترتيب هـذه األعمـال يف أدراج   
خاصة يف املكتبة بأمساء التالميذ أو 

على االنترنـت يف املوقـع   نشرها 
��. اإللكتروين للمؤسسة

��
��تنشيط دور األساتذة - 13
  

يكون تنشيط مسامهة األساتذة يف 
خمتلف اإلجراءات اخلاصة  باملطالعة 
وضبطها يف إطار جمالس التعلـيم  
وجمـالس التنسـيق البيــداغوجي   

وجمالس األقسـام  ) للمواد املعنية(
��).للتقييم الفصلي(
  

��تبليغ أولياء التالميذ - 14
  

ينبغي إشراك أولياء التالميذ مـن  
خالل إشعارهم مبختلف مكونات 
هذا اجلهاز وإعالمهم دوريا بـأداء  
أبنائهم يف جمال املطالعة من خالل 
استظهار مصنفة اإلجناز واستعمال 

الفصـلية   دفتر املراسلة والكشوف
وحضور نشاطات نادي املطالعـة  

��.كلما أمكن ذلك
  
  

م وحىت تكون حمل متابعـة وتقيـي  
وتطوير، تدخل كل اإلجـراءات  
الواردة يف هذا اجلهاز حيز التنفيذ 
واملتابعة والتجربة والتقومي ابتداء من 

يف  2013/2014الدخول املدرسي 
ثانويتني منوذجيتني بكل والية من 

  . اختيار مديرية التربية
  

وينطلق العمل ذه اإلجراءات يف 
باقي املؤسسات إراديا وتدرجييا أي 

إدراجها ضمن مشاريعها  وفق خطة
البيداغوجية اخلاصة، حيث تكون 
منهجية التطبيق كلية بتـبين كـل   
اإلجراءات أو جزئيـة باعتمـاد   

  .  بعضها، باعتبار العمل ا سابقا
تسهر على هذه العملية يف مستوى 
كل ثانوية جمالس التعليم والتنسيق 
البيداغوجي حتت مسؤولية املـدير  

علـى  وبإشراف النـاظر وتتـابع   
مستوى كل والية جلنة بيداغوجية 
للمطالعة خمصصة لغرض متابعـة  
التجربة وتقييمها وتطويرها وتسعى 
إىل تثمني كل املساعي الراميـة إىل  
اختاذ املبادرات اليت مـن شـأا   
املساعدة على جعل املطالعة نشاطا 
مستدميا ومسـتمرا و جتتهـد يف   
تأصيل نشاط املطالعة وغرسـه يف  

هذا اـال تكـون   ويف . النفوس
االستعانة  مبـا ورد يف مـذكرة   

  .التنسيق البيداغوجي املرفقة
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تعمل هذه اللجنة حتت إشـراف  
مدير التربية وتعقد  لقاءات شهرية 
تدرس فيهـا تقـارير الثانويـات    
املختارة  لتجربة العملية ومتابعـة  

  . آثارها
  

تعد اللجنة البيداغوجية حصيلة هذه 
لتقنية للمصلحة التقارير باملساعدة ا

املكلفة بالتنظيم التربوي وتوايف ا 
  ام ـانوي العـمديرية التعليم الث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والتكنولوجي عن طريـق الربيـد   
اإللكتروين والربيد العادي قبل اية 
األسبوع األول من كل شهر بدءا 

  .2013من شهر أكتوبر 
  

  2013جويلية  15 اجلزائر يف
  التربية الوطنية وبتفويض منعن وزير 

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

  مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 
           310/0.0.3/13: الرقم

  
  مذكرة تنسيق بيداغوجي

  
إمناء نشاطاا ، ةاملطالع :املوضوع

  .وترقيتها يف الثانويات
       
حتسيس املتعلمني بأمهية القراءة ) 1

ــوي  ــو اللغ ــة يف النم واملطالع
  والفكري والثقايف 

  
هناك فروق تفصل بني مفهـومي  
القراءة واملطالعة من حيث اهلدف 

على الـرغم  ، والشكل واملوضوع
من أن الشائع استخدام املفهـومني  

وإذ نعمد . ء واحدللداللة على شي
إىل تبيان الفـرق بـني القـراءة    

  . واملطالعة فذلك رفعا لكل لبس
  
 من حيث اهلدف   ) أ

  
القراءة دف إىل تنمية املهـارات  

مثل معرفـة املفـردات   ، الرئيسة
ومعانيها بدقة والعالقة بني املفردات 

والقراءة اجلهرية السليمة ، واجلمل
وإثراء حصيلة القـارئ  ، الصحيحة

، بالكلمـات واملفـردات   اللغوية
والتراكيب واألساليب واألفكـار  
وتوظيف املادة املقروءة يف خمتلـف  
مواقف احلياة، يف حـني ترمـي   

املطالعة إىل تعزيز تلك املهـارات  
وتأكيدها ودعمها وإثراء معـارف  

فترقـى  ، القارئ وموازنتها ونقدها
قدرته على اكتساب اجتاهات ومثل 

  . عليا وتعزيزها
  
 ملوضوع من حيث ا   ) ب
  

موضوعات القراءة تشتمل علـى  
 -شائقة ختتـار  ، نصوص قصرية

لتدل على مواقف وقضايا  -عادة 
ويف ، دينية واجتماعيـة وإنسـانية  

سياق مدرسي تتصف بلغتها األدبية 
مع سهولتها ويسـرها يف مرحلـة   

مث يرتفع مستواها ، التعليم االبتدائي
أما موضوعات ، يف املراحل املوالية

، فأكثر رقيا وأمشل موضوعااملطالعة 
إذ ختتار من األعمال األدبية العربية 

، وتتميز بتنوع موضوعاا، والعاملية
وتبعث على إثارة الـتفكري لـدى   

ودف عموما إىل رقـي  ، التالميذ
اخليال وتعميق الفكر مـع رقـة   

وتتقاطع القراءة . العاطفة والوجدان
مع املطالعة يف النشـاط القرائـي   

كتساب املعرفـة واالجتاهـات   وا
االجيابية والعادات السليمة و إغناء 

 . احلصيلة اللغوية والفكرية
  
  من حيث الشكل) ج
  

يكـون  ، يف العادة، النص القرائي
أقصر من مثيله يف املطالعة، ولذلك 
ميكن أن يتفق لفظ القـراءة مـع   
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مرحلة التعليم االبتدائي واملتوسـط  
لـيم  ولفظ املطالعة مع مرحلة التع

  . الثانوي
  

والذي يهمنا يف سياق احلديث عن 
حتسيس املتعلمني بأمهيـة القـراءة   
واملطالعة هـو الوقـوف علـى    
انعكاسات الفعل القرائـي علـى   
املتعلمني وذلك كي يدرك هـؤالء  

 راغبنيفوائد القراءة فيقبلون عليها 
  . ال مرغمني

  
وعموما، إن القراءة جبانب قيمتها 

لعمليـة تأخـذ   الثقافية والعلمية وا
بأيدي القراء والتالميذ إىل إنتـاج  

  .أكرب وحياة أفضل 
ويف عملية التنمية القرائية للقـارئ  
ينبغي أن جيعل من أسسها الراسخة 
إدراك ما يف األدب الوطين والعاملي 
من مستوى عظـيم يف الروعـة   

  . واجلمال والقوة والعاطفة
  

وميكن تلخـيص أمهيـة القـراءة    
إىل منو التالميـذ   واملطالعة بالنسبة

  : لغة وثقافة مبا يأيت 
القدرة على التعـبري بسـالمة    -

  . ووضوح
القدرة على فهم املقروء فهمـا   -

  .منهواستنباط املعلومات ، دقيقا
القدرة على املوازنة بني األفكار  -

واالجتاهــات املختلفــة ونقــدها 
  .وإصدار األحكام عليها 

اتساع دائرة املعـارف وكثـرة    -
مات والتزود بكثرة من العلوم املعلو

  . والثقافات املختلفة
منو مداركهم العقلية وارتقـاء   -

  . أذواقهم األدبية والفنية
الوقوف على الكثري من أسـرار   -

مظاهر البيئة وخربات اتمعـات  
اإلنسانية وجتارا اخلصبة واملتنوعة 

.  
  
ــة ) 2 ــل إىل املطالع ــه املي توجي

قبـال  واستنهاض مهم التالميذ لإل
  عليها  

  
من أجل نيل اهتمـام املـتعلمني   
باملطالعة وإقباهلم عليها ينبغـي أن  

  : يعمل  املدرس مبا يلي
  
احلرص على تقـدمي املـدرس    -

، ملوضوع الكتاب بأسلوب جذاب
كأن حيدث التالميذ عـن بعـض   
أحداث القصة مث ينـهي حديثـه   
جبملة من التسـاؤالت جتعلـهم   
يتشوقون معرفـة اإلجابـة عـن    

  . اؤالمتس
توزيع كتـب املطالعـة علـى     -

التالميذ وفق جماالت اهتمامـام  
حيث إنه . بعد تقسيمهم إىل أفواج

تبني أن التلميذ ال يبدي اسـتعدادا  
بينما يقبـل  ، لقراءة ما فرض عليه

على قراءة بشغف مـا يـدخل يف   
وبالتايل العمل على . جمال اهتماماته
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تنمية القراءة يف موضوعات ترتبط 
االت الدراسة لديه أو بـامليول  مبج

أو تكـون  ، اخلاصة لكل تلميـذ 
متعلقة بالعالقات اإلنسانية أو ذات 

  .شخصيتهصلة بتنمية 
إعطاء األولوية يف اختيار كتب  -

املطالعة للقصص اليت ترمجـت إىل  
أفالم ومسلسالت تلفزيونية وذلك 
إذكاء لرغبة التالميـذ يف القـراءة   

  . واملطالعة
ميذ على أن يشرحوا تشجيع التال -

أو ، أو يفسروا أو ينقدوا ما قـرأوا 
يقوموا بوضعه يف رموز من عندهم 

. أو متثيله أو تصويره أو غري ذلـك 
وكل هذه األنشطة يعمد املـدرس  

فيكـون  . إىل تثمينها للقارئ اد
ذلك دافعا قويا لإلقبال على مزيد 

وذا يتعرف . من القراءة واملطالعة
تنمية حتصـيله   التلميذ على طريقة

القرائي ؛ وكيف يتغلب على مـا  
يعترض طريقه وسريه حنو تطـور  

  .أفضل يف عملية القراءة واملطالعة
، حتفيز املتعلمني على املطالعـة  -

يؤدي دورا  -عموما  -والتحفيز 
رئيسا يف تكوين الشخصية السليمة 

ذلك أنه يكفل حتقيق النتائج ، للفرد
ولـيس حتـت   ، بدافع داخلي منه

إال أن بعـض  ، وط خارجيـة ضغ
املربني يفتقرون إىل السبل القوميـة  

، اليت تدفع التلميذ حنـو اإلجنـاز  
، فيلجأون إىل الترهيب والعقـاب 
، ويغفلون عن الترغيب والثـواب 

وهذا ما يـنعكس سـلبا علـى    
، شخصية التلميذ ونظرته للواجب

حيث ينفره من الدراسة، ويـبغض  
إىل نفسه األستاذ والدراسة علـى  

كما قد يتسبب التركيـز  ، سواءال
على العقاب يف حتطيم شخصـية  

على ، فينشأ ذليال مهزوما، التلميذ
العكس مـن عوامـل التحفيـز    
والترغيب اليت هلا أثـر حممـود يف   
كسب والء التلميذ وإقباله علـى  

فينشأ ، العمل حبب ومتعة وشغف
غـري  ، عايل اهلمـة ، سليم النفس

  . مستكني، قادر على بناء احلضارة
  

مما الشك فيه أن التحفيز يعمـل  
على إثارة الدافعية النابعـة مـن   

فتقود التلميذ حنـو  ، أعماق النفس
، اإلجناز انطالقا من رغبة ذاتية منه

يصاحبها شعور باملتعـة والراحـة   
هذا  ىوال يتأت، واالطمئنان والرضا

الشعور إال من خالل فقه األستاذ 
باخلصــائص النفســية لتالميــذه 

ليت يسعون إلشـباعها  واحلاجات ا
حسب مرحلـة عمـرهم الـيت    
ــؤثرة يف  ــيم امل ــوا، والق يعيش

وخصائص البيئـة الـيت   ، تنشئتهم
ويبقى التحفيز عملية . يعيشون فيها

سواء بفعـل أو   -حتريك التلميذ 
ألداء العمل بدافع  -قول أو إشارة 

ذايت، مع الشعور بالسرور والشغف 
. والتلهف دون تذمر أو شـكوى 

ميكن لألستاذ ، املفهوم وضمن هذا
أن يبين مستوى التحفيـز لـدى   
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تالميذه من خالل مالحظة بعـض  
. املظاهر يف سلوكهم وتصـرفام 

على أن تكون احلوافز ماديـة أو  
  . معنوية

  
جـوائز  :  من أمثلة احلوافز املادية
املشاركة ، آخر الثالثي وآخر السنة

يف رحالت مدرسية ذات طـابع  
لـة احلـائط   ترفيهي، الكتابة يف جم

... بنشر أحسن تلخيص للمقـروء 
:  ومن أمثلة احلـوافز املعنويـة  
، الشكر والثناء، اإلشادة بـاهود 

التكليف مبهمـة  ، مصافحة املدرس
ومبا أن احلـوافز املعنويـة   ...،إخل

 واألخالق فأثرهـا مرتبطة بالقيم 
 مـن احلـوافز  النفسي أكثر أمهية 

  .املادية
  
ء التعاون مع األسـرة يف إذكـا   -

وهذا ، الرغبة عند التالميذ للمطالعة
التعاون يظهر أكثر مـا يظهـر يف   
إشراك األسرة يف حتفيز الولد على 
املطالعة ودفعـه إىل ممارسـتها يف   

وعدم تركه يضيع ساعات ، البيت
طوال أمـام شاشـة التلفـزة أو    

  . الكمبيوتر بغري فائدة
بالثانوية " نادي املطالعة " إنشاء  -

لميـذ حـق   حيث يكون لكـل ت 
وينظم النادي على ، االنضمام إليه

أساس أن حيمل كل مشترك فيـه  
وأن يكون مسـتعدا  . بطاقة خاصة

، لتلخيص كتاب معـني لزمالئـه  

وعلى األعضـاء املشـتركني أن   
، ينتخبوا من بينهم رئيسا للنـادي 

ينشـط نـادي   . وأمينا للصندوق
املطالعة يف إطار اجلمعية الثقافيـة  

تراك رمسا للمؤسسة، ويكون االش
ومن حصيلة ، ضئيال يدفعه العضو

هذا الرسم يشتري التالميذ بعـض  
ويـتم  . الكتب اليت توافق رغبام

. كل هذا حتت إشراف أمني املكتبة
ميكن لنادي املطالعة أن يعمل  على 
          شــكل ورشــات القــراءة  

(les ateliers de lecture)   علـى
مستوى مكتبة الثانوية مع إقرار جو 

التنافس بني أعضاء الورشـات  من 
بغرض إجادة القراءة فهما ونقـدا  

  .وتفوقا 
ختصص إدارة الثانويـة جـوائز    -

تشجيعية على القراء الدائمني الذين 
أبدوا نشاطا ملحوظا يف القـراءة  
وكتابة ملخصات املقروء وذلـك  

كما تعلق صـور  . عند اية السنة
هؤالء التالميذ القـراء يف املكتبـة   

وتسـدى هلـم أومسـة؛    املدرسية 
  . "قاريء مميز" مبالحظة 

  
قراءة كتـاب ذي موضـوع   ) 3

  واحد وطريقة تنشيطها 
    

الغرض من تدريس هذا الكتـاب  
ذي املوضوع الواحـد أن خنـرج   
بالتلميذ مـن جمـال القـراءة يف    
موضوع حمدود الفكرة إىل جمال يف 
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وأن يلتقي ، القراءة أرحب وأوسع
يـه  بفكرة مبسوطة ممتدة تعرض عل

مناذج متكاملة من قطاعات احلياة 
، وأخالق الناس فيهـا ، وصورها

فيعيش يف هـذه الفكـرة بعقلـه    
وحيمله الشوق إىل معرفة ، ووجدانه

ــا وإدراك   ــى تتبعه ــها عل غايت
وهو يف كل ذلك يتزود ، تفصيالا

، بألوان من املعرفة واخلربة والثقافة
وحصيلة لغويـة مـن املفـردات    

، عادة القراءة وترىب فيه، واألساليب
وتنمو قدرته على استخدام املراجع 

  .واالنتفاع ا فيما يعاجل من حبوث
  

وفيما يأيت نقدم طريقة تنشيط قراءة 
من ، الكتاب ذي املوضوع الواحد
  : باب أن يستأنس ا املدرس 

  
وتكـون  :  وضعية االنطالق) 1

بعرض املدرس على التالميـذ يف  
ا حصة القراءة فكرة جمملة عن هذ

الكتاب ومؤلفه مع حتري التشويق 
فيطالبهم بقراءة الفصـل  . واإلثارة

مث ، األول يف املرتل قـراءة دقيقـة  
يناقشهم فيما قرأوه يف حصة موالية 
عن طريقة أسئلة متنوعة يعدها من 

بعضها الختبار التحصـيل أو  . قبل
الختبار الفهم أو لتدريب التالميذ 

  .على النقد واحلكم 
  

تكون إىل جانـب   ومن املمكن أن
املناقشة قراءة جهرية مـن بعـض   

مثـل  ، التالميذ إذا دعا إليها داع

أو ، شرح مفردات لغويـة صـعبة  
شرح عبارات بارعة حتتاج إىل أن 

أو لتوضيح فكرة ، يتذوقها التالميذ
. حموريــة يف موضــوع الكتــاب

وتكون القراءة اجلهرية يف الدقائق 
  . العشر األخرية من احلصة

  
املدرس بتالميذه من فصل مث ينتقل 

إىل آخر على النحو السابق حـىت  
يفرغوا من قراءة الكتاب واإلملـام  

وكلما أوا قراءة قسم ناقشهم . به
    :يأيتفيه مناقشة متنوعة تشمل ما 

ــردات  )1 ــض املف ــار بع اختي
واألســاليب الصــعبة ملناقشــتها 

  . وشرحها هلم
إعداد أسـئلة تـدور حـول     )2

، ثاألفكار واألشخاص واحلـواد 
حبيث تتناول أكثر جوانب الفصل 

 .املقروء، ليناقش فيها التالميذ
اختيار فكرة ذات أمهية ليعلق  )3

التالميذ عليها ويناقشـوها مـع   
         . مدرسهم

يلخص التالميذ الفصل الذي   )4
قرأوه مشافهة مع مراعـاة اإلدالء  

ويقومون مبثل ذلـك  . بآرائهم فيه
بالنسبة لبقية الفصول اليت يشملها 

مث يقومونه كلـه تقوميـا   ، لكتابا
  . شامال
الكتاب ذو املوضوع الواحـد   )5

يعترب وحدة متصلة متكاملة، فمـن  
الضروري استيعاب مـا فيـه يف   

  . حصص متالحقة
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يستحســن أن يتخــذ هــذا  )6
، الكتاب حمورا لنشاط لغوي منوع
: مثل ربطـه بـدروس التعـبري    

كتلخــيص فصــل، أو وصــف 
أو نقد ، أو تعليق موقف، شخصية

أو حتويل بعض فصوله من ، رفتص
أســلوب حكــائي قصصــي إىل 

... وهكذا ، أسلوب حواري متثيلي
أو ربطه بدروس قواعـد النحـو   
والصرف والبالغة والتطبيـق ؛ أو  
اختاذه موضوعا حملاضرة أو مناظرة 
أو ندوة أدبية أو حتويله إىل متثيليـة  

  . إن كان يصلح لذلك
بعد إـاء  : استثمار الكتاب  )7

يعمد املـدرس إىل  ، تابقراءة الك
بناء وضعية مشـكلة ذات طـابع   
تقوميي ويقدمها للمـتعلمني كـي   
يتعرف مدى قدرم على استفادة 

  . مضمون الكتاب
  
توصيات عامة حول تنشـيط  ) 4

كتاب املطالعـة ذي املوضـوع   
  الواحد  

  
وحرصا علـى  ، يف ضوء ما سبق

تطوير أساليب استخدام الكتـاب  
ـ ، ذي املوضوع الواحد ة يف ورغب

حتقيق أكرب قـدر مـن أهـداف    
وتالفيا للسـلبيات الـيت   ، تدريسه

تتصف ا معظم املمارسـات يف  
نقتـرح  ، استخدام هذا الكتـاب 

   :اآلتيةالتوصيات 
  

تدريس قصص قصرية جمموعـة   -
يف كتاب خالل الثالثي األول من 

، السنوات الثالث للتعليم الثـانوي 
متهيدا لتناول كتاب ذي موضـوع  

ل خالل الثالثي الثاين واحد متكام
والشروع ذه القصـص  . والثالث

القصرية من شأنه بعث األلفة بـني  
وجيعـل  . التلميذ والفن القصصي

املتعلم يقبل على االسـتزادة مـن   
  . قراءة القصص

ال أن ختتار ، تقرير الكتاب كله -
مما يترتب عليه متزيـق  . فصول منه

وحدة الكتاب وحيرم املتعلم مـن  
  . ورته اليت خرج اقراءته يف ص

اشتمال تقدمي الكتـاب علـى    -
وقيمتـه العلميـة   ، دوافع اختياره

  . والتربوية وطرق تناوله بإجياز
إبراز موقع الكتاب من مؤلفات  -

وموقعه من الكتب ذات ، الكاتب
  .الصلة مبوضوعه

  
تناســب الوقــت املخصــص  -

لتدريس الكتاب مع ما يشتمل عليه 
 من حمتوى ومـا حيقـق أهـداف   

فال تطول مدته مما يطفئ . تدريسه
وال تقصـر  ، شوق الطالب للقراءة

مما حيرم الطالب من حتقق خمتلـف  
  . األهداف

اختالف أسلوب املعاجلة الصفية  -
ال أن ، للكتاب باختالف طبيعتـه 

يتوحد األسلوب بالشكل الـذي  
سواء أكـان  ، يضيع هوية الكتاب
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قصة قصرية أم رواية أم سـرية أم  
  ... اخلمسرحية 

التأكيد على أن فعاليات املناقشة  -
الصفية للكتاب تقوم على إعـداد  
املتعلم الذايت وعلـى مشـاركته   

  .فيهااإلجيابية 
توظيف اسـتراتيجيات حـل    -

وليس جمـرد السـرد   ، املشكالت
والتلقني للمعارف عنـد تـدريس   

  .الكتاب 
توظيف تكنولوجيات اإلعـالم   -

واالتصال يف تدريس الكتاب حبيث 
، التالميـذ  ويرغبـهم فيـه    يشد

  . ويدفعهم إىل املزيد من القراءة
تنويع األنشطة الصفية والالصفية  -

يف معاجلة الكتاب بالشكل الـذي  
حيقق أكرب قدر من أهداف قـراءة  

  . الكتاب املقرر
، يئة فرص التفاعل بني التالميذ -

وتنمية إحساس كل تلميـذ بأنـه   
عضو فعال وليس جمرد مسـتقبل  

  . سليب
مراعاة الفروق الفرديـة بـني    -

املتعلمني سواء يف التكليفات الـيت  
تؤدى يف املرتل أو  يف أثناء املعاجلة 

  . الصفية
االرتفــاع مبســتوى األســئلة  -

التقوميية حىت تغطـي املسـتويات   
ال أن ، العليا من اجلوانب املعرفيـة 

  . تقتصر على املستويات الدنيا منها
ة ختصيص عالمة تنقيط مناسـب  -

ــك يف   ــروء وذل ــاب املق للكت

االمتحانات الثالثية والنهائية حتفيزا 
  . للتلميذ على القراءة اجلدية

حتديـد كتــب املطالعــة ذات   -
) قصص قصرية ( املواضيع املتعددة 

أو كتب املطالعة ذات املوضـوع  
ــات، ( الواحــد  قصــص، رواي

  ).مسرحيات 
ــار يف األدب   - ــع االختي توزي

جلزائر ا :منالقصصي على كتاب 
  -العريب  العريب املشرقاملغرب  –

  . بلدان العامل
احلرص على تنظيم جامعـات   -

صيفية تتمحور مواضيعها حـول  
األدب القصصي ومدارس نقـده  
وذلك إثباتـا لتنشـيط حصـص    

  . املطالعة بفاعلية
  

أن القراءة تبقى أهـم   واخلالصة،
نوافذ املعرفة اإلنسانية اليت يطل من 

لى الفكر البشري خالهلا اإلنسان ع
وهـي أداتـه يف   ، عمقا واتساعا

التعرف على الثقافـات احلاضـرة   
تعرب به آفـاق الوجـود   ، والغابرة

اإلنساين يف ماضيه احلافل بـالعرب  
واألحداث ويف حاضـره امللـيء   

بل ، بالتغري يف خمتلف جماالت احلياة
وتشق به غبـار املسـتقبل أمـال    

  . وإشراقا وتطلعا
  

ــو  ــن وج ــرغم م ــى ال د وعل
تكنولوجيات اإلعالم واالتصـال  
ومصادر أخرى للمعرفـة مثـل   
اإلذاعة املسموعة واملرئية والسينما 
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والتلفزيون والكمبيوتر فإن القراءة 
من غري شك تبقى املفتاح األكـرب  
للمعرفة اإلنسانية يف وطن القارئ 

بـل ويف آفـاق   ، وخارج حدوده
مسائه وعمق أراضيه وهـي صـلة   

ن علم وفـن  اإلنسان بتراث أمته م
ولقـد  ، ومعتقدات ومقدسـات 

تشبعت املعرفة اإلنسانية وتنوعت 

وتعددت وتراكمت ولـيس مـن   
سبيل إىل أن ميتص اإلنسان تلـك  

فهـي  ، املعرفة إال بعملية القـراءة 
الغذاء العقلي والغذاء الغين والغذاء 
الروحي الذي حيقق لإلنسان عامة 
ولطالب العلـم خاصـة توازنـا    

  .وانسجاما وجناحا
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  بـطاقـة املطالعة

  : .............................................العنوان الكامل للكتاب 1̮
  ...................................: ....................ؤلفاسم امل -
  ....................................: ....................اسم الناشر -
  ...........................................................: السلسلة -
  .................: ..................................تاريخ أول نشر  -
  : .........................................................دار النشر  -
سرية ، قصة معاشة، قصة) بوليسية، ومهية، علم اخليال ( رواية : النوع 2̮

  .....ذاتية 
  ).ضع العبارة املناسبة يف إطار(      

  ............................... ): ؟ هل ميثل جزءا من القصة( الراوي  3̮
  ..................... ):زمان و مكان وقائع القصة ( اإلطـار الزماين  ̮ 4
  ............................. :الشخصيات الرئيسية ودورها يف القصة ̮ 5
العنصرية، السفر، الوحدة ( املوضوع أو املوضوعات املطروحة يف الكتاب ̮ 6
  .......................................... )...، احلب، الطبيعة"اخللوة " 
  :نقدك للكتاب 7̮
  ................. ؟ ...هل بدت لك القصة مفيدة، مبتكرة، جذابة، غريبة ̮
  ............................؟ ملاذا ؟ ما هي الشخصيات اليت أعجبت ا ̮
  ............. ................؟ ملاذا ؟ ما هي الشخصيات اليت مل تعجبك ̮
  .............. ، احمليط االجتماعي للبلد؟)الفترة(ماذا تعلمت حول العصر  ̮
  ................ حول أي موضوع أو موضوعات جعلك الكتاب تفكر؟ ̮
  .............................................؟ هل أحببت هذا الكتاب ̮
  خلص الكتاب  - 8

عدد األسطر لتلخيص الكتاب حسب حجم الكتاب لألستاذ احلرية يف حتديد 
  .و مستوى التالميذ

  :تقدير األستاذ
  

  20:      /عالمة مثمنة
من  10تسجل العالمة  يف كشف التقومي الفصلي ويضاف منها ما فاق [
  ]إىل جمموع العالمات الفصلية  20

  .......................: .......................لقب واسم التلميذ
 .......................................................... : القسم

1 منوذج  

ذه البطاقة في مصنفة اإلنجاز یحتفظ بھ  
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Fiche de lecture 

 
1. Titre complet de lôîuvre : éé.......éééééé.ééé. 
 Nom  de lôauteur :...................................................................... 
Nom de lô®diteur :....................................................................... 
Nom de la collection :................................................................. 
Date de la premi¯re publication : éééééééé.éé.é. 
2. Genre : roman (policier, fantastique, science-fictioné) nouvelle, 
histoire v®cue, biographie ?  (Encadrer la bonne r®ponse). 
3. Le narrateur, fait-il partie de lôhistoire ? ééé.ééé.é. 
4. Quel est le cadre spatio-temporel (lieu et moment o½ se d®roule 
lôhistoire) ?  ......... éééééééééé..éé.éé  
5. Quels sont les personnages principaux et quel est leur r¹le dans 
lôhistoire ? ééééééééééééé.ééé.éé 
6. Quel(s) est (sont) le(s) Th¯me(s) abord®(s) par le livre (racisme, 
voyage, solitude, amour, nature, libert® é) ? ééé 
7. Votre critique du livre : 

�x Lôhistoire vous a-t-elle paru int®ressante, originale, captivante, 
®trangeé ? éé............................................ 

�x Quels personnages vous ont plu ? Pourquoi ? ééé.é 
�x Quels personnages vous ont d®plu ? Pourquoi ? ééé.. 
�x Quôavez-vous appris (sur une ®poque, un milieu social, un 
paysé) ? ééééééééééééééééé. 

�x Sur quel(s) sujet(s) vous-a-t-il fait r®fl®chir ? éééé.. 
�x Avez-vous aim® ce livre ? Pourquoi ? ééééééé. 

8. Faites un r®sum® du livre 
L     óappr®ciation du nombre de lignes est laiss®e ¨ lôenseignant qui 

devra le d®terminer en fonction du niveau des ®l¯ves. 
 
 
APPRECIATION  DU  PROFESSEUR : 
 
NOTE BONIFIEE :             /20 
 
Cette note est port®e sur le bulletin trimestriel et on ajoute le nombre de  
points sup®rieur ¨10 au total trimestriel des notes obtenues. 
 

Nom et prénom de l’élève : éééééééé. .ééé.. 
Classe : ééééééééééééééééééééé. 

Cette fiche est à conserver dans le  porte folio  

2 منوذج  
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  خمطط املطالعة
  :األستاذ
  :القسم
 االسم
تاريخ   الكتب  واللقب

  اإلعارة
تقوميات 
  مرحلية

تاريخ 
  اإلرجاع

تاريخ 
  العرض

تاريخ 
  مالحظات  العالمة  االتصال

1.                  
                
                
                

2.                  
                
                
                

3.                  
                
                
                

4.                  
                
                
                

 

 3 منوذج
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PLAN LECTURE 
Enseignant : 
Classe : 

Nom 
prénom Livres Date 

d’emprunt 
Evaluations 

intermédiaires 

Date 
de 

remise 

Date 
de 

l’exposé 

Date 
de 

communication 
Notes Obs 

1.          
        
        
        

2.          

        
        
        

3.          
        
        
        

4.          
        
        
        

 4 منوذج
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��
  

تعد الثانويات سنويا قوائم كتب تعرض للمطالعة حسب رصيد : مالحظة
  مكتبتها على منوال القوائم املقترحة

  قائمة كتب باللغة العربية حسب املستويات.1
  السنة األوىل ثانوي

  رقم الكتاب عنوان اسم املؤلف 
  1 ريح اجلنوب  عبد احلميد بن هدوقة  
  2 البخالء  اجلاحظ 
  3 األيام  طه حسني  
  4  الدكتور جيفاغو  بوريس باسترناك 
  5  النظرات  مصطفى لطفي املنفلوطي  
  6  غادة أم القرى  رضا حوحو 
  7  حيايت  أمحد أمني 
  8  العربات   مصطفى لطفي املنفلوطي 
  9  ميذ و الدرسالتل  مالك حداد 
  10  شجرة اللبالب  حممد عبد احلليم عبد اهللا 
  11  لن أعيش يف جلباب أيب   حسان عبد القدوس  
  12  احلب الضائع   طه حسني  
  13  أدونيس حتت اهر   حممد العريب فالح  
  14  العصافري اخلرساء   عبد الوهاب مطلوع 
  15  طائر األحزان   عبد الوهاب مطلوع 
  16  فدوى طوقان   ساوي رمي العي 
  17  أدونيس حتت اهر   حممد العريب فالح  
  18  الدروب الوعرة  مولود فرعون  
  19  الربوة املنسية   مولود معمري  
  20  العفيون و العصا   مولود معمري 
  21  البخالء الثالثة و البائعة   رضا حوحو 

  
  

 قوائم كتب مقترحة للمطالعة
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  السنة الثانية ثانوي

  مرق عنوان الكتاب اسم املؤلف 
  1  جازية و الدراويش  عبد احلميد بن هدوقة 
  2  دم الغزال   مرزاق بقطاش 
  3  الدكتور جيفاغو   بوريس باسترناك  
  4  دمعة و ابتسامة   جربان خليل جربان 
  5  األرض و الدم   مولود فرعون  
  6  هكذا خلقت   هيكل حممد حسني  
  7  حي ابن يقضان   ابن طفيل  
  8  زينب   حممد حمسن هيكل  
  9  وحي القلم   مصطفى صادق الرافعي  
  10  كليلة و دمنة   ابن املقفع  
  11  مقامات اهلمذاين   اهلمذاين 
  12  أوشام بربرية   مجيلة زنار  
  13  من يوميات مدرسة حرة   الزهور ونيسي  
  14  الالز   طاهر وطار  
  15  معذبو األرض  فرانتز فانون 
  16  رمل و زبد   جربان خليل جربان 
  17  دخان من قليب   طاهر وطار  
  18  أفئدة الطري   حممود درويش 
  19  رجال يف الشمس   غسان كنفايف  
  20  نزيف احلجر   ابراهيم الكوين  
وليام شكسبري ترمجة خليل  

  مطران
  21  )مسرحية مترمجة(عطيل 

  22  أهل الكهف   توفيق احلكيم  
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  السنة الثالثة ثانوي

  رقم ن الكتابعنوا اسم املؤلف 
  1  األلياذة و األوديسة   هومريوس 
  2  ألف ليلة و ليلة   / 
  3  احلمار الذهيب  لوكيوس أبوليوس 
  4  دون كيخوتة  سريفانتيس 
  5  بغماليون  برنارشو  
  6  العجوز و البحر  هرنست هيمنقواي 
  7  احلرب و السلم   تولستوي  
  8  مدام بوفاري   عوستاف فلوبري  
  9  األمحر و األسود   ستندال  
  10  الغريب   ألبري كامو 
  11  األيام  مي زيادة 
  12  األرواح املتمردة   جربان خليل جربان  
  13  األجنحة املنكسرة   جربان خليل جربان 
  14  محاريات احلكيم   توفيق احلكيم  
  15  طبائع االستبداد   عبد الرمحان الكواكيب  
  16  فيض اخلاطر   أمحد أمني  
  17  الشهداء يعودون هذا األسبوع   اهر وطار ط 
  18  اللهب املقدس   مفدي زكرياء  
  19  من روائع غوتة   أبو العيد دودو 
-ت(برنادين دي سان بيار 

  )املنفلوطي
  20  )بول و فريجيين(الفضيلة

  21  هابيل  حممد ديب 
  22  األوراس يف الشعر العريب  عبد اهللا ركييب 
  23  فكار يف العامل اإلسالمي مشكلة األ  مالك ابن نيب 
  24  شروط النهضة   مالك ابن نيب  
  25  املسلم يف عامل االقتصاد   مالك ابن نيب 
  26  العبقريات   عباس حممود العقاد  
  27  تاريخ اجلزائر القدمي و احلديث   مبارك امليلي  
  28  انشتاين و النسبية   مصطفى حممود  
  29  مدينة الرياح   موسى ولد ابنو  
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2. LISTE D’ŒUVRES LITTERAIRES EN LANGUE FRANCAISE 

PAR ANNEE D’ETUDE 
 

PREMIERE ANNEE SECONDAIRE 
N° AUTEUR TITRE  
1 Guy De Maupassant Une vie  
2 Guy De Maupassant Boule de suif  
3 Guy De Maupassant Bel ami  
4 Mouloud Feraoun Les chemins qui montent  
5 Mouloud Feraoun Jours de Kabylie  
6 Mouloud Feraoun Lettres ¨ ses amis   
7 Georges Sand La mare au diable  
8 Jean de La Fontaine Les fables  
9 Charles Perrault Les contes  
10 Jules Renard Poil de carotte  
11 Alphonse Daudet Lettres de mon moulin  
12 Madame de la Fayette La princesse de Cl¯ves  
13 Jules Vall¯s  Lôenfant  
14 Gustave Flaubert Salammb¹  
16 Prosper M®rim®e Colomba  
17 Saint Exup®ry Vol de nuit  
18 Colette  Le bl® en herbe  
19 Th®ophile Gautier Capitaine Fracasse  
20 Alain Fournier  Le grand Meaulnes  
21 Alexandre Dumas Les trois mousquetaires  
22 Victor Hugo Notre dame de Paris  
23 Victor Hugo Les mis®rables  
24 Charles Dickens Olivers twist  
25 Boris Pasternak Docteur Jivago  
26 Malek Haddad Je tôoffrirai une gazelle  
27 Malek Haddad Le quai aux fleurs ne r®pond plus  
28 Malek Haddad Lô®l¯ve et la leon  
29 Alphonse Daudet Le petit Chose  
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DEUXIEME ANNEE SECONDAIRE 

N° AUTEUR TITRE  

1 Saint Exup®ry  Le petit prince  

2 Jean de La Fontaine Les fables  

3 Charles Perrault Les contes  

4 Eug¯ne Fromentin Un ®t® dans le Sahara  

5 Honor® de Balzac Peau de chagrin  

6 Jules Verne Vingt mille lieux sous les mers  

7 Alexandre Dumas Les trois mousquetaires  

8 Gustave Flaubert Madame Bovary  

9 Victor Hugo Les mis®rables  

10 Malek Haddad Le quai aux fleurs ne r®pond plus  

11 Moli¯re  LôAvare  

12 Mouloud Feraoun Le fils du pauvre  
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TROISIEME ANNEE SECONDAIRE 

N° AUTEUR TITRE  
1 Mouloud Feraoun Journal 1955-1962  
2 Mouloud Feraoun La terre et le sang  
3 J. Jacques Rousseau Du contrat social  
4 Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal  
5  Emile Zola Germinal  
6 Emile Zola Au bonheur des dames  
7 Jules Valles Lôinsurg®  
8 Jules Vall¯s Le bachelier  
9 Jean de La Fontaine Les fables  
10 Charles Perrault Les contes  
11 Frantz fanon Les damn®s de la terre  
12 Frantz fanon Peau noire masques blancs  
13 Honor® de Balzac Peau de chagrin  
14 Stendhal La chartreuse de Parme  
15 Alexandre Dumas Les trois mousquetaires  
16 Tahar Oussedik Les poulains de la libert®  
17 Victor Hugo Les mis®rables  
18 Malek Haddad Le quai aux fleurs ne r®pond plus  
19 Mohamed Dib La grande maison  
20 Mohamed Dib Lôincendie  
21 Mohamed Dib Le m®tier ¨ tisser  
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  لتطوير جهاز املطالعة املختارةقائمة  الثانويات النموذجية 
 الثانوية الثانية انوية األوىلالث الواليا ت مزرال

ثانوية موسى بن نصري تيميمون  أدرار 1
 أدرار

 ثانوية بلكني الثاين أدرار

 بقديرثانوية صالح الدين األيويب  ثانوية اجلياليل بونعامة الشلف الشلف 2

 ثانوية جودي بالقاسم ثانوية املقاومة الشعبية األغواط  3

 هواري بومدين  ثانوية ىفراق عيس ثانوية أم البواقي  4

 ثانوية مصطفى بن بولعيد باتنة باتنة 1ريب التبسي عثانوية ال باتنة 5

طاوس عمروش سيدي  ثانوية جباية 6
 عيش

 ثانوية ثانوية ابن سينا جباية

 ثانوية بوصبييعات حممد بسكرة ثانوية احلكيم سعدان بسكرة بسكرة 7

قة ثانوية أيب احلسني األشعري الرب بشار 8
 ر بشا

 ثانوية البريوين الربقة بشار

 )بوفاريك(ثانوية ابن تومرت  )عفرونال (ضيافوثانوية حممد ب البليدة 9

 ثانوية مسيل حممد قادرية ثانوية فالح حممد األخضرية البويرة 10

ثانوية الشيخ امود وسط مدينة  متنراست 11
 متنراست

ثانوية علي ابن أيب طالب وسط مدينة 
 عني صاحل

 )تبسة (ثانوية جبل اجلرف )تبسة (ثانوية سعدي الصديق تبسة 12

 )منصورة(ثانوية ابن طفيل  )تلمسان (ثانوية مليحة محيدو تلمسان 13

14 
 18 مكتبة حي (يبثانوية حممد د ارتيت

 )فربايرتيارت

 ثانوية حممد بلهوا ري حممد تيارات

 مرسوفاطمة بثانوية  األيلويلثانوية عبد الرمحان  تزي وزو 15

16 

اجلزائر 
 الشرقية

 )وادي السمار(ثانوية البريوين  )احملمدية (ثانوية حممد هجرس

اجلزائر 
 الوسطى

 )بلوزداد (ثانوية ابن اهليثم )مدحمسيدي ( ثانوية عمر راسم
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16 
اجلزائر 
 الغربية

 زبيدة  ولد قابلية درارية ثانوية ثانوية بلقاضي مسعود بابا حسن 

 نعيم النعيمي ثانوية ضهريي ع الرمحان ثانوية اجللفة 17

كعواش عمر ومقورة جيملة ثانوية  كعولة تونس جيجلثانوية  جيجل  18
 جيجل

 الروى ثانوية بوجا دي بوقرة عني ا نملعني و باملداينثانوية  سطيف 19

 ابن سحنون الراشدي ثانوية قاضي حممد ثانوية سعيدة 20

 لوصيف رشيد ثانوية بن حييديق ثانوية حممد الص سكيكدة 21

 )شرق املدينة(محد أثانوية أينال سيد  ثانوية احلواس وسط املدينة بلعباس.س 22

 سيدي عما ر اجلديدة ثانوية بيار ماري كريي عنابة ثانوية عنابة 23

 شالل مسعود  ثانوية حممود بن حممود  ثانوية قاملة 24

 )ديدوش مراد( ابن اهليثم ثانوية )نةقسنطي(ابن باديس  ثانوية قسنطينة  25

 بن زمريل خالد  املدية ثانوية خدجية بن روسيي املدية ثانوية املدية 26

 ثانوية لطروش اجلياليل مزغران مستغامن 62جويلة  05 ثانوية مستغامن  27

 زيري بن مناد بوسعادة ثانوية عثمان بن عفان باملسيلة ثانوية املسيلة 28

 شريط علي الشريف تغنيف ثانوية املبايعة غريس ويةثان معسكر 29

 األمري عبد القادر تقرت ثانوية ال سيليس اجلديدة ورقلة ثانوية ورقلة 30

 األمري عبد القادر بطيوة ثانوية ابن باديس وهران ثانوية وهران 31

 حممد بلخري ثانوية احلسن بن اهليثم ثانوية البيض 32

 الشيخ أمود ان أمناس ثانوية بومدين اليزي هواري ثانوية إليزي ْ 33

 .ب.ب  34
 عريريج

 اإلخوة رياح  رأس الوادي ثانوية ثانوية السعيد زروقي

 فرانتزقانون ثانوية خالد اجلزائري ثانوية بومرداس  35

 جاليل اليابس ثانوية مرزوق الشريف ثانوية الطارف 36

 بلعمشاملختار بن  ثانوية طه حسني ثانوية تندوف 37

 ساردو وعبد القادر برج بونعامة ثانوية رابح بيطاط تيسمسيلت ثانوية تسمسيلت 38

 ثانوية علي عون الوادي الوادي 45 ماي08 ثانوية  الوادي 39
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  
شعبان  25مؤرخ يف  24قرار رقم 

جويليـة   04هـ املوافـق   1434
يتضمن تعيني أعضاء جملس  2013

ــوطين   ــز ال ــه للمرك التوجي
اغوجي و اللغـوي لتعلـيم   دالبي

  .متازيغت
  

  إن وزير التربية الوطنية،
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم الرئاسي رق
شوال عام  17املؤرخ يف  12-326

سـبتمرب سـنة    04املوافق  1433
و املتضمن تعـيني أعضـاء    2012

  احلكومة،
  

و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
ربيع األول  29املؤرخ يف  94-265

سبتمرب سنة  06املوافق  1415عام 
، الذي حيـدد صـالحيات   1994

  نية،وزير التربية الوط
  

و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقـم  
شوال عام  08املؤرخ يف  03-470

ديسـمرب سـنة    02املوافق  1424
و املتضمن إنشـاء املركـز    2003

الوطين البيداغوجي و للغوي لتعليم 
متازيغت و تنظيمه وعمله، السيما 

  منه، 14املادة 

  يقرر
  

تطبيقا ألحكام املادة : املادة األوىل
ـ من املرسوم ا 14 م ـلتنفيذي رق
شوال عام  08املؤرخ يف  03-470

ديسـمرب سـنة    02املوافق  1424
، املذكور أعاله، يهدف هذا 2003

القرار إىل تعيني أعضـاء جملـس   
للمركز الوطين البيداغجي  التوجيه

  .و اللغوي لتعليم متازيغت
  

يتكون جملس توجيـه  : 02املادة 
املركز الوطين البيداغوجي واللغوي 

 زيغت املنصوص عليـه يف لتعليم متا
من املرسوم التنفيذي رقم  13 املادة

شوال عام  08املؤرخ يف  470-03
ديسـمرب سـنة    02املوافق  1424
، املذكور أعاله من السـادة  2003

  :اآلتية أمساؤهم
ممثلـة   عربية زهور بنالسيدة . 1

  وزير التربية الوطنية، رئيسة
ممثل وزير بلحنش فريد السيد . 2

  رجية، عضواالشؤون اخلا
ممثل وزير  أمحدحريدي السيد . 3

  املالية، عضوا
ممثل وزيـر  جايب خالد السيد . 4

  ااهدين، عضوا
الدين ممثـل  عثماين نور السيد . 5

  وزير الثقافة، عضوا
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ممثل وزيـر   بوعياد حممد السيد .6
التعليم العايل و البحث العلمـي،  

  عضوا
ممثل وزيـر  قاسم لوناس السيد  .7

  التعليم املهنيني، عضوا التكوين و
ممثلـة  بيالك شـريفة  السيدة  .8

  احملافظة السامية لألمازيغية، عضوا
مدير املعهـد  إيدار حممد السيد  .9

  الوطين للبحث يف التربية، عظوا
رئـيس  عادل فريـد  السيد  .10

  اللجنة الوطنية للمناهج، عصوا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ممثـل  يل كرمي، ضبلفوالسيد  .11
  املركز، عضواعن مستخدمي 

ممثـل عـن   خلفاوي مجال،  .12
  مستخدمي املركز، عضوا

  
يعني أعضـاء جملـس   : 03املادة 

التوجيه للمركز الوطين البيداغوجي 
و اللغوي لتعليم متازيغـت ملـدة   

  .سنوات قابلة للتجديد) 3(ثالث 
  

ينشر هـذا القـرار يف    :04املادة 
  .النشرة الرمسية للتربية الوطنية

  
  2013جويلية  04اجلزائر يف 

  وزير التربية الوطنية
  عبد اللطيف بابا أمحد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية                     

  وزارة التكوين والتعليم املهنيني
  

 1387 منشور وزاري مشترك رقم
يتضمن  2013جوان  26 مؤرخ يف

وضع ترتيبات مكملـة جلهـاز   
ــذ إىل مســاري  توجيــه التالمي

  .التكوين املهين والتعليم املهين
  

وضع ترتيبات مكملة  :املوضوع
ــاري  ــه إىل مس ــاز التوجي جله

  .التكوين املهين والتعليم املهين
  

   :املرجع 
 05القرار الوزاري املشترك رقم  -

ــؤرخ يف  ــل  08امل  2010أفري
إنشاء جمـالس القبـول    املتضمن

لزامي، والتوجيه إىل طور ما بعد اإل
  .تنظيمه وسريه

 06القرار الوزاري املشترك رقم  -
ــؤرخ يف  ــل  08امل  2010أفري

املتضمن إنشاء اللجنـة الوالئيـة   
ــكيلتها  ــد تش ــتركة وحتدي املش

  .ومهامها
  

املنشور الوزاري املشترك رقـم   -
 2010أفريــل  08املـؤرخ يف   01

املتضمن توجيه تالميذ السنة الرابعة 
ليم ما بعد متوسط  إىل مرحلة التع

  .اإللزامي
منوذج  إشعار بالتوجيه  :املرفقات 

ملساري التكوين املهـين والتعلـيم   
  .املهين

  
يهدف هـذا املنشـور الـوزاري    
املشترك إىل وضع آليات مكملـة  
لإلجــراءات املتخــذة يف إطــار 
النصوص التنظيمية املـذكورة يف  

وأهم هذه اآلليات ما .املرجع أعاله
  :يلي 

  
لس القبـول  تدوين قرارات جم ��

والتوجيه املشترك يف حمضر ممضـي  
  من الطرفني؛

تبليغ قرارات جملـس القبـول    ��
والتوجيه عن طريق كشف النقاط 

  املدرسي للفصل الثالث؛
إلتزام مؤسسات التكوين املهين  ��

والتعليم املهين املسـتقبلة بتنفيـذ   
 . قرارات جملس القبول والتوجيه
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وانطالقا من أعمال جمالس القبول 
وجيه هلـذه السـنة، تـدعم    والت

اإلجراءات املذكورة أعـاله مـن   
  :طرف هذه االس  مبا يلي 

  
يلتزم ممثلو قطـاع التكـوين   ) 1

والتعليم املهنيني حبضـور جملـس   
ــحوبني  ــه مص ــول والتوجي القب
باملعطيات العددية املبينة لقـدرات  
استقبال مؤسسات التكوين املهـين  
ومعاهد التعليم املهين وكذا عروض 

تكوين املربجمة علـى مسـتوى   ال
املقاطعة، كي تتخذ على أساسـها  

  . قرارات الس
 

يسعى جملس القبول والتوجيه يف ) 2
اختاذ قراراته إىل تفادي حـاالت  

  .    الطعن أو تقليل منها
  

يعتمد اإلشعار بالتوجيه املرفق ) 3
باملنشور يف تنظيم عملية توجيـه  
التالميذ، حيـث يعلـم األوليـاء    

أبنائهم إىل مساري التكوين  بتوجيه
املهين أو التعليم املهين عن طريـق  
هذا اإلشعار الذي يرافق  كشـف  
النقاط املدرسي للفصل الثالث، مع 

تزويدهم بدليل عروض التكـوين  
  . للوالية

  
ميضى اإلشعار اخلاص بالتوجيه ) 4

بصفة مشتركة، من طرف املـدير  
الوالئي املكلف بالتربية أو ممثلـه  

الوالئي املكلف بـالتكوين   واملدير
  .املهين أو ممثله

  
يتكفل كل من مركز التوجيـه  ) 5

املدرســي واملهــين ومؤسســات 
التكوين املهين ومعاهد التعليم املهين 
باستقبال التالميذ وأوليائهم قصـد  

  .اإلعالم واإلرشاد واملرافقة
  
متتنع جمـالس األقسـام عـن    ) 6

استعمال العبارات غري التربوية أو 
التوجيهية، املتداولة أحيانـا يف  غري 

كشوف النقاط املدرسية للفصـل  
  .الثالث

  
يلغى االختبار الكتايب للتالميذ ) 7

املــوجهني للتكــوين املهــين، يف 
املستويات األول  الثاين والثالـث  
واالكتفاء باملقابلة مـع مستشـار   
التوجيه والفحص الطيب وزيـارة  
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ورشات التكوين مع تنظيم هـذه  
  . يوم واحد فقط العمليات يف

  
يشجع التالميذ علـى اختيـار   ) 8

مساري التكوين والتعليم املهنـيني  
بدال من اإلعادات املتكررة الـيت  

  . تلجأ  ا بعض املؤسسات التربوية
  
تكثف وتنوع الدعائم اإلعالمية ) 9

حول فرص التكوين اليت يوفرهـا  
قطاع التكوين والتعليم املهنيني من 

عدد ممكن من اجل إيصاهلا ألكرب 
التالميذ واألولياء بالتنسـيق مـع   
شبكة املؤسسات التربوية و مجيـع  

  .  قنوات اإلعالم واالتصال
  
يتــوىل مكتــب االســتقبال ) 10

واإلعالم و التوجيـه مبؤسسـات   
التكوين املهـين عمليـة مرافقـة    
التالميذ املوجهني حنـو مسـاري   
التكوين والتعليم املهنيني بالتنسـيق  

يه املهين و املدرسي مع مركز التوج
  .للمقاطعة

  
يكلف كل من مدير التربية و مدير 
التكوين املهين للوالية بإعداد تقرير 
سنوي يتضـمن تقيـيم حصـيلة    

لعمليات املنجزة يف هذا اإلطـار  ا
إرساله لإلدارة املركزية للدائرتني و

  . الوزاريتني
  

نويل أمهية قصوى لتنفيذ حمتـوى  
  .كهذا املنشور الوزاري املشتر

  
  2013جوان  26اجلزائر يف 

  وزارة التربية الوطنية
  األمني العام

  بوشناق خالدي. م. س
  وزارة التكوين و التعليم املهين

  األمني العام
  عبد الرحيم بوتفليقة
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

  
  .........................الية مديرية التربية لو

  ......................................املؤسسة 
  

  .إشعار بالتوجيه حنو مساري التكوين املهين أو التعليم املهين
  

املتضمن إنشـاء   2010أفريل  08املؤرخ يف  06طبقا للقرار الوزاري املشترك رقم 
  .امهااللجنة الوالئية املشتركة وحتديد تشكيلتها ومه

  
املتضمن إنشـاء   2010أفريل  08املؤرخ يف  05طبقا للقرار الوزاري املشترك رقم 

  .جملس القبول والتوجيه إىل الطور ما بعد اإللزامي، تنظيمه وسريه
  

املتضمن قبول  2010أفريل  08املؤرخ يف  01طبقا للمنشور الوزاري املشترك رقم 
  .ملتوسط إىل مرحلة التعليم ما بعد اإللزاميوتوجيه تالميذ السنة الرابعة من التعليم ا

  
املتعلق بـاإلجراءات   2008فيفري  13املؤرخ يف  48طبقا للمنشور الوزاري رقم 

  . االنتقالية لتوجيه التالميذ إىل شعب السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  

املتضمن توجيه  2008 فيفري 16املؤرخ يف  49طبقا ملضمون املنشور الوزاري رقم 
تالميذ السنة الرابعة متوسط إىل اجلذعني املشتركني للسنة األوىل من التعليم الثـانوي  

  .العام والتكنولوجي
  

القبول والتوجيه إىل السنة األوىل من التعليم الثـانوي العـام    بناء على مداوالت جملس
ـ ............  السـاعة ......  والتكنولوجي املنعقد يوم  برئاسـة  ............ ر مبق

......................... 
  

  :يشعر جملس القبول والتوجيه مبا يلي
  

إىل مركز ).......................................... ة(يوجه التلميذ: املادة األوىل
أو معهد التعلـيم  ........... الكائن بـ..................التكوين املهين والتمهني 

  ......................الكائن بـ .................املهين 
  

  .يتوىل مدير املؤسسة املستقبلة تنفيذ هذا اإلشعار: املادة الثانية
  

  .يسجل هذا اإلشعار يف سجالت املؤسسة األصلية: املادة الثالثة
  

  املهينمدير التكوين                                مدير التربية                           
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  الوزير
  /و.خ.أ/و.ت.و/20:الرقم 

  
 1434شـعبان   18 قرار مؤرخ يف

يتضمـن  2013جوان  27املوافق 
  إنشــاء اللجنـــة القطاعيـــة

  .للصفقات لوزارة التربية الوطنية
  

  وزير التربية الوطنية،إن 
  

ـ مبقتضى املرسوم ا م ـلرئاسي رق
شوال عام  28املؤرخ يف  10-236

 2010أكتوبر سنة  7املوافق  1431
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 

  املعدل واملتمم،
  

املرسوم الرئاسي رقـم   و مبقتضى
  شوال عام  17املؤرخ يف  12-326
  
  
  
  
  
  
  

 2012 ةسبتمرب سن 4املوافق  1433
  املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،

  
  يأتىيقرر ما 

  
تطبيقا ألحكام املادة : املادة األوىل

مكرر من املرسوم الرئاسـي   142
شوال  28املؤرخ يف  236-10رقم 
أكتوبر سنة  07املوافق  1431عام 
، املعدل واملتمم واملـذكور  2010

أعاله، تنشأ جلنة قطاعية للصفقات 
  . لوزارة التربية الوطنية

  
ينشر هذا القـرار يف  : املادة الثانية

ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية اجل
 .الدميقراطية الشعبية

  
  2013 جوان 27اجلزائر يف 

  وزير التربية الوطنية
  عبد اللطيف بابا أمحد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  الوزير
  /و.خ.أ/و.ت.و/21: الرقم 

  
 1434شـعبان   18قرار مؤرخ يف 

ـ  27املوافق  حيـدد   2013وان ج
ـ  ة القطاعيــة  ـتشكيلة اللجن

  .للصفقات لوزارة التربية الوطنية
  

شعبان  18مبوجب القرار املؤرخ يف 
 2013جـوان   27املوافـق   1434

تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات 
لوزارة التربية الوطنية من األعضاء 

  :اآلتية أمساؤهم
  

  :ممثال وزير التربية الوطنية
 د طبش، رئيسا،السيد عبد اي -
السيد بلجياليل خوجة، نائبـا   -

  .للرئيس
 

  :القطاع اممثلو
السيد حممد أمقران لوسـيف،   -

 عضو دائم،
السيد حممد بوضـبية، عضـوا    -

  .مستخلف
  
  

  :ممثلوا وزير املالية
�x املديرية العامة للمحاسبة:  
السيد عز الدين وارم، عضـو   -

  دائم،
السيد حممد بن سـبع، عضـو    -

  .مستخلف
  
�x ديرية العامة للميزانيةامل:  
السيد أمحد حريـدي، عضـو    -

  دائم،
السيد حممد بن حيـي، عضـو    -

  .مستخلف
  

  :ممثلوا وزير التجارة
رايبية، عضـو  السيد الطيب ج -

 دائم،
السيد حيي آيت درنة، عضـو   -

  .مستخلف
  

تتوىل اآلنسة جنية موزايل، رئيسـة  
مكتب الصفقات، أمانـة اللجنـة   

زارة التربيـة  القطاعية للصفقات لو
  .الوطنية

 
  2013 جوان 27اجلزائر يف 

  وزير التربية الوطنية
  عبد اللطيف بابا أمحد
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  الوزير
  /و.خ.أ/و.ت.و/22: الرقم 

 
 1434شـعبان   18يف  خقرار مؤر
 يتضمن 2013جوان  27املوافق 
ة الوزاريـة  اللجنوتشكيل   إنشاء

  .صفقات لوزارة التربية الوطنيةلل
 

 وزير التربية الوطنية،إن 
  

ـ  م ـمبقتضى املرسوم الرئاسي رق
شوال عام  28املؤرخ يف  10-236

 2010أكتوبر سنة  7املوافق  1431
املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

  املعدل واملتمم،
 

املرسوم الرئاسي رقـم   و مبقتضى
وال عام ش 17املؤرخ يف  12-326

 2012 ةسبتمرب سن 4املوافق  1433
  املتضمن تعيني أعضاء احلكومة،

  
املؤرخ يف  15املقرر رقم  و مبقتضى

املتضـمن تعـيني    2012ماي  14
السيد عبد ايد طبش مديرا لتسيري 

  ، املوارد املالية واملادية

ونظرا ملراسلة وزارة املاليـة رقـم   
ــة يف .ع.م/م.و/420  18م املؤرخ

املتضمنة تعيني ممثلي  2012جانفي 
املديريـة العامـة    –وزارة املالية 

يف جلنـة الصـفقات    –للميزانية 
  لوزارة التربية الوطنية،

  
ونظرا ملراسلة وزارة املاليـة رقـم   

ــة يف .أ/م.و/320  18ع املؤرخـ
املتضمنة تعيني ممثلي  2012جانفي 

املديريـة العامـة    –وزارة املالية 
ات يف جلنة الصـفق  –للمحاسبة 

  لوزارة التربية الوطنية،
  

و نظرا ملراسلة وزارة التجارة رقم 
ــة يف .أ/3141  1ع املؤرخـــ

املتضمنة تعيني ممثليها  2011ديسمرب
يف جلنة الصفقات  لوزارة التربيـة  

  الوطنية املعدلة،
  

و نظرا ملراسلة وزارة التجارة رقم 
مـارس   18ع املؤرخة يف .أ/810
املتضمنة استبدال العضـو   2013

ملستخلف لوزارة التجارة ضـمن  ا
  اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
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  يقرر ما يأيت
  

تطبيقا ألحكام املادة : املادة األوىل
ـ  128 م ـمن املرسوم الرئاسي رق
شوال عام  28املؤرخ يف  10-236

أكتــوبر ســنة  7املوافــق  1431
، املعدل واملتمم واملـذكور  2010

ت أعاله، تنشأ جلنة وزارية للصفقا
  . لوزارة التربية الوطنية

  
تتشـكل اللجنـة    :املادة الثانيـة 

الوزارية للصفقات لوزارة التربيـة  
الوطنيـة مـن األعضـاء اآلتيــة    

  :أمساؤهم
  
�x األعضاء املنتمني حبكم وظائفهم: 

السيد عبد ايد طبش، ممـثال   -
رئيسا ، للسيد وزير التربية الوطنية

  .للجنة
  
�x ممثلوا املصلحة املتعاقدة:  

السيد حممد أمقران لوسـيف،   -
  عضو دائم،

  
  
  

اآلنسة جنية مـوزايل، عضـو    -
  .مستخلف

  
�x   األعضاء املعنيون من طـرف

 :الوزارات املمثلة
 
املديرية  -بالنسبة لوزارة املالية -

  : العامة للميزانية
� أمحد حريدي، عضو دائم، السيد 
�، عضـو  سـلماين  ةيامسيناآلنسة  

 ، مستخلف
  
  : حاسبةاملديرية العامة للم -
� السيد عز الدين وارم، عضو دائم،                        
�السيد حممد بن سـبيع، عضـو    

 مستخلف،
 
  :                             بالنسبة لوزارة التجارة -

� السيد طيب جرايبية، عضو دائم، 
�اآلنسة فاطمة الزهراء منصـوري،   

 .عضو مستخلف
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يتوىل السيد رشـيد  : املادة الثالثة
ادوي أمانـة اللجنـة الوزاريـة    م

  . للصفقات لوزارة التربية الوطنية
 

يكلف السيد األمني : املادة الرابعة
  .العام بتنفيذ هذا القرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ينشر هذا القـرار   :املادة اخلامسة
  .يف النشرة الرمسية للتربية الوطنية

 
  2013 جوان 27اجلزائر يف 

  وزير التربية الوطنية
  د اللطيف بابا أمحدعب
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التربية الوطنية
 

 الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية
 املركز الوالئي للتوزيع والتوثيق التربوي

 :..............................والية 
  

��بطاقـة اشتـراك
  

   رة الرمسية للتربيةه أطلب االشتراك يف النشـأنـا املمضي أسفل
  :حسب املعلومات التالية  20....السنة املدنية 

 
 .....................................: ................االسم . 
 ....................................: .................اللقب . 
 .............................................: ........العنوان . 
 ..................................: ...................اهلاتف . 
  ...............................: ..................عدد النسخ . 
  

  .دج 200يرفق هذا الطلب بصك بريدي قيمته 
  

  اإلمضاء                        
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