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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية

                 مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
                    287/0.0.3/14 :قمرال

        
   السيدات والسادة إىل

 )للمتابعة(  لوالياتل التربيةي مدير
) ةواملتابع لإلعالم(   الوطنية التربية

  )للتنفيذ(       مديري الثانويات 
  
تدريب التالميذ علـى  : ملوضوعا

  .تدوين املعلومات تقنيات
  

 : املراجع 
 1156رقـم   املنشور اإلطـار  -

لتحضـري   2014مايو 05املؤرخ يف 
   .2015-2014الدخول املدرسي 

 308/0.0.3/13املنشور رقـم   -
املتضـمن   10/07/2013املؤرخ يف 

  .التحكم يف تقنيات تلخيص
 28املؤرخ يف  451املنشور رقم   -

املتضــمن اســتخدام  2008اوت 
  .اخلريطة املفاهيمية

   
مذكرة تعليمية مبوضوع  :املرفقات 

  . تدوين املعلومات
     

يف إطار العمليات الرامية إىل حتسني 
  تكتسي ، التعلمي -األداء التعليمي

  

العمـل الشخصـي    كفاءة تنظيم
تدوين املعلومات  للتلميذ من خالل

أثناء الدروس أمهية بالغـة جتـب   
العناية ا قصد متكني التالميذ من 

  .التحكم فيها
  

يشـرفين  ، وبغية حتقيق هذا اهلدف
أن أضع بني أيديكم بطاقة تعليمية 
تتناول بعض التقنيات املعروفـة يف  
جمال تـدوين املعلومـات أثنـاء    

  .جهالدروس و خار
  

وهي تقنيات بسيطة تسمح للتالميذ 
بقيد معلومام و ترفع أداء األستاذ 
الذي يتمكن من خالهلـا جتـاوز   
معضلة نقل املعلومـات و هـدر   
الوقت بتفـادي ختصـيص فتـرة    
مستقطعة من الدرس لنقل ما على 

  .السبورة أو اللجوء إىل اإلمالء
  

يندرج نشاط تدوين املعارف ضمن 
ترافق املـتعلم   أساليب التعلم اليت

لكن ينبغي االنتباه أن . طول حياته
ــدوين   ــات ت ــتحكم يف تقني ال

ال تأيت بعفويـة، فهـي    املعلومات
تتطلب التمسك مبجموعة قواعـد  

استعمال جمموعة رمـوز معينـة   و
باإلضافة إىل التحكم يف تقنيـات  
التلخيص و اسـتعمال اخلـرائط   

  .الذهنية املفاهيمية أو
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ـ    ذكورو قصد جتسيد اهلـدف امل
أدعوكم إىل تناول موضوع تدوين 

بالبطاقــة  املعلومــات مســتنريين
مع العمـل علـى    التعليمية املرفقة

والتنسيق  استغالهلا يف جمالس التعليم
للدراسة و تبادل اآلراء يف اإلثـراء  

الربط بواقع املمارسة البيداغوجية و
" قواعـد "ذلـك ألن  . يف القسم

تدوين املعلومات ليسـت ثابتـة   
طة بشكل ائي و كل ما يف ومنم

األمر هو أن تكون مبنيـة علـى   
أساس منطقي يساعد على حتقيـق  
الغرض و تسجيل املعلومات بقدر 
عال مـن األمانـة و إسـترجاع    
املعلومات بسهولة بعد مراجعتـها  

  مع ضرورة التمييز بني قواعد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التــدوين الشخصــي والتحريــر 
اإلنشائي األكـادميي وجمـاالت   
االستعمال اخلاصة بكـل واحـد   

  .منهما
  

و نظرا ملا تكتسيه هذه العملية من 
اطلب منكم السـهر  ، أمهية بالغة

على إيالئها كامل العناية يف امليدان 
وموافاتنا بتقرير مفصـل حـول   
العملية وما ترونه مناسـبا إلثـراء   

  .املوضوع
  

  2014أوت  20اجلزائر يف 
  منها عن وزيرة التربية الوطنية و بتفويض

  مدير التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  عبد القادر ميسوم

  
  

   



6 

  مذكرة تعليمية
  

     0.0.3/14/ 287 :رقم
  2014أوت  20 بتاريخ

  
   تدوين املعلومات

 
تدوين املعلومـات هـو   : تعريف
األهم من املعلومـات الـيت    انتقاء

 وتقدميها بتنظيمهانتلقاها مع القيام 
يف صفحات حبيث نستطيع إعـادة  

  .وغريها املراجعةيف  استعماهلا
  
        ملاذا تدون املعلومات ؟ .1
  

املـتعلم يف مسـاره    جيب علـى 
املدرسي مث يف حياته املهنية تدوين 
املعلومات مـن أجـل اسـتيعاا    

 تساعد الكتابة على فهم. وتذكرها
ــا وتســهل  ــات وحفظه املعلوم

  . فيةاسترجاع املعارف بأحسن كي
  

  :ويساعد تدوين املعلومات على
 :شد االنتباه أثنـاء الـدرس   -

ويتحول به اإلصـغاء إىل عمـل   
ــات   ــيم املعلوم ــيط يف تنظ نش

وتبني التجربة أن التركيز . والبحث
يزول بسـرعة يف حالـة غيـاب    

 .النشاط طوال ساعة درس
  

قلما يكتب : درساستيعاب ال -
األستاذ الدرس بأكمله، والتدوين 
هو تسجيل اجلوانب املهمة كتابيا 
لنرجع إليها من أجل تعميق الفهم 
والتحضــري اجليــد لالختبــارات 

 . واالمتحانات

وحىت عند تقدمي معلومات الدرس 
فانـك  ، مثال،كاملة فـي مطبوعة

بالتدوين تنظمها وتعاجلها ذهنيـا  
ويتم ذلـك بتحديـد   ، أول مرة

اجلوانب األساسية منها وبتسجيل 
الفقرات اهلامة و ما استــعصى  

  اخل…فهمه 
يسـاعد  : حتضري عرض شفوي -

تنظيم املعلومات املدونـة علـى   
التواصل  تقدميها بوضوح وسهل ا

املسترسل دون انقطاع لألفكـار  
    .أمام تالميذ القسم

جمموعة : تشكيل رصيد وثائقي -
ة أثنـاء دراسـة   املعلومات املدون

أعمال أومنجزات أو ظواهر تشكل 
قاعدة موثوقة ومنظمـة بطريقـة   

ملراجع خمتلفة تسـتعمل   شخصية
منها العـروض  : ألغراض متعددة
   ...وامللفات والتقارير
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تكوين القدرة على التحليـل   -
ــب ــدوين :والتركي ــب ت يتطل

املعلومات الفرز الواضح بني املهم 
والثانوي والتمييـز بـني الغـث    
والسمني والعمـل علـى ضـبط    
املراحل الكربى للربهنة أو احملافظة 

  ...على منطق السرد وبناء األفكار
ويكون ذلك أثناء : ربح الوقت -

  .البحث عن املعلومات
تـدوين   وللتمكن من النجـاح يف 

كل واحد أن  املعلومات يبقى على
 .يفكر يف إجياد أجنع كيفية وأوثقها

وحيـدة   ال توجد طريقة مثلى أو
 .تصلح للجميع لتدوين املعلومات

وال توجد تقنية فعالة وحيـدة يف  
يف  لكل طريقته الفردية. هذا اال

من السهل  تدوين املعلومات، وليس
شخص آخر حىت وإن  أن يستغلها

  .كانت مقروءة جدا

2. دون املعلومات؟كيف ت  
  

 :  خطة التدوين .1.2
سنتطرق فيما يلـي إىل جانـب   

ــدوين  ـــنية ت ــات تـق املعلوم
تصبو هذه التقنية إىل حتقيق .نفسها

  :هدفني مها
 

التقاط أهم الــمعلومات  : أوال
  اليت يأيت ا األستاذ،  اجلديدة

  
 تنظيم هذه الـمعلـومات :ثانيا

يسـهل  ، يف هيكل مــتجانس 
كما . احلفظ و يساعد على التذكر

بالتحقق من الفهم  تسمح املراجعة
  .واالمتالك الشخصي للمادة

  
وميكن إجياز العمليات الذهنية اليت 
يتطلبها التـدوين يف التصـميم   

  : التايل

 

  : العمليات الذهنية خلطة التــدويــن هي
  .ما هو مالئم ـ أوـ غري مالئم حندد   :  أن نفرز

 متسلسال للتمييز بني األولوي والثانوي نضع ترتيبا.  
  ااالت االحتياطية،اهلوامش، األعمدة:الفضاءاتنضع   :  أن ننظم

بإيصـال األسـهم، واخلطـوط، وإشـارات     : نربط العالقــات 
  =..، <: مثل خمتلفة

بالتسطري حتت الكلمات، أو بوضعها يف إطار ودائرة :  نبني املؤكدات
  ...أو بتخشني احلروف أو بتغيري اخلط

  .واإلشارات والعالماتباستعمال الرموز :  خنتزل   :  أن نركز
.                باختيار الكلمات املفتاحية،والتلخيص واالختصار: نكثف 
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  : تنظيم الصفحة .2.2
  

يتطلب التدوين اجليد للمعلومـات  
لذا ينبغي أن ال تكون . وية النص

شحيحا، فال تضـع كـثريا مـن    
  .واحدةاملعلومات يف صفحة 

  
ــ ال حمالـة ـ إىل     حتتاج إنك

مكان عند مراجعة ما دونته مـن  
ــة  ــات اجلزئي ــل امللخص ، أج

ــاميمو ـــقيبات، التص أو ، والتع
ومن . هوامش الشروح اإلضافية اخل

الضروري جدا أيضـا أن حتتـاط   
ترقــيم وتعـيني    لوضع نظـام 

الـدروس،نوع  (لألوراق وحمتوياا
  ).احلصص ،التواريخ،اخل

  
ال املتروك أسفل الورقةويفيدك ا 

واملصـادر  ، يف توقع ذكر املراجع
أو أبواب  أويف الرجوع إىل أجزاء

أخرى من الدرس قد يشري إليهـا  
  .األستاذ

  
يتمثل التنظيم اجليد واملفيد للصفحة 

بعد ثلثهـا   يف وضع سطر عمودي
ويكون هـذا السـطر   . من اليمني

 ويسـتعمل . على ظهر كل صفحة
ين، واجلزء األمين للتدو اجلزء األيسر

 يستغـــل يف مرحلــة املراجعــة
للتلخيص، أو وضـع التصـاميم   

  .والتوضيحية تمثيليةال

  تدوين مذكرة ورقـة تنظيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

استعمال الكلمات واجلمل  .3.2
  :املفتاحية واالختصارات

  
تدوين الدرس قد تشعر بعدم عند 

جدوى كثري من الكلمات وقـد  
إمكانية االسـتغـناء عن  تالحظ

البعض منها دون إخـالل كـبري   
  . باملعاين

  
إن هذه الكلمـات واملعلومـات   

بل هي مضرة  ال جتدي نفعا الزائدة
ويظهـر  ، ومعرقلة لعملية احلفـظ 

  : ذلك فيما يلي
    ننفق زمنا لقراءا؛ ـ
مزيدا من الوقت إلجياد  خنصص ـ

  ؛املعلومات األساسية
ـ  تتباعد هذه املعلومات أحيانا عن  ـ

ـ بعضها البعض  عند (زمنا وموقعا ـ
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حبيث يتباطـأ تواصـل    ـ) القراءة
  .فتثقل سرعة الفهم األفكار

  
تدوين نـاجح بالتقـاط   من أجل 

جيـب علـى   ، الكلمات املفتاحية
:  أن يصغي بوعي نشـيط  تعلمامل

 فيحدد هذه الكلمـات املفتاحيـة  
واألفكار الرئيسـية يف حـديث   

ويبحث عـن املعـارف   ، األستاذ
يسـمعه   مفككا ومقشرا وحملال ملا

من كالم، متجنبا بـذلك جمـرد   
    . اإلصغاء السليب

تشكيلها فرز الكلمات املفتاحية أو 
باألمر اهلـني   يف أثناء التدوين ليس

فهو يتطلب تعيني الكلمات . دائما
اليت تؤدي مبفردها معـىن اجلملـة   

يلـح  ، ويف غالب األحيان .كلها
األستاذ على هذه الكلمات بتغـيري  

إليهـا  نربات صوته أو بتنبيه الطلبة 
  .صراحة

  
ومن املهم أيضا التقـاط اجلمـل   

د بعض جن: املفتاحية بصفة كاملة 
هذه اجلمل يف مفاصل معينة مـن  

توظـف   سياق احلديث ؛ كـأن 
لتـقدمي خمطط مـا يليهـا مـن    

سنرى فيما :"مثل قوهلم(اخلطـاب
أو ، ...")حسـب الترتيـب  ، يلي

تستخدم لتلخيص ما سـبق مـن   
ويف اخلتام أو : "مثل قوهلم(الكالم 

، يستطيع األستاذ أن يربر". بإجياز
ـ ، أثناء حديثه ة عدة مجل مفتاحي

التكلم بوترية ، برنة صوته(أخرى 
. )بالكتابة علـى السـبورة  ، أبطأ

ويتعلق األمر حينئذ بتقدمي تعاريف 
ــات أو  ــهادات و تعقيب أو استش

. مقاطع يراها األستاذ هامة جـدا 
ويف هذه األحوال ينبغـي القيـام   

  .بالتدوين الكامل هلذه األقوال
  

فـهدفـها هو ، أما االختصارات
املبتغـاة يف عمليـة   فقط السرعة 

التدوين قصـد احلصـول علـى    
 ما يلـي ونقدم في. معلومات كاملة

بعض االختصارات أو االختزاالت 
  .والرموز املتـداولة

  
هناك رموز أخرى ميكن اكتشافها 

. أو تبنيها باملمارسـة أو بالقيـاس  
و ميكن  .وننصح بعدم اإلكثار منها

أحد احلروف أو الرمـوز  اعتماد 
لتعويض كلمة أو مجلـة ويكـون   
ذلك بوضع هـذا الرمـز بـني    
قوسـني أمام الكلمة أو اجلملـة  

وهـي كيفيـة   . املتكررة يف النص
نستعني ا كلما أردنا اقتصاد جهد 

بدل تكـرار  ، فمثال. إعادة الكتابة
: نكتب  -مثال – كلمة حاسوب

 ونستبدل باحلرف، )ح( حاسوب
نفسها كلمـا   حاسوبكلمة ) ح(

.أردنا ذلـك يف بـاقي الـنص   
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  : بعـض عـالمات االخـتـزال املتـداولة
   

  الرمز  املختـزل  الرمز  املختـزل
    مالحظة هامة    يساوي

     تنبيه    ال يساوي
    يوجد   يساوي تقريبا

    كيفي/مهما يكن    يتناقص
    ينتمي    يتزايد

    ال ينتمي    سالب/ناقص
    أصغر من    موجب/زائد 

    أكرب من    يعادل
  ≥  أكرب أو يساوي    يوازي

        إذن/ يستلزم
    استفهام/ماذا     منه نستخلص/إذن

    فلسفة    االنتباه/ التعجب
    علم النفس    صغري جدا
    بيداغوجيا    كبري جدا

    علوم طبيعية    املتوسط/ املعدل
    تيولوجيا/علم الدين    
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جيب التمييز بني استعمال : مالحظة
الرموز يف الرياضيات عن استعماهلا 

يف . باعتبارها جمـرد اختصـارات  
الرياضيات ختضع الرموز إىل قواعد 
املنطق ويطلب تفادي اسـتعماهلا  

  .جتاوزا
  

  :املعلومات  هيكلة .3.2
  

املعلومـات علـى    هيكلةتساعد 
ومن املهم جدا . يف الذاكرةحفظها 

أن يربز للنظر تنظيم األفكار علـى  
وتستطيع بلـوغ ذلـك   . الصفحة

  :  ما يلي بالعمل وفق
ختصيص فقرة لكل فكرة ؛ تنتقل  ـ 

حتول األستاذ إىل  السطر كلما من
  .فكرة جديدة

التعقيب على اهلـامش األميـن    ـ 
بغيـة   إلعادة التعبري عن الفقـرة 

   .أو التفسريالتوضيح، أواإلجياز، 
ــرائط  - ــة اخل ــتعمال طريق اس

املعلومـات   يكلةنقوم :املفاهيمية
بغية توضحيها من خالل تصميمها 
وفق ما يسمى باخلرائط املفاهيمية 

أوبعض  فنحول النص :او الذهنية 
أو  أو رسوم،، أجزائه إىل تصاميم

، خمططات، أو منحنيات تعبرييـة 
تسـاعد  أوأشكال هندسية متثيلية 

ترابط األفكـار وعلـى    فهمعلى 
الوضوح وتسهل التـذكر وإدراك  

وقـد تضـاف هـذه    . اخل، املعىن
   .األشكال على اهلامش كتكملة

  
وتساعدك على القيام ذا العمـل  

  : كلمات الروابط معامل
ونتيجة ، ومنه، وعليه، مثال إذن(

 الثانيـة / والنقطة املواليـة ، ذلك
ــي، أوال ــا يل ــا، م . )اخل ، ثاني

العالمات يستحسن أيضا استعمال 
ـــمربزة ــت :  ال ــطري حت تس

التأطري، تغيري ، األلوان، الكلمات
، اخلط واستعمال اخلط املناسـب 

  .اخل، واألحرف الكبرية
  

  :مالحظة
للمزيد من التفاصيل حول استعمال 

ميكنكم العـودة   اخلرائط املفاهيمية
إىل مذكرة التنسيق البيـداغوجي  

: املرفقـــة باملنشـــور رقـــم
أوت  28: بتاريخ 451/0.0.3/12

ميكنكم االطالع على هذا . 2011
املنشــور يف املوقــع اإللكتــروين 

 www. education.gov.dz  للوزارة
أو على النشرة الرمسية يف عـددها  

    .2011اخلاص سبتمرب 
  
ال ماذا ندون من املعلومـات؟   .3

ندون اجلمل املنطوقة أو املكتوبـة  
املعـىن  كاملة، لكن حناول إدراك 

وال جيـدي   .النقاط اهلامةو العام
ـ نفعا تدوين املالحظات اهلا ية مش
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واالستطرادات واألفكار املتكـررة  
اللهم إال إذا كانت تساعدكم على 

 اخلطـاب معىن  فهمينبغي  .الفهم
باستعمال نظـام   همضمون ترمجةو

تقدمي خاص برموز و اختصـارات  
وتدوين املعلومات أثناء درس . مميزة

أو عرض خيتلف عن التدوين أثناء 
    .املطالعة

  
تدوين املعلومات أثناء درس أو .أ

قد يصعب تسجيل العناصر : عرض
اهلامة لدرس أوعرض مع اإلصغاء 

  :إليه يف نفس الوقت لكن جيب أن
  
 صـوت  أن نتحسس نربات 

املتحدث اليت تربز كلمات حمـددة  
  .أو عبارات معينة

  أننالكلمات املفتاحيـة   نعي
والـروابط  والكلمات املتكـررة  

بـني  وعالمات االنتقال  املنطقية
    .الفقرات واملراحل

 العرض ان نبني منطق.  
 يف بعـض   نلخصمث  أن منيز

األفكـار  و أهم األفكارالكلمات 
  . الثانوية

 اآلثــار تلقائيــا  أن نســجل
خمطـط،  ( املكتوبة على السبورة

ــوم،   ــاميم، رس ــداول، تص ج
  ).منحنيات،اخل

 القواعد اليت حددناها  أن حنترم
 . الصفحة لتصميم

  :التدوين أثناء املطالعة.ب
يهدف تدوين املعلومـات أثنـاء    

بطاقـة  إىل إعـداد   قراءة كتاب
من أجل تقدميها يف شكل  مطالعة
. أو حترير مقـال أوتقريـر   عرض

وعلى عكس التدوين املسـتعجل  
لدرس أو عرض فـإن مـدونات   
املطالعة تسمح بالعمل وفق وتـرية  
مرحية مع إمكانية القيام بتحريـر  

ويف هـذه  . املعلومات يف أي وقت
  :احلال نستطيع

  
  مـع   أن نقرأ النص مـرة أوىل

تعيني مدخله وبداية وايـة كـل   
ـ  . باب وكذا خامتته  ذه تقـوم

القراءة وقلم الرصـاص يف يـدك   
لتضع سطرا حتت كل عنصر هـام  

  .يف النص
  الـذي   أن تفكر يف املخطـط

انتهجه الكاتب واملنطق الفكـري  
  .الذي اعتمده

   أن تبدأ التدوين أثناء إعـادة
النص مرة ثانية مع األخـذ   قراءة

بعني االعتبار للهدف الشخصـي  
املنتظر من وراء القراءة والذي قد 

 :يكون
  
    حترير بطاقة مطالعـة لكتـاب

  كامل،
 دراسة موضوع حمدد؛  
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    البحث عن معلومـات لنقطـة
ــة ــة، ( معين ــة، اجتماعي تارخيي

معاجلــة يف نــص أو ) حنويــة،اخل
تصميم ألحداث ووقائع انطالقـا  

 .من كتاب كامل، اخل
  
    وينايف هذه احلالـة تـد دعون

ألننا ال نسـجل سـوى   انتقائيا 
 .املعلومات اليت حنتاجها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــف . ج ـــع نكيــ راجــ
  الـمـدونـات؟

  
ننصح مبراجعة املعلومات املدونـة  

أو العرض من  مباشرة بعد الدرس
 تصـحيح أجل توضيح مضمونه و

تنظيمه والقيام ببعض التعقيبـات  
الشخصية على اهلامش مستغلني يف 
ذلك حداثة الذكريات بقدر مـا  

  .دامت حية
  

نستطيع إعادة قـراءة املعلومـات   
املدونة مع التسطري باأللوان فـوق  
األهم منها أو إعادة تدوينها بإجياز 

كما ميكننا مراجعها فقـط  . أفضل
   .عدة مرات بغية حفظ مضموا
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
     288/0.0.3/14 :الرقم 

  
  السيدات والسادة  إىل

  )للتبليغ والتنفيذ(مديري التربية 
  مفتشي التربية الوطنية 

  )واملتابعة لالستغالل(               
  )للتطبيق(مديري الثانويات 

  
 املالحظـة الصـفية  : املوضوع 

  .لتطوير املمارسات البيداغوجية
 

   :املرجع
املنشور اإلطار للدخول املدرسي  -

حتـــــــت  2014-2015
مـاي   05املـؤرخ يف  1156رقم

2014.  
 79/0.0.3/10: املنشور رقـم   -

 2010جويليـا   04يف  املؤرخ يف
مذكرة منهجيـة حـول   مبوضوع 

 .املهنيةحتليل املمارسات 
  

    :املرفقات
ــة مبوضــوع   - مــذكرة تعليمي

  .املالحظة الصفية
  .الصفية منوذج شبكة مالحظة -
  

جتسيدا ملا جاء يف املنشور اإلطـار  
 املرجع أعاله فيما خيصاملذكور يف 

 ،إجراءات حتسني جودة التعلـيم 
أوافيكم ببعض العناصر  أنيشرفين 

العملية اليت ختدم مسعى التحسينات 
  .املستمرة لألداء التربوي

  
ويف هذا اال ينبغي التذكري بأمهية 

ــاع ــة  إخض ــات املهني املمارس
 والبيداغوجية إىل التحليل املمنـهج 
والفحص املتبصر واملالحظة اليومية 

، حيـث  انطالقا من الواقع املعيش
ينبغي أن يعترب هذا التحليل أحـد  

للتكـوين أثنـاء   األساليب املثلى 
اليت تعتمد على التبصر مبا اخلدمة و

جيري داخل القسـم واملؤسسـة   
التعليمية من اجل تنشيط العمل مبا 
يساعد على الـتفطن واكتشـاف   

فع جودة التعلـيم  اجلوانب اليت تر
  . ونوعية األداء

  
ويف هذا السياق تتعدد مساعي هيئة 
التفتيش مـن خـالل الزيـارات    
ــات  ــدمي التوجيه ــة وتق التفقدي

كـن  ميوتصحيح الوضعيات الـيت  
إال أن النجاعة تتطلـب   ،معاينها

استمرارية الفعل وانتظام الفحـص  
والقيام به بواسطة املوارد البشـرية  

 املؤسسـة  اخلد واملتعاونةالفاعلة 
  .التعليمية

  
ومبا أن الدور البيداغوجي األساسي 
للمديرين يتجسد عمليا من خالل 
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ــام ــارام لألقس ــدهم  زي وتفق
لألساتذة والتالميذ يف حجـرات  

أكثـر  الدرس اليت اعتاد عليهـا  
فإن املالحظة الصفية  املديرين جناحا

 املنظمة بأسلوب تربوي و تكويين
ـ   ث تأيت بدرجة عملية أكثـر حي

مارستها من تثمني مبيتمكن املدير 
زياراته لألقسـام واألخـذ بيـد    

اجلـدد و تطـوير أداء    األساتذة
كما تسـمح  . األساتذة املتمكنني

املالحظة الصفية للمدير بالتـدخل  
ختلف واملعاجلة والتكفل العملي مب

القضايا البيداغوجية اليت تسـاعده  
على الـتحكم اجليـد يف مهامـه    

اليت تعتمـد   املعنويةوإرساء سلطته 
  .تارباخلرب و اتجالعلى استثمار 

  
و زيادة على العناصر اليت قـدمت  

املذكرة املنهجية حول حتليـل   يف
املمارسات املهنية املشار إليهـا يف  
املرجع أعاله، وهي موكلة لكـل  

نـوافيكم رفقـة هـذا     ،ساتذةاأل
ذكرة تعليمية رصـدت  املنشور مب

يف  فيها أهم العناصر املعمول ـا 
وهذه املذكرة مشفوعة . هذا اال

نموذج لشبكة مالحظـة صـفية   ب
 عنـد قيامـه    ا املـدير ميستعني

بزيارته لألقسام بنفسه وميكـن أن  
ن واألستاذ كويستعملها األستاذ املٌ

املنسق حتت إشـراف  الرئيسي أو 
املدير أو بتكليف منـه يف إطـار   

ــة  ــارات املتبادل ــيق والزي التنس
  .اتذةللحصص بني األس

  
وبغية جتسيد هذا املسعى، أطلـب  
من مديري التربية عقـد جلسـة   
إعالمية وتوجيهية لشرح األبعـاد  
ــة  ــة املتعلق ــة واملهني البيداغوجي
باملوضوع مع مديري الثانويـات  

  :دعوم إىل القيام مبا يليو
تناول موضوع املالحظة الصفية  -

من حيث اإلعـالم والدراسـة يف   
خمطط  جملس تعليم خمصص إلعداد

تنظيمي تضـبط فيـه عمليـات    
التكوين الداخلي للثانوية بالتشاور 
مع األساتذة املكونني والرئيسـيني  
واملنسقني حسب كل مادة وتدرج 
فيه زيارات األقسام مـع إعطـاء   
األولوية لألساتذة املبتدئني حسب 

 .احلاجة
العمل على التحضري النفسـي   -

واالستعداد املعنوي لألساتذة مـن  
روح التآزر والتعـاون  خالل بعث 

والتقبل اإلجيايب ألغراض املالحظة 
الصفية باعتبارها نشاطا بيداغوجيا 
يستهدف التكـوين الـداخلي يف   

ويكون جناح . خدمة جتويد األداء
ومشفوعا بالتقدير  هذا املسعى لذاته

يتطلبه نبل املهنة وكذا احلاجة  الذي
املاسة لفحص املمارسـة املهنيـة   

 تسـتهدف  بصورة مرآة عاكسـة 
حتسني األداء واملسـاعدة علـى   
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التغلب على الصعوبات املنهجيـة  
اليت ال خيلو منها أي نشاط مهمـا  

ويكـون ذلـك بأسـلوب    . كان
التشجيع وتسجيل األفضل والتقليل 
من األثر السليب بـدون ضـغوط   

 .التقييم الرقايب التقليدي
االستنارة مبا جاء يف املـذكرة   -

ة بشبكة التعليمية املرفقة واالستعان
املالحظة الصفية املالزمة هلا، مـع  
العمل علـى تسـجيل خمتلـف    
اإلجيابيات اليت تتطلـب التقويـة   

تعتـرض   أنوالعوائق اليت ميكـن  
االستعانة باملالحظة الصفية وتقدمي 
البدائل واالقتراحات اليت قد تـأيت  

 .ا اخلربة امليدانية
إطالع املفتشني عند زيـارام   -

 للمؤسسات حبصيلة مساعي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسفرتالتكوين الداخلي عامة ومبا 
عنه املالحظة الصفية بغية تسجيل 
عمليات تكوينية خارجية مكملـة  
وشاملة،حسب املقاطعة وحسـب  
احلاجات اليت تتطلبـها املمارسـة   

 .املهنية لكل مادة
 

أنتظر منكم إدراك خمتلف األبعـاد  
البيداغوجية الواردة يف هذا املنشور 
وكذا االنعكاسات اإلجيابية علـى  

التعلمية فلـن   –العملية التعليمية 
تدخروا جهدا من اجـل التنفيـذ   
السليم للترتيبات املسطرة وإثرائها 

    .مبا جيود به رصيد خرباتكم
 

  2014أوت  20يف اجلزائر 
 وبتفويض منها ية الوطنيةعن وزيرة الترب

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

  مديرية التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
  

  مذكرة تعليمية
: بتـاريخ   14/ 0.0.3/ 288 :رقم
  2014أوت  20
  

  الصفيةاملالحظة 
  

 : املالحظــة الصــفيةتعريــف 
املالحظة الصفية هي كل معاينـة  
داخل القسم ملا يقوم به األستاذ أو 

-التلميذ أثناء العملية التعليميـة  
التعلمية وسريها من حيث طرائـق  

واألدوار العديدة اليت يقوم  تدريسال
ا األستاذ أثناء تعامله مع التالميذ 
بغية حتقيق األهداف التربوية الـيت  

   .يسعى إليها
  

املالحظة الصفية ليست عمليـة  
وختتلف . تفتيش وال عملية تقييم

املالحظة الصـفية عـن عمليـة    
التفتــيش مــن حيــث أــا ال 

. تستهدف تقييم عمل األسـتاذ 
ـ  فهي مؤازرة بو إىل متكـني  تص

من الوصول على أفضل  األستاذ
  . أداء ملهنته

  
  :أهداف املالحظة الصفية

 عملـي إطـار   املالحظة الصفية
ممنهج يعتمد على تبـادل   تكويين

ء يهدف أساسـا إىل تطـوير   ااآلر
  :املمارسات املهنية بغرض 

  
مساعدة األستاذ على حتسـني   -

 وفك عزلته، أدائه املهين
جتـاوز  مساعدة األستاذ علـى   -

الصعوبات البيداغوجية الـيت قـد   
 تواجهه يف القسم،

مساعدة األستاذ القدمي يف املهنة   -
على التخلص من بعض املمارسات 

   التقليدية القدمية،
وقدرته  ستاذكفاءة أداء األ رفع -

 ،على االبتكار والتجديد يف أسلوبه
ــاليب  - ــى األس ــوف عل الوق

والطرائق اليت يقوم ا األسـاتذة  
 استخدامها،وتقومي 

اكتشاف األساتذة أصـحاب   -
ب واملتميزين مـن حيـث   املواه

 الطرائق واألساليب التدريسية،
لدى التالميـذ  التعلمات  دعم -

 وبيان مواطن القـوة والضـعف  
 ومعاجلتها،

تقومي األنشطة التعليمية املصاحبة  -
 س،للدر

ــويرت - ــومي   ط ــاليب التق أس
املستخدمة للدرس ومعرفة مـدى  

س مـن املـادة   وفائها حباجة الدر
 .العلمية واخلطة املقررة

ما قطع من املنهج مـن   تقدير -
دفتر النصوص خالل االطالع على 
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ومعرفة مدى وفائها  ودفاتر التالميذ
 .مبتطلبات احلصة واملادة املقررة

 تقدير اجلوانب املادية من حيث -
مسامهته يف و تهنظافالقسم وتنظيم 

 .خدمة العملية التعليمية
السـلوك غـري    الوقوف على -

وتأثريه على املتعلم  ألستاذاللفظي ل
طريقة الوقوف واجللوس حيث من 

االرتفاع أو االخنفاض  -احلركة -
 ،الصوتيف 
الـذين  ساتذة إتاحة الفرصة لأل  -

يعتمدون على احلس املهين الغريزي 
ق ائطرعلى واالرجتال ألن يتعرفوا 

خاصة ( متكنهم من جعل سلوكهم 
  .ية وأكثر تأثرياأقل روتين) اللفظي 

  
  :مكانة املالحظة الصفية

يعترب واقع القسـم واملمارسـات   
البيداغوجية املؤشر الوحيد ملعرفـة  
مدى جودة التعليم واملدرس وفعالية 

والوظيفـــة األوىل .التـــدريس
للمالحظة الصفية ليست احلكـم  
على املدرس أو تقييمـه بـاملعين   

  .املعروف
  

إن املالحظة الصفية ليست تفتيشا 
. والقائم ا ال حيل حمـل املفـتش  

وتبقى أهدافها تكوينيـة بالنسـبة   
لألستاذ املستفيد منها أو املـدير أو  

ومن هذا املنطلق تبقى . املكلف ا
الفائدة من املالحظة الصفية مربوطة 

باتباعها مبقابلة بني املدير واملدرس 
اء حيث ختصص هذه املقابلة إلسد

اإلرشادات التربوية والتوجيهـات  
  .املهنية والنصائح العملية

  
يعترب القائم باملالحظـة الصـفية   

وذه الصفة . مستشارا بيداغوجيا
ينبغي أن ال يعتـرب املالحـظ أن   
طريقة تعليمه هي املثلى والوحيدة 

فهـو  . وعلى كل واحد أن يقلدها
ذه الصفة يلعب دور الدليل وليس 

  .النموذج
  

  :مراحل املالحظة الصفية
تتم املالحظة الصفية مـن خـالل   
تنظيم زيارة القسم وفق املخطـط  

  :التايل
  
 التخطيط للزيارة، -
االطالع على سجل الزيـارات   -

 السابقة لألستاذ،
االتفاق مع األسـتاذ ـدف    -

 الزيارة،
تنفيذ الزيارة وفـق الرزنامـة    -

 احملددة،
تسجيل املالحظات يف سـجل   -

 خاص،
ألستاذ فرديا ملناقشة االجتماع با -

الزيارة ومـا اجنـر عنـها مـن     
 مالحظات مع إتاحة فرصة التعبري

 لألستاذ عن وجهة نظره،
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ينبغـي   االتفاق على النقاط اليت -
 .على األستاذ مراعاا الحقا

 
قواعد عامة لنجـاح املالحظـة   

  :الصفية
  

املالحظة الصفية على  تعتمد قواعد
التربوية وفق األساليب  زيارة القسم

ومن أهم القواعد اليت . التكوينية -
ينبغي مراعاا لنجـاح املالحظـة   

 :الصفية نورد ما يلي
 -عند زيارة القسـم  –جيب  )1

اجللوس يف آخر الصـف وعلـى   
الزائر أن يعمل على ترك أثر إجيايب 

 .لدى األستاذ املزار وتالميذه
جيب عدم دخـول الزائـر يف    )2

 .وقت متأخر من احلصة
خروج الزائر من جيب تفادي  )3

القسم إال بعد انتهاء الفترة الزمنية 
 .املخصصة للحصة

جيب أن تكون املالحظة ذات  )4
هدف، وبعيدة عن أسلوب تتبـع  

  .األخطاء
ـ  )5 يف درس جيب أن يشترك امل

مجيع خطوات الترتيب للمالحظـة  
  .الصفية

جيــب فصــل املالحظــة  . )6
اإلشرافية اليت يقصد منها تطـوير  

  .تقومييةاألداء عن املالحظة ال

جيب أن ال تـؤثر املالحظـة     )7
، حبيث تـؤثر علـى   تالميذعلى ال

  . انتباههم أو تشعرهم باحلرج
تؤثر املالحظة على  ال جيب أن )8

سري الدرس، كأن يقوم املشـرف  
  .درسمبقاطعة امل

عند تسجيل املالحظات جيب   )9
أن يبتعد املشرف عن تقييم السلوك 

  . أو احلكم عليه
جيب أن تكـون املالحظـة     )10

  .وسيلة ال غاية يف ذاا
  

ألداء املالحظـة   توجيهات عملية
  :الصفية

جيب أن ال يشعر املدرس بـأن   ـ   1
لذا . املالحظة الصفية امتحان أو فخ

ينبغي إشعاره مسبقا بالزيارة لكن 
أن ال يقدم درسا سابقا  يبقى عليه

  .حىت يكون أداؤه واقعيا وطبيعيا
صيص أكرب عدد مـن  ينبغي خت ـ   2

فرص املالحظة الصفية يف البدايـة  
ــدد  ــدئني أو اجل ــاتذة املبت لألس
واملتربصني باملؤسسة مـن أجـل   

  .متكينهم من مهنتهم
يستحسن العمل على متكـني   -3

مجيع املدرسني مـن االسـتفادة   
باملالحظة الصفية من أجل تـدعيم  
جناحــات األســاتذة املتمكــنني 
وترسيخ اختيـارام وأسـاليبهم   
ــن  ــتفادة م ــهم واالس ومنهجيت
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ويؤخذ بيد مـن  . ممارستهم املهنية
  .هلم صعوبات من أجل جتاوزها

جيب إخضـاع تـدبري املـدة     ـ  4
حظة إىل اهلـدف  املخصصة للمال

وميكن أن تكون املـدة  . احملدد هلا
حسب مستوى القسـم وحاجـة   

  .األستاذ إىل الدعم
جيب إتباع كل عملية مالحظة  ـ     5

صفية مبقابلة ـدف أساسـا إىل   
الصفية ترمـي   ةفاملالحظ :التكوين

إىل حتديد الصعوبات ومعاجلتها مع 
  ...األستاذ املعين 

جيب تفادي تقدمي املالحظات  ـ        6
أن " املالحـظ "وعلى .  القسميف

يتصرف حبيث ال يعري له األسـتاذ  
والتالميذ أي انتبـاه، وعليـه أن   
حيتفظ بتعقيباته ومالحظاته حلصـة  

حىت وإن بدا من الصـعب  (املقابلة 
أحيانا السكوت والتحفظ علـى  

فالتدخل . )أخطاء يف السبورة مثال
يف القسم وضعية تربك األسـتاذ  

  .التالميذوتفقده مصداقيته أمام 
جيب االلتزام الدائم عند تقدمي  ـ       7

املالحظات بإسنادها إىل املراجـع  
مرجعية الرمسية من نصوص رمسية و

  ... أو مناهج أو توجيهات 
ــدير أن ال  ـ    8 ــى امل ينبغــي عل

يستهدف سوى تكوين املدرس من 
خالل تسجيل املالحظـات دون  
التقيد باجنـاز تقريـر لألغـراض    

رة وأن يقتصر اإلدارية عن كل زيا

يف ذلك على احلاالت والوضعيات 
ويف . اليت يعتربها متكررة وخطـرة 

هذه احلالة حيبذ االحتفاظ باآلثـار  
الكتابية وتسلم نسخة من التقريـر  

  .إىل املعين باألمر
تدون املالحظات الصفية إمـا   ـ     9

بأسلوب حترير مباشر أو باستعمال 
شبكة للمالحظة الصفية على أن ال 

وينبغي أن ختضـع  . دةتكون مقي
هذه الشبكة لتعديالت تتماشى مع 

  .التجربة
جيب تفادي منوال العمل يف  ـ        10

يف " الـدرس النمـوذجي  "وضعية 
الطريقـة  "وفـق " القسم املثـايل "

يف غالب األحيان تكون ". األحادية
املمارسات يف هـذه الوضـعيات   
استثنائية أو غري عاديـة أو فيهـا   
التصنع الذي يتجاهل أمهية العالقة 
 بني املدرس واملتعلم فينجر عن ذلك

ير علـى  أحيانا إفـراط يف التقـد  
  ...حساب التالميذ 

  
  :اجلوانب اليت جتب مالحظتها 

تبني التجربة أن القسم كيان ثري 
ومعقد تستحيل فيه مالحظة كـل  

أن حيدد " املالحظ"لذا على . شيء
مسبقا ما يريد مالحظتـه فريكـز   

أي أن . انتباهه على نقاط حمـددة 
شبكة املالحظة تـرتبط باهلـدف   

  .الذي يوليه إىل مالحظته
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بعض  د فيما يلي قائمة تشملونور
العناصر اليت نستطيع مالحظتـها  

  .خالل حصة درس
  تنظيم فضاء القسم، ـ 1
ــتعملة  ـ    2 ــقات املس إن –امللص

من حيث معقولية عددها  -وجدت
  ها،توقابلية قرائ

أهداف الدرس وانسجامها مع  ـ      3
املناهج ومستوى التالميذ والوسائط 

  املستعملة وطريقة التنشيط،
  منطق تسلسل الدرس، ـ 4
هدر الوقـت أو  : تسيري الوقت ـ  5

  ...كفايته ملا طلب من التالميذ 
استعمال السبورة وتنظيمهـا   ـ        6

  ومدى الغاية بالكتابة عليها،

استعمال الوسائط التكنولوجية  ـ     7
  والتحكم فيها،

أي ما قام به التالميـذ  :النتائج ـ     8
فعال، ما قالوه وما كتبـوه ومـا   

  ل الدرس،تعلموه خال
مـن  (توزيع أوقات التحدث  ـ       9

  ،)حتدث أكثر االستاذ أم التالميذ؟
  تصرف األستاذ، ـ 10
  التحكم يف املادة املدرسة، ـ 11
ــذ ذوي  ـ    12 ــام بالتالمي االهتم

  الصعوبات،
مشاركتهم  سلوك التالميذ من ـ   13

  ...وانضباطهم
 مسـكها،  :دفاتر التالميـذ  ـ      14

تقديراا، التصـحيحات   مراقبتها،
...
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  منوذج شبكة مالحظة صفية
  

  :اللقب
  :اإلسم

  :الثانوية
  :القسم

  :املادة
  :احلصة

  ال  نعم    اال

تسيري 
  الفوج

  :دخول التالميذ
هل يتواجد األستاذ يف املكان املناسب لإلشراف على 

  التالميذ أثناء الدخول؟
  اثناء دخول القسم؟ االحترامهل له صفة 

  وضعية احلضور؟ هل يضبط

    

  :الدقائق األوىل من الدرس
  هل يسود االهتمام عندما يتناول األستاذ الكلمة؟

هل لألستاذ طريقة يتصرف وفقها لضمان اهلدوء أو 
  ملواجهة الصعوبات املمكنة؟

هل تتميز مباشرة األستاذ للدرس باألسلوب التواصلي 
  املناسب؟

    

  :ضبط التبادالت
  هل سلوك األستاذ حواري؟

  يوزع الكلمة على التالميذ؟ هل
  هل يسأل األستاذ تالميذه بذكر امسائهم؟

  هل حيسن التعامل مع األجوبة اخلاطئة؟  
  وضعيات أجوبة مجاعية؟ هل حيسن التصرف مع

  هل يوزع حق اإلجابة باإلنصاف على التالميذ؟
  ؟هل يراعي األستاذ الفوارق الفردية

    

  :سلطة األستاذ
  زاع؟ـيعاجل األستاذ وضعيات الن هل
  ؟ )العقوبات واملكافآت( حيسن توظيف اجلزاءات هل

هل له القدرة على إعادة اهلدوء لقسمه عند 
  الضرورة؟
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التسيري 
املادي 

وحضور 
األستاذ يف 

  القسم

  :استعمال السبورة
  ن استعمال السبورة وتنظيمها؟سهل حي

  السبورة مقروءة؟ هل الكتابة على
هل يشارك التالميذ أستاذهم يف عملية التدوين  

  على السبورة؟
عناصر املخطط على السبورة طيلة  هل تبقى
  احلصة؟

    

  :البيداغوجية توفري الدعامات
  هل يستعمل األستاذ وسائل إيضاح؟

  هل حيسن استعمال الدعامات؟
  هل جتارب الدرس معدة ؟

  هل هي على مرأى من طرف اجلميع؟  
  هل منضدة التجارب لألستاذ منظمة جيدا؟

    

  :دفتر النصوص
  هل دفتر النصوص مدون بعناية ؟

  هل يربز بوضوح النشاطات املعدة؟ 
  هل التقوميات والنشاطات مسجلة فيه؟  

    

  
  
  
  

التخطيط 
  البيداغوجي
ومضمون 

  احلصة
  
  
  

  :الوقفة، الصوت، النطق
  هل يتحرك األستاذ بكيفية مالئمة يف القسم ؟ 

  هل كالمه مسموع من طرف كل احلضور ؟
  هل يغري نربته وصوته بكيفية مالئمة ؟

    

  :الربط باملكتسبات السابقة
  مناسبة ؟ هل يسأل األستاذ تالميذه بطريقة

  هل يراقب العمل الفردي ؟ 
  الدرس وتذكره ؟  هل يتحقق من استيعاب

  هل يقترح مراجعة الدرس السابق؟

    

  :تنفيذ الدرس
هل ينطلق األستاذ من إشكالية أو وضعية مثرية 

  لالهتمام؟ 
  هل ينطلق من متثالت التالميذ؟  
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التخطيط 
  البيداغوجي
ومضمون 

  احلصة

  هل يقترح انشطة متدرجة الصعوبة؟
  هل حيث تالميذه على تنشيط تفكريهم ؟ 

هل يقدم تعليمات دقيقة قبل كل عمل يعتمد فيه 
  التالميذ على انفسهم؟ 

  هل يتيح الفرصة للتحليل واملقارنة والتعليل؟
  هل يساعد املتعلم على املالحظة واالستنتاج؟

  :اخلطة البيداغوجية
هل يعد خطة مشاركة للتالميذ يف أعمال 

  االسكتشاف والبحث وحل املشكالت؟
  هل يراعي تنظيم الزمن وعقلنة استعماله ؟ 

  هل يقدم وضعيات إدماجية؟ 

    

  :احملتوى
  أهداف الربنامج؟  هل يعمل على حتقيق

  هل حيرس األستاذ على الدقة والوضوح؟ 
هل يتحكم األستاذ يف لغة التدريس للتواصل  

  شفاهيا وكتابيا ؟

    

حتليل 
  املمارسات
  أثناء املقابلة

األستاذ أن حيلل ممارساته املهنية هل بإمكان 
  الشخصية؟

  هل يقترح حلوال ملعاجلة الصعوبات املواجهة؟
  هل يسجل املالحظات املوجهة إليه؟

    

حظات مال
  خمتلفة
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  اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية 
 وزارة التربية الوطنية

  الثانوي العام والتكنولوجي مديرية التعليم
                                2014/ 289/0.0.3 :الرقم

  
  السيدات والسادة  إىل

  )تابعةملا و تبليغلل( تربيةمديري ال
  )للمتابعة(مفتشي التربية الوطنية 

  ) للتنفيذ(  مديري الثانويات
 

تدريس مادة املعلوماتية : املوضوع
  .يف السنة األوىل ثانوي

  
املنشور اإلطـار رقـم   : املرجع 

لتحضري الدخول املدرسي  1156
2014-2015.  

  
   :املرفقات

مذكرة بيداغوجية حول منهجية  -
  .التعلمية-العملية التعليمية

  .لتقومي الذايتل تانبطاق -
  

يف إطار مرافقة برنامج املعلوماتيـة  
ـ  احملني وبغية التكفل اجليد األداء ب

ــاج    ــال إدم ــوي يف جم الترب
واالتصال يف  اإلعالم تتكنولوجيا

التربية، ال سيما ما تعلق بتحسـني  
 نوعية تدريس مـادة املعلوماتيـة،  
 يشرفين أن أقـدم لكـم بعـض   
التوضيحات اليت يتطلبها التطـور  
السريع لتدريس املادة واملستجدات 

ــارعة ــا   املتس  ــأيت ــيت ت ال
ونلخـص  . التكنولوجيات احلديثة

  :يليأهم هذه االعتبارات فيما 
  

مينح التعامل مع املعلوماتية فرصـا  
مثينة ليتعلم التلميذ من خالهلا كيف 
يتعلم، وبالتايل جيـب أن يعتمـد   
تدريس املعلوماتية أساسـا علـى   
ممارسة التلميذ املباشرة لتعامله مـع  

ينبغي أن يرتكـز   اجلهاز ومن ثُم
دور أستاذ مادة املعلوماتية علـى  
تأطري التالميذ وتـوجيههم مـع   

ليب دور التلميذ يف التعلم الذايت تغ
واكتشاف احللول بنفسه بدال من 

ومبـا أن   .تقدمي املعارف جـاهزة 
 ممارسة املعلوماتية وتعلمها تطور إىل

معتمـد يف   نشاط عرضي مشترك
أن ال يشترط  أصبحفقد كل املواد 

املعلوماتيـة يف هـذه    يكون أستاذ
ــة ــة التعليمي ــن املرحل ذوي  م

ر ما ينتظـر  الضيق بقد ختصاصاال
منه أن يكون من ذوي االستعمال 
املتجدد والتطبيق املساير للتطـور  

 و ذا املنظور ترتكز. التكنولوجي
 علـى ألساسـية  ا األسـتاذ  مهام

وسيلة باعتبارها استعمال املعلوماتية 
بيداغوجية يف تنشـيط مشـاركة   

تنويـع  ذاتيـا و  وتفعيلها التالميذ
 ،غرض اكسام مهاراتب تطبيقاا

إىل حتقيـق  وتطويرها للوصـول  
املسطرة وفـق  العرضية لكفاءات ا
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. الربنامج الرمسي حلصص املعلوماتية
 ستهدفةالكفاءات املهذه تتلخص و

  :يف املتعلمني عند
 
 على حل املسائل، همبيتدر 
 املعلومة  من البحث عن متكينهم

املفيدة بأنفسهم باستعمال شـبكة  
و معرفة مدى  األنترنت واستغالهلا
 صحتها ومصداقيتها،

  م كفاءة إلعداد مشاريعإكسا
و إجنازها مـن خـالل عـروض    

 تقدميية،
  ،حتفيزهم على العمل اجلماعي  
وحيتوي برنامج مادة املعلوماتيـة   

على مخس جماالت مفاهيمية موزعة 
  :زمنيا بالطريقة التالية

 
 أولية،مفاهيم  •
 نظام تشغيل  •

 ،)Windowsمثل (                
 ،)Word مثل(    نصوص معاجل •
 مقدمة إىل جمدول •

 ،) Excel مثل(                   
مبادئ يف استعمال الشـبكات    •

  .احمللية و العاملية
  

وحىت يكون التلميذ علـى درايـة   
أساسية مبـا جيـري يف ميـدان    

ينبغي أن  املعلوماتية املتطورة بسرعة
منيز بـني املفـاهيم املعلوماتيـة    

  :والتسميات التجارية 

 مصــطلح  :نظــام التشــغيل
 معلومايت
 Windows :تسمية جتارية 
  مصـطلح   :معاجل النصـوص

 معلومايت
 Word: تسمية جتارية 
  

ـ  املخصـص  يبقى التوقيت ادة مل
حمـددا   املعلوماتية يف السنة األوىل

بساعتني يكون فيهمـا النشـاط   
، إىل اجلانـب النظـري   التطبيقي

وملرافقة األساتذة أثنـاء العمليـة   
التعلمية وكـذا خـالل   -التعليمية

العملية التقوميية املرتبطة بأهـداف  
ــاءات  ــاهيمي والكف ــال املف ا

، أعـددنا هلـم مـذكرة    ةاملكتسب
بيداغوجية منوذجيـة وبطـاقتني   
للتقومي الذايت للمتعلم ترافق هـذا  

  .املنشور
  

 ة األساتذة املعنينيأطلب منكم دعو
إىل استنباط عملهم مبثـل هـذه   

نظـرا لألثـر      التعليميةالوسائط 
ــذي ــداغوجي ال ــيه  البي تكتس

والشروع يف العمل ـا يف إطـار   
  .فور استالمها تنفيذ الربنامج احملني

  
  2014أوت  20اجلزائر يف 

  عن وزيرة التربية الوطنية وبتفويض منها
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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  مذكرة تعليمية
 

    14./0.0. 3/ 289: رقم
2014أوت  20 بتاريخ  

  
دف هذه املـذكرة إىل تقـدمي   
عناصر معلوماتية ملساعدة التلميـذ  
على هيكلة تعلٌماته اليت غالبا مـا  

  . يتوصل إليها من خالل املمارسة
  

  احمليط املعلومايت التحكم يف
   ــب ــربمج حس ــار م إختي

 اإلحتياجات و الوسائل
  البحث على امللفات بإستعمال

 او األدوات املناسبة الوسائل
 لدات وضع تسمية امللفات و ا

 حسب منطق التشاركي
  تسجيل امللفات باختيار شـكل 

)format :Word, Excel….. 
(  
 إجناز نسخة حفظ للملفات 
    ضبط مقاييس فضـاء العمـل

ضبط مقاييس (بالنسبة للمربمج 
 )عارضة األدوات

  ــاعد ــتغالل مس  aide)( اس
 املربمج

  وثيقة مهما ضبط مقاييس طباعة
 ) type( اكانت طبيعته

 

  العمل على الشبكة
  املكونات اخلارجيـة  إستعمال

للكمبيوتر يف حمـيط الشـبكة   
إستعمال املشترك للطابعة عرب (

 )الشبكة
 

  إجناز و استغالل امللفات
  

  معاجلة النصوص
  إنشاء تنسيق خاص و استغالله

 يف خمتلف امللفات 
 و تصـنيف النقـاط أو    اختيار

 األرقام
  استعمال الصور بطريقة مناسبة

 ...)احلجم، الوزن(
 ضبط مقاييس إعداد الصفحة 
 استعمال انتقال بني املقاطع 
     التمييز بـني قمـة و قاعـدة

 الصفحة حسب املقاطع
  الترقيم اآليل (استعمال األساليب

 )للعناوين
  يلآإدراج فهرس 
 إعداد و إستغالل جداول 
  

 PAOالعرض مبساعدة الكمبيوتر 
  العرض بطريقة تفاعـل  تنظيم

 االتصال
  ــتعمال إدراج األدوات اســ

الصـــوت، الصـــورة  (
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hypertexte ,  ( بطريقــة
هلا عالقة باملوضـوع،  (مناسبة 

 ...)احلجم، الوزن
   ــب ــرض حس ــبط الع ض

اإلحتياجات و العوائق التقنيـة  
إسـتعمال منـاطق   ( اجلماليةو

 )التعاليق
  

  ادول
  

  تسيري املعطيات
  تعديل أو : مثال(تسيري مصنف

 )استعمال الورقة واحلسابات
  استعمال عمليات بسيطة 
    إجناز،إدراج و نسـخ الصـيغ

 )العنونة املطلقة والنسبية(
  

 التخطيطات
    إختيار و إجناز خمطـط بيـاين

حسب املعطيـات املطلـوب   
 دراستها 

  
تسيري : إعداد الصفحة و تنسيق 

 اجلداول كبرية احلجم
 تثبيت جناح  volet 
 ــار ــاء و إظه ــطور  إخف الس

 األعمدةو
    استعمال و إعـداد التنسـيق

 الشرطي
  
  

  معاجلة الصورة
  

اكتساب هذه الكفاءات ينبغي أن 
  ال يكون هلوا يضر باحترام الغري 

    اختيار الصور بصـفة مناسـبة
 حسب ما هو مستهدف

  استرياد صورة و اختيار مقياسها
و نسـخها حسـب االسـتعمال    

 املستهدف 
   نشر صورة ضمن برنامج نشـر

ــتعمال األدوات   ــور و اس الص
 القاعدية له

  
ــب   ــفح الوي ــراءة و تص  ق

)(Navigation sur le web 
  ــات ــاء املعلوم ــث و انتق حب

حسب (االستجابة لطلب معني 
 )املوضوع

   اختيار أدوات مناسبة لنوعيـة
حمركـات البحـث   (البحـث  

 ...)اخلاصة، قاعدة البيانات
   ال/أو/و(قيام ببحث معمـق/ 

ــات  ــتعمل مزدوجـ  اسـ
(guillemets 

  مفاضالت Signets  
    ضبط و تـأمني املتصـفح أو

 برنامج املالحة
   ضبط مقاييس تنظيف امللفـات

 املؤقتة
   مجع املراجع و تقدميها حسـب

 املقاييس العاملية
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 Communiquer)( االتصال
    إعداد عدة عنـاوين حسـب

 االحتياجات مع الفصل بينها
   الربيد (اختيار قنوا ت االتصال

اإللكتروين، اهلاتف، الشبكات 
 ..)االجتماعية

   االنتباه إىل الرسائل الشخصية
: مــثال (إىل إنعكاســتها و

ـ  : ن ألدوات ـاستعمال احلس
CC , CCI   الرد للجميع"و" 

  ــروين ــد اإللكت ــأمني الربي ت
اســتعمال الربنــامج خــاص (

 )للتأمني
 لداتفرز الرسائل و إعداد ا 
   ــة ــائل و قائم ــظ الرس حف

.املراسلني، تسيري قائمة العناوين
 



30 

 بطاقة التقومي الذايت
  مفتاح التقييم الذايت

  
أمام كل فقرة علما  3أو  2، 1ضع عالمة 

  :بأن
أستطيع القيام بذلك لكن مبساعدة  = 1

 .الغري

  :مالحظة
جتدون النسخة الرقمية على 

شكل جمدول إكسال على الربيد 
 اإللكتروين

  أستطيع القيام بذلك مبفردي =2
 

 
 

 
  .أستطيع شرحه لغريي =3

 
 

 
 

 
  عالمة 

 
 

    التحكم يف احمليط املعلومايت
 

 
     إختر مربجما حسب اإلحتياجات و الوسائل

 
 

    أحبث على امللفات بإستعمال الوسائل او األدوات املناسبة 
 

 
    تسمية امللفات و الدات حسب املنطق التشاركي أضع

 
 

, format  :Word(  أسجل امللفات باختيار شكل
Excel…(..   

 
 

    أجنز نسخة حفظ للملفات
 

 
ضبط (أضبط مقاييس فضاء العمل بالنسبة للمربمج 

    )مقاييس عارضة األدوات
 

 
   aide(( املربمج استعمل مساعد 

 
 

    ) type(أضبط مقاييس طباعة وثيقة مهما كان منطها 
 

 
أستعمل املكونات اخلارجية للكمبيوتر يف حميط الشبكة 

    )اإلستعمال املشترك للطابعة عرب الشبكة(
 

 

 
 غري مقبول 0

    أجناز امللفات و استغالهلا
 

 
 معاجلة النصوص

 
 

 
 

     أنشىء تنسيقا خاصا و استغله يف خمتلف امللفات
 

 
    أختار وأصنف النقاط أو األرقام

 
 

    ...)احلجم، الوزن(استعمل الصور بطريقة مناسبة 
 

 
    أضبط مقاييس إعداد الصفحة

 
 

    استعمل االنتقال بني املقاطع
 

 
    أميز بني قمة و قاعدة الصفحة حسب املقاطع

 
 

    أدرج فهرسا آليا
 

 
    )الترقيم اآليل للعناوين:مثال(استعمل األساليب 

 
 

   أعد و أستغل جداوال 
 

 

 
 غري مقبول 0 
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 PAOالعرض مبساعدة الكمبيوتر 
 

 
 

 
 أنظم العرض بطريقة تفاعل االتصال   

 
 

   الصوت، الصورة،نص (أستعمل إدراج األدوات
هلا عالقة (بطريقة مناسبة ) ,  )hypertexte( تشعب 

...)الوزن باملوضوع، احلجم،
   

 
 

   أضبط العرض حسب اإلحتياجات والعوائق التقنية
  اجلماليةو

 
 

  أستعمل مناطق التعاليق  
 

 

 
 غري مقبول 0 

 ادول 
 

 
 

 
 تسيري املعطيات 

 
 

 
 

   أعدل أو استعمل ورقة : مثال(أسري مصنفا
  )احلسابات

 
 

   استعمل عمليات بسيطة  
 

 
   ،العنونة املطلقة والنسبية(أدرج و أنسخ الصيغ أجنز(  

 
 

 
 غري مقبول 0 

 
 

 
 

 
 

 التخطيطات
 

 
 

 
   أثبت جناحاvolet  

 
 

  أستطيع إخفاء و إظهار السطور واألعمدة  
 

 
  أستطيع استعمال و إعداد التنسيق الشرطي  

 
 

 
 غري مقبول 0 

  معاجلة الصورة 
 

 
 

 
تلهينا اكتساب هذه الكفاءات  ال جيب أن: مالحظة

 ...على احترام الغري 
 

 
 

 
  اختار الصور بصفة مناسبة حسب ما هو مستهدف   

 
 

   أسترد صورة و اختار مقياسها و نسخها حسب
   االستعمال املستهدف 

 
 

   أنشر صورة ضمن برنامج نشر الصور واستعمل
   .األدوات القاعدية له

 
 

 
 غري مقبول 0
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 )Navigation sur le web(قراءة و تصفح الويب 
 

 
 

 
   أحبث و انتقىء املعلومات االستجابة لطلب معني
   )حسب املوضوع(

 
 

   حمركات البحث (اختار أدوات مناسبة لنوعية البحث
   ...)اخلاصة، قاعدة البيانات

 
 

  استعمال املزدوجات / ال/أو/و(ببحث معمق  أقوم
)guillemets(   

 
 

  مفاضالت أستعمل Signets   
 

 
  أضبط و أؤمن املتصفح أو برنامج املالحة   

 
 

  أضبط مقاييس تنظيف امللفات املؤقتة   
 

 
  أمجع املراجع و تقدميها حسب املقاييس العاملية   

 
 

 
 غري مقبول 0 

 )Communiquerِ(االتصال 
 

 
 

 
   االحتياجات مع الفصل بينهاأعد عدة عناوين حسب   

 
 

   الربيد اإللكتروين، اهلاتف، (اختار قنوا ت االتصال
   ..)الشبكات االجتماعية

 
 

   مثال (أنتبه إىل الرسائل الشخصية و إىل إنعكاستها :
   "الرد للجميع"و   CC , CCI: استعمل احلسن ألدوات 

 
 

   الربنامج خاص استعمال (أؤمن الربيد اإللكتروين
   )للتأمني

 
 

  لداتأفرز الرسائل و أعد ا   
 

 
  أحفظ الرسائل و قائمة املراسلني، أسري قائمة العناوين   

 
 

 
 غري مقبول 0 

 
 

 
 

 
 

 بسرا 0  التقييم الذايت عالمة
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    بطاقة تقومي
  

 :التقييم الذايت 
كل فقرة علما أمام  3أو  2، 1ضع عالمة 

 :بأن
  .أستعمله ولكنين ال أتقنه بعد=1
 .أتقنها أحيانا= 2
                         .أتقنه يف كل احلاالت=3

  :مالحظة
جتدون النسخة الرقمية على شكل 

جمدول إكسال على الربيد 
 اإللكتروين

 

  : المةالع                     
  

  1وحدة 
 الكمبيوترإتقان األسس األولية جلهاز 

 تشغيل وإيقاف جهاز الكمبيوتر 
 فتح وإغالق جملد أو ملف 
 إنشاء جملد 
 تسجيل ملف 
 تسمية أو إعادة تسمية ملف أو جملد 

 حتويل، نسخ وإلصاق
حالة األحرف العليا، األحرف ، حالة األحرف الدنيا،: إستخدام لوحة املفاتيح

 ...املشكّلة 
 املؤشر، حتديد جزء من النص، وتثبيت أو تأكيد اختيارإستخدام الفأرة لتحريك 

 إستخدام الزر األمين واأليسر للفأرة حبكمة
 على شبكة املدرسة) فتح صفحة(تسجيل الدخول 

  تشغيل برنامج أومربمج
 تطبيق ما مغادرة 
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 2وحدة 
 إجناز واستخدام وثائق

 تذييل الصفحة -ترقيم  –ختطي الصفحات :  إدارة صفحات
 قص وإلصاق/ نسخ وإلصاق 

 الكتابة باخلط العريض -نوع، حجم، الكتابة باخلط املائل : إختيار اخلط
 اخللفي/ األمامي  -ميني / يسار ) retrait(سحب": الفقرة"إستخدام وظيفة 

 ، حماذاة، توسيط نص) justifier(تسوية النص من اجلانبني 
 )puces(إستخدام النقاط 

 حتديد الصفوف واألعمدة :جدولإدراج واستخدام 
  bordure et trame"حدود وأطر"إستخدام مقاييس 

 إدراج صورة وإدارا 
 اإلمالئي) املصحح(إستخدام التدقيق 

                                        
 3وحدة 

 إستغالل املصادر الرقمية للمعلومات
 تشغيل مستعرض ويب

 ملستعرض ويبإستخدام الوظائف األساسية 
 تشغيل حمرك حبث

 إستخدام الكلمات املفتاحية
 ...)النص والصورة (املتحصل عليها  طباعة املعلومات - نسخ وإلصاق

 إختيار صورة لبحث دقيق
 حفظ كلي أو جزئي للوثيقة املتحصل عليها

 ذكر املراجع املستعملة يف الوثيقة
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 4وحدة 
 التواصل عن طريق الربيد اإللكتروين
 تشغيل الربيد اإلركتروين و الولوج إىل حساب بريد إلكتروين

 إلكترونية فتح رسالة
 التعرف على املرسل وعنوانه اإللكتروين

 إدارة دفتر عناوين
 فتح ملف مرفق وحفظه بأمان

 إلكترونية بوثيقة  إرفاق رسالة
 اإللكتروينإرسال الربيد 

 إلكترونية الرد على رسالة
 العنوان، املوضوع، احملتوى، توقيع: صياغة رسالة إلكترونية
 حتويل رسالة إلكترونية

                                   
 5وحدة 

 التحلي بروح املسؤولية وباحلس املدين جتاه املعلوماتية
 التأكد من صحة املعلومات املتحصل عليها

 إحترام امللكية الفكرية
الربيد املزعج، ، فريوسات: التحلي بروح املسؤولية ملواجهة خماطر اإلنترنت 

 ...وتشخيص
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التربية الوطنية
  والتكنولوجي مديرية التعليم الثانوي العام

           14/  0.0.3/ 290: الرقم 
    

  إىل السيدات والسادة 
  مديري التربية بالواليات

     مفتشي التربية الوطنية
  مديري الثانويات

   
توجيهـات خاصـة   : املوضوع 

  بإعداد النظام الداخلي للثانوية 
  

   :املرجـع 
املـؤرخ يف   04-08القانون رقم  -

املتضمن القـانون   01/2008/ 23
  .التوجيهي للتربية الوطنية

 1156اإلطـار رقـم    املنشـور  -
ي ـلتحضــري الــدخول املدرســ

2014-2015   
 379/0.0.3/12املنشــور رقــم  -

حـول  . 22/07/2012املؤرخ يف 
  .ني النظام الداخلييحت
  

   :املرفقـات 
  .منوذج نظام داخلي -
  .منوذج تصريح -
  

مـن   20تطبيقا ألحكـام املـادة   
القانون التوجيهي للتربية الوطنيـة  

، يهدف هاملذكور أعال 04-08رقم 

هذا املنشور إىل حتديد التوجيهات 
العامة املتعلقـة بإعـداد النظـام    
الداخلي للثانوية؛ حيث يعرف هذا 
النظام على أنه جمموعة من القواعد 
اليت جيـب أن يتبعهـا وحيترمهـا    
التالميذ وهيأة التـدريس وكـل   

. ني العاملني باملؤسسـة املستخدم
وهو يرمي إىل ضمان السري اجليـد  
للنشاطات البيداغوجية والتربوية يف 
إطار من اجلدية، وإقامة جو عـام  
مساعد على حتقيـق األهـداف   
املتوخاة من املؤسسـة املدرسـية   
ــة   ــعوبات احملتمل ــع الص وتوق

  .وجتاوزها
  

املبادئ املنظمة للنظام الـداخلي  
  :للمؤسسة

يقوم النظام الداخلي للمؤسسـة   
على املبـادئ املنظمـة للخدمـة    

  : العمومية للتربية وهي 
  ـ احلق يف التعليم؛

  ـ جمانية التعليم؛
ـ احليادية وعدم التمييـز علـى   
ــاء  ــوع أو االنتم ــاس الن أس

  االجتماعي أو اجلغرايف؛
  ـ العمل واملواظبة واحترام الوقت؛

ـ واجب التسامح واحترام الغـري  
  شخصه وقناعته؛يف 

  ـ العدالة وتكافؤ الفرص؛
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ـ ضمان احلماية ضد أي شـكل  
من أشكال العنف اللفظـي، أو  

  البدين أو املعنوي؛
ـ واجب كل واحـد يف عـدم   
استعمال أي شكل من أشكال 

  العنف؛
ـ االحترام املتبادل بني البـالغني  
  والتالميذ وبني التالميذ أنفسهم؛

  .ـ الصدق واملوضوعية
  

  : قواعد التطبيق والعالقات
يشترط يف النظـام الـداخلي أن   
يتضمن قواعد تطبيق مـع حتديـد   
كيفيات جتسيدها من طرف كـل  
ــة،   ــة التربوي ــاء اجلماع أعض
والواجبات املترتبة على التالميـذ  

أن و. واحلقوق اليت يستفيدون منها
ينظم احلياة داخل املؤسسة بأحكام 

  :واضحة حول ما يلي 
  

  :ملؤسسة وسريهاأ ـ تنظيم ا
  ـ مواقيت الدخول واخلروج؛

ـ كيفيات رفع العلم الوطين وأداء 
  النشيد الوطين وشروطهما؛

ـ استعمال احملـالت وشـروط   
  الدخول إليها؛

  ـ استعمال الفضاءات املشتركة؛
ة ـ استعمال التجهيزات املوضوع

  حتت التصرف؛
  ـ كيفيات مراقبة التالميذ؛

  ـ حركة تنقل التالميذ؛

يفيات تنقـل التالميـذ إىل   ـ ك
  هياكل خارج املؤسسة؛

  ـ اإلستراحات؛
ـ نظام اخلروج بالنسبة للتالميـذ  
الداخليني، نصـف الـداخليني   

  واخلارجيني؛
  ـ نظام نصف الداخلي والداخلي؛

  .ـ تنظيم العالج واالستعجاالت
  

ب ـ تنظيم احليـاة املدرسـية    
  :والدراسات

  ـ تسيري التأخرات والغيابات؛
  استعمال دفتر املراسلة؛ـ 
الدفتر املدرسـي وكشـوف    ـ

  التقومي ومصنفة اإلجناز؛
  ـ تنظيم الدراسة؛

ـ شروط الـدخول إىل املكتبـة   
  املدرسية وسريها؛

ـــ كيفيــات تنظــيم املراقبــة 
  البيداغوجية للتعلمات؛

ـ اسـتعمال بعـض األغـراض    
اهلـاتف النقـال،   (الشخصية 

  ؛...)الكمبيوتر احملمول،
يف حيـاة املؤسسـة    ـ املشاركة

  ونشاطاا؛
  .ـ املشاركة يف مشروع املؤسسة

  
  :ج ـ النظافة واألمـــن

ـ نظافة اجلسد واللبـاس داخـل   
  املؤسسة؛

  ـ لباس البذلة أواملئزر؛



38 

ـ حظر إدخال أسلحة بيضـاء أو  
أشياء خطرية وحيازا مهمـا  

  كانت طبيعتها؛
ـ اللباس الذي ال يتوافق مع بعض 

أا املساس الدروس واليت من ش
بأمن األشـخاص أو بقواعـد   
النظافة أو تسبب اضـطرابا يف  

  سري املؤسسة؛
  ـ حظر التدخني؛

ـ حظر إدخال مواد خمـدرة إىل  
املؤسسة واسـتهالكها مهمـا   

  كانت طبيعتها؛
  .ـ نظافة املؤسسة وتزيينها

  
  :احلقــوق والواجبات

جيب أن يتطرق النظام الداخلي 
 بكل وضوح إىل حقوق التالميـذ 

وأن يشري إىل كيفيات . وواجبام
أداء ا لواجبات وممارسة احلقـوق  

  .يف اإلطار املدرسي
  :أـ احلقـــوق 

  ـ احلق يف التعبري اجلماعي؛
  ـ احلق يف انتخاب ممثلي التالميذ؛

  ـ احلق يف االجتماع؛
  ـ احلق يف اإلعالم؛

.....  
  :ب ـ الواجبــات

  ـ واجب املواظبة؛
البيداغوجيـة  ـ واجب املراقبـة  

  للتعلمات؛

ـ واجب احترام كافـة أعضـاء   
اجلماعة التربوية سواء يف ذوام 

  أو يف ممتلكام؛
ـ واجب احملافظة علـى حالـة   

  البناءات واحملالت والوسائل؛
ـ واجب احترام البيئـة وإطـار   

  احلياة؛
  ....ـ 
  

   :اجلزاءات 
وجيب أن يتضمن النظام الـداخلي  

. ميـذ بابا خمصصا النضـباط التال 
وينبغي أن يذكر قائمة اجلـزاءات  
والعقوبات اليت ميكن أن تطـاهلم،  
ــة   ــراءات الوقائي ــذا االج وك

. واجراءات املرافقـة والتعـويض  
ــراءات   ــافة اإلج ــل إض وتفض
التشجيعية من أجل تثمني مبادرات 
وأعمال إبداعية يقوم ا التالميذ يف 

الثقافية والرياضية (خمتلف ااالت 
وأعمال يظهر التالميذ ...) والفنية 

من خالهلا سلوكا مدنيا متميزا أو 
مشاركة يف جمال املواطنة ويف احلياة 
ــال  داخــل املؤسســة، أو يف جم

  .التضامن ومساعدة الغري
  

  اتصــال األوليــاء 
جيب أن يتم إعالم أولياء التالميـذ  
بالنظام الداخلي وان حتـدد فيـه   
كيفيات اتصاهلم بالفريق التربـوي  

ري للمؤسسة مـن أجـل   واالدا
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تسهيل انـدماجهم يف اجلماعـة   
التربوية ومتكينهم من متابعة متدرس 
أبنائهم، وكذا تبلـيغهم برزنامـة   

  .لقاءام باملدرسني
  

األحكام املرتبطة خبصوصية كـل  
  :ثانوية

ميكن أن يتمم النظـام الـداخلي   
بأحكام ترتبط خبصوصـية كـل   
مؤسسة وتتعلق مبثل الوضـعيات  

  :التالية 
كيفية التكفل بالتالميـذ ذوي  ـ 

  اإلحتياجات اخلاصة؛
ـ التعامالت اخلاصـة بالتالميـذ   

  البالغني؛
ـ التعامل مع أشخاص خارجيني 

  عن الثانوية؛
ـ التصرفات اليت ميكن القيام ـا  
يف حالة وقوع حادث يف مدخل 

  .املؤسسة أو خارجها
  
كل ثانوية أن حتدد مسعاها  علىو

الـداخلي  اخلاص يف إعداد النظام 
املالئم لوضعها، وأن يعـد هـذا   
النظام بالتشاور مع جمموع الفاعلني 

و جيب أن يصـادق  . يف املؤسسة
عليه جملس التوجيـه والتسـيري يف   

وميكن أن يراجع أو يعدل . الثانوية
النظام الداخلي بنفس األشكال وأن 
حتدد شروط املراجعة والتعديل يف 

  .وثيقة النظام ذاته

  : :نظام الداخليكيفية إعداد ال
  

الطرائق لفرض االنضباط  إن أفضل
و االلتزام بقواعد احلياة اجلماعيـة  
هو انتـهاج أسـلوب املشـاركة    

لذا، جيب أن ينظـر إىل  . واحلوار
منهجية إعداد املؤسسة لنظامهـا  
الداخلي بنفسها على أـا آليـة   
ترتكز على تفعيل احلوار التربـوي  
وممارسة الدميقراطية وسـلوكيات  

واطنة بني أعضاء اجلماعة التربوية امل
من أجل املشاركة يف تطوير التنظيم 
العقالين واملتزن حليـاة املؤسسـة   

  . وتسيريها اجليد
  

 -تسهيال هلذه العمليـة  –و عليه 
نوافيكم رفقة هذا املنشور بنموذج 
لنظام داخلي كان حمل استشـارة  
عامة على مستوى كل الواليات، 

عمل هذا حيث ميكن للمدير أن يست
النموذج لالستنارة واالستئناس به 

نظام داخلـي   قصد إعداد مشروع
يكون ارضية ختضـع للمناقشـة   
الستخراج الصيغة النهائية اليت يتفق 
عليها يف إطـار جملـس التوجيـه    

حيث يـبىن  ، والتسيري بعد اإلثراء
النص على أساس املبادئ املنظمـة  
املذكورة أعاله ويتضمن القواعـد  

تماشية مـع املراجـع   املشتركة امل
  .ويتميز خبصوصية الثانوية الرمسية
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  :التحسيس واالعالم والنشر
  

يتجسد حتميل املسؤولية وااللتـزام  
بقواعد احلياة العامة مـن خـالل   
إمضاء نسختني لوثيقة التصـريح  
الشريف، وفق منوذجها املرفق واليت 
تتضمن عناصر العقد املدرسـي؛  
حيتفظ التلميذ بنسخة مـن هـذا   

وتودع النسخة األخـرى   التصريح
يف ملفه املدرسي إلثبات االطالع 
على النظام الداخلي وما يتماشـى  
معه من قواعـد عامـة للحيـاة    

  .اجلماعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جيب أن يكون النظام الـداخلي   و
حمل اطالع و حتسيس وقراءة على 
التالميذ يف األقسام وموضوع إعالم 
وإشهار واسعني لـدى أعضـاء   

وتستعمل يف ذلك . اجلماعة التربوية
الوسائل اليت تسمح بتحقيق  خمتلف

  .الألهداف املنشودة
  

  2014أوت  20اجلزائر يف 
  عن وزيرة التربية الوطنية وبتفويض منها
  مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  عبد القادر ميسوم
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  منوذج
  

  نظام داخلي للثانوية
  

  األول الباب
  الداخليأهداف النظام 
  

علـى أن  * تدل عالمة :مالحظة 
حسـب   ميأل ويكيف جزء النص

خصوصية املؤسسة ونظامها مـن  
طرف إدارة الثانوية مبراعاة األثـر  

  .البيداغوجي والتربوي
  

يهدف النظام الداخلي :املادة األوىل
للثانوية إىل حتديد القواعد العامـة  
لتنظيم احلياة املدرسية وسـلوكات  

واجلماعية داخـل   التالميذ الفردية
  .املؤسسة
يلتزم التلميذ بقواعد النظام :2املادة 

واالنضباط وإشاعة روح التعـاون  

واحترام الغـري وتكـريس مبـدإ    
  .التشاور

  
يعمل التلميـذ يف إطـار    :3املادة 

النظام الداخلي علـى التحسـني   
  .املستمر لتعلماته وتنمية شخصيته

  
يتدرب التلميذ على حتمل  :4املادة 

املسؤولية والسلوك القومي ويشارك 
يف ممارســة النشــاطات الثقافيــة 

  .والرياضية والترفيهية
  

يشارك التلميذ يف اختـاذ   :5املادة 
التدابري املناسبة يف ميدان النظافـة  
والصحة وحفظ امن األشـخاص  

  .واحملافظة على املمتلكات وصيانتها
  

  الباب الثاين
  تنظيم الثانوية وسريها

  
حتدد مواقيت الـدخول  : 6املادة 

  :واخلروج كالتايل
  
  وقت اخلروج  وقت االستراحة  وقت الدخول    

  1 صباحا
  12سا - 8سا

    10سا  )*د45و7سا(  1جرس
  )*د15و12سا(  )*د10و10سا(  )*د55و7سا(  2جرس

  :*مساءا
  18سا - 14سا

    15سا  )*د45و13سا(  1جرس
 )*د15و18سا(  )*د10و15سا(  )*د55و13سا(  2جرس
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يتم رفع العلم و ويـؤدى  :7املادة 
  :*النشيد الوطين وفق الكيفية التالية

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

تستعمل احملـالت وفـق   : 8املادة 
جدول التوقيت ويرخص باستعماهلا 
خارج التوقيت الرمسي أو استثنائيا 

  : *وفق الشروط التالية
................................  

  
تنظم استراحات التالميذ : 9املادة 

  : *وفق الترتيبات التالية
................................  

  
تسـتعمل الفضـاءات   : 10املادة 

املشتركة والتجهيزات املوضـوعة  
حتت التصـرف وفـق الشـروط    

  :*التالية
................................  

  
تراقب مواظبة التالميذ : 11املادة 

  :*وفق القواعد التالية
................................  

   
تنظم حركة التالميـذ  : 12املادة 

  :*وفق الكيفية التالية
................................  

  
ينظم تنقل التالميذ إىل : 13املادة 
خـارج املؤسسـة وفـق     هياكل

  :*الترتيبات التالية
................................  

ينظم خروج التالميـذ  : 14املادة 
الــداخليني ونصــف الــداخليني 
واخلارجيني وفق الترتيبات اخلاصة 

  : *التالية
................................  

  
خيضع نظام الداخليـة  : 15املادة 

ونصف الداخلية للقواعد والشروط 
  :*التالية

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

ــادة  ــالج  : 16امل ــنظم الع ي
واالستعجاالت الصـحية وفـق   

  :*الترتيبات التالية
................................  

  
 خيضع تسيري التأخرات: 17املادة 

والغيابات حسب الوضعيات إىل ما 
  :*يلي

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

ينظم استعمال مكتبة  :18 املادة
  :*وفق الشروط التاليةالثانوية 

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

  الباب الثالث
  احلقوق

  
لكل تلميذ داخل  :19املادة 

الثانوية احلق يف التربية والتعليم 
  :حيث 

يستفيد من تعليم ميكنـه مـن    -
حتسني تعلماته و تكوينه وتطوير 
شخصيته وحتقيـق مـؤهالت   
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تتوافق مع قدراته وتسـتجيب  
 لطموحه، 

يشــارك يف احلــوار ويطــرح  -
األسئلة يف موضوع الدرس مع 
ــات  ــى اإلجاب ــول عل احلص

  والشروح،
يستفيد من التقوميات الدوريـة   -

بــأوراق الفــروض  وحيــتفظ
 واالختبار مصححة ومرتبـة يف 

  ملف االجنازات،
بــإجراءات الــدعم  حيضــى  -

البيداغوجي واإلصغاء اإلرشادي 
  عند الطلب،

ميكنه العمـل يف الثانويـة يف    -
ــ ــراغ س ــب (اعات الف حس

  ،)الترتيبات الداخلية للثانوية
- ............................*

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

لكـل تلميـذ داخـل    : 20املادة 
الثانوية احلق يف األمـن والوقايـة   

  :الصحية حيث
 يتمتع بـاالحترام يف شخصـه  .1

  والسالمة يف جسده،
  وهدوء ، يالقي املعاملة بلطف. 2
  يعيش يف ظروف صحية ووقائية،.3
يستفيد مـن الرعايـة الطبيـة    .4

  والصحية،
حياط باحلماية من كل اشـكال  .5

  العنف والظواهر السلبية،

يتحصل على االعفاء من مادة . 6
التربية البدينة والرياضية بشهادة من 

  .طبيب الصحة املدرسية
6.............................*  
  

  احلق يف التعبري واإلعالم : 21املادة 
يتمتع التلميذ حبقوق املـواطن يف  

وفـق   جمال التعـبري و اإلعـالم  
الضوابط اليت حتـددها الثانويـة،   

  :السيما
حق التعبري واملمارسة الدميقراطية .1

واملشاركة يف احلوار وفق األساليب 
  املنظمة واحلضارية،

حق املشاركة يف االجتماعـات  .2
ترخصـها إدارة  اليت تنظمهـا أو  

  الثانوية،
ــوادي .3 ــراط يف الن ــق االخن ح

  ومجعيات التالميذ ،
 حــق التصــويت و الترشــح.4

واملشاركة يف انتخـاب منـدويب   
  ، األقسام

ــقات .5 ــتعمال امللص ــق اس ح
ولوحات العـرض والتواصـل يف   

  .أغراض املنفعة العامة
5.............................*

.............................  
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  الباب الثالث
  الواجبات وااللتزامات

 
جيب على كل تلميـذ    :22املادة 

  :أن 
يلتزم التلميذ بـاحترام الوقـت    .1

واملواقيت حمافظـة علـى الـزمن    
املخصص للـدروس و الدراسـة   
وحيرص على احلضور الدائم جلميع 
الدروس وفق جـدول التوقيـت   
واملشاركة يف كـل النشـاطات   

 املنظمة،
األعمال املربجمة من رزنامة  حيترم .2

  طرف كل أستاذ،
ــيل وأداء  .3 ــد يف التحص  جيته

الواجبات الدراسية على أحسـن  
  وجه،

يشارك يف االمتحانات بانضباط  .4
  وجدية ونزاهة،

يلتزم بالرتاهة يف كل الفـروض   .5
واالختبارات و ميتنع عن كل أنواع 

  .أوحماوالت الغش الغش
يكون نظيف الثيـاب وحمتـرم    .6

  اللباس ،
املئزر أو البذلـة وفـق   يرتدي  .7

  النظام املعمول به،
حيضر لوازمه الدراسية يف حمفظة  .8

 .الئقة
حيضر حصص التربية البدنيـة   .9

والرياضية بلبـاس خـاص ـا    
 ومناسب هلا،

حيترم قواعد االمن املعلقـة يف   .10
 .املخابر والورشات

الفضاءات على املرافق و حيافظ .11
 .اخلارجية و على سالمة األجهزة

دوء والسلوكات حيافظ على اهل .12
اليت يتطلبها سري احلسن للـدروس  

  . والدراسة
................................
................................

...... 
 

يلتزم التلميذ بالواجبات : 23املادة 
اعاله  20املنصوص عليها يف املادة 

  : ومينع عليه ما يلي
استعمال العنف جبميع أشـكاله   -

  واجلسدية واملعنوية،اللفظية 
إحضار أية وسيلة حادة، سامة،  -

أو تنجـر عـن    قابلة لالشـتعال 
وجودها إمكانية استعمال مضرأو 

  غري الئق بالتربية،
االستعمال املسـيء أواملـزعج    -

ــائل   ــال والوس ــهاتف النق لل
  التكنولوجية األخرى،

، التدخني وتناول أي مادة حمرمة -
 مضرة بالصحة، ممنوعة أو

- ............................*
................................

..... 
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  الرابعالباب 
 االلتزامات و االنضبـاط

  
تعرض حاالت االخالل : 24املادة 

بالواجبات وااللتزامات أصـحاا  
حسب درجة ارتكاا إىل اختـاذ  

  :اإلجراءات التالية
  إعذار شفوي او مكتوب، -
مكتوب إنذار شفوي او تذكري  -

يودع يف امللف وترسل نسخة منه 
 إىل األولياء،

التزام مكتـوب مـن طـرف     -
  التلميذ،

اإلدانة بأعمال ذات منفعة عامة  -
  إضافية، 

ــة   - ــياء املمنوع ــز األش حج
 إحضارها،

 . االمتثال أمام التأديب -
  

يبلغ ويل التلميذ كتابيا : 25املادة 
بكل وضعية تنجر عنها مسـؤولية  

  .املؤسسة
  
مينح جملس التأديب حتت : 26ملادة ا

سلطة املدير مكافـآت و يسـلط   
  .عقوبات تأديبية

  
تكون املكافآت الـيت  :  27املادة 

مينحها جملس التأديب فصليا وتتمثل 
يف تثمني نتائج جمالس االقسام مبنح 
نئة أوتشجيع أو تسـجيل علـى   

  .لوحة الشرف

و ميكن أن تكون املكفآت ماديـة  
حتـدد  وتتمثل يف جوائز احتفالية 

  .وفق الطرق الشرعية املعمول ا
  

تعاقــب املخالفــات : 28املــادة 
بعقوبات تأديبية يسـلطها املـدير   
مباشرة أو بعد عقد جملس التأديب 

وتكون هذه . حسب درجة اخلطإ
  :العقوبات كالتايل 

  إنذار، -
  توبيخ، -
الطرد من املؤسسة أو نصـف   -

  أيام، 8إىل  3 الداخلية من
املؤسسـة أو  من  الفصل النهائي -

أو نصـف   من نظـام الداخليـة  
 .الداخلية

  
تبلغ العقوبة كتابيا لويل :  29املادة 

التلميذ الذي حيق له الطعن لـدى  
مديرية التربية يف حالـة الفصـل   
النهائي يف أجل ال يتعدى مثانيـة  

  .ايام
  

يعرب التلميذ عن التزامه :  30املادة 
عن طريق  هذا النظام الداخلي مبواد

 إمضاء تصريح وفق النموذج املرفق
باإلطالع عليـه وبنيـة التقيـد    

 ميضي ويل التلميذ اطالعه علىو.به
وثيقة التصريح يف نسختني حتتفظ 

يف ملف التلميـذ   اإلدارة بإحداها
.الثانيــة وتســلم لــه النســخة
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيـة
  التربية الوطنيةوزارة 

  : ...............مديرية التربية لواليـة
        ...........: ...............ثانويــة

  
  امليثاق املدرسي

  
   أنا التلميذ   أنا املتعلم   أنا املواطن

  يل احلق
 يف احلرية ؛ -
 يف التعبري؛ -
 يف النقـاش، -
 يف التصويت؛ -
 يل؛إيف ان يصغي  -
  .يف االعتبار -
  

  
  

  يل احلق
يف اكتساب املعارف  -

 واملهارات وتوظيفها؛ 
يف االستفادة من  -

 االلتحاق بالتربية؛
 الثقافة؛ ، بلرياضةبا 
يف االلتحاق بتكوين   -

 عال او مهين؛
يف املبادرة واالبداع   -

 واالبتكار،
يف االستمرار يف   -

التعلم مدى احلياة 
  .بكل استقاللية

  

 يل احلق
يف املؤسسات  يف تعليم جماين  -

للقطاع العمومي للتربية  التابعة
 الوطنية وفق الشروط القانونية؛ 

يف االستفادة من إمكانيات  -
 الدعم عندما أكون حمتاجا؛

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

 النظام املدرسي؛
يف االستفادة من نشاطات احلياة  -

 املدرسي؛ 
يف حياة كرمية هادئة والئقة، يف  -

ي، مبدينيت ويف يحبمدرسيت، 
 حميط نظيف ولطيف؛

  . يف احلصول على االستقاللية -
  علي واجب

 املسؤولية جتاه الغري؛ -
اإلصغاء إىل اآلخر  -

 باهتمام؛
انتخاب من أراه  -

 صاحلا؛
 قبول رأي األغلبية؛ -
 قبول االختالف؛  -
 احترام اآلخر -
-   

  على واجب
 لعمل؛اتمام بهاال -
 علي نفسي؛  االعتماد -
كيف وحتمل تال -

لية يف حيايت واملسؤ
 الشخصية واملدنية؛ 

املشاركة يف احلياة  -
 العامة؛ 

التواصل االجتماعي  -
  والتربية املتبادلة

  علي واجب
املؤسسة احترام قواعد سري  -

 املدرسية خاصة املواظبة؛ واحلياة
االندماج يف اجلماعة التربوية  -

واحلياة املدرسية ويف تسيري 
 املؤسسة؛

 ؛ينةوالطمأناحملافظة على اهلدوء  -
جهيزات تاحملافظة على ال -

  واالماكن العمومية أو اخلاصة
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  التزم بأن
 احترم الغري؛ -
أفضل احلوار وقبول  -

 رأي األغلبية؛
أصغي إىل األخر  -

بكل احترام دون 
حكم مسبق ودون 

 احتقار؛
اختلص من كل  -

غضب أو عنف يف 
مواقفي ومن كل 

 هيمنة بالقوة؛
 أنبذ التميز والعنف؛ -
أتقاسم معاريف؛  -

اهتمامايت، أفكاري 
  .دون أن أفرضها

  ألتزم بأن
أضع جتربيت وقدرايت  -

يف خدمة املشاريع 
 اجلماعية؛ 

أتضامن مع  -
املستضعفني 
 واملعوزبن؛ 

أشارك يف تربية  -
طنة مع العائالت ااملو

ئات يواملدرسة واهل
  .يةمالعمو

  ألتزم بأن
 أمتثل للنظام الداخلي املؤسسة؛ -
أنفذ األنشطة املتعلقة بالدراسة  -

واحترام التوقيت  واملواظبة
 والسرية احلسنة؛

العدالة  مببادئأمتسك   -
 واإلنصاف؛

أحافظ على نظافة الفضاءات  -
 ؛ةالعمومية واخلاص

أتضامن مع كل واحد من أجل   -
 احملافظة وتثمني إطار حياتنا؛

  .احمليط أتدخل حلماية -
  

   
 تصريـح

  
أنا املضي أسفله أصرح بأين اطلعت على النظام الداخلي للثانوية الذي يرمي 
إىل ضمان السري اجليد للنشاطات البيداغوجية والتربوية وحيدد القواعد اليت 
جيب أن حيترمها التالميذ وكل املستخدمني العاملني باملؤسسة، وألتزم مبا جاء 

صة بسلوك املواطنة واالندماج يف يف املبادئ الواردة يف امليثاق املدرسي اخلا
  .مـقيالترسيخ و  احلياة اجلماعية

  
    : ...................ويل التلميذ    : .................اسم ولقب التلميذ

    : ......................االمضاء    : .......................القســم 
    : .........................اءـاالمض

              
  ...............يف ...........  حرربـ                                     

   
يوضع هذا التصريح يف ملف التلميذ بعد توقيعه مرة واحدة عند التسجيل يف 

 .الثانوية



48 

 األوىل مجـادى  28 يف مؤرخ قرار
 سنة مارس 30 املوافق 1435 عام

تعاضدية  "اعتماد  يتضمن ،2014
 التربيـة  لعمال التأمني اجلزائرية

 ".والثقافة 
 
 مجادى 28 يف مؤرخ قرار وجبمب

 مارس 30 وافقامل 1435 عام األوىل
 تعاضدية" تعتمد، 2014 سنة
 التربية لعمال اجلزائرية نيالتأم

 سنة دةمل (MAATEC)" والثقافة
 األمر ألحكام تطبيقا، (1) واحدة

 شعبان 23 يف ؤرخامل 95-07 رقم
 سنة يناير 25 وافقامل 1415 عام

 عدل، املبالتأمينات تعلقامل و 1995
 رقم التنفيذي رسومامل و، تممامل و

 األول ربيع 18 يف ؤرخامل 267-96
 سنة غشت 3 وافقامل 1417 عام

 وطرق شروط حيدد الذي، 1996
 نيالتأم لشركات االعتماد منح

 ،تمماملو عدلني، املالتأم إعادة أو/و
   : اآلتية ني التأم عمليات مارسةمل
 

 الربيـة   العربـات  أجسام3 - 
 املسـتعملة عـرب    غري األخرى(

  )احلديدية السكة
 

  . حمرك ذات برية عربات1.3- 
 
 العناصـر  و واالنفجار حلريقا 8-

  . الطبيعية
 

 . احلريق1.8- 
 . البسيطة األخطار2.1.8- 

  
ــرار9-  ــة أض ــاألمالك الحق  ب

  . األخرى
 

 . ياهامل أضرار1.9-
 ، الزجاج انكسار2.9-
  . السرقة3.9-

 
 للعربـات  املدنية  املسؤولية 10-

  . احملركة ذاتيا الربية
 

 . للعربة دنيةامل  سؤوليةامل 1.10-
 . للناقل دنيةامل  سؤوليةامل 2.10-

 جلنة قبل من احملددة للشروط وفقا
  يتـوىل ، التأمينات على اإلشراف

 الـذي  ؤقتامل  اإلداري تصرفامل
 إدارة مهـام ، األخـرية  هذه تعينه

 اجلزائريـة  نيالتأم تعاضدية وتسيري
 . والثقافة التربية لعمال

                                               
  النشر، مكتب التربوي املديرية الفرعية للتوثيق تطوير املوارد البيداغوجية و التعليمية       مديرية  
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