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 مفتشية الرتبية والتعليم املتوسط    
 للغة واألدب العريب .       
 الشريف موالي إدريس . متوسطة

 تلمسان .           
 التقويم التربوي .

 .9332مارس 30/و.ت.و/أ.ع. بتاريخ : 9302لمنشور الوزاري رقم : ا
    عملية التعليم والتعلم . تفوق وظيفة تعديل مسارل التالميذ . إىل : األعم تفوق الوظيفة الرقابية:  االنتقال من* 

 تقويم التعلمات وفقاً ألهداف بيداغوجية . إىل : وضع  املكتسبةمجرد إجراء لقياس المعارف قومي : اعتبار الت* االنتقال من
                                                  .لتنمية الكفاءات  حمددة بوضوح، مرتبطة مبستويات معينة

يرتكز  ألغراض بيداغوجية .إىل : استخدام التقومي تنقيطال يرتكز على أساسا  ألغراض إدارية : استخدام التقومي * االنتقال من
 .مالحظات ذات طابع نوعيعلى 

، مدرجا  الحكم على الكل ، وهو في طور البناء تقومي يهدف إىل . إىل :  معارف منعزلة : تناول التقومي* االنتقال من
لة ا خمتلف شكِّ

 
 .تتطلب توظيف جمموعة مكتسبات أساسية  وضعيات معّقدة ، واختبار التالميذ يفللكفاءة ملوارد امل
     إلبرازالمسار التعلمي  املمارسات التقوميية يفإدماج إىل : .بمعزل عن المسار التعلمي : القيام بعمليات التقومي * االنتقال من

 عملية  لتعديلمئمة املعرقلة لتدرج التعلمات ، وحتديد العمليات املال الثغرات احملققة ، واكتشاف التحسينات             
 البيداغوجي . العالجوالتعلم              

ضمن مجرد مؤشر لصعوبات ظرفية على أنه  الخطأ . إىل النظر إىلعالمة عجز على أنه  الخطأ: النظر إىل * االنتقال من
 . التعلمات الالحقة قلة لعر تفاديا العالج ، والقيام بعملية لتشخيص أسبابه الكفاءات ، واستغالله بصفة آنية  بناءمسار 

  ال غري .إىل بمالحظة تترجم النقطة وقد ترفق النقطةلعمل التلميذ ، منح نقطة  االقتصار على تقومي يقوم على: * االنتقال من
 . توجيهية نوعية بمالحظاتتقومي ترفق فيه النقطة           

تتطلب من  وضعياتيقوم على طرح للمعارف ، إىل : تقومي  التطبيق اآللي، أو  االسترجاع : تقومي يقوم على* االنتقال من
 م يف كفاءة ما.قصد إقرار مستوى من التحك إدماجها، و توظيف المكتسباتالتلميذ 

 إلجراءات القاعدية :ا
ت عمليات التقومي ، وعمليا فتراتدد يف للتقومي يف مطلع السنة الدراسية ، حتُ  مخطط سنوييتوىل جملس التعليم وضع  -   

 .مفتش المادة ، و أوليائهم، و للتالميذ بالتوافق مع أهداف املنهاج ، يُبّلغ العالج
، وتنظيم ساسية تتناول املواد األ ، فحوص تشخيصيةلتنظيم  –إلزامية  وبصفة –ختصيص األيام األوىل للدخول املدرسي  -  

، قبل الشروع يف تناول املنهاج د من الفروق الفردية لضمان التجانس بني مستويات التالميذ ، واحل العالج، و الدعم أنشطة
 اجلديد .

 خمتلف مكتسبات التالميذ . إدماجألنشطة  –قبل االختبارات الفصلية  –ختصيص فرتات  -
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التقارير الوصفية للنتائج احملددة وفق أهداف املناهج ، وذلك على ضوء التعلمات  المفتشيناملؤسسات ، و مديري متابعة -
 .ة اليت تنجز بصفة منتظمة املدرسي

،  المؤسسةعلى مستوى  النوعي، و اإلحصائيمن اجلانبني :  بصفة تلقائية نتامئج االمتحانات املدرسية الرمسية استغالل -
 .الوالية و
 بوييف الفعل الرت  ت كل المتدخلينوتوجيه قرارا ، إلرشادالسليم هلذه املعطيات يوفر معطيات ذات داللة كافية  لاالستغال -
. 

إىل كل  تبليغ النتائج الشهرية ، والفصلية ، ونتائج نهاية السنة ، ونتائج االمتحانات الرسميةخمتلف الوسامئل ل استعمال -
 .أعضاء الجماعة التربوية 

      .9332مارس 32. بتاريخ : 92/2.3.3/32لمنشور الوزاري رقم : ا
     باستغالل النتائج الدراسية –يف تطبيق املناهج للسنة الدراسية اجلارية  قبل االنطالق –تقوم الفرقة البيداغوجية للمؤسسة  -

 . الفحوص التشخيصية، وكذا  الفارطةللسنة 
القسم ، لرفع مستوى يتضمن الربنامج األويل على ضوء التوازيع السنوية  للتقوميمخطط سنوي يقوم جملس التعليم بإعداد  -
 .العالج و بالتقويمخمتلف النشاطات املتعلقة  بأساليالتقومي ، وأشكال ، وفترات و
   ، املنتظمة للتعلمات ، ويكون على شكل :  المراقبة المستمرةيأخذ التقومي أشكاال متنوعة خالل السنة ، ويتم عن طريق  -
 .اختبارات و  /،فروض محروسة و / ،وظائف منزلية و  / ، عروض/،وكتابية  ،ستجوابات شفوية ا

خاصة  ِت نشاطاتتتخلل التعلما -  طبقا  ملبدإ اإلدماج املنصوص عليه يف املنشور اإلطار السابق .بإدماج المكتسبات ٌ 
 ، وُُيتربون هنايَة الفصل الثاين يف املكتسبات املتعلقة بالفصل األولُُيَترب التالميذ هنايَة الفصل األول يف املكتسبات املتعلقة  -

 . ةالسابق الفصول الثالثةلسنة يف املكتسبات املتعلقة ، وُيتربون هناية ا بالفصلين السابقين
 ينبغي احلرص أثناء إعداد مواضيع االختبارات على: - 

 البيداغوجية املراد قياسها من خالل التقومي .  تحديد األهداف* 
رات املكتسبة يف املعارف ، واملها بتوظيف، إىل مطالبة التلميذ  الحفظليتجاوز جمرد مراقبة تنويع محتوى المواضيع * 

 . مشكلة –وضعيات 
 ذات داللة تتطلب توظيف إجراءات تعود عليها التلميذ يف القسم . ، وضعيات جديدةتقومي  *

 املقدمة للتالميذ .التعليمات ، واالعتناء بصياغة  الدقة، و بالوضوح* إعداد مواضيع تتميز 
 سطرة .وفقا لألهداف امل ما يجب أن تقيسهفعال تقيس بناء أسئلة * 

 الالزمة حلل املشكلة املطروحة .    السندات* حتديد 
 خاصة بكل تلميذ توجهه لضمان السري احلسن ملسار التعلم . بمالحظات نوعيةإرفاق النقطة  -
 البيداغوجي حسب نتامئج هذا التقومي النوعي .العالج تنظيم نشاطات  -
 ، وحتدد يومياهتا حسب خمطط التقومي السنوي .قبل هناية الفصل  أسبوعين تنظم االختبارات الفصلية -
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اليت  أقسام السنة الرابعة، واختبارات  الفصل الثالثيف قسمه لبناء االختبارات باستثناء اختبارات  الحرية لكل أستاذ ترتك -
 تكون اختباراهتا موحدة .

 .9332سبتمبر  92/و.ت.و/أ.ع بتاريخ :0339لمنشور الوزاري رقم :ا
كشوف خمتلف نتامئج التقومي ) التقومي املستمر ، والفرض احملروس األول ، والفرض احملروس الثاين ، تدون يف ال -

 واالختبارات .(
 بني : –يف كشوف نتامئج التقومي ملرحلة التعليم املتوسط  –مُييَّز  -

 األوىل .بالسنوات الثالث * كشوف خاصة 
، وخانة  لنتائج شهادة التعليم المتوسطخانتان : األوىل لثالث الفصل اتضاف فيها يف  بالسنة الرابعة* كشوف خاصة 

 يف السنة األوىل من التعليم الثانوي .لمعدل القبول 
 حيسب املعدل كالتايل : -

 معدل التقويم المستمر + معدل الفرض األول + معدل الفرض الثاني .   الفروض:معدل  -3 

                                                              0 

لمعدل الفصلي للمادة :ا -9 
(.9×( + ) نقطة االختبار  0×)معدل الفروض  

  
                                                       2 

 املستهدفة .تسجل يف خانة املالحظات أهم املعامل الدالة على التمكن احلقيقي من التعلمات ،ودرجة التحكم يف الكفاءات  -

 .9332أوت  39بتاريخ :  391/2.3.3/32المنشور الوزاري رقم :
 يتم تقومي أعمال التالميذ من خالل املراقبة املستمرة املنتظمة اليت تكون على شكل :  *

 ومشاريع ؛ منزلية ، ) واجبات (ستجوابات شفوية وكتابية ، وعروض ، وأعمال تطبيقية ،و أعمال موجهة ، ووظائفا - 
 .) اللغات ، والرياضيات ( ي المواد األساسيةتكثف ف

 . المواد األخرىيف فرض ، أو  المواد األساسيةيف  فرضين محروسين -
 .واحد اختبار فصلي  -

 * حساب املعدل :
 .9×( / عدد األعمال ) كل أعمال التالميذ المنجزة قبل االختبار الفصلي : حساب معدل المراقبة المستمرة -3

 ( 0×( + ) نقطة االختبار 9×) معدل المراقبة المستمرة  عدل الفصلي :الم -9
                                  2 

 ، خاصة :سارية املفعول  62جراءات املنصوص عليها يف املنشور رقم : إلوتبقى ا
 . إعداد مخطط التقويم -
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 املكتسبات قبل االختبارات . إلدماج تنظيم النشاطات املخصصة -
 وضعيات املعارف بقدر ما جيب أن تطرح استرجاعتنصب على ال إعداد مواضيع الفروض ، واالختبارات اليت جيب أن  -

 . إدماجهاه ، ومكتسبات توظيفتتطلب من التلميذ 
 املرافقة للعالمات العددية . المالحظات النوعية مقرومئية النتامئج املدرؤسية من خالل دعم -
 البيداغوجي .الدعم  اسية لتنظيم أنشطةالدر  استغالل النتائج -
 .  متناول األولياءوضع العالمات املتعلقة بأعمال التالميذ يف  -

  


