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 1428ذو القعدة  05الرباط، في:      

 2007نونبر  16 الموافق ل:    
        142 -10    مذكرة رقم:

 

 :إلى السيدات والسادة
 والتكوين األكاديميات الجهوية لمتربية مديرة ومديري

 نائبات ونواب الوزارة
 عموم الحياة واألرض ةمادلمفتشات ومفتشي التعميم الثانوي 

 ومديري الثانويات التأهيمية العمومية والخصوصيةمديرات 

العاممين بالثانويات  عموم الحياة واألرض ةمادأساتذة أستاذات و 
 التأهيمية العمومية والخصوصية.

 

 عموم الحياة واألرض. ةلماد بالتعميم الثانوي التأهيميالتقويم التربوي  :الموضوع
 الصادر 60.5832التعميم العالي وتكوين األطر والبحث العممي رقم قرار وزير التربية الوطنية و  -  :   المرجع

 البكالوريا. شيادة نيل امتحانات في شأن تنظيم (6332أكتوبر  72) 7261رمضان 60 بتاريخ
 في موضوع تنظيم الدراسة بالتعميم الثانوي. 6332مارس  66الصادرة بتاريخ  20رقمالمذكرة  - 
    في موضوع التقويم التربوي  (6331نونبر 72) .726ذو القعدة  05بتاريخ  726المذكرة رقم  - 

  بالسمك الثانوي التأىيمي.
 

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام دام له النصر والتأييد
 

بالسمك  التقويم التربويأعاله، يشرفني أن أوافيكم بالتوجييات المتعمقة بتنظيم  والمشار إلي بالمرجع فإلحاقا  وبعد،
 .عموم الحياة واألرضة لماد نوي التأىيميالثا

 

 عمى:يشتمل التقويم التربوي لمادة عموم الحياة واألرض 
التقويم التشخيصي )القبمي( الذي يدخل في بداية كل وحدة بيدف الكشف عن مدى قدرة المتعممين عمى  -

 ؛في تعممات جديدة االنخراط

 ؛صحيح وتوجيو التعميم والتعممالتقويم التكويني الذي يتدخل في مسار التعمم قصد ت -
 .التقويم اإلجمالي الذي يشمل المراقبة المستمرة واالمتحان الموحد -
 

وتجدر اإلشارة إلى أن كال من التقويم التشخيصي والتقويم التكويني غير جزائيين ويستمزمان استعمال أدوات قياس 
 .مالئمة

 كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي
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 .المراقبة المستمرة :أوال
 لمراقبة المستمرةاألساليب المعتمدة في ا. 1

 صفية ومنزلية. إنجازاتالمتعممين من أنشطة تشمل المراقبة المستمرة الفروض الكتابية المحروسة ومختمف 

 

  الفروض الكتابية المحروسة .1.1
 مكوناتها وتنظيمها* 

 تتكون الفروض الكتابية المحروسة من وضعيات اختبارية تشمل:
 

  استرداد المعارف:  1المكون  
 

سمك شعب ومسالك الجذوع المشتركة و خصوصيات العتبار اأساليب مالئمة تأخذ بعين ىذا المكون  في ُتعتمد    
أسئمة مقالية ترتكز عمى و  ،إلخ...وأسئمة المطابقة ،رأسئمة متعددة االختيا، و أسئمة ذات إجابات قصيرةمنيا  ،البكالوريا
 .ممعارفالمنظم ل االسترداد

 

  توظيف المكتسبات، وفق منهجية عممية، في وضعيات تقويمية جديدة و المعطيات استثمار :  2المكون
 ومشابهة لوضعيات التدريس. 

موقع الفرض حسب و  ،سمك البكالورياشعب ومسالك الجذوع المشتركة و يتضمن ىذا المكون تمرينا واحدا أو أكثر حسب 
 موحدة الدراسية.ل بالنسبةالمحروس الكتابي 

 

 قدرتو عمى استغالل وثائق ومعطيات متنوعة من أجل: في مدى لمكونة ىذا ابواسطيختبر المتعمم و 
 تطبيق المكتسبات وتوظيفيا لمربط بين المعطيات وتفسيرىا؛ -
 تنظيم المعطيات قصد البرىنة عمى عالقة؛ -

 استخراج مشكل عممي انطالقا من ربط العالقة بين المعطيات؛ -

 يبية إلى نص كتابي مفيوم وواضح؛تحويل معطيات بيانية أو رسوم أو جداول أو نتائج تجر  -

 المشكل المطروح؛ عنواختيار المنيجية المناسبة لإلجابة  المعطياتالربط المنطقي بين  -

 تركيب المعطيات وتقديميا بشكل واضح. -

 ...إنجاز الرسوم والرسوم التخطيطية -
 

 :اآلتيةول اوفق ما ىو موضح في الجد المحروسةالكتابية الفروض  ويتم تنظيم

 المشتركة بالجذوع: تنظيم الفروض الكتابية المحروسة  1رقم  جدول 
 مكونات الفرض فترة اإلنجاز مدة اإلنجاز الكتابي الفرض الدورة الجذوع 

 الجذع المشترك العممي
 منتصف الوحدة واحدة ساعة األول األولى

: استرداد المكون األول
 المعارف

 
: المكون الثاني

استثمار المعطيات 
 كتسباتوتوظيف الم

 نياية الوحدة ساعتان الثاني
 الثانية

 منتصف الوحدة واحدة ساعة األول
 نياية الوحدة ساعتان الثاني

 الجذع المشترك لآلداب
 ةاإلنسانيوالعموم 

والجذع المشترك لمتعميم 
 األصيل

 منتصف الوحدة واحدة ساعة األول األولى
 نياية الوحدة واحدة ساعة الثاني

 منتصف الوحدة واحدة ساعة األول لثانيةا
 نياية الوحدة واحدة ساعة الثاني
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 األولى من سمك البكالوريا ة: تنظيم الفروض الكتابية المحروسة بالسن 2جدول رقم  
 مكونات الفرض فترة اإلنجاز مدة اإلنجاز الكتابي الفرض الدورة الشعبة

 شعبة العموم التجريبية
 األولى

 منتصف الوحدة األولى واحدة عةسا األول

: استرداد المكون األول
 ممعارفل منظم

 
: استثمار المكون الثاني

المعطيات وتوظيف 
 المكتسبات

 نياية الوحدة األولى واحدة ساعة الثاني
 نياية الوحدة الثانية ساعتان الثالث

 الثانية
 منتصف الوحدة الثالثة واحدة ساعة األول
 نياية الوحدة الثالثة واحدة عةسا الثاني
 نياية الوحدة الرابعة ساعتان الثالث

 شعبة العموم الرياضية
 

 منتصف الوحدة األولى واحدة ساعة األول األولى
 نياية الوحدة األولى واحدة ساعة الثاني

 منتصف الوحدة الثانية واحدة ساعة األول الثانية
 الوحدة الثانيةنياية  واحدة ساعة الثاني

شعبة اآلداب والعموم  
 اإلنسانية وشعبة
 التعميم األصيل

 منتصف الوحدة األولى واحدة ساعة األول األولى
 نياية الوحدة األولى واحدة ساعة الثاني

 منتصف الوحدة الثانية واحدة ساعة األول الثانية
 نياية الوحدة الثانية واحدة ساعة الثاني

 
 : تنظيم الفروض الكتابية المحروسة بالسنة الثانية من سمك البكالوريا 3قم  جدول ر 

 الشعبة : العموم التجريبية

 الدورة المسمك
الفرض 
 الكتابي

 مكونات الفرض مدة اإلنجاز فترة اإلنجاز

عموم الحياة 
 واألرض

 األولى
 ساعتان نياية الوحدة األولى األول

 منظم: استرداد المكون األول
 رفممعال

 
: استثمار المكون الثاني

 المعطيات وتوظيف المكتسبات

 ساعتان نياية الوحدة الثانية الثاني
 ساعتان نياية الوحدة الثالثة الثالث

 الثانية
 ساعتان نياية الوحدة الرابعة األول
 ساعتان نياية الوحدة الخامسة الثاني
 ساعتان نياية الوحدة السادسة الثالث

 لعموم الفيزيائيةا
 األولى

 ساعة ونصف نياية الوحدة األولى األول
 نصفساعة و  نياية الوحدة الثانية الثاني

 الثانية
 ساعة ونصف نياية الوحدة الثالثة األول
 ساعة ونصف نياية الوحدة الرابعة الثاني

 العموم الزراعية
 ة واحدةساع منتصف الوحدة األولى األول األولى

 ساعتان نياية الوحدة األولى الثاني
 ساعة واحدة نياية الوحدة الثانية األول الثانية

 ساعتان نياية الوحدة الثالثة الثاني
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 مسمك العموم الرياضية )أ( -الشعبة: العموم الرياضية 

 مكونات الفرض مدة اإلنجاز فترة اإلنجاز الفرض الكتابي الدورة

 األولى
 منظم: استرداد المكون األول ساعة واحدة نتصف الوحدة األولىم األول

 ممعارفل
 

: استثمار المكون الثاني
 المعطيات وتوظيف المكتسبات

 ساعة واحدة نياية الوحدة األولى انيثال

 الثانية
 ساعة واحدة منتصف الوحدة الثانية األول
 ساعة واحدة نياية الوحدة الثانية الثاني

 
 ومواصفاتها الفروض الكتابية المحروسة وابطض* 

 :يأتيتحدد الضوابط المؤطرة لمفروض الكتابية المحروسة فيما 
 ؛المستوى الدراسي والمدة الزمنية المخصصة لإلنجاز مراعاة  -  -

المراد  والمياراتالمعارف تحدد فييا بشكل مسبق في جذاذة خاصة الكتابية المحروسة  الفروض مواضيع تحضير -
 ؛وكذا عناصر اإلجابة و سمم التنقيط ،اتقويمي

بالنسبة لمسنة الثانية من سمك البكالوريا باعتبارىا موجيات  لالمتحان الموحداستحضار مقتضيات اإلطار المرجعي  -
 ؛لبناء ىذه الفروض في ىذا المستوى

 إعدادمع  ،ازهإلنج خالل األسبوع الموالي فرض كتابي محروس، بكيفية جماعيةكل تصحيح ل مدة زمنية تخصيص -
  ؛مظاىر التعثر ويقترح أشكال الدعم المناسبة يبينتقرير عن عممية التصحيح 

التنقيط وتواريخ إجراء مرفقة بعناصر اإلجابة وسمم  ،في دفتر النصوص ،مواضيع فروض المراقبة المستمرة تدوين -
 .وتصحيحياالفروض 

 

 :اآلتيةالمواصفات وينبغي أن تتوفر في موضوعات الفروض الكتابية المحروسة 
 دقة المضمون العممي وصحتو؛ -
 دقة الوثائق ووضوحيا؛ -
 تطابق األسئمة مع األىداف المراد تقويميا؛ -
 دقة ووضوح األسئمة؛ -
 تدرج األسئمة من السيل إلى الصعب؛ -
 سالمة المغة؛ -
 تنظيم النص؛ -
 الموضوع مع المدة الزمنية المخصصة لإلنجاز؛ مالءمة -
 اصر التصحيح وسمم التنقيط.دقة عن -
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  باقي أساليب المراقبة المستمرة .2.1
وكذا مشاركة المتعممين داخل  والتجاربومن المناوالت األسئمة الشفيية  اقي أساليب المراقبة المستمرة منتتكون ب
سواء  ،الدراسي صفلا خارجالتي يطمب من التالميذ إنجازىا األنشطة كما تتضمن ، ومراقبة دفاترىم الفصل الدراسي

عداد الممفات كأو في إطار مجموعات،  ،بصفة فردية  ...البحوث واألعمال التطبيقية وا 
في دفتر  ذلكدون يُ ، و )شبكات المالحظة والقياس( ليذه األنشطة أدوات قياس مالئمة )ة(يضع األستاذ

 النصوص.
 حساب المعدل الدوري لممراقبة المستمرة .2

بية المفروض الكت %75 لممراقبة المستمرة لممادة في كل دورة باعتماد نسبة تم حساب المعدل العامي
 ة.لباقي أساليب المراقبة المستمر  %25و نسبة  ،المحروسة

 تتبع المراقبة المستمرة. 3
 المراقبة المستمرة وذلك من خالل اإلجراءات التالية:أنشطة السيدات والسادة المفتشون مختمف  يتتبع    

 ات تربوية مع السيدات والسادة األساتذة لتوجيييم إلى كيفية تطبيق مقتضيات ىذه المذكرة؛تنظيم لقاء 
  صياغة تقارير دورية حول سير أنشطة المراقبة المستمرة توجو إلى المنسقية التخصصية الجيوية لمادة عموم

 الحياة واألرض؛

 ة وصياغة تقرير تركيبي يوجو إلى استثمار نتائج مختمف التقارير من طرف المنسقية التخصصية الجيوي
المنسقية التخصصية المركزية، التي تعمل بدورىا عمى استثمار مختمف التقارير الجيوية الواردة عمييا بيدف 

 تقديم المقترحات التي من شأنيا المساىمة في تطوير ىذا النوع من التقويم وتحسين جودتو.

 

 الوطني االمتحان الموحد :ثانيا
في نياية السنة الثانية من  بالمرحمة الثانوية التأىيمية عموم الحياة واألرض ةالموحد في مادالوطني  ناالمتحا يجرى

بالنسبة لشعبة العموم التجريبية مسالك عموم الحياة واألرض والعموم الفيزيائية والعموم الزراعية و بالنسبة سمك البكالوريا 
  بأكممو. ةادالمقرر السنوي لمم ويشمل )أ(.شعبة العموم الرياضية مسمك العموم الرياضية ل

 ضوابطه ومواصفاته . 1
، لممادةاإلطار المرجعي  عمى، السنة الثانية من سمك الباكموريا الوطني الموحد االمتحانإعداد مواضيع عتمد في يُ 

األىمية النسبية لكل ، مع تحديد درجة مسمكالمضامين الدراسية المقررة والميارات المسطرة لكل  تضبطباعتباره وثيقة 
 .مجال

 .نفس مواصفات الفروض الكتابية المحروسة المشار إليها سابقاوينبغي أن تتوفر في موضوعات هذا االمتحان 
 مكوناته .2
 لمادة عموم الحياة واألرض لمسنة الثانية من سمك البكالوريا المكونات التالية :االمتحان الوطني الموحد مواضيع شمل ت
 بحيث يكون التمميذ مطالبا بـ: ،االسترداد المنظم لممعارف تمرين حول -

 عرض معارفو بطريقة منظمة وواضحة؛ 

 استعمال أسموب واضح وسميم لغويا وعمميا؛ 
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 بيانات مناسبة وسميمة. االستعانة في استداللو برسوم أو 
 

ات والمعارف والميارات وفق ف المعطييوظاستثمار وتب تتعمق ،تمارين حسب الشعب والمسالكإلى أربعة  تمرينان -
 .سميمة منيجية عممية

 

  واالستثمارالتتبع  .3
يستدعي تتبع مختمف  عموم الحياة واألرضة في مادالوطني الموحد  االمتحانإن تحقيق األىداف المتوخاة من 

 العمميات المتعمقة بإنجازه واستثمار نتائجو إقميميا وجيويا ومركزيا، وذلك من خالل:
 الوطني الموحد  االمتحانتشين التربويين لمقاءات إقميمية وجيوية بمشاركة األساتذة، لتقويم مواضيع تنظيم المف

 ودراسة نتائجو؛
 استثمار تقارير المقاءات التقويمية جيويا ورفع نتائجيا ومقترحاتيا إلى المنسقيات المركزية التخصصية؛ 

 ودراسة نتائجو، وتقديم الوطني الموحد االمتحان عقد لقاءات تقويمية عمى الصعيد المركزي لتقويم مواضيع ،
 .ىذه المواضيع المقترحات الكفيمة بتطوير

 
لمفتشٌن أن ٌسهروا على تأطٌر تطبٌق مقتضٌات هذه المذكرة، وأن ٌزودوا افعلى السٌدات والسادة المفتشات و

 األساتذة  بالتوجٌهات التً تساعدهم على تنفٌذها على النحو األكمل.
 

لسٌدات والسادة أطر اإلدارة التربوٌة، كل فً دائرة اختصاصه، إٌالء هذه المذكرة ما تستحقه من عناٌة وعلى ا
 وذلك بتوفٌر شروط تطبٌقها، والعمل على استثمار نتائجها بما ٌساهم باالرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة.

 
ه المذكرة، وتطبٌق مقتضٌاتها فً تتبع وعلى السٌدات والسادة األستاذات واألساتذة استحضار موجهات هذ

أعمال التالمٌذ وتقوٌم تحصٌلهم، باعتماد مختلف الصٌغ المنصوص علٌها أعاله، واستثمار نتائج التقوٌم فً التخطٌط 
 لإلجراءات التصحٌحٌة وتنفٌذها، قصد تحسٌن مكتسبات التالمٌذ وإعدادهم الجتٌاز االمتحانات الموحدة بنجاح.

 

والسادة مدٌرة ومدٌري األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن ونائبات ونواب الوزارة أن  سٌدةالوالمرجو من 
ٌسهروا على استنساخ هذه المذكرة وتوزٌعها على المفتشٌن واألساتذة وكافة المعنٌٌن، ودعوتهم إلى االلتزام 

 والسالم. بمقتضٌاتها.  
 

 


