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فروض املراقبة املستمرة أصناف .1
الصـــــــــــــفيـــــــــــــــــــــــــــــةاملراقبة املستمرة فروض . 1.1

األسدوس الثانياألسدوس األول

فرضان لكل مستوى وكل مادةفرضان لكل مستوى وكل مادة



فروض املراقبة املستمرة أصناف .1

األسدوس الثانياألسدوس األول

فرض موحد على صعيد املؤسسة

املوحدة  على صعيد املؤسسةاملراقبة املستمرة فروض . 2.1

فرض موحد على صعيد املؤسسة

عدا األسدوس الثاني للسنة الدراسية اخلتامية لكل سلك تعليمي، حيث جترى االمتحانات املوحدة االشهادية



فروض املراقبة املستمرة أصناف .1

بة بالنسفرض من فروض املراقبة املستمرة املوحدة على صعيد املؤسسة  يتم حصر جمال تغطية كل 
لكل مادة مع حتديد موعده ومدة اإلجناز مبوجب مذكرة يف املوضوع

:توياتمجيع املساملواد املعنية بفروض املراقبة املستمرة املوحدة على صعيد املؤسسة التعليمية يف 
شاط الن/ االجتماعيات/الرتبية اإلسالمية/الرياضيات/ اللغة الفرنسية/ اللغة األمازيغية/ اللغة العربية

العلمي 

املوحدة  على صعيد املؤسسةاملراقبة املستمرة فروض . 2.1



فروض املراقبة املستمرة املوحدة على صعيد املؤسسة تدبري . 2

نية احملددة يتم حتديد مواعيد ومواقيت إجراء فروض املراقبة املستمرة املوحدة داخل الفرتة الزم
لذلك يف املقرر السنوي لتنظيم السنة الدراسية؛

يتم إعداد برجمة إجراء الفروض على صعيد املؤسسة حسب املستويات واملواد؛
 ب املواد االختبارات حسالسادة األساتذة وحتت إشراف السادة املفتشني بإعداد يتم تكليف

صحيح ومسك احلراسة وإجناز عملية التويتم كذلك توفري سريتها، ضمان واملستويات املعنية مع 
النقط ثم إعداد النتائج واإلخبار بها؛ 

 رورية إلجراء من أجل تعبئة املوارد الضالشركاء التالميذ والتنسيق مع مجعية أمهات وآباء وأولياء
االختبارات؛ 



لألسالك تقالية االنللمراقبة املستمرة باملستوياتاملعدل السنوي حلساب 
:كما يليالتعليمية، يتم حتديد وزن كل مكون من املراقبة املستمرة

 %50: املراقبة الصفية 

 %50: املراقبة املستمرة املوحدة 

احتساب نقط فروض املراقبة املستمرة بالنسبة لسلك التعليم االبتدائي كيفية . 3



لألسالك هاديةاالشللمراقبة املستمرة باملستويات املعدل السنوي حلساب 
:كما يليالتعليمية، يتم حتديد وزن كل مكون من املراقبة املستمرة

 %50: املراقبة الصفية 

 %50: املراقبة املستمرة املوحدة 

احتساب نقط فروض املراقبة املستمرة بالنسبة لسلك التعليم االبتدائي كيفية . 3



احتساب نقط فروض املراقبة املستمرة بالنسبة لسلك التعليم االبتدائي كيفية . 3

املعدل السنوي العام كل مكون من مكوني وزنيتم حتديد 
:باملستويات االشهادية  كما يلي

75%:املراقبة املستمرة املوحدة + املراقبة الصفية

 25%:نتائج االمتحان املوحد اإلقليمي

وي للمراقبة املعدل السن+ الصفيةاملعدل السنوي للمراقبة = السنوي العام املعدل 
اإلقليمياالمتحان املوحد معدل + املوحدة املستمرة 



50% 50%

وأوزانها لنيل شهادة الدروس االبتدائيةاإلشهاد مكونات.4
مكون املراقبة وزن .1.4

:املستمرة  املراقبة املستمرة املوحدةاملراقبة املستمرة الفصلية
على صعيد املؤسسة 

املراقبة املستمرة 



وأوزانها لنيل شهادة الدروس االبتدائيةاإلشهاد مكونات.4
:املراقبة املستمرة املواد واملعامالت اخلاصة مبكون .2.4

املراقبة املستمرة املوحدة على صعيد املؤسسة املراقبة املستمرة الفصلية
املعامل  املواد

1 اللغة العربية

1 اللغة الفرنسية

1 الرياضيات

1 اللغة األمازيغية

1 الرتبية اإلسالمية

1 االجتماعيات

1 النشاط العلمي

1 الرتبية الفنية

1 الرتبية البدنية

املدة املعامل  املواد

د30س1 1 اللغة العربية

د30س1 1 اللغة الفرنسية

د30س1 1 الرياضيات

د45 1 اللغة األمازيغية

د45 1 الرتبية اإلسالمية

د45 1 االجتماعيات

د45 1 النشاط العلمي



وأوزانها لنيل شهادة الدروس االبتدائيةاإلشهاد مكونات. 4
:يةوزن مكون االمتحان املوحد اإلقليمي من النتيجة اإلمجال. 3.4

25%



وأوزانها لنيل شهادة الدروس االبتدائيةاإلشهاد مكونات. 4
:ة اإلمجاليةاالمتحان املوحد اإلقليمي من النتيجاملواد واملعامالت اخلاصة مبكون . 4.4

املدة املعامل  املواد

1,5 3 الميةالعربية والرتبية اإلساللغة 

1,5 2 اللغة الفرنسية

1,5 2 الرياضيات



وأوزانها لنيل شهادة الدروس االبتدائيةاإلشهاد مكونات
وزن مكون املراقبة املستمرة.1

:من النتيجة اإلمجالية
ي وزن مكون االمتحان املوحد اإلقليم.2

:النتيجة اإلمجالية

75%25%

النتيجة اإلمجالية



ة يف استثمار نتائج املراقبة املستمر
أنشطة الدعم ومعاجلة التعثرات

تشخيص حالة التحصيل وصعوباته
 الوقوف على اإلخفاقات ومؤشرات الصعوبة املعرتضة
 التخطيط ألنشطة الدعم
ة على وتنفيذ خمطط الدعم واملعاجلأو فرديا /معاجلة التعثرات الدراسية مجاعيا و

.مستوى الفصول الدراسية



ة يف استثمار نتائج املراقبة املستمر
أنشطة الدعم ومعاجلة التعثرات

املراقبة املستمرة الفصلية بالنسبة لفروض . 1

املراقبة املستمرة املوحدة بالنسبة لفروض . 2

على حتليل نتائج التالميذ يف كل فرض من أجل استثمارها يف أنشطة الدعمأستاذ القسم املدرس يعمل 

 ألنشطة يف التخطيط حتت إشراف املفتش املختص على حتليل نتائج التالميذ من أجل استثمارهافريق أساتذة املواد املعنية يعمل
ة املعرتضة؛الدعم ومعاجلة صعوبات التحصيل على صعيد املؤسسة لفائدة التالميذ كأفراد أو فئات بناء على وحدة الصعوب

ج هذه العملية على أنظار تضمن نتائج حتليل معطيات فروض املراقبة املستمرة املوحدة وحصيلة أنشطة الدعم يف تقرير وتعرض نتائ
.اجملالس التعليمية من أجل االستثمار




