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      29:مذكـرة رقم 

 ىـإل

 والسادة اتالسيد

 الجهوية للتربية والتكوين  ومديري األكاديميات تيمدير -

 وزارة النائبات ونواب  -

 المفتشات والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي - 

 مديرات ومديري المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين األطر -

 التأهيليالثانوي أستاذات وأساتذة التعليم  -
 

الفرائض مادة  :للسنة األولى من سلك البكالوريا الجهوي الموحداالمتحان  لمواد المرجعية األطر : الموضوع

 . التعليم األصيل -والتوقيت

 . 2006أكتوبر  16بتاريخ  الصادر 2835-60لتربية الوطنية رقم ا السيد وزير قرار - :  عـالمرج

 .دفاتر المساطر الخاصة باالمتحانات المدرسية اإلشهادية -

   

 سالم تام بوجود موالنا اإلمام دام له النصر والتأييد،                       
 

انسجاما مع موجهات والتعلمات المدرسية، جودة الرفع من إلى فمواصلة للجهود الرامية  وبعد،    

وفي سياق تنفيذ أوراش  إلى تحسين الممارسة التقويمية والرفع من مصداقيتها، الهادفةاالستعجالي البرنامج 

وتفعيال لتوصيات التقرير البيداغوجي للتنسيق المركزي  ،رتبطة بنظام التقويم واالمتحاناتاإلصالح الم

األطر المرجعية الخاصة بمواد تحيين ، عملت الوزارة على 8002-8002التخصصي برسم السنة الدراسية 

 .لنيل شهادة البكالورياالموحد الوطني االمتحان 

 المذكورفي بناء مواضيع اختبارات مختلف المواد المعنية باالمتحان  ،المرجعيةاألطر هذه وستعتمد 

 .2010 -2002الموسم الدراسي الحالي  ابتداء من

لجن وطنية تخصصية  فوالمصادقة عليها من طرالمعنية األطر المرجعية وتحيين وقد تم إعداد 

 .الجهوية للتربية والتكوين ألكاديمياتاتمثيلية ب
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 األهداف .1

 :األهداف من هذا اإلجراء المنهجي فيتتحدد و

 

توحيد الرؤية بين مختلف اللجن المكلفة بوضع االمتحان الموحد حول ما يجب أن يستهدفه  .1.1

 االمتحان بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي؛
 

السعي إلى الرفع من صالحية مواضيع االمتحانات اإلشهادية عبر الرفع من تغطيتها وتمثيليتها . 6.1

 للمنهاج الدراسي الرسمي، وذلك في اتجاه التصريف الفعلي لمبدإ تكافؤ الفرص؛
 

توحيد المرجعيات بالنسبة لكل المتدخلين والمعنيين، لجعل االمتحان يقوم على أساس تعاقدي بين . 4.1

 وتالميذ و لجن إعداد المواضيع؛ تلميذاتو  مدرسينمدرسات وجميع األطراف المعنية من 
 

 لتقويم مواضيع االمتحانات اإلشهادية؛معيار وطني  اعتماد.  3.1
 

توفير موجهات لبناء فروض المراقبة المستمرة واستثمار نتائجها في وضع اآلليات الممكنة من   .1.1

 .والكفايات األساسية للمناهج الدراسية المواردالمتعلمين في المتعلمات وضمان تحكم 

 

 بنية اإلطار المرجعي .6
 

 الموحد على التحديد الدقيقالوطني االمتحان  الختبارات مواضيعوضع األطر المرجعية  يستند

وذلك من  التأهيليالثانوي لسلك ا نهايةعند وللمتعلمات لمعالم التحصيل النموذجي للمتعلمين  واإلجرائي

 :خالل

 

 هميةاألدرجة حصر مع  البكالوريالسنة النهائية لسلك افي المقررة  الدراسية المواردضبط  .1.1

 ؛دراسيةالمادة للداخل المنهاج الرسمي  من مجاالتهاكل مجال ل النسبية
 

مع تحديد  تعريفا إجرائيا، لكفايات والمهارات والقدرات المسطرة لهذا المستوى التعليمياتعريف  .6.6

 ؛داخل المنهاج الرسمي للمادةكل مستوى مهاري لبالنسبة همية األدرجة 

 .زنجااإلشروط  تحديد .4.6

 

 توظيف اإلطار المرجعي .4

وذلك مختلف المواد المعنية باالمتحان االختبارات المتعلقة بمواضيع  بناءتوظف األطر المرجعية في  

 :المعايير التاليةباالستناد إلى 
 

في اإلطار المرجعي الخاص بكل  المحدداالمتحان كل المجاالت موضوع أن يغطي  :  التغطية .1

 .مادة دراسية
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من مجاالت الموارد أن تعتمد درجة األهمية المحددة في اإلطار المرجعي لكل مجال  : التمثيلية .6

مستوى مهاري في بناء موضوع االختبار وذلك لضمان كفاية أو ولكل الدراسية 

 .تمثيلية هذا األخير للمنهاج الرسمي المقرر
 

ارية للمحددات الواردة في اإلطار االختب اتمطابقة الوضعييتم التحقق من أن  : المطابقة .4

 :ثالث مستوياتالمرجعي على 
 

 ؛المهاراتو الكفايات  

 ؛الموارد الدراسية ومجاالتها 

 شروط اإلنجاز. 

 

 للرفع من صالحية خطوة أساسية  باعتباره ،منهيحقق هذا اإلجراء األهداف المتوخاة  ، وحتىهذا

 : ما يليالحرص على تنفيذ ، يشرفني أن أطلب منكم االمتحانات اإلشهاديةوموثوقية 
 

  مفتشات من  المعنيين بالموضوع التربويينمختلف الفاعلين  توزيعها علىوهذه المذكرة استنساخ

مختلف المترشحين والمترشحات أساتذة مع العمل على إطالع أستاذات ومفتشين تربويين وو

 ؛على فحواهاالمتحانات البكالوريا 

  وأعضاء لجن  المفتشين التربويينالمفتشات والسادة السيدات ومع عقد اجتماعات ولقاءات تربوية

في إعداد وعلى ضرورة اعتبارها  إلطالعهم على عناصر التحيين والتعديلإعداد المواضيع 

 االمتحانات الموحدة؛

  السادة السيدات وبوية مع المفتشين التربويين إلى تنظيم لقاءات ترالمفتشات والسادة السيدات ودعوة

مع الحث على ة ذلك والتحسيس بأهميهذه األداة  على استعمالللتمرس  األساتذةاألستاذات و

 . في إعداد فروض المراقبة المستمرة توظيفها
 

 

لألهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع، فإني أهيب بالجميع، كل من موقعه، إيالءه االهتمام  واعتبارا

  .والعناية الالزمين

   .المـالس و        

 

 

 كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي

 الكاتب العام
 

 يوسف بلقاسمي

 


