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              47 :مذكـرة رقم 
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  .السلك اإلعدادي لنيل شهادة الجهوي  الموحدمتحانمواضيع اال إعداد   : الموضوع

  ؛2003فبراير 23بتاريخ   الصادر2069-10لتربية الوطنية رقم  االسيد وزير قرار -:  عـالمرج

  ؛2003 فبراير 25 الصادرة بتاريخ 17المذكرة الوزارية رقم  -  

  .2006 يناير 18  الصادرة بتاريخ05المذكرة الوزارية رقم  -       
  

  

                         سالم تام بوجود موالنا اإلمام دام له النصر والتأييد ، 

االمتحان إعداد مواضيع  ومساطر أدوات وتدقيق تطويرلى إ سعيالففي إطار  وبعد،    

 وتكييفها مع المستجدات المتعلقة بالمناهج التربوية اإلعدادي السلك لنيل شهادة الجهويالموحد 

بلورة أداة على  الوزارةب المدرسي، عملت ات تعدد الكإ مبدإعمالالوضع المترتب عن مع و

 مختلف المواد اختبارات م اعتمادها في بناء مواضيعمنهجية في صيغة أطر مرجعية وطنية سيت

 .2006-2005 الموسم الدراسي الحالي ابتداء منوذلك باالمتحان المذكور المعنية 
  

 لجن وطنية تخصصية فوقد تم إعداد هذه األطر المرجعية والمصادقة عليها من طر

  .تمثيلية لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوينب
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  افاألهد .1

  :تتحدد األهداف من هذا اإلجراء المنهجي في  

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

 يستهدفه االمتحان بغض النظر عن تعدد الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة؛

ع من  االمتحانات اإلشهادية عبر الرفصالحية مواضيعالسعي إلى الرفع من  .2.1

 وذلك في اتجاه التصريف الفعلي  له،وتمثيليتهالمنهاج الدراسي الرسمي اتغطيتها 

   تكافؤ الفرص؛إلمبد

توحيد المرجعيات بالنسبة لكل المتدخلين والمعنيين لجعل االمتحان يقوم على أساس  .3.1

 لجن إعداد المواضيع؛وتالميذ و  ين مدرس،تعاقدي بين جميع األطراف المعنية

 ؛اإلشهادية لتقويم مواضيع االمتحانات سندإيجاد   .4.1

توفير موجهات لبناء فروض المراقبة المستمرة واستثمار نتائجها في وضع اآلليات   .5.1

والكفايات األساسية  لمناهج الدراسيةاضمان تحكم المتعلمين في مضامين ب القمينة

  .المرتبطة بها
 

  بنية اإلطار المرجعي .2

 على التحديد الجهوي االمتحان الموحد الختبارات مواضيعلمرجعية  وضع األطر ايستند

 وذلك اإلعداديالثانوي لسلك ا نهاية لمعالم التحصيل النموذجي للمتعلمين عند  واإلجرائيالدقيق

  :من خالل

لسنة النهائية لسلك الدورة الثانية لفي المقررة  ضبط المضامين والمحتويات الدراسية .1.2

كل مجال مضموني ل  النسبيةهميةاألدرجة حصر  مع اإلعداديالثانوي  التعليم

 ؛دراسيةالمادة للداخل المنهاج الرسمي 

 تعريفا لكفايات والمهارات والقدرات المسطرة لهذا المستوى التعليمياتعريف  .2.2

داخل المنهاج الرسمي كل مستوى مهاري لهمية األ مع تحديد درجة إجرائيا،

  ؛للمادة

  .زنجااإلط شروط ضب .3.2
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   توظيف اإلطار المرجعي.3

مختلف المواد المعنية االختبارات المتعلقة ب مواضيع بناءتوظف األطر المرجعية في   

  :المعايير التاليةوذلك باالستناد إلى  باالمتحان

اإلطار المرجعي الخاص أن يغطي االمتحان كل المجاالت الواردة في   :  التغطية .1

  .اسيةبكل مادة در

أن تعتمد درجة األهمية المحددة في اإلطار المرجعي لكل مجال مضموني     :التمثيلية .2

ولكل مستوى مهاري في بناء موضوع االختبار وذلك لضمان تمثيلية هذا 

 .األخير للمنهاج الرسمي المقرر

ي للمحددات الواردة ف االختبارية ات الوضعيمطابقةيتم التحقق من أن     :المطابقة .3

  :ثالث مستوياتالمرجعي على اإلطار 

  ؛المهارات والكفايات •

 المضامين والمحتويات المعرفية؛ •

  .شروط اإلنجاز •
 

 لتحسينيحقق هذا اإلجراء األهداف المتوخاة منه باعتباره خطوة أساسية  هذا، وحتى

  : لية اإلجراءات التااعتبار، يشرفني أن أطلب منكم االمتحانات اإلشهاديةصالحية وموثوقية 

 ؛ المعنيين بالموضوعالتربويين إلى مختلف الفاعلين اوإيصالههذه المذكرة استنساخ  -

 وأعضاء لجن إعداد مع السادة المفتشين التربويينعقد اجتماعات ولقاءات تربوية  -

الهدف من إحداثها وأوجه استعمالها في إعداد توضيح  بهذه األداة وللتعريفالمواضيع 

 ؛أداة ناظمة للممارسة االمتحانية الموحدة كاالمتحانات الموحدة 

المدرسين  تربوية مع السادة لقاءاتتنظيم دعوة السادة المفتشين التربويين إلى  -

 مع ة ذلك االستعمالبأهمي تحسيسالو ها على استعمالوالتمرس األداة هللتعريف بهذ

  . المراقبة المستمرةإعداد فروضفي  هاالحث على استثمار
 

 البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع، فإني أهيب بالجميع، كل من موقعه، ونظرا لألهمية

    .المــوالسإيالءه االهتمام والعناية الالزمين، 
 

                  


