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روطا�خاص بصياغة محتو
ّ

  سلسلة أرافق طفليلتالميذ الدرجة الثانية والثالثة من التعليم �سا��يياتكراس الش

 

 �هداف:

  صياغة ا�حتو�ات البيداغوجيةا�خاصة �سلسلة الدعم"أرافق طف��" لسنوات الدرجة الثانية

والثالثة من التعليم �سا��ي واملتمثلة �� مجموعة اختبارات استعدادالالمتحاناتمرفقة باإلصالح �� 

 صيغ��ا الورقية والرقمية، وذلك �� مّواد العر�ية والفر�سية و�نقل��يةو�يقاظ العلميوالر�اضيات.

 

  اعتماد هذا الكّراس كمرجع أسا��ي �� عملّية التأليف والّتقييم يمكن من خاللھ ل�جنة الّتقييم

بات البيداغوجية واملن�جية.  
ّ
 ضبط معاي�� الّتقييم ال�ي تحّدد مدى استجابة العمل املنجز للمتطل

 �نجازات:

كتاب الدعم"أرافق طف��" للسنة الثالثة من التعليم �سا��ي �شمل اختباراتمرفقة باإلصالح �� مواد  -1

 العر�ية والفر�سية و�يقاظ العل�ي والر�اضيات.

كتابالدعم"أرافق طف��" للسنة الرا�عة من التعليم �سا��ي �شمل اختباراتمرفقة باإلصالح �� مواد  -2

 ومجموعة أ�شطة رقمية �� مادة �نقل��ية. العر�ية والفر�سية و�يقاظ العل�ي والّر�اضيات

كتاب الدعم"أرافق طف��" للسنة ا�خامسة من التعليم �سا��ي �شمل اختباراتمرفقة باإلصالح ��  -3

 مواد العر�ية والفر�سيةو�نقل��يةو�يقاظ العل�ي والّر�اضيات.

كتاب الدعم"أرافق طف��" للسنة السادسة من التعليم �سا��ي �شمل اختباراتمرفقة باإلصالح ��  -4

 مواد العر�ية والفر�سية و�نقل��ية و�يقاظ العل�ي والّر�اضيات.

 املتطلبات البيداغوجية واملن�جية:

  مطابقة و�غطية محتوى �ختبارات لكتب الّدعم "أرافق طف��" للمنا�ج وال��امج الّرسميةاملعتمدة

 �� تدريس املّواد املعنّية ومراعا��ا للتسلسل الزم�ي لل��امج حسب نظام الثالثيات.

  �� خذ �� �عتبار�هداف البيداغوجيةواملعاي�� الّتقييمية ا�خاصة ب�ّل ماّدة ومستوى �علي�ي�

 صياغة محتوى �ختبارات.



روطا�خاص بصياغة محتو
ّ

  سلسلة أرافق طفليلتالميذ الدرجة الثانية والثالثة من التعليم �سا��يياتكراس الش

  تمك�ن محتوى �ختبارات �� املّواد املعنّية من الّرفع من كفاءات التالميذ من خالل إدماجهم

ماتللمفاهيم 
ّ
مية من خالل الّدعم والعالج.والتعل

ّ
  وتجاوزهم للّصعو�ات التعل

  خذ �� �عتبار ا�جانب التحف��ي للتالميذ �� تصّور وتقديم �ختبارات من خالل تنّوع�

 ا�حتوىواستعمال الّرسوموا�خطوط و�لوان املناسبة ل�ل ماّدة ومستوى �علي�ي.

 .ملدى التالميذ �� تقديماالختباراتو�صالح املرفق
ّ
 مراعاة اختالف �سق الّتعل

 

 التقديم املادي والف�ّي لكتاب الّدعم "أرافق طف��":

 هي�ل الكتاب:

 :��شمل كتبالّدعم "أرافق طف��"ع� 

 توصيات عامة خاصة باستعمال الكتاب مع املعاي�� التقييمية للمّواد، -

  اختبار�� �ّل ماّدة، مطابق محتواها للمنا�ج وال��امج الّرسمية.18 -

 إصالحاالختبارات. -

 " يوجھ إ�� الن�خة الرقميةا�خاصة ب�ل اختبار.QR codeرابط  " -

 ا�خصائص الفنّية:

 : صم.24*16 صم، منطقةالّنص 27 *20حجم الكتاب  

 . ّغالف خار�� ل�ل كتاب حسب املستوى الدرا��ي 

 .عدد الصفحات حسب السنة الدراسّية املعنية 

 )إدراجصور و مشاهد و رسوم توضيحيةgraphiques vectoriels .بات املّواد
ّ
 )حسب متطل

  .بات املادة واملستوى الّتعلي�ي
ّ
 إخراج ف�ّي يتناسب مع متطل

 .طباعة باأللوان 

 عمل فرق التأليف:

  صياغة محتوىكتاب الّدعم من توصيات واختبارات و�صالح �� صيغتھ الورقية والرقمية حسب

بات البيداغوجيةواملن�جّية املطلو�ةوضمن ا�جدول الّزم�ي املّتفق عليھ.
ّ
 املتطل

  إدراج الّرسوم بمختلف أنواعها (صور، مشاهد، جداول، رسوم بيانّية...) با�حتو�ات مع وصف

 مفّصل ودقيق للمشاهد تقدّم بصفة منفصلة عن ا�حتو�ات.
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  تقديما�حتو�ات للمركز الوط�ي البيداغو�� �عد املصادقة عل��ا من طرف �جنة التقييم، �� ��خة

 و��خة ورقّية.word et PDF (dimension de la page 20*27cm)  Format رقمّية

  التعاون والعمل مع املصا�ح ا�ختّصة باملركز الوط�ي البيداغو�� ومتا�عة مختلف مراحل �نجاز

الفنّيلكتب الّدعم (من تصفيف و�نجاز الّرسوم ومختلف عملّيات �صالح) إ�� ح�ن املصادقة 

 والتأش�� باإلذن بالّ�حب من طرف منسّق فر�ق التأليف.

  إّن فر�ق التأليف ملزم خالل الطبعة التجر�بية (الطبعة �و��) إ�� إدخال �ل التعديالت

زمةخالل الّسنة �و�� من استعمال�ح�ى �عت�� الن�خة ��ائية.
ّ
 الال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















