
 Ác� w�Q� ¨ U�U���ô« Ác� WLEM*« W�—«“u�«  «—«dI�« o�Ë ®wKO�Q��«Ë Íœ«b�ù« ¨wz«b��ô« © WOLOKF��« „ö�_« nK��0 W�œUN�ù«  U�U���ô« ÂUEM� n�dF��« —U�≈ �
 bF� ÊU���ô« «c� � ÕU�M�« Ê≈ ÆW�bN��*«  U�HK� UNDO��� ·bN� p�–Ë ¨ Á“UO��« q�«d�Ë t�U�uJ0 ¨WOz«b��ô« ”Ë—b�« …œUN� qO� ÊU���« ÂUEM� n�dF�K� WIO�u�«

ÆÍœ«b�ù« rOKF��« pK�� ‚U%ö� UO�U�√ U�d�

تتضمن هذه الفئة:
ــ تالميذ مؤسسات التعليم العمومي املسجلون بالسنة السادسة من التعليم االبتدائي، 

ــ تالميذ مؤسسات التعليم اخلصوصي املسجلون بالسنة السادسة من التعليم االبتدائي ، 
ــ املستفيدون من دروس التربية غري النظامية املدجمون يف السنة السادسة من التعليم 

االبتدائي.

يعد ناجحا يف امتحان نيل شهادة الدروس االبتدائية كل مترشحة أو مترشح حصل 
على معدل عام يساوي 5 من 10 على األقل يف جمموع اختبارات االمتحان الكتايب املوحد 
االبتدائية  املدرسة  صعيد  على  املوحد  الكتايب  واالمتحان  اإلقليمي  الصعيد  على 

واملراقبة املستمرة.
ويتم حساب هذا املعدل باستعمال املعامالت التالية:

مادة الرتبية البدنية: يعترب اختبار مادة التربية البدنية إجباريا يف اختبارات املراقبة 
املستمرة، ويعفى منه املترشحون الذين ال يستطيعون  املشاركة فيه ألسباب صحية شريطة 
تقدمي شهادة يسلمها طبيب الصحة املدرسية. وتدخل النقطة املحصل عليها يف مادة التربية 

البدنية يف حساب معدل املراقبة املستمرة.
أكثر من  للرسوب عند احلصول على صفر يف  الصفر موجبة  نقطة الصفر:تعترب نقطة 

اختبار من اختبارات االمتحان املوحد اإلقليمي.
املوحد  االمتحان  اختبارات  من  اختبار  أي  يف  املشاركة  عن  تغيب  مترشح  كل  الغياب: 
الكتايب على صعيد املدرسة االبتدائية أو على الصعيد اإلقليمي مينح صفرا يف هذا االختبار.

تسلم شهادة الدروس االبتدائية بإحدى امليزات التالية:
ـــ  مزية مقبول: إذا حصل املترشح على معدل عام يقل عن 6 من 10

ـــ  مزية مستحسن: إذا حصل املترشح على معدل عام يساوي 6 من 10 ويقل عن 7 من 10
ـــ  مزية حسن: إذا حصل املترشح على معدل عام يساوي 7 من 10 ويقل عن 8 من 10

ـــ  مزية حسن جدا:  إذا حصل املترشح على معدل عام يساوي أو يفوق 8 من 10

المعامل (1) لمعدل االمتحان الكتايب الموحد عىل الصعيد اإلقليمي (EP)؛
المعامل (1) لمعدل االمتحان الكتايب الموحد عىل صعيد المدرسة االبتدائية (EL)؛

. (CC) المعامل (2) للمعدل السنوي للمراقبة المستمرة

وفق  الرمسيني   للمترشحني  بالنسبة  االبتدائية  الدروس  شهادة  نيل  امتحانات  تنظم 
املكونات التالية:

اللغة   : املواد  يف  الدراسية  السنة  طيلة  جترى  المسامرة:   المراصئئ  اخائارات 
 – االجتماعيات   – الرياضيات   – الفرنسية  اللغة   – اإلسالمية  التربية   – العربية 

والنشاط العلمي – التربية الفنية والتربية البدنية.
صعيد  على  ينظم  اقباثائغئ:  المثرجئ  خسغث  سطى  المعتث  الضاابغ  اقطاتان 
املدرسة االبتدائية يف ختام النصف األول من السنة السادسة من التعليم االبتدائي يف: 
اللغة العربية – التربية اإلسالمية – اللغة الفرنسية – الرياضيات – االجتماعيات – 

النشاط العلمي.
اقطاتان الضاابغ المعتث سطى الخسغث ا�صطغمغ: ينظم يف ختام السنة السادسة 
من التعليم االبتدائي يف املواد: اللغة العربية – التربية اإلسالمية – اللغة الفرنسية – 

الرياضيات.

I - شؤئ المارحتغظ الرجمغغظ 

II - شؤئ المارحتغظ افترار 

تستغرق الدراسة بسلك التعليم االبتدائي 6 سنوات ، ويستفيد التالميذ من سنتني 
إضافيتني عن طريق التكرار.

يبلغوا سن اخلامسة عشر يف  الذين مل  للتالميذ  بالتكرار مرة ثالثة  السماح  ميكن 
فاتح شتنرب من سنة التكرار.

بالنسبة للتالميذ الذين استنفدوا سنوات التكرار املسموح هلم هبا دون بلوغهم سن 
لبعضهم  أو  يسمحوا هلم  أن  معلل  قرار  على  بناء  املعلمني  ملجلس  اخلامسة عشر، ميكن 

مبتابعة الدراسة، وذلك بعد دراسة ملفاهتم املدرسية.

هناك فئتني من املترشحني األحرار:
فئة المرتشحني األحرار الصغار (كل شخص غري ممدرس وبالغ من العمر 18 سنة أو أقل).

الدروس  شهادة  نيل  امتحانات  الجتياز  ترشيحهم  طلبات  تقدمي  الفئة  هذه  على  جيب 
االبتدائية مباشرة لدى املديرية اإلقليمية التابع هلا حمل سكناهم، وذلك قبل هناية شهر 

يناير من السنة الدراسية اليت ترشحوا فيها؛
فئة المرتشحون األحرار الكبار (كل شخص غري ممدرس و يتجاوز عمره 18 سنة).

الدروس  شهادة  نيل  امتحانات  الجتياز  ترشيحهم  طلبات  تقدمي  الفئة  هذه  على  جيب 
االبتدائية باألكادميية اجلهوية للتربية والتكوين التابع هلا حمل سكناهم، وذلك يف اآلجال 

اليت حيددها مدير(ة) األكادميية؛

تنظم امتحانات نيل شهادة الدروس االبتدائية بالنسبة للمترشحني األحرار كما يلي:
المرتشحون األحرار الصغار: ينظم امتحان كتايب موحد على الصعيد اإلقليمي  يف املواد 

التالية : اللغة العربية، التربية اإلسالمية، اللغة الفرنسية والرياضيات. باإلضافة إىل ذلك، 
جتتاز هذه الفئة اختبارا جهويا يف مادة النشاط العلمي و اختبارا جهويا يف مادة االجتماعيات؛
، يف املواد  المرتشحون األحرار الكبار : ينظم امتحان كتايب موحد على الصعيد اجلهوي 

التالية : اللغة العربية، التربية اإلسالمية، اللغة الفرنسية ،الرياضيات ، و اختبار يف الثقافة 
والعلوم.

يعد ناجحا يف امتحان نيل شهادة الدروس االبتدائية كل مترشحة أو مترشح حصل على معدل 
عام يساوي 5 من 10 على األقل .

تسلم شهادة الدروس االبتدائية بإحدى امليزات التالية:
ـــ  مزية مقبول: إذا حصل املترشح على معدل عام يقل عن 6 من 10

ـــ  مزية مستحسن: إذا حصل املترشح على معدل عام يساوي 6 من 10 ويقل عن 7 من 10
ـــ  مزية حسن: إذا حصل املترشح على معدل عام يساوي 7 من 10 ويقل عن 8 من 10

ـــ  مزية حسن جدا:  إذا حصل املترشح على معدل عام يساوي أو يفوق 8 من 10

الدروس االبتدائية،  الذين حصلوا على شهادة  الصغار  للمترشحني األحرار    يسمح 
بالتسجيل يف إحدى املؤسسات الثانوية اإلعدادية قصد متابعة دراستهم.

EP)المعدل العام =  x 1)  +  (EL  x 1)  +  (CC  x 2)
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المعاد والمساطقت والمثة الجطظغئ قخائارات اطاتاظات ظغض حعادة الثروس اقباثائغئ - شؤئ المارحتغظ الرجمغغظ

المعاد والمساطقت والمثة الجطظغئ قخائارات اطاتاظات ظغض حعادة الثروس اقباثائغئ ـ شؤئ المارحتغظ افترار

نظام امتحان نيل شهادة الدروس االبتدائية

ÌÈÒ]Çje˜]<åÊÖÇ÷]<ÏÅ^„ç<ÿÈfi<l^fi^vj⁄]<‹Èøfli<·`ç<ª<2006<ÜeÁj“_<16<'ËÖ^je<2383J06‹ŒÖ<ÎÖ]áÁ÷]<Ö]Üœ÷]<Vالمرجع

















 1   1  130   


 
3  130  

 1  


 1  130   

 1   1  130   


 2  130  


 1  


 1  45    2  130  

 1   1  45         

 1  

 1  45         

 1              

 1              







 

               

               

               

          

          

            

;„π]<‡ËÁ”j÷]Ê<ÌÈflõÁ÷]<ÌÈe3÷]<ÏÖ]áÊ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ

‡ËÁ”j÷]Ê<ÌÈe3◊÷<ÌËÁ„¢]<ÌÈµÅ^“˘]
ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ÏÜ�Èflœ÷]<¯â<Ω^eÜ÷]<Ì„¢

ÌÈeÜ«π]<Ì”◊€π]
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ

2017;J;2016;;zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz CROSP - Rabat;;zz;;;:‚∏\Â;ÈàÑÅ∏\;„ËpÊi÷’;ÍÊ‚°\;á—Ö∏\


