
تحمض المعاد المثرجئ الاالغئ:

تةرى تدعرغا سطى طساعى المآجسئ شغ ظعاغئ افجثوس افول طظ 
السظئ الثراجغئ،

نظام امتحان نيل شهادة السلك اإلعدادينظام امتحان نيل شهادة السلك اإلعدادي

غاط تساب المسثل السام وشص المسادلئ ا�تغئ:

: مكونات اِّـعدل االجمالي للمراقبة اِّـستمرة:
الخفغئ  المسامرة  المراصئئ  طسثل   25%

لفجثوس افول؛
الخفغئ  المسامرة  المراصئئ  طسثل   25%

لفجثوس الباظغ؛
%50 المراصئئ المسامرة المعتثة.

املعدل االمجايل للمراقبة املستمرةمعدل االمتحان املوحد اجلهويالمعدل العام =
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(1)

 جثول خاص بالمعاد، المساطقت و المثد الجطظغئ قخائارات اطاتان ظغض حعادة السطك ا�سثادي
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طثة ا�ظةازا�ساطقتا�ساطقت

المراصئئ المسامرة الفخطغئ
%50 طظ طضعن المراصئئ المسامرة

المراصئئ المسامرة المعتثة سطى خسغث المآجسئ
%50 طظ طضعن المراصئئ المسامرة

طثة ا�ظةاز

اقطاتان المعتث الةععي
(%50 طظ الظاغةئ ا�جمالغئ)

ا�ساطقت

المـــــــعاد
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الطشئ السربغئ
الطشئ الفرظسغئ

الرغاضغات

الاربغئ ا�جقطغئ
اقجاماسغات

سطعم التغاة وافرض
السطعم الفغجغائغئ

الاضظعلعجغا

الاربغئ الاحضغطغئ أو الاربغئ المعجغصغئ

الطشئ افجظئغئ الباظغئ
الاربغئ الئثظغئ

(مواد تدرس باملسارات املهنية فقط)المعاد المعظغئ

طضعن المراصئئ المسامرة (%50 طظ الظاغةئ ا�جمالغئ)

المراجع:
23 من  2384.06 صادر يف  العلمي رقم  والبحث  العايل وتكوين األطر  والتعليم  الوطنية  التربية  ــ قرار وزير 

رمضان 1427 موافق لـ 16 أكتوبر 2006 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة السلك اإلعدادي؛
ــ املذكرة رقم 145 بتاريخ 13 أكتوبر 2009 بشأن مراجعة القرار املنظم المتحان نيل شهادة السلك اإلعدادي 

-اإلجراءات التنظيمية املصاحبة -.
ــ املذكرة رقم 080x21 بشأن تأطري إجراء املراقبة املستمرة للموسم الدراسي 2021-2022؛

ــ املذكرة رقم 081x21 بشأن اجلدولة التفصيلية لفروض املراقبة املستمرة املوحدة ومكونات اإلشهاد وأوزاهنا.

ــ اللغة العربية
ــ اللغة الفرنسية

ــ الرياضيات

ــ التربية اإلسالمية
ــ  االجتماعيات

ــ علوم الحياة واألرض
ــ العلوم الفيزيائية

غةرى شغ ظعاغئ افجثوس الباظغ طظ السظئ الثراجغئ 
المعظغئ)  بالمسارات  أو  السام  بالاسطغط  (جعاء  وغحمض 

المعاد الاالغئ:

ــ اللغة العربية
ــ اللغة الفرنسية

ــ الرياضيات

ــ التربية اإلسالمية
ــ  االجتماعيات

ــ علوم الحياة واألرض
ــ العلوم الفيزيائية

تحمض جمغع المعاد المثرجئ

تةرى تدعرغا : شرضان سطى افصض شغ ضض أجثوس

 وتاعزع إلــــى:

فروض 
المراقبة 

المستمرة 
الصفية

فروض 
المراقبة 

المستمرة 
الصفية

فروض 
المراقبة 

المستمرة 
الموحدة

فروض 
المراقبة 

المستمرة 
الموحدة

أ - المراقبة المستمرة:

ب - ا�متحان ا�هوي الموحد:

طريقة حساب املعدل العام ٢

مكونات امتحان نيل شهادة السلك اإلعدادي ١

أ - المراقبة المستمرة:

ب - ا�متحان ا�هوي الموحد:

افضادغمغئ الةععغئ لطاربغئ والاضعغظ لةعئ الرباط جق الصظغطرة  ـ  المرضج الةععي لطاعجغه المثرجغ والمعظغ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  CROSP - RSK  ــــ 2021 - 2022


