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ذ.إقبال أوعیسىم.م قریۀ أرکمان

 المدرسي. تماستكمال اجراءات الدخول  بعد 2018ماي  11بتاريخ  والصادر 18/014رقم  2019 – 2018تفعيال لمقتضيات المقرر الوزاري 
قبل البدء  والسادسالمستوى الخامس لمتعلمي  لتشخيص المكتسبات الدراسية 2018شتنبر  28وأكتوبر  10تخصيص الفترة الممتدة ما بين 

وفق  وذلكة من هذا األخير وفق المادة الثامنتقويم المستلزمات في المواد الدراسية األساسية  وإجراءفي إنجاز وحدات البرامج المقررة 
 :أسفلهوارد بالجدول البرنامج ال

 برنامج فترة التقويم التشخيصي
 2018شتنبر  10االثنین 

 استقبال باقي المتعلمين ودعوتهم القتناء باقي األدوات المدرسية ووضع نقط األساس حول النظام
 .الداخلي للقسم والمؤسسة للتالميذ الملتحقين

 2018شتنبر  11الثالثاء 

 تمهيد ووضع برمجة فترة التقويم التشخيصي
 2018شتنبر  12األربعاء 

 .توزيع جدول الحصص على المتعلمين. / االتفاق على برمجة أسبوعية لنظافة القسم والمؤسسة
 2018شتنبر  13الخمیس 

 .المستوىتوزيع الدفعة الثانية من الكتب المدرسية المتوصل بها وتفييئ المتعلمين حسب 
 2018شتنبر  14الجمعۀ 

 تمرير رائز التقويم التشخيصي فرنسية / تمرير رائز التقويم التشخيصي رياضيات
 2018شتنبر  15السبت 

 تمرير رائز التقويم التشخيصي نشاط علمي / تمرير رائز التقويم التشخيصي قراءة
 2018شتنبر  17االثنین 

 التعبير الكتابي / تمرير رائز التقويم التشخيصي التراكيبتمرير رائز التقويم التشخيصي 
 2018شتنبر  18الثالثاء 

 تمرير رائز التقويم التشخيصي الصرف والتحويل / تمرير رائز التقويم التشخيصي إمالء
 2018 شتنبر 22إلى السبت  19من األربعاء 

 ع الوقوف على تعثرات المتعلمينتصحيح جماعي لمختلف الروائز بمعدل رائزين باليوم الدراسي م
 .(الشفوية والكتابية) وتدوينها قصد إرفاقها بتقرير التقويم التشخيصي

 فترة الدعم و المعالجۀ -  2018شتنبر  28إلى  24من 

 .فرز واستثمار نتائج التقويم التشخيصي باعتماد شبكات التفريغ وبرمجة حصص وأنشطة الدعم
 .وتفييئهم حسب المستوى والتعلمات األساس موضوع الدعم والمعالجةتحديد التالميذ المتعثرين 

 .تشجيع المتعلمين على التعلم الذاتي
 .التأكد من تقلص الفوارق بين درجات تحكم المتعلمين في التعلمات األساس موضوع الدعم

تطبيقهم لمقتضيات  ومدى سلوكياتهم,موازاة مع إجراءات التقويم التشخيصي تم تدوين مجموعة من المالحظات الصفية حول المتعلمين 
مواظبة   ,لعل أهمها  .األيام األربع األولى من الدخول المدرسي جماعيا إبان تمت مناقشتهما واللذان والمؤسسةالقانون الداخلي للقسم 

 الجميع على الحضور في الوقت المعلوم وفق جدول الحصص وحركية البعض داخل الفصل الدراسي مما استدعى تحسيس هؤالء بأهمية

 المواكبة واالنضباط داخل الفصل الدراسي مع ضرورة احترام باقي المتعلمين والحرص على العمل الجماعي الهادف.
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المعطيات وفق شبكات التفريغ المرفقة بملف التقويم التشخيصي كانت النتائج المحصل عليها  وتجميعبعد تفعيل مقتضيات البرنامج أعاله 
  كالتالي:بمختلف المواد األساس 

المستوى الخامس –نتائج التقويم التشخيصي   
 مدى التحكم بمختلف المواد األساس موضوع التقويم

المتعلماسم   
 الرياضيات

اللغة الفرنسية مجمل 
 المكونات

 النشاط العلمي
اللغة العربية مجمل 

 المكونات
 بلحسن غ غ غ غ
 يسرى م م غ غ
 سعاد غ غ غ غ
 آية غ غ غ غ
 عبد الواحد غ غ غ غ
 فيروز غ غ غ غ
 محمد أمين م م م م
 سميرة م غ غ غ
 فاطمة غ م غ غ
 أحالم م غ غ غ

التحكمنسبة   
 المتحكمين 40% 30% 10% 10%
 الغير متحكمين 60% 70% 90% 90%

السادسالمستوى  –نتائج التقويم التشخيصي   
 مدى التحكم بمختلف المواد األساس موضوع التقويم

 اسم المتعلم
 الرياضيات

اللغة الفرنسية مجمل 
 المكونات

 النشاط العلمي
اللغة العربية مجمل 

 المكونات
 أشرف م م غ م
 فؤاد م غ غ م
 بالل غ غ غ م
 عثمان م غ غ م
 وصال م م م م
 عبد الحكيم م م م م
 سلمى م م غ غ
 اسماعيل م م غ غ
 هبة م م غ م
 رباب م م غ م

 نسبة التحكم
 المتحكمين 90% 70% 20% 80%
 الغير متحكمين 10% 30% 80% 20%
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 .التشخيصيتحكم كل متعلم بالنسبة لمجمل المواد األساس المعنية بالتقويم  ودرجةالجدول التالي يوضح مدى 

 المستوى الخامس
 درجة التحكم بمجمل المواد األساس اسم المتعلم

 بلحسن
 يسرى
 سعاد
 آية

 عبد الواحد
 فيروز

 محمد أمين
 سميرة
 فاطمة
 أحالم

 المستوى السادس
 أشرف
 فؤاد
 بالل

 عثمان
 وصال

 عبد الحكيم
 سلمى

 اسماعيل
 هبة
 رباب

 حسب المواد بيانات نتائج التقويم التشخيصي المستوى الخامس

 

 حسب المواد السادسبيانات نتائج التقويم التشخيصي المستوى 
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 :الجداول أعاله والمالحظات الصفية لألستاذ تبين ما يلي,من خالل البيانات

 .جل متعلمي المستوى الخامس والسادس يعانون من صعوبات وتعثرات مهمة (قرائية/كتابية / شفوية) باللغة الفرنسية 
  لدى متعلمي الخامس بمختلف المواد األساس.تعثرات مهمة 
 (حبذا الفرنسية). المواد األساس عظمتمكن متعلمي المستوى السادس من م 
  وفهم المقروء (باللغة الفرنسية والعربية).بمختلف المواد صعوبات قرائية مهمة تحول وفهم التعليمات 
 .رصيد لغوي ضعيف باللغتين معا 
 .تعثرات ملموسة أخرى 

شتنبر للدعم  27و  24ارتأينا تخصيص الفترة ما بين   ,بناء على ذلك وسعيا منا لتقليص الفوارق وتجاوز الصعوبات المالحظة لدى المتعلمين 
 .2018شتنبر  28داعمة تقويمية (كتابية شفوية) يوم جراء أنشطة أساس اي على والمعالجة وفق البرنامج التال

 اليوم التربوي

المادة 
موضوع 
 المعالجة

 التعثرات المالحظة
المدة 

 المخصصة
 اإلجراءات المتبعة

االثنين 
24
 

شتنبر 
2018

 

ت
ضغا

 الرغا

خسعبئ صراءة افسثاد  .1
المضعظئ طظ خمج 

 أرصام شما شعق

35'  .الاثضغر بةثول السث السحري 
 .الاثضغر بطرغصئ صراءة السثد اظطقصا طظ الةثول 
  سطى افلعاح وافرصامضاابئ أسثاد بالتروف 

سثم ضئط الاصظغات  .2
اقساغادغئ افربع طظ 

 وا�ظةازتغث العضع 
 خاخئ)(جثول الدرب 

35'   .تعزغع بطاصئ جثول الدرب سطى الماسطمغظ 
  الاثضغر بطرغصئ العضع لضض طظ العضسغات افربع طظ

 خقل أطبطئ سمطغئ.

سثم شعط الاسطغمات  .3
طعمئ شغ  وخسعبات

 تض المسائض

35'   .الارضغج سطى تةاوز الخسعبات الصرائغئ بالطشئ السربغئ 
  طسألئ طظ خقل طبال سظ  وتضحرح ذرغصئ تظزغط

 العاصع المسغح.
 إسادة تختغح المسألئ العاردة بالرائج 

سثم الاسرف سطى بسخ  .4
 المةسمات وخخائخعا.

خسعبات طعمئ شغ  .5
تساب المساتئ الضطغئ 

لثى طاسطمغ  والةاظئغئ
 المساعى السادس.

30'    تساب المتغط  وصعاسثتعزغع بطاصات المةسمات
 لمطش الئتث. وإضاشاعاسطى الماسطمغظ  والمساتات

  اساماد طعرد رصمغ عادف لاعضغح الفعارق بغظ
 سطى أعمعا. والاسرفالمةسمات 

  سطى الماسطمغظ  والمتغطتعزغع بطاصئ المساتات
 جاء المعارد.إلغعا خقل شارة إر والطةعء

الثالثاء 
25
 

شتنبر 
2018

 

 الطشئ السربغئ

خسعبات صرائغئ طعمئ  .1
طما غتعل وشعط 

الاسطغمات أو الظص 
 طعضعع الصراءة.

30'    إسادة صراءة الظص العارد بالرائج الممرر صراءة
 ظمعذجغئ.

 .الاثضغر بصعاسث الصراءة السطغمئ 
  الصراءة  خقلالعصعف سطى افخطاء و طسالةاعا جماسغا

 الفردغئ.
  تحةغع الماسطمغظ سطى الصراءة المظجلغئ و الاضعغظ

 الثاتغ.

ظسغان بسخ أعط  .2
 الصعاسث اقسرابغئ

30'    الاثضغر بصعاسث الطشئ افجاس طظ خقل أطبطئ
 سمطغئ.(جمض طظ الظص أو طثاارة ).

 .تجغغظ الفخض الثراجغ بمطخصات تتسغسغئ عادشئ 

سثم اتارام سقطات  .3
 الارصغط.

15'   .تعزغع بطاصئ سقطات الارصغط سطى الماسطمغظ 
  الاثضغر بثور سقطات الارصغط طظ خقل الصراءة

 الظمعذجغئ.
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Difficultés remarquées Durée Proposition d’activités de soutien et remédiation  
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Le
ct

ur
e 

1. Certains élèves n’arrivent 
pas à faire correspondre
à des lettres le bon 
son(confusion) (exemple : 
lire beau => peau

2. Non-respect des signes 
de ponctuation lors de la
lecture.

45’ 

 Distribuer les fiches de syllabes.
 Lui proposer une chasse au mots : chercher des mots 

commençant par des sons proches (v/f , b/p..).
 Mettre en gestes les signes de ponctuation car certains élèves

apprennent mieux avec des gestes qui servent d’appuis.

Co
nju

ga
iso

n 1. Difficultés à conjuguer les 
verbes au temps qui
convient (exemple : j’ai va
à l’école)

30 

 Distribution des tableaux de conjugaison qui montrent 
l’organisation des formes verbales (symétrie évident entre
temps simple et temps composé, nette distinction entre le 
radical et la terminaison)

L’o
ra

le 

1. Difficultés à comprendre 
le sens des mots 
(pauvreté lexicale)

30’ 

 Lui poser des questions pour vérifier la compréhension lors de
la lecture.

 Lecture expressive à haute voix.
 La reformulation
 Utilisation des supports auditif et visuel lors des séances de la 

communication et actes de langages.

Or
th

og
ra

ph
e 1. Non-maitrise de 

l’orthographe des mots
des noms, des verbes et 
des pronoms.

30’ 

 Sensibiliser les apprenants.
 Réaliser un tableau exemplaire avec les apprenants (noms,

pronoms, verbes ...)

  العصعف سطى افخطاء خقل الصراءة الفردغئ طع الارضغج
 سطى الصراءة العاضتئ السطغمئ.

خسعبات شغ الاسئغر  .4
 الحفعي السطغط.

30'    أو الاسطغمئ صئض الاثضغر بدرورة شعط السآال
 ا�جابئ.

 .الارضغج سطى ضرورة ا�جابئ إجابئ تاطئ جطغمئ 
 .العصعف سطى أخطاء الماسطمغظ و طسالةاعا 
 .اساماد ظص الرائج الممرر و أجؤطاه ضظمعذج 

خسعبات شغ الاسئغر  .5
 الضاابغ السطغط.

30'   .الاثضغر بدرورة صراءة و شعط السآال صئض ا�جابئ 
  إغظاء الرخغث الطشعي طظ خقل الارضغج سطى ضرورة

 الاضعغظ الثاتغ.
 .تثوغظ الضطمات الخسئئ بالمثضرة 

األربعاء 
26
 

شتنبر 
2018

 

غ
ط السطم

حا
 الظ

خسعبات صرائغئ طعمئ  .1
 الاسطغمات وشعطتتعل 

60'   اوز الخسعبات الصرائغئ خقص تخص ةالارضغج سطى ت
 الضاابغ. والاسئغرالاسئغر الصراءة 

  حفعغا طع الارضغج سطى أعمغئ إسادة تختغح الرائج
 الصراءة شغ شعط الاسطغمات.

خطط بغظ بسخ  .2
المفاعغط ضالدعء 

 والضعرباء

45'    حرح الفرق بغظ المفععطغظ طظ خقل العاصع
 المسغح لطماسطط.

  خقل شارة  وطعضعسغئاساماد طعارد رصمغئ عادشئ
 إرجاء المعارد.

'30 ضسغش رخغث طسرشغ .3    الثاتغ. والاضعغظتث الماسطمغظ سطى الئتث 
  تث الماسطمغظ سطى أعمغئ تثوغظ المخططتات

 بمثضرة. وافشضار

Úß
b»
æ
aÎ
@·«
á€
a@Ò
6œ
@w
flb
„ãi


