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   والدعم. التشخيص 1

بناء    في سيرورة)ة(  والمتعلمالفصلية    ا/)ة( في ممارستهالمدرس بالدرجة األولى    والدعم  تشخيصال تهم عملية  

العالي بشراكة مع المؤسسة المغربية  تعليم  و التكوين المهني وال  وزارة التربية الوطنية فإن بناء عليه،  تعلماته. و

  ، التلميذات/إلى تشخيص تحصيل التالميذ  ،منتظمإرساء نظام للتشخيص والدعم   من خالل  تسعى،  للدعم المدرسي

  التحكم في من  تخطيط وإنجاز التدخالت التصحيحية المالئمة لتمكين كل تلميذ وتلميذة  ال في    نتائج ذلك اعتماد  و

 كبيرة. دون صعوبات  دراستهالتعلمات األساس ومواصلة 
 

 والدعم  تشخيصال . أهداف 2
 

 ي : ما يأت والدعم تشخيص ال  تي هداف األساسية لعملياألمن بين 

دقيقة عن حالة التحصيل الدراسي لدى متعلميهم بداية   لمدرسين والمدرسات من تشكيل صورةتمكين ا  . أ

القوة ومواطن الضعف فيها للتالميذ    ،بما يعنيه ذلك من إحاطة بمواطن  التعلمات السابقة  إلى  بالنظر 

لمكون الدعم    ا أساسي  ا شرطلميذات فرادى وجماعات باعتبارها  والت  الناجع  للتخطيط المعقلن والتدبير 

 لمعالجة مناهج المستوى الدراسي الحالي؛ والتقوية، وكذا التحضير 

التلميذ والتلميذة بعد رصد ت . ب التحكم في   عثراته نحو المجاالت التي يحتاج توجيه  فيها إلى تقوية درجة 

 قبل وخالل معالجة منهاج المستوى الدراسي الحالي؛  ، مستلزمات تحصيلهما الدراسي

ل  . ج الضرورية  المعطيات  التصحيحية   تحديدتوفير  وبالتالي    اإلجراءات  المؤسسة،  الناجعة على مستوى 

من معطيات تشخيصية  التدبير،  مجالس  وخصوصا المجالس التربوية و  ،عنيةتمكين مختلف األطراف الم

 ،دقيقة وذات مصداقية عن حالة تحصيل التالميذ والتلميذات تكون مرتكزا لوضع خطط لدعم التعلمات

 ضمن مشاريع المؤسسات؛ والعمل على إدراج هذه الخطط 

، عبر بيان  إطالع األسر على مواطن القوة ومواطن الضعف فيما يخص التحصيل الدراسي لدى أبنائهم .د

لذلك،  وضع  للتحصيل  من    وصفي  تمكينهم  وتدبير    اإلسهامقصد  التحصيل  هذا  تذليل صعوبات  في 

 تعلماتهم؛ 

من معطيات تشخيصية حول تعلمات التالميذ والتلميذات الستثمارها في تمكين هيئة التفتيش التربوي   .ه

 على مستوى مناطق التفتيش. برامجها  وإعداد خطط لدعم التعلمات وتتبع تنفيذ ،األساتذةتأطير 

في    التشخيصهم  ي المدرسيوالدعم  للدعم  الوطني  البرنامج  والرياضيات  اللغة  مواد    إطار  الفرنسية 

 . والثانوي التأهيلي الثانوي اإلعدادي  للسلك  بالنسبة الفيزيائية والكيميائية وعلوم الحياة واألرض والعلوم

 

 
 

 
 

 والدعم  تشخيصال. عدة 3
 

والتكوينات    والدعم  تشخيص ال تتكون عدة   المدرسية  الحياة  التقويم وتنظيم  إعدادها مديرية  التي أشرفت على 

 من:   والتوجيه المركز الوطني للتقويم واالمتحانات - المشتركة بين األكاديميات 

 عدة للتقويم التشخيصي؛  أ.

 التكويني؛ عدة للتقويم . ب

 . دالئل العمليات والوثائق التنظيمية. ج
 

 

 

 

 التقويم التشخيصي . عدة 4
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 ية: توى دراسي باعتماد المنهجية اآلتوبالنسبة لكل مس  ،تم بناء عدة التقويم التشخيصي بالنسبة لكل مادة دراسية
 

تحديد اإلطار المرجعي من خالل حصر الموارد المعرفية والمهاراتية والكفايات المحددة في المناهج  ✓

لمعالجة مفردات مناهج المستويات الحالية للتالميذ   والتي يعتبر التحكم فيها ضروريا ،الدراسية السابقة

 ؛ المعنيين

 ؛ ائز باالستناد إلى محددات اإلطار المرجعيوصياغة الوضعيات االختبارية وبناء الر  ✓

 ؛ إعداد كتيب الترميز وشبكات تصحيح األسئلة المفتوحة ✓

 التشخيصي. إعداد شبكة استثمار نتائج الرائز   ✓
 

 . أهداف التقويم التشخيصي  1.4

للتالميذ الدراسي  التحصيل  إلى تشخيص  التقويم  هذا  إلى  وذلك  ،  يهدف  والمهارات بالنظر  المعرفية    الموارد 

 . المناهج الدراسيةوالكفايات المحددة في 
 

 

 . تمرير روائز التقويم التشخيصي  2.4
 

التقويم التشخيصي   المخصصة  على صعيد كل مؤسسة تعليمية،  يتم تمرير روائز  الحصة الزمنية  كل  ل خالل 

المحدد لذلك األيام  الفترة  أمكن ذلك،  مادة في  الصباحية كلما  الفترات  المتغيبين  وذلك خالل  . ويسمح للتالميذ 

ويحتفظ األستاذ)ة( بشبكات تدوين واستثمار النتائج، ويمكن    .باجتياز الروائز عند التحاقهم في الحصص الموالية

 .لكل غاية مفيدة  االطالع عليهاومدير)ة( المؤسسة للمفتش)ة(  

 
 

 : . تصحيح إنجازات التالميذ3.4

الترميز  يعتمد في تصحيح   لمساطر تر  إنجازات التالميذ على كتيب  ميز األجوبة على األسئلة  المتضمن 

 اإلنجازات المركبة. األجوبة على األسئلة المغلفة و وشبكات تصحيح   المغلقة 
  

 

 
 

 . استثمار نتائج التقويم التشخيصي  4.4
 

 

 وصف شبكة استثمار نتائج التشخيص 1.4.4 

 ( الغرض  لهذا  أعدت  خاصة  شبكة  بواسطة  التشخيصي  الرائز  معطيات  بعدة   أنظرتستثمر  المرفقة  الشبكة 

  القسم تالمذةمن وتلميذة  تلميذ  لك لدى التحصيل   صعوبات تعرف من بحكم بنيتها،وتمكن هذه الشبكة   ؛التقويم(

من األستاذات واألساتذة  بالنظر إلى الموارد المعرفية والكفايات المستهدفة بالتقويم، كما أنها تمكن    ،على حدة

في   ،تحديد المجاالت ذات األولوية  للتدخالت التصحيحيةوكذا  ، تفييئ التالميذ حسب صعوبات التحصيل لديهم

 قلن وناجع لتلك األنشطة.  يعنيه ذلك من توفير شروط تخطيط مع اصيغة أنشطة للدعم والتقوية بم
 

 وتتكون شبكة تدوين واستثمار النتائج من مدخلين : 

 .بأرقامهم الترتيبية كما هي محددة في الالئحة الرسمية للقسم ىخاص بالتالميذ فراد مدخل أفقي .أ

 عناصر:  ةوهو تركيب لثالث  مدخل عمودي .ب

 والتي تشكل مجاالت التشخيص؛  ،مكونات الرائز كما هي محددة في اإلطار المرجعي •

أسئلة الرائز وقد تم تجميعها حسب المجاالت والمكونات التي تنتمي إليها، وهي تحمل نفس األرقام  •
 ؛ التي حددت لها في الرائز 

عتبة التحكم بالنسبة لكل مجال من مجاالت الرائز وبالنسبة للرائز ككل. وتمكن المقارنة بين النقط   •
لكشف عن التالميذ المتحكمين وغير المتحكمين الذين هم للتالميذ وبين عتبة التحكم من ا ردية  الف 

المطلوبة ألفي حاجة   التحكم  على    سواء وذلك    ،نشطة تصحيحية داعمة تمكنهم من بلوغ درجة 
 المادة أو على مستوى المادة ككل.  مستوى كل مجال من مجاالت
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 استثمار نتائج التقويم التشخيصي كيفية تعبئة شبكة  . 2.4.4
 

 

 ي:  أتلناجح للشبكة على االلتزام بما ييتوقف االستعمال ا
 

الترتيبي للتلميذ على الصفحة األولى لكتيب الرائز وذلك باالعتماد على الالئحة الرسمية   . أ  كتابة الرقم 
 للقسم؛

 

القواعدإنجاز عملية تصحيح أجوبة التالميذ   .ب التام على  الواردة في كتيب ترميز    والمساطر  باالعتماد 
 ( مع االحترام التام لساللم التنقيط المحددة لكل سؤال؛ Codebookاألجوبة )
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بعد االنتهاء من تصحيح كتيب الرائز الخاص    ةمباشر  مجال تدوين النقط حسب األسئلة الخاصة بكل   . ج

المحددة في الرائز. وتتم مراجعة نتائج    هانفساألرقام بكل تلميذ، مع االنتباه إلى أرقام األسئلة التي هي  

 ؛ لمرور إلى تصحيح الكتيبات األخرىعملية تدوين النقط بالنسبة لكل تلميذ قبل ا 
 

من مكونات   مجالحساب مجموع النقط المحصل عليها من طرف كل تلميذ على حدة وذلك بالنسبة لكل   .د

 الرائز؛ 
 

بالنقطة المحددة كعتبة    مجال مقارنة مجموع النقط المحصل عليها من طرف كل تلميذ، على مستوى كل   .ه

صل عليها من طرف للتحكم بالنسبة لنفس المكون. ويتم وضع دائرة بقلم أحمرحول مجموع النقط المح

تمكن هذه    .وذلك بالنسبة لكل مكون على حدة  ،والتي لم تبلغ النقطة المحددة كعتبة للتحكم  ،كل تلميذ

 ؛التي يحتاج فيها التلميذ إلى دعمالعملية من تحديد مكون أو مكونات المادة 
 

خانة األسئلة  في       X  عالمة بالنسبة للتالميذ الذين لم يبلغوا عتبة التحكم بالنسبة لمكون ما، يتم وضع   .و

اإلجابة عنها في  يتوفقوا  لم  المرجعي .  التي  اإلطار  )انظر  بعينها  كفايات  تقيس  األسئلة  أن  وباعتبار 

 ؛لتي يحتاج فيها التلميذ إلى دعمتحديد الدقيق للكفايات ا ال ن تعيين هذه األسئلة يمكن من إف للرائز(،
 

 الرائز؛ مجاالت في مجموع عليها من طرف كل تلميذ على حدة  حساب مجموع النقط المحصل . ز
 

يتم  وكعتبة للتحكم بالنسبة لنفس الرائز،    بالنقطة المحددة  الرائز   مقارنة مجموع النقط المحصل عليها في . ح

بلغ النقطة  والتي لم ت  ،كل تلميذجموع النقط المحصل عليها من طرف  وضع دائرة بقلم أحمر حول م

 ،. تمكن هذه العملية من تحديد التالميذ الذين يعانون من صعوبات معممة في المادةكعتبة للتحكمالمحددة  

 المادة. أو أغلب مكونات هذه  بعضوالذين هم في حاجة إلى دعم مكثف في 

 
 

 ي التشخيص التقويم  نتائج استثمار .5.4
 

  ينتأخذ بع ،يجعل هذه األخيرة ناجعة ال يعني االستثمار هنا سوى عقلنة التخطيط ألنشطة الدعم على نحو 
   فئة من فئات تالميذ القسم.ولكل  كل تلميذب الخاصة  ت اوالصعوب االعتبار الحاجات

تخطيط ألنشتطة الدعم على مستتوى  ال ر موجهات يوفمن ت  االستتعمال الستليم لشتبكة تدوين واستتثمار النتائج يمكن

هذه    بعضتتا من  أستتفلهنورد و  ؛األستترهام ستت مستتتوى البيت بإأو على   ،القستتم أو المؤستتستتة أو مقاطعة التفتيش 

 :الموجهات

ه من التحصيل على مستوى مكون بعين  ها فينفسصعوبات  ال   مجموعات التالميذ الذين تعترضهم  تشكيل . أ

 ؛ هنفس ها داخل المكونادة، وكذا على مستوى كفايات بعينمكونات الم
 

التالميذ . ب بين  إلى دعم مكثف  ،صعوبات معممةالذين يعانون من    التمييز  الذين    ،ويحتاجون  والتالميذ 

 ؛مما يمكن من تحديد األولويات على مستوى التخطيط ألنشطة الدعم ،يعانون من صعوبات جزئية
 

  عن المكونات التي تطرح صعوبات لفئة  ،التي يحتاج فيها أغلب التالميذ إلى دعم تمييز مكونات المادة . ج

مما يوفر موجها للتخطيط ألنشطة الدعم وفق نظام لألولويات يأخذ بعين االعتبار    ،التالميذ  من  قليلة

 ؛ وكلفتها من حيث الزمن الضغوط التي تطرح على مستوى تنظيم تلك األنشطة
 

إلى أنشطة للدعم، وذلك باالرتكاز  ترتيب المواد الدراسية المعنية حسب األولوية، من زاوية الحاجة   .د

حسب   ،الذين يعانون من صعوبات في التحصيل    على التفاوتات المالحظة على مستوى نسب التالميذ

 ؛ ةنيالمواد الدراسية المع
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  تمكين التالميذ وأسرهم من معطيات دقيقة حول حالة التحصيل عبر موافاتهم ببيانات وصفية تفصيلية  .ذ

ويمكن األسر من    ، لتالميذ توجيه مجهوداتهم الدراسيةلإلى نتائج تشخيص التعلمات، مما ييسر    باالستناد

 ؛المشاركة في تدبير تعثرات التحصيل لدى األبناء

وبالتالي وضع فرضيات    ، التحصيل  ات صعوبل تحديد وتصنيف الحاالت التي تحتاج إلى تشخيص أدق   . ر

تتالءم والغرض  يتم إعدادها باالستناد إلى نماذج    ختباراتا وضعيات أو  للتدخل التصحيحي بواسطة  

 من توظيفها.

 

 وتدبيرها  نشطة الدعمألطيط لتخا. 5.4
 

جودة ومالءمة الوضعيات التي يتم  أ( المدرسي للتعلمات على عنصرين أساسيين: تتوقف نجاعة الدعم 
 أنشطة الدعم.    وتنفيذ  صيغ تدبيرب(  جهة، و اعتمادها في تنفيذ الدعم من 

 
 إ ومعالجة التعثرات  دعموضعيات لل بناء الفرضيات الموجهة ل 1.  5. 4

ن نتائج الرائز التشخيصي، على أهميتها، غالبا ما تأتي على درجة من العمومية تقف عند حدود اإلشارة إلى  
مكامن التعثر لدى المتعلمين بالنظر إلى الكفايات النهائية المحددة في اإلطار المرجعي للرائز دون أن تتعدى 

خير الذي هو شرط التدخل التصحيحي الناجع.  ذلك إلى تحديد أسباب التعثر وبالتالي الحصر الدقيق لهذا األ
هذا يعني أنه من غير الممكن المرور مباشرة من نتائج التشخيص إلى المعالجة الناجعة للتعثر دون تشخيص  
إلى   التشخيصي وذلك باالستناد  الرائز  كفاية نهائية مستهدفة من طرف  التعثر على مستوى كل  لسبب  أدق 

 ات األربع لمنشأ التعثر، وذلك ضمانا لنجاعة التدخل التصحيحي. النماذج المستندة إلى الفرضي 
  

الدالة على   في تحديد منشأ إخفاق المتعلم في اإلجابة الصحيحة على إحدى أو بعض أسئلة الرائز التشخيصي
: مفسرة لذلك  فرضيات على األقل  أربع، يمكن االستناد على حالة عدم التحكم  

أن صادف خالل الحصص الفصلية المضمون أو    سبق للتلميذ المتعثرلسبب ما، لم ي" الفرضية األولى:  أ.
، وتقتضي  "السؤال. يكون األمر يتعلق في هذه الحالة بالالمعرفةموضوع  الصيرورة المفهوم او العملية أو 

المفهوم أو العملية أو  معالجة التعثر المالحظ إعداد وضعيات تمكن من حصول معرفة بالمضمون أو  
السؤال الذي ورد في الرائز التشخيصي والمتعلق   مضمون لم يسبق له أن صادفالتلميذ الذي  ى  المسطرة لد

. ون في هذه الحالة في وضعية التخطيط لفعل تدريس بمعرفة محددة، ونك  
 

الموارد  في    عدم تحكمهبسبب    المستهدفة بالسؤال  النهائية  ةلكفايا  يفميذ  عدم تحكم التل "الفرضية الثانية:    .ب

تفكيك الكفاية النهائية  في هذه الحالة يتطلب  األمر . يكون  "القبلية لتلك الكفاية المرحلية الكفايات المعرفية أو في  

ية المستهدفة بالمعالجة،  والكفايات المرحلية الواجب التحكم فيها للتحكم في الكفاالمعرفية  إلى مجموع الموارد  

 .  تكون محكومة بعالقات تراتبية إلى تشكيل سلسلة من األهداف والكفايات التي غالبا ما   وهو األمر الذي ينتهي

 

في كل مطلق و  إخفاق  مؤشرا عن  ليس  يةميذ في إحدى الكفايات األساسعدم تحكم التل "الفرضية الثالثة:  .  ج

  بل هو مرتبط بشروط اإلنجاز في وضعية محددة ضمن  ،التي يكون فيها مطالبا باإلبانة عن تحكمه  الحاالت

حيث يكون األمر يتعلق بإخفاق    "الدراسيي والمنهاج  باإلطار المرجع  ع الوضعيات الممكنة والمستهدفةموجم

بناء وضعيات تمكن يقتضي التدخل التصحيحي في هذه الحالة  و.  غير معمم وفي نفس اآلن، بتحكم غير معمم

التي  من   التي  يكون فيها  حصر الشروط  ال اإلخفاق والشروط  الكفايةتوفق  يكون في  إلى نفس  ، وذلك  بالنظر 

   .التصحيحي بهدف التوجيه الدقيق للفعل 
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فهم أو    ؛ عنخاطئة  معرفة  عن  ا كون ناتجي، بل قد  معرفةبالال  دائما  مرتبط   الخطأ  ليسالفرضية الرابعة "   .د

هو    ويكون مؤشر وجود ذلك  ،المتعلم  في ذهنترسخ    أو لصيرورةمفهوم  خاطئ لمسطرة أو قاعدة أو ل تطبيق  

تتطلب هندسة وضعية للتصحيح في هذه    . "اختبارية مماثلةنفسه كلما وضع المتعلم أمام وضعيات   تكرار الخطأ

وحصر   رصد  أو  النموذجية  األخطاء  الحالة  مسطرة  تطبيق  أو  مفهوم  إلى  بالنظر  التالميذ،  وسط  الشائعة 

، وبناء وضعيات اختبارية تمكن من استقطاب التالميذ الذين يتبنون فهما مغلوطا لها بمموهات محكمة صيرورة

 اجعة تصحيحية لكل خطأ نموذجي تم اعتباره.     مع صياغة تغدية ر

 

 

 صيغ تدبير وتنفيذ أنشطة الدعم  . 2.  5. 4

إليها أعاله    تتيح سواء    بناء وضعيات متينة ومهيكلة تعتمد في تنشيط حصص الدعم  إمكانيةالنماذج المشار 
أو    الجماعي الكفايات،  نفس  في  تحكمهم  عدم  عن  التشخيص  نتائج  أبانت  الذين  التالميذ  لمجموعة  الموجه 

كما تمكن النماذج المذكورة من   مجاالت تعثرهم. حصص الدعم في مجموعات صغيرة من التالميذ تختلف  
 قق. التحيطلق عليها اختبارات توفير دعم فردي داخل تعليم جماعي بواسطة صنف خاص من اختبارات 

 

 أ. الدعم الجماعي  

  نتائجشبكة تدوين واستثمار  ن تبين معطيات التشخيص كما تقدمهاحي صيغة الدعم الجماعياعتماد يتم 
في المائة   70 إلى 60 من)  القسم تالميذأغلبية   تعترضمشتركة  في التحصيل صعوبات  أن هناك  ،التشخيص 

تحتاج إلى معالجة ضرورية.  (المتعلمينمن   

هدف منح وذلك ب، وخاصة الحصص المخصصة لذلك حصص خالل إجراء حصص الدعم الجماعيتم ي
ويتم  . التقويمات التشخيصية لتعلماتهم التي أبرزتها   صعوباتالتجاوز  ل بر للمتعثرين من التالميذ فرص أك

:، أهمهامحددة خطوات  على إنجاز حصص الدعم الجماعياالعتماد في   

؛دقيقة تعلمات بناء على معايير ومؤشرات تشخيصية لل توفر معطيات  -   

؛  المالحظة لدى مجموعة القسم الصعوباتالتوفر على تصنيف وتحليل لمنشأ   -  

 ؛  الالحقةهميته بالنسبة للتعلمات ها ودرجة أ تواترمن حيث  ت ذات األولويّةالتعثرات والصعوبا حصر  -

تصنيف المتعلمين حسب األهداف التعلمية غير المتحكم فيها وتحديد حاجاتهم بدقة؛   -  

؛  وتنفيذها لها  برمجة أنشطة مناسبةو للدعمبناء وضعيات  -  

تعلمات المستهدفين به.على  الدعمالفعلي  ثر األمن   التحقق -  

 

 ضمن مجموعات صغيرة الدعم ب.  

 من يعانون المتعلمينمن  مجموعاتأن   التشخيصحين تبين معطيات  يتم اللجوء الى هذا النوع من الدعم 
.  حسب صنف الصعوبة كيل مجموعات متجانسة شوبنفس الدرجة على نحو يمكن من ت نفس الصعوبات  

   عات صغيرة عبر الخطوات و الضوابط التالية: والدعم ضمن مجم  نشطةأ تدبير    يتم

نتائج   تدوين واستثمارانطالقا من بيانات  شبكة   ،صعوبات ودرجتهاإلى مجموعات حسب ال  المتعلمين  تفييئ -
.رحة المقت شخيص الت     

أنشطة مناسبة لكل مجموعة:  برمجة -   

 ؛ كبيرة لمجموعة التي ال تعترضها صعوباتأنشطة للتثبيت واإلغناء ل -
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 والتقوية للمجموعة التي تتحكم نسبيا في التعلمات المستهدفة؛ وتكون في شكل  تثبيت ل أنشطة ل -

  ترسيخها.و اتلدعم المكتسبتمارين إضافية   

على ثالث مراحل: وذلك للمجموعة التي تعترضها صعوبات،   للدعمأنشطة برمجة   -  

؛بديلة  بيداغوجية وضعيات إلعادة بناء التعلمات اعتمادا على طرائقر  تحضي -    

؛ باالستناد إلى نماذج محددة ودعمها أنشطة لتثبيت التعلمات وتركيزهابرمجة  -   

  تقويم أثر الدعم - 
 

، بينما تشتغل المجموعتان األولى  للمدرس   تحت اإلشراف المباشرأنشطة الدعم   المجموعة األخيرة تنجز
 . أو تحت إشراف أحد األقران   والثانية باعتماد مبدأ التعلم الذاتي

 

 الدعم الفردي ج. 

 نتائجة تدوين واستثمار شبك حين يتبين من معطيات أكثر صيغ الدعم نجاعة يتم اللجوء اليهوهو 
تدقيق تشخيصها للتمكن من ، ينبغي لدى المتعلمين ةمتشابه غيرمتعددة و صعوبات  هناك أن  ،التشخيصات

  بناء علىم إعدادها تيالتي  ختبارات التحقق ا  بتوظيف نماذجوذلك معالجتها على مستوى التالميذ كأفراد،  
. للتقويم التكويني المقاربة األداتية   

كالتالي:  نماذج هذه االختبارات وتتحدد   

 

   Epreuve de connaissancesاختبار المعارف   . أ

 

 ( 1)انظر المثال  Epreuve de maîtrise التحكم   اختبار نموذج . ب
 

النهائية باالستناد إلى   لكفاياتا ي إحدى فتعلق األمر بعدم تحكم التالميذ يعندما يتم اعتماد نموذج اختبار التحكم 

التحكم  المرحلية. ويتم تحديد اإلطار المرجعي الختبار  الكفايات  الموارد المعرفية أو في  عدم تحكمهم في  فرضية  

الكفاية   في  للتحكم  فيها  التحكم  الواجب  المرحلية  والكفايات  الموارد  مجموع  إلى  النهائية  الكفاية  تفكيك  عبر 

مما يفضي إلى تشكيل سلسلة من األهداف والكفايات التي غالبا ما تكون محكومة بعالقات    ،المستهدفة بالمعالجة

 تراتبية خطية.  
 

 ية: وفق الخطوات اآلتاالختبار النوع من ء هذا يتم بنا
 

 تفكيك الكفاية إلى متتالية من األهداف والكفايات المرحلية؛  •

 تحديد سؤال نموذجي بالنسبة لكل هدف مرحلي، على أن يكون من صنف األسئلة المغلقة؛  •

 صياغة وضعيات اختبارية وفق النموذج المحدد؛ •

 ترتيب األسئلة داخل الرائز بطريقة عشوائية؛  •

 التحكم بالنسبة لكل مكون من مكونات السلسلة؛ تحديد عتبة  •

بناء أداة للتصحيح الذاتي)وضع مفتاح التصحيح( مع وضع بنية الستثمار النتائج بالنسبة لكل مكون من   •

 مكونات سلسلة األهداف والكفايات، فصياغة التغذية الراجعة؛ 

 تجميع األسئلة حسب األهداف؛     •

 صياغة التغذية الراجعة؛    •

 صياغة التعليمات الخاصة بالتلميذ.   •
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 ( 2)انظر المثال  Epreuve centrée sur le domaine    المجال اختبار  نموذج ج. 
 

يتم اعتماد هذا النموذج من اختبارات التحقق عندما يتعلق األمر بعدم تحكم التالميذ في إحدى الكفايات األساس  

وفي جميع الوضعيات الممكنة والمستهدفة. ويتحدد الهدف من هذا النوع من االختبارات في حصر    ،بشكل معمم

ها  نفسالكفاية والشروط التي تصاحب اإلخفاق ضمن وضعيات مختلفة لتوظيف   ،الشروط التي تصاحب التوفق

 ية:ة اآلتتبارات حسب الخطوات المنهجييتم إعداد هذا النوع من االخو )انظر النماذج المرفقة(. 

 (؛  3أو   2تعدى عدد الواجهات ي) يجب أن ال   » « Facettesتحديد الواجهات  •

 تحديد العناصر المحددة لكل واجهة؛  •

ونة حسب تقاطع الواجهات  تقديم النموذج على شكل جدول يحدد الواجهات والعناصر والمجموعات المك •

 والعناصر؛ 

وضعيات اختبارية من صنف األسئلة    4إلى    3لك  ال يتعدى ذد عدد األسئلة لكل تقاطع )على أن  تحدي •

 ؛ المغلقة(

 واجهة؛صياغة الوضعيات االختبارية حسب كل   •

 سئلة داخل الرائز بطريقة عشوائية؛ ترتيب األ  •

بناء أداة للتصحيح الذاتي عبر وضع مفتاح التصحيح ثم تجميع األسئلة حسب واجهات االختبار، فتحديد   •

 الخاصة بكل واجهة؛  ية الراجعةصياغة التغذتم في األخير  ، ليعتبة التحكم لكل واجهة

 صياغة التعليمات الخاصة بالتلميذ.  •

 

 
 

 ( 3)انظر المثال    Epreuve des erreurs systématiques األخطاء المنتظمة  اختبار  نموذج. د
 

فأسباب األخطاء متعددة ومتنوعة، و إن   المجال كما هو  هي  بالتالي  أو  بالمكتسبات  ليست مرتبطة بالضرورة 

ناتجة عن   قد تكون  السابقين، بل  النموذجين  أو  الحال في  ل تطبيق  فهم  أو  قاعدة  أو  لمسطرة  أو  مفهوم  خاطئ 

أمام وضعيات  ل ك  ه نفس  الخطأويكون مؤشر وجوده تكرار    ،المتعلم  لدىترسخ    لصيرورة ما المتعلم  ما وضع 

 اختبارية مماثلة.  
 

 ية: بارات حسب الخطوات المنهجية اآلتيتم إعداد هذا النوع من االخت
 

باالستناد إلى رصد وحصر األخطاء الشائعة وسط    ،تحديد اإلطار المرجعي الختبار األخطاء المنتظمة •

 ؛ بالنظر إلى مفهوم أو تطبيق مسطرة أو صيرورة ،التالميذ

 تحديد السؤال النموذجي؛  •

 ؛ الصحيحةوضع تصميم لألجوبة   •

 األخطاء المحددة؛   إعداد األسئلة لكل مجموعة حسب •

 تحديد المموهات في كل مجموعة؛  •

 سئلة داخل الرائز بطريقة عشوائية؛ توزيع األ •

بناء أداة للتصحيح الذاتي عبر وضع مفتاح التصحيح ثم تجميع األسئلة حسب أصناف األخطاء المحددة،   •

 الخاصة بكل خطأ؛  ية الراجعة صياغة التغذاألخير فتحديد عتبة إلقرار وجود الخطأ، لتتم في 

    صياغة التعليمات الخاصة بالتلميذ.  •
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   عود على البدء

 تستمد الموجهات المنهجية الواردة في هذا الدليل مبرراتها من االعتبارات األساسية اآلتية: 

نجاعة   • التربويتتوقف  التلميذات  الدعم  أغلب  تمكين  إلى  الموارد    الهادف  في  التحكم  من  والتالميذ 
لدى   التحصيل  صعوبات  وحصر  التشخيص  دقة  على  األساسية  والكفايات  والمهاراتية  المعرفية 

 ؛المتعلمات/المتعلمين

رصد صعوبات التحصيل لدى   من خالل  نجاعة التدخالت التصحيحية للرفع من جودة التعلمات    تتحدد •

تلميذ حدة  وتلميذة  كل  ذلك  على  أمكن  لكل  ما  الراجعة  التغذية  توفير  و    حاجات ال بحسب    منهما، 

 الفردية؛ والصعوبات 

في    إشراك هؤالء  في إطار تعليم جماعي،   ،رفع رهان توفير دعم فردي للتالميذ المتعثرين  يستوجب •

 . آليات التصحيح الذاتي توظيف بتدبير تعلماتهم وصعوبات التحصيل لديهم 


