
 





  

 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

         

 الجذوع المشتركة  امتحانات 1- 




 



 

   
  

  

  

 ي التــــــــــــأ بــــــــــــالتعليم الدراســــــــــــة ســــــــــــتغرق
ســـــــــــنوات ســــــــــمح،ثــــــــــالث ـــــــــــاال إالف بـــــــــــالتكرار

ــــــــــذا الدراســــــــــة ســــــــــنوات طيلــــــــــة واحــــــــــدة مـــــــــرة
بــــــــــــالتكرار الســــــــــــماح يمكـــــــــــن أنــــــــــــھ إال الســـــــــــلك،
القســــــم مجلـــــس مـــــن معلــــــل بقـــــرار ثانيـــــة،   .مـــــرة

  
 سنةيمكن من باالستفادة السماح

بالتعليم الدراسة مدة طيلة إضافية احتياطية
خالل ن املتغيب للتالميذ والثانوي، ي بتدا
قل ع ن ر ش مدة الدراسية السنة
مصادق طبية ادة ش رة م ية ألسباب

املدرسية ة ال مصا لدن من ا وال. عل
ال ادات الش إال عتبار ن ع طبيةتؤخذ

ال أجل خالل املؤسسة إدارة إ املسلمة
التغيب15يتعدى خ تار من ابتداء يوما

املرض ب  .س
   

 ايــة :  األول سســدو األنتيجــة املســتمرة1سو ســدعــد املراقبــة معــدل ــا يجــة ن ــ ع ،تحصــل

املعـدل1 سدوسلأل  قيمـة انـت كيفمـا مـن(،و مـن10أقـل ـ أك مـن)10أو ـد املز ببـذل مطالـب ـد  ،فأنـت ا

باألســـــــــــــــــــــــــدوس2باألســـــــــــــــــــــــــدوس ــــــــــــــــــــــــنقص الــ ض لتعـــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــك ذلــ ــــــــــــــــــــــــدلك1و معــ مـــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــع للرفــ     .أو

منك مطلوب اد الدراسية فاالج السنة  .طيلة

 

 .و شروط النجاح تقييم االمتحانات- 2

 التأهيليانوي  ــنـــظــــــام التـــمدرس   بالث - 3

  

الــغياب غ يجعلھ إذ التلميذ دراسة ع سل ل ش الدراسية صص ا عن املتكرر التغيب يؤثر

دروسھ مواكبة و مسايرة ع جدوللذا.قادر حسب للمؤسسة ضور با م يل أن تلميذ ل ع يجب

إذا.حصصھ إال الصفر نقطة ع التلميذ ،يحصل املستمرة املراقبة إطار فرض خالل التغيب حال و

را م الغياب  .ان

  ــة ــة البدنيــ ـــادة التربيــ بيــــةمـــ ال مــــادة ســــب املســــتمرةتح املراقبــــة اختبــــارات ــــ   .البدنيــــة

ـــــا م عفـــــى طـــــرف و مـــــن مسلـــــــــمة ادة شـــــ يـــــدلوا أن طة ،شـــــر ية ـــــ أســـــباب م ـــد لــ الـــــذين ون ـــــ امل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية املدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ة ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــ  .طب

   

  إرشادات  حول المذاكرة  – 4
 .الصفية و الموحدة 

 .ــظـــــــــــا تــــــــــمالحــــــــ - 5  

 

     

 
 

من نتقال كيتم املش ذع املستمرة1إا املراقبة نتائج ع اعتمادا ا الور   ،البا

ال  او نا ساويإالعد عام سنوي معدل ع حصل م قل20من10ل   .ع

 

خالل م التقو كةعتمد املش ذوع ،ا املدرسة املواد جــميع م ال املستمرة املراقبة نقط   ع

املواد طبيعة حسب مختلفة اال أش تتخذ ة: و شفو محروسة،فروض كتابية ليةفروض م  … ،واجبات

 س اية التلميذ ــــيحصل لألســـ املستمرة املراقبة معدل ع ول ـــــدوس ـــ ســ اية و ، ول ـــــدوس ـــ ـــ املراقدوسـ معدل ع ي ـــالثا ـــ ـــ ـــ لألســ املستمرة ـــــبة ـــ الثــ ــــدوس ــــ ـــ يــ   . ا
العام السنوي املعدل حساب يتم ا عد   .و

  

 المراقبة المستمرة

 

 

مكون ل وزن يتحدد

املراقبة ي مكو من
حساب عند املستمرة

السنوي   املعدل

التا املستمرة   :للمراقبة

 

 

معدل  المراقبة 
المستمرة 

;  لألسدوس األول 

%50  
معدل المراقبة 

المستمرة 
;  لألسدوس الثاني

%50

املســـتمرة ــــبة املراقــــــــ معـــد مجمـــوع ــــمة قســـــــــ خـــالل مـــن ـــ الدرا املوســـم ايـــة ـــ العـــام الســـنوي املعـــدل ســـب يح

ول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولألســــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ع ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوس   :2ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   :يالتلميذيقوم ل ،و الدراسية املواد من متنوعة مجموعة   بدراسة

استطيع ـــمعليھ ، مراجع الف أجل من ك ال و ستاذ لشرح باه ن ع القسم داخل يحرص أن أوال

يد التلميذ. ا ،ع القسم خارج عو يحرص تأجيل املذاكرة  أن دون بأول ً مراجعة(أوال تتم أن يجب

اليوم ــ دروس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ السابقة ايةــ الدروس مراجعة و ش اليوم ً   . )دوري لأيضا
  :تـــــتمتــــتم التـــــي تـــــلك ا ـــــ منـ و طــــرق ـــــدة عـ خــــالــــــمذاكرة الـــــعملياتاللـمــــن

مــــھراءةـقــــ: التاليــــة ف أجـــــل مــــن يصــــھ...الــــدرس فــــظ...ت فــــظ ا ا تقنيـــــات   ـــــالتكرار باســــتخدام

الــــذ ط الــــر الشــــفوي .   ..,,,و ار ـــــ ستظـ ــــق طر عــــن ســــميع ي ال الكتــــا مــــن ...أو املــــذاكرة اختبــــار

ـــــــــــــــــــــــــــنخــــــــــــــــــــــــــــالل مــ ـــــــــــــــــــــــــــة مجموعــ ـــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــئلةحــ ســ و ن ــــــــــــــــــــــــــــستمرة...التمــــــــــــــــــــــــــــار ــ املـ ـــــــــــــــــــــــــــة   . املراجعــ

 .  :ص ل الدرس أو املوضوع لنفسكحأو،اشرح شرحھ أنك،.قم تخيل

امل حـــول ى ــــو تليفز حـــوار ــــــ ــ بتلـــــــا  وضوعـــــ وقـــم تدرســــھ، ج ھوجيـــــذى و ـــــســـئلة عليـــ بإيجـــــابة ـــــا    ازـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوض و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  .وحـ

   :ت أن مجموعــةيمكـن مـع دروســك راجـع

زمال  عئمن ن ص ر ا ماعية املذاكرة،ك ا لكـم املراجعة يح ت

الــــبعض عضــــكم املــــوادــــ مســــاعدة ــــم ــــا ف حفظ حـــــلــــو و

ا أ ،كما ن القلـقالتمار مـن املراجعـة تقلل عمليـة ل سـ و والتـوتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وممتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وتجعل ـــــــــــدة    .مفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


