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 ................................................................. املادة::.........................................................املفتش املشرف

 

 األستاذالحصة األولى : التعرف على وثائق 

 ......................:الساعة إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

املرتبص بغرض التعرف على وثائق عمل األستاذ و كذا السندات  األستاذ املكون وتعقد جلسة بني األستاذ 

الرمسية السيما: املنهاج، الوثيقة املرافقة، الكتاب املدرسي، دليل الكتاب املدرسي، املذكرة البيداغوجية، 

 ة، كشف النقاط الفصلي، ...إخل، التوزيع السنوي،دفرت املراسلكراس التنقيط

 ............................................................................:.............................تاذ املكوناألسمالحظات 

........................................................................................................................................ 
 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 

 

 

 "وضعية تعلمية"الحصة الثانية:استغالل السندات التربوية في تحضير 

 :......................الساعة إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

الرتبوية املرتبص بغرض التعرف على كيفية استغالل السندات األستاذ تعقد جلسة بني األستاذ املكون و

 .ألستاذاوالوثيقة املرافقة وكذا الكتاب املدرسي ودليل  والسيما: املنهاج  وضعية تعلمية" )درس(''لتحضري 

 :.......................................................................................................املكوناألستاذ مالحظات 

....................................................................................................................................... 
 

 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 
 
 

 

 (مذكرة بيداغوجية) تسيير حصةبطاقة الحصة الثالثة: تحضير 

 :......................الساعة إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

 بيداغوجيةاملرتبص بغرض التعرف على كيفية حتضري مذكرة األستاذ تعقد جلسة بني األستاذ املكون و

 خمتلفة.، مع تقديم مناذج  ما تقتضيه املقاربة املعتمدة )املقاربة بالكفاءات(وفق ( تسيري حصة)بطاقة 

 .....................................................................................................:.املكوناألستاذ مالحظات 

 يطلب من األستاذ املرتبص حتضري بطاقة تسيري حصة )مذكرة درس(: مالحظة 

 

 إمضاء 

 األستاذ

 المرافق
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 (مرحلة التعليم املتوسط)
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 المعدة من طرف األستاذ المتربص "بطاقة تسيير حصة"مناقشة الحصة الرابعة: 

 :....................الساعة إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

األستاذ املنجزة من طرف ) لبيداغوجيةا بطاقة تسيري احلصة )املذكرةمناقشة  احلصة تتمخالل هذه 

 ، ...إخلبأنواعهإدراج التقويم ، التقديم ، منهجية احلصةخطوات  تنظيم  املرتبص السيما

 مالحظات األستاذ املكون:

  احلصةالنقاط اإلجيابية يف حتضري:.................................................................................. 

 لنقاط اليت تستوجب التحسنيا:....................................................................................... 

 ...............................................................:...................................................اخرىمالحظات 
 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 

 (0''وضعية تعلمية")درس( ومناقشتها ) متابعةالحصة الخامسة : 

 .....................:الساعة إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

 .................................القسم: ........................نوع النشاط :  ..............................:.احلصةعنوان 

 حبضور األستاذ املرتبص. "وضعية تعلمية" املكون بتنشيطيقوم األستاذ 

الوقت  ،هامراحل على:مع الرتكز  ،اجوانبهمن مجيع  لوضعية التعلميةامناقشة تتم خالل هذه احلصة 

ما يكتبه التالميذ على  السبورة،التسجيل على  ، أهميةأهمية التقويم التكويين مرحلة،املخصص لكل 

 ....إخل.احلصةكراريسهم، استغالل الوسائل خالل 

 .......................................................................................................:املكوناألستاذ مالحظات 

 القادمة. )الدرس( احلصة"موضوع : يطلب من املرتبص حتضري هامة مالحظة  

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 
 

 (4ا  )ومناقشته ''وضعية تعلمية")درس( متابعة السادسة:الحصة 

 ......................:الساعة إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

 .................................القسم: ........................نوع النشاط :  ..............................:.احلصةعنوان 

 كاآلتي:املناقشة  تتم املكوناألستاذ احلصة اليت ينشطها بعد متابعة 

 مستفيضة.ناقشة مب متبوعامقارنة ما حضره املرتبص مع ما حضره األستاذ املكون  -

، أهمية لكل منهاالوقت املخصص مراحلها، مع الرتكز على :  ،اجوانبهمن مجيع  احلصةمناقشة  -

، ما يكتبه التالميذ على كراريسهم، استغالل  السبورةالتسجيل على  أهمية التقويم التكويين،

 ، .....إخل.احلصةخالل التعليمية الوسائل 

 ........................................................................................................: املكوناألستاذ مالحظات 

 املكون األستاذأمام  لتقدميها وضعية تعلمية"''يطلب من املرتبص حتضري  :مالحظة هامة.

 

 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 
 
 
 

 

 (0)تنشيطهاو '' وضعية تعلمية"تحضير: السابعةالحصة 

 .....................الساعة:إىل :...................الفرتة: من الساعة...........................................التاريخ:

 ..............................القسم: . ........................نوع النشاط :  ..............................:.احلصةعنوان 

 املناقشة كاآلتي: تتم األستاذ املرتبص ينشطها اليت احلصةبعد متابعة 

 ناقشة مستفيضة.مب متبوعة ، املكونمقارنة ما حضره املرتبص مع ما حضره األستاذ  -

أهمية  ،منهاالوقت املخصص لكل  ،احلصةمراحل  على:مع الرتكز  ،اجوانبهمن مجيع  مناقشة احلصة-

 .التقويم التكويين، أهمية التسجيل على السبورة ، ما يكتبه التالميذ على كراريسهم، استغالل الوسائل 

 :..........................................................................................................مالحظات املكون          

 أمام األستاذ املكون "وضعية تعلمية )درس( لتنشيطهاهامة: يطلب من املرتبص حتضري  مالحظة

 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق
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 (4)تنشيطهاتحضير'' وضعية تعلمية" و :الثامنةالحصة 

 ..................... الساعة: إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

 ...............................القسم: . ........................نوع النشاط :  ..............................:.احلصةعنوان 

والسيما:الربط بني الكفاءات  اجلوانبمن مجيع تها تتم مناقش احلصة  اليت نشطها املرتبص ،  بعد متابعة 

املستهدفة و املضمون ، النشاطات املختارة و مدى حتقيقها لألهداف املستهدفة ، أهمية التخطيط للدرس،  

 مكانة التقويم يف الفعل التعليمي/التعلمي، مدى جعل التلميذ حمور العملية التعليمية/التعلمية، ...إخل

 .:النقاط اإلجيابية........................................................................................................ 

 النقاط اليت تستوجب التحسني........................................................:............................... 

................................................................................................................................ 

 .......................:..............حول النقاط الواجب إثارتها لتلبية حاجات املرتبص مالحظات األستاذ املكون

........................................................................................................................................ 

 أمام األستاذ املكون "وضعية تعلمية" لتنشيطهاهامة: يطلب من املرتبص حتضري  مالحظة

 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 

 
 
 
 

 

 (3)تنشيطهاتحضير'' وضعية تعلمية" و: التاسعةالحصة 

 ....................الساعة:  إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

 ..............................القسم:.. ........................نوع النشاط :  ..............................:.احلصةعنوان 

 :األستاذ املرتبص  نشطها ليتااحلصة بعد متابعة 

والسيما : تنظيم األفواج ، تقويم أعمال التالميذ، مراقبة كراريس  اجلوانبمن مجيع تهاتتم مناقش

 التالميذ، استغالل واستعمال الوسائل البيداغوجية، االهتمام بالفوارق الفردية، ...إخل.

 اإلجيابية:. النقاط........................................................................................................ 

 النقاط اليت تستوجب التحسني.......................................................................................: 

 ...............:..............حول النقاط الواجب إثارتها لتلبية حاجات املرتبص مالحظات األستاذ املكون

...................................................................................................................................... 

 قصري حول أهمية التقويم وأنواعه ووسائله: يطلب من األستاذ املرتبص حتضري حبث مالحظة

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 

 مناقشة موضوع التقويم العاشرة: الحصة

 :.....................الساعة إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:
 

 ، والسيما:''التقويم ''كون رفقة األستاذ املرتبص موضوع يناقش األستاذ امل يف هذا اللقاء

  عنصر من عناصر املنهاجكالتقويم 

 التعلمي /التقويم جزء ال يتجزأ من الفعل التعليمي 

  : ويين، التحصيليك، التالتشخيصيأنواع التقويم 

  وحتليله  قراءة املنشور اخلاص بالتقويم املستمر –أهمية التقويم املستمر- 

  لكشف النقاط وكيفية حساب معدل املادة و املعدل السنوي.قراءة 

 فيما خيص موضوع التقويم حول النقاط الواجب إثارتها لتلبية حاجات املرتبص مالحظات األستاذ املكون

................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

 فرض للتالميذ )تعيني املستوى(.موضوع مالحظة: يطلب من األستاذ املرتبص حتضري          

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 

 
3 



 

 مناقشة موضوع الفرض  :الحادية عشرالحصة 

 :..........................إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

 :بطرح جمموعة األسئلةاحملضر من طرف األستاذ املرتبص  ''الفرض''يف هذا اللقاء يناقش األستاذ املكون 

 ؟ وكذا احملتوى العلمي إبراز الكفاءات املراد تقوميهاهل مت  -

 ؟ج الدراسي املقررااملنهمن  االفرض جزءموضوع غطى  هل  -

 ؟للوقت املخصص له كان منسجما مع  هل  -

 ؟ ملستوى التالميذ امناسب كانهل  -

 ؟غري قابلة للتأويلو حمددة املطلوبو األسئلة واضحة كانت  هل -

 ؟األخطاء اللغوية والعلميةمن  خلت األسئلةهل  -

 )يف حالة توفرها( واضحة ت والرسومالبيانا هل كانت  -

  وكذا سلم التنقيط. حة من األستاذ املرتبص وحتليلهااملقرتجيب مناقشة اإلجابة النموذجية : تنبيه

 ........................................................................................................: توجيهات األستاذ املكون

...................................................................................................................................... 
 

إجابة التالميذ )فرض منزلي أو فرض  أوراقجمموعة لزميله املرتبص يسلم األستاذ املكون  :هامةمالحظة 

 تصحيحها وفق منوذج اإلجابة و السلم املتفق عليهما. منهحمروس( ويطلب 
 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 

 التالميذ اتتصحيح أوراق إجاب:  الثانية عشرالحصة 

 

 :..........................إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

و يشرح له  يراجع األستاذ املكون رفقة األستاذ املرتبص جمموعة من أوراق اإلجابات، احلصةخالل هذه 

 املعاجلة املقرتحة. طرائقكيفية استنتاج النقائص الواجب معاجلتها وكذا 

 .'' البيداغوجية مفهوم املعاجلة  ''مالحظة: يطلب األستاذ املكون من املرتبص إعداد حبث قصري حول 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 

 

 

 إدارة حصة '' المعالجة البيداغوجية'' :الثالثة عشر الحصة 
 

 :..........................إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

 البيداغوجية ينشطها األستاذ املكون.خالل هذه احلصة حيضر األستاذ املرتبص حصة تعنى باملعاجلة 

 :اآلتيةالرتبوية والبيداغوجية، والسيما النقاط  اجلوانبمن مجيع املناقشة تتم عقب احلصة 

 ''املعاجلة البيداغوجية ''كيفية اإلعداد حلصة  -

 كيفية تنشيط هذه احلصة . -

 االهتمام بالفوارق الفردية -

 األهداف املسطرة. حتقيق بلوغالتقويم قصد التثبت من  -

 .......................................................................................................مالحظات األستاذ املكون

...................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

 لتنشيطها . "بيداغوجيةالعاجلة  "املاألستاذ املرتبص إعداد حصة  منيطلب : مالحظة هامة        
 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق
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 بيداغوجية"المعالجة الالحصة الرابعة عشر: تنشيط حصة "
 

 :..........................إىل:...................الساعةالفرتة: من ........................................... التاريخ:

 ''بيداغوجيةالعاجلة امل''جمموعة من التالميذ حصة  املرتبص رفقةاألستاذ  ينشطخالل هذه احلصة 

 حول: مالحظات األستاذ املكون

 :......................................................................................النقاط اإلجيابية يف التحضري -

 :........................................................................................النقاط السلبية يف التحضري -

 .......................................................................هاوتنشيط احلصة هذهنقاط القوة يف إدارة  -

 :................................................................هاوتنشيطهذه احلصة نقاط الضعف يف إدارة  -

 ..............................................................................:وتوجيهاتأخرى مالحظات 

 "أهمية إدراج املعلوماتية يف تدريس املادة" ليطلب من األستاذ املكون حتضري حبث حو: مالحظة هامة   

 

 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 
 
 
 

 

 الحصة الخامسة عشر: إدماج المعلوماتية في تدريس المادة

 :..........................إىل:...................الفرتة: من الساعة........................................... التاريخ:

 .أجنزهاألستاذ املرتبص عرضا حول البحث الذي  يقدم

 إدراج املعلوماتية يف تدريس خمتلف املواد أهميةتتم مناقشة املوضوع من خمتلف جوانبه مع تبيان 

 حصص. ةو جمموعأتربوية مدى مساهمتها يف حتقيق األهداف املسطرة حلصة و 

 أمثلة واقعية وملموسة من املنهاج . األستاذ املكون  يقدم 

 ......................... ...............................................................: مالحظات وتوجيهات األستاذ املكون

.................................................................................................................................... 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 

  مالحظات وتوجيهات

 .وجيهاتالتو املالحظات يف نهاية عملية املرافقة بسجل األستاذ املكون جمموعة من 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 

 إمضاء

 األستاذ

 المرافق

 

  

 هؤالمفتش وإمضاختم                                           مدير المؤسسة وإمضاؤهختم     
 (التي تمت فيها عملية المرافقة)المؤسسة 
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