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  2002اختبار دورة جويلية 
  

  مديرو املدارس االبتدائية : النمط 

  :األسئلة 

  : السؤال األول 

، أن مدير 1991 نوفمرب 13 املؤرخ يف 839 من القرار رقم 09ورد يف املادة 

  .املدرسة االبتدائية مسؤول على عدد من النشاطات البيداغوجية

  ما هي هذه النشاطات ؟

  : السؤال الثاين 

 واملتضمن مهام 1991 نوفمرب 13 املؤرخ يف 839 من القرار 17ادة نصت امل

  .مدير املدرسة االبتدائية على جمموعة من النشاطات التربوية

  .أذكر هذه النشاطات

  :السؤال الثالث 

  ما هي أهداف الزيارات التربوية اليت يقوم ا املدير؟

  :السؤال الرابع 

  مدير املدرسة االبتدائية ؟ما هي أنواع االس اليت يشارك فيها

  :السؤال اخلامس 

  ما هي العالقة التربوية اليت تربط مدير املدرسة االبتدائية باملفتش ؟

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

 من 9نشاطات مدير املدرسة االبتدائية يف اجلانب البيداغوجي كما ورد يف املادة 

  : املتضمن مهام املدرسة االبتدائية هي 839القرار 

 .تسجيل التالميذ اجلدد وقبوهلم يف إطار التنظيم اجلاري به العمل -

 .ضبط خدمات املدرسني وتنظيمها -
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 .تطبيق التعليمات الرمسية املتعلقة بربامج التعليم ومواقيته يف املؤسسة -

 .حتضري االس التربوية املوجودة باملؤسسة وتنشيط اجتماعاا -

 .ةاملشاركة يف عمليات التكوين املربجم -

  :اجلواب الثاين 

  : على ما يلي 839 من القرار 17نصت املادة 

يشجع مدير األنشطة الثقافية والفنية والرياضية واألعمال املنتجة الفردية "

واجلماعية وحصص الترفيه املنشطة اليت تساعد على إجياد احمليط املالئم الزدهار 

  ".شخصية التلميذ وتوفري االستقرار باملؤسسة

  : حمتوى هذه املادة أن على املدير أن يقوم ويتضح من

بتنظيم النشاطات الثقافية والرياضية بني األقسام داخل املؤسسة ومع  -

  .املؤسسات ااورة

  .القيام بالرحالت الترفيهية وبعض الزيارات ذات األهداف التربوية -

  . واجلماعي للتالميذ تشجيع اإلنتاج الفردي -

نشيط احلياة داخل املؤسسة وتربية األطفال علي اهلدف من كل هذه األنشطة هو ت

  .قيم التضامن والتعاون والتكافل وتنمية روح املسؤولية لديهم

  :اجلواب الثالث 

  :أهداف الزيارات التربوية اليت يقوم ا املدير هي 

  .متابعة نشاطات املعلمني وتقوميها -

  .تكوين املعلمني خاصة املبتدئني منهم -

  .اإلمكانات املادية اليت جترى فيها الدروسالوقوف على الشروط و -

  .معاينة ظروف متدرس التالميذ داخل القسم -

  :اجلواب الرابع 

  :االس اليت يشارك فيها مدير املدرسة االبتدائية هي 

  .جملس املعلمني -
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  .جملس التربية والتسيري للمأمن -

  .جملس التنسيق يف املأمن -

  :اجلواب اخلامس 

 السالف الذكر خبصوص عالقة مدير املدرسة مبفتش 839ر  من القرا5تشري املادة 

التربية والتعليم األساسي أا عالقة اتصال دائم ومستمر يف كل ما يتعلق بالقضايا 

  . التربوية والبيداغوجية وحىت اإلدارية، ويكون حتت مراقبته

      

  2002اختبار دورة جويلية 
  

  مديرو املدارس االبتدائية : النمط 

   :األسئلة

  : السؤال األول 

من مهام مدير املدرسة االبتدائية القيام بزيارات تربوية للمعلم، إليك بعضا 

  .من أنواعها، حدد هدف كل منها

  

  دف منهاــــاهل  نوع الزيارة

    زيارة استطالعية

    زيارة توجيهية

    زيارة تكوينية

    زيارة تقوميية

  

  :ضع تعريفا موجزا لـ : السؤال الثاين 

  ختباراال -

 االمتحان -
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  :السؤال الثالث 

ما هي التدابري اليت جيب على مدير املدرسة أن يقوم ا من أجل ضمان السري 

 احلسن لالختبارات ؟

  :السؤال الرابع 

 بإجناز ندوة تربوية داخلية، ما هي اخلطة اليت – كمدير ملؤسسة تربوية –لو كلفت 

 ستضعها كربنامج عملي إلجناح هذه الندوة ؟

  :ؤال اخلامس الس

من أهداف املدرسة االبتدائية تنشئة الطفل على االعتزاز بالوطن ومقوماته 

  فيما يتمثل ذلك ؟. األساسية

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

  

  اهلدف منها  نوع الزيارة

  .معاينة ظروف متدرس التالميذ يف القسم  زيارة استطالعية

  .نام املهنيةمساعدة املتربصني لتحضري امتحا  زيارة توجيهية

  .تدعيم املكتسبات املهنية والعلمية  زيارة تكوينية

  .تقومي أعمال املعلمني وتثمينها  زيارة تقوميية

  

  :اجلواب الثاين 

  :ميكن تعريف كل من االختبار واالمتحان بشكل موجز على النحو التايل 

  .أداة تسمح بالكشف عن أداءات التالميذ بغرض تقوميها: االختبار -

عبارة عن جمموعة من االختبارات، دف إىل قياس املعارف : متحاناال -

 .العلمية والثقافية للممتحنني قصد احلصول على شهادة أو دبلوم أو أجازة
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  :اجلواب الثالث 

  .احلرص على تطبيق النصوص اخلاصة بكل أنواع املراقبات -

 .ضمان سرية إعداد األسئلة -

  ). التصحيح– جدول احلراسة –امة الرزن(تنظيم عملية إجراء االختبارات  -

  :اجلواب الرابع 

  .وضع رزنامة فصلية أو سنوية للندوات الداخلية -

 .اقتراح الدروس املرغوب يف تنشيطها ومناقشتها من طرف املعلمني -

 .تعيني املعلمني واألفواج موضوع الندوات الداخلية -

 .حترير تقرير عن جمريات الندوة وإرسال نسخة إىل املفتش -

  :واب اخلامس اجل

  :لوطن ومقوماته األساسية فيما يليتتمثل تنشئة الطفل على االعتزاز با

غرس مقومات اهلوية الوطنية يف نفوس التالميذ واملتمثلة يف اإلسالم  -

  .والعروبة واألمازيغية

 .االعتزاز بالتاريخ الوطين -

 .احترام الرموز الوطنية من علم ونشيد وتضحيات الشهداء -

 ).1954نوفمرب (تحرير متجيد ثورة ال -

 .إحياء األعياد الوطنية والدينية -
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  2002اختبار دورة جويلية 
  

  مديرو املدارس االبتدائية : النمط 

  :األسئلة 

  : السؤال األول 

  .إن إجناز استعمال الزمن وتنظيم خدمات املعلمني عملية تربوية بالغة األمهية

  .اشرح ذلك .1

 .از هذه العمليةأذكر الوثائق املعتمدة يف إجن .2

  : السؤال الثاين 

  .تكلم عن جملس املعلمني مبينا دورية اجتماعاته وصالحياته

  :السؤال الثالث 

تعترب النشاطات الثقافية والرياضية اليت تقام على مستوى املؤسسات التعليمية 

  .مكملة للنشاطات التربوية

طفل داخل املدرسة وتأثريها اإلجيايب اشرح أمهية هذه النشاطات يف حياة ال .1

  .على منوه الفكري

أذكر األهداف الرئيسية اليت نسعى إىل حتقيقها من خالل إنشاء النوادي  .2

  .الثقافية والعلمية والرياضية

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

إجناز استعمال الزمن وتنظيم خدمات املعلمني عملية تربوية هامة، تستدعي  .1

شطة مع االستعمال العقالين لكل اإلمكانات املتوفرة وأن يكون التوازن بني األن

  .التوقيت يف مصلحة التالميذ

 :الوثائق املعتمدة يف إجناز استعمال الزمن هي  .2

  .اخلريطة التربوية اليت حتدد املناصب واألفواج التربوية -
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 .املواقيت الرمسية -

  :اجلواب الثاين 

  .لعاملني باملدرسة ويترأسه مدير املؤسسةيتكون جملس املعلمني من مجيع املدرسني ا

جيتمع جملس املعلمني يف بداية السنة الدراسية وعند : دورية االجتماعات  -

تدون املداوالت يف . انتهاء كل فترة دراسية، وميكن أن جيتمع يف ظروف طارئة

  .دفتر خاص من طرف كاتب اجللسة

 :نشاط التربوي يدرس جملس املعلمني الشؤون املتعلقة بال: صالحياته  -

 توزيع األفواج – مناقشة القانون الداخلي –إعداد قوائم التالميذ يف األقسام 

 إعداد قوائم – دراسة نتائج التالميذ – تطبيق الربامج الرمسية –على املعلمني 

  . يتحول إىل جملس التأديب للمكافأة أو العقاب–املكتبة املدرسية 

  :اجلواب الثالث 

الميذ إلبراز استعدادام والتعبري عن مواهبهم وميوهلم  إعطاء فرصة للت- .1

 .الثقافية والفنية والرياضية والعمل على تطويرها

غرس حب احلياة عند التالميذ داخل املدرسة واملشاركة يف تزيينها  -

  .واحملافظة عليها

 تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والرياضية وتطويرها يف إطار الفروع - .2

 .اليت تنشأ باملؤسسةوالنوادي 

تنظيم احلفالت واملعارض والرحالت والتظاهرات الرياضية واللقاءات  -

  .الثقافية بني األقسام ومع املؤسسات التعليمية األخرى

 .تنظيم التعاون املدرسي -

 .ربط الصلة بني املؤسسة واحمليط -
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  2003اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :ة األسئل

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 

 :املوضوع األول 

  :ضع تعريفا موجزا لـ . أ .1

 ارباالخت �

  االمتحان �

  ما هو الفرق بينهما ؟.    ب

ما هي التدابري اليت جيب على مدير املدرسة أن يقوم ا من أجل ضمان السري  .2

  احلسن لالختبارات ؟

 :املوضوع الثاين 

  الزيارات التربوية اليت يقوم ا املدير ؟ما هي أهداف  .1

  ما عالقة الندوات التربوية الداخلية ذه الزيارات ؟ .2

  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

أنظر اجلواب النموذجي الذي قدم يف اختبار مادة التسيري البيداغوجي يف  .1

  .32  ص2002دورة جويلية 

يري البيداغوجي يف أنظر اجلواب النموذجي الذي قدم يف اختبار مادة التس .2

  .32  ص2002دورة جويلية 

 :اجلواب الثاين 

  :أهداف الزيارات التربوية اليت يقوم ا املدير هي  .1
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وهي عبارة عن معاينة ظروف متدرس التالميذ يف : أهداف استطالعية  �

 .القسم

وتتمثل يف مساعدة املعلمني املتربصني لتحضري : أهداف توجيهية  �

 .امتحانام املهنية

وتعمل على تدعيم املكتسبات املهنية والعلمية : داف تكوينية أه �

 .للفاعلني

أي الوقوف على نشاطات املعلمني قصد تقوميها : أهداف تقوميية  �

 .وتثمينها

  :تتمثل عالقة الندوات التربوية الداخلية بالزيارات التربوية بالوقوف على  .2

  .مدى تطبيق التوصيات والتوجيهات املستخلصة من الندوات -

 .برجمة ندوات نوعية ملعاجلة النقائص امللحوظة خالل الزيارات -

  

  4200اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 

  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 

 :املوضوع األول 

، الدور من بني األدوار األساسية اليت يضطلع ا مدير املدرسة االبتدائية

  .البيداغوجي

  .ةحدد بالتفصيل هذا الدور وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمي

 :املوضوع الثاين 

  .ملدير املؤسسة التعليمية عالقة وطيدة مبفتش املقاطعة

  .وضح خمتلف جماالت هذه العالقة -
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  :األجوبة 

  :اجلواب األول 

ملدرسة  مهام مدير ا13/11/1991 املؤرخ يف 839حدد القرار الوزاري 

  :االبتدائية يف اال البيداغوجي فيما يلي 

 .تسجيل التالميذ اجلدد وقبوهلم يف إطار التنظيم اجلاري به العمل -

إعداد التنظيم التربوي وتنظيم خدمات املعلمني بتحديد فترات العمل  -

 .لكل منهم يف إطار التوقيت الرمسي املعمول به

 .هج وبرامج التعليم ومواقيتهتطبيق التعليمات الرمسية املتعلقة مبنا -

 .حتضري االس التربوية املوجودة باملؤسسة وتنشيط اجتماعاا -

 املعلمني يف أقسامهم، واختاذ كل اإلجراءات لتدعيم عملهم ةزيار -

  .ومكتسبام

 :اجلواب الثاين 

 املؤرخ يف 839لقد جاء يف املادة اخلامسة من القرار الوزاري رقم 

  : مهام مديري املدارس االبتدائية ما يلي  املتضمن13/11/1991

ميارس مدير املدرسة األساسية للطورين األول والثاين مهامه باالتصال الدائم "

  ".واملستمر مع مفتش التربية والتعليم األساسي يف املقاطعة وحتت مراقبته

فتش انطالقا مما سبق ميكن القول أن اال واسع فيما خيص عالقة مدير االبتدائية مب

  :املقاطعة، وميكن حصر أمهها فيما يلي 

 :اال البيداغوجيي والتربوي /  . أ

 .تسجيل التالميذ يف إطار التنظيم املعمول به -

 .عرض التنظيم التربوي على املفتش للمصادقة عليه -

 .التشاور فيما خيص تطبيق التعليمات الرمسية -

 .برجمة عمليات تكوينية لفائدة املعلمني واملديرين -

 .امهة يف االمتحانات املدرسية واملهنيةاملس -
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التعاون على توفري جو عام من شأنه تكوين مجاعة متماسكة قادرة على  -

 .تذليل الصعوبات

   بصحة التالميذ البدنية واخللقيةالتنسيق فيما خيص العناية -

  :اال اإلداري /  . ب

 .احترام السلم اإلداري -

يتعلق بالوضعية املادية يوجه املدير تقريرا سنويا إىل مفتش املقاطعة  -

 .للمؤسسة وظروف أمن التالميذ وسالمتهم

 .الوقوف على ظروف سري املطعم املدرسي -


