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  2002إختبار دورة جويلية 

  
 مديرو املدارس االبتدائية : النمط 

  :األسئلة 
  : السؤال األول 

  ما هي هذه األسس ؟. يبىن املنهاج التربوي على أسس .1
  ؟ وما هي االعتبارات اليت تراعى يف األساس النفسي خاصة .2

  :السؤال الثاين 
عرفت تطورا إجيابيا نة النظام التربوي ولكنها كلمة اهلدف ليست أصال من مدو

  .فيه
  ما مفهومك أو تعريفك للهدف ؟ .1
 ما هي املستويات اليت يكون للمدير واملعلم كليهما ضلع يف حتديدها ؟ .2

  : حدد مستوى كل هدف من األهداف اآلتية يف اجلدول  .3

  نوعه  اهلـــــــــدف  الرقم

    أن يكون التلميذ قادرا على قراءة وفهم نص بسيط  01

    ى اللغة الوطنية وترقيتهااحملافظة عل  02

    أن يكون التلميذ قادرا على حساب مساحة مثلث  03

أن يكون التلميذ قادرا على تصريف الفعل املضعف يف املاضي   04
  دون أي خطأ ويف احملاولة األوىل
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  :السؤال الثالث 
برنامج الرياضيات مصنف حسب املنهاج األخري إىل حماور، وخيتلف يف احلجم 

  .ساعي من طور إىل طور كما يتدرج يف املفاهيمال
 هي احملاور األساسية اليت يتشكل منها منهاج الرياضيات ؟ ما .1

 هو احلجم الساعي املخصص لكل من السنة الثالثة والسنة اخلامسة ؟ ما .2

 .أذكر بعض التوسع احلاصل يف املفاهيم من الطور األول إىل الطور الثاين .3

  :السؤال الرابع 
فعلى ضوء ما درسته عرف التقومي وأذكر . أمهية كبرية يف املنظومة التربويةللتقومي 
 .وظائفه
  :األجوبة 

  : اجلواب األول 
  :األسس اليت يبىن عليها املنهاج هي  .1

  .األساس االجتماعي -
 .األساس الثقايف -
 .األساس الفلسفي -
 . األساس النفسي -
 .األساس املعريف -

ميذ حمور العملية التربوية، أي أن يراعى يف األساس النفسي أن يكون التل .2
يكون هو مركز االهتمام من حيث منوه وميوله وقيمه واجتاهاته وقدراته كمادة 

 .أساسية إلعداد أي منهاج تربوي يضمن جناحه
  :اجلواب الثاين 

فعال فإن كلمة اهلدف استعملت ألول مرة يف امليدان العسكري ومنه استغلها  .1
وجي وأصبح مفهومه هو النوايا اليت خيطط هلا كي حيققها التربويون يف احلقل البيداغ
 .بسعي جاد وبأقل تكلفة
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  :  كليهما ضلع يف صياغتها هي ممستويات األهداف اليت يكون للمدير واملعل .2
  .اهلدف العام -
 .اهلدف اخلاص -
 .اهلدف اإلجرائي -
 :حتديد مستوى كل هدف من خالل اجلدول اآليت  .3

  املستوى  اهلـــــــــدف  الرقم

  هـدف عام  أن يكون التلميذ قادرا على قراءة وفهم نص بسيط  01

  غـــاية  احملافظة على اللغة الوطنية وترقيتها  02

  هدف خاص  أن يكون التلميذ قادرا على حساب مساحة املثلث  03

أن يكون التلميذ قادرا على تصريف الفعل املضعف يف   04
  املاضي دون أي خطأ ويف احملاولة األوىل

   إجرائيهدف

 
  :اجلواب الثالث 

  :احملاور األساسية اليت يتشكل منها منهاج الرياضيات هي  .1
 .املنطق واموعات والعالقات -
  .األعداد واحلساب العددي -
 .مفاهيم هندسية -
  .القياس والنظام املتري -
 :احلجم الساعي املخصص لكل من السنة الثالثة والسنة اخلامسة مها كاآليت  .2

  . ساعات06نة الثالثة هو احلجم الساعي للس -
  . ساعات05احلجم الساعي للسنة اخلامسة هو  -
  : بعض التوسع احلاصل يف املفاهيم من الطور األول إىل الطور الثاين هو  .3

  . أرقام وإتقان العمليات األربعة6 و5 و4االنتقال إىل األعداد من  -
 .االنطالق حنو جمال املفاهيم اردة -
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 .اد العشرية والكسرية إىل جمموعة األعدلاالنتقا -
 .استعمال األدوات اهلندسية الضرورية -
 . احلساب يف النظام الستيين وكذا حساب احلجوم -

  :اجلواب الرابع 
 :تعريف التقومي  .1
، وقوم الشيء، عدله وأزال اعوجاجه، قوم "قوم"مصدر لفعل : التقومي لغة   .أ 

  .جعل له قيمة: املتاع 
إعطاء معىن .  على نتيجة قياسقوم، إصدار حكم: التقومي اصطالحا   .ب 

كما أنه فحص درجة . لنتيجة بالنسبة إىل إطار مرجعي أو معيار أو سلم قيم
املالءمة بني جمموعة معلومات وجمموعة معايري الزمة لتحقيق هدف مسطر، قصد 

  .إحتاد قرارات
  :وظائف التقومي  .2

وهو ما  ة،حتديد مكتسبات التلميذ القبلية لالنطالق إىل فترة تعليم موالي -
  .يعرف بالتقومي التشخيصي 

ومتكني املعلم من اختيار ... جعل التلميذ يشعر بنجاحه، بصعوباته، بأخطائه  -
إستراتيجية مالئمة للقسم وحتسني نوعية التعليم، وهو ما يعرف بالتقومي 

  .التكويين
حتديد مستوى حتصيل التلميذ على تعلم ما وقدرته على االنتقال إىل قسم  -

 .حلصول على شهادات وهو ما يعرف بالتقومي التحصيليأعلى وا
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  2002اختبار دورة جويلية 
  

  مديرو املدارس االبتدائية : النمط 
  :األسئلة 

  :أجب عن األسئلة التالية 
  :التعاريف  .1

  .عرف النظام التربوي  .أ 
  . عرف مشروع املؤسسة  .ب 
  :أكمل املعلومات التالية  .2

  ..........................بـ ) 1970/1980(عرفت مرحلة   .أ 
 ...... .................تطبيق) 1980/1989(عرفت مرحلة   .ب 

  ....................املذهب ) 1976 أفريل 16(حملت أمرية   .ج 
أذكر باختصار شديد مخس غايات أو توجهات ميزت النظام التربوي يف  .3

  .اجلزائر
 :جاء يف ديباجة وثيقة العمل مبشروع املؤسسة ما يلي  .4

من وضعيتها الراهنة إىل وضعية ) املدرسة(وهكذا فإن االنتقال باملؤسسة "... 
ميكن أن يتحقق يف إطار العمل مبشروع املؤسسة الذي ميكّنها من رفع . أفضل

املستوى يف األداء ويف املردود، انطالقا من داخلها بشكل جيعل التلميذ منطلق 
  ..."ايتهاالعملية التربوية وحمورها وغ

  : ك املطلوب من
  ).باختصار(أن تشرح الفقرة على ضوء دراسة ملشروع املؤسسة   .أ 
 .أن تبني الكيفية اليت يكون فيها التلميذ حمور العملية التربوية  .ب 
  تعليم للنظام التربوي يف اجلزائرأرسم هرما بسيطا يبني مراحل ال. 5
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  :األجوبة 
  :التعاريف  .1

 :تعريف النظام التربوي   .أ 
سس واألبعاد توضح فلسفة النظام التربوي، وهو هو جمموعة من القواعد واأل

كذلك جمموعة من النصوص التشريعية حتكم وتنظم العالقات القائمة بينه وبني 
  .املنظومات األخرى املكملة له

 :تعريف مشروع املؤسسة   .ب 
هو تقنية حديثة وضعت من أجل حتسني تسيري ومعاجلة مشاكل ومواقف 

يجية ختتارها األطراف املعنية يكون التلميذ يف إطار إسترات) املدرسة(املؤسسة 
  .حمور العملية التعليمية فيها وتكون يف إطار النصوص العامة الوطنية

  :تكملة املعلومات  .2
مبرحلة اإلصالح الشامل للمنظومة ) 1970/1980(عرفت مرحلة   .أ 

  يمتاشيا مع اختيارات الثورة وفلسفة اتمع واالجتاه االشتراك. التربوية الوطنية
 أفريل 16أمرية (وكانت النتيجة ظهور .  املبين على املخططات الشاملة

اليت تعترب الوثيقة األساسية واملرجعية للنظام التربوي يف اجلزائر ) 1976
  .بغاياته وأبعاده وتشريعاته

تطبيق وتعميم نظام املدرسة األساسية ) 1980/1989(عرفت مرحلة   .ب 
 ). سنوات09(املتعددة التقنيات مدا 

 .املذهب االشتراكي) 1976 أفريل 16(محلت وتضمنت أمرية   .ج 
 أفريل 16(التوجهات اليت ميزت النظام التربوي يف اجلزائر بعد أمرية  .3

  :هي ) 1976
  .ترسيخ املبادئ اإلسالمية السمحة يف إطار االنتماء احلضاري -
 .تطبيق مبدأ دميقراطية التعليم وإلزاميته وجمانيته -
 . ارين وجزأرتعريب املواد واملؤط -

 .اعتماد التوجه العلمي التكنولوجي -
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 .ربط النظام التعليمي خبطط التنمية الشاملة -
  :شرح الفقرة  .4

مضمون الفقرة يوضح هدف مشروع املؤسسة الذي يسعى باالنتقال 
من وضعية التلقي إىل وضعية االعتماد على اإلمكانات البشرية ) املدرسة(باملؤسسة 

. املدرسة وحميطها، مبا جيعل التلميذ حمور العملية التعليمية وغايتهاواملادية املتوفرة يف 
  .ومبا يكفل حاجاته أكثر

  :مركبات النظام التربوي  .5
اهلرم التعليمي املبني ملراحل التعليم املكونة للنظام التربوي يف اجلزائر يكون 

  :على الشكل التايل 
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  2003اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية : النمط
   :السؤال

  :عاجل املوضوع التايل 
أجرى مدرس تقوميا إمجاليا دوريا، فإذا به يفاجأ بأن ما حصل عليه تالميذه من نتائج 

  .ال يعكس ما بذله من جهد أثناء تقدمي الدروس
  مباذا ميكن تربير عنصر املفاجأة عند هذا املدرس ؟ .1
قبيل ما هو الربنامج العلمي الذي تقترح اعتماده إذا اصطدمت حبالة من هذا ال .2

 لتخطي النقص املسجل ؟

ما هي اجلوانب األخرى اليت ينبغي أن يطاهلا فعل التقومي التربوي باإلضافة إىل  .3
  نتائج املتعلمني ودرجة حتصيلهم ؟

   :اإلجابة
ذ ليس من النادر أن يفاجأ املراقبون عند إجرائهم لعمليات تقومي أعمال التالمي .1

بتناقض النتائج احملققة مع اجلهد املبذول خالل التدريس وغالبا ما يكون عنصر 
 :املفاجأة يف الظواهر التالية 

عند استعمال املعلم لطرق تدريس ال تتالءم وحمتويات الدروس أو مستوى  -
  .التالميذ

عدم مالءمة األسئلة املطروحة أو غموضها أو عدم انسجام سلم التنقيط  -
 .لةوحمتوى األسئ

 .سوء ظروف متدرس التالميذ النفسية واملادية -
 .عدم استقرار املدرسني -
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  :الربنامج العلمي لتخطي النقص املسجل  .2
إن العالجات التربوية للنقائص املسجلة عند التالميذ تأخذ عدة أشكال 
تبعا خلصوصيات كل مدرسة وطبيعة كل التالميذ املتمدرسني فيها، غري أن 

  :لعالج تتمثل يف األشكال التالية األساليب املنتهجة ل
  .تنظيم حصص االستدراك يف املواد األساسية -
 .إعطاء دروس دعم يف املواد اليت لوحظ فيها ضعف التالميذ -
 .تنظيم الندوات التربوية تتناول طرق التدريس وأساليب التقومي -
 .حتسني ظروف متدرس التالميذ -
 .توفري شروط االستقرار للمعلمني -
  :رى اليت جيب أن يطاهلا التقومي التربوي هي اجلوانب األخ .3

  .تقومي املعلمني من حيث أساليب التدريس ووسائله -
 .تقومي الكتاب املدرسي من حيث احملتوى والشكل معا -
تقومي املناهج والربامج من حيث مالءمتها للمستويات العقلية والنفسية  -

 .واجلسمية للتالميذ
 .تقومي وسائل اإليضاح من حيث وظيفتها -
 .تقومي األداء اإلداري والتربوي لرئيس املؤسسة -

 

  2003اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 
  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 
  :املوضوع األول 
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مشروع املؤسسة هو عمل مجاعي حول موضوع خيتاره الفريق التربوي أو  .1
 شامل برنامج سطرته املؤسسة املدرسية ناقش هذا التعريف، واذكر عبارة عن هدف
 .نقاطه اإلجيابية

 .أذكر أهداف مشروع املؤسسة .2
  .بني مبادئ مشروع املؤسسة .3

 :املوضوع الثاين 

حدد األسس الرئيسية والتوجهات السياسية، االقتصادية، الثقافية اليت كانت 
ع اإلشارة إىل العناصر القابلة  م1976مصدرا إلصالح النظام التربوي يف سنة 

  .للتغيري يف هذا اإلصالح
  السياسية .1
 االقتصادية الثقافية .2

 العناصر القابلة للتغيري .3

  :األجوبة 
  :اجلواب األول 

باعتبار أن مشروع املؤسسة هو برنامج عمل سطرته املؤسسة التعليمية  .1
 قد تطرأ واهلدف منه إدخال حتسينات يف أساليب العمل وعالج اإلختالالت اليت
  .أثناء سريورة العملية التعليمية يف ااالت التربوية البيداغوجية واإلدارية

وانطالقا مما سبق ميكن القول أن تقنية التسيري باملشاريع تتميز جبملة اإلجيابيات 
  :نذكر منها 
  .يسمح بإجياد احللول الناجعة والسريعة للتالميذ املتأخرين دراسيا -
 سني أدائهم باستمرارتكوين املعلمني وحت -

االهتمام بكل اجلوانب السيكولوجية للتلميذ وإشباع حاجاته للمعرفة  -
 .واللعب واألمن وللنجاح والتفوق

 .مسامهة التلميذ يف العمل التربوي باعتباره فردا له شخصيته وكيانه -
 .االتصال الدائم بوسائل خمتلفة بكل من مهم املدرسة -
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 .تية املتوفرة لدى املدرسةاالعتماد على اإلمكانات الذا -
  :أهداف مشروع املؤسسة  .2

  :يهدف مشروع املؤسسة إىل 
  .ترمجة األهداف الرمسية للتربية والتعليم إىل أنشطة وممارسات عملية -
حتقيق االنسجام بني نشاطات التفكري والتنسيق والتطبيقات البيداغوجية  -

 .والتربوية والثقافية
ربوية إىل حتسني نوع التعليم ومردوده يف فسح اال ملبادرات اجلماعة الت -

 .إطار األهداف الوطنية
التكفل أكثر حباجيات ومشاكل التالميذ قصد إجياد احللول املناسبة هلا  -

 .وحتسني ظروف متدرسهم ونتائجهم الدراسية باستمرار
 .حتسني األداء التربوي وأساليب التقييم والتقومي -
طرفا فعاال، ومتعامال أساسيا يف احلياة إعطاء اعتبار للتالميذ كفرد، وجعله  -

 .املدرسية
ضبط تصور اجلماعة التربوية لألولويات اخلاصة باملشروع البيداغوجي يف  -

 .إطار مشروع املؤسسة
االنتقال باملؤسسة من وضعية التلقي والتنفيذ إىل وضعية رسم وتقرير  -

 .األهداف وكيفية حتقيقها خالل فترة معينة
انات املادية والبشرية املتوفرة والعمل على توظيفها االستفادة من اإلمك -

 .واستغالهلا بكيفية فعالة وناجعة
  :مبادئ مشروع املؤسسة  .3

  :يبىن مشروع املؤسسة على املبادئ التالية 
تقتضي إعداد مشروع خاص لكل مؤسسة يبىن على مقاسها : اخلصوصية  -

ظرا الختالفها يف اخلاص وال تشترك فيه مؤسسة أخرى ولو كانت جماورة هلا ن
الظروف واإلمكانات واملوقع اجلغرايف واحمليط االجتماعي واالقتصادي 

 .والثقايف
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واملقصود هنا االنطالق مما هو موجود ومتوفر أو اليت ميكن : الواقعية  -
 .توفرها لضمان حتقيق األهداف املسطرة يف املشروع

جية التدرج املنهجية احملكمة ك وهي إعداد خطة حمكمة تعتمد على منه -
وعدم القفز على املراحل وتكون ممكنة التحقيق مع حتديد مسؤولية األطراف 

 .املتداخلة بكل دقة ووضوح
  :اجلواب الثاين 

  : تنقسم إىل 1976األسس الرئيسية اليت يبىن عليها إصالح املنظومة التربيوة لسنة 
ورة التحرير وهي الدين اإلسالمي واللغة العربية ومبادئ ث: األسس الرئيسية 

  .الكربى وتاريخ اجلزائر عرب القرون
  :املبادئ السياسية  .1

  .االشتراكية كمنهج للتنمية الشاملة -
 .الدميقراطية املركزية -
 .جمانية التعليم -
  :املبادئ االقتصادية الثقافية  .2

  .استرجاع الثروات الطبيعية وجعلها يف خدمة الشعب -
 .القضاء على األمية -
 .كانتها يف التعليم ويف اإلدارةاستعادة اللغة الوطنية مل -
 .جزأرة اإلطارات -
  :العناصر القبلة للتغيري هي  .3

  )من االشتراكية إىل اللربالية( السياسية ةاإليديولوجي -
اجلوانب املتعلقة باهلوية الوطنية كالبعد األمازيغي الذي مل يشر إليه اإلصالح  -

  ).1976(املذكور 
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  4200اختبار دورة جويلية 
  

    ديرو املدارس االبتدائيةم: النمط 
  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 
 :املوضوع األول 

مبا أن مدير املدرسة االبتدائية هو املسؤول عن حسن سري مدرسته تربويا ولكي 
ينجح يف أداء هذه املهمة على أحسن وجه فعليه تفعيل العالقات مع اجلماعة 

  .لتعليم األساسي للمقاطعةالتربوية ومفتش ا
  .اشرح كيف ميكن للمدير تفعيل هذه العالقات مع اجلماعة التربوية .1
بني أمهية عالقة املدير مع مفتش التربية والتعليم األساسي للمقاطعة اليت تنتمي  .2
 .إليها

 :املوضوع الثاين 

 ملدير تعترب الزيارة التربوية للمعلمني يف أقسامهم من أهم النشاطات البيداغوجية
  .املدرسة االبتدائية

  ما هي اجلوانب اليت يرتكز عليها املدير أثناء هذه الزيارة ؟ -
  :األجوبة 

  :اجلواب األول 
 املتضمن نظام اجلماعة التربوية أعضاء 778حدد القرار الوزاري رقم  .1

 :اجلماعة التربوية على النحو التايل 
 التالميذ -

 املدرسون واملوظفون اآلخرون -

 ميذأولياء التال -
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 : التالميذ  �

وتتمثل عملية تفعيل العالقة مع أطراف اجلماعة يف حسن املتابعة واملراقبة لكل 
النشاطات التربوية والبيداغوجية والثقافية واالجتماعية بالسهر الشخصي على 

  :تنفيذها بكل جد وفعالية، وتشمل على وجه اخلصوص العناصر التالية 
 باحترام رموزه وخاصة التحية غرس حب الوطن يف نفوس التالميذ -

  .املنتظمة للعلم
 .مكافحة ظاهرة التأخر والتغيب -
 .العناية الدائمة والصارمة للنظافة والصحة -
 .إعطاء األنشطة الثقافية والفنية والرياضية األمهية اليت تستحقها -
 ).اخل...رحالت، جوائز(تشجيع التالميذ النجباء بكل أنواع املكافآت  -

داغوجي اإلشراف املنتظم على أعمال التالميذ من ويف اال البي
  .واجبات مرتلية واملراقبات األخرى

  .السهر على توفري الكتاب املدرسي وحسن استغالله -
  .تنظيم حصص الدعم واالستدراك للذين هم يف حاجة إليها -

 :املدرسون  �
  .باملتابعة واملراقبة الصارمة للتأخرات والغيابات -
 .لمني يف أقسامهمبالزيارة املنتظمة للمع -
 .مبتابعة تنفيذ املناهج والربامج الرمسية -
 .حبسن استعمال وسائل اإليضاح -
 .حبسن تنشيط جمالس املعلمني -
 .إعطاء التكوين والتوجيه، املكانة اليت تستحقها يف العملية التربوية -

 :أولياء التالميذ  �
 .ربط الصلة بني املدرسة واألولياء -
 .م متطلبات املدرسة املادية والتربويةمتكينهم من املسامهة يف تدعي -
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إعالمهم وتبليغهم نتائج أبنائهم بصورة دورية قصد املسامهة يف حتسني  -
 .النتائج

تتمثل أمهية العالقة اليت تربط مدير املدرسة مبفتش املقاطعة يف اجلوانب  .2
  :التالية
احترام العالقة السليمة املوجودة بني إدارة املدرسة واملفتش باعتباره  -

  .املشرف األول على املدرسة
  .وضع برنامج لتكوين املعلمني ورفع مستواهم -
التواصل الدائم مع املفتش خبصوص مستجدات العمل اإلداري  -

 .والتربوي للمدرسة
  :اجلواب الثاين 

كون الزيارات التربوية للمعلمني يف أقسامهم من أهم النشاطات 
 يركز أثناء هذه الزيارات على جوانب البيداغوجية ملدير املدرسة االبتدائية عليه أن

  .تربوية وأخرى مادية
 :اجلوانب التربوية والبيداغوجية /  . أ

 .مراقبة حالة التالميذ من حيث اهلندام والنظافة -
 .متابعة مراحل الدرس -
 – الكراس اليومي لتحضري الدروس –املذكرة (فحص وثائق املعلم  -

 .) كراس املداول– دفتر املناداة –دفتر التقومي 
 .حسن استغالل الصورة ووسائل اإليضاح -
 .الوقوف على مدى تطبيق الربامج الرمسية -
 :اجلوانب املادية /  . ب
 .معاينة حالة القاعة من حيث النظافة واإلنارة والتدفئة -
 .االطالع على وضعية األثاث املدرسي -
 .مدى اهتمام املعلم والتالميذ بتزيني القسم -
 .مالوقوف على كيفية توظيف مكتبة القس -
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  4200اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 
  :األسئلة 

  :أجب على السؤالني التاليني 
 :املوضوع األول 

تعين عملية بناء املناهج التعليمية أطرافا عدة يف املنظومة التربوية، إىل أي حد يساهم 
  كل من مدير املؤسسة واملعلم يف هذه العملية ؟

 :اين املوضوع الث

  .أذكر بعض أساليب عملية التقومي حمددا الفائدة املرجوة منها
  :األجوبة 

  :اجلواب األول 
قبل التطرق إىل دور كل من مدير املؤسسة واملعلم يف عملية بناء املناهج التعليمية، 

  :جيدر بنا التذكري مبكونات املنهج وهي 
 – طرائق التدريس –راجع  الكتب وامل– املقررات الدراسية –األهداف التربوية "

 – الوسائل التعليمية لألنشطة املختلفة –اخلربات التعليمية املباشرة وغري املباشرة 
  ". املعدات واألجهزة– املرافق واملباين – اإلدارة املدرسية –أساليب التقومي 

وانطالقا مما سبق ذكره ميكن القول بأن دور املدير واملعلم خبصوص بناء املناهج 
ر يف قيامهما بعملية تنفيذه ميدانيا مع إمكانية املسامهة يف إدخال التحسينات ينحص

على بعض اجلوانب املرتبطة بتوظيف اخلربات التعليمية وطرائق التدريس واالجتهاد 
يف أساليب التقومي وحتسني اإلدارة املدرسية وصيانة املعدات واألجهزة والوسائل 
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علم على بلوغ الغايات واألهداف اليت يتضمنها كل املختلفة اليت تساعد املعلم واملت
 .منهج

وجتدر اإلشارة إىل أن بناء املناهج املدرسية يوكل إىل جلان خمتصة غالبا ما تتضمن 
 يكون لكل رتشكيلتها مديرين ومعلمني من ذوي اخلربة والتجربة، ويف هذا اإلطا

  .منهما دور فعال يعكسان من خالله حقائق امليدان 
  :الثاين اجلواب 

إن وسائل التقومي التربوي عديدة ومتنوعة، منها املالحظات واملقابالت 
واالستبيانات واالختبارات والتقارير، وهي كلها أساليب تم بقياس القدرة على 
التعلم مثل اختبارات الذكاء والشخصية كما تم بقياس نتائج التعلم أي مكتسبات 

  .املتعلمني
إن وسيلة التقومي التربوي هي عبارة عن سلسلة من األسئلة ومن الناحية العملية ف

  :تطرح على املتعلمني وفق منطني خمتلفني 
وتتميز بإجابة املتعلم بشكل تلقائي وبتعبريه : األسئلة املفتوحة /  . أ

  .اخلاص
وتتميز باقتراح مجلة من األجوبة خيتار التلميذ :  املغلقة ةاألسئل/  . ب

 .واحدا منها
 اليت تتميز ا األسئلة املفتوحة حسب علماء التربية هي والسلبية الرئيسية

خصوصية اإلجابة لكل تلميذ، وهذا طبعا يعقد تقييمها مقارنة بإجابة أخرى، وهي 
  .السبب الرئيسي يف عدم توافق خمتلف املصححني يف االمتحانات التحصيلية
ا وتنظيما أما األسئلة املغلقة فهي تسهل كثريا التصحيح غري أا تتطلب حتضري

  :تتميز بالوضوح والدقة، وهذه بعض من أمناطها 
 خطأ              صحيح   األسئلة من الشكل  -

 مصر بلد إفريقي: مثال 

إمأل الفراغ باجلملة املوالية بإحدى : األسئلة باختيارات متعددة مثال  -
 :املقترحة   الكلمات 
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 مأل �

 ملء �

 ملئ �

 كل اقتراح من االقتراحات املوجودة أربط بواسطة سهم: األسئلة املوافقة مثال 
  .مبينا باقتراح من االقتراحات املوجودة يسارا

   سم10       م1
   م1000       دسم1
   ملم10       كلم 1
   سم100       سم1

  :األمراض اليت تصيب عني اإلنسان : أسئلة الفراغات مثال 
1-  .........2- ............ 3- ........... 4-.... ........  

  : ظاهرة سقوط املطر حتدث وفق املراحل التالية : تيب الزماين مثال أسئلة التر
تشكل . 3تبخر مياه البحار واحمليطات . 2تكاثف خبار البحار واحمليطات . 1

 .سقوط املطر. 4السحب  
  

  4200اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 
  :األسئلة 

  :عني على اخليار على املتكون أن يعاجل أحد املوضو
 :املوضوع األول 

إن عملية بناء وإعداد املناهج التعليمية من أدق املسائل التربوية والتعليمية، 
  .وأعظمها خطرا

  .أكتب مقاال تبني فيه أمهية هذه العملية، وأسس بناء املناهج التعليمية
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 :املوضوع الثاين 

 .أذكر مستويات اهلدف التربوي .4
عليم األساسي ميز بني األهداف العامة واخلاصة استنادا إىل مناهج الت .5

  .واإلجرائية
  :األجوبة 

  :اجلواب األول 
ميكن توضيح أمهية بناء وإعداد املناهج التعليمية وأسس بنائها بالشروع أوال يف 

  :حتديد مفهوم املنهج الذي ميكن تلخيصه فيما يلي 
دته على النمو الشامل هو جمموع اخلربات اليت تهيأ للمتعلم واليت تستهدف مساع

املتكامل لكي يكون أكثر قدرة على التكيف مع ذاته ومع اآلخرين، باعتبار أن 
املنهج هو أهم أداة يضعها اتمع لتربية األجيال وفق الصورة النموذجية اليت 

  .يرغب أن يكون عليها اجليل الناشئ
نامج الدراسي وعما وتتجلى أمهية املنهج اليوم يف كونه ذا خصائص متيزه عن الرب

  :كان يطلق عليه سابقا، نورد البعض منها يف النقاط التالية 
  .أن التلميذ هو احملور الذي يدور حوله املنهج -
 .يشمل املنهج أكثر من احملتوى املطلوب تعلمه -
 .يتجسد املنهج يف خربات التالميذ وليس يف الكتب وكراسات الدراسة -
مة بطريقة متعمدة لتوجيه اهتمامات املنهج بيئة تعليمية متخصصة ومنظ -

 .وقدرات املتعلمني حنو مشاركة فعالة يف حياة جمتمعهم
  :وأن الفهم الصحيح للمنهج ساعد على إبراز نتائج إجيابية نلخصها فيما يلي 

أن املدرسة أصبحت تعمل على تنمية شخصية التلميذ يف مجيع جوانبها  -
 .امل واتزانالوجدانية والعقلية والبدنية يف مشول وتك

أن هناك التحاما بني احلياة املدرسية وحياة التلميذ سواء يف حميطه االجتماعي  -
 .أو يف بيئته
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أن املعلومات واملهارات واخلربات اليت يكتسبها التلميذ يف مدرسته هلا  -
 .وظيفة فعلية يف حياته احلاضرة ويف مستقبله

 
 واالكتشاف واالستقصاء أن املنهج يهيئ للمتعلم الفرص لتنمية روح اإلقدام -

ويأخذ يف ... واالبتكار والقدرة على حسن االختيار وسلوك حل املشكالت 
 .كل ذلك بعني االعتبار مبدأ الفروق الفردية

اجلماعية (أن املنهج يفرض على املعلم استخدام األساليب والطرق املتنوعة  -
...) اخلربات والفردية ملساعدة التالميذ على االكتشاف واكتساب املهارات و

ويعترب املعلم يف ظل هذا املنهج موجها للتالميذ ليتعلموا بأنفسهم من مصادر 
 .التعلم املختلفة

تظهر بوضوح يف ظل هذا املنهج موجها للتالميذ ليتعلموا بأنفسهم من  -
 .مصادر التعلم املختلفة

ة تظهر بوضوح يف ظل هذا املنهج إجيابية التلميذ وقيامه بالعديد من األنشط -
 .لتنمية خمتلف جوانب شخصيته

إمكانية تعديل املواد الدراسية لكي تتماشى مع طبيعة التلميذ وقدراته  -
 .وحاجاته ومع ظروف املدرسة وإمكانياا

) املادية والبشرية(يعين يف ظل هذا الفهم للمنهج بتوفري اإلمكانيات  -
عها ملا هلا من دور واألوقات املناسبة ملمارسة األنشطة املدرسية على اختالف أنوا

فعال يف حياة املتعلم، وألا تعترب ركنا أساسيا من أركان العملية التربوية 
 .للتالميذ
  :اجلواب الثاين 

قبل التطرق إىل مستويات اهلدف التربوي علينا أوال أن نشري إىل مفهوم  .1
 اهلدف التربوي الذي هو وصف لسلوك املتوقع من املتعلم نتيجة الحتكاكه مبواقف

 .التعلم
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 يف اية العملية وهذه ةاهلدف يف التربية ملفوظ يعرب عن نية، يصف النتيجة املنتظر
 .العملية ميكن أن تكون نشاطا أو درسا أو جمموعة دروس

  ثة أنواع ولكل نوع مستوياته وهي وتنقسم األهداف باعتبار مضموا إىل ثال
  

عقلي وهلا ستة مستويات وتركز على اجلانب السلوكي ال: األهداف املعرفية  -
التذكر، الفهم، التطبيق، : تبدأ من األسفل إىل األعلى حسب التسلسل التايل 

 .التحليل، التركيب، التقييم
وتتعلق باملشاعر واألحاسيس واالنفعاالت : األهداف الوجدانية أو االنفعالية  -

ة، االستقبال، االستجاب: واالجتاهات وامليول والقيم وهلا مخس مستويات 
 .التقدير، التنظيم، التخصيص

وتتعلق بكل أنواع السلوك احلركي واملهاري : األهداف احلركية أو املهارية  -
ابتداء من البسيط غري اإلرادي كسماع صوت أو طرفة عني إىل املهارة احلركية 
مثل االستماع والقراءة والكتابة وقيادة السيارات والطائرات وهلا سبعة 

، التهيئة، االستجابة املوجهة، االستجابة امليكانيكية، املالحظة: مستويات 
 .االستجابة املركبة، التكيف واإلبداع

استنادا إىل مناهج التعليم األساسي ميكن التمييز بني األهداف العامة واخلاصة  .2
 :واإلجرائية فيما يلي 

  . ببعضها البعض ذلك أن األهداف اخلاصة هي أهداف عامةةأا مرتبط -
 .القدرات واملهارات اليت سيكتسبها املتعلمتشري إىل  -
 .أصبحت مرتبطة بفعل ملموس وحمتوى دراسي معني يف حصة أو درس -

واألهداف اإلجرائية هي أهداف خاصة أصبحت مرتبطة بسلوكات ملموسة ينجزها 
  .املتعلم يف إطار شروط ومعايري حمددة ليربهن على بلوغ هذا اهلدف

ميكن القول يف األخري أن األهداف التربوية هي سلسلة تنازلية تبدأ من الغايات إىل 
املرامي إىل األهداف العامة مث األهداف اخلاصة واإلجرائية، نصف يف جمملها نوع 

  اإلنسان املطلوب من املنهج، وهذه السلسلة تقودنا إىل التعدد والتنوع بقدر ما 
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جرائية، فلكل هدف عام جمموعة من األهداف اليت نرتل حنو األهداف اخلاصة واإل
  .ختصصه وتقود إىل حتقيقه

 

 

  4200اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 
  :األسئلة 

إن النظام التربوي، ال يسعى فقط إىل احلفاظ على التراث الثقايف الوطين والقيم 
ائري عرب مسريته التارخيية، بل يسعى إىل الدينية واالجتماعية اليت متيز اتمع اجلز

استشراف املستقبل مبستلزماته العلمية والتكنولوجية، أي مواكبة النظام للحركة 
الواسعة لتنمية جماالت املعرفة والتكنولوجية اجلديدة لإلعالم واالتصال وكذا 

  .اإلصالح البيداغوجي الذي يعترب زاوية النظام التربوي
بني الثنائية القائمة بني احلفاظ على التراث بأبعاده الوطنية بني ضرورة التوفيق  .1

من جهة، والعاملية والعصرنة، من جهة أخرى يف حتقيق طموحات األمة وتوجهاا 
  .السياسية

 .أذكر دور أهم ركائز اجلانب البيداغوجي يف حتقيق التربية الناجعة .2
  :األجوبة 

االستقالل توجهات ذات أبعاد تضمن النظام التربوي اجلزائري لفترة ما بعد  .1
وهذا يعترب . وطنية سعت كلها للحفاظ على املوروث الثقايف واالجتماعي لألمة

توجه طبيعي مبثابة ردة فعل للشعب اجلزائري اجتاه أعمال الطمس والتخريب 
والتغريب اليت مارسها االستعمار الفرنسي ضد رموز الشخصية اجلزائرية سواء منها 

 .نية أو احلضاريةاللغوية أو الدي
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عاده الوطنية من بإن إشكالية التوفيق بني الثنائية القائمة بني احلفاظ على التراث بأ
جهة، والعاملية والعصرنة من جهة أخرى واكبت باستمرار تطور املنظومة التربوية 
اجلزائرية، وكانت إحدى الرهانات األساسية اليت سعت النصوص التشريعية 

بقطاع التربية إلجياد احللول املناسبة هلا حبيث يكون التوفيق والتنظيمية اخلاصة 
  .بينهما دون إفراط أو تفريط يف طريف املعادلة

 من تثبيت 1976وقد مكن أول إصالح حقيقي للنظام التربوي اجلزائري سنة 
إن اجلزائر تريد : "35-76 حيث نصت ديباجة األمر رقم وتعزيز هذين التوجيهني،
احد أصلية وعصرية، وتسعى ثورا الشعبية االشتراكية إىل أن تكون يف آن و

تعجيل التحرير الشامل للمجتمع وضمان الترقية الكاملة له، وإىل حتقيق االزدهار 
لتراث احلضارة العربية اإلسالمية الروحي واألخالقي، وإىل متكني اجلماهري من 

ورت هذا التوجه  بل2003كما أن اإلصالحات اجلارية منذ . التحكم يف مصريها
وعززته بإدخال اللغة األمازيغية كبعد وطين أصيل وإدماج التكنولوجيات احلديثة 

  .لإلعالم واالتصال كرمز للعصرنة واحلداثة
وحقيقة األمر أننا كبقية شعوب العامل نعيش ظاهرة العوملة املفروضة علينا من طرف 

حىت يلحق بركب احلضارة القوى العظمى واليت ينبغي أن نعد هلا اجليل الصاعد، 
  .اإلنسانية ولتمكينه من ردم الفجوة الفاصلة بيننا وبني شعوب العامل املتقدم

  :تواجه املنظومة التربوية اجلزائرية حتديات كربى تتمثل يف  .2
العمل على إعادة املدرسة إىل التركيز على مهامها الطبيعية واملتمثلة يف  -

 .لالتعليم والتنشئة االجتماعية والتأهي
التحضري ملواجهة التحديات املرتبطة بالعصرنة واستكمال دميقراطية التعليم،  -

 .وبلوغ النوعية، مث التحكم يف العلوم والتكنولوجيا
التكفل باملتطلبات اجلديدة اليت أفرزا التغريات املؤسساتية واالقتصادية  -

 .ةواالجتماعية والثقافية اليت حدثت يف اجلزائر خالل السنوات األخري
انطالقا مما سبق ميكن حصر ركائز اجلانب البيداغوحي ودورها يف حتقيق التربية 

  :الناجعة فيما يلي 
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هو دليل النظام التربوي وموجهه األساسي حيمل يف طياته : املنهج الدراسي  �
  .منطلقات اتمع كما حيدد توجهاته املستقبلية

ن تكوينه متينا كلما كان عنصر أساسي يف العملية التربوية كلما كا: املعلم  �
 .أداؤه ناجعا وفعاال شريطة أن يعادله االعتبار يف اتمع ماديا ومعنويا

إن توسيع شبكة املؤسسة التعليمية أفرز مجلة من النقائص الفنية : املؤسسة  �
 .والتربوية على النظام أن يراعيها مستقبال

 .اء عنهاوسيلة تعليمية هامة ال ميكن االستغن: الكتاب املدرسي  �
حوامل بيداغوجية هامة وضرورية ملواكبة الطرق : الوسائل التعليمية  �

  .العصرية يف التعليم

 

  4200اختبار دورة جويلية 
  

    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 
  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 
 :املوضوع األول 

  .وغايات وأهداف يسعى إىل حتقيقهالكل نظام تربوي أسس يبىن عليها 
  فما هي األسس اليت يبىن عليها نظامنا التربوي ؟ .1
 .وضح الغايات واألهداف اليت تسعى املنظومة التربوية إىل حتقيقها .2

 :املوضوع الثاين 

  :يتوقف جناح العمل املدرسي يف املؤسسة التعليمية على جناح املسري هلا من حيث 
  . التقومي– االنضباط – التنفيذ –سيق  التن– التنظيم –التخطيط 

  .وضح هذه املفاهيم مربزا صفات املدير الناجح يف التسيري
  :األجوبة 
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  :اجلواب األول 
 :اليت يبىن عليها نظامنا التربوي تعرف كذلك باألبعاد هي ) املبادئ(األسس  .1

 :البعد الوطين   .أ 
 األساسية هلوية ويتمثل يف اإلسالم والعروبة واألمازيغية وهي من املكونات

  .األمة اجلزائرية اليت جتذر أصالتها
وعلى النظام التربوي أن يعمل على ترسيخها والنهوض ا لضمان الوحدة 

  . الوطنية واحملافظة على الشخصية اجلزائرية
 :البعد الدميقراطي   .ب 

ويتمثل يف التغريات والتوجهات اجلديدة للبالد الرامية إىل بناء النظام 
 .والعمل على نشر الثقافة الدميقراطية قيما وسلوكاالدميقراطي 

 :البعد العلمي التكنولوجي   .ج 
ويتمثل يف االختيار العلمي والتقين كأحد األسس اليت تقوم عليه املدرسة 

وهذا البعد لن يتحقق إال بتخصيص توقيت مناسب للمواد العلمية . اجلزائرية
  .والتكنولوجية خاصة يف األطوار األوىل

 املؤرخة يف 76-35 ورد يف املبادئ العامة يف األمر رقم طبقا ملا .2
 املتضمن تنظيم التربية والتكوين، فإن الغايات اليت تسعى املنظومة 16/04/1976

  :هي   التربوية إىل حتقيقها 
  .تنمية شخصية األطفال واملواطنني وإعدادهم للعمل واحلياة -
 .اكتساب املعارف العامة العلمية والتكنولوجية -
 .ستجابة للتطلعات الشعبية إىل العدالة واملساواة والتقدماال -
 .تنشئة األجيال على حب الوطن -
 .تنمية تربية تتجاوب مع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية -

هذا على املستوى الوطين، أما على املستوى العاملي فيجب على النظام التربوي أن 
  :يرمي إىل
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واة بني املواطنني والشعوب وإعدادهم تلقني التالميذ مبدأ العدالة واملسا -
  .التمييزملكافحة كل شكل من أشكال 

منح تربية تساهم على التفاهم والتعاون بني الشعوب وصيانة السالم يف  -
 .العامل على أساس احترام سيادة األمم

  :اجلواب الثاين 
فعال يتوقف جناح العمل املدرسي يف املؤسسة التعليمية على جناح املسري هلا 

  :ومدى حتكمه يف عناصر التسيري التالية 
ويتمثل يف وضع خطة وبرنامج عمل مبشاركة مجيع األطراف : التخطيط  -

وحتديد آليات العمل من حيث الطرق واألساليب واملوارد املالية . والشركاء
  .والبشرية الضرورية

واملتمثل يف التنظيم احملكم موع العمليات مبا يف ذلك نسج : التنظيم  -
لعالقات اليت تساعد على العمل اجلماعي البناء الذي ينبع من رغبة وقناعة ا

 .الشركاء
ويتمثل يف العمل على توجيه املوظفني والشركاء لتنفيذ : التنسيق والتنفيذ  -

 .العمليات املربجمة
ويتمثل يف غرس قيم العمل من مواظبة واحترام الوقت والرتاهة : االنضباط  -

 .واإلخالص يف العمل
ويتمثل يف متابعة العمليات وتقومي نتائجها، مبساعدة الفاعلني : تقومي ال -

 .والشركاء لتعزيز مواطن القوة وعالج مواطن الضعف
ولن يكتب للعمل املدرسي، النجاح يف املؤسسة التعليمية، إال عند وجود مدير 

ن من إدارية وعالئقية وخلقية واليت ميكن أ) القائد(تتوفر فيه صفات املناجري 
نلخصها على أن القائد املناجري جيب أن يكون قدوة حسنة لغريه من الشركاء 
والفاعلني حىت تكون له القدرة الكافية على توجيههم وتكوينهم وجتنيدهم وراءه 

  .لتحقيق املشاريع املسطرة وترمجتها إىل فعاليات حقيقية يف حياة املؤسسة
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  4200اختبار دورة جويلية 
  

    املدارس االبتدائيةمديرو : النمط 
  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 
 :املوضوع األول 

 .عرف التربية لغة واصطالحا .1
 .حتدث عن األساس النفسي يف بناء املناهج .2
 .أذكر أهم الصفات اليت جيب أن تتوفر يف املريب الناجح .3
  .لطفلحتدث بإجياز عن دور األسرة واملدرسة يف تربية ا .4

 :املوضوع الثاين 

  :أعط تعريفا للجماعة مبينا ما يلي 
  .خصائص اجلماعة .1
 .أمهيتها بالنسبة للمجتمع .2
  .دور القائد يف اجلماعة التربوية .3

  :األجوبة 
  :اجلواب األول 

 :تعريف التربية لغة واصطالحا  .1
 :تعريف التربية لغة   .أ 

ن العرب على أن اتفقت معظم قواميس اللغة قدميها وحديثها مبا يف ذلك لسا
أي زاد ومنا، وأربيت الشيء معناها منّيته وهو نفس " ربا"التربية جاءت من فعل 
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﴿ويريب : املعىن الذي تشري إليه اآلية القرآنية الكرمية اليت جاء فيها قوله تعاىل 
الصدقات﴾ أي يزيدها، وربوت يف بين فالن مبعىن نشأت فيهم وقال اجلوهري 

  .  مث أضاف هذا لكل ما ينمى كالولد والزرع وحنومهاربيته تربية أي غذوته
أما يف املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة العربية فقد جاء فيه أن تريب مبعىن 
تنشأ وتغذَّى وتثقَّف ورباه أي منّى قواه اجلسدية والعقلية واخللقية، وهكذا فإن 

  :عناصر التالية جمموع املعاين الواردة يف قواميس اللغة تتضمن كلها ال
  النمو والزيادة -
 التغذية والتنشئة  -

 التثقيف -

كما أن الكلمة تستعمل لإلنسان ولغريه من الكائنات احلية النامية كاحليوان 
  .والزرع وحنومها

 :تعريف التربية اصطالحا   .ب 
إن تعاريف التربية من حيث االصطالح ختتلف وتتباين باختالف املذاهب 

  :نها من سبيل اإلجياز واالختصار ما يلي واملدارس الفكرية ونذكر م
التربية هي انتقال تأثري شخص إىل شخص : تعريف جون ستيوارت مل  �

آخر وأن هذا التأثري هو دائما متجه من عقل إىل عقل أو من طبع إىل طبع 
وبصفة عامة من شخصية أخرى، كما يعترب أن كل ما يؤثر يف الفرد يف اجتاه 

فهوم فإن التربية يف نظره ليست مقصودة على تلك منوه هو تربية وذا امل
العمليات املنظمة اليت تدور يف األقسام الدراسية، إمنا هي أوسع وأمشل لكوا 
تتضمن كل ما يقوم به اآلخرون حنونا بقصد تقريبنا من بلوغ هدف أساسي هو 

  .حتقيق كمالنا الطبيعي واستخراج ما فيه من قوى وملكات ومواهب
التربية هي العمل الذي تقوم به األجيال اليت مل تنضج ومل : امي تعريف دورك �

تتهيأ بعد لالخنراط يف سلك احلياة االجتماعية وهي دف إىل أن تثري وتنمي 
لدى الطفل حاالت جسمية وعقلية وذهنية يتطلبها منه جمتمعه السياسي يف 

للحياة فيه و ذا املعىن تكون عمومه أو يتطلبها منه جمتمعه احمللي الذي يعد
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اليت يقوم ا اجليل الراشد " التنشئة االجتماعية املنظمة: "التربية يف نظره هي 
 .حنو اجليل الناشئ

أما ليتري فريى أن التربية هي النشاط الذي يقوم به لتنشئة : تعريف ليتري  �
طفل أو شاب وأا جمموعة من العادات الفكرية أو اليدوية اليت تكتسب 

 . الصفات اخللقية اليت تنمووجمموعة من
وخالصة القول فإن جمموع التعريفات اليت جاءت ا خمتلف املدارس الفكرية بكل 
توجهاا متفقة على أن التربية تقتصر على اجلنس البشري وأا عبارة عن نشاط 
ميارس كائن يف كائن آخر وميارسه بوجه خاص رائد يف صغري أو جيل بلغ النضج يف 

  .شئ الالحقاجليل النا
 :األساس النفسي يف بناء املناهج  .2

املقصود من األساس النفسي يف بناء املناهج هو العمل على مسايرة التعلم العفوي 
عند الدارس وحتقيق تعليم نوعي يعرب عن اخلصائص النفسية للطفولة يف كل مرحلة 

ليت جيب أن من مراحل النمو ولعل من أبرز دوافع األطفال يف املرحلة االبتدائية ا
  :يعمل املناهج على تنميتها ما يلي 

  الدافع إىل احلركة والعمل والنشاط -
 الدافع إىل معرفة األشياء والبيئة احمليطة باملعلم -

 الدافع إىل االتصال مع اآلخرين -

 الدافع إىل التعبري الفين -

لى أما حاجات األطفال يف هذه املرحلة واليت جيب أن يتوىل الربنامج تلبيتها فهي ع
  :سبيل االختصار ما يلي 

أي إبعاد اخلوف والقلق الذي يقتضي عدم املبالغة يف : احلاجة إىل األمن  �
نقد أخطاء التالميذ، وتوفري العدالة واالتزان يف معاجلة الوالدين واملعلمني 
هلم بغرض متكينهم من االستفسار والفهم والعمل يف جو من األمن 

 .والطمأنينة
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ألن العطف ضروري لنمو الطفل النفسي : احملبة احلاجة إىل العطف و �
 واخللقي لضرورة الغذاء اجليد والرعاية الصحية للنمو اجلسمي لذا جيب
أن يتحسس املعلمون واملربون املشكالت النفسية اليت يعاين منها التالميذ 

 .بغرض إصالحها وعالجها
 يتكرر ويقتضي ذلك جتنب وضع التلميذ يف موافق: احلاجة إىل النجاح  �

فيها شعورهم بالفشل واخليبة، بل جيب أن توفّر له املناهج فرص تذوق 
 .نشوة النجاح من حني آلخر

ويتمثل ذلك يف معاملة التالميذ كأفراد هلم كرامتهم : احلاجة إىل التقدير  �
 .وشخصيتهم وهو ما حيفزهم ويشجعهم على العمل والنشاط

تراعي املناهج هذا العنصر اهلام ينبغي أن : احلاجة إىل احلرية يف التعبري  �
املتمثل يف حاجة الطفل إىل االنطالق وحرية احلركة والتعبري عن أفكاره 

 .ومشاغله يف حدود ما تسمح به اآلداب العامة
يشعر الطفل بأنه ال ميلك القدرة على : احلاجة إىل التوجيه واإلرشاد  �

 يسري إليه الكبار التوجه يف كثري من املواقف وهو ما يقتضي الرغبة يف أن
النصح واإلرشاد لتجنب األمل والفشل، ويشكل ذلك أهم عنصر تراعيه 

 .اللجان املكلفة ببناء املناهج
 :الصفات اليت جيب أن تتوفر يف املريب هي  .3

 :الصفات احلسية   .أ 
ينبغي أن يكون املريب رهف احلس عطوفا رقيق الوجدان، حمبا للفضيلة والنبل، 

ن واجلمال، مقدسا للقيم الروحية واإلنسانية اليت تؤهله ذواقا ملعاليم احلس
بصفة تتجلى هذه الصفات يف إقبال املريب على . لتبليغ رسالة التربية النبيلة

  .عمليه باملرح والسعادة، إذ ال تقوم التربية بدون حبور
 :الصفات اإلنسانية   .ب 
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بار املريب أحد وباعت. العالقات اإلنسانية حتتل مكانة هامة يف أداء أي وظيفة
أقطاب العملية التربوية يعيش ضمن مجاعة من الفاعلني الذين يقتضي التعامل 

  :عهم التحلي بصفات إنسانية، أمههام
  

جاذبيته ومظهره الشخصي، التفاؤل وحب االجتماع وروح  -
  .املرح
 .فهم اآلخرين والتكيف مع خمتلف املواقف والظروف -
 .تقبل احلوار واحترام الغري -
 بروح التعاون والتضامن ملشاركة الغري يف األفراح التحلي -

 .واألقراح
 .التشجيع واملسامهة يف ترقية املبادرات اخلريية -

 :الصفات املهنية   .ج 
إن جناح املريب لتأدية رسالته يتوقف أساسا على مدى ما يتحلى به من 
ى صفات مهنية عالية من شأا أن تيسر له أداء املهام املنوطة به، وتساعده عل

  :ومن أهم هذه الصفات نذكر . ترقية الفعل التربوي وحتسني مردوده
  .املوهبة واالستعداد ملمارسة املهنة -
 .روح التفاين واإلخالص يف العمل -
 .اإلملام بآليات وطرف التدريس -
 .اإلملام بالنصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع -
 .التشبع بالثقافة العامة لفهم املشكالت اإلنسانية -
 .طالعة واكتساب مهارات يف التكنولوجيات احلديثةحب امل -
 .اإلملام باللغات األجنبية -

 :الصفات البدنية   .د 
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ينبغي أن تتوفر لدى املريب الصحة اجليدة وسالمة احلواس والقوة واجللد، 
ذلك أن مهنة التربية تتطلّب قدرة على مقاومة التعب الناتج عن اجلهد الفكري 

  .ياالبدين الذين يبذهلما يوم
  :دور األسرة واملدرسة يف تربية الطفل  .4

 :دور األسرة يف تربية الطفل   . أ
تعد األسرة البيئة األوىل اليت يترىب وينمو فيها الطفل وهي اليت تعمل على 
تكوين صفات شخصية الفرد وحتديد ميوله وطبائعه كما تعد التنشئة 

قاها الطفل خالل االجتماعية داخل األسرة من أوثق وأمنت العمليات اليت يتل
تواجده يف احلياة إذ من خالل هذه األسرة حيصل على أهم احتياجاته النفسية 

كما يتعلم اخلطأ والصواب ... كالشعور باحلنان والعطف واحلب واألمان 
وجمموعة من السلوكات احلضارية كالنظافة واحترام الغري واألمانة وغريها، 

  : تربية الطفل يف النواحي التالية وعليه فإن األسرة تلعب دوراً أساسيا يف
إذ يتأثر النمو اجلسمي للطفل بالظروف االقتصادية : الناحية اجلسمية  �

واالجتماعية والصحية السائدة يف األسرة، هذه األخرية اليت جيب أن توفر له 
أسباب الرفاهية والعيش الكرمي كالعالج والنظافة والغذاء اجليد ووسائل 

لعوامل األخرى الكفيلة بوقايته من األمراض وإتاحة الراحة وغريها من ا
  .الفرص له للعب حىت ينمو جسمه منوا سليما متزنا

من مجلة األمور اليت يكتسبها الطفل من األسرة تعلم اللغة : الناحية العقلية  �
من الوالدين وتأثره بآراء الكبار عن طريق حديثهم وتعاملهم معه فتنمو 

قايف الذي يعيش فيه مث يبدأ قاموسه اللغوي معارفه تبعا للمستوى الث
والفكري يف التوسع حىت يبلغ مستوى إدراك بعض املفاهيم اليت تعينه على 

 .االنتقال إىل البيئة الثانية اليت هي املدرسة
ال ختلو األسرة من األثر االجتماعي يف الطفل ألا : الناحية االجتماعية  �

تقاليد وطريقة معاملة اآلخرين، تطبع فيه أساليب السلوك من عادات و
وذلك عن طريق تقليد الكبار الذين يعتربهم قدوة له وهو ما جيعل 
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مسؤولية العائلة يف هذا املضمار مسؤولية عظمى يف غرس أحسن الصفات 
 .وأنبل السجايا

إن الطفل يتأثر بالوالدين تأثرا كبريا لذا جيب عليهما أن : تنشئة الوالدين  �
 تربية أطفاهلما تربية صاحلة وأن يعوداهم منذ نعومة يكونا حريصني على

أظافرهم على األمانة والصدق واخلصال احلميدة وحب العمل، واحترام 
 .الغري وغريها من الصفات اليت جتعل منهم يف املستقبل مواطنني صاحلني

 :دور املدرسة يف تربية الطفل   . ب
سرة لذا تعد حلقة من املدرسة هي البيئة الثانية اليت تتلقف الطفل بعد األ

حلقات املسار التربوي والتعليمي باعتبارها أداة مثلى لتعليمه وتكوينه وذيب 
كما تقوم يف اآلن نفسه بتصحيح األخطاء اليت ترتكبها املؤسسات . سلوكه

األخرى ويف مقدمتها األسرة أو الشارع أو وسائل اإلعالم املختلفة ولذا فإن 
  :عددة يف حياة الطفل نذكر بعضها فيما يلي املدرسة تتكفل جبوانب مت

  .نقل التراث الثقايف من جيل إىل آخر -
 .تعليم القراءة والكتابة كوسيلة للتعبري -
 .متكني الدارس من مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي -
غرس مكارم األخالق يف نفوس التالميذ وذيب طباعهم  -

 .وسلوكهم
تطلبات احلياة العصرية مساعدم على التأقلم والتكيف مع م -

 .املتطورة
 .األخذ بأيديهم حلل مشكالم النفسية واالجتماعية -

وهكذا يتجلى لنا أنّ التعاون بني األسرة واملدرسة هو الذي حيقق التفاعل والتكامل 
يف تربية األجيال والسري ا إىل املثل العليا بغرض صنع املواطن الصاحل املتشبع 

  .رباملروءة وثقافة العص
  :اجلواب الثاين 
  : تعريف اجلماعة 
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اجلماعة تنظيم اجتماعي يتشكل من أفراد طبيعيني جتمعهم مصاحل وأهداف 
مشتركة يسعون إىل حتقيقها من خالل القيام بنشاطات خمططة ومربجمة منسقة 

  .ومنسجمة ضمن إطار مؤسسايت معني
 :تتميز اجلماعة جبملة من اخلصائص منها : خصائص اجلماعة  .1

  .ود مصاحل ومنافع وأهداف مشتركةوج -
 .التجانس واالنسجام والتنسيق -
 ".املناجري"وجود القائد  -

 .توفر اإلطار التنظيمي ملمارسة النشاط -
 :أمهية اجلماعة يف اتمع  .2

األفراد واجلماعات هي مكونات أي جمتمع، فإذا صلحت هذه املكونات 
لتأثريات الداخلية واخلارجية فاألفراد يتصرفون ويقررون وفقا ل. صلح اتمع كله

فالفرد ال ميكن فصل حتركاته . اليت تكون هلا انعكاسات على أعماهلم اليومية
  .وأعماله عن اموعات اليت ينتمي إليها

وحركية اتمع هي نتيجة حلركية مكوناته من أفراد ومجاعات، وبقدر ما تكون هذه 
منها اتمع يف صنع املستقبل وبناء احلركية موجهة الوجهة السليمة بقدر ما ينتفع 

وما أصدق قول . احلضارة، وحتقيق السعادة املنشودة ضمن إطار التكافل االجتماعي
املؤمن للمؤمن كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ) : "ص(الرسول 

  ".سائر اجلسد بالسهر واحلمى
احلا، ويف العصر احلديث من هنا ميكن القول أن اجلماعات الصاحلة ختلق جمتمعا ص

كثر الكالم عن اتمع املدين الذي تتكفل فيه اجلماعات مبا ينفع الناس من رعاية 
صحة املرضى، واالهتمام باليتامى واألرامل، ومكافحة اآلفات اليت تعرض اتمع 
ألخطار التفكك واالحنالل إىل غري ذلك من األعمال اخلريية اليت تؤديها اموعات 

صة لفائدة أفراد اتمع ناهيك عما تلعبه هذه اجلماعات من دور يف النصح املخت
  .ألويل األمر من األمة

 :دور القائد يف اجلماعة التربوية  .3
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يتمثل دور القائد يف اجلماعة التربوية يف كونه يسهر على حسن سري املؤسسة وفق 
  :نظام معني معتمدا يف ذلك على العناصر التالية 

  .راك أفراد اجلماعة يف وضع خطة العملإش: التخطيط  �
العمل على نسج العالقات املنسجمة اليت تساعد على العمل : التنظيم  �

  .اجلماعي البناء قصد حتقيق التنظيم احملكم موع العمليات
لتنفيذ العمليات ) املوظفني والشركاء(توجيه اجلماعة التربوية : التنفيذ  �

  .املربجمة
 اجلماعة يف عمليات التقومي وحتسيسهم باملسؤولية إشراك أعضاء: التقومي  �

 .قصد اكتشاف مواطن القوة لتدعيمها، ومواطن الضعف لعالجها

  
  4200اختبار دورة جويلية 

  
    مديرو املدارس االبتدائية: النمط 
  :األسئلة 

  :على املتكون أن يعاجل أحد املوضوعني على اخليار 
 :املوضوع األول 

  .مهما يف حتقيق أهداف املؤسسة التربويةيعترب االتصال عامال 
تكلم عن وظائف االتصال يف اال التربوي، مع إبراز املعوقات اليت حتول دون 

  .فعاليته
 :املوضوع الثاين 

اجلماعة يف حاجة ماسة إىل قائد حيفظ وحدا وحيقق أهدافها وال يكون هذا إال يف 
  .إطار عالقة سليمة

  :لتالية وضح ذلك مع إبراز النقاط ا
  .أمهية القائد بالنسبة للجماعة .1
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 .الصفات اإلجيابية للمدير القائد ونتائجها .2
  .مظاهر العالقة الوسيطة ونتائجها .3
  

  :األجوبة 
  :اجلواب األول 
  :تعريف االتصال 

االتصال هو الطريقة اليت يتم ا نقل املعلومات أو األفكار أو التوجيهات من 
  صد إحداث التفاعل والتبادل بني األفراد شخص آلخر أو من جمموعة ألخرى ق

واالتصال عملية هادفة ومهارة إنسانية تقوم على استخدام مناسب . واجلماعات
  .لكافة القدرات النفسية والعاطفية واالجتماعية واحلركية للتأثري على املستمع

  :وظائف االتصال التربوية 
  :تتمثل وظائف االتصال يف اال التربوي فيما يلي 

نقل املعلومات والتوجيهات واألفكار من شخص آلخر أو من مجاعة إىل  -
  .أخرى
 .تساعد على خلق األجواء املالئمة للعمل املنسجم املتناسق -
أنه يقضي على اإلشاعات اليت تسبب الفوضى واالضطرابات يف املؤسسة،  -

 .ويضفي الشفافية على التسيري
 يف إطار العمل مبشروع يسمح بإحداث التفاعل بني األفراد واجلماعات -

 .املؤسسات
 .يقضي على العزلة والتهميش واإلقصاء -
 .وسيلة مثلى لتهذيب سلوكات التالميذ، وتقوميها -
 .ميكن من تفتح املؤسسة على احمليط واالستفادة منه -

  :معوقات االتصال التربوي 
  .افتقار املسريين لثقافة االتصال -
 .الرغبة يف احتكار املعلومات -
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 .افية يف التسيريانعدام الشف -
 .فقر وسائل االتصال يف املؤسسات التربوية -
  

  :جواب الثاين 
اجلماعة ال تستطيع أن حتقق األهداف املنوطة ا يف غياب االنسجام والترابط إال 

  :حمنك يضمن وحدا وتالمحها مبا حيقق األهداف املسطرة ) مناجري(بوجود قائد 
  :ة فيما يلي وتتجلى أمهية القائد بالنسبة للجماعي .1

ختطيطي النشاطات وتوزيعها على كل الفاعلني كل حسب مستواه  -
  ..واختصاصه

 .متابعة ومراقبة تنفيذ أعمال الربامج املسطرة -
 .تقومي النشاطات وفق مراحل معينة الستدراك النقائص -
 .يساهم يف خمتلف عمليات التكوين داخل املؤسسة -
 يف احملافظة على كيان املؤسسة يساهم بعالقته التربوية واإلدارية البناءة -

 ".ال سفينة بدون قبطان. "بأبعاده البشرية واملادية واملالية

  :صفات املدير القائد هي  .2
أن يتوافر له قسط كاف من املعرفة يف مبادئ اإلدارة وأن تكون له شخصية  -

واعية تفهم االجتاهات املختلفة للسلوك والتصرفات اإلنسانية والنفسية ليستطيع 
  .يك اجلماعات ودفعها للتجاوب مع الربنامج املخططحتر
 .أن يتمتع بالروح التخطيطية والتنبؤ للمستقبل واالهتمام به -
 .أن يكون قادرا على حتديد األهداف األساسية بعيدة املدى -
 .أن يكون حمبا للدقة والنظام -
 .القدرة على التحليل واإلقناع -

  :الصفات من حيث العالقات 
ام املتبادل مع الرؤساء واملرؤوسني والزمالء منطلقات احلرص على االحتر -

  .من احترام الذات وإتقان العمل الشخصي
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 .عدم املس والتشهري مبن سبقه -
 .االهتمام بالروح املعنوية للمرؤوسني وأوصاعهم املادية -
 .املشورة والروح الدميقراطية يف املناقشة أي احترام الرأي املخالف -
 .ح املبادرةتشجيع العمل اجلماعي ورو -
 .تنمية روح الوئام بني املوظفني -

  :الصفات اخللقية 
  .احترام النفس والذات -
 .االلتزام والرتاهة -
 .الذكاء وسرعة البديهية -
 .التواضع والبعد عن الغرور والتعايل -
 .املوضوعية بغالف الذاتية أو االنفعالية واملزاجية -

ة لغريه من واخلالصة فإن القائد املناجري جيب أن يكون قدوة حسن
الشركاء والفاعلني حىت تكون القدرة الكافية على توجيههم وتكوينهم وجتنيدهم 

  .وراءه لتحقيق املشاريع املسطرة وترمجتها إىل فعاليات حقيقية يف حياة املؤسسة
  

  
  


