
   

    

 

 األولى متوسط :المستوى.   
 02:درس رقم.  

 1-ة ــــــــــة التعليميـــــالنظام الداخلي للمؤسس :الموضوع-   

و , النتائج  أفضل من أجل حصول التالميذ على,عمدت الدولة إلى وضع قانون خاص ينظم الحياة المدرسية     

فما ھو ھذا النظام؟.القضاء على كل العوائق التي تعيق البعض من مزاولة الدراسة  

 1  )تعريف القانون الداخلي:ھو مجموعة من القواعد و األحكام و القوانين الصادرة عن وزارة التربية الوطنية 
     من حيث السلوك و,)أولياء التالميذ–عمال –أساتذة –إدارة  ( ميذ و المدرسةتعمل على تنظيم العالقة بين التل,

.بشدة احترامهو يجب على جميع األطراف ,قصد توفير ظروف العمل المناسبة, اإلنظباط  

   2)مضمونه :يحتوي النظام "القانون" الداخلي للمؤسسة التعليمية على ست (06) فصول ھي :

   .يحتوي أحكام عامة                     الفصل األول  /1                 

.يحتوي أحكام خاصة بسير المؤسسة                       الفصل الثاني/2                   

  .يحتوي أحكام خاصة بالتالميذ                      الفصل الثالث/3                 

  .يحتوي أحكام خاصة بالموظفين                       الفصل الرابع/4                 

  .يحتوي أحكام خاصة بالعالقة بين األولياء والتالميذ                    الفصل الخامس/5                 

                    .يحتوي أحكام ختامية                    الفصل السادس/6                 

  

  

  

  ا

  

  

  

  

  :بعض األحكام الخاصة بالتالميذ*/ 

مضمون نظام الجماعة 
 التربوية

:الفصل األول  

.أحكام عامة  

: الفصل الثاني  

أحكام خاصة 
 بسير المؤسسة

:   الفصل الرابع  

أحكام خاصة      
.بالموظفين   

:    الفصل السادس  

.أحكام ختامية    

أحكام :الفصل الخامس
بين خاصة بالعالقة 
  . األولياء و التالميذ

:الفصل الثالث  

أحكام خاصة 
.بالتالميذ

 بسم هللا الرحمن الرحيم



  الضرورية الكتب و األدوات اللوازم المدرسية و البذلة الرياضيةجب على التالميذ حيازة ي" :34المادة......" 

  دائمةصارمة و التلميذ بصفة  حضورتكون مراقبة  " :35المادة ". 

  إالبالدخول  رالتأخيطلب من التالميذ احترام الدوام في المؤسسة وال يسمح لھم في حالة "  :36المادة 
المؤسسة مسؤولية التالميذ الذين يبقون خارج  تتحملالمكلف و ال  الموظف أومدير المؤسسة  بترخيص

 ." أبوابھا إغالقالمؤسسة بعد 

  :حقوق و واجبات التلميذ )3  

  : تتمثل في:الحقوق/ ا    

  ).من الدستور 53حسب المادة (الحق في التعليم مضمون و مجاني حسب الشروط التي يحددھا القانون -1 

  ).من الدستور الجزائري 53المادة( سنوات 06سن  كل طفل بلغ على إجباري األساسيالتعليم  -2 

  ).بالتعليم و التكوينالمساواة في االلتحاق ( حق في التعليم و التكويناللكل تلميذ  -3 

  لمؤسسة في إطار النشاطات الثقافية معيات المنشأة داخل افي النوادي و الج ينخرط التالميذ برخصة من أوليائھم -4 

  )الجماعة التربوية نظام من 31المادة (و الرياضية 

  ".مندوب القسم"المشاركة في تسيير المؤسسة عن طريق ممثليھم  -5 

 –مضمون نظام الجماعة التربوية مأخوذة من األحكام الخاصة بالتالميذ و المتواجدة في  الحقوق -              

  : مھام مندوب القسم )4 

 ,مقبلھو ينتخب من ,التلميذ الذي ينوب عن تالميذ القسم و يمثلھم لدى اإلدارة(ھو الشخص :  وب القسمدمن/ ا   
  ......)و ,المثابرةو ,و حب العمل ,والتسامح  ,كحسن الخلق (بشرط أن تتوفر فيه الشروط الالزمة لذلك 

 : لمندوب القسم عدة مھام ھي : هــــــــــــــامــــمھ/ب   

 .في إقامة اإلنظباط الذاتي و النظام في القسم المشاركة  
 ....).و,.و الوثائق الخاصة - النصوصدفتر ( على الوسائل و التجھيزات المدرسية المحافظة  

 .)ومادية,و ثقافية ,تربوية (  الوثيق مع األساتذة الرئيسيين حول كل ما يھم التالميذ من قضايا  االتصال  
 .ليھم من اإلدارةإالتالميذ المعلومات الموجھة  تبليغ  
 .اإلدارة إلىالتالميذ و اقتراحاتھم  انشغاالت نقل  
  .العالقة بين التالميذ واإلدارة و تسھيل الحوار بينھم توطيد  

  

    

 

 

 

   

:مالحظة 
 .السنة الدراسيةبداية مندوب القسم في  انتخابيتم  

 : االستنتاج

التعليمية المدرسة في التربوي الفريق -التالميذ–الموظفون–األساتذة-اإلدارة(يخضع



   

 

 

    شرح المفردات:

  رحـــــــالش المصطلح
 
 نـقوانيال

ھو عبارة عن مجموعة قواعد و أحكام تنظم و تحدد حقوق و واجبات /قانون جمع  
 .األفراد
  

ديباجة ,فاتحته أييقال ديباجة الكتاب .,ھي عبارة عن مدخل أو مقدمة  / مقدمة  ةــديباج 
  .مقدمتھا أيالمعاھدة 

  .الصعوبات   وائقـعال 
 

  .بالنظام االلتزام  اطـاإلنظب
  .ينظم– يشارك    ينخرط  
 

 الجمعيات
ھدفھا ترقية مختلف ,تخضع للقانون,ھي تنظيم يتكون من مجموعة من األشخاص   

  .الخ...و الرياضيةاالجتماعية  النشاطات الثقافية 
  .أكثر أوحديث يدور بين شخصين     وارـالح 
 

 انشغاالت
  .االھتماماتأو  االھتمامويعني / انشغالجمع   

  قــالح 
  .يمنحھا له القانون,من حقوق لدى الغير ھو كل ما يخص الفرد 

  .يؤديھا و يلتزم بھا,ھي كل ما على اإلنسان من واجبات نحو الغير    بـالواج 

 

 

 

 

 

 

 



  :اتـــــتطبيق
  ) :01(إليك الوثيقة رقم / أ

  

  

  

  

  

  

  

  : و بعد قراءتك لھا جيدا أجب على ما يلي ,اعتمادا على الوثيقة المقابلة  

  ؟) 01(ما ھو عنوان الوثيقة  -1 

  متى صدر ھذا النظام ؟  –2 

  .الذين يخصھم ھذا النص التنظيمي  أذكر أطراف المؤسسة التعليمية –3 

  لماذا قامت وزارة التربية بإصدار ھذا النظام ؟ -4 

 .من الكتاب المدرسي  20ص )  02( حل التمرين / ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) :01(الوثيقة رقم 

ارتفعت في المؤسسات التعليمية المدرسية أصوات عديدة في أوساط المربين تنادي بضرورة وضع نص "
  ...لتسيير مؤسسات التعليم تنظيمي 

 "نظام الجماعة التربوية "تم إصدار ھذا النص التنظيمي تحت عنوان  و انطالقا من ھذا االنشغال     
ء التالميذ حتى او المربين المعلمين و األساتذة و الموظفين و أوليالذي نضعه بين أيدي التالميذ 

  ..."يسترشدوا في تعاملھم اليومي مع المدرسة 

   -  بتصرف – 1991من ديباجة نظام الجماعة التربوية الصادر في أكتوبر  ‐                         



 : التالميذ و الموظفين و األولياء بإليك بعض المواد التي تنص على أحكام / ج 

 : اربط بسھم بين األحكام الخاصة بكل طرف و المواد القانونية التي نصت على تلك األحكام   

  

  

 

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اإل جابــــــــة 
  .يميةالتعلللمؤسسة  الداخلي" القانون"نظام الجماعة التربوية أو النظام: ھو) 01(عنوان الوثيقة رقم  )1/أ   أ
   .م1991أكتوبر  : صدر نظام الجماعة التربوية في) 2 

.األولياء */  المربون من المعلمين و األساتذة  */ التالميذ   */: ھم ھذا النظاماص الذين يھمھم األشخ) 3   

  4) أصدرت وزارة التربية الوطنية ھذا  النظام لكي:

  .على دوره و مھامه )موظفين  –أساتذة  –إدارة  - تالميذ(يتعرف كل واحد  
  .و بذلك يسود النظام في المدرسة,كل طرف على حقوقه و واجباته يتعرف 

                                        .العوامل التربوية و النظامية  المالئمة والمساعدة على النجاح توفير 

نظام 
الجماعة 
  التربوية

النظام "

 أحكام خاصة

أحكام خاصة 
 بالموظفين

أحكام خاصة 
بالعالقة بين 
األولياء و 
التالميذ

يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير  : 74المادة 
المؤسسة و ينسق و يتابع كافة األنشطة و يخضع إلى 

 ...الموظفين سلطته جميع 

يستفيد الموظفون من جميع حقوقھم وتسھر  : 72لمادة ا
الحماية لھم طبقا المؤسسة على ضمان الرعاية و 

صارمة ذ بصفة تكون مراقبة حضور التلمي : 35المادة
.دائمةو

يخضع الموظفون إلى قواعد السر المھني و  : 69لمادة ا

  .يحترمون السلم اإلداري 

أوليائھم بالجدولة الزمنية  يخبر التالميذ  : 62المادة 
 .لالختبارات الدورية

التكامل بين األسرة و يقوم األولياء في إطار  :94المادة 
 .....أبنائھمعة تمدرس المدرسة  بمتاب

وليا ء قصد األيجب على المؤسسة إطالع  :  95المادة 
  :يليمافي خاصة أداء الدور المطلوب منھم  تمكينھم  من

 ...جدول التوقيت المقرر 

 .التي تسجل عليھم.... لتأخيراتت و االتغيبا  
 .النتائج المدرسية 



            ب /  حل التمرين (01) ص (20):

  .)الشكل الموالي:(يليتحديد مھام مندوبي األقسام بتكميل الفراغات فيما   

    

 

 

 

 

 

 

  :أربط بسھم األحكام الخاصة بكل طرف و المواد القانونية التي نصت على تلك األحكام ‐ /ج  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

   

 

 

 

   

 

 

 

مھام مندوبي 
 األقسام

تبليغ التالميذ  -
.اإلدارةبتعليمات   

:االعتناء  -  

.بالقسم  

يمثلون ھمزة وصل  -
.ةاإلداربين التالميذ و   

المشاركة في مجالس  -
.األقسام  

المشاركة  في إقامة  -
النظام الداخلي داخل 
. المؤسسة التعليمية

نقل انشغاالت  -
.اإلدارةالتالميذ إلى   

نظام  -
الجماعة 
.التربوية  

.أحكام خاصة بالتالميذ  

.أحكام خاصة بالموظفين  

أحكام خاصة بالعالقة بين 
.األولياء و التالميذ  

. 74: المادة  

. 72: المادة   -  

. 69: المادة  -  

. 62: المادة  -  

. 94: المادة  -  

. 35: المادة  -  

. 95: المادة  -  

 تذكـــــــــر

 .العلم بال أخالق كشجرة بال أوراق  
.وال ـكاد المعلم أن يكون رس  ***  قم للمعلم وفه التبجيال  :قال الشاعر أحمد شوقي  
 .فإن ھم ذھبت أخالقھم ذھبوا   *** ت ـــإنما األمم األخالق ما بقي:  قـال أيضـــــــــا 
.ال ــــفأقم عليھم مأتما و عوي  ***  مـإذا أصيب القوم في أخالقھ:  و قـال أيضــــــا 
       - الخرافات       -الكسل        -: ثالثة يجب اجتنابھا : ثالثيـــــــــــــــــــــــــات  

  .المزاح المفرط 



                                           - "النظـــام ال عن ــمث"  :ة ـــنص للمطالع 

  

 

بينھا  "قارنت "و نظام سكانھا ؟ و ھل وازنت , و شاھدت إحكام بنائھا , خلية النحل ھل راقبت         
" جمع قواد " األمراء و القواد  فيھا, مدن الكبيرة التي تعيش فيھا ؟ إن الخلية مدينة عظيمة الو بين 

سعة وا, تحكمھا ملكة عظيمة السلطان , العمال و الخدم و ,  "جمع شرطي  "و الشرط  الرؤساء و
و حولھا , تسھر لخدمة الرعية  و تالزم المدينة لتصريف الشؤون , " اليعسوب "  النفوذ تسمى

.الجنود لحمايتھا و للقيام على خدمتھا   

ألنھا األنثى الوحيدة التي تبيض دون سائر السكان , و أم الخلية كلھا , والملكة ھي أصل النسل        
"    ما و منھا , من الجداول القريبة الماء  فمنھا ما يجلب, و رعيتھا أقسام مختلفة  "سكان الخلية 

لحراسة  ينقطعأو , بالمرضى  يعنيالصغار أو  يتعھد أو,  المساكنوما يبني  رحيق األزھاريجمع 
 فكل منصرف إلى, فوضى أو مجاوزة النظام الو المدينة ھادئة ال أثر فيھا .المدينة من غارات األعداء 

صغيرا من أبواب المدينة  باباو إنك لتعجب أشد العجب حين ترى , عمله في جد و طاعة و انتباه 
يت معركة ناشبة بين و ربما رأ, ل الطريق نازع و ال تظو تت تصطدمفال , و تخرج  آالفتدخل منه 

فيحاول الحارس أن ,  العسلجاء ليسرق " مدينة أخرى"  من  لصو اآلخر  حارسأحدھما  اثنين
 يقذف به بعيدا عن أبواب حتى ) يتعاركان (و ال يزاالن يعتركان , و يحاول اللص أن يتغلب , المدينة 

بزميل له  استعانو إن ھزم الحارس رجع العامل إلى عمله مسرورا  ھزم اللص فإن, ينھزم أحدھما 
.حتى يقضى على الدخيل   

إذ يشتد , لنظافة المنازل و نقل القمامات و عملھا شاق و ال سيما في الشتاء  فرقةو في المدينة       
و . خارج المدينة  الموتىفتعمل الفرقة ساعات طويلة و تنقل , من النحل كل يوم  مئاتالبرد فيموت 

تسع عددا كثيرا من غير أن تشغل فراغا كبيرا و من ھذه المساكن ,  سداسية الشكلمساكن المدينة 
 أو, تربية األطفال ل "أين ينام الصغار  أي/ جمع مھد  " داامھيكون  و منھا ما لإلقامةكون ما ي

إلى أسفل حتى  ثم تتدرج, و العجب من أمر تلك المساكن أنھا تبنى من السقف أوال ,  مخازن للعسل
 يتم البناء 

بين النحل في  التعاونو لعل البشر إذ يتأملون الحياة في المدينة العجيبة و يستبينون كمال      
في توزيع األعمال و في  النظامويدركون عظمة , و رعاية جميع شؤونھا , الحفاظ على مدينتھم 

   التعاون في إقامة مجتمعھم على أساس من مثاالمتعاونين يتخذون من ذلك , مشتركين  أدائھا
    .  المثمر 

           

 

 


