
  

 

 

  ولى متوسطو األ :المستوى 
 03:   درس رقم .  

 2 –ة ــــــة التعليميـــي في المؤسســـام الداخلــــالنظ : الموضوع –  

  1/ الواجبـــــــات : تتمثل واجبات التلميذ فيما يلي :

 . العياباتالمواقيت و تجنب  احترام 
                                                    بالھندام و الحرص  االعتناءقواعد حفظ الصحة  و النظافة و  احترام 

 .داب العامة على الظھور في ھيئة تتماشى مع اآل
                                                ....),الالزمةاألدوات ,الكتب (ائل التعليمية الضرورية الوس امتالك 

 .و لبس المئزر و بذلة الرياضة 
 .بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية و التطبيقية  يلتزم 
                                                                  بالسلوك الحسن مع جميع أفراد األسرة التربية التحلي 

  ).ذــتالمي , إدارة ,ذة ـأسات, الـعم(
                                                     المحافظة على المدرسة و جميع الوسائل و التجھيزات المتواجدة يجب 

 ...). -حواسيب -كراسي -طاوالت( بھا

– نظام الجماعة التربويةمأخوذة من األحكام الخاصة بالتالميذ و المتواجدة في مضمون  الواجبات -                

 2/ التحصيل الدراسي و طريقة التقويم :

وكفاءات خالل فترة , و مھارات ,تحصل عليه التلميذ من معلومات و معارف و خبرات  ھو ما بالتحصيليقصد  
  . العملأو  السلوكأو  العالمةو تقيم بأداة قياس معينة قد تكون ,دراسية

  .فمن أراد النجاح بذل مجھود أكثر, النتائج المتحصل عليھا مع المجھود المبذول تتناسب 

         قال ا لشاعر :  الستسھلن الصعب و أدرك المنى   ****   فما انقادت اآلمال إال لصابر. 

ـ
ـ
 ـ

 

                                                      مدير : يتكون منھو مجلس  : هـــم و مھامـمجلس القس 
                                                        : ساتذة  القسم مھمتهأو ,و الكاتب ,مستشار التربية  لمؤسسة وا

                                                           ,دراسة و مناقشة كل المسائل التي لھا عالقة بالحياة في القسم
 .مرات في السنة  )04(أربعيجتمع على األقل 

 

  

  :  ةـــــــحكم

 تنجحو لكنك لن . و لو كان كل الناس يعتقدون أنك غير ناجح ,في حياتك  تنجحتستطيع أن  " 
 ".أنك غير ناجح   نفسكتعتقد  في  ا كنت إذ,  أبدا

ضع صورة 
 لتالميذ يقفون
 فيصف واحد
 لتحية العلم

.يم حرالرحمن البسم هللا   

ضع صورة 
يذھبون لتالميذ 

للمدرس و 
يلبسون مالبس 
 الئقة

 ضع صورة
الجتماع مدير 
المؤسسة مع 
 األساتذة



   3/ أھمية القانون الداخلي : 

 .بين المؤسسة و التلميذ  يربط  
 . تعلم التلميذ و القضاء على كل العوائق التي تعيق متابعة دراستھم  بمراقبةيسمح   
 ).تالميذ  –أساتذة  –عمال  –إدارة (كل فيما يخصه كل طرف  واجباتو  حقوقيبين   
 . و سالمة التالميذ حسن سير المؤسسة بمراقبةيسمح  
 و,ن الحسكالتحلي بالسلوك (و قوانين تنظيمية تسمح بمتابعة مواظبة التالميذ في المدرسة  قواعديضع   

 ...) .,و إنجاز الواجبات المدرسية, المواقيت و الغير احترام
سة و المدرالنتائج المنتظرة لصالح التلميذ و المالئمة و المساعدة على تحقيق الظروفو  العوامليوفر   

 .الوطن
  .الحياة المدرسية و يوفر العوامل التربوية و النظامية المساعدة على النجاح  ينظم  

 

 

 

 

 : شرح المفردات  

  المعنى/ الشرح   المصطلح
  ) .الوطنيةأي أعدته وزارة التربية (الوارد و المعد من طرف  وزارة التربية الوطنية    الصادر

  .الخ .....و,  كالحياء: يقصد بھا مرتكزات أخالق الشعب     ةـالعاماآلداب 

  نـــــالوط
  

و يرتبط بھا عاطفيا ,ينتمي إليھا اإلنسان,ھي رقعة جغرافية ذات حدود معلومة  
  .و يتملكه شعور ضرورة حمايته و الدفاع عنه ,األجداد  تراثشتمالھا على ال,

وزارة التربية  
  .ة ـــــالوطني

   

  .المحبة    دةوـــالم

 في متأصلةساعدة المادية والمعنوية لمن يستحقھا وھي خاصية ھو تقديم يد الم    اونــــــالتع
  .مثال حيا له  التويزةو تعد ظاھرة ,جتمعنا الجزائري م

     

 

 

 

 

 

 

  :   االستنتاج    

التي تنص عليھا   الواجباتمقابل تأدية , المادية و المعنوية الحقوقيتمتع التالميذ بمجموعة من  
في  النظامالصادرة عن وزارة التربية الوطنية و التي تھدف إلى حفظ , التربوية الجماعة نظام أحكام

  . المؤسسات التعليمية



  :تطبيقــــــــات

       ماذا سيحدث؟, تخيل مؤسسة بدون نظام   
 أكتب فقرة تبين فيھا فائدة النظام في القسم؟  

  ؟ الموجودة في نظام الجماعة التربوية, -  44 – 43: أكتب نص المواد  / أ

 ): 03- 02- 01(إليك نص الوثائق  /ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : أجب على األسئلة التالية ) 3 , 2, 1:(بعد قراءتك للوثائق  

  ؟)  3-  2- 1(ماذا تمثل ھذه الوثائق  /1

  من ھم األشخاص الذين تخصھم األحكام المنصوص عليھا في الوثائق السابقة ؟ /2

  ؟)  3, 2, 1(على ماذا نصت المواد المذكورة في الوثائق  /3

  : أجب بصحيح أو خطأ فيما يلي  /ج

 .الواجبات  بأداءيتمتع التلميذ بالحقوق و يلتزم  )1

 .النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية " إعداد"وزارة التربية الوطنية ھي التي قامت بإصدار  )2

  .الموظفين فقط و  خاصة بالتالميذعلى أحكام نص  النظام الداخلي )3

  .ينتخب مندوب القسم في نھاية السنة الدراسية  )4

  . "م1992في أكتوبر " نظام الجماعة التربوية " صدر النظام الداخلي أو )5

  ) .سنة  16- 06(الذين تتراوح أعمارھم بين  لألطفالالتعليم مجاني و إجباري  )6

  .يطلب الترخيص من اآلباء ألبنائھم لممارسة بعض األنشطة   )7

  الوثيقة  (01) :

  بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية و التطبيقية المقررة في بالحضوريلزم التالميذ :" 30المادة  
 . "جدول التوقيت و المواظبة عليھا 

قد تؤدي إلى الفصل  عقوباتالمتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى  الغياباتتعرض :  " 40المادة  
 . "النھائي 

  الوثيقة (02) : 

 . " المھني و يحترمون السلم اإلداري قواعد السريخضع الموظفون إلى : "69المادة  

  الوثيقة (03) : 

 "....تمدرس أبنائھم بمتابعةي إطار التكامل بين األسرة و المدرسة األولياء فيقوم : " 94المادة  



  .المؤسسة التعليمية ملكية خاصة   )8

  " .أي الترشح كمندوب للقسم "في االنتخاب يستفيد كل التالميذ من  حق الترشح  )9

  :  اإلجابــــــــــــة                                               

  : ألحكام خاصة بالتالميذ  و المتضمنة) 44(و ) 43(ن كتابة نص المادتي) أ

  

  

  

 

  .عموما بالنظام الداخلي للمدرسة  يعرف أو ما "الجماعة التربويةنظام  ": 3و  2و  1تمثل الوثائق  / 1 )ب

   :ھم ) 3(و )  2(و ) 1(أطراف المؤسسة التعليمية التي تخصھم األحكام المنصوص عليھا في الوثائق  /  2    

  .تخص التالميذ                )1( الوثيقة   

  .تخص الموظفين               )2( الوثيقة   

  .تخص أولياء التالميذ               )3( الوثيقة  

  : و بھذا الترتيب على )  1,2,3(المذكورة في الوثائق )  94 – 69 – 40 -30(نصت المواد  /3

  ).أولياء التالميذ , موظفون , تالميذ ( حقوق تتمتع بھا كل األطراف  
 .كل فيما يخصه , واجبات يلتزم بھا كل طرف  

  :مع تصحيح الخطأ إن وجد , أو خطأ اإلجابة بصحيح  /ج

  . الواجباتو يلتزم بأداء  بالحقوقيتمتع التلميذ   صحيح  )1    

  " .نظام الجماعة التربوية " ھي التي أعدت النظام الداخلي  وزارة التربية الوطنية   صحيح )2    

و      , إلى أحكام خاصة بالموظفين باإلضافة , ينص النظام الداخلي على أحكام خاصة بالتالميذ  أـــخط )3    
  .و أحكام خاصة بسير المؤسسة , أحكام خاصة بأولياء التالميذ 

  .في بداية السنة الدراسية  مندوب القسمينتخب   أـــخط )4    

 .م  1991أكتوبر  صدر القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية في      أــــخط )5   

  . سنة 16إلى  06التعليم مجاني و إجباري لألطفال الذين تتراوح أعمارھم بين   صحيح )6   

  .من أوليائھم في النوادي و الجمعيات المنشأة داخل المدرسة  برخصةينخرط التالميذ   صحيح )7  

 الحسن مع جميع المعلمين وأفراد األسرة التربوية  بالسلوكينبغي للتالميذ أن يتحلوا          )43(المادة  
 و أن يتجنبوا كل , و روح التعاون  االحترامو أن يتعاملوا فيما بينھم بالمودة و , داخل المؤسسة و خارجھا 

.المعنوية و الماديةاإلھانةو  اإلساءةأنواع

الظھور  و يحرصون على ,و يرتدون المآزر , جسما و لباسا  بھندامھميعتني التالميذ   )44(المادة  
 . اآلداب العامةفي ھيئة تتماشى مع 



 )و المعاھد الوطنية  الجامعات, الثانوية , المتوسط ,  االبتدائيةالمدرسة  ( المؤسسة التعليمية   أــــخط )8  
  .و ليست خاصة  عامةجميعھا ملكية 

  ."مندوب القسم " االنتخابو  الترشح حقيستفيد كل التالميذ من     صحيح )9  

  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : رــــك تـــذ      

  .الء ــــــھيھات يوجد في سوى الجھ ***ق سيئ ـالكبر خل إن صاح يا:  قال الشاعر 

  .ا ــــــي الدنيــد فــال الخلــى ينــحت ***ال دواؤه ـــب داء ال ينــوالعج                         

  .ء ة الحكمــاــــع شيمــإن التواض ***م ـبھ فزنام ت لأل فاخفض جناحك                        

. األخالق الحسنة -العدالة          - اإلخالص        - :      ثالثة مرضية  :ثالثيـــــــــات  


