
 

  

 ولى متوسط األ :المستوى.  
 01:رس رقم د  .                                                                            

 ةــــــــــــــــــــــتعليميل ا ةـــــــــــــالمؤسس :الموضوع.       

   عن طريق المحاكاة أي تقليد  تتعلمكانت البنت حيث ,األسرة و القبيلة  اختصاصفي الماضي كانت التربية من          
أما ,أيضا)أبوه(عن طريق تقليد العمل الّذي يقوم به والدهيتعلم  و الولد كان ,تقوم بھا أمھا  المنزلية التي  الشؤون 

  ؟يتم التعليم نيفأاليوم 

                                                          الدراسة بمؤسسة  البالغين سنالتالميذ  التحاقھو  :مفھوم التعليم  )1

 .تطبق مناھج رسمية ,)لخواصل ملك (أو خاصة , )ملك للدولة(تعليمية عامة 

                                                          , ثقافية وعمومية, تعليمية, تربويةھي ھيئة :مفھوم المؤسسة التعليمية ) 2 

                                                       تربية األجيال  مھمتھا, الدراسةالبالغين سن  )ذكور إناث(لجميع األطفال  مفتوحة

                                                    , و تزويدھم بالمعارف و الخبرات و المھارات من أجل إعدادھم للحياة المستقبلية  

  .وزارة التربية الوطنية)إشراف(و ھي تحت وصاية 

  

  

 

  .يزال إلى أخر يوم في حياته و ال )بلوغ سن الرشد(اإلنسان يتعلم منذ والدته :"و يقصد من ھذا الحديث األخير أن */*/

 : ھي أساسيةعناصر يتطلب أو يستلزم لقيام المؤسسة التعليمية  :عناصر المؤسسة التعليمية )3  

الوسائل )5,   مناھج تعليمية )4 ,   ھيئة التأطير اإلداري و التدريس )3  ,  استقبالھياكل )2   ,التالميذ  )1   
  .التعليمية

  .ال يمكن تشكيل أي مؤسسة تعليمية              نقص في ھذه العناصرأي غيا ب أو  */*   

   :مراحل ھي )04(أربع إن التعليم في الجزائر ينقسم إلى  :ھياكل المنظومة التربوية"الھيكل التنظيمي) 4 

  ).سنوات05إلى04( من مرحلة التعليم التحضيري ورياض األطفال /1                
  
  

  ).سنة15لىإ 11( مرحلة التعليم المتوسط من,)سنة11لىإ 06( من :مرحلة التعليم اإلبتدائي /2                 

  .)سنة18إلى -15( من, تكنولوجيا *علوم*آداب * :بجذوعه المشتركة :مرحلة التعليم الثانوي/3                 

 .)سنة فما فوق18(من,)معاھد التكوين المتخصصة -العلياالمدارس  - الجامعات(:مرحلة التعليم العالي/4                 

  :البشريــــــــــةاكل ــــالھي/أ        
  . و مساعدوه - مستشار التربية - و يشمل المدير : رـــھيئة التأطي*/  

  
  

  . و يشمل األساتذة و المعلمين بمختلف المستويات : ھيئة التدريس*/  

 -حديث شريف  - ".  مسلم و مسلمّةالعلم فريضة على كل )"ص(قال الرسول 

 - حديث شريف -".                 اللحدإلى المھد أطلبو العلم من )."ص(قال 

بسم هللا الرحمن الرحيم



  . الخ.........,و عمال الحراسة,و يشمل عمال النظافة و عمال الصيانة  : الــــــــــــالعم*/      
           

  
  
  

 

 

 

 

  
 .  المسير المالي-مستشار التربية و مساعدوه- مدير المؤسسة                                                                    

   . معلميناألساتذة و ال                                          

   . الخ....و,المطبخ,وعمال الصيانة و,عمال النظافة                                                              

                                               

  .الخ.......األموال - الحجرات -  تتمثل في المباني و التجھيزات :ةـــــل الماديـــالھياك/ب    

 .مدرجات - مكتبات – ورشات -مخابر - مطعم – التجھيزات -الحجرات - المباني -  األموال                   
  .مرافق أخرى -مساحات خضراء  -ساحات  –مالعب                               

                                                                 

               .التربية و التعليم : ھماأساسيتين  تقوم المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعھا بمھمتين  ":دورھا"مھامھا) 5

                                                                                                                .تقويم سلوك التلميذ / 1:ةـالتربي )ا     

  .....)الغير احترام و, المعرفةحب الخير و -العدالة- الحق(على تعاليم الدين اإلسالمي نيالمتعلم تربية /2                      

  .بدنيا و خلقيا" المتعلمين"التالميذ إعداد /3                     

    لممارسة مھنة معينة  وإعدادھم, العمل المفيد على وتدريبھم, "المتعلمين"قدرات التالميذ تقوية /4                  
  .حسب حاجات المجتمع

  .البدع و الخرافات و, على الجھل و األمية القضاء /1:مـالتعلي )ب   

  .باه االعتناءو ,و توجيھھا العلميةالمواھب  اكتشاف / 3      .بالعلم و المعارف التزود /2          

  .إلى األجيال القادمة نقلهو قيم المجتمع و ,على التراث  المحافظة /4           

  ".الوطن"لتطوير البالد التكنولوجيةالتطورات العلمية و  مسايرة /5            

 .التفتح على العالم كيفية/ 6             

  

  

  

 ھيئة التأطير اإلداري

  ھيئة التدريس
الھياكل 
 .البشرية

العمـــــــــــال

 الھياكل
  .المادية

مؤسسة تعليميةضع صورة للمعلمين والعمال و المدير في   



  

   

  

 

  

  

 

  

  

 :شرح المصطلحات 

  المعنى / الشرح  المصطلح
  محاكاة

  
  

تقليد جماعة ألخرى في التفكير والسلوك أو العمل  أو, ألخرتقليد فرد  
  .دوذالك عن قصد أو غير قص

التبعية ويعني إتباع شخص ما في سلوكه وأفكاره أو أعماله التي يقوم    تقليد
  .بھا

  المواھب
  

وھي قدرة خارقة على انجاز عمل أو التصرف ,عطية/  جمع موھبة 
فالن له موھبة في نقول فالن له موھبة في الشعر و :(بشيء مثال
  .و ھذه الموھبة يولد بھا اإلنسان) الرياضيات

  األجيال
  

صنف من الناس  أخربمعنى  أو/ الزمان الواحد أھلوھم / جمع جيل 
  .عاشوا في زمان واحد

  ھياكل
  

البشرية  الھياكل(, ظيمات والمرافق المختلفة لمؤسسة ماالھيئات والتن 
  ).والھياكل المادية

  ھيئة التأطير
  

 -المسير المالي -المدير(جماعة من األفراد مكلفة بتسيير المؤسسة 
  ).مستشار التربية

  تقويم
  

  .تسوية وتصحيح وتعديل في السلوك 

وتعني جماعة من الناس الذين يعھد إليھم / حال الشيء وكيفية صورته    ھيئة
المدير والمسير المالي ومستشار : ويقصد بھا في الدرس/ بأمر خاص

  .التربية
غير أصلھا اللغوي ھي الشيء المخترع والذي يحدث من /  جمع بدعة   البدع

  .ألف الناس أو عرفوا مثله وال, محتذىسابق وال مثال  أصل
  القيم

  
 من, وھي الصفات األساسية التي يتحلى بھا مجتمع ما/ جمع قيمة 

  .ضلة المثل العليا والصفات الفا. سلوكيات وأخالق
  األمية

  
/ االجتماعية خطر اآلفاتأھي حالة عدم معرفة الكتابة والقراءة وھي من  

  .ھي جھل مبادئ الكتابة والقراءة لدى الراشدين

  : تذكيـــــــر

  .مرة واحدةعند زرع بذرة تجني  
  .عشر مراتعند غرس شجرة تجني  

  -مثل صيني  -                  .مائة مرةعند تثقيف شعب تجني 

  :االستنتاج

أي " التعليم المجانييولد الناس أحرارا متساوين في الكرامة و الحقوق و بالتالي لھم الحق جميعا في   
  ."بدون مقابل

توفر الخدمات التربوية لتكوين ,أو المدرسة ھي مجموعة ھياكل مادية و بشرية  المؤسسة التعليمية  
 . يتحملون المسؤولية و يفيدون المجتمع,أشخاص أكفاء 



  التكنولوجيا
  

وابتكار الوسائل , صل إليھا العلمھي القدرة على تطبيق النتائج التي تو 
استطاع اإلنسان  ھي كل ما/ واألدوات لتسخيرھا في خدمة اإلنسان

  .ابتكاره وصنعه واالنتفاع به
  التراث

  
ھو ذالك الموروث الحضاري المتداول عبر األجيال من عادات وتقاليد  

 وفنون وعلوم 
  
 

  .حضارية مادية وفكريةونمط حياة ومنجزات 
  الخرافات

  
وتطلق كلمة خرافة على , ھي الحديث المستملح المكذوب/ جمع خرافة  
 ي شيء ال أ

  .يمكن للعقل تصديقه
  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         :قاتـــــتطبي  
                                                                                                 أنجز ھيكل تنظيمي لمؤسستك؟     )أ 
                                                                                                ؟موسطتكأنجز لمحة تاريخية عن  )ب
                                                                      :أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد فيما يلي )ج
  .التعليم في الجزائر مجاني في جميع األطوار - *

  .ذين يتكفلون بالتعليم في الجزائرالخواص ھم ال - *          التعليم في الجزائر إجباري في جميع األطوار    - *

  .االبتدائيةو الواليات تمول بناء المدارس , و الثانوي.بلديات تمول بناء مدارس التعليم المتوسطل ا - * 

  .لتعليم في الجزائر بمقابلا - *       ).  53(الحق في التعليم نص عليه الدستور في المادة  - * 

  ):02(و)01( الوثيقتانإليك  )د

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  : اعتمادا على الوثيقتين السابقتين اجب على األسئلة التالية  - 

  ؟)2(و)1(سنة صدرت كل من الوثيقتين  أيفي  /1

  ؟ )1(ما ھي الفكرة األساسية التي يتمحور حولھا نص الوثيقة  /2

  ؟)2(يذكر نص الوثيقة  ذاما /3

 ؟ وأين يظھر ذالك ؟)2(و) 1(من نص الوثيقة ) بالدنا(ما ھو موقف الدولة الجزائرية  /4

  

 

 

 

و يجب أن يوفر التعليم مجانا على األقل في المرحلتين ,لكل شخص حق في التعليم -  1) :01(الوثيقة
  ....و يكون التعليم االبتدائي إلزامي,االبتدائية و المتوسطة

يجب أن يستھدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان و تعزيز احترام حقوق اإلنسان و الحريات  -2

 -م1989من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 26المادة  -األساسية      

للطفل الحق في التربية التي يجب أن تكون مجانية و إجبارية على األقل في المستوى  - :  )02(لوثيقة ا
  .االبتدائي

يجب أن يستفيد من تربية تساعده على تنمية ثقافته العامة و تسمح له بتنمية قدراته و تقديره الذاتي و  -
                   . تحسسيه بالمسؤولية االجتماعية و األخالقية كي يصبح عضوا نافعا للمجتمع

  - م1989االتفاقية الدولية لحقوق الطفل  من28المادة  -



  

  :بشريةصنف في جدول ما يلي إلى ھياكل مادية وھياكل  )ه

  -المصلحة االقتصادية -اإلدارة –األساتذة  –المعلمون  -عمال النظافة والصيانة والمطبخ - الخرائط -المقتصد 
األقسام  - أعوان المصالح االقتصادية –عمال الحراسة  -مسؤول العمال - قاعة الرياضة  –المراقد  -االستشارية
  .مكتبة المقتصد –الدراسية 

  اإلجـــابــة     .                               
  ":المتوسطة"تنظيمي لمؤسسة تعليمية  إنجاز ھيكل )أ      

  

  

  

  

 

 

 

 

       

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

المدير

مستشار التربيةاألمانـــة المسير المالي

 المجالس 

 األساتـــذة

المساعــدون 
 التــربويون

لمسؤول العما   أعوان المصالح 
ديةاالقتصا

التــــــــالمــــــــيذ

العمــال

ل في خدمة التلمـيذــــالك



  

  : اإلجابة بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ )ب   

  .في جميع األطوار مجانيالجزائر التعليم في        صحيح )1 

 .و المتوسطالتعليم في الجزائر إجباري في الطورين االبتدائي          أـــخط )2 

             .ھي التي تتكفل بالتعليم في الجزائر الدولة         أـــخط )3 

  .التعليم المتوسط والثانويوالواليات تمول بناء مدارس , اإلبتدائياتعلى العكس البلديات تمول بناء          أــخط )4       

  .نصت على حق التعليممن قانون الدستور الجزائري  )53( المادة        صحيح )5       

  "أي بدون مقابل" التعليم في الجزائر مجاني         أــخط )6

  . م1989سنــة ) 02(ورقم م 1948سنــة ) 01(صدرت الوثيقة رقم  /1 )ج 

واألساسي  تضمن التعليم القاعدي أنكل دولة يجب : من ھذا اإلعالن العالمي أن" الرئيسية" الفكرة األساسية  /2
  .ومجانيا إجبارياويكون ذالك 

  على األقل  وإلزاميا مجانايوفر التعليم  أنيجب  –* لكل شخص حق في التعليم  -* :بأن) 02(يذكر نص الوثيقة  /3 
  .المرحلتين االبتدائية والمتوسطة في 

  .الفرد وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسيةلشخصية يستھدف التعليم والتنمية الكاملة  أنيجب  - *      

 وعلى المادة ) 01(من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الوثيقة ) 26(صادقت بالدنا الجزائر على نص المادتين  /4  

) 53(ويظھر ذالك من خالل المادة . واحترمت نصيھما كلية, )02( الدولية لحقوق الطفل الوثيقة  االتفاقيةمن ) 28(
  :والتي نصت علىمن الدستور الجزائري 

-   

  

  

  

  الھياكل البشرية                         الھياكل المادية                           
 – االقتصاديةالمصلحة  –اإلدارة  –الخرائط  -

األقسام –قاعة الرياضة  –المراقد  – االستشارية
  .مكتبة المقتصد –الدراسية 

 –عمال النظافة والصيانة والمطبخ  - المقتصد -
 –عمال الحراسة  –مسؤول العمال  –المعلمون 

  .أعوان المصالح االقتصادية

                                                              

                                                              0  

  

  .الحق في التعليم مضمون  
  .التعليم المجاني حسب الشروط التي يحددھا القانون  
  .التعليم األساسي إجباري 
 .تسھر الدولة على التساوي في االلتحاق بالتعليم والتكوين المھني  



                                                

               - تذكـــــر قصـــة عالــم:" مــثال عن قــوة اإلرادة فــي التـــعلم"-

ر ليدرس علوم ـع األزھـجام إلىبعث بابنه  )رـقرية توجد بمص("  دـلصعيا"من  الـال أن رجــيق      
ھذا  ألقىوفي يوم من األيام  ,"دـالصعي" قريته  إلىوعاد " ازةـاإلج" فدرس فتحصل على , هـالفق

ولكن عندما  ,بابنهه ـى من شدة فرحـاس انه بكـن النـفظ أبوهى ـفبك   ,ةـالقريد ـة بمسجـاالبن خطب
, )جحشته(ركب ھذا الرجل دابته . الـجاھه ـري الذي عشتـابكي عن عم فأجابھم ,هـبكائل عن سبب ـسئ
" أينالناس  وعندما وصل اخذ يسأل, ال ـكام راـشھره ھذا ـرق سفـرة واستغـالقاھ إلىافر ـوس

" يسمى:  له واـوقال, مـمكان للتعلي : لھمال ـق ,ھذار ـاألزعما :  لهوا ـوقالاس ـفاستغرب الن" رـاألزع
ظ ـه وحفـوم الفقـوعل راءة ـة والقـلم ھناك الكتابـفتع, إليهلوه  ر المھم دـوليس األزع" رــد األزھـمسج

  .ةـسن 96و في سن ـر وھـخ األزھـمشايا من ـشيخ دىـفغ ةـسن 55ال في سن ـاء جاھـفقد ج. القران 

            

        

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

ومن أراد اآلخرة فعليه , من أراد الدنيا فعليه بالعلم "  ):ص(قال الرسول  
  ". ومن أرادھما معا فعليه بالعلم, بالعلم

-  حديث شريف -  


