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 2000إختبار دورة جويلية 
 

 مديرو الثانويات :النمط
 

 :األسئلة

 :ين من ثالثةأجب عن سؤال

 وما هي الخطوات التي تنتجها ؟ما الهدف من زيارة األساتذة في قسمه .1

  ؟والعوامل التي يجب مراعاتها
دفتر النصوص وثيقة رسمية تعكس نشاطات األساتذة المنجزة داخل القسم  .2

 .مية وكيفية مسكه ومراقبتهتحدث عن أه. وخارجه

تحدث عن أهمية الواجبات المنزلية والفروض المحروسة واالختبارات في  .3
تقويم مستوى التالميذ وترسيخ معلوماتهم دون أن تنسى التعرض لخصائص كل 

 .منها
4.   

  :األجوبة

  :الجواب األول

 المتضمنين مهام مدير 176 و175ل من القرارين ك في 11تنص المادة   . أ

ة ومدير مؤسسة التعليم الثانوي على وجوب زيارة المدرسين في اإلكمالي
  .أقسامهم

  :وتهدف هذه الزيارة إلى تحقيق أكثر من غرض -
 الذين تنقصهم التجربة على ، أي مساعدة األساتذة المبتدئين،أولهما تكويني -

دائهم، وثانيهما تقويمي أي اعتبار هذه الزيارة عنصر من عناصر آتحسين 

 تساعده على وجه الخصوص في النقطة ،األستاذ السنويةتقويم نشاطات 
المادية والتربوية التي يتم فيها تنفيذ  على الشروط اإلطالع ،اإلدارية وثالثها

 .الحصة أو الدرس بهدف تحسينها
  :الخطوات المنجزة والعوامل التي يجب مراعاتها  . ب
  .إعداد رزنامة فصلية أو سنوية للزيارات -
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اصر األساسية الخاصة بالزيارات في شكل فتح سجل تدون فيه العن -
 .جدول

تحرير بطاقة زيارة األستاذ في نسختين إحداهما تسلم للمعني واألخرى  -
 . تودع في ملفه بعد التوقيع عليها

أما الكيفية أو . هذه الزيارةل تحضيره  يتعلق بالخطوات وما يجبماهذا في
 :العناصر التي يجب مراعاتها هي

كطريقة التدريس عناصر الخاصة بالبيداغوجية العامة الوقوف أوال على ال -

 .والوسائل الديداكتيكية المستعملة ودور التالميذ في الحصة
ودفتر التحضير بطاقة ومدى اعتناء األستاذ بوثائق التدريس من دفاتر  -

التقويم والتوزيع السنوي وكل الوثائق الخاصة بنشاطاته وتوفر الكتاب 
 .المدرسي

ضعية المادية للمؤسسة من حيث النظافة والتهوية الوقوف على الو -

 .واإلنارة وحالة األثاث المدرسي بصفة عامة
  

  :الجواب الثاني

 المؤرخ في 155دفتر النصوص وثيقة رسمية اعتمدها القرار الوزاري 
 نص على إلزاميته في المدارس األساسية ومؤسسات التعليم ،26/02/1991

ذة المنجزة داخل القسم اآة تعكس نشاطات األستوهو مر. الثانوي العام والتقني

  .وخارجه
  : تتجلى أهميته في ما يلي:أهميته  .أ 

التعرف على العمل المنجز في القسم والعمل من لتلميذ عند الضرورة ان يمكّ -
  .المطلوب منه تحضيره أو إنجازه خارجه

 .يساعد األستاذ على التنسيق والقيام بالربط فيما بينهم -

 .ليم في حالة استخالف األستاذيضمن تواصل التع -
يسمح لهيئات الرقابة باالطالع على الشروط والظروف التي تنفذ فيها  -

 .البرامج والمواقيت الرسمية
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  :كيفية مسكه ومراقبته  .ب 
 أن دفتر النصوص يتم ، من القرار المذكور سلفا09 و08تنص المادتين  -

بمراقبته والتوقيع قة موحدة في كل المؤسسات ويقوم األستاذ فتحه ومسكه بطري
 ويتم مسكه من طرف تلميذ يعينه األستاذ .عليه في نهاية كل حصة أو درس

  .الرئيسي في القسم
تراقب هذه الوثيقة بصفة دورية ومنتظمة من طرف رئيس المؤسسة في  -

لدراسات في مؤسسات التعليم لالمدير  اإلكماليات ورئيس المؤسسة ونائب

ة التفتيش خالل زيارات التفتيش التي تقوم  كما يراقب من طرف هيئ،الثانوي
 .بها

  
  :الجواب الثالث

  :أهمية الواجبات المنزلية والفروض المحروسة واالختبارات
إن للمراقبات المختلفة من واجبات منزلية وفروض محروسة واختبارات 

وأوجه هذه األهمية كثيرة ومتنوعة يمكن تلخيصها . أهمية كبيرة في العملية التربوية
  :يما يليف

  .تمثل عمال إضافيا للتعلم حيث تساعد على التدعيم والممارسة والتطبيق -
 .تساعد على إتمام العمل غير المنتهى، أو على تحسين عمل شرع فيه -
 .تعطي للتالميذ صورة إجمالية عن العمل الذي سينجز في القسم -

 .تبعث روح التنافس بين التالميذ -
 .لتالميذتعمل على ترسيخ المعارف المقدمة ل -

تمكن المدرس من معرفة مستوى تالميذه وتجديد مكتسباتهم ومن ثمة تعديل  -
 .تعليمه حسب الفوارق الفردية

اكتساب المتعلم مهارة اإلبداع والقدرة على اإلنتاج بعد تمكنه من آليتي  -

 .التحليل والتركيب اللتين تبنى عليهما أغلب التطبيقات
 . الذاتيواالستقاللوح المسؤولية تدعم المبادرة واالنضباط الذاتي ور -

تمكن هيئات اإلشراف خاصة الفريق اإلداري للمؤسسة من االطالع يوميا  -
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المتابعة والعالج من خالل مختلف المجالس على نتائج التالميذ قصد 
 .البيداغوجية التنسيقية

 .تنظيم الدعم واالستدراك على أساس تحليل النتائج في الوقت المناسب -
 .ستمر ومعالجة الضعف بيداغوجياالتقويم الم -

 .ترسيخ الدروس والمعارف المقدمة للتالميذ -
فالمراقبات بصفة عامة أداء للتقويم ومجال لتدريب المتعلم على التطبيق 

  .والممارسة واالستعمال

 :الخصائص
 ،للمراقبات بأنواعها المختلفة خصائص ومميزات مشتركة وأخرى مختلفة

  :ليةفهي تشترك في العناصر التا
  .أن تتناول البرامج والمواضيع المدروسة -
أن يراعى في بناء األسئلة ومحتواها عنصر الزمن حسب نوع المراقبة  -

 ). اختبار، فرض،واجب منزلي(

أن يغلب على صورتها طابع التنوع بحيث يطلب من التلميذ استعمال  -

 .المعارف المكتسبة في وضعيات مختلفة
 .ئلة بدقة ووضوحأن تحدد األهداف وأن تصاغ األس -
  :الواجبات المنزلية 1.2

  .غير محددة المدة والزمن -
تتناول في أغلب األحيان الدروس واألعمال المنجزة أو التي شرع في  -

 .إنجازها خالل اليوم أو األسبوع في أكثر تقدير إلتمامها أو التحكم فيها أكثر
ويم يمكن أن يكون التصحيح جماعي باشتراك التالميذ حتى في عملية التق -

 .والتنقيط

 .أن ال تكون كثيفة حتى ال تصبح مملة ومرهقة -
 .أن يكون هناك تنسيق بين األساتذة وذلك خالل مجالس التنسيق -

  :الفروض المحروسة 2.2
  .أن يشرع فيها بعد أسبوعين من انطالق الدروس -
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 .أن تكون فجائية وتجري أثناء حصة النشاط العادي -
 . المراسلةأن تتابع من طرف األولياء عن طريق دفتر -

 .أن ال تتجاوز مدتها حصة الدرس المبرمجة في التوقيت المدرسي -
  :االختبارات 3.2

  .تجرى مرة واحدة في كل فصل -
أن تكون موحدة بقدر اإلمكان بين األفواج المتوازية خاصة السنوات األولى  -

 .والنهائية

 .برنامج والمواضيع المدروسة خالل الفصل ال،أن تتناول األسئلة -
 .سئلة متنوعة دقيقة وواضحةأن تكون األ -

 .مساوية لتوقيت اختبارات البكالورياأن تكون مدة اختبارات األقسام النهائية  -
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 2000إختبار دورة جويلية 

 مديرو الثانويات :النمط 
 

 :األسئلة

 . واحد على الخيارأجب عن سؤال

إلجراءات فما هي ا. قبل أيام كنت على مشارف إنهاء السنة الدراسية الجارية
  ؟اإلدارية والتنظيمية التي اتخذتها لتحضير الموسم الدراسي المقبل

  :بناء على تجربتك الميدانية
تحدث عن الظواهر السلبية والمشاكل التي اعترضتك كرئيس مركز امتحان 

  ؟وما هي اقتراحاتك البديلة. البكالوريا لهذه السنة
  :األجوبة

  :الجواب األول

التنظيمية والمادية التي يجب اتخاذها لتحضير الموسم اإلجراءات اإلدارية و
  :الدراسي المقبل هي

 مجلس التنسيق اإلداري مباشرة بعد تالشروع في عقد سلسلة من اجتماعا -
  : وباشتراك كل من له عالقة بهذا الحدث الهام بهدف،عطلة الربيع

وضع خطة وبرنامج عمل دقيق ومفصل يتناول كل العمليات  �
 .واجب القيام بها واتخاذها لتحضير دخول مدرسي ناجحواإلجراءات ال

 نائب المدير –المدير (توزيع األعمال على أعضاء الفريق اإلداري  �

 المقتصد وغيرهم حسب متطلبات – المستشار في التربية –للدراسات 
 وهذا طبعا بعد استالم الخرائط ،)واحتياجات الدخول المدرسي

 :المدرسية ومن هذه األعمال
 . اإلسناد وجداول استعماالت الزمن للتالميذ واألساتذة:ظيم التربويالتن �
 .استالم محاضر القبول والتوجيه وملفات التالميذ الجدد �

 .تشكيل األفواج التربوية وإعداد القوائم األولية �
إعداد رزنامة التسجيالت والدخول المدرسي طبقا للقرار الوزاري  �
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ط وتنظيم محكم لهذه العملية الخاص بالعطل المدرسية مع إعداد مخط
 .بمشاركة كل المصالح

إعداد رزنامة مجالس التعليم ومجالس أقسام بداية السنة وكل  �
على أن يتطلع ) جداول أعمال دقيقة لكل منها(التحضيرات الخاصة بها 

 .عليها األساتذة فور التوقيع على محاضر الدخول
ات الخاصة تحضير كل السجالت والدفاتر والكشوف وكل المستند �

بتسيير شؤون المؤسسة وعلى وجه الخصوص محاضر الدخول 

الخاصة بالموظفين ودفاتر النصوص وكل السجالت والدفاتر والوثائق 
 .)موظفون وتالميذ(الخاصة بالغيابات 

يتفرغ الجميع إلى  حتى ،إلى العطلةتنظيم كل المصالح قبل الخروج  �
 .نشغل بغيرهن وكل العمليات الخاصة به والالدخول المدرسي 

حصر احتياجات المؤسسة اإلدارية والتربوية والمادية من خالل  �

التقارير المقدمة من طرف مسؤولي ومسيري المصالح قصد تهيئتها أو 
 :إصالحها أو تحضيرها أو اقتنائها وتشمل هذه العمليات واالحتياجات

 وترميمات خالل إصالحاتما يمكن القيام به من (وضعية الهياكل  �
 ).لة الصيفعط

 ورشات ومرافق – مخابر –قاعات دراسية (حالة األثاث المدرسي  �

مراجعة دقيقة لحالة هذا األثاث ) كمرافق الداخلية والرياضةأخرى 
 .لإلصالح أو االقتناء من مصالح مديرية التربية

 اقتناء ،الوسائل التعليمية والبيداغوجية المختلفة الخاصة بكل المواد �
 .وتصليحا وتحضيرا

السجالت والدفاتر والكشوف والمطبوعات وكل المستندات حسب  �

 .مصالح المؤسسة والعمل على اقتنائها قبل نهاية الموسم الدراسي
 ال يمكن ألي دخول مدرسي أن يكتب له النجاح المرجو إذا لم يتم ،بصفة عامة

ية وفي جميع المجاالت اإلدارية والتنظيمية والتربو بكل دقة وعناية التحضير له
  .والمادية
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  :الجواب الثاني

ال يمكن إعطاء إجابة نموذجية لهذا السؤال باعتبار أن الرأي الفردي مجرد 

 محدود وال يرقى بأن ينال إجماع الجمهور التربوي لذا نفضل اجتهادتصور أو 
  . كل حسب مالحظاته وتقديراته،ترك هذا النوع من األجوبة إلى التقويم الشخصي

  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  



 196 مادة التسيير البيداغوجي                                                                                               

 2000إختبار دورة جويلية 
 

 مديرو الثانويات :النمط 
 

 :األسئلة

  :السؤالين التاليينأجب عن 

التقرير العام عن سير المؤسسة وثيقة بيداغوجية إدارية مالية هامة في حياة  .1
 .المؤسسة
  :أذكر

 .الشروط التي تراعيها في إعداد وثائقه المختلفة -
 .ةأبعاده البيداغوجية اإلدارية والمالي -

 فما هي أوجه هذه ،مدير المؤسسة يخطط لعملية مراقبة أنشطة األساتذة .2
 ؟المراقبة

  
  :األجوبة

يعتبر التقرير العام عن تسيير المؤسسة من الوثائق الهامة في تسيير شؤون  .1
 وهو مرآة عاكسة لحياة المؤسسة التعليمية ،المؤسسة البيداغوجية واإلدارية والمالية

   .نبوتنظيمها في هذه الجوا
إعداده يحتاج إلى جملة من الشروط وهي وثائق مرجعية أساسية، نذكرها  -

 :يلي  فيما 

الخرائط المدرسية ؛ اإلدارية والتربوية والتي تبرز المناصب المالية واألفواج 
 التي على أساسها تعد تنظيمات التسيير كجداول توقيت التالميذ ،التربوية

  .عمال المهنيين وغيرهمواألساتذة وجدول خدمات األعوان وال
  أساتذة وإداريون:محاضر تنصيب الموظفين �

 مواقيت األساتذة واألقسام  �

 وثيقة المواقيت الرسمية �

  أكتوبر01قائمة التالميذ الحاضرين في  �
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  العادية والمتخصصة:جدول المحالت �

أبعاد التقرير العام عن تسيير المؤسسة البيداغوجية واإلدارية والمالية على 

 :ي تتجلى فيالتوال
 .مدى تطبيق المقاييس المطلوبة في تشكيل األفواج التربوية �

 .مدى تطبيق جدول المواقيت الرسمية �
 .مدى تطبيق الشروط والمقاييس الخاصة بإنجاز جداول استعماالت الزمن �
 .مدى ضبط قوائم الموظفين وتعداد التالميذ �

 .ةمدى تطبيق التعليمات الرسمية في مختلف األنشطة التربوي �
 .مدى تطابق الخرائط المدرسية مع التنظيمات المعمول بها �

مدى تطابق الوضعيات اإلدارية للموظفين مع أصناف المناصب المالية  �
 .المقترحة في الخريطة

مدى تحديد الساعات اإلضافية لكل أستاذ ونصاب الساعات الفائضة في  �

  .كل مادة الستغاللها في تنظيم دروس الدعم واالستدراك
 

أوجه مراقبة المدير ألنشطة األساتذة متعددة ومتنوعة وتعتمد على المتابعة إن  .2

 والمالحظة والتحليل والتقويم بهدف التحقق من مدى مطابقة هذه النشاطات مع
 ،التعليمات والتوقعات المخططة بتحسين األداء التربوي بما يحقق األهداف المرجوة

  :وتشمل المجاالت التالية
 باعتبار هذه التفقدات من العوامل األساسية في ،ي األقسامزيارة األساتذة ف �

تحسين األداء من خالل التكوين والتوجيه والتشجيع وشحذ الهمم لما يفيد 

دى تحضير العمل التربوي باإلضافة على كونها تساعد المدير على مراقبة م
ثر األعمال التطبيقية واستعمال الوسائل التعليمية في المخابر والورشات وأ

 .ذلك كله في تفعيل العملية التربوية وهي عنصر من عناصر التقويم والتقدير
زيع السنوية امراقبة دفاتر النصوص مراقبة دقيقة مستعينا في ذلك بالتو �

ررة ودورية الواجبات قللتأكد من مدى احترامها واحترام البرامج الرسمية الم

ه العملية في الثانويات ذهقد ينسق المدير . المنزلية والفروض واالختبارات
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 .والمتاقن مع نائب المدير للدراسات
متابعة مدى استعمال واستغالل دفتر المراسلة الذي هو همزة وصل بين  �

وضمان توظيفها لتحقيق المقاصد المؤسسة التربوية وأولياء التالميذ 
 .المستهدفة

لمهام مراقبة نشاطات األساتذة مسؤولي المواد والرئيسيين من حيث أداء ا �
 02/03/1991 الصادرين في 177 و174المنوطة بهم طبقا للقرارين 

 ومدى اهتمامهم على 30/11/1993 بتاريخ 255والمنشور الوزاري رقم 

 .وجه الخصوص بالجلسات التنسيقية والندوات التربوية المحلية
التركيبية للتأكد من صب العالمات وتسجيل مراقبة الكشوف والبطاقات  �

 .التقديرات الضرورية المطلوبةالمالحظات و
 المدرسية دراسة علمية ودقيقة وذلك باإلحصاء والتحليل النتائجدراسة  �

بهدف اكتشاف العوامل واألسباب المسؤولة عن النقائص قصد اتخاذ 

 بالتعاون والتنسيق مع كل ،اإلجراءات والتدابير العالجية في الوقت المناسب
 .الفاعلين والشركاء

 كل المالحظات التي يمكن أن تسجل أو تقدم ،األوجهيضاف إلى هذه  �
لألساتذة في المجالس البيداغوجية خاصة مجالس التعليم واألقسام فهو يتابع 

بنشاطه وثمة توجيه النصح م مداخالتهم ودرجة اهتمام كل منهم ويراقب ويقو

  .واإلرشاد لتحسين األداء التربوي
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  1200إختبار دورة جويلية 
 

 مديرو الثانويات : النمط
 

 :األسئلة

  : أجب على أربع منها بإيجاز ودقة،من بين األسئلة التالية

 ؟ وما هو في نظرك،ل هناك فرق بين التربية والبيداغوجيةه .1
 ؟ الخريطة التربويةتعدكيف  .2
 ؟ وكيف ذلك،هل لإلسناد البيداغوجي دور في تحسين المردود المدرسي .3

جب مراعاتها للحصول على جدول توقيت  في تقديرك المقاييس الواهيما  .4
 ؟متوازن وفعال

 ؟هل لتحليل النتائج دور في تحسينها وكيف يتم ذلك .5
 .أذكر أهداف مجالس التعليم .6
  

  :األجوبة

 غير أننا نستطيع أن. نعم يمكن القول بأن هناك فرق بين التربية والبيداغوجية .1
 فهي تتجه ،أشملورة أهم  حيث أن هذه األخي، جزء من التربيةةنقول أن البيداغوجي

إلى تكوين الشخصية اإلنسانية في شتى الجوانب السلوكية والمعرفية بينما 
وبهذا .  هي أسلوب وطريقة عمل أو النظام الذي يتبع في تكوين الطفلةالبيداغوجي
الفني للتربية ؛ فهي مجموعة من الوسائل المتعلقة بتحقيق  تمثل الجانب ةفالبيداغوجي

  .التربية
مصالح مديريات التربية وعلى وجه الخصوص مصلحة الدراسة إن  .2

من وذلك بعقد سلسلة  ،واالمتحانات هي المخولة قانونا إلعداد الخرائط التربوية
 االجتماعات تضم رؤساء المؤسسات في كل دائرة بهدف ضبط األعداد التقديرية

 . المتوقع استقبالهم في كل مرحلة من مراحل التعليمللتالميذ

  :ضبط األعداد التقديرية على أساس المعطيات التاليةيتم 
  .نتائج الفصل األول من السنة الجارية -
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 .اقتراحات مجالس األقسام ونتائج التوجيه المسبق -
 – أولى متوسط –أولى ابتدائي (طاقة االستقبال للمؤسسة في كل مرحلة  -

 .)أولى ثانوي
 ،ن المعطيات اإلنسانيةإن إعداد الخرائط التربوية يقتضي التحكم في جملة م

  :نلخصها فيما يلي
 .شريحة المناصب المالية الممنوحة لقطاع التربية بالوالية -
 .قائمة المؤسسات التربوية المتوقع فتحها في بداية كل موسم دراسي -

 .نسب االنتقال من مستوى آلخر في كل مؤسسة -
التربية على ضوء المعطيات السالفة الذكر تنجز المصلحة المعنية لمديرية 

الخرائط التربوية للمؤسسات وتبلغها لها قبل نهاية كل موسم دراسي ليتسنى لرؤساء 
المؤسسات إنجاز األنظمة التربوية في وقتها على أساس الضوابط الجديدة الموجودة 

  .في الخريطة

وبخصوص المقاييس المعتمدة في وضع الخرائط التربوية واإلدارية فيمكن 
 والمعدل بالمنشور رقم 06/01/1997در في ا الص16قم الرجوع إلى المنشور ر

  .13/01/1998 المؤرخ في 44
 حيث أن هذه ،نعم لإلسناد البيداغوجي دور في تحسين المردود المدرسي .3

العملية تعد من العمليات األولى األساسية في إعداد التنظيم التربوي التي يقوم بها 

 :صوص فيما يليرئيس المؤسسة ويظهر هذا الدور على وجه الخ
  :هيئة التدريس من حيث -

 الصفة �

 األقدمية �

البعد ، الحمل خالل السنة الدراسيةاحتماالت ( األساتذة الخاصة حاالت �

 ..)..، واألمراضوالقرب عن المؤسسة

 األداء خالل السنة الدراسية �

  :من حيث األفواج التربوية -
ت األولى لسنواا(تحديد المستويات التي تحتاج إلى المزيد من العناية  �
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 .)النهائيةواألقسام 
 .أن ال يزيد اإلسناد على مستويين وبأفواج متوازية �

 :المقاييس الواجب مراعاتها للحصول على جدول توقيت متوازن وفعال هي .4
  .أن توزع ساعات المادة الواحدة بتوازن على كل أيام األسبوع -

لمواد األساسية  ل3/2رتين الصباحية والمسائية بنسبة تأن توزع المواد بين الف -
 ، الباقي في المساء والعكس بالنسبة للمواد األخرى3/1في الفترة الصباحية و

 .المواد األساسية في الساعات األخيرة من الفترة المسائيةعلى أن ال تكون 

أن ال تزيد حصة الدرس على ساعة واحدة إال عند الضرورة والتي قد تكون  -
ة أكثر من أيام األسبوع أو بيداغوجية زمنية كأن تكون ساعات المادة الواحد

 .كتعليمات أو توجيهات من الهيئات المختصة
تفادي الملل والتخفيف على لأن ال تتوالى المواد المتشابهة والمتقاربة  -

 .التالميذ

 .أن تكون الدروس التطبيقية قبل النظرية كلما أمكن ذلك -
 :لينعم لتحليل النتائج دور في تحسينها وذلك من خالل ما ي .5

الدراسة والتحليل لكل الجداول اإلحصائية الخاصة بالنتائج في مجالس األقسام  -
  .والتعليم على وجه الخصوص

 .العمل على استخالص العوامل واألسباب المسؤولة عن الوضعية السلبية -

العمل على اتخاذ اإلجراءات والتدابير العالجية واإلصالحية وبمشاركة كل  -
 – الدعم واالستدراك :األساتذة( وأولياء التالميذ إدارة -ة  أساتذ–المعنيين تالميذ 

 – المتابعة والمراقبة :التالميذ. سي التكوين وطرق التدر–الواجبات المنزلية 
 . التحسيس من طرف اإلدارة واألساتذة–حسن تأطير المداومات والدراسات 

 ). تقديم الدعم للمدرسة:األولياء

در في ا الص172/91 من القرار رقم 02مادة  طبقا لل،أهداف مجالس التعليم .6
 المتضمن إنشاء مجالس التعليم في المدارس األساسية ومؤسسات 1991 مارس 02

 :التعليم الثانوي هي
  .تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المكملة -
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 .تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية -
دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في األقسام  -

 .المتوازية والمتتابعة
 .التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التالميذ -

 .العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية -
مناقشة القضايا المادية واستعمال االعتمادات المالية المخصصة للوسائل  -

 .ةالتربوي

 .تقديم جميع االقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة -
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 2002إختبار دورة جويلية 
 

 مديرو الثانويات :النمط 
 

 :األسئلة
  :الموضوع األول

من بين المهام البيداغوجية العديدة التي يقوم بها رئيس المؤسسة المراقبة 
  .والمتابعة لألساتذة والتالميذ

 ؟فيما تتمثل المراقبة البيدغوجية .1

 ؟كيف تتم المراقبة .2
 ؟لماذا المراقبة .3

  
  :الموضوع الثاني

داول استعمال الزمن من العمليات جتعتبر عملية إعداد التنظيم التربوي و
  .الهامة التي يتوقف عليها نجاح النشاط التربوي في المؤسسة

 .عمليةأذكر العناصر الضرورية التي تعتمد عليها في هذه ال .1
 ؟ما هي المقاييس التي يجب مراعاتها في إعداد جداول استعمال الزمن .2

حدد المقاييس التي . اإلسناد عملية أساسية في إنجاز جداول استعمال الزمن .3
 .يجب اعتمادها في هذا المجال

  
  :األجوبة

  :جواب األولال

وجية إن المراقبة والمتابعة ألعمال األساتذة والتالميذ من المهام البيداغ
تتمثل المراقبة البيداغوجية والكيفية التي يتم بها وأهميتها . األساسية لرئيس المؤسسة

  :فيما يلي
 :بالنسبة لألساتذة  . أ
 لكونها من العوامل األساسية في تقدير الكفاءات ماألقسا في  ةاألساتذزيارة  -
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 والتشجيع خاصة الجدد؛ والتوجيهوإطارا واسعا للمساهمة في التكوين 
األستاذ دون كما تسمح باالطالع على كل مستندات قاعصون منهم والمتالمترب

يركز عليها . البيداغوجية من توزيع سنوي وتحضيرات ودفاتر المتابعة والتقويم
 .على وجه الخصوص في الفصل األول

مراقبة دفاتر النصوص بدقة وعناية مستعينا في ذلك على وجه الخصوص  -
لواجبات المنزلية والفروض واالختبارات اورية بالتوازيع السنوية مع مراقبة د

باعتبار أن هذا النشاط يساعده في هذه المهمة نائب المدير للدراسات  .الفصلية

 .وتتم هذه العملية بصفة دورية. من مهامه كذلك
مراقبة الحصص التطبيقية واستعمال الوسائل التعليمية في المخابر  -

 .والورشات وأثرها على الفعل التربوي
ومراقبة نشاطات األساتذة مسؤولي المواد والرئيسيين وكيفية أدائهم  متابعة -

 1991 مارس 02 الصادرين في 177-174للمهام المنوطة بهم طبقا للقرارين 

خاصة جلسات التنسيق والندوات التربوية المحلية ومدى تطبيق الرزنامات 
 .المقترحة

همزة وصل بين المؤسسة متابعة مدى استعمال دفاتر المراسلة باعتبارها  -
 .والعائلة وما يمكن أن تساهم به هذه األخيرة في تحسين المردود المدرسي

راك جميع الفاعلين والشركاء والعالج وإشدراسة النتائج باإلحصاء والتحليل  -

 .في عمليات العالج واإلصالح
 :بالنسبة للتالميذ . ب

ستغالل هذه زيارة األفواج التربوية في المداومات للوقوف على حسن ا -
والتوعية والتحفيز لدفع التالميذ على بذل المزيد من الحصص مع التحسيس 

  .الجهود خاصة في أقسام االمتحانات

حصص الدراسات بالنسبة للتالميذ الداخليين مع الحرص على أن متابعة  -
 مع السهر على أن تكون ،تكون لها الفعالية المطلوبة في مراجعة الدروس

 .دورية ومنتظمة
تابعة ومراقبة مدى تطبيق رزنامة الواجبات والفروض المنزلية باعتبارها م -
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 .مؤشرا هاما في قياس درجة التحصيل
خلق ثقافة المطالعة لدى التالميذ وحتى األساتذة بتوفير كل الشروط المادية  -

 بجعلها مركز جذب بتوفير كل ،والمالية والمعنوية والتنظيمية الخاصة بالمكتبة
وجعل محتوى هذا المرفق التربوي الهام يستجيب لرغباتهم وميولهم االحتياجات 

 .والعمل على تجهيزها بالحواسب
 ،زيارة األفواج التربوية مباشرة بعد االختبارات وعقب مجالس األقسام -

 .لتشجيع المستحقين وشحذ همم اآلخرين بكل وسائل التحفيز الممكنة

 على ظاهرة التغيبات مراقبة المواظبة على الدروس بانتظام للوقوف -
ية على بوالتأخرات ومحاربتها بكل الوسائل المشروعة لما لها من آثار سل

 .التحصيل العلمي والمعرفي
عمل دورية مع مندوبي األقسام بهدف تزويدهم   جلساتوعقدتنظيم  -

واالستماع إلى انشغاالتهم ومطالبهم ومالحظاتهم بالتعليمات والتوجيهات 

 .لتكفل بهاالتربوية والمادية ل
 حسن استغالله باعتباره علىمراقبة مدى توفر الكتاب المدرسي ومساعدتهم  -

 .الدعائم الهامة في التحصيلمن 
 خاصة بعد االختبارات الفصلية بين األساتذة ،تنظيم لقاءات إعالمية دورية -

 المكمل للمدرسة هماألولياء بدورواألولياء لما لها من أهمية كبيرة في تحسيس 

 .مجالين السلوكي والمعرفيفي ال
  
   :جواب الثانيال

إن نجاح النشاط التربوي في المؤسسة يتوقف على مدى التحكم في إعداد 
  . الزمناستعمالالتنظيم التربوي وجداول 

  :العناصر الضرورية التي يعتمد عليها في العملية هي .1

  . التربويةاألفواجالخريطة التربوية التي تبرز المناصب المالية و �
 .)جميع الشعب والمواد( الرسمية تثيقة المواقيو �

 .العمل الخاصة باستعمال الزمن الجاري بها التنظيميةالنصوص  �
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 ).القاعات العادية والمختصة(للمؤسسة البطاقة الفنية  �

 . التربويةاألفواجوضعية  �

 من اإلقامةالجنس، الصفة، (وضعية التأطير التربوي من جميع الجوانب  �
 )الخ...حيث القرب والبعد

 الزمن طبقا للمنشور استعمالالمقاييس التي يجب مراعاتها في إعداد جداول  .2
  : هي27/07/1998  بتاريخ30رقم 
  .األسبوعة موزعة بالتكافؤ على مدى أيام دأن تكون حصص المادة الواح �

  أن:مثال.  في أوقات مختلفةاألسبوعأن تبرمج حصص المادة الواحدة خالل  �
 .ثامنة صباحاكلها على ال  تبدأال

أن ال تزيد حصص المادة الواحدة عن ساعة إال عند الضرورة والتي قد  �
حصة واحدة  عندئذ يمكن إسناد.  في األسبوع05 من أكثرأي  زمنية تكون

 أو ضرورة في األسبوعساعات  07حالة وجود  بساعتين أو حصتين في

  )30أنظر المنشور رقم (.  وجود تعليمات وزارية عند،بيداغوجية
 أو اللغات اإلنسانيةمثل المواد (كلما أمكن  توالى المواد المتشابهة تأن ال �

 ).األجنبية

 متباعدة ومفصولة بمواد أخرى ذالتلميأن تكون المواد التي تتطلب جهدا من  �
 .نشاطه باستعادةتسمح له 

تحقيق االنسجام والتوافق في توزيع المواد األساسية وغير األساسية بين  �
سية والعكس لغير األسا 2/1 إلى 3/2صباحية والمسائية بنسبة الفترتين ال

 .األساسية
العمل على برمجة حصص التربية البدنية في نهاية الفترة الصباحية أو  �

 . المؤسسةتالمسائية حسب إمكانا

تفادي فراغات في توقيت التالميذ في اليوم ألن ذلك يحدث الملل في نفوس  �
 .باط العام في المؤسسةالتالميذ ويتسبب في تردي االنض

ن إما ا األعمال التطبيقية في المخابر بحصص مدتها ساعتةرمجالعمل على ب �
 .شعبة يوما حسب مواقيت كل 15أسبوعيا أو مرة في كل 
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  : التربوي هياإلسناد في تحضير اعتمادهاالمقاييس التي يجب  .3
  .رةالضروأو اقل من مستويين إال عند  أن ال يسند لألستاذ الواحد أكثر �

  النهائية لألساتذة األكفاء مع مراعاةواألقسامأن تسند الجذوع المشتركة  �
 ، المزمنةاألمراض (لألساتذةالحاالت الصحية والخاصة قدمية ولصفة واألا

 ) السنة الدراسية والقرب والبعد عن المؤسسةأثناء الحمل والوالدة احتماالت
 الخصوص لهذه الفئة من العمل على أن ال تسند أفواج االمتحانات على وجه

  .األساتذة

يجب أن تكون محل تحضير وإعداد ودراسة معمقة لكل  كل هذه المقاييس
 التي تساعد المالحظات تسجيل كل ، على طول السنة الدراسية الجاريةاألستاذة

  .على التقويم الموضوعي لكل الفاعلين التربويين
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 3200إختبار دورة جويلية 
 

 ثانوياتمديرو ال :النمط 

  
  :األسئلة

  :الموضوع األول

 ،لحل إشكاليات تعليمية بيداغوجية يعتمد فيها المدير على المجالس الرسمية

  .ويعمل على تفعيلها قصد تحسين نوعية األداء البيداغوجي
 ؟حدد هذه المجالس مع ذكر أوجه التشابه واالختالف بينها وكيفية تفعيلها .1

  ؟غوجية المطروحة فيها وكيفية التغلب عليهامية البيدايذكر اإلشكاليات التعلأ .2
  

  :الموضوع الثاني

 ينبغي على رئيس المؤسسة تحديد إستراتيجية ،قصد المعالجة البيداغوجية

 دقيقة في مجال المراقبة والمتابعة واالستغالل األمثل لجميع الوسائل التعليمية
  .المتوفرة

  .معتمدا فيه على أمثلة من الميدانحلل هذا الرأي  -
  :األجوبة

  :الجواب األول

 التعليمية البيداغوجية اإلشكالياتالمجالس الرسمية التي يعتمد عليها المدير لحل  .1
  : البيداغوجي هياألداءويعمل على تفعيلها لتحسين 

 المتضمن 26/02/1991مؤرخ في ال 157 وفق القراراألقساممجالس  -
  .التعليم الثانويإنشاؤها وتنظيمها وعملها في المدارس األساسية ومؤسسات 

 المتضمن 02/03/1991مؤرخ في ال 172 مجالس التعليم وفق القرار -
 . ومؤسسات التعليم الثانوياألساسية وعملها في المدارس ،إنشاؤها وتنظيمها

 مؤرخ 96مجلس القبول والتوجيه في السنة الثانية من التعليم الثانوي رقم  -

  .06/04/1992في 
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   :لس يمكن تلخيصها في ما يليأوجه التشابه بين هذه المجا
  .في خدمة الفعل التربوي كل جداول أعمال ومداوالت هذه المجالس -

 . والمردود المدرسياألداءكلها تهدف إلى تحسين  -
 العالجية لكل واإلجراءاتتبحث في الجلسات االستثنائية على الحلول  -

ل السنة  التعليمية والبيداغوجية التي تعترض الفعل التربوي خالاإلشكاليات
  .الدراسية

  : أدناهبين مأوجه االختالف حسب الجدول ال

  

الرقم

  

عناصر 

  فاالختال
  مجالس التعليم  األقساممجالس 

مجالس القبول 

والتوجيه في الثانية 

  ثانوي
 اإلداريالفريق  -   التشكيلة  01

باستثناء المسير المالي 
حضوره يبقى الذي 
  .اختياريا

 ،أساتذة القسم - 
 مستشار التوجيه
  .المدرسي والمهني

 بما في ذلك اإلداريالفريق 
 والورشات، األشغال رؤساء

أساتذة المادة الواحدة أو المواد 
  .المتكاملة

 مدير - مدير التربية
 - .د.م.المؤسسة ن

مدير مركز التوجيه 
المدرسي والمهني أو 
مستشار التوجيه 

 - بالمقاطعة المكلف
 الرئيسيون األساتذة

 -األولى للسنوات 
تشار رئيس مس

ممثل عن   - التربية
جمعية أولياء 

   .التالميذ
دورية   02

  االنعقاد
 : جلسات في السنة04

األولى في بداية السنة 
 في نهاية كل 03و

  .  فصل

 األولى في :جلستان في السنة
بداية السنة واألخرى في 
نهايتها باإلضافة إلى الجلسات 
  .االستثنائية بمبادرة من المدير

بعد مرة واحدة 
االنتهاء من اختبارات 
الفصل الثالث وانعقاد 

  .مجالس األقسام
 نائب ،مدير المؤسسة  الرئاسة  03

 أو اتالمدير للدراس
 الرئيسي عند األستاذ

  الضرورة

مدير المؤسسة أو نائب المدير 
 المسؤول األستاذللدراسات أو 
  عن المادة

   التربية أو ممثلهمدير
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كل ماله عالقة  -   المهام   04
اطات القسم بنش

  .البيداغوجية والتربوية
تقويم الحصيلة  - 

  . للقسماإلجمالية
دراسة النتائج التي  - 

 .يتحصل عليها كل تلميذ
تقديم اقتراحات  - 

لعالج النقائص المسجلة 
  .في النتائج المدرسية

كل المسائل التي لها  - 
  .عالقة بالحياة في القسم

 حول كل األساتذةتشاور  - 
ة أو ة الماديما له عالقة بتعليم
  .المواد المتكاملة

تحليل المواقيت والبرامج  - 
   .والتعليمات التربوية

مناقشة القضايا المادية  - 
التعليمية  والوسائل

  .واالعتمادات المالية لكل مادة

دراسة كل ماله  - 
عالقة بتقويم وتوجيه 

 الجذوع ذتالمي
  .المشتركة

 قرارات اتخاذ - 
نهائية بخصوص 

في  القبول والتوجيه
مختلف الشعب 
الممنوحة في السنة 

  .الثانية
اتخاذ قرار  - 
عادة في الجذع اإل

 إعادة أو األصلي
التوجيه في الجذع 
الذي يناسب ملمح 

  .التلميذ

اإلشكاليات التعليمية البيداغوجية المطروحة في هذه المجالس تختلف باختالف  .2
  :نوعية ومهام هذه المجالس نذكر منها ما يلي

 في بداية السنة الخاصة ءف األولياإشكاليات الطعون المقدمة من طر -

  .بالتوجيه واإلعادة
اإلشكاليات الخاصة بجدول التوقيت كثيرا ما تكون بسبب تعديل الخريطة  -

 .التربوية في أكثر من مرة في خالل السنة الدراسية
 .الوسائل التعليمية -
 . األقسامفي خاصة األساتذة بعد زيارتهم ،أداء الفاعلين -

 .محصل عليهاالنتائج المدرسية ال -
 .نشاطات التالميذ في المداومات والدراسات وأعمالهم المنزلية -

 .التنسيق والتكوين في المؤسسة -
 .الكتاب المدرسي وسندات العمل -
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  : على ما يلياالعتمادللتغلب على هذه اإلشكاليات يمكن 
ؤثر سلبا ي الجماعية حيث غياب هذه التقنيات في الحياة ،باإلعالم واالتصال -

اتخاذ كل التدابير واإلجراءات لتمكين كل الفاعلين من  .داء والمردودعلى األ
  .التحكم في النصوص التشريعية والتنظيمية ومدى تطبيقها والتعليمات الرسمية

 .بإرساء ثقافة الحوار والتشاور بين كل الفاعلين -
بير بانتظام مع اتخاذ التدابالمتابعة والمراقبة للنشاطات البيداغوجية والتربوية  -

 .المالئمة في وقتها

 .متابعة مدى تنفيذ إجراءات وتدابير وتوصيات هذه المجالس -
 .متابعة جلسات التنسيق ومدى فعاليتها -

 الجميع ومن ثمة تحمل شركنية تق كون هذه الت،بالعمل بمشروع المؤسسة -
 .مسؤولية النتائج المحصل عليها

طية المادية منها باتخاذ كل اإلجراءات والتدابير االحترازية واالحتيا -

 .والبشرية للتقليل من هذه اإلشكاليات إلى حد كبير
 .التنسيق الجيد مع الهيئات المحلية -

  
  :الجواب الثاني

لكل مسؤول تربوي بالتعاون مع الهيئات االستشارية إستراتيجية في عالج 
 المؤسسة المادية وإمكاناتنوعية نقائصها وخصوصياتها فق النقائص البيداغوجية و

البشرية غير أنه يمكن لرئيس المؤسسة قصد المعالجة البيداغوجية في مجال و
 اإلستراتيجية إتباع ، لجميع الوسائل التعليميةاألمثلتابعة واالستغالل مالمراقبة وال

  :التالية
 اليومية واألنشطة األعمالاعتماد أساليب التخطيط والتنظيم في كل  -

  . والشهرية والفصليةواألسبوعية

المساعدين كل في مجال اختصاصه لعالج النقائص في حينها تجنيد  -
 ). مستشار التربية، المستشار المالي،نائب المدير للدراسات(
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يد برنامج دقيق ورزنامة واضحة في بداية السنة تبين فيها مجاالت حدت -
 .المتابعة والمراقبة والعناصر المقصودة

 . لتطبيقها في حينها العالجيةواإلجراءاتاقتراح سلسلة من التدابير  -
 والتالميذ من خالل سلسلة األساتذةوتخص هذه المتابعة والمراقبة كل من 

 تم التعرض لها في اختبار مادة التسيير البيداغوجي دورة واألعمالمن النشاطات 
  .2002جويلية 
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 4200إختبار دورة جويلية 
 

 مديرو الثانويات :النمط 

  
  :األسئلة

  : األولالسؤال

 مع ،ين مجلس التعليم ومجلس القسم من حيث التشابه واالختالفقارن ب

  .إبراز دور مدير المؤسسة في كيفية تفعيلها
  :الثانيالسؤال 

  .إلنجاز توقيت األساتذة والتالميذ نحتاج إلى وثائق رسمية لالعتماد عليها

 ؟ما هي هذه الوثائق -
 ؟ما هي المعايير الواجب مراعاتها في ذلك -

  :الثالثالسؤال 

  .لرئيس المؤسسة دور أساسي في مراقبة أعمال التالميذ ومتابعتها

  ؟أذكر أنواع هذه المراقبة وكيف يمكن تحقيقها -
  

  :األجوبة

  :الجواب األول

من خالل المقارنة بين مجلس التعليم والقسم يمكن توضيح التشابه 
  :واالختالف فيما يلي

  :أوجه التشابه

  .لسين في خدمة الفعل التربوي ومداوالت هذين المجاألعمالكل جداول  -
 . والمردود المدرسياألداء تحسين إلىكلها تهدف  -

 العالجية لكل واإلجراءاتتبحث في الجلسات االستثنائية على الحلول  -
 . البيداغوجية التي تعترض الفعل التربوي خالل السنة الدراسيةاإلشكاليات
  :أوجه االختالف
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  س التعليممجل  مجلس القسم  عناصر االختالف  الرقم
 باستثناء اإلداريالفريق   التشكيلة   01

 ، القسم أساتذة،المقتصد
مستشار التوجيه المدرسي 

  .والمهني

ما في ذلك رؤساء ب اإلداريالفريق 

 أساتذة المادة -شغال والورشات األ
  .الواحدة أو المواد المتكاملة

 : جلسات في السنة04  دورية االنعقاد  02

 03 واألولى في بداية السنة

  .في نهاية كل فصل

 األولى في بداية :جلستان في السنة

السنة و أخرى في نهايتها باإلضافة 

إلى الجلسات االستثنائية بمبادرة من 
  .المدير

 نائب -مدير المؤسسة   الرئاسة  03

األستاذ المدير للدراسات أو 

  عند الضرورةالرئيسي 

   

مدير المؤسسة أو نائب المدير 

 المسؤول عن تاذاألسأو للدراسات 

  المادة

كل ما له عالقة  -  المهام  04
بنشاطات القسم البيداغوجية 

 حياة القسم بصفة ،والتربوية

  .عامة

 اإلجماليةتقويم الحصيلة  -
 .للقسم

دراسة النتائج التي  -

 .يتحصل عليها كل تلميذ

اقتراح الحلول لعالج  -

النقائص المسجلة في النتائج 
  .المدرسية

ا له عالقة  حول ماألساتذةتشاور  -
  .ة المادة أو المواد المتكاملةيبتعليم

تحليل المواقيت والبرامج  -

 .والتعليمات التربوية

مناقشة المسائل المادية والوسائل  -
التعليمية واالعتمادات المالية 

  .المخصصة

  

  : دور المدير في تفعيل هذه المجالس فيما يليإبرازيمكن 
 بما في ذلك النتائج المحصل عليها بالتحضير الجيد لكل العناصر الخاصة بها �

  . الرئيسي في هذه العمليةاألستاذ دور إبرازمع 
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 . المجلس حقه من الوقت للوقوف على كل الجوانب االيجابية والسلبيةبإعطاء �
 الجميع في مناقشة كل المسائل البيداغوجية والتربوية وإشراكبالتنشيط الجيد  �

 . أو أسباب الضعف لعالجهابهدف الوقوف على أسباب التحسن لتشجيعها
 . العالجية من طرف كل الفاعلين والشركاءتاإلجراءامتابعة مدى تطبيق ب �

  
  :الجواب الثاني

  : والتالميذ هياألساتذةنجاز توقيت إلإن الوثائق الرسمية التي نعتمد عليها  .1
  ).أفواج ومناصب مالية (التربويةالخريطة  -

 .المواقيت الرسمية لجميع المواد والشعب -
 .النصوص التنظيمية الخاصة باستعماالت الزمن الجاري بها العمل -

 ).القاعات العادية والمختصة(فنية للمؤسسة طاقة الالب -

 . التربويةاألفواجوضعية  -
 من اإلقامة -  الصفة– الجنس(أطير التربوي من جميع الجوانب وضعية الت -

 ).حيث البعد والقرب

 بدونها ال يمكن الشروع في انجاز ،رسمية هي الوثائق الاألولىوالعناصر الثالثة 

  .استعماالت الزمن
  :المعايير الواجب مراعاتها في انجاز استعماالت الزمن هي .2

 . على مدى أيام األسبوعأن تكون حصص المادة الواحدة موزعة بالتكافؤ -

 . مختلفاأن يكون توقيت المادة الواحدة في األسبوع -
 .عة إال عند الضرورةأن ال تزيد حصص المادة الواحدة عن سا -

 اإلنسانية أو –المواد العلمية (أن ال تتوالى المواد المتشابهة كلما أمكن ذلك  -
 ).اللغات األجنبية

 .أن تكون المواد التي تتطلب جهدا من التلميذ متباعدة -

تحقيق االنسجام والتوافق في توزيع المواد اإلنسانية وغير األساسية بين  -
 .ئيةالفترتين الصباحية والمسا

العمل على برمجة حصص التربية البدنية في نهاية الفترة الصباحية  -
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 .والمسائية بحسب إمكانيات المؤسسة
 .تفادي الفراغات في توقيت التالميذ لتجنب الملل والفوضى -

العمل على أن تبرمج األعمال التطبيقية في المخابر بحصص مدتها ساعتان  -
 .واقيت كل شعبةفي األسبوع أو مرة في كل أسبوعين حسب م

  
  :الجواب الثالث

 وحتى ال ،نظرا لتكرار نفس األسئلة في أكثر من دورة مع النمط الواحد
تكرر نفس األجوبة نوجهكم في هذا الجزء من االختبار الذي يتناول دور المدير في 

  . باب التسيير البيداغوجي2002مراقبة أعمال التالميذ إلى دورة جويلية 


