وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة قاصدي مرباح  -ورقلة -
معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية
قسم النشاط البدني الرياض ي التربوي
أسئلة امتحان السداس ي الثاني لطلبة السنة األولى ليسانس في مادة إدارة وتسيير

أ

السنة الجامعية 2017/2016
طريقة الجابة عن أسئلة االمتحان :

ضع عالمة  xأمام الجواب الذي تعتبره صحيحا

األسئلة

01

01
02

أخر قانون املتعلق باألنشطة البدنية و
الرياضية و تطويرها صدر :
من هي الجهة التي صادقت على قانون
االنشطة البدنية و الرياضية و تطويرها

03

من الناحية القانونية تعتبر التربية
البدنية و الرياضية

04

من الناحية القانونية يقدم تعليم
التربية البدنية و الرياضية تحت
مسؤولية

05

تتمثل الرياضة املدرسية و الرياضة
الجامعية في تنظيم ممارسة األنشطة
الرياضية و تنشيطها في

06

ّ
حسب القانون تعلـم لتربية البدنية
والرياض ي يكون

07

حسب القانون تحدد برامج و محتويات
و مناهج التربية البدنية و الرياضية
تحت إشراف

08

بناءا على ما جاء في األحكام العامة في
الباب األول من قانون تنظيم األنشطة
البدنية والرياضية تعتبر هذه األخيرة

09

بناءا على ما جاء في األحكام العامة في
الباب األول من قانون تنظيم األنشطة
البدنية والرياضية تشكل هذه األخيرة

10

بناءا على ما جاء في األحكام العامة في
الباب األول من قانون تنظيم األنشطة
البدنية والرياضية تعتبر هذه األخيرة

األستاذ املشرف على املادة  :د /علي حكومي
تاريخ االمتحان  :يوم السبت  13ماي 2017

األجوبة
قانون رقم  02 -21مؤرخ في  23فبراير 2002
قانون رقم  03 -11مؤرخ في  14سبتمبر 1999
قانون رقم  11 -03مؤرخ في  14يونيو 2016
قانون رقم  05 -13مؤرخ في  23يوليو 2013

وزير الشباب و الرياضة
وزير العدل
برملان املجلس الشعبي الوطني
رئيس الجمهورية
مادة علمية أساسية و ذات األولوية لسياسة الوطنية الرياضية
سلوك تفتح سياس ي اجتماعي وطني
وسيلة تعبير عن عادات حركية اجتماعية
مادة تعليمية تهدف إلى تطوير السلوكيات الحركية
مدير املدرسة
إدارة التربية و التعليم الوالئية تحت مسؤولية وزير الشباب و الرياضة و وزارة التعليم العالي و البحث
مفتشية التعليم لوزارة التربية الوطنية
العلمي
مسؤولية وزير التربية الوطنية و وزير التكوين و التعليم املهنيين
النوادي املدنية الوطنية أو الوالئية
أكاديمية الفرق الوطنية أو الوالئية
النوادي الرياضية الخاصة
املؤسسات التربوية الوطنية و التعليم العالي فقط
اختياريا في الطور االبتدائي
اجباري في امتحان البكالوريا فقط
اختياريا في الطور الثانوي و املتوسط
اجباري في الطور الثانوي و املتوسط
وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع وزارتي الثقافة و الشباب و الرياضة
وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة التكوين والتعليم املهنيين
وزارة التربية البدنية بتنسيق مع األكاديمية الوالئية التابعة لوزارة التربية الوطنية
وزارة التربية الوطنية و وزارة التكوين و التعليم املهنيين بتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة
وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع وزارتي الثقافة و الشباب و الرياضة
وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة التكوين و التعليم املهنيين
وزارة التربية البدنية بتنسيق مع األكاديمية الوالئية التابعة لوزارة التربية الوطنية
وزارة التربية الوطنية و وزارة التكوين و التعليم املهنيين بتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة
هدافا ال يمكن التخلي عنه
بعدا متعددا الجوانب التربوية
عنصرا اجتماعيا وثقافيا مهمان للفئات الشبابية
عنصرا مدعما للتماسك االجتماعي وترقية الشباب وترقيتهم
مكسبا تربويا للفئات الشابة
مكسبا محافظا على الهوية الوطنية
ممنوعة على ذو االحتياجات الخاصة
حق معترف به لكل املواطنين حتى لغير املتمدرسين,

