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بلھواري جیاللي: األستاذ التربية المدنية  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرحــــــــــــــــلـــــــــــة االنـطـــــــــــــــالق

 سماع وقراءة منتوج المتعلمين -محاولة حل المشكالت -قراءة الوضعية المشكلة االنطالقية والجزئية –تمھيد  -

  :استراتيجية العمل    ساعات         :المدة الزمنية         أداءالواجب في القويم السلوك :الثالثةالمركبة 
  السلوك السوّي في إحقاق الحقّ : مركب الكفاءة

جاء على لسان االستاذ في الحصة السابقة أن السلوك الصحيح والقويم والسوي : الوضعية المشكلة التعلمية الجزئية
ھو من يؤدي الواجب ويكون سلوكه سويا منظم، فأردت أن تبحث عن ھذا المعنى من خالل البحث عن أمثلة عن 

 مستويات السلوك القويم

 مرحــــلـــــــــــــة بــنــــــــــــــــــاء التعلــمــــــــــات

  مؤشر الكفاءة  المدة  )األثر الكتابي(ارساء الموارد   السندات والتعليمات

استخلص : التعليمة
و  102من ص 

الصورة المقصود 
  بالنقابة

بيَن كيف : 02التعليمة
يتم تشكيل النقابة 

باستثمار سندات ص 
  والصور 103

من : 03التعليمة
 105ص  04الوثيقة 

  استنتج دور النقابة

: 04التعليمة
استخلص من 

أھمية العمل  106ص
  النقابي في المؤسسة

  :مستويات السلوك القويم
  :على مستوى النقابات/ 1

مھنة  ھي تنظيم يكونه العمال الذين ينتمون الى :مفھوم النقابة
واحدة للدفاع عن مصالحھم وحقوقھم المادية والمعنوية بھدف 

  توحيد مواقفھم
يسمع القانون للعمال األجراء وأصحاب  :تشكيل التنظيم النقابي

  المھن الحرة بتكوين نقابات واالنظمام اليھا

وتأسيس النقابة يكون بطلب االعتماد لدى السلطات، وتنتخب -
  ال تسعى النقابة للوصول الى السلطةقيادتھا بطريقة ديمقراطية و

يتمثل في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية  :دور النقابة
  للعمال

تحسين ظروف العمل بتوفير  –رفع االجور  :المصالح المادية/ 1
  النظافة –االمن 

دفع السلطة على اصدرا القوانين لحماية  :المصالح المعنوية/ 2
االضراب القانوني عند فشل اللجوء الى  –حقوق العمال 

  المفاوضات
  :أھمية العمل النقابي في المؤسسة

  تشجيع جو الحوار والتشاور بين أعضاء المؤسسة/ 1
  العمل على رفع وتيرة االنتاج لتحقيق أھداف المؤسسة/ 2
  فض النزاعات والتضامن بين العمال ومسيرھم/ 3

  

أن يستنتج مفھوما 

  للنقابة

  

التمكن من معرفة 

  تشكيلھا كيفية

  ادراك دورھا

التعرف على 

  اھميتھا

 
  مـــــــــــــــــرحلة استثمـــــــــار المكتسبــــــات  

 االدماج الجزئي المدة حل االدماج الجزئي

االتحاد الوطني لعمال  –االتحاد العام للعمال الجزائريين  :أھم النقابات النشيطة في الجزائر

 النقابة الوطنية لعمااللبريد والمواصالت –االتحاد العام للتجار الحرفيين  –التربية والتكوين 

 
 104نشاط ص 
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  :02الوضعية المشكلة الجزئية 

من خصائص الدولة الجزائرية أن نظام حكمھا جمھوري ديمقراطي " الصحف ھذه العبارة  قرأ زميل لك في احدى
  "قائم على التعددية الحزبية التي تجسدھا االحزاب السياسية 

 طلب منك توضيحا أكثرعن االحزاب السياسية ودورھا في النظام الديمقراطي

 التعلــمــــــــــاتمرحــــلـــــــــــــة بــنــــــــــــــــــاء 

  مؤشر الكفاءة  المدة  )األثر الكتابي(ارساء الموارد   السندات والتعليمات

من السند : التعليمة
ھات  109ص 

مفھوما للحزب 
  السياسي

أبرز من : 02التعليمة
شروط  11ص 

  تأسيس حزب سياسي
اعتمادا : 03التعليمة

فيما  11على ص 
تتمثل أھداف الحزب 

  السياسي
استثمر : 04التعليمة

 12سندات ص 
مل الجدول لدور :وا

  الحزب السياسي

  :على مستوى االحزاب السياسية/ 2

ھو تنظيم جماعة من االفراد لھم نفس  :تعريف الحزب السياسي

  التوجھات السياسية تتھدف للوصول الى السلطة

  : شروط تأسيسه
  ايداع ملف تأسيس الحزب لدى وزارة الداخلية/ 1
 –سنة  25العمر أكثر من  –الجنسية : توفر عدة شروط  وھي/ 2

التمتع بالحقوق المدنية  –أن ال يكون قد سلك سلوكا معاديا للثورة 
  المتثال لمبادئ تأسيس االحزاب منھا احترام الدستور –

  وعقد مؤتمر تأسيسي ووضع قانون الحزب وبرنامجه واسمه*

  :أھداف الحزب

  و البقاء فيھاالوصول الى السلطة أ/ 1

  الترشح لمختلف االنتخابات/ 2

  الدفاع عن الحرية وتوعية المواطنين/ 3

  :دور الحزب

  

التمكن من وضع 

تعريف للحزب 

  السياسي

التعرف على 

  شروط تأسيسه

  ادراك أھميته

ابراز دوره في 

السلطة او 

  المعارضة

  

من ص : 05التعليمة

استخلص  112

أھمية الحزب 

  السياسي

  :السياسي أھمية الحزب

  تكوين رأي عام مؤثر/ 1

  تحديد المشاكل القائمة ووضع الحلول لھا/ 2

  منع حكم االقلية واالستبداد/ 3

  
ادراك أھمية الحزب 

  السياسي

 

 اذا كان في السلطة )المعارضة( اذا كان خارج السلطة

  كشف أخطاء الحكومة ومحاسبتھا-

 للسلطةكسب أنصار ومؤيدين للوصول -
 تحقيق مصالح المواطنين
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بلھواري جیاللي: األستاذ التربية المدنية  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مـــــــــــــــــرحلة استثمـــــــــار المكتسبــــــات  

 االدماج الجزئي المدة حل االدماج الجزئي

  

  :01النشاط 

قارن في جدول 
بين الحزب 

 والنقابة 

عن تأسيس حزب سياسي أو جمعية او  اجتماع جميع االعضاء لالعالن :الجمعية التأسيسية
  نقابة عمالية

وثيقة قانونية تبين النظام المعتمد في تسيير مؤسسة أو جمعية أو حزب  :البرنامج السياسي
 سياسي

  :02النشاط  

من خالل 
الكتاب ص 

 112و  107
 :اشرح مايلي

السلطة وان حرية  الحزب السياسي ھو تنظيم لمجموعة من االفراد يھدفون للوصول الى

مبدأ  1996انشاء االحزاب السياسية مضمونة دستوريا في الجزائر، اذ أرسى دستور 

  شرعية التكوين ففيما يتمثل دورھا وأھميتھا في النظام الديمقراطي؟

تعمل االحزاب السياسية على تنظيم وتأطير المواطنين وتعبئتھم وتوعيتھم وتوجيھھم من أجل 

ة، كما تلعب دورا أساسيا وھاما في الحياة السياسية للبالد، اذ تعمل تحقيق المصلحة العام

على تحقيق مصالح المواطنين ھذا ان كانت في السلطة أما اذا كانت في المعارضة فتعمل 

  على كشف أخطاء الحكومة ومحاسبتھا وتقديم البديل مع العمل على كسب مناصرين لھا

 الديمقراطي اذا تمنع االستبداد والتفرد بالحكمالتعددية الحزبية شكل من أشكال النظام 

 

  :03النشاط 

أكتب فقرة من 
أسطر تبيَن  10

فيھا أھمية 
الحزب 

السياسي في 
النظام 

 الديمقراطي

 

  التنظيم االعتماد الھدف

الدفاع عن حقوق 
العمال وتحسين 

 ظروفھم

تصريح  ايداع
االعتماد لدى 

السلطات العمومية 
وزارة (المعنية 

 )العمل

تنظيم عمالي -
ينتمي لمھنة او 

قطاع واحد للدفاع 
عن مصالح العمال 
وھي مستقلة في 

 تسييرھا

 النقابة

تسعى للوصول 
الى السلطة لتطبيق 

 برنامج الحزب

ملف لدى وزارة 
 الداخلية

سياسي  تنظيم
يشترك ويلتزم 

جميع أفراده بنظام 
 وبرنامج الحزب

 الحزب السياسي
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  :03الوضعية المشكلة التعليمية الجزئية 

في نقاش بین زمالءك یرى البعض أن تحقیق المؤسسة التعلیمیة ألھدافھا مرھون  بمدى التزام جمیع أطرافھا 

 تعریفھم بمختلف تلك الواجباتبواجباتھم، فطلبوا منك 

 مرحــــلـــــــــــــة بــنــــــــــــــــــاء التعلــمــــــــــات

  مؤشر الكفاءة  المدة  )األثر الكتابي(ارساء الموارد   السندات والتعليمات

 ميثاقمن : التعليمة

 قطاع أخالقيات

 ماھي الوطنية التربية

واجبات مختلف 

أطراف الجماعة 

  التربوية

  :على مستوى قطاع التربية/ 3

ھو مجموعة القوانين تھدف  :النظام الداخلي للمؤسسة التربوية
الى ضبط العالقات بين مختلف أعضاء الجماعة التربوية 

  ....)مدرسين، تالميذ، اداريين، أولياء(

  :واجبات مختلف أعضاء الجماعة التربوية

  

على التعرف 

واجبات ومسؤولية 

كل طرف من 

  الجماعة التربوية

  

   

  

الموظفين االداريين  أولياء التالميذ
 التالميذ المربين والمھنيين

االطالع بمجريات تمدرس 
  أبنائھم

المساھمة بفعالية في 
تحريك جمعية أولياء 

التالميذ بالمؤسسة و السھر 
  على حسن سيرھا

وكل  احترام المدرسين
العاملين في المؤسسة 
 والتعامل معھم باحترام

التحلي بسلوك مھذب 
ومحترم في العالقة بين 
  أعضاء الجماعة التربوية

دعم ومساندة كل 
األعمال التي ترمي 
إلى تحفيز الحياة 
الثقافية والفنية في 
 المؤسسات المدرسية

االلتزام بواجبه الوظيفي 
  .واحترام القوانين واألنظمة

تنفيذ المناھج واالختبارات 
حسب األنظمة والتعليمات 

  .المعمول بھا
التعاون مع المجتمع 

 .المدرسي

المواظبة على 
الحضور واحترام 

  المواقیت
ومراعاة قواعد 
  النظافة والصحة
االمتناع عن 
تخریب أثاث 
القسم وكل 
  التجھیزات

تطبیق قواعد 
اآلداب بشكل 

 متواصل
 


