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دليل استخدام كتاب التربية املدنية

مقدمة
زمالئي األساتذة :
يسرنا أن نضع بني أيديكم دليل األستاذ للتربية املدنية للسنة ال ّرابعة ابتدائي  ،و نشير
إلى أن الكتاب تضمن ثالثة ميادين تعلمية هي :
• احلياة اجلماعية .
• احلياة املدنية .
• احلياة الدميقراطية و املؤسسات .
و قد تضمن كل ميدان كفاءة ختامية بنيت من مركبات لها ٌي َت َو َّق ُع من املتعلم أن
يحققهـا بعد دراســة الوحـدات التي تضمنها هذا امليدان .
و كذلك املواقف و القـيم و الكفاءات العرضية التي ميكن أن يكتسبها خاصة و أن كل
وحدة من وحدات الكتاب مختومة بتمرين مختار ِّ
ميكن املتعلم من استثمار مكتسباته
و تفعيل مهاراته  .باإلضافة إلى أن كل مركبة من مركبات الكفاءة متبوعة بإدماج جزئي
و أن كل ميدان متبوع بإدماج شامل لنفس الغرض و هو االستثمار و التوظيف .
و في النهاية جتدر اإلشارة إلى أن هذا اجلهد املقدم خلدمة العملية التعليمية التعلمية
ليس بالضرورة الوقوف عنده  ،فإبداعكم ميكن أن يثريه و يحسن أداءه .

وفقنا اهلل ملا فيه خير للجميع .
عن املؤلفني .................... :
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مدخل
يشكل هذا الدليل وثيقة عمل مساعدة األستاذ (ة) ،فهي ترافق الكتاب املدرسي لتكون
سندا تربويا موجها لنشاط األستاذ (ة) في تقدمي املادة للمتعلمني  ،و من أهم أهدافه
ما يلي :
• توضيح معطيات الكتاب  ،و تقدمي االستراتيجية املتبعة كوسيلة تعليم و تعلم من
خالل صياغة نشاطاته و عرض وحداته .
• تقدمي التوجيهات اخلاصة بتقومي و معاجلة ال َّت َع ُّل َمات في مناذج من الوحدات التعلمية
و الوحدات اإلدماجية اجلزئية و الشاملة لكل مركبة و كل ميدان من امليادين التعلمية
الثالثة الواردة في املنهاج .
• تقدمي مناذج عملية لالقتداء في تصميم و إجناز الوحدات التعلمية وفقا ملنطق الكتاب
املقترح و اقتراح النشاطات بناء على الكفاءات في مستوياتها املختلفة .
شرح اإلطار املرجعي لالختيارات املعتمدة في تقدمي مادة منهاج الكتاب معرفيا و تربويا .
• مساعدة األستاذ (ة) على معاينة وضعيات الكتاب  ،و تناولها بطريقة فعالة
مع املتعلمني ( صور  ،نصوص  ،متارين ) و توفير املعرفة الضرورية  ،كتسيير نشـاطـات
املتعلم فـي بناء الكفـاءات املتوخــاة لتـوظيف مبادئ استراتيجيـة التعلـيم و التعلم و ممارساته
في مختلف الوضعيات .
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تقدمي مادة التربية املدنية في السنة الرابعة من التعليم االبتدائي
يندرج نشاط التربية املدنية في هذا املستوى ضمن إطار مواصلة التكفل بتكوين املتعلمـني،
وتنشئتـهم كـمواطنـني صاحلـني  ،يتحمـلون املسؤوليــة جتــاه الـذات و اآلخرين و ذلك من خالل
إكسابهم جملة من املعارف و السلوكات املدنية عن طريق املمارسة .
و تستهدف التربية املدنية باخلصوص تعميق املكتسبات القبلية املتعلقة بقواعد احلياة املشتركة
في املدرسة  ،و في احمليط األسري و االجتماعي  ،و توسيع دائرة املعرفة اخلاصة بعناصر و مقومات
الهوية الوطنية .

أهداف التربية املدنية في السنة الرابعة من التعليم االبتدائي

ترمي مادة التربية املدنية في السنة الرابعة من التعليم االبتدائي إلى حتقيق األهداف التالية :
• تكوين املتع ّلم على العيش في محيطه االجتماعي بشكل مسؤول جتاه ذاته وغيره .
• االعتزاز مبكونات الهوية الوطنية .
• احترام التراث الوطني وحمايته.
• تنمية الثقافة الدميقراطية لدى املتعلمني بإكسابهم مبادئ النقاش واحلوار ،وقبول رأي
األغلبية ،ونبذ امليز العنصري والعنف.
• معرفة قواعد احلياة اجلماعية  ،والتعبير عن تفاعله اإليجابي في محيطه االجتماعي .
املؤسسات الوطنية .
• تنمية معرفة واحترام ّ
• احترام امللكية العامة للمؤسسة واحملافظة عليها .

القيم و الكفاءات العرضية للسنة الرابعة ابتدائي

القيم
واملواقف

الكفاءات
العرضية

الهوية الوطنية
الضمير الوطني
املواطنة

يعتز مبكونات هويته الوطنية
يحترم ألوان العلم و الرموز الوطنية و يدافع عنها .

يؤدي واجباته نحو نفسه و نحو اآلخرين .
التفتح على العالم ينمي معارفه بثقافات و حضارات شعوب أخرى .
يبحث عن املعلومة و يستثمرها – يق ِّي ُم نتائج عمله – يتص َّور
طرق ِّ
ينمي عالقاته االجتماعية على مبدأ
احلل و يختار أنسبها – ّ
طابع فكري
الدميقراطية .
يرتب أعماله وفق خطة معدّ ة مسبقا .
طابع منهجي
طابع تواصلي
طابع شخصي
واجتماعي

يتواصل باستعمال وسائل االتصال احلديثة .

ينمي استقالليته في العمل
يعمل على تنمية حب االطالع – ّ
– يندمج في األعمال الفوجية  ،و يساهم في حتقيق املهام
املشتركة – يحترم رأي غيره .
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مخطط تنصيب كفاءات التربية املدنية في الكتاب املدرسي
و ضبط احلصص التعلمية
السنة الرابعة ابتدائي
خرج من ّ
ملمح ال ّت ّ

في نهاية السنة الرابعة ابتدائي يكون املتعلم قادرا على ممارسة احلوار في مناقشة
بحرية التعبير و ال ّتعامل
القضايا التي تتع ّلق بال ٌّتراث الوطني و التعبير عن متسكه ّ
اإليجابي مع اآلخرين.

الكفاءة الشاملة للسنة الرابعة ابتدائي

في نهاية السنة الرابعة من التعليم االبتدائي  ،يسلك املتعلم سلوكا مدنيا إيجابيا جتاه الذات
و اآلخرين ،من خالل التعايش مع اآلخر  ،و يحترم القواعد العامة في محيطه األسري و االجتماعي

امليدان

احلياة
اجلماعية

احلياة
املدنية

الكفاءة اخلتامية

مركبات الكفاءة

 يتعرف على التراث احمللييكتشفاملتعلمثراء التراث
والوطني (املعالم األثرية ) .
عن
الوطني ويعبر
 يصنف التراث املاديأهمية حمايته
والالمادي.
وترقيته .
 يقدم اقتراحا يرمي إلىاحلفاظ على املعالم األثرية.
 يكون املتعلم قادرا  -يتعرف على قواعد احلوار( تقبل الرأي املخالف ) .
على تبنيه للحوار
 يأخذ الكلمة ويشارككأسلوب حضاري
في احلوار بشكل منظم .
للتواصل  ،ورفضه
لكل أشكال التمييز  -يقترح حلوال ملشاكل
مطروحة في محيطه .
العنصري .

 بعد التعرف على -يتعرف على أنواعاملؤسسات التربوية ،املؤسسات التربوية للمراحل
الثالث .
يكتشف كيفية
 مييز بني امللكية اخلاصة وسيرها  ،ومييز بني
احلياة
الدميقراطية
امللكية العامة .
املمتلكات اخلاصة
واملؤسسات
 يحافظ ويدافع علىواملمتلكات العامة
امللكية العامة كما يحافظ
ويحافظ عليها .
على امللكية اخلاصة .
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الزمن

التناول في الكتاب
املدرسي

 يقدم الكتابمحتويات هذه
امليادين تدريجيا
11
حصة  ،في شكل
وضعيات تعلمية ،
من خالل نصوص
 ،صور وسندات
يتناولها املتعلمون
من خالل تذكرهم
للمكتسبات القبلية
11
حصة  ،قراءة و فهم النص
ومالحظة الصور و
السندات املكملة له
 ،و التعبير العملي
عن مساهمتهم
في ممارسة السلوك
املنتظر منهم .
10
حصص َ -أت ََذ َّك ُر .
 َأ ْق َر ُأ و ُألاَ ِح ُظ . َأ َت َع َّل ُم .ُ -أنجْ ِ ُز .
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استراتيجية الكتاب كوسيلة تعليم و تعلم
يدخل كتاب املتعلم في التربية املدنية للسنة الرابعة من التعليم االبتدائي ضمن الوسائل
الرئيسة املساعدة بشكل مباشر لكل من األستاذ(ة) و املتعلم  ،على بناء الكفاءات احملددة
في املنهاج  ،وفقا ملقتضيات املنهجية البنائية للتعلم  ،التي هي عنصر من عناصر نسق
التحديث البيداغوجي الضامن للتدريس الفعال  ،عن طريق املمارسة مبختلف األشكال
والصيغ على ضوء مقترحات منطق املقاربة بالكفاءات  ،و بهذا املفهوم فإن الكتاب يشكل
ركيزة تعلمية أساسية للمتعلم  ،و مرجعا معرفيا هاما له يكتسب فيه إلى جانب املعرفة
مبختلف فروعها ؛ اخلبرات  ،املهارات و األدوات املنهجية التي متكنه من بناء كفاءاته في
مختلف ميادين املادة لوحده أو مبساعدة األستاذ(ة)  ،من خالل ما يوفره له من فضاءات
تتيح له فرص التعلم املناسبة أو النشاط الذاتي في القسم أو خارجه .
و بالنسبة لألستاذ(ة) فإن الكتاب ميثل وثيقة مرجعية رسمية و هامة للمادة العلمية
ووسيلة تعليمية مساعدة على توجيه العمل في القسم مع املتعلمني سعيا لتحقيق األهداف
املسطرة في املنهاج  ،و جتسيدا لطموحات تكوين شخصية املتعلمني من اجلوانب السلوكية
 ،االجتماعية والثقافية  .إذ يقدم الكتاب املادة تقدميا يتماشى و أحدث نظريات التعليم و
التعلم تنظيما  ،عرضا وصياغة .
و يتم تنصيب الكفاءة اخلتامية من خالل التدرج في تناول الوضعيات املشكلة التعلمية
 ،وفق اخلطوات التالية :
• الوضعية االنطالقية األم ( الوضعية املشكلة )
و هي الوضعية التي ينطلق بها بناء التعلم و ترتبط مبحيط املتعلم في شكل صور و
تساؤالت لتكون لها داللة تعلمية عند املتعلم و أثر تربوي في سلوكه و تأتي في صيغة
تساؤل يتم تقدميها للمتعلمني و إجراء مناقشة عامة حولها مع ترك حلها معلقا إلى مرحلة
الحقة بعد تناول الوضعيات املشكلة اجلزئية .
• أتذكر  :محطة هامة تنطلق بها كل وضعية تعلمية لتقييم و تشخيص املكتسبات
القبلية للمتعلم و تهيئته الكتساب املعارف اجلديدة .
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• أقرأ وأالحظ  :و هو تعلم منهجي يقترح في هذه املرحلة وضعيات مشكلة جزئية
متوافقة مع مركبة من مركبات الكفاءة علما أن كل مركبة تتطلب أكثر من وضعية تعلمية
تنطلق بوضعية مشكلة جزئية مرفوقة بصور و سندات يتم التساؤل بشأنها الحقا في احملطة
املوالية .
• إرساء املوارد (أفهم ):
تساؤالت تستهدف إرساء املوارد من طرف املتعلمني في شكل ( عمل فردي  ،ثنائي ،
فوجي أو عمل جماعي ) .
• االستنتاج و اخلالصة ( أتعلم )
ملخص بسيط حول أهم ما ورد في الوحدة التعلمية يدونه املتعلم على كراسه للمراجعة
عند احلاجة .
• الوضعية األدائية ( أجنز )
نشاط يوفر للمتعلم املجال إلبراز مؤشرات مكتسباته في نهاية بناء التعلمات و اكتساب
العناصر املعرفية و السلوكية املرتبطة بالتحكم في الكفاءة املستهدفة .
• اإلدماج اجلزئي :
يكون عن طريق وضعية مشكلة الهدف منها إدماج مكونات املركبة الواحدة ( معرفية
 ،مهارية و سلوكية )
• الوضعية التقوميية ( أقوم تعلماتي )
هي الفضاء التعلمي الذي مينح الفرصة للمتعلم إثر االنتهاء من عملية اكتساب الكفاءات
املتعلقة بكل ميدان من امليادين الثالثة املكونة للمنهاج قصد التأكد من درجة التحكم
في املوارد و القدرة على جتنيدها و ترجمتها تعبيرا عن مدى تنصيب الكفاءة اخلتامية
لدى املتعلم و اتخاذ القرار املناسب .
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الرقم االسم واللقب
........ 01
........ 02
........ 03
........ 04
........ 05
........ 06
........ 07
........ 08
........ 09
........ 10
........ 11
........ 12
........ 13
........ 14
........ 15
........ 16

املؤشرات

الوضعيات التعلمية

امليادين

1-2-3

1-2-3

1-2-3

امليدان األول
وضعيات وضعيات وضعيات
التقومي
اإلدماج
التعلم
املرحلي
الدرجات الدرجات الدرجات

1-2-3

1-2-3

1-2-3

1-2-3

1-2-3

1-2-3

امليدان الثاني
وضعيات وضعيات وضعيات
التقومي
اإلدماج
التعلم
املرحلي
الدرجات الدرجات الدرجات

امليدان الثالث
وضعيات
وضعيات وضعيات
التقومي
اإلدماج
التعلم
املرحلي
الدرجات
الدرجات الدرجات

املجمــــــــــوع

توقيع األستاذ :

متعثر

نام

التقـــــييم

متميز

القسم  ............. :األستاذ(ة)  .............:املدرسة  ............... :املوسم الدراسي 20 .. / 20 .. :

بطاقـــــــة املالحظــــــــة و املتابعــــــــة
( شبكـــــــة تقييم مركبــــــات املياديـــــن )
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• نشاط الصفي :
نشاط موجه لإلجناز خارج القسم يساعد على تثبت املكتسبات  ،يتم باالستعانة
مبا يلي ( كتب  ،جرائد  ،مجالت  ،الوسائط و املواقع اإللكترونية على شبكة األنترنت
باإلضافة إلى إمكانية تنظيم رحالت و زيارات تربوية ميدانية إلى األماكن التي من شأنها أن
تساعد املتعلم على تنويع مصادر معارفه قصد تعويده على البحث و االكتشاف كاملتاحف
واملؤسسات الرسمية املستهدفة في املنهاج واستغالل املناسبات التاريخية والدينية كسياقات
ألهميتها في بناء التعلم )  ،مع إلزامية اإلجابة
نظرا ّ
تعلمية لغرس القيم الوطنية والعاملية ً
على أسئلة هذا النشاط بعد العودة إلى القسم شفاهيا أو كتابيا من أجل التقومي و تعميم
الفائدة .
السنة الرابعة ابتدائي
خرج من ّ
ملمح ال ّت ّ

ملمح التخرج

الكفاءة الشاملة
امليادين

في نهاية السنة الرابعة ابتدائي يكون املتعلم قادرا على التعبير عن
سلوك إيجابي جتاه الذات واآلخرين  ،من خالل التعايش و تقبل اآلخر،
و احترام قواعد العامة في محيطه .
في نهاية السنة الرابعة من التعليم االبتدائي يكون املتعلم قادرا على
التعبير عن سلوك إيجابي جتاه الذات واآلخرين  ،من خالل التعايش مع
اآلخر ،و احترام قواعد العامة في محيطه .

الكفاءة اخلتامية مركبات الكفاءة
للميدان

احلياة اجلماعية (  11حصص )

يكتشف املتعلم ثراء التراث الوطني ،يبني أهمية حمايته وترقيته

 .1يتعرف
على التراث
احمللي والوطني
( املعالم
األثرية)
. 2يصنف
التراث املادي
والالمادي .
 .3يقدم
اقتراحا يرمي
إلى احلفاظ
على املعالم
األثرية
وترقيتها .

املقاطع التعلمية

التراث الوطني
و احمللي.

التراث املادي و
الالمادي .
احملافظةعلى
التراث الوطني.
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الوحدات التعلمية
(عناوين الدروس)

رقم
الدرس

تراثنا الوطني و احمللي .

01

املعالم األثرية في وطن.

02

من معاملنا األثرية
( حي القصبة العتيق).
تراثنا املادي .
تراثنا الالمادي .
من تراثنا الالمادي
( الــتويــزة ).
احملميات الطبيعية
في اجلزائر.
أحافظ على التراث الوطني
و أعتز به.
التراث الوطني و منظمة
اليونسكو
أثري
إجناز بطاقة فنية ملعلم ٍّ

03
04
05
06
07
08
09
10
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أقــــــــــــــوم تع ّلمـــــــــاتــــــــي

احلياة املدنية (  11حصة )

يكون املتعلم قادرا على اال نطاللق من أمثلة واقعية
للتعبير عن تبنيه للحوار كأسلوب حضاري في
التواصل ورفضه لكل أشكال التمييز العنصري

.1يتعرف على
قواعد احلوار
( يتقبل الرأي
املخالف )

11

 -احلوار و أهميته .

قواعد احلوار  -آداب احلوار .

 -إدارة احلوار في القسم .

املشاركة في  -احلوار بدل العنف .
 .2يأخذ الكلمة
و يشارك في احلوار
احلوار
بشكل منظم .
 .3يشرح مسعاه
ويبرز تعامله مع
اآلخرين بشكل
أخوي .

دور احلوار
في حل
اخلالفات .

 أساهم في حل اخلالفات.
 التمييز العنصري. أطالع و أستنتج (باحلوار تزول اخلالفات ) .

التعرف على
ا ملؤ سسا ت
التعليمية.

 -املدرسة االبتدائية .

أقــــــــــــــوم تع ّلمـــــــــاتــــــــي

احلياة الدميقراطية و املؤسسات (11حصة)

بعد التعرف على املؤسسات التربوية  ،يكتشف كيفية
اخلاصة واملمتلكات العا ّمة ،
سيرها  ،و مييز بني املمتلكات ّ
و يحافظ عليها.

 .1يتعرف على
أنواع املؤسسات
التربوية للمراحل
الثالث

 .2مييز بني امللكية امللكية
اخلاصة
اخلاصة وامللكية
وامللكية
العامة
العامة
 .3يحافظ و يدافع احملافظة على
على امللكية العامة امللكية العامة
للمؤسسة.
كما يحافظ و
يدافع على امللكية
اخلاصة.
أقــــــــــــــوم تع ّلمـــــــــاتــــــــي
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 -املتوسطة .

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

 -الثانوية .

22

 -امللكية اخلاصة.

23

 -امللكية العامة .

24

-تنظيف املدرسة .

25

 أمثل و أعتبر .( ا ْل ِع َما َر ُة َل َنا َج ِمي ًعا )
( َم ْس َر ِح َّية )

26

27

دليل استخدام كتاب التربية املدنية

فهرس الكتاب املدرسي ( كتاب املتعلم )
الوضعيات التعلمية

تراثنا الوطني و احمللي .

الصفحة
7
9

املعالم األثرية في وطني .
من معاملنا األثرية ( حي القصبة العتيق ).

10

تراثنا املادي .
تراثنا الالمادي .
تراثنا الالمادي ( الــتويــزة ).
احملميات الطبيعية في اجلزائر.

11
12
14
15

أحافظ على التراث الوطني و أعتز به.
التراث الوطني و منظمة اليونسكو .

16
17

احلوار و أهميته .
آداب احلوار.
إدارة احلوار في القسم .

أقــــــــــــــوم تع ّلمـــــــــاتــــــــي

18
21
21
22

أساهم في حل اخلالفات .

23

التمييز العنصري.

24
أقــــــــــــــوم تع ّلمـــــــــاتــــــــي

املدرسة االبتدائية .
املتوسطة
الثانوية
امللكية اخلاصة.
امللكية العامة .
تنظيف املدرسة

مالحظة :

أقــــــــــــــوم تع ّلمـــــــــاتــــــــي

25
16
32
34
35
36
38

39

هذه مناذج مقترحة لالستئناس من أجل إعداد وضعيات تعلمية وميكن لألستاذ أن
يزيد من إثرائها مبا يراه مناسبا لتحقيق الكفاءات املستهدفة .
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منوذج خطة مقترحة إلعداد وحدة تعلميةر(امليدان االول)
• امليداامليدان األول  :احلياة اجلماعية  .املركبة  03:الوضعية التعلمية .1 :احملميات
الطبيعية في اجلزائر  .عدد احلصص :حصة واحدة املدة الزمنية  45 :دقيقة
• الكفاءة اخلتامية  :بعد الكشف عن ثراء التراث الوطني  ،يبني أهمية حمايته و ترقيته .
• مركبة الكفاءة :يقدم اقتراحا يرمي إلى احلفاظ على املعالم األثرية وترقيتها .
• مؤشرات الكفاءة  :يتعرف املتعلم على احملميات الطبيعية في اجلزائر  ،و يكتشف أنها
من التراث الوطني احملمي عامليا  /يقدم اقتراحاته حلماية التراث الوطني و صيانته .
• الوسائل و السندات  :صور و سندات مناسبة للموضوع  ،بحوث بسيطة من طرف
املتعلمني ،خريطة اجلزائر  ،زيارات ميدانية إن أمكن أو زيارت عبر الوسائط و املواقع
اإللكترونية على شبكة األنترنيت حتت إشراف األستاذ(ة) .
• القيم و الكفاءات العرضية  :يعتز مبكونات هويته الوطنية  /ينمي معارفه بثقافات و
حضارات شعوب أخرى ...................... /

وضعية االنطالق

الوضعيات التعلمية و النشاطات املقترحة
املراحل
َأ َت َ
ـــر  -انطالقا من املكتسبات القبلية يذكر َأ ْس َما َء
ــذ َّك ُ
َب ْع ِض الحْ َ َي َوا َن ِ
ات المْ ُ ْن َقر َِض ِة و يحدد أسباب ذلك و يقدم
ا ْق ِت َر َاحا ُت ِه ِل ْل ُم َحا َف َظ ِة َع َلى ال َّت َواز ُِن ا ْلبِي ِئ ِّي عن طريق اإلجابة
على األسئلة التالية :
 اذكر َأ ْس َما َء َب ْع ِض الحْ َ َي َوا َن ِاض
ات المْ ُ َهدَّ َد ِة بِا ِالن ِْق َر ِ
 َما َس َب ُب َذ ِل َك ِفي َر ْأي َِك ؟ َما ِه َي ا ْق ِت َر َاحات َُك ِل ْل ُم َحا َف َظ ِة َع َلى ال َّت َواز ُِن ا ْلبِي ِئ ِّي ؟ املقنني  ،ذئب تيوت  ،الفنك  ،األيل البربري ،اخلفافيش البج أو القط األمنر .......
 بسبب الصيد العشوائي  ،املتغيرات الطبيعية و عدمتوفر الغذاء .................
االقتراحات  :بناء محميات طبيعية  ،حماية مواطن
احليوانات من التدمير ..............
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مؤشر التقويــم
 اذكر مواقففي محيطك تؤدي
إلى تدمير البيئة
و القضاء على
نباتات و حيوانات
هامة

دليل استخدام كتاب التربية املدنية

أقرأ وأالحظ  ( :محطة لبناء التعلمات ) :
دعوة املتعلمني إلى - :قراءة نص الوضعية االنطالقية و مشاهدة
الصورة املعبرة عنها .
 مساءلة املتعلمني حول فحواها ثم التعبير عن الصورة بحرية . في أي وقت تابعت األسرة الشريط ؟ ملاذا في رأيك ُعرضالشريط في هذا الوقت بالذات؟
( ألنه وقت اجتماع كل أفراد األسرة  /نظرا ألهمية املوضوع
) ......... /
 صف الصورة ؛ استخرج مواطن اجلمال فيها . أشجار  ،أعشاب خضراء و مياه صافية ... ............................................مرحلة بناء التعلمات

( االنتقال إلى محطة أفهم )
أفـــهم :
الشر ِ
• َا َن ْو ُع َّ
ِيط الَّ ِذي تَا َب َع ْت ُه الأْ ُ ْس َر ُة ؟
 تابعت األسرة شريطا وثائقيا ما املقصود بالشريط الوثائقي ؟ ( شريط يخصص لعرض.......
• ِل َم َخ َّص َص ُه المْحُ َ ّق ُق ؟
 خصصه احملقق للتعريف مبحمية القالة ( والية الطارف ) . ياسمني طفلة جزائرية حتب وطنها مثلكم  ،وتهتم بكلمقوماته احلضارية ؛ ما الدليل على ذلك ؟
 إعجابها باملوضوع و متابعتها له..........................
الشر ِ
وع َّ
ِيط َ ،ف َما َذا َق َّر َر ْت َأ ْن ت َْف َع َل ؟
• ُأ ْع ِج َب ْت َي َ
اس ِمني بمِ َْو ُض ِ
 قررت البحث عن محميات أخرى في بالدنا .14

 يقـــرأ . يالحـــظ . يجيب عنالتساؤالت .
 يعبر عنالصور
 يستنتجالقواعد
الصحية
في التغذية
ويطبقها.
 يتوصلإلى اخلالصة
 ،قراءتها
وكتابتها.

دليل استخدام كتاب التربية املدنية

مرحلة بناء التعلمات

عرض خريطة اجلزائر على املتعلمني و دعوتهم إلى حتديد موقع
احملمية على اخلريطة:
• َحدِّ ْد َم ْو ِق َع َم ْح ِم َّي َة ا ْلقا َل ِة َع َلى الخْ َ ر َ
ِيط ِة * .
• لاَ ِح ِظ ا ْل َو ِثي َق َة ِ 1ص ِف المْحَ ْ ِم َّية َّ
الطب ِ
ِيع َّية اعتمادا على
الصور؟
 سم ما يوجد بكل صورة  /أكمل  :كل ما يظهر في الصورهو من  ( ..........يتوصل املتعلمون إلى كلمة :
الطبيعة .
 ما املقصود باملرجان ؟ هو ثروة بحرية ثمينة تصنع منها االحللي الرائعة . كيف ميكن احلفاظ على هذه الثروة ؟ بتنظيم استغاللها و حمايتها من التلوث والتهريب و...........
 دعوة املتعلمني إلى قراءة نص السند . 2ات َّ
الطب ِ
الس َند ِ 2ا ْك َت ِش ْف َأ ْس َما َء َب ْع ِض المْحَ ْ ِم َي ِ
ِيع َّي ِة
ِم ْن ِخلاَ لِ َّ
ِفي الجْ َ َزا ِئ ِر .
ات َّ
الطب ِ
• كتابة َأ ْس َما ِء َب ْع ِض المْحَ ْ ِم َّي ِ
ِيع َّي ِة ِفي الجْ َ َزا ِئ ِر على
السبورة و دعوة املتعلمني إلى حتديد مواطن تواجدها :
 محمية تازا (والية ) ....... محمية الهقار ( والية ) ....... محمية جرجرة ( والية )....... محمية تلمسان (والية ) .........( االستعانة بصور لهذه احملميات للتعريف بها )
• دعوة املتعلمني مرة أخرى إلى محاولة حتديد مواقع هذه
احملميات على اخلريطة ( مساعدتهم في حال عجزهم عن
ذلك )
15
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اج
ـــــم  :ال َّتدَ ّرج َم َع المْ ُ َت َع ِّل ِمني ِلل َّت َو ُّص ِل إِلى ا ِال ْس ِت ْن َت ِ
َأ َت َع َّل ُ
الآْ ِتي :
 من خالل ما سبق ؛ ما املقصود باحملمية ؟ لم سميت بـ  :احملمية ؟ ما الذي جعل املهتمني بالبيئة يصنفون هذهالفضاءات و يسمونها باحملميات الطبيعية ؟
( ألنها تشتمل على الكثير من احليوانات و
النباتات النادرة و املهددة باالنقراض ) .
ات َّ
مْحَ ْ
الطبِي ِع َّي ُة ِه َي َف َضا ٌء َطبِي ِع ٌّي ِل َك ِث ٍير ِم َن
ال ِم َّي ُ
ات و ال َّن َبا َت ِ
الحْ َ َي َوا َن ِ
اض .
ات ال َّنا ِد َر ِة و المْ ُ َهدَّ َد ِة بِا ِال ْن ِق َر ِ

التدريب و االستثمار

 ْيظ َه ُر ُسلوك
ــــــز  ( :محطة الستثمار التعلمات )
ُأنجْ ِ ُ
لمْ
كتابة التعليمة اآلتية َ -:أ ْك ِم ْل بمِ َا ُي َن ِ
ا ُ َت َع ِّلم ِفي
اس ُب لحِ ِ َما َي ِة
المْحَ ْ ِم َّيات َ
الطب ِ
ات
ِيع َّية :
ممُ َا َر َسة تَص ُّر َف ٍ
 قراءة التعليمة من طرف األستاذ (ة ) و من طرف بعض ِم ْن َش ْأ ِن َها َأ ْنتَؤَ ِّدي ِإ َلى
املتعلمني بالتناوب .
لمْحَ
ْ
ِح َما َي ِة ا ِم َيات
 تبسيط مدلول التعليمة للمتعلمني .َ
 قراءة العبارات الواحدة تلو األخرى من طرف األستاذ أو الطب ِِيع َّية
والدَّ ْع َو ِة إلى
من طرف املتعلمني .
َن ْش ِر ال َّث َقا َف ِة
 مطالبة املتعلمني باإلجناز بعد التأكد التام من فهمالتعليمة .
ا ْلبِي ِئ َّي ِة َبينْ َ
لمْ
َأ ْف َرا ِد ا ُ ْج َت َم ِع.
 اإلجناز الفردي على الكراسات ثم التصحيح اجلماعي يوظفعلى السبورة فالتصحيح الفردي لألخطاء احملتملة .
و يستثمر
يات َّ
الطب ِ
ِ
•ع ْندَ ِز َيا َر ِتي ِل ْل َم ْح ِم ِ
ِيع ّي ِة ِفي ِبلاَ ِدي َأ ْل َت ِز ُم
مكتسباته.
بمِ َا َي ِلي :
َ – 1أ ْع َم ُل َع َلى ..............................
 – 2لاَ َأ ُقو ُم بِـ ................................
ُ – 3أ َس ِاه ُم ِفي ................................
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منوذج خطة مقترحة إلعداد وحدة تعلمية
( إجناز مشروع ) ( امليدان األول )
• امليدان األول  :احلياة اجلماعية  .املركبة  03:الوضعية التعلميةِ - :إنجْ َ ــا ُز ب َِطا َقة
َف ِّن َّي ٍة لمِ َ ْع َل ٍم َأ َث ِر ٍّي .عدد احلصص :من  2إلى  3حصص ( حسب ما يراه األستاذ مناسبا )
• الكفاءة الختامية  :بعد الكشف عن ثراء التراث الوطني  ،يبين أهمية حمايته و ترقيته
• مركبة الكفاءة :يقدم اقتراحا يرمي إلى الحفاظ على المعالم األثرية وترقيتها .
• مؤشرات الكفاءة  :يتعرف المتعلم على المعالم األثرية في الجزائر  ،و يكتشف أنها
من التراث الوطني المحمي عالميا  /يقدم اقتراحاته لحمايتها و صيانتها .
• الوسائل و السندات  :صور و سندات مناسبة للموضوع  ،بحوث بسيطة من طرف
المتعلمين  ،خريطة الجزائر  ،زيارات ميدانية إن أمكن أو زيارت عبر الوسائط و المواقع
اإللكترونية على شبكة األنترنت تحت إشراف األستاذ(ة) .
• القيم و الكفاءات العرضية  :يوظف قدراته ويتحكم فيها ،يتحلى بروح المسؤولية
ويتقن عمله،يساهم في العمل الجماعي ويتضامن مع الغير ،يعتز بمكونات هويته الوطنية
 /ينمي معارفه بثقافات و حضارات شعوب أخرى ...................... /
• مالحظة  :يتم تنفيذ المشروع جماعيا في القسم عبر مراحل .
املراحل

الوضعيات التعلمية و النشاطات املقترحة

مؤشر
التقويــم

وضعية االنطالق

نشاط حتضيري  -انطالقا من املكتسبات القبلية يتم التطرق إلى  -اذكر بعض
مفهوم التراث الوطني و احمللي والتراث املادي و الالمادي  ،و أهم املناسات
املعالم األثرية املنتشرة عبر كامل أرجاء الوطن من خالل اإلجابة
التي نرتدي
عما يلي:
فيها املالبس
؟
احمللي
التراث
و
الوطني
التراث
بني
الفرق
 ماالتقليدية.
 تزخر اجلزائر مبعالم أثرية قدمية ُش ّيدت عبر العصور ،أي أكلة
اُ ُ
ذكر ما تعرف منها
الوطني .املادي كثير و متنوع  ،اُذكر ما مييز منطقتك من تقليدية
 التراثتفضل ؟
ألبسة تقليدية و أطباق شعبية وأدوات مختلفة االستعماالت .
 التراث الوطني الالمادي كثير و متنوع  ،اُذكر ما مييز منطقتك منموسيقى شعبية و عادات و تقاليد  - .احملميات الطبيعية هي أيضا
من التراث الوطني .
أ  -عرف احملمية الطبيعية .
ب – اذكر أهم احملميات الطبيعية التي عرفتها .
 ما هو واجبك نحو التراث الوطني .17
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أقرأ َ ْب َح ُ
 يقـــرأ .ي
ث َو أُ ْن ِج ُز  - :إِ ْن َجــا ُز بِطَاقَة فَنِّيَّ ٍة لِ َم ْعلَ ٍم أَثَ ِر ٍّ
عرض التعليمة اآلتية على المتعلمين :
 يالحـــظ .ِفي ِبلاَ ِد َنا َم َعا ِل ُم َأ َث ِر َّي ٌة َك ِثي َر ٌة َت ْن َت ِش ُر َع ْب َر ُم ْخ َت َل ِف َأ ْر َجا ِء ا ْل َو َط ِن َو ُك ّل َه  -يجيب عن
ُت َع ِّب ُر َع ْن َث َرا ِء َم ْو ُرو ِث َنا الحْ َضار ِِّي.
.التساؤالت .
ِيط َو َث
أح ِد َه ِذ ِه المْ َ َعا ِل ِم الأْ َث ِر َّي ِةَ ،أ ْو َش َاهدْ َت ُه ِفي َشر ٍ
ُق ْم َت ِب ِز َيا َرةٍ ِإ َلى َ
ا ِئ ِق ٍّي َأو َق َر ْأ َت َع ْن ُه ِفي َم ْو ِق ٍع إ ْ
ص
ِلكت ُرو ِن ٍّي َع َلى َش َب َك ِة االنترنت ُم َخ َّص ٌ
ِلل ُّت َر ِ
اث ال َّث َقا ِف ِّي .
يها ِإ َلى َما َي ِلي:
 َأنجْ ِ ْز ب َِطا َق ًة َف ِن َّي ًة َل ُه َت َت َط َّر ُق ِف َ يعبر عنالاْ ِ ْسم  ،المْ َ ْو ِقع  ،ص َور و َم ْع ُلو َمات َح ْو َل المْ َ ْع َل ِم ......
الصور

 بعد قراءة التعليمة من طرف األستاذ(ة) و عدد من املتعلمنيو تذليل الصعوبات املمكنة  ،يتم حتديد الوسائل املطلوبة لتنفيذ
املشروع :
بناء التعلمات

 يستنتجتعريف
احملميات
الوسائل  :ورق مقوى ـ غراء ـ مقص ـ ألوان ـ  ...............الطبيعية .
ـ ................ - ................

 بعد حتديد الوسائل املطلوبة لتنفيذ املشروع يتم االتفاق علىخطة ومراحل تنفيذه مع املتعلمني كاآلتي:
المراحل :

• تحضير الورق المقوى .
• كتابة العنوان بخط جميل .
• كتابة اسم المعلم .
• تسمية مكان تواجده .
• معلومات تاريخية حول المعلم األثري .
• تثبيت صور المعلم األثري على فضاء الورقة .
• تَوزِيع الصور و النصوص على فضاء الورقة بشكل متوازن
• تزيين حواف الورقة بأشكال اختيارية  ،شرائط
ملونة و .........

 بعد تحديد الوسائل المطلوبة لتنفيذ المشروع و االتفاق على خطة ومراحلبمخطط لمساعدتهم على ذلك مع ترك الحرية
تنفيذه مع المتعلمين يتم تزويدهم
ٍ
لإلبداع :
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 يتوصلإلى اخلالصة،
قراءتها
وكتابتها.
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اس ُم المْ َ ْع َل ِم ا َ
أل َث ِر ِّي )
العنوان( ْ

بناء التعلمات

صورة

..................

صورة

كيفية االحتفال باملولد
النبوي الشريف في
منطقتي .............. .

صورة

........................
........................
. ..........

صورة

صورة
صورة

من إجناز املتعلمني :
الفوج  / ......... :حتت إشراف األستاذ (ة) ......... :

مرحلة اإلجناز والتنفيذ

 بعد املرحلتني السابقتني يتم تنفيذ اإلجناز في عمل جماعي  -مراقبةضمن أفواج حتت إشراف األستاذ(ة) للتوجيه و تقدمي
آداء
املساعدة عند احلاجة إلى ذلك .
املتعلمني ،
الثناء على
املجتهدين
خللق جو
من
التنافس .
 بعد إمتام اإلجناز ُيطلب من املتعلمني تقدمي اقتراحاتهمللحفاظ على املعالم األثرية  ،صيانتها و عدم تدنيسها .
 اإلشادة باإلجنازات القيمة .19
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منوذج خطة مقترحة إلعداد وحدة تعلمية
( إجناز مشروع ) ( امليدان األول )
• امليدان الثاني  :احلياة املدنية املركبة  01 :الوضعية التعلمية  : 2آداب احلوار  .عدد
احلصص  :حصة واحدة  .املدة الزمنية  45 :دقيقة
• الكفاءة اخلتامية  :ينطلق من أمثلة واقعية للتعبير عن تبنيه للحوار كأسلوب حضاري
في التواصل  ،ورفضه لكل أشكال التمييز العنصري
• مركبة الكفاءة :يتعرف على قواعد احلوار ( يتقبل الرأي املخالف )
• مؤشرات الكفاءة  :يبدي املتعلم رأيه بحرية و يتقبل الرأي املخالف  ،ال يتعصب
لرأيه و يذكر آداب احلوار .
• الوسائل و السندات  :صور و سندات مناسبة للموضوع  /إجراء مناقشة حول
موضوع ما بني املتعلمني و بني املتعلمني و األستاذ(ة) .
• القيم و الكفاءات العرضية  :ينمي عالقاته االجتماعية على مبدإ الدميقراطية /
يحترم رأي غيره  /يكتسب بعض األلفاظ لتوظيفها في تواصله شفويا و كتابيا /
يكتسب سلوكات و أخالقا يدعو إليها اإلسالم .
املراحل

الوضعيات التعلمية و النشاطات المقترحة

مؤشر التقويــم

وضعية االنطالق

َأ َت َ
ـــر  -انطالقا من املكتسبات القبلية يتم التطرق إلى َب ْع ِض  -اذكر
ــذ َّك ُ
اظ الَّ ِتي َي ْس َت ْع ِم ُل َها المْ ُ َت َع ِّل ُم َّ
الأْ َ ْل َف ِ
مواقف في
والطرِي َق ِة المْ َّت َب َع ِة ِفي َح ِدي ِث ِه َم َع
محيطك
ِين عن طريق اإلجابة على السؤال التالي :
الآْ َخر َ
 َك ْي َف َي َت َحدَّ ُث ال ِّت ْل ِم ُحتتاج إلى
ِين ؟
يذ المْ ُؤَ َّد ُب َم َع الآْ َخر َ
احلوار
 يلقي التحية عند لقاء اآلخر باستخدام األلفاظ التالية :ملعاجلتها .
صباح اخلير  ،مرحبا  ،طاب يومك ....
 يستأذن قبل الشروع في الكالم قائال  :من فضلك ،سامحني  ،أرجو أن تسمعني .....
......................................... -
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مرحلة بناء التعلمات

أقرأ وأالحظ  ( :محطة لبناء التعلمات ) :
دعوة املتعلمني إلى - :قراءة نص الوضعية االنطالقية و مشاهدة
الصورة املعبرة عنها .
 مساءلة املتعلمني حول فحواها ثم التعبير عن الصورة بحرية . ما هو النشاط الذي مارسه املتعلمون ؟ نشاط التربية البدنية . ماذا ترى في الصورة ؟ املتعلمون في الساحة منقسمون إلى فوجني يتشاورونفي أمر ما .
 عم تعبر هذه الصورة ؟ على ممارسة احلوار و التشاور . ما رأيك فيما يقوم به املتعلمون في هذه الصورة ؟ ..........................................بعد ذلك يتم االنتقال إلى :
 قراءة الوثيقة  1بتمعن  ( .فهم مدلولها ) كيف تدعو زميلك إلى ما يلي  :االهتم ام بدروسه  /احتراموالديه و معلمه و  / ....مساعدة احملتاج .......؟
 ما هي األلفاظ و العبارات التي تستعملها في ذلك ؟ ...........................................( االنتقال إلى محطة أفهم )
أفـــهم :
َب ْعدَ َما ا ْن َق َس َم المْ ُ َت َع ِّل ُم َ
فيم ش َرعوا ؟
ون ِإ َلى َف ْوجينْ َِ ،
بدء احلوار و النقاش  /محاولة التوصل إلى
طريقة متكن الفريق من الفوز عن طريق احلوار /
............................
َما َذا َف َع َل ِت األستاذة َأ ْث َنا َء تحَ َ ا ُو ِر متعلميها ؟
َ
وك ْي َف َق َّي َم ْت ِن َق َ
اش ُه ْم ؟
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التزام األستاذة باملوقف احليادي  /عدم التحيز ألحد الطرفني /
االكتفاء باملراقبة الكتشاف السلوك الظاهر على تصرف املتعلمني
قصد تقوميه إن تطلب األمر .............. /
ت ََص َّو ِر الأْ َ ْل َف َ
اظ الَّ ِتي ْاس َت ْع َم َل َها المْ ُ َت َع ِّل ُم َ
ون ِفي ِن َق ِ
اشهِ م *.
 ما رأيكم يا زمالئي ؟  -لنتفق أوال على تعيني قائد لفوجنا –لنتجنب الشجار و اخلصام – لـ....
وب المْ ُ َن ِ
اس َب ِل ْل ِح َوا ِر *يتوصل
ِا ْق َر ِإ الوثيقة  1و ْاس َت ْن ِت ِج الأْ ُ ْس ُل َ
املتعلمون إلى أن احلوار يجري وفق أسلوب التفاهم و عدم
التعصب لرأي من اآلراء واستعمال األلفاظ احلسنة و تقبل الرأي
املخالف ...........
الصور املَ ْو ُجو َدة ِفي ا ْل ِك َتاب  ( :نشاط جزئي لتوظيف
ْل َع ْو َدة ِإ َلى ّ
املكتسبات قصد البناء )
نها.
الصو َر 3 ، 2 ، 1و  4و َعينِّ ْ َما يمُ َث ُِّل آ َد َ
اب الحْ ِ َوا ِر ِم َ
 لاَ ِح ْظ ُّ الصورتان  1و  3متثالن آداب احلوار  /الصورة  2متثلحوارا غير منظم و ال ميك أن يعطي نتيجة جيدة .
اج الآْ ِتي:
ـــــم  :ال َّتدَ ّرج َم َع المْ ُ َت َع ِّل ِمني ِلل َّت َو ُّص ِل إِلى ا ِال ْس ِت ْن َت ِ
َأ َت َع َّل ُ
عدد بعض التصرفات التي يجب االبتعاد عنها أثناء احلوار .
( استعمال املتحاورين لأللفاظ السيئة  /اخلشونة  /رفع الصوت
مقاطعة املتحدث  /عدم تقبل الرأي املخالف )...
لم يجب جتنب مثل هذه التصرفات ؟
لكي ال ينتج عن احلوار عداوة بني أطرافه ؛ مب يجب على اجلميع االلتزام ؟
عدد بعض آداب احلوار .

....................................................
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 يقـــرأ . يالحـــظ . يجيب عنالتساؤالت .
 يعبر عنالصور
 يستنتجآداب احلوار.
يتوصل إلى
اخلالصة
قراءتها
وكتابتها.
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َي ْل َت ِز ُم المْ ُ َت َحا ِو ُر َ
ني َأ ْط َرا ِف ِه
عن َذ ِل َك َعدا َو ٌة َب َ
ون بِآ َداب الحْ ِ وا ِر َك ْي لاَ َين ُت ُج ِ
اب ِفي :
و َت َت َمث َُّل َه ِذ ِه الآْ َد ُ
ِ .1ا ْس ِت ْخدَ ا ُم الأْ َ ْل َف ِ
اظ الحْ َ َس َن ِة.
 .2تجَ َ ُّن ُب ُم َق َ
اط َع ِة المْ ُ َت َحدِّ ِث.
َ .3ق ُب ُ
ول الحْ ُ َّج ِة و الاْ ِ ْب ِت َعاد َع ِن ال َّت َع ُّص ِب ِل َر ْأي ِم َن الآْ َرا ِء .
 .4الإْ ِ ْصغَا ُء َو ُح ْس ُن الاْ ِ ْس ِت َم ِاع ِل ْل ُم َت َحدِّ ِث.
ِ .5ا ْح ِت َرا ُم َّ
الط ًر ِف الآْ َخ ِر و َت َق ُّب ُل الآْ َرا ِء المْ ُ َخا َل َف ِة .
الص ْو ِت.
.6ال َّت َحدُّ ُث ب ُِهدُ وءٍ َو َعدَ ُم َر ْف ِع َّ

التدريب و االستثمار

ــــــز  ( :محطة الستثمار التعلمات )
ُأنجْ ِ ُ
يحة
يح ) َأ َما َم ا ْلع َبار ِة َّ
الص ِح َ
كتابة التعليمة اآلتية َ - :أ ْك ُت ُب ( َص ِح ٌ
اب الحْ ِ َوا ِر  ،رسم اجلدول
يما َيخُ ُّص آ َد َ
و ( َخ ِاط ٌئ ) أ َما َم ا ْل ِع َبار ِة الخْ َاط َئ ِة ِف َ
املوالي و كتابة العبارات :
 قراءة التعليمة من طرف األستاذ (ة ) و من طرف بعض املتعلمنيبالتناوب .
 تبسيط مدلول التعليمة للمتعلمني . قراءة العبارات الواحدة تلو األخرى من طرف األستاذ أو من طرفاملتعلمني .
 مطالبة املتعلمني باإلجناز بعد التأكد التام من فهم التعليمة . اإلجناز الفردي على الكراسات ثم التصحيح اجلماعي على السبورةفالتصحيح الفردي لألخطاء احملتملة .

 ْيظ َه ُر
ُسلوك المْ ُ َت َع ِّلم
ِفي ممُ َا َر َسة
آ َداب الحْ ِ َوار
َمع َغ ْيرِه
ِفي ُم ِ
حيطه
المْ َدْ َر ِسي
تم ِاعي
ْ
واالج َ

 يوظفاج ُج ْز ِئ ّي  ( :محطة إلدماج التعلمات بعد كل مركبة من مركبات
إ ِْد َم ٌ
و يستثمر
الكفاءة )
مكتسباته.
 الحْ ِ َوا ُر َح ِد ٌيث َيدُ و ُر َبينْ َ َش ْخ َصينْ ِ َأ ْو َأ ْك َث َر بِهدَ ِف ا ْل ُو ُصولِ ِإ َلى َن ِتيجةٍ
يع َأ ْو َت َْق َب ُل َها الأْ َ ْغ َل ِب َّية ...
َي ّت ُ
فق َعل ْي َها الجْ َ ِم ُ
 ِفي ِف ْق َرةٍ َب ِس َيطةٍ َبينِّ ْ َق َو ِاعدَ الحْ ِ َوا ِر و آ َدا ُبه .
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منوذج خطة مقترحة إلعداد وضعية تعلمية ( إجناز مشروع )
أقوم تعلماتي  .عدد احلصص :
• امليدان الثاني  :احلياة املدنية الوضعية التعلمية ِّ :
حصة واحدة  .املدة الزمنية  45 :دقيقة
• الكفاءة اخلتامية  :ينطلق من أمثلة واقعية للتعبير عن تبنيه للحوار كأسلوب حضاري
في التواصل  ،ورفضه لكل أشكال التمييز العنصري
• مركبة الكفاءة :يتعرف على قواعد احلوار ( يتقبل الرأي املخالف )
• مؤشرات الكفاءة  :يسترجع معلومات سابقة ويوظفها  /يجند مكتسباته في حل
وضعيات متعلقة بامليدان الثاني ( احلياة املدنية ) و ينجز األنشطة فرديا على كراسه .
• الوسائل و السندات  :صور و سندات مناسبة للميدان من أجل التبسيط و تذليل
الصعوبات إن ُو ِجدت .
• القيم و الكفاءات العرضية  :يوظف قدراته ويتحكم فيها ،يتحلى بروح املسؤولية
ويتقن عمله،يساهم في العمل اجلماعي ويتضامن مع الغير.
المراحل

الوضعيات التعلمية و النشاطات المقترحة

مؤشر التقويــم

وضعية االنطالق

 محاورة املتعلمني حول مضامني الوحدات التعلمية  -يسترجعاملعلومات
املقدمة خالل امليدان لقياس مدى التذكر لديهم

بناء التعلمات

مالحظة  :يتم إجناز التمارين فرديا  ،ثنائيا أو جماعيا
حسب ما تتطلبه طبيعة كل مترين .
مطالبة املتعلمني بفتح كتبهم حول صفحة أقوم تعلماتي
وشرح األنشطة مرحليا .
 ُيطلب من املتعلمني إجناز النشاط األول فرديا تليه املراقبةوالتصحيح اجلماعي على السبورة فالفردي على الكراسات
بعد قراءة التعليمة من طرف األستاذ و عدد من املتعلمني
و تذليل الصعوبات املمكنة.
 نفس العمل مع بقية األنشطة.24
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التمرين  – 1أنقل ما يعجبني فقط على كراسي:

بناء التعلمات

لاَ ِل ْل ِخ َصا ِم و َّ
الش َتا ِئ ِم َ ...ن َعم ِلل َّت َفا ُه ِم ا ِال ْح ِت َرام .
َن َع ْم ِل َن ْش ِر ا ْل َعدَ او ِة َبينْ َ ِر َفا ِقي َو لاَ ِل ْل ُم َصالحَ َ ِة .
لاَ ِلل َّت َع ُّص ِب َ ،ن َع ْم ِل ْل َم َح َّب ِة و ال َّت ِ
آخي .
لسلاَ ِم وا ْلوِ َئا ِم .
لاَ ِل ْل ُع ْن ِف َ ،ن َع ْم ِل َّ
ِين و ممُ ْ َت َل َكا ِتهِ م .
َن َع ْم ِل ِال ْع ِتدَ ا ِء َع َلى الآْ َخر َ
يب :
التمرين َ 2أ ْق َر ُأ َ ،أ ْف َه ُم و ُأ ِج ُ
ِا ْج َت َم َع َأ ْف َرا ُد الأْ ُ ْس َر ِة ُي َنا ِق ُش َ
ون َم ْو ُضوعَ تَغْ يِي ِر َأ ْل َوان ِطلاَ ِء
ا ْل ُغ َر ِف َف َش َرعَ ُك ُّل َف ْردٍ ُي َقدِّ ُم ا ْق ِت َر َاحا ِت ِه َ ،ب ْعدَ َما ْاس َت َم ْع ُت
يع َط َل ْب ُت ا ْل َك ِل َم َة و ُق ْل ُت َ :ه ْل يمُ ِْك ُن ِني َأن ُأ َشار َِك
ِل ْل َج ِم ِ
ِب َر ْأيِي ؟ َف َر َّد َأبِي َ :ط ْب ًعا ؛ َف َر ْأ ُي َك َي ُه ُّم َنا َأ ْي ًضاِ .
وع ْندَ َما
َبدَ ْأ ُت بِا ْل َكلاَ ِم َق َ
ِيصالِ ِف ْك َر ِتي
اط َع ْت ِني ُأخْ ِتي َف َل ْم َأتمَ َ َّك ْن ِم ْن إ َ
و ٌه َنا تَدَ َّخ َلت ُأ ِّمي َن ِ
اص َح ًة ِب َأ ْن َن ْل َت ِز َم ِب َق َو ِاعد الحْ ِ َوار و آ َدابِه .
َبينْ َ َم ْن َدا َر الحْ ِ َوا ُر ؟ و َأ ْين ؟
َما َم ْو ُضو ُع ُه ؟
َ
َم َتى َبدَ َأ ا ْل َو َلدُ بِا ْلكلاَ ِم ؟ و َك ْي َف ؟
ِيصالِ ِف ْك َر ِت ِه ؟
لمِ َا َذا َل ْم َي َت َم َّك ِن ا ْل َو َلدُ ِم ْن إ َ
اب الحْ ِ َوا ِر الَّ ِتي َع َر ْف َت َها ُ ،ث َّم َبينِّ ْ َأ َه ِّم َي َت َها ِع ْندَ
َعدِّ ْد آ َد َ
ِين .
ال َّت َعا ٌم ِل َم َع الآْ َخر َ

 يكتشفاألنشطة
وينصت إلى
شرح املعلم.
 ينجز النشاطاألول.
 يراقب عملهويصحح إن
أخطأ
ينجز النشاطالثاني فالثالث
على نفس
املنوال .

 مراقبة آداءاملتعلمني ،
الثناء على
املجتهدين
خللق جو
التمرين ُ - 3ألاَ ِح ُظ ّ
الصو َر و َأ ْك ُت ُب َن َّ
ص الحْ ِ َوا ِر الَّ ِذي َدا َر من التنافس .
ِفي ُك ٍّل ِم ْن َها بِاخْ ِت َصار ِب َن ًاء َع َلى َع َناوِي ِن َها:

حوار حول قضايا وطنية
25
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حوار حول قضايا اجتماعية

حوار حول قضايا هامة

في هذه المرحلة يُفسح المجال أمام المتعلم للتعبير عن مكتسباته
بإنجازات فردية أو جماعية تتعلق بما تضمنته الوضعيات
التعلمية لإلجابة على تساؤالت الوضعية االنطالقية األم .
صفِّ ّي :
نَشَاطٌ اَل َ

التدريب و االستثمار

يها َما َع َر ْف ُت ُه َع ْن َق َو ِاع ِد الحْ ِ َوا ِر و آ َدا ِب ِه
َأ ْك ُت ُب ِق َّص ًة َق ِصي َرة ُأ َو ِّظ ُف ِف َ
و َد ْو ُر ُه ِفي َح ِّل الخْ ِ لاَ َف ِ
ات و ن َْشر المْحَ َ َّب ِة و المْ َ َو َّد ِة َبينْ َ الأْ َ ْف َر ِاد .
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 إجناز النشاطخارج القسم
و إمكانية
االستعانة مبوارد
من اختياره على
تقيم األعمال
الحقا في
القسم.
 مراقبة أداءاملتعلم  ،الثناء
على املجتهدين
خللق جو من
التنافس.
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منوذج خطة مقترحة إلعداد وضعية تعلمية (امليدان الثالث(
•امليدان الثالث  :احلياة الدميقراطية و املؤسسات  .املركبة  01:الوضعية التعلمية1 :
املدرسة االبتدائية  .عدد احلصص :حصة واحدة املدة الزمنية  45 :دقيقة
•الكفاءة اخلتامية  :بعد التعرف على املؤسسات التربوية  ،يكتشف كيفية سيرها  ،و مييز
اخلاصة و املمتلكات العا ّمة  ،ويحافظ عليها .
بني املمتلكات ّ
•مركبة الكفاءة :يتعرف على أنواع املؤسسات التربوية للمراحل الثالث .
•مؤشرات الكفاءة  :يتعرف املتعلم على املدرسة االبتدائية  ،و يكتشف َأن ََّها المْ ُؤَ َّس َسة
يم ِ ،
وه َي َم ْر َحل ٌة ِإ ْل َزا ِم ّي ٌة و َم َّجا ِن َّية  /يتعرف
ال َّت ْر َبوِ َّي ُة المْ ُ َخ َّص َص ُة ِل ْل َم ْر َح َل ِة الأْ ُو َلى ِم َن ال َّت ْع ِل ِ
على املرافق التي تتك ّون منها املدرسة االبتدائية و يكتشف كيفية تسييرها .
•الوسائل و السندات  :صور و سندات مناسبة للموضوع  ،بحوث بسيطة من طرف
املتعلمني  ،خروج املتعلمني من القسم رفقة أستاذهم قصد التعرف على مرافق مدرستهم .
املؤسسات الوطنية /احترام امللكية العامة
•القيم و الكفاءات العرضية  :معرفة واحترام ّ
للمؤسسة واحملافظة عليها كمحافظته على ملكيته اخلاصة .
الوضعيات التعلمية و النشاطات المقترحة

المراحل

مؤشر
التقويــم

وضعية االنطالق

َأ َت َ
ـــر  -انطالقا من املكتسبات القبلية يذكر اسم مدرسته  -اذكر اسم
ــذ َّك ُ
و يعرف بها تعريفا بسيطا عن طريق اإلجابة على األسئلة التالية مدرستك
 ،وحدد
:
عمرك
 َما ُه َو الاْ ْس ُم الَّ ِذي تحَ ْ ِم ُل ُه َمدْ َر َس َتك؟
عندما
 كم كان عمرك عندما التحقت بهذه املدرسة ؟التحقت
 اسم مدرستي  .............. :و هو اسم شهيد منبها و اذكر
شهداء الثورة التحريرية الكبرى  /حادثة  /عالمة / ...
ما تعرفه
بطل من أبطال .......
عنها .
 التحقت بها عندما كان عمري  5سنوات  6 /سنوات /............
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 يكتشفأقرأ وأالحظ  ( :محطة لبناء التعلمات ) :
دعوة املتعلمني إلى - :قراءة نص الوضعية االنطالقية و مشاهدة األنشطة
وينصت
الصورة املعبرة عنها .
 مساءلة املتعلمني حول فحواها ثم التعبير عن الصورة املرافقة إلى شرحاملعلم.
لها

مرحلة بناء التعلمات

عم سألت ؟
 مبن اتصلت رمية  ،و َّ اتصلت رمية بصديقتها نور و سألتها عن مدرستها اجلديدة . بأ ّية وسيلة اتصلت رمية بصديقتها في رأيك ؟ اتصلت بالهاتف  /كتبت رسالة  /اتصلت عبر شبكةاألنترنيت ......
( االنتقال إلى محطة أفهم )
أفـــهم َ - :ع َّم َس َأ َل ْت ِر َمية َص ِدي َق َت َها ُنور ؟
•( سألتها عن مدرستها اجلديدة  /طلبت منها أن تعرفها
عليها ) .....
•ع َّر َف ْت ُنور صديقتها ِر َمية َع َلى َمدْ َر َس ِت َها َ ،ما َذا َقا َل ْت ؟
َ
• َمدْ َر َس ِتي َج ِمي َل ٌة و َقدْ َأ ْح َب ْب ُت َها َك ِثيراً  ،ب َِها َم َرا ِفق َك ِثي َر ٌة
و ُم ِفيدَ ة .
• َما ِه َي المْ َ َرا ِف ُق الَّ ِتي َذ َك َرت َْها ُنور؟
ني َ ،م ْك َت َب ٌة
• َأ ْق َسا ٌم ِلل َّت َع ُّلم َ ،م ْك َت ٌب المْ ُ ِد ٍير َ ،ق َاع ُة المْ ُ َع ِّل ِم َ
اح ٌة َكبِي َر ٌة ِلل َّر َاح ِة و ممُ َا َر َس ِة ُم ْخ َت ِ
لف
ِل ْل ٌم َطا َل َعة َ ،د ْو َر ُة المْ ِ َيا ِه و َس َ
اب و الأْ َ ن ِْش َط ِة ال ِّر َي ِ
الأْ َ ْل َع ِ
اض َّي ِة َت َت َو َّس ُط َها َسا ِر َّي ُة ا ْل َع َل ِم ...
الصو َر  3 ، 2 ،1و  4و َحاو ِْل ت َْس ِم َّي َة المْ َ َرا ِفق الَّ ِتي
•لاَ ِح ِظ ّ
ُت َب ِّي ُن َها .
 1قسم دراسي  2 /مطعم مدرسي  3 /دورة مياه 4 /
مكتبة املدرسة .
مطالبة املتعلمني بقراءة الوثيقة أ و حتديد املستويات التعليمية
في اجلزائر في عمل جماعي أو ثنائي .
• ِا ْق َر ِإ الوثيقة ( أ ) و َحدِّ ْد المْ ُ ْس َت َو َيات ال َّت ْع ِل ِ
يم َّي َة ِفي الجْ َ َزا ِئر *
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 ينجزالنشاط
الثاني
الثالث ثم
الرابع
على نفس
املنوال .

 مراقبةأداء املتعلم
 ،الثناء
على
املجتهدين
خللق جو
من التنافس
.
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ات ال َّت ْع ِل ِ
َت َت َك َّو ُن َم ْن ُظو َم ُة ال َّت ْر ِب َي ِة ا ْل َو َط ِن َّي ِة ِم َن المْ ُ ْس َت َو َي ِ
يم َّي ِة الآْ ِت َي ِة
:
ال َّت ْر ِب َية ال َّت ْح ِضي ِر َّية .ال َّت ْع ِليم الإْ ِ ْل َزا ِمي  ،الَّ ِذي َي ْش َم ُل ال َّت ْع ِليم الاْ ِ ْب ِتدَ ا ِئي و ال َّت ْع ِليمالمْ ُ َت َو ِّسط .
ال َّت ْع ِليم الثَّا َنوِ ي ا ْل َعام ال ِّت ْك ُنولُ ِوجي .
 مطالبة املتعلمني بقراءة الوثيقة أ و حتديد املستويات التعليمية منالتنافس
في اجلزائر في عمل جماعي أو ثنائي .
سب َما َجا َء ِفي الوثيقة ( ب ) :
• َأ ْك ِم ْل َح َ
يم ا ِال ْب ِتدَ ا ِئي ُه َو المْ ُ ْس َت َوى ال َّت ْع ِل ِ
يمي ( األول ) َ ،عدَ ُد
• ال َّت ْع ِل ُ
َس َن َوا ِت ِه ُه َو (  5خمس سنوات دراسية ) و َي ْج َتا ُز المْ ُ َت َع ِّل ُم
ِفي ِن َها َي ِت ِه
ِا ْم ِت َح َ
يم الاْ ِ ْب ِتدَ ا ِئي .
ان ِن َها َي ِة َم ْر َح َل ِة ال َّت ْع ِل ِ

 مراقبةآداء
املتعلم ،
الثناء على
املجتهدين
خللق جو

التدريب واالستثمار

اج الآْ ِتي :
ـــــم  :ال َّتدَ ّرج َم َع المْ ُ َت َع ِّل ِمني ِلل َّت َو ُّص ِل إِلى ا ِال ْس ِت ْن َت ِ
َأ َت َع َّل ُ
 عرف املدرسة االبتدائية و اذكر مرافقها . من يشرف على تسيير املدرسة االبتدائية ؟ ............................................• المْ َدْ َر َس ُة الاْ ْب ِتدَ ا ِئ َّي ُة ِه َي المْ ُؤَ َّس َسة ال َّت ْر َبوِ َّي ُة المْ ُ َخ َّص َص ُة ِل ْل َم ْر َح َل ِة
يم ِ ،
وه َي َم ْر َحل ٌة ِإ ْل َزا ِم ّي ٌة و َم َّجا ِن َّية ،
الأْ ُ و َلى ِم َن ال َّت ْع ِل ِ
ات
ِس َأ ْس َما َء ِل ُش َهدَ اء َ ،أ ْب َط ٍال ُ ،ع َل َماءٍ و َش ْخ ِص َي ٍ
• تحَ ْ ِم ُل المْ َدَ ار ُ
تَار ِ
ِيخ َّية و َث َقا ِف َّية .
• ًت َت َو َّف ُر المْ َدْ َر َس ُة الاْ ْب ِتدَ ا ِئ َّي ُة َع َلى ا ْل َع ِد ِ
يد ِم َن المْ َ َرا ِفقِ ا ْل َها َّم ِة ِم ْن َها :
الأْ َ ْق َسا ُم  ،المْ َ ْك َت َب ُة  ،المْ َ ْط َع ُم َ ،م ْك َت ُب المْ ُ ِدي ِر و َغ ْير َِها ...

• يشرف على تسيير املدرسة االبتدائية مدي ٌر  ،أعضاء  ،أمانة ،
معلمون  ،و يساعدهم في ذلك أعوان أمن و عمال نظافة للسهر
على راحة املتعلمني فيها .
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اخللفية املفاهيمية لكل الوحدات التعلمية للميادين الثالثة :
امليدان األول  :احلياة اجلماعية .
أوال  :التراث الوطني و احمللي :
ُ -1ت َرا ُث ًنــــا الوطني و احمللي

• ُت َرا ُث َنا ا ْل َوطني ُم َت َن ِّو ٌع يمُ َث ُِّل ُك َّل ا ْل َو َطن َ ،أ َّما ال ُّت َر ُ
اث المْحَ َ ِّل ُّي َف ُه َو يمُ َ ِّي ُز َم ْن ِط َق ًة ِم َن ا ْل َو َطن
و ُه َو ُج ْز ٌء ِم ْن ُه ...
 - 2المْ َ َعـــــا ِل ُم الأْ َث ِر َّيــــــة في وطني
َت ْز َخ ُر الجْ َ َزا ِئ ُر مبعالم أ ِث ِر َّيةٍ َق ِدميَةٍ ُش ِّيدَ ْت َع ْب َر ا ْل ُع ُصو ِر َع َلى َش ْك ِل
ِقلاَ ِع و ُق ُص ٍور َق ِد َمي ِة و َم َس ِ
ون َم ِني َع ِةِ ...م ْن َها َ :م ِدي َن ُة
وح ُص ٍ
اجد َع ِتي َقة ُ
شرشال الأْ َث ِر َّي ُة  ،قلع ُة المْ َ ْن ُصو َرة َ ،ق ْص ُر ا ْل َع ْط ِف ِب َغ ْر َدا َية َ ،م ْس ِجدُ كتشاوة
ِبالجْ َ َزا ِئر ا ْل َع ِ
اص َمة َو َغ ْي ُر َها َك ِثي ٌر ِم ْن المْ َ َعا ِل ِم الجْ َ ِمي َل ِة و الَّ ِتي تَدَ ُّل َع َلى الحْ َ َضا َرات
الَّ ِتي َن َش َأت ِب َو َط ِن َنا َع َلى َم ِّر ال َّز َمن .
يق )
َص َب ِة ا ْل َع ِت ُ
 –3من معاملنا األثربة ( َح ُّي ا ْلق َ
اص َمة و ُت َعدُّ َم ْع َلم ًا َأ َث ِر ًّيا و تَار ِ
ا ْل َق َص َب ُة ِه َي َأ ْقدَ ُم َح ٍّي ِفي الجْ َ َزا ِئ ِر ا ْل َع ِ
ِيخ ًّيا َعرِي ًقا
َي ْح َت ِف ُظ ِب َأ َه ِّم َم َر ِاح ِل الث َّْو َر ِة ال َّت ْحرِي ِر َّية الجْ َ َزا ِئ ِر َّي ِة و َم ْع َق َل الثُّوا ِر َأ ْمثَال «أحمد زبانة»
و»علي البوانت» و»جميلة بوحيرد»  .و ت َْش َم ُل ا ْل َع ِديدَ ِم َن ا ْل ُق ُصو ِر ال َّرا ِئ َعة و المْ َ َنازِلِ
الجْ َ مي َلة َذات َّ
الطاب ِِع ا ْل ُعث َْما ِن ّي والإْ ْسلاَ ِم ّي .
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ثانيا  :التراث املادي و الالمادي :
ــرا ِث َنــا المْ َـــا ِّد ّي .
ُ - 1ت َ
ِيخ َّي َة والآْ َثا َر وال ُّت َح َف َ
ُت َرا ُث َنا المْ َا ِّد ُّي َي ْش َم ُل المْ َ َبا ِني والأْ َ َم ِاك َن ال َّتار ِ
وغ ْي َر َها ِم َن المْ َ َوا ّد
الص ِ
الَّ ِتي َص َن َع َها ا ِإلن َْس ُ
وف  ،ا ْل َف َّخار  ،الخْ َ َش ِب  ،المْ َ َعا ِد ِن و َغ ْير َِها ِل َي ْس َت ْع ِم َل َها
ان ِم َن ُّ
ِفي َح َيا ِت ِه ا ْل َي ْو ِم َّي ِة ِ ،مث ََل:
الس َط ِ
ايف َّية  ،ا ْل َك َر ُاكو ا ْل َع ِ
اص ِم ّي  ،ا ْل َق ْندُ و َرة ا ْل َق َس ْن ِطي ِن َّية  ،ال ِّل َباس
• َأ ْلب َِسة ( الجْ ُ ّب ِة َّ
لم َسا ِن ّي ) ...
قي و ال ِّت ْ
ال َّت ْر ّ
• ْأط ِع َمة و ْأكلاَ ٌت ( ت َْق ِل ِ
يد َّية ا ْل ُك ْس ُكس  ،الحْ رِي َرة و ال َّثرِيدَ ة ) ...
ات َم ْن ِز ِل َّية ( المْ ِ ْه َراس  ،ا ْل ِغ ْر َبال  ،ا ْل ِق ْر َبـة ) ...
• َأ َد َو ٌ
• آلاَ ٌت ُم ِ
قمــبري ) ...
وس ِيق َّية ( ا ْل ِب ْن ِـديــر  ،ال ّز ْر َنـة  ،ال َّنــاي و ا ْل
ّ

ُ – 2ت َرا ِث َنا اللاَّ َمــا ِّد ّي

ُت َرا ُث َنا الَّال َما ّدي َي َ
اش ِ
تك َّو ُن ِم َن الأْ َ َن ِ
ـاب  ،الأْ َ ْش َعـا ِر و المْ ِ ْه َر َجا َن ِ
يد  ،الأْ َ َغا ِني  ،الأْ َ ْل َع ِ
ات
وع ُم َت َن ِّو َعةٍ ِم َن المْ ُ ِ
وسي َقى َك َّ
َّ
اوي
الص ْح َر ِّ
سي و َّ
الش ْعبِي  ،الأْ َ نْـدَ لُ ِّ
الش ْع ِب َّيـ ِة و ِم ْن ُطـ ُب ٍ
ِبالإْ ِ َضا َفـ ِة ِإ َلى الأْ ْمثَـالِ والحْ ِ َك ِم و الأْ ْق َوالِ المْ ْأ ُثو َر ِة .
اس َع ْب َر ال َّز َم ِن َح ْي ُث َت َت َوا َر ُث َه َأ ْج َي ُ
َي ْن َت ِق ُل ال ُّت َر ُ
ال الحْ َ ِ
اضر َِع ْن َأ ْج َيالِ
اث الَّال َما ّدي َبينَّ َ ال َّن ِ
المْ َ ِ
اضي وتحُ َ ا ِف ُظ َع َل ْي َه .

يـــــز ُة )
 – 3من تراثنا الالمادي ( الـــــ ّت ِو َ
وع ٌة ِم َن
يـز ُة ِهي َعا َد ٌة َح ِميدَ ٌة ِع ْندَ المْ ُ ْج َت َم ِع الجْ َ َزا ِئر ِِّيَ ،ح ْي ُث َت َّت ِف ُق َم ْج ُم َ
الــ َّت ِو َ
ارب َأ ِو الأْ صد َقا ِء ِفي ِإنجْ َ ا ِز َع َم ٍل َش ٍّ
اص َع َلى ُم َس َاعدَ ِة َأ َح ِد الأْ َق ِ
يل
الأْ ْش َخ ِ
اق ِلل َّت ْسهِ ِ
َع َلي ِه.
اص ًة ِفي َ :ع َم ِل َّي ِة ا ْل ِب َنا ِء  ،الحْ ِ َص ِاد و َج ْم ِع المْحَ ْ ُصولِ و الث َِّما ِر  ،تحَ ْ ِضي ِر
نجَ ِ دُ الـتَّوِ يـ َز َة َخ َّ
الص ِ
يج ...
ا ْل ُك ْس ُك ِس و ت َْه ِي َئ ِة ُّ
وف ِلل َّن ِس ِ
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ثالثا  :احملافظة على التراث الوطني و احمللي
 - 1احملميات الطبيعية في اجلزائر
ات َّ
الطب ِ
وع
• المْحَ ْ ِم َّي ُ
ِيع َّي ُة ِه َي َأ ْي ًضا ِم ْن ُت َراث َنا ال َّث َقا ِف ّي الحْ َضار ِّي و ِه َي َت َت َوز َُّع َع َلى ُر ُب ِ
ِبلاَ ِدي و تحَ ْ تَوِ ي َع َلى َأ ْن َو ٍاع َك ِثي َرة ِم َن ال َّث ْر َو ِة الحْ َ َي َوا ِن َّي ِة و ال َّن َبا ِتي ِة ال َّن ِاد َرة و المْ ُ َهدَّ َد ِة
ِبالاْ ِ ن ِْق َراض ِ .م ْن َه ِذ ِه المْحَ ْ ِم َي ِ
ات :
• َم ْح ِم ّية بلزمة ( ِولاَ َية باتنة ) َ ،م ْح ِم ّية ثنية احلد ( ِولاَ َية تيسمسيلت) َ ،م ْح ِم ّية
ّ
الشريعة ( ِولاَ َية البليدة ) َ ،م ْح ِم ّية قوراي ( ِولاَ َية بجاية ) َ ،م ْح ِم ّية الطاسيلي
( ِولاَ َية إليزي ).

"ُ – 2أ َحا ِف ُظ َع َلى ال ُّت َر ِ
اث ا ْل َو َط ِني و َأ ْع َت ُّز بِـ ِه .
ت ُأ َحا ِف ُظ َع َلى ُت َرا ِث َنا ال َّث َقا ِف ِّي و َّ
الطب ِ
ِيع ِّي و َأ ْع َت ُّز ِب ِه  ،لأِ َ ّن ُه ُج ْز ٌء ِم ْن َش ْخ ِص َّي ِت َنا ،
و ُي َع ِّب ُر َع ْن ُهو َّي ِت َنا .
وعدَ ِم َتدْ ِن ِ
يس ِه
َي ِج ُب َع ِل ْي َنا َأ ْن َن ْع َم َل َدا ِئ ًما َع َلى َت ْر ِق َي ِة َم ْو ُروث َنا ال َّث َقا ِف ِّي و ِص َيا َن ِت ِه َ
و ِإ ْتلاَ َ ِف ِه.
 – 3التراث الوطني و منظمة اليونيسكو .
إ َِّن تمَ َ ُّي َز و ا ْم ِتدَ ا َد ُت َرا ِث َنا ا ْل َو َط ِن َّي ِفي تَار ِ
ِيخ الإْ ِ ن َْسا ِن َّية َج َع َل ُم َن َّظ َم َة
ِيخ َنا و تَار ِ
الأْ ُ مَ ِم المْ ُ َّت ِحدَ ِة ِلل َّت ْربِي ِة وا ْل ِع ْلم وال َّث َقا َف ِة ت َْع َتر ُ
ِف ِب ِه و ت َُص ِّن ُف َب ْع َض ُه ِض ْم َن ال ُّت َر ِ
اث
ال َّث َقا ِف ِّي ا ْل َعالمَ ِ ِّي .
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امليدان الثاني  :احلياة املدنية .
َأ َّو ًال َ :ق َو ِاع ُد الحْ ِ َوا ِر .
ــوا ُر َو َأ َه ِّمي ُتـــ ُه
 - 1الحْ ِ َ
 الحْ ِ َوا ُر َح ِد ٌفق َعل ْي َها
يث َيدُ و ُر َبينْ َ َش ْخ َصينْ ِ َأ ْو َأ ْك َث َر بِهدَ ِف ا ْل ُو ُصولِ ِإ َلى َن ِتيجةٍ َي ّت ُ
يع َأ ْو ت َْق َب ُل َها الأْ َ ْغ َل ِب َّية .
الجْ َ ِم ُ
 ِبالحْ ِ ـ َوا ِر َي ُسو ُد ال ِّن َظا ُم و َت ْن َت ِش ُر المْحَ َ َّب ُة و ال َّت َفا ُه ُم َب ْين َنا و يمُ ِْك ُن َنا ال َّت َعا ُي ُش َم َع ا ْل َغ ْيرِفي َم َو َّدةٍ و َسلاَ م .

ــوا ِر .
 - 2آ َد ُ
اب الحْ ِ َ
يع بِآ َداب ِه الَّ ِتي َت َت َمث َُّل ِفيما َي ِلي:
عن الحْ ِ وا ِر َعدا َو ٌة َب َ
ِل َك ْي لاَ َين ُت َج ِ
ني َأ ْط َرا ِف ِه َ ،ي ْل َت ِز ُم الجْ َ ِم ُ
ِ .1ا ْس ِت ْخدَ ا ُم الأْ َ ْل َف ِ
اظ الحْ َ َس َن ِة.
 .2تجَ َ ُّن ُب ُم َق َ
اط َع ِة المْ ُ َت َحدِّ ِث.
َ .3ق ُب ُ
ول الحْ ُ َّج ِة و ا ِال ْب ِت َعاد َع ِن ال َّت َع ُّص ِب ِل َر ْأي ِم َن الآْ َرا ِء .
 .4الإْ ِ ْص َغا ُء َو ُح ْس ُن ا ِال ْس ِت َم ِاع ِل ْل ُم َت َحدِّ ِث.
ِ .5ا ْح ِت َرا ُم َّ
الط ًر ِف الآْ َخ ِر و َت َق ُّب ُل الآْ َرا ِء المْ ُ َخا ِل َف ِة .
الص ْو ِت.
 .6ال َّت َحدُّ ُث ب ُِهدُ وءٍ َو َعدَ ُم َر ْف ِع َّ

َثا ِن ًيا  :المْ ُ َش َار َك ُة ِفي الحْ ِ َوا ِر
ــوا ِر ِفي ا ْل ِق ْس ِم .
ِ - 1إ َد َار ُة الحْ ِ َ

ُأ َشار ُِك ِفي الحْ ِ َوا ِر َد ِاخ َل ا ْل ِق ْس ِم لأِ َ َّن ِني َف ْر ٌد ِم ْن َأ ْف َر ِاد ِه َ .ك َما َأ َّن َل ُه َف َوا ِئد َك ِثي َرة ِم ْن َها :
ِين .
ص ِم َن َخ ْو ُف م َو َاج َه ِة الآْ َخر َ
 .1ال َت َخ ُّل ُ
 .2ال َّت َع ُّو ُد َع َلى َح ّل المْ ُ ْش ِكلاَ ِت ب ُِط ُر ٍق َج ِديدَ ةٍ  ،و َت ْن ِمية َش ْخ ِصي ِتي .
َ .3ت ْن ِمي ُة َر َواب ِِط الأْ ُ ْل َف ِة والمْحَ َ َّب ِة َبينْ َ َأ ْف َرا ِد ا ْل َف ْو ِج .
أثناء مشاركتي في احلوار أتقيد وألتزم بآدابـه كي أكون مشاركا فعاال و حتى أستطيع
أن أطرح أفكاري و أبدي بِرأيي فيما يعرضه اآلخرون .
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 - 2الحْ ِ َوا ُر َب َدل ا ْل ُع ْن ِف

ا ْل ُع ْن ُف َن ْو َع ِان :
الس ِّب َّ ،
الس ْخ ِر َية  ،ال َّت َع ُّص ِب ِلل َّر ْأ ِي و
الش ْت ِم ُّ ،
 .1ا ْل ُع ْن ُف الَّ ْلف ِظ ّي و َي َت َمث َُّل ِفي َّ
َعدَ ُم َت َق ُّب ِل ال َّر ْأ ِي المْ ُ َخا ِل ِف ...
 .2ا ْل ُع ْن ِف المْ َا ّد ّي الَّ ِذي ُي ْل ِح ُق َّ
ِين ِفي َأ ْر َو ِاحهِ ْم و َأ ْج َسا ِد ِه ْم
الض َر َر بِالآْ َخر َ
و ممُ ْ َت َل َكا ِتهِ م  ،أو يمَ ْ َن ُع ُه ْم بِا ْل ُق َّو ِة ِم َن ممُ َا َر َس ِة ُح ِّريا ِتهِ ْم و ِإ ْبدَ ا ِء آ َرا ِئهِ ْم ...
 َأ ْع َم ُل َدا ِئم ًا َع َلى َن ْب ٍذ ْاس ِت ْع َمالِ ا ْل ُع ْن ِف ب ُِك ِّل َأ ْش َكا ِل ِه َ ،أت ََشا َو ُر َ ،أ َت َف َاه ُم وُأ َس ِاه ُم ِفي المْحُ َا َف َظ ِة َع َلى ُو ُج ِ
ين َأ ِع ُ
يش َم َع ُهم .
ود المْ َ َو َّد ِة و المْحَ َ َّب ِة َبينْ َ الأْ َ ْف َرا ِد الَّ ِذ َ

ثالثاَ :د ْو ُر الحْ ِ َوا ِر ِفي َح ِّل الخْ ِ لاَ َف ِ
ات .
ُ – 1أ َسا ِه ُم ِفي َح ِّ
ـل الخْ ِ لاَ َف ِ
ات

 َأ ْه َت َّم َدا ِئم ًا ِبالإْ ِ ْس َها ِم ِفي َح ِّل الخْ ِ لاَ َف ِاص  ،و َي ُك ُ
ون َذ ِل َك
ات الَّ ِتي َت َق ُع َبينْ َ الأْ َ ْش َخ ِ
الس ْل ِم َع ْب َر :
َع ْن َطرِيقِ َن ْب ِذ ا ْل ُع ْن ِف و َن ْش ِر َث َقا َف ِة ِّ
 - 1إ ِّت َب ِاع َأ َسا ِل ِ
يب ال َّت َفا ُه ِم ِ - 2 .ا ْس ِت ْع َمالِ الحْ ِ َوا ِر .
ُ - 3ح ْس ِن الإْ ِ ْص َغا ِء ِل ْل ُم َت َحدِّ ِث َ - 4 .ن ْب ِذ ال َّت َع ُّص ِب .

ِيز ا ْل ُع ْن ُص ِر ّي
 - 2ال َّت ْمي ُ

ال َّت ْميِي ُز ا ْل ُع ْن ُصر ُِّي ُه َو ت َْف ِض ُ
يل َش ْخ ٍص َع ْن َ
اص
آخر أو َعدَ ُم المْ ُ َسا َوا ِة َبينْ َ الأْ َ ْش َخ ِ
اس :
َع َلى َأ َس ِ
 .1الجْ ِ ْن ِس ُّ ( :
الذ ُكور و الإْ َناث ) .
 .2الدِّ ين  ( :اخْ ِتلاَ ُف الأْ َ ْد َي ِان .
أس َمرَ ،أ ْس َود . ) ...
لون  ( :اخْ ِتلاَ ف َل ْو ِن ا ْل َب ْش َر ِة ؛ أ ْب َيض ْ ،
 .3ا َّل ْ
أجا ِنب . ) ...
 .4ا ُّلل َغة َ ( :ع َر ٌب  ،أ َمازِيغ و َ
ال َّت ْميِي ُز ا ْل ُع ْن ُصر ُِّي ُيؤ ِّدي إ َلى ا ْل ُع ْن ِف و ال َّت َف ُّك ِك َبينْ َ أ ْف َرا ِد المْ ُ ْج َت َم ِع و ا ْن ِت َشا ِر الحْ ِ ْق ِد و ا ْل َك َرا ِه َّية

ِ – 3بالحْ ِ َوا ِر َت ُز ُ
ول الخْ ِ لاَ َفات

ــوا ِر َت ُز ُ
ات
ول اخلِلاَ َف ُ
ُأ َطا ِل ُ
ـــــع و َأ ْس َت ْن ِت ُ
ــــج ِ :بالحْ ِ َ
هذه الوضعية هي عبارة عن مطالعة موجهة يتعلق موضوعها مبا مت تناوله في امليدان
و َب ْعدَ ُم َطا َل َع ِة ا ْل ِق َّصة و ُم َنا َق َش ِة َف ْح َو َاها َي ِت ُّم ال َّت َو ُّصل ِإ َلى َد ْو ِر ا ِحل َوار ِفي َح ِّل الخْ ِ لاَ َف ِ
ات .
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ــوا ِر َت ُز ُ
ات
ول اخلِلاَ َف ُ
ُأ َطا ِل ُ
ـــــع و َأ ْس َت ْن ِت ُ
ــــج ِ – 2 :بالحْ ِ َ

رت ا ْل َعا ِئل ُة تجَ ْ هِ ي َز ُه ِل َي ُك َ
َق ْب َل ِا ْن ِت َقا ِل َنا ِإ َلى َب ْي ِت َنا الجْ َ ِد ِ
يد َق َّر ِ
ون َج ِمي ً
ال و ُمرِيح ًا َ ،ف َت َو َّج ْه َنا ِإ َلى
اث و الأْ َ ْجهِ َز ِة ا ْل َك ْه ُرو َم ْن ِز ِل َّية  ،و ُه َن َ
َم َح ٍّل َكب ٍِير ِل َب ْي ِع األ َث ِ
وجدْ َنا ا ْل َك ِثي َر ِم َن ال َّز َبا ِئ ِن ...
اك َ
ِع ْندَ َما ِاخْ َت ْر َنا َما ُنرِيدُ ِش َرا َء ُه َت َقدَّ ْم َنا ِم ْن َص ِ
احب المْحَ َ ِّل ِل َندْ َف َع َث َمن المْ ُ ْش َت َر َي ِ
ات و ِإ َذا ِب َأ َحد
ال َ :يا َس ِّي ِدي َل َق ِد ْاش َت َر ْي ُت ّه ِذ ِه ا ْل َغ َّسال َة َق ْبل َش ْه ٍر و ِع ْندَ َما َأ ْو َص ْل ُت َها ِإ َلى
ال َّز َبا ِئ ِن ُي َخ ِاط ُب ُه َقا ِئ ً
المْ َ ْن ِزلِ َو َجدْ َن َاها ُم َع َّط َل ًة َ ،ما ا ْل َع َم ُل الآْ َن ؟ َ ...ف َر َّد َص ِ
اح ُب المْحَ َ ِل َ :ل َقدْ َت َأ َّخ ْر َت ِفي ِإ ْر َج ِاع َها
وها َأ ْث َنا َء ت َْش ِغي ِل َها ...
َف َقد َم َّر َش ْه ٌر َكا ِم ُل َع َلى َب ْي ِع َها ُربمَّ َا َأ ْف َسدْ تمُ ُ َ
ون َ :ن ْحن َما َأ ْف َسدْ َن َاها و َما ُق ْم َنا ِب َأ ِّي َع َم ٍل ُي َس ِّب ُب َذ ِل َك ؛ َن ْح ُن َف َقط َ ...ف َق َ
ال َّز ُب ُ
اط َع ُه
َص ِ
احب المْحَ َ ِّل َقا ِئ ً
ال  :و َما َدخْ ِلي َأ َنا ؟ َك ْي َف يمُ ِْك ُن ِني َأ ْن ُأ َصدِّ َق َك ؟ ، ...و َش َرعَ ُك ٌّل ِم ْن ُه َما
الص َراخ املُ َت َعا ِلي و الأْ َ ْص َوات المْ ُ ْرت َِف َعة و ُذ ُهولِ الحْ َ ِ
اضرِين .
ُي َحاو ٌِل ْإس َك َ
ات الآْ َخ ِر َو َس َط ُّ
 ال َّز ُب ُون ُ :ترِيدُ ْأن ت َْك ِس َب الأْ ْم َو َال ُظ ْلم ًا ؛ لاَ َأ ْق َب ُل ب َِه َذا َأ َبداً َ ،ل ْن َأ ْس َم َح َل َك ...
 َغ ِضب َص ِيح  :اُ ْس ُك ْت َ ،ت َو َّق ْف َع ْن َه َذا ا ْل َكلاَ م  ،اُخْ ُر ْج ِم َن
احب المْحَ َ ِل و َبدَ َأ َي ِص ُ
المْحَ َ ِّل َحا ًال و ا ْف َع ْل َما ُترِيد ُ ...د َ
ون ْاع ِت َب ٍار ِل ْل َم ْو ُج ِ
ين  ،و َكا َد ا ِخللاَ ُف ْأن َي َت َح َّو َل ِإ َلى ِع َر ٍاك
ود َ
ِفي َه ِذ ِه الأْ َ ْث َنا ِء َك َ
ال َ :بدَ ًال ِم َن
ان َأ َحدُ ا ْل ُع َقلاَ ِء ِمن ال َّز َبا ِئ ِن ُي َرا ِق ُب َما َي ْحدُ ُث َف َتدَ َّخ َل َقا ِئ ً
ِّ
الص َر ِاخ تحَ َ ا َورا َب َأ َد ٍب و ْل ُي ْص ِغ ِكلاَ ُك َما ِإ َلى الآْ َخ ِر ِ ،ل َت َّت ِف َقا َع َلى َح ٍّل ُي ْر ِضي ُك اًّل
الش َجا ِر و ُّ
ِم ْن ُك َما  .و َأ ْق َبل َأ َحد ا ْل ُع َّمالِ َخارِج ًا ِم َن المْ َ ْخ َز ِن ب ُِس ْر َعةٍ لمَ َّا َس ِم َع َما َي ْحدُ ُث و َق َ
ال َ :سا ِم ْح ِني
يمة َأ ْع َط ْي ُت ُه المْ ُ َع َّط َلة ...
الس ِل َ
َيا َس ِّي ِدي َ ،ل َقدْ َأخْ َط ْأت ِفي ت َْس ِل ِم ا ْل َغ َّسا َلة َبدَ ًال ِم َن َّ
اح ُب المْحَ َ ِل َذ ِل َك َهدَ َأ و َخ ِج َل ِم ْن ت ََص ُّر ِف ِه و َق َ
لمَ َّا َس ِمع َص ِ
ال َ :أ َنا َأ ْع َت ِذ ُر ِم ْن َك َأ ِخيَ ،س ُأغ ِّير
َل َك ال َغ َّسا َلة و َس َأ ْم َن ُح َك َه ِد َّية َ
إضا ِف َّية َج َزاء َخ َط ِئ َنا َم َعك َ ،ل ْن َأ ْر َضى َأن ت َْخ ُر َج ِم ْن َم َح ِّلي
َغ ِ
اضب ًا .
َ
اح و َق َ
َش َع َر ال َّز ُب ُ
ال َأ َنا أ ْيض ًا ُم ْخ ِط ٌئ لأِ َ َّن ِني َت َف َّو ْه ُت بِكلاَ ٍم َجار ٍِح َك َما َأ َّن ِني َل ْم
ون بٍ ا ِال ْر ِت َي ِ
أ ْر ِج ِع ا ْل َغ َّسا َلة المْ ُ َع َّطلة ِفي ا ْل َو ْق ِت المْ ُ َن ِ
اس ِب  ( .من تأليفي اخلاص )
يب :
ُأجِ ُ
َ 1 .1أ ْي َن َو َق َع ْت َأ ْحدَ ُ
اث َه ِذ ِه ا ْل ِق َّصة ؟
َ 2 .2ما َر ْأ ُي َك ِفي ت ََص َّرف ُك ٍّل ِم ْن َص ِ
اح ِب المْحَ َ ِّل و ال َّز ُب ِ
ون ؟
3 .3تَدَ َّخل َأ َحدُ ال َّز َبا ِئ ِن لحِ َ ِّل الخْ ِ لاَ ِف َ ،ما َذا ِا ْق َت َر َح ؟
ون و َص ِ
َ 4 .4بينِّ ْ َك ْي َف َس َاه َم الحْ ِ َوا ُر ِفي َح ِّل الخْ ِ لاَ ِف َبينْ َ ال َّز ُب ِ
اح ِب المْحَ ِّل .
ِ 5 .5ا ْس َت ْن ِت ْج َد ْو َر الحْ ِ َو ٍار ِفي َح ِّل الخْ ِ لاَ َفات .
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يم َّي ُة ِل ْل َم َر ِ
ات ال َّت ْع ِل ِ
اح ِل الثَّلاَ ثة
امليدان الثالث  :المْ ُ َؤ َّس َس ُ
يم َّي ِة ِل ْل َم َر ِ
ات ال َّت ْع ِل ِ
اح ِل الثَّلاَ ثة
َأ َّولاً  :المْ ُ َؤ َّس َس ُ

 - 1المْ َ ْد َر َس ُة ا ِال ْب ِت َدا ِئ َّي ُة

يم ِ ،
وه َي
المْ َدْ َر َس ُة اال ْب ِتدَ ا ِئ َّي ُة ِه َي المْ ُؤَ َّس َسة ال َّت ْر َبوِ َّي ُة المْ ُ َخ َّص َص ُة ِل ْل َم ْر َح َل ِة الأْ ُو َلى ِم َن ال َّت ْع ِل ِ
ات
ِس َأ ْس َما َء ِل ُش َهدَ اء َ ،أ ْب َط ٍال ُ ،ع َل َماءٍ و َش ْخ ِص َي ٍ
َم ْر َحل ٌة ِإ ْل َزا ِم ّي ٌة و َم َّجا ِن َّية ْ َ ،ح ِم ُل المْ َدَ ار ُ
تَار ِ
ِيخ َّية و َث َقا ِف َّية .
ًت َت َو َّف ُر المْ َدْ َر َس ُة الاْ ْب ِتدَ ا ِئ َّي ُة َع َلى ا ْل َع ِد ِ
يد ِم َن المْ َ َرا ِفقِ ا ْل َها َّم ِة ِم ْن َها  :الأْ َ ْق َسا ُم  ،المْ َ ْك َت َب ُة  ،المْ َ ْط َع ُم
َ ،م ْك َت ُب المْ ُ ِدي ِر و َغ ْير َِها ...

 - 2المْ ُ َت َو ِّس َطــــ ُة
المْ ُ َت َو ِّس َط ُة ِه َي المْ ُؤَ َّس َّس ُة ال َّت ْع ِل ِ
يم اإللزامي
يم َّي ُة المْ ُ َخ َّص َص ُة ِل ْل َم ْر َح َل ِة الثانية من ال َّت ْع ِل ِ
يم الثَّا َنوِ ي ِ
وه َي ت َْخ َت ِل ُف
يم ا ِال ْب ِتدَ ا ِئي و َم ْر َح َل َة ال َّت ْع ِل ِ
والَّ ِتي َت َت َو َّس ُط َم ْر َح َل َة ال َّت ْع ِل ِ
َع ِن ا ِال ْب ِتدَ ا ِئ َّي ِة لأِ َ ن ََّها َت َت َك َّو ُن ِم ْن َم َرا ِفقَ َع ِديدَ ة ِبالإْ ِ َضا َفـ ِة ِإ َلى َطا َق ٍم ِإ َدار ٍِّي َكـب ٍِير و َعدَ ٍد لاَ
ني ِفي َموا ّد ت َْع ِل ِ
يم َّيةٍ ُم َت َن ِّو َعةٍ َع َلى ِغـ َرا ِر ا ُّلل َغـ ِة
َب ْأ َس ِب ِه ِم َن ا ْل ُع َّمالِ و الأْ َ َسا ِت َذ ِة المْ ُ َت َخ ِّص ِص َ
ات  ،ا ْل ُع ُلو ِم َّ
وج َّية َ
الطب ِ
اض َي ِ
ا ْل َع َر ِب َّيـ ِة ،ا ُّلل َغ ِ
ات الأْ َ ْج َن ِب َّي ِة  ،ال ِّر َي ِ
ِيع َّية و ال ِّت ْك ُنولُ ِ
وغ ْير َِها ِم َن المْ َ َواد
الأْ ُخْ َرى .
 - 3الثَّــا َن ِـو َّيـــ ُة
الثَّا َن ِو َّي ُة ِه َي المْ ُؤَ َّس َس ُة ال َّت ْع ِل ِ
يم
يم و الَّ ِتي َت ِلي َم ْر َح َل َة ال َّت ْع ِل ِ
يم َّي ُة ِل ْل َم ْر َح َل ِة الثَّا ِل َث ِة ِم َن ال َّت ْع ِل ِ
يها المْ ُ َت َع ِّل ُم ثَلاَ َث َس َن َو ٍات َ ،ي ْج َتا ُز ِفي ِن َها َي ِت َها ِا ْم ِت َح َ
ان َش َها َد ِة ا ْل َب َكالُو ْر َيا
وس ِط َ ،يدْ ُر ُس ِف َ
المْ ُ َت ِّ
ات ِم ْن َأ ْش َهر َِها  :ال ُع ُلوم  ،الأْ َ َدب ،
 ،...و ُت َق َّسم َه ِذ ِه المْ َ ْر َح َل ُة ِإ َلى ُش َع ٍب وت ََخ ُّص َص ٍ
ال ِّر ِ
ياضيات و َغ ْير َِها ...

صةُ و ا ْل ِم ْل ِكيَّةُ ا ْل َعا َّمة
ثَانِيا ً  :ا ْل ِم ْل ِكيَّةُ ا ْل َخا َّ
اصة
 – 1المْ ِ ْل ِك َّية الخْ َ َّ

اصة ِه َي َما يمَ ْ ِل ُك ُه َف ْر ٌد َأ ْو َعدَ ٌد َق ِل ٌ
يل ِم َن ا َأل ْف َرا ِد ِمثْل َ :د َّر َاجة  ،س َّيارةَ ،ب ْيت َم ْت َجر َ ،م ْز َر َعة
المْ ِ ْل ِك َّية الخْ َ َّ
رها ...
َم ْص َنع و َغ ْي َ

 - 2المْ ِ ْل ِك َّية ا ْل َعا َّمة .

المْ ِ ْل ِك َّية ا ْل َعا َّمة ِه َي َما تمَ ْ ِل ُك ُه الدَ ْو َل ُة َكالمْ َدَ ار ِِس و المْ ُ ْس َت ْش َف َي ِ
ات و المْ َ َصا ِن ِع و المْ ُؤَ َّس َس ِ
ات املُ ْخ َت ِل َف ِة
يع ُد َ
ون ْاس ِت ْث َناء.
و تجَ ْ هِ ي َزا ِت َها والَّ ِتي َي ْن َت ِف ُع ب َِها الجْ َ ِم ُ
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َثا ِلث ًا  :مْحُ َ
الا َف َظ ُة َع َلى المْ ِ ْل ِك َّي ِة ا ْل َعا َّم ِة ِل ْل ُم َؤ َّس َسة
يف المْ َ ْد َر َسة
َ – 1ت ْن ِظ ُ

اصة.
َمدْ َر َس ِتي ِم ْل ِك َّي ٌة َعا َّم ٌة ِم ْن َو ِاجبِي المْحُ َا َف َظ ُة َع َل ْي َها  ،و المْ ُ َشا َر َكة ِفي َت ْزيِي ِن َها َك ُم َحا َف َظ ِتي َع َلى ِم ْل ِك َّي ِتي الخْ َ َّ

يعا .
ُأ َمث ُِّل و َأ ْع َتبِر  :ا ْل ِع َم َار ُة َل َنا َج ِم ً
ني ُت َوز َُّع الأْ َ ْد َوا ُر و ُي ْف َس ُح المْ َ َجال َأ َما َم ُه ْم لأِ َ َدا ِئ َها  ،و ِل ْل ُم َع ِّل ِم
لم َت َع ِّل ِم َ
َب ْعدَ ت َْق ِد ِمي َن ّ
ص ال َّت ْم ِثي ِل َّي ِة ِل ُ
وع الحْ ِ َوا ِر ( ِاقـْ ِت َراح َأ ْس َماء ُذ ُك ٍور وإ َن ِ
اث و َم َو ِ
يع ت َُه ُّم ُك َّل ِفئَةٍ
اض َ
الحْ ُ ِّر َّي ِة ِفي تَغْ يِير الأْ َ ْس َما ِء و َم ْو ُض ِ
َك ِش َرا ِء َد َّر َاجة ِ ،ح َذاءٍ ِر َّي ِ
اض ٍّي َأ ْو ٌك َرةٍ َمثَلاً ) ...

يعا .
ُأ َمث ُِّل و َأ ْع َتب ُِر  :ا ْل ِع َم َار ُة َل َنا َج ِم ً
ان َت َّت ِفق ِ
اث ال َّت ْم ِثي ِل َّية ِفي َم ْد َخ ِل ِع َم َارةٍ ِ (،ب ْن َت ِ
تجَ ْ ِري َأ ْح َد ُ
َان َأ َما َم َب ِ
اب المْ ِ ْص َع ِد )
  
َم ْريمَ ُ َ :ما َأ ْح َلى َه َذا ا ْل ُف ْس َتان َيا َف ِاط َمة !
َف ِ
اط َمةَُ :أ ْع َج َب ِك ا ْل ُف ْس َت ُ
ان الجْ َ ِديدُ َيا َم ْريمَ ؟
َ
َ
ْ
َم ْريمَ ُ :أ ْع َج َب ِني َف َقط ِإ َّن ُه َغا َي ٌة ِفي ال َّر ْو َعة ِ ،م ْن أ ْي َن ِا ْش َت َر ْي ِت ِه َيا َف ِاط َمة ؟
َف ِ
الس ِ
وق َيا َعزِي َز ِتي
اط َمةُِ :م َن ُّ
ٍّ
َ
َ
َ
ُ
الس ِ
أي َم َحل ؟
وق َول ِك ْن ِم ْن ِّ
َم ْريمَ ُ :أ ْعرِف أ َّن ُه ِم َن ُّ
َ
ٌّ
لأْ
ْ
َف ِ
الس ِ
وق َ ،م َحل َج ِديدٌ وب َِض َاع ُت ُه
اط َمةُِ :م ْن َم َح ٍّل ِفي ال ُّرك ِن ا ْي َس ِر ِم َن ُّ
َ
َ
َج ِميل ٌة ِج ًدا و ِم ْن ِإ ْن َت ٍاج َوط ِن ٍّي .
َ
َ
لمْ
َ
َ
ان وأنَا َسأ ْع ِر ُف ُه ُم َب َ
َم ْريمَ َُ :ه َّيا َيا َف ِاط َمة ِ ،ص ِفي ِلي ا ك َ
اش َر ًة .
َ
لاَ
َ
اط َمةُ :لاَ ،لاََ  أنَا َس َأ ْر ُس ُم َل ِك َخر َ
لمْ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َف ِ
ِيط ًة ِبا ْو ِق ِع َفأنَا أ ِح ُّب أ ْن أتَكل َم ك ِث ًيرا.
َ
َ
لخْ
َم ْريمَ َُ :ح َس ًنا َح َس ًنا ا ْر ُس ِمي ِلي ا رِيط َة َه َّيا َه َّيا
لحْ
ْ
( ِفي َه ِذ ِه الأْ َ ْث َنا َء َت ْنز ُِل ِب ْن ٌت َثا ِل َث ٌة ْاس ُم َها ُهدَ ى وت َْس َم ُع ا ِ َوا َر ال َقا ِئ َم )
« َف ِ
ِالر ْس ِم َع َلى َب ِ
اب المْ ِ ْص َع ِد «
اط َم ُة ُت ْخ ِر ُج َق َل ًما و َت ْب َد ُأ ب َّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
لجْ
لمْ
لمْ
ُ
لاَ
لاَّ
َ
َف ِ
الس ِ
وق و ُه َنا ا ك َت َب ُة ا ِديدَ ة َ ،ب ْعدَ ا ك َت َب ِة ِب َث ث ِة َم َح ٍت . ..
اط َمةُ :اُن ُْظرِي ُ ،ه َنا َمدْ َخل ُّ
ُّ
« َت َت َد َّخل ُه َدى و َت ْص ُر ُخ غَ ِ
اض َب ًة ُم ْس َت ْن ِك َرة»
ًه َدىَ :ما َه َذا َيا َف ِاط َمة ؟ َما َذا ت َْف َع ِلني ؟
« َف ِ
اط َم ُة و َق ْد َب َدت غَ ِ
اض َب ًة َف ِز َعة «
َ
َف ِ
اط َمةَُ :ما َذا َح َل ب ِِك ؟ َما الَّ ِذي َحدَ َث َح َّتى ُث ْر ِت َف ْجأ ًة ؟
ْ
َ
َ
ْ
ني َعلى ال َب ِ
اب ؟
ًه َدى :لمِ ا َذا تَك ُت ِب َ
لاَ
َ
ِين ؟ َأ َت َر ْي َن َأ َّن ِني َأ ْر ُس ُم َخر َ
َف ِ
ِيط ًة لمِ ْريمَ َ َأ ُد ُّل َها ب َِها َع َلى
وس ْخ ِر َّية َ :ه َذا َما َج َع َل ِك َتثُور َ
اط َم ُة ب ْ
ِاس ِت ْه َزاءٍ ُ
َم َك ٍان َما ؟
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َم ْريمَ َُ :ن َع ْم َيا ُهدَ ى َف َل َقدْ َأ ْع َج َب ِني ُف ْس َت ُ
ان َف ِاط َمة و ُأرِيدُ َأ ْن َأ ْش َتر َِي ِم ْث َل ُه  ،اُن ُْظرِي ِإ َل ْيه َ ،أ َل ْي َس َج ِميلاً ؟
اب َأ ْن َت ْر ُس ِمي َع َلى َب ِ
الص َو ِ
اب المْ ِ ْص َع ِد َيا َف ِاط َمة.
ًه َدى :و َل ِك ْن َل ْي َس ِم َن َّ
َف ِ
اط َمةُ :ولمِ َا َذا لاَ َأ ْر ُس ُم َع َل ْيه ِ ،إ َّن ُه ِم ْص َعدُ ا ْل ِع َما َر ِة و َأنَا ُح َّر ٌة َ ،أ ْر ُس ُم َ ...أ ْك ِس ُر و َأ ْف َع ُل َما ُأرِيد .
ًه َدىِ :ع ْن ِدي َل ِك ُسؤَ الاَ ِن  ،و َب ْعدَ َذ ِل َك ِا ْف َع ِلي َما ِشئ ِ
ْت .
َف ِ
اط َمةَُ :ت َف َّض ِلي َيا ُأ ْس َتا َذ ُه ًهدَ ى...
لآْ
َ
يها  ،ن َِظي َف ًة َأ ْم َك َما َت َر ْي َن َها ا َن و َق ِد ات ََّس َخ ْت ُجدْ َران َُها ؟
ًه َدىَ :ك ْي َف َو َجدْ ِت ا ْل ِع َما َر َة ِفي َأ َّول َي ْو ٍم َسكنا ِف َ
َف ِ
السؤَ ُال الثَّا ِني؟
اط َم ُة بِا ْر ِت َب ٍاك  :ا أ أ  ...ن َِظي َفة و َل ِك ْن َ ،ما ُه َو ُّ
ني ؟
ًه َدىَ :ما َر ْأ ُي ِك َل ْو َأ َت ْي ُت ْإ َلى َب ْي ِت ُك ْم و ُق ْم ُت بِا ْل ِك َتا َب ِة َع َلى ُجدْ َرا ِن ِه بِالدِّ َه ِانَ ،ما َذا َس َت ْف َع ِل َ
« َف ِ
واض ِط َراب «
اط َم ُة بغضب ْ
َف ِ
اط َمةَُ :ما َذا َت ُقو ِلني ؟ ! َل ْن َأ ْس َم َح َل ِك َأ َب ًدا .
لاَ
ني ِلي ؟
ًه َدى :ولمِ َا َذا ت َْس َم ِح َ
ني َب ْي َت َنا و ُتر ِ
َف ِ
ِيدي َن ِني َأ ْن َأ ْس َم َح ب َِذ ِلك؟
اط َمةُُ :ت َو ِّس ِخ َ
ِيح َها ِم ْل ٌك ِل ُك ِّل ُس َّكا ِن َهاَ ،ف ِم ْث َل َما
ًه َدىَ :ه َذا َما َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ُقو َل ُه َل ِك  ،إ َِّن ُس َّل َم ا ْل ِع َما َر ِة ِ ،م ْص َعدَ َها و َم َصاب َ
وجدْ ن ََاها ن َِظي َف ًة َو ِاج ٌب َع َل ْي َنا َأ ْن ن َُحا ِف َظ َع َل ْي َها و َأ ْن لاَ ن َْس َم َح ِل َغ ْي ِرنَا ب ِِف ْع ِل َذ ِل َك ...
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َف ِ
اط َم ُة ب َِخ َج ٍل َ :صدَ ْق ِت َيا ُأخْ َتاه  ،أ ِعدٌ ِك أ َّن ِني ل ْن أ ُقو َم ِبأ ِّي َع َم ٍل ِفي ِه َض َر ٌر ب ِِع َما َر ِت َنا و َم َرا ِف ِق َها .
لآْ
َم ْريمَ َُ :أ ْح َس ْن ِت َيا ُهدَ ى َل َقدْ َأ ْد َر ْك ُت ا َن َأ َه ِّم َي َة المْحُ َا َف َظ ِة َع َلى المْ ِ ْل ِك َّي ِة ا ْل َعا َّمة .
اصة و ا ْل َعا َّمة .
ًه َدىَ :ن َع ْم َيا ُأخْ َتاي َ
،ع َل ْي َنا َج ِمي ًعا َأ ْن ن َُحا ِف َظ َع َلى ممُ ْ َت َل َكا ِت َنا الخْ َ َّ
َم ْريمَ ُ ت ُْخر ُِج َو َر َق ًة  :خُ ِذي َيا َف ِاط َمة وا ْر ُس ِمي ِلي َم َك َ
ان المْحَ َ ِّل ُه َنا.
ًه َدىَ :ه َك َذا َأ ْف َضل و َأن َْظف ولاَ َت ْن َس ْي َر ْم َي ا ْل َو َر َق َة ِفي َس َّل ِة المْ ُ ْه َملاَ ِت َب ْعدَ
ْاس ِت ْخدَ ا ِم ِك َل َها .
َم ْريمَ ُ :لاَ ت ََخا ِفي َيا َعزِي َز ِتي َف َل َقدْ َأ ْد َر ْك ُت َأ َه ِّم َي َة المْحُ َا َف َظ ِة َع َلى المْ ُ ْم َت َل َك ِ
ات ا ْل َعا َّم ِة
يع .
ِل ْل َج ِم ِ
َف ِ
ص َي ْو ًما ِل َت ْن ِظ ِ
يع ُس َّكا ِن َها ؟
اط َمةَُ :ما َر ْأ ُي ُك َما َأ ْن ن َُخ ِّص َ
يف ِع َما َر ِت َنا بمِ َُشا َر َك ِة َج ِم ِ
ًه َدى و َم ْريمَ ُ َم ًعا َ :ط ْب ًعا َط ْب ًعا ِ ،ف ْك َر ٌة ممُ ْ َتازَة َ ،ف َن َظا َف ُة ا ْل ِع َما َر ِة ِم ْن ن ََظا َف ِت َنا .

ـــــــــــــو ُم َت َع ُّل َمــــــــــــا ِتـــــــــــي
أٌ َق
ّ
توجيهات عامة :

• عند نهاية كل ميدان من امليادين الثالثة مت إدراج ما يلي :
• امليدان األول  :إجناز بطاقة فنية ملعلم أثري ( إجناز مشروع في شكل عمل جماعي داخل
القسم ) وإجناز مدونة للتراث الوطني الالمادي ( عمل فردي ضمن نشاط ال صفي اعتمادا
على موارد من اختيار املتعلمني )
• امليدان الثاني  :مطالعة قصة الستنتاج دور احلوار في حل اخلالفات .
• امليدان الثالث  :متثيل مسرحية يدور موضوعها حول احملافظة على امللكية العامة كاحملافظة
على امللكية اخلاصة .
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بناء الكفاءات بوضعيات تعلمية
مت انتقاء محتويات التعلم ( معارف  -سلوكات ) من أجل بناء الكفاءات املستهدفة في املنهاج  ،باالقتصار
على ما هو وظيفي  ،و ذلك في شكل وضعيات تعلمية  ،و مجموعها الكلي يحقق الكفاءة اخلتامية .
تخصص املرحلة األخيرة من كل وضعية إلجناز نشاط إدماجي أدائي يعبر عنه بسلوكات أدائية ( في شكل
كفاءة ) بغرض التحكم في استثمار املعارف و السلوكات املكتسبة في الوضعية .
و إلعداد وإجناز كل وضعية  ،على األستاذ(ة) مراعاة ما يلي :
• الترتيب املنطقي للمراحل أو للحصص في بناء التعلم من حيث تسلسل املعارف والتدرج البيداغوجي.
• انطالق كل وضعية من مكتسبات قبلية ( أتذكر ) .
• التركيز على املؤشرات في اختيار الوضعيات التعلمية  ،و الوسائل املساعدة على حتقيقها .
• االنسجام و الترابط و التكامل بني احلصص و املراحل و املعارف املستهدفة .
• توظيف التقومي البنائي خالل مراحل إجناز الوضعيات على شكل أداءات تقيس تفاعل املتعلم مع مختلف
الوضعيات .

املعاجلة البيداغوجية
املعاجلة البيداغوجية  :هي مجموعة العمليات التي ميكن أن تقلص من الصعوبات التي يواجهها
املتعلمني
ومن النقائص التي يعانون منها والتي ميكن أن تؤدي بهم إلى اإلخفاق وال ميكن أن نحقق ذلك إال
بإجراءات مختلفة يتصدرها التدخل البيداغوجي املستمر .
 كما متارس املعاجلة بصفة دائمة عن طريق تصحيحات مدمجة في املسار البيداغوجي حتى ال تتحولالنقائص املالحظة إلى نقائص غير قابلة للعالج .
 كما أنها تعد مجموعة الترتيبات التي يعدها العلم لتسهيل تعلم التالميذ . كما أن املعاجلة تتطلب استخدام أدوات للمالحظة والتحليل ذات فعالية أكبر وقابلة للتنفيذ من قبلاملدرس الذي ينبغي أن يكونه تكوينا مالئما لطبيعة العمل.
 تعتبر املعاجلة من أهم النشاطات البيداغوجية التي ال متارس إال بتخطيط فعال  ،وال حتقق أهدافها إال إذاتأسست على معطيات بيداغوجية وهي نشاط بعدي يبنى على بيانات ومؤشرات تقوميية بغرض التصدي
للصعوبات املسجلة ،وإزالة ما يعيق عملية بناء التعلمات أو دمج املوارد.
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 من صيع املعاجلة:• املعاجلة الفورية إذا ارتبطت بأخطاء تتطلب التدخل السريع .
• املعاجلة بواسطة وضعيات بديلة إذا تعلقت بإرساء موارد .
• املعاجلة عبر التكليف بأعمال إضافية إذا تعلق األمر باستخدام مورد أو تدريب على اإلدماج .
 وتتم كذلك بأساليب : -1فردية  :عندما يرتبط األمر بأحد املتعلمني.
 -2فوجية  :بعد تسجيل البيانات وتصنيفها وتفييئها قصد مواجهتها مبا يزيل الصعوبة املشتركة.
 -3جماعية  :باملراجعة أو اإلعادة عندما يتعلق األمر بإخفاق جميع املتعلمني.

استعمال الوسائل التعليمية
يتطلب اكتساب الكفاءات املستهدفة توفير جملة من السندات البيداغوجية  ،و الوسائل التعليمية ،
مع حسن استعمالها و االستفادة منها في كل وضعية تعلمية .ومنها على اخلصوص:
 .1الكتاب املدرسي :
يعتبر الكتاب املدرسي من الوسائل الهامة في العملية التربوية فهو يتضمن جميع الوضعيات املقترحة في
املنهاج  ،لبناء الكفاءات املستهدفة في مختلف مستوياتها  .فيتناولها بالتفصيل واإليضاح مع حتري الدقة
العلمية .
و يعتمد في إعداده جملة من االعتبارات العلمية والبيداغوجية  ،حتى ينسجم مع قدرات املتعلمني
و تطوير بناء كفاءاتهم املعرفية األدائية  ،وفقا ملسارات التعلم في كل ميدان .فهو ميثل املرشد بالنسبة
للمتعلم .
يحتوي على عدد من املوضحات ،كالنصوص و الوثائق و الصور و الرسوم و اخلرائط وغيرها .تعني
األستاذ(ة) و املتعلم في عملية التعليم والتعلم  .فهو يستخدم قبل و خالل وبعد احلصة التعليمية التعلمية
 .2دليل األستاذ(ة) :
وثيقة يسترشد بها األستاذة في كيفية استعمال الكتاب املدرسي و الوسائل التعليمية األخرى إلى
جانب املنهجية املقترحة في حتقيق أهداف املنهاج  .فهو يشتمل على أمناط األداءات البيداغوجية
املقترحة في هيكلة و تقومي نشاطات املتعلم .
 .3الوسائط اإللكترونية :
( ُيكتب النص اخلاص باملوضوه هنا )
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