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 ةمقدم

 

 
 
  

 
ن هذه الوثيقة المرافقة لمنهاج التربية المدنية في السنة األولى من التعليم إ

مادة وتطبيق المنهاج الجديد الذي يعتمد مقاربة االبتدائي عبارة عن منهجية تناول ال
 :جديدة هي مقاربة الكفاءات والتي يمكن تلخيص أهم عناصرها فيما يلي 

 

 .تعليم التالميذ كيف يتعلمون -
 .التركيز على تقديم آليات اكتساب المعرفة ال على المعرفة نفسها -
 .ميبناء المعرفة عن طريق المتعلمين بدال من تناولها بشكل تراك -
 .اعتماد بيداغوجية قوامها تزويد المتعلمين بوسائل التعلم بما فيها المعرفة -
ومعنى يترك أثر دائما لدى المتعلمين، ويمكنهم من  توخي تعلم ذي داللة -

 .التكيف، بل والتحكم في وضعيات الحياة اليومية
 .االستفادة من التعلمات خارج وضعيات الوسط المدرسي -

 
 :لى تحقيق األهداف التالية إ وتهدف الوثيقة أساسا

 
 .التعرف على مفاهيم جديدة للتعليم في إطار تطوير العمل التربوي -
 .ربط العالقة بين مكونات المنهج  الذي يعتمد المدخل عن طريق الكفاءات -
االطالع على نماذج وأمثلة توضيحية مساعدة على إعداد وإنجاز الوحدات  -

 .التعلمية
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 ةدة التربیة المدنیتقديم ما
 

 

التربية المدنية في السنة األولى من التعليم االبتدائي، هي معارف وممارسات تخص 
على االستقاللية بشكل تدريجي،  حيث يتمرن التلميذ .قواعد الحياة المشتركة في القسم والمدرسة

امله واتصاله ويتعلم المسؤولية الفردية والجماعية، ويوظف مفردات وتراكيب مناسبة خالل تع
ويتم ذلك في شكل نشاطات تربوية ايقاضية . كما يعمق معارفه البيئية المألوفة .باآلخرين

وتحسيسية تعتمد محيط التلميذ القريب كمجال لالستكشاف واالطالع على ظواهر ووقائع في 
 . متناوله ومستواه حتى يجد تفسيرات لها ويوظفها في الحياة اليومية

 

ي مختلف األنشطة كمصطلحات لزمان والمكان في هذه المرحلة فيتم إدراج بعدي ا
معالم  تحويل معالمه الذاتية إلى بحيث تساعده على. يمارسها في حياته العملية بسيطة،

 . موضوعية، إلدراك مواقع األشياء في محيطه، ومواقع اآلخرين المتواجدين معه
 
 

رهما كلها تتم في أوقات معينة، فالحديث عن اللعب والذهاب إلى المدرسة والنوم وغي
 .تمثل عناصر الزمان والمكان كمرحلة تمهيدية لدراسة التاريخ والجغرافيا الحقا

 
 

 : أھداف التربیة المدنیة في السنة األولى من التعلیم االبتدائي -1
 

 

ترمي مادة التربية المدنية في السنة األولى من التعليم االبتدائي إلى تحقيق األهداف 
 :اليةالت

 

 .تمكين التالميذ من تعلم قواعد الحياة المشتركة في القسم والمدرسة .1
 .اكتشاف المسؤوليات الفردية والجماعية في محيطهم الجديد .2
تعويد التالميذ على استعمال مفردات تخص المكان والزمان لتحديد مواقع األشياء  .3

  .ومواقع اآلخرين في محيطهم
 

 :االختیـار المنھجـي  - 2
 

رح المنهاج الجديد مقاربة الكفاءات كمسعى الكتساب المعارف والمهارات والمواقف يقت
وهي مقاربة يستخدم فيها المتعلمون قدراتهم ومعارفهم لتحقيق أهداف التعلم واكتساب المعرفة 
بشكل بنائي وتركز على منطق التعلم مراعية في ذلك التدرج المطلوب ككفاءات يقود بعضها 

ة بسيطة إلى صورة معقدة وكمفاهيم تتطور بشكل بنائي وكمعالجة إلى بعض من صور
لإلشكاليات يزداد تعقيدا بالتقدم في مراحل التعليم من خبرة واقعية محسوسة أي أولى درجات 

 .التجريد ثم االرتقاء في التجريد إلى مستوى األداء الماهر
 

 
 
 

 : دواعي اختیار المقاربـة بالكفـاءات - 3
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 18

مدخل عن طريق الكفاءات يقع في سياق االنتقال من منطق التعليم الذي إن اختيار ال
يركز على المادة المعرفية إلى  منطق التعلم، الذي يركز على المتعلم ويجعل دوره محوريا في 

 :الفعل التربوي 
 
تحتل المعرفة في هذه المقاربة دور الوسيلة التي تضمن تحقيق األهداف المتوخاة من  -

 بذلك تندرج ضمن وسائل متعددة تعالج في إطار شامل، تتكفل التربية، وهي
 .باألنشطة، وتبرز التكامل بينها

 

تسمح المقاربة عن طريق الكفاءات بتجاوز الواقع الحالي المعتمد فيه على الحفظ  -
 .والسماع، وعلى منهج المواد الدراسية المنفصلة

 

عل التعليمي التعلمي المهتم أساسا يتفادى هذا الطرح التجزئة الحالية التي تقع على الف -
بنواتج التعلم، لتهتم بمتابعة العمليات العقلية المعقدة التي ترافق الفعل باعتباره كما ال 

 .متناهيا من السيرورات المتداخلة والمترابطة والمنسجمة فيما بينها
 

تساب تمكن هذه المقاربة باعتمادها في التدريس من االهتمام بالخبرة التربوية الك -
عادات جديدة سليمة، وتنمية المهارات المختلفة والميول مع ربط البيئة بمواضيع 

 .دراسة التلميذ وحاجاته الضرورية
 

يؤدي بناء المناهج بهذه الكيفية إلى إعطاء مرونة أكثر، وقابلية أكبر في االنفتاح  -
 .على كل جديد في المعرفة، وكل ما له عالقة بتطور شخصية المتعلم

 

يب مقاربة الكفاءات للتغييرات الكبرى الحاصلة في المحيط االقتصادي تستج -
والثقافي، كما تتوخى الوصول إلى مواطن ماهر يترك التعلم فيه أثرا دائما، متمكنا 

 .من التكيف مع مختلف إشكاليات الحياة
 

 :  عناصر التجديد في المنھج المقترح - 4
 

 : كعناصر التجديد وهي ج الجديد على منطلقات أساسيةامنهاليركز 
 

 .اعتبار الكفاءة مبدأ منظما للتعليم بحيث تكون أساسا النتقاء المحتويات المعرفية -
 

تمكن من معالجة ) عائلة وضعيات(تحديد الكفاءة بحيث تشمل جملة من الوضعيات  -
 وتخص النقاط التي. المعارف، والمفاهيم األساسية، والقواعد المنظمة للمادة بشكل بنائي

 .تمثل صعوبة لدى المتعلمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بر مركبات الكفاءة ـا بأساليب مختلفة عـيات اشكالية يمكن حلهـالق من وضعـاالنط -
المستهدفة، تكون غنية، بحيث تستدعي مفاهيم أساسية وأداءات ومهارات فكرية 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 19

لتقدم وتقنيات تعلم، تمكن المتعلم من استخدام مهارات تظهر كفاءته، وتزداد صعوبة با
 .في مراحل التعليم

 

التركيز على التصور البنائي للتعلم، و إعطاء أهمية خاصة لنشاطات المتعلم وقدراته  -
مما يستدعي تصورا جديدا لمكانة المتعلم، باعتباره محور العملية . الذاتية في التعلم

لعملية وتصورا جديدا لمهمة المعلم الذي يتصف باالستقاللية كموجه ومسهل . التربوية
 .التعلم تحفيزا وتنشيطا وتقويما

 
 :العناية بتكييف خطط التعلم وتسيير الوضعيات التعليمية التعلمية وفق الخطوات التالية 

 

التنظيم الفضائي للقسم وفق ما تقتضيه كل وضعية تعليمية تعلمية كتنظيم العمل  -
 .الشخصي عمل األفواج المصغرة والعمل الجماعي

 

ات البيداغوجية، قصد التكفل بالصعوبة الفردية، ووتيرة العمل الخاصة تنويع المسار -
 .بكل متعلم

 

 .االنتباه إلى ردود الفعل في القسم، والتعرف على أسباب التعثر أو عدم الفهم -
 

تشجيع مختلف التفاعالت داخل القسم، وحسن توزيع الوقت المخصص للنشـاطات،            -
 .صلةمن مالحظة وممارسة يدوية وحوار وحو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 ةرشادات البیداغوجیاإل
 

 رشـادات بيداغوجيـةإ المجال المعرفي
تتناول هذه الوحدة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمعرفة الذات  - أنا واآلخـرون
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طار التكيف مع الحياة إواالتصال أو التعامل مع اآلخرين في 
 .الجماعية والمحيط المدرسي الجديد

كيز فيها على وضعيات حوارية والنشاط الحركي داخل يتم التر -
القسم باعتماد صور ورسومات تمكن التالميذ من التعرف والتسمية 

 .والتحديد والمقارنة
المكـان 
 والزمــان

لى إلى معالم مكانية للتموقع، يحتاج أيضا إنسان إلمثلما يحتاج ا -
 .تنظيم وقته في حياته اليومية

ء مفهومي المكان والزمان انطالقا من محيط يتم التدرج في بنا -
بالتركيز على وضعيات . التلميذ ووتيرة تمدرسه ونشاطه اليومي

وصوال . واستعمال الصور والرسومات واألشكال التحديد والتنظيم،
مفردات مناسبة لتسمية المعالم المكانية، وعناصر الزمن  لى توظيفإ

 ). أيام األسبوعصباح، زوال، مساء،(الخطي والزمن الدوري 
بيئـات 
 متنوعـة

تتناول هذه الوحدة جملة من الموضوعات كالريف والمدينة  -
 …والشاطئ 

يتم التركيز فيها على تنمية روح المالحظة وتنظيمها وتدقيقها لدى  -
من  المتعلمين من خالل االطالع على مشاهد، وصور ورسومات

بط العالقة بين لى التسمية والتحديد ورإوصوال . محيط التلميذ
 .العناصر المكونة  للبيئة المدروسة، للحفاظ عليها

حقوقـي 
 وواجبـاتي

حقوق وواجبات التلميذ في محيطه القريب،  يز علىـيتم الترك -
وضعيات تعلمية قائمة على المثال  كالمدرسة والبيت من خالل

لى اعتماد صور ورسومات مساعدة على إباإلضافة . والقصة
 .الختيار والتبريرالتعبير عن ا

أعـرف رموز 
 وطنـي

يتم التركيز في هذه الوحدة على وضعيات حوارية حول العلم  -
لى إباإلضافة . الوطني من حيث شكله وألوانه، والتمرن على رسمه

تحفيظ المقطع األول من النشيد الوطني واستظهاره وإنشاده عند تحية 
 .العلم المدرسي في أوقات محددة

األعيـاد 
 دينيـةال

من خالل . عيد الثورة وعيد األضحى:  يتم التركيز على العيدين-
براز إلوضعيات حوارية يعتمد فيها على الصور والرسومات، 

 .مظاهر االحتفال
 
 
 

   

 التدرج في المنھاج
 

 

المجال 
 المعرفي

المعارف  الكفاءات شكاليةإلالوضعيات ا
 المستهدفة
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أنا 
 واآلخرون

 
 
 
 
 
 

 
 
 

أعرف 
 .مكاني

 
 
 
 
 

 
 
 

أحسن 
استغالل 
 .وقتي

 
 
 
 

 
 
 

حقوقي 
 وواجباتي

 

من الوضعيات  يمكن االنطالق 
ة من باب ـالتالي اإلشكالية
 :االقتراح 

لى إفي بداية دخول التلميذ  -
المدرسة كمحيط جديد تطرح 
إشكالية التكيف مع الحياة 

ل مع ــوالتعام ةـالجماعي
اآلخرين، وأساليب االتصال بهم 

 .موالعمل معه
 ما هي تلك القواعد ؟ -
 لماذا يلتزم بها ؟ -
ل ويتصل مع كيف يتعام -

 ؟اآلخرين
     

هناك أخطار كثيرة قد يتعرض لها 
التلميذ في المدرسة أو في الشارع 
أو في البيت أثناء العمل واللعب 

 .والمشي
 ما هي تلك األخطار ؟ -
 كيف يمكن تجنبها ؟ -
 
  
 
 
 
 

موقعه يحتاج اإلنسان في تنقله وت
إلى معالم يستهدي بها ويتصرف 

 .على أساسها
 ما هي تلك المعالم ؟ -
 كيف يتم التموقع بالنسبة لها؟ -

حياة اإلنسان مرتبطة بالوقت 
واستغالله أثناء العمل واللعب 

 ……والتنقل 
 ما هي أيام األسبوع ؟ -
 كيف يتم استغالل الوقت ؟  -
 

لكل تلميذ في المدرسة حقوق 
 واجبات يؤديها في يمارسها وعليه

 .إطار ما يحدده قانون المدرسة
 ؟تما هي تلك الحقوق والواجبا -
 كيف تمارس وتؤدى ؟ ولماذا؟ -

 
 
 
 

تعلم قواعد الحياة الجماعية في  -1
الوسط المدرسي، قصد التكيف والمبادرة 
واالتصال عن طريق سلوكات تظهر 

 .اندماجه في وسطه الجديد
  
ستوى القسم تحمل المسؤولية على م -2

 :والمدرسة في إطار 
 احترام الذات واآلخرين. 
 الحفاظ على األمالك المشتركة. 

 
 
 
 
التحكم في مفاهيم بسيطة للمكان  -3

انطالقا من محيطه القريب، . والزمان
وما تفرضه عليه وتيرة التمدرس من 

 . تنظيم
 التمثيل البسيط للمكان المألوف. 
معرفة الزمن الدوري والزمن . 
 .لخطيا
 .الربط بين الحدث والزمن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يمارس حقوقه ويؤدي واجباته على  -

 .مستوى القسم والمدرسة
 
 
 
 
 
 

 ،االسم، اللقب، السن -
 .السكن

 .يعرف بنفسه -
 .يقدم غيره -
 .التحية -
 . قواعد العمل -
 .قواعد اللعب -
 
 
 
 
 
 
 

ت ـفي البي ارـاألخط -
از، ـاء، الغـالكهرب(

 ).األدوات
 في المدرسة األخطار -

ي ـة، فـفي الساح(
 ).القسم

 .األخطار في الشارع -
 .التصميم -
 ،قرب، بجانب(العالم  -

 ).  خلف،أمام
 .تصميم القسم -
 
 .أيام األسبوع -
 .أنظم وقتي -
 .أنظم أدوات عملي -
 
 
 
 
 
 
 
 
 .لي حق في أخذ الكلمة -
 .لي الحق في التعليم -
 .لي الحق في الراحة -

 أطيع والداي ومعلمي -
 .يأحترم غير -
 .أحترم الوقت -
 .أجتهد في دروسي -

 
أحافظ على 

 البيئة
 

هي مجموعة عناصر متكاملة  البيئة -
ومتفاعلة تشكل إطار حياة اإلنسان، يؤثر 

 .ويتأثر بها
 ما هي عناصر البيئة ؟ -

استخدام مفاهيم بسيطة  -4
تخص الوسط الطبيعي 

 البيئة ونشاط وعناصر
الريف، القرية، ( اإلنسان فيها

 في القرية، الواحة  -
 في البستان، الحقل -
 .في الغابة -
 .في السوق -
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 رموز وطني
 
 
 

 أعياد وطني

 كيف؟ ولماذا نحافظ على البيئة؟ -
 
 
 
 

ز لكل وطن علم ونشيد مميزان، وهي رمو
 .وطنية مقدسة

  ؟ما هو شكل وألوان علم وطني -
 لماذا أحفظ نشيد وطني ؟ -
 

األعياد الوطنية والدينية مناسبات نحتفل بها 
للذكرى والتذكر وتمتين روابط األخوة 

 .والصداقة بين الناس
 ما هي أعياد وطني ؟ -

 كيف نحتفل بها ؟ - 

الجبل، الوادي، المدينة، 
الشارع، المتجر، الماء، 

 ).الهواء، التلوث
 
 على رسم العلم نالتمر -

الوطني باختيار مواقع 
 .األلوان بشكل صحيح

حفظ المقطع األول من  -
النشيد الوطني واستظهاره 

 .عند تحية العلم
التعرف على مظاهر  -

ني االحتفال باألعياد ومعا
 .الوطنية والدينية

 .في الشارع -
 .، الماء الصافيالنهر -
 .الهواء النقي -
 
أعرف ألوان علم وطني  -

 .وأحترمه
 أحفظ النشيد الوطني

 .وأنشده -
 أحتفل بعيد الثورة مع -

 .زمالئي التالميذ
 ألضحى معأحتفل بعيد ا -

 .عائلتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تطبیق المنھاج
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 : االستراتیجیـة 
 

تقتضي كل وحدة تعلمية استراتيجية خاصة تتمثل في المبادئ المنظمة للنشاط التعليمي 
وبمعنى آخر فان االستراتيجية هي الخطوط . التعلمي وفق اإلمكانيات المتوفرة وملمح المتعلمين

محور حول المدرس أو المتعلم أو هما معا، ألن المعارف تكتسب وفق العريضة لنشاط يت
 :أسلوبين اثنين 

  

من خالل نص شفوي أو كتابي في شكل إلقاء، أو عرض  ويمثل  - أ
 .استراتيجية التعليم

 من خالل النشاط واالكتشاف الذاتي في شكل عمل فردي أو جماعي، -ب
 .يجية التعلماستراتويمثل . عن طريق معالجة اإلشكاليات

 
 

من المدرس والمتعلم دورين  إن االستراتيجية المعتمدة في مقاربة الكفاءات تعطى كال
متكاملين، بحيث يكون دور المدرس مخططا ومنشطا ومتدخال ومسيرا ومساعدا ومعالجا  

عة يؤدي جهدا فرديا منسقا ويكون دور المتعلم مشاركا بناءا للمعارف، متصال بالمجمو. ومقوما
 .مع بقية أعضاء الفوج أو المجموعة

 

  :وضعیة التعلم .1
 

تتطلب االستراتيجية بناء وضعية تعلمية تكون متفقة مع منصوص الكفاءة وتتضمن 
والوضعية هي . إشكالية تعالج من خاللها المحتويات المعرفية المختارة بالنسبة للوحدة التعلمية

. ني أمام مهام ينبغي تأديتها وهو ال يمتلك كل الموارد الالزمة لذلكمجموعة ظروف تضع المع
وبمعنى آخر فان الوضعية تقترح تحديا معرفيا للمتعلم يوظف فيها قدراته ومعارفه لمعالجة 

 :اإلشكال أو حل المشكل المطروح مجندا في ذلك 
 

 ).معلومات التلميذ القبلية   ( :موارد شخصية -
 ).لومات أعضاء الفوجمع(:  موارد المجموعة -
 ). أسلوب العمل أو المعالجة– تعليمات -وثائق   ( :درسـموارد الم -

 
 :ينبغي مراعاة الجوانب التالية في بناء وضعية اشكالية بالنسبة للوحدة التعليمية 

 

  :الوجاهة والداللة بحيث ينبغي -أ
 ووضعيات أن تستند إلى حقائق ملموسة تعطي معنى للتعلمات كتجارب معيشة ، -

 .من الحياة اليومية والمحيط
 
 
أن تستدعي التفكير وتتطلب تساؤالت ومعالجات وحلوال كوقائع مالحظة ذات وقع  -

 .على التالميذ يستعملونها كأدوات لفهم وتفسير بعض المفاهيم والظواهر أو القواعد
 

  : بعث الدافعية لدى المتعلم بحيث -ب
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الت ـى الفضول والحيرة أمام إشكاليات أو مشكلإي ـم الطبيعـتعزز ميل المتعل -
 .ملموسة محفزة، ومدعمة للتعلمات بشكل مستمر

فالمتعلم ال .  تجعل المتعلم عنصرا فاعال في بناء تعلماته من خالل نشاط مستمر-
وعليه، يجب استغالل هذا . يستوعب وال يحتفظ إال باألشياء التي يكتشفها بنفسه

حظة واالستكشاف واستعمال جميع الحواس بغرض المسعى بالتشجيع على المال
 .التحديد والوصف والتدقيق

 

  :تنمية أسلوب التفكير والمهارات المنهجية لدى المتعلمين مثل -ج
 .               التساؤل عن ماهية األشياء والوقائع المالحظة -
تقبل العمل الجماعي والمشاركة في التفكير واالستكشاف مع الزمالء  -

 .تبني مواقف موضوعيةو
 
 

 :الوسائل والسندات الالزمة . 2
  

يستلزم تدريس مادة التربية المدنية في السنة األولى من التعليم القاعدي جملة من الوسائل 
سواء منها تلك التي . والسندات يشترط توفيرها وتحضيرها لتوظيفها في كل وضعية تعلمية

ي تتوفر في المؤسسة أو تتضمنها الكتب المدرسية، عن المدرس أن يحضرها، أو تلك الت يتعين
 :ومنها على الخصوص 

 

 .الصور والرسومات -
 .صور لبيئات متنوعة  -
 .تصميم بسيط للقسم والبيت -
 .وثائق الهوية -
 .العلم الوطني -
 .المقطع األول للنشيد الوطني -
 . جداول بسيطة -
 .الرموز واألشكال واأللوان -

 

  :التقـويــم . 3
 

من المعروف أن المتعلمين في هذه المرحلة  وعلى األخص في السنة األولى والسنة 
لذا يركز فيها على نشاطات بسيطة، لعدم تحكمهم في القراءة . الثانية الزالوا في بداية التعلم

 وضع - الرسم- الربط –التلوين (في حين يتم اعتماد معايير تقويم من نوع  . والكتابة
 ).لتسطير واالختياراإلشارة أو ا

 
 
 
 
 

 :إرشادات في ميدان التقويم  -أ
 

 :يتم تقويم المعارف المكتسبة في السنة األولى من التعليم االبتدائي على النحو التالي 
 .ذكر االسم واللقب والسن والسكن بشكل مرتب وصحيح -
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 .ذكر أنواع التحية -
 .أيام األسبوعذكر قواعد العمل واألخطار المتنوعة والمعالم المكانية و -
 ..)كالقرية والواحة والبستان والحقل والغابة الخ(تسمية بيئات متنوعة  -
كالحق في التعليم والراحة وواجب احترام اآلخرين (التمييز بين الحق والواجب  -

 ) .وطاعة المعلم والوالدين
 ).كألوان العلم الوطني وشكله(معرفة األلوان واألشكال  -
 . الوطنياالستظهار بمقطع من النشيد -
 

 :ويتم تقويم كفاءات المنماة في السنة األولى وفق ما يلي 
 .تحديد مواقع األشياء حسب تصميم بسيط -
 .التموقع بالنسبة لمعالم معينة -
 .تنظيم األدوات حسب ما يتطلبه العمل اليومي -
 .اختيار مواقع األلوان بشكل صحيح -
 .توظيف مفردات مناسبة لتسمية عناصر الصورة أو الرسم -
 .طبيق قواعد أولية في الحياة اليوميةت -

 
 

 : أدوات التقويم -ب
 

  : النشاطات الشفویة -1
 . االستظهار- األسئلة الشفوية -

   :النشاطات الكتابیة -2
 . التصنيف-  الترتيب - التلوين - الرسم - التسطير - الشطب - الربط - التأشير -

  : المالحظـة-3
لتقويم، إذ تمكن المدرس من معاينة ومالحظة التالميذ تعتبر المالحظة جزءا من ا -   

 :في مجموع النشاطات ومعرفة مدى تحقق األهداف التعليمية وذلك من خالل 
 

والجسدي والعاطفي  على أساس معرفة نمو المتعلم الفكري المالحظة اعتماد -
 .واالجتماعي

 .قويمالتركيز على معيار أو اثنين عند استخدام المالحظة كأداة ت -
 .تسجيل نشاطات التالميذ التي تتم مالحظتها -
 .حول الجوانب المالحظة) أو إنجاز ملف(تدوين المعلومات  -

 

 
 
 
 

 :سیـر الوحـدة التعلیمیـة التعلمیـة  . 4
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تبعا لمستوى المتعلمين والوسائل المختارة يتم التركيز على تسيير التعلمات باختيار 
وتتلخص مراحل اكتساب الكفاءة كما . ى لتنظيم الفعل التربوياالستراتيجية المناسبة كمسع

 :يلي
 

وتخص تقديم الوضعية اإلشكالية كدافعية للمتعلمين من خالل  : مرحلة االستكشاف .1
محاوالتهم الفردية أو محاوالتهم كأفواج وخاللها يتم التقويم األولي وإنجاز جماعي 

 .لقائمة معايير تقويم أولية
 وتخص المحتويات المقررة في البرنامج تنظم في شكل  :نهجيمرحلة التعلم الم .2

نشاطات متدرجة تتضح األداءات المطلوبة من خالل جداول تخصيص لكل هدف 
 ).شبكة تقويم خاصة بكل هدف(ومعايير 

 وهي مرحلة تتعلق بتوظيف المكتسبات الجديدة أو التطبيق من :مرحلة اإلدماج  .3
 .خالل تمارين

وهي مرحلة تمكن من الحكم على مدى التحكم في الوحدة ككل من  :التقويم النهائي  .4
خالل وضعية حقيقية أو وضعية مشابهة للوضعية اإلشكالية يعالجها المتعلم دون 

 .مساعدة المدرس
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 ةمخطط تفصیلي لسیر الوحدة التعلیمیة التعلمی - 1
 

 المالحظات المتعلم المدرس المرحلة
اف االستكش

مرحلة (
التقويم 
 )التشخيصي

 .وضع المتعلم أمام وضعية إشكالية -
مالحظة المحاوالت األولى في شكل -

 )اإلمكانات، المصاعب(عمل فردي 
م المكتسبات العملية ـير بأهـالتذك -

 .معايير+ معلومات أولية 
مالحظة أو اكتشاف الصحيح في  -

إنجاز المتعلمين في شكل عمل 
 .األفواج

 
ه إلنجاز قائمة معايير تقويمية  التوجي-

 )…إضافا…توضيح( جماعية،

يتصور اإلطار العام  -
 .لإلشكالية

يعود إلى مكتسباته القبلية -
 .قصد تجنيدها وتوظيفها

 ينوع -يفكر في الحلول  -
المجاالت وفق معايير 

 ).قبلية(قديمة 
ة، مقارنة، شرح ـمقابل -

اؤالت ــى، تسـالمسع
 .المتعلمين

ير التقويم ـمعاية ـقائم -
توظف الكتساب ) مدققة(

 .الكفاءة

خلق الدافعيـة لـدى     -
 .المتعلمين

 
 
 
 
 
قائمة المعايير تبنى  -

ية التالميذ بناء ـبمع
على ما هو صحيح في 

م الفردية ــمحاوالته
 .وداخل األفواج

التعلمات 
المنهجية 

مقررات (
 )البرنامج

تقديم أهداف تعلمية تعالج مقررات  -
 .البرنامج

الوسائل ( ة العملـيح كيفيـتوض -
 ..)والنماذج

 .التوجيه قصد التصحيح واإلثراء -
 .وقفات تقويم تكويني -

ات ـة المحتويـمعالج -
اج ـررة في المنهـالمق

 ).فرادى أو جماعات(
التدريب والممارسة مع -

توظيف قائمة المعايير 
 .التقويمية

ساب ـتدرج في اكتـال-
 .المعارف الجديدة

 التدرج هدفا بهدفيتم  -
ــدول  - ــع جـ وضـ

 .تخصيص لكل هدف
وضع شبكة تقويم لكل     -

 .هدف

ارين أو التوجيه إلى ـم التمـتقدي - اإلدمــاج
 .توظيف المكتسبات الجديدة

 .تطبيق التمارين -
ات ـيف المعلومـتوظ -

 .دةـالجدي

ــارين  - ــاذج + (تم نم
تقــويم يرجــع إليهــا 

 )التالميذ
مشابهة للوضعية دم وضعية ـيق - التقويـم

المعالجة بحيث تدمج أهداف التعلم 
 .المنجزة في الوحدة

ج الوضعية دون ـيعال -
 .مساعدة

 .يوظف قائمة المعايير -

 .التقويم التحصيلي -

 
  

 :نجاز  الوحدة  التعلیمیة إتخطیط و
 

 .تقبل قواعد الحياة الجماعية:   الكفاءة
 

  :التاليةالتحكم في الكفاءة من خالل األداءات  ـ أ
 .معرفة الهوية -
 .معرفة أنواع التحية -
 .االتصال باآلخرين -
 
 
  :إنجاز المهام المطلوبة بشكل يتفق مع معايير التقويم من نوع ـ ب
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 .ذكر االسم الكامل والسن والسكن بشكل صحيح -
 .الترتيب الجيد -
 .تبرير االختيار -

 

 :  تنمية القدرات التالية ـ ج
المالحظـة ، تسـمية األمـاكن  ،    (لومـات  ايجاد المع : الجانب المعرفي  -

 ).الوثائق
 ).الربط، التركيب، االستخالص، التقديم(التحليل  : الجانب المهاري -
 .تبرير االختيار : الجانب الوجداني -

 
 

  :تتناول الوحدة الكفاءات التالية ـ د
 .معرفة عناصر الهوية الشخصية -
 .االتصال باآلخرين واحترامهم -
 .التحيةمعرفة أنواع وأوقات  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جدول التخصیص - 2           
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 .معرفة عناصر الهوية الشخصية : الكفاءة.            الهوية الشخصية: الوحدة 
 

 المعارف 
 

 القدرات

 

 األماكـن
 

 الوثائـق
 

 المعلومات الشخصية

: مالحظة األماكن    - المالحظة
منزل، عيادة، بلدية    (

ــود   ــورة مول ص
 ).جديد

ق ــلوثائة اــمالحظ -
الدفتر العائلي (المختلفة 

ر الصحي، شهادة ـالدفت
 ).الميالد

 

الــربط بــين الوثــائق  - الربط بين األماكن - الربط
 .واألماكن

الــربط بــين المولــود الصــغير  -
واألماكن وبينـه وبـين الوثـائق       

 .المدرجة
ذكـر المعلومــات الـواردة فــي    - .تسمية الوثائق- .تسمية األماكن - التسمية

االسـم، اللقـب، السـن،       (:الوثائق
 ).السكن

ورة ــع الصــوض -  التركيب
ة والمعلومات ـالشخصي

في أماكنها لصنع بطاقة 
 .تعريف شخصية

 

ــائق    -   االستخالص ــى الوث ــتخالص معن اس
الهوية (كمعلومات تخص الشخص    

 ).الشخصية
تبرير 
 االختيار

يار البحث ـرير اختـتب - 
عن البطاقة من مجموع 

 .اقات التالميذبط

 

الل بطاقة ـم الذات من خـتقدي -   التقديم
 .التعريف الشخصية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  شبكة التقويم-3
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 المدرس معايير التقويم القدرات
 + - 

 
 

  ).االسم، اللقب، السن، السكن: (عرف عناصر هويته - المعرفيـة
 

   ) .األماكن و الوثائق(ربط الوضعيات بشكل صحيح  - المهاريـة
   .عرف أسلوب تقديم نفسه - الوجدانيـة

 
 
 

 

  إنجاز الوحدات التعلمیة -4
   

 
  :1 الحصة

 .                    الهوية الشخصية :المجال المعرفي
 . د30 سا و2  :الحجم الساعي
 منزل، عيادة توليد، بلدية، دفتر:  اعتماد صور أو رسومات مركبة  :وضعية التعلم

 .د، ازدياد طفل وتسجيله شهادة ميالعائلي،
 . معرفة عناصر الهوية الشخصية  :الكفاءة

 

مالحظة الصور والرسومات وتقديم المالحظات كمحاوالت  - 
 .أولية

 تدقيق المالحظة للربط بين عناصر الصورة أو الرسم - 
 .المركب

 
 أين يسكن ؟-أين ولد الطفل الصغير ؟  -
 أين سجل ؟ -
 ل فيها ؟ما هي الوثائق التي سج -
 ماذا سجل في شهادة الميالد والدفتر العائلي ؟ -

 )االسم، اللقب، يوم االزدياد، السكن، األب، األم
 : مرحلة اإلدماج -ج   

 

 ).صورة التلميذ، بطاقة صماء، رموز وأشكال( صنع بطاقة التعريف  :وضعية التعلم
 .االسم، اللقب، السن، السكن: ذكر عناصر الهوية الشخصية  -
 .ع الصورة في مكانها المناسب على البطاقة الصماءوض -
 
 .وضع الرموز المتفق عليها تحت الصورة -

 

 
 االسـم     :                                                                       

 مرحلة االستكشاف-أ
 ) :االنطالقة(

مرحلة التعلمات -ب
 :المنهجية 
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 اللقـب    :            ..       …………………………                         

 
 السـن  :                                                                            

                                                                          
 السكـن       :                                                                     

 
 

 

 :   مستوى اإلدماج -د
    

  :االستخالص
 .كل إنسان له اسم ولقب وسن وسكن وعائلة -
 .كل إنسان له هوية -
 .الوثائق تثبت هوية الشخص -
 

 : التقويم النهائي - ه
 
 .يكتب المدرس عناصر هوية التالميذ على البطاقات -
 .يقدم كل تلميذ نفسه انطالقا من بطاقاته -

 

  :2 الحصـة
 . هوية اآلخرين :المجال المعرفي

 . لعب األدوار :ضعية التعلمو
 .يجابي مع اآلخريناإل االتصال  :لكفاءةا
 

 .الربط بين بطاقة تعريف الزميل وعناصر هويته -
 .مساءلة الزميل لمعرفة هويته -
 .ذكر عناصر هوية الزميل ثم بقية الزمالء -

 

 . يسكن…سنه …لقبه …هذا زميل، اسمه : تقديم الزميل  -
 

 
 
 

  :3 الحصة
 . معرفة قواعد اللياقة والتحية: الكفاءة

  . أوقات وأنواع التحية :المجال المعرفي
 . اعتماد رسم توضيحي :وضعية التعلم

 )االنطالقة(مرحلة االستكشاف -1

 :مات المنهجيةمرحلة التعل-2
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 ).المحاوالت األولى(متى وكيف نحيي اآلخرين ؟  -

 
 

             المسـاء                          الصبـاح                                   
 
 
 
 
 صباح الخير -التعرف على أوقات وأنواع التحية          -

 مساء الخير -                                         
 السالم عليكم   -      

 
 .عند االفتراق/لى النومإعند الذهاب /في المساء/في الصباح -
 تصبح على خير                                            -
 .    اءلى اللق إ–
 .  الزمالء، المعلم، الكبار: يحيي اآلخرين  -

 
 .......................................................يحيي  -
 ...................................................يقدم نفسه  -
 ...................................يسأل اآلخرين عن هويته  -
 ................................................يدم اآلخرين  -

 
 

 .معايير التقويميتم من خالل  -
 
 
 

) االنطالقة(مرحلة االستكشاف -1
: 
 :مرحلة التعلمات املنهجية -2

 النشاط االدماجي-3
: 

 التقويم النهائي-4
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