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 تقديم مادة التربیة المدنیة

 
في السنة األولى من التعلیم  الھامة تعد التربیة المدنیة أحد النشاطات التربویة

 ؛المدرسةفي ركة معارف وممارسات تخص قواعد الحیاة المشت االبتدائي، تتمثل في
یتعلم ف ،تدریجیا مع الحیاة الجماعیة الئمةتحیث یتمرن التلمیذ على السلوكات الم

تعاملھ  فيمناسبة التراكیب المفردات والجماعیة، ویوظف لالمسؤولیة الفردیة وا
  . واتصالھ باآلخرین

 

 یةظیقاإویتم ذلك في شكل نشاطات تربویة ؛ كما یعمق معارفھ البیئیة المألوفة
  .یئيوتحسیسیة، اعتمادا على محیط التلمیذ االجتماعي والب

 

لف األنشطة كمصطلحات تیتم إدراج بعدي الزمان والمكان في ھذه المرحلة في مخ
بحیث تساعده على تحویل معالمھ الذاتیة إلى معالم  ،بسیطة، یمارسھا في حیاتھ العملیة

  .خرین المتواجدین معھموضوعیة، إلدراك مواقع األشیاء في محیطھ، ومواقع اآل
 

فالحدیث عن اللعب والذھاب إلى المدرسة والنوم وغیرھما كلھا تتم في أوقات 
 .معینة، تمثل عناصر الزمان والمكان كمرحلة تمھیدیة لدراسة التاریخ والجغرافیا الحقا
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    االبتدائي أھداف التربیة المدنیة في السنة األولى من التعلیم -1

 
 

إلى تحقیق األھداف  االبتدائيتربیة المدنیة في السنة األولى من التعلیم ترمي مادة ال
 :التالیة
 

  .تمكین التالمیذ من تعلم قواعد الحیاة المشتركة في القسم والمدرسة -
 .اكتشاف المسؤولیات الفردیة والجماعیة في محیطھم الجدید -
  

  :اءاتأ ـ الكفـ

یت�درب فیھ�ا  األساس�یة،مرحلة التعلم�ات  ئياالبتداتعتبر المرحلة األولى من التعلیم 
 :التلمیذ على

  

تعلم قواع�د الحی�اة الجماعی�ة ف�ي الوس�ط المدرس�ي، قص�د التكی�ف والمب�ادرة  - 1
  :واالتصال عن طریق سلوكات تظھر اندماجھ في وسطھ الجدید بـ

 

  .االستماع للمعلم واآلخرین -
  .أخذ الكلمة وتبریر الرأي -
  .تطبیق التعلیمات -
 .تقدیم عمل منظم ومتقن -

  

  :تحمل المسؤولیة على مستوى المدرسة في إطار - 2
  .احترام الذات واآلخرین - 
 .الحفاظ على األمالك المشتركة - 

  

 -ةین�المد( البیئ�ة ونش�اط اإلنس�ان فیھ�ا عناصراستخدام مفاھیم بسیطة تخص  - 3
  ).التلوث -الھواء -الماء -المتجر -الشارع
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  :المعرفیةالمحتويات  -ب 

  

  المحتویات المعرفیة  المجال المعرفي

  أنا واآلخرون -1

  .ھویتي الشخصیة -
  .أتعرف على غیري -
  .ألعب مع زمالئي -
  .أحذر من األخطار -

  .أنا منظم -  أحسن استغالل وقتي -2

  .المدینةفي  -  .أحافظ على البیئة -3

  .حقوقي وواجباتي -4
  .أعرف حقوقي وأمارسھا -
  .جباتي وأقوم بھاأعرف وا -

  رموز وطني -5
  .حترمھاأأعرف رموز وطني و -
  .أحتفل باألعیاد -

 
 

 التدرج و اإلرشادات المنھجیة - 2
 

  :التدرج في الكفاءات . أ 
 

  :الكفاءة الختامیة
  حسن التواصلممارسة قواعد الحیاة الجماعیة قصد التكیف و.  
  على أن ،ع الغیرواالتصال اإلیجابي م ،إثبات الذات داخل المحیط:  

  .یذكر عناصر ھویتھ الشخصیة -
  .بذكر عناصر ھویتھ ،یقدم نفسھ -
  .یقدم غیره -

  فـ  تطبیق بعض القواعد األولیة في الحیاة الیومیة :  
  .عن رأیھ یعبرو یأخذ الكلمة -
  .یستمع ویستأذن عند الحاجة -
  .عبلیطبق قواعد اللیاقة والعمل وال -
  .یطبق بعض قواعد األمن -
 .الواجبات یؤدي بعض -
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  على أن، واحترامھ لرموز السیادة الوطنیة ،یبدي اعتزازه:  

  .یختار مواقع األلوان بشكل صحیح -
  .یستظھر مقطعا من النشید الوطني -
  .ینظم وقتھ وأدواتھ حسب نشاطھ الیومي -
 .ممارسة سلوكات إیجابیة في المحیط للحفاظ على البیئة -
  

  :تويات المعرفیةالتدرج في المح -ب
 

  .أنا واآلخرون: )1(المجال المعرفي
  : اعيـجم السـالح

  المحتویات المعرفیة المستھدفة  الوحدة التعلمیة

  ھویتي الشخصیة -1
  .االسم، اللقب، السن، السكن -
  .یعرف بنفسھ -

  أتعرف على غیري -2
  .م غیرهدیق -
  .یقدم التحیة -

  .قواعد العمل -  أعمل مع زمالئي -3
 .قواعد اللعب -  الئيألعب مع زم -4

  أحذر من األخطار -5
  ).الكھرباء، الغاز، األدوات(األخطار في البیت  -
  ).في الساحة، في القسم(األخطار في المدرسة  -
  .األخطار في الشارع -

 
  .الوقت أحسن استغالل :)2(المجال المعرفي

  : اعيـجم السـالح
  

  المحتویات المعرفیة المستھدفة  الوحدة التعلمیة

  .أنظم أدوات عملي -  أنا منظم -
 
 



 ابتدائي 1مناھج السنة 

 منھاج التربیة المدنیة للسنة األولى ابتدائي

 
 

   بیئات متنوعة): 3( المجال المعرفي
  : ي اعـجم السـالح

  

  

  .حقوقي وواجباتي): 4(ل المعرفيالمجا
  : اعيـجم السـالح

  المحتویات المعرفیة المستھدفة  الوحدة التعلمیة

  حقوقي وواجباتي -1
  .لي حق في أخذ الكلمة -
  .لي الحق في التعلیم -
  .لي الحق في الراحة -

  أقوم بواجبي -2
  .أحترم غیري -
  .أجتھد في دروسي -

 

  رموز وطني): 5(المجال المعرفي
  : اعيـجم السـالح

  

  

  المحتویات المعرفیة المستھدفة  الوحدة التعلمیة

  في المدینة
  

  في القریة؛ في الواحة -
  في البستان؛ في الحقل -
  في الغابة -
  في النھر -
   في السوق -
  .في الشارع؛ الطریق -

  رفیة المستھدفةالمحتویات المع  الوحدة التعلمیة

أعرف بعض رموز  -1
  وطني

 .أعرف ألوان علم وطني وأحترمھ -
  .أحفظ النشید الوطني وأردده -

  األعیاد الوطنیة والدینیة -2
 .احتفل بعیدي الثورة واالستقالل -
  .احتفل بعید األضحى مع عائلتي -
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  :ةالوضعیات التعلمی -ج 
 

 :من باب االقتراح ،یمكن االنطالق من الوضعیات اإلشكالیة التالیة
 

 تطرح إشكالیة التكیف مع  ،في بدایة دخول التلمیذ إلى المدرسة كمحیط جدید
 .والتعامل مع اآلخرین، وأسالیب االتصال بھم، والعمل معھم، الحیاة الجماعیة

  ما ھي تلك القواعد ؟ ولماذا یلتزم بھا ؟ -
 كیف یتعامل ویتصل مع اآلخرین ؟ -
  
 أو في  ،أو في الشارع ،ھناك أخطار كثیرة قد یتعرض لھا التلمیذ في المدرسة

  .أثناء العمل واللعب والمشي ،البیت
  ما ھي تلك األخطار؟ -
 كیف یمكن تجنبھا ؟ -

  

 حیاة اإلنسان مرتبطة بالوقت واستغاللھ أثناء العمل واللعب والتنقل...  
 یتم استغالل الوقت ؟كیف  -
  

 وعلیھ واجبات یؤدیھا في إطار ما  ،لكل تلمیذ في المدرسة حقوق یمارسھا
  .یحدده قانون المدرسة

  ما ھي تلك الحقوق والواجبات ؟ -
 كیف تمارس وتؤدى؟ ولماذا ؟ -

  

 تشكل إطار حیاة اإلنسان، یؤثر  ،البیئة ھي مجموعة عناصر متكاملة ومتفاعلة
  .ویتأثر بھا

  ما ھي عناصر البیئة ؟ -
 لماذا نحافظ على البیئة ؟ -

  

 ید ممیزان، وھي رموز وطنیة مقدسةشلكل وطن علم ون.  
  ؟ ھھو شكل علم وطني وألوان ما -
 د وطني ؟یلماذا أحفظ نش -
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 وتمتین روابط األخوة  ،األعیاد الوطنیة مناسبات نحتفل بھا للذكرى والتذكر

  .والصداقة بین الناس
  ي أعیاد وطني ؟ھ ما -
  كیف نحتفل بھا ؟ -

  

  :إرشادات بیداغوجیة -د 

المجال 
  المعرفي

  إرشادات بیداغوجیة

  أنا واآلخرون

 ،تتناول ھذه الوحدة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمعرفة  الذات
في إطار التكیف مع الحیاة الجماعیة  ،واالتصال أو التعامل مع اآلخرین

  .والمحیط المدرسي الجدید
النشاط الحركي داخل على و ،یتم التركیز فیھا على وضعیات حواریة

باعتماد صور ورسومات تمكن التالمیذ من التعرف والتسمیة  ،القسم
  .والتحدید والمقارنة

بیئات 
  متنوعة

  .تتناول ھذه الوحدة جملة من الموضوعات كالریف والمدینة
من خالل  ،لمینیتم التركیز فیھا على تنمیة روح المالحظة لدى المتع

وصوال إلى  ،د وصور ورسومات من محیط التلمیذھاالطالع على مشا
وربط العالقة بین العناصر المكونة للبیئة المدروسة  ،التسمیة والتحدید

  .للحفاظ علیھا

حقوقي 
  وواجباتي

یتم التركیز على حقوق وواجبات التلمیذ في محیطھ القریب، 
   ؛مة على المثال والقصةئعلمیة قامن خالل وضعیات ت ،كالمدرسة والبیت

ى اعتماد صور ورسومات مساعدة على التعبیر عن لباإلضافة إ
  .االختیار والتبریر

أعرف رموز 
  وطني

 ،یتم التركیز في ھذه الوحدة على وضعیات حواریة حول العلم الوطني
باإلضافة إلى تحفیظ  ؛من حیث شكلھ وألوانھ، والتمرن على رسمھ

واستظھاره وإنشاده عند تحیة العلم  ،النشید الوطني المقطع األول من
  .المدرسي في أوقات محددة

األعیاد 
الوطنیة 

  الدینیةو

من خالل  ى،وعید األضح ة واالستقاللرالثوعید  یتم التركیز على
براز مظاھر إل وضعیات حواریة یعتمد فیھا على الصور والرسومات،

  .االحتفال
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  :الزمةالوسائل والسندات ال -ھـ 
 

جملة من  االبتدائيیستلزم تدریس مادة التربیة المدنیة في السنة األولى من التعلیم 
سواء منھا تلك التي  ،تحضیرھا لتوظیفھا في كل وضعیة تعلمیةیتم الوسائل والسندات 

ب اتضمنھا الكتیالمدرس أن یحضرھا، أو تلك التي تتوفر في المؤسسة أو  لىیتعین ع
 :المدرسي، ومنھا

  

  .وثائق الھویة -
  .العلم الوطني -
  المقطع األول للنشید الوطني -
  .صور لبیئات متنوعة -
  .الصور والرسومات -
 .وانلالرموز واألشكال واأل -
 

 التقويم - 3

وعلى األخص في السنة األولى  ،من المعروف أن المتعلمین في ھذه المرحلة
ءة اات بسیطة، لعدم تحكمھم في القرلذا یركز فیھا على نشاط ؛الزالوا في بدایة التعلم

یتم اعتماد معاییر تقویم من نوع التلوین، الربط، الرسم، وضع اإلشارة أو ف ؛والكتابة
 ...التسطیر واالختیار

  

  :إرشادات في میدان التقويم -أ
یتم تقویم المعارف المكتسبة في السنة األولى من التعلیم االبتدائي على النحو 

  :التالي
  .صحیح م واللقب والسن والسكن بشكلذكر االس -
  .ذكر أنواع التحیة -
  .ذكر قواعد العمل واألخطار المتنوعة -
  ).وواجب احترام اآلخرین ،كالحق في التعلیم والراحة(التمییز بین الحق والواجب  -
  ).كألوان العلم الوطني وشكلھ(معرفة األلوان واألشكال  -
  .قطع من النشید الوطنيبماالستظھار  -
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  :كفاءات المنماة في السنة األولى وفق ما یليالیتم تقویم 
  .تنظیم األدوات حسب ما یتطلبھ العمل الیومي -
  .اختیار مواقع األلوان بشكل صحیح -
  .توظیف مفردات مناسبة لتسمیة عناصر الصورة أو الرسم -
  .تطبیق قواعد أولیة في الحیاة الیومیة -
 

  :أدوات التقويم -ب 
  

  :اطات الشفویةالنش -1
  .األسئلة الشفویة، االستظھار      -

  

  :النشاطات الكتابیة -2
  .التصنیف ،الترتیب ،لوینتال ،الرسم ،التسطیر ،الشطب ،الربط ،یرشالتأ     -

  

  :المالحظة-  3
تعتبر المالحظة جزءا من التقویم، إذ تمكن المدرس من معاینة ومالحظة التالمیذ 

  : وذلك من خالل ،فة مدى تحقق األھداف التعلیمیةومعر ،في مجموع النشاطات
  

 الوجدانياعتماد المالحظة على أساس معرفة نمو المتعلم الفكري والجسدي و -
  .واالجتماعي

  .التركیز على معیار أو اثنین عند استخدام المالحظة كأداة تقویم -
  .تسجیل نشاطات التالمیذ التي تتم مالحظتھا -
  .حول الجوانب المالحظة) إنجاز ملف أو(تدوین المعلومات  -

 


	- ما هي تلك الأخطار؟
	- كيف يمكن تجنبها ؟
	- كيف تمارس وتؤدى؟ ولماذا ؟
	- لماذا نحافظ على البيئة ؟
	- كيف نحتفل بها ؟



