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 مقدمة
 

 هـذا األخيـر  تتعرض الوثيقة المرافقة للمنهاج  بالشرح والتفصيل حول كيفية قـراءة   
وأهم ما  . واستعماله، انطالقا من المكونات الواردة فيه والمتمثلة في المجاالت التعليمية التعلمية          

الوحدات التعلمية ونمـاذج للتقـويم، ليتخـذها        تتعرض له هذه الوثيقة إعطاء نماذج حول سير         
 . المعلمون نموذجا في تقديم بقية الوحدات التي يتناولها المنهاج

 

 :  وستجد في هذه الوثيقة المرافقة كذلك

 . خصائص وأهداف التربية المدنية -

 . كفاءات السنة الثانية ابتدائي -

 . المصفوفة المفاهيمية -

 تعلماستراتيجية التعليم وال -

 . نماذج لسير وحدات تعلمية -

 . نماذج لبطاقات التقويم -
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 مستجدات منھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة ابتدائي
 

 :يتميز منهاج  التربية المدنية للسنة الثانية ابتدائي بما يلي

على المعارف الوظيفية، وتنظيمها فـي وحـدات        بالتركيز  تخفيف المحتوى المعرفي     
خالفا للمناهج السابقة المبنيـة     . يكلة في مجاالت متكاملة، تتوج بوحدة إدماجية      تعلمية، مه 

 .على التعليم المجزأ هدفا ومحتوى
 .هيكلة المحتويات على أساس بناء الكفاءات 
استخدام استراتيجية التعليم والتعلم القائمة على مبادئ مقاربة التدريس بالكفاءات، التي            

باقتراح وضعيات ووسائل وأدوات تقويم تنسجم مع       ،  ةالتعليميتجعل المتعلم محور العملية     
وإلى خصائص المـتعلم    ،  خصوصية المادة، وطبيعة المعارف، في كل مجاالتها من جهة        

 .جهة أخرىمن 
إدراج وحدات خاصة باإلدماج، تدعيما لنشاط التعلم، قصد الـتحكم فـي الكفـاءات               

 .المكتسبة، وتوظيفها بأكبر حظوظ النجاح الممكنة
 أوسع للمـتعلم، السـتثمار      ء لتوفير فضا  ،امتداد النشاط التعلمي إلى النشاط الالّصفي      

ضمانا لتحقيق األداءات ذات الداللة لـدى         المختلفة في وضعيات الحياة اليومية     همكتسبات
 .المتعلم

تحرير المعلم من القيود النمطية، وجعله أكثر حركية وفتح مجال االجتهاد والمبـادرة              
 .أمامه
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 مـادة التربیة المدنیة

 

، ألنها تهتم بتكوين الفرد تكوينـا   األساسية المدنية مادة من المواد التعليمية       التربية
 المدنيـة    للحيـاة  السلوكي، ألنها تعمل على إعداد الفـرد           بالجانبحضاريا، وتهتم أكثر    

ية، يدرك ماله من     والوطن المدنية كمواطن صالح، يشعر بالمسؤولية        للعيش يؤهله   إعدادا
 الوضعيات والتكيف مع   من حل المشاكلليتمكنوتكونـه  ،حقوق و ما عليه من واجبات     

 في  واالندماج يعيش فيه    الذيمع المحيط   ايجابيا   والتعامل ، تواجهه في حياته اليومية    التي
   .المجتمع

 

 خصائص التربیة المدنیة
 

 

 : فهي .تمتاز بجملة من الخصائصالتربية المدنية كغيرها من المواد التعليمية 

 :  تعمل على* 

 ـ تكوين شخصية الفرد تكوينا شامال متوازنا يشمل جميع الجوانـب الفكريـة             
 والوجدانية واالجتماعية والسلوكية؛

 ـ تنمية القيم االجتماعية كالتعاون والتضامن والتسامح واحترام اآلخر وتقـديم           
 المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛

 . والمجتمعة إعداد الفرد ألداء الواجبات نحو األسرـ

ـ تدريب الفرد على حسن التفكير، والتنظيم، وهيكلة المعارف، وإيجاد الحلول 
 .للمشكالت االجتماعية التي تواجهه في حياته اليومية

 

 : كما أنها* 

ـ تتفاعل بشكل إيجابي مع القضايا اإلنسانية كحقوق اإلنسان والديمقراطية 
 ؛ ...حماية االجتماعية والبيئة والصحة وال

ـ تشكل مجاال تعلميا الكتساب ثقافة مدنية، تجعل من الفـرد مواطنـا صـالحا               
 ؛ ومسؤوال

ـ تستمد مادتها العلمية من مختلف المواثيق والنصوص التشريعية المنظمة لحياة           
 .المجتمع
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 األھداف العامة للتربیة المدنیة

 

  :ية المدنية ترمي إلى تحقيق األهداف العامة التاليةومما سبق فإن مادة الترب

 

 : في المجال االجتماعي -1
 .وصيانتها ،فهم المقومات األساسية التي يرتكز عليها المجتمع الجزائري 
، والتفاعل مع ةمعرفة قواعد الحياة المشتركة، في ظل احترام القانون ورأي األغلبي 

 .المحيط الذي يعيش فيه الفرد
 في ظل التسامح ،الدافعية للمساهمة في الحياة المدنية عن وعي واقتناعاكتساب  

 .والتعاون والتضامن واحترام اآلخر
 .التعبير عن المواقف الشخصية بشجاعة وموضوعية 
 .الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية وتحملها 

  :وطني المجال الفي -2
 .وسيادته  وصون وحدته وثوابتهحب الوطن واالعتزاز باالنتماء إليه، والدفاع عنه 
 .معرفة آليات سير المؤسسات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية 
معرفة حقوق اإلنسان وممارستها على أساس المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع  

 .في ظل النظام الجمهوري الديمقراطي
 وإصدار األحكام  واتخاذ اكتساب قواعد النقد الموضوعي وممارستها في االستدالالت 

 .القرار
 

 : المجال االقتصادي في -3

ف 
 .هم النظام االقتصادي للبالد، وتنمية روح التطلع إلى المشاركة في بنائه

ح 
 .، وتقدير العاملينوإتقانهب العمل  

ا 
 .لحرص على اكتساب العلم والتكنولوجيا

 

 

  :البيئي والصحي المجال في -4

ا 
 . وحمايتهاالبيئةيط بالمحافظة على لتفاعل اإليجابي مع المح
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م 
 .مارسة قواعد الصحة في الحياة اليومية
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 التربیة المدنیة في السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي
 

 هذا المستوى ضمن إطار مواصلة التكفل بتكوين ييندرج نشاط التربية المدنية ف
 وذلك ، إزاء الذات واآلخرينالمتعلمين وتنشئتهم كمواطنين صالحين، يتحملون المسؤولية
 . طريق الممارسةنمن خالل إكسابهم جملة من المعارف والسلوكات المدنية ع

وتستهدف بالخصوص، تعميق المكتسبات القبلية المتعلقة بقواعد الحياة المشتركة 
 واالجتماعي والبيئي، وتوسيع دائرة المعرفة الخاصة يفي المدرسة، وفي المحيط األسر

 .ادة الوطنيةبرموز السي
 

 الكفاءات الختامیة للسنة الثانیة من التعلیم اإلبتدائي
 

 :في نهاية السنة الثانية من التعليم االبتدائي، يتوقع من المتعلم أن 
 .يطبق بعض القواعد المنظمة للحياة المشتركة في المحيط 
 .يعبر عن رأيه باستقاللية وشجاعة في الوضعيات المناسبة 
 .في القسم والمدرسةيتحمل مسؤوليته   
 .يساهم في األعمال التعاونية والتضامنية 
 .يطبق قواعد النظافة في المحيط 
 .يتجنب تلويث الماء، ويحسن استعماله 
 . الوطنية ويعتز بهايميز الرموز 
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 معالم بناء منهاج السنة الثانية من التعليم االبتدائي
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفاءة الختامية 

  مشروع التكوين السنوي تصميم

 حلية كفاءات مر5+  مجاالت مفاهيمية5

 البيئة والمحافظة عليها القيم االجتماعية  الديمقراطية الحياة الجماعية في المدرسة الوسط االجتماعي

 5 -كفاءة مرحلية 4 -  كفاءة مرحلية 3 -كفاءة مرحلية  2 -كفاءة مرحلية 1-ك كفاءة مرحلية

  وحدات تعلمية4  وحدات تعلمية3  وحدات تعلمية3  وحدات تعلمية4  وحدات تعلمية3

  كفاءات مستهدفة3      كفاءات مستهدفة 4  كفاءات مستهدفة 3
 

  كفاءات مستهدفة 3
 

 اءات مستهدفة  كف4
 

 حصص حصص حصص حصص حصص
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 المصفوفة المفاهيمية
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 الوسط االجتماعي

 الحياة الجماعية في المدرسة

 الديمقراطية 

 القيم االجتماعية

 البيئة والمحافظة عليها
 

 األسرة

 األقارب

 الجيران

 مدرستي

 أتـعـلم

 النـظام

حرية الرأي

 الحـوار

المسؤولية

 لتعاونا

 التطوع

  المـاء

 النظافة

 المساحات الخضراء

 ـ الروابط األسرية ةأفراد األسر
 ـ التماسك األسري

   القرابة درجات

  حقوق الجار ـ االتصال– الجوار 

  العمال- المعلمون–الموقع ـ مرافق المدرسة 

 ت إنجاز الواجبا-األنشطة التعليمية والتعلمية

 النظام ـ النظام الداخلي للمدرسة ـ االنضباط

حرية التعبيرـ النقد ـ الرأي اآلخر  
 ـ نبذ التعصب

 ـ المناقشة الحوار

 - قواعد األمن- تصرفات -األخطار
 ـ  تحمل المسؤوليةـ 

 التعاون ـ التضامن ـ قضايا إنسانية

 التطوع ـ العمل الجماعي
 

 التسامح 

 الماء ـ التطهيرـ التبذير ـ االقتصاد

 التلوث ـ نظافة المحيط ـ قواعد الصحة 

 ية المؤثرات البيئ- البيئة
  ـ النفايات ـ سالمة البيئة

ي
              الهيكلة المعرفية لمنهاج مادة التربية المدنية للسنة الثانية من التعليم االبتدائ

 

  التسامح

 .االحتفال بعيد الشجرة عيد الشجرة

 . نظافة مرافق المدرسة النظافة
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 بناء الكفاءات بوحدات تعلمیة 
 

جل بناء الكفاءات المسـتهدفة فـي       من أ )  سلوكات -معارف(حتويات التعلم   تم انتقاء م  
كـل منهـا مرتبطـة    .  وظيفي، وذلك في شكل وحدات تعلمية  و على ما ه   مع التركيز المنهاج،  

 ببناء كفاءة مستهدفة، ومجموعة منها ببناء كفاءة مرحلية، ومجموعهـا الكلـي يحقـق               ةمباشر
 .الكفاءة الختامية

ية، يعبر عنها بسلوكات أدائية  إدماجت لنشاطا تخصص المرحلة األخيرة إلنجاز الوحدة  
 . بغرض التحكم في استثمار المعارف والسلوكات المكتسبة في الوحدة،)في شكل كفاءة(

حرية التصرف في ذلـك، علـى أن         وللمعلم     .يتم إنجاز كل وحدة في حصة أو أكثر       
للمـادة  يلتزم بالتوقيت اإلجمالي المقترح لكل مجال تعلمي، وبالتوقيت األسبوعي المحدد رسميا            

 .بساعة واحدة

 :م مراعاة مايلي المعلوإلعداد وإنجاز كل وحدة، على 

الترتيب المنطقي للمراحل أو للحصص في بناء التعلم من حيث تسلسل المعارف والتـدرج               
 .البيداغوجي

 . إليها المرحلة أو الحصة السابقة لهاانتهتانطالق كل حصة أو مرحلة من حيث  
 .ختيار الوضعيات  التعلمية  والوسائل المساعدة على تحقيقهاالتركيز على المؤشرات في ا 
 .االنسجام والترابط والتكامل بين الحصص والمراحل والمعارف المستهدفة 
 على شكل أداءات تقييس تفاعل المـتعلم        ةتوظيف التقويم البنائي خالل مراحل إنجاز الوحد       

 .مع مختلف الوضعيات
 

 استراتیجیة التعلیم والتعلم
 

اتيجية التعليم والتعلم، هي جملة من الخطط  والمنهجيات المتبعة في مواقف التعليم            استر
وتكون عملية االكتساب هـذه مخططـة ومنظمـة         . والتعلم، الكتساب خبرة في موضوع معين     

 بحيث تحدد فيها المفاهيم والكفاءة المستهدفة من التعلم، واستخدام وسـائل وتقنيـات      ،ومتسلسلة
 .معينةتعليمية وتعلمية 

ويمكن للمعلم استخدام استراتيجيات تحدد في تنظيمه لخبرات التعلم والمواقـف التـي             
 : هي،ونقتصر هنا على ذكر ثالث استراتيجيات تعلمية. يتفاعـل معها المتعلم
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 : ـ استراتيجية التفاعل الصفي1

 : أهمها ،وتشمل جوانب متعددة. تتميز بزيادة دور المتعلم في عملية التعليم والتعلم
 .ـ حسن طرح األسئلة، واستقبال اإلجابات

 . واالستنتاجـ حسن إدارة الحوار والمناقشة 
 

 

 : ـ استراتيجية االكتشاف والخبرة العملية 2

 دفهو الذي ينظم ويرتب ويعد ويحدد ما يري. ترتكز على نشاط المتعلم بصورة رئيسية
لموقف واألدوات والمتعلمين، أفرادا أو  مهمة المعلم على تنظيم ااوتقتصر هن. الوصول إليه

  .تمجموعا

 : ـ استراتيجية العرض 3

الشـروح ـ العـروض التوضـيحية ـ      : منها . تشمل هذه االستراتيجية عدة أساليب
  ...عرض األفالم والصور واألشكال 

 .  به المعلم، بوصفه منظما للخبرات التعليميةمويرتكز النشاط فيها على ما يقو
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج خطة مقترحة إلعداد وحدة
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 النموذج األول 

       أحافظ على الماء :  الوحدة التعلمية  .البيئة والصحة : مفاهيميجال الـمال

 . القدرة على حسن استعمال الماء والمحافظة عليه من التبذير والتلويث:  المستهدفةالكفاءة

 شالالت  –نهار أ –غابات -(طبيعي حي  منظر -:صور لبيئات متنوعة  :  والسنداتالوسائل
 - أراضي قاحلة- فالح في مزارعة-)ترعى أو تشرب الماء حيوانات -

  صور لوضعيات استعمال الماء

             األولى :الحصة                       : عدد الحصص               : الزمنية المدةـ

 المراحل
العناصر 
 المفاهيمية

 المستهدفة
 التقـويم ات التعليمية التعلميةالوضعي

ة 
حل
مر

  
ق
طال
الن
ا

 

  البيئة -

  الحياة-

)/ االخضـرار (    عرض صورة للمنظر الطبيعي    
 ، ودعوة التالميذ لمالحظتهما     صورة ألرض قاحلة  

طـرح  ثم  . يوالمقارنة بينهما الكتشاف التنوع البيئ    
ثم ماذا يحدث   . إشكالية حول سبب اختالف البيئتين    

 ؟ ة في الطبيعلماءعند فقدان ا

 تشخيصي /ليأو

 يقارن ويميز

بنا
ة 
حل
مر

  
  

  
  

 
لم
تع
 ال
ء

 

 الكــــائن -
 . الحي

ــدر -  مصـ
 . الماء

 .  االخضرار-

 .  الجفاف-

 . االقتصاد-
 

ـ    -  تمثـل اإلنسـان والحيـوان       ي من الصور الت
والنبات، والجفاف، يستنتج التالميذ عـن طريـق        

 .الحوار أن الماء مصدر الحياة
 -أمطـار  ( صور لمصـادر المـاء     ض بعد عر  -

 ،..) آبار- شالالت-انهار
يتعرف التلميذ بتوجيه من المعلم علـى مصـادر          

 .المياه األساسية
 عن طريق استقراء الصور، وضرب أمثلة مـن         -

الواقع المعاش، يستنتج التالميذ مجاالت اسـتعمال       
 . الماء والفائدة من وجوده

ية، يصـل    باستقراء الصور، ونقد المظاهر السلب     -
التالميذ إلى قناعة بضرورة المحافظة على المـاء        

 وتجنب تبذيره وتلويثه

 بنائي/ تكويني
يبين اثر المـاء علـى      _

 حياة الكائنات الحية
يــذكر المصــادر  _ 

 المختلفة للماء
يعـــين مجـــاالت _ 

 استعمال الماء
يقترح كيفية االقتصاد   _ 
 فيه

يقارن بين وضـعيات    _ 
 االقتصاد والتبذير

حلة
مر

ات
سب

مكت
 ال
ار
ثم
ست

 ا
 

   
   

 )
جي

دما
اإل

ط 
شا

الن
( 

  التبذير -
  التلويث-

  االقتصاد-

 :   من خالل أمثلة لوضعيات من الحياة اليومية
 . يذكر التالميذ قيمة الماء-
 . يعددون مصادر المياه-
 . يحددون مجاالت استعمال الماء-
 . ينتقدون مظاهر تبذير المياه-
 . الماء يبينون كيف يحافظون على-
 

 تحصيلي/ نهائي
 ينتقد التبذير والتلويث

ــات _ ــرح كيفيـ يقتـ
 .االقتصاد في الماء

 

 النموذج الثاني 
 الديمقراطية:  ال المفاهيمي المج
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                 أعبر عن رأيي:  علمية الوحدة الت
 .لمكتسبة االقدرة على التعبير بحرية عن الرأي والرغبة في حدود القيم:  الكفاءة المستهدفة  

 يعبر المتعلم عن رأيه بحرية ـ يتقبل رأي اآلخرين ـ ال يتعصب لرأيه : فاءة مؤشرات الك
    صور تمثل حوارا ـ إجراء مناقشة في القسم حول موضوع ما:الوسائل والسندات 

                                     حصتان:  صص الحدد عـ
   ساعة واحدة:  المـدة الزمنية 

 

  تعلم التعبير عن الرأي بحرية وتقبل الرأي المخالف:  ة األولىصالح
 

سيرورة 
 التقويم وضعيات التعلم والنشاطات المقترحة أهداف التعلم الوسيطية الحصة

ق
طال
الن
ة ا
عي
ض
و

 

 
 

 يكتشـــف المـــتعلم -
المواقف المعبـرة عـن     
التعبير بحرية من خـالل    
أمثلة واقعية، أو صـور     

 :معبرة، أو يمثلها
ستماع إلى تعبيـر     اال - 

 الغير وتقبله

 
 

     ـ  من صور معروضة، أو تمثيل       
يســتخرج المــتعلم . موقــف حــوار 

الوضعية المعبرة عن حـوار أو إبـداء        
 .رأي، ويعبر عنها بحرية

     ـ أو التعبير عن مشـهد مـا، أو         
ظاهرة من الواقع بحرية، ويستمع إلـى       

 .غيره في ذلك 

 
 

 :   أولي
اقـف     ـ اسـتخراج المو   

المعبرة عن التعبير بحرية،    
 . وإبداء الرأي

   ـ تمثيل وضعيات معبرة    
عن حرية التعبير، أو إبـداء     

 الرأي حول مواضيع معينة

مر
علم
الت

ء 
بنا

ة 
حل

 

 
 

    ـ يتعـرف المـتعلم     
على بعض مواقف إبداء    

 .الرأي والتعبير بحرية
    ـ يستمع إلى غيـره     
حين إبداء رأيه، ويتقبلـه     

 موضوععلى نفس ال
    ـ يعين المتعلم مـن     
خالل وضعيات متنوعة،   
المواقف العبرة عن إبداء    
الرأي بحريـة، وتقبـل     

 الرأي المخالف

 
 

    ـ من خالل حوار حول موضـوع       
 - خبـر  - حادثة -مشهد( ما في القسم    

يـدعو المعلـم    . ...) ظاهرة سـلوكية  
تالميذه على التعبيـر بحريـة، وإبـداء     

 .رايهم في الموضوع
    ـ في نفس سياق الوضعية يراقـب       
حوارهم فيما بينهم، ويشـجع المظـاهر     
السلوكية المعبرة عـن ممارسـة آداب       

 الحوار، وتقبل الرأي المخالف إلبرازها
    ـ في وضـعيات متنوعـة، مـن        
الكتاب، أو صور ، أو تمثيل حوار، أو        
قصة حوارية، يعين المـتعلم مواقـف       

وتقبـل  التعبير بحرية، وإبداء الـرأي،      
 .الرأي المخالف

 

 

 :    بنائي
    ـ في وضعيات الحوار    
المصطنعة في القسم، يعبـر     
المتعلم عن رأيـه بحريـة      

 .حول موضوع ما
     ويظهر االستماع إلـى    
الرأي المخالف فـي نفـس      
الموضـــوع ويتقبلـــه أو 

 .يحترمه
لة
رح
م

 
سبا
كت
لم
ر ا
ما
ستث

 ا
 ت

 

     ـ يعبر المتعلم عن    
 رأيه حول موقـف مـا،     

 ويتقبل الرأي المخالف

 

    ـ في وضعيات متنوعة يتم تمثيلـه       
يتبادل التالميذ فيهـا الـرأي      . في القسم 

حول موضوع ما، ويراقب تصـرفاتهم      
 إزاء بعضهم البعض

 :   ختامي
   ـ مالحظة سلوك المتعلم    
في ممارسة حرية التعبيـر،     
وإبداء رأيه، وتقبل الـرأي     

 .المخالف
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 .مارسة سلوك التعبير يحرية عن رأي ، وتقبل الرأي المخالف في الوضعيات المناسبةم :الحصة الثانية 
 

سيرورة 
 الحصة

            وضعيات التعلم       أهداف التعلم الوسيطية
 التقويم والنشاطات المقترحة

ة 
عي
ض
و

طال
الن
ا

 ق

    

يعبر المتعلم عن 
 وضعيات ما بحرية

       

وضع المتعلمين أمام  -
أو مواقف مختارة، صور، 

 .ومالحظة تعبيرهم عن ذلك

     

 :أولي          
التركيز على مظاهر التعبير  -     

 دون تكلف، وال عاديتعبير( بحرية 
 ..)انفعال

ة 
حل
مر

اج
دم
اإل

 

    

ـ يدلي المتعلم برأيه    
 :في مواضع معينة

 .   ـ يتقبل رأي غيره 

        

في عرض األفكار معينة  -
الرأي، يعبر كل متعلم إلبداء 

 .عن رأيه، ويستمع

    

 :بنائي       
 التركيز على مالحظة ممارسة -    

التعبير بحرية، واإلدالء بالرأي وتقبل 
 الرأي المخالف

ى 
تو
س
 م
في

م 
حك
الت

ة 
حل
مر

ءة
كفا
ال

 

    

    يمارس المتعلم 
سلوك التعبير عن رأي 
بحرية ، وتقبل الرأي 

 ,,المخالف

        

 باستخدام أنشطة       
الكتاب أو تمثيل مواقف في 

القسم، يوظف المتعلم 
معارفه، ويمارس السلوك 
إبداء الرأي بحرية ويتقبل 

 الرأي المخالف

     

 : ختامي        
     ـ التركيز على التمارين التقويمية 

المبينة لمستوى تحكم المتعلمين في 
 .الكفاءة المكتسبة

 . أو انفعال    ـ إبداء رأي دون تكلف
    ـ تقبل الرأي المخالف دون 

 .انفعال
 .    ـ عدم التعصب لرأي معين
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 النشاطات الالصفیة
 

ممارسـة  لالنشاطات التي يقوم بها المتعلم خارج القسـم         تلك  هي   الالصفية   النشاطات
 أو ألغـراض     إما ألغراض تعليمية جديدة    ،اته في الوضعيات والمواقف المناسبة    ب مكتس مختلف

 .تدعهاتكملها وو طبيعيا للنشاطات الصفية امتدادا  وهي تمثل . في أوساط مختلفةاجتماعية

 ومعرفيـة أ  ال يوظف فيها كفاءاته المختلفـة،       ، كما تعد فضاءات مناسبة جديدة للمتعلم     
 : النشاطات التالية على ذلك، ، ومن أمثلة سلوكيةال

   :الوسط االجتماعي

   :لةبطاقة لزيارة عائ

 : ...................... عدد األفراد .......     ........ ........اسم العائلة

 ........: ................مهنة األم    ........   ..: ...........مهنة األب 

 ....: .................عدد اإلناث .........      : ...........عدد الذكور 

 ...............: .........العنوان 

   :الحياة الجماعية في المدرسة

   :القيام بزيارة مدرسة مجاورة

 .........: ...................البلدية : .....................        اسم المدرسة 

 : ...................... عدد المعلمين      : ......................  عدد األقسام 

 ..........: ........كم عنوانا تضم ؟ : .............. جودة ؟ المكتبة المدرسية مو

 ......: ......ما هو عدد المستفيدين ؟: ................ المطعم المدرسي موجود؟ 

 ..................: ............ما هي النقائص : ........... هل المدرسة نظيفة؟ 

 : البيئة والمحافظة عليها 

 : لحديقة عامة بطاقة زيارة 

 ............ ............: ......البلدية ........... ....: ......اسم الحديقة 

 : ..................المساحة اإلجمالية : ................... تاريخ اإلنشاء 

 ...........................  ...............: ................مرافق الحديقة 

 : ..........................................ار المغروسة فيها أنواع األشج

 : ..........................................أنواع األزهار المغروسة فيها 

 : .......................................ما هي أهمية المساحات الخضراء 

 ..................: ....................ما هو واجبك نحو هذه المساحات
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 منھجیة تقويم التعلم

 

 

فهو عبارة عن عملية تقدير وتقييم مستمرة .  من العملية التعليمية التعلميةأالتقويم جزء ال يتجز
 قصد الكشف عن مواطن الضعف والقوة في العملية ،تشخيصية عالجية شاملة لنواحي نمو المتعلم

 المستهدفة من العملية، ثم القيام بعمليةاإلصالح والتحسين التعليمية التعلمية، ومدى تحقق النوايا
 ليس عملية سهلة، نكتفي بوضع عدد من األسئلة نستطيع وبالتالي فإنه. والتطوير واتخاذ القرار

 .تبل هو عملية مركبة، تتداخل فيه العديد من المتغيرا. بفضلها التحقق من مدى حصول التعلم

 : التالية ويمكن تمثيل كل ذلك بالعالقة
 

              القياس                       التقييم                           التقويم
 
 

             اختبار                إصدار حكم على النتيجة              عالج الضعف

 نشاطاته التعلمية، مختلفل   يقوم على قياس أداءات المتعلم خالالذي الناجع إذن هو يموتق         فال
إلصدار حكم على   أمام وضعيات إشكالية، ومعاينة ردود أفعاله و تصرفاته،بوضعهو ذلك . أو بعدها

 قصد تقويم جوانب الضعف فيه ،حلها إلثبات كفاءاته في تحصيله وقدراته ومهاراته وذكائه،
 . بالتصحيح والعالج

 )اختبار( ملية تقويمية اقتراح بطاقة لع                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 :عدد التالميذ :         القسم :               المستوى :           المدة :                 التاريخ 
 :نوع االختبار :                           المادة :                    جلوس التالميذ

                      

 ) الكفاءات المستهدفة– نهاية سنة دراسية – نهاية فصل -مجال مفاهيمي(الهدف العام :  أهداف االختبار-أ
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................... 

 

 : محتوى االختبار-      ب
 : من المرجع-2    من إعداد المعلم -1
    : نص االختبار-3

 سلم التنقيط تبارـأسئلة االخ المستهدفة الكـفاءة
  االجمالي
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 : عناصر االجابة -       ج 

 

رقم 
سلم التنقيط  االجابة النموذجية السؤال

 بالتفصيل
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 :  مالحظات عامة حول سير االختبار -د

 

 
 :  الحظةـالم 

 
 أكثر أدوات التقويم شيوعا بعد   تعد المالحظة من أكثر وسائل التقويم أهمية، وتعتبر من

 إذ يالحظ سلوك المتعلمين مالحظة ، خاصة وأن المعلم يستطيع استخدامها بسهولة،االختبارات
 . فيسجل أوجه النشاط وانفعاالت ومهارات المتعلمين بدقة،مباشرة

 
 :  المتعلم منميستطيع المعلم استخدامها لتقيي

 ـ القدرة يلرأي ـ احترام رأي الغير ـ التفكير الموضوعكإبداء ا:          ـ الناحية العقلية 
 ...على االستنتاج 

..           النفور من أمر ما- تذوق الجمال - ضبط النفس-كرد الفعل :          ـ الناحية االنفعالية 
 ...كالتضامن والتعاون مع الغير ـ األمانة ـ الصدق :          ـ الناحية االجتماعية 

 ...  ـ نواحي أدائية كثيرة        
  

 :         هذه األداة تتطلب من المعلم 
 ).السلوك المراد تقويمه أي تشخيصه ثم تعديله( تحديد أهداف المالحظة بدقة  
 تإنجاز الواجبات أو النشاطا( تسجيل المالحظات حول سلوك معين بصفة مستمرة  

 ). أو التصرفات أو األداءات 
 .وتدعيم نواحي القوة، يمكن أن تعالج نواحي النقص أو القصورتحديد الوسائل التي  
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 :نكتفي باقتراح النموذج التالي. إن استخدام المالحظة للتقويم يتم بطرق وأشكال عديدة
 
 

 بطاقة تقويم سلوك
 :المادة :                   القسم :                        التاريخ 

 لنظـافـةا:  السلوك المرغوب فيه 

.   ينظف ثيابه  -6.  يقلم أظافره  -5.   ينظف أسنانه  -4.  ينظف بدنه  -3.   ينظف شعره  -2.   ينظف أيديه  -1
      . يغلـف كتبـه    -11.  يغلـف كراريسـه    -10.  ينظف أدواته  -9.   ينظف محفظته  -8.   ينظف حذاءه  -7

 يشـمئز   -15.ة المهمـالت   يستعمل سل  -14. اليرمي األوراق والقشور إلى األرض     -13.  ينظف مكانه  -12
   .الخضراءيحافظ على المساحات  -17.  يرغب في تنظيف الساحة-16.من الكتابة على الجدران

 
 مالحظات % مج 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم التلميذ رقم

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      

10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
22                      
23                      
24                      
25                      

                     المجموع
                     النسبة المئوية

                     مالحظات عامة
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 ):سلوك المتعلم(  استغالل الجدول أفقيا -الأو

غـوب لـم    في خانة السـلوك المر    ) 0(في خانة السلوك المرغوب المتوفر لدى المتعلم، و       ) 1(نضع رقم    
 .يتوفر لدى المتعلم

 للحصول علـى  20، ثم نضرب النتيجة في ) مثال 17( نجمع الوحدات اإليجابية ونقسمها على عدد البنود         
 .المعدل بالنسبة لكل متعلم

 .نسجل المالحظات التي ينبغي القيام بها لتعديل جانب السلوك الناقص لدى المتعلم خاصة 
 
 

  :)سلوك القسم(  استغالل الجدول عموديا –ثانيا 
للحصول على معـدل    20نجمع الوحدات اإليجابية ونقسمها على عدد تالميذ القسم، ثم نضرب النتيجة في              

 .القسم 
نسجل المالحظات عن القسم بصفة عامة، واستنتاج الخلل، والقيام بالالزم لتحفيز تالميـذ القسـم علـى                  

 . وسلوك حضاريالنظافة ، وتعويدهم على ذلك بإقناعهم بأن النظافة صحة
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