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  تقديم المادة/ 1
 

التربیة المدنیة، مادة تعلیمیة استراتیجیة، تقوم على تكوین الفرد تكوینا اجتماعیا 
  .السلوكیة فیھ وحضاریا، بتنمیة الجوانب

 

فھي تعمل على إعداد الفرد للحیاة المدنیة إعدادا یؤھلھ للعیش كمواطن صالح، 
في المجتمع الذي یساھم في یشعر بمسؤولیتھ، واعیا بالتزاماتھ كعضو كامل الحقوق 

بنائھ؛ یدرك ما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات، متشبعا بشخصیتھ الوطنیة، ومتفتحا 
على القیم العالمیة؛ قادرا على التكیف مع الوضعیات ومجابھة المشاكل التي تواجھھ في 

 .حیاتھ الیومیة
   

  المالمح الخاصة/ 2
 

  :بتدائي أن یتوقع من المتعلم في نھایة التعلیم اال
 یتعرف على ھویتھ الشخصیة وعالقتھا بالمواطنة .  
 یمیز بینھا ویمارسھایعرف حقوقھ و واجباتھ و.  
 یطبق قواعد النظام المكتسبة، ویبني عالقاتھ في إطار القیم االجتماعیة . 
 یوظف مكتسباتھ المعرفیة في مجال االتصال، ویحسن التعامل مع اآلخرین . 
  في المناقشات، وتحمل المسؤولیات وك الدیمقراطيبعض قواعد السلیمارس.  
  ویتعامل معھا الخدماتیةیعرف بعض المؤسسات. 
 معرفة القواعد األساسیة في المحافظة على الصحة والبیئة، ویمارسھا. 

  بتدائيالالكفاءات المستھدفة للتعلیم ا/ 3
 

  : نھایة التعلیم االبتدائي یكون المتعلم قادرا على في
 وعالقتھا بالمواطنة ة الشخصیةالھوی معرفة.  
 لرموز الوطنیةا احترام.  
  الواجباتیة أدتالحقوق ومعرفة.   
  الجماعیة في الوسط األسري والمدرسي الحیاةممارسة قواعد.  
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 التعرف على خدمات بعض المؤسسات العمومیة واحترامھا.  
 رستھاوممان والبیئة سیة في المحافظة على الصحة واألمالقواعد األسا معرفة.. 

  

  الكفاءة الختامیة في نھاية السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي /4
 

  :في نھایة السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي، یتوقع من المتعلم أن
 یطبق بعض القواعد المنظمة للحیاة المشتركة في المحیط. 
 یعبر عن رأیھ باستقاللیة وشجاعة في الوضعیات المناسبة. 
 یتھ  في المدرسةیتحمل مسؤول. 
 یساھم في األعمال التضامنیة. 
 یطبق قواعد النظافة في المحیط. 
 یتجنب تلویث الماء، ویحسن استعمالھ. 
 یمیز الرموز الوطنیة ویعتز بھا. 

  
  المصفوفة المفاھیمیة/ 5

 

  :الھیكلة العامة للمحتویات بالنسبة للتعلیم االبتدائي
 

الھویة الشخصیة، الرموز الوطنیة،  الثانیة؛ یشمل السنة األولى والسنة :الطور األول
 .الوسط األسري، الحیاة الجماعیة، البیئة، األخطار، االنتخاب

القیم االجتماعیة، المحیط، الوسط  ؛السنة الرابعةیشمل السنة الثالثة و: الطور الثاني
عد الصحة المدرسي، الحوار، الرأي اآلخر، الخدمات، وقوا

  .واألمن، التلوث، البیئة
الدیمقراطیة، المسؤولیة، االستقاللیة، الخدمة  یشمل السنة الخامسة؛: الطور الثالث

  .العمومیة، الرعایة الصحیة، القیم االجتماعیة
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  بتدائيالمضامین برنامج السنة الثانیة من التعلیم ا/ 6
 

  الوسط االجتماعي :المجال التعلمي 
سرة واألقارب والجیران والحرص القدرة على التمییز بین األ :الكفاءة المرحلیة

  . على حسن معاملتھم
 دقیقة 45حصص ذات  5إلى  4من  :الحجم الساعي 

 
المحتوى 
المعرفي 
 للوحدة

الكفاءة 
 المستھدفة

 النشاطات المقترحة
العناصر المفاھمیة 

 المستھدفة للبناء

ي
رت

س
أ

 

القدرة على 
تسمیة أفراد 

األسرة وتحدید 
 .الروابط بینھم

ار م���دعم م���ن خ���الل ح���و
بال���دفتر الع���ائلي والص���ور، 
یعرف المتعلم أفراد أسرتھ، 
ویب�����ین بع�����ض العالق�����ات 

 ). الخ...المحبة، االحترام(

  . یسمي أفراد األسرة -
یح����دد ال����روابط ب����ین  -

  . أفراد األسرة
ی����بن أھمی����ة التماس����ك  -

 .األسري

ي
رب

أقا
 

القدرة على 
تعیین األقارب، 
وبیان درجة 

القرابة، وحسن 
 .معاملتھم

باستغالل مناس�بة عائلی�ة، 
أوص���ور تب���ین األف���راح أو 
األعی��اد أو االحتف��االت، ی��تم 
التع�����رف عل�����ى األق�����ارب 

 . وتحدید العالقة بینھم

  . یمیز المتعلم أقاربھ -
  . یحدد درجة القرابة -
یبین آداب التعام�ل م�ع  -

أقارب��ھ، ویح��رص عل��ى 
 . التواصل معھم

ي
ران

جی
 

القدرة على 
تمییز الجیران، 

ن العالقة وبیا
بینھم، 

والحرص على 
 .حسن معاملتھم

م��ن خ��الل ح��وار ینطل��ق 
م���ن اس���تغالل واق���ع الحی���اة 
الیومی������ة للمتعلم������ین م������ع 
الجی����ران، یس����مي الم����تعلم 
جیران�����ھ، ویب�����ین العالق�����ة 

 . معھم

  .یحدد المتعلم جیرانھ -
یبین أسس العالقة ب�ین  -

  .الجیران
یحس�����������ن معامل�����������ة  -

 .الجیران
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المحتوى 
المعرفي 

 لوحدةل

الكفاءة 
 المستھدفة

 النشاطات المقترحة
العناصر المفاھمیة 

 المستھدفة للبناء

یة
ج
ما

إلد
ة ا

حد
لو

ا
  

القدرة على 
التمییز بین 

األسرة 
واألقارب 
والجیران، 

والحرص على 
حسن معاملتھ 

  .معھم
  
  

م��ن خ��الل ح��وار ینطل��ق 
م���ن اس���تغالل واق���ع الحی���اة 
الیومی������ة للمتعلم������ین ف������ي 
 مختل�����ف دوائ�����ر المح�����یط

االجتم����اعي، یح����دد م����دى 
العالق���ة والواجب���ات ت���أثیرا 

  . وتأثرا

  یحدد ھذه الدوائر -
  یبین طبیعة العالقة -
یح��������دد المع��������امالت  -

  المطلوبة
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    الحیاة الجماعیة في المدرسة :لمي المجال التع
القدرة على التعریف بالمدرسة ومرافقھا وااللتزام بنظامھا  :الكفاءة المرحلیة

  . ونظافتھا
  دقیقة 45حصص ذات  5إلى  4من  :ي اعلحجم السا

المحتوى 
 المعرفي للوحدة

 النشاطات المقترحة الكفاءة المستھدفـة
العناصر المفاھمیة 

 المستھدفة للبناء

ي
ست

در
 م

ي
 ف
لم
تع

أ
 

القدرة على 
التعریف بنشاط 

المدرسة في مجال 
 .التعلیم والخدمات

م�����ن خ�����الل ح�����وار 
متعل��ق بنش��اط المدرس��ة 

علم عل����ى یتع����رف الم����ت
مختل��ف األنش��طة الت���ي 
تم���ارس ف���ي المدرس���ة 
انطالق������ا م������ن واق������ع 

 .المدرسة

یع�����ّرف الم�����تعلم النش�����اط  -
  .التعلیمي والخدمات

یمیز بین النش�اط التعلیم�ي  -
  .والخدمات

یش������ارك ف������ي األنش������طة  -
 .المدرسیة

م 
ظا

الن
ى 

عل
ظ 

حاف
أ

ي
ست

در
 م

ي
ف

.
 

القدرة على 
االنضباط، 

وااللتزام بالوقت، 
اخلي والنظام الد
 .للمدرسة

انطالق����ا م����ن ق����راءة 
وثیق���ة النظ���ام ال���داخلي 
للمدرس������ة، یس������تخرج 
البن������������ود المتعلق������������ة 
باالنض�������باط والنظ�������ام 

 .واحترام الوقت

ی�����ذكر الم�����تعلم القواع�����د  -
الخاص����������������ة بالنظ����������������ام 

  .واالنضباط
یطب������ق س������لوك النظ������ام  -

 .واالنضباط في المدرسة

یة
ج
ما

إلد
ة ا

حد
لو

ا
  

القدرة على 
التعریف 
بالمدرسة 

افقھا وااللتزام ومر
  .بنظامھا
  
  

/ م��ن خ��الل وض��عیة 
مش���كلة مخت���ارة یح����دد 
عالقة المتعلم بالمدرسة 

  . وما ینظمھا

یح�����دد طبیع�����ة المدرس�����ة  -
  . ودورھا والنظام المسیر لھا
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  الدیمقراطیة  :المجال التعـلمي 
یة إبداء الرأي وحسن المحاورة وتحمل المسؤول ىالقدرة عل :الكفاءة المرحلیة 

  .وفق القیم المكتسبة
  دقیقة 45حصص ذات  5إلى  4من : جم الساعي الح

المحتوى 
المعرفي 
 للوحدة

 النشاطات المقترحة الكفاءة المستھدفة
المفاھمیة  العناصر

 المستھدفة للبناء

ن 
ع
ر 

عب
أ

ي
رأی

 

القدرة على 
التعبیر بحریة عن 
اآلراء والرغبات، 

في حدود القیم 
 .المكتسبة

تنظیم فتح حوار حول 
یقترح و نشاطات ال صفیة،

  .المتعلم ھیكلة المعارف

  .یعبر عن رأیھ بحریة -
  .یتقبل رأي اآلخرین -
 .ال یتعصب لرأیھ -

ع 
 م

ور
حا

أت
ي

یر
غ

 

القدرة على 
حسن التحاور، 
والمشاركة في 

المناقشة، واحترام 
 .آراء اآلخرین

إثارة قضیة للمناقشة حول 
كیفیة تنظیم نشاط معین 

 .ھمیتعلق بدراست

  . یعرف الحوار -
  .یبین أھمیة الحوار -
  .یعدد آداب الحوار -
  . یمارس الحوار -
 . یشارك في المناقشة -

ل 
حم

أت
یة

ول
سؤ

لم
ا

 

القدرة على 
تحمل المسؤولیة 

في المواقف 
القریبة من محیط 

 .المتعلم

من خالل أحداث یومیة، 
ومواقف معینة، یتعرف 
على المسؤولیة، ویحدد 

 .دوره في ذلك

یبین معنى تحمل  -
  .المسؤولیة

یعدد مظاھر تحمل  -
 .المسؤولیة في المحیط

ة 
حد

لو
ا

یة
ج
ما

إلد
ا

  

إبداء  ىالقدرة عل
الرأي، وحسن 

المحاورة، وتحمل 
المسؤولیة وفق 

  .القیم المكتسبة

مشكلة، / من خالل وضعیة 
یتعرف المتعلم على بعض 

  .السلوكات الدیمقراطیة

  . إبداء الرأي -
  . الحوار -
  .مل المسؤولیة تح -
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   القیم االجتماعیة :المجال التعـلمي 
ف المكتسبة القدرة على ممارسة السلوك االجتماعي بتوظیف المعار :الكفاءة المرحلیة

  .التسامحفي التعاون والتطوع و
  دقیقة 45حصص ذات  5إلى  3من  :الحـجم الساعي 

المحتوى 
المعرفي 
 للوحدة

 ات المقترحة النشاط الكفاءة المستھدفة
العناصر المفاھمیة 
 المستھدفة للبناء 

ع
طو

لت
ا

 

القدرة على بیان 
فوائد التطوع، 
والمشاركة في 

األعمال التطوعیة في 
 .المحیط

إث��ارة إش��كالیة تتطل��ب 
عم������ل تط������وعي ف������ي 

  . المحیط
اس�������تغالل مش�������اركة 
التالمی�����ذ ف�����ي أعم�����ال 
تطوعی���ة س���ابقة إلب���راز 

 . فوائد التطوع

  . یعّرف التطوع -
  .ین فوائد التطوعیب -

یذكر نماذج  -
  . ألعمال تطوعیة

یقترح ویشارك في  -
 . أعمال تطوعیة

ح
ام

س
لت
ا

 

القدرة على ممارسة 
سلوك التسامح مع 

الغیر، في حدود القیم 
 المكتسبة

باس��������تغالل حادث��������ة 
ال��خ، ...أو قص��ةواقعی��ة 

یس�����������تخرج مفھ�����������وم 
التسامح، وأثره في حیاة 

 . األفراد

  . یعّرف التسامح -
یذكر نماذج  -

  . للتسامح
  . یبین أثر التسامح -
یبین مظاھر  -

 .التسامح

ة 
حد

لو
ا

یة
ج
ما

إلد
ا

  

القدرة على ممارسة 
السلوك االجتماعي 
بتوظیف المعارف 

المكتسبة في التطوع 
  .والتسامح

/ م���ن خ���الل وض���عیة 
مش���كلة یتع���رف الم���تعلم 
عل�������ى بع�������ض الق�������یم 
المنظم������������ة للحی������������اة 

  . االجتماعیة

  التطوع  -
  امح التس -
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   البیئة والمحافظة علیھا :المجال التعـلمي 
 القدرة على اإلسھام في حمایة البیئة من خالل المحافظة على الماء  : الكفاءة المرحلیة

  . والنظافة والمساحات الخضراء
  دقیقة 45حصص ذات  7إلى  5من  :ي الحجم الساع
المحتوى 
المعرفي 
 للوحدة

الكفاءة 
العناصر المفاھمیة  المقترحة النشاطات  المستھدفة

 المستھدفة للبناء 

اء
لم

ى ا
عل

ظ 
حاف

أ
.

 

القدرة على 
حسن استعمال 

الماء، والمحافظة 
علیھ من التبذیر 

 .والتلویث

مقارن����ة ب����ین وض����عیة 
اقتصادیة للماء، ووضعیة 
تب���ذیر، باس���تغالل ص���ور 
متعلق����ة بنش����اط اإلنس����ان 

 .وعالقتھ بالماء

  یحسن استعمال الماء -
ھمی�������ة الم�������اء یب�������ین أ -

  .وضرورتھ
  . یذكر مصادر الماء -
  . یحافظ على الماء -
یع����ّدد مظ����اھر التب����ذیر  -

 . والتلوث ویتجنبھا

فة
ظا

الن
ى 

عل
ظ 

حاف
أ

.
 

القدرة على 
تنظیف الجسم 

والثیاب والمكان، 
والمداومة على 

 .ذلك

ط��رح إش��كالیة الص��حة 
  ,وكیفیة المحافظة علیھا

األس��باب المباش��رة الت��ي 
 .نسانتضر بصحة اإل

یب�����ین أھمی�����ة النظاف�����ة  -
  . وفوائدھا

  یذكر مظاھر النظافة -
  . یحافظ على النظافة -
یب��ین أث��ر النظاف��ة عل��ى  -

 . الصحة
ت 

حا
سا

لم
ى ا

عل
ظ 

حاف
أ

اء
ضر

خ
ال

.
 

القدرة على 
المحافظة 

واإلسھام في 
حمایة المساحات 

 .الخضراء

باستغالل صور لمناظر 
بیئی�����ة س�����لیمة، وأخ�����رى 
 مت�����دھورة، وبالمقارن�����ة،

یس����تنتج الف����روق ویقتن����ع 
بأھمی�����������ة المس�����������احات 
الخض�������راء وض�������رورة 

 .المحافظة علیھا

یع���������ّرف المس���������احات  -
  . الخضراء

یب��ین أھمی��ة المس��احات  -
  . الخضراء وفوائدھا

یس�����ھم ویش�����ارك ف�����ي  -
المحافظة على المس�احات 

 . الخضراء
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المحتوى المعرفي 

 النشاطات المقترحة الكفاءة المستھدفة للوحدة
ر المفاھمیة العناص

 المستھدفة للبناء

رة
ج
ش
 ال

ید
ع

.
 

القدرة على بیان 
قیمة الشجرة، 
والمشاركة في 
 .عملیات التشجیر

ن���ص قص���یر ح���ول 
الش�����������جرة ولم�����������اذا 

 االحتفال بھا ؟

یب����������ین أھمی����������ة  -
  .الشجرة

ی����������ذكر الی����������وم  -
  . العالمي للشجرة

یش��ارك ف��ي عملی��ة  -
  . التشجیر

 

    
یة

ج
ما

إلد
ة ا

حد
لو

ا
  

    

القدرة على 
إلسھام في حمایة ا

البیئة من خالل 
المحافظة على الماء 
والنظافة والمساحات 

  .الخضراء

/ من خ�الل وض�عیة 
مش��������كلة،  یتع��������رف 
الم����تعلم عل����ى البیئ����ة، 
وكیفی����ة حمایتھ����ا ف����ي 

لم��اء والنظاف��ة مج��ال ا
  والمساحات الخضراء

  
  

  الماء  -
  النظافة  -

  المساحة الخضراء -
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  ةالتوجیھات المنھجیة الخاص/ 7

  :استراتیجیة التعلیم والتعلم -أوال 
  

تقوم استراتیجیة التعلیم والتعلم في منھاج التربیة المدنیة على المبادئ التي تكرسھا 
مقارب��ة الت��دریس بالكف��اءات ف��ي الفع��ل البی��داغوجي، فھ��ي تعك��س ن��وع التط��ور لعالق��ة 

الم��تعلم وموض��وع المعل��م و(التعلمی��ة الثالث��ة / التفاع��ل ب��ین عناص��ر العملی��ة التعلیمی��ة 
  :، ویظھر ذلك تحدیدا في التحوالت اآلتیة)التعلم
   

  .استخدام المعارف كموارد لبناء الكفاءات – 1
االنتق��ال م��ن منمط��ق التعل��یم إل��ى منط��ق ال��تعلم، حی��ث یش��كل الم��تعلم ج��وھر  – 2

  .العملیة التعلیمیة
دور ح�ول الف�رد تفرید التعلیم، بتوظیف الفارقیة البیداغوجیة، وجع�ل التعل�یم ی� – 3

  .المتعلم
  .إدماج المعارف والسلوكات في شكل بنائي متدرج – 4
منح استقاللیة للمعلم في اختیار وضعیات التعلم ونشاطاتھ، والوس�ائل وأدوات  – 5

  .التقویم
  .استخدام الوسائل المنسجمة مع المعطیات الجدیدة للمقاربة – 6
  .سیرورة التعلم التركیز على التقویم التكویني خالل وبعد – 7
  .انفتاح المواد على بعضھا، لتحقیق بناء كفاءات مستعرضة بانسجام – 8
  .تحویل المعرفة النظریة إلى معرفة أدائیة – 9
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  معالم استراتیجیة التعلیم والتعلم في التربیة المدنیة
  

  

  المعالم الكبرى
  الستراتیجیة التعلیم والتعلم 

  في التربیة المدنیة

  : التقویم  - 6
بن����ائي وتجمیع����ي یعتم����د أداء 

وین و الم��تعلم ف��ي س��یرورة التك���
تحق�����ق الكف�����اءات م�����ن أدوات�����ھ 

  .مقاییس األداء المختلفة

  :تویات الكفاءةحم – 1
  قاعدیة  
  مرحلیة 
 ختامیة 

 

  : طبیعة المعرفة  – 2
  قرآن وحدیث -
 مبادئ قوانین -
  قیم اجتماعیة -
 قواعد النظام -
 سلوكات حضاریة -
  

  : المحتوى  – 3
دع��ائم معرفی��ة وس��لوكیة 

ت متجانسة منتظمة في وحدا
تعلیمی������ة ومش������اریع وفق������ا 
لمتطلبات بناء مستوى كف�اءة 

  : الوسائل  – 4  . معینة
وض���عیات تعلیمی���ة تس���تند إل���ى وس���ائل 
متغیرة بتغیر طبیعة المعرفة الخاص�ة بك�ل 

مؤشر كف�اءة (مجال وحاجة التعلم والھدف 
  ) أو مستوى كفاءة ما

  جداول  تصامیم   -
  خرائط - لوائح –مصفوفات  -
 د قوانین بنو -وثائق  -
  ...أقراص مضغوطة -

  : الطریقة البنائیة للتعلم – 5

س��یر ال��تعلم بط��رق وأس��الیب ی
تنش����یط متكیف����ة حس����ب طبیع����ة 

 ،المع������ارف وق������درات الم������تعلم
والتدرج  ،ومتطلبات تفرید التعلیم

  إلخ ... في بناء مستویات الكفاءة 
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وغایات وفي ضوء ھذه التحوالت فإن المسعى التربوي یركز في مجمل األھداف 
المنھاج على بناء شخصیة المتعلم من النواحي العقلیة والوجدانیة والمھاریة والسلوكیة؛ 
من خالل إكسابھ كفاءات تؤھلھ للتفاعل مع مختلف وضعیات الحیاة، في المدرسة 

  .وخارجھا، اعتمادا على نشاطھ الذاتي
  

المنھاج،  ولتحقیق ذلك تم اقتراح نسق من اإلجراءات الكفیلة بتجسید طموحات
ومستجداتھ الھیكلیة من جھة، وطبیعة األداءات البیداغوجیة المحققة لھا من جھة 

  :أخرى، ویتمثل ذلك في
  
  

  :ھیكلة محتوى المنھاج - ثانیا 
  

تمت ھیكلة محتوى المنھاج في وحدات تعلمیة، تتشكل من المعارف المتجانسة، 
المتدرجة من الكفاءة القاعدیة إلى وفقا لمقتضیات بناء الكفاءات المتوخاة في مستویاتھا 

  .الكفاءة الختامیة
  

وقد تم في تصمیم جدول المحتویات ربط كل كفاءة من الكفاءات القاعدیة 
المستھدفة ضمن سیاق بناء الكفاءة المرحلیة في كل مجال من المجاالت التعلمیة للمادة؛ 

وتوجیھ أدائھ في اإلعداد  بوحدتھا التعلمیة، ونشاطاتھا، ومؤشراتھ، تسھیال لعمل المعلم،
  . واإلنجاز والتقویم، في نشاط بیداغوجي ھادف

  

  :وفیما یلي التوضیحات الخاصة بالتعامل مع معطیات ذلك الجدول
  

 :المجال التعلمي -1
ھو الحقل المعرفي الذي تم منھ انتقاء الوحدات التعلمیة المستعملة كموارد لبناء 

  :علمیة اآلتیةالكفاءات المتوخاة من المجاالت الت
 القیم االجتماعیة.  
 الھویة والمواطنة.  
 الدیمقراطیة والمسؤولیة . 
 المؤسسات.  
 العلم. 
 الحیاة الجماعیة .  
 البیئة.  
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  :الكفاءة المرحلیة -2
وھي الكفاءة المركبة من مجموع الكفاءات القاعدیة المرتبطة بكل مجال من 

  .المجاالت التعلمیة للمنھاج
  

  :فةالكفاءة المستھد -3
ھي الكفاءة البسیطة المرتبطة مباشرة بالوحدة التعلمیة التي تحتوي على الحد 

  .األدني من المعارف والسلوكات التي تجعل نشاطات التعلم ووضعیاتھ تتمحور حولھا
  

  :الوحدة التعلمیة -4
وھي النواة المعرفیة األساسیة في كل مجال من مجاالت التعلم التي تتكون من 

  .وكات المتجانسة المترابطة، توظف لبناء كفاءة معینةالمعارف والسل
  

  :العناصر المفاھیمیة المستھدفة للبناء -5
ھي العناصر المعرفیة المحوریة في كل وحدة تعلمیة، وھي محددة تماشیا وقدرة 
المتعلم على التفاعل مع المادة في ھذا المستوى، واستیعابھ لمفاھیمھا وترجمتھا في 

  .سلوكات
  

  :نشاطات المقترحةال -) 6
ھي جملة من المواقف واألنشطة التعلمیة المقترحة، لجعل المتعلم في عالقة تفاعل 
مناسبة مع مضمون التعلم في كل وحدة حسب المجال وإمكانات المعلم والوسائل 

  .وھي تتضمن مجموعة من الخطوات والعملیات واألداءات والوسائل .المتوفرة
  

  :مؤشر الكفاءة -) 7
لوك القابل للمالحظة والقیاس الذي یبرز خاللھ المتعلم مستوى تحكمھ في ھو الس

المعرفة أو السلوك المكتسب من الكفاءة القاعدیة، أو تعبیر عن حدوث فعل تعلم ما، أو 
  . اكتساب كفاءة معینة
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كل ذلك یتحقق في جزء، أو حصة من حصص الوحدة التعلمیة، ومن خالل 
بالكفاءة الواحدة یمكن الّتأكد من تحقیق الكفاءة المستھدفة مجموع المؤشرات المرتبطة 

  .أوعدمھ
  

 :  الوحدة اإلدماجیة -8
لیست وحدة تعلمیة مستقلة كالوحدات التعلمیة المتعلقة ببناء  یةالوحدة اإلدماج

الكفاءات القاعدیة، بل ھي وحدة تتعلق بعملیة إدماج مجموعة من المعارف والسلوكات 
وعة الكفاءات القاعدیة للكفاءة المرحلیة المرتبطة بمجال من المكتسبة ضمن مجم

  .المجاالت
وقد تم تخصیص حجم زمني لتقدیم ھذه الوحدة بعد االنتھاء من تقدیم الوحدات 

  .التعلمیة القاعدیة الخاصة بكل مجال
التي تمكنھم  اإلدماجیةوقد تركت المبادرة لألستاذ، الختیار مضامینھا، ونشاطاتھا 

  .ق مستوى الكفاءة المرحلیة المحددة، مع االلتزام بالوقتمن تحقی
  

  :التدرج البیداغوجي المعتمد في المنھاج - ثالثا 
  

تم اعتماد مبدأ التدرج البیداغوجي في ھذا المنھاج وفقا لخصوصیات المتعلم في 
مسایرة نشاطات التعلم في المادة، وتفاعلھ مع طبیعة معارفھا، وارتباطھا ببناء الكفاءات 

  .المستھدفة التي یجسدھا بممارساتھ الیومیة
  

ات المحددة لتسھیل عملیة إدماج المتعلم في عملیة التعلم الكتساب الكفاءو
للمستویات المختلفة بالتدرج، فقد تم تنظیم سیرورة التعلم في شكل وحدات تعلمیة كبرى 
متسلسلة بشكل منسجم مع بناء الكفاءة الختامیة على مراحل، تتشكل من وحدات قاعدیة 

  .من نفس المجال وفقا لخصوصیة كل كفاءة قاعدیة وسیاق مجالھا
  

  :وقد روعي في التدرج ما یلي
لتدرج في بناء الكفاءات، من الكفاءة القاعدیة إلى الكفاءة المرحلیة، ثم الكفاءة ا -

  .الختامیة
  .تدرج المعارف والمفاھیم والسلوكات من البسیط إلى المركب -
تدرج أدوات التقویم من الوضعیات الشفویة إلى الوضعیات الكتابیة مرورا  -

  .بالوضعیات األدائیة
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  :لمقترحة إلعداد حصص الوحدات التعلمیة وإنجازھانموذج الخطة ا -رابعا

  :ـ مجال التعلم 
  :ـ الكفاءة القاعدیة                        :ـ الوحدة التعلیمیة 

  :ـ مؤشر الكفاءة .  لعناصر المفاھیمیة المستھدفةا:  ـ موضوع الحصة 
  :سندات الوسائل وال ـ                                 :             ـ المدة 

 سیرورة الحصة
أھداف التعلم 

 الوسیطیة
وضعیات التعلم 

 ونشاطاتھ
 التقویم

 أولي   وضعیة االنطالق
 بنائي   مرحلة بناء التعلم

 ختامي   استثمار المكتسبات
  
  

  :المعطیات األفقیة  -1
  :  سیرورة الحصة

، م��ن المقص��ود بھ��ا جمل��ة م��ن المراح��ل والمحط��ات التعلمی��ة الت��ي تم��ر بھ��ا الحص��ة
حیث تنظیم نشاطاتھا، وانسجامھا مع المحتویات المستھدفة، وتفاعل التالمیذ معھا، ب�دءا 

  .من وضعیة االنطالق إلى مرحلة توظیف المكتسبات
  

  : وضعیات التعلم ونشاطاتھ
وھ��ي مجموع��ة م��ن المواق��ف والفض��اءات البیداغوجی��ة الت��ي ینش��ط م��ن خاللھ��ا  

یق�دمھا المعل�م الكتس�اب عناص�ر ال�تعلم المس�تھدفة  المتعلمون وفق األطر التوجیھیة التي
تدریجیا في الحصة؛ وبعبارة أكثر دق�ة ھ�ي التف�اعالت الت�ي تح�دث ب�ین المعل�م والم�تعلم 

  .والمحتوى المعرفي لتحقیق النتائج التعلیمیة المستھدفة في الحصة
  

   : )اإلجرائیة(أھداف التعلم الوسیطیة
مؤش��ر المعرف��ي أو الس��لوكي الخ��اص بك��ل وھ��ي األھ��داف الجزئی��ة الت��ي تت��رجم ال

حص����ة، یمك����ن أن تتص����ل بالجان����ب المعرف����ي أو بالجان����ب الوج����داني، أو بالجان����ب 
حرك��ي، حس��ب الح��االت؛ وت��أتي ف��ي أفع��ال س��لوكیة قابل��ة للمالحظ��ة والقی��اس /الحس��ي

  .الفوري أو البعدي
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ف�ي  والغرض منھا قیاس تفاعالت التالمیذ م�ع نش�اطات الحص�ة، وتحكمھ�م خاللھ�ا
ال�ذي ) البن�ائي(نواتج التعلمات المكتسبة تدریجیا ف�ي إط�ار م�ا یع�رف ب�التفویم التك�ویني 

یھدف إلى معرفة مدى تقدم التالمیذ نحو الھدف المنشود، ویسایر عملیة التعلم من بدای�ة 
  .الحصة إلى أن یطبق التقویم الختامي في نھایتھا

  

ص متابعة فعالة ونشیطة، ت�م رب�ط قصد متابعة سیـرورة التعلم في الحص : التقویم
  :التقویم بأداءات المتعلم لتحقیق الوظائف األساسیة اآلتیة

  .الذي یتم قبل اكتساب المعارف الجدیدة) األولي(وھو التقویم المبدئي : التوجیھ
 .وھو التقویم البنائي الذي یتم أثناء العملیة التعلیمیة في الحصة: التنظیم 
ال��ذي ی��تم بع��د العملی��ة التعلمی��ة، وم��ن ) الخت��امي(التجمع��ي وھ��و التق��ویم : التأھی��ل 

خاللھ یتم إص�دار حك�م عل�ى أداء التالمی�ذ لمعرف�ة م�دى ت�أھیلھم لمس�توى 
 .أعلى، أو تحكمھم في المعارف المكتسبة في الحصة وتوظیفھا

  

والمالح��ظ ف��ي التقس��یم األفق��ي ع��دم تخص��یص خان��ة للم��دة الزمنی��ة، وھ��ي عملی��ة 
التص�رف للمعل�م حس�ب الوض�عیات، وأھمی�ة المض�امین المعرفی�ة  مقصودة لترك حری�ة

  .والنشاطات المتناولة في كل وضعیة ومرحلة
  

  :المعطیات العمودية -2
   : وضعیة االنطالق

وھي النشاط األولي الذي تنطلق بھ الحصة نحو التعلم الجدید، وھي غالبا ما ترتبط 
من حیث المعارف أو السلوكات المنسجمة  بأداءات المتعلمین المتعلقة بمكتسباتھم القبلیة
  .مشكلة تتطلب البحث عن حلول/ مع أھداف الحصة الجدیدة أو إثارة وضعیة 

  

   : مرحلة بناء التعلم
وھي أھم مراحل الحصة، من حیث النشاطــات والحجم التعلمي، وتتضمن كل ما 

طار الفضاء یدخل في سیاق النمو المعرفي والتطور السلوكي الجزئي للمتعلم في إ
الزماني والمكاني لكل حصة، وانتظام النشاطات في شكل تسلسلي یراعي ترتیب 
الصعوبات وفقا لمستویات المتعلمین وفروقھم الفردیة في التحصیل المعرفي، والردود 

  الفعلیة في األداء؛
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وھي تتناول المعارف والسلوكات المستھدفة في الموضوع في ضوء المشاركة 
  .تعلمین التي تفضي إلى نتائج تعلیمیة ملموسةالفعالة للم

  

   :استثمار مكتسبات التعلم 
وھو المجال المخصص في الحصة لتمكین المتعلم من استظھار مكتسباتھ المعرفیة 
أو السلوكیة، في نشاطات قد تكون ألغراض تقویمیة أو لإلثراء والدعم والترسیخ 

  .ل إلى تعلم جدید یلحق بھوللتدریب، أو الممارسة والتحكم، قبل االنتقا
  

  تسییر وضعیات التعلم  -خامسا 
  

وضعیات التعلم المعتمدة في تحقیق المنھاج ھي الوضعیات التي یكون فیھا المتعلم 
والمعلم ) معارف وسلوكات(في عالقة تفاعلیة إیجابیة مع مضمون التعلم في كل مجال 
  .آلداءاتوالوسائل وتتكون من مجموعة من الخطوات والعملیات وا

  

تویات متسلسلة على النحو وتشمل وضعیات التعلم في ھذه المرحلة ثالثة مس
  :التالي

  

   : وضعیة االنطالق - 1
وھي النشاط األولي الذي تنطلق بھ الوحدة أوالحصة نحو التعلم الجدید، وھي غالبا 

السلوكات،  ما ترتبط بأداءات المتعلمین المتعلقة بمكتسباتھم القبلیة من حیث المعارف أو
  .المنسجمة مع أھداف الوحدة أو الحصة الجدیدة أو إثارة مشكلة من الواقع المعاش

  

  : وضعیات مرحلة بناء التعلم - 2
وھي أھم وضعیات التعلم في أي وحدة أو حصة تعلیمیة، من حیث النشاطات  

كي والحجم التعلمي، وتتضمن كل ما  یدخل في سیاق النمو المعرفي، والتطویر السلو
الجزئي للمتعلم في إطار الفضاء الزماني والمكاني للوحدة، وانتظام النشاطات في شكل 
تسلسلي یراعي ترتیب الصعوبات وفقا لمستویات المتعلمین وفروقھم الفردیة، والردود 

  .الفعلیة في األداء
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وھي تتناول المعارف والسلوكات المستھدفة  في الوحدة أو الحصة على ضوء 
  .ة الفعالة للمتعلمین، والتي تفضي إلى نتائج تعلیمیة ملموسةالمشارك

  

  : وضعیة استثمار مكتسبات التعلم - 3
  

وھو المجال المخصص في ختام  الوحدة أو الحصة لتمكین المتعلم من استظھار 
مكتسباتھ المعرفیة أو السلوكیة، في نشاطات قد تكون ألغراض تقویمیة، أو لإلثراء 

  .وللتدریب، أوللممارسة والتحكموالدعم والترسیخ 
  

وتتخذ وضعیات التعلم في التربیة المدنیة أشكاال تتنوع بتنوع طبیعة المعارف 
الخاصة بكل مجال، حیث تضع ھذه الوضعیات المتعلم أمام مھام تتطلب إحراءات 
وممارسات ونشاطات فردیة أو جماعیة تتحقق من خاللھا أھداف التعلم تدریجیا، وذلك 

وتوظیفھا تحت إشراف ) معرفیة أو مھاریة أو سلوكیة(مختلف المكتسبات القبلیة بتجنید 
المعلم وتوجیھھ ضمن أطر بیداغوجیة محددة تماشیا والتفاعالت الجاریة بین المتعلم 

  .ومحتوى التعلم من خالل دعم التعلمات باإلضافة أو التعدیل أو التغییر
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  نماذج لتسییر وضعیات التعلم

 الوسائل ل الوضعیةتشك المجال

ة 
یا
ح
 ال

عد
وا

ق
ط
حی

لم
ي ا

 ف
كة

تر
ش

لم
ا

 

 . االستماع إلى عرض أمثلة من الواقع -
 . مالحظة ظاھرة -
 . عرض عینة عملیة أو بالصور -
 .استغالل معارف قبلیة بالحوار -
 . استكشاف معلومات من أفالم وثائقیة -
 .... استخدام وثائق معلوماتیة  -

ص���ور، س���ندات جماعی���ة،  -
ثائق  متنوعة، أفالم، رس�وم، و

س�������بورة، كت�������اب الم�������تعلم، 
 ... نصوص قانونیة 

ي
س

در
لم

ط ا
س

لو
ا

  

 . المعاینة المیدانیة لمرافق المدرسة -
 . مالحظة صور وتصامیم -
 . تحدید مرافق على تصمیم -
وض����ع تص����میم لمراف����ق المدرس����ة بع����د  -

  .المعاینة
  . المحاورة باستغالل المعارف القبلیة -
 . لى ظواھر ملحوظةتعلیق ع -
  . استنتاج قیم وضوابط نظامیة -

  .مشاھدة حیة -
ص���ور، رس���وم، تص���امیم،  -

الكت����اب، الخریط����ة، وث�����ائق، 
 ظواھر معیشة

بن������ود ق������وانین، المكتب������ة،  -
  ...  المطعم، األقسام، النادي 

یة
ع
ما

جت
اال

م 
قی

ال
  

 . استغالل حدث مناسب -
الممارس���ات االجتماعی���ة الملحوظ���ة ف���ي  -

 . المحیط
 . محاكاة ظاھرة إیجابیة -
 . تحلیل ظاھرة اجتماعیة -
استكشاف قیمة من خالل أعمال تض�امنیة  -

  .في القسم

ظ���واھر اجتماعی���ة معیش���ة  -
 في المحیط 

أمثل����ة واقعی����ة م����ن الحی����اة  -
 االجتماعیة 

 قصص من التراث -
كت������ب مدرس������یة، ص������ور  -

تمثی��ل، آی��ات قرآنی��ة، أحادی��ث 
نبوی��ة، أق��وال م��أثورة وحك��م، 

  ...تقالید اجتماعیة من المحیط 
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 الوسائل تشكل الوضعیة المجال

یة
ط
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مق
دی

 ال
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لق
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/ االنتخاب��ات (اس��تعمال أمثل��ة م��ن الحی��اة  -
  ). انتخاب مندوب القسم

 .تجارب حواریة في القسم -
االس��تماع باھتم��ام إل��ى الغی��ر م��ن خ��الل  -

 . أمثلة في القسم
رأي عرض نماذج آلداب الحوار وتقبل ال� -

 . المخالف، والتعبیر بحریة عن رأي
ع���رض ص���ورة أو ش���ریط لص���ورة م���ن  -

  .صور ممارسة الدیمقراطیة

 تمثیلیات في القسم  -
 حوار استنتاجي  -
تجارب التعبی�ر بحری�ة ع�ن  -

 أراء مختلفة
ص�����ور، أف������الم، أش������رطة  -

  ...سمعیة بصریة 

یة
ھو

ال
 

نة
ط
وا

لم
وا

 

   .معلومات قبلیة استغالل_ 
  .الھویةوثائق  عرض_ 
على مركبات الھویة من خالل  التعرف_ 

  . الوثائق
دستور (وثائق مرجعیة قانونیة  استغالل_ 

   .... )، قانون االنتخاب 
   .رموز الوطنیةتقدیم ال_ 
   .أمثلة عن واجبات المواطنة عرض_ 
  ...التعریف بالذات بین التالمیذ  تبادل_ 
 

 .مكتسبة معلومات ـ
  .واقعیة أمثلة_ 
   .رخریطة الجزائ ـ صور_ 

لم الع ـ شعار الجمھوریة ـ
  الوطني

ـ العملة الوطنیة ـ النشید 
  الوطني

 قانوینة مناسبة وثائق_ 
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  الوسائل التعلیمیة استعمال - سادسا
  

یتطلب اكتساب كفاءات المادة في ھذا المستوى استعمال جملة من السندات 
  :منھا. في كل وضعیة تعلمیة البیداغوجیة والوسائل التعلیمیة، ینبغي توفیرھا

  

  :  ةالوثیقة المرفق -1
ھي الوثیقة التي یستعان بھا لتوضیح مقروئیة المنھاج في مختلف جوانبھ، لتمكین 
المعلم من األداء الواعي لنشاطھ؛ إذ یقدم التوجیھات العملیة لتطبیق المنھاج وتحقیق 

ل التكوینیة ووسائلھا، أھدافھ، مدعومة بنماذج عملیة في إعداد وتنظیم خطط العم
  .وتصمیم الوحدات التعلیمیة وإنجازھا وتقویمھا

  

  : الكتاب المدرسي  -2
یعتبر الكتاب المدرسي من الوسائل الھامة في العملیة التربویة، فھو الوعاء الذي 
یحتوي المادة التعلیمیة التي ھي األداة لتمكین المتعلمین من بلوغ أھداف المنھاج 

  المحددة سلفا؛ 
وھو المرجع الذي یستقي منھ المتعلم معارفھ أكثر من غیره من المصادر، فضال 
عن أنھ من المصادر التي یمكن أن یستأنس بھا المعلم في إعداد مادة التعلم قبل عرضھا 

  .على المتعلمین في القسم
  

فھو یتضمن جمیع الوحدات التعلیمیة المقترحة في المنھاج لبناء الكفاءات المحددة 
  . ختلف مستویاتھا، من الكفاءة القاعدیة إلى الكفاءة الختامیةفي م

  

وق��د اعتم��دت ف��ي إع��داده جمل��ة م��ن االعتب��ارات العلمی��ة منھ��ا والبیداغوجی��ة، حت��ى 
ینس�جم م��ع ق��درات المتعلم��ین وتط��ویر بن��اء كف��اءاتھم المعرفی��ة واألدائی��ة وفق��ا لمس��ارات 

لخط�ة تنظ�یم البرن�امج الس�نوي، م�ع  التعلم في كل مجال من المجاالت التعلیمیة المكون�ة
مراعاة طبیعة المعارف الخاصة بالمادة وعالقة اإلدماج بشكلیھ العمودي واألفق�ي الق�ائم 
بین وحدات المادة من جھة وبین المادة وغیرھ�ا م�ن الم�واد التعلیمی�ة األخ�رى م�ن جھ�ة 

  .ثانیة
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  : دلیل المعلم  - 3

ھ معلم أو األس�تاذ ف�ي تنظ�یم مادت�رشد بھ الدلیل المعلم، عنوانھ یدل علیھ، حیث یست
التعلمیة مع المتعلمین خاصة ما یرتبط بالتوجیھات الخاصة باس�تعمال الكت�اب المدرس�ي 

  . وغیره من الوسائل التعلیمیة
  

إلى جانب المنھجی�ة المقترح�ة ف�ي تحقی�ق أھ�داف المنھ�اج، فھ�و یش�مل عل�ى أنم�اط  
ة وتق��ویم نش��اط الم��تعلم، فھ��و یش��كل إح��دى األداءات البیداغوجی��ة المقترح��ة ف��ي ھیكل��

الوسائل الرئیسیة في مساعدة المعلم على األداء اإلیجابي المنوطة ب�ھ ف�ي مختل�ف أوج�ھ 
  .نشاطھ
  

  :الجماعیة والفردیة السـندات  -4
 القرآن الكریم. 
 الحدیث النبوي الشریف. 
 بیان أول نوفمبر. 
 الدستور. 
 القانون المدني. 
 قانون البلدیة. 
 ن العالمي لحقوق اإلنساناإلعال. 
 اتفاقیة حقوق الطفل. 
  نظام الجماعة التربویة للمؤسسات التعلیمیة والتكوینیة. 
 قانون المرور. 
 القانون المتعلق بالبیئة. 
   تصامیم 
  رسومات 
 جداول. 
 صور. 
 العلم الوطني.  
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  : البصریة / السمعیة والسـندات  -5
س����معیة والبص����ریة كالمس����جالت وھ����ي الس����ندات المتعلق����ة بمختل����ف األجھ����زة ال

  ...واألشرطة واألفالم واألجھزة المعاكسة والشفافات وغیرھا 
  

  : السندات المعلوماتیة  -6
  .األنترنت، الفیدیو) عالم اآللياإل(الكمبیوتر 

  

  : التجھیز المدرسي الجماعي والفردي  -7
األدوات وھي كل ما یتصل بالتجھیز العلم�ي والبی�داغوجي المت�وفر ف�ي المدرس�ة و

  ...). كراریس، أقالم، أدوات التسجیل والحفظ المختلفة (الخاصة بالتالمیذ 
  

  

  منھجیة تقويم التعلیم في مادة التربیة المدنیة - سابعا
  

م على قیاس أداءات التقویم التربوي المقترح في ھذا المستوى، ھو التقویم الذي یقو
و ذلك بوضعھ أمام وضعیات إشكالیة، مختلف نشاطاتھ التعلمیة أو بعدھا، المتعلم خالل 

  .ومعاینة ردود أفعالھ وتصرفاتھ، إلثبات كفاءاتھ في حلھا
  

وفي ھذا السیاق فإن التقویم الذي یمكن اعتماده كأداة لمتابعة المسعى التعلمي 
  : للمتعلم، ینبغي أن یتمیز بما یلي

  .اإلنجاز واإلتقانیھتم بتكوین المتعلمین، بإكسابھم ما یمكن من مھارات األداء و -
  .یشخص طبیعة الثغرات التعلمیة من مصادرھا، وكیفیة تذلیلھا -
  .یحّسن أداءات المتعلمین في عملیة التعلم -
  .ینظم وتیرة التعلم وفق الفروق الفردیة بین المتعلمین -
  .یكون مستمرا -
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  :وتتمثل أدوات التقویم في ھذا المستوى في وسیلتین أساسیتین، ھما
  

  :االختبارات -1
تتمثل في مرااقبة سلوك المتعلمین داخل المدرسة، من خالل مؤشرات معینة 

  :ضمن وضعیات إشكالیة یمكن أن تتخذ أشكاال متنوعة تتلخص فیما یلي
  

        ـ المساءلة
  ـ سرد وقائع

  ـ إكمال الناقص
  ـ التبریر

  ـ إعادة الترتیب
  ـ تصحیح موقف

  الصواب والخطأـ 
  ـ التأكید

    اول واستماراتـ ملء جد
  ـ النفي
        ـ الفرز

  ـ نقد مواقف وظواھر
      ـ اختیار من متعدد

  ـ اقتراح بدیل 
  

  النشاطات الالصفیة -ثامنا 
  

ھي النشاطات التي یق�وم بھ�ا الم�تعلم خ�ارج القس�م، م�ن خ�الل  النشاطات الالصفیة
ی��ة ممارس��ة مختل��ف مكتس��ابتھ ف��ي الوض��عیات والمواق��ف المناس��بة، إم��ا ألغ��راض تعلم

  جدیدة أو ألغراض اجتماعیة في أوساط مختلفة؛ 

وھ��ي تمث��ل امت��دادا طبیعی��ا للنش��اطات الص��فیة، تكملھ��ا وت��دعھا كم��ا تع��د فض��اءات 
مناسبة جدیدة للمتعلم یوظف فیھا كفاءاتھ المختلفة، معرفیة كانت أم سلوكیة، وم�ن أمثل�ة 

  :ذلك النشاطات التالیة
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 إجراء بحوث بسیطة . 
 ید المبرمجة في مختلف المجاالتاستثمار األناش. 
  أو نشاطات خاصة بھا كإقامة إحیاء المناسبات بعرض تمثیلیات قصیرة

 ... معارض صور وإلقاء محاضرات

  ماكن األثریةلألزیارة. 
  دور العجزة(زیارة المؤسسات التي ترعى المسنین.( 
 زیارة المستشفیات لعیادة المرضى. 
 إلخ...  المشاركة في حمالت التبرع والتطوع. 
 زیارة الحدائق. 


	 يتعرف على هويته الشخصية وعلاقتها بالمواطنة. 



