
 
 تربیــــــة مدنیــــــة

  االنتماء الوطني: الموضوع 

  .  د 45: المـــــــدة 
  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 

  )    1(    رقم المجال                        المواطنة:عنوان المجال 
  )1:   (الوحدة 

  و إبداء االعتزاز به, معرفة أهمية االنتماء الوطني : القدرة على  - : الكفاءة المستھدفة 
                                                             

األھداف   المراحل
  الوسیطیة

  مؤشر الكفاءة  الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

  )االنطالقــة ( 

  
وقفة 

  تقویمیة

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
, قارة إفریقیا , دول المغرب العربي : ـ ما ھو موقع الجزائر بالنسبة لـ 

  البحر األبیض المتوسط ؟
, العملة الوطنیة , النشید الوطني , ـ ما ھي واجباتك نحو العلم الوطني 

  طابع الجمھوریة ؟
التعبیر , الدفاع و الحمایة, العمل , التحیة , العالج : ـ صنف في الجدول 

احترام , التضامن , التعاون , عدم االھانة , االحترام, واالختیار عن الرأي 
الحصول على وثائق , الرعایة الصحیة , التعلم , عدم التزویر , رأي الغیر 

  . المساھمة في التنمیة , الھویة 
, النیجر : ـ رتب ابتداء من الغرب إلى الشرق األوطان المجاورة للجزائر 

  موریطانیا , تونس , الصحراء الغربیة , المملكة المغربیة , مالي 
  ـ ما اسم الوثیقة التي تثبت انتماء المواطن لوطنھ ؟

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة 

  موظفا ما اكتسبھ 
  
  

أن یصنف ما طلب منھ في 
  الجدول 

حقوق   واجبات المواطنـــــة
  المواطنة

نحو 
  الوطن

نحو 
رموز 

  السیادة

نحو 
الموا
  طنین

  

ـ أن یجیب المتعلم عن السؤال 
  ویحدد اسم الوثیقة 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
  عنھــــــــا 

   9ص  1یطالبھم المعلم  بمالحظة الوثیقة  -
  الوثیقة ؟ ما ذا تمثل

  ثم یأمرھم بذكر دول البحر األبیض المتوسط 
غیر , إسالمیة وغیر عربیة , إسالمیة وعربیة ( صنفوا ھذه الدول إلى * 

كتابة دول عربیة و إسالمیة خارج حوض البحر , عربیة وغیر إسالمیة 
  ) األبیض 

  10ص    1996یقرأ المعلم ما ورد في الدستور الجزائري  *
  ـ یطالبھم بقراءة الوثیقة 

  ما ھي عناصر ھویة وطني ؟
  

  
  ـ مقطع من خریطة العالم سیاسیا 
  ـ أن یذكر المتعلم الدول المطلوبة

ـ أن یذكر المتعلم الدول حسب 
  اللغة و الدین

  
  ـ أن یستمع المتعلم 

  ـ قراءات فردیة 
  ـ أن یذكر التلمیذ عناصر الھویة 

  الخالصة 

  
  
  

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
ینتمي وطني حضاریا إلى دول حوض البحر األبیض المتوسط ودول 

  المغرب العربي ودول العالم العربي  والعالم اإلسالمي 
للوطن عناصر ھویتھ كما لألشخاص عناصر ھویتھم وعناصر ھویة 

  .وطني ھي العروبة و اإلسالم و األمازیغیة 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

  الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

  

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

  

یطالبھم بالحل الفردي  بعد الشرح)   10(  ص   المطلوب  یبرز المعلم -
  على الكراسات

  :حاول االستعمار الفرنسي القضاء على عناصر ھویة وطني بـ * 
  .................تحویل المساجد إلى 

  ....................و ................................... ومحاربة التعلیم 

  مطلوبأن یالحظ المتعلم ال -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  النظام في حياة المواطن: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب :الوسیلة 
  .د  45: المـــــــدة )      2:   ( الوحدة )              1(    المواطنة                       رقم المجال :عنوان المجال 

    معرفة أهمية النظام في حياة المواطـن و االلتزام به:      الكفاءة المستھدفة 

                           
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

ینتمي وطني  :أن یقول المتعلم 
حضاریا إلى دول حوض البحر 

األبیض المتوسط ودول المغرب 
العربي ودول العالم العربي  

  والعالم اإلسالمي 
للوطن عناصر ھویتھ كما 

لألشخاص عناصر ھویتھم 
وعناصر ھویة وطني ھي 

 العروبة و اإلسالم و األمازیغیة
  
  

وقفة 
  تقویمیة

  : یطالبھم باإلجابة عن األسئلة 
  یخضع للنظام الداخلي للمدرسة ؟من 

و بماذا یلزمھم ؟  ومن أي شيء یمنعھم ؟ متى یعاقب التلمیذ بمنحھ 
العالمة صفر ؟ متى یمارس التالمیذ احترام الدور ؟  لمن یتم التنازل عن 

الدور ؟ متى تقال عبارات اللیاقة ؟ ما ھو فوائد القوانین ؟ على من تفرض 
المرور؟  ماذا یراقب عناصر األمن ؟ على  العقوبات ؟ ما ذا ینظم قانون

  ماذا تسھر المحاكم ؟ ما ھو دور قانون األسرة ؟

  
  أن یجیب المتعلم عن األسئلة

  كتابیا 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟ 13ـ ماذا تمثل الوثائق المبینة في الصفحة 
  
  
  
  

  ـ یأمرھم بقراءة ما جاء في الوثائق 
  : بعد القراءات یطالبھم بـ 

  ذكر ھدفین مشتركین وردا في الفقرتین *
  تسمیة أعضاء المؤسسة التربویة * 
  ذكر التدابیر التي تقلل من الحوادث المدرسیة * 
  كیفیة ترسیخ حب الوطن و االعتزاز باالنتماء إلیھ * 

األسئلة  أن یجیب المتعلم عن
  موظفا ما اكتسبھ 

مقتطفات من القانون .... ـ 
صورة / الداخلي للمدرسة 

مصغرة للقانون الداخلي  
صورة لنظام الجماعة / للمدرسة 
  التربویة 

  ـ قراءات فردیة 
أن یجیب المتعلم من خالل  

  .الوثائق على األسئلة 

 الخالصة 

  
  
 

  :إلى  أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  
, یلتزم التالمیذ في حیاتھم المدرسیة بالقانون الداخلي للمدرسة 

, ویخضعون مع بقیة الجماعة التربویة إلى نظام الجماعة التربویة 
 .لضمان النظام و االنضباط و تجنبا لوقوع الحوادث المدرسیة 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )   14(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  : أكمل الناقص * 
  یشارك األولیاء في تطبیق القانون الداخلي للمدرسة 

  .....ومراقبة أدواتھم المدرسیة قبل .... / بتوصیة أبنائھم بـ 
  :تالیة تجنبا لوقوع الحوادث ألتزم  بالسلوكات  ال* 

في ....../ أثناء االستراحة ..... / أثناء الدخول و الخروج من المدرسة 
 ...... في المطعم المدرسي ...... /  القسم

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
  القسم

  : یطالبھم بقراءة القانون الداخلي و تسجیل التصرفات الممنوعة الجتناب 
  .في االستراحة/ في القسم / في المدرسة / عند القدوم إلى المدرسة 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
  خارج الحصة بالبحث 



 
                     

 
 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  المواطنالنظام في حياة : الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 
  .د  45: المـــــــدة )      2:   ( الوحدة )              1(    المواطنة                       رقم المجال :عنوان المجال 

    بهمعرفة أهمية النظام في حياة المواطـن و االلتزام :      الكفاءة المستھدفة 

                           
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

یلتزم التالمیذ  :أن یقول المتعلم 
في حیاتھم المدرسیة بالقانون 

ویخضعون , الداخلي للمدرسة 
مع بقیة الجماعة التربویة إلى 

لضمان , نظام الجماعة التربویة 
النظام و االنضباط و تجنبا لوقوع 

 .الحوادث المدرسیة 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :ألسئلة التالیة یطرح المعلم ا* 
  

  ؟ 15ـ ماذا تمثل الوثیقة المبینة في الصفحة 
  

  ـ یأمرھم بقراءة ما جاء في الوثائق 
  : بعد القراءات یطالبھم بـ 

  ذكر األشیاء التي یمنع حملھا عند القدوم للمدرسة *
  تحدید األشیاء التي یمنع لمسھا في القسم * 
  

  ؟  16ـ ماذا تمثل الوثیقة المبینة في الصفحة 
  ـ یأمرھم بقراءة ما جاء في الوثائق 

  : بعد القراءات یطالبھم بـ 
  بتحدید الكیفیة التي یبلغ بھا المدیر األولیاء  عن غیابات أبنائھم * 
  بماذا یبرر األولیاء ھذه الغیابات ظ* 
  ة ؟ بماذا یعاقب التلمیذ بسبب الغیابات غیر المبرر* 

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

بنود من القانون الداخلي ... ـ  
  .للمدرسة 

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
موظفا مكتسباتھ وما جاء في 

  .الوثیقة 
مواد من القرار المتعلق بنظام * 

الجماعات التربویة في 
  . المؤسسات التعلیمیة 

  
  

 أن یجیب المتعلم عن األسئلة
  موظفا ما اكتسبھ 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
یسھر مدیر المدرسة على تطبیق القانون الداخلي للمدرسة و القرار 

الوزاري المتعلق بنظام الجماعة التربویة بالتعاون مع المعلمین و التالمیذ 
الحسن للدروس  و تربیة للمحافظة على السالمة البدنیة وضمان السیر 

 .التالمیذ على حب النظام و االنضباط 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )   15(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  التالمیذ أثناء االستراحة ؟لماذا یحرس المعلم * 
  اذكر األلعاب التي یمنعك المعلم منھا و لماذا ؟*
  لماذا یعزل التالمیذ المصابین باألمراض المعدیة ؟* 
 ماذا یراقب المعلمون ؟*

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
  القسم

یطالبھم بالبحث في نظام الجماعة عن  األمور التي تطلع إدارة * 
المؤسسة أولیاء التالمیذ  و األمور التي تقوم بھا جمعیات أولیاء التالمیذ 

  .اتجاه المؤسسات التعلیمیة 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
  خارج الحصة بالبحث 

 
                     



 
 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  المواطن و عالقته بغيره: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 
  .د  45: المـــــــدة )      3:   ( الوحدة )              1(    المواطنة                       رقم المجال :عنوان المجال 

         بحسن التعامل معهالعمل على كسب ثقة الغير : الكفاءة المستھدفة 

                                                                            
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

یسھر مدیر : أن یقول المتعلم 
المدرسة على تطبیق القانون 

الداخلي للمدرسة و القرار 
الوزاري المتعلق بنظام الجماعة 
التربویة بالتعاون مع المعلمین و 
التالمیذ للمحافظة على السالمة 

البدنیة وضمان السیر الحسن 
التالمیذ على للدروس  و تربیة 

 .حب النظام و االنضباط 
وقفة 

  تقویمیة
  :یطرح المعلم األسئلة التالیة على التالمیذ * 

  تالسلوكیاـ التعایش مع الغیر في أمن وسالم  ووئام یفرض التقید ببعض 
  اذكر ثالثا منھا 

  ـ اذكر فوائد العمل ضمن فریق
ـ العمل ضمن فریق یتطلب االلتزام بقواعد العمل الجماعي اذكر ثالث 

  قواعد منھا 
  ـ ما ھي المناسبات التي یتواصل فیھا المواطن مع غیره؟

  ـ اذكر ثالث قواعد من قواعد اللیاقة 
  ـ اذكر ثالث آداب من آداب الحوار 

  ـ اذكر ثالث صور من صور التضامن مع الغیر  

  
  
  

عن األسئلة  أن یجیب المتعلم
  موظفا ما اكتسبھ

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟19ـ ماذا تمثل الوثیقة المبینة في الصفحة 
  ـ  یطالبھم المعلم بذكر من یزور األقسام الدراسیة 

  اللیاقة الممارسة أثناء الزیارة ؟ أدأبـ ما ھي 
  ـ متى یكسب العامل ثقة مسؤولھ ؟

  ـ ومتى یكسب المسؤول احترام العامل ؟
  ؟20ـ ماذا تمثل الصورتان المبینتان في الصفحة 

  اذكر حقوق الجار على جیرانھ * 
  متى یكسب الزمیل ثقة و احترام زمالئھ ؟*
 كیف یكسب التاجر ثقة زبائنھ ؟* 

متعلم عن األسئلة أن یجیب ال
  موظفا ما اكتسبھ 

  أن یعبر المتعلم عن الصورة... ـ 
  

  أن یجیب المتعلم عن األسئلة
  
  
  یعبر التلمیذ عن الصورتین  * 

ـ أن یستغل المتعلم مكتسباتھ 
 .لإلجابة عن األسئلة 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
كسب ثقة الغیر تحصل بحسن التعامل معھم على أساس االحترام و القیام 
بالواجب نحوھم وصدق الحدیث و أداء األمانة و التعاون على فعل الخیر 

 .و التضامن معھم على السراء و الضراء مع تجنب اإلساءة إلیھم 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

 مرحلـــــة
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )   21(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  ما ھي واجبات الجار نحو جیرانھ ؟* 
  كیف یكسب العامل ثقة مسؤولھ ؟* 
 ماذا نقدم تضامنا في السراء و الضراء  ؟*

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

, یطالبھم بكتابة نصوصا دینیة تدعو إلى تحریم اإلساءة إلى الجیران * 
تدعو إلى طاعة , تدعو إلى اإلحسان إلى الغیر , تدعو إلى احترام الكبیر 

 المسؤولین 

منھ  أن یقوم المتعلم بما طلب* 
 خارج الحصة بالبحث 



 
                    

     

 تربیــــــة مدنیــــــة
 وحدة إدماجیة: الموضوع 
  .  د  45: المـــــــدة 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 
  )    1(    رقم المجال :                                              عنوان المجال 

  )  3+  2+  1:   (  الوحدة 

ممارسة المواطنة بإبداء االعتزاز توظیف مكتسبات الوحدات السابقة و : القدرة على  -: الكفاءة المستھدفة 

  و احترام قواعد النظام و حسن التعامل مع الغير, باالنتماء الحضاري و التمسك بالهوية الوطنية 
                                                                                                                                

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة األھداف الوسیطیة المراحل

  مرحلة االستكشاف 
 )االنطالقــة ( 

مراجعة ( التمھید 
  )    للدرس السابق 

 التذكــــــــــــــــــــــــــر

  :یطرح المعلم السؤال التالي 
 كیف تحصل ثقة الغیر ؟   -

  
أن یذكر و یستظھر المتعلم 

كسب ثقة الغیر  :الخالصة 
تحصل بحسن التعامل معھم 

على أساس االحترام و القیام 
بالواجب نحوھم وصدق 
الحدیث و أداء األمانة و 

التعاون على فعل الخیر و 
التضامن معھم على السراء و 

الضراء مع تجنب اإلساءة 
 .إلیھم 

 بناء التعـلم

  
  
  
  
  
  

 تصحیح تمرینات 

  الكتبیطلب المعلم من التالمیذ فتح 
ویدعوھم بعد شرح المطلوب تصحیح )   22(  ص  

  التمرینات
  أكمل بما یناسب 

  :ینتمي وطني حضاریا إلى 
  ......ومجموعة دول ....... دول حوض 

  ...........ودول العالم ....... ودول 
عناصر ھویة وطني كما وردت في الدستور ھي * 

 .................  
ضباط  في مدرستي أحافظ  على النظام و االن* 

  ............و .............. بتطبیق 
  ......و........أحمل في یدي األدوات المدرسیة أثناء *
یساھم األولیاء في المحافظة على النظام بالمدرسة * 

  ....................................من خالل 
یكسب المواطنون ثقة بعضھم إذا التزم كل منھم * 
......... و .......و أداء  .................... ...........ب

...... في المناسبات السارة و ............. وتقدیم 
  المناسبات المؤلمة 

ضع عالمة صحیح أمام كل ما یدل  على تماسك *
  أفراد المجتمع الجزائري 

  ( )الدفاع عن الشرف ( ) الحوار( ) التعاون 
القیام بالواجب   (  )االحترام (  )  نصرة المظلوم 

  ( ) التضامن ( ) التزاور ( ) نحو الجیران 
 ( )المناقشة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أن یجیب عن األسئلة 
مستعمال مكتسبات الوحدات 

  السابقة
  
  
 

 
 



 
 
 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  الحق الرعاية الصحية: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 

  .د  45: المـــــــدة )     1:   (الوحدة )              2(    رقم المجال                              الحقوق و الواجبات:  عنوان المجال 

     معرفـة الحقــوق الصحيـة و االستفادة منها:  الكفاءة المستھدفة 

     
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة من المجال السابق  * 

كسب ثقة الغیر  :أن یقول المتعلم 
تحصل بحسن التعامل معھم على 
أساس االحترام و القیام بالواجب 

نحوھم وصدق الحدیث و أداء 
األمانة و التعاون على فعل الخیر 
و التضامن معھم على السراء و 
 .الضراء مع تجنب اإلساءة إلیھم 

وقفة 
  تقویمیة

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة على التالمیذ * 
  الطرق المؤدیة النتشار األمراض المعدیة ؟  ـ ما ھي

  ـ اذكر قواعد حفظ الصحة 
  ـ ما ھي أقسام المركز الصحي ؟
  ـ أین تتم مراقبة صحة المولود ؟

  ـ و أین تتم مراقبة صحة التلمیذ ؟
  ـ ما ھي األعمال التي تقوم بھا البلدیة للحفاظ على صحة المواطن ؟

  حفظ صحة المواطن؟ ـ وكیف تشارك عناصر الشرطة في عملیة
  ـ اذكر الخدمات التي یقدمھا رجال الحمایة المدنیة في حفظ صحة المواطن 

  
  
  
  

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟27المبینتین في الصفحة ـ ماذا تمثل الوثیقتین 
  
  
  یطالبھم المعلم بتحدید انتقال األمراض الوبائیة بین التالمیذ * 
  أین تتم مراقبة الحالة الصحیة للتالمیذ ؟* 
  من ھم األشخاص الذین على اتصال بالتالمیذ ؟* 
 اذكر الشروط الضروریة لممارسة أنشطة التربیة الصحیة في المدرسة * 

األسئلة  أن یجیب المتعلم عن
  موظفا ما اكتسبھ 

فقرة من الدستور الجزائري ... ـ 
1996  

  1985وفقرة في قانون الصحة 
  

أن یستغل المتعلم ما ورد في 
 .الوثیقتین لإلجابة 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
الحق في الرعایة الصحیة یعني التكفل الدولة بمكافحة األمراض الوبائیة 

المعدیة لحمایة المواطنین منھا و ذلك بتسطیر برامج وطنیة و تنظیم 
حمالت التلقیح في وحدات القطاع الصحي و منھا وحدة الكشف و المتابعة 

 .التي تأمر بعزل كل تلمیذ مصاب للحد من انتشار األوبئة 

  
ارك المتعلم في استخراج أن یش 

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )   28(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

األمراض / یطالبھم بذكر األمراض الوبائیة التي تنتقل عن طریق المیاه * 
ذكر أنواع التلقیحات  التي / الوبائیة التي تنتقل عن طریق الحیوانات 

ما ھي وحدات  القطاع الصحي التي تتم فیھا ھذه / تعطى للطفل الصغیر  
 التلقیحات ؟

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
مستغال ما  أن یصحح المتعلم -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

  یطالبھم بالبحث عن  طرق انتشار المرض الوبائي من إنسان آلخر * 
كتابة قائمة األمراض المعدیة المعلقة بمكتب المدیر وكتابة أمام كل * 

 مرض مدة العزل 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
 خارج الحصة بالبحث 

  
                                                                    



 
 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  الحق في التعليم: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 

  .د  45: المـــــــدة )      2:   ( الوحدة )              2(    رقم المجال                              الحقوق و الواجبات: عنوان المجال 

       ممارسة حق التعلم و االجتهاد في تحصيل العلم:    الكفاءة المستھدفة 

                                                                               
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة  * 

الحق في : أن یقول المتعلم 
الرعایة الصحیة یعني التكفل 

الدولة بمكافحة األمراض 
الوبائیة المعدیة لحمایة 

المواطنین منھا و ذلك بتسطیر 
حمالت  برامج وطنیة و تنظیم

التلقیح في وحدات القطاع 
الصحي و منھا وحدة الكشف و 

المتابعة التي تأمر بعزل كل تلمیذ 
 .مصاب للحد من انتشار األوبئة 

وقفة 
 تقویمیة

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة على التالمیذ * 
  ـ كیف تتعلم حریة االختیار في المدرسة ؟

  ـ ما ھو النظام الذي یحكم المدرسة ؟
  من یخضع لھذا الحكم ؟ـ 

  ـ ما شروط التفوق في الدراسة ؟
  ـ اذكر مسیري الجمعیات الثقافیة والریاضیة ؟

  ـ كیف أظھر الھاتف النقال التطور العلمي ؟ 
  ـ ما ھي أسباب انتشار الحاسوب ؟

 ـ حدد الخدمات التي یوفرھا الحاسوب والھاتف النقال ؟

  
  
  

األسئلة  أن یجیب المتعلم عن
 موظفا ما اكتسبھ

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟31ـ ماذا تمثل الوثیقتین المبینتین في الصفحة 
  :یسألھم المعلم قائال 

  ـ ما ھي مراحل التعلیم في الجزائر المستفیدة من مجانیة التعلیم ؟
  إجباریا ؟) ذكر المرحلة( ـ متى یكون التعلیم 

  .یطالبھم بكتابة واجبات المعلم وواجبات التلمیذ 
 

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

  ـ أن یعبر التلمیذ عن الصورتین
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
 مكتسباتھ القبلیة 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
یستفید الطفل من الحق في التعلم متى بلغ سن التمدرس و ھو إجباري * 

  في المراحل األولى  من التعلیم ومجاني في جمیع المراحل 
تشجع الدولة األسر الفقیرة على تعلیم أبنائھا بتقدیم المنح و األدوات 

 .كل سنة دراسیة المدرسیة لھم في مطلع 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )   32(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  :أكمل الناقص* 
یستفید من المنح و / من العمر  ...... في بالدنا ھو بلوغ   سن التمدرس

تدفع نفقات التمدرس في مطلع كل ........... / األدوات المدرسیة األطفال 
ال یطرد التالمیذ من المدارس إال ............. / سنة دراسیة من أجل 

 ............وتجاوز عمرھم سن ......... إذا

  طلوبأن یالحظ المتعلم الم -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

یطالبھم بكتابة عدد التالمیذ الذین انقطعوا عن الدراسة  في السنة * 
الدراسیة الماضیة  و أسباب انقطاع كل تلمیذ  و اقتراح حلوال مناسبة 

 .للحد من ھذا االنقطاع 

منھ  أن یقوم المتعلم بما طلب* 
 خارج الحصة بالبحث 

 



 
 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  الحق في التعليم: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 

  .د  45: المـــــــدة )      2:   ( الوحدة )              2(    رقم المجال                              الحقوق و الواجبات: عنوان المجال 

       ممارسة حق التعلم و االجتهاد في تحصيل العلم:    الكفاءة المستھدفة 

                                                                               
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة  * 

یستفید الطفل : أن یقول المتعلم 
من الحق في التعلم متى بلغ سن 

التمدرس و ھو إجباري في 
المراحل األولى  من التعلیم 
  ومجاني في جمیع المراحل 

الدولة األسر الفقیرة على  تشجع
تعلیم أبنائھا بتقدیم المنح و 

األدوات المدرسیة لھم في مطلع 
 .كل سنة دراسیة

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟ 33ـ ماذا تمثل الوثائق المبینة  في الصفحة 
  :یسألھم المعلم 

  بفضل ماذا اخترع اإلنسان اآلالت و األجھزة ؟
 ماذا یسرت لإلنسان ھذه المخترعات ؟

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

  ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور
  

  أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  
 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
بواسطة التحكم في العلوم المختلفة طور اإلنسان صناعة المراكب و *

األجھزة التي وفرت لھ الرفاھیة و اآلمان ومكنتھ من التعرف على صورة 
الجنین وعمره وجنسھ قبل والدتھ كما مكنتھ  من الكشف عن األمراض 

  .الباطنیة باستعمال األشعة وغیرھا و الوصول إلى سطح القمر 

  
المتعلم في استخراج أن یشارك  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )   34(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

/ قطع المسافات الطویلة / الكتابة  :أكتب اآلالت التي یسرت لإلنسان * 
 حیاة الرفاھیة / نقل الصورة و الصوت عبر الھواء 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

, التعلیم , یطالبھم بالبحث عن المخترعات في اإلعالم و االتصال * 
 .الصناعة, الصحة 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
 خارج الحصة بالبحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تربیــــــة مدنیــــــة
   الحق في المنح العائلية :الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 

  .د  45: المـــــــدة )      3:   ( الوحدة )              2(    رقم المجال                                   الحقوق و الواجبات: عنوان المجال 

                                    معرفة المنح العائلية كحق من حقوق الرعايـة االجتماعيـة و كيفية االستفادة منها:  الكفاءة المستھدفة 

                 
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة  * 

بواسطة التحكم في : أن یقول المتعلم 
العلوم المختلفة طور اإلنسان صناعة 

وفرت لھ المراكب و األجھزة التي 
الرفاھیة و اآلمان ومكنتھ من التعرف 

على صورة الجنین وعمره وجنسھ قبل 
والدتھ كما مكنتھ  من الكشف عن 

األمراض الباطنیة باستعمال األشعة 
 .وغیرھا و الوصول إلى سطح القمر 

وقفة 
  تقویمیة 

  :یطالبھم المعلم 
  ذكر حقوق المواطنة * 
  ما ھي عقود التأمین ؟* 

  لحق في الرعایة الصحیة ؟ما معنى ا
  ما ھي حقوق الطفل ؟ 

  لماذا تقرب الدولة المدرسة للمواطن ؟

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة موظفا * 

  ما اكتسبھ
  

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟ 37الصفحة ـ ماذا تمثل الوثائق المبینة  في 
  :یسألھم المعلم 

  ما ھي حقوق الموظف الذي یمارس العمل ؟
  و ما ھي حقوق  العامل الذي عجز عن العمل ؟

  ؟ 38ماذا تبین الوثائق في الصفحة * 
  :بعد قراءة الفقرة یقول المعلم 

  ـ من یستفید من المنح العائلیة ؟
  ـ متى یستفید الطفل من المنح العائلیة ؟ 

 )تحدید السن ( ـ متى تتوقف ھذه االستفادة ؟ 

أن یجیب المتعلم عن األسئلة موظفا ما 
  اكتسبھ 

  ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور
  .فقرة من قانون العمل.... ـ 
  

  أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  وفقرة من قانون العمل..... ـ 
  

 ـ أن یجیب التلمیذ 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
الحمایة االجتماعیة تعني استفادة العامل من األجرة الشھریة و المنح العائلیة *

و أثناء عجزه عن العمل , مع االستفادة من الرعایة الصحیة أثناء أداء عملھ 
 .نتیجة حادث أو مرض أو كبر في السن 

  
خراج أن یشارك المتعلم في است 

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات و 

  تصحیحھا 
 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي على )  39(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  الكراسات

  :أكمل بما یناسب * 
  ..... و عمال غیر ..... ینقسم العمال إلى فئتین عمال 

  فقط ............ یستفید من المنح العائلیة العمال 
  یستفید كل العمال من تعویض مصاریف العالج ...... بعقد التأمین على 
یستفیدون من تعویض الراتب الشھري أو جزء منھ إذا ...... بعقد التأمین على 

 .توقفوا عن العمل بسببھ 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
مستغال ما أن یصحح المتعلم  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

یطالبھم بالبحث عن عدد األسرة المسموح لھم باالستفادة من المنحة العائلیة *  خارج القسم
  د ج  600إذا كان مبلغ المنحة المقدم عن كل طفل 

عن عدد األسرة المسموح لھم باالستفادة من المنحة العائلیة إذا كان مبلغ * 
  د ج فقط  300ل طفل المنحة المقدم عن ك

 ...مبلغ المنحة الدراسیة التي تقدم عن األطفال المعوزین سنویا ھو* 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ خارج * 
 الحصة بالبحث 

 



 
 تربیــــــة مدنیــــــة

 وحدة إدماجیة: الموضوع 
  .  د  45: المـــــــدة 
  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب :الوسیلة 

  )  3+  2+  1:   (  الوحدة )      2(    رقم المجال                     الحقوق و الواجبات: عنوان المجال 

و  توظیف مكتسبات الوحدات السابقة و معرفة الحقوق األساسیة المتعلقة بالتعلیم: القدرة على  -: الكفاءة المستھدفة 
  الرعایة االجتماعیة  و  الصحیـة و العمل على االستفادة

                                                
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة األھداف الوسیطیة المراحل

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

مراجعة ( التمھید 
  )    للدرس السابق 

 التذكـــــــــر

  :یطرح المعلم السؤال التالي 
   ما ھي الحمایة االجتماعیة ؟  -

أن یذكر و یستظھر المتعلم 
الحمایة االجتماعیة : الخالصة 

تعني استفادة العامل من األجرة 
الشھریة و المنح العائلیة مع 

االستفادة من الرعایة الصحیة 
و أثناء عجزه , أثناء أداء عملھ 

 عن العمل نتیجة حادث أو مرض
 أو كبر في السن

 بناء التعـلم

  
  
  
  
  
  

 تصحیح تمرینات 

  یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب
  ویدعوھم بعد شرح المطلوب تصحیح التمرینات)   40(  ص  

  أكمل الناقص بالمعلومات المناسبة 
  :ـ الحق في الرعایة الصحیة  یعني استفادة المواطن من الخدمات الصحیة طوال حیاتھ 

  ..........ـ خدمات ما قبل المیالد ھي  1
  ......ـ خدمات ما بعد المیالد وقبل الدراسة ھي  2
  ...........ـ الخدمات أثناء الدراسة ھي  3
  .........ـ الخدمات أثناء ممارسة العمل ھي  4
  ................ـ الخدمات ما بعد التقاعد ھي  5

  :فرد و حیاة المجتمع في الجوانب التالیة یظھر أثر الرعایة الصحیة على حیاة ال* 
  ...................ـ یظھر على حیاة الفرد في  1
  ................ـ یظھر على حیاة المجتمع في  2

  :تشارك المدرسة في الرعایة للتالمیذ من خالل * 
  .............ـ تحسین وجبات  1
  .......................ـ نظافة  2
  .........................زة ـ توفیر أجھ 3
  ..................ـ تعلیمھم قواعد  4
  عن بقیة زمالئھم ...................ـ عزل التالمیذ  5

  ...الحق في التعلم مضمون لكل طفل بلغ عمره * 
  .........................ولم یتجاوز عمره 

  : تشجع الدولة األسر على تعلیم أبنائھا باإلجراءات التالیة * 
  من التالمیذ............. ـ تقریب  1
  .على األطفال المعوزین في مطلع كل سنة دراسیة .......... ـ توزیع  2
  ................... ـ و إعطائھم منحا  3

  ............ ة إال تتیح الدولة فرص التعلیم للجمیع و لكن ال یواصل الدراس* 
  :التعلیم إجباري بالنسبة لكل طفل * 

  .............. إلى نھایة مرحلة التعلیم .......... ابتداء من مرحلة التعلیم 
  ومجاني بالنسبة لكل طفل بلغ سن التمدرس 

ـ تحمي الدولة .............  إلى نھایة مرحلة التعلیم.......... ابتداء من مرحلة التعلیم 
  .............و إذا ........... العمال اجتماعیا ألنھا تضمن لھم االستفادة من حقوقھم   إذا 

  ............و سنویا المنح ......... تدفع الدولة للعامل األجیر شھریا المنح 
إذا ........ من المنحة فورا  ـ و..... ـ الطفل الذي انقطع عن الدراسة یحذف من االستفادة 

سنة  ـ و الطالب الذي یواصل دراستھ الجامعیة ال یحذف من االستفادة ............بلغ عمره 
 سنة... من المنحتین إال إذا بلغ عمره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أن یجیب عن األسئلة 
مستعمال مكتسبات الوحدات 

  السابقة
  
  
 

 
                                           

  
 
 
 
 
 
 



 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  المجالس المنتخبة :الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 

  .د  45: المـــــــدة )      1:   ( الوحدة )              3(    رقم المجال                                        الحياة الديمقراطية :عنوان المجال 

        معرفة أهمية المجالـس المنتخبـة و حسن اختيار أعضائها لخدمة فضايا المواطنين:  الكفاءة المستھدفة 

                                                                               
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة من المجال السابق  * 

الحمایة  :أن یقول المتعلم 
االجتماعیة تعني استفادة العامل 

من األجرة الشھریة و المنح 
العائلیة مع االستفادة من الرعایة 

و , الصحیة أثناء أداء عملھ 
أثناء عجزه عن العمل نتیجة 

 حادث أو مرض أو كبر في السن 
وقفة 

 تقویمیة 
  :یطالبھم المعلم 

جواز السفر , بطاقة التعریف الوطنیة  ,من أین تستخرج شھادة المیالد * 
  الدفتر الصحي ؟, 
  ما ھي مھام مصالح البلدیة ؟* 
 من یسیر شؤون البلدیة ؟* 

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة * 

  موظفا ما اكتسبھ
 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟ 45تمثل الوثائق المبینة  في الصفحة ـ ماذا 
  :یسألھم المعلم 

  ما ھي المجالس الشعبیة المنتخبة في وطني ؟
  ـ یطالبھم بترتیبھا حسب العدد 
  .ـ اكتبوا المجالس المحلیة فقط 

 ـ  اذكر المجلس الوطني الذي لھ نفس مھام المجلس الشعبي الوطني 

األسئلة  أن یجیب المتعلم عن
  موظفا ما اكتسبھ 

  ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور
  

ـ أن یجیب التلمیذ مستغال ما 
 تقدمھ الوثائق

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
  :تنقسم المجالس الشعبیة المنتخبة في وطني إلى ثالثة أقسام ھي 

المجالس الشعبیة البلدیة و المجالس الشعبیة الوالئیة و المجلس الشعبي 
  .الوطني و مجلس األمة 

تتیح ھذه المجالس للمواطنین المشاركة في تسییر الشؤون العامة للوطن 
 .ألن النظام الدیمقراطي یدعو إلى ذلك 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  ـــاجاإلدمــ

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )  46(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  :أكمل الناقص * 
  ..........ـ یتم ترشیح أعضاء المجالس الشعبیة بتسجیلھم على 

  .........ـ یعاد انتخاب المجالس الشعبیة دوریا من أجل التداول على 
  ............السلطة المركزیة ھي ـ 

  ............ ـ و السلطات المحلیة ھي 
 ............. 2.........  1ـ البرلمان یضم المجلسین التالیین  

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

لمعرفة عدد أعضاء مجلسھا و عدد نواب یطالبھم بزیارة البلدیة  * 
الرئیس و اسم الحزب الذي ینتمي إلیھ رئیس المجلس  وذكر األعضاء 

 . الذین ال ینتمون ألي حزب سیاسي 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
 خارج الحصة بالبحث 

  
 
 
 
 
 
 



 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  المجالس المنتخبة :الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب :الوسیلة 

  .د  45: المـــــــدة )      1:   ( الوحدة )              3(    رقم المجال                                        الحياة الديمقراطية :عنوان المجال 

        ار أعضائها لخدمة فضايا المواطنينمعرفة أهمية المجالـس المنتخبـة و حسن اختي:  الكفاءة المستھدفة 

                                                                               
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

تنقسم : أن یقول المتعلم 
المجالس الشعبیة المنتخبة في 

  :وطني إلى ثالثة أقسام ھي 
المجالس الشعبیة البلدیة و 

المجالس الشعبیة الوالئیة و 
المجلس الشعبي الوطني و 

  .مجلس األمة 
تتیح ھذه المجالس للمواطنین 

لشؤون المشاركة في تسییر ا
العامة للوطن ألن النظام 

 . الدیمقراطي یدعو إلى ذلك 
  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟ 47ـ ماذا تمثل الوثائق المبینة  في الصفحة 
  :یسألھم المعلم 

  من یترأس اجتماع المجلس البلدي ؟ 
  األعضاء الحاضرین ؟ما ھو عدد 

  ما ھو عدد األعضاء الذین وافقوا على موضوع المداولة ؟
  من یوافق على مداوالت المجالس الشعبیة البلدیة ؟

 أین تسجل المداوالت ؟

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

  4ـ أن یعبر التلمیذ عن الوثیقة 
  

ـ أن یجیب التلمیذ مستغال ما 
 تقدمھ الوثیقة

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
یلتقي أعضاء المجالس الشعبیة المنتخبة في عدة دورات من السنة في كل 

دورة یناقشون ملفات مالیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة تھم 
  المواطنین ویصادقون على النتائج المتفق علیھا في اجتماع سري 

تنتھي كل دورة بمداولة أو أكثر ترقم ھذه المداوالت و تحرر في سجالت 
 .خاصة 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )  48(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  صنف الملفات التالیة في جدول * 
, مشروع بناء مدرسة , اختیار أرضیة لبناء مساكن , المیزانیة السنویة ( 

تخصیص , بناء مكتبة بلدیة , شراء أدوات مدرسیة للتالمیذ المعوزین 
 تنظیم حركة المرور عبر طرق البلدیة , أرضیة إلنشاء مساحة خضراء 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

یطالبھم باإلطالع على سجل المداوالت  للجمعیة الثقافیة و الریاضیة * 
بالمدرسة و تسجیل المواضیع المناقشة في السنة الدراسیة الماضیة و 

 .المواضیع التي ناقشوھا السنة الحالیة 

طلب منھ أن یقوم المتعلم بما * 
 خارج الحصة بالبحث 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تربیــــــة مدنیــــــة
   قواعد المناقشة :الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 

  .د  45: المـــــــدة )      2:   ( الوحدة )              1(    رقم المجال                                 الحياة الديمقراطية: عنوان المجال 

  معرفـة قواعــد املناقشـة و ممارستها يف احلياة اليومية:   الكفاءة المستھدفة 

                                                                            
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
  یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

یلتقي أعضاء  :أن یقول المتعلم 
المجالس الشعبیة المنتخبة في 
عدة دورات من السنة في كل 

دورة یناقشون ملفات مالیة أو 
اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة 
تھم المواطنین ویصادقون على 

النتائج المتفق علیھا في اجتماع 
  سري 

تنتھي كل دورة بمداولة أو أكثر 
ترقم ھذه المداوالت و تحرر في 

 .ة سجالت خاص
وقفة 

 تقویمیة 
  :یطالبھم المعلم 

  اذكر أطرافا یجرى بینھا النقاش و الحوار * 
  ما ھي قواعد المناقشة و الحوار بین ھذه األطراف ؟*
 بماذا تتوج المناقشات التي تجري في مقرات المجالس الشعبیة المنتخبة * 

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة * 

  موظفا ما اكتسبھ
 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟51ـ ماذا تمثل الوثائق المبینة  في الصفحة 
  یسألھم المعلم 

  ـ أین تمارس المناقشة بین التالمیذ ؟
  
  ؟ 52ص   8ماذا تشاھد في الصورة * 

  باختیار موضوع المناقشة ) ج )  ( ب ) ( أ( یطالبھم بعد قراءة الفقرة 
 ثم تحدید قواعد المناقشة التي حدثت و تقییم المشاركة 

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

  ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور
  

ـ أن یجیب التلمیذ مستغال ما 
  تقدمھ الوثائق

  .سؤال ـ أن یجیب المتعلم عن ال
أن یجیب التلمیذ كتابیا ما حدث * 

 .في موضوع المناقشة المختار 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
الحوار و المناقشة حدیث یدور بین شخصین أو أكثر بھدف الوصول إلى 

  .نتیجة متفق علیھا أو قبولھا من طرف األغلبیة 
لكي ال ینتج عن الحوار و المناقشة عداوة یتقید الجمیع بقواعد المناقشة 

البعد عن استعمال العنف بنوعیھ و حسن اإلصغاء للمتحدث و : التالیة 
حسن التدخل لالبتعاد عن مقاطعة المتحدث و استعمال العبارات المھذبة 

 .في الخطاب وقبول الحجة دون تعصب لرأي من اآلراء 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )  53(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  متى تكون الموافقة باألغلبیة ؟* 
  ومتى تكون الموافقة باإلجماع ؟* 
  ف اذكر نوعي العن* 
أكتب بعض العبارات المھذبة التي تستعملھا عند طلب المشاركة في * 

 المناقشة 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

, الحوار المفتوح  ,الحوار المغلق ( یطالبھم بالبحث عن معاني * 
 )الحوار العقیم , الموضوعات التي تقبل المناقشة 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
 خارج الحصة بالبحث 

 
     
 
 



 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  حرية التعبير: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 

  .د  45: المـــــــدة )      3:   ( الوحدة )              3(    رقم المجال                                       الديمقراطيةالحياة : عنوان المجال 

  ممارسة حرية التعبير بكل موضوعية و استقاللية دون المساس بكرامة الغير: الكفاءة المستھدفة 

                                                                              
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

الحوار و  :أن یقول المتعلم 
المناقشة حدیث یدور بین 

شخصین أو أكثر بھدف الوصول 
إلى نتیجة متفق علیھا أو قبولھا 

  .من طرف األغلبیة 
لكي ال ینتج عن الحوار و 

المناقشة عداوة یتقید الجمیع 
البعد : بقواعد المناقشة التالیة 

عن استعمال العنف بنوعیھ و 
حسن اإلصغاء للمتحدث و حسن 

عاد عن مقاطعة التدخل لالبت
المتحدث و استعمال العبارات 

المھذبة في الخطاب وقبول 
الحجة دون تعصب لرأي من 

 .اآلراء 
وقفة 

 تقویمیة 
  :یطالبھم المعلم 

كیف تكون حریة اختیار األشخاص لتولي المسؤولیات خارج وداخل * 
  المدرسة ؟

  متى تعبر عن رأیك بكل حریة ؟*
  المنتخبة حریة التعبیر ؟ أین یمارس أعضاء المجالس* 
  بماذا یمارس المواطنون حریة التعبیر عن آرائھم ؟* 
 بماذا یلتزم المتحاورون ؟ * 

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة * 

  موظفا ما اكتسبھ
 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟55الوثائق المبینة  في الصفحة ـ ماذا تمثل 
  یسألھم المعلم 

 ـ  اذكر و حدد أماكن ممارسة  حریة التعبیر بالنسبة للمواطنین ؟

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

  ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور
  

ـ أن یجیب التلمیذ مستغال ما 
  تقدمھ الوثائق

 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
یمارس المواطنون حریة التعبیر عن آرائھم بحریة و استقاللیة و 

موضوعیة في التجمعات العامة و عبر وسائل اإلعالم المختلفة وداخل 
  المجالس الشعبیة المنتخبة و األحزاب السیاسیة و الجمعیات المدنیة 

 .شروطة بعدم المساس بحریة الغیر و كرامتھم ممارسة حریة التعبیر م

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )  56(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  :الفراغ بما یناسب  الحظ الصور و إمأل* 
  )خیریا , حزبیة , دینیة , مدنیة , ثقافیا ( 

  ...........قامت بھ جمعیة ............. تمثل نشاط  15الوثیقة رقم 
 ...........قامت بھ جمعیة ............ تمثل نشاطا  16الوثیقة رقم 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  ـــــــــــــــھاكتسبــ
 

خارج 
 القسم

یطالبھم بالبحث عن أسماء جمعیات مدنیة في المحیط الذي أعیش فیھ  * 
 و تحد ید  نوع نشاط كل جمعیة 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
 خارج الحصة بالبحث 

 



    
  

 
 

 تربیــــــة مدنیــــــة
 وحدة إدماجیة: الموضوع 
  .  د  45: المـــــــدة 
  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 

  )   3(    رقم المجال                                   الحياة الديمقراطية :عنوان المجال 

  )  3+  2+  1:   (  الوحدة 
قراطية من خالل المجالس المنتخبة معرفة قواعد الديمتوظیف مكتسبات الوحدات السابقة و : القدرة على  -: الكفاءة المستھدفة 

                     ممارستهـا في التعبير و المناقشة و, 
                                                                                                      

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة األھداف الوسیطیة المراحل

  مرحلة االستكشاف 
 )االنطالقــة ( 

مراجعة للدرس ( التمھید 
  )    السابق 

 التذكــــــــــــــــــــــــــر

  
  
 یطالبھم باستظھار آخر خالصة من المجال * 

أن یذكر و یستظھر المتعلم الخالصة 
یمارس المواطنون حریة التعبیر  :

عن آرائھم بحریة و استقاللیة و 
موضوعیة في التجمعات العامة و 

عبر وسائل اإلعالم المختلفة وداخل 
المجالس الشعبیة المنتخبة و 

األحزاب السیاسیة و الجمعیات 
  المدنیة 

ممارسة حریة التعبیر مشروطة بعدم 
 .المساس بحریة الغیر و كرامتھم 

 لتعـلمبناء ا

  
  
  
  
  
  

 تصحیح تمرینات 

  یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب
ویدعوھم بعد شرح المطلوب تصحیح )    57(  ص  

  التمرینات
  :أكمل الناقص بما یناسب 

  :المجالس الشعبیة المنتخبة في بالدنا ثالثة ھي 
  .............المجالس الشعبیة 
  .............المجالس الشعبیة 

  .............الشعبیة المجالس 
  :تقوم المجالس الشعبیة المنتخبة باألدوار التالیة * 

  .........ـ ترقیة العمل الدیمقراطي من خالل 
  ...................ـ خدمة المواطنین من خالل 

تنتھي دورات المجالس الشعبیة البلدیة بالمصادقة على *
.....................  

  .......................تدون في 
المجالس الشعبیة البلدیة إلى ............ ترسل نسخة من 

  ...........السادة 
عندما یوافق كل األعضاء على ما تضمنتھ المداوالت * 

  .....یقال تمت الموافقة علیھا  بـ 
وعندما یوافق علیھا أكثر من نصف األعضاء یقال تمت * 

  .............الموافقة علیھا بـ 
یوافق علیھا نصف األعضاء و یرفضھا النصف وعندما *

لیرجح رأي مجموعة من .......... اآلخر یتم الرجوع إلى 
  المجموعتین 

یساھم بقیة المواطنین في ترقیة العمل الدیمقراطي من * 
  : خالل 

  ........... ـ إبداء الرأي في التجمعات 
  ...............ـ حسن االختیار 

عندما تدار المناقشات داخل الجمعیات أو المجالس الشعبیة 
  :المنتخبة یلتزم األعضاء بالقواعد التالیة 

.....................................  
  ...............یبدي المواطنون آراءھم داخل 

  ....................وعبر وسائل اإلعالم 
الغیر أو .... و أثناء إبداء آرائھم یشترط علیھم أال یمسوا 

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أن یجیب عن األسئلة 
  مستعمال مكتسبات الوحدات السابقة

  
  
 

 
 



 تربیــــــة مدنیــــــة

  الميزانية العائلية: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 
  .د  45: المـــــــدة )      1:   ( الوحدة )              4(    رقم المجال                                 من الحیاة العملیة: عنوان المجال 

                                              معرفة مصادر ميزانية العائلـة و أهمية التخطيط في استعمالها:  الكفاءة المستھدفة

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

یمارس  :أن یقول المتعلم 
المواطنون حریة التعبیر عن آرائھم 
بحریة و استقاللیة و موضوعیة في 

التجمعات العامة و عبر وسائل 
اإلعالم المختلفة وداخل المجالس 

الشعبیة المنتخبة و األحزاب 
  السیاسیة و الجمعیات المدنیة 

ممارسة حریة التعبیر مشروطة 
بعدم المساس بحریة الغیر و 

 .كرامتھم 
وقفة 

 تقویمیة 
  :یطالبھم المعلم 

  ما سبب ارتفاع فاتورة استھالك الماء ؟* 
  كیف یتم التحكم في فاتورة استھالك الكھرباء ؟*
  متى یكون المعلم مسؤوال عن تصرفات التالمیذ ؟* 
  و متى یكون الوالدان مسؤولین عن تصرفات األبناء؟* 
  ..............كلكم راع و: أكمل الحدیث الشریف * 
  .............اآلیة  و ال تبذر تبذیراو 

 ...................و اآلیة  كلوا واشربوا 

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة * 

  موظفا ما اكتسبھ
 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟60الصفحة ـ ماذا تمثل الوثائق المبینة  في 
  یسألھم المعلم 

  ـ  ما ھي كمیة الماء المستھلكة في فترة واحدة من السنة المیالدیة؟
  ـ اكتب المبلغ المدفوع لمؤسسة الجزائریة للماء 

  م مكعب  ما ذا یحدث ؟ 25ـ إذا لم تتجاوز كمیة الماء 
  م مكعب ما ذا یحدث ؟ 55ـ و إذا لم تتجاوز 

  من الماء ؟ ـ متى یرتفع ثمن المتر المكعب
   62یطالبھم بمالحظة الجدول ص * 

  ثم یطالبھم بتصنیف األجھزة الكھرومنزلیة حسب االستھالك 
  وترتیبھا  حسب ثمن االستھالك 

  و أھمیتھا بالنسبة للعائلة 

أن یجیب المتعلم عن األسئلة موظفا 
  ما اكتسبھ 

  ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور
  

مھ ـ أن یجیب التلمیذ مستغال ما یقد
  الجدول من معلومات

  
  
  

 ـ أن یالحظ المتعلم الجدول 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
الدخل العائلي یأتي من مصادر متنوعة منھا األجرة الشھریة و المنح 

و   العائلیة أو منح ذوي الحقوق أو النشاطات التجاریة و الفالحیة
و للتحكم في صرف المیزانیة العائلیة یتم , الصناعیة و الحرفیة و الفكریة 

اللجوء إلى التخطیط في استعمالھا من خالل ترشید االستھالك  الیومي 
 . للماء و الغذاء و الكھرباء و الغاز و الھاتف 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )  63(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  بین مصدر دخل أسرتك بوضع العالمة في الخانة المناسبة * 
  ( )ممارسة نشاط تجاري ( ) بیع منتوج نشاط حرفي یدوي *
  ( )حي بیع منتوج نشاط فال( ) بیع منتوج نشاط صناعي * 
 مصدر آخر غیر الذي ذكر( ) أداء وظیفة في مؤسسة عامة أو خاصة * 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

الماء و الكھرباء و الھاتف لتسجیل  یطالبھم بمالحظة مجموعة فواتیر* 
 أنواع اإلتاوات التي تضاف إلى ثمن االستھالك مثال فاتورة الماء 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
 خارج الحصة بالبحث 

  



 

 تربیــــــة مدنیــــــة
   قواعد التعامل في البيع و الشراء :الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب :الوسیلة 
  .د  45: المـــــــدة )      2:   ( الوحدة )              4(    رقم المجال                                 من الحیاة العملیة: عنوان المجال 

                        و ممارسته) البيـع و الشراء طرق التعامـل يف عمليتـي ( معرفة قواعد التسوق : الكفاءة المستھدفة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

الدخل العائلي : أن یقول المتعلم 
یأتي من مصادر متنوعة منھا 

األجرة الشھریة و المنح العائلیة 
أو منح ذوي الحقوق أو 

النشاطات التجاریة و الفالحیة  و 
, الصناعیة و الحرفیة و الفكریة 
و للتحكم في صرف المیزانیة 

العائلیة یتم اللجوء إلى التخطیط 
ید في استعمالھا من خالل ترش
االستھالك  الیومي للماء و 

الغذاء و الكھرباء و الغاز و 
 .الھاتف 

وقفة 
 تقویمیة 

  :یطالبھم المعلم 
  أكتب المواد الغذائیة التي یمنع بیعھا خارج أجھزة التبرید 

  ما ھي المواد الغذائیة التي تبعد عن اللمس و الغبار و الحشرات؟* 
 ا المراقبة ؟ما ھي أسباب غلق المحالت من طرف موظفو*

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة * 

  موظفا ما اكتسبھ
 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  ؟64ـ ماذا تمثل الوثائق المبینة  في الصفحة 
  یسألھم المعلم 

  ضمان ؟ ـ  ما ھي األجھزة التي یعطى للزبون معھا شھادة
  ـ ماذا تكتب في قسیمة شھادة الضمان ؟

 ـ من یحتفظ بھا ؟  ـ ما ھي الوثائق التي یسلمھا البائع للزبون مع القسیمة 

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

  ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور
  

  ـ أن یجیب التلمیذ 
  
 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
من القوانین المقیدة للتجارة قانون حمایة المستھلك ألنھ یفرض على 

بائعي األجھزة و اآلالت أن یسلموا لكل زبون شھادة ضمان مع الفاتورة 
ودلیل االستعمال كما یعطي ھذا القانون الحق للمشتري في تجریب اآلالت 

 .ل نقلھا إلى المكان الذي تستعمل فیھ و األجھزة قب

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )  65(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  الحظ وثیقة الضمان السابقة لتحدید * 
  ................ـ مدة الضمان على المنتوج المسلم ھي 

  .........ـ یحتفظ الزبون بقسیمة شھادة الضمان طوال ھذه المدة ل
  ............ـ الحقوق التي یستفید منھا الزبون أثناء مدة الضمان ھي 

 ..........ـ أكتب بعض المنتوجات التي ال ترفق بشھادة الضمان 

  المطلوب أن یالحظ المتعلم -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

یطالبھم بالبحث في المنزل عن شھادة ضمان ودلیل االستعمال وتدوین * 
تعلیمات أمنیة من دلیل , تاریخ بدایة الضمان و نھایتھ , مدة الضمان 

  االستعمال 
 أبحث عن أسباب ارتفاع تسعیرة المنتجات الصناعیة و الفالحیة* 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
 خارج الحصة بالبحث 

  
 
 
 
 



  التبذير و االقتصاد: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 
  .د  45: المـــــــدة )     3:   ( الوحدة )              4(    رقم المجال                                 من الحیاة العملیة: عنوان المجال 

                                     و ذلك بتجنب التبذير و االقتصاد في النفقة, الشعور بالمسؤولية عند االستهالك :     الكفاءة المستھدفة 

                      
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

من القوانین : أن یقول المتعلم 
المقیدة للتجارة قانون حمایة 

المستھلك ألنھ یفرض على بائعي 
األجھزة و اآلالت أن یسلموا لكل 
زبون شھادة ضمان مع الفاتورة 
ودلیل االستعمال كما یعطي ھذا 

القانون الحق للمشتري في 
تجریب اآلالت و األجھزة قبل 

نقلھا إلى المكان الذي تستعمل 
 .فیھ 

وقفة 
 تقویمیة 

  :یطالبھم المعلم 
تنظیف الفم بمعجون ما ھي التدابیر الالزمة لتجنب تبذیر الماء عند 
  األسنان  و االستحمام  و تركیب شبكة المیاه ؟

  ما ھي التدابیر الالزمة للمحافظة على الكھرباء ؟
/ التدفئة بالكھرباء / التدفئة بالغاز : حدد االختیار المناسب ممایلي *

  استعمال مصابیح النیون / استعمال مصابیح اإلنارة العمومیة 
 باح أثناء النوم ؟ما ھي فوائد إطفاء المص

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة * 

  موظفا ما اكتسبھ
 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

   67ـ یطالبھم بقراءة و مأل الجدولین ص 
  یسألھم المعلم 

  ـ  امأل الفراغ الذي یحارب ظاھرة التبذیر
  في الحاالت التالیة 

عند استعمال , عند استعمال جھاز التكییف , عند استعمال الثالجة ( 
, عند استعمال الحنفیات, فترة استراحة بعض األجھزة , مصابیح اإلضاءة 

 )عند االستحمام 

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

  ـ أن یقرأ التلمیذ ثم یكمل 
  

  ـ أن یجیب التلمیذ 
  
 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
عندما أستھلك الماء و الكھرباء و الغاز و الغذاء أتجنب مظاھر التبذیر و 

  للمحافظة على الطاقة و الغذاء , اإلسراف بالتقید بقواعد االقتصاد 
 .ألن التبذیر و اإلسراف یلحق الضرر بالنفس و باآلخرین 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )  68(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  )وكلوا و اشربوا وال تسرفوا إنھ ال یحب المسرفین( ... قال هللا تعالى * 
  ن عن مضار اإلسراف أكتب مثالی

وال تبذر  تبذیرا   إن المبذرین كانوا إخوان :( .... وقال هللا تعالى 
  ) الشیاطین 

 في أدوات التعلیم, استھالك الطاقة , اذكر أمثلة عن التبذیر في التغذیة 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

 خارج
 القسم

  :یطالبھم بالقیام بالتجربة ثم تدوین النتائج * 
  فتح مرش لمدة دقیقة لملء إناء و حساب كمیة الماء المتجمعة باللتر

د إذا أبقیت المرش مفتوحا أكون قد  5ـ أثناء االستحمام استعمل الصابون 
  ل...........بذرت ما یقارب 

  ...ب كمیة الماء باللتر ـ أفتح الحنفیة مدة نصف دقیقة ألمأل إناء و احس
ـ إذا أبقیت الحنفیة مفتوحة أثناء استعمال الفرشاة و معجون األسنان أثناء 

  ل.......تنظیف فمي و أسناني مدة دقیقة أكون قد بذرت ما یقارب 
  أبحث عن مكان یقطر منھ الماء و أضع تحتھ إناء مدة ساعة ثم احسب

 ل........كمیة الماء التي تبذر في یوم واحد إذا لم یتم إصالح العطب 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
 خارج الحصة بالبحث 

 



  

 تربیــــــة مدنیــــــة
 وحدة ادماجیة: الموضوع 
  .  د  45: المـــــــدة 
  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 

  )   4(    من الحیاة العلمیة                           رقم المجال : ل عنوان المجا
  )  3+  2+  1:   (  الوحدة 

بحسن , ممارسة بعض القواعد في التعامل االقتصادي توظیف مكتسبات الوحدات السابقة و : القدرة على  -: الكفاءة المستھدفة 

  التسوق و اإلنفاق

                          
                                                                                                      

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة األھداف الوسیطیة المراحل

  مرحلة االستكشاف 
 )االنطالقــة ( 

مراجعة ( التمھید 
  )    للدرس السابق 

 التذكـــــــــر

  :یطرح المعلم السؤال التالي 
 یطالبھم باستظھار الخالصة السابقة 

أن یذكر و یستظھر المتعلم 
عندما أستھلك الماء و : الخالصة 

الكھرباء و الغاز و الغذاء أتجنب 
مظاھر التبذیر و اإلسراف بالتقید 

للمحافظة على , بقواعد االقتصاد 
 الطاقة و الغذاء 

ألن التبذیر و اإلسراف یلحق 
 الضرر بالنفس و باآلخرین

 بناء التعـلم

  
  
  
  
  
  

 تصحیح تمرینات 

  یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب
  ویدعوھم بعد شرح المطلوب تصحیح التمرینات)    69(  ص  

, حاجات ضروریة : ـ أسجل أمثلة عن حاجات العائلة كمایلي 
  حاجات كمالیة 

أمام المنتوج المستخرج الذي یرفق بشھادة * ضع العالمة * 
  ضمان 
ـ سجالة ستریو ..... / ـ فرن كھربائي .... / المخابز  ـ منتوج

ـ مصابیح كھربائیة ........ /  ـ مالبس داخلیة ......... / 
  ...... ـ مكیف ھوائي ............. / 

  *أكتب أمام المنتوجات التي یكتب علیھا تاریخ الصنع * 
  ( )علب معجون الطماطم ( ) ـ أكیاس ملح الطعام 

  ( )قنینات اللبن ( ) اللحوم و مشتقاتھا ( ) علب الیاغورت 
  ( )أكیاس السكر 

  :أكتب عالمات فساد المنتوجات التالیة * 
  ......المواد الغذائیة المحفوظة في العلب المعدنیة 

  ..............السردین 
  .............الحبوب و مشتقاتھا 

  :أمأل الناقص بما یناسب * 
االستفادة مجانا من العملیات  تسمح شھادة الضمان للزبون من

  :التالیة 
  ..........أو استرجاع ......... أو تبدیل ...... إصالح 

  أمتنع عن شراء * 
  .........دجاج مذبوح لم تنزع منھ 

  .........أو لحم مفروم حضره البائع 
  .........أو ................كل منتوج غذائي تغیر فیھ 

  ................أو أفرشة للنوم .......... مالبس داخلیة 
أبین كیف أقتصد في استھالك الكھرباء عندما أستعمل * 

  األجھزة التالیة 
....../ مصابیح اإلنارة ......... / أجھزة التكییف و التبرید 

أجھزة ...../ الجھاز الرقمي و التلفزة ........ / الثالجة و المجمد 
  ...........التدفئة 

  :المطلوب لتجنب التبذیر في العملیات التالیة  أكتب التصرف* 
  ...........تنظیف األسنان بالفرشاة و المعجون 

  .......تنظیف السیارة ............ االستحمام بالمرش 
  ....استعمال الحنفیات .... تركیب شبكة توزیع الماء 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أن یجیب عن األسئلة 
مستعمال مكتسبات الوحدات 

  السابقة
  
  
 



  

 تربیــــــة مدنیــــــة
  العلم سبيل إلى الرقي: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 
  .د  45: المـــــــدة )      1:   ( الوحدة )             5(    رقم المجال                                       الحیاة الثقافیة :عنوان المجال 

         العمل على اكتساب العلم بشتى الطرق ألهميته بالنسبة للفـرد و المجتمع: الكفاءة المستھدفة 

                                                                           
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

عندما أستھلك : أن یقول المتعلم 
الماء و الكھرباء و الغاز و 

الغذاء أتجنب مظاھر التبذیر و 
اإلسراف بالتقید بقواعد االقتصاد 

  للمحافظة على الطاقة و الغذاء , 
ألن التبذیر و اإلسراف یلحق 

 .الضرر بالنفس و باآلخرین 
وقفة 

 تقویمیة 
  :یطالبھم المعلم 

  یمكن القیام بھا بواسطة الھاتف النقال ؟ ما ھي العملیات التي
  ما ھي العملیات التي یمكن القیام بھا بواسطة الحاسوب ؟

  ما ھي أسباب انتشار الحاسوب في كل القطاعات ؟
  اذكر فوائد انتشار الجرائد و المجالت 

  بماذا مكنت الدولة للمواطن من االستفادة من الحق في التعلم ؟
 على تعلیم األبناء ؟كیف تساعد الدولة األسر 

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة * 

  موظفا ما اكتسبھ
 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  73ـ یطالبھم بقراءة و مأل الجدولین ص 
  یسألھم المعلم 

  القطاعات التي تستعمل فیھا ھذه اآلالت  ـ  اذكر
  ـ ما ھي فوائد ھذه اآلالت بالنسبة لإلنسان ؟
  74ثم یدعوھم مرة ثانیة لمشاھدة الصور ص 

 في أي القطاعات تستعمل ھذه اآلالت ؟

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

  . ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور 
  

  ـ أن یجیب التلمیذ 
  

  یتأمل ثم یعبر عن الصور ـ أن 
 أن یجیب المتعلم محددا المطلوب

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
اكتساب العلم سبیل إلى ترقیة حیاة الفرد و المجتمع ألنھ یمكن من اختراع 
آالت و أجھزة تخفف عن اإلنسان عبء القیام بالعمل و تضمن لھ السرعة 
و الدقة في إنجازه باكتساب العلم یخرج المجتمع من دائرة الفقر و التخلف 

 .إلى حیاة التطور و الرقي 

  
ج أن یشارك المتعلم في استخرا 

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )  75(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  أكتب الحدیث الشریف الذي یبین أن أطلب العلم فرض على المسلمین * 
  أكتب آالت تكنولوجیة ساھمت في 

  ........األمراض الباطنیة  تسییر الكشف عن
  ........انتشار الكتب و المجالت و الجرائد 

  ........شحن أو تفریغ األشیاء الثقیلة 
 .............إرسال الرسائل اإللكترونیة 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

یطالبھم بالبحث عن أول آیة قرآنیة نزلت على سیدنا محمد صلى هللا * 
  علیھ وسلم 

  البحث عن العدد التقدیري لألمیین في الجزائر * 
  اسم الجمعیة التي تحارب األمیة في الجزائر * 
  .المؤسسات الثقافیة التي تساھم في محو األمیة * 
 

منھ  أن یقوم المتعلم بما طلب* 
 خارج الحصة بالبحث 

  
 
 



 
 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  صور من ثقافتنا: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 
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        معرفة صور من التراث الثقافي الوطني المتنوع و االعتـزاز به و صيانته:  الكفاءة المستھدفة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

اكتساب العلم سبیل : أن یقول المتعلم 
إلى ترقیة حیاة الفرد و المجتمع ألنھ 

یمكن من اختراع آالت و أجھزة تخفف 
عن اإلنسان عبء القیام بالعمل و 

تضمن لھ السرعة و الدقة في إنجازه 
باكتساب العلم یخرج المجتمع من دائرة 

التخلف إلى حیاة التطور و الفقر و 
 الرقي 

وقفة 
 تقویمیة 

  :یطالبھم المعلم 
شھر , المولد النبوي , مولود جدید ( ـ ما ھي العادات و التقالید في الحاالت 

  )رمضان 
  ـ اذكر األكالت التي تقدم في المناسبات المذكورة 

, الطین و الصلصال , الصوف والوبر (  ـ اذكر المنتوجات الحرفیة المنجزة بـ
 )عیدان األشجار , سعف النخل , الحلفاء , الجلود , الفضة و الذھب 

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة موظفا * 

  ما اكتسبھ
 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  77و مأل الجدولین ص  ـ یطالبھم بقراءة
  یسألھم المعلم 

  ـ  تأمل كل منتوج و ضع أمامھ المادة التي صنع منھا 
   80ثم یأمرھم بالتعبیر عن الوثائق ص 

  :یسأل المعلم التالمیذ قائال 
  ما ھو الرقم الموافق للمعلم األثري الروماني 

  و الرقم الموافق للمعلم األثري اإلسالمي 
  القدیمة ؟ـ كیف نحمي المخطوطات 

  لماذا یحتفظ ببعض الحیوانات و الطیور في الحدائق العامة ؟
  ؟ 81ما ذا تشاھد في الصور ص 

 ضع رقم الوثیقة الموافق للباس  المحدد

أن یجیب المتعلم عن األسئلة موظفا ما 
  اكتسبھ 

  . ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور 
  

  ـ أن یجیب التلمیذ 
ما  أن یتأمل التلمیذ الصور و یحدد* 

  یشاھد 
  
  

  أن یجیب المتعلم عن المطلوب
  
  .یعبر المتعلم عن الوثائق * 
 .مأل الفراغات * 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
الثقافي في وطني متنوع منھ المصنوعات التقلیدیة التي ینتجھا الحرفیون  التراث

ومنھ المعالم التاریخیة و اآلثار القدیمة و المخطوطات العلمیة التي تركھا 
  علماؤنا و لم تطبع في حیاتھم 

 تحافظ الشعوب على تراثھا الثقافي  و تعتز بھ ألنھ جزء من شخصیتھا 

  
استخراج  أن یشارك المتعلم في 

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات و 

  تصحیحھا 
 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي على )  82(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  الكراسات

  : أكمل * 
  ............ینسج من الصوف و الوبر المنتوجات التالیة 

  ...............تصنع من الحلفاء المنتوجات التالیة 
  ...............یصنع من سعف النخیل المنتوجات التالیة 

 .............ویصنع الخزف الفني من ............ یصنع الفخار من 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

عبر أنحاء الوطن و أمأل الجدول التالي  یطالبھم بالبحث عن مھرجانات تقام*  خارج القسم
  بما یناسب 

  )مھرجان , المنتوج الذي یروج لھ , مكان تنظیمھ , اسم المھرجان ( 
 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ خارج * 
 الحصة بالبحث 

 
  
 
 



 
 
 

 تربیــــــة مدنیــــــة
 وحدة ادماجیة: الموضوع 
  .  د  45: المـــــــدة 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب :الوسیلة 
  )    5(   الحیاة الثقافیة                                             رقم المجال : عنوان المجال 

  ) 2+  1:   (  الوحدة 
العلـم و االجتهاد في اكتساب توظیف مكتسبات الوحدات السابقة و : القدرة على  -: الكفاءة المستھدفة 

  المعرفة و التمسك بالثقافة الوطنية
                                                                                                                                

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة األھداف الوسیطیة المراحل

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

مراجعة ( التمھید 
  )    للدرس السابق 

 التذكــــــــــــــــــــــــــر

  :یطرح المعلم السؤال التالي 
  

 یطالبھم باستظھار الخالصة السابقة 

أن یذكر و یستظھر المتعلم 
التراث الثقافي في  :الخالصة 

وطني متنوع منھ المصنوعات 
التقلیدیة التي ینتجھا 

الحرفیون ومنھ المعالم 
التاریخیة و اآلثار القدیمة و 

المخطوطات العلمیة التي 
تركھا علماؤنا و لم تطبع في 

 حیاتھم 
تحافظ الشعوب على تراثھا 

الثقافي  و تعتز بھ ألنھ جزء 
 من شخصیتھا

 بناء التعـلم

  
  
  
  
  
  

 تصحیح تمرینات 

  یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب
ویدعوھم بعد شرح المطلوب )    83(  ص  

  تصحیح التمرینات
یرتبط التخلف بتفشي المظاھر : أكمل الناقص 

  التالیة في المجتمع 
  ..............و ............ األمیة 

  اذكر أثار العلم و المعرفة على الفرد و المجتمع*
نصوصا دینیة لھا عالقة بتعلم القراءة أكتب * 

  والكتابة و تفضیل العلماء على غیرھم 
ما ھي الوسائل واآلالت التكنولوجیة التي * 

, التنقل و األسفار ( توصل إلیھا العلم في میدان 
االتصال , اكتشاف عالم الفضاء , التعلیم عن بعد 

  )الالسلكي 
  ماذا یشمل التراث الثقافي في الجزائر ؟ 

  لماذا تحافظ الشعوب على تراثھا الثقافي ؟
   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أن یجیب عن األسئلة 
مستعمال مكتسبات الوحدات 

  السابقة
  
  
 

  



 
 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  

  الحياة في الريـف و المدينة: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 
  .د  45: المـــــــدة )      1:   ( الوحدة )             6(    مظاھر الحیاة المدنیة                              رقم المجال  :عنوان المجال 

        تذوق جمال الريف و العمل على حماية طبيعته:  الكفاءة المستھدفة 

                                                                               
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

التراث الثقافي  :أن یقول المتعلم 
في وطني متنوع منھ 

المصنوعات التقلیدیة التي 
ینتجھا الحرفیون ومنھ المعالم 

التاریخیة و اآلثار القدیمة و 
المخطوطات العلمیة التي تركھا 

  علماؤنا و لم تطبع في حیاتھم 
تحافظ الشعوب على تراثھا 

الثقافي  و تعتز بھ ألنھ جزء من 
 شخصیتھا

وقفة 
 تقویمیة 

  :البھم المعلم یط
  ـ بكتابة مظاھر التلوث في الریف  والمدینة

  ـ ما ھي المقترحات للتخلص من القمامة الصلبة 
  ـ ما ھي طرق انتقال األمراض المعدیة ؟

  ـ اذكر أسباب الحوادث في الریف و المدینة 
  ـ ما ھي وحدات العالج الموجودة في الریف و المدینة ؟

 بیئة في الریف ـ وضح طریقة االعتداء على ال

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة * 

  موظفا ما اكتسبھ
 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  87ـ یطالبھم بقراءة و مأل الجدولین ص 
  یسألھم المعلم 

/ نشاطات السكان / البیئة  سالمة/ مناظره ( ـ  ما ھي ممیزات الریف ؟ 
 )أسباب ھجرة سكان الریف نحو المدن 

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

  . ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور 
  

ـ أن یجیب التلمیذ مستغال 
  الوثائق 

 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
یتمیز الریف بتنوع مظاھر بیئتھ الجمیلة وسالمة محیطھ من التلوث الذي  

تعاني منھ المدن الكبرى و تتسم مظاھر الحیاة فیھ بالھدوء و البساطة 
لكن انعدام المرافق المختلفة وقلة مناصب العمل في الریف یتسببان في 

 النزوح عنھ

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

رحلـــــة م
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )  88(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  ما ھي أنواع التلوث الموجودة في المدینة وال توجد في الریف ؟* 
  ما ھي مناصب العمل المتوفرة في المدینة و غیر متوفرة في الریف ؟*
 ما ھي  اآلثار السلبیة للنزوح الریفي ؟* 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

  یطالبھم بتدوین األخطار التي تھدد مظاھر البیئة في الریف * 
اآلبار و المجاري , الحیوانات و الطیور , المراعي و الحقول  ,الغابات ( 

  )المائیة 
 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
 خارج الحصة بالبحث 

  
 



 
 

 تربیــــــة مدنیــــــة
  الحياة في الريـف و المدينة: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 
  .د  45: المـــــــدة )      2:   ( الوحدة )             6(    مظاھر الحیاة المدنیة                              رقم المجال  :عنوان المجال 

        و تجنب ما يضر بها, معرفة المرافق المميزة للمدينـة و االستفادة منها :  الكفاءة المستھدفة 

                                                                      
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

الریف یتمیز : أن یقول المتعلم 
بتنوع مظاھر بیئتھ الجمیلة 

وسالمة محیطھ من التلوث الذي 
تعاني منھ المدن الكبرى و تتسم 

مظاھر الحیاة فیھ بالھدوء و 
البساطة لكن انعدام المرافق 

المختلفة وقلة مناصب العمل في 
 الریف یتسببان في النزوح عنھ

وقفة 
 تقویمیة 

  :یطالبھم المعلم 
  ـ لماذا یتردد المواطنون على المساحات الخضراء في المدن ؟ 

  ـ فیم یحتاج سكان المدن إلى سكان األریاف ؟
  ـ و ماذا یحتاج سكان الریف من حاجات توفرھا المدینة ؟

  ـ  ما ھي نتائج ھجرة سكان الریف للمدینة ؟
  ـ كیف یتم الحد من النزوح الریفي ؟
  ـ لماذا یزور سكان المدن األریاف ؟ 
 ـ اذكر بعض نشاطات سكان الریف 

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة * 

  موظفا ما اكتسبھ
 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :یطرح المعلم األسئلة التالیة * 
  

  91ـ یطالبھم بقراءة و مأل الجدولین ص 
  یسألھم المعلم 

  ما ھي أسباب االزدحام في المدینة ؟
  لماذا یرغب كثیر من السكان العیش في المدینة ؟

 ما ھي المرافق المتوفرة في المدن ؟

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

  . ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور 
  

ـ أن یجیب التلمیذ مستغال 
  الوثائق 

 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
تكثر الھجرة نحو المدن ألنھا تتوفر على كثیر من المرافق التي یحتاج 

إلیھا المواطنون منھا المرافق اإلداریة و الصحیة والثقافیة و الترفیھیة 
مع تنوع وسائل النقل و كثرة األسواق و المتاجر و المصانع غیر أن ھذه 

 تتسبب في كثیر من المشاكل الھجرة 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )  92(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

  التي تكثر في المدن وتقل في األریاف  أكتب المرافق اإلداریة* 
  أكتب بعض مرافق النقل التي ال توجد في الریف * 
  أكتب المرافق الترفیھیة التي ال توجد إال في المدن * 
 أكتب الصعوبات التي  یعاني منھا سكان المدن * 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  ــھاكتسبـــــــــــــــ
 

خارج 
 القسم

یطالبھم بإحصاء المرافق المتوفرة في المدن و القلیلة في األریاف في * 
  المیادین التالیة 

  )المطالعة و البحث , التعلیم , التثقیف و التسلیة , الریاضة , السیاحة ( 
 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
 خارج الحصة بالبحث 

 
           

 
 



 
 

 مدنیــــــة تربیــــــة
    التثقيف و التسلية: الموضوع 

  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 
  .د  45: المـــــــدة )      3:   ( الوحدة )             6(    مظاھر الحیاة المدنیة                              رقم المجال : عنوان المجال 

        حسن استغالل أوقات الفراغ في أنشطة مفيدة تثري الزاد المعرفي:  الكفاءة المستھدفة 

                                                                               
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

مرحلة 
  االستكشاف 

 )االنطالقــة ( 

  
  
  

  المراجعة
 

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة * 

تكثر الھجرة : أن یقول المتعلم 
نحو المدن ألنھا تتوفر على كثیر 

من المرافق التي یحتاج إلیھا 
المواطنون منھا المرافق اإلداریة 
و الصحیة والثقافیة و الترفیھیة 

مع تنوع وسائل النقل و كثرة 
المصانع األسواق و المتاجر و 

غیر أن ھذه الھجرة تتسبب في 
 كثیر من المشاكل

وقفة 
 تقویمیة 

  :یطالبھم المعلم 
  ـ  حدد النوادي التي تتوفر علیھا مدرستك  

استعمال /   ـ ما اسم النادي الذي یقوم بغرس النباتات و العنایة بھا
نشاطات /  بالبحث عن األمراض المعدیة و طرق الوقایة منھا / الحاسوب 

  .الرسم و األشغال الیدویة / التمثیل و الغناء 
تلوث , تلوث میاه الشرب : (  94صنف مظاھر التلوث حسب الجدول ص 

مفرغات , حیوانات شاردة , قمامة منزلیة , النفایات الطبیة , الھواء 
  )مجاري میاه ملوثة , میاه بحریة ملوثة , نفایات عمومیة لل

  اذكر بعض التصرفات التي تشوه جمال الریف * 
 ما ھي المرافق التي ال توجد إال في المدن ؟* 

  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة * 

  موظفا ما اكتسبھ
 

  
  

مالحظــــة 
الصـــــور 
  والنصوص
والتعبیــــر 
 عنھــــــــا 

  :األسئلة التالیة یطرح المعلم * 
  

  95ـ   94ـ یطالبھم بقراءة و مأل الجدولین ص 
  یسألھم المعلم 

  ماذا تمثل ھذه الوثائق ؟* 
  حدد الوثیقة و النادي الذي یوافقھا  

  ـ ما ھي فروع نوادي الترفیھ الریاضي ؟
 ـ اذكر مرافق نشاط ھذه النوادي 

أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  موظفا ما اكتسبھ 

  . ـ أن یعبر التلمیذ عن الصور 
  

ـ أن یجیب التلمیذ مستغال 
  الوثائق 

 

 الخالصة 

  
  
 

  :أن یتوصل المتعلم من خالل الحوار و األسئلة  إلى  
و المسارح ودور , المراكز الثقافیة  :المرافق الثقافیة متنوعة منھا 

الشباب و القاعات المتعددة الخدمات و القاعات البلدیة للریاضة و ساحات 
  األلعاب و المكتبات العامة 

یرتادھا الشباب لملء أوقات فراغھم ألنھا تسھم في ترقیتھم اجتماعیا و 
واد تربویا وثقافیا وفنیا وریاضیا بواسطة النشاطات الترفیھیة ضمن ن

 متنوعة 

  
أن یشارك المتعلم في استخراج  

 الخالصة وحفظھا 

مرحلـــــة 
  اإلدمـــــاج

 

شرح  
التمرینات 

و 
  تصحیحھا 

 

بعد الشرح یطالبھم بالحل الفردي )  95(  یبرز المعلم المطلوب  ص   -
  على الكراسات

فنون : ( النوادي التالیة  فروع  95أكتب في المكان المناسب ص * 
, الجیدو , المطالعة , علوم البیئة , تنس الطاولة , علم الفلك , تشكیلیة 
 اإلعالم اآللي , الشطرنج , فنون تقلیدیة , الشطار الصغار , المسرح 

  أن یالحظ المتعلم المطلوب -
  
أن یصحح المتعلم مستغال ما  -

  اكتسبـــــــــــــــــھ
 

خارج 
 القسم

یطالبھم بزیارة مرافق التثقیف و التسلیة لتدوین أسماء النوادي و  *
  فروعھا  و أسماء الجمعیات التي تقدم نشاطات في ھذه المرافق 

 

أن یقوم المتعلم بما طلب منھ * 
 خارج الحصة بالبحث 

 



          
  
  

 تربیــــــة مدنیــــــة
 وحدة ادماجیة: الموضوع 
  .  د  45: المـــــــدة 
  . . األلوان,السبورة ,األقالم, المشاھد, الكتاب: الوسیلة 

  )   6(    مظاھر الحیاة المدنیة                                          رقم المجال : عنوان المجال 
  )  3+  2+  1:   (  الوحدة 

في , ممارسة السلوك المدني في نختلف مواقع الحياة  توظیف مكتسبات الوحدات السابقة و: القدرة على  -: الكفاءة المستھدفة 

   الريف و المدينة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة األھداف الوسیطیة المراحل

  مرحلة االستكشاف 
 )االنطالقــة ( 

مراجعة للدرس ( التمھید 
  )    السابق 

 التذكــــــــــــــــــــــــــر

  
  
 یطالبھم باستظھار الخالصة السابقة * 

أن یذكر و یستظھر المتعلم 
المرافق الثقافیة : الخالصة 

المراكز : متنوعة منھا 
و المسارح ودور , الثقافیة 

الشباب و القاعات المتعددة 
الخدمات و القاعات البلدیة 

للریاضة و ساحات األلعاب و 
 المكتبات العامة 

 یرتادھا الشباب لملء أوقات
فراغھم ألنھا تسھم في 

ترقیتھم اجتماعیا و تربویا 
وثقافیا وفنیا وریاضیا بواسطة 

النشاطات الترفیھیة ضمن 
 نواد متنوعة

 بناء التعـلم

  
  
  
  
  
  

 تصحیح تمرینات 

  یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب
ویدعوھم بعد شرح المطلوب )    96(  ص  

  تصحیح التمرینات
  أكمل الناقص بما یناسب ) 1

من أجل تذوق جمال الریف و حمایة طبیعتھ أقوم 
  بالسلوك المدني التالي 

ونحو الحیوانات و ......... نحو الغطاء النباتي 
ونحو .......... نحو تربة األرض .......... الطیور 

  ............. المجاري المائیة 
لذي أكتب أمام كل مرفق من المرافق المكان ا*

  یتواجد فیھ 
  العاصمة فقط , الریف , المدینة 

  .........المدارس في ............ الوزارات في 
  ....الجامعات في .......... مقرات الوالیات في 

  .........قاعة العالج في ....... المستشفیات في 
المسرح الجھوي في ........ المكتبة الوطنیة في 

......  
المكتبات المدرسیة ...........  المكتبات العامة في

  ...............في 
  ..........دور الثقافة في ......... دور الشباب في 

المراكز ......... حدائق األلعاب و التسلیة في 
  ............. الثقافیة في 

  ..........یحتاج سكان الریف إلى سكان المدن في 
  ...ى و یحتاج سكان المدن إلى سكان األریاف إل

ما ھي السلوكات الواجبة لالستفادة من مرافق 
 المدینة ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أن یجیب عن األسئلة 
مستعمال مكتسبات الوحدات 

  السابقة
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