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  الّتمّشيات البيداغوجّية
 

 :في مقاصد التّدريس  .1
 

التمشّيات البيداغوجّية هي مجمل العملّيات واألنشطة والتّقنّيات المتفاعلة والّتـي تقـود             -1-1
ّم بدرجة كبيـرة بفـضل      إّن تنمية الكفايات لدى المتعلّمين يت     . المتعلّم لبناء الكفايات الخاّصة به    

المدّرسين داخل األقسام، وهذا يستدعي منهم وعيا بمقاصد الــتّدريس ومعرفـة بالتمـشّيات              
التّعليمّية وإنجازها بطريقـة فّعالـة      / البيداغوجّية المناسبة وقدرة على تنظيم النّشاطات التّعلّمّية        

  .وناجعة
  

ّية والتّعليمّية ينبغي على المدّرسين مراعـاة       ولكي تؤّدي التّربية المدنّية وظيفتها التّربو      -1-2
  :األبعاد التّالية 

أن يقوم التّعلّم على الشّمول وأن يتحاشى نزعة تفتيت المعارف وتجزئتها إلى تخّصصات              -
تنحو إلى استقالل المواّد التّعليمّية عن بعضها البعض بل وأحيانا تغفل عّما بـين دروس               

ترابط، ولهذا يكون من المفيد جّدا االستفادة من المدد الّـذي           الماّدة التّعليمّية الواحدة من     
توفّره المواّد التّعليمّية المختلفة وتوظيف المكتسبات المتأتّية من جميع التّعلّمات والتّنسيق           

  .بينها
أن يقوم التّعلّم على النّفع فيستجيب لحاجات المتعلّمين ومتطلّبات المجتمع، ولهذا ينبغـي              -

س من الوضعّيات والمواقف ما يناسب قدرات المـتعلّم ويالئـم رغباتـه     أن ينتقي المدرّ  
 .ويتجنّب المسائل الّتي ال تنفع في الحياة االجتماعّية

أن نجعل من المتعلّم طرفا فاعال يقدر على تملّك المعرفة ذاتّيا، ويكتسب المهارات فردّيا               -
ـ            شكالت فـي حياتـه     وجماعّيا من أجل إيجاد الحلول لما قد يعترضه من صعوبات وم

 .اليومّية
  

ومن أجل ذلك يتوّجب النّظر إلى المعارف والطّرائق والوسائل والمنهجّيات نظرة غائّية             -1-3
تنّزلها منزلة الموارد الّتي ينبغي تعبئتها وتوظيفها لمواجهة وضعّيات وحّل مشكالت لها عالقـة      

 وصحيح يجب التّفكيـر فـي الفوائـد         بحياة التّلميذ، ولكي تستخدم المواّد المتوفّرة بشكل ناجع       
المنتظرة منها وحاجة المتعلّمين إليها ومنفعتها العلمّية والعملّية في تكوينهم الثقافي واالجتماعي،            
وهذا يعني أّن تحديد المفاهيم أو دراسة الظّواهر االجتماعّية على سبيل المثال يجب أن ال تكون                

  . في سياق التّعلّم وألغراضه وبمناسبتهغاية في حّد ذاتها وإنّما يتعّين إدراجها
  

وإنّه من الّضروري أن تجرى التعلّمات فـي إطـار أنـشطة اندماجّيـة ذات داللـة                  -1-4
والمدّرسون مدعّوون إلى االستفادة من الثّراء والتّنّوع في أساليب التّدريس وطرقـه المختلفـة              

اء الكفايات المقّررة، وبإمكانهم توخّي     ويمكنهم استعمال ما يرونه مناسبا لمساعدة تالميذهم في بن        
تعلّمات قائمة على المشاريع مّما يجعل المتعلّمين يتعلّمون من خبراتهم الشّخصّية والعملّية، كما             
ينبغي توخّي التعلّمات الّتي تراعي الفروق الفردّية بين المتعلّمين وتعالجهـا والتّعلّمـات الّتـي               

على . ن إنتاج المتعلّمين وغير ذلك من األساليب البيداغوجيةتستثمر الخطأ في بناء المعرفة وتثمّ   
أن تستند هذه التعلّمات جميعها إلى مبادئ التّواصل وتقنيات التّنشيط الفردّيـة والجماعّيـة وأن               

  .تخضع للتّقييم بمختلف أنواعه وخاّصة للتّقييم التّكويني لما له من أثر في المردود التّربوي
 : التّعليمّية -األنشطة التّعلّمّية .2



 

  4    البرامج الّرسمّية للّدرجة الّثالثة من الّتعليم األساسي

تتكّون الّدروس من سلسلة من األنشطة تجرى داخل القسم، ورّبما أيضا فـي حـاالت                -2-1
معّينة خارجه، وينبغي تنظيم األنشطة بكيفّية تجعلها دروسا مهيكلة ومتسلسلة، ويتّم تنفيذها فـي              

مـشكل  الوضـعّية ال  : وتبنى األنشطة على مرتكزين أساسيين وهمـا        . إطار وحدات مترابطة  
  .والنّشاط االندماجي

  

الوضعّية المشكل هي وضعّية تعليمّية تعلّمّية منظّمة وتستدعي الوضعّية مـن المـتعلّم              -2-2
استنفار معارفه القبلّية ومعلوماته األّولّية وتجاربه الّسابقة وإعادة هيكلتها إليجاد حّل مناسب وقد             

أي ذات معنى و قريبة من محيط التّالميذ،        وينبغي أن تكون الوضعّيات دالّة      . يكون حلول بديلة  
. فتثير لديهم استجابة تحفّزهم على التّفكير والـتّفاعل معها وتستثيرهم المتالك معانيها وداللتها           

  :ويتطلّب إعداد الوضعّية تدخّل المعلّم في مستويين 
  .تحديد الهدف الّذي يسعى لتحقيقه مع المتعلّمين -
ّيا بشكل يفسح المجال أمام المتعلّم للعمل المنظّم واالجتهاد         هيكلة الوضعّية معرفّيا ومنهج    -

 .الشّخصي
 

ينطلق اإلدماج من مبدإ أّن الكّل يفوق مجموع األجزاء، والنّشاط اإلدماجي هو نـشاط               -2-3
تعلّمي يقوم على اإلدماج بين عناصر منفصلة حتّى تصبح وظفّيـة وذات معنـى ويـستهدف                

 مختلف الموارد لحّل وضعّية إشكالّية ذات داللة، ويـشترط فـي            الوصول بالمتعلّم إلى استثمار   
  :النّشاط اإلدماجي ما يلي 

  .أن يكون المتعلّم فاعال ومحورا للنّشاط -
 .أن يمكّن المتعلّم من توظيف مكتسباته وإعادة هيكلتها مع الجديد المكتسب -
 .لّم ومثيرة الهتمامهأن يتّسم النّشاط بالّداللة أي يعتمد وضعّيات قريبة من مشاغل المتع -
  .أن يكون نشاطا جديدا ومستساغا وقريبا من ذهن التّلميذ -
 

و نظرا ألّن الكفاية ال يمكن تحقيقها في إطار درس واحد أو حّصة واحدة وجب االنتباه                 -2-4
إلى تدّرج األنشطة والّزمن الّذي يستغرقه باعتباره نشاطا مع التّأكيد على فائدة التّـصّرف فـي                

ي حدود مقبولة وعملّية ويمكن ترتيب المراحل والوضعّيات الّتي يمّر بها الّدرس علـى              الوقت ف 
  :النّحو التّالي 

يوضع التّالميذ في وضع استعداد للعمل وتستخدم في هذه المرحلة التّقنيات            : االستكشاف -
  .والوسائل واألنشطة المناسبة الستكشاف الموضوع والنّظر في تصّورات التّالميذ حوله

 وتتطلّب أنشطة متنّوعة ومتدّرجة وغايتها الفهم والتّطبيق ويتّم فيهـا إقـصاء             :الهيكلة   -
 .االتّجاهات السلبّية وتعزيز االتّجاهات اإليجابّية

 وهي المرحلة الّتي يكون فيها المتعلّم قادرا على اسـتخدام مكتـسباته فـي               :التّوظيف   -
 .وضعّيات جديدة ومغايرة

التعلّم طابعا تكوينّيا ويكون آنّيا والحقا ويؤّدي وظيفتي التّـشخيص           ويأخذ أثناء    :التّقييم   -
  .والتّعديل
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ينبغي التّمييز بين نوعين من األنشطة اإلدماجّية، فهناك أنشطة التّعلّم وأنشطة التّقيـيم،              -2-5
ي ويحتـو . ويجب أن يكون التّقييم مواكبا للتّعلّم وال يمثّل عنصرا مستقالّ عنه، فهو سلوك قـارّ              

  :النّشاط التّقييمي على ثالثة أبعاد وهي 
  . وغايته التّعّرف على مدى تملّك المتعلّم للكفاية:التّقييم  -
 . وهو عملّية تصنيف وتحليل لصعوبات المتعلّم:التّشخيص  -
 وهو تذليل لتلك الّصعوبات بهدف تجويد التعلّمات وتأمين التعلّم الالّحق عبـر             :العالج   -

 ...اليبتعديل الطّرائق واألس
 
 :وضعّيات التّعلّم  .3

  :تصنّف الوضعّيات إلى  -3-1
  . وتكون في بداية التعلّم:وضعّيات االستكشاف  -
 . وهي تدريبات تساعد المتعلّم على هيكلة تعلّماته وتثبيتها:أنشطة التعلّم اآللي  -
 تستهدف التّـدّرب علـى توظيـف المعـارف والقـدرات            :وضعّيات التعلّم اإلدماجي     -

 . لحّل وضعّية مشكل ذات داللة واتّخاذ مواقف وتبنّي اتّجاهاتوالمهارات
 تستهدف تقييم قدرة المـتعلّم علـى توظيـف المعـارف            :وضعّيات التّقييم االندماجي     -

مـن   و والقدرات والمهارات لحّل وضعّية مشكل، هي مطابقة لوضعّية التّعلّم االندماجي         
 .جنسها

 

 تجعل المتعلّم فاعال فتدفعه إلى استحضار معارفه وتعبئة         تبنّي األنشطة اإلدماجّية بكيفّية    -3-2
  :موارده للوصول إلى حّل المشكل ويقتضي ذلك 

  .أن يعرف المتعلّم المقصود من النّشاط -
أن يتمكّن من التّفكير في المنهج والطّريقة الّتي ينبغي استخدامها وأن يعي تعّدد الطّـرق                -

 .واالختيارات
 .الخطإاإلقرار بحقّ التّلميذ في  -
 .أن يكون للنّشاط داللة -
 .توفير الوقت إلنجاز المهّمة -

  

ينبغي أن يولي المدّرس أهّمية لتمشّي التّعلّم ونسقه إذ ال ينبغي التّغافل عنه أو تهميـشه                 -3-3
ألّن ذلك من شأنه أن يهّمش النّشاط التّعلّمي وبالتّالي تنتفـي الفائـدة منـه،     بحكم ضغط الوقت
  .  ذلك على سلوك التّالميذباإلضافة إلى تأثير

  

وعند تكوين الفرق نراعي عدم التّجانس في مستويات التّالميذ حتّى يستفيد ذوو القدرات              -3-4
المحدودة مّمن هم أكثر قدرة أثناء النّقاش في ما بينهم، ويستدعي ذلك انتباهـا مـن المـدّرس،                  

ي العمل وحتّى ال يـستأثر واحـد        فيكون منتبها لعمل كّل متعلّم حتّى يضمن مساهمته الفعلّية ف         
  .بالتدخّالت، وبهذا التّأطير اليقظ يتحقّق التّعاون بين أعضاء الفريق

  

وبما أّن التّعلّم في الغالب يتّم داخل الفصول، فإّن الشّكل الماّدي للقسم يؤثّر فـي شـكل                -3-5
ـ           -م األنـشطة التّعليمّيـة    التّمشّيات البيداغوجّية ولهذا يحسن تنظيم الفضاء والمقاعد بكيفّية تالئ

  .التّعلّمّية وتقنيات التّنشيط
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  :يتعّين لضمان نجاعة الّدرس وتأمين انخراط المتعلّمين ما يلي  -3-6
  .اإلعداد المسبق لكّل نشاط -
 .االختيار النّاجع للوضعّيات وارتباطها بمكّونات الكفاية -
 .تحديد الهدف من النّشاط ومراحله وتوقيته -
 . المدّرس وأنشطة المتعلّم وضبط نظام العملالتّخطيط ألنشطة -
 .إعطاء تعليمات غير قابلة للتّأويل -
 .انتظار إنتاج المتعلّم ووضع خطّة لتوظيف اإلنتاج لتعزيز الكفاية -
 .التّقييم التّكويني -
 

 ضرورة التّفكير دائما عند إعداد الّدروس في العالقـة القائمـة بـين المحتويـات                :مالحظة  
  . ات الكفاية من جهة وكفايات الماّدة والكفايات األفقّية من جهة ثانيةواألنشطة ومكّون
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  آفایات ماّدة الّتربية المدنّية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

لمتعلّم في الحياة العاّمة اعتمادا على قيم ينخرط ا
  .المواطنة والمدنّية وحقوق اإلنسان

 

  .يبني موقفا نقدّيا تجاه موضوع مجتمعي

 

ـّقافّية  يبدي اعتزازه بذاته تجسيدا النتماءاته الث
  ...والحضارّية
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  جدول تقاطع الكفایات األفقّية مع آفایات الماّدة
  

الكفايات األفقّية                         
  
  

    كفايات الماّدة

يعّبر بالطّرائق 
مالئمة من ال

 أجل التّواصل

يستثمر 
 المعطيات

يتوخّى 
منهجّية 
عمل ناجعة

يوظّف 
التّكنولوجيا 
 الحديثة

ينجز 
 مشروعا

 يحّل مسائل

يوظّف التّواصل 
للعيش مع 

اآلخرين والعمل 
 معهم

يمارس الفكر 
 النّقدي

ينخرط المتعلّم في الحياة العاّمـة اعتمـادا        
  نسانعلى قيم المواطنة والمدنّية وحقوق اإل

X 
  

X X 
 

X X 

 يبني موقفا نقدّيا تجاه موضوع مجتمعي 
X X X X X X X X 

يبدي اعتزازه بذاتـه تجـسيدا النتماءاتـه        
 الثقافية والحضارّية 

X 
  

X X 
 

X 
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 .نتماء الحضارييتبنّى اتّجاهات ويتّخذ مواقف متّصلة بالقيم المرجعّية الّتي تنبني عليها الشّخصّية الوطنّية واال كفاية المجال

  

الّسنة  التّوجيهات المحتوى األهداف الممّيزة مكّونات الكفاية الكفاية
56

 معرفة أنواع المشاركة ومظاهرها
تحديــد مواقــع ومجــاالت ممارســة 

 المشاركة في الحياة العاّمة
المشاركة النّشيطة في   

 الحياة العاّمة
يجابّية فـي أنـشطة مـع       المشاركة اإل 

 اآلخرين
معرفة القوانين والقواعد المنظّمة للحياة     

 العاّمة

ينخرط المتعلّم 
في الحياة العاّمة 
اعتمادا على قيم 
المواطنة والمدنّية 
إدراك أهمّية التّنظيم    وحقوق اإلنسان

ــاة   ــانوني للحي الق
احترام الحرّيات والحقوق والواجبـات      االجتماعّية

 المضمونة بالقانون
 عرفة الموضوعم

تحديــد إشــكالّية   طرح أسئلة لفهم الموضوع
 الموضوع

 اختيار المعلومات المناسبة
مقارنة مختلف المواقـف ذات الـّصلة       

 بالموضوع
 تحديد انعكاسات كّل موقف

يبني موقفا نقدّيا 
تجاه موضوع 

 مجتمعي
 تقييم أبعاد الموضوع

 نقد المواقف المختلفة
 إبراز هوّيته الشّخصّية والجماعّية

 تطوير روح المواطنة لديه
ــصّيته  ــوير شخ تط
المتوازنة والمتماسكة  
 الوعي بأهمّية التّواصل مع اآلخرين في عالقته باآلخرين

الشّعور بالتّجذر في هوّيتـه الوطنّيـة       
 التّونسّية

 تقدير إنجازات وطنه تونس

يبدي اعتزازه 
بذاته تجسيدا 

النتماءاته الثّقافّية 
 الحضارّيةو

تثمين انتمائـه إلـى     
 وطنه تونس

 الحرص على مناعة الوطن واستقالله

  
  :عائلة الطّفل في ال

  مفهوم العائلة -
 وظائف العائلة -
 األدوار والمراتب داخل العائلة -
  
  
 
 :واجبات األبناء في العائلة  -

احترام الوالـدين ومختلـف      •
  أفراد العائلة

 التّعاون والتّضامن •
 القيام بالشّؤون الخاّصة •
 المساهمة في شؤون العائلة •

 :حقوق األبناء في العائلة  -
 حقّ التّربية •
 حقّ الّرعاية •
 ... التّرفيهحقّ •

  
  
 اعتماد أمثلة من الواقع المعيش -
اعتماد الفصول المناسبة من مجلّـة       -

 األحوال الشّخصّية مبّسطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
اعتماد الفصول المناسبة مـن مجلّـة       

 حماية الطّفل مبّسطة

  
  
×  
  
  
  
  
  
  

× 
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 6 5 التّوجيهات المحتوى األهداف الممّيزة مكّونات الكفاية الكفاية الّسنة

تملّك القيم والمبـادئ     معرفة هذه القيم والمبادئ
ــة الخ ــة بالمواطن اّص

ــوق   ــة وحق والمدنّي
 اإلنسان

اكتساب الّسلوكات والمواقف النّابعـة مـن       
 هذه القيم والمبادئ

 مظاهرهامعرفة أنواع المشاركة و
تحديد مواقع ومجاالت ممارسة المـشاركة      

 في الحياة العاّمة
المشاركة النّشيطة في   

 الحياة العاّمة
 المشاركة اإليجابّية في أنشطة مع اآلخرين

معرفة القوانين والقواعد المنظّمـة للحيـاة       
 العاّمة

جبـات  احترام الحرّيـات والحقـوق والوا     
 المضمونة بالقانون

 تثمين التّالزم بين الحرّية والمسؤولّية

ينخرط المتعلّم 
في الحياة العاّمة 
اعتمادا على قيم 
المواطنة والمدنّية 
 وحقوق اإلنسان

إدراك أهمّية التّنظـيم    
القـــانوني للحيـــاة 

 االجتماعّية

 إدراك أهمّية المؤّسسات العمومّية
 معرفة الموضوع

ــكالّية  طرح أسئلة لفهم الموضوع ــد إشـ تحديـ
 الموضوع

 اختيار المعلومات المناسبة
تحليــل المــصالح   تحديد الظّروف المحيطة بالموضوع

 ربط الّصلة بين المعطيات والواقع المرتبطة بالموضوع
 بناء البرهنة المتماسكة للّدفاع عن الموقف

يبني موقفا نقدّيا 
تجاه موضوع 

 مجتمعي
بناء حكم نسبّي متعلّق    

 تنسيب الحكم المتّخذ بالموضوع
 إبراز هوّيته الشّخصّية والجماعّية

 تطوير روح المواطنة لديه
ــصّيته   ــوير شخ تط
المتوازنة والمتماسـكة   

 الوعي بأهمّية التّواصل مع اآلخرين في عالقته باآلخرين
الشّعور بالتّجذر في هوّيته الوطنّية التّونسّية

 تقدير إنجازات وطنه تونس

يبدي اعتزازه 
بذاته تجسيدا 
ّية النتماءاته الثّقاف
تثمين انتمائه إلى وطنه     والحضارّية

 تونس
 الحرص على مناعة الوطن واستقالله

  
  :الطّفل في المدرسة 

تعريف المدرسـة وعالقـة      -
 :الطّفل بها 

  مفهوم المدرسة ووظائفها •
 تركيبة األسرة التّربوّية •
 عالقة المدرسة بالعائلة •
 واجبات التّلميذ •
 حقوق التّلميذ •

 الحياة المدرسّية -
  الّدراسة •
 األنشطةالنّوادي و •

 

  
  
 اعتماد أمثلة من الواقع المعيش -
 
اعتماد فصول مناسبة ومبـّسطة      -

من القانون التّـوجيهي للتّربيـة      
 والتّعليم المدرسي

  
 

  
  
×  
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 معرفة هذه القيم والمبادئ
تحديد الّصالت بين المواطنة والمدنّية وحقوق      

 اإلنسان

 تملّك القيم والمبـادئ   
ــة  ــة بالمواطن الخاّص
ــوق   ــة وحق والمدنّي

اكتساب الّسلوكات والمواقف النّابعة من هـذه        اإلنسان
 القيم والمبادئ
 مشاركة ومظاهرهامعرفة أنواع ال

تحديد مواقع ومجاالت ممارسة المشاركة في      
 الحياة العاّمة

المشاركة النّشيطة في   
 الحياة العاّمة

 المشاركة اإليجابّية في أنشطة مع اآلخرين
معرفة القوانين والقواعد المنظّمة للحياة العاّمة

ــ ــات والحق ــرام الحرّي ــات احت وق والواجب
 المضمونة بالقانون

  تثمين التّالزم بين الحرّية والمسؤولّية

ينخرط المتعلّم 
في الحياة العاّمة 
اعتمادا على قيم 
المواطنة والمدنّية 
 وحقوق اإلنسان

إدراك أهمّية التّنظـيم    
القـــانوني للحيـــاة 

 االجتماعّية
 إدراك أهمّية المؤّسسات العمومّية

 معرفة الموضوع
ــكالّية  طرح أسئلة لفهم الموضوع ــد إشـ تحديـ

 الموضوع
 ةاختيار المعلومات المناسب

ــّصلة   ــف ذات ال ــف المواق ــة مختل مقارن
 بالموضوع

 تقييم أبعاد الموضوع تحديد انعكاسات كّل موقف

 نقد المواقف المختلفة
تحليــل المــصالح   تحديد الظّروف المحيطة بالموضوع

 ربط الّصلة بين المعطيات والواقع المرتبطة بالموضوع
 بناء البرهنة المتماسكة للّدفاع عن الموقف

يبني موقفا نقدّيا 
تجاه موضوع 

 متعلّق  بناء حكم نسبيّ   مجتمعي
 تنسيب الحكم المتّخذ بالموضوع

  :الطّفل والوطن  •
 :رموز الوطن  -

  علم البالد •
 شعار الجمهورّية •
 النّشيد الوطني الّرسمي •
 ...العملة الوطنّية •

 :المجال الجغرافي للوطن  -
  المجال البّري •
 المجال البحري •
 المجال الجّوي •
 الخيرات الطّبيعّية •

 :سيم اإلداري والتّرابي التّق -
 العمادة  •
 المعتمدّية •
 الوالية •
 األحياء •
  القرية والمدينة •

 :حقوق المتساكنين وواجباتهم  -
 النّظافة والتّجميل •
 األمان والّراحة •
 الملكّية •
 االحترام المتبادل •
 التّضامن والتّعاون •
 الّدفاع عن الوطن •
 دفع الّضرائب واألداءات •
 المحافظة على المكاسب •
 ي التّنميةالمساهمة ف •
  آداب استعمال الطّريق •

  
أمثلـة  (الّربط بالواقع المعيش     -

من رموز وطنّية أخرى كاليوم     
 –الــوطني للّبــاس التّقليــدي 
 –المنتخبات الوطنّية الّرياضّية    

 ...)عاصمة الّدولة
  
 
 اعتماد الخرائط المالئمة -
  
  
  
  
التّفتّح على المحيط القريب من      -

 التّلميذ ومن المدرسة
  
  
  
  
  

  
الملـك  (ز أصناف الملكّية    إبرا -

الخاّص، ملـك الغيـر، ملـك       
 )المجموعة

 

  
×  
  
  
  
  
×  
  
  
  
  
×  
  
  
  
  
  
×  
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 إبراز هوّيته الشّخصّية والجماعّية

 طوير روح المواطنة لديهت
ــصّيته   ــوير شخ تط

لمتماسكـة المتوازنة وا 
 الوعي بأهمّية التّواصل مع اآلخرين في عالقته باآلخرين

الشّعور بالتّجذر في هوّيته الوطنّيـة      
 التّونسّية

تثمين انتمائه إلى وطنه     تقدير إنجازات وطنه تونس
 تونس

ــوطن  ــة ال ــى مناع الحــرص عل
 واستقالله

 )العربّية(االعتزاز بلغته الوطنّية 

ــة  ــى الثّقاف ــاء إل ــشّعور باالنتم ال
  والحضارة العربّية اإلسالمّية

تقــدير انتمائــه إلــى 
ــة ــضارة  العربّي  الح

 واإلسالمّية
ــة   ــضارة العربّي ــدير دور الح تق

 اإلسالمّية في تنمية شخصّيته

إدراك أهمّية الحوار في التّقريب بين      
 لشّعوبا

  الوعي بالمصير المشترك لإلنسانّية

يبدي اعتزازه 
بذاته تجسيدا 

النتماءاته الثّقافّية 
 والحضارّية

الوعي بانتمائـه إلـى     
 اإلنسانّية جمعاء

إدراك دور اإلنسانّية جمعـاء فـي       
  إثراء الحضارات

 :البلدّية  -
 تعريفها •
 تنظيمها اإلداري •
 وظائفها •

 :الوالية  -
 تعريفها •
 واجبات الوالية نحو المواطن •

 :عالقات المواطن باإلدارة  -
 من جانب اإلدارة 
إنجاز الخدمات والمعامالت اإلدارّية     •

 للمواطنين
 الخدمات العمومّية •

   الّصّحة-  : مثال 
   التّهيئة والتّطهير-  

 من جانب المواطن 
  احترام المؤّسسات اإلدارّية •
 احترام القوانين والموظّفين •
الحفاظ على المكاسـب والمنـشآت       •

 العمومّية
 :الوزير األّول  -

 منّسق بين الوزارات •
 مسؤول أمام رئيس الجمهورّية •

 :رئيس الجمهورّية  -
 الّضامن الستقالل البالد •
 ئد األعلى للقّوات المسلّحةالقا •
 الموّجه للّسياسة العاّمة •
 الممارس للّسلطة التّرتيبّية العاّمة •

 :االنتخابات  -
 مفهوم االنتخاب •
 شروط النّاخب •
 أنواع االنتخابات •

 اإلشارة إلى بلدّيات األطفال -
  
  
  
  
  
  
  

 جلب عّينات من الوثائق اإلدارّية -
 اعتماد أمثلة من الخدمات اإلدارّية -
 وســندات مــن الهياكــل جلــب وثــائق -

المتخّصصة في الـّصّحة وفـي التّهيئـة        
 والتّطهير

التّطّرق إلى أمثلة من المكاسب والمنشآت       -
 الحدائق  – الطّرقات   –المدارس  (العمومّية  
 ...) التّجهيزات–العمومّية 

  
  
  
  
 

اعتماد فـصول مناسـبة ومبـّسطة مـن          -
 الّدستور

 

 ×  
  
  
  
×  
  
  
  
×  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
×  
  
  
×  
  
  
  
  
  
× 
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  الكفایة المنهجّية
  

 المحتوى األهداف الممّيزة مكّونات الكفاية الكفاية الّسنة
5 6 

نيها في إطار   يتصّور مواثيق ويب  
 .عمل تعاوني

   يفهم القضّية-
   يحلّلها-
   يستخرج اإلشكالّيات-
  يصوغ الميثاق-
  يقّيم الميثاق-

 في إطـار عمـل      اينجز بحوث 
 تعاوني

   يحّدد الموضوع-
   يحّدد مصادر البحث-
   يجمع المعلومات-
   ينتقي المعلومات-
   يصوغ البحث-
  يقّيم البحث-

يحّل وضعيات تطرح قـضايا     
تتّصل بحياة المجموعة ويقـّدم     

 .بدائل في إطار عمل تعاوني

   يحلّل مكّونات الوضعّية-
   يستخلص العوائق والعراقيل-
   يحّدد األولوّيات-
   يعّدد الحلول-
  يختار أنسبها-

عة
مو
مج
 ال
ياة
 ح
ّية
وع
ن ن
سي
تح
ع ل
ري
شا
 م
اء
 بن
في

م 
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س
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ينجز مشروعا في إطار عمـل      
 .تعاوني

   یحّدد المشكل-
   يتصّور المشروع-
   يخطّط للمشروع-
   ينجز المشروع-
  يقّيم المشروع-

يحصل االشتغال على هذه الكفاية 
المنهجّية في الّسنتين الخامسة والّسادسة 

  .عبر كّل المحتويات
ميثاق تنظيم الحياة : على سبيل المثال 

ألسرة بحث حول تركيبة ا داخل القسم،
التّربوية ومختلف أدوارها، بحث حول 

  ...مشروع مجلس بلدي تلمذي
 

× × 
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  ّتقييممجال ال
األداء 
المنتظر

ينجز المتعلّم مشاريع من أجل حّل وضـعّيات         :الّدرجة الثّالثة في نهاية   
مشكل متّصلة بالتّعايش مع المجموعة في إطار بعض        
مؤّسسات المجتمع المدني وبعض الهياكـل اإلدارّيـة        

 .والوطنّية محترما مبدأ التّالزم بين الحقّ والواجب
  

 ينجز المتعلّم مـشاريع مـن أجـل حـّل      :ة  في نهاية الّسنة الخامـس     
وضعّيات مشكل متّصلة بالتّعايش مع المجموعـة فـي    
العائلة والمدرسة والحّي محترما مبدأ التّالزم بين الحقّ        

 .والواجب
  معایير تقييم األداء المنتظر

  

  
  

 بعض مؤشّراته نّص المعاييرالمعيار

  .فهم الوضعّية  1

  .انتقاء المعطيات الّدالة •
 . المعطياتترتيب •
 .استحضار القواعد والقيم المالئمة للوضعّية •
 .تقديم أمثلة تعّبر عن فهمه للوضعّية •
• ... 

 .تحليل الوضعّية 2

  .تصنيف المعطيات •
 .ربط معطيات بعضها ببعض •
التّمييز بين المواقف والّسلوكات دون إصـدار        •

 .حكم
• ... 

3 
تقييم المواقف 
 .والّسلوكات

  .إبداء الّرأي •
 ).من داخل الوضعّية أو خارجها( ي تعليل الّرأ •
 .اتّخاذ موقف •
 .تعليل الموقف •
• ... 

 .تقديم حلول وبدائل 4

  يوظّف القواعد للحّل •
 .يعّدد الحلول •
 .يختار أنسبها •
• ... 


