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وثيقة  توؤطره  والذي  البتدائي،  بال�سلك  اخلا�ض  الدرا�سي  املنهاج  وتنقيح  حتيني  اإطار  يف 
والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  عن  ال�سادرة  البتدائي«  للتعليم  الدرا�سي  املنهاج  »م�ستجدات 
املهني والتعليم العايل والبحث العلمي بتاريخ فرباير 2019، اأعد فريق التاأليف هذا الدليل اخلا�ض 

مبادة الجتماعيات املوجه لالأ�ستاذ)ة(.
كتاب  البتدائي  التعليم  من  الرابعة  ال�سنة  م�ستوى  واأ�ساتذة  لأ�ستاذات  املوجه  الدليل  هذا  يرفق 
التاريخ، واجلغرافيا والرتبية  املتثملة يف  الثالثة  )ة( اخلا�ض مبادة الجتماعيات مبكوناتها  املتعلم 
على املواطنة للم�ستوى الدرا�سي نف�سه. وقد اجتهد فريق التاأليف جلعل هذا الدليل اأداة عملية ت�ستقي 
مرجعيتها من الروؤية ال�سرتاتيجية ملنظومة الرتبية والتكوين )2030 - 2015( لت�ساهم يف اإعمال 
املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  عنه  اأعلنت  الذي  الدرا�سي  للمنهاج  الإ�سالحي  التوجه 
والتعليم العايل والبحث العلمي، يف �سيغته املنقحة واملحينة ووفق امل�ستجدات املعرفية والبيداغوجية 

والتكنولوجية املعلن عنها.
ب�سكل  ويحيل  )ة(،  املتعلم  كتاب  وم�سمون  روح  ي�ستح�رص  وظيفته،  بحكم  الدليل،  كان  اإذا 
عام على الأن�سطة املقرتحة يف هذا الأخري من زوايا التاأطري اأو التو�سيح اأو المتداد،فاإنه يراهن 
بالأ�سا�ض على خربة وجتارب املهنيني الذين يتحملون م�سوؤولية الفعل الرتبوي امليداين، مع متعلمني 

ومتعلمات معينني، يف �سياقات حمددة وجمالت متفردة.
بعده  الدرا�سي، يف  املنهاج  بوحدة  اللتزام  يتمثل يف  التحدي  اأن  التاأليف  فريق  يعترب  وعليه، 
املوؤ�س�ساتي الوطني، مع مراعاة تعددية الو�سعيات الف�سلية، مبا يف ذلك تفاعل كل متعلم )ة( مع 

اأن�سطة كل در�ض، وامل�سارات التي يقطعها لكت�ساب الكفايات املر�سودة للمادة.
ختاما، جتدر الإ�سارة خل�سو�سية هذه ال�سنة التي يلتقي فيها املتعلمون واملتعلمات لأول مرة، 
على �سبيل ال�ستئنا�ض، مبادة الجتماعيات مبكوناتها الثالثة املتمثلة يف التاريخ واجلغرافيا والرتبية 

على املواطنة.
ومن دون �سك فاإن ت�سافر اجلهود لإجناح هذا املوعد �سيكون له اأثر اإيجابي على التكوين الفكري 

والجتماعي، وعلى احلياة املدر�سية ب�سفة عامة للمتعلمات واملتعلمني يف احلال وامل�ستقبل.
فريق التاأليف

مقدمة

3
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مكونات دليل الأ�ستاذة والأ�ستاذ اخلا�ص
بربنامج مادة الجتماعيات مل�ستوى الرابع ابتدائي

الذي  املنظور اجلديد  الدرا�سي، وفق  املنهاج  تن�سجم مع مرتكزات  لهيكلة  الدليل  يخ�سع هذا 
اعتمدته �سيغته املنقحة واملحينة ال�سادرة عن وزارة الرتبية الوطنية. 

يتوزع هذا الدليل اإلى ق�سمني:
يقدم الق�سم الأول ملخ�سا يت�سمن : يف م�ستوى اأول، العنا�رص الأ�سا�سية التي ينطق بها اخلطاب 
العام الر�سمي ملنهاج التعليم البتدائي، ويف م�ستوى ثان من هذا الق�سم، يتم ا�ستعرا�ض التوجيهات 

الرتبوية اخلا�سة مبادة الجتماعيات بالتعليم البتدائي. 
اأما الق�سم الثاين من م�سمون هذا الدليل، فهو اإجرائي يتدرج عرب م�سار من ثالث حمطات:

املحطة الأولى، ملخ�سا لالأهداف العامة والكفايات، التي تنبني عيلها اأجراأة برنامج  تقدم   •

املادة ككل وبرنامج مكوناتها الثالثة: التاريخ، اجلغرافيا والرتبية على املواطنة. 
تهم املحطة الثانية، تقدمي الهند�سة التي مت اعتمادها يف اأجراأة م�سامني برنامج الجتماعيات؛  •

املحطة الثالثة، اأجراأة برنامج الجتماعيات ح�سب مكوناته: التاريخ ثم اجلغرافيا ثم  • تقدم 
الرتبية على املواطنة؛ حيث تقدم معطيات كل مكون على ال�سكل الآتي: 

  ملخ�ض يعرف باملكون كمادة علمية وبجانبه املنهجي.
  بطاقات توجيهية خا�سة بكل الدرو�ض: تقدم تو�سيحات معرفية ومنهجية ملحطات الدر�ض، 

اأو بع�ض الإ�سافات التي ميكن اأن ت�ساعد على اإغناء التعلمات. 
�سبيل  على  املدر�ض;  طرف  من  اعتمادها  ميكن  لبدائل  اقرتاحات  تقدم  بيداغوجية:  بدائل    
منزلية  اأن�سطة  اأوعرب  الدر�ض،  اإجناز  خالل  �سواء  التعلمات  دعم  اأو  لتي�سري  ال�ستئنا�ض، 

ينجزها املتعلمون. 
املعرفية/املنهجية،  اجلوانب  اأو  املفاهيم  لبع�ض  خمت�رص  حتليل  وهي  م�ساعدة:  معطيات    

املرتبطة باملادة، ميكن للمدر�سات واملدر�سني ال�ستعانة بها يف اإجناز درو�ض الربنامج.   
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القسم األول

اإلطار التوجيهي 

موجهات م�ستخل�سة من وثيقة " م�ستجدات املنهاج الدرا�سي للتعليم البتدائي"
مديرية املناهج – فرباير 2019 -

من :

اإلى :

الإطار التوجيهي العام
ملنهاج التعليم البتدائي

الإطار التوجيهي اخلا�ص
مبادة الجتماعيات
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الإطار التوجيهي العام للمنهاج الدرا�سي
اخلا�ص بالتعليم البتدائي

تـقديم 
يف اإطار تفعيل املهام املنوطة باملدر�سة الوطنية اجلديدة، كي ت�ستجيب حلاجات املجتمع املغربي املتجددة وتطلعاته 
التي تغطي كل مناحي  املتعددة  التنموية  املوؤهلة لالنخراط يف الأورا�ش  اإعداد الأجيال  بفعالية يف  امل�ستقبلية، ولت�سهم 
احلياة؛ وموا�سلة بناء الدولة الوطنية احلديثة، القوية مبواردها الب�رصية ومبوؤ�س�ساتها الدميقراطية، وتنفيذا للتوجيهات 
الروؤية ال�سرتاتيجية  املحددة يف  الرتبية والتكوين، والتوجهات  الد�ستور اجلديد يف جمال  ال�سامية وملقت�سيات  امللكية 
على  العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  بوزارة  املناهج  مديرية  عملت   ،2030-2015

اإعداد �سيغة منقحة وحمينة للمنهاج الدرا�سي اخلا�ض بال�سلك البتدائي.
من املوجهات املعتمدة يف مراجعة هذا املنهاج، ال�سعي لتالوؤم اأكرب مع متطلبات املتعلمات واملتعلمني لالنخراط يف 
جمتمع املعرفة والتوا�سل، وتعزيز تفاعلهم مع القيم واملعارف ايل يقت�سيها التعليم الع�رصي واجليد، وتنمية قدراتهم 
وكفاياتهم الذاتية و�سقل مهاراتهم، وتفعيل الذكاء واحل�ض النقدي وتفتح ملكات الإبداع والبتكار لديهم، وت�سجيعهم 

على الت�سبع بقواعد العي�ض امل�سرتك؛ واللتزام بقيم الكرامة واحلرية وامل�ساواة واحرتام التنوع والختالف.
يف هذا الإطار، ا�ستندت ال�سيغة اجلديدة للمنهاج الدرا�سي، على موا�سفات التعلم وخمرجاته، مرورا باملقاربة 
البيداغوجية وامل�سامني والربامج الدرا�سية وطرائق التدري�ض وتنظيم الدرا�سة وا�ستعمال الزمن املدر�سي، وبالدعامات 

البيداغوجية والو�سائط الديداكتيكية و�سيغ توظيفها وا�ستثمارها، و�سول اإلى التقومي والدعم.

أوال: االختيارات والتوجهات الوطنية في التربية والتكوين
1  يف جمال الختيارات ال�سرتاتيجية

تتمثل الختيارات ال�سرتاتيجية الوطنية يف عدد من املرتكزات الثابتة، ينبغي اإر�ساء املناهج الدرا�سية على مبادئها:
 الت�سبث بالوحدة الرتابية والهوية الوطنية التي تتالحم فيها خمتلف مكوناتها؛

 احلر�ض على اجلانب احلقوقي للمواطنات واملواطنني مبا تقت�سيه املواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات؛
 حظر ومكافحة كل اأ�سكال التمييز، ب�سبب اجلن�ض اأو اللون اأو املعتقد اأو الثقافة اأو النتماء الجتماعي اأو اجلهوي 

اأو اللغة اأو الإعاقة اأو اأي و�سع �سخ�سي مهما كان؛
 الت�سبث بقيم النفتاح والعتدال والت�سامح واحلوار والتبادل الثقايف واحل�ساري؛ 

2   الختيارات والتوجهات يف جمال الرتبية والتكوين 
 اعتبار التعليم حق للطفل، وواجب على الأ�رصة والدولة وفقا ملقت�سيات الد�ستور؛

 امل�ساواة يف حق احل�سول على تعليم ع�رصي؛ 
 الت�سبت بالهوية املغربية والثوابت الوطنية؛

 حماية اللغتني العربية والأمازيغية واإدماج هذه الأخرية يف التعليم؛ مع حماية احل�سانية كجزء من الهوية الثقافية؛
 تعليم اللغة الفرن�سية ابتداء من ال�سنة الأولى ابتدائي؛

 ت�سجيع التكوين املهني وتي�سري ال�ستفادة من الرتبية البدنية والفنية؛ثاني
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ثانيا: الغايات الكبرى لنظام التربية والتكوين
يف �سوء املرتكزات الثابتة والختيارات والتوجهات الكربى، ت�سعى منظومة الرتبية والتكوين اإلى حتقيق الغايات 

الآتية:

 »تكوين املواطن املت�سف بال�ستقامة والعتدال والت�سامح والطموح العلمي، واملت�سبث بالثوابت الوطنية؛

 تن�سئة املتعلمني على: حب الوطن، تقوية النتماء له، امل�ساركة يف ال�ساأن العام، الوعي باحلقوق والواجبات، 
القدرة على التوا�سل باللغتني الر�سميتني وباللغات الأجنبية؛

 الرتقاء بالبالد يف جمال العلوم والتكنولوجيا املتقدمة، والإ�سهام يف تطويرها مبا يعزز قدرة املغرب التناف�سية، 
ومنوه القت�سادي والجتماعي والإن�ساين«.

ثالثا: االختيارات البيداغوجية

1  الختيارات الوطنية يف جمال القيم

تتحدد املرتكزات الثابتة يف جمال القيم �سمن منظومة الرتبية والتكوين يف: قيم العقيدة، قيم الهوية احل�سارية، قيم 
املواطنة، قيم حقوق الإن�سان ومبادئها الكونية.

وان�سجاما مع هذه القيم، يتوخى نظام الرتبية والتكوين حتقيق اأهداف ذات بعد جمتمعي عام واأخرى تهم امل�ستوى 
ال�سخ�سي للمتعلم)ة( مثل:

على امل�ستوى ال�سخ�سي للمتعلم)ة(على امل�ستوى املجتمعي العام

تر�سيخ الهوية املغربية، الت�سبث مببادئ العقيدة الإ�سالمية، 
تكري�ض حب الوطن، تر�سيخ الوعي باحلقوق والواجبات 
وبالقيم الإن�سانية، تكري�ض حب املعرفة والتوا�سل، تنمية 

الذوق اجلمايل والإنتاج الفني ... 

مع  الإيجابي  التفاعل  ال�ستقاللية،  بالنف�ض،  الثقة  تنمية 
املواطنة،  وممار�سة  امل�سوؤولية  بروح  التحلي  املحيط، 
والبتكار  العمل  تنمية  النقدي،  والفكر  العقل  اإعمال 
والتناف�سية الإيجابية، احرتام البيئة واملوروث الثقايف...

2  ملمح الطفل)ة(/املتعلم )ة( يف بداية ونهاية ال�سلك البتدائي

ت�ستقبل املدر�سة البتدائية الأطفال يف �سن التمدر�ض، لتعدهم للنجاح يف م�سارهم الدرا�سي؛ ملتزمة بتمكينهم من 
الكفايات التي تنمي ا�ستقالليتهم وتعدهم ليكونوا نافعني وقادرين على التطور وال�ستمرارية يف التعلم طيلة حياتهم 
يف حميطهم مبختلف اأبعاده. وتراعي املدر�سة يف هذه ال�سريورة، خ�سو�سيات املتعلم)ة( العمرية؛ حيث تعمل على 
تر�سيخ مكت�سبات مرحلة ما قبل التمدر�ض؛ واإغنائها مبهارات التعبري الكتابي وال�سفوي؛ والرتبية ال�سحية والفنية 
والكفايات  الجتماعية  القيم  دائرة  تو�سع  ثم  والثاين،  الأول  امل�ستويني  والتعاون خالل  اجلماعية  احلياة  وقواعد 

املرتبطة مبختلف املواد الدرا�سية، يف امل�ستويات الأربعة املوالية.
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3  اختيارات وتوجهات يف جمال املقاربة البيداغوجية

تفعيل  اأجل  من  الدرا�سي،  للمنهاج  كمدخل  بالكفايات  املقاربة  اعتماد  مت  التعليمي،  النظام  غايات  حتقيق  بغية 
الختيارات الوطنية يف جمال الرتبية والتكوين ومواكبة امل�ستجدات، ومن مبادئ هذه املقاربة: 

 ارتباط التعلم بخا�سيتي العقل والإرادة وبتعدد الذكاءات لدى املتعلم)ة(؛
 اعتبار املتعلم)ة( حمور كل عمل تربوي، فاعال يف بناء تعلماته وفق خ�سو�سياته ال�سيكولوجية؛

 اعتبار التعلم )ة( عملية بناء مركبة وتنظيم ن�سيط وهيكلة م�ستمرة للمعارف ولي�ست تراكما كميا لها؛
ووفق هذا الختيار، وا�ستنادا اإلى اأهم املرجعيات البيداغوجية، مت تعريف الكفاية باأنها:

»معرفة الت�رصف املالئم والناجح، الذي ينتج عن تعبئة وتنظيم قدرات ومعارف ومهارات وقيم ومواقف مالئمة 
حلل و�سعيات م�سكلة و/اأو اإجناز مهمات مركبة يف �سياق معني ووفق �رشوط ومعايري حمددة.« 

وثيقة م�ستجدات املنهاج الدرا�سي، مديرية املناهج - فرباأير2019-

واملناولت  التطبيقية  ال�سيغ  خمتلف  على  ومنفتحا  متجددا  بيداغوجيا  منوذجا  بالكفايات  املقاربة  وتتطلب   
تتوفر على  التي  الرتبية والتكوين، خا�سة  ميدان  املقاربة يف  مبادئ هذه  اإر�ساء  اأثبتت جناعتها يف  التي  البيداغوجية 
من  الوطنية  املدر�سة  راكمته  ما  كل  توظيف  الإطار،  هذا  يف  ينبغي،  كما  املنهجي.  والتما�سك  النظري  الن�سجام 

ممار�سات تربوية وتدري�سية متجددة.

4  اختيارات وتوجهات يف جمال امل�سامني

على م�ستوى جمال امل�سامني الدرا�سية، مت تبويبها اإلى ثالثة جمالت )اأقطاب(:
 جمال اللغات : اللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرن�سية وت�ساف لها اللغة الإجنليزية على املدى املتو�سط؛

 جمال الريا�سيات والعلوم : يت�سمن ثالث مواد درا�سية: مادة الريا�سيات، مادة الن�ساط العلمي ومادة الإعالميات؛ 
 جمال الرتبية على ال�سلوك املدين : به اأربعة مكونات: مادة الرتبية الإ�سالمية، مادة الجتماعيات، مادة الرتبية 

الفنية ومادة الرتبية البدنية.

5  اختيارات وتوجهات يف جمال ت�رصيف برامج املواد الدرا�سية

من اأجل تي�سري الت�رصيف الناجع للربامج الدرا�سية والأن�سطة التكميلية املرتبطة بها، مت ا�ستح�سار:
 املبادئ املوجهة على م�ستوى طرق التدري�ض مثل: جعل املتعلم حمور العملية التعليمية التعلمية، تعزيز الذكاءات 
املتعددة، ا�ستح�سار البعد ال�سيكولوجي لدى املتعلم )ة(، تنويع اأ�سكال العمل داخل الق�سم مبا فيها العمل اجلماعي، 

اعتماد الدعامات املحفزة على التعلم والنفتاح على حميطه...
الو�سيلة  فهي  الدرا�سي،  املنهاج  يف  اأ�سا�سية  مكانة  املدر�سية  للكتب  املتعددة:  الت�سال  وو�سائط  املدر�سية  الكتب   
التعليمية التعلمية التي تتج�سد فيها بامللمو�ض، الفل�سفة الرتبوية للمجتمع، وتتجلى فيها بو�سوح، القيم واملثل والأفكار 
واملعارف التي مت اختيارها لرتبية املتعلم)ة(. فهي تقدم امل�سامني املعرفية املفيدة واملثرية، والتمارين الدافعة اإلى 

البحث وال�ستغال، وتوفر الوثائق والدعامات امل�ساعدة على بناء التعلمات. 
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9

واإن حترير الكتاب املدر�سي، يحد من النمطية يف �سريورة التعليم والتعلم، ومينح لالأ�ستاذ)ة( اختيارات متعددة 
وفق ما يتوافق مع متعلميه، كما ميكن لالأ�ستاذ)ة( اعتماد و�سعيات ديداكتيكية متنوعة ليوفرها الكتاب الوحيد.

تكنولوجيا  تطور  بفعل  الورقية،  املطبوعات  املدر�سية وم�سامني  الكتب  تعد رهينة  مل  التعلمات  اأن  املعلوم  ومن 
املعلومات والت�سال، والتحولت التي اأحدثتها يف اإمكانية احل�سول على املعرفة وتنويع الو�سائل التعليمية. وبالتايل 
ميكن لالأ�ستاذ)ة( ا�ستثمار هذه التكنولوجيا داخل الف�سل الدرا�سي، وتعويد املتعلمني على ال�ستعانة بها خارج املدر�سة، 

لتمكينهم من حت�سني اأدائهم وتفعيل م�ساركتهم.
6  التخطيط لتنظيم وبناء التعلمات 

اإن اأهمية التخطيط لحتتاج اإلى ا�ستدلل يف جمال الرتبية والتكوين، ملا له من اأهمية على م�ستوى الرتقاء بالفعل 
الرتبوي وتنظيم الدرا�سة وفق مبداإ التدرج، وحماية الزمن املدر�سي من الهدر. ومن �رشوط التخطيط، اأن يكون 
جوانبها  خمتلف  يف  اخلطة  لتنفيذ  املنا�سبة  والإجراءات  ال�سرتاتيجيات  لأف�سل  وحمددا  للتعديل  وقابال  ومرنا  واقعيا 
اأهداف  �سكل  يف  املقررة  التعلم  م�سامني  على  بالكفايات،  املقاربة  اإطار  يف  التعلم  تخطيط  ويقوم  التعلمية.  التعليمية 
تعلمية، من اأجل اإمناء كفاية م�ستهدفة اأو اأكرث يف مادة درا�سية، ومن َثمَّ ال�سري نحو حتقق ملمح املتعلم)ة( يف نهاية فرتة 

تعلم معينة.

7  التخطيط لتنظيم الزمن املدر�سي

املتعلم)ة(  �سحة  يراعي  ب�سكل  الدرا�سية  لالأن�سطة  واليومية  والأ�سبوعية  ال�سنوية  احل�س�ض  تدبري  الأ�سا�سي  من 
العادية،  الدرا�سة  ح�س�ض  برجمة  عرب  التعلم  وزمن  البيولوجية  الإيقاعات  احرتام  يجب  لهذا  والنف�سية.  اجل�سمية 
وح�س�ض الأن�سطة املندجمة وح�س�ض الدعم وباقي الأن�سطة يف فرتات زمنية مالئمة، ويف ف�ساءات زمنية خمتلفة. 

كما اأن هذا امل�ستوى من التخطيط يراعي تفاعل املدر�سة مع حميطها املبا�رص.
ويخ�سع تنظيم الزمن املدر�سي لتدبري �سنوي واأ�سبوعي.

 التدبري ال�سنوي للزمن املدر�سي : تقدر عدد اأ�سابيع الدرا�سة ب 17 اأ�سبوعا لكل اأ�سدو�ض، وتق�سم كما ياأتي:
 الأ�سبوع الأول: التقومي الت�سخي�سي والدعم ال�ستدراكي ؛

اأ�سابيع تخ�س�ض ملجال من   5 اإلى ثالث فرتات مت�ساوية، مدة كل فرتة منها  الأ�سابيع اخلم�سة ع�رص توزع   
جمالت الوحدات الدرا�سية؛

 تخ�س�ض الأ�سابيع الأربع الأولى من كل فرتة درا�سية لإجناز درو�ض كل وحدة درا�سية؛
 يخ�س�ض الأ�سبوع اخلام�ض لتقومي ودعم ح�سيلة الأ�سابيع الأربعة؛

 يتم تنظيم الأ�سدو�ض الثاين على منوال الأ�سدو�ض الأول؛
 يخ�س�ض الأ�سبوعان 17 و 33 للدعم العام واأن�سطة احلياة املدر�سية؛

 يخ�س�ض الأ�سبوع 34 من ال�سنة الدرا�سية لالإجراءات التنظيمية املرتبطة بنهاية ال�سنة.
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 التدبري الأ�سبوعي للغالف الزمني : تقدر احل�س�ض الأ�سبوعية املخ�س�سة للدرا�سة ب 27 �ساعة زمنية، تق�سم بني 
املواد الدرا�سية لالأقطاب الثالثة: قطب اللغات، قطب الريا�سيات والعلوم، قطب الرتبية على ال�سلوك املدين، 

وذلك ح�سب امل�ستويات الدرا�سية. وتوزع هذه احل�س�ض كالآتي:

توزيع احل�س�ص الأ�سبوعية )27 �ساعة(
ال�سنة 6ال�سنة 5ال�سنة 4ال�سنة 3ال�سنة 2ال�سنة 1املواد الدرا�سيةالأقطاب

جمال
اللغات

--5,5 �ض7 �ض8,5 �ض9,5 �ضاللغة العربية
--3 �ض3 �ض3 �ض3 �ضاللغة الأمازيغية

--5,5 �ض5,5 �ض4 �ض3 �ضاللغة الفرن�سية
------اللغة الإجنليزية

قطب
 الريا�سيات 

والعلوم

--4.5 �ض4,5 �ض4,5 �ض4,5 �ضالريا�سيات
--2 �ض2 �ض2 �ض2 �ضالن�ساط العلمي

------الإعالميات

قطب
الرتبية على 
ال�سلوك املدين

--3 �ض3 �ض3 �ض3 �ضالرتبية الإ�سالمية
--1,5 �ص---الجتماعيات
--1 �ض1 �ض1 �ض1 �ضالرتبية الفنية
--1 �ض1 �ض1 �ض1 �ضالرتبية الفنية

8  تنظيم الف�ساء املدر�سي: وي�سمل هذا التنظيم ف�ساء الق�سم وف�ساء املدر�سة ككل:

 ف�ساء الف�سل الدرا�سي: ينظم هذا الف�ساء ب�سكل يراعي جمموعة من املوا�سفات: تنظيم ترتيب الطاولت 
الدائرية  الف�سل، وتنظيم عمل املجموعات، مثل اجلل�سة  التوا�سل بني املتعلمني وحركتهم يف  ب�سكل ي�سهل 
للور�سات،  للكتابة،  للر�سم،  للقراءة،  اأركان  الف�ساء  هذا  تخ�س�ض يف  كما  الفر�ض...،  جل�سة حدوة  اأو 

للو�سائل التعليمية...؛

بالنفتاح على  العتيادية، وذلك  الدر�ض  داخل حجرة  التعلمات  املفيد عدم ح�رص  اأخرى: من  ف�ساءات   
وا�ستغاللها  الريا�سة...  اأوف�ساء  امل�ستنبت،  اأو  احلديقة  ال�ساحة،  مثل:  املدر�سة،  داخل  اأخرى  ف�ساءات 
ملمار�سة بع�ض الأن�سطة التعلمية اأو الرتفيهية. كما ميكن اأن ي�ستفيد املتعلمون واملتعلمات من زيارة ف�ساءات 
اأخرى خارج املدر�سة، يف اإطار اأن�سطة ثقافية اأو ريا�سية اأو ترفيهية، على اأن تكون هادفة وموؤطرة وفق 

ما تقت�سيه تدابري تنظيمها. 

9  توجهات واختيارات يف جمال التقومي والدعم

 التقومي: يف اإطار عناية النظام الرتبوي باملنهاج الدرا�سي يف مفهومه ال�سامل واملتكامل، مت اإيالء التقومي عناية 
خا�سة تتجلى عرب املبادئ والتوجهات الآتية :

10
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 ربط التعلمات مبحيط املتعلم)ة( من خالل مالءمة املنهاج والربامج الدرا�سية للمنتظرات، وحتقيق العالقة 
التفاعلية بني املدر�سة واملجتمع. لذا، ينبغي اأن تتاأ�س�ض و�سعيات التقومي والدعم على معطيات من�سجمة 

مع املحيط؛
اخلدمات  من  امل�ستفيدين  لنتظارات  ت�ستجيب  حتى  التقوميية  والأ�سكال  الأ�ساليب  متنوعة  مدر�سة  اإر�ساء   

التعليمية؛
 اعتماد العدل وامل�ساواة والإن�ساف وتكافوؤ الفر�ض يف التقومي الرتبوي، وذلك انطالقا من اأن املدر�سة جمال 

حقيقي لرت�سيخ القيم الأخالقية وقيم املواطنة وحقوق الإن�سان وممار�سة احلياة الدميقراطية.
التعرثات  وعن  تعزيزها،  يجب  التي  القوة  مواطن  عن  الك�سف  التقومي  عملية  ت�ستهدف  التقومي:  اأهداف   
التي ينبغي جتاوزها. وهي عملية متكن الأ�ستاذ)ة( من اتخاذ تدابري مالئمة ودقيقة لتفعيل كفايات املتعلم)ة( 
وتطويرها. ومن ثم يجب اأن يرتكز التقومي، �سواء الت�سخي�سي منه اأو التكويني اأو الإجمايل، على مبداأ تقومي 

الكفايات التي اكت�سبها املتعلم)ة(.
وتبعا لذلك، فاإن اأ�ساليب التقومي لتقي�ض فقط اجلوانب املعرفية ال�رصفة لدى املتعلم)ة(، بل تقي�ض اأي�سا قدرته على 
توظيف هذه املكت�سبات وقدراته التحليلية واملنهجية وال�سرتاتيجية. وليخفى يف هذا ال�سياق الدور الذي يلعبه التقومي 
التكويني، لأنه ي�ساحب العملية التعليمية-التعلمية، ويعترب اأداة ت�ساعد املتعلم)ة( على تتبع عمله، ومتكن الأ�ستاذ)ة( من 

التحقق من مدى بلوغ اأهداف التعلم وم�ستويات اإجناز الكفايات، و�سالحية العمل والتقنيات الرتبوية التي يعتمدها.
ونظرا لكون الكفاية مركبة بطبيعتها، حيث ت�ستلزم تعبئة معارف ومهارات وقدرات وقيم مالئمة لإجناز مهمة 
معينة بنجاح، فاإن تقوميها يتطلب اختيار العنا�رص الأ�سا�سية املكونة لها وامل�ستقة منها، وتدريب املتعلم)ة( على ا�ستثمار 

ح�سيلة التعلمات املكت�سبة واختيار املالئم منها لإجناز مهمات مركبة اأو اإيجاد حلول لو�سعيات م�سكلة.
اإ�سهادية، وهو  للتقومي ثالث وظائف رئي�سية: وظيفة توجيهية ووظيفة تعديلية ووظيفة  التقومي:   وظائف 
ي�سمل املكت�سبات املعرفية واملهارية والقيم واملواقف، ويعتمد معايري وموؤ�رصات بغية تقومي اإنتاج املتعلم)ة( من 
زوايا خمتلفة. وحتدد املعايري �سفات العمل املنتظر من اإنتاج املتعلم)ة(، ويتم حتديدها عند �سياغة الكفاية، 
وي�سرتط فيها اأن تكون م�ستقلة بع�سها عن بع�ش بهدف حتقيق الإن�ساف، وتنق�سم اإلى ق�سمني: معايري احلد 
فهي  املوؤ�رصات  اأما  املنتج.  تتعلق بجودة  الإتقان،  الكفاية، ومعايري  تعترب �رصورية لمتالك  التي  الأدنى 
و�سيلة لأجراأة املعايري وترتبط بالو�سعية على اأن تكون واقعية وملمو�سة وقابلة للمالحظة والقيا�ض. ومن 

وظائفها: تو�سيح املعيار وحتديد م�ستوى التمكن منه ومن الكفاية.
وللتقومي اأدوار متعددة: الدور الت�سخي�سي والتكويني الذي نح�سل من خالله على نتائج وبيانات تفيد يف عملية 
التخطيط للدرو�ض ويف عملية التدخل املبكر مل�ساعدة املتعلمات واملتعلمني على حتقيق الكفاية املطلوبة. ويتمثل 

الدور اجلزائي للتقومي يف اعتماده يف قرارات نهاية ال�سنة الدرا�سية.
ين�سب التقومي املعتمد من اأجل الإ�سهاد يف نهاية التعليم البتدائي، على املعارف واملفاهيم واملهارات الب�سيطة 
والعتيادية، ومبدى قدرة املتعلمني على ال�ستماع، وفهم التعليمات، وفك الرموز والتوا�سل �سفهيا واإ�ساريا 
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واأيقونيا وكتابيا. وهو تقومي يروم التحقق من مدى توفر املتعلم)ة( على املوا�سفات اخلا�سة مبلمح التخرج من 
هذا ال�سلك التعليمي، بالوقوف على ما اكت�سبه من كفايات توا�سلية اأ�سا�سية والقدرة على توظيفها يف و�سعيات 
مب�سطة، وما اكت�سبه من ر�سيد لغوي ومعريف ومهاري يوؤهله ل�ستيعاب خمتلف الظواهر الجتماعية والثقافية 
واتخاذ مواقف منها، وقدرته على التفاعل الإيجابي مع حميطه املحلي واجلهوي والوطني والعاملي، واأن ميتلك 
النف�ش،  الإيجابي، والعمل اجلماعي، والعتماد على  املبادرة، والتناف�ش  لقيم  الأويل  ال�ستنباط  القدرة على 
واإدراك احلقوق والواجبات، والتوا�سل مع املحيط، والوعي مبتطلبات الندماج فيه، وذلك ا�ستعدادا ل�سلك 

التعليم الإعدادي.

 الدعم: يحتل مكانة اأ�سا�سية يف �سريورة التعلم، اإذ يعترب فر�سة لرت�سيخ مواطن القوة، واأداة للوقاية من تراكم 
الدرا�سيني. ويرتبط  الف�سل والهدر  اإلى  املتعلمني وتوؤدي بهم، يف حالة عدم تداركها،  التي قد ت�سيب  التعرثات 
اأو  الت�سخي�سي  التقومي  املتعلم)ة( عرب  اإنتاج  بيانات ومعلومات ت�ستخرج من  يبنى على  التقومي بحيث  بنتائج  الدعم 
التكويني. ويقرتح حلول منا�سبة لتجاوز ما يعيق مناء الكفاية، ويركز على معايري احلد الأدنى التي مل يقع التمكن 
منها. ويكون الدعم اإما فوريا يالزم التعلمات، اأو مركزا يتم تدبريه ب�سيغ خمتلفة كعمل جماعي اأو عمل املجموعات 

اأوب�سيغة العمل الفردي.

10  التكوين والبحث لدى الفاعلني الرتبويني

مع  ومالءمته  التكوين  جودة  على  اإ�سالحها  من  املتوخاة  النتائج  وحتقيق  الرتبوية  املنظومة  اأداء  تطوير  يتوقف 
الفاعلني  عمل  جودة  على  كبري  ب�سكل  يتوقف  املدر�سة  فتجديد  الرتبوي،  البحث  ونتائج  الدرا�سية  املناهج  م�ستجدات 
التكوين  تفعيل  الرتبوية  اجلودة  وتقت�سي  الرتبوية.  امل�ستجدات  ومواكبتهم  العمل؛  يف  التام  وانخراطهم  الرتبويني 

الأ�سا�ض الرفيع والتكوين امل�ستمر الفعال بنوعيه الذاتي واملوؤ�س�ساتي لكل املتدخلني الرتبويني.

ومن  الرتبوية،  املنظومة  اإ�سالح  مقت�سيات  من  مرجعياتها  امل�ستمر  والتكوين  الأ�سا�ض  التكوين  برامج  ت�ستمد 
الختيارات والتوجهات املوجهة ملناهج الرتبية والتكوين الوطنية، كما ت�ستوعب كل امل�ستجدات املعرفية والرتبوية. 
النفتاح  املهنية من خالل  بالقدرات  الذاتي بدور ريادي يف الرتقاء  التكوين  التكوين، ي�سطلع  و�سمانا ل�سريورة 
على خمتلف امل�ستجدات والتجارب الرائدة، وا�ستثمارها مبا يالئم متطلبات النظام التعليمي، حيث يتحول الأ�ستاذ)ة( 
من خالل التكوين الذاتي اإلى مدر�ض وباحث وجمدد وموجه ومبتكر وقائد، ل�سيما يف ظل تنامي اإمكانات التكوين 

وو�سائله، بف�سل ت�سارع وترية التقدم التكنولوجي وتعدد و�سائل الإعالم والت�سال.
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تعد الجتماعيات من املواد الدرا�شية الأ�شا�شية يف التعليم البتدائي، اإذ يبداأ تعلم مفاهيمها واأدواتها الأولية وب�شكل 
مب�شط، منذ ال�شنة الأولى ويتوا�شل يف ال�شنتني الثانية والثالثة، عرب درو�س عدد من املواد الدرا�شية مثل الريا�شيات 
والن�ساط العلمي...لي�سبح املتعلم)ة(، يف م�ستوى الرابعة ابتدائي، موؤهال لال�ستئنا�س مبفهوم الزمن التاريخي ومفهوم 

املكان اجلغرايف، وقواعد املواطنة وال�شلوك املدين.
ويو�شح اجلدول الآتي بع�س املكت�شبات املح�شلة قبليا، خالل ال�شنوات الثالث الأولى يف باقي املواد، والتي متهد 

للتعلمات يف مادة الجتماعيات بداية من م�شتوى ال�شنة الرابعة:
بع�ض املعارف واملفاهيم واملهارات ذات العالقة مبادة االجتماعياتاملادة الدرا�سية

مفاهيم الزمن واملكان والرتبية على القيم...الرتبية االإ�سالمية
القيا�شات واخلط الزمني )امل�شتقيم العددي(، مفاهيم الطوبولوجيا...الريا�سيات

مفاهيم احلركة، التغذية، النباتات، الزمن، احلرارة...العلوم
قراءة/فهم ن�شو�س، التعبري ال�شفهي/الكتابي، اأ�شماء بع�س الأمكنة/الف�شاءات/الأدوات/الأجهزة...اللغات

الر�شم، دللت الألوان، امل�رسح...الرتبية الفنية
التموقع يف املكان والزمن، احلركة، امل�شافة، الرتفاع...الرتبية البدنية

واإذا كان مدخال املقاربة بالكفايات، والرتبية على الختيار ت�شتوي فيهما مادة الجتماعيات مع باقي املواد الدرا�شية، 
فاإن مدخل الرتبية على القيم يجد يف مواد الرتبية الإ�شالمية والجتماعيات والرتبية الفنية والرتبية البدنية، املجال الأن�شب. 
فبالن�شبة لالجتماعيات مثال: يحقق مكون التاريخ تعرف املا�شي وينمي العتزاز بالوطن والأجماد، ويعمل مكون اجلغرافيا 
على زيادة وعي املتعلم)ة( مبحيطه الطبيعي والجتماعي يف اإطار التفاعل معه، يف حني يعمل مكون الرتبية على املواطنة 

على تر�شيخ قيم املواطنة وال�شلوك املدين وحقوق الإن�شان واحرتام الختالف لدى متعلم)ة( املدر�شة البتدائية.

1  االأهداف العامة ملادة االجتماعيات
والوجدانية  واملهارية  املعرفية  اأبعادها  بكل  املتعلم)ة(  �شخ�شية  تكوين  يف  الإ�شهام  اإلى  الجتماعيات  مادة  تهدف 

لتجعل منه فردا متفاعال مع حميطه ب�شكل اإيجابي، من خالل:
 تعرفه مقومات حميطه من اأجل تهيئته لالندماج فيه؛

 تعرفه تاريخ وطنه ل�شتخال�س مقوماته احل�شارية ومميزاته الطبيعية والب�رسية والقت�شادية وجتديره يف هويته 
املغربية متعددة الروافد؛

 جعله مت�شبعا مببادئ املواطنة وال�شلوك املدين، وقادرا على الإ�شهام يف تنمية بالده وتقدمها؛
 توعيته بحقوقه وواجباته نحو وطنه ونحو الآخر، لي�شارك يف م�شار التنمية م�شاركة واعية؛

 اإدراكه ملفهومي الزمن واملكان ليتموقع فيهما، وليفهم الظواهر الطبيعية/الب�رسية/القت�شادية ويتفاعل معها؛
 تنمية قدراته العقلية واملهارية وتربيته على القيم ذات ال�شلة مبادة الجتماعيات؛

 تدريبه على بع�س اأدوات املوؤرخ واجلغرايف.

االإطار التوجيهي اخلا�ض مبادة االجتماعيات 
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2  الكفايات اخلا�سة مبادة الجتماعيات
ت�سعى مادة الجتماعيات ب�سكل تكاملي بني مكوناتها الثالثة اإلى اإك�ساب املتعلم)ة( كفايات نوعية خا�سة اأبرزها:

 التمو�سع يف الزمن والتموقع يف املكان والتحرك فيه بثقة ؛ قراءة اآثار و�سهادات من املا�سي
 ا�ستعمال بع�ض اأدوات اجلغرايف؛  التمرن على اخلطوات الأولى للمالحظة والو�سف والتف�سري؛

 تقدير الذات والتدرب على قواعد العي�ض امل�سرتك وال�سلوك املدين.
وينتهي ال�ستغال على هذه الكفايات بتحقيق الكفاية النهائية الآتية: 

الكفاية النهائيةم�ستوى

الرابعة
ابتدائي

يكون املتعلم)ة(، يف نهاية ال�سنة الرابعة، قادرا على اإجناز مهمات مركبة و/اأو حل و�سعيات-م�سكلة 
القريب على  بينها ومرتبطة مبحيطه  فيما  متف�سلة  وقيم  اكت�سبه من معارف ومهارات  ما  بتوظيف 
�سفهيا وكتابيا و�سلوكيا وفق اخلطوات  املدين، والتعبري عن ذلك  الزمن واملكان وال�سلوك  م�ستوى 

الأولى للنهجني التاريخي واجلغرايف ودورة التعلم يف الرتبية على املواطنة.

3  مكونات مادة الجتماعيات 
 مكون التاريخ: يتم النطالق يف درو�ض التاريخ من اكت�ساب املتعلم)ة( بع�ض املهارات ال�رصورية، مثل ا�ستثمار الوثائق 
للمتعلم)ة(  والطبيعي  الجتماعي  املحيط  من  تتخذ  موا�سيع  خالل  من  وقراءته،  ومتثيله  التاريخي  الزمن  وح�ساب  وال�سهادات 
اأفق  ال�سهادات والوثائق وتكوين ملفات... يف  اأخرى كجمع  اآليات  اإك�سابه  ي�ستمر  للتعلم، وهكذا  املدر�سة...( جمال  )الأ�رصة، 
درا�سة الأحداث واملعامل التاريخية، كما ي�ستاأن�ض املتعلم)ة( بعمل املوؤرخ من خالل ا�ستثماره لل�سهادات ال�سفهية حول اأحداث الزمن 
من احلا�رص نحو املا�سي، وقراءة وجمع بع�ض الوثائق واملعلومات.ويعد برنامج م�ستوى الرابعة ا�ستئنا�سا �رصوريا للخو�ض 
يف مكون التاريخ الذي تفر�ض طبيعته النطالق من املتعلم)ة( نف�سه باعتبار املدر�سة واملحيط والذات جمال لتعلم املبادئ الأولية 
للتاريخ، وهو ما �سيمكنه من م�سايرة برنامج املادة يف امل�ستوى اخلام�ض، الذي �سيتطرق ملوا�سيع تاريخية، تنطلق من املا�سي نحو 

احلا�رص، بعدما تطرق اإليها يف م�ستوى الرابع من احلا�رص نحو املا�سي. 
 مكون اجلغرافيا: يتخذ هذا املكون يف امل�ستوى الرابع، من و�سط املتعلم)ة( جمال لتدريبه على التموقع يف املكان انطالقا 
من احلي اأو الدوار اأواملدر�سة، من اأجل الوعي باأهمية حميطه والتفاعل مع عنا�رصه، وبناء مفهوم املكان وترميزه، اإذ 
يركز الربنامج على حميط املتعلم)ة( القريب ليكت�سفه بكيفية واعية انطالقا من مدر�سته ثم حميطها، فاحلي اأو الدوار والقرية 
تعرف اخلطوات  املتعلم)ة(  ويوا�سل  الأولية.  املكانية  املفاهيم  بناء  اجتاه  اأوليا يف  فيه، وميثله متثيال  ويتموقع  املدينة،  اأو 
املنهجية للجغرافيا، من مالحظة وو�سف وتف�سري ومتثيل خرائطي )ت�ساميم وتر�سيمات مب�سطة(، مع ا�ستح�سار اجلانب 
القيمي الذي يواكب اكت�ساب املهارات واملعارف وبناء املفاهيم. لذلك يتدرج الربنامج من حجرة الدر�ض اإلى معامل و�سط 
عي�ض املتعلم)ة(. ويوؤهله اكت�ساب املبادئ الأولية يف بناء مفهوم املكان والتموقع فيه، مل�سايرة برنامج امل�ستوى اخلام�ض الذي 
ي�ساير متكني املتعلم)ة( من املفاهيم اجلغرافية يف و�سعيات ممثلة للمجال اجلغرايف القريب ق�سد تر�سيخ قدراته يف التموقع يف 

حميطه الطبيعي والب�رصي والقت�سادي... يف اأفق الوعي بامل�ساكل التي يعاين منها حميطه واقرتاح حلول لها. 
 مكون الرتبية على املواطنة: تتناول درو�ض الرتبية على املواطنة، بامل�ستوى الرابع، الهوية الفردية واجلماعية 
انطالقا من رموز ال�سيادة املغربية، وتنظيم العي�ض داخل جماعة الق�سم، ثم تلم�ض املفاهيم الأولى للحقوق والواجبات 
من خالل تفاعل الذات مع الآخر يف تدرج ي�ستهدف اجلانب الوجداين للمتعلم)ة(، ويراعي منوه العقلي يف اكت�ساب 
معاين املواطنة. ويرقى برنامج امل�ستوى اخلام�ض باملتعلم)ة( اإلى م�ستوى التمكن من اإدراك مفهوم احلق والواجب، 

والتمرن على ممار�سة �سلوكات مواطنة ومدنية يف جمتمعه املدر�سي واملحلي، تعك�ض وعيه مبفهوم احلق والواجب.
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4  حماور برنامج مادة الجتماعيات ح�سب مكوناتها الثالثة

محاور برنامج مكون التاريخ
القدراتاملحاورالكفايتان

التمو�سع يف 
الزمن

قراءة اآثار 
و�سواهد من 

املا�سي

1.تاريخ اأ�رصتي: الوثائق 
وال�سهادات

- جمع الوثائق وال�سهادات؛
- التمييز بني الوثائق وال�سهادات؛

- ا�ستثمار الوثائق وال�سهادات.

2.تاريخ اأ�رصتي: اخلط الزمني
- ترتيب اأحداث على خط زمني؛

- قراءة خط زمني؛
- ال�ستئنا�ض بر�سم خط زمني.

3.تاريخ عائلتي: �سجرة العائلة
- جمع الوثائق وال�سهادات؛

- تعرف مفهوم �سجرة العائلة؛
- اإجناز �سجرة العائلة.

4.تاريخي املدر�سي: اخلط الزمني
- جمع الوثائق وال�سهادات املكتوبة وال�سفهية؛

- ا�ستثمار وثائق و�سهادات؛
- ر�سم خط زمني.

5.تاريخ مدر�ستي: �سور
 ووثائق و�سهادات )اإدراك التطور 

من خالل التغيريات(

-جمع الوثائق وال�سهادات املكتوبة وال�سفهية؛
- ا�ستثمار وثائق لو�سف تطور املدر�سة؛

- ال�ستئنا�ض بر�سم خط زمني ميثل التطور.
6.تاريخ مدينتي/قريتي: تعرف 
معامل من خالل �سهادات �سفوية 

و�سور ووثائق

- حتديد معامل املدينة/القرية وتواريخ اإن�سائها؛
- و�سف معامل املدينة/القرية ووظائفها؛

- تف�سري التحول يف معامل املدينة/القرية ووظائفها.
7.تاريخ مدينتي/قريتي: تعرف 

اأحداث من �سهادات �سفوية و�سور 
ووثائق

- تعرف اأحداث من تاريخ املدينة/القرية؛
- ترتيب اأحداث على خط زمني؛

- ا�ستنتاج قيمة ال�سهادات والوثائق.

8.تاريخ مدينتي/قريتي من خالل 
ن�ض تاريخي

- قراءة ن�ض تاريخي وفهم م�سمونه؛
- ا�ستخراج اأهم املعطيات؛

- ا�ستنتاج قيمة الن�سو�ض التاريخية.

9.ح�ساب الزمن التاريخي: ال�سنة 
والعقد، واجليل والقرن والألفية

- التمييز بني مفاهيم ح�ساب الزمن؛
- التمرن على بناء مفاهيم ح�ساب الزمن التاريخي؛

- التمييز بني اأحداث ح�سب مدتها التاريخية.

10.التطور يف حياتنا: املالب�ض 
وال�سكن

- و�سف املالب�ض وال�سكن يف املا�سي واحلا�رص؛
- تف�سري التطور يف املالب�ض وال�سكن؛

- ا�ستنتاج التحول يف املالب�ض وال�سكن.

11.التطور يف حياتنا: و�سائل 
املوا�سالت والتعليم

- و�سف و�سائل املوا�سالت والتعليم يف املا�سي واحلا�رص؛
- تف�سري تطور و�سائل املوا�سالت والتعليم؛

- ا�ستنتاج التحول يف و�سائل املوا�سالت والتعليم.
12.تعرف اأحداث تاريخية وترتيبها 

زمنيا
- تعرف اأحداث تاريخية وطنية بارزة؛

- متثيل الأحداث على اخلط الزمني.
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محاور برنامج مكون الجغرافيا
القدراتاملحاورالكفايتان

التمو�سع يف 
الزمن

قراءة اآثار 
و�سواهد من 

املا�سي

1.حجرة در�سنا: و�سفها ور�سمها
- و�سف حجرة الدر�ض، )ال�سكل واملكونات(؛

- اإجناز ر�سم تو�سيحي حلجرة الدر�ض؛
- ال�ستئنا�ض مبهارة التوطني.

2.مدر�ستنا: و�سفها ور�سمها
- و�سف مرافق املدر�سة؛

- اإجناز ت�سميم للمدر�سة با�ستعمال مقيا�ض منا�سب؛
- و�سع مفتاح للت�سميم.

3.حينا/قريتنا/مدينتنا: األحظ 
واأ�سف واأر�سم اأهم معامله)ها(

- جرد معامل احلي/الدوار/ القرية/املدينة؛
- و�سف املعامل الكربى للحي/ الدوار/ القرية/املدينة؛

- اإجناز ت�سميم للحي/الدوار/القرية/املدينة، با�ستعمال 
مفتاح ومقيا�ض منا�سب.

4.اأ�سف م�سهدا من البادية
بقريتنا )اأو من قرية زرتها(/ دوارنا 

)دوار زرته( واأر�سمه واأمتوقع فيه

- و�سف املكونات الطبيعية والب�رصية مل�سهد من البادية؛ 
- اإجناز ت�سميم لهذا امل�سهد؛

- التموقع يف الو�سط بالبادية با�ستعمال رموز اجلهات 
الأربع ووردة الرياح.

5.اأ�سف م�سهدا ح�رصيا من مدينتنا 
واأمتوقع فيه

- و�سف مكونات م�سهد ح�رصي؛
- اإجناز ت�سميم لهذا امل�سهد؛

- التموقع يف الو�سط احل�رصي با�ستعمال رموز اجلهات 
الأربع ووردة الرياح.

6.التجهيزات العمومية الأ�سا�سية يف 
بيئتنا املحلية

- تعرف اأنواع التجهيزات الأ�سا�سية؛
- و�سف التجهيزات العمومية الأ�سا�سية؛

- ا�ستنتاج دورها يف التنمية املحلية.

7.اأن�سطة ال�سكان يف قريتنا/باديتنا
- تعرف معنى الن�ساط ال�سكاين واأنواعه؛

- و�سف اأن�سطة ال�سكان وبع�ض منتجاتهم؛
- تف�سري توزيع اأن�سطة ال�سكان وبع�ض منتجاتهم.

8.اأن�سطة ال�سكان يف مدينتنا
- و�سف اأن�سطة ال�سكان وبع�ض منتجاتهم؛

- تف�سري توزيع اأن�سطة ال�سكان وبع�ض منتجاتهم.
9.املقارنة بني م�سهد فالحي تقليدي 

وم�سهد فالحي ع�رصي يف بيئتنا 
املحلية

- و�سف م�سهد فالحي تقليدي؛
- و�سف م�سهد فالحي ع�رصي؛

- املقارنة بني امل�سهدين.
10.املقارنة بني م�سهد �سناعي

 تقليدي وم�سهد �سناعي ع�رصي يف 
بيئتنا املحلية

- و�سف م�سهد �سناعي تقليدي؛
- و�سف م�سهد �سناعي ع�رصي؛

املقارنة بني امل�سهدين.
11.التجارة واخلدمات يف بيئتنا 

املحلية
- و�سف اأن�سطة التجارة؛

- و�سف اأن�سطة اخلدمات؛
- ا�ستنتاج دورها يف التنمية املحلية.

12.جهتي: اأتعرفها واأ�سفها 
واأر�سمها

- حتديد املوقع على خريطة املغرب؛
- ر�سم حدود اجلهة؛

- و�سف م�ساهد جغرافية فيها؛
- ا�ستنتاج دور اجلهة يف التنمية.

16
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محاور مكون التربية على المواطنة
القدراتاملحاورالكفايات

تقدير الذات 
والتدرب 

على قواعد 
العي�ص 

امل�سرتك 
وال�سلوك 

املدين

1.هويتي: اأنا 
مغربي)ة(: مكونات 

هويتنا

- تعرف هويتي املغربية؛
- تعرف روافد الهوية املغربية من خالل الد�ستور؛ 

- ا�ستنتاج دور التنوع يف تعزيز الوحدة الوطنية املغربية.

2.علم بالدي ون�سيدنا 
الوطني و�سعار اململكة 

املغربية

- تعرف رموز بالدي ودللتها؛
- فهم معاين الن�سيد الوطني؛

- تعرف العنا�رص الثالثة لل�سعار الوطني ودللتها؛
- حفظ الن�سيد الوطني وحتية العلم؛

- ر�سم العلم الوطني.

3. ن�سع ميثاقا لق�سمنا
- تعرف معنى ميثاق الق�سم؛

- امل�ساركة يف و�سع ميثاق الق�سم؛
- توقيع ميثاق الق�سم واإ�سهاره يف ف�ساء الق�سم.

4. نوؤ�س�ض تعاونية ق�سمنا

- تعرف معنى مكتب تعاونية الق�سم ومهامه؛
- امل�ساركة يف انتخاب اأع�ساء املكتب وتوزيع املهام فيما بينهم؛

- امل�ساركة يف اللجن امل�ساعدة؛
- امل�ساركة يف و�سع برنامج عمل تعاونية الق�سم.

- تعرف معنى احلاجة والرغبة والتمييز بينهما؛5. حاجاتي ورغباتي
- ا�ستك�ساف بع�ض حاجاتي ورغباتي وترتيبها.

6. حقوقنا نحن الأطفال: 
)من خالل اتفاقية حقوق 

الطفل(

- تعرف حقوق البقاء؛
- تعرف حقوق النماء؛

- تعرف حقوق احلماية؛
- تعرف حقوق امل�ساركة.

7. حقوقنا يف حميطنا

- تعرف معنى احلق واحلاجة اإليه؛
- اكت�ساف حقوقي يف الأ�رصة؛
- اكت�ساف حقوقي يف املدر�سة؛

اكت�ساف حقوقي يف الطريق.

8. واجباتنا يف حميطنا

- تعرف معنى الواجب واللتزام به؛
- اكت�ساف واجباتي يف الأ�رصة؛
- اكت�ساف واجباتي يف املدر�سة؛

- اكت�ساف واجباتي يف الطريق.

9. حقوقنا نحن الأطفال: 
درا�سة حالت من 

حميطنا

- درا�سة حالة ترتبط بخرق حقوق الطفل الآتية:
 احلق يف الهوية؛

 احلق يف ال�سحة؛
 احلق يف التعليم؛

 احلق يف احلماية.

10. من واجباتنا نحن 
الأطفال: درا�سة حالت 

من حميطنا

- درا�سة حالة ترتبط بواجبات الطفل:
 اجتاه الذات؛ 

 اجتاه الآخر )اجلن�ض-اللون-العرق-الإعاقة(؛
 اجتاه املمتلكات العمومية وممتلكات الآخر؛

 اجتاه البيئة.

10. نحرتم القانون يف 
حميطنا

- اكت�ساف معنى القانون ودوره يف العي�ض امل�سرتك؛
- درا�سة حالة متعلقة بقانون ال�سري؛

- درا�سة حالة متعلقة بالقانون الداخلي للموؤ�س�سة؛
- درا�سة حالة متعلقة بقانون الغ�ض يف المتحان.

11. نعرب عن مواطنتنا 
يف حميطنا

- امل�ساركة يف ن�ساط م�رشحي يعرب عن تعدد روافد الهوية؛
- امل�ساركة يف اإجناز مل�سق يعرب عن العتزاز بالنتماء للوطن؛

- امل�ساركة يف ن�ساط تطوعي يج�سد �سلوكا مدنيا.
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5  الغالف الزمني لربنامج الجتماعيات مل�ستوى الرابع ابتدائي 
 تخ�س�ض ملادة الجتماعيات يف هذا امل�ستوى 1,5 �ساعة يف الأ�سبوع، مبعدل ن�سف �ساعة لكل مكون من مكوناتها 

الثالثة: التاريخ واجلغرافيا والرتبية على املواطنة.
اأ�سابيع للتقومي/الدعم واأخرى لإجناز الدرو�ض، فيتم اإجناز كل در�ض خالل  اأ�سدو�ض،   حتدد على م�ستوى كل 

اأ�سبوعني مبعدل ن�سف �ساعة يف كل اأ�سبوع بالن�سبة لكل مكون، كما يف اجلدولني الآتيني:
 ح�سب امل�ستويات الدرا�سية. وتوزع هذه احل�س�ض كالآتي:

توزيع احل�س�ص الأ�سبوعية )27 �ساعة(
ال�سنة 6ال�سنة 5ال�سنة 4ال�سنة 3ال�سنة 2ال�سنة 1املواد الدرا�سيةالأقطاب

جمال
اللغات

--5,5 س7 �ض8,5 �ض9,5 �ضاللغة العربية
--3 س3 �ض3 �ض3 �ضاللغة الأمازيغية

--5,5 س5,5 �ض4 �ض3 �ضاللغة الفرن�سية
------اللغة الإجنليزية

قطب الريا�سيات 
والعلوم

--4.5 س4,5 �ض4,5 �ض4,5 �ضالريا�سيات
--2 س2 �ض2 �ض2 �ضالن�ساط العلمي

------الإعالميات
قطب

الرتبية على 
ال�سلوك املدين

--3 س3 �ض3 �ض3 �ضالرتبية الإ�سالمية
--1,5 �ص---الجتماعيات
--1 س1 �ض1 �ض1 �ضالرتبية الفنية
--1 س1 �ض1 �ض1 �ضالرتبية الفنية

6  جدولة برنامج الجتماعيات خالل الأ�سدو�ص الأول
تقومي ت�سخي�سي ودعم ا�ستدراكي1

عناوين الدرو�صاملادةاحل�س�صالوحداتالأ�سابيع

2

الوحدة
1

1.تاريخ اأ�رصتي: الوثائق وال�سهادات )1(التاريخ 1
1.حجرة در�سي: و�سفها ور�سمها )1(اجلغرافيا1
1. هويتي: اأنا مغربي)ة(: مكونات هويتنا )1(الرتبية على املواطنة1

3
1.تاريخ اأ�رصتي: الوثائق وال�سهادات )2(التاريخ2
1.حجرة در�سي: و�سفها ور�سمها )2(اجلغرافيا2
1. هويتي: اأنا مغربي)ة(: مكونات هويتنا)2(الرتبية على املواطنة2

4
2.تاريخ اأ�رصتي: اخلط الزمني )1(التاريخ3
2.مدر�ستنا: و�سفها ور�سمها )1(اجلغرافيا3
2.علم بالدي ون�سيدنا الوطني و�سعار اململكة )1(الرتبية على املواطنة3

5
2.تاريخ اأ�رصتي: اخلط الزمني )2(التاريخ4
2.مدر�ستنا: و�سفها ور�سمها )2(اجلغرافيا4
2.علم بالدي ون�سيدنا الوطني و�سعار اململكة )2(الرتبية على املواطنة4

تقومي ودعم الوحدة6

18

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   18 24/07/2019   22:40



7

الوحدة
2

3.تاريخ عائلتي: �سجرة العائلة )1(التاريخ 5
3.حينا/قريتنا/مدينتنا: األحظ واأ�سف )1(اجلغرافيا5
3. ن�سع ميثاقا لق�سمنا )1(الرتبية على املواطنة5

8
3.تاريخ عائلتي: �سجرة العائلة )2(التاريخ6
3.حينا/قريتنا/مدينتنا: األحظ واأ�سف )2(اجلغرافيا6
3. ن�سع ميثاقا لق�سمنا )2(الرتبية على املواطنة6

9
4.تاريخي املدر�سي: اخلط الزمني )1(التاريخ7
4.اأ�سف م�سهدا من البادية بقريتنا\ار�سمه واأمتوقع )1(اجلغرافيا7
4.نوؤ�س�ض تعاونية ق�سمنا )1(الرتبية على املواطنة7

10
4.تاريخي املدر�سي: اخلط الزمني )2(التاريخ8
4.اأ�سف م�سهدا من البادية بقريتنا\ار�سمه واأمتوقع )2(اجلغرافيا8
4.نوؤ�س�ض تعاونية ق�سمنا )2(الرتبية على املواطنة8

تقومي ودعم الوحدة11

12

الوحدة
3

5.تاريخ مدر�ستي: �سور ووثائق و�سهادات... )1(التاريخ 9
5.اأ�سف م�سهدا ح�رصيا واأمتوقع فيه )1(اجلغرافيا9
5. حاجاتي ورغباتي )1(الرتبية على املواطنة9

13
5.تاريخ مدر�ستي: �سور ووثائق و�سهادات... )2(التاريخ10
5. اأ�سف م�سهدا ح�رصيا واأمتوقع فيه  )2(اجلغرافيا10
5. حاجاتي ورغباتي )2(الرتبية على املواطنة10

14

6.تاريخ مدينتي/قريتي: تعرف معامل من خالل التاريخ11
�سهادات... )1(

6. التجهيزات العمومية الأ�سا�سية يف بيئتنا املحلية )1(اجلغرافيا11

6. حقوقنا نحن الأطفال: )من خالل اتفاقية حقوق الرتبية على املواطنة11
الطفل( )1(

15
6. تاريخ مدينتي/قريتي: تعرف معامل من خالل التاريخ12

�سهادات... )2(
6. التجهيزات العمومية الأ�سا�سية يف بيئتنا املحلية )2(اجلغرافيا12
6.حقوقنا نحن الأطفال: )من خالل اتفاقية حقوق الطفل( )2(الرتبية على املواطنة12

تقومي ودعم الوحدة16
تقومي ودعم الأ�سدو�ص الأول17
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7  جدولة برنامج الجتماعيات خالل الأ�سدو�ص الثاين   
تقومي ت�سخي�سي ودعم ا�ستدراكي

عناوين الدرو�صاملادةاحل�س�صالوحداتالأ�سابيع

18

الوحدة
4

7.تاريخ مدينتي/قريتي: نعرف اأحداث من التاريخ 1
�سهادات...)1(

7.اأن�سطة ال�سكان يف قريتنا/باديتنا )1(اجلغرافيا1
7. حقوقنا يف حميطنا )1(الرتبية على املواطنة1

19

7.تاريخ مدينتي/قريتي: نعرف اأحداث من التاريخ2
�سهادات... )2(

7.اأن�سطة ال�سكان يف قريتنا/باديتنا )2(اجلغرافيا2
7. حقوقنا يف حميطنا )2(الرتبية على املواطنة2

20

8.تاريخ مدينتي/قريتي من خالل ن�ض تاريخي )1(التاريخ3
8.اأن�سطة ال�سكان يف مدينتنا )1(اجلغرافيا3
8.واجباتنا يف حميطنا )1(الرتبية على املواطنة3

21

8.تاريخ مدينتي/قريتي من خالل ن�ض تاريخي التاريخ4
)2(

8.اأن�سطة ال�سكان يف مدينتنا )2(اجلغرافيا4
8.واجباتنا يف حميطنا )2(الرتبية على املواطنة4

تقومي ودعم الوحدة22

23

الوحدة
5

9.ح�ساب الزمن التاريخي: ال�سنة، العقد... )1(التاريخ 5

9.املقارنة بني م�سهد فالحي تقليدي وم�سهد اجلغرافيا5
ع�رصي... )1(

9. حقوقنا نحن الأطفال: درا�سة حالت من الرتبية على املواطنة5
حميطنا )1(

24

9.ح�ساب الزمن التاريخي: ال�سنة، العقد... )2(التاريخ6

9.املقارنة بني م�سهد فالحي تقليدي وم�سهد اجلغرافيا6
ع�رصي )2(

9. حقوقنا نحن الأطفال: درا�سة حالت من الرتبية على املواطنة6
حميطنا)2(

25

10.التطور يف حياتنا: املالب�ض وال�سكن )1(التاريخ7

10.املقارنة بني م�سهد �سناعي تقليدي وم�سهد اجلغرافيا7
ع�رصي )1(

10.من واجباتنا نحن الأطفال: درا�سة حالت من الرتبية على املواطنة7
حميطنا )1(

20
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26

10.التطور يف حياتنا: املالب�ض وال�سكن )2(التاريخ8

10.املقارنة بني م�سهد �سناعي تقليدي وم�سهد اجلغرافيا8
ع�رصي )2( 

10.من واجباتنا نحن الأطفال: درا�سة حالت من الرتبية على املواطنة8
حميطي )2( 

تقومي ودعم الوحدة27

28

الوحدة
6

11.التطور يف حياتنا: و�سائل املوا�سالت والتعليم التاريخ 9
)1(

11.التجارة واخلدمات يف بيئتنا املحلية )1(اجلغرافيا9
11. نحرتم القانون يف حميطنا )1(الرتبية على املواطنة9

29
11.التطور يف حياتنا: و�سائل املوا�سالت والتعليم التاريخ10

)2(
11. التجارة واخلدمات يف بيئتنا املحلية )2(اجلغرافيا10
11. نحرتم القانون يف حميطنا )2(الرتبية على املواطنة10

30
12.تعرف اأحداث تاريخية وترتيبها زمنيا )1(التاريخ11
12. جهتي: اأتعرفها واأ�سفها واأر�سمها )1(اجلغرافيا11
12. نعرب عن مواطنتي يف حميطي )1(الرتبية على املواطنة11

31
12.تعرف اأحداث تاريخية وترتيبها زمنيا )2(التاريخ12
12. جهتي: اأتعرفها واأ�سفها واأر�سمها )2(اجلغرافيا12
12. نعرب عن مواطنتي يف حميطي )2(الرتبية على املواطنة12

تقومي ودعم الوحدة32
تقومي ودعم الأ�سدو�ص الأول33
اإجراءات نهاية ال�سنة الدرا�سية34

21
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8  منهجية تدري�ص مادة الجتماعيات 
 املبادئ املوجهة لتدري�ص مادة الجتماعيات

ي�ستح�رص تدري�ض الجتماعيات بامل�ستوى البتدائي جمموعة من املبادئ امل�ستمدة من م�ستجدات علوم الرتبية عامة، 
وديداكتيك مادة الجتماعيات خا�سة، والتي ميكن اإيجازها كالآتي:

املعرفة  اكت�ساب  يعترب  اإذ  والوجدانية،  واملهارية  املعرفية  املتعلم)ة(  ل�سخ�سية  الثالثة  الأبعاد  تغطية   
مثال،  الأ�رصة  تاريخ  فتعرف  القيم.  قاعدة  على  والجتاهات  املواقف  وتبني  املهارات  لتعلم  فر�سة 
الوثائق،  درا�سة  على  الأويل  والتمرن  وقراءته  الزمني  اخلط  مهارة  اكت�ساب  يف  ا�ستثماره  ميكن 
وتبني مواقف اإيجابية جتاه الأ�رصة. وينطبق الأمر ذاته على التعلمات اجلغرافية التي تك�سب املتعلم)ة( 
الو�سف والتف�سري واملقارنة واكت�ساب اجتاهات اإيجابية نحو بيئته املحلية والوطنية. كما ينطبق الأمر 
على الرتبية على املواطنة التي ت�ستهدف درو�سها تعزيز القيم الإيجابية اجتاه الذات والآخر ارتباطا 
مبعاين ال�سلوك املدين اإلى جانب املهارات التنظيمية والتوا�سلية التي ت�ستدعيها الأن�سطة املرتبطة بدورة 

التعلم يف الرتبية على املواطنة؛
 تنمية ا�ستقاللية املتعلم)ة( اأثناء بناء التعلمات، باعتماد الطرق الن�سيطة وال�سرتاتيجيات املحفزة، وتنويع الدعامات 

املعتمدة يف خمتلف الو�سعيات. كلها اإجراءات متكن املتعلم)ة( من بناء تعلماته بطريقة ذكية؛
 مراعاة التكامل الذ ي يتجلى من خالل م�ستويني:

 التكامل اخلارجي: حت�رص مفاهيم املادة بقوة يف املواد الدرا�سية الأخرى، ويبني اجلدول الآتي اأمثلة من هذا التكامل:

تعلمات لها عالقة مبادة الجتماعياتاملواد

الرتبية 
الإ�سالمية

درو�ض القتداء: ال�سرية النبوية، اأحفظ نف�سي /ل اأوذي غريي، اأحرتم واأ�ساند ال�سخ�ض يف حالة 
الإعاقة، اأ�ساوي بني النا�ض يف املعاملة، اأقدر الآخر واأحرتم راأيه، اأح�سن توا�سلي مع الآخر؛

مكون القراآن الكرمي: متهري املتعلمني على قراءة اخلط العثماين، تعرف فك اخلطوط التي كتبت 
بها الن�سو�ض التاريخية، م�سامني ال�سور القراآنية املقررة لهذا امل�ستوى.

الكائنات احلية، منو النباتات، تغريات املادة، احلرارة، ال�سوء، احلركة، الفلك.الن�شاط العلمي

الريا�سيات
الهند�سية،  الإن�ساءات  الأطوال،  قيا�ض  املبياين،  الر�سم  قراءة  التنا�سبية،  احل�سابية،  العمليات 
ومعاجلة  تنظيم  ت�سميم،  م�ساحة  ح�ساب  والزمن،  واملحيط  امل�ساحة  قيا�ض  والت�سغري،  التكبري 

البيانات )خمطط بالأعمدة اأو مدرج(.

واحلا�رص اللغات املا�سي  الزمن  مفهوم  والكتابي،  ال�سفهي  التعبري  املقروء،  فهم  مهارة  القراءة،  مهارة 
وامل�ستقبل، القيم الجتماعية والوطنية والإن�سانية، الفالحة وال�سناعة والتجارة، احل�سارة املغربية.

 التكامل الداخلي: حيث تتكامل مكونات الجتماعيات فيما بينها من حيث الكفايات والقدرات والقيم، بالإ�سافة 
اإلى الدعامات والو�سائل وطرائق التن�سيط واأ�ساليب التقومي:

 تكامل التاريخ واجلغرافيا، حيث ت�ستثمر الأحداث التاريخية يف فهم م�سكالت جغرافية، ومفاهيم اجلغرافيا 
يف ا�ستيعاب تغريات تاريخية؛
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 التكامل يف م�ستوى الو�سائل التعليمية والدعامات الديداكتيكية، خرائط، �سور...، ويف م�ستوى الطرائق 
والأ�ساليب الن�سيطة واأ�ساليب التقومي يف م�ستواه الت�سخي�سي والتكويني والإ�سهادي؛

فتعرف  املواطنة،  قيم  تنمية  التاريخية يف  املكت�سبات  ت�ستثمر  املواطنة: حيث  التاريخ والرتبية على  تكامل   
تاريخ الوطن ي�سهم يف تنمية روح العتزاز به؛

 تكامل اجلغرافيا والرتبية على املواطنة: حيث ت�سهم املعارف املرتبطة مبحيط املتعلم يف تنمية قيم املواطنة الن�سيطة؛
التاريخية واجلغرافية  اأبعادها  املتعلم)ة( يف  بيئة  انطالقا من توظيف  التعلمات،  بناء  املحيط يف  ا�ستح�سار   
ومواردها الب�رصية واملادية وا�ستثمار ذلك يف التمهيد لعملية التحويل نحو الرتبية املالية وم�سارات مهنية يف 

املحيط ال�سو�سيواقت�سادي والثقايف للمتعلم)ة(؛
 اعتبار امل�سمون املعريف اأداة يف خدمة الكفاية دون اإغفال اأهميته يف ربط املتعلم)ة( بوطنه وحميطه لأن 

الكفايات اأ�سا�ض اختيار امل�سامني والدعامات والطرق.
9  الدعامات والو�سائل الديداكتيكية

اأن�سطة ومتارين  من  يت�سمنه  مبا  الدرا�سي  املنهاج  اأ�سا�سية يف  مكانة  يكت�سي  الذي  املدر�سي  الكتاب  اإلى  بالإ�سافة 
املرحلة  يف  املتعلم)ة(  مع  ال�ستغال  فاإن  وبعدها،  وقبلها  الدرو�ض  �سري  خالل  التعلمات  بناء  على  ت�ساعد  ودعامات 
والعقلي  العمري  للم�ستوى  منا�سبة  تكون  اأخرى  ديداكتيكية  وو�سائل  دعامات  وا�ستثمار  توظيف  يتطلب  البتدائية 
للمتعلم )ة( ومرتبطة مبحيطه القريب ومنفتحة على تكنولوجيا الإعالم والتوا�سل، دون اإغفال مايرتبط منها مبادة 

الجتماعيات، ومنها ما ياأتي: 
 البيئة املحلية والأحداث اجلارية: يج�سد العتماد على البيئة املحلية التي يعي�ض فيها املتعلم)ة(بكل مكوناتها )طبيعة، 
ثقافة، جمتمع، معامل اأثرية، اأن�سطة اقت�سادية...( مبداأ انفتاح املدر�سة على حميطها، كما يتيح للمتعلم)ة( فر�سة 
معاينة الأ�سياء يف واقع بيئتها الطبيعية والأ�سلية. اأما الأحداث اجلارية يف حميط املتعلم)ة( فيتم ا�ستثمارها خا�سة 
يف مرحلة انطالق التعلم. وتعترب العينات املاأخوذة من بيئتها الأ�سلية )�سخور، معادن، نباتات...( مفيدة لتنمية 
اأبعاد، يج�سد الظواهر التي ت�ستحيل  القدرة على املالحظة والو�سف والتف�سري. اأما النماذج فهي متثيل ذو ثالثة 
مالحظتها مبا�رصة، وتتميز باختزال الأ�سياء املعقدة والحتفاظ مباهو اأ�سا�سي. ومن املفيد توجيه املتعلم)ة( لكيفية 

جمع العينات، وت�سنيفها، واإجناز النماذج يف اإطار اأن�سطة جماعية.
 ال�سهادات ال�سفهية والن�سو�ص املكتوبة: تعترب ال�سهادات ال�سفهية من اأهم الدعامات الديداكتيكية التي يتدرب 
التموقع يف  له  وتتيح  الدر�ض  اأثناء  للمتعلم)ة(  الذهني  ت�سمن احل�سور  لكونها  وا�ستثمارها  املتعلم)ة( على جمعها 
الزمن واملكان وتوفر له مادة معرفية لال�ستغال عليها. اأما الن�سو�ض املكتوبة املمكن توظيفها يف ال�ستغال على 
مو�سوعات الربنامج، فهي متنوعة تنتمي اإلى جمالت معرفية خمتلفة )قانونية، اجتماعية، �سيا�سية، ح�سارية، 
العمري  امل�ستوى  ان�سجاما مع  اللغة واحلجم والأ�سلوب  ب�ساطة  انتقاوؤها ح�سب معايري  حقوقية، دينية...( ويتم 

والإدراكي للمتعلم.
 ال�سور: وهي و�سيلة ت�سجيل وات�سال ومتثيل مرئي للحوادث والظواهر، تربز معاين واأفكار وعالقات 
قابلة للو�سف والتف�سري، وت�سهل اإدراك عدد من املفاهيم التي ي�سمح بها اخلطاب اللفظي. ومن بني اأنواع 
واللوحات  الفتوغرافية  ال�سور  هناك  البتدائية  باملرحلة  الجتماعيات  مادة  يف  لال�ستثمار  القابلة  ال�سور 

والر�سوم الت�سويرية.
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الزمن  لتمثيل  اأ�سا�سية  اأدوات  الكرونولوجية وهي  واللوحات  اخلطوط  بينها  من  واملكان:  الزمن  متثيل  و�سائل   
الكرونوجية وتزامنها،  انتظامها وم�سافتها  اإظهار  ي�سهم يف  اأحداث وظواهر، مما  به من  يرتبط  التاريخي وما 
وت�سهل قراءتها وا�ستيعابها. ثم هناك اخلريطة وهي دعامة ديداكتيكية نوعية لتمثيل املكان بدءا بالت�سميم 
مرورا بالرت�سيمة وانتهاء باخلريطة. اإ�سافة اإلى ما �سبق، ميكن العتماد على املج�سمات والأطال�ض املنا�سبة 
فاإذا كانت  الديداكتيكي.  للعمل  قيمة م�سافة  الإح�سائية واملبيانات  املتعلم)ة(. كما توفر اجلداول  مل�ستوى 
اجلداول ت�ساعد على ترتيب املعطيات الكمية وت�سنيفها، فاملبيانات تعد تعبريا رمزيا ملعطيات اجلداول، 
وتوظف يف درو�ض الجتماعيات لإبراز خا�سيات بع�ض الظواهر عن طريق املقارنة، من جهة ثانية. 
اأما الر�سوم التو�سيحية واخلطاطات فهي اأ�سكال تعبريية تختزل اأفكارا ومعطيات مركبة تربز عالقات 

بني ظواهر واأ�سياء، كما ت�ساعد على هيكلة املفاهيم والنظم ال�سيا�سية واملوؤ�س�سات باختالف اأنواعها.
املعلومات  تكنولوجيا  باإدماج  املرتبطة  والو�سائل  الدعامات  كل  بها  يق�سد  الرقمية:  الرتبوية  الدعامات   
والت�سال والتعلم الإلكرتوين يف العملية التعليمية التعلمية، والتي توفر موارد تربوية رقمية قابلة لال�ستثمار 
تفاعلية، حكايات  تفاعلية، خرائط �سماء  فيديو، خطوط زمنية  )مقاطع  تدري�ش مادة الجتماعيات  يف 
تاريخية تفاعلية، اأفالم وثائقية ق�سرية...( وحترتم الثوابت الدينية والوطنية واملوؤ�س�ساتية، اإ�سافة اإلى 

املوارد الرتبوية الرقمية املتاحة على البوابة الوطنية لإدماج تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف التعليم.
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن التوظيف الديداكتيكي املنا�سب للو�سائل التعليمية واملعينات الديداكتيكية يتوقف 

على جمموعة من ال�سوابط، تبعا خل�سو�سية كل و�سيلة، والهدف املتوخى من ا�ستعمالها خلدمة الكفاية.
10  اأ�ساليب العمل الديداكتيكي

مكونات  برنامج  باأجرة  اخلا�ض  اجلزء  )يت�سمن  املادة  لنهج  تبعا  الديداكتيكي  العمل  اأ�ساليب  تتنوع 
التاريخ ومكون اجلغرافيا  ملكون  بالن�سبة  الديداكتيكي  للنهج  الدليل، ملخ�سا  هذا  الجتماعيات يف  مادة 
الديداكتيكي مرهونة  العمل  املواطنة(. وتبقى فعالية  بالن�سبة ملكون الرتبية على  التعلم  وملخ�ض لدورة 
باملقاربة التفاعلية والن�سيطة القائمة على ت�سغيل املتعلم)ة( وم�ساحبته يف بناء تعلماته با�ستقاللية ان�سجاما 
العمل  الأدوار،  املحاكاة، لعب  الأ�ساليب ب�سفة خا�سة:  بالكفايات، وت�سمل هذه  التدري�ض  مع منوذج 
الأفقي  ب�سكليه  احلوار  الق�سم،  م�رصوع  للمتعلم)ة(،  ال�سخ�سي  امل�رصوع  ال�سغرى،  املجموعات  يف 

والعمودي، املناق�سة...
11  التقومي والدعم 

ي�ستهدف التقومي، بكل اأنواعه )قبلي، مرحلي/تكويني، ختامي/اإجمايل(، يف مادة الجتماعيات خمتلف 
املعارف واملهارات التي اكت�سبها املتعلم)ة( واملواقف التي تبناها، على اأ�سا�ض اأن ت�ستند الو�سعيات التقوميية 
اإلى تخطيط ي�ستح�رص الكفايات والقدرات امل�ستهدفة، وي�ستثمر الدعامات املالئمة لإجناز املهمات املطلوبة. 
ومبا اأن مادة الجتماعيات تعترب جمال خ�سبا للرتبية على القيم، فينبغي اأن ي�سمل التقومي اأي�سا هذا اجلانب 

من �سخ�سية املتعلم)ة( تعزيزا لوطنيته ومواطنته و�سلوكه املدين من خالل اأدوات قيا�ض منا�سبة.
اأما الدعم في�ستهدف ت�سحيح التعرثات وتعزيز املكت�سبات واإغناءها، وي�ستح�سن اأن ينفذ الدعم بوا�سطة 
اأكرث باملتعلمات واملتعلمني  العناية  التعلمات، مع  التي بنيت بها  اأن�سطة وو�سعيات واأمثلة خمتلفة عن تلك 

املتعرثين من حيث تفييئهم ح�سب نوعية تعرثاتهم و�سبل معاجلتها.
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القسم الثاني

أجرأة برنامج االجتماعيات
لمستوى الرابع ابتدائي

عرب مكوناته الثالثة :
 التاريخ

 اجلغرافيا
 الرتبية على املواطنة
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مرتكزات أجرأة برنامج االجتماعيات بمكوناته الثالثة
ت�سم مادة الجتماعيات ثالثة مكونات: مكون التاريخ ومكون اجلغرافيا ومكون الرتبية على املواطنة. وي�سكل 

م�ستوى الرابع ابتدائي، اأول م�ستوى تدر�ض فيه هذه املادة وفق برنامج خا�ض بها، وهو مو�سوع هذا الدليل.
التدري�ض من تعرف  لتتمكن هيئة  الوظيفية  الدرا�سي، على مبداأ  امل�ستوى  اأجراأة برنامج الجتماعيات لهذا  تنبني 
الأمثل  الهادفة، والتوظيف  الف�سلية  املمار�سة  تفعيله عرب  بيداغودجية، ت�سمن  منطلقاته ومكوناته، واعتماد مقاربة 

لكتاب املتعلم واملتعلمة يف اأفق حتقيق الكفايات امل�ستهدفة من تدري�ض املادة. 
1  من الأهداف العامة اإلى الكفاية النهائية وما يرتبط بها من كفايات فرعية

تهدف مادة الجتماعيات اإلى امل�ساهمة يف تكوين �سخ�سية املتعلم واملتعلمة، مبختلف اأبعادها ليكون فاعال ومتفاعال مع حميطه 
التي تربر اعتمادها مادة درا�سية.  اأهدافا عامة تنبثق من منطق املادة ووظيفيتها املجتمعية  اإيجابي. وهي بذلك ت�ستح�رص  ب�سكل 

وميكن تلخي�ض الأهداف العامة التي ينبني عليها برنامج الجتماعيات من خالل ما تطرحه وثيقة التوجيهات الرتبوية فيما ياأتي:

o  متكني املتعلم واملتعلمة من املفاهيم واملعارف واملهارات الفكرية والقيم التي متكنه من التعامل ال�سليم مع ذاكرة
جمتمعه وجماله مبختلف مقوماته؛

o اإدراكه ملفهومي الزمن واملكان ليتموقع فيهما، ويفهم الظواهر الطبيعية/الب�رصية/القت�سادية ويتفاعل معها؛
o .ت�سليحه بقيم املواطنة والوعي باحلقوق والواجبات اجتاه نف�سه وحميطه ليكون فاعال فيه وم�ساهما يف تنميته

ترتجم هذه الأهداف العامة يف الكفاية النهائية :
الكفاية النهائية مل�ستوى الرابعة ابتدائي

اإجناز مهمات مركبة و/اأوحل و�سعيات م�سكلة بتوظيف ما  ال�سنة الرابعة، قادرا على  »يكون املتعلم)ة( يف نهاية 
واملكان  الزمن  م�ستوى  على  القريب  مبحيطه  ومرتبطة  بينها  فيما  متمف�سلة  وقيم  ومهارات  معارف  من  اكت�سبه 
واجلغرايف  التاريخي  للنهجني  الأولى  اخلطوات  وفق  و�سلوكيا  وكتابيا  �سفهيا  ذلك  عن  والتعبري  املدين  وال�سلوك 
ودورة التعلم يف الرتبية على املواطنة.«     املرجع: وثيقة التوجيهات الرتبوية والربامج الدرا�سية اخلا�سة بالجتماعيات لل�سنة الرابعة من التعليم البتدائي

تتفرع هذه الكفاية اإلى كفايات مرتبطة بربنامج املكونات الثالثة:
الكفاياتاملكون

 التمو�سع يف الزمن                      قراءة اآثار و�سواهد من املا�سيالتاريخ

 التموقع يف املكان والتحرك فيه بثقة             ا�ستعمال بع�ض اأدوات اجلغرايفاجلغرافيا
 التمرن على اخلطوات الأولى للمالحظة والو�سف والتف�سري

 تقدير الذات والتدرب على قواعد العي�ض امل�سرتك وال�سلوك املدينالرتبية على املواطنة 

2  هند�سة درو�ص الجتماعيات كما هي واردة يف »كتاب املتعلمة واملتعلم«
يف اإطار ترجمة الكفاية النهائية والكفايات اخلا�سة باملكونات الثالثة اإلى تعلمات، مت اعتماد هند�سة لأن�سطة التعلم 
الواردة يف كتاب املتعلمة واملتعلم. وقد توحدت املكونات الثالثة: التاريخ واجلغرافيا والرتبية على املواطنة، يف هذه 
الهند�سة، وفق الروؤية نف�سها من اأجل اإبراز مبداإ التكامل فيما بينها، وخلق نوع من ال�ستقرار لدى املتعلم اجتاه حمطات 
التعلم. وتتدرج هذه الهند�سة كما ياأتي: عنوان الدر�ض، الهدف، اأمهد لتعلمي، اأجنز اأن�سطتي، اأقوم تعلمي واأدعمه، 
مع خانة للم�سطلحات اجلديدة الواردة يف بع�ض الدرو�ض. ويو�سح اجلدول الآتي توجيهات عملية لتدبري كل حمطة :
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حمطات 
توجيهات عملية لتدبري هذه املحطاتالدر�ص
عنوان 
الدر�ص

اأن  املنهاج، ومن خ�سو�سياته  وثيقة  املعتمد يف  اجلديد، وهو  التعلم  للمتعلم)ة( مو�سوع  يحدد 
�سيغته حتمل معامل التعلمات التي �ستفكك يف الدر�ض.

الهدف
الهدف يف  لهذا طرح  البداية.  الإعالن عنها يف  يتم  التعلمات،  اأويل عن م�رصوع  اإف�ساح  هو 

�سيغة اإجرائية تاأخذ �سفة تعاقدية مع املتعلم)ة( حول ما هو مقبل عليه من تعلمات. 

اأمهد لتعلمي

• تهدف اإلى اإثارة ف�سول واهتمام املتعلم)ة(، وتت�سمن اأ�سئلة منبثقة من الهدف، ل�ستدراجه •
لالنخراط يف حمطة التعلمات، وتبني التعلم الذاتي عرب تلم�ش اأهمية وظيفية ما �سيتعلمه ؛

• يهدف اإلى النطالق من مكت�سبات املتعلم نحو ما ينبغي تعلمه ؛•
• للمدر�ض)ة( دور بارز يف هذه املحطة يتمثل يف �سد اهتمام املتعلم)ة( باملو�سوع وحتفيزه بالقدر •

الالزم والبحث عن �سيناريوهات حتفزه على العمل يف �سوء ارتباط هذه التعلمات مبحيطه. 

اأجنز 
اأن�سطتي

• ت�ستعر�ض اأن�سطة الدر�ض يف ان�سجام مع الهدف ومع الأ�سئلة الواردة يف حمطة التمهيد؛•
•  ت�سكل ركنا مف�سليا، وتقوم على مبداإ املعاجلة الت�ساركية والتعلم عرب املمار�سة وفق هند�سة •

للتوا�سل: )املدر�ض)ة(/املتعلم)ة((. وتتبلور م�ساركة املتعلم عرب جدلية »الأخذ والعطاء«.
• تعك�ض الدور الحرتايف للمدر�ض على م�ستوى تدبري حلظات تدخله، فال ي�سع كل م�سوؤولية •

اإلى  اأو ينجز التعلمات بدله فيتحول الدر�ض  اكت�ساف واإجناز التعلمات على كاهل املتعلم)ة(، 
معارف جاهزة موجهة للحفظ/ال�ستظهار، ويبتعد تدري�ض املادة عن مدخل املقاربة بالكفايات؛

• ت�سع املتعلم يف م�سار تعلمي مفتوح يلعب فيه املدر�ض دور املر�سد واملي�رص للتعلمات بتقدمي •
الدعم والتحفيز الكافيني جلعل املتعلم)ة( م�ستعدا لإعمال فكره وحتريك وجدانه والنخراط يف 
التعلمات، ت�ساعده يف ذلك الأفعال الإجرائية القابلة لالإجناز، فيتحقق التعلم املثمر وامل�ستدام؛

•  ت�ستح�رص منطق التكامل بني الأن�سطة، والبناء التدريجي للتعلمات يف بعدها التكاملي: داخل •
الدر�ض، وبني درو�ض املادة، دون اإغفال ترابطها بتعلمات يف مواد اأخرى.

اأقوم تعلمي 
واأدعمه

تقوم هذه املحطة على مبداأ جعل املتعلم)ة( يف و�سعية جديدة متكنه من توظيف تعلماته وتدعيمها. 
وبالتايل تفادي ال�ستعرا�ض وال�ستظهار املبا�رص وال�سطحي للتعلمات. وهنا ومن اأجل حتفيز املتعلم)ة( 

على توظيف تعلماته/تقوميها/دعمها، تقرتح و�سعيات مرتبطة مبحيطه حتى يتلم�ض وظيفيتها.

ح�سيلة جديدة من امل�سطلحات املرتبطة باملادة والتي يتم �رصحها وفق الإطار الذي طرحت فيه م�سطلحات
يف الدر�ض، علما باأن �رصحها اللغوي ال�رصف ميكن اأن يتم يف مادة اللغة العربية.

3  منهجية ا�ستغالل الكتاب املدر�سي اخلا�ص باملتعلم)ة(
يقرتح هذا الدليل معطيات ت�ساعد املدر�ض على توظيف كتاب املتعلم )ة(، وتتمثل هذه املنهجية يف: 

املتعلمني عرب ما تقدمه من تو�سيحات وخلفيات توؤطر  الدرو�ض مع  اإجناز  املدر�ض على  ت�ساعد  بطاقات منهجية 
ملختلف حمطات الدر�ض، كما هي واردة يف هند�سة الدرو�ض التي تبناها موؤلفو الكتاب املدر�سي؛

بطاقات ت�ساعد على معاجلة حمطات التقومي التي تهم الوحدات الدرا�سية ال�ست والأ�سدو�سني الأول والثاين؛
ميكن  بيداغوجية/ديداكتيكية  م�سارات  تهم  للمدر�ض)ة(،  اقرتاحات  التاأليف  فريق  يقدم   : بيداغوجية  م�سارات 

اعتمادها لتعزيز التعلمات لدى املتعلمني واملتعلمات؛
معطيات م�ساعدة : يف �سكل ملخ�سات علمية ملفاهيم متداولة يف الربنامج الدرا�سي.     
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أجرأة مكون 

التاريخ
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بالإ�سافة اإلى ما ورد يف التاأطري العام ملنهاج املادة مبكوناتها الثالثة، يحاول هذا التاأطري اخلا�ض مبكون التاريخ 
اأن يو�سح لالأ�ستاذ)ة( خلفية ال�ستغال الإجرائي بالتعلمات التاريخية املربجمة يف م�ستوى ال�سنة الرابعة ابتدائي. وهو 
تاأطري يزاوج بني جوانب تخ�ض الهوية العلمية للتاريخ، واأخرى ديدكتيكية ت�سب يف منهجية تعليمها وتعلمها، متا�سيا 

مع منطق ال�ستئنا�ض والتدرج باملرحلة البتدائية.

1   اخللفية العلمية ملكون التاريخ

مو�سوع التاريخ ومفاهيمه املهيكلة

ل �سك اأن التاريخ باعتباره علما من العلوم الجتماعية، ينفرد مبو�سوع مييزه، هو التغري الجتماعي الذي 
يتم اإدراكه يف مدة زمنية ومكان حمددين. فاملوؤرخ يهتم بدرا�سة كل حتول قابل للمالحظة يف الزمن ويوؤثر يف 
جمريات حياة املجتمع؛ لأن فهم تاريخ الب�رص معناه فهم كيف يتغريون ويتمايزون ويختلفون عرب الزمن واملكان. 
ومن ثمة كان التاريخ دائما عبارة عن حاجة اجتماعية قبل اأن يكون حاجة علمية، حيث باتت له وظائف اجتماعية 
ميكن اخت�سارها يف حترير احلا�رص من ثقل املا�سي، وتاأ�سيل احلا�رص بربطه باملا�سي، وتنمية الوعي بالهوية وما 
حتتويه من انتماءات متعددة يف تفاعل بني الذات والآخر خدمة لثقافة التفتح الجتماعي والفكري )تاريخنا نحن 

وتاريخ الآخرين(.

ويف ا�ستغاله مبو�سوع التغري، ي�ستعمل املوؤرخ مثلثا مفاهيميا )الزمن – املكان – املجتمع( بو�سفه مقيا�سا ملالحظة 
الوقائع التاريخية وتوطينها وتنظيمها وترتيبها، من اأجل فهمها وتف�سريها وا�ستخال�ض دللتها التاريخية.

املفاهيم املهيكلة 
مدلولها ووظيفتها يف عمل املوؤرخللتاريخ

الزمن

يلجاأ املوؤرخ للزمن لتاأريخ الوقائع وقيا�سها وحتقيبها وترتيبها. لكن ما مييز الزمن التاريخي 
هو اأنه ما�ض انتهى ومل تبق �سوى اآثاره، فيعيد املوؤرخ بناءه انطالقا من احلا�رص، وبالتايل 
)احلا�رص  الدميومة  قطبي  بني  واإياب  ذهاب  حركة  بوا�سطة  بناوؤه  يعاد  الزمن  اإن  نقول 
اأدوات  بالزمن  ا�ستغاله  املوؤرخ يف  املو�سوع(. وي�ستعمل  اأي  واملا�سي  املوؤرخ،  ذات  اأي 
وتقنيات خا�سة )�سل�سلة الأحداث اأو الكرونولوجيا ووحدات قيا�ض الزمن الق�سري واملتو�سط 

والطويل وح�ساب املدد واإيقاعاتها(.

املكان

الوقائع  ح�سب  املالحظة  مقيا�ض  دور  اجلغرافيا،  يف  مهيكال  مفهوما  باعتباره  املكان  يوؤدي 
اأو  اأو جهوي  اأو وطني  مقايي�ض خمتلفة )حملي  ا�ستعمال  املدرو�سة، حيث ميكن  التاريخية 
الزمن  املدرو�سة حمددة يف  التاريخية  الوقائع  تكون  اأي�سا،  التوطني  عاملي(. ومن زاوية 
متغريا  اأو  مف�رصا  عامال  املكان  ي�سبح  والتغري؛ حيث  املكان  بني  العالقة  تفهم  واملكان حتى 

يخ�سع للتف�سري.
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املجتمع

يدر�ض التاريخ املجتمع باعتباره جماعة ب�رصية تربطها عالقات حمكومة بثقافة وموؤ�س�سات 
وما  تغري  فيما  يبحث  فهو  للمجتمع  املوؤرخ  ينظر  وحني  حمددين.  زمن  ويف  مكان  داخل 
ا�ستمر داخل التغري. لكن نظرة املوؤرخ ل ت�سب فيما هو فردي بل فيما هو جمعي )الب�رص 
الذين يعي�سون يف جمتمع )اأ�رصة اأو مدر�سة اأو قرية اأو مدينة اأو قبيلة اأو اأمة اأو ح�سارة...((
يتم  املا�سي  يف  ما  مكان  يف  عا�ست  التي  للمجتمعات  املكونة  واجلماعات  الأفراد  فهم  اإن 
واأن�سطة  والعمل  العي�ش  �رشوط  القت�سادية:  الجتماعية/  حياتها  �رشوط  معرفة  بوا�سطة 
ال�سلم،  )احلرب،  والدول  الأمم  بنية  �سيا�سية:  الجتماعية/  فقر...(  )ثروة،  اقت�سادية 
احلق، ال�سلطة...(  والجتماعية/ ثقافية: عادات، عبادات، اأ�ساطري، تقنيات، علوم...

منهج املوؤرخ يف بناء التاريخ: ل �سك اأن تعلم التاريخ هو تعلم للتفكري التاريخي، فكيف يفكر املوؤرخ حتى نكون 
على بينة من كيفية تنقيله اإلى املتعلم؟

التاريخية  اأو بناء املعرفة  ا�ستدللية ت�ستخدم حلل م�سكالت  اأو خطوات عقلية  التاريخي من عمليات  النهج  يتكون 
ذاتها. وهناك خم�ض عمليات فكرية كالتايل:

 اخلطوة الأولى: حتديد املو�سوع بالنطالق من �سوؤال يطرحه احلا�رص ويراد تف�سريه بالرجوع اإلى املا�سي، فال 
تاريخ بدون اأ�سئلة تنبثق من م�ساكل احلا�رص، وفيها هواج�ض امل�ستقبل؛

 اخلطوة الثانية: ال�ستدلل بكل الوثائق املكتوبة وال�سهادات ال�سفهية والآثار املادية، فال تاريخ بدون وثائق، غري 
اأي  الت�ساوؤل هو الذي يتيح ال�ستغالل الأمثل للوثائق وال�سهادات يف معرفة املا�سي واإدراك روح التاريخ  اأن 

التغري الجتماعي يف الزمن واملكان؛
اأي  اأي احلدث، متى؟  الثالثة )ماذا؟  املقايي�ض  با�ستعمال  التاريخية املدرو�سة  بالوقائع  التعريف  الثالثة:  اخلطوة   
الزمن، اأين؟ اأي املكان(. والتي بوا�سطتها ي�سبط الوقائع ويرتبها وينظمها يف �سبكة معلومات تاريخية تظل يف 

حاجة اإلى ربط وتوليف عرب نظام ال�سببية والبحث عن املعنى. وهذا دور التف�سري؛
باحلدث  ال�سلة  ذات  الأ�سباب  خمتلف  با�ستخراج  وذلك  املدرو�سة،  التاريخية  الوقائع  تف�سري  الرابعة:  اخلطوة   
)الكيان املراد تف�سريه(. ويف مرحلة موالية يتم ت�سنيف الأ�سباب التي مت ا�ستخراجها ح�سب معيار زمني )ق�سري، 
اقت�ساد،  )�سيا�سة،  مو�سوعاتي  ومعيار  دويل(.  اإقليمي،  وطني،  )حملي،  جمايل  ومعيار  طويل(.  متو�سط، 
جمتمع( يف مرحلة اأخرية يتم ت�سنيف الأ�سباب ح�سب ما اإذا كانت: مو�سوعية مرتبطة بال�سياق اأوق�سدية مرتبطة 

بنوايا واأهداف الفاعلني.
هو  هل  حتول؟  هو  هل  التغري:  فهم  يف  املعنى  توؤدي  ا�ستنتاجات  �سكل  يف  الأجوبة  تركيب  اخلام�سة:  اخلطوة   
ا�ستمرارية؟ حيث يتم جتميع ما تو�سلت اإليه عملية التحليل وتقدمي الإجابات املمكنة والإ�سارة اإلى الأ�سئلة التي مل 
يتم الإجابة عنها. ويف الرتكيب ميكن ا�ستخال�ض دللة احلدث واإ�سدار اأحكام تاريخية. كما اأن الرتكيب فر�سة 

التدرب على الكتابة املركزة يف �سكل اإن�ساء �رصدي اأو الكتابة يف �سكل لوحة تو�سيحية اأو لوحة خطاطية.
  وتعترب هذه اخلطوات الفرتا�سية – ال�ستنتاجية ُلبَّ الوظيفة النقدية للتاريخ، اإذ جتعل الهتمام ين�سب بالأ�سا�ض 

على اآليات بناء املعرفة التاريخية اأكرث من اهتمامه باملعرفة التاريخية ذاتها.
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2   اخللفية الديداكتيكية ملكون التاريخ 
اأول يف م�ستوى الكفايات النوعية:

ي�ستغل مكون التاريخ يف تكامل مع مكوين اجلغرافيا والرتبية على املواطنة على الكفايات الآتية:
منطق ال�ستئنا�ص والتدرج يف ال�ستغال بها مع املتعلم )ة(منطوق الكفاية

التموقع يف 
الزمن

نعي�سه  الذي  )الزمن  احلا�رص  من  النطالق  التاريخي  الزمن  مبفهوم  ال�ستئنا�ض  يتطلب 
ال�ستئنا�ض  منطق  اأن  كما  اأجدادنا(.  فيه  عا�ض  الذي  )الزمن  املا�سي  عن  ومتييزه  اليوم(  فيه 
)الآخر( عرب  الزمن الجتماعي  اإلى  )الذات(  ال�سخ�سي  الزمن  باملتعلم)ة( من  املرور  يقت�سي 
بناء اليومية الزمنية )ال�ساعات، الأيام، ال�سهور، الف�سول، وال�سنوات(، ثم النتقال اإلى بناء 
�سجرة العائلة، فاخلطوط الزمنية الأولى لتمثيل الزمن ال�سخ�سي، مرفقة باأ�سخا�ش، واأحداث 

واأدوات من احلياة اليومية.
ثم ياأتي الزمن املا�سي البعيد ن�سبيا )ما�سي املدر�سة من خالل �سور قدمية و�سهادات القدامى: 
بزمن  فال�ستئنا�ض  املدينة،  اأو  القرية  زمن  اأم...ثم  اأو  اأب  تلميذ)ة(،  اأ�ستاذ)ة(،  مدير)ة(، 

الوطن يف ختام امل�سار ال�ستئنا�سي.
كرونولوحيا  وترتيبه  الزمن  ح�ساب  عمليات  حت�رص  بالزمن  ال�ستئنا�ض  م�ستويات  كل  ويف 
ال�ستئنا�ض  ي�سمل  كما  واملتزامن.   والالحق  ال�سابق  بني  والتمييز  الأحداث  �سل�سلة  با�ستعمال 
مع  بالتدرج  الزمن  متثيل  ومهارة  الزمنية  مددها  ح�سب  الأحداث  بني  والتمييز  املدة  مفهوم 

خطوات بناء اخلط الزمني وقراءة معطياته.
التغري  لإدراك  التطور  مفهوم  يح�رص  التاريخي  بالزمن  ال�ستغال  تعلم  يف  التدرج  ومع 
يف  املقرتحة  املو�سوعات  درا�سة  يف  )ة(  املتعلم  به  ي�ستاأن�ض  حيث  والتحول(،  )ال�ستمرارية 

الربنامج )املعامل، ال�سكن واللبا�ض والتعليم واملوا�سالت(.

قراءة اآثار 
و�سهادات من 

املا�سي بالتمرن 
على اخلطوات 

الأولى للمالحظة 
والو�سف 
والتف�سري

بني  بالتمييز  واملبا�رص  القريب  املجتمع  ملا�سي  توؤرخ  التي  وال�سهادات  بالوثائق  ال�ستئنا�ض   
جمعها  على  )ة(  املتعلم  �سيتدرب  اأنواع  وهي  و�سفوية(،  م�سورة  مادية،  )مكتوبة،  اأنواعها 

ارتباطا مبو�سوعات الربنامج ونوعية املعلومات التاريخية التي يريد تعرفها.  

وي�سمل ال�ستئنا�ض بالوثائق وال�سهادات تدريب املتعلم)ة( على تقدير قيمتها يف اإدراك التطور 
والتغري يف حياة الب�رص يف البيئة املحلية، وبالتايل يف تقدير الذات والآخرين.

على  بالتدرب  ال�ستئنا�ض  يتحقق  )ة(  للمتعلم  املتاحة  وال�سهادات  الوثائق  قراءة  م�ستوى  ويف 
املالحظة والو�سف بالن�سبة لل�سور، والقراءة وا�ستخراج املعلومات التاريخية بالن�سبة للروايات 
ال�سفوية والوثائق املكتوبة. كما يكون ال�ستئنا�ض باملقارنة بني الوثائق من حيث قيمة املعلومات 
اأين؟(  التعريفية )ماذا؟ متى؟  امل�ستوى يكون ال�ستئنا�ض وازنا بالأ�سئلة  التي تقدمها. ويف هذا 
ا�ستنتاج  املتعلم)ة( على  التف�سريية )ملاذا وكيف؟( يف حدود قدرات  بالن�سبة لالأ�سئلة  واأقل وزنا 

الأجوبة من الوثائق املتاحة لديه.
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ثانيا: يف م�ستوى حماور الربنامج:
للمتعلم)ة(  القريب واملبا�رص  الو�سط الجتماعي  تتمحور حول  ي�سمل موا�سيع  التاريخ  التعلم يف مكون  اأن جمال 
)الأ�رصة والعائلة واملدر�سة، واملدينة/ القرية.( يف اأفق درا�سة بع�ض الأحداث واملعامل التاريخية. وقد تطلب منطق 
لتعلم  املتعلم)ة( نف�سه، باعتبار املدر�سة واملحيط والذات جمال  التاريخ بالنطالق من  ال�ستئنا�ض اخلو�ض يف مكون 
املبادئ الأولية للتاريخ. وبذلك يتم ال�ستغال يف هذا امل�ستوى التعليمي مبو�سوعات تذهب من احلا�رص نحو املا�سي 

القريب فالأبعد ن�سبيا لكت�ساب املعاين الأولية للتحول.

 وقد �سطرت وثيقة املنهاج املنقح جدول ملفردات الربنامج وتدرجها ال�سنوي ان�سجاما مع تدرج القدرات املكونة 
للكفايات النوعية ملكون التاريخ.

القدرات املحاور الكفايات
جمع وثائق و�سهادات؛- 
التمييز بني �سهادات ووثائق؛- 
ا�ستثمار الوثائق وال�سهادات.- 

- تاريخ اأ�رصتي: وثائق 
و�سهادات

التمو�سع يف 
الزمن

ترتيب اأحداث على خط زمني؛ - 
قراءة خط زمني؛- 
ال�ستئنا�ض بر�سم خط زمني.- 

- تاريخ اأ�رصتي: اخلط الزمني

جمع وثائق و�سهادات العائلة؛- 
تعرف مفهوم �سجرة العائلة؛- 
قراءة �سجرة العائلة؛- 
اإجناز �سجرة العائلة.- 

- تاريخ عائلتي: �سجرة العائلة

جمع وثائق و�سهادات مكتوبة و�سفهية؛- 
ا�ستثمار وثائق و�سهادات؛- 
ر�سم خط زمني.- 

- تاريخي املدر�سي: اخلط 
الزمني

جمع وثائق و�سهادات مكتوبة و�سفهية؛- 
ا�ستثمار وثائق لو�سف تطور املدر�سة؛- 
ال�ستئنا�ض بر�سم خط زمني ميثل التطور.- 

- تاريخ مدر�ستي: �سور 
ووثائق و�سهادات )اإدراك 

التطور من خالل التغيريات(
حتديد معامل املدينة/ القرية وتواريخ اإن�سائها؛- 
و�سف معامل املدينة/ القرية   ووظائفها؛- 
تف�سري التحول يف معامل املدينة/ القرية ووظائفها.- 

تاريخ مدينتي/ قريتي: تعرف - 
معامل من خالل �سهادات �سفوية 

و�سور ووثائق
تعرف اأحداث من تاريخ القرية/ املدينة؛- 
ترتيب اأحداث على خط زمني؛- 
ا�ستنتاج قيمة ال�سهادات والوثائق.- 

تاريخ مدينتي/ قريتي: تعرف - 
اأحداث من �سهادات �سفوية 

و�سور ووثائق

33
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قراءة ن�ض تاريخي وفهم م�سمونه؛- 
ا�ستخراج اأهم املعطيات؛- 
ا�ستنتاج قيمة الن�سو�ض التاريخية.- 

تاريخ- 
مدينتي/ قريتي من خالل ن�ض 

تاريخي

قراءة اأثار 
و�سواهد من 

املا�سي

التمييز بني مفاهيم ح�ساب الزمن؛- 
التمرن على بناء مفاهيم ح�ساب الزمن التاريخي؛- 
التمييز بني اأحداث ح�سب مدتها الزمنية. - 

ح�ساب الزمن التاريخي: ال�سنة - 
والعقد واجليل والقرن والألفية.

و�سف املالب�ض وال�سكن يف املا�سي واحلا�رص؛- 
تف�سري التطور يف املالب�ض وال�سكن؛- 
ا�ستنتاج التحول املالب�ض وال�سكن.- 

- التطور يف حياتنا: املالب�ض 
وال�سكن

و�سف و�سائل املوا�سالت والتعليم يف املا�سي - 
واحلا�رص؛

تف�سري تطور و�سائل املوا�سالت والتعليم؛- 
ا�ستنتاج التحول يف و�سائل املوا�سالت والتعليم.- 

التطور يف حياتنا: و�سائل - 
املوا�سالت والتعليم.

تعرف اأحداث تاريخية وطنية بارزة؛- 
متثيل الأحداث على خط زمني.- 

 تعرف اأحداث تاريخية وترتيبها - 
زمنيا.

وميكن التمييز بني جمالت مو�سوعاتية ممتدة يف اإطار التفاعل بني الذات وحميطها، يتحقق فيها ال�ستئنا�ض بتعلم 
الكفايات والقدرات املنبثقة منها، وذلك وفق منطق التدرج عرب املقايي�ض املختلفة للبيئة املحلية يف بعدها الزمني انطالقا 

من احلا�رص يف اجتاه املا�سي.
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تاريخ اأ�رصتي: وثائق و�سهادات 1الدرس   

ي من وثائق وشهادات
الهدف : تعرف معلومات عن تاريخ أ��رت

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يرتبط الهدف بكفاية قراءة �سواهد من ما�سي البيئة املحلية الأقرب للمتعلم)ة(، حيث يكون التعلم موجها نحو 
اكت�ساف �سهادات ووثائق توؤرخ لأ�رصته يف املا�سي والتمييز بينها وا�ستخراج معلومات منها.

يتم حتفيز املتعلم)ة( ب�سوؤاله: ماذا تعرف عن ما�سي اأ�رصتك؟ قد تكون لديه معلومات وقد ل تكون. املهم �ستظهر 
احلاجة للمعرفة، فيتم ا�ستدراجه اإلى الت�ساوؤل عن امل�سادر التي تلبي هذه احلاجة )الوثائق وال�سهادات(.

 تقومي قدرة املتعلم)ة( على البحث وجمع الوثائق وال�سهادات املنا�سبة التي توؤرخ لتاريخ اأبيه واأمه منذ ولدتهما 
اإلى زواجهما وا�ستخراج معلومات منها وتقدمي نتيجة البحث.

 تقومي القدرة على التعبري الكتابي )جملة مفيدة تعرب عن قيمة ال�سهادة ال�سفوية(.

الن�شاط1 : تعرف وثائق و�سهادات فيها تاريخ اأ�رصة   
  .  يكون ال�ستغال يف هذا الن�ساط على مثال يتعلق بالتلميذة "ر�سيد"
على  املتعلم)ة(  ي�ستغل  اأن  نقرتح  الن�ساط  يف  املطلوبة  املهمة  ولتحقيق 
ال�سورة،  يالحظ  حيث  ال�سفوية  بال�سهادة  خا�سة  الأولى  مرحلتني: 
ي�ستخرج  ذلك  بعد  جوابه.  ويعلل  نوعها  يحدد  ثم  اجلد  رواية  ويقراأ 
اأخرى وطنية  فيها واأحداثا  املذكورين  بالأفراد  تتعلق  منها معلومات 
ويف مرحلة موالية يالحظ املتعلم)ة( عقد ازدياد والد ر�سيد ليتعرف 
النوع الثاين وهي الوثيقة املكتوبة ويعلل جوابه.  ويقراأ ها لي�ستخرج 
منها البيانات املطلوبة يف اجلدول على الدفرت. وهي فر�سة للتدرب 
على املقارنة بني النوعني من ال�سهادات، من حيث: اأهمية املعلومات 

التاريخية التي تقدمها عن اأ�رصة ر�سيد.
 عندما يكون املتعلم)ة( ب�سدد ا�ستخراج املعلومات املطلوبة، ينبغي توجيهه 
باأ�سئلة مي�رشة مثال: معلومات عن تاريخ جده )متى ولد واأين? ما الن�ساط 
الذي كانت متار�سه اأ�رصته يف القرية؟ متى كان زواجه؟ وهل غري مهنته؟(.

من  املتعلم)ة(  مدينة/قرية  تاريخية يف  معلمة  درا�سة   :2 الن�شاط 
خالل و�سور

قد  منكم،  بتوجيه  املتعلم)ة(  يكون  ال�سابق،  باملثال  ال�ستئنا�ض  بعد   
بحث م�سبقا عن �سهادات ووثائق تتعلق بتاريخ اأ�رصته. وهي فر�سة 
اإلى  الغري)ر�سيد(  الأول من درا�سة حالة  املكت�سب  للتحويل: )حتويل 
مترين يدعم التعلم الذاتي. ويكت�سي هذا التحويل قيمة �سو�سيو-وجدانية 
بالتفاعل بني الذات والآخر يف تقاطع مع الرتبية على املواطنة(، مع 
مركزة  خال�سة  اإلى  التو�سل  اإلى  املتعلمني  ا�ستدراج  على  احلر�ض 

ل على ال�سبورة وتنقل اإلى الدفاتر. qسج� oعقب كل ن�ساط ت

1

6

� التار��
läGOÉ¡ n°T nh o≥ pFÉK nh :»J n röSoCG ïjQÉ nJ

. mäÉeƒ∏ r© ne É¡ræ pe o¢üp∏ rînà r°SnCG nh ,É¡ p© rª nL ≈∏ nY oÜ sQ nó nJnCG nh ,»J n röSoCG nïjQÉJ É¡«a oó pLnCG mäGOÉ¡ n°T nh n≥ pFÉK nh o± sô n© nJnCG

ا���ف :

 ; pAÉ« r°TnC r’yG nh pø pcÉe nC r’yG nh päÉYÉª n r÷yG nh pOGô ranC r’yG pïjQÉJ  p± tô n© nJ rø pe oäGOÉ¡ s°ûdyG nh o≥ pFÉK nƒ rdyG Éæ oæ uμ n o“
? É¡ n© nª rLn C p’ »J n röSoCG nïjQÉJ É¡«a oó pLnCG »à sdyG oäGOÉ¡ s°ûdyG nh o≥ pFÉK nƒ rdyG Éª na

? »J n röSoCG nïjQÉ nJ É¡ræ pe o± sô n© nJnCG n∞r« nc

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

: •É°û nnf1mI n röSoCG pïjQÉJ rø nY o uÈ n© oJ mäG nOÉ n¡°T nh n≥ pFÉ nK nh o± sô n© nJnCG

اِْحِك لـي يا َجّدي 
َعْن تاريـِخ أُْرسَتِنا

?

?

?

 rø nY p√ pó«Ø n p◊ tó n r÷yG É¡ oe uó n≤ oj »à sdyG pI nOÉ¡ s°ûdyG ń rƒ nf oO uó nMoCG

? lá nHƒà rμ ne ? lá sj pƒnØ n°T n» pg rπ ng : p¬ pJ n röSoCG

. p¬ pJ n röSoCG rø nY mäÉeƒ∏ r© ne ≈∏ nY p∫ƒ°ü oër∏ pd p√ uó nL nƒ në nf Ég nò«ªr∏ pJ oI nPÉà r°SoC’yG pâ n¡ sL nh GPÉª` pd o uöù naoCG

 : É¡ræ pe oê pô rînà r°SnCG

; p¬«HnCG nh mó«°T nQ qó né pH o≥s∏ n©nà nJ mäÉeƒ∏ r© ne 

 .»æ nW nh pïjQÉJ rø pe kÉKGó rMnCG 

 pánæjó ne ≈d pEG »J n röS oCG rä nô nLÉg , pÜ pô r̈ nª` rdyG n§ n°S nh z nøjƒ pdÉJ{ pá nj rôn≤ pH pÜ pô r̈ nª` rdyG p∫Ór≤ pà r°SyG p¿Ó rYpEG nΩ rƒ nj 1956 ¢S pQÉe 2 ‘ oä ró pd oh ró n≤ nd{

 »`a , pAG rö† n rÿyG pI nÒ°ù nª` rdyG p¥Ó p£ rfyG nΩ rƒ nj oâ rb pR oQ nh n∂ pJ só nL rø pe oâ rL sh nõ nJ nh , nI nQÉéuàdyG oâ r°S nQÉe sº oK pÜÉqà oμ rdyÉ pH oâ r°S nQ nO n∑Éæ og nh , p•ÉH uôdyG

.z u» pH pô r̈ nª` rdyG p¢ûr« n r÷yG p±ƒØ o°U »`a n• nô nî rfyG n oÈ nc É qªn∏ na , p√ pô n̈ p°U oò ræ oe p√ pón∏ nH ná ne ró pN sÖ nMnCG …òsdyG , n∑ƒHnCG nƒ og mπrØ p£ pH ,1975 pÈ rf nƒ of 6
                      

 o¬ rà n¡ sL nh  n∂ pd nò pd  , p¬ pJ n röSoCG  pïjQÉà pH  ló«°T nQ  tº nà r¡ nj
. nïjQÉ qàdyG Gò ng n± sô n© nà n« pd p√ pó pdGh nh p√ uó nL ≈d pEG o¬ oJ nPÉà r°SoCG

 päÉYÉª n r÷yG nh pOGô ranC r’yG »°VÉe pá n°SGQ pO rø pe oïjQÉ qàdyG Éæ oæ uμ n oÁ
. mäGOÉ¡ n°T nh n≥ pFÉK nh pá n£ p°SGƒ pH pAÉ« r°TnC r’yG nh pø pcÉe nC r’yG nh

MP_Histoire CC.indd   6 24/07/2019   21:44

7

               1 الوثيقة

oπ peÉμ rdyG oº r°S p’nGpI nO’ pƒ rdyG oïjQÉJpI nO’ pƒ rdyG o¿Éμ neoánæ r¡ pª` rdnG
mó«°T nQ tó nLnô nª oY oø rH ló«© n°S؟؟؟
mó«°T nQ oó pdGh؟؟؟؟

: •É°ûf2mäGOÉ¡ n°T nh n≥ pFÉ nK nh p∫ nÓ pN rø pe » pJ n röSoCG nïjQÉ nJ o± sô n© nJnCG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

; É¡ræ nY n™ pª n°S rhnCG »°VÉª` rdyG ‘ kÉKGó rMnCG n¢TÉY l¢ü rî n°T p pöVÉ r◊yG ‘ É¡jh rô nj läÉeƒ∏ r© ne : lá sj pƒnØ n°T lI nOÉ¡ n°T
.»°VÉª` rdyG nø pe nAÉ« r°TnCG nh m¢UÉî r°TnCG nh mçGó rMnCG rø nY lá n≤ sK nƒ ne lá nHƒà rμ ne läÉeƒ∏ r© ne : lá nHƒà rμ ne lá n≤«K nh

; pá nHƒà rμ nª` rdyG pá n≤«K nƒ rdyG nh pá sj pƒnØ s°ûdyG pI nOÉ¡ s°ûdyG nø pe É¡oà rL nô rînà r°SyG »à sdyG päÉeƒ∏ r© nª` rdyG n rÚnH o¿ pQÉboCG

? pI n röSoC r’yG pïjQÉJ p± tô n© nJ ‘ Éª o¡ræ pe xπ oc oI nó pFÉa Ée

?

?

 lá n≤«K nh n» pg rπ ng : 1 nº rb nQ pá n≤«K nƒ rdyG ń rƒ nf oO uó nMoCG

; »HGƒ nL oπu∏ nYoCG ? lá sj pƒnØ n°T lI nOÉ¡ n°T rΩnCG lá nHƒà rμ ne

 1  pá n≤«K nƒ rdyG nh  uó n r÷yG  pI nOÉ¡ n°T  rø pe  oê pô rînà r°SnCG

 ≈dpEG p¬p∏ r≤ nf nó r© nH p∫ nh ró n r÷yG ‘ É¡oÑ oà rcnCG mäÉeƒ∏ r© ne

.… nÎ ra nO

?

?

 pá ndÉ r◊yG p¢TÉqæ oc ,»J nƒ rNpEG / »HnCG / » qeoCG pI nO’ ph pó r≤ nY , s… nó pdGh pêGh nR pó r≤ nY : rø pe lï n°ù of ) ká nHƒà rμ ne n≥ pFÉK nh o™ nª rL nCG nh oå në rHnCG

; (... u»p∏ pFÉ© rdyG p nÎ ra sódyG / pá s« pf nó nª` rdyG

; (... (I) uº n© rdyG ,( pI) uó n r÷yG n™ ne) ,»J n röS oCG rø nY ká sj pƒnØ n°T mäGOÉ¡ n°T oπ ué n°SoCG

.∂pd nP ‘ É¡nà s« uª ngnCG o uÚnHoCG nh ,»J n röSoCG pïjQÉJ rø nY mäÉeƒ∏ r© ne É¡ræ pe o¢üp∏ rînà r°SnCG

?

?

?

: o¬ nà nHÉà pc oójQ oCG nh ,»J röSoCG pïjQÉà pH lΩÉª pà rgyG ‹

 oå në rHnCÉ n°S »à sdyG  päÉeƒ∏ r© nª` rdyG  oO uó nMoCG  : Éª p¡ pLGh nR ≈dpEG  Éª o¡ pJ nO’ ph oò ræ oe » qeoCG nh »HnCG  pIÉ« nM rø nY mäÉeƒ∏ r© ne ná na pô r© ne oójQoCG

; má sj pƒnØ n°T mäGOÉ¡ n°û pH …OGó re pEG rº p¡ pfÉμ repEÉ pH nøjò sdyG »J n röS oCG nOGô ranCG oO uó nM oCG nh , pá nHƒà rμ nª` rdyG p≥ pFÉK nƒ rdyG ‘ É¡ræ nY

.»J n röSoCG pïjQÉJ p± tô n© nJ ‘ pá sj pƒnØ s°ûdyG pI nOÉ¡ s°ûdyG pá nª«b rø nY mán∏ rª oL pá n£ p°SGƒ pH o uÈ nYoCG










19756

?

?
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

منها  تاريخية  معلومات  وا�ستخراج  وال�سهادات،  الوثائق  بجمع  ال�ستئنا�ض  هي  التعلم،  بوؤرة  اأن  بحكم 
تتعلق بالأ�رصة، ميكنكم ا�ستثمار املعطيات الآتية يف تدبري التعلم: 

م�سورة.  اأو  �سفهية  اأو  مكتوبة  اإما  وهي  املا�سي،  اأحداث  على  ت�سهد  التي  امل�سادر  كل  بالوثائق  يق�سد 
ـ  اقت�سادية  ـ  )�سيا�سية  نوعيتها  حيث  من  تختلف  التي  املكتوبة  الوثائق  على  عادة،  التاريخ  كتابة  يف  ويعتمد 

اجتماعية ـ دبلوما�سية...( وطبيعتها: )خطب ـ مذكرات ـ وثائق ر�سمية ـ مقالت �سحفية ...(

ت�ستهدف اأن�سطة الوحدة الأولى جعل املتعلم)ة( ي�ستاأن�ض بالوثائق، بدءا بالوثائق اخلا�سة باأ�رصته، وهي يف 
جمملها تندرج �سمن الوثائق الر�سمية، وت�سمل كل امل�ستندات القانونية التي ت�سلمها الدوائر الر�سمية من قبيل: 
بطاقة التعريف الوطنية ـ ر�سم الولدة ـ �سهادة احلياة ـ عقد الزواج ـ جواز ال�سفرـ رخ�سة ال�سياقة ... وميكن 
اعتبارها مبثابة وثائق تاريخية اإذا ما مت ا�ستثمارها ل�ستخراج معلومات ومعطيات حول تاريخ الأ�رصة. وهذه 

بع�ض الأمثلة على ذلك:

1 - الدفرت العائلي:

ميكن املتعلم)ة( من ا�ستخال�ض معلومات ترتبط باأفراد الأ�رصة من قبيل:

-  اأ�سماء الأفراد امل�سجلني الأحياء منهم والأموات، وتاريخ الولدة بالن�سبة لكل فرد؛

-  و�سف �سورة الأب وعمره عند ح�سوله على هذه الوثيقة؛

- ح�ساب عمر كل فرد من اأفراد الأ�رصة ...

2 - عقد الزواج:

ـ عمرا  ال�سداق  مقدار  ـ  ال�سهود  اأ�سماء  ـ  العقد  اإبرام  تاريخ  املعلومات؛ مثل:  بع�ض  املتعلم)ة( من  ميكن 
الزوج والزوجة ...

3 - ر�سم الولدة:

يتيح للمتعلم)ة( اإمكانية معرفة بع�ض املعلومات اخلا�سة ب�ساحب الوثيقة، ومنها:

- تاريخ ومكان الولدة ـ ا�سم الوالد والوالدة ...

وميكن توظيف وثائق اأخرى، مثل: رخ�سة ال�سياقة ـ جواز ال�سفر ـ ر�سم امللكية العقارية لتمهري املتعلم)ة( 
على قراءتها وا�ستخال�ض بع�ض املعطيات الب�سيطة منها على اأ�سا�ض اأن جتعله ي�ستاأن�ض مبفهوم الوثيقة ويدرك 

اأهميتها يف كتابة تاريخ اأ�رصته.
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37

تاريخ اأ�رصتي: اخلط الزمني 2الدرس   

ي قراءة ورسما
الهدف : ترتيب أحداث من تاريخ االأ�ة ع� خط زم�ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يرتبط الهدف بكفاية ال�ستئنا�ض باأدوات املوؤرخ يف ال�ستغال بالزمن )اخلط الزمني( حيث يكون التعلم موجها 
نحو مهارة الرتتيب الزمني قراءة ور�سما لأحداث من تاريخ اأ�رصته.

 يتم الربط مبا �سبق للمتعلم)ة( اأن ا�ستاأن�ض به يف الدر�ض الأول ق�سد النتقال به نحو املعنى الأول للكرونولوجيا 
)التعاقب اأو التزامن(، يف عالقة مبكت�سبات من مواد اأخرى )الريا�سيات والن�ساط العلمي...(. والو�سيلة التي 

نعتمدها لتمثيل الزمن، وهي خط الزمن.
 ميكن �سوؤال املتعلم)ة( ملاذا ينبغي ترتيب الأحداث التي عا�ستها اأ�رصته 

يف املا�سي؟ 

تقومي قدرة املتعلم)ة( على اكت�ساف اأخطاء يف خط زمني رتبت عليه اأحداث من تاريخ اأ�رصة، وت�سحيحها، وهذا 
يتوافق مع بيداغوجيا اخلطاأ املعتمدة بكرثة يف مادة الريا�سيات.

الن�شاط1 : قراءة ترتيب زمني لأحداث من تاريخ اأ�رصة     
التي  باملحاولة  يتعلق  مثال  على  الن�ساط  هذا  يف  ال�ستغال  يكون   
مذكرة  يف  وجدها  اأ�رصته  تاريخ  من  اأحداث  لتمثيل  نزار"   " بها  قام 
املتعلم)ة(  ي�ستغل  اأن  الن�ساط نقرتح  املهمة املطلوبة يف  اأبيه. ولتحقيق 
على مرحلتني: الأولى يقراأ الأحداث والتواريخ الواردة يف املذكرة 
الذي  الزمني  اخلط  يالحظ  موالية  مرحلة  ويف  مت�سل�سلة.  لي�سبطها 
ذلك  بعد  الجتاه(.   – )العنوان-ال�سكل  معطياته  ويقراأ  نزار  اأجنزه 
مع  تقاطع  )يف  امل�ستعمل  املقيا�ض  ليحدد  ال�سنوات  بني  امل�سافة  يقي�ض 

الريا�سيات واجلغرافيا(.
الن�ساط ندعو املتعلم)ة( لتقومي حماولة نزار: هل مثل كل  يف نهاية   

الأحداث ب�سكل �سليم يف هذا اخلط الزمني؟
الن�شاط 2: ر�سم خط زمني لرتتيب اأحداث من تاريخ اأ�رصتي

 بعد ال�ستئنا�ض بقراءة املثال ال�سابق، يكون املتعلم)ة( بتوجيه منكم، 
قد ا�ستخرج اأحداثا من تاريخ اأ�رشته )الدر�ش الأول-الن�ساط الثاين(. 
وهي فر�سة للتحويل )حتويل املكت�سب الأول اإلى مترين مهاري يدعم 
التعلم الذاتي، يف مرحلة اأولى، هناك عمليات تقنية: ر�سم خط اأفقي 
اإلى اليمني -اختيار مقيا�ض ب�سيط باعتماد  -حتديد الجتاه من الي�سار 
الوحدة ال�سنوية(. ويف مرحلة موالية: -تتم كتابة الأحداث يف اأماكنها 

املنا�سبة – كتابة عنوان منا�سب للخط.
 هذا مترين مهاري اأويل يحتاج اإلى م�ساحبة تكوينية للمتعلم)ة( يف كل اخلطوات.
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� التار�� 2t»
pæ ne sõdyG t§` n rÿnG : » pJ n röSoCG oïjQÉ nJ

; o√ oDh nô rbnCG nh »J n röSoCG pïjQÉJ  rø pe kÉKGó rMnCG x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY oÖ uJ nQoCG

.»J n röSoCG pïjQÉJ rø pe kÉKGó rM nCG p¬ r«n∏ nY oø uW nhoCG kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN oº o°S rQnCG

ْ��اُف :
َ ْ

�
َ
ا

; »J n röSoCG pïjQÉà pH oá n≤ u∏ n© nà o rŸyG n∂ r∏ pJ É¡«a É pÃ ,»°VÉ rŸyG nø pe mçGó rMnCG pÖ«J rô nJ ≈∏ nY t»pæ ne sõdyG t§ n rÿyG Ê oó pYÉ°ù oj
? u»pæ ne sõdyG u§ n rÿyG ≈∏ nY »J n röSoCG pïjQÉJ rø pe kÉKGó rMnCG  oÖ uJ nQoCG n∞r« nc

? p¬ pª r°S nQ ≈∏ nY oÜ sQ nó nJnCG nh o√ oDh nô rbnCG n∞r« nc nh

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

?

 : mI n röSoCG pøjƒ rμ nJ rø nY ká nHƒà rμ ne kI nOÉ¡ n°T oCG nô rbnCG

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

: •É°ûf1. mI n röSoCG pïjQÉ nJ ø pe kÉKG nó rMnCG oÖ uJ nQoCG

 nΩƒ≤n« pd ,É¡ n°TÉY »à sdyG pçGó rMnC r’yG nø pe ká nYƒª r n› É¡næ sª n°V kI nô uc nò oe p¬«HnCG rø pe lQGõ pf nºs∏ n°ù nJ , nÚKÓsãdyG nh pánã pdÉ sãdyG p√ pOÓ«e iô rc pò pH p¬ pdÉØ pà rMyG pánÑ n°SÉæ oÃ

 . pI nô uc nò oª` rdyG »`a Ég nó nL nh mQ nƒ o°ü pH o¬ n≤ na rQnCG nh , x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY É¡pæ«W rƒnà pH lQGõ pf
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: »JrCÉ nj É pÃ oΩƒbnCG nh , lQGõ pf o√ nõ n r‚nCG …ò sdyG pø ne sõdyG s§ nN oß pM’oCG

; o¬ ngÉ uŒyG oO uó nMoCG nh , o¬n∏ rμ n°T o∞ p°UnCG nh u»pæ ne sõdyG u§ n rÿyG n¿Gƒræ oY oCG nô rbnCG

 o¬ n© n°V nh …òsdٱ n¢SÉ« r≤ pª` rdٱ oO uó nM oCG nh ; É¡«∏ nJ »à sdٱ pánæ s°ùdٱ nh mánæ n°S uπ oc n rÚnH nán∏ p°UÉØ rdٱ ná naÉ°ù nª` rdٱ (cm) p rÎ pª«à ræ s°ùdِبٱ o¢ù«bnCG

; u»pæ ne sõdٱ u§ nîr∏ pd lQGõ pf

? p¬ pJ nô uc nò oe ‘ o√ƒHnCG É¡n∏ sé n°S »à sdٱ pçGó rMnC r’ٱ uπ oc oπ«ã r n“ s n” rπ ng : pø ne sõdٱ u§ nN ≈∏ nY lQGõ pf É¡n∏ sã ne »à sdٱ nçGó rMnC r’ٱ o™sÑnà nJnCG

; É¡ pîjQGƒ nJ nÖ n°ù nM p pöVÉ r◊yG ≈dpEG »°VÉª` rdyG nø pe É¡oÑ uJ nQoCG nh ,»J n röS oCG pïjQÉJ rø pe mçGó rMnCG rø nY mäÉeƒ∏ r© ne o™ nª rLnCG

: »`JrCÉ nj Éª nc pçGó rMnC r’yG p√ pò ng n¢† r© nH p¬ r«n∏ nY oπuã neoCG nh ,kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN oõ p r‚oCG

; kÉÑ p°SÉæ oe kÉ°SÉ« r≤ pe oQÉà rNnCG nh,( lÚ nÁ ` lQÉ°ù nj) n√É uŒ p’yG oO uó nMoCG ,kÉ q« p≤ oaoCG kÉ q£ nN oº o°S rQnCG 

; pánÑ p°SÉæ oª` rdyG É¡ pæ pcÉenCG ‘ mçGó rM nCG rø pe É¡oÑ p°SÉæ oj Ée nh nïjQGƒsàdyG oÖoà rcnCG 

. o¬ oJ rõ n r‚nCG …òsdyG u»pæ ne sõdyG u§ nîr∏ pd kÉfGƒræ oY »£ rYoCG 

; u»pæ ne sõdyG u§ n rÿyG pRÉ r‚pEG ‘ o¿Éæ nM É¡rà nÑ nμ nJ rQyG »à sdyG nAÉ£ rNn C r’yG oO uó nMoCG

. pAÉ£ rN nC r’yG n∂r∏ pJ pí«ë r°ünà pd u»pæ ne sõdyG u§ n rÿyG nRÉ r‚pEG oó«YoCG

: •É°ûf2»J n röSoCG pïjQÉJ rø pe kÉKGó rMnCG p¬ r« n∏ nY oÖ uJ nQoCG kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN oõ p r‚oCG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

: É¡ pJ n röSoCG pïjQÉJ rø pe kÉKGó rMnCG oπuã n oÁ kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN o¿Éæ nM rä nõ n r‚nCG

?

?

?

?

?

?

?

 pïjQÉJ nÖ n°ù nM nçGó rMnC r’yG p¬ r« n∏ nY oÖ uJ nô of lº r°S nQ nƒ og t»pæ ne sõdyG t§ n rÿnG
.É¡pÑ obÉ© nJ nh É¡p∏ o°ù r∏ n°ù nJ pá na pô r© ne ≈∏ nY Éf oó pYÉ°ù oj nh ,É¡ pYƒb oh
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بحكم اأن بوؤرة التعلم هي ال�ستئنا�ض باخلط الزمني قراءة ور�سما، ميكنكم ال�ستفادة من املعطيات الآتية :
1 - مفهوم اخلط الزمني ودوره الديداكتيكي

والتزامن  التعاقب  وكذا  والكرنولوجيا،  الزمن  مفهوم  لتقريب  اعتماده  مت  حم�سة،  ديداكتيكية  اأداة  هو 
الزمن  خط  توظيف  اأهمية  وتتجلى  جمردا.  مفهوما  باعتباره  الزمن  متثل  على  ي�ساعده  بحيث  املتعلم)ة(؛  من 
وا�ستثماره يف كونه ميكن املتعلم )ة( من التحكم يف مفهوم الكرنولوجيا؛ اإذ ي�ساعده على اإعادة بناء املا�سي يف اأفق 
متكينه من التمو�سع فيه بالنظر اإلى الأحداث والفرتات اأو الع�سور املدرو�سة، وو�سعها يف �سياق ال�ستمرارية 
التاريخية، ف�سال عن امل�ساعدة على تقييم م�ستوى تذكر معطيات تاريخية لرتقى، يف حالة قيام املتعلم)ة( ببنائها، 
اإلى م�ستوى اإك�سابه كفايات، مثل: كفاية البحث، الفرز، الرتتيب والنقل...)Transposer( ا�ستعمال الرموز، 

اختيار املقيا�ض...    
ومن �ساأن ال�ستغال على هذه الأداة اأي�سا، امل�ساهمة يف تنمية جمموعة من القدرات لدى املتعلمني، من مثل: 

القدرات الآتية: القدرة على: التحليل ـ معاجلة املعلومات ـ التوا�سل ـ ا�ستخراج الت�سل�سل اأو التعاقب.
ويتخذ اخلط الزمني عدة اأ�سكال: اخلط الزمني الب�سيط؛ وهو عبارة عن خط اأفقي تتم عليه مو�سعة اأحداث 
ما�سية، اأو يف �سكل �رصيط، اأو متعدد امل�ستويات لإبراز التزامن. ويتم يف امل�ستوى البتدائي القت�سار على 

النوع الب�سيط.
2 - بطاقة ديداكتيكية لقراءة خط زمني جاهز:

يتم يف مرحلة ال�ستئنا�ض باخلط الزمني، تعويد املتعلم)ة( على قراءة هذه الأداة من خالل: 
- حتديد الجتاه الذي ي�سري فيه اخلط الزمني باعتماد الجتاه املتعارف عليه عامليا من الي�سار اإلى اليمني؛

- قراءة املقيا�ض اأو ال�سلم ليتعرف امل�سافات الزمنية التي تتمو�سع وفقها الأحداث املدرو�سة؛
- قراءة العنوان؛ وقراءة الأحداث التي متت مو�سعتها على اخلط الزمني.

3 - بطاقة تقنية لر�سم خط زمني وتعبئته مبعطيات.
- ُير�سم اخلط يف �سكل اأفقي م�ستقيم؛

- ياأخذ اخلط اجتاه ي�سارـ ميني يف �سكل �سهم للتعبري عن ا�ستمرارية الزمن من املا�سي اإلى احلا�رص؛
- يو�سع للخط مقيا�ض )�سلم( بتق�سيم اخلط اإلى اأجزاء تعرب عن م�سافات زمنية معينة: مثال 1 �سنة = �سنتمرت، 
اأو 1�سنة = 2cm ، اأو 10 �سنوات = 1cm، اأو 100 �سنة = 1cm وي�سجل العنوان واملقيا�ض اأ�سفل خط الزمن؛

- ُيعتمد املقيا�ض لو�سع املعامل الزمنية على اخلط )Les graduations(؛
- تو�سع على املعامل الزمنية التواريخ )�سنوات ـ �سهور...(؛

ُت�سجل الأحداث على خط الزمن ح�سب تاريخ وقوعها )ال�سنة ـ ال�سهر... (.  -
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تقومي ودعم الوحدة 1

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

التمرين الثالث: 

� التار�� ��� َوَدْ��
ْ

�
َ
�

ا����ة

1
: løj pô r n“

: løj pô r n“

: øjô r n“

1

2

3

?

?

?

?

?

?

?

?

?

; pQ nƒ t°üdyG  ‘ nán∏ sã nª oª` rdyG  nçÓsãdyG  n≥ pFÉK nƒ rdyG » qª n°SoCG

; É¡ pHÉë r°UnCG p± nô nW rø pe oΩ nó rînà r°ù oJ nº«a o uÚnHoCG

 ‘ nó«Ø oJ r¿nCG oø pμ r oÁ »à sdyG  päÉeƒ∏ r© nª` rdyG  ná s« pY rƒ nf oO uó nMoCG

; É¡ pHÉë r°UnCG p nöSoCG pïjQÉJ  pá nHÉà pc

.»J n röSoCG iónd oô sa nƒnà nj É q p‡ p≥ pFÉK nƒ rdyG  p¢† r© nH ≈∏ nY o™p∏ sWnCG

? o¬rà n°TÉY rπ ng ? o¬ ræ nY râ n© pª n°S rπ ng ? o¬ ræ nY ränCG nô nb rπ ng : É¡ pJ nó«Ø n p◊ oI só n r÷yG o¬ rJ nh nQ Ée
? lI nQ sƒ n°ü oe lá n≤«K nh ? lá sj pƒnØ n°T lI nOÉ¡ n°T ? lá nHƒà rμ ne lá n≤«K nh : n» pg rπ ng , oI só n r÷yG É¡rà ne só nb »à sdyG pá njGh uôdyG ná s« pY rƒ nf oO uó nMoCG

.»°VÉª` rdyG ‘ pIÉ« n r◊yG pá na pô r© nª` pd É¡ pJ só nL ≈dpEG nI nQÉ°S n¬ tL nƒ nJ o uöù naoCG

 oêGh nR  -  ÉjQƒdÉμnÑ rdyG  pI nOÉ¡ n°T  ≈∏ nY  x»p∏ nY  uΩoCG  o∫ƒ°ü oM  :  u»pæ ne sõdyG  u§ n rÿyG  ‘  pánÑ sJ nô oª` rdyG  pçGó rMnC r’yG  päGƒnæ n°S  oO uó nMoCG
; ná nMÉÑ u°ùdyG o¬ oªt∏ n© nJ -  p¢V rh sôdِبٱ o¬ obÉëpà rd pG - x»p∏ nY oI nO’ ph - x»p∏ nY r… nó pdGh

 : x»p∏ nY pI n röSoCG pïjQÉJ rø pe nçGó rMnC r’yG p¬ r«n∏ nY oÖ uJ nQoCG kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN … nÎ ra nO ≈∏ nY oõ p r‚oCG sº oK , n∫ nh ró n r÷yG oº p r“oCG

10

1

 : É¡ nJ nó«Ø nM kánÑ pWÉ ofl oI só n r÷yG  pândÉb ,É¡ pJ só nL ≈dpEG oI nQÉ°S râ n¡ sL nƒ nJ ,»°VÉª` rdyG  ‘ oIÉ« n r◊yG  pânfÉc n∞r« nc pá na pô r© nª` pd
 r n⁄ nh , kán∏«∏ nb oäGQÉq« s°ùdyG pânfÉc rPpEG ; pΩÉM pO rR p’yG nø pe p,Ω rƒn« rdyG nπrã pe ,ÊÉ© oJ Éæ oà næjó ne rø oμ nJ r n⁄ , kI nÒ¨ n°U oâræ oc Ée nóræ pY{
 .z pá nHƒà rμ nª` rdyG pá s« pb nQ nƒ rdyG nπ pFÉ°S sôdyG pá n£ p°SGƒ pH p¿É« rMnC r’yG pÖn∏ rZnCG ‘ oπ n°UGƒnà nf É qæ oc rPpEG , p∞ pJÉ¡ rdyG pRÉ¡ pL ≈∏ nY oô sa nƒnà nf rø oμ nf
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بت�سميتها  الوثائق  متييز  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ض    
وحتديد نوعيتها؛

  ميكن تغيري الوثائق املقرتحة يف التمرين بوثائق اأخرى ودعم هذه 
القدرة؛

  ميكن دعم التعلم بجدول يف الدفرت )اأ�سماء وثائق – نوعها – فائدتها 
يف تعرف تاريخ اأ�رصتي(.

  يقي�ض هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على متييز الرواية ال�سفوية عن 
الوثيقة املكتوبة وتقدير اأهميتها يف تعرف تاريخ اأ�رصته ؛

  ميكن ا�ستغالل هذا التمرين يف دعم القدرة على القراءة وا�ستخراج 
معلومات من ن�ض مروي؛

 – ال�سفوية  الرواية  مييز  )ما  الدفرت  يف  بجدول  التعلم  دعم  ميكن    
فائدتها يف تعرف تاريخ اأ�رصتي(.

يقراأها وي�سميها ويحدد  اأ�رصة:  تاريخ  الزمني لأحداث من  الرتتيب  املتعلم)ة( على  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ض    
تواريخها انطالقا من الدعامة امل�ستعملة يف التمرين؛

  دعم هذه القدرة بالنتقال من م�ستوى القراءة اإلى الإجناز بر�سم اخلط الأفقي وحتديد املقيا�ض وترتيب الأحداث 
املطلوبة؛

  ميكن دعم التعلم يف حالة التعرث يف عن�رص املقيا�ض مثال.
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تاريخ عائلتي: �سجرة العائلة 3الدرس   

نجاز شجرة عائلة وقراءتها الهدف : جمع وثائق وشهادات ال�

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يرتبط الهدف بكفاية التموقع يف الزمن من خالل ا�ستعمال �سجرة العائلة، حيث يكون التعلم موجها نحو جمع 
�سهادات ووثائق وا�ستخراج معلومات تبني كيف تكونت اأجيال العائلة ومتثيل ذلك على �سجرة قابلة للقراءة.

 يتم الربط مبا �سبق للمتعلم)ة( اأن ا�ستاأن�ض به من وثائق و�سهادات يف اكت�ساف تاريخ اأ�رصته ق�سد النتقال به 
نحو زمن ت�سكل عائلته وتعاقب اأجيالها )جدي وجدتي، اأبي واأمي، اأنا واأخوتي.( وهنا ن�ستدرجهم اإلى تقنية 

ال�سجرة )الر�سم بجانب عنوان الدر�ض(؛
اأ�سياء  لتمثيل  ال�سجرة  ا�ستعمل  اأن  �سبق  هل  املتعلم)ة(  �سوؤال  ميكن   

اأخرى يف مواد اأخرى لإثارة انتباهه، وبالتايل حتفيزه للتعلم. 

 تقومي قدرة املتعلم )ة( على اختيار وثائق منا�سبة لإجناز �سجرة العائلة ؛
 تقومي القدرة على التعبري الكتابي عند تعريف �سجرة العائلة وفائدتها يف تعزيز النتماء للعائلة.

الن�شاط1 : تعرف وثائق و�سهادات �رصورية لإجناز �سجرة عائلة        
يريد  " خالد" الذي  التلميذ  الن�ساط على حالة  هذا  ال�ستغال يف  يكون 
اإلى  فرجع  عائلته.  �سجرة  لإجناز  يحتاجها  معلومات  على  العثور 
�سهادة �سفوية ترويها اجلدة ووثائق مكتوبة ر�سمية )ر�سوم الولدة(. 
ولتحقيق املهمة املطلوبة يف الن�ساط نقرتح اأن ي�ستغل املتعلم)ة( كالآتي: 
ويرتب  والأم(،  الأب  من  الأجداد  )ا�سماء  العائلة  باأفراد  يعرف 
العائلة  اأفراد  القرابة بني  يحدد عالقات  ثم  اأعمارهم،  الإخوة ح�سب 

من خالل الوثائق املكتوبة، وذلك بتعبئة اجلدول على الدفرت.
الن�شاط 2: قراءة �سجرة عائلة منجزة

اأجنزتها  جاهزة  عائلة  �سجرة  قراءة  على  املتعلم)ة(  لتدريب  ن�ساط   
فدوى؛

الأ�سفل  اإلى  الأعلى  من   : الأجيال  بثالثية  موجهة  القراءة  تكون   
ي�سمي، ويحدد تواريخ، ويرتب زمنيا،   : القراءة  العك�ض. ويف  اأو 

ويحدد عالقات قرابة عائلية )اجلدول(؛
 الوقوف عند مفرد اجليل لي�ستنتج املتعلم)ة( ثالثية الأجيال )الأجداد 

والآباء والأبناء( ويتموقع يف الزمن العائلي.
الن�شاط 3: اإجناز �سجرة عائلتي )الذات(

يكون املتعلم)ة( بتوجيه منك، قد جمع م�سبقا �سهادات ووثائق تتعلق 
اإلى  والثاين  الأول  املكت�سبني  للتحويل )حتويل  فر�سة  بعائلته. وهي 
هذا  ويكت�سي  هو.  عائلته  �سجرة  اإجناز  الذاتي:  التعلم  يدعم  مترين 

التحويل قيمة �سو�سيووجدانية يف تقاطع مع الرتبية على املواطنة.
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 : mán∏ pFÉY pøjƒ rμ nJ rø nY ká sj pƒ nØ n°T kI nOÉ¡ n°T oCG nô rbnCG

: mán∏ pFÉ© pH ká s°UÉN ká nHƒà rμ ne n≥ pFÉK nh o± sô n© nJnCG

á≤«KƒdG ºbQá`bÓ©dG ´ƒf
1?

3 h 2?

pá n∏ pFÉ© rdyG oI nô né n°T : »àn∏ pFÉY oïjQÉJ

.É¡ pJ nAGô pb nh pán∏ pFÉ© rdyG pI nô né n°T pRÉ r‚pE’ ,»àn∏ pFÉY pïjQÉJ rø pe n≥ pFÉK nh nh mäGOÉ¡ n°T n™ rª nL oºs∏ n© nJnCG

ا���ف :

 ≈ qª n°ù oJ  , mI nô né n°T  pπ rμ n°T  ‘ É¡ oª o°S rô nf  ,Ée mI n röSoCG  pOGô ranCG  n rÚ nH  o™ nª r nŒ »à sdyG  päÉbÓ n© rdyG  pπ« pã rª nà pd
. má s« p∏ pFÉY n≥ pFÉK nh nh mäGOÉ¡ n°T ≈dpEG oêÉà rë nf Ég pRÉ r‚pE p’ nh , pán∏ pFÉ© rdyG nI nô né n°T

 ? pán∏ pFÉ© rdyG pI nô né n°T pRÉ r‚pE p’ É¡ o© nª rLnCG »à sdyG o≥ pFÉK nƒ rdyG nh oäGOÉ¡ s°ûdyG Ée
? »àn∏ pFÉY nI nô né n°T oõ p r‚oCG n∞r« nc nh , pán∏ pFÉ© rdyG nI nô né n°T oCG nô rbnCG n∞r« nc nh

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?
?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

  الوثيقة 3الوثيقة 2الوثيقة 1

?

?

?

; p¬ ueoCG nh p¬«H nCG rø pe mó pdÉN pOGó rLnCG nAÉª r°SnCG oô oc rPnCG
; pô n̈ r°UnC r’yG ≈d pEG p nÈ rcnC r’yG nø pe rº pg pQÉª rY nCG nÖ n°ù nM mó pdÉN nI nƒ rNpEG oÖ uJ nQoCG
 »à sdyG pá s«p∏ pFÉ© rdyG pá nbÓ n© rdyG ń rƒ nf o uÚnH oCG nh ,… nÎ ra nO ≈dpEG n∫ nh ró n÷yG oπ o≤ rfnCG

.3h 2h 1 o≥ pFÉK nƒ rdyG É¡oà pÑ rã oJp

.kÉeÉY 30 r n‹Gƒ nM o¬ oJ só oe nh , lá nH pQÉ≤nà oe lQÉª rYnCG rº o¡ nd nh ,É¡ p°ù rØ nf pá s« pæ ne sõdyG pI n rÎnØ rdyG ‘ n¿ƒ°û«© nj nøjò sdyG oOGô ra nC r’yG , oπ« r÷yG Ég oO nôrØ oe : o∫É« rLn C r’nG

: •É°ûf1pá n∏ pFÉ© rdyG pI nô né n°T pRÉ r‚pE’ , n≥ pFÉK nh nh mäGOÉ¡ n°T o± sô n© nJnCG

:  np∂«HnCG  rø pe  wó nL  n∂nd nh  , n∂ ueoCG  rø pe  n∂ oJ só nL  oá nª rM nQ nh  , n∂«HnCG  rø pe  n∂ oJ só nL  oá s« pØ n°U  ÉfnCG  :  p¿ÉJ só nL  n∂nd{

 nI nô rg nR : n∂ ueoCG rø pe nê sh nõ nJ »LÉqædyG oô nª oY n∑ oó pdGh . t» pªn∏ n© rdyG oº«gGô rHpEG n∂ ue oC p’ n∑ tó nL nh ,»LÉqædyG oó nª rMnCG 

 , mäGƒnæ n°S  n¢ù rª nN  pô rª o© rdyG  nø pe  o≠o∏ rÑ nJ nh  , oán∏ r« n¡ of  n∂oà rN oCG nh  oó pdÉN  Éj  nâ rfnCG  :  mAÉæ rHnCG  ná nKÓnK  Éb pR oQ nh  t» pªn∏ n© rdyG

.z m∫É« rLnCG ná nKÓnK oπ uμ n°û of oø rënæ na ; mΩGƒ rYnCG ná nKÓnK oó r© nH rR nhÉénà nj r n⁄ …òsdyG o∞ o°Sƒj nh
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 : pπ rμ s°ûdyG Gò n¡ pH É¡ pà n∏ pFÉ© pd kI nô né n°T ih ró na rä nõ n r‚nCG

oπ«L
Éf pOGó rLnCG

oπ«L
Éæ pFÉHBG

oø rë nf Éæo∏«L
n∫ÉØ rW nC r’yG

ih ró na pán∏ pFÉY oOGô ranCGpá nbÓ n© rdyG ó rƒ nf

 p¬s∏dyG oó rÑ nY  ló«°T nQlI nô ngÉ°ü oe
Qƒg oR    w»p∏ nY?

; »HGƒ nL oπu∏ nY oCG nh ,»àn∏ pFÉY pI nô né n°T pRÉ r‚pEG ‘ ÊGó«Ø oj pø rj nQ nó r°ü ne oô oc rPnCG

. »àn∏ pFÉ© pd »FÉªpà rfyG põjõ r© nJ ‘ É¡ nJ nó pFÉa oR pô rHoCG nh , pán∏ pFÉ© rdyG pI nô né n°û pd kÉØjô r© nJ oÖoà rcnCG

o r nC

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

?

?

?

?

?

?

?

?

; É¡ ueoCG nh É¡«H nCG rø pe Ég pOGó rLnCG nAÉª r°SnCG oô oc rPnCG
: pán∏ pFÉ© rdyG pOGô ranCG p¢† r© nH n rÚnH o§ pH rô nJ »à sdyG ná nbÓ n© rdyG oO uó nMoCG nh ,… nÎ ra nO ≈∏ nY n∫ nh ró n r÷yG oπ o≤ rfnCG

; (... pÜ pQÉbnC r’yG pó nMnCG rhnCG » qeoCG rhnCG »HnCG rhnCG »J só nL rh nCG … qó nL) »àn∏ pFÉY pOGô ra nCG n™ ne mäGOÉ¡ n°T oπ ué n°SoCG
; Ég pOGô ra nCG n rÚnH päÉbÓ n© rdyG o uÚnÑ oJ »à sdyG päÉeƒ∏ r© nª` rdyG É¡ræ pe oê pô rînà r°S nCG sº oK ,É¡« qª n°S oCG nh ,»àn∏ pFÉY pïjQÉJ rø nY ká nHƒà rμ ne n≥ pFÉK nh o™ nª rLnCG

; má nHƒà rμ ne n≥ pFÉK nh rø pe nh , má sj pƒnØ n°T mäGOÉ¡ n°T rø pe kÉbÓ p£ rfyG »àn∏ pFÉY nI nô né n°T oõ p r‚oCG
.»àn∏ pFÉY pI nô né n°T ‘ p∫É« rLnC r’yG n rÚnH oõu« neoCG

. p¬r« nd pEG n¿ƒªnà ræ nj …òsdyG nπ«÷yG » qª n°SoCG nh , pô n̈ r°UnC r’yG ≈d pEG p nÈ rcnC r’yG nø pe rº pg pQÉª rY nCG nÖ n°ù nM É¡ rj nƒ nNnCG nh ih ró na oÖ uJ nQoCG

: •É°ûf

: •É°ûf

2

3

má n∏ pFÉY nI nô né n°T oCG nô rbnCG

»àn∏ pFÉY nI nô né n°T oõ p r‚oCG

عفاف - 1964علي - 1947 عبد الله - 1953 زهور - 1957

إلهام - 1985رشيد - 1980

فدوى - 2011 ياسـر  - 2015عالء - 2009

MP_Histoire CC.indd   12 24/07/2019   21:44

40

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   40 24/07/2019   22:40



41

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بحكم اأن بوؤرة التعلم هي ال�ستئنا�ض ب�سجرة العائلة، ميكنكم ال�ستفادة من املعطيات الآتية : 
1 - مفهوم �سجرة العائلة وكيفية قراءتها

�سجرة العائلة عبارة عن نوع من خطاطات الت�سجري، وهي اإحدى الأدوات امل�ساعدة لدرا�سة التاريخ، ويتمثل 
الو�سف  وتدخل �سمن خطاطات  "اجلينيالوجيا"  اأو  الأن�ساب  بعلم  وتعرف  وامللوك،  الأ�رص  ن�سب  اإبراز  دورها يف 

والرتتيب، وهي تبني تعاقب الأجيال، كما تو�سح العالقات بني الأفراد املنتمني اإليها.
 ميكن قراءة �سجرة العائلة يف ثالثة اجتاهات:

اأـ اجتاه ت�ساعدي: ت�ستهدف القراءة يف هذا الجتاه البحث عن الأجداد من جهة الذكور والإناث ل�سخ�ض واحد، 
كما هو ال�ساأن يف هذا الدر�ض؛             اخلطاطة ال�سجرية ال�ساعدة

بـ  اجتاه تنازيل: وت�ستهدف قراءة �سجرة العائلة يف هذا الجتاه البحث عن جميع الرجال والن�ساء الذين ينحدرون 
من جد م�سرتك.                                   اخلطاطة ال�سجرية النازلة

ج ـ اجتاه اأفقي: وميكن املتعلم)ة( من ال�ستئنا�ض مبفهوم التزامن والتعاقب من خالل تعرفه على الأ�سخا�ض الذين 
ينتمون لنف�ض اجليل وعا�سوا يف نف�ض الفرتة الزمنية.

2 - بطاقة منهجية لإجناز �سجرة عائلة

ميكن ا�ستثمار �سجرة العائلة ديداكتيكيا يف 4 و�سعيات تعلمية:
اأـ فارغة: ويدعى املتعلم)ة( اإلى ال�ستغال عليها بتعبئتها بالأ�سماء املنا�سبة؛

ب ـ غري مكتملة: ومرفقة بوثائق ر�سمية )عقد زواج ـ ر�سم ولدة ـ الدفرت العائلي...( اأو �سهادة �سفوية، كما 
هو ال�ساأن بالن�سبة لأن�سطة هذا الدر�ض، ويدعى املتعلم)ة( اإلى اإمتامها ليربهن على مدى قدرته على فهم تلك الوثائق 

وال�سهادات وا�ستخال�ض املعلومات املطلوبة لإكمال �سجرة عائلة.
ج ـ حتويل �سجرة عائلة اإلى فقرة : اإذ ميكن تقدمي �سجرة عائلة جاهزة للمتعلم )ة(، ويطلب منه حتويلها اإلى ن�ض 

مكتوب لختبار قدرته على فهم هذه الأداة وتعويده على حترير فقرة ق�سرية؛
اإلى �سجرة عائلة: بحيث يتم اختبار املتعلم )ة(  اأو �سهادة مكتوبة عن عائلة معينة  اأو ن�ص  حتويل قطعة  ـ  د 
يف مدى قدرته على قراءة الوثائق والدعامات املكتوبة، ور�سم �سجرة العائلة مو�سوع الوثائق مبا يتطلبه ذلك من 

و�سوح ودقة.
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تاريخي املدر�سي : اخلط الزمني 4الدرس   

ي
الهدف : �تابة التاريخ المدر�ي وترتيب أحداثه ع� الخط الزم�ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

اإلى املدر�سة حيث يكون  يرتبط الهدف بكفاية تقدير الذات من خالل التموقع يف الزمن بالنتقال من الأ�رصة 
منها  اأحداث  وا�ستخراج  مدر�سيا  كائنا  باعتباره  مل�ساره  توؤرخ  ووثائق  �سهادات  اكت�ساف  نحو  موجها  التعلم 

وترتيبها على خط زمني.

يتم حتفيز املتعلم)ة( ب�سوؤال: عما بقي يف ذاكرته من مرحلة الرو�ض/امل�سيد؟ اأو اللتحاق بالبتدائي؟ قد تكون 
لديه معلومات وقد ل تكون. املهم �ستظهر احلاجة للمعرفة، فيتم ا�ستدراجه اإلى الت�ساوؤل عن امل�سادر التي تلبي 

هذه احلاجة )الوثائق وال�سهادات؟(.

 تقومي قدرة املتعلم )ة( على الكتابة: ر�سالة يروي فيها جانبا من تاريخه املدر�سي )امل�ساركة يف الأن�سطة املدر�سية( 
ويختار �سورًا ووثائق يدعم بها ر�سالته؛ 

 تقومي القدرة على التعبري الكتابي )التقاطع مع الدر�ض اللغوي(.

الن�شاط1 : تعرف وثائق و�سهادات فيها تاريخ مدر�سي          
 يكون ال�ستغال يف هذا الن�ساط على مثال يتعلق بحالة التلميذة " وداد" 
منا�سب  �سياق  وثانيا  القراءة،  باأهمية  للتح�سي�ض  اأولى  فر�سة  وهي 
املهمة  ولتحقيق  الذات.  تقدير  يف  املدر�سي  التاريخ  باأهمية  للوعي 
املطلوبة يف الن�ساط نقرتح اأن ي�ستغل املتعلم)ة( على مرحلتني: الأولى 
تعرف بع�ض اأنواع الوثائق وال�سهادات التي جمعتها » وداد« : )يقراأ 
ال�سور(،  ويالحظ  الوثيقتني،  يف  املكتوبة  واملعلومات  الأم.  رواية 
بعد ذلك ي�ستغل باجلدول على الدفرت، حيث ي�ستخرج منها املعلومات 

املطلوبة ويكتبها يف اأماكنها املنا�سبة ؛
منه،  املطلوبة  املعلومات  ا�ستخراج  ب�سدد  املتعلم)ة(  يكون  عندما   
ينبغي توجيهه نحو الوثائق املنا�سبة لذلك ب�سورة تدريجية متا�سيا مع 

املطلوب يف اجلدول املنظم لال�ستغال. 
الن�شاط 2: قراءة خط زمني رتبت عليه اأحداث من تاريخ مدر�سي

وداد«   « تاريخ  من  لأحداث  ا�ستك�سافه  املتعلم)ة(  ا�ستكمل  اأن  بعد 
املدر�سي، ينتقل اإلى قراءة اخلط الزمني الذي اأجنزته، وهي فر�سة 
ُم مدى دقة اخلط  ُيقوِّ املهارة من خالل جعله  للتمرن على هذه  ثانية 
الزمني من حيث الجتاه واملقيا�ض والعنوان وهي مكت�سبات مفرت�سة 

)اأحداث من تاريخ اأ�رصتي(.
الن�شاط 3: تعرف اأحداث من تاريخي املدر�سي وترتيبها على خط زمني

بعد ال�ستئنا�ض بحالة » وداد«، يكون املتعلم)ة( بتوجيه منكم، قد بحث 
فر�سة  وهي  املدر�سي.  بتاريخه  تتعلق  ووثائق  �سهادات  عن  م�سبقا 
للتحويل )حتويل املكت�سب من درا�سة حالة الغري)وفاء(اإلى مترين يدعم 
بالتفاعل  �سو�سيو-وجدانية  قيمة  التحويل  هذا  ويكت�سي  الذاتي.  التعلم 

بني الذات والآخر يف تقاطع مع الرتبية على املواطنة(.
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� التار�� 4

: u» p°S nQ ró n rŸyG É¡ pîjQÉJ nø pe oOGO ph É¡ rà n© nª nL mäGOÉ¡ n°T nh n≥ pFÉK nh oCG nô rbnCG

2016 - 2015 2017 - 2016 2018 - 2017

 t»pæ ne sõdyG t§ n rÿnG : u» p°S nQ ró nª`dyG »îjQÉJ

 . x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY o¬ nKGó rM nCG oÖ uJ nQoCG nh , u» p°S nQ ró nª` rdyG »îjQÉJ oÖoà rcnCG

ا���ف :

.»J n röSoCG pïjQÉJ nh u» p°ü rî s°ûdyG »îjQÉJ rø pe kGA rõ oL t» p°S nQ ró nŸyG »îjQÉJ o nÈnà r© oj

 ? u» p°S nQ ró nª` rdyG »îjQÉJ rø pe kÉKGó rMnCG o± sô n© nJnCG n∞r« nc
? x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY É¡oÑ uJ nQoCG n∞r« nc

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

 .zkÉ©«ª nL Éæ t≤ nM oI nAGô p≤ rdyG{ : pá n≤ nHÉ°ù oe »`a pá nc nQÉ°û oªr∏ pd , p™ pHG qôdyG pº r°ù p≤dِبٱ o¢S oQ ró nJ n» pg nh , oOGO ph rân« pY oO 

 n≥ pFÉK nƒ pH  mI nR sõ n© oe  u» p°SGQ uódyG  Ég pQÉ°ù ne  rø nY  mI nò rÑ of  oËór≤ nJ  É¡ræ pe  nÖp∏ oW  ,É¡ pë«°T rô nJ  u∞n∏ pe  pøjƒ rμnà pd nh

. n∂pd nP »`a É¡pà n°S nQ ró ne oôjó oe nh É¡ teoCG É¡ rJ nó nYÉ°S ró nb nh , mäGOÉ¡ n°T nh





الوثيقة 3

الوثيقة 4

 pºt∏ n©nà pd  , u p‹ shnC r’yG  pº«∏ r© sàdyÉ pH  pâr≤ nënà rd pG  ,2013  pánæ n°S  »`a nh  .Éæ pà r« nH  rø pe  pÖjôn≤ rdyG  p∫ÉØ rWnC r’yG  p¢V rh nô pH  pâr≤ nënà rdyG  p∂ pJ nO’ ph  rø pe  p rÚnànæ n°S  nó n© nH{

 pâr≤ nënà rdyG 2015 pánæ n°S rø pe n pÈrænà o°T rø pe p p—ÉØ rdyG »`a nh . pº r°S sôdyG »`a lánÑ pg rƒ ne p∂ rj nó nd rânfÉc nh , pÜÉ°ù p r◊yG nh pI nAGô p≤ rdyG nh pá nHÉà pμr∏ pd pá s« pd shnC r’yG pÇ pOÉÑ nª` rdyG

.z pá s« pFGó pà rH p’yG p∂pà n°S nQ ró n pÃ

(2018 / 2019) »FGóàHG ™HGôdG : iƒà°ùŸÉH á°ù°SDƒŸG √ò¡H (Ég) ¬à°SGQO ™HÉàj / ä

 الوثيقة 2

: •É°ûf1mäGOÉ¡ n°T nh n≥ pFÉK nh rø pe mI nò«ª r∏ pà pd s» p°S nQ ró n rŸyG nïjQÉ sàdyG o± sô n© nJnCG

         1
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: sº oK , u» p°S nQ ró n rŸyG »îjQÉJ rø nY kGQ nƒ o°U nh ká nHƒà rμ ne n≥ pFÉK nh nh ká sj pƒ nØ n°T mäGOÉ¡ n°T o™ nª rLnCG

 oò ræ oe pá s« p°S nQ ró nª` rdyG päÉ≤ nHÉ°ù oª` rdyG nh pá n£ p°û rfnC r’yG ‘ »JÉc nQÉ°û oe rø nY É¡«a …h rQnCG »JÉ≤jó n°U/»FÉb pó r°U nCG pó nMnC p’ kná ndÉ°S pQ oÖoà rcnCG

. n≥ pFÉK nh nh mQ nƒ o°ü pH  »pà ndÉ°S pQ oR uõ nYoCG nh , p∫ shnC r’yG iƒnà r°ù oª` rdyÉ pH »bÉëpà rdyG
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ٌ
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ٌ
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2015

lá s« p°ü rî n°T läÉeƒ∏ r© ne

t» p°ü rî s°ûdyGh t»p∏ pFÉ© rdyG oº r°S p’nG?
pI nO’ pƒ rdyG o¿Éμ ne nh oïjQÉJnI nRÉJ pánæjó n pÃ 2009 …Ée 13

u» p°SGQ uódyG pQÉ°ù nª` rdyG nø pe oïjQGƒ nJ nh lçGó rMnCG
p∫ÉØ rWnC r’yG p¢V rh nQ ≈dpEG o∫ƒN tódnG2013 - 2014

u p‹ shC r’yG pº«∏ r© sàdyG  ≈dpEG o∫É≤ pà rf p r’nG؟

u» pFGó pà rH p r’yG pº«∏ r© sàdyÉ pH o¥Éëpà rd p r’nG؟
p∫ shnC r’yG pº r°ù p≤ rdyÉ pH oá n°SGQ uódnG2015 - 2016

p™ pHG qôdyG pº r°ù p≤ rdyG ≈dpEG o∫É≤ pà rf p’nG؟

: oÖ p°SÉæ oj É pÃ n∫ nh ró n r÷yG oº p r“oCG nh , p≥ pFÉK nƒ rdyG nø pe mäÉeƒ∏ r© ne oê pô rînà r°SnCG

; o¿Gƒræ o© rdyG nh o¢SÉ« r≤ pª` rdyG nh o√É uŒ p’nG : oår« nM rø pe p¬ pà sb pO ió ne oO uó nMoCG nh , s»pæ ne sõdyG s§ nÿyG oß pM’oCG

. mán∏ nM rô ne uπ oμ pd ná s« pæ ne sõdyG nI só oª` rdyG oÖ o°ù rMnCG nh , nOG nO ph p¢S oQ ró n n“ pπ pMGô ne n rÚnH , p¿GƒrdnC r’yG nø pe kÉbÓ p£ rfpG , oõu« neoCG

  n rÈ nY  ‹É≤pà rf pG  -  pá n°S nQ ró nª` rdyÉ pH  »bÉëpà rd pG)  … nÎ ra nO  ≈∏ nY  m∫ nh ró nL  ‘  É¡oÑ oà rc nCG nh  , u» p°S nQ ró nª`dyG  »îjQÉJ  rø pe  kÉKGó rMnCG  É¡ræ pe  o¢üp∏ rînà r°SnCG

; ( pá s« p°S nQ ró nª` rdyG  pá sj pó rfnC r’yG  pó nMnCG ‘ »WGô pî rfpG - pá n°S nQ ró nª` rdyÉ pH nº u¶ of x p‘É≤ nK rhnCG x» p°VÉj pQ m•É°û nf ‘ »à nc nQÉ°û oe - päÉj nƒnà r°ù oª` rdyG

. pQ nƒ t°üdyG nh p≥ pFÉK nƒ rdyG nh päGOÉ¡ s°ûdyG nø pe É¡oà rL nô rînà r°SyG kÉKGó rMnCG p¬ r«n∏ nY oÖ uJ nQoCG ,kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN … nÎ ra nO ≈∏ nY oõ p r‚oCG

n

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

?

?

?

?

?

: •É°ûf

: •É°ûf

2

3

u» p°S nQ ró n rŸyG É¡ pîjQÉJ rø pe kÉKGó rMnCG oOGO ph p¬ r« n∏ nY rânÑ sJ nQ kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN oCG nô rbnCG

v» pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY p¬ pKGó rM nCG n¢† r© nH oÖ uJ nQ oCG nh , s» p°S nQ ró n rŸyG »îjQÉJ oÖ oà rcnCG
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بحكم اأن بوؤرة التعلم هي التاريخ املدر�سي للمتعلم)ة(، ميكنكم ا�ستثمار املعطيات الآتية :

1 - الوثائق التي يكتب بها التاريخ املدر�سي للمتعلم)ة(
يق�سد بالوثائق التي ميكن اأن يكتب بها التاريخ املدر�سي كل الوثائق التي يح�سل عليها املتعلم)ة( من طرف 
م�سلحة عمومية )مقاطعة اإدارية ـ جماعة ح�رصية اأو قروية - مديرية اإقليمية ـ م�سلحة �سحية...( اأو يقدمها 
اأحد الآباء اأواأولياء املتعلمني /املتعلمات، اأو اإدارة املوؤ�س�سة التعليمية اأو يوفرها املتعلم )ة(؛ وتتنوع بني وثائق 

مكتوبة، ووثائق م�سورة، ومنها:

- الوثائق املكتوبة: كنا�ض احلالة املدنية اأو الدفرت العائلي؛ بطاقة التلقيح اخلا�سة باملتعلم)ة(؛ الدفرت ال�سحي؛ 
امللف املدر�سي؛ وثائق الت�سجيل باملوؤ�س�سة - بطاقة النخراط يف التعاونية املدر�سية / اجلمعية الريا�سية - بيان 

النتائج؛ ا�ستعمالت الزمن...؛

الق�سم(،  اأو اجلماعية )�سورة  ال�سخ�سية  الفتوغرافية، �سواء  الوثائق امل�سورة: وت�سمل جميع ال�سور   -
اأو عاملية...(  احتفال مبنا�سبات وطنية  )م�سابقات - رحالت -  املدر�سية  الأن�سطة  ن�ساطا من  تخلد  اأو �سور 
املتعلم)ة(  تعويد  املنهجية  الناحية  من  ينبغي  وال�سهادات،  الوثائق  هذه  من  التاريخية  املعلومات  ول�ستخراج 

وبكيفية تدريجية على القيام بالعمليات الآتية:

- القراءة املتاأنية لهذه الوثائق وفهم م�سمونها؛ على اأن تقوم )ي( بقراءتها القراءة الأولى اأمام املتعلمني 
اعتبارا ل�سعوبتها اأحيانا، اأو لحتوائها على معطيات كثرية لحاجة اإليها لكتابة التاريخ املدر�سي؛

- حتليلها بكيفية مب�سطة؛ من خالل ا�ستخراج املعلومات املنا�سبة، وا�ستدراج املتعلم)ة( لإبراز اأهمية الوثيقة. 

2 - بطاقة تقنية لر�سم خط زمني وتعبئته مبعطيات.

ميكن العتماد على البطاقة الواردة يف الدليل، ال�سفحة 38.
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تقومي ودعم الوحدة 2

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

التمرين الثالث: 

� التار�� ��ٌ� َوَدْ�ٌ�
ْ

�
َ
�

ا����ة

2
: øjô“

: øjô“

: øjô“

1

2

3

15

?

?

?

?

. n∞ o°Sƒj n∫ nó nH … nÎ ra nO ≈∏ nY nI nô né s°ûdyG p√ pò ng oõ p r‚oCG

; u» p°S nQ ró nª` rdyG »îjQÉJ pá nHÉà pμ pd Ég oOÉªpà rYyG »æoæ pμ r oÁ »à sdyG p≥ pFÉK nƒ rdyG n¢† r© nH oô oc rPnCG

. x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY É¡o∏ uã neoCG nh , u» p°S nQ ró nª` rdyG »îjQÉJ rø pe ká seÉg Ég o pÈnà rY nCG mçGó rMnCG 3 oQÉà rNnCG

 p∫ nh ró n r÷yÉ pH oó p°T r nÎ r°SnCG ,É¡pàn∏ pFÉY nI nô né n°T oá nj pOÉf rä nõ n r‚nCG

: Ég nCG nô rb nC p’ »JB r’yG

?.É¡« qª n°S oCG nh , ná nj pOÉf pán∏ pFÉY oI nô né n°T É¡ræ pe o¿ sƒ nμnà nJ »à sdyG p∫É« rLn C r’yG nO nó nY oO uó nMoCG

pán∏ pFÉ© rdyG oOGô ranCG pá nbÓ n© rdyG ó rƒ nf

oá nª pWÉa nh oá nj pOÉf?

oá nª pWÉa nh ≈°Sƒe?

oºnã r« ng nh oá nj pOÉf?

l∫ qÓ nY nh lAÓ nY?

lAÓ nY nh oAÉL nQ?

; p¬ rj nó pdGƒ pd pá s« pæ nW nƒ rdyG p∞jô r©sàdyG Énà nbÉ£ pH É¡oæ sª n°†nà nJ mäÉ« n£ r© oe ≈∏ nY kGó pªnà r© oe p¬ pàn∏ pFÉY pI nô né n°T nº r°S nQ o∞ o°Sƒj nOGQnCG

 

º«gGôHG øH óªMCG âæH
ôªY âæH IôgR h

F M

Êóª`dG øH ó«©°S øHG
Ú°ù◊G âæH ƒ£jEG h

 p∫

É¡« qª n°S oCG nh , ná njOÉf án∏F

زينبموسى عالل فاطمة

رجاءعالء

هيثم نادية
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 يقي�ض هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على قراءة �سجرة عائلة، وهو 
مترين قد ينجزه املتعلم)ة( من اأعلى ال�سجرة اإلى اأ�سفلها اأو العك�ض؛

 ميكن اأن تكون القراءة بدون ال�سرت�ساد باجلدول املرافق؛

 ميكن دعم التعلم باجلدول املرافق يف الدفرت )مترين قرائي موجه 
باأ�سئلة(.

 يقي�ض هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على اإجناز �سجرة عائلة )التحويل 
من القراءة اإلى الر�سم(؛

 ميكن ا�ستغالل هذا التمرين يف دعم القدرة على القراءة وا�ستخراج 
معلومات من وثيقتني مكتوبتني ر�سميتني؛

اأخرى مب�سطة  اأ�سكال  ال�سجري باقرتاح  الر�سم   ميكن دعم مهارة 
ميكن ا�ستعمالها.

 يقي�ض هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على تذكر بع�ض الوثائق التي تفيد يف تعرف تاريخه املدر�سي: ي�سميها ويبني 
فائدتها؛

 دعم هذه القدرة بالنتقال من م�ستوى التذكر اإلى انتقاء ثالثة اأحداث وتعليل اختياره لأنها فر�سة لتقدير الذات 
)التقاطع مع الرتبية على املواطنة(؛

الثالثة  الأحداث  وترتيب  املقيا�ض  وحتديد  الأفقي  اخلط  )ر�سم  الزمني  اخلط  اإجناز  يف  املتعلم)ة(  قدرة  دعم   
املنتقاة(.
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تاريخ مدر�ستي: �سور ووثائق و�سهادات 5الدرس   

ي
ي وتمثيله ع� خط زم�ن

الهدف : وصف تطور مدرس�رت

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يرتبط الهدف بكفاية التموقع يف الزمن وال�ستئنا�ض مبفهوم التطور يف البيئة املدر�سية، حيث يكون التعلم موجها نحو 
اكت�ساف �سهادات ووثائق توؤرخ لتطور املدر�سة وو�سف هذا التطور ومتثيله على خط زمني.

املهم �ستظهر  لديه معلومات وقد ل تكون.  املا�سي، قد تكون  ب�سوؤاله: عما يعرفه عن مدر�سته يف  املتعلم)ة(  مت حتفيز 
احلاجة للمعرفة، فيتم ا�ستدراجه اإلى الت�ساوؤل عن امل�سادر التي تلبي هذه احلاجة )الوثائق وال�سهادات( ر�سد التطور 

ومتثيله زمنيا. 

 تقومي قدرة املتعلم )ة( على متثيل اأحداث من تطور مدر�سة على خذ زمني؛
 تقومي القدرة على التعبري الكتابي )الربهنة على اختيار حدث له معنى يف حياة املتعلم )ة((.

الن�شاط1 : قراءة وثائق و�سهادات و�سور لو�سف تطور مدر�سة       
 يكون ال�ستغال يف هذا الن�ساط على مثال يتعلق بحالة التلميذ " هيثم" وهي 
فر�سة اأولى للتح�سي�ض باأهمية القراءة، وثانيا �سياق منا�سب للوعي بالنتماء 
الن�ساط  املطلوبة يف  املهمة  تاريخها. ولتحقيق  تخليد  للمدر�سة وامل�ساركة يف 
نقرتح اأن ي�ستغل املتعلم)ة( بالتدريج على اجلدول ثم على ال�سور، واأخريا 
)تطور  الن�ساط  هذا  يف  اأ�سا�سيا  التطور  و�سف  ويعترب  املديرة.  رواية  على 
من  واملرافق  الف�ساء  تطور  اجلدول،  من  واحلجرات  املتعلمني  اأعداد 
التعلم من �سهادة  التدري�ض والأ�ساتذة وف�ساء  ال�سور، تطور يف م�ستويات 

املديرة؛
 يكون املتعلم)ة( ب�سدد ا�ستخراج املعلومات الو�سفية املطلوبة منه، ينبغي 

توجيهه نحو الوثائق املنا�سبة لذلك ب�سورة تدريجية متا�سيا مع املطلوب.
الن�شاط 2: قراءة خط زمني ميثل تطور مدر�سة

اإلى قراءة  اأن ا�ستكمل املتعلم)ة( ا�ستك�سافه لتطور مدر�سة هيثم، ينتقل  بعد 
للتمرن على  اإ�سافية  اأجنزه هذا الأخري، وهي فر�سة  اخلط الزمني الذي 
املدر�سة( مع  بكامله-بناء  )اخلط  املدة  يح�سب  املهارة من خالل جعله  هذه 

�سبط املقيا�ض الزمني.
الن�شاط 3: قراءة خط زمني ميثل تطور مدر�سة

م�سبقا  قد بحث  بتوجيه منك،  املتعلم)ة(  يكون  هيثم،  بحالة  ال�ستئنا�ض  بعد 
عن �سهادات ووثائق تتعلق بتاريخ مدر�سته. وهي فر�سة للتحويل )حتويل 
الذاتي.  التعلم  يدعم  مترين  الغري)هيثم(اإلى  حالة  درا�سة  من  املكت�سب 
ويكت�سي هذا التحويل قيمة �سو�سيو-وجدانية بالتفاعل بني الذات والآخر يف 
تقاطع مع الرتبية على املواطنة خا�سة عند مطالبة املتعلم)ة( باختيار حدث 

يراه هاما يف تطور مدر�سته وتعليل جوابه.
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� التار��

: má n°S nQ ró ne nQ tƒ n£ nJ o∞ p°U nCG nh kGQ nƒ o°U oß pM’oCG

oá s« p°SGQ uódyG oäGƒnæ s°ùdnG 2014 2018  ـ 2017 2017  ـ 20162016  ـ 2015 2015  ـ
päGô oé o r◊yG oO nó nY13151818

pò«eÓsàdyG oO nó nY
 lçÉfpEGlQƒc oPlçÉfpEGlQƒc oP lçÉfpEGlQƒc oP lçÉfpEGlQƒc oP
220280270290300368300310

 : 2017 : 2014 1

ُوِضَع ٱلَْحَجُر ٱْألَساُس 
لِـَمْدرََسِتنا يف 16 أُكْتُوبَر 2012 
َوفَتََحْت أَبْوابَها يف 1 ُشتَْنِرب 2014

 läGOÉ¡ n°T nh o≥ pFÉK nh nh lQ nƒ o°U : »à n°S nQ ró ne oïjQÉJ 5
. x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY o¬o∏ uã neoCG nh ,»à n°S nQ ró ne nQ tƒ n£ nJ n∞ p°UnC p’ mäGOÉ¡ n°T nh n≥ pFÉK nh nh kGQ nƒ o°U o™ nª rLnCG

ا���ف :

; nQ tƒ n£ nàdyG Gò ng oπ uã n oÁ x»pæ ne nR x§ nN pRÉ r‚pEG nh ,»à n°S nQ ró ne pQ tƒ n£ nJ p±É°û pà rcyG ≈∏ nY oäGOÉ¡ s°ûdyG nh o≥ pFÉK nƒ rdyG nh oQ nƒ t°üdyG Ê oó pYÉ°ù oJ

 ? päGOÉ¡ s°ûdyG nh p≥ pFÉK nƒ rdyG nh pQ nƒ t°üdyG nø pekÉbÓ p£ rfyG »à n°S nQ ró ne nQ tƒ n£ nJ o∞ p°ûnà rcnCG n∞r« nc
? o¬o∏ uã n oÁ kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN oõ p r‚oCG n∞r« nc

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

: •É°ûf1má n°S nQ ró ne pQ tƒ n£ nJ p∞ r°U nƒ pd kGQ nƒ o°U nh mäGOÉ¡ n°T nh n≥ pFÉ nK nh oCG nô rbnCG

 .Ég nQ tƒ n£ nJ oπuã n oÁ x»pæ ne nR x§ nN nRÉ r‚pEG lºnã r« ng nOGQ nCG ,É¡ p°ù«°SrCÉ nJ iô rc pò pH p¬ pà n°S nQ ró ne p∫ÉØ pà rMyG pánÑ n°SÉæ o pÃ

. mäGOÉ¡ n°T nh mQ nƒ o°U nh n≥ pFÉK nƒ pH oI nôjó oª` rdyG o¬ rJ nO sh nR

 : É¡ pJGô oé oM nh má n°S nQ ró ne pò«eÓ nJ pOGó rYnCG pQ tƒ n£ nJ rø nY k’ nh ró nL oCG nô rbnCG

?

?

?

?

?

; pá n°S nQ ró nª` rdyG pìÉà pà rayG oò ræ oe päGô oé o r◊yG nh pò«eÓsàdG pO nó nY nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG
; päGô oé o r◊yG nh pò«eÓsàdyG nø pe mO nó nY n nÈ rcnCG oá n°S nQ ró nª` rdyG É¡«a râ na nô nY »à sdyG ná s« p°SGQ qpódyG nánæ s°ùdyG oO qpó nMoCG

. oèpà ræ nà r°SnCG nh , pQƒc tòdyG nh pçÉfpE r’yG pò«eÓsàdyG pO nó nY pQ tƒ n£ nJ n rÚnH o¿ pQÉboCG

; pá n°S nQ ró nª` rdyG p¢ù«°S rCÉ nJ nïjQÉJ oO qpó nMoCG
.É¡ o≤ paGô ne nh Ég oDhÉ°† na oår« nM rø pe pá n°S nQ ró nª` rdyG nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

 : 2012
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 ,É¡pà n°S nQ ró ne  pQ tƒ n£ nJ  rø nY  kGQ nƒ o°U nh  mäGOÉ¡ n°T nh  n≥ pFÉ nK nh  oá néjó nN  râ n© nª nL

: »JB r’yG p∫ nh ró n r÷yG »` pa pçG nó rMnC r’yG n¢† r© nH rân∏ sé n°S nh

2012

0

2015 2018
ةِ
َ
ياض ضاءِ الرِّ

َ
��ُ ف جْ

َ
راتِت

جُ حُ
ْ
دِ ال

دَ  عَ
ُ
ة يادَ ةِزِ

راءَ قِ
ْ
ل ضاءٍ لِ

َ
 ف
ُ
داث حْ ياتِإِ المِ

عْ ِ
ْ
إل ةٍ لِ

 قاعَ
ُ
داث حْ ةِإِ

سَ سَّ
َ
ؤ مُ
ْ
تاحُ ال تِ

ْ
ساسِاف

َ ْ
األ رِ

جَ عُ حَ
ْ
ض وَ

المقياس :

2013

سنة واحدة

20162014 2017

  oäGƒnæ s°ùdnG oçGó rMnC r’nG
2010o¢ù«°SrCÉ sàdnG
2012oìÉà pà ra p’nG
2016p§«°ûræ sàdyG pAÉ°† na oçGó rMpEG
2017p§ pFÉ°S nƒ rdyG pI nO uó n©nà oe má nYÉb oçGó rMpEG
2018 má n≤jó nM oçGó rMpEG

 : má n°S nQ ró ne pQ tƒ n£ nJ p∞ r°U nƒ pd ká sj pƒ nØ n°T kI nOÉ¡ n°T oCG nô rbnCG

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

; oá n°SGQ uódyG É¡ pH rân≤n∏ n£ rfyG »à sdyG ná s« p°SGQ uódyG päÉj nƒnà r°ù oª` rdyG oO uó nMoCG
 ; oäGAÉ°†nØ rdyG nh oá s« p°SGQ uódyG oäÉj nƒnà r°ù oª` rdyG : oår« nM rø pe oá n°S nQ ró nª` rdyG o¬ rà na nô nY …òsdyG nQ tƒ n£sàdyG o uÚnHoCG

. pá n°S nQ ró nª` rdyG  nQ tƒ n£ nJ o uöùnØ oJ »à sdyG pÜÉÑ r°SnC r’yG n¢† r© nH o¢üp∏ rînà r°SnCG

; t»pæ ne sõdyG t§ n rÿyG É¡« q£ n̈ oj »pà sdyG ná s« pæ ne sõdyG nI só oª` rdyG oÖ o°ù rMnCG

; p¬ pà n°S nQ ró ne pçGó rMnCG pπ«ã rªnà pd lºnã r« ng o√ nó nªnà rYyG … pò sdyG s»pæ ne sõdyG n¢SÉ« r≤ pª` rdyG oO qpó nMoCG

. pá n°S nQ ró nª` rdyG oAÉnæ pH É n¡ nb nô r̈ nà r°SyG »pà sdy G ná s« pæ ne sõdyG nI só oª` rdyG oÖ o°ù rMnCG

; kÉ q« pæ ne nR É¡oÑ qpJ nQoCG nh »pà n°S nQ ró ne nQ tƒ n£ nJ o q pÚnÑ oJ kÉKGó rMnCG É¡ræ pe oê pô rînà r°SnCG nh , mäGOÉ¡ n°T nh n≥ pFÉK nh nh kGQ nƒ o°U o™ nª rLnCG

; »pà n°S nQ ró ne pQ tƒ n£ nJ rø pe kÉKGó rMnCG p¬ r«n∏ nY oø qpW nhoCG kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN oº o°S rQnCG

.»HGƒ nL oπqp∏ nYoCG nh ,»pà n°S nQ ró ne pQ tƒ n£ nJ ‘ kÉ qª p¡ oe o√ o pÈnà rYnCG kÉK nó nM oQÉà rNnCG

 ; nçG nó rMnC r’yG p√ pò ng oπqpã n oÁ kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN oõ p r‚oCG

.»HGƒ nL oπqp∏ nYoCG nh , pá n°S nQ ró nª` rdyG pQ tƒ n£ nJ »` pa kÉ qª p¡ oe o√ o pÈnà rYnCG kÉK nó nM oQÉà rNnCG

: •É°ûf

: •É°ûf

2

3

¬pà n°S nQ ró ne pQ tƒ n£ nJ pπ«ã rª nà pd lº nã r« ng o√ nõ n r‚nCG kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN oß pM’oCG

 »pà n°S nQ ró ne nQ tƒ n£ nJ oπ qpã n oÁ kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN oõ p r‚oCG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

 pó ojGõnà pd  kGô n¶ nf nh  ,ÊÉqãdyG nh  p∫ shnC r’yG  p rÚnj nƒnà r°ù oª` rdyG  pΩÉ°ù rb nCÉ pH  pá njGó pÑdyG  ‘  oá n°SGQ uódyG  pân≤n∏ n£ rfpG{

 päÉj nƒnà r°ù oª` pd mΩÉ°ù rb nCG oçGó rMpEG sºnà na ,É¡ pJ nò peÓnJ oO nó nY nó njGõ nJ , pá n°S nQ ró nª` rdyÉ pH p§«ë oª` rdyG u»pæ nμ s°ùdyG u» n r◊yG p¿É qμ o°S pO nó nY

 lAÉ°† na sº oK , päÉq« peÓ rY pE rÓ pd lá nYÉ nb 2015 pánæ n°S ‘ rânØ«°VoCG Éª nc , p¢S pOÉ q°ùdyGh p¢ù peÉ rÿyG nh p™ pHG qôdyG nh påpdÉ qãdyG

.z pá n°VÉj uôdyG pAÉ°† na oõ«¡ r nŒ s n” 2018 pánæ n°S ‘ nh . pán« pdGƒ oª` rdyG pánæ s°ùdyG ‘ pI nAGô p≤r∏ pd
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بحكم اأن بوؤرة التعلم هي و�سف تطور مدر�سة ومتثيله على خط زمني باعتماد جمموعة من امل�سادر: �سهادات 
ووثائق مكتوبة و�سور، ميكنك ال�ستفادة مما ياأتي:

1 - الوثائق التي نعتمدها يف و�سف تطور مدر�سة
�سديدة  املدر�سة، وهي  تاريخ  كتابة  امل�ساعدة على  املعلومات  للح�سول على  ال�سفوية: وتعرب م�سدرا  ال�سهادات 
التنوع، منها مثال �سهادة م�سوؤول اإداري اأو تربوي )مدير اإقليمي ـ مدير املوؤ�س�سة ـ موؤطر تربوي...( م�سوؤول حملي 
ال�سابقني والأعوان  اأو املوظفني  املتعلمني  اأو قدماء  اأو �سهادة من قدماء املدر�سني  )ال�سلطات املحلية...(؛  اأو جهوي 
الذين لهم عالقة اأو كانت لهم باملوؤ�س�سة التعليمية؛ اأو �سهادة باحث يف ال�ساأن الرتبوي يتوفر على معطيات حول هذه 

املوؤ�س�سة، وحتى �سهادة ال�سكان املقيمني يف حميط املوؤ�س�سة...
الوثائق املكتوبة: وتعترب اأ�سا�سية يف تقدمي الكثري من املعطيات ال�رصورية لكتابة تاريخ املدر�سة والوقوف على 
التطور الذي عرفته منذ تاأ�سي�سها، وهي كثرية، من �سمنها: ال�سجل العام: من اأهم الوثائق لتعرف تاريخ املدر�سة؛ 
لكونه يحتوي على اأ�سماء جميع املدر�سني ورواد هذه املدر�سة منذ ن�ساأتها واإلى اليوم؛ وال�سجل العقاري: تكمن اأهميته 
يف كونه ي�سم جميع الوثائق الإدارية اخلا�سة ببناية املوؤ�س�سة: تاريخ الإحداث ـ الت�سميم املعماري للموؤ�س�سة ومرافقها 

ـ ت�سميم التو�سعة...
ال�سور: ميكن ا�ستثمار ال�سور امللتقطة للمدر�سة يف منا�سبات خمتلفة )و�سع احلجر الأ�سا�ض - التد�سني...(  - 

ال�سور ال�سنوية اجلماعية ملختلف الأق�سام ...   
 واأثناء التعلم   ينبغي تعويد املتعلمني على ا�ستخراج املعطيات الأ�سا�سية للوقف على التطور الذي عرفته مدر�ستهم 
بني املا�سي واحلا�رص من خالل القراءة والفهم اجليد لل�سهادات والوثائق، ثم انتقاء املعلومات التي تبني تطور املدر�سة 
التي عا�ستها  الأحداث  ـ بع�ض  الدرا�سة  انطالق  ـ  التاأ�سي�ض  )تاريخ  تاريخها  الكربى من  املحطات  واملتمثلة يف بع�ض 

والأ�سباب التي كانت وراءها ـ تو�سعتها ـ اإدخال بع�ض التجهيزات اإليها ـ واحلالة التي توجد عليها اليوم ـ (.
2 - م�ستوى التدرج يف اإجناز اخلط الزمني )مفهوم التطور(:

- يو�سع للخط مقيا�ض )�سلم( بتق�سيم اخلط اإلى اأجزاء تعرب عن م�سافات زمنية معينة: مثال 1 �سنة = �سنتمرت، اأو 1 
�سنة = 2cm ، اأو 10 �سنوات = 1cm، وي�سجل العنوان واملقيا�ض اأ�سفل اخلط الزمني؛ على اأ�سا�ض اأن يغطي  هذا الأخري 

عمر املوؤ�س�سة، والذي قد ي�سل اإلى ع�رصات ال�سنني، مما ي�ستدعي م�ساعدة املتعلمني على اختيار املقيا�ض املنا�سب؛
- ُت�سجل الأحداث املرتبطة باملدر�سة على اخلط الزمني ح�سب تاريخ وقوعها )ال�سنة ـ ال�سهر...(؛

- احلر�ض على ا�ستدراج املتعلمني اإلى ا�ستخال�ض التطور من خالل دعوتهم اإلى الوقوف على الأحداث املعربة 
اأخرى )تزايد عدد  �سببا لتطورات  قد يكون  الذي  التطور  اأ�سبب هذا  العادية، واإبراز  الأحداث  عنه، ومتييزها عن 

�سكان احلي، وزيادة الإقبال على املوؤ�س�سة مما اأدى اإلى تو�سعتها ...(.
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تاريخ مدينتي/قريتي: درا�سة معامل 6الدرس   

ي وتفس�ي التحول الذي طرأ عليها 
/قري�رت ي

الهدف : تعرف معالم من تاريخ مدين�رت

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يرتبط الهدف بكفاية قراءة �سواهد من ما�سي بيئة املتعلم)ة( املحلية، حيث يكون التعلم موجها نحو قراءة �سهادات و�سور توؤرخ 
ملعامل ت�سهد يف احلا�رص على املا�سي )باملدينة/ القرية( وا�ستخراج معلومات تاريخية عن تلك املعامل وتف�سري اأويل للتحول.

يتم الربط مبا �سبق للمتعلم)ة( اأن ا�ستاأن�ض به من وثائق و�سهادات يف اكت�ساف تاريخ اأ�رصته/مدر�سته ق�سد النتقال به 
نحو املعنى الأول للمعامل التاريخية املوجودة يف حميطه، ليتعلم كيف ينطلق من حا�رصها نحو ما�سيها باعتماد ال�سهادة 

ال�سفوية وال�سور والوثيقة املكتوبة ليفهم التحول الذي طراأ عليها.
ميكن �سوؤال املتعلم)ة( عن معامل تاريخية يف مدينته/قريته �سمع اأو قراأ عنها 

لإثارة انتباهه وبالتايل حتفيزه للتعلم.

تقومي قدرة املتعلم)ة( على البحث وجمع الوثائق التي توؤرخ ملعامل تاريخية مغربية ودرا�ستها بتعريفها واإبراز 
حتولها بني املا�سي واحلا�رص )الإجناز على اجلدول(.

الن�شاط1 : تعرف معامل   مدينة/قرية          
يكون ال�ستغال يف هذا الن�ساط على مثال يتعلق مبدينة " فا�ض" التي لها عمق 
م�سدري  ون�ض  �سور  خالل  من  القرويني  جامع  معلمة  جت�سده  تاريخي 
املطلوبة يف  املهمة  ال�سياحي. ولتحقيق  املر�سد  �سفوية يرويها  ق�سري و�سهادة 
الن�ساط نقرتح اأن ي�ستغل املتعلم)ة( على مرحلتني: الأولى ينجز فيها عمليات 
عن  معلومات  وي�ستخرج  واملوؤ�س�ض(  واملكان  والتاريخ  )ال�سم  تعريفية 
مظاهر التحول من حيث البناء والوظيفة وي�ستنتج بع�ض اأ�سباب هذا التحول. 
ويف مرحلة موالية متنح ال�سور )من 2 اإلى 6( فر�سة للتدرب على املقارنة 
بوا�سطة جدول تنتظم فيه املعلمة بني املا�سي واحلا�رص فيظهر للمتعلم)ة( ما 

ا�ستمر وما تغري عرب الزمن.
الن�شاط 2: درا�سة معلمة تاريخية يف مدينة/قرية املتعلم)ة( من خالل 

�سهادات ووثائق و�سور
بحث  قد  منكم،  بتوجيه  املتعلم)ة(  يكون  ال�سابق،  باملثال  ال�ستئنا�ض  بعد 
م�سبقا عن �سهادات و�سور تتعلق مبعلمة تاريخية يف مدينته/قريته. وهي 
فر�سة للتحويل )حتويل املكت�سب الأول اإلى مترين يدعم التعلم القائم على 
درا�سة املعلمة التاريخية يف م�ستوى ال�ستئنا�ض. ويكت�سي هذا التحويل قيمة 
�سو�سيووجدانية بالتفاعل بني الذات والبيئة املحلية يف تقاطع مع الرتبية على 

املواطنة واجلغرافيا.
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� التار�� 6n p⁄É© ne oá n°SGQ pO : »à nj rô nb / »à næjó ne oïjQÉJ

.É¡r«n∏ nY nCG nô nW …òsdyG n∫ nn tƒ nësàdyG o uöù na oCG nh , n≥ pFÉK nh nh mQ nƒ o°U nh má sj pƒnØ n°T mäGOÉ¡ n°T  rø pe »à nj rô nb/»ànæjó ne n p⁄É© ne o± sô n© nJnCG

ا���ف :

 oá nÁó n≤ rdyG É¡ o pŸÉ© ne o nÈnà r© oJ nh ,…OÓ pH pïjQÉJ rø pe kGA rõ oL »à nj rô nb/»à næjó ne oïjQÉJ oπ uμ n°û oj
. pïjQÉ sàdyG Gò ng pá n°SGQ pO pπ pFÉ°S nh ió rMpEG

? É¡ pFÉ°û rfpEG nïjQGƒ nJ nh »à nj rô nb/»ànæjó ne n p⁄É© ne o± sô n© nJnCG  n∞r« nc
? É¡r«n∏ nY nCG nô nW …òsdyG n∫ tƒ nësàdyG o uöù naoCG nh ,É¡ oØ p°UnCG n∞r« nc 

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

: •É°ûf1É¡ pFÉ°û rfpEG nïjQGƒ nJ nh má nj rô nb/ má næjó ne n p⁄É© ne o± sô n© nJnCG

 : má s« pîjQÉJ má nªn∏ r© ne n∫ rƒ nM ká nHƒà rμ ne ká n≤«K nh oCG nô rbnCG

 : má s« pîjQÉJ má nªn∏ r© ne rø nY ká sj pƒ nØ n°T kI nOÉ¡ n°T oCG nô rbnCG

30 الوثيقة 1

 ,á sj pOÓ«e 859 ` pd pá n≤ paGƒ oª` rdyG,á sj pô ré pg 245 nánæ n°S n¢SÉØ pH nÚqj ph nôn≤ rdyG oá n© peÉL rân« pæ oH{

 pá n© nH rQnCG  rø pe  o¿ sƒ nμnà nj  ( nÚænÑ rdyG  tΩoCG)  oá sj pô r¡ pØ rdyG  oá nª pWÉa  o¬rà næ nH  …òsdyG  oó pé r°ù nª` rdyG  n¿Éc nh

z. má n© pØ nJ rô oe o rÒ nZ lá n© ne rƒ n°U p¬«a rân« pæ oH nh ... kGÒ¨ n°U kÉæ rë n°U nh mäÉWÓnH

 s n” ,É¡ ofÉ qμ o°S n oÌ nc nh o¢SÉa rä nô ng nO rRyG É qª` nd nh .kÉ© nH rQnCG p¬ pJÉWÓnH oO nó nY n¿Éc nÚqj ph nôn≤ rdyG o™ peÉL n»pæ oH Ée nó ræ pY{
 rø pe p¬ r«n∏ nY rânfÉc É q p‡ n nÌ rcnCG  o¬ oà n© ne rƒ n°U râ n©nØ nJ rQyG nh ,kG röû nY p¬ pJÉWÓnH oO nó nY nínÑ r°U nCÉ na  , p™ peÉ r÷yG  o™«°S rƒ nJ
 n∫GR’ »à sdyG  oá nØ«X nƒ rdyG  n» pg nh  , pá n°SGQ uó∏ pd  má n© peÉL ≈dpEG  pIÓ s°ü∏ pd  m™ peÉL rø pe  oó r© nH  Éª«a  n∫ sƒ n n– nh , oπrÑ nb

.z n¿B’yG ≈dpEG É¡ pH oΩƒ≤ nj

?

?

?

; É¡ pFÉæ pH nïjQÉJ oO uó nMoCG nh ná nªn∏ r© nª` rdyG » qª n°SoCG

; É¡pà n°ù u°S nDƒ oe nº r°SyG oê pô rînà r°SnCG 

.É¡ pFÉæ pH nó ræ pY É¡nà nØ«X nh oO uó nMoCG 

?

?

?

;É ngoDhÉnæ pH oår« nM rø pe oá nªn∏ r© nª` rdyG p√ pò ng o¬rà na nô nY … pò sdyG n∫ tƒ nësàdyG o uÚnHoCG
; p pöVÉ n r◊yG »` pa É n¡nà nØ« pX nh oO uó nMoCG 

 É ngoDhÉnæ pH  oår« nM rø pe pá nªn∏ r© nª` rdyG  ≈n∏ nY nCG nô nW … pò sdyG  n∫ tƒ nësàdyG  o uöù naoCG
.É n¡ oà nØ« pX nh nh

 

 ≈d pEG  n¢ù ofƒJ  rø pe  râ ne pó nb  , m™ paÉf  pø rH  nánÑ r≤ oY  pOÉØ rMnCG  rø pe  :  oá sj pô r¡ pØ rdyG  oá nª pWÉa
. nÚqj ph nôn≤ rdyG n™ peÉL rânæ nH nh , pá n°S pQGO nC r’yG ó r¡ nY ‘ pÜ pô r̈ nª` rdyG

.Ée má njÉæ pH o¢V rQnCG É¡ pH o∞ n°U rô oJ oAÉ°ùr∏ ne lI nQÉé pM : má nWÓnH oO nô rØ oe , läÉWÓnH



 pò«eÓsàdyG nø pe lá nYƒª r n› râ neÉb , n¢SÉa pánæjó ne p¢ù«°SrCÉ nJ ≈∏ nY p¿Ée sõdyG nø pe kÉf rô nb 12 pQhô oe pánÑ n°SÉæ o pÃ

 ró nb , pán∏ rM uôdyG p¥Ó p£ rfyG nπrÑ nb ,GƒfÉc nh . x» pMÉ« p°S mó p°T rô oe pá n≤ ra oô pH pánæjó nª`dyG p√ pò ng p p⁄É© ne ió rMpEG pI nQÉj põ pH

. pá nªn∏ r© nª` rdyG p√ pò ng pI nQÉj pR »`a É¡ pH GƒfÉ©nà r°SpG , pQ nƒ t°üdyG nh p≥ pFÉK nƒ rdyG n¢† r© nH Gƒ© nª nL

.»°VÉª` rdyG ≈∏ nY kI nó pgÉ°T kGQÉKBG oá s« pîjQÉ qàdyG o p⁄É© nª` rdyG oπ uμ n°û oJ

MP_Histoire CC.indd   18 24/07/2019   21:44

19

 n∫ rƒ nM má sj pójô nH mäÉbÉ£ pH nh mQ nƒ o°U rø nY má s« pfh rÎ rμ pdpEG n™ pbGƒ ne ‘ oå në rHnCG

 : … nÎ ra nO ≈dpEG p¬p∏ r≤ nf nó r© nH n∫ nh ró n r÷yG  oÅuÑ nYoCG , má s« pH pô r̈ ne má s« pîjQÉJ  má nªn∏ r© ne

  pá nªn∏ r© nª` rdyÉH o∞jô r©sàdnG؟
p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG n rÚnH p∫ tƒ nësàdyG oRG nô rHpEG؟

 : p pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH má s« pîjQÉJ má nªn∏ r© n pŸ kGQ nƒ o°U oß pM’oCG

 الوثيقة 2

 الوثيقة 4

 الوثيقة 6

 الوثيقة 5

 الوثيقة 3

 pá nªn∏ r© nª` rdyG p≥ paGô ne n rÚnH ,… nÎ ra nO ≈dpEG o¬o∏ o≤ rfnCG m∫ nh ró nL ‘ , o¿ pQÉboCG

: p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG »`a É¡ pØ pFÉX nh nh

: •É°ûf2É¡ o°S oQ rOnCG nh ,»à nj rô nb/»à næjó ne ‘ má nªn∏ r© ne rø nY kGQ nƒ o°U nh n≥ pFÉK nh nh ká sj pƒ nØ n°T mäGOÉ¡ n°T o™ nª rLnCG

»°VÉª`dyG »`aöVÉ◊yG »`a

t»p∏ pNG qódyG oø rë s°üdnG؟؟
oá nfGõ p rÿnG؟؟

pá nªn∏ r© nª` rdyG oá nØ«X nh؟؟

?

?

?

?

; p pöVÉ r◊yG ‘ nh »°VÉª` rdyG ‘ É¡nà nØ«X nh ,É¡ p°ù u°SnDƒ oe nº r°SpG ,É¡ pFÉæ pH nïjQÉJ nh É¡ n© pb rƒ ne , pá nªn∏ r© nª` rdyG nº r°SpG : oê pô rînà r°SnCG

.»à nj rô nb/»ànæjó ne p p⁄É© ne pïjQÉJ p± tô n© nJ ‘ pQ nƒ t°üdyG nh p≥ pFÉK nƒ rdyG nh pá sj pƒnØ s°ûdyG päGOÉ¡ s°ûdyG nán« uª ngn CG oèpà ræ nà r°SnCG

o n

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

oäGƒn∏ s°üdyG É¡ pH i qOnDƒ oJ nh pó pLÉ°ù nª` rdyG nπ pNGO o™n≤ nJ lá n© p°SGh lá nMÉ°S : p™ peÉ÷yG oø rë n°U
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بحكم اأن بوؤرة التعلم هي ال�ستئنا�ض بدرا�سة معامل من بيئة املتعلم )ة( بالعتماد على �سهادات ووثائق و�سور، 
ميكنكم ا�ستثمار ما ياأتي:

1 - مفهوم املعامل التاريخية واأ�سنافها

املعامل التاريخية: ت�سمل املباين التي اأقامها الإن�سان يف املا�سي، اأو ما تبقى منها من اآثار. وتتنوع املعامل التاريخية 
املوجودة يف البيئة املحلية من حيث ال�سكل والوظيفة. فمن حيث ال�سكل: من�ساآت مهدمة: وتتخذ �سكل بقايا مرافق معينة 
التي لزالت يف حالة  اأو  ـ ركام من مواد بناء...(، ومن�ساآت قائمة: وهي كل املعامل غري املهدمة جزئيا،  )اأطالل 
اأ�سوار  جيدة، بل لزال البع�ض منها يوؤدي وظيفة: مدار�ض عتيقة، زوايا واأ�رصحة، ق�سور، ح�سون واأبواب، 
املدن، اأبراج، فنادق، مرا�ٍض/موانئ ... ولتقريب املتعلم )ة( من درا�سة معلمة تاريخية يف حميطه، ينبغي القت�سار 

على النوع الثاين.
اإلى3  اأمامن حيث الوظيفة: تتعدد املعامل املحلية وتختلف وظيفتها لرتباطها بكل مناحي احلياة، وميكن تق�سيمها 

املعامل املحليةاأنواع: 

1ـ املعامل املدنية
ـ ع�سكرية: ثكنات ـ ح�سون...

ـ عمومية: مدار�ض ـم�ست�سفيات...
ـ اقت�سادية: اأ�سواقـ  قي�سارياتـ  م�سانع...

ـ خا�سة: بيوت...

ـ م�ساجدـ  بيعـ  كنائ�ض...
ـ اأ�رصحة ـ زوايا ...

ـ متاثيل ل�سخ�سيات؛
ـ لوحات تذكارية ...

3ـ املعامل التذكارية 2ـ املعامل الدينية

2 - منهجية درا�سة املعلمة املحلية:

اأنها متكاملة؛ ويتعلق الأمر بالدرا�سة التاريخية  تزاوج درا�سة املعلمة املحلية بني مقاربات منهجية خمتلفة، غري 
والتحليلية والوظيفية:  

 الدرا�سة التاريخية: تعتمد على الوثائق لر�سد التطور الذي عرفته املعلمة، من الناحية الكرنولوجية، والبنية، 
اإذ متد الدار�ض بالعنا�رص الأ�سا�سية لتعرف املوقع، الوظيفة، الهند�سة املعمارية، مراحل التطور/ الرتاجع والنهاية... 
 الدرا�سة التحليلية: تركز على زيارات ميدانية )خرجات/ زيارات ا�ستك�سافية...( فيتمكن املتعلمون من اإجراء 
مقابالت مع خمت�سني يف تاريخ الآثار، مهند�سني معماريني، �سكان... لتجميع معلومات حول املعلمة: وتقوم هذه 

الدرا�سة على:
أوال: حتديد املوقع: يف املحيط من خالل ت�سميم املعلمة؛

ثانيا: جتميع معلومات خمتلفة: حتديد تاريخ البناء ـ الوظيفة الأ�سلية ـ الوظيفة احلالية/الراهنة؛
ثالثا: و�سف تقنيات ومواد البناء: ال�سكل العام ـ مواد البناء ـ الزخرفة...

 الدرا�سة الوظيفية: ويتعلق الأمر بوظيفة املعلمة وكيفية ا�ستعمالها. وتطرح يف هذا ال�سدد اأ�سئلة حول من بناها؟ 
ومن ي�ستعملها؟ متى بنيت؟ ومتى ا�ستعملت؟ وكيف بنيت؟ )مواد البناء(، كيف ت�ستعمل؟ ووظيفتها احلالية؟
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تقومي ودعم الوحدة 3

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

� التار��
ا����ة

3
: øjô“

: øjô“

1

2

: oÖ«LoCG nh , n¿É qj nR …ó«°S pá n°S nQ ró ne nQ nƒ o°U oß pM’oCG nh , pI nOÉ¡ s°ûdyG s¢ünf oCG nô rbnCG

: oÖ«L oCG sº oK , p rÚnJ nQƒ q°üdyG oß pM’oCG nh , nI nOÉ¡ s°ûdyG nh ná n≤«K nƒ rdyG oCG nô rbnCG

?

?

?

?

?

?

?

; Ég pó«« r°û nJ nïjQÉJ nh pá n°S nQ ró nª` rdyG n¿Éμ ne pI nOÉ¡ s°ûdyG nø pe oê pô rînà r°SnCG
  ; pá n°S nQ ró nª` rdyG p√ pò ng pïjQÉJ p± tô n© nJ ‘ pá sj pƒnØ s°ûdyG pI nOÉ¡ s°ûdyG nQ rh nO o uÚnHoCG

; É¡p∏ nN ró ne ≈∏ nY rä nCG nô nW »à sdyG päGÒ« r̈ sàdyG o∞ p°UnCG
: x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY p∫ nh ró n r÷yG ‘  nI nO pQGƒrdyG nçGó rM nC r’yG oÖ uJ nQoCG

; Ég pó«« r°û nJ nïjQÉJ nh É¡ n© pb rƒ ne nh pá nªn∏ r© nª` rdyG nº r°SyG  oO uó nMoCG
; É¡ p°ù u°S nDƒ oe pá s« p°ü rî n°û pH o± uô n© oJ mäÉeƒ∏ r© ne rø nY oå në rHnCG

.É¡r«n∏ nY n CG nô nW …òsdyG n∫ tƒ nësàdyG o uöù naoCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG ‘  pá nªn∏ r© nª` rdyG nQ rh nO oO uó nMoCG

20

 mánÑ pbÉ©nà oe mäGQ tƒ n£nà pd râ n© n°† nN nh . k’ƒ≤ oM q’pEG pπ r°UnC r’yG ‘ rø oμ nJ r n⁄ nh ... nI nó rL nh pánæjó pÃ 1907 nánæ n°S Éæ oà n°S nQ ró ne rä nóu« o°T{
 t¢ü oînj Éª«a nh ... »FGópà rHyG pá n°S pOÉ q°ùdyG pánæ s°ùdyG ≈dpEG ≈dhC r’yG pánæ s°ùdyG nø pe nò«eÓnJ tº o°† nJ nh , mI nò pJÉ°SnCG 8 kÉ« pdÉM É¡ pH oπ p̈ nà r°û nj ...
 pI nò pJÉ°S nC r’yÉ pH  má s°UÉN má nYÉb nh  mánÑnà rμ ne  ≈dpEG  pá naÉ°VpE r’yÉ pH  , ká s« p°SGQ pO  kI nô ré oM  12  ≈∏ nY  oô sa nƒnà nJ  n» p¡ na  , pá n°S nQ ró nª` rdyG  n≥ paGô ne

 .z pôjó oªr∏ pd nô nNBG nh , pá n°S pQÉër∏ pd mø nμ r°ù ne nh

201819111907

oçGó rMnC r’nGpá n°S nQ ró nª` rdyG oó«« r°û nJÉ¡ oMÉà pà ra pG≈dhC r’yG É¡oà n© p°S rƒ nJpá s« pFGó pà rH p r’yG pI nOÉ¡ s°ûdyG ≈∏ nY É¡ pJ nò peÓnJ rø pe mê rƒ na p∫ shnCG o∫ƒ°ü oM

oäGƒnæ s°ùdnG1907191019111915

2018 1900

 , p¬s∏dyG  pó rÑ nY  pø rH  mó sª n ofi  …ó«°S  p¿É£r∏ t°ùdyG  pô pKBÉ ne  rø pe nh{

 p¬r« ndpEG nÖn∏ nL ... ná sj pOÓ«e 1765 nΩÉY ... pI nôjƒ s°üdyG ≈°S rô ne

.z pÚ r◊yG »`a rä nô uª o© na ... p¢SÉæ rL nC r’yG uπ oc rø pe iQÉ°üsædyG
           

330

 , w… pQÉ pŒ  lQ rh nO  ≈°S rô nª` rdyG  Gò n¡ pd  n¿Éc{  :  pQÉétàdyG  oÚenCG  n∫Éb

.z ká s« pMÉ« p°S ká nªn∏ r© ne nh , u… pô rënÑ rdyG pó r« s°ü∏ pd kAÉæ«e nΩ rƒn« rdyG nínÑ r°UnCG nh

                     

��� َوَدْ��
ْ

�
َ
�
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يطرح هذا التمرين عدة فر�ض لتقومي ودعم قدرة املتعلم)ة( على: 

 قراءة ن�ض/�سهادة �سفوية وا�ستخراج معلومات عن تاريخ مدر�سة 
)متى واأين؟( للتموقع يف الزمن والـمكان؛

على  القدرة  ودعم  املدر�سة،  مرافق  عن  �سوؤال  اإ�سافة  ميكن   
ا�ستخراج املعلومة التاريخية من ال�سهادة؛

  دعم تعلم و�سف التطور عرب الزمن باعتماد ال�سور )ر�سد التغري 
يف مدخل املدر�سة( وتنمية القدرة على املالحظة التاريخية؛

 ميكن دعم القدرة على تقييم ال�سهادة ال�سفوية من حيث فائدتها يف 
تعرف تاريخ املدر�سة؛

على  بال�ستغال  زمني  خط  اإجناز  مهارة  يف  املكت�سبات  تر�سيخ   
اأحداث من تاريخ املدر�سة.

املا�سي  بني  لتحولها  اأويل  وتف�سري  بتعريفها  تاريخية  معلمة  درا�سة  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ض    
واحلا�رص؛

  دعم القدرة على القراءة )ن�ض مكتوب ون�ض مروي �سفوي( واملالحظة )�سورتان(؛

  دعم مهارة التعريف )ي�سمي– يحدد التاريخ واملكان – �سخ�سية املوؤ�س�ض(؛

  دعم القدرة على ر�سد التغري يف دور معلمة تاريخية؛

  دعم ال�ستئنا�ض بالتف�سري )يقدم الأ�ستاذ)ة( فر�سيات تف�سريية ب�سيطة ويفتح مناق�سة تفاعلية(.
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تقومي الأ�سدو�ص 1 ودعمه

: øjô“

: øjô“

: øjô“

: øjô“

1

2

3

4

?

?

?

?

?

?

: oÖ p°SÉæ oj É pÃ p¬ pà nÄ pÑ r© nJ nó r© nH p∫ nh ró n r÷yG Gò n¡ pH É¡ nJ nó nYÉ°ù oe ∂ræ pe rânÑn∏ nW

; (? nø rjnCG  ? ≈à ne  ? GPÉe) pI nQƒ q°üdyG ṕ ƒ°V rƒ ne pç nó n r◊yÉ pH o± uô nYoCG
. l∑ nQÉÑ oe É¡ pH oø o£r≤ nj »à sdyG pánæjó nª` rdyG pïjQÉJ ‘ pç nó n r◊yG Gò ng nán« uª ng nCG oèpà ræ nà r°SnCG

; pI nQƒ q°üdyG ‘ nán∏ sã nª oª` rdyG nh u¢üsædyG ‘ nI nQƒc rò nª` rdyG ná nªn∏ r© nª` rdyG » qª n°SoCG

. ná sj pOÉ°üpà rb p’yG É¡nà s« uª ngnCG o¢üp∏ rînà r°SnCG

. x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY É¡o∏ uã neoCG nh ,É¡p∏ o°ùr∏ n°ù nJ nÖ n°ù nM nçGó rMC r’yG n∂r∏ pJ oÖ uJ nQoCG

21

. más« paÉ≤ nK má n≤ nHÉ°ù oe ‘ p¬ pH n∑ pQÉ°ûoà pd u»p∏ në nª` rdyG É¡ p£« ofi pïjQÉJ ‘ må rënH nRÉ r‚pEG oá nª pWÉa oójô oJ

 p√ pò n¡ pd kI nQƒ°U l∑ nQÉnÑ oe nò nNnCG ,z näÉf rhÉJ{ pánæjó ne p p⁄É© ne p±É°ûpà rc p’ má s« p°S nQ ró ne mán∏ rM pQ ‘
: sº oK ,É¡«a nI nO pQGƒrdyG päÉeƒ∏ r© nª` rdyG oCG nô rb nCG nh , nI nQƒ q°üdyG oß pM’oCG . pá sj pQÉc rò uàdyG pá nMƒs∏dyG

ó ƒ°V rƒ nª` rdnGÉg oOÉªpà rYyG oø pμ r oÁ mäGOÉ¡ n°T nh n≥ pFÉK nh rø pe lán∏ pã renCGÉ¡r«n∏ nY o∫ƒ°ü o r◊yG oø pμ r oÁ »à sdG päÉeƒ∏ r© nª` rdyG ó rƒ nf

É¡ pJ n röSoCG oïjQÉJ؟؟
É¡pà n°S nQ ró ne oïjQÉJ؟؟

É¡pà nj rô nb/É¡pànæjó n pÃ má nªn∏ r© ne  oïjQÉJ؟؟

  2008 nánæ n°S É¡ rj nó pdGh oêGh nR) É¡ pJ nô uc nò oe ‘ É¡ràn∏ sé n°S nh pÖjôn≤ rdyG É¡ p£« ofi rø pe kÉKGó rMnCG É¡ pã rë nH ‘ oá nª pWÉa râ na sô n© nJ
  2000 nánæ n°S u» n r◊yÉ pH pÜÉÑ s°ûdyG pQGO oÚ°T ró nJ  - 1990 nánæ n°S pá s« pFGó pà rH p’yG pá n°S nQ ró nª` rdyG oAÉæ pH  - 2010 nánæ n°S É¡ oJ nO’ ph -

.(1989 nh 1985 n rÚnH Ée pánæjó nª` rdyG pQƒ°S oº«e rô nJ  -  2016 nánæ n°S u» pFGópà rH p r’yG pº«∏ r© sàdyÉH É¡ obÉëpà rd pG -

»∏«d nh oánæjó ne

 lì n röù ne nh lá s« peƒª oY lá nMÉ°S É¡ pH oó nLƒj n¿Éc Éª nc , m¥Gƒ n°S nh mäÉeÉ qª nM nh n∫ pRÉæ ne ≈∏ nY É¡«fÉÑ ne oπ pªnà r°û nJ{

 p¿Gô ra nCG nh p¿ƒà rj sõdyG p pöUÉ© ne ≈dpEG pá naÉ°VpE r’yÉ pH , lπ«KÉ n“ É¡ pH rä nó pL oh ró nb nh , l¥Gƒ r°SnCG nh oÚcÉc nO nh línÑ r°ù ne nh

. pá s« pYGQ uõdyG päÉénà ræ oª` rdyG ṕ GójpE p’ n¿ pRÉ nfl nh põrÑ o rÿyG      
71 و72
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 يقي�ض هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على متييز الوثائق بت�سميتها وحتديد 
بني  توليف  فيها  و�سعية  خالل  من  تقدمها  التي  واملعلومات  نوعيتها 
خمتلف مقايي�ض املحيط القريب )اأ�رصة وعائلة ومدر�سة ومعامل مدينة/

قرية(؛
 ميكن تغيري الأمثلة املقرتحة يف اجلواب باأخرى ودعم هذه القدرة؛

)اأ�سماء  الدفرت  على  باجلدول  الكتابية  الأجوبة  تنظيم  تعلم  دعم  ميكن   
وثائق – ونوعها – فائدتها التاريخية )املعلومات التي تتيحها((.

الزمني لأحداث من  الرتتيب  املتعلم)ة( على  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ض   
تاريخ املحيط القريب: 

يف  امل�ستعملة  الدعامة  من  انطالقا  تواريخها  ويحدد  وي�سميها  يقراأها   
التمرين )البحث الفرتا�سي الذي قامت به " فاطمة "(؛

 دعم هذه القدرة على اإجناز اخلط الزمني املنا�سب بر�سم اخلط الأفقي 
وحتديد املقيا�ض وترتيب الأحداث املطلوبة؛

 ميكن دعم التعلم يف حالة التعرث يف عن�رص املقيا�ض مثال.

 يقي�ض هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على تعرف حدث يوؤرخ ملعلمة من خالل �سهادة م�سورة )لوحة تذكارية( 
بتعريفه وا�ستنتاج اأهميته؛

 دعم القدرة على القراءة )معلومات مكتوبة يف لوحة تذكارية(؛ 
 دعم مهارة التعريف باحلدث )ي�سمي، يحدد التاريخ واملكان، �سخ�سية املوؤ�س�ض(؛

 دعم القدرة على ا�ستنتاج اأهمية احلدث )تطوع ال�سباب املغربي يف بناء الوطن(. هناك معلومة يف الن�ض التذكاري ت�ساعد 
يف التو�سل لال�ستنتاج.

 يقي�ض هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على درا�سة معلمة تاريخية بتعريفها؛
 دعم القدرة على القراءة )ن�ض( واملالحظة )�سورة وليلي(؛

 دعم مهارة التعريف )ي�سمي – يحدد املكان(؛
 دعم القدرة على ا�ستنتاج اأهمية الآثار يف اإبراز الدور الذي كانت تلعبه املعلمة يف املا�سي وا�ستدراج املتعلم ملعرفة 

الدور الذي تلعبه حاليا على امل�ستوى الثقايف وال�سياحي.

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

التمرين الثالث: 

التمرين الرابع:  
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تاريخ مدينتي/قريتي: درا�سة اأحداث 7الدرس   

ي
ي وترتيبها ع� خط زم�ن

/قري�رت ي
الهدف : تعرف أحداث من تاريخ مدين�رت

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يرتبط الهدف بكفاية قراءة �سواهد من ما�سي بيئة املتعلم)ة( املحلية، حيث يكون التعلم موجها نحو قراءة �سهادات 
و�سور توؤرخ لأحداث عا�ستها )مدينة/ قرية( وا�ستخراج معلومات تاريخية عن تلك الأحداث وترتيبها على 

اخلط الزمني )التموقع يف الزمن(. 

 يتم الربط مبا �سبق للمتعلم)ة( اأن ا�ستاأن�ض به من وثائق و�سهادات يف اكت�ساف معامل مدينته/قريته، وذلك ق�سد 
النتقال به نحو املعنى الأول للحدث، ليتعلم كيف يقراأه ويفهمه باعتماد ال�سهادة ال�سفوية وال�سور.

اأو   ميكن �سوؤال املتعلم)ة( عن اأحداث من تاريخ مدينته/قريته �سمع 
قراأ عنها لإثارة انتباهه، وبالتايل حتفيزه للتعلم. 

تقومي قدرة املتعلم)ة( على ترتيب الأحداث الثالثة على خط زمني وا�ستنتاج اأهميتها التاريخية حمليا ووطنيا بتعبئة 
تعلمات اجلغرافيا والرتبية على املواطنة

الن�شاط1 : تعرف اأحداث من تاريخ مدينة/قرية من خالل �سهادات و�سور
اأكادير"   " مبدينة  يتعلق  مثال  على  الن�ساط  هذا  يف  ال�ستعال  يكون 
و�سورة  الأول،  للحدث  بالن�سبة  �سفوية  و�سهادة  3�سور  خالل  من 
ولتحقيق  الثاين.  للحدث  بالن�سبة  ملكي  خطاب  من  ق�سري  ومقتطف 
على  باجلدول  املتعلم)ة(  ي�ستغل  اأن  نقرتح  الن�ساط  املطلوبة يف  املهمة 
احلدثني،  عن  معلومات  وي�ستخرج  ويقراأ،  يالحظ،  بحيث  الدفرت 
وي�ستنتج نتائجها على املجتمع والبلد، وهي فر�سة للتدرب على الكتابة 
بوا�سطة جدول تنتظم فيه معامل زمنية ومكانية ومو�سوعاتية ب�سيطة. 
الن�شاط 2: مالحظة خط زمني رتب عليه احلدثان املدرو�سان يف 

الن�شاط الأول
جعل  نحو  وموجه  الزمني  اخلط  قراءة  مبهارة  مت�سل  الن�ساط  هدف 
املعرو�ض  اخلط  بها  اأجنز  التي  العنا�رص  �سحة  مدى  م  يقوِّ املتعلم)ة( 
)املقيا�ض والت�سل�سل الزمني والعنوان( فيكت�سف بتوجيه من املدر�ض )ة(، 

اأنه خط �سليم فترت�سخ لديه عنا�رص �سالمة اخلط الزمني.
الن�شاط 3: قراءة ن�ص تاريخي عن مدينة/قرية املتعلم)ة(

بعد ال�ستئنا�ض باملثال ال�سابق، يكون املتعلم)ة( بتوجيه من املدر�ض، 
مدينته/ عا�ستهما  بحدثني  تتعلق  و�سور  �سهادات  عن  م�سبقا  بحث  قد 

قريته. وهي فر�سة للتحويل )حتويل املكت�سب الأول اإلى مترين يدعم 
ال�ستئنا�ض.  م�ستوى  يف  التاريخي  احلدث  درا�سة  على  القائم  التعلم 
ويكت�سي هذا التحويل قيمة �سو�سيووجدانية بالتفاعل بني الذات والبيئة 

املحلية يف تقاطع مع الرتبية على املواطنة واجلغرافيا(.
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� التار�� 7

إِْعالُن ٱلـَمْغفوِر 
لَُه ٱلَْحَسِن ٱلثّاين ِمْن 

أَكاديَر َعِن ٱنِْطالِق ٱلْـَمسريَِة
ٱلَْخْرضاِء

زِلْزاُل أَكاديَر
يا أُْستاذي

: má næjó ne pïjQÉJ rø pe mçGó rM nCG rø nY kGQ nƒ o°U oß pM’oCG nh , mäGOÉ¡ n°T oCG nô rbnCG

mçGó rMnCG oá n°SGQ pO : »à nj rô nb/»à næjó ne oïjQÉJ

. x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY É¡oÑ uJ nQoCG nh ,»ànj rô nb/»ànæjó ne pïjQÉJ rø pe kÉKGó rM nCG o¢S oQ rOnCG

ا���ف :

.»à nj rô nb/»à næjó ne pïjQÉJ rø pe mçGó rMnCG p± tô n© nJ ‘ oQ sƒ t°üdyG nh o≥ pFÉK nƒ rdyG nh oá sj pƒ nØ s°ûdyG oäGOÉ¡ s°ûdyG Ê oó pYÉ°ù oJ
 ? mQ nƒ o°U nh n≥ pFÉK nh nh má sj pƒnØ n°T mäGOÉ¡ n°T rø pe kÉbÓ p£ rfyG »à nj rô nb/»ànæjó ne É¡rà n°TÉY kÉKGó rM nCG o¢S oQ rOnCG n∞r« nc

 ? x»pæ ne nR  x§ nN ≈∏ nY nçGó rM nC r’yG n∂r∏ pJ oÖ uJ nQoCG n∞r« nc nh

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

: •É°ûf1n≥ pFÉK nh nh mQ nƒ o°U nh má sj pƒ nØ n°T mäGOÉ¡ n°T rø pe má nj rô nb/ má næjó ne ‘ râ n© nb nh kÉKGó rMnCG o± sô n© nJnCG

 É¡rà na nô nY mçGó rM nCG rø nY mán∏ pã renCG nËór≤ nJ p√ pò«eÓnJ rø pe nôjOÉcnCG pánæjó ne p¢S pQGó ne ió rMpEG »`a lPÉà r°SoCG nÖn∏ nW

 rø nY  på rënÑ rdyG  ≈dpEG  Éª ogÉY nó na  , nó nª rM nCG nh  iƒ r n‚  pø rj nò«ªr∏ uàdyG  oÜGƒ nL  o√ nQÉKnCG  ró nb nh  . oánæjó nª` rdyG  p√ pò ng

. p rÚnK nó n r◊yG pø rj nò ng rø nY n≥ pFÉK nh nh mQ nƒ o°U nh mäGOÉ¡ n°T

 : o∫ shnC r’yG oç nó r◊nG

 : ÊÉ qãdyG oç nó n r◊nG
2008 03 مارس الوثيقة 1

 nô pjG rÈ na 26) pán∏ r«∏ sdyG  n∂r∏ pJ »`a { : nôjOÉc nCG  pánæjó ne p∫Gõrd pR rø pe nÚLÉqædyG  oó nMnCG  , oº«gGô rHpEG  …h rônj

 n∞r≤ s°ùdyG n¢ù s°ù n n–nC p’ m∞ræ o© pH oá na rô ö rdyG »H râ s nŒ rQpG ... mI nÒÑ nc mán∏ oÑ ræ ob nQÉépØ rfyG o¬ pÑ r°û oj Ée nç nó nM (1960

.z mÜGô nN ≈dpEG Éæ oà r« nH n∫Éënà r°SyG pó n≤ nd ...»°SrCG nQ n¥ rƒ na mäG rÎ pªpà ræ n°S 10 pó r© oH ≈∏ nY


19755

الوثيقة 3 الوثيقة 2

18320 الوثيقة 4

 kGó nZ , oAG rö† n rÿyG oI nÒ°ù nª` rdyG o≥p∏ n£rænà n°S , o¬s∏dyG nAÉ°T r¿pEG kGó nZ , nOhó o r◊yG o¥ p nÎ rînà n°S , o¬s∏dyG nAÉ°T r¿pEG kGó nZ{

 kiônK n¿ƒ∏uÑ n≤ oà n°S nh , rº oμ pdÉe pQ rø pe kÓ re nQ n¿ƒ°ù nªr∏ nà n°S nh rº oμ«°VGQ nCG rø pe kÉa nô nW n¿hCÉ n£nà n°S , o¬s∏dyG nAÉ°T r¿pEG

.z... põjõ n© rdyG rº oμ pæ nW nh rø pe

? pø nY pQ nƒ t°üdyGh p≥FÉK nƒ rdyG nh päGOÉ¡ s°ûdyG nø pe É¡oà nr°ün∏ rînà r°SyG »à sdyG päÉeƒ∏ r© nª` rdyG p¬«a oÖoà rc nCG nh ,… nÎ ra nO  ≈dpEG n∫ nh ró n r÷yG oπ o≤ rfnCG 
. nôjOÉcnCG pánæjó ne ‘ É© nb nh pø rj nòs∏dyG p rÚnK nó n r◊yG
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1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984

0

كاديرَ
َ
 أ
ُ
زال

ْ
ل زِ

رْ 1960 ايِ
ْ�
َ
26 ف

اءِ
ْ
�
َ
خ
ْ
ةِ ال َ��

مَ
ْ
القِ ال طِ

ْ
طاءُ ان عْ إِ

1975 َ ِ�
ْ
ن وَ
ُ
كاديرَ 5 ن

َ
نْ أ مِ

ياسُ :
ْ
ق مِ
ْ
تانِال

َ
ن سَ

oç nó n r◊nG  p¬ pYƒb oh oïjQÉJ
 t»pæ nW nƒ rdyG o¬ oHÉ£ pN nh ¢ù peÉ rÿyG mó sª n ofi p∂p∏ nª` rdyG oI nQÉj pR1947

 » p£ u°S nƒnà oª` rdyG ná néræ nW pAÉæ«e oìÉà pà ra pG2010

 p¥G oÈrdyG pQÉ£ pb o¥Ó p£ rfpG2018

oç nó n r◊nG oQ nƒ t°üdyG/ o≥ pFÉK nƒ rdyG/ oäGOÉ¡ s°ûdyG : lΩÉb rQnCG pç nó n r◊yG ṕ ƒb oh o¿Éμ ne nh oïjQÉJpø nW nƒ rdyG ≈∏ nY nh p¿É qμ t°ùdyG ≈∏ nY pç nó n r◊yG oô nKnCG

............ : o∫ shnC r’ٱ oç nó n r◊nG؟؟؟

............. : ÊÉqãdٱ oç nó n r◊nG؟؟؟

oç nó n r◊nG oQ nƒ t°üdyG/ o≥ pFÉK nƒ rdyG/ oäGOÉ¡ s°ûdyG : lΩÉb rQnCG pç nó n r◊yG ṕ ƒb oh o¿Éμ ne nh oïjQÉJpø nW nƒ rdyG ≈∏ nY nh p¿É qμ t°ùdyG ≈∏ nY pç nó n r◊yG oô nKnCG

............ : o∫ shnC r’ٱ oç nó n r◊nG؟؟؟

............. : ÊÉqãdٱ oç nó n r◊nG؟؟؟

: •É°ûf

: •É°ûf

2

3

 nôjOÉcnCG pá næjó ne ‘ É© nb nh p¿É q« pîjQÉJ p¿ÉK nó nM p¬ r« n∏ nY nÖ uJ oQ kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN oß pM’oCG

x» pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY É¡ oÑ uJ nQoCG nh ,»à nj rô nb/»à næjó ne ‘ râ n© nb nh kÉKGó rMnCG o± sô n© nJnCG

 الوثيقة 1

?

?

?

?

?

?

?

 . p¿Gƒræ o© rdyG oá ne nAÓ oe nh mÉ q« pæ ne nR p rÚnK nó n r◊yG oÖ«J rô nJ nh p¢SÉ« r≤ pª` rdyG oá sb pO oår« nM rø pe s»pæ ne sõdyG s§ n rÿyG oΩ uƒ nboCG 

 ; É¡næ r« nH oõu« neoCG nh ,É¡r«n∏ nY oâr∏ n°ü nM »à sdyG pQ nƒ t°üdyG nh p≥ pFÉK nƒ rdyG nh päGOÉ¡ s°ûdyG ná s« pY rƒ nf oO uó nMoCG

; (... lá s« paÉ≤ nK rhnCG lá s« pYÉªpà rLyG phnCG lá s« p°SÉ q« p°S) É¡næ r« nH oõu« neoCG nh ,»à nj rô nb/»ànæjó ne ‘ râ n© nb nh »à sdyG nçGó rMnC r’yG » qª n°SoCG

: … nÎ ra nO ≈∏ nY o√ oõ p r‚o CG m∫ nh ró nL ‘ »ànj rô nb/»ànæjó ne ‘ râ n© nb nh »à sdyG pçGó rMnC r’yG pø nY mäÉeƒ∏ r© ne É¡ræ pe o¢üp∏ rînà r°SnCG

; É¡oà rªs∏ n© nJ »à sdyG nó pYGƒn≤ rdyG oΩ p nÎ rMnCG nh , x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY »à nj rô nb/»ànæjó ne ‘ râ n© nb nh kÉKGó rMnCG oÖ uJ nQoCG

.»à nj rô nb/»ànæjó ne pïjQÉJ rø pe nÖ pfGƒ nL p± tô n© nJ ‘ pQ nƒ t°üdyG nh p≥ pFÉK nƒ rdyG nh päGOÉ¡ s°ûdyG ná s« uª ng nCG oèpà ræ nà r°SnCG

 oèpà ræ nà r°SnCG nh , x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY nçGó rM nC r’yG  oÖ uJ nQoCG

. pø nW nƒ rdyG nh pánæjó nª` rdyG pïjQÉJ »`a É¡nà s« uª ngnCG

: »à nj rô nb/»à næjó ne ‘ râ n© nb nh mçGó rMnCG rø nY kGQ nƒ o°U nh n≥ pFÉK nh nh mäGOÉ¡ n°T o™ nª rLnCG

 mçGó rMnCG ≈∏ nY oó n¡ r°û nJ mQ nƒ o°U 3 o¿Gƒ r°V pQ nQÉà rNpG
: ná néræ nW p¬ pà næjó ne pïjQÉJ rø pe

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

ميكن  و�سور،  ووثائق  �سهادات  على  بالعتماد  اأحداث  بدرا�سة  ال�ستئنا�ض  هي  التعلم  بوؤرة  اأن  بحكم 
ال�ستفادة من الآتي:

1 - مفهوم "احلدث" التاريخي واأهمية ال�سورة يف ال�ستئنا�ص به

- مفهوم "احلدث" التاريخي: )L’évènement(: ي�ساغ احلدث التاريخي من طرف املوؤرخ، ويتم بناوؤه 
وتقطيعه زمنيا بناء على خطوات املنهج التاريخي. ويت�سكل من كل ما حدث يف املجتمعات الب�رصية. وي�ستك�سف 
املادية والفكرية على  الإن�سان  ت�سمل كل خملفات  التي  التاريخية،  امل�سادر  نقد  التاريخي( من خالل  )احلدث 

اختالف مداها الزمني.
- دور ال�سورة يف تقريب احلدث من اإدراك املتعلم)ة( نظرا لكون بع�ض درو�ض التاريخ تربط بني 
درا�سة الأحداث واملعامل الأثرية يف القرية/ املدينة والقدرة على قراءة ال�سور واملقارنة بينها لتمكني املتعلمني من 
اإدراك مفهوم التطور ) كيف كانت وكيف اأ�سبحت...(، ومفهوم ال�ستمرارية )الأ�سياء التي مل تتغري( من اأجل 
ال�ستئنا�ض بالتف�سري يف مراحله الأولى؛ فاإن ال�سورة  تكت�سي اأهمية ق�سوى عندما يفتقر حميط املتعلم)ة(  لبع�ض 
هذه املعامل اأو مل ت�سجل به اأحداث تاريخية تذكر، حينها يكون املدر�ض جمربا على تعوي�سها بال�سور املت�سمنة يف 

الكتاب املدر�سي اأو بغريها من ال�سور التي يكون قد اجتهد يف البحث عنها وا�ستثمارها.
التمهيد  اأو يف  التعليمية  الو�سعية  بداية  املتعلم)ة( يف  اهتمام  تثري  كونها  ال�سورة يف  اأهمية  تتجلى   -
لأن�سطة الدر�ض، لتكون مو�سوع مالحظة من طرفه، يجعلها تالم�ض ح�سا�سيته، وت�سبح مبثابة املثري لالأ�سئلة 
)Déclencheur de questionnement(؛ وتثري ف�سول املتعلم)ة(: فهي غالبا ما حتظى لديه بنوع من الإعجاب 
جلماليتها، و�سمولية امل�سهد الذي ت�سوره، وقد يدفعه هذا الإعجاب اإلى اإثارة ت�ساوؤلت، وخا�سة اإذا كان امل�سهد 

غري ماألوف لديه، اأو خمالف ملا يعرفه عن املو�سوع، فت�سبح ال�سورة حينها مدخال لطرح اإ�سكالية الدر�ض.
2 - ال�سورة اأداة لال�ستئنا�ص بالتفكري التاريخي

)ة( على م�ساءلة  التلميذ  تعويد  ينبغي  يتحقق ذلك،  التاريخية، ولكي  املعرفة  لبناء  قاعدة  ال�سورة   -
ال�سورة من خالل طرح ت�ساوؤلت ب�سيطة )Simple(. ولتاأطري قراءتها، ميكن ال�سرت�ساد بالأ�سئلة الآتية:

ماذا؟ اأي ما متثله ال�سورة؟ )ح�سيلة ما نراه يف ال�سورة(؛ ما الإطار العام؟ ال�سخو�ض؟ ماذا يفعلون متى 
وقعت اأحداث امل�سهد؟ يف اأي تاريخ؟ يف اأي مرحلة تاريخية؟ ما اأهمية ال�سورة يف ت�سخي�ض احلدث اأو تقدمي 

املعلمة؟ ...
 )illustre( تلعب ال�سورة دور املج�سم مل�ساهد تاريخية: ويتعلق الأمر هنا بال�سورة التي ت�سخ�ض -
م�سهدا، ويتم ا�ستثمارها بعد النتهاء من درا�سة معطى اأو حدث تاريخي معني )اأو قراءته يف الكتاب املدر�سي 
تخيله  ما  تعزيز  اأو  التدقيق  اأو  الإ�سهاد  تلعب دور  احلالة،  املدر�ض...(؛ فهي يف هذه  اأو روايته من طرف 
جامع  تاريخية:  معلمة  درا�سة  مثال:  )معلومة(  ملمو�سا  خربا  تقدم  الأحوال،  جميع  ويف  وهي  املتعلم)ة(، 
القرويني ـ �سالة ـ الكتبية ـ مر�سى ال�سويرة ... اأو درا�سة اأحداث: زلزال اأكادير ـ امل�سرية اخل�رصْاء ـ عودة 

حممد اخلام�ض من املنفى...
- ال�سورة ودور الرتكيب لتقييم املعارف: يتم جلوء املدر�ض اإلى ال�سورة الرتكيبية غالبا لتقييم قدرة 
املتعلمني على تعرف املعاين اأو املفاهيم ... التي �سبقت معاجلتها خالل و�سعية اأو ن�ساط تعلمي ق�سد قيا�ش مدى 

قدرتهم على توظيف مكت�سباتهم )املعرفية واملفاهيمية ...( با�ستخدام معجم خا�ض.
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تاريخ مدينتي/قريتي من خالل ن�ص تاريخي 8الدرس   

ي وفهم مضمونه
/قري�رت ي

الهدف : قراءة نص عن تاريخ مدين�رت

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يرتبط الهدف بكفاية قراءة �سواهد من ما�سي بيئة املتعلم)ة( املحلية)مدينة/قرية(، حيث يكون التعلم موجها نحو 
ال�ستئنا�ض بالن�ض التاريخي قراءة با�ستعمال بطاقة منهجية، وفهما با�ستخراج معلومات تاريخية منه.

 يتم الربط مبا �سبق للمتعلم)ة( اأن ا�ستاأن�ض به من وثائق و�سهادات يف اكت�ساف تاريخ اأ�رصته ومدر�سته ومعامل 
مدينته/قريته، وذلك ق�سد ا�ستدراجه اإلى الن�ض التاريخي، كمورد جديد، ليتعلم كيف يقراأه ويفهمه؛

اأخرى لإثارة  اأنواع الن�سو�ض التي تدرب على قراءتها وفهمها يف مواد   ميكن �سوؤال املتعلم)ة( عن بع�ض 
انتباهه خل�سو�سية الن�ض التاريخي، وبالتايل حتفيزه للتعلم.

تقومي قدرة املتعلم)ة( على ر�سد التغري من خالل قراءة ن�ض من احلا�رص )يتم حت�سريه قبليا( ومقابلته مع الن�ض 
.èالذي ا�ستغل به يف الن�ساط الثاين. ليقارن وي�ستنت

الن�شاط1 : قراءة ن�ص تاريخي عن مدينة/قرية وفهمه     
يكون ال�ستعال يف هذا الن�ساط على مثال يتعلق مبدينة " بزو" من خالل 
ن�ض تاريخي م�سدري ق�سري، وهي فر�سة اأولية للتدرب على القراءة 
باكت�ساف  اأول،  بتعرفها  عنا�رص،  خم�سة  من  بطاقة  بوا�سطة  الـمنظمة 
اجلدول  تعبئة  يف  ا�ستعمالها  ثم  )الوثيقة1(.  يف  عليها  الدالة  املوؤ�رصات 
من  يقراأ  املتعلم)ة(  فاإن  الفهم،  م�ستوى  يف  اأما  الدفرت.  على  لها  املرافق 
اأجل ا�ستخراج معطيات تاريخية، وقد يجد �سعوبات اأمام اأ�سماء اأماكن 
واأعالم فيكت�سف بتوجيه منكم اأن هناك اأدوات م�ساعدة كاملعجم واخلريطة 
وال�سورة. ويكون ال�ستئنا�ض دائما مبثال مدينة "بزو" ومل�ساعدته على 
ب�سيطا  ت�سنيفا  عليه  نقرتح  املدينة  عن  التاريخية  املعلومات  ا�ستخراج 
ي�ستطيع  وبذلك  واملنتجات(  والأن�سطة  والنا�ض  البيئة  عن  )معلومات 

التو�سل اإلى ا�ستنتاج قيمة الن�ض امل�سدري رغم ب�ساطته وق�رص حجمه.
الن�شاط 2: قراءة ن�ص تاريخي عن مدينة/قرية املتعلم)ة(

بحث  قد  منك  بتوجيه  املتعلم)ة(  يكون  ال�سابق،  باملثال  ال�ستئنا�ض  بعد 
للتحويل  فر�سة  وهي  مبدينته/قريته،  املرة  هذه  يتعلق  ن�ض  عن  م�سبقا 
قراءة ن�ض  القائم على  التعلم  يدعم  اإلى مترين  الأول  املكت�سب  )حتويل 
التحويل  هذا  ويكت�سي  ال�ستئنا�ض.  م�ستوى  يف  م�سمونه  وفهم  تاريخي 
مع  تقاطع  يف  املحلية  والبيئة  الذات  بني  بالتفاعل  �سو�سيووجدانية  قيمة 

الرتبية على املواطنة واجلغرافيا(.
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� التار�� 8

 : má nbÉ£ pH p∫Éª r© pà r°SyÉ pH kÉ q« pîjQÉJ kÉ q°ü nf oCG nô rbnCG n∞ r« nc o± sô n© nJnCG

p∞ ud nDƒ o rŸyG oº r°SpG pÜÉà pμ rdyG o¿Gƒ ræ` oYu¢üsædyG pá nHÉà pc oïjQÉJ

: pán« pJB r’yG pán∏ pÄ r°S nC r’yÉ pH oÚ©nà r°SnCG , x» pîjQÉJ x¢ünf pI nAGô pb nó ræ pY

 , lI nô uc nò oe  , lÜÉ£ pN  , lá ndÉ°S pQ)  ?  u¢üsædyG  ó rƒ nf  Ée  
(... mÜÉà pc rø pe l∞ n£nà r≤ oe

? o¬ oÑ pMÉ°U rø ne       (? t¢üsædyG nò pN oCG nø rjnCG rø pe) o√ oQ nó r°ü ne 

? oç só nënà nj GPÉe n∫ rƒ nM     ? o¬ ofGƒræ oY Ée     ? nÖpà oc ≈à ne 

x» pîjQÉJ x¢ü nf p∫Ó pN rø pe »à nj rô nb/»à næjó ne oïjQÉJ

. x» pîjQÉJ x¢ünf p∫Ó pN rø pe »à nj rô nb/»ànæjó ne nïjQÉJ o¢S oQ rOnCG

ا���ف :

. má nHƒà rμ ne n≥ pFÉK nh nh mQ nƒ o°U nh má sj pƒ nØ n°T mäGOÉ¡ n°T rø pe ká s« pîjQÉJ mäÉeƒ∏ r© ne o¢üp∏ rî nà r°S nCG n∞ r« nc pá n≤ pHÉ q°ùdyG p¢ShQ tódyG nø pe oâ rªs∏ n© nJ
 ? o¬ nfƒª r°† ne oº n¡ ranCG nh ,»ànj rô nb/»ànæjó ne pïjQÉJ rø nY kÉ q°ü nf oCG nô rbnCG n∞r« nc

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

: •É°ûf1o¬ oª n¡ ranCG nh má nj rô nb/ má næjó ne rø nY kÉ q« pîjQÉJ kÉ q°ü nf oCG nô rbnCG

1701514 الوثيقة 1

 , pΩGóræ p¡ rdyG ƒæ n°ù nM lAÉæ neoCG lQÉ q oŒ rº o¡t∏ oc zhõrH{ o¿É qμ o°S nh ... pó«Ñ n© rdyG …OGh É¡nà r n– …ô rénj ... m∫ÉY mπnÑ nL ≈∏ nY lá s« pæ rrÑ ne lá nÁó nb lánæjó ne zhõrH{

 p¬ pcGƒnØ rdyG  ṕ Gƒ rfnCG  p∞p∏nà r ofl nh pÜƒÑ o r◊yG nh pârj sõdyG nø pe kGÒã nc rº o¡o∏ nÑ nL oèpà ræ oj nh . p¿GOƒ q°ùdyG pOÓ pH ≈dpEG  nán« p£ rZ nC r’yG nh nOƒ∏ o r÷yG nh nârj sõdyG n¿hQ uó n°ü oj

. pÚqàdyG pQÉé r°TnCG rø pe kÓ pFÉg kGO nó nY n¿ƒμp∏ r nÁ Éª nc ... pánÑ u« s£dyG

zhõ` rH{

u¢ü` sædyG o¿Gƒ` ræ` oY

?: … nÎ ra nO ≈∏ nY n∫ nh ró n r÷yG oº p r“ oCG sº oK , s» pîjQÉàdyG s¢üsædyG nCG nô rb nC p’ o¬n∏ nØ r°S nCG pá nbÉ£pÑ rdyÉH oÚ©nà r°SnCG

u¢ü`sædyG ó rƒ` nf؟

o√ oQ nó` r°ü ne؟

o¬` oÑ pMÉ°Uٌّاَْلَحَسُن ٱْلَوّزاُن : َرّحاَلٌة َمْغِرِبي
 . عاَش في ٱْلَقْرِن 16 ٱْلمیالِديِّ

p¬ pà nHÉà pc oïjQÉJ؟
o¬ oYƒ°V rƒ ne؟

 , pánæjó nª` rdyG p√ pò ng n∫ rƒ nM n≥ pFÉK nh rø nY nå rënÑ rdyG p√ pò«eÓnJ rø pe zhõrH{ pánæjó ne p¢S pQGó ne ió rMpEG »`a lPÉà r°SoCG nÖn∏ nW

  .…OÓ«ª` rdyG n nöû nY p¢S pOÉ q°ùdyG p¿ rôn≤ rdyG ≈dpEG oOƒ©nj mËó nb x» pîjQÉJ x¢ünf ≈∏ nY Gh nÌ n© na

.»°VÉª` rdyG pçGó rMnCG rø nY ká nHƒà rμ ne kI nOÉ¡ n°T t» pîjQÉ qàdyG t¢üsædyG o nÈ nà r© oj
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 pAGô rë s°üdyG nÜƒæ nL tónà r n“ »à sdyG oá n≤ n£ræ nª` rdyG »°VÉª` rdyG ‘ É¡ pH oó n°ür≤ oj : p¿GOƒ q°ùdyG oOÓ pH
.OÉ°ûJ pI n rÒ në oH ≈dpEG »àræn∏ rWnC r’yG p§«ë oª` rdyG nø pe i rÈ oμ rdyG

: pá n« pJB r’yG päGƒ n£ n rÿyG ṕ ÉÑ uJyÉ pH x» pîjQÉJ x¢ü nf n¿ƒª r°† ne oº n¡ ranCG
?

?

?

?

?

?

?

: pá s« pîjQÉqàdyG nh pá sj pƒ n̈ ∏ tdyG p¢ù«eGƒn≤ rdyÉ pH pá nfÉ©pà r°S p’yÉ pH É¡ oM n röT nCG nh , u¢üsædyG ‘ nánÑ r© s°üdyG päÉªp∏ nμ rdyG oO uó nMoCG

 ; Éæ pà nj rô nb/Éæ pà næjó ne pïjQÉJ rø nY oç só nënà nj x¢ünf rø nY , má s« pfh rÎ rμ pdpEG n™ pbGƒ ne nh n™ pLGô ne nh mÖoà oc ‘ , oå nërÑ nf

 `  ká s« p©«Ñ nW) ká s« pîjQÉJ mäÉeƒ∏ r© ne o¬ ræ pe oê pô rînà r°SnCG nh ,( o∫ shnC r’yG  o•É°û sædnG)  pá n≤ pHÉ q°ùdyG  pá nbÉ£pÑ rdyG  p pöUÉæ nY p∫Éª r© pà r°SyÉ pH  o¬ o°S oQ rOnCG

 ; pá n£jô n rÿyG nh pº né r© oª` rdyÉ pH oÚ©nà r°SnCG (... ká s« paÉ≤ nK - ká sj pOÉ°üpà rb pG - ká sj p nöû nH

.»ànj rô nb/»ànæjó ne pïjQÉJ p± tô n© nJ ‘ o¬nà nª«b oR pô rHoCG

 É pÃ  É¡ of pQÉboCG nh  , mäÉeƒ∏ r© ne  o¬ ræ pe  o¢üp∏ rînà r°SnCG nh  , p pöVÉ r◊yG  ‘ »à nj rô nb/»ànæjó ne  rø nY  oç só nënà nj  nô nNBG  x¢ünf  rø nY  oå në rHnCG

; 2 nº rb nQ p•É°û sædyG ‘ s¢üsædyG pá n°SGQ pO rø pe p¬ r« ndpEG oâr∏ s°U nƒ nJ

. sô nªnà r°SyG …òsdyG Ée nh n sÒ n̈ nJ …òsdyG Ée oèpà ræ nà r°SnCG

: oår« nM rø pe zhõrH{ pánæjó ne rø nY mäÉeƒ∏ r© ne u¢üsædyG nø pe oê pô rînà r°SnCG

 ; É¡oà n£ p°û rfnCG - É¡ oJGh nô nK - É¡ ofÉ qμ o°S - oá s« p©«Ñ s£dyG É¡oà nÄ«H 

. pánæjó nª` rdyG pïjQÉà pH p∞jô r©sàdyG ‘ u¢üsædyG Gò ng ná nª«b oèpà ræ nà r°SnCG 

 الوثيقة 2

: •É°ûf2»à nj rô nb/»à næjó ne rø nY kÉ q« pîjQÉJ kÉ q°ü nf o¢S oQ rOnCG

o n

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

: pI nQƒ q°üdyG nh pá n£jô n rÿyÉ pH pá nfÉ©pà r°S p’yÉ pH s p‘Gô r̈ o r÷yG  É¡ n© pb rƒ ne oO uó nMoCG nh , u¢üsædyG ‘ pI nQƒc rò nª` rdyG pánæ pμ renC r’yG pø nY oå në rHnCG ?
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بحكم اأن بوؤرة التعلم هي ال�ستئنا�ض بدرا�سة الن�ض التاريخي، ميكنكم ا�ستثمار املعطيات الآتية :

1 - مفهوم الن�ص التاريخي واأنواع الن�سو�ص القابلة للتوظيف يف التعلم

تتكون الن�سو�ض املعتمدة يف تدري�ض مادة التاريخ يف امل�ستوى الرابع من نوعني:

 ن�سو�ض اأ�سيلة اأو وثائق اأنتجها املعا�رصون لالأحداث املدرو�سة؛

 ن�سو�ض عبارة عن اأدوات اأو دعامات، اأُنتجت بعد وقوع الأحداث من طرف موؤرخني غري معا�رصين 
لها، اأو من طرف موؤلفي الكتب املدر�سية لأغرا�ض ديداكتيكية حم�سة لتي�سري تعرف معلمة معينة اأو حدث 

تاريخي، مما ي�ستوجب ا�ستدراج املتعلمني اإلى التمييز بني هذين النوعني من الن�سو�ض.

2 - منهجية ا�ستثمار الن�سو�ص: 

التاريخية؛  الدرا�سات  يف  املف�سل  امل�سدر  بعيد،  زمن  ومنذ  املكتوبة،  الوثائق  الن�سو�ض/  اعتربت 
فالن�سو�ض املكتوبة لي�ست موجهة للتالميذ، غري اأنه ميكن ا�ستثمارها من طرف املدر�ض )ة( �رصيطة اأن يو�سح 
للمتعلمني ال�سياق الذي كتبت فيه، وما تت�سمنه من عبارات )م�سطلحات ـ اأ�سماء اأعالم واأماكن ...(، مع 
الأخذ بعني العتبار �سعوبة قراءة بع�ض الن�سو�ض من طرف بع�ض املتعلمني. وتبقى للمدر�ض )ة( �سالحية 
الت�رصف يف بع�ض الن�سو�ض بحذف بع�ض اجلمل اأو الفقرات اأو املقاطع منها جلعلها يف متناول جماعة الق�سم.

الن�سو�ض يف �سياقها، من خالل تعويدهم على  املتعلمني على و�سع  اأهمية تدريب  اإلى  وجتدر الإ�سارة 
لتعرف  املنا�سبة  املعلومات  ا�ستخراج  عن  ف�سال  خطابها،  ُوجه  وملن  ونوعيتها،  وموؤلفها  تاريخها،  حتديد: 

معطيات املو�سوع املدرو�ض. 

وينبغي تعويد املتعلم )ة( على ال�ستغال على الن�سو�ض/ الوثائق الأ�سيلة لكتابة تاريخه املحلي والوطني 
)�سور ـ جرائد ـ ر�سائل...(، وتاريخه العائلي واملدر�سي، وبذلك ميكن اأن ت�سمل هذه الن�سو�ض الوثائق 
ـ  )�سجالت  املدر�سية  الوثائق  اأو  اإدارية(  م�ستندات  ـ  العائلي  الدفرت  املدنية/  احلالة  ـ وثائق  )العقود  العائلية 
دفاتر وكتب مدر�سية قدمية...( يف اأفق متكينه من اإبراز اأهمية هذه الن�سو�ض يف ا�ستخال�ض جمموعة من 

املعارف واملعطيات.
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تقومي ودعم الوحدة 4

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

� التار��
ا����ة

4
: øjô“

: øjô“

1

2

. p•ÉH uôdyG pánæjó n pÃ râ n© nb nh mçGó rMnCG rø nY ná n≤«K nƒ rdyG nh nI nOÉ¡ s°ûdyG oCG nô rb nCG nh , p rÚnJ nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

: É¡ræ nY oå në rHnCG , n™ pLGô n pÃ oÚ©nà r°SnCG nh , s¢üsædyG oCG nô rbnCG

?

?

?

?

?

?

?

 É pÃ … nÎ ra nO ≈∏ nY n∫ nh ró n r÷yG oÅuÑ nYoCG
 : mäÉeƒ∏ r© ne rø pe oÖ p°SÉæ oj

; x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY p rÚnK nó n◊yG oÖ uJ nQoCG
; p rÚnK nó n r◊yG pá s« uª ngnCG rø nY mI nÒ°ü nb mπ nª oL ‘ o uÈ nYoCG

. p rÚnK nó n◊yG pø rj nò ng p± tô n© nJ ‘ p≥ pFÉK nƒ rdyG nh päGOÉ¡ s°ûdyG ná s« uª ngnCG o¢üp∏ rînà r°SnCG

: oÖ p°SÉæ oj É pÃ … nÎ ra nO ≈dpEG p¬p∏ r≤ nf nó r© nH n∫ nh ró n r÷yG oÅuÑ nYoCG
 p√ pò ng  rø nY  ká s« pîjQÉJ  mäÉeƒ∏ r© ne  u¢üsædyG  nø pe  oê pô rînà r°SnCG
; ( lá s« pfGô rª oY , lá sj pOÉ°üpà rb pG , lá s« paGô r̈ oL) É¡ oØ uæ n°UoCG nh , pánæjó nª` rdyG

 pánæjó nnª` rdyG pïjQÉà pH p∞jô r©sàdyG ‘ p¢Uƒ°ütædyG ná s« uª ngn CG oèpà ræ nà r°SnCG
.iô rNoCG n≥ pFÉK nƒ pH ká nf nQÉ≤ oe

26

 n rÚnH  pQGƒ p r◊yG  pI nQh nöV rø nY  o uÈ n© oj  pá s« pë«°ù nª` rdyG  pá n°ù«æ nμ rdyG  ÉHÉÑ pH  Éf nAÉ≤ pd  s¿pEG  {

 .z p∫ nOÉÑnà oª` rdyG pΩG pÎ rM p’yG nh  pº ogÉØ sàdyG nh nÚªp∏ r°ù oª` rdyG nh nÚq« pë«°ù nª` rdyG

p≥ pFÉK nƒ rdyG oΩÉb rQnCGÉ¡oà s« pY rƒ nfo¬ nd oñ uQnDƒ oJ …òsdyG oç nó n r◊nGp¬ pYƒb oh oïjQÉJp¬ pYƒb oh o¿Éμ ne
?????

           
        
           

20147

          
      
30 

2019

n¢û ocG qô oe oánæjó ne

 É¡oà sb pRnCG nh ... pAGô ne oC r’yG nø pe pÒã nμ rdyG oQƒ°ü ob É¡ pH rânfÉc ,≈°ü rbnC r’yG pÜ pô r̈ nª` rdyG p¿ oó oe p nÈ rcnCG rø pe u» p£ pHGô oª` rdyG pó r¡ n© rdyG ‘ o¢û ocG qô oe rânfÉc{

.z lá nH rò nY É¡t∏ oc É¡ ogÉ« pe nh ( lá né pFGQ) lá n≤ paÉf É¡ o©n∏ p°S nh lá nØp∏ nà r ofl É¡ obGƒ r°SnCG nh lán« peÉ°S É¡«fÉÑ ne nh lá n© p°SGh
2342002

1

4
3

2

u¢üsædyG ó rƒ nf?

o√ oQ nó r°ü ne p¥ÉaB r’yG p¥G pÎ rNyG »`a p¥Éà r°û oª` rdyG oá ng rõ of
o¬ oÑ pMÉ°U?

p¬ pà nHÉà pc oïjQÉJΩ 12 ¿ rôn≤ rdnG

o¬ oYƒ°V rƒ ne?

                   
201930        

                                  
              58                201330

 É qæ pe kÉfÉÁEG , mΩÉªpà rgyG nh má njÉæ pY rø pe o¬ t≤ pënà r°ù nJ Ée pá naÉ≤ sãdyG pAÉ£ rYpEG ≈∏ nY n¿ƒ°üjô nM Éæ sfpEG {

 .z...É¡pà ndÉ°UnCG nh É¡pà sj pƒ og oIBG rô pe nh , pá seoC r’yG pAÉæ rHnCG n rÚnH pº oMÓsàdyG oΩGƒ nb É¡ sfnCÉ pH

��� َوَدْ��
ْ

�
َ
�
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يطرح هذا التمرين فر�سة لتقومي ودعم قدرة املتعلم)ة( على : 

وتر�سيخ  �سفوية  و�سهادة  ق�سري  ن�ض  وقراءة  �سورتني  مالحظة   
ال�ستئنا�ض بالوثائق؛

متى?  )ماذا?  الرباط  ملدينة  القريب  التاريخ  من  بحدثني  التعريف   
واأين؟( للتموقع يف الزمن واملكان واملو�سوع؛

 ميكن اإ�سافة �سوؤال عن ال�سخ�سيات التاريخية املمثلة يف ال�سورتني 
ودعم القدرة على البحث للتعريف بها؛

 دعم القدرة على تنظيم الأجوبة يف جدول على الدفرت؛

تاريخ  يف  ودللته  احلدث  اأهمية  ا�ستنتاج  على  القدرة  دعم  ميكن   
املدينة والتعبري كتابيا عن ال�ستنتاج املتو�سل اإليه؛

 ربط تعلم التاريخ بالرتبية على املواطنة فيما ينتظر ا�ستنتاجه ب�ساأن 
قيمة الت�سامح الديني؛

 بالن�سبة للرتتيب الزمني للحدثني على خط زمني، ونظرا لب�ساطة 
العملية يف امل�ستوى من تدرج املهارة، فيمكن جتاوزه يف احل�سة 

وحتويله اإلى ن�ساط غري �سفي.

  يقي�ض هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على درا�سة ن�ض م�سدري ق�سري من تاريخ مراك�ض )مع اإمكانية ال�ستعانة 
بدعامات اأخرى عرب البحث القبلي(؛

 دعم ال�ستعمال ال�سليم لبطاقة القراءة التعريفية للن�ض )تعبئة املكت�سب املنهجي(؛

 دعم القدرة على القراءة والفهم والرجوع ملا ينا�سب من معينات؛

 دعم القدرة على ا�ستخراج معلومات تاريخية من الن�ض وت�سنيفها مو�سوعاتيا: 

)جغرافية – ُعمران – اقت�ساد...(؛

 دعم ال�ستئنا�ض بال�ستنتاج )قيمة الن�ض امل�سدري يف تعرف تاريخ املدينة يف املا�سي(.
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ح�ساب الزمن التاريخي: ال�سنة والعقد والقرن والألفية 9الدرس   

ن وحدات حساب الزمن التاريخي والتدرب ع� استعمالها الهدف : تمي�ي

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يرتبط الهدف بكفاية التموقع يف الزمن، حيث يكون التعلم موجها نحو التميز بني وحدات ح�ساب الزمن بالتدرج من 
الق�سري )ال�سنة-العقد( اإلى املتو�سط )اجليل( فالطويل )القرن-الألفية( وا�ستعمالها يف ح�ساب املدد الزمنية لأحداث من 

حميطه يف تقاطع مع الريا�سيات.

 يتم الربط مبا �سبق للمتعلم)ة( اأن ا�ستاأن�ض به من عمليات ذات عالقة بالزمن التاريخي )التمييز بني املا�سي واحلا�رص، 
حتديد تواريخ اأحداث وترتيبها زمنيا...( ق�سد النتقال نحو ح�ساب املدد الزمنية لالأحداث التي يكت�سفها من حميطه؛ 

املتعلم)ة(  التلميذ عمر، و�سوؤال  الذي �سمعه   ميكن النطالق من احلوار 
انتباهه، وبالتايل  ت�ستعمل؟ لإثارة  الزمنية؟ متى  املفردات  تلك  عن معاين 

حتفيزه للتعلم.

تقومي قدرة املتعلم )ة( على التمييز بني وحدات ح�ساب الزمن واإجناز عمليات ح�سابية با�ستعمالها.

الن�شاط1 : تعرف وحدات ح�ساب الزمن الق�سري واملتو�سط وا�ستعمالها       
واجليل.  والعقد  ال�سنة  وحدات  على  الن�ساط  هذا  يف  ال�ستغال  يكون 
على  املتعلم)ة(  ي�ستغل  اأن  نقرتح  الن�ساط،  يف  املطلوبة  املهمة  ولتحقيق 
الوحدة  في�سمي   )1 )الوثيقة  واملثال  القاعدة  خاللها  يقراأ  الأولى  مرحلتني: 
بال�سنوات  اأ�رصته  اأفراد  وبع�ض  عمره  ح�ساب  يف  القاعدة  ويطبق  الزمنية 
ي�ستغل  الثانية:  لل�سنة كوحدة ق�سرية.  تعريفا  لي�ستخل�ض  وال�سهور والأيام 
فيها باخلط الزمني )الوثيقة 2(، ليكت�سف معنى العقد من مكت�سب �سابق هو 
اأما  عمر.  جد  ح�ساب  يف  وي�ستعمله  �سنوات(،   10( للخط  الزمني  املقيا�ض 
بالن�سبة لوحدة اجليل فهي مكت�سب قبلي )�سجرة العائلة( ي�ستثمره يف ح�ساب 

عدد الأجيال التي عا�رصها جد عمر.
الن�شاط 2: تعرف وحدات ح�ساب الزمن الطويل وا�ستعمالها

يكون ال�ستغال يف هذا الن�ساط على وحدتي القرن والألفية. ولتحقيق املهمة 
املطلوبة يف الن�ساط نقرتح اأن ي�ستغل املتعلم)ة( على مرحلتني: الأولى يقراأ 
خاللها القاعدة احل�سابية واملثال يف التقوميني )الوثيقة1 مدعمة ب�رصوحات 
ح�ساب  يف  القاعدة  ويطبق  الزمنيتني  الوحدتني  في�سمي  ال�رصورة(،  عند 
مدة كل منهما ويبني ح�سابيا كيف ينتقل بينهما. الثانية: يعود فيها اإلى اخلط 
عمر  جد  فيه  �سيبلغ  الذي  التاريخ  ليحدد  عمر(  جد  حياة  )مراحل  الزمني 
قرنا. ثم اإلى نقطة انطالق التعلم )احلوار الذي �سمعه عمر( حيث يقف عند 

مفردة الألفية الثالثة ليحدد بدايتها ونهايتها.
الن�شاط 3: اإجناز �سجرة عائلتي )الذات(

املحلية  بيئته  تاريخ  من  وتعرفها  �سبق  اأحداث  اإلى  باملتعلم)ة(  الرجوع  يتم 
للتحويل )حتويل  فر�سة  لها مدد زمنية خمتلفة، وهي  اأن تكون  ي�ستح�سن 
املكت�سب اإلى مترين يدعم التعلم الذاتي يف ح�ساب الزمن با�ستعمال الوحدات 

املنا�سبة والتمييز بني تلك الأحداث ح�سب املدة الزمنية(.
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� التار�� 9

 : sº oK , p¬ pJÉeƒ∏ r© ne oCG nô rbnCG nh s»pæ ne sõdyG s§ n rÿyG oß pM’oCG
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: u» pîjQÉ qàdyG pø ne sõdyG oÜÉ°ù pM
oá s« pØ rdnC r’yG nh o¿ rô n≤ rdyG nh oπ« r÷yG nh oó r≤ n© rdyG nh oá næ s°ùdnG

.É¡ pdÉª r© pà r°SyG ≈∏ nY oÜ sQ nó nJnCG nh , u» pîjQÉqàdyG pø ne sõdyG pÜÉ°ù pM päGó nM nh n rÚnH oõu« neoCG

ا���ف :

.É¡ oJ só oe oå r« nM rø pe ká nØ p∏ nà r ofl m¢SÉ« pb päGó nM nh oΩ pó rî nà r°ù nf u» pîjQÉ qàdyG pø ne sõdyG pÜÉ°ù p p◊
 ? pø ne sõdyG p¢SÉ« pb oäGó nM nh Ée

 ? É¡o∏ pª r©nà r°SnCG nh ,É¡næ r« nH oõu« neoCG nh ,É¡oÑ o°ù rMnCG n∞r« nc nh

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

 p¬ pJÉªt∏ n© nJ n nö† rënà r°SyÉ na ,Éª p¡ pJÉj nô rc pP n¢† r© nH p¿É°V pô r©nà r°ù nj p¬p∏«L pAÉæ rH nCG rø pe kÉ qæ p°ù oe kÉîr« n°T nh o√ só nL oô nª oY n™ pª n°S

.Éª p¡ peÓ nc »`a rä nO nQ nh »à sdyG pá s« pæ ne sõdyG päGó nM nƒ rdyG p¢† r© nH ≈æ r© ne rø nY n∫ nAÉ°ù nJ nh , päÉq« p°VÉj uôdyG »`a

; p∫Éã pª` rdyG nh pI nó pYÉ≤ rdyG ‘ nán∏ nª r©nà r°ù oªò rdyG ná s« pæ ne sõdyG nI nó rM nƒ rdyG » uª n°SoCG
; pΩÉ qj nC r’yG nh pQƒ¡ t°ûdyÉ pH …ô rª oY päGƒnæ n°S oÖ o°ù rMnCG

; »àn∏ pFÉY pOGô ranCG p¢† r© nH pQÉª rYnCG pÜÉ°ù pM ‘ nI nó pYÉ≤ rdyG o≥uÑ nWoCG

. má s« pæ ne nR mI nó rM nƒ nc pánæ s°ù∏ pd kÉØjô r© nJ o¢üp∏ rînà r°SnCG



 ( oánæ s°ùdyG - oó r≤ n© rdyG - oπ« r÷yG)  É¡« uª n°SoCG nh , p¢SÉ« r≤ pª` rdyG »`a nán∏ nª r©nà r°ù oª` rdyG ná s« pæ ne sõdyG nI só oª` rdyG oO uó nMoCG
 ; má s« pæ ne nR mI nó rM nƒ nc pó r≤ n©r∏ pd kÉØjô r© nJ oèpà ræ nà r°SnCG        ; pá s« pæ ne sõdyG pI nó rM nƒ rdyG p√ pò ng p∫Éª r© pà r°SyÉ pH nô nª oY uó nL sø p°S oÖ o°ù rMnCG

. nô nª oY tó nL Ég n nöUÉY »à sdyG p∫É« rL nC r’yG nO nó nY oO uó nMoCG nh , ná s« pæ ne sõdyG o¬ nJ só oe nh pπ« r÷yG ≈æ r© ne o pö† rënà r°SnCG

: •É°ûf1

?

?

?

?

?

?

??

É¡o∏ pª r© nà r°SnCG nh pø ne sõdyG pÜÉ°ù p p◊ ná n£ u°S nƒ nà o rŸyG nh nI nÒ°ü n≤ rdyG päGó nM nƒ rdyG o± sô n© nJnCG

إننا نعيش يف األلفية الثالثة، ويف فاتح 
يناير من سنة 2020 ميالدية سأبلغ قرنا من 
الزمن، لقد عشنا 10 عقود وعارصنا 3 أجيال

و10 سنوات من ُعمر الجيل الرابع...

2



: …nCG 

1

oá s« pdÉ r◊yG oánæ s°ùdnG -   pOÓ«ª` rdyG oánæ n°S  = oô rª o© rdnG
2019 - 2011 = 8

: pÚ nîjQÉJ ≈dpEG oêÉà rë nf Éf pQÉª rYnCG pÜÉ°ù p p◊
. pI nO’ pƒ rdyG pá næ n°S oïjQÉJ nh pá s« pdÉ r◊yG pá næ s°ùdyG oïjQÉJ
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 54321
?????

; Éª o¡ræ pe xπ oc nI só oe oO uó nM oCG nh , nán∏jƒ s£dyG ná s« pæ ne sõdyG nI só oª` rdyG Éª p¡ pH oÖ o°ù rë nf p rÚnàs∏dyG p rÚnJ nó rM nƒ rdyG » qª n°SoCG
; p¿ rôn≤ rdyG ≈dpEG pá s« pØ rdnC r’yG nø pe nh , pá s« pØ rdnC r’yG ≈d pEG p¿ rôn≤ rdyG nø pe oπ p≤nà rfnCG n∞r« nc kÉ« pHÉ°ù pM o uÚnHoCG

; pø ne sõdyG nø pe kÉf rô nb nô nª oY tó nL p¬«a o≠o∏ rÑ n« n°S …òsdyG pïjQÉqàdyG oO uó nMoCG u»pæ ne sõdyG u§ n rÿyG ≈dpEG ṕ ƒL tôdyÉ pH
.É¡nà njÉ¡ pf nh É¡nà njGó pH kÉ q« pæ ne nR oO uó nMoCG , pánã pdÉ qãdyG pá s« pØ rdnC r’yG ‘ p¿É°û«© nj Éª o¡ sfnCÉ pH o¬ nØ r« n°V nô nª oY tó nL nô sc nP

; pá s« pæ ne sõdyG päGó nM nƒ rdyG p∫Éª r© pà r°SyÉ pH É¡ nJ só oe oÖ o°ù rMnCG nh ,»ànj rô nb/»ànæjó ne pïjQÉJ rø pe kÉKGó rMnCG oQÉà rNnCG
. pá s« pæ ne sõdyG pI só oªr∏ pd kÉØjô r© nJ o¢üp∏ rînà r°SnCG

; Ég pQhó o°U ≈∏ nY rä sô ne »à sdyG ná s« pæ ne sõdyG nI só oª` rdyG oÖ o°ù rMnCG .1989 n pÈ rf nƒ of 20 ‘ pπ rØ u£dyG p¥ƒ≤ oM oá s« pbÉØ uJyG pä nQ nó n°U
 rä sô ne »à sdyG nI só oª` rdyG oÖ o°ù rMnCG ,1999 Rƒ«dƒj 30 ‘ p¢S pOÉ q°ùdyG mó sª n ofi p∂p∏ nª` rdyG pó r¡ nY ‘ p¢T rô n© r∏ pd mó«Y o∫ shnCG n¿Éc

; p¢T rô n© rdyG ≈∏ nY p¬ p°Sƒ∏ oL ≈∏ nY
. oá nªn∏ r© nª` rdyG p√ pò ng É¡r« ndpEG »ªnà ræ nJ »à sdyG ná s« pØ rdnC r’yG oO uó nMoCG , má sj pOÓ«e 859 ná næ n°S nÚ qj ph nô n≤ rdyG oá n© peÉL râ n°ù u°SoCG

: sº oK , n∫Éã p rŸ yG nh nI nó pYÉ≤ rdyG oCG nô rbnCG

: p∫ nƒ rWnC r’yG ≈d pEG p nöü rbnC r’yG nø pe pø ne sõdyG pÜÉ°ù pM ‘ ná ne nó rînà r°ù oª` rdyG päGó nM nƒ rdyG … nÎ ra nO ≈∏ nY m∫ nh ró nL ‘ oÖ uJ nQoCG

. oá s« pØ rdnC r’nG - oó r≤ n© rdnG - oπ« r÷nG - oánæ s°ùdnG - o¿ rôn≤ rdnG
u o

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

. m¿hô ob 10 …hÉ°ù oJ nh ; mΩÉY 1000  ≈∏ nY oá s« pØ rd nC r’yG o≥n∏ r£ oJ

 : t… pOÓ«ª` rdyG oïjQÉà qd nG 

 p¬ r«n∏ nY ≈°ù«Y pí«°ù nª` rdyG{ pOÓ«e rø pe ≈dhC r’yG oá s« pØ rdnC r’yG pänCG nónà rH pG -
;1000  pánæ s°ùdyG ≈dpEG 1 pánæ s°ùdyG nø pe z oΩÓ s°ùdyG

 2000 pánæ n°S ≈dpEG 1001 pánæ s°ùdyG nø pe oá s« pfÉ qãdyG oá s« pØ rdnC r’yG pänCG nónà rH pG -
; (2000 pánæ n°S) ≈dpEG (1000 + 1 r…nCG)

 r…nCG  ,1975  nánæ n°S  pAG rö† n rÿyG  pI nÒ°ù nª` rdyG  oç nó nM  n™ nb nh  :  l∫Éã pe
 nΩ rƒn« rdyG o¢û«© nf nh , pá s« pfÉ qãdyG pá s« pØ rd nC r’yG ‘ r…nCG ,1000 + 975

.(2000 + 19 r…nCG)  pánã pdÉ qãdyG pá s« pØ rdn C r’yG ‘ (2019 ánæ n°S)

: t… pô ré p¡ rdyG oïjQÉ qàdG 

 nºs∏ n°S nh p¬ r«n∏ nY o¬s∏dyG ≈q∏ n°U p∫ƒ°S sôdyG pI nô ré pg rø pe ≈dhC r’yG oá s« pØ rdnC r’yG pänCG nónà rHpG -

. má sj pô ré pg 1000 pánæ s°ùdyG ≈dpEG 1 pánæ s°ùdyG nø pe r…nCG ; pánæjó nª` rdyG ≈dpEG ná sμ ne rø pe

 pánæ s°ùdyG ≈dpEG má sj pô ré pg 1001 pánæ s°ùdyG nø pe oá s« pfÉ qãdyG oá s« pØ rdnC r’yG pänCG nónà rH pG -

. pás« pdÉ r◊yG

 pá s« pØ rdnC r’yG ‘ r…nCG ; má sj pô ré pg 182 nánæ n°S n¢SÉa oánæjó ne râ n°ù s°SnCÉ nJ : l∫Éã pe

.≈dhC r’yG

: •É°ûf

: •É°ûf

2

3

É¡o∏ pª r© nà r°S nCG nh pø ne sõdyG pÜÉ°ù p p◊ nán∏jƒ s£dyG päGó nM nƒ rdyG o± sô n© nJnCG

pá s« pæ ne sõdyG É¡ pJ só oe nÖ n°ù nM »£« ofi rø pe mçGó rMnCG n nÚ nH oõ n« neoCG

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 3
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بحكم اأن بوؤرة التعلم هي ال�ستئنا�ض بح�ساب الزمن التاريخي، ميكنكم ال�ستئنا�ض بالآتي :

1 - املفاهيم التي يحيل اإليها ح�ساب الزمن التاريخي
مفهوم "املدة " : بالإ�سافة اإلى الوحدات املعتادة ال�ستعمال يف قيا�ض الزمن التاريخي والتي يتم التعبري عنها 
مبفردات تتدرج من ال�سنة اإلى الألفية مرورا بالعقد واجليل والقرن. ت�سنف الأحداث التاريخية وفق الثالوث 
والظرفية   )L’évènement( احلدث  اإلى:  الزمنية  معياراملدة  ح�سب   )Triade Braudeliènne("الربوديلي"
نوعيا  حتديده  يتم  واإمنا  ال�سنني،  بعدد  ُم  ُيَقوَّ ل  املعيار  هذا  باأن  علما   ،)Structure( والبنية   )Conjoncture(

بالكيفية الآتية: 

- احلدث:  واقعة ق�سرية العمر، حدثت يف وقت حمدد بدقة، وتناهت اإلى علم معا�رصيها توا، من مثل 
الولدة، الوفاة اأو تد�سني معلمة   ... فمعطى من هذا النوع يعترب حدثا، كيفما كانت الأهمية التي حظي بها من 

ِقبل معا�رصيه اأو من ِقبل املوؤرخني.

�سبطها  معا�رصوها  ي�ستطيع  ولن  جدا،  وطويلة  بل  زمنيا،  طويلة  "احلدث"  نقي�ض  على  وهي  البنية:   -
كرنولوجيا، من مثل: اخرتاع الكتابة،  انت�سار الإ�سالم...

- الظرفية: وحتتل مدتها عموما، موقعا و�سطا بني احلدث والبنية، واإن كان هذا التعريف غري دقيق؛ اإذ ل 
ميكن نعت كل ما هو غري حدثي اأو غري بنيوي باأنه ظرفية. فالظرفيات تتولد عن التفاعل بني العوامل الجتماعية 
التي متيز هذه الفرتات عن الفرتات ال�سابقة لها اأو الالحقة. وميكن اأن تظهر اأحيانا، يف �سكل موجات متفاوتة 
النتظام داخل بنية معينة. وتتغري الظرفيات وتتالحق باإيقاع ميكن األ ي�سعر به املعا�رصون لها يف حينه، واإن 

كانت اإمكانية اإدراكهم لها غري م�ستحيلة على خالف الظرفيات القدمية التي ل ي�ستطيع املوؤرخ ذاته اإدراكها.

2 - تطبيق قاعدة: املقابلة بني التقومي امليالدي والتقومي الهجري:يف اأطار متارين ح�ساب الزمن:

أوال: من التقومي امليالدي اإلى التقومي الهجري:

التاريخ امليالدي - 622
0,97

التاريخ الهجري = 

ثانيا: من التقومي الهجري اإلى التقومي امليالدي:

622 +   ) 0,97 x  التاريخ امليالدي = )التاريخ الهجري
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التطور يف حياتنا: املالب�ص وال�سكن 10الدرس   

ه ي حياتنا وتفس�ي
الهدف : وصف تطور الم�بس والسکن �ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يرتبط الهدف بكفاية قراءة �سواهد من ما�سي بيئة املتعلم)ة( املحلية، حيث يكون التعلم موجها نحو قراءة ن�سو�ض 
ق�سرية و�سور وت�ساميم توؤرخ لتطور املالب�ض وال�سكن لو�سف هذا التطور وال�ستئنا�ض بتف�سريه.

 يتم الربط مبا �سبق للمتعلم)ة( اأن ا�ستاأن�ض به من وثائق و�سهادات يف اكت�ساف تاريخ اأ�رصته ومدر�سته ق�سد 
النتقال به نحو تر�سيخ املعنى الأول للتطور من خالل اأنواع اللبا�ض وال�سكن يف بيئته املحلية؛ 

 ميكن �سوؤال املتعلم)ة( انطالقا من بيئته املحلية عن لبا�ض اأو �سكن كان يف املا�سي وي�ستمر يف احلا�رص، وهل 
تغري، لإثارة انتباهه وبالتايل حتفيزه للتعلم.

تقومي قدرة املتعلم )ة( على البحث وتكوين ملف عن نوع واحد من اللبا�ض اأو ال�سكن يتم اختياره للتعريف به واإبراز 
تطوره بني املا�سي واحلا�رص )يكون الإجناز بناء على بطاقة امللف(.

الن�شاط1 : و�سف تطور املالب�ص بني املا�سي واحلا�رص، وتف�سريه       
من  املتعلم)ة(  ي�ستغل  اأن  نقرتح  الن�ساط،  يف  املطلوبة  املهمة  لتحقيق 

خالل �سور ون�ض ق�سري:  
لدى  الأجيال  ح�سب  املالب�ض  اأنواع  )ر�سد  و�سفية  ينجزعمليات   
الن�ساء والرجال-املقارنة بينها ح�سب الزمن -ذكر اأنواع بداأت تختفي 

واردة يف الن�ض مع �رصحها وبيان اأ�سالتها( ؛ 
 ي�ستنتج من الو�سف مظاهر التحول، كما ي�ستنتج بع�ض اأ�سباب هذا 

التحول من الن�ض؛
 تفتح مناق�سة تفاعلية ب�ساأن ميل النا�ض يف احلا�رص نحو اللبا�ض الع�رصي.
الن�شاط 2: و�سف تطور ال�سكن بني املا�سي واحلا�رص، وتف�سريه

يكون ال�ستغال يف هذا الن�ساط مع املتعلم)ة( بت�سميم مو�سوعاتي 
تطوري فيه ال�ستئنا�ض باملقارنة.

ويقراأ  والت�سميم  ال�سورة  يالحظ  ا�ستك�سافية  اأولى  مرحلة    يف 
ال�سكن  اإلى  ينتقل  ثم  )املا�سي(  القدمية  باملدينة  ال�سكن  عن  الن�ض 
يكون  وهنا  والت�سميم.  ال�سورة  فيالحظ  )احلا�رص(  الع�رصي 
الو�سف باملقارنة )عدد الغرف والنوافذ وموقعها ونوع املرافق( 
مع تف�سري الفوارق املتو�سل اإليها، ثم ا�ستنتاج التطور احلا�سل يف 

ال�سكن باملدينة بني املا�سي واحلا�رص.
  يف مرحلة ثانية ا�ستك�سافية يالحظ ال�سور عن ال�سكن بالبادية )بثنائية 
املا�سي واحلا�رص(. وهنا اأي�سا، يكون الو�سف باملقارنة )ال�ستغال 
باجلدول على الدفرت( مع تف�سري الفوارق املتو�سل اإليها، ثم ا�ستنتاج 

التطور احلا�سل يف ال�سكن بالبادية بني املا�سي واحلا�رص.
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� التار�� 10

: p pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH n¢ù pHÓ n rŸyG o∞ p°UnCG

: sº oK , nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG

: p¢ù pHÓ n rŸyG ‘ nQ tƒ n£sàdyG n uöù naoC p’ s¢üsædyG oCG nô rbnCG

201819601930

 Vincent Monteil, Maroc, petite planète, ed. Seuil,
Paris, 1975, p.91

oø nμ s°ùdyG nh o¢ù pHÓ nª` rd nG : Éæ pJÉ« nM »`a oQ tƒ n£sàdnG

. o√ o uöù naoCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG n rÚnH pø nμ s°ùdyG nh p¢ù pHÓ nª` rdyG nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

ا���ف :

.Éæ pJÉ« nM ‘ pQ tƒ n£sàdyG ≈∏ nY oø nμ s°ùdyG nh o¢ù pHÓ n rŸyG oó n¡ r°û nJ
  ? p pöVÉ r◊yG ‘ râ nënÑ r°UnCG n∞r« nc nh ? »°VÉª` rdyG ‘ rânfÉc n∞r« nμ na

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

الوثيقة 3الوثيقة 2الوثيقة 1

الوثيقة 4

; É¡ nY rƒ nf oO uó nM oCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG ‘ p∫ÉL uôdyG nh pAÉ°ù uædyG p¢ù pHÓ ne nπ rμ n°T o∞ p°UnCG
; pQ nƒ t°üdyG ‘ pán∏ sã nª oª` rdyG päGƒnæ s°ùdyG nÖ n°ù nM p¢ù pHÓ nª` rdyG nQ tƒ n£ nJ oó o°U rQnCG

.É¡r«n∏ nY nCG nô nW …òsdyG n∫ tƒ nësàdyG oèpà ræ nà r°SnCG

; ná s« pH pô r̈ nª` rdyG n¢ù pHÓ nª` rdyG oõu« n oÁ Ée o sÚnHoCG

; Éæ pJÉ« nM ‘ »Ønà rî nJ rä nCG nó nH n¢ù pHÓ ne oô oc rPnCG
. p pöVÉ r◊yG ‘ o¢ù pHÓ nª` rdyG o¬ oa pô r© nJ …òsdyG nQ tƒ n£sàdyG o uöù naoCG

 nø pe  ń rƒ sædyG  Gò ng  s¿nCG  n rÒ nZ  ...  z p∂ pjÉ r◊yG{ nh  p¢ù of r oÈrdyG nh  pÜÉÑr∏ p r÷yG  nπrã pe  , pá s« pH pô r̈ nª` rdyG  p¢ù pHÓ nªr∏ pd  oÒÑ nμ rdyG  ó tƒnæ sàdyG  , n√ÉÑ pà rf p’yG  oÒã oj  É q p‡ nh  ...{

.z u… p röü n© rdyG up»H oQhC r’yG pΩGóræ p¡ rdyÉ pH ná sj pó«∏ r≤ sàdyG n¢ù pHÓ nª` rdyG o¢V uƒ n© oJ oá sHÉ q°ûdyG o∫É« rLnC r’yG pä nò nNnCG rPpEG ,kÉÄ r« n°û na kÉÄ r« n°T »Ønà rî nj nCG nó nH p¢ù pHÓ nª` rdyG

: •É°ûf1o√ o uöù na oCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH p¢ù pHÓ n rŸyG nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

?

?

?

?

?

?
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M.Abdellatif Berbiche et autres, Maroc, Magie des lieux, L'art de la ville et de la maison, Aurillac, 1999, p.93



: pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH pá næjó n rŸyÉ pH pø nμ s°ùdyG nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

 , s¢üsædyG oCG nô rb nCG nh , p rÚ nª«ª r°üsàdyG nh p rÚ nJ nQƒ q°üdyG oß pM’oCG
: sº oK

: p pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH pá nj pOÉÑ rdyÉ pH pø nμ s°ùdyG nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG




   

   

     

  
      

   

اَْلِمْفتاُح
باٌب
َعموٌد
ناِفَذةٌ

. p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG n rÚnH p¬ r«n∏ nY nCG nô nW …òsdyG nQ tƒ n£sàdyG oR pô rHoCG kÉ qØn∏ pe oõ p r‚oCG nh ,»àn≤ n£ræ n pÃ pá s«u∏ në nª` rdyG p¢ù pHÓ nª` rdyG nø pe kÉY rƒ nf oQÉà rNnCG

الوثيقة 1

الوثيقة 3

الوثيقة 2

الوثيقة 7الوثيقة 6الوثيقة 5الوثيقة 4

 pá nÁón≤ rdyG  pánæjó nª` rdyG  ‘  pø nμ s°ùdyG  n rÚnH  ¿ pQÉboCG
: oº«ª r°üsàdyG oår« nM rø pe u… p röü n© rdyG pø nμ s°ùdyG nh

; pò paGƒsædyG o™ pb rƒ ne - p≥ paGô nª` rdyG ó rƒ nf
; o uöù naoCG nh , u… p röü n© rdyG pø nμ s°ùdyG ‘ nh , u… pó«∏ r≤ sàdyG pø nμ s°ùdyG ‘ u»p∏ pNG sódyG pAÉæ pØ rdyG n rÚnH o¿ pQÉboCG

. p¬ pHÉÑ r°SnCG n¢† r© nH oèpà ræ nà r°S nCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG n rÚnH pánæjó nª` rdyG ‘ pø nμ s°ùdyG ≈∏ nY nCG nô nW …òsdyG nQ tƒ n£sàdyG o¢üp∏ rînà r°SnCG

: … nÎ ra nO ≈∏ nY o√ oõ p r‚oCG m∫ nh ró nL ‘ p pöVÉ r◊yG nh  »°VÉª` rdyG n rÚnH pQ nƒ t°üdyG ‘ nán∏ sã nª oª` rdyG pø nμ s°ùdyG ń Gƒ rfnCG o¿ pQÉboCG

 . má s« pL pQÉN nò paGƒ nf ≈∏ nY oô sa nƒnà nJ ’ »à sdyG o± nô ö rdyG p¬ pH o§« o– mπ«£nà r°ù oe rhnCG m™ sH nô oe nπ rμ n°T oò pîsà nj lAÉæ pa ná sj pó«∏ r≤ sàdyG ná s« pH pô r̈ nª` rdG nQh qódyG o§ s°S nƒnà nj{  
 ná s© p°TnCG p¬ pdÓ pN rø pe ≈q≤n∏ nà nJ …òsdyG u»p∏ pNG qódyG pAÉæ pØ rdyG Gò ng n rÈ nY tº pà nj É¡næ r« nH n∫É≤ pà rf p’yG s¿pEÉ na , p± nô ö rdyG p√ pò ng n rÚnH p∫É°ü uJ p’yG pΩGó p© rfy p’ kGô¶nf nh

 .z pAGƒ n¡ rdyG nh p¢ù rª s°ûdyG

pø nμ s°ùdyG ó Gƒ rfnCGo¬`o∏` rμ n°TpAÉæ pÑ` rdyG tOGƒ` ne É¡r«n∏ nY nô sa nƒnà nj r¿nCG oø pμ rª` oj o≥ paGô ne
? oº rb nQ oI nQƒ t°üdnG???

k n

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

: •É°ûf2nQ tƒ n£sàdyG o uöù naoCG nh , pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG ‘ pÜ pô r̈ n rŸyÉ pH nø nμ s°ùdyG o∞ p°UnCG

?

?

?

?

?
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بحكم اأن بوؤرة التعلم هي ال�ستئنا�ض بدرا�سة التطور يف حياتنا بالعتماد على �سهادات ووثائق و�سور، 
ميكنكم ال�ستئنا�ض بالآتي:

1 - الت�سميم املو�سوعاتي يف در�ص التاريخ
 L’approche(تتناول الدرو�ض الأخرية من مكون التاريخ موا�سيع متت هيكلتها وفق الأ�سا�ض املو�سوعاتي
ـ  ال�سكن  ـ  )اللبا�ض   )Thème( "تيمة"  مو�سوع  من  التعلم  عملية  يف  النطالق  يقت�سي  الذي   )Thématique
املوا�سالت ـ التعليم(، وبعد معاجلة كل مو�سوع على حدة، يتم النتقال اإلى مو�سوع اآخر. ويحدد ت�سل�سل 
املوا�سيع املدرو�سة يف الغالب، تبعا ملعايري مالءمتها مل�ستوى املتعلمني اأو نفعيتها... وتقوم هذه املقاربة على 
اأ�سا�سه: جمع الأحداث اأو املعطيات املدرو�سة على ال�سكل "الدياكروين"، اأي التطوري  مبداأ تنظيمي للمعرفة 
بينها.  التاريخ فيما  العنا�رص املحركة ل�سري  التطور وتفاعل  الدينامية لإبراز مفهوم  التاريخ نوعا من  لإعطاء 

وهي و�سيلة ت�ساعد املتعلم)ة( على ال�ستيعاب اجليد ملادة التاريخ. 
التي تتم معاجلتها بال�سكل" الدياكروين")التطوري( من  اأن املوا�سيع   ويرى وا�سعو هذه الطريقة، 
 La( اأن ت�ساعد املتعلمني على بناء الزمن يف تقاطعاته، وحت�سي�سهم باأهمية ا�ستعمال الطريقة ال�ستقرائية �ساأنها 
méthode inductive(، اأو ال�ستنتاجية خلدمة اجلانب التكويني للفئة امل�ستهدفة واك�سابها جمموعة من القدرات 

من قبيل:
 اكت�ساب طريقة اأو منهجية ملقاربة وحتليل اأية وثيقة ولو مل ي�سبق لهم معاجلتها داخل الف�سل الدرا�سي؛

 ال�رصعة والدقة يف التوطني الزمني؛
.)La durée( اإدراك مفهوم املدة 

2 - املقاربة املو�سوعاتية وال�ستئنا�ص مبفهوم التطور
املا�سي  اآثار  من  النطالق  يجب  ما،  تاريخي  مو�سوع  بدرا�سة  الهتمام  على  املتعلم)ة(  ولتحفيز 
املوجودة يف احلا�رص، اأو ما ي�سهد عليها )�سهادات �سفوية ـ وثائق مكتوبة ـ �سور...( اأو مما تروجه و�سائل 
املتعلمني،  ذكاء  تنمية  اإلى  املو�سوعاتية  الطريقة  ي�سعى وا�سعو  املوا�سيع، كما  اأخبار حول هذه  الإعالم من 
املركب.  وعند عبور مدى زمني طويل تربز  اإلى  الب�سيط  املجرد، ومن  اإلى  امللمو�ض  املتعلمني من  فينقلون 
على  الهتمام  ين�سب  اأن  على  التاريخ،  وبكل و�سوح حركية  لهم  تتجلى  كما  والأ�سباب،  الوقائع  للمتعلمني 

مفهوم املدة الزمنية والمتداد والتطور والت�سابه واملفارقات.
الدنيا، وبناء مفهوم  الدرا�سية  امل�ستويات  املتعلم)ة(، خا�سة يف  التطور من  اأجل تقريب مفهوم  ومن 
الزمن انطالقا من احلا�رص؛ اأي من الزمن املعي�ض اإلى الزمن املبني، كان لبد من النطالق يف درا�سة خمتلف 
املوا�سيع من احلا�رص اإلى املا�سي، بال�ستغال على موا�سيع تدخل �سمن اهتمامات املتعلم)ة( من قبيل : اللبا�ض 
بتوظيف  املا�سي  يف  عليه  كانت  مبا  احلا�رص  يف  �سكلها  مبقارنة   واملوا�سالت...بالقيام  والتعليم  وال�سكن، 
والتحول وال�ستمرارية، وهو  التطور  يوقفه على  اأن  �ساأنه  �سفوية ووثائق مكتوبة و�سور مما من  �سهادات 
ما يجعل درو�ض التاريخ ل حت�رص املتعلم )ة( يف املا�سي، بل جتعله يتفاعل مع موا�سيعها باعتبارها �سريورة 
تربط املا�سي باحلا�رص، وتنمي لديه مفهوم الن�سبية والعتزاز بالنتماء يف توافق تام مع درو�ض الرتبية على 

املواطنة واجلغرافيا.
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تقومي ودعم الوحدة 5

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

التمرين الثالث: 

� التار��
ا����ة

5
: øjô“

: øjô“

: øjô“

1

2

3

: oÖ«LoCG nh , nQ sƒ t°üdyG oß pM’oCG

: oÖ«L oCG sº oK , s¢üsædyG oCG nô rb nCG nh p rÚnJ nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

: oÖ«LoCG nh , ná s« pe rƒn« rdyG oCG nô rbnCG

31

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 »°VÉª` rdyG ‘ pAÉ°ù uædyG nh p∫ÉL uôdyG pÖ«HÓ nL n rÚnH o¿ pQÉboCG
 ; n sÒ n̈ nJ Ée nh É¡ræ pe sô nªnà r°SyG Ée oR pô rHoCG nh , p pöVÉ r◊yG nh

 nø pe  iô rNoCG  ḿ Gƒ rfnCG  rø nY  »£« ofi  ‘  oå në rHnCG

 ,(... o¢ù of r oÈrdnG - o¿É£rØ o≤ rdnG) pá sj pó«∏ r≤ sàdyG p¢ù pHÓ nª` rdyG

.É¡r«n∏ nY nCG nô nW …òsdyG nQ tƒ n£sàdyG oR pô rHoCG nh

;  2002 n¢S pQÉe 15 nh 1423 mΩ sô n ofi o p—Éa p rÚ nîjQÉqàdyG nø pe wπ oc o¬o∏ uã n oÁ Ée oO uó nMoCG

; 2002 oánæ n°S  p¬ r« nd pEG »ªnà ræ nJ …òsdyG n¿ rôn≤ rdyG nh ,1423 oánæ n°S p¬ r« ndpEG »ªnà ræ nJ …òsdyG n¿ rôn≤ rdyG » qª n°SoCG

; p rÚ nîjQÉqàdyG n rÚnH s»pæ ne sõdyG n¥ rônØ rdyG o uöù naoCG

;( t… pOÓ«ª` rdyG nh t… pô ré p¡ rdnG) mËƒr≤ nJ uπ oμ pd pánÑ r°ù uædyÉ pH oø rë nf má s« pØ rdnCG pá sjnCG ‘ nh mó r≤ nY u…nCG ‘ o uÚnHoCG nh , pán« pdÉ r◊yG pánæ s°ùdyG pá s« pe rƒ nj ≈dpEG oOƒYnCG

   .kÉ q« pHÉ°ù pM n∂ pd nP ≈dpEG oâr∏ s°U nƒ nJ n∞r« nc o uÚnH oCG nh , n¿B r’yG …ô rª oY oO uó nMoCG

; p¬«a oá ne nó rînà r°ù oª` rdyG tOGƒ nª` rdyG nh oπ rμ s°ûdyG oår« nM rø pe p rÚnJ nQƒ q°üdyG ‘ nø nμ s°ùdyG o∞ p°UnCG
; pÜ pô r̈ nª` rdyG pá n£jô nN ≈dpEG ṕ ƒL tôdyÉ pH pá n≤ n£ræ nª` rdyG p√ pò ng ‘  pø nμ s°ùdyG nø pe ṕ rƒ sædyG Gò ng pá neÉbpEG nÖnÑ n°S oèpà ræ nà r°SnCG

 . pø nμ s°ùdyG nø pe ṕ rƒ sædyG Gò ng ‘ n sÒ n̈ nJ …òsdyG Ée nh , sô nªnà r°SyG …òsdyG Ée oèpà ræ nà r°S nCG nh , p rÚnJ nQƒ q°üdyG n rÚnH o¿ pQÉboCG

1960 1930 2019 2019

 pè«°ù nf rhnCG m¢TÉª ob rø pe n» pg nh , pπ sM tôdyG p™ nªnà r o› ‘ pI n röS oC r’yG ihrCÉ ne n» pg oá nªn« n rÿnG{

 ná nª r« n rÿyG tó o°û nJ nh ... Éª pgÓ rYnCG  ‘ p rÚ n© pWÉ≤nà oe pø rj nOƒª nY ≈∏ nY oΩƒ≤ nJ , pπ pH pE r’yG pô nH nh

.z pπ re sôdyG ‘ má n°Shô r̈ ne mOÉJ rh nCÉ pH p∫ÉÑ p r◊yG pá n£ p°SGƒ pH É¡ p£ rH nô pd lá s« pÑ n°û nN läÉ≤n∏ nM

3072013

1950 .1

2018 .2
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15 1
الجمعة1423
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يطرح هذا التمرين فر�سة لتقومي ودعم قدرة املتعلم)ة( على ح�ساب 
الزمن التاريخي: 

 دعم القدرة على التمييز بني التقوميني امليالدي والهجري؛

قراءة  يف  املنا�سبة  الزمنية  املفردات  ا�ستعمال  على  القدرة  دعم   
التواريخ مهما كان التقومي املعتمد )هجري /ميالدي( وفهم الفرق 

الزمني بينهما؛

 ميكن تطبيق العمليات احل�سابية على اأمثلة اأخرى وتدارك الأخطاء 
وت�سحيحها.

يطرح هذا التمرين فر�سة لتقومي ودعم قدرة املتعلم)ة( :

مثال  خالل  من  التطور  لر�سد  واحلا�رص  املا�سي  بني  املقارنة    
اجللباب املغربي؛

البحث عن اأمثلة اأخرى من البيئة املحلية وال�ستغال بنف�ض العملية:    
و�سف – مقارنة وا�ستخال�ض التطور بني املا�سي واحلا�رص.

بني  وو�سفه  اخليمة  ب�سكن  للتعريف  �سورتني  ومالحظة  ن�ض  قراءة  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ض 
املا�سي واحلا�رص.

 دعم القدرة على املالحظة والقراءة والفهم؛

 دعم القدرة على و�سف خ�سائ�ض نوع من ال�سكن وتف�سري وجوده بال�سحراء؛

 دعم ال�ستئنا�ض باملقارنة لر�سد التطور )التغري وال�ستمرارية(.
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التطور يف حياتنا: و�سائل املوا�سالت والتعليم 11الدرس   

ه ، وتفس�ي ي والحا�ن
ن الما�ن الهدف : وصف تطور وسائل المواص�ت والتعليم ب�ي

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يرتبط الهدف بكفاية قراءة �سواهد من ما�سي بيئة املتعلم)ة( املحلية، حيث يكون التعلم موجها نحو قراءة ن�سو�ض 
ق�سرية و�سور توؤرخ لتطور و�سائل املوا�سالت والتعليم   لو�سف هذا التطور وال�ستئنا�ض بتف�سريه.

اللبا�ض  ا�ستاأن�ض به يف درا�سة مو�سوع  اأن  للمتعلم)ة(  الربط مبا �سبق  يتم   
وال�سكن ق�سد النتقال به نحو تر�سيخ املعنى الأول للتطور من خالل مظهرين 

اآخرين يف بيئته املحلية هما املوا�سالت والتعليم؛
نوع  اأو  نقل  و�سيلة  عن  املحلية  بيئته  من  انطالقا  املتعلم)ة(  �سوؤال  ميكن   
انتباهه  لإثارة  تغري؟  احلا�رص وهل  وي�ستمر يف  املا�سي  كان يف  التعليم  من 

وحتفيزه للتعلم.

خالل  من  التطور  مفهوم  با�ستعمال  واملقارنة  الو�سف  على  املتعلم)ة(  قدرة  تقومي   
مثال يف املوا�سالت هو القطار؛

 تقومي القدرة على البحث يف البيئة املحلية، وكتابة فقرة تربز تطور "مل�سيد " بني املا�سي واحلا�رص )يكون الإجناز 
كتابيا(.

الن�شاط1 : و�سف تطور و�سائل املوا�سالت بني املا�سي واحلا�رص، وتف�سريه     
لتحقيق املهمة املطلوبة يف الن�ساط نقرتح اأن ي�ستغل املتعلم)ة( من خالل �سور 
بالن�سبة  و�سور  الربية،  النقل  ولو�سائل  للموا�سالت  بالن�سبة  ق�سري  ون�ض 

لو�سائل النقل النهرية/البحرية/ اجلوية.
ويف كل الأنواع هناك م�سار تعلمي واحد:

وال�رصعة- ال�سكل  الأنواع وو�سفها من حيث  )ت�سمية  ينجز عمليات و�سفية   
واحلركة واملقارنة بينها لإبراز كيف كانت؟ وكيف اأ�سبحت؟

تفاعلية  مناق�سة  عرب  اأ�سبابه  وبع�ض  التحول  مظاهر  الو�سف  من  ي�ستنتج   
بتوجيه من الأ�ستاذ)ة( نحو فر�سيات دميغرافية وتقنية علمية وجتارية...

الن�شاط 2: و�سف تطور التعليم بني املا�سي واحلا�رص، وتف�سريه
 يكون ال�ستغال يف هذا الن�ساط مع املتعلم)ة( بت�سميم مو�سوعاتي تطوري فيه 

ال�ستئنا�ض باملقارنة:
)يف  مل�سيد  عن  الن�ض  ويقراأ  ال�سورة  يالحظ  ا�ستك�سافية،  اأولى  مرحلة  يف   
املا�سي( ثم ينتقل اإلى �سورة امل�سيد )يف احلا�رص(. وهنا يكون الو�سف باملقارنة 
)ال�ستغال باجلدول على الدفرت( مع تف�سري الفوارق املتو�سل اإليها، ثم ا�ستنتاج 

التطور احلا�سل يف هذا النوع من التعليم التقليدي بني املا�سي واحلا�رص؛
املا�سي  )بثنائية  الع�رصي  التعليم  عن  ال�سور  يالحظ  ا�ستك�سافية  ثانية  مرحلة  يف   
واحلا�رص(.  وهنا   اأي�سا، يكون الو�سف باملقارنة )ال�ستغال باجلدول على الدفرت( 
مع تف�سري الفوارق املتو�سل اإليها، ثم ا�ستنتاج التطور احلا�سل يف املدر�سة الع�رصية   

بني املا�سي واحلا�رص.

اللبا�ض  ا�ستاأن�ض به يف درا�سة مو�سوع  اأن  للمتعلم)ة(  الربط مبا �سبق  يتم 
وال�سكن ق�سد النتقال به نحو تر�سيخ املعنى الأول للتطور من خالل مظهرين 

نوع  اأو  نقل  و�سيلة  عن  املحلية  بيئته  من  انطالقا  املتعلم)ة(  �سوؤال  ميكن 
انتباهه  لإثارة  تغري؟  احلا�رص وهل  وي�ستمر يف  املا�سي  كان يف  التعليم  من 

32

� التار�� 11

. o√ o uöù naoCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG n rÚnH pº«∏ r© sàdyG nh päÓ n°UGƒ oª` rdyG pπ pFÉ°S nh nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

ا���ف :

. pø ne sõdyG n rÈ nY rä nQ sƒ n£ nJ nÖ«dÉ°SnCG nh nπ pFÉ°S nh rº p¡ pª«∏ r© nJ nh rº p¡ pJÓ t≤ næ nJ ‘ Éf oOGó rLnCG nπ nª r© nà r°SpG

 n rÚnH  pº«∏ r© sàdyG nh  päÓ n°UGƒ oª` rdyG  oπ pFÉ°S nh  o¬rà na nô nY  …òsdyG  oQ tƒ n£sàdyG  Éª na
? p nöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG

? É¡r«n∏ nY nCG nô nW …òsdyG nQ tƒ n£sàdyG o uöùnØ of n∞r« nc nh

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

?

: Éæ pJÉ« nM »`a oQ tƒ n£sàdnG
pº«∏ r© sàdyG nh päÓ n°UGƒ oª` rdyG oπ pFÉ°S nh

: o√ o uöù naoCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH pá sj u nÈ rdyG päÓ n°UGƒ o rŸyG pπ pFÉ°S nh nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

 : sº oK , s¢üsædyG oCG nô rb nCG nh , nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

: •É°ûf1o√ o uöù naoCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH päÓ n°UGƒ o rŸyG pπ pFÉ°S nh nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

19161930

 Jean-Robert Pitte et autres, Géographie, Nathan, 2e,
France, 1987, p. 189

الوثيقة 3الوثيقة 2الوثيقة 1

الوثيقة 4

 ≈∏ nY  p» r°û nª` rdyG  n rÚnH  râ nY sƒnæ nJ  mπ r≤ nf  pπ pFÉ°S nh  pΩGó rîpà r°SyÉ pH  pá sj uƒ n r÷yG nh  pá sj pô rënÑ rdyG nh  pá sj u nÈrdyG  päÓ n°UGƒ oª` rdyG  n rÈ nY  p™ pFÉ°†nÑ rdyG nh  pOGô ranC r’yG  oπ t≤næ nJ  tº pà nj{

 päÓ n°SGô oª` rdyG oπ r≤ nf nínÑ r°UnCG nh . päGô pFÉ q£dyG nh pô pNGƒnÑ rdyG nh päGQÉ£p≤ rdyG nh päGQÉq« s°ùdyG nh oäÉfGƒn« n r◊yG Ég tô o nŒ »à sdyG päÉH nô n© rdyG nh uÜGh sódyG nh pΩGó rb nC r’yG

.z mI nQ uƒ n£nà oe má s« pfhÎ rμ pdpEG mäGh nOnCÉ pH pAGƒ rLnC r’yG n rÈ nY tº pà nj

 ; u¢üsædyG ‘ pI nQƒc rò nª` rdyG päÓ n°UGƒ oª` rdyG ń Gƒ rfnCG » qª n°SoCG

; É¡oà nY r oöS nh É¡ oY rƒ nf oår« nM rø pe u¢üsædyG ‘ pI nQƒc rò nª` rdyG nh pQ nƒ t°üdyG ‘ pán∏ sã nª oª` rdyG pπ r≤ sædyG nπ pFÉ°S nh o∞ p°UnCG

. o√ o uöù na oCG nh ,2 nh 1 p rÚnJ nnQƒ q°üdyG  pá nf nQÉ≤ o pÃ É¡r«n∏ nY nCG nô nW …òsdyG nQ tƒ n£sàdyG oR pô rHoCG

?

?

?

 »à sdyG pπ pFÉ°S nƒ rdyG uπ oc rø pe oäÓ n°UGƒ oª` rdyG o¿ sƒ nμ nà nJ
. p¬ p© pFÉ°† nH pπ r≤ nf nh p¬p∏ t≤ næ nJ ‘ o¿É°ù rfpE r’yG É¡o∏ pª r© nà r°ù nj
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: o√ o uöù naoCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH pá sj pô rë nÑ rdyG nh pá sj pô r¡ sædyG päÓ n°UGƒ o rŸyG nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

: o√ o uöù naoCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH pá sj uƒ n r÷yG pπ r≤ sædyG pπ pFÉ°S nh nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

: p pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH u… pó«∏ r≤ sàdyG pº«∏ r© sàdyG nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

: sº oK , s¢üsædyG oCG nô rb nCG nh nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG
531963 الوثيقة 4

 rº o¡ræ pe  n¿hÒã nc  nínÑ r°UnCG  n∂ pd nP  nó r© nH nh  , nËô nμ rdyG  n¿BG rô o≤ rdyG  , pá njGó pÑ rdyG  »`a  , n¿ƒ¶nØ rë nj  z ró«°ùe{  pá s« pfBG rô o≤ rdyG  p¢S pQGó nª` rdyG  »`a  o∫ÉØ rWn C r’yG  n¿Éc{

.z... päÉænÑ rdyG pº«∏ r©nà pd lá s°SÉe ná nLÉ r◊yG s¿ nCG iônJ iôo≤ rdyG oánæ pcÉ°S rø oμ nJ r n⁄ nh . pÜÉ°ù p r◊yG nÇ pOÉÑ ne , p¿BG rô o≤ rdyG pßrØ pM pÖ pfÉL ≈dpEG , oºs∏ n©nà nj

20121920

20191919

 1966 2016

1912 الوثيقة 6الوثيقة 5

الوثيقة 9الوثيقة 8

الوثيقة 3 الوثيقة 2 الوثيقة 1

الوثيقة 7

; 7 nh 6 nh 5 : pQ nƒ t°üdyG ‘ nán∏ sã nª oª` rdyG pπ r≤ sædyG nπ pFÉ°S nh » qª n°SoCG

; É¡ pc tô n n– oá s« pØ r« nc nh ,É¡o∏ rμ n°T : oår« nM rø pe nπ pFÉ°S nƒ rdyG p√ pò ng o∞ p°UnCG

. o√ o uöù naoCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG n rÚnH pá sj pô rënÑ rdyG nh pá sj pô r¡ sædyG pπ r≤ sædyG pπ pFÉ°S nh ≈∏ nY nCG nô nW …òsdyG nQ tƒ n£sàdyG o uÚnHoCG

. o√ o uöù naoCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG n rÚnH u… uƒ n r÷yG pπ r≤ sædyG ≈∏ nY nCG nô nW …òsdyG nQ tƒ n£sàdyG o uÚnHoCG

. o√ o uöù na oCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rd yG n rÚnH z ró«°ù re{ ≈∏ nY nCG nô nW …òsdyG n∫ tƒ nësàdyG o uÚnHoCG

; z ró«°ùe{ ` pH o± uô nYoCG
 ‘ z ró«°ùe{ rø nY mäÉeƒ∏ r© ne o¢üp∏ rînà r°SnCG

 : … nÎ ra nO ‘ o√ oõ p r‚oCG m∫ nh ró nL

  »°VÉª` rdyG nh p pöVÉ r◊yG ‘ nI nô pFÉ q£dyG o∞ p°UnCG
: oår« nM rø pe

; oπ rμ s°ûdnG 

; oá neÓ s°ùdyG nh oá nY r töùdnG 

: •É°ûf2o√ o uöù na oCG nh , p pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH pº«∏ r© sàdyG nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

zó«°ùe{äGõ«¡éàdG ´ƒf
(... IQƒÑ°S ` óYÉ≤e)

¢SQóª`dG áÄ«g
(¢ùHÓª`dG)

Úª∏©àª`dG ¢ùæL
(çÉfEG `QƒcP)

äGhOC’G
 á«°SQóª`dG

OGƒª`dG
á«°SGQódG

öVÉ◊G ‘؟؟؟؟؟
»°VÉª`dG ‘؟؟؟؟؟

?

?

?

?

?

?

?

?
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خالل  من  التطور  مفهوم  با�ستعمال  واملقارنة  الو�سف  على  املتعلم)ة(  قدرة  تقومي   
34

: p pöVÉ r◊yG nh »°VÉ rŸyG n rÚ nH u… p röü n© rdyG pº«∏ r© sàdyG nQ tƒ n£ nJ o∞ p°UnCG

: sº oK , nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG

20041950 20196 الوثيقة 7الوثيقة الوثيقة 5

?

: … nÎ ra nO ≈∏ nY o√ oõ p r‚oCG m∫ nh ró nL ‘ p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG n rÚnH ná sj p röü n© rdyG ná n°S nQ ró nª` rdyG o¿ pQÉboCG

. o√ o uöù naoCG nh , p pöVÉ r◊yG ≈dpEG »°VÉª` rdyG nø pe pá sj p röü n© rdyG pá n°S nQ ró nª` rdyG ≈∏ nY nCG nô nW …òsdyG n∫ tƒ nësàdyG o¢üp∏ rînà r°SnCG

oá n°S nQ ró nª` rdnG
oá sj p röü n© rdyG

p¢S rQ sódyG oI nô ré oM
( oäGõ«¡ résàdnG - oπ rμ s°ûdnG )

pò«eÓsàdyG o¢ùræ pL
( lçÉfpEG - lQƒc oP)

pò«eÓsàdyG oánÄ r« ng
( o¢ù pHÓ nª` rdnG)

nÚ°S uQ nó oª` rdyG oánÄ r« ng
( o¢ù pHÓ nª` rdnG)

p pöVÉ r◊yG ‘؟؟؟؟
»°VÉª` rdyG ‘؟؟؟؟

 : sº oK , n∫ nh ró n r÷yG oCG nô rb nCG nh , nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG 
 : oår« nM rø pe ; p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG n rÚnH päGQÉ£p≤ rdyG o¿ pQÉboCG

.É¡r«n∏ nY nCG nô nW …òsdyG nQ tƒ n£sàdyG o¢üp∏ rînà r°SnCG nh , pá nbÉ q£dyG ó rƒ nf - oá nY r töùdnG

 É¡«a  oô oc rPnCG  kI nô r≤ pa  oÖoà rcnCG nh  ,»£« ofi  ‘  mOƒL rƒ ne  z ró«°ù re{  pø nY  mäÉeƒ∏ r© ne  o™ nª rLnCG
. rä n sÒ n̈ nJ »à sdyG nAÉ« r°Tn C r’yG nh »°VÉª` rdyG nø pe rân« p≤ nH  »à sdyG nAÉ« r°T nC r’yG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

  oäGƒnæ s°ùdnG pQÉ£p≤ rdyG oá nY r oöS
 19088 Km/h
192015 Km/h
 1980160 Km/h
 2019357 Km/h 19122019

 pÜ pô r̈ nª` rdyG »`a oQÉ£p≤ rdnG

?

?

?

?
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62

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بحكم اأن م�سار التعلم يف هذا الدر�ض ي�سري  مع الهدف التعلمي للدر�ض ال�سابق يف الجتاه نف�سه مع اختالف 
يف املو�سوع فقط، ن�سيف اإلى املعطيات الواردة يف البطاقة ال�سابقة بع�ض التوجيهات يف ديداكتيكية مفهوم 

التطور، وال�ستئنا�ض بالتف�سري:

1 - ديداكتيكية مفهوم التطور

)الزمن  املدرو�ض وا�ستعمال مقايي�ض املالحظة  التطور: تن�سب على املو�سوع  اخلطوة الأولى: و�سف 
نريد  التي  اخل�سائ�ض  عن  ف�سال  عاملي(،  وطني،  جهوي،  )حملي،  واملكان  احلا�رص(،  والزمن  املا�سي 
�سواء  التطور  كبريا يف و�سف  دورا  املقارنة  وتلعب  الهند�سة...(   – احلركة   – الف�ساء   – )ال�سكل  و�سفها 

كتغري اأو ا�ستمرارية ، وبالتايل، التمهيد للتف�سري ؛

اأو  التغري  ملاذا  ملاذا؟:  ال�سوؤال:  عن  اجلواب  خالل  من  التف�سري،  يتم  التطور:  تف�سري  الثانية:  اخلطوة 
اأخرى،  مع  عالقتها  يف  التاريخية  املعطيات  وت�سنيف  انتقاء  بعملية  القيام  ي�ستدعي  ما  وهو  ال�ستمرارية؟، 
وترتيبها ح�سب منطق تف�سريي، واإدراجها �سمن �سبكات معرفية يف اإطار مبداأ ال�سببية ح�سب املعيار الزمني 
نوعية  ح�سب  اأو   )... والبطيئة  واملتو�سطة  منها  ال�رصيعة  وال�ستمرارية  التغري  اأ�سباب  اإيقاع  عن  )البحث 

الأفعال الب�رصية )اجتماعية ـ اقت�سادية ـ فكرية ...(.

2 - ال�ستئنا�ص بالتف�سري الأويل

 وكتفعيل ديداكتيكي لال�ستئنا�ض بامل�ستويات الأولى لتف�سري التطور، ميكن ا�ستثمار القدرة على ال�ستنتاج 
الكتاب  املقرتحة يف  الدعامات  بع�ض  تكون يف  وقد  واملقارنة.  الو�سف  املتعلم)ة( يف عملية  اإليه  تو�سل  مما 
اإ�سارات تف�سريية ي�ستخل�سها منها. ولفتح فر�سة اأو�سع ملمار�سة  املدر�سي اأو اأخرى خارجية تهيئ من قبل، 
التف�سري، ي�ستح�سن النطالق من فر�سيات تف�سريية ومناق�ستها )رمبا يرجع التغري يف اللبا�ض اأو ال�سكن... اإلى 

عوامل دميغرافية اأو التقاليد والعادات اأو تقدم العلم والتقنية....
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تعرف اأحداث تاريخية وترتيبها زمنيا 12الدرس   

ي
الهدف : تعرف أحداث وطنية بارزة من تاريخ المغرب وترتيبها ع� خط زم�ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يرتبط الهدف بكفاية قراءة �سواهد من ما�سي الوطن، حيث يكون التعلم موجها نحو قراءة �سور ون�سو�ض 
ق�سرية توؤرخ لأحداث تاريخية لها �سحنة وطنية، لتعرفها   وترتيبها على خط زمني )التموقع يف الزمن(.

 يتم الربط مبا �سبق للمتعلم)ة( اأن ا�ستاأن�ض به من تعلمات خالل اكت�سافه لتاريخ بيئته املحلية، ق�سد النتقال به 
نحو تر�سيخ املعنى الأول للحدث التاريخي يف مقيا�سه الوطني والعاملي من خالل بع�ض الأمثلة؛

الوطني،   بتاريخنا  اعتزازا  بها  نحتفل  اأعياد وطنية  املدر�سي عن  تاريخه  انطالقا من  املتعلم)ة(  �سوؤال   ميكن 
وملاذا نحتفل بها؟  وذلك لإثارة انتباهه، وبالتايل حتفيزه للتعلم.

تقومي قدرة املتعلم)ة( على التحويل من خالل اختيار اأحداث اأخرى من تاريخنا الوطني ودرا�ستها وترتيبها على خط زمني.

الن�شاط1 : تعرف اأحداث بارزة من تاريخنا الوطني     
لتحقيق املهمة املطلوبة يف الن�ساط، نقرتح اأن ي�ستغل املتعلم)ة( على اأربعة 

اأنواع من الأحداث : �سيا�سية - ريا�سية - ثقافية - بيئية
 اأحداث �سيا�سية: يكت�سفها بوا�سطة �سورتني فوتوغرافيتني ل�ساحب اجلاللة 
و�سنوه مولي ر�سيد اأثناء ت�سييع املغفور له احل�سن الثاين، واأثناء حفل توقيع 
البيعة ويكون ال�ستغال مب�سار تعلمي واحد هو التعريف بكل حدث على حدة 

)ماذا؟ من؟ متى؟ اأين؟( مع اإبراز اأهمية احلدث الثاين يف تاريخ الـمغرب؛ 
 حدث ريا�سي: يكت�سفه بوا�سطة �سورة و�سهادة �سفوية ويكون ال�ستغال 
اأين؟( ويتم ا�ستدراج املتعلم )ة(  اأ�سئلة التعريف )من؟ متى؟  باجلواب عن 

لتقدير اأهمية هذا احلدث على امل�ستوى الوطني والعاملي؛
الأول  مهمني،  ثقافيني  حدثني  على  )ة(  املتعلم  ي�ستغل  ثقافية:  اأحداث   
ذو طابع عربي والثاين ذو طابع وطني، ويكون ال�ستغال بنف�ض امل�سار 
التعلمي يف تعرف احلدث الريا�سي مع ا�ستدراجه اإلى تقدير اأهمية احلدثني 

لتحفيزه على الهتمام باجلانب الثقايف.
معطياته  قراءة  الـمل�سق من خالل  على  ال�ستغال  فيه  يتم  بيئي:  حدث   
للتعريف باحلدث واإبراز اأهميته وطنيا وعامليا يف ارتباط بالدر�ش 12 يف 

مكون الرتبية على املواطنة.
الن�شاط 2: ترتيب الأحداث املدرو�سة على خط زمني

  هذا الن�ساط فر�سة ختامية لرت�سيخ ال�ستئنا�ش باإجناز خط زمني، ولكن باأحداث تاريخية ذات مدة زمنية ق�سرية 
اأو متو�سطة ن�سبيا، باإعادة ا�ستثمار مكت�سبات هذه املهارة منذ بداية ال�سنة: 

 �سبط تواريخ الأحداث املدرو�سة وترتيبها زمنيا؛    ر�سم اخلط الأفقي باجتاه ميني-ي�سار، واختيار مقيا�ض منا�سب؛
 كتابة التواريخ وما ينا�سبها من اأحداث يف اأماكنها املنا�سبة؛    كتابة عنوان منا�سب للخط الزمني املنجز.
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12kÉ q« pæ ne nR É¡ oÑ«J rô nJ nh má s« pîjQÉJ mçGó rMnCG o± tô n© nJ

. x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY É¡oÑ uJ nQoCG nh ,…OÓpH pïjQÉJ rø pe kI nR pQÉH ká s« pæ nW nh kÉKGó rMnCG o± sô n© nJnCG

ا���ف :

.»æ nW nƒ pH …RGõpà rYyG » qª næ oj É¡ oa tô n© nJ nh , pás« pæ nW nƒ rdyG pçGó rMnC r’yÉ pH w» pæ nZ …OÓ pH oïjQÉJ
? x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY É¡oÑ uJ nQ oCG n∞r« nc nh , pçGó rMnC r’yG p√ pò ng o¢† r© nH Éª na

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

: sº oK , p rÚ nJ nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

: sº oK , nI nOÉ¡ s°ûdyG oCG nô rbnCG nh nI nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

: •É°ûf1ká s« pÄ«H ` ká s« paÉ≤ nK ` ká s« p°VÉj pQ ` ká s« p°SÉ q« p°S : kI nR pQÉH ká s« pîjQÉJ kÉKGó rMnCG o± sô n© nJnCG

 : w» p°SÉ« p°S lç nó nM

 : w» p°VÉj pQ lç nó nM

; Éª p¡ pYƒb oh nïjQÉJ oO uó nM oCG nh , p rÚnK nó n r◊yG » qª n°SoCG 

.(2 á≤«KƒdG) ÊÉqãdyG pç nó n r◊yG ná s« uª ngnCG o uÚnHoCG

; p¬ pYƒb oh nïjQÉJ oO uó nMoCG nh , o¬ræ nY p¿G uÈ n© oJ …òsdyG nç nó n r◊yG » qª n°SoCG 

.kÉ q« pd rh nO nh kÉ q« pæ nW nh pç nó n r◊yG nán« uª ngnCG o uÚnHoCG

?

?

?

?

 w»p∏ pNGO l¢SÉ°ù rMpEG  »æ nμs∏ n n“ ; »μ rH nCG  oâræ oc pÖ n©r∏ nª` rdyG  ≈dpEG  »≤jô nW ‘ ÉfnCG nh {

 »μ rH nCG  n¿B r’nG  .»≤ pJÉY  ≈∏ nY  kI nÒÑ nc  oá s« pdhDƒ r°ù nª` rdyG  pânfÉc  , nRƒanCG  rønd  »æ sfnCÉ pH

 .z o∞ n°UƒJ ’ läÉ¶ n n◊ É¡ sfpEG ; p√ pô oª oY rø pe pá n°ù peÉ rÿyG ‘ lπrØ pW »æ sfnCÉ nc nh kÉM nô na

200425               
           

 »°VÉª` rdyG ‘ o¿É°ù rfpE r’yG É¡ n°TÉY »à sdyG i rÈ oμ rdyG o™ pFÉb nƒ rdyG ≈ qª n°ù oJ
 ká s« paÉ≤ nK rhnCG ká sj pOÉ°üpà rbyG phnCG ká s« p°SÉ q« p°S o¿ƒμ nJ ró nb nh ká s« pîjQÉJ kÉKGó rMnCG

. lè pFÉà nf nh lÜÉÑ r°SnCG É¡ nd nh ... ká s« pÄ«H rhnCG
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  هذا الن�ساط فر�سة ختامية لرت�سيخ ال�ستئنا�ش باإجناز خط زمني، ولكن باأحداث تاريخية ذات مدة زمنية ق�سرية 
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: sº oK , p∫ shnC r’yG p•É°ûsædyG ‘ É¡ oà ra sô n© nJ »à sdyG pçGó rMnC r’yG pïjQGƒJ ≈dpEG oOƒYnCG
; kÉÑ p°SÉæ oe kÉ°SÉ« r≤ pe oQÉà rN nCG nh nÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN ,… nÎ ra nO ≈∏ nY oº o°S rQnCG

; pánÑ p°SÉæ oª` rdyG É¡ pæ pcÉenCG ‘ É¡ pîjQGƒ nJ nh É¡ pFÉª r°SnCG pá nHÉà pμ pH ná n≤ pHÉ q°ùdyG nçGó rM nC r’yG p¬ r«n∏ nY oø uW nhoCG

. o¬ oJ rõ n r‚nCG …òsdyG u»pæ ne sõdyG u§ nîr∏ pd kÉfGƒræ oY »£ rYoCG

 : p¿É q« paÉ≤ nK p¿ÉK nó nM

 : w»` pÄ`«`H lç nó nM

: •É°ûf2x» pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY É¡ oà ra sô n© nJ »à sdyG ná s« pîjQÉ qàdyG nçGó rM nC r’yG oÖ uJ nQoCG

 .1956 nánæ n°S p∫Ór≤ pà r°S p r’yG oò ræ oe Éf oOÓ pH É¡rà n°TÉY mI nR pQÉH mçGó rM nCG rø nY iô rNoCG nQ pOÉ°ü ne rhnCG má s« pfh rÎ rμ pdpEG n™ pbGƒ ne ‘ oå në rHnCG

.… nÎ ra nO ≈∏ nY o√ oõ p r‚oCG x»pæ ne nR x§ nN ≈∏ nY É¡oæ qpW nhoCG nh ,É¡ pH o± uô nYoCG

n

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

?

?

?

?

: sº oK , n≥ n°ü r∏ oª` rdyG oCG nô rbnCG nh nI nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

: sº oK , n≥ n°ü r∏ oª` rdyG oCG nô rbnCG

; Éª p¡ pYƒb oh nïjQÉJ oO uó nMoCG nh , 5h 4 p¿Éà n≤«K nƒ rdyG Éª o¡ræ nY o uÈ n© oJ pø rj nòs∏dG p rÚnK nó n r◊yG » qª n°SoCG 

. mI nó pM ≈∏ nY mç nó nM uπ oc nán« uª ngnCG o uÚnHoCG

; p¬ pYƒb oh nïjQÉJ oO uó nMoCG nh , o¬ræ nY o uÈ n© oj …òsdG nç nó n r◊yG » qª n°SoCG 

.kÉ q« pª` ndÉY nh kÉ q« pæ nW nh pç nó n r◊yG nán« uª ngnCG o uÚnHoCG

?

?

?

?

"
201830في "

 "22"
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64

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بحكم اأن بوؤرة التعلم هي ال�ستئنا�ض بدرا�سة احلدث التاريخي الوطني ميكنكم ال�ستئنا�ض بالآتي: 

املهيكلة  املفاهيم  على  القائم  التعلم  يف  )املتمثلة  النقدية  الوظيفة  يف  اأ�سا�سا  املدر�سي  التاريخ  وظيفة  تتمثل 
للخطاب التاريخي( وتعلم اخلطوات املنهجية للموؤرخ، واإذا كانت الوظيفتان تتكامالن فيما بينهما، فاإنهما ل 
تق�سيان الوظيفة الجتماعية املتمثلة يف حتديد الهوية )La fonction Identitaire( املرتبطة بالهوية اجلماعية 

)Identité collective( الـمتعددة الروافد.

1 - الوظيفة الجتماعية للتاريخ املدر�سي: حتديد الهوية اجلماعية:

 ،)Identité( اأ�سوله وهويته  املتعلم)ة( حول  التاريخ، اجلواب عن »ت�ساوؤلت عميقة يطرحها  يحاول 
" اإحدى  التاريخ، منذ ظهوره وما يزال،  اإذ كان  التاريخ؛  وهي الوظيفة الأولى والتقليدية لتدري�ض وتعلم 
وهكذا  وم�ستقبله.  وحا�رصه  ما�سيه،  يف  الإن�ساين،  الوجود  حقيقة  لفهم  الإن�سان  ي�ستخدمها  التي  الأدوات 

حتددت منذ البداية قيمة املعرفة التاريخية ووظيفتها الثقافية / الجتماعية". 

اأفراد  امل�سافات بني  اإلى ربط جماعة معينة مبا�سيها، حمطما  ي�سعى  فاإنه  املا�سي،  التاريخ عن  فبحديث 
تلك اجلماعة با�ستخدام ال�سمري الدال عليها: "نحن"، مما يجعله اأداة للتن�سئة الجتماعية، يفتح املتعلم)ة( على 
حميطه القريب )البيئة املحلية( من خالل ما يقدمه من اأجوبة ترتجم رغبته يف تعرف الإطار الذي جتري فيه 

احلياة ويتحرك فيه الأفراد والرموز الثقافية املحيطة.

2 - تدري�ص التاريخ والرتبية على القيم: 

كان التاريخ وما يزال حامال ملنظومة من القيم )Système de valeurs(، منظومة تختلف من ع�رص اإلى 
 Leçons de( اآخر وفيما بني ال�سعوب والأقطار. وي�ستهدف منها ا�ستخال�ض جمموعة من "العرب" اأو الدرو�ض

l’histoire( كما ي�سميها البع�ض.  

الذي  الدور  اأهمية  الإن�سان واملواطن، عامليا ووطنيا، ازدادت  بثقافة حقوق  املتزايد  ويف ظل الهتمام 
ميكن اأن يلعبه تدري�ض التاريخ يف الرتبية على القيم، ب�سفة عامة، وقيم املواطنة، ب�سفة خا�سة، ومن ثمة 

اأ�سبح الربط بني مادتي التاريخ والرتبية على املواطنة يفر�ض ذاته تعزيزا للوظيفة املواطنية لهذه املادة. 
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تقومي ودعم الوحدة 6

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

  : ي
التمرين الثا�ن

ا����ة

6
: øjô“

: øjô“

: øjô“

1

2

3

: oÖ«LoCG nh , nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG nh s¢üsædyG oCG nô rbnCG

: oÖ«L oCG nh , p rÚnJ nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

37

?

?

?

?

?

?

 ; nQ tƒ n£sàdyG o¢üp∏ rînà r°SnCG nh , oá nY r töùdyG nh oπ rμ s°ûdyG oår« nM rø pe p rÚnJ nQÉq« s°ùdyG o∞ p°UnCG
.Ég nQ tƒ n£ nJ oó o°U rQnCG nh , päÓ n°UGƒ oªr∏ pd iô rNoCG nπ pFÉ°S nh rø nY oå në rHnCG

; ( oá s« p°SGQ uó rdyG tOGƒ nª` rdnG - oäGh nOnC r’nG - pºu∏ n©nà oª` rdyG tø p°S) 2 nh 1 p¿Éà n≤«K nƒ rdyG o¬ nd o¥ sô n£nà nJ …òsdyG pº«∏ r© sàdyG ń rƒ nf o∞ p°UnCG
. nQ tƒ n£sàdyG oèpà ræ nà r°SnCG nh , nΩ rƒn« rdyG pán∏ nª r©nà r°ù oª` rdyÉ pH É¡ of pQÉboCG nh ,(7 ≈dpEG 3 rø pe ) p≥ pFÉK nƒ rdyG ‘ nán∏ sã nª oª` rdyG päGh nOnC r’yG nh päGõ«¡ résàdyG » qª n°SoCG

 rø pe mç nó nM uπ oμ pH o± uô nYoCG nh , n∫ nh ró n r÷yG oº p r“oCG
: oÜ pô r̈ nª` rdyG É¡ na nô nY »à sdyG pçGó rM nC r’yG p√ pò ng

 nçGó rMnC r’yG p√ pò ng p¬ r«n∏ nY oÖ uJ nQoCG kÉ q« pæ ne nR kÉ q£ nN oõ p r‚oCG
 . mç nó nM uπ oμ pd pÖ p°SÉæ oª` rdyG pº rb sôdyG pá nHÉà pμ pH

 , pQÉ¨ u°üdyG  pº«∏ r©nà pd  lI nÒÑ nc  lá nYÉ nb  z ró«°ù re{  rhnCG  oÜÉsà oμ rdnG{

 rπ nH , mÜÉà pc »`a ná nHÉà pμ rdyG nh nI nAGô p≤ rdyG oº o¡ oªu∏ n© oj ’ n¬«≤nØ rdyG s¿nCG n rÒ nZ

 mΩ rƒ nj uπ oc o¢S rQ nO nh . o∫ÉØ rW nC r’yG É¡r«n∏ nY oÖoà rμ nj mI nÒÑ nc mìGƒrdnCG »`a

 p rÚnànæ n°S »`a n¿BG rô o≤ rdyG n¿ƒªpà rîn« na , p¿BG rô o≤ rdyG nø pe pá sjBG rø nY lI nQÉÑ pY

 .z ... çÓnK rhnCG


261

191240 .12012120 .2

2
1

34

7

6 5

 oº rb sôdnGoç nó n r◊nGo¬ oîjQÉJ
1pÜ pô r̈ nª` rdyG o∫Ór≤ pà r°SpG1956

2
 pø n°ù n r◊yG oAÓpà rYyG nh p¢ù peÉ rÿyG mó sª n ofi p∂p∏ nª` rdyG oIÉa nh

n¢T rô n© rdyG ÊÉqãdyG
?

3?1975

4pÖ ng sòdyG …OGh pº«∏ rbpEG ó ÉL r pÎ r°SpG?

5
 pá s« pÑ ng sòdyG pá s« pdGó«ª` rdyÉ pH pπ uc nƒnà oª` rdyG n∫Gƒ nf pán∏ n£nÑ rdyG oR rƒ na

r¢Sƒ∏ p r‚nCG r¢Sƒ∏ pH pá s« pÑ rª` ndhC r’yG pÜÉ©rdnC r’yG pI nQ rh nO ‘
1984

6pá sj p nöûnÑ rdyG pán« pª ræ sà∏ pd pá s« pæ nW nƒ rdyG pI nQ nOÉÑ oª` rdyG o¥Ó rWpEG?

��� َوَدْ��
ْ

�
َ
�
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يطرح هذا التمرين فر�سة لتقومي ودعم قدرة املتعلم)ة( على:

التطور  لر�سد  واحلا�رص  املا�سي  بني  ال�سورة،  باعتماد  املقارنة،   
يف و�سائل املوا�سالت، من حيث ال�سكل وال�رصعة، من خالل مثال 

ال�سيارة؛

العملية:  بنف�ض  وال�ستغال  املحلية  البيئة  من  اأخرى  اأمثلة  عن  البحث   
)و�سف – مقارنة وا�ستخال�ض التطور بني املا�سي واحلا�رص(؛

 دعم ال�ستئنا�ض بالتف�سري )مناق�سة الأ�سباب التي توؤدي اإلى التطور يف 
و�سائل املوا�سالت.

هذا التمرين موجه لتقومي ودعم قدرة املتعلم)ة( على:  

 البحث لتعرف اأحداث وطنية بارزة؛

 الرتتيب الزمني لالأحداث على اخلط الزمني )تر�سيخ اكت�ساب املهارة(

يقي�ض هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على قراءة ن�ض ومالحظة �سور 
عن تطور التعليم يف البيئة املحلية وهو فر�سة متكن من:

 دعم القدرة على املالحظة والقراءة والفهم؛

 دعم القدرة على و�سف خ�سائ�ض التعليم "بلم�سيد": )الف�ساء – �سن 
التلميذ -املواد – الفقيه(؛

 دعم ال�ستئنا�ض باملقارنة )الأدوات املدر�سية مثال( لر�سد التطور 
)التغري وال�ستمرارية(.
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تقومي الأ�سدو�ص 2 ودعمه

� التار��

: øjô“

: øjô“

1

2

: øjô“3

?

?

?

?

?

?

?

: oÖ p°SÉæ oj É pÃ ,… nÎ ra nO ≈∏ nY n∫ nh ró n r÷yG oº p r“ oCG nh , u» pîjQÉqàdyG pø ne sõdyG pÜÉ°ù pM ‘ »JÉªt∏ n© nJ o pö† rënà r°SnCG

( ? nø rjnCG  ? ≈à ne  ? GPÉe ) pI nQƒ q°üdyG ṕ ƒ°V rƒ n pÃ o± uô nYoCG
 É¡ of pQÉbo CG nh  pI nQƒ q°üdyG  ‘  pán∏ sã nª oª` rdyG  pπ r≤ sædyG  nán∏«°S nh  o∞ p°UnCG

; p pöVÉ r◊yG nø pe mI nQƒ°ü pH
 rä nQ sƒ n£ nJ iô rN oCG mπ r≤ nf nπ pFÉ°S nh pá s«p∏ në nª` rdyG »ànÄ«H p ‘ oó o°U rQnCG

; p pöVÉ r◊yG nh »°VÉª` rdyG n rÚnH
 o uöùnØ oJ »à sdyG pÜÉÑ r°SnC r’yG p¢† r© nH rø nY mI nÒ°ü nb mπ nª oL ‘ o uÈ nYoCG

. pø ne sõdyG n rÈ nY päÓ n°UGƒ oª` rdyG pπ pFÉ°S nh nQ tƒ n£ nJ

; ( ? nø rjnCG   ? ≈à ne   ? GPÉe) o¬o∏ uã n o“ …òsdyG nç nó n r◊yG o± uô nYoCG
.…OÓpH pïjQÉJ ‘ mç nó nM uπ oc pá s« uª ngnCG rø nY mán∏ rª oL ‘ o uÈ nYoCG

oçGó rMnC r’nGpäGƒnæ s°ùdyÉ pH pI só oª` rdyG oÜÉ°ù pMÉ¡ odÉª r© pà r°SyG oø pμ r oÁ »à sdyG oá s« pæ ne sõdyG oäGó nM nƒ rdnG
 oò ræ oe p¢ùjQ rósàdyG pánæ r¡ p pÃ » qª nY o¥Éëpà rdyG n¿Éc

É¡ o°S pQÉ oÁ o∫Gõnj ’ nh 1990 pánæ n°S
?oó` r≤ n© rdnG - oá`næ s°ùdnG

nÚ© r°ù uàdyG uø p°S rø nY pán∏«Ñ n≤ rdyG pïr« n°T oIÉa nh rânfÉc??

1920 nánæ n°S Éæ pà nj rôn≤ pH oOƒL rƒ nª` rdyG oíj sö†dyG n»pæ oH??

 p¿ rôn≤ rdyG ≈dpEG Éæ pà nj rôn≤ pH mó pé r°ù ne pΩ nó rbnCG oAÉæ pH o™ pL rô nj

u… pOÓ«ª` rdyG n nöû nY pø peÉqãdyG
??

: oÖ«LoCG nh , nI nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

 ≈∏ nY mI nQƒ°U sπ oc oß pM’oCG

: sº oK , mI nó pM
1955171970

1928

38
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ح�سب  الأحداث  بع�ض  متييز  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ض   
مدتها الزمنية، ولكن من خالل و�سعية فيها توليف بني خمتلف مقايي�ض 

الزمن املدرو�ض )اأ�رصة، مدينة/قرية(؛

 ميكن تغيري الأحداث املقرتحة باأخرى.  املهم هو قيا�ض ودعم القدرة 
بني  التمييز  وبالتايل  املنا�سبة،  الوحدات  با�ستعمال  املدة  ح�ساب  على 

الأحداث ح�سب مدتها؛

  دعم تعلم تنظيم الأجوبة الكتابية باجلدول على الدفرت.

ي�ستهدف تقومي ودعم قدرة املتعلم)ة( على: 

)فر�سة  احلا�رص  من  واأخرى  املا�سي  من  �سورة  باعتماد  املقارنة،    
للبحث( لر�سد التطور يف و�سائل املوا�سالت من خالل مثال القطار؛

العملية:  بنف�ض  وال�ستغال  املحلية  البيئة  من  اأخرى  اأمثلة  عن  البحث   
)و�سف – مقارنة وا�ستخال�ض التطور بني املا�سي واحلا�رص(؛

 دعم ال�ستئنا�ض بالتف�سري )كتابة ملخ�ض ق�سري بعد مناق�سة الأ�سباب التي 
توؤدي اإلى التطور يف و�سائل املوا�سالت ب�سكل عام.

يقي�ض هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على تعرف حدث يوؤرخ للوطن باعتماد ال�سورة. وهو فر�سة متكن من:
 دعم مهارة التعريف باحلدث )ي�سمي احلدث – يحدد التاريخ واملكان(؛

 دعم القدرة على ا�ستنتاج اأهمية احلدث والتعبري كتابيا عن ذلك )حتريك اجلانب الوجداين(؛
 ميكن تغيري احلدثني املقرتحني باآخرين وتوفري ال�سور املنا�سبة لها وت�سغيل املتعلم)ة( على نف�ض الأداء.

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

التمرين الثالث: 
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أجرأة مكون 

الجغرافيا
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يف اإطار حتيني الكتاب املدر�سي اخلا�ض بالجتماعيات مل�ستوى الرابعة ابتدائي، مت ا�ستح�سار املرتكزات الأ�سا�سية 
التي ا�ستندت عليها الروؤية ال�سرتاتيجية لإ�سالح منظومة الرتبية والتكوين - 2015 - 2030 -، بهدف الرفع من جناعة 
املدر�سة املغربية عرب تعلمات يف �سياق ان�سطة خمتلفة ميار�سها املتعلمون واملتعلمات. ويف هذا الإطار يتم تفعيل املواد 
التي  املناهج  تلك  الدرا�سية.  مناهجها  التوجه عرب  هذا  ت�سري على خطى  اأنها  الجتماعيات حيث  بينها  الدرا�سية ومن 
ترتجم يف �سكل اأن�سطة وم�سامني يحملها الكتاب املدر�سي بهدف بلورة الكفايات الواردة يف منهاج الجتماعيات ومن 
ومرجعيته  املتعلم  قدرات  تراعي  تعلمات  عرب  املادة  هذه  كفايات  لتحقيق  التخطيط  مت  وقد  اجلغرافيا.  مكون  �سمنها 

الثقافية، وبنيت التعلمات وفق �سياقات ت�ساركية ت�ستهدف الأبعاد الفكرية واخللفيات الوجدانية واملمار�سات املهارية. 
ان�سجاما مع ما �سلف، ويف اإطار تقدمي برنامج اجلغرافيا كمكون من مكونات مادة الجتماعيات، يتم حتديد هويتها 
به  تعنى  الذي  العلمي  باملجال  التذكري  يتم  ال�سياق  هذا  ويف  جمتمعي.  ذكاء  من  ينميه  وما  الفكري  ميدانها  حيث  من 
اجلغرافيا مع ابراز نهجها اأي العمليات الفكرية من و�سف وتف�سري وتعميم، وهي العمليات اجلاري بها العمل جلعل 

املتعلم)ة( يكت�سب تدريجيا ثقافة جمالية م�ستدامة. 
بالإ�سافة اإلى النهج، متنح عناية منا�سبة لو�سائل التعبري، كما هي متداولة يف اجلغرافيا، من تعبري بوا�سطة الكلمة 
املعربة والأرقام املدققة والر�سوم املب�سطة ذات ال�سلة. وتتم معاجلة الق�سايا املجالية من النواحي العلمية والديداكتيكية 
وفق �سياقات ترقى بقدرة املتعلم)ة( اإلى التفكري املنطقي والعمل املنهجي يف ان�سجام مع منطوق املنهاج وروحه. كما 
تويل، على ال�سعيد الديداكتيكي، عناية دوؤوبة لن�سيابية الأن�سطة التعلمية وتكاملها و�سال�ستها حتى ل يبقى اأي متعلم)ة( 

على قارعة م�سار التعلم، وذلك اإ�سهاما يف حماربة عوامل الهدر املدر�سي. 
أوال: تعريف مقتضب لمادة الجغرافيا:

تعنى اجلغرافيا بدرا�سة املجتمع من خالل جماله، مربزة ما يحدث يف املجال املذكور من تفاعالت بني مكوناته 
ما  مع  وعمرانية(،  وتكنولوجية  وثقافية  واقت�سادية  )دميغرافية  والب�رصية  ومائي(  وجوي  اأر�سي  )غالف  الطبيعية 
يرافق ذلك من توازنات اأو اختاللت بيئية واجتماعية وجمالية. كل هذه التفاعالت تقود تدريجيا اإلى بروز »جمال 
جغرايف« يحمل يف بعده الطبيعي والب�رصي، من�ساآت �ساكنته وو�سائل اإنتاجها ويعك�ض تاريخها واإرغاماتها وتطلعاتها. 
اإذا مت ا�ستثماره وفق  وهكذا، يكت�سب املكون اجلغرايف فائدة جمتمعية توؤهله ليكون حقال تربويا من اخل�سوبة مبكان 

منهجية ت�ستح�رص منطق املادة ومعاجلة ديداكتيكية حمكمة وم�سارات تكوينية فعالة.

ثانيا: خطوات المعالجة الديداكتيكية لمكون الجغرافيا
ويف اإطار مراعاة منطق املادة، ينبغي ا�ستح�سار خطوات اجلغرايف اأثناء اإنتاجه العلمي لُت�سٌكل مرجعية وم�سدر 

اإلهام يف �سياق هند�سة الور�سات الرتبوية )الدرو�ض( وتكييفها وتدبريها وتر�سيد مقوماتها ومراقبة فاعليتها.

1  اخلطوة الأولى : حتديد مو�سوع الدرا�سة
الدرا�سة يف حمطته الأولى يهم  فاإن مو�سوع  الدرا�سي،  امل�ستوى  الدرا�سة: وح�سب منهاج هذا  حتديد مو�سوع 
ق�سايا املجال اجلغرايف القريب من املتعلم)ة( قبل تو�سيعه تدريجيا. فتدري�ض املكون اجلغرايف يهدف اإلى بلورة الذكاء 
الجتماعي لدى املتعلم لي�ستوعب ق�سايا جمتمعه/جماله واآلياته والندماج فيه والعمل داخله، وهو ما توؤكد عليه الكفاية 

امل�سطرة يف منهاج اجلغرافيا ب�سيغة »التموقع يف املكان والتحرك فيه بثقة«.
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2  اخلطوة الثانية : تفعيل النهج اجلغرايف
اجلغرايف  فالنهج  درا�سية.  كمادة  اجلغرافيا،  من  املنتظرة  الكفايات  حتقيق  بهدف  وذلك  اجلغرايف:  النهج  تفعيل 
يتجدر يف اأ�سا�سها الب�ستمولوجي، ويتجلى يف م�سارها املنهجي باأبعاده الفكرية والوظيفية لبلورة ثقافة جمالية يكت�سبها 
يف:  تتمثل  املجالية،  الظواهر  معاجلة  م�سار  يف  اأ�سا�سية  فكرية  عمليات  ثالث  على  اجلغرايف  النهج  ينبني  املتعلم)ة(. 
الو�سف والتف�سري والتعميم. وقد ا�ستح�رصت الكفايات امل�سطرة يف هذا املنهاج كفاية »التمرن على اخلطوات الأولى 

للمالحظة والو�سف والتف�سري«: 
الو�سف اجلغرايف: تقت�سي هذه العملية الفكرية اإبراز �سفات الظاهرة اجلغرافية املدرو�سة، من حيث ال�سكل اأو 
البنية اأو الأبعاد اأو توطينها املجايل اأو حركتها عرب املكان اأو تطورها خالل فرتة زمنية معينة. وميكن اختزال عملية 
الو�سف يف ال�سوؤال: ماذا؟ وكيف؟  واأين؟ واإلى اأين؟ واإلى متى؟. ل تطرح هذه الأ�سئلة دفعة واحدة بل ترد وفق م�سار 

املعاجلة الديداكتيكية وطبيعة الن�ساط املقرتح على املتعلم)ة( يف �سوء الكفاية امل�ستهدفة والظاهرة املجالية قيد املعاجلة.
التف�سري اجلغرايف: تهدف هذه العملية الفكرية اإلى الك�سف عن ال�سبب اأو الأ�سباب التي جعلت الظاهرة اجلغرافية 
تتميز باخل�سائ�ض التي مت ر�سدها خالل عملية الو�سف. هنا يت�ساءل املتعلم)ة(: ملاذا تتميز الظاهرة بال�سفات املذكورة؟ 
وبتعبري اآخر: ملاذا اأخذت الظاهرة هذا ال�سكل وذاك امل�سمون )البنية( واحلجم )الأبعاد( وملاذا تتمو�سع يف ذلك املكان؛ 
هذه  لكن  والتف�سري.  الو�سف  عمليتي  بني  احلميمية  العالقة  تربز  وهكذا  تتطور؟  اأو  اآخر  اإلى  مكان  من  تنتقل  وملاذا 
الت�ساوؤلت ل تطرح دفعة واحدة بل تاأتي وفق احلاجة يف �سياق معاجلة جزئية اأو �سمولية لظاهرة حمددة، حيث ل 
تتطلب املعاجلة الديداكتيكية البدء بالت�ساوؤل حول �سبب التموقع اأو �سبب احلركة اأو �سبب احلجم. فطبيعة الن�ساط املندرج 

يف �سياق التعلم املق�سود، هي التي تعلل �سبب هذا الت�ساوؤل اأو ذاك.
التعميم اجلغرايف: تهدف هذه العملية الفكرية اإلى الرتقاء باملتعلم)ة( لال�ستئنا�ض باآليات العمل العلمي، حتى ليظل 
فكره حبي�ض اجلزئيات والوقائع املثرية التي قد تكر�ض لديه عقلية »اأ�سطورية«. فالفكر العلمي ينمو عرب ذهاب واإياب 
بني الأمور املنفردة والآليات الناظمة ملعاجلة الواقع. تنطلق هذه الآليات من تراكم املالحظات الو�سفية والتف�سريية 
ي�ستقر علم بدون  العلمي. فال  العمل  لت�ستخرج منها مفاهيم وقواعد ومبادئ وقوانني ونظريات تنري بدورها طريق 

منظور �سمويل يقوم ب�سهر مكت�سبات الو�سف والتف�سري يف �سكل مقرتحات واآليات نظرية.
اإلى مقاربة متاأنية ومتدرجة تنطلق من الأمور املحلية امللمو�سة،  اإن تعامل املتعلم مع هذا امل�سار النظري يحتاج 
املنهجي تتم عرب  التجريد  اأن ولوج مرحلة  الهادفة والتطبيقات املرحلية. ذلك  الب�سيطة والتفاعالت  التعابري  م�ستعملة 

الأمد الطويل، ولكنها حيوية بالن�سبة للتكوين امل�ستدام.

3  اخلطوة الثالثة : ال�ستعمال الر�سيد لو�سائل التعبري اجلغرايف
ال�ستعمال الر�سيد لو�سائل التعبري اجلغرايف: يعتمد اخلطاب اجلغرايف على و�سائل تعبري خمتلفة يتقا�سمها مع باقي 

املواد الدرا�سية. ونركز هنا على التعبري اللفظي والعددي واخلرائطي واملبياين:
التعبري اللفظي : يعتمد التعبري اللفظي، �سواء ال�سفوي منه اأو الكتابي؛ على م�سطلحات ذات حمولة جمالية حمددة 
يتجلى عربها الر�سيد العلمي الذي ما فتئت تراكمه اجلغرافيا. وت�سهيال للتوا�سل العلمي تتوفر اجلغرافيا على قوامي�ض 
اأوديتها.  وعمق  بانب�ساطها  وتتميز  للت�ساري�ض  بانتمائها  تعرف  مثال،  فاله�سبة  بها.  املتعلقة  واملعايري  املفاهيم  لبلورة 
يخ�سع هذا ال�سكل من الت�ساري�ش للو�سف فينكب على اإظهار مدى النب�ساط ومدى عمق الأودية؛ ويخ�سع للتف�سري 
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فيظهر �سبب انب�ساط ال�سطح بالرجوع اإلى طبيعة ال�سخور والتاريخ اجليومرفولوجي؛ اأما تف�سري عمق الأودية فينكب 
على العوامل ال�سالفة الذكر بالإ�سافة اإلى التاريخ الهيدرولوجي. اأما التعميم في�ستح�رص كل هذه العوامل لي�سوغ قاعدة 
اأو مبداأً يجمع بني البنية ال�سخرية )لله�ساب( وعوامل التعرية، واحلركات التكتونية )الباطنية(. وهكذا يظل اخلطاب 
مرافقة  لغوية  بيئة  يندرج يف  اللفظي  التعبري  اأن  التعبري. ومبا  العلمي، وو�سيلة  النهج  من�سجما، من حيث  اجلغرايف 

ي�ستح�سن فيه اعتماد الرتكيز وتفادي احل�سو والتعابري املبهمة التي ت�سخم الكلفة الذهنية لإدراك املق�سود.      
التعبري العددي : يعتمد التعبري العددي على توظيف الأرقام لإبراز اجلوانب الكمية للظواهر اجلغرافية )اأعداد، 
اأبعاد، م�ساحات، اأحجام، مقايي�ض(، حيث متنح الأرقام مزيدا من الدقة لعمليات النهج اجلغرايف. فهناك مثال، فرق 
يف الدقة بني اأن نقول )اأو نكتب( اأن احلرارة تنخف�ض كلما ارتفعنا على �سفح جبل، اأو اأن نقول اإن احلرارة تنخف�ض 
بدرجة واحدة كلما �سعدنا 100 مرت على �سفح جبل. اإن التعبري الثاين ي�ساعد اأكرث على و�سف وتف�سري توزيع اأنواع 
الغطاء النباتي ح�سب علو اجلبال وفق العامل احلراري. ومن هنا، تكون للتعبري العددي بالغته على غرار التعبري 
اللفظي. فعلى الأعداد اأن تكون مرتبة يف جدول يت�سمن منها الأ�سا�سي ح�سب قاعدة ما قل ودل لأن الإطناب يرفع 

من الكلفة الذهنية والزمنية لال�ستيعاب.
لالأرقام،  املجرد  الطابع  من  يحد  فاملبيان  العددي.  التعبري  فوائد  مع  تتكامل  متعددة  فوائد  له   : املبياين  التعبري 
وتدعم  الذهن،  من  الكمية  الظواهر  تقرب  ثالثة،  اأو  بعدين  ذات  ملمو�سة«  »ر�سوم  �سكل  يف  م�سمونها  يحول  اإذ 
التح�سيل من حيث ال�ستيعاب وال�ستدامة. فالأبعاد، واملقارنة والتطورات ي�سهل التقاطها يف وقت وجيز مثلما ن�ساهد 
»�سورة«. لكن مزايا املبيان ل تعفي قارئه من اأن يبقى يق�سا لر�سد بع�ض املبالغات التي تطال مو�سوعيته. اإن تغيري 

مقيا�ض املبيان، مثال، يحدث تغيريا يف منحناه مما ينعك�ض على خال�سته.  
اأداة اأخرى  اأبلغ من اأي  : يعترب اأكرث الو�سائط الت�ساقا بالفكر اجلغرايف؛ ذلك اأن اخلريطة  التعبري الكرتوغرايف 
لتقريب املجال اجلغرايف اإلى الأذهان. بيد اأن اخلريطة لي�ست تعبريا مطلقا بقدر ما هي على �سورة املو�سوع املجايل 

املعالج. لهذا تعتمد اخلريطة مقيا�سا ومفتاحا واجتاها لتاأطري تعبريها عن املجال امل�ستهدف: 
يتحكم املقيا�ض يف درجة التف�سيل اأو التعميم التي تقدم وفقها الظواهر ان�سجاما مع اأهداف الو�سف والتف�سري، لأن 

اخلريطة مهما كانت اأهميتها تبقى اأداة تعبري وتوا�سل يف خدمة الفكر اجلغرايف وغاياته.
باختالف  الرموز  وتختلف  تعالج �سمن مو�سع حمدد.  التي  املجالية  املكونات  املفتاح رموزا معربة عن  ويقدم 
الظواهر من حيث النوع والكم والرتتيب الذي ي�سري، مثال، اإلى اختالف على �سعيد الكثافة )ال�سكانية اأو الزراعية(. 
فمن الناحية البالغية ل يحق لرموز نوعية )مربعات، جنوم( اأن تقوم مقام رموز تعرب عن اختالف يف احلجم )دائرة 
مثال باأبعاد خمتلفة(. وعلى اخلريطة )�سيما يف الو�سط املدر�سي( اأن حتمل قدرا منا�سبا من املعلومات بدون اإفراط ول 
تفريط، واأن ت�سهل الإجابة الفورية على �سوؤالني اأ�سا�سيني: اأول الظاهرة الفالنية اأين تتواجد؟ ثانيا يف جمال معني اأي 

ظواهر تتواجد؟ وهكذا تتي�رص عملية الو�سف )اإبراز �سمات الظواهر( والتف�سري )الربط فيما بينها(.      
اإن ال�سفافية على م�ستوى مكونات الفكر اجلغرايف من نهج وو�سائل التعبري، ت�ساعد على حتديد الكفايات اإن على 
هذه  وتقييمها.  واإجنازها  التعلم  اأن�سطة  هيكلة  عند  اأو  اجلغرايف«،  التعبري  باأدوات  »ال�ستئنا�ض  املنهاج  بلورة  �سعيد 
ال�سفافية العلمية/الديداكتيكية جتعل مكون اجلغرافيا ي�ساهم بجانب مكون التاريخ ومكون الرتبية على املواطنة يف تكوين 

مواطن ذي وعي وكفاءة وانتماء فعال، نافع لنف�سه وملجتمعه.

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   71 24/07/2019   22:40



72

درا�سة اأن�سطة ال�سكان على �سوء حميطهم الطبيعي وخربتهم املجال املدرو�ض

خطوات منهجية

و�سائل التعبري

ح�سيلة الدرا�سة

التعميمالتف�سريالو�سف

منهجيةمعلوماتم�سطلحات

خرائطمبياناتر�سوماأرقامجمل

    

ثالثا: الكفايات النوعية لمكون الجغرافيا
تهتم اجلغرافيا بدرا�سة »املجال اجلغرايف«. كمجال معي�ض ومدرك، يربز فيه ن�سيج لعالقات متعددة الأبعاد بني 
املحيط الطبيعي والإن�سان يف بعده الجتماعي، مما يوؤهل اجلغرافيا لتكون حقال تربويا يهدف اإلى متكني املتعلم)ة(، 
من خربة متعددة املنافع ذات اأبعاد معرفية ومهارية ووجدانية اأجتاه املجال القريب والبعيد، وهي خربة قابلة ليوظفها 

املتعلم يف �سغره وتنفعه يف كل مراحل حياته.
اإن تدري�ص اجلغرافيا تكمن اأ�سا�سا يف ثالثة ميادين:

الب�رصية  املوارد  القدرة على ر�سد  املتعلم)ة( )يف �سغره ويف كربه( من  اأول، يف متكني  اجلغرافيا  تدري�ض  يفيد 
والطبيعية التي تتوفر يف املجال، ومالحظتها، وفق منهجية متكن من اإبراز خ�سائ�سها واكت�ساف العوامل التي تف�رص 

هذه اخل�سائ�ض. ويتخذ هذا املجال م�ستويات خمتلفة من القريب/ال�سيق اإلى الوا�سع؛ 
تفيد اجلغرافيا ثانيا، يف تعلم القدرة على بلورة الختيارات التنموية املالئمة لإعداد املجال مبختلف م�ستوياته: املحلي، 
اجلهوي...، فاإقامة م�رصوع فالحي �سقوي، اأو اإن�ساء مقاولة جتارية مثال، يتطلب دراية باملجال وبخ�سو�سياته وما 
يتيحه من اإمكانيات، ومدى القدرة على موقعة امل�رصوع يف املكان املنا�سب... كلها خربات ت�ساهم يف جناح امل�رصوع:
اأما الفائدة الثالثة لتدري�ض اجلغرافيا فتكمن يف اكت�ساب القدرة على اتخاذ اإجراءات الوقاية من الختاللت املجالية 

اأو التخفيف من اأثرها، �سواء كانت طبيعية )زلزل، في�سانات...( اأو ب�رصية )�سكن ع�سوائي، تدهور بيئي...(.
ا�ستنادا اإلى ما �سبق، مت حتديد كفايات مكون اجلغرافيا يف برنامج الجتماعيات مل�ستوى الرابع ابتدائي، فيما ياأتي:

الكفاياتاملكون

اجلغرافيا
 التموقع يف املكان والتحرك فيه بثقة                  ا�ستعمال بع�ض اأدوات اجلغرايف

 التمرن على اخلطوات الأولى للمالحظة والو�سف والتف�سري
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مدلول الكفايةالكفاية

التموقع 
يف املكان 
والتحرك 
فيه بثقة

امل�ساهد  املجال  تنطلق من  املتعلم)ة( عرب حمطات  تدريجيا مع  املجال،  التموقع يف  القدرة على  تبنى 
والقريب من املتعلم اإلى جمال اأو�سع.

تهدف هذه الكفاية اإلى متكني املتعلم)ة( من مهارات ر�سد مكونات املجال يف بعدها الطبيعي والب�رصي، 
وموقعتها. ربط التموقع باجلانب التنظيمي للمجال، وتاأثري الإن�سان يف تنظيم املجال، وتاأثر الإن�سان 
للتجمعات  بالن�سبة  املدر�سة  موقع  املجال:  مكونات  لتموقع  التنموي  البعد  ا�ستخال�ض  التنظيم.  بهذا 
التموقع،  تك�سب مهارة  كما  للنهر...  بالن�سبة  الزراعية  الأرا�سي  القرية، موقع  اأو  باحلي  ال�سكنية 

القدرة على التمثل الذهني للمجال والتعامل اليقظ مع املحيط مبختلف مقايي�سه. 

ا�ستعمال 
بع�ص 
اأدوات 
اجلغرايف

من اأدوات اجلغرايف:

اعتماد اأ�سلوب تعبري يتخذ ثالثة اأ�سكال : لفظي، عددي، كرتوغرايف، مبياين.
- التعبري اللفظي: يتعلم ر�سيدا معرفيا/لغويا ميكنه من التعبري عن معطيات املجال وفق اأ�سلوب معرب 

خال من احل�سو اللفظي وكل ما يعيق التوا�سل؛

الكمية  اجلوانب  اإبراز  على  ت�ساعد  التي  الدالة  الأرقام  اإلى  املجال  درا�سة  ت�ستند  العددي:  التعبري   -
اأحكام  اإ�سدار  من  ومتكن  املجالية،  الظواهر  درا�سة  يف  الدقة  متنح  فالأرقام  اجلغرافية.  للظواهر 
الكلفة  لتزيد  حتى  الأرقام،  اعتماد  يف  الإطناب  جتنب  الأ�سا�سي  من  يبقى  لكن  �ساأنها.  يف  وا�سحة 

الذهنية ل�ستيعاب معطيات املجال؛

- التعبري املبياين/الكرتوغرايف: اإذا كان التعبري مبيانيا فهو ي�ساعد على تفعيل وظيفة الأرقام يف درا�سة 
لأن  اجلغرايف؛  بالفكر  ارتباطا  التعبري  و�سائل  اأكرث  فاإنه  كرتوغرافيا،  التعبري  كان  واإذا  الظواهر. 
اخلريطة تقرب املجال اإلى الذهن وتخفف من متثله املجرد، وكاأنها �سورة للمو�سوع املجايل املدرو�ض. 

ويبقى على املتعلم)ة( التمكن من قراءتها عرب مكوناتها: العنوان، املفتاح، املقيا�ض، الجتاه.

التمرن 
على 

اخلطوات 
الأولى 

للمالحظة 
والو�سف 
والتف�سري

ي�ستدعي اإك�ساب املتعلم ثقافة جمالية وظيفية، تدريبه على النهج اجلغرايف عرب عملياته الفكرية الأ�سا�سية 
يف درا�سة الظواهر املجالية، وتتمثل يف هذا امل�ستوى الدرا�سي يف:

الأولى للو�سف اجلغرايف: تقت�سي هذه العملية مالحظة الظواهر املجالية  التمرن على اخلطوات   -
لإبراز �سفاتها من خمتلف اجلوانب: ال�سكل، البنية/الأبعاد، التوطني، تطورها عرب املكان والزمان؛ 

- التمرن على اخلطوات الأولى للتف�سري اجلغرايف: اإن مالحظة الظواهر املجالية وو�سفها، ي�سكل 
منت�سف الطريق يف درا�سة املجال، اإذا مل يتم تف�سري اخل�سائ�ض التي مت ر�سدها يف عملية الو�سف، 

ال�سيء الذي يف�سي اإلى فهم املجال واكت�ساب القدرة على التموقع فيه والتاأثري فيه والتاأثر به.
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رابعا: محاور برنامج مكون الجغرافيا
القدراتاملحاورالكفايات

التموقع يف 
املكان والتحرك 

فيه بثقة

ا�ستعمال بع�ص 
اأدوات اجلغرايف

التمرن على 
اخلطوات الأولى 

للمالحظة 
والو�سف 
والتف�سري

1. حجرة در�سنا: و�سفها ور�سمها
- و�سف حجرة الدر�ض، )ال�سكل واملكونات(؛

- اإجناز ر�سم تو�سيحي حلجرة الدر�ض؛
- ال�ستئنا�ض مبهارة التوطني.

2. مدر�ستنا: و�سفها ور�سمها
- و�سف مرافق املدر�سة؛

- اإجناز ت�سميم للمدر�سة با�ستعمال مقيا�ض منا�سب؛
- و�سع مفتاح للت�سميم.

3. حينا/قريتنا/مدينتنا: األحظ 
واأ�سف واأر�سم اأهم معامله)ها(

- جرد معامل احلي/"الدوار"، القرية/املدينة؛
- و�سف املعلم الكربى للحي/"الدوار"، القرية/املدينة؛

- اإجناز ت�سميم للحي/الدوار، القرية/املدينة، با�ستعمال 
مفتاح ومقيا�ض منا�سب.

4. اأ�سف م�سهدا من البادية بقريتنا  
)اأو من قرية زرتها(/ دوارنا 

)دوار زرته( واأر�سمه واأمتوقع فيه

- و�سف املكونات الطبيعية والب�رصية مل�سهد من البادية؛ 
- اإجناز ت�سميم لهذا امل�سهد؛

اجلهات  رموز  با�ستعمال  بالبادية  و�سط  يف  التموقع   -
الأربع ووردة الرياح.

5. اأ�سف م�سهدا ح�رصيا من مدينتنا 
واأمتوقع فيه

- و�سف مكونات م�سهد ح�رصي؛
- اإجناز ت�سميم لهذا امل�سهد؛

- التموقع يف الو�سط احل�رصي با�ستعمال رموز اجلهات 
الأربع ووردة الرياح.

6. التجهيزات العمومية الأ�سا�سية 
يف بيئتنا املحلية

- تعرف اأنواع التجهيزات الأ�سا�سية؛
- و�سف التجهيزات العمومية الأ�سا�سية؛

- ا�ستنتاج دورها يف التنمية املحلية.- 

7. اأن�سطة ال�سكان يف قريتنا/باديتنا
- تعرف معنى الن�ساط ال�سكاين واأنواع؛

- و�سف اأن�سطة ال�سكان وبع�ض منتجاتهم؛
- تف�سري توزيع اأن�سطة ال�سكان وبع�ض منتجاتهم.

8. اأن�سطة ال�سكان يف مدينتنا
- و�سف اأن�سطة ال�سكان وبع�ض منتجاتهم؛

- تف�سري توزيع اأن�سطة ال�سكان وبع�ض منتجاتهم.
9. املقارنة بني م�سهد فالحي تقليدي 

وم�سهد فالحي ع�رصي يف بيئتنا 
املحلية

- و�سف م�سهد فالحي تقليدي؛
- و�سف م�سهد فالحي ع�رصي؛

- املقارنة بني امل�سهدين.
10. املقارنة بني م�سهد �سناعي 

تقليدي وم�سهد �سناعي ع�رصي يف 
بيئتنا املحلية

- و�سف م�سهد �سناعي تقليدي؛
- و�سف م�سهد �سناعي ع�رصي؛

- املقارنة بني امل�سهدين.
11. التجارة واخلدمات يف بيئتنا 

املحلية
- و�سف اأن�سطة التجارة؛

- و�سف اأن�سطة اخلدمات؛
- ا�ستنتاج دورها يف التنمية املحلية.

12. جهتي: اأتعرفها واأ�سفها 
واأر�سمها

- حتديد املوقع على خريطة املغرب؛
- ر�سم حدود اجلهة؛

- و�سف م�ساهد جغرافية فيها؛
- ا�ستنتاج دور اجلهة يف التنمية.
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حجرة در�سنا: و�سفها ور�سمها 1الدرس   

الهدف : تعلم وصف حجرة الدرس ورسمها وتحديد مواقع مکوناتها

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

 ارتباط الهدف بالكفايات: و�سف معامل املجال كمهارة فكرية �سمن نهè املادة مع توظيف و�سائل التعبري: اللفظي )تعبري 
جمايل(، العددي )اأعداد(، الكرتوغرايف/املبياين )اإجناز الت�سميم(، مع ا�ستح�سار مهارة التوطني /التموقع يف املجال.

الدر�ض، وميكن خلق  للمتعلم)ة(، كحجرة  املبا�رص  املعي�ض  املجال  املهارات عرب  بهذه  الأويل  ال�ستئنا�ض  يتم   
امتدادات نحو جمالت اأخرى كاملنزل.

 اإثارة انتباه املتعلم)ة( للمو�سوع باعتماد و�سعية حتفيزية، مثال: 
"اإذا طلب منك حتديد مكان جلو�سك يف الف�سل مباذا �ستجيب؟".

بالن�سبة  مكانه  �سيحدد  من  هناك  للدر�ض:  كمدخل  الأجوبة  اعتماد   
ملكونات ثابتة كال�سبورة ... ومن �سيقرتح و�سع ر�سم تو�سيحي.

تقومي قدرة املتعلم)ة( على ر�سد وو�سف مكونات املجال واإ�سدار اأحكام مربرة اجتاهه وتقدمي اقرتاحات تهم تنظيم 
جماله وتعليلها. 

الن�شاط1 : و�سف �سكل حجرة الدر�ص ومقارنته بحجرة املتعلم)ة(   
حول  ت�ساوؤلت  عرب  القريب  باملجال  الهتمام  تنمية  الن�ساط  يهدف 
خ�سائ�سه وتاأثريها على حياتنا. اعتماد حجرة الدر�ض املمثلة يف ال�سورة 
مالحظة  الفعلية:  الدر�ض  حجرة  مبعطيات  مواز  ب�سكل  ومقارنتها 
التهوية،  الإ�ساءة،  تاأثري ذلك على  اإبراز  نوافذها...  �سكل احلجرة، 

احلركة... ا�ستخال�ض تاأثري معطيات املجال على حياتنا.
الن�شاط 2: ر�سد مكونات حجرة الدر�ص

 اعتماد حجرة الدر�ض يف ال�سورة واحلجرة الفعلية. مناق�سة طريقة 
تنظيم الطاولت وتاأثريه على: حركة املتعلمني، التوا�سل فيما بينهم، 
لتح�سني  اقرتاحات  املتعلمون  يقدم  جمموعات...  ت�سكيل  اإمكانية 
تاأثري  لالإن�سان  واأن  لتنظيم  يخ�سع  املجال  اأن  وي�ستخل�سون  تنظيمه، 

فيه وفق حاجياته.
ذاته  عن  فيه  يعرب  املتعلم  كون  يف  تتجلى  الأخري،  الإجناز  اأهمية   
التعبري  اعتماد  يتم  )الف�سل(.  جماله  اجتاه  وتطلعاته  واهتماماته 
فيها،  الختالف  تعليلها،  اختيارات،  طرح  نقا�ض:  ويفتح  ال�سفوي 

احرتامها... )التقاطع مع الرتبية على املواطنة(.
الن�شاط 3: اإجناز ر�سم تو�سيحي حلجرة الدر�ص

 ال�ستئنا�ض بو�سع ر�سم تو�سيحي للمجال. )بداية للتعبري اخلرائطي(
 ال�ستئنا�ض بفكرة ت�سغري الواقع والتعبري الرمزي عن مكونات املجال.

 اعتماد هذا التعبري لتنمية القدرة على التموقع يف املجال.

1
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غرافيا ا��
É¡ oª r°S nQ nh É¡ oØ r°U nh : Éæ p°S rQ nO oI nô` ré oM

.É¡ pJÉf uƒ nμ oe p™ pbGƒ ne nójó r n– nh ,É¡ nª r°S nQ nh ,Éæ p°S rQ nO pI nô ré oM pπ rμ n°T n∞ r°U nh oºs∏ n© nJnCG

ا���ف :

 (I)kÉæ pWGƒ oe n¿ƒc nC p’ p¬«a oºs∏ n© nJnCG w… pƒ n« nM l¿Éμ ne Éæ p°S rQ nO nI nô ré oM s¿nCG o± pô rYnCG
 ≈∏ nY  oó pYÉ°ù oJ  É¡ pJÉf uƒ nμ oe  s¿nCG  o± pô rYnCG  Éª nc  ,(I)kGó«© n°S nh  (I) kÓ pYÉa

. p§«°ûsædG »ªt∏ n© nJ

? É¡ pJÉf uƒ nμ oe nh ,Éæ p°S rQ nO pI nô ré oM nπ rμ n°T o∞ p°UnCG n∞r« nc
 ? É¡ pJÉf uƒ nμ oe n™ pbG nƒ ne p¬«a oO uó nMoCG nh ,É¡nd kÉ q« pë«°V rƒ nJ kÉª r°S nQ oõ p r‚oCG n∞r« nc

o r nCn

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

?

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

?

?

?

? lπ«£nà r°ù oe rh nCG l™ sH nô oe nƒ og rπ ng : p¢S rQ sódyG pI nô ré o p◊ s» p°S nó ræ n¡ rdyG nπ rμ s°ûdyG oO qpó nMoCG
; pI nAÉ°VpE r’yG nh pá nj pƒ r¡ sàdyÉ pH n∂ pd nP ná nbÓ nY o uÚnHoCG nh ,Ég pò paGƒ nf ń É°ù uJyG nh ,É¡ pØ r≤ n°S sƒo∏ oY o∞ p°UnCG

. nÚªu∏ n©nà oª` rdyG nh päÉªu∏ n©nà oª` rdyG n rÚnH pQGƒ p r◊yG pπ«¡ r°ù nJ ‘ o√ nQ rh nO o uÚnHoCG nh , pä’ phÉ q£dyG pº«¶ræ nJ nπ rμ n°T o∞ p°UnCG

: •É°ûf1p¢S rQ sódyG pI nô ré oM nπ rμ n°T o∞ p°UnCG
.Éæ p°S rQ nO pI nô ré oë pH o¬ of pQÉboCG nh , pI nô ré o r◊yG p√ pò ng nπ rμ n°T o∞ p°UnCG , nI nQƒ t°üdyG oß pM’oCG

الـمغرب خريطة

أعتني بفصليسبورة
الدراسي أعتني ببيئتي

2

1

3

4

5

6
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oRƒe tôdnGoäÉf uƒ nμ oª` rdnG

?

?lI nò paÉf

?

oRƒe tôdnGoäÉf uƒ nμ oª` rdnG

lI nQƒqÑ n°S

?

lä’ phÉW






p¢S rQ sódyG pI nô ré oM päÉf qpƒ nμ oe oó o°U rQnCGoΩÉb rQn C r’nGoäÉf uƒ nμ oª` rdnG
1p∂p∏ nª` rdyG pá ndÓ nL oI nQƒ o°U
2?
3?
4?
5lá s« pfhÎμpd pEG m¢V rô nY oπ pFÉ°S nh
6?

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

: •É°ûf3É næ p°S rQ nO pI nô ré o p◊ kÉ q« pë« p°V rƒ nJ kÉª r°S nQ oõ p r‚oCG

: •É°ûf2

 . pº r°S sôdyG »`a pI nOƒL rƒ nª` rdyG päÉf uƒ nμ oª` rdyG pø nY o uÈ n© oJ l¿Gƒrd nCG nh l∫Éμ r°TnCG : oRƒe tôdnG
 . pº r°S sôdyG »`a pán∏ nª r©nà r°ù oª` rdyG pRƒe tôdyG pä’’ nO oí u°V nƒ oj : oìÉà rØ pª` rdnG

: »J rCÉ nj Ée … nÎ ra nO ≈∏ nY oõ p r‚oCG nh ,1 nI nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

: »JrCÉ nj Ée … nÎ ra nO ≈n∏ nY oõ p r‚ oCG nh nº r°S sôdyG Gò ng oß pMn’oCG

 ,Éæ pJ nô ré oë pH É¡ of pQÉboCG nh p¢S rQ sódyG pI nô ré oM nI nQƒ°U oß pM’oCG

: oår« nM rø pe Éª o¡næ r« nH p±Ópà rN p’yG nh p¬ oHÉ°û sàdyG n¬ oL rhnCG o uÚnHoCG nh

 ‘  p¬r« ndpEG  oâr∏ s°U nƒ nJ  Ée  n∫ rƒ nM  »jrCG nQ  rø nY  mπ nª oL  ‘  o uÈ nYoCG
. pá nf nQÉ≤ oª` rdyG p√ pò ng

?

?

?

?

?

?

?

?

 É¡r« ndpEG  oÒ°û oJ  »à sdyG  p¢S rQ sódyG  pI nô ré oM  päÉf uƒ nμ oe  pójó rënà pH  n∫ nh ró n r÷yG  oº p r“oCG
; pI nQƒ q°üdyG ‘ oΩÉb rQnC r’yG

; 6  pº rb nQ p¿ uƒ nμ oª` rdyG nI nó pFÉa o uÚnHoCG
.É¡ pH nô sa nƒnà nJ r¿nCG ≈qæ n n“nCG nh É¡ o°üo≤ ræ nJ »à sdyG phnCG É¡«a »æoÑ pé r© oJ »à sdyG oO uó nMoCG nh ,Éæ p°S rQ nO pI nô ré oM päÉf uƒ nμ oe p∫ nh ró nL ‘ oó o°U rQnCG

; pº r°S sôdyG pìÉà rØ pe pΩÉ r“pE p’ nánÑ p°SÉæ oª` rdyG päÉf uƒ nμ oª` rdyG ph nCG nRƒe tôdyG o™ n°VnCG
 ‘  pá nfGõ p rÿyG  n¿Éμ ne  oO uó nMoCG  , pÖnà rμ nª` rdyG  nÜ rô ob  oI nQƒqÑ s°ùdyG  oó nLƒJ

; p¢S rQ sódyG pI nô ré oM
 ,É¡ pJÉf uƒ nμ oe p¬«a oπuã neoCG nh ,Éæ p°S rQ nO pI nô ré o p◊ Éª r°S nQ … nÎ ra nO ≈∏ nY oõ p r‚oCG

.ÉMÉà rØ pe o¬ nd o™ n°VnCG nh

; É¡ pH oó nLƒJ »à sdyG oäÉf uƒ nμ oª` rdnG 

; pä’ phÉ q£dyG pº«¶ræ nJ oπ rμ n°T 



lá nfGõ pN

º r°ù p≤ rdyG oπ nN ró ne

lI nQƒqÑ n°S

lI nò
p aÉ nf

lÖnà rμ ne

. mI nô s̈ n°ü oe má s« pØ« nμ pH p¢SQ sódyG nI nôé oM oº r°S sôdyG oπ uã n oÁ
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 التموقع  يف املكان

 والتحرك  فيه بثقة

 التمرن  عىل الخطوات 

األوىل للمالحظة 

والوصف والتفسري

 استعامل  بعض

أدوات  الجغرايف أدوات  الجغرايف 

كفايات 

الجغرافيا
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

لكون  اجلغرافيا،  ملادة  بل  للدر�ض  فقط  لي�ض  املتعلم)ة(،  اهتمام  جذب  يف  حا�سمة  حمطة  التمهيد:  حمطة 
مو�سوع هذا الدر�ض ي�سكل اأول لقاء للمتعلم)ة( باملادة، عرب جمال جغرايف �سيق، قريب ومعي�ض. ومن اأجل 

تفعيل حمطة التمهيد ميكن: 
- م�ساءلة املتعلمني عن عدد �ساعات اليوم التي يق�سونها يف الف�سل، لإبراز اأهمية هذا الف�ساء يف حياتهم 

اليومية.
- اأو مطالبتهم باإعطاء نقطة لف�سلهم مابني 1 و5 تعك�ض م�ستوى ر�ساهم عليه، ويتم تربيرها وتغيريها بعد 

اإجناز الدر�ض، حيث يكون املتعلم )ة( قد تعرف اأكرث على حجرة الدر�ض : خ�سائ�سها ومكوناتها.  
حمطة اإجناز الأن�سطة: هي حمطة ملمار�سة التعلمات:

الن�ساطان 1 و2: ي�ستح�رص مدلول املادة، فهو مازال جمردا، يبداأ املتعلم)ة( يف تلم�سه عرب درا�سة جماله 
عالقة  وي�ستخل�ض  حياته،  على  ويوؤثر  به  يحيط  ما  درا�سة  تهم  اجلغرافيا  بكون  اأولية  فكرة  فيكون  املبا�رص. 

الإن�سان مبجاله: يتاأثر به ويوؤثر فيه. 
الن�شاط 3: يكون الإجناز فرديا للر�سم من طرف املتعلمني وتتم م�ساحبتهم يف ذلك، ور�سد ال�سعوبات 

التي قد تالحظ لدى بع�سهم عرب مراحل هذه املهارة والتدخل الآين لتب�سيطها: 
• ر�سد متثالتهم، حول ت�سغري اأبعاد الواقع، وت�سحيحها اأثناء الإجناز لأن التمثل اخلاطئ يعرقل التعلم؛

• تتبع مدى قدرتهم على اختيار الرموز املنا�سبة والتوطني ال�سحيح ملكونات املجال؛
• يفتح حوار حول فائدة ر�سم املجال: تقريبه لالإن�سان ليتعرف عليه اأكرث، ليعيد تنظيمه ح�سب حاجياته...

2. معطيات م�ساعدة: منهجية الو�سف اجلغرايف

تقوم عملية الو�سف اجلغرايف على اإبراز خ�سائ�ض )�سمات( مكونات املجال املدرو�ض من حيث موقعها 
)التوطني(، مورفلوجيتها )نوعها، اأبعادها( وحركتها. ت�ستند عملية الو�سف على جمموعة من الأ�سئلة:

اأمثلةاأ�سئلة تهم التوطني
- اأين تقع الظاهرة الفالنية؟

ماذا يوجد يف الن�سف الأمامي للف�سل؟
- اأين تقع ال�سبورة بالن�سبة لباقي مكونات حجرة الدر�ض؟

- ماذا يوجد يف املكان الفالين؟

اأمثلةاأ�سئلة تهم جانب املورفلوجيا
- ماهي اخل�سائ�ض النوعية للظاهرة املدرو�سة؟
- ماهي اخل�سائ�ض الكمية للظاهرة املدرو�سة؟

- ماهو �سكل حجرة الدر�ض؟
- كم عدد املقاعد املوجودة بالف�سل الدرا�سي؟

اأمثلةاأ�سئلة تهم احلركة
- هل تعرف الظاهرة حركة يف املجال اأو تطورا 

عرب الزمان؟
- ماهو اجتاه هذه احلركة؟

- اأ�سف م�ساركة املتعلمني القائمة يف الف�سل،هل 
م�ساهمتهم تكون طيلة الدر�ض اأم يف فرتة معينة؟
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مدر�ستنا: و�سفها ور�سمها 2الدرس   

الهدف : تعلم وصف مرافق المدرسة وإنجاز تصميم لها بمقياس ومفتاح

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

ارتباط الهدف بكفايات املادة الثالث: ت�ستح�رش يف هذا الهدف نف�ش املهارات الفكرية لكن جمال التعلم يت�سع لي�سبح 
خمتلف  باعتماد  املدر�سة  ف�ساء  و�سف  حول  الدر�ض  يتمحور  بالكفايات:  مرتبطة  التعلمات  وتبقى  املدر�سة.  ف�ساء 

و�سائل التعبري اجلغرايف مع تنمية مهارة التوطني /التموقع يف املجال.

 تتو�سع معرفة املتعلم)ة( مبجاله بات�ساع رقعته، حيث ينتقل من الف�سل اإلى 
ف�ساء املدر�سة بهدف بناء تعلماته وال�سري نحو بناء الكفاية. 

 اعتماد اأمثلة لتعزيز �سعوره بقوة انتمائه للمدر�سة، وباأن معرفة ف�سائها 
ويكون  به،  ويتاأثر  فيوؤثر  املعي�ض  جماله  من  ي�ستفيد  كيف  يعلمه  اأكرث 

راأيا حول تنظيمه، وميكنه تقدمي اقرتاحات لتح�سينه...

املجال  مكونات  و�سف  مهارة  يف  املتعلم)ة(  مكت�سبات  تقومي   
بالقدرة على ر�سدها م�سنفة ح�سب نوعها ثم العمل على توطينها 

واإبراز �سفاتها؛
ال�سكل واللون وتوطني  املنا�سبة على م�ستوى  الرموز  اختيار  الر�سم عرب متكنه من  بناء  تقومي مهار   

املكونات على الر�سم تبعا ملوقعها يف املجال.

الن�شاط1 : و�سف �سكل حجرة الدر�ص ومقارنته بحجرة املتعلم   
وت�سنيفها  املجال  مكونات  مالحظة  على  القدرة  الو�سف  يف  توظف   
من�ساآت/  عرب  املجال  يف  الإن�سان  تاأثري  وا�ستخال�ض  اأدوارها،  ح�سب 

جتهيزات )وظيفية مكونات املجال بالن�سبة لالإن�سان(؛
 توزيع املرافق: تعرف تنظيم مكونات املجال عرب توزيعها وتوطينها 
بالن�سبة لبع�سها البع�ض. ا�ستخال�ض كون توزيع مكونات املجال ل يكون 
لالإن�سان،  بالن�سبة  املكونات  وظيفية  تف�رصه  لتنظيم  يخ�سع  واإمنا  عبثيا، 
الذي يوؤثر يف هذا التوزيع. تو�سيع جمال الأمثلة: تنظيم مكونات جمال 

املنزل، حميط املدر�سة...
الن�شاط 2: تعلم اإجناز ت�سميم للمدر�سة له مقيا�ص ومفتاح

اأخرى جديدة  ال�سابقة لت�ساف  التعلمات  الت�سميم على   يرتكز ر�سم 
تهم ابعاد املجال يف الواقع وت�سغريها وفق مقيا�ض. يجب منح الوقت 
ال�ستعانة  مع  املقيا�ض،  معنى  لي�ستوعب  للمتعلم)ة(  الكايف  وال�رصح 

مبكت�سباته يف مادة الريا�سيات؛
 املفتاح: تبداأ هذه املهارة بالرموز الب�سيطة: الرمز امل�ساحي واخلطي. 
املمثل:  املجايل  املكون  بطبيعة  الرموز  اختيار  عالقة  تو�سيح  يجب 
لتمثيل  اخلطي  والرمز  بالأخ�رص،  الغابة  بالأزرق،  البحر  تلوين 

الأنهار مع اللون الأزرق...

42

غرافيا ا�� 2

صحية مرافق
مطعم

إدارة

ساحة

مكتبةمحترف

مستنبت

الدرس حجرات
ملعب

مدرسة

É¡ oª r°S nQ nh É¡ oØ r°U nh : É næ oà n°S nQ ró ne

. mìÉà rØ pe nh m¢SÉ« r≤ p pÃ É¡nd kÉª«ª r°ü nJ oõ p r‚oCG nh ,Éæ pà n°S nQ ró ne p≥ paGô ne n∞ r°U nh oºs∏ n© nJnCG

ا���ف :

 . pá nÁô nμ rdyG pIÉ« n r◊yG pÒa rƒ nJ nh pá n°SGQ uódyG pº«¶ ræ nJ ≈∏ nY oó pYÉ°ù oJ ká sj pƒ n« nM n≥ paGô ne pá n°S nQ ró n rŸyÉ pH s¿nCG o± pô rYnCG

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

? É¡ pH ó sR nƒnà nJ n∞r« nc nh , pá n°S nQ ró nª` rdyG o≥ paGô ne Ée
? pá n°S nQ ró nªr∏ pd kÉª«ª r°ü nJ oõ p r‚oCG n∞r« nc ??

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

: •É°ûf1É n¡ n©j pR rƒ nJ o∞ p°U nCG nh , pá n°S nQ ró n rŸyG n≥ paG nô ne o± sô n© nJnCG



?

?

 . oÖ p°SÉæ oj É n pÃ o¬ oª p r“oCG nh ,… p nÎ ra nO ≈ndpEG n∫ nh ró n r÷yG oπ o≤ rfnCG nh ,1 nó n¡ r°û nª`dyG oß pM’oCG

 kÉ≤ pa rô ne oO qpó nMoCG

 p√ pò ng p≥ paGô ne rø pe

 ≈°TÉªnà nj pá n°S nQ ró nª` rdyG

 ,É¡tÑ pMoCG má njGƒ pg n™ ne

 o¬ nd oì p nÎ rbnCG nh

. kánæ s« n© oe mäÉØ n°UGƒ oe

o≥ paGô nª` rdnGpá n°S nQ ró nª` rdyG nπ pNGO É¡ o© pb rƒ neÉ¡ oØ pFÉX nh
lI nQGOpEGn≥ paGô nª` rdyG o§ s°S nƒnà nJpá n°S nQ ró nª` rdyG n¿hDƒ o°T oô uH nó oJ

pá n°SGQ uódyG oäGô oé oM??
lánÑnà rμ nepá n°SGQ uódyG päGô oé oM nÜ rô obpI nó«Ø oª` rdyG pÖoà oμ rdyG ná n© ndÉ£ oe oò«eÓsàdyG É¡«a o∫ phGõ oj

l± n nÎ r ofi?nás« pæ r¡ pª` rdyG phnCG ná s« uæ nØ rdyG oº p¡ pJÉjGƒ pg oò«eÓsàdyG p¬«a o¢S pQÉ oÁ
lânÑ rænà r°ù oep¬«a r sÎdyG p≥ paGô ne nÜ rô ob?

lÖ n©r∏ nepá n°SGQ sódyG päGô oé oM rø nY kGó«© nH?

lº n© r£ ne??
lá s« uë p°U o≥ paGô ne?º p¡pà naÉ¶næ pH oò«eÓsàdyG p¬«a »ænà r© nj

... lánÑnà rμ ne , wó n°S , lI nQGOpEG : πrã pe p¿É qμ t°ù∏ pd mäÉe nó nN … uOnDƒ oJ läBÉ n°û ræ oe : o≥ paGô ne
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املجال  مكونات  و�سف  مهارة  يف  املتعلم)ة(  مكت�سبات  تقومي 
43بالقدرة على ر�سدها م�سنفة ح�سب نوعها ثم العمل على توطينها 

3/2/1 oäÉYƒª ré nª` rdnGmá nYƒª r n› uπ oc o¿ rƒnd
 pºt∏ n© sà∏ pd o≥ paGô ne - 1?

  pítà nØ sà∏ pd o≥ paGô ne - 2?
  lI nó pYÉ°ù oe o≥ paGô ne - 3?

0 m ؟

lìÉà rØ pe nh l¢SÉ« r≤ pe o¬ nd pá n°S nQ ró nª r∏ pd mº«ª r°ü nJ nRÉ r‚pEG oºs∏ n© nJnCG : •É°ûf2

 mQÉà renCG 5 uπ oc oπ«ã r n“ : kÓnã ne , p¢SÉ« r≤ pª`dyG ≈∏ nY kGOÉªpà rYyG kGQÉWpEG oº o°S rQnCG nh , ná s« p≤«≤ n r◊yG Ég nOÉ© rH nCG p¬ pH oô ü n°UoCG kÉ°SÉ« r≤ pe oO uó nMoCG

; pº«ª r°üsàdyG Gò ng p¢SÉ« r≤ pe ‘ n∂pd nP o CG nô rbnCG , pº«ª r°üsàdyG ‘ m rÎ pªpà ræ n°S 1  ` pH p™ pbGƒ rdyG ‘

. pìÉà rØ pª` rdyG ‘ É¡ oë u°V nhoCG nh , p¢†n« rHnC r’yG p¿ rƒs∏dyÉ pH rân∏ uã oe »à sdG p≥ paGô nªr∏ pd iô rNoCG  kGRƒe oQ oì p nÎ rbnCG nh pº«ª r°üsàdyG Gò ng nº r°S nQ nó«YoCG

?

?

; p∫ nh ró n r÷yG Gò ng ‘ Éª nc ká nØ sæ n°ü oe »à n°S nQ ró ne n≥ paGô ne o∞ p°UnCG
.iô rNoCG kGOÉ© rHnCG oì p nÎ rbnCG rhn CG pº r°S sôdyG Gò ng pOÉ© rHnCÉ pH pá nfÉ©pà r°S p’yG n™ ne kÉª«ª r°ü nJ É¡nd oõ p r‚oCG

?

?

 .kG rÎ pe  35  É¡ o°V rô nY nh  ,kG rÎ pe  85  É¡ odƒW  o≠o∏ rÑ nj  ká n°S nQ ró ne  oó n¡ r°û nª` rdyG  oπuã n oÁ
 : »JrCÉ nj Ée o™ pHÉJoCG ,É¡nd mº«ª r°ü nJ pº r°S nô pd

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

... pá nMÉ°ù pª` rdyG ph nCG p¢V rô n© rdyG phnCG p∫ƒ q£dyG oäÉ°SÉ« pb : oOÉ© rHnC r’nG               . pá n°S nQ ró nª` rdyÉ nc mAÉ°†nØ pd w» p°S nó ræ ng lº r°S nQ : oº«ª r°üsàdnG
. ná s« uæ nØ rdyG nh ná s« pæ r¡ pª` rdyG oº p¡ pJÉjGƒ pg n¿ƒªu∏ n©nà oª` rdyG p¬«a o¢S pQÉ oÁ l≥ pa rô ne : l± n nÎ r ofi         . pá s« p≤«≤ n r◊yG pOÉ© rHnC r’yG pÒ¨ r°ü nJ ná nL nQ nO o uÚnÑ oj : o¢SÉ« r≤ pª` rdnG

 , p™ pbGƒ rdyG  ‘  kG rÎ pe  60  pá n°S nQ ró nª` rdyG  o∫ƒW
 pº«ª r°üsàdyG ‘ mäG rÎ pªpà ræ n°S 6 ` pH É¡o∏ uã neoCG


51 0المقياس : 5 m

lá nÑ nà rμ ne

lÖ n©r∏ ne

0
0 1 cm 17

2

4

6

1cm

3

5

7

الدرس حجرات

lá s« uë p°U l≥ paGô ne lº n© r£ ne

lá nMÉ°S

l±n nÎ r ofi

lâ nÑ ræ nà r°ù oelI nQGOpEG

?

?

?

?



 oπ nN ró ne
pá n°S nQ ró nª` rdyG

p¢S rQ sódyG oäGô oé oM

lI nQGOpEGp¢S rQ sódyG oäGô oé oMlánÑnà rμ nel± n nÎ r ofilânÑ rænà r°ù oelÖ n©r∏ nelº n© r£ nelá s« uë p°U o≥ paGô ne
????

 k’ shCG oå nëH nCG pá n°S nQó nª`dyG pº«ª°ü nJ pRÉ r‚pE p’
 p™ pbGƒdyG  »` pa  n» pg  Éª nc  Ég pOÉ©HnCG  ø nY
. m sÚ n© oe  m¢SÉ« r≤ pe  n≥ ra nh  Ég oô ü n°UoCG nh
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

املدر�سة  ف�ساء  عرب  اجلغرايف  املجال  بو�سف  اخلا�سة  التعلمات  لتنمية  جمال  الدر�ض  مو�سوع  ي�سكل   •
يحمل  ت�سميم  اإجناز  اإلى  لالنتقال  ال�سابقة  املكت�سبات  اعتماد  يتم  للتعلمات،  البنائي  البعد  اإطار  ويف  ور�سمه. 

مفتاحا ومقيا�سا. 
اأمثلة ب�سيطة  • من الأ�سا�سي ربط مو�سوع املقيا�ض مبكت�سبات املتعلم)ة( يف مادة الريا�سيات، مع اإعطاء 
من اأجل تقريبه لي�ستوعب فكرة ت�سغري اأبعاد الواقع. يتم القت�سار على املقيا�ض اخلطي لأنه الأب�سط وي�ساير 

مكت�سبات املتعلم)ة( يف مادة الريا�سيات.
• منح اأكرث من فر�سة للمتعلم لي�ستوعب كيفية بناء الت�سميم: ر�سم حدود مكونات املجال املر�سوم، توطينها 

ب�سكل �سحيح يف الر�سم، اختيار الرمز املنا�سب لكل مكون، ال�ستئنا�ض بوظيفة املقيا�ض. 
2. معطيات م�ساعدة: رموز مفتاح الر�سم اأو اخلريطة

تتخذ الرموز يف التعبري اخلرائطي ثالثة اأنواع، نقطية، خطية وم�ساحية، تختلف من حيث ال�سكل واللون 
واحلجم: 

الرمز النقطي: اأ�سكال هند�سية �سغرية )دائرة، مربع...( توظف لتمثيل ظاهرة حمددة يف املجال، مثل: 
متثيل املدن على خريطة املغرب )متثل كل مدينة بدائرة واحدة(. وتختلف الرموز النقطية من حيث:

• ال�سكل: اأ�سكال خمتلفة باختالف الظواهر. ميكن اعتماد اأ�سكال اإيحائية: ر�سم �سيارة للتعبري عن �سناعة 
ال�سيارات؛

اأنواع  تعدد  يعرب عن  األوان خمتلفة  له  مربع  مثال  باألوان خمتلفة  الظاهرة  نف�ض  يعرب عن  �سكل  اللون:   •
املعادن...

• احلجم: متثيل املدن بدائرة مع اختالف حجمها تبعا لعدد �سكان كل مدينة...: 
يعتمد الرمز اخلطي لتمثيل الظواهر التي لها يف الواقع امتداد طويل مثل النهر، الأ�سوار ... ويختلف من 

حيث:
• ال�سكل: اعتماد خط متقطع لتمثيل احلدود ال�سيا�سية، خط مت�سل لتمثيل النهر اأو الطريق...؛

• اللون: خط مت�سل بلون اأ�سود لتمثيل طريق واآخر بلون اأزرق لتمثيل نهر...؛
• احلجم: خطوط مت�سلة خمتلفة احلجم لتمثيل الطرق ح�سب اأهميتها... 

الرمز امل�ساحي: م�ساحات ملونة، يوظف لتمثيل الظواهر املمتدة على م�ساحات وا�سعة: الغابات، زراعة احلبوب، 
البحر... باألوان خمتلفة مع مراعاة طبيعة املكون: مثال: األوان اإيحائية متعارف عليها مثل اللون الأزرق للبحر...

اأمثلة عن ما ميكن اأن متثلهاأبعادهالونها�سكلهانوع الرموز

مدن، معامل، موانئ، رموز نقطية
مطارات، اآبار

رموز خطية
 

اأودية، طرق، �سكك 
حديدية، حدود �سيا�سية

م�ساحات زراعية، م�ساحات رموز م�ساحية
مائية، غابات
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تقومي ودعم الوحدة 1

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

املنزل  مكونات  متثيل  يتم  املج�سم.  فوق  ال�سفاف  الورق  يو�سع   
دون ر�سم الأثاث، ت�ستعمل األوان منا�سبة ويو�سع مفتاح للر�سم.

 يحدد مقيا�ض الر�سم علما باأن �سكل املنزل مربع يبلع �سلعه 8 اأمتار.
املدر�ض  معه  ويناق�ض  اآخر،  جمال  اأو  منزله  ت�سميم  املتعلم  ير�سم   

اإجنازه وي�سجعه.
 تناق�ض يف الق�سم مهام املهند�ض املعماري.

يويل الأ�ستاذ)ة( عناية للو�سف الذي له عالقة باملكون اجلغرايف: 
والإنارة  بالتهوية  ذلك  وعالقة  واأبعاده،  الدر�ض  حلجرة  العام  ال�سكل   

)جوانب بيئية(؛ 
- املعدات الرتبوية )ال�سبورة، اخلزانة والأجهزة الإلكرتونية(؛ 

- م�ساعدة تنظيم الأثاث )الطاولت( على م�ساركة املتعلمني واملتعلمات يف 
الأن�سطة الف�سلية وحتركاتهم؛

اعتماد  )ميكن  الفعلي:  ف�سلهم  تهم  اقرتاحية  اأن�سطة  على  املتعلمون  يتمرن   
عمل املجموعات(؛ 

البيئي  اجلانب  درا�سة  على  واملتعلمات  املتعلمني  من  جمموعة  تنكب   -
وال�سحي حلجرة الدر�ض وتقدم اقرتاحات ؛

- تهتم جمموعة ثانية بدرا�سة تنظيم التجهيزات الرتبوية وتقدم اقرتاحات؛
- تقدم جمموعة ثالثة اقرتاحات تهم املل�سقات الثقافية؛

 كل هذه الأن�سطة الت�ساركية تف�سي اإلى مبادرات تطوعية لتنظيم املجال. 

الأويل  الر�سم  هذا  ينقل  ال�سفاف،  الورق  يتوفر  مل  اإذا  ملحوظة: 
للت�سميم على ال�سبورة وعلى الدفاتر ويتممه املتعلمون.
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ا����ة

1
: øjô“

: øjô“

1

2

 ká nf sƒn∏ oe kÉeÓ rbnCG nh p¢UÉ°U sôdyG nºn∏ nb nh kÉaÉ qØ n°T kÉb nQ nh oÅu« ngoCG
: »JB r’yG oõ p r‚oCG nh , kI nô n£ r°ù pe nh

?

?

?

; kÉ qj pƒnØ n°T »HGƒ nL oπu∏ nYoCG nh , n nÌ rcnCG »ærà nÑ né rYnCG »à sdyG päÉf uƒ nμ oª` rdyG oO uó nMoCG nh , u» p°SGQ uódyG pπ r°ünØ rdyG Gò ng pº«¶ræ nJ nπ rμ n°T o∞ p°UnCG

.(Éæ pJ) Éf pPÉà r°S oCG pI nó nYÉ°ù o pÃ É¡ p≤«Ñ r£ nJ ≈∏ nY oπ nª r© nf nh,Éæ p°S rQ nO pI nô ré oM pAÉ°† na pÚ°ù rënà pd kGQÉμ ranCG ,»FÓ ne oR nh ÉfnCG , oì p nÎr≤ nf

? , pº r°S sôdyG  Gò ng  ≈∏ nY  n±ÉqØ s°ûdyG  n¥ nQ nƒ rdyG  o™ n°VnCG

; pçÉKn C r’yG n¿hO p∫ põræ nª` rdyG päÉf uƒ nμ oe oº o°S rQnCG

?; »ª r°S nô pd kÉMÉà rØ pe o™ n°VnCG nh ,kÉfGƒ rdnCG  oπ pª r©nà r°SnCG

? p∫ põræ nª` rdyG  nπ rμ n°T  s¿nCÉ pH  kÉªr∏ pY  pº r°S sôdyG  n¢SÉ« r≤ pe  oO uó nMoCG

; mQÉà renCG 8 o¬ o©r∏ p°V o™o∏ rÑ nj l™ sH nô oe

. o¬ oJ rõ n r‚nCG Ée ‘ (»J) …PÉà r°SoCG rhnCG »J n röSoCG pOGô ranCG n…rCG nQ oÖo∏ rWnCG nh ,Éæ pd põræ ne pº«ª r°ü nJ pº r°S nQ ≈∏ nY oÜ sQ nó nJnCG

. pπnÑ r≤nà r°ù oª` rdyG ‘ kÉ°S pó ræ n¡ oe n¿ƒcnCG r¿nCG ‘ oÖ nZ rQnCG oâræ oc r¿pEG oô uμ naoCG , t… pQÉª r© pª` rdyG o¢S póræ n¡ oª` rdyG É¡ o© n°†nj oº«eÉ°üsàdnG
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حينا/قريتنا/مدينتنا: األحß واأ�سف واأر�سم اأهم معامله)ها( 3الدرس   

الهدف : تعلم م�حظة معالم الحي لوصفها وإنجاز تصميم باستعمال مفتاح ومقياس

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

ارتباط الهدف بالكفايات: تتم تنمية املهارات ال�سابقة بتعلمات جديدة وتو�سيع جمال املتعلم)ة( لي�سبح احلي/ القرية. 
فيبداأ متثله الذهني للمجال واملالحظة غري املبا�رصة )بدل املبا�رصة( عرب ت�سميم/�سورة يف اأفق توظيف خريطة. 

من  كال  اأن  فكرة  اإثارة  للمجال.  الذهني  التمثل  اأهمية  نحو  املتعلم)ة(  حتفيز   
مكوناته  معرفة  على  ي�ساعدنا  للمجال،  ال�سحيح  الذهني  والتمثل  الت�سميم 

والتموقع فيه.
التحرك يف جماله لأنه  البع�ض من  للمجال يحد من تخوف  ال�سحيح  التمثل   

يخ�سى اأن يتيه فيه. يتم ربط ذلك مبو�سوع الدر�ض ووظيفيته يف حياتنا. 

املفيد  لها. من  املجال، و�سفها، ور�سم ت�سميم  املعرفية واملنهجية حول: ر�سد مكونات  املكت�سبات  تقوم وتدعم   
اإيجاد طريقة لي�ستغل املتعلم على جماله؛ 

 حتدد املعامل املطلوب توطينها يف الر�سم، على اأن تكون متنوعة ومتعددة ن�سبيا للتمكن من تقومي قدرته على تنويع 
الرموز يف املفتاح.

الن�شاط1 : تعرف املعامل الكربى للحي   
�سوارع،  عليها:  ينطبق  التي  املكونات  ور�سد  احلي  معامل  تعريف  اعتماد 
معطيات  من  النتقال  املجال.  معامل  معنى  �سبط  من  والتاأكد  ميناء... 
ال�سورة اإلى جمال املتعلم)ة( حتى واإن كان قرويا لتثبيت معنى معامل املجال.

الن�شاط 2:  مالحظة معامل احلي لو�سفها
 اإغناء الر�سيد حول التعبري املجايل، وجعل نظرة املتعلم)ة( للمجال فيها 

نوع من الهتمام والت�ساوؤل واأحيانا ت�سحيح التمثالت وبناء اأخرى...
 جعل ال�سفات التي ي�سدرها حول مكونات املجال ت�ستند اإلى تعليل/تربير.

الن�شاط 3: اإجناز ت�سميم للحي با�ستعمال املقيا�ص واملفتاح
 ر�سد مكونات املجال عرب �سورة ميهد للتمثل املجرد )الذهني( للمجال. 
للتعبري  كتمهيد  للحي  ت�سميم  ر�سم  يتم  التجريد،  م�ستوى  من  وللتخفيف 

اخلرائطي، ويرفق الر�سم مبنهجية قراءته؛
 يتدرب املتعلم )ة( اأكرث على توظيف املقيا�ض وا�ستيعاب مدلوله وقراءته 

بال�سكل ال�سحيح؛
 يتم اإغناء عملية الرتميز: الرموز ثالثة اأ�سكال )اأنظر بطاقة م�ساعدة �ض 78(؛

 الرمز امل�ساحي: م�ساحات ملونة؛ 
 الرمز اخلطي: خطوط خمتلفة من حيث ال�سكل واللون واحلجم؛

 الرمز النقطي: اأ�سكال هند�سية واأحيانا اإيحائية. 

يخ�سى اأن يتيه فيه. يتم ربط ذلك مبو�سوع الدر�ض ووظيفيته يف حياتنا. 

�سوارع،  عليها:  ينطبق  التي  املكونات  ور�سد  احلي  معامل  تعريف  اعتماد 
معطيات  من  النتقال  املجال.  معامل  معنى  �سبط  من  والتاأكد  ميناء... 

اإغناء الر�سيد حول التعبري املجايل، وجعل نظرة املتعلم)ة( للمجال فيها 
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غرافيا ا�� 3: Éæ oà næjó ne / Éæ oà nj rô nb / Éæ t« nM
(Ég) p¬ pª` pdÉ© ne sº ng nCG oº o°S rQnCG nh o∞ p°UnCG nh oß pM’oCG

. m¢SÉ« r≤ pe nh mìÉà rØ pe p∫Éª r© pà r°SyÉ pH É¡nd kÉª«ª r°ü nJ nõ p r‚oCG nh É¡nØ p°UnC p’ Éæ u« nM p p⁄É© ne ná n¶ nMÓ oe oºs∏ n© nJnCG

 o¢S rQ sódyG Gò ng »æ oë næ r nÁ nh , o¢û«YnCG oå r« nM »£« ofi »q« nM rhnCG »à nj rô nb oπ uμ n°û oJ
. pI nôjƒ s°üdyG pá næjó ne rø pe x» n p◊ m∫Éã pe n rÈ nY n nÌ rcnCG p¬ pa tô n© nJ ná n°U rô oa

ا���ف :

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

? É¡ oØ p°UnCG n∞r« nc nh ,Éæ u« nM o p⁄É© ne Ée
 ? kÉ°SÉ« r≤ pe nh kÉMÉà rØ pe o¬ nd o™ n°VnCG n∞r« nc nh ? u» nër∏ pd kÉª«ª r°ü nJ oõ p r‚oCG n∞r« nc ?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

?

?

?

?

 u» n r◊yG  Gò ng  n p⁄É© ne  oó o°U rQnCG  :  nI nQƒ q°üdyG  oß pM’oCG
; … nÎ ra nO ≈∏ nY »JB r’yG n∫ nh ró n r÷yG oº p r“oCG nh

: »JrCÉ nj Ée oõ p r‚oCG nh ,3 nh 2 p rÚ nJ nQƒ t°üdyG oß pM’oCG

 iô rNoCG nh u» pMÉn« u°ùdyG p•É°û sædyG ‘ tπ n̈ nà r°ù oJ ká nªn∏ r© ne oó o°U rQnCG
. s… pô rënÑ rdyG nó r« s°üdyG oΩ oó rî nJ

p p⁄É© nª` rdyG oΩÉb rQnCGp p⁄É© nª` rdyG ó rƒ nf
؟1
2lÅ pWÉ°T
3ĺ pQÉ°T
4lá s« pæ nμ n°S läÉjÉæ pH
5p¿É qj pô nKnCG lê rô oH nh lQƒ°S

; s» p°ù«F sôdyG o¬ nWÉ°û nf oèpà ræ nà r°SnCG nh , pAÉæ«ª` rdyG päG qó p© oe o∞ p°UnCG
. p∫ pRÉæ nª` rdyG pÜGƒ rH nCG oπ rμ n°T nh , ó É°ù uJ p’yG oår« nM rø pe u» n r◊yG ná sb pRnCG o∞ p°UnCG

. m∞ n°U rƒnà r°ù oe , má n°S nQ ró ne : nπrã pe Ée ká ne ró pN … uOnDƒ oJ läBÉ n°û ræ oe : u» n r◊yG o p⁄É© ne

.2

.3

i rÈ oμ rdyG u» n r◊G n p⁄É© ne o± sô n© nJnCG

É¡ nØ p°UnC p’ u» n r◊yG n p⁄É© ne oß pM’oCG

: •É°ûf

: •É°ûf

1

2

1

5

2

4
.1

3
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ر�سد مكونات املجال عرب �سورة ميهد للتمثل املجرد )الذهني( للمجال. 
للتعبري  كتمهيد  للحي  ت�سميم  ر�سم  يتم  التجريد،  م�ستوى  من  وللتخفيف 

يتدرب املتعلم )ة( اأكرث على توظيف املقيا�ض وا�ستيعاب مدلوله وقراءته 
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?

?

?

?

?

?

?

 ; kÉ© ne Éª og rh nCG p¿Gƒrd nC r’yG ph nCG p∫Éμ r°TnC r’yG p∫Éª r© pà r°SyÉ pH pº«ª r°üsàdyG Gò n¡ pd iô rNoCG kGRƒe oQ oì p nÎ rbnCG

; p™ pbGƒ rdyG ‘ mQÉà re nCG rø pe pº«ª r°üsàdyG ≈∏ nY mó pMGh m rÎ pªpà ræ n°S tπ oc oπuã n oÁ rº nc oO uó nMoCG nh , pº«ª r°üsàdyG n¢SÉ« r≤ pe oCG nô rbnCG

. pº«ª r°üsàdyG ≈∏ nY mäG rÎ pªpà ræ n°S 3 ` pH oQ só n≤ oJ É¡ sfnCÉ pH kÉªr∏ pY , p rÚ sj pQGOpE r’yG p rÚn≤ pa rô nª` rdyG n rÚnH nán∏ p°UÉØ rdyG ná s« p≤«≤ n r◊yG ná naÉ°ù nª` rdyG oÖ o°ù rMnCG

: sº oK , m∫ƒª r nfi m∞ pJÉg pá n£ p°SGƒ pH É¡ pWÉ≤pà rdyÉ pH oΩƒbnCG rhnCG »q« nM /»à nj rôn≤ pd mán∏ peÉ°T mI nQƒ°U rø nY oå në rHnCG

; pI nQƒ q°üdyG ‘ ná në p°VGƒrdyG i rÈ oμ rdyG n p⁄É© nª` rdyG oó o°U rQnCG

; o∞ pFÉX nƒ rdyG nh o™ pb rƒ nª` rdyG nh oπ rμ s°ûdyG : oår« nM rø pe n p⁄É© nª` rdyG p√ pò ng o∞ p°UnCG

.kÉMÉà rØ pe nh kÉ°SÉ« r≤ pe o¬ nd oì p nÎ rbnCG nh ,kÉª«ª r°ü nJ ( pI nQƒ q°üdyG p√ pò ng rø pe kÉbÓ p£ rfyG) oº o°S rQnCG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

: •É°ûf3pìÉà rØ p rŸyG nh p¢SÉ« r≤ p rŸyG p∫Éª r© pà r°SyÉ pH u» në r∏ pd kÉª«ª r°ü nJ oõ p r‚oCG

»àæ∏WC’G §«ëª`dG

AÉæ«ª`dG

 …ó«°S ∞ëàe
¬∏dG óÑY øH óªfi

∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T ójó÷G ¥ƒ°ùdG

¢ûcGôe ÜÉH
ÅWÉ°T



¬

0 150 300 m

المفتاحالمقیاس
َمْرِفٌق إِداِريٌّ

سوٌر أََثِريٌّ

َمْرِفٌق َثقاِفيٌّ

ٌة ٌة َوِتجاِریَّ ِبنایاٌت َسَكِنیَّ

. o¿ rƒs∏dyG nh oπ rμ s°ûdyG oå« nM ø pe pìÉàØ pŸyG ‘ oRƒe tôdyG o∞p∏ nàî nJ
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 التموقع  يف املكان

 والتحرك  فيه بثقة

 التمرن  عىل الخطوات 

األوىل للمالحظة 

والوصف والتفسري

 استعامل  بعض

أدوات  الجغرايف أدوات  الجغرايف 

كفايات 

الجغرافيا
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

• ي�سكل هذا الدر�ض حمطة مهمة بالن�سبة لعالقة املتعلم)ة( مع مادة اجلغرافيا، فالدر�سان ال�سابقان ارتبطا 
باملالحظة املبا�رصة للمحيط، بينما ي�سبح هنا املجال وا�سعا، يف حاجة اإلى ا�ستئنا�ض املتعلم بالتمثل الذهني للمجال. 
اأو قرويا(، ميكن ال�ستغال عليها مبا�رصة  اإمكانية توظيف �سورة ملجال املتعلم)ة( )ح�رصيا  • اإذا توفرت 
لرتباطه الوجداين بهذا املجال مع اعتماد حمطات الدر�ض يف الكتاب املدر�سي من اأجل �سبط تدرج التعلمات. 
• تعتمد ال�سورة كمنطلق لو�سع ت�سميم، ولت�سهيل الإجناز، ميكن تدريب املتعلمني على ا�ستعمال الورق 

ال�سفاف.
• خلق حوار بني املتعلمني واملتعلمات حول معنى ت�ساميم املجال واإبراز وظيفيتها وكيفية قراءتها. 

2. معطيات م�ساعدة: مالحظة املجال وحتويل معطياته اإلى ر�سم 

درا�سته  يف  تعتمد  وا�سع  جمال  اإلى  املبا�رص،  املجال  تهم  ملمو�سة  معامل  مالحظة  من  املرور  الدر�ض  هذا  يقت�سي 
املالحظة غري املبا�رصة. وميكن اأن نعترب هذا امل�سار انتقال اأوليا من امللمو�ض اإلى املجرد.

املتعلم)ة( على مالحظة مكونات جمال  1 و2، حلقة ا�سرتاتيجية مترن خاللها   متثل املرحلة الأولى يف الدر�سني 
الدرا�سة مبا�رصة وحتديد اأماكنها ور�سمها. وخالل هذا الدر�ض، ي�ستاأن�ض ويلم�ض معنى ر�سم/ت�سميم جمال وا�سع حتى 

ل ياأخذ الت�سميم فيما بعد عمال انطباعيا اأو "ت�سكيليا" يف ذهنه، بل يلم�ض ارتباطه باملجال. 
املدر�ض، والرتكيز  التتبع من طرف  ي�سري نحو املجرد حلقة تربوية دقيقة تتطلب  متثل مهارة ر�سم جمال وا�سع 
من طرف املتعلم)ة(. فوراء الر�سم يكمن ت�سور املجال من لدن متعلم)ة( ما فتئ يالم�ض امل�سامني املجردة. لهذا مت 
املفتاح  الر�سم وو�سعها يف  الر�سم ونقلها من  املمثلة يف  تخ�سي�ض الإجناز الأول يف مالحظة الرموز ح�سب الظواهر 
اأو اقرتاح رموز اأخرى ملكونات الر�سم. اأما على م�ستوى قراءة الت�سميم، فيتم الرتكيز على التوطني مع ال�ستئنا�ض 

بتوظيف املقيا�ض ولو ب�سكل ب�سيط. علما باأن هذه املهارة �سوف تبنى وتنمى اأكرث يف الدرو�ض املقبلة. 

ر�سد مكونات 
املجال مو�سوع 

الر�سم

ر�سم اإطار له اأبعاد 
م�سغرة لأبعاد الواقع

و�سع مفتاح يو�سح 
رموز الر�سم

اختيار الرموز املنا�سبة

مرحلة اإجناز الر�سم مرحلة مالحظة املجال

حتديد مقيا�ض الر�سم 
بالأ�سفل

و�سع الرمز يف املكان 
املنا�سب يف الر�سم

و�سع عنوان مركز 
ملو�سوع الر�سم

حتديد مواقعها 
يف الواقع

12
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اأ�سف م�سهدا من بادية قريتنا واأر�سمه واأمتوقع فيه 4الدرس   

ي مجاله
ية لمشهد من البادية وإنجاز تصميم والتموقع �ن الهدف : تعلم وصف المکونات الطبيعية والب��

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

 ارتباط الهدف بالكفايات: تنمية مهارة الو�سف اجلغرايف واإغناء قدرة املتعلم يف التعبري عن املجال اجلغرايف وتنمية 
مهارته يف التموقع.

  ال�سري باملتعلم)ة( نحو تطوير نظرته للمجال من املرحلة العفوية اإلى نظرة ا�ستك�سافية 
معه  التكيف  خالل  من  وجماله  الإن�سان  بني  والتاأثر  التاأثري  عالقة  وتلم�سه  منهجية. 

وتنظيمه وفق حاجياته.

اإبراز اجلديد يف الدر�ض: توظيف اخلربة التي تكونت حول مهارة املالحظة والو�سف والتوطني والر�سم، على م�سهد من 
البادية : وبف�سل التحفيز تزيد قابلية املتعلم لالنخراط يف الأن�سطة �سواء تعلقت باملدن اأو بالبوادي.

 تقومي املكت�سبات حول مهارة الر�سم عرب اقرتاح الرموز وو�سع املفتاح؛
 تقومي القدرة على و�سف مكونات املجال بتوظيف التعبري اجلغرايف ...؛

 تقومي القدرة على حتديد الجتاه من خالل توظيف ر�سم وردة الرياح.

الن�شاط1 : و�سف مكونات م�سهد من البادية   
 ا�ستند الو�سف هنا على ت�سنيف مكونات املجال، وهنا يجب توظيف م�سمون 
املعطيات امل�ساعدة ليتدرب املتعلم)ة( على هذا النوع من الت�سنيف ملكونات املجال؛
ال�سهول،  الإن�سان:  تدخل  دون  الطبيعية  متنحه  ما  الطبيعية:  املكونات   

املناخ...؛ 
 املكونات الب�رصية: اإجنازات الإن�سان يف املجال: اأن�سطة الزراعة، الرعي...؛ 

 يتدرب املتعلم على هذا الت�سنيف عرب تعبئة اجلدول.
مكونات ب�رصيةمكونات طبيعية

اأرا�سي 
مرتفعة

اأرا�سي 
منخف�سة

بنايات واد
�سكنية 
)قرية(

تربية 
املا�سية

اأن�سطة فالحية: 
زراعة وغر�ض 

الأ�سجار
يف  )ات�ساعه  النهر  حركية  اإبراز:  يف  حا�رص  والو�سف  املالحظة  توظيف   

حالت الفي�سان(، ربط عالقة النهر )املاء( بوجود اأن�سطة الفالحة يف امل�سهد؛
 ا�ستخال�ض دور الإن�سان يف تنظيم املجال وفق حاجياته: وجود القرية بعيدا 

عن النهر وبالتايل عن خطر في�سانه.
الن�شاط 2: اإجناز ت�سميم مل�سهد من البادية والتموقع فيه

 تتبع قدرة املتعلم على توظيف تعلماته املرتبطة بالر�سم: اإمتام مفتاح الر�سم 
بو�سع الرموز اأمام املكونات املنا�سبة لها؛

 ا�ستح�سار الجتاه كتعلم جديد يوظف يف التموقع، عرب توظيف ر�سم وردة الرياح.

ا�ستند الو�سف هنا على ت�سنيف مكونات املجال، وهنا يجب توظيف م�سمون 

ال�سهول،  الإن�سان:  تدخل  دون  الطبيعية  متنحه  ما  الطبيعية:  املكونات 
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غرافيا ا�� 4

. pán« p°TÉª` rdyG pán« pH rô nJ nh pá nYGQ uõdyG p∫Éª rYnCG n rÚnH o™ nª r nŒ lá n£ p°û rfnCG : lá s« pMÓ pa lá n£ p°û rfnCG

mOGh

Éæ pà nj rô nb pá nj pOÉH rø pe G kó n¡ r°û ne o∞ p°UnCG
p¬«a o™ nb rƒ n n“nCG nh o¬ oª o°S rQnCG nh

. p¬ pdÉ n› »`a o™ nb rƒ n n“nCG nh kÉª«ª r°ü nJ o¬ nd oõ p r‚oCG nh , pá nj pOÉÑ rdyG nø pe mó n¡ r°û nª` pd pá sj p nöûnÑ rdyG nh pá s« p©«Ñ s£dyG päÉ nf qpƒ nμ oª` rdyG n∞ r°U nh oºs∏ n© nJnCG

. pá sj p nöûnÑ rdyG nh pá s« p©«Ñ s£dyG É¡ pJÉf uƒ nμ o pÃ , pá nj pOÉÑ rdyG oó pgÉ°û ne pÜ pô r̈ n rŸyG Éf pón∏ nÑ pH ó sƒ næ nà nJ

ا���ف :

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

? pá sj p nöûnÑ rdyG nh pá s« p©«Ñ s£dyG p¬ pJÉf uƒ nμ oe n rÈ nY pá nj pOÉÑ rdyG nø pe kGó n¡ r°û ne o∞ p°UnCG n∞r« nc

 päÉ¡ p r÷yG oO uó nMoCG nh p¬«a o™ nb rƒ n n“n CG nh , pá nj pOÉÑ rdyG nø pe mó n¡ r°û nª` pd kÉª«ª r°ü nJ oõ p r‚oCG n∞r« nc
 ? pìÉj uôdyG pI nO rQ nh p∫Éª r© pà r°SyÉ pH n™ nH rQn C r’yG

?
?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

?

?

?

?

: … nÎ ra nO ≈∏ nY n∫ nh ró n r÷yG Gò ng oº p r“oCG nh , pá nj pOÉÑ rdyG nø pe mó n¡ r°û ne päÉf uƒ nμ oe oó o°U rQnCG
; ( l¿É°†n« na) ’ rΩnCG o sÒ n̈ nà nj n¿Éc GPpEG Ée oèpà rænà r°SnCG nh ,…OGƒrdyG iô r n› oß pM’oCG

 ; pô r¡ sædyÉ pH É¡ p°† r© nH ná nbÓ nY oèpà ræ nà r°SnCG nh , pó n¡ r°û nª` rdyG ‘ nán∏ sã nª oª` rdyG ná s« pMÓpØ rdyG ná n£ p°û rfnC r’yG oó o°U rQnCG
.’ rΩnCG …OGƒrdyG p¿É°†n« na rø pe mø nerCÉ ne ‘ rânfÉc GPpEG Ée o¬ pÑnà rfnCG nh ,( lá nb uônØnà oe / lá n© uª nénà oe) ná s« pæ nμ s°ùdyG päBÉ n°û ræ oª` rdyG o∞ p°UnCG

: »JrCÉ nj Ée … nÎ ra nO ≈∏ nY oõ p r‚oCG nh pá nj pOÉÑ rdyG nø pe mó n¡ r°û ne nI nQƒ°U oß pM’oCG
         

pá nj pOÉÑ rdyG nø pe mó n¡ r°û ne päÉf uƒ nμ oe o∞ p°UnCG : •É°ûf1

lá n© pØ nJ rô oe m¢VGQnCG

lá nj rô nb

pá n« p°TÉª` rdG oá n« pH rô nJ

lá n°† pØ nî ræ oe m¢VGQnCG lá s« p≤ r°ù ne läÉYGQ pR

lá s« p©«Ñ nW läÉf uƒ nμ oelá sj p nöû nH läÉf uƒ nμ oe
OGh??ájôb??

 : oá sj p nöûnÑdyG oäÉf uƒ nμ oŸyG oπ uã n o“ nh , n∂ pd nP nÒ nZ nh sƒ n÷yG nh nAÉ nŸyG nh p¢VQnC r’yG ní r£ n°S : oá s« p©«Ñ s£dyG oäÉf uƒ nμ oŸyG oπ uã n o“
.Ég pÒ nZ nh má s« pYÉæ p°U nh má s« pMÓ pa má n£ p°û rfnCG nh mäÉjÉæ pH ø pe o¿É°ùfE r’yG o√ nõ n‚nCG Ée
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يف  )ات�ساعه  النهر  حركية  اإبراز:  يف  حا�رص  والو�سف  املالحظة  توظيف 

ا�ستخال�ض دور الإن�سان يف تنظيم املجال وفق حاجياته: وجود القرية بعيدا 

تتبع قدرة املتعلم على توظيف تعلماته املرتبطة بالر�سم: اإمتام مفتاح الر�سم 
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.1
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¢T

ê

¢TÆ

(∫Éª°T)

(ÜƒæL)

(¥öT)(ÜôZ)

?

?

?

?

?

  ; pá n≤ pHÉ q°ùdyG »JÉªt∏ n© nJ p∞«X rƒnà pH p™ pbGƒdyG ‘ pó n¡ r°û nª` rdyG n∫ƒW oÖ o°ù rM nCG nh , nìÉà rØ pª` rdyG oº p r“oCG

 : »JrCÉ nj Éª nc pìÉj uôdyG pI nO rQ nh p∫Éª r© pà r°SyÉ pH o™ nb rƒ n n“nCG nh , päÉ¡ p r÷yG o± sô n© nJnCG

?

?

 ; n™ nH rQnC r’yG päÉ¡ p r÷yG oô oc rP nCG nh ,2  nº r°S sôdyG oß pM’oCG

. pÜ rô n̈ rdyG ≈æ r© ne nh , p¥ r söûdyG ≈æ r© ne n± sô n© nJnC p’ 3  nº r°S sôdyG oß pM’oCG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

. p™ ob rƒ nª sàdyG ≈∏ nY oó pYÉ°ù oj nh , n™ nH rQnC r’yG päÉ¡ p r÷yG o uÚnÑ oj lº r°S nQ : pìÉj uôdyG oI nO rQ nh

1

2

3

¢T

ê

¢TÆ

CG

Ü ê

: •É°ûf2p¬«a o™ nb rƒ n n“nCG nh , pá nj pOÉÑ rdyG nø pe mó n¡ r°û n pŸ kÉª«ª r°ü nJ oõ p r‚oCG

االتجاه :

0 40 m
المقياس :

: nán« pJB r’yG päÉf uƒ nμ oª` rdyG  1 pI nQƒ q°üdyG ‘ oó n¡ r°û nª` rdyG oø sª n°†nà nj

. lá s« pYGQ pR l∫ƒ≤ oM - 3 , lá sj pô né n°T läÉ°Shô r̈ ne - 2 , lá nj rô nb - 1

 ; mìÉà rØ p pÃ o¬ o≤ pa rQo CG nh , päÉf uƒ nμ oª` rdyG p√ pò ng p¬«a oπuã neoCG ,kÉª r°S nQ o¬ nd o™ n°VnCG

lá ... ؛  s« pFGƒ r°û nY / lá s« p°S nó ræ ng : pó n¡ r°û nª` rdyG ‘ p∫ƒ≤ o r◊yG nπ rμ n°T o∞ p°UnCG

 (CG) pá n£r≤ tædyG nø pe : oán∏ paÉ≤ rdyG o¬ oμo∏ r°ù nJ …òsdyG n√É uŒ p’yG ,2 pI nQƒ q°üdyG ‘ oO uó nMoCG

.(ê) pá n£r≤ tædyG nƒ rë nf sº oK (Ü) pá n£r≤ tædyG nƒ rë nf

.3

oÜhô oZ
p¢ù rª s°ûdyG

∫Éª°T

ÜƒæL

¥öTÜôZ o¥h oöT
p¢ù rª s°ûdyG

¢T

ê

¢TÆ


lá s« p©«Ñ nW läÉf uƒ nμ oelá sj p nöû nH läÉf uƒ nμ oe

lá n© pØ nJ rô oe m¢VGQnCGlá n°†pØ nîræ oe  m¢VGQnCGmOGhpán« p°TÉª` rdyG oán« pH rô nJlá s« p≤ r°ù ne läÉYhQ rõ nelá nj rô nb

????

1

2
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 التموقع  يف املكان

 والتحرك  فيه بثقة

 التمرن  عىل الخطوات 

األوىل للمالحظة 

والوصف والتفسري

 استعامل  بعض

أدوات  الجغرايف أدوات  الجغرايف 

كفايات 

الجغرافيا
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

1، على ر�سد وت�سنيف مكونات املجال، باعتماد ما هو طبيعي وما هو ب�رصي.  يتم الرتكيز يف الن�ساط 
وميكن تعداد الأمثلة من حميط املتعلم)ة( �سواء كان جماله بالبادية اأو ح�رصيا، لأن الهدف هو ت�سنيف املكونات 

الطبيعية والب�رصية.
ال�ستئنا�ض بالتف�سري: يف�رص وجود الزراعة امل�سقية بوجود النهر. اأو جتمع البنايات بعيدا عن الوادي خوفا 

من الفي�سان...
يف حتديد املوقع، مت خالل الدرو�ض ال�سابقة، اعتماد موقع املكونات بالن�سبة لبع�سها البع�ض، فا�ستعملت �سفات 
مكانية: قرب، اأمام... وهنا ي�ستح�رص معطى الجتاه اعتمادا على ر�سم وردة الرياح. وت�ستعمل اجلهات الأربع: 

�سمال، جنوب، �رصق، غرب دون ت�ستيت ذهن املتعلم)ة( بالجتاهات الفرعية: جنوب �رصق... 
2. معطيات م�ساعدة : حتديد املوقع اجلغرايف

لتحديد املوقع اأهمية يف العمل اجلغرايف، ويف جمالت حيوية اأخرى، كاملالحة البحرية واجلوية، وباقي 
اأ�سكال التنقل. ويكفي التذكري بفائدة )GPS( عرب الهواتف وال�سيارات وغريها لإدراك دور التموقع واآلياته يف حياتنا 

اليومية. ولتاأطري التموقع يف الأن�سطة الرتبوية م�ستقبال، ي�ستح�سن منذ الآن ا�ستح�سار نوعيه الأ�سا�سيني :
النوع الأول يعرف بالتموقع الن�سبي: يلعب دورا اأ�سا�سيا يف الو�سف والتف�سري اجلغرايف، ويقوم على حتديد مكان 

ظاهرة جغرافية بالنظر اإلى ظاهرة اأخرى وفق اأ�سئلة تقوم على املالحظة عرب الو�سف اأو عرب التف�سري مثل: 
املالحظة  على  مبني  �سوؤال  من  انطالقا  ال�سمك  ت�سبري  معامل  )توزيع(  اأماكن  اأ�سف  والو�سف:  املالحظة  ••

والو�سف: اأين توجد هذه املعامل؟ فيحدد مكان هذه ال�سناعة مبكان ظاهرة اأخرى وهي املوانئ. 
••املالحظة والتف�سري: )يبني ال�سبب( ملاذا تتواجد �سناعة ت�سبري ال�سمك يف تلك الأماكن؟ اجلواب يبني العالقة بني 

ن�ساط ب�رشي )ت�سبري ال�سمك( وعامل طبيعي، وهو وجود البحر وعامل ب�رشي وهو ال�سيد البحري.
.GPS النوع الثاين له طابع كوين ويجري به العمل يف اجلغرافيا ويف ميادين حتتاج مثال اإلى

يتم اعتماد هذا النوع يف اجلغرافيا، عند معاجلة ظواهر مثل: املناخ،  ر�سد التيارات اجلوية/البحرية، هجرات 
الطيور وفق الف�سول...

ومن هنا، يعترب التموقع ب�سقيه الن�سبي والكوين من  اآليات الفكر اجلغرايف الأ�سا�سية، لذلك وجبت العناية  به منذ 
بداية ال�ستئنا�ض بهذا امليدان العلمي الرتبوي.
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تقومي ودعم الوحدة 2
التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

اإبراز  الناظم هنا هو  الب�رصية: اخليط   ر�سد املكونات الطبيعية واملن�ساآت 
عالقة املن�ساآت الب�رشية بن�ساط تقليدي )ال�سيد( وبال�سياحة، مما يفتح اآفاقا 

للتف�سري؛
 ميكن اختزال املكونات الطبيعية يف البحرية وال�ساطئ لعالقتهما املبا�رصة 
وفرة  البحرية،  هدوء  على:  الرتكيز  فيتم  وال�سياحة.  التقليدي  بال�سيد 

الرمال، دفء املو�سع، مظاهر تخدم الن�ساطني املذكورين؛
 اأهم املن�ساآت الب�رصية: ميناء "طبيعي"، مراكب �سغرية، خميم متوا�سع 

لال�سطياف املو�سمي؛ 
 حتديد اجلهات: يتم بوا�سطة وردة الرياح التي تبني موقع املخيم )�سمال 

امليناء التقليدي(. 

 الأرقام التي تدل على: اأرا�ض مرتفعة )1(، ومنجزات 
ب�رصية )2 و3(.

 متتد �سمال القرية الأرا�سي املرتفعة وجنوبها مغرو�سات 
�سجرية تتخللها زراعة متنوعة. 

 الن�ساطان املتداخالن: املغرو�سات ال�سجرية والزراعات 
املتنوعة )خ�رصوات...( 

 طول امل�سهد ي�ساوي 500 مرت على اأ�سا�ض 1 �سنتمرت لكل 
50 مرت.

اأ�سا�ض  على  املتاحة،  الإمكانات  وفق  الرموز  تغيري  ميكن  ملحوظة: 
الإبقاء على رموز دالة على اختالف الظواهر من حيث النوع، كما 

هو ال�ساأن هنا )الت�ساري�ض، اأن�سطة الفالحة(.
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; ná sj p nöûnÑdyG p¬ pJBÉ n°û ræ oe nh ná s« p©«Ñ s£dyG p¬ pJÉf uƒ nμ oe oó o°U rQnCG

 pAÉæ«ª` pd  pánÑ r°ù uædyÉ pH  oº s« nî oª` rdyG  É¡«a  o™n≤ nj  »à sdG  ná n¡ p r÷yG  oO uó nMoCG

; u… pó«∏ r≤ sàdyG pó r« s°üdyG

 o¬ oª p r“oCG nh  ,… nÎ ra nO  ≈n∏ nY  (2)  pó n¡ r°û nª` rdyG  nº r°S nQ  oπ o≤ rfnCG

; kÉMÉà rØ pe o¬ nd o™ n°VnCG nh p¬ pJÉf uƒ nμ oe »bÉÑ pd mRƒe oQ pQÉ« pà rNyÉ pH

 kG rÎ pªpà ræ n°S  :  s¿nCG  pQÉÑ pà rYyÉ pH  p¢SÉ« r≤ pª` rdyÉ pH  nº r°S sôdyG  o≥ pa rQoCG

. p™ pbGƒ rdyG ‘ kG rÎ pe 30 oπuã n oÁ pº r°S sôdyG ≈∏ nY kGó pMGh

 : ≈∏ nY t∫ oó nJ »à sdyG nΩÉb rQnC r’yG oO uó nMoCG

; má sj p nöû nH mäGõ néræ oe nh , má n© pØ nJ rô oe m¢VGQnCG

 pá nj rôn≤ rdyG n∫Éª n°T o™n≤ nj Ée oO uó nM oCG nh , pìÉj uôdyG pI nO rQ nƒ kH oÚ©nà r°SnCG

; É¡ nHƒæ nL o™n≤ nj Ée nh

 , p rÚs« pMÓ pa p rÚ nWÉ°û nf pó n¡ r°û nª` rdyG  ‘ o nö† rNnC r’yG  o¿ rƒs∏dyG  oπuã n oÁ

; Éª og oô oc rPnCG

; (4) pº r°S sô∏ pd kÉMÉà rØ pe o™ n°VnCG

. p™ pbGƒ rdyG ‘ pó n¡ r°û nª` rdyG n∫ƒW oÖ o°ù rMnCG

 .3

1  .2

.1

3.4

0 50 m
المقياس :

¢T

ê

¢TÆ

 á«ÄWÉ°T IÒëH

º«fl

…ó«∏≤J ó«°U AÉæ«e

±É«£°UÓd ÅWÉ°T

1

2

3 áYƒæàe äÉYGQR

ájôé°T äÉ°Shô¨e

49

ÅWÉ°T

¢T

¢TÆ

ê

¢T

¢TÆ

ê

¢T

¢TÆ

ê

AGö†N á≤£æe

��� َوَدْ��
ْ

�
َ
�

MP_Géographie 4ème CC.indd   49 24/07/2019   21:46

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   84 24/07/2019   22:40



85

اأ�سف م�سهدا ح�رصيا من مدينتنا واأمتوقع فيه 5الدرس   

ي هذا الوسط
ي وإنجاز تصميم له والتموقع �ن الهدف : وصف مکونات مشهد ح�ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

عرب:  حا�رصة  فالكفايات  هنا  ومن  الت�سميم،  ور�سم  املجال  مكونات  بو�سف  لرتباطه  حا�رصا  التموقع  تعلم  يظل 
التموقع، الو�سف، تنوع اأ�سكال التعبري اجلغرايف. 

متثل  على  قدرتهم  مدى  حول  اأ�سئلة  تطرح  ح�رصيا:   املتعلمني  جمال  كان  اإذا 
يتم  قرويا:  كان  واإذا  الرئي�سية.  مكوناته  موقع  ومعرفة  فيه  والتحرك  جمالهم 

حتفيزهم بكون املو�سوع يعرفهم على تنظيم جمال خمتلف عن جمالهم. 

 تقوم اأول مهارة الو�سف عرب و�سف مكونات امل�سهد املمثل يف ال�سورة؛
 تقوم خمتلف جوانب مهارة ر�سم ت�سميم املجال املمثل يف ال�سورة: ر�سد 

ال�سحيح  مكانها  توطينها يف  للمكونات،  منا�سبة  اقرتاح رموز  عليه،  مواقعها  اإطار وحتديد  املجال، و�سع  مكونات 
بالت�سميم، و�سع مفتاح وعنوان للر�سم.

الن�شاط1 : و�سف مكونات م�سهد ح�رصي   
اأهم املكونات  تنمية القدرة على املالحظة وعلى التعبري املجايل، بر�سد 
واملتنوعة  الأ�سا�سية  املرافق  ال�سوارع،  احل�رصي:  امل�سهد  متيز  التي 
البنايات املمتدة من حيث امل�ساحة  لل�سكان،  التي تقدمها  ح�سب اخلدمات 

والرتفاع... 
ال�سوارع  ات�ساع  و�سفها:  عملية  تتم  املجال،  مكونات  ر�سد  بعد 
حركة  كثافة  ح�رصي،  نقل  و�سائل  توفر  ونظافتها،  �سيانتها  وح�سن 
ال�سري، مرافق لها �سفة معامل. تعك�ض هذه املكونات املظهر احل�ساري 
املكونات  نف�ض  فيه  فلن يجد  املتعلم)ة( ح�رصيا،  اإذا كان جمال  للم�سهد. 

واملوا�سفات، فتقرتح عليه فكرة املقارنة.
الن�شاط 2: اإجناز ت�سميم للم�سهد احل�رصي

تر�سيخها  الدر�ض  هذا  يف  ليتم  تدريجيا،  الت�سميم  ر�سم  مهارة  بناء  مت 
اأكرث: على م�ستوى الر�سم، قراءته وو�سف املجال عربه. 

-اقرتاح منا�سب للرموز ومتثيلها يف املفتاح ومعرفة موطنها يف الر�سم؛ 
-ح�ساب امل�سافة: كل cm 1 ي�ساوي m 60، طول امل�سافة بني نقطة اأ 

وب ي�ساوي cm 10 اإذا امل�سافة يف الواقع هي m 600 ؛
-توظيف الجتاه: تقع حمطة القطار غرب النافورة. )يتم طرح اأمثلة اأخرى(؛
ما  ليكت�سف  للمتعلم  احلرية  ترتك  بالريفي:  احل�رصي  امل�سهد  -مقارنة 

مييزهما ويخرج با�ستنتاجات.  
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غرافيا ا��
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? ? ? pÜ pô r̈ nª` rdyG o∂ræ nH o¿Éª` nd r nÈrdnG

 Éæ pà næj pó ne rø pe kÉ qj p nö† nM kGó n¡ r°û ne o∞ p°UnCG
p¬«a o™ nb rƒ n n“nCG nh

. p§ n°S nƒ rdyG Gò ng »`a o™ nb rƒ n n“nCG nh ,kÉª«ª r°ü nJ o¬ nd oõ p r‚ oCG nh , x… p nö† nM mó n¡ r°û ne päÉf uƒ nμ oe o∞ p°UnCG

 p•ÉH uôdyG pá næjó ne rø pe mó n¡ r°û ne n rÈ nY n∂ pd nP o± sô n© nJnCG , pá næjó n rŸyG n∫É n› t… p nö† n r◊yG oó n¡ r°û n rŸyG oπ uã n oÁ
. nÜ pô r̈ n rŸyG …OÓ pH pá nª p°UÉY

ا���ف :

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

? É¡ oJÉØ p°U Ée nh , u… p nö† n r◊yG pó n¡ r°û nª` rdyG oäÉf uƒ nμ oe Ée
? päÉ¡ p r÷yG pOÉªpà rYyÉ pH p¬«a o™ nb rƒ n n“nCG nh , pó n¡ r°û nª` rdyG Gò n¡ pd kÉª«ª r°ü nJ oõ p r‚oCG n∞r« nc ?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

  .… nÎ ra nO ≈n∏ nY p∫ nh ró n r÷yG ‘ É¡n∏«é r°ù nJ oº p r“oCG nh ná nª sb nô oŸyG päÉf uƒ nμ o rŸyG oó o°U rQnCG nh s… p nö† n r◊yG nó n¡ r°û n rŸyG Gò ng oß pM’oCG

: »JrCÉ nj Ée oõ p r‚oCG nh , p•ÉH uôdyG pá næjó n pŸ s… p nö† n r◊yG nó n¡ r°û n rŸyG oß pM’oCG
?

?

?

?

; pánÄ«Ñ rdyÉ pH oá njÉæ p© rdyG nh oá nfÉ« u°üdyG nh ó É°ù uJ p’yG : oår« nM rø pe ń pQGƒ s°ûdyG o∞ p°UnCG
; p¿É sμ t°ùdyG pπ t≤næ nJ pá nc nô nM ≈∏ nY Ég nô nKnCG oèpà ræ nà r°SnCG nh , nánãjó n r◊yG u… p nö† n r◊yG pπ r≤ sædyG nán∏«°S nh oß pM’oCG

; É¡ oeÉ¶pà rfyG nh É¡oà naÉã nc : oår« nM rø pe päGQÉq« s°ùdyÉ pH pπ t≤næ sàdyG ná nc nô nM o∞ p°UnCG
. u»pæ nW nƒ rdyG pó«© s°üdyG ≈∏ nY mI nó pMGh uπ oc nQ rh nO o sÚnÑ nJn CG nh , p rÚnà s« p°ù«F sôdyG p rÚnà nªn∏ r© nª` rdyG oó o°U rQnCG
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o¿Éª` nd r nÈrdnGpÜ pô r̈ nª` rdyG o∂ræ nHpQÉ£p≤ rdyG oá s£ n nfilI nQƒaÉf…ƒeGÎdyG oá sμ p°S

?

?

?

?

?

?

?

; n¢û ocG qô oe pánæjó ne pÖr∏ nb rø pe nƒ og nh , nó n¡ r°û nª` rdyG Gò ng o∞ p°UnCG
: p p⁄É© nª` rdyG n¢† r© nH oø sª n°†nà nj kÉ q« pÑjôr≤ nJ kÉª«ª r°ü nJ o¬ nd o™ n°VnCG

; p¢SÉ« r≤ pª` rdyG päÉ« n£ r© oe p∫Éª r© pà r°SyÉ pH (Ü) pá n£r≤ tædyG nh (CG) pá n£r≤ tædyG n rÚnH ná n£ pHG qôdyG ná naÉ°ù nª` rdyG oÖ o°ù rMnCG
 nÜ rô ob p¢ù peÉ rÿyG mó sª n ofi ṕ pQÉ°û pH pQÉ£p≤ rdyG oá s£ n nfi o™n≤ nJ : nπrã pe , p¢† r©nÑ rdyG É¡ p°† r©nÑ pd pánÑ r°ù uædyÉ pH u» n r◊yG päÉf uƒ nμ oe n™ pb rƒ ne oO uó nMoCG

 ; iô rNoCG kán∏ pã renCG »£ rYoCG . pI nQƒaÉqædyG
; pQÉ£p≤ rdyG pá s£ në nª` pd pánÑ r°ù uædyÉ pH pI nQƒaÉqædyG o™ pb rƒ ne : kÓnã ne , p√É uŒ p’yG p∫Éª r© pà r°SyÉ pH päÉf uƒ nμ oª` rdyG n™ pb rƒ ne oO uó nMoCG

. pº«ª r°üsàdyG Gò n¡ pH pá nfÉ©pà r°S p’yG n™ ne p¬ pª r°S nQ ≈∏ nY p∫ põræ nª` rdyG ‘ oÜ sQ nó nJnCG nh ,»pànæj pó nª` pH kÉ q« nM oπuã n o“ mI nQƒ°U rø nY oå në rHnCG

; (… nÎ ra nO ≈∏ nY) päÉf uƒ nμ oª` rdyG »bÉÑ pd mRƒe oQ pìG pÎ rbyÉ pH pº«ª r°üsàdyG nìÉà rØ pe oº p r“oCG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ
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 التموقع  يف املكان

 والتحرك  فيه بثقة

 التمرن  عىل الخطوات 

األوىل للمالحظة 

والوصف والتفسري

 استعامل  بعض

أدوات  الجغرايف أدوات  الجغرايف 

كفايات 

الجغرافيا
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

التمهيد: ميكن اإعطاء اأمثلة بكون الو�سائل الرقمية اأ�سبحت متدنا بت�ساميم ملختلف املدن املغربية، لكن التوفر 
على الت�سميم يبقى غري كاف، اإذ تلزمنا مهارة قراءته ومعرفة عنا�رصه وتوظيفها يف قراءته.

الن�ساط 1: مت اعتماد م�سهد للحي املركزي مبدينة الرباط، عرب �سورة تربز معامل اأ�سا�سية مل�سهد ح�رشي 
يهم العا�سمة، وميكن فتح املجال للمتعلم)ة( ليقارن ذلك مب�سهد من حيه اأو ملدينة زارها. 

2: ميكن مطالبة املتعلم بنقل الت�سميم على ورق �سفاف يف املنزل، ويرفقه مبفتاح يحمل الرموز  الن�ساط 
التي اقرتحها. 

اإذا توفرت �سورة اأخرى مل�سهد ح�رصي، ميكن اعتمادها لتدريب املتعلم)ة( على اإجناز الت�سميم، يف اإطار 
متارين منزلية. 

2. معطيات م�ساعدة : اأهمية املوقع واملو�سع بالن�سبة للمدينة

موقع مدينة الرباط: يعني موقع املدينة املجالت الكربى التي ت�سكل حميطها احليوي حيث ت�ستمد مقومات 
اأن�سطتها واإ�سعاعها القت�سادي. فكلما توفر هذا املجال على موؤهالت طبيعية وب�رصية وجتهيزات متطورة، فاإن 
ذلك ينعك�ض اإيجابا على ارتفاع اأن�سطة املدينة ودينامية منوها العمراين وتنوع خدماتها وا�ستقطاب ال�سكان تبعا 

لتنامي فر�ش ال�سغل. ي�ساف اإلى موؤهالت الرباط كونها عا�سمة اململكة.
مو�سع املدينة: يعني املجال املحلي حيث تن�ساأ وتتو�سع رقعتها احل�رصية مبن�ساآتها ومرافقها. فاإذا كانت يف 

اأر�سية منب�سطة اأو جبلية اأو قرب نهر فاإن �سكلها وهند�ستها �ستتكيف وفق هذه املعطيات الطبيعية.
وهكذا فاإن املوقع واملو�سع ي�ساعدان على تف�سري م�سري املدينة حمليا وجهويا.   

الرباط

موقع مدينة الرباط

موقع مدينة الرباط

�سال
الرباطوادي اأبي رقراق

موقع مدينة الرباط
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التجهيزات العمومية الأ�سا�سية يف بيئتنا املحلية 6الدرس   

ي البيئة المحلية
اتها واستنتاج دورها التنموي �ن ن ات العمومية االأساسية ووصف مم�ي ن الهدف : تعرف أنواع التجه�ي

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة الدرس

 يتم النطالق من معنى التجهيزات العمومية، ثم اإبراز دورها يف حياة ال�سكان اليومية، لي�ستوعب املتعلم)ة( كونها 
تن�ساأ من اأجلنا جميعا اأفرادا وجماعات، نتقا�سم فوائدها وتتحقق عربها تنميتنا. 

 تنمي اأن�سطة الدر�ض الهتمام بال�ساأن املجتمعي، وهو ما ي�سعى اإليه تدري�ض املادة عرب كفاياتها الثالث. 

ميكن التمهيد عرب مثال املدر�سة: م�ساءلة املتعلمني عن تاأثري فر�سية عدم وجودها 
باحلي/ بالقرية، على حياتهم، مع منحهم  حرية التعبري ال�سفوي، وتعتمد بع�ض 

اآرائهم كمدخل ملو�سوع التجهيزات ولالأ�سئلة املوؤطرة للدر�ض. 

يكلف املتعلم)ة( باإجناز ملف: يجب اأن مينح الوقت الكايف والتوجيهات امل�ساعدة، 
ويطلع املدر�ض على ملفه بعناية ليتمكن من:

-تقومي ا�ستيعابه ملعنى التجهيزات العمومية من خالل ر�سد اأمثلة عن التجهيزات 
التي ترتبط مبو�سوع الطاقات املتجددة. 

-تقومي مدى قدرته على ربط هذه التجهيزات بالتنمية والبيئة عرب اأمثلة.

الن�شاط1 : تعرف اأنواع التجهيزات العمومية   
ذلك  لتحقيق  العمومية.  التجهيزات  اأمثلة معنى  املتعلم)ة( وعرب  تعرف 
من الأف�سل اإعطاء اأمثلة ملمو�سة من التجهيزات املوجودة مبحيطه بدءًا 
التي  اخلدمات  بتعرف  العمومية  التجهيزات  تعرف  يقرتن  باملدر�سة. 

تقدمها لل�سكان. 
الن�شاط 2: و�سف جتهيزات عمومية اأ�سا�سية

يف  متداولة  غري  ال�سور،  يف  املعتمدة  التجهيزات  معظم  تكون  قد   
طريق،  مثل  حميطه  من  مناذج  اعتماد  يجب  لذا  املتعلم)ة(،  حميط 
م�ستو�سف، �سبكة الإنارة...ثم يتعرف جتهيزات اأخرى مثل ال�سد، 

ملعب ريا�سي...؛ 
 الرتكيز يف و�سف التجهيزات على: نوعها وم�ستوى املجال الذي 
ي�ستفيد من خدماتها: م�ستو�سف )جمال حمدود(، �سد، ملعب ريا�سي 

كبري )جمال وا�سع(.  
الن�شاط 3: ا�ستنتاج دور التجهيزات العمومية يف التنمية املحلية

املبا�رص،  املحيط  تهم  جتهيزات  اعتماد  الأمثلة:  تعداد  الأ�سا�سي  من 
لها  اأخرى  واعتماد  مبا�رص،  ب�سكل  املتعلم  على  توؤثر  التي  خا�سة 
ارتباط بالتنمية يف املحيط القريب مع تو�سيع تاأثري بع�سها على تنمية 

جمال اأكرث ات�ساعا. 

52

غرافيا ا�� 6oá s« p°SÉ°SnC r’yG oá s« peƒª o© rdyG oäGõ«¡ résàdnG
pá n« u∏ në nª` rdyG Éæ pà nÄ« pH »`a

 .Éæ pà nÄ«H »`a s… pƒ nªræ sàdyG Ég nQ rh nO oèpà ræ nà r°SnCG nh ,É¡ pJGõu« n o‡ o∞ p°UnCG nh , pá s« p°SÉ°SnC r’yG pá s« peƒª o© rdyG päGõ«¡ résàdyG ń Gƒ rfnCG o± sô n© nJnCG

ا���ف :

 . pá n« pª ræ sàdyG nh p∑ n nÎ r°û o rŸyG p¢û r« n© rdyG päÉeÉY nO ió rM pEG oá s« p°SÉ°SnC r’yG oá s« peƒª o© rdyG oäGõ«¡ résàdyG oπ uμ n°û oJ
. má n°Sƒªr∏ ne mán∏ pã renCG n rÈ nY n∂ pd nP o∞ p°û nà rcnCG

 ? pá s« p°SÉ°SnC r’yG pá s« peƒª o© rdyG päGõ«¡ résàdyG ó Gƒ rfnCG Ée
? päGõ«¡ résàdyG p√ pò ng oäGõu« n o‡ Ée

? pá s«u∏ në nª` rdyG pán« pª ræ sàdyG ‘ Ég nQ rh nO oèpà ræ nà r°SnCG n∞r« nc

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

?

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

?

?

?

?

?

: 2h 1 p rÚnJ nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG
; É¡ræ pe xπ oc ‘ pán∏ sã nª oª` rdyG pá s« peƒª o© rdyG päGõ«¡ résàdyG ń Gƒ rfnCG oô oc rPnCG

; p¿É sμ t°ù∏ pd É¡ oe uó n≤ oJ »à sdyG ná ne ró p rÿyG o uÚnHoCG
.»£« ofi ‘ iô rNoCG ká s« peƒª oY mäGõ«¡ r nŒ o± sô n© nJnCG

 ; ( x… pô pFGO o∞ r°ü pf / w» u£ nN) 3 pI nQƒ q°üdyG ‘ uó s°ùdyG nπ rμ n°T o∞ p°UnCG

. p¿É qμ t°ù∏ pd oOhó t°ùdyG É¡ oe uó n≤ oJ mäÉe nó nN o uÚnH oCG nh ,5h 4 p rÚnJ nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

.1

 .3

2

: •É°ûf

: •É°ûf

1

2

pá s« peƒª o© rdyG päGõ«¡ qésàdyG ń Gƒ rfnCG o± sô n© nJnCG

ká s« p°SÉ°SnCG ká s« peƒª oY mäGõ«¡ r nŒ o∞ p°UnCG

 .5  .4

 mäÉe nó nN oá s« peƒª o©dyG oäGõ«¡ résàdyG oΩ uó n≤ oJ
 nπã pe  p¿É sμ t°ùdyG  p™«ª n p÷  ká s« p°SÉ°SnCG
 ,Éæ pª«∏ r© nJ ≈∏ nY oô n¡ r°ù nJ »à sdyG pá n°S nQ ró nª` rdyG
... p¬«a oè ndÉ© of …ò sdyG ≈Ø°û nà°ù oª` rdyG nh
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?

?

?

?

?

?

 nø pe pAÉH nô r¡ nμ rdyG  pêGô rî pà r°SyG pôjƒ r£ nJ ≈∏ nY oÜ pô r̈ nª` rdyG  oπ nª r© nj
 pπ r°† nØ pH , p¢ù rª s°ûdyG oá s© p°T nCG nh oìÉj uôdyG : pI nO uó né nà oª` rdyG päÉbÉ q£dyG

. má s« p°SÉ°SnCG má s« peƒª oY mäGõ«¡ r nŒ

 .1

 .2 .3

 : oår« nM rø pe , kÓnã ne ,iô rNoC r’yG p¥ oô t£dyG n rÚnH nh É¡næ r« nH n¥ rônØ rdyG o uÚnHoCG
; n∂ pd nP o rÒ nZ nh p rÒ s°ùdyG oç pOGƒ nM , pâ rb nƒ rdyG oí rH pQ , ó É°ù uJ p’yG

 o≥ paGô oJ  iô rNoCG  mäGõ«¡ r nŒ  3 nh  2  p rÚnJ nQƒ q°üdyG  nø pe  oó o°U rQnCG
. nI nQÉq« s°ùdyG n¥ oô t£dyG

 oÖ pYÓ nª` rdnG  :  kÓnã ne  pá s« p°SÉ°S nC r’yG  pá s« peƒª o© rdyG  päGõ«¡ résàdyG  nø pe
 oô oc rPnCG  , päÉ«nØ r°ûnà r°ù oª` rdyG nh  päGQÉ£ nª` rdyG nh  i rÈ oμ rdyG  oá s« p°VÉ nj uôdyG

. p¿É sμ t°ù∏ pd É¡ oe uó n≤ oJ »à sdyG päÉe nó n rÿyG oO uó nMoCG nh iô rNoCG mäGõ«¡ r nŒ

; ... pø renC r’yG pí pdÉ°ü ne , pá sj pójó n r◊yG p∂ nμ u°ùdyG , päÉ«nØ r°ûnà r°ù oª` rdyG : nπrã pe ,Éæ pà nÄ«H pán« pª ræ nJ ‘ iô rNoCG mäGõ«¡ r nŒ nQ rh nO o uÚnHoCG
 oΩ uó nboCG ,É n¡nà s« uª ngnCG oèpà ræ nà r°SnCG nh , p¿É sμ t°ù∏ pd É¡ oe uó n≤ oJ »à sdyG päÉe nó n rÿyG ń rƒ nf oR pô rHoCG nh ,»£«ë o pÃ ká s« peƒª oY mäGõ«¡ r nŒ oó o°U rQnCG

: »JrCÉ nj Éª nc … nÎ ra nO ≈∏ nY m∫ nh ró nL ‘ »HGƒ nL

 p√ pò ng pI nó pFÉa n∫ rƒ nM kÉ qØn∏ pe oõ p r‚ oCG nh mäÉeƒo∏ r© ne rø nY oå në rHnCG
.Éæ pà nÄ«H pá njÉª pM nh Éf pOÓ pH pπnÑ r≤nà r°ù oª` pd pánÑ r°ù uædyÉ pH pá nbÉ q£dyG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

 : pá s« p°SÉ°S nC r’yG pá s« peƒª o© rdyG päGõ«¡ résàdyG nø pe (1) oI nQÉ q« s°ùdyG o¥ oô t£dnG

öùL

pá s« u∏ në n rŸyG pá n« pª ræ sàdyG ‘ pás« peƒª o© rdyG päGõ«¡ résàdyG nQ rh nO oè pà ræ nà r°SnCG : •É°ûf3

 

. pìÉj uôdyG nh p¢ù rª s°ûdyG pá s© p°TnCÉ nc má nª pFGO nQ pOÉ°ü ne rø pe oê nô rînà r°ù oJ läÉbÉW : lI nO uó nénà oe läÉbÉW     . p¿ oó oª` rdyG n rÚnH o§ pH rô nJ lá nL nh nO rõ oe l¥ oô oW : lI nQÉq« n°S l¥ oô oW

»£«ë o pÃ lá s« peƒª oY läGõ«¡ r nŒÉ¡ oe uó n≤ oJ »à sdyG päÉe nó n rÿyG ó rƒ nfÉ¡nà s« uª ng nCG oèpà ræ nà r°SnCG

???

 p¥ oô t£dyG nh pá s« p°VÉ nj uôdyG pÖ pYÓ nª` rdyG nh pOhó t°ùdyÉ nc Éæ pJÉ« nM ‘ pás« peƒª o©dyG päGõ«¡ résàdyG ná s« uª ng nCG n¿B r’yG oâ rc nQ rOnCG
 .Éæ pà n≤ n£ ræ pe pá n« pª ræ nJ nh Éæ p°û« nY iƒnà r°ù oe rø pe o™ naô nJ mäÉe nó nN rø pe Éæ nd o¬ oe uó n≤ oJ Éª` pd ,Ég p rÒ nZ nh p¢S pQGó nª` rdyG nh
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 التموقع  يف املكان

 والتحرك  فيه بثقة

 التمرن  عىل الخطوات 

األوىل للمالحظة 

والوصف والتفسري

 استعامل  بعض

أدوات  الجغرايف أدوات  الجغرايف 

كفايات 

الجغرافيا
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

ي�سكل حميط املتعلم)ة( املجال الأن�سب ل�ستيعاب التجهيزات العمومية من حيث التعريف ور�سدها املجايل 
اأن�سئت من اأجل الفرد واجلماعة ليتم تقا�سم خدماتها  اأنها  وتعرف خدماتها ودورها التنموي مع الرتكيز على 

حيث يتم: 
-ر�سد مايوجد يف حميطه من جتهيزات ومعرفة ما يدخل يف خانة التجهيزات العمومية واإبراز اخلدمات 

التي تقدمها. 
-يف حالة عدم توفر جتهيزات عمومية بارزة يف حميط املتعلم، ميكن اعتماد تعبريه عن حاجياته وتطلعاته 
توفرها  اأن  ميكن  التي  اخلدمات  ويبني  حميطه  عليها  يتوفر  اأن  يتمنى  التي  التجهيزات  حيث  من  جماله  اجتاه 

لل�سكان.
كمدخل  وجماعات(،  )اأفرادا  ال�سكان  بني  خدماتها  ولتقا�سم  التجهيزات  دور  لأهمية  مالم�سته  -اعتماد 

لتوعيته باأهمية احلفاظ عليها وحتفيزه لنهج ال�سلوك الإيجابي اجتاهها. 
-ميكن و�سع املتعلمني اأمام اأمثلة لتوعيتهم بالآثار التي يخلفها ال�سلوك ال�سلبي اجتاه التجهيزات العمومية، 

ويف هذا الإطار ميكن اعتماد اأن�سطة مثل ما ي�سمنه اجلدول الآتي:
حنفيات املرفق ال�سحي 

باملدر�سة
ال�سوارع وامل�ساحات 

اخل�رصاء باملدينة
املالعب الريا�سية 

باملدر�سة اأو باملحيط
؟؟؟اأذكر اأمثلة عن خدمات تقدمها
ال�سغب؟تركها مفتوحة/العبث بهااأقدم اأمثلة ل�سلوكات ت�رص بها

؟؟؟اأعرب عن موقفي من هذا ال�سلوك
؟؟؟اأقرتح حلول اجتاه هذا ال�سلوك

2. معطيات م�ساعدة : ال�سدود التلية

ال�سيارة،  الطرق  الكربى،  ال�سدود  مثل  جهوي  اأو  وطني  طابع  لها  التي  العمومية  التجهيزات  بجانب 
املوانئ، توجد جتهيزات عمومية ذات بعد حملي توفر خدمات عن قرب مثل: ال�سدود التلية التي تتوزع على 
امتداد الرتاب الوطني وتوؤدي دورا ا�سرتاتيجيا يف التخفيف من حدة اجلفاف الهيكلي اأو الظريف: تدعم الرثوة 
ت�ساعد يف  املائية،  الفر�سة  تعبئة  تعيد  املنزيل والرتفيهي،  الفالحي وال�ستعمال  الن�ساط  ت�ستعمل يف  التي  املائية 

مراقبة الفي�سانات ويف حت�سني النظام البيئي.
التطبيب  جمالت:  يف  كثري  التجهيزات  هذه  مثل  اإن 
العمومية(  اخلزانات  ال�سباب،  )دور  والثقافة  )م�ستو�سفات( 

والريا�سة )مالعب القرب( ...
على املتعلم)ة( اأن يعي باأهميتها وي�ستفيد منها وي�ساهم يف جعلها  

ف�ساءات ملمار�سة قيم املواطنة النبيلة.   

�سد تلي
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تقومي ودعم الوحدة 3
التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

�سكال  ت�سميمها  ياأخذ  مدينة  اإطار  يف  لأننا  البنايات  ترا�ض  و�سف  يتم 
تقليديا، حيث ال�سوارع والأزقة �سيقة. من املعلوم اأن مدينة تارودانت 
احلرارة،  �سدة  من  ال�سيف  ف�سل  يف  تعاين  اجلغرايف،  موقعها  بحكم 
املجال، وذلك من خالل  الإن�سان مع معطيات  تكيف  املتعلم  فيكت�سف 
هذا املثال: و�سع اأ�سقف بالن�سبة لل�سوق، تو�سيع امل�ساحات اخل�رصاء من 

اأجل التخفيف من حدة احلرارة.

 يعتني هذا التمرين بتقريب جتهيزات القرب واإبراز فائدتها الجتماعية. اإن فك العزلة تتم بوا�سطة طريق، 
لتجهيزات  بالن�سبة  ال�ساأن  ا�ستكمالها يف م�ستقبل قريب. كذلك  يتم  اأن  البداية غري معبدة، على  ولو كانت يف 
املياه،  خزانات  ال�ساحلي،  لل�سيد  موانئ  امل�سافرين،  لنقل  حمطات  م�ستو�سفات،  )مدار�ض،  اأخرى  حيوية 

�سبكات الكهرباء...(. 
 يطرح ت�ساوؤل عام حول معنى التجهيز العمومي )من�ساأة تخدم م�سالح عموم ال�سكان تنجزها الدولة اأو اجلماعة 
الرتابية اأو املجتمع املدين(. يلي هذا الت�ساوؤل انتقاء مناذج من التجهيزات ح�سب �رصوريتها يف حميط املتعلمني 

واملتعلمات.
 يكلف املتعلمون اأفرادا اأو جمموعات عن طريق التطوع بعر�ض احلاجة الى جتهيز حمدد مع و�سع "مرافعة" 
وتقوية   اخلجل  وجتاوز  التعبري  جودة  من  الرفع  يف  م�سافة  )قيمة  ترميمه.  اأو  اإجنازه  على  فاعلني  لإقناع 

الإرادة(.
 و�سف حالة بع�ض القرى )كيف كانت يف مرحلة العزلة وكيف اأ�سبحت بعد فكها عن طريق بناء طريق مثال(.   

ا����ة

3

54

: øjô“1

?

?

?

; ṕ pQGƒ s°ûdyG nπ rμ n°T oèpà ræ nà r°SnCG nh , päÉjÉæ pÑ rdyG nΩÉ¶pà rfyG o∞ p°UnCG

 mAÉ« rMnCG  nÜ rô ob  nAG rö† nN  mäÉMÉ°ù pe  pOƒL oh  nI nó pFÉa  o uÚnHoCG

; má nØ«ã nc má s« pæ nμ n°S

 o¥ oóræ oØ rdyG nh o¥ƒ q°ùdyG o∞s« nμnà nj n∞r« nc oèpà ræ nà r°SnCG

. p∞r« s°üdyG pπ r°ü na pI nQGô nM n™ ne

: nI nÒ¨ s°üdyG n¢û ocG qô oe ≈Y ró oJ nh lá n≤«à nY lánæjó ne zârfGOhQÉJ{



¥óæa¥ƒ°S : øjô“2

?

?

 p¿É qμ o°S  nIÉfÉ© oe  o¢üp∏ rînà r°SnCG nh  2 nh  1  p rÚnJ nQƒ q°üdyÉ pH  oÚ©nà r°SnCG

 pø nY  kGó«© nH  n¿ƒæ pWÉb  l∫ÉØ rWnCG  :  ná nd rõ o© rdyG  o± pô r© nJ  n≥ pWÉæ ne

 ; p∞ n°U rƒnà r°ù oª` rdyG pÆƒ∏oÑ pd sÜGh sódyG nør∏ pª r©nà r°ù nj lAÉ°ù pf rh nCG pá n°S nQ ró nª` rdyG

 rø pe p∞«Ø rîsà∏ pd oò nîsà oJ nÒHGó nJ 3 nh 2 p rÚnJ nQƒ q°üdyG nø pe oó o°U rQnCG
 mäGõ«¡ r nŒ  pAÉ°S rQ pEG  pQÉ¶pà rfyG  ‘  p≥ pWÉæ nª` rdyG  p¢† r© nH  pá nd rõ oY

. má s« p°SÉ°SnCG má s« peƒª oY

 .1.2

.3

. p¥ oô t£dyG pás∏ pb rø pe ÊÉ© oJ o≥ pWÉæ ne : ná nd rõ o© rdyG o± pô r© nJ o≥ pWÉæ ne

��� َوَدْ��
ْ

�
َ
�
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تقومي الأ�سدو�ص 1 ودعمه

 تعرب الأرقام عن الأبعاد يف الواقع ويعرب اخلط عن الأبعاد يف الر�سم.
 ي�سمى املقيا�ض خطيا لأنه بالوحدة اخلطية ميكن قيا�ض الواقع.

.5 m 50 اأو cm 1 ميثل cm .5000 cm = طول مدر�ستي 
0 90 m

1 : 9000   =
0 100 m

=    1 : 10000  

  يو�سح املفتاح ما تعرب عنه الرموز امل�ستعملة يف الر�سم. 
 يبني املقيا�ض درجة ت�سغري الواقع يف الر�سم )العالقة بني اأبعاد الر�سم واأبعاد الواقع(.

 تبني وردة الرياح الجتاهات الأربعة ت�سهيال للتموقع والتوجه.
 الر�سم/اخلريطة من اأنواع التعبري ككتابة تقرير )لكنه تعبري رمزي/ بالرموز(، 

لذلك يحتاج عنوانا يو�سح مو�سوعه.

ت�سلح لتمثيل:حجمهالونها�سكلهانوع الرموز

قرى، مالعب، نقطية
مدار�ض، متاجر

  نهر دائم اجلريان      نهر مو�سميخطية

 يقت�سي ر�سد مكونات ال�ساحة، وميكن ت�سنيفها؛ 
امل�سهد  جمالية  حديثة:  معايري  وفق  هيكلتها  جتديد  مت  ع�رصية  �ساحة  و�سف:   
وتنا�سق مكوناته، اأبعاده املريحة بف�سل املاء وامل�ساحة اخل�رصاء، اأناقته والعناية 

ب�سالمة الراجلني؛
 التفكري يف جدوى اختيار موقع مرفق كاملقهى؛

 اإمتام مفتاح الر�سم على الدفرت. 

لفائدة حقول  ال�سقي  مياه  يوفر  نهر ملوية وروافده مما  اأر�ض منب�سطة ومنخف�سة قرب  تقع على  مدينة بركان: 
احلوام�ض ال�سا�سعة التي حتيط باملدينة. تقدر �ساكنتها ب 000 77 ن�سمة.

•••من اأهم التجهيزات العمومية التي ت�ستفيد منها الفالحة مبنطقة بركان: �سد حممد اخلام�ض و�سد م�رصع حمادي 
وقنوات ال�سقي الرابطة بني ال�سدين واملحيط امل�سقي.

••من بني اأهم املنتوجات الفالحية الوفرية التي ا�ستهرت بها املنطقة هي احلوام�ض واخل�رص.
خربة  املياه،  وفرة  و�سا�سعة،  خ�سبة  منب�سطة  اأرا�سي  الوفري:  املتنوع  الإنتاج  تف�رص  التي  الأ�سا�سية  املوؤهالت  ••

ال�سكان املتطورة ووجود �سوق كبرية داخل املغرب وخارجه )الت�سدير(.

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

التمرين الثالث: 

التمرين الرابع: 

: øjô“

: øjô“

1

2

 : p™ pbGƒ rdyG pOÉ© rH nCÉ pH pº r°S sôdyG nOÉ© rH nCG o§ pH rô nj n¢SÉ« r≤ pª` rdyG s¿nCG kÉ≤ pHÉ°S oâ ra sô n© nJ

?

?

?

?

?

?

?

?

 pø nY  rΩnCG  pá s« p≤«≤ n r◊yG  pOÉ© rHnC r’yG  pø nY  o uÈ n© oJ  rπ ng  :  oΩÉb rQnC r’yG  o¬ ræ nY  o uÈ n© oJ  Ée  oO uó nMoCG
 ? pº r°S sôdyG ‘ pOÉ© rH nC r’yG

 pOÉ© rHnC r’yG pø nY rΩnCG pá s« p≤«≤ n r◊G pOÉ© rHnC r’yG pø nY  o uÈ n© oj rπ ng : §ÿG o¬ræ nY o uÈ n© oj Ée oO uó nMoCG
? pº r°S sôdyG ‘

. u» u£ n rÿyÉ pH o¬nà n« pª r°ù nJ oπu∏ nY oCG , u» u£ n rÿyG p¢SÉ« r≤ pª` rdyÉ pH : o¢SÉ« r≤ pª` rdyG Gò ng ≈ qª n°ù oj

; kÉ q« péjQ ró nJ o¬ nfƒª r°† ne oó o°U rQnCG nh n∫ nh ró n r÷yG oß pM’oCG

 ; o¬ ræ nY n uÈ n© oJ r¿nCG oø pμ r oÁ Ée oí u°V nh oCG nh , oº ré n r◊yG nh o¿ rƒs∏dyG nh oπ rμ s°ûdyG : oår« nM rø pe o∞p∏nà rî nJ iô rNoCG ká s« p£ r≤ nf kGRƒe oQ oì p nÎ rbnCG

 ; É¡ pgÉ« pe oI nQGõ nZ oår« nM rø pe má nJ phÉØnà oe mQÉ¡ rfnCG pº r°S nô pd pánÑ p°SÉæ oª` rdyG pRƒe tôdyG ń rƒ nf oO uó nMoCG

; mº«ª r°ü nJ rh nCG mº r°S nQ pí«°V rƒ nJ ‘ pìÉj uôdyG pI nO rQ nh nh p¢SÉ« r≤ pª` rdyG nh pìÉà rØ pª` rdyG nø pe xπ oc nQ rh nO o uÚnHoCG

. n∂ pd nP nÖnÑ n°S o uÚnHoCG : pº r°S sô∏ pd kÉfGƒræ oY má njÉæ p© pH n™ n°†nf r¿nCG u… pQh sö†dyG nø pe

»eƒ°S oQ pRÉ r‚pE p’ kI n uÈ n© oe kGRƒe oQ oQÉà rNnCG n∞ r« nc

pRƒe tôdyG ó rƒ nfÉ¡o∏ rμ n°TÉ¡ of rƒ nd É¡ oª ré nMpπ«ã rªnà pd oío∏ r°ü nJ

lá s« p£ r≤ nflQÉ nHBG , läGQÉ£ ne , oÅ pfGƒ ne , oπ peÉ© ne , l¿ oó oe

lá s« u£ nNlOhó oM , lá sj pójó nM l∂ nμ p°S , l¥ oô oW , lá nj pO rhnCG

lá s« pMÉ°ù peläÉHÉZ , lá s« pFÉe läÉMÉ°ù pe , lá s« pYGQ pR läÉMÉ°ù pe
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. pá n£jô n rÿyG phnCG pº«ª r°üsàdyG ‘ É¡o∏ pHÉ≤ oj Ée nh ná s« p≤«≤ n r◊yG nOÉ© rHnC r’yG o uÚnÑ oJ lá s« u£ nN lI nó rM nh : w» u£ nN l¢SÉ« r≤ pe

w» u£ nN l¢SÉ« r≤ pe
0 100 m
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: øjô“3
: nI nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

?

?

?

; pá nMÉ q°ùdyG päÉf uƒ nμ oe oó o°U rQnCG

; u… p röü n© rdyG É¡ pª«¶ræ nJ nô pgÉ¶ ne o∞ p°UnCG

 : … nÎ ra nO ≈∏ nY pº r°S sôdyG nìÉà rØ pe oº p r“oCG

; pº r°S sôdyG päÉf uƒ nμ oe » qª n°SoCG nh pI nQƒ q°üdyÉ pH oÚ©à°SCG 
.É¡ræ nY o uÈ n© oJ »à sdyG nRƒe tôdyG o™ n°VnCG 

¢T

ê

¢TÆ

 IQÉéàdGh øμ°ù∏d ¿ÉÑe
äÉeóÿGh

Ú∏LGô∏d AÉ°†a
äGQƒaÉf

ÒÑc ´QÉ°T AGö†N áMÉ°ùe
≈¡≤e

5

4

3
2

1

ÒÑc ´QÉ°T

¢T

ê

¢TÆ

¢T

ê

¢TÆ

0 40 m
المقياس :



: øjô“4

?

?

?

?

?

; ná s« p©«Ñ s£dyG p¬ pJÓ ugnDƒ oe oR pô rHoCG nh , n¿Éc rô nH pánæjó ne n™ pb rƒ ne o∞ p°UnCG

; oá nMÓpØ rdyG É¡ræ pe oó«Ønà r°ù nJ ká s« peƒª oY mäGõ«¡ r nŒ oó o°U rQnCG

 , oá n≤ n£ræ pª` rdyG p¬ pH oô p¡nà r°û nJ …òsdyG u» pMÓpØ rdyG pêƒàræ nª` rdyG ń rƒ nf oó o°U rQnCG

; kGÒa nh o¬ oLÉà rfpEG n¿Éc r¿pEG o uÚnHoCG nh

 päÓ ug nDƒ oª` rdyG pô ta nƒ nJ nh pêƒàræ nª` rdyG pá s« uª ngnCG n rÚnH ná nbÓ n© rdyG oèpà ræ nà r°SnCG

; pá s« peƒª o© rdyG päGõ«¡ résàdyG nh pá s« p©«Ñ s£dyG

. pá s«u∏ në nª` rdyG pán« pª ræ sàdyG ≈æ r© ne o¢üp∏ rînà r°SnCG

: sº oK , ná n£jô n rÿyG nh nI nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

.2

¿ÉcôH
ájƒ≤°S á≤£æe

ájƒ∏e …OGh

…OÉªM ´öûe ó°S

§°Sƒàª`dG ¢†«HC’G ôëÑdG

á«°ù«FQ ájƒ≤°S IÉæ nb

¢ùeÉÿG óªfi ó°S

.1

¢VGQCG
á£°ùÑæe

äÉ°Shô¨e

lRƒe oQo¬ræ nY o uÈ n© oJ Ée

- 1

    - 2≈`¡r≤ ne

- 3

- 4

  - 5
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اأن�سطة ال�سكان يف قريتنا/باديتنا 7الدرس   

ي القرية وتفس�ي توزيعها
الهدف : تعرف مع�ن أنشطة الس�ان ووصف أنواعها �ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة الدرس

عرب هذا املو�سوع، ي�سبح للمتعلم)ة( اهتمام باإجنازات الإن�سان على املجال، ويتعرف الهدف منها، �سواء منها املرئية 
اأو غري املرئية. يعمل على مالحظتها وو�سفها وتف�سريها، فينمي عالقته واهتماماته باملجال ال�سيق والوا�سع.

اأمثلة ملمو�سة، باملعنى الأويل  يبقى حميط املتعلم)ة( املجال الأمثل لي�ستاأن�ض عرب 
لأن�سطة ال�سكان، بغ�ش النظر عن نوع املجال )قروي/ح�رشي(، ثم ينخرط يف 

اأن�سطة الدر�ض ارتباطا باملجال القروي عرب الأ�سئلة املطروحة يف هذه املحطة.

يهدف هذا الن�ساط التقوميي اإلى جعل املتعلم)ة( يتقم�ش دور جغرايف �سغري، يبحث عن م�ساهد من املجال، ويتدرب على توظيف 
مكت�سباته حول الو�سف/التف�سري.

الن�شاط1 : تعر± معنى الن�شاط ال�شµاين واأنواع¬ يف القرية/البادية   
عرب  حاجياتهم  لتوفري  اأن�سطة  اإلى  ال�سكان  حاجة  بني  الربط  يتم   
ملمو�سة  املنتجات:  عن  اأمثلة  تنويع  مع  منتجاتها،  وعرب  مردودها، 
مع  )كاخلدمات(،  مرئية  غري  والفالحية...(،  ال�سناعية  )كاملنتجات 

اإبراز تنوعها اإذ لتنح�رص يف الفالحة.
تطور  ب�سبب  التقليدي  كالن�سيج  اأن�سطة  تراجع  التحول:  ا�ستخال�ض   
�سناعة الأغطية الع�رصية، تراجع حرف كانت تقدم خدمات لل�سكان، 
احلالقة.  مثل  املوا�سالت  تطور  بفعل  القريبة  املدينة  تقدمها  فاأ�سبحت 

)اإدراج اأمثلة مع التعليل(. 
الن�شاط 2: و�سف اأن�سطة �سكان القرية ور�سد اأنواع منتجاتهم

�سناعة  املا�سية،  تربية  مغرو�سات،  زراعة،  الأن�سطة:  تنوع   
تقليدية...(.

  اإبراز �سفات: و�سائل العمل، تنوع املنتجات، اختالف اجلودة... 
الن�شاط 3: تف�سري توزيع اأن�سطة �سكان القرية ومنتجاتهم

�سبب  اأن  ي�ستخل�ض  كاأن  مب�سط  ب�سكل  بالتف�سري  املتعلم)ة(  ا�ستئنا�ض 
كالأمطار  طبيعية  معطيات  لتوفر  يعود  الفالحة  اأن�سطة  وجود 
والرتبة والغابة... ومعطيات ب�رصية، مثل: اآلت ع�رصية، ال�سقي 

الع�رصي... واأن تظافر هذه العوامل يزيد من وفرة الإنتاج.

57

غرافيا ا�� 7

.Éæpà nj rô nb »`a É¡ n©jR rƒ nJ o uöù na oCG nh É¡ nYGƒ rfnCG o∞ p°UnCG nh p¿É qμ t°ùdyG pá n£ p°û rfnCG ≈æ r© ne o± sô n© nJnCG

 t≥ pë nà r°ù nj mº u« nb mçGô oJ nh mËô nc m¢û r« nY nQ nó r°ü ne Éæ pà nj rô nb p¿É sμ o°S oá n£ p°û rfnCG oπ uμ n°û oJ
.kGó pjGõ nà oe kÉeÉª pà rgyG »qæ pe

? o¬ oYGƒ rfnCG Ée nh u»` pfÉ qμ t°ùdyG p•É°û sædyG ≈æ r© ne Ée
? º p¡ pJÉénà ræ oe oó o°U rQnCG nh p¿É qμ t°ùdyG ná n£ p°û rfnCG o∞ p°UnCG n∞r« nc
 ? º p¡ pJÉénà ræ oe nh p¿É qμ t°ùdyG pá n£ p°û rfnCG n™jR rƒ nJ o uöù naoCG n∞r« nc

ا���ف :

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?
?

?

?

Éæ pà nj pOÉH / Éæ pà nj rô nb »`a p¿É qμ t°ùdyG oá n£ p°û rfnCG

.1 .2

.3

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

?

?

; pá nj rôn≤ rdyG p¿É qμ o°S pá n£ p°û rf nC p’ kán∏ pã renCG pQ nƒ t°üdyG p√ pò ng rø pe oó o°U rQnCG

.(3 nh 2 p rÚnJ nQƒ q°üdyÉ pH oÚ©nà r°S nCG) ; pánãjó n r◊yG pπ nª n© rdyG pπ pFÉ°S nh pá n°ù naÉæ oe pπ r© pØ pH Éæ pà nj rô nb ‘ o™ nLG nÎnJ rä nCG nó nH ká n£ p°û rfnCG oô oc rPnCG

Éæ pà nj pOÉH / Éæ pà nj rô nb ‘ o¬ nYGƒ rfnCG nh u pÊÉ qμ t°ùdyG p•É°ûsædyG ≈æ r© ne o± sô n© nJnCG : •É°ûf1

: »J rCÉ nj Ée oõ p r‚ oCG nh , nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG

 . rº p¡ p£« ofi n™ ne oπ o°UGƒsàdyG nh oø nμ°ù nŸyG nh o¢ù nÑ∏ nŸyG nh oπ ncCÉ n rŸyG oå r« nM rø pe lá s« p°SÉ°SnCG lläÉ« pLÉM Éæ pà njô nb p¿É qμ o°ù pd
. mäÉe nó nN hnCG mäÉénàæ oe oô ua nƒ oj kÉWÉ°û nf , p¬ pà na pô r© ne nÖ n°ù nM rº o¡ ræ pe mOô na tπ oc o¢S pQÉ oÁ päÉ« pLÉ n◊yG p√ pò ng pá n« pÑ r∏ nà pd nh
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?

?

?

 :  oår« nM  rø pe  , pá nYGQ uõdyG  p•É°û nf  päÉénà ræ oe  o∞ p°UnCG
; É¡ oJ nô ra nh nh É¡ oYGƒ rfnCG

 iƒnà r°ù oe  oèpà ræ nà r°SnCG nh  , pán« p°TÉ nª` rdyG  ná ndÉM  oß pM’oCG
; É¡oà së p°U nh É¡oà nj pò r̈ nJ : oår« nM rø pe ,É¡ pH pá njÉæ p© rdyG

.iôo≤ rdyG o¿É sμ o°S É¡ oépà ræ oj iô rNoCG mäÉénà ræ oe oô oc rPnCG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

?

?

?

?

?

 Ég nó rM nh  o uöùnØ oJ  oQÉ£ ren C r’yG  pânfÉc  GPpEG  Ée  o uÚnHoCG
; É¡ nJ nO rƒ nL nh É¡ nY tƒnæ nJ nh päÉénà ræ oª` rdyG nI nô ra nh

 pó r« s°üdyG  p•É°û nf  nOƒL oh  o uöùnØ oj  Ée  o± sô n© nJnCG

; u… pô rënÑ rdyG

; »YGô nª` rdyÉ pH o§pÑ nJ rô nj …òsdG n•É°ûsædyG o± sô n© nJnCG

 nø ne nR  rân∏ nN nO  ró nb  »à nj rô nb  rânfÉc  GPpEG  Ée  o uÚnHoCG
. pá s« pªr∏ p© rdyG pá nMÓpØ rdyG

 pQ nƒ t°üdyG p¢† r©nÑ pH oÚ©nà r°SnCG nh ,Éæ pà nj rô nb ná n£ p°û rfn CG o∞ p°UnCG
; Ég nô pgÉ¶ ne n uöù naoC p’

 nó r© nH  Éæ pà n°S nQ ró n pÃ  má s« p£ pFÉM  más∏ n n›  ‘  n∂pd nP  oΩ uó nboCG
.(I) pPÉà r°SoC r’yG pI nQÉ°û pà r°SyG

: •É°ûf

: •É°ûf

2

3

º p¡ pJÉé nà ræ oe ń Gƒ rfnCG oó o°U rQnCG nh Éæ pà nj rô nb p¿É qμ o°S ná n£ p°û rf nCG o∞ p°UnCG

º p¡ pJÉé nà ræ oe nh Éæ pà nj rô nb p¿É qμ o°S pá n£ p°û rfnCG n™jR rƒ nJ o uöù naoCG

á«æμ°S äÉjÉæH

»YQ

áYGQR

ô‡

. u» pªr∏ p© rdyG p™ nHÉ q£dyG näG nP nánãjó n r◊yG nπ pFÉ°S nƒ rdyG nh n¥ oô t£dyG oó pªnà r© nJ lá nMÓ pa : lá s« pªr∏ pY lá nMÓ pa

 , má nØ p∏ nà r ofl nπ peGƒ n© pH pá n£ p°ûfnC’yG o™jRƒ nJ o söù nØ oj
. pó« s°üdyG p•É°û nf nOƒL oh o uöù nØ oj oôënÑdnG : kÓ nã ne
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 والتحرك  فيه بثقة

 التمرن  عىل الخطوات 
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والوصف والتفسري

 استعامل  بعض
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

اإلى   ال�سكان  اأن�سطة  تعريف  يحتاج 
املعنى  يقرب  ال�سبورة  على  تو�سيح 
ال�ستئنا�ض  لذلك ميكن  اأكرث،  للمتعلم)ة( 

بهذه اخلطاطة واإرفاقها ب�رصح مب�سط.
اإذا كان حميط املتعلم قرويا، فمن املفيد توظيفه، واإذا كان ح�رصيا، يجب اعتماد �سور اإ�سافية لتو�سيح 
اأن�سطة ال�سكان يف القرية، كاأن�سطة التجارة واحلرف، واأحيانا ال�سياحة. ي�ساهم هذا التو�سيح يف تغيري  تنوع 

متثالت املتعلمني التي ميكن اأن حت�رص اأن�سطة �سكان القرى يف الفالحة فقط.  
2. معطيات م�شاعدة : تعلمات يف الن�شاط الفالحي

اإن تطوير الأن�سطة الفالحية، من طرف الفالحني، يعتمد املواكبة التقنية عرب 
خدمات الإر�ساد وال�ست�سارة التي توفرها اأجهزة خمتلفة، من بينها املكتب الوطني 
لال�ست�سارة الفالحية، الذي اأن�سئ �سنة 2013 واأجنز 300000 عملية منذ ذلك الوقت  

اإلى حدود 2018 لفائدة مليونني و 600 األف فالح من بينهم 200 األف �سيدة. )ح�سب الوزارة الو�سية(.

اأن�سطة الفالحة مثل: كيفية غر�ض �سجر الزيتون. في�سمن  ت�سجيع املتعلمني على اإجناز بحوث ب�سيطة تهم 
ملفهم معلومات حول كيفية غر�سه والعناية به مرفقة ببع�ض ال�سور، مثل الآتي:

لغر�ض �سجرة الزيتون يجب: ال�ستعانة بهذا الر�سم للمزيد من املعلومات:
- تهيئة الرتبة وحفرة لل�سجرة ي�سع طولها وعمقها 3 مرات حجم جذع 

ال�سجرة؛
- و�سع ال�ستلة يف احلفرة  وتغطيتها بب�سع �سنتمرتات من الرتاب؛

- اإمتام امللف بتحريات حول الف�سل املنا�سب لغر�ض �سجر الزينون؛ 
- ا�ستغالل اأن�سطة الب�ستنة لدعم هذه املهارة ومثيالتها؛

�سلة  ذات  خربة  اكت�سبوا  فالحني  اأو  امليدان  يف  مر�سد  ا�ست�سارة   -
باملو�سوع.

اأو  اآخر، مثل: تقدمي املتعلمني عمال يهم تر�سيد املاء  ميكن اعتماد مثال 
حماية البيئة وتقا�سمه فيما بينهم.

اأن�سطة ال�سكان

توفر مداخيل 
مادية 

ت�ساعد على تلبية حاجيات ال�سكان: 
ماأكل، ملب�ض، عالج... 

توفر منتجات 
متنوعة 

يحتاجها �سكان القرية واملدينة: 
مزروعات، األبان... 

�سقي كتلةاأكمة
بالتنقيط

1 مرت

1 مرت
تراب

+
�سماد

+
دبال

دعامة

املكون اجلغرايف والتنمية
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اأن�سطة ال�سكان يف مدينتنا 8الدرس   

الهدف : وصف أنشطة س�ان المدينة، ومنتجاتهم، وتفس�ي توزيع هذه االأنشطة وبعض ما تنتجه

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة الدرس

تدرب املتعلم)ة( اأكرث على عملية الو�سف خالل درو�ض الأ�سدو�ض الأول، ويربط الو�سف بالتف�سري، خالل درو�ض الأ�سدو�ض 
الثاين، دون اإغفال التموقع يف املجال وتدريب املتعلم)ة( اأكرث على و�سائل التعبري اجلغرايف، متا�سيا مع كفايات املادة. 

لتكون  املتعلم)ة(  تبناها  التي  هي  العيون  مدينة  اعتبار  من  الدر�ض  هذا  انطلق 
التي  الأن�سطة  عرب  ال�سكان  اأن�سطة  بتف�سري  وال�ستئنا�ض  الو�سف  فيتعلم  مدينته، 

ت�ستهر بها مدينة العيون. 

يندرج  املعطيات كاإجناز  املجال، وعلى ت�سنيف  العالقة بني مكونات  املتعلم)ة( على ربط  الن�ساط قدرة  يقوم هذا 
�سمن عملية الَو�سف.

اأن�سطة اخلدماتاأن�سطة جتاريةاأن�سطة �سناعية
املطار، امل�ست�سفى، املدر�سةاأ�سواق جتاريةمعمل حتويل الفو�سفاط

الن�شاط1 : و�سف اأن�سطة �سكان املدينة وبع�ص منتجاتهم   
 تعرف املتعلم)ة( يف الدر�ض ال�سابق معنى اأن�سطة ال�سكان، ويبقى من املفيد 

التذكري بها مع ا�ستح�سار اأمثلة مرتبطة باأن�سطة �سكان املدينة؛
البحري،  ال�سيد  العيون:  اأ�سا�سية مبدينة  اأن�سطة  الدر�ض على ثالثة   ركز 

التجارة، ال�سناعة التقليدية والع�رشية )حتويل الفو�سفاط مثال(؛ 
 يتم ربط املتعلم)ة( مبحيطه ليتعرف اأن�سطة مبدينته اأو املدينة القريبة من قريته؛
 و�سف الأن�سطة من حيث التنوع، و�سائل العمل )ع�رصية/تقليدية(، اليد العاملة )كثرية/

قليلة( اأهمية املنتجات بالن�سبة للمحيط القريب اأو الوا�سع... واخلروج با�ستنتاجات.
الن�شاط 2: تف�سري توزيع اأن�سطة ومنتجات ال�سكان

 يبقى التف�سري يف مرحلة ال�ستئنا�ض، كاأن يربط اأن�سطة ال�سيد البحري 
بتوفر البحر وامليناء، واأن�سطة �سناعة الفو�سفاط بتوفر هذا املعدن مبنجم 
"بوكراع"، واأن�سطة التجارة واخلدمات لرتباطها بحاجيات ال�سكان...؛ 
 يركز يف التف�سري هنا على العالقة التف�سريية املبا�رصة بني املكونات املف�رصة 

واملف�رَصة، والتي ي�سهل على املتعلم)ة( يف هذا امل�ستوى ا�ستيعابها.  
الن�شاط 3: توظيف التعلمات لتعرف اأن�سطة �سكان املدينة حيث يقطن 

املتعلم اأو القريبة من قريته
توظف خانات اجلدول جلمع معطيات حول املدينة واإجناز بحث ومناق�سة ما 

تو�سل اإليه املتعلمون واملتعلمات مع بع�سهم البع�ض.
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غرافيا ا�� 8Éæ pà næjó ne »`a p¿É qμ t°ùdyG oá n£ p°û rfnCG

 .1

3

. o¬ oépà ræ oJ Ée n¢† r© nH nh pá n£ p°û rf nC r’yG p√ pò ng n™jR rƒ nJ o uöù naoCG nh ,º p¡ pJÉénà ræ oe nh Éæ pà næjó ne p¿É qμ o°S ná n£ p°û rf nCG o∞ p°UnCG

 n rÈ nY n∂ pd nP o± sô n© nJnCG , ká nY uƒ næ nà oe ká n£ p°û rfnCG pá næjó n rŸyG o¿É qμ o°S o¢S pQÉ oÁ
. pI nõjõ n© rdyG Éæ pFGô rë n°ü pH p¿ƒ« o© rdyG pá næjó ne rø pe mán∏ pã renCG

ا���ف :

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

? ? º p¡ pJÉénà ræ oe n¢† r© nH nh Éæ pà næjó ne p¿É qμ o°S ná n£ p°û rfnCG o∞ p°UnCG n∞r« nc
? pá n£ p°û rf nC r’yG p√ pò ng n™jR rƒ nJ o uöù naoCG n∞r« nc ?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

?

?

?

?

 ÉfÉc  GPpEG  Ée  o uÚnH oCG nh  , p rÚn∏ peÉμnà oe  p rÚ nWÉ°û nf  oó o°U rQnCG
 ; kán« pdÉY kán« pæ r≤ pJ nh kI nÒã nc kán∏ peÉY kGó nj p¿Ó pª r©nà r°ù nj

 ? GPÉª` pd o uÚnHoCG : pá njÉª p r◊yÉ pH lI nôjó nL oá s« pμ nª s°ùdyG Éæ oJ nh rô nK

 uπ në nª` rdyG  oÖ pMÉ°U  o¬ o°S pQÉ oÁ  …òsdyG  n•É°û sædyG  oO uó nMoCG
; 3 pI nQƒ t°üdyG ‘

 rΩnCG ká sj pó«∏ r≤ nJ oäÉLƒàræ nª` rdyG p√ pò ng rânfÉc GPpEG Ée oO uó nMoCG
. ká sj p röü nY

 Éæ pà næjó ne p¿É qμ o°S ná n£ p°û rfnCG o∞ p°UnCG
º p¡ pJÉé nà ræ oe n¢† r© nH nh

: •É°ûf1

: »JrCÉ nj Ée oõ p r‚oCG nh ,2 nh 1 p rÚ nJ nQƒ t°üdyG oß pM’oCG

: »JrCÉ nj Ée oõ p r‚oCG nh ,3 nI nQƒ q°üdyG oß pM’oCG

. más« pYÉæ p°U m¥ oô o£ pH p∂ nª s°ùdyG oÖ«∏ r© nJ : p∂ nª s°ùdyG oÒÑ r°ü nJ

¿ƒ«©dG

á«
Hô¨
ŸG

áμ
∏ª
ŸG

.2

 p™ pfÉ°ü nª`dyG nh pô pLÉà nª` rdyG : n rÈ nY Éæ pà næjó ne ‘ p¿É qμ t°ùdyG oá n£ p°û rfnCG oô n¡ r¶ nJ
. n∂ pd nP pÒ nZ nh päÓ n°UGƒ oª`dyG nh pAÉæ« pª`dyG nh ≈ nØ r°û nà r°ù oª`dyG nh
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lá s« pYÉæ p°U lá n£ p°û rfnCGlá sj pQÉ pŒ lá n£ p°û rfnCGpäÉe nó n rÿyG oá n£ p°û rfnCG

???

?

?

: sº oK , p•ÉØ r°SƒØ rdyG pº né ræ ne nI nQ nƒ o°U oß pM’oCG

. o√ nOƒL oh o uöù nØ oJ oπ peGƒ nY x pÊÉ qμ o°S m•É°û nf uπ oμ pd

; mº néræ ne ≈æ r© ne o± sô n© nJnCG

 oäG qó p© oª` rdyG  oår« nM  rø pe  nº néræ nª` rdyG  Gò ng  o∞ p°UnCG
; o¬ oJ nô ra nh nh pêÉà rfpE r’yG oÜƒ∏ r°SoCG nh

? mánÄ pa uπ oμ pd o™ n°VnCG : mäÉÄ pa pçÓnK ≈dpEG p¿É qμ t°ùdyG oá n£ p°û rfnCG oº s°ù n≤ oJ
.(… nÎ ra nO ≈∏ nY n∂ pd nP oõ p r‚oCG) É¡ræ nY o uÈ n© oJ kán∏ pã renCG

o n r n n o

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

: •É°ûf

: •É°ûf

2

3

º p¡ pJÉé nà ræ oe nh p¿É qμ t°ùdyG pá n£ p°û rfnCG n™jR rƒ nJ o uöù naoCG

»à næjó ne p¿É qμ o°S ná n£ p°û rfnCG n± sô n© nJnC p’ »JÉªt∏ n© nJ o∞ uX nhoCG

?

?

?

?

?

; pá nYÉæ u°üdyÉ pH p•ÉØ r°SƒØ rdyG p¿ pó r© ne ná nbÓ nY o uÚnHoCG

 pAÉæ«e nÜ rô ob p∂ nª s°ùdyG pÒÑ r°ü nJ pπ nª r© ne p™ ob rƒ n n“ nÖnÑ n°S oèpà ræ nà r°SnCG
.(1 p•É°û sædyG oQ nƒ o°U) p¿ƒ« o© rdyG

; 3 nh 2 p rÚnJ nQƒ q°üdyG ‘ p rÚn∏ sã nª oª` rdyG p rÚn≤ pa rô nª` rdyG nó pFGƒ na oO uó nMoCG

 ‘ Éª nc p¿ƒ« o© rdyG pánæjó ne ná sn« qpª ngnCG oÖ p°SÉæ oJ iô rNoCG n≥ paGô ne oô oc rPnCG
.(... ká s« p°VÉj pQ , ká sj pOÉ°üpà rb pG) mán∏ pKÉ o‡ má s« pH pô r̈ ne m¿ oó oe

; »à nj rô nb rø pe pánÑjôn≤ rdyG pánæjó nª` rdyG phnCG »ànæjó ne p¿É qμ o°S ná n£ p°û rfnCG tº o¡ nJ mäÉ« n£ r© oe rø nY på rënÑ rdyG ‘ »JB r’yG p∫ nh ró n r÷yÉ pH oÚ©nà r°SnCG

23

. pêÉà rf pE r’yG oá s« uª nc oår« nM rø pe pÜ pô r̈ nª` rdyÉ pH m¿ pó r© ne tº ngnCG : o•ÉØ r°SƒØ rdnG
. pá s« pH pô r̈ nª` rdyG pAGô rë s°üdyÉ pH p¿ƒ« o© rdyG pánæjó ne p¥ r nöT nÜƒæ nL o™n≤ nj nh , o•ÉØ°SƒØ rdyG o¬ ræ pe oê nô rînà r°ù oj lº néræ ne : ´Gô rcƒH oº néræ ne

pánæjó nª` rdyG nº r°SyG oô oc rPnCGÉ¡ pfÉ qμ o°S pá n£ p°û rfnCG n¢† r© nH oó o°U rQnCGÉ¡ ofÉ qμ o°S o¬ oépà ræ oj Ée sº ngnCG oô oc rPnCGpäÉénà ræ oª` rdyG ph nCG pá n£ p°û rfnC r’yG p√ pò ng pOƒL oh pÜÉÑ r°SnCG n¢† r© nH o uÚnHoCG

????

 É q p‡ má nª n°ù nf 220 000 ` pH p¿ƒ« o©dyG pá næjó ne p¿É qμ o°S oO nó nY oQ só n≤ oj
. pá næjó nª`dyG pá s« uª ngnCG iƒnà r°ù oe ‘ n≥ paGô ne nó oLGƒ nJ o uöù nØ oj
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 التموقع  يف املكان

 والتحرك  فيه بثقة

 التمرن  عىل الخطوات 

األوىل للمالحظة 

والوصف والتفسري

 استعامل  بعض

أدوات  الجغرايف أدوات  الجغرايف 

كفايات 

الجغرافيا
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

يقطن  حيث  واملدينة  العيون  مدينة  عليه  توطن  ال�سبورة،  على  املغرب  خلريطة  مب�سط  ر�سم  اعتماد  يتم 
املتعلم)ة( اأو القريبة من قريته اإذا كان باملجال القروي. عرب هذا الر�سم، يالحظ املتعلم موقع مدينة العيون يف 

املغرب ككل، وموقعها بالن�سبة ملدينته اأو املدينة القريبة من قريته.
اأو  املفيد توظيف معطيات جماله احل�رصي  يبقى من  للمتعلم)ة(،  املبا�رص  باملحيط  التعلمات  اأجل ربط  من 
القريب من قريته. كاأن يربز اأهم ن�ساط مييز مدينته ويتعرف تنوع منتجاتها واأهميتها... ويربط هذا الن�ساط 

ببع�ض العنا�رص املف�رصة. 
يف حمطة التقومي، مت اعتماد ت�سنيف الأن�سطة اإلى: �سناعية، جتارية واخلدمات، ومطالبة املتعلم)ة( بتحديد 
التقومي، وهو  الذي يت�سمنه  للن�ساط  ن�ساط ميهد  اأمام  املتعلم  الدر�ش ميكن و�سع  التي متثلها. وخالل  املرافق 

كالآتي:
تعبئة اجلدول بتحديد الأن�سطة اأو اخلدمات التي ترتبط بهذه املرافق.

معمل حتويل الفو�شفاطاملطارامل�ست�سفىامليناءاملرافق
؟؟؟؟اأن�سطتها/ خدماتها 

2. معطيات م�ساعدة : معطيات حول مدينة العيون

تعرف مدينة العيون ن�ساطا �سياحيا متزايدا وواعدا. اإذ تتوفر على موؤهالت  طبيعية ومن�ساآت ا�سرتاتيجية.
 موؤهالت طبيعية: �ساطئ خالب )فم الواد(، بيئة �سحراوية )تالل، �سبخات( مما يجعل املنطقة قبلة لهوات 

ال�سيد والقن�ض يف مناطقها الغنية بالوحي�ض.
مكونا  العريق  احل�ساين  الرتاث  ي�سكل  ثقافية:  موؤهالت   
واملو�سيقى  وال�سعر  اللغة  عرب  وذلك  املغربية،  الثقافة  يف  اأ�سا�سيا 
ال�سيافة.  وكرم  الطبخ  وفنون  واملالب�ض  التقليدية  وال�سناعة 
احلداثة،  على  انفتاحه  وتي�سري  به  والتعريف  الرتاث  هذا  ولن�رص 
مثل:  الزوار  يق�سدها  خمتلفة  ف�ساءات  يف  معار�ض  له  تقام 
املدينة  امل�سور؛  �ساحة  الثقافة؛  بدار  ال�سحراوية  الفنون  معر�ض 

القدمية؛ مركز ال�سناعة التقليدية.
واملطار  النقل  الطرق وو�سائل  من  �سبكة  مهمة:   جتهيزات 

والفنادق...
 مثل هذه املعطيات تلهم املتعلمني لأجل البحث عن معطيات 
�سياحية اأو عن اأي اأن�سطة اأخرى تعرفهم اأكرث مبدينتهم/حميطهم.   

م�ساهد من مدينة العيون و�سواحيها
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تقومي ودعم الوحدة 4

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

 ميار�ض املتعلم)ة( عرب هذا التمرين ن�ساطا جغرافيا �سبه متكامل عرب املالحظة 
والو�سف والتف�سري. ويهم مو�سوعا قطاعيا )ن�ساط �سياحي( يكاد يكون ماألوفا 

ب�سبب: ال�سطياف اأو جماورة البحر اأو عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي. 

اأ�سباب هذه ال�سفات
طبيعية: البحر، اجلو، ال�ساطئ الرملي

ب�رصية: فنادق ، موا�سالت، عمران، كفاءات

نتيجة ال�سفات واأ�سبابها )يف املجال(
رواج اقت�سادي                              م�ستقبل واعد

�سفاتها )الو�سف(
ال�سياحةمتطورة                   جمهزة                 ن�سيطة

يف احل�سيمة

 لعل توظيف هذا التمرين وما �سابهه ي�ساعد على بلورة خطاب منطقي مبني 
على الدقة وال�ستدلل.

فيمار�ض  �سيقة،  الزراعية  الأرا�سي  تكون  اجلبلية  القرى  من  كثري  يف  ••
ال�سكان اأن�سطة مدرة للدخل ت�ساعدهم على تلبية حاجياتهم الأ�سا�سية.

ل�سمان  حميطهم  مع  ال�سكان  تكيف  تربز  خمتلفة  بنماذج  املتعلمون  ي�ستاأن�ض  ••
مثال  هذا  حت�سينه.  اأو  عي�سهم 
حيث  الكبري  الأطل�ض  قرى  من 
ي�ستفيد النا�ض من ال�سياحة البيئية 
�سناعة  �سياحي،  اإر�ساد  )مقاٍه، 

تقليدية(.

وي�سفون  املتعلمون  ير�سد  ••
على  ال�سكان  من  خمتلفة  �رصائح  ت�ساعد  حميطهم،  يف  للدخل  مدرة  اأن�سطة 
وعي  ينمي  مما  وغريها(  غذائية  مواد  لإنتاج  )تعاونيات  مداخيلهم  تنمية 

املتعلم مبحيطه. 

ا����ة

4
: øjô“1

61

?

?

?

; É¡ n© pb rƒ ne oO uó nMoCG nh (? lá n© p°VGƒnà oe rΩ nCG lI nÒÑ nc n» pg rπ ng) É¡oà s« uª ngnCG oår« nM rø pe 1 pI nQƒ q°üdyG ‘ ná s« pMÉ« u°ùdyG päBÉ n°û ræ oª` rdyG o∞ p°UnCG

; ( sƒ n r÷yG nh n∫Ée uôdyG nh nô rënÑ rdyG o∞ p°UnCG) . päBÉ n°û ræ oª` rdyG p√ pò ng pAÉæ pÑ pd p™ pb rƒ nª` rdyG Gò ng pQÉ« pà rNyG nÖnÑ n°S o uÚnHoCG

.( pánæjó nª` rdyÉH t» pMÉs« u°ùdyG o•É°û sædyG nh t… pQÉéuàdyG oêGh sôdyG ) mQÉ£ ne nh mAÉæ«e pô ta nƒ nJ rø pe oá nª r« n°ù o r◊yG o√ oó«Ønà r°ù nJ Ée oèpà ræ nà r°SnCG

 .2 .3

.1

á«°ùª°T äÓ¶e

≈¡≤e

¥óæa
¥óæa

: øjô“2

? o¿É qμ o°S É¡ o°S pQÉ oÁ iô rN oCG ká n£ p°û rfnCG ,»JÉÑ n°ùnà rμ oe rø pe rhnCG pQƒ q°üdyG nø pe oO uó nMoCG ,Éæ pà nj rô nb ‘ ká s« pMÓ pa ká n£ p°û rfnCG oâ ra sô n© nJ
.É¡ pH s» pMÉs« u°ùdyG n•É°û sædyG nΩ pó rî nJ r¿nCG É¡ oæ pμ r oÁ n∞r« nc o uÚnH oCG nh ,iôo≤ rdyG

.1 .2

��� َوَدْ��
ْ

�
َ
�
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املقارنة بني م�سهد فالحي تقليدي وم�سهد فالحي ع�رصي يف بيئتنا املحلية 9الدرس   

ن نوعيه التقليدي والع�ي الهدف : أصف مشهدا ف�حيا وأقارن ب�ي

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة الدرس

ترفق عملية الو�سف يف هذا الهدف باملقارنة، وهي فر�سة تنمي لدى املتعلم)ة( التعبري اجلغرايف واإ�سدار اأحكام معللة 
)بعيدا عن املطلقة( اجتاه املظاهر املجالية. كما تك�سبه القدرة على النقد البناء اجتاه جماله وتقدمي اقرتاحات لتح�سينه... 

ومن هنا تتحقق اأهداف اجلغرافيا اجتاه هذا املتعلم)ة( ال�سغري عرب كفاياتها.

تختلف معارف املتعلم حول املو�سوع ح�سب جماله، ح�رصي/ قروي، لكن الأ�سا�سي 
هو اإثارة اهتمامه ملظاهر )تقليدية/ع�رصية( تنظيم املجال وتف�سريها واملقارنة فيما بينها، 

بر�سد اأوجه الت�سابه والختالف. 

تقوم قدرة املتعلم)ة( على ر�سد ومقارنة مظاهر املجال عرب "عملية احل�ساد والدر�ض"، يف امل�سهدين التقليدي والع�رصي. 
رغم تنوع اأ�سلوب املتعلمني، فم�سمون الأجوبة يجب اأن يثري موؤ�رصات تهم اأ�سا�سا: و�سائل العمل، ال�رصعة يف الإنتاج، 

وفرة املنتوج. 

الن�شاط1 : و�سف م�سهد فالحي تقليدي   
اإبراز  املظاهر،  ر�سد  تقليدية:  فالحية  لأن�سطة  مركب  م�سهد  و�سف   
�سفات تعك�ض الطابع التقليدي: و�سائل العمل، نوع املنتجات )اجلودة(، 
ب�سيطة،  تكاليف  م�سٍن،  ج�سدي  جمهود  الإنتاج،  يف  ال�رصعة  كميتها، 

اإنتاج ا�ستهالكي معي�سي... 
 مناق�سة جوانب اإيجابية للن�ساط الفالحي التقليدي: قلة ا�ستعمال املبيدات، 
الربح، منتوج  قلة  ال�سلبية:  الفالح... وبع�ض جوانبه  اأرباحا على  يدر 
معا�سي، �سقي به تبذير للماء، عمل �ساق...، كما يتم اإبراز ا�ستنتاجات 
حول التحولت التي تتمثل يف اعتماد بع�ض الو�سائل الع�رصية; لكنها تبقى 

ب�سيطة وحمدودة...  
الن�شاط 2: و�سف م�سهد فالحي ع�رصي 

وفق  الع�رصي  الفالحي  امل�سهد  متيز  التي  ال�سفات  خمتلف  املتعلم)ة(  ير�سد 
املظاهر التي ر�سدها يف امل�سهد التقليدي. 

الن�شاط 3: مقارنة بني امل�سهدين التقليدي والع�رصي 
 تتم املقارنة �سفويا على خمتلف امل�ستويات باإبراز اأوجه ال�سبه والختالف.

وفرة الإنتاجال�رصعة يف الإنتاجو�سائل العملنوع الفالحة
�سعيف/ معي�سياإنتاج بطيءيدوية، ب�سيطة...فالحة تقليدية

موجه للت�سويق �رصعة كبريةاآلت/تقنيات ع�رصيةفالحة ع�رصية
الوا�سع

اإثارة انتباه املتعلم)ة(   مناق�سة مو�سوع املبيدات وطريقة ا�ستعمالها بهدف 
للمو�سوع وتوعيته.

الربح، منتوج  قلة  ال�سلبية:  الفالح... وبع�ض جوانبه  اأرباحا على  يدر 
معا�سي، �سقي به تبذير للماء، عمل �ساق...، كما يتم اإبراز ا�ستنتاجات 
لكنها تبقى 
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غرافيا ا�� 9

 .Éª o¡næ r« nH o¿ pQÉboCG nh , ná sj p röü n© rdyG nh ná sj pó«∏ r≤ sàdyG Éænà nMÓ pa o∞ p°UnCG

: ná s« u∏ në n rŸyG Éæ nà nÄ«H oó«Ø oj nh É¡ p≤ paGô ne sπ oc oπ nª r°û nj kGR pQÉH kGQ tƒ n£ nJ Éæ oà nMÓ pa o± pô r© nJ

 ? kÉ qj pó«∏ r≤ nJ kÉ q« pMÓ pa kGó n¡ r°û ne o∞ p°UnCG n∞r« nc

? x… p röü nY x» pMÓ pa mó n¡ r°û ne oô pgÉ¶ ne Ée

? u… p röü n© rdyG pø nY s… pó«∏ r≤ sàdyG s» pMÓpØ rdyG nó n¡ r°û nª` rdyG oõu« n oÁ Ée

ا���ف :

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

?

?

?

?



 .1

 .4

.2

 .5

 .3

.6

x… pó«∏ r≤ nJ x» pMÓ pa mó n¡ r°û ne n rÚ nH oá nf nQÉ≤ oª` rd nG
pá s« u∏ në nª` rdyG Éæ pà nÄ«H »`a x… p röü nY x» pMÓ pa mó n¡ r°û ne nh

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

. pá n« pJB r’yG pá sà u°ùdyG pó pgÉ°û n rŸyG n rÈ nY É¡ n°† r© nH o¢üp∏ rî nà r°SnCG . lI nO uó n© nà oe läÉØ p°U u… pó«∏ r≤ sàdyG u» pMÓ pØ rdyG pó n¡ r°û nª r∏ pd

?

?

?

?

; É¡ræ pe wπ oc o¬o∏ uã n oÁ …òsdyG n•É°û sædyG oO uó nM oCG nh , nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG

; (? pá nY r töùdyG n n⁄ÉY oÖ p°SÉæ oJ , pêÉà rf pE r’yG nI nô ra nh oø nª r°† nJ , lá sj ph nó nj , lá nÁó nb) : pó n¡ r°û nª` rdyG ‘ nán∏ nª r©nà r°ù oª` rdyG n¥ oô t£dyG ph nCG nπ pFÉ°S nƒ rdyG o∞ p°UnCG

; É¡pÑ«dÉ°SnCG pôjƒ r£ nJ ‘ râ nY n nöT pá sj pó«∏ r≤ sàdyG pá nM nÓpØ rdyG p¿ rƒ nc rø nY o uÈ n© oj kGó n¡ r°û ne pQ nƒ t°üdyG nø pe oO uó nMoCG

. nOƒ°ûræ nª` rdyG nó«°T r sÎdyG oÖ p°SÉæ oj 3 pI nQƒ q°üdyG ‘ p»r≤ s°ùdyG oÜƒ∏ r°SoCG n¿Éc GPpEG Ée o uÚnHoCG ,Éf pOÓpÑ pd w… pQh nöV pAÉª` rdyG oó«°T rô nJ

: •É°ûf1kÉ qj pó«∏ r≤ nJ kÉ q« pMÓ pa kGó n¡ r°û ne o∞ p°UnCG

.5

MP_Géographie 4ème CC.indd   62 24/07/2019   21:47

موجه للت�سويق 
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.1

.4

.2

 .5

 .3

 .6

 

?

?

?

?

?

?

?

; pá s« pMÓpØ rdyG pá n£ p°û rfnC r’yG p√ pò ng ‘ nán∏ nª r©nà r°ù oª` rdyG päÉs« pæ r≤ uàdyG nh päG qó p© oª` rdyG o∞ p°UnCG

; má s« pdÉe nh má s« pªr∏ pY mäÉfÉμ repEG rø pe oá sj p röü n© rdyG oá nMÓpØ rdyG o¬ oÑs∏ n£nà nJ Ée o uÚnHoCG

.( p¥Gƒ r°SnC r’yG pójh rõnà pd) ká s« p≤jƒ r°ù nJ rΩnCG u»u∏ në nª` rdyG p∑Ó r¡pà r°S pÓ pd É¡ oLÉà rf pEG o¬ sL nƒ oj ká s« p°TÉ© ne oá nMÓpØ rdyG p√ pò ng rânfÉc GPpEG Ée oó o°U rQnCG

; pêÉà rf pE r’yG oI nô ra nh nh pπ nª n© rdyG oπ pFÉ°S nh : oår« nM rø pe pá sj p röü n© rdyG nh pá sj pó«∏ r≤ sàdyG p rÚnà nMÓpØ rdyG n rÚnH o¿ pQÉboCG

; pI nó pjGõnà oª` rdyG p¿É qμ t°ùdyG päÉ« pLÉM pán« pÑr∏ nJ ‘ o¥ sƒnØnà nJ p rÚnà nMÓpØ rdyG s…nCG oO uó nMoCG

 »JÉ≤jó n°U nh  »FÉb pó r°UnCG  n™ ne  o¢û pbÉfoCG  :  2h  1  p rÚ nWÉ°û sædyG  ‘  (5  oI nQƒ q°üdnG)  päGó«Ñ oª` rdyG  p∫Éª r© pà r°SyG  ná n≤jô nW  oß pM’oCG  
.Ég oPÉî uJyG nÖ pLGƒrdyG ná s« uë u°üdyG päÉWÉ«pà rM p’yG

 . má sj pó«∏ r≤ nJ mäÉq«p∏ nª nY ṕ ÉÑ uJyG nó ræ pY nh , má sj p röü nY mOÉ°ü nM pá ndBG pΩGó rîpà r°SyG nó ræ pY pπ nª n© rdyG ná sj pOhO rô ne o¿ pQÉboCGo

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

.1 p•É°û sædyG ‘ o¬ oJ rõ n r‚nCG Ée n™ ne mIGRGƒ o pÃ n∞ r°U nƒ rdyG o™ pHÉJoCG

kÉ qj p röü nY kÉ q« pMÓ pa kGó n¡ r°û ne o∞ p°UnCG

u… p röü n© rdyG pó n¡ r°û n rŸyG nh u… pó«∏ r≤ sàdyG pó n¡ r°û n rŸyG n rÚ nH o¿ pQÉboCG

: •É°ûf

: •É°ûf

2

3

. pì qÓnØ rdyÉ pH u¢UÉ rÿyG u»u∏ në nª` rdyG p∑Ó r¡pà r°S pÓ pd o¬ sL nƒo« na kán∏«∏ nb É¡ pLÉà rfpEG oá s« uª nc o¿ƒμnJ : lá s« p°TÉ© ne lá nMÓ pa
. pá s« pL pQÉ rÿyG nh pá s«p∏ pNG sódyG p¥Gƒ r°SnC r’yG pójh rõnà pd o¬ sL nƒo« na , ó tƒnæ sàdyG nh oá s« uª nμ rdyG oår« nM rø pe kÉ qª p¡ oe É¡ oLÉà rfpEG o¿ƒμnj : lá s« p≤jƒ r°ù nJ lá nMÓ pa
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 التموقع  يف املكان

 والتحرك  فيه بثقة

 التمرن  عىل الخطوات 

األوىل للمالحظة 

والوصف والتفسري

 استعامل  بعض

أدوات  الجغرايف أدوات  الجغرايف 

كفايات 
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

نظرا ل�سعوبة توفر �سورة تعك�ض م�سهدا فالحيا متكامال من حيث الأن�سطة الفالحية، مت تركيب جمموعة 
من ال�سور لتعطي نظرة متكاملة حول الن�ساط الفالحي.

فيه  تربز  قرويا  جماله  كان  اإذا  خا�سة  الدر�ض،  يف  اأ�سا�سية  باملتعلم)ة(  املحيط  املجال  توظيف  فكرة  تبقى 
ملمو�سة حول  اعتماد معطيات  املدر�ض)ة( من  واإذا متكن  معا.  هما  اأو  الع�رصية  الفالحة  اأو  التقليدية  الفالحة 

الفالحة من هذا املجال، ف�ستكون التعلمات اأكرث و�سوحا ووظيفية لدى املتعلم)ة(.
تقوم منهجية املقارنة بني مو�سوعني اأو اأكرث، على مبداإ ر�سد جوانب املقارنة واخل�سائ�ض التي متيز كل 
جانب، ثم اإبراز اأوجه ال�سبه واأوجه الختالف بينهما واخلروج با�ستنتاجات واأحكام عامة معللة حول ما متت 

مقارنته. 
اأحكاما  وي�سدرون  املجال  تنظيم  اجتاه  اآرائهم  عن  خاللها  من  يعربون  للمتعلمني  فر�سة  املقارنة  ت�سكل 
ويقيمون بذلك املجهود الب�رصي يف تنظيم املجال، كما يلم�سون تدخل الإن�سان يف تنظيم املجال، كل ح�سب ما 

تتيح له الظروف الطبيعية والإمكانيات الب�رصية واملادية املوظفة يف املجال.  
2. معطيات م�ساعدة : فتح امتدادات للتعلمات يف و/من املحيط

اأو  تقليدية  بطرق  ومتار�ض  الفالحية  الأن�سطة  من  الدواجن  تربية  تعد   
املنزيل  القت�ساد  مكونات  من  وتعترب  الأرياف،  �سكان  ميار�سها  ع�رصية. 

التقليدي:
من �سمات هذا الن�ساط اأن تدبريه يكون يف الغالب من مهام املراأة القروية؛

 من �ساأن اإدراج مثل هذه الأن�سطة اأن يدعم انفتاح املدر�سة على حميطها 
القرب  بيداغوجية  بف�سل  التعلم  يف  املتعلمني  اإ�سهام  وترية  ويرفع  الجتماعي 

املنبثقة من �سلب املنهاج؛
 يويل املدر�ض)ة( عناية للمتعلمني الذين غالبا ما يرتددون يف امل�ساركة احلوارية 

فيحثهم على و�سف ما ي�ساهدون يف منازلهم اأو قريتهم حول تربية الدواجن؛ 
كتقدمي  اأفكارهم،  اإغناء  اأو  دعم  اأجل  من  يقدمونه  ما  املدر�ض)ة(  يتابع   
الوقاية  اأماكنها،  تنظيف  بتلقيحها،  العناية  الدواجن،  تغذية  كيفية  تهم  معطيات 

من اأمرا�ض قد تنتقل لالإن�سان؛ 
 يثار نقا�ض حول طرق تربيتها التقليدية والع�رصية، واأي طريقة يف�سلون، 
ال�سالمة  الإنتاج،  وفرة  التكلفة،  املردودية،  تطرح:  النقا�ض  هذا  يف  وملاذا؟ 
ال�سحية... بالإ�سافة  اإلى معطى القدرة ال�رصائية وتزايد ال�ستهالك بفعل منو 

عدد ال�سكان...

تربية الدواجن بني التقليدي والع�رصي
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املقارنة بني م�سهد �سناعي تقليدي وم�سهد �سناعي ع�رصي يف بيئتنا املحلية 10الدرس   

الهدف : تعرف الصناعة التقليدية والع�ية من خ�ل وصف ومقارنة خصائصها

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة الدرس

مثل باقي املوا�سيع، ميتزج اجلانب املهاري/املنهجي باملعريف، وكالهما اأ�سا�سي يف بناء التعلمات. حيث يتمثل اجلانب املهاري 
يف تنمية مهارة الو�سف واملقارنة، عرب م�سمون معريف يهم ال�سناعة، وله ح�سور قوي يف حياة وحميط املتعلم)ة(. 

يف  يوظفونها  �سناعية  منتجات  بر�سد  مطالبتهم  خالل  من  املتعلمني  حتفيز  ميكن 
توظيف  ميكن  كما  ع�رصي،  وماهو  تقليدي  ماهو  حول  اأويل  نقا�ض  يفتح  حياتهم. 

ال�سورة املدرجة يف هذه املحطة واعتماد هذا النقا�ض كمدخل للدر�ض. 

تقومي قدرة املتعلم)ة( على توظيف مكت�سباته يف حميطه املبا�رص: املالحظة، ر�سد العنا�رص املطلوبة، و�سفها، ت�سنيفها 
عرب بحث ب�سيط ينجزه يف حميطه. 

الن�شاط1 : و�سف م�سهد �سناعي تقليدي   
 حتدد يف البداية موا�سيع كل ال�سور املركبة يف امل�سهد، وربط العالقة 

فيما بينها لي�ستوعب املتعلم املق�سود بامل�سهد ال�سناعي التقليدي؛ 
 و�سف م�سمون كل �سورة وتقدم ا�ستنتاجات: اأ�ساليب وطرق العمل، 
�رصعة الإجناز، كمية املنتوج، ظروف العمل، جودة وجمالية املنتجات. 
تفاعل هذه ال�سناعة مع اأن�سطة اأخرى كال�سياحة. تناق�ض �سناعات تقليدية 

مبحيط املتعلم)ة(.  
الن�شاط 2: و�سف م�سهد �سناعي ع�رصي 

 عمل متدرج: تو�سيح موا�سيع ال�سورة املركبة يف امل�سهد. و�سف العمليات 
حيث:  من  ال�سناعة  هذه  حول  ا�ستنتاجات  تقدمي  اجللدية.  بال�سناعة  املرتبطة 

و�سائل العمل، اليد العاملة، تنظيم العمل، ال�رصعة يف الإنتاج وكميته...
 تناق�ض ا�ستنتاجات حول خ�سائ�ض ال�سناعة الع�رصية، وارتباطها باأن�سطة 

كالتجارة... 
الن�شاط 3: مقارنة امل�سهدين ال�سناعيني، التقليدي والع�رصي 

 توظف مكت�سبات الن�ساطني 1 و2، ملناق�سة معطيات املقارنة بني ال�سناعتني، 
�سواء كانت تهم اجللد اأو مواد اأخرى يعرفها املتعلمون اأو توجد مبحيطهم.

 يعباأ اجلدول باملعطيات املنا�سبة، وترتك معطيات ال�سطر الأخري مفتوحة 
للنقا�ض ليعرب املتعلمون عن اآرائهم وا�ستنتاجاتهم عرب ال�سور اأو غريها.

ال�رصعة يف الإنتاجو�سائل العمل
اآلت ع�رصيةيدوية / ب�سيطةو�سائل العمل

اإنتاج مهم يف وقت ق�سرياإنتاج قليل يف وقت طويلال�رصعة يف الإنتاج
كبرية / مهمة�سعيفةكمية الإنتاج

تناق�ض �سفوياال�سالمة ال�سحية

حتدد يف البداية موا�سيع كل ال�سور املركبة يف امل�سهد، وربط العالقة 

و�سف م�سمون كل �سورة وتقدم ا�ستنتاجات: اأ�ساليب وطرق العمل، 
�رصعة الإجناز، كمية املنتوج، ظروف العمل، جودة وجمالية املنتجات. 
تفاعل هذه ال�سناعة مع اأن�سطة اأخرى كال�سياحة. تناق�ض �سناعات تقليدية 
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غرافيا ا�� 10

  . pá s«u∏ në nª` rdyG Éæ pà nÄ«H ‘ É¡ pJÉénà ræ oe pá nf nQÉ≤ oe nh p∞ r°U nh n rÈ nY u… p röü n© rdyG nh u… pó«∏ r≤ sàdyG É¡r« nY rƒnæ pH Éænà nYÉæ p°U o± sô n© nJnCG

 mó n¡ r°û ne nh x… pó«∏ r≤ nJ x» pYÉæ p°U mó n¡ r°û ne n rÚ nH oá nf nQÉ≤ oª` rd nG
pá s« u∏ në nª` rdyG Éæ pà nÄ«H »`a x… p röü nY x» pYÉæ p°U

. ká sj p röü nY nh ká sj pó«∏ r≤ nJ ká nY uƒ næ nà oe ká s« pYÉæ p°U mäGõ né ræ oe Éf oOÓ pH o≥ u≤ n o–
: o∫ nAÉ°ù nJnCG nh , ḿ rƒ nf uπ oc rø pe kGó n¡ r°û ne o∞ p°UnCG

 ? x… pó«∏ r≤ nJ x» pYÉæ p°U mó n¡ r°û ne oäÉØ p°U Ée
? x… p röü nY x» pYÉæ p°U mó n¡ r°û ne oô pgÉ¶ ne Ée

? pø rj nó n¡ r°û nª` rdyG n rÚnH o¿ pQÉboCG n∞r« nc

ا���ف :

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

?

?

?

?

: •É°ûf1kÉ qj pó«∏ r≤ nJ kÉ q« pYÉæ p°U kGó n¡ r°û ne o∞ p°UnCG

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

. pá sj pó r∏ p r÷yG pá nYÉæ u°üdyÉ pH o§ pÑ nJ rô nJ nó pgÉ°û ne n rÈ nY É¡ oØ p°UnCG : läÉénà ræ oe nh mπ nª nY oπ pFÉ°S nh nh läÉf uƒ nμ oe pá sj pó«∏ r≤ sàdyG pá nYÉæ u°ü∏ pd

?

?

?

?

¬o ؛ oJÉénà ræ oe , oá s« uë u°üdyG o¬ oahô oX , o¬oà nHƒ© o°U nh pπ nª n© rdyG oπ pFÉ°S nh : oår« nM rø pe oó pgÉ°û nª` rdyG p√ pò ng o¬o∏ uã n o“ Ée n rÚnH n∑ n nÎ r°û oª` rdyG oê pô rînà r°SnCG

; pá sj pó«∏ r≤ sàdyG Éæ pJÉYÉæ p°U »bÉH ná s« uª ng nCG oo pö† rënà r°SnCG nh , oá s« pdÉª n r÷yG nh oI nO rƒ n r÷yG : oår« nM rø pe nêƒàræ nª` rdyG o∞ p°UnCG

. p rÚ nYÉ£p≤ rdyG n rÚnH nπ oeÉμsàdyG o uÚnH oCG : pá nMÉ« u°ùdyG ṕ É£ pb n™ ne oπ nYÉØnà nj nh , p¢SÉqædyG päÉ« pLÉM n¢† r© nH pá sj pó«∏ r≤ sàdyG pá nYÉæ u°üdyG ó É£ pb »qÑn∏ oj

. pá sj pó«∏ r≤ sàdyG pá sj pór∏ p r÷yG pá nYÉæ s°üdyG päÉf uƒ nμ oe n¢† r© nH oó o°U rQ nCG nh , nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG
.1

.1

 .4

.2

 .5

.3

 .6
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: »J rCÉ nj Ée oõ p r‚ oCG nh nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG

?

?

?

?

; pá nYÉæ u°üdyG p√ pò ng ‘ pI nó nªnà r© oª` rdyG pêÉà rf pE r’yG nh pπ nª n© rdyG nπ pFÉ°S nh o∞ p°UnCG

 ; É¡ pLÉà rfpEG oá s« uª nc nh ,É¡ o°ü t°ü nî nJ nh , pán∏ peÉ© rdyG …OÉjnC r’yG oO nó nY oår« nM rø pe (4) pπ nª r© nª` rdyG nπ pNGO pπ nª n© rdyG nº«¶ræ nJ o∞ p°UnCG

 . pê pQÉ rÿyG nø pe o√ nO pQ rƒnà r°ù nJ rh nCG o√ nQ uó n°ü oJ r¿nCG oø pμ r oÁ Ée o uÚnHoCG nh , pê pQÉ rÿyÉ pH ná nYÉæ u°üdyG p√ pò ng o§ pH rô nJ »à sdyG ná nbÓ n© rdyG oèpà ræ nà r°SnCG

; (… nÎ ra nO ≈n∏ nY n∫ nh ró n r÷yG oº p r“oCG) p rÚnà nYÉæ u°üdyG nø pe mäÉØ p°U o¿ pQÉboCG 2 nh 1 p rÚ nWÉ°û sædyG pán∏«°ü nM rø pe kÉbÓ p£ rfpG

: •É°ûf

: •É°ûf

2

3

kÉ qj p röü nY É q« pYÉæ p°U kGó n¡ r°û ne o∞ p°UnCG

u… p röü n© rdyG nh u… pó«∏ r≤ sàdyG : p rÚs« pYÉæ u°üdyG pø rj nó n¡ r°û n rŸyG n rÚ nH o¿ pQÉboCG

 .2

 .1

 .4

 .2

 .5

.3

.6

oá sj pó«∏ r≤ sàdyG oá nYÉæ u°üdnGoá sj p röü n© rdyG oá nYÉæ u°üdnG

pπ nª n© rdyG oπ pFÉ°S nhlá n£«°ù nH / lá sj ph nó nj?

pêÉà rfpE r’yG oá s« uª nc?lá sª p¡ oe / lI nÒÑ nc

oá s« uë u°üdyG oá neÓ s°ùdnG??

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

?

 nƒ og Ée ≈dpEG ná s« pYÉæ u°üdyG päÉLƒàræ nª` rdyG o∞uæ n°U oCG nh nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG

; w… pó«∏ r≤ nJ nƒ og Ée nh w… p röü nY

 ká s« pYÉæ p°U  mäÉ nénà ræ oe  oó o°U rQnCG  ,Éæ pà nj rô nb  rhnCG  Éæ pà næjó n pÃ  m¥ƒ°S  ‘

. pá sj p röü n© rdyG pΩnCG pá sj pó«∏ r≤ sàdyG pá nYÉæ u°üdyG nø pe rânfÉc GPpEG Ée oO uó nMoCG nh

 -1-3

 -2

 -5

-6

-4
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 التموقع  يف املكان

 والتحرك  فيه بثقة

 التمرن  عىل الخطوات 

األوىل للمالحظة 

والوصف والتفسري

 استعامل  بعض

أدوات  الجغرايف أدوات  الجغرايف 

كفايات 

الجغرافيا
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

يحتل هذا الدر�ض الرتبة 10 يف برنامج املادة، اأي اأن املتعلم)ة( يكون قد ا�ستاأن�ض مبكون اجلغرافيا وبعالقة 
اإلى  تعلماته باملجال املحيط، ومن هنا ميكن تكليف املتعلمني ببحث ب�سيط حول مو�سوع هذا الدر�ض، يهدف 
توظيف املتعلم)ة( املهارات املكت�سبة حول درا�سة املجال املحيط، وتنمية احل�ض املجتمعي لديه باإعارة الهتمام ملا 
يوجد حوله يف املجال وتقوية انتمائه املجايل. وميكن اأن يكون مو�سوع هذا البحث من بني القرتاحني الآتيني:
القرتاح 1: يثار يف مو�سوع ال�سناعة م�سكل التلوث البيئي، ومن هنا ميكن تكليف املتعلمني ببحث ب�سيط يف 

املو�سوع وم�ساعدتهم باجلدول الآتي، مع اإرفاق البحث ب�سور تو�سيحية اأو معطيات اإ�سافية.

نوع التلوث جوي/نوع منتجاتهاحتديد نوع ال�سناعة
اأر�سي/مائي

اقرتاح احتياطات 
اقرتاح حلولحمائية

ا�ستغالله  املفيد  فمن  ع�رشي(،  اأو  )تقليدي  بارز  �سناعي  ن�ساط  املتعلم)ة(  مبحيط  كان  اإذا   :2 القرتاح 
مبطالبتهم اإجناز بحث يهم خمتلف املراحل التي مير بها هذا الن�ساط، مع اعتماد �سور، ورمبا معطيات عددية 

حوله. كما ميكن اإثارة مو�سوع البيئة ومدى تاأثري هذه ال�سناعة على البيئة مبحيطهم. 

2. معطيات م�ساعدة : اإ�سعاع ال�سناعة ودورها يف التنمية:

من  ع�رصية  �سناعات  م�ساهد   
تكون  اأن  )ميكن  خمتلفة،  م�ستويات 

مبحيط املتعلم )ة((؛
الع�رصية  ال�سناعة  م�ساهد   
�سناعة  مثل:  واملتطورة،  الأ�سا�سية 

ال�سيارات بطنجة، �سناعة الفو�سفاط باآ�سفي. مييز هذا النوع اعتماد 
ارتفاع  العاملة،  اليد  ت�سغيل  على  والقدرة   الع�رصية،  التكنولوجية 
اإنتاجها الرتاب املغربي،  واخلارج، وبالتايل  الإنتاجية ليهم توزيع 

فاإن م�ساهمتها يف التنمية تتجاوز املحلي اإلى الوطني؛
النجارة،  حمرتف  مثل:  خفيفة،  ع�رصية  ل�سناعة  م�سهد   
الرغم  لتنظيم ع�رصي. لكن على  اآلت، ويخ�سع  الذي يوظف 
من ذلك، فاإن اإنتاجه ي�سوق على م�ستوى حملي كما اأن م�ساهمته 

يف التنمية تبقى حملية.
البيئي )اجلوي/الأر�سي/املائي  التلوث  اأن يناق�ض مو�سوع  ميكن 

الذي تت�سبب فيه هذه ال�سناعات.

2015 2015

75.000
+25.000

+600.000

400.000

1 million 100.000

2020 2020

القدرة الإنتاجية من ال�سياراتمن�سب �سغل
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تقومي ودعم الوحدة 5

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

ميدان  ذلك يف  يقابل  وما  الفالحة،  قطاع  واآخر ع�رصي يف  تقليدي  م�سهد  مقارنة  بني  منهجي  ت�سابه  يوجد   
ال�سناعة. ويف هذا الأخري مت اختيار �سناعة الزليج ملا لبالدنا من باع طويل يف هذا املجال.

 يركز التمرين املقرتح على فوارق كال�سيكية بني ال�سناعتني التقليدية والع�رصية.
كمية الإنتاجال�رصعة يف الإنتاجطريقة العملو�سائل العملنوع ال�سناعة

متوا�سعةقليلة ككل عمل فني فنية، دقيقة وفردية عتيقة وب�سيطة�سناعة الزليج التقليدية
وفرية�رصيعةنظام العمل امل�سل�سلاآلية�سناعة الزليج الع�رصية

 يعرف الزليج التقليدي الأ�سيل برونقه ومهارة �سانعيه؛ لذا جنده يف الق�سور والريا�سات وامل�ساجد والأ�رصحة 
وما اإلى ذلك من البنايات الفخمة. فالزليجة الواحدة، يتم نق�ض عنا�رصها واحدا واحدا قبل تركيبها يف �سكل 
لوحات هند�سية متنا�سقة الأ�سكال والألوان قبل تثبيتها يف اأماكنها كجزء من زخرفة �سمولية. نظرا لكل هذه 

العتبارات وما يتطلب هذا العمل الفني من جمهود وحنكة، فاإن ثمنه مرتفع مقارنة مع غريه.

 الغر�ض من هذا التمرين وما �سابهه، هو ال�ستئنا�ض مبفهوم التنمية. 
تفاديا  تاأّن،  بكل  ال�ساأن  هذا  يالم�ض  اأن  الأ�ستاذ)ة(  من  املطلوب 
لالنبهار املفرط اأو ملا ي�سبه ال�سخرية حيال هذا امل�سهد اأو ذاك، فن�سقط 
يف تر�سيخ اأحكام �سطحية. لأننا نعمل على تر�سيخ قيم املواطنة اجتاه 

املجال يف ذهن املتعلم)ة(.
التقليدي  الفالحية:  امل�ساهد  من  نوعني  على  امل�ستعملة  ال�سور  تعرب   
والع�رصي. يختلف امل�سهدان من حيث و�سائل العمل وطريقة ال�سقي 

وكمية الإنتاج.
كمية الإنتاجطريقة ال�سقيو�سائل العمل

متوا�سعةغري مقننةو�سائل عتيقةم�سهد فالحي تقليدي
الوفرة والتنوع علمية و�سائل اآليةم�سهد فالحي ع�رصي

فامل�سهد  و�سلبيات،  ايجابيات  امل�سهدين  لكال  اأن  على  التاأكيد  يجب   
التقليدي قد ل ينتج مبا فيه الكفاية �سيما بالنظر اإلى ارتفاع عدد ال�سكان، 
لكن اإنتاجه ل يحمل اآثار املبيدات والأ�سمدة الكيميائية امل�رصة لالإن�سان 
والبيئة. اأما امل�سهد الع�رصي، فقد يوفر كرثة املنتوج، لكن بحمولته 
الكيميائية. لذلك تبذل بالدنا جمهودا لرفع الإنتاج مع احلر�ض على 

جودته. 

ا����ة

5
: øjô“1

?

 ; … nÎ ra nO ≈n∏ nY n» pJB r’yG n∫ nh ró n r÷yG oº p r“ oCG nh , pá sj p röü n© rdyG nh pá sj pó«∏ r≤ sàdyG pè« qd sõdyG pá nYÉæ p°U n rÚnH o¿ pQÉboCG : nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG ?

.»HGƒ nL oπu∏ nYoCG nh ,kÉæ nª nK ≈∏ rZ nC r’yG nh nπ nª rLnC r’yG o¿ƒμn« n°S mêƒàræ ne s…nCG oèpà ræ nà r°SnCG

66

pπ nª n© rdyG oπ pFÉ°S nhpπ nª n© rdyG oá n≤jô nWpêÉà rfpE r’yG ‘ oá nY r töùdnG pêÉà rfpE r’yG oá s« uª nc

pá sj pó«∏ r≤ sàdyG pè« qd sõdyG oá nYÉæ p°U????

pá sj p röü n© rdyG pè« qd sõdyG oá nYÉæ p°U????



: øjô“2
: … nÎ ra nO ≈∏ nY n» pJB r’yG oõ p r‚ oCG nh nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG

pQ nƒ t°üdyG oΩÉb rQnCGpπ nª n© rdyG oπ pFÉ°S nhp»r≤ s°ùdyG oá n≤jô nW pêÉà rfpE r’yG oá s« uª nc

t… pó«∏ r≤ sàdyG t» pMÓpØ rdyG oó n¡ r°û nª` rdnG????

t… p röü n© rdyG t» pMÓpØ rdyG oó n¡ r°û nª` rdnG????

?

?

?

; u… pó«∏ r≤ sàdyG pó n¡ r°û nª` rdyG pø nY p rÚnJ n uÈ n© oª` rdyG p rÚnJQ nƒ t°üdyG p» nª rb nQ oO uó nMoCG

; u… p röü n© rdyG pó n¡ r°û nª` rdyG pø nY p rÚnJ n uÈ n© oª` rdyG p rÚnJQ nƒ t°üdyG p» nª rb nQ oO uó nMoCG

.(… nÎ ra nO ≈∏ nY) p∫ nh ró n r÷yG ‘ »HGƒ nL o¿ uh nOoCG nh pø rj nó n¡ r°û nª` rdyG n rÚnH o¿ pQÉboCG

124 3 èjô¡°Uº u¶æe

áª¶àæe äÉ°Shô¨e

ìGƒdCG
á«°ùª°T

áî°†e

��� َوَدْ��
ْ

�
َ
�
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التجارة واخلدمات يف بيئتنا املحلية 11الدرس   

ي هذا الوسط
ي وإنجاز تصميم له والتموقع �ن الهدف : وصف مکونات مشهد ح�ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

ي�ستح�رص املو�سوع العالقة التفاعلية بني مكونات املجال املتمثلة هنا يف اأن�سطة ال�سكان واخلدمات والتنمية. يتم ر�سدها 
ب�سكل عمودي ثم اأفقي لإبراز تفاعالتها. 

يرتبط مو�سوع الدر�ض باحلياة املجتمعية للمتعلم)ة(، وميكن التمهيد له عرب اأمثلة 
من حميطه: اعتماد اأن�سطة جتارية مرتبطة بحاجياته اليومية. 

تقوم وتدعم قدرة املتعلم)ة( املرتبطة بالو�سف واإ�سدار اأحكام اجتاه تنظيم املجال وتعليل راأيه. 

الن�شاط1 : و�سف اأن�سطة التجارة   
 مت العتماد يف الدرو�ض ال�سابقة، على ال�سور، وهنا تعتمد اخلطاطة 
للتدرب على قراءتها واإنتاج املعرفة عربها لتنمية التمثل الذهني املجرد 

للمجال.
تقراأ اخلطاطة ب�سكل تدريجي، حيث يقدم الأ�ستاذ)ة( اأمثلة تو�سيحية يف 

قراءتها، ويتابع املتعلمون القراءة واإجناز املطلوب.
تبعا  ال�سكان  توفر حاجيات  اأن�سطة جتارية ملواد غذائية،  توفر   مثال: 
لإمكانياتهم املادية. كما ميكن اأن يوظف املحيط لتقريب بع�ض معطيات 

اخلطاطة؛
الدكاكني  التنظيمي بني  الفرق يف اجلانب  يناق�ض  ال�سوؤال الأخري،   يف 

ال�سغرى واملحالت التجارية الكربى.
الن�شاط 2: و�سف اأن�سطة اخلدمات

 يتم التعامل باملنهجية نف�سها، مع اخلطاطة الثانية اخلا�سة باخلدمات. 
املتعلم)ة( معناها،  لي�ستوعب  باأن اخلدمات حتتاج �رصحا مب�سطا  علما 
املقهى،  تقدمها  التي  اخلدمات  مثل  ب�سيطة  اأمثلة  توظيف  يجب  كما 

الفندق، ال�سحة...؛ 
 يتدرب املتعلم)ة( على قراءة اخلطاطة ومينح الوقت الكايف ل�ستيعاب 

قراءتها. 
الن�شاط 3: ا�ستنتاج دور التجارة واخلدمات يف تنمية البيئة املحلية

الأن�سطة  عالقة  تو�سيح  اإلى  الن�ساط  هذا  يف  املعتمد  املثال  يهدف   
التجارية واخلدمات بالتنمية املجالية. وتعك�ض اخلطاطة هذه العالقة، 
على اأن تقراأ اأول، من الأعلى اإلى الأ�سفل حتى تكون القراءة �سل�سة 

بالن�سبة للمتعلم)ة(؛
 يتو�سل املتعلم اإلى ال�ستنتاج الذي يربز عالقة التجارة واخلدمات 

بالتنمية، وميكن اأن توظف فيه معطيات جماله املبا�رص.

67

غرافيا ا��

ájò¨à∏d

ájhOCÓd

õ«¡éà∏døμ°ù∏d

áaÉ≤ã∏d

Éæ oJÉ q« pfÉμ repEG nh Éæ oJÉ« pLÉM

Éæ nJ nQÉ pŒ o§ u°ûnæ oJ

11pá s« u∏ në nª` rdyG Éæ pà nÄ«H »`a oäÉe nó n rÿyG nh oI nQÉé uàdnG

 . pá s«u∏ në nª` rdyG pán« pª ræ sàdyG »`a Ég nQ rh nO oèpà ræ nà r°SnCG nh , päÉe nó n rÿyG ná n£ p°û rf nCG nh ná sj pQÉéuàdyG ná n£ p°û rf nC r’yG o± sô n© nJnCG

ا���ف :

 É¡ sfnCG Éª nc pá s« u∏ në n rŸyG Éæ pà nÄ«H ‘ p¢û r« n© r∏ pd ká neÉY nO oäÉe nó n rÿyG nh oI nQÉé uàdyG oπ uμ n°û oJ
.É¡ pà n« pª ræ nà pd lI nó«Ø oe

 ? pá s«u∏ në nª` rdyG Éæ pà nÄ«H ‘ pI nQÉéuàdyG pá n£ p°û rfnCG oô pgÉ¶ ne Éª na
? Éæ pà nÄ«H ‘ päÉe nó n rÿyG oäGõu« n o‡ Ée

? pá s«u∏ në nª` rdyG pán« pª ræ sàdyG ‘ päÉe nó n rÿyG nh pI nQÉéuàdyG nQ rh nO oèpà ræ nà r°SnCG n∞r« nc

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

?

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

?

?

?

 ‘ pán∏ sã nª oª` rdyG  pá sj pQÉéuàdyG  pá n£ p°û rfnC r’yG  ń Gƒ rf nCG  oó o°U rQnCG

 ; pá nWÉ£ o rÿyG

; pá s«u∏ në nª` rdyG Éæ pà nÄ«H ‘ Ég pOƒL oh ná s« uª ngnCG oR pô rHoCG

; pá s«u∏ në nª` rdyG Éæ pà nÄ«H ‘ iô rNoCG ká sj pQÉ pŒ ká n£ p°û rfnCG oô oc rPnCG



? n rÚnH  o¿ pQÉboCG nh  3 nh  2  p rÚnJ nQƒ t°üdyG  oß pM’oCG
 oº«¶ræ nJ  :  oår« nM  rø pe  p rÚ sj pQÉéuàdyG  p rÚs∏ në nª` rdyG
. pAÉæ nH tõdyG p± nô nW rø pe É¡ pFÉæ pà rbyG oá n≤jô nW nh p™n∏ u°ùdyG

: •É°ûf1pI nQÉé uàdyG ná n£ p°û rf nCG o∞ p°UnCG

23
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?

?

 , pá nWÉ£ o rÿyG  ‘  nán∏ sã nª oª` rdyG  päÉe nó n rÿyG  ná n£ p°û rf nCG  oó o°U rQnCG

; p¿É qμ t°ù∏ pd mäÉ« pLÉM rø pe oá n£ p°û rfn C r’yG p√ pò ng p¬«qÑn∏ oJ Ée o uÚnHoCG nh

 pá s«u∏ në nª` rdyG Éæ pà nÄ«H ‘ päÉe nó nîr∏ pd iô rNoCG ká n£ p°û rfnCG oô oc rPnCG 

 oπ ué n°SoCG ,»£«ë o pÃ p¿É sμ t°ù∏ pd mäÉ« pLÉM rø pe p¬«qÑn∏ oJ Ée nh
: »JrCÉ nj Éª nc … nÎ ra nO ≈∏ nY m∫ nh ró nL ‘ »HGƒ nL



?

?

 o sÚnÑ nJ nCG nh pπnØ r°SnC r’yG ≈dpEG ≈∏ rYnC r’yG nø pe ná nWÉ£ o rÿyG p√ pò ng  oCG nô rbnCG

; Ég p pöUÉæ nY n rÚnH ná nbÓ n© rdyG

.Éæ pà nÄ«H pán« pª ræ nJ ‘ päÉe nó n rÿyG nh pI nQÉéuàdyG ná nfÉμ ne oèpà ræ nà r°SnCG 

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

?

 pá sj pó«∏ r≤ sàdyG  pá n©r∏ u°ùdyG  ń rƒ nf  oO uó nM oCG nh  , nô nérà nª` rdyG  oß pM’oCG

; oº«¶ræ sàdyG oår« nM rø pe É¡ oØ p°UnCG nh , p™r«nÑr∏ pd pá n°Vhô r© nª` rdyG

 ‘ kI nOÉY o™n≤ nj pô nérà nª` rdyG Gò ng oπrã pe ¿Éc GPpEG Ée oO uó nMoCG

.»HGƒ nL oπu∏ nYoCG nh , má nj rô nb / mQG qhO / mánæjó ne

        

             

              

            

            
                    

: •É°ûf

: •É°ûf

2

3

päÉe nó n rÿyG ná n£ p°û rf nCG o∞ p°UnCG

Éæ pà nÄ«H pá n« pª ræ nJ ‘ päÉe nó n rÿyG nh pI nQÉé uàdyG nQ rh nO oè pà ræ nà r°SnCG

... nh p¢S pQGó nª` rdyG nh päÉ«nØ r°ûnà r°ù oª` rdyÉ nc p¿É qμ t°ù∏ pd mäÉe nó nN oΩ uó n≤ oJ lá n£ p°û rf nCG n» pg : päÉe nó n rÿyG oá n£ p°û rfnCG

¬«aôJ

Ö«Ñ£J

ìÓ°UEGAÉæH

º«∏©J

Éæ oJGAÉØ nc nh Éæ oJÉ« pLÉM

 päÉe nó nîr∏ pd lá nª pYGO
Éæ pà nÄ«H ‘



päÉe nó n rÿyG oá n£ p°û rfnCGmäÉ« pLÉM rø pe p¬«qÑn∏ oJ Ée

??

 , päGõ«¡ résàdyG nh pI nQÉé uàdyG nø pe kÉ« pdÉN Éæ oÄ pWÉ n°T n¿Éc mäGƒnæ n°S nπ rÑ nb
 rân« pæ oH nh , p∂ nª s°ùdyG oI nQÉ pŒ rä nô n¡ n¶ na , o±É« p£°Up’yG nô ng nO rRyG sº oK
 : pø renCÓ pd má nën∏°ü ne oçGóMpEG nh , p≥jô s£dyG oìÓ r°UpEG s n” nh , m√É≤ ne

. pá n« pª ræ sàdyG ≈æ© ne o± sô n© nJnCG oäCG nó nH Gò nμ ng nh
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 التموقع  يف املكان

 والتحرك  فيه بثقة

 التمرن  عىل الخطوات 

األوىل للمالحظة 

والوصف والتفسري

 استعامل  بعض

أدوات  الجغرايف أدوات  الجغرايف 

كفايات 

الجغرافيا
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

بعد اأن وظفت ال�سورة كدعامة اأ�سا�سية يف الدرو�ض ال�سابقة، لدورها يف جت�سيد املعرفة املجالية، فاإن هذا 
الذهنية  التمثالت  نحو  املتعلم)ة(  بفكر  الرقي  بهدف  وذلك  للتعلمات.  كدعامة  اخلطاطة  على  اعتمد  الدر�ض، 

املجردة ملعطيات املجال. 
لتحقيق الهدف املتوخى من اخلطاطات، يجب تدريب املتعلمني تدريجيا على قراءتها، وذلك عرب جمموعة 

من الإجراءات التي يكون من املفيد اأن يعتمدها املدر�ض)ة( مثل ما ياأتي:
 اإعادة ر�سم اخلطاطة ب�سكل مب�سط على ال�سبورة لتو�سيح كيفية قراءتها؛

 ي�ستوعب املتعلم دور الأ�سهم وا�ستعمال اجتاهاتها يف قراءة اخلطاطة؛
 تتم القراءة الأولى باعتماد اجتاه واحد لالأ�سهم؛

 يبداأ املدر�ض بالقراءة عرب مثال اأو اأكرث؛
 مينح املتعلمون الوقت الكايف لتعلم قراءتها؛

 اإذا متكنوا من قراءتها يف اجتاه معني، ميكن اعتماد الجتاه الآخر لالأ�سهم، مثل:
o  تقراأ اخلطاطات الدائرية من الداخل نحو اخلارج اأو العك�ض؛

o تقراأ اخلطاطة الأخرية من الأ�سفل اإلى الأعلى والعك�ض �سحيح. 
2. معطيات م�ساعدة : موؤ�س�سة بريد املغرب

نتعامل يف حميطنا اأحيانا مع موؤ�س�سات جتمع بني التجارة واخلدمات:
ي�سلط ال�سوء على موؤ�س�ستني: بريد املغرب وات�سالت املغرب. كانت 

هذه اخلدمات تابعة ملوؤ�س�سة واحدة قبل 1998. 
••منذ 2010 اأ�سبح بريد املغرب �رصكة جمهولة ال�سم راأ�سمالها يف ِمْلِك 

الدولة، وهي الآن موؤ�س�سة متعددة اخلدمات
بريد  يعتمد  املالية.  الت�سال، اخلدمات  الربيد،  وفق ثالثة جمالت: 
املغرب على �سبكات من الوكالت والأجهزة لإر�سال الطرود وتوزيعها. 
ي�سمل بريد املغرب موؤ�س�سة، بنكية "بريد بنك" تقوم بالعمليات املالية ذات 
ال�سلة، وينخرط بريد املغرب يف �رشاكات دولية كما هو ال�ساأن مع موؤ�س�سة 

�سينية مماثلة تهم �سيولة مالية مرتبطة بالتجارة عرب الأنرتنيت.
ال�سم  جمهولة  �رصكة  املغرب:  بريد  املغرب-�سقيقة  ات�سالت  ••

تارة  اأ�سهمها  من  تبيع  اإذ  العاملي  ال�سعيد  على  املالية  امل�ساربات  �سوق  يف  تن�سط  الدولة.  ملكية  يف  راأ�سمالها 
)Vivendi( الفرن�سية وت�سرتي اأخرى )موريتانيا(. ..
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جهتنا: اأتعرفها واأ�سفها واأر�سمها 12الدرس   

ي التنمية
الهدف : تعرف الجهة ورسم حدودها، ووصف مشاهد فيها، واستنتاج دورها �ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

 : الأو�سع  مبجاله  ال�ستئنا�ض  يف  فيبداأ  املعي�ض،  حميطه  على  ليقت�رص  جماله  اأن  ليدرك  املتعلم)ة(  معارف  تتو�سع 
اجلهة، املغرب... ويربط التنمية باإجنازات حميطة... كما ي�سكل هذا الدر�ض، وهو الأخري يف الربنامج، اأول 

لقاء املتعلم)ة( بالتعبري اخلرائطي ليوظفه يف التموقع يف اجلهة ويف بالده املغرب. 

يقدم املجال باأبعاده اجلهوية، ويوطن على خريطة املغرب. يحفز املتعلم )ة( لتعرف هذا 
املجال لأنه جماله اأي�سا، وله دور يف تنيمية جماله املحيط، وي�ستدرج لينخرط يف الدر�ش 

عرب الأ�سئلة التي توؤطر الأن�سطة.

تقومي ودعم املكت�سبات املرتاكمة : اإجناز بحث حول اجلهة التي تقع بها قرية اأو مدينة 
املتعلم بهدف تعزيز النتماء ملجال اأو�سع يتمثل يف اجلهة.

الن�شاط1 : تعرف اجلهة ور�سم حدودها   
مع  للتعامل  املتعلم)ة(  يوؤهل  اأوليا  ا�ستئنا�سا  املجايل،  الت�سميم  ر�سم  يعترب   
التق�سيم  على  يتعرف  وعربها  اجلغرايف،  التعبري  يف  اأ�سا�سية  كاأداة  اخلريطة 
جلهات  وبالن�سبة  للمغرب  بالن�سبة  ويوطنها  جهته،  وعلى  للمغرب،  اجلهوي 

اأخرى؛
حدودها  ور�سم  اجلهة  تعرف  منهجية  تعلم  اأجل  من  ال�رصق  جهة  توظف   

وو�سف م�ساهد جمالية منها؛ 
 ير�سم املتعلم)ة( اإطار جهته وي�سع حدودها ويوظف ر�سم وردة الرياح يف 

قراءتها ويوظف بالتايل تعلماته حول تعرف اجلهة ور�سم حدودها. 
الن�شاط 2: و�سف م�ساهد جغرافية يف اجلهة

توظف التعلمات ال�سابقة حول اأن�سطة ال�سكان، التجهيزات العمومية وعالقتها 
عالقتها  وي�ستخل�ض  جهته  يف  العنا�رص  هذه  بع�ض  املتعلم)ة(  ير�سد  بالتنمية. 
بالتنمية، على اأن تعتمد جهة ال�رصق كمجال لبناء تعلماته الأولى قبل تطبيقها 

على جهته.  
الن�شاط 3: ا�ستنتاج دور اجلهة يف التنمية

اجلهة  تقدم موؤهالت  قراءتها، وعربها  والتدرب على   توظف اخلطاطة 
هذه  املتعلم)ة(  يربط  منتجات.  جتهيزات،  ب�رصية،  طبيعية،  م�سنفة: 

املوؤهالت بالتنمية املحلية مع ر�سد وو�سف مناذج منها عرب ال�سور.
 ا�ستنتاج : مناق�سة م�ساريع تنموية ذات بعد جهوي، مثل طريق رئي�سية، 
�سد كبري، م�ست�سفى واأخرى ذات بعد حملي: م�ستو�سف، مدر�سة... من 

اأجل املقارنة. 

69

غرافيا ا�� 12É¡ oª o°S rQnCG nh É¡ oØ p°UnCG nh É¡ oa sô n© nJnCG : Éæ oà n¡ pL

. pán« pª ræ sàdyG »`a Ég nQ rh nO oèpà ræ nà r°SnCG nh ,É¡«a nó pgÉ°û ne o∞ p°UnCG nh ,Ég nOhó oM oº o°S rQnCG nh ,»à n¡ pL o± sô n© nJnCG

ا���ف :

: »JrCÉ nj Ée n± sô n© nJnC p’ m∫Éã pª nc p¥ r söûdyG pá n¡ pé pH oÚ©nà r°SnCG , n™ n°S rhnCG m¥É£ pf ≈∏ nY »£« ofi »à n¡ pL oπ uã n o“

? Ég nOhó oM oº o°S rQ nCG nh , pÜ pô r̈ nª` rdyG pá n£jô nN ≈∏ nY »à n¡ pL n™ pb rƒ ne oO uó nMoCG n∞r« nc

? »à n¡ pL ‘ kÉ q« paGô r̈ oL kGó n¡ r°û ne o∞ p°UnCG n∞r« nc

? pán« pª ræ sàdyG ‘ pá n¡ p r÷yG nQ rh nO oèpà ræ nà r°SnCG n∞r« nc

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

?

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

?

?

?

?

?

 ; pá s« pH pô r̈ nª` rdyG pá nμn∏ rª nª` rdyG päÉ¡ pL nO nó nY oO uó nMoCG
 Ég tó o n– »à sdyG päÉ¡ p r÷yG oó o°U rQnCG : p¥ r söûdyG ná n¡ pL oß pM’oCG

; ( pìÉj uôdyG nI nO rQ nh oπ pª r©nà r°SnCG) . pÜ rô n̈ rdyG nø pe
 , pÜƒæ n r÷yG nh  p¥ r söûdyG  nø pe  Ég tó oë nj  …òsdyG  nón∏ nÑ rdyG  oô oc rPnCG

; k’Éª n°T Ég tó oë nj Ée o± sô n© nJnCG nh
. p¥ r söûdyG pá n¡ pL nOhó oM p¬r«n∏ nY oπuã neoCG nh 2 nº r°S sôdyG oπ o≤ rfnCG 

 päÉ¡ p r÷yG oó o°U rQnCG nh ,iô rNoCG ká n¡ pL rhnCG ná s« p≤«≤ n r◊yG »à n¡ pL oO uó nMoCG , n≥nÑ n°S É q p‡ kÉbÓ p£ rfpG

 .É¡nd rƒ nM mäÉ« n£ r© oe rø nY oå në rH nCG nh ,É¡nd kÉª r°S nQ o™ n°VnCG nh Ég tó o n– »à sdyG

áμ
∏ªŸ
G

á«
Hô¨
Ÿ
G

: 1 pº rb nQ pá n£jô n rÿyG nø pe kÉbÓ p£ rfpG

 .1

 .2

ôFGõ÷G

IóLh

ájó«©°ùdGá«∏«∏e

QƒXÉædG

: •É°ûædG1Ég nOhó oM oº o°S rQnCG nh »à n¡ pL o± sô n© nJnCG

»àæ∏W
C’G §

«ëª`d
G

§°Sƒàª`dG ¢†«HC’G ôëÑdG∫Éª°T

ÜƒæL

¥öTÜôZ

ôFGõ÷G

É«fÉàjQƒe

p¥ r söûdyG oá n¡ pL

oá nMÉ°ù pŸyG oå« nM rø pe o≠o∏ rÑ nJ m∫Éã pª nc ÉgÉfó nª nà rYyG »à sdyG p¥ s röûdyG ná n¡ pL s r¿pEG
. má nª n°ù nf p¿ƒ« r∏ pe 2,5 n‹Gƒ në pH É¡ pfÉ qμ o°S oO nó nY oQ só n≤ oj nh 49 266 Km2

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12
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. p¥ r söûdyG pá n¡ pL ‘ mäGõ«¡ r nŒ nh má n£ p°û rfnC p’ nó pgÉ°û ne oQ nƒ t°üdyG oπ uã n o“

? pá n¡ p r÷yG nh pánæjó nª` rdyG  ṕ É© r°TpE p’ pánÑ r°ù uædyÉ pH (4) I nó rL nh pèjƒrà nJ nI nó pFÉa oèpà ræ nà r°SnCG
. pÜ pô r̈ nª` rdyG nh

?

?

?

?

 ? w… p röü nY rΩnCG w… pó«∏ r≤ nJ nƒ og rπ ng : pá nMÓpØ rdyÉ pH n≥u∏ n©nà oª` rdyG (1) nó n¡ r°û nª` rdyG o∞ p°UnCG

 p∑Ó r¡pà r°S pÓ pd o¬ sL nƒ oj rπ ng nh , o¬ peÉ¶pà rfyG nh pêÉà rfpE r’yG pá s« uª ngnCG ió ne o¢üp∏ rînà r°SnCG
? r§n≤ na u»u∏ në nª` rdyG

: oèpà ræ nà r°SnCG nh ,(2) nó n¡ r°û nª` rdyG oß pM’oCG

 p∫Éª r© pà r°S pÓ pd  pAÉª` rdyG  pÒa rƒ nJ  ‘  "¢ù peÉ rÿyG  mó sª n ofi"  uó n°S  nQ rh nO  ?

; p»r≤ s°ù∏ pd nh u p‹ põræ nª` rdyG

 u… pOÉ°üpà rb p’yG  p•É°û sædyG  pº rY nO  ‘  "OÉ nμ rfnCG  I nó rL nh"  pQÉ£ ne  nQ rh nO  ?

;  u» pMÉn« u°ùdyG pêGh sôdyG p§«°ûræ nJ nh

 pQÉ£p≤ rdyG päÉ s£ në nª nc : iô rNoCG má s« peƒª oY mäGõ«¡ r nŒ pô ta nƒ nJ nÒKrCÉ nJ o uÚnHoCG

; u… pOÉ°üpà rb p’yG p•É°û sædyG ≈∏ nY Ég p rÒ nZ nh , pQÉq« s°ùdyG p≥jô s£dyG nh

?

?

?

; o¬o∏ uã n oÁ Ée o± sô n© nJ nCG nh (3) nó n¡ r°û nª` rdyG oß pM’oCG

 kÉ q« p©«Ñ nW kÓ peÉY oó o°U rQnCG : p¥ r söûdyG pá n¡ pL p¿ oó oe rø pe (3) á sj pó«© q°ùdyG oánæjó ne
; É¡ pH s» pMÉn« u°ùdyG n•É°û sædyG oº nY ró nj

. pá n¡ p r÷yÉ pH ná nMÉn« u°ùdyG oΩ oó rî nJ iô rNoCG mäGõ«¡ r nŒ oô oc rPnCG

1

4

2



3



2018



: •É°ûædG2»à n¡ pL ‘ kás« paGô r̈ oL nó pgÉ°û ne o∞ p°UnCG

 2018 pá næ n°ù pd pá s« pH nô n© rdyG pá naÉ≤ sã∏d ká nª p°UÉY nI nó rL nh pá næjó ne oQÉ« pàNyG s n”
. pá sj pOÉ°üpàb p’yG É¡ pJÉ q« pfÉμepEG nh pá n¡ p÷yG ‘ pá sj pƒ nªæ sàdyG päGõ né ræ oª r∏ pd kGô n¶ nf
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?

?

?

?

; pán« pª ræ sàdyG ‘ pá n¡ p r÷yG päGOƒ¡ r n› oº nY ró nJ ká sj p nöû nH nh ká s« p©«Ñ nW mäÓ ugnDƒ oe oó o°U rQnCG

; pá n¡ p r÷yÉ pH nán« pª ræ sàdyG oº nY ró nJ n∞r« nc o uÚnHoCG nh , pá s« peƒª o© rdyG päGõ«¡ résàdyG nø pe nê pPÉ n‰ oô oc rPnCG

; (É¡r« ndpEG »ªnà rfnCG »à sdyG) »à n¡ pL pán« pª ræ nJ ‘ Ég nQ rh nO oR pô rHoCG nh , mäGõ«¡ r nŒ nh mäÓ ugnDƒ oe rø nY »£« ofi ‘ oå në rHnCG

. pπ r°ünØ rdyG ‘ »JÓ«e nR nh »FÓ ne oR n™ ne o¬ o°û pbÉfoCG nh mQ nƒ o°ü pH »ã rë nH oº nY rOnCG

.Éf pOÓ pH pá n« pª ræ nJ ‘ n∂ pd nò pH oº pgÉ°ù oJ nh ,É¡ pà n« pª ræ nà pH p¢Vƒ¡tædyG ‘ kÉ q« p°SÉ°SnCG kGQ rh nO »à n¡ pL oÖ n© r∏ nJ
: p¥ r söûdyG pá n¡ pé pH pá n« pª ræ sàdyG päÓ ugnDƒ oe ná nWÉ£ oN oß pM’oCG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

: •É°ûædG3pá n« pª ræ sàdyG ‘ »à n¡ pL nQ rh nO oè pà ræ nà r°SnCG

lá nY uƒnænà oe läÉénà ræ oe

lá sj p nöû nH läÓ ugnDƒ oe

 läÓ ugnDƒ oe
lá s« p©«Ñ nW

 läGõ«¡ r nŒ
lás« peƒ oª oY

 lá s« p©«Ñ nW läÓ ugnDƒ oe »à n¡ p p÷
 má s« pMÓ pa m¢VGQCG : nπrã pe
 p√É« pe nh pô rënÑ rdyG pπ pMÉ°S nh

pQÉ¡ rfC r’yG nh pQÉ£ reC r’yG

 lá s« peƒª oY läGõ«¡ r nŒ »à n¡ p p÷

 pAÉæ«ª` rdyG nh p¥ oô t£dyG : nπrã pe

pOhó t°ùdyG nh pQÉ£ nª` rdyG nh

 má sª p¡ oe mánæ pcÉ°S : nπrã pe lá sj p nöû nH läÓ ugnDƒ oe »à n¡ p p÷
mánØp∏ nà r ofl má n£ p°û rfnCG ‘ oπ nª r© nJ

 : lá nY uƒnænà oe läÉénà ræ oe »à n¡ p p÷
. lás« pMÉ« p°S, lá s« pYÉæ p°U, lás« pMÓ pa

مؤهالت
جهتي



? Ée »bÉa pQ n™ ne o¢û pbÉfoCG nh ,»à nj rô nb  rhnCG  »ànæjó ne o™n≤ nJ  oår« nM »à n¡ pL tº o¡ nJ  mäÉ« n£ r© oe rø nY på rënÑ rdyG  ‘ »JB r’yG  p∫ nh ró n r÷yÉ pH  oÚ©nà r°SnCG

; »ã rë nH ‘ p¬r« ndpEG oâr∏ s°U nƒ nJ

»à n¡ pL nº r°SyG oô oc rPnCG
 1 p•É°û sædG pá n£jô nî pH oÚ©nà r°SnCG

Ég nOhó oM oº o°S rQَِأل
 É¡ pJÓ ugnDƒ oe n¢† r© nH oó o°U rQnCG

pá sj p nöûnÑ rdG nh pá s« p©«Ñ s£dG
É¡ pJÉénà ræ oe sº ngnCG oô oc rPnCG

 ká s« p°SÉ°SnCG mäGõ«¡ r nŒ oô oc rPnCG
É¡ pH oó nLƒJ

?????
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 التموقع  يف املكان

 والتحرك  فيه بثقة

 التمرن  عىل الخطوات 

األوىل للمالحظة 

والوصف والتفسري

 استعامل  بعض

أدوات  الجغرايف أدوات  الجغرايف 

كفايات 

الجغرافيا
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. م�سارات بيداغوجية 

 يف حتديد موقع اجلهة مييز املتعلم)ة( بني م�ستويني:
o  م�ستوى اأول: حتديد موقع اجلهة بالن�سبة للمغرب، ت�ساعده يف ذلك خريطة التوزيع اجلهوي. 

ويحدد يف هذا امل�ستوى موقع اجلهة، مثل: �سمال املغرب، جنوبه، �رصقه، يف الو�سط...
o  م�ستوى ثاين: حتديد موقع اجلهة مو�سوع الدرا�سة، بالن�سبة للجهات املحيطة بها، ويتم اعتماد 
وردة الرياح لتحديد حدودها ح�سب اجلهات، مثل: يحدها من الغرب املحيط الأطلنتي، ومن 

ال�رصق جهة ...
 يف درا�سة اجلهة اخلا�سة باملتعلمني، ميكن مطالبتهم قبل موعد الدر�ض باأ�سبوع، باإجناز بحث ب�سيط 
ما  يقدمون  الدر�ض  اإجناز  واأثناء  املدر�ض)ة(.  باأ�سئلة حمدودة من طرف  البحث  هذا  توجيه  حول جهتهم مع 

تو�سلوا له من معطيات تهم جهتهم، وتناق�ض ويعمل املدر�ض على اإغنائها اأكرث معرفيا ومنهجيا. 
2. معطيات م�ساعدة : التق�سيم اجلهوي باملغرب

يف زمن اجلهوية املتقدمة تطرح اإ�سكالية املوارد والإمكانيات التي تتوفر عليها كل جهة لتكون يف م�ستوى 
طموحات التنمية.

ح�سب  الداخلي  الناجت  اإجمايل  اإن 
اأولية  فكرة  يعطي  باجلهة  ن�سمة  كل 
لكن  الذكر،  ال�سالفة  الإمكانات  حول 
يفر�ض  جهة  لكل  الدميغرايف  الوزن  

نف�سه لتقييم الأو�ساع. 
وجهة  الذهب  الداخلة-واد  فجهة 
الدار البي�ساء-�سطات لهما اللون نف�سه 
يختلف:  مغزاه  لكن  اخلريطة،  على 
اقت�سادها  بحكم  البي�ساء  الدار  جهة  
ذات  اجلهوية  قاطرة  تبقى  وكفاءاتها 
�ساكنة  ذلك  تقابل  املتينة،  املقومات 

مرتفعة العدد.
يف  تنخرط  التي  اجلهات  وتليها 
)الرباط-�سال- ال�سناعي  القو�ش 

القنيطرة وطنجة-تطوان-احل�سيمة(.

729 556 3طنجة-تطوان-احل�سيمة

346 314 2ال�رصق

892 236 4فا�ض-مكنا�ض

866 580 4الرباط-�سال-القنيطرة

776 520 2بني مالل-خنيفرة

739 861 6الدارالبي�ساء الكربى-�سطات

529 520 4مراك�ض-اآ�سفي

008 635 1درعة-تافياللت

847 676 2�سو�ض-ما�سة

757 433كلميم-وادنون

758 367العيون-ال�ساقية احلمراء

955 142الداخلة-واد الدهب

جمموع عدد ال�سكان ح�سب اجلهات )بالن�سمة(

امل�سدر: املندوبية ال�سامية للتخطيط، ح�سابات جهوية 2015

�ص

ج

غ�ص

اإجمايل الناجت الداخلي
ح�سب كل ن�سمة )بالدرهم(

اأقل من 13500
بني 13500 و 15000
بني 15000 و 17500
بني 17500 و 20000
20000 فما فوق

10

5
1

اإ�سهام كل جهة )%(
اإجمايل الناجت الداخلي

0 100 200
 km

اإجمايل الناجت الداخلي ح�سب كل ن�سمة واإ�سهام اجلهات فيه
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تقومي ودعم الوحدة 6
التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

 يف �سناعة املواد الغذائية قد ل تكون املقارنة بني ال�سنف الع�رصي والتقليدي ل�سالح هذا الأخري.
 تبني �سورة تفري≠ الزيت بكيفية ع�سوائية اإهمال ل�رشوط النظافة )املكان، و�سائل العمل، اأدوات الوقاية(، مما يهدد 

�سحة ال�سكان بالت�سمم الغذائي.
 ال�سناعة الع�رشية املمثلة يف تعبئة القنينات، تبدو بها �رشوط النظافة. قد 
ل يحق اأن نعمم انطالقا، لكن علينا توعية املتعلم )ة( ل�رشوط النظافة يف 

جميع �سوؤون احلياة )تغذية، ج�سد، حميط بيئي(.
  تبني ال�سورة 3 عملية فح�ض يجريها اأخ�سائي يف مراقبة ال�سالمة ال�سحية 
القيام  من  املواطنني  يعفي  ل  ذلك  لكن  موظفني،  م�سوؤولية  من  وهي 

بواجبهم حفاظا على �سالمتهم. 
ال�سحية  لل�سالمة  الوطني  باملكتب  تعرف  لوحة  اإلى   4 ال�سورة  ت�سري   
للمنتجات الغذائية، وهو من موؤ�س�سات الدولة التي تعمل يف هذا امليدان، 

مبعية هيئات اأخرى من املجتمع املدين.

اإلى اخلريطة ويتدرب على  املتعلم)ة(   ينتبه  اأن  الأول  ال�سوؤال  الهدف من   
قراءة م�سمونها واملتمثل هنا يف ت�سمية »جهة بني مالل خنيفرة«.

 يف ال�سوؤال الثاين يقوم املتعلم)ة( على م�ستوى م�سمون اخلريطة وا�ستخراج معطيات تفيده يف قراءة خريطة 
ثانية.

 يتدرب املتعلم)ة( يف ال�سوؤال الثالث على ر�سد جهات املغرب.
 يف ال�سوؤالني اخلام�ض وال�ساد�ض وباعتماد معطيات اخلريطة، يتعرف املتعلم)ة( عدد اجلهات التي تتوفر على 

�سواحل مطلة على املحيط الأطلنتي والبحر املتو�سط. 
يف مثل هذه التمارين يتعرف املتعلمون على جهات املغرب وميكن م�ساعدتهم مبعطيات تعرف ببع�ض اجلهات مثل :
جهة طنجة تطوان احل�سيمة : )اإحدى اجلهات الإدارية يف التق�سيم اجلهوي اجلديد للمملكة املغربية منذ 2015(. 
لها موقع جغرايف اإ�سرتاتيجي يكمن يف م�سيق جبل طارق )تبعد بحوايل خم�سة ع�رص كيلومرتا عن اإ�سبانيا(، لها 
�رصيط �ساحلي غني بالرثوات البحرية، ومناطق اإنتاج فالحي، وبها ميناء للم�سافرين والب�سائع ي�سنف الأول 
يف املغرب واإفريقيا، تتوفر على بنية حتتية جعلتها القطب الثاين القت�سادي يف املغرب بعد جهة الدار البي�ساء 
�سطات يحدها البحر الأبي�ض املتو�سط من ال�سمال، واملحيط الأطل�سي من الغرب، وجهة ال�رصق من ال�رصق، 

وجهة الرباط - القنيطرة وجهة فا�ش مكنا�ش من اجلنوب.

اإلى اخلريطة ويتدرب على  املتعلم)ة(  

ا����ة

6

72

: øjô“

: øjô“

1

2

?

?

?

?

?

?

?

?

    ‘  p™r«nÑr∏ pd  p¿ƒà rj sõdyG  pârj nR  pÒ°† r n–  ná n≤jô nW  oß pM’oCG

 oΩG pÎ rMyG  :  oår« nM  rø pe  Éª o¡næ r« nH  o¿ pQÉboCG nh  ,2 nh  1  p rÚnJ nQƒ t°üdyG

 ; pá s« pFGò p̈ rdyG pá neÓ s°ùdyG pÖ pfGƒ nL

pá s« pFGò p̈ rdyG päÉLƒàræ nª` rdyG »bÉH oπrã pe p¿ƒà rj sõdyG oârj nR o™ n°† rî nJ

. pánÑ nbGô oª` rdyG p√ pò ng nI nó pFÉa o uÚnHoCG ,(3) pá s« uë u°üdyG pá neÓ s°ùdyG pánÑ nbGô oª` pd

.(4 oI nQƒ q°üdyG) pánÑ nbGô oª` rdyG p√ pò n¡ pH oΩƒ o≤ nj … pò sdyG nRÉ¡ p r÷yG » uª n°SoCG
.1

.2  .3  .4



��� َوَدْ��
ْ

�
َ
�

; pá n£jô n rÿyG ‘ p nö† rNnC r’yÉ pH ná nf sƒn∏ oª` rdyG ná n¡ p r÷yG » qª n°SoCG

 kÉæ«©nà r°ù oe  Ég tó o n–  »à sdyG  päÉ¡ p r÷yG  oô oc rPnCG

; 69 pá nërØ s°üdyG ‘ pá n£jô n rÿyÉ pH

 mäÉ¡ pL n± sô n© nJ nC p’  É¡ p°ù rØ nf  pá n£jô n rÿÉ pH  oÚ©nà r°SnCG

; Ég nOhó oM oó o°U rQ nCG nh ,iô rNoCG

 pô rënÑ rdyG ≈∏ nY tπ p£ oJ »à sdyG päÉ¡ p r÷yG nO nó nY oÖ o°ù rMnCG

; p§ u°S nƒnà oª` rdyG p¢†n« rHC r’yG

 ≈∏ nY  tπ p£ oJ  »à sdyG  päÉ¡ p r÷yG  nO nó nY  oÖ o°ù rMnCG

. u»pà ræn∏ rWnC r’yG p§«ë oª` rdyG

بني جهة
مالل
خنيفرة

»àæ∏WC’G §«ëª`dG

§°Sƒàª`dG ¢†«HC’G ôëÑdG

á¡L
 ∫Óe »æH
IôØ«æN

ôFGõ÷G

É«fÉàjQƒe
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تقومي الأ�سدو�ص 2 ودعمه

 مظهر الإنتاج الزراعي كارثي و�سببه اجلفاف؛ 
 �سعور الفالحني بالقلق والرعب واخلوف على اأ�رصهم وما�سيتهم؛

 نناق�ض، مثال: م�ساألة التاأمني الزراعي، واإمكانية العتماد على اأن�سطة داعمة للدخل...

  تخفف ال�سدود من اآفة اجلفاف وما له من تاأثريات على الفالحني والإنتاج الفالحي؛
مناعة  من  الرفع  الأوبئة،  مكافحة  ال�سقي،  تر�سيد  البذور،  تطوير  الزراعي:  البحث  فوائد  تتعدد    

املزروعات... وكذلك للبحث البيطري فوائد ل تقل اأهمية على املا�سية.

  بالن�سبة للتكامل بني كل من ال�سناعة والفالحة : متد ال�سناعة الفالحة 
بالآلت وتاأخذ من الفالحة الكثري من املنتوجات التي تعمل على ت�سنيعها.

الفالحة  توفر   : التجاري  بالن�ساط  وال�سناعة  الفالحة  لعالقة  بالن�سبة    
والوطنية  املحلية  الأ�سواق  يف  التجارة  عرب  ج  تروَّ منتجات  وال�سناعة 

وحتى يف اخلارج.

كانت بالدنا ت�ستورد الزعفران باأثمان مرتفعة، فاأ�سبحت زراعته تخفف 
العبء على ميزانية البالد وتنمي مدخول ال�سكان.

على  اجليدة  قدرته  عن  اأبان  لن�ساط  حيا  مثال  الزعفران  زراعة  ت�سكل 
اأن�سطة  هناك  باأن  علما  طبيعتها.  بق�ساوة  معروفة  مناطق  يف  الدخل  دعم 
مما  �سارة  نتائج  عن  اأبانت  والتي  املناطق،  من  بالعديد  متار�ض  اأخرى 
ا�ستخراج زيت  ل�ساكنتها )مثل  املادية واملعنوية  �ساهم يف حت�سني الأحوال 
"الأركان"، اإنتاج مواد غذائية تقليدية، اإنتاج مالب�ض تقليدية(. ول تخلو 

جهة من مبادرات من هذا القبيل ترفع من كرامة ال�سكان ن�ساء ورجال. 

 ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يختار مب�ساركة املتعلمني، عينة من الأن�سطة الفالحية وال�سناعية والتجارية والتجهيزات؛
 ينظم م�سابقة يقدم فيها املتعلمون واملتعلمات فقرات حول هذه القطاعات معتمدين فيها على تعلماتهم؛ 

 يكون �سعار امل�سابقة: التعلم كنز يفيد اجلميع، ويتم اختيار اأح�سن الفقرات �سكال وم�سمونا.

التمرين االأول: 

  : ي
التمرين الثا�ن

التمرين الثالث: 

التمرين الرابع: 

التمرين الخامس: 

التمرين السادس: 

: øjô“

: øjô“

: øjô“

: øjô“

: øjô“

: øjô“

1

2

3

4

5

6

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

; Éæ p°û r« nY pán« pª ræ nJ ‘ pOhó t°ùdyG nπrã pe mäGõ«¡ r nŒ ná s« uª ngnCG o uÚnHoCG

 pQhòoÑ rdyG  pôjƒ r£ nJ  ‘  u» pYGQ uõdyG  på rënÑ rdyG  pI nó pFÉa  rø nY  oå në rHnCG

. n∂ pd nP p rÒ nZ nh pánÄ pH rhnC r’yG pá në naÉμ oe nh p»r≤ s°ùdyG pó«°T rô nJ nh

 o uÚnHoCG nh , pá nYÉæ u°üdyG nh pá nMÓpØ rdyG n rÚnH nπ oeÉμsàdyG oó o°U rQnCG

; kÉ°† rjnCG n∂ pd nP rø pe oI nQÉéuàdyG oó«Ønà r°ù nJ n∞r« nc

.Éf pOÉ°üpà rbyG pán« pª ræ nJ ‘ pπ oeÉμsàdyG Gò ng nQ rh nO o¢üp∏ rînà r°SnCG

 o¬ nJ nó pFÉa o uÚnHoCG  , pánæ«ª sãdyG  pá s« pMÓpØ rdyG  Éæ pJÉénà ræ oe rø pe o¿GônØ rY sõdnG

. pì qÓnØ rdyG pπ rN nó nd p¬ pª rY nO nh pá s« pL pQÉ rÿyG nh pá s«p∏ pNG qódyG Éæ pJ nQÉépà pd

 pá nMÓpØ rdyG  pá n£ p°û rfnCG  pás∏ pb  rø pe  iôo≤ rdyG  p¢† r© nH  o¿É qμ o°S  ÊÉ© oj

 Ég oó o°U rQnCG ,iô rNoCG ká n£ p°û rf nCG n¿ƒ°S pQÉªo« na ; pá n©«Ñ s£dyG pI nhÉ°ù n≤ pd

 ; pπ rN só∏ pd kI sQ pó oe ká s« paÉ°VpEG ká n£ p°û rfnCG oô oc rPnCG nh pI nQƒ q°üdyG nø pe

. p¬ pª«ª r© nJ ná s« uª ngn CG oR pô rHoCG nh n∂ pd nP nI nó pFÉa o¢üp∏ rînà r°SnCG

 Éæ p°û r« nY pÚ°ù r n– ‘ päÉe nó n rÿyG nh päGõ«¡ résàdyG nh pá sj pQÉéuàdyG nh pá s« pYÉæ u°üdyG nh pá s« pMÓpØ rdyG pá n£ p°û rfnC r’yG ṕ tƒnæ nJ nQ rh nO o¢üp∏ rînà r°SnCG
. u»

pYÉªpà rL p’yG nh u… pOÉ°üpà rb p’yG Éæ pæ renCG p¿Éª n°V nh
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1   الرتبية على املواطنة وحتديات ال�سياق
الطفل  يولد  الربنامج،   لهذا  ع�رص  الثنا  املحطات  ذلك  تعك�ض  كما  كفعل،   وامل�ساركة  كم�ساعر،  النتماء  بني   
املواطن)ة( ويكرب، بعمقه الإن�ساين وو�سعه القانوين1 الذي يك�سبه حقوقا وميلي عليه واجبات من منطلق الإح�سا�ض 

بالكرامة، و ال�سعي املتوا�سل جلودة2 العي�ض امل�سرتك يف جمتمع دميقراطي.
عرفت الرتبية على املواطنة، مثل مفهوم املواطنة نف�سها، حتولت لعل من اأبرزها:

القيم،  على  الرتبية  يف  دورها  وتقوية  املدنية،  الرتبية  اأبرزها  من  اأخرى  لرتبيات«   « اإدماجها   : موؤ�س�ساتيا   
ومتف�سلها مع الرتبية على حقوق الن�سان؛

ال�سياقات التي �سارت تربطها، ب�سكل مبا�رص، مبا  الديناميكي خالل العقدين الأخريين مع  : تفاعلها  م�سمونا   
يعرف يف عاملنا باملواطنة الدميقراطية والكونية والرقمية. 

ال�ساعد  اأهمية متلك اجليل  2003 على  �سنة  التعليمية  املناهج  املواطنة يف بالدنا منذ مراجعة  الرتبية على  تاأ�س�ست 
من املغربيات واملغاربة ملنظومة القيم امل�سرتكة3 التي تقوي الرابط الجتماعي4 مبختلف ابعاده. ومتيزت كم�رصوع 
بيداغوجي قائم الذات باحت�سانها للرتبية على حقوق الن�سان، مراعية خ�سائ�سها الفل�سفية واملعيارية، واإفرادها حيزا 
هاما لتنمية ال�سلوك املدين الذي �سكل لحقا مو�سوعا لنقا�ض وطني5 حلل اخل�سا�ض امللحوظ6 يف هذا املجال لتجاوزه، 

بقدر ما وقف عند املمار�سات الف�سلى7 لرت�سيخها لتطويرها.
اإذا كان ر�سيد املمار�سة امليدانية، منذ ذلك التاريخ، عامال لتطوير التجربة، بدءا بالأ�سئلة التي رافقت البدايات8 
ومرورا باجلهود والجتهادات الفردية واجلماعية التي غذتها، فاإن التحولت التي متيز ال�سياق تدعونا لتفعيل برنامج 
النقدي  الوعي  اإذكاء  دال ومتجدد يف  ب�سكل  ت�ساهم  يجعلها  كمو�سوع ومنهج وحمتوى، مبا  املواطنة،  على  الرتبية 
وامل�سوؤول لدى املتعلم)ة(/ املواطن)ة(، وذلك بجعل الفعل البيداغوجي اليومي ي�ستح�رص، بل وي�ستبق، اأبعاد املواطنة 

يف القرن الواحد والع�رصين، يف ترابطها، ومنها:
التمثيلية  الدميقراطية  هي:  دعائم،  اأربعة  من  للدميقراطية  ت�سور  على  تقوم  التي  الدميقراطية:  املواطنة 
للمواطنني  املبا�رص  )participative( )الدور  الت�ساركية  الدميقراطية  ال�سيا�سية(،  املنظمات  )دور   )représentative(
والدميقراطية  التقريرية(  واملجال�ض  الرتابية  اجلماعات  )دور   délibérative التداولية  الدميقراطية  املدين(  واملجتمع 

املنا�سفاتية )paritaire(  )م�ساركة الن�ساء منا�سفة مع الرجال( كمكون عر�ساين ملا �سبق.

»الثوابت  �سمن  الدميقراطي«  »لالختيار  اإدراجه  م�ستجداته  من  جديد،  د�ستور  على  املغاربة  توافق   2011 يف 
الروافد، وامللكية  الوطنية متعددة  ال�سمح، والوحدة  الإ�سالمي  ت�سمل، ف�سال عن ذلك »الدين  التي  لالأمة،  اجلامعة« 
الد�ستورية«. ومتّكن قراءة يف الد�ستور، الذي ي�سكل ميثاقا حقيقيا للحقوق واحلريات، من ا�ستنتاج البعد الدميقراطي 
امل�سار اليه بركائزه املتمثلة يف التمثيلية )املواد 7-8-10-11( امل�ساركة املدنية:  )املواد 12-13-14-15( التداول: )املواد -139

136( واملنا�سفة: )املواد 19-30(9، وا�ستخال�ض املحددات التي جتعل منه، روحا ون�سا، مرجعية  للفعل الرتبوي.

1 - البعد القانوين للمواطنة يحيل عموما على وجود ر�سمي يف �سجالت بلد بال�سم وتاريخ ومكان الولدة واجلن�سية )النتماء لذلك البلد(. 
2 - تطور مفهوم العي�ض امل�سرتك بحيث �سار احلديث الن عن » العي�ض امل�سرتك اجليد« le bien vivre ensemble الذي يتجاوز العي�ض امل�سرتك، كتعاي�ض، )كاأمر لبد منه( 

الى البحث عن عي�ض م�سرتك نوعي، كم�سدر اإغناء للجميع.
3 - اأنظر تقرير املجل�ض الأعلى الرتبية والتكوين والبحث العلمي » الرتبية على القيم باملنظومة الوطنية للرتبية والتكوين والبحث العلمي« التقرير 17/1، 201

 Lien social - 4
5 - اأنظر اأ�سغال الندوة الوطنية حول » املدر�سة وال�سلوك املدين« التي نظمها املجل�ض الأعلى للتعليم يومي 23 و24 ماي 2007، والتي متيزت بر�سالة ملكية موجهة 

للم�ساركني وامل�ساركات. 
6 - التغيب والغ�ض والعنف وال�رصار بالبيئة الخ، ا�سغال ندوة املدر�سة وال�سلوك املدين، مرجع �سابق.

7 - نتحدث عادة عن املمار�سات » الف�سلى« للتن�سي�ض على حمولتها الإيجابية، علما باأن كل املمار�سات مفيدة من زاوية الدرو�ض التي ن�ستخل�سها منها.
8 - ت�سكل الرتبية على املواطنة اأحد مكونات الجتماعيات التي ت�سم التاريخ واجلغرافيا، وهي تتميز عن هتني املادتني بكونها مل تكن مدرجة يف التكوين العام اأو التخ�س�سي 

لهياأة التدري�ض والتفتي�ض بال�سلكني البتدائي والعدادي. 
9 - اأنظر م�سمون املواد امل�سار اليها يف امللحق.
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املواطنة العاملية: التي ُتعّرف )اليون�سكو2015( بكونها »اإح�سا�ض بالنتماء )اأي�سا( ملجموعة كبرية هي: الإن�سانية 
بكاملها، تركز على التداخل والرتابط بني املحلي والوطني والعاملي«. وتعترب التحديات املناخية والبيئية الراهنة التي 

ا�ست�سافت بالدنا اإحدى حمطات التفكري ب�سددها، من اأبرز الأمثلة.
 ±ÓàN’G« ففي خطابه الفتتاحي ملوؤمتر الكوب 22 10 )مراك�ض 2016( اأبرز �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�ض 
 ∫É≤j »àdG ,á©æ°üŸG ∫hódG iód äÉ«≤Ñ°SC’G (¿CG)h ,áÄ«ÑdÉH á£ÑJôŸG áaÉ≤ãdG iƒà°ùe ≈∏Y ,≥WÉæŸGh ∫hódG ÚH ÒÑµdG
 ¿Éc GPEG « معتربا اأنه »É¡æ«H ÒÑc πFÉ°SƒdG ‘ ¥ôØdG ¿CG Éªc .á«eÉædG ∫hó∏d áÑ°ùædÉH É¡°ùØf »g â°ù«d ,áeó≤àe É¡æY
 πc ∫hÉæàe ‘ ÉªFGO â°ù«d ,É¡°Vôah ÉgPÉîJG ºàj »àdG äGQGô≤dG ¿EÉa ,¬◊É°üe øY ±ôW πc ™aGój ¿CG »©«Ñ£dG øe
 áeGôc áfÉ«°üd ,Üƒæ÷Gh ∫Éª°ûdG ÚH ¥OÉ°üdG øeÉ°†àdGh ,∑Î°ûŸG Ò°üŸG á«ªàëH ¿ÉÁEÓd hódG∫«، داعيا جاللته » 

.»ájöûÑdG πÑ≤à°ùe ¿Éª°V ‘ …Ò°üŸG ÉgQhóH á«YƒàdGh áÄ«ÑdG ÉjÉ°†b ≈∏Y á«HÎdG ó«Mƒàd«و  »...öûÑdG

املواطنة الرقمية: يحيل هذا املفهوم على ما يعرف باجليل )Z( الذي اأطل على الدنيا بداية 2000 مع دمقرطة انت�سار 
"النرتنيت" ب�سكل منقطع النظري، وتفاعل هذا اجليل مع املجتمع الرقمي بفوائده اجلمة )مثل ف�ساءات العي�ض الذكية 
التي بداأت تن�ساأ يف احلوا�رص املغربية الكربى(، والإ�سكالت / املخاطر، خا�سة على الأطفال وال�سباب، والتي ترتبط 

اأ�سا�سا بو�سائل الت�سال اجلديدة وقدرتها الرهيبة على التاأثري.
 )2018( املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  اأبرزت  الإعالم والت�سال،  تكنولوجيات  ا�ستعمال  تقريرها عن  يف 
اأن %70 من ال�رص املغربية تتوفر على ربط بالأنرتنيت واأن يف ن�سف هذه الأ�رص ي�ستعمل الأطفال اأقل من 15 �سنة 
ال�سبكة العنكبوتية، %60 منهم من فئة 6-12 التي ت�سكل ال�سبكات الجتماعية اأولويتها متبوعة بتحميل ال�سور والأفالم 
ومواقع احلوار الفرتا�سي. هذا يف الوقت الذي ي�رصح فيه 7 اآباء من 10 بكونهم غري موؤهلني ملرافقة وتوجيه ا�ستخدام 
ولد  الذي  اجليل  اأن  توؤكد   )2017 اليوني�سيف  )تقرير  حديثة  درا�سات  ان  اإلى  الإ�سارة  وجتدر  لالأنرتنت.  اأطفالهم 
مرتبطا بالأنرتنيت، يختلف على الأجيال التي �سبقته، على م�ستوى عالقته بالتكنولوجيا، بالثقافة، بال�سغل، بالزمن، 

بالإعالم، بال�سيا�سة الخ، داعية لتكوين »املواطن الرقمي الواعي«.
ماذا يعني ذلك هنا، الآن؟

ت�ستح�رص الغاية املتوخاة من الرتبية على املواطنة، جممل التحديات امل�سار اليها، من خالل بحث م�ستمر عن كيفية 
م�ساهمتها يف تاأهيل اجليل ال�ساعد من املغربيات واملغاربة لتملك قا�سم م�سرتك من القيم الوطنية والكونية ت�ساعد على 

العي�ش يف حا�رش مركب وغد غري وا�سح املعامل من فرط �رشعة وطبيعة التحولت التي يعرفها العامل من حولنا. 

يف هذا الإطار، تندرج الدعائم الثالث 
مكون  ي�سعى  التي  للكفاية  املرتابطة 
لتنميتها، واملتمثلة  املواطنة  الرتبية على 
وقدرات  الذات،  تقدير  تنمية   « يف 

العي�ض امل�سرتك، وال�سلوك املدين« :

10 - الدورة الثانية والع�رصون ملوؤمتر الأطراف يف التفاقية الإطار لالأمم املتحدة ب�ساأن تغري املناخ )كوب 22( املنعقد مبراك�ض من 7 اإلى 18 نونرب 2016.

التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن
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 يقوم هذا الثالثي على مفاهيم موؤطرة ل�سيقة بالتحديات امل�سار اليها، اأي تنمية ال�ستقاللية التي ل تكتمل بدون تقدير 
الذات وح�ض الكرامة، الفكر النقدي الذي يقوم على ثقافة ال�سوؤال للقيام باختيارات م�سوؤولة، وم�سوؤولية الفعل يف حد 

ذاته جتاه الذات والأخر واملحيط. 
دعامة  بروز  منها،  الرقمية  وخا�سة  التحديات،  لتلك  البيداغوجية  الأبعاد  على  جديدا  زخما  ي�سفي  ما  ولعل 
)pilier( خام�سة وداجمة للرتبية تتمثل يف الوعي بال�سريورة الذاتية ال�ست�رصافية )savoir- devenir( بعد الدعامات 
املتعارفة ) تقرير دولور، اليون�سكو1996(11 التي ت�سكلها املعارف)savoirs( املهارات )savoir- faire( الجتاهات 
)savoir- être(  العي�ض امل�سرتك )savoir vivre ensemble(.  وهو يعني تاأهيل املتعلم )ة( ليكون قادرا على تعبئة 

ذكاءاته يف اأفق تعلم ذي معنى، وت�سور م�ستقبله من خالل حتديد م�ساراته ب�سكل ا�ستباقي. 
وبعد، اإن كانت عنا�رص »الـتاأطري« العام ت�ساعد على موقعة الفعل، فاإن �سوؤال املرحلة يرتبط اأ�سا�سا بعاملني:

  اعتبار »برنامج« الرتبية على املواطنة يف م�ستوى ال�سنة الرابعة التي نحن ب�سددها، حلظة �سمن م�سار تطوري، 
تراكمي وت�ساعدي، ت�ساهم فيه برامج ال�سنوات الدرا�سية املوالية يف اإطار ال�سلكني البتدائي والعدادي(، مع املراهنة 

على م�سادر اأخرى غري نظامية ؛

الدعامات  تفاعل مبدع مع  اإطار  يتوفر/ تتوفر عليه من جتربة مهنية وح�ض مواطن، يف  الأ�ستاذ)ة( مبا   دور 
يوم،  كل  املواطنة،  يبني  لتعلم  ثمينة  موارد  كانوا،  حيثما  ي�سكلون،  الذين  خا�سة،  ب�سفة  الأطفال  ومع  املقرتحة، 

ويجعلها ذات معنى يف احلال والزمن الآتي.

2   الرتبية على املواطنة كم�سار م�ساركاتي مندمج  

كفاية التربية على المواطنة باعتبارها موضوعا ونهجا ومحددات بيداغوجية
ترتكز  الرتبية على املواطنة على: 

مو�سوع، يتمثل يف تنمية تقدير الذات، والعي�ض امل�سرتك، وال�سلوك املدين يف �سياقات تعلمية ديناميكية؛
نهج، ي�سمل عمليات الكت�ساف، بناء رد الفعل والفعل كم�سار ي�ستح�رص امل�ساعر والفكر واملمار�سة؛

حمددات بيداغوجية تراعي �سن املتعلم)ة( واملحيط، وتقوم على امل�ساركة كقيمة، وحق، ودعامة، لبناء التجربة. 

التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن

1 - م�سار
3 - م�ساراكت�ساف وفهم

فعل م�سوؤول

2 - م�سار وعي نقدي
قدرات لالندماج الجتماعي 
وللعي�ص اجليد مع الآخرين

قدرات توؤهل للم�ساركة
نة والتاأثرييف املحيط  pاملواط 

قدرات لتنمية
 الذات وتعزيز 

ال�ستقاللية

11 - «Unesco»L’Education: un trésor est caché dedans, Rapport (Delors) de la Commission internationale sur l’éducation 
pour le vingt et unième siècle, 1996. 
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القدرات كخارطة طريق لتنمية الكفاية في أفق التملك والفعل المواطن
 الكفاية املر�سودة كنتيجة وم�سار، حتيل على ال�سا�ض امل�سرتك من املوا�سفات التي نريدها ملواطنني ومواطنات يف 

بالدهم املغرب، ويف العامل املتحول الذي يعي�سون فيه.
كفاية الرتبية على املواطنة

ال�سلوك املدين/ املواطنالعي�ص امل�سرتك bien vivre ensembleتقدير الذات
قدرات

 من القدرات التي ت�ساهم يف تنمية الكفاية مبكوناتها الثالثة : الوعي بالذات؛ قبول الذات؛ احلفاظ على الذات؛ الوعي بالآخر؛ 
تقدير الآخر؛ تقدير التنوع؛ امل�ساواة؛ الإن�ساف؛ احلرية؛ الحرتام )الذات، الخر، البيئة، الرموز الوطنية...(؛ تدبري 
الختالف؛ النزاهة، امل�ساركة، التعاون؛ الت�سامن، التوا�سل مبختلف الأ�سكال، حرية التعبري؛ ح�ض الكرامة؛ ح�ض النتماء 
للوطن؛ ح�ض النتماء ملجموعة )الأ�رصة، املدر�سة...( احل�ض املدين، ح�ض النتماء لالإن�سانية؛ ح�ض امل�سوؤولية؛ اإعمال الفكر؛ 

الفكر النقدي، الت�ساوؤل؛ التحليل؛ املقارنة؛ الت�سنيف؛ ال�ستنتاج؛ التعليل؛ الربهنة؛ اتخاذ القرار؛ الختيار الخ...؛
   القدرات امل�سار اليها )التي ميكن تفريعها( ل تخ�سع لت�سنيف �سارم، ول لرتتيب تف�سيلي، جلها حا�رص يف حماور 
الربنامج )التي تت�سمن اأي�سا غريها(، بجرعات متباينة. واإذا كان غالبها ل يتعدى مرحلة التح�سي�ض، فاإن بع�سها ي�ستكمل 

مكونات الكفاية الثالثة يف اأب�سط متظهراتها، اأي تلك التي جتعل املتعلم)ة( يف �سنه وظروفه مواطنا على م�ستواه. 
 لئحة القدرات مفتوحة لإ�سافات الأ�ستاذ)ة( عند م�سادفة غريها، بهدف الإغناء وا�ستكمال العنا�رص التي تقوم عليها 
الكفاية. ويظل وعي الأ�ستاذ)ة( اأثناء املمار�سة بالقدرات، وتفريعاتها، وعالقاتها مع بع�سها ومع الكفاية  عن�رصا داعما 

للتعلم وللتقومي التكويني.  
3   تقدير الذات والعي�ص امل�سرتك وال�سلوك املدين: املواطنة يف كل جتلياتها12

مكونات الكفاية13
كفاية املادة

ال�سلوك املدينجودة العي�ص امل�سرتك12تقدير الذات
 الذات: مفهوم و�سفي: ماهي ال�سفات التي 

تعرف بي؟ " من اأنا ؟"
املعايري  هي  ما  تقييمي:  مفهوم  التقدير:   

التي متكنني من قيا�ض قيمة "الأنا"؟  
تقدير الذات من �سميم عالقتنا باأنف�سنا، 
وهو يتمثل يف القيمة التي مننحها لأنف�سنا 
على  نطلقه  الذي  ال�سخ�سي  واحلكم 
على  كمرجع  يعتمد  التقييم  ذواتنا وهذا 
نحو  يقودنا  الذي  للذات  املثايل  الت�سور 

ما ن�سبو اإليه13.

به  الآخر، والوعي  " بدون  اأنا  ل يوجد" 
وتقديره حا�سم للتن�سئة على العي�ض امل�سرتك 
يف  املواطنة  اإ�سمنت"  "كمية  ي�سكل  الذي 

جمتمع دميقراطي. 
من قواعد العي�ض امل�سرتك:

 احرتام الكرامة الإن�سانية؛ 
 احرتام التنوع )حقوق الخرين(؛ 
 حرية التعبري وتقبل الراأي الآخر؛

 الت�سامح، التعاون، الت�سامن؛
 �سيانة امل�سرتك )الطبيعي، املادي، الرمزي( 

 م�ساركة اجلميع يف حياة اجلماعة.

ال�سلوك املدين يعتمد على ح�ض 
املواطنة لدينا، وهو يعني على 

امل�ستوى  الفردي: 
والقواعد  القوانني  احرتام   

اجلاري بها العمل؛ 
عن  املعرب  الن�سيط  الفعل   
جتاه  بالواجبات  الوعي 
املجتمع. وهو يبداأ من "�سباح 
ل  ما  اإلى  وميتد  اخلري" 

نهاية...

هناك ارتباط وثيق بني تقدير الذات والعي�ش امل�سرتك وال�سلوك املدين. فاملمار�سة املواطنة املن�سودة، من ال�سغر اإلى الكرب، تت�سف 
بكونها اإرادية )غري مفرو�سة بتع�سف(، �سادرة عن اقتناع ) ولي�ض كاأمر( لأننا، بب�ساطة، نرغب يف اأن نعي�ض بكرامة.

12 - اأنظر الإحالة رقم 2.
13 - J. De Saint Paul, Estime de soi, confiance en soi ، Interdictions, 2000.
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نافذة على مفهوم وسلم تقدير الذات

    تق�سري يف تقدير الذات
(Sous-estimation(

 مغالة يف تقدير الذاتتقدير الذات
(Surestimation(

اإح�سا�ض اإيجابي        اإح�سا�ض �سلبي
    اإح�سا�ض �سلبيتوازن

  اخلجل
 سعوبة التوا�سل�
  قبول ما يفر�ض
 النعزال

 الثقة بالنف�ض
 احلفاظ على الذات
 التعبري عن الراأي
 عالقات اجتماعية

 )الغرور )اأعرف كل �سيء
 التعايل 
 ازدراء الآخرين
 سعوبة الندماج يف جماعة�

 ل اأعرف ول اأ�ستطيع �سيئا
 ل�ست جديرا بالحرتام

 يل قدرات وحدود
 اأنا جدير بالحرتام واأحرتم الآخرين

 اأعرف واأ�ستطيع كل �سيء
 على الآخرين اأن يحرتموين

تعني الثقة يف الطفل اأن نريه الطريق نحو الثقة بالنف�ض،  يف الكثري من الأحيان، كلمة تكفي لذلك.
مثال : كيف النتقال يف الق�سم من " اأخطاأت" ) ينعزل على ذاته( اإلى " فكر يف جواب اآخر" ) ينطلق(

4   الوعي النقدي حمرك اللتزام املواطن

نهج التربية على المواطنة: دورة التعلم
تنمية كفاية الرتبية املواطنة تقوم على نهج ين�سجم مع رهاناتها الوجدانية، الفكرية، والعملية. ميثل هذا النهج يف 

دورة تتداخل فيها ب�سكل ديناميكي، عدة و�سعيات/ عمليات ميكن اختزالها يف ثالث :

- و�سعية اكت�ساف، ت�ستهدف اأ�سا�سا الفهم؛
- و�سعية تفاعل، عرب جمموعة من العمليات التي حتيل على التفكري النقدي، لتكوين راأي / رد فعل؛

- و�سعية ممار�سة من خالل فعل يعرب عن اإح�سا�ض بامل�سوؤولية وباللتزام.
اكت�ساف
فهم 

رد فعل / بناء اجتاهات
باأعمال الفكر النقدي

فعل 
واع وم�سوؤول

 يتم انطالقا من 
متثالت، اأحداث، 

وقائع؛ 

 حتليلها؛

 و�سعها يف �سياقها.

 يتم بال�سوؤال والتقييم النقدي لتكوين راأي معلل، الأمر الذي يحيل على 
الفكر النقدي؛

من  وجمموعة   ،)état d’esprit( الفكر  متيز  »حالة«  هو  النقدي  الفكر   
العمليات املرتابطة التي غالبا ما منار�ض بع�سها ب�سكل تلقائي )البطاقة املوالية( .
 لكي ن�ساهم يف تنمية الفكر النقدي يتعني الوعي بتلك الأن�سطة، من حيث: 

م�ساراتها وعالقاتها فيما بينها وتفاعل املتعلمني معها.
  يقوم الفكر النقدي على ال�سوؤال والنظر لالأمور من زوايا خمتلفة. 

باملمار�سة،  الفعل  يتم    
منا�سبة،  اأعمال  خالل  من 

وبح�ض امل�سوؤولية.

وم�سار،  نتاج  الفعل،    
جديدة  جتارب  ُيك�سب 
ُتوظف يف م�ساريع لحقة. 
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بصدد الفكر النقدي14
هناك ثالث و�سعيات / ثالثة اأنواع من الأ�سئلة:

 عالقة بالفكر النقدياأمثلةو�سعية/ �سوؤال
ال�سوؤال  فيها  يتطلب  و�سعية 
معروفا،  واحدا،  جوابا 

ي�سهل الـتاأكد منه. 

احلقوق  من  �سنف  لأي 
ينتمي احلق يف التعبري؟

اجلواب،  نف�ض  اإلى  �سي�سل  اجلميع  اجلواب:  يف  اختالف  هناك  لي�ض 
يكفي البحث. الو�سعية يف حد ذاتها ل ت�ستدعي اإعمال الفكر النقدي، 

لأنها ل تطرح م�سكال )اإ�سكالية(.
ال�سوؤال  فيها  يتجه  و�سعية 

لختيارات �سخ�سية.
هل تف�سل التعبري كتابة، 

�سفويا... ؟
ل ت�ستدعي الو�سعية اإعمال الفكر النقدي، ال�سوؤال يتعلق باختيارات.

و�سعية تتطلب القيام بعمليات 
ميكن  ول  النتائج،  جمهولة 
الإجابة  من  التاأكد  للتالميذ 

ال�سحيحة.  

احلق  ممار�سة  ميكن  هل 
كل  يف  التعبري  حرية  يف 

الظروف؟
1-ر�سد

3-حكم
معلل

2-تقييم

ت�ستدعي الو�سعية اإعمال الفكرالنقدي.        
جعل املتعلم)ة( يعي مبا ياأتي:" عندما
اقراأ �سيئا ويقال يل �سيء ل اأ�ستطيع

التاأكد من �سحته" اأبحث بال�سوؤال :                                                                           

اأهدافها يف  التمهيد لأن�سطة بالتعبري عن  املفيد  ال�سنة الرابعة، من  النقدي، يف م�ستوى  الفكر  لتنمية 
�سكل  " حتديات".

 اكت�ساف: من خالل اأ�سئلة مفتوحة؛
  تقييم: م�سار نتعرف خالله معلومات وجيهة نخ�سعها لتفكرينا، بطرح اأ�سئلة، لن�ستخل�ض حكما/

قرارا؛ 
 تعليل: العنا�رص )املعايري( التي تربر احلكم اأو القرار، والذي ميهد للفعل.

التوا�سل بني املتعلمني
)ثنائي–جماعي(

5   م�سارات للتدبري البيداغوجي  
املواطنة، على  الرتبية على  برنامج  لتفعيل  م�سرتكا  قا�سما  نعتربها  التي  العنا�رص  هذا اجلدول جمموعة من  يقدم 

امل�ستوى البيداغوجي، ورابطا بني مكونات كتاب املتعلم)ة( وكتاب الأ�ستاذ)ة( و�سلة و�سل بني الكتابني. 
مراعاة

الطفل / 
املتعلم)ة(

ا�ستعمال " اأطفال" بدل متعلمني يف الرتبية على املواطنة لي�ض امرا اعتباطيا، اإذ يتعني خماطبتهم لي�ض بو�سعهم 
املوؤ�س�ساتي بل باعتبار كينونتهم، وو�سعهم الإن�ساين.

 الأن�سطة/ 
الدر�ص

لي�ض برنامج الرتبية على املواطنة مقررا باملعنى الكال�سيكي للكلمة خا�سعا لثنائية النجاح والر�سوب. بل اأن�سطة 
للتح�سي�ض )النتيجة( والبناء )امل�سارات( عرب زمن يتجاوز احل�سة بل وحتى �سنة درا�سية. 

الكفاية          
ودورة التعلم 

كفاية املادة، ونهجها، حا�رصان يف كل الدرو�ض، لكن بن�سب متغايرة. يف بع�ض الأحيان، يكون العي�ض امل�سرتك 
)ن�سع ميثاقا للق�سم( مو�سوعا للدر�ض، لكن الدر�ض نف�سه ينمي، اأي�سا، تقدير الذات من خالل التعبري ب�ستى اأنواعه.

ظروف الأطفال 
كل طفل)ة( فريد ب�سخ�سيته وجتربته وم�سادر حتفيزه وحاجياته يف جمال التعلم )الفروق الفردية(. الطفل)ة( 
نف�سه حياة اأ�رصية واجتماعية ترافقه. كل املوا�سيع حتتاج ملجهود تكييف الأن�سطة املرتبطة بها، و يحتاج بع�سها 

ملجهود خا�ض من قبل الأ�ستاذ)ة( كما احلق يف اأ�رصة، بالن�سبة ملن فقدوها ) بطاقة بع�ض الدرو�ض(.  

املتعددة اأهداف التعلم الذكاءات  ذكائهم،  ومالمح  حاجاتهم  على  للتعرف  فر�ض  مبثابة  املتعلمني  عند  ال�سعف  نقط  اعتبار 
.)Gardner(  "لكاردنر"

14 - » ميكن لالأطفال ابتداء من �سن اخلام�سة، اأن يعربوا عن فكر نقدي وهم قادرون على حوارات حقيقية مع اأقرانهم. لكن، يتعني تكوينهم من 
 Frederik Lenoir، Philosopher et méditer avec les enfants، :اأجل ذلك لأن طريقة التفكري لي�ست تلقائية ول فطرية. ُانظر مثال

Albin Michel، 2016
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جعل املتعلمني واملتعلمات يف و�سعيات التجريب ) التعلم بالفعل( لأنه اأكرث واأبقى اأثرا.طرق التعلم

م�ساركتهم مناخ التعلم ا�ستجابوا وكانت  كلما  اأداوؤهم،  كان  لذاتهم مهما  بالأمان، وبكونهم حمرتمني  الأطفال  اأح�ض  كلما 
تلقائية واأداوؤهم، ح�سب قدراتهم اأف�سل، مما يدعم ن�سجهم ويحفزهم اأكرث على التعلم. 

العمل 
مببداأ " القول 

والفعل"
تعلم الأطفال وممار�ساتهم "املواطنة" تقت�سي من حميطه املدر�سي تبني الثقافة نف�سها القائمة على الحرتام : املتعلم)ة( 
يحرتم الأ�ستاذ )ة( والأ�ستاذ يحرتم املتعلم)ة(. ومعروف اأن "بيداغوجيا القدوة"، من اأكرث الطرق تاأثريا ومفعول. 

دامت مبرونة ما  لحقة،  مبعطيات  ال�ستعانة  الأ�ستاذ)ة(  من  يتطلب  قد  بع�سها  تدبري  لكن  مرتبة.  الربنامج  اأن�سطة 
ال�سابقة دعامة يف كل احلالت وفق ال�ستغال مببداإ الرتاكم )بطاقات بع�ض الدرو�ض(.  

بت�رصف 
لي�ص هناك و�سفات جاهزة

التمهيد لكل در�ش: ننطلق من الأف�سل والأفيد ) هنا، الآن(. اأحيانا ي�سكل ن�ساط يف املوؤ�س�سة، اأو حدث يف 
البيئة املحلية، اأو جمرد �سوؤال لطفل)ة( مدخال جيدا. التعامل املتغاير ي�سكل م�سدر اإثراء للفعل البيداغوجي. 

املطلوب من بثقة  لي�ض  الطفل(.  الإن�سان من خالل حقوق  املواطنة مكون حقوقي )حقوق  الرتبية على  لربنامج 
الأ�ستاذ)ة( ان يكون خبريا/ة، اإذ بح�سه وجتربته ومعرفته بتالميذه ي�ستطيع اأن يجدد ويبتكر. 

بالتعاون 
وجدت  متى  التعلمات،  يعزز  املدر�سي(  املحيط  يف  الرتبويني  الفاعلني  باقي  )ومع  املدر�سني  بني  التعاون 
الآخرين  املكونني  باقي  الربط مع  املدر�سية. هذا ف�سال عن  املواد وعرب احلياة  �سائر  اجل�سور، عرب منهاج 

)جغرافيا، تاريخ( .

6   دفرت الطريق
بالنظر للكفاية التي يتوخى برنامج الرتبية على املواطنة امل�ساهمة يف تنميتها، فاإن ما يقرتحه على املتعلمني واملتعلمات 

يتمثل يف غالبه يف اأن�سطة.
لن يكون لالأطفال دفرت درو�ض، بل نقرتح بدله ما ميكن ت�سميته "دفرت طريق " اأو اأي ا�سم اآخر ليكون رفيقا طيلة 

ال�سنة، ي�ستعمل اأثناء احل�سة وخارجها.  

خارج احل�سةاأثناء احل�سة
كتاب  يف  املطروحة  الأ�سئلة  بع�ض  عن  الإجابة   

املتعلم)ة(؛
الأ�ستاذ)ة(  يطرحه  معني  �سوؤال  يف  التفكري  م�سار   

قبل اجلواب؛
 خال�سة اأفكار تبدو مهمة؛

 انطباعات واأحا�سي�ش اإثر ن�ساط معني.

 تهييء بع�ض التمارين املطلوبة؛
 ت�سجيل اأ�سئلة م�ستجدة لطرحها؛

  معطيات حرة على هام�ض الأن�سطة، وما ميكن اأن 
توحي به كامتدادات للتفكري والفعل يف حياة املتعلم)ة( 

الأ�رصية والجتماعية.

ميكن لدفرت الطريق، كاأداة �سخ�سية، اأن ي�ساهم ا�ستعماله يف تنمية تقدير الذات، ممار�سة حرية الختيار والتعبري )...(

دور الأ�ستاذ )ة( 
 بذل جمهود يف بداية ال�سنة كي يتملك الأطفال الفكرة، ويختار كل منهم دفرته )حجم، لون...(، وي�ستعملوه 

ويحافظوا عليه؛
 الطالع عليه من طرف الأ�ستاذ)ة( يف نهاية كل دورة يف اإطار تقومي تكويني ل يت�سمن اأحكاما بل فقط ت�سحيح 

اأخطاء، اإن اقت�سى الأمر ذلك.

كتاب  يف  املطروحة  الأ�سئلة  بع�ض  عن  الإجابة   

دفتر الطريق
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محاور مكون التربية على المواطنة
القدراتاملحاورالكفايات

تقدير الذات 
والتدرب 

على قواعد 
العي�ص 

امل�سرتك 
وال�سلوك 

املدين

1.هويتي: اأنا 
مغربي)ة(: مكونات 

هويتنا

- تعرف هويتي املغربية؛
- تعرف روافد الهوية املغربية من خالل الد�ستور؛ 

- ا�ستنتاج دور التنوع يف تعزيز الوحدة الوطنية املغربية.

2.علم بالدي ون�سيدنا 
الوطني و�سعار اململكة 

املغربية

- تعرف رموز بالدي ودللتها؛
- فهم معاين الن�سيد الوطني؛

- تعرف العنا�رص الثالثة لل�سعار الوطني ودللتها؛
- حفظ الن�سيد الوطني وحتية العلم؛

- ر�سم العلم الوطني.

3. ن�سع ميثاقا لق�سمنا
- تعرف معنى ميثاق الق�سم؛

- امل�ساركة يف و�سع ميثاق الق�سم؛
- توقيع ميثاق الق�سم واإ�سهاره يف ف�ساء الق�سم.

4. نوؤ�س�ض تعاونية ق�سمنا

- تعرف معنى مكتب تعاونية الق�سم ومهامه؛
- امل�ساركة يف انتخاب اأع�ساء املكتب وتوزيع املهام فيما بينهم؛

- امل�ساركة يف اللجن امل�ساعدة؛
- امل�ساركة يف و�سع برنامج عمل تعاونية الق�سم.

- تعرف معنى احلاجة والرغبة والتمييز بينهما؛5. حاجاتي ورغباتي
- ا�ستك�ساف بع�ض حاجاتي ورغباتي وترتيبها.

6. حقوقنا نحن الأطفال: 
)من خالل اتفاقية حقوق 

الطفل(

- تعرف حقوق البقاء؛
- تعرف حقوق النماء؛

- تعرف حقوق احلماية؛
- تعرف حقوق امل�ساركة.

7. حقوقنا يف حميطنا

- تعرف معنى احلق واحلاجة اإليه؛
- اكت�ساف حقوقي يف الأ�رصة؛
- اكت�ساف حقوقي يف املدر�سة؛

اكت�ساف حقوقي يف الطريق.

8. واجباتنا يف حميطنا

- تعرف معنى الواجب واللتزام به؛
- اكت�ساف واجباتي يف الأ�رصة؛
- اكت�ساف واجباتي يف املدر�سة؛

- اكت�ساف واجباتي يف الطريق.

9. حقوقنا نحن الأطفال: 
درا�سة حالت من 

حميطنا

- درا�سة حالة ترتبط بخرق حقوق الطفل الآتية:
 احلق يف الهوية؛

 احلق يف ال�سحة؛
 احلق يف التعليم؛

 احلق يف احلماية.

10. من واجباتنا نحن 
الأطفال: درا�سة حالت 

من حميطنا

- درا�سة حالة ترتبط بواجبات الطفل:
 اجتاه الذات؛ 

 اجتاه الآخر )اجلن�ض-اللون-العرق-الإعاقة(؛
 اجتاه املمتلكات العمومية وممتلكات الآخر؛

 اجتاه البيئة.

10. نحرتم القانون يف 
حميطنا

- اكت�ساف معنى القانون ودوره يف العي�ض امل�سرتك؛
- درا�سة حالة متعلقة بقانون ال�سري؛

- درا�سة حالة متعلقة بالقانون الداخلي للموؤ�س�سة؛
- درا�سة حالة متعلقة بقانون الغ�ض يف المتحان.

11. نعرب عن مواطنتنا 
يف حميطنا

- امل�ساركة يف ن�ساط م�رشحي يعرب عن تعدد روافد الهوية؛
- امل�ساركة يف اإجناز مل�سق يعرب عن العتزاز بالنتماء للوطن؛

- امل�ساركة يف ن�ساط تطوعي يج�سد �سلوكا مدنيا.
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هويتي: اأنا مغربي)ة( : مكونات هويتنا 1الدرس   

ي وحدتها وتنوعها      
الهدف : تمثل الهوية المغربية وتعرفها �ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

 الهوية، اعرتاف بالوجود القانوين للطفل وهي يف ذات الوقت، اإح�سا�ض بالنتماء جلماعة الأ�رصة، املدر�سة، الوطن...هذا الإح�سا�ض 
الذي ينمو بتفاعل مع الرعاية التي يلقاها الطفل، ي�ساهم يف بناء تقديره لذاته، ولالآخرين والندماج يف حميطه )من القريب اإلى البعد(. 
العي�ض  اأ�س�ض  من  احرتامها  يعترب  كقيمة،   التنوع،  اأي�سا  ينمي  الدر�ض،  هذا  الوطنية، يف  الهوية  مكونات  تنوع   

امل�سرتك، وال�سلوكات املعربة عنه. 

 اختيار امل�ساعر، كمدخل، مفيد يف هذه املرحلة العمرية، مثله مثل النطالق 
من �سور معربة اأو من و�سعية ملمو�سة مثل حتية العلم.

هذا  حالة  يف  الفرح  )م�ساعر  ليكربوا  م�ساعرهم  لتحرير  الأطفال  يحتاج   
الدر�ض، واأي�سا م�ساعر احلزن، الغ�سب...( ليطوروا قدراتهم.

يربط ن�ساط التقومي بني بداية الدر�ش ونهايته، ويحاول مل�ش ما اكت�سبه الطفل، كل ح�سب امل�سار الذي قطعه، وبالكلمات 
التي تنا�سبه.

الن�شاط1 : متثل الهوية املغربية والتعبري عنها  
ح�سة،  من  اأطول  زمن  يف  يندرج  بناء  للوطن،  بالنتماء  ال�سعور   
و�سياق يتجاوز مادة درا�سية. نحن اإذن يف م�ستوى التح�سي�ض الأويل. 
 اخليط الرابط بني }حلظات« الن�ساط الأول يتمثل يف اأداء زينب: فهي 
تعرف اأول بنف�سها من خالل هويتها القانونية )كما هي مثبتة يف ال�سجالت 
الر�سمية التي تعرتف بوجود كل منا( مبا يف ذلك جن�سيتها )املغربية( التي 
ت�سكل حقا من حقوق الطفل/ الإن�سان، ثم تقوم بتوطني املغرب كمهارة 
قبل النتقال الى و�سعية وجدانية تالم�ض ال�سعور بالنتماء والتعبري عنه 
ب�سكل رمزي لكن مب�سط، من خالل ب�سمة كل طفل على اإطار خريطة، 
انتهاء ب�سلوك » مواطن« متمثل يف الغر�ض تعبريا عن الدافع لتنمية البالد. 
 يتطلب هذا الن�ساط م�ساهمة الأ�ستاذ)ة( يف تقريب هذا الرتابط، وحتفيز 

الأطفال على التعبري مبختلف ال�سكال. 
الن�شاط 2: ر�سد وحدة الهوية املغربية وتعرف تنوع مكوناتها وروافدها

اأهم ما يتعني اأن يرت�سخ لدى املتعلمات واملتعلمني:
 اأننا نتحدث عن "الوحدة "، باملفرد، لأن هناك " عدة مكونات وروافد" 

باجلمع. هذه املكونات اندجمت فيما بينها، و�سكلت " الوحدة الوطنية"؛
)العربية،  اللغوي  التنوع  مثل  حولنا  جتلياته  بع�ض  نلم�ض  التنوع  اإن   

الأمازيغية، احل�سانية...(؛
لبالدنا،  التاريخ م�سدر غنى  وتعاي�سها عرب  هويتنا  مكونات  تنوع  اإن   

ومنه ن�ستلهم اأي�سا جهودنا، يف احلا�رص، لنعي�ض مع بع�سنا البع�ض.   
الن�ساطان معا : اأن�سطة الرتبية على املواطنة تقوم على امل�ساركة )بطاقة مرفقة(.
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1
بية ع� ا�واطنة ال��

Éæ pàj uƒ ng äÉf qpƒ nμ oe :(I) q» pH pô r̈ ne É nfnCG : »pà sj pƒ og

.Ég pó paGh nQ nh É¡ pJÉf uƒ nμ oe ṕ tƒnæ nJ nh É¡ pJ nó rM nh »`a É¡ oa sô n© nJnCG nh ná s« pH pô r̈ nª` rdyG Éænà sj pƒ ng oπsã n n“nCG

ا���ف :

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?.Ég p pöUÉæ nY ṕ tƒ næ nJ ‘ ná s« pæ nW nƒ rdyG nI nó rM nƒ rdyG o± sô n© nJnCG ?.É¡ræ nY o uÈ nYoCG nh ná s« pH pô r̈ nª` rdyG»à sj pƒ og oπsã n n“nCG

: •É°ûf1É¡ ræ nY o uÈ nYoCG nh ná s« pH pô r̈ n rŸyG »à sj pƒ og oπ sã n n“nCG

?

?

; mπ pKÉ o‡ m•É°û nf ‘ oâ rc nQÉ°T rƒ nd »°SÉ°ù rMpEG rø nY o uÈ nYoCG nh pán« pfÉ qãdyG pá s«p∏ nª n© rdyG ná nd’ nO oèpà ræ nà r°SnCG .(2 nh 1 oI nQƒ q°üdyG) É«∏«d Éª p¡ pH râ neÉb p rÚnàs∏dyG p rÚnà s«p∏ nª n© rdyG o± sô n© nJnCG

.(3 nh 2 nh 1 oQ nƒ t°üdnG) É¡ pH râ neÉb »à sdyG pçÓsãdyG päÉq«p∏ nª n© rdyG n rÚnH o§ pH rô nJ kán∏ rª oL oÖoà rcnCG sº oK 3 pI nQƒ q°üdyG ‘ É«∏«d o√ oõ péræ oJ Ée o± sô n© nJnCG

 oó pgÉ°ToCG  Ée nó ræ pY  kÉM nô na  »Ñ r∏ nb  o≥ pØ rî nj{
z pAÉª s°ùdyG ‘ o± pô ra nô oj Éf pOÓ pH nºn∏ nY

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

?

?

?

? ÉfnCG rø ne
.»à sj pƒ o¡ pH o± uô n© oJ ká nbÉ£ pH o™ n°VnCG

: oÖ«Lo CG nh , nán« pdÉ qàdyG nçÓsãdyG nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG

ِألَنَُّه َجميٌل
ُولِْدُت فيِهفيِه أَِحبَّتي

أُِحسُّ فيِه
ِبٱْألَماِن

Üô¨ª`dG á£jôN

∞°Sƒ«æH É«∏«d :»ª r°SpG

•ÉHôdyÉ pH 2007-6-14 : pOÉj pO rR p’yG o¿Éμ ne nh oïjQÉJ

lá s« pH pô r̈ ne :(…ón∏ nH) »às« p°ù ræ pL

أَُوطُِّن ِبالدي 
ٱلْـَمْغرَِب َعىل 
ُ َعِن َخريطَِة ٱلْعالَِم أَُعربِّ

ٱنِْتاميئ لِِبالِدنا 
ِببَْصَمِتي
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: •É°ûf2pá s« pæ nW nƒ rdyG Éæ pà sj pƒ og päÉ ne uƒ n≤ oe o± sô n© nJnCG
?

?

?

?

?

: » pJB r’yG n¢üsædyG oCG nô rbnCG

. pQƒà r°S tódyG ‘ rä nAÉL Éª nc Ég pó paGh nQ nh É¡ pJÉf uƒ nμ oe ṕ tƒnæ nJ nh pá s« pæ nW nƒ rdyG Éæ pà sj pƒ og päÉe uƒn≤ oe rø nY »JB r’yG oº r°S sôdyG o uÈ n© oj
: p¢üsædyG ≈∏ nY kGOÉªpà rYyG päÉZGônØ rdyG pA rπ n pÃ o¬ oª p r“oCG nh … nÎ ra nO ≈∏ nY nº r°S sôdyG oπ o≤ rfnCG

 ; Ég pó paGh nQ nh pá s« pæ nW nƒ rdyG Éæ pà sj pƒ og päÉf uƒ nμ oe ṕ tƒnæ nJ rø nY o uÈ n© oj m∫Éã pe rø nY pÖjôn≤ rdyG »£« ofi ‘ oå në rHnCG

. pQÉ¡ p°ü rf p’yG ≈æ r© ne rø nY »Hƒ∏ r°SoCÉ pH o uÈ nYoCG

: pán« pdÉ qàdyG pán∏ rª o r÷yÉ pH Ég oDh nó rHnCG pø rj nô r£ n°S rø pe kI nô r≤ pa … nÎ ra nO ‘ oÖoà rcnCG

 , pá s« pHG tÎdyG nh  pá s« pæ nW nƒ rdyG  É¡ pJ nó rM nƒ pH  lánã uÑ n°ûnà oe  , mán∏ peÉc  mI pOÉ« p°S  oäGP  lá s« peÓ r°SpEG  lá nd rh nO  oá s« pH pô r̈ nª` rdyG  oá nμn∏ rª nª` rdnG{

 -  pá s« pH nô n© rdyG  ,É n¡ pJÉf uƒ nμ oe  uπ rc  pQÉ¡ p°ü rfyÉ pH  pI nó sM nƒ oª` rdyG  , pá s« pæ nW nƒ rdyG  É n¡ pà sj pƒ og  päÉe uƒn≤ oe  pº oMÓnJ  á nfÉ« p°ü pH nh

 pá s« p°ù od nó rf nC r’yG nh  pá s« p≤jô ra pE r’yG  Ég pó paGh nô pH  pá s« pæ n̈ rdyG nh  , pá s« pfÉ q°ù n r◊yG  pá sj phGô rë s°üdyG nh  , pá s« p̈ jRÉe nC r’yG nh  , pá s« peÓ r°S pE r’yG

z pá s« p£ u°S nƒnà oª` rdyG nh pá sj p rÈ p© rdyG nh2011

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

. p¬ pJÉæ pWGƒ oe nh p¬«æ pWGƒ oe päÉ qj uô oM nh n¥ƒ≤ oM oø nª r°† nJ nh s» p°SÉ« u°ùdyG o¬ neÉ¶ pf oO uó n o– »à sdyG pó pYGƒn≤ rdyG uº ngnCG rø pe o¿ sƒ nμnà nj , pOÓpÑ rdyG »`a m¿ƒfÉb ≈ª r°SnCG nƒ og : oQƒà r°S tódnG
. pø pe sõdyG n rÈ nY pê oRÉªsàdyG nh p•Ópà rN p’yG pá s«p∏ nª nY ná né«à nf oç oó rë nj … pò sdyG oêÉe pó rf’yG nƒ og : oQÉ¡ p°ü rf p’nG

َاْلَوْحَدُة

َالرَّواِفُد ناُت َاْلـُمَكوِّ

lá s« peÓ r°SpEG - lá s« pH nô nY

ٌة َأْنَدُلِسيَّ

ٌة ِطيَّ ُمَتَوسِّ lá s« pfÉ q°ù nM - lá sj phGô rë n°U

} }
؟

؟

؟

.z... pAÉª s°ùdyG ‘ o± pô ra nô oj Éf pOÓ pH nºn∏ nY oó pgÉ°ToCG Ée nó ræ pY kÉM nô na »Ñr∏ nb o≥ pØ rî nj{

؟

.Ég pó paGh nQ nh É¡ pJÉf uƒ nμ oe pQÉ¡ p°üfyÉ pH oá s« pH pô r̈ nŸyG oá s« pæ nW nƒ rdyG oI nó rrrrrrM nƒ rdyG o∞ p°üsà nJ
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التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن

1 - م�سار
اكت�ساف وفهم

3 - م�سار
فعل م�سوؤول

2 - م�سار
وعي نقدي

قدرات لالندماج الجتماعي 
وللعي�ص اجليد مع الآخرين

قدرات توؤهل للم�ساركة
نة والتاأثرييف املحيط  pاملواط 

قدرات لتنمية
 الذات وتعزيز 

ال�ستقاللية
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معطيات مساعدة

ال�سعور بالنتماء 
ال�سعور

حالة وجدانية مركبة
 قارة نوعا ما

النتماء
اأن يكون ال�سخ�ض جزءا من جمموعة،

 اأي من عنا�رص خارجة عن ذاته
• حاجة لها اأبعاد نف�سية اجتماعية حتيل على "نحن"

• مو�سوع بناء ت�ساهم فيه نوعية العالقات بني ال�سخ�ض وحميطه الجتماعي وال�سيا�سي واملوؤ�س�ساتي؛
• مو�سوع تعلم ت�ساهم فيه املدر�سة بقدر ما تتوفر ال�رشوط البيداغوجية لذلك، ب�سكل عام؛

• مو�سوع مترن، واعتزاز، يف اإطار تنمية الكفاية املتعلقة بالرتبية على املواطنة يف بعديها الوطني )انتماء 
للوطن(، والكوين )انتماء لالإن�سانية(.

الهوية ال�سخ�سية والهوية الوطنية والتعددية 
 كل طفل/ان�سان فريد. وتتمثل العنا�رص التي متكن من التعرف عليه يف ا�سمه ون�سبه وجن�سيته التي تكر�ض 

العرتاف القانوين بوجوده من خالل ت�سجيله يف ال�سجالت الر�سمية  لبلده.
 الهوية الوطنية، كاإح�سا�ض، لي�ست جمرد انتماء لوطن باجلن�سية، بل متاهي واقت�سام قيم م�سرتكة حمفزة 

على العي�ض امل�سرتك.
 التعددية )املكونات والروافد( تعطي معنى للوحدة الوطنية، وتوفر يف ذات الوقت دعامة لتعلم العي�ض 

امل�سرتك.

النتماء للمدر�سة 
 يهم ال�سعور بالنتماء، اأي�سا، جماعات اأ�سغر مثل ال�رصة واملدر�سة. 

 كما هو ال�ساأن بالن�سبة للوطن، كلما منا �سعور الطفل بالنتماء ملدر�سته، لأنها توفر له �رشوط ذلك:
  اأحبها اأكرث، و�سارك فيها، وحافظ عليها.

  ت�سبث بها، وجنح فيها )المر الذي ي�ساهم يف حماربة الهدر املدر�سي(.
 منا تقديره لذاته واحرتامه لالآخرين وملحيطه مبقايي�سه املحلية والوطنية والكونية.

النتماء لالإن�سانية 
حت�سي�ض الأطفال بتنوع الب�رص من حيث ال�سفات والو�سعيات )عدة درو�ض خا�سة الدر�ض 10 ( ي�ساعد على 

تنمية �سعورهم بالنتماء لالإن�سانية وتر�سيخ قيم الت�سامح والت�سامن. 
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مسارات بيداغوجية

1. امل�ساعر والتمثالت مدخل لتنمية ال�سعور بالنتماء    

املتوخى،  الأثر  حيث  من  متكاملة  وحدة  و2   1 الدر�سان  ي�سكل   
واملتمثل يف تنمية ال�سعور بالنتماء لدى املتعلمني واملتعلمات. طبيعة 
مو�سوع التعلم، واملرحلة العمرية املعنية يتحكمان يف الطريقة التي 

يتعني اتباعها ما دامت املعلومات وحدها ل تكفي.
 من املداخل املتاحة على ال�سعيد املوؤ�س�ساتي )املدر�سة(، واملنا�سبة 
الن�سيد  يرددون  وهم  يوؤدونها  التي  العلم  حتية  جند  املتعلمني  ل�سن 

الوطني.
   ميكن قبل اإجناز الدر�ض مطالبة املتعلمني بـ : 

o و�سف حتية العلم كما تتم )من يفعل ماذا، ملاذا، متى، واأين، 
وكيف؟(

o و�سف اأحا�سي�سهم وهم يقومون بذلك. 
مادة  �ست�سكل  كانت،  كيفما  املتعلمني،  اأجوبة  اأن  �سك  دون  من   

ثمينة يتم توظيفها يف عدة حمطات:
o يف التمهيد؛ كنقطة انطالق؛ 

o خالل الأن�سطة؛ كعنا�رص )معطيات/اأ�سئلة( ت�ساهم يف تعزيزها 
وتكييفها.

يقرتح  الذي   12 بالدر�ض   1 الدر�ش  ارتباط  اإلى  الإ�سارة  جتدر   
يتم  ولكي  الروافد.  املتعددة  بالهوية  تتعلق  اأن�سطة  املتعلمني  على 
التعلم املن�سود مبا يكفي من التع�سيد والرتاكم يتعني توعية املتعلمني 

بذلك، وجعلهم يف و�سعية :
o يدركون من خاللها اخليط الرابط بني الدر�سني؛

o يربجمون ا�ستغالهم على الن�ساط املقرتح يف الدر�ش 12.

امل�ساعر
o هي رد فعل الذات حلدث/ 

موؤثر خارجي؛

معرفية  نف�سية،  اأبعاد  لها   o
و�سلوكية؛

ت�ساعد  الإيجابية  امل�ساعر   o
على التعلم.

التمثالت
o هي ما ن�ستح�رصه ذهنيا عن 

�سيء اأو فكرة؛ 

جديدة  و�سعيات  يف   o
على  الر�سيد  هذا  ي�ساعدهم 
تاأويل اكت�سافاتهم يف حميطهم 

املادي والجتماعي؛

ال�سنة  o لالأطفال يف م�ستوى 
املعارف  من  ر�سيد  الرابعة 
تغذي  التي  والتجارب 

متثالتهم.
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علم بالدي ون�سيدنا الوطني و�سعار اململكة املغربية 2الدرس   

الهدف : تعرف رموز الب�د وا�تشاف دالالتها      

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

 الدر�ض الثاين هو امتداد لالأول من حيث امل�ساهمة يف تنمية ال�سعور بالنتماء للوطن، عرب تعرف رموزه.
البالد باجلمع(  : معنى ا�سطالحي عام ) رموز  الدر�ض مبعنيني  " رمز" م�ستعملة يف  الإ�سارة لكون كلمة   جتدر 

ومعنى خا�ض يدل على " رمز اململكة " )armoiries( لذلك يتعني تنبيه املتعلمني اإلى ذلك.
 قوة الرموز يف كونها مو�سوع توافق. ومن وظائفها اأنها جتمع وجت�سد النتماء امل�سرتك.  

 توظيف امل�ساعر ميتد لهذا الدر�ض، والعلم الوطني ي�سكل الرابط ؛ 
 ال�سورة املقرتحة جتمع بني كل الرموز يف حلظة رمزية بدورها تتميز بوقوف 

جاللة امللك، عند عزف الن�سيد الوطني، متهيدا خلطاب يوجهه لالأمة، حماطا 
بالعلم وبرمز الدولة.

الرموز  وتربط  رمز،  كل  على  للتعرف  ال�سورة  تفكك  املوالية  الأن�سطة   
بالف�ساءات العمومية التي حتملها.

 التمرين الأول يقوم ويدعم يف ذات الوقت، باإدراج معطيات جديدة تتعلق 
مبوا�سفات العلم الوطني ) قاعدة الثلثني يف القيا�ض(؛

والتعبري  البحث  عمليتي  على  مفتوح  وهو  امتداد؛  مبثابة  الثاين  التمرين   
الكتابي الذي يعبئ يف الوقت نف�سه املعارف وامل�ساعر.

الن�شاط1 : تعرف الرموز ودللتها   
 يقوم الن�ساط على قاعدة " العطاء والخذ" بحيث ي�سهل على املتعلمني 

واملتعلمات تعرف الرموز على امل�ستويني املعريف والوجداين.
بل  لي�ض على حفظه فح�سب،  ي�ساعد،  اليد  الوطني بخط  الن�سيد  كتابة   

ومتلكه اأي�سا.   
الن�شاط 2: ر�سد الرموز الوطنية يف املحيط

 يتم تقريب املعاين اجلامعة للرموز من خالل وجودها، هي نف�سها، يف 
املحيط املحلي واجلهوي والوطني لكل التالميذ؛

املتعلقة مبكونات  ال�سابقة  املكت�سبات  تعزيز  اأي�سا، من  القراءة،   متكن 
الهوية من خالل كتابة ت�سمية مرافق عمومية بالعربية والأمازيغية.

ال�سورة املقرتحة جتمع بني كل الرموز يف حلظة رمزية بدورها تتميز بوقوف 
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بية ع� ا�واطنة ال��

?pá nμn∏ rª nª` rdyG oõ re nQ??

 ... pQGô rM nC r’yG nâpÑ ræ neo∂p∏ nª` rdyG  oø nW nƒ rdyG  o¬s∏dyG

 mÜ rƒ nK  rø pe  lAGƒ pd  t»
pæ nW nƒ rdyG  oº n∏ n© rd nG

 , oô nª rM nCG  o¬ of rƒ nd  pπ rμ s°ûdyG  pπ«£nà r°ù oe
 oá s« p°SÉª oN oAG rö† nnN  láª r n‚ o¬ o£ s°S nƒnà nJ

 . ṕ hôoØ rdyG
: rø nY oå në rHnCG

; p rÚnf rƒs∏dyG pá nd’ nO ?

. pá nª résædyG ó hô oa o¬ nd oõ oe rô nJ Ée ?

 : mäÉf uƒ nμ oe  4  rø pe  pá nμ n∏ rª nª` rdyG  oõ re nQ  o¿ sƒ nμnà nj
. lá s« pfBG rô ob lá njBG nh pø rj nó n°SnC r’yG nh oêÉqàdyG nh ó rQ uódyG

; pánÑ p°SÉæ oª` rdyG pá nfÉ rÿyG ‘ m¿ uƒ nμ oe sπ oc o™ n°VnCG ?

.ÉgÉæ r© ne rø nY oå në rHnCG ?

2

oêÉqàdG???

t»
pæ nW nƒ rdyG Éf oó«°û nf nh …OÓ pH oºn∏ nY
pá s« pH pô r̈ nª`dyG pá nμn∏ rª nª`dyG oQÉ© p°Th

.É n¡ pJ’’ nO o∞ p°ûnà rcnCG nh …OÓpH nRƒe oQ o± sô n© nJnCG

ا���ف :

 Éæ rj nó nd  oÒã oJ nh  o¬ o∏ uã n o“  lRƒe oQ  , p n⁄É© rdyG  p¿Gó r∏ oH  pô pFÉ n°ù nc  ,Ü pô r̈ n rŸyG  Éf pón∏ nÑ pd
 ṕ tƒ næ nJ ‘ pás« pæ nW nƒ rdyG Éæ pà sj pƒ og nI nó rM nh o¢ù pμ r© nJ n» pg nh . p¬ r« ndpEG pAÉª pà rf p’yG p¢ù«°SÉMnCG

. nøjô nNB r’yG ió nd Éæ pH p∞jô r© sàdyG ‘ oº pgÉ°ù oJ Éª nc ,É¡ pJÉf uƒ nμ oe

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

?? É¡ oJ’’ nO Ée nh ,…OÓpH oRƒe oQ É ne
? Ég oó p n‚ nø rjnCG 

: •É°ûf1É¡ pJ’’ nO nh Éf pOÓ pH nRƒe oQ o± sô n© nJnCG

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

?

?

?

?

? oÖ nWÉî oª` rdyG nƒ og rø ne oO uó nMoCG ,(I)ø pWGƒ oª` rdyG nƒ og u»pæ nW nƒ rdyG pó« p°û sædyG ‘ oÖ nWÉî oª` rdyG
; pá s« pë r°†sàdyG - pø nW nƒ rdyG uÖ oM - pá sj uô o r◊yG - p¢SÉqædyG - p¢V rQ nC r’yG : pø nY o uÈ n© oJ mäÉªp∏ nc oê pô rînà r°SnCG

; pçÓsãdyG p¬ pJÉf uƒ nμ oe pá nd’ nO rø nY ,»à nYƒª r n› n™ ne , oå në rH nCG nh pá nμ n∏ rª nª` rdyG nQÉ© p°T oê pô rînà r°SnCG
. p¬ p¶rØ pM rø pe oó scnCÉ nJnCG nh … nÎ ra nO ‘ …ónj u§ nî pH o¬ oÑ oà rcnCG ,(www.maroc.ma/ar/system/les/documents_page/nachid_0.mp3) u»pæ nW nƒ rdyG pó« p°û sæ∏ pd o™ pªnà r°SnCG

?  : oÖ« pLoCG nh ‹ÉqàdyG p∫ nh ró n r÷yG päÉ« n£ r© oe oß pM’CG

: lø r n◊ nh läÉªp∏ nc t»pæ nW nƒ rdyG oó« p°û sædnG

 pá nμn∏ rª nŸyG oõ re nQ nh oºn∏ n© rd nG : n» pg Éf pOÓ pH oRƒe oQ
. pá nμn∏ rª nŸyG oQÉ© p°T nh t»pæ nW nƒdyG oó«°û sædyG nh
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: •É°ûf2Éf pOÓ pH oRƒe oQ oó nLƒJ nø rjnCG »£« ofi ‘ oó o°U rQnCG
?

?

?

?

?

?

?

.»à n°S nQ ró n pÃ É¡ of pQÉb oCG nh pá n°ù s°S nDƒ oª` rdyG p√ pò ng ‘ nI n pöVÉ n r◊yG ná s« pæ nW nƒ rdyG nRƒe tôdyG oê pô rînà r°SnCGَو ná n« pJB r’yG nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG

. pI nójó n r÷yG pRƒe tôdyG nh pá n≤ pHÉ s°ùdyG pQ nƒ t°üdyG n™ ne ná nc n nÎ r°û oª` rdyG nRƒe tôdyG oó o°U rQnCGَو ná n« pJB r’yG nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG

. pá s« pæ nW nƒ rdyG pá sj pƒ o¡ rdyG päÉf uƒ nμ o pÃ É¡nà nbÓ nY oê pô rînà r°SnCG nh (2h 1 p¿ÉJ nQƒ q°üdyG) ná nHÉnà pμ rdyG ná n̈ od oß pM’oCG
? GPÉª` pd o uÚnHoCG nh ,É¡r«n∏ nY oâ ra sô n© nJ »à sdyG nπrã pe kGRƒe oQ oπ pª r n– »£« ofi ‘ nø pcÉe nCG nh n≥ pFÉK nƒ pH ká në pF’ o™ n°VnCG

  . oäÉØ n°UGƒ oª` rdyG p√ pò ng o¬ oÑs∏ n£nà nJ Ée n≥ ra nh Éf pOÓ pH nºn∏ nY oº o°S rQnCG

; pç nó n r◊yG Gò ng n∫ rƒ nM mäÉeƒ∏ r© ne rø nY oå në rHnCG

 . pç nó n r◊yG Gò ng pá s« uª ngnCG rø nY mI nÒ°ü nb mπ nª oL ‘ o uÈ nYoCG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

2 سم

9 سم

 6 سم

 nõ p r‚oCG  É v« pH pô r̈ ne  kÉªn∏ nY  z r¢ù« pæ« pZ{  oá nYƒ°S rƒ ne  rä nó nª nà rYpG
.z p n⁄É© rdyG ‘ mºn∏ nY n nÈ rcnCG{ p√ pQÉÑ pà rYyÉ pH pán∏ rNG qódyG ppá næj pó n pÃ
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منبت األحرار...



 n∂ pd nò nc nh n¿Gƒ rdnC r’yG nh nπ rμ s°ûdyG o pö† rë nà r°ù nf ,Éf pOÓ pH pºn∏ nY pº r°S nô pd
. p∫ƒ t£dyG »nã o∏ oK ¢V rô n© rdyG …hÉ°ù oj oå r« në pH ,OÉ© rH nC r’yG
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التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن

1 - م�سار
اكت�ساف وفهم

3 - م�سار
فعل م�سوؤول

2 - م�سار
وعي نقدي

قدرات لالندماج الجتماعي 
وللعي�ص اجليد مع الآخرين

قدرات توؤهل للم�ساركة
نة والتاأثرييف املحيط  pاملواط 

قدرات لتنمية
 الذات وتعزيز 

ال�ستقاللية
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

معطيات م�ساعدة
1. رموز اململكة  

الف�سل 4"علم اململكة هو اللواء الأحمر الذي تتو�سطه جنمة خ�رصاء خما�سية الفروع".
من د�ستور اململكة

"�سعار اململكة: الله، الوطن، امللك".

 "رمز اململكة )armoiries( " ُتر�ض ُحْمِري، مبعالته ن�سف �سم�ض بازغة، ذات 15 
ُمَعْرَن�َسة  ة،  يَّ َبة ُخ�رْصِ ُمَقبَّ مة بعوير�سة  �ساحة لزوردّية، مدعَّ �سعاعا من ذهب فوق 
ة؛ الكل مثقل بنجمة خما�سية مفرغة خ�رصية. والرت�ض مو�سوم بالتاج  من ذهب وف�سَّ
ى  امللكّي املغِربي، من ذهب مزخرف بجواهر، تتناوب حمِرّيا وخ�رصّيا؛ وهو حم�سَّ
اليمني  اأ�سد  طبيِعيني:  باأ�سدين  وم�سنود  ب،  خ�سْ بقرين  مدّعمة  ذهب  من  ب�رصاريف 
يرى من اجلانبّية واأ�سُد الي�ساِر متنّمر. وبالرت�ض لفتة من ذهب بها الآية الكِرمية: "اإن 

َتن�رصوا اللَّه ين�رصكم".

املادة الأولى 
من الظهري 

ال�رصيف 
رقم 1.00.284   

بتاريخ
 19 رجب 1421
17 اأكتوبر 2000

2. معطيات تاريخية حول العلم الوطني 

عن دللة النجمة اخلما�سية  تطور لون اأر�سية العلم الوطني

كان لون الراية املغربية يف عهد الأدار�سة اأبي�ض، ثم تطورت الراية مع 
املرابطني واملوحدين واملرينيني وال�سعديني، اإلى اأن اأتى التغيري الأ�سا�سي 
مع ا�ستقرار حكم العلويني وتوحيد البالد، خا�سة منذ ت�سلم ال�سلطان مولي 
بالأخ�رص  الأر�سية  لون  ا�ستبدال  )1075-1664(، حيث مت  احلكم  الر�سيد 
)رمزا للرخاء(. ويف �سياق التطورات التي عرفها املغرب خالل القرن 19 
وتزايد التناف�ض ال�ستعماري اختار ال�سلطان مولي احل�سن الأول اللون 
الأحمر )رمزا للقوة(. يف بداية القرن الع�رصين، وبعد فر�ض احلماية على 
املغرب كرثت ال�سفن احلاملة للرايات والأعالم البحرية، فاأ�سدر ال�سلطان 
 " املغربية  الراية  متييز  يف  ظهريا   1915 نونرب   17 بتاريخ  يو�سف  مولي 

بجعل اخلامت ال�سليماين املخم�ض يف و�سطها باللون الأخ�رص".

اإذا كان اللون الأخ�رص معتمدا من 
قبل العلويني، فاإن عدة فر�سيات 
فقد  اخلما�سية.  النجمة  رافقت 
الأختام  يف  ح�سور  للنجمة  كان 
املغربية وامل�سكوكات النقدية، كما 
حيث  ال�سعبية،  الثقافة  يف  جتلت 
ال�رصور.  من  للحماية  وظفت 
اأنها  املوؤلفني  بع�ض  اعترب  وقد 
وربطها  الإ�سالم  لأركان  ترمز 

اآخرون لعدد حروف الب�سملة.

م�سدر املعطيات، بت�رصف: بهيجة �سيمو، املغرب وفرن�سا امل�سار وال�ستقالل 1912-1956، مديرية الوثائق امللكية، 2016.
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بالنتماء  العتزاز  عن  يعرب  مل�سق  اإجناز  واملتعلمني  املتعلمات  على  الثاين  ن�ساطه  يف   12 الدر�ض  يقرتح 
للوطن. وكما هو ال�ساأن بالن�سبة للن�ساط الأول يف الدر�ش نف�سه، واملتمثل يف اإعداد ن�ساط م�رشحي يعرب عن تعدد 

روافد الهوية الوطنية، فاإن الإعداد يتطلب وقتا يتجاوز زمن احل�س�ض. 

 ميكن مرافقة املتعلمني من الآن لإجناز املل�سق حول املو�سوع نف�سه، مع:
 تنويع " الإر�ساليات" تعبريا عن تنوع اأ�سكال التعبري؛ 

 مراعاة اجلانب اللغوي والفني الذي يتطلبه اإجناز مل�سق )م�سمونا و�سكال(؛
 اإمكانية التن�سيق مع مواد اأخرى.

 يبدع الطفل عندما تكون له اأفكار جديدة، وينجز �سيئا جديدا، بغ�ض النظر عن �سنه. كما تعبئة امل�ساعر 
الإيجابية )كما يف الدر�سني 1 و 2( ي�ساعد على الإبداع عندما يتم ت�سجيع املتعلمني، عامة، على ذلك.

  من املفيد اإيجاد فر�ض كافية للتدريب على الإبداع. فلهذه القدرة، التي تبداأ بالقيام مبهام ب�سيطة، امتدادات 
على املدى الطويل، ملمار�سة مواطنة ن�سيطة.

ينمي احرتام تعددية 
تيارات الفكر والراأي يف 

املجتمع الدميقراطي

اإدراك اأن نظرتنا للمحيط 
ميكن اأن تكون من زوايا 

خمتلفة

ي�ساعد على احرتام 
الختالف بني النا�ص يف 

وجهات النظر 

الإبداع
نظرة �سخ�سية جديدة 

لالأ�سياء

بيداغوجيا   " يعرف  ما  ن�ساأ  الرتبوية،  الأدبيات  اأكدته  الذي  املنطلق  هذا  من  التعلم.  على  ي�ساعد  البداع 
. )Pédagogie de la créativité( ."الإبداع

3. م�سارات يف التعبري عن العتزاز بالوطن 

4. عن الإبداع يف التعبري عن النتماء وامتدادته 
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تقومي ودعم الوحدة 1
حة أوال : التمارين المق�رت

ي مجموعات  كتقنية 
االشتغال �ف ثانيا : • 

1 - التمرين الأول يتطلب الربط مع الدر�ض 1 والدر�ض 12، ويقت�سي برجمة يف الزمن. 
 .)Acrostiche( "2 -  التمرين الثالث ي�ستعمل تقنية " التطريز الأدبي/ ال�سعري

للعمل يف جمموعات هدف بيداغوجي ل�سيق بكفاية الرتبية على املواطنة. ينمي تقدير الذات، واحرتام الآخر وقيم العي�ض 
امل�سرتك ب�سكل عام وير�سخ من خالل ذلك امل�ساركة كحق وكمهارات توا�سلية )الإ�سغاء الن�سيط، والتعبري احلر...( 

ن  ثالثا : معطيات لتقريب مظاهر تعددية الهوية الوطنية من المتعلم�ي

1 - من خالل التعددية اللغوية 
 الف�سل 5 من الد�ستور

 » تظل العربية اللغة الر�سمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية ا�ستعمالها.
 تعد الأمازيغية اأي�سا لغة ر�سمية للدولة باعتبارها ر�سيدا م�سرتكا جلميع املغاربة بدون ا�ستثناء. تعمل الدولة على �سيانة احل�سانية باعتبارها جزءا ل يتجزاأ 

من الهوية الثقافية املغربية املوحدة وعلى حماية اللهجات والتعبريات الثقافية امل�ستعملة يف املغرب«.       د�ستور اململكة املغربية، 2011

2 - من خالل التنوع الثقايف امللحوظ يف املحيط القريب من املتعلمني 
ميكن ا�ستقاء العديد من الأمثلة من حميط املتعلمني، مما ي�سهل عملية اإدراك التنوع بالنظر ل�سنهم. من   املجالت 
املعنية، مثال: تنوع املطبخ املغربي ح�سب اأ�سوله العربية، الأمازيغية، ال�سحراوية الأندل�سية، اليهودية، وحتى ح�سب 
اجلهات. حول املو�سوع ميكن مطالبة املتعلمني ب�سكل فردي اأو جماعي، بالبحث عن معطيات، وتنظيمها وتقدميها 
بو�سائل التعبري الكتابي اأو ال�سفوي. ميكن، يف ال�سياق نف�سه، الربط مع مكون اجلغرافيا بتوظيف خريطة للتوطني، 

ومع مكون التاريخ باإدراج معطيات عن التطور، كلما اأمكن ذلك.
3 - من خالل التنوع الب�رصي 

يكمن اأقرب مثال يف التنوع بني املتعلمني اأنف�سهم ح�سب اأ�سولهم العائلية، واأي�سا ح�سب �سفاتهم ال�سخ�سية. هذا النوع من 
الأن�سطة ي�ساعد اأي�سا على الوعي بالذات وبالآخرين ) جل الدرو�ض خا�سة در�ض 10( وتعلم قبول الختالف والعي�ض امل�سرتك.    

�سارع حممد اخلام�ض

تو�سيحاملراحل

تكوين جمموعة متنوعة1

حتديد نوعية الن�ساط الذي �ستقوم به2

تذكري بقواعد العمل 3

توزيع العمل بني اأفراد املجموعة4

اختيار املجموعة للمن�سط )ة(/ مقرر )ة( 5

من  متنوعة  تكون  اأن  على  املجموعات  ت�سكيل  يف  احلر�ض  اأول: 
حيث �سفات الأطفال وو�سعياتهم )جن�ض، اإعاقة، لون...( على 

اأن يتناوب اجلميع على مهام التن�سيط، اإجناز تقرير، تقدمي...( 
ثانيا: قواعد العمل �رشورية، وميكن التفاق عليها منذ اأول ن�ساط 

يقت�سي العمل يف جمموعة بحيث:
ت�ستمد اإطارها العام من القواعد املتفق عليها على م�ستوى جمموعة ••

الق�سم )الكبرية( لو�سع » ميثاق الق�سم«، وميكن اأن تغذي النقا�ض 
حول امليثاق )الحرتام املتبادل...(

زمن •• يف  �سغرية،  جمموعة  يف  ال�ستغال  خ�سو�سية  على  تركز 
حمدد، انطالقا من اأ�سئلة حمددة وبحثا عن نتيجة حمددة ومنها اأ�سا�سا 
املهارات التوا�سلية، تدبري الختالف يف الراأي، التفاو�ض لالتفاق 

على خال�سات، التعبري عن راأي الأقلية اإن اقت�سى المر ذلك..
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ن�سع ميثاقا لق�سمنا 3الدرس   

ك وتسهيله بوضع قواعد متقاسمة بمشارکة الجميع   الهدف : تنمية العيش المش�رت

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

 ي�ساهم هذا الدر�ض ب�سكل مبا�رص يف تنمية كفاية املادة مبكوناتها الثالثة؛ 
 امل�ساركة كهدف وم�سار تعلمي من القدرات املهيكلة لهذا الدر�ض.  

ميكن النطالق من حدث يف الق�سم لطرح ال�سوؤالني املقرتحني، اأو اأ�سئلة اأخرى من 
اختيار الأ�ستاذ)ة( ) ُانظر بطاقة للتمهيد يف دليل الأ�ستاذ)ة(.

لاللتزام مبيثاق الق�سم قوة معنوية. يف هذا امل�ستوى ندخل احرتام امليثاق 
كقيمة و�سلوك، مع اإدخال مفهوم " جرب ال�رصر" يف حالة الإخالل باأحد 

اللتزامات، بدل الزجر )الدر�ض 11 حول احرتام القانون(. للتالميذ اأن " يبدعوا" يف اقرتاح اأو تقدمي اأو اإيجاد 
اأمثلة جلرب ال�رصر منا�سبة للو�سعيات املعنية.

الن�شاط1 : اأهديك ابت�سامة   
 مت اختيار هذه اللحظة كن�ساط قائم الذات لأثره الإيجابي عموما على 
التعلم، خا�سة يف عالقته باملو�سوع الذي ي�سائل اآليات العي�ض امل�سرتك؛

 وهو يندرج �سمن ما يعرف باأن�سطة " ك�رص اجلليد" )brise glace( التي 
فح�سب  كتمثالت  لي�ض  ال�سابقني(  الدر�سني  )على غرار  امل�ساعر  توظف 
بل باعتبارها ممار�سة َمِرَحًة )ludique( ت�ستدعي اأي�سا احلركة وتوظف 

التجربة الفردية واجلماعية لالأطفال.         
الن�شاط 2: تعرف معنى واأهمية ميثاق الق�سم

فكرة النتقال من القواعد ال�سمنية )املعمول بها، رمبا، بدون �سعور( 
بها(  للعمل  عليها  والتفاق  اختيارها،  يتم  )التي  الوا�سحة  القواعد  اإلى 

اأ�سا�سية لعتبارات تتعلق بتنظيم العي�ض بعدة مقايي�ض:
1 - العي�ض امل�سرتك بيننا كاأطفال، هنا، الآن، بقواعد  ن�سعها؛

2 - العي�ض امل�سرتك بيننا كمواطنني ومواطنات يف بلدنا) الدر�ض 11(؛ 
3 - العي�ض امل�سرتك بيننا كب�رص يف كوكبنا الأر�ض )املبادئ الإن�سانية امل�سرتكة(.    

الن�شاط 3: و�سع ميثاق للق�سم 
 يتعني اأن يكون امليثاق نابعا من جتربة الأطفال وحاجياتهم، الأمر الذي ي�ستدعي 
ت�سجيع م�ساركتهم الفردية واجلماعية )ُانظر البطاقة املرفقة التي حتيل عدة قدرات 
الجتماعيات  مواد  امل�ستمرعرب  والتعزيز  التمرن  اكت�سابها  ي�ستدعي  مرتابطة 
وغريها(. وت�سهيال لتلك امل�ساركة، نقرتح �سبكة مب�سطة لت�سنيف الأفكار واملقرتحات 
التي �ستتحول اإلى »قواعد �سلوك«. وت�ستهدف هذه ال�سبكة )التي ميكن اإغناوؤها( جعل 

م�سمون امليثاق الذي �سيتم اعتماده حميطا باأهم املجالت التي �سيتمحور حولها. 
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بية ع� ا�واطنة ال��
3

 . pá naÉ¶sædyG ≈∏ nY pá n¶ naÉë o rŸyG nh p¿ ohÉ© sàdyG nπ rã pe nó pYGƒ nb nh päÉcƒ∏ o°S ≈n∏ nY Éæ pª r°ù pb ‘ Éf rO sƒ n© nJ
  : n∂ pd nP »æ r© nj nh , m¥Éã«e p™ r°V nh ≈dpEG n¿B r’yG oπ p≤ nà ræ nf

; má nYÉª nL pQÉWpEG ‘ p¢ûr« n© rdyG pán« uª ngnCÉ pH n» p© nf َأْن 
; É n¡ nd rƒ nM o≥pØ sà nf mäÉcƒ∏ o°S nh nó pYGƒ nb p™«ª n r÷yG pá nc nQÉ°û o pÃ nQÉà rî nf َأْن 

 ; kÉ« pFÉ¡ pf kÓ rμ n°T É¡nd oQÉà rî nf má nHƒà rμ ne má n≤«K nh ‘ É¡ nf uh nó of َأْن 
; pá s« pe rƒn« rdyG Éæ pJÉ« nM ‘ É¡ pH nπ nª r© nf nh É¡ n© ub nƒ of َأْن 

; pI nQh sö†dyG nó ræ pY É¡r« ndpEG nº pμnà rë nf َأْن 

 هذا َسعد. من ِصفاتِه أنَّه
َمِرٌح، ويُِحّب القراءَة

É næ pª r°ù p≤ pd É kbÉ nã« pe o™ n°† nf

يُع يف َوْضِعها َوَتْفعيلِها.  ْمجلَ yG ِك َوَتْهسيُلُه ِبواِسَطِة َقواِعَد ُيشاِرُك ْلـُمْشَرتَ yG ْلَعْيِش yG يَُّة َتْمنِ
ا���ف :

 ,É næ pæ r« nH É nª«a o∞ndBÉà nf nh p¬«a o¢û« p© nf n∞ r« nc oºs∏ n© nà nf . o∑ n nÎ r°û o rŸyG Éæ odÉ n› Éæ oª r°ù pb
. p¬ peG pÎ rMyÉ pH oΩ põ nà r∏ nf nh Éæ p°ù oØ rfnCÉ pH o¬ o© n°† nf m¥Éã«e p∫Ó pN rø pe

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?
? ? Éæ pª r°ù p≤ pd m¥Éã«e p™ r°V nh oá s« sª ngnCG  Ée

 ? n¥Éã«ª` rdyG Gò ng oõ péræ of n∞r« nc

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

: •É°ûf

: •É°ûf

1

2

... ká neÉ°ù pà rHyG n∂jó rgoCG

o¬ nà s« uª ngnCG nh pº r°ù p≤ rdyG p¥Éã«e ≈æ r© ne o± sô n© nJnCG

?

?

?

 »JGò pH lá nbÓ nY É¡nd o¢ù« p°SÉMnCGpô nNB r’yÉ pH lá nbÓ nY É¡nd o¢ù« p°SÉMnCG

oì nônØ rdnG : ∫Énã peoá sÑ në nª` rdnG : ∫Éã pe

??

; É n¡ nd rƒM
Éæª°ùb ¥Éã«e

? mOGó r© pà r°SyG ≈∏ nY
... É q« ng

. pº r°ù p≤r∏ pd m¥Éã«e p™ r°V nh ≈dpEG p∫É≤ pà rf p’yG pán« uª ngnCG rø nY »Hƒ∏ r°SoCÉ pH o uÈ nYoCG

 äÉeƒ∏ r© nª` rdyG o∫ nOÉÑnà nf : ≈ærã ne ≈ærã ne oπ p̈ nà r°û nf nh Éf pó pYÉ≤ ne ≈dpEG oOƒ o© nf
 nô nNB r’yG É qæ pe wπ oc oΩ uó n≤ oj nh ( lá njGƒ pg , lánØ p°U , oº r°S p’yG) Éæ r«n∏ pc rø nY nán« pJB r’yG

. pº r°ù p≤ rdyG pá nYƒª ré nª` pd

 ≈∏ nY »pà n≤jó n°ü pd oâpØnà rdnCG .…órjC r’yG ƒμ pHÉ°ûnà oe oø rë nf nh pI nô pFGO ‘ oº p¶nà ræ nf
 ≈∏ nY  rø nª` pd  o¬ n°ù rØ nf  nA» s°ûdyG  Ég pQ rh nó pH  oπ n© rØ nJ nh  , oº p°ùnà rH nCG nh  ,…QÉ°ù nj
: p∫ nh ró n r÷yG Gò ng ‘ É¡ of uh nó of nh Éæ p°ù« p°SÉMnCG rø nY o uÈ n© of ... Gò nμ ng nh Ég pQÉ°ù nj
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: »JrCÉ nj Éª nc É¡ oØ«æ r°ü nJ oø pμ r oÁ nó pYGƒ nb É qæ pe wπ oc oì p nÎr≤ nj nh mäÉYƒª r n› pQÉWpEG ‘ oπ p̈ nà r°û nf ≈dhCG mán∏ nM rô ne ‘

 . pá s« pe rƒn« rdyG Éæ pJÉ« nM ‘ o¬ o°S pQÉ o‰ l∑ƒ∏ o°S n» pg nh , mº r°ù pb p¥Éã«e p™ r°V nƒ pd lá n≤jô nW oá nc nQÉ°û oª` rdnG

; mán∏ pã re nCG p∫Ó pN rø pe m¢Sƒªr∏ ne mπ rμ n°û pH É¡ pH pπ nª n© rdyG ná s« pØ r« nc o uÚnHoCG nh Éæ pª r°ù pb o¥Éã«e É¡oæ sª n°†nà nj mI nó pYÉb rø pe o≥p∏ n£ rfnCG
? Éæ p°† r© nH p± nô nW rø pe pº r°ù p≤ rdyG p¥Éã«e pΩG pÎ rMyG pΩ nó nY pá ndÉM ‘ oπ nª n© rdyG Ée : p∫GDƒ o°S rø nY mI nó«Ø oe mán∏ rª oé pH oÖ«LoCG nh oô uμ naoCG

. p¢S rQ sódyG Gò ng oá n£ p°û rfnCG »°ù rØ nf ‘ o¬rà nK nó rMnCG …òsdG pô nKnC r’yG pø nY o uÈ nYoCG

ِمي َوَأْدَعُمُه : ُم َتَعل� ُأَقوِّ

mº r°ù pb p¥Éã«e »`a mI nó pYÉ≤ nc oá nc nQÉ°û oª` rdyG         pº r°ù p≤ rdyG p¥Éã«e p™ r°V nh »`a oá nc nQÉ°û oª` rdyG

أقترح

: •É°ûf3? p√ pRÉ r‚ pEG pá n≤jô nW nh p¬ pfƒª r°† n pÃ pΩÉª pà rg p’yG n™ ne Éæ pª r°ù p≤ pd kÉbÉã«e o™ n°† nf
?

 uπ oc päÉM n nÎr≤ oe o¢û ppbÉæ of mán« pfÉK mán∏ nM rô ne ‘
 Ée  pI nQƒqÑ s°ùdyG  ≈∏ nY  oπ ué n°ù of nh  má nYƒª r n›

; p¬r«n∏ nY o≥pØ sà nf
 m¥ nQ nh  ≈∏ nY  oÆƒ°ünf  mánã pdÉK  mán∏ nM rô ne  ‘
 p¬ pæ«ª r°†nà pH  zÉæ pª r°ù pb  n¥Éã«e{  i qƒn≤ oe

 ; É¡r«n∏ nY n≥nØ sà oª` rdyG nó ppYGƒn≤ rdyG

 ,Éqæ pe  wπ oc  o¬ o© ub nƒ oj  má n© pHGQ  mán∏ nM rô ne  ‘
. mÖ p°SÉæ oe m¿Éμ ne ‘ o¬ o© n°†nf nh

?

?

?

?

?

?

?

p¬p∏ r© pØ pH oΩ põnàr∏ nf Éep¬p∏ r© pa pΩ nó n© pH oΩ põnàr∏ nf Ée

Éqæ pe xπ oμ pH o≥s∏ n©nà nJ oó pYGƒ nbt¢û p̈ rdnG : ∫Éã pe

Éænæ r« nH Éª«a päÉbÓ n© rdyÉ pH o≥s∏ n©nà nJ oó pYGƒ nboá nc nQÉ°û oª`` rdnG : ∫Éã pe

Éæ p£«ë o pÃ Éæ pà nbÓ n© pH o≥s∏ n©nà nJ oó pYGƒ nboá naÉ¶sædnG : ∫Éã pe

 uπ oc
 Ée

 m¥Q
 p¬ pæ«

 ,Éqæ

Éæª°ùb ¥Éã«e

...

...
الـمشاركة

...
النظافة

...
عدم الغش

...

...

: ™«bƒàdG

... øëf
: á«dÉàdG óYGƒ≤dG ≈∏Y ÉæbÉØJG ø∏©f
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التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن

1 - م�سار
اكت�ساف وفهم

3 - م�سار
فعل م�سوؤول

2 - م�سار
وعي نقدي

قدرات لالندماج الجتماعي 
وللعي�ص اجليد مع الآخرين

قدرات توؤهل للم�ساركة
نة والتاأثرييف املحيط  pاملواط 

قدرات لتنمية
 الذات وتعزيز 

ال�ستقاللية
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. امل�ساركة: حق من حقوق الطفل ركيزة من ركائز املواطنة، ودعامة بيداغوجية فعالة   

 احلق يف امل�ساركة من م�ستجدات اتفاقية حقوق الطفل15  التي �سدقت عليها بالدنا منذ 1993. وهو حق 
يرتبط بالت�سور اجلديد للطفل، الذي اأتت به، التفاقية والذي يعترب الطفل �سخ�سا )personne( كامال يتمتع 
بوجود قانوين م�ستقل، يحظى برعاية بحكم �سنه، يف ذات الوقت الذي يتمتع فيه بحقوق تعرتف بقدراته وتنميها 

وجتعله فاعال، ح�سب م�ستويات اإدراكه، ولي�ض غريبا اأن ترمز امل�ساركة لهذه احلقوق. 
 التحول يف النظرة اإلى الطفل، ل يرافقه دائما التفعيل الأمثل للحق يف امل�ساركة؛ مما ي�ستدعي تركيزا على 
املنظومة الرتبوية للم�ساهمة يف ذلك، يف ان�سجام مع اختيار "النتقال من منطق التعليم اإلى منطق التعلم" و"جعل 

الطفل يف �سلب الفعل الرتبوي"  
 الر�سم الآتي يت�سمن اأهم العمليات التي ترتجم ممار�سة 

الأطفال حقهم يف امل�ساركة:

15 - ُانظر التفاقية يف �سيغتها الكاملة و�سيغتها املب�سطة القابلة للتوظيف مع املتعلمات واملتعلمني.

اأتوا�سل

اأبادر

اأعمل مع 
اآخرين

يتم احرتام 
راأيي

اأح�سل على 
معلومات

اأمار�ص 
حقي يف 
امل�ساركة

اأعرب عن 
راأيي

امل�ساركة :
 تعربعن تقدير الذات، وت�ساهم يف تنميتها؛

 توؤ�رص عن العي�ض امل�سرتك، وت�ساهم يف تر�سيخه لفائدة اجلميع؛
 ت�ساهم يف كل التعلمات املدر�سية وغري املدر�سية. 

امل�ساركة قدرات متداخلة ومتكاملة، يتم اكت�سابها بالتمرن واملمار�سة اليومية.

 حتتاج امل�ساركة ل�رشوط )البطاقة اأعاله( منها ما هو �سمني، مثل تنظيم ف�ساء الق�سم.  

 تقت�سي امل�ساركة تنظيما اأفقيا:
 ي�ساعد على الثقة بالنف�ض، اأثناء التعبري؛ 

 ينمي العالقات بني املتعلمني، بغ�ض النظر عن الأن�سطة؛ 
 ي�سهل التوا�سل بني املتعلمني من خالل توظيف اأ�سكال التعبري مثل املالمح، واحلركات؛

 ي�سهل تر�سيد زمن التفاعل بني الأ�ستاذ)ة( وجميع املتعلمني، وبني املتعلمني فيما بينهم؛
 ميكن تكييفه مع العمل الفردي، الثنائي، جمموعات، �سغرية، جمموعة الف�سل.

2. امل�ساركة تعلم وجتريب يف حميط داعم: رمزية تنظيم الف�ساء 

تنظيم عمودي يركز على امل�سامني ويعك�ض بالتايل منطق التعليم

تنظيم اأفقي، يجعل الطفل يف قلب الفعل الرتبوي، يعك�ض بالتايل منطق التعلم 
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امليثاق ن�ض نبنيه اأ�سال ب�سكل جماعي. وهو يت�سمن ما نتفق على فعله اأوتركه عندما نكون اأع�ساء يف 
جمموعة، مثل جمموعة الق�سم، التي ت�سكل" جمتمعا �سغريا" يتيح تعلم الدميقراطية، عرب اأدواتها.

 ال�رشط الأول، هو اعتماد مبداإ م�ساركة اجلميع يف و�سع تلك القواعد وتفعيلها. بذلك يكون امليثاق 
نتاج نقا�ض يتم فيه التعبري والإ�سغاء، التبادل والتفاو�ض وذلك انطالقا من قيم اجتماعية م�سرتكة يحر�ض 

الأ�ستاذ)ة( على التذكري بها متى كانت احلاجة لذلك، و�سول لقبول اجلميع بالقواعد املتو�سل اإليها.

للجميع خا�سة  والتعاون، ومدمج  ي�سوده الحرتام  يتم و�سعه يف جو مريح،  اأن  الثاين،  ال�رشط   
املتعلمني واملتعلمات الذين يت�سفون باخلجل، وب�سعف امل�ساركة عادة. يف هذه احلالة يوؤدي ن�ساط و�سع 

امليثاق اأكرث من هدفه الأ�سلي: اأي امل�ساهمة يف تنمية الثقة بالنف�ض )تقدير الذات( لدى اأفراد من املجموعة.

 ال�رشط الثالث، هو اللتزام بامليثاق )تعبريا وممار�سة(، باعتباره اأمرا " جديا". اللتزام هنا اإرادي 
وبقوة معنوية؛ اأي اأن كل واحد)ة( �سيحرتمه وعيا بكون اللتزام بالفعل م�ساهمة �سخ�سية يف جتويد العي�ض 

امل�سرتك، ومتلك للقواعد املتوافق عليها.  

من املفيد النتباه للعنا�رص التالية التي يتعني توفرها :

  اأن تكون القواعد املتوافق عليها وا�سحة ومفهومة مبا فيه الكفاية من قبل اجلميع. يقت�سي ذلك ا�ستعمال 
كلمات ب�سيطة وحتى ر�سوم اإن اقت�سى الأمر ذلك.

  اأن تكون لها »م�رصوعية« اأي اأ�سباب نزول مو�سوعية نابعة من جتربة الأطفال ومعاي�ستهم لو�سعيات 
اأفرزت احلاجة اإلى اعتمادها.

  اأن تكون تلك القواعد معربة عن �سلوكات قارة يف الزمن وقابلة للتطبيق من قبل اجلميع بدون اأي 
ا�ستثناء.

  اأن تطرح للنقا�ض جمددا عندما يكون الإخالل بها جماعيا ولي�ض من فعل فرد فقط. املناق�سة متكن من 
البحث عن العوامل املوؤدية لذلك الإخالل ومن اإيجاد توافق جديد ب�سددها.

3. دللة امليثاق يف م�ساركة اجلميع  

4. من اأجل تطبيق فعال للميثاق  
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نوؤ�س�ص تعاونية ق�سمنا 4الدرس   

ك وتسهيله بوضع قواعد متقاسمة بمشارکة الجميع الهدف : تنمية العيش المش�رت

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

 يعزز هذا الدر�ض �سابقه. 
 امل�ساركة كهدف وم�سار تعلمي من القدرات املهيكلة لهذا الدر�ض.

ميكن  والتلميذات.  التالميذ  مب�ساركة  الأ�ستاذ)ة(  مبادرات  كل  على  مفتوحة  التمهيد  حمطة 
النطالق من حدث يف الق�سم لطرح ال�سوؤالني املقرتحني، اأو اأ�سئلة اأخرى من اختيار الأ�ستاذ)ة(.

التالميذ للمو�سوع كممار�سة ممتدة  التقومي والدعم متلك  ي�ستهدف ن�ساط 
يف الزمن، ولي�ض كمعارف فح�سب. وعرب ذلك يح�س�سون باللتزام كقيمة 

وممار�سة بغ�ض النظر عن م�ستواه. 

الن�شاط1 : تعرف معنى تعاونية الق�سم   
ا�ستدعاء �سيف مفيد للغاية. يف حالة عدم التمكن من ذلك ميكن ا�ستخراج 

املعلومات املنا�سبة من الوثائق املدر�سية املعنية.         
الن�شاط 2: تاأ�سي�ص تعاونية الق�سم وانتخاب مكتبها

تلقائي،  الرت�سح  العمليات النتخابية.  القيام بكل  الن�ساط  املهم يف هذا   
لكن من املفيد  حر�ض الأ�ستاذ)ة( على نوع من الإن�ساف مثل ت�سجيع 
اأطفال  من اجلن�سني على الرت�سح، ال�سيء نف�سه بالن�سبة  لأطفال خجولني 
اأو يف و�سعية اإعاقة. هذا النوع من امل�ساركة يقوي الثقة بالنف�ض، وينمي 

العالقات الجتماعية.
  من املفيد اأي�سا تخ�سي�ض ما يكفي من الوقت ملرحلة " احلملة النتخابية"  
مقرتحات،  يف  التفكري  مثل  تنميتها  على  ت�ساعد  التي  للقدرات  بالنظر 
ملاذا   ( الربهنة  وتظل  متنوعة.  اأ�سكال  وبا�ستعمال  مع  التعبري  العر�ض، 
اأتر�سح ؟ وملاذا اعترب مقرتحاتي/ برناجمي وجيهة/ من العمليات التي تعبئ 
ر�سيد التلميذ وقدرته على الختيار، التقييم، الإبداع من اأجل الإقناع.    

الن�شاط 3: برنامج عمل التعاونية 
  يتعني ت�سجيع كافة املرت�سحني على تقدمي فكرة عما يرغبون يف القيام 
به مع ال�ستعانة مبثال هاجر. اإذ بتلك الأفكار )الربنامج النتخابي( �ستتم 

�سياغة برنامج التعاونية. 
 احلر�ض على جعل كل التالميذ ينخرطون يف حياة التعاونية وي�ساركون 

يف اأن�سطتها واأن�سطة تعاونية املدر�سة �سواء عرب املكتب اأو اللجان.
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بية ع� ا�واطنة ال��
4Éæ pª r°ù pb ná s« pf ohÉ© nJ o¢ù u°SnDƒ of

.√ pò«Øæ nJ nh É¡ p n›É nf rô nH ™ r°V nh ‘h Éæ pª r°ù pb á« pf ohÉ© nJ p¢ù«°S rCÉ nJ ‘ ∑ pQÉ°ToCG

ا���ف :

 n¿B r’yG o∑ pQÉ°û of nh , p√ó pYGƒ n≤ pH oΩ põ nà r∏ nf m¥Éã«e p™ r°V nh ‘ Éæ rc nQÉ°T
.Éæ pª r°ù pb pá s« pf ohÉ© nJ p¢ù«°SrCÉ nJ ‘

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

?? pº r°ù p≤ rdyG pá s« pf ohÉ©nà pH oOƒ°ür≤ nª` rdyG Ée
? o√ oò uØ næ of nh É¡ n n›Éf rô nH o™ n°†nf nh É¡nÑnà rμ ne oÖ pînà ræ nf n∞r« nc

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

: kán∏ pÄ r°SnCG oπrÑ nb rø pe ÉfrCÉ s« ng ró nb o¿ƒμnf nh ,( o¬ neÉ≤ ne oΩƒ≤ nj rø ne rhnCG) pá s« p°S nQ ró nª` rdyG pá s« pf ohÉ©sàdyG (I) n¢ù« pF nQ Éæ pª r°ù pb ≈dnEG »Y rónà r°ù nf

; pán∏ pÄ r°SnC r’yG pø nY pá nH pƒ rL nC r’yG ná n°UÓ oN oπ ué n°ù of nh (I) n∞r« s°†dyG oQ phÉë of . m∫GDƒ o°ù pH mI nó pMGh tπ oc o∞n∏ sμnà nJ , mäÉYƒª r n› 4 ≈dpEG ó sR nƒnà nf
 .Éf pô pJÉa nO ‘ pº r°ù p≤ rdyG pá s« pf ohÉ©nà pd kGÒ°ünb kÉØjô r© nJ oÖoà rμ nf

 . pAÉ°† rYnC r’yG nø pe mO só n ofi mO nó n© pd oêÉà rë nf , p¬ p© tÑnà nJ nh É¡ p n›Éf rô nH pò«Ø ræ nJ pπ«¡ r°ùnà pd nh , päÉªu∏ n©nà oª` rdyG nh nÚªu∏ n©nà oª` rdyG ná saÉc pº r°ù p≤ rdyG oá s« pf ohÉ© nJ tº o°† nJ

1ماذا ؟ َتْعريُف ٱلتَّعاُوِنيَِّة

ها 2ِلـامذا ؟ َدْوُرها َوَمهامُّ

3ِكْيَف ؟ َتْكويُهنا َوَتْسيُريها

لِها 4ِمباذا ؟ َوساِئُل َمعَ

: •É°ûf

: •É°ûf

1

2

pº r°ù p≤ rdyG pá s« pf ohÉ© nJ ≈æ r© ne o± sô nn© nJnCG

É¡ pÑ pà rμ ne nAÉ°† rY nCG oÖ pî nà ræ nf nh Éæ pª r°ù pb ná s« pf ohÉ© nJ o¢ù u°SnDƒ of

?

?

?

n n o

تعاونیة ٱلقسم

1pÖnà rμ nª` rdyG pQ rh nó pH l∞jô r© nJ3oá s« pHÉîpà rf p’yG oán∏ rª n r◊yG5oR rônØ rdyG
7m nö† r nfi oRÉ r‚pEG

2nÚë s°T nô oª` rdyG oá në pF’4oâjƒ r°üsàdyG6pè pFÉà sædyG o¿Ó rYpEG

م.م. الغندرات

: »JB’yG p∫ nh ró n r÷yG ‘ Éª nc , mI nO só n ofi nπ pMGô n pÃ pÜÉîpà rf p’yG oá s« p∏ nª nY tô o n“
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: ≈∏ nY o¢U pô rë nfh ,Éæ pª r°ù pb pá s« pf ohÉ© nJ pπ nª nY pè neÉf rô nH p™ r°V nƒ pd pá s« pHÉîpà rf p’yG pè peG nÈrdyG nø pe o≥p∏ n£ræ nf

; Éæ pJÉjGƒ pg nh Éæ pJÉ« pLÉM rø pe n≥p∏ n£ræ nj r¿nCG ?

; Éæ pª r°ù pb p¥Éã« pÃ lá nbÓ nY o¬ nd n¿ƒμ nJ r¿nCG ?

. x»pæ ne nR m∫ nh ró nL n≥ ra nh pè neÉf r nÈrdyG p™tÑnà nà pd kánæ r n÷ nπ uμ n°û of r¿nCG ?

 oËór≤ nJ »qæ pe nÖp∏ oW mô o¡ r°TnCG  pá nK nÓ nK nó r© nH nh , p¬ pfÉ p÷ inó rMpEÉ pH oâr≤ nënà rdyG phnCG  pº r°ù p≤ rdyG pá s« pf ohÉ© nJ pÖnà rμ ne p‘ kGƒ r°† oY »HÉîpà rfyG s n”

. oôjôr≤ sàdyG Gò ng o¬næ sª n°†nà nj r¿nCG oø pμ r oÁ Ée oO uó nMoCG . pá s« pf ohÉ©sàdyG pá n£ p°û rfnCG ‘ »à nª ngÉ°ù oe rø nY môjôr≤ nJ

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

: •É°ûf3É næ pª r°ù pb pá«fhÉ© nJ pπ nª nY nè neÉf rô nH o≥` qpb nó of

?

: Éæ pª r°ù pb ná s« pf ohÉ© nJ nÖnà rμ ne oÖ pî nà ræ nf

; É¡r«n∏ nY Éæ ra sô n© nJ »à sdyG π pMG nô nª` rdyG nÖ n°ù nM Éæ pª r°ù pb pá s« pf ohÉ© nJ pÖnà rμ ne nÜÉîpà rfyG oº u¶næ of
; zƒ q£j{ rân∏ n© na Éªn∏ rã pe s» pHÉîpà rf p’yG o¬ n n›Éf rô nH (I) mí u°T n nÎ oe tπ oc oΩ uó n≤ oj

. pá s« pf ohÉ©sàdyG p¿É p÷ ió rMpEG ‘ (I) kGƒ r°† oY »°ù rØ nf oì p nÎ rbnCG , pÖnà rμ nª` rdyG pá sj pƒ r°† o© pd rí s°T nô nJnCG r n⁄ GPpEG

. pá s« pHÉîpà rf p’yG pá s«p∏ nª n© rdyG ‘ p√ pQ rh nO rø nY nh m nö† r nfi ≈æ r© ne rø nY oå në rHnCG ,(7) m nö† r nfi pRÉ r‚pEÉ ppH pÜÉîpà rf p’yG oá s«p∏ nª nY »¡nà ræ nJ

: p≥ pHÉ s°ùdyG p∫ nh ró n r÷yG ‘ nO nQ nh Ée nÖ n°ù nM É¡ræ pe wπ oc É¡ræ nY o uÈ n© oj »à sdyG nán∏ nM rô nª` rdyG oO uó nMoCG nh nán« pJB r’yG nΩƒ°S tôdyG oß pM’oCG 

?

?

?

?

?

?

2020 / 2019 º°ù≤dG á«fhÉ©J ¢ù«°SCÉJ ö†fi

á«fhÉ©àdG (I) ¢ù«FQ

∫Éª`dG (I) ÚeCG á«fhÉ©àdG (I) ÖJÉc

¿hQÉ°ûà°ùª`dG / äGQÉ°ûà°ùª`dG

pppppppppp

7؟؟ ؟

؟ ؟ ؟

...ƒ q£j ÉfCG    
 ≈∏Y ™«é°ûqàdÉH ΩõàdCG

 º«¶æ nJ ∫ÓN ø pe I nAGô p≤dG
Éæª r°ù pb áfGõ pN
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التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن

1 - م�سار
اكت�ساف وفهم

3 - م�سار
فعل م�سوؤول

2 - م�سار
وعي نقدي

قدرات لالندماج الجتماعي 
وللعي�ص اجليد مع الآخرين

قدرات توؤهل للم�ساركة
نة والتاأثرييف املحيط  pاملواط 

قدرات لتنمية
 الذات وتعزيز 

ال�ستقاللية
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1. التعاونية والتعلم التعاوين   

العي�ض امل�سرتك تعلم. روح التعاون الذي ي�ساهم هذا الدر�ض يف تنميته هي التي يتعني اأن توؤطر ممار�سة 
قائمة على التعاون بني التالميذ وفق اأهداف م�سرتكة ذات " منافع " ل تعود فح�سب على كل واحد)ة( منهم ) مبا 

ينمي تقدير الذات( بل على املجموعة. 

الوعي مبزايا العمل التعاوين، عك�ض التناف�سي، خا�سة يف البتدائي ي�ساعد على توظيفه با�ستمرار:

 يرفع من اإنتاجية التالميذ فرادى وجماعة؛

 ي�ساعد على اإدماج التالميذ الذين يعانون من ه�سا�سة معينة؛

 يقوي العالقات القائمة على الحرتام املتبادل. 

 من العنا�رص امل�ساعدة :
 ت�سجيع التفاعل بني التالميذ ) وجها، لوجه : عالقة بتنظيم الف�ساء(؛

 تنمية م�سوؤولية كل واحد جتاه اجلماعة )�سلوكي يوؤثر على املجموعة(. 

2. عن التعاون والت�سامن 

التعاون والت�سامن من القيم واملبادئ التي يقوم عليها العي�ص امل�سرتك

التعاون: اأن يعمل كل فرد بروح امل�سلحة العامة، لفائدة اجلماعة.

كنف�سه،  به  يح�ض  الآخر،  نف�سه يف  يرى  اأنه  يعني  الآخر  مت�سامنا مع  الفرد  يكون  اأن  الت�سامن: 
وي�سعر بامل�سري امل�سرتك لكليهما. لذلك، فالت�سامن لي�ض مرادفا للتعاون ) تعريف اأعاله( ول يعني 

الإح�سان.

يقوم الت�سامن على ال�سعور امل�سرتك بامل�سوؤولية بني اأفراد اجلماعة، وهو يدخل �سمن اجليل الثالث 
حلقوق الإن�سان )ُانظر بطاقة الدر�ض 6(.
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تقومي ودعم الوحدة 2

1 - م�سار كامل للتمهيد )الدر�سان 3 و 4( الذي يقرتح النطالق من حالت ملمو�سة من احلياة املدر�سية 
)اأمثلة(:

   حالة واقعية من حياة الق�سمحالة 2حالة 1
ال�سغاء  عدم 

اثناء احلوار
اأ�سبقية  حول  نزاع 

اخلروج الى ال�سرتاحة

الأ�ستاذ)ة(  قرر  اإذا  للتعلم.  مهمة  دعامة  الواقعية  احلالت 
املعنيني،  للتالميذ  بالن�سبة  معينة  بح�سا�سية  تت�سم  حالة  اختيار 

بهدف بيداغوجي، يتعني مراعاة ذلك يف معاجلتها.

املرحلة الأولى: الأ�ستاذ)ة( يقوم بالتهييء 
 ت�سجيل احلالة على ال�سبورة )اأو عر�سها اإذا توفرت اإمكانيات ذلك(؛

 ت�سكيل جمموعات �سغرية؛

 املرحلة الثانية: )التالميذ يكت�سفون احلالة(
 اطالع التالميذ والتلميذات على املو�سوع؛

 فهم احلالة )ال�سخو�ض، احلدث...(؛
 فر�سة للتفكري. 

املرحلة الثالثة: التالميذ يكونون راأيا عن احلالة 
     يطرح الأ�ستاذ)ة( اأ�سئلة ت�ستهدف:

 تقدمي التالميذ للحالت بكلماتهم؛
 التعبري عن انطباعاتهم، اأحا�سي�سهم؛ 

 البحث عن الأ�سباب الكامنة وراء احلالة؛ 
 البحث عن احللول املمكنة؛

 ا�ستنتاج )وهذا بيت الق�سيد( قواعد من �ساأنها بناء عالقات ودية؛

املرحلة الرابعة: التالميذ ينتقلون الى الفعل
 اإجناز ميثاق ق�سمهم،

 اللتزام بتفعيله، مع تتبع ذلك التفعيل.
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حاجاتي ورغباتي 5الدرس   

ك وتسهيله بوضع قواعد متقاسمة بمشارکة الجميع      الهدف : تنمية العيش المش�رت

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

الدر�ض  الى  التي متتد  الدرو�ض  �سل�سلة  الدر�ض اخلام�ض يحتل مكانة هامة �سمن  املقرر مرتابطة. لكن  كل درو�ض 
.)Approche Droits( "العا�رص والتي تتناول احلقوق والواجبات مبقاربة " حقوقية

ميكن النطالق من متثل التالميذ لكلمة " حق" اأو " حقوق" كتمهيد )ُانظر البطاقة املرفقة( قبل 
العودة الى املحطة القبلية ملفهوم احلق، اأي تلك التي تعرف الرغبات واحلاجات ومتيز بينهما.

اأمثلة غري واردة يف الأن�سطة  يقي�ض التقومي مدى ا�ستيعاب الفرق بني الرغبات واحلاجيات، ومن املفيد التفكري يف 
للتاأكد من ذلك. كما ينبه، كمثال عن ذلك، للفرق بني اللعب كحاجة �رصورية للنمو البدين والنف�سي لالأطفال والذي 

ميكن اأن يكون باأب�سط الو�سائل ولعبة معينة تدخل �سمن خانة الرغبات.

الن�شاط1 : اأهديك ابت�سامة   
 انطالقا من اخل�سائ�ض ال�ست املقدمة، يكون التلميذ)ة( م�ستوعبا ملعنى "احلاجات" 
مقارنة "بالرغبات" عندما يق�سي من احلاجات: �سيارة خا�سة، �سفر بالطائرة، لعبة 
الثالثة،  الأمثلة  من  انطالقا  فالرغبات،  بالتايل،  رغبات.  ت�سكل  التي  الكرتونية 

لي�ست �رصورية ليعي�ض الطفل بكرامة، وعدم توفريها، ل ينتج عنه �رصر. 
 قد يجد الأطفال اأحيانا �سعوبة يف التمييز بني الرغبات واحلاجيات )مثال 
و�سعية  اأمام  اإذاك  ويكونون  كرغبة(  الكرتونية  ولعبة  كحاجة،  اللعب 
قيمة تعلمية  وهي و�سعيات ذات   )dilemme( اأو و�سعية مفارقة م�سكلة، 

عالية لأنها تقوم على ال�سوؤال؟ ملاذا ؟ ملاذا ل ؟ .
 بع�ض احلاجات، مثل امل�ساواة، لي�ست �سيئا معينا مثل التغذية، الأ�رصة، 
وذات  بذاتهم،  الأطفال  وعي  ي�ستدعي  كمبداأ  معها  التعامل  ويتم  اللعب. 
)اأما  نف�سها  حاجاته  هي  حاجاتي  ل�سديقي،  بالن�سبة  الآخر  هو  )اأنا  الآخر 

رغباتنا فتختلف(. اoنظر الن�ساط 2  الدر�ض 10(.           
الن�شاط 2: ا�ستكمال لئحة احلاجات والتعبري عن الرغبات

الرغبات  اأن  وبديهي  واحلاجات،  الرغبات  بني  الفرق  تو�سيح  يعزز 
واإن مل تكن �رصورية، فاإن ذلك ل يعني نبذ التفكري فيها لأنها » تقوي 

الإح�سا�ض بال�سعادة متى توفرت احلاجات«.
الن�شاط 3: تعرف معنى احلاجات اخلا�سة

ت�ستويف  )التي  احلاجات  على  للرتكيز  جانبا،  الرغبات  يرتك  الن�ساط  هذا 
احلاجات  )ذوي  احلاجات  الى  »اخلا�سة«  اإ�سافة  ال�ست(.  اخل�سائ�ض 
اخلا�سة، مفهوم معروف يف عالقته بالأ�سخا�ض الذين يعانون من اإعاقة 
�سنهم،  بحكم  الأطفال،  جميع  بني  م�سرتكة  احلاجات  كون  يو�سح  مثال( 
لكن بع�سهم يعاين من و�سع اأكرث ه�سا�سة )اإ�سافة لل�سن( يف املجتمع، بحكم 
اجلن�ض )الفتيات اأقل متدر�سا(، الو�سع العائلي ) اأطفال بدون اأ�رصة( الخ.
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بية ع� ا�واطنة ال��
5

.»JÉÑ nZ nQ nh »JÉLÉë pH É¡ of pQÉboCG nh päÉLÉ r◊yG nh päÉÑ nZ sôdyG n rÚnH oõu« neoCG

»JÉÑ nZ nQ nh »JÉLÉM

ا���ف :

.É¡næ r« nH nõ u« n o‰ r¿nCG n¿hO pá s« pe rƒ n« rdyG Éæ pJÉ« nM ‘ É¡o∏ pª r© nà r°ù nf läÉën∏ n£ r°ü oe Éæ oJÉÑ nZ nQ h Éæ oJÉLÉM

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

?? päÉÑ nZ sôdyG nh päÉLÉ r◊yG n rÚnH o¥ rônØ rdyG Ée
? »JÉÑ nZ nQ nh »JÉLÉM o¬ pÑ r°û oJ rº o¡ oJÉÑ nZ nQ nh p∫ÉØ nWC r’yG »bÉH oäÉLÉM rπ ng

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

 É¡r«n∏ nY Éæ ra sô n© nJ »à sdyG oäÉLÉ r◊yG pânfÉc GPpEG Ée oèpà ræ nà r°SnCG
;»FÓ ne oR n™ ne n∂ pd nP o¢û pbÉfoCG nh ,kÉ°† rjnCG ‹ ká sj pQh nöV

 É¡ pØ«æ r°ü nJ ≈∏ nY r≥pØ sà nf r n⁄ »à sdyG pä’É r◊yÉ pH ká në pF’ o™ n°†nf
.Éærà n°V n nÎ rYyG »à sdyG päÉHƒ© t°üdyG oô oc rò nf , má ndƒ¡ o°ù pH

: mäÉÑ nZ nQ nh mäÉLÉM ≈dpEG É¡ oØ uæ n°U oC p’ »JB r’yG p∫Éã pª` rdyÉ pH oÚ©nà r°S nCG nh nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG nh uâ u°ùdyG p¢ü pFÉ°ü n rÿyG nø pe o≥p∏ n£ rfnCG

ُ حاجاُتنا َعْن َرَغباِتنا  زيَّ َتَمتَ
ِبِستِّ َخصاِئَص :

ياٍة َكرَميٍة ؛  1. َرضوِريٌَّة ِحلَ

َدٌة ُمعومًا؛ دَّ 2. ُحمَ

ٌة يف َحياِتنا ؛ 3. داِمئَ
ْألَْطفاِل ؛  yG يِع 4. شاِملٌَة ِمجلَ

ٌة ِمْن َبلٍَد ِآلَخَر ؛  5. ُمَتشاِهبَ

ُر ِمْن َعَدِم َتْوفِريها. 6. َنَتَرضَّ

läÉLÉMläÉ`Ñ nZ nQ

    

       

  

   

     

   

          

  

         

 

حاجاٌت ؟َرَغباٌت ؟

: •É°ûf1päÉLÉ r◊yG nh päÉÑ nZ sôdyG n rÚ nH oõ u« neoCG

?

?

?





رغبات ؟
حاجات ؟

mäÉÑ nZ nQ nh mäÉLÉM rø nY o uÈ n© oJ lQ nƒ o°U

َاْحلاجاُت
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: •É°ûf
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3

»JÉÑ nZ nQ rø nY o uÈ nYoCG nh ,»à nH pô r nŒ ≈∏ nY kAÉæ pH päÉLÉ r◊yG ná në pF’ oπ pª rμ nà r°SnCG

päÉLÉ r◊yÉ pH ká nf nQÉ≤ oe pá s°UÉ rÿyG päÉLÉ r◊yG ≈æ r© ne o± sô n© nJnCG

: pá s« p°ü rî s°ûdyG »JÉÑ nZ nô pH nh p∫ÉØ rWnC r’yG p™«ª nL n™ ne É¡ oª n°SÉ≤ nJnCG iô rNoCG mäÉLÉë pH … nÎ ra nO ‘ p∫ nh ró n r÷yG nánÄ pÑ r© nJ oº p r“oCG

 … nÎ ra nO ≈∏ nY oÖoà rcnCG o¬ oà r°ün∏ rînà r°SyG É q p‡ kÉbÓ p£ rfpG
 ; päÉLÉ r◊yÉ pH ká nf nQÉ≤ oe päÉÑ nZ sô∏ pd kÉØjô r© nJ

 , p∫ÉØ rWnC rÓ pd  pánÑ r°ù uædpyÉH  ká nLÉM  oÖ p©s∏dyG  n¿Éc  GPpEG
 o uöù naoCG  . kánÑ rZ nQ  tó n© oj  mánæ s« n© oe  mánÑ r© od  ≈∏ nY  oô ta nƒsàdyÉ na

. mán∏ pã re nCÉ pH oí u°V nhoCG nh ? GPÉª` pd

 : …QÉ«pà rNyG oπu∏ nYoCG nh pán« pJB r’yG päGQÉÑ p© rdyG p rÚnH rø pe päÉÑ nZ sôdyG ≈∏ nY o≥pÑ n£ræ nj Ée oQÉà rNnCG . lá sj pQh nöV päÉLÉ r◊yG s¿nCG oâ rénà ræ nà r°SpG

p∫ÉØ rWnC r’yG p™«ª nL n™ ne É¡ oª n°SÉ≤ nJnCG läÉLÉMpás« p°ü rî s°ûdyG »JÉÑ nZ nQ
??

oäÉLÉ r◊yG pä pô sa nƒ nJ ≈à ne pI nOÉ© s°ùdyÉ pH Éæ n°SÉ°ù rMpEG … qƒn≤ oJ 3

kÉ°† rjnCG lá sj pQh nöV 1

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

?

; É¡o∏ uã n o“ »à sdG päÉq« p© r°V nƒ rdG o∞ p°UnCG nh nçÓsãdG nQ nƒ t°üdyG oß pM’oCG
.É¡nd oÖ«énà r°ù nJ k’ƒ∏ oM oì p nÎ rbnCG nh 3 nh 1 p¿ÉJ nQƒ q°üdG É¡ræ nY o uÈ n© oJ »à sdG ná s°UÉ rÿG päÉLÉ r◊G oê pô rînà r°SnCG

?

?

?

?

حاجايترغبايت

É¡«a oÒμrØ sàdyG oÖ pénj  ’ nh má sª p¡ oe o rÒ nZ 2



?
123 6

. lá s°UÉN läÉLÉM É¡ ræ nY oè oà ræ nJ má s°UÉN má s« p© r°V nh ‘ oó nLƒj ró nb Éæ n°† r© nH s rø pμ nd , läÉLÉM ,Éæ uæ p°S pº rμ oë pH , o∫ÉØ rW nC r’yG oø rë nf Éæ nd
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التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن

1 - م�سار
اكت�ساف وفهم

3 - م�سار
فعل م�سوؤول

2 - م�سار
وعي نقدي

قدرات لالندماج الجتماعي 
وللعي�ص اجليد مع الآخرين

قدرات توؤهل للم�ساركة
نة والتاأثرييف املحيط  pاملواط 

قدرات لتنمية
 الذات وتعزيز 

ال�ستقاللية
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

1.ب�سدد تعريف: "الرغبات واحلاجات" : املعنى ال�سطالحي / والبعد احلقوقي   

يتعني النتباه لكون تعريف كل من " الرغبات" واحلاجات"، )كما هو مو�سح يف الدر�ض 5( يرتبط بقامو�ض حقوق 
الإن�سان )ولي�ض بقامو�ض اللغة العادي(، بل لهما معنى دقيق يف قامو�ض حقوق الإن�سان/ الطفل.

تدقيقا للمعطيات الواردة يف كتاب التلميذ)ة(، يتعني الوعي بكون:
 " الرغبات " معطى ذاتي؛

 "احلاجات" معطى مو�سوعي. 
6 خ�سائ�ض )ُانظر الدر�ض( هي التي  وجتدر الإ�سارة لكون احلاجات التي ُتعّرف، مقارنة بالرغبات، باعتماد 

ت�سكل حقوقا )حقوق الن�سان، وحقوق الطفل جزء منها( باملعنى القانوين.  
هذا التدقيق املفاهيمي مهم، �رصوري وممكن يف هذا امل�ستوى الدرا�سي:

ممكن يف هذه ال�سن�رصوريمهم
املتعلمني  اإدراك  اأ�سا�ض  ي�سكل  لأنه 
خا�سة  الإن�سان"،  "حقوق  ملعنى 
العبارة  ا�ستعمال  ال�سائع  من  واأنه 
وخا�سة  التاريخي  اإطارها  خارج 

القانوين.

لعتبارين:

هذا  تاأطري  يف  يتمثل  اآين  اعتبار   
املربجمة  الأن�سطة  لباقي  التعريف 
اإلى نهاية ال�سنة التي تتمحور حول 

احلقوق والواجبات؛

اإذ يقوم فهم   اعتبار ا�سرتاتيجي، 
متعارفة  كما هي  الإن�سان،  حقوق 
كونيا، ومعرتف بها وطنيا، على 
تدقيق معناها لتملكها، وممار�ستها، 
عرب  وحمايتها  عنها،  والدفاع 
علما  العمرية،  املراحل  خمتلف 
امل�ستويات  مع  يتعزز  التعلم  باأن 

الدرا�سية الالحقة.

 من خالل اأمثلة ب�سيطة م�ستقاة من 
احلياة اليومية لالأطفال؛ 

جتعلهم  متارين  خالل  من   
ت�ستدعي  ملمو�سة  و�سعيات  يف 

جتاربهم.

الدر�ض  يقرتح  احلالتني  كلتا  يف 
الوحدة  )الدر�ض5  التقومي  واأن�سطة 
2، الأ�سدو�ض 1( مناذج من الأمثلة 

تكييفها  ميكن  التي  والو�سعيات 
ب�سهولة مب�ساركة الأطفال. 
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2. ب�شدد الن�شاط الأول : تقنية الع�شف الذهني

ميكن، مع احلفاظ على كتاب التلميذ)ة( مغلقا، النطالق من »ع�سف ذهني« / »زوبعة ذهنية« كتقنية للجواب على 
�سوؤال " ماذا يحتاج الطفل يف حياته". حيث يكتب هذا ال�سوؤال و�سط دائرة على ال�سبورة. 

للت�سجيع على امل�ساركة، ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يقرتح مثال قريبا من الأطفال ) املاء ال�رصوب مثال(.

الع�سف الذهني تقنية لتوليد الأفكار والت�سجيع على الإبداع، تعتمد على التعبري احلر والتلقائي، وتتوخى اإنتاج اأكرب 
عدد من الأفكار حول �سوؤال / مو�سوع معني يف اأق�رص وقت ممكن. ميكن ا�ستعمالها مثال  لالإجابة على �سوؤال معني، 

اأوحلل م�سكلة، اأو كمدخل ملناق�سة مو�سوع انطالقا من متثالت الأطفال.

مثال : حاجات الطفلاملراحل الأ�سا�سية لتقنية الع�سف الذهني

1
يطرح ال�سوؤال اأو يكتب ويطلب من التالميذ 

تقدمي اأجوبة  مقت�سبة و�رصيعة،
ميكن و�سع ر�سم ي�سبه قر�ض ال�سم�ض 

على ال�سبورة بحيث يكتبب و�سط الدائرة 
ال�سوؤال وتدون الجابات كال�سعة. 

؟

؟؟

؟احلنان

؟؟

ماذا يحتاج 
الطفل يف 

حياته ؟

املاء ال�رصوب
2

ت�سجل تباعا كل الإجابات، ويتم المتناع عن 
اإ�سدار اأحكام ب�سددها ) ل يرف�ض اأو ينتقد اأي 

جواب(، 

3
تتم درا�سة الأفكار التي مت جتميعها بالنظر 

لل�سوؤال/ امل�سكل املطروح. 

4
يتم ايقاف الع�سف الذهني حني تنفذ الأفكار اأو 

ينتهي الوقت املخ�س�ض

تتم معاجلة كل القرتاحات.5

  )131 3 جمموعات )انظر تقنية ال�ستغال يف جمموعات �ض  بعد ا�ستكمال الأجوبة على ال�سبورة ، ميكن ت�سكيل 
تعمل على ت�سنيف  ما مت اعتباره حقوقا ح�سب درجة اأهميتها :  مهم – اأكرث اأهمية، داخل اجلدول التي.

جمموعة 3جمموعة 2جمموعة 1
 مهم

اأكرث اأهمية

 ت�سجل كل جمموعة اإجاباتها على ال�سبورة ) 3 خانات( : 
 تتم املقارنة بني اأجوبة املجموعات : قد يكون ما هو  "مهم " عند جمموعة، "اأكرث اأهمية " عند جمموعة اأخرى. 

الأمر الذي ي�سكل مدخال للن�ساط الأول.
الرتاكم حث  العمل مببداأ  اإطار  الذي يحتاجه. ميكن يف  للزمن  اأن تكون مربرا  تعلمية ميكن  قيمة  الن�ساط  لهذا     
التالميذ )اأثناء التمهيد اأو من خالل الأن�سطة( على توظيف تعلماتهم ال�سابقة بالربط مع النتماء )الدر�ض 1 و 2( وامل�ساركة 

)الدر�ض 3 و 4( وغريهما.
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حقوقنا نحن الأطفال من خالل اتفاقية حقوق الطفل 6الدرس   

ن أصناف حقوق الطفل        ن ب�ي الهدف : تعرف مع�ن الحق والتمي�ي

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

التي  الطفل، كما مت تعريف خ�سائ�سها، هي  للدرو�ض الالحقة.  فحاجات  ل�سابقه وميهد  ا�ستمرارية  الدر�ض  ي�سكل هذا 
ت�سكل حقوقه كاإن�سان ل ميكنه العي�ض بكرامة بدونها.

ميكن للتمهيد اأن يوظف لرت�سيخ فهم احلاجات، مقارنة بالرغبات اأو لطرح �سوؤال حول املق�سود باحلقوق. 

يقي�ض التقومي قدرة التالميذ  على املقارنة بني احلقوق ل�ستخراج ما يجمع بينها، ويف ذلك يتمثل الت�سنيف، كما يوجه 
املتعلمني للعمل بالرتاكم .

الن�شاط1 : معنى حق من حقوق الطفل )الإن�سان(   
احلق،  �ساحب  هي:  �رشوط  باأربعة  الإن�سان،  حقوق  منظور  من  احلق،  يعرف 

مو�سوعه، �سمانته، واأ�سحاب الواجبات جتاه احلق )ُانظر البطاقة املرفقة(. يف 
هذا امل�ستوى العمري، ميكن تب�سيط التعريف وتقدميه يف عالقته مبفهوم احلاجات 
)التي مت تعريفها يف الدر�ض 5( التي ت�سبح حقوقا بعد التفاق عليها عامليا وكتابتها 

يف ن�ض قانوين وحتديد امل�سوؤولني عن اإعمالها/ تطبيقها.
يتم  التي  احلاجات  انتقال  يف  القانونية  ال�سمانة  دور  الطفل:  يدرك  اأن  املهم 
حقوق،  اإلى  الأطفال  ومنو  حلياة  و�رصورية  اأ�سا�سية  باعتبارها  ر�سدها 

لتطبيقها �سفة الإلزام بالن�سبة للدولة وموؤ�س�ساتها وموظفيها.
الدول،  التي ت�سدق عليها  التفاقيات  الإن�سان مدونة يف  اأن حقوق  ومعلوم 
مثل اتفاقية حقوق الطفل، وهي تتطور بحيث تن�ساف با�ستمرار حقوق جديدة 

انطالقا من حاجات جديدة )اأجيال حقوق الإن�سان: انظر البطاقة(.               
الن�شاط 2: تعرف اأ�سناف حقوق الطفل

حقوق  على  يطبق  الذي  الت�سنيف  اأجيالها.  ح�سب  عادة  الن�سان  حقوق  ت�سنف 
الطفل مييز بني حقوق البقاء، والنمو، واحلماية وامل�ساركة. وميكن الت�سنيف من:

 ت�سهيل التعرف على احلقوق )اإ.ح.ط. ت�سمل حوايل 40 حقا تتفرع عنها 
حقوق اأخرى(؛

 اإبراز اأن احلقوق تغطي كافة احلاجات: الفيزيولوجية، النف�سية، الثقافية، الجتماعية؛
 اإبراز اأن بع�ض احلقوق هي مبادئ عر�سانية يتعني احرتامها ب�سدد تفعيل كل 
للطفل يف كل  الف�سلى  امل�سلحة  الأطفال، مراعاة  )امل�ساواة بني جميع  احلقوق 

الو�سعيات(.
هام : الت�سنيف ل يعني مطلقا وجود تراتبية بني هذه احلقوق، اإذ يحتاج الطفل 

يف الوقت نف�سه ل�سائر حقوقه.
الن�شاط 3: تعرف حقني مرتبطني باأ�سناف احلقوق الأربعة

التمييز  عدم  اأي  الطفل،  حلقوق  عر�سانيني   / موؤ�س�سني  مببداأين  الأمر  يتعلق 
وامل�سلحة الف�سلى )انظر البطاقات املرفقة(.

الن�شاط 4: التعبري عن حقوق الطفل بالر�سم
له بعد تقوميي ويحث على عملية التحويل )transfert( من خالل الر�سم.
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بية ع� ا�واطنة ال��
6p∫Ó pN rø pe n∫ÉØ rWC r’yG oø rë nf Éæ obƒ≤ oM

pπ rØ u£dyG p¥ƒ≤ oM pá s« pbÉØ uJyG

. pπrØ u£dyG  p¥ƒ≤ oM pá s« pbÉØ uJyG  nÖ n°ù nM p¥ƒ≤ o r◊yG  p±Éæ r°UnCG n rÚnH oõu« neoCG nh u≥ n r◊yG ≈æ r© ne o± sô n© nJnCG

ا���ف :

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

? É¡næ r« nH oõu« neoCG n∞r« nc nh , pπrØ u£dyG p¥ƒ≤ oM pá s« pbÉØ uJyG  ‘p ¥ƒ≤ o r◊yG  o±Éæ r°UnCG Ée ?

? päÉLÉ r◊yÉ pH ká nf nQÉ≤ oe ¥ƒ≤ oM / u≥ n r◊yG ≈æ r© ne Ée ?
. p∫ÉØ rWnC r’yG p™«ª n p÷ lá sj pQh nöV päÉLÉ r◊yG s¿nCG n∞ r« nc nh päÉLÉ r◊yG nh päÉÑ nZ sôdyG n rÚ nH n¥ rô nØ rdyG Éæ ra sô n© nJ

: •É°ûf

: •É°ûf

2

1

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

 pπ rØ u£dyG p¥ƒ≤ oM n±Éæ r°UnCG o± sô n© nJnCG

. pá njÉª p r◊yG o¥ƒ≤ oM nh  pá nc nQÉ°û oª` rdyG o¥ƒ≤ oM  , pAÉªsædyG o¥ƒ≤ oM  , pAÉ≤nÑ rdyG o¥ƒ≤ oM  : mäÉYƒª r n› p™ pH rQnCG ≈dpEG pπ rØ u£dyG  o¥ƒ≤ oM o∞sæ n°ü oJ ُة ُحقوٍق ُمْقَتَطَفٌة ِمِن  الِحئَ
ْفِل ِة ُحقوِق ٱلطِّ اتِّفاِقيَّ

قُّ يف ٱْمسٍ َوِجْنِسيٍَّة  َاْحلَ
ِبيَِّة ْ قُّ يف ٱلرتَّ  َاْحلَ

قُّ يف ٱْلَبْحِث َعْن َمْعلوماٍت  َاْحلَ
قُّ يف ُحرِّيَِّة ٱلتَّْعبِري  َاْحلَ

اية ِمَن ٱْلـُمَخدِّراِت قُّ يف ٱْمحلِ  َاْحلَ
ِة حَّ قُّ يف ٱلصِّ  َاْحلَ
فيِه ْ قُّ يف ٱلرتَّ  َاْحلَ

اَيِة ِمَن ٱالِْسِتْغالِل قُّ يف ٱْمحلِ  َاْحلَ
. pá s°UÉ rÿyG É¡ pJÉLÉ p◊ pô n¶sædyÉ pH lá s« paÉ°VpEG l¥ƒ≤ oM É¡nd p∫ÉØ rWnC r’yG nø pe kánÄ pa oO uó nMoCG ?

. p n⁄É© rdyG p∫ nh oó pd ká ne põr∏ oe kÉbƒ≤ oM p∫ÉØ rWC r’yG oäÉLÉM rä nQÉ°U ≈à ne ?

?

: ‹ÉqàdyG  p∫ nh ró n r÷yG  pA rπ ne pΩÉ r“pE p’ má nYƒª r n› ‘ oπ p̈ nà r°û nf nh , p¥ƒ≤ o r◊yG  pá në pFÓ pH oÚ©nà r°ù nf ?

pAÉ≤ nÑdyG o¥ƒ≤ oM
oá në u°üdnG

pá nc nQÉ°û o rŸyG o¥ƒ≤ oM
pÒÑ r© sàdyG oá sj uô oM

pAÉªsædyG o¥ƒ≤ oM
osá« pH r sÎdnG

pá njÉª p r◊yG o¥ƒ≤ oM
p∫Ó r̈ pà r°S p’yG nø pe ?o¬«a r sÎdyG??

 Èfƒf 20 ‘ oÜ pô r̈ nª` rdyG É¡ræe nh p n⁄É© rdyG o∫ nh oO râ n≤ nØ sJpG
. p∫ÉØ rWnC rÓ pd pá s« p°SÉ°SC r’yG päÉLÉ r◊yG ≈∏ nY1989 

( pπ rØ u£dyG o¥ƒ≤ oM) p¥ƒ≤ o r◊yG ≈æ r© ne o± sô n© nJnCG

كيف عرفت 
أنه حق ...

هذا حق من 
حقوق الطفل ...



päÉLÉ r◊yG nø pe

 , oÖ p©s∏dnG  , o¢S oQ ró nª sàdnG  , oá nj pò r̈ sàdnG  :  ∫Éãe
 pAƒ°S rø pe oá njÉª p r◊nG , pÒÑ r©sàdyG oá sj uô oM , oá sj pƒ o¡ rdnG

 (5 ¢S rQ sódnG) ... pán∏ neÉ© oª` rdyG

pá ndƒØ q£dyÉ pH oäÉ qª nà r¡ oª` rdyG nh n¿ƒ qª nà r¡ oª` rdyG Ég nO só nM

: oÖ«LoCG nh nán«
pdÉ sàdyG ná nWÉ£ o rÿyG oCG nô rbnCG

p n⁄É© rdyG o∫ nh oO É¡ pH râ ne nõ nà rd pG

πØ£dG ¥ƒ≤M á«bÉØJG

p¥ƒ≤ o r◊yG ≈d pEG
«

 p¬ r« n∏ nY nô ta nƒ sàdyG oêÉà rë nf Ée n» pg o¥ƒ≤ o◊nG
. má neGô nμ pH n¢û«© næ pd m∫ÉØ rWnCÉ nc
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. nÜ pô r̈ nª` rdyG n∂ pd nP ‘ É pÃ p n⁄É© rdyG p¿Górq∏ oH n™«ª nL tº o°† nJ ,1945 nánæ n°S râ n°ù s°SnCÉ nJ lá s« pd rh nO lá nª s¶næ oe : oI nó pësà oª` rdyG oº neo C r’nG
.1993 nánæ n°S oÜ pô r̈ nª` rdyG É¡r«n∏ nY n¥ só n°U nh 1989 nánæ n°S pI nó pësà oª` rdyG pº neoC r’yG pø nY ä nQ nó n°U .(ánæ n°S 18 - 0) p∫ÉØ rWnC r’yG n¥ƒ≤ oM oø nª r°†nj l¿ƒfÉb : pπrØ u£dyG p¥ƒ≤ oM oá s« pbÉØ uJ pG

 pá n© nH rQnC r’yG  p¥ƒ≤ o r◊yG  p±Éæ r°UnCG  nán« pª r°ù nJ  oº p r“oCG
; pÖ p°SÉæ oª` rdyG p¿Éμ nª` rdyG ‘ É¡ pYhô oa n¢† r© nH nh

 ≈∏ nY  o¬ o© r°V nh  oø pμ r oÁ  m¿ÉK  x≥ nM  rø nY  oå në rHnCG
; »HGƒ nL oπu∏ nY oCG nh pI nô né s°ûdyG ṕ rò pL
. pI nô né s°û∏ pd kÉÑ°SÉæ oe ÉfGƒræ oY o™ n°VnCG

 p¥ƒ≤ oM n±Éæ r°UnCG oπ uã n o“ ḿ h oô oa 4 nh ḿ rò pé pH lI nô né n°T p√ pò ng
: »JrCÉ nj Ée oõ p r‚oCG nh … nÎ ra nO ‘ É¡ oª o°S rQnCG . pπ rØ u£dyG

 É¡oæ sª n°†nà nj »à sdyG É¡ p°ù rØ nf päÉØ n°UGƒ oª` rdyÉ pH ( nô nNBG kÉª r°S nQ rhnCG) kI nô né n°T x» pYÉª nL mπ nª nY pQÉWpEG ‘ nh ki qƒn≤ oe m¥ nQ nh ≈∏ nY oº o°S rô nf
. pπrØ u£dyG p¥ƒ≤ oM ≈∏ nY p± tô n©sàdyG ‘ Éæ re só n≤ nJ Éªs∏ oc má n≤ pM’ mäÉaÉ°VpE’ kÉMƒà rØ ne nº r°S sôdyG o∑ o rÎnf . o≥ pHÉ s°ùdyG oøjô rªsàdyG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

?

?

?

: •É°ûf

: •É°ûf

4

3

mI nô né n°T pπ rμ n°T ‘ É¡ pª r°S nô nH pπ rØ u£dyG p¥ƒ≤ oM rø nY o uÈ nYoCG

 : pá n© nH rQnC r’yG p¥ƒ≤ o r◊yG p±Éæ r°UCÉ pH p rÚ n£pÑ nJ rô oe p rÚ s≤ nM o± sô n© nJnCG

 o¥Ó p£ rf p’yG tº pà nj nπrØ u£dyG tº o¡ nJ »à sdyG päGQGôn≤ rdyG uπ oc ‘
z? p¬ pà nën∏ r°ü ne ‘ oQGô n≤ rdyG Gò ng rπ ng{ : m∫GDƒ o°S rø pe

.…ô rª oY ‘ mπrØ p£ pH s oö†nj r¿nCG oø pμ r oÁ mQGôb rø nY rå në rHnCG ?

. p¥ƒ≤ o r◊yG uπ oc ‘ n¿hhÉ°ùà neo rº p¡ pJÉØ p°U ṕ tƒnænà pH p∫ÉØ rWnC r’yG tπ oc

. p∫ÉØ rWnC r’yG ń tƒnæ nJ oê pô rînà r°SnCG nh nº r°S sôdyG oß pM’oCG
.Éæ pà n°S nQ ró ne ‘ É pæJÉØ p°U ṕ tƒnæ nJ rø nY o uÈ n© oJ nô pgÉ¶ ne oó o°U rQnCG

?
?

põ«« rª sàdyG oΩ nó nY ≈∏ r°† oØ rdyG oá nën∏ r°ü n rŸnG

?

?

?

?

oá njÉª p r◊yG

oá në u°üdyG

põ«« rª sàdyG oΩ nó nY

π rØ u£dyG o¥ƒ≤ oM
12

ájÉª◊G - ácQÉ°ûª`dG - ƒª`ædG - AÉ≤ÑdG

. põ«« rª sàdyG oΩ nó nY nh pπØ u£∏d ≈∏ r°† oØ rdyG oá nën∏ r°ü nª` rdyG : Éª og nh pπ rØ u£dyG p¥ƒ≤ oM oá saÉc Éª p¡ pH o§ pÑ nJ rô nJ pÚs« p°ù«F nQ pÚ s≤ nM pπ rØ u£dyG p¥ƒ≤ oM oá s« pbÉØ uJyG oø sª n°† nà nJ
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التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن

1 - م�سار
اكت�ساف وفهم

3 - م�سار
فعل م�سوؤول

2 - م�سار
وعي نقدي

قدرات لالندماج الجتماعي 
وللعي�ص اجليد مع الآخرين

قدرات توؤهل للم�ساركة
نة والتاأثرييف املحيط  pاملواط 

قدرات لتنمية
 الذات وتعزيز 

ال�ستقاللية
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

مو�سوع الدر�ص 6 هو حقوق الطفل، من خالل "اتفاقية حقوق الطفل" )1989( التي ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من 
املنظومة املعيارية حلقوق الإن�سان. 

الفكرية،  والتيارات  والديانات  احل�سارات  كل  تبلورها  يف  �ساهمت  اإذ  للب�رصية،  م�سرتك  تراث  الإن�سان  حقوق 
وعرفت تطورا ملحوظا بعد احلرب العاملية الثانية، وخا�سة منذ الإعالن العاملي حلقوق الن�سان )1948(.

اإحالت  الدر�ض على مفهوم احلق/احلقوق وت�سنيفاتها، كما يت�سمن ،على غرار درو�ض ل حقة،   يركز هذا 
�َسة حلقوق الطفل/ الإن�سان واملبادئ التي تهيكلها.  وا�سحة اأو �سمنية على املفاهيم املوؤ�سِّ

1.ب�سدد تعريف: حق / حقوق الإن�سان   

حق من حقوق الن�سان/ الطفل
له �ساحب

Titulaire du Droit
له مو�سوع

Objet du Droit
له �سمانة

Garantie du Droit
له م�سوؤول على تطبيقه

Titulaire d’obligations

الإن�سان ب�سكل عام، 
ومن خالل تعددية 
و�سعياته، ح�سب 

املتغريات الدميغرافية 
)ال�سن، اجلن�ض..( 

اأو و�سعيات يجد نف�سه 
فيها يف ظروف معينة 
)�سجني، لجئ...(.

حاجة من احلاجات 
التي مت متييزها 

مبجموعة من 
املوا�سفات عن  

الرغبات، باعتبارها 
�رصورية ليعي�ض 
الإن�سان بكرامة 

)ال�سحة، احلرية...(

هذه ال�سمانة هي القانون، 
ولي�ض مبجرد اإرادة معرب 

عنها. ال�سمانة القانونية 
)در�ض القانون( هي التي 
حتمي حقوق جميع النا�ض 

من اخلرق، ويف حالة 
اخلرق، يكون اجلزاء.

ح�سب طبيعة احلقوق 
والف�ساءات )الدولة 

وموؤ�س�ساتها وموظفوها، وكل 
من يتحمل م�سوؤولية معينة 

ح�سب ال�سياقات )الرا�سدون: 
اأ�رصة، مدر�سون... جتاه 

الأطفال مثال(.

لهذه العتبارات فاإن حقوق الإن�سان معروفة ومدونة يف التفاقيات التي ت�سدق عليها الدول، مثل اتفاقية حقوق الطفل، 
وهي تتطور بحيث تن�ساف با�ستمرار حقوق جديدة انطالقا من حاجات جديدة )اأجيال حقوق الن�سان: انظر البطاقة(.   

2. ثالث قيم توؤ�س�ص حلقوق الن�سان/ الطفل

" يولد جميع النا�ض اأحرارًا ومت�ساوين يف الكرامة واحلقوق. وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم اأن يعاملوا بع�سهم 
بع�سًا بروح الإخاء".                      املادة 1 من الإعالن العاملي حلقوق الن�سان، 1948.

امل�ساواةاحلريةالكرامة
حمدد  تعريف  يوجد  ل 
ومتوافق عليه للكرامة. لذلك 
مقاربة  على  العتماد  يتم 
الحرتام  زاوية  من  املفهوم 
لأنه  لالإن�سان،  الواجب 
اإن�سان، مبا يف ذلك احرتامه 

لذاته، واحرتامه لالآخر.

تعني احلرية قيام الإن�سان باختيارات تعنيه 
قرارات  واتخاذ  يتوخاها،  اأمال  لتحقيق 
اأي  قيود ول  بدون  ب�سكل م�ستقل،  ب�ساأنها 
امل�ساءلة  ول  اخل�سوع  اأ�سكال  من  �سكل 
اإل اإذا كان يف ذلك م�ض بحقوق الآخرين 

وذلك وفق ما يحدده القانون. 
 احلرية اإرادة وقدرة على الفعل

 احلرية مرتبطة بامل�سوؤولية. 

املتاأ�سلة  الكرامة  من  امل�ساواة  مبداأ  ينبع 
الب�رص  جميع  اأن  تعني  وهي  الإن�سان.  يف 
مت�ساوون يف النتماء الأ�سلي لالإن�سانية ويف 
النظر  بغ�ض  الن�سان،  حقوق  بكافة  التمتع 
العرق  اأو  اجلن�ض  ب�سبب  الفروق  �سائر  عن 
ال�سل  اأو  الدين  اأو  العقيدة  اأو  اللون  اأو 

الوطني والجتماعي اأو اأي اعتبار اآخر. 

كل الدرو�ضكل الدرو�ض خا�سة 3، 4، 5، 10، 11كل الدرو�ض
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3. ثالثة مبادئ تهيكل حقوق الن�سان/ حقوق الطفل 

عدم القابلية للت�رصف      عدم القابلية للتجزئة     الكونية

اإن�سان  لكل  هي  الن�سان  حقوق 
اإلى  النتماء  بحكم  النا�ض  وجلميع 
بالتايل  وهي  الب�رصي،  العن�رص 

ل�سيقة بالكرامة الإن�سانية.

الإن�سان  حقوق  بني  املفا�سلة  ميكن  ل 
وباأي  كانت  تراتبية  لأي  واإخ�ساعها 
مربر كان، فهي حتتل الأهمية نف�سها يف 

حياة الإن�سان ويف �سون كرامته، 

اأن يحرم �سخ�سا  اأحد  لي�ض من حق 
من حقوقه الإن�سانية، متاما مثل عدم 
اإمكانية جتريده من �سفته الإن�سانية.

حقوق الطفل هي جلميع الأطفال يف 
كل بلد، ويف يف كل بلدان العامل

حقوق البقاء والنماء واحلماية وامل�ساركة 
لها الأهمية نف�سها. 

حقوق الأطفال ل ترتبط باإرادة اأحد، 
ول تفقد قيمتها لأن بلدا ل يحرتمها.

كل الدرو�ض خا�سة الدر�ض 9كل الدرو�ض خا�سة 1 و2 6 الى 10كل الدرو�ض خا�سة 1 و2 6 الى 10 

4. اأجيال / فئات حقوق الن�سان   

 يت�سمن الدر�ض 6 ت�سنيفا متعارفا حلقوق الطفل )بقاء، منو، حماية وم�ساركة(. هناك ت�سنيف ثان )يطبق اأي�سا 
هذا  لالإن�سانية. يف  اجلديدة  احلاجات  واملتكيفة مع  واملتداخلة،  املتعاقبة  اأجيالها  يحيل على  الن�سان(  كافة حقوق  على 
ال�سياق، وبعد اأجيال ثالثة، يجري حاليا التفكري يف اجليل الرابع تفاعال مع "الثورة ال�سناعية الرابعة" التي تتمثل يف 

الثورة الرقمية.

�سدرت عن الأمم املتحدة، اإ�سافة الى ال�سكوك العامة، جمموعة من التفاقيات التي حتمي حقوق فئات 
ذات و�سع ه�ض. يتعلق الأمر مثال بالن�ساء )1979( والأطفال )1989( واملهاجرين )2002( والأ�سخا�ض الذين 

يعانون من اإعاقة )2016(.

5. حقوق الإن�سان للفئات    

اأجيال حقوق الن�سان

اجليل 1 
احلقوق املدنية 

وال�سيا�سية

اجليل 3 
حقوق الت�سامن 

الإن�ساين

نحو اجليل 4 
مرتبط باملواطنة 

الرقمية

اجليل 2 
احلقوق القت�سادية 

والجتماعية 
والثقافية

الإعالن 
العاملي 
حلقوق 
الإن�سان
194819662019
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1 - تاريخ التفاقية :
�سدرت اتفاقية حقوق الطفل ل�سمان وحماية الأطفال من 0 الى  18�سنة يف 20 نونرب 1989 و�سكل ذلك تتويجا مل�سار امتد لعقود 
من اأجل العرتاف بالطفل كاإن�سان، ذي �سخ�سية قانونية م�ستقلة، يتيعن اأن يتمتع  بحقوق الإن�سان، وبحقوق اإ�سافية بالنظر 

لو�سعه اله�ض املرتبط ب�سنه.
تعود اأولى اللبنات ل�سنة 1923 عندما اأ�سدرت ع�سبة الأمم "اإعالن جنيف " تاله اإعالن ثان �سدر عن هيئة الأمم الـمتحدة يف 

1959. وقد �سكلت املبادئ املعلنة يف هذا الأخري قاعدة لإطالق مبادرة اأكرث �سمولية تتمثل يف اتفاقية حقوق الطفل.  

2 - مرتكزاتها :
ترتكز التفافية على اأربع منطلقات هي :

  الوعي  بكون حقوق الطفل ت�سائل �سمري الإن�سانية واأن حرمان اأو اإهانة طفل واحد يعني فقدان الإن�سانية لإن�سانيتها.
  اعتبار الطفل �سخ�سية م�ستقلة، والطفولة مرحلة مهمة لذاتها ولي�ض  لأنها متهد ل�سن الر�سد.

  النتقال، يف التعامل مع الأطفال على م�ستوى املنهج من مقاربة  "الإغاثة" اإلى مقاربة  "حقوقية " .
  الإميان باأولوية جعل حقوق الأطفال حتظى مبكان ال�سدارة يف ال�سيا�سات الوطنية وت�سكل قطب اهتمام املجتمع 

باأ�رصه.  
3 - م�سوؤوليات الدول الأطراف :

مبوجب الت�سديق، تلتزم الدول الأطراف يف التفافية مب�سوؤولية ثالثية الأبعاد :
3 - م�سوؤولية اإ�رصاك الطفال2 - م�سوؤولية التح�سي�ص الوا�سع 1 - م�سوؤولية العمال/ التطبيق

يعني  وهذا  التفاقية،  تطبيق  م�سوؤولية  
احلقوق  ترجمة  احلكومي،   امل�ستوى  على 
اأفعال ملمو�سة،  توؤثر  اإلى  املن�سو�ض عليها 

اإيجابا على احلياة اليومية لكل الأطفال.

م�سوؤولية التعريف بفل�سفة التفاقية ومقت�سياتها 
لدى خمتلف الفاعلني و�سول للجمهور الوا�سع  
وم�ساهمة  الأطفال  حقوق  ترويج  بهدف 

اجلميع يف عملية تفعيل تلك احلقوق.

يتملكون  اأنف�سهم  الأطفال  جعل  م�سوؤولية 
يعرفون  اأخرى،  وبعبارة  التفاقية، 

حقوقهم.

4 - املغرب واتفاقية حقوق الطفل :   
اهتمامنا  على  دليل  بفيينا،   ،1993 يوليوز  �سهر  يف  الطفل  حلقوق  املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  )املغرب(  ت�سديق  )اإن(   "
وحر�سنا على تطبيق مبادئها وتو�سياتها. وقد كان املغرب واعيا كل الوعي مبدلول هذه التفاقية حيث اأن كل بند من 

بنودها الأربعة واخلم�سني �سيتطلب جهدا �ساقا لتطبيقها على الوجه الأكمل..."
مقتطف من الر�سالة التي وجهها امللك الراحل احل�سن الثاين للم�ساركني يف املوؤمتر الوطني حول حقوق الطفل الذي نظمته اجلمعية املغربية مل�ساندة اليوني�سيف بالدار 
البي�ساء يف ماي 1994، غداة ت�سديق املغرب على التفاقية 1993.  وهي تعرب عن حجم اجلهود التي يتعني بذلها لتطبيقها على ار�ض الواقع، والتي ل زالت حتتفظ 

براهنتيها بعد مرور 30 �سنة على احلدث.

5 - م�سوؤوليات الدول الأطراف :
تت�سم حقوق الأطفال بالعر�سانية، وهي تهم العديد من القطاعات احلكومية ) التعليم، ال�سحة...( واملوؤ�س�سات الوطنية، وت�سكل 

مو�سوع ا�ستغال عدد من اجلمعيات الوطنية واملحلية. من ذلك مثال :

الآلية الوطنية للتظلم اخلا�سة بالأطفال �سحايا املر�سد الوطني حلقوق الطفلالقطاع احلكومي املعني بالطفولة 
انتهاكات حقوق الإن�سان

برامج  وتنفيذ  اإعداد  على  ي�رصف 
الطفولة  باأو�ساع  الجتماعي  للنهو�ض 
بتن�سيق مع القطاعات واجلهات املعنية.   

ي�سهر عل تتبع تنفيذ التفاقية.
حول  تقريرا  دوريا  املر�سد  ينجز 
�ض  البطاقة  انظر  الأطفال.)  و�سعية 

)160

تنظيم  اإعادة  قانون  مبوجب   الآلية  هذه  اأن�سئت 
تفاعال   )2018( الن�سان  الوطني حلقوق  املجل�ض 
مع الربوتوكول الختياري الثالث امللحق باتفاقية 

حقوق الطفل.

اتفاقية حقوق الطفل
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الجزء األول: ديباجة
1 - تذكري:

 باملبادئ الأ�سا�سية لالأمم املتحدة، اأي باملحددات الفل�سفية وال�سيا�سية العامة؛
  مبقت�سيات عدد من املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الن�سان.

2 - تاأكيد: 
 على حاجة الأطفال حلماية خا�سة؛
 على دور الأ�رصة يف رعاية الطفل؛

 على �رصورة حماية قانونية وغري قانونية قبل وبعد ميالد الطفل؛
 على اأهمية احرتام القيم الثقافية للمجموعة التي ينتمي لها الطفل؛

 على الدور احليوي للتعاون الدويل يف تفعيل حقوق الطفل.
الجزء الثاني: 40 مادة الحترام ورعاية حقوق الطفل )صيغة مبسطة لألطفال(

املادة 1: اإذا كان عمرك اأقل من 18 �سنة، فاإن اتفاقية حقوق الطفل تهمك، اإذ لديك احلق يف :
الكفالة21عدم التعر�ض للتمييز2
لديك حقوق اإذا كنت لجئا22مراعاة الرا�سدين مل�سلحتك3
لديك حقوق اإذا كنت يف و�سعية اإعاقة23ممار�سة جميع حقوقك4
لديك احلق يف ال�سحة والعالج الطبي24تنمية قدراتك5
لديك حقوق اإذا كنت يف مركز لرعاية الأطفال25احلياة والنمو6
لديك احلق يف ال�سمان الجتماعي26ا�سم وجن�سية7
لديك احلق يف م�ستوى معي�سي لئق27حماية هويتك8
لديك احلق يف الرتبية28العي�ض مع والديك9
لديك احلق يف تربية تنه�ض بحقوقك/ الإن�سان29اللحاق بوالديك يف مكان اآخر10
لديك حقوق اإذا كنت تنتمي لأقلية30حرية التنقل11
لديك احلق يف الرتفيه31اأن يكون لك راأي12
احلماية من ال�ستغالل32التعبري بحرية13
احلماية من املخدرات33حرية الفكر والعقيدة )*(14
احلماية من ال�ستغالل اجلن�سي34حرية النخراط يف جمعية15
احلماية من اخلطف والبيع35حماية حياتك اخلا�سة16
احلماية من كل اأ�سكال ال�ستغالل 36الإعالم17
احلماية من التعذيب واحلرمان من احلرية37م�سوؤولية والديك يف تربيتك18
احلماية يف حالة احلروب38التمتع باحلماية من �سوء املعاملة19
لديك حقوق اإذا كنت متهما اأو مدانا ب�سبب خمالفة39التمتع باحلماية اإذا مل تكن لك اأ�رصة20

  املادة 40 : لك احلق يف اأف�سل حماية اإذا كان قانون بلدك اأح�سن من التفاقية
)*( �سحب املغرب حتفظه على املادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل وا�ستبدله بت�رصيح تف�سريي.

الجزء الثالث: مقتضيات التطبيق
 الدولة ملزمة بالتعريف بالتفاقية يف اأو�ساط الرا�سدين؛

 الدولة ملزمة بتعريف الأطفال بحقوقهم املت�سمنة يف التفاقية؛ 
 خلق جلنة اأممية حلقوق الطفل )جلنة خرباء( بهدف تتبع التطبيق؛

 اإلزام الدول بتقدمي تقارير دورية حول مدى اإعمال التفاقية.

بنية اتفاقية حقوق الطفل
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ت�سنيف حقوق الطفل واملبادئ التي توؤطرها

حقوق البقاء

هي احلاجات الأ�سا�سية للعي�ض وفق معايري تراعي الكرامة 
احلياة،  احلق يف  احلقوق  هذه  الإن�سانية. ويدخل �سمن 
ال�سحية، احلق يف م�ستوى  ال�سحة واخلدمات  احلق يف 
معي�سي لئق )تغذية، املاء ال�رصوب، املاأوى...( احلق 
احلق  الوالدين،  مع  احلياة  يف  احلق  وجن�سية،  ا�سم  يف 
مع  )بارتباط  والأ�رشة  الوالدين  غياب  يف  الرعاية  يف 

احلماية( الخ.

املبادئ العر�سانية املهيكلة:

   عدم التمييز

" كل حقوق الأطفال لكل 
الأطفال"

يف كل الف�ساءات مبا يف ذلك 
املدر�سة.

 

 امل�سلحة الف�سلى للطفل 

يف كل الظروف والف�ساءات 
مبا يف ذلك املدر�سة، ولدى 
القيام باأي اإجراء له عالقة 

بالطفل، تكون الأولية 
مل�سلحته.

حقوق النماء
وتطوير  الأطفال  قدرات  بتنمية  املتعلقة  احلقوق  ت�سمل 
اأق�سى حد. ومن ذلك احلق يف ال�ستفادة  اإلى  �سخ�سيتهم 
من التعليم، احلق يف تعليم يحرتم كرامة الأطفال، احلق 

يف النفاذ اإلى املعلومات، احلق يف الرتفيه الخ.

حقوق احلماية

كافة  من  الأطفال  وحتمي  تقي  التي  احلقوق  تت�سمن 
وال�ستغالل،  والإهمال  املعاملة  و�سوء  العنف  اأ�سكال 
)ت�سغيل  القت�سادي  ال�ستغالل  من  احلماية  ذلك  يف  مبا 
والتعذيب  الختطاف  من  احلماية  واجلن�سي،  الأطفال( 
اأي�سا  املخدرات. تغطي  ومن احلرمان من احلرية ومن 
حماية فئات معينة مثل الأطفال املحرومني من الأ�رصة، 
ال�سارع،  و�سعية  ويف  اإعاقة،  و�سعية  يف  والأطفال 
واللجوء  احلروب  و�سعيات  يف  املوجودين  والأطفال 

اإلخ...
مع التحولت الرقمية، يتخذ احلق يف احلماية بعدا جديدا 
بالنظر لكون و�سائط الإعالم والت�سال اجلديدة لي�ض لها 

مزايا فقط، بل اأي�سا خماطر على الأطفال.  

حقوق امل�ساركة

امل�ساهمة يف  الفر�ض لالأطفال  التي توفر  تت�سمن احلقوق 
باأدوار  والقيام  تهمهم،  التي  الق�سايا  القرارات يف  اتخاذ 
ن�سيطة يف تنمية جمتمعاتهم ح�سب م�ستوى ن�سجهم. ومن 
ذلك احلق يف حرية الراأي والفكر والتعبري وامل�ساركة يف 

اجلمعيات واحلق يف اأن يتم ال�ستماع اإليهم الخ.
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171 بطاقة تركيبية لال�ستئنا�ض اأجنزت انطالقا من عدة م�سادر ر�سمية 116 موؤرخة بني 2014 و2019
نفت معطياتها ح�سب الت�سنيف املتعارف حلقوق الطفل )الدر�ص 6( وهي مفيدة لعدد من الدرو�ض خا�سة الدر�ض 9 و�سُ

%57 منهم بالعامل احل�رصي و %43  بالعامل القرويحوايل 11 مليون طفلعدد الأطفال 0 اإلى 17

حقوق البقاء
19 / 1000   بالعامل احل�رصي  - 26 / 1000   بالعامل القرويمعدل وطني    1000/22وفيات الأطفال 

%93 بالعامل احل�رصي -%83  بالعامل القرويمعدل وطني: 88 باملائةالأطفال امللقحون 
%3 بالعامل احل�رصي - %9  بالعامل القرويمعدل وطني:  %6اأطفال غري م�سجلني يف احلالة املدنية

حقوق النماء
ولوج الأطفال للتعليم الأويل

)4 اإلى 5 �سنوات(
معدل وطني

50%

اأعلى ن�سبة: اأولد يف العامل احل�رصي 60%
اأدنى ن�سبة: بنات يف العامل القروي 26%

متدر�ض الأطفال يف البتدائي
)6 الى 11 �سنة(

معدل وطني
99%

%97 بالعامل احل�رصي

%101 18 بالعامل القروي ) جمهود كبري يف العقدين الأخريين(

معدل وطنيمتدر�ض الأطفال يف الإعدادي
89%

اأعلى ن�سبة: اأولد يف العامل احل�رصي 97%
ادنى ن�سبة: بنات يف العامل القروي  69%

الربنامج الوطني )وزارة ال�سبيبة والريا�سة( يتنباأ ب 250.000 طفل و�ساب150.000 طفلا�ستفادة الأطفال من املخيمات ال�سيفية 
حقوق احلماية

19 -اأطفال يف "ات�سال مع القانون" 
 - توجد حوايل 20.000 ق�سية همت حوايل 22.000 طفل)ة( 

 - توجد "خاليا التكفل بالأطفال" مبختلف حماكم اململكة منذ 2004
طفال يقومون باأ�سغال خطرية ) منظور 

80 باملائة يف الو�سط القرويحوايل 200.000 بني 7 و17 باملائةالتفاقية 182 ملنظمة العمل الدولية(

حوايل 8000 اأولد  - حوايل 3000  بنات11.400 طفل)ة(اأطفال يف و�سعية �سعبة يف مراكز احلماية
حوايل 20 باملائة يف مدينة الدار البي�ساء250.000 طفل)ة(الأطفال يف و�سعية ال�سارع

اأطفال يف و�سعية اإعاقة ) اأقل من 15 
�سنة(

%2 من الأطفال اأقل من 15 

�سنة.
%7 من جمموع الأ�سخا�ض يف و�سعية اإعاقة.

ال�سخا�ض يف و�سعية اإعاقة باملغرب 2.300.000  اأي%7 من ال�سكان
م�رصوع "هجرة وحماية" 2018-2021 ل�سالح الأطفال املهاجرين يف املغرب.%10 من جمموع الالجئني اأطفال يف و�سعية جلوء وهجرة باملغرب

40.000 قا�رصتزويج  القا�رصات
%11 من عقود الزواج

من الق�سايا التي ينتظر معاجلتها يف اإطار تعديل مرتقب ملدونة الأ�رصة
الر�سالة امللكية للم�ساركني يف اأ�سغال املوؤمتر الإ�سالمي اخلام�ض للوزراء 

املكلفني بالطفولة بتاريخ 21 فرباير 2018 
24.000  حالة مت ر�سدها الأطفال والعنف املدر�سي

التقرير الوطني الثالث للعنف املدر�سي 2015 وزارة الرتبية الوطنية2014-2013
حقوق امل�ساركة

 املرحلة البتدائية غري معنية-امل�ساركة يف جمال�ض تدبري املوؤ�س�سات
ح�سب املوؤ�س�سات-امل�ساركة يف النوادي املدر�سية

تنظيم املر�سد الوطني حلقوق الطفل-جتربة برملان الطفل

16 - املندوبية ال�سامية للتخطيط، وزارات ال�سحة، الرتبية الوطنية، العدل، الأ�رصة والت�سامن وامل�ساواة والتنمية الجتماعية، رئا�سة النيابة 
العامة، املر�سد الوطني حلقوق الطفل، اليوني�سيف، املفو�سية ال�سامية لالجئني.

https://www.hcp.ma/Les-projections-de-la-population-et-des-menages-entre-2014-et-2050_a1920.html
https://www.sante.gov.ma/pages/actualites.aspx?idactu=266
https://www. justice.gov.ma
http://www.social.gov.ma/sites/default/files
http://www.pmp.ma/?page_id=1217
https://www.unicef.org/morocco/rapports/les-enfants-en-chiffres-0
https://www.HCR 17 - خارج هذه الفرتة يتم ذكر ال�سنة.

18 - الن�سبة التي تفوق 100 يف املائة تتعلق باملعطيات اخلام اخلا�سة بالتمدر�ض.
19 - ما كان يعرف �سابقا يف الأدبيات احلقوقية ب " اأطفال يف و�سعية نزاع مع القانون"

حقوق الطفل بالمغرب
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تقومي ودعم الوحدة 3

احلماية،  النمو،  البقاء،  حقوق   ( الطفل  حلقوق  العام  الرباعي  الت�سنيف  تو�سيح  التمرين  من  الهدف 
و�سول  التفاقية،  عليها  تن�ض  التي  الأربعني  احلقوق  ت�سمل  التي  الأولية  تفريعاته  زاوية  من  امل�ساركة( 

لتفريعات اأكرث دقة، واأقرب من فهم الأطفال.

تبدو  مقرتحات  بني  الختيار  اإ�سكالية  حول  وجماعة  فرادى  الأطفال  تفكري  اإثارة  التمرين  من  الهدف 
متقاربة. املهم هو امل�سار الذي �سيقطعه الأطفال لبلوغ النتيجة وقدرتهم على التعليل.

على  بينها  باملقارنة  ويقومون  املقدمة  املقرتحات  الأطفال  يتعرف  بحيث  التايل  باجلدول  ال�ستغال  ميكن 
�سوء �سبكة موا�سفات احلاجات الواردة يف الن�ساط 1 من الدر�ض 5 قبل اأن يتخذوا القرارات املنا�سبة.

يتناول هذا التمرين احلقوق من زاويتني مرتابطتني :
- تر�سيخ معارف ترتبط بتعريف احلقوق التي تعني اإ�سفاء الطابع القانوين على احلاجات وبعدها الكوين 

باعتبارها ت�سمل جميع الأطفال على قدم امل�ساواة ؛
- م�ساءلة متثالت الأطفال ب�سدد التمييز ب�سبب اجلن�ش والإعاقة كاأمثلة، وذلك بارتباط مع مو�سوع ال�سور 
النمطية الذي تتناوله املعطيات املقرتحة يف ال�سفحة 163. هذه امل�ساءلة ت�ساهم بدورها يف التح�سي�ض مبفهوم 

امل�ساواة يف اإطار تنوع الب�رص من حيث ال�سفات والو�سعيات.

التمرين الثالث:

التمرين االأول:

: ي
التمرين الثا�ن

موا�سفات احلاجات
تعليلقراركتاب ...حذاء العيداأدويةحا�سوبطعامماءالن�شاط 1 الدر�ص 5

�رص ورية حلياة كرمية
حمددة عمومًا
دائمة يف حياتنا

�ساملة جلميع الأطفال
مت�سابهة من بلد لآخر

نت�رصر من عدم تْوفريها
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تقومي الأ�سدو�ص 1 ودعمه
بصدد التمرين االأول 

يتعلق بكيفة مواجهة �سلوكات لمدنية، ت�رص بالأطفال، بالعالقات بينهم، وبينهم وبني الرا�سدين، و بالعي�ض 
مع  تربويا  معاجلتها  ي�ستدعي  الذي  الأمر  ال�رصقة  مثل  تابو"   " مبثابة  تكون  قد  ال�سلوكات  هذه  بع�ض  امل�سرتك. 

مراعاة اأحا�سي�ض الأطفال. 
اح نشاط تقويمي مندمج اق�رت

الأهداف : الربط بني التعلمات - الوعي بالذات- التوا�سل- حرية التعبري- الإ�سغاء - احرتام راأي الآخر- 
العمل امل�سرتك – تدبري العالقة الثنائية – تدبري الزمن – متعة التعلم... 

1 - مرحلة التهيئ :
   يعد الأ�ستاذ)ة( البطاقة التالية ) القابلة لالإغناء( يوزع ن�سخة على كل التلميذات والتالميذ؛

   ينظم الف�ساء ليتنا�سب مع الن�ساط.
اإح�سا�ض  اأ�سعر به عند حتية العلموثيقة تت�سمن حقوق الأطفالرمز من رموز بالدي

؟؟؟
�سلوك يعك�ض احلياة امل�سرتكة يف �سيء اأريده ولي�ض حقا من حقوقي

حالة خرق حق من حقوق الطفالالق�سم
؟؟؟

واجب جتاه البيئةاأطفال لهم حاجات خا�سةحق من حقوق احلماية
؟؟؟

عملية اأ�سا�سية يف النتخاباأكلة تعجبني�سيء ل ميكن اأن اأعي�ض بدونه
؟؟؟

2 -  مرحلة الإجناز : 

 ي�ستغل التالميذ يف ثنائي اأول  ) عمر وليلى ( على مرحلتني :
 مرحلة يلقي فيها عمر الأ�سئلة على ليلى ويكتب الإجابات ) كلمة اأو كلمتني(؛

 مرحلة تلقي فيها ليلى الأ�سئلة نف�سها على عمر،الذي يتعني اأن ل يكرر اإجابات ليلى يف املرحلة الأولى؛
 يتغري الثنائي ) عمر و�سعد( و ) ليلى واأحمد( ويحمل كل واحد بطاقته:

 تتم العملية نف�سها؛ 
 ي�سيف عمر اإجابات �سعد على البطاقة نف�سها؛

 عر�ض البطاقة على ال�سبورة ) ميكن ا�ستعمال و�سائل العر�ض ( ومناق�سة :
 ملء اخلانات بالكلمات التي وردت يف الإجابات؛

 قراءة لكل خانة مع اإثارة نقا�ض ب�سدد الأجوبة ) ح�سب احل�سيلة : تاأكيد، ت�سحيح...(؛
 ت�سنيف بتلوين اخلانات املرتبطة ببع�سها من حيث امل�سمون باللون نف�سه.

 ن�ساط ختامي :  يتبادل التالميذ والتلميذات اأحا�سي�سهم بعد هذا الن�ساط.
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حقوقنا يف حميطنا 7الدرس   

ي المحيط اال�ي والمدر�ي والطريق            
الهدف : تعرف حقوق الطفل  �ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يربط هذا الدر�ض التلميذات والتالميذ بذواتهم ومبحيطهم القريب. 
 ويقرتح  تنوعا يف الو�سعيات، لإغناء التفكري وامل�سارات ) درو�ض اأخرى(

طبقا للهدف، من املفيد اأن ي�سع التمهيد الأطفال يف و�سعيات �سخ�سية يف عالقتها 
بالف�ساءات الثالث. 

وباحلقوق  وبالرغبات،  احلاجات(   ( باحلقوق  عالقة  لها  الأطفال،  قبل  من  عموما  معي�سة  املقرتحة  التقومي  و�سعية 
والواجبات ) متهيدا للدر�ض املوايل(.

الن�شاط1 : تعرف احلقوق يف املحيط القريب   
بني  اأولى  مرحلة  يف  مييز  ل  بكونه  الثاين  عن  الأول  الن�ساط  يختلف   
ف�ساءات حياة التالميذ، حيث ميكن للتالميذ الوقوف عند حق واحد ي�سائل 
الف�ساءات الثالث من حيث احرتامه ب�سكل م�سرتك، مهما اختلفت الأ�سكال 
الأمر  تعلق  �سواء  بالحرتام  يحظى  اأن  الطفل  حق  من  اإذ  والو�سعيات، 

بالأ�رصة اأو املدر�سة اأو الطريق ) اأو اأي ف�ساء اآخر(. 
بحيث  النظر  زاوية  بتغيري  يتميز  الذي  الثاين  للن�ساط  ميهد  الن�ساط  هذا   
طريق(.  مدر�سة،  اأ�رصة،   ( الثالثة  الف�ساءات  من  ف�ساء  كل  يركزعلى 
الفكر،  اإعمال  على  التالميذ  يعود  اأي�سا،  لذاته  هدف  النظر  زوايا  تغيري 
والبحث عن الجوية "املنطقية ". و�ستعزز الدرو�ض املوالية هذا التوجه.               
الن�شاط 2: تعرف اأمثلة من احلقوق يف ال�رصة واملدر�سة والطريق 

منهم  الأ�رصة يجعل كل واحد  الأطفال على حقوقهم يف  : تعرف  الأ�رصة   
يف و�سعية " تقييم" �سخ�سي )ل ي�ساركه فيه اأحد(. هذا املو�سوع ح�سا�ض يف 
معينة.  لعتبارات  الوالدين،  خا�سة  اأ�رصهم،  مع  يعي�سون  ل  اأطفال  حالة 
الأ�ستاذ)ة( مطالب باأن ينتبه لهذه احلالت، لتدبري الن�ساط مع احلفا® على 
من  الأول  التمرين  املقرتحة،  الدعامات  ومن  املعنيني،  الأطفال  م�ساعر 

ن�ساط تقومي ودعم الوحدة 4 الذي ميكن ال�ستئنا�ض به اأثناء الدر�ض.
 املدر�سة : يتعني النتباه مل�ساألتني :

للن�ساط املتعلق بالأ�رشة، حيث احلق مقدم كمعطى مو�سوعي،  خالفا   
فاإن مقاربة احلقوق يف املدر�سة ) وهي الف�ساء الذي يتم فيه تعلم احلقوق( 
�ستتم من خالل �سبكة تقييم، تت�سمن بع�ش ال�رشوط التي يتعني اأن تتوفر 
يف مدر�سة حترتم حقوق الطفل. من املفيد اإثارة نقا�ض بني التالميذ ب�سدد 

مدر�ستهم، مع النفتاح على اأمثلة اأخرى من اقرتاحهم.
 يحيل اجلدول على �سنفني من املوؤ�رصات: تلك التي ترتبط بامل�سامني ) ماذا نتعلم( واأخرى بظروف التعلم. لل�سنفني 

عالقة باملادتني 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل ) ُانظر التفاقية(.
 الطريق: ف�سال عن ال�رشوط املقرتحة، كمدخل، ولعتبارات براغماتية يتعني الرتكيز على احلاجيات )باملعنى العام( 

لتالميذ معينني يف مدر�سة معينة وحميط معني. لأن الرهان يرتبط ب�سالمتهم، بل وبحياتهم.
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بية ع� ا�واطنة ال��
7Éæ p£« ofi »`a Éæ obƒ≤ oM

p≥jô s£dyG ‘ nh u» p°S nQ ró nª` rdyG nh u… p nöSoC r’yG »£« ofi ‘ »bƒ≤ oM o± sô n© nJnCG

ا���ف :

. o¢û« pYnCG oå r« nM pÖj pô n≤ rdyG »£« ofi ‘ oCG nó rÑ nJ »bƒ≤ oM s¿pEG

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

? ? »£« ofi päGAÉ°† na ‘ oá nc n nÎ r°û oª` rdyG »bƒ≤ oM Ée

? mAÉ°† na uπ oc ‘ oá s°UÉ rÿyG »bƒ≤ oM Ée

: •É°ûf1 »£« ofi ‘ »bƒ o≤M o± sô n© nJnCG

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

 n rÚnH  ná nc n nÎ r°û oª` rdyG  »bƒ≤ oM  oO uó nMoCG

 p≥jô s£dyG nh  pá n°S nQ ró nª` rdyG nh  pI n röSoC r’yG

 pá nfÉ rÿyG  ‘  (X)  ná neÓ nY  p™ r°V nƒ pH

; … nÎ ra nO ≈∏ nY p∫ nh ró n r÷yÉ pH pánÑ p°SÉæ oª` rdyG

; »HGƒ nL oπu∏ nYoCG

 n¥ƒ≤ o r◊yG  pá në pF qÓdyG  p√ pò n¡ pd  o∞«°VoCG

 kÉ≤ pHÉ°S  É¡oà ra sô n© nJ  »à sdG  iô rNoC r’yG
.… nÎ ra nO ≈dpEG É¡o∏ o≤ rfnCG nh

?

?

?

»£« ofi ‘ »bƒ≤ oM rø pe

 m¿É°ù rf pEÉ nc »eG pÎ rM
pGXXX

 »à së p°ü pH pAÉæ pà rY p’nG

lá s« p°ù ræ pL nh lº r°SyG ‹ n¿ƒμnj r¿nCG

»à neÓ n°S ≈∏ nY o¢U rô p r◊nG

 pá nfÉgpE rÓ pd p¢V tô n©sàdyG oΩ nó nY

s… nó pdGh rø pe p¬«L rƒsàdyG »q≤n∏ nJ

  pí oeÉ°ù sàdyG pºn« pb oºt∏ n© nJ

má nØ« p¶ nf nø pcÉenCG ‘ o¢ûr« n© rdnG

 mó r°ü nb n¿hO mAÉ£ rNnCG oÜÉμ pJ rQpG

 n™ tà nª sàdyG nh É¡ na tô n© nJ o™«£nà r°SnCG Ée nó ræ pY k≈æ r© ne É¡ nd o¿ƒμ nj p rπØ u£dyG ¥ƒ≤ oM pá s« pbÉØ uJyG ‘ oá næ sª n°† nà o rŸyG »bƒ≤ oM
. oâ ræ oc Éª oã r« nM nh má n¶ r n◊ uπ oc ‘ »£« ofi ‘ É¡ pH
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يحيل اجلدول على �سنفني من املوؤ�رصات: تلك التي ترتبط بامل�سامني ) ماذا نتعلم( واأخرى بظروف التعلم. لل�سنفني 
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: •É°ûf2p≥jô s£dyG nh pá p°S nQ ró n rŸyG nh pI n röSoC r’yG nø pe xπ oc ‘ »bƒ≤ oM n¢† r© nH o± sô n© nJnCG

lá sj pƒ og  ‹ n¿ƒμnJ  r¿nCG  »q≤ nM  rø pe  . p¬«a  o oÈ rcnCG nh  oCÉ n°û rfnCG  …òsdyG  t» p©«Ñ s£dyG  o¿Éμ nª` rdyG  n» pg  »J n röSoCG  {

 m¬«L rƒ nJ  rø pe nh  mäÉLÉM rø pe  ‹ p¬ pfGô ua nƒ oj  É pÃ nh  ,Éª p¡uÑ oë pH  kÉWÉ ofi s… nó pdGh  n™ ne  n¢û«YnCG  r¿ nCG nh  , lá s« p°ü rî n°T

 z. n∂pd nP ‹ p¿Éë u°V nƒ oj »à nën∏ r°ü ne p¬«a o¿ƒμnJ ’ mA r» n°T ≈∏ nY p¿É°V p nÎ r© nj Ée nó ræ pY nh .»æ«ª rë nj

: »J n röSoCG ‘ »bƒ≤ oM o± sô n© nJnCG

 : »à°SQóe ‘ »bƒ≤M ±ô©JCG

 : p≥jô s£dyG ‘ »bƒ≤ oM o± sô n© nJnCG

. pI n röSoC r’yG ‘ »bƒ≤ oM ≈d pEG oÒ p°û oj Ée oê pô rînà r°SnCG. pá sj p nöS oC r’yG »JÉ« nM rø pe m∫Éã p pÃ nI nÒNnC r’yG nán∏ rª o÷yG oí u°V nhoCG 

    .»HGƒ nL oπu∏ nYoCG nh »pà n°S nQ ró ne tÖ pMoCG »æo∏ n© ré nj É ne p∫ nh ró n r÷yG nø pe oQÉà rNnCG

; pá n°S nQ ró nª` rdyG ≈dpEG / ø pe p≥jô s£dyG ‘ kán∏ nªnà r ofi iô rNoCG kGQÉ£ rNnCG oô oc rPnCG

. p≥jô s£dyÉ pH lá nbÓ nY o¬ nd o¬ ræ nY oâ r© pª n°S rhnCG o¬ nd oâ r°V sô n© nJ mô n£ nN rø nY »μ rMnCG

; pQh oô oª` rdyG pç pOGƒ në pH o≥s∏ n©nà nj Ée p≥jô v£dyG pQÉ£ rNnCG rø pe

47
http://cnpac.gov.ma/ar/communication-rp/campagnes/

: »æ oªu∏ n© oJ Ée nó ræ pY: mºt∏ n© nJ n±hô oX ‹ oô ua nƒ oJ Ée nó ræ nY

 pá nbGó s°üdyG ≈æ r© ne - »Ñ pgGƒ ne nh »JGP nán« pª ræ nJ
. pánÄ«Ñ rdyG nΩG pÎ rMyG - s¢û p̈ rdyG - …ón∏ nH sÖ oM -

 ≈∏ nY oß paÉ o– - p±É°ûpà rc p’yG ≈∏ nY Ê oõuØ n o–
. pán∏ neÉ© oª` rdyG pAƒ°ù pd »æ o°V uô n© oJ - »à neÓ n°S

. pá sj pƒ nd rhnC r’yG nÖ n°ù nM n•h töûdyG p√ pò ng … nÎ ra nO ≈∏ nY oÖ uJ nQoCG . m•h oöû pH rø pμ nd pá n°S nQ ró nª` rdyG nh pâr«nÑ rdyG n rÚnH …O nôrØ o pÃ nπ s≤næ nJnCG r¿nCG »≤ nM rø pe

.»FÉb pó r°Un CG pá nH pƒ rL nCG n™ ne »à nH pƒ rLnCG o¿ pQÉboCG nh oπu∏ nYoCG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

 p≥j sô£dyG nQÉ£ rNnCG »YnCG Ée nó ræ pY...

»∏t≤nænà pd nán« p°SÉ°SnC r’yG nó pYGƒn≤ rdyG oºs∏ n© nJnCG Ée nó ræ pY...

 n∂ pd nò pH n…Gó pdGh ‹ oí nª r°ù nj Ée nó ræ pY...

 »bÉa pQ n∂ pd nP oπ n© rØ nj Ée nó ræ pY...

n∂ pd nP ≈∏ nY pI nQ ró o≤ rdyÉ pH oô o© r°TnCG Ée nó ræ pY...

 p¿ƒj rõ pØp∏ uàdyG pI nó ngÉ°û oe rø pe Éª ogGó pdGh Éª o¡ o©næ r nÁ p¿ÓrØ pW  oI nQƒf h oÚª`nd

; Éª p¡ pà n≤ naGô oe p¿hó pH râ pf r pÎ rfnC r’yG p∫Éª r© pà r°SyG pø pe nh , mánæ s« n© oe má nYÉ°S nó r© nH
. ká n°UÓ oN o™ n°VnCG nh ṕ ƒ°V rƒ nª` rdyG n∫ rƒ nM pI n röS oC r’yG pOGô ranCG n rÚnH kGQGƒ pM oπs« nî nJnCG ? 

?

?

?

?

??

p
أحب أسرتي

أحب مدرستي
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التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن

1 - م�سار
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

الأطفال وحوادث ال�سري    
ي�سكل الأطفال الذين يقل عمرهم عن 14 �سنة، اأزيد من 10 يف املائة من قتلى حوادث ال�سري باملغرب، اأي مبعدل 

400 قتيل �سنويا. 

امليثاق الوطني حل�سن ال�سلوك على الطريق
لكي نحمي احلياة ونبني امل�ستقبل األتزم بامليثاق الوطني حل�سن ال�سلوك على الطريق

بت�رصف :
اأنا راجل)ة(:

 اأ�ستعمل الأر�سفة اأثناء ال�سري؛
 اأ�ستعمل املمرات اخلا�سة بعبور الطريق؛

 اأحرتم الإ�سارات ال�سوئية اأثناء عملية العبور؛
 اأعرب الطريق من الأماكن املنا�سبة حيث تكون الروؤية 

وا�سحة.

اأنا راكب)ة( يف �سيارة
 اأجل�ض يف املقعد اخللفي حلني بلوغي 10 �سنوات؛  

 اأ�سع حزام ال�سالمة حيثما ركبت )مقعد خلفي اأو اأمامي( .

اأنا �سائق)ة( دراجة :
 اأحرتم اإ�سارات املرور؛

 اأ�ستعمل املمرات املخ�س�سة للدراجات؛
 اأ�ستعمل اخلوذة الواقية؛

 األتزم ب�سيانة جتهيزات الدراجة.

http://cnpac.gov.ma/ar/communication-rp/campagnes/
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

"من اأجل مدر�سة �سديقة لالأطفال"    
من حق الأطفال، مبوجب اتفاقية حقوق الطفل )املادتان 28 و29( اأن  يتمدر�سوا  واأن ت�ستجيب املدر�سة ملجموعة 
"مدر�سة �سديقة لالأطفال" وال�ستغال عليها، على  بتدقيقها حتت عنوان يف  اليوني�سيف  قامت منظمة  التي  املعايري  من 

�سعيد كل بلد، مع �رصكائها املحليني مبن فيهم املغرب.
لكفاية مادة الرتبية على املواطنة، امل�ستقاة من الغايات الرتبوية، عالقة وطيدة بهذا املو�سوع، اإذ يرتبط اكت�ساب 

القدرات التي توؤطرها بال�سياقات التي يتم فيها التعلم والتي يتعني اأن تكون داعمة، ومن�سجمة ت�سورا وممار�سة.  

منطلقات:
   املدر�سة هي التجربة الوحيدة التي يتقا�سمها غالبية الأطفال يف بالدنا، كما يف باقي اأنحاء العامل، والو�سيلة الأكرث 

انت�سارا التي تعتمدها املجتمعات لتكوين مواطنيها ومواطناتها.
   يقدر عدد املتعلمني واملتعلمات  بالتعليم املدر�سي عرب الرتاب الوطني، مبا فيه مرحلة التعليم البتدائي، حوايل 

8 ماليني خالل املو�سم الدرا�سي 2018-2019. 

ع�رصة معايري" ملدر�سة �سديقة لالأطفال":

الطريقة التي يتم بها تهييء الأولد والبنات للتمدر�ض ومتابعة الدرا�سة ؛1

2
ومراعاة  حلاجياتهم  ال�ستجابة  ومدى  واملدر�سني  املدر�سة  طرف  من  الأطفال  ا�ستقبال  كيفية 

حقوقهم؛
مدى مراعاة �سحة الأطفال و�رشوط الرفاه كمكون اأ�سا�سي لتنمية التعلمات؛3

درجة الأمان وال�سالمة التي توفرها املدر�سة كف�ساء للتعلم واحلياة؛4

مدى تركيز طرق التدري�ض على الطفل؛5

مدى مراعاة م�ساركة الأطفال كقاعدة ثابتة يف الق�سم ويف تدبري املوؤ�س�سة؛6

اجلهود املبذولة خللق بيئة مدر�سية حمفزة للتعلم الن�سيط للجميع؛7

مدى وجود خدمات ومرافق وبنيات تلبي كل احلاجيات، لكل الأطفال؛8

9
اأو  الأ�سل،  اأو  اللون  اأ�سا�ض  على  والتمييز  اجلن�سني،  بني  التمييز  تنبذ  بيداغوجيا  اعتماد  مدى 

الإعاقة اإلخ ...؛
مدى الربط الديناميكي بني هذه العوامل لتكون املدر�سة فعال " �سديقة لالأطفال".10

يدخل العمل بهذه املعايري �سمن واجبات عدة اأطراف معنية بالفعل الرتبوي. لكن ا�ستح�سارها ي�سائل م�سوؤولياتنا 
خا�سة واأن الدر�ض 7 تناول حمطاته مو�سوع "حقوق الطفل يف املدر�سة".   
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واجباتنا يف حميطنا 8الدرس   

ي المحيط االأ�ي والمدر�ي والطريق      
الهدف : تعرف واجبات الطفل  �ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يركز هذا الدر�ض على واجبات الأطفال)ربط مع الدر�ض 10 والن�ساط 3 يف الدر�ض 12(. 
من املفيد ا�ستح�سار واجبات الرا�سدين جتاه حقوق الطفل لتكوين روؤية اأ�سمل.

ميكن النطالق من متثالت التالميذ ) تعلمات �سابقة (  ملقاربة مفهوم الواجب 
بالن�سبة  خا�سة  والواجبات  احلقوق  ثنائية  باأن  علما  باحلق،  عالقته  يف 

لالأطفال، ل تعني دائما واجبا مقابل حق.

كفايات  تعلم  يف  حا�سمة  لكنها  ب�سيطة  تبدو  باأ�سياء  والواجبات  احلقوق  وجمال  للطفل،  اليومية  باحلياة  التعلم  ربط 
املواطنة عرب خمتلف املراحل العمرية.

الن�شاط1 : تعرف الطفل لواجباته يف حميطه    
يف  هامة  نقط  ل�ستنتاج  �رصورية  باحلقوق،  مقارنة  الواجبات،  تعرف 

املنظومة املعيارية حلقوق الطفل.
للطفل واجبات ميكن ت�سنيفها كالآتي : 

 للطفل واجبات جتاه ذاته يدركها ويفعلها بقدر تقديره لذاته؛
 للطفل حقوق يتمتع بها وهو مطالب باحرتامها، كواجبات، لدى الآخرين؛

 للطفل واجبات جتاه البيئة الطبيعية والجتماعية التي يعي�ض فيها؛
 للطفل حقوق لي�ص له واجبات جتاهها، اإذ تقع امل�سوؤولية على الرا�سدين.
التعلمات  على  بناء  اأخرى  اأمثلة  عن  البحث  على  الأطفال  حث  املفيد  من 

ال�سابقة املتعلقة باحلقوق، وعلى جتاربهم ال�سخ�سية.               
الن�شاط 2: تعرف الطفل واجبات الرا�سدين جتاه حقوقه يف حميطه 

ح�سب  الواجبات  وي�سنف  الطفل  حقوق  من  حقا  يتناول  الثاين  الن�ساط   
اجلهات امل�سوؤولة عن تطبيقه. 

من  املفيد بالن�سبة  لواجبات الرا�سدين جتاه حقوق الطفل تنويع الأمثلة مع 
بحقوق  املتعلقة  )الواجبات  احلقوق  باأ�سناف  املتعلق  ال�سابق  التعلم  تعزيز 

البقاء، النمو، احلماية(.
الن�شاط 3: ممار�سة الواجبات، مثال : ا�ستعمال ال�سا�سات  

من املفيد يف هذا الن�ساط  الرتكيز على :
 الربط بني احلق والواجب يف ا�ستعمال ال�سا�سات.

 حت�سي�ض الأطفال باملزايا والأخطار.
على  العتماد  ميكن  وطنية  موؤ�س�سات  على  حتيل  املرفقة  البطاقات   
لالت�سال  العليا  الهيئة  مثل  اإليهم  تتوجه  اأو  بالأطفال  تهتم  التي  مواردها 

يف  هامة  نقط  ل�ستنتاج  �رصورية  باحلقوق،  مقارنة  الواجبات،  تعرف 

التعلمات  على  بناء  اأخرى  اأمثلة  عن  البحث  على  الأطفال  حث  املفيد  من 
93

بية ع� ا�واطنة ال��
8

. nøjó p°TG qôdyG päÉÑ pLGh rø nY Ég oõu« n oÁ Ée nh »£« ofi ‘ »JÉÑ pLGh o± sô n© nJnCG

ا���ف :

Éæ p£« ofi »`a Éæ oJÉÑ pLGh

. läÉÑ pLG nh Éæ rj nó n∏ na kÉbƒ≤ oM Éæ rj nó nd s¿nCG Éª nc

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

?

? ? »£« ofi ‘ »JÉÑ pLGh Ée

? »bƒ≤ oM n√É oŒ nøjó p°TG qôdyG päÉÑ pLGh nh ÉfnCG »JÉÑ pLGh n rÚnH oõu« neoCG n∞r« nc

: •É°ûf2»bƒ≤ oM n√É oŒ nøjó p°TG qô∏ pd mäÉÑ pLGh o± sô n© nJnCG

: •É°ûf1»£« ofi ‘ »JÉÑ pLGh o± sô n© nJnCG

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :



: pì n nÎr≤ oª` rdyG p∫Éã pª` rdyG nø pe kÉbÓ p£ rfyG oÖ p°SÉæ oj É pÃ o¬ oª p r“oCG nh ‹ÉqàdyG n∫ nh ró n r÷yG oCG nô rbnCG

; u≥ n r◊yG Gò ng n√É oŒ läÉÑ pLGh Éæ rj nó nd rânfÉc r¿pEG »FÉb pó r°UnCG nh »JÉ≤jó n°U n™ ne o¢û pbÉfoCG
. pπrØ u£dyG p¥ƒ≤ oM n√É oŒ nøjó p°TG qôdyG päÉÑ pLGƒ pd iô rN oCG mán∏ pã renCG rø nY oå në rHnCG

?

?

?

º p¡ pJÉÑ pLGh nÖ n°ù nM nøjó p°TG qôdyG o∞«æ r°ü nJl∫Éã peoäÉÑLGƒrdnG
pø rj nó pdGƒ rdyG oÖ pLGh ‘ pπ rØ u£dyG t≥ nM

 ‘ pπ«é r°ù sàdyG
pá s« pf nó nª` rdyG pá ndÉ r◊yG

?

 (I) pÖ«Ñ s£dyG oÖ pLGh?

pá s« pf nó nª` rdyG pá ndÉ r◊yG (I) p§ pHÉ°V oÖ pLGhpá s« pf nó nª` rdyG pá ndÉ r◊yG ‘ oπ«é r°ù sàdnG
(I) »°VÉ≤ rdyG oÖ pLGhÉ¡ pH pì s nöü oª` rdyG p rÒ nZ pä’É r◊yG ‘ oô n¶sædnG

 : oÖ p°SÉæ oj É pÃ o¬ oª p r“ oCG nh … nÎ ra nO ≈dpEG n∫ nh ró n r÷yG oπ o≤ rfnCG ?

päÉÑ pLGƒdG o∞«æ r°ü nJu≥ n r◊yG n√É oŒ läÉÑ pLG nh
» pJGP n√É oŒ lÖ pLGh» pJGQ oó ob pán« pª ræ nJ ‘ oá nª ngÉ°ù oª` rdnG

p rÒ n̈ r∏ pd mπ pKÉ o‡ x≥ nM n√É oŒ lÖ pLGh?

pánÄ«ÑdyG n√É oŒ lÖ pLGhÉæ pª r°ù pb pá naÉ¶nf ‘ oá nª ngÉ°ù oª` rdnG

 (6 o¢SQ sódnG) É¡ p≤«Ñ£ nJ ≈∏ nY o¢Uô p r◊yG oº p¡ pJÉÑ pLGh ø pe n¿ƒdhDƒ r°ù ne m∫ÉØ rWnCÉ nc  Éæ pbƒ≤ oëp̀ d
. pá nÄ«ÑdyG n√É oŒ nh pô nNB’yG n√É oŒ nh ,Éæ pJGh nP n√É oŒ  läÉÑ pLGh kÉ°† rjnCG oøë nf Éæj nó nd rø pμ nd
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ح�سب  الواجبات  وي�سنف  الطفل  حقوق  من  حقا  يتناول  الثاين  الن�ساط 

من  املفيد بالن�سبة  لواجبات الرا�سدين جتاه حقوق الطفل تنويع الأمثلة مع 
بحقوق  املتعلقة  )الواجبات  احلقوق  باأ�سناف  املتعلق  ال�سابق  التعلم  تعزيز 

على  العتماد  ميكن  وطنية  موؤ�س�سات  على  حتيل  املرفقة  البطاقات   
لالت�سال  العليا  الهيئة  مثل  اإليهم  تتوجه  اأو  بالأطفال  تهتم  التي  94مواردها 

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

 nΩ p nÎ rMnCG r¿nCG ,z oQ pònà rYnCG{ ,z p rÒ n rÿyG oìÉÑ n°U{ n∫ƒbnCG r¿nCÉ nc , ká n£«°ù nH hórÑ nJ mäÉcƒ∏ o°ù pH pá s« pe rƒn« rdyG Éæ pJÉ« nM ‘ Éæ oJÉÑ pLGh oCG nó rÑ nJ

.É¡pà s« uª ngnCG rø nY …QÉ«pà rNyG pø pe mán∏«°S nƒ pH o uÈ nYoCG nh iô rNoCG mäÉcƒ∏ o°S o∞«°VoCG . p¥ ró u°üdyÉ pH n∞ p°ü sJ nCG r¿nCG , nâ rb nƒ rdyG

?

: •É°ûf3 ( päÉ°TÉ q°ûdyG o∫Éª r© pà r°SpG : l∫Éã pe ) »JÉÑ pLGh o¢S pQÉeoCG n∞ r« nc oºs∏ n© nJnCG

?

?

. p¿ƒj rõ pØp∏ uàdyG ‘ Ég oó pgÉ°T oCG »à sdyG pè peG nÈrdyG pø nY kI nô r≤ pa oÖoà rcnCG nh »JB r’yG n∫ nh ró n r÷yG oCG nô rbnCG

: »JB r’yG p∫ nh ró n r÷yG p∫Ó pN rø pe pQÉª rYnC r’yG nÖ n°ù nM kÉeƒª oY päÉ°TÉ q°ûdyG p∫Éª r© pà r°SyG n•h oöT o± sô n© nJnCG

pQÉª rY nC r’yG nÖ n°ù nM u» pH pô r̈ nª` rdyG p¿ƒj rõ pØp∏ uàdyG pI nó ngÉ°û oª` pd oá s« p¡«Ñ ræ sàdyG oäÉeÓ n© rdnG - 1 

läGQÉ°TpEGpè peG nÈrdyG oäÉÄ pa

- 10. mäGƒnæ n°S 10 rø pe sπ nbnCG n∫ÉØ rWnC r’yG oº pFÓ oJ ’ nó pgÉ°û ne oø sª n°†nà nJ oè peGônH

- 12
 pΩ nó n© pH oí n°üræ oj . x» p°ù rØ nf rhnCG x… pó n°ù nL m∞ræ oY oó pgÉ°û ne É¡«a oQ sô nμnà nJ oè peGônH

. kánæ n°S 12 rø pe sπ nbnCG m∫ÉØ rWnCG p± nô nW rø ne É¡ p© tÑnà nJ

- 16
 oí n°üræ oj  . pAÉHB r’yG  ná n≤ naGƒ oe oÖs∏ n£nà nJ nh ká sj pƒ nb  m∞ræ oY nó pgÉ°û ne oø sª n°†nà nJ  oè peGônH

. kánæ n°S 16 rø pe sπ nbnCG m∫ÉØ rWnCG p± nô nW rø pe É¡ p© tÑnà nJ pΩ nó n© pH

nI nQÉ°TpEG ’. pQÉª rYnC r’yG p™«ª n p÷ lá n p◊É°U

(12 - 9 - 6 - 3 : lI nó pYÉb) pQÉª rYnC r’yG nÖ n°ù nM z päÉ°TÉ q°ûdG{ o∫Éª r© pà r°SpG - 2
äGƒæ°S 3 nπrÑ nb. päÉ°TÉ q°ûdyG uπ oc oÖtæ n nŒ

äGƒæ°S 6 nπrÑ nb. pá s« pfh rÎ rμ pdpE r’yG pÜÉ© rdnC r’yG päÉM rƒnd oÖtæ n nŒ

äGƒæ°S 9 nπrÑ nb. râ pf r pÎ rfnC r’yG oÖtæ n nŒ

kánæ n°S 12 nπrÑ nb. nøjó p°TG qôdyG pá n≤ naGô o pÃ râ pf r pÎ rfn C r’yG o∫Éª r© pà r°SpG

kánæ n°S 12 nó r© nH. mQ nò në pH râ pf r pÎ rfn C r’yG o∫Éª r© pà r°SpG

?.… nÎra nO ≈∏ nY »YGó rHpEG rø pe mº r°S nô pH (2) p∫ nh ró n r÷yG p¿ƒª r°† ne rø nY o uÈ nYoCG
. o√ oQ uô nH oCG nh »qæ pe nô n¶nà ræ oª` rdyG n∑ƒ∏ t°ùdyG oèpà ræ nà r°S nCG nh ,2 nh 1 p rÚnd nh ró n r÷yG ‘ pánæ sª n°†nà ooª` rdyG päÉ¡«Ñræ sàdyG nø pe ,»qæ p°S nÖ n°ù nM , o™ nb rƒ n n“nCG

…öüÑdG »©ª°ùdG ∫É°üJÓd É«∏©dG áÄ«¡dG

 Éæ u≤ nM rø pe nh . pÜƒ°SÉ nr◊yG nh ,ƒjó«Ø rdyG pÜÉ© rd nCG pá nMƒ nd nh , pá nM rƒs∏dyG nh , p∫É q≤ sædyG p∞ pJÉ¡dyG nh , p¿ƒj rõ pØ p∏ uàdyG ≈d pEG oÒ°û oJ z oäÉ°TÉ q°ûdnG{
.Ég pQÉ£NnCG rø pe Éæ p°ù oØfnCG oá njÉª pM Éæ pJÉÑ pLGh rø pe nh É¡o∏ pª© nà r°ù nf ≈nà ne nh n∞« nc n± pô r© næ pd Éæ o¡«L rƒ nJ nøjó p°TG qôdyG ≈∏ nY
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من البيت الى املدر�سة: الطريق الآمن    
اأخطار الطريق كثرية بالن�سبة لالأطفال. يقرتح تعزيز التعلمات للم�ساهمة يف جعل التلميذ)ة( طرفا ن�سيطا يف حماية 

نف�سه.
ميكن اقرتاح التمرين الآتي على التلميذات والتالميذ :  

املنطلق:
 توظيف تعلم �سابق يف اجلغرافيا يف مو�سوع و�سع ت�سميم للحي واملدر�سة من اأجل حماية الذات يف الطريق؛

 ميكن اأن يكون العمل فرديا، اأو ح�سب جمموعات يتجاور اأفرادها من حيث ال�سكن. 
الأن�سطة:

1( و�سع ت�سميم للحي / القرية بحيث يظهر 
املجال املمتد بني البيت واملدر�سة؛

املمكنة  املمرات  الطرق/  امل�سالك/  2( ر�سد 
لالنتقال من البيت اإلى املدر�سة؛

3( حتديد اأكرث امل�سالك قربا بالن�سبة لكل طفل؛
 معيار امل�سافة )اأ�سا�سا(

4( حتديد اأكرث امل�سالك اأمنا )قد يكون نف�سه( اإذا كان ي�ستجيب للموا�سفات التالية )كلها اأو بع�سها(.
اأمثلة: 

••طريق اآهلة بال�سكان خالل اأوقات التنقل؛ 
••بالطريق بيت اأحد اأفراد الأ�رصة؛

••بالطريق مركز لل�رصطة اأو الدرك امللكي؛
••الطريق امل�ساءة؛

تقييم اإيجابي:
•••ما  مزايا كل و�سعية؟
••••ما موا�سفات الطريق

الآمن بالن�سبة يل؟ 
••ملاذا اأعتربها كذلك ؟

5( حتديد امل�سالك غري الآمنة
اأمثلة: 

••اأر�ض خالء؛
••طريق مظلمة؛

••طريق تتكرر فيها 
احلوادث اخلطرية

تقييم �سلبي، لكن عند ال�رصورة:
••ما هي الو�سعية

الأكرث خطرا )1 او2(؟
••اأعلل؛

•••اأقرتح/ اأختار.

6( تنظيم نقا�ض، وجعل التالميذ والتلميذات يعون:
••ب�رصورة ال�سري يف الطرق الآمنة، حتى لو كانت امل�سافة اأطول؛

••التنقل جماعة.

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

مدر�سة
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

الأطفال وال�سا�سات 
توؤكد الدرا�سات املهتمة باملو�سوع على اأهمية »التح�سي�ض الرقمي« لالأطفال منذ �سن 6 - 7 �سنوات.

قاعدة 12-9-6-3     
اقرتحها العامل النف�ساين الفرن�سي �سريج تي�رصون )Serge Tisseron(  بهدف م�ساعدة الأ�رص ومهنيي الرتبية 

على توجيه تعامل الأطفال مع ال�سا�سات.
اأعتمد ت�سنيف حياة الأطفال اإلى اأربع مراحل تنطبق مع ولوجهم للتعليم الأولى ثم البتدائي ثم الإعدادي 

وحدد انطالقا من مالحظاته واأبحاثه امليدانية لكل مرحلة �سلوكا ين�سجم مع تلك املرحلة.  

النرتنيت: مزايا واأخطار )اأمثلة(    
اأخطار مزايا

التدخل يف احلياة اخلا�سة  م�سدر هائل للمعلومات
الأخطار الب�رصية املتعلقة مب�ساهد العنف واملواقع الباحية اأداة للتكوين والتعلم  

الإدمان النفتاح على العامل حيث تختفي احلدود
م�سامني عن�رصية  حتث على الكراهية التوا�سل ال�سهل وال�رصيع 

امل�ض بال�سحة البدنية والنف�سية الرتفيه
امليل للعزلة اخلدمات

التحر�ض مبا يف ذلك التحر�ض اجلن�سي الت�سوق

www.3-6-9-12.org
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تقومي ودعم الوحدة 4
ا�ستعمال الأطفال املغاربة لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت

 الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت
"البحث ال�سنوي حول ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت من 

www.anrt.ma - )2018( "قبل الأ�رص والأفراد يف املغرب

معطيات عامة :
 %58.4 من الأ�رص املغربية جمهزة بحا�سوب / لوحة اإلكرتونية يف 2017 )مقابل %34 �سنة 2010(، منهم 71% 

بالو�سط احل�رصي و %33 بالو�سط القروي؛
 %62 من املغاربة ي�ستعملون النرتنيت: )%70 بالو�سط احل�رصي و %45 بالو�سط القروي(، %65 من الرجال 

و %59 من الن�ساء؛
 حوايل 20 باملائة فقط من املغاربة الذين ي�ستعملون "النرتنيت" )كل الأعمار( واعون بالأخطار والتهديدات 

على حماية املعطيات، مبا يف ذلك املعطيات ال�سخ�سية ) البطاقة املوالية(.  
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سال من قبل الأطفال من 5 الى 14 �سنة

 %84 لهم هاتف ذكي؛
 %20 يتوفرون على حا�سوب اأو لوحة الكرتونية؛

 %56 ي�ستعملون "النرتنيت"؛
 %96 من م�ستعملي "النرتنيت" ي�ستعملون ال�سبكات الجتماعية )%73 ي�ستعملونها يوميا(.

الغر�ص من ا�ستخدام النرتنيت بالن�سبة للفئة العمرية 12-6  : الغر�ص من ال�ستعمال
 %95 : ال�سبكات الجتماعية؛

 %68 : م�ساهدة وحتميل ال�سور والفديوهات؛
 %63 : ولوج مواقع احلوار الفرتا�سي.

 املوا�سيع التي يتم البحث عنها بالن�سبة للفئة العمرية 12-6  : الغر�ص من ال�ستعمال : امل�سامني 
 %38 : م�سامني لها عالقة بالرتبية والتكوين.

توزيع املواقع  
 %85 : مواقع اأجنيبة مقابل %25 وطنية.

من ت�رصيحات الآباء/ الأمهات:
)تختلف  لالأنرتنيت.  اأبنائهم  ا�ستعمال  ملرافقة وتوجيه  اأنهم غري موؤهلني  الآباء والأمهات �رصحوا  %70 من   
الن�سبة ح�سب امل�ستوى التعليمي(: الأكرث تاأهيال منهم، بن�سبة %87 لهم م�ستوى تعليم عال، الأقل تاأهيال، بن�سبة 

%10 بدون م�ستوى تعليمي؛ 

 %41 يرون اأنه على املدر�سة اأن تربي الأطفال على ا�ستعمال "الأنرتنيت".
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من حقوق الطفل حماية حياته اخلا�سة ) املادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل(
حماية احلياة اخلا�سة الرقمية لالأطفال

اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات اخلا�سة
 م�رصوع من�سة تكنولوجية خم�س�سة حلماية احلياة الرقمية اخلا�سة 

www.cndp.ma لالأطفال واملراهقني

مت يف 28 يناير 2019 مبدينة فا�ض، تقدمي م�رصوع " من�سة تكنولوجية خم�س�سة حلماية احلياة الرقمية اخلا�سة 
لالأطفال" الذي طورته اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات اخلا�سة.

ال�سياق العام 
) م�ستقى من التقدمي(

اأ�رصار  لن�رص  ت�سكل و�سيلة  اأن  ينبغي  لكن ل  للبلد،  وبالن�سبة  واملواطنات  للمواطنني  بالن�سبة  املعلوميات مهمة   
احلياة اخلا�سة اأن مت�ض بهوية وحقوق الإن�سان؛

 هناك خماطر جديدة مرتبطة باحلياة الرقمية لالأطفال واملراهقني توؤثر على جودة العالقات الأ�رصية والجتماعية 
وعلى النتائج الدرا�سية. من هذه املخاطر ما يرتبط بن�رص وا�ستغالل معلومات و�سور �سخ�سية لالأطفال، تقدمي 

حمتويات تت�سم بالعنف، ال�سطدام مبواد اإباحية، احلث على امل�ساركة يف األعاب خطرية الخ.  
 الأطفال املغاربة كما يف باقي جهات العامل يلجون بكثافة "لالأنرتنيت" )انظر معطيات الوكالة الوطنية لتقنني 
املعنية وجعلهم طرفا  املوؤ�س�سات  قبل  لهم من  احلماية  توفري  ثنائية:  مقاربة  ي�ستدعي  الذي  المر  املوا�سالت(، 

ن�سيطا يف حماية اأنف�سهم بالتح�سي�ض والرتبية. 
الهدف من املن�سة

اخلا�سة  الرقمية  احلياة  حلماية  املخ�س�سة  التكنولوجية  الـمن�سة   « ت�ستهدف 
لالأطفال واملراهقني«  بهدف توعيتهم مبخاطر ا�ستعمال التكنولوجيات اجلديدة 
دون دراية، وحتذيرهم من �سوء ا�ستعمال �سبكة الأنرتنيت وكذا من الإدمان 
املحتمل لهذا ال�ستعمال. تت�سمن هذه املن�سة )...( موارد بيداغوجية متنوعة 

مقدمة على دعامات رقمية خمتلفة بع�سها من اإنتاج ال�سباب.

http://koun3labal.cndp.ma
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من حقوقنا نحن الأطفال: درا�سة حالت من حميطي 9الدرس   

الهدف : دراسة حاالت خرق حقوق االأطفال      

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

يتطلب  املو�سوع  هذا  بحقوقهم.  يتمتعون  ل  لأطفال  ال�سعبة  بالأو�ساع  والتلميذات  التالميذ  حت�سي�ض  الدر�ض  ي�ستهدف 
مقاربة حذرة تقت�سي مرافقة الأطفال ملواجهة م�ساعرهم جتاه حالت قد جتعلهم ل

يح�سون بالأمان، مع اأن املطلوب هو حت�سي�سهم بقدرتهم على تكوين رد فعل.
البطاقة املرفقة رقم 2 تت�سمن معطيات م�ساعدة على تدبري الدر�ض.

متثالت التالميذ، ر�سيدهم من التعلمات ال�سابقة ) باأبعادها املعرفية والوجدانية
لكن  الدرو�ض.  من  النوع  هذا  يف  التمهيدية  لالأن�سطة  دعامة  والجتماعية( 

الأ�ستاذ)ة( ميكنه اأن ينطلق من �سورة، اأو حدث، كو�سعية انطالق.

الأطفال.  التح�سي�ض بخرق حقوق  بها يف  ي�ساهمون  واإيجاد طرق  الإبداع،  قدرة على  الأ�ستاذ)ة(  بدعم من  للتالميذ، 
ميكن لالأطفال ان ير�سموا ويكتبوا...لكن الأهم اأن يكون ذلك دعامة تعر�ض يف �سياق يتم فيه التوجه لآخرين ) معر�ض 

ر�سوم، مقالة ملجلة املدر�سة...(.

الن�شاط1 : تعلم كيفية درا�سة حالة تتعلق بخرق حقوق الطفل )الن�سان(    
الإن�سان  حقوق  احرتام  واجب  على  الإن�سان  حقوق  منظومة  تقوم 
كالتزام قانوين للدول الأطراف يف هذه املنظومة. وت�ساهم عملية ر�سد 

monitoring اخلروقات يف بلوغ هذا الهدف: 
 ت�ستعمل يف الر�سد اأدوات منهجية �سارمة ميكن تب�سيطها للتالميذ يف هذا 
امل�ستوى عرب �سبكة من 6 اأ�سئلة. ومن املفيد حت�سي�ض التالميذ بها، وبدور كل 

منها خا�سة عند تطبيقها على حالت اإن�سانية معينة.
حقوق  خروق  معاجلة  يف  يتمثل  هدف  حقوقي،  كفعل  الر�سد،  لعملية   

الإن�سان/ الطفل بت�سحيح الو�سع واحلد/ الق�ساء على اخلرق؛ 
 للر�سد، كتمرين بيداغوجي، هدف يتمثل يف جعل املتعلمني يدركون اأن 
من اخلطا القول باأنه ل ميكننا فعل اأي �سيء ل�سالح حقوق الن�سان/ الطفل، 

لأننا ل ن�ستطيع ) ال�سوؤال رقم 6(.               
الن�شاط 2: تطبيق خطوات درا�سة احلالة  

يتيح هذا الن�ساط التمرن على ر�سد حالت اخلرق. ميكن ا�ستثمار احلالت 
املقرتحة، لكن اختيار حالت من حميط التالميذ، و مب�ساركتهم ل يخلو من 

فائدة.   ميكن، مراعاة للزمن: 
الر�سد"  �سبكة   " التالميذ  ليتملك  واحدة  حالة  احل�سة  خالل  تدر�ض  اأن   

ويتمكنوا من ا�ستعمالها؛ 
 اأن يفكر التالميذ يف اجلواب على ما ميكنهم فعله، ب�سدد احلالة املدرو�سة 

ويقوموا فعال بذلك.
الن�شاط 3: تعرف اإجراءات تتعلق مبعاجلة حالت خرق  

يو�سح هذا الن�ساط كون حقوق الطفل لها اأ�سحاب واجبات من م�سوؤوليتهم 
الأطفال  طماأنة"   " يف  ي�ساهم  كما  وحمايتها،  وتفعيلها  احرتامها  على   العمل 
)اأنظر البطاقة املرفقة( بخ�سو�ض ماآل معاجلة اجلهات املعنية حلالت اخلرق.
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بية ع� ا�واطنة ال��
9: n∫ÉØ rW nC r’yG oø rë nf Éæ pbƒ≤ oM rø pe

»£« ofi rø pe mä’ÉM oá n°SGQ pO

.»£« ofi ‘ pπrØ u£dyG p¥ƒ≤ oM p¥ rô n pÿ mä’ÉM o¢S oQ oOnCG

ا���ف :

 oπ r© nL nÚdhDƒ r°ù n rŸyG nøjó p°TG sôdyG päÉÑ pLGh rø pe nh o¿ƒfÉ≤ rdyG É¡ oæ nª r°† nj l¥ƒ≤ oM p∫ÉØ rWnC r’yG p™«ª n p÷
 . rº o¡ obƒ≤ oM o¥ nô rî oJ l∫ÉØ rWnCG n∑Éæ og , n∂ pd nP nº rZ nQ nh .É¡ pH n¿ƒ©sà nª nà nj p∫ÉØ rWC r’yG

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?

?? pπrØ u£dyG p¥ƒ≤ o p◊ m¥ rô nN ná ndÉM o¢S oQ rOnCG n∞r« nc
 pá në u°üdyG nh á sj pƒ o¡ rdyG ‘ p∫ÉØ rWnC r’yG p¥ƒ≤ oM p¥ rô nN pä’ÉM ≈∏ nY o¬ oà rªs∏ n© nJ Ée o≥uÑ nWoCG n∞r« nc

 ? pá njÉª p r◊yG nh pº«p∏ r© sàdyG nh

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

.… nÎra nO ‘ É¡o∏ ué n°SoCG nh Ég oDh nô rbnCG . pπrØ u£dyG p¥ƒ≤ oM rø pe x≥ nM p¥ rô nN pá ndÉM pá n°SGQ pó pd É¡ oM rô nW oÖ pénj  mán∏ pÄ r°SnCG pπ rμ n°T ‘ mäGƒ o£ oN 6 p√ pò ng

 oäGƒ o£ o rÿnG / oán∏ pÄ r°SnC r’nG
1? oô renC r’yG o≥s∏ n©nà nj l¥ƒ≤ oM / x≥ nM u…nCÉ pH

2? p¥ rô n rÿyG Gò ng oá s« pë n°V n» pg / nƒ og rø ne

3? pán« pë s°†dyG ≈∏ nY p¥ rô n rÿyG Gò ng oQÉKBG Ée

4? p¥ rô n rÿyG pø nY n¿ƒdhDƒ r°ù nª` rdyG/ o∫hDƒ r°ù nª` rdyG pø ne

5? p¥ rô n rÿyG pá n n÷É© oª` pd oπ nª n© rdyG Ée

6 ? o¬o∏ r© pa »æoæ pμ r oÁ …òsdyG Ée

: •É°ûf1 ( p¿É°ù rf pE r’yG) pπ rØ u£dyG p¥ƒ≤ oM p¥ rô nî pH o≥s∏ n© nà nJ má ndÉM ná n°SGQ pO oºs∏ n© nJnCG

 .6h 5h 3 pán∏ pÄ r°SnC r’yG nán« uª ngnCG o uÚnHoCG
. pπrØ u£dyG p¥ƒ≤ o p◊ u»pæ nW nƒ rdyG pó n°U rô nª`dyG p≥ n°ür∏ oe ‘ oI nOƒL rƒ nª` rdyG oI nQƒ q°üdyG É¡ræ nY o uÈ n© oJ »à sdyG ná s« p© r°V nƒ rdyG o∞ p°UnCG

?

?

?

.Éf pOÓpÑ pH pπrØ u£dyG p¥ƒ≤ oM pá s« pbÉØ uJyG p≥«Ñ r£ nJ p™tÑnà nà pH 1995 oò ræ oe tºnà r¡ nJ lá s« pæ nW nh lá n°ù s°SnDƒ oe : pπrØ u£dyG p¥ƒ≤ o p◊ t»pæ nW nƒ rdyG oó n°U rô nª` rdnG



. má ndÉM pá n°SGQ pO ≈∏ nY oI nQ ró o≤ rdyG É¡ ræ pe nh , »JGQÉ¡ ne nh »JGQ oó ob oá n« pª ræ nJ  pá n°S nQ ró n rŸyG ‘ »bƒ≤ oM rø pe
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: l∫ÉØ rWnCG É¡ o°û«© nj mä’ÉM o™ nH rQnCG p√ pò ng

Ée nOCG oá ndÉMná néjó nN oá ndÉMx»p∏ nY oá ndÉMná s« pØ n°U oá ndÉM
 p¬ pJ nó pdGh  n™ ne  o√ nón∏ nH  Ée nOCG  nQ nOÉZ
 pÖnÑ n°ù pH  pÜ pô r̈ nª` rdG  ≈dpEG  kÉÄ pL’
 »à sdyG  n≥ pFÉK nƒ rdyG  kÉc pQÉJ  pÜ rô n r◊yG
. o¬nà s« p°ù ræ pL nh o¬ sæ p°S nh o¬ nª r°SyG oâpÑ rã oJ

 ,É¡ pJ nô nHÉã oe nh  É¡ pFÉc nP  nº rZ nQ
 pø nY  oá néjó nN  râ n© n£n≤ rf pG
 ‘  nπ p̈ nà r°ûnà pd  kGô pcÉH  pá n°SGQ uódyG

.É¡nd mánÑjô nb pâr« nH

 ‘  o√ nó pdGh  w»p∏ nY  oó pYÉ°ù oj
 pπ n£ o© rdyG  n∫Ó pN mÆÉ qH nó nc  p¬p∏ nª nY
 nô sa nƒ nJ  Éªs∏ oc nh  , pá s« p°S nQ ró nª` rdyG
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معطيات م�ساعدة    
كيف ن�ساعد الأطفال على مواجهة حالت اأطفال اآخرين يعي�سون يف ظروف �سعبة ؟

يتعرف الأطفال حقوقهم يف ف�ساءات عدة، منها املدر�سة، كما هو ال�ساأن بالن�سبة للدرو�ض 5،6،7. لكنهم يكت�سفون 
اأي�سا )الدر�ض 9( اأن هناك اأطفال ل يتمتعون بتلك احلقوق، مبا يف ذلك احلق امل�سرتك املتمثل يف التمدر�ض، ومنهم من 
يعي�ض ظروفا �سعبة، تعر�ض حياتهم بل وجودهم اأحيانا للخطر، رغم وجود اتفاقية دولية اعتمدتها والتزمت بتطبيقها 

كل بلدان العامل )با�ستثناءات قليلة(. 
يف هذا الإطار، يتعني على الأ�ستاذ)ة( تدبري هذه » املفارقة« انطالقا من �سوؤال: كيف نرافق التلميذات والتالميذ 
يتناولها  التي  املاآ�سي  عرب  اأو  القريب  حميطهم  يف  معاينة  خالل  من  �سواء  حقوقهم  تنتهك  اأقران  حالة  يكت�سفون  وهم 
العالم ال�سمعي الب�رصي، دون اأن يوؤثر ذلك على �سعورهم بالأمان الذي يعد من احتياجاتهم الأ�سا�سية يف ال�سن الذي 
يعنينا. وهو �سوؤال يتاأ�س�ض على خلفية بيداغوجية تتمثل يف كون الأطفال، عك�ض الكبار، ل ي�سعون ب�سهولة تلك امل�سافة 

الالزمة التي يتطلبها تقيم و�سعيات اإن�سانية �سعبة. 
الو�سعيات  تلك  جتاه  م�ساعرهم  مواجهة  على  الأطفال  م�ساعدة  اأهمية  ا�ستح�سار  احل�سة  تدبري  يقت�سي  وعليه، 

ال�سعبة، مبا يجعلهم يح�سون يف ذات الوقت بالأمان1 ، وبكونهم معنيني، من خالل :
   درا�سة احلالت ) �سبكة املعاجلة يف كتاب املتعلم)ة(،

   تكوين رد فعل اإيجابي: ما دوري يف ذلك؟  كيف اأمني اإح�سا�سي بالت�سامن ؟ 
من اأجل ذلك، نقدم املقرتحات التالية:

 فتح نقا�ض مع الأطفال ب�سوؤالهم عن م�ساعرهم؛ 
 جعل الن�سغالت التي يعربون عنها هي التي توجه النقا�ض؛

 اجلواب بب�ساطة على اأ�سئلتهم، مع الرتكيز على احلدث وبطريقة ملمو�سة؛
 طماأنة الأطفال مبا يح�س�سهم بالأمان ويخربهم بوجود موؤ�س�سات وجهات تعتني باأو�ساع الأطفال الذي يوجدون 

يف حالت �سعية )اإ�سافة اأمثلة لتلك التي ترد يف الدر�ض(؛  
عن  ف�سال   )4 الوحدة  ودعم  تقومي  اأن�سطة  يف  �سارة  )حالة  اإيجابية  واأمثلة  املوؤثرة  املعلومات  بني  توازن   خلق 

�سهادات من عمل موؤ�س�سات ومنظمات حملية، وطنية ودولية من اأجل حماية حقوق هوؤلء الأطفال.
 بالن�سبة للم�سمون: قبل النتقال ل�سوؤال » ملاذا؟ » اأي الأ�سباب التي جتعل اأطفال ل يتمتعون بحقوقهم، من املفيد 
ولد؟  اأين  ت�سور  الواقعي:  �سياقه  يف  �سعبة  ظروفا  يعي�ض  طفل  و�سع  اأي  كيف؟«   « عن  ت�ساوؤل  و�سعية  يف  جعلهم 
القدرة على  بعدم  الإح�سا�ض  يخفف من  الذي  باأو�ساعه؟ ...المر  يهتم  من  املدر�سة؟  الى  يذهب  يعي�ض؟ هل  كيف 
فعل �سيئ، ويحفز على اكت�ساف حياة الخرين، واأو�ساعهم، وثقافاتهم مبا يقوي الإح�سا�ض بالأمل، وبامل�سوؤولية، 

وير�سخ العي�ض امل�سرتك.
عالقة مبفهوم الت�سامن: من املفيد الرجوع الى املفهوم احلقوقي للت�سامن )اأنظر التعريف �ض.128( الذي ي�ساعد اإدراكه 
)empathie (.»من قبل الأطفال على فهم اأف�سل للبعد الإن�ساين للعالقة بني الذات والأخر، وعلى اكت�ساف مفهوم » التعاطف

http://www.grandiravecnathan.com/dossier/comment-parler-des-droits-de- اليونيسيف  مع  برشاكة   Grandir avec Natan.com G 1

lenfant-avec-vos-enfants.html

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة
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معطيات م�ساعدة    
1( موؤ�س�سات وطنية تعنى بحقوق الطفل: مثال املر�سد الوطني حلقوق الطفل

املر�سد الوطني
حلقوق الطفل

موؤ�س�سة وطنية مهمتها منذ 
1995 تتبع اإعمال اتفاقية 

حقوق الطفل.

" املركز الوطني لال�ستماع والإ�سعار والدفاع عن الأطفال �سحايا العنف 
وال�ستغالل والإهمال " 

موؤ�س�سة تابعة للمر�سد الوطني حلقوق الطفل
ت�سهيال لعمليات الإ�سعار ي�ستعمل املركز عدة و�سائل لالإ�سعار بحالت لأطفال 
يتعر�سون للعنف او ال�ستغالل اأو الإهمال، منها الرقم الهاتفي املخت�رص 2511

2( بنيات تعنى بالعنف يف الو�سط املدر�سي: " املر�سد الوطني ملناه�سة العنف بالو�سط املدر�سي"
)وزارة الرتبية الوطنية(

ملناه�سة  الوطني  »املر�سد  تاأ�سي�ض  عن  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأعلنت   2015 فرباير  يف 
الإطار  هذا  ويف  املدر�سي.  الو�سط  يف  العنف  حالت  وتتبع  ر�سد  ي�ستهدف  الذي  املدر�سي«  بالو�سط  العنف 
امل�سوؤولت عن خاليا  وامل�سوؤولني/  التعليمية  املوؤ�س�سات  الذي ميكن   الأمر  معلوماتي  بنظام  ال�ستغال  يندرج 
اأو  التعليمية  املوؤ�س�سات  يتم ر�سدها �سواء داخل  التي  العنف  التبليغ عن كل حالت  الإن�سات والو�ساطة، من 
والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  العنف  خريطة  حول  دقيقة  معطيات  قاعدة  اإعداد  من  �سيمكن  ما  مبحيطها، 
واجلهوي والوطني. وجتدر الإ�سارة الى وجود تن�سيق يف املو�سوع بني الوزارة وقطاعات حكومية اأخرى 
معنية مثل العدل وال�سحة والأمن الوطني والدرك امللكي،  مع النفتاح على جمعيات مدنية ن�سيطة يف املجال.

3( منظمات دولية تعنى بحماية الأطفال: مثال اليوني�سيف

اليوني�سيف  
هي منظمة تابعة لالأمم املتحدة، تاأ�س�ست �سنة 1946. ُتعرف 

منظمة " اليوني�سيف" نف�سها باأنها " القوة املحركة التي ت�ساعد يف 
بناء عامل تتحقق فيه حقوق كل طفل".

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة
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�سبكة املعاجلة
احلق يف الرتبية -  احلق يف الرعاية ال�سحية -  احلق يف احلماية من 

ال�ستغالل القت�سادي باأي حق يتعلق المر؟

مرحلة 
اكت�ساف

وفهم

1

من هو/هي ال�سحية؟ عادل طفل يف 13 من عمره  2
 ت�سغيل اأطفال قبل ال�سن القانونية

فيما يتجلى اخلرق؟ عدم تفعيل الإجراءات احلمائية املفرت�سة يف حالة ت�سغيل الأحداث  3

 احلرمان من التعليم؛
 احلرمان من الرتفيه؛

 تدهور احلالة ال�سحية.
ما هي اآثار اخلرق على 

ال�سحية ؟ 4

 امل�سغل)ة( )مبا�رصة(
 الدولة 

 نق�ض يف التغطية القانونية ؛
 نق�ض يف زجر املخالفات من قبل امل�سغلني؛

 نق�ض يف تفعيل مبداأ اإلزامية التعليم؛
 نق�ض يف م�ساعدة الأ�رص على رعاية الأطفال وعدم الدفع بهم 

ل�سوق ال�سغل.
 اأ�رصة عادل )نعم؟ ل؟ - ملاذا يف كال احلالتني(.

من امل�سوؤول عن اخلرق؟ 5

 راأيي يف املو�سوع انطالقا مما در�سته عن حقوق الطفل؛
 ت�ساوؤل عن احللول املمكنة؛

 احلل الأمثل اأو احللول الظرفية؟ نعم؟ ل؟ ملاذا يف كال احلالتني؟
 ما يجب فعله، من طرف من؟ 

ما العمل ملعاجلة احلالة ؟
 مرحلة اإثارة 

رد فعل 
6

 توجيه ر�سالة اإلى بع�ض اأرباب العمل املحليني الذين ي�سغلون 
الأطفال،

 اإجناز مل�سق حول حماية الأطفال من ال�ستغالل القت�سادي.
ما الذي ميكنني فعله ؟

مرحلة 

فعل
7

2- حالة حياة )حالة واقعية لطفلة يف عمر التالميذ تقريبا(.
» عمر حياة 9 �سنوات، هي كربى ثالثة اأطفال. الأم، 40 �سنة، خادمة يف البيوت، والأب، 40 �سنة، عاطل، 
وكلهم يعي�سون يف غرفة واحدة. اأتت حياة اإلى املركز )مركز ال�ستماع والإر�ساد للن�ساء �سحايا العنف( مع اأمها، 

بعد اأن وجهتها حماميتها من اأجل احل�سول على دعم �سيكولوجي.
كانت حياة �سحية اعتداءات جن�سية كل يوم، بعد الزوال، عند اخلروج من املدر�سة من طرف جار يبلغ 50 �سنة، 

حمكوم الآن ب 10 �سنوات �سجنا.
ملاذا كانت حياة ت�سكت ؟ تقول حياة اأنها كانت تخاف من اأمها. كانت تخاف »اأن ت�رصبها ول ت�سدقها«، ف�سال عن 
ذلك، كان مغت�سبها يهددها بالقتل، باأن يقطعها اإربا وي�سعها يف كي�ض من البال�ستيك يرمي به يف البحر. كانت حياة 

تعي�ض حالة رعب دائمة...«
امل�سدر:  الطفولة املغت�سبة – �ض 40-41

 ميكن تكييف �سبكة املعاجلة مع هذه احلالة؛
 ميكن اأي�سا حتليل هذه ال�سهادة بالربط مع اأن�سطة احلفاظ على الذات، بهدف حت�سي�سي لطفال، من اجلن�سني. 

معالجة حالة خرق لحقوق الطفل: عمل االطفال

153

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   153 24/07/2019   22:41



154

من واجباتنا نحن الأطفال: درا�سة حالت يف حميطنا 10الدرس   

الهدف : دراسة حاالت ترتبط بواجبات الطفل تجاه الذات واال�خر والبيئة          

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

ي�سكل هذا الدر�ض، كما �سيت�سح ذلك يف الفقرة املخ�س�سة لتدبري اأن�سطته، فر�سة  للوقوف عند مفهومني مركزيني يتموقعان يف �سلب 
الكفاية : الذات والآخر وي�سكالن دعامة رئي�سية للوعي بالواجبات جتاه الذات والآخر.

مثل �سائر املحطات التمهيدية، ميكن اختيار مداخل عدة م�ستقاة من احلياة اليومية.

الن�شاط1 :  تعرف الطفل لواجباته جتاه ذاته من خالل حالة   
والآخر،  الذات  جتاه  للواجبات  مدخال   8 الدر�ش  من  الثاين  الن�ساط  ي�سكل 
والبيئة، اإذ من اأمثلة ت�ساعد على الفهم ) كما يف ذلك الدر�ض( ننتقل الى حالت 

ملمو�سة. 
وحتى يكون هذا النتقال منا�سبة لتعزيز التعلم ال�سابق، يقرتح على الأ�ستاذ)ة( 
تخ�سي�ض حيز من الزمن ملفهوم تقدير الذات )البطاقة املرفقة(، ب�سكل مبا�رص، 
باعتباره من املكونات الثالثة لكفاية املادة، ومن الأ�س�ض التي بدونها ي�سعب 
على الأطفال الوعي بحقوقهم وت�سور واجباتهم جتاه ذواتهم، وجتاه غريهم. 

لأجل ذلك، من املفيد:
التلميذ)ة(  حت�سي�ش  على   ، الن�ساط  هذا  من   ، الأول  املقطع  يف  احلر�ش   
وتقبلها،  بالذات،  )الوعي  الذات  بتقدير  العالقة  ذات  املتداخلة  بالعمليات 

واحلفاظ عليها(، علما باأن بناء تقدير الذات عملية متتد يف الزمن؛ 
 جعل �سائر التالميذ والتلميذات ينجزون بطاقة الوعي بالذات، �سواء اثناء 

ح�سة در�ض اأو يف منازلهم؛
 الربط، عند درا�سة احلالة، بني الوعي بقدرات مثل :   ال�سجاعة، اجلراأة ... 
مبا لذلك من اإيجابيات، والوعي باحلدود ) ما ل ميكن فعله( لأن الوعي بها ي�ساهم 
يف حماية الأطفال من الأخطار التي تنال من �سالمتهم اجل�سدية والنف�سية ) مبا يف 

ذلك العتداءات اجلن�سية وغريها ...(
الن�شاط 2: تعرف الطفل واجباته جتاه الخر من خالل حالة

على غرار تقدير الذات، يتوخى املقطع الأول من هذا الن�ساط الثاين تقريب 
"الآخر"، متهيدًا لتقريب مبداأ تنوع الب�رص وجعل الأطفال يف و�سعية  معنى 

ملمو�سة للوعي بالتمييز ودورهم يف حماربته.
الن�شاط 3 و 4: : تعرف الطفل واجباته جتاه املمتلكات العمومية واخلا�سة 

والبيئة
املدين. ميكن  اإيجابية معربة عن احل�ض  �سلوكات  تنمية  الأمثلة �سمن  تندرج 
الو�سط  يف  خا�سة  الأطفال،  قبل  من  معا�سة  حالت  على  العتماد  اأي�سا 

املدر�سي.
من املفيد طرح ق�سايا حماية البيئة مع الأطفال من زاوية التحديات الراهنة مبا 

يف ذلك ال�ستدامة، وحقوق الأجيال املقبلة. 

98

بية ع� ا�واطنة ال��
10: n∫ÉØ rW nC r’yG oø rë nf Éæ pJÉÑ pLGh rø pe

Éæ p£« ofi »`a mä’ÉM oá n°SGQ pO

. pánÄ«Ñ rdyG nh pô nNB r’yG nh päG qòdyG n√É oŒ pπrØ u£dyG päÉÑ pLGƒ pH o§pÑ nJ rô nJ mä’ÉM o¢S oQ rOnCG

ا���ف :

 n√É oŒ  läÉÑ pLGh  :  m±Éæ r°U nCG  pá nKÓ nK  ≈d pEG  oº p°ù n≤ ræ nJ  m∫ÉØ rWnCÉ nc  Éæ pJÉÑ pLGh  s¿ nCG  n¿B r’yG  o± pô rYnCG
 . mä’ÉM p∫Ó pN rø pe päÉÑ pLGƒ rdyG p√ pò ng o¢S oQ rOnCG . pá nÄ«Ñ rdyG n√É oŒ nh nøjô nNB r’yG n√É oŒ ,Éæ pJGh nP

ُد ِلَتَعل�مي : ُأَمهِّ

?

?

?    ? »JGP n√É oŒ »JÉÑ pLGh Ée
? pô nNB r’yG n√É oŒ »JÉÑ pLGh Ée

? pánÄ«Ñ rdyG pá njÉª pM n√É oŒ nh pá s°UÉ rÿyG nh pá s« peƒª o© rdyG päÉμn∏nà rª oª` rdyG n√É oŒ »JÉÑ pLGh Ée

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

: päG qòdyG pôjó≤ nJ ≈æ r© ne oº n¡ ranCG

: •É°ûf1(»°ù rØ nf) »JGP n√É oŒ »JÉÑ pLGh o± sô n© nJnCG

 Ée n≥ ra nh »°ù rØnæ pH É¡«a o± uô nYoCG ká nbÉ£ pH oõ p r‚oCG
; ( m¿É°ùfpEÉ nc »JGò pH »YnCG : 1) : ‘ nAÉL

 päG qòdyG  pπtÑ n≤nà pd  »ª r¡ na  oí u°V nƒ oJ  mán∏ pã re nCÉ pH  »JBG
: »JB r’yG p∞jô r©sàdyÉ pH  oÚ©nà r°SnCG nh É¡r«n∏ nY p®ÉØ p r◊yG nh

 p∫Ó pN  rø pe  »JGP  nôjó r≤ nJ  oπnrã n n“nCG
 p√ pò ng  ‘  pánæ sª n°†nà oª` rdyG  päÉ« n£ r© oª` rdyG
 É¡o∏ ué n°SoCG nh  , pçÓsãdyG  päÉ q£ në nª` rdyG

; … nÎ ra nO ‘

?

?

?

 ,»JÉjGƒ pg ,»JÉØ p°U ,»qæ p°S ,»ª r°SpG
 oAÉ« r°TnCG nh ,»æoÑ pé r© oJ oAÉ« r°TnCG ,»JÉ« uæ n n“
 ...…Ohó oM ,»JGQ oó ob ,»æoÑ pé r© oJ ’

 »bƒ≤ oM

1
m¿É°ù rf pEÉ nc »JGò pH »YnCG

. l¥ƒ≤ oM nh lá neGô nc o¬ nd m¿É°ù rfpEÉ nc »°ù rØ nf n√É oŒ p rÚs« pHÉéjpEG kÉj rCG nQ nh kÉ°SÉ°ù rMpEG ‹ s¿nCG z päG qòdyG oôjó r≤ nJ{ »æ r© nj
 . nøjô nNB r’yG n√É oŒ nh »°ù rØ nf n√É oŒ má s« pHÉéjpEG mäÉcƒ∏ o°ù pH pΩÉ« p≤ rdyG ≈∏ nY Ê oõ uØ në oj »JGò pd …ôjó r≤ nJ

ÉfnCG Éª nc »°ù rØ nf tÖ pMoCG

2
»`JGP oπsÑ n≤ nJnCG

»°ù rØnæ pH »ænà rYnCG
»°ù rØ nf pá njÉª pM ‘ oº pgÉ°SoCG

3
    »`JGP ≈∏ nY oß paÉMoCG

 .z päG qòdyG pôjó r≤ nJ{ ≈æ© ne nº n¡anCG r¿nCG k’ shnCG s»n∏ nY »JGP n√É oŒ »JÉÑ pLGh n± sô n© nJnC p’
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: nó nª rM nCG pI nOÉ¡ n°T n rÈ nY »JGP n√É oŒ »JÉÑ pLGh o¢üp∏ rî nà r°SnCG

: oÖ«LoCG nh oCG nô rbnCG

: É¡pÑnÑ n°ù pH nõ«« rª sàdyG n™næ ne nh päÉq« p© r°V nƒ rdyG nh päÉØ u°üdyG ‘ p¢SÉqædyG p±Ópà rNyG pø nY o uÈ n© oJ mä’ÉM ná nYƒª r n› Éf pOÓ pH oQƒà r°S oO nó n°U nQ

: p¿GQ uò në noj »HnCG rhnCG » qeoCG o™ nª r°SnCG , pâr«nÑ rdyG nê pQÉN nÖ p©s∏dyG oä rO nQnCG Éªs∏ oc {

 r¿ nCG  n∑É qjpEG  , n∂pd rƒ nM  rø pe  r¬ pÑnà rf pG  , p¿Éμ nª` rdyG  Gò ng  rø pe  nó n© rHnCG  rÖ ng rò nJ  ’  

 m¢ù rª` nd rhnCG mΩÓ nμ pH ló nM nCG n∂ né nY rRnCG GPpEG . nAÉH nô oZ m¢UÉî r°TnCG n™ ne nç só nënà nJ

z... r¿nCG n∂r«n∏ nY kÉÄ r« n°T n∂n« p£ r© oj r¿ nCG nOGQnCG rhnCG

 pAÉªpà rf p’yG ph nCG pá naÉ≤ sãdyG phnCG pó n≤nà r© oª` rdyG phnCG p¿ rƒs∏dyG phnCG p¢ùræ p r÷yG pÖnÑ n°ù pH põ«« rª sàdyG p∫Éμ r°TnCG uπ oc pá në naÉμ oe nh pô r¶ në pH { oá s« pH pô r̈ nª` rdyG oá nμn∏ rª nª` rdyG oΩ põnàr∏ nJ

             . z n¿Éc Éª r¡ ne , x» p°ü rî n°T m™ r°V nh u…nCG rhnCG , pá nbÉYpE r’yG phnCG pá n̈ t∏dyG phnCG u… pƒ n¡ p r÷yG phnCG u» pYÉªpà rL p’yG

 . nó nª rM nCG r… nó pdG nh pπnÑ pb rø pe nán∏ nª r©nà r°ù oª` rdyG pôjò rësàdyG päGQÉÑ pY oê pô rînà r°SnCG
.Éæ p°ù oØ rfnCG pá njÉª p p◊ p¬ pH oΩÉ« p≤ rdyG Éæ r«n∏ nY oÖ pénj É pÃ s¢üsædyG oπ pª rμnà r°SnCG

  .É¡nÑ pbGƒ nY nh É¡ræ pe p¬ pfGQ uò në oj »à sdyG nô pWÉî nª` rdyG oô oc rPnCG
. p≥ n°ür∏ oª` rdyG ‘ p nö† rNnC r’yG pº rb sôdyG pán« pª r°ù nJ pÖnÑ n°S rø nY oå në rHnCG

 Éª nc  oQ nhÉënà nf  »àn≤jó n°U/»≤jó n°U  ná ndÉÑ ob  o¢ùp∏ rLnCG
; n¢ùjQ rO pEG p∫GDƒ o°S n™ ne oπ nYÉØnà nf sº oK pI nQƒ q°üdyG ‘

.»qæ nY (I) m∞p∏nà r ofl (I) m≥jó n°U n√É oŒ »°ù«°SÉMCG o∞ p°UnCG

. põ«« rª sàdyG p∫Éμ r°TnCG uπ oc pá në naÉμ oe ≈∏ nY oQƒà r°S tódyG t¢üoæ nj GPÉ nª` pd o uöù na oCG nh ,»£« ofi ‘ p¢SÉqædyG ń tƒnæ nJ oó o°U rQnCG

: pô nNB r’yÉ pH »YnCG

: p nöûnÑ rdyG n rÚ nH päÉaÓpà rNp’yG o± sô n© nJnCG

: pô nNB r’yG n√É oŒ »JÉÑ pLGh »YnCG

2011

: •É°ûf2pô nNB r’yG n√É oŒ »JÉÑ pLGh o± sô n© nJnCG

??

? ?

?

?

?

 pâ rfnCG nh , kÓ r© pa
‹ pánÑ r°ù uædyÉ pH oô nNB r’yG n» pg? ÉfnCG nh

 oô nNB r’yG nƒ og nâ rfnCG
‹ pánÑ r°ù uædyÉ pH

ÉfnCG
oô nNB r’yG

ÉfnCG
oô nNB r’yG

99
. pá nª` ndÉμ oª` rdyG nø nª nK … uO nDƒ oJ »pà sdyG n»

pg pº rb sôdyG nánÑ pMÉ°U ná n°ù s°S nDƒ oª` rdyG s¿nCG r…nCG , pπ p°üsà oªr∏ pd pánÑ r°ù uædyÉ pH w pÊÉ q n› w»Ø pJÉg lº rb nQ nƒ og : o nö† rNnC r’yG oº rb sôdnG

  ? oπ n© ranCG GPÉe oârd nAÉ°ùnà na ,É¡ pJ n nöû nH p¿ rƒnd pÖnÑ n°ù pH pÖ p©s∏dyG nø pe z ná« pdÉY{ Éæ oà nYƒª r n› rä nó n© rHnCG

 ; nán« pdÉ nY n√É oŒ pá nYƒª ré nª` rdyG pOGô ranCG nπrã pe o± s nöünJnCG 
; É¡ræ nY o∞qpØ nNoCG nh nán« pdÉ nY ™ ne …O nôrØ o pÃ oÖ n© rdnCG 

; Éæ n© ne nÖ p©s∏dyG nán« pdÉY u≥ nM rø pe s¿nCG pá nYƒ oª ré nªr∏ pd o q pöù naoCG 
?. oπqp∏ nYoCG nh nÖ p°SÉæ oª` rdyG n± t nöüsàdyG oQÉà rNnCG

∞°Sƒj Ëôe¢ùjQOEG

‹

?
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: »JrCÉ nj Ée oõ p r‚oCG nh , nQ nƒ q°üdyG oß pM’oCG

 ; É¡næ r« nH l∑ n nÎ r°û oe nƒ og Ée oó o°U rQnCG nh nçÓsãdyG pä’É r◊yG o∞ p°UnCG
; n∂ pd nP ‘ »jrCG nQ rø nY o uÈ nYoCG nh má ndÉM uπ oc pÖ pbGƒ nY rø nY oå në rHnCG

. p¬ pH oâ rª ob Ée ná né«à nf … nÎ ra nO ‘ oπ ué n°SoCG nh pánÑ p°SÉæ oª` rdyG pá s« pHÉéjpE r’G päÉcƒ∏ t°ùdyÉ pH »£« ofi ‘ o± uô nYoCG

; mán∏ pã ren CÉ pH n∂ pd nP o uÚnH oCG nh , kÓnÑ r≤nà r°ù oe nh k’ÉM , pánÄ«Ñ rdyG n√É oŒ p∫ÉØ rWnC r’yG päÉÑ pLGh o¢ù pμ r© nj ó h röû nª` rdyG n¿Éc GPpEG Ée oèpà ræ nà r°SnCG

.»à n°S nQ ró nª` pd nô nNBG kÉL nPƒ n‰ oì p nÎ rbnCG nh ṕ h röû nª` rdyG Gò n¡ pH o¢ù pfrCÉ nà r°SnCG

 Éæ r≤ naGƒ nJ É pÃ Éæ peGõpà rdyG ió ne oó o°U rô nf nh ,(3 ¢S rQ nO) Éæ pª r°ù pb p¥Éã«e nI nAGô pb oó«© of
  ; Éæ pH pá n£«ë oª` rdyG pánÄ«Ñ rdyG nh nøjô nNB r’yG nh Éæ pJGh nP n√É oŒ mäÉÑ pLGh rø pe p¬ r«n∏ nY

.É¡ pH oΩ põnàr∏ nf mI nójó nL mäÉÑ pLGƒ pH p¬«æ r̈ of

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

  

: •É°ûf

: •É°ûf

3

4

pá s°UÉ rÿyG nh pá s« peƒª o© rdyG päÉμn∏ nà rª o rŸyG n√É oŒ »JÉÑ pLGh o± sô n© nJnCG

pá nÄ«Ñ rdyG pá njÉª pM n√É oŒ »JÉÑ pLGh o± sô n© nJnCG

?

?

?

?

?

?

?

 Éæ r≤ naGƒ nJ É
  ; 

Éæª°ùb ¥Éã«e
1. حنرتم بعضنا البعض

2. نصيغ لآلخر

3. نعتين بنظافة قمسنا

4. نعتري تنوعنا ثروة لملجموعة

5. ال نرتك أيدينا تلعب بعيدا

6. ال نغش

« p¿Gƒ rdn C r’yG oá n≤jó nM»
. p nöûnÑ rdyG ṕ tƒnæ nJ pQGô pZ ≈∏ nY p¿GƒrdnC r’yG ó tƒnæ nJ É¡ oJ nõ«e m¢S rô nZ ná s«p∏ nª nY n± nó r¡nà r°SyG ,»à n°S nQ ró ne ṕ h röû ne oº r°SyG nƒ og

 ;  p¢S rô n̈ r∏ pd  n™ pbGƒ ne  pQÉ« pà rNy’  (É« paGô r̈ o r÷yG  o¢S rQ nO)  pá nMÉ q°ù∏ pd  kÉª«ª r°ü nJ  o∫ÉØ rWnC r’yG  nõ n r‚nCG   oår« nM  mánæ n°S  nπrÑ nb  ó h röû nª` rdyG  n≥n∏ n£ rfpG

. pAÉ nª` rdyG p∫Éª r© pà r°SyG nó«°T rô nJ »YGô oJ p»r≤ s°ù∏ pd ká s£ oN Gƒ o© n°V nh nh

. p∫ shn C r’yG pΩ rƒn« rdyG nπrã pe p¬ pH oΩÉªpà rg p’yG n∫GR ’ nh , o∫ÉØ rWnC r’yG o oÈ rμ nj Éª nc ó h röû nª` rdyG n oÈ nc pÚ r◊yG n∂ pd nP oò ræ oe
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تقويم التعلمات ودعمها

باأ�سياء تبدو  للتلميذ)ة(، وجمال احلقوق والواجبات  اليومية  التعلم باحلياة  ربط 
ب�سيطة لكنها حا�سمة يف تعلم كفايات املواطنة عرب خمتلف املراحل العمرية.

التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن

1 - م�سار
اكت�ساف وفهم

3 - م�سار
فعل م�سوؤول

2 - م�سار
وعي نقدي

قدرات لالندماج الجتماعي 
وللعي�ص اجليد مع الآخرين

قدرات توؤهل للم�ساركة
نة والتاأثرييف املحيط  pاملواط 

قدرات لتنمية
 الذات وتعزيز 

ال�ستقاللية
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

اأول ب�سدد تقدير الذات واحرتام الآخر
1 - تقدير الذات : ُانظر بطاقة حتت عنوان : نافذة على مفهوم و�سلم تقدير الذات ) �ض 121(

2 - احرتام الآخر: الوعي بالأحكام امل�سبقة    
الواجبات جتاه الآخرين تبداأ باحرتامهم. يف الكثري من الأحيان حتول الأحكام امل�سبقة دون ربط عالقات اإن�سانية 
املحيط  ال�سائدة يف  املعايري  بتاأثري من  �سن مبكرة، كفكرة،  امل�سبقة منذ  الأحكام  تت�سكل  املتبادل.  قائمة على الحرتام 
)ال�سخ�ض يف و�سعية اإعاقة ل يقدر على العمل( وعلى اأ�سا�سها تت�سكل ال�سورة النمطية )كل املعاقني ل يعملون( التي 
تتطور اإلى ممار�سة متييزية )اإبعاد املعاقني عن العمل(. هذا امل�سار الرتاكمي ميكن اأن يولد العنف باأ�سكاله )ال�ستهزاء 

ب�سخ�ض معاق، اأي امل�ض باإن�سانيته(. 

ثانيا : تقنية درا�سة احلالة
تختلف درا�سة احلالة، كتقنية، ح�سب طبيعة احلالة والهدف من درا�ستها. يف الدر�ض 9 من كتاب التلميذ )ة( الذي 
يتعلق بدرا�سة حالت خرق حق من حقوق الأطفال يقرتح الن�ساط الأول )�ش 96( �سبكة مب�سطة ترتبط باملو�سوع.

تنطلق درا�سة احلالة، ب�سكل عام، من طرح حالة/ م�سكلة باعتبارها حالة واقعية م�ستوحاة من م�سادر خمتلفة 
)املحيط القريب، جريدة( من اأجل حتليلها واإيجاد حل لها. 

املراحل
 1- حتديد الو�سعية

 2- حتديد امل�سكلة
 3- تعرف الأطراف املعنية

 4- تعرف �سبب/ اأ�سباب امل�سكلة
 5- بحث عن حل/ حلول...

كتاب  يف   2 الوحدة  ودعم  تقومي  �سمن   2 )الن�ساط  خالف  تدبري  مثل  اأخرى  تقنيات  مع  احلالة  درا�سة  تتقاطع 
التلميذ)ة( �ض 84(، وت�ستعني، على امل�ستوى البيداغوجي، بتقنيات التن�سيط املختلفة مثل الزوبعة الفكرية )�ض140(  

العمل يف جمموعة) �ض131( للرفع ما اأمكن من م�ستوى م�ساركة الأطفال.

انظر مترين )اأولد وبنات( يف ال�سفحة 164.

)Continuum( الأحكام امل�سبقة، ال�سور النمطية، التمييز، العنف : احللقة املفرغة

1 - الأحكام امل�سبقة
Préjugés

فكرة

2 - ال�سور النمطية
Stéréotype

اجتاه تعميمي
4 - العنف
Violence

فعل ينتهك اإن�سانية الإن�سان

3 - التمييز
Discrimination

معاملة غري مت�ساوية
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تقومي ودعم الوحدة 5
م�سارات بيداغوجية ومعطيات م�ساعدة
يوم يف حياتي : احلقوق والواجبات

بعد   منا�سب  التمرين  هذا  اليومية.  بحياتهم  ربطها  الأطفال،  من  والواجبات  احلقوق  لتقريب  الطرق  اأب�سط  من 
الدر�سني 7 و8 )احلقوق والواجبات )الأ�رصة – املدر�سة- الطريق(.

1. ي�ستح�رص كل متعلم )ة( حقوقه وواجباته ب�سكل ملمو�ض خالل يوم بكامله، وليكن يوم اأحد؛

2. يقوم بت�سجيل كل ما قام به يف عالقة بالتمتع بحقوق اأو القيام بواجبات مع ت�سنيفها ) جتاه الذات، الخر، البيئة(؛

ممار�سة واجباتممار�سة حقوقمن -  الى

لعبت مع اأقراين
�ساهمت يف حملة  تنظيف اأمام منزلنا

زرت جدتيزرت جدتي

3. مناق�سة / تعبري :

 احلقوق والواجبات حا�رصة يف حياتنا اليومية، كيف ذلك؟
 ميكن لبع�ض ما نقوم به ان يدخل يف خانة احلقوق والواجبات يف الوقت نف�سه، تقدمي اأمثلة، مع تعليل.

»ما الذي ميكنني فعله«
ال�سنوية  الوطنية  احلملة  الطفل. وت�سكل  ال�سوؤال �سمن خطوات درا�سة حالة بخرق حق من حقوق  هذا  يندرج 
الهدر املدر�سي مثال موؤ�س�ساتيا جلعل الأطفال  الطفل« ملحاربة  اإلى  الطفل  لوزارة الرتبية الوطنية حتت �سعار »من 
اأن�سطة هذه احلملة و�سع برنامج  فاعلني يف جمال النهو�ض بحقوق الطفل. ميكن يف حالة احت�سان املوؤ�س�سة لبع�ض 

متكامل مل�ساركة الأطفال مع ربط ذلك بالدر�ض / الدرو�ض املعنية يف الرتبية على املواطنة.
»اأولد وبنات«

ي�ساهم هذا التمرين يف التح�سي�ض بال�سور النمطية ال�سائدة حول اجلن�سني من خالل اللtَعب. كما هو ال�ساأن بالن�سبة 
لتمارين مماثلة، من املفيد جعل الأطفال يف و�سعيات ت�ساوؤل )ملاذا؟ وملاذا ل(، انطالقا من فكرة/�سلوك تخ�سي�ض لعب 

معينة لالأولد واأخرى للبنات مبا يكر�ض الأدوار التقليدية للجن�سني.   
تعني متاثل  19( ل  )املادة  الد�ستور  يكر�سها  التي  والن�ساء  الرجال  بني  امل�ساواة  باأن  الإطار  هذا  التذكرييف  يجدر 
الرجل واملراأة بل متكني املواطنات واملواطنني من فر�ض وحظوظ مت�ساوية، من حيث الإمكانيات واملوارد، للقيام 
بالختيارات املرغوب فيها وتطوير القدرات التي متكن كليهما، على قدم امل�ساواة، من امل�ساركة يف/ وال�ستفادة من 

التنمية ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية للبالد.

156
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نحرتم القانون يف حميطنا 11الدرس   

متحان)      ي اال�
، القانون الداخ�ي للمؤسسة، الغش �ن امه ( حاالت : الس�ي الهدف : تعرف مع�ن القانون، والعمل ع� اح�رت

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

تعرف معنى القانون ودوره والعمل على احرتامه. 

يتم  اأن  قبل  الأن�سطة.  من  عدد  يف  �سمني  ب�سكل  القانونية  القاعدة  حتظر 
الرتكيز عليها من خالل قوانني لها عالقة باملتعلم/ الطفل. ميكن الرجوع 
الى الن�ساط املتعلق بو�سع ميثاق الق�سم ملقاربة مفهوم القواعد وللربط اأي�سا.

النقا�ض حول ما دار بني الطفلني حول احلرية، باملفرد وباجلمع، مفيد يف حد ذاته، بغ�ض النظر عن خال�ساته. 

الن�شاط1 :  تعرف معنى القانون    
تعريف القانون �رصوري قبل تناوله من زاوية واجب من واجبات 

املواطنة، وهي احرتام القانون.
لتقريب القانون، ميكن ال�ستعانة بتعلمات �سابقة، وتعزيزها باحلالت 
)احلقوق،  الأربعة  للمكونات  التالميذ  اإدراك  اأ�سا�ض  على  املقرتحة 

الواجبات، ال�سلوكات املمنوعة، العقوبات(.                
الن�شاط 2: تدرب على احرتام القانون من خالل درا�سة حالت  

احلالة 1 : قانون ال�سري
من املفيد، يف هذه املرحلة العمرية، الرتكيز على ما يتعني احرتامه، هنا 
تنمية احلفاظ على  اإطار  ال�سري، يف  قانون  والآن، من قبل الأطفال يف 

مثال  اإ�سافة  ميكن  الزجر،   اإلى  ميتد  ل  املقرتح  التمرين  اأن  مبا  الذات. 
كامل من قانون ال�سري.

احلالة 2: القانون الداخلي للموؤ�س�سة
املوؤ�س�سة  قانون  على  ال�ستغال  يتعني  داخلي.  قانون  تعليمية  موؤ�س�سة  لكل 
هذا  يف  الثابت  ف�سائها.  يف  حياتهم  يوؤطر  لأنه  التالميذ  اإليها  ينتمي  التي 

التمرين هو املكونات الأربعة التي يتعني ا�ستخراجها.
احلالة 3 : الغ�ض يف المتحان

خ�سو�سية مو�سوع الغ�ض )يف امتداده ك�سلوك يتجاوز املدر�سة ( تقت�سي، 
اأي�سا بالقيم الإن�سانية والجتماعية  كما تناولت ال�سهادة املقدمة، التح�سي�ض 

التي يتعني اأن ت�سكل مناعة �سد الغ�ض، باأ�سكاله.

102

بية ع� ا�واطنة ال��
11Éæ p£« ofi »`a n¿ƒ ofÉ≤ rdyG oΩ p nÎ rë nf

.»£« ofi ‘ p¬ peG pÎ rMyG ≈∏Y oπ nª rY nCG nh o√ nQ rh nO nh p¿ƒfÉ≤ rdyG ≈æ r© ne o± sô n© nJnCG

ا���ف :

 . p±hô t¶dyG pø n°ù rMnCG p‘ p¢† r© nÑ rdyG Éæ p°† r© nH n™ ne n¢û«© næ pd ÉgÉf r nÎ rNyG nó pYGƒ nb p¬ pæ tª°†nà pH n¿ƒfÉ≤ rdyG o¬ pÑ r°û oj Éæ pª r°ù pb o¥Éã« pe

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

?
?? p∑ n nÎ r°û oª` rdyG p¢ûr« n© rdyG ‘ o√ oQ rh nO Ée nh , o¿ƒfÉ≤ rdyG Ée

  ? p¿ƒfÉ≤ rdyG n√É uŒyG »Ñ pLGh Ée 

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

p rÒ s°ùdyG o¿ƒfÉb : ≈dhC r’yG oá ndÉ n◊nG

 ( o√ÉÑ pfÉL ,kÉ« r°û ne ,ÊGôj , tô n n‡ ,»æ« nÁ , oö† rNnCG) : pánÑ p°SÉæ oª` rdyG päÉªp∏ nμ rdyG p∫Éª r© pà r°SÉ pH … nÎ ra nO ≈∏ nY nπ nª o r÷yG oº p r“oCG

. pQhô oª` rdyG pº«¶rænà pd n»YG sódyG oèpà ræ nà r°SnCG nh pø rj nó n¡ r°û nª` rdyG n rÚnH o¿ pQÉboCG : p rÚnJ nQƒ q°üdyG oß pM n’oCG

 ń rƒ nf É¡ræ pe oê pô rînà r°SnCG nh pá nWÉ£ o rÿyG oCG nô rbnCG
. nÚ pfGƒn≤ rdyG É¡ oæ sª n°†nà nJ »à sdyG pó pYGƒn≤ rdyG

        
          

l¥ƒ≤ oMläÉÑ pLGh

         
            

läÉØ ndÉ ofl
   

             

läÉHƒ≤ oY

: •É°ûf

: •É°ûf

1

2

¿ƒ ofÉ≤ rdyG ≈æ r© ne o± sô n© nJnCG

 ä n’É nM pá n°SGQ pO p∫ nÓ pN rø pe p¿ƒfÉ≤ rdyG pΩG pÎ rMyG ≈∏ nY oÜ sQ nó nJnCG

?

?

?

¿ƒfÉ≤dG


           
             

 p∑ n nÎ r°û oª` rdyG Éæ p°û r« nY p¿Éª n°V nh pQhô oª` rdyG pº«¶ ræ nà pd oêÉà rrrë nf
 É¡ p≤«Ñ r£ nà pH oΩ põ nà r∏ nf , nÚ pfGƒ nb É n¡« qpª n°ù of ká nHƒ oà rμǹ e nóYGƒ nb

.É¡pà nØ ndÉ ofl nóæ pY oÖ nbÉ© of nh

. nÚp∏ pLG sô∏ pd pá nÑ r°ù qpædyÉ pH ĺ ƒæ r n‡ nƒ og É pÃ nΩ põ nà rdCG nh , pQh oô oª` rdyG n¿ƒfÉb nΩ p nÎ rM nCG r¿nCG »pÑ pLGh rø pe rø pμ nd ,∂pdò pH ‹ oí nª r°ù oj Éeó ræ pY nπ s≤ næ nJnCG r¿nCG » qp≤ nM rø pe

 ; nÚ∏ pLG qôdyG .... nó ræ pY n≥jô s£dyG o oÈ rYnCG ?

  ....  oA rƒ s°†dyG  n¿ƒμnj  r¿nCG  oÖ pénj  , pá nK nÓsãdyG  pAGƒ r°VC rÓ pd  o¬ pÑnà rfnCG  ?

; nÚp∏ pLG sô∏ pd pánÑ r°ùqpædyÉ pH
; p≥jô s£dyG pQƒÑ o© pH pA rónÑ rdyG nπrÑ nb .... sº oK … pQÉ°ù nj ≈∏ nY oô o¶ rfnCG ?

;kÉ°VQCG n™ nbnCG n’ ≈qà nM kÉj rô nL n¢ùr« nd nh ....≥jô s£dyG o oÈ rYnCG ?

 …òsdyG  n¿Éμ nª` rdyG  oQÉà rNnCG  , nÚ∏ pLG sô∏ pd  kG qô n n‡  ró pLnCG  r n⁄  GPpEG  ?

 . má ndƒ¡ o°ù pH n¿h oô nNB r’yG p¬«a .... r¿nCG oø pμ r oÁ nh .... ‹ oô n¡ r¶ nj
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 »pà n°S nQ ró ne : ∫Éã pe , má n°S nQ ró n pŸ t»p∏ pNG nódG o¿ƒfÉ≤ rdnG : oá n« pfÉ sãdyG oá ndÉ r◊nG

p¿Éëpà re p’yG p‘ qp¢û p̈ rdyG  o¿ƒ ofÉb : oá nã pdÉ sãdyG oá ndÉ r◊nG

: »à n°S nQ ró n pŸ »pt∏ pNG qódG o¿ƒfÉ≤ rdyG  É¡ oæ sª n°† nà nj nó pYGƒ nb ≈∏ nY o™p∏ sWnCG

: p¿Éëpà re p’yG ‘ qp¢û p̈ rdyG p¿ƒfÉb rø pe kÉØ n£ nà r≤ oe nh nô nª oY nI nOÉ¡ n°T oCG nô rbnCG

nô nª oY oI nOÉ¡ n°T - 1  

p¿Éëpà re r’yG ‘ qp¢û p̈ rdyG p¿ƒfÉb rø pe l∞ n£nà r≤ oe- 2   

" k’ shnCG p¢ù rØ sædyG n√É oŒ ... t¢û p̈ rd nG "
 »æ n¡ sÑ nf  .kÉÄ pWÉN  n¿Éc nh  ,»∏«e nR  nÜGƒ nL  oâr∏ n≤ næ na  , má nd nCÉ r°ù ne  sπ nM  r™ p£nà r°SnCG  r n⁄  , päÉfÉëpà re p’yG  pó nMnCG  ‘

 , o¿ƒ ofÉ≤ rdyG p¬ r«n∏ nY oÖ pbÉ© oj p¿Éëpà re p’yG ‘ t¢û p̈ rdnG : kÓ pFÉ nb Éæ nd n¬ sL nƒ nJ nh , p™«ª n r÷yG nø pe m™ nª r°ù ne ≈∏ nY Éf oPÉà r°SoCG

 pá n≤ qpãdyG nh p¢U nôoØ rdyG pÅ oaÉμ nJ pEG nó rÑ ne n™ ne o¢V nQÉ©nà nj nƒ og nh , k’ shnCG p¢ùrØ sædyG n√É oŒ nƒ og s¢û p̈ rdyG s¿nCG ,G rƒ n°ù ræ nJ n’ , rø pμ nd

.» pJÉ« nM nán∏« pW n¿Éc ∂pd nò nc nh .kGó nHnCG s¢û oZ nCG n’ ¿ nCG oä rQ sô nb pΩ rƒn« rdyG ∂pd nP oò ræ oe . nøj pô nNB r’yG n™ ne pá nd nOÉÑnà oª` rdyG

  päÉcƒ∏ t°ùdyG nh päÉÑ pLGƒrdyG nh p¥ƒo≤ o r◊yG pø nY kán∏ pã re nCG o¬ ræ pe oê pô rînà r°SnCG
; päÉHƒ≤ o© rdyG nh pá nYƒæ rª nª` rdyG

  p¿ƒfÉ≤ rdyÉ pH  o∫ nÓ rNpE r’yG   É n¡«a  s n”  má ndÉM  rø nY  k’Éã pe  » p£ rYoCG
. n∂pd nP ná né«pà nf o q pÚnH oCG nh ,»pà n°S nQ ró nª` pd qp»p∏ pNG sódyG

: z p¿Éëpà re r’yG ‘ qp¢û p̈ rdyG p¿ƒfÉb{ nÖ n°ù nM kÉ q°û pZ »JrCÉ nj Ée o nÈnà r© oj
. p¿Éëpà re p’yG pAÉ°† na nπ pNGO kÉj pƒnØ n°T rhnCG kÉ« pHÉà pc päÉeƒ∏ r© nª` rdyG o∫ oOÉÑ nJ 

 m¢ü sN nô oe p rÒ nZ n≥ pFÉK nh rh nCG má s« pfh o rÎ rμ pdpEG nπ pFÉ n°Sh o∫Éª r© pà r°SyG nh oI nRÉ« pM 
. p¿Éëpà re p’yG pAÉ°† na nπ pNGO É¡ pH

: ` pH oÖ pbÉ© oj qp¢û p̈ rdyG o¿ƒfÉb
. p¿Éëpà re p’yG pRÉ« pà rLyG pø pe pAÉ°ü rbE r’nG 

. má s« pdÉe má neGô nZ p™ ra nO 
. mánæ s« n© oe mI n rÎnØ pd p¢ùrÑ n r◊nG 

 oÖoà rμ nf  sº oK  , ń ƒ°V rƒ nª` rdyG  »FÉb pó r°UnCG nh  ÉfCG  o¢û pbÉæ of nh  nQGƒ p r◊yG  oCG nô rbnCG
. p∑ n nÎ r°û oª` rdyG p¢ûr« n© rdyG p•h oöT pÒa rƒ nJ ‘ p¿ƒ ofÉ≤ rdyG pQ rh nO rø nY ká n°U nÓ oN

  ; o√ nÓ rY nCG pá ndÉ r◊yG ‘ pPÉà r°SoC r’yG n∞ pb rƒ ne o¢û pbÉæ of , p¿Éëpà re p’yG ‘ qp¢û p̈ rdyG ≈∏Y o¿ƒfÉ≤ rdyG oÖ pbÉ© oj GPÉª` pd o¢üp∏ rînà r°SnCG
? p¿ƒ ofÉ≤ rdyG pΩG pÎ rMyG pÖ pLGƒ pH ṕ Éæ pà rb p’yG »YGó pH rΩ nCG , r§n≤ na pÜÉ≤ p© rdyG nø pe p± rƒ n rÿyG »YGó pH rπ ng , qp¢û p̈ rdyG pø nY nô nª oY n∞ tb nƒ nJ o q pöù naoCG

ُم َتَعل�مي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ
َال أَْسَتِطیُع أَْن أَْفَعَل ما أُریُد، 

َمتى أُریُد َوأَْیَن أُریُد...ٱْلقاُنوُن إَِذْن 
یَّتي... َیُحدُّ ِمْن ُحرِّ

َتنا  یَّ ُھ َیْحمي ُحرِّ َلِكنَّ
َجمیعاً...

?

?

?

?

?
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التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن

1 - م�سار
اكت�ساف وفهم

3 - م�سار
فعل م�سوؤول

2 - م�سار
وعي نقدي

قدرات لالندماج الجتماعي 
وللعي�ص اجليد مع الآخرين

قدرات توؤهل للم�ساركة
نة والتاأثرييف املحيط  pاملواط 

قدرات لتنمية
 الذات وتعزيز 

ال�ستقاللية
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

املناف�شة الريا�شية واملن�شطات : يقرتح اإجناز الن�شاط  مب�شاهمة اأ�شتاذ)ة( الرتبية البدنية       
الهدف: اإبراز اأهمية الريا�سة والأخالق الريا�سية من خالل مو�سوع املن�سطات ) الغ�ض(

زاوية تناول املو�سوع: 
 تقدير الذات )الوعي باحلدود(؛

 احرتام الآخر؛
 امل�ساواة يف الفر�ض   )بني الالعبني( ؛

 عدم الغ�ض.
الإجناز:  تق�شيم الن�شاط الى مرحلتني 

1 - طرح املو�سوع ب�سكل عام :مرحلة  اأولى
 ذكر اأحداث ريا�سية كربى )وطنيا، دوليا( مع ت�ساوؤل : ملاذا تعرف هذه الأحداث حما�سا 

كبريا ؟؛
 الوقوف عند القيم التي تروج لها املباريات الريا�سية ) التفوق، ال�سهرة...( ؛ 

 ، )Ben Johnson( ذكر اأ�سماء ريا�سيني م�سهورين ممن اعرتفوا بالغ�ض 
… )Maria Sharapova(

2 - عر�ص اأ�سباب تناول املن�سطات : 
 رفع القوة الع�سلية.

 رفع القدرة على الرتكيز.
 جتاوز القدرات الذاتية...

3 - ملاذا يتعني حماربة التعاطي للمن�سطات ؟
 مناف�سة غري �رصيفة.
 خطر على ال�سحة.

 خطر التقليد ) بع�ض الريا�سيني قدوة لل�سبان(...
تنظيم ن�ساط ريا�سي )�سباق مثال( حيث ل يتوفر اجلميع على خطوط النطالق نف�سها :مرحلة ثانية 

 البع�ض ينطلقون من و�سط الطريق. 
 البع�ض ُمطاَلٌب بتخطي عقبات.
 البع�ض منهم اأرجلهم مربوطة.

ا�ستنتاجات على �سوء التجربة:
ما العمل عندما نكت�سف الغ�ض من طرف ع�سو يف املجموعة ؟

من امتدادات املعاجلة : الوقوف عند الإح�سا�ض بالتمييز، اإح�سا�ض بالظلم. ربط مع البطاقة املوالية

158

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   158 24/07/2019   22:42



159

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

الإح�سا�ص بالظلم       

ال�رشط القبلي : ل يعلن عن اأهداف التمرين
تتبع املراحل التالية:

1. يتم تق�سيم التالميذ اإلى جمموعتني؛

2. يطلب من املجموعتني اإجناز اأي مترين له عالقة مع مكونات الجتماعيات ؛

3. يتعامل الأ�ستاذ) ة( مع املجموعتني ب�سكل خمتلف  ويظهر ذلك يف التعليمات التالية :

املجموعة 2املجموعة 1
• ميكن لأع�سائها  التوا�سل فيما بينهم؛

• ميكنهم تغيري اأماكنهم؛

• ميكنهم الطالع على الكتاب املدر�سي؛

• ميكنهم طلب م�ساعدة من الأ�ستاذ )ة(؛

• ل ي�سمح لأفرادها بالتوا�سل فيما بينهم

• ل ميكنهم تغيري اأماكنهم؛ 

• ل ميكنهم الطالع على الكتاب املدر�سي؛

• ل ي�سمح لهم بطلب م�ساعدة من الأ�ستاذ)ة(

4. يطلب من كل جمموعة اأن ت�سجل اأحا�سي�سها جتاه نف�سها واملجموعة الخرى )غنب، ظلم، تعاطف..(.

5. يتم تغيري الو�سعية بحيث تتلقى كل جمموعة التعليمات التي كانت موجهة للمجموعة الأخرى، ويطلب 
منها اأن ت�سجل جمددا اأحا�سي�سها.
املجموعة 2املجموعة 1

• ل ي�سمح لأفرادها بالتوا�سل فيما بينهم؛

• ل ميكنهم تغيري اأماكنهم؛ 

• ل ميكنهم الطالع على الكتاب املدر�سي؛

• ل ي�سمح لهم بطلب م�ساعدة من ال�ستاذ)ة(

• ميكن لأع�سائها التوا�سل فيما بينهم؛

• ميكنهم تغيري اأماكنهم؛

• ميكنهم الطالع على الكتاب املدر�سي؛

• ميكنهم طلب م�ساعدة من ال�ستاذ )ة(

6.  مناق�سة عامة  :

• كل جمموعة تقدم اأحا�سي�سها وهي يف الو�سعيتني : تنمية الإح�سا�ض بالتعاطف )empathie(؛ 

• يتم الربط مع اأفاهيم )notions( التمييز، امل�ساواة، العدل، القانون، الق�ساء الخ . 
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نعرب عن مواطنتنا يف حميطنا 12الدرس   

ي
ي أنشطة ثقافية وتطوعية للتعب�ي عن مواطن�رت

الهدف : المشارکة �ن

تدب�ي محطة التمهيد للتعلم

تقويم التعلمات ودعمها

تدب�ي إنجاز أنشطة التعلم

اأن�سطة  يف  وتوظيفها  التعلمات  من  جمموعة  لتتويج  منا�سبة  الأخري  الدر�ض 
ملمو�سة منفتحة على احلياة املدر�سية.

حتظر القاعدة القانونية ب�سكل �سمني يف عدد من الأن�سطة. قبل اأن يتم الرتكيز 
عليها من خالل قوانني لها عالقة باملتعلم/ الطفل. ميكن الرجوع الى الن�ساط 

املتعلق بو�سع ميثاق الق�سم ملقاربة مفهوم القواعد وللربط اأي�سا.

مطالبة التالميذ والتلميذات بتقومي ذاتي

الن�شاط1 :  اإعداد ن�شاط م�رشحي يعÈ عن تعدد Qوافد ال¡وية الوWنية    
تدبري اإعداد هذا الن�ساط يبداأ مع الدر�ش الأول ) اأنظر...( وبتن�سيق مع 

اأ�ساتذة اآخرين.                 
الن�شاط 2: اإجناز مل�سق يعرب عن العتزاز بالنتماء للوطن  

تدبري هذا الن�ساط يبداأ مع الدر�ش الثاين ) اأنظر...(  
الن�شاط 3: القيام بعمل تطوعي يعرب عن ال�سلوك املدين  

تدبري هذا الن�ساط يتطلب :
 التفاق على :

 ا�ستح�سار �سائر التعلمات؛
 اإعمال روح الإبداع.

 القيام باختيارات قبلية  منها :
 الختيار بني اأن يكون الن�ساط فرديا اأو جماعيا؛

 ِاختيار املوا�سيع من قبل التالميذ اأنف�سهم؛
 تكييف املوا�سيع مع الزمن لعتبارين :

 الزمن الذي يتطلبه التخطيط؛
 الزمن الذي يتطلبه الإجناز الفعلي. 
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بية ع� ا�واطنة ال��
12

 pçG tÎdyG  nø pe  ê pPÉ n‰  rø nY  nI n uÈ n© oª` rdyG  nQ nƒ t°üdyG  oß pM n’oCG
: (?) É¡r«n∏ nY »à sdyG ń Gƒ rfnC r’yG » qpª n°S oCG nh , u» pH pô r̈ nª` rdyG u» p≤«°Sƒª` rdyG

 . o¬ræ nY kGÒ p°ü nb kÉ q°ü nf oÖoà rμ nf nh qm» p≤«°Sƒ oe ḿ rƒ nf qpπ oμ pH o≥s∏ n©nà nJ mäÉeƒ∏ r© ne rø nY oå nërÑ nf  ?

Éæ p£« ofi »` pa Éæ pà næ nWGƒ oe rø nY o qpÈ n© of

 .»pànæ nWGƒ oe rø nY pÒÑ r©sà∏ pd má s« pY tƒ n£ nJ nh mán« paÉ≤ nK má n£ p°û rfnCG m‘ o∑ pQÉ°ToCG

ا���ف :

 m≥ n°ü r∏ oe oOG nó rYpEG nh Éæ pà sj pƒ og ó paG nh nQ pO tó n© nJ rø nY o qpÈ n© oj qm» pM n röù ne m¢V rô nY oËó r≤ nJ : má n£ p°û rfnCG pá nK nÓ nã pH pá næ s°ùdyG pá njÉ¡ pf pπ rØ nM ‘ ná nª ngÉ°ù o rŸyG Éf rQ nô nb
 .Éæ p£« ofi ‘ s pÊ nó n rŸyG Éæ ncƒ∏ o°S oó qp°ù né oj ḿ h röû ne pRÉ r‚pEG nh pø nW nƒ r∏ pd pAÉª pà rf r’yÉ pH Éf pRGõ pà rYyG pø nY o qpÈ n© oj

ِمي : ُد ِلَتَعل� ُأَمهِّ

??? ? kÉ q« pM n röù ne É kWÉ°û nf oÅqp« n¡ of ∞r« nc? m≥ n°ür∏ oe pRÉ r‚pEG oπ pMGô ne Ée? Éæ pcƒ∏ o°S rø nY kG qpÈ n© oe kÉYh röû ne tó p© of n∞r« nc

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

 : pπ pMG nô n rŸyG nø pe ká nYƒª r n› o pö† rënà r°ù nf qm» pM n röù ne m¢V rô nY pRÉ r‚pE p’
 - ( lêGô rN pEG) pRÉ n‚pE rÓ pd mQ tƒ n°ü nJ o™ r°V nh - pQGh rOnC r’yG o™j pR rƒ nJ - pá s« pæ nW nƒ rdyG pá sj pƒ o¡ rdyG pó paG nh nQ pO tó n© nJ ṕ ƒ o°V rƒ ne rø nY o q pÈ n© oj qm¢ünf oOG nó rYpEG

 . p¢V rô n© rdyG oËór≤ nJ - päÉq« p°ü rî s°ûdyG p¢ü tªn≤ nJ n rÈ nY lÖj pQ ró nJ

.(1 o¢S rQ sódyG) pá s« pæ nW nƒ rdyG Éæ pà sj pƒ og pó paGh nQ pO tó n© nJ rø nY pÒÑ r© sà∏ pd Éf pO nÓ pÑ pd qp» p≤« p°Sƒ o rŸyG pçG oÎdyG ń tƒ næ nJ oQÉà rî nf

: •É°ûf1 zÉæ pà sj pƒ og pó paGh nQ pO tó n© nJ { rø nY o qpÈ n© oj qm» pM n röù ne m•É n°û nf pOGó rYpEG nπ pMGô ne o± sô n© nJnCG

?

?

?

t pÊÉ s°ù n r◊yG oÜ nô s£dnG

t» pH pô r̈ nª` rdyG t… p rÈ p© rdyG oÜ nô s£dnG

pá n£ r« n© rdyG tø na

?
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 : É k≤ n°ü r∏ oe oõ p r‚oCG n∞ r« nc o± sô n© nJnCG

. l∑ƒ∏ o°S nh l¢SÉ°ù rMpEG pø nW nƒ rdyÉ pH oRGõ pà rYp’nG

 : É¡ ræ pe É kWh oöT o√ oRÉ r‚pEG oÖs∏ n£ nà nj , w» pYGó rHpEG lπ nª nY o≥ n°ü r∏ o rŸnG

pø nW nƒr∏ pd pAÉªpà rf p’yÉ pH oRGõpà rY p’nG

 pQhô ö rdG - pI nOÉ© s°ùdnG : ¢SÉ°ù rMpEÉ ncpp¬ pà n« pª ræ nJ ‘ pánÑ rZ sôdnG - pán« pdÉμ qpJ p’nG : ∑ƒo∏ o°ù nc

∞jô r© nJ
á njÉ`Z

 . lÒ°ünb w¢ünf nh , lΩƒ°S oQ rhnCG lQ nƒ o°U , lQÉ© p°T : mäÉf uƒ nμ oe pç nÓnK n rÚnH É¡ ofƒ oª°† ne o™ nª ré nj lá s« pb nQ nh lá s«p∏ o°UGƒ nJ lá neÉY nO o≥ n°ür∏ oª` rdnG

. m sÚ n© oe mQƒ¡ rª oL nΩÉªpà rgyG nh nô n¶ nf oÖo∏ ré nj mπ rμ n°û pH , m¢SÉ°ù rMpEG rhCG mI nô rμ pa p≠«∏ rÑnà pd rhnCG p¢ù«°ù rësàdyG phnCG pQÉÑ rN pE rÓ pd päÉ≤ n°ür∏ oª` rdyG oπ pª r©nà r°ù nf

1
 oán∏ nM rô ne
pOGó rY pE r’yG

ṕ ƒ o°Vƒ nª` rdyG pø nY kG uÈ n© oe kGQÉ© p°T oQÉà rNnCG  
pÒÑ r©sàdyG ‘ É¡ oLÉà rMnCG »à sdyG päGh nOnC r’yG oQÉà rNnCG  

( lQ nƒ o°U , lº r°S nQ , läÉªp∏ nc) o q pÈ nYoCG n∞r« nc oQÉà rNnCG  

2
 oán∏ nM rô ne
 pRÉ r‚ pE r’yG

»pànÑ rZ nQ nÖ n°ù nM päÉj nƒnà rë oª` rdyG oº qp¶ nfoCG  
 kÉÑ p°SÉæ oe kÉfGƒræ oY o™ n°VnCG  

 pAÉ£ rNC rÓ pd o¬ pÑnà rfnCG  
( pá nYƒª ré nª` rdyG oOGô ranCG) » pª r°SyG oÖoà rcnCG  

3
 oán∏ nM rô ne
pËór≤ sàdyG

 nÖ p°SÉæ oª` rdyG n¿Éμ nª` rdyG oQÉà rNnCG  
 nøjô nNB r’yG nΩÉe nCG p¬ p°V rô n© pd kÉj pƒnØ n°T kÉÁór≤ nJ oÅqp« ngoCG  

  : pø nW nƒr∏ pd pAÉªpà rf p’yÉH pRGõpà rY p’yG pø nY pÒÑ r©sà∏ pd nánÑ p°SÉæ oª` rdyG päGQÉÑ p© rdyG / päÉªp∏ nμ rdyG oQÉà rNnCG nh » pJB r’yG n∫ nh ró n r÷yG oCG nô rbnCG

 pAÉªpà rf p’yÉ pH  … pRGõpà rYyG  pø nY  o uÈ n© oj  kÉ≤ n°ür∏ oe  oõ p r‚oCG
: ` pH ∂pd nP p‘ oÚ©nà r°S nCG nh , pÜ pô r̈ nª` rdyG Éfón∏ pÑ pd

;  pá nM n nÎr≤ oª` rdyG pπ pMGô nª` rdyÉ pH p∞j pô r©sàdnG  

.(79¢U ) z w» pH pô r̈ ne ÉfnCG{ p¿Gƒræ o© pH o¬ oJ rõ n r‚nCG …òsdyG p•É°û sædnG 

: •É°ûf2pø nW nƒ r∏ pd pAÉª pà rf p’yÉ pH … pRGõ pà rYyG pø nY o uÈ n© oj É k≤ n°ü r∏ oe oõ p r‚oCG

?

?

 : m≥ n°ü r∏ oe ≈næ r© ne o± sô n© nJnCG

: pø nW nƒ r∏ pd pAÉª pà rf p’yÉ pH pRGõ pà rYp’yG ≈næ r© ne o± sô n© nJnCG

 : »∏ nj Ée pËór≤nà pd mäÓuã n o‡ / nÚ∏qpã n o‡ 8 n rÚnH nQGh rOnC r’yG ó sR nƒnà nf  ?

; p¢V rô n©r∏ pd lá sj pó«¡ r n“ lá nM rƒnd ?

 n™ ne  kÉ« p≤«°Sƒ oe  kÉY rƒ nf  má nM rƒnd  tπ oc  oΩ uó n≤ oJ  oår« në pH  mäÉM nƒnd  tâ p°S  ?

; ( nø nμ renCG r¿EG) mán∏ sé n°ù oe mán∏ r°U nh
; pá s« pæ nW nƒ rdyG pI nó rM nƒr∏ pd oõ oe rô nJ lá s« pÑ«c rô nJ lá s« peÉà pN lá nM rƒnd ?

 . p¢V rô n© rdyG pËór≤ nJ nπrÑ nb qm» pYÉª nL sº oK qm… pO rô na mπ rμ n°û pH oÜ sQ nónà nf  ?

¿GƒæY
zQÉ©°T{

Qƒ°U

 lánã uÑ n°û nà oe  , mán∏ peÉc  mI pOÉ« p°S  oäGP  lá s« peÓ r°SpEG  lá nd rh nO  oá s« pH pô r̈ nª` rdG  oá nμn∏ rª nª` rdG{

 É n¡pà sj pƒ ng  päÉe uƒn≤ oe  pº oMÓnJ  á nfÉ« p°ü pH nh  , pá s« pHG tÎdG nh  pá s« pæ nW nƒ rdG  É¡ pJ nó rM nƒ pH

 , pá s« peÓ r°SpE r’G  -  pá s« pH nô n© rdG  ,É n¡ pJÉf uƒ nμ oe  uπ rc  pQÉ¡ p°ü rfÉ pH  pI nó sM nƒ oª` rdG  , pá s« pæ nW nƒ rdGÉ n¡pà sj pƒ ng  päÉe uƒn≤ oe  pº oMÓnJ  áfÉ« p°ü pH nh  , pá« pHGÎdGh  p « p ƒ p

 pá s« p≤jô rapE r’G  Ég pó paGh nô pH  pá s« pæ n̈ rdG nh  , pá s« pfÉ q°ù n r◊G  pá sj phGô rë s°üdG nh  , pá s« p̈ jRÉenC r’G nh

z pá s« p£ u°S nƒnà oª` rdG nh pá sj p rÈ p© rdG nh pá s« p°ù od nó rfn C r’G nh¢üf

Ωƒ°SQ
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1
? GPÉe

. pánÄ«Ñ rdyG ≈∏ nY nh Éæ pJGh nP ≈∏ nY p®ÉØ p r◊yG pπ pFÉ°S nh rø pe p√ pQÉÑ pà rYy p’ pAÉª` rdyG pó« p°T rôJ päÉcƒ∏ o°S oQÉ°† rëpà r°SpG  
o±ó n¡ rd nG

5

? ó r© nH nh. pánØn∏ rà oª` rdyG pÒ pHÉæ s°üdyG pá nfÉ« p°U ≈∏ nY pá n°S nQó nª` rdyG oá s« pf ohÉ© nJ nh oI nQG nOpEG oô n¡ r°ù nJ  
. pAÉª` rdyG p∫Éª r© pà r°SyG p¥Éã« p pÃ pá n°S nQó nª` rdyÉ pH p±Gô rWnC r’yG tπ oc oΩ põnàr∏ nJ  

 . p§«ë oª` rdyG ‘ nh pâr«nÑ rdyG nπ pNGO rº p¡ pJÉ« nM ‘ pAÉª` rdyG p∫Éª r© pà r°SyG pó«°T rô nJ päÉcƒ∏ o°S o∫ÉØ rWC r’yG o pö† rënà r°ù nj  
 o¿Éª n°V
pá neGó pà r°S r’yG

4
? n∞r« nc , qpπ oμ rdyG pá nc nQÉ°û o pÃ pAÉª` rdyG p∫Éª r© pà r°SyG p¥Éã«e o™ r°V nh , ṕ ƒ°V rƒ nª` rdyG ‘ qm» p°ù«°ù n n– m§j p nöT / m¢V rô nY oË pó r≤ nJ  

. pá n°S nQó nª` rdyÉ pH pÒHÉnæ s°üdyG pá ne nÓ n°S ió ne oánÑ nbGô oe pá n£ p°û rfnC r’nG

3
? GPÉ pÃ. pAÉ nª` rdyG p∫Éª r© pà r°SyG pó« p°T r nÎ pH o¬ o£ rH nQ nh ,Éf pO nÓpÑ pH/»£«ë o pÃ pá s« pFÉ nª` rdyG pI nh r sÌdyG p™ oLGô nJ n∫ rƒ nM mäÉ« n£ r© oe o™ rª nL  

. pAÉc n töûdyG p¢† r©nÑ pH pá nfÉ©pà r°S p’yG n™ ne ṕ ƒ°V rƒ nª` rdyG ‘ m§j p nöT rhnCG m≥ n°ür∏ oe rhnCG má nj pƒ r£ ne oOG nó rYpEG   oπ pFÉ°S nƒ rd nG

2

? GPÉª` pd
 . qp… pQGô n r◊yG p¢SÉÑ pà rM p’yG pÖnÑ n°ù pH p¢V rQnC r’yG oÖ nc rƒ nc o¢V nô r nÁ ∂pd nò nc ,» pª r°ù pL oI nQGô nM o™ pØ nJ rô nJ É neóræ pY o¢V nô renCG  

 . pAÉª` rdyÉ nc Éæ pÑ nc rƒ nc pO pQGƒ ne n√É oŒ Éæ pJÉcƒ∏ o°ù pd o√ÉÑ pà rf p’yG Éæ r«n∏ nY Gò pd

. pAÉªr∏ pd ĺ É« n°V = p¿Éæ r°S nC r’yG ph nCG pø rj nón« rdyG pπ r°ù nZ nó ræ pY mó«°T rô nJ n¿hO pìƒàrØ nª` rdyG oQƒÑræ t°üdnG  
.Éæ pbƒ≤ oë pH p¬«a n™sà nªnà nf ≈qà nM p∑ n nÎ r°û oª` rdyG Éæ p°û r« nY pQÉWpEG oá nfÉ« p°U Éæ pÑ pLGh rø pe   päGQ p nÈ o rŸnG

: •É°ûf3 qm pÊ nó ne m∑ƒo∏ o°S rø nY o uÈ n© oj qm» pY oƒ n£ nJ mπ nª n© pd o§ qp£ nNoCG n∞ r« nc o± sô n© nJnCG

Éæ pÑ nc rƒ nc pI nQG nô nM p¢†« pØ rî nJ p‘ rº pgÉ°ù oæ pd : ṕ h o röû n rŸyG oº r°SpG

 pπ pFÉ°S nƒ rdyG - p¬ pH oΩƒbnCG GPÉª` pd - o¬ ræ pe p± nó n¡ rdyG : oójó r n– s»n∏ nY o sÚ n© nà nj qm» pY tƒ n£ nJ mπ nª nY pRÉ r‚pE p’
 ná sj pQGô rª pà r°SyG oø nª r°† nJ »à sdyG p•h töûdyG - É¡ pH oΩƒbnCÉ n°S »à sdyG pá n£ p°û rfnC r’nyG - É¡ r« nd pEG oêÉà rM nCÉ n°S »à sdyG

: ‹ÉsàdyG o∫Éã p rŸyG n∂ pd nP o uÚnÑ oj Éª nc , p√ pô nKnCG

. o√ nÓ rYnCG p∫Éã pª` rdyÉ pH pá nfÉ©pà r°S p’yÉ pH … pQÉ« pà rNyG rø pe qm» pY tƒ n£ nJ mπ nª n© pd o§ qp£ nNoCG ?

 

 . pánÄ«Ñ rdyG ≈∏ nY kGô n£ nN oπ uμ n°û oj …òsdyG p n⁄É© rdyG ‘ pá s« pë r£ s°ùdyG pI nQGô n r◊yG pá nL nQ nO oOÉj pO rRyG : t… pQGô n r◊yG o¢SÉÑ pà rM p’nG
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التدرب عىل قواعد 

العيش املشرتك

تقدير الذات

السلوك املد� 

املواِطن

1 - م�سار
اكت�ساف وفهم

3 - م�سار
فعل م�سوؤول

2 - م�سار
وعي نقدي

قدرات لالندماج الجتماعي 
وللعي�ص اجليد مع الآخرين

قدرات توؤهل للم�ساركة
نة والتاأثرييف املحيط  pاملواط 

قدرات لتنمية
 الذات وتعزيز 

ال�ستقاللية
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

اأن�سطة باإ�رصاك اأ�ساتذة وا�ستاذات اللغة العربية – الرتبية الفنية – نادي امل�رصح...       
مالحظة: 

من املفيد برجمة مو�سوع الأن�سطة التطوعية خالل ال�سنة، ولي�ض فقط يف نهايتها، تبعا للمقرر. اإذا كان التهييء، 
الأهداف  يحقق  الذي  املر�سي  بال�سكل  يتم  ل  قد  املتوخى،  وهو  التطبيق،  فاإن  الوقت،  بع�ض  عموما  يتطلب  اأ�سال، 

املر�سودة.    
1 - مميزات الن�شاط التطوعي  

 ي�ستجمع العمل التطوعي جمموعة من القيم واملبادئ التي ترتكز عليها املواطنة، وت�سعى الرتبية على املواطنة 
على تنميتها، ويتعلق الأمر بامل�ساركة، وح�ض امل�سوؤولية، واللتزام.  

ي�ساهم يف  اأن  باإمكانه  واأن  فيه،  يعي�ض  الذي  وباملحيط  بالآخرين،  معني  باأنه  يح�ض  اأنه  املتطوع،   من �سفات 
حت�سني اإطار العي�ض امل�سرتك.

ويك�سب  الجتماعية،  العالقات  ونوعية  بالنف�ض،  الثقة  الوقت  ذات  يف  يقوي  لكنه  الآخرين،  يفيد  التطوع،   
املتطوعني خربات وجتارب جديدة.

2 - اأمثلة مل�ساريع معربة عن ال�سلوك املدين 

1 -  تنظيم خزانة املوؤ�س�سة انطالقا من ا�ستمارة لتجميع مقرتحات؛

2 -  ن�سنع باأيدينا لعبا لأطفال مركز رعاية الطفولة؛

3 - يوم حت�سي�سي حول مزايا واأخطار "الأنرتنيت" و�سبل احلماية؛

4 -  تنظيم يوم حتت �سعار "�سباح اخلري" ؛

5 - غر�ض "�سجرة حقوق الطفل" وتركها لالأجيال القادمة من التالميذ/ التلميذات؛

6 -  لن�ساهم يف تخفي�ض حرارة كوكبنا :

- بطاقة خمت�رصة للمتعلم )ة( يف الدر�ض 12؛

- بطاقة تو�سيحية لالأ�ستاذ)ة( يف ال�سفحة املوالية.

1 - بطاقة تو�شيحية للن�شاط املت�شمن يف كتاب الطفل 
        كيف نخطط لعمل تطوعي: مثال ي�ستاأن�ض به املتعلم )ة( ليخطط لعمل تطوعي من اختياره. 
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

ب�شدد الن�شاط 3
»لن�ساهم يف تخفي�ص حرارة كوكبنا«       

1
ماذا ؟

 الهدف 
جعل الأطفال ي�ستح�رصون اأهمية تر�سيد ا�ستعمال املاء يف احلياة اليومية  باعتبار ذلك 

من و�سائل احلفاظ على ذواتنا وعلى الآخرين وعلى البيئة.

2
ملاذا ؟

املربرات 

من املفيد:
 " منهم  وقريب  ب�سيط  مبثال  الأطفال  من  احلراري  الحتبا�ض  ظاهرة  تقريب   •
اأمر�ض عندما ترتفع حرارة ج�سمي. كذلك كوكب الأر�ض مير�ض ب�سبب الحتبا�ض 
احلراري"، وربط املو�سوع ب�رصورة النتباه ل�سلوكاتنا اليومية جتاه املاء، م�ساهمة 

منا يف القيام بواجباتنا جتاه حميطنا املحلي والوطني والعاملي
زاوية  من  اأنف�سهم  الأطفال  م�سوؤوليات  ذلك  يف  مبا  تتعدد،  امل�سوؤوليات  اأن  اإبراز   •
اأف�سل  ب�سكل  فيه  نتمتع  حتى  امل�سرتك  عي�سنا  اإطار  �سيانة  يف  امل�ساهمة  يف  واجبنا   "

بحقوقنا".
املاء يف  لرتا من   20 يعني حوايل  املفتوح  املاء  قبيل: �سنبور  تقدمي معطيات معربة من   •
الدقيقة. بالتايل، فرتك ال�سنبور مفتوحا اأكرث من الالزم اأثناء غ�سل اليدين مثال فيه �سياع 

كبري.

3
مباذا ؟

الو�سائل 

تتعلق  براهني  عن  البحث  و  املناخية  بالتغريات  املاء  عالقة  حول  معطيات  جمع   •
برت�سيد ا�ستعمال املاء للتاأثري على ال�سلوكات اليومية. 

• جمع معطيات حول م�سدر املاء باملوؤ�س�سة ) اأين توجد، حالتها، الخ( وا�ستعمالها
• اإعداد اأدوات حت�سي�سية حول مو�سوع املاء :مطوية، مل�سق )من اإجنازنا( �رصيط 

ق�سري )مب�ساعدة ال�رصكاء(.

4
مع من ؟
ال�رصكاء

• داخل املوؤ�س�سة: نادي البيئة، مكتب التعاونية، جمعية الإباء واملهات...
• خارج املوؤ�س�سة )حتت اإ�رصاف الإدارة( جمعية ، موؤ�س�سة عمومية معنية 

• اإذاعة حملية لتغطية احلدث وتو�سيع جمال التوا�سل حول الهدف من امل�رصوع.

5
كيف؟

الأن�سطة

1. تقدمي عر�ض حت�سي�سي ت�ستعمل فيه الأدوات امل�سار اليها وي�ستدعى لها ال�رصكاء

2. القيام بزيارة ميدانية لنقط املاء باملوؤ�س�سة ل�ستكمال العملية التح�سي�سية ب�سكل ملمو�ض

3. تنظيم نقا�ض ي�رصك اجلميع حول فكرة و�سع " ميثاقنا ا�ستعمال املاء

6
وبعد ؟

  �سمان 
ال�ستدامة

• ت�سهر كل من الإدارة  وتعاونية املدر�سة على �سيانة احلنفيات وتنظيم �سقي امل�ساحات 
اخل�رصاء

• ينقل التالميذ والتلميذات احلملة الى حميطهم ) الأ�رصة، الأقران، احلي(
• تلتزم املوؤ�س�سة بكل مكوناتها بتفعيل " ميثاق ا�ستعمال املاء " 

• اجناز عدد خا�ض من جملة املدر�سة حول املدر�سة، 
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تقومي ودعم الوحدة 6
الن�ص: 

ك عيشنا المش�رت

" يف البداية كان العامل �ساكنا وهادئا جدا. وبدت الأر�ص مغطاة ب�سخور واأحجار باهتة اللون. ولكنك اإذا 
دققت النظر، لراأيت اأنها لي�ست اأحجارا بل اأنا�سا �سغارا ل يتحركون اأبدا. 

ويف اأحد الأيام هبت ريح على الأر�ض، بعثت الدفء يف النا�ض ومالأتهم باحلياة واحلب. وبدوؤوا يتحركون... 
وينظرون اإلى بع�سهم البع�ض... ويتكلمون مع بع�سهم البع�ض...ويهتمون ببع�سهم البع�ض.

بع�ض  واختار  جلمعها،  فرك�سوا  الأر�ض،  على  ملقاة  ملونة  اأ�رصطة  على  عرثوا  عاملهم  ي�ستك�سفون  هم  وبينما 
منهم اللون الأزرق وبع�سهم الآخر اللون الأخ�رص، وبع�سهم الآخر اللون الأحمر، وبع�سهم الآخر اللون الأ�سفر، 

وا�ستمتعوا بربط الأ�رصطة حول كل منهم مبت�سمني لالألوان الرباقة.
اأنهم  اإلى بع�ض واأدركوا  وفجاأة، هبت ريح اأخرى، ويف هذه املرة جعلتهم يرجتفون من الربد. ونظر بع�سهم 

يبدون خمتلفني...ومل يعودوا يثقون بع�سهم ببع�ض.
 جتمع احلمر معا ورك�سوا اإلى ركن.

 جتمع الزرق معا ورك�سوا اإلى ركن.

 جتمع اخل�رص معا ورك�سوا اإلى ركن.
 جتمع ال�سفر معا ورك�سوا اإلى ركن.

متاما،  وخمتلفة  غريبة  الأخرى  الألوان  وبدت  ببع�سهم.  يوما  اهتموا  اأنهم  ون�سوا  اأ�سدقاء.  كانوا  اأنهم  ون�سوا 
وابتعدوا عن بع�سهم وبنوا جدرانا بينهم..... ولكنهم وجدوا اأن:

 احلمر لديهم ماء ولكن بال طعام. 
 الزرق لديهم طعام ولكن بال ماء.

 اخل�رص لديهم حطب، ولي�ض لهم ماأوى، 
 ال�سفر لديهم ماأوى ولكن ما من �سيء يدفئهم

وفجاأة ظهر �سخ�ض غريب ووقف و�سط الأر�ض ونظر يف ذهول اإلى النا�ض واإلى اجلدران التي تف�سلهم وقال ب�سوت 
عال: " اخرجوا جميعا، مم تخافون ؟ دعونا نتحدث مع بع�سنا بع�سا". نظروا اإليه بحذر ثم خرجوا من اأركانهم واجتهوا 

اإلى الو�سط وقال الغريب : " والآن اطلعوا بع�سكم بع�سا على ما ميكن لكل واحد منكم اأن  يقدمه. وما الذي يحتاجه".
•قال الزرق: " لدينا طعام وافر نقدمه ولكننا نحتاج اإلى ماء "؛ ••

قال احلمر: " لدينا ماء وافر نقدمه ولكننا نحتاج اإلى طعام "؛ ••
•قال اخل�رص: " لدينا حطب وافر لإ�سعال النار ولكننا نحتاج اإلى ماأوى "؛ ••

قال ال�سفر: " لدينا ماأوى وافر ولكننا نحتاج اإلى دفء "؛ ••

الأكل  من  يكفيكم  ما  جميعا  لديكم  �سيكون  عندئذ  وتتقا�سمونه؟  �سوية  متتلكونه  ما  ت�سعون  ل  ملاذا   " الغريب:  قال 
وال�رصاب وما يبعث الدفء فيكم و�سيكون لكم ماأوى"

ثم تكلموا معا، وعاد اإليهم �سعور باملحبة. وتذكروا اأنهم كانوا اأ�سدقاء، واأزالوا اجلدران ورحب كل واحد منهم 
بالآخر كاأ�سدقاء قدامى. وحينما اأدركوا اأن الألوان فرقتهم اأرادوا اأن يتخل�سوا منها. ولكنهم عرفوا اأنهم �سيفقدون اأناقة 

الألوان و�سنعوا �رصيطا جميال جعلوا منه رمزا لل�سالم.
Carolyn Askar, «The Rainbow People», in The Swan’s Secret, 1999 ترجمة اجلمعية الأردنية حلقوق الن�سان، عمان
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ا�ستثمار، يف ثالث مراحل : 
املرحلة الأولى: قراءة وفهم 

1 -  اخت�سار الق�سة، اإن اقت�سى الأمر ذلك، مع الحتفاظ باأهم ما فيها؛
2 - تكليف الأطفال بقراءة الن�ض بالتناوب؛

3 - تو�سيح الكلمات ال�سعبة اإن اقت�سى الأمر ذلك؛
املرحلة الثانية: لإعداد عر�ص م�رصحي 

اإعداد وتقدمي عر�ض م�رصحي يج�سد من خالله الأطفال الو�سعيات الثالث :  

 ا�ستخراج مميزات 
كل و�سعية 

و�سف الأحا�سي�ص 
اإعطاء ا�سم لكل و�سعيةاملرتبطة بكل و�سعية

الو�سعية الأولى
الو�سعية الثانية
الو�سعية الثالثة

املرحلة الثالثة: مناق�سة وربط مع التعلمات 

يف عالقة بتعلمات التالميذ خالل ال�سنةيف عالقة بالق�سة
• ما الفكرة التي مت ا�ستخال�سها من الق�سة؟

•  مباذا يختلف النا�ض عن بع�سهم البع�ض، يف نهاية 
الأمر؟

•  ما الذي يف�رص تغري الأحا�سي�ض ؟ 

•  كيف ميكن ا�ستعمال الختالف كم�سدر اإثراء؟

• ما الدور الذي لعبه الرجل الغريب؟

• اأ�سئلة اأخرى.

• اأنا / الآخر؛
• الختالف، امل�ساواة،

• التعاون، الت�سامن؛
• العي�ض امل�سرتك؛

• النتماء؛
• حل اخلالفات بالطرق ال�سلمية؛

• تعلمات اأخرى.
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تقومي الأ�سدو�ص 2 ودعمه

ي  
تقييم ذا�رت

ميكن يف نهاية ال�سنة تخ�سي�ص حيز من الزمن للتقييم الذاتي للتعلمات ببعديه الفكري والوجداين      
 مراحل :

اأول: تدريب التالميذ والتلميذات على ا�ستعمال الأداة : �سلم التقييم من 1 )اأ�سعف( اإلى 5 )اأقوى(؛

ثانيا: ينجز كل متعلم )ة( خطاطة تعرب عن تقييمه لتعلماته، وميكن اأن ي�سجل اأمثلة عن متثله لتلك التعلمات:

 املكت�سبات املعرفية / املهارية؛

 املكت�سبات الجتماعية ) العالقات مع الأقران(؛

 مدى ال�ستمتاع  مب�سارات تلك التعلمات.

ثالثا :  قراءة  فردية / قراءات جماعية )ر�سد نقط القوة وال�سعف على م�ستوى الأفراد واملجموعة؛ 

رابعا :  خال�سات بالن�سبة  لالأطفال وبالن�سبة لالأ�ستاذ)ة(.

 متتعي بحقوقي

اأداء واجباتي

�سعوري بالنتماء لوطننا

م�ساركتي يف حياة ق�سمنا

تقديري لذاتي

احرتامي لالآخرين

العي�ض امل�سرتك

احرتامي للقانون
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مقت�سيات د�ستورية عامة تتعلق بالبعد الدميقراطي للمواطنة ببالدنا

الت�سدير 
اإن اململكة املغربية، وفاء لختيارها الذي ل رجعة فيه، يف بناء دولة دميقراطية ي�سودها احلق والقانون، توا�سل بعزم م�سرية توطيد وتقوية 
بالأمن واحلرية  فيه اجلميع  يتمتع  واإر�ساء دعائم جمتمع مت�سامن،  اجليدة،  والتعددية واحلكامة  امل�ساركة  موؤ�س�سات دولة حديثة، مرتكزاتها 

والكرامة وامل�ساواة، وتكافوؤ الفر�ض، والعدالة الجتماعية، ومقومات العي�ض الكرمي، يف نطاق التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة.
...

وتاأ�سي�سا على هذه القيم واملبادئ الثابتة... فاإن اململكة املغربية...توؤكد وتلتزم مبا يلي:
حماية منظومتي حقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين والنهو�ض بهما، والإ�سهام يف تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوين لتلك   -

احلقوق، وعدم قابليتها للتجزيء؛
- حظر ومكافحة كل اأ�سكال التمييز، ب�سبب اجلن�ض اأو اللون اأو املعتقد اأو الثقافة اأو النتماء الجتماعي اأو اجلهوي اأو اللغة اأو الإعاقة اأو اأي و�سع 

�سخ�سي، مهما كان؛
- جعل التفاقيات الدولية، كما �سادق عليها املغرب، ويف نطاق اأحكام الد�ستور، وقوانني اململكة، وهويتها الوطنية الرا�سخة، ت�سمو، فور 

ن�رصها، على الت�رصيعات الوطنية، والعمل على مالءمة هذه الت�رصيعات، مع ما تتطلبه تلك امل�سادقة.
...

 واإذ ت�سع يف اعتبارها »اأن الطفل، ب�سبب عدم ن�سجه البدين والعقلي، يحتاج اإلى اإجراءات وقاية ورعاية خا�سة، مبا يف ذلك حماية قانونية 
منا�سبة، قبل الولدة وبعدها«، وذلك كما جاء يف اإعالن حقوق الطفل،

الف�سل 6
القانون هو اأ�سمى تعبري عن اإرادة الأمة. واجلميع، اأ�سخا�سا ذاتيني اأو اعتباريني، مبا فيهم ال�سلطات العمومية، مت�ساوون اأمامه، وملزمون 

بالمتثال له.
تعمل ال�سلطات العمومية على توفري الظروف التي متكن من تعميم الطابع الفعلي حلرية املواطنات واملواطنني، وامل�ساواة بينهم، ومن م�ساركتهم 

يف احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية.
تعترب د�ستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب ن�رصها، مبادئ ملزمة. لي�ض للقانون اأثر رجعي. 

مقت�سيات ذات عالقة بالدميقراطية التمثيلية
الف�سل 7

تعمل الأحزاب ال�سيا�سية على تاأطري املواطنات واملواطنني وتكوينهم ال�سيا�سي، وتعزيز انخراطهم يف احلياة الوطنية، ويف تدبري ال�ساأن العام، 
نطاق  الدميقراطية، ويف  بالو�سائل  والتناوب،  التعددية  اأ�سا�ض  على  ال�سلطة،  وامل�ساركة يف ممار�سة  الناخبني،  اإرادة  التعبري عن  وت�ساهم يف 

املوؤ�س�سات الد�ستورية.
...

الف�سل 8
ت�ساهم املنظمات النقابية لالأُجراء، والغرف املهنية، واملنظمات املهنية للم�سغلني، يف الدفاع عن احلقوق وامل�سالح الجتماعية والقت�سادية للفئات 

التي متثلها، ويف النهو�ض بها. ويتم تاأ�سي�سها وممار�سة اأن�سطتها بحرية، يف نطاق احرتام الد�ستور والقانون.
...

الف�سل 10
ي�سمن الد�ستور للمعار�سة الربملانية مكانة تخولها حقوقا، من �ساأنها متكينها من النهو�ض مبهامها، على الوجه الأكمل، يف العمل الربملاين واحلياة 

ال�سيا�سية.
...

الملحق 1 :
مقت�سيات د�ستورية ذات العالقة باملواطنة
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الف�سل 11
النتخابات احلرة والنزيهة وال�سفافة هي اأ�سا�ض م�رصوعية التمثيل الدميقراطي.

...
مقت�سيات ذات عالقة بالدميقراطية  امل�ساركاتية

الف�سل 12
ُتوؤ�س�ض جمعيات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومتار�ض اأن�سطتها بحرية، يف نطاق احرتام الد�ستور والقانون.

...
لدى  قرارات وم�ساريع  اإعداد  الت�ساركية، يف  الدميقراطية  اإطار  العام، واملنظمات غري احلكومية، يف  ال�ساأن  بق�سايا  املهتمة  ُت�ساهم اجلمعيات 
املوؤ�س�سات املنتخبة وال�سلطات العمومية، وكذا يف تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه املوؤ�س�سات وال�سلطات تنظيم هذه امل�ساركة، طبق �رشوط وكيفيات 

يحددها القانون.
يجب اأن يكون تنظيم اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية وت�سيريها مطابقا للمبادئ الدميقراطية.

الف�سل 13
تعمل ال�سلطات العمومية على اإحداث هيئات للت�ساور، ق�سد اإ�رصاك خمتلف الفاعلني الجتماعيني، يف اإعداد ال�سيا�سات العمومية وتفعيلها وتنفيذها 

وتقييمها.
الف�سل 14

للمواطنات واملواطنني، �سمن �رشوط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، احلق يف تقدمي ملتم�سات يف جمال الت�رشيع.
الف�سل 15

للمواطنات واملواطنني احلق يف تقدمي عرائ�ض اإلى ال�سلطات العمومية.
ويحدد قانون تنظيمي �رشوط وكيفيات ممار�سة هذا احلق.

مقت�سيات ذات عالقة بالدميقراطية التداولية
الف�سل 136

�سوؤونهم،  تدبري  يف  املعنيني  ال�سكان  م�ساركة  ويوؤمن  والت�سامن؛  التعاون  وعلى  احلر،  التدبري  مبادئ  على  والرتابي  اجلهوي  التنظيم  يرتكز 
والرفع من م�ساهمتهم يف التنمية الب�رصية املندجمة وامل�ستدامة.

الف�سل 138
يقوم روؤ�ساء جمال�ض اجلهات، وروؤ�ساء جمال�ض اجلماعات الرتابية الأخرى، بتنفيذ مداولت هذه املجال�ض ومقرراتها.

الف�سل 139
ت�سع جمال�ض اجلهات، واجلماعات الرتابية الأخرى، اآليات ت�ساركية للحوار والت�ساور، لتي�سري م�ساهمة املواطنات واملواطنني واجلمعيات يف 

اإعداد برامج التنمية وتتبعها.
مُيكن للمواطنات واملواطنني واجلمعيات تقدمي عرائ�ض، الهدف منها مطالبة املجل�ض باإدراج نقطة تدخل يف اخت�سا�سه �سمن جدول اأعماله.

                   مقت�سيات ذات عالقة بالدميقراطية املنا�سفاتية
الف�سل 19

يتمتع الرجل واملراأة، على قدم امل�ساواة، باحلقوق واحلريات املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة يف هذا الباب 
من الد�ستور، ويف مقت�سياته الأخرى، وكذا يف التفاقيات واملواثيق الدولية، كما �سادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق اأحكام الد�ستور 

وثوابت اململكة وقوانينها.
ت�سعى الدولة اإلى حتقيق مبداأ املنا�سفة بني الرجال والن�ساء.

وحُتدث لهذه الغاية، هيئة للمنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز.
الف�سل 30

لكل مواطنة ومواطن، احلق يف الت�سويت، ويف الرت�سح لالنتخابات، �رشط بلوغ �سن الر�سد القانونية، والتمتع باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. 
وين�ض القانون على مقت�سيات من �ساأنها ت�سجيع تكافوؤ الفر�ض بني الن�ساء والرجال يف ولوج الوظائف النتخابية.
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"احلمد لله والصالة والسالم على موالنا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا أن نخاطبكم اليوم في افتتاح أشغال هذه الندوة الهامة التي تلتئم فيها فعاليات األسرة 
التعليمية الوطنية وخبراء من داخل املغرب وخارجه، منوهني باختياركم ملوضوع "املدرسة والسلوك املدني" الذي نعتبره خير 

ما يفتتح به املجلس األعلى للتعليم أنشطته العمومية.
وذلكم نابع من إمياننا بحتمية ترسيخ قيم املواطنة، وفضائل السلوك املدني في املمارسات اليومية، لألفراد واجلماعات 
واملؤسسات، وال سيما في خضم التحوالت العميقة التي تشهدها املنظومات القيمية والثقافية في عصرنا الراهن، وكذا من العناية 

اخلاصة التي نوليها للمؤسسة التربوية في تنمية ثروة املغرب األولى املتمثلة في ناشئته وأجياله املواطنة.
الغاية املثلى من تنمية السلوك املدني هي تكوين املواطن املتشبث بالثوابت الدينية  حضرات السيدات والسادة، إن 
ألمته،  بانتمائه  املعتز  روافدها،  بشتى  بهويته  املتمسك  املنفتحة،  احلضارية  وقيمها  لرموزها  تام  احترام  في  لبالده،  والوطنية 

املدرك لواجباته وحقوقه
كما تستهدف تربيته على التحلي بفضيلة االجتهاد املثمر، وتعريفه بالتزاماته الوطنية ومبسؤولياته جتاه نفسه وأسرته ومجتمعه، 
وعلى التشبع بقيم التسامح والتضامن والتعايش ليساهم في احلياة الدميقراطية لوطنه، بثقة وتفاؤل، في اعتماد على الذات وتشبع 

بروح املبادرة .
وتندرج هذه األهداف النبيلة في إطار خيارنا الثابت لترسيخ مغرب املواطنة املسؤولة والدميقراطية والتضامن، وتكريس 

دولة احلق والقانون، في انفتاح على القيم الكونية 
اإلنسان  بحقوق  النهوض  مجال  في  ببالدنا، سواء  الكبرى  األوراش  مختلف  إطالق  في  اعتمدنا  الذي  نفسه  اخليار  وهو 
ودمقرطة املجتمع، أو في هيكلة احلقل الديني وإصالح املنظومة التربوية وحتديث قطاع االتصال، فضال عن تخليق احلياة 

العامة، والنهوض بقضايا األسرة والطفولة.
وكل ذلك مع احلرص على إجراء قطيعة ملختلف املمارسات الالمدنية، ولكل مظاهر التعصب والتطرف واالنغالق مهما 

كانت مرجعياتها املذهبية ودوافعها االجتماعية، سواء أكان ذلك في بالدنا أو خارجها.
حضرات السيدات والسادة، إذا كان النهوض بالسلوك املدني، يعد مهمة تربوية مطروحة بإحلاح على املجتمعات املعاصرة، 
فإن االضطالع بها يسائل بالدرجة األولى، املنظومات التربوية، ويجعل مسؤوليتها مركزية ودورها راهنيا وحاسما في هذا املضمار

ذلكم أن املدرسة مدعوة، قبل غيرها، ألن تكون منفتحة باستمرار على محيطها باعتماد نهج تربوي قوامه جعل املجتمع 
في صلب اهتماماتها، مبا يعود بالنفع على أمتنا عامة وشبابنا بصفة خاصة .

وهو ما يتطلب دعم تفاعلها مع املجاالت املجتمعية والثقافية واالقتصادية ومن ثمة فإن مقاربة تنمية السلوك املدني وحسن 
املواطنة، في عالقتهما الصميمية باملؤسسة التربوية يستدعي من منظورنا استحضار خمسة مقومات رئيسية :

 أولها، االقتناع اجلماعي بكون املدرسة هي مرآة متجددة، ملعالم مجتمع الغد، وبأن حتصني املجتمع يبدأ من حتصني 
أبدا  يفقد  ال  ويجعله موضوعا حيويا  انشغاال ظرفيا،  ال  مسؤولية طبيعية،  بالسلوك املدني  االهتمام  يجعل  اقتناع  هذه املؤسسة. 
راهنيته. ومن هذا املنظور، فإن الركن األساس للسلوك املدني يتجلى في احترام القيم والقواعد والقوانني املنظمة للحياة 

اجلماعية.
كما أن من مسؤولية الدولة واملجتمع، ومن واجب الفاعلني التربويني على اخلصوص، السهر على أن تكون املؤسسات 
رسالتها  عن  البعد  كل  البعيدة  العقيمة،  املزايدات  كل  عن  منزهة  ومجاالت  واملواطنة،  للتعلم  فضاءات  واجلامعية،  املدرسية 

التربوية النبيلة.

الملحق 2 :
ن�ص الر�سالة امللكية املوجهة للم�ساركني يف الندوة الوطنية املنظمة من قبل املجل�ص 

الأعلى للتعليم يف مو�سوع "املدر�سة وال�سلوك املدين"
24 - 25 ماي 2007
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ويأتي في املقام الثاني، اعتبار السلوك املدني باألساس، منظومة قيمية - أخالقية متكاملة، التقبل التجزيء، وتتخذ مسارين 
متوازيني ومتوازنني - مسار التشبع بقيم املواطنة الكاملة وإشاعتها، من حيث أنها تقوم على التمتع باحلقوق األساسية، وااللتزام 
الفعلي بالواجبات الفردية واجلماعية- ومسار التصدي احلازم للسلوكات الالمدنية، مبختلف أشكالها، عبر محاربة مظاهر العنف 
والغش والرشوة وسوء املعاملة، وغيرها من املمارسات الالأخالقية، التي يكون وقعها أكثر خطورة حني تتسرب إلى املؤسسات 

التعليمية.
أما املقوم الثالث، فمفاده أن رهان املدرسة في مجال التربية على السلوك املدني، يكمن في مدى قدرتها على جتسيده 

ثقافة وممارسة، وحتويل الوعي واالقتناع به إلى التزام وفعل، وذلك بوصفها مؤسسة للتنشئة االجتماعية وراعية للقيم.
ولتمكني املدرسة من النهوض، على الوجه األمثل، بهذه املهمة، فإنه ينبغي العمل على جعل البرامج والوسائط التعليمية 
تستوعب بطريقة مبسطة، مبتكرة ومعاصرة، املفاهيم والقيم والقواعد املرتبطة بالسلوك املدني، وأن تكون مكتسبة بشكل سلس 

لدى املتعلمات واملتعلمني. وهو ما يستدعي من اجلميع، الكثير من اجلهد واإلبداع في هذا املجال.
التربوية، سواء  والفضاءات  العالقات  في  والعملي  الطبيعي  امتدادها  وأن جتد  السلوك املدني البد  التربية على  أن  كما 
داخل الفصول الدراسية أو في احمليط املباشر للمؤسسات التعليمية، حيث يتعني أن تشكل احلياة املدرسية واجلامعية مثاال حيا 
للسلوك املواطن املسؤول، ومنوذجا الحترام النظام والقانون، وجتسيدا للممارسة الدميقراطية وفضاء لتنمية األنشطة الثقافية 

والرياضية واإلبداعية.
ويتعني على الفاعلني التربويني، مبختلف فئاتهم النهوض األمثل بالدور املنوط بهم، في تكامل فعال بني الوظيفة املعرفية 
مواكبة  تكوينية  برامج  في  باالنخراط  وكذا  واليقظة،  بااللتزام  والتحلي  القدوة  بإعطاء  سيما  وال  للمدرسة،  التربوية  واملهمة 

للمستجدات.
ويتعلق املقوم الرابع باإلقرار بكون النهوض بالسلوك املدني يعد مسؤولية مجتمعية متقاسمة تتوالها املنظومة التعليمية، 

إلى جانب األسرة ووسائل اإلعالم، وكذا املؤسسات ذات الوظائف التربوية والثقافية والتأطيرية.
التي  الزمنية  للفترة  وبالنظر  فرد  في حياة كل  اعتبارا ملكانتها  الشأن،  في هذا  للمدرسة،  املركزي  الدور  إبراز  أن  ذلكم 
يقضيها فيها، ال يعني تخلي باقي فعاليات وهيئات املجتمع عن القيام مبهامها، بقدر ما هو تأكيد على تكامل األدوار مع اختالف 

الوظائف.
أما املقوم اخلامس واألخير فيتعلق بالنظر إلى التربية على السلوك املدني بوصفها انشغاال دائما وأفقا منفتحا ومتجددا يرتكز 
على آليات للرصد والتتبع، وعلى تثمني املبادرات املتميزة، وتعميم املمارسات الناجحة، وتشجيع االبتكار والبحث التربوي في 

هذا املجال.
التعليم وتطوير  ينبغي أن تقاس، عالوة على جناعتها في االرتقاء املتواصل بجودة  التربوية  فعالية منظومتنا  ولذلك، فإن 
الكفاءات، مبدى قدرتها على تنمية السلوك املدني، وتوطيد ممارسته اليومية، وتهذيب الذوق، وترسيخ األساليب الراقية للحياة 

اجلماعية لدى الناشئة.
حضرات السيدات والسادة، تلكم أهم املقومات التي نعتبرها أساسية في ورش تنمية السلوك املدني. وهي مقومات ال شك 

أنها ستحظى، خالل أشغال ندوتكم هاته، باملزيد من الدراسة والتحليل العميق.
وإذا كانت الدينامية التي واكبت كال من اإلصالحات املجتمعية التي تشهدها بالدنا، ومسيرة إصالح منظومتنا التربوية، قد 
حققت مكتسبات هامة في مجال التربية على املواطنة وحقوق اإلنسان، فإنه يتعني علينا توطيد هذه املكاسب، والعمل على 
تعزيزها. ولنا اليقني، في أن منهجية تبادل اآلراء على اختالفها، واالجتهاد اجلماعي املنتج، واالنفتاح على اخلبرات الوطنية 
والتجارب الرائدة، التي تطبع أعمال املجلس األعلى للتعليم، ستفضي، بتنسيق مع القطاعات احلكومية املعنية، إلى بلورة إطار 

عمل وطني متكامل، لالرتقاء بالسلوك املدني في مؤسساتنا التعليمية، في أفق تفعيله انطالقا من املوسم الدراسي القادم.
حقوقه  بني  والفاعلة  الذكية  املوازنة  على  القادر  الواعي،  املواطن  بتكوين  الفائق  اهتمامنا  يجسد  أن  ننتظر  عمل  إطار 

وواجباته، امللتزم مبسؤوليته، واملنفتح على الغير وعلى العصر".
وفقكم الله، وسدد خطاكم، وكلل بالنجاح أعمالكم.

والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته"
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