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وثيقة  توؤطره  والذي  البتدائي،  بال�سلك  اخلا�ش  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�ش 

مبادة الجتماعيات املوجه لالأ�ستاذ)ة(.

يرافق هذا الدليل املوجه لأ�ستاذات واأ�ساتذة م�ستوى ال�سنة اخلام�سة من التعليم البتدائي كتاب 

التاريخ، واجلغرافيا والرتبية  املتثملة يف  الثالثة  )ة( اخلا�ش مبادة الجتماعيات مبكوناتها  املتعلم 

ت�ستقي  عملية  اأداة  الدليل  هذا  جلعل  التاأليف  فريق  اجتهد  وقد  نف�سه.  الدرا�سي  للم�ستوى  املدنية 

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�رش  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�ش 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�ش، وامل�سارات التي يقطعها لكت�ساب الكفايات املر�سودة للمادة.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن هذا امل�ستوى الدرا�سي ي�سكل ثاين �سنة درا�سية يدر�ش فيها املتعلم)ة( مادة 

الجتماعيات، وبناء على ذلك ينبني برنامج املادة مبكوناته الثالثة على تنمية ر�سيد املتعلم)ة( من 

حيث املفاهيم واملعارف واملهارات الفكرية واملنهجية والقيم التي متكنه من التعامل ال�سليم مع ذاته 

وحميطه املجتمعي واجلغرايف وتراثه احل�ساري وت�ساعده على �سق طريقه نحو م�ستوى ال�ساد�ش 

ابتدائي الذي يعترب نهاية هذا ال�سلك التعليمي.

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 االأ�ستاذة واالأ�ستاذ اخلا�ص

بربنامج مادة االجتماعيات مل�ستوى اخلام�ص ابتدائي

يخ�سع هذا الدليل لهيكلة تن�سجم مع مرتكزات املنهاج الدرا�سي، وفق املنظور اجلديد الذي اعتمدته 

�سيغته املنقحة واملحينة ال�سادرة عن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث 

العلمي. 

يتوزع هذا الدليل اإىل ق�سمني:

الق�سم االأول:    يقدم ملخ�سا يت�سمن يف م�ستوى اأول، العنا�رش الأ�سا�سية التي ينطق بها اخلطاب 

العام الر�سمي ملنهاج التعليم البتدائي، ويف م�ستوى ثان من هذا الق�سم، يتم ا�ستعرا�ش التوجيهات 

الرتبوية اخلا�سة مبادة الجتماعيات بالتعليم البتدائي. 

الق�سم الثاين:     مكون اإجرائي يتدرج عرب م�سار من ثالث حمطات:

برنامج  اأجراأة  عيلها  تنبني  التي  والكفايات،  العامة  لالأهداف  ملخ�سا  االأوىل،  املحطة  تقدم   	
املادة ككل وبرنامج مكوناتها الثالثة: التاريخ، اجلغرافيا والرتبية املدنية. 

	 تهم املحطة الثانية، تقدمي الهند�سة التي مت اعتمادها يف اأجراأة م�سامني برنامج الجتماعيات؛
ثم  اجلغرافيا  ثم  التاريخ  مكوناته:  الجتماعيات ح�سب  برنامج  اأجراأة  الثالثة،  املحطة  تقدم   	

الرتبية املدنية؛ حيث تقدم معطيات كل مكون على ال�سكل الآتي: 

معطيات م�ساعدةبدائل بيداغوجيةبطاقات توجيهيةملخ�ص

تعريف باملادة 

العلمية للمكون 

ومنهجه.

اقرتاحات اإ�سافية 

لتي�سري اأو دعم 

التعلمات.

تو�سيحات معرفية 

ومنهجية ملحطات 

الدر�ش.

تدقيق مفاهيم وتوفري 

معطيات ت�ساعد 

الأ�ستاذ)ة( على 

اإجناز الدر�ش.
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القسم األول

اإلطار التوجيهي 

موجهات م�ستخل�سة من وثيقة " م�ستجدات املنهاج الدرا�سي للتعليم االبتدائي"

مديرية املناهج – فرباير 2019 -

من :

اإىل :

االإطار التوجيهي العام

ملنهاج التعليم االبتدائي

االإطار التوجيهي اخلا�ص

مبادة االجتماعيات
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االإطار التوجيهي العام للمنهاج الدرا�سي

اخلا�ص بالتعليم االبتدائي

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�رشية 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�ش 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�رشي واجليد، وتنمية قدراتهم 

وكفاياتهم الذاتية و�سقل مهاراتهم، وتفعيل الذكاء واحل�ش النقدي وتفتح ملكات الإبداع والبتكار لديهم، وت�سجيعهم 

على الت�سبع بقواعد العي�ش 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�ش وتنظيم الدرا�سة وا�ستعمال الزمن املدر�سي، وبالدعامات 

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

أوال: االختيارات والتوجهات الوطنية في التربية والتكوين
1 يف جمال االختيارات اال�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�ش على اجلانب احلقوقي للمواطنات واملواطنني مبا تقت�سيه املواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات؛

 حظر ومكافحة كل اأ�سكال التمييز، ب�سبب اجلن�ش 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 االختيارات والتوجهات يف جمال الرتبية والتكوين 
 اعتبار التعليم حق للطفل، وواجب على الأ�رشة والدولة وفقا ملقت�سيات الد�ستور؛

 امل�ساواة يف حق احل�سول على تعليم ع�رشي؛ 

 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 الأوىل 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 اإىل 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 االختيارات 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�ش حب الوطن، تر�سيخ الوعي باحلقوق والواجبات 

وبالقيم الإن�سانية، تكري�ش حب املعرفة والتوا�سل، تنمية 

الذوق اجلمايل والإنتاج الفني ... 

مع  الإيجابي  التفاعل  ال�ستقاللية،  بالنف�ش،  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 االبتدائي

ت�ستقبل املدر�سة البتدائية الأطفال يف �سن التمدر�ش، 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�ش؛ 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 اإىل اأهم املرجعيات البيداغوجية، مت تعريف الكفاية باأنها:

»معرفة الت�رشف 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 اإىل 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 التن�سئة االجتماعية والتفتح: 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�رشيف الناجع للربامج الدرا�سية والأن�سطة التكميلية املرتبطة بها، مت ا�ستح�سار:

 املبادئ املوجهة على م�ستوى طرق التدري�ش 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�ش، 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 اإىل 

البحث وال�ستغال، وتوفر الوثائق والدعامات امل�ساعدة على بناء التعلمات. 
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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 اإىل 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 ثم 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�ش  تدبري  الأ�سا�سي  من 

العادية،  الدرا�سة  ح�س�ش  برجمة  عرب  التعلم  وزمن  البيولوجية  الإيقاعات  احرتام  يجب  لهذا  والنف�سية.  اجل�سمية 

وح�س�ش الأن�سطة املندجمة وح�س�ش 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�رش.

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�ش، وتق�سم كما ياأتي:

 الأ�سبوع الأول: التقومي الت�سخي�سي والدعم ال�ستدراكي ؛

اأ�سابيع تخ�س�ش ملجال من   5 اإىل ثالث فرتات مت�ساوية، مدة كل فرتة منها  الأ�سابيع اخلم�سة ع�رش توزع   

جمالت الوحدات الدرا�سية؛

 تخ�س�ش الأ�سابيع الأربع الأوىل من كل فرتة درا�سية لإجناز درو�ش كل وحدة درا�سية؛

 يخ�س�ش الأ�سبوع اخلام�ش لتقومي ودعم ح�سيلة الأ�سابيع الأربعة؛

 يتم تنظيم الأ�سدو�ش الثاين على منوال الأ�سدو�ش الأول؛

 يخ�س�ش الأ�سبوعان 17 و 33 للدعم العام واأن�سطة احلياة املدر�سية؛

 يخ�س�ش الأ�سبوع 34 من ال�سنة الدرا�سية لالإجراءات التنظيمية املرتبطة بنهاية ال�سنة.

 التدبري االأ�سبوعي للغالف الزمني : تقدر احل�س�ش الأ�سبوعية املخ�س�سة للدرا�سة ب 30 �ساعة زمنية، تق�سم بني 

املواد الدرا�سية لالأقطاب الثالثة: قطب اللغات، قطب الريا�سيات والعلوم، قطب التن�سئة الجتماعية والتفتح، 

وذلك ح�سب امل�ستويات الدرا�سية. وتوزع هذه احل�س�ش كالآتي:
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توزيع احل�س�ص االأ�سبوعية* )30 �ساعة منها �ساعة ون�سف خم�س�سة لالإ�سرتاحة(

جمال 

الدرا�سة
املواد الدرا�سية

لغة

التدري�ص

ال�سنة

1
ال�سنة

2
ال�سنة

3
ال�سنة

4
ال�سنة

5
ال�سنة

6

 

جمال 

اللغات

6 �ش6 �ش6 �ش 30د8 �ش9 �ش10 �شالعربيةاللغة العربية
3 �ش3 �ش3 �ش3 �ش3 �ش3 �شالأمازيغيةاللغة االأمازيغية
6 �ش6 �ش6 �ش6 �ش5 �ش4 �شالفرن�سيةاللغة الفرن�سية

****الإجنليزيةاللغة االإجنليزية**

جمال 

الريا�سيات 

والعلوم

الريا�سيات
العربية/ 

الفرن�سية
5 �ش5 �ش5 �ش5 �ش5 �ش

الن�ساط العلمي
العربية/ 

الفرن�سية
2 �ش2 �ش2 �ش2 �ش2 �ش

3 �ش3 �ش3 �ش3 �ش3 �شالعربيةالرتبية االإ�سالمية

جمال 

التن�سئة 

االجتماعية 

والتفتح

االجتماعيات

التاريخ 

واجلغرافيا
1�ش 30د1�ش 30د1 �شالعربية

الرتبية 

املدنية
1 �ش1 �ش1 �شالعربية

امل�رصوع ال�سخ�سي 

)ا�ستك�ساف املهن، 

الرتبية املالية، الرتبية 

املقاوالتية...(

30 د30 د30 د

1�ش 2 �ش2 �شالعربيةالرتبية الفنية
1 �ش1 �ش1�ش 30د

1 �ش1 �ش1 �ش1 �ش1 �شالعربيةالرتبية البدنية
30�ش30�ش30�ش30 �ش30�ش30 �شاملجموع

*ميكن توزيع ح�سة �ساعة اإىل فرتتني من 30 قيقة يف اليوم نف�سه اأو يف يومني خمتلفني، كما ميكن توزيع ثالث ح�س�ش اإىل اأربع 
فرتات من 45 دقيقة.

**تدمج اللغة الإجنليزية على املدى املتو�سط يف برامج ال�سلك البتدائي بع اإعداد املدر�سني.

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�ش يف  كما  الفر�ش...،  جل�سة حدوة  اأو 

للو�سائل التعليمية...؛

بالنفتاح على  العتيادية، وذلك  الدر�ش  داخل حجرة  التعلمات  املفيد عدم ح�رش  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�ش الأن�سطة التعلمية اأو الرتفيهية. كما ميكن اأن ي�ستفيد املتعلمون واملتعلمات من زيارة ف�ساءات 

10
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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 :

 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�ش و�سعيات التقومي والدعم على معطيات من�سجمة مع املحيط؛

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

 اعتماد العدل وامل�ساواة والإن�ساف وتكافوؤ الفر�ش 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�ش فقط اجلوانب املعرفية ال�رشفة لدى املتعلم)ة(، بل تقي�ش 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�رش 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�رشات 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 اإىل ق�سمني: معايري احلد 

فهي  املوؤ�رشات  اأما  املنتج.  بجودة  تتعلق  الإتقان،  الكفاية، ومعايري  تعترب �رشورية لمتالك  التي  الأدنى 

و�سيلة لأجراأة املعايري وترتبط بالو�سعية على اأن تكون واقعية وملمو�سة وقابلة للمالحظة والقيا�ش. 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�ش 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.

11
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ينتقل املتعلم من ال�سنة الأوىل اإىل الثانية على اأ�سا�ش املراقبة الدورية، ويف متم نهاية ال�سنة الثانية يجتازون امتحانا 

اإلزاميا موحدا على م�ستوى املدر�سة يحدد مدى اكت�سابهم للم�ستلزمات التي متكنهم من اللتحاق بال�سنة الثالثة.

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 

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 

التعرثات التي قد ت�سيب املتعلمني وتوؤدي بهم، يف حالة عدم تداركها، اإىل الف�سل والهدر الدرا�سيني. ويرتبط الدعم 

بنتائج التقومي بحيث يبنى على بيانات ومعلومات ت�ستخرج من اإنتاج املتعلم)ة( عرب التقومي الت�سخي�سي اأو التكويني. 

منها.  التمكن  يقع  التي مل  الأدنى  احلد  معايري  الكفاية، ويركز على  يعيق مناء  ما  لتجاوز  منا�سبة  ويقرتح حلول 

اأو عمل املجموعات  اأو مركزا يتم تدبريه ب�سيغ خمتلفة كعمل جماعي  اإما فوريا يالزم التعلمات،  ويكون الدعم 

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�ش 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�ش  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 اإىل مدر�ش 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�سية الأ�سا�سية يف التعليم البتدائي، اإذ يبداأ تعلم مفاهيمها واأدواتها الأولية وب�سكل 

مب�سط، منذ امل�ستوى الأول والثاين والثالث من التعليم البتدائي عرب برامج عدد من املواد الدرا�سية مثل الريا�سيات 

والن�ساط العلمي...لت�سبح يف امل�ستوى الرابع مادة الجتماعيات مادة قائمة الذات، اإذ تتكون لدى املتعلم)ة( يف هذا 

امل�ستوى موؤهالت ال�ستئنا�ش مبفهوم الزمن التاريخي ومفهوم املكان واأ�سا�سيات ال�سلوك املدين، لينتقل يف امل�ستويني 

اخلام�ش وال�ساد�ش اإىل درا�سة حمطات زمنية كربى من تاريخ وطنه املغرب عرب مكون التاريخ، ودرا�سة خ�سائ�ش 

جماله عرب مكون اجلغرافيا، وتو�سيع قدراته حول تقدير ذاته وتنظيم عمله وتدبري عالقاته يف حميطه مبختلف اأبعاده. 

1 االأهداف العامة ملادة االجتماعيات
تهدف مادة الجتماعيات اإىل الإ�سهام يف تكوين �سخ�سية املتعلم)ة( بكل اأبعادها املعرفية واملهارية والوجدانية لتجعل 

منه فردا متفاعال مع حميطه ب�سكل اإيجابي، من خالل:

 تعرفه مقومات حميطه من اأجل تهيئته لالندماج فيه؛

 تعرفه تاريخ وطنه ل�ستخال�ش مقوماته احل�سارية ومميزاته الطبيعية والب�رشية والقت�سادية وجتديره يف هويته 

املغربية متعددة الروافد؛

 جعله مت�سبعا مببادئ املواطنة وال�سلوك املدين، وقادرا على الإ�سهام يف تنمية بالده وتقدمها؛

 توعيته بحقوقه وواجباته نحو وطنه ونحو الآخر، لي�سارك يف م�سار التنمية م�ساركة واعية؛

 اإدراكه ملفهومي الزمن واملكان ليتموقع فيهما، وليفهم الظواهر الطبيعية/الب�رشية/القت�سادية ويتفاعل معها؛

 تنمية قدراته العقلية واملهارية وتربيته على القيم ذات ال�سلة مبادة الجتماعيات؛

 تدريبه على بع�ش اأدوات املوؤرخ واجلغرايف.

2 الكفايات اخلا�سة مبادة االجتماعيات

ت�سعى مادة الجتماعيات ب�سكل تكاملي بني مكوناتها الثالثة اإىل 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�ش اأدوات اجلغرايف؛ التمرن على اخلطوات الأوىل للمالحظة والو�سف والتف�سري؛

 تقدير الذات والتدرب على قواعد العي�ش امل�سرتك وال�سلوك املدين.

االإطار التوجيهي اخلا�ص مبادة االجتماعيات 
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وينتهي ال�ستغال على هذه الكفايات بتحقيق الكفاية النهائية الآتية: 

الكفاية النهائيةم�ستوى

الرابعة

اإجناز مهمات مركبة و/اأو حل و�سعيات- الرابعة، قادرا على  ال�سنة  املتعلم)ة(، يف نهاية  يكون 

م�سكلة بتوظيف ما اكت�سبه من معارف ومهارات وقيم متف�سلة فيما بينها ومرتبطة مبحيطه القريب 

وفق  و�سلوكيا  وكتابيا  �سفهيا  ذلك  عن  والتعبري  املدين،  وال�سلوك  واملكان  الزمن  م�ستوى  على 

اخلطوات الأوىل للنهجني التاريخي واجلغرايف ودورة التعلم يف الرتبية على املواطنة.

التوجيهات الرتبوية. مديرية املناهج. 2020

اخلام�سة

»يكون املتعلم)ة( يف نهاية ال�سنة اخلام�سة، قادرا على اإجناز مهمات مركبة و/اأوحل و�سعيات م�سكلة 

بتوظيف ما اكت�سبه من معارف ومهارات وقيم متمف�سلة فيما بينها ومرتبطة بحقب كربى من تاريخ 

وح�سارة وطنه منذ الع�رش القدمي، وباملوؤهالت الطبيعية والب�رشية والقت�سادية لوطنه، وبعالقاته 

الجتماعية يف و�سطه املدر�سي واملحلي واجلهوي، والتعبري عن ذلك �سفهيا و/اأو كتابيا و/اأو تخطيطيا 

و/اأو خرائطيا وفق خطوات النهجني التاريخي واجلغرافيا ودورة التعلم يف الرتبية املدنية.«

التوجيهات الرتبوية. مديرية املناهج. 2020

ال�ساد�سة

»يكون املتعلم)ة( يف نهاية ال�سنة ال�ساد�سة، قادرا على اإجناز مهمات مركبة و/اأوحل و�سعيات م�سكلة 

بتوظيف ما اكت�سبه من معارف ومهارات وقيم متمف�سلة فيما بينها ومرتبطة بحقب كربى من تاريخ 

وح�سارة وطنه منذ الع�رش القدمي، وباملوؤهالت الطبيعية والب�رشية والقت�سادية لوطنه، وبعالقاته 

الجتماعية يف و�سطه املدر�سي واملحلي واجلهوي، والتعبري عن ذلك �سفهيا و/اأو كتابيا و/اأو تخطيطيا 

و/اأو خرائطيا وفق خطوات النهجني التاريخي واجلغرافيا ودورة التعلم يف الرتبية املدنية.«

 التوجيهات الرتبوية. مديرية املناهج. 2020

3 تدرج برنامج مكونات مادة االجتماعيات  

ت�سم مادة الجتماعيات ثالثة مكونات : مكون التاريخ و مكون اجلغرافيا و مكون الرتبية املدنية،وينطلق تدري�سها 

كمادة  ا�ستمراريتها  مع  ابتدائي  وال�ساد�ش  اخلام�ش  امل�ستويني  ليتوا�سل خالل  الرابع  امل�ستوى  مع  الذات  قائمة  كمادة 

درا�سية مبكوناتها الثالثة يف ال�سلك الإعدادي.

انتظام موا�سيع برنامج مكون التاريخ يف ال�سلك االبتدائي: 

يرتكز تدري�ش مكون التاريخ يف امل�ستوى الرابع على ال�ستئنا�ش الأويل مبفهوم الزمن عرب اأحداث ب�سيطة تنتقل 

باملتعلم من احلا�رش نحو املا�سي واعتماد وثائق ومعامل تاريخية من بيئته املحلية ويف زمنه القريب، لينتقل به تدري�ش 

هذا املكون يف امل�ستويني اخلام�ش وال�ساد�ش اإىل مقاربة النتقال من املا�سي اإىل احلا�رش، من خالل معاجلة حمطات 

كربى من تاريخ وطنه عرب خمتلف الع�سور التاريخية، ويتم ذلك باعتماد وثائق تاريخية خمتلفة، ب�سكل ميكن املتعلم 

من منهجية توظيف هذه الدعامات وفهم املا�سي وربطه باحلا�رش.
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موا�سيع برنامج مكون التاريخ

ربط املا�سي باحلا�رصمو�سوع الربنامجامل�ستوى

النتقال من احلا�رش اإىل املا�سياملا�سي القريبم�ستوى الرابع

النتقال من املا�سي اإىل احلا�رش املغرب يف الع�رش القدميم�ستوى اخلام�ص

م�ستوى ال�ساد�ص
املغرب يف ع�سور ما قبل 

التاريخ والع�سور التاريخية
النتقال من املا�سي اإىل احلا�رش

انتظام موا�سيع برنامج مكون اجلغرافيا يف ال�سلك االبتدائي: 

ي�ستاأن�ش املتعلم يف امل�ستوى الرابع بالتموقع يف حميطه القريب والوعي باأهمية مكونات هذا املحيط والتفاعل معها 

بداأ بف�ساء املدر�سة ثم احلي/القرية، لأجل الوعي باأهمية هذا املحيط واأ�ساليب التعامل معه والتفاعل مع مكوناته، لينتقل 

اإىل درا�سة جمال وطنه املغرب واكت�ساب اآليات املالحظة والو�سف واملقارنة والتحليل والتعليل وربط العالقات بني 

مكونات املجال، لينخرط املتعلم)ة( كطفل يف الوقت الراهن وكرا�سد م�ستقبال، يف امل�سرية التنموية للمجال.

موا�سيع برنامج مكون اجلغرافيا

مو�سوع الربنامجامل�ستوى

تعرف املحيط القريبم�ستوى الرابع

تعرف الوطن وموؤهالته الطبيعيةم�ستوى اخلام�ص

تعرف الوطن وموقعه يف العامل واأهمية موؤهالته املختلفة.م�ستوى ال�ساد�ص

انتظام موا�سيع برنامج مكون الرتبية املدنية يف ال�سلك االبتدائي: 

يتمحور برنامج امل�ستوى الرابع حول الهوية الفردية واجلماعية للمتعلم وتلم�ش املفاهيم الأولية للحقوق والواجبات 

من خالل تفاعل الذات مع الآخر وتعزيز القدرة على العي�ش امل�سرتك، ثم يوا�سل برنامج امل�ستوى اخلام�ش وال�ساد�ش 

تنمية ذلك عن طريق تو�سيع جمال التعلمات وتعميق تنمية القدرة على العمل والبحث والتفكري والوقاية من الأخطار 

واكت�ساب ال�ستقاللية يف ذلك وتقوية الثقة بالنف�ش. 

موا�سيع برنامج مكون الرتبية املدنية

مو�سوع الربنامجامل�ستوى

الهوية النتماء اجلماعي ومبادئ حقوقيةم�ستوى الرابع

تنظيم العمل، الواجبات واحلقوق وال�سلوك املدين.م�ستوى اخلام�ص

م�ستوى ال�ساد�ص
احرتام القوانني وقواعد ال�سلوك املدين ومبادئ العي�ش يف 

اجلماعة والتح�سي�ش بالدميوقراطية املحلية.
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4 منهجية تدري�ص مادة االجتماعيات   

 املبادئ املوجهة لتدري�ص مادة االجتماعيات

يتجاوز تدري�ش الجتماعيات �رشد الأحداث والوقائع التاريخية، اأو و�سف الطبيعة وتغرياتها، اأو �رشد القوانني 

املنظمة للمجتمع، لي�سمو بالبعد الفكري للمادة ويجعل من اأ�سا�سيات تدري�سها ا�ستح�سار تغطية الأبعاد الثالثة ل�سخ�سية 

املتعلم)ة( املعرفية واملهارية والوجدانية، واعتبار اكت�ساب املعرفة فر�سة لتعلم املهارات وتبني املواقف والجتاهات 

على قاعدة القيم. ومن هنا ينبني تدري�ش الجتماعيات على جمموعة من املبادئ امل�ستمدة من م�ستجدات علوم الرتبية 

العامة، وديداكتيك مادة الجتماعيات اخلا�سة مبكوناتها الثالثة، والتي ميكن اإيجازها كالآتي:

 ا�ستح�سار الأهداف باأبعادها املعرفية واملهارية والوجدانية التي ي�سبو اإليها تدري�ش كل مكون: التاريخ، اجلغرافيا، 

الرتبية املدنية:

 يركز تدري�ش التاريخ على جعل هذه الفئات النا�سئة قادرة على فهم املوروث احل�ساري يف بعده القت�سادي 

واملجتمعي وال�سيا�سي، واإدراك التطورات التي مر بها هذا املوروث، وما عرفه من تراكمات ت�ساعد على 

تف�سري وفهم حا�رش املجتمع وت�سهم يف بناء م�ستقبله. ومن هنا فاإن تدري�ش التاريخ خالل هذا ال�سلك الدرا�سي 

يقوي قدرة املتعلم)ة( على ربط العالقة بني احلا�رش واملا�سي وفق �سريورة تنطلق من احلا�رش اإىل املا�سي 

ومن املا�سي اإىل احلا�رش.

 ميكن تدري�ش اجلغرافيا املتعلم)ة( من مفاهيم ومعارف ومهارات فكرية جتعل املجال اجلغرايف مبختلف اأبعاده 

الظواهر  فهم  قادرا على  املتعلم)ة(  التعلم على جعل  �سريورة  وتنبني  النا�سئ.  الطفل)ة(  هذا  اهتمامات  من 

اجلغرافية كظواهر مركبة ناجتة عن تفاعل العوامل الب�رشية الطبيعية، وعلى فهم املجال حيث يعي�ش ويتفاعل 

فيه ومعه وتنمو لديه مهارات البحث امليداين وال�ستق�ساء حول هذا املجال، يف اإطار اأعمال فردية اأو جماعية. 

القيم  ق�سم م�سرتك من  لتملك  املغربيات واملغاربة  ال�ساعد من  تاأهيل اجليل  املدنية على  الرتبية  ينبني تدري�ش   

الوطنية والكونية ت�ساعد على العي�ش يف احلا�رش والتطلع اإىل امل�ستقبل بر�سيد من القيم وامل�ساعر وب�سخ�سية 

ذات ا�ستقاللية وح�ش على م�ستوى تقدير الذات وحماية الكرامة واعتماد الفكر النقدي والفعل امل�سوؤول اجتاه 

الذات واجتاه الآخر واملحيط مبختلف اأبعاده. 

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

تعلمات لها عالقة مبادة االجتماعياتاملواد

الرتبية 

االإ�سالمية

درو�ش القتداء: ال�سرية النبوية، اأحفظ نف�سي /ل اأوذي غريي، اأحرتم واأ�ساند ال�سخ�ش يف حالة 

الإعاقة، اأ�ساوي بني النا�ش 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�ش التاريخية، م�سامني ال�سور القراآنية املقررة لهذا امل�ستوى.

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

الريا�سيات

الهند�سية،  الإن�ساءات  الأطوال،  قيا�ش  املبياين،  الر�سم  قراءة  التنا�سبية،  احل�سابية،  العمليات 

ومعاجلة  تنظيم  ت�سميم،  م�ساحة  ح�ساب  والزمن،  واملحيط  امل�ساحة  قيا�ش  والت�سغري،  التكبري 

البيانات )خمطط بالأعمدة اأو مدرج(.

اللغات
واحلا�رش  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 

اإىل 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؛

 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؛

تاريخ  فتعرف  املواطنة،  قيم  تنمية  التاريخية يف  املكت�سبات  ت�ستثمر  املدنية: حيث  والرتبية  التاريخ  تكامل   

الوطن ي�سهم يف تنمية روح العتزاز به؛

 تكامل اجلغرافيا والرتبية املدنية: 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�رشية 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�ش اختيار امل�سامني والدعامات والطرق.
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5 الدعامات والو�سائل الديداكتيكية

يكت�سي الكتاب املدر�سي مكانة اأ�سا�سية يف تنفيذ املنهاج الدرا�سي مبا يت�سمنه من اأن�سطة ومتارين ودعامات ت�ساعد 

على بناء التعلمات خالل �سري الدرو�ش وقبلها وبعدها، فهو زاد معريف / تعلمي بالن�سبة للمتعلم)ة( داخل املدر�سة ويف 

البيت حيث ي�ساعده على ا�ستكمال تعلماتي.

اأخرى  ديداكتيكية  وو�سائل  دعامات  الجتماعيات  مادة  تدري�ش  يتطلب  البتدائية  التعليمية  الفرتة  هذه  وخالل 

تكون منا�سبة للم�ستوى العمري والعقلي للمتعلم )ة( ومرتبطة مبحيطه القريب وجماله الوطني والعاملي ومنفتحة على 

تكنولوجيا الإعالم والتوا�سل، ومنها ما ياأتي: 

 البيئة املحلية واالأحداث اجلارية: يج�سد العتماد على البيئة املحلية التي يعي�ش 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�رشة، 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�ش  اأثناء  للمتعلم)ة(  الذهني  ت�سمن احل�سور  لكونها  وا�ستثمارها  املتعلم)ة( على جمعها 

الزمن واملكان وتوفر له مادة معرفية لال�ستغال عليها.وتعتمد الن�سو�ش املكتوبة يف ال�ستغال على مو�سوعات 

الربنامج وفق جمالت معرفية خمتلفة )قانونية، اجتماعية، �سيا�سية، ح�سارية، حقوقية، دينية...( ويتم انتقاوؤها 

ح�سب معايري ب�ساطة اللغة واحلجم والأ�سلوب ان�سجاما مع امل�ستوى العمري والإدراكي للمتعلم )ة(.

وهي و�سيلة ت�سجيل وات�سال ومتثيل مرئي للحوادث والظواهر، تربز معاين واأفكار وعالقات قابلة  ال�سور:   

للو�سف والتف�سري، وت�سهل اإدراك عدد من املفاهيم التي ي�سمح بها اخلطاب اللفظي. ومن بني اأنواع ال�سور القابلة 

لال�ستثمار يف مادة الجتماعيات باملرحلة البتدائية هناك ال�سور الفتوغرافية واللوحات والر�سوم الت�سويرية.

اأ�سا�سية لتمثيل الزمن  و�سائل متثيل الزمن واملكان: من بينها اخلطوط واللوحات الكرونولوجية وهي اأدوات   

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 

مل�ستوى  املنا�سبة  والأطال�ش  املج�سمات  على  العتماد  ميكن  �سبق،  ما  اإىل  اإ�سافة  باخلريطة.  وانتهاء  بالرت�سيمة 

املتعلم)ة(. كما توفر اجلداول الإح�سائية واملبيانات قيمة م�سافة للعمل الديداكتيكي. فاإذا كانت اجلداول ت�ساعد من 

جهة اأوىل، على ترتيب املعطيات الكمية وت�سنيفها، فاملبيانات تعد تعبريا رمزيا ملعطيات اجلداول، وتوظف يف 

درو�ش الجتماعيات لإبراز خا�سيات بع�ش 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.

18
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 الدعامات الرتبوية الرقمية: يق�سد بها كل الدعامات والو�سائل املرتبطة باإدماج تكنولوجيا املعلومات والت�سال 

والتعلم الإلكرتوين يف العملية التعليمية التعلمية، والتي توفر موارد تربوية رقمية قابلة لال�ستثمار يف تدري�ش مادة 

اأفالم  تفاعلية،  تاريخية  حكايات  تفاعلية،  �سماء  خرائط  تفاعلية،  زمنية  خطوط  فيديو،  )مقاطع  الجتماعيات 

وثائقية ق�سرية...( وحترتم الثوابت الدينية والوطنية واملوؤ�س�ساتية، اإ�سافة اإىل املوارد الرتبوية الرقمية املتاحة 

)مثل املتاحة على البوابة الوطنية لإدماج تكنولوجيا املعلومات والت�سال يف التعليم(.

وجتدر الإ�سارة اإىل 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.

6 اأ�ساليب العمل الديداكتيكي

تتنوع اأ�ساليب العمل الديداكتيكي تبعا لنهج املادة )يت�سمن اجلزء اخلا�ش باأجرة برنامج مكونات مادة الجتماعيات يف 

هذا الدليل، ملخ�سا للنهج الديداكتيكي بالن�سبة ملكون التاريخ ومكون اجلغرافيا وملخ�ش لدورة التعلم بالن�سبة ملكون 

املتعلم)ة(  ت�سغيل  على  القائمة  والن�سيطة  التفاعلية  باملقاربة  مرهونة  الديداكتيكي  العمل  فعالية  وتبقى  املدنية(.  الرتبية 

الأ�ساليب ب�سفة خا�سة:  بالكفايات، وت�سمل هذه  التدري�ش  ان�سجاما مع منوذج  با�ستقاللية  بناء تعلماته  وم�ساحبته يف 

الق�سم، احلوار  للمتعلم)ة(، م�رشوع  ال�سخ�سي  امل�رشوع  ال�سغرى،  املجموعات  العمل يف  الأدوار،  املحاكاة، لعب 

ب�سكليه الأفقي والعمودي، املناق�سة...

7 التقومي والدعم 

اأنواعه )قبلي/ت�سخي�سي، مرحلي/تكويني، ختامي/اإجمايل/اإ�سهادي(، يف مادة الجتماعيات  ي�ستهدف التقومي، بكل 

خمتلف املعارف واملهارات التي اكت�سبها املتعلم)ة( واملواقف التي تبناها، على اأ�سا�ش اأن ت�ستند الو�سعيات التقوميية اإىل 

تخطيط ي�ستح�رش 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�ش منا�سبة.

اأما الدعم في�ستهدف ت�سحيح التعرثات وتعزيز املكت�سبات واإغناءها، وي�ستح�سن اأن ينفذ الدعم بوا�سطة اأن�سطة وو�سعيات 

واأمثلة خمتلفة عن تلك التي بنيت بها التعلمات، مع العناية اأكرث باملتعلمات واملتعلمني املتعرثين من حيث تفييئهم ح�سب 

نوعية تعرثاتهم و�سبل معاجلتها.
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أجرأة برنامج االجتماعيات لمستوى الخامس ابتدائي

تعرف  من  التدري�ش  هيئة  لتتمكن  الوظيفية  مبداأ  على  الدرا�سي،  امل�ستوى  لهذا  الجتماعيات  منهاج  اأجراأة  تنبني 

الأمثل  الهادفة، والتوظيف  الف�سلية  املمار�سة  تفعيله عرب  بيداغودجية، ت�سمن  منطلقاته ومكوناته، واعتماد مقاربة 

لكتاب املتعلم واملتعلم يف اأفق حتقيق الكفايات امل�ستهدفة من تدري�ش املادة. 

1 اعتبار الكفاية النهائية منطلقا 

تهدف مادة الجتماعيات اإىل امل�ساهمة يف تكوين �سخ�سية املتعلم واملتعلمة، مبختلف اأبعادها ليكون فاعال ومتفاعال مع حميطه 

التي تربر اعتمادها مادة درا�سية.  املادة ووظيفيتها املجتمعية  اأهدافا عامة تنبثق من منطق  اإيجابي. وهي بذلك ت�ستح�رش  ب�سكل 

وميكن تلخي�ش 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�رشية/القت�سادية ويتفاعل معها؛

o .ت�سليحه بقيم املواطنة والوعي باحلقوق والواجبات اجتاه نف�سه وحميطه ليكون فاعال فيه وم�ساهما يف تنميته

وترتجم هذه الأهداف العامة ملنهاج الجتماعيات يف الكفاية النهائية التي مت حتديدها لهذا امل�ستوى الدرا�سي كما ياأتي:

الكفاية النهائية مل�ستوى اخلام�ص ابتدائي

»يكون املتعلم)ة( يف نهاية ال�سنة اخلام�سة، قادرا على اإجناز مهمات مركبة و/اأوحل و�سعيات م�سكلة بتوظيف ما 

اكت�سبه من معارف ومهارات وقيم متمف�سلة فيما بينها ومرتبطة بحقب كربى من تاريخ وح�سارة وطنه منذ الع�رش 

واملحلي  املدر�سي  و�سطه  يف  الجتماعية  وبعالقاته  لوطنه،  والقت�سادية  والب�رشية  الطبيعية  وباملوؤهالت  القدمي، 

التاريخي  النهجني  خطوات  وفق  خرائطيا  و/اأو  تخطيطيا  و/اأو  كتابيا  و/اأو  �سفهيا  ذلك  عن  والتعبري  واجلهوي، 

واجلغرافيا ودورة التعلم يف الرتبية املدنية.« املرجع: وثيقة التوجيهات الرتبوية . مديرية املناهج، فرباير 2020

2 هند�سة درو�ص االجتماعيات كما هي واردة يف »كتاب املتعلمة واملتعلم«
يف اإطار ترجمة الكفاية النهائية والكفايات اخلا�سة باملكونات الثالثة اإىل تعلمات، مت اعتماد هند�سة لأن�سطة التعلم 

الواردة يف كتاب املتعلمة واملتعلم. وقد توحدت املكونات الثالثة: التاريخ واجلغرافيا والرتبية املدنية، 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)ة(. 

وتتدرج هذه الهند�سة كما ياأتي: عنوان الدر�ش، الهدف، اأمهد لتعلمي، اأجنز اأن�سطتي، اأقوم تعلمي واأدعمه، مع خانة 

للم�سطلحات اجلديدة الواردة يف بع�ش الدرو�ش. ويو�سح اجلدول الآتي توجيهات عملية لتدبري كل حمطة :
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حمطات 

الدر�ص
توجيهات عملية لتدبري هذه املحطات

عنوان الدر�ص
يحدد للمتعلم)ة( مو�سوع التعلم اجلديد، وهو املعتمد يف وثيقة املنهاج، ومن خ�سو�سياته اأن �سيغته حتمل معامل 

التعلمات التي �ستفكك يف الدر�ش.

الهدف

هو اإف�ساح اأويل عن م�رشوع التعلمات، يتم الإعالن عنها يف البداية. لهذا طرح الهدف يف �سيغة اإجرائية تاأخذ 

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

اأمهد لتعلمي

• الهدف، ل�ستدراجه لالنخراط يف 	 منبثقة من  اأ�سئلة  املتعلم)ة(، وتت�سمن  اإثارة ف�سول واهتمام  اإىل  تهدف 

حمطة التعلمات، وتبني التعلم الذاتي عرب تلم�ش اأهمية وظيفية ما �سيتعلمه ؛

• يهدف اإىل النطالق من مكت�سبات املتعلم نحو ما ينبغي تعلمه ؛	

• الالزم، 	 بالقدر  وحتفيزه  باملو�سوع  املتعلم)ة(  اهتمام  �سد  يف  يتمثل  املحطة،  هذه  يف  بارز  دور  للمدر�ش)ة( 

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

اأجنز اأن�سطتي

• ت�ستعر�ش اأن�سطة الدر�ش يف ان�سجام مع الهدف ومع الأ�سئلة الواردة يف حمطة التمهيد؛	

• للتوا�سل: 	 هند�سة  وفق  املمار�سة  عرب  والتعلم  الت�ساركية  املعاجلة  مبداإ  على  وتقوم  مف�سليا،  ركنا  ت�سكل   

)املدر�ش)ة(/املتعلم)ة((. وتتبلور م�ساركة املتعلم عرب جدلية »االأخذ والعطاء«.

• تعك�ش الدور الحرتايف للمدر�ش على م�ستوى تدبري حلظات تدخله، فال ي�سع كل م�سوؤولية اكت�ساف واإجناز 	

للحفظ/ موجهة  جاهزة  معارف  اإىل  الدر�ش  فيتحول  بدله  التعلمات  ينجز  اأو  املتعلم)ة(،  كاهل  على  التعلمات 

ال�ستظهار، ويبتعد تدري�ش املادة عن مدخل املقاربة بالكفايات؛

• والتحفيز 	 الدعم  بتقدمي  للتعلمات  واملي�رش  املر�سد  دور  املدر�ش  فيه  يلعب  مفتوح  تعلمي  م�سار  املتعلم يف  ت�سع 

الكافيني جلعل املتعلم)ة( م�ستعدا لإعمال فكره وحتريك وجدانه والنخراط يف التعلمات، وت�ساعده يف ذلك 

الأفعال الإجرائية القابلة لالإجناز، فيتحقق التعلم املثمر وامل�ستدام؛

•  ت�ستح�رش منطق التكامل بني الأن�سطة، والبناء التدريجي للتعلمات يف بعدها التكاملي: داخل الدر�ش، وبني 	

درو�ش املادة، دون اإغفال ترابطها بتعلمات يف مواد اأخرى.

اأقوم تعلمي 

واأدعمه

تفادي  وبالتايل  وتدعيمها.  تعلماته  توظيف  من  متكنه  جديدة  و�سعية  يف  املتعلم)ة(  جعل  مبداأ  على  املحطة  هذه  تقوم 

ال�ستعرا�ش وال�ستظهار املبا�رش وال�سطحي للتعلمات. وهنا ومن اأجل حتفيز املتعلم)ة( على توظيف تعلماته/تقوميها/

دعمها، تقرتح و�سعيات مرتبطة مبحيطه حتى يتلم�ش وظيفيتها.

م�سطلحات
ح�سيلة جديدة من امل�سطلحات املرتبطة باملادة والتي يتم �رشحها وفق الإطار الذي طرحت فيه يف الدر�ش، علما 

باأن �رشحها اللغوي ال�رشف 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�ش)ة( على توظيف كتاب املتعلم )ة(، وتتمثل هذه املنهجية يف: 

 بطاقات منهجية ت�ساعد املدر�ش على اإجناز الدرو�ش مع املتعلمني عرب ما تقدمه من تو�سيحات وخلفيات توؤطر 

ملختلف حمطات الدر�ش، كما هي واردة يف هند�سة الدرو�ش 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؛

 م�سارات بيداغوجية : يقدم فريق التاأليف اقرتاحات للمدر�ش)ة(، تهم م�سارات بيداغوجية/ديداكتيكية ميكن 

اعتمادها لتعزيز التعلمات لدى املتعلمني واملتعلمات؛

 معطيات م�ساعدة : تقدم يف �سكل معطيات علمية معرفية اأو منهجية تدعم املفاهيم املتداولة يف الربنامج. 
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4 الغالف الزمني ملادة االجتماعيات مل�ستوى اخلام�ص 

دقيقة   45 كالآتي:  الأ�سبوع، توزع  �ساعتان ون�سف يف  اخلام�ش  امل�ستوى  الجتماعيات يف  ملادة   تخ�س�ش 

ملكون التاريخ و45 دقيقة ملكون اجلغرافيا و�ساعة ملكون الرتبية املدنية.

حتدد على م�ستوى كل اأ�سدو�ش، اأ�سابيع للتقومي والدعم واأخرى ل�سري الدرو�ش، فيتم اإجناز كل در�ش خالل   

اأ�سبوع بالن�سبة لكل من مكوين التاريخ واجلغرافيا، و�ساعة بالن�سبة ملكون  45 دقيقة يف كل  اأ�سبوعني مبعدل 

الرتبية املدنية. 

وي�ستعر�ش اجلدول الآتي توزيع ح�س�ش املواد الدرا�سية بال�سلك البتدائي.

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

توزيع احل�س�ص االأ�سبوعية* )30 �ساعة منها �ساعة ون�سف خم�س�سة لالإ�سرتاحة(

جمال 

الدرا�سة
املواد الدرا�سية

لغة

التدري�ص

ال�سنة

1
ال�سنة

2
ال�سنة

3
ال�سنة

4
ال�سنة

5
ال�سنة

6

 

جمال 

اللغات

6 �ش6 �ش6 �ش 30د8 �ش9 �ش10 �شالعربيةاللغة العربية

3 �ش3 �ش3 �ش3 �ش3 �ش3 �شالأمازيغيةاللغة االأمازيغية

6 �ش6 �ش6 �ش6 �ش5 �ش4 �شالفرن�سيةاللغة الفرن�سية

****الإجنليزيةاللغة االإجنليزية**

جمال 

الريا�سيات 

والعلوم

الريا�سيات
العربية/ 

الفرن�سية
5 �ش5 �ش5 �ش5 �ش5 �ش

الن�ساط العلمي
العربية/ 

الفرن�سية
2 �ش2 �ش2 �ش2 �ش2 �ش

3 �ش3 �ش3 �ش3 �ش3 �شالعربيةالرتبية االإ�سالمية

جمال 

التن�سئة 

االجتماعية 

والتفتح

االجتماعيات

التاريخ 

واجلغرافيا
1�ش 30د1�ش 30د1 �شالعربية

الرتبية 

املدنية
1 �ش1 �ش1 �شالعربية

امل�رصوع ال�سخ�سي 

)ا�ستك�ساف املهن، 

الرتبية املالية، الرتبية 

املقاوالتية...(

30 د30 د30 د

1�ش 2 �ش2 �شالعربيةالرتبية الفنية
1 �ش1 �ش1�ش 30د

1 �ش1 �ش1 �ش1 �ش1 �شالعربيةالرتبية البدنية

30�ش30 �شاملجموع
 30
�ش

30�ش30�ش30�ش

*ميكن توزيع ح�سة �ساعة اإىل فرتتني من 30 قيقة يف اليوم نف�سه اأو يف يومني خمتلفني، كما ميكن توزيع ثالث ح�س�ش اإىل اأربع 
فرتات من 45 دقيقة.

**تدمج اللغة الإجنليزية على املدى املتو�سط يف برامج ال�سلك البتدائي بع اإعداد املدر�سني.
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5 حماور برنامج مادة االجتماعيات ح�سب مكوناتها الثالثة
محاور برنامج مكون التاريخ

االأهداف التعلميةاملو�سوعاملحور

التاريخ والمؤرخ1
تعرف معنى التاريخ؛ 	•

حتديد عمل املوؤرخ واأدواته؛ 	•
اإدراك اأهمية �سواهد املا�سي. 	•

عصور ما قبل التاريخ 2
والعصور التاريخية

متييز ع�سور ما قبل التاريخ عن ع�سور التاريخ انطالقا من خط زمني؛ 	•
تعرف خ�سائ�ش كل من ع�سور ما قبل التاريخ وع�سور التاريخ؛ 	•

ا�ستعمال مفاهيم: التطور، التزامن والتعاقب. 	•

مغرب ما قبل التاريخ: 3
اإلنسان ونمط عيشه

تعرف بقايا اإن�سان مغرب ما قبل التاريخ؛ 	•
و�سف منط عي�ش اإن�سان مغرب ما قبل التاريخ؛ 	•

درا�سة مناذج من الفن ال�سخري )ر�سوم، نقو�ش( لإن�سان مغرب ما قبل التاريخ. 	•

4
المغرب القديم: التأثير 
الحضاري المتبادل بين 

الفينيقيين واألمازيغ

درا�سة خريطة التواجد الفينيقي والقرطاجي باملغرب؛ 	•
و�سف اأ�ساليب التعامل التجاري مع الفينيقيني؛ 	•

درا�سة مركز جتاري فينيقي باملغرب من خالل �سورة وت�سميم )ليك�سو�ش منوذجا(. 	•

5
المغرب القديم: االحتالل 

الروماني والمقاومة 
األمازيغية

درا�سة خريطة الحتالل الروماين للمغرب؛ 	•
و�سف مظاهر من ال�ستغالل الروماين للمغرب؛ 	•

تعرف رد فعل الأمازيغ �سد الحتالل الروماين للمغرب: )ثورة »اإيدميون«  	•
منوذجا(.

المغرب القديم: مظاهر من 6
الحضارة األمازيغية

و�سف نظام احلكم الأمازيغي من خالل ن�ش وخطاطة؛ 	•
درا�سة مظاهر منط العي�ش واحلياة اليومية )ال�سكن، اللبا�ش، الغذاء(؛ 	•

•	 تعرف الكتابة الأمازيغية.

7
المغرب: قيام الدولة 

اإلدريسية وانتشار اإلسالم 
في المغرب

تعرف ظروف تاأ�سي�ش الدولة الإدري�سية وامتدادها اجلغرايف؛ 	•
و�سف مدينة مغربية يف عهد الأدار�سة: مدينة فا�ش؛ 	•

درا�سة معلمة اإدري�سية: جامع القرويني. 	•

المرابطون: توحيد البالد 8
وامتداد الدولة

تعرف ظروف ن�ساأة الدولة املرابطية ومراحل تطورها؛ 	•
تو�سع دولة املرابطني؛ 	•

درا�سة معلمة تاريخية: القبة املرابطية مبراك�ش. 	•

الدولة الموحدية: توحيد 9
الغرب اإلسالمي

تعرف ظروف ن�ساأة الدولة املوحدية ومراحل تطورها؛ 	•
تف�سري تكوين اإمرباطورية موحدية بالغرب الإ�سالمي؛ 	•

درا�سة خ�سائ�ش الفن املعماري املوحدي من خالل اأمثلة. 	•

الدولة المرينية: إبداع 10
حضاري

تعرف ظروف ن�ساأة الدولة املرينية ومراحل تطورها؛ 	•
درا�سة بع�ش مظاهر الإبداع املريني: العمارة املدر�سية منوذجا؛ 	•

الدولة السعدية: ازدهار 11
اقتصادي

تعرف ظروف ن�ساأة الدولة ال�سعدية ومراحل تطورها؛ 	•
درا�سة م�رشوع اقت�سادي طموح: �سناعة ال�سكر )معامل �سي�ساوة(؛ 	•

درا�سة معلمة عمرانية: ق�رش البديع. 	•

الدولة العلوية: توحيد البالد 12
وبناء الدولة

تعرف ظروف ن�ساأة الدولة العلوية ومراحل تطورها؛ 	•
تعرف جهود املوىل ر�سيد يف توحيد البالد من خالل خريطة؛ 	•

درا�سة العمارة الع�سكرية يف عهد املوىل اإ�سماعيل: الق�سبات منوذجا. 	•
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محاور برنامج مكون الجغرافيا
االأهداف التعلميةاملو�سوعاملحور

مميزات وطني: اخلريطة، 1

احلدود واملدن

ر�سم اإطار خريطة املغرب؛ 	•
توطني احلدود واملدن الكربى على اخلريطة؛ 	•

حتديد مواقع املدن بالن�سبة لبع�سها البع�ش با�ستعمال وردة الرياح. 	•

مميزات وطني: اجلبال 2

واله�ساب وال�سهول

تعرف معنى: ال�سهل، اله�سبة، اجلبل؛ 	•
ر�سد اأهم الوحدات الت�ساري�سية على خريطة املغرب؛ 	•

تعرف تاأثري تنوع الت�ساري�ش على الرثوة املائية.  	•

مميزات ت�ساري�ش وطني: 3

ر�سم خريطة

ر�سم اإطار خريطة املغرب؛ 	•
اختيار رموز لتمثيل الت�ساري�ش؛  	•

و�سع عنوان ومفتاح للخريطة. 	•

4
مميزات مناخ وطني: 

احلرارة والت�ساقطات 

ومتثيلها

تعرف معنى املناخ وما مييزه عن الطق�ش؛ 	•
ن�رشة  من  انطالقا  والرياح  والت�ساقطات  احلرارة  حيث  من  اليوم  طق�ش  و�سف  	•

جوية؛

متثيل احلرارة والت�ساقطات. 	•

مميزات وطني: الأنهار 5

وال�سدود

التمييز بني النهر والوادي وتوطني اأهم الأنهار؛ 	•
تعرف معنى ال�سد واأهميته ووظائفه املختلفة /املتعددة؛ 	•

ر�سد جمالت ا�ستعمال املاء وا�ستخال�ش اأهمية تر�سيده. 	•

مميزات وطني: الفالحة 6

والرثوة النباتية واحليوانية

و�سف موؤهالت الفالحة يف وطني؛ 	•
الإنتاج الزراعي واحليواين بوطني، 	•
الغطاء النباتي بوطني واحلفاظ عليه؛ 	•

مميزات وطني: الواجهتان 7

البحريتان

و�سف �ساحلي املغرب ويوطن عليهما اأهم موانئ وطنه؛ 	•
تف�سري دور ال�ساحلني يف تنمية وطني؛ 	•

مناذج من موانئ وطني: ميناء طنجة املتو�سط. 	•

ال�سكان يف وطني: التوزع 8

والبنية

تعرف معنى توزع ال�سكان وربطه بالكثافة ال�سكانية؛ 	•
و�سف توزع الكثافة ال�سكانية من خالل خريطة وطني وتف�سري توزيع ال�سكان  	•

يف وطني؛

ر�سم مبيان ميثل تطور ال�سكان يف املغرب. 	•

ال�سياحة: رافعة لتنمية 9

وطني

املوؤهالت ال�سياحية لوطني )و�سف املوؤهالت(؛ 	•
الأن�سطة ال�سياحية بوطني )تف�سري تنوع الأن�سطة(؛ 	•

من اأجل �سياحة تنمي اقت�ساد وطني )جمالت تو�سيع الأن�سطة وعالقتها بالتنمية  	•
امل�ستدامة(.

10
مميزات وطني: املعادن 

وال�سناعة املعدنية )قطاع 

الفو�سفاط منوذجا(

و�سف اأنواع املعادن وتوزيعها؛ 	•
ربط عالقة املعادن بال�سناعة املعدنية؛  	•

درا�سة حالة: معدن الفو�سفاط وحتويله باملغرب 	•

مميزات وطني: 11

املوا�سالت

تعرف معنى املوا�سالت، اأنواعها واأدوارها؛ 	•
باملغرب  ال�سيارة  والطرق  احلديدية  وال�سكك  واملطارات  املوانئ  اأهم  توطني  	•

وو�سف توزعها؛

التدرب على تر�سيد ا�ستعمال املوا�سالت يف احلياة اليومية. 	•

12
م�ساكل بيئية بوطني: 

الت�سحر والتلوث وم�سكل 

املاء

تعرف معنى م�سكل بيئي عرب اأمثلة: التلوث، الت�سحر، نق�ش املاء؛ 	•
ا�ستنتاج اآثار امل�ساكل البيئية ومناق�ستها؛ 	•

اجليل  )ا�سرتاتيجية  البيئية  امل�ساكل  جتاه  اإيجابية  �سلوكات  وتبني  حلول  مناق�سة  	•
الأخ�رش 2030-2020 منوذجا (
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محاور برنامج مكون التربية المدنية
االأهداف التعلميةاملو�سوعاملحور

اأنظم عملي واأقيم اأدائي1

اأكت�سف اأهمية تنظيمي لعملي واأتعلم قواعده الأ�سا�سية؛  	•
اأطبق تلك القواعد على عملي يف البيت واملدر�سة؛ 	•

اأتعلم كيف اأقيم مدى تنظيمي لعملي. 	•

اأ�سارك يف و�سع ميثاق 2

الق�سم بناء على جتربتي

اأ�ستح�رش جتربتي املكت�سبة واأقيمها مع جماعة الق�سم؛ 	•
ن�ستفيد من نتائج تقييم التجربة لن�سع ميثاق ق�سمنا بروؤية متجددة؛ 	•

نتفق على منوذج لإخراج امليثاق، ثم نوقعه ون�سهره.  	•

اأ�سارك يف تكوين تعاونية 3

الق�سم واأن�سط فيها

اأ�ستح�رش جتربتي املكت�سبة واأقيمها مع جماعة الق�سم؛ 	•
اأ�سارك يف انتخاب مكتب تعاونية ق�سمنا وو�سع برناجمها، 	•

اأقدم مقرتحات لتن�سيط تعاونية ق�سمنا بفعالية. 	•

اأمني قدرتي على التعلم 4

با�ستقاللية

اأتدرب على التفكري املنظم؛ 	•
اأتعلم قواعد التفاعل مع الآخرين؛  	•

اأ�ستعمل التقنيات احلديثة.  	•

5
اأ�ستفيد من اخلدمات 

العمومية يف حميطي 

واأحافظ عليها

اأر�سد مرافق املدر�سة واأوطنها على ت�سميم؛  	•
اأ�سارك يف حلقة نقا�ش حول اخلدمات العمومية واحلفاظ عليها وتنميتها؛ 	•

اأهيئ ملفا حول ا�ستعمايل للخدمات العمومية يف املدر�سة واحلي/ الدوار.  	•

اأحافظ على �سحتي 6

و�سالمتي

اأعي قدراتي وحدودها؛ 	•
اأدر�ش و�سعيات فيها خطر على �سحتي و�سالمتي؛  	•

اأقرتح �سلوكات حلماية نف�سي من تلك الأخطار واأبرهن.  	•

اأحمي نف�سي من اأخطار 7

التدخني

اأهيئ اأ�سئلة ملناق�سة م�سكلة التدخني يف جمموعتي، واأجنز خال�سة للنقا�ش 	•
اأر�سد يف حميطي القريب اأثار التدخني، خا�سة على الأطفال؛  	•

اأجنز مل�سقا حت�سي�سيا باأخطار التدخني على الأطفال. 	•

اأعي مزايا واأخطار 8

»النرتنيت«

اأكت�سف النرتنيت وا�ستعمالتها من طرف الأطفال؛ 	•
اأميز باأمثلة بني مزايا واأخطار ا�ستعمال »الأنرتنيت«؛  	•

اقرتح حوارا بني طفلني حول احلماية من اأخطار »الأنرتنيت«. 	•

9
حقي يف عدم التعر�ش 

لعتداء ودوري يف حماية 

نف�سي

اأعي بذاتي وباأحا�سي�سي واأعرب عنها؛  	•
اأتعرف و�سعيات خطرة من خالل درا�سة حالة اعتداء جن�سي؛  	•

اأ�سع قائمة ب�سلوكات ت�ساهم يف حمايتنا من العتداء واأبرهن. 	•

اأحرتم القانون يف ا�ستعمال 10

الطريق

اأتعرف قانون ال�سري واأنا اأ�ستعمل الطريق؛ 	•
اأدر�ش حالت تو�سح ا�ستعمال الطريق يف حميطي واأعرب عن راأيي؛  	•

اأعد بطاقة توجه ال�ستعمال الآمن للطريق رفقة اأطفال يف و�سعية اإعاقة. 	•

الإح�سا�ش بالآخر �سمانة 11

لالحرتام املتبادل

اأكت�سف معنى الإح�سا�ش بالآخر؛ 	•
اأ�ستنتج من خالل اأمثلة ملمو�سة معنى ال�سور النمطية؛ 	•

اأربط العالقة بني ال�سور النمطية والتمييز ح�سب اجلن�ش واللون واملعتقد...  	•

الت�سامح �سلوك يعزز العي�ش 12

امل�سرتك

•	 اأكت�سف معاين الت�سامح من خالل اأمثلة؛ 
اأ�سارك يف ن�ساط معرب عن الت�سامح من خالل لعب اأدوار؛  	•

اأر�سم و�سعية تعرب عن الت�سامح، واأ�ساهم به يف معر�ش جماعي.  	•
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6 اجلدولة الزمنية لربنامج االأ�سدو�ص االأول
الدروسمدة الحصةالمادةاالأ�سبوع

تقومي ت�سخي�سياالأ�سبوع 1

االأ�سبوع 2

الدر�ش 451 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 451 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 601 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 3

الدر�ش 1 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 1 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 1 )تتمة(60 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 4

الدر�ش 2 45 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 452 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 602 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 5

الدر�ش 2 )تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(التاريخ

الدر�ش 2 )تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(اجلغرافيا

الدر�ش 2 )تتمة(30 دقيقة )ن�سف احل�سة(الرتبية املدنية

مناق�سة مو�سوع امل�رشوع 1 وخطوات تدبريهالباقي من الأ�سبوع = 60 دقيقة

�ساعتان ون�سف = تقومي ودعم الوحدة 1 االأ�سبوع 6 

االأ�سبوع 7

الدر�ش 453 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 453 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 603 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 8

الدر�ش 3 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 3 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 3 )تتمة(60 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 9

الدر�ش 454 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 454 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 604 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 10

الدر�ش 4)تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(التاريخ

الدر�ش 4 )تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(اجلغرافيا

الدر�ش 4 )تتمة(30 دقيقة )ن�سف احل�سة(الرتبية املدنية

تتبع حمطات اإجناز امل�رشوع 1الباقي من الأ�سبوع = 60 دقيقة

�ساعتان ون�سف = تقومي ودعم الوحدة 2االأ�سبوع 11
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االأ�سبوع 12

الدر�ش 455 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 455 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 605 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 13

الدر�ش 5 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 5 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 5 )تتمة(60 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 14

الدر�ش 456 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 456 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 606 دقيقة )ح�سة كاملة( الرتبية املدنية

االأ�سبوع 15

الدر�ش 6 )تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(التاريخ

الدر�ش 6 )تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(اجلغرافيا

الدر�ش 6 )تتمة(30 دقيقة )ن�سف احل�سة(الرتبية املدنية

تقومي امل�رشوع الأول الباقي من الأ�سبوع = 60 دقيقة

�ساعتان ون�سف = تقومي ودعم الوحدة 3 )يف املواد الثالث(االأ�سبوع 16

�ساعتان ون�سف = تقومي ودعم االأ�سدو�ص االأول )يف املواد الثالث(االأ�سبوع 17

7 اجلدولة الزمنية لربنامج االأ�سدو�ص الثاين

الدروسمدة الحصةالمادةاالأ�سبوع

االأ�سبوع 18

الدر�ش 457 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 457 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 607 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 19

الدر�ش 7 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 7 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 7 )تتمة(60 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 20

الدر�ش 8 45 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 458 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 608 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 21

الدر�ش 8 )تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(التاريخ

الدر�ش 8 )تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(اجلغرافيا

الدر�ش 8 )تتمة(30 دقيقة )ن�سف احل�سة(الرتبية املدنية

مناق�سة مو�سوع امل�رشوع 2 وخطوات تدبريهالباقي من الأ�سبوع = 60 دقيقة

�ساعتان ون�سف = تقومي ودعم الوحدة 4 االأ�سبوع 22 
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االأ�سبوع 23

الدر�ش 459 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 459 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 609 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 24

الدر�ش 9 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 9 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 9 )تتمة(60 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 25

الدر�ش 4510 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 4510 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 6010 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 26

الدر�ش 10)تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(التاريخ

الدر�ش 10 )تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(اجلغرافيا

الدر�ش 10 )تتمة(30 دقيقة )ن�سف احل�سة(الرتبية املدنية

تتبع حمطات اإجناز امل�رشوع 2الباقي من الأ�سبوع = 60 دقيقة

�ساعتان ون�سف = تقومي ودعم الوحدة 5االأ�سبوع 27

االأ�سبوع 28

الدر�ش 4511 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 4511 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 6011 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 29

الدر�ش 11 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 11 )تتمة(45 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 11 )تتمة(60 دقيقة )ح�سة كاملة(الرتبية املدنية

االأ�سبوع 30

الدر�ش 4512 دقيقة )ح�سة كاملة(التاريخ

الدر�ش 4512 دقيقة )ح�سة كاملة(اجلغرافيا

الدر�ش 6012 دقيقة )ح�سة كاملة( الرتبية املدنية

االأ�سبوع 31

الدر�ش 12 )تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(التاريخ

الدر�ش 12 )تتمة(30 دقيقة )ثلثي احل�سة(اجلغرافيا

الدر�ش 12 )تتمة(30 دقيقة )ن�سف احل�سة(الرتبية املدنية

تقومي امل�رشوع الثاين الباقي من الأ�سبوع = 60 دقيقة

�ساعتان ون�سف = تقومي ودعم الوحدة 6 )يف املواد الثالث(االأ�سبوع 32

�ساعتان ون�سف = تقومي ودعم االأ�سدو�ص االثاين )يف املواد الثالث(االأ�سبوع 33

اإجراءات نهاية ال�سنةاالأ�سبوع 34
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موجهات خاصة

 اعتماد التقومي الت�سخي�سي كمنطلق

 موجهات اال�ستغال على امل�رصوع الرتبوي

 بطاقة حول املهارات املنهجية  
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1 اعتماد التقومي الت�سخي�سي كمنطلق. )اال�ستئنا�ص بالبطاقات املقرتحة(

االإطار العام للتقومي الت�سخي�سي 

ال�ستعدادات  بقيا�ش  ي�سمح  لكونه  بالكفايات،  املقاربة  التعلمات وفق مدخل  بناء  باأهمية يف  الت�سخي�سي  التقومي  يحظى 

والقدرات واملكت�سبات املعرفية واملنهجية والقيمية التي �ست�ساعد املتعلم)ة( على اكت�ساب وبناء تعلمات جديدة. اإل اأن هذا 

امل�ستوى من التقومي، ليقت�رش على ر�سد هذه التعلمات، واإمنا يعمل كذلك على اإبراز الثغرات وبناء خطة ملعاجلتها 

حتى يتم و�سع املتعلم)ة( على �سكة التعلمات اجلديدة ح�سب املواد الدرا�سية التي يت�سمنها املنهاج الدرا�سي.

امل�ستوى  وي�سكل  التقومي.  من  النوع  لهذا  الدرا�سية  ال�سنة  من  الأول  الأ�سبوع  يخ�س�ش  الجتماعيات  ملادة  فبالن�سبة 

املادة، ومن هنا يعتمد يف  املتعلم)ة( هذه  التي يدر�ش فيها  الثانية  ال�سنة  الدرا�سية،  املادة  بالن�سبة لهذه  ابتدائي  اخلام�ش 

بناء  يف  �سيحتاجها  والتي  الرابع،  امل�ستوى  برنامج  عرب  لديه  تكونت  التي  املكت�سبات  على  الت�سخي�سي  التقومي  اأن�سطة 

تعلماته اجلديدة خالل امل�ستوى اخلام�ش.

معنى التقومي الت�سخي�سي واأهم اأهدافه و�رصوط بناءه واإجنازه

الت�سخي�سي  التقومي  يعني 

عن  موؤ�رشات  ر�سد 

ومنهجية  معرفية  ح�سيلة 

من  املتعلم)ة(  لدى  تتوفر 

خالل مكت�سباته ال�سابقة

وجتربته التعليمية. 

كال  الر�سد  هذا  ي�ساعد 

الذي  )ة(  املتعلم  من، 

)ة(،  قدراته  من  يتاأكد 

واملدر�ش)ة( الذي يوظف ذلك يف تدبريه البيداغوجي والديداكتيكي. من هنا، فاإن جمال هذا التقومي ي�سمل احل�سيلة 

القبلية للمتعلم)ة( التي تهم متثالت ومعارف ومهارات وقدرات توا�سلية ، والتي ت�ساعده على ولوج حمطة تعلمية 

خيوط  من  املزيد  ون�سج  اجلديدة  املحطة  هذه  تعلمات  على  النفتاح  على  املتعلم)ة(  حتفز  اجلوانب  هذه  كلها  جديدة. 

التوا�سل مع امل�ستجدات التعلمية. 

اإجناز التقومي وا�ستثمار نتائجه وفق خطة للدعمبع�ص �رصوط بناء اأن�سطة التقومي الت�سخي�سي

• يخ�سع اختيارها ملنطق ي�ستح�رش التعلمات ال�سابقة يف 	

ارتباط بالتعلمات البعدية والكفاية التي توؤطرها؛

• يكون م�ستوى �سعوبة الأن�سطة بني ب�سيط ومتو�سط؛	

• تكون حمدودة من حيث العدد ومتدرجة ووا�سحة؛	

• لتطرح اإ�سكال لغويا يحول دون حتقق الهدف منها؛	

• النقطة 	 بذل  )اأ- ب-ج(  ت�سحيحها عالمات  تعتمد يف 

حتى لي�سعر البع�ش بالإق�ساء منذ اأول ح�سة؛

• تكون متنوعة )تعبري كتابي، ر�سم...(.	

• ا�ستدراج مرن للمتعلم)ة( لينخرط يف هذه العملية دون 	

تخوف اأو احلكم عليها باأنها امتحان؛ 

• تتبع ا�ستيعاب املتعلم)ة( لالأن�سطة وكيفية تفاعله معها؛	

• اأو 	 فرديا  الدعم  ويكون  الإجناز؛  اأثناء  التعلمات  دعم 

جماعيا يف �سكل تو�سيحات ويف�سل ا�ستعمال ال�سبورة؛

• املتعلمات 	 املتعلمني/  اإجنازات  على  البعدي  الطالع 

وتفيئهم اإىل ثالث فئات )اأو اأكرث( ح�سب النتائج؛

• ا�ستح�سار الفوارق الفردية يف تدابري الدعم البعدي.	

تقومي ت�سخي�سي

- ر�سد متثالت املتعلمني

- ر�سد املكت�سبات 

)نقط القوة وال�سعوبات(

بالن�سبة للمتعلم)ة(

- التاأكد من املكت�سبات

- معرفة احلاجيات

بالن�سبة للمدر�ش)ة(

- تكوين فكرة عن ال�سعوبات

- التخطيط للفعل البيداغوجي

- حتليل النتائج

- عدم اإ�سدار اأحكام

- ا�ستبعاد التنقيط

ا�ستثماره

فوائده
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منطق اختيار اأن�سطة التقومي الت�سخي�سي ملكونات االجتماعيات يف هذا امل�ستوى الدرا�سي:

منطق اختيار اأن�سطة التقومي الت�سخي�سياملكون

التاريخ

ا�ستح�سار حاجيات املتعلم يف بناء تعلمات جديدة تهم تاريخ املغرب يف خمتلف الع�سور.

تاريخ •	 من  واحل�سارية  ال�سيا�سية  اجلوانب  بع�ش  حول  معارف  اكت�ساب  مدى  معريف:  جانب 

املغرب القدمي والو�سيط احلديث والأ�رش التي تعاقبت على احلكم. 

منهجية •	 وتوظيف  زمنية  خطوط  على  وقوعها،  تاريخ  ح�سب  اأحداث  ترتيب  منهجية:  جوانب 

التعامل مع الوثائق التاريخية: ن�سو�ش، خرائط، �سور...

القدرة على التعبري: لفظي، رمزي، لفظي، ر�سوم.•	

اجلغرافيا

ا�ستح�سار مكت�سبات املتعلم)ة( من اأجل بناء تعلمات جديدة تهم املجال اجلغرايف:

جانب معريف: موقع املغرب، توزيع ت�ساري�سه ومناخه، اإطار خريطته، اأهم منتجاته ال�سناعية •	

والفالحية، اأهم موؤهالته ال�سياحية، بع�ش الإ�سكالت البيئية املحلية اأو الوطنية.

جانب منهجي: القدرة على و�سف توزيع الظواهر املجالية وربط العالقة التف�سريية بينها. قراءة •	

معطيات خريطة اأو مبيان بالتدرج من الو�سف اإىل التف�سري. و�سع �سياغة تركيبية ملعطيات املجال.

القدرة على التعبري: تعبري لفظي له بعد جمايل، توظيف البعد الكمي يف درا�سة معطيات املجال، •	

و�سع ر�سوم مب�سطة مل�ساهد جغرافية با�ستح�سار املقيا�ش رموز املفتاح، العنوان، وتوظيف وردة 

الرياح يف حتديد املواقع.

الرتبية 

املدنية

ي�ستهدف كل من روح املادة ومنطقها ماياأتي:

اأ�سا�سها قيم ومبادئ ت�ساءل املتعلم)ة( يف عالقته بذاته وبالآخر، ومبحددات جودة  تنمية كفاية  	•
العي�ش امل�سرتك؛

من خالل اأن�سطة تتوخى الأهداف املر�سودة ومايوازيها من جمهود حت�سي�سي لإذكاء وعي نقدي  	•
كممار�سات  التبلور  على  التعلمات  تلك  وقدرة  املو�سوع  نظرية يف  تعلمات  بني  الفجوة  يخفف 

مدنية ومواطنة.

لذلك، فاإن التمارين املقرتحة لي�ست » تقوميا ت�سخي�سيا« باملعنى الكال�سيكي، بل اأن�سطة م�ستوحاة من 

طبيعة املادة نف�سها متهيدا جلعل الأطفال يبحرون �سوية يف تفاعل بينهم وبني اأ�ستاذهم/ ا�ستاذتهم، 

واأن�سطة »درو�ش« اإن اثارت الت�ساوؤل لديهم ... تكون قد حققت الهدف. 

ت�ستعر�ش القرتاحات املوالية مناذج من الأن�سطة التي ميكن لالأ�ستاذ)ة( ال�ستئنا�ش بها يف حمطة التقومي الت�سخي�سي،  	•

مع اإمكانية دعمها ب�سور اأو ر�سوم/تعوي�سها باأخرى وفق منطق الختيار املو�سح يف اجلدول اأعاله. 

يتم تفييئ املتعلمني/املتعلمات ح�سب اإجنازاتهم مع عدم اإدراج التنقيط يف ورقة الإجناز لالأ�سباب ال�سابقة الذكر: 	•

اأقل من 5مابني 5 و7،5مابني 8 و10الفئات ح�سب النقط )اقرتاح(

ABCعالمات تو�سع على ورقة املتعلم)ة( بدل النقطة
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اأن�سطة للتقومي الت�سخي�سي مقرتحة لال�ستئنا�ص يف مكون التاريخ

1. اأرتب الأحداث الآتية ح�سب ت�سل�سلها من القدمي اإىل احلديث:

والدة جدياحلدث 
بناء جامع 

القرويني

زيارة البابا 

للمغرب

امل�سرية 

اخل�رصاء

معركة وادي 

املخازن

ا�ستقالل 

املغرب

19508592019197515781956تاريخه

 

2. اأوطن اأحداثا على اخلط الزمني با�ستعمال املقيا�ش: 1cm= �سنة واحدة: 

تولية امللك حممد ال�ساد�ص العر�صتنظيم كوب 22 ببلدنابناء ال�سوق اجلديد بحيناوالدة اأخي 

�سنة 1999�سنة 2016�سنة 2000 �سنة 2011

3. اأحدد نوع كل وثيقة من الوثائق الآتية:

وثيقة؟وثيقة؟وثيقة؟وثيقة؟

م�سجد الكتبيةوثيقة املطالبة بال�ستقالل
جدة حتكي حلفيدتها

عن طفولتها

عودة امللك حممد اخلام�ش 

من املنفى

4. اأكتب اأمام كل جملة ما ينا�سب من املفاهيم الآتية: التطور التعاقب ال�ستمرارية:

�أ قبل �ستني عاما حكم املغرب امللك حممد اخلام�ش، وخلفه امللك احل�سن الثاين ثم امللك حممد ال�ساد�ش: لقد حدث 

......... على حكم املغرب بني امللوك الثالثة. 

ب كان جدي يتعلم يف الكتاب واأنا اأتعلم اليوم يف املدر�سة: لقد حدث............... يف طريقة التعليم.

ج كان املغاربة يف املا�سي ياأكلون طعام الك�سك�ش وكانت الن�ساء تتزين باحلناء كما يف وقتنا احلايل: لقد حدث......  
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اأن�سطة للتقومي الت�سخي�سي مقرتحة لال�ستئنا�ص يف مكون اجلغرافيا

 

1.يت�سمن هذا امل�سهد اجلغرايف ثالثة مكونات، اأر�سدها واأ�سجلها م�سنفة يف جدول كالآتي.

مكونات ب�رصيةمكونات طبيعية

؟؟

2.اأ�سع ت�سميما لهذا امل�سهد واأرفقه مبفتاح وعنوان.

من  كل  موقع  واأحدد  الرياح  وردة  3.اأ�ستعمل 
الت�ساري�ش املرتفعة ومنطقة انت�سار املغرو�سات بالن�سبة 

للتجمع ال�سكاين.

الع�رشي  وال�سناعة  التقليدية  ال�سناعة  بني  4.اأقارن 
بتعبئة املطلوب يف اجلدول الآتي: 

مثالجودة املنتوججمالية املنتوج كمية الإنتاجو�سائل العملاأنواع ال�سناعة

؟؟؟؟؟تقليدية

؟؟؟؟؟ع�رشية

5.اأ�سيغ جملة اقارن فيها بني الفالحة التقليدية والفالحة 
الع�رشية من حيث و�سائل العمل.

اإليها  تنتمي  التي  اجلهة  واأ�سمي  اخلريطة  6.األحظ 
مدينتي/قريتي واأذكر عا�سمتها.

وردة  با�ستعمال  للمغرب  بالن�سبة  موقعها  7.احدد 
الرياح، واأذكر ما يحدها من خمتلف اجلهات. 

8.اأر�سد التجهيزات العمومية التي يتوفر عليها حميطي 
وي�ستفيد منها �سكان مديني/قريتي.

اخلدمات  نوع  واأبني  التجهيزات  هذه  اإحدى  9.اأختار 
التي تقدمها لل�سكان

10. اأذكر جتهيزات يفتقدها حميطي واأمتنى اأن تتوفر به 
واأبرر ذلك.
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اأن�سطة للتقومي الت�سخي�سي مقرتحة لال�ستئنا�ص يف مكون الرتبية املدنية

بدون قناع

االجنازاالعداداالأهداف

التعارف؛ 	•
الإح�سا�ش  	•
بالرتياح 

الداخلي؛

التوا�سل غري  	•
اللفظي مع 

الخر.

حترير ف�ساء  	•
و�سط القاعة

	•
ينجز التمرين  	•

م�سيا 

اأخذ نف�ش عميق؛ 	•
امل�سي خالل دقيقة ب�سمت مع تاأمل اأ�سياء من حولهم كاأنهم يرونها لأول  	•

مرة )�سكل، لون...(؛

كاأنه  يقابله  اأن يركز كل واحد)ة( نظره على من  امل�سي على  موا�سلة  	•
يراه لأول مرة؛

يحافظ الثنان على املالمح التي تعك�ش اإح�سا�ش اللحظة )بدون قناع(...  	•
فيكون بذلك كل واحد)ة( يف و�سعية تفاعل مع الذات والآخر واملحيط 

 ...

األوان ... وقيم 

االجنازاالعداداالأهداف

تاأكيد ال�سخ�سية؛ 	•

تقدير التنوع  	•

توفر ورقة  	•
�سغرية وقلم 

لكل واحد)ة( 

واإناء جلمع 

الوراق.

جلو�ش  	•
دائري.

وقوف بالتناوب: 

ذكر اللون الذي يعجب اأكرث؛ 	•
التعبري عما ميثله ذلك اللون )الأخ�رش، الطبيعة...(؛ 	•

كتابة ذاك اللون على ورقة �سغرية. 	•
بعد ا�ستجماع كل الأوراق ا�ستنتاج: 

لكل منا لون يعجبه اأكرث؛ 	•
قد يعجبنا نف�ش اللون بتمثل خمتلف )الأخ�رش، جنمة علم بالدنا(؛ 	•

كل الألوان جميلة ومتثل قيما جميلة. 	•

ح�ص االنتماء 

االجنازاالعداداالأهداف

تكوين هوية  	•
م�سرتكة من 

هويات فردية؛

اإح�سا�ش بالوحدة  	•
يف اإطار التنوع.

 اأوراق

 واأقالم

تكوين جمموعات �سغرية؛ 	•
تبحث كل جمموعة على : )خالل اقل من 10 دقائق( 	•

اإ�سم م�سرتك توجد حروفه يف اأ�سماء اأفراد املجموعة؛  •
�سعار ميثلها )نبات: »�سجرة اأرز« – حيوان: »طائر«...(   •

تقدم كل جمموعة اإ�سمها لالآخرين وتف�رشه وتقوم بحركة تعرب عن  	•
�سعارها؛ 

تختار جمموعة الق�سم ا�سما و�سعارا ح�سب معيار البداع اأو القرب من  	•
قيمة تعرب عما يجمع بني كل افراد جمموعة الق�سم...
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2 موجهات اال�ستغال على امل�رصوع الرتبوي مع املتعلمني

اأوال: موجهات تاأطريية عامة

يعترب امل�رشوع الرتبوي اإطار بيداغوجيا ومنهجيا لالرتقاء باملتعلمني واملتعلمات معرفيا ووجدانيا ومهاريا، حيث يقوم املتعلمون 

واملتعلمات من خالله ببناء وفهم معمق حول الق�سايا واملو�سوعات املدرو�سة. وي�ساعد امل�رشوع على انخراطهم يف حل م�سكالت 

اأو الإجابة عن ت�ساوؤلت اأ�سيلة، والتو�سل اإىل منتج من خالل البحث والتفكري النقدي والتوا�سل بكل اأ�سكاله )الكتابي وال�سفهي 

والرقمي(. ويربمج م�رشوعان يف كل �سنة درا�سية مبعدل م�رشوع يف كل اأ�سدو�ش.

 اأهداف امل�رصوع:

حتفيز املتعلم)ة( على البحث والت�سال مب�سادر املعلومات املختلفة؛  
تنمية القدرة على الختيار والتخطيط والتنفيذ والتتبع؛  

تعميق فهم املو�سوعات املدرو�سة بفتحها على املحيط باأبعاده املختلفة؛  
تنمية مهارات التفكري النقدي والبتكار والتوا�سل؛  

اإذكاء احل�ش التعاوين وروح النتماء لفريق واملبادرة وامل�سوؤولية.  

 موجهات تدبري امل�رصوع

تخ�سي�ش م�رشوع واحد يف كل اأ�سدو�ش يكون مرتبطا مبكونتها )تاريخ وجغرافيا وتربية مدنية(؛  

التذكري يف بداية الأ�سدو�ش باملجال وبالأهداف املتوخاة من اإجناز امل�رشوع وتوجيه املتعلم)ة( اإىل اختيار م�سالك التعاطي مع   

امل�رشوع واقرتاح اأ�سكال الإنتاجات النهائية؛

اعتماد امل�رشوع على التن�سيط بالفرق واملزاوجة بني العمل داخل الق�سم وخارجه؛  

تدبري امل�رشوع وفق منهجية من ثالث خطوات: التخطيط، التنفيذ، العر�ش والتقدمي؛  

تدبري مرن لزمن م�رشوع الأ�سدو�ش باعتماد معايري وموؤ�رشات فردية وجماعية با�ستخدام �سبكات تقومي منا�سبة.  

 املو�سوعان املحددان للم�رصوعني

املو�سوع الأول اخلا�ش بالأ�سدود�ش الأول:   
الرتاث الثقايف املغربي )فنيقي، القرطاجي، اليهودي، االأمازيغي، العربي، احل�ساين، الزجني...(

•  تعرف املحطات التاريخية؛
تعرف متاحف املغرب وتوزعها اجلغرايف، ودورها يف ال�سياحة الثقافية؛  •

تنظيم معر�ش باملكونات الرتاثية املحلية؛  •
...  •

املو�سوع الثاين اخلا�ش بالأ�سدو�ش الثاين:

الثورة الرقمية )ال�سناعات االإلكرتونية، التكنولوجية الذكية، االإت�سال والتوا�سل، التجارة الرقمية...(

•  مراحل تطور ال�سناعة؛
•  دور التكنولوجية الذكية يف تنظيم املوا�سالت؛
•  ا�ستعمال و�سائل الت�سالت والتوا�سل بذكاء؛

...  •

ثانيا: موجهات منهجية الأجراأة اال�ستغال على امل�رصوع الرتبوي 

 اعتبار امل�رصوع قيمة م�سافة للعمل التعليمي التعلمي 

املتعلمون  يقطعه  تكويني  تعلمي/  م�سار  كونه  الرتبوية، يف  التوجيهات  من  انطالقا  الرتبوي،  امل�رشوع  تلخي�ش جوهر  ميكن 

واملتعلمات با�ستقاللية متنامية حول مو�سوع / �سوؤال له بداية وت�سور وتخطيط، وله ماآل على �سكل منتوج اأ�سيل قابل لالقت�سام. 

امل�سار هو امل�ستهدف يف امل�رشوع الرتبوي، خا�سة واأنه:

يركز على املتعلم)ة( كفاعل رئي�سي؛  

يتطلب عمال ممتدا يف الزمن؛  
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يحيل على حتديات ملمو�سة يتعني رفعها.  

ينتظر من امل�رشوع الرتبوي، كوافد جديد بالن�سبة لتدري�ش الجتماعيات يف هذا ال�سلك التعليمي، اأن ياأتي بقيمة م�سافة تربر   

وجاهة اإقراره. فهناك معايري �ستى » لقيا�ش« هذا املكون النوعي ولعل من اأبرزها قدرته على: 

تعبئة املتعلم)ة( لفكره واأحا�سي�سه، وتوظيفه لقدرته على الت�ساوؤل، وجعله يعي مبا يتعلمه؛  

خلق ديناميكية تنمي الذات الفردية، وتوفر �رشوط تالحم اجلماعة لبلوغ هدف م�سرتك؛  

جعل قيم املجهود، واملثابرة، والنزاهة، والت�سامن والحرتام املتبادل خيطا رابطا لفعالياته؛  

اإبراز وظيفية التعلم بالن�سبة للمتعلم)ة( بفتح امتدادات متكنه من توظيف تعلماته يف حياته املدر�سية/ال�سخ�سية.  

 اأهمية توجيه اإجناز املتعلم)ة( من طرف االأ�ستاذ)ة(

البطاقة املوالية تر�سد بع�ش املالمح العملية لهذا الدور جتاه اأدوار املتعلمني واملتعلمات. والذي اإذا كان من ال�رشوري اختزاله 

واملرافق  واملوجه  املي�رش  دور  لالأ�ستاذ)ة(  يكون  اأن  وكثقافة،  كروح  الرتبوي،  للم�رشوع  اأن�سبها  من  فاإن  جمل،  ب�سع  يف 

للمتعلم)ة( من خالل: 

الثقة يف املتعلمني واملتعلمات؛  
حتفيزهم على »املغامرة« املفيدة واملمتعة؛  

جعل هذا التحفيز ي�سمل اجلميع �سمانا لتالحم املجموعة؛  

تو�سيع ف�ساء حريتهم يف القيام باختيارات؛  

الدعم والتوجيه املنهجي للتقدم احلثيث؛  

احلر�ش على انخراطهم يف اأن�سطة هيكلية / مهيكلة على ح�ساب تفا�سيل املو�سوعات؛  

طماأنتهم عند التعر�ش لل�سعوبات، وهي مق�سودة، يف امل�سار التعلمي؛  

جعل الأخطاء مرادفة » لكبوة اجلواد« وم�سدرا لتعلمات اأعمق؛  

اإر�ساء �سوابط من النوع الذي يعزز حتمل امل�سوؤولية الفردية واجلماعية، تفاديا لختالف كبري يف وترية ال�ستغال )مراعاة   

الآجال( حتى يكون امل�رشوع مفيدا للجميع. 

ما مكونات العدة املقرتحة؟

يتم خالل ال�سنة الدرا�سية اإجناز م�رشوعني: يهم الأول مو�سوع » الرتاث الثقايف املغربي« خالل ال�سدو�ش الأول، ويهم 

الأ�ستاذ)ة(  التاأليف لي�سع بني يدي  الثاين. وقد اجتهد فريق  الرقمية« خالل ال�سدو�ش  الثورة  الثاين مو�سوع »  امل�رشوع 

واملتعلم)ة( ملفا مبجموعة من البطاقات موزعة كالآتي: 

بالن�سبة للمتعلم)ة(بالن�سبة لالأ�ستاذ)ة(

1.تقدمي يو�سح:
خلفية العمل بامل�رشوع والأهداف املتوخاة منه؛ 	•

موجهات توؤطر فعالية دور الأ�ستاذ)ة(؛ 	•
2. بطاقة عملية حتدد:

وتفاعله  املتعلمني  مع  ا�ستغاله  خالل  الأ�ستاذ)ة(  دور  	•
معهم؛

تفاعل املتعلم)ة( مع امل�رشوع ومع الأ�ستاذ)ة(؛  	•
بع�ش موجهات ال�ستغال الذاتي للمتعلمني 	•

3.معطيات تدعم اإجناز امل�رصوع مع املتعلمني وتهم:
مو�سوع امل�رشوع 1 حول الرتاث. 	•

بالثورة  التعريف  الثاين من خالل  مو�سوع امل�رشوع  	•
الرقمية وتطور هذا التوجه يف املغرب. 

1.بطاقة اأوىل: تو�سح فكرة امل�رشوع من خالل تعرف:
ملاذا؟ الأهداف املتوخى حتققها لديه. 	•

ماذا؟ حتدد مو�سوع امل�رشوع 1.  	•
متى؟ تو�سح حمطات مير بها اإجناز امل�رشوع.  	•

2.بطاقة ثانية: من �سفحتني تو�سح للمتعلمني)ة(:
كيف؟ كيفية اإجنازه عرب حمطات مرفقة بتو�سيحات.

3. بطاقة ثالثة: مثال يهم املو�سوع 1 من اأجل ال�ستئنا�ش
اأجل  من   2 املو�سوع  يهم  مثال  رابعة:  بطاقة   .4

ال�ستئنا�ش 

وتت�سمن املعطيات االآتية العدة املنهجية لال�ستغال بامل�رصوع الرتبوي، مرفقة مبعطيات م�ساعدة حول مو�سوعي امل�رصوعني 

لهذا امل�ستوى الدرا�سي.
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 دور كل من املتعلم)ة( واالأ�ستاذ)ة( يف م�سار االإجناز

ح�سة االعداد                                           

اال�ستغال الذاتي للتالميذ  خالل احل�س�ص املخ�س�سة 

�لأ�ستاذ)ة(الفرتة املتعلم)ة(  

مناق�سة 

مو�سوع 

امل�رصوع

تقدمي عام / تذكري »روح« و»منطق« 

امل�رشوع:

)غاية  للمتعلم  املركزي  الدور  	•
وو�سيلة(؛

دور الأ�ستاذ)ة( يف التحفيز، املرافقة،  	•
وامل�ساندة ...

كتاب   1 البطاقة  �سوء  )على  الأ�ستاذ)ة(  مع  تفاعل  	•
التلميذ(، لتملك روح امل�رشوع؛

•	 تعبئة جتارب �سابقة اأو موازية )مواد اأخرى( للتعرف 
على القيمة امل�سافة للم�رشوع يف الجتماعيات؛

ا�ستعداد ... لالنطالق.. 	•

لقاء 1 جماعة الق�سم

جدول العمال:

�سوؤال امل�رشوع، 	•
•	 املحاور،

•	 توزيع املهام/ 
املجموعات 	•

برجمة زمنية للمرحلة 	•
التجربة  توثيق  على  التفاق  	•

)بطاقة(

توا�سل املجموعات )اللقاءات(

داخل  الفراد  عمل  ح�سيلة  	•
املجموعة وفق املهام

تدار�ش ال�سعوبات 	•
نقط تتطلب دعم الأ�ستاذ. 	•

ا�ستغال 	•

لقاء 2 جماعة الق�سم

تن�سيق العمال 	•
ح�سيلة اولية 	•

تقدمي م�رصوع اال�سد�ص االأول
...كتاب  )بطاقة  واأهميته  املو�سوع  	•

املعلم(؛

م�سار الجناز )بال�ستئنا�ش بالدر�ش 4  	•
من الرتبية املدنية(؛

التوافق مع التالميذ حول  	•
اأهمية حتديد املهام/ الأن�سطة؛ 	•

اجلدولة الزمنية العامة 	•

تفاعل مع الأ�ستاذ)ة( بهدف الفهم )طرح اأ�سئلة...(؛ 	•
من   4 بالدر�ش  )بال�ستئنا�ش  الإجناز  م�سار  متثل  	•

الرتبية املدنية( والوعي به؛

متثل املهام الأوىل )البطاقة 2 كتاب التلميذ(  	•
ت�سجيل مهام املرحلة الأوىل ) �سقف التقومي املرحلي  	•

يف نوفمرب(

توجيهات اإجرائية 

 ال�ستئنا�ش بالدر�ش 1 تربية مدنية

اأهمية املنهجية  	•
ال�ستغال يف جمموعات 	•

ر�سد اإمكانيات البحث املتاحة 	•
حمددات برجمة املهام/ الزمن 	•

التوا�سل عند ال�رشورة  	•

تفاعل مع الأ�ستاذ حول التوجيهات؛ 	•
البحث،  طرق  جمال  يف  �سابقة  جتارب  ا�ستح�سار  	•
مهام،  توزيع  ذلك  يف  مبا  جمموعات،  يف  العمل 

تدبري زمن  ) ال�ستئنا�ش بالدر�ش 1 تربية مدنية(

حول  ور�سة  لقاء/  لعقد  التوا�سل  على  االتفاق  	•
املهام/  املحاور، توزيع  امل�رشوع،  �سوؤال   : نقط   4

املجموعات.

ح�سة تتبع االجناز 

 

تتبع 

حمطات 

اإجناز 

امل�رصوع

تاأكد من بداية ال�ستغال

ال�سعوبات  ومعاجلة  القوة  نقط  ر�سد 

املحتملة

حتفيز )اإقناعهم باأن ال�سعوبات طبيعية(

مناق�سة النتاجات الأولية 

توجيه للتقدم )نحو ت�سميم(

حث على ر�سد: ح�سيلة ، التقدم 

اإطالع الأ�ستاذ على ما مت التو�سل اليه 

ال�سوؤال املركزي 

املحاور الكربى

املعطيات املتو�سل اليها

ال�سعوبات واحلاجيات

تفاعل مع الأ�ستاذ وت�سجيل ما مت التو�سل اليه )حلول، 

اقرتاحات جديدة..( 

لقاء 3 جماعة الق�سم

 ور�سة اإعداد التقدمي

جتميع مكونات امل�رشوع ح�سب 

الت�سميم وطريقة العر�ش

اعداد عنا�رش لو�سف امل�سار؛

توزيع مهام بالن�سبة للعر�ش

اإعداد/اإخراج العر�ش

 الطالع على الت�سميم يف عالقته بال�سوؤال 

املركزي )الهدف(

تعزيز..  ت�سحيح،  توجيهات،  تقدمي   

الت�سميم والتنظيم

 تقدمي توجيهات: كيفية العر�ش

تقدمي الت�سميم )مكونات، دعامات، تنظيم(

ويتبقى  اإجنازه  مت  مع  حول  الأ�ستاذ)ة(  مع  التفاعل 

اإجنازه؛

ت�سجيل خال�سات للتقدم يف العمل

ا�ستيعاب كيفية العر�ش وال�ستعداد لذلك.

مرحلة التقدمي

تقدمي 

امل�رصوع

يوفر ظروف تقدمي العر�ش 	•
يرافق الأطفال ويتتبع العر�ش 	•

الإباء  )جمعية  �سيوفا  الإمكان،  ح�سب  يدعو،  	•
�سخ�ش  اأخرى،  مواد  يف  مدر�سني  والمهات، 

مهتم مبو�سوع العر�ش...(.

موقع  يف  للن�رش  قابال  العر�ش  جعل  على  يحر�ش  	•
الكرتوين للموؤ�س�سة مثال.

تقدمي عر�ص مبكونني: 	•
تقدمي مع تقومي ذاتي للم�سار بلحظاته القوية/   •

اجلميلة/ ال�سعبة/ معزز ب�سور...( 

تقدمي املنتوج بطريقة ن�سيطة.   •
مناق�سة/ احتفاء مب�ساهمة اجلميع  	•

ا�ستنتاجات لتوظيفها يف امل�رشوع 2 	•

توثيق التجربة من قبل  	•
جماعة الق�سم 

اإ�سافة فردية عن  	•
الحا�سي�ش وانطباعات 

�سخ�سية.
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 معطيات م�ساعدة لتدبري امل�رصوع 1: الرتاث الثقايف املغربي

ي�سكل الرتاث الثقايف جانبا من الرتاث العام مبعامله املادية وغري املادية الطبيعية والتاريخية والثقافية وخمتلف الإجنازات. 

وت�سغل منظومة الجتماعيات )التاريخ، اجلغرافيا، الرتبية املدنية( موقعا اأ�سا�سيا ملالم�سة تراثنا الثقايف عن قرب وتقدمي نظرة 

بخ�سو�سياته  املغربي  الإن�سان  هوية  وتربز  وامل�ستقبل،  باحلا�رش  املا�سي  متزج  التي  وترابطاته  قيمه  عرب  حوله،  �سمولية 

احل�سارية التي تن�سهر فيها املكونات العربية والإ�سالمية والأمازيغية وال�سحراوية احل�سانية والأندل�سية والعربية واملتو�سطية، 

وقدرات جمتمعه احلايل على النفتاح على ح�سارات اأخرى ليفيد وي�ستفيد.          

الرتاث الثقايف املغربي

يلخ�ش الرتاث الثقايف يف جمموع ما يتوفر لالأجيال احلالية من تراكمات احل�سارات ال�سابقة وفق مبداأ التوارث من ال�سلف اإىل 

اخللف، ومن هنا فالرتاث الثقايف، نتاج جتارب الإن�سان يف ميادين احلياة: علم، فكر، لغة، اأدب، وجميع اجلوانب املادية 

والوجدانية للمجتمع من دين وفن وعمران واقت�ساد...

توجد ت�سنيفات عديدة للرتاث الثقايف املغربي الغني مبكوناته احل�سارية وتختزل يف خانتني كبريتني: الرتاث املادي )ك�سومعة 

ح�سان بالرباط...( والرتاث غري املادي )ك�ساحة جامع الفنا مبراك�ش، التقاليد...(.

تراث ثقايف

تراث ثقايف مادي

تراث منقولتراث عمراين

تراث ثقايف غري مادي

فنون الفرجة 	•
معارف وممار�سات ومهارات 	•

جمالت ومواقع الذاكرة 	•
تقاليد يف الطبخ واللبا�ش...  	•

عادات اجتماعية واأحداث احتفالية . 	• تراث متحفي تراث خمطوط تراث معماري تراث اأركيولوجي

مناذج من م�سادر الرتاث الثقايف

وهي اجلهات وال�سخ�سيات املادية واملعنوية التي توفر ما من �ساأنه ت�سليط ال�سوء على مو�سوع تراثي اأو جانبا منه. 

                 متاحف مغربية

ميدانهاملدينةمتاحف

اأركيولوجيا، اإثنوغرافيا )عادات وتقاليد( فا�شالبطحاء

متخ�س�شالرباطالوداية

)عادات وتقاليد(مكنا�شدار اجلامعي

اإثنوغرافيا )عادات وتقاليد(طنجةالق�سية

اأركيولوجياالرباطمتحف اأركيولوجي

اإثنوغرافيا )عادات وتقاليد(مراك�شدار �سي �سعيد

اأركيولوجياتطوانمتحف اأركيولوجي

اإثنوغرافياتطوانمتحف اإثنوغرايف باب عقلة

اإثنوغرافياال�سويرة�سيدي حممد بن عبد الله

اإثنوغرافيا�سف�ساونمتحف اإثنوغرافيي

متخ�س�شاآ�سفياخلزف

اإثنوغرافياالعيونالفنون ال�سحراوية

متخ�س�شمكنا�شمتحف فخار الريف

التراث	اليهودي	المغربيالدار	البيضاءالمتحف	اليهودي

نق�ص حجري ب�سواحي زاكورة

مالì تازارت اإقليم تازة
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ا�ستئنا�ص منهجي لدعم مقاربة م�رصوع تربوي حول ظاهرة تراثية: الفرو�سية اأو »التبوريدة« منوذجا

التبوريدة وينجز حولها م�رشوعا تربويا  اأن يبحث يف مو�سوع  اأو مبعية رفاق له(  املتعلم يرغب )منفردا  ننطلق من كون 

ي�ستفيد منه ثقافيا ويكت�سب مهارات قد توؤهله ملهن لها عالقة بالفرو�سية.

معدات الفرو�سية

طبيعة فن التبوريدا

املمار�سة اجلماعية

جمهور التبوريدة

مهن مرتبطة بها

التبوريدا و ال�سياحة

تربية اخليول وبيعها، �سنع املعدات واإ�سالحها، العناية البيطرية، التاأمني

ارتباطها بالرتاث، باإحياء املهرجانات الثقافية والفنية واملوا�سيم التقليدية، 

العالقات داخل الفرقة، طقو�ش ممار�سة تبوريدا، منا�سبتها، تكاليفها

�رشائح اجتماعية تع�سق الفرو�سية، جمعيات مهتمة بالفرو�سية،لوج املراأة عامل التبوريدا

لبا�ش الفار�ش، ال�سالح وم�ستلزماته، ال�رشوج واأدوات القيادة، موا�سفات ميدان الفرو�سية

مفردات الفرو�سية، موا�سفات الفار�ش، موا�سفات الفر�ش، مهام زعيم ال�رشبة )الفرقة(

من الأ�سا�سي اإخ�ساع مثل هذه املوا�سيع التي ميكن اأن يختارها املتعلمون، ملنهجية اإجناز امل�رشوع الرتبوي.

تعد اإجراءات اإجناز امل�رشوع الكلمة املف�سلية، ذلك اأن الطابع الإجرائي هو الأهم يف هذا العمل. ومن هنا ميكن مطالبة املتعلم 

مثال مبحاكاة �سخ�ش ينظم احتفال فرو�سيا. وبالتايل تاأخذ العنا�رش امل�سار اإليها اأعاله موقعا واأهمية يف طرح امل�رشوع واإبراز 

م�ستلزماته ومراحل، وميكن يف بع�ش البوادي

اأن تنظم املدر�سة حفال فرو�سيا �سغريا يتوح امل�رشوع الرتبوي.  

كيف يتعاطى املتعلم ملو�سوع كمو�سوع »التبوريدا«

اإجناز امل�رصوع، خارطة   ت�سكل البطاقة املنهجية التي ت�ستعر�ص خطوات 

الطريق يف هذه العملية. 

املعد  بالفر�ش  العتناء  املقرتحة:  بالعنا�رش  م�ستعينا  املو�سوع  اختيار   .1
للتبوريدة...

اإبراز دواعي اختيار هذا املو�سوع  

�رشح متطلبات »العتناء« معلومات )م�سادرها( )�سور من الأنرتنيت(.  

وا�سرتاتيجية  التنقل  الراحة،  التطبيب،  التغذية،  العتناء:  جلوانب  التخطيط   

تتبعها. 

تعميق املكت�سبات يف جمالت )فالحة، تربية املا�سية، �سياحة، موا�سالت(.   

ر�سد جوانب اإيجابية واأخرى �سلبية ومناق�ستها مع �ساحب الفر�ش.  

تهييئ اأ�سئلة موجهة لعينة من اأ�سحاب اخليول: اأ�سئلة مبوبة ح�سب جوانب العتناء بالفر�ش. و ق�سرية.   .2
اإجناز ملف مبوب اإىل فقرات ومرفق ب�سور وب�سهادات حول املو�سوع.  .3

تقدمي العمل وفق طرق ن�سيطة تعك�ش قدرات املتعلم على التوا�سل وتربز ثقته يف نف�سه وقدرته على التعلم الذاتي.   .4
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 معطيات م�ساعدة لتدبري امل�رصوع 2: الثورة الرقمية 

ن�ساأت الثورة الرقمية �سنة 1971 انطالقا من حدثني اثنني: اخرتاع املعالج الدقيق microprocesseur ثم و�سع �سبكة قوامها 

20 حا�سوبا يف مناأى عن بع�سهم، مما قدم �سورة م�سبقة لالأنرتنيت التي �ست�سبح اإجرائية �سنة 1983. منذ ذلك احلني ما فتئت 
الثورة الرقمية تقتحم جميع املرافق القت�سادية والجتماعية والثقافية. 

1- ال�سناعات االإلكرتونية يف املغرب
ال�سناعة اللكرتونية عند بداية �سل�سلة �سناعات الطريان وال�سيارات  تقع 

وال�سكك احلديدية، ف�سال عن جمالت الدفاع والأمن. 

وقد وي�سهد هذا القطاع يف املغرب منوا م�ستداما مع بروز فر�ش متنامية، 

ويتعلق الأمر مبا يلي:

تطوير متزايد ملنتوجات ذات قيمة م�سافة عالية؛  

زيادة ح�سة ال�سناعة اللكرتونية يف قطاعات ال�سيارات والطريان وال�سكك احلديدية والطاقات املتجددة والدفاع.  

اإليه. ويف هذا ال�سياق  اأوروبا  ويبقى املغرب قادرا على ا�ستيعاب جزء هام من ال�سناعات الإلكرتونية القابلة للرتحيل من 

برزت تخ�س�سات جديدة ذات قيمة م�سافة عالية مثل القطاع الكهربائي والأمن والطاقات املتجددة.

وتدعيما ملوؤهالته يف جمال ال�سناعة اللكرتونية، يعتزم املغرب تطوير الإلكرتونيات املتخ�س�سة، مما �سي�سمح للبالد باأن 

ت�سبح قاعدة اإنتاج وت�سدير نحو العامل.

2 - التكنولوجية »الذكية« يف املغرب
تعك�ش الكثري من املوؤ�رشات خطى املغرب احلثيثة نحو امتالك التكنولوجية 

هواتفهم  عرب  الإنرتنت  ي�ستعملون  مليون(   15( ال�سكان  من   42% الذكية: 

الذكية. كما اأن الفئة العمرية مابني 15 و35 �سنة مولعة بالتكنولوجية، واأن 

جل من ي�ستغل يف القطاعات التكنولوجية هم من فئات ال�سباب.

من امل�ساريع املربجمة يف الأفق، ولوج ع�رش املدن الذكية حيث تعتمد الو�سائل الرقمية يف جتهيز ال�ساأن احل�رشي وتدبريه   

والتحولت  املتزايد  ال�سكاين  النمو  رهانات  �سوء  يف  واملتجددة،  الأ�سا�سية  اخلدمات  من  واملواطنني  املواطنات  وا�ستفادة 

العمرانية. كل ذلك اأ�سبح يتطلب منطا تدبرييا متطورا.

 اإن مفهوم »املدن الذكية« اأو »مدن امل�ستقبل« اأو »مدن املعرفة« يف املغرب مازال يف حاجة اإىل املزيد من الدرا�سة والتخطيط 

البي�ساء  التي بذلت على م�ستوى مدن كالدار  اأر�ش واقعنا احل�رشي تدعيما للمجهودات  اإنزاله على  واملوارد حتى يت�سنى 

والرباط وطنجة ومراك�ش وحت�سينا جلودة اخلدمات عن طريق الرقمنة.

على الرغم من امل�سافة التي تف�سل املغرب عن حتقيق طموحاته كاملة، فقذ ا�ستطاع قطع اأ�سواط جعلته يخلق بيئة من املرافق   

الذكية تقربه من املبتغى مثل: 

التجهيزات الإلكرتونية التي توؤثث �سناعة ال�سيارات ومعدات الطائرات وال�سناعات املعدنية واأ�ساليب ال�سيد البحري   •
احلديثة والفالحة الع�رشية؛

تدبري املوارد املائية كما مل�سنا ذلك يف درو�ش اجلغرافيا.  	•
توظيف التكنولوجية الذكية )الرقمنة( يف القطاع الرتبوي وامل�رشيف والأمني واملدين )البطاقة الوطنية وجواز ال�سفر  	•

واحلالة املدنية( والك�سوفات ال�سحية وغري ذلك. 

ومما يرثي هذا الر�سيد اإطالق املغرب اأقمارا ا�سطناعية »عيون املغرب« ملراقبة جماله الربي والبحري واجلوي. 	•
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3- االت�سال والتوا�سل
التما�سك الجتماعي  الإن�سان، وحت�سني  املعرفة وتطور  اأ�سا�سيات منو جمتمع  تقنيات الت�سال والتوا�سل من  ا�ستعمال  يعد 

والنمو القت�سادي. لهذا انخرط املغرب يف اقت�ساد املعرفة العاملي وهو يراهن على حتقيق املزيد من التقدم، بتو�سيع جمالت 

ا�ستعمال هذه التقنيات: الإدارات، املرافق، املوا�سالت...ومن هنا:

اعتمد �سنة 2013 »املغرب الرقمي 2020« لتلبي روؤية املغرب وطموحاته يف ولوج م�ساف الدول ال�ساعدة يف هذا املجال.   

ومن اأبرز اهداف هذه الروؤية، جعل الإنرتنت عايل الدفع متاحا للمواطنني، تقريب الإدارة لديهم عرب الرقمنة، وت�سجيع 

اعتمادها من طرف املقاولت ال�سغرى واملتو�سطة تدبريا واإنتاجا وت�سديرا.

تاأ�س�ست �سنة 2017 » وكالة التنمية الرقمية« ( www.add.gov.ma) ، وهي موؤ�س�سة عمومية مكلفة بتنفيذ ا�سرتاتيجية الدولة   

(Digital Lab) كمعمل لإنتاج م�ساريع رقمية متنوعة يف  الرقمي  املخترب  باإحداث  بادرت  التي  الرقمية،  التنمية  يف جمال 

خمتلف املجالت. 

على �سوء تقييم اخلطة ال�سالفة الذكر، ولأنه جمال �رشيع التطور، اعتمد توجهات جديدة لفرتة مابني 2020 و2025 جتعل   

الرقمة رافعة خللق الرثوة وموقعة املغرب كمحور رقمي(hub digital) وتكنولوجي على امل�ستوى الفريقي. 

متثل تكنولوجيا الت�سال واملعلومات جمال واعدا ل�ستعماله الوا�سع وغري امل�سبوق )اأنظر التقرير ال�سنوي-2019-  للوكالة   

اإذ بفعل ما تقدمه من خدمات، مل يعد  (www.anrt.ma) حول ا�ستعمالها من ال�رش والفراد،  الوطنية لتقنني الت�سالت 

ممكنا ال�ستغناء على هذين اجلهازين �سيما يف حال ارتباطهما بال�سبكة العنكبوتية، 

	•التوجه عرب املجال)GPS( ؛
•	برامج تلفازية؛

•	مواقع التوا�سل الجتماعي؛
•	حتميل/قراءة كتب/�سحف/جمالت، حترير مقالت؛

•	خدمات اأخرى.
4- التجارة الرقمية

 (electronic commerce) لعبارة  e-commerce اخت�سارا  الكلمة  تعد 

والذي ي�سف التجارة التي تتم عرب الإنرتنت )متجر اأونالين( وهناك متييز بني متجر اأونالين وهو من�سة لعر�ش منتوج 

واحد وبني »ال�سوق« marketplace  وهو واجهة افرتا�سية ل�رشكات عديدة تعر�ش من خاللها منتوجات متنوعة، وتتنوع 

هذه التجارة كما يلي:

•	منط B2B اأي )Business to Business(ويدل على جتارة اإلكرتونية بني �رشكتني؛
•	منط B2C اأي )Business to Customer( يدل على تعامل بائع وزبون نهائي؛

•	منط C2B اأي )Customer to Business ( ي�سع الزبون خدمة حتت ت�رشف �رشكة ق�سد عر�سها؛
•	منط C2C اأي (Customer to Customer) ي�ستعمل لبيع ال�سلع امل�ستعملة )تعامل بني زبون واآخر(. 

تعتمد التجارة الرقمية على درا�سة ال�سوق والدعاية وعر�ش الب�سائع يف حلة جذابة واأثمنة مغرية وتقدمي �سمانات اجلودة 

والأداء وال�ستالم. وذلك يف �سوء م�ساطر قانونية ذات ال�سلة ترعى حقوق امل�ستغل وامل�ستهلك. 

الرقمنة تواكب مناحي احلياة بخدماتها

  تنمية العلم واملعرفة والفنون؛

  الرتقاء مبهن ال�سحة؛ والرتبية والتعليم

  تتبع الأحوال الكونية؛

  تدبري ال�سوؤن املالية والقت�سادية؛

  تدبري ال�ساأن املجتمعي )الن�سان والعمران(؛ 

  مواكبة ثقافة الرتفيه؛

  تق�سري امل�سافات التوا�سلية )العامل-قرية(.
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3 مهارات منهجية

تر�سد هذه البطاقة التي ي�سعها فريق التاأليف رهن اإ�سارة ال�ستاذات وال�ساتذة، جمموعة من املهارات املنهجية املت�سمنة 

يف �سل�سلة »اجلديد يف الجتماعيات« لل�سنوات الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة، بكتاب املتعلم)ة( و/ اأو ال�ستاذ)ة(..

كتاب اال�ستاذ)ة( كتاب املتعلم)ة( املو�سوع

التاريخ

5 - 4 اخلط الزمني

6 - 5 – 4 الن�ش التاريخي

6 - 5  - 4 اخلريطة التاريخية ) قراءة ور�سم(

5 املعمار الديني

5 املعمار الرتبوي

5 املعمار الع�سكري

6 قطعة اثرية

6 قطعة نقدية

درا�سة �سخ�سية تاريخية

5-6 التعريف- التفي�سري- الرتكيب

اجلغرافيا

4 الت�سميم

4 املقيا�ش

5-6 6 - 5 - 4 اأ�سكال التوطني

5-6 5-6 ر�سم خريطة

5-6 5-6 املبيان بالعمدة

5-6 5-6 املبيان باملنحنى

5-6 5-6 ملف حول مظهر جمايل

5-6 5-6 قراءة هرم العمار

6 6 التمثيل املجايل للكثافة ال�سكانية 

6 6 خريطة التق�سيم اجلهوي

4-5-6 4-5-6 الو�سف اجلغرايف

4-5-6 4-5-6 التف�سري اجلغرايف

الرتبية املدنية

6 - 4 تدبري نزاع

4 درا�سة حالة خرق حقوق

4 مل�سق

6 - 5 6 - 5 - 4 تخطيط م�رشوع

5 تنظيم العمل

5 5 حتديد الولويات

تنظيم لقاء مع �سيف)ة(

5 5 التفكري املنظم

5 ال�سغاء الن�سيط

5 5 حلقة نقا�ش

5 الوعي بالذات

5 5 الوقاية من العتداءات

5 اخلريطة الذهنية

5 التفاعل مع اقران

6 الرتافع

5 ال�ستعمال المن لالنرتنيت

5 التوا�سل الفعال

6 املحاكاة

6 لعب الدوار

6 6 تنظيم زيارة

اجراء مقابلة

6 تكوين راأي

44

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   44 10/08/2020   23:46



45

أجرأة مكون 

التاريخ
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4646

بالإ�سافة اإىل ما ورد يف التاأطري العام ملنهاج املادة مبكوناتها الثالثة، يحاول هذا التاأطري اخلا�ش مبكون التاريخ اأن 

يو�سح لالأ�ستاذ)ة( خلفية ال�ستغال الإجرائي على التعلمات التاريخية املربجمة يف م�ستوى ال�سنة اخلام�سة ابتدائي. وهو 

تاأطري يزاوج بني جوانب تخ�ش الهوية العلمية للتاريخ، واأخرى ديدكتيكية ت�سب يف منهجية تعليمه وتعلمه، متا�سيا مع 

منطق ال�ستئنا�ش 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�رش 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�رش 

من ثقل املا�سي، وتاأ�سيل احلا�رش 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�ش دللتها التاريخية.

املفاهيم 

املهيكلة
مدلولها ووظيفتها يف عمل املوؤرخ

الزمن

اأنه ما�ش انتهى  التاريخي هو  لتاأريخ الوقائع وقيا�سها وحتقيبها وترتيبها. لكن ما مييز الزمن  يلجاأ املوؤرخ للزمن 

ومل تبق �سوى اآثاره، فيعيد املوؤرخ بناءه انطالقا من احلا�رش، وبالتايل نقول اإن الزمن يعاد بناوؤه بوا�سطة حركة 

ذهاب واإياب بني قطبي الدميومة )احلا�رش اأي ذات املوؤرخ، واملا�سي اأي املو�سوع(. وي�ستعمل املوؤرخ يف ا�ستغاله 

بالزمن اأدوات وتقنيات خا�سة )�سل�سلة الأحداث اأو الكرونولوجيا ووحدات قيا�ش الزمن الق�سري واملتو�سط والطويل 

وح�ساب املدد واإيقاعاتها(.

املكان

يوؤدي املكان باعتباره مفهوما مهيكال يف اجلغرافيا، دور مقيا�ش املالحظة ح�سب الوقائع التاريخية املدرو�سة، حيث 

الوقائع  اأي�سا، تكون  التوطني  اأو عاملي(. ومن زاوية  اأو جهوي  اأو وطني  ا�ستعمال مقايي�ش خمتلفة )حملي  ميكن 

التاريخية املدرو�سة حمددة يف الزمن واملكان حتى تفهم العالقة بني املكان والتغري؛ حيث ي�سبح املكان عامال مف�رشا 

اأو متغريا يخ�سع للتف�سري.

املجتمع

يدر�ش التاريخ املجتمع باعتباره جماعة ب�رشية تربطها عالقات حمكومة بثقافة وموؤ�س�سات داخل مكان ويف زمن حمددين. 

وحني ينظر املوؤرخ للمجتمع فهو يبحث فيما تغري وما ا�ستمر داخل التغري. لكن نظرة املوؤرخ ل ت�سب فيما هو فردي بل 

فيما هو جمعي )الب�رش الذين يعي�سون يف جمتمع )اأ�رشة اأو مدر�سة اأو قرية اأو مدينة اأو قبيلة اأو اأمة اأو ح�سارة...((

اإن فهم الأفراد واجلماعات املكونة للمجتمعات التي عا�ست يف مكان ما يف املا�سي يتم بوا�سطة معرفة �رشوط حياتها 

الجتماعية/ القت�سادية: �رشوط العي�ش والعمل واأن�سطة اقت�سادية )ثروة، فقر...( الجتماعية/ �سيا�سية: بنية الأمم 

والدول )احلرب، ال�سلم، 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 اإىل املتعلم )ة(؟

يتكون النهج التاريخي من عمليات اأو خطوات عقلية ا�ستدللية ت�ستخدم حلل م�سكالت اأو بناء املعرفة التاريخية ذاتها. 

وهناك خم�ش عمليات فكرية كالتايل:

اإىل املا�سي، فال  حتديد املو�سوع بالنطالق من �سوؤال يطرحه احلا�رش ويراد تف�سريه بالرجوع  االأوىل:  اخلطوة   

تاريخ بدون اأ�سئلة تنبثق من م�ساكل احلا�رش، وفيها هواج�ش امل�ستقبل؛

 اخلطوة الثانية: ال�ستدلل بكل الوثائق املكتوبة وال�سهادات ال�سفهية والآثار املادية، فال تاريخ بدون وثائق، غري 

اأن الت�ساوؤل هو الذي يتيح ال�ستغالل الأمثل للوثائق وال�سهادات يف معرفة املا�سي واإدراك روح التاريخ اأي التغري 

الجتماعي يف الزمن واملكان؛
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2 اخللفية الديداكتيكية ملكون التاريخ 

اأوال : يف م�ستوى الكفايات النوعية

ي�ستغل مكون التاريخ يف تكامل مع مكوين اجلغرافيا والرتبية املدنية على الكفايات الآتية :

منطق االكت�ساب والتدرج يف اال�ستغال بها مع املتعلم)ة(منطوق الكفاية

التموقع يف الزمن 

فبعدما  الزمن؛  التموقع يف  اكت�ساب كفاية  اإىل  امل�ستوى اخلام�ش،  املتعلم)ة( يف  ينتقل  ال�ستئنا�ش،  بعد مرحلة    

ا�ستاأن�ش يف الق�سم الرابع، وبكيفية تدريجية، مبفهوم الزمن التاريخي انطالقا من احلا�رش نحو املا�سي؛ اأي من 

الزمن ال�سخ�سي )الذات( اإىل الزمن الجتماعي )تاريخ الأ�رشة...( اإىل الزمن املبني )زمن الأ�سياء واملعامل: 

التعامل  على  قادرا  اخلام�ش  امل�ستوى  �سي�سبح يف  والعقلي  العمري  اإىل منوه  وبالنظر  فاإنه  واملدينة(،  القرية، 

املغرب:  حكم  على  تعاقبت  التي  الأ�رش  )زمن  املتو�سطة  املدة  وخا�سة  املختلفة،  باأبعاده  التاريخي  الزمن  مع 

الأدار�سة، املرابطون، املوحدون ....( واملدة الطويلة )ع�سور ما قبل التاريخ والع�سور التاريخية: الع�رش 

القدمي: الأمازيغ، الفينيقيون، القرطاجيون...(؛ اإذ اأ�سبحت للمتعلم)ة( يف هذا امل�ستوى القدرة على التجريد 

مما يوؤهله لدرا�سة املا�سي البعيد جدا يف اجتاه املا�سي القريب ن�سبيا )الدولة العلوية(. 

 ولتمكينه من متثل هذه الع�سور، وحتديدا الع�سور التي تعاقبت فيها جمموعة من الأ�رش على حكم املغرب، يتم 

متهري املتعلم )ة( على قراءة اخلطوط الزمنية وبناءها، وكذا قراءة اخلرائط ، مما ي�ساعده على اكت�ساب قدرات 

التموقع يف الزمن، واإدراك مفهوم التعاقب والتزامن والتطور من خالل معاجلة موا�سيع متنوعة من حيث 

بنيتها واأ�س�سها املنطقية التي قد تكون حدثية تتطرق اإىل اأحداث تاريخية وازنة يف تاريخ املغرب القدمي والو�سيط 

)ثورة » اإيدميون«( اأو مو�سوعاتية ؛ كدرا�سة موا�سيع من قبيل : ليك�سو�ش: مركز جتاري اأو ق�رش البديع اأو 

م�رشوع اقت�سادي ؛ معامل ال�سكر ب�سي�ساوة يف عهد ال�سعديني وغريها . 

قراءة اآثار و�سهادات 

من املا�سي بالتمرن 

على اخلطوات االأوىل 

للمالحظة والو�سف 

والتف�سري 

ال�سخ�سي  التي ترتبط مبا�سيه  الوثائق وال�سهادات  املتعلم)ة( ببع�ش  الرابع حمطة ل�ستئنا�ش  امل�ستوى  اإذا كان 

ومبا�سي اأ�رشته ) كنا�ش احلالة املدنية امللف املدر�سي...( التي تدرب على جمعها وا�ستثمارها، فاإنه يف امل�ستوى 

التاريخية،  وال�سواهد  الوثائق  مع  التعامل  على  والعقلي،  العمري  مل�ستواه  اعتبارا  قادرا،  �سي�سبح  اخلام�ش 

ليك�سو�ش، جامع   ( الأثرية  ال�سخرية، واملعامل  القدمي والر�سوم  بقايا الن�سان   : الأثرية ، مثل  اللقى  قبيل  من 

القرويني...( كما اأ�سبحت لديه القدرة على قراءة وحتليل ن�سو�ش تاريخية �سبق واأن ا�ستاأن�ش مبنهجيتها يف 

امل�ستوى الرابع، مما �سيمكنه من ا�ستخراج معطيات تاريخية منها وتف�سريها، وهو ما �سينمي لديه جمموعة من 

الكفايات املعرفية واملهارية والقيمية؛ كاإدراك اأهمية اإ�سهام الوثائق وال�سهادات يف بناء الهوية الوطنية والعتزاز 

بالنتماء ، وبالتايل الوعي ب�رشورة املحافظة عليها من ال�سياع.

4747

 اخلطوة الثالثة: التعريف بالوقائع التاريخية املدرو�سة با�ستعمال املقايي�ش الثالثة )ماذا؟ اأي احلدث، متى؟ اأي الزمن، 

اأين؟ اأي املكان(. والتي بوا�سطتها ي�سبط الوقائع ويرتبها وينظمها يف �سبكة معلومات تاريخية تظل يف حاجة اإىل ربط 

وتوليف عرب نظام ال�سببية والبحث عن املعنى. وهذا دور التف�سري؛

)الكيان  ال�سلة باحلدث  الأ�سباب ذات  با�ستخراج خمتلف  املدرو�سة، وذلك  التاريخية  الوقائع  تف�سري  الرابعة:  اخلطوة   

متو�سط،  )ق�سري،  معيار زمني  ا�ستخراجها ح�سب  التي مت  الأ�سباب  ت�سنيف  يتم  موالية  تف�سريه(. ويف مرحلة  املراد 

طويل(. ومعيار جمايل )حملي، وطني، اإقليمي، دويل(. ومعيار مو�سوعاتي )�سيا�سة، اقت�ساد، 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.

 اخلطوة اخلام�سة: تركيب الأجوبة يف �سكل ا�ستنتاجات توؤدي املعنى يف فهم التغري: هل هو حتول؟ هل هو ا�ستمرارية؟ 

حيث يتم جتميع ما تو�سلت اإليه عملية التحليل وتقدمي الإجابات املمكنة والإ�سارة اإىل الأ�سئلة التي مل يتم الإجابة عنها. 

الكتابة  التدرب على  فر�سة  الرتكيب  اأن  كما  تاريخية.  اأحكام  واإ�سدار  ا�ستخال�ش دللة احلدث  الرتكيب ميكن  ويف 

املركزة يف �سكل اإن�ساء �رشدي اأو الكتابة يف �سكل لوحة تو�سيحية اأو لوحة خطاطية.

 وتعترب هذه اخلطوات الفرتا�سية – ال�ستنتاجية لب الوظيفة النقدية للتاريخ، اإذ جتعل الهتمام ين�سب بالأ�سا�ش على اآليات 

بناء املعرفة التاريخية اأكرث من اهتمامه باملعرفة التاريخية ذاتها.
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 ثانيا : يف م�ستوى حماور الربنامج

 يوا�سل املتعلم)ة( يف امل�ستوى اخلام�ش، متوقعه يف الزمن التاريخي من خالل ترتيب اأحداث ح�سب تواريخها، لكن يف هذا 

امل�ستوى �سيتطرق للموا�سيع التاريخية انطالقا من املا�سي نحو احلا�رش بعدما تطرق اإليها يف امل�ستوى الرابع من احلا�رش نحو 

املا�سي، و�سيوا�سل معاجلة �سواهد من املا�سي وي�ستثمر الوثائق وال�سور، اإل اأن ما مييز تعلمات هذا امل�ستوى عن �سابقه هو 

ابتعاد املتعلم)ة( �سيئا ف�سيئا عن احلا�رش واملا�سي القريب قدر ما يبتعد عن حميطه املبا�رش وي�رشع يف التخل�ش مما هو حم�سو�ش 

اأ�سنادا مي�رشة للمتوقع يف الزمن )الن�سو�ش وال�سور...( معو�سة ما كان حم�سو�سا،  حيث تظهر قيمة الوثائق باعتبارها 

وي�ستثمر اخلط الزمني )قراءة وبناء(، ويف ذلك تدرج نحو اإدراك معنى التاريخ من خالل اكت�ساب املعاين الأوىل ملفهوم 

التحول.

فيه حب  تنمي  اأحداث وطنية  يبنيها من خالل  اأن  هو  اأهمية  والأكرث  مهما،  اأمرا  املهارات  هذه  املتعلم)ة( على  اإقدار  ويعد   

الوطن والعتزاز بالأجماد، بتطرقه ملوا�سيع ت�ستهدف انتماءه الذي بداأ يت�سع ويبتعد عن الأ�رشة والعائلة واملدينة، لي�سمل 

الدولة املغربية انطالقا من ع�سور ما قبل التاريخ اإىل احل�سارة الأمازيغية وانتهاء بالدولة العلوية مرورا بدولة الأدار�سة 

واملرابطني وغريهم، م�ستهدفا املحطات الكربى لهذه الدول واملتمثلة غالبا يف ظروف الن�ساأة واأهم املحطات واملاآثر. 

ال�سنوي ان�سجاما مع تدرج القدرات املكونة للكفايات   وقد �سطرت وثيقة املنهاج املنقح جدول ملفردات الربنامج وتدريجها 

النوعية ملكون التاريخ.
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االأهداف التعلميةاملحاور

التاريخ واملوؤرخ  .1
تعرف معنى التاريخ؛ 	•

•	 تعرف عمل املوؤرخ واأدواته؛
اإدراك اأهمية �سواهد املا�سي . 	•

والع�سور  التاريخ  قبل  ما  ع�سور   .2
التاريخية

•	 متييز ع�سور ما قبل التاريخ والع�سور التاريخية انطالقا من خط زمني؛
تعرف خ�سائ�ش كل من ع�سور ما قبل التاريخ وع�سور التاريخ؛ 	•

ا�ستعمال مفاهيم: التطور، التزامن والتعاقب. 	•

الإن�سان  التاريخ:  قبل  ما  مغرب   .3
ومنط عي�سه 

يتعرف بقايا اإن�سان مغرب ما قبل التاريخ؛ 	•
و�سف منط عي�ش اإن�سان مغرب ما قبل التاريخ؛ 	•

قبل  ما  مغرب  الإن�سان(  نقو�ش  )ر�سوم،  ال�سخري  الفن  من  مناذج  درا�سة  	•
التاريخ.

احل�ساري  التاأثري  القدمي:  املغرب   .4
املتبادل بني الفينيقيني والأمازيغ

درا�سة خريطة التواجد الفينيقي والقرطاجي باملغرب؛ 	•
و�سف اأ�ساليب التعامل التجاري مع الفينيقيني؛  	•

)ليك�سو�ش  وت�سميم  �سورة  خالل  من  باملغرب  فينيقي  جتاري  مركز  درا�سة  	•
منوذجا( . 

الروماين  الحتالل  القدمي:  املغرب   .5
واملقاومة الأمازيغية

درا�سة خريطة الحتالل الروماين للمغرب؛ 	•
و�سف مظاهر من ال�ستغالل الروماين للمغرب؛ 	•

تعرف رد فعل الأمازيغ �سد الحتالل الروماين للمغرب )ثورة »اإيدميون«  	•
منوذجا( 

6. املغرب القدمي: مظاهر من احل�سارة 
الأمازيغية

و�سف نظام احلكم الأمازيغي من خالل ن�ش وخطاطة؛ 	•
درا�سة مظاهر من منط العي�ش واحلياة اليومية )ال�سكن، اللبا�ش، الغذاء(؛  	•

•	 تعرف الكتابة الأمازيغية. 
الإدري�سية  الدولة  قيام  املغرب:   .7

وانت�سار الإ�سالم يف املغرب

تعرف ظروف ن�ساأة الإمارة الإدري�سية وامتددها اجلغرايف؛ 	•
و�سف مدينة مغربية يف عهد الأدار�سة : فا�ش ؛ 	•

درا�سة معلمة اإدري�سية: جامع القرويني. 	•
وامتداد  البالد  توحيد  املرابطون:   .8

الدولة

تعرف ظروف ن�ساأة الدولة املرابطية ومراحل تطورها؛ 	•
تو�سع دولة املرابطني؛ 	•

درا�سة معلمة تاريخية : القبة املرابطية مبراك�ش.  	•
الغرب  توحيد  املوحدية:  الدولة   .9

الإ�سالمي

تعرف ظروف ن�ساأة الدولة املوحدية ومراحل تطورها؛ 	•
تف�سري تكوين اإمرباطورية موحدية بالغرب الإ�سالمي؛ 	•

درا�سة خ�سائ�ش الفن املعماري املوحدي من خالل اأمثلة.  	•
تعرف ظروف ن�ساأة الدولة املرينية ومراحل تطورها؛10. الدولة املرينية: اإبداع ح�ساري  	•

درا�سة بع�ش مظاهر الإبداع املريني: العمارة املدر�سية منوذجا. 	•
تعرف ظروف ن�ساأة الدولة ال�سعدية ومراحل تطورها ؛11. الدولة ال�سعدية: ازدهار اقت�سادي 	•

درا�سة م�رشوع اقت�سادي طموح: �سناعة ال�سكر )معامل �سي�ساوة(؛ 	•
درا�سة معلمة عمرانية: ق�رش البديع.  	•

البالد وبناء  العلوية: توحيد  الدولة   .12
الدولة

تعرف ظروف ن�ساأة الدولة العلوية ومراحل تطورها؛ 	•
تعرف جهود املوىل ر�سيد يف توحيد البالد من خالل خريطة؛ 	•

درا�سة العمارة الع�سكرية يف عهد املوىل اإ�سماعيل: الق�سبات منوذجا. 	•
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التاريخ واملوؤرخ 1الدرس 

الھدف: تعرف مع�� التاریخ والمؤرخ

اأفق  يف  واأدواته  املوؤرخ  عمل  خطوات  واكت�ساف  التاريخ  ملعنى  الأويل  بالتعرف  الهدف  يرتبط 

اإدراك اأهمية �سواهد املا�سي.

تدب�� محطة التمھيد للتعلم

ال�سنة  اأن�سطة الدر�ش من خالل ربطه مبوا�سيع درو�ش  يتم حتفيز املتعلم )ة( على النخراط يف 

الرابعة ابتدائي التي ا�ستاأن�ش بها اأثناء تعلمه لي�ستدرج لطرح ت�ساوؤلت حول معنى التاريخ وعمل 

املوؤرخ واأدواته. 

 تدب�� إنجاز أنشطة التعلم 

ن�ساط 1: تعرف معنى التاريخ:

يدعى املتعلم )ة( يف هذه املحطة اإىل قراءة ن�ش ومالحظة 5 �سور ل�ستخال�ش معنى التاريخ كمادة 

تهتم بدرا�سة الأحداث املا�سية ذات العالقة بالإن�سان؛

اأحداثه،  لبع�ش  الزمنية  واملدة  التاريخ  مو�سوع  حتديد  اإىل  )ة(  املتعلم  يدعى  ثانية  مرحلة  ويف 

كما متكنه ال�سور من ر�سد الإيقاع الزمني للتغريات التي تطراأ على الأحداث املرتبطة بالكائن 

الب�رشي، والتي ترتاوح بني ثوان بالن�سبة لزلزال اأكادير واملدة املتو�سطة )حوايل 30 �سنة( بالن�سبة 

اإدراك  على  املتعلم)ة(  قدرة  من  التحقق  يتم  ولكي   .)4( للوثيقة  بالن�سبة  الطويلة  3 واملدة  للوثيقة 

مو�سوع التاريخ واملدة الزمنية لأحداثه يطلب منه امتام تعبئة جدول ينقله اإىل دفرته.

ن�ساط 2: تعرف خطوات عمل املوؤرخ واأدواته، واأتدرب عليها:

يتعرف املتعلم)ة( خالل هذا الن�ساط على خطوات عمل املوؤرخ كما ياأتي:

3 �سور لأحداث  له  تقدم  النطالق من مو�سوع: حيث  املوؤرخ:  عمل  من  االأوىل  اخلطوة  	•
املوا�سيع  بني  التمييز  املتعلم)ة(على  ولتدريب  اجلغرايف،  والبعد  املو�سوع  حيث  من  متنوعة 

منها  كل  ليحدد مو�سوع  ال�سور  من  بالنطالق  امتام جدول  منه  يطلب  واأبعادها،  التاريخية 

وجماله اجلغرايف. 

اخلطوة الثانية من عمل املوؤرخ: البحث عن وثائق: يتم يف البداية اإخبار املتعلم)ة( بدور الوثائق  	•
يف عمل املوؤرخ، ودعوته اإىل ا�ستح�سار اأنواع الوثائق التي ا�ستاأن�ش بها يف امل�ستوى الدرا�سي 

ال�سابق ثم مييز بينها ويبني اأهميتها يف عمل املوؤرخ من خالل اإمتام جدول ينقله اإىل دفرته .

اخلطوة الثالثة من عمل املوؤرخ والتدرب عليها: 	•
اإىل تذكر اخلطوة  املتعلم)ة(  ا�ستدراج  الفرعي  الن�ساط  يتم يف بداية هذا  التطور وتف�سريه:  و�سف 

ال�سابقة )البحث عن الوثائق( وربطها بو�سف الأحداث وتف�سريها.

يف مرحلة اأوىل ينطلق من �سورتني لنف�ش املعلمة تف�سل بينهما 118 �سنة، فيقارن بني امل�سهدين اللذين 

يظهران يف الوثيقتني وذلك لك�سابه مفهوم ال�ستمرارية والتطور. ويف مرحلة ثانية ؛ يتم تف�سري 

التطور.وا�ستخال�ش خطوات عمل املوؤرخ وي�ستخل�ش تعريفا لها.

تقویم التعلمات ودعمھا

تقومي القدرة على تف�سري مقولة تت�سمن تعريفا للتاريخ والفائدة من درا�سته؛ 	•
اإلكرتونية  مواقع  من  الوطني  بالتاريخ  ال�سلة  ذات  الوثائق  عن  البحث  على  القدرة  تقومي  	•

والتمييز بينها من حيث موا�سيعها؛

تقومي القدرة على اكت�ساف معامل تاريخية يف بيئته املحلية ودرا�ستها.  	•

1

6

خ التار�ي
ُخ وؤَرِّ َالّتاريُخ َواٱْلُ

ِخ َواأََدواِتِه. ُف َمْعنى اٱلّتاريِخ َوَعَمَل اٱْلـُموؤَرِّ اأََتَعرَّ
الهدف :

تي َوَقْرَيتي/ َمديَنتي َوَوَطني ِمْن ِخالِل  �ْشَ َي اأُ يَّ َوما�سِ ْخ�سِ َي اٱل�سَّ �ْسَتوى اٱل�ّساِبِق، َجواِنَب ِمْن ما�سِ ْفُت، يف اٱْلُ َتَعرَّ
َدواِتِه. ِ َوِبَبْع�ِض اأَ ِخِ وؤَرِّ ِتْئنا�ِض ِبَعَمِل اٱْلُ ِم اٱلّتاريِخ ِباٱاِل�سْ ْعُت يف َتَعلُّ كوُن َقْد �َشَ هاداٍت، َوِبَذِلَك اأَ ِة َوثاِئَق َو�سَ ِدرا�سَ

َفما َمْعنى �ٱلّتاريِخ ؟
ُخ، َوما اأََدواُتُه ؟  رِّ َوَكْيَف َيْعَمُل اٱْلـُموؤَ

ُد ِلَتَعلُّمي : ُأَمهِّ

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

�شاط : ُف َمْعنى اٱلّتاريِخ1َنَ اأََتَعرَّ

?

?

?

ُلُه �ٱْلَوثاِئُق : 2 َو3 َو4  يف َجْدَوٍل اأَْنُقُلُه اإلى َدْفَتي : ِثّ َمِنيَّ ِلـما ُتَ ُد �ٱْلـَمدى �ٱلزَّ �أَُحدِّ

اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱلنَّ�سِّ َمْعنى اٱلّتاريِخ ؛
ُم  َيْهتَّ اٱلَّذي  ماُن  اٱلزَّ ـ  )َمْو�سوُعُه 

ِبِدر��َسِتِه( ؛ 

ُب ِمْن ِخالِل �ٱْلَوثاِئِق �ٱاْلأْرَبِع َتْعريًفا ِللّتاريِخ. �أَُركِّ

َدُثَاْلـَمْو�سوُعَرْقُم �ٱْلَوثيَقِة تي �ٱ�ْسَتْغَرَقها �ٱْلَ ُة �ٱلَّ َمِنيَّ ُة �ٱلزَّ َ�ْلـُمدَّ
؟؟َ�ْلَوثيَقُة 2
ِةَ�ْلَوثيَقُة 3 ِة ِلْلَحياِة �ٱْلعامَّ ِة �ٱْلـَمْغِربيَّ َطٌةُخروُج �ٱْلـَمْر�أَ ُمَتَو�سِّ
؟؟َ�ْلَوثيَقُة 4

يف �ٱاْلأَْحد�ِث  ِدرا�َسُة  ُهَو  اٱلّتاريَخ  »اإِنَّ 
َعلى  َتْغيرٍي  ِمْن  َيْطَراأُ  ما  ُكلُّ  اأَْي  اٱْلـما�سي؛   

. » اًل ِبَحياِة اٱْلَب�َشِ اٱالأََر�ِس َوَيكوُن ُمتَّ�سِ

الـمراأة الـمغربية قدميا وحاليا الوثيقة 3
زلزال مدينة اأكادير 

29 فرباير 1960
الوثيقة 2

الوثيقة 4 باب بوجلود بفا�س فـي الـما�ضي واحلا�ضر
جملة  الـموؤرخني،  عند  التاريخ  فكرة  تطور  النجار،  �ضكري  د. 
الإمناء العربي للعلوم الإن�ضانية،  بريوت،1982، �س.29، بت�ضرف.

ن�س الوثيقة 1

. َنْيِ ٍ يف َزماٍن وَمكاٍن ُمَعيَّ ْن�ساِن ِمْن َتَغريُّ �ٱاْلأَْحد�ِث : َجْمُع َحَدٍث ُكلُّ ما َيَقُع َعلى َحياِة اٱاْلإِ
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َواٱْلقياِمِ  اٱْلَوثاِئِق  َعِن  اٱلَبْحِث  يف  ِخ  وؤَرِّ اٱْلُ ُخُطواُت  ُل  َتَتَمثَّ
ِبَرْبِط  َوَتْف�سرِيها  واِهِر  اٱلظَّ اأَِو  اٱاْلأْحداِث  ِف  و�سْ ِة  ِبَعِمليَّ

تاِئِج. باِب ِباٱلنَّ �سْ اٱاْلأَ َر : َطوُّ ُف اٱلتَّ اأَ�سِ

ِر َوَتْف�سرُيُه َطوُّ ُف اٱلتَّ ْطَوُة اٱلّثاِلَثُة : َو�سْ َاخْلُ

َر : َطوُّ ُ اٱلتَّ اأَُف�شِّ

�ضاحة برج ال�ضاعة بالدار البي�ضاء فـي 2018 �ضاحة برج ال�ضاعة بالدار البي�ضاء فـي 1900الوثيقة 8 الوثيقة 9

?

?

?

?

?

?

ْقِل ـ َحَرَكُة اٱاْلأَ�ْسخا�ِس ؛ وَرَتْيِ َمْن َحْيُث : َاْلـَمباين ـ َو�ساِئُل اٱلنَّ اأُقاِرُن َبْيَ اٱل�سّ
ْت ؛ َ تي َتَغريَّ ْت َو�ٱاْلأَ�ْسياَء �ٱلَّ تي �ٱ�ْسَتَمرَّ ُد �ٱاْلأَ�ْسياَء �ٱلَّ �أَُحدِّ

َر اٱلَّذي َطَراأَ َعلى اٱْلـَم�ْسَهِد يف اٱْلَوثيَقِة 9. اأَ�ْسَتْنِتُج اٱلتََّطوُّ

وَرَتْيِ اأَْعالُه ؛ َلِة يف اٱل�سّ َر اٱلَّذي َطَراأَ َعلى اٱْلـَمْعَلَمِة اٱْلـُمَمثَّ ُ اٱلتََّطوُّ اأَُف�شِّ
ُخ، َمَع َتْو�سيِح اٱْلَهَدِف ِمْن ُكلٍّ ِمْنها ؛ تي َيقوُم ِبها اٱْلـُموؤَرِّ ِجُع اٱْلَعَملياِت اٱلَّ اأَ�ْسَتْ

ِخ. اأَ�ْسَتْخِل�ُس َتْعريًفا ِلَعَمِل اٱْلـُموؤَرِّ

باُب َااْلأَ�سْ تاِئُج تاِئِجَالنَّ باِب ِباٱلنَّ ْف�سرُي ُهَو َرْبُط اٱالأَ�سْ َالتَّ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ُ �ٱْلـَمقوَلَة �ٱاْلآِتَيَة : 1- �أَُف�سِّ
ِ َو�ٱْلـُم�ْسَتْقَبِل«. »َالّتاريُخ �ِسِجلٌّ اِلأَْعماِل �ٱلّنا�ِش يف �ٱْلـما�سي َوِمْنُه َن�ْسَتْخِل�ُس �ٱْلِعَبَ ِلـُمواَجَهِة �ٱلا�شِ

َح�َسَب  ُفها  ِنّ َواأُ�سَ  ، �ٱْلَوَطنيِّ ِبتاريِخنا  َلٍة  �سِ ذاِت  َعٍة  ُمَتَنوِّ ٍة  تاريِخيَّ َوثاِئَق  َعْن  ٍةٍ  اإِِلْكْتوِنيَّ َمواِقَع  يف  2- اأَْبَحُث 
ِتها َوَمْو�سوِعها ؛ َنْوِعيَّ

َد تاريَخ اإِْن�ساِئها َوَوظيَفَتها يف �ٱْلـما�سي  ٍة، َواأَ�ْسَتعُي ِبَغرْيي اِلأَُحدِّ ِة َعْن اأَثاٍر تاريِخيَّ 3- �أَْبَحُث يف بيَئتي �ٱْلـَمَحلِّيَّ
. ِ َو�ٱلا�شِ
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َدِثَرْقُم �ٱْلَوثيَقِة لِّيٌّ اأَْو َوَطِنيٌّ اأَْو عاَلـِميٌّ َمْو�سوُع �ٱْلَ ُم�ْسَتواُه : َمَ
؟؟َ�ْلَوثيَقُة 1
لِّيٌّ؟َ�ْلَوثيَقُة 2 ُم�ْسَتوًى َمَ
؟؟َ�ْلَوثيَقُة 3

ُتهاَرْقُم �ٱْلَوثيَقِة ِخَنْوِعيَّ ُتها يف َعَمِل �ٱْلـُموؤَرِّ يَّ �أََهِمّ
ٌةَ�ْلَوثيَقُة 4 ؟َماّديَّ
؟؟َ�ْلَوثيَقُة 5
؟؟َ�ْلَوثيَقُة 6
؟؟َ�ْلَوثيَقُة 7

ُب َعَلْيها2ن�شاط : َتَدرَّ ِخ َواأََدواِتِه، َواأَ وؤَرِّ ُف َخَطواِت َعَمِل اٱْلُ اأََتَعرَّ

ْدَوَل َبْعَد َنْقِلِه اإلى َدْفَتي : اأَْماَلأُ اٱْلَ

ِخ. ْطَوَة اٱاْلأُولى ِمْن َعَمِل اٱْلـُموؤَرِّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس اٱْلُ

?

?

?

لقى اأثرية الوثيقة 7الوثيقة 6الوثيقة 5الوثيقة 4

ْفرّياِت. ْن�ساِن َوَتَّ اٱْلُعثوُر َعَلْيها َمْطموَرًة ِخالَل اٱْلَ تي َلها َعالَقٌة ِباٱاْلإِ ُة : ُكلُّ اٱاْلأ�ْسياِء اٱلَّ �ٱللُّقى �ٱاْلأَثريَّ

عودة الـملك حممد اخلام�س من الـمنفى 
يف 16 نونرب 1955

و�ضع احلجر الأ�ضا�س لإحدى الوثيقة 1
دور ال�ضباب

فوز البطل الـمغربي الكروج الوثيقة 2
بالـميدالية الذهبية

الوثيقة 3

َوَر، ُثمَّ : اأُالِحُظ اٱل�سُّ

َوَر، ُثمَّ : اأُالِحُظ اٱل�سُّ

ِتها : َلَة فيها َح�َسَب َنْوِعيَّ نُِّف �ٱْلَوثاِئَق �ٱْلـُمَمثَّ �أُ�سَ
َتها  يَّ ُ �أََهِمّ َرٌة، َو�أَُبنيِّ وَّ ٌة ـ ُم�سَ ٌة ـ َمْكتوَبٌة ـ �َسَفِويَّ َماّديَّ

ْدَوِل َبْعَد َنْقِلَه اإلى َدْفَتي : يف هذا اٱْلَ

َيقوُم  اٱْلِبداَيِة  يف  ُه  اإِنَّ اإِْذ  ِق؛  َحقِّ اٱْلُ َعَمَل  ِخ  رِّ وؤَ اٱْلُ َعَمُل  ُي�ْسِبُه 
 ، ِباٱْلَب�َشِ تي َلها َعالَقٌة  اٱلَّ ياِء )اٱْلَوثاِئُق(  اٱاْلأ�سْ ِباٱْلَبْحِث َعْن ُكلِّ 
ًة. يَّ واِهَد اأَ�سا�سِ ِخ �سَ َرِت اٱْلِكتاَبُة، َبْعَد اٱْكِت�ساِفها، ِلْلُموؤَرِّ َوَقْد َوفَّ ملا كنت طفال 

كنا نتواصل مع غرينا يف 
املدن والدول األخرى  بواسطة 

الرسائل املكتوبة

ْطَوُة اٱالأُولى : َااِلْنِطالُق ِمْن َمْو�سوِعٍ َاخْلُ

ْطَوُة اٱلّثاِنَيُة : َاْلَبْحُث َعْن َوثاِئَق َاخْلُ
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

اخلطاب  فاإن  تعبريه،  وبو�سائل  وبنهجه  له  املهيكلة  باملفاهيم  غريه  عن  يتميز  املعرفة  فروع  من  فرع  كل  كان  اإذا 

خا�سة  ب�سفة  يرتبطان  رئي�سيني  مفهومني  على  بدوره  يتاأ�س�ش  والديداكتيكيني،  املوؤرخني  وباتفاق  التاريخي، 

كلها  وهي   .)Société( املجتمع  مفهوم  اإىل  اإ�سافة   )l’espace( واملجال   )Temps( الزمن  مفهوما  وهما  بالتاريخ، 

املعريف. احلقل  هذا  يف  الفهم  عليها  ويتوقف  التاريخ،  يف  العامة  املعلومات  ل�سبكة   )Dimensions( اأبعادا  ت�سكل 

 ويرى بع�ش الباحثني يف ابي�ستمولوجية التاريخ اأن العملية التاريخية: »هي عملية ثالثية الأبعاد، تقوم على العالقة اجلدلية 
بني الإن�سان وبيئته يف اإطار الزمن.«1

خطاطة تو�سح العالقة التفاعلية بني االإن�سان واملجال والزمن.

الن�سيط  الذكاء  تنمية  يف  ت�سهم  اأنها  اإذ  التاريخ،  تدري�ش  غايات  اأهم  للموؤرخ  املنهجية  اخلطوات  تعلم  يعترب 

عمليات  وقوامه  التاريخي،  بالنهج  ت�سميتها  على  ي�سطلح  والتي  املتعلم)ة(،  لدى   )L’intelligence actif(
تكوين  منها  يق�سد  ول  ذاتها،  التاريخية  املعرفة  بناء  اأو  م�سكالت  حلل  ت�ستخدم  ا�ستدللية  عقلية  خطوات  اأو 

التاريخي  التفكري  خطاطات  يف  التدريجي  التحكم  على  املتعلمني  تدريب  منها  يق�سد  ما  بقدر  �سغارا،  موؤرخني 

طريقة  وبلورتها  التاريخ  اإبي�ستيمولوجيا  اإليها  تو�سلت  كما   ،)Les schèmes de la pensée historienne(

التعريف  فكرية:  عمليات  ثالث  من  يتكون  احلايل  املغربي  املنهاج  يف  التاريخي  النهج  باأن  علما  تدري�سه2، 

والرتكيب. والتف�سري 

1 - قاسم عبده قاسم، تطور مناهج البحث يف الدراسات التاريخية، مجلة عامل الفكر، الكويت 1979، املجلد 20 .

Charles Heimberg, L’Histoire à l’école, ESF éditeur, 2002, pp.41-80 - -2

االإن�سان

الزمن املجال
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2الدرس  ع�سور ما قبل التاريخ والع�سور التاريخية 

� عصور ما قبل التاریخ والعصور التاریخية وتعرف خصائص �ل منھا  � ب�� الھدف: التمي��
امن والتعاقب. � واستعمال مفاهيم: التطور وال��

والع�سور  التاريخ  قبل  ما  ع�سور  من  ع�رش  كل  خ�سائ�ش  على  بالتعرف  الهدف  يرتبط 

املفاهيم  بع�ش  متثل  من  )ة(  املتعلم  ومتكني  الزمنية  اخلطوط  ا�ستثمار  خالل  من  التاريخية، 

الزمنية؛ التطور والتزامن والتعاقب. 

 تدب�� محطة التمھيد للتعلم

يتم حتفيز املتعلم )ة( على النخراط يف اأن�سطة الدر�ش بالنطالق من خط زمني ميثل ع�سور 

الع�سور  هذه  ماهية  حول  ت�ساوؤلت  لطرح  لي�ستدرج  التاريخية  والع�سور  التاريخ  قبل  ما 

وخ�سائ�ش كل منها، وكيف ي�ستعمل مفاهيم التطور والتزامن والتعاقب. 

تدب�� إنجاز أنشطة التعلم 

ن�ساط 1: التمييز بني ع�سور ما قبل التاريخ والع�سور التاريخية 

ينتظر من املتعلم )ة( يف هذه املحطة الأوىل من الن�ساط 1: اأن مييز بني الع�رشين من حيث املدى 

الزمني لي�ستخل�ش المتداد الكبري لع�سور ما قبل التاريخ مقارنة بالع�سور التاريخية، ثم ينتقل 

من خالل اخلط الزمني )الوثيقة 1( اإىل تعرف اأهم معامل ع�سور ما قبل : حدث البداية وحدث 

النهاية واملدة التي مرت عليها، و�سبب الت�سمية ثم التمييز بني اأق�سامها؛

خط  قراءة  خالل  من  التاريخية  الع�سور  تعرف  اإىل  )ة(  املتعلم  ي�ستدرج  ثانية،  حمطة  ويف 

زمني )الوثيقة 3( وحتديد حدث البداية والمتداد يف احلا�رش ثم يتعرف اأق�سام الع�رش التاريخي 

ويحدد يف جدول ينقله اإىل دفرته حدث البداية وحدث النهاية لكل ق�سم. 

ن�ساط 2: تعرف خ�سائ�ص ع�سور ما قبل التاريخ والع�سور التاريخية 

ينتظر من املتعلم )ة( يف هذه املحطة اأن يتمكن من خالل الوثائق )ر�سوم ون�سو�ش( من و�سف 

بع�ش اأن�سطة اإن�سان ما قبل التاريخ من حيث الأن�سطة التي كان ميار�سها والتمييز بني الع�رشين 

بو�سف اأمناط عي�سه يف كل من الع�رشين احلجري القدمي واحلديث ليقف على مفهوم التطور.

يف املحطة الثانية من الن�ساط 2، ي�ستدرج املتعلم )ة( اإىل معرفة بع�ش خ�سائ�ش كل ع�رش من 

الع�سور التاريخية وي�سجلها يف جدول ينقله اإىل دفرته.

ن�ساط 3: ا�ستعمال مفاهيم: التطور التزامن والتعاقب

الثالثة،  املفاهيم  من  مفهوم  كل  بني  للتمييز  النطالق من خط زمني و�سويرات معربة  يتم 

وللتحقق من هذه القدرة يدعى املتعلم )ة( لإمتام جدول يبني من خالله دللة كل مفهوم.

تقویم التعلمات ودعمھا

تقومي القدرة على ت�سمية الع�سور التاريخية وع�سور ما قبل التاريخ والأحداث الفا�سلة بينها؛ 	•
تقومي القدرة على توظيف مفاهيم التطور التزامن والتعاقب من خالل اإعطاء اأمثلة من اأحداث  	•

مرتبطة ببيئة املتعلم )ة(.
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خ التار�ي
ُة ُع�سوُر ما َقْبَل اٱلّتاريِخ َواٱْلُع�سوُر اٱلّتاريِخيَّ

موَعًة  ها َواأَ�ْسَتْعِمُل َمْ ُف َخ�ساِئ�سَ ، واأََتَعرَّ ِة اٱْنِطالقًا ِمْن َخٍطّ َزَمِنيٍّ ُز َبْيَ ُع�سوِر ما َقْبَل اٱلّتاريِخ َواٱْلُع�سوِر اٱلّتاريِخيَّ اأَُميِّ
عاُقُب. ُر َواٱلتَّزاُمُن َواٱلتَّ َطوُّ ِة : اٱلتَّ َمنيَّ ِمَن اٱْلـَمفاهيِم اٱلزَّ

ْهداُف :
َ ْ

ل
َ
ا

ها ؟ ُة، َوما َخ�ساِئ�سُ َفما ُع�سوُر ما َقْبَل �ٱلّتاريِخ َو�ٱْلُع�سوُر اٱلّتاريخيَّ
عاُقُب ؟ ُر َواٱلتَّزاُمُن َواٱلتَّ َطوُّ َكْيَف اأَ�ْسَتْعِمُل َمفاهيَم : اٱلتَّ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?
?

َمِن، ُثمَّ :  اأُالِحُظ َخطَّ اٱلزَّ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ُز َبْيَ ُع�سوِر ما َقْبَل اٱلّتاريِخ َواٱْلُع�سوِر اٱلّتاريخيَِّة.1ن�شاط : اأَُميِّ
ُع�سوُر ما َقْبَل اٱلّتاريِخ :

اأَْق�ساُم ُع�سوِر ما َقْبَل اٱلّتاريِخ :

خط زمني الوثيقة 1

خط زمني لأق�ضام ع�ضور ما قبل التاريخ الوثيقة 2

َنٍة. ٍة ُمَعيَّ ِعيَّ ُز ِبَحَدٍث اأَْو َو�سْ َمِن َتَتَميَّ ٌة ِمَن اٱلزَّ ْقَبُة : ُمدَّ ٍر.   َ�ْلِ ْو َمِلٍك اأَْو َتَطوُّ ٌة ُتْن�َسُب اإِلى َدْوَلٍة اأَ �ٱْلُع�سوُر : َفْتاٌت َزَمِنيَّ

َدِث ؛ ْت َعلى َهذ� �ٱْلَ تي َمرَّ َة �ٱلَّ ُل ِبد�َيَة ُع�سوِر ما َقْبَل �ٱلّتاريِخ، َو�ٱْلـُمدَّ َدَث �ٱلَّذي ُي�َسجِّ ي �ٱْلَ �أُ�َسمِّ
ْت َعلى ُوقوِعِه ؛ تي َمرَّ َة �ٱلَّ ُل ِنهاَيَة ُع�سوِر ما َقْبَل �ٱلّتاريِخ، َو�ٱْلـُمدَّ َدَث �ٱلَّذي ُي�َسجِّ ي �ٱْلَ �أُ�َسمِّ

ُ َت�ْسِمَيَة َهِذِه �ٱْلُع�سوِر ِبا َقْبَل �ٱلّتاريِخ. �أَُف�سِّ

ي اأَْق�ساَم ُع�سوِر ما َقْبَل  �أُ�َسمِّ
�ٱلّتاريِخ ؛

ُ َت�ْسِمَيَة ُكلِّ ِق�ْسٍم َعلى ِحَدٍة. اأَُف�شِّ

?

?

?

?

?

ُة َجِريَّ ْقَبُة اٱْلَ َاْلِ ُة ْعِدِنِيّ ْقَبُة اٱْلَ َاْلِ

احلجر ال�ضقيلرحى من احلجر اأ�ضلحة برونزية اأ�ضلحة حديدية

ُع�سوُر ما َقْبَل اٱلّتاريِخ ُة َاْلُع�سوُر اٱلّتاريخيَّ

َنٍة. ُز ُكلٌّ ِمْنها ِبَخ�ساِئ�َض ُمَعيَّ ِة، َوَيَتَميَّ َمُن اإِلى ُع�سوِر ما َقْبَل اٱلّتاريِخ َواٱْلُع�سوِر اٱلّتاريخيَّ ُم اٱلزَّ ُيَق�سَّ

2

ْن�ساِن ُظهوُر اٱاْلإِ 8000 ق.م. 3500 ق.م.

ْمُع ْيُد - َااِلْلِتقاُط - َ�ْلَ َ�ْلَقْن�ُش - َ�ل�سَّ
ديُث َجريُّ �ٱْلَ َ�ْلَع�ْسُ �ٱْلَ

ُع�سوُر ما َقْبَل اٱلّتاريِخ

ُل َااْلإِْن�ساُن اٱالأَوَّ ُط َجريُّ اٱْلَقدمُي َواٱالأَْو�سَ َاْلَع�ْشُ اٱْلَ

راَعِة ُظهوُر اٱلزِّ
ِاْخِتاُع اٱْلِكتاَبِة

MP_Histoire 5ème AP  (chakl) fin.indd   9 07/08/2020   20:36

11

الوثيقة 4 نـ�س : خ�ضائ�س الع�ضور التاريخية 

َوَر ، ُثَمَّ : اأُالِحُظ اٱل�سُّ
َع�ْشٍ  ُكلَّ  َزْت  َميَّ اأَْحداثًا  اأَ�ْسَتْخِل�ُس 
َجْدَوٍل  يف  ِة  اٱلّتاريخَيَّ وِر  اٱْلُع�سُ ِمَن 

اأَْنُقُلُه اإِلى َدْفَتي :

ْدَوِل، َواأَ�ْسَتْخِل�ُس َتعاريَف َلها اأَْنُقُلها اإِلى َدْفَتي : عاُقِب يِف اٱْلَ اٱلتَّزاُمِن َواٱلتَّ ِر َوَ َطوُّ اأَ�ْسَتْعِمُل َمفاهيَم  اٱلتَّ

عاُقِب3ن�شاط : ِر َواٱلَتَّزاُمِن َواٱلتَّ َطوُّ َتْعِمُل َمفاهيَم اٱلَتَّ اأَ�سْ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ُع ُعْنواًنا ُمنا�ِسًبا َلُه : ْلَفراغاِت ِبا ُينا�ِسُب ، ُثَمََّ اأَ�سَ َمنيِّ اإِلى َدْفَتي، َو�أَْماَلأُ �ٱ طَّ �ٱلزَّ ْلَ 1-  �أَْنُقُل �ٱ

يِطي �ٱْلَقريِب. عاُقِب  ِمْن ُمِ اٱلتَّزاُمِن َواٱلتَّ ِر َوَ َطوُّ ٍة َعْن َمفاهيِم  اٱلتَّ َ ْحداٍث ُمَعِبّ ُم اأَْمِثَلًة اِلأَ 2-  اأَُقدِّ

?

?

ِة : َخ�ساِئ�ُض اٱْلُع�سوِر اٱلّتاريخيَّ

ُة َز ُكلَّ َع�ْسٍَاْلُع�سوُر اٱلّتاريخيَّ َحَدٌث َميَّ
؟َاْلَع�ْشُ اٱْلَقدمُي

؟َاْلَع�ْشُ اٱْلَو�سيُط
ديُث ؟َ�ْلَع�ْسُ �ٱْلَ
ُة َ ُة �ٱْلُعا�سِ ؟َ�ْلَفْتَ

ُة ُةَاْلُع�سوُر اٱلّتاريخيَّ َ ُة �ٱْلُعا�سِ ديُثَ�ْلَفْتَ َاْلَع�ْشُ اٱْلَقدمُيَاْلَع�ْشُ اٱْلَو�سيُطَ�ْلَع�ْسُ �ٱْلَ

َزْت ُكلَّ  �أَْحد�ٌث َميَّ
َع�ْسٍ

الـمطالبة بحقوق الإن�ضان

الكتابة على الألواح الطينيةالكتابة على الألواح الإلكرتونية

َتعـاُقـٌب

ٌر َتـَطــوُّ

ِاْكِت�ساُف اأَْمريكا 1492 م
ُة 1453م يَّ ُة �ٱاْلأوُربِّ ْه�سَ َ�لنَّ

من
ـز�

ت

َ�ْلِكتاَبُة َعلى �ٱاْلأْلَو�ِح 
ِة �ٱلّطينَيَّ

َق�ْشٌ ِمَن اٱْلَع�ْشِ اٱْلَو�سيِط ْلو�ِح  َ�ْلِكتاَبُة َعلى �ٱاْلأَ
ِة  ِلْكْتونَيَّ اٱاْلإِ

ِة 1 ِة      َاْلِكتاَبُة َعلى اٱاْلأَْلواِح اٱاْلإِِلْكْتونَيَّ ؟َ�ْلِكتاَبُة َعلى �ٱاْلأْلَو�ِح �ٱلّطينَيَّ
ُة2 يَّ ُة �ٱاْلأوُربِّ ْه�سَ َتعـاُقـٌبِنظاُم اٱاْلإْقطاِع يف اأوُربا      َ�لنَّ
ُة3 يَّ ُة �ٱاْلأوُربِّ ْه�سَ ؟ِاْكِت�ساُف اأَْمريكا      َ�لنَّ

0

3000- ق.م476 م1492 م1789 م َ�اْلآَن
؟ ؟ ؟ ؟

؟؟؟؟؟

1500825698

722736229

اكت�ضاف اأمريكا

النه�ضة الأوربية
نظام الإقطاع 

 فـي اأوربا

اْلأَرا�سي )َااْلإِْقطاِعّيوَن(. ياَدُة فيِه ِلِكباِر ُماّلِك �ٱ ِة ُقروٍن، كاَنْت �ٱل�سِّ ٍة َع�ْشَ ِنظام اٱاْلإْقطاِع :  ِنظاٌم َعَرَفْتُه اأوربا ِلـُمدَّ

MP_Histoire 5ème AP  (chakl) fin.indd   11 07/08/2020   20:36

10

ْن�ساَن ِمْن َت�ْسجيِل َبْع�ِض  َن اٱْخِتاُع اٱْلِكتاَبِة اٱاْلإِ َمَكَّ
ُع�سوِر  ِمْن  اٱْنَتَقَل  َوِبَذِلَك  َوُمْنَجزاِتِه،  اأَْخباِرِه 

ِة . وِر اٱلّتاريِخَيَّ َما َقْبَل اٱلّتاريِخ اإِلى اٱْلُع�سُ
َمِن، ُثَمَّ : اأُالِحُظ َخُطَّ اٱلَزَّ

ْيِ ، ُثَمَّ : ْقَراأُ اٱلَنَّ�سََّ �سوَم، َواأَ اأُالِحُظ اٱلرُّ

ُة : َاْلُع�سوُر اٱلّتاريخيَّ

َخ�ساِئ�ُض ُع�سوِر َما َقْبَل َالّتاريِخ :

ُ ؛ ِة ، َواأَُف�ِشّ وِر اٱلّتاريخَيَّ ُل ِبداَيَة اٱْلُع�سُ َدَث اٱَلَّذي ُي�َسِجّ اأُ�َسّمي اٱْلَ
َدَث اٱَلَّذي َيْنَتهي ِبِه : ، َواٱْلَ َدَث اٱَلَّذي َيْبَداأُ ِبِه ُكلُّ َع�ْشٍ ُل اٱْلَ ي، واأُ�َسِجّ ْدَوَل اٱاْلآتي اإِلى َدْفَتِ اأَْنُقُل اٱْلَ

ْن�ِسَطُتُه  ؛ ُف حاَلَة اٱاْلإِْن�ساِن ؛ ِمْن َحْيُث َهْيَئُتُه - ِلبا�ُسُه - اأََدواُتُه - اأَ اأَ�سِ
)�لوثيقة 2(؛  لى اٱلَنَّ�ِسّ جوِع اإِ ُد اٱْلَع�ْشَ اٱَلّذي َيْنَتمي اإَِلْيِه َهَذا اٱاْلإِْن�ساُن ِباٱلرُّ اأَُحِدّ

ديِث ،  َجِرِيّ اٱْلَ َلْيِهما اٱاْلإِْن�ساُن يف اٱْلَع�ْشِ اٱْلَ َل اإِ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱلَنَّ�ِسّ )الوثيقة 3( اٱاِلْكِت�ساَفْيِ اٱلَلََّذْيِن َتَو�سََََّ
ُ َنتاِئَجُهَما َعلى َحياِة اٱاْلإِْن�ساِن . َواأَُف�ِشّ

?

?

?

?

?

ُع�سوُر ما َقْبَل 
اٱلّتاريِخ َاْلَع�ْشُ اٱْلَقدمُي َاْلَع�ْشُ اٱْلَو�سيُط َاْلَع�ْشُ

ديُث ُة اٱْلَ َ عا�شِ ُة اٱْلُ َاْلَفْتَ

خط زمني الوثيقة 3

ْن�سان ُظهوُر اٱاْلإِ �ْخِت�ُع �ٱْلِكتاَبِة ُمْنُذ
3500 �َسَنٍة َقْبَل �ٱْلـِميالِد

476 م

�ُسقوُط روما
 1492 م

ِاْكِت�ساُف اأَْمريكا 
1789 م

ُة ْوَرُة �ٱْلَفَرْن�ِسَيَّ َ�لثَّ َ�اْلآَن 
ُة وُر اٱلّتاريِخيَّّ َاْلُع�سُ

وُر َحَدُث �ٱلنِّهاَيِةَحَدُث �ٱْلِبد�َيِةَ�ْلُع�سُ
؟؟َاْلَع�ْشُ اٱْلَقدمُي

؟؟َاْلَع�ْشُ اٱْلَو�سيُط
ديُث ؟؟َ�ْلَع�ْسُ �ٱْلَ

ُة َ ُة �ٱْلـُمعا�سِِ �أَْدُر�ُش ِباٱْلِق�ْسِم �ٱلاِم�ِش؟َ�ْلَفْتَ

ِة2ن�شاط : ُف َخ�ساِئ�َض ُع�سوِر ما َقْبَل اٱلّتاريِخ َواٱْلُع�سوِر اٱلّتاريِخَيََّ اأََتَعَرَّ

َجرِيّ اٱْلَقدمِي ]ُمْنُذ »عا�َس اٱاْلإِْن�ساُن يف اٱْلَع�ْشِ اٱْلَ
َعلى  �ٱْلـِميالِد[  َقْبَل   10.000 لى  اإِ ْن�ساِن  اٱاْلإِ ُظهوِر   
ِبَتْدجِي  قاَم  َكما  اٱْلَقْن�ِس،  اأََدواِت  َر  َوَطوَّ ْيِد،  اٱل�سَّ
َبَح َيَتَغّذى ِبا كاَن  �سْ ًة �ٱْلَكْلَب، َو�أَ َيو�ناِت، خا�سَّ �ٱْلَ

ِهما...«. َيْلَتِقُطُه ِمْن َماٍر َوَحَلزوٍن َوَغرْيِ

الوثيقة 1 ر�ضــوم

الوثيقة 2 نـ�س :  

 مو�ضوعة الـمعرفة، مطابع م�ضر التجارية، الـمجلد الأول، �س. 17

نـ�س الوثيقة 3

راَعُة َوَتْربَيُة اٱْلـما�سَيِة.  َتَمِعِه ؛ َوُهما اٱلِزّ ا اأَْناَط َحياِتِه َوِنظاَم ُمْ ديِث اأََتََّ اٱاْلإِْن�ساُن اٱاِلْكِت�سافْيِ اٱلَلَََّذْيِن َغريَّ َجرِيّ اٱْلَ » يِف اٱْلَع�ْشِ اٱْلَ
َزِف، َواٱْلِبناِء، َوَن�َساأَْت اأَواِئُل اٱْلُقرى َواٱْلـُمُدِن«.   ناَعِة اٱْلَ �سيِج َو�سِ َوَبَداأَْت اأَْن�ِسَطٌة َجديَدٌة َتْزَدِهُر ِمْثَل : اٱْلَغْزِل َواٱلَنََّ

Sophie Archambaut et autres,Chronique de La Préhistoire, L’Histoire 
de L’Humanité au Quotidien, CNRS Editions, 2009,p.188
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

ع�سور ما قبل التاريخ و الع�سور التاريخية 

يق�سم املوؤرخون الزمن الذي مر منذ ظهور الإن�سان اإىل ق�سمني كبريين: ع�رش ما قبل التاريخ والع�سور التاريخية.

فع�سور ما قبل التاريخ؛ اأي ما قبل الكتابة تبداأ منذ ظهور الن�سان منذ حوايل 3 مليون �سنة ، اأما الع�سور التاريخية، فتبداأ منذ 

اخرتاع الكتابة اإىل اليوم.كما هو مبني يف خط الزمني املوايل:

1ـ ع�سور ما قبل التاريخ:
وت�سمى اأي�سا، بالع�سور احلجرية؛ لأن احلجارة كانت املادة الرئي�سية التي اعتمد الن�سان عليها يف �سنع اأدواته. وهي امل�سدر 

الوحيد ملعلوماتنا عن هذه الع�سور، ونظرا لطول مدتها فقد اتفق املوؤرخون على تق�سيمها اإىل ع�سور كي ت�سهل درا�سة ن�ساط 

الن�سان ، وتطوره خاللها 3:

منط معي�سة االن�سان فيهمدتهم�سدر الت�سميةالع�رص

الع�رص احلجري القدمي
 )Palaeolithic( »اأ�سل الت�سمية »الباليوتيك

باليونانية )Palaeos(: قدمي، )lithic( حجر 

من 2.300000 �سنة 

اإىل 12.000 ق.م
ال�سيد اللتقاط التنقل

الع�رص احلجري الو�سيط
 )Mesolithic( »اأ�سل الت�سمية » ميزوليتيك

باليونانية )Mesos( و�سط، )lithic( حجر

من 12.000 ق.م اإىل 

8.000 ق.م
ذو �سفات انتقالية بني الع�رش 

ال�سابق والع�رش املوايل

الع�رص احلجري احلديث
 )Neolithic( »اأ�سل الت�سمية » نيوليتيك

باليونانية )Neo( حديث، )lithic( حجر

من8.000 ق.م اإىل 

3.500 ق.م
ال�ستقرار والزراعة 

وتدجني احليوانات 

2ـ الع�سور التاريخية:
النيل وبالد  ا�ستقر فيها الن�سان وعرف الزراعة واأن�ساأ الدول كانت يف وادي  التي  اأن اأوىل املناطق  يتفق املوؤرخون على 

الع�سور  لبداية  التقريبي  التاريخ  هذا  عد  لذلك  ق.م،   3.200 حوايل  يف  ؛  الكتابة  اأنواع  اأوىل  ظهرت  وفيهما  الرافدين، 

التاريخية التي ا�سطلح على تق�سيمها اإىل 4 ع�سور: الع�رش القدمي والو�سيط واحلديث والفرتة املعا�رشة.

اأ ـ الع�رص القدمي: ميتد بني �سنتي 3.200 ق.م اإىل 476 م.؛ حيث بداأ الن�سان يدون اأخباره وانتهى ب�سقوط المرباطورية 

الرومانية الغربية بيد القبائل املترببرة �سنة 476 م.وخالل هذا الع�رش ازدهرت ح�سارات كربى ) ح�سارات م�رش الفرعونية 

بالد الرافدين فار�ش اليونان الرومان...( ؛

ب ـ الع�رص الو�سيط: من 476 م اإىل 1453م؛ بداأ ب�سقوط روما وانتهى ب�سقوط الق�سطنطينية بيد العثمانيني واكت�ساف القارة 

الأمريكية، متيز بانت�سار الإقطاع يف اأوربا وتراجع ح�سارتها وظهور ال�سالم وانت�ساره ؛

اأوربا  بنه�سة  ومتيز  1789م،  �سنة  الفرن�سية  بالثورة  وانتهى  1453م  �سنة  الق�سطنطينية  ب�سقوط  بداأ  احلديث:  الع�رص  ـ  ج 

وتطورها يف كل املجالت وتراجع العامل الإ�سالمي؛

د ـ الفرتة املعا�رصة : تبداأ من الثورة الفرن�سية �سنة 1789م اإىل اليوم .

3 - د. سلطان محيسن، عصور ماقبل التاريخ، منشورات الجامعة، الطبعة الثانية دمشق 1991. 

ع�سور ما قبل 

اٱلتاريخ
الع�رص اٱلقدمي الع�رص اٱلو�سيط الع�رص اٱحلديث الفرتة اٱملعا�رصة

ظهور اٱلإن�سان اخرتاع اٱلكتابة منذ

3500 �سنة قبل اٱمليالد

476 م

�سقوط روما

 1492 م

اكت�ساف اأمريكا 

1789 م

الثورة اٱلفرن�سية الآن 

الع�سور التاريخية
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يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على حتديد مو�سوع التاريخ ووظيفته؛ 	•

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على اإدراك وظيفة الوثائق يف كتابة التاريخ؛ 	•

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على التمييز بني اأنواع الوثائق التاريخية واإبراز اأهمية  	•

كل منها ؛

ليكت�سف  احلديثة  التكنولوجيات  على  بفتحه  املتعلم)ة(  مكت�سبات  دعم  ميكن  	•

جناعتها يف البحث التاريخي م�ستقبال على غرار املجالت العلمية الأخرى.

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 1

التمرین ا��ول: 

 : �
التمرین الثا��

والنهاية على اخلط  البداية  التاريخ، وحدث  قبل  ما  التاريخية وع�سور  الع�سور  املتعلم)ة( على توطني  قدرة  يقي�ش  	•

الزمني ؛

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على التمييز بني املفاهيم الزمنية : التطور والتعاقب والتزامن. 	•

ويمكن  اعتماد خط الزمن المتعدد المستويات  لتمهير المتعلم)ة( على التمييز بين مفهوم التطور والتزامن والتعاقب،  
كما يأتي:

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على التمييز بني اأنواع الوثائق التاريخية واإبراز اأهمية 

ليكت�سف  احلديثة  التكنولوجيات  على  بفتحه  املتعلم)ة(  مكت�سبات  دعم  ميكن 

جناعتها يف البحث التاريخي م�ستقبال على غرار املجالت العلمية الأخرى.

ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

الوحدة

1

12

ِرين : َتْ

ِرين : َتْ

1

2

?

?

?

?

?

?

اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱلنَّ�ِسّ َمْو�سوَع اٱلّتاريِخ َوَوظيَفَتُه ؛
�ٱْلا�سي  َفْهِم  َعلى  ُت�ساِعُد  تي  َلّ �ٱ �ٱْلَو�ساِئَل  �أُ�َسّمي 

َوِكتاَبِة �ٱلّتاريِخ ؛
 ُ َو�أَُبنيِّ ِتها،  َنْوعَيَّ َح�َسَب  �ٱْلَو�ساِئَل  َهِذِه  نُِّف  �أُ�سَ

َتها يِف َجْدَوٍل اأَْنُقُلُه اإِلى َدْفَتي ؛ اأََهّمَيَّ
�أَْن  ِكُن  ُيْ تي  �ٱَلَّ ديَثِة  �ٱْلَ �ٱْلَو�ساِئِل  َبْع�َش  �أَْذُكُر 

ُخ يِف َعَمِلِه يِف �ٱْلـُم�ْسَتْقَبِل. ِرّ ْلـُموؤَ َيْعَتِمَدها �ٱ

ُم َتْعِبَئَتُه ِباٱْلـُمْعَطياِتِ اٱْلـُمنا�ِسَبِة : ي ، َواأُْتِ َمِن اإِلى َدْفَتِ اأَْنُقُل َخطَّ اٱلَزََّ

عاُقُب. ُر– َالَتَّزاُمُن - َالتَّ َطوُّ حيِح يف اٱْلَكاِن اٱْلُنا�ِسِب : َالَتَّ ْدَوَل ِبِكتاَبِة اٱْلـَمْفهوِم اٱل�سََََّ َوُر، َواأَْماَلأُ اٱْلَ اأُالِحُظ اٱل�سّ

12

4 3
اِْحِك لـي يا َجّدي 

َعْن تاريـِخ أُْسَتِنا

ُه  َنّ ي اٱلّدَوِل َفَقْط، اإِ »اإَِنََّ اٱلّتاريَخ َلْي�َس هَو ِدرا�َسُة ما�سِ
َنَّ  �أَ َكما  َوَمديَنِتك،  َوَقْرَيِتك  ِتك  �أُ�ْسِ َتاِريِخ  ِدر��َسُة  ا  �أَْي�سً
ِل  ثُّ َتَ َعلى  ُت�ساِعَدك  �أَْن  ِكُنها  ُيْ �ٱْلَقدَيِة  �ٱْلَوثاِئِق  َبْع�َش 

.» ِ ي َوَفْهِم عاَلـِمَنا يِف اٱْلا�شِ ْلـما�سِ �ٱ
Yves Gilbert et autres, Histoire Géographie, CE, Hachette Ecoles, Paris 1988, p.13 

الوثيقة 1

�أهميتهانوعيتهارقم الوثيقة
؟؟1
؟؟2
؟؟3
؟وثيقة م�سورة4

ِد اٱل�ّساِد�ِس. َمّ ِد اٱْلاِم�ِس اإِلى ُمَ َمّ ؟ِمْن ُمَ

؟ِاْخِتاُع اٱْلـَمْطَبَعِة واٱْنِت�ساُر اٱْلُكُتِب.

اْلإِِلْكْتونَيَِّة. ِة اإِلى �ٱل�ّساَعِة �ٱ ْملَيّ لَرّ ؟ِمَن �ٱل�ّساَعِة �ٱ

1789 م

؟�الآن  �ُسقوُط روما؟ ُة ْوَرُةِ �ٱْلَفَرْن�سيَّ َ�لثَّ
3000- ق.م476 م1492 م

َاْلَع�ْشُ 
ديُث ؟اٱْلَ ؟ ؟ ؟

نـ�س
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مغرب ما قبل التاريخ : االإن�سان ومنط عي�سه  3الدرس 

� ع� ما قبل التاریخ ونمط عيشه، ووصف نماذج 
الھدف: تعرف بقایا إنسان المغرب ��

من الفن الصخري.

واأن�سطته  املغرب،  يف  التاريخ  قبل  ما  لإن�سان  العظمية  البقايا  على  بالتعرف  الهدف  يرتبط 

للح�سول على قوته وو�سف مناذج من الر�سوم ال�سخرية املكت�سفة عرب الرتاب املغربي.

 تدب�� محطة التمھيد للتعلم

يتم حتفيز املتعلم )ة( على النخراط يف اأن�سطة الدر�ش، بالنطالق من خريطة مواقع ما قبل 

التاريخ يف املغرب، لدعوة املتعلم)ة( اإىل النطالق من حقيقة قدم الوجود الب�رشي يف بالدنا، 

البقايا،  تلك  ما  ليت�ساءل  ذلك،  وغري  ال�سخرية  ور�سومه  العظمية  بقاياه  ذلك  على  ت�سهد  كما 

وكيف كان منط عي�ش هذا الن�سان، وكيف يدر�ش مناذج من الفن ال�سخري.

تدب�� إنجاز أنشطة التعلم 

ن�ساط 1: تعرف اإن�سان ما قبل التاريخ 

يدعى املتعلم )ة( يف هذه املحطة اإىل قراءة ن�ش وجدول ومالحظة 5 �سور لتعرف البقايا التي 

يدعى  ثم  اإىل اخلريطة،  بالرجوع  باملغرب وحتديد مواقعها  الب�رشي  الوجود  قدم  ت�سهد على 

اأي�سا، اإىل ت�سنيف هذه البقايا ح�سب نوعيتها ، باعتماد مفتاح اخلريطة .

ن�ساط 2: تعرف منط عي�ص اإن�سان ما قبل التاريخ 

ي�ستدرج املتعلم )ة( يف هذه املحطة، اإىل الوقوف على طبيعة ال�سكن الذي اتخذه اإن�سان ما قبل 

التاريخ يف املغرب م�ستقرا له، على غرار باقي العامل واملتمثل يف الكهوف واملغارات، ومييز، 

ا�ستمرار وجوده واندثارالأنواع الأخرى. ويف�رش موقعها  الن�ش وال�سورة،  اإىل  بالرجوع 

بالرجوع اإىل اخلريطة يف الن�ساط 1؛ بالإ�سارة اإىل منط عي�ش هذا الإن�سان القائم على ال�سيد، 

قبل  ما  مغرب  لإن�سان  القت�سادية  احلياة  حول  املتمحور  الثاين  الفرعي  بالن�ساط  الربط  ليتم 

التاريخ. اإذ يدعى اإىل ا�ستثمار الن�ش وال�سورتني ل�ستخال�ش الأن�سطة القت�سادية التي كان 

ميار�سها هذا الن�سان من فالحة و�سيد وقن�ش. 

ن�ساط 3: درا�سة مناذج من الفن ال�سخري الإن�سان ما قبل التاريخ.

يتم النطالق من تعريف للفن ال�سخري، ثم يقوم بدرا�سة مناذج منه باعتماد بطاقة منهجية 

نوع  كل  ي�سف  ذلك  وبعد   . منه ومو�سوعه  نوع  كل  على  العثور  واأماكن  اأنواعه  فيحدد  ؛ 

اإىل حماكاة  الأخري  اإجنازه، ويدعى يف  واللون وطريقة  ال�سكل واحلجم  على حدة من حيث 

بع�ش الر�سم ويف�رش وجودها يف الأماكن التي عرث على مناذج منها لريبط بدرو�ش اجلغرافيا، 

وليدرك التغيري الذي عرفته الظروف الطبيعية يف بع�ش مناطق املغرب. 

تقویم التعلمات ودعمھا

تقومي القدرة على و�سف حياة اإن�سان مغرب ما قبل التاريخ ؛ 	•
تقومي القدرة على متثيل م�سهد من حياة اإن�سان مغرب ما قبل التاريخ بوا�سطة الر�سم . 	•

13

خ التار�ي

َوَر، ُثمَّ : ريَطَة واٱل�سُّ ْدَوَل َواأُالِحُظ اٱخْلَ َ اأَْقَراأُ اٱلَنَّ�َضََّ َواٱْلْ

�ٱْلـِمْنَطَقُةِا�ْسُم �ٱْلـَمْوِقِع �ٱاْلأََثرِيّ 
ِتاَرُةَمغاَرُة �ٱْلَهْرهوَرِة 1
َطْنَجُةَمغاَرُة �ٱْلَعْلَيا2
ماِم ِبتافوغاْلْت3 َوْجَدُةَمغاَرُة �ٱْلْ

ُط َعْي�ِسِه َمْغِرُب ما َقْبَل اٱلّتاريِخ : اٱاْلإِْن�ساُن َوَنَ

. ْخِرِيّ ِه اٱل�سَّ ُف َناِذَج ِمْن َفِنّ َط َعْي�ِسِه ، َواأَ�سِ ُف َبقايا اإِْن�ساِن َمْغِرِب ما َقْبَل اٱلّتاريِخ َوَنَ اأََتَعَرَّ
الهدف :

ْغِرِب يف ُع�سوِر ما َقْبَل اٱلّتاريِخ َكَما َت�ْسَهُد َعَلى َذِلَك َبْع�ُض َبقاياه. َوَتُدلُّ َبْع�ُض اٱاْلآَثاِر َعلى  عا�َض اٱاْلإِْن�ساُن يف اٱْلَ
. ْخِرِيّ ِه اٱل�سَّ َ َعْنها ِمْن ِخالِل َفِنّ ِط َعْي�ِسِه َعبَّ َجواِنَب ِمْن َنَ

ُط َعْي�ِسِه ؟ لّتاريِخ ؟ َوما َنَ ْخِرِيّ ؟َفما َبقايا اإِْن�ساِن َمْغِرِب َما َقْبَل �ٱ ل�سَّ ِه �ٱ َوَكْيَف اأَْدُر�ُس َناِذَج ِمْن َفِنّ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

??

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

 ذ. عبد الواحد بن ن�ضر، جرد حول اإن�ضان ما قبل التاريخ باملغرب، جملة بحوث، العدد ال�ضاد�س، 
جامعة احل�ضن الثاين، املحمدية ،1995، �س. 145 و146 )بت�ضرف(

عينات من بقايا اإن�ضان ما قبل التاريخ

خريطة لبع�س مواقع بقايا اإن�ضان ما قبل التاريخ

الوثيقة 4

الوثيقة 2

الوثيقة 1

جدول لبع�س مواقع 
بقايا اإن�ضان ما قبل 

التاريخ

الوثيقة 3

?

?

?

تي ُعِثَ ِبها َعلى َبقايا اإِْن�ساِن َما َقْبَل اٱلّتاريِخ باٱْلـَمْغِرِب ؛ ُد اأََهمَّ اٱْلـَمواِقِع اٱلَّ اأَُحِدّ
ُف َتْوزيَعها  ؛ ُن َهِذِه اٱْلـَمواِقَع َعلى َخريَطِة اٱْلـَمْغِرِب ، واأ�سِ اأَُوطِّ

ِتها . نُِّف َهِذِه �ٱْلَبقايا َح�سَب َنْوِعَيََّ �أُ�سَ

ُف َبقايا اإِْن�ساِن َمْغِرِب َما َقْبَل اٱلّتاريِخ1ن�شاط : اأََتَعرَّ

غاَرِة �سيدي َعْبِد  تي ُعِثَ َعَلْيها ِبَ لَّ ِة �ٱ ِة اٱاْلإِْن�سانيَّ ْلَعْظِميَّ »... َيْرِجُع تاريُخ اأَْقَدِم �ٱْلَبقايا �ٱ
اٱلّثانَيِة  اٱْلـَمْرَتَبِة  َوَتاأِْتي يِف  �َسَنٍة ؛  اٱْلـِمْليوَن  ُيَناِهُز  َما  اإَِلى  ْلَبْي�ساِء  �ٱ باٱلّد�ِر  ْحَمِن  �ٱلرَّ
يغوَد«(...  ْلطاِن(... ُثمَّ ِمْنَطَقُة اأَ�َسفٍي )َمغاَرُة َجَبِل »اإِ باِط ) َمغاَرُة َداِر اٱل�سُّ ناحَيُة اٱلِرّ
ٍف ِلاْلإِْن�َساِن َعْبَ ُكِلّ اأَْنَحاِء اٱلـَمْغِرِب«. ُثمَّ ناحَيُة َوْجَدَة، َوُهناَك َدالِئُل ِلُوُجوٍد ُمَكَثَّ

3

طلنتي
الـمحيط االأ

البحر االأبي�س الـمتو�سط

�أكادير

�لد�خلة

مراك�س

�لبي�ساء لد�

طنجة
250 km

�ت �

�أ�سفي
�ل�سويرة

ٌة َبقايا َعْظِميَّ
َمغاَرٌة    

ٌة �أَدو�ٌت َحَجِريَّ
َةٌ ْخِريَّ ُر�سوٌم َوُنقو�ٌس �سَ

جبل اإيغود

200 km1000

طرفاية
�لعيون

نقو�س �ضخرية اآنية فخارية اإن�ضان الهرهورة جمجمة اإن�ضان 
جبل اإيغود

اأداة  من احلجر 
ال�ضقيل

ن�س
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 مناذج من الفن ال�ضخري

َجِر « ثاَبِة » َمْكَتباٍت َفْوَق اٱْلَ ْخِريُّ ِبَ  ُيْعَتَبُ اٱْلَفنُّ اٱل�سَّ
ها،  َوَغرْيِ ِة  َو�ٱاْلأْرُكيولوِجيَّ ِة  اٱلَتّاريِخيَّ ِباٱْلـَمْعلوماِت  ٍة  َغِنَيَّ

ُن ِمَن �ٱلنُّقو�ِش َو�ٱللََّوحاِت �ٱْلـَمْر�سوَمِة«. َوَتَتَكوَّ
 Sous Direction Larbi Essakali, Le Mémorial Du Maroc, V.1,Nord : نـ�س 
Organisation, Rabat 1983, p. 114

الوثيقة 1

  َكْيَف َكاَن: �َسْكُلُه - َحْجُمُه - َلْوُنُه ؟
ْلويُن... ْرُق-َالَتَّ ْقُر- َالطَّ -َالَنَّ زُّ اِزِه: َاْلَ  َطِريَقُة اإِْنَ

َواأَْر�ُسُم  َناٍت،  ُمَلوَّ �سا�ِس-  لرَّ �ٱ ى-َقَلَم  ْلـُمَقوَّ �ٱ اٱْلَوْرَق  اأَ�ْسَتْخِدُم   
ْخِريِّ َعلى ِغراِر اٱْلَوثيَقَتْيِ 3 و 4.  ْق�ِس اٱل�سَّ �َسْكَل اٱلنَّ

�سوِم َويِف َهِذِه �ٱاْلأَماِكِن يِف  لرُّ َو�ِب َعْن �َسَبِب ُوُجوِد َهِذِه �ٱ  ِباٱْلَ
ْم ُوجوُد  ْلُع�ْسِب ؟ اأَ َمْغِرِب ما َقْبَل �ٱلَتّاِريِخ ) َهْل َوْفَرُة �ٱْلـماِء َو�ٱ

ّكاِن ؟ اأَْم ُوجوُد َرْعٍي ... ؟( ل�سُّ ِنز�ٍع َبنْيَ �ٱ

ْق�ِس َوَمْوِقَعُه َوَمْو�سوَعُه :  لَنَّ �ْسِم اأَِو �ٱ ُد َنْوَع اٱلَرَّ اأ ـ  اأَُحِدّ

ْق�َس :  �ْسَم اأَِو اٱلنَّ ُف اٱلَرَّ ب ـ  اأَ�سِ

ْق�َس :  لَنَّ �ْسَم اأَِو �ٱ لَرَّ ُز �ٱ ج ـ  اأُْنِ

د ـ  اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمْنُه َمْعُلوَماٍت : 

اِريِخ3ن�شاط : ْخِرِيّ اِلإِْن�ساِن َمْغِرِب ما َقْبَل اٱلَتّ  اأَْدُر�ُض َناِذَج َمِن اٱْلَفِنّ اٱل�سَََّ

?

?

?

ُطواِت اٱاْلآِتَيَة: ُع اٱخْلُ ِة اأََتَتَبَّ ْخِرَيَّ قو�ِض اٱل�سَّ وَذٍج ِمَن اٱلنُّ ِة َنُ  ِلِدَرا�سَ

ْخِرِي1ّ ُد َنْوَع اٱْلَفِنّ اٱل�سََّ - َنْق�ٌس  )َالَنموَذج 1( اأَُحِدّ
- َر�ْسٌم  )َالَنموَذج 2(

 �أَْيَن ُيوَجُد ؟2
اْلأَْطَل�ِس -  �َسال�ِسُل ِجباِل �ٱ

ِة ْحَر�ِوَيّ -  َاْلـَمناِطُق �ِسْبُه �ٱل�سَّ
ُة اْلأَْطَلْنِتيَّ ْحر�ُء �ٱ - َ�ل�سَّ

َمْو�سوُعُه3
و�ِجُن يُّ َو�ٱلدَّ ْلَبِّ -  َاْلَوِحي�ُس �ٱ

-  َ�اْلأ�ْسِلَحُة
ُة - َ�اْلأَ�ْسكاُل �ٱْلَهْنَد�ِسيَّ

ِ ٍ ِ
ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ُف ِفيها َحياَة �ٱاْلإِْن�ساِن ِباٱْلـَمْغِرِب يف َع�ْسِ ما َقْبَل �ٱلَتّاِريِخ ؛ 1- �أَْكُتُب ِفْقَرًة �أَ�سِ
ْن�َساِن ِباٱْلـَمْغِرِب يِف َع�ْسِ َما َقْبَل �ٱلَتّاِريِخ . اْلإِ ُ َعْن َم�ْسَهٍد ِمْن َحَياِة �ٱ ُز َعلى َدْفَتي َر�ْسمًا ُيَعِبّ 2- اأَْنِ

تي َتَرَكها. اْلإِْن�َساِن يف �ٱاْلأَْزِمَنِة �ٱْلَبعيَدِة �ٱْنِطالًقا ِمَن �ٱْلَبقايا �ٱلَّ َ�اْلأَْرُكيولوْجيا :  ِعْلٌم َيْدُر�ُس َحياَة �ٱ

500 km

خريطة الـمناطق الكربى للفن ال�ضخري الوثيقة 2

البحر االأبي�س الـمتو�سط

طلنتي
الـمحيط االأ

جبال االأطل�س

ال�سحراء االأطلنتية

�ل�سحر�ء 
�لـمغربية

مناطق وجود الفن ال�سخري

12

4 3

 نـ�س
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: وَرَة، ُثمَّ  اأَْقراأُ اٱلَنَّ�َضََّ َواأُاَلِحُظ اٱل�سّ

، ُثمَّ : وَرَتْيِ  اأَْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ َواأُالِحُظ اٱل�سّ

?

?

?

?

?

تي كاَن َيْقُطُن ِبها اإِْن�ساُن ما َقْبَل اٱلَتّاريِخ ِباٱْلـَمْغِرِب ؛ َكِن اٱَلَّ ُد اأَْنَواَع اٱل�َسَّ اأَُحِدّ
ُ ؛ َكِن اٱْنِت�َسارًا، َواأَُف�ِشّ ْنَواِع اٱل�سَّ ْكَثِ اأَ ريَطُة( ـ َمْوِقَع اأَ �ساِط 1 )َاْلَ جوِع اإِلى اٱلنَّ ُن ـ ِباٱلرُّ اأَُوِطّ

َكِن. ْنو�ِع �ٱاْلأُْخرى ِمْن َهذ� �ٱل�َسَّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس �َسَبَب ِغياِب اآثاِر �ٱاْلأَ

تي ماَر�َسها اإِْن�ساُن ما َقْبَل اٱلَتّاِريِخ ِباٱْلـَمْغِرِب؛ َة اٱلَّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس اٱاْلأَْن�ِسَطَة اٱاِلْقِت�ساِديَّ
ُ ما َي�ْسَهُد َعلى ُماَر�َسِة اإِْن�َساِن ما َقْبَل اٱلَتّاِريِخ ِباٱْلـَمْغِرِب ِلَهِذِه اٱاْلأَْن�ِسَطِة. اأَُبيِّ

اِريِخ2ن�شاط : َط َعْي�ِض اإِْن�َساِن َمْغِرِب َما َقْبَل اٱلَتّ ُف َنَ  اأََتَعرَّ
َكُن : َال�سَّ

ُة : اِديَّ َياُة اٱاِلْقِت�سَ َاْلَ

ِة َما َقْبَل �ٱلَتّاِريِخ »...اإَِنَّ ما ُهَو َمْعُروٌف َعْن �ُسُعوِب َفْتَ
�ٱْلـَمغار�ِت  �َسَغَلِت  َقْد  ًة...  َيّ َب�َشِ َجَماَعاٍت  اأَنَّ  اٱْلـَمْغِرِب،  يِف 
ها اأَقاَمْت  َة ِلَهِذِه اٱْلـِمْنَطَقِة.َكَما َيْبُدو اأََنَّ ْخِريَّ واٱْلـَمالِجَئ اٱل�سَّ
َم�ساِكَن َمْك�ُسوَفًة يِف اٱْلَعَراِء....  َوَقْد َيعوُد ِغَياُب �آَثاٍر ِلَهَذ� 
َلِف«. يَعِة اٱلتَّ لى اٱ�ْسِتْعَماِل َمَوادَّ ِبناٍء �َشِ َكِن اإِ ْوِع ِمَن اٱل�َسّ اٱلَنَّ

َعًة ْن�َساِن َما َقْبَل �ٱلَتّاِريِخ، يِف �ٱْلـَمْغِرِب، ُمَتَنِوّ » َكاَنْت اأَْن�ِسَطُة اإِ
اأِْن  َيو�ناِت ِمْثَل �ٱل�سّ بوِب َوَتْدجنُي َبْع�ِش �ٱْلَ ها : ِزَر�َعُة �ٱْلُ �أََهَمُّ
ْنزيِر َو�ٱْلَكْلِب...  َكما �أَباَنْت َعْن َذِلَك َكِثرٌي ِمَن  َو�ٱْلـماِعِز َو�ٱْلِ
ْيِد«. لى ُماَر�َسِة �ٱْلَقْن�ِش َو�ٱل�سََّ ْن�ساُن اإِ اْلإِ ْلـُمَخَلَّفاِت، َوَقْد َعَمَد �ٱ �ٱ

 نـ�س : تاريخ الـمغرب حتيني وتركيب، اإ�ضراف وتقدمي حممد القبلي، الـمعهد 
الـملكي للبحث يف تاريخ املغرب، الرباط 2011، �س. 64 )بت�ضرف(

الوثيقة 1

امللكي  العهد  من�ضورات  القبلي،  حممد  اإ�ضراف  وتركيب،  حتيني  املغرب،  تاريخ  موجز 
للبحث يف تاريخ املغرب، الرباط 2015، �س. 29 )بت�ضرف(

الوثيقة 3

�ضورة مغارة دار ال�ضلطان بالرباط الوثيقة 2

قرن غزال : موقع 
الهرهورة

 نق�س �ضخري ميثل بقرة

 نـ�س 

MP_Histoire 5ème AP  (chakl) fin.indd   14 07/08/2020   20:36

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   55 10/08/2020   23:46



56

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

املغرب يف ع�سور ماقبل التاريخ : الفن ال�سخري

بقايا ان�سان ماقبل التاريخ

مر املغرب كغريه من بلدان العامل مبختلف مراحل ع�سور ما قبل التاريخ؛ اأي الع�سور احلجرية واملعدنية. وقد دلت البقايا 

احلجرية التي عرث عليها يف نواحي الدار البي�ساء ب�سيدي عبد الرحمان ... ونواحي الرباط )دار ال�سلطان 1 و2( والهرهورة 

اأن  على  دلت  كما  باملغرب،  احلجرية  الع�سور  اإن�سان  وجود  على   ... املغربية  ال�سحراء  يف  املواقع  وبع�ش  طنجة  يف  و 

الن�سان و�سع يف هذه املرحلة اللبنات الأوىل لبناء �رشح املدنية ؛ اإذ قام خاللها بتدجني احليوانات وبناء القرى.

الر�سوم ال�سخرية

خلد الن�سان قبل التاريخ يف املناطق ال�سحراوية بع�ش امل�ساهد من حياته اليومية يف فنه ال�سخري، ومن تيماته: 4

الوحي�ص: ويتكون من الوحي�ش الربي والدواجن، كالبقريات واخلرتيت والفيل والنعام والظباء والغزلن والزرافة ؛ 	•
اأدوات ال�سيد واالأ�سلحة واحللي: ت�سمل على فر�سان م�سلحني يف حالة حرب اأو يف و�سعية �سيد اأو فر�سان غري م�سلحني.  	•
وتتنوع اأ�سكال الأ�سلحة التي جندها منقو�سة اأو مر�سومة على اللوحات احلجرية مابني الع�سا املعقوفة والع�سا القذيفة والقو�ش 

والرمح واخلنجر وال�سيف؛ 

االأ�سكال الهند�سية: وهي جد متنوعة؛ تتكون من دوائر اأو من اأ�سكال لولبية واأ�سطوانية اأو من خطوط متوازية ور�سوم  	•
�سبكية؛ 

ويف غياب تاأريخ حمدد وم�سبوط لهذه الر�سومات، فاإن الباحثني يرجحون اأنه بعد الع�رش احلجري احلديث، ظهرت الزراعة 

وتدجني احليوانات وتطور التعبري الفني ال�سخري يف �سكل نقو�ش ور�سوم على ال�سخور وداخل املغارات والكهوف.

وتبقى لوحات الفن ال�سخري م�سدرا »غري مدون« لكثري من املعلومات حول العديد من ظواهر املا�سي الغابر.

4 - إرشاف محمد القبيل، موجز تاريخ املغرب، املعهد املليك للبحث يف تاريخ املغرب، الرباط 2015.
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املغرب القدمي: التاأثري احل�ساري املتبادل بني الفينيقيني واالأمازي≠ 4الدرس 

للمغاربة  التجاري  التبادل  ووصف  بالمغرب  والقرطاجي  الفينيقي  الوجود  دراسة  الھدف: 
معھما، ودراسة مدینة ليکسوس.

يرتبط الهدف بالتعرف على مراكز التواجد الفينيقي والقرطاجي باملغرب، ب�سفة عامة، 

ال�سعبني  هذين  بني  التجاري  التبادل  اأ�سلوب  ودرا�سة  خا�سة،  ب�سفة  ليك�سو�ش  ومركز 

واملغاربة يف الع�سور القدمية.

تدب�� محطة التمھيد للتعلم

النطالق من خريطة حو�ش البحر املتو�سط لتوطني كل من فينيقيا وقرطاجة، وحتديد املوقع 

اإىل  اآنذاك، مما جعلهما ي�سالن  التجارية  ال�سفن  �سري  القدمي يف خط  املغرب  يحتله  الذي كان 

ال�سواحل املغربية وين�سئان بها جمموعة من املراكز التجارية. ويدعى املتعلم )ة( للت�ساوؤل عن 

اأهم هذه املراكز، وكيف كانت معاملتهم التجارية مع املغاربة، واأهمية مركز ليك�سو�ش على 

امل�ستوى التجاري.

تدب�� إنجاز أنشطة التعلم 

ن�ساط 1: درا�سة خريطة الوجود الفينيقي والقرطاجي باملغرب 

يتم الرتكيز، يف هذا الن�ساط التعلمي، على درا�سة خريطة املراكز التجارية الفينيقية والقرطاجية 

باعتبارها ت�سكل نف�ش املراكز، فيدعى املتعلم)ة(، يف املحطة الأوىل، اإىل ت�سمية كل الـمراكز، 

وحتديد مواقعها على ال�ساحلني املتو�سطي والأطلنتي، وي�ستخل�ش من الن�ش )الوثيقة 3( تاريخ 

و�سول كل من الفينيقيني والقرطاجيني، والهدف من وراء ذلك.

ن�ساط 2: و�سف اأ�ساليب التعامل التجاري مع الفينيقيني والقرطاجيني باملغرب 

يتمحور الن�ساط الفرعي الأول على تبادل املغاربة مع الفينيقيني باعتبارهم هم الذين و�سلوا اإىل 

املغرب قبل القرطاجيني، فيدعى اإىل حتديد املراكز التي اأقاموها بالرجوع اإىل اخلريطة، ثم 

يتعرف على الب�سائع التي كانت تتم مبادلتها بينهم وبني املغاربة. 

اأما الن�ساط الفرعي الثاين، فينطلق من ن�ش قدمي للموؤرخ اليوناين »هريودوت« ل�ستخال�ش 

و�سف لعملية املقاي�سة بني الأمازيغ والقرطاجيني، كما يتعرف من خالل الن�ش )الوثيقة 3( 

وال�سورتني بع�ش الب�سائع التي كانت تتم مبادلتها بني القرطاجيني والأمازيغ.

ن�ساط 3: درا�سة ليك�سو�ص باعتبارها مركزا جتاريا فينيقيا وقرطاجيا

يركزالن�ساط التعلمي الثالث على درا�سة مدينة ليك�سو�ش التي كانت على التوايل مركزا جتاريا 

فينيقيا ثم قرطاجيا؛ وذلك باعتماد ت�سميم للمدينة، فيدعى املتعلم)ة( اإىل حتديد موقعها بالرجوع 

اإىل اخلريطة )الن�ساط1( ثم قراءة الت�سميم وت�سمية مرافقها ووظائف كل منها، وي�ستخل�ش من 

الوثائق )2 و3و4( الن�ساط الأ�سا�ش ملدينة ليك�سو�ش، ويف�رش بالرجوع اإىل الن�ش الظروف التي 

�ساعدت على رواجها التجاري. 

تقویم التعلمات ودعمھا

واملجال  الأ�سلي  موطنهم  حيث  من  والقرطاجيني  الفينيقيني  بني  التمييز  على  القدرة  تقومي  	•
الذي ا�ستهروا به، واأهم مركز اأقاموه يف املغرب القدمي ووظيفته احلالية؛ 

دعم القدرة على البحث عن مركز فينيقي قرطاجي )�سالة( والبحث عن �سور ملعامله القدمية . 	•
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خ التار�ي
ْغِرُب اٱْلَقِدمُي : َاْلَ

َتباَدُل َبْيَ اٱْلفينيِقّيَي َواٱاْلأَمازيغ �ساِريُّ اٱْلُ اأِْثرُي اٱْلَ اٱلَتَّ

باُدَل اٱلِتّجاِريَّ ِلْلَمغاِرَبِة َمَعُهما، َواأَْدُر�ُس َمِديَنَة ليْك�سو�َس.  اأَْدُر�ُس اٱْلُوجوَد اٱْلفينيِقيًَّ َواٱْلَقْرطاِجيَّ ِباٱْلـَمْغِرِب  َواٱلتَّ
الهدف :

ا ِمْن ِخاَلِل َبْع�ِض  َغاِرَبُة، ُمْنُذ ِبَداَيِة اٱْلُع�سوِر اٱْلَقِدمَيِة، ِباٱْلفينيقّيِي ُثَمَّ ِباٱْلَقْرطاِجّيِي، َوَتعاَملوا َمَعُهَما ِتاِرًيّ َل اٱْلَ �سَ  ِاَتّ
ْغِرِب . تي اأَْن�َساأوها ِباٱْلَ َراِكِز اٱَلَّ اٱْلَ

َفَما اأََهمُّ َهِذِه اٱْلـَمراِكِز  ؟
َلْت ليْك�سو�ُس َنوَذجًا ِلـَمْرَكٍز ِتاِريٍّ ِلْلفينيقّيَي ُثَمَّ ِلْلَقْرطاِجَيّْيَ  ؟ َوَكْيَف �َسَكَّ

ْعَبْيِ ؟  ُة َمَع َهَذْيِن اٱل�َسَّ  َوَكْيَف َكاَنِت اٱْلـُمعاَمَلُة اٱلِتَّجاِرَيّ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

??

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ْغِرِب1ن�شاط :  اأَْدُر�ُض َخريَطَة اٱْلُوجوِد اٱْلفينيقِيّ َواٱْلَقْرطاِجِيّ ِباٱْلَ

: ، ُثَمَّ ريَطَتْيِ َواأَْقَراأُ اٱلَنَّ�َضََّ  اأُالِحُظ اٱخْلَ
?

?

؛ ِطيِّ َواٱاْلأَْطَلْنِتيِّ تي �أَقاَمَها ُكلٌّ ِمَن �ٱْلفينيقّينَي َواٱْلَقْرَطاِجّيَي َعلى اٱل�ّساِحَلْيِ اٱْلـُمَتَو�ِسّ ي �ٱْلـَمر�ِكَز �ٱَلَّ  �أُ�َسِمّ
واِفَع َوراَء َذِلَك. َة ُو�سوِل اٱْلفينيقّيَي اإِلى اٱْلـَمْغِرِب َواٱلدَّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱلَنَّ�سِّ َفْتَ

خريطة الـمراكز الفينيقية والقرطاجية خريطة الـمراكز التجارية الفينيقية والقرطاجيةالوثيقة 1 الوثيقة 2

ِط َلْ ْو�ِس اٱْلَغْرِبيِّ ِلْلَبْحِر اٱاْلأَْبَي�ِس اٱْلـُمَتَو�سِّ َع اٱْلفينيِقيَّ اٱْلِفْعِليَّ ِباٱْلَ َو�سُّ »اإِنَّ اٱلتَّ
َتْقديٍر ...  ْبَعِد  �أَ �ٱْلـميالِد َعلى  َقْبَل  �ٱلّتا�ِسِع  �ٱْلَقْرِن  اّل يف  اإِ �ٱاْلأَْرَجِح  َعلى  َيْبَد�أْ   
َع كاَن  َو�سُّ ِة ... َوَيْظَهُر �أَنَّ َهذ� �ٱلتَّ ِة َو�ٱاْلأَْطَلْنِتيَّ ِطيَّ و�ِحِل �ٱْلـُمَتَو�سِّ َوَتَّ َعلى �ٱل�سَّ
ِكُن َتْف�سرُيُه ِبَطبيَعِة �ٱاِلْقِت�ساِد �ٱْلفينيِقيِّ �ٱلَّذي كاَن  �ساِحِلّيًا ال َغرْيَ ... َوُهَو ما ُيْ

ناعاِت �ٱْلـُمْرَتِبَطِة ِباٱْلَبْحِر  «. َمد�ُرُه َعلى �ٱلتِّجاَرِة َو�ٱل�سِّ

الوثيقة 3 نـ�س 

َة. روَف اٱاْلأَْبَجِدَيَّ عوا اٱْلُ ِة َواٱْخَتَ َ�ْلفينيِقّيوَن :  �َسْعٌب �ٱ�ْسَتَقرَّ يف �سوْريا َوُلْبناَن) فينيِقيا �ساِبقًا( يف �ٱْلَقْرِن 28 ق.م،  َواٱْهتَّموا ِباٱلِتّجاَرِة اٱْلَبْحِرَيَّ
، هاَجروا اإِلى توُن�َس َواأَقاُموا ِبها َمديَنَة َقْرطاَجَة )800 ق.م( ٍل فينيِقيٍّ َاْلَقْرطاِجّيوَن:  ِمْن اأَ�سْ
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اِرّيًا فينيِقّيًا َوَقْرطاِجّيًا3ن�شاط : اأَْدُر�ُض ليْك�سو�َض ِباٱْعِتباِرَها َمْرَكزًا ِتَ
ت�ضميم مدينة ليك�ضو�س اآثار �ضهاريج لت�ضبري ال�ضمك من ليك�ضو�سالوثيقة 1 الوثيقة 2

ف�ضيف�ضاء ميثل اإله البحر من ليك�ضو�س الوثيقة 3

َنَّ َتاأْ�سي�َس ليْك�سو�َس َيعوُد اإِلى اٱْلَقْرِن اُت اأَ ْفِرَيّ َحِت اٱْلَ »اأَْو�سَ
 �ٱل�ّساِبِع َقْبَل �ٱْلـميالِد، َحْيُث َجَعَل ِمْنَها �ٱْلفينيِقّيوَن �آَنذ�َك قاِعَدًة 
ِمّيًا،  اٱْلَقْرطاِجّيوَن ِميَناًء َمْ َخَذَها  اٱتَّ َبْعِدِهُم  َلُهْم، َوِمْن  ًة  ِتارَيَّ
ِبُكِلّ  َواإَِلْيَها  ِمْنَها  ُتْبِحُر  َكاَنْت  ُفُن  َفاٱل�سُّ  ، اٱْلهاِمّ ِلـَمْوِقِعها  َنَظرًا 
و�سًا  ُخ�سُ َة  ناعَيَّ واٱل�سِّ َة  راعَيَّ اٱلِزّ َمْنتوجاِتِهُم  َرًة  َدِّ ُم�سَ �ُسهوَلٍة 

َزَف«. َة َوُم�ْسَتْوِرَدًة اٱْلَ َ بَّ �ْسماَك اٱلـُم�سَ اٱاْلأَ

الوثيقة 4 نـ�س 

ُعوُد  وَرَتْيِ َواأَ الِحُظ اٱل�سّ ميَم َواٱلنَّ�ضَّ َواأُ �سْ اأَْقَراأُ اٱلَتّ
�إَِلى �ٱخَلريَطِة )َ�لنَّ�شاُط 1(، ُثمَّ : 

?

?

?

َتُه ؛  َيَّ ُد َمْوِقَع َمديَنِة ليْك�سو�َس، َواأَ�ْسَتْخِل�ُس اأََهمِّ اأَُحِدّ
ُ َوظيَفَة ُكٍلّ ِمْنَها ؛ ي اأََهمَّ َمراِفِق َهِذِه اٱْلـَمديَنِة ، َواأَُبيِّ اأُ�َسمِّ

. ُ َة ِلـَمِديَنِة ليْك�سو�َس، َواأَُف�ِشّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱْلَوثاِئِق اٱاْلأَْن�ِسَطَة اٱاِلْقِت�ساديَّ

ُئُه ِباٱْلـُمْعَطياِت اٱْلـَمْطلوَبِة ؛ ي اأَُعِبّ ُز َجْدَواًل َعلى َدْفَتِ 1- اأَْنِ

2- اأَنِْزُ بَحْثاً حَوْلَ مَدينَةِ �سالَّةِ، وَاأَدْعَمُهُ بِ�سوَرٍ عَنْ مَعالِـمِها اٱلقَدميَةِ.

َُ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ْعُب ليَُّال�َسّ َوظيَفُة �ٱْلـَمْرَكِز حالّيًاَمْرَكٌز اأََقاَمُه يِف اٱْلـَمْغِرِب اٱْلَقدمِيَ�ْلـَمجاُل �ٱَلَّذي ُعِرَف ِبِهَمْوِطُنُه اٱالأَ�سْ
؟؟؟؟َ�ْلفينيِقيُّ

؟؟؟؟َاْلَقْرطاِجيُّ

العرائ�س

طنجة

ليك�سو�ش

�لي �ل�سكني

�لـم�سح 
الـمدرج

حي �لـمعابد

معامل لت�سبري 
�ل�سمك

�سور �لـمدينة

ر �للكو�ش
نه

100 m

�سمال

ربي
 �لغ

ور
�ل�س

�سور

ميناء قدمي

حمامات

ف�سيف�ساء
 اإله البحر

الدار  بالثقافة،  الـمكلفة  الدولة  وزارة  القدمية،  الأثرية  الـمدن  بوجبار،  اخلطيب  نعيمة 
البي�ضاء، الطبعة الأوىل 1977،  �س. 17
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ِة يف اٱْلـَمْغِرِب اٱْلَقدمِي )َاال�ْسُم ـ َاْلـَمْوِقُع( ؛ ِة اٱْلفينيِقيَّ ُن اأََهَمَّ اٱْلـَمراِكِز اٱلِتّجاِريَّ اأَُوطِّ
ي : ِة ُكٍلّ ِمْنها يِف َجْدَوٍل اأَْنُقُلُه اإِلى َدْفَتِ ُز َبْيَ َنْوِعيَّ َة ، َواأَُميِّ َة َواٱْلفينيِقيَّ ي اٱْلَب�ساِئَع اٱْلـَمْغِربيَّ اأُ�َسمِّ

ِة يف اٱْلـَمْغِرِب اٱْلَقدمِي ) َااِل�ْسُم - َاْلـَمْوِقُع (  ؛ ِة اٱْلَقْرطاِجيَّ ُن اأََهمَّ اٱْلـَمراِكِز اٱلِتّجارَيّ اأَُوطِّ
ِة ؛ ِة َواٱْلَقْرَطاِجَيَّ ِة اٱْلَب�ساِئِع اٱْلـَمْغِربَيَّ ُز َبْيَ َنْوِعَيّ اأَُميِّ

يها. َة َبْيَ اٱالأَمازيِغ َواٱْلَقْرَطاِجيَِّي، َواأُ�َسمِّ ُف اٱْلـُمعاَمَلَة اٱلِتّجارَيَّ اأَ�سِ

?

?

?

?

?

ْغِرِب2ن�شاط : عاُمِل اٱلِتّجارِيّ َمَع اٱْلفينيِقّيَي َواٱْلَقْرَطاِجّيَي ِباٱْلَ �ساليَب اٱلَتّ ُف اأَ اأَ�سِ

جدول : ب�ضائع مغربية وفينيقية الوثيقة 1

اِطِئ  »َياأْتي اٱْلَقْرَطاِجّيوَن ] اإِلى اٱْلـَمْغِرِب [ َوُيْفِرغوَن َب�ساِئَعُهْم َعلى اٱل�َسّ
ِلّينَي  �ٱاْلأَ�سْ ّكاِن  ُثَمَّ َيعودوَن اإِلى �ُسُفِنِهْم ، َويوِقدوَن �ٱلّناَر الإِْخباِر �ٱل�سُّ  ...
ِبَجاِنِب  عوَن  َوَي�سَ   ... بوَن  َيْقَتِ خاَن  �ٱلدُّ الِء  َهوؤُ ُي�ساِهُد  َوِعْنَدما   ...
�ٱْلَقْرَطاِجيوَن  َيْنِزُل  َيْن�َسِحبوَن.  ُثَمََّ  لَب�ساِئِع  �ٱ ُمقاِبَل  َذَهبًا  ِة  ْلَقْرطاِجَيَّ �ٱ َلِع  �ٱل�ِسّ
َياأُْخُذوَنها  �ٱْلِب�ساَعَة  َهِب ُتو�ِفُق  �ٱلَذَّ َة  َيّ َكمِّ َنَّ  اأَ َلُهْم  ذا َظَهَر  َفاإِ  ... ِمْن �ُسُفِنِهْم 

فوَن...«. َوَيْن�َسِ

ن�س الوثيقة 3الوثيقة 2

َي : باُدُل اٱلِتّجاريُّ َمَع اٱْلفينيِقيِّ َالَتّ

َي : باُدُل اٱلِتّجاريُّ َمَع اٱْلَقْرطاِجيِّ َالَتّ

ٌة ٌةَب�ساِئُع َمْغِربَيَّ َب�ساِئُع فينيِقيَّ

ٌرَذَهٌب ُم�ْسطاِن ِمَن َبْي�ُس َوري�ُس اٱلَنَّعاِمعاٌجَتْ
ٌةاٱْلعاِج اأَْقراٌطقاروَرُة ُعطوٍراأََواٍن َفّخارَيّ

ريَطُة(، ُثمَّ : لى �ٱلَنَّ�شاِط 1 )اٱخْلَ ُعوُد �إِ َوَر َو�أَ �أُالِحُظ �ٱل�شُّ

�أَْقَر�أُ �ٱلَنَّ�َصَََّ َو�أَعوُد �إِلى �لن�شاط 1 )اخلريطة(، ُثمَّ :

ٌة ٌةَب�ساِئُع َمْغِربَيّ َب�ساِئُع فينيِقيَّ
؟؟
َعٌة؟ نَّ َب�ساِئُع ُم�سَ

ِة  ْقدَيَّ ُة يف اٱْلَقدمِي، َقْبَل اٱْخِتاِع اٱْلُعْمَلِة اٱلَنَّ باَدالُت اٱلِتّجاريَّ َكاَنِت اٱْلُ
ِة . قاَي�سَ ى ِباٱْلُ ْلَعٍة ِب�ِسْلَعٍة َوُت�َسَمَّ َتِتمُّ َعْن َطريِق ُمباَدَلِة �سِ

ال�ضوائلم�ضباح زيتي "اأنفورة" لنقل 

ب�ضائع قرطاجية

ْ

د. م�ضطفى اأع�ضي، اأحاديث هريودوت عن الليبيني )الأمازيغ(، املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية ، الرباط 
2009، �س. 100 )بت�ضرف(
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ينحدر الفينيقيون والقرطاجيون من اأ�سل واحد5 :

1ـ الفينيقيون:

 يرجع الفينيقيون اإىل �ساللة �سامية، نزحوا من �سبه اجلزيرة العربية يف الألف الثالثة ق.م وا�ستوطنوا ال�ساحل اللبناين، 

وتعاطوا ال�سناعة والتجارة بالدرجة الأوىل لقلة الأرا�سي الفالحية . وبرعوا يف ا�ستخراج ال�سباغ الأرجواين الأحمر 

اأ�سطول  لهم  البحرية، وكان  املالحة  واأتقنوا  الزجاج،  برعوا يف �سناعة  كما  »املورك�ش«،  يدعى  بحري  من �سدف 

بحري كبري، واأ�س�سوا جمموعة من املدن التجارية ال�ساحلية، من اأ�سهرها »�سيدا« و »�سور« التي يعتقد اأن جتارها كانوا 

يرتادون ال�سواحل املغربية، وتعاملوا مع �سكانها واأن�ساأوا فيها م�ستعمرات.

2ـ القرطاجيون:

احلالية.  العا�سمة  تون�ش  مدينة  قرب  الواقعة  قرطاجة  مدينة  واأ�س�سوا  الفينيقية،  �سور  مدينة  من  القرطاجيون  ينحدر 

)البحار  املغربية والإفريقية  ال�سواحل  املحيط الأطلنتي. وجاب بع�ش بحاراتهم  اإىل  البحرية وو�سلوا  التجارة  مار�سوا 

حانون(، واهتموا بالزراعة واأقاموا على ال�سواطئ املتو�سطية والأطلنيتية مرافئ بحرية من اأ�سهرها ليك�سو�ش يف املغرب 

الأق�سى، غري اأن معظم تاريخ القرطاجيني تعر�ش اإىل ال�سياع نتيجة التخريب الذي تعر�ست له قرطاجة من طرف 

الرومان �سنة 147 ق.م. 

5 - محمود السباعي وآخرون، تاريخ العرب السيايس والحضاري، الجزء األول مطبعة خالد بن الوليد، دمشق 1977. 

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

البحر االأبي�ص املتو�سطالبحر االأبي�ص املتو�سطالبحر االأبي�ص املتو�سط
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تقومي ودعم تعلمات الوحدة 2

التمرین ا��ول: 

 : �
التمرین الثا��

يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على فهم ن�ش، وا�ستخال�ش قدم الوجود  	•
الب�رشي باملغرب، واأهم مواقعه؛

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على التمييز بني اأنواع اللقى والآثار، واإبراز اأهميتها؛  	•
ميكن دعم مكت�سبات املتعلم)ة( با�ستثمار حم�سله القبلي والبحث عن �سور  	•

لو�سف حياة الإن�سان يف مغرب ما قبل التاريخ.

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على ا�ستثمار اأكرث من وثيقة ل�ستخال�ش ا�سما ال�سعبني  	•
اللذين تعامل معهما الأمازيغ يف الع�رش القدمي؛

لأغلب  والقرطاجيني  الفينيقيني  اإقامة  تف�سري  على  املتعلم)ة(  قدرة  يقي�ش  	•
مراكزهم على ال�سواحل املغربية؛

 وا�ستخال�ش قدم الوجود 

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على التمييز بني اأنواع اللقى والآثار، واإبراز اأهميتها؛ 

ميكن دعم مكت�سبات املتعلم)ة( با�ستثمار حم�سله القبلي والبحث عن �سور 

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على ا�ستثمار اأكرث من وثيقة ل�ستخال�ش ا�سما ال�سعبني 

لأغلب  والقرطاجيني  الفينيقيني  اإقامة  تف�سري  على  املتعلم)ة(  قدرة  يقي�ش 

الوحدة

2

19

ِرين : َتْ

ِرين : َتْ

1

2

?

?

?

?

?

?

?

اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱلَنَّ�ِسّ َما َيُدلُّ َعلى ِقَدِم اٱْلُوجوِد اٱْلَب�َشِيّ 
�أَ�ْسماَء  ُمْكَت�َسباِتي  َعلى  �ٱْعِتمادً�  ْذُكُر  َو�أَ ِباٱْلـَمْغِرِب، 

َبْع�ِش َمو�ِقِعِه ؛
ِمَن  ِاْنِطالقًا  َواأُ�َسّمي،  َدْفَتي،  اإِلى  َنْقِلِه  َبْعَد  ْدَوَل  اٱْلَ  
تي َت�ْسَهُد َعلى َهذا اٱْلُوجوِد اٱْلَب�َشِيّ ؛ َوِر، اٱللَُّقى واٱاْلآثاَر اٱَلَّ اٱل�سُّ

اٱاْلإِْن�ساِن يف َمْغَرِب  َط َحياِة  ُف فيها َنَ اأَ�سِ ِفْقَرًة  اأَْكُتُب 
َوٍر . ْدَعُمها ِب�سُ َما َقْبَل �ٱلّتاريِخ، َو�أَ

وِر اٱْلَقدمَيِة ؛ ْعَبْيِ اٱلَلََّذْيِن َتعاَمَل َمَعُهَما اٱاْلأَمازيُغ يف اٱْلُع�سُ ُف ِباٱل�سَّ اأَُعرِّ
ِة ؛ واِحِل اٱْلـَمْغِرِبَيَّ ْغَلِب اٱْلـَمراِكِز َعلى اٱل�َسّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس �َسَبَب اإِقاَمِتِهَما اِلأَ

اِمَتِة ؛ ِخ » هريودوت « ِللِتَّجاَرِة َبْيَ اٱاْلأَمازيِغ َواٱْلَقْرطاجّيَي ِباٱل�سّ َف اٱْلـُموؤَِرّ ُ َو�سْ اأَُف�شِّ
ويَرِة ِباٱْعِتباِرَها َمْرَكزًا ِتاِرّيًا اأَمازيِغّيًا - فينيِقّيًا. ُز ِمَلّفًا َحْوَل اٱل�سَّ اأُْنِ

ٌة...[ �أَنَّ ٌة َوَحَجِريَّ ُة ]َبقايا َعْظِميَّ ْرِكيولوِجَيَّ اِلْكِت�سافاُت �ٱاْلأَ ِت �ٱ »َدلَّ
ْلِقَدِم، َحواَلْ  ِة راِجٌع اإِلى َزَمٍن موِغٍل يف �ٱ ْلـَمْغِرِبيَّ اْلأَْر�ِس �ٱ َتْعمرَي �ٱ
اأَْقُلَم  لتَّ اْلإِْن�ساَن َقِد �ٱ�ْسَتطاَع �ٱ ، َكما َيْعني اأَنَّ �ٱ ِ ْلا�شِ ِمْليوَن �َسَنٍة َقْبَل �ٱ
�َسَكَنها«. تي  �ٱلَّ ْلـَمناِطِق  �ٱ ِلـُمْخَتِلِف  ِة  بيِعيَّ لطَّ �ٱ روِف  �ٱلظُّ َمَع  �َسيعًا 

َعلى َتَّ  َقْد  �ٱْلفينيِقَيَّ  �سوَر  �ٱْلُ �أََنَّ  ِد  �ٱْلـُمَتاأَكِّ »ِمَن 
ِة  ْطَلْنِتيَّ اْلأَ َو�ٱ ِة  ِطَيَّ �ٱْلـُمَتَو�ِسّ ِة  �ٱْلـَمْغِربَيّ َو�ِحِل  �ٱل�َسّ
َطبيَعِة  يف  َتْف�سرَيُه  اِل�ْستيطاُن  �ٱ َهذ�  َوَيِجُد   ...
َعلى  َمد�ُرُه  كاَن  ِذي  �ٱَلَّ �ٱْلفينيِقِيّ  �ٱاِلْقِت�ساِد 
ِباٱْلَبْحِر«. �ٱْلـُمْرَتِبَطِة  ناعاِت  و�ٱل�سِّ �ٱلِتّجاَرِة 

ْليوناينُّ » ِهرُيوُدوْت « )�لقرن 5 ق.م( َعِن �ٱلِتّجاَرِة ُخ �ٱ ْلـُموؤَِرّ َث �ٱ َدَّ »َتَ
تي كاَن  مازيِغ يف �َسواِحِل �ٱْلـَمْغِرِب �ٱَلَّ اْلأَ ْلَقْرَطاِجيَِّي و�ٱ اِمَتِة َبنْيَ �ٱ �ٱل�سّ
ْلـَمْعرو�ساِت َوَتْرِكها ُثَمَّ َياأْتي  لِتّجاريُّ َعْبَ َتْقدمِي �ٱ باُدُل �ٱ َيِتمُّ ِفيها �ٱلَتَّ
يِه  اأَْم اَل ، َفَيزيُدُه �ٱالآَخُر َوَهَكَذ�...«. ُكلُّ عاَر�ٍس لَيْعِرَف َهْل ُيْر�سِ

تاريخ املغرب حتيني وتركيب، اإ�ضراف حممد القبلي، املعهد امللكي للبحث يف تاريخ 
املغرب، الرباط 2011، �س. 88 )بت�ضرف(

الكتب  دار  الفرن�ضي،  الحتالل  قبل  موريتانيا  تاريخ  ال�ضامل،  ولد  اهلل  حماه  اأ.د. 
العلمية، بريوت، لبنان 2017، �س.  )بت�ضرف(

ُتهاَرْقُم اٱلَوثيَقِة ُتهاَنْوِعيَّ يَّ �أََهمِّ
؟؟1
؟؟2
؟؟3
؟؟4

12

4

3

فاِهيُّ َمَعُهْم. ِل اٱل�سَّ مازيِغ ِبُقدوِمِهْم ِعَو�َس اٱلتَّوا�سُ �ْسعاِر اٱاْلأَ َد اإِ اِمَتِة :  كاَن اٱْلَقْرطاِجّيوَن َيْلَجوؤوَن اِلإِيقاِظ اٱلّناِر  َق�سْ  �ٱلِتّجاَرِة �ٱل�سّ

نـ�س  الوثيقة 1

نـ�س  نـ�س الوثيقة 1 الوثيقة 2

موجز تاريخ املغرب، اإ�ضراف وتقدمي حممد القبلي، من�ضورات املعهد امللكي لتاريخ املغرب، الرباط 
2015، �س. 38 )بت�ضرف(

ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

MP_Histoire 5ème AP  (chakl) fin.indd   19 07/08/2020   20:37

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على تف�سري و�سف املوؤرخ »هريودوت« للتجارة بني الأمازيغ والقرطاجيني لدراك معنى املقاي�سة؛ 	•
دعم القدرة على البحث عن معلومات لتكوين ملف حول مركز ال�سويرة باعتباره اأحد املواقع التجارية الفينيقية الأمازيغية . 	•

يمكن إشراك التالميذ / التلميذات في تقويم الملف بتزويدهم بشبكة تعتبر بمثابة أداة للتقويم الذاتي:

ا�ستثمار الو�سائل )كتب ـ مراجع ـ مواقع(

كيف مت ا�ستثمار املراجع ؟•	1

كيف مت ا�ستثمار مواقع الأنرتنيت؟•	2

هل و�سعت لئحة بيبلوغرافية؟•	3

ما مدى و�سوح اإخراج امللف؟ •	4

واخلرائط  •	5 ال�سور  وتنظيم  الوثائق  بني  املزج  مت  كيف 

واخلطاطات...؟

تقدمي امللف

هل مت التوا�سل ال�سفهي ب�سهولة؟•	6

هل مت تو�سيح النقط الرئي�سية يف املو�سوع؟•	7

هل ا�ستعمل الر�سيد املعريف واملفاهيمي بكيفية جيدة؟•	8

ما م�ستوى ا�ستعمال الوثائق اأثناء التقدمي؟•	9

هل �سد عر�ش امللف انتباه التالميذ/التلميذات؟•	10
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5الدرس  املغرب القدمي: االحتالل الروماين واملقاومة االأمازيغية 

الھدف: دراسة احت�ل الرومان للمغرب واستغ�ل ثرواته والمقاومة ا��مازیغية .

ال�ستغالله،  ومظاهر  للمغرب،  الروماين  الحتالل  خريطة  على  بالتعرف  الهدف  يرتبط 

وكيف ووجه من طرف الأمازيغ.

تدب�� محطة التمھيد للتعلم

واإخبار  الرومان  موطن  لتحديد  املتو�سط  البحر  حو�ش  خريطة  من  البداية  يف  النطالق  يتم 

املتعلم)ة( برغبتهم يف تكوين اإمرباطورية ت�سم كل املناطق املطلة على هذا البحر مبا فيها املغرب 

الأمازيغ.  طرف  من  فعل  رد  له  كان  مما  خرياته،  ا�ستغالل  بهدف  40م.  �سنة  من  ابتداءا 

ومظاهر  للمغرب،  الروماين  الحتالل  خريطة  �سكل  حول  اأ�سئلة  لطرح  املتعلم)ة(  ويدعى 

ال�ستغالل التي تعر�ش له، واملقاومة الأمازيغية.

تدب�� إنجاز أنشطة التعلم 

ن�ساط 1: درا�سة خريطة االحتالل الروماين للمغرب

اأوىل، من خالل قراءة خطاطة )الوثيقة1(، على �سجرة ملوك  املتعلم)ة( يف مرحلة  يتعرف 

وطبيعة  منهم  كل  حكم  ومدة  اأ�سماءهم  جدول  يف  وي�ستخل�ش  الأمازيغ،  الطنجية  موريطانيا 

احلكم، لي�ستنتج بداية ال�سيطرة الرومانية منذ عهد »يوبا الثاين« و »بطليمو�ش« والتي �ست�سبح 

تامة يف �سنة 40م بعد اغتيال هذا الأخري)الوثيقة 2(.

ويف مرحلة ثانية يتعرف املتعلم)ة( على خريطة املدن الرومانية )الوثيقة 3(. فبعد قراءة وحتديد 

ا�ستمرت يف  التي  اأثرية واملدن  اأ�سبحت مواقع  اأو  اندثرت  التي  املدن  لذكر  ي�ستدرج  مواقعها 

احلا�رش؛ مثل طنجة، �سال... 

ن�ساط 2: و�سف بع�ص مظاهر اال�ستغالل الروماين للمغرب.

متكن قراء الوثائق )1 و2 و3 و4( املتعلم)ة( من ا�ستخال�ش العوامل القت�سادية التي دفعت 

الرومان لل�سيطرة على املغرب القدمي )ثروات البلد( وي�ستنتج نوعية ال�سيا�سة ال�ستغاللية التي 

الربط  ليتم  الأمازيغ،  الأ�سليني  ال�سكان  وتفقري  روما  ا�ستفادة  اإىل  ليتو�سل  الرومان  نهجها 

بالن�ساط الثالث حول رد فعل هوؤلء �سد الحتالل الروماين.

ن�ساط 3: تعرف رد فعل االأمازي≠ �سد االحتالل الروماين » ثورة اإيدميون«

اإىل  بالرجوع  »اإيدميون«  ثورة  فيه  اأندلعت  الذي  ال�سياق  اأوىل  مرحلة  يف  املتعلم)ة(  يتعرف 

ويتعرف  40م.  �سنة  »بطليمو�ش«  الأمازيغي  امللك  اغتيال  يف  واملتمثل   )1 )الوثيقة  الن�ش 

مالب�سات الغتيال )زمانه مكانه الأطراف املعنية به ال�سبب ونتائجه(، لريبط باملحطة الأخرية 

ومكان  »اإدميون«  �سخ�سية  فيتعرف  4(؛  )الوثيقة  اإيدميون  بثورة  واخلا�سة  الدر�ش،  من 

الروماين  الحتالل  من  الأمازيغ  مبوقف  وعالقتها  وقوتها  الزمني  ومداها  ثورته،  انطالق 

ملوريطانيا الطنجية.

تقویم التعلمات ودعمھا

تقومي القدرة على تعرف املدن التي احتلها الرومان يف موريطانيا الطنجية وتوطينها؛ 	•
 : القدمي  للمغرب  الروماين  الحتالل   : التعلمية  لالأن�سطة  خال�سة  اإنتاج  على  القدرة  دعم  	•

الدوافع ورد فعل الأمازيغ ؛

دعم القدرة على البحث عن معطيات حول مدينة رومانية: وليلي، واإجناز ملف حولها. 	•

20

خ التار�ي
ْغِرُب اٱلَقدمُي : َاْلَ

ُة قاَوَمُة اٱاْلأَمازيِغَيَّ َااِلْحِتالُل اٱلّروماِنـيُّ َواٱْلُ

َدَّ َهذا اٱاِلْحِتالِل. ُف َردَّ ِفْعِل اٱاْلأَمازيِغ �سِ واِتِه، َواأََتَعرَّ اأَْدُر�ُس اٱْحِتالَل اٱلّروماِن ِلْلَمْغِرِب، َواٱ�ْسِتْغالَلُهْم ِلَثَ
الهدف :

ِتْغالِل َخرْياِت اٱْلِبالِد ؛  ، اٱَلَّذي َعِمَل َعلى اٱ�سْ ًة ِلاِلْحِتالِل اٱلّرومايِنّ َنِة 40 ميالديَّ ْغِرُب اٱْلَقدمُي اٱْبِتداًء ِمْن �سَ �َض اٱْلَ َتَعرَّ
ٍة. ى اإِلى ُظهوِر ُمقاَوَمٍة اأَمازيِغَيَّ ا اأََدَّ ِمّ

َكْيَف كاَنْت َخريَطُة �ٱاِلْحِتالِل �ٱلّروماِنّ ِلْلَمْغِرِب ؟
َدَّ َهذا اٱاِلْحِتالِل ؟  َكْيَف كاَن َردُّ ِفْعِل اٱاْلأَمازيِغ �سِ

ما َمظاِهُر �ٱاِل�ْسِتْغالِل �ٱلّروماِنّ ِلْلَمْغِرِب ؟ 

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

??

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

اأَْدُر�ُض َخريَطَة اٱاِلْحِتالِل اٱلّرومايِنّ ِلْلَمْغِرِب 1ن�شاط :

لى َدْفَتي : ْدَوَل َبْعَد َنْقِلِه اإِ ُم اٱْلَ طاَطَة، َواأُْتِ اأَْقَراأُ اٱخْلُ

ريَطَة، ُثَمَّ :  ، َواأُالِحُظ اٱخْلَ اأَْقَراأُ اٱلَنَّ�َضَّ
?

?

ِة َعَلْيِه ؛  ْيَطَرِة �ٱلّتاَمََّ وماِنِّ ِلْلَمْغِرِب، َوتاريَخ �ٱل�َسَّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن )الوثيقة 2(  تاِريَخ ِبد�َيِة �ٱاِلْحِتالِل �ٱلرُّ
تي اٱْنَدَثَرْت )الوثيقة 3( . ْت َواٱلَّ تي اٱ�ْسَتَمرَّ ِة ِباٱْلـَمْغِرِب اٱْلَقدمِي، َواأَْذُكُر اٱْلـُمُدَن اٱلَّ اأُ�َسّمي اأََهَمَّ اٱْلـُمُدِن اٱلّروماِنيَّ

ُةُ ُقَبْيَل اٱاِلْحِتالِل اٱلّرومايِنّ ِلْلَمْغِرِب اٱْلَقدمِي : ماِلُك اٱالأَمازيغيَّ َاْلَ

َااِلْحِتالُل اٱلّروماينُّ ِلْلَمْغِرِب اٱْلَقدمِي :

ُة اٱُلْكِمِا�ْسُم اٱلَِلِك اٱاْلأَمازيغِيّ  ْكِمُمَدّ َطبيَعُة اٱْلُ

ُموريطاْنيا 
ُة ْنِجَيَّ �ٱْلطَّ

َلَكٌة ُم�ْسَتِقَلٌّة؟بوغود َمْ
؟25 ق.م.- 33.م.؟
ٌت؟؟ ِاْحِتالٌل روماينٌّ ُموؤََقّ

�ضجرة ن�ضب الـملوك الأمازيغ الوثيقة 1

خريطة الـمدن الرومانية بالـمغرب القدمي الوثيقة 3 ُة ُمْنُذ �َسَنِة 33 َقْبَل �ٱْلـِمياَلِد َت�ْسيَع ْنِجيَّ »�َسِهَدْت موريطاْنيا اٱلطَّ
َلَّْت  َتَ تي  �ٱَلَّ نْيِ ،  �ٱلّرومانيَّ ْعِمرِي و�ٱاِل�ْستيطاِن  �ٱلتَّ �سيا�َسِة  َوتاِئَر   
َعْت  ًة َو�سَ يِف ِقَياِم ُم�ْسَتْعَمراٍت َحقيقَيٍَّة...ويِف �َسَنِة 40 ميالدَيَّ
َمْت اإَِلى ِواَلَيَتْيِ  تي ُق�ِسّ ْكِلِيّ �ٱَلَّ ُروما َحّدً� اِل�ْسِتْقالِل موريطاْنيا �ٱل�سَّ

ْنِجَيَُّة«. ُة َوموريطانيا �ٱْلطَّ َيَّ روماِنَيَتنْي : موريطاْنيا �ٱْلَقْي�َسِ

الوثيقة 2 نـ�س

البحر االأبي�س الـمتو�سط

ـنـتـي
ط االأطل

محي
الـ

تنجي�ش�سبتة

ليك�سو�ش

تو�سيد�

�ساال طولوكو�سيدا
وليلي

بنا�سا

تود� رو�سادير

موريطانيا 
موريطانيا �لطنجية�لقي�سية

زيلي�ش

0 60 km30
�لدود �لنوبية لـموريطانيا �لطنجية

مـدن

5

موريطانيا

الكم الروماين البا�ش: من 44 م - 429م

باخو�ض الثاين
)49 ق.م - 31 ق.م(

بوغود
)49 ق.م - 38 ق.م(

موريطانيا موحدة )�حتالل رومان 
موؤقت : 33 ق.م - 25 ق.م (

موريطانيا �لغربيةموريطانيا ال�شقية
باخو�ض االأول )118 ق.م - 81 ق.م(

جوبا الثاين )25 ق.م - 23م(

بطليمو�ض )23م - 40م(
اغتاله االإمباطور الروماين »كالكوال«

 حممد بوكبوط، املمالك الأمازيغية فـي مواجهة التحديات، �ضفحات من تاريخ 
الأمازيغ القدمي، مركز طارق، الرباط 2002، �س 44 و46 )بت�ضرف(

MP_Histoire 5ème AP  (chakl) fin.indd   20 07/08/2020   20:37

22

دَّ اٱاِلْحِتالِل اٱلّرومايِنّ : َثْوَرُة » اإِيِدمُيوْن «3ن�شاط : ُف َردَّ ِفْعِل اٱاْلأَمازيِغ �سِ اأََتَعرَّ
ِة ِلْلَمْغِرِب اٱْلَقدمِي : ماِلِك اٱالأَمازِيِغَيَّ ِنهاَيُة ُحْكِم اٱْلَ

َثْوَرُة » اإِيِدمُيوْن « :

ِح ِباٱْلـَم�ْسَ ًة،  40 ميالدَيَّ �َسَنَة  اٱْغِتياُل »َبْطَلْيمو�َس«  َل  »َمثَّ
ِمْن  حالّيًا،  ِبَفَرْن�سا  ِلُيوَن«،  »َمديَنِة  يِف  ِج  اٱْلـُمَدرَّ اٱلّرومايِنّ 
يف  ى  ُكْبَ ٍل  وُّ َتَ ُنْقَطَة  »كاليكوال«،  ْمْباطوِر  اٱاْلإِ َطَرِف 
َدُث ِنهاَيَة اٱ�ْسِتْقالِل َهِذِه  َل َهَذا اٱْلَ َتاِريِخ اٱْلـَمْغِرِب اٱْلَقدمِي، َو�َسكَّ

.» وماِنّ �ٱْلـِمْنَطَقِة َوِبد�َيَة ُخ�سوِعها �ٱْلُكلِِّيّ ِلاِلْحِتاَلِل �ٱلرُّ

َمَها ى اٱْغتياُل » َبْطَلْيمو�َس« اإَِلى اٱْنِدالِع َثْوَرٍة َتَزَعَّ »َلَقْد اأََدَّ
ْت ِل�َسَنَو�ٍت َعديَدٍة،  ِب ِبـ » اإيدميون«، َو�ٱ�ْسَتَمَرَّ اأََحُد ُخّداِمِه اٱْلـُمَلَقَّ

ٍة َكبرَيٍة«. َوَتَطَلََّبْت ِمَن �ٱلّروماِن �ٱ�ْسِتْنفاَر ُقّو�ٍت َع�ْسَكرَيّ

اٱْلـُمقاَوَمِة  ْغِط  �سَ َت  َتْ ُة[  ْنجَيَّ ْلطَّ �ٱ ]ُموِريَطاْنَيا  »عا�َسْت 
ْغِط اٱلّداِئِم اٱْنِكما�ُس ِم�ساَحِة  ِة ...  وَقْد َنَتَج َعْن َهذا اٱل�سَّ مازيغيَّ �ٱاْلأَ
تي ُتِديُرها روما ؛ َحْيُث �ٱْن�َسَحَبْت قّو�ُت َهِذِه �ٱاْلأَخرَيِة  �ٱْلُبْقَعِة �ٱلَّ
اٱْلـَمْغِرِب  اأَْر�ُس  كاَنْت  َوِبَهذا  م،   284 �َسَنَة  َحَو�َلْ  َقْهرً� 
.» اٱاِل�ْسِتْعمارِيّ تاريِخَها  يف  ُقّواُتها  غاَدَرْتُه  اإِْقليٍم  َل  اأََوَّ

الوثيقة 1 نـ�س

الوثيقة 4 نـ�س 

الوثيقة 5 نـ�س 

ثمتال ن�ضفي لـ »بطليمو�س« ثمتال ن�ضفي لـ »كاليكول«الوثيقة 2 الوثيقة 3

مازيغيَّ  اٱاْلأَ ِلَك  اٱْلَ ،ا�ست�ساَف  رومايٌنّ اإِْمِباطوٌر  »َكاليكوال« 
َيعوُد  َوَقْد  ِباٱْغِتَياِلِه  َقاَم  ًة،ُثمَّ  ميالدَيّ  40 َنَة  �سَ »َبْطَلْيمو�َض« 
َلْيِه  اإِ دَّ  �سَ اٱلَلَّْوِن  ْرجواينَّ  اأُ ِمْعَطًفا  اٱاْلأَخرِي  َهَذا  اٱْرِتداِء  اإلى  ال�َسَبُب 
َغرْيَ  ْمباطوِر،  ِباٱاْلإِ اٱاِلْهِتماِم  َعِن  َلها  َوَحوَّ يَن  ِ ا�شِ اٱْلَ اأَْنظاَر 
ْغِرِب. اٱْلَ َعلى  اٱل�ّسْيَطَرِة  يف  روما  َرْغَبُة  ُهَو  قيِقيَّ  اٱْلَ َبَب  اٱل�سَّ اأَنَّ 

وَرَة، ُثمَّ : ، َواأُالِحُظ اٱل�سّ اأَْقَراأُ اٱلنَّ�َضَّ

�أَْقَر�أُ �ٱلنَّ�َصَّ َو�أَعوُد �إِلى ما َتَعَلَّْمُتُه ِمَن �ٱلَنَّ�شاِط 2، ُثمَّ : 

?

?

?

?

?

�ٱْلـُملوِك  َن�َسِب  �َسَجَرِة  ِمْن  �ٱْنِطالقًا  ُف  �أَُعرِّ
ِة »َبْطَلْيمو�َس« ؛ َيَّ مازيِغ )الن�ساط 1( ِب�َسْخ�سِ اٱاْلأَ

. ُ َف�ِشّ ْغتياِل »َبْطَلْيمو�َس«، َواأُ َبَة َعْن َحَدِث �ٱ ِتّ تيَجَة �ٱْلـُمَتَ  اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن �ٱلنَّ�ِشّ  )�لوثيقة 1(  �ٱلَنَّ

ْطماِع اٱلّروماِن ِمِن اٱْحِتالِل اٱْلـَمْغِرِب اٱْلَقدمِي ؛ اأَْذُكُر َبْع�َس اأَ
ِة  ؛ مازيغيَّ اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن اٱلنَّ�ِسّ )الوثيقة 1( �َسَبَب �ٱْنِدالِع �ٱْلـُمقاَوَمِة �ٱاْلأَ

ِتِهْم. ِليَل َعلى ُقوَّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱْلَوِثيَقَتْيِ 4 و5 َمْوِقَف اٱاْلأَمازيِغ ِمَن اٱْلُوجوِد اٱلّرومايِنّ ِباٱْلـَمْغِرِب، َواٱلَدّ

تي �ٱْحَتلََّها �ٱلّروماُن ؛ ُن َعَلْيها اأََهمَّ �ٱْلـُمُدِن �ٱلَّ ْلـَمْغِرِب، َواأَُوطِّ 1- اأَْر�ُسُم َخريَطَة �ٱ
2- اأَْكُتُب ِفْقَرًة اأُْبِرُز فيها َدواِفَع اٱلّروماِن ِمِن اٱْحِتالِل اٱْلـَمْغِرِب اٱْلَقدمِي، َوَمْوِقَف اٱاْلأَمازيِغ ِمْنُه ؛

َوٍر ِلَهِذِه اٱْلـَمديَنِة اٱلّتاريخيَِّة. ُز ِمَلّفًا َحْوَل َوليلي، َواأَْدَعُمُه ِب�سُ 3- اأُْنِ

َُ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

 . َل اٱْلـميالِدِيّ ِف اٱْلَقْرِن اٱاْلأَوَّ ِة يف ُمْنَت�سَ ْنِجَيَّ َدَّ اٱلّروماِن يف موريطاْنيا اٱْلطَّ ِة �سِ » اإِيِدمُيوْن« : اأََحُد ُزَعماِء اٱْلـُمقاَوَمِة اٱاْلأَمازيغَيَّ

امللكي  املعهد  القبلي،  حممد  وتقدمي  اإ�ضراف  وتركيب،  حتيني  املغرب  تاريخ 
للبحث يف تاريخ املغرب، الرباط 2011، �س. 120 )بت�ضرف(

 Sous Direction Larbi Essakali, Le Mémorial Du Maroc, V.1,Nord Organisation, 
Rabat 1983, p.159 د.حليمة غازي، نقائ�س لتينية ملاوريطانيا التنكية، املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية

، الرباط 2011، �س7 )بت�ضرف(
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واِت َ �َسْكُل �ٱاِل�ْسِتْغالِل �ٱلّروماِنِّ َنْوُع اٱلَثََّ
ُة  ي اٱْلِفالحيَّ ؟َااْلأََرا�سِ

ِة ؟ ومانَيَّ ِلَت�ْسلَيِة �ٱْلُفَقر�ِء ِباٱْلـَم�ساِرِح �ٱلرُّ
ُة ر�عَيَّ ؟َ�ْلـُمْنَتَجاُت �ٱلِزّ

زيَنِة �ٱلّروماِن؟ ُتْدَفُع ِلَ

?

?

َة اٱ�ْسِتْغالِلها ِمْن َطَرِف اٱلّروماِن،  تي كاَن َيْزَخُر ِبها اٱْلـَمْغِرُب اٱْلَقدمُي، َوَكْيفيَّ واِت اٱَلَّ َ اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن اٱْلَوثاِئِق اٱلَثَّ
ْدَوِل َبْعَد َنْقِلِه اإِلى َدْفَتي : َواأُْكِمُل َتْعِبَئَة اٱْلَ

ْلَقدمِي َنتيَجَة َهذا �ٱاِل�ْسِتْغالِل . ّكاُن » َااْلأَمازيُغ « يف �ٱْلـَمْغِرِب �ٱ ل�سُّ تي كاَن َعَلْيَها �ٱ �أَ�ْسَتْنِتُج �ٱْلاَلَة �ٱَلَّ

ْغِرِب2ن�شاط : ِتْغالِل اٱلّرومايِنّ ِباٱْلَ ُف َبْع�َض َمظاِهِر اٱاِل�سْ اأَ�سِ

ِة [ يف َرْغَبِة ُروما يف �ُس اأََهمُّ اٱلَعواِمِل ] �اِلْقِت�سادَيّ »َتَتَلَخَّ
اِلإِْنَتاِج  ِة  ئي�سَيَّ اٱلَرََّ اٱْلـَمناِطِق  ِمَن  ُه  اِلأََنَّ اٱْلـَمْغِرِب  َعلى  ْيَطَرِة  اٱل�َسََّ
ديَن �ٱاْلأ�سا�سيِّنَي  َحِد �ٱْلـُمَزَوّ ِة، َو�أَ طَيَّ ُبوِب يف �ٱْلـِمْنَطَقِة �ٱْلـُمَتَو�ِسّ �ٱْلُ
َيَتَواَن  َلْ  ِلذا  ِة...  اٱْلـماَدَّ ِبَهِذِه  ِة  اٱلّرومانَيَّ ِة  اُطوِرَيَّ ِلاْلإِْمِبَ
َعلى  اٱاِل�ْسِتْحواِذ  ِمَن  ِلْلَمْغِرِب  اٱ�ْسِتْعماِرِهْم  ِد  َجَرَّ ِبُ اٱْلروماُن 

ريِن اٱلّروماِن«. اأَْجَوِد اٱاْلأََرا�سي َوَتْوزيِعها َعلى اٱْلـُمَعِمّ

ُم�ْسَتْعَمراِتها َجْعِل  ُة يف  اٱاِلْقِت�سادَيَّ ُروما  �ِسيا�َسُة  ْت  �سَ »َتَلَخَّ
َيو�ناِتُ  و�ٱْلَ ْيُت،  َو�ٱلَزََّ �ٱلَقْمُح   : �ٱلِغذ�ِء  ِمَن  اِتها  َحاِجَيَّ ُتَلِبّي 
اِرها  �ْسِلَيُة ِلُفَقر�ِئها... َو�ٱلِتَّجاَرُة �ٱْلـُمْرِبَحُة ِلُتجَّ ِلـَم�ساِرِحها و�ٱلَتَّ
ُمَتَطَلَّباِت  ِل�َسِدّ  اٱْلَقليِل  َعلى  ْبقاُء  واٱاْلإِ ِلَدْوَلِتها...  اِئُب  واٱل�َشََّ

ِعَي َلها«. َعْي�ِس اٱاْلأَمازيِغ اٱْلا�سِ

الوثيقة 1 نـ�س

ف�ضيف�ضاء من وليلي مع�ضرة زيت من وليليالوثيقة 3 الوثيقة 4

الوثيقة 2 نـ�س

وَرَتْي، ُثَمَّ : الِحُظ اٱل�سُّ ، َواأُ ْيِ اأَْقَراأُ اٱلَنَّ�سَََّ

1223782573

حممد �ضقري، تطور الدولة يف املغرب من القرن الثالث ق.م. اإىل القرن الع�ضرين، اإفريقيا 
ال�ضرق، الدار البي�ضاء 2002، �س 152

الأمازيغ  تاريخ  من  �ضفحات  التحديات،  مواجهة  يف  الأمازيغية  املمالك  بوكبوط،  حممد 
القدمي، مركز طارق، الرباط 2002، �س 60 )بت�ضرف(
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

املمالك االأمازيغية ومقاومة االحتالل الروماين للمغرب القدمي:

1 - املمالك االأمازيغية:
ملك جمهول اال�سم

)حوا› 345- ــــ?( 

(Baga) باكا

) 204- ــــ?( 

(Bocchus I) I بوكو�ص

 )-80/-81 -118 (

(Ascalis) اأ�سكالي�ص

)-80/-81(

(Sosus) سو�سو�ص�

)-49 -80/-81(

بوغود (Bogud) )ملك موريتانيا الغربية(

) -38 -49(

بوكو�ص II (Bocchus II) )ملك موريتانيا ال�رصقية(

) -38 -49(

بوكو�ص II (Bocchus II) )ملك املوريتانيتني(

) -33(

(Juba) جويا

)+25 -25(

(Prolémée) بطليمو�ص

)+39 +23(

فيما  املمالك  هذه  ن�ساأة  بظروف  كبري  غمو�ش  يحيط 

اأنظمة  وجود  على  تدل  التي  القليلة  القرائن  بع�ش  عدا 

امليالد، بعد وفاة  التا�سع قبل  القرن  اأمازيغية منذ  �سيا�سية 

الذي حكم اجلزء، مما  الأمازيغ  ملوك  اأحد  »بوخو�ش« 

بعده  من  مملكته  ق�سمت  والذي  بنوميديا،  يعرف  كان 

وفاة  وبعد   . »بوغود«  و  الثاين«  بوخو�ش   « ابنيه  على 

مبا�رشة  اململكة  الرومان  حكم  ق.م   33 �سنة  الأخري  هذا 

ل�ساب  ق.م   25 �سنة  �سلموها  م�ستعمرات  بها  واأن�ساأوا 

روما،  يف  تربى  الذي  الثاين«  »يوبا  يدعى  اأمازيغي، 

ابنه  خلفه  وقد  امليادين.  كل  يف  ازدهارا  عهده  وعرف 

�سنة  »كاليكول«  الإمرباطور  اغتاله  الذي  »بطليمو�ش« 

40 م، وحول مملكته اإىل ولية رومانية6. 

2 - املقاومة االأمازيغية:

املغرب  ال�سمايل من  اجلزء  البالد، واعتربوا  ا�ستنزاف خريات  الأمازيغية، وعملوا على  ال�سخ�سية  الرومان حمو  حاول 

)اأي موريطانيا الطنجية( مبثابة خمزن للحبوب . وقد واجهت الرومان مقاومة اأمازيغية عنيفة منذ مقتل امللك »بطليمو�ش« 

تزعمها »اإيدميون« فيما بني 41 و54 م .

وا�ستمرت هذه املقاومة متاأججة اإىل حني زوال احلكم الروماين من املغرب القدمي يف حوايل �سنة 429 م، حني �سيطر الوندال 

على �سمال اإفريقيا وجعلوا حدا للوجود الروماين.

6 - ابراهيم حركات وآخرون، التاريخ، دار الكتب العربية، بريوت لبنان.

�سجرة ن�سب امللوك الأمازيغ
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6الدرس  املغرب القدمي: مظاهر من احل�سارة االأمازيغية

الھدف: وصف نظام الحکم لدى ا��مازیغ و�تابتھم وجوانب من مظاهر حضارتھم .

يرتبط الهدف بو�سف نظام احلكم لدى الأمازيغ وجوانب من مظاهر ح�سارتهم ، وخا�سة 

ما يرتبط مبعي�سهم اليومي )ال�سكن والغذاء واللبا�ش( وتعرف كتابة التيفناغ. 

تدب�� محطة التمھيد للتعلم

و  الثاين«  »يوبا  امللك  به  متيز  وما  قائمة،  دولة  ووجود  الأمازيغية   باملمالك  التذكري  يتم  

»بطليمو�ش« من �سهرة لي�ستدرج اإىل طرح اأ�سئلة حول نظام احلكم لدى الأمازيغ، ومنط 

عي�سهم و�سكل كتابتهم.

تدب�� إنجاز أنشطة التعلم 

ن�ساط 1: و�سف نظام احلكم االأمازيغي

ينطلق املتعلم)ة( من تعريف مركز لنوعي اأنظمة احلكم لدى الأمازيغ يف املغرب القدمي: املمالك 

الكربى وال�سغرى، فيتعرف طبيعة نظام احلكم يف املمالك الأوىل من خالل الن�ش )الوثيقة1(، 

ثم ي�سف من خالل اخلطاطة )الوثيقة2( هيكلة اجلهاز احلاكم لدى املمالك ال�سغرية، مما ميكنه 

من اإجراء مقارنة بني نظامي احلكم الأمازيغي وا�ستخال�ش وظائف العنا�رش احلاكمة لدى 

املمالك ال�سغرية يف اأفق متكينه من تكوين نظرة �ساملة عن نظام احلكم يف املغرب القدمي قبل 

الحتالل الروماين. 

ن�ساط 2: درا�سة مظاهر من منط عي�ص االأمازي≠ يف املغرب القدمي

يتمحور الن�ساط الثاين، يف حمطته الأوىل، حول بع�ش املظاهر الجتماعية من احل�سارة 

�سور  من  فينطلق  والغذاء.  واللبا�ش  ال�سكن  يف  واملتمثلة  القدمي،  الع�رش  يف  الأمازيغية 

)الوثائق: 1و2و3( ليتعرف التنوع اجلغرايف لنماذج من ال�سكن الأمازيغي وي�ستخل�ش من 

الوثيقة 4 التطور الذي طراأ على بع�ش اأنواعه )ال�سكن ال�سحراوي( ويف�رش هذا التطور.

اللبا�ش  3 �سور )5 و6 و7( مناذج من  الن�ساط ي�سف من خالل  ثانية من هذا  ويف حمطة 

وي�ستنتج  تنوعها  لي�ستخل�ش  واللون  ال�سكل  حيث  من  ي�سفها  واحللي؛  والرجايل  الن�سائي 

م�ستوى تطوراحلرف التي مار�سها الأمازيغ لإنتاجها. 

)الوثيقة  الغذاء لدى الأمازيغ من خالل ن�ش  املتعلم)ة( من تعرف  الثالثة، فتمكن  اأما املحطة 

8( في�ستخل�ش بع�ش اأنواع اأطعمتهم، وي�ستنتج الأن�سطة التي مار�سوها لإنتاجها، وهو ما ميكن 
املتعلم)ة( من ادراك التطور الذي كان عليه املجتمع الأمازيغي القدمي.

ن�ساط 3: تعرف الكتابة االأمازيغية

يخ�س�ش هذا الن�ساط لتقريب املتعلم)ة( من كتابة التيفناغ . فبعد مالحظة الوثيقة 1 )�سور 

لوحة عليها كتابة عربية واأمازيغية لإحدى املوؤ�س�سات الر�سمية( يقابل بينها وبني الوثيقة 2؛ 

حيث يطلع من خالل جدول على �سكل كتابة التيفناغ وما يقابلها من حروف اأبجدية عربية 

من   3 الوثيقة  ومتكنه  والعدد،  ال�سكل  حيث  من  بينها  الفرق  ا�ستك�ساف  من  ليتمكن  لتينية 

ا�ستخال�ش اأ�سل هذه الكتابة واأهميتها يف املا�سي واحلا�رش.

تقویم التعلمات ودعمھا

تقومي القدرة على تف�سري طبيعة نظام احلكم لدى الأمازيغ يف الع�رش القدمي ليتو�سل اإىل مفهوم  	•
الرتاتبية واحلكم املطلق؛

تقومي القدرة على تعليل الفكرة التي تقول بدخول املغرب القدمي التاريخ قبل و�سول الفينيقيني  	•
والقرطاجيني بحكم تو�سل الأمازيغ لخرتاع الكتابة قبل هوؤلء؛

دعم القدرة على البحث يف مواقع اإلكرتونية عن �سور لبع�ش مظاهر احل�سارة الأمازيغية  	•
القدمية )اأطعمة، حرف، فنون( والتعريف بها.
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خ التار�ي
ِة مازِيِغَيَّ �ساَرِة اٱاْلأَ ْغِرُب اٱْلَقدمُي : َمظاِهُر ِمَن اٱْلَ َاْلَ

ِط َعْي�ِسِهْم يِف اٱْلَع�ْشِ اٱْلَقدمِي . ُف ِنظاَم ُحْكِمِهْم، َواأَْدُر�ُس َمظاِهَر ِمْن َنَ �سِ مازيِغ، َواأَ ُف ِكتاَبَة اٱاْلأَ اأََتَعَرَّ
الهدف :

ْكِم  ُة َعلى ُم�ْسَتوى ِنظاِم اٱْلُ زاُتها اٱخْلا�سَََّ ِيّ ِطَيَِّة، َوكاَنْت َلها ُمَ َتَو�سِّ اَراِت اٱْلُ �سَ ُة اإِْحدى اٱْلَ �ساَرُة اٱالأَمازِيِغيَّ ِت اٱْلَ ُاْعُتِبَ
ِط اٱْلَعْي�ِض َواٱْلِكتاَبِة. َوَنَ

مازِيِغِيّ ؟ ْكِم اٱاْلأَ َفَكْيَف كاَن ِنظاُم اٱْلُ
َوَكْيَف كاَنِت �ٱْلِكتاَبُة �ٱاْلأَمازيغَيُّة ؟

ِة َلدى اٱاْلأَمازيِغ ؟ ياِة اٱْلَيْومَيّ َط اٱْلَعْي�ِس واٱْلَ َوَكْيَف اأَْدُر�ُس َنَ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

??

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ن�شاط :

ن�شاط :

1

2

ْكِم اٱاْلأَمازيغِيّ ُف ِنظاَم اٱْلُ اأَ�سِ

ِط َعْي�ِض اٱاْلأَمازيِغ يف اٱْلَع�ْشِ اٱْلَقدمِي اأَْدُر�ُض َمظاِهَر ِمْن َنَ

طاَطَة : اأَْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ َواٱخْلُ
خطاطة هيكلة الـممالك ال�ضغرية  الوثيقة 2

َمًة؛ ِة ]�ٱْلَكبرَيِة[، ُمَنَظَّ ِة �ٱْلـَمماِلِك �ٱاْلأَمازيغَيّ ْوَلُة يف َفْتَ »َكاَنِت �ٱلَدَّ
كاَن  ُلطاِت،  اٱل�سُّ ُمْطَلُق  َمِلٌك  َوِباٱْلِوراَثِة،  �ِسها،  َراأْ َعلى  يوَجُد  اإِْذ 
ِبنَي  �ُس َبْع�َس �ُسُلطاِتِه ِلَبْع�ِس �ٱْلـُمَقَرَّ قاِئدًا اأَْعلى ِلْلَجْي�ِس َوكاَن ُيَفِوّ
ِدَقاِء و�ٱاْلأَْقِرباِء، َوكاَن َهذ�  ْجِل�ٍس ِمَن �ٱاْلأَ�سْ ِمْنُه...َكما كاَن ُماطًا ِبَ

ْوَلِة«. ْلـَمْجِل�ُس َيْلَعُب َدْورًا َكِبريًا يف َت�ْسيرِي �ُسوؤوِن �ٱلَدّ �ٱ

?

?

?

غرَيِة ؛ ِة اٱْلَكبرَيِة َواٱل�سَّ مازيغيَّ ْكِم يف اٱْلـَمماِلِك اٱاْلأَ اأُقاِرُن َبْيَ َنْوَعْي ِنظاَم اٱْلُ
هاِز اٱاْلأَمازيغِيّ اٱْلاِكِم يف َجْدَوٍل اأَْنُقُلُه اإِلى َدْفَتي : طاَطِة َوظاِئَف اٱْلِ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱْلُ

. ْلَقدمِي َقْبَل �ٱاِلْحِتالِل �ٱلّروماِنّ اْلأَمازيِغ يف �ٱْلـَمْغِرِب �ٱ ْكِم ِعْنَد �ٱ ْلُ ُف ِنظاَم �ٱ اأَ�سِ

ِة َيْنَق�ِسُم اإِلى َنْوَعْيِ : َماِلُك  ِة اٱاْلأَمازيغَيَّ ْغِرِب اٱْلَقدمِي يِف اٱْلَفْتَ ْكِم يف اٱْلَ كاَن ِنظاُم اٱْلُ
ُدِن  اٱْلُ اُل يف  اٱْلْ َعَلْيِه  كاَن  َكما  غرَيٌة  َوَماِلُك �سَ َوليلي،  يِف  اأُْن  اٱل�َسََّ هَو  َكما  َكبرَيٌة، 
. ِتْقالٍل ذاِتيٍّ ُع ِباٱ�سْ ِة ِمْثَل ِتْنجي�َض، َوكاَنْت َتَتَمَتَّ �ْسَتْعَمَراِت اٱْلَقْرَطاِجَيَّ ِة ؛ اأَْي يف اٱْلُ اٱل�ّساِحلَيَّ

َكُن : نوالتَال�سَّ ِل الوثيقة 1 حَّ قرية �ضحراوية الوثيقة 2 �َضَكُن الرُّ الوثيقة 3

َ�ْلَوظاِئُف
؟»اأَْكلِِّيْد«

؟�ُسيوُخ �ٱلَقباِئِل
؟ُروؤَ�ساُء اٱْلعاِئالِت

6

الوثيقة 1 نـ�س

)قاَدٌة َعْسَكِرّيوَن - ُقضاٌة - َكَهَنٌة(
Sous Direction Larbi Essakali, Le Mémorial Du Maroc, V.1,Nord Organisation, Rabat 1983, p.153
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كتابة عربية واأمازيغية ولتينية الوثيقة 1

حروف تيفيناغ والأبجدية العربية والالتينية الوثيقة 2

للمعهد  اإخبارية  ن�ضرة  وؤ�ضيناَك:  ن  ينغمي�ضن  املرجع: 
 ،14 عدد  �ضنوية،  ن�ضف  الأمازيغية،  للثقافة  امللكي 

يونيو 2011، �س.2.

َة3ن�شاط : ُف اٱْلِكتاَبَة اٱاْلأَمازيغَيّ اأََتَعرَّ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

�أَْو يف باِقي  ... �َسو�ٌء يِف موريطاْنيا  عوِب  اٱل�سُّ ِقَبِل َجميِع  ُمَتداَوَلًة ِمْن  ُلَغًة  ِة ،  اٱْلاِلَيَّ ِة  اٱاْلأَمازيغَيَّ ُل  اأَ�سْ ُة، َوِهَي  اٱلّليِبيَّ اٱللَُّغُة  »كاَنِت 
ْت  ِ َكما يف اٱْلَبوادي ، َوِمْنَها َيْنَحِدُر َحْرُف ِتيِفيناْغ ... َوَتَّ وا�شِ ... َوِهَي ذ�ُت �ٱْلـَمْظَهِر �ٱْلَهْنَد�سِيّ ... ُا�ْسُتْعِمَلْت يف اٱْلَ ماِل اٱاْلإِْفريِقِيّ اٱل�سَّ

ُهواًل«. ُل َوتاريُخ ُظهوِرها َمْ ِة... َوَيَظلُّ �أَ�سْ �سياَغُتها َحِديًثا ِلِكَتاَبِة �ٱللَُّغِة �ٱاْلأَمازيغيَّ

الوثيقة 3 نـ�س

، ُثَمَّ : ْقَراأُ اٱلنَّ�َضَّ وَرَتْي َواأَ اأُالِحُظ اٱل�سّ
?

?

ِة َوتاريَخ ُظهوِرها ؛ َل �ٱْلِكتاَبِة �ٱاْلأَمازيغَيَّ ُد �أَ�سْ �أَُحِدّ
ْلَفْرَق َبْيَنها ِمْن َحْيُث �ٱْلَعَدُد َو�َسْكَلُ  ِة و�ٱْلَعَرِبَيَِّة، و�أَ�ْسَتْنِتَج �ٱ ِة �ٱلاّلتينَيَّ ْبَجدَيّ روِف �ٱاْلأَ �أُقاِرُن َبنْيَ ُحروِف ِتيِفيَناْغ و�ٱْلُ

. ِ ي َويف �ٱْلا�شِ ْلـَما�سِ َتها يف �ٱ َيَّ �ْسَتْخِل�ُس اأََهمِّ ْلِكتاَبِة ، َواأَ �ٱ

عوَن  َلميَع َيْخ�سَ ْلَقدمِي، َفاإِنَّ �ٱ َت اإِ�ْشاِف اإِْمغاَرْن، يف �ٱلـَمْغِرِب �ٱ ٍة َتْ َتَمعاٍت َقَبلَيَّ ْغِم ِمْن ُوجوِد ُمْ لَرَّ 1-  » َعلى �ٱ
نًا َمهامَّ ُكلٍّ ِمْنُهما ؛ ُف ِبُكلٍّ ِمْن اأَْكليد َواإِْمغاَرْن ُمَبيِّ ْلـُمْطَلَقِة«، اأَُعرِّ اِلأَْكليْد ِب�ُسْلَطِتِه �ٱ

ْلَقدمَي َيكوُن َقْد  ِة ، َفاإِنَّ �ٱْلـَمْغِرَب �ٱ ْلفينيِقيَّ ِة �ٱ ُ ما َياأْتي : » اإِذا كاَنْت ِكتاَبُة ِتيِفيَناْغ َقْد َظَهَرْت َقْبَل �ٱاْلأَْبَجدَيَّ 2- اأَُف�شِّ
ْلَقْرَطاِجيَِّي« ؛ رًا ؛ اأَْي َقْبَل ُو�سوِل �ٱْلِفيِنيِقيِّنَي َو�ٱ َة ُمَبِكّ لّتاريِخيَّ َدَخَل �ٱْلُع�سوَر �ٱ

ُعها يف َدْفَتي َبْعَد �ٱلتَّْعريِف ِبُكٍلّ ِمْنَها. �سَ ٍة، َواأَ َرٍف َوُفنوٍن َواأَْطِعَمٍة اأَمازيِغَيَّ َوٍر ِلِ 3- اأَْبَحُث يف َمواِقَع َعْن �سُ

 تاريخ املغرب حتيني وتركيب، اإ�ضراف وتقدمي حممد القبلي، املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب، الرباط 2011، �س.109و110 )بت�ضرف(
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لبا�س اأمازيغي  حلي اأمازيغيةالوثيقة 5 الوثيقة 7 لبا�س اأمازيغي  الوثيقة 6

َرِت اٱاِل�ْسِتْقراَر . َفَبْعَدما  تي َقَرََّ َحِل اٱَلَّ ُة اٱاْلأولى )َالُق�سوُر - ُمْفَرُد َق�ْش( ِمْن َطَرِف عاِئالِت اٱلرُّ ْحراوَيَّ َدِت اٱْلُقَرى اٱل�سََّ »�ُسَيِّ
َبَحْت  ِوّ َوُمقاَوَمِة اٱللُّ�سو�ِس َوَهَجماِت اٱاْلأَْعداِء ... َو�أَ�سْ ْلَبًة ِلـُمَواَجَهِة َتَقلُّباِت اٱْلَ َلٍة ، اأََقاَمْت َمبايَن �سَ كاَنْت ُتقيُم داِخَل ِخياٍم ُمَتَنِقّ

َبُة اٱلّطينيَُّة«. ْ ِة ، َواٱ�ْسُتْعِمَلْت يف ِبناِئها اٱلتُّ ْخرَيَّ َهِذِه اٱْلُق�سوُر ُتقاُم َفْوَق اٱْلـُمْرَتَفَعاِت اٱل�سَََّ

عرُي َواٱْلَقْمُح( ، َبْيَنما َكاَن ُمَرّبو اٱْلـما�سَيِة  بوِب ) َاْل�سَّ ُن ِمَن اٱْلُ ِحَي اٱاْلأَمازيِغ َيَتَكوَّ »كاَن َطعاُم اٱْلَفاَلّ
َحليِب  َب  �ُشْ لوَن  ُيَف�سِّ كانوا  َذِلَك  ُمقاِبِل  َويف   ، ناِدرًا  اإاَِلّ  َموا�سيهم  َبْع�ِس  َذْبِح  َعلى  ُيْقِبلوَن  اَل 

َلزوُن واٱْلَع�َسُل ِجدَّ َمْرغوٍب فيها «. ُم َطريَدِة اٱْلَقْن�ِس واٱْلَ اٱْلـماِعِز، َكما كاَن َلْ

الوثيقة 4 نـ�س 

الوثيقة 8 نـ�س

، ُثمَّ :  ْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ َوَر َواأَ اأُالِحُظ اٱل�سُّ

َوَر، ُثمَّ :  اأُالِحُظ اٱل�سُّ

، ُثمَّ :  وَرَة َواأَْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ اأُالِحُظ اٱل�سّ

?

?

?

?

?

?

?

ْدَوُل َبْعَد َنْقِلِه اإِلى َدْفَتي : اأَْماَلأُ اٱْلَ

ْلواُن ؛ ْكُل واٱاْلأَ ُجِل َواٱِلِلِيّ ِمْن َحْيُث اٱل�سَّ ُف ِلبا�َس اٱْلـَمْراأَِة واٱلرَّ اأَ�سِ
ِة ُم�ْسَتَوى �ٱِلَرِف �ٱْلـُمْرَتِبَطِة ِبها . مازِيِغيَّ ِليِّ �ٱاْلأَ ِع �ٱلـَمالِب�ِش َو�ٱْلِ �أَ�ْسَتِنتُج ِمْن ِخالِل َتَنوُّ

ِة ؛ وَرِة اأَْنواَع اٱاْلأَْطِعَمِة اٱاْلأَمازيغَيّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱلنَّ�ِسّ واٱل�سّ
وِل َعلى َهِذِه اٱالأَْطِعَمِة . تي كاَن مُياِر�ُسها اٱاْلأَمازيُغ ِلْلُح�سُ ُد اٱاْلأَْن�ِسَطَة اٱلَّ اأَُحِدّ

َر اٱلَّذي َطَراأَ َعلى َم�ساِكِن اٱاْلأَمازيِغ ؛ اأَ�ْسَتْخِل�ُس اٱلتََّطوُّ
ِة َفْوَق اٱْلـُمْرَتَفعاِت . ْحراويَّ ُ اإِقاَمَة اٱْلُق�سوِر اٱل�سَّ اأَُف�شِّ

َكِنَرْقُم �ٱْلَوثيَقِة ْلـُم�ْسَتْخَدَمُة يِف َتْكِويِنِهَنْوُع �ٱل�َسَّ َ�ْلـَمو�دُّ �ٱ
ُب - ِتْبٌنو�َلٌةَ�ْلَوثيَقُة 1 َق�سَ
؟؟َ�ْلَوثيَقُة 2

؟؟َ�ْلوثيَقتاِن 3 و4

بــا�ُض : َاللِّ

َاْلـِغــذاُء :

الك�ضك�س من الأطعمة الأمازيغية القدمية

Stéphane Francès,  Maroc, Les villes impériales, les portes du désert, Hachette, Paris, 2001,p.216 

Sous Direction Larbi Essakali, Le Mémorial Du Maroc, V.1,Nord Organisation, Rabat 1983, p.159 
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

املجال اجلغرايف للمغرب القدمي يف الفرتة » املورية« 

 يكتنف الفرتة املاقبل فينيقية يف املغرب القدمي، والتي تعرف بالفرتة »املورية« غمو�ش كبري، امتد من 1200 اإىل 800 ق.م 

يطبعه غياب �سبه تام للمخلفات الأركيولوجية، وتنتهي هذه الفرتة التي تو�سف بالغام�سة مبجيء الفينيقيني والقرطاجيني. 

كما اأن الن�سو�ش الكال�سيكية الإغريقية والالتينية ل ت�سعف كثريا ملعرفة كيفية ت�سكل اململكة املورية، يف الوقت الذي كان يطلق 

اإ�سم جامع على كل ال�سمال الإفريقي، اإ�سم ليبيا مبا فيه املغرب. وقد كانت املعلومات املتوفرة حول الليبيني اأو املوريني �سكان 

الالتيني  اليوناين » هريودوت« واملوؤرخ  املوؤرخ  التي وردت يف كتب  الإ�سارات  با�ستثناء بع�ش  قليلة،  القدمي جد  املغرب 

»�سرتابون« )Strabon( الذي ذكر يف كتاباته باأن املوريني كانوا يقطنون منطقة جغرافية موحدة على امل�ستوى ال�سيا�سي، 

عرفت مبوريطانيا التي يحدها �سمال البحر الأبي�ش املتو�سط، و�رشقا نهر امللوية،وغربا املحيط الأطلنتي، بينما تظل حدودها 

اجلنوبية غري حمددة بال�سبط، وقد ذهبت اأغلب الدرا�سات اإىل اأن حدها اجلنوبي يقع يف جبال الأطل�ش.6

مظاهر من ح�سارة املغرب القدمي يف الفرتة » املورية« 

املظهر االقت�سادي: تعامل ال�سكان الأولون يف املغرب القدمي مع امل�ستعمرات الفينيقية والقرطاجية يف جنوب اإ�سبانيا؛ اإذ ظلت 

ت�سدر اإليها املواد التقليدية من عاج وجلود وبي�ش النعام ومنتجات بحرية، خمتلفة وت�ستورد امل�سنوعات اخلزفية والربنزية؛

ا�ستقالليتها  على  يدل  مما  لل�سكة  دور  على  توفرت  وقد  كثرية.  مدن  الطنجية  مبوريطانيا  ظهرت  احل�رصي:  املظهري 

ال�سيا�سية، وتوؤكد م�سكوكاتها هويتها ال�سيا�سية مبا حتمله من رموز دينية و�سعارات اقت�سادية، وقد زاد عدد التجمعات ال�سكنية 

عن الع�رشين، بنيت اأغلبها على ال�سواحل اأو قرب الأنهار التي ت�سهل بها املالحة ؛ 

املظهر الثقايف: كانت اللغة امل�ستعملة نطقا وكتابة، هي اللغة الليبية، وهي اأ�سل الأمازيغية بتفرعاتها احلالية، وكانت متداولة 

يف كل ال�سمال الإفريقي، ول يعرف �سيء عن اأ�سلها وتاريخ ن�ساأتها.

تفاعلية  بعالقات  بينها  ما  ترتبط يف  بل  البع�ش،  بع�سها  م�ستقلة عن  لي�ست  فاإن مظاهر احل�سارة هاته وغريها،   واأخريا، 

متينة، ميكن تو�سيحها من خالل اخلطاطة الآتية:

املظهر ال�سيا�سياملظهر الثقايف

املظهر االقت�سادياملظهر االجتماعي 

خطاطة تبني التفاعالت بني مظاهر احل�سارة

6 - إرشاف محمد القبيل، تاريخ املغرب : تحيني، تركيب، املعهد املليك للبحث يف تاريخ املغرب، الرباط 2011.

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   63 10/08/2020   23:46



64

اأ�سكال  ل�ستخال�ش  ن�ش  فهم  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ش  	•
ا�ستغالل الرومان لرثوات املغرب القدمي؛

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على النطالق من وثيقتني )1و2( لتف�سري رد فعل  	•
الأمازيغ �سد ال�ستغالل الروماين؛ 

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على ر�سم خريطة موريطانيا الطنجية وتوطني اأهم  	•
املدن الأمازيغية، ويذكر بع�ش املدن التي لتزال ماأهولة.

لإمتام  ن�ش  وا�ستثمار  معارفه  ا�ستح�سار  على  املتعلم)ة(  قدرة  يقي�ش  	•
خطاطة تهيكل تراتبية املجتمع الأمازيغي؛

»اأمغار«  القبيلة  زعيم  مهام  ا�ستخال�ش  على  املتعلم)ة(  قدرة  يقي�ش  	•
و»الأكليد« يف املجتمع الأمازيغي القدمي.

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 3

التمرین ا��ول: 

 : �
التمرین الثا��

التمرین الثالث: 

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على التمييز بني اأنواع املالب�ش الن�سائية والرجالية املذكورة يف الن�ش، وا�ستح�سار معارفه لذكر  	•
اأخرى غري واردة يف الن�ش، مما قد يفتحه على بيئته املحلية . 

•	 يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على تف�سري لف الرجال يف املناطق ال�سحراوية روؤو�سهم ووجوههم بلثام مما يدفعه اإىل ا�ستح�سار 
تعلماته حول مناخ تلك املناطق؛

دعم القدرة على البحث عن معلومات حول املعمار املدين الأمازيغي »اأكادير« ليكت�سف هذا املعمار ويتعرف اأهميته من  	•
الناحية الأمنية والجتماعية.

اأ�سكال  ل�ستخال�ش  ن�ش  فهم  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ش 

( لتف�سري رد فعل 

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على ر�سم خريطة موريطانيا الطنجية وتوطني اأهم 

لإمتام  ن�ش  وا�ستثمار  معارفه  ا�ستح�سار  على  املتعلم)ة(  قدرة  يقي�ش 

الوحدة

3
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اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱلنَّ�ِسّ 1  �أَ�ْسكاَل �ٱاِل�ْسِتْغالِل �ٱلّروماِنّ 
ِلـموريطانيا ؛

ِة؛ ْعبيَّ ل�سَّ نْيِ 1و2 �ٱْنِدالِعَ �ٱْلـُمقاَوَمِة �ٱ ُ �ٱْنِطالقًا ِمَن �ٱلنَّ�سََّ �أَُف�سِّ
ُم  ْتِ ِة، َواأُ اأَْنُقُل اإِلى َدْفَتي َخريَطَة موريطاْنيا اٱْلَطَنجيَّ
ِة – �ٱلّرومانَيِّة، َو�أَْذُكُر  اأََهِمّ اٱْلـُمُدِن اٱاْلأَمازيغَيّ َتْوطَي 

هوَلًة. تي ال َتز�ُل َماأْ َبْع�َش �ٱْلـُمُدِن �ٱلَّ

ُم َتْعِبَئَتها �ٱْنِطالقًا ِمَن �ٱلَنَّ�ِشّ ؛ ْتِ طاَطَة اإِلى َدْفَتي َواأُ ْلُ �أَْنُقُل �ٱ
ْمغاُر « َو» اأَْكِليُد « يف �ٱْلـُمْجَتَمِع �ٱاْلأَمازيِغِيّ �ٱْلَقدمِي . اأَ�ْسَتْخِل�ُس َمهاَمََّ َرئي�ِس اٱْلَقبيَلِة » اأَ

ْخَرى ؛ ِة ، َو�أَْذُكُر �أُ مازيغَيَّ ِة �ٱاْلأَ ِة َو�ٱلِرجالَيَّ �سائَيَّ ْنو�َع �ٱْلـَمالِب�ِش �ٱلَنِّ اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن �ٱلنَّ�ِشّ �أَ
ْحراِوِيّ َيُلفُّوَن ُروؤو�َسُهْم َوُوجوَهُهْم ِبِلثاٍم ؛ نوِب اٱل�سََّ جاِل يف اٱْلَ ـِماذا كاَن اٱلِرّ ُ ل اأَُف�شِّ

ماِكُن َتواُجِدِه َو�َسَكُلِه َوَوظيَفُتُه . كاديَر« : اأَ اأَْبَحُث َعْن َمْعلوماٍت َحْوَل اٱْلـِمْعماِر اٱاْلأَمازيِغِيّ اٱْلـَمْعروِف ِبـ »اأَ

ِة ْنِجيَّ ْت �سيا�َسُة روما يف َجْعِل ِوالَيِتها يف موِريطاْنيا �ٱْلطَّ �سَ »َتَلخَّ
�ْسلَيِة ِلُفَقر�ِئها ...   َتْخِدُم �ٱْقِت�ساَدها ، َوُتَلّبي حاجاِتها ِمَن �ٱْلِغذ�ِء و�ٱلتَّ
َعلى  و�ٱاْلإِْبقاِء  ِلَدْوَلِتها...  �ِئِب  و�ٱل�َسّ ِلُتّجاِرها  �ٱْلـُمْرِبَحُة  َو�ٱلِتَّجاَرُة 

ِعَي َلها«. ا�سِ ْلَقليِل ِل�َسِدّ ُمَتَطلَّباِت َعْي�ِس �ٱاْلأَمازيِع �ٱْلَ �ٱ

ِع ِة، َوِبَو�سْ ُن ِباٱْلـُمَجْوَهراِت ِمْن َعقيِق » َالَلُّباِن « َواٱْلِف�سََّ »كاَنِت اٱلِنّ�ساُء اٱاْلأَماِزيِغّياُت َتَتَزَيّ
ْحر�ِوِيّ َيْرَتدوَن  جاُل َفكاُنو� يف �ٱَلنوِب �ٱل�سَّ َو�ْسٍم َعلى ِجباِهِهنَّ وُذقوِنِهنَّ . . . �أَّما �ٱلِرّ

ْزَرِق اٱلَلّْوِن َوَيُلّفوَن ُروؤو�َسُهْم َوُوجوَهُهْم ِبِلثاٍم«. ِلَبا�سًا ِعباَرًة َعْن َقمي�ٍس اأَ

ْحِف ِق �ٱْلـُملوُك �ٱالأَمازيُغ يِف اإِيَقاِف �ٱلَزّ »َلّا َلْ يَوَفّ
�ٱاِل�ْسِتْعمارِيّ �ٱلّروماِنِّ ... �أََخَذْت ظاِهَرُة �ٱْلـُمقاَوَمِة 
ُفوِف  �سُ ِمْن  َفَخَرَج   ... ِلْلُوُجوِد  ُز  َتْبُ ِة  ْعبَيّ اٱل�َسّ

اٱلـُمَقاِومَي ُزَعماُء ِمْثَل اإِيِدمُيوْن«.
الأمازيغ  تاريخ  من  �ضفحات  التحديات،  مواجهة  فـي  الأمازيغية  »الـممالك  بوكبوط،  حممد 

القدمي«، مركز طارق، الرباط 2002، �س 60 )بت�ضرف(

نـ�س

نـ�س

نـ�س

دار  الأمازيغيني،  تاريخ  من  قرنا  وثالثني  ثالثة  عن  ملحة  �ضفيق،  حممد 
الكالم، الرباط 1989، �س. 40

الوثيقة 1
الوثيقة 2

نـ�س الوثيقة 1

الوثيقة 1

�أَْكليد

روؤ�ساء العائالت

؟

؟
خطاطة متثل تنظيم الـمجتمع الأمازيغي 

معمار اأمازيغي قدمي : »اأكادير«

البحر االأبي�س الـمتو�سط

ـنـتـي
ط االأطل

محي
الـ تنجي�ش�سبتة

  ؟

تو�سيد�

طولوكو�سيدا  ؟
  ؟

بنا�سا

تود� رو�سادير

موريطانيا 
موريطانيا �لطنجية�لقي�سية

زيلي�ش

0 60 km30
�لدود �لنوبية لـموريطانيا �لطنجية

مـدن

َحِد اأَْفراِدها �ٱْلـُم�ِسِنّنَي؛ ُع ِل�ُسْلَطِة اأَ مازيغِيّ ... َوكاَنْت َتْخ�سَ »كاَنِت �ٱلعاِئَلُة �أَ�سا�َش �ٱْلـُمْجَتَمِع �ٱاْلأَ
ُع يف ُقرًى َويف َقباِئَل... َويف  يًا َوكاِهنًا . َوكاَنِت �ٱْلعاِئالُت َتَتَجمَّ ْعُتِبَ قاِئدًا َع�ْسَكِرّيًا َوقا�سِ �ٱلَّذي �ٱ

ْرِب، كاَن ُزَعماوؤُها ُيَعِيّنوَن َرِئي�سًا َلُهْم ُيْدعى » اأَْكِليْد « . ْلَ حاَلِة �ٱ
 J . Brignon et autres, I’Antiquité, De la préhistoire aux conquêtes arabes, Hatier, Paris, p.109

 Stéphane Francès,  Maroc, Les villes impériales, les portes du désert, Hachette, Paris, 2001,p.65

MP_Histoire 5ème AP  (chakl) fin.indd   26 07/08/2020   20:37

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   64 10/08/2020   23:46



65

تقومي تعلمات االأ�سدو�ص االأول ودعمها

التمرین ا��ول: 

 : �
التمرین الثا��

التمرین الثالث: 

التمرین الرابع: 

يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على النطالق من ن�ش ل�ستخال�ش املجال   •
الذي يهتم التاريخ بدار�سته ؛

تنق�سم  التي  باملراحل  للتعريف  تعلماته  ا�ستح�سار  على  املتعلم)ة(  قدرة  يقي�ش   •
اإليها الع�سور التاريخية؛

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على ر�سم خط زمني، ومتثيل خمتلف الع�سور عليه،   •
وحتديد معامل البداية والنهاية بالن�سبة لكل ع�رش.

يقي�ش التمرين قدرة املتعلم)ة( على ا�ستثمار تعلماته ال�سابقة للتعريف بالع�رش   •
احلجري احلديث؛

منه   لي�ستخل�ش  وفهمه  ن�ش  قراءة  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ش   •
مميزات الع�رش احلديث من الناحية القت�سادية والفنية وتف�سريها اعتمادا على 

التعلمات ال�سابقة؛

يقي�ش التمرين قدرة املتعلم)ة( على فهم الن�ش ل�ستخال�ش ال�سبب احلقيقي الذي  	•
كان وراء اغتيال امللك الأمازيغي »بطليمو�ش« من طرف الإمرباطور الروماين ؛

•	يقي�ش القدرة على ذكر �سبب ا�ستيالء الرومان على املغرب القدمي واملتمثل يف 
التو�سع ؛

•	يقي�ش القدرة على ا�ستخال�ش تطور نظام احلكم يف املغرب القدمي انطالقا من 
اجلدول )من احلكم م�ستقل اإىل حكم حتت ال�سيطرة الرومانية اإىل حكم روماين 

مبا�رش(  ؛

يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على النطالق من ن�ش ل�ستخال�ش املجال 

تنق�سم  التي  باملراحل  للتعريف  تعلماته  ا�ستح�سار  على  املتعلم)ة(  قدرة  يقي�ش   

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على ر�سم خط زمني، ومتثيل خمتلف الع�سور عليه،   

يقي�ش التمرين قدرة املتعلم)ة( على ا�ستثمار تعلماته ال�سابقة للتعريف بالع�رش 

منه   لي�ستخل�ش  وفهمه  ن�ش  قراءة  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ش 

مميزات الع�رش احلديث من الناحية القت�سادية والفنية وتف�سريها اعتمادا على 
27
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اأَ�ْسَتْخِل�ُس اٱْلـَمجاَل اٱلَّذي َيْهَتمُّ اٱلّتاريُخ ِبِدرا�َسِتِه ؛
ُم اإَِلْيها ُع�سوُر اٱلّتاريِخ ؛ تي ُتَق�َسَّ ْم�ِس اٱلَّ يِّزًا لُكلِّ َمْرَحَلٍة ِمَن اٱْلـَمراِحِل اٱْلَ اأَْذُكُر َحَدثًا ُمَ

َهاَيِة . ُد َحَدَث اٱْلِبداَيِة َواٱلنِّ تي عا�َس ِفيها اٱاْلإِْن�ساُن، َواأَُحِدّ ُل َعَلْيِه اٱْلُع�سوَر اٱَلَّ َمِثّ اأَْر�ُسُم َخّطًا َزَمِنّيًا اأُ

ديَث ؛ َجِريَّ �ٱْلَ ُف، �ٱْنِطالقًا ِمْن َتَعلُّماتي، �ٱْلَع�ْسَ �ٱْلَ �أَُعرِّ
ها �ٱْعِتمادً� َعلى ُمْكَت�َسباتي ؛ ُ يِّز�ِت َهذ� �ٱْلَع�ْسِ يف �ٱْلـَمْغرِب �ٱْقِت�ساِدّيًا َوَفّنّيًا، َو�أَُف�سِّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن �ٱلنَّ�شِّ ُمَ

�سوُم  لّتاريِخ ـ َالرُّ ْلـَمْغِرِب، َمْوِقَعْيِ ُعِثَ ِبِهما َعلى ما َياأْتي: َبقايا اإِْن�ساِن ما َقْبَل �ٱ ُن َعلى َخريَطِة �ٱ اأَُوطِّ
ُة ؛ ْخِريَّ ل�سَّ �ٱ

تي َيَتباَدُل ِبها َمَعُهْم �ُسّكاُن �ٱْلـَمْغِرِب �ٱاْلأَْقَدموَن؛ لَّ ِة َو�ٱْلـُمْنَتجاِت �ٱ َلِع �ٱْلفينيِقيَّ ِة �ٱل�سِّ ُز َبنْيَ َنْوِعيَّ �أَُميِّ
َوٍر. ُز ِمَلّفًا َحْوَل َمْرَكٍز ِتاِريٍّ فينيِقيٍّ ِمِن �ٱْخِتياري، َو�أَْدَعُمُه ِب�سُ اأُْنِ

خَي رُّ ِبها �َسْعٌب اأَْو �َسْخ�ٌس اأَْو َبَلٌد اأَْو اأَيُّ �َسْيٍء َغرْيُ َهذا... َوَت�ْسهياًل َعلى اٱْلـُموؤَِرّ تي مَيُ راِت اٱلَّ »اإِنَّ اٱلّتاريَخ َيْعِني َت�ْسجيُل اٱلتََّطوُّ
ِة«. َ اٱْلـُمعا�شِ ِة  واٱْلَفْتَ ديِث  واٱْلَ اٱْلَو�سيِط  واٱْلَع�ْشِ  اٱْلَقدمِي  واٱلّتاريِخ  اٱلّتاريِخ  َقْبَل  ما  ؛  َخْم�ٍس  اإِلى  اٱلّتاريِخ  َمراِحُل  ُم  ُتَق�َسَّ

اٱْلـَمْغِرِب  يف  ديِث  اٱْلَ َجرِيّ  اٱْلَ اٱْلَع�ْشِ  ِيّزاِت  ُمَ »َوِمْن 
ُر  َيَو�ناِت َوَتَطوُّ بوِب َوَتْدجنُي َبْع�ِش �ٱْلَ ُظهوُر ِزر�َعِة �ٱْلُ

ٍة...«. ْخرَيَّ ِيّ يف �َسْكِل ُنقو�ٍس َوُر�سوٍم �سَ ْعبرِي اٱْلَفنِّ اٱلَتَّ

ًة )َمَع �ُسّكاِن �ٱْلـَمْغِرِب �ٱْلَقدمِي( ؛ ْلفينيِقّيوَن َعالقاٍت ِتاِريَّ �َس �ٱ »اأَ�سَّ
واين  اإِْذ كانوا ُيقاِي�سوَن اٱْلـَمراِهَم )ُم�ْسَتْح�َشاِت اٱلتَّْجميِل( َواٱاْلأَ
�َسُة  اٱْلـُمَتَوحِّ اأَِو  اٱلّداِجَنُة  ِمْنها  �َسواٌء  يواناِت  اٱْلَ ِبُجلوِد  َة   َزِفيَّ اٱْلَ

�ساَفِة اإِلى اأَْنياِب اٱْلِفَيَلِة«. َكاٱاْلأُ�سوِد َواٱْلُفهوِد َواٱْلِفَيَلِة، ِباٱاْلإِ

اإبراهيم حركات واآخرون، التاريخ، دار الكتب العربية، بريوت، �س.5 و6

موجز تاريخ الـمغرب، اإ�ضراف وتقدمي حممد القبلي، الـمعهد الـملكي للبحث فـي تاريخ الـمغرب، 
الرباط 2015، �س. 39 )بت�ضرف(

تاريخ املغرب: حتيني وتركيب، اإ�ضراف وتقدمي حممد القبلي، من�ضورات 
املعهد امللكي لتاريخ املغرب، الرباط 2011، �س. 93 )بت�ضرف( 
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يقي�ش التمرين قدرة املتعلم)ة( على فهم الن�ش ل�ستخال�ش ال�سبب احلقيقي الذي 

كان وراء اغتيال امللك الأمازيغي »بطليمو�ش« من طرف الإمرباطور الروماين ؛

يقي�ش القدرة على ذكر �سبب ا�ستيالء الرومان على املغرب القدمي واملتمثل يف 

يقي�ش القدرة على ا�ستخال�ش تطور نظام احلكم يف املغرب القدمي انطالقا من 

اجلدول )من احلكم م�ستقل اإىل حكم حتت ال�سيطرة الرومانية اإىل حكم روماين 

3ترين :

4ترين :

?

?

?

?

?

?

?

?

قيِقيَّ َوراَء اٱْغِتياِل »َبْطليمو�ْس«؛ َبَب اٱْلَ اأَ�ْسَتْخِل�ُس َمِن اٱلنَّ�سِّ اٱل�سَّ
ُ اٱ�ْستيالَء اٱلّروماِن َعلى اٱْلـَمْغِرِب اٱْلَقدمِي؛ اأَُف�شِّ

ْكِم يف اٱْلـَمْغِرِب اٱْلَقدمِي؛ َر ِنظاِم اٱْلُ ْدَوِل، َبْعَد َتْعِبَئِتِه، ُتَطوُّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱْلَ
. ، اٱْنِطالقًا ِمْن ُمْكَت�َسباتي، َمْوِقَف اٱاْلأَمازيِغ ِمَن اٱاِلْحِتالِل اٱلّرومايِنِّ ُ اأَُبيِّ

تي كاَن َيَتعاطاها اٱاْلأَمازيُغ يف اٱْلـَمْغِرِب اٱْلَقدمِي؛ َوِر َنْوَع اٱاْلأَْن�ِسَطِة اٱلَّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱَلْدَوِلِ َواٱل�سُّ
�ساِط اٱْلِفالِحيِّ يف اٱْلـَمْغِرِب اٱْلَقدمِي ؛ اأَ�ْسَتْنِتُج، ِمْن اٱَلْدَوِلِ خ�ساِئ�َس اٱلنَّ

ُم ُم�ْسَتوى اإِْتقاِنِه ؛ ، َواأَُقيِّ تي َبَرَع فيها اٱْلَفنُّ اٱاْلأَمازيِغيُّ اأُ�َسّمي اٱْلـَمجاالِت اٱلَّ
َوٍر َعْنها. ُز َعَملي ِب�سُ ًة، َواأَُعزِّ ٍة َقدمَيٍة الزاَلْت ُم�ْسَتِمرَّ ُئ َمَلّفًا َحْوَل َناِذَج ِمْن ُفنوٍن اأَمازيِغيَّ اأَُهيِّ

28

ْمْباطوُر اٱلّرومايِنُّ »كاليكوال« ِبَقْتِل �ٱْلـَمِلِك »قاَم اٱاْلإِ
َدعاُه  َبْعَدما  م   40 �َسَنَة  »َبْطليمو�ْس«  اٱاْلأَمازيِغيِّ   
َبَب  �ٱل�سَّ ِهَي  �ٱْلغرَيُة  َتكوُن  َوَقْد  اأَقاَمُه...  َحْفٍل  اإِلى 
َة  قيِقيَّ �ٱْلَ و�ِفَع  �ٱلدَّ َلِكنَّ  �ٱاِلْغِتياِل،  َهذ�  يف  �ٱْلـُمبا�ِسَ 
ٍة اإِلى  َبحوا يف حاَجٍة ما�سَّ َتْكُمُن يف اأَنَّ اٱلّروماَن اأَ�سْ

اأَرا�سي َجديَدٍة«.
م. رو�ضتوفتزاف، تاريخ الإمرباطورية الرومانية الجتماعي والقت�ضادي، 

ترجمة زكي علي وحممد �ضليم �ضامل، القاهرة 1957 ، �س. 23

ُة ُحْكِمِهَ�ْلـَمِلُك �ٱْلـموريطاِنُّ ُةَفْتَ يا�ِسيَّ ُة اٱل�سِّ ِعيَّ َاْلَو�سْ

 49 ق.م - بوغوْد
38 ق.م

َبَلٌد ُم�ْسَتِقلٌّ

-   23مجوبا �ٱلّثان ؟25 ق.م
ُ�ْغتيَل؟َبْطليمو�ُش

-  429 مَبْعَد َبْطليمو�ْش ؟44م

1

2

3

 مناذج من الـمنتجات الفنية الأمازيغية

 مناذج من الـمنتجات الزراعية يف املغرب القدمي

ِل َوَدْعُمها وَّ
َ ْ

ْسدوِس ال
ُ ْ

ماِت ال
ُّ
َعل

َ
ويُم ت

ْ
ق

َ
ت

ُة �أَْنو�ُعهاَ�ْلـُمْنتجاُت �ٱْلِفالِحيَّ
بوُب َرُة...َ�ْلُ َاْلَقْمُح - َالذُّ

َالفوُل - َاْلَعَد�ُس...َ�ْلُبقوُل

ّماُن...َ�ْلفو�ِكُه َالّتُي - َاْلِعَنُب - َالرُّ

َاْلَبَقُر - َاْلـماِعُز...َ�ْلـَمو��سي
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يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على ا�ستح�سار تعلماته لإنتاج خريطة تركيبية، يوطن عليها: موقعان اأثريان لبقايا عظمية   •
ب�رشية ر�سوم �سخرية مركزان جتاريان فينيقيان وقرطاجيان؛

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على التمييز : يÍ نوعية ال�سلع التي يتم التبادل بها بني الفينيقيني و�سكان املغرب الأقدمون؛  •
دعم القدرة على اإجناز ملف حول مركز جتاري من اختيار املتعلم)ة( ودعمه ب�سور .  •

يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على ا�ستثمار جدول و�سور )الوثائق 1 و2   •
و3( ل�ستخال�ش تنوع الأن�سطة التي تعاطى لها الأمازيغ قدميا واملتمثلة يف 

الفالحة واحلرف؛

يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على ا�ستخال�ش خ�سائ�ش الفالحة لدى الأمازيغ، من حيث التنوع : زراعة وتربية   •
املوا�سي وتعدد املنتجات الفالحية.

يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على تقييم جودة املنتجات احلرفية لدى الأمازيغ بعد مت�سية كل منها؛  •
دعم القدرة على البحث عن معلومات و�سور حول املعمار الروماين من خالل منوذج مدينة وليلي.   •
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املغرب : قيام الدولة االإدري�سية وانت�سار االإ�سالم يف املغرب  7الدرس 

 الھدف: تعرف ظروف نشأة الدولة ا�دریسية، ودراسة بعض معالمھا العمرانية.

امتدادها  وكذا  باملغرب،  الأدار�سة  دولة  فيها  ن�ساأت  التي  الظروف  بتعرف  الهدف  يرتبط 

اجلغرايف، وو�سف عا�سمتهم فا�ش واإحدى معاملها ال�سهرية : جامع القرويني.

تدب�� محطة التمھيد للتعلم

تقدم النبذة حول تاريخ دخول ال�سالم اإىل املغرب ليتم ا�ستدراج املتعلم )ة( لطرح اأ�سئلة حول 

ظروف تاأ�سي�ش هذه الدولة، وجمال امتدادها اجلغرايف، وكيف كانت فا�ش يف عهدها، وكيف 

يدر�ش جامع القرويني.

تدب�� إنجاز أنشطة التعلم 

ن�ساط 1: تعرف ظروف تاأ�سي�ص الدولة االإدري�سية باملغرب وامتدادها اجلغرايف

يف املحطة الأوىل من هذا الن�ساط، يتم النطالق من اخلط الزمني ومن الوثائق )1 و2 و3( لتعرف 

ن�سب املوىل اإدري�ش الأول، وحتديد ظروف و�سوله اإىل املغرب بعد فراره من وقعة فخ �سنة 786م، كما 

يتعرف معنى البيعة و�رشوط مبايعة بع�ش القبائل له .

ويف حمطة ثانية من ال�ساط 1، وباإحالة املتعلم)ة( على الن�ش 4، واخلريطة 5، وبعد الربط 

املوىل  وابنه  الأول  اإدري�ش  املوىل  قادها  التي  الع�سكرية  احلمالت  يدعى ل�ستخال�ش  بينهما، 

اإدري�ش الثاين لتو�سيع رقعة دولتهما ، كما متكنه اخلريطة من تتبع م�سار هذه احلمالت. ولتقييم 

ي�سمنه  جدول  تعبئة  اإىل  املتعلم)ة(  دعوة  تتم  الفرعي،  الن�ساط  هذا  معطيات  ا�ستيعاب  مدى 

املناطق التي ا�ستوىل عليها كل من اإدري�ش الأول والثاين وهدف ونتيجة ذلك. 

ن�ساط 2: و�سف مدينة مغربية يف عهد االأدار�سة : مدينة فا�ص

املتعلم)ة( على ت�سميم  الثاين، يحال  اإدري�ش  فا�ش من طرف  تاأ�سي�ش مدينة  تاريخ  بعد تعرف 

املدينة في�سفها باعتماد �سور اأهم معاملها )اأبوابها وم�ساجدها واأ�سوارها...( ثم ينتقل اإىل ا�ستثمار 

لختيار  الأول  اإدري�ش  دفعت  التي  العوامل  لي�ستخل�ش  تاريخيان(  )ن�سان  الأخرى  الوثائق 

موقعها واأق�سامها الكربى واأهم مكوناتها وكثافة �سكانها، لي�ستنتج يف الأخري اأهمية املدينة يف عهد 

الأدار�سة. 

ن�ساط 3: درا�سة معلمة اأثرية اإدري�سية: جامع القرويني

ليتمكن املتعلم)ة( من درا�سة جامع القرويني بفا�ش، مت اإمداده مبجموعة من الوثائق واملعطيات 

امل�ساعدة. وهكذا ميكنه الن�ش )الوثيقة 1( من معرفة تاريخ التاأ�سي�ش واملوؤ�س�ش، وكذا معرفة 

هذا  بو�سف  يقوم  اأن  منه  ليطلب  جتهيزاتها،  وبع�ش  مرافقها  واأهم  موقعها  املعلمة:  ت�سميم 

اجلامع، م�ستعينا بالبطاقة املنهجية، والتي من �ساأنها اأن تي�رش له اإمكانية اإنتاج تركيب يلخ�ش ما 

تو�سل اإليه بعد درا�سة هذه املعلمة الإدري�سية.

 تقویم التعلمات ودعمھا

على  والقدرة  الدر�ش  اأن�سطة  من  املكت�سبة  ال�سابقة  التعلمات  ا�ستح�سار  على  القدرة  تقومي  	•
تنظيمها من خالل تعبئة جدول ي�سمنه املتعلم)ة( : مراحل تاأ�سي�ش الدولة الإدري�سية يف عهد 

اإدري�ش الأول والثاين، مدة حكم كل منهما، واأهم اإجنازاتهما ؛

دعم القدرة على كتابة مقالة يربز فيها اأهمية فا�ش من الناحية الثقافية ويدعمها ب�سور لأهم  	•
معامل املدينة.
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خ التار�ي
ِة ْوَلِة اٱاْلإِْدري�سيَّ ْغِرُب : ِقياُم اٱلدَّ َاْلَ

ْغِرِب الِم يف اٱْلَ واٱْنِت�ساُر اٱاْلإِ�سْ

ـِِمها . ِة ِباٱْلـَمْغِرِب َواٱْمِتداَدها، َواأَْدُر�ُس اإِْحَدى ُمُدِنها َوَمعال ْوَلِة اٱاْلإِْدري�سيَّ ُف ُظروَف َتاأْ�سي�ِس اٱلدَّ اأََتَعرَّ
الهدف :

ايِن  ُة اأَواِخَر اٱْلَقْرِن اٱلَثّ َن اٱاْلأَداِر�سَ كَّ ْغِرِب، َوَتَ الُم َواٱْنَت�َشَ يف اٱْلَ �سْ َدَخَل اٱاْلإِ
َمُتها فا�ُض  الميٍَّة، عا�سِ ِل َدْوَلٍة اإِ�سْ ِلْلِهْجَرِة  )171 - 177 هـ( ِمْن اإِقاَمِة اأَوَّ

تي اأُْن�ِسَئ ِبها جاِمُع اٱْلَقَرِوّيَي . اٱلَّ
ْغر�يفُّ ؟ ِة، َوَكْيَف كاَن �ٱْمِتد�ُدها �ٱْلُ اْلإِْدري�سيَّ ْوَلِة �ٱ ما ُظروُف َتاأْ�سي�ِش �ٱلدَّ

د�ِر�َسِة ؟ َكْيَف كاَنْت َمديَنُة فا�َش يف َعْهِد �ٱاْلأَ
َكْيَف �أَْدُر�ُش جاِمَع �ٱْلَقَروّينَي ؟

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?

?
?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ابن عذاري املراك�ضي، كتاب البيان املغرب يف اأخبار الأندل�س واملغرب، دار الثقافة، اجلزء الأول، 
بريوت 1948، �س. 210

ن�س

ابن اأبي زرع، رو�س القرطا�س يف اأخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة 
فا�س، اجلزء الأول املطبعة الوطنية، الرباط 1936، �س. 16 - 18

ن�س

الوثيقة 2

الوثيقة 3

خط زمني : مراحل تطور الدولة الإدري�ضية الوثيقة 1

ْبِن  �َسِن  اٱْلَ ْبِن  َح�َسِن  ْبِن  اٱللَِّه  َعْبِد  ْبَن  اإِْدري�َس  »اإَِنَّ 
 ... َفٍخّ  َوْقَعِة  ِمْن  َفرَّ   - َعْنُه  اٱللَُّه  َي  َر�سِ  – طاِلٍب  اأَِبي  ْبِن  َعلّي 
 ... َوليلي  َواٱ�ْسَتْوَطَن  169هـ  )786م(،  �َسَنَة   اٱْلـَمْغِرِب  اإَِلى 
�َسَنَة  اأَْوَرَبَة(  َقباِئِل  )َزعيِم  ِميِد  اٱْلَ َعْبِد  ْبِن  اإِ�ْسحاَق  َعلى  َنَزَل  ُثمَّ 
َواأَطاعوُه«. )َااْلأَمازيُغ(  َبِر  اٱْلَبْ َقباِئُل  َمُه  َفَقدَّ ُل َمْن باَيَعُه َقباِئَل �أَْوَرَبَة ، باَيعوُه172هـ   )788م(،  »َوكاَن �أَوَّ

َوَغْزِوِهْم  َلواِتِهْم  َو�سَ ِباأَْمِرِهْم  َواٱْلقياِم  ماَرِة  ِباٱاْلإِ
مازيُغ( ِمْن  َبِر)َااْلأَ َواأَْحكاِمِهْم ... ُثمَّ اأََتْتُه َقباِئُل اٱْلَبْ

�أَْهِل �ٱْلـَمْغِرِب ... َفباَيعوُه َوَدَخلوا يف طاَعِتِه«.

1ن�شاط :
�سي�ِض : اأْ ُظروُف اٱلَتّ

، ُثمَّ : ْيِ اأَْقَراأُ �ٱلنَّ�سََّ
?

?

ْدري�َس  اإِ اٱْلـَمْولى  َن�َسَب   )2 )الوثيقة  اٱلنَّ�ِسّ  ِمَن  اأَ�ْسَتْخِل�ُس 
َوُظروَف ُو�سوِلِه اإِلى اٱْلـَمْغِرِب؛

تي اٱ�ْسَتْقَبَلْتُه َو�ُشوَط َبْيَعِتِهْم َلُه. اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱلنَّ�ِسّ )الوثيقة 3( اٱ�ْسَم اٱْلَقباِئِل اٱلَّ

ْلَعَلوّيَي ، َجَعَلْت اإِْدري�َس ْبَن  َة ، َبنْيَ �ٱْلَعّبا�ِسّينَي و�ٱ َوْقَعُة َفٍخّ : َمْعَرَكٌة د�َرْت �َسَنَة 169هـ   )786م( ، ُقْرَب َمكَّ
َعْبِد �ٱللَِّه َيْلَجاأُ اإِلى �ٱْلـَمْغِرِب.

ِة. ْنَيِويَّ ِة و�ٱلدُّ ْلـُم�ْسِلمَي ِلَيقوَم ِبَت�ْسِيرِي اأَْمَوِرِهُم �ٱلّدينَيَّ واَفَقِة �ٱ ُتُه ِبُ لّطاَعِة ِلـَمْن َيِتمُّ َتْوِليَّ َ�ْلَبْيَعُة : ِاْلِتزاُم �ٱ

ْغراِفـيَّ ْغِرِب َواٱْمِتداَدها اٱْلُ ِة ِباٱْلَ ْوَلِة اٱاْلإِْدري�سَيّ ُف ُظروَف َتاأْ�سي�ِض اٱلدَّ اأََتَعرَّ

التاأ�سي�ض

مبايعة اإدري�س االأول
172 هـ

وفاة اإدري�س الثاين 212 هـ

تولية اإدري�س الثاين
187 هـ

التوطيد واالمتداد  ال�سعف
وفاة اإدري�س االأول 177 هـ

7

�ضورة جلامع القرويني من الداخل

MP_Histoire 5ème AP  (chakl) fin.indd   29 07/08/2020   20:37

31

ِة ميُم َمديَنِة َفا�َض يف َعْهِد اٱاْلأَداِر�سَ َت�سْ

احلكومة،  مطبعة  واملغرب،  اإفريقية  بالد  ذكر  يف  املغرب  البكري،  عبيد  اأبي 
1957، �س 115

ن�س

َرتاِن ، َبْيَنُهما َقتاِن ُم�َسوَّ »َمديَنُة فا�َش َمِديَنتاِن ُمَتَفِرّ
ُجِل َرحاُه َوُب�ْستاُنُه  َنْهٌر َواأَْرحاُء َوَقناِطُر . . . َوَعلى باِب �ٱلرَّ
ُق داَرُه، َوِباٱْلـَمديَنِة  ْمِر، َوَجد�ِوُل �ٱْلـماِء َتْخَتِ ِباأَْنو�ِع �ٱلَتَّ

يَن َحّمامًا«. �أَْزَيُد ِمْن 300 َرحًى، َو ِفيها َنْحُو ِع�ْشِ

َنَة  ْدري�ُض اٱلثَّاين َمديَنَة َفا�ض �سَ �َض اإِ اأَ�سَّ
َمًة َلُه. َخَذها عا�سِ 193هـ )808م(. َواٱتَّ

ِة : َمديَنُة فا�ِض2ن�شاط : داِر�سَ ُف َمديَنًة َمْغِربَيًَّة يف َعْهِد اٱاْلأَ اأَ�سِ

َبِة ، َوُح�ْسِن ْ »َجَمَعْت َمديَنُة فا�َس َبْيَ ُعذوَبِة اٱْلـَماِء واٱْعِتداِل اٱْلَهواِء ، َوطيِب اٱلتُّ
ِة َعَدِدِه َو�َسَجِرِه . . . َوِبها  ْلـَمْحِطِب َوَكْثَ ْمَرِة ، َو�ِسَعِة �ٱْلـَمْحَرِث . . . َوُقْرِب �ٱ   �ٱلَثَّ

ٌة«. َقٌة َو�أَ�ْسجاٌر ُمْلَتَفَّ ْنهاٌر ُمَتَدِفّ َب�ساتٌي َوريا�ٌس موِرَقٌة . . . َوُعيوٌن ُمْنَهِمَرٌة ، َو�أَ
للطباعة  املن�ضور  دار  فا�س،  مدينة  وتاريخ  املغرب  ملوك  اأخبار  يف  القرطا�س  برو�س  املطرب  الأني�س  زرع،  اأبي  ابن 

والوراقة، الرباط 1972، �س 33 

الوثيقة 1 نـ�س

الوثيقة 2 َوَر، ُثَمَّ : ريَطَة واٱل�سُّ الِحُظ اٱخْلَ ْيِ َواأُ اأَْقَراأُ اٱلَنَّ�سََّ
?

?

?

?

ايِنَ اإِلى اٱْختياِر  ْدري�َس اٱلَثّ تي َدَفَعْت اإِ اأَ�ْسَتْخِل�ُس اٱْلَعواِمَل اٱلَّ
َمْوِقِع َمديَنِة فا�َش ؛

ُف ُكلَّ ِق�ْسٍم َعلى ِحَدٍة ؛ اأُ�َسّمي ِق�ْسَمْي َمديَنِة فا�َس، َواأََ�سِ
اأَ�ْسَتِنتُج َدالَلَة ُوجوِد ِع�ْشيَن َحّمامًا ِباٱْلـَمِديَنِة ؛

َة َفا�َش يِف َعْهِد �ٱاْلأَد�ِر�َسِة . يَّ َهمِّ �أَ�ْسَتِنتُج �أَ

باب كيزة

جامع �لقرويني

باب 
خوخة

باب �لمر�ء

جامع �الأندل�سيني

باب فتوح

باب �لديد

باب �لديد

و�د بوخر�رب
1

2

�سمال

1

2

َاْلَعْدَوُة اٱاْلأولى : بناها الولى اإدري�س االأول
ُة : بناها الولى اإدري�س الثاين َاْلَعْدَوُة اٱلّثاِنيَّ

�ل�سور �لال
تخطيط الدينة االإدري�سية

قنطرة
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ن�س

تاريخ املغرب حتيني وتركيب، اإ�ضراف وتقدمي حممد القبلي، من�ضورات املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب، الرباط 2011، �س.158 – 159 )بت�ضرف(

الوثيقة 4

خريطة امتداد الدولة الإدري�ضية الوثيقة 5

َبَح َواأَ�سْ ِة  �سالَّ ِة  َ حا�شِ َعلى  ْيَطَرِة  ِباٱل�سَّ اٱْنَتَهْت  تي  اٱلَّ َحَمالِتِه  اأولى  ْنفاِذ  اإِ لى  اإِ ُل[  ]َااْلأََوَّ اإِْدري�ُس  اٱْلـَمْوَلى  »�ساَرَع 
تي  َمالِت �ٱلَّ ُة �ٱْلَ اِه ِتِلْم�ساَن . . . َواَل َتِقلُّ �أََهّميَّ َق ِجباَل فازاْز)ااْلأَْطَل�س( َوِبالِد تاْدَلَة يف اٱِتّ ِة َواٱْخَتَ َغواِطيَّ موَع اٱاْلإِماَرِة اٱْلُبْ ُد َمْ ُيَهِدّ
ِة اٱاْلأَداِر�َسِة )فا�َس( .  َ َغُر ) ِلَنْف�ِس اٱْلـَمناِطِق ( َعْن �ساِبَقِتها . . . َوَقْد �ساَهَم َذِلَك يف اٱْنِفتاِح اٱْلـَم�َساِلِك اٱْنِطالقًا ِمْن حا�شِ اأَْنَفَذها اإِْدري�ُس اٱاْلأَ�سْ

َتِمُع ِعْنَدُه اٱْلـَم�ساِلُك . . . ِمْن ُكِلّ �أَْنَحاِء �ٱْلـَمْغِرِب«. َثاَبِة اٱْلُقْطِب اٱلَّذي َتْ تي[ َغَدْت ِبَ . . ]اٱلَّ

ْغرايفُّ : ْمِتداُد اٱْلُ َااْلِ

ريَطَة، ُثمَّ : اأَْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ َواأُالِحُظ اٱخْلَ

?

?

تي قاَم ِبها اإِْدري�ُس  اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن �ٱلنَّ�ِشّ )�لوثيقة 4( �ٱْلَعَمِلَيّاِت �ٱلَّ
ُل َبْعَد َبْيَعِتِه ؛ َوَّ �ٱاْلأَ

ْدَوَل َبْعَد َنْقِلِه اإِلى َدْفَتي: ْلَ ُئ �ٱْنِطالقًا ِمَن �ٱْلَوثاِئِق )4 و5( �ٱ اأَُعبِّ

ها َمَّ تيَجُةَ�ْلَهَدُفَاْلـَمناِطُق و�ٱْلـُمُدُن �ٱلَّتي �سَ َ�لنَّ
ُل ؟اإِْدري�ُس �ٱالأََوّ
؟اإِْدري�ُس �ٱلَثّان

ًة  َنَة  177 ِهْجرَيّ ِل �سَ َبْعَد َمْقَتِل اإِْدري�َض اٱالأََوّ
ايِن /  ًة( ، بوِيَع اٱْبُنُه اإِْدري�ُض اٱلَثّ )793 ميالدَيّ
ًة(. ًة )803 ميالدَيّ َنَة 187 ِهْجرَيّ َغُر �سَ �سْ اٱاْلأَ

150 km0

�سال

�سبتة

�لـريــف

وية
مل

�سبو

�أغمات�سجلما�سة
نفي�ش

وليلي
تادلة

تازة تلم�سان
فا�ش

نكور

تان�سيفتاأم الربيع

درعة

�ســـــى
الأقــ

ش    �
�ســــو�

كــبــيـــــر
طــــلـــ�س الــ

االأ

و�د �سلف

س الـمتو�سـط
طـل�

االأ

البحر االأبي�س الـمتو�سط

الزء ال�سمال من الـمغرب

طلنتي
الـمحيط االأ

اأهم الـمراكز التجارية

الـمناطق الـمفتوحة يف عهد الـمولى اإدري�س االأول
الـمناطق الـمفتوحة يف عهد الـمولى اإدري�س الثاين

اإمارات عربية م�ستقلة يف ال�سمال
اإمارة برغواطة

اإمارة بني مدرار

فاز�ز
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ًة : 3ن�شاط : ْدري�سَيّ ًة اإِ َثرَيَّ اأَْدُر�ُض َمْعَلَمًة اأَ
جاِمُع اٱْلَقَرِوّيَي

والوراقة،  للطباعة  املن�ضور  دار  الفا�ضي،  زرع  اأبي  اإبن   ، القرطا�س  برو�س  املطرب  الأني�س 
الرباط 1972، �س 30 )بت�ضرف(

ن�س

ت�ضميم  

ًة  ِهْجريَّ  245 �َسَنَة  ِبفا�َش  �ٱلَقَروّينَي  جاِمَعُة  »ُبِنَيْت 
)َ�ْلـُمو�ِفُق ِلـ 30 يوْنيو 859 ميالدي( ... َوكاَن �ٱْلـَم�ْسِجُد �ٱلَّذي َبَنْتُه 
ِفيه  َوُبِنَيْت   .  .  . ِغريًا  ْحنًا �سَ َو�سَ َبالطاٍت  اأَْرَبَعَة  ُة  �ٱْلِفْهريَّ فاِطَمُة 

ْوَمَعٌة َغرْيُ ُمْرَتِفَعٍة«. �سَ

ْعَلَمِة : َتعُي ِباٱْلِبَطاَقِة اِلأَْدُر�َض اٱْلَ اأَْقَراأُ اٱلَوثاِئَق َواأَ�سْ

ٍة :  ِة َمْعَلَمٍة تاريخَيَّ �ساِعَدُة ِلِدرا�سَ َاْلِبطاَقُة اٱْلُ

َ�اْلأَْقَو��ُشَاْلَبالطاُتَ�اْلأَْبو�ُب
12 يِف ُكِلّ َبالٍط174

ِة ْوَلِة اٱالإِْدري�سيَّ ُة ُحْكِمِهَ�اْلأَمرُيَمراِحُل اٱلدَّ اأََهمُّ اإِْناٍز قاَم ِبِهُمدَّ
اأْ�سي�ُش َ�لتَّ
َالتَّْوطيُد

ديُد �ٱلَْوِقِع  ميِم ...َتْ يِف �ٱلَديَنِة – ِمْن ِخالِل اٱلَتَّ�سْ
َتِلَفٍة ميُع َمْعلوماٍت ُمْ ُةَتْ �ُس – َ�ْلَوظيَفُة �ٱل�ّساِبَقُة – َ�ْلَوظيَفُة �ٱلاِليَّ �ِسِّ َتاِريُخ �ٱْلِبناِء – َاْلـُموؤَ

ُف �ٱْلـَمر�ِفِق – َمو�دُّ �ٱلِبناِء ْجِهيَزاُت...َو�سْ ْخَرَفُة - َالَتَّ ُن ِمْنها - َالزَّ تي َيَتَكَوَّ ْلعامُّ - َاْلَراِفُق �ٱََلَّ ْكُل �ٱ َال�َسََّ

قاعة ال�ضالة �ضحن امل�ضجد

الـمنرب

الوثيقة 1

الوثيقة 2

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ْدَوَل �ٱاْلآتي ِبا ُينا�ِسُب ِمْن ُمْعَطياٍت : 1- �أَْماَلأُ �ٱْلَ

نيُف َمديَنِة فا�َش ُمْنُذ �َسَنِة 1981 »ُتَراثًا َعاَلـِمّيًا اإِْن�َساِنّيًا« ِمْن ِقَبِل �ٱليوِن�ْسكو ؛ 2- َتَّ َت�سْ

لّتاريخيَِّة. ـِِمها �ٱ َهِمّ َمعال ِة، َواأُْرِفُقها ِب�سَوٍر اِلأَ قافيَّ لثَّ اِحَيِة �ٱ َة َهِذِه �ٱْلـَمديَنِة ِمَن �ٱلَنّ َيََّ �أَْكُتُب َمقاَلًة �أُْبِرُز فيها �أََهمِّ

اخلزانة

الـمحراب مدر�صة ال�صفارين

مدر�صة العطارين

ال�صحن

رة
نافو

قاعة ال�صالة
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

دولة االأدار�سة7

بط�ش  فراره من  بعد  الأول  اإدري�ش  املوىل  لتبايع  القبائل  بع�ش  التي وحدت  اأوربة  قبيلة  بدعم من  الأدار�سة  تكونت دولة 

العبا�سيني يف معركة فخ �سنة 786 م. وقد بايعته لن�سبه ال�رشيف ليكون اأمريا عليها يف اجلهاد ون�رش الإ�سالم، وقد كانت مدة 

حكمه ق�سرية )172ـ 177هـ( فتح خاللها ون�رش الإ�سالم يف جمموعة من املناطق املغربية ) �سال، فازاز، تازة...( كما فتح 

تلم�سان التي بنى بها م�سجدا، فو�سع بذلك اللبنة الأوىل لأول دولة اإ�سالمية يف املغرب الأق�سى، وعمل ابنه املوىل اإدري�ش 

الثاين على ا�ستمرارها؛ حيث نظم اجلي�ش والإدارة واتخذ فا�ش عا�سمة له و�سك عملة ف�سية ونحا�سية مما �ساهم يف تن�سيط 

احلركة التجارية داخل اإمارته ومع باقي الإمارات الأخرى املجاورة ، وو�سع رقعة الدولة الإدري�سية التي امتدت لت�سمل 

معظم اأرا�سي املغرب الأق�سى من طنجة �سمال اإىل ال�سو�ش ونفي�ش جنوبا.

اأ�س�ش املوىل اإدري�ش الأول مدينة فا�ش �سنة 172 هـ / 789م ويف �سنة 193 هـ / 809 م بنى اإدري�ش الثاين على ال�سفة الي�رشى 

لواد فا�ش مدينة جديد اأ�سبحت تعرف بعدوة القرويني. ويف �سنة 213هـ تويف وخلفه ابنه حممد الذي عني اإخوته على الأقاليم، 

فكان ذلك بداية انق�سام الدولة الإدري�سية و�سعفها.

منهجية درا�سة املعلمة  التاريخية

تزاوج دراسة المعالم التاريخية بين مقاربات منهجية مختلفة، غير أنها متكاملة؛ ويتعلق األمر بالدراسة التاريخية والتحليلية 

والوظيفية:

خ�سائ�سهانوع الدرا�سة

الدرا�سة التاريخية1

	 عرفته • الذي  التطور  ر�سد  على  ت�ساعد  التي  الوثائق  على  تعتمد 

املعلمة؛ اإذ متد الدار�ش بالعنا�رش الأ�سا�سية لتعرف املوقع والوظيفة 

والهند�سة املعمارية ومراحل التطور والرتاجع والنهاية...

الدرا�سة التحليلية2

	 حتديد املوقع: يف املحيط من خالل ت�سميم املعلمة.•

	 ـ • الأ�سلية  الوظيفة  ـ  البناء  تاريخ  حتديد  خمتلفة:  معلومات  جتميع 

الوظيفة احلالية/الراهنة.

	 ـ • البناء  مواد  ـ  العام  ال�سكل  البناء:  ومعدات  تقنيات  و�سف 

الزخرفة...

	الدرا�سة الوظيفية3 تبني وظيفة املعلمة وكيفية ا�ستعمالها  يف املا�سي ويف احلا�رش•

7 - ابراهيم حركات، املغرب عرب التاريخ، املجلد األول، دار السلمى، الدار البيضاء 1965.
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املرابطون: توحيد البالد وامتداد الدولة  8الدرس 

الھدف: تعرف ظروف نشأة الدولة المرابطية وتوسعھا، ودراسة إحدى معالمھا العمرانية.

يرتبط الهدف بتعرف ظروف ن�ساأة الدولة املرابطية، ومراحل تطورها، ودرا�سة منوذج من 

معمارها الديني : القبة املرابطية.

 تدب�� محطة التمھيد للتعلم

التذكر مبراحل ن�ساأة الدولة الإدري�سية الدولة املرابطية التي �ستعقبها، والتي �ستمر من نف�ش 

اأطوار دولة الأدار�سة لي�ستدرج املتعلم)ة( بعد ذلك لطرح اأ�سئلة متهيدية حول كيفية ن�سوء 

وتو�سع دولة املرابطني، وكيفية درا�سة معمار ديني : القبة املرابطية.

تدب�� إنجاز أنشطة التعلم 

الن�ساط 1: تعرف ظروف ن�ساأة الدولة املرابطية

يف املحطة الأوىل، وبعد قراءة املعطى الذي يخربه مبا اآلت اإليه اأو�ساع املغرب بعد �سعف 

لي�ستخل�ش   )2 )الوثيقة  الن�ش  على  املتعلم)ة(  يحال  املرابطني،  وظهور  الإدري�سية  الدولة 

منه كيفية ن�سوء احلركة املرابطية من طرف عبد الله بن يا�سني، كما ي�ستخل�ش من اخلريطة 

)الوثيقة 3( كيف ا�ستطاع اأن ي�سكل حلفا من قبائل �سنهاجة.

ويتعرف، بالرجوع اإىل الن�ش، اأ�سا�ش دعوته؛ اأي املرتكز الديني الذي بويع عبد الله بن 

يا�سني من اأجله. 

واخلريطة   )4 )الوثيقة  الن�ش  على  املتعلم)ة(  يحال  الن�ساط،  هذا  من  الثانية  املحطة  ويف 

لهم من حوافز  بفتحها، وما قدمه  اأتباعه  يا�سني  الله بن  اأو�سى عبد  التي  املناطق  ليتعرف 

متثلت يف متلك تلك املناطق.

الن�ساط 2: تعرف مراحل تو�سع الدولة املرابطية

يرتكز ا�ستغال املتعلم)ة( يف هذا الن�ساط على قراءة اخلريطة )الوثيقة 1( ليتتبع م�سار احلمالت 

التي قام بها الأمراء املرابطون اإبان تكوين الإمرباطورية املرابطية، ويحدد العالقات التي 

يف  ليخل�ش   )2 )الوثيقة  املرابطني  الأمراء  ن�سب  �سجرة  اإىل  بالرجوع  بينهم  تربط  كانت 

الأخري، من خالل رجوعه اإىل الن�ش )الوثيقة 3( اإىل ما و�سلت الدولة املرابطية من امتداد 

يف عهد يو�سف بن تا�سفني.

الن�ساط 3: درا�سة معمار ديني : القبة املرابطية

الوثائق  من  مبجموعة  اإمداده  مت  مبراك�ش،  املرابطية  القبة  درا�سة  من  املتعلم)ة(  ليتمكن 

اأجزائها  ولبع�ش  القبة  ملبنى  �سور  مالحظة  خالل  ومن  وهكذا،  امل�ساعدة.  واملعطيات 

الداخلية، وقراءة قيا�سات خمتلف اأبعادها )لرتفاع-العر�ش( بالإ�سافة اإىل تقدمي املعطيات 

التاأ�سي�ش  تاريخ  معرفة  من  املتعلم)ة(  2(�سيتمكن  )الوثيقة  اجلدول  يت�سمنها  التي  امل�ساعدة 

املعمار  يقوم بو�سف هذا  اأن  ليطلب منه  واملوؤ�س�ش، وكذا معرفة موقعها واأهم مرافقها ، 

الديني املرابطي بال�ستعانة بالبطاقة املنهجية ، والتي يتوخى منها اأن تي�رش له اإمكانية اإنتاج 

تركيب يلخ�ش ما تو�سل اإليه من خالل هذه الدرا�سة.

تقویم التعلمات ودعمھا

تقومي القدرة على اإجناز خط زمني، وتوطني بع�ش الأحداث الهامة يف تاريخ الدولة املرابطية ؛ 	•
دعم القدرة على البحث عن معطيات ) معلومات و�سور( حول معلمة دينية اأخرى : م�سجد  	•

تلم�سان.

33

خ التار�ي ْوَلِة8 راِبطوَن : َتْوحيُد اٱْلِبالِد واٱْمِتداُد اٱلدَّ َاْلُ

ُة اٱْلـُمراِبطَيَُّة. ِة ِباٱْلـَمْغِرِب، َواأَْدُر�ُس ِمْعمارًا ِديِنّيًا : َاْلُقَبَّ ْوَلِة اٱْلـُمراِبطيَّ َر اٱلدَّ َة َوَتَطوُّ ُف َن�ْساأَ اأََتَعرَّ
الهدف :

اإِقاَمِة  ِمْن  1070 م.   / هـ   462 َنِة  �سَ ِمْن  اٱْبِتَداًء  ْنهاَجَة  َقباِئُل �سَ َنْت  َكَّ َتَ
ُة. راِبطَيَّ ُة اٱْلُ ْنَدُل�ِض، َوِمْن اآثاِرِهُم اٱلباقَيِة اٱْلُقَبَّ ِمّ اٱاْلأَ َراِبِطَي َو�سَ َدْوَلِة اٱْلُ

َعْت ؟ ُة َوَكْيَف َتَو�َسَّ ْوَلُة �ٱْلـُمر�ِبطيَّ ِت اٱلَدَّ َكْيَف َن�َساأَ
ُة َنوَذجًا. ُة اٱْلـُمراِبطيَّ َكْيَف اأَْدُر�ُس ِمْعمارًا ِديِنّيًا ؟ َاْلُقبَّ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?
?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ْغِرُب  اٱْلَ َظلَّ  َة  ْدري�سَيّ اٱاْلإِ ْوَلِة  اٱلَدَّ ِنهاَيِة  َبْعَد 
عاٍت  مُّ ْو َتَ ِة اإِماَراٍت اأَ ْكِم ِعَدَّ ُع ِلُ ْق�سى َيْخ�سَ اٱاْلأَ

راِبطوَن ِمْن َتْوحيِدِه . َن اٱْلُ َكَّ ٍة اإِلى اأَْن َتَ َقَبلَيَّ

ِة1ن�شاط : راِبطيَّ ْوَلِة اٱْلُ ِة اٱلَدََّ ُف ُظروَف َن�ْساأَ اأََتَعرَّ

خريطة الدولة املرابطية يف طور الن�ضوء بال�ضحراء الوثيقة 3

َل ]َعْبُد �ٱللَِّه ْبُن َيا�ِسنَي[ ِبالَد ْكد�َلَة... ِ�ْجَتَمَع َلُه ِمْن َتالميِذِه َنْحُو »َلـما َو�سَ
ْنهاَجَة، َف�َسّماُهُم اٱلـُمراِبطَي، ُثَمَّ َدعاُهْم اإِلى ِجهاِد  �أَْلِف َرُجٍل ِمْن �أَ�ْس�ِف �سَ
َلـْمتوَنَة...  َقبيَلِة  ُثَمَّ   ... ْكد�َلَة  ِبَقبيَلٍةِ  اًل  َوَّ اأَ َفَبَداأَ  ْنهاَجَة،  َقباِئِل �سَ ِمْن  َمْن خاَلَفُهْم 
كاِة«. واٱلزَّ الِة  ِباٱل�سَّ ُمُرُهْم  َياأْ َوكاَن  َفباَيعوُه،  وَفَة  َم�سُّ َقباِئَل  اإِلى  �ساَر  ِثَمَّ 

فوِفها. ْو�ساِع َقبيَلِتِهِ وَتْفقيِهها يف �ٱلّديِن َوَتْوحيِد �سُ حيِح اأَ ِة، َعِمَل َعلى َت�سْ ْنَهاِجَيَّ ل�سََّ َعْبُد �ٱلَلَِّه ْبُن يا�سنَي: َفقيٌه ِمْن َقبيَلِة �ٱْجزوَلَة �ٱ

ْقِليِم �َسْنقيَط. ُة وَلـْمتوَنُة وَم�ّسوَفُة، َوكاَنْت ُتقيُم ِباإِ ْكداَلَ ى، ِمْن ُفروِعها : �ٱ ِة اٱْلُكْبَ ْنهاَجُة : َفْرٌع ِمَن اٱْلَقباِئِل اٱاْلأَمازيِغيَّ �سَ

ريَطَة، ُثَمَّ : اأَْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ َواأُالِحُظ اٱخْلَ
?

?

?

تي باَيَعْت َعْبَد �ٱلَلَِّه ْبَن يا�ِسنَي ؛ �أُ�َسّمي �ٱلَقباِئَل �ٱلَّ
تي كاَنْت َتْنَتمي اإَِلْيها، َوَمواِطَنها ؛ َة اٱلَّ ُد اٱْلـَمْجموَعَة اٱْلَقَبلَيَّ اأَُحِدّ

َة. اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِباذا كاَن َياأُْمُر اٱْلَقباِئَل اٱْلـُمراِبطيَّ
ن�س الوثيقة 4

واٱْجِتهاِدُهْم، ُهْم  َوَجدُّ َلـْمتوَنَة  �ٱ�ْسِتقاَمُة  يا�سنَي  ْبِن  �ٱلَلَِّه  ِلَعْبِد  َظَهَر  »َلـّما 
َلّى  ٍد �سَ َمّ ُتْ ِديَن ُمَ لَِّكُهْم ِبالَد اٱْلـَمْغِرِب، َفقاَل َلُهْم َغَزْوُتْ َوَن�َشْ اأَراَد اأَْن مُيَ
اٱلَلَُّه َعَلْيِه َو�َسَلََّم. َوَقْد َفَتْحُتْم ما كاَن اأَماَمُكْم، َو�َسَتْفَتحوَن ما َوراَءُكْم، َفاأََمَرُهْم 

َة وَدْرَعَة«. ْحراِء اإِلى �ِسِجْلما�سَّ روِج ِمْن اٱل�سََّ ِباٱْلُ

التاأ�سي�ض

مبايعة عبد �لله بن يا�سني
434 هـ

تولية يو�سف بن تا�سفني 465 هـ تولية علي بن يو�سف 500 هـ

فتح �الأندل�ش
479 هـ

دخول الـموحدين مراك�س
541 هـ

التو�سع  ال�سعف

خط زمني : مراحل تطور الدولة الـمرابطية الوثيقة 1

فا�ش

�سجلما�سة

تو�ت

�أغمات
نولتامدولت

تغازى

كاغو

غانة

�أوليل�أودغ�ست

�ســاحـــل �لـــذهـــــب

اأدرار �سنقيط �ل�سـحــــر�ء �لـكـبــــرى

نهر �لنيجر

نهر �ل�سنيغال

البحر الـمتو�سط

لـنـتـي
الـمحيط االأط

طرق القوافل منطقة ظهور �لـمر�بطني
مناجم الـملحمناجم الذهب

1000 km0 500

يو�ضف بن تا�ضفني بجانبه القبة املرابطية

ن�س الوثيقة 2

ابن اأبي زرع، رو�س القرطا�س يف اأخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فا�س، دار املن�ضور للطباعة والوراقة، 
الرباط 1972، �س 126-124

ابن عذاري، البيان املغرب يف اأخبار ملوك الأندل�س واملغرب، دار الثقافة، اجلزء الأول، بريوت 1948، �س 126-124
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ُة3ن�شاط : راِبطيَّ ُة اٱْلُ اأَْدُر�ُض ِمْعمارًا ِديِنّيًا : َاْلُقبَّ

َف  يو�سُ ْبِن  َعليٍّ  َم�ْسِجَد  اٱُلراِبطوَن  َبنى 
ِباٱْلُقْرِب  َتواِجَدُة  اٱْلُ ُة  اٱْلُقَبَّ ُتْعَتَبُ  ذي  اٱلَّ ّراُك�َض  ِبُ
اٱل�ّساِهَد   ، ِة  راِبطيَّ اٱْلُ ِة  ِباٱْلُقَبًّ ْعروَفُة  َواٱْلَ ِمْنُه، 
راِبطَي  اٱْلُ َلدى  ِة  اٱلّدينَيَّ اٱلِعماَرِة  َعلى  اٱْلَوحيَد 

رًا . َوَقْد َتَّ َتْرميُمها ُموؤََخّ

ٍة : ِبطاَقٌة ُم�ساِعَدٌة ِلِدَرا�َسِة َمْعَلَمٍة تاريخيَّ

ْدَوَل ، ُثَمَّ : َوَر َواأَْقَراأُ اٱْلَ اأُالِحُظ اٱل�سّ
َة ِباٱاِل�ْسِتعاَنِة ِباٱْلِبطاَقِة  :? َة �ٱْلـُمر�ِبطيَّ ُف �ٱْلُقبَّ �أَ�سِ

اأعلى القبة من الداخل

اأعلى القبة

ة
م

عا
د

ة
م

عا
د

ة
م

عا
د

5.50 اأمتار

للمياه  �ضهريج  الداخل:  فـي 
و19 مكانا للو�ضوء )مي�ضاء( 

7.30 اأمتار

َمديَنُة َمّراُك�َسَ�ْلـَمْوِقُع

( تاِريُخ �ٱْلِبناِء َ�ْلَقْرُن 6 �ٱْلِهْجري) 12 �ٱْلـِمياَلِدِيّ
َكُمْلَحَقٍة ِبَجاِمِع ْبِن يو�ُسَف

�ُس َعليُّ ْبُن يو�ُسَف 500 – 537هـ  َاْلـُموؤَ�ِسّ
ًة( )1106-1143 ميالدَيّ

ديُد �ٱْلـَمْوِقِع  ميِم ...َتْ يف �ٱلَديَنِة – ِمْن ِخالِل اٱلَتَّ�سْ
َتِلَفٍة ميُع َمْعلوماٍت ُمْ ُةَتْ �ُس – َ�ْلَوظيَفُة �ٱل�ّساِبَقُة / َ�ْلَوظيَفُة �ٱْلاليَّ �ِسِّ َتاِريُخ �ٱْلِبناِء – َاْلـُموؤَ

ُف �ٱْلـَمر�ِفِق – َمو�دُّ �ٱلِبناِء ْخَرَفُة ...َو�سْ ُن ِمْنها - َالزَّ تي َتَتَكَوَّ ْلعامُّ - َاْلَراِفُق �ٱََلَّ ْكُل �ٱ َال�َسََّ

َدُث َنُةَ�ْلَ َ�ل�سَّ
1042 م1- ُمباَيَعُة َعْبِد �ٱللَِّه ْبِن يا�سنَي

1073 م2- َتْولَيُة يو�ُسَف ْبِن تا�ْسفنَي

1086 م3- َفْتُح �ٱالأَْنَدُل�ِش

1106 م4- َتْوِلَيُة َعليٍّ ْبِن يو�ُسَف

ديَن ُمّراُك�َس 1147 م5- ِنهاَيُة اٱْلـُمراِبطَي َوُدخوُل اٱْلـُمَوِحّ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

اْلآتَيَة َعلى َخٍطّ َزَمنٍيّ  �ٱ ْحد�َث  ُن �ٱاْلأَ 1- اأَُوطِّ
�َسَنَو�ٍت   10  =  1  cm ِمْقيا�ِش  ِباٱْعِتَماِد 

َدِث ؛ ِبِكَتاَبِة َرْقِم �ٱْلَ
ٍة:  ٍة ُمر�ِبطيَّ ُز َبْحثًا َعْن َمْعَلَمٍة تاريخيَّ 2- اأُْنِ
ِلَهِذِه  َوٍر  ِب�سُ َو�أَْدَعُمُه  ِتِلْم�ساَن،  َم�ْسِجُد 

�ٱلـَمْعَلَمِة.

�ضورة القبة املرابطية مبراك�س. الوثيقة 1

رتا
م

 12
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خريطة الدولة املرابطية فـي اأق�ضى امتدادها �ضجرة الأمراء املرابطنيالوثيقة 1 الوثيقة 2

?

?

َلْيها �ٱْلـُمر�ِبطوَن ِبِقياَدِة َعْبِد �ٱلَلَِّه ْبِن يا�ِسنَي ؛ َه اإِ تي َتَوجَّ َلَّ ْلـَمناِطَق �ٱ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن �ٱلنَّ�ِشّ )َ�ْلَوثيَقُة 4( �ٱ
ْلـَمناِطِق . ِه اإِلى َهِذِه �ٱ لَلَِّه ْبَن يا�ِسَي ِللَتََّوجُّ تي َدَفَعْت َعْبَد �ٱ �أُْبِرُز �ٱْلَعو�ِمَل �ٱَلَّ

ِة2ن�شاط : راِبطَيَّ ْوَلِة اٱْلُ ِع اٱلَدَّ ُف َمراِحَل َتَو�سُّ اأََتَعَرََّ

ًة(. ًة/ )1073 ميالدَيّ َبَح اأَِمريًا َعلى اٱْلـَمْغِرِب �َسَنَة 453 ِهْجرَيّ ِة، اأَ�سْ ْوَلِة اٱلـُمراِبطيَّ �ُس اٱلَدّ �ِسّ يو�ُسُف ْبُن تا�َسفنَي : ُموؤَ

ن�س الوثيقة 3

َة ]َغْرَب �ٱَلز�ِئِر  لى َغْرِبها، َوَمَلَك اٱْلـَمْغِرَب ِمْن َجزاِئِر َبني َمْرَغنَّ ْنَدُل�ِس اإِ ِق ِبالِد اٱاْلأَ »َوكاَن ُمْلُكُه ]يو�ُسُف ْبُن تا�ْسفنَي[ ِمْن �َشْ
َهِب ِمْن ِبالِد اٱل�ّسوداِن«. لى َجَبِل اٱلذَّ ْق�سى اإِ ِة[ اإِلى َطْنَجَة اإِلى اآِخِر اٱل�ّسو�ِس اٱاْلأَ اٱلالَيَّ

راِبطَي ، ُثَمَّ : َتعُي ِب�َسَجَرِة اٱاْلأَُمراِء اٱْلُ ريَطَة َواأَ�سْ اأَْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ َواٱخْلَ
?

?

?

تي اٱْنَطَلَقْت ِمْنها َحَرَكُة اٱْلـُمراِبطَي ؛ ُد اٱْلـَمناِطَق اٱَلَّ  اأَُحِدّ
َمراِء اٱْلـُمراِبطَي ؛ َمنِيّ ِباٱاِل�ْسِتَعاَنِة ِب�َسَجَرِة اٱاْلأُ َة َح�َسَب َت�َسْل�ُسِلها اٱلَزَّ َمالِت اٱْلَع�ْسَكرَيَّ ريَطِة اٱْلَ ُع َعلى اٱْلَ اأََتَتَبَّ

ْق�سى ُحدوٍد َبَلَغْتها يف َعْهِدِه . َة َواأَ َة اٱْلـُمراِبطيَّ َع اٱالإِْمِباطورَيَّ مرِي اٱَلَّذي َو�َسَّ ريَطِة اٱ�ْسَم اٱاْلأَ اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن اٱلَنَّ�ِسّ َواٱْلَ

يحيى بن عمر
)تويف �سنة 448 هـ(

اأبو بكر بن عمر
)تويف �سنة 480 هـ(

يو�سف بن تا�سفي
)تويف �سنة 500هـ /1106م (

علي بن يو�سف
)500 هـ/537هـ - 1143م(

تا�سفي بن علي
)537 هـ / 1143 م - 539هـ / 1144 م( 

مراك�س

اإ�سبيلية
قرطبة

بلن�سية
طليطلة

�سق�سطة

جزر �لبليار

�سال فا�ش تلم�سان

�سجــلما�سة
تارود�نت

زناتـــــة

�ســنهـــاجـــة

تيجكة

�أودغ�ست
�أوليل

دياري
غانة

والتة

تاودن

تغازى

تو�ت
نول

�أغمات

تادلة

�سبتة�لـــز�ئر

�ل�سـحــــر�ء �لـكـبــــرى

�ســاحـــل �لـــذهـــــب

البحر الـمتو�سط

لـنـتـي
الـمحيط االأط

جزر �لالد�ت

اأدرار �سنقيط
م�سوفةلـمتونةجد�لة

1000 km0 500

نهر �لنيجر

نهر �ل�سنيغال

منطقة ��ستقر�ر �لقبائل �لر�بطية 
ومنطلقها �الأول

الـمناطق التي �سمها الـمرابطون 
لكمهم

طرق القوافل التجارية
حمالت ع�سكرية ليحيى بن عمر

حمالت �أبي بكر بن عمر
حمالت يو�سف بن تا�سفني

ابن اأبي زرع، الأني�س املطرب برو�س القرطا�س يف اأخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فا�س، دار املن�ضور للطباعة والوراقة، الرباط 1972، �س 136
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

املرابطون: حمطات من تطور الدولة املرابطية 

طور التاأ�سي�ص:  	•

ينت�سب املرابطون اإىل قبيلة �سنهاجة، وقد قامت حركتهم يف منت�سف القرن 5 هـ/11 م، على يد كل من يحيى بن اإبراهيم 

الكدايل زعيم قبيلة كدالة، وعبد الله بن يا�سني اجلزويل، وانطلقت حركة املرابطني من منطقة �سنقيط بني قبائل كدالة وم�سوفة 

وملتونة وملطة، وهي فروع من قبيلة �سنهاجة الأمازيغية التي كانت ت�ستوطن ال�سحراء.8

كان يحيى بن ابراهيم م�سلحا دينيا، لحظ باأن قومه كانوا يجهلون مبادئ الإ�سالم ال�سحيح، فا�ستقدم من بالد �سو�ش اأثناء 

اأفراد  رجوعه من رحلة احلج، الفقيه عبد الله بن يا�سني، ليعلم �سنهاجة تعاليم القراآن وال�سنة. وملا لحظ �سعف جتاوب 

هذه القبيلة مع دعوته، انتقل اإىل جزيرة ببالد �سنقيط، حيث اأ�س�ش رباطا ل�ستقبال املخل�سني من اأتباعه و�سماهم باملرابطني.

وانتقل عبد الله بن يا�سني، بعد ذلك، بدعوته من مرحلة الدعوة الدينية اإىل مرحلة الدعوة الدينية ال�سيا�سية بعد عقد حتالف 

مع زعيم قبيلة ملتونة: يحيى بن عمر اللمتوين، وهكذا بداأت عملية اجلهاد يف اجلنوب �سد القبائل الزجنية الوثنية املقيمة على 

�سفاف نهر ال�سنغال، والتي �ست�سبح اأحد حلفاء املرابطني بعد اعتناقها الإ�سالم. ثم توجه عبد الله بن يا�سني اإىل ال�سمال حيث 

متكن من ال�سيطرة على اأهم الطرق التجارية ال�سحراوية، ف�سيطر على �سجلما�سة واأودغ�ست واأغمات، ثم انتقل اإىل ال�سمال 

اإىل بالد تام�سنا، حيث قتل يف اإحدى املعارك ودفن مبنطقة كريفلة.

طور القوة واالإزدهار: 	•

 وملا اآل احلكم اإىل يو�سف بن تا�سفني )مابني 453 /500 هـ/ 1061ـ 1106م( بلغت الدولة املرابطية اأق�سى ات�ساعها ؛ حيث متكن 

من توحيد املغرب الأق�سى وجزء من املغرب الأو�سط، كما �سم الأندل�ش اإىل حكمه بعد انت�ساره على امل�سيحيني يف معركة 

الزلقة يف الأندل�ش �سنة 479 هـ/ 1086 م. ومت الق�ساء على ملوك الطوائف.

طور ال�سعف: 	•

بعد وفاة يو�سف بن تا�سفني �سنة 1106 م، بداأت عوامل ال�سعف والتفكك تظهر على دولة املرابطني؛ حيث تخلى خلفاوؤه على 

املبادئ الدينية التي قامت عليها احلركة املرابطية، وقلة موارد الدولة املالية ؛ ما دفع هوؤلء الأمراء املرابطني اإىل �سن �رشائب 

غري �رشعية، وهو ما اأدى اإىل اندلع انتفا�سات وظهور حركة معار�سة لهم، كما تخلى فقهاوؤهم عن دورهم الإر�سادي 

اإ�سقاط  على  والعمل  املرابطني،  ملهاجمة  املوحدية  للدعوة  الفر�سة  اأتاح  ؛ مما  الدينية  امل�سائل  الجتهاد يف  والأخالقي وعن 

دولتهم، وهو ما حتقق لها؛ حيث متكن املوحدون من الدخول اإىل مراك�ش عا�سمة املرابطني �سنة 1147م جاعلني نهاية حلكم 

هذه الأ�رشة . 

8 - د. عصمت عبد اللطيف دندش، دور املرابطني يف نرش اإلسالم يف غرب افريقيا، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 1988.
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تقومي القدرة على اإجناز خط زمني، وتوطني بع�ش الحداث الهامة  	•
يف تاريخ الدولة الإدري�سية، واحرتام املقيا�ش املقرتح؛

قام  الذي  الزمني  اخلط  من  ا�ستخال�ش،  على  املتعلم)ة(  قدرة  يقي�ش  	•
مرحلة   : الإدري�سية  الدولة  بها  مرت  التي  الكربى  املراحل  باإجنازه، 

الن�سوء التوطيد مرحلة ال�سف. 

لإبراز  تعلماته  ا�ستح�سار  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ش  	•
وظائف بع�ش املرافق املذكورة يف الن�ش؛

خالل  من  وفهمه  ن�ش  قراءة  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ش  	•
فا�ش  ملدينة  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  الأهمية  ا�ستخال�ش 

باعتبارها عا�سمة ، وبها جمموعة من املرافق التي كانت تلعب اأدوارا 

اجتماعية واقت�سادية. 

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 4

التمرین ا��ول: 

 : �
التمرین الثا��

التمرین الثالث: 

يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على ا�ستخال�ش ا�سم موؤ�س�ش احلركة املرابطية )عبد الله بن يا�سني( وتوظيف حم�سله  	•
القبلي لذكر اأهم منجزات هذا القائد : تكوين رباط ، ن�رش الإ�سالم يف �سفوف القبائل الزجنية الوثنية املقيمة على �سفاف 

نهر ال�سنغال، فتح �سجلما�سة اأودغ�ست...

•	 يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على فهم الن�ش وا�ستخراج اأهم مقومات الدولة  املرابطية : العا�سمة - ال�سكة - اجلي�ش؛ 

•	 يقي�ش التمرين قدرة املتعلم)ة( على تف�سري العبارة الواردة يف الن�ش موؤداها قيام يو�سف بن تا�سفني بالتدخل يف الأندل�ش 
اأربعة قرون  الأندل�ش  الإ�سالمي يف  الوجود  اأطال يف عمر  الطوائف مما  الإ�سبان والق�ساء على ملوك  ل�سد هجمات 

اأخرى؛ 

دعم القدرة على البحث عن معلومات تاريخية حول ماقام به يو�سف بن تا�سفني من اأجل اإيقاف الهجوم امل�سيحي على  	•
املمالك الإ�سالمية يف الأندل�ش. 

الوحدة
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  : ِمْقيا�ِش  ِباٱْعِتَماِد  �ٱالآتَيِة  ِة  لّتاريخيَّ �ٱ ْحد�ِث  �ٱاْلأَ اأَْرقاَم  َعَلْيِه  ُن  اأَُوطِّ َزَمِنّيًا،  َخّطًا  ي  َدْفَتِ َعلى  ُز  اأُْنِ
cm 1 = 10 �سنو�ت ؛

ِة َواأُ�َسّميها . اْلإِْدري�سَيّ ْوَلِة �ٱ ْلُكْبى ِللدَّ لَّذي ُقُمْت ِباإِْناِزِه، �ٱْلـَمر�ِحَل �ٱ َمِن، �ٱ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمْن َخِطّ �ٱلَزَّ

ي ؛ ْدَوَل َبْعَد َنْقِلِه اإِلى َدْفَتِ ْلَ �أَْماَلأُ �ٱ
َة ِلـَمِديَنِة فا�َش . َة َو�ٱاِلْقِت�ساِديَّ َة َو�ٱاِلْجِتماِعيَّ يا�ِسيَّ َة �ٱل�سِّ َيَّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن �ٱلنَّ�ِشّ �ٱاْلأََهمِّ

ِة، َو�أَْذُكُر  �ٱْلـُمر�ِبطَيَّ َرَكِة  �ِس �ٱْلَ �ِسّ �ْسَم ُموؤَ �ٱ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن �ٱلنَّ�ِشّ 
ْنِطالقًا ِمْن َتَعلُّماتي اأََهِمَّ اإِْنازاِتِه ؛ �ٱ

ِة ؛ ْوَلِة �ٱْلـُمر�ِبطَيَّ ماِت �ٱلدَّ َهمَّ ُمَقوِّ لنَّ�ِسّ اأَ اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن �ٱ
اإِلى  اأَ�ساَف  تا�َسفَي...  ْبُن  يو�ُسُف  »َوكاَن   : لنَّ�ِسّ  �ٱ يف  َوَرَد   

ْخرى« ؛ ِة اأَْرَبَعَة ُقروٍن اأُ ْنَدُل�ِس ااْلإِ�ْسالِميَّ اْلأَ تاريِخ �ٱ
ُح �ٱْلـَمْق�سوَد ِبَذِلَك؛ ـ اأَُو�سِّ

نْدَلُ�شِ �أَرْبَعَةَ قُرونٍ �أُخْرى. ـ اأَكْتُبُ مَقالَةً اأُبْرِزُ فيها كَيْفَ تََكَّنَ يو�سُفُ بْنُ تا�سَفيَ مِنْ اأَنْ يُ�سيفَ اإِلى تاريخِ 

َدُث َنُة ِباٱلَتّاِريِخ �ٱْلـِمياَلِدِيَّ�ْلَ َ�ل�سَّ
َلى �ٱلـَمْغِرِب ِل اإِ الأََوّ 1786- ُو�سوُل اإِْدري�َس �ٱ

ِل 2789- َبْيَعُة اإِْدري�َس اٱالأََوّ

3803- َبْيَعُة اإِْدري�َس اٱلَثّاين

ٍد ْبِن اإِْدري�َس اٱالإِماَرَة َبْيَ اإِْخَوِتِه َمَّ 4828- َتْفريُق ُمَ

ِة ْدري�سَيّ ْوَلِة اٱاْلإِ 5920- ِنهاَيُة اٱلدَّ

َع يِف ِبناِء َعْدَوِة �ٱْلَقَرِوّينَي اْلأَْنَدُل�ِس . . . ُثَمّ �َشَ �َس ) اإِْدري�ُس �ٱلَثّاِن ( َعْدَوَة �ٱ »اأَ�سَّ
َواٱاْلأَْرحاُء  ّماماُت  َواٱْلَ واٱْلَفناِدُق   ... ِة  كَّ اٱل�سِّ داُر  ]َفا�َس[  ِديَنِة  ِبَ َوُبِنَيْت   ...  
ُة ( َوَجميِع اٱْلـَمْغِرِب   َة ) توُن�ُس اٱْلالَيَّ َد اإَِلْيها اٱلّنا�ُس ِمْن اإِْفريقَيَّ َواٱاْلأَ�سواُق ...َوَق�سَ

... َوُبِنَي ِبها جاِمُع �ٱْلَقَروّينَي«.

َقبيَلِة  يف  َدْعَوَتُه  يا�سَي  ْبُن  اللَِّه  َعْبُد  »َبَداأَ 
موَعٌة  َلـْمتوَنَة، َوَتعاَقَب َعلى ُحْكِم اٱْلـُمراِبطَي َمْ
اٱ�ْسَتْولى  اٱلَّذي  ُعَمَر  ْبُن  اأَبوَبْكٍر  ِمْنُهْم  اٱاْلأَُمراِء  ِمَن 
َمًة  َخَذ عا�سِ اٱتَّ َكما  اٱْلـَمْغِرِب،  ِمَن  َكبرٍي  ِق�ْسٍم  َعلى 
ْبُن  يو�ُسُف  َوكاَن  َقِوّيًا...  َجْي�سا  �َس  َواأَ�سَّ ًة  َو�ِسكَّ
َع اٱْلـَمْغِرَب اٱاْلأَْق�سى، َواأَ�ساَف اإِلى  تا�َسفَي َقْد اأَْخ�سَ
ْرَبَعَة ُقروٍن اأُْخرى«. ِة اأَ تاريِخ اٱاْلأَْنَدُل�ِس اٱاْلإِ�ْسالِميَّ

ِابن اأبي زرع الفا�ضي، الأني�س املطرب برو�س القرطا�س، دار املن�ضور للطباعة والوراقة، الرباط 1972، �س.37 
وما بعدها )بت�ضرف(

املرابطيني،  عهد  يف  واحلربي  ال�ضيا�ضي  النظام  حركات،  ابراهيم 
مكتبة الوحدة العربية، الدار البي�ضاء، د.ت ، �س. 49-47 )بت�ضرف(

َوظاِئُفهاَ�ْلِبناياُت
ِة َكَّ ؟د�ُر �ٱل�ِسّ

؟َاْلَفناِدُق
؟َ�اْلأَْرحاُء
؟َااْلأَ�ْسواُق
ّماماُت ؟َ�ْلَ

؟جاِمُع �ٱْلَقَرِوّينَي
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9الدرس  الدولة املوحدية: توحيد الغرب االإ�سالمي 

الھدف: تعرف ظروف نشأة الدولة الموحدیة وتوسعھا ودراسة نموذج من معالمھا العمرانية.

يرتبط الهدف بتعرف ظروف ن�ساأة الدولة املوحدية، ومراحل تطورها، وتف�سري تكوينها لإمرباطورية 

يف الغرب الإ�سالمي، ودرا�سة خ�سائ�ش الفن املعماري املوحدي من خالل منوذج .

 تدب�� محطة التمھيد للتعلم

الدولة  اأي  �ستعقبها،  التي  وبالدولة  �سعفها،  ثم  وتطورها  املرابطية  الدولة  ن�ساأة  مبراحل  التذكري 

املوحدية التي �ستمر من نف�ش اأطوار الدولتني ال�سابقتني: الإدري�سية واملرابطية لي�ستدرج بعد ذلك، 

لطرح اأ�سئلة متهيدية حول كيفية ن�سوء وتو�سع الدولة املوحدية، وكيف كونت اإمرباطورية يف الغرب 

الإ�سالمي، وخ�سائ�ش املعمار الديني املوحدي. 

تدب�� إنجاز أنشطة التعلم

الن�ساط 1: تعرف ظروف ن�ساأة الدولة املوحدية وامتدادها

قراءة  اإىل  املتعلم)ة(  يدعى  املوحدية،  الدولة  منها  مرت  التي  املراحل  عن  عامة  فكرة  تقدمي  بعد 

الن�ش )الوثيقة 2( ل�ستخال�ش مظاهر �سعف احلاكم املرابطي ) علي بن يو�سف بن تا�سفني( ، مما 

�سيف�سح املجال للموحدين ل�ستغالل الفر�سة ودعوة النا�ش اإىل اتباع حركتهم، وينتظر من املتعلم 

)ة(، من خالل الرجوع اإىل الوثيقة 4 )اجلدول( اأن ي�ستخل�ش بع�ش مبادئها، وي�سمي اأول زعيم 

2( لتحديد منطقة انطالق احلركة املوحدية، وتتبع م�سارها  لها، ثم يحال على اخلريطة )الوثيقة 

دولة  وبداية  املرابطني  دولة  نهاية  اإليها  دخولهم  ي�سكل  التي  مراك�ش،  املرابطية:  العا�سمة  نحو 

املوحدين.

ويتعرف يف املحطة الثانية من هذا الن�ساط امتداد الدولة املوحدية، على امل�ستوى الداخلي، و�ستكون 

قراءة الن�ش 5 واخلريطة )الوثيقة 6( فر�سة للمتعلم)ة( ل�ستخال�ش ا�سم القائد املوحدي الذي قام 

بتوحيد املغرب، وتتبع م�سار احلمالت الع�سكرية التي قام بها واملدة التي ا�ستغرقتها هذه احلمالت.

الن�ساط 2: تف�سري تكوين االإمرباطورية املوحدية بالغرب االإ�سالمي

بعد قراءة املعطى اخلا�ش مبرحلة تو�سع الدولة املوحدية يف عهدي يو�سف بن عبد املومن ويعقوب 

املن�سور، تتم اإحالة املتعلم)ة( على اخلريطة )الوثيقة 1( ليحدد املجال الذي ت�سمله الإمرباطورية 

املوحدية التي اأ�سبحت تغطي كل من املغرب الأق�سى والأو�سط واإفريقية وطرابل�ش والأندل�ش؛ 

ثم ي�ستخل�ش من اجلدول )الوثيقة2( العوامل املف�رشة التي كانت وراء �سم املوحدين لهذه املناطق.

الن�ساط 3: درا�سة خ�سائ�ص الفن املعماري املوحدي

اإمداده  مت  بالرباط؛  ح�سان  م�سجد   : املوحدي  املعمار  من  منوذج  درا�سة  من  املتعلم)ة(  ليتمكن 

امل�سجد  لبقايا  �سورة  مالحظة  خالل  من  وهكذا  امل�ساعدة.  واملعطيات  الوثائق  من  مبجموعة 

ولت�سميمه، وقراءة بع�ش قيا�سات بع�ش عنا�رشه )لرتفاع الطول العر�ش(، وبع�ش مكونات 

امل�سجد )ال�سومعة وال�سحن الداخلي وقاعة ال�سالة( وقراءة ن�ش قدمي ي�سف امل�سجد، بالإ�سافة 

تاأ�سي�ش  تاريخ  معرفة  من  املتعلم)ة(  �سيتمكن  اجلدول  يت�سمنها  التي  امل�ساعدة  املعطيات  تقدمي  اإىل 

املعمار  هذا  بو�سف  يقوم  اأن  منه  ليطلب   ، مرافقه  واأهم  موقعه  معرفة  وكذا  وموؤ�س�سه،  امل�سجد 

الديني املوحدي بال�ستعانة بالبطاقة املنهجية ، والتي يتوخى منها اأن تي�رش له اإمكانية اإنتاج تركيب 

يلخ�ش ما تو�سل اإليه من خالل هذه الدرا�سة.

تقویم التعلمات ودعمھا

تقومي القدرة على ا�سرتجاع املعطيات التي اكت�سبها اأثناء التعلمات ؛ 	•
تقومي القدرة على التف�سري با�ستح�سار مكت�سباته ال�سابقة؛ 	•

دعم القدرة على البحث عن معطيات ) معلومات و�سور( حول معلمة مدنية اأو ع�سكرية موحدية  	•
بتوظيف التكنولوجيا احلديثة.
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خ التار�ي 9

ريَطَة، ُثمَّ :  ْدَوَل َواأُالِحُظ اٱخْلَ اأَْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ واٱْلَ

ُة : ِدَيَّ َوِحِّ ْوَلُة اٱْلُ َالَدََّ
الِمِيّ َتْوحيُد اٱْلَغْرِب اٱاْلإِ�سْ

ِدي. َعها، َواأَْدُر�ُس َخ�ساِئ�َس اٱْلَفِنّ اٱْلـِمْعماِرِيّ اٱْلـُمَوحِّ ِة َوَتَو�سُّ ِدَيَّ ْوَلِة اٱْلـُمَوِحّ َة اٱلدَّ ُف َن�ْساأَ اأََتَعرَّ
الهدف :

َعًة،  ًة وا�سِ ِبَح اإِْمِباطوريَّ ْت ِلُت�سْ تي اٱْمَتدَّ دوَن َدْوَلَتُهُم اٱلَّ َوِحّ راِبطَي اأَْن�َساأَ اٱْلُ ْعِف اٱْلُ َبْعَد �سُ
ْيداِن اٱْلُعْمرايِنّ .  َوكاَن َلُهُم اٱْهِتماٌم خا�ٌضٌّ ِباٱْلَ

َعْت ؟ ُة َوَتَو�َسَّ ِديَّ ْوَلُة اٱْلـُمَوِحّ ِت اٱلدَّ َكْيَف َن�َساأَ
ِة يف اٱْلَغْرِب اٱاْلإِ�ْسالمِيّ ؟ ديَّ ِة اٱْلـُمَوِحّ ُة ِلَتْكِويِن اٱالإِْمِباطوريَّ َ ما اٱْلَعواِمُل اٱْلـُمَف�ِشّ

ِديِّ : جاِمُع َح�ّساَن َنوَذجًا ؟ َما َخ�ساِئ�ُس اٱْلـِمْعماِر اٱلّديِنِيّ اٱْلـُمَوِحّ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?

?
?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

تي َيدوُر َحْوَلها اٱلنَّ�سُّ ؛ ِة اٱلَّ ْعِف اٱاْلأَمرِي اٱْلـُمراِبِطيِّ اٱْلاِكِم يف اٱْلَفْتَ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱْلَوثيَقِة 2 َمظاِهَر �سَ
ُة، واٱ�ْسَم َزعيِمها ؛ ديَّ ْعَوُة اٱْلـموِحّ تي َقاَمْت َعَلْيها اٱلدَّ ْدَوِل اٱْلـَمباِدَئ اٱلَّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱْلَ

ِة . َمِة اٱْلـُمراِبطيَّ اِه اٱْلعا�سِ ريَق اٱلَّذي �َسَلَكْتُه يف اٱِتّ ُة، واٱلطَّ ِديَّ َرَكُة اٱْلـُموِحّ تي اٱْنَطَلَقْت ِمْنَها اٱْلَ ُد، اٱْلـِمْنَطَقَة اٱلَّ اأَُحِدّ

ن�شاط :

?

?

?

ْوَلِة  َة اٱلدَّ ُف َن�ْساأَ اأََتَعرَّ
ِة َواٱْمِتداَدها ديَّ َوِحّ اٱْلُ

ِة :  ديَّ ْوَلِة اٱْلوِحّ ُة اٱلدَّ َن�ْساأَ
ن�س الوثيقة 2

الإطار اجلغرافـي الذي انطلقت منه احلركة الـموحدية الوثيقة 3

جدول لبع�س 
مبادئ الدعوة 

الـموحدية

الوثيقة 4

تا�َسفنِي[، ْبِن  يو�ُسَف  ْبِن  ]َعِليِّ  اٱْلـُم�ْسِلِمَي  اأَمرِي  حاَلُة  »اْخَتَلَّْت 
�أَكاِبِر  اِلٱ�ْستيالِء  َوَذِلَك  ؛  َكثرَيٌة  َمناِكُر  �ٱْلِبالِد  يف  َوَظَهَرْت 
ُه َخرْيٌ ِمْن  اأََنَّ ُح  �ٱْلِبالِد ... َو�ساَر ُكلٌّ ِمْنُهْم ُي�َشِّ �ٱْلـُمر�ِبِطنَي َعلى 
مرُي �ٱْلـُم�ْسِلمنَي يف  ْمِر ِمْنُه ... َو�أَ َعِليٍّ اأَمرِي �ٱْلـُم�ْسِلمنَي، َو�أََحقُّ ِباٱاْلأَ
ْهَمَل  َو�أَ �ٱْلِعباَدِة  َعلى  َوَعَكَف   ... ْعُفُه  َوَيْقوى �سُ ُلُه،  َتَغفُّ َيزيُد  َذِلَك 

ِعيَِّة«. �أُموَر �ٱلَرَّ

�َسها �ٱْلـَمْهدي ْبُن توَمْرَت. تي �أَ�سَّ ِة �ٱلَّ ديَّ ْعَوِة �ٱْلـُمَوِحّ َبْع�ُس َمباِدِئ �ٱلَدَّ
دوَن اِلٱْنِتقاِد �ُسلوِك �ٱْلـُمَر�ِبطنَي.1 ْنَكِر« : َمْبَد�أٌ �ٱْعَتَمَدُه �ٱْلـمَوَحِّ ْهيُّ َعِن اٱْلُ ْعروِف واٱلَنَّ »َااْلأَْمُر ِباٱْلَ
ديَن.2 ُة اٱلَلَِّه« : َف�ُسّمو� ِباٱْلـمَوَحِّ »َوْحداِنَيّ

التاأ�سي�ض

مبايعة �لـمهدي بن تومرت
515 هـ

مبايعة عبد �لـمومن �لكومي 527 هـ وفاة يعقوب �لـمن�سور 595 هـ

مبايعة يو�سف بن عبد 
�لـمومن 558 هـ

دخول الـمرينيي مراك�س
668 هـ

مبايعة يعقوب �لـمن�سور
580 هـ

التو�سع  ال�سعف

دمنات

هـ�ســكـــورة

�أغمات

ي نفي�ش
و�د

جـدمــيـوة

جـنـفـي�ســة تينمـل

هــرغــة

مراك�س

نتـاتـــة
هـ

و�دي 
�سو�ش

ـبـيــــــر
االأطـلـــ�س   الـكــ

االأطـلـــ�س الـ�سغـيــــــر

منطلق �لركة �لـموحدية
اتاه الركة الـموحدية يف بدايتها

الـمحيط
لـنـتـي

االأط

خط زمني : مراحل تطور الدولة الـموحدية الوثيقة 1

100 km0

الكتبية اإحدى معامل املوحدين

عبد الواحد املراك�ضي، املعجب يف تلخي�س اأخبار املغرب، دار الكتاب، بريوت 1978، �س 260 
)بت�ضرف(

MP_Histoire 5ème AP  (chakl) fin.indd   37 07/08/2020   20:37

39

ن�س الوثيقة 2

�ضورة جامع ح�ضان بالرباط الوثيقة 1

وا�ِسُع اٱْلِم�ساَحِة  َكبيُر  باِط[  ِباٱلِرّ َعظيٍم  َم�ْسِجٍد  ِبناِء  في  اٱْلَمْن�سوُر  »]�َسَرَع 
َعُد  ُدْرٍج، َت�سْ ِبَغرْيِ  ِفيها  َعُد  ُي�سْ  ... �ٱْلُعلِوّ  ِنهاَيِة  ِمْئَذَنًة يف  َلُه  َوَعِمَل   ...  � ِجًدّ �ٱْلِفناِء 
َلْيِه اإِلى اأَْعالُه، َوَلْ ُيَتمَّ َهذا  ْب�ِس َوَجميِع ما ُيْحتاُج اإِ وابُّ ِباٱلّطِي َواٱاْلآُجِر واٱْلِ اٱلَدّ

بي يو�ُسَف �َسَنَة 594 هـ«. ْوِت اأَ َف ِبَ َنََّ اٱْلَعَمَل َتَوقَّ لى اٱْلَيْوِم اِلأَ اٱْلـَم�ْسِجُد اإِ

ميَم، ُثمَّ : وَرَة َواٱلتَّ�سْ ْدَوَل، َواأُالِحُظ اٱل�سّ اأَْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ واٱْلَ
َف جاِمَع َح�ّساَن :? �أَ�ْسَتعنُي ِباٱْلِبَطاَقِة �ٱاْلآِتَيِة اِلأَ�سِ

ِدي3ِّن�شاط : ْعمارِيّ اٱْلَوحِّ اأَْدُر�ُض َخ�ساِئ�َض اٱْلَفِنّ اٱْلِ

ْعِمرِي،  َواٱلَتَّ ِباٱْلِبَناِء  دوَن  َوَحِّ اٱْلُ ِاْهَتَمّ 
َفِنّ  يف  خا�ضٌّ  ِطراٌز  َلُهْم  َوكاَن 
َز ِباٱْلَب�ساَطِة،  َيَّ ْخَرَفِة، َتَ اٱْلِعماَرِة َواٱلَزَّ
ِة . اَرِة اٱاْلأَْنَدُل�سَيَّ �سَ رًا ِباٱْلَ َوكاَن ُمَتاأَِثّ

ذا 

ن
ح

�ص

ن
ح

�ص

قاعة لل�صالة

139,40 مرتا

رتا
6 م

7.
5

بقايا جدران الـم�ضجد

زخرفة

الأعمدة

ال�ضومعة

رتا
1 م

83
,1

2

ديُد �ٱْلـَمْوِقِع  ميِم ...َتْ يف �ٱلَديَنِة – ِمْن ِخالِل اٱلَتَّ�سْ
َتِلَفٍة ميُع َمْعلوماٍت ُمْ ُةَتْ �ُس – َ�ْلَوظيَفُة �ٱل�ّساِبَقُة / َ�ْلَوظيَفُة �ٱلاليَّ �ِسِّ َتاِريُخ �ٱْلِبناِء – َاْلـُموؤَ

ُف �ٱْلـَمر�ِفِق – َمو�دُّ �ٱلِبناِء ْخَرَفُة ...َو�سْ ُن ِمْنها - َالزَّ تي َيَتَكَوَّ ْلعامُّ - َاْلـَمراِفُق �ٱََلَّ ْكُل �ٱ َال�َسََّ

ماَبنْيَ 580هـ - 594هـ / 1197 - 1198مَتاِريُخ �ٱْلِبناِء
عًاَ�ْلـِم�ساَحُة 25523 ِمْتً� ُمَربَّ
16َ�اْلأَْبو�ُب

360َ�اْلأَْعِمَدُة
معطيات م�ضاعدة حول جامع ح�ضان

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ُ َت�ْسمَيَتُهْم ؛ ديَن، َواأَُف�ِشّ تي �ساَعَدْت َعلى ُظهوِر اٱْلـُمَوِحّ 1- اأَْذُكُر اٱْلَعواِمَل اٱلَّ
؛ يَقاِف اٱْلـَمِدّ اٱْلـَم�سيحِيّ دوَن يف اٱاْلأَْنَدُل�ِسِ الإِ َل اٱْلـُمَوِحّ ُح اٱْلِعباَرَة اٱالآِتَيَة : َتَدخَّ 2- اأَُو�سِّ

جوِع اإِلى َمواِقَع اإِِلْكِتونَيٍَّة. ٍة ِباٱلرُّ ِديَّ ٍة ُمَوحِّ ٍة اأَْو َمَدنيَّ 3- اأَُهِيُّئ َبْحثًا َعْن َمْعَلَمٍة َع�ْسَكريَّ

30 m0

عبد الواحد الـمراك�ضي، املعجب يف تلخي�س اأخبار املغرب، دار الكتاب، بريوت 1978، �س. 384 )بت�ضرف(
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المِي2ّن�شاط : ِة ِباٱْلَغْرِب اٱالإِ�سْ ِديَّ َوِحّ ِة اٱْلُ ْمِباطوريَّ ُ َتْكويَن اٱاْلإِ اأَُف�شِّ

ن�س الوثيقة 5

خريطة الإمرباطورية الـموحدية الوثيقة 1

حالة الـمغرب الأو�ضط واإفريقية والأندل�س قبل �ضمها اإىل الإمرباطورية الـموحدية الوثيقة 2

خريطة احلمالت الـموحدية الوثيقة 6

» يف �َسَنِة 534 هـ َخَرَج َعْبُد اٱْلـموِمِن ِبَجْي�ٍس ِمْن ِتيْنَمَل َنْحَو
�َس ِلـُمَقاَوَمِة �َسْبَتَة ...  لى ِجباِل ُغماَرَة َوَتَعرَّ َل اإِ ماِل َحَتّى َو�سَ اٱل�َسَّ
َو�ٱْنَتَهِت   ... َوُمّراُك�َس  َفْتَح ُكالًّ ِمْن فا�َس َو�َسال  541 هـ  �َسَنِة  َويف 

ْكنا�َش �َسَنَة 543 هـ«. �ٱْلُفتوُح يف �ٱْلـَمْغِرِب ِبِ

ريَطَة، ُثمَّ :  اأَْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ َواأُالِحُظ اٱخْلَ

ريَطَة، ُثمَّ :  ْدَوَل َواأُالِحُظ اٱخْلَ اأَْقَراأُ اٱْلَ

?

?

?

?

َد اٱْلـَمْغِرَب ؛ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱلنَّ�ِسّ اٱ�ْسَم اٱْلقاِئِد اٱلَّذي َوحَّ
تي اٱ�ْسَتْغَرَقها . َة اٱلَّ ِة ِلْلَمْغِرِب واٱْلـُمدَّ ِديَّ َمالِت اٱْلـمَوحِّ َ ريَطِة، َخطَّ �َسرْيِ اٱْلْ اأََتَتبَُّع، اٱْنِطالقًا ِمَن اٱلنَّ�ِسّ واٱْلَ

�ساِعها ؛ ُة يف اأَْق�سى اٱِتّ ِديَّ ُة اٱْلـُمَوِحّ َنْت ِمْنها اٱاْلإِْمِباطورَيّ تي َتَكوَّ ُد اٱْلـَمناِطَق اٱلَّ اأَُحِدّ
�ْسباَب  ْنَدُل�ِس َواأَ َة َواٱاْلأَ ديَن يِف ُكٍلّ ِمَن اٱْلـَمْغِرِب اٱاْلأَْو�َسِط َواإِْفريقيَّ ِل اٱْلـُمَوِحّ ْدَوِل اأَ�ْسباَب َتَدخُّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱْلَ

ِة. ديَّ ِة اٱْلـُمَوِحّ ها اإِلى اٱالإِْمِباطوريَّ ِمّ �سَ

ْغِرِب : ِة ِباٱْلَ ِديَّ َوِحّ ْوَلِة اٱْلُ ِاْمِتداُد اٱلدَّ

َعْبِد  ِبِقياَدِة  ْغِرِب،  اٱْلَ َتْوحيِد  َبْعَد 
ِط   اٱاْلأَْو�سَ ْغِرِب  اٱْلَ ِمَن  َوُكلٍّ  اٱْلوِمِن 
ُة(،  �ُض َاْلاليَّ َة )توِنُ زاِئُر( َواإِْفريِقَيّ )َاْلَ
�ساِعها  ُة اأَْق�سى اٱِتّ ديَّ ْوَلُة اٱْلَوحِّ َبَلَغِت اٱلدَّ
اٱَْلوِمِن  َعْبِد  ْبِن  َف  يو�سُ َعْهَدْي  يف 

ْن�سوِر . َوَيْعقوَب اٱْلَ

، عا�َس ماَبْيَ 487 - 558 هـ/ )1094- 1163م(. ِديٍّ ُل َخليَفٍة ُمَوحِّ َعْبُد َ�ْلـموِمِن : هَو َعْبُد اٱْلوِمِن ْبُن َعليٍّ اٱْلُكوِمي، اأَوَّ
ُب ِباٱاْلإِْمِباطوِر . ُع ِلاِكِم واِحٍد ، ُيَلقَّ عوِب َتْخ�سَ َوِل واٱل�سُّ موَعٌة ِمَن اٱلدُّ ُة : َمْ َااْلإِْمِباطوريَّ

اْلأَْو�َسِط  )546 - 555 هـ( َة و�ٱْلـَمْغِرِب �ٱ ْنَدُل�ِش )540 - 567 هـ(َفْتُح اإِْفريقيَّ َفْتُح �ٱاْلأَ
ٍةَ واٱْلـَمْغِرِب اٱاْلأَْو�َسِط ؛ ْفريقيَّ ِع اٱل�ّسيا�سِيّ ِباإِ - َتَدْهُوُر اٱْلَو�سْ
ِقّلَيَة( ِلْلَمَواِنِئ ، َو�َسْيَطَرُتُهْم  - ِاْحِتالُل اٱلـَم�ِسيِحِيَّي )ِمْن �سِ

ِة . َعلى �ٱلِتّجاَرِة �ٱْلَبْحريَّ
ْنَدُل�ِس ؛ واِئِف ِمْن َجديٍد ِباٱاْلأَ - ُظهوُر ُحْكِم ُملوِك اٱلطَّ

واِئِف. - ِا�ْسِتْئناُف ُهجوماِت اٱْلـَم�ِسيِحّيَي َعلى ُملوِك اٱلَطَّ

500 km

تينمل
مراك�س

فا�ش تلم�سان
�لقريو�ن �لـمهدية

طرابل�س

تون�ش

قرطبة

لـنـتـي
الـمحيط االأط

البحر االأبي�س الـمتو�سط

اتاه المالت الـموحدية
مدن �سمها الـموحدون

البحر االأبي�س الـمتو�سط

�سالفا�ش

مراك�س

الـريف

االأطل�س التو�سط

االأطــلــ�س الــكـبـيــر

االأطــل�س ال�سـغــيـر

و�د �ل�ساقية �لمر�ء

�سبتة

تينمل

ـنـتـي
ط االأطل

الـمحي

150 km0

منطقة انطالق الركة الـموحدية
االإمباطورية الـموحدية

ابراهيم حركات، الـمغرب عرب التاريخ ، الـمجلد الأول، دار ال�ضلمى، الدار البي�ضاء، �س. 
267 - 268 )بت�ضرف(
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة 

املوحدون: حمطات من تاريخ الدولة املوحدية

مرحلة الن�ساأة والتطور 	•

على اإثر الدعوة التي قام بها املهدي بن تومرت، ن�ساأت الدولة املوحدية، وعمرت زهاء قرن ون�سف، امتدت من املحيط 

الأطلنتي غربا، اإىل طرابل�ش �رشقا، ومن ال�سحراء جنوبا اإىل الأندل�ش �سمال. 

وللرد على غارات امل�سيحيني من �سمال اإ�سبانيا، قام املوحدون بحركة اجلهاد مما اأدى اإىل حدوث وقعة الأرك )591 هـ/ 

امل�سيحية،  نتائجها عرقلة حركة ال�سرتداد  وكان من  املن�سور،  يعقوب  بقيادة  املوحدي  اجلي�ش  فيها  انت�رش  التي  1194م( 
واك�ساب املوحدين �سهرة كبرية.

مرحلة ال�سعف 	•

تظافرت جمموعة من  امليالدي، وقد  الثالث ع�رش  الهجري/  ال�سابع  القرن  بداية  منذ  املوحدية  الدولة  يدب يف  ال�سعف  بداأ 

العوامل التي اأدت اإىل تفككها وزوالها، ومنها:

اأنهكت  �سعف اخللفاء الذين تعاقبوا على احلكم بعد وفاة يعقوب املن�سور، ف�سال عن الفنت، الداخلية، التي من جهة،  	�

كاإفريقية، وانفراد احلف�سيني بحكمها؛ وانف�سال  املناطق  بع�ش  الظروف ل�ستقالل  هياأت  اأخرى،  الدولة، ومن جهة 

تلم�سان عن دولة املوحدين بعدما ا�ستبد بها بنو عبد الواد.

انطالق حركة ال�سرتداد من جديد بعد هزمية املوحدين يف معركة العقاب؛ 	�

ظهور الدولة املرينية، ودخول املغرب مرحلة من ال�ستقرار. 	�

االزدهار9 احل�ساري 	•

ب�سخامتها  متيزت  التي  العمرانية  ماآثرهم  و�سمدت  والعمارة،  والفنون  العلوم  من  الكثري  املوحدين  عهد  يف  ازدهرت 

وبب�ساطتها، كما متيزت بتاأثرها بفن العمارة والزخرفة الأندل�سيني.

هند�سة امل�ساجد

عرفت هند�سة امل�ساجد تطورا كبريا منذ ظهور الدعوة الإ�سالمية اإىل يومنا هذا. واإذا كان الأمويون اأول من اأدخل اأربعة 

املرتفع  للمئذنة، املحراب املجوف واملنرب  املرتفع  الرا�سدي؛ وهي الربج  العهد  بامل�ساجد يف  عنا�رش معمارية جديدة مقارنة 

الالحقة حافظت على  الع�سور  الإ�سالمية يف  الدول  فاإن   التزيني والزخرفة،  اإىل  بالإ�سافة  املحراب،  بجانب  واملق�سورة 

العنا�رش الأ�سا�سية يف خمطط امل�سجد كما خطها الر�سول )�ش(؛ وهي كالتايل: )اأنظر الت�سميم املوايل(  

9 - محمد املنوين، العلوم واآلداب والفنون يف العهد املوحدي، مطبوعات دار املغرب، للتأليف والرتجمة والنرش، الطبعة الثانية، الرباط 1977. 

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   72 10/08/2020   23:47



73

10الدرس  الدولة املرينية : اإبداع ح�ساري 

إبداعھا  مظاهر  بعض  ودراسة  وتوسعھا  المرینية  الدولة  نشأة  ظروف  تعرف  الھدف: 
المعماري

يرتبط الهدف بتعرف ظروف ن�ساأة الدولة املرينية، ودرا�سة بع�ش مظاهر الفن املعماري املريني من 

خالل منوذج ملدر�سة مرينية.

تدب�� محطة التمھيد للتعلم

لتحفيز املتعلم)ة( على النخراط يف اأن�سطة هذا الدر�ش، يتم ا�ستدراجه لتذكر مراحل ن�ساأة 

الدولة  اأي  �ستعقبها،  التي  بالدولة  اإخباره  يتم  �سعفها،كما  ثم  وتطورها  ااملوحدية  الدولة 

واملرابطية  الإدري�سية   :)1 )الوثيقة  ال�سابقة  الدول  اأطوار  نف�ش  من  �ستمر  والتي  املرينية، 

وتطورالدولة  ن�سوء  كيفية  حول  متهيدية  اأ�سئلة  لطرح  ذلك،  بعد  لي�ستدرج  واملوحدية، 

املرينية، وكيف يدر�ش اأحد مظاهر الإبداع املريني من خالل العمارة املدر�سية. 

تدب�� إنجاز أنشطة التعلم

الن�ساط 1: تعرف مراحل ن�ساأة الدولة املرينية باملغرب

الن�ساط الأول من دعوة املتعلم)ة( لقراءة املعطى املقدم له لتعرف الظروف التي ظهر  ينطلق 

 )3 )الوثيقة  الن�ش  قراءة  اإىل  بدعوته  ثم  املوحدين،  �سعف  عوامل  يف  واملتمثلة  املرينيون  فيها 

واخلريطة )الوثيقة 2( لت�سمية وتوطني املدن التي انتزعها املرينيون من املوحدين خالل مرحلة 

الن�ساأة، وا�ستخال�ش توحيد اأبو يو�سف يعقوب للمغرب الأق�سى.

ويف املحطة الثانية من هذا الن�ساط يعالج املتعلم)ة( مرحلة امتداد الدولة املرينية لت�سمل الأندل�ش 

واملغرب الأو�سط واإفريقية، با�ستثمار خريطة )الوثيقة 4( والن�ش )الوثيقة 5(؛ مما ميكنه من 

تعرف ال�سلطان املريني الذي و�سع دولته لت�سل اإىل اأق�سى حدودها 

الن�ساط 2: درا�سة بع�ص مظاهر االإبداع املريني: العمارة املدر�سية منوذجا.

املدر�سة  من  منوذج  خالل  من  املريني  الإبداع  مظاهر  بع�ش  درا�سة  من  املتعلم)ة(  ليتمكن 

املرينية مبدينة �سال، مت اإمداده مبجموعة من الوثائق واملعطيات امل�ساعدة. وهكذا، ومن خالل 

يت�سمنها   التي  امل�ساعدة  املعطيات  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  املدر�سة،  لبع�ش مرافق  مالحظة �سور 

ن�ش )الوثيقة 1( واجلدول، �سيتمكن املتعلم)ة( من معرفة تاريخ تاأ�سي�ش املدر�سة، وكذا معرفة 

موقعها واأهم مرافقها، ليطلب منه اأن يقوم بو�سفها بال�ستعانة بالبطاقة املنهجية ، والتي يتوخى 

منها اأن تي�رش له اإمكانية اإنتاج تركيب يلخ�ش ما تو�سل اإليه من خالل هذه الدرا�سة.

تقویم التعلمات ودعمھا

تقومي القدرة على ا�سرتجاع املعارف املكت�سبة ل متام خط زمني حول مراحل ن�ساأة وتطور  	•
الدولة املرينية؛

تقومي القدرة على �سياغة تركيب ملراحل ن�ساأة وامتداد الدولة املرينية با�ستح�سار مكت�سباته  	•
ال�سابقة؛

تقومي القدرة على ال�ستغال على ن�ش ل�ستخال�ش معطيات حول العمارة املدر�سية؛ 	•
بتوظيف  ) معلومات و�سور( حول مدر�سة مرينية  البحث عن معطيات  القدرة على  دعم  	•

التكنولوجيا احلديثة.
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خ التار�ي 10

ريَطَة، ُثمَّ : اأَْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ َواٱخْلَ

ُة : اإِْبداٌع َح�ساريٌّ ريِنَيَّ ْوَلُة اٱْلَ َالدَّ

ِة ِباٱْلـَمْغِرِب، َواأَْدُر�ُس َبْع�َس َمظاِهِر اإِْبداِعها. ْوَلِة اٱْلـَمرينَيَّ َر اٱلَدَّ َة َوَتَطوُّ ُف َن�ْساأَ اأََتَعرَّ
الهدف :

لَّْت  ْغِرِب، َوَخلَّفوا َح�ساَرًة َتَ ِباٱْلَ رينّيوَن َدْوَلَتُهْم  اٱْلَ اأَقاَم 
. يف اٱاْلإِْبداِع اٱْلِعْلمِيّ َواٱْلُعْمراِنـيِّ

َرْت ؟ ُة َوَكْيَف َتَطوَّ ْوَلُة �ٱْلـَمرينيَّ ِت �ٱلَدَّ َكْيَف َن�َساأَ
اْلإِْبداِع �ٱْلـَمريِنِيّ ؟ َكْيَف �أَْدُر�ُش َبْع�َش َمظاِهِر �ٱ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ِر 1ن�شاط : ِة َوَتَطوُّ ُف َمراِحَل َن�ْساأَ اأََتَعرَّ
ْغِرِب ِة ِباٱْلَ رينيَّ ْوَلِة اٱْلَ اٱلَدَّ

ْيَطَرُة َعلى اٱَلْغِرِب ِة : َال�سَّ �ْساأَ َمْرَحَلُة اٱلنَّ
التاأ�سي�ض

مبايعة عبد �لق
 م

دخول الـمرينيي مراك�س 1269 م تولية �ل�سعيد 1358م

1286م تولية �أبي يعقوب 
تولية �أبي �ل�سن

1331م
تولية �أبي عنان

1348م

التو�سع  ال�سعف

ن�س الوثيقة 3

حتركات الـمرينيني  بقيادة عبد احلق الـمريني الوثيقة 2

يو�ُسَف )اأَُبو  طاَعِتِه  يف  اٱْلـَمْغِرِب  ِبالُد  »ِاْنَتَظَمْت 
656-685هـ/-1286 َمرينٍيّ  َخليَفٍة  ُل  �أََوَّ َيْعقوُب 
لى  اْلأَْق�سى اإِ َدْت َلُه �ٱْلَبْيَعُة ِمَن �ٱل�ّسو�ِش �ٱ 1258م(، َوُجدِّ

ِتْلْم�ساَن ... َوَخَطَب َلُه َعلى َجميِع ِبالِد �ٱْلـَمْغِرِب«.

?

?

ِقّ �ٱْلـَمريِنيِّ ؛ ِديَن ِبِقياَدِة َعْبِد �ٱْلَ تي �ٱْنَتَزَعها �ٱْلـَمرينّيوَن ِمَن �ٱْلـُمَوِحّ ريَطِة �ٱْلـُمُدَن �ٱلَّ �أُ�َسّمي �ٱْنِطالقًا ِمَن �ٱْلَ
اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱلنَّ�ِسّ ما َيُدلُّ َعلى اإِعاَدِة َتْوحيِد اٱْلـَمْغِرِب ِمْن َطَرِف اأَِبي يو�ُسَف َيْعقوَب .

باٍب : ِاْنِهزاُمُهْم يف اٱاْلأَْنَدُل�ِض  ِة اأَ�سْ دوَن ِلِعَدَّ َوَحّ ُعَف اٱْلُ �سَ
ْعُف  ْوَلِة، َو�سُ ّباِن، َوَفراُغ َخزيَنِة اٱلدَّ �سْ ِمْن َطَرِف اٱاْلإِ
ِة  ِة َبْع�ِض اٱْلَقباِئِل اٱالأَمازيِغيَّ اأَواِخِر ُملوِكِهْم، َوَتعاُظُم ُقوَّ

ريِنّيَي . ِل اٱْلَ ِة، ِمْثُل َقباِئِل َزناَتَة  اأَ�سْ َعِويَّ اٱلَرَّ �سال فـا�شاإي�سلي

�سجلما�سة ودرعة

�ئر
لز

�

البحر االأبي�س الـمتو�سط

طلنتي
الـمحيط االأ

خط زمني : مراحل تطور الدولة الـمرينية الوثيقة 1

150 km0

مدر�ضة مرينية

علي بن اأبي زرع الفا�ضي، الذخرية ال�ضنية يف اأخبار الدولة املرينية، دار املن�ضور، 
الرباط 1972، �س89 / 90 

اتاه تركات الرينيي
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733هـ  �َسَنَة  َذِلَك  ، َوكاَن  اٱْلـَمريِنيِّ �َسِن  اٱْلَ اأَبو  ْلطاُن  اٱل�سُّ َبناها  تي  اٱلَّ اٱْلـَمداِر�ِس  َواأَْجَمِل  اأَ�ْسَهِر  ِمْن  ِب�َسال  ُة  اٱْلـَمرينيَّ اٱْلـَمْدَر�َسُة  »ُتْعَتَبُ 
�ُس اأُ�سوَل  ذيَن َيِفدوَن اإَِلْيها ِمْن َجميِع اأَْنحاِء اٱْلِبالِد َطَلبًا ِلْلِعْلِم َواٱْلـَمْعِرَفِة، َوكاَنِت اٱْلـَمْدَر�َسُة ُتَدرِّ َلَبِة اٱلَّ َلْت ِقْبَلًة  ِللطَّ )1333م(،  َوَقْد �َسكَّ

ناِعيَِّة«. َرِف �ٱل�سِّ بِّ َو�ٱْلِ �ٱْلِفْقِه َو�ٱاْلآد�ِب َو�ٱللَُّغِة َو�ٱْلَفْل�َسَفِة َو�ٱلطِّ

كاَنْت َواأَْحيانًا  ِمْنها،  اٱْلَقريَبِة  اٱْلـَم�ساِجِد  يف  ُتتاَبُع  كاَنْت  تي  اٱَلَّ ِلِدرا�َسِتِهُم  َوَمراِكَز  َلَبِة،  ِللَطَّ َم�ساِكَن  ُة  اٱْلـَمريِنَيَّ اٱْلـَمداِر�ُس  »ُتْعَتَبُ 
الِة  ْحٍن َتقوُم يِف َجواِنِبِه اٱلثَّالَثِة �ِسْل�ِسَلٌة ِمَن اٱْلُبيوِت، َويف اٱْلاِنِب اٱلّراِبِع قاَعٌة ِلل�سَََّ ْحر�ِبِه َوَمناَرِتِه ... َو�سَ غرٍي ِبِ َتوي َعلى َم�ْسِجٍد �سَ َتْ
َهْنَد�َسِتها  يف  َلَّْت  َوَتَ َوَمناَرٍة،  َم�ْسِجٍد  َعلى  َتوي  َتْ َوهَي  يو�ُسَف،  بي  اأَ ِمْن  ِباأَْمٍر  هـ   670 عاَم  ٍة  َمرينيَّ َمْدَر�َسٍة  ُل  اأََوَّ �َسْت  اأُ�ِسّ َوَقْد   ...

تاَنِة اٱْلِبناِء«. ُة َبْيَ اٱلّطاَبِع اٱاْلأَْنَدُل�سِيّ واٱْلـَمْغِربيِّ اٱلَّذي اٱْهَتمَّ ِفيه اٱْلـُمَهْنِد�ُس اٱاْلأَْنَدُل�سيُّ ِباٱلَتَّواُزِن َواٱْهَتمَّ اٱْلـُمَهْنِد�ُس اٱْلـَمْغِربيُّ ِبَ اٱاِلْزِدواجيَّ

?

?

?

?

َف �ٱْلـَمْدَر�َسَة �ٱْلـَمرينيَّة : �أَ�ْسَتعنُي ِباٱْلِبطاَقِة اِلأَ�سِ

ِة ؛ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱلنَّ�ِسّ اأََهَمَّ َمراِفِق اٱْلـَمْدَر�َسِة اٱْلـَمرِينيَّ
ُف ِبَوظيَفِة ُكِلّ َمْرَفٍق ِمْن َمر�ِفِقها ؛ �أَُعرِّ

ِة يف َعْهِد �ٱْلـمرينّينَي . ِة َفِنّ �ٱْلَهْنَد�َسِة �ٱْلـِمْعماريَّ ُ َمْعنى �ٱْزِدو�جيَّ �أَُف�سِّ

ٍة : ِبطاَقٌة ُم�ساَعَدٌة ِلِدَرا�َسِة َمْعَلَمٍة تاريخيَّ

َمديَنُة �َسالَ�ْلـَمْوِقُع
ٍعًاَ�ْلـِم�ساَحُة ُم�ْسَتطيَلٌة : 240 ِمْتً� ُمَرَبّ
ْحُن ُم�ْسَتطيٌل = 8.50 م x 4.85 مَ�ل�سَََّ

احت�سان معار�س فنية - معار�س الكتب - ندوات...َ�ْلَوظيَفُة �ٱْلاِلَيُة

ديُد �ٱْلـَمْوِقِع  ميِم ...َتْ يف �ٱلـَمديَنِة – ِمْن ِخالِل اٱلَتَّ�سْ
َتِلَفٍة ميُع َمْعلوماٍت ُمْ ُةَتْ �ُس – َ�ْلَوظيَفُة �ٱل�ّساِبَقُة / َ�ْلَوظيَفُة �ٱلاليَّ �ِسِّ َتاِريُخ �ٱْلِبناِء – َاْلـُموؤَ

ُف �ٱْلـَمر�ِفِق – َمو�دُّ �ٱلِبناِء ْب�ِش ...َو�سْ �َسِب/ �ٱْلِ ْلَ ْخَرَفُة َعلى �ٱ ُن ِمْنها - َالزَّ تي َيَتَكَوَّ ْلعامُّ - َاْلـَمراِفُق �ٱََلَّ ْكُل �ٱ َال�َسََّ

ن�س  الوثيقة 1

معطيات م�ضاعدة حول الـمدر�ضة الـمرينية

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ي : َمنيَّ َبْعَد َنْقِلِه اإِلى َدْفَتِ لزَّ طَّ �ٱ ْلَ ُم �ٱ 1- اأُْتِ

ِة ؛ ْوَلِة �ٱْلـَمرينيَّ 2- اأَْكُتُب ِفْقَرًة اأَ�ْسَتِعر�ُس ِفيها َمراِحَل َن�ْساأَِة َو�ٱْمِتد�ِد �ٱلدَّ
3- �أَْقَر�أُ �ٱلنَّ�شَّ َو�أُجيُب :

َوٍر َوَوثاِئَق. ٍة َواأُِعَدُّ ِمَلّفًا َحْوَلها، َواأَْدَعُمُه ِب�سُ ٍة َعْن َمْدَر�َسٍة َمريِنيَّ 4- اأَْبَحُث يف َمواِقَع اإِِلْكِتونيَّ

التاأ�سي�ض

مبايعة عبد �لق �لـمريني
1213 م

دخول الـمرينيي مراك�س  ؟  م تولية �ل�سعيد 1358م

1286م تولية �أبي يعقوب 
تولية ؟
1331م

تولية �أبي عنان
1348م

؟ال�سعف

عبد العزيز بنعبد اهلل، معطيات الفن الإ�ضالمي يف املغرب، جملة املناهل العدد 3، ال�ضنة الثانية، الرباط 1975، �س.64

 https://www.arrabita.ma : ن�س
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�ضور للـمدر�ضة البوعنانية ب�ضال

ْغِرِب،  َتِلِف َمناِطِق اٱْلَ داِر�ِض يف ُمْ موَعًة ِمَن اٱْلَ اأَْن�َساأَ اٱْلرينّيوَن َمْ
الِة  ِلل�سََّ َوَبْيٍت  ْحٍن  �سَ ِمْن  ُن  َتَتَكَوَّ َوهَي  ْتقاِنها،  َوِباإِ ِبَزْخَرَفِتها  اٱْعَتنْوا 

. َلَبِة ِمْن طاَبٍق اأَْو طاَبَقْيِ ْكنى ِللطَّ رو�ِض َو�سُ َوقاَعٍة ِللدُّ

ُة َنوَذجًا.2ن�شاط : َيَّ ْدَر�سِ اأَْدُر�ُض َبْع�َض َمظاِهِر اٱاْلإِْبداِع اٱَلريِنِيّ : َاْلِعماَرُة اٱَلَ

ْدَوَل :  ْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ واٱْلَ َوَر، َواأَ اأُالِحُظ اٱل�سُّ

غرف الطلبة فـي الطابقني 1و2

مدخل الـمدر�ضة
لوحة 

تعريفية

نق�س على 
اخل�ضب

اأروقة

�َسّمي ُحدوَد َدْوَلِتِه ؛ ْفريقَيَّة، َواأُ َة َعلى اٱاْلأَْنَدُل�ِس َواإِ َمالِت اٱْلـَمرينيَّ ْلطاَن اٱلَّذي قاَد اٱْلَ اأُ�َسّمي اٱل�سُّ
تي اٱْنُتِزَعْت ِمَن اٱاْلإِ�ْسباِن يف اٱاْلأَْنَدُل�ِس ؛ ُد اٱْلـَمناِطَق اٱلَّ اأَُحِدّ

�َسِن. �ساِع َمناِطِق ُحْكِم اٱْلـَمرينّيَي يف َعْهِد اأَبي اٱْلَ اأَ�ْسَتِنتُج َمدى اٱِتّ

?

?

?

ُة  ُط َواإِْفريقيَّ ْغِرُب اٱاْلأَْو�سَ ْمِتداِد : َااْلأَْنَدُل�ُض واٱْلَ َمْرَحَلُة اٱاْلِ
ن�س الوثيقة 5

�َسِن �ٱْلـَمرينِيّ ( َعلى ُثغوِر  »َنَزَل ) �أَبو �ٱْلَ
ْقَطَع ] َمَنَح [ َبني َمريَن  َة ) توُن�َس ( َواأَ اإِْفريقَيَّ
َماِلُكُه  َلْت  �سَ َو�ٱَتّ  ... و�ِحَي  َو�ٱْل�سَ �ٱْلِبالَد 
ى  ماَبنْيَ َم�ْس�َتَة ) يف ليْبيا ( َو�ٱل�ّسو�َش �ٱاْلأَْق�سَ
لى َرْنَدِة ِباٱاْلأَْنَدُل�ِس«. ) ِباٱْلـَمْغِرِب ( ... َواإِ

الدولة الـمرينية 1258 - 1420 م الوثيقة 4

�ضحن

�َس َدْوَلًة �َسِمَلِت اٱْلـَمْغِرَب َواٱاْلأََنَدُل�َس. ِة ما َبْيَ 1331 َو1351 م، اأَ�سََّ �َسِن �ٱْلـَمريِنيَّ : اأَ�ْسَهُر ُملوِك َبني َمريَن، َحَكَم يف اٱْلَفْتَ �أَبو �ٱْلَ

تلم�سان

طنجة�سبتةوهر�ن

�سال
فا�ش

مراك�س

سو�ش�سجلما�سة
�

�لز�ئر بجاية تون�ش

�لقريو�ن
�لـمهدية

رندة غرناطة

قرطبة
اإ�سبيلية

ملكة غرناطة )بنو االأحمر(الـموطن االأول لبني مرين وحمالتهم
حمالت �لـمرينيني لتوحيد �لـمغرب �الأق�سى�لـمغرب �الأق�سى : يف عهد �لـمرينيني

حمالت �لـمرينيني يف �الأندل�ش و�لـمغرب الـمغرب االأو�سط : بنو عبد الواد 
االأو�سط واإفريقية اإفريقية : الف�سيون

البحر االأبي�س الـمتو�سط

طلنتي
الـمحيط االأ

م�س�تة

500 km0

بريوت  الفكر،  دار   ،7 اجلزء  العرب،  خلدون،  ابن  الرحمن  عبد 
2000، �س358
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

املرينيون : حمطات من تاريخ الدولة املرينية

مرحلة الن�ساأة: 	•

ينت�سب بنو مرين اإىل قبيلة زناتة الأمازيغية، وكان موطنهم الأ�سلي ميتد بني ب�سكرة باجلزائر وتافياللت باملغرب، وكانوا 

حتى بداية القرن الثالث ع�رش امليالدي بدوا رحال يتنقلون بني فكيك ونهر امللوية، وقد ا�ستعان بهم يعقوب املن�سور املوحدي 

يف حروبه يف الأندل�ش، وبالأخ�ش يف معركة الأرك. وبعد �سعف املوحدين، وهزميتهم يف معركة العقاب �سنة 610 هـ، 

انت�رش املرينيون يف املغرب .

مل يكن بنو مرين يعتنقون مذهبا اأو مبداأ �سيا�سيا على خالف �سابقيهم من املرابطني واملوحدين، بل كان دافعهم للتوجه غربا هو 

�سظف العي�ش وقلة مواردهم القت�سادية.

تزعم حركة املرينيني يف بدايتها عبد احلق بن حميو، وبداأوا ي�سنون الغارات على ال�سكان، الذين ا�ستكوا منهم لدى ال�سلطان 

املوحدي يو�سف بن اأبي �سعيد الذي انهزم اأمامهم، لكن زعيمهم عبد احلق بن حميو قتل، وا�ستخلفه الأمري اأبو �سعيد عثمان 

بن عبد احلق. ويعترب الأمري اأبو بكر بن عبد احلق اأول من نادى بنف�سه ملكا مرينيا على املغرب؛ حيث ا�ستوىل على املغرب 

ال�رشقي وممر تازة وحتكم يف الطريق التجارية املتجهة اإىل تلم�سان، وزاد طموحه يف ال�ستيالء على الطريق الرابطة بني 

�سجلما�سة واجلنوب املغربي، ثم ا�ستوىل على �سال والرباط وتادلة ودرعة. ويف �سنة 668 هـ �سيطر اأبو يو�سف يعقوب على 

مراك�ش، وا�سعا حدا للدولة املوحدية.

 

مرحلة التو�سع: 	•

بعد توحيد املغرب، انتقل املرينيون اإىل الأندل�ش، وكان اأبو يو�سف يعقوب �سنة 674 هـ اأول من عرب اإليها اأربع مرات لنجدة 

امل�سلمني �سد غارات امل�سيحيني، وحتقق له الن�رش يف كل حروبه �سد هوؤلء، وتويف �سنة 685 هـ باجلزيرة اخل�رشاء وخلفه 

ابنه اأبو يعقوب يو�سف. 

 

مرحلة ال�سعف: 	•

كان املرينيون قد ا�ستعانوا يف تدبري �سوؤون دولتهم بالوطا�سيني، وهم فرع من بني مرين ينت�سبون بدورهم اإىل قبائل زناتة 

اأن  ا�ستطاع  الذي  الوطا�سي  ال�سيخ  الناجني منهم حممد  بنو مرين، وكان من بني  الأمازيغية، وملا قويت �سوكتهم فتك بهم 

ينتزع احلكم من املرينيني �سنة 876 هـ، وا�سعا النهاية للدولة املرينية، ومعلنا قيام الدولة الوطا�سية. 

االزدهار احل�ساري: 	•

املاآثر العمرانية، وخا�سة ما يت�سل منها بامليدان الديني والفكري؛ فقد ح�سنوا �سالة،  امتاز عهد املرينيني بت�سييد العديد من 

واتخذوها مقابر ل�سالطينهم و�سيدوا العديد من امل�ساجد، منها م�ساجد تلم�سان و�سال وتازة وفا�ش10.

اكت�سبت احل�سارة املرينية بف�سل اأ�ساليبها املتطورة يف الزخرفة والبناء طابعا متميزا جتلى يف جمموعة من املدار�ش كمدر�سة 

البوعنانية  واملدر�سة  مبكنا�ش  اجلديدة  واملدر�سة  ب�سال  اأح�ساين  باب  ومدر�سة  الطالعة  ومدر�سة  مبراك�ش،  يو�سف  اأبي  ابن 

وامل�سباحية بفا�ش. وعا�ش يف عهدهم كثري من العلماء، من اأ�سهرهم الرحالة ابن بطوطة واملوؤرخ ابن خلدون.

10- روجيه لوترنو، فاس يف عرص بني مرين، ترجمة نيقوال زيادة، بريوت 1967. 

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   74 10/08/2020   23:47



75

تقومي القدرة على ا�ستح�سار التعلمات ال�سابقة للتعريف ب�سخ�سية املهدي  	•

بن تومرت باعتبارها ال�سخ�سية املركزية يف الن�ش ؛ 

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على ا�ستخال�ش تنظيم اجلهاز احلاكم لدى املوحدين  	•

واإمتام اخلطاطة انطالقا من معطيات الن�ش ؛ 

تقومي القدرة على ا�ستخال�ش مهام كل فئة من الفئات املذكرة يف الن�ش  	•

واخلطاطة مما يدل على فهمه مل�سمونه.

رقعة  ات�ساع  ا�ستخال�ش  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ش  	•

الإمرباطورية املوحدية انطالقا من الن�ش ؛

يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على توطني املعطيات امل�ستخل�سة من  	•

الن�ش على اخلريطة ؛

يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على ا�ستخراج العبارة الدالة على ات�ساع  	•

رقعة الدولة املوحدية لدرجة غري م�سبوقة يف تاريخ املغرب الو�سيط. 

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 5

التمرین ا��ول: 

 : �
التمرین الثا��

التمرین الثالث: 

يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على ا�ستخراج اإ�سم العا�سمة املرينية )فا�ش( ؛ 	•

•	 يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على ت�سمية بع�ش املرافق التي اأن�ساأها املرينيون مبدينة فا�ش، وي�ستثمر تعلماته ال�سابقة 

لتحديد وظائف كل منها؛

دعم القدرة على البحث عن معلومات تاريخية حول بع�ش املعامل املرينية )�سالة ، مبار�ستان فا�ش، مدر�سة العطارين(  	•

لإبراز اأهمية كل منها.

ويُم َوَدْعُم
ْ

ق
َ
ت

الوحدة

5
ِرين : َتْ

ِرين : َتْ

ِرين : َتْ

1

2

3

?

?

?

?

?

?

?

?

ُف �ٱْنِطالقًا ِمْن َتَعلُّماِتي، ِباٱْلـَمْهدي ْبِن توَمْرَت ؛ �أَُعرِّ
طاَطَة َبْعَد َنْقِلها اإِلى َدْفَتي ؛ ، اٱْلُ ُم، اٱْنِطالقًا ِمَن اٱلَنَّ�ِسّ اأُْتِ
طاَطِة. َلِة يف اٱْلُ اأَ�ْسَتْخِل�ُس َوظيَفَة ُكِلّ ِفَئٍة ِمَن اٱْلِفَئاِت اٱْلـُمَمثَّ

ِة يف َعْهِد َعْبِد �ٱْلـموِمِن ؛ ديَّ ْوَلِة �ٱْلـُمَوِحّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن �ٱلنَّ�ِشّ َماَل �ٱْمِتد�ِد �ٱلَدَّ
ريَطِة، َبْعَد َنْقِلها اإِلى َدْفَتي اٱْلـَمناِطَق اٱْلـَمْذكوَرَة يف اٱلنَّ�ِسّ ؛ ُن َعلى اٱْلَ اأَُوطِّ

ُة . ْوَلُة اٱْلـَمْغِربيَّ ْق�سى اٱْمِتداٍد َبَلَغْتُه اٱلَدَّ َة َعلى اأَ اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن اٱلنَّ�ِسّ اٱْلِعباَرَة اٱلّدالَّ

ِديَنِة فا�َش َوَوظاِئَفها ؛ َدها �ٱْلـَمرينّيوَن ِبَ تي �َسيَّ �أَْذُكُر َبْع�َش �ٱْلـَمر�ِفِق �ٱلَّ
.3 2 وَ وَرِ : 1وَ َّلَةِ يف �ٱل�سُّ َّفَها �ٱلْـمَرينيّوَن َو�ٱلْـمُمَث َّةِ �ٱلْـمَاآثِرِ �ٱَلّتي خَل �أَبْحَثُ يف مَو�قِعَ عَنْ �أَهَمّي

ْلَغْرِب َواأَْر�َسَل اإِلى ِبالِد ْلـموِمِن َطراُبُل�َس �ٱ »ُثمَّ �ٱْفَتَتَح َعْبُد �ٱ
َواأَْخَرَج  ُكلُّها،  َفاٱْفُتِتَحْت  ِة[  ْلالَيَّ �ٱ توُن�َش  ]َجنوَب  ريِد  �ٱْلَ
َطراُبُل�َس  ِمْن  َوَمَلَك  ُكلَّها  َة  اإِْفريقَيَّ َفَمَلَك   ... ِمْنها  ْفِرْنَ  اٱاْلإِ
اٱْلَغْرِب اإِلى اٱل�ّسو�ِس اٱالأَْق�سى ... َواأَْكَثَ َجزيَرِة االأَْنَدُل�ِس، 

َلَكٌة َلْ �أَْعَلْمها �ٱْنَتَظَمْت اِلأََحٍد َقْبَلُه«. َوَهِذِه َمْ

»َلـّما َعَزَم اأَمرُي اٱْلـموِمنَي َيْعقوُب َعلى ِبناِء َمديَنٍة
ناِئِع  ِخُذها داَر ُمْلِكِه ... �أََخَذ َمَعُه �أَْهَل �ٱْلـَمْعِرَفِة ِباٱل�سَ َيتَّ
َعها َعلى واِدي فا�َس ... َوَلـّما َتََّ �سوُر  وا َمْو�سِ َفَتَخرَيَّ
َمَر  �أَ  ، ِباٱْلِبَناِء  ديُد(  �ٱْلَ )فا�ُش  عيَدِة  �ٱل�سَّ �ٱْلـَمديَنِة  َهِذِه 

ِبِبناِء �ٱْلاِمِع �ٱْلَكبرِي ... َواٱاْلأَ�ْسواِق َوَحّماٍم َعظيٍم«.

اٱلّداِر،  اأَْهُل  َفِمْنُهْم  ًا،  خا�سّ َتْنظيمًا  ِديَن  اٱْلـمَوِحّ توَمْرَت  ْبُن  اٱْلـَمْهديُّ  َم  »َنظَّ
ْم�سَي  اٱْلَ َواأَْهُل  ِلْلَم�سوَرِة،  ماَعِة  اٱْلَ َواأَْهُل  ْوَلِة،  اٱلَدَّ َرئي�ِس  ِبِخْدَمِة  اٱْلقاِئموَن 
ِلْلَمواِكِب  قاَيِة  اٱل�سَّ َواأَْهُل  اٱْلِعْلِم،  َوَتْلقِي  عاَيِة  ِللِدّ ّفاُظ  َواٱْلُ َلَبُة  واٱلَطَّ ْبعَي  َواٱل�َسَََّ

نوُد اٱْلـُمداِفعوَن َعْن ُتراِب اٱْلـَمْمَلَكِة«. َفالِت ُثَمَّ اأَْهُل اٱْلَقباِئِل َوُهُم اٱْلُ َواٱْلَ

والإر�ضاد  الثقافة  وزارة  املغرب،  اأخبار  تلخي�س  يف  املعجب  املراك�ضي،  الواحد  عبد 
القومي،  دم�ضق 1978،،�س111  )بت�ضرف(

املرينية،  الدولة  تاريخ  ال�ضنية يف  الذخرية  الفا�ضي،  زرع  اأبي  بن  علي 
دار املن�ضور للطباعة والوراقة، الرباط 1972، �س.  161)بت�ضرف(

اإبراهيم حركات، املغرب عرب التاريخ، املجلد الأول، الطبعة الأوىل، الدار البي�ضاء 1965،�س329  )بت�ضرف(

اأمري الـموؤمني

�أهل �لم�سني

�أهل �لد�ر

�أهل �لقبائل

الطلبة والفاظ
؟

؟

؟

خطاطة متثل اأجهزة الدولة الـموحدية فـي عهد الـمهدي بن تومرت 

123

مدر�ضة العطارين بفا�سمباري�ضتان بفا�س�ضالة
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الدولة ال�سعدية : ازدهار اقت�سادي 11الدرس 

مشاریعھا  أحد  ودراسة  وتوسعھا،  السعدیة  الدولة  نشأة  ظروف  تعرف  الھدف: 
ا�قتصادیة الطموحة وبعض  مظاهر إبداعھا المعماري.

لدى  ال�سكر  �سناعة  م�رشوع  ودرا�سة  ال�سعدية،  الدولة  ن�ساأة  ظروف  بتعرف  الهدف  يرتبط 

ال�سعديني، واأحد مظاهر فنهم املعماري من خالل درا�سة ق�رش البديع مبراك�ش.

 تدب�� محطة التمھيد للتعلم
بعد الربط بالدرو�ش ال�سابقة، يتم طرح مو�سوع ظهور الأ�رشة ال�سعدية وطرح ت�ساوؤلت حول 

ن�ساأة الدولة ال�سعدية، ومراحل تطورها، وحول �سناعة ال�سكر لديها، وكيف يدر�ش ق�رش البديع 

باعتباره اأحد اأ�سهر معاملها العمرانية.

تدب�� إنجاز أنشطة التعلم

الن�ساط 1: تعرف ن�ساأة الدولة ال�سعدية وتو�سعها

ينطلق الن�ساط الأول من دعوة املتعلم)ة( اإىل قراءة اخلط الزمني )الوثيقة1( واملعطى املعريف لتعرف 

الن�سب ال�رشيف لل�سعديني، ثم يحال على الن�ش )الوثيقة 2( واخلريطة )الوثيقة 3( لو�سف احلالة ال�سيا�سية 

للمغرب الأق�سى عند ظهور ال�سعديني، لي�ستخل�ش من الوثيقتني اأ�سباب ظهورهم، واأول زعمائهم، 

و�رشوط بيعته، وم�سار حترك ال�سعديني.ويف حمطة ثانية من هذا الن�ساط، يدعى املتعلم)ة( اإىل قراء ن�ش 

)الوثيقة 4( ومالحظة خريطة )الوثيقة 5( ليتعرف امتداد الدولة ال�سعدية اإىل اأق�سى اجلنوب )تومبكتو(، 

وي�ستنتج من الن�ش �سبب فتح اأحمد املن�سور لل�سودان واملتمثل يف رغبته يف احل�سول على الذهب.

الن�ساط 2: درا�سة م�رصوع اقت�سادي طموì: �سناعة ال�سكر

لدرا�سة هذا امل�رشوع القت�سادي، تقدم للمتعلم)ة( جمموعة من املعطيات: معلومات وخريطة لأماكن 

مبنطقة  منها  يتعلق  ما  وخا�سة  تاريخي،  ون�ش  و�سور  ال�سعدي،  العهد  يف  ال�سكر  معامل  وجود 

�سي�ساوة، ويدعى اإىل ا�ستثمار هذه الوثائق للتعريف ب�ساحب امل�رشوع، ومكان وجوده والهدف من 

اإقامته، ومراحل اإنتاج ال�سكر والفائدة التي جناها املغرب منه. 

الن�ساط 3: درا�سة معلمة عمرانية: ق�رص البديع 

البديع  لق�رش  املن�سور  اأحمد  اإقامة  ال�سياق والهدف من  الن�ساط،  هذا  بداية  املتعلم)ة(، يف  يتعرف 

ليتمكن، بعد ذلك، من درا�سة هذا النموذج من املعمار ال�سعدي مبراك�ش؛ وقد مت اإمداده مبجموعة 

من الوثائق واملعطيات امل�ساعدة. وهكذا، ومن خالل مالحظة �سورة لبقايا ق�رش البديع، وقراءة 

لبع�ش مرافقه، وقراءة ت�سميمه، ون�ش قدمي  قيا�سات بع�ش عنا�رشه، ومالحظة �سور  بع�ش 

ي�سف عملية البناء، وبع�ش املواد التي ا�ستعملت فيها، بالإ�سافة اإىل تقدمي املعطيات امل�ساعدة التي 

معرفة  وكذا  وموؤ�س�سه،  الق�رش  تاأ�سي�ش  تاريخ  معرفة  من  املتعلم)ة(  �سيتمكن  اجلدول،  يت�سمنها 

موقعه واأهم مرافقه، ليطلب منه اأن يقوم بو�سف هذا املعمار املدين بال�ستعانة بالبطاقة املنهجية، 

والتي يتوخى منها اأن تي�رش له اإمكانية اإنتاج تركيب يلخ�ش ما تو�سل اإليه من خالل هذه الدرا�سة.

تقویم التعلمات ودعمھا

تقومي القدرة على ا�سرتجاع املعارف املكت�سبة لتحديد: اأ�سباب قيام الدولة ال�سعدية فتح ال�سودان؛ 	•
تقومي القدرة على ر�سم خريطة املغرب ل�ستثمار مكت�سباته يف مكون اجلغرافيا، ثم يوظف تعلماته  	•
امل�ستفيد من  ال�سعدي ليوطن بع�ش مراكز هذه الأخرية، ثم يبني  العهد  ال�سكر يف  حول �سناعة 

�سناعة هذه املادة التي كانت ت�سدر اإىل اإيطاليا مقابل الرخام الذي ا�ستعمل يف بناء ق�رش البديع؛

دعم القدرة على البحث عن معطيات ) معلومات و�سور( حول معلمة �سعدية اأخرى بتوظيف  	•
التكنولوجيا احلديثة وو�سفها.
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خ التار�ي 11

ِة.  َعها، َواأَْدُر�ُس اٱْزِدهاَرها اٱاِلْقِت�ساديَّ َواإِْحدى َمعاِلـِمها اٱْلُعْمرانيَّ ِة َوَتَو�سُّ ْعديَّ ْوَلِة اٱل�َسَّ ُف َن�ْساأََة اٱلدَّ اأََتَعَرّ
الهدف :

. جاِل اٱْلُعْمرايِنّ ِر َوِباٱْلَ كَّ ناَعِة اٱل�سُّ ْكِم، َوَعِملوا َعلى َتْثبيِت َوْحَدِة اٱْلِبالِد، َكما اٱْهَتّموا ِب�سِ ْعدّيوَن َعلى اٱْلُ ْيَطَر اٱل�سَّ �سَ
ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

ُة : ِاْزِدهاٌر اٱْقِت�ساِديٌّ ْعِديَّ ْوَلُة اٱل�سَّ َالدَّ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ِة 1ن�شاط : ْعِديَّ ْوَلِة اٱل�َسَّ َة اٱلدَّ ُف َن�ْساأَ اأََتَعرَّ
َعها ُهْم َحَملوا َوَتَو�سُّ نَّ ُد ِباأَ َجاِز. َوُيْعَتِقَ ْعدّيَي ِمَن اٱْلِ لى اٱاْلأَ�ْشاِف اٱل�َسَّ ْعدّيَي اإِ ُل اٱل�َسَّ َيْرِجُع اأَ�سْ

لََّم. ّلى اٱللَُّه َعَلْيِه َو�سَ �سوِل �سَ َعِة اٱلرَّ ِة ُمْر�سِ ْعدَيَّ ليَمَة اٱل�سَّ َهذا اٱللََّقَب ِن�ْسَبًة ِلَ

َعْت ؟ ُة َوَكْيَف َتَو�سَّ ْعديَّ ْوَلُة اٱل�سَّ ِت اٱلدَّ َفَكْيَف َن�َساأَ
ْعدّينَي ؟ ِر َلدى �ٱل�َسَّ كَّ ناَعُة اٱل�سُّ َكْيَف كاَنْت َتِتمُّ �سِ

ًة ؟ َق�ْشُ اٱْلَبِديِع َنوَذجًا.  َكْيَف اأَْدُر�ُس َمْعَلَمًة ُعْمرانيَّ ?
?

?

التاأ�سي�ض

مبايعة ممد القائم
1510م

معركة وادي الـمخازن وتولية اأحمد 
�لـمن�سور 1578م

وفاة �أحمد �لـمن�سور
1603م

التو�سع  ال�سعف

ن�س الوثيقة 2

خريطة امتداد 
الدولة ال�ضعدية

الوثيقة 5

الوثيقة 4

و�ِحِل �ٱلـَمْغِربَيَِّة، َوغياَب �ُسْلَطٍة  [ يف �ٱل�َسَّ ُتغالَّ اْلإيبرِييَّ ]َااْلإِ�ْسباينَّ وَاْلُبْ »اإِنَّ �ٱلُوجوَد �ٱ
ْعدّيَي ؛  ِة ، كاَن َلُهما َدْوٌر َكبرٌي يف ُو�سوِل اٱل�َسَّ ِدّ اٱْلَهَجماِت اٱاْلإيبرِييَّ قاِدَرٍة َعلى �سَ
ْنَطَقِة �ُسو�َس«. ْحَمِن اٱْلقاِئُم ِباأَْمِر اٱلَلَِّه اأَمريًا ِلْلِجهاِد ِبِ ُد ْبُن َعْبِد اٱلَرَّ مَّ َحْيُث بوِيَع ُمَ

ٍة  »ُمْنُذ 1583م     َتََّ َفْتُح �ٱلَتّو�ِت َجنوَب تافيالْلَت َو�ِسْجْلما�َسَة ، َوَتْوجيُه َحَمالٍت َع�ْسَكريَّ
َر اأَْحَمُد اٱْلـَمْن�سوِرُ َفْتَح اٱل�ّسوداِن ... َوكاَنْت َنَفقاُت  اإِلى َمناِجِم اٱلـِمْلِح ِبَتغاَزِة ... ُثمَّ َقرَّ
عًا«. ْبَح �ٱَلّذي كاَن ُمَتَوقَّ َمالِت ُتَكِلُّفُه َمباِلَغ طاِئَلًة ... َوَلْ  ُيِدرَّ َذَهُب » توْمبوْكتو « �ٱلِرّ اٱْلَ

ِة ْعِديَّ ْوَلِة اٱل�َسَّ ُة اٱلدَّ َن�ْساأَ

ِة َعِديَّ ْوَلِة اٱل�َسَّ ِاْمِتداُد اٱلدَّ

مناطق امتداد 
الدولة ال�ضعدية

ريَطَتْي، ُثمَّ : اأَْقَراأُ اٱلنَّ�ضَّ َواأُالِحُظ اٱخْلَ
?

?

?

?

?

ْعدّينَي ؛ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن �ٱلنَّ�ِشّ  )�لوثيقة 2(  �أَ�ْسباَب ُظهوِر �ٱل�سَّ
تي بوِيَع ِمْن �أَْجِلها ؛ َة �ٱلَّ مرِي �َسْعدٍيّ و�ٱْلـُمِهمَّ َل �أَ �أُ�َسّمي �أَوَّ

ْعدّينَي ِمْن �أَْجِل َتْوحيِد �ٱلـَمْغِرِب . ِك �ٱل�َسَّ رُّ اأَْذُكُر َمناِطَق َتَ

ِة َجنوبًا؛ ْعدَيَّ ْوَلِة �ٱل�سَّ َلْيها �ٱلَدَّ ْت اإِ ْمَتَدَّ تي �ٱ ْلـَمناِطَق �ٱَلَّ ريَطِة 5  �ٱ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن �ٱلنَّ�ِشّ َو�ْلَ
 �أَ�ْسَتِنتُج �أ�ْسباَب َفْتِح �ٱل�ّسود�ِن َوَنتاِئَجُه.

ْنِطالِق �ٱْلَقو�ِفِل. اِرّيًا ُمِهّمًا َوُنْقَطَة �ٱ ٌة توَجُد ِبَدْوَلِة مال حالّيًا، َوكاَنْت َقِدميًا َمْرَكزًا ِتَ توْمبوْكتو : َمديَنٌة تاريخيَّ

اإ�سبيلية

�سال تازة
فا�ش

تلم�سان

�سجلما�سة

تيغازة
تاودن

تومبوكتو

تارود�نت

مراك�س

تو�ت

البحر االأبي�س الـمتو�سط

طلنتي
الـمحيط االأ

بادي�شمليلية

�سبتة

�أ�سيلة

فا�ش

�أزمور
البيجة

�آ�سفي

�أكادير

�سجلما�سة

و�دي 
الـمخازن

طنجة

مراك�س

تيد�سي

طلنتي
الـمحيط االأ

km0 40االإ�سبان

البحر االأبي�س الـمتو�سط

�ل�سعديون
البتغاليون

نقطة انطالق ال�سعديي

البتغالاإ�سبانيا

االإ�سبان

خريطة ظهور ال�ضعديني الوثيقة 3

خط زمني : مراحل تطور الدولة ال�ضعدية الوثيقة 1

150 km0

تاريخ املغرب حتيني وتركيب، اإ�ضراف وتقدمي حممد القبلي، املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب، الرباط 2011، �س.374 )بت�ضرف(

Jean Brignon et autres, Histoire du Maroc XVI –XIX, C.E .A. Rabat, 1993,p.23
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ت�ضميم لق�ضر البديع مبراك�س

�ضهريج مركزي

ال�ضور اخلارجي غرفة كبرية

حديقة

قبة

ريج
�ضه

برج

رتا
1 م

10

ن�س الوثيقة 1

ْرباِب اأَ ِمْن  َيْوٍم  ُكَلَّ  َيْجَتِمُع  َفكاَن  ِة  اٱْلَفَرْنَ ِبالِد  ِمْن  َحّتى  ّناَع  �ٱل�سُّ َ�ْلَبِديِع[  ِلَق�ْسِ  ]�أَْي  َلُه  اٱْلـَمْن�سوُر  »َوَح�َشَ 
ِر  َكَّ خاَم ِمْن ِبالِد اٱلّروِم ، َفكاَن َي�ْسَتيه ِمْنُهْم ِباٱل�سُّ َكماِء )َ�ْلـُمَهْنِد�سوَن ( َخْلٌق َكثرٌي ... َوَجَلَب َلُه اٱلرُّ ناِئِع َوَمَهَرِة �ٱْلُ �ٱل�سَّ

َوْزنًا ِبَوْزٍن«.

َف َق�ْسَ �ٱْلَبِديِع :? �أَ�ْسَتعنُي ِباٱْلِبَطاَقِة �ٱالآتَيِة اِلأَ�سِ
ديُد �ٱْلـَمْوِقِع  ميِم ...َتْ يف �ٱلَديَنِة – ِمْن ِخالِل اٱلَتَّ�سْ

َتِلَفٍة ميُع َمْعلوماٍت ُمْ ُةَتْ �ُس – َ�ْلَوظيَفُة �ٱل�ّساِبَقُة / َ�ْلَوظيَفُة �ٱلاليَّ �ِسِّ َتاِريُخ �ٱْلِبناِء – َاْلـُموؤَ
ُف �ٱْلـَمر�ِفِق – َمو�دُّ �ٱْلِبناِء ْخَرَفُة ...َو�سْ ُن ِمْنها - َالزَّ تي َيَتَكَوَّ ْكُل اٱْلعامُّ - َاْلـَمراِفُق اٱََلَّ َال�َسََّ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ِة - َفْتُح اٱل�ّسوداِن؛ ْعديَّ ْوَلِة اٱل�سَّ ُد اأَ�ْسباَب ما َياأْتي َواأُجيُب َعلى َدْفَتي : ِقياُم اٱلدَّ 1- اأَُحِدّ
ِة ؛ اِرّيًا ِمْن َهِذِه اٱْلـمادَّ ُ اٱْلـُم�ْسَتفيَد ِتَ ْعدّيَي، َواأَُبِيّ ِر يف َعْهِد اٱل�سَّ َكَّ ناَعِة اٱل�سُّ ُن َعَلْيها َمراِكَز �سِ 2- اأَْر�ُسُم َخريَطَة اٱْلـَمْغِرِب اأَُوِطّ

َوٍر َعْنها. ُفها َواأَْدَعُم َبْحثي ِب�سُ ، اأَ�سِ ْعدِيّ ل�سَّ ًة ِمَن �ٱْلَعْهِد �ٱ 3- اأَْختاُر َمْعْلَمًة تاريخيَّ

135 مرتا

ُد ِبها اإيطاليا حاِلّيًا. ُد ِبها �أوُرّبا.                                ِبالُد اٱلّروِم : ُيْق�سَ ُة : ُيْق�سَ اٱْلَفَرْنَ

حممد الوفراين، نزهة احلادي باأخبار القرن احلادي، حتقيق د. عبد اللطيف ال�ضاذيل، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ضاء، 1998،  �س. 151 )بت�ضرف(
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َبنى  ْلطانًا،  �سُ َوُمباَيَعِتِه  خاِزِن  اٱْلَ واِدي  َمْعَرَكِة  يف  اِرِه  اٱْنِت�سَ َبْعَد 
ِتْقباالِت،  ِلاِل�سْ َفْخًما  َق�ْشًا  ُمّراُك�َض  َبِة  َق�سَ داِخَل  ْن�سوُر،  اٱْلَ اأَْحَمُد 
َنِة 1578 اإلى 1594م. ُه ِمْن �سَ َم »َاْلَبديِع«. َوداَم ِبناوؤُ اأَْطَلَق َعَلْيُه اٱ�سْ

ن�شاط :

ن�شاط :

2

3

ِر كَّ ناَعُة اٱل�سُّ اِدّيًا َطموحًا : �سِ اأَْدُر�ُض َم�ْشوعًا اٱْقِت�سَ

ًة : َق�ْشُ اٱْلَبِديِع اأَْدُر�ُض َمْعَلَمًة ُعْمراِنيَّ

ن�س الوثيقة 1

خريطة معامل ال�ضكر الوثيقة 2

جمموعة �ضور لـمرافق معمل لل�ضكر الوثيقة 3

ّراُك�َس ُه اأَْحَدَثها ِبُ ِر ، َفاإَِنَّ َكَّ ل�سُّ ُ �ٱ »َوِمْن َماآِثِر اٱْلـَمْن�سوِر)1603 - 1578م(  َمعا�شِ
َوِبالِد حاَحَة َوِبالِد �ِسْف�ساَوَة ] �ِسي�ساَوَة [ ... َوكاَن �ٱْبَتَد�أَ َذِلَك و�ِلُدُه ... ] َ�لَّذي [ �ٱ�ْسَتى 

ِر«. َكَّ خاَم ِمْن ِعْنِد �ٱلَنَّ�سارى ِباٱل�سُّ لرُّ �ٱ

ْلطاِن �ساِحِب اٱْلـَم�ْشوِع ؛ ُف ِباٱل�سُّ اأَُعرِّ
قاَمِة اٱْلـَم�ْشوِع َواٱْلَهَدَف ِمْنُه ؛  ُد اأَماِكَن اإِ اأَُحِدّ
تي  ِر، َواٱْلفاِئَدَة اٱلَّ كَّ ْنتاِج اٱل�سُّ اأَ�ْسَتْخِرُج َمراِحَل اإِ

َجناها �ٱْلـَمْغِرُب ِمْنُه . 

?

?

?

�ضورة لق�ضر البديع مبراك�س

معمل لل�ضكر

موغادور�سي�ساوةمراك�س
)�ل�سويرة(

تارود�نت
�سو�ش

اإليغ

�أكادير

ما�سة

حاحة

طلنتي
الـمحيط االأ

100 km0 معمل لل�ضكر

اآثار قنوات الـمياه الـمعلقة
 التي تزود معمل ال�ضكر بالـماء

اآثار لقناة �ضطحية تزود
بقايا مع�ضرة ال�ضكر فـي �ضي�ضاوة معمل ال�ضكر بالـماء

حقل كان قدميا مزرعة لق�ضب ال�ضكرقالب ل�ضناعة ال�ضكر اأيام الـمن�ضور

حممد الوفراين، نزهة احلادي باأخبار القرن احلادي، حتقيق د. عبد اللطيف ال�ضاذيل، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار 
البي�ضاء، 1998،  �س. 139 - 142)بت�ضرف(

ن�س الوثيقة 4

ِمَن ْت  َمَّ �سَ ما  ِة  ِلَكْثَ ْحِل  اٱلَنَّ كوَرُة  ها[  َكاأََنَّ ِر  َكَّ اٱل�سُّ ُة  »]َوَمْع�َشَ
ِة  مَّ �ٱْلَعَمَلِة ... َوَقْد ُقِطَعْت ُمعاَقَدُة �ٱْلِكر�ِء * ِفيها اٱْلَيْوَم ِلطاِئَفٍة ِمْن اأَْهِل اٱلِذّ
راِج«. يَبِة[   اٱْلَ )َ�ْلـَم�ِسيِحيُّوَن َو�ٱْلَيهوُد( َعْن ُكِلّ �َسَنٍة ] ُمقاِبَل  �شَ

 َتَّ اْكرِتاوؤُها
*

عبد العزيز الف�ضتايل، مناهل ال�ضفا يف ماآثر موالينا ال�ضرفا، حتقيق عبد الكرمي كرمي، الرباط 
1972، �س. 210 )بت�ضرف(
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

ال�سعديون: حمطات من تاريخ الدولة ال�سعدية

الدولة ال�سعدية: مرحلة الن�ساأة والتطور: تعترب الدولة ال�سعدية ثاين دولة �رشيفة حتكم املغرب، يت�سل ن�سب ال�سعديني اإىل   •
علي بن اأبي طالب ، ا�ستقروا اأول الأمر بوادي درعة مابني زاكورة وتامكروت منذ بداية القرن التا�سع الهجري، وهاجر 

بع�سهم اإىل »تيد�سي« خالل القرن العا�رش الهجري. وقد بويع ال�رشفاء ال�سعديون بعد انت�سارهم على ثالث واجهات؛ اإذ 

انت�رشوا على الربتغال وعلى الوطا�سيني، ورف�سوا الدخول حتت نفوذ الأتراك العثمانيني . وقد توىل اأول دعاتهم عبد 

الله حممد القائم باأمر الله عملية اجلهاد �سد الربتغال �سنة 915 هـ ، مما اأك�سب ال�سعديني �سعبية كبرية لدى املغاربة، فالتفوا 

حولهم ، مما مكنهم من ال�ستيالء على تارودانت بال�سو�ش، وقد ا�ستخلفه ولداه: اأبو العبا�ش الأعرج، وحممد ال�سيخ اللذان 

�سيطرا على مراك�ش وتادلة، ومتت موؤازرتهما من طرف الزوايا واحلركات الدينية؛

مرحلة التطور: يعترب حممد ال�سيخ املوؤ�س�ش احلقيقي للدولة ال�سعدية بعد ا�ستيالئه على اأكادير)�سانتا كروز( واآ�سفي واأزمور  	•
الله  ابنه عبد  ا�ستخلفه  وطا�ش. وبعد وفاته  بني  ملوك  اآخر  على  وق�سى  املغرب،  �سمال  فتح  كما   ، 1541م  �سنة  ابتداءا 

الغالب. ويف بداية الربع الأخري من القرن 16م، ا�سطدم ال�سعديون بالربتغال يف معركة وادي املخازن ) 4 غ�ست 1578( 

التي حقق فيها املغاربة انت�سارا كبريا و�سهرة عاملية، ومكنت اأحمد املن�سور من توطيد دعائم دولته، غري اأن وفاته �سنة 

1603 م �سكلت بداية تدهور الدولة ال�سعدية؛

مرحلة ال�سعف: بعد وفاة املن�سور فقدت الدولة ال�سعدية مواردها القت�سادية التي كان معظمها يجلب من اخلارج، فانهارت  	•
بذلك الأ�س�ش التي قامت عليها قوة الدولة ال�سعدية التي انق�سمت اإىل مملكتني: مملكة فا�ش ومملكة مراك�ش، مما عر�سها اإىل 

التدخل الإيبريي وتفكك وحدة البالد، وظهور زعامات دينية وقبلية، وامتد ال�رشاع بني خمتلف هذه القوى اإىل الن�سف 

الأول من القرن ال�سابع ع�رش امليالدي حيث �ستظهر قوة العلويني.11

خمطط تف�سيلي ملرافق  ق�رش البديع مبراك�ش

1 - قبة الزجاج

2 - قبة الن�رش

3 - قبة اخلم�سينية

4 - قبة التيجان

5 - القبة اخل�رشاء

6 - احلرمي

7 - الربكة العظيمة

8 - لنافورة العظيمة

9 - ال�سماطان )الب�ساتني(

10 - بركة

11 - حديقة امل�ستهى

12 - حديقة امل�رشة

13 - امل�رشية

11 - عبد الكريم كريم، املغرب يف عهد الدولة السعدية، جمعية املؤرخني املغاربة، الطبعة الثالثة، الرباط 2006
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الدولة العلوية : توحيد البالد وبناء الدولة 12الدرس 

الرشيد  المو�  وجھود  تطورها،  ومراحل  العلویة  الدولة  نشأة  ظروف  تعرف  الھدف: 
� عھد المو� إسماعيل.

لتوحيد المغرب ودراسة نموذج من العمارة العسکریة ��

بذلها  التي  اجلهود  وتعرف  وتطورها،  العلوية  الدولة  ن�ساأة  ظروف  بتعرف  الهدف  يرتبط 

املوىل الر�سيد من اأجل توحيد البالد من خالل خريطة، ودرا�سة منوذج من العمارة الع�سكرية 

يف عهد املوىل اإ�سماعيل واملتمثل يف الق�سبات.

 تدب�� محطة التمھيد للتعلم

بعد تذكري املتعلم)ة( باحلالة التي اأ�سبح عليها املغرب بعد وفاة اأحمد املن�سور �سنة 1603م،يتم 

ا�ستدراجه لطرح ت�ساوؤلت حول كيفية ن�سوء الدولة العلوية وتطورتها، واجلهود التي بذلها 

املوىل الر�سيد لإعادة الوحدة للبالد، وكيف يدر�ش املعمار الع�سكري يف عهد املوىل اإ�سماعيل 

واملتمثل يف الق�سبات. 

تدب�� إنجاز أنشطة التعلم

الن�ساط 1: اأتعرف ن�ساأة الدولة العلوية وتطورها

ينطلق الن�ساط الأول من دعوة املتعلم)ة( اإىل قراءة املعطى املعريف لتعرف حالة املغرب اأواخر 

حكم ال�سعديني، ثم يحال على الن�ش )الوثيقة 2( ل�ستخال�ش احلالة ال�سيا�سية التي كان عليها 

اللذان  الفو�سى والتفكك  1603م، واملتمثلة يف  �سنة  املن�سور  اأحمد  بعد وفاة  الأق�سى  املغرب 

ال�سلطة، ويحال على  الدينية يف  الزعامات  التدخل اخلارجي وحتكم  البالد، ف�سال عن  طال 

ال�سيا�سية  احلالة  تف�سري  من  ميكنه  مما  واملحلية  الدينية  الزعامات  لت�سمية   )3 )الوثيقة  اخلريطة 

ملغرب ما قبيل ظهور العلويني.

ويف املحطة الثانية من هذا الن�ساط، ي�ستدرج املتعلم)ة( اإىل تعرف ظروف ن�ساأة الدولة العلوية من 

خالل اإحالته على الن�ش )الوثيقة 4( لي�سمي زعماءها الأوائل )مولي علي ال�رشيف وابنه املوىل 

اأحممد(، وي�ستخل�ش الظروف التي بويع فيها هذا الأخري، واأول اإجنازاته.

الن�ساط 2: اأتعرف وجهود املوىل الر�سيد يف توحيد البالد من خالل خريطة

خريطة  على  املتعلم)ة(  يحال  الر�سيد،  املوىل  بيعة  ظروف  حول  املعريف  املعطى  قراءة  بعد 

املغرب لنقلها على دفرته وفق التقنية املكت�سبة يف مكون اجلغرافيا، وي�ستثمر اجلدول )الوثيقة 2( 

للقيام بتوطني مراحل توحيد املوىل الر�سيد للمغرب وح�ساب املدة الزمنية التي ق�ساها لتحقيق 

ذلك. ولتمهري املتعلم )ة( على ال�ستئنا�ش بالتف�سري التاريخي، يحال على اجلدول لتعليل ق�رش 

املدة الزمنية التي اأم�ساها املوىل الر�سيد لتوحيد البالد.

الن�ساط 3: اأدر�ص معمارا ع�سكريا يف عهد املوىل اإ�سماعيل: الق�سبات منوذجا

من اأجل م�ساعدة املتعلم)ة( على درا�سة هذا النوع من املعمار الع�سكري )الق�سبات(، مت تزويده 

بن�ش وبت�سميم لإحدى اأ�سهر الق�سبات التي اأقامها املوىل اإ�سماعيل )الق�سبة الإ�سماعلية مبكنا�ش( 

و�سور لأهم مرافقها، مما ميكنه من القيام بعملية الو�سف لهذه الق�سبة من الداخل واخلارج، 

ويبني وظيفة كل مرفق على حدة، وي�ستنتج كل ما يدل على اأن الق�سبة منوذج للمعمار الع�سكري 

)الأ�سوارـ الأبراج ـ خمازن ال�سالح ـ الإ�سطبل...( ويحال يف نهاية الن�ساط الثالث على الن�ش 

ل�ستخال�ش الهدف الذي كان ي�سعى اإليه املوىل اإ�سماعيل من اإقامة هذه الق�سبات. 

تقویم التعلمات ودعمھا

القدرة على حترير فقرة تلخ�ش العوامل التي �ساعدت العلويني على حكم املغرب؛ 	•
تقومي القدرة على ر�سم خط زمني، وفق ال�رشوط املطلوبة، متثل فيه الأحداث املرتبطة بتوحيد  	•

املوىل الر�سيد للبالد باعتماد معطيات اجلدول )الن�ساط الثاين /الوثيقة 2(؛

دعم القدرة على البحث عن معطيات )معلومات و�سور( حول اإحدى الق�سبات التي اأن�ساأها  	•
املوىل اإ�سماعيل بتوظيف التكنولوجيا احلديثة وو�سف هذه الق�سبة.

بذلها  التي  اجلهود  وتعرف  وتطورها،  العلوية  الدولة  ن�ساأة  ظروف  بتعرف  الهدف  يرتبط 

الر�سيد من اأجل توحيد البالد من خالل خريطة، ودرا�سة منوذج من العمارة الع�سكرية 

م،يتم 

ا�ستدراجه لطرح ت�ساوؤلت حول كيفية ن�سوء الدولة العلوية وتطورتها، واجلهود التي بذلها 

املوىل الر�سيد لإعادة الوحدة للبالد، وكيف يدر�ش املعمار الع�سكري يف عهد املوىل اإ�سماعيل 
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مراك�ض

طنجة
العرائ�ض

الـمهدية وجدة

الزاوية الدالئية

تابوع�سامت
تارودانت

اإليغ

�سجلما�سة

تلم�سان
مليلية

�سبتة
تطوان

�لرباط�سالفا�ض
اأزمور

البيجة
اأ�سفي

اأكادير

200 km0

البحر االأبي�س الـمتو�سط

طلنتي
الـمحيط االأ

ْوَلِة ُة : َتْوحيُد اٱْلِبالِد َوِبناُء اٱلدَّ ْوَلُة اٱْلَعَلِويَّ َالدَّ

. ْدُر�ُس َنوَذجًا ِمَن اٱْلـِمْعماِر اٱْلَع�ْسَكرِيّ َرَها، َواأَ ِة َوَتَطوُّ ْوَلِة اٱْلَعَلِويَّ َة اٱلدَّ ُف َن�ْساأَ  اأََتَعرَّ
الهدف :

ْولى  ًة اأُْخرى، َوَعِمَل اٱْلَعَلِوّيوَن، ُمْنُذ َعْهِد اٱْلَ ْغِرِب َمرَّ َكْت َوْحَدُة اٱْلَ )1603م(،  َتَفكَّ ْعديِّ ْن�سوِر اٱل�سَّ َبْعَد َوفاِة اأَْحَمَد اٱْلَ
باِت. ْمِن اٱْلِبالِد قاموا ِبِبناِء اٱْلَق�سَ �سيِد، َعلى اإِعاَدِة َتْوحيِدها. َوِلَتْثبيِت اأَ اٱلَرَّ

َرْت ؟ ُة َوَتَطَوَّ ْوَلُة اٱْلَعَلويَّ ِت اٱلدَّ  َكْيَف َن�َساأَ
باُت َنوَذجًا ؟ َكْيَف اأَْدُر�ُس اٱْلـِمْعماَر اٱْلَع�ْسَكِريِّ : َاْلَق�سَ

�سيِد ِلَتْوحيِد �ٱْلِبالِد ؟ ما ُجهوُد �ٱْلـَمْولى �ٱلرَّ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

??
?

َرها1ن�شاط : ِة َوَتَطوُّ ْوَلِة اٱْلَعَلِويَّ َة اٱلدَّ ُف َن�ْساأَ اأََتَعَرَّ

ُة ِلْلَمْغِرِب َقْبَل اٱْلَعَلِوّيَي :  َاْلاَلُة اٱْلعامَّ

ِة : ْوَلِة اٱْلَعَلويَّ ِقياُم اٱلدَّ
ن�س الوثيقة 4

ن�س : خريطة الـمغرب بعد الـمن�ضور ال�ضعدي الوثيقة 3

ن�س :  الوثيقة 2

ْلَفْو�سى... ًة َطويَلًة ِمَن �ٱ »َتَلْت َوفاُة اأَْحَمَد اٱْلـَمْن�سوِر)1603م( َفْتَ
ْكِم، َو�ٱْعَتَمدو� َعلى �ٱْلاِرِج )َ�اْلأَْتر�ِكُ  ْلُ َحْيُث َتناَزَع اأَْبناوؤُُه َحْوَل �ٱ
َبَحِت  �سْ ِزَئِة �ٱْلـَمْغِرِب... َو�أَ ُتغاُل...( َفَت�َسبَّبوا يف َتْ ْلُبْ �ْسباُن و�ٱ اْلإِ َو�ٱ

َعماِء �ٱلّدينّينَي �ٱْلـَمَحّلّينَي«. ُة يف َيِد �ٱلزُّ قيِقيَّ ْلَطُة �ٱْلَ �ٱل�سُّ

يِف »َويِف ُم�ْسَتَهِلّ اٱلَقْرِن17م َهَرَع �ٱلّنا�ُش ِلـموالْي َعلي �ٱل�شَّ
َب �ٱْبَنُه �ٱلـَمْولى  ا �أَْغ�سَ ْمالِلَّ َيْعَتِقُلُه ِب�سو�َش ...ِمَّ ما َجَعَل �أَبا َح�ّسوَن �ٱل�سَّ
ْلَفْو�سى.  َد َوَدَفَع ِبِه ِلاِلْنِتقاِم ِمْن اأَ�ْشِ اأَبيِه َوَتْخلي�ِس �ٱْلِبالِد ِمَن �ٱ مَّ اآْمَ
�ٱلَّذي   ... َد  مَّ �آْمَ �ٱْلـَمْولى  �ِسْجْلما�َسَة  اأَْهُل  باَيَع  1640م  �َسَنِة  َويف 
ِقِه«. �ٱ�ْسَتطاَع �ٱاِل�ْستيالَء َعلى �أَْجز�ٍء َكبرَيٍة ِمْن َجنوِب �ٱْلـَمْغِرِب َو�َسْ

ريَطَة :  الِحُظ اٱخْلَ ْيِ َواأُ اأَْقَراأُ اٱلنَّ�سَّ

?

?

?

?

َة  اٱلعامَّ اٱْلاَلَة  ريَطِة  واٱْلَ اٱلنَّ�ِسّ  ِمَن  اأَ�ْسَتْخِل�ُس 
ِلْلَمْغِرِب َبْعَد َوفاِة �أَْحَمَد �ٱْلـَمْن�سوِر ؛

�ْسباَب َهِذِه اٱْلاَلِة. اأَ�ْسَتْخِرُج اأَ

ِة ؛ ِة �ٱْلَعَلويَّ َل ُزَعماِء �ٱاْلأُ�ْسَ �أُ�َسّمي �أَوَّ
ُمباَيَعُتُه  ْت  َتَّ َعَلوٍيّ  َزعيٍم  ِل  اأَوَّ اٱ�ْسَم  اأَ�ْسَتْخِل�ُس 

َهمَّ اإِْناٍز قاَم ِبِه َبْعَد اٱْلَبْيَعِة. َوَمتى، َواأَْيَن، َواأَ

َ 1070 هـ/  1659م. ْعدّيَي، تُويِفّ ْعِف اٱل�سَّ َنْت ِب�سو�َس َبْعَد �سُ تي َتَكوَّ ِة اٱلَّ ْماَلليَّ ماَرِة اٱل�سَّ : َزعيُم اٱاْلإِ ْمالِلُّ �أَبو َح�ّسُوِن �ٱل�سَّ

َتِلِف اأَْنَحاِء  ْعدّيَي، َفَظَهَرْت يف ُمْ َتَدْهَوَرْت اأَْحواُل اٱل�سَّ
َة،  اٱْلَعَلويَّ ُة  اٱاّلأُ�ْشَ َوَعِمَلِت  َقٌة،  ُمَتَفِرّ اإِماراٌت  ْغِرِب  اٱْلَ

ًة َجديَدًة، َعلى اإِعاَدِة اٱّلَوْحَدِة ِلْلِباَلِد. ِباْعِتَباِرها ُقوَّ

اأْ�سي�ُض َالتَّ

مبايعة �لـمولى �آممد
1640م

مبايعة �لـمولى �لر�سيد
1664م

مبايعة الـمولى اإ�سماعيل
1672م

بناء مكنا�ش و�لق�سبات
1673م

ْوَلِة  ُع َوَتْوطيُد الدَّ َو�سُّ الَتّ

منطقة نفوذ �لز�وية �ل�سماللية
منطقة نفوذ اأواخر ال�سعديي وال�سبانات

منطقة نفوذ �ل�س غيالن و�آل نفي�ش
منطقة نفوذ �لز�وية �لدالئية

منطقة نفوذ �الأ�س�ف �لعلويني

خط زمني : مراحل تطور الدولة العلوية الوثيقة 1

Jean Brignon et autres, Histoire du Maroc XVI –XIX, C.E .A. Rabat, 1993,p.33

عزيز �ضالم، ثالثة قرون وع�ضر �ضنوات من تاريخ الدولة العلوية، مطبعة الأنباء، الرباط 1990،  �س.22
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من اأجل م�ساعدة املتعلم)ة( على درا�سة هذا النوع من املعمار الع�سكري )الق�سبات(، مت تزويده 

بن�ش وبت�سميم لإحدى اأ�سهر الق�سبات التي اأقامها املوىل اإ�سماعيل )الق�سبة الإ�سماعلية مبكنا�ش( 

من اأجل م�ساعدة املتعلم)ة( على درا�سة هذا النوع من املعمار الع�سكري )الق�سبات(، مت تزويده 

بن�ش وبت�سميم لإحدى اأ�سهر الق�سبات التي اأقامها املوىل اإ�سماعيل )الق�سبة الإ�سماعلية مبكنا�ش( 

من اأجل م�ساعدة املتعلم)ة( على درا�سة هذا النوع من املعمار الع�سكري )الق�سبات(، مت تزويده 

و�سور لأهم مرافقها، مما ميكنه من القيام بعملية الو�سف لهذه الق�سبة من الداخل واخلارج، 

بن�ش وبت�سميم لإحدى اأ�سهر الق�سبات التي اأقامها املوىل اإ�سماعيل )الق�سبة الإ�سماعلية مبكنا�ش( 

و�سور لأهم مرافقها، مما ميكنه من القيام بعملية الو�سف لهذه الق�سبة من الداخل واخلارج، 

بن�ش وبت�سميم لإحدى اأ�سهر الق�سبات التي اأقامها املوىل اإ�سماعيل )الق�سبة الإ�سماعلية مبكنا�ش( 

ويبني وظيفة كل مرفق على حدة، وي�ستنتج كل ما يدل على اأن الق�سبة منوذج للمعمار الع�سكري 

و�سور لأهم مرافقها، مما ميكنه من القيام بعملية الو�سف لهذه الق�سبة من الداخل واخلارج، 

ويبني وظيفة كل مرفق على حدة، وي�ستنتج كل ما يدل على اأن الق�سبة منوذج للمعمار الع�سكري 

و�سور لأهم مرافقها، مما ميكنه من القيام بعملية الو�سف لهذه الق�سبة من الداخل واخلارج، 

)الأ�سوارـ الأبراج ـ خمازن ال�سالح ـ الإ�سطبل...( ويحال يف نهاية الن�ساط الثالث على الن�ش 

ويبني وظيفة كل مرفق على حدة، وي�ستنتج كل ما يدل على اأن الق�سبة منوذج للمعمار الع�سكري 

)الأ�سوارـ الأبراج ـ خمازن ال�سالح ـ الإ�سطبل...( ويحال يف نهاية الن�ساط الثالث على الن�ش 

ويبني وظيفة كل مرفق على حدة، وي�ستنتج كل ما يدل على اأن الق�سبة منوذج للمعمار الع�سكري 

تقومي القدرة على ر�سم خط زمني، وفق ال�رشوط املطلوبة، متثل فيه الأحداث املرتبطة بتوحيد 

دعم القدرة على البحث عن معطيات )معلومات و�سور( حول اإحدى الق�سبات التي اأن�ساأها 
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باُت َنوَذجًا 3ن�شاط : ماعيَل : َاْلَق�سَ ْولى اإِ�سْ اأَْدُر�ُض ِمْعمارًا َع�ْسَكِرّيًا يف َعْهِد اٱْلَ
ن�س : تاريخ املغرب حتيني وتركيب، اإ�ضراف وتقدمي حممد القبلي، املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب، الرباط 2011،، �س.413 )بت�ضرف( الوثيقة 1

ُنوِب  ماِل َواٱْلَ ِة اٱلّراِبَطِة َبْيَ اٱل�َسَّ ئي�سيَّ باِت َعلى طوِل اٱْلـَم�ساِلِك اٱلرَّ »َبنى اٱْلـَمْولى اإِ�ْسماعيُل )1672-1727م( اٱْلَعديَد ِمَن اٱْلَق�سَ
ز�ِئِر ... َوَقْد َظَلَّ �ٱْلَهَدُف ِمْن َور�ِء  ِة َقباِئِل اٱاْلأَْطَل�ِس ... َوِلـمو�َجَهِة �أَْتر�ِك �ٱْلَ َ ِق ... َواأُْخرى ِلـُمحا�شَ ْ ... َوَبْيَ اٱْلَغْرِب َواٱل�َشَّ

ُرِق واٱ�ْسِتْخال�ُس اٱْلواِجباِت ...«. مُي اٱلطُّ ْبُط اٱل�ّساِكَنِة َوَتاأْ ِة َو�سَ ْحِتماُء ِمَن اٱْلَهَجماِت اٱْلاِرجيَّ ُكِلّ اٱْلـُمْن�ساآِت ُهَو اٱاِلْ

الح
لل�ض

زن 
خما

الت
طب

ا�ض

م�ضجد
الـم�ضور 

)الق�ضر(

اأحياء لل�ضكنى

مدخل الـم�ضور

برج �ضغريبرج كبري

غري
 �ض

رج
ب

برج �ضغري

برج كبري مدخل الـم�ضور �ضور خارجي مدخل الق�ضبة
للق�ضبة

ُ َوظيَفَة ُكٍلّ ِمْنها ؛ َبِة َد�ِخِلّيًا َوَخاِرِجّيًا، َو�أَُبنيِّ ُف َمر�ِفَق �ٱْلَق�سَ �أَ�سِ
ْمَن اٱْلـِمْعماِر اٱْلَع�ْسَكرِيّ ؛ َبَة َتْدُخُل �سِ تي َتُدلُّ َعلى اأَنَّ اٱلَق�سَ اأُْبِرُز اٱْلـَمظاِهَر اٱلَّ

باِت.  �ْسماعيُل ِمْن اإِْن�ساِء اٱْلَعديِد ِمَن اٱْلَق�سَ َلْيِه اٱْلـَمْولى اإِ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱْلَوثيَقِة 1 ما كاَن َيْهِدُف اإِ

?

?

?

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ْكِم؛ تي �ساَعَدْت َعلى ُو�سوِل اٱْلَعَلوّيَي اإِلى اٱْلُ ُر ِفْقَرًة اأَ�ْسَتِعر�ُس فيها اٱْلَعواِمَل اٱلَّ 1- اأَُحِرّ
�سيِد،  اٱلرَّ اٱْلـَمْولى  ِمْن َطَرِف  اٱْلـَمْغِرِب  ِبَتْوحيِد  اٱْلـُمْرَتِبَطِة  اٱاْلأَْحداِث  َهمَّ  اأَ َعَلْيِه  ُن  اأَُوطِّ َزَمِنّيًا  َخّطًا  2- اأَْر�ُسُم 

ْدَوِل )الن�ساط 2 ـ �لوثيقة 2(؛ اٱْنِطالقًا ِمَن اٱْلَ
ُم  ُفها َواأَُدعِّ ها، اأَ�سِ ْو َغرْيُ َبُة تاَزَة... اأَ َبُة بوَلْعوان - َق�سَ َبُة تاْدَلَة - َق�سَ باِت ِمْثَل : َق�سَ 3- اأَْختاُر اإِْحدى اٱْلَق�سَ

َوٍر َلها. َعَملي ِب�سُ

برج خا�س 
بالـم�ضور

�ضور خا�س 
بالـم�ضور

خمازن للحبوب والـمواد الغذائية الأخرى

ت�ضميم الق�ضبة الإ�ضماعيلية مبكنا�س الوثيقة 2
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( ل�ستخال�ش احلالة ال�سيا�سية التي كان عليها 

اللذان  الفو�سى والتفكك  م، واملتمثلة يف 

ال�سلطة، ويحال على  الدينية يف  الزعامات  التدخل اخلارجي وحتكم  البالد، ف�سال عن  طال 

ال�سيا�سية  احلالة  تف�سري  من  ميكنه  مما  واملحلية  الدينية  الزعامات  لت�سمية   )

ويف املحطة الثانية من هذا الن�ساط، ي�ستدرج املتعلم)ة( اإىل تعرف ظروف ن�ساأة الدولة العلوية من 

( لي�سمي زعماءها الأوائل )مولي علي ال�رشيف وابنه املوىل 

ويف املحطة الثانية من هذا الن�ساط، ي�ستدرج املتعلم)ة( اإىل تعرف ظروف ن�ساأة الدولة العلوية من 

( لي�سمي زعماءها الأوائل )مولي علي ال�رشيف وابنه املوىل 

ويف املحطة الثانية من هذا الن�ساط، ي�ستدرج املتعلم)ة( اإىل تعرف ظروف ن�ساأة الدولة العلوية من 

خريطة  على  املتعلم)ة(  يحال  الر�سيد،  املوىل  بيعة  ظروف  حول  املعريف  املعطى  قراءة  بعد 

 )

للقيام بتوطني مراحل توحيد املوىل الر�سيد للمغرب وح�ساب املدة الزمنية التي ق�ساها لتحقيق 
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َنو�ُتَ�اْلأَْحد�ُث َ�ل�َسَّ
َد يف �أَْنكاَد مَّ 1664مَ�ْلَق�ساُء َعلى �ٱْلـَمْولى �آْمَ

مُّ اٱلّريِف َو فا�َس َو َمْكنا�َس 1666م�سَ

مُّ �َسال َو ِتْطو�َن 1667 م�سَ

َمُّ ُمّراُك�َس  الئّينَي ـ �سَ 1668 مَ�ْلَق�ساُء َعلى �ٱلدِّ

نوِب ْيَطَرُة َعلى َمْلِوَيُة �ٱْلُعْليا ـ و�حاُت �ٱْلَ 1669 مَ�ل�سَّ

ْيَطَرُة َعلى اإِليَغ 1670 مَال�سَّ

َنُة ْزَمِة َ�ل�سَّ َرُةَنْوُع �ٱاْلأَ َاْلـَمناِطُق َاْلـُمَت�َشِّ
موُع �ٱلـَمْغِرِبَقْحٌط1651م َمْ
موُع �ٱلـَمْغِرِبَماَعٌة1661م َمْ
فا�ُش َوَنو�حيهاَوباُء �لّطاعون 1662م

�سيِد يف َتْوحيِد اٱْلِبالِد ِمْن ِخالِل َخريَطٍة2ن�شاط : ْولى اٱلرَّ ُف ُجهوَد اٱْلَ اأََتَعرَّ
َد،  مَّ ْولى اٱْمَ خيِه اٱْلَ قيقَيَّ ِلَدْوَلِة اٱْلَعَلوّيَي، َفَبْعَد اٱْلَق�ساِء َعلى اأَ �َض اٱْلَ وؤَ�سِّ �سيُد اٱْلُ ْولى اٱلَرَّ ُيْعَتَبُ اٱْلَ

ْغِرِب ِل�ُسْلَطِتِه. اأََخَذ اٱْلَبْيَعَة ِلَنْف�ِسِه ِبتافيالْلَت، َوقاَم ِباإِْخ�ساِع اٱْلَ
خريطة اأهم انت�ضارات الـموىل الر�ضيد الوثيقة 1

جدول تواريخ اأهم انت�ضارات الـموىل الر�ضيد الوثيقة 2

جدول لالأزمات التي عرفها الـمغرب اأوا�ضط القرن 17م الوثيقة 3

?

?

?

ّفاِف ؛ ْلَوَرِق �ٱل�سَّ �ْسِتْخداِم �ٱ لى َدْفَتي ِباٱ َلريَطِة اإِ اأَْنُقُل اإِطاَر �ٱ
ريَطِة ؛ ْمِز �ٱلو�ِرِد يف ِمْفتاِح �ٱْلَ �سيِد ِباٱْعِتماِد �ٱلرَّ ْلـَمْغِرِب ِمْن َطَرِف �ٱْلـَمْولى �ٱلرَّ ُن َعَلْيِه َمراِحَل َتْوحيِد �ٱ اأَُوطِّ

ِة. جوِع اإِلى �ٱْلَوثيَقِة 3 ِق�َسَ َهِذِه �ٱْلـُمدَّ لرُّ ُ ِباٱ ُة َتْوحيِد �ٱْلِبالِد، َو�أَُف�ِسّ تي �ٱ�ْسَتْغَرَقْتها َعَملَيَّ َة �ٱلَّ َمنيَّ َة �ٱلزَّ �أَْح�ُسُب �ٱْلـُمدَّ

اْلأَْطَل�ِس  ْنَطَقِة اآيْت اإ�ْسحاْق)ُخنيْفَرَة( َغْرَب ِجباِل �ٱ �َسْت �َسَنَة 1566م،ِبِ ِة. �أُ�َسِّ الِئيَّ ّيوَن : ُهْم اأَْتباُع �ٱلّز�ِوَيِة �ٱلدِّ الِئِ َ�لدِّ
ٌة َو�ِسيا�ِسيٌَّة. ِط، َوكاَنْت َلها َوظاِئُف ِعْلِميٌَّة، ديِنيَّ ْلـُمَتَو�ِسّ �ٱ

تافياللت

تارود�نت �سجلما�سة

�لز�وية �لدالئية

�أنكاد

اليغ

مراك�س

مكـنا�ش

فـــا�ش

تطاون

اتاه حمالت الـمولى الر�سيد

��سبـيـلـيـة

طنجة

�ســــال
الربـــاط

موغادور 
)�ل�سويرة(

�سنكيط

البحر االأبي�س الـمتو�سط

طلنتي
الـمحيط االأ

150 km0

Hesperis Tamuda, N° 15, 1974
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

العلويون: من طور التاأ�سي�ص اإىل طور توطيد �سلطة الدولة العلوية

مرحلة التاأ�سي�ص:  	•

ملا تدهورت اأحوال الدولة ال�سعدية، وظهرت اإمارات حملية يف خمتلف نواحي املغرب، برز ال�رشفاء العلويون كقوة جديدة 

ا�ستطاعت اأن تعيد للمغرب وحدته وقوته.

كان ال�رشفاء العلويون بتافياللت يتعاطون الن�ساط التجاري مع ال�سودان، وكانت لهم هيبة واحرتام كبريين لن�سبهم ال�رشيف 

ولدورهم يف ف�سل النزاعات التي كانت تقوم بني الق�سور واملجموعات القبلية. ويعترب املوىل ال�رشيف اأول موؤ�س�ش للدولة 

العلوية، ومن بعده، ابناوؤه: املوىل اأحممد واملوىل الر�سيد واملوىل اإ�سماعيل.

بعد وفاة املوىل ال�رشيف �سنة 1658م، قام املوىل الر�سيد �سد اأخيه املوىل اأحممد واجته اإىل املغرب ال�رشقي، واعتمد على بني 

ايزنا�سن لتكوين جي�ش �رشاكة لتقوية �سفوفه وتعزيز مركزه . وبعد �سيطرته على الريف ال�رشقي، �سمن التزود بالأ�سلحة 

من بع�ش التجار الفرن�سيني. وبعد الق�ساء على اأخيه املوىل اأحممد �سنة 1664م، اأخذ البيعة لنف�سه بتافياللت، ومتكن بني �سنتي 

1664 و1670م من النت�سار على خ�سومه واخ�ساع املغرب ع�سكريا ل�سلطته.
مرحلة تقوية ال�سلطة املركزية: 	•

اإ�سماعيل على تقوية ال�سلطة املركزية، فعزز   بعد مرحلة التاأ�سي�ش التي ارتبطت بعهد املوىل الر�سيد، ان�سبت جهود املوىل 

قبائل الكي�ش العربية باإحداث جي�ش نظامي جديد مكون من عبيد البخاري، واأ�رشف على التجارة ال�سحراوية واملبادلت 

مع اأوربا واجلهاد البحري، ووجه مداخيلها لفائدة املخزن، وفر�ش نظاما جبائيا �سمل، بالإ�سافة اإىل ال�رشائب ال�رشعية 

مركزية  تثبيت  من  بذلك  فتمكن  الق�سبات،  من  العديد  وبنى  واملونة،  واحلركة  املك�ش  مثل:  اأخرى  �رشائب  واجلمركية، 
الدولة، غري اأنه وبعد وفاته �سنة 1727م، دخل املغرب يف اأزمة داخلية ا�ستمرت زهاء ثالثني عاما.12

12 - عزيز سالم، ثالثة قرون وعرش سنوات من تاريخ الدول العلوية، مطبعة األنباء، الرباط 1990 

مرحلة التاأ�سي�ص املوىل احممد

املوىل الر�سيد

1630م 1672م 1727م

مرحلة تقوية ال�سلطة املركزية: املوىل ا�سماعيل
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تقومي القدرة على ا�ستح�سار التعلمات ال�سابقة ل�رشح عبارة العدو الكافر  	•
الواردة يف الن�ش1؛ اأي الربتغال وال�سبان؛

يقي�ش قدرة املتعلم)ة( على ا�ستخراج من الن�ش 1 �سببني لظهور ال�سعديني  	•
؛ وهما �سعف بني مرين، وا�ستيالء الإيبرييني على ال�سواحل املغربية؛

تقومي القدرة على ا�ستخال�ش ما يدل على قوة ال�سعديني يف الن�ش 2؛ اأي:  	•
امل�سلمني  وملوك  العثماين  ال�سلطان  للمن�سور ومرا�سالت  املغاربة  بيعة 

وملوك اأوربا لل�سلطان ال�سعدي. 

وا�ستثمار  ال�سابقة،  املكت�سبات  توظيف  على  القدرة  التمرين  هذا  يقي�ش  	•
الن�ش وال�سورة لت�سمية املعلمة ) ق�رش البديع مبراك�ش(؛

يقي�ش هذا التمرين القدرة على و�سف مرافق املعلمة التاريخية املرقمة يف  	•
ال�سورة، وي�ستخل�ش من الن�ش مواد البناء التي ا�ستعملت فيها؛

دعم القدرة على البحث عن معلومات تاريخية حول معا�رش ال�سكر يف  	•
العهد ال�سعدي يف كل من مدينة ال�سويرة اأو تارودانت ونواحيها لتكوين 

ملف حولها.

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 6

التمرین ا��ول: 

 : �
التمرین الثا��

التمرین الثالث: 

يقي�ش هذا التمرين القدرة على حتويل معطيات خطاطة ) �سجرة امللوك العلويني( اإىل خط زمني لتوطني فرتة حكم امللوك  	•
املوؤ�س�سني للدولة العلوية، والتمييز يف اخلط املنجز بني مرحلتي التاأ�سي�ش والتوطيد؛

•	 يقي�ش هذا التمرين القدرة على التمييز بني اإجنازات مرحلة التاأ�سي�ش التي ورثها املوىل اإ�سماعيل عن اأخوية )املوىل اأحممد 
واملوىل الر�سيد( والدعائم التي اأقام عليها دولته انطالقا من الن�ش ومكت�سباته ال�سابقة .

الوحدة

6 ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

ِرين : َتْ

ِرين : َتْ

1

2

ِرين : 3َتْ

?

?

?

?

?

?

?

?

ُح، �ٱْعِتَمادً� َعلى َتَعلُّماِتي، �ٱْلـَمْق�سوَد يف �ٱْلَوثيَقِة 1 ِباٱْلَعدِوّ ؛ �أَ�ْسَ
ْعدّينَي ؛ اأَ�ْسَتْخِرُج ِمَن �ٱْلَوثيَقِة  1 �َسَبَبْيِ كانا َوراَء ِقياِم َدْوَلِة �ٱل�سَّ

ُه. ُ ِة يف ِبد�َيِة َعْهِد �أَْحَمَد �ٱْلـَمْن�سوِر، َو�أَُف�سِّ ْعديَّ ْوَلِة �ٱل�سَّ ِة �ٱلدَّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن �ٱْلَوثيَقِة 2 ما َيُدلُّ َعلى ُقوَّ

وَرِة ؛ َلَة يف �ٱل�سّ �أُ�َسّمي، �ٱْعِتَمادً� َعلى َتَعلُّماِتي، �ٱْلـَمْعَلَمَة �ٱْلـَمْذكوَرَة يف �ٱلنَّ�ِشّ َو�ٱْلـُمَمثَّ
جوِع اإِلى اٱلنَّ�ِسّ ؛ لى 4(،  َوَموادَّ اٱْلِبناِء ِباٱلرُّ وَرِة )ِمْن 1 اإِ تي َتْظَهُر يف �ٱل�سّ ُف �ٱْلـَمر�ِفَق �ٱلَّ �أَ�سِ
ويَرِة �أَْو تارود�ْنَت َوَنو�ِحيها. ِديَنِة �ٱل�سَّ ْعديِّ ِبَ ِر ِمَن �ٱْلَعْهِد �ٱل�سَّ كَّ ٍة ِلل�سُّ ُئ ِمَلّفًا َحْوَل َمْع�َشَ اأَُهيِّ

ْلَتْوطيِد ؛ اأْ�سي�ِش َو�ٱ ُز َبنْيَ �ٱلَتّ نَي �ٱاْلأَو�ِئِل، َو�أَُميِّ َة ُحْكِم �ٱْلـُملوِك �ٱْلَعَلوِيّ ُن َعَلْيِه َفْتَ اأَْر�ُسُم َخّطًا َزَمِنّيًا اأَُوطِّ
قاَم َعَلْيها َدْوَلَتُه . تي اأَ لَّ ْلَدعاِئَم �ٱ �ْسَتْخِل�ُس �ٱ �ْسماعيُل َعْن اأََخَوْيِه ، َو�أَ ْلـَمْولى اإِ تي َوِرَثها �ٱ �أَْذُكُر �ٱْلـُمْكَت�َسباِت �ٱلَّ

ُرخاَمٍة َوُكلُّ  و�ٱاْلأَ�ْسَوَد،  �ٱاْلأَْبَي�َش   ... خاَم  �ٱلرُّ َلُه  »َوَجَلَب 
خاِم اٱْلَعجيِب  ُه ِباٱلرُّ ْر�سُ َهِب اٱلّذاِئِب ... َوُفِر�َسْت اأَ ُطِلَي َراأْ�ُسها ِباٱلَذَّ

داراُت ِبِه«. َهُب َوُطِلَيِت اٱْلِ َم فيها اٱلَذَّ ا �ُسقوُفُه َفَتَج�سَّ اٱلَنَّْحِت ، اأََمّ

»َلَقْد كاَن َعلى اٱْلـَمْولى اإِ�ْسماعيَل اأَْن َيَتَوَلّى َتْوطيَد اٱْلـُمْكَت�َسَباِت
ْركاِن  اأَ ِلَت�ْسييِد   ، �سيِد  َواٱلرَّ َد   مَّ اٱْمَ اأََخوْيِه  َعْن  َوِرثَها  ِتي  اٱلَّ
)َجْمِع  باَيِة  اٱْلِ َوَتْرتيِب  ٍم  ُمَنظَّ َجْي�ٍس  َتاأْ�سي�ِس  َعْبَ  ِة  اٱلَفِتيَّ ْلَطِة  اٱل�سُّ

جاِع �ٱلثُّغوِر«. �ِئِب( ... َقْبَل �أَْن َيْعَمَل َعلى �ٱ�ْسِتْ �ٱل�سَّ

وِر،  »]َبْعَد َمْعَرَكِة وادي اٱْلـَمخاِزِن[ ... ��ْسَتْوَثَق �ٱاْلأَْمُر ِلْلَمْن�سُ
ْلطاِن �ٱْلُعْثماِنّ [ ... َوِل�ساِئِر  ْت َلُه �ٱْلَبْيَعُة ِبفا�َش، َكَتَب ِلـ ] �ٱل�سُّ َوَتَّ
اْلإِ�ْسالِم �ٱْلـُمجاِوريَن ِلْلَمْغِرِب ... َفَوَفَدْت َعَلْيِه �ٱاْلأَْر�ساُل  َماِلِك �ٱ

ِمْن �ساِئِر �ٱاْلأَْقطاِر ُمَهِنّئنَي«.

ُعَفْت َدْوَلُة َبني َمريَن ... ]ِ��ْسَتْوَلى[ �ٱْلَعدوُّ َعلى »َلـّما �سَ
ْرياِفها، َوكاَن َذِلَك �َسَبَب  و�ِحِل ِمْن ِبالِد �ٱْلـَمْغِرِب َو�أَ �ٱل�َسَّ

ِة«. ْعدَيَّ ْوَلِة اٱل�سَّ قياِم اٱلَدَّ

1

2

3

4

�ضجرة الـملوك العلويني خالل القرن 17م

ن�س الوثيقة 1

ن�س الوثيقة 1

ن�س الوثيقة 2

ن�س الوثيقة 1

بويع �سنة 1631مموالي ال�شيف

موالي �ممد
)1635 - 1664م(

موالي ر�سيد
)1664 - 1672م(

موالي اإ�سماعيل
)1672 - 1727م(

50

حممد الوفراين، نزهة احلادي باأخبار القرن احلادي، حتقيق د. عبد اللطيف ال�ضاذيل، مطبعة 
النجاح اجلديدة، الدار البي�ضاء 1998،  �س. 151 )بت�ضرف(

اأبو عبد اهلل حممد الكن�ضو�ضي، اجلي�س اخلما�ضي العرمرم يف دولة مولنا علي ال�ضجلما�ضي، ج 1، 
املطبعة والوراقة الوطنية، الرباط د.ت، �س.81

اللطيف  عبد  وحتقيق  تقدمي  احلادي،  القرن  ملوك  باأخبار  احلادي  نزهة  الإفراين،  ال�ضغري  حممد 
ال�ضاذيل، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ضاء 1998، �س.181

املغرب،  تاريخ  يف  للبحث  امللكي  املعهد  القبلي،  حممد  وتقدمي  اإ�ضراف  املغرب،  تاريخ  موجز 
الرباط 2015، �س. 224 )بت�ضرف(
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�سبب  ل�ستخال�ش  ن�ش  من  النطالق  على  القدرة  التمرين  هذا  يقي�ش  •	
من  قرابته  اإىل  بالإ�سارة  الأول  اإدري�ش  للموىل  اأوربة  قبائل  مبايعة 

بيعته  بعد  اإىل حتقيقه  الذي �سعى  الهدف  ا�ستخال�ش  الر�سول)�ش( مع 

واملتمثل يف ن�رش الإ�سالم ؛

عهد  يف  الإدري�سية  الدولة  حدود  اأق�سى  ا�ستنتاج  على  القدرة  يقي�ش   	
اإدري�ش الأول والتي امتدت من املغرب اإىل تلم�سان باجلزائر.

يقي�ش هذا التمرين القدرة على ا�ستثمار املكت�سبات يف تقنية ر�سم اخلريطة  •	
واملقارنة بني جمال  الدفرت،  لنقل اخلريطة على  يف مكون اجلغرافيا، 

المتداد  اإىل  بالإ�سارة  واملوحدية؛  املرابطية  الدولتني  من  كل  امتداد 

العمودي بالن�سبة للدولة املرابطية ، والأفقي بالن�سبة للموحدية ؛

من  ا�ستخل�ش  وما  تعلماته  ا�ستح�سار  على  القدرة  التمرين  هذا  يقي�ش  •	
الدر�ش لتو�سيح كيفية انتقال احلكم من املرابطني اإىل الموحدين.

تقومي تعلمات االأ�سدو�ص 2 ودعمها

التمرین ا��ول: 

 : �
التمرین الثا��

التمرین الثالث: 

التمرین الرابع: 

ترين :

ترين :

1

2

?

?

?

?

?

?

?

َة ُحْكِمِه ؛ ْدري�َس َواأَْح�ُسُب ُمدَّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن اٱْلَوثيَقِة 1 �َسَبَب ُمباَيَعِة َقباِئِل اأَْوَرَبِة ِلْلَمْولى اإِ
قيِقِه ِمْن َغْزِوِه ِلْلَمْغِرِب ؛ �أَ�ْسَتِنتُج ِمَن �ٱْلَوثيَقِة 1 اٱْلَهَدَف اٱلَّذي �َسعى اإِلى َتْ

ِل َواإِْدري�َس اٱلَثّايِن ؛ وَّ ِة يف َعْهِد اإِْدري�َس اٱاْلأَ ْوَلِة اٱاْلإِْدري�سيَّ َلْيِه ُحدوُد اٱلدَّ َلْت اإِ ُ ِمَن اٱْلَوثيَقَتْيِ اأَْق�سى ما َو�سَ اأَُبيِّ
ِل . َمِة موالي اإِْدري�َس اٱاْلأَوَّ اأَْكُتُب ِفْقَرًة َحْوَل َوليلي عا�سِ

ُرموِز  �ْسِتْخداِم  ِباٱ ِة  ِديَّ َو�ٱْلـُمَوحِّ ِة  �ٱْلـُمر�ِبطيَّ ْوَلَتنْيِ  �ٱلدَّ �ٱْمِتد�َد  ُن  َواأَُوطِّ ريَطِة،  ْلَ �ٱ اإِطاَر  َدْفَتي  اإِلى  اأَْنُقُل 
قاِرُن َبْيَنُهما ؛ �ٱْلـِمْفتاِح، َو�أُ

ْوَلَتنْيِ ؛ ِة �ٱلدَّ اأَ�ْسَتْخِل�ُس اأََحَد َم�ساِدِر ُقوَّ
جوِع اإلى َتَعلُّماتي. لرُّ ْلُت اإَِلْيِه ِباٱ ُ ما َتَو�سَّ ديَن َواأَُف�شِّ ْلـُمَوِحّ لى �ٱ ْلـُمراِبطَي اإِ ْكُم ِمَن �ٱ ْلُ اأَ�ْسَتْخِل�ُس ِمَن �ٱلنَّ�ِشّ َكْيَف �ٱْنَتَقَل �ٱ

َفُهْم َوَعرَّ اأَْوَرَبَة  ِمْن  َع�سرَيَتُه  َجَمَع  اأَْن  ِميِد  اٱْلَ َعْبِد  اٱْبُن  َيْلَبِث  »َوَلْ 
ِديَنِة َوليلي �َسَنَة 172هـ  َلّى اٱلَلَُّه َعَلْيِه َو�َسَلََّم ... َفباَيعوُه ِبَ بِيّ �سَ ِبَن�َسِب اإِْدري�َس َوَقراَبِتِه ِمَن اٱلَنَّ
يو�َس َوَخَرَج غاِزيًا يف ِبالِد اٱْلـَمْغِرِب ... َوَعِمَل َعلى  �َس اٱْلُ ... َوَلـّما َقِوَيْت ُجموُعُه ، َجيَّ
َه َنْحَو ِتِلْم�ساَن  هيِد �ٱْلـَمْغِرِب �ٱاْلأَْق�سى، َتَوَجَّ ِة ... َوَبْعَد �أَْن َفَرَغ ِمْن َتْ �ْسالمَيَّ ْعَوِة اٱاْلإِ اإِْبالِغ اٱلَدَّ
َلَكِتِه َحْيُث ماَت َم�ْسمومًا �َسَنَة  177 هـ«. َمِة َمْ َفَخَرَج َوِليُّها ُمباِيعًا َلُه ... ُثمَّ عاَد اإِلى َوليلي عا�سِ

اٱْلـُمراِبطَي  َدْوَلُة  َت�ْسَتِمرَّ  اأَْن  ِكُن  مُيْ »كاَن 
�َسْخ�ِس  يف  ٍة   ُمعاَر�سَ ُبروُز  َلْوال  اأَْطَوَل  ِلَزَمٍن 
ْبُن  َعِليٌّ  َيْهَتّم  َلْ  اٱلَّذي  توَمْرَت  ْبِن  اٱْلـَمْهِديِّ 
 ، �ٱْلـَمْهِديُّ َخَلَف  َوَقْد  َوَحَرَكِتِه،  ْمِرِه  ِباأَ يو�ُسَف 
َقْهِر  ِمْن  َن  كَّ َتَ اٱلَّذي  َعِليٍّ  ْبِن  اٱْلـموِمِن  َعْبَد 
ُمّراُك�َس«. َمِتِهْم  عا�سِ َواٱْقِتحاٍم  اٱْلـُمراِبطَي 

»اْنَتَظَمْت اِلإِْدري�َس ْبِن اإِْدري�َس
َكِلَمُة اٱاْلأَمازيُغ ... َو�ٱْقَتَطَع �ٱْلـَمْغِرَبنْيَ 
ا�سّينَي ِمْن َلُدِن �ٱل�ّسو�ِش  َعْن َدْعَوِة �ٱلَعبَّ

ليِف...«. ْق�سى اإِلى ]وادي[ اٱل�ِسّ اٱاْلأَ

ابراهيم حركات، املغرب عرب التاريخ، املجلد الأول،  الدار البي�ضاء 1965، 
�س. 183 )بت�ضرف(

خريطة امتداد الدولتني الـمرابطية والـموحدية 

ن�س ن�س الوثيقة 1 الوثيقة 2

�لدولة �لـمر�بطية يف �أق�سى �ت�ساعها
�لدولة �لـموحدية يف �أق�سى �متد�دها
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عبد اهلل كنون، الإمام اإدري�س، مطبوعات اجلمعية املغربية لت�ضامن الإ�ضالمي، الرباط 1988، العدد 31، �س.87
عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العرب، الق�ضم الأول، 
للطباعة  اللبناين  الكتاب  دار  من�ضورات   ،4 املجلد 

والن�ضر، بريوت 1968، �س.27
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3ترين :

4ترين :
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ْدَوِل َو�أَْرقاَمها ؛ ُن َعَلْيِه َتواريَخ �ٱاْلأَْحد�ِث �ٱْلو�ِرَدِة يف �ٱْلَ اأَْر�ُسُم َعلى َدْفَتي َخّطًا َزَمنّيًا اأَُوطِّ
ْعِف َدْوَلَتْيِهما ؛ َلْت َوفاُتُهَما ِبداَيَة �سُ لَلََّذْيِن �َسكَّ �أُ�َسّمي �ٱْل�ُسْلطاَننْيِ �ٱ

ُف َتَعلُّماتي �ٱل�ّساِبَقَة ؛ ِة ُمْنُذ �َسَنِة 1603م، َواأَُوظِّ ْعِديَّ ْوَلِة �ٱل�سَّ ْعِف �ٱلدَّ ُ ِبداَيَة َمْرَحَلِة �سُ اأَُف�شِّ
َوٍر َعْن َبْع�ِس َمداِر�ِسِهْم . ُمُه ِب�سُ َدِعّ ْعليِم، َواأُ لَتَّ ْهِتماِم �ٱْلـَمريِنّينَي ِباٱ اأُْنُز ِمَلّفًا َحْوَل �ٱ

ُن َعَلْيها :  َوطِّ ريَطَة اإِلى َدْفَتي َواأُ ْلَ �أَْنُقُل �ٱ
ُد  مَّ تي �ٱ�ْسَتْولى َعَلْيها �ٱلـَمْولى �ٱْمَ  َاْلـَمناِطَق �ٱلَّ

�سيُد ِلَتْوِحيِد �ٱْلـَمْغِرِب؛ َو�ٱْلـَمْولى �ٱلرَّ
ريُرها ِمْن َطَرِف �ٱْلـَمْولى  تي َتَّ َتْ لَّ  َ�لثُّغوَر �ٱ

اإِ�ْسماعيَل. 
ِة. اْلإِ�ْسَماِعيِلَيَّ َمِة �ٱ ُئ ِمَلّفًا َحْوَل اأَ�ْسَهِر َمعاِلِ َمديَنِة َمْكنا�َس، �ٱْلعا�سِ اأَُهيِّ

ْلَطِة يُف َعلى اٱل�سُّ »يف تافيالْلَت ، اٱ�ْسَتْولى َمْوالَي اٱل�َشَّ
ُنفوَذُه يف  ُد  مَّ �ٱْمَ َمْوالَي  �ٱْبُنُه  َع  َوَو�سَّ  ... 1631م  عاَم 
اِه َدْرَعِة َوَوْجَدَة ُثَمَّ فا�َس ... َويف عاِم 1669 َتَغلََّب  اٱِتّ
الِئّيِي َواٱ�ْسَتْولى َعلى ُمّراُك�َس  �سيُد َعلى اٱلدِّ اٱْلـَمْولى اٱلرَّ

... َغرْيَ �أََنَّ َوْحَدَة �ٱلِبالِد َلْ َتُكْن َقِد �ٱ�ْسُتْكِمَلْت َبْعُد«.
Jean Brignon et autres, Histoire du Maroc XVI –XIX, C.E .A. Rabat, 
1993,p.33

جدول لأحداث من العهدين الـمريني وال�ضعدي

جدول : تواريخ حترير الـموىل اإ�ضماعيل للثغور الـمحتلة  

ُة تيِبيَّ ْ َنُةَااْلأَْرقاُم �ٱلتَّ َدُثَ�ل�سَّ َ�ْلَ
1348 مَوفاُة �أَبي ِعناٍن �ٱْلـَمرينِي1ّ
ِة2 ْوَلِة �ٱْلـَمرِينيَّ 1526 مِنهاَيُة �ٱلدَّ
ْعدِي3ّ اْلأَْعَرِج �ٱل�سَّ 1524 مَتْولَيُة �أَْحَمَد �ٱ
ْعدِي4ّ ْيِخ �ٱل�سَّ ِد �ٱل�سَّ َمَّ 1544 مَتْولَيُة ُمَ
1557 مَتْولَيُة َعْبِد �ٱللَِّه �ٱلغاِلِب5
ِل6 1574 مَتْولَيُة �ٱْلـُمَتَوِكّ
1576 مَتْولَيُة َعْبِد �ٱْلـَمِلِك7
1578م- 1603 مَعْهُد �أَْحَمَد �لَْن�سوِر8

ْغُر ُة(  َ�لَثَّ �أَ�سيالَاْلَعراِئ�ُسَطْنَجُةَ�ْلـَمْعُموَرُة )َ�ْلـَمْهدَيَّ
1681168416891690�َسَنُة �ٱلتَّْحريِر

400 km0
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يف  املت�سمنة  الأحداث  تواريخ  بتوطني  الزمني  اخلط  اإجناز  مهارة  تر�سيخ  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ش  •	
اجلدول واملرتبطة بالدولتني املرينية وال�سعدية؛

وفاة  �سكلت  اللذين  وال�سعدي  املريني  ال�سلطانني:  لت�سمية  ال�سابقة  تعلماته  ا�ستح�سار  على  القدرة  التمرين  هذا  يقي�ش  •	
كل منهما بداية �سعف دولته: اأبوعنان )بالن�سبة للدولة املرينية( واأحمد 

املن�سور)بالن�سبة للدولة ال�سعدية(؛ 

املعرفية  مكت�سباته  ا�ستح�سار  على  املتعلم)ة(  قدرة  التمرين  هذا  يقي�ش  •	
لتف�سري بداية �سعف الدولة ال�سعدية بعد �سنة 1603 م.

دعم القدرة على البحث عن معلومات و�سور لإعداد ملف حول التعليم  •	
يف العهد املريني.

يقي�ش هذا التمرين قدرة املتعلم)ة( على ر�سم خريطة، املغرب ويوطن  •	
باملناطق  ترتبط  واجلدول  الن�ش  من  ي�ستخل�سها  تاريخية  اأحداثا  عليها 

التي ا�ستوىل عليها كل من املوىل اأحممد واملوىل الر�سيد، والثغور التي 

حررها املوىل ا�سماعيل؛

دعم القدرة على البحث عن معلومات و�سور لإعداد ملف حول اأ�سهر  •	
معامل مدينة مكنا�ش.
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أجرأة مكون 

الجغرافيا
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يف اإطار حتيني الكتاب املدر�سي اخلا�ش بالجتماعيات مل�ستوى اخلام�ش 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 املتعلمات واملتعلمون. 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 

�سمنها مكون اجلغرافيا. وقد مت ت�سميم حتقيق كفايات هذه املادة عرب تعلمات تراعي قدرات املتعلم ومرجعيته الثقافية، 

وبنيت التعلمات وفق �سياقات ت�ساركية ت�ستهدف البعاد 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 

العمل جلعل  العمليات اجلاري بها  الفكرية من و�سف وتف�سري وتعميم وهي  العمليات  اأي  ابراز نهجها  اجلغرافيا مع 

املتعلم يكت�سب تدريجيا ثقافة جمالية م�ستدامة. 

الكلمة  بوا�سطة  تعبري  متداولة يف اجلغرافيا من  التعبري كما هي  لو�سائل  منا�سبة  النهج، متنح عناية  اإىل  بالإ�سافة 

املعربة والأرقام املدققة والر�سوم املب�سطة ذات ال�سلة. وتتم معاجلة الق�سايا املجالية من النواحي العلمية والديداكتيكية 

وفق �سياقات ترقى بقدرة املتعلم اإىل التفكري املنطقي والعمل املنهجي يف ان�سجام مع منطوق املنهاج وروحه. كما توىل، 

متعلم على  اأي  يبقى  التعلمية وتكاملها و�سال�ستها حتى ل  الأن�سطة  دوؤوبة لن�سيابية  الديداكتيكي، عناية  ال�سعيد  على 

قارعة م�سار التعلم وذلك اإ�سهاما يف حتييد عوامل الهذر 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�رشية  ومائي(  وجوي  اأر�سي  )غالف  الطبيعية 

يرافق ذلك من توازنات اأو اختاللت بيئية واجتماعية وجمالية. كل هذه التفاعالت تقود تدريجيا اإىل بروز »جمال 

جغرايف« يحمل يف بعده الطبيعي والب�رشي، من�ساآت �ساكنته وو�سائل اإنتاجها ويعك�ش تاريخها واإرغاماتها وتطلعاتها. 

ا�ستثماره وفق  اإذا مت  اخل�سوبة مبكان  تربويا من  ليكون حقال  توؤهله  فائدة جمتمعية  اجلغرايف  املكون  يكت�سب  وهكذا 

منهجية ت�ستح�رش منطق املادة ومعاجلة ديداكتيكية حمكمة وم�سارات تكوينية فعالة.

ثانيا: خطوات المعالجة الديداكتيكي لمكون الجغرافيا
ويف اإطار مراعاة منطق املادة ينبغي ا�ستح�سار خطوات اجلغرايف اأثناء اإنتاجه العلمي لت�سٌكل مرجعية وم�سدر اإلهام 

يف �سياق هند�سة الور�سات الرتبوية )الدرو�ش( وتكييفها وتدبريها وتر�سيد مقوماتها ومراقبة فاعليتها.

اخلطوة االأوىل: حتديد مو�سوع الدرا�سة

وح�سب منهاج هذا امل�ستوى الدرا�سي، فاإن مو�سوع الدرا�سة يف حمطته الأوىل يهم ق�سايا املجال اجلغرايف القريب 

من املتعلم قبل تو�سيعه تدريجيا. فتدري�ش املكون اجلغرايف يهدف اإىل 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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اخلطوة الثانية: تفعيل النهج اجلغرايف

وذلك بهدف حتقيق الكفايات املنتظرة من اجلغرافيا، كمادة درا�سية. فالنهج اجلغرايف يتجدر يف اأ�سا�سها الب�ستمولوجي 

ويتجلى يف م�سارها املنهجي باأبعاده الفكرية والوظيفية لبلورة ثقافة جمالية يكت�سبها املتعلم. ينبني النهج اجلغرايف على ثالث 

عمليات فكرية اأ�سا�سية يف م�سار معاجلة الظواهر املجالية، تتمثل يف: الو�سف والتف�سري والتعميم. وقد ا�ستح�رشت الكفايات 

امل�سطرة يف هذا املنهاج كفاية »التمرن على اخلطوات الأوىل 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 

الو�سف يف  اأو تطورها خالل فرتة زمنية معينة. وميكن اختزال عملية  املكان  اأو حركتها عرب  املجايل  اأو توطينها  الأبعاد 

ال�سوؤال: ماذا؟ وكيف؟ واأين؟ واإىل اأين؟ واإىل متى. ل تطرح هذه الأ�سئلة دفعة واحدة بل ترد وفق م�سار املعاجلة الديداكتيكية 

وطبيعة الن�ساط املقرتح على املتعلم يف �سوء الكفاية امل�ستهدفة والظاهرة املجالية قيد املعاجلة.

التف�سري اجلغرايف: تهدف هذه العملية الفكرية اإىل الك�سف عن ال�سبب اأو الأ�سباب التي جعلت الظاهرة اجلغرافية تتميز 

باخل�سائ�ش التي مت ر�سدها خالل عملية الو�سف. هنا يت�ساءل املتعلم: 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 وملاذا تنتقل من مكان 

اىل اآخر اأو تتطور؟ وهكذا تربز العالقة احلميمية بني عمليتي الو�سف والتف�سري. لكن هذه 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.

تهدف هذه العملية الفكرية اإىل الرتقاء باملتعلم لال�ستئنا�ش باآليات العمل العلمي، حتى ليظل فكره  التعميم اجلغرايف: 

حبي�ش اجلزئيات والوقائع املثرية التي قد تكر�ش 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 لت�ستخرج منها مفاهيم 

ب�سهر  يقوم  �سمويل  بدون منظور  ي�ستقر علم  فال  العلمي.  العمل  بدورها طريق  تنري  وقواعد ومبادئ وقوانني ونظريات 

مكت�سبات الو�سف والتف�سري يف �سكل مقرتحات واآليات نظرية.

امللمو�سة،  املحلية  الأمور  من  تنطلق  ومتدرجة  متاأنية  مقاربة  اإىل  يحتاج  النظري  امل�سار  هذا  مع  املتعلم  تعامل  اإن 

الأمد  تتم عرب  املنهجي  التجريد  اأن ولوج مرحلة  ذلك  املرحلية.  والتطبيقات  الهادفة  والتفاعالت  الب�سيطة  التعابري  م�ستعملة 

الطويل ولكنها حيوية بالن�سبة للتكوين امل�ستدام. 

اخلطوة الثالثة: ممار�سة املجال

خالل تقدمي النهج اجلغرايف باعتباره ي�سم اخلطوات الرئي�سية التي تتم عربها معاجلة مو�سوع جمايل معني مت الرتكيز على 

عمليات ثالث:

 الو�سف )تقدمي املعطيات من حيث ال�سكل والبنية والأبعاد(،	�

التف�سري )براز الأ�سباب املوؤثرة يف الظاهرة املجالية قيد الدر�ش(،	�

التعميم )بلورة اأو ا�ستعمال قواعد اأو مبادئ تنري الدرا�سة املجالية ب�سفة عامة(.	�

بيد اأن العمليات الفكرية الثالث )الو�سف والتف�سري والتعميم( ترثي فكر املتعلم اأكرث اإذا مت تنزيلها يف اأفق تنموي يربط العلم 

باإجراءات تربوية ت�سب يف القدرة على حت�سني الواقع املجايل. هذه احللقة الفكرية / املهارية التي ارتاأينا اإبرازها ت�سمى 

املمار�سة املجالية. وبالتايل �سوف ت�سبح لذى املتعلم معادلة مكتملة اجلوانب حيث جتمع بني العلمي والعملي. اإذ اأن مثل هذا 

ميهد لنفتاح التكوين املدر�سي على �سوق ال�سغل يف �سوء �سريورة املجتمع. 

وحيث اأن الثقافة اجلغرافية تعنى بر�سد املوارد الطبيعية والب�رشية وبتنظيم املجال وتدبريه، وبر�سد الختاللت املجالية 
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والت�سدي لها، فاإن املمار�سة املجالية ت�سكل جزء ل يتجزاأ من امل�رشوع العلمي للمادة. ومما يرثي الفكر اجلغرايف اأن ت�سبع 

هذه الـممار�سة املجالية مدخال وخيطا ناظما للدرا�سة اجلغرافية الهادفة اإىل تقوية فاعلية التعلمات وجدواها. 

عالقة املمار�سة املجالية بر�سد املوارد. 1

تتطلب الدرا�سة اجلغرافية جرد املوارد الطبيعية والب�رشية املتعلقة مبنطقة اأو وطن. بعد هذه املعاجلة )و�سفا وتف�رشا( اأو يف 

�سياقها �سوف نبدي مالحظات حول املوؤهالت التي توفرها. لكن هذه املوؤهالت قد تتطلب تنمية اأو ح�سن تر�سيد اأو مزيدا من 

احلماية اأو عدالة اأكرث يف ال�ستفادة منها. هذه املالحظات والقرتاحات التي تواكبها وكذا جدواها وتكاليفها ومنهجية تطبيقها 

ومراحل تنفيذها بكيفية ت�ساركية، كل ذلك ي�سب يف املمار�سة املجالية املبنية على كفاءة علمية وجتربة متينة. 

عالقة املمار�سة املجالية بتنظيم العمران. 2

اإن كل جمتمع يعنى بتنظيم جماله، �سواء تعلق الأمر بالقطاعات الإنتاجية اأو ال�سكنية اأو البنيات التحتية. فاملمار�سة املجالية 

ت�ساهم يف توجيه الختيارات املتعلقة ب�سريورة الأن�سطة الفالحية وال�سناعية وال�سياحية وغريها، �سمانا للمردودية وحماية 

للبيئة ولكل ما يدعم التنمية امل�ستدامة. كما ت�ساهم املمار�سة املجالية، على م�ستوى �سيا�سة املدن، يف تر�سيد وظيفية املوا�سالت 

وجمالية البيئة احل�رشية وجاذبية الأحياء.

 عالقة املمار�سة املجالية بالكوارث التي قد تطال الطبيعة والب�رص. 3

اإن املجال لي�ش يف ماأمن من الفي�سانات والزلزل واإتالف الرثوة الغابوية واملطارح ال�سامة، وهنا تتدخل املمار�سة املجالية 

يف هذه الظروف لبلورة تدابري وقائية ومواكبة الإ�سالحات ذات ال�سلة. 

اإن احتكاك املتعلم بهذه الق�سايا وفق برتوكول تربوي حمكم ي�سب يف اإعداد جيل ينفع نف�سه ووطنه. 

اخلطوة الرابعة: اال�ستعمال الر�سيد لو�سائل التعبري اجلغرايف

اللفظي  التعبري  على  هنا  الدرا�سية. ونركز  املواد  باقي  مع  يتقا�سمها  تعبري خمتلفة  و�سائل  اجلغرايف على  اخلطاب  يعتمد 

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�ش لبلورة املفاهيم 

من  ال�سكل  هذا  يخ�سع  اأوديتها.  وعمق  بانب�ساطها  وتتميز  للت�ساري�ش  بانتمائها  تعرف  مثال  فاله�سبة  بها.  املتعلقة  واملعايري 

الت�ساري�ش للو�سف فينكب على اإظهار مدى النب�ساط ومدى عمق الأودية؛ ويخ�سع للتف�سري فيظهر �سبب انب�ساط ال�سطح 

بالرجوع اإىل طبيعة ال�سخور والتاريخ اجليومرفولوجي؛ اأما تف�سري عمق الأودية فينكب على العوامل ال�سالفة الذكر بالإ�سافة 

اإىل التاريخ الهيدرولوجي. اأما التعميم في�ستح�رش كل هذه العوامل لي�سوغ قاعدة اأو مبداأً يجمع بني البنية ال�سخرية )لله�ساب( 

وو�سيلة  العلمي  النهج  حيث  من  من�سجما  اجلغرايف  اخلطاب  يظل  وهكذا  )الباطنية(.  التكتونية  واحلركات  التعرية  وعوامل 

التعبري. ومبا اأن التعبري اللفظي يندرج يف بيئة لغوية مرافقة 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�ش(، حيث متنح الأرقام مزيدا من الدقة لعمليات النهج اجلغرايف. فهناك مثال فرق يف الدقة بني اأن 

نقول )اأو نكتب( اأن احلرارة تنخف�ش كلما ارتفعنا على �سفح جبل، اأو اأن نقول اإن احلرارة تنخف�ش 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.
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اإذ يحول  التعبري املبياين: له فوائد متعددة تتكامل مع فوائد التعبري العددي. فاملبيان يحد من الطابع املجرد لالأرقام، 

التح�سيل من حيث  الكمية من الذهن، وتدعم  اأو ثالثة، تقرب الظواهر  م�سمونها يف �سكل »ر�سوم ملمو�سة« ذات بعدين 

التقاطها يف وقت وجيز مثلما ن�ساهد »�سورة«. لكن مزايا  ال�ستيعاب وال�ستدامة. فالأبعاد، واملقارنة والتطورات ي�سهل 

املبيان ل تعفي قارئه من اأن يبقى يق�سا لر�سد بع�ش املبالغات التي تطال مو�سوعيته. اإن تغيري مقيا�ش املبيان مثال يحدث 

تغيريا يف منحناه مما ينعك�ش على خال�سته. 

التعبري الكرتوغرايف: يعترب اأكرث الو�سائط الت�ساقا بالفكر اجلغرايف؛ ذلك اأن اخلريطة اأبلغ من اأي اأداة اأخرى لتقريب 

املجال اجلغرايف اإىل 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�ش 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.

ويقدم املفتاح رموزا معربة عن املكونات املجالية التي تعالج �سمن مو�سع حمدد. وتختلف الرموز باختالف الظواهر 

من حيث النوع والكم والرتتيب الذي ي�سري مثال اإىل 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�رش 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 �سعيد 

بلورة املنهاج »ال�ستئنا�ش باأدوات التعبري اجلغرايف«، اأو عند هيكلة اأن�سطة التعلم واإجنازها وتقييمها. هذه ال�سفافية العلمية/

الديداكتيكية جتعل مكون اجلغرافيا ي�ساهم بجانب مكون التاريخ ومكون الرتبية املدنية يف تكوين مواطن ذي وعي وكفاءة 

وانتماء فعال، نافع لنف�سه وملجتمعه.

وخربتهماملجال املدرو�ص الطبيعي  حميطهم  �سوء  على  ال�سكان  اأن�سطة  درا�سة 

خرائط مبيانات  ر�سوم  اأرقام  جمل 

التعميم التف�سري  الو�سف 

منهجية معلومات  م�سطلحات 

و�سائل التعبري

خطوات منهجية

ح�سيلة الدرا�سة
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محاور برنامج مكون الجغرافيا
االأهداف التعلميةاملو�سوعاملحور

مميزات وطني: اخلريطة، 1

احلدود واملدن

ر�سم اإطار خريطة املغرب؛ 	•
توطني احلدود واملدن الكربى على اخلريطة؛ 	•

حتديد مواقع املدن بالن�سبة لبع�سها البع�ش با�ستعمال وردة الرياح. 	•

مميزات وطني: اجلبال 2

واله�ساب وال�سهول

تعرف معنى: ال�سهل، اله�سبة، اجلبل؛ 	•
ر�سد اأهم الوحدات الت�ساري�سية على خريطة املغرب؛ 	•

تعرف تاأثري تنوع الت�ساري�ش على الرثوة املائية.  	•

مميزات ت�ساري�ش وطني: ر�سم 3

خريطة

ر�سم اإطار خريطة املغرب؛ 	•
اختيار رموز لتمثيل الت�ساري�ش؛  	•

و�سع عنوان ومفتاح للخريطة. 	•

مميزات مناخ وطني: احلرارة 4

والت�ساقطات ومتثيلها

تعرف معنى املناخ وما مييزه عن الطق�ش؛ 	•
و�سف طق�ش اليوم من حيث احلرارة والت�ساقطات والرياح انطالقا من  	•

ن�رشة جوية؛

متثيل احلرارة والت�ساقطات. 	•

مميزات وطني: الأنهار 5

وال�سدود

التمييز بني النهر والوادي وتوطني اأهم الأنهار؛ 	•
تعرف معنى ال�سد واأهميته ووظائفه املختلفة /املتعددة؛ 	•

ر�سد جمالت ا�ستعمال املاء وا�ستخال�ش اأهمية تر�سيده. 	•

مميزات وطني: الفالحة 6

والرثوة النباتية واحليوانية

و�سف موؤهالت الفالحة يف وطني؛ 	•
الإنتاج الزراعي واحليواين بوطني، 	•
الغطاء النباتي بوطني واحلفاظ عليه؛ 	•

مميزات وطني: الواجهتان 7

البحريتان

و�سف �ساحلي املغرب ويوطن عليهما اأهم موانئ وطنه؛ 	•
تف�سري دور ال�ساحلني يف تنمية وطني؛ 	•

مناذج من موانئ وطني: ميناء طنجة املتو�سط. 	•

ال�سكان يف وطني: التوزع 8

والبنية

تعرف معنى توزع ال�سكان وربطه بالكثافة ال�سكانية؛ 	•
و�سف توزع الكثافة ال�سكانية من خالل خريطة وطني وتف�سري توزيع  	•

ال�سكان يف وطني؛

ر�سم مبيان ميثل تطور ال�سكان يف املغرب. 	•

ال�سياحة: رافعة لتنمية وطني9

املوؤهالت ال�سياحية لوطني )و�سف املوؤهالت(؛ 	•
الأن�سطة ال�سياحية بوطني )تف�سري تنوع الأن�سطة(؛ 	•

من اأجل �سياحة تنمي اقت�ساد وطني )جمالت تو�سيع الأن�سطة وعالقتها  	•
بالتنمية امل�ستدامة(.

10
مميزات وطني: املعادن 

وال�سناعة املعدنية )قطاع 

الفو�سفاط منوذجا(

و�سف اأنواع املعادن وتوزيعها؛ 	•
ربط عالقة املعادن بال�سناعة املعدنية؛  	•

درا�سة حالة: معدن الفو�سفاط وحتويله باملغرب 	•

مميزات وطني: املوا�سالت11

تعرف معنى املوا�سالت، اأنواعها واأدوارها؛ 	•
ال�سيارة  والطرق  احلديدية  وال�سكك  واملطارات  املوانئ  اأهم  توطني  	•

باملغرب وو�سف توزعها؛

التدرب على تر�سيد ا�ستعمال املوا�سالت يف احلياة اليومية. 	•

م�ساكل بيئية بوطني: الت�سحر 12

والتلوث وم�سكل املاء

تعرف معنى م�سكل بيئي عرب اأمثلة: التلوث، الت�سحر، نق�ش املاء؛ 	•
ا�ستنتاج اآثار امل�ساكل البيئية ومناق�ستها؛ 	•

)ا�سرتاتيجية  البيئية  امل�ساكل  جتاه  اإيجابية  �سلوكات  وتبني  حلول  مناق�سة  	•
اجليل الأخ�رش 2030-2020 منوذجا (
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بالن�سبة  يت�سع  الذي  املجال  التموقع يف  تعلم  على  توؤكد  التي  املادة  كفايات  الهدف �سمن  هذا  يندرج 

للمتعلم مقارنة باملجال الذي متحور حوله برنامج م�ستوى الرابع. ففي امل�ستوى ال�سابق اتخذ طابعا حمليا 

)املجال املحيط باملتعلم( ليت�سع يف هذا امل�ستوى ويهم جمال املغرب ككل. 

مميزات وطني: اخلريطة، احلدود واملدن 1الدرس 

الھدف: تعرف خریطة المغرب وإبراز الحدود وتوزیع أهم المدن.

ترتبط  والتي  تعلماته  توؤطر  اأ�سئلة  ثالثة  عرب  الدر�ش  ملو�سوع  املتعلم/)ة(  انتباه  اإثارة 

اأو املدينة  اأهم املدن مبا يف ذلك مدينته  مبقومات املوقع اجلغرايف للمغرب وتاأثرياته وبتوزيع 

القريبة من قريته.

الن�ساط 1: ر�سد موقع املغرب يف حميطه القريب والبعيد

ملعامل  بالن�سبة  املوقع اجلغرايف  يتدرب على حتديد  )ة(  املتعلم  اإىل جعل  الن�ساط  هذا  يهدف 

جغرافية قريبة واأخرى بعيدة، ومن هنا مت اعتماد املحيط القريب واملحيط البعيد. من الأ�سا�سي 

لعدد من  بالن�سبة  املغرب  موقع  تعرف  على  ت�ساعد  توظيف خريطة جدارية  الفقرة،  هذه  يف 

توجيه  مع  العامل...  اإفريقيا،  قارة  الأطلنتي،  املحيط  املتو�سط،  كالبحر  اجلغرافية  الكيانات 

التعلمات نحو اإبراز اأهمية هذا املوقع لتو�سيح معنى »موقع ا�سرتاتيجي«.

الن�ساط 2: ر�سد انعكا�سات املوقع على خمتلف املجاالت

اقت�ساديا وح�ساريا  املوقع  انعكا�سات  اإبراز جتليات  اأول در�ش،  يتم يف  اأن  ال�سعب  من 

وغريها، ومن هنا يتم ربط املو�سوع بربنامج امل�ستوى ال�سابق، حيث تعرف يف مادة الرتبية 

فيه  الذي لعب ويلعب  املغربي وغناه احل�ساري،  ال�سعب  تعدد مكونات وروافد  املدنية على 

املوقع دورا كبريا عرب خمتلف املحطات التاريخية اإىل الوقت الراهن. كما يتو�سل اإىل اإثارة 

بع�ش انعكا�سات املوقع اقت�ساديا: اأمثلة عن ال�سياحة والتبادلت التجارية... 

الن�ساط 3: تعرف مواقع املدن وتوطني بع�سها على اخلريطة

يتم النطالق من ر�سم اإطار مب�سط للخريطة على ال�سبورة توطن عليه اأكرب املدن ومدينته 

اأو الأقرب لقريته. ي�سيغ املتعلم)ة( جمال لر�سد موقع مدينته بالن�سبة للمغرب )�سماله اأو جنوبه 

...( وبالن�سبة للمدن الكربى...

من الأ�سا�سي اأن ير�سم املتعلم)ة( اإطار للخريطة با�ستعمال الورق ال�سفاف اأو ا�ستن�ساخ اإطار 

فارغ وتوزيعه على املتعلمني لتمكينهم من توطني خمتلف هذه الكيانات.

تقومي قدرة املتعلم)ة( على تعرف الكيانات التي حتد املغرب من اجلهات الأربع، وموقعه 

يف القارة الإفريقية. لتحقيق ذلك، من ال�رشوري منح املتعلم)ة( اإطار خريطة جاهز من اأجل 

حتديد الكيانات املحيطة باملغرب وتوطني مدينته )اأو القريبة من قريته( واملدن الكربى كالرباط 

الرياح(  )وردة  اجلهات  فيها  ي�ستعمل  جمال  ي�سيغ  اخلرائطي  التوطني  بعد  البي�ساء.  والدار 

لر�سد الكيانات التي حتد املغرب ومواقع بع�ش املدن.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

1

54

غرافيا الج
ُدُن ُ دوُد َو�ٱلمْ ُ ريَطُة، �ٱلمْ َ ز�ُت َوَطني : َ�لمْ يِّ ُمَ

َهمِّ ُمُدِنِه. ُز ُحدوَدُه َوَتْوزيَع �أَ ُف َوَطني �ٱ�ْسِتنادً� �إِلى َخريَطٍة ُتْبِ �أََتَعرَّ
الهدف :

ٌة  ِريَّ َبحمْ رى  َو�أُخمْ ٌة  يَّ َبرِّ ُحدوٌد  َلُه  ِقٍع  ومْ ِبَ ُز  َيَتَميَّ َة،  ِرِبيَّ غمْ َ �ٱلمْ َلَكَة  ممْ َ �ٱلمْ َوَطني،  �أَنَّ  ِرُف  �أَعمْ
َ ُتر�ِبِه. ُع َعبمْ ُدِن َتَتَوزَّ ُ َبَكٌة ِمَن �ٱلمْ َو�شَ

ُ مْ َ�أَ
ُد ِلَتَعلُّمي : ُأَمهِّ

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

ِع1ن�شاط : و��شِ َقريِب َو�ٱلمْ ِرِب يف ُميِطِه �ٱلمْ غمْ َ ِقَع �ٱلمْ ُد َمومْ �شُ �أَرمْ

ُل َبَلدً� َعْن َبَلٍد �أَْو ُبْلد�ٍن �أُْخرى.  ٌة: ُحدوٌد َتْف�سِ يَّ َر َلها �ساِحٌل. ُحدوٌد َبرِّ ْوَلِة �إِْن َتَوفَّ دُّ �ٱْلـَمجاَل �ٱْلَبْحِريَّ ِللدَّ ٌة: َتُ ُحدوٌد َبْحِريَّ

??

??

??

ُد َمْوِقَعُه فيها ؛ َة َحْيُث َيَقُع �ٱْلـَمْغِرُب َو�أَُحدِّ �أُ�َسّمي �ٱْلقارَّ
نوِب ؛ ِق َو�ٱْلَ ْ ُه ِمْن ِجَهَتِي �ٱل�شَّ �أَْذُكُر ما َيُحدُّ

ماِل َو�ٱْلَغْرِب.  ُه ِمْن ِجَهَتِي �ٱل�سَّ ُد ما َيُحدُّ �أَْر�سُ

�أُ�َسّمي قاّر�ِت  َوُميطاِت �ٱْلعاَلِ ؛
�أُ�َسّمي �ٱْلـُمحيَط �ٱلَّذي َيْنَفِتُح َعَلْيِه �ٱْلـَمْغِرُب؛

ِمَن  ُكلٍّ  َعْبَ  �ٱْلـَمْغِرُب  َعَلْيها  َيْنَفِتُح  تي  �ٱلَّ �ٱْلقاّر�ِت  �أُ�َسّمي 
. ْطَلْنِتيِّ ِط َو�ٱْلـُمحيِط �ٱْلأَ �ٱْلَبْحِر �ٱْلأَْبَي�ِض �ٱْلـُمَتَو�سِّ

ريَطَتْيِ َو�أُجيُب َعَلى َدْفَتي : �أُلِحُظ �ٱْلَ

َقريِب )ُحدوُدُه( ِرِب يف ُميِطِه �ٱلمْ ـَمغمْ ِقُع �ٱلمْ (َمومْ ُ ْلعالمَ ِع )امَ ْغِرِب يف ُميِطِه اٱْلوا�شِ ْوِقُع اٱْلـممَ ممَ

ْغر�ِفِّ �ٱْلَقريِب َو�ٱْلَبعيِد؟  ِ ُميِطِه �ٱْلُ �ْسَبِة ِلَعنا�شِ ما َمْوِقُع َوَطني ِباٱلنِّ
َتِلِف �ٱْلـَمجالِت؟ ْغر�ِفِّ ِلْلَمْغِرِب َعلى ُمْ ما �ٱْنِعكا�ساُت �ٱْلـَمْوِقِع �ٱْلُ

ُع �أََهمُّ �ٱْلـُمُدِن ف َوَطني؟ َكْيَف َتَتَوزَّ

?

?

?

طلنتي
�لـمحيط �لأ

ـيــة
ـمغـرب

ـة �ل
ـلـكـ

لـمم
�

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط

الرباط

�لـمغرب

�أمريكا 
�ل�سمالية

�أمريكا 
�لنوبية

�إفريقيا

�أوقيانيا

�أوربا�آ�سيا

�لقارة �لقطبية �لنوبية

�لـمحيط 
�لأطلنتي

�لـمحيط 
�لهندي

�لـمحيط 
�لهادي

�لـمحيط 
�لهادي

�لـمحيط �لـمتجمد �لنوبي

�لـمحيط �لـمتجمد �ل�سمايل

�سمال

جنوب

غرب�شق
�سمال غرب�سمال �شق

جنوب غربجنوب �شق
�سمال

جنوب

غرب�شق
�سمال غرب�سمال �شق

جنوب غربجنوب �شق

طلنتي
�لـمحيط �لأ

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط

الرباط

�لز�ئر

موريتانيا

وجدة

فكيك

�لد�خلة
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2. مواقع مدن مغربية وم�ساهد منها

طلنتي
�لـمحيط �لأ

�لـمغرب�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

?

?

?

ِتي َيَقُع ِفيَها �ٱْلـَمْغِرُب ؛ َة �ٱلَّ ي �ٱْلقارَّ �أُ�َسمِّ
ِجَهِة  ِمْن  �ٱْلـَمْغِرُب  ُيجاِوُرَها  ًة  قارَّ ُد  �أَْر�سُ

ماِل ؛ �ٱل�سَّ
َتْيِ ِلْلَمْغِرِب ؛ ُد َمْوِقَع و�ِجَهَتْيِ َبْحِريَّ �أَُحدِّ

�ٱْلـَمْيَد�ِن  ف  �ٱْلـَمْغِرِب  َمْوِقِع  َفَو�ِئَد  �أَ�ْسَتْخِل�ُض 
. ُ طاَبَعُه �ٱْلإِ�ْسْت�تيِجيَّ اِديِّ َو�أَُبيِّ �ٱِلْقِت�سَ

ريَطِة �ٱْلـَمْغِرِب? �أَْبَحُث َعْن �إِطاٍر جاِهٍز ِلَ
ُل َعَلْيِه َما َياأْتي : َمثِّ �أَْو �أَْر�ُسُمُه، ُثمَّ �أُ

هاِت ؛ ُل ما َيُحدُّ  �ٱْلـَمْغِرَب ِمْن ُكلِّ �ٱْلِ - �أُ�َسجِّ
ريَطِة  َوِر ِف �ٱْلَ موِز َو�ٱل�سُّ َلَة ِباٱلرُّ ُن �ٱْلـُمُدَن �ٱْلـُمَمثَّ - �أَُوطِّ

َو�أُ�َسّميها؛
ُن َمديَنتي �أَِو �ٱْلـَمِديَنَة �ٱْلَقريَبَة ِمْن َقْرَيتي، َو�أَْبَحُث  - �أَُوطِّ

َقها َعَلى َر�ْسمي. ُلها ِلأُْل�سِ ثِّ َعْن �سوَرٍة ُتَ

�سمال
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غرب�شق
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طنجة تطو�ن الناظور

�لقنيطرةفا�سوجدة
الرباط

مكنا�س
خريبكة

الدار البي�شاء
�جلديدة

�آ�شفي

�ل�شويرة
اأكادير

ورز�ز�ت

مراك�س

العيون

�لد�خلة موريتانيا

�ئـــر
جلـز

�

طلنتي
ط �لأ

لحي
�

البحر الأبي�س املتو�شط

ِت المَ جمَ لمَى ُكلِّ اٱمْلمَ ْوِقِع عمَ ا�شاِت اٱمْلمَ ُد اٱْنِعكمَ اأمَْر�شُ

ِة3ن�شاط : ريطمَ لى اإِطاِر اٱْلمَ ُنها عمَ طِّ اأُومَ ُدِن ومَ مِّ اٱمْلُ واِقعمَ اأمَهمَ ُف ممَ رَّ عمَ اأمَتمَ

2ن�شاط :

َوِل ف ُكلِّ �ٱْلـَمجالِت. ناَعٌة...(، َو�ٱِلْنِفتاِح َعلى �ٱلدُّ : ُيتيُح ُفَر�سًا ِلَتْقِوَيِة �ٱِلقِت�ساِد )ِتاَرٌة، �سِ َمْوِقٌع �ٱ�ْسْت�تيِجيٌّ

ي : ْفتمَ لى دمَ ُز اٱْلآِتيمَ عمَ اأُْنِ ريَطَة 1 ومَ َ ُز اٱْلآِتيمَ :�أُلِحُظ �ٱلمْ ْنِ اأُ ِة 2 ومَ ِريطمَ ِحُظ اإِطارمَ اٱْلمَ اأُلمَ

?

?

?

??

??

??

َوَرَو�ِفد  ناِت  ُمَكوِّ َحْوَل  لّر�ِبِع  �ٱ �ٱْلـُم�ْسَتوى  ِف  َدَر�ْسُتُه  ِبا  �أَ�ْسَتعُي 
ُة -  ْحر�ِويَّ ُة - �ٱل�سَّ ُة - �ٱْلأََمازيِغيَّ ُة - �ٱْلإِ�ْسالِميَّ ْعِب �ٱْلـَمْغِرِبيِّ ) �ٱْلَعَرِبيَّ �ٱل�سَّ
: َفنُّ �ٱْلـِمْعماِر  �ساِريِّ ظاِهَر �ٱْلِغنى �ٱْلَ ْمِثَلٍة َمِ ُح ِباأَ ُة...(، َو�أَُو�سِّ �ّساِنيَّ �ٱْلَ
�ٱللَُّغِويُّ  ُع  َنوُّ �ٱلتَّ )َمْلحوٌن...(،  �ٱْلـمو�سيقى  اُط  اأَنمْ َعتيَقٌة...(،  )ُمُدٌن 
ْلـَمْلَب�ِض َو�ٱْلأَثاِث؛ (، ُتر�ٌث ِف �ٱْلـَماأَْكِل َو�ٱ ، َح�ّساِنٌّ ، �أَمازيِغيٌّ )َعَرِبيٌّ
ياَحِة ؛  ْلـَمْغِرِب َعلى �ٱْقِت�ساِدِه َكاٱلتِّجاَرِة َو�ٱل�سِّ ُ �ٱْنِعكا�ساِت  َمْوِقِع �ٱ �أَُبيِّ

�شاُط �ٱل�ّساِبُق(. )�أَ�ْسَتعُي ِباٱَلريَطِة 2 : �ٱلنَّ
َفَة.   ُر َهِذِه �ٱل�سِّ -، �أَُبي ما ُيَبِّ ِلْلـَمْغِرِب -َمْوِقٌع �ٱ �ْسْت�تيِجيٌّ

ُد َمو�ِقَعها؛ َحدِّ ًة َو�أُ ًة َود�ِخِليَّ ُد ُمُدنًا �ساِحِليَّ �أَْر�سُ
ُد َمْوِقَعَها؛ ي �أَكَبَ َمِديَنٍة ِباٱْلـَمْغِرِب َو�أَُحدِّ �أُ�َسمِّ

ُد َمْوِقَعَها. ٌط َو�أَُحدِّ ُد ُمُدنًا َلَها َحْجٌم ُمَتَو�سِّ �أََر�سُ

اٍف؛ طاَر َخِريَطِة �ٱْلـَمْغِرِب ِباٱ�ْسِتْعَماِل َوَرٍق �َسفَّ �أَْر�ُسُم �إِ
هاِت �ٱْلأَْرَبِع؛ ُل فيِه ما َيُحدُّ �ٱْلـَمْغِرَب ِمَن �ٱْلِ �أُ�َسجِّ

ُقُه َعلى َدْفَتي. ُن َعَلْيِه َبْع�َض �ٱْلـُمُدِن َو�أُْل�سِ �أَُوطِّ

ْغِرِب  اٱمْلمَ لى  عمَ ْت  دمَ وافمَ تمَ  ، ـِيِّ ْغراف اٱْلُ ْوِقِعِه  ممَ ِبِفْعِل 
ُق،  �ْشِ مَ ٍة )اٱمْلْ ِلفمَ تمَ عوٌب ِمْن اأمَْقطاٍر ُمْ ْبمَ اٱلّتاريِخ �شُ عمَ

ُه. تمَ �شارمَ ْت حمَ اأمَْغنمَ ...( فمَ ُل�سمَ اإِْفريْقيا، اٱْلأمَْندمَ
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ت�سكل اخلريطة اأداة اأ�سا�سية يف هذا الدر�ش، على اأن تتنوع طريقة ا�ستعمالها وبالتايل اأ�سكالها، كما اأن توفرها لدى الأ�ستاذ)ة(

ولدى املتعلم)ة( يغني هذا الدر�ش ودرو�ش اأخرى مما يفر�ش توفر: 

خريطة جدارية للعامل ليتمكن املتعلم)ة( من معرفة موقع املغرب يف العامل وخا�سة بالن�سبة لقارتي اإفريقيا واأوربا. •	•

خريطة جدارية للمغرب من اأجل حتديد موقعه يف حميطه القريب ور�سد الكيانات التي حتده. •	•

الأطلنتي غربا،  املحيط  باملغرب:  املحيطة  الكيانات  املعطيات مثل  اأهم  ب�سكل مب�سط ومتثيل  املغرب  اإطار خريطة  ر�سم  •	•
البحر الأبي�ش املتو�سط �سمال، اجلزائر �رشقا و موريطانيا جنوبا.

ا�ستن�ساخ اإطار خريطة املغرب ليتمكن املتعلم)ة( من ال�ستغال عليه ومتثيل الكيانات التي حتد املغرب وتوطني اأهم املدن  •	•
ويتم اإل�ساق هذا الر�سم يف الدفرت لي�سكل اأثرا مكتوبا لدى املتعلم على دفرته.

معطيات حول حدود الدول: 

يعد املوقع من املفاهيم اجلغرافية الأ�سا�سية، فاجلغرافيا كثريا ما كانت تو�سف بكونها علم املكان وعالقة الأماكن )املواقع( 

ببع�سها البع�ش والختالف فيما بينها واأن اأهمية اأي موقع تتحدد مبحيطه اأكان قريبًا اأو بعيدًا،

باعتماد الإحداثيات اجلغرافية وهي خطوط وهمية  املوقع اجلغرايف على �سطح الأر�ش  املوقع جغرافيا: يحدد  حدود 

تو�سع يف اخلرائط وتتمثل يف خطوط الطول ودوائر العر�ش. فاملغرب مثال يقع بني خطي الطول 1 و 17 درجة غرب 

غرينت�ش، وخطي العر�ش 21 و36 درجة �سمال خط ال�ستواء.

احلدود ال�سيا�سية للدولة : هي خطوط من و�سع الإن�سان لتحديد اأرا�سي دولة بالن�سبة لدولة اأو دول جماورة، وتعترب 

هذه احلدود حدا لكافة اأرا�سي الدولة واأنهارها وم�سطحاتها املائية املوجودة فوق ترابها اإىل جانب جزء من جمال مياه البحار 

واملحيطات التي قد تكون مطلة عليها، كما تكون لها ال�سيادة على جوها بحيث لي�سمح بتحليق طائرات دول اأخرى يف �سماءها 

اإل باإذن منها. 

تر�سيم احلدود: ت�سع الدول حدودها باتفاق مع الدول املجاورة تفاديا لأي نزاع حمتمل على هذه احلدود، بحيث تتفق 

الدول امل�سرتكة يف احلدود على و�سف دقيق مل�سار حدودها اجلغرايف، الذي ير�سم عرب خرائط حتدد بدقة هذا امل�سار، وتوقع 

هذه الدول فيما بينها اتفاقية تر�سيم احلدود.

تعيني احلدود فوق املجال الربي: تتفق الدول فيما بينها على ال�سكل الذي متثل به هذه احلدود كو�سع اأ�سالك �سوكية 

واأحيانا جدار اإ�سمنتي وغري ذلك.

فر�ص ال�سيادة على احلدود: ت�سع كل دولة على حدودها نقطا للمراقبة �سد ت�سلل الأفراد ب�سكل غري قانوين اأو تهريب 

ال�سلع واملنتوجات املمنوعة كاملخدرات وال�سلع الفا�سدة وغريها.

احلدود البحرية: هناك قوانني دولية توؤطرها وت�ستند اإليها الدول لتحديد حدودها البحرية مثل املغرب:

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

»متتد هذه املنطقة اإىل حدود اخلط حيث توجد كل نقطة على م�سافة 200 ميل بحري من النقطة الأقرب من خط الأ�سا�ش 

الذي ي�ستخدم لقيا�ش عر�ش البحر الإقليمي، كما هو حمدد طبقا للن�سو�ش الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل .« 

املادة الثانية القانون رقم 38.17 اجلريدة الر�سمية عدد 6869 بتاريخ 30 مار�ش 2020
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مميزات وطني: اجلبال واله�ساب وال�سهول 2الدرس 

وة المائية ها ع� ال�� الھدف: تعرف التضاریس وتوزیعھا وتأث��

يرتبط هذا الهدف بتنمية قدرات املتعلم)ة( من حيث التعبري اللفظي اخلا�ش باجلغرافيا واإغناء 

ر�سيده مب�سطلحات تهم املجال مثل تعرف معنى »ت�ساري�ش/جبال/ه�ساب/�سهول. وبالتايل 

تتنمى لديه القدرة على التعبري اجلغرايف ور�سد خ�سائ�ش املجال بداأ باملجال املغربي. 

تدب�� محطة تمھيد التعلم

قد يكون م�سطلح ت�ساري�ش جديد على املتعلم )ة( لذلك يتم ربطه بعنوان الدر�ش حيث تربز 

اأ�سماء الوحدات الت�ساري�سية: اجلبال/اله�ساب/ال�سهول وبذلك تت�سح الأ�سئلة املطروحة يف هذه 

املحطة، حيث يوظف م�سطلح ت�ساري�ش.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: تعرف معنى اجلبل واله�سبة وال�سهل

يتم الرتكيز يف حمطة اأوىل على املوؤ�رشات التي يجب تعلم ر�سدها للتمييز بني اأ�سكال الت�ساري�ش 

فتت�سح لدى املتعلم)ة( الأ�س�ش املنهجية لتوظيف امل�سطلحات اجلغرافية: مثل متى ن�سمي ال�سكل 

جبال اأو ه�سبة اأو �سهال، مع اإبراز اأوجه الت�سابه والختالف بينها. يتم اعتماد ر�سومات مب�سطة 

على ال�سبورة لتقريب موا�سفات اأ�سكال الت�ساري�ش والتمييز بينها.

الن�ساط 2: ر�سد اأهم الوحدات الت�ساري�سية على خريطة املغرب

اخلريطة  توظيف  عرب  باملغرب  الت�ساري�سية  للوحدات  اجلغرايف  التوزيع  الن�ساط  هذا  يهم 

لتفعيل التوطني اجلغرايف. ويعد اأ�سا�سي اعتماد خريطة جدارية حول ت�ساري�ش املغرب حتى 

يتمكن املتعلم)ة( من توطني الت�ساري�ش بالن�سبة للمجال املغربي ككل )�سمال، جنوب، �رشق، 

غرب(، وبالن�سبة لبع�سها البع�ش، اأو بالن�سبة ملكونات جغرافية اأخرى كال�سواحل. كما ي�ساعد 

على ذلك اإرفاق اخلريطة بر�سومات مب�سطة على ال�سبورة.

الن�ساط 3: تعرف تاأثري الت�ساري�ص على الÌوة املائية

يتم الربط بني عن�رش الت�ساري�ش والرثوة املائية عرب اإبراز عالقة اجلبال باملياه )الثلوج( وتاأثري 

املوجودة يف  ال�سبورة تدعم  املائية. تو�سع ر�سوم على  املجاري  �سكل  الت�ساري�ش على  �سكل 

الكتاب املدر�سي.

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

اجلديدة، من حيث  امل�سطلحات  مثل مدى متكنه من  املتعلم)ة(  مكت�سبات  تقومي  الأ�سا�سي  من 

خريطة  وتكوين  اخل�سائ�ش،  حيث  من  بينها  والتمييز  الت�ساري�سية  الأ�سكال  كتعريف  املعنى 

ذهنية تهم التوزيع اجلغرايف للوحدات الت�ساري�سية الكربى يف املغرب من خالل اعتماد اجلهات 

الأربع اأو توزيع الوحدات بالن�سبة لبع�سها البع�ش.

57

غرافيا الج ز�ُت َوَطني :2 يِّ ُمَ
هوُل اٱل�شُّ اٱْلِه�شاُب ومَ باُل ومَ  امَْلِ

َوِة �ٱْلـماِئيَِّة. ْ �ْسكاِلها، َوَتاأِْثرَيها َعلى �ٱلثَّ َهمِّ �أَ ُف َت�ساري�َض ِبالِدي �ٱْلـَمْغِرِب، َوَتْوِزيَع �أَ �أََتَعرَّ
الهدف :

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

هوُل ؟ باُل َو�ٱْلِه�ساُب و�ٱل�سُّ ما َمْعنى �أَ�ْسكاِل �ٱلتَّ�ساري�ِض: َ�ْلِ
ِة َعلى َخريَطِة �ٱْلـَمْغِرِب ؟ ما �أََهمُّ �ٱْلَوَحد�ِت �ٱلتَّ�ساري�ِسيَّ

ِة ِباٱْلـَمْغِرِب ؟ َوِة �ٱْلـماِئيَّ ْ ما َتاأْثرُي �ٱلتَّ�ساري�ِض َعلى �ٱلثَّ
?
?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ْهِل1ن�شاط : اٱل�شَّ ِة ومَ بمَ �شمَ اٱْلهمَ ِل ومَ بمَ ْعنى اٱْلمَ ُف ممَ رَّ عمَ اأمَتمَ

?

?

?

�ْسِم 2  َة ِمَن �ٱْلـَم�ْسَهِد 1 َو�ٱلرَّ َبِليَّ ُز �ٱلتَّ�ساري�َض �ٱْلَ يِّ ُد َما ُيَ �أَْر�سُ
ْدَوَل �ٱْلآتي َعلى َدْفَتي ؛ َو�أَْمالأُ �ٱْلَ

باِل؛ وِّ ف �أَعايل �ٱْلِ ُد ما َيْعِك�ُض ُبروَدَة �ٱْلَ �أَْر�سُ
�ْسكاِل �َسْطِح باَل ِمْن �أَ نَّ �ٱْلِ ُ فيِه �أَ �أَ�ْسَتْخِل�ُض َتْعِريفًا ِلْلِجباِل �أَُبيِّ

َج  َوَتَدرُّ َو�ُسُفوَحها  َوِقَمَمها  �ٱِْرِتفاَعها  ُف  َو�أَ�سِ  ، �ٱْلأَْر�ِضِ
ْعِريَف َعلى َدْفَتي. ُل َهَذ� �ٱلتَّ �َسجِّ باِل َوِقَمِمها، َو�أُ باِتيِّ َبْيَ �أَ�ْسَفِل �ٱْلِ ر�َرِة َو�ٱْلِغطاِء �ٱلنَّ �ٱْلَ

باِل ُف ُم�ْسَتوى �ٱِلْرِتفاِع ِف �ٱْلِ ُة�أَ�سِ دَّ ُف ِقَمَمها ِمْن َحْيُث �ٱْلِ ُف �ُسفوَحها ِمْن َحْيُث �ٱِلْنِحد�ُر�أَ�سِ �أَ�سِ
؟؟؟

لمَ ال�شِ ْينمَها �شمَ ُة فيما بمَ ِليَّ بمَ ُل اٱلتَّ�شاري�ُس اٱلمَ كِّ ُت�شمَ
ِة الّريِف. ْل�ِشلمَ برِي، �شِ ِة اٱْلأمَْطلمَ�ِس اٱْلكمَ ْل�ِشلمَ  ِمْثلمَ �شِ

هوُل. اٱل�شُّ اٱْلِه�شاُب ومَ باُل ومَ ها اٱْلِ مُّ همَ اأمَ كاِلها، ومَ ِع يِف اأمَ�شْ وُّ نمَ ْغِرِب ِباٱلتَّ �شاري�ُس اٱمْلمَ ُز تمَ َتَتَميَّ
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هوِل... باِل َو�ٱْلِه�ساِب َو�ٱل�سُّ ُن ِمْنها �َسْطُح �ٱْلأَْر�ِض، ِمْثُل �ٱْلِ ِتي َيَتَكوَّ َتِلُف �ٱْلأَ�ْسكاِل �ٱلَّ اِري�ُض: ِهي ُمْ َ�لتَّ�سَ
ُد �ٱْلإِْن�ساُن َغْر�َسها ِلْلَحدِّ ِمْن َتر�ُجِعها.  ( : �أَ�ْسجاٌر َو�أَْع�ساٌب َتْنمو ِب�َسْكٍل َطبيِعيٍّ و�أَْحيانًا ُيَجدِّ بيِعيُّ َباِتيُّ )َ�لطَّ َ�ْلِغَطاُء �ٱلنَّ

114207889 هوُل. هولشهولشُّ شٱل�شُّٱل�ُّٱل�

ر�سم مب�سط لعنا�سر اجلبل

م�سهد من الت�ساري�س اجلبلية
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ْقِي َح�َسَب ُكلِّ َم�ْسَهٍد ؛ عوَبِة �ٱل�سَّ ْو �سُ �أَ�ْسَتْخِل�ُض َمدى �ُسهوَلِة �أَ
الِت. ر�َعِة َوِبَناِء �َسَبَكٍة ِلْلُمو��سَ ُدوِد َوَمالٍت �أُْخرى َكاٱلزِّ ُد َمز�يا ُكلِّ َم�ْسَهٍد ِف َمْيد�ِن َت�ْسييِد �ٱل�سُّ �أَْر�سُ

?

?

ِة  ِباٱْلـَمْغِرِب ؛ َوِة �ٱْلـماِئيَّ ْ ْنَو�ِع �ٱلتَّ�ساري�ِض َو�ٱلثَّ ُتُه َحْوَل �أَ ُن َعلى َدْفَتي َما �ٱ�ْسَتْخَل�سْ �أَُدوِّ ?

?

ُ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

َبِة ? ْهُل ِلْلَفَي�ساِن �أَْكَثَ ِمَن �ٱْلَه�سَ �ُض �ٱل�سَّ ُ ِلـماَذ� َيَتَعرَّ �أَُبيِّ
ْهِل(. ُر َخ�سائ�َض �ٱل�سَّ ورِة 3 ) �أََتَذكَّ �ٱْنِطالقًا ِمَن �ٱلـ�سّ

ٌة ف َبْع�ِض �ٱْلـَمَناِطِق ٌة َوَمَطِريَّ ُف َثْلِجيَّ ُدُث َعو��سِ َقْد َتْ
َفَتْغُمُرها َفَي�ساناٌت ُمْهِوَلٌة :

�أَُلِحُظ �ٱْلـَم�ْسَهَدْيِن َو�أُِجيُب :

�أَُقاِرُن �ٱْلـَم�ْسَهَدْيِن ِمْن َحْيُث ُعْمُق �ٱْلأَْوِدَيِة ؛

?

?

ُ َبينِّ �شاِط اٱل�ّشاِبِق َواأُ اأُالِحُظ َخريَطَة اٱلتَّ�شاري�ِس يف اٱلنَّ
�ْسَبِة ِلْلِجباِل؛  َمْوِقَع �ٱْلأَْنهاِر ِباٱلنِّ

رُّ ِمْنها ِتي َيُ َوِرِ 1 َو2 َو3 �ٱْلـَمر�ِحَل �لَّ ُد َعْبَ �ٱل�سُّ �أَْر�سُ
ْدَوَل ُم �ٱْلَ ْتِ لى �ٱلأَ�ْسَفِل، َو�أُ باِل �إِ �ٱْلـماُء ِمْن �أَْعلى �ٱْلِ

�ٱْلآتَي َعلى َدْفَتي؛

ِة اِئيَّ ِة اٱمْلمَ ومَ ْ لمَى اٱلثَّ ِع اٱلتَّ�شاري�ِس عمَ وُّ نمَ اأْثريمَ تمَ ُف تمَ رَّ عمَ اأمَتمَ 3ن�شاط :

ًة ْوِفيَّ اٌت( اأمَْو جمَ رْيمَ اٌر، ُبحمَ همَ ًة ) اأمَنمَ ْطِحيَّ ُة �شمَ ُة اٱمْلاِئيَّ ومَ ْ ُكوُن اٱلثَّ تمَ
ْطِح اٱْلأْر�ِس. تمَ �شمَ ْ ٌة( تمَ اٌت باِطِنيَّ ) ُفْر�شمَ

مرحلة 3مرحلة 2مرحلة 1
باِل ةٌ  َعلى �ٱْلِ ؟؟َت�ساُقطاٌت َثْلِجيَّ

ْهِر.  ُة َفَتفي�ُض َعلى َجو�ِنِب �ٱْلـَمْجرى َوَتْغُمُر �ٱْلـَمناِطَق �ٱْلـُمجاِوَرَة ِللنَّ ْهِر �ٱْلـماِئيَّ ْهِر : حيَنما َتْرَتِفُع ُحموَلُة �ٱلنَّ َفَي�ساُن �لنَّ

جبال الأطل�س تك�سوها الثلوج الوثيقة 1

�ساللت و�سيول فـي منطقة ه�سبية

اأنهار فـي مناطق �سهلية قد تعرف  في�سانات

م�سهد لوادي و�سط �سهلم�سهد لوادي مبنطقة ه�سبية
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ْغِرِب ِة اٱمْلمَ ريطمَ لى خمَ ِة عمَ داِت اٱلتَّ�شاري�ِشيَّ حمَ مَّ اٱْلومَ همَ ُد اأمَ اأمَْر�شُ 2ن�شاط :

?

?

?

?

?

?

�ْسَمْيِ 4 َو6 َو�ٱْلـَم�ْسَهَدْيِن 3 َو 5 : ْهِل : �أُلِحُظ �ٱلرَّ اٱل�شَّ ِة ومَ بمَ �شمَ زاُت اٱْلهمَ يِّ ُممَ
ْوِدَيِة ف ُكلٍّ ِمْنُهَما؛ ْطِح َوُعْمُق �ٱْلأَ ْهِل ِمْن َحْيُث : �َسْكُل �ٱل�سَّ َبِة َو�ٱل�سَّ �أُقاِرُن َبْيَ �ٱْلَه�سَ

ُلُه َعَلى َدْفَتي. ُع َتْعِريًفا ِلُكلٍّ ِمْنُهَما َو�أُ�َسجِّ ُز َبْيَنُهما ؛                �أَ�سَ يِّ ُد َما ُيَ ْر�سُ ُد ِفيما َيَت�َساَبهاِن، َو�أَ �أَُحدِّ

َنْحَو  ماِل  �ٱل�سَّ ِمَن  َة  َبِليَّ �ٱْلَ ال�ِسَل  �ٱل�سَّ ي  �أُ�َسمِّ

نوِب؛ �ٱْلَ

ِة  �ٱلأَْطَلْنِتيَّ هوِل  و�ٱل�سُّ �ٱْلِه�ساِب  َمْوِقَع  ُد  �أَُحدِّ

ِط؛ �ْسَبِة ِل�ِسْل�ِسَلَتْي �ٱْلأَْطَل�ِض �ٱْلَكِبرِي َو�ٱْلـُمَتَو�سِّ ِباٱلنِّ

�ْسَبِة ِلْلَمْغِرِب؛ ُ َمْوِقَع �ٱْلِه�ساِب �ٱْلُعْليا باٱلنِّ �أَُبيِّ

ِل  ِل�َسال�ِسِ �ْسَبِة  ِباٱلنِّ ٍة  ِقمَّ �أَْعلى  َمْوِقَع  ُد  �أَُحدِّ

�ٱْلأََْطَل�ِض؛

نوِب. ْنو�َع �ٱلتَّ�ساري�ِض �ٱل�ّساِئَدِة ِباٱْلَ ُد �أَ �أَْر�سُ

ريَطَة َوِمْفتاَحها، َو�أُِجيُب َعَلى َدْفَتي : �أَُلِحُظ �ٱْلَ

?

?

َتدُّ َعلى ِم�ساَحٍة �سا�ِسَعٍة.  ها َوَتْ ُة : ِجباٌل ُمَت�ِبَطٌة َمَع َبْع�سِ َبِليَّ ال�ِسُل �ٱْلَ َ�ل�سَّ

م�سهد من ه�سبة ر�سم مب�سط لله�سبةالوثيقة 3 الوثيقة 4

م�سهد من �سهل ر�سم مب�سط لل�سهلالوثيقة 5 الوثيقة 6

اأهم الوحدات الت�ساري�سية الوثيقة 1

جبل توبقال

�سهول
ه�ساب

�سال�سل جبلية

4165m )�أعلى قمة ف �ملغرب(جبل توبقال
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

لتحقيق الهدف املر�سود للدر�ش، يتوجب م�ساعدة املتعلمني مبا يكفي من الر�سوم على ال�سبورة، ومطالبتهم بو�سع  •	
ر�سومات على الدفرت للتمييز بني اأ�سكال الت�ساري�ش و�سبط اخل�سائ�ش التي متيز كل �سكل.

ت�سكل اخلريطة الأداة الأ�سا�سية للتوطني اجلغرايف، وعلى الرغم من توفرها بالكتاب املدر�سي، فاإن �رشح الدر�ش يف  •	
الف�سل يتطلب خريطة جدارية، وو�سع ر�سم مب�سط على ال�سبورة يواكب عليه املتعلمون توطني الوحدات الت�ساري�سية 

وي�ساهمون يف هذه العملية ب�سكل تدريجي على ال�سبورة وعلى الدفرت.

كلما �سمحت معطيات الدر�ش بالربط بني مو�سوعها واملجال املحيط، يكون اأف�سل للمتعلم)ة( ويف هذا الدر�ش مثال ي�ستغل  •	
حميط املتعلمني القاطنني باملناطق اجلبلية اأو قرب الأنهار...

من الأ�سا�سي يف كل در�ش الهتمام بدفرت املتعلم حيث يدون فيه اإجنازاته املرتبطة بالأ�سئلة التي يت�سمنها الدر�ش بالكتاب  •	
املدر�سي اأو اأ�سئلة اأخرى يطرحها الأ�ستاذ)ة( مع مراقبة ما يدونونه لتدارك املعطيات اخلاطئة.

ميكن اعتماد خطاطات مركزة ت�ساعد على تلخي�ش بع�ش حمطات الدر�ش. •	

ميكن ال�ستعانة بهذه اخلطاطة على م�ستوى 

تعريف الت�ساري�ش.

بعد تعلم معنى العنا�رش الت�ساري�سية الكربى 

التاأكد  ثانية  يتم يف حمطة  اأوىل،  يف حمطة 

الوحدات  ر�سد  على  املتعلم)ة(  قدرة  من 

وحتديد  باملغرب،  الكربى  الت�ساري�سية 

وبالن�سبة  البع�ش  لبع�سها  بالن�سبة  مواقعها 

للمغرب ككل.

ميكن اعتماد ملخ�ش املتعلم)ة(  بخرائط  •	
مب�سطة.

ومنحه  الإطار  هذا  ا�ستن�ساخ  مثال  الن�ساط  هذا  يف  ويتم   

للمتعلمني ومطالبتهم ب:

و�سع الكيانات التي حتد املغرب. •	
واله�ساب(  )ال�سهول  الت�ساري�سية  الوحدات  ت�سمية  •	
باألوان  الوحدات  اخلريطة،تلوين  على  مكانها  يف 

منا�سبة.

و�سع مفتاح وعنوان منا�سبني. •	
اإل�ساق الر�سم على الدفرت. •	

ملحوظة: هذا التمرين يوؤهل املتعلم ملو�سوع الدر�ش املوايل.
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تقومي ودعم تعلمات الوحدة 1

من املوا�سفات الأ�سا�سية التي يجب اأن يت�سمنها منتوج املتعلم)ة( حول هذا التمرين:

اإطار خريطة املغرب من خالل ر�سم  اأهم خ�سائ�ش    يت�سمن الإطار املنقول 

ال�سواحل البحرية واحلدود الربية؛

  يوطن مدينة الرباط يف مكانها وي�ستوعب اأنها هي املعنية بكلمة عا�سمة بالدي.

 	ي�سمي املدن املمثلة بالنقط احلمراء وهي طنجة، الدارالبي�ساء )جنوب الرباط(، 
مراك�ش، ال�سويرة، اآ�سفي، فا�ش، مكنا�ش، وجدة، العيون، الداخلة.

ب�سكل  اإ�سافتها ولو  الأ�سا�سي  فمن  مدينته غري ممثلة على اخلريطة  كانت   	اإذا 
تقريبي من طرفه.

يتمم معطيات املفتاح بو�سع اأ�سماء ال�سال�سل اجلبلية قرب الألوان وت�سمية ما    

تعرب عنه الأرقام اأي املحيط الأطلنتي )1( والبحر الأبي�ش املتو�سط )2( ودولة 

التمرین ا��ول: 

: �
التمرین الثا��

السؤال 1: 
 ال�سورة 1: متثل �سكل ه�سبة ويتم تعليل اجلواب، بكون ال�سكل له �سطح منب�سط، ويت�سمن وادي عميق من خالل ال�سفاف 

ذات اجلوانب املنحدرة ب�سكل بارز.

فمن موا�سفات اله�سبة اأن يكون ال�سطح منب�سطا واأحيانا متموجا اأو متقطعا مع وجود وادي عميق تغمره مياه النهر اأو اأنه جاف.

 ال�سورة 2: متثل ال�سورة �سهال لأن ال�سطح منب�سط بل �سديد النب�ساط مع وجود جمرى مائي له وادي غري عميق )�سطحي(.

السؤال 2:
يهم هذا ال�سوؤال حتديد اأي ال�سكلني الت�ساري�سيني مهدد اأكرث بالفي�سانات مع تعليل اجلواب: تهدد الفي�سانات ال�سهول ب�سبب عدم 

عمق اأوديتها وانب�ساط ت�ساري�سها.

اإطار خريطة املغرب من خالل ر�سم  اأهم خ�سائ�ش    يت�سمن الإطار املنقول 

  يوطن مدينة الرباط يف مكانها وي�ستوعب اأنها هي املعنية بكلمة عا�سمة بالدي.

ي�سمي املدن املمثلة بالنقط احلمراء وهي طنجة، الدارالبي�ساء )جنوب الرباط(، 

ب�سكل  اإ�سافتها ولو  الأ�سا�سي  فمن  مدينته غري ممثلة على اخلريطة  كانت  اإذا 

يتمم معطيات املفتاح بو�سع اأ�سماء ال�سال�سل اجلبلية قرب الألوان وت�سمية ما    

( ودولة 

الوحدة

1

2مترين :

ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

1مترين :

?

?

?

?

ّفاِف؛ ريَطَة ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلَوَرِق �ٱل�سَّ �أَْنُقُل َهِذِه �ٱْلَ
ُز ما َياأْتي : َو�أُْنِ

َمَة ِبالدي �ٱْلـَمْغِرِب ؛ يعا�سِ ّ  ُأسمَ

َلْت ِبُنَقٍط �َسْود�َء ؛ ِتي ُمثِّ  �أُ�َسّمي باقي �ٱْلـُمُدِن �ٱلَّ
ُن َمِديَنِتي �أَِو �ٱْلـَمِديَنَة �ٱْلَقِريَبَة ِمْن َقْرَيِتي ؛  �أَُوطِّ

ريَطِة َوف  ثيُلُه ِباأَْرقاٍم َعَلى �ٱْلَ  �أُ�َسّمي َما َتَّ َتْ
�ٱْلـِمْفتاِح ؛

ْلو�ُن. ُ َعْنُه �ٱْلأَ  �أُ�َسّمي ف �ٱْلـِمْفتاِح ما ُتَعبِّ

ِجيُب: وَرَتْيِ َو�أُ �أَُلِحُظ �ٱل�سّ

ُ َما َيُدلُّ َعلى َذِلَك ؛ ُلُه ُكلُّ �سوَرٍة َو�أَُبيِّ ثِّ اري�ِسيَّ �ٱلَّذي ُتَ ْكَل �ٱلتَّ�سَ �أُ�َسّمي �ٱل�سَّ
َعلُِّل َجو�بي ؛ ْهِر، َو�أُ دً� ِبَفَي�ساِن �ٱلنَّ ْكَل �ٱلَّذي َيكوُن ُمَهدَّ ُد �ٱل�سَّ �أَُحدِّ

ُ َذِلَك. ، َواأَُف�سنِّ ِفالِحينِّ �شاِط اٱلمْ َثَ ِللنَّ ْكَل �ٱلَّذي َيُكوُن ُمنا�ِسبًا اأَكمْ ُ �ٱل�سَّ �أَُبيِّ

رًى َعِميٌق رًى َغرْيُ َعِميٍقَمْ َمْ
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اإطار خريطة الـمغرب مثلت فيه ال�سال�سل اجلبلية الوثيقة 1
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اجلزائر )3( ودولة موريطانيا )4(.

  يكون الر�سم نظيفا ووا�سحا وموؤطرا وم�سجعا على القراءة. )�رشط مهم بالن�سبة للر�سم(

عنوان

ìمفتا

وا�ستن�ساخه  املغرب  ت�ساري�ش  خريطة  لر�سم  الإطار  بهذا  ال�ستعانة  ميكن   	
مل�ساعدة املتعلمني خا�سة الذين يجدون �سعوبة يف نقل الإطار باملربعات.

يعتمد م�ساران يف توطني الكيانات املجالية:   	
 1 توطينها تبعا لالإحداثيات اجلغرافية مثال يقع املغرب بني خطي الطول   	
خط  �سمال  و36   21 العر�ش  وخطي  غرينت�ش  خط  غرب  درجة  و17 

لعدم  الدرا�سي  امل�ستوى  لهذا  بالن�سبة  امل�سار  اعتماد هذا  ال�ستواء. لميكن 

معرفة املتعلمني بالإحداثيات اجلغرافية.

الرئي�سية  اجلهات  واعتماد  البع�ش  لبع�سها  بالن�سبة  الكيانات  توطني   	
ال�ساحل  والفرعية مثال: تقع مدينة الرباط بال�سمال الغربي للمغرب على 

الأطلنتي �سمال مدينة الدار البي�ساء. ويالئم هذا امل�سار م�ستوى هذه الفئة 

من املتعلمني.
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مميزات ت�ساري�ص وطني: ر�سم خريطة 3الدرس 

الھدف: التدرب ع� تمثيل الوحدات التضاریسية ع� الخریطة

القدرة  املتعلم)ة(  اإك�ساب  ال�سابق، ونظرا لأهمية  الدر�ش  الدر�ش مبو�سوع  يرتبط هدف هذا 

خريطة  ر�سم  على  تدريبه  ال�رشوري  من  يكون  �سحيح،  ب�سكل  املغربي  املجال  متثل  على 

توزيع الت�ساري�ش.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

حتدد هذه املحطة للمتعلم)ة( ماهو مقبل على تعلمه يف الدر�ش.

حتى ليكون ر�سم اخلريطة �سكليا اأو ميكانيكيا، فمن الأ�سا�سي متكن املتعلم)ة( من �سبط توزيع 

الوحدات الت�ساري�سية بالن�سبة للمغرب ككل وبالن�سبة لبع�سها البع�ش وهو تر�سيخ ملا تعلمه يف 

الدر�ش ال�سابق قبل اأن يعمل على متثيل الوحدات الت�ساري�سية يف هذا الدر�ش.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: ر�سد الوحدات الت�ساري�سية وحتديد مواقعها

ير�سخ املتعلم)ة( تعلماته ال�سابقة بطرح ما ميكن من الأ�سئلة حول مواقع وحدات الت�ساري�ش بالن�سبة 

للمغرب ككل اأو بالن�سبة لبع�سها البع�ش. ميكن الرتكيز على اأ�سئلة التوطني التي تقوم على: 

	 في المكان الفالني ماذا يوجد؟، ما شكل التضاريس بالشمال الشرقي؟...•
	 المكون الفالني أن يوجد؟، أين تقع جبال الريف بالنسبة للمغرب؟...•

الن�ساط 2: التدرب على ر�سم اخلريطة با�ستعمال الورق ال�سفاف

اإدارة املوؤ�س�سة توفري الورق ال�سفاف من اأجل اإجناز هذا الن�ساط،  يطلب من املتعلمني اأو من 

وتتم م�سايرة املراحل الثالث الواردة يف اجلدول اأ�سفل اخلريطة والذي يبني للمتعلم)ة( التدرج 

يف الر�سم ب�سكل منهجي. 

من األساسي التركيز على التوطين وتعلم كيفية اختيار الرموز لتمثيل الظواهر الجغرافية، علما 
بأنه في هذه الخريطة تم اعتماد رمز واحد وهو المساحي. )االطالع على فقرة معطيات مساعدة 

بالصفحة الموالية(.

الن�ساط 3: التدرب على ر�سم اخلريطة با�ستعمال تقنية املربعات

تتطلب هذه التقنية وقتا اأطول لي�ستوعب املتعلم املحطات الأربع، و�سع ر�سم اأول يهم فقط اإطار 

وال�سواحل  الربية  احلدود  م�سار  انعراجات  اأهم  ر�سمه ور�سد  على  ليتدرب  املغرب  خريطة 

البحرية وفق املربعات. يل�سق هذا الر�سم على الدفرت ثم تطبق التقنية على خريطة الت�ساري�ش.

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

مت يف ال�سفحة املوالية اقرتاح اإطار خريطة يت�سمن رموزا تخ�ش اجلبال، ميكن اعتماده بعد 

اإجناز  اإىل  الر�سم قبل النتقال  اإمتام  فيه  يتم  اأول  املتعلمني، كتمرين  ا�ستن�ساخه وتوزيعه على 

كامل يقوم به املتعلم)ة( مبفرده.
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غرافيا الج 3

�لريــف

اله�شاب العليا

�شهول وه�شاب �شحراوية

�شبو

وية
مل

طلنتي
�لحيط �لأ

البحر الأبي�س املتو�شط

تو�شط
الأطل�س امل

س الكبري
الأطل�

الأطل�س ال�شغري

طلنتية
�شهول وه�شاب اأ

�أم �لربيع

ٍة ريطمَ ُم خمَ �شْ ني : رمَ طمَ �شاري�ِس ومَ زاُت تمَ يِّ ُممَ

ِة �ٱْلُكْبى َعلى َخريَطٍة . ثيِل �ٱْلَوَحد�ِت �ٱلتَّ�ساري�ِسيَّ ُب َعلى َتْ �أََتَدرَّ

. ْغِربيِّ اِب اٱمْلمَ ْبمَ اٱلتُّ ِة عمَ اِل اٱلتَّ�شاري�ِشيَّ كمَ مَ�شْ ِلِف اٱْلأ تمَ ْوزيِع ُمْ ِة تمَ ْعِرفمَ لى ممَ ِة عمَ ريطمَ ُم اٱمَْلمَ �شْ ُي�شاِعُدين رمَ

الهدف :

ُد ِلَتَعلُّمي : ُأَمهِّ

ُد َمو�ِقَعها؟ ُد َتْوزيَع َت�ساري�ِض �ٱْلـَمْغِرِب، َو�أَُحدِّ َكْيَف �أَْر�سُ
ى؟  َة �ٱلُكْبَ ُن َعَلْيها �ٱْلَوَحد�ِت �ٱلتَّ�ساري�ِسيَّ َكْيَف �أَْر�ُسُم َخريَطَة �ٱْلـَمْغِرِب، َو�أَُوطِّ ?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

ها واِقعمَ ُد ممَ دِّ اأُحمَ ني ومَ طمَ ةمَ اٱْلُكْبى يف ومَ داِت اٱلتَّ�شاري�ِشيَّ حمَ ُد اٱْلومَ اأمَْر�شُ 1ن�شاط :

?

?

َبِل  َبِة و�ٱْلَ ْهِل َو�ٱْلَه�سَ ُر َمْعنى �ٱل�سَّ �أََتَذكَّ
ُز ُكلَّ �َسْكٍل َت�ساري�ِسيٍّ ؛ يِّ َوَما ُيَ

ْدَوَل �ٱْلآِتَي  �أَُلِحُظ �ٱَلريَطَة َو�أَْماَلأُ �ٱْلَ
ا ُيَنا�ِسُب َبْعَد َنْقِلِه �إِلى َدْفَتي. ِبَ

ِبا  َو�أَ�ْسَتعُي  ريَطِة  �ٱْلَ ِمْفتاَح  �أُلِحُظ 
ُز �ٱْلآتي: ْنِ ْر�ِض �ٱل�ّساِبِق َو�أُ َتَعلَّْمُتُه ف �ٱلدَّ

ُة ال�ِسُل �ٱَلَبِليَّ َمْوِقُعها�ٱل�سَّ
�أَْق�سى �َسماِل �ٱْلـَمْغِرِبِجباُل �ٱلّريِف

�َسماُل �ٱْلأَْطَل�ِض �ٱْلَكبرِي؟
غرِي�لأَْطَل�ُض �ٱلَكبرُي �َسماُل �ٱْلأَْطَل�ِض �ٱل�سَّ

ْطَل�ِض �ٱْلَكبرِي؟ َجنوُب �ٱْلأَ

هوُل َمْوِقُعها�ٱْلِه�ساُبَو�ٱل�سُّ
ماُل �ٱْلَغْرِبيُّ؟ َ�ل�سَّ
ِقيُّ؟ ْ ماُل �ٱل�شَّ َ�ل�سَّ

ٌة ْحر�ِويَّ غرِي�ُسهوٌل َوِه�ساٌب �سَ َجنوُب �ٱْلأَْطَل�ِض �ٱل�سَّ

�سهول
ه�ساب

�سال�سل جبلية
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َح�َسَب  ٍة  ِبِدقَّ َوَر�ْسِمِه  �ٱلتَّ�ساري�ِض  ُمْعَطياِت  ِمْن  ُجْزٍء  ُكلَّ  ِد  َر�سْ َعَلى  ُت�ساِعُدِن  عاٍت  ُمَربَّ  ،1 ريَطُة  �ٱْلَ ِمُل  َتْ
ْدَوِل �ٱْلآتي: �ٱْلـَمر�ِحِل �ٱْلو�ِرَدِة ف �ٱْلَ

مرحلة 1 :
ُز َعلى َدْفَتي �أُْنِ

مرحلة 2 :
�أَْر�ُسُم ُحدوَد �ٱْلـُمْعَطياِت

مرحلة 3 :
ريَطِة ُن ُمْعَطياِت �ٱْلَ �أَُلوِّ

مرحلة 4 :
ُل �ٱْلـُمْعَطياِت �ٱْلآِتَيَة �أُ�َسجِّ

• قا�ِض 	 �أَْر�ُسُم ُم�ْسَتطياًل ِبَ
ريَطِة 1؛ �ٱْلَ

• َمقا�ُض 	 َلها  عاٍت  ُمَربَّ �أَْر�ُسُم 
عاِت  �ٱْلـُمَربَّ َوُحروُف  َو�أَْرقاُم 
ريَطِة 1. �ٱْلـَمْر�سوَمِة َفْوَق �ٱْلَ

• �أَْر�ُسُم ُحدوَد �ٱْلـَمْغِرِب :	
ريَطِة 1  عاِت �ٱْلَ َربَّ �أَ�ْسَتعُي ِبُ

ِريَطِة 2 ؛ َو�ٱْلَ
• �ْسكاِل 	 �أَْر�ُسُم ُحدوَد �أَ

�ٱلتَّ�ساري�ِض.

• �شاِط 2 : 	 ُن َكما يف اٱلنَّ اأَُلونِّ
ـــيُّ ِلْلِجباِل ؛	• اٱْلُبنِّ
اِب ؛	• اِلُّ ِلْلِه�سَ ُتقمَ �ٱْلُبْ
هوِل ؛	• ُ لل�سُّ اٱْلأْخ�شمَ
َرُق ِلْلَبْحِر و�ٱْلـُمحيِط.	• أزمْ �ٱلمْ

• َما َيُحدُّ �ٱْلـَمْغِرَب ِمْن ُكلِّ 	
هاِت؛  �ٱْلِ

• ؛	 �أَ�ْسماُء َوَحد�ِت �ٱلتَّ�ساري�ضِ
• ُع 	 �سَ ُم �ٱْلـِمْفتاَح َو�أَ �أُْتِ

ُعْنو�نًا ِلَر�ْسمي.

ّفاِف،  عاِت �أَِو �ٱْلَوَرِق �ٱل�سَّ دوَد ِباٱ�ْسِتْعَماِل �ٱْلـُمَربَّ ُن َعَلْيِه �ٱْلُ ُب َعلى َر�ْسِم �إِطاِر َخريَطِة �ٱْلـَمْغِرِب َو�أَُوطِّ �أََتَدرَّ
ُرو�ِض �ٱْلـُمْقِبَلِة ؛ ْحتاُجها ِف �ٱلدُّ تي �َساأَ ر�ِئِط �ٱلَّ َن ِمْن َر�ْسِم �ٱْلَ كَّ َحّتى �أََتَ

ْر�ِض. تي َر�َسْمُت ف َهذ� �ٱلدَّ ريَطِة �ٱلَّ ُنها َعلى �ٱْلَ �أَْبَحُث َعْن �أَ�ْسماِء ِجباٍل �أَْو ِه�ساٍب �أَْو �ُسهوٍل �أَْو ُمُدٍن، َو�أَُوطِّ

?

?

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

عاِت بَّ رمَ ِتْعماِل اٱمْلُ ِة ِباٱ�شْ ريطمَ ِم اٱْلمَ �شْ لى رمَ ُب عمَ رَّ دمَ اأمَتمَ 3ن�شاط :
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ّفاِف2ن�شاط : ِق اٱل�شَّ رمَ ِتْعماِل اٱْلومَ ِة اٱلتَّ�شاري�ِس ِباٱ�شْ ريطمَ ِم خمَ �شْ لى رمَ ُب عمَ رَّ دمَ اأمَتمَ

دودمَ ُم اٱْلُ مرحلة 1 : اأمَْر�شُ
�سا�ِض( ُز ِبَقَلِم �ٱلرَّ )�أَ�ْسَتعُي ِباٱْلـِمثاِل، �أُْنِ

ياِت ْعطمَ ُن اٱمْلُ وِّ مرحلة 2 : اأُلمَ
) ٍ ) �أَ�ْسَتْعِمُل �ٱْلأَْلو�َن �ٱْلـُمنا�ِسَبَة ِلُكلِّ ُعْن�شُ

ياِت ْعطمَ مرحلة 3 :  اأمَْكُتُب اٱمْلُ
�ْسِم ُمْعَطياٍت ُمنا�ِسَبًة( ُل َعلى �ٱلرَّ ) �أُ�َسجِّ

ُع َوَرقًا �َسّفافًا َفْوَق �ٱَلريَطِة، �أَ�سَ
ُز ما َياأْتي : َو�أُْنِ

• �أَْر�ُسُم ُحدوَد �ٱْلـَمْغِرِب ؛	
• َباِل َو�ٱْلِه�ساِب 	  �أَْر�ُسُم ُحدوَد : �ٱْلِ

هوِل ؛ َو�ٱل�سُّ
• غرَيًة 	 عاٍت / ُم�ْسَتطيالٍت �سَ ُع ُمَربَّ �أَ�سَ

ف �ٱْلـِمْفتاِح.

ّفاَف ِمْن َفْوِق �أُِزيُل �ٱْلَوَرَق �ٱل�سَّ
ُن َكما َياأْتي: ريَطِة، َو�أَُلوِّ �ٱْلَ

• �ٱْلُبنِّيُّ  ِلْلِجَباِل ؛	 َ�للَّْوُن  
• اِب ؛	 ُتَقايِلُّ ِلْلِه�سَ �ٱْلُبْ َ�للَّْوُن  
• هوِل؛ 	 ْخ�َشُ  ِلل�سُّ ََ �ٱْلأ َ�للَّْوُن  
• �ٱْلأَْزَرُق ِلْلَبْحِر َو�ٱْلـُمِحيِط.	 َ�للَّْوُن  

ُل َعلى َر�ْسمي ما َياأْتي :  �أُ�َسجِّ
• ماِل َو�ٱْلَغْرِب 	 َما َيُحدُّ �ٱْلـَمْغِرَب ِمَن �ٱل�سَّ

ِق ؛ ْ نوِب َو�ٱل�شَّ َو�ٱْلَ
• اِري�ِض؛	 �أَ�ْسَماَء َوَحَد�ِت �ٱلتَّ�سَ
• ُم �ٱْلـِمْفَتاَح؛	 �أُْتِ
• ُق 	 ُع ُعْنَو�ًنا ِلْلَخِريَطِة ُثمَّ �أُْل�سِ �أَ�سَِ

ي. َر�ْسِمي َعَلى َدْفَتِ

باِل. ريَطِة َوَرٌق �َسّفاٌف ُر�ِسَمْت َعَلْيِه ُحدوُد �ٱْلـَمْغِرِب َوُحدوُد �ٱْلِ َع َفْوَق َهِذِه �ٱْلَ ُو�سِ
ْدَوِل �ٱْلآتي : ِبُع �ٱْلـَمر�ِحَل �ٱْلو�ِرَدَة ف �ٱْلَ تَّ ّفاِف �أَ اِري�ِض ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلَوَرِق �ٱل�سَّ ِلَر�ْسِم َخريَطِة �ٱلتَّ�سَ ?

جبال الريـف

خريطة ت�ساري�س الـمغرب غري تامة الوثيقة 1
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

	 تعترب اخلريطة الأداة الأ�سا�سية لتمثيل الظواهر ح�سب موقعها يف املجال اجلغرايف ويتم اعتماد الرموز التي تعك�ش بالإ�سافة اإىل املوقع 
اجلغرايف للظواهر، الختالفات املوجودة بني هذه الظواهر املمثلة، ومن هنا و�سعت ثالثة اأنواع من الرموز: اخلطي وامل�ساحي 

والنقطي ويتم اختيارها ح�سب طبيعة وخا�سية الظاهرة املمثلة بها وتفريعها ح�سب ال�سكل واللون واحلجم كما يف هذا اجلدول: 

ماذا ميكن اأن متثل على اخلريطةاأبعادهالونها�سكلهااأنواع الرموز

رموز نقطية

ت�ستعمل لتمثيل الظواهر املحدودة النت�سار يف املجال املمثل 

خريطة  على  املعامل  املوانئ،  املدن،  مثل  اخلريطة  على 

املغرب: تتخذ اأ�سكال هند�سية: مربعات، دوائر... تختلف 

من حيث اللون واحلجم وال�سكل. كما ميكن ا�ستعمال رموز 

نقطية اإيحائية )ر�سم �سيارة لتمثيل معمل لل�سيارات...(

رموز خطية
متثل بها الظواهر ذات الطبيعة الطولية كالأنهار والطرق 

ويتم تغيري اللون واحلجم وال�سكل )متقطعة، مت�سلة...(

رموز م�ساحية
م�ساحات ملونة توظف لتمثيل الظواهر ذات المتداد املجايل 

الوا�سع مثل م�ساحات زراعية، توزيع الكثافة ال�سكانية...

ملحوظة: تعتمد األوان متعارف عليها بالن�سبة لبع�ش الظواهر لت�سهيل التقاطها ذهنيا: الأزرق للبحار، الأخ�رش للغابات اأو الزراعات...

جوانب منهجية لدرا�سة �سورة

متر درا�سة ال�سورة عرب حمطات  اأ�سا�سية:

الو�سف: يهم معطيات ال�سورة بالتدرج من امل�ستوى 1 اإىل 2 اإىل 3:

	 ما العنا�رش امل�ساهدة يف امل�ستوى 1 )ت�ساري�ش مرتفعة(، امل�ستوى 2 )جتمع �سكني(، امل�ستوى 3 )فالحة(.
	 و�سف هذه العنا�رش بالتتابع:

1. نوع الت�ساري�ش، تدرج ارتفاعها، مظهرها القاحل.
2. نوع التجمع ال�سكني )قرية( كثافة البنايات، ارتفاعها...؛.

3. نوع الفالحة، )بورية، م�سقية (، املزروعات، هند�سة احلقول...؛
التف�سري: يتم عرب ما ” ا�ستنتاجه خالل الو�سف:

1. نوع املناخ انطالقا معطيات امل�ستوى 1.
2. �سعف البنية التحتية يف التجمع ال�سكني.

3. توفر جمرى/ منبع مائي يف�رش الزراعة يف بيئة �سبه �سحراوية.   
	 حتويل معطيات ال�سورة اإىل ر�سم/خريطة تعرب عن العنا�رش الثالثة.

 3  2  1  : ìاملفتا

منوذج م�سغر مل�رصوع حي �سكني بيئي: زناتة بالدار البي�ساء. )يقوم هذا النموذج 

مقام �سورة حلي مت اإجنازه(. 

1. و�سف وتف�سري املوا�سفات التي جتعل منه حيا بيئيا:
تنوع  املبنية،  امل�ساحات  مع  مقارنة   اأهميتها  اخل�رشاء:  امل�ساحات  وتف�سري:  و�سف   	

مكوناتها، اإبراز قيمتها البيئية، ال�سحية، اجلمالية والتي تف�رش وجودها. 

	 و�سف املجال املخ�س�ش للبناء: اأهميته �سمن جمال احلي، توزيع البنايات، تنوع وظائفها 
تفاوت ارتفاعاتها مراعاة للتهوية وتوفري املمرات والأزقة، ا�ستح�سار اجلمالية.

2. القيام با�ستنتاجات يف انتظار �سبط معطيات الواقع:  
	  من خالل �سكل البنايات وعلوها وتوزيعها يتم ا�ستنتاج وظائفها )مرافق �سكنية، مقاولتية، اجتماعية(   

	 يتم اإجناز ت�سميم يعرب عن هذه ال�ستنتاجات.        
ال�ستعانة باملعطيات الآتية حول م�رشوع احلي ال�سكني البيئي زناتة مبدينة الدار البي�ساء:

م�ساحة احلي وموقعه: [70 هكتار[ [400 مرت عن البحر[. يت�سمن احلي جميع اأجهزة القرب خا�سة يف جمال الرتبية والعبادة وال�سحة 

والتجارة والنقل والريا�سة وما يوفر الرتفيه وتنقل الراجلني يف اإطار منط عي�ش م�ستدام وف�ساء عمومي جذاب. )1400 �سجرة منو32 

نوع، 1400 نخلة من 14 نوع، حدائق لالأطفال وجتهيزات را�سية .

1

2

3

قراءة م�ساهد جغرافية من خالل �سورة ثانية

قراءة م�ساهد جغرافية من خالل �سورة الأوىل
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مميزات مناخ وطني: احلرارة والت�ساقطات ومتثيلها 4الدرس 

ه عن المناخ مع رصد حالته ورسم مبيان الحرارة والتساقطات.  � الھدف: تعرف مع�� الطقس وتمي��

املجال:  معطيات  حول  اجلغرايف  التعبري  حيث  من  املتعلم)ة(  ر�سيد  اإغناء  يف  الهدف  يتلخ�ش 

الطق�ش، املناخ، الن�رشة اجلوية، الت�ساقطات، اإىل جانب التعبري الرمزي من خالل ال�ستئنا�ش 

الأويل مبهارة متثيل املعطيات يف ر�سم بياين.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

اإثارة انتباه املتعلم لأهمية تدقيق التعبري حول معطيات املجال كمو�سوع املناخ وما يرتبط به من 

معطيات مثل الطق�ش، الن�رشة اجلوية... وهي م�سطلحات ي�سمع بها، وي�سكل الدر�ش فر�سة 

ل�سبط معناها والتمييز بينها، اإىل جانب مهارة التعبري البياين وتعلم حمطات بناء املبيان اخلا�ش 

باحلرارة والت�ساقطات.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: التمييز بني الطق�ص واملناخ وو�سف حالته من خالل ن�رصة جوية

ينطلق تعريف الطق�ش من مكت�سبات املتعلم)ة( حول مايعرفه عن الن�رشة اجلوية واملعطيات التي 

متدنا بها ب�سكل يومي. كما يتعلم مدلول الرموز الأ�سا�سية التي توظف يف الن�رشة اجلوية.

اإىل معنى  الي�سار نحو اليمني وتوايل حالت الطق�ش يتو�سل املتعلم  من خالل اخلط املمتد من 

املناخ ومتييزه عن معنى الطق�ش.

الن�ساط 2: و�سف حالة طق�ص اليوم انطالقا من خريطة ن�رصة جوية 

املتعلم)ة(  فيتعرف  اجلوية  الن�رشة  خريطة  يف  ت�ستعمل  التي  الرموز  القراءة  هذه  يف  توظف 

مدلولها ويتمكن من و�سف حالة الطق�ش ملدينة معينة على اخلريطة. يتم تدريب املتعلمني عن 

طريق متارين منزلية، تهم تتبع الن�رشة اجلوية ليوم معني، وتكليف كل جمموعة بر�سد طق�ش 

مدينة اأو اأكرث وتتم خالل احل�سة املوالية يف الق�سم مناق�سة اإجنازات املتعلمني ومقارنتها.

الن�ساط 3: تعلم متثيل احلرارة والت�ساقطات يف ر�سم بياين

ينجز  اأن  ويف�سل  حمطات،  وفق  الدفرت  على  تدريجي  ب�سكل  املهارة  بهذه  املتعلم)ة(  ي�ستاأن�ش 

الر�سم ب�سكل تدريجي على ال�سبورة مب�ساركة بع�ش املتعلمني: 

حمطة 1: تعرف معطيات اجلدول من حيث احلرارة والت�ساقطات.

حمطة 2: بعد تعرف �سكل املبيان جاهزا تر�سد عنا�رشه وما متثله.

حمطة 3: اإجناز الر�سم البياين ب�سكل تدريجي وبتتبع من الأ�ستاذ)ة(.

حمطة 4: تعلم قراءة املبيان وتعرف نوع املعطيات التي تر�سد منه. 

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

	 طرح �سوؤال حول املكت�سبات الأ�سا�سية امل�ستخل�سة من الدر�ش من اأجل تدوينها على الدفرت.•

	 الرتكيز على قراءة املبيان مع متارين منزلية تهم ر�سمه من خالل جداول معطيات احلرارة •

والت�ساقطات لبع�ش املدن وملا ل مدينته اأو القريبة من قريته.

64

غرافيا الج ِني :4 طمَ زاُت ُمناِخ ومَ يِّ ُممَ
ثيُلها ْ تمَ �شاُقطاُت ومَ اٱلتَّ ُة ومَ رارمَ امَْلمَ

ر�َرِة َو�ٱلتَّ�ساُقطاِت . ْق�ِض َوَخ�ساِئ�َض ُمناِخ �ٱْلـَمْغِرِب، َوَر�ْسَم ِمْبياِن �ٱْلَ َد حاَلِة �ٱلطَّ ُف َر�سْ �أََتَعرَّ

ِة  حالمَ ِة  ْعِرفمَ مِلمَ ْوِمّيًا  يمَ لَُّع  طمَ تمَ نمَ ومَ ياِتنا،  حمَ لى  عمَ ثرٍي  اأْ تمَ ِمْن  ها  لمَ ِلـما  ناِخ  اٱمْلُ �شاِئ�ِس  ِبخمَ مُّ  ْهتمَ نمَ
ِتنا. الممَ اِن �شمَ ممَ اأمَْحيانًا ِل�شمَ ها، ومَ رْيِ غمَ ِة ومَ فيهيَّ ْ ِو اٱلتَّ ِة اأمَ ْهِنيَّ ِتنا اٱمْلِ ْر�شيِد اأمَْن�ِشطمَ دمَ تمَ �شْ ْق�ِس قمَ اٱلطَّ

الهدف :

ُد ِلَتَعلُّمي : ُأَمهِّ

ُف حاَلَتُه ؟ ْق�َض َعِن �ٱْلـُمناِخ، َوَكْيَف �أَ�سِ ُز �ٱلطَّ يِّ ما �ٱلَّذي ُيَ
ِع �ٱْلـُمناِخيِّ ف �ٱْلـَمْغِرِب ؟ َنوُّ ما َمظاِهُر �ٱلتَّ

ر�َرَة َو�ٱلتَّ�ساُقطاِت ف َر�ْسٍم َبياِنٍّ ؟ ُل �ٱْلَ  َكْيَف �أَُمثِّ
?
?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

?

?

?

?

ْلفاِز ؛ ْق�ِض َعلى �ٱلتِّ ُم َيْوِمّيًا حاَلَة �ٱلطَّ تي ُتَقدِّ ِة �ٱلَّ يَّ وِّ ِة �ٱْلَ �ْشَ ُف ف �ٱلنَّ ُد ُرموزً� ُتَوظَّ ْر�سُ َوَر َو�أَ �أُلِحُظ �ٱل�سُّ
موُز ؛ ُ َعْنُه َهِذِه �ٱلرُّ ُ ما ُتَعبِّ �أَُبيِّ

ْق�ِض. ُزُه َعِن �ٱلطَّ يِّ ُد ما ُيَ ، َو�أَُحدِّ �ْسلوِبَي �ٱْلا�ضِّ ُع َتْعريفًا ِلْلُمناِخ ِباأُ �ْسَم �ٱْلآِتَي َو�أَ�سَ �أُلِحُظ �ٱلرَّ

؛ ْق�ِض ِباأُ�ْسلوِبَي �ٱْلا�ضِّ ُع َتْعريفًا ِللطَّ �أَ�سَ

ٍة يَّ وِّ ٍة جمَ �ْشمَ ْق�ِس اٱْنِطالقًا ِمْن نمَ ةمَ اٱلطَّ ُف حالمَ اأمَ�شِ ناِخ، ومَ اٱمْلُ ْق�ِس ومَ ْيمَ اٱلطَّ ُز بمَ يِّ اأُممَ 1ن�شاط :

ْق�ُشُه ْوٍم طمَ ِلُكلِّ يمَ

ناِخ )�أَ�ْسَتِغُل َعلى َدْفَتي( ْق�ِس َواٱمْلُ ْيمَ اٱلطَّ ْمييُز بمَ امَلتَّ

ها ِخالَل �ٱْلَيْوِم.  ياُح َوَغرْيُ ر�َرُة َو�ٱلتَّ�ساُقطاُت َو�ٱلرِّ وِّ ِمْن َحْيُث �ٱْلَ ْق�ُض : حاَلُة �ٱْلَ َ�لطَّ
َنو�ِت. ٍة َطويَلٍة ِمَن �ٱل�سَّ ها، َتُهمُّ ِمْنَطَقًة ما َوِلَفْتَ ياِح َوَغرْيِ ر�َرِة َو�ٱلتَّ�ساُقطاِت َو�ٱلرِّ ٌة َحْوَل �ٱْلَ َ�ْلـُمناُخ : ُمْعَطياٌت عامَّ

يوم �ل�سبت

طرٌي وٌّ ممَ جمَ

يوم �لمي�ض

لٌِّب قمَ وٌّ ُمتمَ جمَ

يوم �لثالثاء

ْحٌو وٌّ �شمَ جمَ

حالة الطق�س 
�ليومية

حالة الطق�س 
�ليومية

حالة الطق�س 
�ليومية

حالة الطق�س 
�ليومية

حالة الطق�س 
�ليومية

حالة الطق�س 
�ليومية

حالة الطق�س 
�ليومية

نمَواِت ويلمٍَة ِمنمَ اٱل�شَّ ٍة طمَ ْتمَ ِة ِلفمَ واِليمَ ِة اٱْلـُمتمَ ْوِميَّ ْق�ِس اٱْليمَ ْلـُمناُخ ُهومَ ُخال�شاُت حالِت اٱلطَّ امَ الوثيقة 2الـمناخ

الوثيقة 1
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توزيع الت�ساقطات الـمطرية بالـمغرب
ْغِرِب ناِخيِّ يف اٱمْلمَ ِع اٱمْلُ وُّ نمَ ظاِهرمَ اٱلتمَ ُف ممَ رَّ عمَ اأمَتمَ 2ن�شاط :

?

?

?

?

?

?

?

?

ُد ُم�ْسَتَوياِت �ٱلتَّ�ساُقطاِت ِمَن �ٱْلـِمْفتاِح ؛ �أَْر�سُ

نوِب  نوِب َو�ٱْلَ ماِل َنْحَو �ٱْلَ َجها ِمَن �ٱل�سَّ ُد َتَدرُّ �أَْر�سُ
ِق؛ ْ ِقيِّ َوِمَن �ٱْلَغْرِب َنْحَو �ٱل�شَّ ْ �ٱل�شَّ

�ٱْلأَْطَلْنِتيِّ  َو�ٱْلـُمحيِط  ِطيِّ  �ٱْلـُمَتَو�سِّ �ْلَبْحِر  ثرَي  َتاأْ �أُْبِرُز 
َتْوزيِع  َعلى  ْحر�ِويِّ  �ل�سَّ َو�ٱْلـَمجاِل  باِل  َو�ٱْلِ

�ٱلتَّ�ساُقطاِت؛
، َو�أُجيُب :  ْدَوَلْيِ �ٱْلآِتَيْيِ �أُلِحُظ ُمْعَطياِت �ٱْلَ

ديَنِة �إِْفر�َن �ٱْلـُمْعَطياِت �ٱْلآِتَيَة : ْدَوِل �ٱْلا�ضِّ ِبَ �أَ�ْسَتْخِرُج ِمَن �ٱْلَ

�أَقوُم ِباٱْلإِْناِز َنْف�ِسِه ف َجْدَوٍل ِباٱْعِتماِد ُمْعَطياِت َمديَنِة َطْنَجَة ؛
َة َبْيَ �ٱْلُف�سوِل ف ُكلِّ َمديَنٍة ؛ �أُقاِرُن �ٱْلأَْو�ساَع �ٱْلـُمناِخيَّ

َدْفَتي  �إِلى  َطْنَجَة  ديَنِة  ِبَ �ٱْلا�ضِّ  ْدَوِل  �ٱْلَ ُمْعَطياِت  �أَْنُقُل 
�شاِط �ٱْلآِتي )3(. ويِلِه �إِلى ِمْبياٍن ف �ٱلنَّ َب َعلى َتْ ِلأََتَدرَّ

ِة : ُف َتْوزيَع �ٱلتَّ�ساُقطاِت �ٱْلـَمَطِريَّ �أَ�سِ

دجنبنونب�أكتوبر�ستنبغ�ستيوليوزيونيوماي�أبريلمار�ضفب�يريناير�ُسهوٌر
(°C) 131314151821232423201613َحر�َرٌة
(mm)10510070654015551570135130�أَْمطاٌر

تاِء�ٱْلُف�سوُل ُل اٱل�شِّ �شْ بيِعفمَ ُل اٱلرَّ �شْ ْيِففمَ ُل اٱل�شَّ �شْ ريِففمَ ُل اٱْلمَ �شْ فمَ

ْهُر �ٱْلأَْكَثُ َت�ساُقطاٍت هوُر �ٱْلأََقلُّ َت�ساُقطاٍتَ�ل�سَّ ْهُر �أَِو �ٱل�سُّ ْهُر �ٱْلأَْكَثُ َحر�َرًةَ�ل�سَّ ْهُر �ٱْلأََقلُّ َحر�َرًةَ�ل�سَّ َ�ل�سَّ
؟؟؟؟

ْطَبِة. ِة �ٱلرَّ ر�َرُة َوِهَي َعْك�ُض َ�ْلَفْتَ ُة : َ�ْلأَ�ْسُهُر َحْيُث َتِقلُّ �ٱلتَّ�ساُقطاُت َوَتْرَتِفُع �ٱْلَ ُة �ٱْلافَّ َ�ْلَفْتَ

ْحتاُج  نمَ �شاُقطاِت  اٱلتَّ ومَ ِة  رارمَ اٱْلمَ ِمْبياِن  ِم  �شْ ِلرمَ
طمَ   �شِّ ومَ ُمتمَ ومَ ِة  رارمَ اٱْلمَ لمَ  دَّ ُمعمَ ُن  مَّ �شمَ تمَ يمَ ٍل  ْدومَ جمَ اإِلى 

ٍة. نمَ يَّ ٍة ُمعمَ نمَ ْهٍر ِخاللمَ �شمَ �شاُقطاِت ِلُكلِّ �شمَ اٱلتَّ

جدول اأو�ساع مناخية مبدينة اإفران بالأطل�س الـمتو�سط

جدول اأو�ساع مناخية مبدينة طنجة

دجنبنونب�أكتوبر�ستنبغ�ستيوليوزيونيوماي�أبريلمار�ضفب�يريناير�سهور
(°C) 247913182121181373َحَرَ�ٌرة
(mm)1641261561206616634070134210�أَْمطاٌر

تاِء�ٱْلُف�سوُل ُل اٱل�شِّ �شْ بيِعفمَ ُل اٱلرَّ �شْ ْيِففمَ ُل اٱل�شَّ �شْ ريِففمَ ُل اٱْلمَ �شْ فمَ

ر واملحيط
ري البح

تاأث

لبلية
اري�س ا

ري الت�ش
تاأث

راوي
�شح

ل ال
ملجا

ري ا
تاأث

200km0

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_du_Maroc

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_du_Maroc
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�أكث من 800 ملم/ �ل�سنة

�أقل من 200 ملم

800 - 600

600 - 400

400 - 200

معدلت مناخية تهم الع�سرين �سنة الأخرية،

معدلت مناخية تهم الع�سرين �سنة الأخرية،
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2020/01/25

رياح جد قوية واأمطار عا�سفية من امل�ستوى الربتقايل ن�سرة الأر�ساد اجلوية تنذر بطق�س عا�سفي

ن�سرة اإنذارية يوم 8 �ستنرب 2019

?

?

?

?

?

?

َة  الِحيَّ �سَ ُد  دِّ ُتَ تي  �ٱلَّ َة  َمِنيَّ �ٱلزَّ َة  �ٱْلـُمدَّ �أَ�ْسَتْخِل�ُض 
ريَطِة ؛ َمْعلوماِت َهِذِه �ٱْلَ

ها ُمَتَقلٌِّب،  ْحٌو، َو�أُْخرى َجوُّ ها �سَ ُد َمديَنًة َجوُّ �أَْر�سُ
َوثاِلَثٌة َتْغُمُرها �ٱْلأَْمطاُر ؛

�ٱْلـَمْغِرِب  َعلى  َهبَّْت  تي  �ٱلَّ ياِح  �ٱلرِّ اَه  �ٱتِّ ُد  �أَُحدِّ
ريَطِة 1 ؛ َيْوَم 2020/01/25 ِمْن ِخالِل �ٱْلَ

ْدَوِل �ٱْلآِتي : موُز �ٱْلو�ِرَدُة ف �ٱْلَ ُ َعْنُه �ٱلرُّ ُ ما ُتَعبِّ �أَُبيِّ

ْدَوِل ؛ ريَطَة 2 ِباٱْعِتماِد ُمْعَطياِت �ٱْلَ �أَْقَر�أُ �ٱْلَ
ُ َعْن َذِلَك. ُ ما ُيَعبِّ ٍة، �أَُبيِّ َيٍة �إِْنذ�ِريَّ ٍة َجوِّ َتْعِك�ُض �ٱلَوثيقَتْيِ 3 َو4 ُمْعَطياِت َن�ْشَ

ِة : يَّ وِّ �أُلِحُظ َخريَطَة �ٱْلأَْر�ساِد �ٱْلَ

طلنتي
�لـمحيط �لأ

� �

فا�وجدة

مر�ك�

ساء �
ديدة

�أكادير
رياح جنوبية غربية

لية
�سما

ح 
ريا

�لعيون

�لد�خلة

اء

�أكث من 800 ملم/ �ل�سنة

20°
15°

جو �سحو
جو متقلب
جو مطري

: �أق�سى درجة ف �لنهار
�لر�رة ف مدينة معينة :

: �أدنى درجة ف �لليل

�سمال

جنوب

غرب�شق

�سمال غرب�سمال �شق

جنوب غربجنوب �شق

10/15

11/16
11/16

12/16

14/20

11/20

13/19

08/17

06/16

06/14

ِباٱْلِوْجَهِة  ياِح  �ٱلرِّ اُه  �ٱتِّ ُد  ُيَحدَّ
تي َيْنَطِلُق ِمْنها : �ٱلَّ

ِمَن  َتْنَطِلُق  ُة  نوِبيَّ �ٱْلَ ياُح  �ٱلرِّ
ماِل. نوِب َنْحَو �ٱل�سَّ �ٱْلَ

�ض

ج

ْق�ُض  َ�لطَّ
�ٱْلـُمْرَتَقُب

َدٍة دَّ ْنَطَقٍة ُمَ ٍ ِبِ ْق�ِض ِلَيْوٍم ُمَعيَّ َيْعِك�ُض ُكلُّ َلْوٍن َدَرَجَة ُخطوَرِة حاَلِة �ٱلطَّ
وى 3. ُخطوَرٌة ُكْبى 2. ُخطوَرٌة ُدْنيا 1. ل َخَطَر 4. ُخطوَرٌة ُق�سْ

ياُح عيَفٌةَ�لرِّ 80 �إلى 100 ِرياٌح �سَ
km/h

130 km/h 100130 �إلى km/h أكث من�

َقليَلٌة �إِلى َ�ْلأَْمطاُر
ُمْنَعِدَمٍة

20 �إلى 60 
mm/24h

60 �إلى 100 
mm/24h

�أكث من 100 
mm/24h

عاجل

ٌة َوُثلوٌج َمَع ُهبوِب  ِفيَّ ٌة : �أَْمطاٌر عا�سِ ٌة �إِْنذ�ِريَّ َن�ْشَ
ٍة ٍباٱْلَعديِد ِمْن َمناِطِق �ٱْلـَمْمَلَكِة ِرياٍح َقِويَّ

�تاه �لريح

ٍة يَّ وِّ ٍة جمَ �ْشمَ ٍ اٱْنِطالقًا ِمْن نمَ يَّ ْوٍم ُمعمَ ْق�ِس ِليمَ ُة اٱلطَّ حالمَ

طنجة

الرباط
�لد�ر �لبي�ساء

�أ�سفي

�أكادير

مر�ك�ض

فا�ض
وجدة

تطو�ن

ِة.  يَّ وِّ ها َعلى َخر�ِئَط ُت�َسّمى ِبَخر�ِئِط �ٱْلأَْر�ساِد �ٱْلَ ْق�ِض َوُيْعَتَمُد ف َعْر�سِ ٌد ِلـُمْعَطياِت �ٱلطَّ ُة : َر�سْ يَّ وِّ َ�ْلأَْر�ساُد �ٱْلَ

200km0

200km0

15/20

�سمال

جنوب

غرب�شق

الوثيقة 1

الوثيقة 2

الوثيقة 4الوثيقة 3
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عنا�سر الر�سم البياين للحرارة والت�ساقطات

) ةمَ ْنجمَ ِة طمَ دينمَ ياِت ممَ ِمُد ُمْعطمَ . )اأمَْعتمَ يايِنٍّ ٍم بمَ �شْ �شاُقطاِت يف رمَ اٱلتَّ ِة ومَ رارمَ ثيلمَ اٱْلمَ ْ لَُّم تمَ عمَ اأمَتمَ 3ن�شاط :
ْبياُن( يايِنِّ )�ٱمْلِ ِم اٱْلبمَ �شْ ُ اٱلرَّ نا�شِ عمَ

ةمَ )�س 66( ْنجمَ ِة طمَ دينمَ �شاُقطاِت مِلمَ اٱلتَّ ِة ومَ رارمَ ياِت اٱْلمَ ْبياِن ِباٱْعِتماِد ُمْعطمَ ُم اٱمْلِ �شْ رمَ

?

?

?

َ �ٱْلـِمْبياِن ؛ �ْسِم �ٱْلآِتي َعنا�شِ ُف ِمَن �ٱلرَّ �أََتَعرَّ
َفِر. َنُة ِباٱْلأَ�سْ ُلُه �ٱْلأَْعِمَدُة ِباٱْلأَْزَرِق َو�ٱْلـُمْنَحنى باٱْلأَْحَمِر َو�ٱْلـِم�ساَحُة �ٱْلـُمَلوَّ ثِّ ُ ما ُتَ �أَُبيِّ

يٍّ ما َياأْتي :  �ْسِم 2 َو�أَْر�ُسُم َعلى َوَرٍق ِمليميْتِ �أَ�ْسَتعُي ِباٱلرَّ
ر�َرِة َو�ٱلتَّ�ساُقطاِت َوَتْق�سيماِت �ٱْلـِمْقيا�ِض ؛  �أُْرتوَبِي �ٱْلَ
ديُد َماِل ُكلِّ �َسْهٍر ِباٱلتَّ�ساوي ؛  �أُْف�سوَل �ٱْلأَ�ْسُهِر : َتْ
ِتها ف ُكلِّ �َسْهٍر ؛ يَّ ْعِمَدٍة َح�َسَب َكمِّ ُل �ٱلتَّ�ساُقطاِت ِباأَ  �أَُمثِّ

َل َحر�َرَة ُكلِّ �َسْهٍر ؛ ُل ِبُنْقَطٍة ُمَعدِّ  �أَُمثِّ
ر�َرِة  ُن �أَْعِمَدَة �ٱلتَّ�ساُقطاِت ِباٱْلأَْزَرِق، َو�أَْر�ُسُم ُمْنَحنى �ٱْلَ  �أَُلوِّ

ُع ُعْنو�نًا ِلَر�ْسمي. َقِط(، َو�أَ�سَ ْبُط َبْيَ �ٱلنُّ باٱْلأَْحَمِر )َ�لرَّ

رمَ  اآخمَ �شاُقطاِت ومَ ُل اٱلتَّ ثِّ �شاِر ُيمَ لى اٱْليمَ ُم : اأُْرتوبًا عمَ �شْ ُن اٱلرَّ مَّ �شمَ تمَ يمَ
 . ُهرمَ ُل اٱْلأمَ�شْ ثِّ ِل ُيمَ فمَ اأُْف�شوًل ِباٱْلأمَ�شْ ةمَ ومَ رارمَ ُل اٱْلمَ ثِّ لى اٱْليمَمِي ُيمَ عمَ

ر�َرِة : َخطٌّ  �أُْرتوُب �ُسلَِّم �ٱْلَ
ُل  ُل َعَلْيِه ُمَعدَّ ثَّ َعموِديٌّ ُيَ
ر�َرِة ِوْفَق ِمْقيا�ٍض ِمْثِل : �ٱْلَ

1cm = 10°C

ِه �ٱْلأَ�ْسُهَر ُل َعَليمْ ثنِّ �أُْف�سوُل �ٱْلأَ�ْسُهر: َخطٌّ اأُُفِقيٌّ ُنَ

مبيان مناخي لـمدينة الداخلة
?

?

ُينا�ِسُب  ِبا  �ٱْلـُمو�يل  ْدَوِل  �ٱْلَ ُمْعَطياِت  ْماَلأُ  َو�أَ �ٱْلـِمْبياَن  َهذ�  �أُلِحُظ 
َبْعَد َنْقِلِه َعلى َدْفَتي :

ر�َرُة َو�ٱلتَّ�ساُقطاُت. �أُقاِرُن َبْيَ َمديَنَتِي �ٱلّد�ْخَلِة َوَطْنَجَة ِمْن َحْيُث �ٱْلَ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ْكَثُ  ْهُر �ٱْلأَ َ�ل�سَّ
َت�ساُقطاٍت

هوُر  ْهُر �أَِو �ٱل�سُّ َ�ل�سَّ
َقلُّ َت�ساُقطاٍت �ٱْلأَ

ْكَثُ  ْهُر �ٱْلأَ َ�ل�سَّ
َحر�َرًة

َقلُّ  ْهُر �ٱْلأَ َ�ل�سَّ
َحر�َرًة

َعَدُد �أَ�ْسُهِر 
ِة ِة �ٱْلافَّ �ٱْلَفْتَ

؟؟؟؟؟
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�أُْرتوُب �ُسلَِّم �ٱلتَّ�ساُقطاِت: َخطٌّ َعموِديٌّ 
ُط �ٱلتَّ�ساُقطاِت ِوْفَق  ُل َعَلْيِه ُمَتَو�سِّ ثَّ ُيَ

ِمْقيا�ٍض ِمْثَل :
1cm = 20mm )ِمْقيا�ُض �ٱلتَّ�ساُقطاِت 

ر�َرِة( ْعَف ِمْقيا�ِض �ٱْلَ َيكوُن �سِ

1cm = 10°C : مقيا�ض �لر�رة
1cm = 20mm : مقيا�ض �لت�ساقطات

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_du_Maroc
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

ميثل هذا املبيان املنتوج الذي �سيتو�سل له املتعلم)ة( عرب التمرين   

املطروح يف الدر�ش.

من الأ�سا�سي الرتكيز على بع�ش املبادئ املنهجية يف و�سع الر�سم   

البياين اخلا�ش باحلرارة والت�ساقطات منها:

	 مقيا�ش الت�ساقطات يكون �سعف احلرارة يف حالة مناخ املغرب 
ال�سهرية  الأمطار  كمية  يف  كربى  ارتفاعات  ليعرف  الذي 

كاملناخ ال�ستوائي حيث ي�سعب تطبيق هذه القاعدة.

الي�سار واخلط  على  الت�ساقطات  ملقيا�ش  املخ�س�ش  اخلط  	 ير�سم 
املخ�س�ش ملقيا�ش احلرارة على اليمني.

للحرارة  للت�ساقطات والأحمر  الأزرق  اإيحائية:  األوان  اعتماد  •	
والأ�سفر اأو الربتقايل للفرتة اجلافة.

	•اعتماد املنحى للحرارة لإبراز التطور ومتييزه عن الت�ساقطات 
التي تمثل باألعمدة إلبراز الكمية الشهرية.

اأي درجة  املناخ باردا  اأحيانا  املبيان: يكون  اإجناز   على م�ستوى 

يت�ساءل  وقد  ال�سفر،  دون  تكون  الأ�سهر  بع�ش  خالل  احلرارة 

ولهذا  ال�سالبة،  احلرارة  معدلت  متثيل  كيفية  عن  املتعلمون 

الغر�ش و�سع هذا املبيان لالأ�ستاذ/ة من اأجل تو�سيح الطريقة.

يقرتح هذا الر�سم رموزا من �ساأنها اإغناء الن�ساط   

اخلا�ش بتعلم تتبع الن�رشة اجلوية. ميكن اإدراجها 

تكليف  مت  اإذا  خا�سة  الإ�سافية  التعلمات  �سمن 

ليوم معني،  اجلوية  للن�رشة  تتبع  باإجناز  املتعلمني 

اإذ منهم من �سيلتجاأ اإىل الأنرتنيت وقد ي�سادف هذا 

النوع من الرموز.
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من المواصفات األساسية التي يجب أن يتضمنها منتوج المتعلم)ة( حول هذا التمرين:
 ي�سمن الإطار املنقول اأهم خ�سائ�ش اإطار خريطة املغرب من خالل ر�سم احلدود 

البحرية واحلدود الربية؛

املتو�سط،  الأبي�ش  البحر  الأطلنتي،  املحيط  املغرب:  حتد  التي  الكيانات  توطني   

دولتا موريطانيا واجلزائر.

 ا�ستعمال اللون البني للجبال واللون الربتقايل لله�ساب.

الأطل�ش  املتو�سط،  الأطل�ش  الريف،  �سل�سلة:  كل  حدود  مب�سايرة  اجلبال  توطني   

الكبري والأطل�ش ال�سغري.

بال�رشق  العليا  واله�ساب  ال�ساحلية،  ال�سهول  بجوار  الأطلنتية  اله�ساب  توطني   

واله�ساب ال�سحراوية باجلنوب واجلنوب ال�رشقي.

 حتديد ال�سهول يف املفتاح كرتجمة ملا يعرب عنه اللون الأخ�رش.

 و�سع عنوان للخريطة من قبيل: »خريطة توزيع اأهم الوحدات الت�ساري�سية باملغرب«، 

ومن �رشوط العنوان اأن يت�سمن توزيع الوحدات الت�ساري�سية باملغرب؛

 اأن يكون الر�سم نظيفا ووا�سحا وموؤطرا وم�سجعا على قراءته. )مهم(

السؤال 1: 

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 2

التمرین ا��ول: 

: �
التمرین الثا��

يلخ�ش املتعلم)ة( ما اكت�سبه حول معنى الطق�ش ومعنى املناخ مع اإبراز ما مييز الطق�ش عن املناخ يف جدول كالآتي:

مامييز بينهمامعنى املناخمعنى الطق�ص

هو ر�سد حالة اجلو من حيث 

احلرارة والت�ساقطات والرياح 

�ساعة،   24 خالل  وغريها 

ومن هنا فلكل يوم طق�سه.

تهم  عامة  خ�سائ�ش  يقدم 

والرياح  والت�ساقطات  احلرارة 

معينة  جغرافية  ملنطقة  وغريها 

قد  طويلة  زمنية  فرتة  خالل 

ت�سل اإىل 30 �سنة.

الت�ساقطات  احلرارة،  معطيات  الطق�ش  من  ن�ستخل�ش 

والرياح وغريها خالل مدة ق�سرية )يوم( عك�ش املناخ 

)�سنوات كثرية(.

احلرارة  حول  مف�سلة  معطيات  الطق�ش  حالة  تقدم 

بينما  حمدد،  ليوم  وغريها  والرياح  والت�ساقطات 

احلرارة  حول  عامة  معطيات  املناخ  درا�سة  تقدم 

والت�ساقطات وغريها ملنطقة ما خالل �سنوات طويلة.

السؤال 2:
حتديد نوع املعلومات التي ميكن جتميعها عرب مالحظة الن�رشة اجلوية وتهم بال�رشورة.

 ر�سد درجة احلرارة العليا خالل النهار واحلرارة الدنيا خالل الليل اإذا ماكانت الرحلة �ست�ستمر ليوم اأو اأكرث.

 ر�سد حالة اجلو من حيث �سفاءه اأو وجود غيوم خفيفة اأو اأن اجلو �سيكون متقلبا اأو �سيكون ممطرا.

 على م�ستوى الرياح يتم حتديد اجتاهاتها وقوتها.

 تقدم الن�رشة اجلوية اأحيانا معطيات ت�سمى بالن�رشة الإنذارية حول مناطق مهددة برياح واأمطار قوية اأي تكون ملونة 

بالأحمر اأو الربتقايل يف اخلريطة.

ي�سمن الإطار املنقول اأهم خ�سائ�ش اإطار خريطة املغرب من خالل ر�سم احلدود 

املتو�سط،  الأبي�ش  البحر  الأطلنتي،  املحيط  املغرب:  حتد  التي  الكيانات  توطني   

الأطل�ش  املتو�سط،  الأطل�ش  الريف،  �سل�سلة:  كل  حدود  مب�سايرة  اجلبال  توطني   

بال�رشق  العليا  واله�ساب  ال�ساحلية،  ال�سهول  بجوار  الأطلنتية  اله�ساب  توطني   

 و�سع عنوان للخريطة من قبيل: »خريطة توزيع اأهم الوحدات الت�ساري�سية باملغرب«، 

الوحدة

2

2مترين :

ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

1مترين :

?

?

ْدَوَل �ٱْلآتي ِبا ُينا�ِسُب : ْق�ِض َو�ٱْلـُمناِخ، َو�أَْماَلأُ �ٱْلَ ْفُتُه َعِن �ٱلطَّ ُ ما َتَعرَّ �أَ�ْسَتْح�شِ

لى َمديَنِة ُمّر�ُك�َض، َفَطَلَبْت ِمْنُهُم �ٱْلأُ�ْستاَذُة،  ُموَعٌة ِمَن �ٱْلـُمَتَعلِّمَي �ٱْلِقياَم ِبِرْحَلٍة ُرْفَقَة �أُ�ْستاَذِتِهْم �إِ �أََر�َد َمْ
ْق�ُض َيْوَم  تي �َسَيُكوُن َعَليها �ٱلطَّ َمْعِرَفِة �ٱْلاَلِة �ٱلَّ ـِ ْلفاِز ل ِة َعَلى �ٱلتِّ يَّ وِّ ِة �ٱْلَ �ْشَ َع �ٱلنَّ ْحَلِة ِبَيْوٍم، َتَتبُّ َقْبَل َمْوِعِد �ٱلرِّ

ُة.  يَّ وِّ ُة �ٱْلَ �ْشَ ُهْم ِبها �ٱلنَّ تي �َسُتِمدُّ ُد َنْوَع �ٱْلـَمْعلوماِت �ٱلَّ ْحَلِة، �أَُحدِّ �ٱلرِّ

ْق�ِض  ْق�َض َعِن �ٱْلـُمناِخَِمْعنى �ٱْلـُمناِخَِمْعنى �ٱلطَّ ُز �ٱلطَّ يِّ ما ُيَ
؟؟؟

ِباٱِ�ْسِتْعماِل ? ريَطَة  �ٱْلَ َهِذِه  �أَْنُقُل 
ّفاِف ؛ �ٱْلَوَرِق �ٱل�سَّ

�ٱْلـُمنا�ِسَبَة ? �ٱْلأَْلو�َن  �أَ�ْسَتْعِمُل 
باِل  �ٱْلِ ِلَتْمثيِل  َر�ْسمي  ف 

َو�ٱْلِه�ساِب ؛

ُمُه ? �أَْنُقُل ُمْعَطياِت �ٱْلـِمْفتاِح َو�أُْتِ
ِبا ُينا�ِسُب ؛

تي ? �ٱلَّ ِلْلَخريَطِة  ُعْنو�نًا  ُع  �أَ�سَ
َعلى  ُقها  ْل�سِ َو�أُ َر�َسْمُتها 

َدْفَتي.
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�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط
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مميزات وطني: االأنهار وال�سدود 5الدرس 

الھدف: تعرف ثروات المغرب من حيث ا��نھار والسدود ومجا�ت استعمال مياهھا 
وکيفية ترشيدها.

يوؤكد هذا الهدف ما ي�سبو اإليه تدري�ش مادة اجلغرافيا يف كونها تعرف املتعلم مبحيطه القريب 

والبعيد وما يتيحه من موارد وكيفية التعامل معها برت�سيد ا�ستعمالها لتحقيق التنمية امل�ستدامة.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

تفكك هذه املحطة هدف الدر�ش يف �سكل ت�ساوؤلت: يرتبط ال�سوؤال 1 بتعرف م�سطلحات رمبا 

الرثوة  بتوزيع  2و3  ال�سوؤالن  الوادي«. ويرتبط  ال�سد،  املتعلم يف حميطه »النهر،  يتداولها 

التي  الأخطار  بع�ش  ور�سد  ال�سدود،  بناء  مثل  تدبريها،  وكيفية  املغربي،  املجال  يف  املائية 

تهددها، لتنمو لدى املتعلم �سلوكات احلفاظ على املورد املائي مبحيطه.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: تعرف عنا�رص ت�ساعد على ر�سد الÌوة املائية

والواد  النهر  يوظف م�سطلحات  فاملتعلم  املائي.  باجلريان  املرتبطة  تلك  العنا�رش  بهذه  يق�سد 

)الوادي( ورمبا احلو�ش النهري، ويفتح هذا الدر�ش فر�سة تعرف املعنى الدقيق لهذه العنا�رش 

واإبراز مامييز بينها، كل ذلك بتوجيه من الأ�ستاذ/)ة(. 

الن�ساط 2: تعرف الÌوة املائية من خالل االأنهار وال�سدود

تهم هذه املحطة بع�ش مكونات الرثوة املائية باملجال املغربي وتوزيعها اجلغرايف. فعلى م�ستوى 

الأنهار  توزيع  وير�سد عالقة  واجلنوب.  ال�سمال  بني  توزيعها  وتباين  اأهمها  ير�سد  الأنهار 

بالت�ساري�ش اجلبلية وارتباط هذه الأخرية بالت�ساقطات، فيتمكن من تف�سري هذا التباين يف توزيع 

الأنهار، كما يربط توزيع ال�سدود بتوزيع املجاري املائية. 

الن�ساط 3: تعرف جماالت ا�ستعمال املاء وتر�سيده

ال�سد من�ساأة حا�سمة يف تدبري الرثوة املائية، فيتعرف املتعلم)ة( معناه ودوره يف تخزين الرثوة 

املائية ويف اإعادة النظر يف تدبري املجال )الفالحة، ال�ستقرار الب�رشي، وما يرتبط به من اأن�سطة 

اقت�سادية موا�سالت ...(. 

يتم توجيه انتباه املتعلم لبع�ش الختاللت التي تواجه الرثوة املائية وا�ستخال�ش �سلوكات علينا 

القيام بها حلماية هذه الرثوة وحماية حياتنا.
ل

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

يقوم مدى ا�ستيعاب املتعلم)ة( لأهمية مياه ال�سدود وارتباطها بالظرفية املناخية، فيكون مدركا، 

ي�ستدعي  ب�رشية، مما  �سلوكات  بفعل  وتدهور �سالحيتها  مناخية،  لأ�سباب  تراجعها  خلطورة 

حمايتها اأول من التبذير وثانيا من الإتالف.

69

غرافيا الج دوُد5 اٱل�شُّ ِني : اٱْلأمَْنهاُر ومَ طمَ زاُت ومَ يِّ ُممَ

ُة َتْر�سيِدها. دوُد َوَمالُت �ٱ�ْسِتْعماِل ِمياِهها َوَكْيِفيَّ ُف َثَرو�ِت �ٱْلـَمْغِرِب ِمْن َحْيُث �ٱْلأَْنهاُر َو�ٱل�سُّ �أََتَعرَّ
الهدف :

ِتِه اٱل�ّشاِملمَِة. ْنِميمَ ْلِب تمَ ُلها يِف �شُ ْجعمَ دوِد ؛ اإِْذ يمَ �ْشييِد اٱل�شُّ تمَ ًة ِلاْلأمَْنهاِر ومَ يَّ مِّ ْغِرُب اأمَهمَ ِلكمَ يول اٱمْلمَ ْغزى ذمَ ْعيًا ِبمَ ياِة« : ومَ »اٱمْلاُء اأمَ�شا�ُس اٱْلمَ
ِة ؟ َوِة �ٱْلـَماِئيَّ ْ ِد �ٱلثَّ َ ُت�ساِعُد َعلى َر�سْ ْهِريِّ َكَعَنا�شِ ْو�ِض �ٱلنَّ ْهِر َو �ٱْلو�دي َو�ٱْلَ ما َتْعريُف �ٱلنَّ
دوِد ؟ ، َوما ُمْنَجز�ُت �ٱْلـَمْغِرِب ف َماِل �ٱل�سُّ دِّ ُع �أََهمُّ �ٱْلأَْنهاِر، َوما َتْعريُف �ٱل�سَّ َكْيَف َتَتَوزَّ

ُدها ؟ تي ُتَهدِّ �ِر �ٱلَّ دوِد، َو�ُسُبُل ِحماَيِتها ِمَن �ٱْلأَ�شْ ما َمالُت �ٱ�ْسِتْعماِل ِمياِه �ٱْلأَْنهاِر َو�ٱل�سُّ

ُد ِلَتَعلُّمي : ُأَمهِّ

?

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

?

?

?

?

ْدَوُل �ٱْلآتي( : وَرُة 1 َو�ٱْلَ ْهِر )�ٱل�سّ ُف َمْعنى �ٱلنَّ �أََتَعرَّ

ْدَوُل �ٱْلآِتي( : وَرُة 2 َو�ٱْلَ ُف َمْعنى �ٱْلو�دي )�ٱل�سّ �أََتَعرَّ

ْدَوُل( : �ْسُم 3 َو�ٱْلَ ْهِريِّ )�ٱلرَّ ْو�ِض �ٱلنَّ ُف َمْعنى �ٱْلَ �أََتَعرَّ

�ْسلوِبَي �ٱْلا�ضِّ : ُف ما َياأْتي ِباأُ �أَُعرِّ

ِة : 1ن�شاط : ِة اٱمْلاِئيَّ ومَ ْ ِد اٱلثَّ �شْ لى رمَ مَ ُت�شاِعُد عمَ نا�شِ ُف عمَ رَّ عمَ اأمَتمَ
ْهِريُّ ْو�ُس النَّ ْهُر، اٱْلوادي، اٱْلمَ اٱلنَّ

نهر اأم الربيع قرب مدينة اأزمور

�سفتا وادي اأم الربيع

ْهِر ر�ُهُمْنَطَلُق َم�ساِرِهَطِبيَعُة �ٱلنَّ ِنهاَيُة َمْ
رًى ماِئيٌّ ُهَمْنَبُعُهَمْ بُّ َم�سَ

َدْوُرُه�َسْكُلُهَطِبيَعُة �ٱْلو�دي
ٌة ْهِرُمْنَخَف�ٌض طويِلٌَّت�ساري�ِسيَّ ُه ماُء �ٱلنَّ َي�سيُل َعْبَ

َدْوُرُه�َسْكُلُهَطِبيَعُتُه
ِمْنَطَقُة �ٱْمِتد�ِد 
ْهِر َوَرو�ِفُدُه �ٱلنَّ

ِنطاُق �ٱِْمِتد�ِد َجَرياِن 
ْهِر َوَرو�ِفِدِه �ٱلنَّ

َوِة  ْ ِد �ٱلثَّ ديُد َماِل َر�سْ َتْ
�سيِد �ٱِ�ْسِتْعماِلها ِة ِلَتْ �ٱْلـماِئيَّ

ْهُر ْهِريَُّ�ْلو�ديَ�لنَّ ْو�ُض �ٱلنَّ َ�ْلَ
؟؟؟

ْهِر. ٍ ِمنمَ اٱلنَّ ْعبمَ ٍة( ِعْندمَ ممَ ْن�شاُب) يِف ُكلِّ ثاِنيمَ تي تمَ ُة اٱمْلاِء) ِبـ m3( اٱلَّ يَّ مِّ ْهِر : كمَ بيُب اٱلنَّ �شمَ

�لـمحيط �لأطلنتي
�لد�ر �لبي�ساء

�لديدة
�أزمور

حو�ض �أم �لربيع
نهر �أم �لربيع

حدود �لو�ض �لنهري رو�فد �لنهر

ْهُر : َ�ْلـَمْجرى �ٱْلـماِئيُّ �ٱلَّذي َي�سيُل ف �ٱْلو�دي.  َ�لنَّ
ْهِر �ٱلَّذي َيْجري َبْيَنُهما.  فاِن َعلى �ٱلنَّ تاِن ُت�ْشِ فَّ َ�ْلو�دي : ُمْنَخَف�ٌض طويِلٌّ َلُه �سِ

ْهِر َوَرو�ِفِدِه.  ْهِريُّ : ِمْنَطَقُة �ٱْمِتد�ِد �ٱلنَّ ْو�ُض �ٱلنَّ َ�ْلَ

الوثيقة 1

الوثيقة 2

حو�س نهري الوثيقة 3
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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

َبْيَ �ٱْلَه�سا�َسِة 
ْنِمَيِة ما  َو�ٱلتَّ

�ٱْلَعَمُل ؟

ِة  ْرِفيَّ دوِد ِباٱلظَّ َتْرَتِبُط ِن�ْسَبُة َمْلِء �ٱل�سُّ
َنٍة ٍة ُمَعيَّ تي َت�سوُد ف َفْتَ ِة �ٱلَّ �ٱْلـُمناِخيَّ

لِت َمْلِء 3 �ُسدوٍد َكاٱْلآتي: َتَّ َت�ْسجيُل ُمَعدَّ

ْجِهيز�ِت ؛ دِّ َعْبَ ُمقاَرَنِة  �ٱْلـَم�ْسَهَدْيِن ِباْلَوثيَقِة 1 ِمْن َحْيُث �أَْن�ِسَطِة �ٱْلِفالَحِة َو�ٱْلُعْمر�ِن َو�ٱلتَّ َة �ٱل�سَّ يَّ �أُْبِرُز �أَهمِّ

دوِد؛ َة ِباٱل�سُّ َوَة �ٱمْلاِئيَّ ْ ُد �ٱِْخِتاللٍت َقْد َتطاُل �ٱلثَّ �أَْر�سُ
َبِة ؛  ْ ر�ِف �ٱلتُّ ُ َعالَقَتُه ِباٱْنِ ، َو�أَُبيِّ دِّ ِل �ٱل�سَّ ُف َمْعنى َتَوحُّ �أَُعرِّ

دوِد ؛ باِتيِّ َعلى �ٱل�سُّ ُ �أَثَر �إِْتالِف �ٱْلِغطاِء �ٱلنَّ �أَُبيِّ
و3(   2 وَرَتاِن  )�ٱل�سّ دوِد  َو�ٱل�سُّ �ٱْلأَْنهاِر  ِث  َتَلوُّ َمظاِهَر   ُ �أَُبيِّ
ف  �َسبُِّب  )َكاٱلتَّ ْن�ساِن  َو�ٱْلإِ ِة  �ٱْلـَماِئيَّ َوِة  ْ �ٱلثَّ َعلى  َذِلَك  َو�آثاَر 

وَرَة 4( ؛ ا َيْفِر�ُض ِحماَيَتها )�ٱل�سّ �أَْوِبَئٍة( ِمّ
�ٱْلـماِء  َعلى  فاِظ  �ٱْلِ �إِْجر�ء�ِت  �أَْو  �ُسلوكاِت  َعْن  �أَْمِثَلًة  ُم  �أَُقدِّ

ِة �أَْو ف َمديَنتي / َقْرَيتي. َو�ٱْلبيَئِة ف َحياتي �ٱْلَيْوِميَّ

دوِد. َة َتْر�سيِد ِمياِه �ٱل�سُّ يَّ ٍة َو�أُْبِرُز �أََهمِّ دِّ َكُمْن�َساأٍَة َتْنَمِويَّ ُ َدْوَر �ٱل�سَّ �أَُبيِّ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

�شيِدِه ْ ِة ِبتمَ عمَ اٱْلِعنايمَ ِتْعماِل اٱمْلاِء ممَ الِت اٱ�شْ ُف ممَ رَّ عمَ اأمَتمَ 3ن�شاط :

عاِدُل  ْحِل تمَ ٌة ِمنمَ اٱْلومَ يَّ مِّ ُدوِد كمَ رْياِت اٱل�شُّ ُب يف ُبحمَ �شَّ مَ تمَ ٍة تمَ نمَ يف ُكلِّ �شمَ
ْخزيِن اٱمْلاِء. لى تمَ دِّ عمَ ةمَ اٱل�شَّ ِعُف ُقْدرمَ ا ُي�شْ اِء، ِمَّ يون m3 ِمنمَ اٱمْلمَ 75 َملمْ

تطور منطقة على اإثر بناء ال�سد وتاأثرياته 

�سد �لوحدة�ل�سنة
)�إقليم وز�ن(

�سد �لـمن�سور �لذهبي 
)�إقليم ورز�ز�ت(

�سد �لن�سايل
)�إقليم بني مالل(

201951,1 %44,9 %31,9 %
201859,7 %53,6 %83,4 %

الـم�سهد 2: الو�سع الفالحي والعمراين بعد بناء ال�سدالـم�سهد 1: الو�سع الفالحي والعمراين قبل بناء ال�سد

�سد

خطورة تلوث املاء تزيد ا�ستفحال عند عدم الوعي بها

متت طماأنة ال�سكان على عدم تلوث مياه هذا ال�سد 

ـُمناِخيَِّة. ِة اٱلمْ ِفيَّ رمْ دوِد ِباٱلظَّ ِء اٱل�شُّ ِتباِط َملمْ نى اٱرمْ ُح َمعمْ َ َوَل َواأَ�سمْ دمْ َ اأُالِحُظ اٱلمْ
ّماُم  �شمَ دوُد  : »اٱل�شُّ ِعباَرِة  َمْعنى  ُح  �أَُو�سِّ

ياِة« ؛ راِفِق اٱْلمَ ميِع ممَ اأمَماٍن ِلمَ
ِبْئٍر  ماَيِة  ِلِ ْجر�ء�ٍت  �إِ �أَْو  �ُسلوكاٍت  ُح  �أَْقَتِ
اَلَمِة. ِث َمَع ُمراعاِة �ُسوِط اٱل�شَّ َلوُّ ِمَن اٱلتَّ

   https://fnh.ma/article/actualite-economique/le-taux-de-remplissage-des-barrages-en-forte-baisse

الوثيقة 1

الوثيقة 3

الوثيقة 4

تلوث مياه النهر جراء غ�سل اجللود من اأجل ت�سنيعها )فا�س( الوثيقة 2
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�سدود رئي�سية بالـمغرب

عنا�سر ال�سد

خريطة توزيع الأنهار 

دوِد ال�شُّ ْغِرِب ِمْن ِخالِل اٱْلأمَْنهاِر ومَ ِة ِباٱمْلمَ ِة اٱمْلاِئيَّ ومَ ْ ْوزيعمَ اٱلثَّ ُف تمَ رَّ عمَ اأمَتمَ 2ن�شاط :

?

?

?

?

?

?

?

�ٱْلَبْحِر  بُّ ف  َي�سُ َنْهرً�  ُد  َو�أَْر�سُ ريَطَة  �ٱْلَ �أُلِحُظ 
؛ ِط َو�آَخَر ف �ٱْلـُمحيِط �ٱْلأَْطَلْنِتيِّ �ٱْلأْبَي�ِض �ٱْلـُمَتَو�سِّ

؛ َرياِن َو�آَخَر َجَرياُنُه َمْو�ِسِميٌّ �أُ�َسّمي َنْهرً� َد�ِئَم �ٱْلَ
ُرها  تي ُتَوفِّ َة �ٱلَّ َوَة �ٱْلـَماِئيَّ ْ ْدَوِل 2 �ٱلثَّ ُد ِمَن �ٱْلَ �أَْر�سُ
ِتي  �ٱلَّ �ٱْلـَماِء  ِة  يَّ َكمِّ موَع  َمْ �أَْح�ُسُب  ْنهاِر:  �ٱْلأَ �أََهمُّ 

بِّ �ٱْلأَْنهاِر �ٱْلأَْرَبَعِة ؛ َلْت �إِلى َم�سَ َو�سَ
ْل  ِتي َلْ َت�سِ ِة �ٱلَّ ْهِريَّ �أََت�َساَءُل َحْوَل َماآِل �ٱْلـِمياِه �ٱلنَّ

بِّ : �إَِلى �ٱْلـَم�سَ
َرْت ؟   َهْل َتَبخَّ

ٍة ؟ َبْت �إِلى ِمياٍه َجْوِفيَّ   َهْل َت�َشَّ
ناَعِة ؟ ْقي �أَِو �ٱل�سِّ َفْت ف �ٱل�سَّ  َهْل ُوظِّ

فيِه ... ؟  ْ َفْت ف �ٱِل�ْسِتْعماِل �ٱْلـَمْنِزيِلِّ �أَْو ِف �ٱلتَّ  َهْل ُوظِّ

ْدَوِل ؛ وَرِة َو�ٱْلَ دِّ ِمَن �ٱل�سّ َ �ٱل�سَّ ُد َعنا�شِ �أَْر�سُ

دِّ َعلى َدْفَتي ؛ ُع َتْعِريفًا ِلل�سَّ �أَ�سَ
ُد َماَلِت �ٱ�ْسِتْعماِلها. دوِد و�أَُحدِّ ريَطِة 4:  �أَ�َسماَء َوَمو�ِقَع َبْع�ِض �ٱل�سُّ ُد ِمَن �ٱْلَ �أَْر�سُ

اِر ْنهمَ مِّ اٱْلأمَ ْوِزيُع اأمَهمَ تمَ

ِتْعماِلِه ُت اٱ�شْ المَ ممَ دِّ ومَ ْعنى اٱل�شَّ ممَ

ٌة / حاِجٌز ٌةَمْوِقٌعَمْن�َساأَ ُبَحرْيَ
َة  ُيقاِوُم �ِسدَّ

ْغِط  �ٱل�سَّ
�ٱْلـماِئيِّ

ُن ِبْنَيًة  مَّ َيَت�سَ
ْلَبًة  ًة �سَ ْخِريَّ �سَ
ْغَط ُتقاِوُم �ٱل�سَّ

توَجُد ف َحْو�ٍض َنْهِريٍّ 
ٍة  ُدها ِباٱْلـماِء ِبَكْيِفيَّ ُيَزوِّ

ُمنا�ِسَبٍة َوُم�ْسَتد�َمٍة

�ل�ساقية
�لمر�ء

درعة

�سو�ض

تان�سيفت

�شمال

زيز

�أبو رقر�ق

�سبو

وية
مل

�أم �لربيع

طلنتي
�لـمحيط �لأ

نهر مو�سمي
نهر د�ئم �لريان

�سبيب اأهم الأنهار

متو�سط �سبيب �لنهر عند �لـم�سب 
)m3/s  بالـمت مكعب ف �لثانية(

137�سبو

117�أم �لربيع

50ملوية

23�أبي رقر�ق

�ل�ساقية
�لمر�ء

درعة

�سو�ض

تان�سيفت

�شمال

زيز

�أبو رقر�ق

�سبو

وية
مل

�أم �لربيع

طلنتي
�لـمحيط �لأ

ْغِرِب 145  دوِد ِباٱمْلمَ ُد اٱل�شُّ دمَ ُر عمَ تمَجاومَ يمَ
ُتها  ْيُث ُحمولمَ ٌة ِمْن حمَ ِلفمَ تمَ ِهي ُمْ ّدًا، ومَ �شمَ

. ْغرايِفُّ ْوزيُعها اٱْلُ تمَ ُة ومَ اٱمْلاِئيَّ

و�دي �لـمخازن
�لوحدة

عالل �لفا�سي
ممد بن عبد �لله

ممد �لام�ض
�ل�سن �لثان

�ل�سن �لد�خل
�لـمن�سور �لذهبي

�لـم�سرية
بي �لويد�ن

�أولوز

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

2
34

5

6

7

8

9

10

11

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط

بحرية �ل�سد

من�ساأة لجز وتدبري �لقينة
منا�سب

موقع 

200km0

200km0
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

من الأ�سا�سي ربط مو�سوع الدر�ش باملاء امل�ستعمل يف احلياة اليومية للمتعلم)ة(، وهنا قد جند اختالفات وا�سعة:

	•باملن�سبة للمتعلم)ة( يف املجال احل�رشي اأو يف قرية تتوفر على الربط ب�سبكة املاء: هذه الفئة من املتعلمني قد لمتيز بني املاء 
كماهو يف الطبيعة واملاء ال�سالح لل�رشب وعالقته بال�سدود وحمطات املعاجلة ويكلفه ذلك من معاريف.

	•فئة املتعلمني باملجال القروي حيث ليوجد ربط ب�سبكة املاء ال�سالح لل�رشب، اأي حيث ال�ستغالل يرتكز على مياه النهر 
مبا�رشة اأو مياه الآبار. ويكون هذا الدر�ش فر�سة لتوعية هذه الفئة من املتعلمني بالحتياطات الواجب اتخاذها اجتاه هذا 

النوع من املياه.

	 اإبراز اأهمية هذه الرثوة وخطورة تراجعها يف املجال املغربي بفعل التحولت املناخية. وتوعية املتعلم)ة( بكون بناء ال�سدود 
وحمطات املعاجلة لي�سل املاء ال�سالح لل�رشب للم�ستهلك يكلف الكثري من املجهودات. 

تطور عدد ال�سدود باملغرب

يتوفر املغرب على 145 �سدا اإ�سافة اإىل ما يفوق 255 �سدا تليا، 

اإىل جانب م�ساريعه احلالية وامل�ستقبلية والتي ت�سل اإىل 15 �سدا 

 2020 ل�سنة  2019 و6  ل�سنة  5 منها  اإ�سافيا حيث متت برجمة 

و3 ل�سنة 2021 و�سدا ل�سنة 2023 اإىل جانب املزيد من ال�سدود 

ال�سغرية التي ت�ساهم يف التنمية املحلية. 

لأن  للمغرب  اأمان  �سمام  ومازالت  ال�سدود  �سكلت  لقد   	

وخا�سة  الفالحي  القطاع  على  كبري  ب�سكل  يعتمد  اقت�ساده 

ات�ساع  تربز  املناخية  التغريات  اأن  حيث  ال�سقوية  الفالحة 

جمال املناخ اجلاف وال�سبه اجلاف على ح�ساب املناخ الرطب 

وال�سبه الرطب. 

املغرب  اجته  املائية،  املوارد  يف  احلا�سل  النق�ش  ملواجهة   	

نحو معاجلة املياه امل�ستعملة من اأجل ا�ستعمالها يف ال�سقي، اإىل 

جانب م�ساريع كربى تهم حتلية ماء البحر. ويف هذا الإطار 

لي�سكل   2050  2020- للماء  الوطني  املخطط  املغرب  و�سع 

التحديات  ومواجهة  املائي،  ال�ساأن  تدبر  طريق  خارطة 

احلالية وامل�ستقبلية. 

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   99 10/08/2020   23:48



100

مميزات وطني: الفالحة والÌوة النباتية واحليوانية 6الدرس 

نتاج والعنایة  وة النباتية والحيوانية من حيث المؤه�ت وا�� الھدف: وصف الف�حة وال��
. �

بالغطاء النبا��

يتدرب املتعلم)ة( على منهجية الو�سف اجلغرايف من خالل و�سف بع�ش موؤهالت هذا القطاع 

وتربية  والغابوي  الزراعي  الفالحي:  والإنتاج  املوؤهالت  هذه  بني  التف�سريية  العالقة  وربط 

املا�سية.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

ير�سد املتعلم)ة( الت�ساوؤلت التي تتمحور عليها التعلمات يف خمتلف حمطات الدر�ش. وتطرح 

هذه التعلمات ب�سكل متدرج تبعا لالأن�سطة.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: و�سف موؤهالت طبيعية وتدابري ب�رصية تهم الفالحة

مع  املناخ  وتنوع  اجلغرايف  وتوزيعها  املغرب  ت�ساري�ش  حول  ال�سابقة  التعلمات  ا�ستح�سار 

زحف املناخ اجلاف. 

االستعانة بالمشاهد المقترحة، لتعرف مؤهالت النشاط الفالحي وتصنيفها إلى طبيعية، بشرية/
تقنية، مع توجيه انتباه المتعلم)ة( ألهمية تنويع المنتوجات واستعمال اآللة أو السقي، من أجل 

الرفع من اإلنتاجية لمسايرة الحاجيات ومواجهة التحديات الطبيعية في مقدمتها المناخية.

الن�ساط 2: تعرف االإنتاج الزراعي واحليواين باملغرب

واملغرو�سات،  الزراعة  بني  يجمع  الذي  الزراعي  الإنتاج  تنوع  عن  فكرة  املتعلم)ة(  ياأخذ 

التجارة  يف  الزراعي  الإنتاج  م�ساهمة  على  التاأكيد  يتم  واحلبوب.  والزيتون  احلوام�ش  مثل 

كاحلوام�ش،  الإنتاج  يف  فائ�ش  فيها  منتوجات  تهم  التي  ال�سادرات  حيث  من  اخلارجية، 

ي�سطر  وا�سعة،  م�ساحات  على  انت�سارها  التي رغم  كاحلبوب،  نق�ش  وفيها  اأ�سا�سية  واأخرى 

تقليدية  الو�سع بكون زراعة احلبوب يف معظمها  املغرب ل�سترياد كميات منها. ويف�رش هذا 

وتنت�رش على م�ساحات تواجه اإرغامات الطبيعية كتزايد جفاف املناخ و�سعف الرتبة.

بالنسبة لإلنتاج الحيواني يتم رصد مكونات القطيع مع التأكيد على أهميته بالنسبة للفالح كنشاط 
أساسي أو مكمل لإلنتاج الزراعي.

الن�ساط 3: تعرف اأو�ساع الغطاء النباتي واأهمية احلفاظ عليه

املكون يف م�ستوى  للفالح، وقد �سبق الطالع على هذا  بالن�سبة  للرعي  الغابة جمال  تعترب 

تنمية  تهدده، مع  التي  الأخطار  اأهميته، وتعدد  املتعلم حول  تقوية معارف  فتتم  اخلام�ش، 

�سلوكات احلفاظ على هذه الرثوة الطبيعية. 

یتدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

	 يتدرب املتعلم)ة( على جمع �ستات تعلماته وتنظيمها يف ملخ�ش ق�سري.•

	 تدخل باقي الأن�سطة يف التوعية باأهمية الغابة وبالأخطار التي تهددها وما ميكن اأن نعمله •

اجتاه ذلك كاأفراد وكجماعات.
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غرافيا الج 6

. باِتيِّ الُت َو�ٱْلإِْنتاُج َو�ٱْلِعناَيُة ِباٱْلِغطاِء �ٱلنَّ َة ِمْن َحْيُث �ٱْلـُموؤَهِّ َيو�ِنيَّ َة َو�ٱْلَ َباِتيَّ َوَة �ٱلنَّ ْ ُف �ٱْلِفالَحَة َو�ٱلثَّ �أَ�سِ

ْدعي اٱِلْهِتماممَ ِبِه. �ْشتمَ ا يمَ اٱِْجِتماِعيًَّة يف ِبالِدنا، ِمّ ًة ومَ ْقِت�شاِديَّ ًة اٱِ ُ اٱْلِقطاُع اٱْلِفالِحيُّ قاِطرمَ بمَ ُيْعتمَ
الُت �ٱْلِفالَحِة ِباٱْلـَمْغِرِب ؟ ُف ُموؤَهِّ ِباذ� َتتَّ�سِ

َيو�ِنِّ ِباٱْلـَمْغِرب ؟ ر�ِعيِّ َو�ٱْلَ ما �ِسماُت �ٱْلإِْنتاِج �ٱلزِّ
فاِظ َعَلْيِه ؟ باِتيِّ َوَتد�برُي �ٱْلِ ما �أَْو�ساُع �ٱْلِغطاِء �ٱلنَّ

الهدف :

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?
?

?

?

ز�ُت َوَطِني : يَِّ ُمَ
ُة واِنيَّ يمَ اٱْلمَ ُة ومَ باِتيَّ ُة اٱلنَّ ومَ ْ اٱلثَّ ُة ومَ ْلِفالحمَ امَ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ةمَ ُهمُّ اٱْلِفالحمَ ًة تمَ يَّ ِ �شمَ داِبريمَ بمَ تمَ ًة ومَ بيِعيَّ الٍت طمَ ُف ُموؤمَهِّ اأمَ�شِ 1ن�شاط :
?

?

?

?

?

ـالِت  هِّ �ٱْلـُموؤَ َو�أُْبِرُز   ،1 �ٱْلـَم�ْسَهَد  �أُلِحُظ 
ُمْعَطياِت  ِباٱِ�ْسِتْح�ساِر  ِلْلِفالَحِة  َـَّة   بيِعي �ٱلطَّ

ْر�َسْيِ 2 و4 َحْوَل �ٱلتَّ�ساِري�ِض َو�ٱْلـُمَناِخ ؛ �لدَّ
ًة  يَّ ُد ِمَن �ٱْلـَم�ساِهِد 3 -4 - 5 َتد�برَي َب�َشِ �أَْر�سُ

ِخُذها �ٱْلَفاّلُح ِمْن �أَْجِل ما َياأْتي : َيتَّ
 ُمَو�َجَهُة ِقلَِّة �ٱلتَّ�ساُقطاِت ؛

ِتِه َوَتْنويِعِه ؛ يَّ ْفُع ِمْن َوترَيِة �ٱْلإِْنتاِج َوَكمِّ  َ�لرَّ
َفْيِلّياِت ؛ َبِة َوُماَرَبُة �ٱلطُّ ْ  َتْخ�سيُب �ٱلتُّ

�ٱْلـُمبيد�ِت  �ٱ�ْسِتْعماِل  َعِن  َتْنُجُم  �رً�  �أَ�شْ �أَْذُكُر 
ُدوَن �أَيِّ �إِْر�ساٍد ِعْلِميٍّ ؛

ر�َعِة ف ُميِطي ؛ �أَْكُتُب ِفْقَرًة َعْن َمْكَنَنِة �ٱلزِّ
ْخِل : ٍة ِللدَّ ُف ِزر�َعاٍت َبديَلًة ُمِدرَّ �أََتَعرَّ

تي  ميَنِة �ٱلَّ ْعَفر�ُن ِمَن �ٱلتَّو�ِبِل �ٱلثَّ ُيْعَتَبُ �ٱلزَّ
َبَح �ٱْلـَمْغِرُب ِمْن ُمْنِتجيِه �ٱْلباِرزيَن : �أَ�سْ

ْخِل  ِللدَّ ُمِدرٍّ  َكُمْنَتٍج  َمناِفَعُه  ُد  �أَْر�سُ
َجاِل. �ساِء َو�ٱلرِّ ٍل ِلَيٍد عاِمَلٍة ِمَن �ٱلنِّ َوُم�َسغِّ

اإنتاج متنوع للت�سويق الداخلي واخلارجي ا�ستعمال الآلة والـمبيدات مع حماية البيئة

موقع تالوين بجهة 
�سو�س ما�سة َبَح  فاِف �أَ�سْ ِة �ٱْلَ َمَع �ٱِْرِتفاِع ِحدَّ

بوُب(  ِة )�ٱْلُ ْقليِديَّ َر�َعِة �ٱلتَّ َمْدُخوُل �ٱلزِّ
ّكاِن، َفاٱْجَتَهَد  ل َيْكفي ِل�َسدِّ حاِجّياِت �ٱل�سُّ

ِة َمناِطَق ِلإيجاِد  �ٱْلَفاّلحوَن ف ِعدَّ
ْخِل ِمْثَل ِزَر�َعُة  ٍة ِللدَّ ُحلوٍل َبديَلٍة ُمِدرَّ

َقِة تاِلوين. نَطَ ْعَفر�ِن ِبَ �ٱلزَّ

زراعة الزعفران »ذهب اأحمر« تالوين

ال�سقي دعامة اإذا قلت الت�ساقطات زراعة بورية تعتمد على مياه الأمطار
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اأرا�سي منب�سطة وتربة خ�سبة واأمطار غزيرة
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?

?

?

ِع  الِت �ٱْلِفالَحِة َوَتَنوُّ ْفُتُه َعْن ُموؤَهِّ �سًا َحْوَل ما َتَعرَّ �أَْكُتُب ُمَلخَّ
؛  ْغر�ِفِّ باِتيِّ َوَتْوزيِعِه �ٱْلُ ِة �ٱْلِغطاِء �ٱلنَّ يَّ �إِْنتاِجها َمَع �إِْبر�ِز �أَهمِّ
�ضُّ ِباٱْلبيَئِة َوَثَرو�ِتها  �رً� َتَ باِتيِّ �أَ�شْ ُيْحِدُث �إِْتالُف �ٱْلِغطاِء �ٱلنَّ
ُحُه ِباأَْمِثَلٍة؛   ُح َذِلَك َو�أَُو�سِّ ِة، �أَ�ْشَ َلَحِة �ٱْلعامَّ ِة َوِباٱْلـَم�سْ بيِعيَّ �ٱلطَّ

ّطاٍت : ِة َعْبَ َمَ باِتيَّ َوِة �ٱلنَّ ْ �أُ�ساِهُم َمَع ُزَمالِئي ف �ٱْلِعناَيِة ِباٱلثَّ
ُد �ٱْخِتاللِتِه؛ ِحيِطنا َوَنْر�سُ َع ِبُ �ُض �ٱْلَو�سْ  ُن�َسخِّ

 َنْبَحُث َعْن �أَ�ْسباِب َهِذِه �ٱِلْخِتاللِت؛
�ساَعَدِة �أَْطر�ٍف �أُْخرى. ُح ُحلوًل ف ُمَتناَوِلنا َوِبُ  َنْقَتِ

َ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ْيِه لمَ فاِظ عمَ ةمَ اٱْلِ يَّ مِّ اأمَهمَ باِتيِّ ومَ ُف اأمَْو�شاعمَ اٱْلِغطاِء اٱلنَّ رَّ عمَ اأمَتمَ 3ن�شاط :

�سجرة الأركان

طلنتي
�لـمحيط �لأ

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط ?

?

?

باِتيِّ  �ٱلنَّ �ٱْلِغطاِء  ْنو�ِع  �أَ َهمَّ  �أَ ُد  �أَْر�سُ
ريَطِة ؛ �ٱْعِتمادً� َعلى ِمْفتاِح �ٱْلَ

تي ُتو�ِجُه  ياِت �ٱلَّ َحدِّ ُف َبْع�َض �ٱلتَّ �أََتَعرَّ
َوِر   ِباٱل�سُّ �أَ�ْسَتعِيُ   : �ٱْلغاَبِويَّ  �ٱْلِغطاَء 

ْدَوَل : ُم َهَذ� �ٱْلَ 2 - 3 - 4 َو�أُْتِ

ْدَوِل  �ٱْلَ ِباإِْتاِم  ناِتها  ُمَكوِّ ُد َمو�ِقَع  �أَُحدِّ
�ٱْلآتي َعلى َدْفَتي:

باِتـيِّ�ٱْلـِمْنَطَقُة َنْوُع �ٱْلِغطاِء �ٱلنَّ
ْرُزِجباُل �ٱلّريِف ََ ْنِدَياُن َو�ٱْلأ َ�ل�سِّ
؟ناحية خنيفرة

؟ناحية �ل�سويرة
؟جهة �ل�شق

ي َطبيِعي دِّ ٌةَتَ يَّ �ُسلوكاٌت َب�َشِ
َ �ٱْلـُمناِخ ُُ ؟َتَغريُّ

احلرائق املهولةالقطع الع�سوائي واملفرط لالأ�سجار

اإعادة ت�سجري بع�س الأرا�سي

الت�سجري اجنراف الرتبة
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تقنية، مع توجيه انتباه المتعلم)ة( ألهمية تنويع المنتوجات واستعمال اآللة أو السقي، من أجل 

73

َ�ِل�ْستري�ُدَ�ْلإِْنتاُج
35  مليون قنطار20  مليون قنطار2016 / 2015
41  مليون قنطار49  مليون قنطار2017 / 2016
28  مليون قنطار49  مليون قنطار2018 / 2017

اأعداد قطيع املا�سية باملغرب
اإنتاج اللحوم واحلليب وم�ستقاتهاإنتاج احلليب واجلنب الطري

حت�سني الن�سل، الوقاية والعالج

يغطي اإنتاج الدواجن  %100 حاجياتنا

القمح اللني

ْغِرِب2ن�شاط : وايِنَّ ِباٱمْلمَ يمَ اٱْلمَ راِعيَّ ومَ اجمَ اٱلزِّ ْنتمَ ُف اٱْلإِ رَّ عمَ اأمَتمَ
راِعيُّ : ْنتاُج اٱلزِّ اٱْلإِ

وايِنُّ : يمَ ْلإِْنتاُج اٱْلمَ امَ

?

?

?

?

?

?

?

?

و�ِم�ِض؛? تاُجها �ٱْلـَمْغرو�ساُت َكاٱْلَ تي َتْ �أَْبَحُث َعْن �إِْجر�ء�ِت �ٱْلِعناَيِة �ٱلَّ

َة  يَّ ْدَوَلْيِ 1 َو2 �أََهمِّ �أَ�ْسَتْخِل�ُض ِمَن �ٱْلَ
و�ِم�ِض ؛ ْيتوِن َو�ٱْلَ �َسَجِر �ٱلزَّ

َو�ٱ�ستري�ِد  �إِْنتاِج  َيُة  َكمِّ كاَنْت  �إِْن   ُ َو�أَُبيِّ  3 ْدَوَل  �ٱْلَ �أُلِحُظ 
ُ َذِلَك ؛ �ٱْلَقْمِح َتْعِرُف �ٱ�ْسِتْقر�رً� ِمْن �َسَنٍة ِلأُْخرى، َو�أَُف�شِّ

ُرها �ٱْلـَمْغِرُب ؛ دِّ تي ُي�سَ ِة �ٱلَّ ُد �أَْنو�َع �ٱْلـُمْنَتجاِت �ٱْلِفالِحيَّ �أَُحدِّ
�ٱِلْكِتفاَء  �ٱْلـَمْغِرُب  فيها  ُق  ُيَحقِّ ل  ًة  �أَ�سا�ِسيَّ ُمْنَتجاٍت  �أَْذُكُر 

ماَيِة �أَْمِنِه �ٱْلِغذ�ِئيِّ ؛ �ٱلّذ�ِتيَّ َفَيْلَتِجُئ �إِلى �ٱِل�ْستري�ِد ِلِ
بوِب،  �ٱْلُ ِزر�َعِة  َتْوزيَع  ُف  َو�أَ�سِ  ،4 ريَطَة  �ٱْلَ �أُلِحُظ 

ِة.  ْوِء �ٱلتَّ�ساُقطاِت �ٱْلـَمَطِريَّ ُه ف �سَ ُ َو�أَُف�شِّ

ْعد�ِدِه؛ َع �ٱْلَقطيِع َو�أُقاِرُن َبْيَ �أَ ُف َتَنوُّ �أَ�سِ

ْدَوَل �ٱْلآتي( : ُم �ٱْلَ ُح ُحلوًل، )�أُْتِ ْقَتِ َياٍت ُتَو�ِجُه َتْرِبَيَة �ٱْلـَما�ِسَيِة، َو�أَ دِّ �أَْذُكُر َتَ

ُرُه َلنا ِمْن حاِجّياٍت. يوِر، �أَْذُكُر ما ُتَوفِّ ْمَن �ٱلطُّ و�ِجُن �سِ نَُّف �ٱلدَّ ُت�سَ

اأ�سجار الزيتون )2019-2018(

ديُر َ�ْلإِْنتاُج َ�لتَّ�سْ
75  �ألف طن1,9  مليون طن

ديُر َ�ْلإِْنتاُج َ�لتَّ�سْ
677  �ألف طن2,6  مليون طن

اأ�سجار احلوام�س )2019-2018(

زَ�ْلأَْغناُمَ�ْلأَْبقاُر يوُلَ�ْلإِِبُلَ�ْلـماِعُ َ�ْلُ
3,5 مليون 

ر�أ�ض
20 مليون

 ر�أ�ض
 5,5مليون

 ر�أ�ض
180 �ألف

 ر�أ�ض
160 �ألف

ر�أ�ض

ّدياٌت َبِةَتَ ْ ْعُف �ٱلتُّ �ُت �ٱْلـُمناِخ�سُ ْمر��ِضَغالُء �ٱْلَعَلِفَتَغريُّ غار �ٱْلَفاّلحَيُمكاَفَحُة �ٱْلأَ َدْعُم �سِ
- �أََثُرها
- ُحلوٌل

ْلْنتاِج - ُضْعُف �ٱ
- ؟

- َتر�ُجُع �ٱْلَكاَلإِ
- َ�ْلِعَناَيُة ِباٱْلبيَئِة

- ؟
- ؟

-  ؟
اأْطرُي �ٱْلَبْيَطِريُّ - َ�لتَّ

- ؟
- ؟

ْوِرُد  �ْشتمَ يمَ واِكِه، ومَ اٱْلفمَ ِ ومَ �شمَ ُ اٱْلْ كمَ ًة  ُمْنتمَجاٍت ِفالِحيَّ ْغِرُب  اٱمْلمَ ُر  دِّ ُي�شمَ
زيُد  تمَ ومَ ّكاِن،  اٱل�شُّ اِت  حاِجيَّ اأْمِي  ِلتمَ بوِب  ُ اٱْلْ كمَ ًة  يَّ اأمَ�شا�شِ ُمْنتمَجاٍتٍ 

فاِف. ُة اٱْلمَ ْت ِحدَّ دَّ تمَ ُة ُكلَّما اٱ�شْ ْوردمَمَ �ْشتمَ ُة اٱمْلُ يَّ مِّ اٱْلكمَ

ِمْن  دمَ  اأمَْزيمَ ُل  غِّ ُت�شمَ ومَ اٱْلِفالِحيِّ  اٱْلِقطاِع  الِت  ُمعاممَ ِمْن   44% ُة  واِنيَّ يمَ اٱْلمَ ُة  ومَ ْ اٱلثَّ ُل  ثِّ ُتمَ
ّطي %52 ِمنمْ  ِذي ُيغمَ ِطيُع اٱْلأمَْبقاِر اٱلَّ ُرها قمَ دَّ �شمَ تمَ يمَ اِملمَِة.ومَ ِد اٱْلعمَ ٍف ِمنمَ اٱْليمَ ِن�شْ ْيِ ومَ ِمْلُيونمَ

ِة. نمَ ليِب يف اٱل�شَّ فوُق 2,5 ِمْليارمَ ِلْتٍ ِمنمَ اٱْلمَ ُيْنِتُج ما يمَ ْمراِء ؛ ومَ اإِْنتاِج اٱللُُّحوِم اٱْلمَ

طلنتي
�لـمحيط �لأ

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط

اإنتاج مهم 1

اإنتاج متو�سط 2

اإنتاج �سعيف اأو منعدم 3

امل�سدر. وزارة الفالحة وال�سيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات. الفالحة يف اأرقام، ن�سخة 2019
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

اإذا �سمحت الظروف ميكن القيام بخرجة تهم جمال غابويا اأو م�ستغلة فالحية. وينبني الهدف من ذلك انفتاح املتعلم)ة( على 

املحيط ور�سد تعلماته من املجال مبا�رشة، فيتم تعزيز امتداد التعلمات يف املحيط وربط املدر�سة بالف�ساء اخلارجي.

لكل متعلم)ة( �سواء كان يف املدينة اأو يف البادية، مكت�سبات حول الفالحة، يجب توظيفها كمنطلق من اأجل خلق تراكمات على 

م�ستوى التعلمات.

من الأ�سا�سي توظيف التعلمات ال�سابقة حول ت�ساري�ش ومناخ املغرب، والرتقاء باملتعلم)ة( نحو تعلمات جديدة تهم التوجهات 

التي يخطوها املغرب على م�ستوى تنمية القطاع الفالحي والتحديات التي تواجه م�سريته.

اأهمية زراعة احلبوب من حيث امل�ساحة.

تقارب امل�ســاحة ال�ساحلــة للزراعــة 7^8 مليــون هكتــار، ومتتد الأرا�سي

 املخ�س�سة للحبوب على 59 % منها، علما باأن اإنتاج احلبوب يبقى يف

معظمه رهينا بالت�ساقطات املطرية، لذلك فهي لت�ساهم اإل ب من 18 %

الناجت الداخلي الإجمايل، بينما ت�ساهم فيه اخل�رشوات ب 12 % مقابل 3 %

فقط من الأرا�سي الزراعية. لهذا بداأت الدولة يف اإطار خمطط املغرب

الأخ�رش، ت�سجع الفالحني، حيث الأرا�سي �سعيفة املردود، على حتويل

الإنتاج نحو املغرو�سات اأو املزروعات العلفية.

خمطط املغرب االأخ�رص وخمطط اجليل االأخ�رص

و�سع املغرب منذ 2008 ا�سرتاتيجية خمطط املغرب االأخ�رص التي متحورت على توجهات اأبرزها:

جعل الفالحة قاطرة للتنمية دون اأي اإق�ساء، ت�سجيع ال�ستثمار اخلا�ش واأ�س�ش الفالحة امل�ستدامة، مواجهة خمتلف التحديات 

مثل: �سعف ال�ستثمار والتنظيم والتاأهيل والتاأطري املهني للفالح، التق�سيم املهول لل�سيعات وتعقد اإطارها العقاري، وانت�سار 

الزراعة التقليدية للحبوب، مع ما يواجه الفالحة من حتديات طبيعية يف مقدمتها م�سكل املاء.

ومن اأجل تعميق املكت�سبات و�سع املغرب ا�سرتاتيجية اجليل االأخ�رص 2020 - 2030، التي متحورت حول روؤية اأكرث 

�سمولية للدفع بالتنمية الفالحية مع اإعطاء مكانة خا�سة مل�ساركة ال�سباب يف هذا القطار احليوي للتنمية.

املعر�ص الدو› للفالحة باملغرب )مدينة مكنا�ص(.

ينظم املغرب يف �سهر اأبريل من كل �سنة معر�سا دوليا للفالحة على م�ساحة تعادل 185 األف مرت مربع اأكرث من ن�سفها مغطاة. 

تعر�ش فيه اإجنازات اجلهات، الآليات واملعدات، املنتجات الفالحية، وتنظم ندوات تكوينية ولقاءات ت�ساركية على م�ستوى 

اخلربات، وم�سابقات مع منح جوائز، كما تعر�ش فيه جتارب دولية...
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السؤال 1:
يقدم اجلواب يف �سكل جدول كالآتي:

النهر
ا�سم املدينة القريب من م�سب 

النهر

مدينة ال�سعيديةنهر ملوية1

مدينة القنيطرةنهر �سبو2

مدينة الرباط وكذلك مدينة �سالنهر اأبي رقراق3

مدينة اجلديدة وكذلك مدينة اأزمورنهر اأم الربيع4

مدينة اآ�سفينهر تان�سيفت5

مدينة اأكاديرنهر �سو�ش6

السؤال 2:
نهر �سبو ي�سب يف املحيط الأطلنتي مثل معظم اأنهار املغرب.

نهر ملوية ي�سب يف البحر الأبي�ش املتو�سط.

السؤال 1: 
تمثل نباتات الحلفاء أكبر نسبة مقارنة بباقي األنواع والمتمثلة في غابات األشجار، والتي تحتل فيها غابة البلوط المكانة 

األولى، تليها غابة األركان، بينما التمثل غابة األرز إال نسبة ضئيلة التتجاوز 1% .

السؤال 2: 

فوائد شجر األركان
ترعى يف غابة الأركان املا�سية يف مقدمتها قطيع املاعز املتواجد بكرثة باملنطقة حيث يتواجد �سجر الأركان.  	

ي�ستفيد ال�سكان من اأغ�سان اأ�سجارها كاحلطب للطهي والتدفئة.  	
ي�ستفيد ال�سكان من ثمار الأركان التي ي�ستخرج منها زيت الأركان امل�ستعمل يف التغذية ويف �سناعات التجميل. ومن   	
هنا ي�سكل الأركان ن�ساطا مدرا للدخل خا�سة بالن�سب لالأ�رش ذات الدخل ال�سعيف، حيث ت�سكلت يف هذا الإطار الكثري 

من التعاونيات.

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 3

التمرین ا��ول: 

: �
التمرین الثا��

الوحدة

3 ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

1مترين :

�ٱْلأَْنهاَر ? َو�أُ�َسّمي  ريَطَة  �ٱْلَ �أُلِحُظ 
َح�َسَب �ٱْلأَْرقاِم َو�ٱْلـَمديَنِة �ٱْلَقريَبِة ِمْن 

ْدَوِل �ٱْلآتي : بٍّ َكما ِف �ٱْلَ ُكلِّ َم�سَ

2مترين :

?

?

?

?

�أَْنو�ِع  َتِلِف  ُمْ َبْيَ  َو�أُقاِرُن  �ٱْلَبياِنَّ  �ْسَم  �ٱلرَّ �أُلِحُظ 
ُلها ُكلُّ َنْوٍع؛ ثِّ تي ُيَ �ْسَبُة �ٱلَّ �ٱْلغاَبِة ِمْن َحْيُث �ٱلنِّ

َحْيُث  �ٱْلـِمْنَطَقَة  َد  ِلأَُحدِّ  6 ْر�ِض  �ٱلدَّ ِبَخريَطِة  �أَ�ْسَتعِيُ 
باِتيِّ ؛ َتْنَت�ِشُ َبْع�ُضُ �أََنو�ُع �ٱْلِغطاِء �لنَّ

�أََبَحُث َعْن َفو�ِئِد �َسَجِر �ٱْلأَْركاِن.

ِط. بُّ ف �ٱْلَبْحِر �ٱْلأَْبَي�ِض �ٱْلـُمَتَو�سِّ بُّ ف �ٱْلـُمحيِط �ٱْلأَْطَلْنِتيِّ َو�آَخَر َي�سُ �أُ�َسّمي َنْهرً� َي�سُ

ْهِر ِ��ْسُم �ٱْلـَمديَنِة �ٱْلَقريَبِة ِ��ْسُم �ٱلنَّ
بِّ ِمَن �ٱْلـَم�سَ

�ل�سعيدية؟1
؟؟2
؟؟3
؟؟4
؟؟5
؟�سو�ض6

اأهم اأنواع الغابة باملغرب

75

طلنتي
�لـمحيط �لأ

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط

1
2

3

4

5

6

الرباط

200km0

http://www.eauxetforets.gov.ma/AccueilAR/SitePages/Forets-En-Chiffres.aspx

30 %

40 %
40 %

3 %
2 %

6 %

30 %

20 %

0
البلوط  �لعرعار

�لعرعر �لأرز �لأركان �ل�سنوبر �أنو�ع �أخرى

�لن�سبة �لـمئوية

10 %

19 %
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الوثيقة 1
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مالحظة الر�سم ور�سد خمتلف املكونات مع تقدمي تعليل لالأجوبة. ر�سد املعطيات يف اجلدول كالآتي:  	

123
�سهله�سبةجبالال�سكل الت�ساري�سي

�سفوح تربير اجلواب لها  اأ�سكال 

�سديدة النحدار.

ال�سكل م�سطح يت�سمن وادي عميق ويربز 

ذلك من خالل �سفتيه ال�سديدة النحدار.

جمرى  يخرتقه  منب�سط  الأر�ش  �سطح 

مائي له وادي غري عميق.

ال�سوؤال 1: 

يتم اإجناز املبيان على هذا ال�سكل.

تقومي تعلمات االأ�سدو�ص االأول ودعمها

التمرین ا��ول: 

: �
التمرین الثا��

التمرین الثالث:

التمرین الرابع:

مترين :

مترين :

1

2

?

?

?

?

?

تي  �ٱلَّ َة  �ٱلتَّ�ساِري�ِسيَّ �ٱْلأَ�ْسكاَل  ي  �أُ�َسمِّ
و3،  و2   1 �ٱْلأَْرقاُم  �إَِلْيها  ُت�سرُي 
ف  َكما  َجو�ِبي  ُر  ُيَبِّ ما  ُد  َو�أَُحدِّ

ْدَوِل �ٱْلآتي : �ٱْلَ

َط  ر�َرِة َوُمَتَو�سِّ لِت �ٱْلَ ُل فيِه ُمَعدَّ ُز َر�ْسمًا َبيانيًا �أَُمثِّ �أُْنِ
ِة ؛  َبِليَّ �ٱلتَّ�ساُقطاِت ِلـَمديَنِة �إِْفر�َن �ٱْلَ

ر�َرِة َو�ٱلتَّ�ساُقطاِت ِف ُكلٍّ ِمْن َمديَنِة  ُف ُمْعَطياِت �ٱْلَ �أَ�سِ
�إِْفر�َن َو َمديَنِة �ٱلّد�ْخَلِة ؛

ر�َرُة  �ٱْلَ َحْيُث  ِمْن  �ٱْلـَمديَنَتْيِ  ُمْعَطياِت  َبْيَ  �أُقاِرُن 
َو�ٱلتَّ�ساُقطاُت ؛

ُف َمْوِقَع �ٱْلـَمديَنَتْيِ ِلَتْف�سرِي ما لَحْظُتُه ِمْن �ٱْخِتالٍف. اير�أَُوظِّ
ين
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ْكُل �ٱلتَّ�ساري�ِسيُّ ؟؟ِجَباٌل�ٱل�سَّ

ُر َجو�ِبي �أَ�ْسَكاٌل َلها ِقَمٌم َو�ُسُفوٌح َما ُيَبِّ
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اأو�ساع مناخية مبدينة اإفران بالأطل�س الـمتو�سط

معدلت تهم الع�سرين �سنة الأخرية،

دجنبنونب�أكتوبر�ستنبغ�ستيوليوزيونيوماي�أبريلمار�ضفب�يريناير�سهور
(°C) 247913182121181373َحَرَ�ٌرة
(mm)1641261561206616634070134210�أَْمطاٌر

تاِء�ٱْلُف�سوُل ُل اٱل�شِّ �شْ بيِعفمَ ُل اٱلرَّ �شْ ْيِففمَ ُل اٱل�شَّ �شْ ريِففمَ ُل اٱْلمَ �شْ فمَ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_du_Maroc

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_du_Maroc
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ِفْقَرًة  َو�أَْكُتُب  ريَطَة  �ٱْلَ �أُلِحُظ 
تي : ُح فيها ما َياأْ �أَُو�سِّ

ِة  �ٱلتَّ�ساري�ِسيَّ �ٱْلأَ�ْسكاِل  ُع  َتَنوُّ  
ْغر�ِفـيُّ  ِباٱْلـَمْغِرِب َوَتْوزيُعها �ٱْلُ
�ْسَبِة  ، َوِباٱلنِّ �ْسَبِة ِلْلَمْغِرِب َكُكلٍّ ِباٱلنِّ

ها ؛ ِلَبْع�سِ

ُد  َو�أَُحدِّ �ٱْلأَْنهاِر،  َبْع�ِض  �أَ�ْسماُء   
�ْسَبِة ِلْلَوَحد�ِت  ِمْنَطَقَة �ٱْمِتد�ِدها ِباٱلنِّ

ِة �ٱْلُكْبى. �ٱلتَّ�ساري�ِسيَّ

َلِة  ْق�ِض ِباٱْلـَمْغِرِب �ٱْلـُمَمثَّ �أَْقَر�أُ ُمْعَطياِت حاَلِة �ٱلطَّ
ِة  يَّ وِّ �ٱْلَ ِة  �ْشَ ِباٱلنَّ ِة  �ٱْلا�سَّ ريَطِة  �ٱْلَ َهِذِه  ف 

ِلَيْوِم �ٱلثُّالثاِء 3 ُدَجْنِبَ 2019 ؛

ديَنِة  ِبَ ْق�ِض  �ٱلطَّ حالِت  َجْدَوٍل  ف  ُح  �أَُو�سِّ
َلِة  �ٱْلـُمَمثَّ �ٱْلأُ�ْسبوِع  ّياِم  �أَ ِخالَل  �ٱْلَبْي�ساِء  �ٱلّد�ِر 

ريَطِة. �أَ�ْسَفَل َهِذِه �ٱْلَ
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ال�سوؤال 3h 2: الو�سف واملقارنة

الت�ساقطات: مهمة مبدينة اإفران خالل معظم اأ�سهر ال�سنة مع �سعفها �سيفا، بينما يالحظ 

�سبه انعدامها يف مدينة الداخلة،

 حيث لت�سجل اإل ن�سبة قليلة خالل بع�ش الأ�سهر مثل �ستنرب ودجنرب، اأي خالل نهاية ف�سل ال�سيف 

واخلريف؛

احلرارة: منخف�سة اإىل متو�سطة الرتفاع يف مدينة اإفران، طيلة ال�سنة مع ارتفاع ن�سبي خالل ف�سل 

ال�سيف، مقارنة بالداخلة حيث ترتفع طيلة ال�سنة؛

 الفرتة اجلافة: متتد يف اإفران على مدة ق�سرية لتتعدى 3 اأ�سهر مع ا�ستمرار ن�سبة من الت�ساقطات 

بينما متتد طيلة ال�سنة بالداخلة؛

ال�سوؤال 4: التف�سري:

لي�ش من ال�رشوري اأن ي�ستعر�ش املتعلم)ة( كل العوامل الآتية اإذ يجيب يف حدود تعلماته.  	

اأي مبنطقة جبلية، مما يجعل احلرارة تنخف�ش يف ال�ستاء  املتو�سط،  اإفران بالأطل�ش  تقع مدينة   	
يف  �سواء  الأر�ش  �سطح  عن  ارتفاعنا  كلما  احلرارة  تنخف�ش  مبداأ:  )وفق  �سيفا  ن�سبيا  وترتفع 

اأما مدينة الداخلة،  الت�ساقطات مهمة يف املناطق اجلبلية،  اأن كمية  اأو يف ال�ستاء(، كما  ال�سيف 

احلار(،  )النطاق  العر�سي  مبوقعها  يتاأثر  مناخها  اأن  اإل  املحيط،  �ساحل  على  وجودها  فرغم 

وباملوؤثرات ال�سحراوية لأنها منفتحة على ال�سحراء الكربى. 

 يتم احلر�ش يف كتابة الفقرة اأن يت�سمن منتج املتعلم ماياأتي:

	•ر�سد اأهم الوحدات الت�ساري�سية : اجلبال، اله�ساب وال�سهول
	•حتديد اأ�سماء اأهمها خا�سة اجلبال.

	•اإبراز حمددات مواقعها اإما بالن�سبة لبع�سها اأو بالن�سبة للمغرب ككل.

	•يف قراءة حالة الطق�ش باعتماد اخلريطة توظف الرموز التي ت�سري اإىل حالة اجلو.
	•يف قراءة حالة الطق�ش مبدينة الدار البي�ساء تعتمد معطيات املحنى اأ�سفل اخلريطة والرموز املرافقة.

… … jو Æ ¢T ¿ ±اCاCد ÉمΩ
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مميزات وطني: الواجهتان البحريتان 7الدرس 

� � الموا�� الھدف: وصف ساح�� المغرب وتوط��

ي�سكل و�سف موؤهالت املجال اجلغرايف املغربي من اأ�سا�سيان برنامج اجلغرافيا لهذاامل�ستوى، 

ويف هذا الإطار يخ�س�ش هذا الدر�ش للمجال البحري.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

يف هذه املحطة، ي�ستوعب املتعلم)ة( اأول معنى »الواجهتني البحريتني« الواردة يف العنوان، ثم 

يطلع على الأ�سئلة التي توؤطر حتليل الدر�ش.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: و�سف �ساحلي املغرب وتوطني اأهم املوانئ

وحتديد  ال�ساحلني  بني  التمييز  يتم  حيث  ال�سبورة  على  املغرب  خلريطة  مب�سط  اإطار  ير�سم 

امتدادهما واإبراز اأهم اأدوار ال�سواحل )اقت�ساديا( املتمثلة يف توفري فر�ش بناء املوانئ و�سواطئ 

الرتفيه.

ي�ستخل�ش املتعلم )ة( معنى ميناء، وبع�ش ال�رشوط الطبيعية كمنطلق لبنائه؛

يتعرف اأ�سماء اأهم املوانئ ويوطنها على الإطار املب�سط على ال�سبورة ويقوم بنف�ش العملية على 

الدفرت.

يدون املتعلم)ة( ا�ستنتاجاته حول طول ال�سواحل والرثوات ال�سمكية... 

الن�ساط 2: تف�سري دور ال�ساحلني يف توفري الÌوة ال�سمكية

لل�سواحل،  الوا�سع  المتداد  العالقة بني  املتعلم يف ربط  ت�ستغل اخلريطة وال�سور ومكت�سبات 

وغنى الرثوة ال�سمكية باملغرب، وما تتيحه عدد من املواقع من اإمكانيات لبناء املوانئ. 

يف اإطار التمييز بني ال�سيد ال�ساحلي وال�سيد يف اأعايل البحار، يتم تو�سيح امتداد املجال املغربي 

بني  الفرق  اإبراز  مع  البحار،  اأعايل  يف  وال�سيد  ال�ساحلي  ال�سيد  اإمكانية  يتيح  مما  البحر  يف 

النوعني، من حيث التجهيزات، وكمية الإنتاج، وتاأثري كل نوع على الرثوة ال�سمكية.

الن�ساط 3: اإبراز دور املواين يف تنمية ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

ت�سكل اخلريطة اأداة اأ�سا�سية حيث يتم توطني اأهم املوانئ التي لها دور على م�ستوى التنمية   	
ال�سناعية والتجارية وال�سياحية. 

تو�سيع  يتم  اأمثلة،  هنا،وعرب  ال�سيد، ومن  ال�سواحل يف  املتعلم)ة( دور  يختزل  ما  كثريا   	
مداركه على م�ستوى اأدوارها يف التنمية ال�سناعية )ميناء طنجة املتو�سط مثال( وال�سياحية 

الدارالبي�ساء  و  طنجة  )ميناء  والواردات(  )ال�سادرات  والتجارية  مثال(  اأكادير  )ميناء 

مثال(.

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

اأدوار  حول  ق�سري  ملخ�ش  �سكل  يف  الدر�ش  من  مكت�سباته  ر�سد  على  املتعلم)ة(  قدرة  تقوم 

ال�سواحل مع خريطة مب�سطة توطن عليها اأهم املوانئ.
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غرافيا الج 7

َمِكيَِّة. َة َثْرَوِتها �ٱل�سَّ يَّ َهمِّ ، َو�أَْدو�َر َمو�ِنِئها َو�أَ ِة و�ٱْلأَْطَلْنِتّيَة ِ ِطيَّ ُف خ�ساِئ�َض �َسو�ِحِل �ٱْلـَمْغِرِب �ٱْلـُمَتَو�سِّ �أََتَعرَّ

ياِحّيًا. �شِ ِتاِرّيًا ومَ ناِعّيًا ومَ ُة �شِ اِنُئُه اٱلنَّ�شيطمَ ومَ ممَ ُة ومَ ِكيَّ ممَ ُتُه اٱل�شَّ ْرومَ ْيُث ثمَ ْن حمَ ِمْعطاٍء ممَ ٍع ومَ ْحِريٍّ وا�شِ اٍل بمَ لى ممَ ْغِرُب عمَ ِتُح اٱمْلمَ ْنفمَ يمَ
يَّز�ُت �َسو�ِحِل �ٱْلـَمْغِرِب َوَمْوِقُع �أََهمِّ َمو�ِنِئِه ؟ ما ُمَ

ِة ؟ َمِكيَّ َوِة �ٱل�سَّ ْ ما �أَثُر �ٱل�ّساِحَلْيِ َعلى �ٱلثَّ
ِة ِباٱْلـَمْغِرِب ؟ َما َدْوُر �ٱْلـَمو�ِنِئ ف َتْنِمَيِة �ٱْلِقطاعاِت �ٱِلْقِت�ساِديَّ

الهدف :

ُد ِلَتَعلُّمي : ُأَمهِّ

?
?

?

تاِنِ ْحِريَّ تاِنِ اٱْلبمَ ِني : امَْلواِجهمَ طمَ زاُت ومَ يِّ ُممَ

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

جيُب : اأُ ةمَ ِبها ومَ حيطمَ رمَ اٱمْلُ ومَ اٱل�شُّ ريَطة 2 ومَ َ �أُلِحُظ �ٱلمْ
?

?

?

?

ِريَطِة 1( ُطوَل �َسو�ِحِل �ٱْلـَمْغِرِب.  �أَْح�ُسُب) ِمَن �ٱْلَ
واِنِئ1ن�شاط : مَّ اٱمْلمَ ُن اأمَهمَ طِّ اأُومَ ْغِرِب ومَ ُف �شاِحلمَِي اٱمْلمَ اأمَ�شِ

طول ال�ساحل املتو�سطي وال�ساحل الأطلنتي

طلنتي
�لـمحيط �لأ

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط
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00
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توزيع اأهم الـموانئ بالـمغرب

طنجة�ل�سيمة�لناظور

�لـمحمدية
�لد�ر �لبي�ساء

�لرف �لأ�سفر
�آ�سفي

�أكادير

طانطان

�لعيون

�لد�خلة

�لكويرة

�ل�سويرة لى  اِحِليَِّة، عمَ اٱْلأمَْجراِف اٱل�شَّ ِة ومَ ْمِليَّ واِطِئ اٱلرَّ ُي�شاِعُد اٱْمِتداُد اٱل�شَّ
اًل،  ثمَ ِة ممَ ْيممَ �شمَ ِبميناِء اٱْلُ ٍة: فمَ ْيِفيَّ هاٍت �شمَ زمَ واِنئمَ ومَ ُمْنتمَ اإِْن�شاِء ممَ
�شاِطٌئ  ومَ ْحِر  اٱْلبمَ لى  عمَ ٌف  ُم�ْشِ ُجْرٌف  ومَ ٌة  ْلِفيَّ خمَ ِجباٌل  ُد  توجمَ

. ْيِفيِّ ِه اٱل�شَّ زمَ ْنتمَ اٱمْلُ ِة اٱمْليناِء ومَ لى اإِقاممَ دمَ عمَ ا �شاعمَ ، ِمّ ْمِليٌّ رمَ

ُد َعو�ِمَل  ْر�سُ ُد َمو�ِقَع �أََهمِّ �ٱْلـَمو�ِنِئ، َو�أَ �أَُحدِّ
ها ؛ ًة �ساَعَدْت َعلى �إقاَمِة َبْع�سِ َطبيِعيَّ

ريَطِة َوُمْكَت�َسباتي، َمناِطَق �أَْذُكُر، ِمْن ِخالِل �ٱْلَ
فيِه ؛ ْ ٌة ِللتَّ �سَ �سَّ ٌة ُمَ َتدُّ ِبها �َسو�ِطُئ َرْمِليَّ ًة َتْ �ساِحِليَّ

و�ِحِل. ِة �ٱْلكاِمَنِة َعلى �ٱْمِتد�ِد َهِذِه �ٱل�سَّ َمِكيَّ َوِة �ٱل�سَّ ْ َة �ٱلثَّ يَّ َهمِّ 200km0�أَ�َسَتْنِتُج �أَ
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لى: ِط عمَ �شِّ ومَ ةمَ اٱْلـُمتمَ ْنجمَ ُة ميناِء طمَ رمَ ُقْدْ
ّياراِت ِباإْفريْقيا( ؛ ٍع ِلل�شَّ نمَ �شْ ُ ممَ بمَ ٍة ) اأكمَ �شاِحنمَ ٍة ومَ بمَ رمَ نيِع ُزهاءمَ ِمْليوِن عمَ �شْ  تمَ

الييمَ ُم�شاِفٍر ؛ 7 ممَ ٍة ومَ الييمَ حاِويمَ ِوّيا( 8 ممَ نمَ ِتْقباُل) �شمَ  ِا�شْ
ديُر 50 ِمْليونمَ ُطنٍّ ِمنمَ اٱْلبمَ�شاِئِع.  َت�شمْ

ميناء اأكادير �سفينة كبرية للـم�سافرين

ِة ياحمَ اٱل�شِّ ِة ومَ جارمَ اٱلتِّ ِة ومَ ناعمَ ِة اٱل�شِّ ْنِميمَ واِنِئ يف تمَ ْورمَ اٱمْلمَ ُف دمَ رَّ عمَ اأمَتمَ 3ن�شاط :

?

?

?

?

?

?

?

?

?

َطْنَجَة  ِبيناِء  ّيار�ِت  �ٱل�سَّ ناَعِة  �سِ َة  يَّ �أَهمِّ �أُْبِرُز 
وَرُة 1( ؛ ِط )َ�لنَّ�ضُّ َو�ٱل�سّ �ٱْلـُمَتَو�سِّ

ّيار�ِت ِمْن َمْوِقِعها  ناَعِة �ٱل�سَّ �أَ�ْسَتْنِتُج �ٱ�ْسِتفاَدَة �سِ
ِط؛ ِف َقْلِب �أَحِد َمر�ِفِق ِميناِء َطْنَجَة �ٱْلـُمَتَو�سِّ

ناَعِة ِباٱْلـَمْغِرِب  ُ َدْوَر �ٱْلـَمو�ِنِئ ف َتْنِمَيِة �ٱل�سِّ �أَُبيِّ
ِط )َنوَذجًا(. ـُمَتَو�شنِّ َجَة اٱلمْ ِمنمْ ِخالَل ِميناِء َطنمْ

ف  �ٱْلـَمو�ِنِئ  َدْوَر   )2 ْدَوِل  �ٱْلَ ِمَن  ُد)  �أَْر�سُ
َتْنِمَيِة �ٱلتِّجاَرِة؛

َمَثاًل،  َفِر  �ٱْلأَ�سْ ْرِف  �ٱْلُ ميناُء  �ُض  ُيَخ�سَّ
َمو�ِنَئ  �أَْدو�َر   َ َبيِّ فاِط،  فو�شمْ اٱلمْ ديِر  ِلَت�شمْ

�أُْخرى.

ٍة �أَْذُكُر َمو�ِنَئ قاِدَرًة َعلى �ٱ�ْسِتْقباِل �ُسُفٍن �ِسياِحيَّ
َكبرَيٍة، ِمْثَل ميناِء �أَكاديَر )َ�لَوثيَقَتْيِ 3 َو4( ؛

هيز�ٍت ُت�ساِهُم ف  �أَْو َتْ ًة  �أَْذُكُر َعو�ِمَل َطبيِعيَّ
ِة. ّياِح َعْبَ �ٱْلَبْحِر ِباٱْلـُمُدِن �ٱل�ّساِحِليَّ َجْلِب �ٱل�سُّ

ِة ِباٱْلـَمْغِرِب   َمِكيَّ َوِة �ٱل�سَّ ْ ِة �ٱلثَّ يَّ ُل ف َدْفَتي �ٱ�ْسِتْنتاجاتي َحْوَل �أََهمِّ �أُ�َسجِّ
ْدَو�ِرها. َو�أََهمِّ �ٱْلـَمو�ِنِئ َوَمو�ِقِعها، َو�أَ

ُر ف �ساِطٍئ َجميٍل ُيعان ِمْن ِقلَِّة �ٱلتَّْجهيِز، َو�أُناِق�ُض َمَع ُزَمالِئي  �أَُفكِّ
َوَزميالتي َم�ْشوعًا �ٱْفِت��سّيًا ِللنُّهو�ِض ِبَتْنِمَيِتِه. 

ِة : ناعمَ ِة اٱل�شِّ ْنِميمَ واِنِئ يف تمَ ْوُر اٱمْلمَ دمَ

ِة : جارمَ ِة اٱلتِّ ْنِميمَ واِنِئ يف تمَ ْوُر اٱمْلمَ دمَ

ِة : ياحمَ ِة اٱل�شِّ ْنِميمَ واِنِئ يف تمَ ْوُر اٱمْلمَ دمَ

�ٱلتِّجاَرُة َعْبَ �ٱْلـَمو�ِنِئ
�ساِدر�ٌت: َمو�دٌّ َيبيُعها 

ْخرى. �ٱْلـَمْغِرُب �إِلى ُدَوٍل �أُ
يَها  َو�ِرَد�ٌت: َمَو�دُّ َي�ْسَتِ

�ٱْلـَمْغِرُب ِمْن ُدَوٍل �أُْخرى.
ٌة،  ٌة، ِفالِحيَّ ٌة، َمْعِدِنيَّ ناِعيَّ �سِ

ٌة: َن�سيٌج، ِجْلٌد، �َسّيار�ٌت،  ِغذ�ِئيَّ
ِقَطُع ِغياٍر.

َمو�دُّ �ٱلتَّْجهيِز ِلْلَم�ساريِع �ٱلُكْبى 
ّيار�ِت َوِقِطُع ِغياِر   ناَعُة �ٱل�سَّ )�سِ
�ٱلّطاِئر�ِت...(، َمو�دٌّ طاِقيٌَّة.

عامل ال�سيارة مبيناء طنجة الـمتو�سط

جدول

ُ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

الوثيقة 1

الوثيقة 2

الوثيقة 4الوثيقة 3

MP_Géographie 5ème AP (chakl).indd   80 07/08/2020   20:41

79

ِة ِكيَّ ممَ ِة اٱل�شَّ ومَ ْ ْوفرِي اٱلثَّ ْورمَ اٱل�ّشاِحلمَْيِ يف تمَ ُ دمَ �شِّ اأُفمَ 2ن�شاط :
ُل َذِلَك َعلى َدْفَتي؛? �َسجِّ ِة َو�أُ َمِكيَّ َوِة �ٱل�سَّ ْ ُ ِغنى �ٱلثَّ ْدَوِل �ٱْلآتي، ما ُيَف�شِّ �أَ�ْسَتْخِرُج ِمَن �ٱْلَ

ٌةِ�ْمِتد�ُد �ٱل�ّساِحَلْيِ َوِمْنَطَقُة �أَعايل �ٱْلِبحاِرِ ٌة َغِنيَّ ْن�ساِء َمو�ِنَئبيَئٌة َبْحِريَّ َمو�ِقُع ُمنا�ِسَبٌة ِلإِِ
- طوُل �ٱل�ّساِحَلْيِ 3500 كلم؛ 

ْيِد  ِباٱل�سَّ َي�ْسَمُح  �ٱْلَبْحِر  د�ِخَل  ْمِتد�ُد  �ٱْلِ  -
ْيِد ف �أَعايل �ٱْلِبحاِر. �ٱل�ّساِحِليِّ َو�ٱل�سَّ

َعيمْ�ِس: َطحاِلُب  َمِك �ُسوَط اٱلمْ ُر ِلل�شَّ َماالٌت ُتَوفنِّ
َوَعو�ِلُق َوَماِبُئ ِلاِلْحِتماِء َو�ٱلتَّكاُثِر.

َوَخريَطِة   1 �شاِط  ِباٱلنَّ َتعُي  اأَ�شمْ
َتْوزيِع �ٱْلـَمو�ِنِئ.

ْيِد اٱل�ّشاِحِليِّ : �شاُط اٱل�شَّ نمَ

ْيِد يف اأمَعاِل اٱْلِبحاِر : �شاُط اٱل�شَّ نمَ

?

?

?

?

?

?

?

?

ْوَع �ٱلَّذي  ْنو�عًا ِمَن �ٱْلأَ�ْسماِك، َو�ٱلنَّ ُد �أَ �أَْر�سُ
ُط ؛ َي�ْسَتِهُر ِبِه �ٱْلَبْحُر �ٱْلأَْبَي�ُض �ٱْلـُمَتَو�سِّ

�ٱْلـَمْغِرِب  ٍة ف  ِبَكْثَ ُي�ْسَتْهَلُك  َنْوعًا  �أُ�َسّمي 
ُد �َسَبَب َذِلَك ؛ َو�أَُحدِّ

ْيِد �ٱل�ّساِحِليِّ ؛ ِهيز�ِت �ٱل�سَّ ُف َنْوَع َتْ �أََتَعرَّ
ْيِد �ٱل�ّساِحِليِّ َعلى َدْفَتي. وُغ َتْعريفًا ِلل�سَّ �أَ�سُ

ُ َمدى ُقْدَرِتِه ِهيز�ِت �أُ�ْسطوِلِه َو�أَُبيِّ ُد َتْ �أَْر�سُ
ٍة ؛ ْجِهَزٍة َمْعَمِليَّ ويِلِه ِباأَ َمِك َوَتْ ْيِد �ٱل�سَّ َعلى �سَ

َوِة  ْ �ٱلثَّ َعلى  ِرِط  ـُمفمْ لمْ �ٱ ْيِد  �ٱل�سَّ َماِطَر  ُد  �أَْر�سُ
ْنِمَيِة �ٱْلـُم�ْسَتد�َمِة ؛ ُ �أَثَر َذِلَك َعلى �ٱلتَّ ِة، َو�أَُبيِّ َمِكيَّ �ٱل�سَّ

ِة :   َمِكيَّ َوِة �ٱل�سَّ ْ تي َتْدَعُم �ٱْلـُمحاَفَظَة َعلى �ٱلثَّ لوِل �ٱْلآِتَيِة �ٱلَّ ُح مْعنى �ٱْلُ �أَ�ْشَ
�َحِة  ديُد َو�ٱْحِت�ُم َفَت�ِت �ٱلرَّ ْيِد، َتْ َتْرِبَيُة �ٱْلأَ�ْسماِك، َتْر�سيُد ِتْقِنّياِت �ٱل�سَّ

ِة، َدْعُم َم�ْشوِع » �أَْليوتي�ْض « ؛ �ٱْلِبيولوِجيَّ

ُلُه َعلى َدْفَتي( ْيِد ف �أَعايِل �ٱْلِبحاِر. ) �أُ�َسجِّ ُف ِباٱل�سَّ �أَُعرِّ

م�ساهد من ال�سيد ال�ساحلي

اأ�سطول لل�سيد فـي اأعايل البحار 

جتهيزات ب�سيطة

مناذج من الرخويات

تربية الأ�سماك بالـمغرب

كتلة من ال�سردين فـي البحر

تونة من البحر الأبي�س املتو�سط

ٍة ِلَتْن�سيِط �ٱْلِقطاِع.  ْيِد �ٱْلَبْحِريِّ َوَخْلِق َتناُف�ِسيَّ ٌة ِلَتْنِمَيِة �ٱل�سَّ َم�ْشوُع »�أَْليوتي�ْض« : ِ��ْسْت�تيِجيَّ

اإتالف كميات من الرخويات
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اللواء األزرق علم تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، في عالقة مع المؤسسة 
الدولية للتربية البيئية. يخضع لمعايير يجب أن تتوفر في الشاطئ مثل: جودة مياه البحر، 

توفر شروط السالمة والوقاية، حسن تهيئة وتدبير الشاطئ، تنظيم أنشطة التحسيس 
والتربية البيئية... وتراقب هذه المعايير طيلة الموسم من طرف لجنة وطنية تشرف عليها 

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

ت�سكل اخلريطة يف هذا الدر�ش اأداة اأ�سا�سية لتقريب املعطيات للمتعلم)ة(، ومن هنا ميكن اأو من الأ�سا�سي:

مطالبة املتعلم)ة( بر�سم اإطار خريطة املغرب )يف املنزل( عن طريق الورق ال�سفاف اأو بطريقة املربعات.  	
يوظف اإطار اخلريطة اجلاهز م�سبقا يف توطني اأهم املوانئ من طرف املتعلم.  	

ترافق هذه اخلريطة مراحل بناء الدر�ش، وت�سكل دعما للملخ�ش الذي ينتج يف حمطة التقومي والدعم.  	
اإذا كان حميط املتعلم)ة( يت�سمن ميناء، فمن الأ�سا�سي جعله منطلقا للتعلمات قبل تو�سيعها لتهم املغرب ككل.  	

بالن�سبة للمتعلم)ة( حيث يتوفر املحيط على �ساطئ، والذي قد يكون حا�سال على اللواء الأزرق، فيمكن ا�ستغالل ذلك يف   	
ربطه بتن�سيط ال�سياحة ال�ساطئية، وتعميق الرتبية البيئية.

اللواء االأزرق

خمطط األيوتي�ص: ا�سرتاتيجية و�سعها املغرب تهم ال�سيد البحري وفق برنامج يهدف اإىل حتقيق تنمية تناف�سية يف قطاع ال�سيد 

ال�سعيد  التناف�سية على  املغرب  تتعزز قدرة  الإنتاج، حتى  بكيفية م�ستدامة والرفع من  البحرية  املوارد  تثمني  البحري، مع 

الدويل. ويف هذا الإطار اأن�ساأت ”الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء املائية“.

”مندجمة  وا�سعة  �ساطئية  �سياحية  حمطات  خلق  طريق  عن  ال�ساطئية  ال�سياحة  تنمية  اإىل  يهدف  خمطط  االأزرق:  املغرب 

وذكية“ مركزة على املوارد الطبيعية بال�سواطئ، والرتاث احل�ساري واملوروث الثقايف،وخمتلف اأن�سطة الرتفيه والريا�سة 

والتن�سيط، يف اأفق تنمية �سياحة م�ستدامة.

املجال البحري للدولة املغربية: يهم جمال الدولة املغربية املجال الربي واجلوي والبحري، وحول هذا الأخري، ورد يف 

اجلريدة الر�سمية عدد 6869 ما ين�ش على امتداد منطقة اقت�سادية على م�سافة 200 ميل بحري عر�ش ال�سواطئ املغربية. 

»الف�سل 12: ي�سم اجلرف القاري للمملكة املغربية قعر البحر وباطن اأر�سها املمتد اإىل مابعد البحر الإقليمي على كامل 

م�ساحة المتداد الطبيعي لإقليمها الربي حتى الطرف اخلارجي للحافة القارية اأو اإىل م�سافة 200 ميل بحري ...تتمتع 

الدولة يف اجلرف القاري بحقوق �سيادية وح�رشية على قعر البحار وباطن اأر�سها بغر�ش ا�ستك�ساف وا�ستغالل مواردها 

الطبيعية املعدنية والأحفورية والبيولوجية وكذا بال�سالحيات املعرتف بها مبوجب التفاقيات واملعاهدات الدولية التي 

تعترب اململكة املغربية طرفا فيها يف جمالت: اإقامة جزر ا�سطناعية وجتهيزات ومن�ساآت وا�ستغاللها وا�ستعمالها، البحث 

العلمي، اإر�ساء خطوط الأنابيب والكابالت املغمورة.« 

اجلريدة الر�سمية عدد 6869 بتاريخ 30 مار�ش 2020
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ال�سكان يف وطني: التوزع والبنية  8الدرس 

الھدف: تعرف توزع �ثافة الس�ان وبنيتھم ورسم مبيان تطور عددهم.

ينبني الهدف على تعلم ما تدل عليه مفاهيم اأو م�سطلحات مرتبطة بالدميوغرافية، اإىل جانب 

مهارة قراءة هرم الأعمار ور�سم مبيان التطور. 

تدب�� محطة تمھيد التعلم

تثار يف هذه املحطة ت�ساوؤلت اأ�سا�سية حول ال�سكان لت�سكل حماور الدر�ش وتهم مفاهيم ومهارات 

جديدة بالن�سبة للمتعلم)ة( مثل: الكثافة ال�سكانية، البنية العمرية لل�سكان، ر�سم مبيان...

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: تعرف معنى توزع ال�سكان والكثافة ال�سكانية

الذي ميكن تعزيزه مبثال يهم  املثال،  من خالل  بالكثافة  ال�سكان  توزع  املتعلم)ة(  يربط   	
جمال الق�سم اأو �ساحة املدر�سة...

جهته  على  ذلك  ويطبق  معدلها،  ل�ستخراج  املعتمدة  والقاعدة  الكثافة  معنى  ي�ستوعب   	
بالبحث عن معطيات تهم م�ساحتها وعدد �سكانها.

الرموز التي ت�ستعمل لتمثيل الكثافة عليها،  فكرة عن  املتعلم)ة( من خالل اخلريطة  ياأخذ   	
وتهم الرمز امل�ساحي باعتماد لون متدرج من حيث القوة ح�سب تدرج معدل الكثافة.

ي�ستوعب املتعلم)ة( معنى معدل الكثافة ودوره الن�سبي يف اإعطاء فكرة حول توزيع ال�سكان   	
مبنطقة ما خا�سة اإذا كانت وا�سعة.

الن�ساط 2: و�سف توزع الكثافة ال�سكانية با�ستعمال اخلريطة

ت�سكل اخلريطة اأ�سا�ش التعلم يف هذه املحطة التي تهم توزيع الكثافة.  	
ير�سم اإطار خريطة على ال�سبورة، علما باأنه يجب اأن يتوفر لدى املتعلم)ة( اإطار مر�سوم   	

م�سبقا حتى ي�ساير عليه هذه املحطة. 

متثيل الكثافة ب�سكل مب�سط على ال�سبورة ويتابع املتعلم على خريطته )ر�سمه(.  	
والأن�سطة  واملدن  والت�ساقطات  الت�ساري�ش  توزيع  حول  املتعلم)ة(  مكت�سبات  توظف   	

القت�سادية من اأجل تف�سري توزيع الكثافة ال�سكانية.

الن�ساط 3: تعرف البنية العمرية لل�سكان بتوظيف هرم االأعمار ور�سم مبيان يعك�ص تطور 

عدد �سكان املغرب.

الأعمار، عرب معرفة مكوناته واأهم املعطيات التي  تعلم مهارة قراءة هرم  الرتكيز على   	
ميكن ا�ستخراجها منه حول الفئات العمرية لل�سكان.

تعلم قراءة ر�سم مب�سط يعك�ش تطور عدد ال�سكان، مع اإمكانية اإمتامه على الدفرت، بهدف   	
التدرب على مثل هذا الر�سم، والذي �سبق اأن تعلم بع�ش مبادئه يف الدر�ش 4 من خالل 

ر�سم املبيان املناخي.

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

ي�ساف �سوؤال اأول يهم تلخي�ش اأهم املكت�سبات املعرفية واملنهجية.

تهم  اأخرى  اإح�سائية  بتوفري معطيات  اإجنازه  املبيان وعلى  قراءة  على  املتعلم)ة(  يتدرب   	
اجلهة مثال.

فتح جمال البحث حول معطيات تهم ال�سكان مثل الهجرة.  	
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غرافيا الج ُة8 اٱْلِبْنيمَ ُع ومَ زُّ ومَ ني : امَلتَّ طمَ ّكاُن يف ومَ امَل�شُّ

ِر َعَدِدِهْم. ُع �ٱْلَكثاَفِة َو�ٱْلِبْنَيُة َو�أَْر�ُسُم ِمْبياَن َتَطوُّ ُف �ُسّكاَن �ٱْلـَمْغِرِب ِمْن َحْيُث َتَوزُّ �أََتَعرَّ
الهدف :

ِدِهْم. دمَ ِر عمَ وُّ طمَ تمَ ِة ومَ اٱْلِبْنيمَ ِة ومَ ثافمَ اٱْلكمَ ِع ومَ زُّ ومَ اٱلتَّ ِهْم كمَ ةمَ خ�شاِئ�شِ ْعِرفمَ ِلكمَ ممَ ْقتمَ�شي ذمَ يمَ ، ومَ ِويٍّ ْنممَ �ْشوٍع تمَ ّكاُن اأمَ�شا�سمَ ُكلِّ ممَ ُل اٱل�شُّ كِّ ُي�شمَ
ُة ؟ ّكاِنيَّ ّكاِن َوما �ٱْلَكثاَفُة �ٱل�سُّ ِع �ٱل�سُّ ماَمْعنى َتَوِزُّ

ُة ِباٱْلـَمْغِرِب ؟ ّكاِنيَّ ُع �ٱْلَكثاَفُة �ٱل�سُّ َكْيَف َتَتَوزَّ
َر َعَدِدِهْم ؟ ُل َتَطوُّ ثِّ ّكاِن، َوَكْيَف �أَْر�ُسُم ِمْبيانًا ُيَ ما َتْعريُف ِبْنَيِة �ٱل�سُّ

ُد ِلَتَعلُّمي : ُأَمهِّ

?

?
?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

ِة1ن�شاط : ّكاِنيَّ ِة اٱل�شُّ ثافمَ اٱْلكمَ ّكاِن ومَ ِع اٱل�شُّ زُّ ومَ ُف مْعنى تمَ رَّ عمَ اأمَتمَ

?

?

?

?

?

?

 ُ َبيِّ َو�أُ ُة  ّكاِنيَّ �ٱل�سُّ �ٱْلَكثاَفُة  َحْيُث  ِمْن  َو2   1 �ٱْلـِمْنَطَقَتْيِ  َبْيَ  �أُقاِرُن 
�َسَبَب �ٱْخِتالِفها َرْغَم َت�ساوي �ٱْلـِم�ساَحِة َبْيَ �ٱْلـِمْنَطَقَتْيِ ؛

ّكاِن ِبِهما. ُة َبْيَ �ٱْلـِمْنَطَقَتْيِ 2 َو3 َرْغَم َت�ساوي َعَدِد �ٱل�سُّ ّكاِنيَّ ُ ِلـماذ� َتْخَتِلُف �ٱْلَكثاَفُة �ٱل�سُّ �أَُبيِّ

ّكاِن؛ �أُقاِرُن َبْيَ �ٱْلـَمناِطِق 1 َو2 َو3 ِمْن َحْيُث �ٱْلـِم�ساَحُة َوَعَدُد �ٱل�سُّ
ها ؛ ّكاِن �أَْكَثَ ِمْن َغرْيِ تي ُتْعتَبُ �آِهَلًة ِباٱل�سُّ ُ �ٱْلـِمْنَطَقَة �ٱلَّ �أَُبيِّ

ّكاِن ؛ ِع �ٱل�سُّ �أَ�ْسَتْنِتُج َتْعريفًا ِلـَمْعنى َتَوزُّ
ْدَوَل �ٱْلـُمو�يل : ُم �ٱْلَ ِة َو�أُْتِ ّكاِنيَّ ُن ف َتْعريِف �ٱْلَكثاَفِة �ٱل�سُّ عَّ �أََتَ

�ْسِم َو�أُجيُب :   ّكاِن، �أُلِحُظ ُمْعَطياِت �ٱلرَّ ٌ ِمَن �ٱل�سُّ َتِلَفِة �ٱْلـِم�ساَحِة َوِبُكلٍّ ِمْنها َعَدٌد ُمَعيَّ �ْسُم 1 َعلى َمناِطَق ُمْ ُ �ٱلرَّ ُيَعبِّ

ِع �ٱْلَو�ِحِد. ُط َعَدِد �ٱْلأْفر�ِد ف �ٱْلكيلوِمِت �ٱْلـُمَربَّ ُة: ُمَتَو�سِّ ّكاِنيَّ َ�ْلَكثاَفُة �ٱل�سُّ
ُل َعَلْيها ِباٱْلقاِعَدِة �ٱْلآِتَيِة : =hab / Km2 ...َوَنْح�سُ

ّكاِن َعَدُد �ٱل�سُّ
�ٱْلـِم�ساَحُة (hab = habitant)

ُة ِباٱْلـِمْنَطَقِة  1 ّكاِنيَّ ِمْنَطَقُة 3ِمْنَطَقُة 2�ٱْلَكثاَفُة �ٱل�سُّ
 800 000 ÷ 10 000 = 80 hab/Km2؟؟

 = 50 hab / Km235 950 000 hab   ÷ 710 850 Km2 ُل �ٱْلَوَطِنيُّ ِلَكثاَفِة �ُسّكاِن �ٱْلـَمْغِرِب =  �ٱْلـُمَعدَّ

معنى الكثافة ال�سكانية

منطقة 1

منطقة 3

منطقة 2

منطقة 1

منطقة 2

عدد ال�شكان
000 800 ن�شمة

عدد ال�شكان
000 400 ن�شمة

عدد ال�شكان
000 400 ن�شمة

امل�شاحة
000 10 كلم2

امل�شاحة
000 5 كلم2

امل�شاحة
000 10 كلم2

منطقة 3
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ِدِهْم3ن�شاط : دمَ ِر عمَ وُّ طمَ ُم ِمْبيانمَ تمَ ْر�شُ اأمَ ْعماِر ومَ ِم اٱْلأمَ رمَ ْبمَ همَ ّكاِن عمَ ةمَ اٱل�شُّ ُف ِبْنيمَ رَّ عمَ اأمَتمَ

ُة. ْن�ُض َو�ٱْلِفئاُت �ٱْلُعُمِريَّ ّكاِن ِمْن َحْيُث �ٱْلِ ّكاِن : َتْركيَبُة �ٱل�سُّ ُة ِلل�سُّ �ٱْلِبْنَيُة �ٱْلُعْمِريَّ
تي َيِقلُّ ُعُمُرها َعْن 15 �َسَنٍة. غاِر، �أَْي �ٱل�ّساِكَنِة �ٱلَّ ّكاِن َح�َسَب �ٱْلأَْعماِر، ِمْثَل ِفَئِة �ٱل�سِّ ُة : َيِتمُّ َتْق�سيُم �ٱل�سُّ َ�ْلِفَئُة �ٱْلُعُمِريَّ

ِخُذ ف ُمْعَظِم  ُه َيتَّ ُة ِل�ساِكَنِة َبَلٍد �أَْو ِمْنَطَقٍة ما، َوُي�َسّمى ِبَهَرٍم ِلأَنَّ ُل َعَلْيِهِ �ٱْلِفئاُت �ٱْلُعُمِريَّ ثَّ َهَرُم �ٱْلأْعماِر : َر�ْسٌم َبياِنٌّ ُتَ
ُة. ُل َعَلْيِه �ٱْلِفئاُت �ٱْلُعُمِريَّ ثَّ �ٱْلأْحياِن �َسْكَل َهَرٍم َوُتَ

هرم الأعمار ل�سكان الـمغرب 2014
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�لفئة 1

�لفئة 2

�لفئة 3

فئات عمرية �لأعمار

عدد �ل�سكان

ذكور �إناث

?

?

?

?

?

?

ُنها َهَرُم �ٱْلأَْعماِر ؛ مَّ تي َيَت�سَ ُد َعلى َدْفَتي �ٱْلـُمْعَطياِت �ٱلَّ �أَْر�سُ
�ْسُم ِبَهَرِمِ �ٱْلأْعماِر ؛ ى َهذ� �ٱلرَّ ُ ِلـماذ� ُي�َسمَّ �أَُبيِّ

َلْيها ؛ تي �أَْنَتمي �إِ َة، �ٱْلِفَئَة �ٱْلأَْكَثَ َعَددً�، �ٱْلِفَئَة �ٱْلأََقلَّ َعَددً�، �ٱْلِفَئَة �ٱلَّ ُد ف َجْدَوٍل : �ٱْلِفئاِت �ٱْلُعُمِريَّ �أَْر�سُ

ِة ؛  �ْسَتْنِتُجُه َمْن َذِلَك َحْوَل َمْعنى �ٱْلِبْنَيِة �ٱْلُعُمِريَّ ّكاِن َو�أَ�سوُغ ما �أَ �أَْقَر�أُ َتْعريَف ِبْنَيِة �ٱل�سُّ
ْكَثُ َعَددً� ... �أَ�ْسَتْخِل�ُض ِمَن �ٱْلَهَرِم َخ�ساِئ�َض ِبْنَيِة �أَْعماِر �ُسّكاِن �ٱْلـَمْغِرِب : �ٱْلِفَئُة �ٱْلأََقلُّ َعَددً�، �ٱْلِفَئُة �ٱْلأَ

ُم ِمْن ِخالِلها َهَرُم �ٱْلأَْعماِر ؛ تي ُيَق�سَّ ِة �ٱلَّ ْدَوِل �ٱْلآتي َعلى َدْفَتي ُعُمَر �ٱْلِفئاِت �ٱْلُعُمِريَّ ُد ف �ٱْلَ �أَُحدِّ

ُة ْكَثُ َعَددً�َ�ْلِفئاُت �ٱْلُعُمِريَّ ُة �ٱْلأَ َقلُّ َعَددً�َ�ْلِفَئُة �ٱْلُعُمِريَّ ُة �ٱْلأَ تي �أَْنَتمي �إَِلْيهاَ�ْلِفَئُة �ٱْلُعُمِريَّ َ�ْلِفَئُة �ٱلَّ
؟؟؟؟

َلُة ف قاِعَدِة �ٱْلَهَرِم ُة �ٱْلـُمَمثَّ َلُة ف و�سط �ٱْلَهَرِمَ�ْلِفَئُة �ٱْلُعُمِريَّ ُة �ٱْلـُمَمثَّ ِة �ٱْلَهَرِمَ�ْلِفَئُة �ٱْلُعُمِريَّ َلُة ف ِقمَّ ُة �ٱْلـُمَمثَّ َ�ْلِفَئُة �ٱْلُعُمِريَّ
؟؟؟

املندوبية ال�سامية للتخطيط، الإح�ساء العام لل�سكان 2014

)اأكرث من 59 �سنة(

)ما بني 15 و 59 �سنة(

)اأقل من 15 �سنة(
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2ن�شاط :

?

?

?

?

�ٱْلَكثاَفِة،  ِع  َتَوزُّ َخريَطَة  �أُلِحُظ 
ف  َنَة  �ٱْلـُمَبيَّ �ٱلثَّالَثَة  ُم�ْسَتَوياِتَها  ُد  َو�أَْر�سُ

�ٱْلـِمْفتاِح؛

ـُمُدُن. ـماُء، َالمْ تَّ�شاري�ِس، َالمْ ِب�شاُط اٱلمْ َل :  ِانمْ باٍب ِمثمْ ُة اأَ�شمْ �ِشها ِعدَّ َطَقِة َنفمْ ـِمنمْ َكثاَفِة حَي َتَتظاَفُر يف اٱلمْ َع اٱلمْ ُ َو�شمْ اأَُبينِّ

َنْحَو  �ٱْلَغْرِب  �ٱْلَكثاَفِة ِمَن  َع  َتَوزُّ ُف  �أَ�سِ
نوِب،  �ٱْلَ َنْحَو  ماِل  �ٱل�سَّ َوِمَن  ِق  ْ �ٱل�شَّ

ْدَوَل َعلى َدْفَتي : ُم �ٱْلَ َو�أُْتِ

ِع �ٱْلَكثافاِت ِباٱْلَعو�ِمِل �ٱْلآِتَيِة   ُ َتباُيَن َتَوزُّ �أَُف�شِّ
ْدَوَل( : ُم �ٱْلَ ْتِ )�أَ�ْسَتعُي ِباٱْلَوثيَقَتْيِ 2 َو3 َو�أُ

ْغِرِب ِة اٱمْلمَ ريطمَ ِة ِمْن ِخالِل خمَ ّكاِنيَّ ِة اٱل�شُّ ثافمَ ْوزيعمَ اٱْلكمَ ُ تمَ �شِّ اأُفمَ ُف ومَ اأمَ�شِ
توزع الكثافة ال�سكانية باملغرب

؟�أَْيَن ُتوجُد �ٱْلَكثاَفُة �ٱْلـُمْرَتِفَعُة؟

َطُة؟ ؟�أَْيَن ُتوجُد �ٱْلَكثاَفُة �ٱْلـُمَتَو�سِّ

عيَفُة؟ ؟�أَْيَن ُتوجُد �ٱْلَكثاَفُة �ٱل�سَّ

ُع �ٱلتَّ�ساِري�ِض �َساُقَطاِتَتَنوُّ ُع �ٱلتَّ ُع �ٱْلـُمُدِن �ٱْلُكْبىَتَوزُّ َتَوزُّ
ْقي... ر�َعِة َو�ٱل�سَّ هوُل َمَثاًل ُت�ساِعُد َعلى �ٱلزِّ ِة؟�ٱل�سُّ ْرُكُز �ٱْلأَْن�ِسَطِة �ٱِلْقِت�ساِديَّ َتَ

�ض

ج

غ�ض

?

?

?

ِل �ٱْلَوَطِنيِّ ؛ �أَْبَحُث َعْن ِم�ساَحِة َوَعَدِد �ُسّكاِن ِجَهتي َو�أُقاِرُن َكثاَفَتها ِباٱْلـُمَعدَّ
ْدَوُل �ٱْلآتي ُمْعَطياِت َثالَثِة �أَقاليَم ِمْن ِجَهِة ُمّر�ُك�َض �آ�َسفي : ُل �ٱْلَ ثِّ ُيَ

ِة ِبَهِذِه �ٱْلأَقاليِم ؛ )َعلى َدْفَتي( ؛ ّكاِنيَّ َل �ٱْلَكثاَفِة �ٱل�سُّ �أَْح�ُسُب ُمَعدَّ

�أَْلو�ٍن  ِباٱْعِتماِد  ريَطِة  �ٱْلَ َعلى  ِة  ّكاِنيَّ �ٱل�سُّ �ٱْلَكثاَفِة  �ٱْخِتالُف  ُل  ثَّ ُيَ
ريَطِة 4  ِل �ٱْلَكثاَفِة  : �أُعيُد َر�ْسَم �ٱْلَ ِة ُمَعدَّ يَّ َجٍة َح�َسَب �أََهمِّ ُمَتَدرِّ
ِة َو�آَخَر ِلإِْقليِم �آ�َسفي. َعلى َدْفَتي، َو�أَْختاُر َلْونًا ِلإِْقليِم �ٱْليو�ُسِفيَّ

قاليُم ّكاِن hab  �ٱْلأَ �ٱْلَكثاَفُة  hab/Km2�ٱْلـِم�ساَحُة  Km2َعَدُد �ٱل�سُّ
؟625 0002 331 1 مر�ك�ض

؟351 0006 700�آ�سفي
؟919 0002 252�ليو�سفية

؟؟
؟

؟
؟ ؟

؟؟

؟

؟

؟

؟

حدود جهات الـمغرب

جدول

اأقاليم من جهة مراك�س - اأ�سفي

جهتي
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�
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https://www.hcp.ma/region-marrakech/PRESENTATION-DE-LA-REGION-DE-MARRAKECH-SAFI_a248.html
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مبيان بالـمنحنى : تطور عدد �سكان الـمغرب 2020 - 2014مبيان بالأعمدة : تطور عدد �سكان الـمغرب 2020 - 2014

تطور ن�سبة �سكان الـمدن والبوادي

َنُة 2014201620182020�ٱل�سَّ

000 950 35 ن�سمة000 590 35 ن�سمة000 860 34 ن�سمة000 770 33 َن�َسَمٌة�ٱْلَعَدُد

ِلكمَ : ْن ذمَ ُ عمَ بِّ ُم ِمْبياٍن ُيعمَ �شْ رمَ ْغِرِب ومَ ّكاِن اٱمْلمَ ِد �شُ دمَ ُر عمَ وُّ طمَ تمَ

?

?

?

?

َر َعَدِد �ُسّكاِن �ٱْلـَمْغِرِب ما َبْيَ 2014 و2020 ؛ ُف َتَطوُّ ْدَوِل، َو�أَ�سِ �أََقَر�أُ ُمْعَطياِت �ٱْلَ
َر َعَدِد �ُسّكاِن �ٱْلـَمْغِرِب ما َبْيَ 2014 و2020 ؛ ُف َتَطوُّ �أَْقَر�أُ ِمْبياَن �ٱْلأَْعِمَدِة، َو�أَ�سِ

ِف ؛ ِة �ٱْلَو�سْ ُد ِميَزَة ُكلِّ َو�سيَلٍة ف َعَمِليَّ ِر �ُسّكاِن �ٱْلـَمْغِرِب، �أَُحدِّ ِف َتَطوُّ ْدَوَل َو�ٱْلـِمْبياَن ِلَو�سْ ْفُت �ٱْلَ َوظَّ
ُقُه َعلى َدْفَتي.   ، َو�أُْل�سِ ُم ِمْبياَن �ٱْلـُمْنَحنى َعلى َوَرٍق ِمليميْتيٍّ �أُْتِ

https://www.hcp.ma/Projections-de-la-population-totale-du-Maroc-par-age-simple-et-sexe-2014-2050_a2209.html

rgphentableaux.hcp.ma/Home/  

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

?

�أُقاِرُن َبْيَ ِن�ْسَبِة �ُسّكاِن �ٱْلـُمُدِن َو�ٱْلَبو�دي ِخالَل ُكلِّ 
ُل َما �ٱ�ْسَتْنَتْجُتُه ؛ �َسَنٍة، َوِمْن �َسَنٍة ِلأُْخَرى، َو�أُ�َسجِّ

�ُسّكاِن  ِن�ْسَبِة  َتز�ُيِد  ف  ُة  �ٱْلَقَرِويَّ �ٱْلِهْجَرُة  ُت�ساِهُم 
َو�أَْبَحُث  ِة،  �ٱْلَقَرِويَّ �ٱْلِهْجَرِة  َمْعنى  ُح  �أَ�َشَ �ٱْلـُمُدِن، 

ثرِيها َعلى �ٱْلـُمُدِن. َعْن َبْع�ِض �أَ�ْسباِبها َوَتاأْ

تطور عدد �سكان الـمغرب
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

تر�سيخ قاعدة ا�ستخراج معدل الكثافة ال�سكانية عرب اأمثلة خمتلفة.

للكثافة  الكربى  التوزيعات  حدود  و  املدن  اأهم  يت�سمن  املغرب  خريطة  اإطار  با�ستن�ساخ  ت�سمح  الظروف  كانت  اإذا 

ال�سكانية، من اأجل توظيفه يف الن�ساط الثاين من الدر�ش، فيتم ربح الوقت ومتكني املتعلم )ة( من اإمتام ر�سمه خالل 

احل�سة. اأما اإذا تعذر ذلك، فتتم مطالبة املتعلم)ة( خالل ح�سة �سابقة، بر�سم اإطار خلريطة املغرب وتوطني اأهم املدن 

لي�ستغل عليه خالل احل�سة.

اعتماد الر�سم البياين والتدرب على قراءته

من اأجل التدرب على و�سع الر�سوم البيانية، يجب اأن يتوفر املتعلم)ة( على الورق املليميرتي، واإذا تعذر ذلك فيمكن 

ال�ستعانة مبربعات الدفرت يف عملية ر�سم املبيان.

ل�سكان  العمرية  البينة  لر�سد معطيات  و�سيلة  اعتماده  واإمنا  الأعمار،  لي�ش ر�سم هرم  الدر�ش  املطلوب يف  اأن  رغم 

املغرب، فاإنه ميكن لالأ�ستاذ)ة( و�سع ر�سم مب�سط على ال�سبورة، دون اعتماد قيا�سات دقيقة، من اأجل متكني فئة من 

املتعلمني من تتبع القراءة ب�سكل اأكرث تب�سيطا، لكن يبقى الر�سم على الكتاب هو املرجع وهو الأ�سا�ش يف ال�رشح.

لوحدة  املخ�س�ش  العمود  املبيان عرب  من  اللتقاط  �رشيع  لأنه  بالأ�سفل  املقيا�ش  املبيان، عدم و�سع  ر�سم  يالحظ يف 

القيا�ش. ومن هنا يجب توجيه املتعلم )ة( عند قراء املبيان اإىل هذا العمود من اأجل التقاط وحدة القيا�ش واملقيا�ش املعتمد 

يف الر�سم.

بنية ال�سكان: تركيبة ال�ساكنة ح�سب معيار معني مثل معيار االأعمار.

اأو معيار  ن�سبة كل فئة عمرية،  ال�سكان توزيعهم ح�سب معيار حمدد مثل: معيار الأعمار حيث حتدد  بنية  تعني 

الأن�سطة حيث حتدد الن�سبة العاملة بكل قطاع، اأو معيار موطن الإ�ستقرار )ح�رشي اأو قروي( حيث حتدد ن�سبة 

ال�سكان القاطنني باملدن ون�سبة �سكان البوادي...

ومن اأجل ر�سد ما مييز هذه البنية من خ�سائ�ش يتم حتويل معطياتها الإح�سائية اإىل مبيانات ت�سهل ر�سد خ�سائ�سها 

خا�سة بالن�سبة لهذه امل�ستويات التعليمية.

o  مثال 1 : بينة ال�سكان ح�سب العمر واجلن�ش: متثل عادة وفق ر�سم بياين على �سكل هرم يعك�ش الفئات

العمرية الثالث: فئة ال�سغار، الفئة الو�سطى وفئة الأكرث من 59 �سنة. وميكن متثيل هذه املعطيات على 

�سكل اآخر من املبيانات مثل مبيان بالأعمدة لكن يبقى ال�سكل الهرمي اأكرث �سهولة يف التقاء املعطيات 

حول البنية العمرية لل�سكان،مع اإمكانية متييزها ح�سب اجلن�ش )اإناث، ذكور(.

o  سنة�  15 الأكرث من  اأي  الن�سيطة  الفئة  اعتماد  يتم  الأن�سطة: وهنا  ال�سكان ح�سب جمال  بنية   :  2 مثال 

)عندنا يف املغرب( ويتم اعتمادها كوحدة ت�سكل % 100 موزعة اإىل ن�سب ح�سب القطاعات التي ت�ستغل 

فيها: فالحة، �سناعة و جتارة وخدمات. ويف هذا املثال يكون الر�سم الدائري اأكرث تعبريا اإذ يتم عربه 

التقاط املعلومة باأقل كلفة ذهنية بالن�سبة للقارئ.
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تقومي ودعم تعلمات الوحدة 4

التمرین ا��ول: 

: �
التمرین الثا��

الوحدة

4 ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

�سورة جوية �سورة جوية لـميناء طنجة الـمتو�سط ن�س

َطْنَجَة1
؟2
؟3
؟4
؟5

مترين :

مترين :

1

2

?

?

?

?

?

?

?

?

وَرَتْيِ 2 َو3؛ ُد َمْو�سوَع ُكلٍّ ِمَن �ٱلنَّ�ضِّ َو�ٱل�سّ �أَُحدِّ
وَرِة 3 ؛ ُلُه �ٱْلأَْرقاُم ف �ٱل�سّ ثِّ ْدَوِل ما ُتَ ُل ف �ٱْلَ �أُ�َسجِّ
ميناِء  ِع  مَّ »ُمَ ـِ  ب َطْنَجَة  ميناِء  َت�ْسِمَيِة  �َسَبَب   ُ �أَُبيِّ

ِط« ؛ َطْنَجَة �ٱْلـُمَتَو�سِّ
ريَطِة 4 َبْع�َض �إيجاِبّياِت َمْوِقِع َمديَنِة َطْنَجَة.  ُد ِمَن �ٱْلَ �أَْر�سُ

ِة ف �ٱْلـُمُدِن ؛  �أُقاِرُن َبْيَ ِن�ْسَبِة �ٱْلِفئاِت �ٱْلُعُمريَّ
ِة ف �ٱْلَبو�دي ؛  �أُقاِرُن َبْيَ ِن�ْسَبِة �ٱْلِفئاِت �ٱْلُعُمريَّ

غاِر )�ٱْلأََقلُّ ِمْن 15 �َسَنًة(  ُ �إِْن كاَنْت ِن�ْسَبُة ِفَئِة �ٱل�سَّ �أَُبيِّ
توَجُد ف �ٱْلـُمُدِن �أَْكَثَ ِمَن �ٱْلَبو�دي �أَِم �ٱْلَعْك�ُض ؛

ْكَثَ ُل ِن�ْسَبًة �أَ ثِّ ُ �إِْن كاَنْت �ٱْلِفَئِة �ٱْلُو�ْسطى ُتَ �أَُبيِّ
ف �ٱْلـُمُدِن �أَْم ف �ٱْلَبو�دي.

ُز �ٱْلآتي : ْنِ �ْسَم، َو�أُ �أُلِحُظ �ٱلرَّ

ر�سم بياين ميثل البنية العمرية ل�سكان املدن و�سكان االبوادي 2014

3

4

2

1
5

اأهمية موقع طنجة يف م�سيق جبل طارق

طنجة
م�سيق جبل طارق

�إ�سبانيا

�أق�سى �سمال 
�لـمغرب

�لبحر �لأبي�ض 
�لـمحيط �لـمتو�سط

�لأطلنتي

طلنتي
�لـمحيط �لأ

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط

85

ِط ِمْن :  �شِّ ومَ تمَ ةمَ اٱمْلُ ْنجمَ ُع ميناِء طمَ مَّ ُن ُممَ َيَتَكوَّ
  1 ِط  �ٱْلـُمَتَو�سِّ َطْنَجَة    : ـِـَئ  َمو�ن َثالَثِة   
ِط  �ٱْلـُمَتَو�سِّ َوَطْنَجَة   2 ِط  �ٱْلـُمَتَو�سِّ َوَطْنَجَة 

ِلْلُم�ساِفِريَن ؛ 
ٌة ِلَتْخزيـِن �ٱْلَب�ساِئــِع ؛  �سَ �سَّ  ِمْنَطَقـٌة ُمَ
ّيار�ِت. ديِر َكاٱل�سَّ ناعاِت �ٱلتَّ�سْ ِمْنَطَقٌة ِل�سِ

rgphentableaux.hcp.ma/Home/  

الوثيقة 2 الوثيقة 3الوثيقة 1

الوثيقة 4

الوثيقة 1
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�ُسّكاُن �ٱْلـُمُدِن �ُسّكاُن �ٱْلَبو�دي

ِفَئُة �أََقلَّ ِمْن
15 �َسَنًة

ِفَئُة �أَْكَثَ ِمْن 
59 �َسَنًة

ِفَئُة ما َبْيَ
 15َو59 �َسَنًة
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السؤال 1:
تربز ال�سورتان اجلويتان والن�ش اأهمية موقع ميناء طنجة مب�سيق

جبل طارق وهي منطقة توا�سل اأ�سا�سية بني املغرب و اأوربا

وواجهات خمتلفة من العامل.

السؤال 2:
تمثل األرقام ما يأتي: 

12345

مدينة طنجة
�سمال 

املغرب
دولة اإ�سبانيا

البحر 

املتو�سط

املحيط 

الأطل�سي

 السؤال 3:
ي�سمى ميناء طنجة مبجمع ميناء طنجة املتو�سط لكونه ميناء مركب

من ثالثة موانئ وهي: طنجة املتو�سط 1 وطنجة املتو�سط 2

وطنجة املتو�سط للم�سافرين، اإ�سافة اإىل منطقة خم�س�سة لتخزين

الب�سائع واأخرى ل�سناعات الت�سدير كال�سيارات.

السؤال 4:
من اإيجابيات موقع ميناء طنجة املتو�سط:

منطقة التقاء البحر املتو�سط باملحيط الأطلنتي؛  	
منفتح عرب البحر الأبي�ش املتو�سط على قارة اأوربا حيث العالقات القت�سادية والثقافية والجتماعية قوية؛  	

يجعل ميناء طنجة منفتحا على قارات العامل: توا�سل مع قارة اأوربا واآ�سيا عرب البحر الأبي�ش املتو�سط، ومع اأوربا   	
و اأمريكا واإفريقيا وغريها عرب املحيط الأطلنتي.

السؤال 1: 
متثل الفئة العمرية الو�سطى )مابني 15 و59 �سنة( الن�سبة الكربى بالن�سبة ل�ساكنة املدن، ومتثل ن�سبة ال�سغار )الأقل من 

15 �سنة( املرتبة الثانية بينما متثل فئة الأكرث من 59 �سنة اأقل ن�سبة.

السؤال 2 :
متثل الفئة العمرية الو�سطى يف البوادي مثل املدن الن�سبة الأكرب ومتثل ن�سبة الأكرث من 59 �سنة الن�سبة الأقل.

السؤال 3:
اإذا قارننا بني ما متثله فئة ال�سغار يف كل من املدن والبوادي، فنالحظ اأن هذه الفئة العمرية متثل ن�سبة اأكرث يف البوادي 

مقارنة باملدن. )اأي اأن ن�سبة الولدات مازالت مرتفعة يف البوادي مقارنة باملدن(.

السؤال 4: 
يالحظ اأن الفئة العمرية الو�سطى )مابني 15 و59 �سنة( متثل ن�سبة اأكرب يف املدن مقارن مبا متثله يف البوادي. يعود هذا 

اإىل جانب التزايد الطبيعي، تدخل عامل الهجرة من البوادي نحو املدن خا�سة على م�ستوى الفئة الو�سطى التي تهاجر 

يف معظم احلالت بحثا عن العمل.
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الھدف: تعرف السياحة من حيث المؤه�ت، وا��نشطة ودورها التنموي.

يتمحور الهدف حول القطاع ال�سياحي وتعرف موؤهالت املغرب وكذلك املحيط اأو اجلهة التي لها 

عالقة بتنمية ال�سياحة.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

ما  توفرها؟  �رشوط  ماهي  تعني؟  ماذا  ال�سياحة:  حول  املتعلم)ة(  ومعارف  مكت�سبات  توظيف 

حمطات  توؤطر  التي  بالت�ساوؤلت  ربطها  ويتم  للمو�سوع،  اأولية  انطالقة  لت�سكل  فوائدها؟... 

الدر�ش.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: و�سف موؤهالت ال�سياحة باملغرب

ي�سكل الن�ش منطلقا تطرح عربه جمموعة من الأ�سئلة تهم ال�سياحة مثل مااأهمية ال�سياحة؟ ما تنوع 

املوؤهالت التي يتحدث عنها الن�ش؟ ويتم ربط هذا الأخري بال�سور لي�ستخرج املتعلم)ة( املوؤهالت 

وي�ستخل�ش تنوعها.

يف اإطار تنوع املوؤهالت، تطرح فكرة ت�سنيفها اإىل: طبيعية، ح�سارية وجتهيزات.

على م�ستوى التنوع: من الأ�سا�سي توظيف اجلانب احل�ساري واملوروث الثقايف وح�سن املعاملة، 

اإىل جانب ماهو طبيعي وجتهيزات.

يتم توظيف موؤهالت املحيط �سواء بالن�سبة لل�سياحة الداخلية اأو اخلارجية.

الن�ساط 2: ر�سد تنوع االأن�سطة ال�سياحة باملغرب وتف�سريها

• ملونة 	 مناطق  ال�سياح:  جلب  يف  موؤهالتها  اأهم  توظف  جمالت  اخلريطة  تت�سمن  الو�سف: 

حيث  بالأزرق  ملونة  مناطق  اأكرث،  بارزة  التاريخية  واملاآثر  العتيقة  املدن  حيث  بالأحمر 

العتماد على ال�سواطئ و مركباتها ال�سياحية، ومناطق باللون الأخ�رش تعتمد على موؤهالت 

الطبيعية كالغابات باجلبال، الواحات جنوب الأطل�ش. 

• على م�ستوى التف�سري: توظف يف التف�سري املوؤهالت التي مت ر�سدها يف الن�ساط الأول، والتي 	

تهم ماهو طبيعي وح�ساري وجتهيزات. ميكن تفكيك كل �سنف مثل الطبيعي: ت�ساري�ش، 

�سواطئ، مناخ، اأو احل�ساري: ماآثر عمرانية، موروث ثقايف )مو�سيقى، اأكالت...(.

الن�ساط 3: تعرف م�ساهمة ال�سياحة يف االقت�ساد والتنمية امل�ستدامة

• ا�ستخال�ش الدور القت�سادي من خالل معطيات اجلداول.	

• ا�ستخال�ش الدور التنموي لل�سياحة على م�ستوى البالد ككل اأو على م�ستوى فئات ه�سة من 	

خالل تنمية �سياحة قروية تعتمد ب�سكل كبري على موؤهالت املحيط الطبيعية وعلى املوروث 

الثقايف للمنطقة. 

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

• طرح �سوؤال حول تلخي�ش اأهم املكت�سبات من خمتلف حمطات الدر�ش.	

• كيفية 	 ومناق�سة  املحيط  موؤهالت  يتم ر�سد  املوؤهالت،  توظيف  الأمثلة حول  هذه  اإىل جانب 

توظيفها يف ال�سياحة.

يتمحور الهدف حول القطاع ال�سياحي وتعرف موؤهالت املغرب وكذلك املحيط اأو اجلهة التي لها 

ما  توفرها؟  �رشوط  ماهي  تعني؟  ماذا  ال�سياحة:  حول  املتعلم)ة(  ومعارف  مكت�سبات  توظيف 

حمطات  توؤطر  التي  بالت�ساوؤلت  ربطها  ويتم  للمو�سوع،  اأولية  انطالقة  لت�سكل  فوائدها؟... 
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غرافيا الج نٍي9 طمَ ِة ومَ ْنِميمَ ٌة ِلتمَ ُة : راِفعمَ ياحمَ امَل�شِّ

ْنَمِويُّ َو�ٱْلـُم�ْسَتد�ُم. الُت َو�ٱْلأَْن�ِسَطُة َوَدْوُرها �ٱلتَّ ياَحَة ف �ٱْلـَمْغِرِب ِمْن َحْيُث : �ٱْلـُموؤَهِّ ُف �ٱل�سِّ �أََتَعرَّ
الهدف :

ْعريِف ِبِبالِدنا. ِة يف اإِْنعا�ِس اٱْقِت�شاِدنا ومَ اٱلتَّ ياحمَ وُّ اٱل�شِّ ُُي�شاِهُم ُنُ اه ُُ ُ

ُد ِلَتَعلُّمي : ُأَمهِّ

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

?

?

?

?

?

?

ْغِرِب1ن�شاط : ِة ِباٱمْلمَ ياحمَ الِت اٱل�شِّ ُف ُموؤمَهِّ اأمَ�شِ

؟ ياِحيِّ الُت �ٱْلـَمْغِرِب ف �ٱْلـَمْيد�ِن �ٱل�سِّ ما ُموؤَهَّ
ِعها؟ �ْسباُب َتَنوُّ ياَحِة، َوما �أَ ما �أَْنو�ُع �أَْن�ِسَطِة �ٱل�سِّ

ٍة ُم�ْسَتد�َمٍة ؟ ياَحِة ِف َخْلِق َتْنِمَيٍة �ٱْقِت�ساِديَّ َكْيَف ُت�ساِهُم �أَْن�ِسَطُة �ٱل�سِّ

?

?

?

نَُّف �إِلى  تي ُت�سَ ياَحِة، �ٱلَّ الِت �ٱل�سِّ َوُر َعْن ُموؤَهِّ ُ �ٱل�سُّ ُتَعبِّ
َم �أَْمِثَلًة َعْنها ؛ هيز�ٍت، �أَُقدِّ ٍة َوَتْ اِريَّ ٍة َوَح�سّ َطبيِعيَّ

؛ �ساِريِّ ُ َعِن �ٱْلـَمْوروِث �ٱْلَ وَرِة  3 ما ُيَعبِّ ُد ِمَن �ٱل�سّ �أَْر�سُ
َمْوروثًا  َوَتقاليُدُه  �ٱْلـَمْغِرِبيُّ  ْبُخ  �ٱلطَّ ُيْعَتَبُ  ِلـماذ�   ُ �أَُبيِّ
ّياِح؛ ُكالٍت َتْلقى �إِْقباًل  ِمْن َطَرِف �ٱل�سُّ ْذْكُر �أُ َح�ساِرّيًا، َو�أَ

ها َو�أَ�ْسَتعُي  ِهيز�ٍت، �أَْذُكُر َبْع�سَ ياَحُة �إِلى َتْ تاُج �ٱل�سِّ َتْ
وَرَتْيِ  4 َو6  ؛ ِباٱل�سّ

َجْذِب  َعلى  َوِقَيُمنا  َتقاِليُدنا  ُر  ُتوؤَثِّ َكْيَف   ُ �أَُبيِّ
ّياِح )�أَ�ْسَتعُي ِبَبْع�ِض �ٱْلأَْمَثَلِة( ؛  �ٱل�سُّ

ياَحِة  �ٱل�سِّ الِت  ُموؤَهِّ ِع  َتَنوُّ َمدى  َعْن   ُ �أَُعبِّ
ْمَثَلِة. ِباٱْلـَمْغِرِب َمَع �ٱِ�ْسِتْعر��ِض َبْع�ِض �ٱْلأَ

ٌة الٌت َطبيِعيَّ ياَحَةَمْوروٌث َح�ساِريٌُّموؤَهِّ هيز�ٌت ُتَنّمي �ٱل�سِّ َتْ
ٌة َجّذ�َبٌة - َطِبيَعٌة َجَبِليَّ

- ؟
ْبِخ - َفنوُن �ٱلطَّ

- ؟
- َفَناِدُق

- ؟

فن معماري مغربي

طبيعة �ساطئية مميزة

حمطات ملمار�سة هوايات ريا�سية

طبيعة جبلية جذابة

فنادق

كرم ال�سيافة وح�سن الإ�ستقبال

الِتِه، ِ��ْسَتْقَبَل �ٱْلـَمْغِرُب �َسَنَة 2018 �أَْزَيَد  ِع ُموؤَهِّ »ِبِفْعِل َتَنوُّ
ياَحِة ف َجْلِب �ٱْلُعْمَلِة،  ِمْن 12 ِمْليوَن �ساِئٍح، َفَتز�َيَدْت ُم�ساَهَمُة �ٱل�سِّ
�ٱْلِبناِء،َوَتْنِمَيِة  ِقطاِع  َوَتْطويِر  ْغِل،  �ٱل�سُّ ِب  َمنا�سِ َخْلِق  َوف 

ِة، َو�إِْنعا�ِض �ٱْلـَمناِطِق.« ْقليِديَّ ناَعِة �ٱلتَّ �ٱل�سِّ
عن التقرير ال�سنوي للمجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي 2018 )بت�سرف(

ن�س الوثيقة 1

الوثيقة 2

الوثيقة 3

الوثيقة 4

الوثيقة 5

الوثيقة 7الوثيقة 6
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ا�ستخال�ش الدور التنموي لل�سياحة على م�ستوى البالد ككل اأو على م�ستوى فئات ه�سة من 

خالل تنمية �سياحة قروية تعتمد ب�سكل كبري على موؤهالت املحيط الطبيعية وعلى املوروث 

كيفية  ومناق�سة  املحيط  موؤهالت  يتم ر�سد  املوؤهالت،  توظيف  الأمثلة حول  هذه  88اإىل جانب 

3ن�شاط :
?

?

?

?

?

?

?

?

?

ياَحُة ِف َتْنِمَيِة �ٱْقِت�ساِد �ٱْلِبالِد ؛ ْدَوِل �ٱْلآتي َكْيَف ُت�ساِهُم �ٱل�سِّ ُف ِمَن �ٱْلَ �أََتَعرَّ

قيِقها ؛ ْجر�ء�ٍت ُت�ساِعُدُه َعلى َتْ ُد �إِ ياَحِة، َو�أَُحدِّ ْدَوِل �ٱْلآتي ُطموحاِت �ٱْلـَمْغِرِب ف ِقطاِع �ٱل�سِّ ُد ِمَن �ٱْلَ �أَْر�سُ

 ُ ِة، َو�أَُبيِّ ِة َو�ٱلّد�ِخِليَّ ِة َو�ٱْلَقَرِويَّ ياَحِة �ٱْلبيِئيَّ ُح َمْعنى �ٱل�سِّ �أَ�ْشَ
ْنِمَيِة �ٱْلـُم�ْسَتد�َمِة ؛ َتِلَف َهِذِه �ٱْلأَْنو�ِع ف َدْعِم �ٱلتَّ َدْوَر ُمْ

ِة ِة ف �إِْنعا�ِض �ٱْقِت�ساِد �ٱْلِفئاِت �ٱْلَه�سَّ ياَحِة �ٱْلَقَرِويَّ ُ َدْوَر �ٱل�سِّ �أَُبيِّ
وَرُة 2(؛ فاِظ َعلى �ٱْلبيَئِة )�ٱل�سّ َمَع �ٱْلِ

ُح َمْغز�ُه  وَرُة 3(، َو�أَ�ْشَ �أُلِحُظ َهذ� �ٱلّطاَبَع �ٱْلَبيِديَّ )�ٱل�سّ
ِة ؛ بيِئيَّ ياَحِة اٱلمْ ِرِب يف اٱل�شنِّ ـَمغمْ ِخراِط اٱلمْ َوَعالَقَة َذِلَك ِباٱنمْ

ياَحِة،  ِلل�سِّ �ٱِلْقِت�ساِديِّ  ْوِر  �ٱلدَّ َحْوَل  �ٱ�ْسَتْنَتْجُتُه  ما  َل  �أُ�َسجِّ
َوُم�ساَهَمِتها ِف َخْلِق َتْنِمَيٍة ُم�ْسَتد�َمٍة.

بيَعِة ؛ ِة، َوَدْوِرها ف ِحماَيِة �ٱلطَّ ياَحِة �ٱْلبيِئيَّ �أُْعطي �أَْمِثَلًة َعِن �ٱل�سِّ
اَر: ًة َتُهمٌّ �ٱْلَفخَّ ًة َقَرِويَّ ناَعًة َتْقليِديَّ ُل َهذ� �ٱْلـَم�ْسَهُد �سِ ثِّ ُيَ

ياِحينِّ ؛ �شاِط اٱل�شنِّ ظيِفها يف اٱلنَّ ُح َطريَقًة ِللمِْعناَيِة ِبها َوَتومْ َتِ اأَقمْ
�إِْن   ُ َو�أَُبيِّ َقْرَيتي،  �أَْو  ٍة ف َمديَنتي  الٍت �ِسياِحيَّ هَّ �أََبْحُث َعْن ُموؤَ

كاَنْت ُهناَك ِعناَيٌة كاِفَيٌة ِبها.

ٍة داممَ ٍة ُم�ْشتمَ ْنِميمَ ْلِق تمَ يف خمَ ِة يف اٱِلْقِت�شاِد ومَ ياحمَ ِة اٱل�شِّ ةمَ اأمَْن�ِشطمَ ممَ ُف ُم�شاهمَ رَّ عمَ اأمَتمَ

ّياِح ْعَبِةَعَدُد �ٱل�سُّ �أََهمُّ �ٱْلـُمُدِن �ٱْلـُم�ْسَتْقِطَبِةَعَدُد َليايل �ٱْلـَمبيِت�ٱْلـَمَد�خيُل ِباٱْلُعْمَلِة �ٱل�سَّ
ّياِح25,2 ِمْليونًا78,6 ِمْلَياَر ِدْرَهٍم12,5 ِمْليونًا َت�ْسَتْقِطُب ُمّر�ُك�ُض َو�أَكاديُر %60 ِمَن �ٱل�سُّ

ّياِح �ٱْلأَجاِنِب ُم�ساَعَفُة َعَدِد �ٱل�سُّ
ِة)�أكث من %85 �أوربيون( ياَحِة �ٱلّد�ِخِليَّ ِةَت�ْسجيُع �ٱل�سِّ اَعَفُة �ٱلّطاَقِة �ٱْلُفْنُدِقيَّ ُم�سَ

ْنِمَيِة �ٱْلـُم�ْسَتد�َمِة ُع �ٱلتَّ َو�سْ
ٍة ِباٱْلِبيَئِة( ِف َقْلِب  َّ )َغرْيُ ُم�شِ

ياَحِة �ٱلنُّهو�ِض ِباٱل�سِّ

ّيَي  ّياِح �ٱْلأوُربِّ َت�ْسِجيُع �ٱل�سُّ
َو�ٱلْنِفتاِح َعلى ُدَوٍل �أُْخرى

ِعيَفٌة  �ِسياَحُة �ٱْلـَمغاِرَبِة : �سَ
ا  ِن�ْسِبّيا َوَغرْيُ ُمَتكاِفَئٍة ِمّ

َي�ْسَتْدعي َت�ْسجيَعها
؟؟

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

�سياحة قروية

ال�سياحة باملغرب 2019

طابع بريدي

ْجياِل �ٱْلـُم�ْسَتْقَبِل.  ِة َو�أَ َ ْنِمَيُة �ٱْلـُم�ْسَتد�َمُة : َتْر�سيُد �ٱ�ْسِتْغالِل �ٱْلـَمو�ِرِد �ٱْلَكفيِل ِبَخْلِق َتْنِمَيٍة َوَتْوفرِي حاِجياِت �ٱْلأَْجياِل �ٱْلا�شِ �ٱلتَّ

https://www.lechotouristique.com/article/maroc-record-de-frequentation-touristique-en-2019
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على م�ستوى التنوع: من الأ�سا�سي توظيف اجلانب احل�ساري واملوروث الثقايف وح�سن املعاملة، 

ملونة  مناطق  ال�سياح:  جلب  يف  موؤهالتها  اأهم  توظف  جمالت  اخلريطة  تت�سمن   

حيث  بالأزرق  ملونة  مناطق  اأكرث،  بارزة  التاريخية  واملاآثر  العتيقة  املدن  حيث  بالأحمر 

87العتماد على ال�سواطئ و مركباتها ال�سياحية، ومناطق باللون الأخ�رش تعتمد على موؤهالت 

2ن�شاط :

?

?

?

?

?

?

?

الِتها  ُف ُكلُّ ِمْنَطَقٍة �أََهمَّ ُموؤَهِّ ُتَوظِّ
ُح َذِلَك ِمْن  ّياِح : �أَُو�سِّ ْلِب �ٱل�سُّ ِلَ
�أَْمِثَلٍة  ِد  ريطِة َمَع َر�سْ ِخالِل �ٱْلَ

َعْن َذِلَك ؛

َع  َتَنوُّ  ُ ُيَف�شِّ ما  َذِلَك  ِمْن  �أَ�َسَتْخِل�ُض   : تاريِخِه  ِمْن  ّطاٍت  َوَمَ َو�َسو�ِحَلُه  َوُمناَخُه  �ٱْلـَمْغِرِب  َت�ساري�َض  ْفُت  َتَعرَّ
ْدَوَل �ٱْلآتي َعلى َدْفَتي( ؛ ُم �ٱْلَ ِة ف �ٱْلـَمْغِرِب) �أُْتِ ياِحيَّ ْن�ِسَطِة �ٱل�سِّ �ٱْلأَ

ْو َت�ْسجيِع �ٱِل�ْسِتْثماِر،  ْو َتْكويِن �ٱْلأُُطِر �أَ ِة �أَ �ْسبابًا �أُْخرى َتَتَعلَُّق َمَثاًل ِبُح�ْسِن �ٱِل�ْسِتْقباِل �أَِو �ٱلتَّْجهيز�ِت �ٱْلُفْنُدِقيَّ ُد �أَ �أَْر�سُ
َوِر �ٱْلـُمر�ِفَقِة ِلْلَخريَطِة ( ؛ �ْسَتعُي ِباٱل�سُّ ؛ )�أَ ياِحيِّ ُ �إْنِعك�ساِت َذِلَك َعلى �آفاِق �ٱْلـُم�ْسَتْقَبِل �ٱل�سِّ َو�أَُبيِّ

ُ َذِلَك. ِة ِباٱْلـَمْغِرِب، َوما ُيَف�شِّ ياِحيَّ ْن�ِسَطِة �ٱل�سِّ ِع �ٱْلأَ �أَْكُتُب ف َدْفَتي ما �ٱ�ْسَتْنَتْجُتُه َحْوَل َتَنوُّ

ياِحيُّ فيها ؛ �شاُط اٱل�شنِّ َتِكُز َعَليمْها اٱلنَّ تي َيرمْ الِت اٱلَّ ـُموؤَهنِّ َع اٱلمْ ِرُز َنومْ بمْ ًة ِلْلـَمْغِرِب، َواأُ َمًة تاريِخيَّ �أَْذُكُر عا�سِ
ٍة. ٍة �أَْو َجَبِليَّ ْحر�ِويَّ ّياَح ف ِمْنَطَقٍة �سَ ِكُن �أَْن َيْجِذَب �ٱل�سُّ ُ ما ُيْ �أَُبيِّ

)َكاٱْلآتي( َجْدَوٍل  ف  ُد  �أَُحدِّ
ُف  ُتَوظَّ تي  �ٱلَّ الِت  هِّ �ٱْلـُموؤَ
ِباٱْلـَمناِطِق  ياَحِة  �ٱل�سِّ �أَْكَثَ ف 

ريَطِة  : َنِة ف �ٱْلَ �ٱْلـُمَلوَّ

ِة : ياحمَ ِة اٱل�شِّ ُع اأمَْن�ِشطمَ وُّ نمَ تمَ

ْغِرِب : ِة يف اٱمْلمَ ياحمَ ِة اٱل�شِّ ِع اأمَْن�ِشطمَ وُّ نمَ باُب تمَ اأمَ�شْ

ُه ُ �شِّ اأُفمَ ِة ومَ ياِحيَّ ِة اٱل�شِّ عمَ اٱْلأمَْن�ِشطمَ وُّ نمَ ُد تمَ اأمَْر�شُ

ياَحُة ِلأَْجِل �أَْمِثَلٌة�ٱل�سِّ

؟1

؟2

؟3

ا�ستغالل موؤهالت املناطق من اأجل تنويع اأن�سطة ال�سياحة

َدْوُر تاريِخِهَدْوُر �َسو�ِحِلِه )3500 كلم(َدْوُر ُمناِخِهَدْوُر َت�ساري�ِسِه
؟؟؟؟

طنجة

الرباط
الدار البي�شاء

فا�س

�ل�شويرةمراك�س �شلة الأطل�س
�شل

اأكادير واحات

     طانطان

ورز�ز�ت
واحات النوب

�جلديدة

تــي
ـلـنــ

لأط
ط �

لحيـ
�

البحر الأبي�س املتو�شط

طبيعة �ل�سو�طئ ومطات �ل�سطياف

�شياحة لأجـل :

�لـموروث �ل�ساري و�لثقاف )معال تاريخية(

تنوع �لطبيعة : جبال، �سحر�ء، و�حات

كلميم

200km0

مكنا�س

           العيون

           �لد�خلة
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

تق�سيم املتعلمني اإىل ثالث جمموعات: جمموعة متلك يف حميطها موؤهالت طبيعية، واأخرى تتوفر على جتهيزات، والثانية   	
تتوفر على موروث ح�ساري وثقايف مهم. اقرتاح حوار بني املجموعات حول ما حتتاجه من ببع�سها البع�ش من اأجل 

تنمية ال�سياحة مبنطقتها.

م�ستوى  اأو على  الكربى  ال�سياحية  املحطات  م�ستوى  ال�سياحة على  تنمية  يف  الثقايف  املوروث  توظيف  يتم  كيف  مناق�سة   	
ال�سياحة القروية مع اعتماد اأمثلة.

هذه  التي جتعل من  املوؤهالت  بحثا حول  ينجزون  الفنا مبراك�ش«:  �ساحة »جامع  ي�سمعون عن  املتعلمني  كل  اأو  الكثري   	
ال�ساحة معلمة �سياحية بامتياز وملا تعترب تراث ل ماديا.

من حتديات ال�سياحة املغربية العمل، على رفع ن�سبة ال�سياحة الداخلية: يقرتح املتعلمون تدابري ميكن القيام بها حتى تنمو   	
اأن�سطة ال�سياحة وميكنهم مع اأ�رشهم ال�ستفادة منها وممار�سة ال�سياحة يف حميطهم اأو بالدهم املغرب.

من حتديات ال�سياحة خلق تنمية متكافئة بني املناطق حيث يالحظ اأن 60 % من ال�سياح يق�سدون مدينتي اأكادير ومراك�ش:   	
اأن يبحث املتعلمون عن اأ�سباب ذلك ويقرتحون بع�ش احللول.

البحث عن دور املهرجانات واملوا�سيم يف تنمية ال�سياحة، كمهرجان حب امللوك »الكرز«، مهرجان الورود، مهرجان   	
كناوة...

مطالبة املتعلمني بالبحث عن مدلول بع�ش امل�سطلحات املرتبطة بال�سياحة: فنادق م�سنفة واأخرى غري م�سنفة، مركبات   	
�سياحية، حمطات ال�ستجمام اأو الرتفيه، دور ال�سيافة، العملة ال�سعبة.

...  	

ال�سياحة امل�ستدامة: يركز املغرب يف اإطار تطوير قطاع ال�سياحة على جانبها امل�ستدام وهو ما يتم التاأكيد عليه يف ميثاق خا�ش 

بذلك وما تتم مناق�سته خالل اليوم ال�سنوي الذي يخ�س�ش لقطاع ال�سياح:

ي�سكل ميثاق »من اأجل �سياحة م�ستدامة« اإطارا مرجعيا للجهود التي يعرفها هذا القطاع، وينبني هذا امليثاق على 

اأربعة مبادئ:

حماية البيئة والتنوع البيولوجي؛  .1
�سمان تنمية الثقافة والرتاث؛  .2

اإعطاء الأولوية للتنمية املحلية واحرتام املجتمعات امل�ست�سيفة؛  .3
اعتماد مبادئ النزاهة والأخالق.  .4

تنظم وزارة ال�سياحة يوما �سنويا يخ�س�ص لل�سياحة امل�ستدامة وامل�سوؤولة، حيث يتم الرتكيز على اأربعة اأهداف:

تعبئة النظام الإيكولوجي من اأجل ال�سياحة امل�ستدامة؛  .1
تثمني م�ساهمة القطاع لأهداف التنمية امل�ستدامة؛  .2
ت�سليط ال�سوء على النجاح واملبادرات املبتكرة؛  .3

تبادل وم�ساركة املبادرات مع ال�رشكاء اجلهويني والدوليني.  .4
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مميزات وطني: املعادن وال�سناعة املعدنية

)قطاع الفو�سفاط منوذجا(
10الدرس 

الھدف: تعرف تنوع المعادن بالمغرب وع�قتھا بالصناعة �الفوسفاط

اإثارة انتباه املتعلم)ة( ملو�سوع ال�سناعة املعدنية اأو �سناعة التعدين التي تعترب من ال�سناعات 

الأ�سا�سية والتي يتوفر املغرب على بع�ش منها بفعل توفره على عدد من املعادن يف مقدمتها 

�سناعة الفو�سفاط. 

تدب�� محطة تمھيد التعلم

ميكن النطالق من حميط املتعلم باإبراز عالقة ال�سناعة املعدنية مبا نوظفه يف حياتنا اليومية من 

اأدوات وجتهيزات وو�سائل تنقل...وما ينتجه املغرب من �سناعات. 

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: تعرف اأنواع املعادن وت�سنيعها

تعرف اأنواع من املعادن ودورها يف الت�سنيع. هناك معادن ت�سكل اأ�سا�سا ل�سناعات كالنحا�ش، 

الف�سة، احلديد ومعادن مثل املنغنيز اأو الزنك تدخل يف �سناعات معدنية اأخرى من اأجل تقوية 

املنتوج ، جعله يقاوم ال�سداأ...

الن�ساط 2: تعرف توزيع اأهم املعادن باملغرب

ت�سكل اخلريطة عن�رشا اأ�سا�سيا يف تعرف التوزيع اجلغرايف للرثوة املعدنية باملغرب. يتم توجيه 

الريف والأطل�ش  لها خا�سة  املجاورة  اأو  املناطق اجلبلية  املعادن يف  اأهم  املتعلم)ة( نحو تركز 

الكبري مع توفر احلديد بال�سمال ال�رشقي وباأق�سى اجلنوب. اأما بالن�سبة للفو�سفاط فتحدد مناطق 

انت�ساره يف الن�ساط املوايل.

الن�ساط 3: تعرف اإنتاج الفو�سفاط يف املغرب وحتويله

ي�ستخل�ش املتعلم)ة( فكرة عن الكمية الهائلة التي تتوفر للمغرب من الفو�سفاط. توظف اخلريطة 

اأين تقع مناجم: خريبكة، بن كرير، اليو�سفية،  )من الأف�سل ر�سمها على ال�سبورة( لتوطني 

موانئ  ودور  الأ�سفر  واجلرف  اآ�سفي  من  كل  يف  الت�سنيع  مركبات  دور  اإبراز  بوكراع. 

اأ�سفي، اجلرف الأ�سفر، الدار البي�ساء والعيون يف ت�سديره.

ال�سناعية  واملركبات  الأ�سمدة،  كا�ستخراج  الفو�سفاط  ت�سنيع  حول  فكرة  املتعلم)ة(  يكت�سب 

ال�رشيف  املكتب  وجمهودات  الأ�سفر،  واجلرف  اآ�سفي  من  بكل  لذلك  املخ�س�سة  الكربى 

للفو�سفاط يف جمال تنمية هذه ال�سناعة لأنها اأ�سا�ش الت�سنيع يف املغرب.

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

ي�سكل تدوين امللخ�ش فر�سة لتقومي مكت�سبات املتعلم من الدر�ش.

توظف مواد م�ستخرجة من الفو�سفاط يف ت�سنيع الأ�سمدة اأي اأن لها عالقة مبا ن�ستهلكه، فيكون 

هذا الدر�ش منا�سبة ليبحث املتعلم)ة( يف املو�سوع.

89

غرافيا الج ُة10 ْعِدِنيَّ ُة اٱمْلمَ ناعمَ اٱل�شِّ عاِدُن ومَ ني : امَمْلمَ طمَ زاُت ومَ يِّ ُممَ
جًا( وذمَ ُ فاِط نمَ ) ِقطاُع اٱلفو�شْ

ـَمعاِدِن. فاَط َكَنموَذٍج ِلَهِذِه اٱلمْ فو�شمْ ُر�ُس اٱلمْ ناَعِة َواأَدمْ زيَعها َوَعالَقَتها ِباٱل�شنِّ ِة َوَتومْ ِدِنيَّ ـَمعمْ َوِة اٱلمْ مْ َع اٱلثَّ ُف َتَنوُّ اأََتَعرَّ
الهدف :

. ْعِديِنِّ �شيِدِه اٱمْلمَ ِع رمَ وُّ نمَ اِدِن ِبِفْعِل تمَ عمَ فًا ِلْلممَ ْتحمَ ْوِنِه ممَ ْغِرُب ِبكمَ ُف اٱمْلمَ ُيو�شمَ
ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

ُة ؟ َناَعُة �ٱْلـَمْعِدِنيَّ ما �أَْنو�ُع �ٱْلـَمعاِدِن ِباٱْلـَمْغِرِب، َوما �ٱل�سِّ
ُع �أََهمُّ َمناِجِم �ٱْلـَمَعاِدِن ف ُربوِع �ٱْلـَمْغِرِب ؟ َكْيَف َتَتَوزَّ

َتِبَطِة ِبِه ؟ ـُمرمْ ناَعِة اٱلمْ فاِط َواٱل�شنِّ فو�شمْ ِرِب ِمَن اٱلمْ ـَمغمْ تاُج اٱلمْ ما اإِنمْ
?
?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ها1ن�شاط : نيعمَ �شْ تمَ عاِدِن ومَ ُف اأمَْنواعمَ اٱمْلمَ رَّ عمَ اأمَتمَ

?

?

?

ِة �إِْنتاِجها ؛ يَّ ُب َهِذِه �ٱْلـَمعاِدَن َح�َسَب َكمِّ �أَُرتِّ
ِه �ٱْلـَمعاِدِن ؛ ُف َماَلِت �ٱ�ْسِتْعماِل َبْع�ِض َهِذِ �أََتَعرَّ

ُمُه ِبا ُينا�ِسُب : ْدَوَل �ٱْلآتي َو�أُْتِ �أَْنُقُل �ٱْلَ

اأْتي : ُز ما يمَ اأُْنِ ثاِئِق، ومَ عُي ِباٱْلومَ تمَ اأمَ�شْ
ُر(. دَّ ُع �أَْو ُت�سَ نَّ نِّ ) َمَعاِدُن ُت�سَ �إِْنتاُج �ٱْلـَمْغِرِب ِباٱلطُّ

ديُد �سا�ُض�ٱلنُّحا�ُض�ٱْلَ ْنُك�ٱلرَّ ُة�ٱلزِّ �ٱْلِف�سَّ
45000540004600088000243

ُة�ٱلنُّحا�ُض�ٱْلـَمْعِدُن ديُد�ٱْلِف�سَّ َمَعاِدُن �أُْخرى�ٱْلَ
�ٍت ِمْن  ِ��ْسِتْعَمالِتِه : �أَِمْثَلٌة ِلـُمَعدَّ

َنُع ِمْنُه ؟�ٱْلِبناُء؟؟ُميطي ُت�سْ

معاجلة معدن الف�سة باإميي�سر )الأطل�س ال�سغري(

منتجات توظف فيها �سناعة احلديد مثل ال�سكك احلديدية، القطارات، 
ال�سيارات ... )ي�سنع املغرب بع�سها اأو بع�س اأجزائها(. 

النحا�س ت�سنيعه ومنجم ا�ستخراجه

ِة  اٱلّطاقمَ حاِت  ومَ لمَ ومَ ِة  باِئيَّ ْهرمَ اٱْلكمَ ّطاِرّياِت  اٱْلبمَ ُة  اعمَ نمَ : �شِ اٱلنُّحا�ُس   
ِة...  حَّ اٱل�شِّ ْقِل ومَ اٱلنَّ اٱْلإِِلْكْتونيك ومَ ِة ومَ ْم�ِشيَّ اٱل�شَّ

لِّيِّ  اٱْلِ ُة  اعمَ نمَ �شِ ْم�ِشيَِّة،  اٱل�شَّ ِة  اقمَ اٱلطَّ اأمَْلواِح  ْرِكيُب  تمَ  : ُة  اٱْلِف�شَّ  
ِة اٱْلـماِء... ِفيمَ �شْ تمَ ٍة  ومَ ْنِزِليَّ ٍة ممَ اأمَْجِهزمَ ٍة ومَ واآلٍت مو�شيِقيَّ

اٱْلِقطاراِت،  ومَ ّياراِت  اٱل�شَّ زاُء  اأمَجمَ اٱْلآلُت،  اٱْلِبناُء،   : ديُد  اٱْلمَ  
ْنِزِليَُّة... ْجهيزاُت اٱْلـممَ اٱلتَّ اٱْلأوايِن ومَ
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اأ�سمدة كيماوية ت�ستخرج من الفو�سفاط

النيرتوجنيالفو�سفورالبوتا�س الكاوي

ا�ستخراج الفو�سفاط من املنجم

و�سائل نقل الفو�سفاط داخل املغرب

من�ساآت باملغرب مرتبطة بالفو�سفاط

الحتياط من التاأثري ال�سلبي لل�سناعة الكيماوي

يُف  اٱل�شَّ ُب  ْكتمَ اٱمْلمَ لمَ  ْعممَ تمَ اٱ�شْ ْقِل  اٱلنَّ كاليِف  تمَ ْقلي�ِس  ِلتمَ
ِر. فمَ ْرِف اٱْلأمَ�شْ لى اٱْلُ ةمَ اإِ فاِط اأُْنبوبًا ِمْن ُخريْبكمَ ِلْلفو�شْ

فاِط  باٱْلفو�شْ لَُّق  عمَ تمَ تمَ ًة  ِتاِريَّ فاِقّياٍت  اٱتِّ ْغِرُب  اٱمْلمَ دمَ  قمَ عمَ
ازيِل. مَ اٱْلبمَ ٍل ِمْثِل اٱْلِهْنِد ومَ عمَ ُدومَ ِة ممَ ّقاِتِه اٱْلكيماِويَّ ُم�ْشتمَ ِومَ

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

فاِط ِمَن �ٱْلـَمْنَجِم، فو�شمْ راِج اٱلمْ ِتخمْ َة اٱ�شمْ ُف َعَمِليَّ اأَ�شِ
قيَقَة ؛ ماَل �ٱلرَّ ُ �إِْن كاَن ُي�ْسِبُه �ٱلرِّ َو�أَُبيِّ

ِتفاِع َتكاليِف  فاِط َو�َشَبَب اٱرمْ فو�شمْ ِل اٱلمْ ُد َو�شاِئَل َنقمْ اأَُحدنِّ
ها؛ َنْقِلِه َعْبَ �ٱْلِقطاِر َو�إِْجر�ء�ِت َتْقلي�سِ

فاِط؛ فو�شمْ برِي ِقطاِع اٱلمْ ُف َعلى َتدمْ ِ ِتي ُت�سمْ �َشَة اٱلَّ ـُموؤَ�شَّ ي اٱلمْ اأُ�َشمنِّ

ْعِدِن  ِبَ ُمْرَتِبَطًة  ُمْن�َساآٍت   5 وَرَة  �ٱل�سُّ ِمَن  ُد  �أَْر�سُ
َبِة  �شمْ ِباٱلننِّ َة  ِت�شاِديَّ قمْ ِ اٱالمْ َتها  يَّ اأَهمنِّ ِرُز  َواأُبمْ فاِط  فو�شمْ اٱلمْ

ِلْلَمْغِرِب ؛ 
وَرِة 6، َوَدْوِرَها  �أَْبَحُث َعْن َمْدلوِل �ٱْلـَمَو�دِّ باٱل�سُّ
باِت ؛ َبِة َو�ٱلنَّ ْ ف َتْكييِف �ٱْلأ�ْسِمَدِة َح�َسَب �أَْنو�ِع �ٱلتُّ
ويِل  َتْ ناَعِة  ِل�سِ ِة  ْلِبيَّ �ٱل�سَّ ْنِعكا�ساِت  �ٱْلِ َبْع�َض   َ �أَُبيِّ
ُزَمالِئي  َمَع  َو�أُناِق�ُض   )7 وَرَة  َال�شُّ فاِط)  فو�شمْ اٱلمْ

َبْع�َض َتد�برِي �ٱْلِوقاَيِة ِمْنها.
ُد ِمَن �ٱْلوثيَقِة 7  �ُسلوكًا �ِسْلبيًا ف �ٱلتَّعاُمِل َمَع  �أَْر�سُ

ُح َحاّلً ِلَذِلَك. ِة َو�أَْقَتِ �ْسِمَدِة �ٱْلكيماِويَّ �ٱْلأَ

ُ ف ِفْقَرٍة َعلى : �أَُعبِّ
ِع �ٱْلـَمعاِدِن ِباٱْلـَمْغِرِب َوَتْوزيُعها ؛  َمظاِهُر َتَنوُّ

َتجاُتَها؛ نيِعِه َوُمنمْ ديِرِه َوَمعاِمُل َت�شمْ فاِط: َمناِجُمُه، َمواِنُئ َت�شمْ فو�شمْ لمْ ُة َمْعِدِن �ٱ يَّ  �أََهمِّ
ر�َعِة ؛ ِة ف �ٱلزِّ حيِطي َعْن َمدى �ٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلأَ�ْسِمَدِة �ٱْلفو�ْسفاِطيَّ �أَ�ْساأَُل ِبُ

ناَعِة : �ٱْلكوباْلت َو�ٱْلـَمْنَغنيز... ْبِرُز َدْوَرها ف �ٱل�سِّ �أََبْحُث َعْن َمعاِدَن َو�أُ

فاِط : ُة ِباٱلفو�شْ ِبطمَ ْرتمَ ُة اٱمْلُ ناعمَ اٱل�شِّ

م�سنع لالأ�سمدة باجلرف الأ�سفر توجه للت�سدير

ميناء اجلرف الأ�سفر لت�سدير الفو�سفاطاملركب الكيماوي لتحويل الفو�سفاط باآ�سفي

اأخطار تلوث الهواء ب�سبب املعامل اأخطار الإفراط فـي ا�ستعمال الأ�سمدة

) co( الكوبالت

)Mn( منغنيز

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

معادن متزج مع اأخرى لتقوية منتوجها ال�سناعي

َ�ْلـَمْنَجُم : �ٱْلـَمكاُن �ٱلَّذي ُي�ْسَتْخَرُج ِمْنُه َمْعِدٌن ما.???

قطار نقل الفو�سفاط

اأنبوب نقل الفو�سفاط
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ْغِرِب عاِدِن ِباٱمْلمَ مِّ اٱمْلمَ ْوزيعمَ اأمَهمَ ُف تمَ رَّ عمَ اأمَتمَ

ُه ويلمَ ْ تمَ فاِط ومَ ُف اإِْنتاجمَ اٱْلفو�شْ رَّ عمَ اأمَتمَ

ن�شاط :

ن�شاط :

2

3

?

?

?

?

?

?

?

?

?

�أَْذُكُر �أََهمَّ �ٱْلـَمعاِدِن ؛
َة َحْيُث  َبِليَّ ال�ِسَل �ٱْلَ ُد �ٱل�سَّ �أَُحدِّ

َتْنَت�ِشُ ُمْعَظُم �ٱْلـَمعاِدِن ؛

َمُل ؛ َتعمْ فاِط َويف ما ُي�شمْ نى اٱلفو�شمْ ُف َمعمْ اأََتَعرَّ

ْدَوِل : ْعَطياٍت ِلَتْعِبَئِة َهذ� �ٱْلَ ريَطِة 1 ُمُ ُد ِمَن �ٱْلَ �أََر�سُ

زوِن �ٱْلـَمْغِرِب ِمَن  َة َمْ يَّ ُد َكمِّ �أَُحدِّ
عاَلِ ؛ فاِط ُمقاَرَنًة ِبباِقي اٱلمْ اٱلفو�شمْ
تي  �ٱلَّ َة  �ٱْلـِمَئِويَّ �ْسَبَة  �ٱلنِّ �أَْح�ْسُب 
زوِن  َمْ ِمْن  َر�سيُدُه  ُلها  ثِّ ُيَ

( ؛ ) 65 ِمْلَياَر ُطنِّ �ٱْلعاَلِ

ُد �ٱْلـَمعاِدَن �ٱْلـَمْوجوَدَة ف �ِسْل�سَلِة ِجباِل �ٱلّريِف ؛ �أَْر�سُ

�ْسَبِة ِلـَمديَنِة َوْرَز�ز�َت ؛ ِة ِباٱلنِّ ُد َمْوِقَع َمْنَجِم �ٱْلِف�سَّ �أَُحدِّ

ديِد. ُد َمناِطَق �ٱْنِت�ساِر َمْعِدِن �ٱْلَ �أَْر�سُ

ريَطَة 1، َو�أُجيُب : �أَُلِحُظ �ٱْلَ

ُل  ْعممَ ُي�ْشتمَ ُج ِمْن باِطِن اٱْلأْر�ِس، ومَ ْخرمَ ْعِدٌن ُي�ْشتمَ فاُط : ممَ امَْلفو�شْ
ِة. جارمَ ُي�شاِهُم يف اٱلتِّ ِة ومَ ناعمَ اٱل�شِّ ِة ومَ راعمَ ويِلِه يف اٱلزِّ ْ ْعدمَ تمَ بمَ

فاِط فو�شمْ نيِعِهَمَناِجُم اٱلمْ ديِرِهَمعاِمُل َت�سْ َمو�ِنُئ َت�سْ
؟؟؟

توزيع اأهم الـمعادن بالـمغرب

توزيع مناجم الفو�سفاط ومن�ساآته الرئي�سية

خمزون العامل من الفو�سفاط )2016(

50 مليار طن

�لـمغرب باقي �لعال
15

فو�شفاط
نحا�س

حديد
ر�شا�س
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�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط
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خريبكة
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اأنبوب لنقل الفو�شفاط

�شكة حديدية لنقل الفو�شفاط
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

اإبراز مكانة �سناعة الفو�سفاط يف املغرب: يحتل املغرب املكانة الأوىل عامليا على م�ستوى املخزون )50 مليار طن(، ويتناف�ش 

مع الوليات املتحدة الأمريكية على الرتبة الثانية من حيث الإنتاج ب 27 مليون طن يف ال�سنة )الوليات املتحدة الأمريكية 

27.7 مليون طن( وتتزعم الإنتاج ال�سني ب 140 مليون طن يف ال�سنة.
اإذا كان املتعلم يف املجال القروي حيث اأن�سطة الفالحة، فاإن اأ�سماء الأ�سمدة الكيماوية تكون متداولة يف حميطه وميكن توظيف 

ذلك مع ال�ستعانة باملعطيات الآتية امل�ستمدة من املوقع الر�سمي للمكتب ال�رشيف للفو�سفاط:

o  الفو�سفاطية: هي امل�سدر الرئي�سي للفو�سفاط يف العامل، ت�ستخدم يف الفالحة لت�سميد الرتبة، من خالل ال�سخور 

وكذا  للحيوانات  غذائية  مكمالت  لإنتاج  ت�ستعمل  كما  فو�سفاطية،  اأ�سمدة  اإىل  حتويلها  بعد  اأو  املبا�رش  التطبيق 

لحتياجات �سناعية.

o  الغذائية ال�سناعات  يف  ي�ستعمل  والأ�سمدة،  الفو�سفاطية  ال�سخور  بني  و�سيط  منتوج  الفو�سفوري:  احلام�ص 

وا�ستخدامات �سناعية اأخرى.

o  .اأمونيوم الفو�سفاط: اأ�سمدة فو�سفاطية مركزة، ت�ستعمل مبا�رشة يف تخ�سيب الرتبة اأو كمادة اأولية يف اخلليط

o  وحماية الزراعية،  املردودية  من  الرفع  على  تعمل   ، والفو�سفاط  الآزوت  من  مكونة  خم�سبة:  اأ�سمدة   +NP
الرتبة من التدهور بتح�سني خ�سوبتها. 

o  سماد  دقيق: مالئم لأنظمة الري بالتنقيط وي�ستجيب مل�سكل ندرة املوارد املائية يف العديد من املناطق يف�  MAP
العامل ويالئم الأنظمة اجلديدة لل�سقي والري بالتنقيط.

o  :الأ�سمدة جميع  لرتكيب  الأ�سا�سية  املواد  وهي  النباتات،  حتتاجها  عنا�رش  ثالثة  من  مكون  مركب:  �سماد   NPK
نيرتوجني N لنمو الأوراق والفروع، ف�سفور P ي�سجع على منو اجلذور. بوتا�سيوم K ي�سجع على منو الأزهار والثمار.

o  الفالحة اأ�سا�ش نهج  الفو�سفاطية على  املنتجات  للفو�سفتط، ت�سكيلة جديدة من  ال�رشيف  طورت جمموعة املكتب 

امل�ستدامة . 

o  ،ت�ستخرج من الفو�سفاط مكمالت غذائية للحيوانات: اأغذية  املوا�سي والدواجن، وي�ستخدم كم�سدر للكال�سيوم

حيث ميكن من تقوية العظام وت�رشيع منو احليوانات.

تتوفر مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP، على خبرة كبرى في إنتاج األسمدة، التي تستعمل لتغذية التربة في المغرب 
وخارجه، مما جعل المغرب يوسع مجاالت هذه الصناعة.

حتى تخفف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP من األضرار التي تلحقها هذه الصناعة بالبيئة، تعمل هذه المجموعة 
على اتخاذ إجراءات تساهم في حماية النظام اإليكولوجي المحيط:

 

إجراءات تتخذها مجموعة الشريف للفوسفاط من 
أجل حماية البيئة

تقليص النفايات الناجمة عن 
أنشطة هذه الصناعة

تقليص استعمال المياه التقليدية 
والتوجه نحو المياه المعالجة 

أو المحالة
التخفيف من استعمال المحروقات 

والتوجه نحو الطاقات المتجددة

تأهيل المناجم بنظام يحمي التربة 
التي تزاح عن سطح المنجم وإعادة 

استعمالها
استرداد غازات المعامل وإعادة تحويلها 

واستخدامها في سلسلة اإلنتاج 

التركيز على نقل الفوسفاط عبر أنبوب 
خريبكة الجرف األصفر لتخفيض 

التكاليف وحماية البيئة. 
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السؤال 1:
ت�سنيف موؤهالت ال�سياحة املمثلة يف ال�سور.

موؤهالت جتهيزيةموؤهالت ح�ساريةموؤهالت طبيعية

الصورتان:
الصورتان 4 و6.الصورتان 5 - 2 - 4  2 - 5 - 7

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 5

التمرین ا��ول: 

: �
التمرین الثا��

السؤال 2: 
ال�سياح يجذبها اجلانب الطبيعي، فتجد  املوؤهالت الطبيعية: هناك فئات من 

بني  جتمع  التي  هموؤهالته،  تنوع  خالل  من  املغرب،  يف  خ�سبا  مرتعا 

تنوع الت�ساري�ش واملناخ، وامتداد ال�سواطئ واملجالت الغابوية، وات�ساع 

ال�سحاري...

املوؤهالت احل�سارية: يهتم الكثري من ال�سياح باملاآثر التاريخية اأو بال�سناعات 

التقليدية اأو ببع�ش التقاليد...

التجهيزات مثل و�سائل  ال�سياحة على عدد من  تعتمد  التجهيزية:  املوؤهالت 

النقل )املطارات، املوانئ، الطرق...(، الفنادق اأو املركبات ال�سياحية...

السؤال 1: 
يطمح املغرب اإىل الرفع من ن�سبة اأجزاء ال�سيارات التي ينتجها لتمثل 60 % من جمموع اأجزاء ال�سيارة يف اأفق ت�سنيع

كل مكونات ال�سيارة.

السؤال 2: 
يعك�ش املبيان تطور عدد ال�سيارات وتعك�ش الن�سبة املئوية يف ال�سورة 2 ومعطيات الن�ش كون املغرب �سائر يف طريق 

تنمية �سناعة ال�سيارات اأكرث فاأكرث.

السؤال 3: 
- يجني املغرب الكثري من �سناعة ال�سيارات: فهي ت�ساهم يف ال�سادرات وعائداتها من العملة ال�سعبة ؛

- متكن هذه ال�سناعة من خلق منا�سب لل�سغل يف هذا القطاع ؛
- تو�سع اآفاق انفتاحه على التجارة اخلارجية.

السؤال 4: 
ي�سكل ميناء طنجة املتو�سط امليناء الذي يركز فيه املغرب على ت�سدير اإنتاجه من ال�سيارات.

الوحدة

5
مترين :

مترين :

1

2

ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

?

?

?

?

?

?

ِقيَقها  َتْ �ٱْلـَمْغِرُب  َيْعَتِزُم  تي  �ٱلَّ �ٱْلأَْهد�َف  �أَ�ْسَتْخِرُج 
ّيار�ِت ؛ ناَعِة �ٱل�سَّ َعلى ُم�ْسَتوى �سِ

ّيار�ِت ِباٱْلـَمْغِرِب ؛ ناَعِة �ٱل�سَّ َر �سِ ُ ما َيْعِك�ُض َتَطوُّ �أَُبيِّ

ّيار�ِت ؛ ناَعِة �ٱل�سَّ تي َيْجنيها �ٱْلـَمْغِرُب ِمْن �سِ ُ �ٱْلَفو�ِئَد �ٱلَّ �أَُبيِّ

ّيار�ُت. ُه �ٱل�سَّ ُر َعْبَ دَّ ُد �ٱْلـميناَء �ٱلَّذي ُت�سَ �أَُحدِّ

ياَحِة : ُفها �ٱْلـَمْغِرُب ِلَتْنِمَيِة ِقطاِع �ٱل�سِّ الٍت ُيَوظِّ َوُر ُموؤَهِّ َتْعِك�ُض �ٱل�سُّ
َوِر : ْرقاِم �ٱل�سُّ ِع �أَ ْدَوِل �ٱْلآتي ِبَو�سْ الِت ف �ٱْلَ نُِّف َهِذِه �ٱْلـُموؤَهِّ �أُ�سَ

ياَحِة. الِت ف �ٱل�سِّ ُ َدْوَر َهِذِه �ٱْلـُموؤَهِّ �أَُبيِّ

ٌة الٌت َطِبيِعيَّ ٌةُموؤَهِّ الٌت َح�ساِريَّ ٌةُموؤَهِّ هيِزيَّ الٌت َتْ ُموؤَهِّ
؟؟؟

منارة مراك�س

مطار�ساطئ احل�سيمة

�سومعة ح�سان

منطقة �سحراوية

اأوان خزفية

يعتزم املغرب رفع ن�سبة ت�سنيع اأجزاء ال�سيارات التي ينتجها

تطور عدد ال�سيارات التي ينتجها الـمغرب

300 000

2015

350 000

2016

370 000

2017

400 000

2018

60 %

من% 40

�إلى

92

تي ُيْنِتُجها،  ّياراِت اٱلَّ ِد اٱل�شَّ دمَ ْفِع ِمْن عمَ لى اٱلرَّ ْغِرُب جاِهدًا عمَ ُل اٱْلـممَ ْعممَ يمَ
مَ  ذا اٱْلِقطاعمَ اأمَْكثمَ ُل همَ ْجعمَ ا يمَ ا، ِمّ ُعهمَ نمَ �شْ تي يمَ ِة اٱْلأمَْجزاِء اٱلَّ ِمْن ِن�ْشبمَ ومَ

ْغِرِبيَِّة. فاءاِت اٱْلـممَ �ْشِغيُل اٱْلكمَ تمَ ديُر ومَ ْيُث اٱلتَّ�شْ ًة ِمْن حمَ ِويَّ يمَ حمَ

الوثيقة 1

الوثيقة 6الوثيقة 5الوثيقة 4

الوثيقة 7

الوثيقة 1

الوثيقة 2

الوثيقة 3الوثيقة 2 جبال الأطل�س
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مميزات وطني: املوا�سالت 11الدرس 

� أهم منشآتھا مع ترشيد استعمالھا  الھدف: تعرف المواص�ت وتوط��

تر�سيد  يهم  �سلوكي  وجانب  وتوزيعها،  املوا�سالت  معنى  معريف:  جانب  بني  الهدف  يجمع 

ا�ستعمالها.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

تنظم هذه املحطة التعلمات بالإعالن عنها مرتبة ح�سب الأن�سطة حيث يتعرف املتعلم)ة( املعنى 

)الأنواع والأدوار( ثم التوزيع ثم كيفية تر�سيد ا�ستعمالها.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: تعرف معنى املوا�سالت واأنواعها واأدوارها

العربات  مثل  النقل  و�سائل  بني  املوا�سالت  تعريف  يف  املتعلم  مييز  املعنى:  م�ستوى  على 

احلديدية،  ال�سكك  الطرق،  مثل  الو�سائل  هذه  ت�ستعملها  التي  واملن�ساآت  وغريها  وال�ساحنات 

املطارات، املوانئ...

على م�ستوى الأنواع: ت�سنف و�سائل النقل اإىل برية وجوية وبحرية.

على م�ستوى الأدوار: كلها توظف للنقل والتنقل، لكن الغر�ش الذي تتنقل من اأجله يحدد لها 

اأدوارا اجتماعية اأو �سناعية اأو جتارية...

الن�ساط 2: توطني اأهم املوا�سالت وو�سف توزيعها

تم التركيز في الخريطة على منشآت أساسية للمواصالت وتجمع بين البرية والجوية والبحرية.
يميز المتعلم)ة( في توزيعها الجغرافي بين مناطق الشمال والشمال الغربي حيث تتجمع أكثر، 

وأخرى تقل فيها وتتمثل في الجنوب والجنوب الشرقي. 
والمعطيات  المواصالت  توزيع  بين  العالقة  بربط  التباين  هذا  تفسير  إلى  المتعلم)ة(  يتوصل 

الطبيعية وتوزيع الكثافة السكانية والمدن.

الن�ساط 3: التدرب على تر�سيد ا�ستعمال املوا�سالت

اليومية، وهما  حياته  بهما يف  للمتعلم عالقة  يكون  اأن  مثالني ميكن  اعتماد  الن�ساط  هذا  مت يف 

معرب ال�سكك احلديدية الذي ي�سكل خطورة كبرية خا�سة على الأطفال، وممر الراجلني بالن�سبة 

للطفل يف املدينة والذي يجب اأن يكون له وعي بدور هذا املمر وفائدته بالن�سبة للراجلني.

قد يكون املتعلم)ة( يف القرية ول يعنيه اأي من املثالني لذا ينبغي التو�سع يف ال�سوؤال الذي يعنيه 

مبا�رشة ويهم كيفية ا�ستعماله للطريق يف حميطه. 

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

يضاف سؤال في البداية حول رصد أهم التعلمات التي اكتسبها في الدرس حول المواصالت.
إذا كان محيط المتعلم)ة( معزول فيمكن مطالبته بالحديث عن أنواع المواصالت التي يمكن أن 

تفيد محيطه لكنه اليتوفر عليها.
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غرافيا الج الُت11 وا�شمَ ِني : امَمْلُ طمَ يَّزاُت ومَ ُممَ

ياِة �ٱْلَيْوِميَِّة. الِت َوَتْوطَي �أََهمِّ ُمْن�َساآِتها َمَع َتْر�سيِد �ٱ�ْسِتْعماِلها ف �ٱْلَ ُف معنى �ٱْلـُمو��سَ �أََتَعرَّ
الهدف :

كاِتِهْم. رُّ مَ تمَ ّكاِن ومَ ِة اٱل�شُّ ًة ِلأمَْن�ِشطمَ ِطيَّ ممَ ِة ومَ ْنِميَّ �شاِريِع اٱلتَّ كًا مِلمَ رِّ الُت ُممَ وا�شمَ ُ اٱمْلُ بمَ ُتْعتمَ
الِت َوما �أَْنو�ُعها َو�أَْدَو�ُرَها ؟  ما معنى �ٱْلـُمو��سَ

ريَطِة ؟ الِت ِباٱْلـَمْغِرِب ِمْن ِخالِل �ٱْلَ ُع �أََهمُّ �ٱْلـُمو��سَ َكْيَف َتَتَوزَّ
ِة ؟ ياِة �ٱْلَيْوِميَّ الِت ِف �ٱْلَ َكْيَف َيْنَبغي َتْر�ِسيُد �ٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلـُمو��سَ

ُد ِلَتَعلُّمي : ُأَمهِّ

?

?

?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

?

?

تاُجُه ِمْن ُمْن�َساآٍت ؛ ْقِل َوما َتْ ُز َعْبَ �أَْمِثَلٍة َبْيَ َو�ساِئِل �ٱلنَّ �أَُميِّ
ِع َعالَمِة )x( َبْعَد َنْقِلِه َعلى َدْفَتي  : ْدَوَل �ٱْلآِتَي ِبَو�سْ ُم �ٱْلَ �أُْتِ

ها1ن�شاط : ْدوارمَ اأمَ ها ومَ اأمَْنواعمَ الِت ومَ وا�شمَ ْعنى اٱمْلُ ُف ممَ رَّ عمَ اأمَتمَ
ْقِل َوُمْن�َساآِتَها : الُت َبْيَ َو�َساِئِل �ٱلنَّ َمُع �ٱْلـُمَو��سَ ِت : َتْ المَ ا�شمَ ومَ ْعنى امْلُ ممَ

ٌةَطريٌق �َسّياٌر ٌة َحديِديَّ اَرُة �أُْجَرٍة�ِسكَّ طاِئَرٌةميناٌءِقطاٌرَمطاٌر�ساِحَنٌةباِخَرٌة�َسيَّ
ٌة ؟ ؟؟؟؟؟؟؟xَهْل ِهَي ُمْن�َساأَ
؟؟؟؟؟؟x؟َهْل ِهَي َو�سيَلٌة ؟

َيٌة الٌت َجوِّ ٌةُمو��سَ الٌت َبْحِريَّ ٌةُمو��سَ الٌت َبِريَّ ُمو��سَ
؟؟؟

ناِعيٌَّثقاِفٌِّ�ْجِتماِعيٌّ ِتاِريٌّ�سِ
؟؟؟؟

?

?

?

ٍة  يَّ الِت �إِلى َجوِّ ْدَوُل �ٱْلـُمو�يل �ٱْلـُمو��سَ نُِّف �ٱْلَ ُي�سَ
ٍة، �أَ�َشُح ِلـماذ� ؟ يَّ ٍة َوَبرِّ َوَبْحِريَّ

َوِر )1 - 2 - 3 - 4( ف �ٱْلاَناِت  ْرقاَم �ٱل�سُّ ُع �أَ �أَ�سَ
ْدَوِل : �ٱْلـُمنا�ِسَبِة ِباٱْلَ

ُد �أَْدو�َر َهِذِه َوَر  5 - 6 - 7 - 8 : �أَُحدِّ �أُلِحُظ �ٱل�سُّ
ْدَوِل �ٱْلآتي َعلى َدْفتي : الِت ف �ٱْلَ �ٱْلـُمو��سَ

الِت : وا�شمَ اأمَْنواُع اٱمْلُ

الِت : وا�شمَ اأمَْدواُر اٱمْلُ

1

5

3

7

2

6

4

8

قافلة القراءة

�ساحنة جتارية

قافلة طبية

�ساحنة معادن

ّياراُت(  باِت )اٱل�شَّ رمَ عمَ اٱْلْ ٍة كمَ ِلفمَ تمَ ْقٍل ُمْ �شاِئلمَ نمَ �شاِئِعِهْم ومَ ْقِل بمَ نمَ كاِتِهْم ومَ رُّ مَ ْعِمُل اٱلّنا�ُس يف تمَ �ْشتمَ يمَ
ها.  رْيِ غمَ واِنِئ ومَ اٱمْلمَ ُرِق ومَ اآٍت، ِمْثلمَ اٱلطُّ ِة ُمْن�شمَ تاُج اإِلى اإِقاممَ ْ ِهيمَ تمَ ُفِن، ومَ اٱل�شُّ ومَ
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�سبكة ال�سكك احلديدية)2018( 

َبَكِة ْزُء �ٱْلـُمَكْهَرُبطوُل �ٱل�سَّ َعِة ) �ٱْلُب�ُق(�ٱْلُ ْ َب�ساِئُع َمْنقوَلٌةَعَدُد �ٱْلـُم�ساِفريَنِقطاٌر فاِئُق �ٱل�شُّ
335 مليون طن/�ل�سنة35 مليون/�ل�سنة183  كلم  )بي طنجة و�لد�ر �لبي�ساء(%381564 كلم

ِة3ن�شاط : ْوِميَّ ياِتنا اٱْليمَ الِت ِلٱْرِتباِطها ِبحمَ وا�شمَ ِتْعماِل اٱمْلُ ْر�شيِد اٱ�شْ لى تمَ ُب عمَ رَّ دمَ اأمَتمَ

?

?

?

?

?

وَرُة 2(؛ ِة )�ل�سُّ ديِديَّ َكِك �ٱْلَ ُح َمْعنى َمْعَبٍ ِلل�سِّ  �أَ�ْشَ
ُح �ٱْلفاِئَدَة ِمْنها ؛  ْر�ساد�ِت �ٱ�ْسِتْعماِل َهذ� �ٱْلـَمْعَبِ َو�أَُو�سِّ �أَْقَر�أُ �إِ
ُ �إِْن كاَن َبيِّ وَرِة 3( َو�أُ ّر�ِت �ٱلّر�ِجلَي، ) �ٱل�سّ َة َمَ يَّ �أُْبِرُز �أََهمِّ

ُمها ؛  �ٱْلُكلُّ َيْحَتِ
حيطي؛  الِت ِبُ ْيَن، َوَكْيَف �أَ�َسَتْعِمُل �ٱْلـُمو��سَ ُد �أَ �أَْر�سُ

�ٱْلهاِتِف  ف  رً�  ُمَتَوفِّ َبَح  �أَ�سْ �ٱلَّذي   GPS ِجهاِز  َمْعنى  َعْن  �أَْبَحُث 
ِمْن  ُمُه  ُيَقدِّ ما  ُد  َو�أَُحدِّ ْيِد،  �ٱل�سَّ َوَمر�ِكِب  ّيار�ِت  َو�ٱل�سَّ ّقاِل  �ٱلنَّ

ديِد �ٱْلـَمو�ِقِع �أَ�ْسَفَلُه(. �إِْر�ساَد�ٍت )�أَ�ْسَتعُي ِبَخريَطِة  َتْ

معرب لقطع ال�سكة احلديديةاإر�سادات ا�ستعمال معرب لقطع ال�سككة احلديدية

ا�ستعمال ممر الراجلني

نظم الأقمار ال�سطناعية

GPS خريطة تديد �لـمو�قعجهاز

?

?

?

ُ ِباأَيِّ ِجَهٍة ِمَن  ّياُر، َو�أَُبيِّ ريُق �ٱل�سَّ تي َيْرِبُط َبْيَنها �ٱلطَّ تي َيْرِبُط َبْيَنها �ٱْلِقطاُر، َو�أََهمَّ �ٱْلـُمُدِن �ٱلَّ ُد �أََهِمَّ �ٱْلـُمُدِن �ٱلَّ �أَُحدِّ
�شاِط 2(؛ َتِعُي ِبَخريَطِة اٱلنَّ ُع؛ ) اأَ�شمْ ِرِب َتَتَجمَّ ـَمغمْ اٱلمْ

ْقِل؛ حيِطي ِمْن َحْيُث �ٱْلـُمْن�َساآُت َوَو�ساِئُل �ٱلنَّ الِت ِبُ ـُْمو��سَ �أَْكُتُب ِفْقَرًة َحْوَل �َسَبَكِة �ٱل
�أََبْحُث َعْن َمْعلوماٍت ُم�ساِبَهٍة َتُخ�ضُّ  ِباٱْلـَمْغِرِب،  ِة  ديِديَّ �ٱْلَ َكِك  �ٱل�سِّ �ٱْلآتي َمْعلوماٍت َحْوَل  ْدَوُل  �ٱْلَ ُن  مَّ َيَت�سَ

ُة...( : ّياَرَة ) طوُلها، َم�ساريُعها �ٱْلـُم�ْسَتْقَبِليَّ ُرَق �ٱل�سَّ �ٱلطُّ

ْ �ٱْل �ٱْل َ ِّ ُ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

https://www.oncf.ma/ar/الرئيسية

ـُمروِر َو�أَْبَتِعُد َقليال َعِن �ٱْلاِجِز ؛ ُف ِعْنَد �إِ�ساَرِة �ٱْلْ 1. �أََتَوقَّ

ْوِء  َوَرْفِع �ٱْلاِجِز؛ َر�ِض َو�إ�ساَرِة �ٱل�سَّ َف �ٱْلَ 2. �أَْنَتِظُر َتَوقُّ

ٍة  ْوِئيَّ �إ�ساَرٍة �سَ �أَْو  ِقَطاٍر  ْوِت  يِّ �سَ ِلأَ َو�أَْنَتِبُه  َعٍة  ِب�ُشْ �أَْعُبُ   .3

؛ ّيار�ِت �ٱْلعاِبَرِة ِلْلَمَمرِّ ُمفاِجَئٍة َكما �أَْنَتِبُه ِلل�سَّ
�ِض ِلْلُعبوِر.   َة ِمَن �ٱْلـَمْعَبِ �ٱْلـُمَخ�سَّ ديِديَّ َة �ٱْلَ كَّ 4. �أُْعُبُ د�ِئمًا �ٱل�سِّ

الوثيقة 2الوثيقة 1

الوثيقة 3

الوثيقة 4

الوثيقة 1
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توزع الكثافة ال�سكانية بالـمغرب

ا همَ ْوزيعمَ ُف تمَ اأمَ�شِ الِت ومَ وا�شمَ مَّ ُطُرِق اٱمْلُ ُن اأمَهمَ طِّ اأُومَ 2ن�شاط :

?

?

?

?

?

?

بار�ِت : ُمْن�َساآٌت ِلْلُمو��سالِت، َو�ساِئُل  الِت َو�أَْنو�ِعَها َو�أَْدو�ِرها َو�أَ�ْسَتعُي ِبَهِذِه �ٱلِعِ �أَ�ْسَتْخِل�ُض َتْعِريفًا ِلْلُمو��سَ
ُل �ٱلتَّْعريَف َعلى َدْفَتي( َعٌة. )�أُ�َسجِّ ٌة، �أَْدَو�ٌر ُمَتَنوِّ يَّ الٌت َجوِّ ا�ُض، َ�ْلَب�ساِئُع، ُمو��سَ ْقِل ، َ�لنَّ ِللنَّ

ِة ؛ يَّ وِّ ِة َو�ٱْلَ ِة َو�ٱْلَبْحِريَّ يَّ الِت �ٱْلَبِّ ْنو�ِع ُمْن�َساآِت �ٱْلـُمو��سَ َهمَّ �أَ ريَطِة �أَ ُد ِمْن ِمْفتاِح �ٱْلَ �أَْر�سُ
ْدَوِل �ٱْلآتي : َنِة ف �ٱْلَ ُف َتْوزيَع َهِذِه �ٱْلـُمْن�َساآِت َح�َسَب �ٱْلـَمناِطِق �ٱلـُمَبيَّ �أَ�سِ

الِت ؛ ِع �ٱْلـُمو��سَ باُيَن ف َتَوزُّ ُ �ٱلتَّ ِتي ُتَف�شِّ ُ �ٱْلأَ�ْسباَب �ٱلَّ �أَُبيِّ
ِة( ّكاِنيَّ ِع �ٱْلَكثاَفِة �ٱل�سُّ )�أَ�ْسَتعُي ِبَخريَطِة َتَوزُّ

الِت؛ و�ِج �ٱِلْقِت�ساِديِّ ِبَتْو�ِسيِع �َسَبَكِة �ٱْلـُمو��سَ ُ َعالَقَة �ٱلرَّ �أَُبيِّ
ّكاِن َو�ٱْلَب�ساِئِع ِة �ٱل�سُّ الِت ِبَحَرِكيَّ �أَ�ْسَتْنِتُج َعاَلَقَة �ٱْلـُمو��سَ

. ْفَتِ ُل �ٱ�ْسِتْنتاِجي َعلى �ٱلدَّ َو�أُ�َسجِّ

ِط�ٱل�ّساِحُل �ٱْلأَْطَلْنتي )�َسَماُلُه َوَجُنوُبُه( َو�َسُط �ٱْلـَمْغِرِب�ساِحُل �ٱْلَبْحِر �ٱْلـُمَتَو�سِّ
ُمْن�َساآِت  �أََهمُّ  �َسَماِلِه  ف  ُع  َتَتَجمَّ

ُنوِب. الِت، ُمقاَرَنًة ِباٱْلَ ؟؟�ٱْلـُمو��سَ

ْظُت وجودمَ  لحمَ ْغِرِب  اٱمْلمَ ِة يف  ّكاِنيَّ اٱل�شُّ ثافاِت  اٱْلكمَ عمَ  زُّ ومَ تمَ ْفُت  رَّ عمَ تمَ ما  حينمَ
ُمُدِنها. اٱْقِت�شاِدها  ومَ ِتها ومَ بيعمَ ٍة ِبطمَ ِنيَّ ناِطقمَ غمَ ِة يف ممَ ِفعمَ ْرتمَ ثافاِت اٱمْلُ اٱْلكمَ

اأهم من�ساآت املوا�سالت باملغرب
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بالن�سبة للو�سط احل�رشي ميكن، على م�ستوى تر�سيد ا�ستعمال الطريق، طرح نقا�ش بني املتعلمني حول تف�سي ظاهرة �سري   	
الراجلني و�سط الطريق عو�ش ال�سري على الر�سيف.

ميكن ا�ستعرا�ش عدد من القواعد التي يجب العمل بها من اأجل قطع الطريق من طرف الراجلني ومن اأبرزها:  	

اإر�سادات لعبور الطريق   

ا�ستعمال ممرات الراجلني لأنها اأكرث اأمنا لهم، كما يجب انتظار اإ�ساءة الإ�سارة اخل�رشاء اخلا�سة بامل�ساة قبل العبور اإذا   	
توفرت، اأو انتظار توقف ال�سيارات كاإ�سارة من ال�سائقني لعبور الراجلني.

قبل العبور، اللتفات ي�سارًا لأن حركة ال�سري من الي�سار، ثم ميينًا ثم ي�سارًا، وعند الو�سول اإىل منت�سف الطريق النظر   	
ميينًا وعدم الرتاجع للوراء مع التاأكد من عدم اقرتاب املركبات قبل اإنهاء املهمة باأمان مع احلر�ش على عدم  العبور 

جريًا والنتباه اإىل حركة ال�سري.

قبل العبور، يجب دائمًا تذكر الكلمات الآتية:  اأفكر، اأالحß، اأ�سمع  	
• اأفكر يف كل الحتياطات املمكنة لقطع الطريق وما اإذا كان الطريق الذي اأ�سلكه هو الآمن للعبور.	

• اأالحß بالنظر من حويل يف كل الجتاهات لالنتباه اإىل اقرتاب املركبات،	

• اأ�سمع )عدم و�سع �سماعات يف الأذنني اأو الن�سغال باأ�سياء اأخرى...( فحا�سة ال�سمع �سبيل ملعرفة اقرتاب مركبة 	

ما، خا�سة يف الليل حيث ت�سعب الروؤية يف غياب الإنارة اأو �سعفها.

الشبكة الطرقية بالمغرب
عدد املن�ساآت الفنية الطرقيةطرق اإقليميةطرق جهويةطرق وطنيةطرق �رشيعةطرق �سيارة

940 9 من�ساأة228 91 كلم813 9 كلم386 31 كلم421 1 كلم008 1 كلم
عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ألمام مجلس المستشارين

أهمية الطرق السيارة بالمغرب )معطيات عن المكتب الوطني للسكك الحديدية(
% 60 من �ساكنة املغرب مرتبطة ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش بالطريق ال�سيار؛  	

كل املدن املغربية التي تتعدى �ساكنتها 300 األف ن�سمة مرتبطة بطريق �سيار؛  	
ي�ساهم الطريق ال�سيار يف ربح ما يعادل 30 دقيقة يف كل 100 كلم ال�سيء الذي ترتتب عنه اأرباح مادية تقدر بحوايل 7   	

مليار درهم يف ال�سنة.

يرافق الطرق السيارة بناء الجسور ومن أبرزها جسر حممد ال�ساد�ش على نهر اأبي رقراق، طوله 942 مرتا وارتفاعه   	
200 مرتا وعر�سه 30 مرتا. وهو اأكرب ج�رش معلق يف اإفريقيا.

أهمية المشاريع المستقبلية للسكك الحديدية في أفق 2040 
ربط 43 مدينة مغربية بال�سكك احلديدية مقابل 23 حاليا؛  	

ربط 12 ميناء بال�سكك احلديدية مقابل 6 حاليا؛  	
ربط 87 % من ال�سكان بال�سكك احلديدية مقابل 60 % حاليا؛  	

ربط 15 مطارا بال�سكك احلديدية مقابل 1 حاليا.  	
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م�ساكل بيئية بوطني: الت�سحر والتلوث وم�سكل املاء12الدرس 

الھدف: تعرف مشا�ل بيئية مثل التصحر والتلوث وندرة الماء.

من  يكون  قد  التي  الأ�رشار  من  وحمايتها  عليها  احلفاظ  منه  تقت�سي  باملتعلم)ة(  حميطة  البيئة 

امل�ساهمني فيها مما يتطلب توعية هذه الفئات من الأطفال بعدد من امل�ساكل البيئية.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

يطرح مو�سوع الدر�ش م�ساكل بيئية كربى يعاين منها العامل مبا يف ذلك املغرب، وقد تكون 

بع�ش مظاهرها بارزة يف حميط املتعلم)ة(. 

اجتاهها  احللول  وبع�ش  واآثارها  بيئية  م�ساكل  مبعنى  يعي  املتعلم)ة(  جعل  على  الهدف  يركز 

والتي قد تكون م�ساهمته فيها ممكنة يف حميطه. 

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: تعرف معنى م�سكل بيئي كالتلوث والت�سحر وتقل�ص املاء

	 ميكن اأن ي�ستعني املتعلم)ة( مبكت�سباته يف مواد درا�سية كالن�ساط العلمي يف تعريف البيئة و •

ا�ستيعاب التفاعل بني مكوناتها.

	 مما • الطبيعة  معطيات  على  الإن�سان  تع�سف  تعك�ش  اأمثلة  عرب  البيئي  امل�سكل  معنى  تعرف 

يبعدها عن حالتها الطبيعية ويحدث خلال فيها.

	 تعرف معنى امل�سكل عرب اأمثلة ملمو�سة من املحيط اإن اأمكن ذلك.•

الن�ساط 2: ا�ستخال�ص ومناق�سة اآثار امل�ساكل البيئية على �سالمة املحيط

يتم التركيز في هذا النشاط على تعلم رصد المشاكل البيئية بالمحيط وتعلم منهجية مناقشتها عبر 
محطات يشرف عليها األستاذ)ة(.

وضعت بطاقة لالستئناس علما بأن هذا الدرس يهدف إلى مناقشة قضايا محيط المتعلم)ة(، ومن 
هنا يمكن اختيار المشكل األكثر انتشارا في محيطه ومناقشته في إطار مجموعة القسم. علما بأن 
المناقشة تقتضي الخروج باقتراحات كحلول على أن تكون قابلة للتنفيذ وتفتح المجال لمساهمة 

المتعلمين في تفعيلها.

الن�ساط 3: مناق�سة حلول مل�ساكل البيئة با�ستح�سار خمطط اجليل االأخ�رص

ي�سمع املتعلم)ة( عن خمطط اجليل الأخ�رش 2030-2020، وهو خطة تنموية �ساملة م�ستدامة 

موجهة للبادية املغربية بهدف حت�سني م�ستوى معي�سة ال�ساكنة وتوفري ال�سغل لل�سباب حتى يتمكنوا 

من ال�ستقرار يف القرى، ويطرح هذا املخطط عددا من التوجهات لتحقيق ذلك.

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

إلى جانب  الدرس واردا ومهما  المتعلم)ة( مكتسباته من  الذي يرصد من خالله  السؤال  يبقى 
األنشطة الداعمة المقترحة في هذه المحطة.

96

غرافيا الج 12

ُث َوُنْدَرُة �ٱْلـماِء. َلوُّ ُر َو�ٱلتَّ حُّ نا َو�إِ�ْسهاَمنا َجميعًا: َ�لتَّ�سَ َ ًة َيَتَطلَُّب َحلُّها َتَب�شُّ ُف َم�ساِكَل بيِئيَّ �أََتَعرَّ
الهدف :

ْعيمَ  ْدعي اٱْلومَ �ْشتمَ ا يمَ ّكاِنِه، ِمّ ْي�سمَ �شُ عمَ ُه ومَ تمَ ماِليَّ ُد جمَ دِّ ٌة ُتهمَ �شاِكُل بيِئيَّ ْغِربمَ ممَ ُتواِجُه اٱمْلمَ
اِرها. ٍة ِللمَْحدِّ ِمْن اأمَ�شْ بمَ دابريمَ ُمنا�شِ خاذمَ تمَ اٱتِّ ِتها، ومَ ِبُخطورمَ

ِر َوُم�ْسِكِل �ٱْلـماِء.  حُّ ِث َو�ٱلتَّ�سَ َلوُّ ، َوما َمظاِهُرُه؟ كاٱْلتَّ ما َتْعِريُف �ٱْلـُم�ْسْكِل �ٱْلبيِئيِّ
ِة َعلى �َسالَمِة ُميِطنا ؟ يَّ َكْيَف �أَ�ْسَتْخِل�ُض �آثاَر �ٱْلـَم�ساِكِل �ٱْلبيِئِ

اَه بيَئِتنا ؟ َحّلي ِبها �ٱتِّ تي َعَلْينا �ٱلتَّ ُة �ٱلَّ لوكا ُت �ٱْلإيجاِبيَّ لوُل َو�ٱل�سُّ ما �ٱْلُ

ُد ِلَتَعلُّمي : ُأَمهِّ

?

?
?

ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

ْق�ِس اٱمْلاِء1الن�شاط : نمَ ِر ومَ حُّ اٱلتَّ�شمَ ِث ومَ لمَوُّ ِن اٱلتَّ ْبمَ اأمَْمِثلمٍَة عمَ ُف مْعنى ُم�ْشكٍل بيِئيٍّ عمَ رَّ عمَ اأمَتمَ

ِني : طمَ ٌة ِبومَ �شاِكُل بيِئيَّ ممَ
ُم�ْشِكُل اٱمْلاِء ُث ومَ لمَوُّ اٱلتَّ ُر ومَ حُّ امَلتَّ�شمَ

ـِة ْعنــى اٱْلبـيـئمَ ممَ

ْعنى ُم�ْشكٍل بيِئيٍّ ممَ

?

?
?

?

ِ �ٱْلـُمَتفاِعَلِة فيما َبْيَنَها. �أُلِحُظ  �ٱْلبيَئُة َمْنظوَمٌة ِمَن �ٱْلَعنا�شِ
ْدَوَل :  ُم �ٱْلَ ، َو�أُْتِ َ ُد َهِذِه �ٱْلَعنا�شِ ْر�سُ �ٱْلَوثيَقَة 1 َو�أَ

ُد َمْن َيَت�َسبَُّب ف َذِلَك؛ ِديقي، َو�أَُحدِّ ُر ِبِفْعِل ماَذَكَرُه �سَ َ تي ُي�سيُبها �ٱل�شَّ َة �لَّ بيِعيَّ َ �ٱلطَّ ُد �ٱْلَعنا�شِ �أَْر�سُ
ُلُه ف َدْفَتي. ُ ِباأُ�ْسلوبي َعْن َمْعنى �ٱْلبيَئِة َوَمْعنى �ٱْلـُم�ْسِكِل �ٱْلبيِئيِّ َو�أُ�َسجِّ �أَُعبِّ

ِ �ٱْنِطالقًا ِمْن :  ُد َمْعنى َتفاُعالِت �ٱْلَعنا�شِ �أَُحدِّ
ِة ؛ يَّ ٍل : َعالَقُة �ٱْلـماِء ِباٱْلكاِئناِت �ٱْلَ  ِمثاٍل اأمَوَّ

َبِة . ْ فاِظ َعلى �ٱلتُّ �ْسجاِر ف �ٱْلِ اٍن : َدْوُر �ٱْلأَ اٍل ثمَ  ِمثمَ

ٍة َ َطبيِعيَّ ٍة�أَِمِثَلٌة ِلـَعنا�شِ يَّ ناٍت َب�َشِ ـُِمَكوِّ �أَِمْثَلٌة ل
ْم�ُض، عاَلُ �ٱْلأَْحياِء ّكاِن�ٱل�سَّ َعَدُد �ٱل�سُّ

يُّ وِّ ٌة�ٱْلِغالُف �ٱْلَ ُمْن�َسـاآٌت ِفالِحيَّ
؟؟

فاياِت ف  ، َفالَحْظُت َمطاِرَح ِللنِّ ِة ُكْنُت �أَْنَتِبُه د�ِئمًا ِلـُمحيطي �ٱْلبيِئيِّ ْيِفيَّ ديقي : ِخالَل َرَحالتي �ٱل�سَّ ياِت �شمَ ِمْن ِذْكرمَ
ْفُت ِلـما  �سَّ بُّ ف �ٱْلَبْحِر َو�ٱْلأَْوِدَيِة...َوَقْد َتاأَ َثَة َت�سُ ُم �ٱْلَهو�َء، َو�ٱْلـِمياَه �ٱْلـُمَلوَّ َتِلَفٍة، َوُدخاَن �ٱْلـَمعاِمِل ُي�َسمِّ �أَماِكَن ُمْ
ِذي ُيوؤَّدي َثَمَنُه غاِليًا ِمْن �َسالَمِتِه َوماِلِه. ْن�ساِن �ٱلَّ ُيْحِدُثُه َذِلَك ِمِن �ٱْخِتاللٍت ف َتو�ُزِن بيَئِتنا �ساِدَرٍة َعْن �ُسلوِك �ٱْلإِ

تفاعالت
عنا�ش
طبيعية

مكونات 
ب�شية

تفاعــالت
عنـا�ش
طـبيـعية

�لياي�سة
�لـماء

�لغالف 
�لوي

البيئة منظومة بعنا�سرها الطبيعية ومن�ساآتها الب�سرية
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ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

?

?

?

وَرَة ؛ ُح ُعْنو�نًا ِلَهِذِه �ٱل�سّ  �أَْقَتِ
ِة ؛ َوِة �ٱْلـماِئيَّ ْ ُ ِفيها َعْن َتَقلُّ�ِض �ٱلثَّ ُد ماُيَعبِّ �أَْر�سُ
ُ َعْن َم�سرِي �أَْجَياِل �ٱْلَغِد �أَماَم �ٱْنِت�ساِر  ُر َو�أَُعبِّ �أَُفكِّ

ِر َوَتز�ُيِد ُنْدَرِة �ٱْلـَماِء ؛  حُّ �ٱلتَّ�سَ
ُر ف  ِك َوُيَفكِّ ُل ف �ٱْلـَم�سرِي �ٱْلـُم�ْسَتَ ِذي َيَتاأَمَّ وَرِة �ٱلَّ ْفِل ف َهِذِه �ٱل�سّ �أَْكُتُب ِحو�رً� �ٱْفِت��سّيًا َبْيني َوَبْيَ َهذ� �ٱلطِّ

�ُسُبِل �ٱلنَّجاِة ِمْن ُنْدَرِة �ٱْلـماِء.

3ِالن�شاط : يِل اٱْلأمَْخ�شمَ ِة اٱْلِ ْتاتيِجيَّ ِتْح�شاِر اٱ�شْ ِة ِباٱ�شْ اهمَ اٱْلبيئمَ لوكاٍت اٱتِّ ّنى �شُ بمَ تمَ اأمَ اأُناِق�ُس ُحلوًل ومَ
?

?

?

?

. يِل �ْلأَْخ�َشِ ِة �ٱْلِ ُف َمْعنى �ٱ�ْسْت�تيِجيَّ �أََتَعرَّ

: ُ طاَطِة َو�أَُبيِّ �أَْقَر�أُ ُمْعَطياِت �ٱْلُ
�أَْعالُه  �ٱلتَّْعريِف  َبْيَ  �ساُبَه  َ�لتَّ  

�ْش�ِء؛ موِن �ٱْلاناِت �ٱْلَ َوَم�سْ
خاَنٍة  ِلُكلِّ  �ٱْلـُمر�ِفَقَة  َ�ْلإِْجر�ء�ِت   

ينًا َوَي�َسارً�(. �َء ) َيِ َخ�ْشَ
ُح فيِه  �سًا �أَُو�سِّ �أَْكْتُب َعلى َدْفَتي ُمَلخَّ

؛  ْخ�َشِ يِل �ٱْلأَ َة �ٱْلِ َمْعنى �ٱ�ْسْت�تيِجيَّ
ِخراِط  اٱنمْ َعِن   ُ ُتَعربنِّ �ُشلوكاٍت  ُح  َتِ اأَقمْ
ُم  ِة َوُتَدعِّ باِب ف َهِذِه �ٱِل�ْسْت�تيِجيَّ �ٱل�سَّ

َتْنِمَيَة �ٱْلِفالَحِة �ٱْلـُم�ْسَتد�َمِة. 

ما  يمَ �شِ  ، اّلحيمَ اٱْلفمَ ُتاهمَ  �شاِملمٌَة  ٌة  ِويَّ ْنممَ تمَ ٌة  ُخطَّ ِهي 
ْي�ِشِهْم  عمَ ُم�ْشتمَوى  ْعِم  دمَ �ِس  رمَ ِبغمَ ِمْنُهْم،  باُب  اٱل�شَّ
ْجراءاٍت  عمَ اإِ راِتِهْم ممَ ُمبادمَ ِتِهْم ومَ كمَ لمَى ُم�شارمَ اٱْعِتمادًا عمَ

ُهْم. تمَ ُم اأمَْن�ِشطمَ عِّ ُتدمَ

َمْبَد�أُ » �ٱْلإِْن�ساُن �ٱْلَفاّلُح ف 
ِة« ْنِمَيِة �ٱْلِفالِحيَّ َقْلِب �ٱلتَّ

ُل َفُهَو �ٱْلـُمْنِتُج َو�ٱْلـُم�ْسَتفيُد �ٱْلأَوَّ

ْنِمَيُة �ٱْلـُم�ْسَتد�َمُة : َ�لتَّ
 َتْكُفُل �ٱْلَعْي�َض �ٱْلَكرمَي

الِت اِفُظ َعلى �ٱْلـُموؤَهِّ  ُتَ
ٌة �ساِمَلٌة ٌة َتْنَمِويَّ ُخطَّ

َتْدعيُم �ٱْلَكفاء�ِت 
َو�ٱْلـُمقاَولِت

ْغِل َخْلُق ُفَر�ِض �ٱل�سُّ
َة َعَمٍل( ) 400 �أْلَف ُفْر�سَ

اَه �ٱْلَفاّلحَي  ُتَ
باُب �ِسَيما �ٱل�سَّ

�ْسَخا�ِض َو�ٱْلإِْنَتاِج ٌةَتاأِْمُي �ٱْلأَ يَّ حِّ َتْغِطَيٌة �سِ ِمْن �أَْجِل َدْعِم ُم�ْسَتوى 
َعْي�ِض �ٱْلَفاّلِح

 َخْلُق ُمقاَولٍت
ِخراٌط يف َتعاُوِنّياٍت  ِانمْ

ُم�ساَرَكُة �ٱْلَفاّلِح 
َوُمباَدر�ُتُه

ُم�ساَرَكُة �ٱْلَفاّلِح 
َوُمباَدر�ُتُه

َتْكييُف ِنظاِم �ٱْلُقرو�ِض 
َوَتْر�سيُدُه

َت�ْسخرُي ِوَعاٍء َعقاِريٍّ 
َوُمو�َكَبُتُه) ِمْلُيوَن ِهْكَتاٍر(

َمَع �إِْجر�ء�ٍت 
ٍة ِفيِزيَّ َتْ

خطاطة تلخ�س ا�سرتاتيجية اجليل الأخ�سر 2030-2020

امللك حممد ال�ساد�س يطلع على تفا�سيل ا�سرتاتيجية »اجليل 
الأخ�سر« بجماعة ا�ستوكة اآيت باها، 13 فرباير 2020

اليل الأخ�ش... ��شرت�تيجية 
تهتم بال�شباب
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تلوث الهواء

الـمغرب ور�سيده الـمائي

واِء ُث اٱْلهمَ لمَوُّ ُم�ْشِكٌل بيِئيٌّ : تمَ

ِر حُّ ُة اٱلتَّ�شمَ ُم�ْشِكٌل بيِئيٌّ : ظاِهرمَ

ُة اٱمْلاِء ُم�ْشِكٌل بيِئيٌّ : ُنْدرمَ

?

?

?

?

?

?

ُ �أَ�ْسباَبُه ؛ َو�ٱْنِعكا�ساِتِه ؛ َث �ٱْلَهو�ِء، َو�أَُبيِّ ُف َتَلوُّ �أَُعرِّ
َدْهُوِر  �ٱلتَّ َهذ�  ف  �ٱْلإِْن�ساِن  َدْوَر  �أَ�ْسَتْخِل�ُض 

ِث. َلوُّ َخلُّ�ِض ِمْن َهذ� �ٱلتَّ عوَبِة �ٱلتَّ ،َوَمدى �سُ �ٱْلبيِئيِّ

ماِل  �ٱلرِّ ِبَزْحِف  َعالَقَتُه   ُ َو�أَُبيِّ َر،  حُّ �ٱلتَّ�سَ ُف  �أَُعرِّ
�ساِع �ٱْلأَر��سي �ٱْلقاِحَلِة ؛ َو�ٱتِّ

ْدَوِل �ٱْلآتي : ُد َبْع�َض �أَ�ْسَباِبِه َوَنتاِئِجِه ِباٱْلَ �أَْر�سُ

تي َيَتَبّناها ِلـُمو�َجَهِة ُنْدَرِة �ٱْلـماِء . لوَل �ٱلَّ ُد �ٱْلُ ْر�سُ ِة ِباٱْلـَمْغِرِب، َو�أَ َوِة �ٱْلـماِئيَّ ْ �ساَع �ٱلثَّ ْدَوِل �أََوَ �أَ�ْسَتْخِل�ُض ِمَن �ٱْلَ

ُط ِلَذِلَك َوْفَق ما َياأْتي : �أُناِق�ُض َق�سايا بيَئِتنا َمَع ُزَمالئي ف �ٱْلِق�ْسِم، َو�أَُخطِّ
وٍع ؛ َة ِلُكلِّ َمْو�سُ ُح �ٱْلأ�ْسِئَلَة �ٱْلَفْرِعيَّ ُب َمو��سيَع �ٱْلـُمناَق�َسِة، َوَنْقَتِ  ُنَرتِّ

تاِئِج( ؛ ْقريِر، َعْر�ُض �ٱلنَّ ِة )َت�ْسيرُي �ٱْلـُمناَق�َسِة، ِكتاَبُة �ٱلتَّ ْنظيِميَّ ِفُق َعلى �ٱلـَمهامِّ �ٱلتَّ  َنتَّ
ٍة( : ٍة َت�َساُرِكيَّ ُئ ِبطاَقًة ِلَتْنظيِم �ٱْلـُمناَق�َسِة : �أَ�ْسَتعُي  ِباٱْلـِمثاِل �ٱْلآتي ِلاِل�ْسِتْئنا�ِض )ُنْتِمُمُه ِبَكْيِفيَّ  ُنَهيِّ

ِة  حمَ كافمَ مِلُ ّيًا  ِ عاملمَ ْومًا  يمَ ٍة  نمَ �شمَ ُكلِّ  ِمْن  ُيوِنُيو   17 ُة  ِحدمَ تَّ اٱمْلُ ُم  اٱْلأُممَ ِت  �شمَ �شَّ خمَ
) ِنيِّ طمَ اِب اٱْلومَ مَ ِمْن  % 90 ِمنمَ اٱلتُّ ُر اأمَْكثمَ حُّ ُد اٱلتَّ�شمَ دِّ فاِف. ) ُيهمَ اٱْلمَ ِر ومَ حُّ اٱلتَّ�شمَ

ماِل ْعُي �ٱْلـجاِئُر؟َزْحُف �ٱلرِّ �ٱلرَّ
باِت ؟ِقلَُّة �ٱْلـَماِءِ�ْخِتناُق �ٱلنَّ

ُر ُمَناِخِ �ٱْلـَمْغِرِب زوِنِه �ٱْلـَماِئيَِّتَز�ُيُد حاِجّياِتِه ِمَن �ٱْلـماِءَتَطوُّ ما �ٱْلَعَمُل؟َتر�ُجُع َمْ
- َتْرَتِفُع َحر�َرُتُه؛

-  َتَت�َجُع َت�ساُقطاُتُه.
- ِ�ْزِدياُد َعَدِد �ُسّكاِنه؛

- َتنامي �ٱْقِت�ساِدِه.
ُل �ُسدوِدِه؛  - َتَوحُّ

ِثها. ِة َوَتَلوُّ ْوِفيَّ - َتَقلُّ�ُض ِمياِهِه �ٱْلَ
دوِد َوَتْر�سيُد �ٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلـماِء؛ - ِبناُء �ٱل�سُّ

ِلَيُة ماِء �ٱلَبْحر. - َتْ

َنا / َمديَنَتَنا ُة ِف َقْرَيِتَنا / َحيِّ اُع �ٱْلبيِئيَّ �ٱْلأَْو�سَ
ٌة ٌةَمَو��سيُع َرئي�ِسيَّ ُمالَحظاٌت�أ�ْسِئَلٌة َفْرِعيَّ

/�ٱْلَقْرَيِة ؟؟ يِّ حيِطنا َوَدَرَجُة ِعناَيِة �ٱلّنا�ض ِبها ف �ٱْلَ ُع �ٱلنَّظاَفِة ِبُ - ما َو�سْ
طَّ �ٱْهِتماٍم ُم�ْسَتد�ٍم ؟ نا/َقْرَيِتنا َمَ َعُل َنظاَفَة َحيِِّ ؟- َكْيَف َنْ

نا ُة �ٱْلـماِء ف َقْرَيِتنا /َحيِّ يَّ ِد ِباٱْلـماِء َو�أَْنو�ِع �ٱ�ْسِتْعماِلِه َق�سِ عوَبِة �ٱلتََّزوُّ ْو �سُ َن�سوُغ �أَ�ْسِئَلًة َحْوَل �ُسهوَلِة �أَ
؟َوجْوَدِتِه َو�ٱْلـَمخاِطِر �ٱْلـُمحيَطِة ِبِه َوُحلوٍل ِلْلَم�ساِكِل ...

ُةَجْوَدُة �ٱْلَهو�ِء ِث، �ٱْلِوقاَيُة، �ٱْلـُمعاَلَ َلوُّ ُثُه، َم�ساِدُر �ٱلتَّ ؟َتَلوُّ
؟؟؟

ِة ؟2ن�شاط : �شمَ ُحها ِلْلُمناقمَ اأمَْطرمَ ِة ُميِطنا، ومَ الممَ لى �شمَ ِة عمَ �شاِكِل اٱْلبيِئيَّ ارمَ اٱمْلمَ ْخِل�ُس اآثمَ تمَ ْيفمَ اأمَ�شمَ كمَ

دخان امل�سانع

الإفراط فـي قطع الغابةالرعي اجلائر

كانت فـي الـما�سي واحةكانت فـي الـما�سي اأر�س زراعية

مطرح للنفايات

https://ywc.thehindu.com/wp-content/uploads/h5p/
content/2805/images/file-5d0b573e56063.jpg

الت�سحر وتراجع الغطاء النباتي

الوثيقة 3

الوثيقة 4

الوثيقة 5
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

اإ�سافة اإىل اجلانب املعريف واملنهجي، ي�ستح�رش الدر�ش مو�سوع الدر�ش بقوة جوانب حت�سي�سية تهم الرتبية البيئية. يف   	
هذا الجتاه ميكن و�سع متارين تنمي اإح�سا�ش املتعلم بالبيئة املحيطة به مثل القرتاح الآتي:

تكوين جمموعات ملناق�سة م�ساكل بيئية باملحيط مع جعل خانة ر�سد ال�سلوك الفردي خا�سة بكل متعلم)ة(.

حتديد م�سكل 

بيئي باملحيط

الأطراف املعنية 

بوجوده

الأطراف 

التي تتاأثر به

اأطراف يجب اأن 

ت�ساهم يف حله

ماذا ميكنننا كاأطفال 

اأن نفعل اجتاهه 

اأر�سد �سلوكات اأقوم بها يف حميطي 

�سلبية اأو اإيجابية اجتاه امل�سكل

؟؟؟؟؟؟

اأ�سا�سيات الرتبية البيئية ا�ستهداف التفكري النقدي لدى املتعلم)ة( وينطلق بتنمية الف�سول من اأجل الطالع والبحث  من   	
اجتاه  امل�سوؤولية  مع حتمل  باملحيط،  بيئية  م�ساكل  اجتاه  فعالة  قرارات  اتخاذ  املحيط،  البيئية خا�سة يف  امل�ساكل  ور�سد 

القرارات التي يتخذها اجتاه هذه امل�ساكل.

• يرتكز املخطط االأخ�رص على حماور اأ�سا�سية منها:	

• جعل الفالحة محركا للتنمية االقتصادية	
الداخلي اخلام، وخلق فر�ش  الناجت  تاأثري على منو  لها من  ملا  الوطني«،  تنمية القت�ساد  اأ�سا�سيا يف  الفالحة حمركا  اعتبار 

لل�سغل، واإنعا�ش الت�سدير وحماربة الفقر...

• وضع استراتيجية تستحضر كل المتدخلين في القطاع الفالحي 	
الفالحة  يقابل بني  الذي  التقليدي،  الت�سور  القطاع، تتجاوز وتتقاطع مع  الفاعلني يف  تبني ا�سرتاتيجية مالئمة لكل فئة من 

الع�رشية والفالحة التقليدية وتاأخذ يف العتبار، تنوع الفاعلني واإكراهاتهم ال�سو�سيواقت�سادية.

• إعادة تنظيم النسيج اإلنتاجي للقطاع الفالحي	
دعم الفالحني ال�سغار وت�سجيع توحيد اجلهود يف اإطار تعاونيات اأو �رشاكات ت�ساعد على جتاوز عدد من التحديات. 

• تشجيع االستثمار	
يهم هذا الت�سجيع ال�ستثمار اخلا�ش الجنبي والوطني، بفتح الطريق اأمام ا�ستثمارات تنبني على عرو�ش متميزة، وتتمحور 

بالأ�سا�ش حول م�ساريع ناجحة .

• إشراك مختلف القطاعات معنية	
ت�سجيع خمتلف �سال�سل الإنتاج واإعطاء كل الفاعلني الفـر�ش املمكنة، لإجناح هذا التحول، يف اإطار تطبعه املرونة وو�سع 

الثقة يف العاملني يف القطاع الفالحي ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش.

اأكد امللك حممد ال�ساد�ش يف خطابه مبنا�سبة افتتاح الدورة الأوىل للربملان 12 اأكتوبر 2018، على توجيهات توؤطر   	 
خمطط اجليل الأخ�رش منها: حت�سني ظروف العي�ش وال�ستقرار بالعامل القروي، تعزيز املكا�سب املحققة، خلق املزيد من 

فر�ش ال�سغل لل�سباب بالعامل القروي، تنمية طبقة فالحية و�سطى، حتفيز الفالحني اأكرث لالنخراط يف جتمعات اأو تعاونيات، 

ت�سهيل الولوج للعقار بالن�سبة للم�ستثمرين، تدبري ت�سويق املنتوجات الفالحية وحماربة امل�ساربني، تعبئة الأرا�سي الفالحية 

اململوكة للجماعات ال�ساللية ق�سد اإجناز م�ساريع ا�ستثمارية فالحية ناجعة.

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   117 10/08/2020   23:49



118

السؤال 1:
الدار  طنجة  هي:  )الرباق(  ال�رشعة  الفائق  القطار  بينها  يربط  التي  املدن 

البي�ساء مرودا بالعرائ�ش والقنيطرة والرباط.

السؤال 2:
الفائقة  العادي ب�رشعته  القطار  الفائق ال�رشعة »الرباق« عن  القطار  يتميز 

الوقت  ربح  على  ي�ساعد  ال�ساعة،مما  يف  كلم   300 تتجاوز  اأن  ميكن  التي 

يقدمها  التي  اخلدمات  بجودة  الرباق  قطار  يتميز  كما  للم�سافرين.  بالن�سبة 

للم�سافرين.

السؤال 3:
و�سع املكتب الوطني لل�سكك احلديدية خمططا م�ستقبليا على م�ستوى تو�سيع 

خط القطار الفائق ال�رشعة ويت�سمن هذا امل�رشوع امل�ستقبلي الربط بني الدار 

البي�ساء ووجدة مرورا مبدينتي فا�ش ومكنا�ش ثم الرباط والربط بني الدار 

البي�ساء ومراك�ش والربط بني مراك�ش واأكادير، اأي اأنه �سريبط بني املدن 

الكربى وبني واجهات ال�رشق والغرب واجلنوب.

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 6

التمرین ا��ول: 

: �
التمرین الثا��

السؤال 1: 
يعك�ش مفتاح اخلريطة تنوع مناخ املغرب اإذ يجمع بني مناخات متدرجة من حيث الرطوبة فهناك املناخ الرطب وال�سبه 

الرطب بال�سمال واملناخ اجلاف وال�سبه اجلاف باجلنوب واجلنوب ال�رشقي.

السؤال 2: 
يف �سنة 1970 كان املناخ الرطب وال�سبه الرطب منت�رشا بال�سمال مع تو�سع للمناخ الرطب باملناطق اجلبلية خا�سة بالأطل�ش 

املتو�سط، اأما املناخ اجلاف فيمتد جنوب جبال الأطل�ش. 

بال�سمال.  الرطب  ال�سبه  املناخ  منطقة  كثريا وكذلك  تقل�ست  الرطب  املناخ  امتداد  منطقة  اأن  فنالحظ   2000 �سنة  اأما يف 

وجتاوز املناخ اجلاف جبال الأطل�ش اإذ توغل يف اجتاه املناطق ال�سمالية الغربية على ح�ساب املناخ ال�سبه اجلاف.

السؤال 3:
املناخ ال�سبه الرطب يتو�سع على ح�ساب املناخ الرطب؛  	

املناخ ال�سبه اجلاف يتو�سع على ال�سبه الرطب؛  	
املناخ اجلاف يتو�سع على ح�ساب املناخ ال�سبه اجلاف.   	

الوحدة

6 ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

مترين :

مترين :

1

2

?

?

?

?

?

?

?

ُف ِبِقطاِر �ٱْلُب�ِق ؛ �أَُعرِّ
تي َيْرِبُط َبْيَنها ؛ ي �ٱْلـُمُدَن �ٱلَّ �أُ�َسمِّ

ُز �ٱْلُب�َق َعِن �ٱْلِقطاِر �ٱْلعاِديِّ ؛ يِّ �أَ�ْسَتْخِرُج ِمَن �ٱلنَّ�ضِّ ما ُيَ
ْوِع ِمَن �ٱْلِقطار�ِت. تي �َسَت�ْسَتفيُد ِمْن َم�ساِريِع َهذ� �ٱلنَّ ُد �ٱْلـُمُدَن �ٱلَّ �أَُحدِّ

ريَطَتْيِ ؛ ِع ُمناِخ �ٱْلـَمْغِرِب �ٱْنِطالقًا ِمْن ُمْعَطياِت �ٱْلَ ُ َعْن َتَنوُّ �أَُعبِّ
ُل َما �ٱ�ْسَتْنَتْجُتُه َعْن ُكلِّ ِمْنَطَقٍة؛ �أُقاِرُن ِمْنَطَقَة �ٱْنِت�ساِر ُكلِّ َنْوٍع ِمَن �ٱْلـُمناِخ َبْيَ �َسَنِة 1970 َو�َسَنِة 2000، َو�أُ�َسجِّ

ُع َعلى ِح�ساِب �ٱْلآَخِر. ُد �ٱْلـُمناَخ �ٱلَّذي َيَت�َجُع َو�ٱْلـُمناَخ �ٱلَّذي َيَتَو�سَّ �أَُحدِّ

تطور درجة اجلفاف بالـمغرب

طلنتي
�لـمحيط �لأ

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط

�لط �لايل )�لب�ق(
م�ساريع م�ستقبلية

اخلطوط احلالية وامل�ستقبلية للقطار الفائق ال�سرعة

2

مناخ �سبه جافمناخ رطب
مناخ جافمناخ �سبه رطب

طلنتي
�لـمحيط �لأ

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط 1

مناخ �سبه جافمناخ رطب
مناخ جافمناخ �سبه رطب

طلنتي
�لـمحيط �لأ

�لبحر �لأبي�ض �لـمتو�سط
�سنة 2000�سنة 1970

99

تي  ِتِه اٱلَّ عمَ ِة )اٱْلُباُق(، ِبِفْعِل �ُشْ عمَ ْ اٱْلِقطاُر فاِئُق اٱل�شُّ
ةمَ  �شافمَ اٱْلـممَ ُع  ْقطمَ يمَ  ،300 Km/h زمَ  تمَجاومَ تمَ اأمَْن  ِكُن  ُيْ
ِنيٍّ  ممَ ْرٍف زمَ ْي�شاِء يف ظمَ اِر اٱْلبمَ اٱلدَّ ةمَمَ ومَ ْنجمَ ْيمَ طمَ لمَةمَ بمَ اٱْلفا�شِ
ِباٱْلِقطاِر  ْ 5 �شاعاٍت  والمَ لمَ حمَ دمَ بمَ  ، ْيِ تمَ اٱل�ّشاعمَ ُيقاِرُب 

ٍة. ٍة عاِليمَ ْودمَ ماٍت ذاتمَ جمَ دمَ ُم خمَ دِّ ُيقمَ ، ومَ اٱْلعاِديِّ

200km0200km0

200km0
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الوثيقة 1
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السؤال 1:
	 ميكن اأن ينجز املتعلم)ة( اأحد ال�سكلني الآتيني للر�سم البياين.

	 الو�سف : يالحظ اأن عدد �سكان املغرب يتزايد بوثرية �رشيعة خا�سة خالل الفرتة املمتدة ما بني 
1982 و2019 مقارنة بالفرتة املمتدة مابني 1960 و1982، حيث تزايد عدد �سكان املغرب خالل 

حوايل 60 �سنة ب 25 مليون ن�سمة.

تقومي تعلمات االأ�سدو�ص الثاين ودعمها

التمرین ا��ول: 

: �
التمرین الثا��

التمرین الثالث:

التمرین الرابع:

السؤال 1: 
يالحظ تراجع كبري على م�ستوى ح�سة الفرد من املاء باملغرب ما بني 2000 و2020.

السؤال 2: 
يعني الأمن املائي تاأمني املاء لل�سكان باعتباره مادة حيوية اإذ اأنه ليقل حدة من الأمن الغذائي، 

بل اإن املاء اأ�سا�ش احلياة. 

اأ�سبح املغرب يتحدث عن الأمن املائي بفعل تراجع هذا املورد وهو ما تعك�سه معطيات اجلدول.

السؤال 3:
 من اأ�سباب طرح م�سكل الأمن املائي باملغرب الرتاجع احلاد لهذا املورد، لأ�سباب متعددة منها 

التحولت املناخية واكت�ساح

 املناخ اجلاف املجال املغربي، وما يرتتب عن ذلك من تراجع يف كمية الت�ساقطات وتزايد حدة احلرارة، مما يجعل هذا املورد يتقل�ش، خا�سة يف 

املناطق اجلنوبية من املغرب، ويزيد من حدته التزايد الذي يعرفه عدد �سكان املغرب حيث يتزايد الطلب على املاء اأي ال�ستهالك فتزيد 

حدة امل�سكل املائي.

السؤال 4:
ميكن تلخي�ش معطيات اخلطاطة التي تهم اإجراءات املغرب ملواجهة م�سكل الآمن املائي يف:

اإجراءات تهم تر�سيد ال�ستعمال �سواء على م�ستوى ال�ستهالك العادي اأو على م�ستوى مياه ال�سقي وغريها؛  	
اإجراءات تهم حماية املياه من ال�سياع اأو التلوث؛  	

اإجراءات تهم تخزين املياه عرب بناء ال�سدود، واإيجاد حلول اأخرى تنوع م�سادر املياه مثل حتلية مياه البحر اأو ت�سفية املياه العادمة.  	

الو�سف : يالحظ اأن عدد �سكان املغرب يتزايد بوثرية �رشيعة خا�سة خالل الفرتة املمتدة ما بني 

، حيث تزايد عدد �سكان املغرب خالل 

100

مترين :

مترين :

1

2

?

?

?

?

?

?

?

ْدَوِل �إِلى َر�ْسٍم َبياِنٍّ ِباٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلـِمْقيا�ِض �ٱْلآتي:  10 ِمْليوَن َن�َسَمٍة = cm 2 ؛ ُل ُمْعَطياِت �ٱْلَ �أَُحوِّ
َر َعَدِد �ُسّكاِن �ٱْلـَمْغِرِب. ُف َتَطوُّ �أَ�سِ

ُة �ٱْلَفْرِد ِمَن �ٱْلـماِء ف �ٱْلـَمْغِرِب ؛ َر �ٱلَّذي َتْعِرُفُه ِح�سَّ ُد �ٱلتََّطوُّ ياِة، �أَْر�سُ �سا�ُض �ٱْلَ �أَْعِرُف �أَنَّ �ٱْلـَماَء �أَ
ُح َمَعناُه ؛  ، َو�أَ�ْشَ ُث َعِن �ٱْلأَْمِن �ٱْلـَماِئيِّ َبَح �ٱْلـَمْغِرُب َيَتَحدَّ ُ ِلـماذ� �أَ�سْ �أَُبيِّ

ثاَرَة ُم�ْسِكِل �ٱْلأَْمِن �ٱْلـماِئيِّ ِمْن  ُ �إِ ِذي َر�َسْمُتُه ف �ٱلتَّْمريِن 1، ما ُيَف�شِّ ْدَوِل َوِمَن �ٱْلـِمْبياِن �ٱلَّ �أَ�ْسَتْخِرُج ِمَن �ٱْلَ
ٍة �أَْكَثَ ؛ تي ُيْطَرُح فيها �ٱْلـُم�ْسِكُل ِبِحدَّ ُد �ٱْلـَمناِطَق �ٱلَّ َحدِّ َطَرِف �ٱْلـَمْغِرِب، َو�أُ

ِخُذها �ٱْلـَمْغِرُب ِلـُمو�َجَهِة ُم�ْسِكِل ُنْدَرِة �ٱْلـَماِء َو ِحمايِة �أَْمِنِه �ٱْلـماِئيِّ ؛ طاَطِة �إِْجر�ء�ٍت َيتَّ �أَ�ْسَتْخِل�ُض ِمَن �ٱْلُ
ِة ِلأُ�ساِهَم ِبَدْوِري ف ُمو�َجَهِة ُم�ْسِكِل ُنْدَرِة �ٱْلـماِء. ِكُنني �أَْن �أَقوَم ِبها ف َحياتي �ٱْلَيْوِميَّ �أَْذُكُر َتد�برَي ُيْ

َنُة 1960198220042020َ�ل�سَّ

ّكاِن 36 ِمْلُيوَن َن�َسَمٍة30 ِمْلُيوَن َن�َسَمٍة20 ِمْلُيوَن َن�َسَمٍة11 ِمْلُيوَن َن�َسَمٍةَعَدُد �ٱل�سُّ

تطور عدد �سكان املغرب مبليون ن�سمة

جدول : ح�سة الفرد من الـماء

َنو�ُت معلومات �إ�سافيةم�ستقبليا )2030(حاليا )2020(1960َ�ل�سَّ
ُة �ٱْلَفْرِد ِح�سَّ

 ِباٱْلـِمْتِ 
ِب ف  �ٱْلـُمَكعَّ

َنِة �ٱل�سَّ

2500
m3/an

�أقل من 650
m3/an

�أقل من 500
m3/an

ُة �ٱْلَفْرِد  ِة َقْد َتْنَخِف�ُض ِح�سَّ نوِبيَّ - ف �ٱْلـَمناِطِق �ٱْلَ
َنِة. بًا ف �ٱل�سَّ �إِلى 150 ِمْتً� ُمَكعَّ

َعلى  َع  �أَ�ْشَ ِبَوترَيٍة  فاِفِ  �ٱْلَ �َسَنَو�ُت  َتَتو�لى   -
�ِت �ٱْلـُمناِخيَِّة. �ٱْلـَمْغِرِب ِب�َسَبِب �ٱلتََّغريُّ

�ٱْلـماِء  َتْوزيِع  �َسَبكاِت  �سُي  َتْ  
َوَتْر�سيُد �ٱِ�ْسِتْهالِكِه ؛

ِة  ِتْقِنيَّ �سيِد  ِبَتْ يِّ  �ٱلرَّ ماِء  ِ�ْقِت�ساُد   
ْقِي. �ٱل�سَّ

دوِد ؛  ِبَناُء �ٱْلـَمزيِد ِمَن �ٱل�سُّ
ِلَيُة ماِء �ٱْلَبْحِر؛  َتْ

�ٱْلعاِدَمِة ف  �ٱْلـِمياِه  �ٱ�ْسِتْعماِل  �إِعاَدُة   
ِتها. ر�َعِة َبْعَد ُمعاَلَ �ٱلزِّ

ِة ِمَن  ْوِفيَّ ِة َو�ٱْلَ ْطِحيَّ  ِحماَيُة �ٱْلـِمياِه �ٱل�سَّ
ِث ؛ َلوُّ ياِع �أَِو �لتَّ �ٱل�سَّ

ِة.  �ِت �ٱْلـُمناِخيَّ َكيُِّف َمَع �ٱلتََّغريُّ  َتْدِبرُي �ٱلتَّ

طًا َوَطِنّيًا ِمْن �إِْجر�ء�ِتِه : طَّ َع �ٱْلـَمْغِرُب ُمَ ماَيٍة �أَْمِنِه �ٱْلـماِئيِّ َو�سَ ُخطاَطٌة : ِلِ
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�أُْعطي ُعْنو�نًا ِلَهذ� �ٱلنَّ�ضِّ ؛
ٍة َو�ِرَدٍة ف َهذ� �ٱلنَّ�ضِّ ؛ �سا�ِسيَّ �أَ�ْسَتْخِرُج َثالَث �أَْفكاٍر �أَ

يٍّ ؛ ٍل �أوُربِّ ّياِح �ٱْلأَجاِنِب �ٱْلقاِدمَي �إِلى �ٱْلـَمْغِرِب ُهْم ِمْن �أَ�سْ ُ َكْوَن ُمْعَظِم �ٱل�سُّ تي ُتَف�شِّ ُ �ٱْلَعو�ِمَل �ٱلَّ �أَُبيِّ
ّياِح.  ُ �ٱ�ْسِتْقطاَبُهما ِلأَْكَبِ ِن�ْسَبٍة ِمَن �ٱل�سُّ ديَنِة �أَكاديَر َوُتَف�شِّ ديَنِة ُمّر�ُك�َض َوِبَ ُر ِبَ الٍت َتَتَوفَّ هِّ �أَْذُكُر ُموؤَ

ْن�ساِن ِمْن ِخالِل َذِلَك ؛ ِكُن �أَْن َتْلَحَق ِباٱْلإِ تي ُيْ �َر �ٱلَّ وَرُة َو�ٱْلأَ�شْ ُ َعْنُه َهِذِه �ٱل�سّ ُ ما ُتَعبِّ �أَُبيِّ
ُة َعلى �ٱْلبيَئِة ؛ فاياُت �ٱْلبال�ْستيِكيَّ تي ُتَخلُِّفها �ٱلنِّ �ِر �ٱلَّ �أَْبَحُث َعِن �ٱْلأَ�شْ

حيطي َبْع�َض  ْمِثَلٍة ِبُ ُ ِمْن ِخالِل �أَ ِة، �أَُبيِّ ْوَلُة قانونًا َيُحدُّ ِمِن �ٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلأَْكيا�ِض �ٱْلبال�ْستيِكيَّ َعِت �ٱلدَّ َو�سَ
َمظاِهِر َعَدِم �ٱْحِت�ِم َهذ� �ٱْلقانوِن.
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اأُجيُب : ذا اٱلنَّ�سَّ ومَ اأُ همَ اأمَْقرمَ

ذيَن َي�ْسَتْقِبُلُهُم �ٱْلـَمْغِرُب ِمَن �ٱْلاِرِج �َسَنًة َبْعَد �َسَنٍة، َحْيُث َتاَوَز َعَدُدُهْم 12 ِمْليوَن �ساِئٍح  ّياِح �ٱلَّ َيَتز�َيُد َعَدُد �ٱل�سُّ
�أَْكَثَ  �أَكادير  ِة، َوُتْعَتَبُ َمديَنُة ُمّر�ُك�َض َوَمديَنُة  يَّ �ٱْلأوُربِّ َوِل  ِللدُّ ّياُح  �ٱل�سُّ َيْنَتمي ُمْعَظُم َهوؤُلِء   .2018 ِخالَل �َسَنِة 

ّياِح �ٱْلو�ِفديَن َعلى �ٱْلـَمْغِرِب. ُدُهما �أَْكَثُ ِمْن 60 % ِمَن �ٱل�سُّ ّياِح �إِْذ َيْق�سِ �ٱْلـُمُدِن �ٱ�ْسِتْقطابًا ِلل�سُّ
عن التقرير ال�سنوي للمجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي 2018، �س 45)بت�سرف(
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عنوان الن�ش : اأهمية ال�سياحة باملغرب.  	
اأفكار الن�ش : تزايد عدد ال�سياح باملغرب، اإنتماء مع�سمهم للدول الأوروبية، ا�ستقطاب كل من مدينة اأكادير ومراك�ش لأغلبيتهم.  	

العوامل املف�رشة : موقع املغرب بالن�سبة لأوروبا وانعكا�سات ذلك علي ال�سياحة.  	
تتوفر باأكادير ومراك�ش موؤهالت طبيعية ،ح�سارية و جتهيزات تف�رش ا�ستقطابهما ملع�سم ال�سياح.  	

ترتك للمتعلم حرية التعبري عن املو�سوع.
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الرتبية املدنية، تربية على مواطنة ن�سيطة

انفتح القرن الواحد والع�رشون عند ملتقى حتولت هائلة عرفها العامل الذي نعي�ش فيه، مبختلف مقايي�سه، وهي 

حتولت �سارعت من وتريتها خالل العقدين الأخريين، واأفرزت حركة عاملية �ساءلت وظائف املدر�سة، ودعت 

ال�ساعد  اجليل  لتاأهيل  للتعلم«1  جديد  منوذج  »اعتماد  اإىل  ومدنية  ومهنية  واكادميية  موؤ�س�ساتية  خربة  مواقع  من 

ملواجهة حتديات غري م�سبوقة يف عامل �سديد التعقيد. 

الرتبوي  الت�سور  �سمن  هاما  موقعا  متغري  عامل  يف  وامل�سوؤولة  الواعية  املواطنة،  امل�ساركة  تنمية  حتتل   

الذي برزت مالحمه كنتاج للدينامية امل�سار اليها مع �سدور »املبادئ االر�سادية حول التعلم يف القرن الواحد 

الذات  م�ستوى  على  للحياة  �رشورية  تعترب  التي  الكفايات  مع  يتمف�سل  عر�سانيا  مكونا  ت�سكل  اإذ  والع�رصين«2، 

والتفاعل الإيجابي مع املحيط وجودة العي�ش امل�سرتك.

بالرتبية  تعرف  التي  التكوينية  لالأن�سطة  العامل  يف  الرتبوية  الأنظمة  خمتلف  منحته  الذي  التكليف  هي  الغاية،  هذه 

املدنية، مبختلف ت�سمياتها، وهي التي جعلت هذه » املادة« جت�سد بالفعل النتقال من منطق التعليم اىل التعلم، وت�سع 

املتعلم يف قلب الفعل الرتبوي تفاعال مع ال�سياقات التي �سارت تربطها، ب�سكل مبا�رش، مبا يعرف يف عاملنا باملواطنة 

الدميقراطية والكونية والرقمية. 

اأهمية  2003 على  التعليمية �سنة  اثناء مراجعة املناهج  تاأ�س�ست هذه »املادة« ببالدنا حتت ا�سم »الرتبية على املواطنة« 

ابعاده.  الرابط الجتماعي مبختلف  التي تقوي  امل�سرتكة3  القيم  املغربيات واملغاربة ملنظومة  ال�ساعد من  متلك اجليل 

ومتيزت كم�رشوع بيداغوجي ا�ستلهم حمدداته من ثقافة حقوق الن�سان بخ�سائ�سها املعيارية والرتبوية وابعادها املتعلقة 

 باملواطنة وبتنمية ال�سلوك املدين، وجعل التعلم ي�ستهدف الفعل. وقد �سكل ال�سلوك املدين لحقا مو�سوع نقا�ش وطني

4 باعتباره » منظومة قيمية- اأخالقية متكاملة، ال تقبل التجزيئ، تتخذ م�سارين متوازيني ومتوازنني، م�سار 

الت�سبع بقيم املواطنة الكاملة واإ�ساعتها من حيث التمتع باحلقوق االأ�سا�سية وااللتزام الفعلي بالواجبات الفردية 

واجلماعية، وم�سار الت�سدي احلازم لل�سلوكات الالمدنية مبختلف ا�سكالها«5.

  اإذا كان ر�سيد املمار�سة امليدانية، منذ ذلك التاريخ، عامال لتطوير التجربة، بدءا بالأ�سئلة التي رافقت البدايات6

 ومرورا باجلهود والجتهادات الفردية واجلماعية التي غذتها، فاإن التحولت التي متيز ال�سياق ا�ستدعت النظر اإىل 

1 - سينتيا لونا سكوت، أي نوع من التعلم للقرن الواحد والعرشين، بحث ونظرة استرشافية بشأن التعلم، اليونسكو، 2015.

 .Principes directeurs sur l’apprentissage au 21e siècl, Bureau international de l’Education(BIE), Unesco, 2014 - 2

3 - أنظر تقرير املجلس األعىل الرتبية والتكوين والبحث العلمي » الرتبية عىل القيم باملنظومة الوطنية للرتبية والتكوين والبحث العلمي« التقرير 1/17، 201 

4 - أنظر أشغال الندوة الوطنية حول » املدرسة والسلوك املدين« التي نظمها املجلس األعىل للتعليم يومي 23 و24 ماي 2007، والتي متيزت برسالة ملكية موجهة 

للمشاركني واملشاركات. 

5 - مقتطف من الرسالة امللكية املوجهة للندوة الوطنية » املدرسة والسلوك املدين«، مرجع سابق.

- شكلت الرتبية عىل املواطنة التي عوضت إذاك » الرتبية الوطنية« أحد مكونات االجتامعيات التي تضم التاريخ والجغرافيا، وهي تتميز عن هتني املادتني بكونها   6

مل تكن مدرجة يف التكوين العام أو التخصيص لهيأة التدريس والتفتيش بالسلكني االبتدايئ واالعدادي.

121

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   121 10/08/2020   23:49



»املادة« كمو�سوع ومنهج وحمتوى، مبا يجعلها ت�سهم ب�سكل دال ومتجدد يف جعل الفعل البيداغوجي ي�ستح�رش �سفات 

واأبعاد املواطنة يف القرن الواحد والع�رشين، باعتبارها مواطنة دميقراطية، عاملية، رقمية ومدنية :

املواطنة الدميقراطية: التي تقوم على ت�سور لدميقراطية يف طور اإعادة التاأ�سي�ش حيث تتم مراجعة الأ�ساليب التي 

تقوم عليها التمثيلية )دور املنظمات ال�سيا�سية( واأ�سكال التداول )دور اجلماعات واملجال�ش التقريرية( مع تعزيز املنا�سفة 

)م�ساركة الن�ساء منا�سفة مع الرجال( بردم الهوة التاريخية يف هذا املجال، واإفراد مكانة غري م�سبوقة للم�ساركة املواطنة 

من خالل الدور املبا�رش للمواطنني واملواطنني ومكونات املجتمع املدين.

يف 2011 توافق املغاربة على د�ستور جديد، من م�ستجداته اإدراجه »لالختيار الدميقراطي« �سمن »الثوابت اجلامعة« 

لالأمة، التي ت�سمل، ف�سال عن ذلك »الدين الإ�سالمي ال�سمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، وامللكية الد�ستورية«. 

اليه  امل�سار  الدميقراطي  البعد  ا�ستنتاج  للحقوق واحلريات، من  ميثاقا حقيقيا  ي�سكل  الذي  الد�ستور،  قراءة يف  ومتكن 

بركائزه املتمثلة يف التمثيلية )املواد 7-8-10-11( امل�ساركة املدنية: )املواد 12-13-14-15( التداول: )املواد -139

136( واملنا�سفة: )7 املواد 19-30(، وا�ستخال�ش املحددات التي جتعل منه، روحا ون�سا، مرجعية للفعل الرتبوي.

الإن�سانية  هي:  كبرية  ملجموعة  اأي�سا  بالنتماء  »اإح�سا�ش  بكونها   )2015 )اليون�سكو  تعرف  التي  العاملية:  املواطنة 

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.

»الختالف  ال�ساد�ش  امللك حممد  اجلاللة  اأبرز �ساحب   )  2016 )مراك�ش   22 الكوب8  ملوؤمتر  الفتتاحي  ففي خطابه 

الكبري بني الدول واملناطق، على م�ستوى الثقافة املرتبطة بالبيئة، و)اأن( الأ�سبقيات لدى الدول امل�سنعة، التي يقال 

عنها متقدمة، لي�ست هي نف�سها بالن�سبة للدول النامية. كما اأن الفرق يف الو�سائل كبري بينها« معتربا اأنه » اإذا كان من 

متناول كل  دائما يف  لي�ست  اتخاذها وفر�سها،  يتم  التي  القرارات  فاإن  يدافع كل طرف عن م�ساحله،  اأن  الطبيعي 

الدول«، داعيا جاللته » لالإميان بحتمية امل�سري امل�سرتك، والت�سامن ال�سادق بني ال�سمال واجلنوب، ل�سيانة كرامة 

الب�رش...« و»لتوحيد الرتبية على ق�سايا البيئة والتوعية بدورها امل�سريي يف �سمان م�ستقبل الب�رشية«.

املواطنة الرقمية: وهي حتيل على دمقرطة انت�سار »النرتنيت« ب�سكل منقطع النظري، والتفاعل الوا�سع لالأجيال ال�ساعدة 

مع املجتمع الرقمي بفوائده اجلمة )مثل ف�ساءات العي�ش الذكية التي بداأت تن�ساأ يف احلوا�رش املغربية الكربى( والإ�سكالت 

7 - أنظر مضمون املواد املشار اليها يف امللحق.

8 - الدورة الثانية والعرشون ملؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ (كوب 22) املنعقد مبراكش من 7 إىل 18 نونرب 2016.

املواطنة

يف القرن 21

رقميةعاملية 

مدنية 
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/ املخاطر، خا�سة على الأطفال وال�سباب، والتي ترتبط اأ�سا�سا بو�سائل الت�سال اجلديدة وقدرتها الرهيبة على التاأثري.

اأن   )2018( املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  اأبرزت  الإعالم والت�سال،  تكنولوجيات  ا�ستعمال  تقريرها عن  يف 

�سنة   15 اأقل من  ي�ستعمل الأطفال  الأ�رش  واأن يف ن�سف هذه  بالأنرتنيت  ربط  على  تتوفر  املغربية  ال�رش  من   70%
ال�سور  بتحميل  متبوعة  اأولويتها  الجتماعية  ال�سبكات  ت�سكل  التي   12-6 فئة  من  منهم   60% العنكبوتية،  ال�سبكة 

ملرافقة  موؤهلني  غري  بكونهم   10 من  اآباء   7 فيه  ي�رشح  الذي  الوقت  يف  هذا  الفرتا�سي.  احلوار  ومواقع  والأفالم 

وتوجيه ا�ستخدام اأطفالهم لالأنرتنت. وجتدر الإ�سارة اإىل ان درا�سات حديثة )تقرير اليوني�سيف 2017( توؤكد اأن اجليل 

الذي ولد مرتبطا بالأنرتنيت، يختلف على الأجيال التي �سبقته، على م�ستوى عالقته بالتكنولوجيا، بالثقافة، بال�سغل، 

بالزمن، بالإعالم، بال�سيا�سة وغري ذلك، داعية لتكوين »املواطن الرقمي الواعي«.

ارتباط  تعك�ش  التي  وال�سلوكات  املواقف  جمموع  ب�سابقاتها،  عالقتها  ويف  عام،  ب�سكل  تعني،  املدنية:  املواطنة   

املواطن)ة( بالفعل، هنا والن، بقيم امل�ساركة كقناعة، تتبلور اإراديا، يف ح�ش امل�سوؤولية والتزام العملي مبا متليه من 

ت�سبث باحلقوق، مبا يف ذلك حقوق الغري، واأداء للواجبات جتاه اجلماعة واحلياة امل�سرتكة. 

ماذا يعني ذلك هنا، االآن؟

جممل  املدنية  الرتبية  من  املتوخاة  الغاية  ت�ستح�رش 

م�ستمر عن  اليها، من خالل بحث  امل�سار  التحديات 

كيفية م�ساهمتها يف تاأهيل الأطفال لتملك قا�سم م�سرتك 

يف  العي�ش  على  ت�ساعد  والكونية  الوطنية  القيم  من 

فرط  من  املعامل  وا�سح  غري  وغد  مركب  حا�رش 

من  العامل  يعرفها  التي  التحولت  وطبيعة  �رشعة 

حولنا. 

في هذا اإلطار، تندرج الدعائم الثالث المترابطة للكفاية 
والمتمثلة  لتنميتها،  المدنية  التربية  مكون  يسعى  التي 
المشترك،  العيش  وقدرات  الذات،  تقدير  تنمية   « في 

والسلوك المدني« :

ل�سيقة  موؤطرة  مفاهيم  على  الثالثي  هذا  يقوم 

بالتحديات امل�سار اليها، اأي تنمية ال�ستقاللية التي ل 

للقيام باختيارات م�سوؤولة،  ال�سوؤال  ثقافة  الذي يقوم على  النقدي،  الكرامة والفكر  الذات وح�ش  تكتمل بدون تقدير 

وم�سوؤولية الفعل يف حد ذاته جتاه الذات والأخر واملحيط. 

 )pilier( ولعل ما ي�سفي زخما جديدا على الأبعاد البيداغوجية لتلك التحديات ، وخا�سة الرقمية منها، بروز دعامة

الدعامات  بعد   )savoir- devenir( ال�ست�رشافية  الذاتية  بال�سريورة  الوعي  يف  تتمثل  للرتبية،  خام�سة وداجمة 

املتعارفة )تقرير دولور، اليون�سكو9 1996( التي ت�سكلها املعارف)savoirs( املهارات )savoir- faire( الجتاهات 

)savoir- être( العي�ش 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. 

9 - »Unesco«L’Education: un trésor est caché dedans, Rapport (Delors) de la Commission internationale sur l’éducation pour le vingt et 

unième siècle, 1996.

تقدير الذات

التدرب عىل 

قواعد العيش 

املشرتك

السلوك املدين 

املواطن
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وبعد، اإن كانت عنا�رش الـتاأطري العام ت�ساعد على موقعة الفعل، فاإن �سوؤال املرحلة يرتبط اأ�سا�سا بعاملني:

 اعتبار »برنامج« التربية المدنية في المستو� الدراسي الذ� نحن بصدده، لحظة ضمن مسار تطور�، تراكمي وتصاعد�، 

تساهم فيه برامج السنوات الموالية الى نهاية الثالثة إعداد� مع المراهنة على مصادر أخر� غير نظامية ؛

 دور األستاذ(ة) بما يتوفر/ تتوفر عليه من تجربة مهنية وحس مواطن، في إطار تفاعل مبدع مع الدعامات المقترحة، ومع 

األطفال بصفة خاصة، الذين يشكلون، حيثما كانوا، موارد ثمينة لتعلم يبني سلوك مدني، كل يوم، و�جعلها ذات معنى في 

الحال والزمن اآلتي.

124

2 الرتبية املدنية كم�سار م�ساركاتي مندمج 

كفاية التربية المدنية باعتبارها موضوعا ونهجا ومحددات بيداغوجية
ترتكز الرتبية املدنية على: 

مو�سوع، يتمثل يف تنمية تقدير الذات، والعي�ش امل�سرتك، وال�سلوك املدين يف �سياقات تعلمية ديناميكية؛

نهج، ي�سمل عمليات الكت�ساف، بناء رد الفعل والفعل كم�سار ي�ستح�رش امل�ساعر والفكر واملمار�سة؛

حمددات بيداغوجية تراعي �سن املتعلم)ة( واملحيط، وتقوم على امل�ساركة كقيمة، وحق، ودعامة، لبناء التجربة. 

تقدير الذات

التدرب عىل 

قواعد العيش 

املشرتك

السلوك املدين 

املواطن

1 - م�سار
اكت�ساف وفهم

3 - م�سار
فعل م�سوؤول

2 - م�سار وعي نقدي
قدرات لالندماج االجتماعي 

وللعي�ص اجليد مع االآخرين

قدرات توؤهل للم�ساركة

 املواطنة والتاأثرييف املحيط 

قدرات لتنمية

 الذات وتعزيز 

اال�ستقاللية
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القدرات كخارطة طريق لتنمية الكفاية في أفق التملك والفعل المواطن
 الكفاية املر�سودة كنتيجة وم�سار، حتيل على ال�سا�ش امل�سرتك من املوا�سفات التي نريدها ملواطنني ومواطنات يف 

بالدهم املغرب، ويف العامل املتحول الذي يعي�سون فيه.

كفاية الرتبية املدنية

ال�سلوك املدين/ املواطنالعي�ص امل�سرتك bien vivre ensembleتقدير الذات

قدرات

 من القدرات التي ت�سهم 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�ش الكرامة؛ ح�ش النتماء 

للوطن؛ ح�ش النتماء ملجموعة )الأ�رشة، املدر�سة...( احل�ش املدين، ح�ش النتماء لالإن�سانية؛ ح�ش امل�سوؤولية؛ اإعمال الفكر؛ 

الفكر النقدي، الت�ساوؤل؛ التحليل؛ املقارنة؛ الت�سنيف؛ ال�ستنتاج؛ التعليل؛ الربهنة؛ اتخاذ القرار؛ الختيار وغري ذلك...؛

  القدرات امل�سار اليها )التي ميكن تفريعها( ل تخ�سع لت�سنيف �سارم، ول لرتتيب تف�سيلي، جلها حا�رش يف حماور 

الربنامج )التي تت�سمن اأي�سا غريها(، بجرعات متباينة. واإذا كان غالبها ل يتعدى مرحلة التح�سي�ش، 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�رش التي تقوم عليها 

الكفاية. ويظل وعي الأ�ستاذ)ة( اأثناء املمار�سة بالقدرات، وتفريعاتها، وعالقاتها مع بع�سها ومع الكفاية عن�رشا داعما 

للتعلم وللتقومي التكويني. 

3 تقدير الذات والعي�ص امل�سرتك وال�سلوك املدين: املواطنة يف كل جتلياتها1
مكونات الكفاية2

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�ش 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�ش امل�سرتك 

يف  املواطنة  اإ�سمنت"  "حلمة  ي�سكل  الذي 

جمتمع دميقراطي. 

من قواعد العي�ش 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�ش 

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  اإىل  وميتد  اخلري" 

نهاية...

هناك ارتباط وثيق بني تقدير الذات والعي�ش امل�سرتك وال�سلوك املدين. فاملمار�سة املواطنة املن�سودة، من ال�سغر اإىل الكرب، تت�سف 

بكونها اإرادية )غري مفرو�سة بتع�سف(، �سادرة عن اقتناع ) ولي�ش كاأمر( لأننا، بب�ساطة، نرغب يف اأن نعي�ش بكرامة.

1 - اأنظر الإحالة رقم 2.
2 - J. De Saint Paul, Estime de soi, confiance en soi ، Interdictions, 2000.
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نافذة على مفهوم وسلم تقدير الذاتنافذة على مفهوم وسلم تقدير الذات

 تق�سري يف تقدير الذات

(Sous-estimation)تقدير الذات
 مغاالة يف تقدير الذات

(Surestimation)

 اإح�سا�ش �سلبي
اإح�سا�ش اإيجابي

توازن
 اإح�سا�ش �سلبي

	 اخلجل

	سعوبة التوا�سل�

	 قبول ما يفر�ش

	النعزال

	الثقة بالنف�ش

	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�ش، يف الكثري من الأحيان، كلمة تكفي لذلك.

مثال : كيفية النتقال يف الق�سم من " اأخطاأت" ) ينعزل على ذاته( اإىل " فكر يف جواب اآخر" ) ينطلق(

4 الوعي النقدي حمرك االلتزام املواطن

نهج التربية المدنية: دورة التعلم
النهج يف  الفكرية، والعملية. ميثل هذا  املدنية تقوم على نهج ين�سجم مع رهاناتها الوجدانية،  تنمية كفاية الرتبية 

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�ش 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�ش 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�ش امل�سوؤولية.

وم�سار،  نتاج  الفعل،   

جديدة  جتارب  يك�سب 

توظف يف م�ساريع لحقة. 
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بصدد الفكر النقدي3
هناك ثالث و�سعيات / ثالثة اأنواع من االأ�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�ش  اإىل  �سي�سل  اجلميع  اجلواب:  يف  اختالف  هناك  لي�ش 

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؟
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 :          

لتنمية الفكر النقدي، يف م�ستوى ال�سنة اخلام�سة، من املفيد التمهيد لأن�سطة بالتعبري عن اأهدافها يف 

�سكل " حتديات".

 اكت�ساف: من خالل اأ�سئلة مفتوحة؛

 تقييم: م�سار نتعرف خالله معلومات وجيهة نخ�سعها لتفكرينا، بطرح اأ�سئلة، لن�ستخل�ش حكما/

قرارا؛ 

 تعليل: العنا�رش )املعايري( التي تربر احلكم اأو القرار، والذي ميهد للفعل.

التوا�سل بني املتعلمني

)ثنائي–جماعي(

5 م�سارات للتدبري البيداغوجي 

يقدم هذا اجلدول جمموعة من العنا�رش التي نعتربها قا�سما م�سرتكا لتفعيل برنامج الرتبية املدنية، على امل�ستوى 

البيداغوجي، ورابطا بني مكونات كتاب املتعلم)ة( وكتاب الأ�ستاذ)ة( و�سلة و�سل بني الكتابني. 

مراعاة

الطفل / املتعلم)ة(
بو�سعهم  لي�ش  خماطبتهم  يتعني  اإذ  اعتباطيا،  امرا  لي�ش  املدنية  الرتبية  يف  متعلمني  بدل  اأطفال"   " ا�ستعمال 

املوؤ�س�ساتي بل باعتبار كينونتهم، وو�سعهم الإن�ساين.

 االأن�سطة/ الدر�ص
اأن�سطة  بل  والر�سوب.  النجاح  لثنائية  خا�سعا  للكلمة  الكال�سيكي  باملعنى  مقررا  املدنية  الرتبية  برنامج  لي�ش 

للتح�سي�ش )النتيجة( والبناء )امل�سارات( عرب زمن يتجاوز احل�سة بل وحتى �سنة درا�سية. 

الكفاية  ودورة التعلم 

كفاية املادة، ونهجها، حا�رشان يف كل الدرو�ش، لكن بن�سب متغايرة. يف بع�ش الأحيان، يكون العي�ش امل�سرتك 

ب�ستى  التعبري  خالل  من  الذات  تقدير  اأي�سا،  ينمي،  نف�سه  الدر�ش  لكن  للدر�ش،  مو�سوعا  للق�سم(  ميثاقا  )ن�سع 

اأنواعه.

ظروف االأطفال 

كل طفل)ة( فريد ب�سخ�سيته وجتربته وم�سادر حتفيزه وحاجياته يف جمال التعلم )الفروق الفردية(. الطفل)ة( 

يحتاج  و  بها،  املرتبطة  الأن�سطة  تكييف  ملجهود  حتتاج  املوا�سيع  كل  ترافقه.  واجتماعية  اأ�رشية  حياة  نف�سه 

بع�سها ملجهود خا�ش من قبل الأ�ستاذ)ة( كما احلق يف اأ�رشة، بالن�سبة ملن فقدوها ) بطاقة بع�ش الدرو�ش(. 

3 - » 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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اأهداف التعلم
اعتبار نقط ال�سعف عند املتعلمني مبثابة فر�ش للتعرف على حاجاتهم ومالمح ذكائهم، الذكاءات املتعددة 

.)Gardner(  "لكاردنر"

جعل املتعلمني واملتعلمات يف و�سعيات التجريب ) التعلم بالفعل( لأنه اأكرث واأبقى اأثرا.طرق التعلم

مناخ التعلم
كلما اأح�ش الأطفال بالأمان، وبكونهم حمرتمني لذاتهم مهما كان اأداوؤهم، كلما ا�ستجابوا وكانت م�ساركتهم 

تلقائية واأداوؤهم، ح�سب قدراتهم اأف�سل، مما يدعم ن�سجهم ويحفزهم اأكرث على التعلم. 

العمل 

مببداأ " القول والفعل"
 : الحرتام  على  القائمة  نف�سها  الثقافة  تبني  املدر�سي  حميطه  من  تقت�سي  "املواطنة"  وممار�ساتهم  الأطفال  تعلم 

اأكرث الطرق  من  القدوة"،  "بيداغوجيا  اأن  املتعلم)ة(. ومعروف  املتعلم)ة( يحرتم الأ�ستاذ )ة( والأ�ستاذ يحرتم 

تاأثريا ومفعول. 

مبرونة
اأن�سطة الربنامج مرتبة. لكن تدبري بع�سها قد يتطلب من الأ�ستاذ)ة( ال�ستعانة مبعطيات لحقة، ما دامت 

ال�سابقة دعامة يف كل احلالت وفق ال�ستغال مببداإ الرتاكم )بطاقات بع�ش الدرو�ش(. 

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. 

بثقة 
من  املطلوب  لي�ش  الطفل(.  حقوق  خالل  من  الإن�سان  )حقوق  حقوقي  مكون  املدنية  الرتبية  لربنامج 

الأ�ستاذ)ة( ان يكون خبريا/ة، اإذ بح�سه وجتربته ومعرفته بتالميذه ي�ستطيع اأن يجدد ويبتكر. 

بالتعاون 

التعلمات، متى وجدت  املدر�سي( يعزز  املحيط  الرتبويني يف  الفاعلني  باقي  املدر�سني )ومع  التعاون بني 

اجل�سور، عرب منهاج �سائر املواد وعرب احلياة املدر�سية. هذا ف�سال عن الربط مع باقي املكونني الآخرين 

)جغرافيا، تاريخ( .
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6 دفرت الطريق

بالنظر للكفاية التي يتوخى برنامج الرتبية املدنية امل�ساهمة يف تنميتها، فاإن ما يقرتحه على املتعلمني واملتعلمات يتمثل 

يف غالبه يف اأن�سطة.

لن يكون لالأطفال دفرت درو�ش، 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�ش  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�ش التمارين املطلوبة؛

 ت�سجيل اأ�سئلة م�ستجدة لطرحها؛

 معطيات حرة على هام�ش الأن�سطة، وما ميكن اأن 

توحي به كامتدادات للتفكري والفعل يف حياة املتعلم)ة( 

الأ�رشية والجتماعية.

ميكن لدفرت الطريق، كاأداة �سخ�سية، اأن ي�ساهم ا�ستعماله يف تنمية تقدير الذات، ممار�سة حرية الختيار والتعبري )...(

دور االأ�ستاذ )ة( 

اإذ يختار كل منهم دفرته )حجم،  بذل جمهود يف بداية ال�سنة كي يتملك الأطفال فكرة ا�ستغال بدفرت الطريق،   

لون...(، وي�ستعمله ويحافظ 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.

129
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محاور برنامج مكون التربية المدنية
االأهداف التعلميةاملو�سوعاملحور

اأنظم عملي واأقيم اأدائي1

اأكت�سف اأهمية تنظيمي لعملي واأتعلم قواعده الأ�سا�سية؛  	•
اأطبق تلك القواعد على عملي يف البيت واملدر�سة؛ 	•

اأتعلم كيف اأقيم مدى تنظيمي لعملي. 	•

اأ�سارك يف و�سع ميثاق 2

الق�سم بناء على جتربتي

اأ�ستح�رش جتربتي املكت�سبة واأقيمها مع جماعة الق�سم؛ 	•
ن�ستفيد من نتائج تقييم التجربة لن�سع ميثاق ق�سمنا بروؤية متجددة؛ 	•

نتفق على منوذج لإخراج امليثاق، ثم نوقعه ون�سهره.  	•

اأ�سارك يف تكوين تعاونية 3

الق�سم واأن�سط فيها

اأ�ستح�رش جتربتي املكت�سبة واأقيمها مع جماعة الق�سم؛ 	•
اأ�سارك يف انتخاب مكتب تعاونية ق�سمنا وو�سع برناجمها، 	•

اأقدم مقرتحات لتن�سيط تعاونية ق�سمنا بفعالية. 	•

اأمني قدرتي على التعلم 4

با�ستقاللية

اأتدرب على التفكري املنظم؛ 	•
اأتعلم قواعد التفاعل مع الآخرين؛  	•

اأ�ستعمل التقنيات احلديثة.  	•

5
اأ�ستفيد من اخلدمات 

العمومية يف حميطي 

واأحافظ عليها

اأر�سد مرافق املدر�سة واأوطنها على ت�سميم؛  	•
اأ�سارك يف حلقة نقا�ش حول اخلدمات العمومية واحلفاظ عليها وتنميتها؛ 	•
اأهيئ ملفا حول ا�ستعمايل للخدمات العمومية يف املدر�سة واحلي/ الدوار.  	•

اأحافظ على �سحتي 6

و�سالمتي

اأعي قدراتي وحدودها؛ 	•
اأدر�ش و�سعيات فيها خطر على �سحتي و�سالمتي؛  	•

اأقرتح �سلوكات حلماية نف�سي من تلك الأخطار واأبرهن.  	•

اأحمي نف�سي من اأخطار 7

التدخني

اأهيئ اأ�سئلة ملناق�سة م�سكلة التدخني يف جمموعتي، واأجنز خال�سة للنقا�ش 	•
اأر�سد يف حميطي القريب اأثار التدخني، خا�سة على الأطفال؛  	•

اأجنز مل�سقا حت�سي�سيا باأخطار التدخني على الأطفال. 	•

اأعي مزايا واأخطار 8

»النرتنيت«

اأكت�سف النرتنيت وا�ستعمالتها من طرف الأطفال؛ 	•
اأميز باأمثلة بني مزايا واأخطار ا�ستعمال »الأنرتنيت«؛  	•

اقرتح حوارا بني طفلني حول احلماية من اأخطار »الأنرتنيت«. 	•

9
حقي يف عدم التعر�ش 

لعتداء ودوري يف حماية 

نف�سي

اأعي بذاتي وباأحا�سي�سي واأعرب عنها؛  	•
اأتعرف و�سعيات خطرة من خالل درا�سة حالة اعتداء جن�سي؛  	•

اأ�سع قائمة ب�سلوكات ت�ساهم يف حمايتنا من العتداء واأبرهن. 	•

اأحرتم القانون يف ا�ستعمال 10

الطريق

اأتعرف قانون ال�سري واأنا اأ�ستعمل الطريق؛ 	•
اأدر�ش حالت تو�سح ا�ستعمال الطريق يف حميطي واأعرب عن راأيي؛  	•
اأعد بطاقة توجه ال�ستعمال الآمن للطريق رفقة اأطفال يف و�سعية اإعاقة. 	•

الإح�سا�ش بالآخر �سمانة 11

لالحرتام املتبادل

اأكت�سف معنى الإح�سا�ش بالآخر؛ 	•
اأ�ستنتج من خالل اأمثلة ملمو�سة معنى ال�سور النمطية؛ 	•

اأربط العالقة بني ال�سور النمطية والتمييز ح�سب اجلن�ش واللون واملعتقد...  	•

الت�سامح �سلوك يعزز العي�ش 12

امل�سرتك

•	 اأكت�سف معاين الت�سامح من خالل اأمثلة؛ 
اأ�سارك يف ن�ساط معرب عن الت�سامح من خالل لعب اأدوار؛  	•

اأر�سم و�سعية تعرب عن الت�سامح، واأ�ساهم به يف معر�ش جماعي.  	•
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اأهمية هذا الدر�ش يف بداية ال�سنة تتمثل يف كون القدرات التي ي�ستهدفها عر�سانية بالن�سبة لعمل 

الأطفال طيلة ال�سنة لي�ش يف الرتبية املدنية فح�سب بل يف كافة املواد. 

تدب�� محطة تمھيد التعلم

اأنظم عملي واأقيم ادائي 1الدرس 

� وفق تخطيط اسبوعي
الھدف: تنمية القدرة ع� التنظيم الذا��

البيداغوجي«  للتدبري  5 » م�سارات  الفقرة  املت�سمنة يف  املقرتحات  املادة وخا�سة  تقدمي  ي�سكل 

خلفية اأ�سا�سية لبلوغ الأهداف املر�سودة. يتعني بالتايل ا�ستح�سارها با�ستمرار منذ التمهيد.

من املفيد جعل الأطفال يعون مب�ساألتني:

كون »الدر�ش« ي�سائل كل واحد)ة( منهم، ب�سكل �سخ�سي )مكونات تقدير الذات(؛  	
كون التعلمات املقرتحة مهمة حلياته الدرا�سية وامتداداتها يف البيت.  	

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: متثل احلياة اليومية وكيفية توزيعها ح�سب املهام.

تنبيه الأطفال لكون » ال�ساعة« ر�سم فقط هدفه متثيل يوم بكامله )24 �ساعة( حتى مييزها   	
عن ال�ساعة املتعارفة.

الأطفال،  اليومية  للحياة  الأ�سا�سية  اللحظات  عموما  تغطي  املقرتحة  اخلم�سة  الو�سعيات   	
ويرتك لهم بالطبع اإمكانية اإ�سافة.

الإ�سارة اىل م�ساهمة الأطفال من اجلن�سني يف بع�ش اعمال البيت ترتبط مبفهومي امل�ساركة   	
)احلياة يف جماعة ال�رشة( وال�ستقاللية. على الأطفال اإدراك اأدوارهم خا�سة يف تنظيم 

مكان نومهم، مالب�سهم.

ال�سن  تنا�سب  التي  الب�سيطة  البيت  ا�سغال  بع�ش  منها  الأخرى خا�سة  اأعمال  امل�ساهمة يف   	
مفيدة اأي�سا وهي منا�سبة للتح�سي�ش بامل�ساواة بني اجلن�سني من خالل فتح نقا�ش يف املو�سوع 

) من يقوم مباذا يف البيت(.

الن�ساطان h 2 3 : اأهمية تنظيم العمل وكيفية القيام بذلك

يتعني التاأكد من ا�ستيعاب معنى املفاهيم املقرتحة. وميكن اأن يتاأتى ذلك بجعل الأطفال،   	
بدعم من الأ�ستاذ)ة( يو�سحون دائما مبثال قريب وملمو�ش؛

طبيعة الأ�سئلة املقرتحة، وتلك التي ميكن اإ�سافتها �ست�سغل بال الأطفال فرادى، لأن كل   	
واحد)ة( منهم �سيجعل حياته مو�سوع تفكري. ال�رشوط )مثل النزاهة: عدم الغ�ش( ميكن 

 .)éthique( /اأن ت�سكل مو�سوع نقا�ش جماعي نظرا لطابعها املهيكل على امل�ستوى القيمي

ميكن يف هذا ال�سدد التذكري باملو�سوع كما مت تناوله يف ال�سنة الرابعة )الغ�ش غ�ش النف�ش 

اأول(.

الن�ساط 4: تقييم تنظيم العمل 

باأهميته وفوائده يف حياتنا الدرا�سية والعملية منذ ال�سغر.  ثقافة« يتعني الوعي   « التقومي   	
والتقومي الذاتي يرتبط يف هذا الدر�ش بالتنظيم الذاتي للعمل اليومي/ الأ�سبوعي/ ال�سهري 

الأداء  لتح�سني  ن�ستخل�سها  التي  وبالدرو�ش،  بدونه،  يكتمل  ل  الذي  الظروف.  ح�سب 

م�ستقبال. 

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

التعبري عن الحا�سي�ش ) ف�سال عن التعلملت يف حد ذاتها( ير�سخ اكرث الوعي بالذات باعتباره 

مدخال لتقدير الذات.
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1
بية الـمدنية ال�رت

؟

ُم اأَدائي ُم َعَمِلي َواأَُقيِّ اأَُنظِّ

ْنظيِم �ٱلّذ�ِتيِّ ِلَعَملي َوْفَق َتْخطيٍط �أُ�ْسبوِعيٍّ . ي ُقْدَرتي َعلى �ٱلتَّ �أَُنّ
الهدف :

ِة1ن�شاط : تي �أَقوُم ِبها يف َحياتي �ٱْلَيْوِميَّ ُف َطبيَعَة �ٱْلأَْعماِل �ٱلَّ �أَ�شِ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

?

?

ُد َمْو�سوَع َوَف�ساَء ُكلٍّ ِمْنها ؛ َوَر �ٱْلآِتَيَة، َو�أَُحدِّ �أُلِحُظ �ٱل�سُّ
ْخرى. ِرَبتي �أََن�ِسَطًة �أُ �أُ�سيُف َح�َسَب َتْ

�ْسُم َيْومًا كاِماًل،  �أَْي 24 �ساَعًة ؛ ُل َهذ� �ٱلرَّ ثِّ ُيَ

ِئَحًة ِبا �أَقوُم ِبِه ِف َيْوٍم َعاِديٍّ ِخالَل 24 �َساَعًة ؛? ُع َلَ �أَ�سَ
�ْسَم َعلى َدْفَتي ؛? ْكِمُل َهذ� �ٱلرَّ ُع ِتْلَك �ٱلاّلِئَحَة َعلى 24�س، َو�أُ �أَُوزِّ
ُنقاِرُن َبْيَ �إِجاباِتنا ؛?
تي َنْحتاُجها َح�َسَب �ِسنِّنا.? ْوِم �ٱلَّ َنْبَحُث َجماَعًة َعْن َعَدِد �ساعاِت �ٱلنَّ

ِة  يَّ ِلأَهمِّ )�أَْحيانًا(  َنْنَتِبَه  �أَْن  دوَن  �أَْعماٍل  ِة  ِبِعدَّ ِة  �ٱْلَيْوِميَّ َحياِتنا  َنقوُم يف 
َتْنظيِمها َوِلَدْوِرنا يف َذِلَك.

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?
?

تي �أَْقوُم ِبها ف َحياتي �ٱْلَيْوِميَِّة؟? ْعماِل �ٱلَّ ما َطبيَعُة �ٱْلأَ
ُة َتْنظيمي ِلَعَملي، َوَكْيَف �أَقوُم ِبَذِلَك ؟  يَّ ما �أََهمِّ
ْطُت َلُه ؟ ُد ِمْن �أَد�ئي ِلَعَملي َكما َخطَّ كَّ َكْيَف �أََتاأَ

؟
َ�ْلـَمْدَر�َسُة

؟
؟

؟
؟

فيُه ْ َ�لتَّ
؟

ِة َ�لتَّعاُوُن َمَع �أَْفر�ِد �ٱْلأُ�ْسَ

َ�ْلَبْيِت

12

12

3

6

3

9
منتصف النهار

منتصف الليل 9

6

ٍة ُمنا�ِسَبٍة ِلُبلوِغ ِتْلَك �ٱْلأَْهد�ِف. ٍ َح�َسَب �أَْهد�ٍف ُمَتَوّخاٍة َوَبْرَمَ ُة َتْنظيٍم ُم�ْسَبٍق ِلَعَمٍل ُمَعيَّ �ٱلتَّْخطيُط : َعَمِليَّ

12345

تاِبعو َتْنظيمي ِلَعَملي
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ْقُت �أَْهد�ف « ؟? ْدَويل �ٱْلأُ�ْسبوِعيِّ َبْعَد َتْكبِيِه �أَْهَد�َف ُكلِّ َيْوٍم، َو�أََت�ساَءُل ف ِنهاَيِتِه » َهْل َحقَّ �أُ�سيُف ِلَ
ْطُت َلُه. ْفكُي ف َتْنظيِم �ٱْلَعَمِل ُمِهمٌّ ِجدً�. َلِكنَّ �ٱْلَفاِئَدَة َتْكَتِمُل ِبَتْطبيِق َما َخطَّ َ�لتَّ

ـبــوعـــي َقْت�أَْهد�ٌف�أُ�شْ قَّ ْقَتَ ما �ٱْلَعَمُل ؟ِلـماذ� ؟َلْ َتَتَحقَّ
 89101112123456789

ْثَنْيُ ر��ِسيَِّ�ْلِ َمِن �ٱلدِّ ِمثاٌل للزَّ
َ�لثُّالثاُء

�أََتَعلَُّم َكْيَف �أُقيُم َمدى َتْنظيِميِّ ِلَعَمِلي3ن�شاط :

ُة( :? ْهد�ٍف ) ِمَثاٌل: �ٱْلَو�ِجباُت �ٱْلـَمْدَر�ِسيَّ ْدُتُه َكاأَ َبَكِة �ٱْلآِتَيِة ِلَت�ْسجيِل ما َحدَّ �أَ�ْسَتاأِْن�ُس ِباٱل�سَّ

?

?

ِع »َبْرناَمِج �ٱْلأُ�ْسبوِع« �أََمالأُ �ٱْلـِم�ساحاِت  �أَْختاُر َطريَقًة ِلَو�سْ
ُز َبْيَ :  �ٱْلـُمنا�ِسَبَة َو�أَُميِّ

َمِن ؛  : �أَْنُقُل �ٱ�ْسِتْعماَل �ٱلزَّ • َزَمني �ٱْلـَمْدَر�ِسيِّ �ٱلنِّظاِميِّ
. يِّ َو�ٱِلْجِتماِعيِّ يِّ َو�ٱْلأُ�َسِ ْخ�سِ • َزَمني �ٱل�سَّ

تي  َثِرها َعلى َبْرَمَ ْعها) ِلأَ �ُس خاناٍت: ِلأَْحد�ٍث َلْ �أََتَوقَّ �أَُخ�سِّ
ِة( �أَْو ِلَلَحظاٍت ُت�ْسِعُدِن) ِزياَرُة �أَقاِرَب...(. �ٱْلعامَّ

�ْسباُب عاَدًة : ? ِزِم. �ٱْلأَ ِق �أَْهد�ف، �أَبَحُث َعْن �أَ�ْسباِب َذِلَك، َو�أَقوُم ِباٱلالَّ قُّ ِف حاَلِة َعَدِم َتَ
ْوِم؛  ْرُت ف �لنَّ ْناِز(: َتاأَخَّ • �أَ�ْسباٌب َتْرَتِبُط بي ) �أَنا َم�ْسوؤوٌل) ة( َعْن َعَدِم �ٱْلإِ

ُت. ُم فيها(: َمِر�سْ كَّ َتَ ر�َدتي) َل �أَ • �أَ�ْسباٌب خاِرَجٌة َعْن �إِ

ْوقاُت( َمتى ؟ ) َ�ْلأّياُم َو �ٱْلأَ كاُء( َ َمَع َمْن؟ ) َ�ل�سُّ ماِكُن( �أَْيَن ؟ ) َ�ْلأَ ماذ� ؟ ) َ�ْلأَْعَماُل( ؟
ِمْن.... �إِلى .... / ِباٱ�ْسِتْثناِء .... �ساَهَمِة..... ْفَردي / ِبُ ِبُ َ�ْلـَمْنِزُل ُة َ�ْلَو�ِجباُت �ْلـَمْدَر�ِسيَّ

 ؟ ؟ ؟ ؟

�أَْح�َسِن  َحْوَل  ُمبار�ًة  َمْدَر�َسُتنا  َمْت  َنظَّ
َوُكْنُت  ِرَبتي  َتْ ُت  َعَر�سْ ِلْلَعَمِل.  َتْنظيٍم 
ُئ َكِلَمًة  ِمْن َبْيِ �ٱْلفاِئز�ِت َو�ٱْلفاِئزيَن. �أَُهيِّ
حاٍت  �أَْرَبَعَة ُمْقَتَ ُنها  مِّ ْفِل �أُ�سَ �أُْلقيها ف �ٱْلَ

ِلَتْنظيِم �ٱْلَعَمِل ِب�َسْكٍل َفّعاٍل َود�ِئٍم. 

ْ ْ َّ َ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?

�لإثني
�لثالثاء

�لأربعاء
�لمي�س
�لمعة
�ل�سبت
�لأحد

َمِن. َمُن �ٱلَّذي َنكوُن فيِه ف َمْدَر�َسِتنا َح�َسَب �ٱ�ْسِتْعماِل �ٱلزَّ َمُن �ٱْلـَمْدَر�ِسيُّ �ٱلنِّظاِميُّ : َ�لزَّ َ�لزَّ

1

2 3

ُمبار�ُة �أَْح�َشَن
َتْنظيِم ِلْلَعَمِل
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َة َتْنظيمي ِلَعَمِلي، َوَكْيَف �أَقوُم ِبَذِلَك2ن�شاط : يَّ �أَْكَت�ِشُف �أَهمِّ

طاَطِة �ٱْلـُمَقاِبَلِة :? َنِة ف �ٱْلُ مَّ ُد ِمْن َفْهمي ِلْلَكِلماِت �ٱْلـُمَت�سَ كَّ �أََتاأَ

�ْسبوعَي )َ�ْلقاِدُم( َح�َسَب : ُر َكْيَف �َسَيكوُن �أُ وَّ ْرَحَلُة �ٱْلأولى : �أََت�سَ َ�ْلَ
ْبَعِة ؛  • �أَّياِم �ٱْلأُ�ْسبوِع �ٱل�سَّ

َحياتي  َتُخ�سُّ  تي  �ٱلَّ َو�ٱْلأَْعماِل  �ٱلنِّظاِميُّ  �ٱْلـَمْدَر�ِسيُّ  َعَملي   •
َة ؛ َة َو�ٱِلْجِتماِعيَّ يَّ َة َو�ٱْلأُ�َسِ يَّ ْخ�سِ �ٱل�سَّ

�ٱْلِتز�مًا  َتَتَطلَُّب  تي  �ٱلَّ َوِتْلَك  ْفَرِدي  ِبُ ِبها  �أَْقوُم  تي  �لَّ َ�ْلأَْعماُل   •
ي. كًا َمَع َغْيِ ُم�ْسَتَ

قاِت َتو�ُجدي ِباٱْلـَمْدَر�َسِة َمَع ُمر�عاِة : ُد �أَْهد�فًا ِلَعَملي خاِرَج �أََوَ ْرَحَلُة �ٱلّثاِنَيُة : �أَُحدِّ َ�ْلَ
• �أَْوَلِوّياِت �ٱْلأَْعماِل )َمَثاًل : �ٱْلإِْعد�ُد ِلُفرو�ٍس...( ؛ 

ُه ِلُكلٍّ ِمْنها ؛ �سُ َمُن �ٱلَّذي �َساأَُخ�سِّ َدة ِلِنهاَيِة �ٱْلأُ�ْسبوِع( َو�ٱلزَّ ْعماِل) ِبا ف َذِلَك �ٱْلـُمَحدَّ • َطبيَعِة ِتْلَك �ٱْلأَ
ْقراِن...( ؛ فيِه َمَع اٱْلأَ ْ ِة، ِللترَّ را�َسِة، ِلْلأُ�ْسَ َة ) َزَمٌن ِللدِّ • �ُسوِط اٱلترَّواُزِن يف اٱْلأّياِم / اٱْلأَ�سابيِع اٱْلعاِديرَّ

• �ُسوِط اٱلنرَّزاَهِة ) َعَدُم اٱْلِغ�شِّ َكْي اأَْرَبَح اٱْلَوْقَت(، َو�ٱْحِت�ِم �ٱْلـَمو�عيِد َمَع َغْيي.

، �إِلى �ٱْلأََحِد. ُع َجْدوًل َزَمنّيًا ِلأُ�ْسبوٍع ِمَن �ٱْلإِْثَنْيِ اِلَثُة : �أَ�سَ ْرَحَلُة �ٱلثَّ َ�ْلَ

ف  َكما  طاَطِة  �ٱْلُ َكِلماِت  ِبَتْوظيِف  ُجَماًل  �أَ�سوُغ   ?

ْفِع  �ٱْلـِمثاِل �ٱْلآتي : »ُي�ساِعُد َتْنظيُم �ٱْلَعَمِل َعلى �ٱلرَّ

ِتِه«.  ِمْن َمْردوِديَّ

ِة َتْنِظيِم َعَملي. يَّ ُ َعْن �أَهمِّ ? �أَْكُتُب ِفْقَرًة ُتَعبِّ

َتَر�ُكٌم

َتْنظيُم �ٱْلَعَمِل

ِن�ْسياٌن

َقَلٌق ٌة َمْردوِديَّ

ْف�ِس ِثَقٌة ِباٱلنَّ َزَمٌن

؟

؟

؟

؟ ؟

بوٍع )َمَثاًل( َعلى َمر�ِحَل : ُط ِلأُ�شْ �أَُخطِّ

�أَْفَهُم :

ْثَنْيُ �ٱْلِ
�ٱلثُّالَثاُء

ْرِبعاُء  �ٱْلأَ
مي�ُس �ٱْلَ

ْمَعُة  �ٱْلَ
ْبُت  �ٱل�سَّ

 �ٱْلأََحُد

891011121234567867 �سباحا

مثال للزمن �لدر��سيَ�ْلإِْثَنْيُ
.....

َ�ْلأََحُد

�ل�ساعات
�لأيام
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حتفيز االأطفال على تنظيم العمل بطرق فعالة وجذابة  

للمهارات املت�سلة بالتخطيط والتنظيم عالقة وطيدة بال�ستقاللية. اإنها اأ�سا�سية يف حياتنا، واإدراك ذلك يبداأ من ال�سغر.                                                 

يجد العديد من الأطفال �سعوبات يف التنظيم. وبغ�ش النظر عن العوامل املف�رشة لذلك، نعترب اأن هذا الدر�ش الأول 

منا�سبة لتعزيز قدرات من ميلكون اأر�سية لذلك، وتنميتها لدى اآخرين واأخريات با�ستعمال كل ال�سرتاتيجيات املوؤدية 

للهدف املتوخى.

 اأوال: توجيهات االأ�ستاذ)ة( لالأطفال:

مرافقة األطفال في األنشطة المتعلقة بالتنظيم خطوة خطوة باستعمال نموذج متكيف مع سياقهم؛  	
التركيز على الطريقة )المنهجية(. تملكها يضمن استدامة االستعمال؛  	

حثهم على استعمال رسوم واألوان من اختيارهم لتركيز تعلماتهم؛  	
استعمال نماذج أو أدوات تنظيم الغرافيكية )النقطة 2(؛  	

تعويد األطفال عندما ال يكون لهم تمرين منزلي على تسجيل ذلك ) للتأكد من عدم نسيانها(؛  	
تتبع الموضوع معهم خالل حصص موالية.  	

ثانيا: ا�ستعمال دعامات التنظيم الكرافيكية :

هي بنيات بعدة ت�سميات )خريطة ذهنية...( وتتمثل اأهميتها يف كونها اأداة تعلم فعالة بالن�سبة لالأطفال. 

اإذ ي�ساهم كونها »مرئية« يف تقلي�ش املجهود الفكري للمتعلم)ة( وبالتايل الرفع من القدرة على ال�ستيعاب باأقل كلفة 

ذهنية. يتبعن لهذا الغر�ش: 

1.  حث األطفال على هذا االستعمال من خالل مثال يوضح األهمية المثار اليها وتشجيعهم على االبداع وإنتاج ما 
يتناسب مع أذواقهم واختياراتهم مع مراعاة مناسبتها للموضوع.

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

وهي  الكرافيكية  للدعامات  بالن�سبة  اأ�سا�سيتني  اأداتني  استعمال   .2
ومن  معربة،  اأي�سا  تكون  اأن  اأ�سل�ش  على  والر�سوم،  الألوان 

اختيارهم. فالر�سوم طريقة لتمثيل العمال واملهام التي يقوم بها 

اأما الألوان )فبغ�ش النظر عن  الطفل )نائم، يهتم بنظافته...( 

دللتها ال�سيميائية ( فهي ت�ساعد على التذكر )الذاكرة الب�رشية(.

هام :  تعلم تنظيم العمل يتطلب انخراط الأ�ستاذ)ة( وال�رشة ، نظرا لمتداد اأن�سطة ومهام الأطفال بني 

املدر�سة والبيت. لذلك، من املفيد مطالبة الأطفال باإجناز مترين منزيل يف املو�سوع ومطالبتهم باإ�رشاك 

والديهم، ح�سب الإمكان.
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من تنظيم العمل اىل تنظيم االأفكار: اخلريطة الذهنية يف امل�ستوى االبتدائي

(Carte mentale ou schéma heuristique)

اخلريطة الذهنية نظام ميكن من التن�سيق بني الأفكار وتو�سيح ذلك جماليا اإما فرديا، اأو يف اإطار ثنائي اأو جماعي. 

ا�ستعمالها يف ال�سنة اخلام�سة من التعليم البتدائي ي�ساعد الأطفال على الفهم والتذكر بالنظر للذاكرة الب�رشية التي تكت�سي 

اأهمية بالغة يف �سنهم خا�سة اإذا ا�ستعملت اأ�سهم واألوان وحتى ر�سوم.

1. فوائد اخلريطة الذهنية بالن�سبة لالأطفال
تجمع بين التعلم والمتعة في األقسام الصغرى؛  	

تساعد على سرعة الفهم؛  	
تشجع على التفكير؛  	

تساعد على الربط بين األفكار؛  	
ترفع من مستوى المشاركة والعمل الجماعي؛  	

تحرر القدرات اإلبداعية.  	
  بالنسبة للمدرس)ة(: يمكن استعمالها في كل المواد، تساعد على التقويم... 

2. مكوناتها 

3. كيفية االإجناز مع االطفال: 
   المراحل 

نبداأ دائما يف و�سط ال�سفحة )اأو ال�سبورة( لتوفري الف�ساء املالئم؛  	
ا�ستعمال كلمة اأو جملة ق�سرية )او �سورة( لتو�سيح الفكرة املركزية )الو�سط(؛  	

و�سع روابط )اأ�سهم( مع مكونات الفكرة املركزية )خريطة ب�سيطة(  	
  ثم بني املكونات ح�سب تراتبيتها.

الشروط

ا�ستعمال اأقل ما ميكن من الكلمات؛  	
ا�ستعمال عدة األوان.  	

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

12

3

مكونات واأدوات
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اأ�سارك يف و�سع ميثاق الق�سم بناء على جتربتي 2الدرس 

کة وط تجوید الحياة المش�� الھدف: تنمية الوعي بأهمية التعاقد حول ��

الذي �سي�سارك الأطفال يف  امليثاق  �ساأن  بيداغوجي وظيفي، لأن من  الق�سم مترين  و�سع ميثاق 

و�سع قواعده والتوافق حولها اأن يوؤطر العالقات بينهم وبينهم وبني حميطهم طيلة �سنة درا�سية.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

من خ�سو�سيات هذا الدر�ش:

ارتباطه الوثيق واملبا�رش باملكونات الثالث للرتبية املدنية: » تقدير الذات، احرتام الخرين،   	
جودة العي�ش امل�سرتك« 

كون الأطفال مروا بتجربة مماثلة يف بداية ال�سنة ال�سابقة مما يجعله منا�سبة لتح�سي�ش الأطفال   	
»بالتعلم من التجربة« ومبفهوم الرت�سيد.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: ا�ستقراء التجربة من زاوية االلتزام بامليثاق

و�سع امليثاق، كما ورد اأعاله، مترين بيداغوجي ينمي عدة قدرات. لكن املنتوج، اأي امليثاق، 

اأداءه لتلك الوظيفة: تطبيقه. والتطبيق يتم عرب  له وظيفة يف حياة الأطفال، ومن اأهم موؤ�رشات 

اللتزام مب�سمونه على امل�ستويني الفردي واجلماعي.

هذا ال�سق هو امل�ستهدف يف الن�ساط الأول. اأي قدرة الأطفال على ا�ستح�سار وتقومي جتربة مروا 

بها )ح�سب املقرر( يف ظروف قد تكون بطبيعة احلال متفاوتة. 

قد ل ي�ساهم كل الأطفال يف هذا الن�ساط، لكن حتفيزهم على ذلك �سيجعلهم :

يتذكرون ولو �سذرات من التجربة؛  	
ي�ساركون يف التفاعل مع ااملثال املقرتح )الن�ش(؛  	

يوا�سلون من دون �سك عملية الربط بتجربتهم حتى اإن مل يعربوا عن ذلك؛  	
ي�ساهمون بحما�ش قد يكون اأكرب يف الن�ساط الثالث املتعلق بو�سع ميثاق جديد.   	

الن�ساط 2: توفري حد اأدنى من التاآلف بني االأطفال 

مت اقرتاح هذا الن�ساط الذي ياأتي بعد ا�ستقراء التجربة وقبل و�سع ميثاق للق�سم اجلديد لعتبارين:

اعتبار » منطقي«. فالتجربة التي عر�ست كمثال، وهي م�ستقاة بت�رشف من �سهادة حقيقية،   	
يعرفون  يكونوا  الأطفال مل  املا�سية، كون  ال�سنة  بامليثاق، يف  اللتزام  لعدم  ابرزت ك�سبب 

بع�سهم بع�ش. وكان من ال�رشوري مراعاة تلك اخلال�سة.

اعتبار بديهي بالن�سبة لن�ساط مماثل. اإذ ي�سعب فعال على اأطفال يف بداية ال�سنة اأن يتفاعلوا مبا   	
يكفي ليتعاقدوا حول ميثاق يلتزمون به طيلة ال�سنة. وجتدر الإ�سارة اىل مراعاة فريق التاليف 

لهذا املعطى، اإذ مت اإدراج اأن�سطة خا�سة بالتالف والتوا�سل �سمن فقرة جديدة يف تقدمي املادة 

حتت عنوان »تقومي ت�سخي�سي« واإذا كان العنوان ينطبق اكرث على التاريخ واجلغرافيا فاإنه يف 

الرتبية املدنية ياأخذ طابع اأن�سطة متهيدية.

الن�ساط 4h 3: و�سع امليثاق والتوافق عليه وعلى �سكل تقدميه

يقوم الن�ساطان الخريان، يف تكاملهما، على امل�سار الذي �سبقه )ن�ساط 1 و2(. ومن دون �سك، فاإن 

التوفق يف ذاك امل�سار، وديناميكيته، �سيكون اكرب دعامة لو�سع امليثاق ح�سب �رشوط الإجناز التي 

راعي اأي�سا حمددات التفعيل وا�ستمراريته ليكون بالفعل مترينا بيداغوجيا ووظيفيا يف نف�ش الوقت. 

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

التقومي املقرتح ر�سد مكت�سبات الأطفال من العمليات التي قاموا بها، مع فتح نقا�ش بينهم  ي�سعى 

التفاعل  يف  طريقته  جتربه،  كانت  )كيف  ال�سخ�سية  جتربتهم  من  منهم  كل  ا�ستخل�سه  ما  لتبادل 

...(، ومن هنا يكون لتجربة الفرد دور ل�سالح اجلماعة.
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بية الـمدنية ال�رت
ِع ميثاِق �ٱْلِق�ْشِم2 �أُ�شاِرُك يف َو�شْ

ِرَبتي ِبناًء َعلى َتْ
الهدف :

. يِّ ر��شِ يِّ َو�ٱلدِّ ْخ�شِ �ْشَتوى �ٱل�شَّ ِتَعًة َعلى �ٱْلُ َنًة ُمْ نا َنْرَغُب يف �أَْن َنعي�َش َمَعًا �شَ ُع ميَثاقًا ِلِق�ْشِمَنا ِلأَنَّ َن�شَ
ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?

ْنُف�ِسنا، َفَهْل ُوجوُدها َيْكفي ؟? ُعها ِباأَ موَعَة َقو�ِعَد َن�سَ ُن �ٱْلـميثاُق َمْ مَّ َيَت�سَ
َيِة ؟ ِرَبتي اٱْلـَما�سِ ديِد �ُسوِط َتْفعيِلِه ِبناًء َعلى َتْ ِع ميثاِق ِق�ْسِمنا َويف َتْ َكْيَف اأُ�ساِرُك يف َو�سْ

ْعناُه1ن�شاط : َيَة ِمْن َحْيُث �ٱْلِتز�ُمنا ِباٱْليثاِق �ٱلَّذي َو�شَ ِرَبتي �ٱْلا�شِ َتْح�ِضُ َتْ َ�أَ�شْ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

�أَْقَر�أُ �ٱلنَّ�سَّ َو�أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�ْسِئَلِة �ٱْلـُمو�ِلَيِة :  ?

نا �ٱْلَبْع�َس  لَّ ناِدرً�. َفَقْد قاَطَع َبْع�سُ �ٱْلِق�ْسِم �إِ » َلْ َنُعْد �إِلى ميثاِق 
يف  َوْحَدها  َتْلَعَب  اأَْن  ِمّنا  موَعٌة  َمْ َلْت  َوَف�سرَّ ِنقا�ساِتنا،  اأَْثناَء 
ِة �إِعاَقٍة... َبْل  ِعيَّ �ٱل�ّساَحِة، َكما �ٱْخَتَفْت �أَْغر��ُس ِتْلميَذٍة ف َو�سْ

... ْيِ !! ِب�َسْكٍل ِتْلقاِئيٍّ باَح �ٱْلَ نا َلْ َنُكْن َنقوُل �سَ �إِنَّ
ِة  َنَتعاَرْف  ر��ِسيَّ َنِة �ٱلدِّ ْرُت ف �ٱْلأَ�ْسباِب... َلْ َتُكْن ف ِبد�َيِة �ٱل�سَّ َفكَّ
قيِقيرَّ ِلْلَقواِعِد  َبْيَننا ِبا فيِه اٱْلِكفاَيُة... َلْ َنُكْن ُنْدِرُك اٱْلـَمْعنى اٱْلَ
َو�ٱلتَّ�ساُمِن  �ٱْلـُمَتَباَدِل  �ٱِلْحِت�ِم  َهَكذ�...ِمْثُل  ْلناها،  �َسجَّ تي   �ٱلَّ
�ٱْلـميثاَق  �أَنَّ  َفاأَْدَرْكُت  ِباٱْلآَخِر...  َو�ٱلتَّعاُوِن َوَعَدِم �ٱِل�ْسِتْهز�ِء 

ْعناُه َلْ َيُكْن، ف �ٱْلو�ِقِع...ميثاَقنا «. �ٱلَّذي َو�سَ

ْجِرَبِة ؛ ْم ف َهِذِه �ٱلتَّ َتَ تي َلْ ُتْ ? �أَ�ْسَتْخِرُج �ٱْلَقو�ِعَد �ٱلَّ

دً� َقْبَل ِكتاَبِة �ٱْلـميثاِق « ؛ ُدُه نوَرُة ِبَقْوِلها » َلْ َنَتعاَرْف ِجيِّ ? �أَ�ْسَتْنِتُج ما َتْق�سِ

ُح ِلـماذا َخَتَمْت نوَرُة �َسهاَدَتها قاِئَلًة » َلْ َيُكْن يف اٱْلواِقِع ميثاَقنا « ؛ ? اأَُو�سِّ

َثْت ِبِه ؛ دَّ حا�سي�َس نوَرَة ِمْن ِخالِل �ٱْلأُ�ْسلوِب �ٱلَّذي َتَ ُف �أَ ? �أَ�سِ

ًة، �أَُعلُِّل َجو�بي. ًة �أَْم �َسْلِبيَّ ِرَبُة نوَرَة �إيجاِبيَّ ? �أَ�ْسَتْخِل�ُس �إِْن كاَنْت َتْ

ِرَبِة نوَرَة... ِمْن َتْ

َكِة. ِرَبتي ف َجْعِل ميثاِق ِق�ْسِمنا �أد�ًة ِلَتْجويِد َحياِتنا �ٱْلـُم�ْسَتَ �أُ�ساِهُم ِباأَْفكاري َوَتْ

ِد. َعهُّ ُد ِباٱْلِقياِم ِب�َسْيٍء َمَع �ٱْلَوفاِء ِبَذِلَك �ٱلتَّ َعهُّ َ�ِلْلِتز�ُم : َ�لتَّ

َنَتَقاَسُم َتَجاِرَبَنا
ِميَثاُق ِقْسِمنا

ي نوَرُة...  ِاسمْ
ِرَبيت يك لَُكمْ َتمْ َسَأحمْ

1
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َكِة ِلَتجاِرِبنا3ن�شاط : �ْشَتَ ال�شاِت �ٱْلُ ْوِء �ٱْلُ ُع ميثاَق ِق�ْشِمنا َعلى �شَ َن�شَ

?

?

?

?

ْدَوِل �ٱْلآتي :   ُم ُمْعَطياِت �ٱْلَ ِة �ُشوِط َتْطبيِقِه. �أُْتِ يَّ ٍك ِلـَمْعنى ميثاِق �ٱْلِق�ْسِم َو�أََهمِّ َنْبَد�أُ بَفْهٍم ُم�ْسَتَ

ُموِن ميثاِق ِق�ْسِمنا ؛ ْقِت�ِح َم�سْ ِة « ِلٱ ْلِفْكِريَّ ْوَبَعِة �ٱ لزَّ َة » �ٱ ُف ِتْقِنيَّ  ُنَوظِّ
ِتِه. يَّ ْقِت�ٍح َمَع َتْقدمٍي �َسَفِويٍّ ِلـَمْعناُه َو�أََهمِّ ّبوَرِة ُكلَّ �ٱ ل�سَّ ُل َعلى �ٱ  ُن�َسجِّ

ُل ِمْنها ميثاُق ِق�ْسِمنا َوَعلى �ُشوِط َتْنفيِدها. تي �َسَيَت�َسكَّ لَّ ْلَقو�ِعِد �ٱ ِفُق َعلى �ٱ  َنتَّ
ْخر�ِج ميثاِق ِق�ْسِمنا. ْلآتي ِلإِ لنَّموَذِج �ٱ َن�ْسَتعنُي ِب�ٱ

�ُشوُط َتْطبيِق �ٱْلـميثاِقَمْعنى �ٱْلـميثاِق
ا َياأْتي : �ْسِتْعماِل َكِلَمٍة �أَْو �أَْكَثَ ِمّ ْلـميثاَق ِب�ٱ ُف �ٱ  �أَُعرِّ

فاٌق –  َتعاُقٌد – ِ�ْلِتز�ٌم ... قانوٌن - ِ�تِّ
ْلِق�ْسِم  لَّذي َيْجَعُل ميثاَق �ٱ لتَّْعريَف �ٱ  َن�سوُغ، َجماَعًة، �ٱ

َنِة ؛ ل�سَّ ْنِتظار�ِت ُكلٍّ ِمّنا طيَلَة �ٱ ً� َعِن �ٱ ُمَعبِّ
لتَّْعريَف �إِلى َدْفَتي.  �أَْنُقُل �ٱ

ٌك ِلُكلِّ قاِعَدٍة :  َفْهٌم ُم�ْسَتَ
؟
؟

ميثاُق ِق�ْشِمنا

�ُشوُط َتْطبيِق ميثاِقنا

َتْوقيعاُتنا

َنُة �ٱْلاِم�َسُة �ٱل�سَّ

ِع  َو�سْ َة يف  �ٱْلاِليَّ ِرَبتي  َتْ �أُقاِرُن 
ل�ّساِبَقِة َمَع  ميثاِق ِق�ْسِمنا ِبَتْجِرَبتي �ٱ
ديَدِة فيها. ْلَ ِ �ٱ ْلَعنا�شِ �ْسِتْخر�ِج �ٱ �ٱ

ُ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ِرَبتي �ٱل�ّساِبَقُة? ْجِرَبُة �ٱْلاِلَيُةَتْ ديَدُة ُمقاَرَنًة َ�لتَّ ُ �ٱْلَ َ�ْلَعنا�شِ
ِبَتْجِرَبتي �ٱل�ّساِبَقِة

؟؟؟
؟؟؟

َعنا ُم َتَنوُّ َنْحَتِ

ٍة َو�َشيَعٍة، َعلى �أَ�سا�ِس َتْقييِمها لِحقًا. ٌة َت�ْسَتْهِدُف �ٱْلـُم�ساَرَكَة يف �إِْنتاِج �أَْفكاٍر ِبَطريَقٍة َجماِعيَّ ُة : ِتْقِنيَّ ْوَبَعُة �ٱْلِفْكِريَّ َ�لزَّ
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َقو�ِعُد ِمْن ميثاِق ِق�ْسِمنا
ْقناها ْقهاَقَو�ِعُد َطبَّ َقو�ِعُد َلْ ُنَطبِّ

ُة�أَْمِثَلٌة َ ُة�أَْمِثَلٌةَ�ْلَعو�ِمُل �ٱْلـُمَف�سِّ َ َ�ْلَعو�ِمُل �ٱْلـُمَف�سِّ

ُم �ٱْلَعالقاِت َبْيَنَنا َقو�ِعُد ُتَنظِّ
؟
؟

؟
؟

؟
؟

؟
؟

حيِطنا ُم َعالقاِتنا ِبُ َقو�ِعُد ُتَنظِّ
) اأَ�ُسخا�ٌش، َمراِفُق، بيَئٌة...( 

؟
؟

؟
؟

؟
؟

؟
؟

�أَ�َسُة

107

عاُرِف َبْيَنَنا2ن�شاط : �أُ�شاِرُك يف َن�شاٍط َجماِعيٍّ ِللتَّ

ِة :? يَّ ْخ�سِ ِرَبتي �ٱل�سَّ �أَْحكي َعْن َتْ
ْدَوِل �ٱْلآتي �إِلى َدْفَتي َوَمْلِئِه : ِرَبتي ِبَنْقِل �ٱْلَ ُم َتْ ? �أَُقدِّ

موَعٍة ؛ تي َوَرَدْت ف �إِطاِر َعَمِل َمْ ِع لِئَحٍة ِباٱْلأَْمِثَلِة �ٱلَّ ? �أُ�ساِهُم ف َو�سْ

ًة ف َدْفَتي. ُع ُخال�سَ ْلنا �إَِلْيها َو�أَ�سَ تي َتَو�سَّ َة �ٱلَّ َ ? �أُناِق�ُس ف �إِطاِر �ٱْلـَمْجموَعِة �ٱْلَعو�ِمَل �ٱْلـُمَف�سِّ

موَعِة  َذَكَرْت نوَرُة �أَنَّ َعَدَم �ٱلتَّعاُرِف َبْيَ �أَْفر�ِد َمْ
ِق�ْسِمها َكاَن ِمْن �أَ�ْسباِب َعَدِم َتْفعيِل ميثاِقِه. 

?

?

�ْستاِذنا / اأُ�ْستاَذِتنا ؛  ِل�ُش َعلى �َسْكِل داِئَرٍة َح�َسَب َتْوجيهاِت اأُ َنْ
ُزُه)�( ؛  يِّ َفًة ُتَ يَّ َو�سِ ْخ�سِ َيْذُكُر ُكلُّ و�ِحٍد)ة( ِمّنا �ٱ�ْسَمُه)�( �ٱل�سَّ

َفاِت ؛  َر �ٱْلأَ�ْسماَء َو�ٱل�سِّ دً� ِلأََتَذكَّ  �أَْنَتِبُه َجيِّ
َفِة. ُد ف �ٱلنِّهاَيِة ِباأَنَّ ُكالًّ ِمّنا َيْعِرُف �ٱْلآَخَر ِباٱِل�ْسِم َوِباٱل�سِّ  َنَتاأَكَّ

اِْسِمي كَْنزَُة، أُِحبُّ 

ُمراقَبََة ٱلنُّجوِم ...

�ساِط : اأُ�َساِرُك يف َتْقييِم �ٱلنرَّ
?

?

?

يُِّزن؛ تي ُتَ َفِة �ٱلَّ ميَع ِباٱل�سِّ ُف �ٱْلَ ُ َعْن �أَحا�سي�سي َو�أَنا �أَُعرِّ �أَُعبِّ
�ساُط َعلى ُكلٍّ ِمّنا؛  َنَتقا�َسُم اٱِلْنِطباعاِت َحْوَل اٱْلأََثِر اٱلرَّذي اأَْحَدَثُه َهذا اٱلنرَّ

ْر�ِش. �ساِط َوَمْو�سوِع اٱلدرَّ اأَ�ْسَتْنِتُج اٱْلَعلَقَة َبْيَ َهذا اٱلنرَّ
ا؛

إِْسِمي سامل، أُِحبُّ 

ٱلِْخياطََة...
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اأ�سارك يف و�سع ميثاق الق�سم بناء على جتربتي

التعلم بالتجربة

مو�سوع الدر�سني 2 و3 له عالقة بن�ساطني يتكرران يف بداية كل �سنة درا�سية منذ ال�سنة الرابعة. ويتعلق المر بو�سع ميثاق 

الق�سم وانتخاب مكتب تعاونيته. بديهي اأن نف�ش املو�سوع ل يتكرر يف نف�ش الظروف على كل امل�ستويات مبا يف ذلك الأطفال 

اأنف�سهم، وم�ستوى ن�سجهم بعد �سنة، لكن طبيعته ونوع العمليات التي يتطلبها عموما جتعل من الدر�سني مدخال لتنمية وعي 

الأطفال بتجارب مروا بها وقدرتهم على تر�سيدها وا�ستعمالها يف و�سعيات جديدة كموارد يف اإطار بناء تعلمات جديدة ت�ساهم 

يف ا�ستقالليتهم.

اإطار  للتوظيف/ حتويل يف  قابلة  اإىل معرفة مكت�سبة  التجربة  تلك  التجربة عموما، حتويل   )capitalisation( يعني تر�سيد 

امل�سار الديناميكي للتعلم التي حتفز املتعلم)ة( خا�سة عندما يح�ش مبعنى ما يتعلمه. 

تبني اخلطاطة التية بع�ش مكونات ذلك امل�سار وموقع التجربة، التي واإن كان ي�سعب ت�سنيفها وعزلها عن غريها اإل اأن 

املهم يتمثل يف ح�سورها، وذلك ما ي�سعى الدر�سان لإثارة التفكري ب�سدده.

التعلم يف عالقته بالتجربة

التعلم من التجربةالتعلم بالتجربة
التعلم بالتفاعل مع جتارب 

االآخرين

التعلم الكت�ساب جتارب 

جديدة
‚Üô لº∏©àf »µ. الHôéàة g Éæg« اÉ°ùŸر 

ا’àYيÉد… ’ÜÉ°ùàc م©Éر± óbhراgh äو 

 Ωقوfh ôµالفh ¢SÉ°ùME’ي¬ اa ∞وظf رÉ°ùم

ÉHلHôéàة   º∏©àال  ±ô©j  .Éم  π©فH ÓNل¬ 

 Learning by( الHÎوjة   äÉيHا’د  ‘

.)doing / apprendre en faisant

 Éم  »æ©J ا’ÉWر  ògا   ‘ الHôéàة 

 ¬∏©‚h  ¢Sم∏مو  πµ°ûH  √Éæ°ûY

 ó°UôH Phلك   Òµفà∏ل  ÉYو°Vمو

 É¡و¿ لµjh .AÉ£NC’ا Éمc äÉMÉéæال

 É‡ óفيà°ùf  Éم ÉمóæY »æjوµJ ó©H

.ÈYh ¢Shدر øم É¡æم √Éæ°ü∏îà°Sا

 AÉæZEاh  AÉæH  ‘  øjôN’ا  ÜرÉŒ  ºgÉ°ùJ  πg

 øم  .º©æH  ¢UÉ°üàN’ا  πgا  Öيéj  ?  ÉæHرÉŒ

  ,äÉم©∏وم  øم  ócCÉàf  ób  øjôN’ا HôŒة   ∫ÓN

 äÉيéيJاÎ°Sا  Ö°ùàµf اÉ£NCرا,   ±ô°ûà°ùf

 ‘ ...iôNCا Y∏ي¡ô£H Éق   π°üحf ’ ób hم©Éر± 

.…óقæال Éfôµa ميةæJ ≈∏Y ÉfóYÉ°ùJ ä’É◊ا πc

 ÉæJÉيM  ‘  É¡Ñ°ùàµf HôŒة   πc  ºgÉ°ùJ

الüî°û°ية hاóŸرS°ية hا’جàمYÉية ... ‘ 

 ôمà°ùŸا õحفيàال .ÉæàaÉقK يع°SوJ ‘h Éfو‰

 (..AÉي°TC’ا  ,¢SÉæال  )  ±É°ûàc’ا  ≈∏Y

.⁄É©ال ≈∏Y Ìcا ìÉàفf’ا ≈∏Y óYÉ°ùj

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

ملاذا يرتبط هذان الدر�سان بال�سبط بالتجربة؟

على م�ستوى الهدف: 

• املنتوج املنتظر من » �سنع« الأطفال: ميثاق 	

ق�سمهم، ومكتب تعاونيتهم؛

•  للمنتوج بعد وظيفي ملمو�ش؛	

على م�ستوى املنهجية/ الطريقة:

• م�ساركة ن�سيطة وتفاعلية بال�رشورة؛	

• للفعل امللمو�ش، دور مركزي يف الأن�سطة.	

مقارنة أداء،
توضيح و تعليل

من فوائد التعلم 
يف الحياة

يف عالقته بالتجربة
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تقومي ودعم تعلمات الوحدة 1

أو� : تحدید ا��ولویات

اإحظار ما يلزم )اإناء زجاجي، ماء، ح�سى كبرية، ح�سى �سغرية(؛  .1
ترك حرية لالأطفال كي يجربوا الو�سعيات؛  .2

جعلهم يقومون با�ستنتاجهم تدريجيا مع مناق�ستها؛  .3
و�سول للعربة امل�ستخل�سة من التجربة:   .4

» اإذا مل ن�سع اأوال يف االإناء احل�سى الكبرية )االأولويات(، لن 

ن�ستطيع اإدخالها كلها«. 

ثانيا: أوقات الفراغ  

الغاية من التمرين:
منوهم  يف  ي�ساهم  لأنه  الأطفال  حياة  يف  اللعب  اأهمية  اإدراك   •

البدين والنف�سي والعقلي؛

اإدراك الفرق بني اللعب )حق من حقوق الطفل( واللعب )عدد   •
منها يدخل �سمن الرغبات(؛

 تقنية احل�سى: جتربة مع االطفال

الوحدة

1

113

ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

مترين :

مترين :

1

2

اِتي ؟ ُد �أَْوَلِويَّ َكْيَف �أَُحدِّ

َكْيَف �أَْق�شي �أَْوقاَت �ٱْلَفر�ِغ ؟

?

?

ِعّياِت ? ُد �ٱْلـُمنا�ِسَب ِمْنها ِلْلَو�سْ �أَْقَر�أُ �ٱْلَقر�ر�ِت �ٱلآِتَيَة، َو�أَُحدِّ
ِة َو�ٱِل�ْسِتْعجاِل : يَّ 1 ،3 ،4 َح�َسَب َدَرَجِة �ٱْلأَهمِّ

ُتُه لِحقًا ؛ ِكُن َبْرَمَ  ُيْ
ِكُن َحْذُفُه ؛  ُيْ

ِكُن �أَْن َيْنَتِظَر.  ُيْ

ُر.  َبرِّ  �أَْماَلأُ �ٱْلاَنَة 3 ِبا ُينا�ِسُب، َو�أُ
ِة 2 ُهَو: ُوجوُب �ٱْلإِْناِز ف �ٱْلاِل. ِعيَّ َ�ْلَقر�ُر �ٱْلـُمنا�ِسُب ف �ٱْلَو�سْ

?

?

ْفِل َبْيَ �ٱلّر�َحِة َو�أَْوقاِت �ٱْلَفر�ِغ؛ ِة ُحقوِق �ٱلطِّ فاِقيَّ ُة 31 ِمِن �ٱتِّ َزِت �ٱْلـَمادَّ ِرَبتي، ِلـماذ� َميَّ ُح �ٱْنِطاَلقًا َمْن َتْ �أَُو�سِّ
روِف. ميِع �ٱْلأَْطفاِل َوف ُكلِّ �ٱلظُّ ُ ِلـماذ� ُيْعَتَبُ �ٱللَِّعُب ُمِهّمًا ِلَ َف�سِّ َوَر، َو�أُ  �أُلِحُظ �ٱل�سُّ

ريَقِة ُي�ساِعُدنا َعلى �إِْناِز �أَْعماِلَنا ؛ ْنظيُم ِبَهِذِه �ٱلطَّ ُح ما �إِذ� كاَن �ٱلتَّ �أَُو�سِّ

َظِر  ديِد �أَْوَلِوّياِت َعَمِلنا ِباٱلنَّ طاَطُة َعلى َتْ ُت�ساِعُد َهِذِه �ٱْلُ
ِة. يَّ ِلـُمْعَطَيْيِ : َدَرَجُة �ٱِل�ْسِتْعجاِل َوَدَرَجُة �ٱْلأَهمِّ

2

4

1

3

ُمِهمٌّ ِجّد�ًّ
ِجدُّ ُم�ْسَتْعَجٍل

َيِجُب �إِْناُزُه ف 
�ٱْلاِل

ُم�ْسَتْعَجٌل
َغْيُ ُمِهمٍّ

ُمِهمٌّ
َغْيُ ُم�ْسَتْعَجٍل

؟

جاِل
ْسِتْع

�ِ ْل
َجُة �ٱ

َدَر

ِة يَّ َهمِّ َدَرَجُة �ٱْلأَ

َغْيُ 
ُم�ْسَتْعَجٍل

َغْيُ ُمِهمٍّ ُمِهمٌّ ِجّدً�

�ٱْلأَْطر�ُف  َوُل  �ٱلدُّ ُف  »َتْعَتِ
�ٱلّر�َحِة   ف  ْفِل  �ٱلطِّ ِبَحقِّ 
ِلـُمز�َوَلِة  َفر�ٍغ  َو�أَْوقاِت 
ِة  فيِهيَّ ْ �ٱلتَّ ْن�ِسَطِة   َو�ٱْلأَ �ٱللَُّعِب 
ِة«   قاِفيَّ ياِة �ٱلثَّ َو�ٱْلـُم�َساَرَكِة ف �ٱْلَ
�لـمادة 31 من �تفاقية حقوق �لطفل.

ُهوٍد اآَخَر. �ٱلّر�َحُة ْو َمْ يِّ َن�ساٍط َمْدَر�ِسيٍّ اأَْو َمْنِزِلٍّ اأَ  َوْقٌت اأَ�َسَتيُح فيِه ِباٱْلكاِمِل ِمْن اأَ
تي َوَيَتنا�َسُب َمَع �َسّني. حَّ ا َيْحَفُظ �سِ ْوِم ِبَ ُن �ٱْلَوْقَت �ٱلاّلِزَم ِللنَّ مَّ  َيَت�سَ

�أَْوقاُت 
�ٱْلَفر�ِغ

 َوْقٌت َل َي�ْسَمُل اأَيرَّ َن�ساٍط َمْدَر�ِسيٍّ اأَْو َمْنِزلٍّ اأَْو َغرْيِه.
 ُهَو َوْقٌت ُحرٌّ �أَ�ْسَتْمِتُع ِبِه َح�َسَب َرْغَبتي ِباٱللَِّعِب َو�ٱلِْقياِم ِباأَْن�ِسَطٍة َتْرفيِهيٍَّة.

13 2

ِجدُّ 
ُم�ْسَتْعَجٍل
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 كل الأطفال يلعبون حتى يف الظروف الأكرث ماأ�ساوية التي جتعلهم يبتكرون لعبهم باأنف�سهم. 

اأبداأ بامل�ساريع ذات الولوية اأ�سياء �سغرية متالأ مفكرتي 

اأ�سيف ما يجب اأقوم به اي�سا عندما اأ�سيف ما يجب اأن اأقوم به تفي�ش

ويف الأخري الأ�سياء ال�سغرية ح�سب رغباتي مل يعد هناك مكان مل�ساريعي الرئي�سية

حالة 2حالة 1

عندما اأ�سيف ما يجب اأن اأقوم به تفي�شعندما اأ�سيف ما يجب اأن اأقوم به تفي�شعندما اأ�سيف ما يجب اأن اأقوم به تفي�شعندما اأ�سيف ما يجب اأن اأقوم به تفي�شعندما اأ�سيف ما يجب اأن اأقوم به تفي�شعندما اأ�سيف ما يجب اأن اأقوم به تفي�شعندما اأ�سيف ما يجب اأن اأقوم به تفي�شعندما اأ�سيف ما يجب اأن اأقوم به تفي�ش
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نوؤ�س�ص تعاونية ق�سمنا 3الدرس 

� الحياة المدرسية من خ�ل تعاونية القسم
الھدف: تنمية القدرة ع� المشارکة ��

على غرار الدر�ش 2 املتعلق مبيثاق الق�سم، يعترب هذا الدر�ش مترينا بيداغوجيا ووظيفيا لأنه 

يوؤ�س�ش لبنية ) تعاونية الق�سم( �سيعمل يف اإطارها الأطفال طيلة ال�سنة الدرا�سية.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

يتقا�سم هذا الدر�ش خ�سو�سيات �سابقه من حيث:

ارتباطه بالمكونات الثالث للتربية المدنية: » تقدير الذات، احترام االخرين، جودة العيش المشترك«   •
لتحسيسهم  مناسبة  يجعله  مما  السابقة  السنة  بداية  في  مماثلة  بتجربة  األطفال مروا  كون   •

»بالتعلم من التجربة« وبمفهوم الترصيد. اإ�سافة لكونه حت�سي�ش اويل بالدميقراطية.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: ا�ستقراء التجربة من زاوية االلتزام باإجناز برنامج التعاونية

مثل الدر�ش ال�سابق، انتخاب تعاونية الق�سم يتم كل �سنة لكونه م�رشوعا يندرج يف احلياة املدر�سية 

على م�ستوى املوؤ�س�سة، اأي اأن الأطفال عا�سوا جتربة �سابقة يف املو�سوع.

 بالتايل، فاإن العمليات التي يتطلبها اجناز امل�رشوع تنمي لذاتها جمموعة من القدرات لدى الأطفال 

و�سول ملنتوج، له وظيفة ت�ستدعي التفعيل من خالل حتمل م�سوؤوليات فردية وجماعية. 

التعلم من التجربة، هو مو�سوع الن�ساط الأول من خالل مطالبة الأطفال با�ستح�سار وتقومي 

جتربتهم ال�سخ�سية. 

من الأطفال من قد ل يتذكر اإلعملية النتخاب، ومنهم من تذهب ذاكرته اأبعد من ذلك. املهم 

اأن ي�سهم الن�ساط يف جعلهم :

يعربون عما احتفظوا به من تلك التجربة؛  •
ي�ساركون يف التفاعل مع املثال املقرتح )الن�ش(؛  •

يوا�سلون عملية الربط بتجربتهم حتى اإن مل يعربوا عن ذلك؛  •
ي�ساهمون بحما�ش اأكرب يف الن�ساط الثاين املتعلق بو�سع �رشوط انتخاب مكتب التعاونية وو�سع برناجمها.   •

جتدر الإ�سارة اىل تعمد الختالف بني املثالني املقرتحني يف كال الدر�سني )2 و3( فالأول كان 

اإيجابي )بحيث اأجنزت  اأن الثاين مثال  مثال �سلبيا )عدم التزام الق�سم بتفعيل امليثاق( يف حني 

التعاونية برناجمها بنجاح(. 

الن�ساط 2: امل�ساركة يف تكوين التعاونية والن�ساط يف اطارها

يقوم النشاط الثاني فضال عن تجربة كل طفل على حدة على ركيزتين:
تتمثل الأوىل يف ا�ستقراء التجربة الناجحة التي متت درا�ستها؛  •

تتمثل الثانية يف ا�ستنتاجات الدر�ش ال�سابق التي عاجلت مثال �سلبيا.  •
يفتح هذا النشاط نافذة على محطة الترشيح من 3 زوايا:

•     أهمية الترشح التي تحيل على صفات المنتخب ووجاهة برنامجه؛
•     المساواة في الحق في الترشح ) ال فرق حسب الجنس، اإلعاقة...(؛

•     تدبير وضعية ترشح طفل معاق ... بما في انتخابه كرئيس.
من املفيد و�سع خطة تعبئ كافة العمليات والتعلمات لتكوين ر�سيد قابل لال�ستثمار يف هذا الن�ساط 

الذي يذكر بعمليات النتخاب ) مقرر ال�سنة الرابعة ( مع فتح نوافذ جديدة على قيم ومبادئ ذات 

عالقة بالرتبية على الدميقراطية كما هي واردة يف بطاقة » معطيات م�ساعدة« املرفقة. 

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

/ الأدبي  »التطريز  تقنية  ي�ستعمل  لغوي(  ور�سيد  �سكل  )م�سمون،  الأهداف  متعدد  مترين 

.acrostiche »ال�سعري
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بية الـمدنية ال�رت
َة ِق�ْشِمَنا3 �ُش َتعاُوِنيَّ ُنوؤَ�شِّ

َنِة. نا طيلََة ٱلسَّ ِ ِرَبيت يف َتنمْشيِط َتعاُوِنيَِّة ِقسمْ اكِري َوَتمْ ُأساِهَ ِبَأفمْ

الهدف :

ها،  ِع َبْرناَمِ ِة ِق�ْشِمنا، َوَو�شْ َيِة يف �ٱْنِتخاِب َمْكَتِب َتعاُوِنيَّ َنِة �ٱْلا�شِ �شاَرْكُت يف �ٱل�شَّ
ِة ُم�شاَرَكِتي يف �أَْن�ِشَطِتها، َو�أَْعَتِزُم �ٱَلآَن �ٱْلِقياَم ِبَن�شاٍط ُماِثٍل. ديِد َنْوِعيَّ َوَتْ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?
َيِة ؟ ? َنِة �ٱْلـما�سِ ِة ِق�ْسِمنا ِخالَل �ٱل�سَّ َكْيَف كاَنْت ُم�ساَهَمتي ف �أَْن�ِسَطِة َتعاُوِنيَّ

ِة ؟  ْمَن َمراِحِل اٱْنِتخاِب َمْكَتِب اٱلترَّعاُوِنيرَّ �سيِح �سِ ْ ُة اٱلترَّ يرَّ ما اأَهمِّ
ِرَبتي ؟  �ْسِتفاَدِة ِمْن َتْ ِة ِق�ْسِمنا ِباٱْلِ َكْيَف اأُ�َساِرَك يف َتعاُوِنيرَّ ?

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ِة ِق�ْشِمنا1ن�شاط : ْجِرَبَة �ٱل�ّشاِبَقَة ِلَتعاُوِنيَّ ُم �ٱلتَّ �أَُقيِّ
و�َر �ٱْلآتي :? �أَْقَر�أُ �ٱْلِ

ِة  �شادي: » ِعْنَدما �ٱ�ْسَتَمْعنا َجَماَعًة ِلَتْقريٍر َعْن �أَْن�ِسَطِة َتعاُوِنيَّ
ُف : َنِة، �أَْح�َس�ْسنا ِبفْخٍر ل َيو�سَ ِق�ْسِمنا ف ِنهاَيِة �ٱل�سَّ

•  �إِْن�ساُء َوَت�ْسيُي َمْكَتَبِة ِق�ْسِمنا؛	
• ْفِل َحْوَل َمْو�سوِع 	 قوِق �ٱلطِّ �إِْحياُء �ٱْلَيْوِم �ٱْلعاَلـِميِّ ِلُ

قوِق « ؛ فاِت َوُمَت�ساووَن ف �ٱْلُ َتِلفوَن ف �ٱل�سِّ » ُمْ
• �ٱْلـَمْدَر�ِسيِّ 	 ِللتَّعاُوِن  �ٱْلَوَطِنيِّ  �ٱْلَيْوِم  ف  �ٱْلـُم�ساَرَكُة 

ِل ُم�ساَرَكٍة...« َمَع ُح�سوِلنا َعلى جاِئَزِة �أْف�سَ
ْجِرَبِة ؟ اِح �ٱلتَّ تي �ساَهَمْت ف َنَ ِكُنَك �أَْن َتْذُكَر َلنا َبْع�َس �ٱْلَعو�ِمِل �ٱلَّ ُة :   َهْل ُيْ ِفيَّ �شَ

َة �ُسوٍط، ِمْنها:  نا ِعْنَد اٱْنِتخاِب اٱْلـَمْكَتِب ِعدرَّ َنا اٱ�ْسَتْح�َسْ ْحنا ِلأَنرَّ �شادي : َنَ
• فاُق َعلى َبْرناَمٍج قاِبٍل ِللتَّْطبيِق َو�ٱْلإْغناِء؛	 َ�ِلتِّ
• ويُت َعلى َفريِق �ٱْقَتَنْعنا ِباٱ�ْسِتْعد�ِد �أَْفر�ِدِه ِمَن �ٱْلَبَناِت و�ٱْلأَْولِد ِلْلَعَمِل �ٱلتَّعاُوِنِّ َكما َتَعلَّْمناُه؛	 َ�لتَّ�سْ
• حيِح َبْع�ِش اٱْلأَْخطاِء؛	 نا َجماَعَة اٱْلِق�ْسِم ِمْن َت�سْ َالترَّْخطيُط ِلَعِمَلنا يف اٱْلِبداَيِة َواإِْجراُء َتْقييٍم ُكلرَّ �َسْهَرْيِن َمكرَّ
• َنِة ف ِميثاِق ِق�ْسِمنا ِباٱْعِتباِرها ِمِن �ٱْلِتز�ماِتنا ف ُكلِّ �آٍن... َوَكَذِلَك كاَن« ...	 مَّ  َ�ْلَعَمُل ِباٱْلَقو�ِعِد �ٱْلـُمَت�سَ

?

?

ُ ِلـَماَذا اأََح�شرَّ �سادي َوِرفاُقُه ِباٱْلَفْخِر؛  اأَُف�سِّ
ِرَبتي َو�سِعّياٍت ُنِح�سُّ فيها ِباٱْلَفْخِر، َو�أَثَر َذِلَك َعلى ُنفو�ِسنا .  �أَْذُكُر ِمْن ِخالِل َتْ

ِئَلِة : �أُجيُب َعِن �ٱْلأَ�شْ

2

...�أح�س�سنا بفخر... 

1
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?

?

?

ُحها، ِمثاٌل : تي اأَْقَتِ ْن�ِسَطِة اٱلرَّ ي، َواأََهمرَّ اٱْلأَ ناَمِ اأَ�ْسَتاأِْن�ُش ِباٱْلِبطاَقِة اٱْلآِتَيِة ِلأَْختاَر �ِسعارًا ِلَبْ

ِرنا ِللتَّعاُوِن �ٱْلـَمْدَر�ِسيِّ ِبَحْيُث : وُّ ِة ُجَمٍل / �أَ�ْسُطٍر َعْن َت�سَ ًا ِمْن �ِستَّ َن�ْسَتفيُد ِمْن َتاِرِبنا َوِمْن َتَعلُّماِتنا َوَنْكُتُب َن�سّ

ِفُق َعلى َبْرناَمٍج ُم�ْسَتْوحًى ِمْن َم�ساِريع     َنتَّ
�ٱْلفاِئز�ِت َو�ٱْلفاِئزيَن ؛

ِة ؛ ِع لِئَحٍة ِب�ُسوِط َتْن�سيِط �ٱلتَّعاُوِنيَّ    اأُ�ْسِهُم يف َو�سْ
وَط  ل�سُّ ْوِء َتاِرِبنا َوِنقا�ساِتنا( �ٱ ُع )َعلى �سَ    َن�سَ

ِة ؛ ْن�ِسَطِة �ٱلتَّعاُوِنيَّ َة ِلَتْفعيِل �أَ �سا�ِسيَّ �ٱْلأَ
َنِة. ِتنا يف اآِخِر �ٱل�سَّ ِفُق َعلى اإِْجراِء َتْقييٍم ِلَن�ساِط َتعاُوِنيرَّ    َنترَّ

�أََن�ِشَطٌة :
ْبليِغ َعْنها ؛  ٍة ِلْلبيَئِة ف حُميِطنا َمَع �ٱلتَّ َّ ُد َمظاِهَر ُم�سِ َر�سْ

  َجْمُع َمَو�دَّ قاِبَلٍة ِللتَّْدويِر ؛
ِة اٱْلـَمْعِنيرَِّة. را�ِسيرَّ ِة ِباٱْلـَموادِّ اٱلدِّ   َرْبُط َن�َساِط اٱلترَّعاُوِنيرَّ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

بيَعُة ِمْن َحْوِلنا َجميَلٌة، َنَتعاَوُن ِلْلِحفاِظ َعَلْيها« »َ�لطَّ

نحن ...
ت ...
ع ...

ا ...
و ...

نتعاون من �أجل ...

َنَتباَدُل �إِْناز�ِتنا َمَع باقي �ٱْلـَمْجموعاِت.?

روِف   َتْبَد�أُ ُكلُّ ُجْمَلٍة  ُمفيَدٍة ِباٱْلُ
َنِة ِلَكِلَمِة »َنَتعاَوُن« )َ�ْلـِمثاُل  �ٱْلـُمَكوِّ

�ٱمُلَقاِبل ( ؛
 َتكوُن ُكلُّ ُجْمَلٍة  ُمفيَدٍة ؛

 ُي�ساِرُك ُكلُّ اأَْفراِد �ٱْلـَمْجموَعِة ف 
ْناِز ؛ �ٱْلإِ

ِة : ُل َمْكَتَب �ٱلتَّعاُوِنيَّ  ُن�َسكِّ

ِة ِق�ْسِمنا ِ�ْنَتَخْبنا �ساِلَك َرئي�سًا ِلَتعاُوِنيَّ

1

2

3
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ُة اٱْلآِتَيُة : ِعيرَّ �سيحاِت، ُطِرَحِت اٱْلَو�سْ ْ ِة اٱلترَّ اأَْثناَء َعَمِليرَّ

َت َعَلْيِه )ا(. وِّ ِح )ة( ِلَكْي ُن�سَ �سِّ ُرها يف ُمَتَ تي َيْنَبغي َتَوفُّ لرَّ فاِت �ٱ �أَْذُكُر �أََهمَّ �ٱل�سِّ

ْدَوِل �ٱلآتي : ِرَبتي ِباٱِل�ْسِتْئنا�ِس ِباٱْلَ ُم َتْ �أَُقيِّ

ْر�ِس �ٱلّثان. ِل َو�ٱلدَّ ْر�ِس �ٱْلأَوَّ ُف فيها َتَعلَُّماٍت ِمَن �ٱلدَّ ْقييِم ُنَوظِّ ًة ِللتَّ �أَ�َسَتْخِرُج َمَع َجماَعِة �ٱْلَق�ْسِم ُخال�سَ

ِة �ٱْلِق�ْشِم، َو�أَْن�َشُط ِفيَها2ن�شاط : اِرُك يِف َتْكويِن َتَعاُوِنيَّ �أُ�شَ
?

?

?

?

?

?

?

َيِة َنِة �ٱْلا�شِ ِة �ٱل�شَّ ِرَبِة َتعاُوِنيَّ َيِة�إِيجاِبّياُت َتْ َنِة �ٱْلا�شِ ِة �ٱل�شَّ ِرَبِة َتعاُوِنيَّ ْلِبّياُت َتْ �شَ
ُ َذِلَك�أَِمْثَلٌة تي َتَف�سِّ ُ َذِلَك�أَِمْثَلٌةَ�ْلأَ�ْسباُب �ٱلَّ تي َتَف�سِّ َ�ْلأَ�ْسباُب �ٱلَّ

؟؟؟؟

حم�س تاأ�سي�س تعاونية �لق�سم 2019 / 2020

رئي�س )ة( التعاونية

اأمني )ة( الـمال كاتب )ة( التعاونية

الـم�شت�شارات / الـم�شت�شارون

    �أنا ُرَقَيُة...
�أَْلَتِزُم ِباٱلتَّ�ْسجيِع َعلى 

�ٱْلِقر�َءِة ِمْن ِخالَل َتْنظيِم 
َمْكَتَبِة ِق�ْسِمنا

؟ - الت�سيح ؟ ؟

؟ - حم�س1- تقدمي التعاونية؟؟

ُف فيها ما َحَدَث.  �أَْكُتُب ِفْقَرًة �أَ�سِ
ِة. ِباذ� �أََح�سَّ َوُهَو َي�ْسَتِمُع ِلَتعاليِق َبْع�ِس ِرفاِقِه )2 َو3( ؟ ُح )1( ِلـَمْكَتِب �ٱلتَّعاُوِنيَّ �سرَّ  َبَدا �ساِلٌك �َسعيدًا َوُهَو َيَتَ

ُر َجو�بي. ِفُق َعَلْيها، َو�أَُبرِّ تي ل �أَتَّ و�ِر �ٱلَّ ُد �ٱْلِعبار�ِت �ٱْلو�ِرَدَة ف َهذ� �ٱْلِ  �أَُحدِّ

ُح َنْف�ِسي  ِا�ْسمي �ساِلٌك، اأَُر�سِّ
ِة... ِلـَمْكَتِب �ٱلتَّعاُوِنيَّ

1

ُم  �ساِلٌك َن�سيٌط، َيْحَتِ
ميَع... �ٱْلَ 2

ُح �ساِلٌك َوُهَو  �سرَّ َكْيَف َيَتَ
ٍك ؟ َعلى ُكْر�ِسيٍّ ُمَتَحرِّ

3

1

5

23

6

4

7

حيحًا. ُبها َتْرتيبًا �سَ َرتِّ ِة َو�أُ ِة �ٱِلْنِتخاِبيَّ ْمَن �ٱْلَعَمِليَّ ُ َعْنها ُكلُّ َر�ْسٍم �سِ تي ُيَعبِّ �أُ�َسّمي �ٱْلـَمْرَحَلَة �ٱلَّ
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تعاونية الق�سم... اأو الرتبية على الدميقراطية

وراء تمرين قد يبدو ميكانيكيا في بداية كل سنة، قيم ومبادئ هي األصل في التعلم األمر الذي يستدعي اهتماما خاصا بها 
عبر مراحل الدرس ومن خالل األنشطة المقترحة وتلك التي تستدعيها تفاعل األطفال بينهم ومع المدرس)ة(.

االأهداف الوا�سحة وال�سمنية  دور املدر�ص )ة( التقدمي 1
 )diversité(الحرص على مبدأ التنوع 	•

في الترشح؛
	•

على  اخلجولني  الأطفال  ت�سجيع  	•
الرت�سح.

هذا  يف  امل�ساواة  الن�سان.  حقوق  من  حق  	•
احلق بني اجلميع، بدون متييز:

- حسب الجنس، مبدأ المناصفة )دستوري(
- اللون، اإلعاقة، األصل...

فر�سة لتنمية الثقة يف النف�ش. 	•

الرت�سح 2

من املفيد:

بما  األولية  المبادئ  هذه  استحضار  	•

يكفي من التبسيط خالل الحصة ؛

وضع  خالل  برزت  التي  تلك  تعزيز  	•

ميثاق القسم ؛

ترسيخها وتوسيع مجالها بالموازاة في  	•

إطار األنشطة الالحقة، حسب الفرص 

المتاحة ؛

عنه  يعبرون  ما  لألطفال،  االصغاء  	•

استفسارات...  آراء،  حاجيات،  من 

تتعدد بعددهم )الكتاب المدرسي دعامة 

للجميع(.

تكوين أفكار )برنامج(؛ 	•
تعددية )pluralisme(أفكار؛ 	•

االبداع 	•
التعبير عنها بحرية، إرادة، بثقة؛ 	•

احترام االخرين؛ 	•
االقناع؛ 	•

التفاوض؛ 	•

احلملة االنتخابية 3

االصغاء؛ 	•
المقارنة بين »المشاريع«؛ 	•

االختيار » المعقلن«؛ 	•
اتخاذ قرارات واعية؛ 	•

الذات  على  )تأثيرها  القرارات  مسؤولية  	•
واالخرين...(؛

قرارات  اتخاذ  في  البعض  المشاركة  عدم  	•
مصالح   ( آلخرين  المجال  تترك  تهمهم 

أخرى(؛

الت�سويت 4

النزاهة؛ 	•
ال�سفافية؛ 	• الفرز 5

بالمسؤولية،  يحسون  الفائزات  الفائزون/  	•
يلتزمون؛

المسؤولية  تلك  يشاطرون  المنتخبون  	•
بالمشاركة والتتبع 

اعالن النتائج 6

اأهمية التوثيق. الرجوع اليه يف حالة وجود  	•
اعرتا�ش، اإخالل بالقواعد...

املح�رص 7

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة
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للدر�ش بعد منهجي - عر�ساين وا�سح )مثل الدر�ش الأول(. اإذ يطلب من الأطفال مرارا فرادى 

اأو يف اإطار جمموعات ان ينجزوا بحثا، وميكن لهذا البحث اأن ي�ساغ ويقدم. 

تدب�� محطة تمھيد التعلم

يتعني مراعاة النقط التية:

• البحث يتطلب بال�رشورة تدربا على التفكري والتفاعل وا�ستعمال و�سائل.	

• مهما كانت » الأبحاث« املطلوبة من الأطفال ب�سيطة بالنظر لل�سن وامل�ستوى الدرا�سي، فاإنه 	

من ال�رشوري تدريبهم منذ ال�سغر على ال�رشوط الأولية للبحث؛

• التعلم ودميومته وتوظيفه يف 	 ذلك  م�ستوى  لكن مردودها مرتفع على  كلفة زمنية  املنهجي  للتعلم 

تعلمات مدر�سية وحياتية اأخرى. 

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: التدرب على التفكري وعلى تنظيم االفكار

• ميكن النطالق من و�سعية عا�سها ويعي�سها عدد كبري من املدر�سات واملدر�سني يف كل املراحل 	

عندما يطرحون �سوؤال )غري بديهي وغري مرتبط باحلفظ(. 

• يتم القاء ال�سوؤال؛	

• ترتفع الكثري من اليدي؛	

• تتعدد الأجوبة » اخلاطئة« غالبا مقارنة مع الأجوبة ال�سحيحة. 	

• و�سعية النطالق هذه متكن من تقدمي » التفكري«: نفكر دائما قبل اأن جنيب. 	

• من 	 ملمو�سة  باأمثلة  دعمها  املفيد  من  لكن  الفكري،  م�سارات  بع�ش  تو�سح  املقرتحة  الأن�سطة 

بني  التمييز  على  اأي�سا  ذلك  ينطبق  اأثرا.  واأبقى  اأو�سح  التعلم  �سيجعل  ذلك  لأن  الأطفال،  اقرتاح 

معطيات  بطاقة  اآخرين(.)انظر  مع  )تقا�سم  والتعبري  حكم(  )اإ�سدار  والراأي  التفكري)الت�ساوؤل( 

م�ساعدة(. ين�سح بتوظيف بطاقة املعطيات حول اخلريطة الذهنية �ش 133. 

الن�ساط 2: التدرب على قواعد التفاعل مع االخرين

• التفاعل يف اإطار جماعة الق�سم حا�رش با�ستمرار يف الأن�سطة التعلمية. ملو�سوع فوائد جمة:	

• كهدف: يرتبط باملكونات الثالث للرتبية املدنية )تقدير الذات، احرتام الخرين، العي�ش امل�سرتك(؛	

• ديناميكية 	 التعلمات  على  ت�سفي  التي  والتجارب  الأفكار  تنا�سل  من  ميكن  دعامة  اأو  كو�سيلة 

تقربها من الأطفال وحتببها لهم. 

• اختيار 	 من  تفاعل  حلظة  ت�سوير  لذلك،  الظروف  توفرت  اإن  الن�ساط،  هذا  اثناء  املفيد  من 

الأ�ستاذ)ة( لب�سع دقائق، واإعادة بثها لدرا�ستها من قبل الأطفال والقيام با�ستنتاجات ب�سددها.

الن�ساط 3: ا�ستعمال التقنيات احلديثة يف البحث والعر�ص

ميكن هذا الن�ساط من الـتاأكيد على ا�ستعمال تقنيات العالم والت�سال بال�ستفادة من اإيجابياتها على 

م�ستوى البحث والوعي باأن نوعية تلك ال�ستفادة تتوقف على التحكم يف ذلك ال�ستعمال والعك�ش ) 

اأنظر يف املعطيات امل�ساعدة الفقرة املخ�س�سة لذكر امل�سادر يف عالقته بالنزاهة الفكرية (. 

الن�ساط 4: التخطيط مل�رصوع 

تت�سمن بطاقات املعطيات امل�ساعدة خطاطة تف�سيلية ميكن ا�ستعمالها لدعم الن�ساط الرابع.

تدب�� تقویم التعلمات ودعمها

يقرتح التقومي ر�سوما متثل حالت يكون فيها دماغنا يف عالقة مع عملية التفكيري. يف هذا املو�سوع 

ال�سنة  الجتماعيات،  يف  اجلديد  مقرر  يف  الأول  ال�سد�ش  تقومي  بطاقة  على  الطالع  املفيد  من 

ال�ساد�سة.

اأمني قدرتي على البحث با�ستقاللية 4الدرس 

وع ؟) الھدف: تنمية القدرة ع� البحث والتعلم باستق�لية ( ربط مع الم��
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بية الـمدنية ال�رت

و�َر �ٱْلآتي. �أَْقَر�أُ �ٱْلِ
ْفَردي �ٱْنِطالقًا ْفكِي ِبُ ُب َعلى �ٱلتَّ �أََتَدرَّ

تاُج ُكَرُة �ٱْلَقَدِم َفَقْط ِلٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلأَْقد�ِم؟« ِمْن �ُسوؤ�ِل : »َهْل َتْ

ٍة4 ِتْقالِليَّ ِم ِباٱ�شْ َعلُّ ي ُقُدر�تي َعلى �ٱْلَبْحِث َو�ٱلتَّ �أَُنّ

، َو�ٱ�ْسِتْخد�ِم ِتْقِنّياٍت َحديَثٍة. ماِعيِّ ْفكِي َو�ٱْلَعَمِل �ٱْلَ ٍة ِمْن ِخالِل َتْطويِر َمهار�تي ف �ٱلتَّ �أََتَعلَُّم �ٱْلَبْحَث ِباٱ�ْسِتْقالِليَّ
الهدف :

هار�ٍت ُت�شاِعُدين  ِتْعد�ٌد ِلَذِلَك، �إِ�شاَفًة ِلَ ٍة َيْقَت�شي �أَْن َتُكوَن َلَديَّ َرْغَبٌة َو�ٱ�شْ ِتْقالِليَّ ُم ِباٱ�شْ َعلُّ َ�لتَّ
تاَذتي. تاِذي / �أُ�شْ ٍة ِمْن �أُ�شْ َعلى �إِجْناِز َعَمٍل ِبدوِن ُم�شاَعَدٍة ُمبا�ِضَ

ِتْقالِليٍَّة. ِتغاِل ِباٱ�شْ ُل فيِه ُقُدر�ِتنا َعلى �ٱِل�شْ موَعِتنا �إِْعد�ُد َم�ْضوٍع ُنَفعِّ ُطِلَب ِمْن َمْ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?

?

ُة ف �ٱْلـَم�ْسوِع ؟? ا�سَّ ُر ِلَتُكوَن يِل ُم�ساَهَمتي �ٱْلَ َكْيَف �أَُفكِّ
َكٍة ؟  فاُعِل َمَع �أَْقر�ن ِلإْغناِء َتْفكِيي َو�ٱْلُو�سوِل �إِلى َنتيَجٍة ُم�ْسَتَ ما َقو�ِعُد �ٱلتَّ

ديَثَة ِف �ٱْلَبْحِث َو�ٱْلَعْر�ِس ؟ اِت �ٱْلَ ْقِنيَّ َكْيَف �أَ�ْسَتْعِمُل �ٱلتِّ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ْعبِي َعْن َر�أِْيِه. ْفكِي ُو�سوًل ِللتَّ تي َقَطَعها ر��سي ف �ٱلتَّ �أُحاكي �ٱْلـَمر�ِحَل �ٱلَّ

ِم1ن�شاط : َنظَّ ْفكرِي �ٱْلُ ُب َعلى �ٱلتَّ �أََتَدرَّ
?

?

?
تي  1- ما ِهَي �ٱْلـِمْهَنُة �ٱلَّ

ليَنها يا تال ؟ ُتَف�سِّ

2- لِعَبُة ُكَرِة َقَدٍم
3- ِلـَماَذ�؟ 

؟
2 1345

َيِجُب �أَْن 
َر... �أَُفكِّ

ْو�شوَع  ُل �ٱْلَ ثَّ �أَمَتَ
ِذْهِنّيًا...

ُن َر�أْيًا يف �أََت�شاَءُل �أَُكوِّ
ْو�شوِع �ٱْلَ

ُ َعْن َر�أْيي �أَُعبِّ

َوٍر ِب�سُ
َكِلماٍت...

َي�ْسَتْعِمُل �ٱلاّلِعُب َقَدَمُه 
�أََلْي�َس  َلِكْن،  ِباٱْلِفْعِل. 
َقو�ِعُد  �ٱْلَقَدِم  ِلُكَرِة 

َيِجُب �ٱْحِت�ُمها ؟ 
اأْكيِد. ما ِهَي؟  َنَعْم ِباٱلتَّ

َكْيَف؟ ِلـَماَذ�؟...

�ٱْلَقَدِم  ُكَرِة  ة(  لِعُب) 
َيْلَعُب ِبَقَدِمِه) َكما َنرى( 

ُر فيما َيْفَعُل.  َوُيَفكِّ
ِكُنني �أَْن �أُبْرِهَن.  ُيْ

َو�أَنا و�ِثٌق 
ِباٱْلـَم�ساِر �ٱْلِفْكِريِّ 

�ٱلَّذي َقْطْعُتُه.

ف َر�أْيي

ْفِكرَي...  َ�ْلأَحا�شي�ُش ُتَر�ِفُق �ٱلتَّ
ْحِفيَز... ْعِزيِز، َو�ٱلتَّ ِباٱلتَّ

تاُج �إِلى  ها ل َتْ 4- ِلأَنَّ
َتْفكٍي. َيْكفي �أَْن �أَ�َسَتْعِمل 

َقَدَميَّ يا ر��سي

تاُج  ْر.. َهْل َتْ 5- َدُعونا ُنَفكِّ
ْفكِي؟ ُكَرُة �ٱْلَقَدِم ِللتَّ

؟
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ِكُم�ْشَتوى َتْنِمَيِة �ٱلّذ�ِتُم�ْشَتوى �ٱْلَعَمِل �ٱلَّذي َنقوُم ِبِه �ْشَتَ ُم�ْشَتوى َجْوَدِة �ٱْلَعْي�ِش �ٱْلُ
َعَمٌل ُمَتكاِمٌل

؟
ْف�ِس َقُة ِباٱلنَّ َ�لثِّ

؟
َ�لتَّ�ساُمُن

؟

ُل- �ٱْلإِْتقاُن- �ٱْلإِْح�سا�ُس ِباٱْلآَخِر �أِْي- �ٱلتَّو��سُ فاُع َعِن �ٱلرَّ �أِْي �ٱْلآَخِر- ِ�ْكِت�ساُب ِخْب�ٍت َجديَدٍة- �ٱلدِّ َقبوُل �ٱلرَّ

ِتْخد�ِم �ٱْلأَْنِتنِيْت يف �ٱْلَبْحِث ِتْعماِل �ٱْلأَْنِتنِيْت يف َمز�يا �ٱ�شْ �ُضوُط �ٱ�شْ
�ٱْلَبْحِث

�سوِل َعلى َمْعلوماِت �ُسهوَلُة �ٱْلُ
ْهِد َمِن َو�ٱْلُ �ٱْخِت�ساِر �ٱلزَّ

؟

ِة �ٱْلَبْحِث َمْعِرَفُة َكْيِفيَّ
ِ��ْسِتْعماُل �ٱْلـَمو�ِقِع �ٱْلآِمَنِة

؟

نيْت  ؟؟؟َ�ْلأَْنِتْ
؟؟؟؟َ�ْلـَمز�يا

؟؟؟؟�ُسوُط اٱِل�ْسِتْعماِل

ِك. اِت َواٱْلَعْي�ِش اٱْلـُم�ْسَتَ ِذي َنقوُم ِبِه، َوَعلى ُم�ْسَتوى اٱلذرَّ اٌت َعلى ُم�ْسَتوى اٱْلَعَمِل اٱلرَّ فاِعِل َبْيَ �ٱْلأَْقر�ِن �إِيجاِبيَّ ِللتَّ
ُح �أُْخرى: ْدَوِل، َو�أَْقَتِ �ْسَفَل �ٱْلَ َحِة �أَ ْو �ٱْلِعبار�ِت �ٱْلـُمنا�ِسَبِة �ٱْلـُمْقَتَ �أَ�َسَتْكِمُل َمْلَء ُكلِّ خاَنٍة ِباٱْلَكِلماِت �أَ

ْقر�ِن.  فاُعِل َمَع �ٱْلأَ ِرَبٍة َلنا ف �إِطاِر �ٱلتَّ ، َوَنَتباَدُل �أَْح�َسَن َتْ َن�ْسَتِغُل ِف َعَمٍل ُثَناِئيٍّ

تي ُت�ساِعُد َعلى �ٱْلَبْحِث : ديَثِة �ٱلَّ نيُت ِمَن �ٱْلَو�ساِئِل �ٱْلَ ْنِتْ �ٱْلأَ

ها ؛ تي �ٱ�ْسَتْعَمْلُتها �إِلى َحدِّ �ٱْلآِن ِلْلَبْحِث َعْن ُمْعَطياٍت َو َعْر�سِ ُرَق / �ٱْلأََدو�ِت �ٱلَّ �أَْذُكُر �ٱلطُّ
ُل. ها �أَْف�سَ ُح �أَيُّ �أُقاِرُن َبْيَ ُطُرِق �ٱْلَعْر�ِس َو�أَُو�سِّ

تي َذَكْرُتها. اأَْذُكُر َمزايا َو�ُسوَط اٱ�ْسِتْعماِل ُكلِّ اٱْلَو�ساِئِل اٱلرَّ

?

?

?

?

?

?

ديَثَة يف �ٱْلَبْحِث َو�ٱْلَعْر�ِش3ن�شاط : ْقِنّياِت �ٱْلَ َتْعِمُل �ٱلتِّ �أَ�شَ

ُطُرٌق / �أََدو�ٌت ِلَتْقدمِي �ٱْلَعْر�ِشُطُرٌق / �أََدو�ٌت / َو�شاِئُل ِلْلَبْحِث
123
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ْفكِي، َو�أَُعلُِّل : ْختاُر ِمْن َبْيِ �ٱْلَكِلماِت َو�ٱْلِعباَر�ِت �ٱْلآِتَيِة ما ُي�ساِعُدن َعلى �ٱلتَّ �أَْنَطِلُق ِمَن �ٱْلـِمثاِل �ٱل�ّساِبِق َو�أَ

ٍك. �ْسِتغاِلنا َعلى َم�ْسوٍع ُم�ْسَتَ موَعِتي ف �إَِطاِر �ٱ اِء َمْ ْع�سَ ْلُت �إِلى َح�سيَلٍة �أََتقا�َسُمها َمَع �أَ ْفَردي، َوَتَو�سَّ ْرُت ف �ٱْلِبد�َيِة ِبُ َفكَّ

كيُز ْ �شاوؤُُلَ�لتَّ ْخزوَنُةَ�لتَّ ْلَ ْعلوماُت اٱ ْخزوَنُةَاْلَ هار�ُت �ٱْلَ ِمَ�ْلَ َعلُّ ُمْتَعُة �ٱلتَّ

؟
ِ��ْسَتْعَمَل َعِليٌّ َمْعلوماٍت 

َمْوُجوَدًة ف ذ�ِكَرِتِه
َقاَرَن َعِليٌّ َبْيَ �ٱْلـَمْعلوماِت 

ُلُح  َو�ٱْنَتقى ِمْنها ما َي�سْ
ِة ِعيَّ ِلْلَو�سْ

؟

ُر، ل َي�ْسَتطيُع  َعْنَدَما ُنَفكِّ
ِدماُغنا اأَْن َيْفَعَل �َسْيئًا 

�آَخَر َغْيَ �ٱلتَّْفكِي.

ماذ� ؟ َمْن ؟  ِلـماذ� ؟  
َكْيَف ؟ ...

ِعياِت َح�َسَب �ٱْلَو�سْ
؟؟

َعْنَدما َنُحلُّ ُم�ْسِكاًل 
�سى  ُنِح�سُّ ِباٱلرِّ

َو�ٱْلـُمْتَعِة

ُ ِفْعُلُه ُ َنْبُذُهما َيَتَعيَّ ما َيَتَعيَّ
�سيُط غاْء �ٱلنَّ َ�ْلإِْق�ساُءَ�ْلإِ�سْ

ُر  َ�ْلآَن �أَُفكِّ
...

?

?

?

َلْيها �أَْعالُه ؛  َطو�ِت �ٱْلـُم�ساِر �إِ ُق َعَلْيِه �ٱْلَ ْفكِي َو�أَُطبِّ �أَْختاُر َمْو�سوعًا ِللتَّ
ْعبِي ِباٱْقِت�ِح ِمَثاٍل ثاٍن. �أِْي َو�ٱلتَّ ْفكِي َو�ٱلرَّ  �أَُمِيَُز َبْيَ �ٱلتَّ

ُ َنْبُذُه. ُ ِفْعُلُه َوما َيَتَعيَّ ميُع : �أَْذْكُر �إِ�ساَفًة ِلْلِمثاِل �ٱْلآتي ما َيَتَعيَّ ُمها �ٱْلَ فاُعُل َبْيَ �ٱْلأَْقر�ِن َيْحتاُج �إِلى َقَو�ِعَد َيْحَتِ َ�لتَّ

فاُعِل َمَع �ٱْلآَخريَن2ن�شاط : �أََتَعلَُّم َقو�ِعَد �ٱلتَّ

فاُعُل َبْيَ �ٱْلأَْقر�ِن َيْحتاُج �إِلى َتْنظيٍم : َ�لتَّ
. موَعٍة �أْكَبَ ناِئيِّ ُمقاَرَنًة َمَع �ٱْلَعَمِل ف َمْ يِّزاِت َو�ُسوَط �ٱْلَعَمِل �ٱلثُّ اأَْذُكُر ُمَ ?

ناِئيُّ موَعٍةَ�ْلَعَمُل �ٱلثُّ َ�ْلَعَمُل يف َمْ

؟  

•  ُيناِق�ُس �آر�ًء ؛	
• ؛	  َيَتَطلَُّب َزَمنًا �أَْكَبَ
• )ٍة(.	 ٍ َيْحتاُج ِلـُمَي�سِّ

12

3 4

ُاُءاُء اءساءس س�س�

؟؟
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�ْضوٍع ُنْنِجُزُه ِب�َشْكٍل ُم�ْشَتِقل4ٍّن�شاط : ُط ِلَ ُنَخطِّ
طاَطِة �ٱْلآِتَيِة : َة ِمْن ِخالِل �ٱْلُ ُف �ٱْلـَمر�ِحَل �ٱْلأَ�سا�ِسيَّ �أََتَعرَّ

لى �ٱْلـَمر�ِحِل  وِع َقْبَل �ٱِلْنِتقاِل �إِ َة َتْدِقيِق �ٱْلـَمْو�سُ يَّ ُح �أَهمِّ �أَُو�سِّ
ْخرى ؛ �ٱْلأُ

ِبَحْذِف   » �ٱْلـَمْعلوماِت  �ٱْنِتقاِء   « ِة  ِلَعَمِليَّ َفْهِمي  ِمْن  ُد  كَّ �أََتاأَ
َعلُِّل ؛ و�ِب َغْيِ �ٱْلـُمنا�ِسِب، َو�أُ �ٱْلَ

ُح ِلـماذ� ؛ ِتي َن�ْسَتْعِمُلها. �أَُو�سِّ ِمْن َقو�ِعِد �ٱْلَبْحِث ِذْكُر َم�ساِدِر �ٱْلـَمْعلوماِت �ٱلَّ
َوٌر، ُر�سوٌم، َخراِئُط...( . ، �سُ ْعبرِي ِعْنَد َتْقدمِي َعْر�ٍش )َتْعبرٌي َلْفِظيٌّ َة َتْنويِع اأَ�ْسكاِل اٱلترَّ يرَّ اأَُف�ِسُّ اأَهمِّ

?

?

?

?

?

ُد ُنَحدِّ
�ٱْلَزَمَن

تاَرٍة َعْر�ٌس ِبَو�سيَلٍة ُمْ

َنْعِر�ُش 
�إِجْناَزنا

َن�شوُغ 
موَن  َم�شْ

�ٱْلَبْحِث

َنْنَتقي 
ْعلوماِت �ٱْلَ

ُد  ُنَحدِّ
ْلأَْهد�َف اٱ

ُق  ُنَدقِّ
ْو�شوَع �ٱْلَ

تي �َسُيجيُب َعَلْيها �ٱْلـَمْو�سوُع ميُم�ٱْلأ�ْسِئَلُة �ٱلَّ َ�ْلـَمحاِوُر / �ٱلتَّ�سْ

َقٌة ُمنا�ِسَبٌة ِلْلَمْو�سوِع َوُمَوثَّ ْفكاِر َوِكتاَبُة �ٱْلـَمْو�سوِع َتْرتيُب �ٱْلأَ

ِفُق َعلى �ٱْلَعَمِل َنتَّ

ُم َعَمَلنا ُنَقيِّ

تي �أَِجُدها ف َمكاٍن ما �أَ�َسَتْعِمُل ُكلَّ �ٱْلـَمْعلوماِت �ٱلَّ
�ْسَتْعِمُل اأُْخرى اأَْتُرُك جاِنبًا َمْعلوماٍت َواأَ

ِتها حَّ َد ِمْن �سِ اأَكُّ حاِوُل �ٱلتَّ �أُقاِرُن َبْيَ �ٱْلـَمْعلوماِت، َو�أُ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

�سوُم َثالَث حالٍت َيكوُن َعَلْيها  ُح �ٱلرُّ ُتَو�سِّ
ِكَتاَبًة   ُ َو�أَُعبِّ َجيِّدً�،  �أُلِحُظها  ِدماُغنا... 
َعّما توحي ِبِه ُكلُّ حاَلٍة َوَعِن �ٱْلَعالَقِة َبْيَنها.

?
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التفكري املنظم )الن�ساط االول(

ميكن توظيف املعطيات الإ�سافية املوجودة يف هذا الدول اأثناء اإجناز الن�ساط الأول.  .1

خال�ساتاملنطلق »كرة القدم ال حتتاج اىل تفكري يكفي ا�ستعمال القدمني«

اأ�ستمع جيدايجب اأن اأفهم املعنى الأن ذلك �سيتحكم يف املراحل املوالية. 1

اأمتثل ذهنيا )�سور، كلمات( من خالل مباراة الو�سعيات التي جعلتني اأفهم:  .2
الالعبون يف و�سعية فعل م�ستمر طيلة املباراة؛ •	

الالعبون ي�ستعملون اقدامهم اأو روؤو�سهم اثناء اللعب؛ •	
ل اأحد منهم توقف من تلقاء نف�سه ليوا�سل... •	

يبدو كما تقول �سفية انه 

فعل بدين

للو�سول اىل  الو�سعيات واأربطها مبعاريف وجتاربي  اأت�ساءل )اأفكر( ب�سدد تلك   .3
نتيجة:

ظاهريا فعل بدين، لكن الالعب ل ميكن اأن يفعل بدون تفكري؛ •	
كيف؟ هناك عمليات يتعني على الالعب اتقانها، ويح�سن توظيفها يف الوقت املنا�سب  •	

واملكان املنا�سب...

والقواعد؟ لكرة القدم قواعد يجب احرتامها...؛ •	

هو فعل بدين، 

لكنه فكري اأي�سا

اأكون راأيا على �سوء النتيجة:  .4
�سفية لي�ست على �سواب يف راأيي •	

•لأنها اأبعدت عن لعبة كرة القدم ما حتتاجه من تفكري قبلي واأثناء املباراة. •	

راأيي اأن �سفية خمطئة

اأتقا�سم الراأي مع املجموعة:  .5
اأ�سوغ راأيي؛ •	

اأختار لذلك الو�سيلة املنا�سبة )�سفويا، كتابة...(.  •	

التعبري عن الراأي

اأتقا�سم اأي�سا العنا�رص التي اأدت اىل تكوين راأيي :  .6
مبا اأن راأيي كونته بعد تفكري، ميكنني اأن اأقول ملاذا، اأي اأن اأبرهن... •	

الربهنة

2. ميكن اأي�سا اإبراز امل�سار الرتاكمي للعمليات امل�سار اليها، رغم طابعها الديناميكي. 

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة
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التخطيط مل�رصوع ننجزه ب�سكل م�ستقل )الن�ساط الرابع(

تقدم هذه اخلطاطة ب�سكل مغاير وبتفا�سيل اأكÌ مراحل التخطيط

 تعلم ذكر امل�سادر 

 »النزاهة الفكرية« �سمن كفايات التعلم للقرن الواحد والع�رصين ) اليون�سكو(

بثقة. فمن  اأبحاثا  لينجزوا  )اليتيكي(  القيمي  البعد  املفاهيم ذات  اكت�ساب جمموعة من  التالميذ على  ت�سجيع  يتعني   «

املمار�سات املدر�سية اجليدة ينتج فهم اأف�سل للنزاهة الفكرية، وعلى التالميذ واملدر�سني والباء فهم معنى »ال�رشقة 

الأدبية« والغ�ش وامللكية الفكرية، ويتوجب تكرار ذلك بالطرق املنا�سبة من ال�سنة الأوىل لتمدر�سهم اىل اآخر امتحان 

يجتازونه...ومن جهة ثانية، ت�ساهم الأن�سطة الإبداعية يف النهو�ش بالنزاهة الفكرية، واأح�سن طريقة لتجنب الغ�ش 

يف الو�سط املدر�سي تتمثل يف القيام مبهام تتطلب فكرا اأ�سيال ...واأن�سطة تعلمية قائمة تعتمد على �سياقات �سخ�سية 

متميزة وكلها و�سعيات ت�سعف اإمكانية حدوث الغ�ش وغريه من ال�سلوكات املنافية للنزاهة الفكرية.« ) بت�رشف(.

UNESCO- Bureau international d’éducation (IBE), Principes directeurs sur l’apprentissage au 21e siècle, Genève 2014
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/guiding_principles_brochure_fre.pdf

كلمات - مفاتيح

الأ�سئلة التي �ستوجه البحث

توجيه البحث ح�سب املو�سوع 

والأهداف

عر�ش �سفوي/ بوا�سطة 

مل�سقات اأو بدعامة تقنية

توجيه البحث ح�سب املو�سوع 

والأهداف

هل هي مفهومة / مفيدة / موثقة 

�سهلة ال�ستعمال من طريف

مقارنة – تلخي�ش- متلك املعلومات

الأكرث منا�سبة للمو�سوع مع م�سادرها

ترتيب الأفكار، التعبري عنها

كتابة اإ�سافة �سور، ر�سوم..

 ذكر امل�سادر

بارتباط مع املو�سوع 

عن�رص الزمن اأ�سا�سي

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة
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التفاعل مع االخرين

تقوم اأن�سطة الرتبية املدنية على التفاعل بني الأطفال كاأفراد وكمجموعات )يف تنوعها( باعتباره:

هدفا ي�ساهم يف تطوير احل�ش الجتماعي لدى الأطفال وتر�سيخ العالقات الجتماعية عموما؛ 	•
و�سيلة لتنمية جمموعة من القيم والقدرات التي ت�سكل �سلب كفاية املادة.  	•

 

للتفاعل بني الأطفال ثالث اأبعاد متداخلة ميكن ا�ستح�سارها اثناء تنظيم نقا�ش حول مو�سوع معني:

على امل�ستوى االجتماعيعلى امل�ستوى الفكريعلى امل�ستوى النف�سي

ينمي  متبادل  حتفيز 

والثقة  بالنتماء  الإح�سا�ش 

ويخلق  الفراد  لدى  بالنف�ش 

املجموعة  م�ستوى  على 

العالقات  توطد  ديناميكية 

الإن�سانية البناءة.

تعلمات  اإىل  تارة  بالحتكام  الآراء  مقابلة 

وتارة  منهجيات...(  )معارف،  �سابقة 

ال�سخ�سية،  وجتاربهم  الأطفال  خلربات 

مع  املدر�ش)ة(...  تدخالت  مع  وتارة 

م�ساءلة  )ملاذا؟ وملا ل؟(  النقدي  تفعيل احل�ش 

الذات )راأيي، دوري اأنا؟( والآخرين )دور 

�سديقي؟(. 

و�سعيات:  لو�سعية/  م�سرتك  حتليل 

و�سف، تاأويل من زوايا نظر خمتلفة 

مراعاة  املنطلقات(.  لختالف  )نظرا 

حلول  عن  البحث  يف  مهم  الختالف 

وتقييم  الجماع(  تعني  ل   ( م�سرتكة 

القرتاحات التي مل يوؤخد بها... 

للوعي بهده الأبعاد وتوظيفها دور هام يف حتقيق كفايات املادة ) وتعلمات مرتبطة مبواد اأخرى( 

قيم 

حرية التعبري؛ 	•
الراي والراي الخر؛ 	•

الحرتام املتبادل؛ 	•
الإح�سا�ش بالآخر؛ 	•

التعاون؛ 	•
التفاهم؛ 	•

ال�سداقة... 	•
قدرات 

التوا�سل؛ 	•
اقت�سام التجارب؛ 	•

طرح وجهات النظر املختلفة؛ 	•
حل اخلالفات باحلوار/ التفاو�ش؛ 	•

البحث عن حلول متقا�سمة... 	•
الوعي 

بالختالف وامل�ساواة؛ 	•
بالأفكار امل�سبقة )جتاه الخر( ...  	•

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

142

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   142 10/08/2020   23:50



 نحو م�ساركة فعالة لالأطفال

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 2

تقدمي:

م�ساركة الأطفال من املبادئ/ القواعد البديهية التي تن�ش عليها 

التوجيهات التي نعمل بها يف مدار�سنا والتي تعتمد عليها كثريا 

اأن�سطة الرتبية املدنية.

با�ستعمال  ذلك  ر�سد  ميكن  امل�ساركة  مبداأ  اإعمال  من  للتاأكد 

)للطفل �سوت،  اأولية  عنا�رش   4 تت�سمن  التي  املقابلة  ال�سبكة 

يعرب بحرية، ي�ستمع اليه، يحرتم(، مبعنى:

للطفل ح�سور مرئي )ميكن ان يكون الطفل حا�رشا لكني ل  	•
اأراه(؛

ال�سوت ل يعني دائما التعبري ال�سفوي، بل امل�ساركة متعددة  	•
ال�سكال؛

لل�سوت تاأثري، اأي هناك من ي�ستمع له؛ 	•
لل�سوت وقع اإيجابي، اأي اأنه يحرتم. 	•

تورد الدبيات الرتبوية العديد من مزايا م�ساركة الأطفال )اأنظر تذكريا يف كتاب الأ�ستاذ)ة( لل�سنة الرابعة(، ومنها كون 

امل�ساركة ت�سهل التعلم، وكلما �سهل التعلم متكن املدر�ش)ة( من حتقيق الأهداف املر�سودة للدر�ش.

الوحدة

2

121

ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

مترين :

مترين :

1

3

�شاَرَكِة لَُّم �ٱْلُ �شُ

?

?

?

ْم�ِس، َو�أَُعلُِّل؛ َرجاِت �ٱْلَ ِة َمدى ُم�َساَرَكِتي ف ُكلِّ َدَرَجٍة ِمَن �ٱلدَّ ِة َو�ٱْلـَمْدَر�ِسيَّ يَّ ْمِثَلٍة ِمْن َحياتي �ٱْلأُ�َسِ ُح ِباأَ �أَُو�سِّ
ُة �ٱْلأَْطفاِل ف َعالَقِتها ِبَدَرَجِة ُم�ساَرَكِتِهْم؛ ُر َم�ْسوؤُوِليَّ �أَ�ْسَتْنِتُج َكْيَف َتَتَطوَّ

ًة. َ و�ُب ِبَنَعْم، �أَْذُكُر حاَلًة ُمَعبِّ ْن كاَن �ٱْلَ ِكُن �أَْن �أَكوَن ف َدَرَجٍة �أَْعلى ِمَن �ٱْلاِم�َسِة، �إِ ُح َهْل ُيْ  �أَُو�سِّ

�ٱْلـَمجاِل  َوُماَر�َسُتها ف  ْطفاِل،  �ٱْلأَ ُكلِّ  ُحقوٍق  ِمْن  َحقٌّ  �ٱْلـُم�ساَرَكُة 
َهذ�  �أُلِحُظ  ِبَدَرجاٍت.  َتِتمُّ  �ٱِلْجِتماِعيِّ  �أَِو  يِّ  �ٱْلأُ�َسِ �أَِو  ر��ِسيِّ  �ٱلدِّ

لََّم «، َو�أَْقَر�أُ ما ِبد�ِخِل ُكلِّ َدَرَجٍة : »�ٱل�سُّ

ِل ِفيما َبْيَننا ٍة ِللتَّو��شُ يَّ َهِذِه َخْم�َشُة �ُضوٍط �أَ�شا�شِ
?

?

?

?

َة �ٱْلآِتَيَة : ِعيَّ �أُلِحُظ �ٱْلَو�سْ

ُل ما َيدوُر ف ِذْهِن �ساَرَة؛ َة، َو�أََتَخيَّ ِعيَّ ُف �ٱْلَو�سْ �أَ�سِ
َعلُِّل؛  ، َواأُ غي ِب�َسْكٍل َن�سيٍط ِلـَمْرمَيَ ُح اإِْن كاَنْت �ساَرُة ُت�سْ اأَُو�سِّ

ِثي�ِتها �ٱْلـُمْمِكَنَة. ُ َتاأْ ُفها َو�أَُبيِّ ًة، �أَ�سِ ًة َعْك�ِسيَّ ِعيَّ ُل َو�سْ �أََتَخيَّ

غاِء �ٱلنَّ�شيِط �ُضوٌط ِلاْلإِ�شْ

�ُسلَُّم
ُم�ساَرَكتي

؟

مرمي�شارة

ِتْعد�ُد: َ�ِل�شْ
ِث) ة( �أُِح�سٌّ ِباٱْلـُمَتَحدِّ

كيُز: ْ َ�لتَّ
ُر يِف اأَ�ْسياَء  َل اأَُفكِّ

�أُْخرى

ْهِتماُم: َ�ْلِ
ِباٱلنََّظِر، َحَرَكَةُ 

�أْ�ِس... �ٱلرَّ

�ْشجيُع: َ�لتَّ
ياَغَة  �أُعيُد �سِ

�ُسوؤ�ٍل: قلت...

�أِْي ُل �ٱلرَّ َتَقبُّ
ِ َعْنُه �ٱْلـُمَعبَّ

... �أَْعَتِقُد �أَنَّ

َم�ْسوٌع َيْختاُرُه 
ُر فيِه �ٱْلِكباُر  َوُيَقرِّ

�ساَهَمتي ِبُ

)�أُ�ساِهُم ف َقر�ٍر 
ِخُذُه �ٱْلِكباُر(  َيتَّ

َم�ْسوٌع َيِتمُّ فيِه 
�ساُوُر َمعي �ٱلتَّ

يي( )ُيوؤَْخُذ ِبَر�أْ

َم�ْسوٌع َتِتمُّ فيِه 
�ٱ�ْسِت�ساَرتي

يي( )�أُْعطي َر�أْ
َم�ْسوٌع َيِتمُّ 

�إِْخباِري ِبِه َفَقْط

َم�ْسوٌع �أَْختاُرُه
ِخُذ فيِه َقر�رً�  َو�أَتَّ

اِر و�َفَقِة �ٱْلُكبَّ ِبُ

ُر َو�أَ�ْسَتفيُد  )�أَُقرِّ
ِة �ٱْلِكباِر( ِمْن ِخْبَ

ُّ ت يت َيت س�س�ْسوٌع َ
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جتريب:

على  دائما  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد  ل  قد  اليومية  البيداغوجية  الأن�سطة  �سغط 

جعل م�ساركة الأطفال، يف حد ذاتها، مو�سوع مالحظة. ونظرا لأهمية 

امل�ساركة، فمن املفيد القيام بذلك من حني لآخر عرب:

ومدى  واملجموعة(  الفراد  م�ستوى  )على  تقطعه  الذي  امل�سار  ر�سد   	•
التفاعل معها )الأ�ستاذ)ة(؛

•	 النظر اىل نوعية تلك امل�ساركة من عدة زوايا منها:
درجة ال�ستقاللية )الربط مع �سلم امل�ساركة يف كتاب املتعلم )ة((؛  -

قدرة الأطفال على الرتكيز، والتفكري قبل التعبري )الدر�ش 4(؛  -
امل�ساركة يف الق�سم ويف اأن�سطة موازية مدر�سية؛  -

التي يظهر على الأطفال لأنها تك�سف  اللفظية  التعابري غري  •	 النتباه اىل 
عن اأحا�سي�سهم ) متعة، �سجر...(.

حمددات .... مل�ساركة فعالة 

 

الثقة يف الأطفال وقبول الأخطاء 

باعتبارها معربا للتعلم، وذلك لأن 

التعلم لي�ش خطيا بل م�سل�سال من 

املحاولت والنجاحات والخفاقات.

ت�سور م�ساركة الأطفال 

باعتبارها موؤ�رشا للمواطنة 

املدر�سية يف جمتمع 

دميقراطي

تنظيم ف�ساء قاعة الدر�ص
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ا�ستفيد من اخلدمات العمومية يف حميطي واأحافß عليها 5الدرس 

� الحفاظ عليھا. 
الھدف: وعي ا��طفال بأهمية الخدمات العمومية وبدورهم ��

 من �رشوط العي�ش امل�سرتك ال�ستفادة امل�سرتكة من جتهيزات ومرافق عمومية �سواء داخل املدر�سة اأو 

خارجها. ومن خلفيات هذا الهدف اأ�سكال العنف الذي يطال هذه املرافق والوقاية منه. وتقدم البطاقة 

املرفقة �سمن معطيات م�ساعدة بع�ش مالمح ذلك. 

تدب�� محطة تمھيد التعلم

ميكن النطالق من اأ�سياء قريبة من الأطفال مثل ميثاق الق�سم، خا�سة اإذا كان يت�سمن مقت�سيات 

ذات عالقة باملو�سوع. اأو من حدث يف املدر�سة اأو يف املحيط، اأو من حدث معلوم لدى الأطفال 

) �سغب املالعب مثال(.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: توطني مرافق املوؤ�س�سة على خريطة

يتعني مراعاة العنا�رش التية:

املجال اجلغرايف، والتعرف على مرافق عمومية يف  الربط مع  ت�ساعد على  التوطني، كعملية  	•
احلي اأو الدوار يدعم التعلمات يف اجلغرافيا؛

للتعلم  املدر�سة، كف�ساء  الأطفال بكون  الوعي لدى  ينمي  للمدر�سة  املمكنة  •	 ر�سد ال�ستعمالت 
بني  الفا�سلة  اجلدران«  »�سمك  من  ما  نوعا  ويحد  الجتماعي،  املوؤ�س�ساتي، جزء من حميطها 

املدر�سة واحلياة من حولها؛

م�ساركة الأطفال يف بناء الدر�ش انطالقا من معرفتهم مبحيطهم، ح�سب مكوناته من حيث املرافق  	•
العمومية، جد مفيد.

الن�ساط 2: تنظيم حلقة نقا�ص

ي�ستهدف هذا الن�ساط تنمية قدرات منهجية تتعلق بتنظيم حلقة نقا�ش. يجد الأ�ستاذ)ة( �سمن املعطيات 

امل�ساعدة لهذا الدر�ش بطاقة تت�سمن تو�سيحات اأكرث ملراحل هذه التقنية واهمية كل منها، وهي قابلة 

للتوظيف يف التمرين املقرتح كن�ساط ف�سلي والتمرين املطلوب اإجنازه يف املنزل.

الن�ساط 3: تهيئ ملف حول مو�سوع �سغب املالعب

www. القدم  لكرة  امللكية  اجلامعة  موقع  مثل  الرقمية  امل�سادر  بع�ش  نحو  الأطفال  توجيه  ميكن 

باملو�سوع وتقدم  تهتم  www.fifa.com وهي موؤ�س�سات  القدم  لكرة  الدولية  frmf.ma والفدرالية 
معلومات موثوقة.

 الن�ش املرفق )�سمن املعطيات امل�ساعدة �ش 146( اأو فقرات منه، ميكن ان ي�سكل منطلقا للبحث.

تو�سية: 

الت�سامح  قيم  باأهمية  التوعية  يكت�سي جانب  اليه » ...كما  امل�سار  الن�ش  الأخرية من  تقول اجلملة 

والحرتام داخل املوؤ�س�سات التعليمية وخارجها دورا فعال يف حماربة الظاهرة اأو حتى احلد منها«.

مطالبة جمموعة من الأطفال بالرتكيز على هذه اجلملة بتو�سيح معناها باأمثلة وتقدمي اقرتاحات  	•
جتيب على �سوؤال »كيف«؟

جعل هذه النقطة مو�سوع نقا�ش يلتقي فيه كل الأطفال الذين تناولوا هذه النقطة �سمن مكوين  	•
الت�سميم املتعلقني ب »احلل« و » دوري«.

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

اإ�سكالية » تعار�ش القيم« (dilemme éthique) الذي يتطلب مبدئيا و�سع  التقومي امتداد نحو 

تراتبية بينها فيجد ال�سخ�ش نف�سه موزعا بني مبادئ اأو قيم لها نف�ش الأهمية بالن�سبة له، ومطالبا 

يف نف�ش الوقت بالختيار بينهما. 
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بية الـمدنية ال�رت
5

فاِظ َعلى َمر�ِفِقها َكو�ِجٍب. ِة َكَحقٍّ َو�ٱْلِ َدماِت �ٱْلُعموِميَّ �ْسِتفاَدِة ِمَن �ٱْلَ �أُماِر�ُس ُمو�َطَنتي ِباٱْلِ
الهدف :

ْوَلِة ًة ِللدَّ �شاٌت تاِبَعُة ُمبا�َضَ �شَّ ُة هي �أَْن�ِشَطٌة َتَقوُم ِبها ُموؤَ َدماُت �ٱْلُعموِميَّ َ�ْلَ
ميِع. ِة، َتكوُن ِل�شاِلِح �ٱْلَ �ِبيَّ ماعاِت �ٱلتُّ �أَْو �إِد�ر�ِتها �أَِو �ٱْلَ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?

?

ُمها َمر�ِفُق َمْدَر�َسِتنا ؟? تي ُتَقدِّ ُة �ٱلَّ َدماُت �ٱْلُعموِميَّ ما �ٱْلَ
حيطي ؟ ِة ِبُ َدماِت �ٱْلُعموِميَّ ُم َحلَقَة ِنقا�ٍش َحْوَل �ٱْلَ  َكْيَف اأَُنظِّ

ُئ َمَلّفًا َحْوَل �ٱ�ْسِتْعماِل َمْرَفٍق ُعموِميٍّ ؟ َكْيَف �أَُهيِّ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

َعلُِّل؛ َوِر ِلُينا�ِسَب ُكلٌّ ِمْنها �ٱْلاَلَة 1 َو�ٱْلاَلَة 2، َو�أُ ُل �ٱْلـَمْرَفَقْيِ �ٱْلآِتَيْيِ َو�أُعيُد َتْرتيَب �ٱل�سُّ ثَّ �أََتَ

ْدَوِل : ميٍم)َكما ف �ٱْلـِمثاُل �ٱلآتي( َو�أَ�ْسَتْكِمُل ُمْعَطَياِت �ٱْلَ ُنها َعلى َت�سْ موَع َمر�ِفِق َمْدَر�َسِتنا. �أَُوطِّ ُد َمْ �أَْر�سُ

ْخَتِلَفَة1ن�شاط : ُف َفو�ِئَدها �ٱْلُ ميٍم َو�أََتَعرَّ تي َعلى َت�شْ ُن َمر�ِفَق َمْدَر�شَ �أَُوطِّ
 

?

?

�ْسَبِة يلَمر�ِفُق �ٱْلـَمْدَر�َسِة فاِئَدُتها ِباٱلنِّ
ُف ٍةَ�ْلـُمْحَتَ َتَعلُُّم اأَ�ْسغاٍل َيَدِويرَّ

؟؟

ِة  ْدماِت �ٱْلُعموِميَّ ُتفيُد ِمَن �ٱْلِ �أَ�شَ
يف ُميِطي َو�أُحاِفُظ َعَلْيها

ْق�سي فيِه �أَْكَثَ �أَْوقاتي َمَع �أَْطفاٍل ف �ِسِنّي. ُل �ٱْلـَمْدَر�َسُة، َبْعَد َبْيِتنا، �ٱْلَف�ساَء �ٱلَّذي �أَ ُت�َسكِّ

ِجَدها ؟ �ٱْلاَلُة 2 :  َكْيَف َيِجُب �أَْن �أَْتُرَكها ِلَي�ْسَتْعِمَلها �آَخروَن ؟�ٱْلاَلُة 1 :  َكْيَف �أُريُد �أَْن �أَ
؟؟

مرافق صحية

مطعم

إدارة

ساحة

مكتبةمحترف

مستنبت

حجرات الدرس

ملعب

سة
مدر
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الِعِب «3ن�شاط : َغُب �ٱْلَ وِع » �شَ ُئ َمَلّفًا َحْوَل َمْو�شُ �أَُهيِّ

ُة َنوَذجًا( : ْدَر�شَ ِة«) َ�ْلَ َر�ِفِق �ٱْلُعُموِميَّ فاُظ َعلى �ٱْلَ ثاِل �ٱْلآتي ِلَتْنظيِم ِنقا�ٍش َحْوَل َمْو�شوِع » َ�ْلِ َتاأِْن�ُش ِباٱْلِ 2-2- �أَ�شْ

. َنْنَطِلُق ِمْن َتْذكٍي َو�أَ�ْسِئَلٍة َكما ف �ٱلنَّ�سِّ

ًة : ُع ُخل�سَ َوِر اٱْلـُمْرَفَقِة ُثمرَّ َن�سَ ْخرى( َوِمَن اٱل�سُّ َحِة) اإِ�ساَفُة اأُ قا�َش اٱْنِطلقًا ِمَن اٱْلأ�ْسِئَلِة اٱْلـُمْقَتَ ُم اٱلنِّ ُنَنظِّ

نا / ُدّو�ِرنا. ِة ف َحيِّ َدماِت �ٱْلُعموِميَّ فاِظ َعلى �ٱْلَ َة �ٱْلـُم�ساَهَمِة ف �ٱْلِ ريَنًا َمْنِزِلّيًا �أََتناَوُل فيِه َكْيِفيَّ ُز َتْ �أُْنِ

?

?

?

تـذكـيـــر

�أ�شئلة 
للنقا�ش

هيز�ٍت ُم�ساَنٍة َوَنظيَفٍة، َوِمْن و�ِجِبنا  نا �ٱ�ْسِتْعماُل ِبناياٍت َوَتْ ِمْن َحقِّ
فاِظ َعَلْيها. ْطر�ٍف �أُْخرى( ف �ٱْلِ �ٱْلـُم�ساِهَمُة )َمَع �أَ

هيز�ِت �ٱلـَمد�ِر�ِس َو�ٱل�ّساِهريَن َعَلْيها، َوما �أَثُر َذِلَك ؟ ُة �ٱْلـُمالَحَظُة �أََحيانًا ُتاَه َتْ ْلِبيَّ لوكاُت �ٱل�سَّ 1- ما �ٱل�سُّ
�َسِتنا ؟ هيز�ِت ُموؤَ�سَّ فاِظ َعلى َتْ ُزنا َنْحُن �ٱلتَّالميَذ ِلُن�ساِهَم ِف �ٱْلِ 2- ما �ٱلَّذي ُيَحفِّ

َعُل ُم�ساَهَمَتنا َفّعاَلًة َود�ِئَمًة ؟ 3- ما َطبيَعُة ُم�ساَهَمِتنا ؟ َوَكْيَف َنْ

نيت... ؛ ِة، َ�ْلأَْنِتْ حاَفِة �ٱْلَوَرِقيَّ 1- �أَقوُم ِبَجْمِع َمْعلوماٍت َعِن �ٱْلـَمْو�سوِع ِمَن �ٱل�سَّ
ميٍم َمَع �ٱِلْهِتماِم ِباٱْلَعناويِن ؛ ُم �ٱْلـَمْعلوماِت َوْفَق َت�سْ َنظِّ 2- �أَْنَتقي َو�أُ

�ُرَ�ْلأَ�ْسباُبَ�لتَّْعريُف لَُّ�ْلأَ�سْ َدْوريَ�ْلَ
ٍق. ُم اٱْلـَمَلفرَّ َعلى �َسْكِل ِبطاقاٍت اأَْو ُمْل�سَ 3- اأَُقدِّ

ٌة �ُرها�ُسلوكاٌت �َسْلِبيَّ لوِك اٱْلإيجاِبيِّ�أَ�سْ �ُسوُط اٱِل�ْسِتداَمِةَطبيَعُة �ٱْلـُم�ساَهَمِةَحواِفُز اٱل�سُّ

�ْسَبِة َلنا؟ ِباٱلنِّ
؟

ْوُف ِمَن �ٱْلِعقاِب َ�ْلَ
؟

؟؟

1234

ُك : ْلـُم�ْسَتَ َيْقَت�سي �ٱْلَعْي�ُس �ٱ
 َتْفعيَل َمْبَد�إِ �ٱلتَّ�ساُمِن فيما َبْيَننا ؛

ًة ِباٱْلـَمر�ِفِق �ٱْلـَمْوجوَدِة ف حُميِطنا.  ِعناَيًة َجماِعيَّ
ِة �ٱْلآِتَيِة :  ِعيَّ ُق َهِذِه �ٱْلَقْوَلَة َعلى �ٱْلَو�سْ �أَُطبِّ

�ٱلُكَرَة.  َيْلَعباِن  �ٱل�ّساَحِة  ف  َوَزْيَنُب  �َسْعٌد  كاَن 
ْحدى  �إِ ُزجاَج   َ َوَك�سَّ �ٱْلُكَرَة  �َسْعٌد  َرمى  َفْجاأًَة، 
ُل ِحو�رً�  �أََتَخيَّ ٍد.  ر��َسِة َعْن َغْيِ َق�سْ �ٱلدِّ ُحُجر�ِت 
ُز ما �َسَيْفَعُلُه ُكلٌّ ِمْنُهما،  ْفَلْيِ َمَع ِنهاَيٍة ُتْبِ َبْيَ �ٱلطِّ

خاُد �ٱْلَقر�ِر. ْهِل �ٱتِّ َوَهْل كاَن ِمَن �ٱل�سَّ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

?
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فاِظ َعَلْيها2ن�شاط : ِة َو�ٱْلِ َدماِت �ٱْلُعموِميَّ اِرُك يف َحْلَقِة ِنقا�ٍش َحْوَل �ٱْلَ �أُ�شَ
ِتعاَنِة ِباٱْلِبطاَقِة �ٱْلآِتَيِة : �شْ ُب َعلى َتْنظيِم َحْلَقِة ِنقا�ٍش ِباٱْلِ 2-1- �أَُتَدرَّ

ُح �ُسوَط َذِلَك ؛ ـَِمْدَر�َسِتنا َواأَُو�سِّ ّواِر ل يِّ / اٱلدُّ ُد َبْع�َش اٱِل�ْسِتْعمالِت اٱْلـُمْمِكَنِة ِل�ُسّكاِن اٱْلَ اأَْر�سُ
ِك. اأَ�ْسَتْنِتُج َدْوَر َمراِفِق َمْدَر�َسِتنا يف َتْنِمَيِة َعْي�ِسنا اٱْلـُم�ْسَتَ

�أََهمِّ  ِبِذْكِر  ُه  َو�أَْماَلأُ َدْفَتي  لى  �إِ �ٱْلآِتَي  ْدَوَل  �ٱْلَ �أَْنُقُل 
ِة َوظاِئِفها. نا / ُدّو�ِرنا َوَنْوِعيَّ ِة ف َحيِّ �ٱْلـَمر�ِفِق �ٱْلُعموِميَّ

ٌة َخَدماٌت ُعموِميَّ
نا / ُدّو�ِرنا َوظيَفُتهاف َحيِّ

َكْيَف َي�ْسَتفيُد 
ْطفاُل  �ٱْلأََ

ِمْنها

َكْيَف َي�ْسَتفيُد 
اُن  كَّ �ٱل�سُّ

ِمْنها
؟؟؟؟

ْرَحَلُة )ماذ� ؟( َيُتها ) لـماذ� ؟(�ٱْلَ �أََهمِّ
ديُد �ٱْلـَمْو�سوِع1 روِج َعِن �ٱْلـَمْو�سوِع؛َتْ َعَدُم �ٱْلُ

ُع َقو�ِعِد 2 َو�سْ
قا�ِش اٱلنِّ

ميِع ف �إِطاِر  ُم�ساَرَكُة �ٱْلَ
�ٱِلْحِت�ِم �ٱْلـُمَتباَدِل ؛

ِ�ْخِتياُر 3
)ة( �ٱْلـُمَي�سِّ

ْحِتاِم اٱْلَقواِعِد  قا�ِش ِلِ َتْنظيُم اٱلنِّ
ِر ؛ َمِن �ٱْلـُمَتَوفِّ َو�ٱلزَّ

قا�ُش4 حاٍت ؛	•اٱلنِّ ِة �أَْفكاٍر َوُمْقَتَ َتْوفُي ِعدَّ
فاُعِل ؛	• ِل �ٱلتَّ �إْغناٌء ُمَتباَدٌل ِبَف�سْ

ُة5 ال�سَ حاِت.	•�ٱْلُ ميُع �ٱْلأَْفكاِر َو�ٱْلـُمْقَتَ َتْ

?

?

?

ٍة. �أُلِحُظ َو�أُجيُب : َوٌر ِلـَمَد�ِر�َس �ٱْبِتد�ِئيَّ َهِذِه �سُ

ٍة ُة َمر�ِفَق ُعموِميَّ نا / ُدّو�ِرنا ِعدَّ ُتوَجُد يف َحيِّ

12

در�ش مو �لأمية ؟

1

2

3

ِ�ْبَنتي َتْدُر�ُس ف 
َهذ� �ْلِق�ْسِم َنْف�ِسِه

زيارة متحف
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اجلزء والكل : اأو العالقة بني مو�سوع الدر�ص وكفاية املادة

ي�سكل العنف مو�سوع ان�سغال كل الأنظمة الرتبوية مبا يف ذلك بالدنا. وبقدر ما يتم ر�سد عوامل ومظاهر وخماطر 

هذا العنف، يتم اأي�سا التاأكيد على دور املدر�سة يف الوقاية واحلد منه ويف حماربته.

لهذه البطاقة هدفان:

تعرفه  ما  بع�ش  بخلفية حتيل على  عليها“  واأحافظ  العمومية يف حميطي  اخلدمات  ”ا�ستفيد من  بدر�ش  يتعلق  هدف  	•
التجهيزات املدر�سية ومرافق عمومية من �سلوكات تخريبية، ف�سال عما يعرف ” ب�سغب املالعب“؛

هدف اأعم، يتخذ من هذا الدر�ش/ املو�سوع دعامة لإبراز مدى الرتابط بني الجتاهات والقدرات التي ت�سعى املادة  	•
لتنميتها، وكون كل تعلم يهم لذاته ولكونه مكونا لتعلم اآخر �سواء تعلق المر بتقدير الذات، اأو احرتام الخرين اأو 

قواعد العي�ش امل�سرتك املت�سم باجلودة (bien vivre ensemble) وبال�ستدامة. 

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

بغ�ش النظر عن كون العنف املدر�سي ظاهرة 

تفاعلها  العميقة وكيفية  اأ�سبابها  معقدة من حيث 

يهم  ما  فاإن  وال�سياقات،  الفراد  باختالف 

لدى  املتوفرة  املوارد  تعبئة  بكيفية  يتعلق  هنا 

ولدى  املدر�سي،  الكتاب  يف  املدر�ش)ة(، 

الأطفال اأنف�سهم للم�ساهمة يف الوقاية من العنف 

باأ�سكاله. 

يقدم الر�سم مثال »حللقة ف�سلى« مكان »احللقة 

قيم  ت�ستجمع  حلقة  وهي  للعنف.  املفرغة« 

تدريجي،  ب�سكل  تر�سيخها  �ساأن  من  ومبادئ 

تراكمي وت�ساعدي توفري عنا�رش لبناء ال�سلوك 

املدين الواعي وامل�سوؤول.

الإ�سافات  من  عدد  اإدخال  بالطبع  ميكن 

العنا�رش  ترتيب  تغيري  ميكن  كما  بتفريعاتها، 

املقرتحة، يبقى الن�سق العام حمفزا للمدر�ش)ة( 

على الت�رشف والبداع مع ا�ستح�سار الغايات 

املتوخاة.

ميكن طرح �سوؤال على الأطفال » ماذا تعني بالن�سبة لهم عملية القاءهم �سيء ما يف �سلة املهمالت بدل اأر�سية الق�سم« 

على اأ�سا�ش ان يكون اجلواب وا�سحا وملمو�سا.

احرتام الأ�سخا�ش املكلفني بالنظافة ) كرامتهم، �سحتهم...( تقدير قيمة العمل، اقت�ساد يف تكاليف النظافة )مواد 

املكان... ميكن دعوتهم لإجناز خريطة ذهنية  الأقران؛ �سيانة جمالية  املخ�س�ش...(، احرتام  الزمن  النظافة، 

عن  تنتج  ...التي  امل�سرتكة  واحلياة  والخرين  للذات  و«املفرحة«  »اجلميلة«  الأ�سياء  لكت�ساف  الأوىل(  )البطاقة 

�سلوك مل يتعد زمنه ب�سعة ثواين.

ووعيهم  تفكريهم  اإثارة  يف  �سك  دون  من  �ست�ساهم  املقارنة  �سلبي.  �سلوك  حول  التمرين،  بنف�ش  القيام  كذلك  ميكن 

النقدي.

مترين: » ا�ستعمال �سلة املهمالت« 

Analyse de la situation de la violence en milieu scolaire au Maroc, Unesco, 2017
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Rabat/images/ED/20171219AnalyseStituationMaroc.PDF
Violence à l’Ecole, Ministère de l’Education Nationale et Unicef, 2006.
www.unicef.org
دور املدرسة يف الوقاية ومحاربة العنف املدريس عند الفتيات
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/E2.pdf

التقرير الوطني الثاين حول ظاهرة العنف بالوسط املدريس السنة الدراسية: 2013- 2014
www.men.gov.ma
الحقيبة الرتبوية الخاصة بالوقاية ومناهضة العنف بالوسط املدريس
https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/Cp-prevent-lutte-violencesco2017.aspx
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

حلقة نقا�ص

تطبيق )كيف ؟( اأهميتها )ملاذا ؟( املرحلة )ماذا ؟(

»اأهمية احلفاظ على اخلدمات العمومية حميطنا« حتديد املو�سوع عدم اخلروج عن املو�سوع  1

ال�سغاء اجليد لبع�سنا البع�ش وعدم قطع الكالم

حرية التعبري عن الراي واحرتام الراي املختلف

الهتمام بالخر وعدم جرح امل�ساعر 

 م�ساركة اجلميع يف اإطار الحرتام 

املتبادل    

و�سع قواعد 

النقا�ش
2

احلر�ش على: 

اأن يتكلم كل من يرغب يف ذلك؛

احرتام الدور يف التدخل؛

احرتام مدة التدخل / املدة املخ�س�سة للحلقة.

 تنظيم النقا�ش لحرتام القواعد 

والزمن املتوفر
اختيار املي�رش)ة(  3

  بارتباط مع املو�سوع

  ميكن النطالق من:

 اأ�سئلة * �سهادة * م�سكلة

توفري عدة اأفكار ومقرتحات؛

اإغناء متبادل بف�سل التفاعل؛

النقا�ش  4

تذكري بالآراء. يف حالة اختالف )ذكر الجتاهني...(؛

و�سع خال�سة متفق عليها )بعد عملية اإقناع متبادلة(؛

ربطها اخلال�سة بالفعل ) ملاذا نظم النقا�ش ؟(

 جتميع الأفكار واملقرتحات

 ربط بالهدف من تنظيم النقا�ش

5 اخلال�سة

مناق�سة مو�سوع احلفاظ على املرفق العمومي يف اإطار معاجلة و�سعية م�سكلة 

حلقة النقا�ص مفيدة على م�ستويني:

•	 م�ستوى تنمية القدرات املنهجية، كما يف الدر�ش والبطاقة اأعاله، وتكمن الأهمية يف قابلية هذا التعلم، عندما يكون مكت�سبا 
بالتمرين، للتوظيف لحقا،

•	 م�ستوى املو�سوع نف�سه. ويف حالة هذا الدر�ش، مو�سوع املرافق العمومية وحقوق وواجبات الأطفال جتاهها.

من املفيد:

•	 النطالق من م�سكلة ذات عالقة باملو�سوع. وهي منا�سبة لتوعية الأطفال مبعنى » م�سكلة« ليدركوا اأن امل�سكلة هي الفرق 
الذي نح�سه بني و�سعية بها ما يعيقنا على التقدم )تخريب مرفق عمومي( وو�سعية مرغوب فيها )مرفق م�سان من قبل 

اجلميع، ليتمتع به اجلميع، مبا يف ذلك نحن(. فهم الفجوة بني الو�سع، كما هو عليه، والو�سع كما هو ماأمول )اإيجابي( 

ي�سعر بعدم التوازن الذي يدعونا للتدخل، انطالقا من �سوؤال بدبهي: ما العمل؟. الو�سعية – م�سكلة مدخل لتعلم يعبئ عدة 

اأحا�سي�ش وقدرات وينميها دون العتماد فقط على الذاكرة، وهي يف حد ذاتها منهجية )قابلية لتحويل التعلم يف و�سعيات 

و�سياقات جديدة( واأ�سلوب تفكري وعمل يدرب على مواجهة احلياة.

•	 جعل النقا�ش قائما على الربهنة: ملاذا؟ ملاذا ل؟ كيف؟ ... ال�سلوك املدين ل ي�سري واقعا ملمو�سا بفعل ارادتنا بل هو م�سار 

تعلمي تكويني يتملكه الأطفال اأكرث اإذا قطعوا باأنف�سهم ذاك امل�سار )البطاقة ال�سابقة(. 
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اأية مقاربة ملواجهة �سغب املالعب ؟

ياأخذ ال�سغب يف املالعب الوطنية اأ�سكال خمتلفة، اإذ يقف اأحيانا عند حدود �ستم احلكام اأو الالعبني املناف�سني اأو لعبي 

الفريق نف�سه وقد يتحول اإىل م�ساداة و�ستائم متبادلة بني جمهوري الفريقني، ويتطور اأحيانا اأخرى اإىل اإلقاء احلجارة 

الريا�سية  املن�ساآت  تخريب  اإىل  ميتد  حني  حالته  اأ�سوء  اإىل  ي�سل  لكنه  امللعب،  اأر�سية  على  الفارغة  والزجاجات 

وال�سيارات خارج امللعب. وتكون نتائج هذا العنف يف جميع احلالت وخيمة ومرفو�سة، وت�سيء للريا�سة ومفاهيمها 

املناف�سات  عن  اجلمهور  وغياب  والأندية،  واملدربني  الالعبني  على  عقوبات  فر�ش  النتائج  هذه  ومن  واأخالقها. 

الريا�سية، وبالتايل، تراجع م�ستوى اللعبة و�سيطرة الت�سنج على مناف�ساتها.

العام وجتعل املواطنني  الظاهرة »مت�ش الأمن  اأن  اأي�سا، حياة املجتمع، باعتبار  لل�سغب ي�سمل  ال�سلبي  التاأثري  اأن  كما 

القدم  كرة  مالعب  من  بالقرب  يقطنون  الذين  منهم  وخا�سة  وممتلكاتهم،  اأرواحهم  على  واخلوف  بالقلق  يح�سون 

واملجمعات الريا�سية«. 

اإعالميا  نف�سه  يفر�ش  الذي  ال�سوؤال  يبقى  الو�سع،  هذا  ظل  ويف 

وموؤ�س�ساتيا، هل ثمة خمرج لهذه الظاهرة ال�سلبية؟

من وجهة نظر املخت�سني ومتتبعي ال�ساأن الكروي الوطني، فاإن حل 

اأو  الأمنية  الإجراءات  على  فقط،  يقت�رش  اأن  يجب  ل  املع�سلة  هذه 

الزجرية، بل يحتاج اإىل اإطالق برامج بعيدة الأمد للتوعية والتاأطري 

يف اأو�ساط اجلماهري، مع موا�سلة تاأهيل املن�ساآت الريا�سية، واإ�رشاك 

كافة املتدخلني دون اإق�ساء.

يف 2009 �سدر قانون ي�ستهدف حماربة العنف يف املالعب من مقت�سياته منع الأطفال اأقل من 16 �سنة من الدخول اىل 

املالعب بدون مرافقه. لكن ذلك مل يحد من مظاهر ال�سغب، الأمر الذي ا�ستدعى التوافق، بني اجلهات املعنية، على مراجعة 

القانون وال�سهر على تطبيقه باحلزم وال�رشامة الالزمني بحق الأ�سخا�ش املتورطني يف ارتكاب اأعمال العنف الريا�سي.

الريا�سية،  العنف يف املالعب  فاإن ت�سخي�ش مظاهر  املقاربة الأمنية يف احلد من هذه الآفة ،  اأنه، ورغم جناعة  بيد 

ور�سد اأ�سبابها ودوافعها ودرا�سة تاأثرياتها النف�سية على �سلوك الفرد ، وتوعية اجلمهور الريا�سي بالروح الريا�سية 

عن طريق جمعيات املحبني واإعطائها ال�سالحيات الالزمة للقيام بهذا الأمر ، تبقى خطوات اأ�سا�سية نحو نبذ كل اأ�سكال 

التع�سب بني امل�سجعني.

كما يكت�سي جانب التوعية باأهمية قيم الت�سامح والحرتام داخل املوؤ�س�سات التعليمية وخارجها، ومب�ساهمة من اجلمعيات، 

دورا فعال يف حماربة الظاهرة اأو حتى احلد منها. 

2M المصدر: بتصرف عن موقع
www.2m.ma/ar/news

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة
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اأحافß على �سحتي و�سالمتي 6الدرس 

� الحفاظ ع� صحتھم وس�متھم ( الحياة اليومية) 
الھدف: وعي ا��طفال بدورهم ��

مالحظات اأولية:

الدرو�ش من اجل  املفيد الطالع على هذه  املوالية، ومن  بالدرو�ش  الدر�ش عالقة  لهذا   -  1
حتديد اأف�سل ملوقع الدر�ش الذي نحن ب�سدده.

2 - للحفاظ على الذات وعالقة ذلك،بالوعي بالذات وبتقدير الذات )تو�سيح يف مقدمة املادة و الن�ساط2 (.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

 هناك مداخل عدة للتمهيد. منها النطالق من احلياة اليومية لالأطفال �سواء يف املدر�سة او يف البيت.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: التمييز بني ال�سحة وال�سالمة

املفهومان مرتابطان لكن من املفيد جعل الأطفال مييزون بينهما ويربطانهما بكل من الو�سعبات 

العادية وال�ستثنائية. 

الن�ساط 2: الوعي بالقدرات وبحدودها 

اأدرج هذا الن�ساط كتمهيد �رشوري للحفاظ على الذات، ويتعلق المر بجعل الأطفال يعون 

املعرفة  الإن�سانية  قيمتهم  ويدركون  معا،  والواقع  باملخيال  متثلها  خالل  من  اأول،  ذواتهم 

بالكرامة. ل يحدث ذلك ب�سكل تلقائي، من خالل در�ش، فالوعي بالذات يبدا مع بداية احلياة، 

لكنه يتطور بالتفاعل مع املحيط. 

اأهم ما يف هذا الن�ساط، يف عالقته مبو�سع الدر�ش :

كمحتوى: امل�ساهمة يف جعل الأطفال يعون بقدراتهم، واأي�سا بحدودها يف �سياق ديناميكي يتطور مع مراحل  	•
العمر. يف املرحلة التي تهمنا )12-11 �سنة ( اإدراك بع�ش احلدود جتعل الطفل ل يغامر ب�سحته و�سالمته 

ويف نف�ش الوقت ل مينعه من اأن يكون �سجاعا ومبادرا. ل توجد و�سفات لهذا التوازن الذي يعزز تقدير 

الذات مقارنة مع و�سعيتني �سلبيتني هما : �سعف تقدير الذات واملغالة يف تقدير الذات ) اأنظر تقدمي املادة(.

كن�ساط بيداغوجي: جعل الأطفال يجربون الو�سعيات املقرتحة يف اخلطاطة من خالل متثلها وتو�سيحها  	•
اأفعل، لكن يف  اأن  اأ�ستطيع الن القيام ب.... ميكن  اأ�ستطيع اأن....( حدودي )ل  باأمثلة )قدراتي: 

ذلك �رشر علي...(. اإدراك احلدود يعني الوعي بالأخطار املمكنة وبالتايل وعي اأكرث باأهمية احلفاظ 

على الذات )للدرو�ش املوالية عالقة بهذا املو�سوع(.

الن�ساط 3: درا�سة و�سعيات فيها خطر على ال�سحة وال�سالمة

االأهم يف الن�ساط

•	التمييز بني كل من الو�سعيات العتيادية وال�ستثنائية. وقد اتاحت جائحة كوفيد 19 )2020( فر�سة الوقوف 
عند الو�سعية الأخرية التي ميكن ا�ستثمارها باأعمق ما يكون انطالقا من جتارب الأطفال.

•	جعل الأطفال يعون يف ذات الوقت واجباتهم جتاه ذواتهم وم�سوؤوليات الدولة وموؤ�س�ساتها ...جتاه حقهم 
الأ�سا�سي يف ال�سحة وال�سالمة من خالل امثلة.

•	تر�سيخ ال�سلوكات املرتبطة بالنظافة نظرا خل�سا�ش كبري ت�سري اليه عدة درا�سات، وخا�سة نظافة اليدين وهي 
م�سرتكة بني الو�سعيتني املذكورتني اظافة لنظافة الفم وال�سنان .

الن�ساط 4: �سلوكات للوقاية من االخطار

يمكن اختيار رموز أخرى خاصة تلك التي توجد في محيط المتعلم)ة( ) حضري، قروي(.
5 و6 من حيث  الدر�سني  بني  الربط  اللعب  ف�ساءات  ال�سلوك يف  قواعد  ال�سوؤال حول  ي�ستهدف   : ملحوظة 

احلفاظ على الذات ) ال�سحة وال�سالمة( واحلفاظ على املرفق العمومي ) ف�ساء جمهز لفائدة كافة الأطفال(.

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

يمكن إدراج تقويم ثاني ينطلق من معالجة حدث محلي له عالقة بالسالمة، يوظف فيه األطفال تعلماتهم.
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بية الـمدنية ال�رت

الَمتي تي َو�شَ حَّ �أُحاِفُظ َعلى �شِ

ِة َوِخالَل �ٱْلالِت �ٱِل�ْسِتْثناِئيَِّة. ْوَر ف َحياِتَي �ٱْلَيْوِميَّ تي َو�َسالَمتي، َو�أُماِر�ُس َهذ� �ٱلدَّ حَّ فاِظ َعلى �سِ �أَعي َدْوري ف �ٱْلِ
الهدف :

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

ِة َو�َسالَمِة �ٱْلأَْطَفاِل ؟ حَّ ِعّياٍت فيها َخَطٌر َعلى �سِ ? َكْيَف �أَْدُر�ُس َو�سْ

ماَيِة َنْف�سي ِمْن ِتْلَك �ٱْلأَْخطاِر َو�أَُبْرِهُن ؟  ُح �ُسلوكاٍت ِلِ ? َكْيَف �أَْقَتِ

تي َو�َسالَمتي ؟ حَّ الَمِة، َوَكْيَف �أَْحمي �سِ ِة َو�ٱل�سَّ حَّ ? ما َمْعنى �ٱل�سِّ

ها  ِلأَنَّ ُحُقوقًا  ِبُح  ُت�شْ �ٱْلاجاِت  �أَنَّ  َوَكْيَف  َو�ٱْلاجاِت،  َغباِت  �ٱلرَّ َبْيَ  �ٱْلَفْرَق  ْفنا  َتَعرَّ
ميِع �ٱْلأَْطفاِل )�ٱلّنا�ُش(. ٌة ِلَ وِريَّ �ضَ

6

1ن�شاط :

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

?

?

?

?

الَمِة َو�ٱْلَعالَقَة َبْيَنُهما ِة َو�ٱل�شَّ حَّ ُف َمْعنى �ٱل�شِّ �أََتَعرَّ
ُ َعْنها : تي ُتَعبِّ الَمِة َو�ٱْلاَلِة �ٱلَّ ِة َو�ٱل�سَّ حَّ �أَْرِبُط ِب�َسْهٍم َبْيَ ُكلٍّ ِمَن �ٱل�سِّ

ُلُه ُكلٌّ ِمْنها َح�َسَب �ٱْلُقْرِب ِمّني )َ�ْلَبْيُت ... ( ؛ ثِّ ُد ما ُيَ َنَة َو�أَُحدِّ ْقو��َس �ٱْلـُمَلوَّ �أُلِحُظ �ٱْلأَ
ْمِثَلٍة ؛ ُح ِباأَ تي َو�َسالَمِتي َتْرَتِبُط ِباأََحِد َهِذِه �ٱْلَف�ساء�ِت �أَْم ِبها ُكلِّها، َو�أَُو�سِّ حَّ �أَْذُكُر ما �إِذ� كاَنْت �سِ

لى َدْفَتي :? ْدَوَل �إِ ْو ُهما َمعًا. �أَْنُقُل �ٱْلَ الَمِة �أَ ِة �أَِو �ٱل�سَّ حَّ ِعّياِت �ْلآِتَيَة َو�أَ�ْسَتْخِرُج ِمْنها ما َيَتَعلَُّق ِباٱل�سِّ �أُلِحُظ �ٱْلَو�سْ

الَمِة. ِة َو�ٱل�سَّ حَّ ِرَبَتْينا �أَْمِثَلًة َعِن �ٱْلَعالَقِة َبْيَ �ٱل�سِّ ديَقتي َوَن�ْسَتْخِرُج ِمْن َتْ ديقي / �سَ �أََتاَوُر َمَع �سَ

ُة حَّ الَمُة�ٱل�سِّ الَمُة�ٱل�سَّ ُة َو�ٱل�سَّ حَّ �ٱل�سِّ
؟؟؟

1234

ُة حَّ �ٱل�سِّ

الَمُة �ٱل�سَّ

َطِر حاَلُة �ٱْلَ

حاَلُة �ٱْلـَمَر�ِس
؟

؟؟ �لـمدر�سة ؟

�شحتي
و�شالمتي
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َوَر �ٱْلآِتَيَة : �أُلِحَظ �ٱل�سُّ

ِعّياِت �ٱلثَّالِث : ْدَوَل ِباٱْلـَمْعلوماِت �ٱْلـُمنا�ِسَبِة �ٱْلـُم�ْسَتْخَرَجِة ِمَن �ٱْلَو�سْ �أَْمالأُ �ٱْلَ

ها، َوَكْيَف ؟  ِكُننا �ٱْلـُم�ساَهَمُة ف �ٱْلِوقاَيِة ِمْن �آثاِر َبْع�سِ ُح ِباأَْمِثَلٍة َهْل ُيْ ُز َبْيَ �ٱْلَكو�ِرِث �ٱلثَّالِث و�أَُو�سِّ �أَُميِّ
َوَر �ٱْلآِتَيَة :  لِحُظ �ٱل�سُّ �أَ�ْسَتاأِْن�ُس ِباٱلنَّ�سِّ َو�أُ

تي َتُهمُّ �ٱْلأَْطفاَل ؛  خاُذها ف ِبالِدنا �إِّباَن جاِئَحِة »كوفيد 19«، َوِمْنها ِتْلَك �ٱلَّ تي َتَّ �ٱتِّ َة �ٱلَّ  �أَْذُكُر �ٱْلإِْجر�ء�ِت �ٱْلِوقاِئيَّ
ِة َعْن ِحماَيتي ِلَنْف�سي َوِلَغْيي ؛ َ كيِز َعلى �ُسلوكاتي �ٱْلـُمَعبِّ ْ ًا �أَْحكي فيِه َكْيَف ِع�ْسُت �ٱّلاِئَحَة َمَع �ٱلتَّ  �أَْكُتُب َن�سّ

ُق َتاِرَبنا َعلى ُم�ْسَتوى �ٱْلِق�ْسِم ف ُكَتيٍِّب ُنْغني ِبِه ِخز�َنَتنا.   ُنَوثِّ

?

?

?

?

ِة  ِعيَّ �أَْحكي َعْن حاِدٍث ُماِثٍل ِلَو�سْ
ِنهاَيَتْيِ  َلُه  ُع  3.�أَ�سَ وَرِة  �ل�سّ
ُ َعْن َر�أٍْي ُمَعلٍَّل. َتِلَفَتْيِ َو�أَُعبِّ ُمْ

? ْخطاِر ُة �ٱْلأَْطفاِل ِف ُكلٍّ ِمْنهاَطبيَعُة �ٱْلأَ ُة اٱلّرا�ِسديَنَم�ْسوؤوِليَّ َم�ْسوؤوِليرَّ

123

ٍة ِمْثَل �ٱْلَكو�ِرِث ِتْثناِئيَّ ِعّياٌت َتْرَتِبُط ِبحالٍت �ٱ�شْ َو�شْ

ٌة ِمْثُل  ُة. َوِهَي َم�ساِكُل َخطَيٌة َتَت�َسبَُّب فيها َعو�ِمُل َطبيِعيَّ يَّ تي َتْعِرُفها �ٱْلَب�َسِ ِة �ٱلَّ َ�ْلَكو�ِرُث ِمَن �ٱْلالِت �ٱِل�ْسِتْثناِئيَّ
تي َعَرَفها �ٱْلـَمْغِرُب َو�ٱْلعاَلُ ُكلُُّه �َسَنَة 2020. ٌة َكجاِئَحِة كورونا »covid 19«  �ٱلَّ يَّ حِّ لِزِل َو�ٱْلأَعا�سِي، �أَْو �سِ �ٱلزَّ

ِة َوَحياِتِهْم �أَْحيانًا. ْف�ِسيَّ ِة َو�ٱلنَّ ِة �ٱلّنا�ِس َو�َسالَمِتِهُم �ٱْلَبَدِنيَّ حَّ ِلْلَكو�ِرِث ف �ٱْلغاِلِب �آثاٌر َعلى �سِ

1613329909

في�سان زلز�ل

1

2

1

34

234

ْت جاِئَحُة كوفيد 19 َمَثاًل 188 َبَلدً� ف �ٱْلعاَلِ �َسَنَة 2020. جاِئَحٌة : َوباٌء )َمَر�ٌس( َيْنَت�ِسُ َبْيَ �ٱْلَب�َسِ َعلى ِنطاٍق و��ِسٍع. َم�سَّ

جائحة
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ن�شاط :

ن�شاط :

3

2

الَمِة �ٱْلأَْطفاِل ِة َو�شَ حَّ ِعياٍت فيها َخَطٌر َعلى �شِ �أَْدُر�ُش َو�شْ

الَمتي تي َو�شَ حَّ ْحمي �شِ �أَِعي ُقُدر�تي َوُحدوِدي ِلأَ
ِلَلْوِعِي ِبُقُدر�ِتنا َوُحدوِدنا َعالَقٌة ِبَتْقديِر �ٱلّذ�ِت.

طاَطَة َو�أَ�ْسَتْنِتُج َمْعنى َتْقديِر �ٱلّذ�ِت ُمقاَرَنًة ِباٱلتَّْق�سِي فيها تاَرًة َو�ٱْلـُمغالِة فيها تاَرًة �أُْخرى ؛ �أََقَر�أُ �ٱْلُ

ُ َعْن ُقُدر�تي َوُحدوِدي. ْمِثَلًة �أُْخرى ُتَعبِّ ْدَوِل �أَ�ْسَفَلُه �أَ ُل ف �ٱْلَ �أُ�َسجِّ

َوَر �ٱْلآِتَيَة : �أُلِحُظ �ٱل�سُّ

ماَيِة مْنها ؛ ُ َعِن �ٱْلِ ْطفاَل، َوما ُيَعبِّ ُد �ٱْلأَ َطِر �ٱلَّذي ُيَهدِّ ُ َعِن �ٱْلَ َوِر ما ُيَعبِّ ُد �ٱْنِطالقًا ِمْن َهِذِه �ٱل�سُّ �أَْر�سُ
جاَبتي َو�ٱْلِتز�ماتي ف َوَرَقٍة �أَْحَتِفَظ ِبها. ُل �إِ �َسجِّ ِة ُتاَه �ٱْلأَْخطاِر �ٱْلـَمْذكوَرِة، �أُ �أُ�ساِئـُل َنْف�سي َعْن �ُسلوكاتي �ٱْلِفْعِليَّ

?

?

?

?

?

ُف ُقُدر�تي �أَُوظِّ
هوِر  �أُ�ساِهُم ف �َسْقِي �ٱلزُّ

حيِط َبْيِتنا ِبُ
؟

َتْق�سٌي
ف َتْقديِر �ٱلّذ�ِت

َتْقديُر �ٱلّذ�ِت
ٌة ُتاَه �ٱلّذ�ِت �أَحا�سي�ُس �إيجاِبيَّ

ُمغالٌة
ف َتْقديِر �ٱلّذ�ِت

ِعياُت �ٱلثَّالُث ؛ ُ َعْنُه �ٱْلَو�سْ ْمِثَلٍة ما ُتَعبِّ ُح ِبَكِلماتي َوِباأَ �أَُو�سِّ
ِعّياِت �ٱلثَّالِث ؛ ْدَوَل َو�أَُمْوِقُع َنْف�سي ف �إِْحدى �ٱْلَو�سْ طاَطَة َو�ٱْلَ �أَْقَر�أُ �ٱْلُ

?

?

12

ِة ياِة �ٱْلَيْوِميَّ ِعّياٌت َتْرَتِبُط ِباٱْلَ َو�شْ

�أَنا �إِْن�ساٌن، يل قيَمٌة 
ِمْثَل ُكلِّ �ٱلنَّّا�ِس

يِل ُحدوٌد �أَعي 
ِبها َو�أَْقَبُلها

يل ُقُدر�ٌت �أِثُق فيها 
يها ِباٱ�ْسِتْمر�ٍر َو�أَُنِ

ِني  ِكُن �أَْن �أُْخِطَئ َلِكنَّ ُيْ
�أََتَعلََُّم ِمْن �أَْخَطاِئي

�أَ�ْسَتِطيُع َرْبَط َعاَلقاٍت 
ًةٍ َمَع �ْلآَخريَن �إِيَجاِبيَّ

يجاِبيٌّ  َلَديَّ �إِْح�سا�ٌس �إِ

اَه ذاتي تجُ

َتْقديرجُ الّذاِت

َد َغ�ْسَل  رَّ َهْل َتْعَلُم �أَنَّ ُمَ
اٱْلَيَدْيِن ُيْنِقُذ َمليَي الأ�َسخا�ِش 

ف �ٱْلعاَلِ ؟

1

123

2 �أَعي ِبُحدودي
ُل ف �ٱْلأَماِكِن  وَّ َل �أََتَ

�ٱلـُمْظِلَمِة
؟
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ٌة؟ ْدَمٌة َكْهَرباِئيَّ ٌة؟؟�سَ َمَو�دُّ �سامَّ
؟؟؟؟؟

�ساِط اٱل�ّساِبِق. تي اٱ�ْسَتْنَتْجُتها ِمَن اٱلنرَّ َة اٱلرَّ لوكاِت اٱْلإيجاِبيرَّ �ُش فيها اٱل�سُّ اأَْكُتُب ِفْقَرًة اأَُلِّ
ُ َعَلْينا �ٱِلْلِتز�ُم ِبَها. ِتي َيَتَعيَّ ُلوَكاِت �ٱلَّ ْذُكُر �ٱل�سُّ موُز �ٱْلآِتَيُة، َو�أَ ْيها �ٱلرُّ َلِ ُهَنا �إِ ِتي ُتَنبِّ �أَ�َسَتْكِمُل �ٱْلَبْحَث َعِن �ٱْلأَْخَطاِر �ٱلَّ

ُف ِبُرموٍز �أُْخرى َمْوجوَدٍة ف حُميطي ؛ �أَُعرِّ
ُموَعٍة : ُد، ف �إِطاِر َعَمِل َمْ �أَْر�سُ

�ٱْلأَْطفاِل ف  َة َو�َسالَمَة  حَّ ُد �سِ �أُْخرى ُتَهدِّ �أََخطارً�   
لوكاِت �ٱْلـُمنا�ِسَبِة ؛ ُح �ٱل�سُّ ِة َو�أَْقَتِ ياِة �ٱْلَيْوِميَّ �ٱْلَ

َزِة،  ٍة ِبَف�ساءاِت اٱللرَِّعِب اٱْلـُمَجهرَّ  َقواِعَد �ُسلوٍك خا�سرَّ
ِة. د�ِئِق �ٱْلُعموِميَّ َوِباٱْلَ

?

?

?

?

?

?

?

?

َماَيِة َنْف�شي ِمْن �أَْخطاٍر4ن�شاط : ُلوَكاٍت ِلِ ُح �شُ �أَْقَتِ

ِة َو�ٱْليوني�سيف ؛ ِة �ٱْلعاَلـِميَّ حَّ َمِة �ٱل�سِّ اِدَرَة َعْن ُمَنظَّ َة )ُ�ْنُظِر �ٱلّر�ِبَط( �ٱل�سّ �أَْقَر�أُ َهِذِه �ٱْلِق�سَّ
�ٱْقِت�حاِتِه  َو�أََهمَّ  ِة  �ٱْلِق�سَّ ف  »�أَْريو«  َدْوَر  �أَ�ْسَتْخِرُج 

ِلاْلأَْطفاِل ِبُخ�سو�ِس :
اأَْقُلِم َمَع �ٱْلاِئَحِة ؛  �ٱلتَّ

 ِحماَيِة �أَْنُف�ِسِهْم ؛
تي َتْغُمُرُهْم. َطِرَبِة �ٱلَّ  �ٱلتَّعاُمِل َمَع �ٱْلـَم�ساِعِر �ٱْلـُم�سْ

تي َيَتَكلَُّم ِبها َمَع �ٱْلأَْطفاِل ؛ ريَقَة �ٱلَّ ُف �ٱلطَّ �أَ�سِ
ِة  �ٱْلِق�سَّ َر�أْيي ف  َعْن  فيها   ُ �أَُعبِّ ِلأَْريو  ِر�ساَلًة  �أَْكُتُب 

ّيًا. ُح َعَلْيِه اإِ�ساَفَة �َسْيٍء ِع�ْسُتُه �َسْخ�سِ َواأَْقَتِ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

بطلتي أنِت
كيف ميكن لألطفال محاربة 

كوفيد - 19

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-
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حفاظ االأطفال على �سحتهم

 التزام تلقائي �سارم على املدى البعيد

كما هو  تقع،  احلقوق  تفعيل هذه  بالقانون وم�سوؤولية  لهم  امل�سمونة  الأ�سا�سية  احلقوق  الأطفال و�سالمتهم من  �سحة 

معروف، على العديد من الأطراف، مبا يف ذلك املدر�سة من حيث توفري الظروف املنا�سبة على م�ستويات عدة ومنها 

تنمية اجتاهات و�سلوكات اإيجابية نحو ال�سحة وال�سالمة.

ما اجلديد يف هذا املجال؟ اجلديد يتمثل يف التحولت التي يعرفها حميط املتعلم)ة(، مبفهومه الوا�سع، والتي ت�سري لها 

منظمة ال�سحة العاملية )2019( خا�سة منها التغيريات املناخية التي » حتدد �سحة جيل بكامله« وكوارث �سحية مثل 

جائحة كوفيد 19 )2020( وغريها مما يحتاج خلق » ثقافة �سحية« متينة عند الفراد منذ ال�سغر.

هناك اأن�سطة مدر�سية مثل الريا�سة، كمادة، اأو وحدات ذات عالقة بال�سحة يف عدة مواد، لكن املطلوب الن جعل 

هذه الأن�سطة وغريها تندرج يف اإطار �سمويل يهم » نوعية احلياة« اليومية بدءا بنظافة اليدين، نظافة الفم واال�سنان، 

النوم... وكلها اأمور يتعني اأن يعي الطفال مب�سوؤوليتهم الكبرية جتاهها وما متليه من التزام تلقائي، �سارم وعلى 

املدى البعيد.

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

ح�سب البحث الوطني لوزارة ال�سحة 

عن �سحة الفم وال�سنان )2017( فاإن 

معجون  ل�ستهالك  ال�سنوي  املعدل 

الأ�سنان يف املغرب ل يتجاوز 55 مل 

ا�ستهالك  الواحد فيما معدل  لل�سخ�ش 

الواحد  لل�سخ�ش  الأ�سنان  فر�ساة 

من �سعارات حملة ل�سحة الفم وال�سنانبح�ساب ال�سنة ميثل 0.4 فر�ساة.

الفم  ل�سحة  الثالثية  الذهبية  القاعدة 

وال�سنان:

تنظيف ال�سنان 3 مرات يف اليوم؛ 	•
خالل 3 دقائق؛ 	•

تغيري الفر�ساة كل 3 اأ�سهر. 	•

جائحة كورونا: ق�سة حت�سي�سية لالأطفال حول ال�سحة البدنية والنف�سية 

ال�سحة  منظمة  ق�س�سي �سدر عن  كتاب   « اأنت  بطلتي   «

العاملية واليوني�سيف و50 منظمة عاملة يف القطاع الإن�ساين 

6 و12 �سنة على فهم جائحة  بهدف م�ساعدة الأطفال بني 

كوفيد19- والتاأقلم معها. وي�ستعني الكتاب بكائن خرايف، 

واأ�رشهم  اأنف�سهم  يحمون  كيف  لالأطفال  لي�رشح  اآريو، 

مع  يتعاملون  وكيف  كورونا،  فريو�ش  من  واأ�سدقاءهم 

واقعًا  يواجهون  عندما  تغمرهم  التي  امل�سطربة  امل�ساعر 

جديدًا و�رشيع التغري. 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-04/
My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20

Children%20on%20COVID-19.pdf
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ملاذا يتعني احرتام امللك العمومي؟

املدر�سة  يف   )... امل�سرتكة  اخلدمات  العمومية،  )املرافق  ت�سمياته  بتعدد  العمومي  امللك  حفظ  على  الحلاح  كان  اإذا 

واملحيط مربرا، فاإن تعميق تفكري الأطفال حول ماهيته ودوافع احرتامه ل يقل اأهمية. 

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 3

اأوال: ما معنى امللك العمومي ؟

امللك العمومي ي�ستجيب ملعيارين:

ا�ستعماله من طرف �سخ�ش، ل مينع �سخ�سا اآخر من ا�ستعماله بنف�ش الطريقة؛ 	•
ل ميكن، باأي حال من الأحوال، حرمان �سخ�ش ما من ا�ستعماله. 	•

اأي اأن كل �سخ�ش ميكنه ا�ستعمال امللك العمومي، دون اأن يكون ذلك امللك مقت�رش عليه، اأو 

على غريه ب�سكل فردي، فهو لفائدة اجلميع.

ثالثا: ملاذا يتعني علينا احرتام املرافق العمومية ؟ 

لأنها جزء من » تراثنا » امل�سرتك؛ 	•
للحيلولة دون احلد من ا�ستعمالها اإذا حلق بها �رشر؛ 	•

جلعل النا�ش ي�ستفيدون منها بالكامل، ح�سب �رشوط  	•
ذلك ال�ستعمال؛

لرت�سيد النفقات العمومية لأن اإ�سالحها يتطلب موارد  	•
ميكن ا�ستعمالها يف خدمات اأخرى؛

لأن يف ذلك احرتام لأنف�سنا؛ 	•
ميكن مع الأطفال اإ�سافة عوامل اأخرى... 	•

ثانيا: ما هي املرافق املعنية ؟ 

 تبداأ من كر�سي يف الق�سم...ومتتد اىل مرافق اجتماعية 

واإدارية وثقافية ل حت�سى مثل املوا�سالت و�سول اىل 

احلدائق والآثار التاريخية وغريها، مع العلم باأن هذه 

املرافق اأ�سناف:

املدر�سة،  �ساحة  )نافورة  ال�ستعمال  �رشوط  ح�سب  	•
متحف...(؛

ح�سب مدة ا�ستعمال )حافلة، لوحة ...(؛ 	•
ح�سب اعتبارات اأخرى. 	•

رابعا: كيف نح�س�ص االأطفال احلفاظ على امللك العمومي؟

 زيارة عن قرب 

لو كانت املعلمة التاريخية تتكلم....

تتم اأول درا�سة ح�سب البطاقة املقرتحة يف مادة التاريخ.

ما اأهمية الأثر حاليا بالن�سبة لنا؟ 	•
ملاذا يحتاج الأثر اىل �سيانة م�ستمرة؟ 	•

كيف مت احلفاظ على هذا الأثروما بداخله، ملدة طويلة؟ 	•
ما �رشوط ال�ستفادة منه بدون احلاق اأي �رشر به؟ 	•

•	 ملاذا تكون تلك ال�رشوط �سارمة؟ 
يطلب من الأطفال: 	•

اأن يتمثل كل واحد)ة( منهم باأنه/ها ذلك الأثر؛ 	•
ينتظره  عما  تعرب  بكلمات  الأطفال  كتابة  يخاطب  ان  	•

منهم لت�ستفيد وتتمتع براأيته الأجيال الحقة. 

الوحدة

3 ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

مترين :

مترين :

1

2

نا / ُدّو�ِرنا ر�ِفِق �ٱْلُعموِميَِّة يف َحيِّ ميثاٌق ِلْلِحفاِظ َعلى �ٱْلَ

�ْشَتد�َمِة « ِة �ٱْلُ حَّ َعِن » �ٱل�شِّ

?

?

?

?

?

ُف  نا / ُدّو�ِرنا، �أَُعرِّ ٍة ف َحيِّ ُد َثالَثَة َمَر�ِفَق ُعُموِميَّ �أَْر�سُ
ْدَوِل �ٱلّتايل ف َدْفَتي : ِبها ِباإِْتاِم �ٱْلَ

ُح َم�ْسوَع » ِميثاٍق « َنْلَتِزُم فيِه ِباٱْلـُمحاَفَظِة َعلى ِتْلَك �ٱْلـَمَر�ِفِق  �أَْقَتِ
ّكاِن. َو�ٱْحِت�ِم ُجهوِد �ٱْلعاِملَي َو�ٱْلعاِمالِت ِبها ِل�ساِلِح �ٱل�سُّ

�ْسُهٍم  �أَ َبو��ِسَطِة  ُح  �أَُو�سِّ
َوِر  �ٱل�سُّ َبْيَ  �ٱْلَعالَقَة 

ْرَبَعِة ؛ �ٱْلأَ
ًة َعْن ِتْلَك  َ �أَْكُتُب ِفْقَرًة ُمَعبِّ
�أُْدِمُج فيها َمْفهوَم  �ٱْلَعالَقِة، 

ِة �ٱْلـُم�ْسَتد�َمِة ؛ حَّ �ٱل�سِّ
ُر  ُنوؤَثِّ َكْيَف  ثاٍل  ِبِ ُح  �أَُو�سِّ
َعلى  ِبِه  ُر  َوَنَتاأَثَّ حُميِطنا  ف 

ِتنا. حَّ ُم�ْسَتوى �سِ

َدْوري ُتاَهُهماذ� َيْفَعلوَنَمْن َي�ْسَتِغُل فيِهَوظيَفُتُهِ��ْسُم �ٱْلـَمْرفِق
ٌة ؟؟؟؟َحديَقٌة ُعموِميَّ

؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟

ياِة،ُ  ف بيئاٍت َيِلُج  ْجِتماِعيِّ �ٱْلـُمْمَتدِّ ُطوَل �ٱْلَ ْف�ِسيِّ َو�ٱْلِ فاِه �ٱْلَبَدِنِّ َو�ٱلنَّ ِة �ٱْلـُم�ْسَتد�َمِة حاَلُة �ٱلرَّ حَّ ُد ِباٱل�سِّ ُيْق�سَ
ٍة ذ�ُت َجْوَدٍة عاِلَيٍة. يَّ ٍة َومادِّ يَّ ـَِمو�ِرَد َب�َسِ ِفيَهاِ َجميُع �ٱلّنا�ِس َو�ٱْلأَْجياِل �ٱْلقاِدَمة ل

www.who.int  بت�سف : �ل�سحة و�لتنمية �مل�ستد�مة، منظمة �ل�سحة �لعالـمية

طفلتان ف �سحة جيدة
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عن ال�سحة وال�سالمة: تقوية قدرات االأطفال يف مواجهة الكوارث 

يتعر�ش الأطفال عندما حتدث كوارث طبيعية )مثل الزلزل( اأو �سحية )مثل جائحة كوفيد19( لكم هائل من املعلومات 

ال�رشي  حميطهم  يف  الكبار  نقا�سات  ب�سبب  نف�سية  �سغوطا  ويعي�سون  اعالم،  و�سائل  تنقلها  التي  املرعبة  وال�سور 

والجتماعي. ويف بع�ش احلالت، مثل ما حدث اأثناء جائحة كورونا فاإن الأطفال، اإ�سافة ملا �سبق، ل يفهمون دائما 

احلد من حريتهم ب�سبب احلجر ال�سحي. كيف ن�ساعد الأطفال ملواجهة و�سعيات مماثلة؟ 

تقومي تعلمات االأ�سدو�ص االأول ودعمها

اأوال: باال�ستغال على االحا�سي�ص )اأنظر اأي�سا الدر�ص 9(

مباذا حت�ص/ حت�سني? . 1

املف�سلة؛  لعبتك  تفقد  �سخ�ش حتبه اىل �سدره؛ عندما  اأو  اأمك  اأو  اأبوك  ي�سمك  عندما 

عندما تاأتيك هدية غري منتظرة؛ اآخر من اقرتاح الأ�ستاذ)ة( و/ والأطفال.

كيف نعرف ما يح�ص به االخرون?. 2

تعرف اأ�سكال التعبري عن الحا�سي�ش: تعبري �سفوي؛ بتقا�سيم الوجه؛ ب�سلوكات.

انتبه/ انتبهي الأحا�سي�ص االخرين )يف ثنائي(. 3

الأول يقول عن اإح�سا�سه )فرح، غ�سب...(؛ 	•
الثاين يعرب عن ذلك بتقا�سيم الوجه التي يراها منا�سبة؛ 	•

عك�ش الأدوار مع جتريب عدة اأحا�سي�ش.  	•
متثيل االحا�سي�ص بر�سم خا�ص به. 4

الر�سم فرديا، 	•
تبادل انطباعات حول التمرين. 	•

ثانيا: بتقوية االإح�سا�ص باالأمان مقابل ما ين�رصه االعالم:

•	 �رشد حكايات اإيجابية عن �سجاعة ا�سخا�ش معينني؛
الت�سامن الذي يعرب عنه ال�سكان مبختلف ال�سكال )امثلة من جتربة املغرب مع زلزال  	•

احل�سيمة، جائحة كورونا(؛

تعريف بالإجراءات التي تقوم بها الدولة ونتائجها الإيجابية؛ 	•
المن،  الإنقاذ،  )فرق  بالنا�ش  يهتمون  الذين  املهنيني  من  والرجال  بالن�ساء  تعريف  	•

ال�سحة...(؛

يتعني، اإذا كان من املنا�سب اأن ي�ساهد طفل تغطية �سحفية حلدث، مرافقته يف ذلك وفتح نقا�ش بعد  	•
امل�ساهدة انطالقا من �سوؤال حول ما اح�ش به.

ثالثا: بفهم احلرية وحدود احلرية وقت الكوارث

يعرف الأطفال من تعلماتهم اأن احلرية )مبا يف ذلك حرية التنقل( حق من حقوق الن�سان/ الطفل، لكن احلرية لي�ست مطلقة. جائحة 

كورونا تتيح لالأطفال )الذين عا�سوها اأو اللذين عا�سها اأقربائهم( معنى حدود احلرية، و�رشوط احلد من احلرية يف املجتمعات الدميقراطية. 

تو�سيح احلجر ال�سحي وانعكا�ساته على حرية التنقل؛ 	•
تف�سري احلجر ال�سحي باعتباره اإجراء فر�سته الظروف من اأجل تفادي انت�سار الفريو�ش واحلفاظ بالتايل على حقوقنا يف احلياة وال�سحة وال�سالمة؛ 	•

تو�سيح دور الدولة يف اتخاذ تدابري ل�سالح اجلميع، بالقانون.  	•
•	 تو�سيح اأن الجراء موؤقت، واأننا ن�ستعيد حريتنا حال زوال الخطار التي كانت �سببا يف ذلك.

رابعا: بالتحفيز على رد فعل اإيجابي وت�سهيل ذلك

م�ساهمة بجزء من م�رشوف اجليب حملة الت�سامن )جتربة 10 دراهم عرب الهاتف النقال باملغرب(؛ 	•
تقا�سم ر�سوم واإبداعات بهيجة مع ا�سخا�ش، مبن فيهم الأطفال، املتواجدون يف م�ست�سفيات اأو مراكز اإغاثة. 	•

خام�سا: بالبحث عن م�ساعدة يف حاالت ق�سوى

لبع�ش الأطفال اأكرث من غريهم �سعوبات يف تقبل املوت اأو الأمل اثناء الكوارث. يف هذه احلالت، يتعني على الأ�ستاذ)ة( عدم التدخل. 

امل�ساعدة ميكن اأن تاأتي فقط من املهنيني املوؤهلني لذلك. 

ريُن َخِديَجةَ�ْلَكِلَمُة َتَعلُّماتيَتْ
ُم ؟�أَْفكاري�أَُنظِّ

؟يف َن�ساٍط َجماِعيٍّاأُ�ساِرُك
�ُس ياِتنا ف �ٱْلِق�ْسِمُنوؤَ�سِّ ؟َقو�ِعَد ِلَ
ي ْعبِي َعْن �أحا�سي�سي�أََنّ ؟ُقْدَرَة �ٱلتَّ
ِرَبتي / �ٱْلآَخريَن�أَ�َسَتفيُد ؟ِمْن َتْ
ِة�أُحاِفُظ ؟َعلى �ٱْلـُمْمَتَلكاِت �ٱْلُعموِميَّ

مترين :

مترين :

2

1

�شوَرٌة ... َعجيَبٌة

َتَعلُّماتي ... ِمْن َعناويِن ُدرو�شي
?

?

?

?

?

َعناِويِن  َعلى  َنْظَرًة  �أَْلَقْت  ِل.  �ٱْلأَوَّ �ٱْلأُ�ْسُدو�ِس  ِخالَل  َتَعلُّماِتها  ِمْن  ِد  اأَكُّ ِللتَّ َطريَقٍة  ف  َخِديَجُة  َرْت  َفكَّ
رو�ِس، ُثمَّ �ساَحْت » َوَجْدُتها « ... َوقاَمْت ِبا َياأْتي : �ٱلدُّ

وَرُة ؛ ُ َعّما توحي ِبِه �إِيَلَّ �ٱل�سّ ُح ِفْقرًة ُتَعبِّ �أَْقَتِ
ُع  َلها ُعْنو�َنًا ؛ �أَ�سَ

موَعتي َوَن�ْسَتْنِتُج  �أََتقَا�َسم �إِْنَازي َمَع َمْ
�ٱل�َسَبَه َو �ٱلْخِتاَلف َبْيَنَنا.

ُنُه  مِّ �أُ�سَ َدْفَتي  ف  ُماِثاًل  رينًا  َتْ ُز  �أُْنِ
ْمِثَلٍة . ًة َمَع َتْو�سيِح َذِلَك ِباأَ َتَعلُّماٍت �إ�ساِفيَّ

ِلْلَحياِة  َوُفروٍع  ِبُجذوٍر  َجَرُة  �ٱل�سَّ َتْرُمُز 
ُن  َتَتَكوَّ ِممَّ  �أُلِحُظ  ِة َح�سار�ٍت.  ِعدَّ ف 

َجَرُة. َهِذِه �ٱل�سَّ

َلْتها ف َجْدَوٍل :   1 - ِ��ْسَتْخَرَجْت ِمْن ُكلِّ ُعْنو�ٍن �ٱْلَكِلَمَة �ٱْلأُولى َو�َسجَّ

وَذجًا ِمْن َتَعلُّماِتها : َلْت َخِديَجة �أَماَم ُكلِّ َكِلَمٍة َنُ   3 - �َسجَّ

ْلَو�ِن َوَكَتَبْت  َتِلَفَة �ٱْلأَ  2 - ِ��ْسَتْعَمَلْت ِبطاقاٍت ُمْ

ٍة : َعَلْيها َتَعلُّماِتها َمَع �أَْمَثَلٍة َتْو�سيِحيَّ
12 3456

ُم �ُساأُ�ساِرُك�أَُنظِّ يُنوؤَ�سِّ �أُحاِفُظ�أَ�َسَتفيُد�أََنّ
طريقة خديجة ف �إناز �لتمرين

وَرُة ؛

https://otra-educacion.blogspot.com/2016/08/replantear-la-educacion-y-educacion-de-adultos-de.html

ِل َوَدْعُمها وَّ
َ ْ

ْسدوِس ال
ُ ْ

ماِت ال
ُّ
َعل

َ
ويُم ت

ْ
ق

َ
ت
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اأحمي نف�سي من اأخطار التدخني 7الدرس 
� الھدف: الحمایة من أخطار التدخ��

 رفع الوعي، جمددا، باأخطار التدخني، علما باأن ال�سن احلرجة هي 14-9 �سنة.

من �رشوط حتقق الهدف جعل الأطفال طرفا فاعال يف عملية التوعية، تعبئة اأحا�سي�سهم، اأفكارهم، 

جتاربهم مع القران...واإعطاء اأهمية خا�سة للحوار معهم وفيما بينهم. 

تدب�� محطة تمھيد التعلم

ميكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يبدع يف التمهيد لكل در�ش، وينوع التمهيد ح�سب كل ق�سم. يف هذا املو�سوع 

اأي�سا. ميكن النطالق من متثالت الأطفال حول املو�سوع انطالقا من اأ�سئلة )ال�سحة اأو التدخني؟ 

ماذا يعني التدخني بالن�سبة لهم؟(:

تفكير في مجموعات صغيرة؛ 	•
تقاسم ثم استخراج خالصات أولية توظف في األنشطة الموالية.  	•

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: خطورة التدخني

تتيح كل الوثائق املقرتحة اإمكانية التفاعل يف الق�سم ومنها خا�سة:

•	اخلطاطة التي تقرتح اأ�سئلة وتت�سمن مل�سقا قابال للقراءة ؛
ال�سورة 5: ميكن حتليل ما يوجد يف �سيجارة بتكبري ال�سورة بالو�سائل املتاحة وتوظيف تعلمات  	•

الأطفال يف مواد اأخرى خا�سة الن�ساط العلمي.

ال�سورة 2: القوة القت�سادية التي ميثلها ال�سوق الدويل للتبغ )600 مليار يورو يف 2020( بزيادة  	•
�سنوية تبلغ 2،8 %�سنويا يف حني ان �سكان العامل يتزايدون فقط ب 1،2 % �سنويا. 

الن�ساط 2: ر�سد اأثار التدخني يف املحيط القريب من م�سادر مبا�رصة وغري مبا�رصة

•	م�سدر غري مبا�رص: اأي اأن الأطفال مدعوون ليكونوا طرفا فاعال يف التعلم ومتفاعال مع حميطه يف مو�سوع 
هام مثل مواجهة اأخطار التدخني.ميكن لالأ�ستاذ)ة( اإ�سافة للم�سادر املقرتحة اقرتاح م�سادر اأخرى، املهم 

تعلمات  بناء على  بدرجات(  )ولو  املوؤهلني  التالميذ،  توفر معطيات يف م�ستوى  واأن  تكون موثوقة،  اأن 

�سابقة لإعمال فكرهم يف انتقاء وتنظيم املعلومات والدعامات املنا�سبة من اأجل اجناز تقرير وعر�سه.

•	م�سدر مبا�رص: توفر ال�سهادتني منا�سبة ثمينة لإ�ستقاء معطيات بناء على جتارب واقعية.
الرتكيز ب�سدد ال�سوؤال حول التدخني واحلرية على ماياأتي: عندما تكون لنا القدرة على الختيار 

)التدخني من عدمه( فنحن منار�ش حريتنا. اأما الإدمان فال يرتك للمدمن)ة( قدرة على الختيار 

مما ي�سلب منه حريته. )اأنظر املعطيات امل�ساعدة : هل التدخني حق( .

الن�ساط 3: اإجناز ر�سم/ مل�سق حت�سي�سي باأخطار التدخني

ي�ستهدف ادراج مل�سق  لطفل يف بلد اخر :

املعنى،  ابداع منتجات ذات عمق يف  ال�سن على  نف�ش  الأطفال يف  امل�سكل وقدرة  ابراز وحدة  	•
وتقنية يف الأداء، وجمالية يف ال�سكل التعبريي،

•	حث الأطفال على اإعمال خيالهم مع توظيف اأحا�سي�ش واأفكار اأ�سيلة جتمع بني البعاد امل�سار اليها 
اأعاله ) املعنى، التقنية، التعبري(. 

جتدر الإ�سارة لعدم قابلية الر�سوم احلرة لالأطفال، يف كل الو�سعيات، لأي تقييم اأو تنقيط. 

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

يثري التقومي التفكري يف ثالث ق�سايا: 

» ال�سيجارة الأوىل« التي تقول عدة أبحاث باأنها كثريا ما تكون حا�سمة بالن�سبة للم�ستقبل؛ 	•
»فوائد« التدخني : لبراز بع�ش تقنيات اإثارة الهتمام خالل الأن�سطة التح�سي�سية؛ 	•

عمل الأطفال يف �سناعة التبغ: جلعل الطفل يت�سدر دائما الهتمام ك�ساحب حق يف احلماية.   	•

131

بية الـمدنية ال�رت
ْخطاِر �ٱلتَّْدخِي7 �أَْحمي َنْف�شي ِمْن �أَ

�ِرِه. �أَُقوُل ل ِللتَّْدخِي َعْن َوْعٍي ُم�ْسَبٍق ِباأَْخطاِرِه َو�أَ�سْ
الهدف :

و�دِّ  . ُهَو �أَْكَثُ �ٱْلَ ُبَها يف �ٱْلعاَلِ نُّ ِكُن َتَ تي ُيْ ُل ِلْلَوَفياِت �ٱلَّ َبُب �ٱْلأَوَّ ْدخُي ُهَو �ٱل�شَّ �ٱلتَّ
ِة. حَّ �رً� ِباٱل�شِّ ْكَثُ �إِ�ضْ ِدُث �ٱْلإِْدماَن َو�ٱْلأَ ِتي ُتْ �ٱلَّ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?
?

قا�ِش ؟ ? ًة ِللنِّ ُز ُخل�سَ موَعتي، َواأُْنِ ُئ اأ�ْسِئَلًة ِلـُمناَق�َسِة ُم�ْسِكَلِة اٱلترَّْدخِي َمَع َمْ َكْيَف اأَُهيِّ
ًة َعلى �ٱْلأَْطفاِل ؟  ُد ف حُميطي �ٱْلَقريِب �أَثاَر �ٱلتَّْدخِي، خا�سَّ َكْيَف �أَْر�سُ

�سي�ِسّيًا ِباأَْخطاِر�ٱلتَّْدخِي َعلى �ٱْلأَْطفاِل ؟ قًا َتْ ُز ُمْل�سَ َكْيَف �أُْنِ

ًة1ن�شاط : ُز ُخال�شَ جْنِ ْدخِي َو�أُ ناَق�َشِة ُخطوَرِة �ٱلتَّ ِئَلًة ِلُ ُئ �أَ�شْ �أَُهيِّ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ِن �ٱْقَت�سى �ٱْلأَْمُر، �أَ�ْسِئَلًة �أُْخرى ؛ موَعتي َوُن�سيُف، �إِ ُع �ٱْلأ�ْسِئَلَة �ٱْلآِتَيَة َعلى َمْ �أَُوزِّ

�ساِط ؛  ديقاتي، َقْبَل �ٱْلـُمناَق�َسِة، �ٱْلَهَدَف ِمْن َهذ� �ٱلنرَّ ِدقائي َو�سَ ُد َمَع �أَ�سْ �أَُحدِّ
ِة �ُسوؤ�َل �ٱْلِبد�َيِة، َو�أَُعلُِّل �ٱْخِتياري. تَّ  �أَْختاُر ِمْن َهِذِه �ٱْلأَ�ْسِئَلِة �ٱل�سِّ

عاماِت �ٱْلآِتَيَة ِلَتْغِذَيِتِه. ْر�ُش 5( َوَنْعَتِمُد �ٱلدَّ اأَ�ْسَتعُي ِبِبطاَقِة » َتْنظيُم َحْلَقِة ِنقا�ٍش« )َالدرَّ

?

?

?

?

وؤ�ُل َبُب �ٱِلْخِتياِرَ�ل�شُّ َ�لَوْقُع �ٱْلـُمْنَتَظُر�شَ
؟؟؟

ِة  ْدخِي َعلى ميز�ِنيَّ ما �أََثُر �ٱلتَّ
ْوَلِة �ٱْلأُ�َضِ َو�ٱلدَّ

ْدخِي َعلى َمْن  ما ُخطوَرُة �ٱلتَّ
ُن ؟ ُيَدخِّ

ْدخِي َعلى ماذ� يوَجُد يف �ٱل�ّشيجاَرِة ؟ ما ُخطوَرُة �ٱلتَّ
ُن ؟ َمْن ل ُيَدخِّ

ْبِغ َعلى  كاُت �ٱلتِّ ُع �َضِ ِلاذ� ُت�َشجِّ
ْدخِي ؟ �ٱلتَّ

ْدخِي َعلى  ما ُخطوَرُة �ٱلتَّ
�ٱْلبيَئِة ؟

ْف�ِش َرْغَم َمْعِرَفِة اٱْلـَمخاِطِر. ْيَطَرِة َعلى اٱلنرَّ ْعِف اٱل�سرَّ ٍة َمَع �سُ ٌة ِلَتناُوِل َموادرَّ )اأَِو اٱ�ْسِتْعماِل اأَ�ْسياَء( �ساررَّ َرٌة َوَقْهِريرَّ َ�ْلإِْدماُن : َرْغَبٌة ُمَتَكرِّ
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هاَدُة  ُمر�ٍد ْعٍد�شَ هاَدُة  �شَ �شَ
»ِكباُر«  يل  قاَل  �ٱْلام�َسِة،  �ٱْلـُم�ْسَتوى  ف  ُكْنُت  ِعْنَدما   «
موَعِتِهْم  َمْ ف  وً�  ُع�سْ �أَكوَن  َلْن  ني  ِباأَنَّ �ٱل�ّساد�ِس  �ٱْلـُم�ْسَتوى 

ُن.  �إِذ� َلْ �أَُكْن �أَُدخِّ
ف  �ٱْلأولى  �ٱل�ّسيجاَرَة  ْبُت  َجرَّ َلِكنَّني  ُيخيُفني،  �ٱلتَّْدخُي  كاَن 
ها ل جاٌد. اإِْذ ذاَك َدَخْلُت يف َنْوَبِة �ُسَعاٍل  اٱْلـَمراحي�ِش، َحْيُث َمدرَّ
ُت  ْ َو�سِ َف�َسْيئًا،  �َسْيئًا  اٱلترَّْدخَي  َتَعلرَّْمُت  ِمّني.  ميُع  اٱْلَ ِحَك  و�سَ

�أَْحتاُج �إَِلْيِه...
َعَدِم  ِمْن  َذِلَك  َنني  َمكَّ َفَقْد  عوباتي،  �شُ ِبَتجاُوِز  َفخوٌر  �أَنا 

موَعتي«.  ْرِد ِمْن ِقَبِل َمْ �ِش ِللطَّ َعرُّ �ٱلتَّ

َن َوَلـّما  ْغَط َعَليَّ ِلَكْي �أَُدخِّ » �أَنا َكَذِلَك... َلَقْد حاَولو� �ٱل�سَّ
ُقْلُت  قاَوْمُت،  َلِكنَّني  ًة.  َقْدِحيَّ فاٍت  َعَليَّ �سِ �أَْطَلقو�  ُت  َرَف�سْ
ني َلْ �أَْرَغْب ف �أَْن �أَ�سَي َعْبَدً� ِللتَّْدخِي ِمْثَل َعّمي  »ل« ِلأَنَّ
�إِِْن  »َ�ْلِكباِر«،  ِلَهوؤُلِء  ُقْلُت  ِرَئَتْيِه،  ِمْن  ُجْزءً�  َفَقَد  �ٱلَّذي 
ني َل�ْسُت ف  َبِب، َفاإِنَّ �أَر�دو� َطْردي ِمَن �ٱْلـَمْجموَعِة ِلَهذ� �ٱل�سَّ

حاَجٍة �إَِلْيِهْم...

موَنني �أَْكَثَ ِمْن ذي َقْبٍل، َبْل  ُمْنُذ َذِلَك �ٱْلِي، �شارو� َيْحَتِ
ِدقاُء َي�ْشَتِمعوَن �إِيَلََّ يف َهِذِه �ٱْلـَمْجموَعِة«. َوَلَديَّ �ٱْلآَن �أَ�شْ

ْدخِي ِة َكَم�شاِدَر ِلْلَمْعُلوماِت َعِن �ٱْلأَْطفاِل َوَخَطِر �ٱلتَّ ْبَ خا�ٍش ِمْن َذوي �ٱْلِ �شاٍت َو�أَ�شْ َتعُي ُبوؤَ�شَّ �أَ�شْ

ْدخِي« َدٍر ِلْلَمْعلوماِت َعِن »�ٱْلأَْطفاِل َوَخَطِر �ٱلتَّ ْطفاٍل َكَم�شْ َتعُي ِباأَ �أَ�شْ

َتها، َو�أَْذُكُر �إِْمكاِنّياٍت �أُْخرى ُيتيُحها حُميطي. يَّ ُح �أََهمِّ ْمكاِنّياِت �ٱْلآِتَيِة َو�أَُو�سِّ ِلُع َعلى �ٱْلإِ �أَطَّ

َتْيِ ِلِطْفَلْيِ ف �ِسنِّ 12. ، َوُهما و�ِقِعيَّ هاَدَتْيِ َدرً� ِلْلَمْعلوماِت، �أَْقَر�أُ هاَتْيِ �ٱل�سَّ ُل �ٱْلأَْقر�ُن َم�سْ ُي�َسكِّ

ُح �ٱْلَفْرَق َبْيَ �ٱِلْثَنْيِ ف �َسَبِب �ٱِلْفِتخاِر َوَتْبيِرِه.  ُ ُكلٌّ ِمْن ُمر�ٍد َو�َسْعٍد َعْن َفْخِرِهما. �أَُو�سِّ ُيَعبِّ
ُع �ٱ�ْسِتْنتاجًا َيْرِبُطُه ِب�َسهاَدَتْي ُمر�ٍد َو�َسْعٍد. ْدَوِل َو�أَ�سَ ُموِنِه َعلى �ٱْلَ ُم َتْلخي�َس َم�سْ ْتِ �أَْقَر�أُ �ٱلنَّ�سَّ �ٱْلآِتَي، �أُ

جاَعِة، َو�أَُعلُِّل.  ُف ِفْعاًل ِباٱل�سَّ ُهما )ُمر�ٌد َو�َسْعٌد( َيتَّ�سِ �أُْبِرَز �أَيُّ
َ َعْن َر�أْيي. َة َتْكُمُن ف َعَدِم �ٱلتَّْدخِي« َو�أَُعبِّ يَّ رِّ ُ �ٱْلِعباَرَة �ٱْلأَخَيَة ِمَن �ٱلنَّ�سِّ »�ٱْلُ �أََف�سِّ

?

?

?

?

?

?

منظمة ال�سحة العالـمية

ُه :  نَّ ُرُهُم �ٱْلاِطُئ ِباأَ وُّ »ِمْن �أَ�ْسباِب �ٱلتَّْدخِي ِعْنَد �ٱْلـُمر�ِهقَي َت�سَ
ِة ؛   ُيْك�ِسُبُهْم َنْوعًا ِمَن �ٱِل�ْسِتْقالِليَّ
َعٍة.   ُيْدِخُلُهْم ِلَعاَلِ �ٱْلِكباِر ِب�ُسْ

ِرَبِتِه،  َوَتْ �ٱلتَّْدخِي  خاِطِر  ِبَ ر��ِسَخًة  َقناَعًة  �ٱلتَّْدخِي  ِرَبِة  َتْ َرْف�ُس  َوَيْقَت�سي   
نَّ  �أَ ِمْن  ِن  َيقُّ َو�ٱلتَّ ِدقاِء  ِلاْلأَ�سْ َرِة  �ٱْلـُمَتَكرِّ �ٱْلإْغر�ء�ِت  اأَماَم  موِد  ِلل�سُّ ًة  َقِويرَّ ًة  يرَّ َو�َسْخ�سِ

َة َتْكُمُن ف َعَدِم �ٱلتَّْدخِي «.              يَّ رِّ وزارة ال�سحة برنامج »�سحتي«�ٱْلُ www.sihhati.gov.ma

ُق  َ�لتَّْدخُي ل ُيَحقِّ
ِلْلُمر�ِهقَي :

ِرَبَة �ٱلتَّْدخِي  ِبَرْف�سي َتْ
ُ َعْن : �أَُعبِّ

َة �ْسِتْقالِليَّ َ�ْلِ
؟

ٍة ٍة َقِويرَّ يرَّ �َسْخ�سِ
؟

1234
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َرطاِن ُب يف 16 َنْوعًا ِمَن ال�سَّ ٌة َتَت�َسبَّ َموادٌّ �سامَّ

ًة َعَلى �ٱْلأَْطَفاِل2ن�شاط : يِطي �ٱْلَقِريِب �آَثاَر �ٱلتَّْدخِي، َخا�شَّ ُد يِف ُمِ �أََر�شْ

 2 - �إجناز �لبحث

اأَْبَحُث َعْن َم�ساِدَر ُمبا�َسٍة )ِا�ْسِتْجواباٌت ...( ؛
ٌة...( ؛ ِل َعَلْيها )َرْقِميَّ �أْنَتقي �ٱْلـُمْعَطياِت �ٱْلـُمَح�سَّ

ميٍم ؛ ُب �ٱْلـُمْعَطياِت ف َت�سْ ُم/ �أَُرتِّ �أَُنظِّ
ُمُه. �أَْكُتُب �ٱْلـَمْو�سوَع َو�أَُقدِّ

 1 - �لإعد�د

ِلـماذ� �أَْبَحُث ؟
َعْن ماذ� �أَْبَحُث ؟

ِتي �َساأَْطَرُحها ؟ �ْسِئَلُة �ٱْلـُمَنا�ِسَبُة �ٱلَّ ما �ٱْلأَ
ُل َعلى َمْعلوماٍت َمْوُثوَقٍة ؟ ِمْن �أَْيَن �أَْح�سُ

ُت�سيُب ِتي  �ٱلَّ �ٱْلـَمَو�دُّ  ِمْنها  �ٱْلبيَئِة،  ِم  َت�َسمُّ �إِلى  ُتوؤَّدي  ٍة  يَّ �ُسمِّ ٍة  كيمياِئيَّ ٍة  َمادَّ  7000 ِمْن  �أَْكَثَ  َعلى  ْبِغ  �ٱلتِّ ِنفاياُت  َتوي  َتْ  «
اأَْكَثَ ِمْن  كوماِت  ُب �ٱلتَّْدخُي َوفاَة ما َيزيُد َعلى 7 َمليِي �َسْخ�ٍش ُكلرَّ عاٍم، َوُيَكلُِّف اٱْلأُ�َسَ َواٱْلُ طاِن. َهَكذ� ُي�َسبِّ َ ْن�ساَن ِباٱل�سَّ �ٱْلإِ
َة َوُيوؤَّدي �إِلى َتفاُقِم �ٱْلَفْقِر«.              َة �ٱِلْقِت�ساِديَّ ِة، َكما ُيَقلُِّل �ٱْلإِْنتاِجيَّ يَّ حِّ عاَيِة �ٱل�سِّ 1.4 تريْليوِن دولٍر �أَْمريِكيٍّ ِمْن ِخالِل �ٱْلإِْنفاِق َعلى �ٱلرِّ

منظمة ال�سحة العالـمية، نحو عامل خال من التبغ، 2020

3

4

5

6

1

2

ْلَوثاِئِق َوِمْن ِنقا�ِسنا. نيِف �ٱْلأَْخطاِر �ٱْنِطالقًا ِمَن �ٱ ًة ِلِنقا�ِسنا َعلى �َسْكِل َجْدَوٍل، َوَذِلَك ِبَت�سْ ِليرَّ ُع َح�سيَلًة اأَورَّ اأَ�سَ

لى َمْرَحَلَتْيِ :  ُم َعَملي �إِ �ساِط �ٱل�ّساِبِق َو�أَُق�سِّ لنرَّ ْر�ُس �ٱلّر�ِبُع( َوِبُخال�ساِت �ٱ ُ �أَْن �أَْبَحَث. �أَ�ْسَتعُي ِبَتَعلُّماتي )َ�لدَّ ٍد َيَتَعيَّ ِلأَقوَم ِبَر�سْ

?

نيُف ناُتَ�لتَّ�سْ َ�ِل�ْسِتْنتاجاُتَ�ْلـُمَكوِّ
؟؟؟
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ُق )1(؛ ُلُه َهذ� �ٱْلـُمْل�سَ ثِّ ُف ما ُيَ  �أَ�سِ
ُ ِلـماذ� ُتْعَتَبُ �ٱل�ّسيجاَرُة �ٱْلأولى َفّخًا. �أَُف�سِّ

ِلأَْطفاٍل  وَرَة  �ٱل�سّ َهِذِه  �أُلِحُظ 
ِبَبْع�ِس  ْبِغ  �ٱلتِّ ناَعِة  �سِ ف  َيْعَملوَن 
َعّما   ُ ُتَعبِّ ِفْقَرًة  ْكُتُب  َو�أَ �ٱْلُبْلد�ِن 

ُر فيِه.  َفكِّ �أُِح�سُّ ِبِه َو�أُ

?
?

?

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ْدخِي َعلى �ٱْلأَْطفاِل3ن�شاط : �شي�ِشّيًا ِباأَْخطاِر �ٱلتَّ قًا َتْ ُز ُمْل�شَ �أُجْنِ
ٍق ليُل ُمْل�شَ َتْ

ٍق �إِجْناُز ُمْل�شَ

َدُر ؛ عاُر، َواٱْلـَم�سْ ْعبرِي، َواٱل�سِّ موُن، َو�َسْكُل اٱلترَّ َق اٱْلآِتَي ِمْن َحْيُث اٱْلـَم�سْ اأَُحلُِّل اٱْلـُمْل�سَ
ياُة... ُة، َ�ْلَ حَّ عاَدُة، َ�ِلْبِت�ساَمُة، َ�ل�سِّ �ْض�ِء : َ�ل�سَّ • ِمَن �ٱْلَكِلماِت �ٱْلـَمْكتوَبِة َعلى �ٱْلأَْور�ِق �ٱْلَ

طاُن، َ�ْلـَمْوُت...  َ ِة : َ�ل�سَّ يَّ • ِمَن �ٱْلَكِلماِت �ٱْلـَمْكتوَبِة َعلى �ٱْلأَْور�ِق �ٱلُبنِّ

ُ َعْن َقناعاتي ُتاَه �أَْخطاِر �ٱلتَّْدخِي. قًا ِمْن �إِْبد�عي، ُيَعبِّ ُز ُمْل�سَ �أُْنِ

َهِذِه  تي َتْظَهُر ف  �ٱلَّ �ٱْلـُمفاَرَقَة  �أَ�ْسَتْخِرُج 
ُ َعْن َر�أْيي ف �ٱ�ْسِتْعماِل  َعبِّ �ٱْلِبطاَقِة، َو�أُ

ْعبِي ف �ٱلتَّْح�سي�ِس. ْكِل ِمَن �ٱلتَّ َهذ� �ٱل�سَّ

?

?

?

1

2

?
CLASE SIN HUMO

ِبدوِن ُدخاٍن يف ِرَئَتْيَك...
َحَك َبٍب ِلَكْي َت�شْ َيكوُن َلَك �أَْكَثَ ِمْن �شَ �شَ

 Bernardino del ِل�ساِحِبِه  ُق  �ٱْلـُمْل�سَ َهذ�  �أَْحَرَز 
Campo َعلى �ٱْلاِئَزِة �ٱْلأولى ف ُمبار�ِة َم�ْسوِع 

 - �ٱْلبا�سيتي  َمديَنِة  ف  ُدّخاٍن«  ِبدوِن  »�أَْق�ساٍم 
ما  فيِه  �ساَهَم  َو�ٱلَّذي   )2018( ِباإِ�ْسّباْنيا   -  Albacete

َيْقُرُب ِمْن �أَْلَفْي ِتْلميٍذ َوِتْلميَذٍة.

 ، ُل َكِلماٍت �أُْخرى ِباٱللَّْوَنْيِ �أََتَخيَّ
َو�أَُعلُِّل َجو�بي. 

3
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ملاذا يلجاأ املراهقون اإىل التدخني؟

» ميكن اأن يبداأ املراهق التدخني بطريقة بريئة ولكنه ميكن اأن ي�ستمر لي�سبح عادة �سيئة ل ميكن التخلي عنها. يف احلقيقة 

معظم املدخنني البالغني بدئوا التدخني يف �سن �سغرية، معتقدين اأن التدخني يدخلهم عامل الكبار ب�رشعة اأكرب ، وهذه 

بع�ش اأ�سباب التدخني عند املراهقني:

قد يلجاأ املراهق اىل التدخني نتيجة عدة ا�سباب كاأن يت�سور ان هذه العادة تعطيه نوعا من ال�ستقاللية ، كما يرى يف 

هذه العادة نوعا من »الرب�ستيج« اأوالرقي الجتماعي وانه يبدو اكرث جاذبية عند 

حمله ال�سيجارة؛

هناك فئة تبداأ التدخني ظنا منها اأنه يقلل من التوتر؛ 	•
هناك من يدخن كنوع من رد الفعل جتاه البيئة العائلية املت�سمة بالعنف، فيرتبى  	•

على العدوانية جتاه نف�سه وجتاه غريه؛

هناك من يدخنون لوقوعهم يف فخ اإعالنات الدعاية لل�سجائر؛ 	•
لعتقاده اأن التدخني ذلك قد يكون حاًل لبع�ش ال�سغوطات النف�سية او الجتماعية  	•
الغ�سب  وتهدئ  تريح  ال�سجائر  اأن  متوهما  لها،  يتعر�ش  قد  التي  املر�سية  او 

والكتئاب«.

1
امل�سدر: وزارة ال�سحة، تطبيق �سحتي

1 - https://sehati.gov.ma/ar/article/Comment_peu_-on_aider_les_adolescents_a_eviter_le_tabagisme

https://sehati.gov.ma/ar/article/pourquoi_
les_adolescents_fument-ils

هل التدخني حق من حقوق االن�سان؟

حقوق  با�سم  املدخنني،  بع�ش  يعترب 

الن�سان، باأن التدخني حق. وهذا غري 

�سحيح.

ا�ستن�ساق الهواء النقي حق من حقوق  	•
�رشورية  حاجة  ي�سكل  لأنه  الن�سان 

للحياة؛

التدخني امتياز/ رغبة.  	•
)اجلديد  الرابعة  ال�سنة  مقرر  اإىل  ميكن 

التمييز  يتم  حيث  الجتماعيات(  يف 

من  احلقوق  واحلاجات/  الرغبات  بني 

منظور ثقافة حقوق الن�سان.

هل ن�ستعمل �سورا �سادمة لثني االأطفال على التدخني ؟

)با�ستثناء  اإجماع  مو�سوع  التدخني  خطورة  من  التحذير  كان  اإذا 

التح�سي�ش  ا�سرتاتيجيات  فاإن  بف�سله(  تغتني  التي  العمالقة  ال�رشكات 

ا�ستعمال ال�سور  تعرف بع�ش الختالف ومن ذلك مثال مدى فعالية 

ال�سادمة، التي يرى البع�ش اأن مفعولها قد يكون عك�سيا.

التدخني  �سد  »ال�سادمة«  احلمالت  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  ترى  	•
من �ساأنها ثني الأطفال وغريهم من املجموعات ذات الو�سع اله�ش 

على  املدخنني  من  وا�سع  لعدد  حثها  عن  ف�سال  بالتدخني  البدء  على 

اتخاذ قرار التوقف عن ذلك.

وتو�سي وزارة ال�سحة املغربية » بان يرى الطفل بع�ش املناظر التي  	•
قد ل يراها على ار�ش الواقع والتي تبني امل�سار اخلطرية للتدخني 

كاأن يرى مثال �سورة ت�رشيحية لرئة املدخن اأو اأع�ساء اأخرى ملدخن 

م�ساب بال�رشطان«.

بخ�سو�ش الطار املدر�سي، تبقى للمدر�ش)ة( �سلطة تقديرية يف اختيار 

بع�ش  اأن  اأ�سا�ش  على  املنتظر،  وقعها  ح�سب  اأخرى  دورن  �سور 

ال�سور ميكن اأن ترعب اأطفال معينني اأكرث مما ت�ساهم يف حت�سي�سهم. 

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

153

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   153 10/08/2020   23:51



وقاية االأطفال من التدخني: »�سلطة« احلوار يف اإطار التنمية املتكاملة لل�سخ�سية

تتعدد املنا�سبات والفر�ش التي يلتقي فيها الأطفال املمدر�سون مبو�سوع الوقاية من التدخني وذلك بف�سل العديد من 

وباأن�سطة  املدنية،  والفعاليات  اجلمعيات  من  وعدد  وال�سحية  الرتبوية  العمومية  ال�سلطات  قبل  من  املنظمة  احلمالت 

مت�سمنة ب�سكل مبا�رش يف عدة مواد ومنها الرتبية املدنية.

ال�سوؤال املطروح ل يتعلق بوجاهة اخلطاب ونوعية الدعامات ... بل اأ�سا�سا يف كيفية ا�ستقبال الأطفال لذلك اخلطاب، 

عرب تلك الدعامات، و�سول اىل الوقع الذي ترتكه يف فكره ووجدانه...و�سلوكاته جتاه التدخني » الذي يعترب اإحدى 

اأكرب الكوارث ال�سحية عرب التاريخ«2 

تاأكد عدة جتارب، باأن »�سلطة املنع« كما اأن خطاب الوعظ يف هذا املو�سوع لي�سا بنف�ش جاذبية » جتريب » التدخني ثم 

ال�ستمرار فيه. يف حني اأن » �سلطة احلوار« مع الأطفال وال�سبان اأبانت قدرتها على جعل هوؤلء اأكرث قابلية لالأ�سغاء 

بح�ش  املدر�ش)ة(  يعدها  التي  اأو  املدر�سي  الكتاب  يف  املقرتحة  الأن�سطة  مقاربة  املفيد  من  الطار،  هذا  يف  والتفكري. 

احلوار مع املتعلم)ة( بدءا بتوفري مناخ من الثقة الذي يجعلهم اكرث ا�ستعدادا ) واأكرث حرية ( لطرح ت�ساءلتهم، وتلقي 

التو�سيحات املو�سوعية املتعلقة بالأخطار وال�رشار. احلوار ي�سهل م�سل�سل القناع، ويجعل القائمني بالتح�سي�ش اأكرث 

تفهما ل�سعوبات بع�ش الأطفال ممن يوجدون حتت �سغط القران للدخول يف جتربة التدخني. 

ل يت�سمن الدر�ش كلمة »املخدرات« وذلك لرتك املجال للمدر�ش)ة( لتو�سيع مفهوم التدخني ح�سب الو�سعيات. جتدر 

الإ�سارة بهذا ال�سدد لهتمام مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية)ONUDC( بالأطفال. من اأهم احلمالت 

فكرتان مت   »  EcoutezdAbord  «  3 �سيئ«  قبل كل  لهم  »ا�سغوا  �سعار  الأطفال وهي حتت  تهم  التي  تلك  املنظمة 

ابرازهما يف هذا الطار:

اآخر الأبحاث املنجزة يف املو�سوع خل�ست اىل كون املراهقة، بدءا مبرحلتها املبكرة، ت�سكل فرتة اخلطر احلرجة  	•
لبداية تعاطي املخدرات؛

ال�سغاء حلاجيات الأطفال واعتماد احلوار معهم ي�سكل مدخال للم�ساهمة يف �سمان �سالمتهم و�سحتهم وتتمكينهم من  	•
تفتح كامل.

 

2 - Dr Gro Harlem Brundtland, ancien Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (1998)

3 - www.unodc.org/listenfirst

الأ�سا�سية«  احلياتية  »بالقدرات  يعرف  ما  على  القائمة  الوقائية  الربامج  اأن  يتبني 

ميكن اأن تقي بن�سبة الربع من ا�ستهالك املخدرات يف ال�سنة الأوىل بعد التدخل.

    وما هي هذه القدرات؟ 

مع  التوا�سل  النف�ش،  يف  والثقة  عليها(  )واحلفاظ  بالذات  بالوعي  الأمر  يتعلق 

تنتمي  قدرات  اأي  ال�ستقاللية...  التحديات،  رفع  النقدي،  الفكر  الخرين، 

لثالثية تقدير الذات واحرتام الخرين والعي�ش امل�سرتك.

الوا�سح  بعده  يف  املقرر  يقرتحها  التي  التعلمات  جعل  على  يحفز  ال�ستنتاج  هذا 

وال�سمني مت�سابكة ومت�سامنة ومن �ساأن تر�سيخها اأن ت�ساهم يف منو الأطفال مبا يف 

ذلك متكني من اأدوات حماية اأنف�سهم وحماية غريهم من اأنواع �ستى من الخطار.
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اأعي مزايا واأخطار االنرتنيت 8الدرس 

وط استعمالھا ا�من. نيت وأخطار ها و�� الھدف: وعي ا��طفال بمزایا ا�ن��

اأن�سطة   يت�سمن مقرر ال�سنة الرابعة )اجلديد يف الجتماعيات – كتاب التلميذ وكتاب الأ�ستاذ( 

ومعطيات حول املو�سوع �سمن در�ش »واجباتنا يف حميطنا«.

 مقرر ال�سنة اخلام�سة يت�سمن در�سا بكامله، مع امتداد يف مقرر ال�سنة ال�ساد�سة. 

تدب�� محطة تمھيد التعلم

من املفيد بالن�سبة ملو�سوع م�ستجد مثل هذا الطالع على ال�سابق والالحق من اجل حتديد التعلمات الأ�سا�سية 

يف هذا الدر�ش والتفاعل مع م�ستجدات او ت�ساوؤلت لدى الطفال قد جتد لها عنا�رش اإجابة يف مقرر ال�سنة 

ال�ساد�سة.

ميكن للتمهيد ان ينطلق من مكت�سبات الأطفال ال�سابقة وممار�ساتهم ) او بع�سهم( مع العلم باأن اأعدادا كبرية 

من الأطفال املغاربة ي�ستعملون النرتنيت ) اأنظر معطيات م�ساعدة(. 

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: االنرتنيت وا�ستعمالها من طرف االأطفال
من اأهداف هذا الن�ساط التاأكيد على ال�سن الذي يراه اأهل اخلربة منا�سبا ل�ستعمال الأطفال لل�سا�سات عموما 

ولالنرتنيت ب�سكل خا�ش.

معطيات درا�سة الوكالة الوطنية لتقنني الت�سالت ) �سنة 2019( تربز كون العديد من الأطفال ي�ستعملون 

النرتنيت يف �سن مبكر) دون ان يحرتم دائما �رشط املرافقة من 9 اىل 12 �سنة(. كما اأن للطفال حظور 

على ال�سبكات الجتماعية مع اأنها ممنوعة قبل 13 �سنة.

مناق�سة المر مع الأطفال ميكن اأن تبداأ بهذا الن�ساط وتتوا�سل بعد التعرف عن املزايا والنتباه لالخطار 

وملا يرتبط من ا�رشار بالن�سبة لهم، يف �سن معني.

الن�ساط 2: فوائد هامة واأخطار يتعني احلذر منها
الأطفال عنه، خا�سة وانهم  اإبعاد  اإق�سائه ول  النرتنيت معطى مو�سوعي موجود يف حياتنا ول ميكن 

.) nés connectés( »ينتمون جليل »ولد وهو مو�سول بالأنرتنيت

اأنظر معطيات م�ساعدة.

معرفة املخاطر والعالقة فيما بينها �رشوري لتقوية قدرات الأطفال ل�ستعمال ) حاليا او لحقا( ي�سمن لهم 

حدا ادنى من ال�سالمة.

الن�ساط 3: اقرتاì حوار حول مو�سوع احلماية من اخطار االنرتنيت
الوثائق  قراءة وحتليل  ا�ستقاءها من  اأولية ميكن  توفرهم على معطيات  الأطفال  تنظيم حوار بني  يتطلب 

الألعاب اللكرتونية  نهايتني...( و�سورة معربة عن  باقرتاح  الأطفال  املقرتحة: منها ن�ش)مع مطالبة 

كتاب  يف  اإ�سافية  معطيات  على  الطالع  ميكن   ( »مومو«  و  الأزرق«  »احلوت  حتديات  اخلطريةمثل 

الأ�ستاذ)ة( لل�سنة ال�ساد�سة(. 

املثال املقرتح هو لال�ستئنا�ش بعد درا�سته واقرتاح نهايتني خمتلفني مثل نهاية �سعيدة واأخرى عك�سها ) احلقت 

�رشرا ج�سيما(.

يتعني توجيه الأطفال نحو ت�سور حوار يقرتحون مدخله وينجزونه باأنف�سهم، علما باأن تعلمات الأطفال 

من خالل اجنزاتهم ب�سكل م�ستقل تكون اأكرث تر�سخا ودميومة ) اأنظر معطيات م�ساعدة: الدر�ش 3 حول 

التعلم بالتجربة ومن التجربة(. 

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

ميكن حتميل الدليلني اللذين يوفران مادة غنية لإ�ستغال الأطفال. الأول اأ�سدرته »اللجنة الوطنية حلماية 

املعطيات ذات الطابع ال�سخ�سي« والثاين »املركز املغربي لالأبحاث متعددة القنيات والبتكار« وجمموعة من 

املوؤ�س�سات الوطنية لفائدة الأطفال اقل من 12 �سنة. ل توجد اإىل حدود تاأليف الكتاب ن�سخة باللغة العربية.
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بية الـمدنية ال�رت
8

نِّ اٱْلـُمنا�ِسِب. نيِت، َواأَعي اأَْخطاَرُه َو�ُسوَط اٱ�ْسِتْعماِله ِباأَماٍن يف اٱل�سِّ ي َمْعِرَفتي ِبَفواِئِد اٱْلأَْنِتْ اأَُنِّ
الهدف :

نيِت« ْخطاَر »�ٱْلأَْنِتْ �أَعي َمز�يا َو�أَ

ُد ِلَتَعلُّمي : ُأَمهِّ

?
?

وُط اٱ�ْسِتْعَماِلِه ِمْن َطَرِف اٱْلأَْطَفاِل ؟?  ما اٱلأنتنيت َوما �ُسُ
 ما َمز�ياِ  �ٱ�ْسِتْعماِل » َ�ْلأَْنِتنيِت « َوما �أَْخَطاُرُه ؟ 

ْنِتنيت« ؟ ماَيِة ِمْن �أَْخطاِر » َ�ْلأَ ُح ِحو�رً� َحْوَل �ٱْلِ  َكْيَف �أَْقَتِ

ِتْعمالِتِه ِمْن َطَرِف �ٱْلأَْطفاِل1ن�شاط : نيَت « َو�ٱ�شْ ُ�أَْكَت�ِشُف » َ�ْلأَْنِتْ
ُأْنِجُز َأْنِشَطتي :

ـِ : ِة ل ِنيِت« ِمْن ِخالِل �ٱْلـُمقاِبِل ِباٱللَُّغِة �ٱْلَعَرِبيَّ �أَْبْحُث َعْن َكِلَمِة » َ�ْلأَْنِتْ
ِة .  َبَكِة �ٱْلَعْنَكبوِتيَّ ُب ِباٱل�سَّ ُح ِلـماذ� ُتَلقَّ �أَُو�سِّ

نا. ِنيَت �إْحدى �أََهمِّ �ٱْخِت�عاِت َع�ْسِ �أَْذُكُر ِمَثاًل َيُدلُّ َعلى �أَنَّ �ٱْلأَْنِتْ

نيِت. �ْسِتْعماِل �ٱلأَْنِتْ �ْسَبِة لٱِ �ْسَتْنِتُج َمْرَحَلَتْيِ ُمَتباِيَنَتْيِ ِباٱلنِّ طاَطَة �ٱْلآِتَيَة َو�أَ �أُلِحُظ �ٱْلُ

ناِق�ُس �ٱْلـَمْو�سوَع َمَع و�ِلَديَّ ؛ تي ُتَنا�ِسُب �ِسنِّي، َو�أُ ُد �ٱْلاَنَة �ٱلَّ �أَُحدِّ
نيت، �أَْذُكُر ِلـماذ�، َوَكْيَف. ف حاَلِة  �ٱ�ْسِتْعمايل ِلاْلأَْنِتْ

?

?

?

?

?

?

ِنيَت«: ْنِتْ �أََبْحُث َعْن َمْعنى » َ�ْلأَ

نِّ : ِتْعماُل �ٱل�ّشا�شاِت ِمْن ِقَبِل �ٱْلأَْطفاِل َح�َشَب �ٱل�شِّ ِكُن �ٱ�شْ ُف َمتى ُيْ �أََتَعرَّ

منذ 1972

ِ�ْبِتد�ًء من 12 �َسَنًة�أََقلُّ ِمْن 9 �َسَنو�ٍت�أََقلُّ ِمْن 6 �َسَنو�ٍت�أََقلُّ ِمْن 3 �َسَنو�ٍت

ُح  ل ُيْن�سَ
ِباٱل�ّسا�ساِت

ُح ل ُيْن�سَ
ْلعاِب ِبَلَوحاِت �ٱْلأَ

ُح ل ُيْن�سَ
ر�َفَقٍة نيِت �أَْو د�ِئمًا ِبُ ْنِتْ ِباٱْلأَ

نيِت َمَع  ِكُن �ٱ�ْسِتْعماُل �ٱْلأَْنِتْ ُيْ
َذَر َتَوّخي �ٱْلَ

Les principes du » 3-6-9-12 »  Serge Tisseron.

ِة َيَت�َوُح َبْيَ 13 َو 15 �َسَنًة َح�َسَب �ٱْلُبْلد�ِن َبكاِت �ٱِلْجِتماِعيَّ ُن �ٱْلـُمْعَتَمُد ِلٱ�ْسِتعماِل �ٱل�سَّ َ�ل�سِّ

ْ أَ أ �ٱلأ �ٱْلْ ماُلُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ

INTERNATIONAL NETWORK

ٌ يف َحياِتنا ِب�َشْكٍل َلْ َي�ْشِبْق َلُه َنظرٌي. نيُت حا�ضِ َ�ْلأَْنِتْ

ِنيت(. ْلعاِب �ٱْلفيِديو َو�ٱْلا�سوَب)َ�ْلأَْنِتْ َة َوَلْوَحَة �أَ ِلِفْزيوَن َو�ٱْلهاِتَف َو�ٱللَّْوَحَة �ٱِلِلْكْتوِنيَّ َال�ّسا�ساُت : َت�ْسَمُل �ٱلتِّ

1

2

3
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و�ِر. ُم َقو�ِعَد �ٱْلِ َة َتَعلُّماِتنا، َوَنْحَتِ ُف َكافَّ ُنَوظِّ

نيِت ِلَكْي   ِللَّذيَن َبَلغو� �ِسنَّ �ٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلأَْنِتْ
َيْعَملو� ِبها ؛

نرَّ ِمْن اأََجِل   ِللرَّذيَن َلْ َيْبُلغوا َبْعُد َذاَك اٱل�سِّ
�ٱْلَوْعِي �ٱْلَقْبِليِّ ِبها ؛ 

 ِلْلَجميِع ِمْن �أَْجِل َتقا�ُسِمها َمَع �ٱْلأَْقر�ِن.

ما  ُر  وَّ َوَنَت�سَ َيٍة،  َتْو�سِ ُكلِّ  َمْعنى  ُح  ُنَو�سِّ
ِكُن �أَْن َيْحُدَث ف حاَلِة َتاُهِلها. ُيْ

�ٱْلـُمْعَطياِت  ِحماَيِة  ِلـُمر�َقَبِة  ِة  �ٱْلَوَطِنيَّ ِللَّْجَنِة  باَلْك«  »َرْد  َدليلي  َعلى  ِلُع  �أَطَّ
َدِة  ُمَتَعدِّ ِلاْلأَْبحاِث  ِلْلـَمْرَكِز�ٱْلـَمْغِرِبيِّ  نيِت«   �ٱْلأَْنِتْ َعلى  َو»ِ�ْحَذْر  ِة،  �ٱْلا�سَّ

ْقِنّياِت َو�ٱِلْبِتكاِر«. �ٱلتِّ
ْقر�ن ؛ �أَ�َسَتْخِرُج ِمْنُهما 5 َن�ساِئَح �أَْكُتُبها ف َدْفَتي َو�أََتقا�َسُمها َمَع �أَ

نيت )11 فب�ير(؛ الَمِة َعلى �ٱْلأَْنِتْ �أََبَحُث َعْن َمَو�ِرَد َحْوَل �ٱْلَيْوِم �ٱْلعاَلـمي ِلل�سَّ
نيِت. ْنِتْ َة ِباٱِل�ْسِتْعماِل �ٱْلآِمِن ِلاْلأَ ْمَلِة �ٱْلا�سَّ �أَزوُر َمْوِقَع ِوز�َرِتنا َحْوَل �ٱْلَ

?

?

?

?

?

?

?

ْو�شوع يف �إَطار َمُموعتي. ْلُت �إَِلْيِه يف َتْنِظيِم ِحَو�ٍر َحْوَل �ٱْلَ ِظُف َما َتَو�شَّ �أَُوَ

جو�ب 3جو�ب 2جو�ب 1

نيَت ِن ِمَن َمْنُع �ٱ�ْسِتْخد�ِم �ٱْلأْنِتْ َمكُّ دُّ ِمَن �ٱْلـَمخاِطِر ِباٱلتَّ َ�ْلَ
نيت �ٱِل�ْسِتْعماِل �ٱْلآِمِن ِلاْلأَْنِتْ

ل َر�أَْي يل ف 
�ٱْلـَمْو�سوِع

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

نيِت ْنِتْ ِتْعماٍل �آِمٍن ِلاْلأَ ياٌت ِلٱ�شْ َثاِلثًا : َتْو�شِ

َظِر ِلَتاأْثرِيِه َعلى �ٱْلأَْطفاِل ؟« نيِت ِباٱلنَّ وؤ�ُل ُم�شاَبَقٍة »َكْيَف ُنو�ِجُه َماِطَر �ٱْلأَْنِتْ ر�ِبعًا : �شُ

ُل َفَقط  �أََتو��سَ
َمَع َمْن �أَْعِرُفُهْم 

دً� َجيِّ ل اأَْكُتُب �َسْيئًا 
َعْن َحياتي 

ِة ا�سَّ �ٱْلَ

ل �أُْعطي َرْقَم 
هاِتفي

ل �أُْعطي 
ُعْنو�ن

�أَْرُف�ُس ِب�َسْكٍل 
َقْطِعيٍّ �أَيَّ َدْعَوٍة 

ِلِلَقاٍء

�أََت�ساَءُل د�ِئمًا 
ِة ما  حَّ َعْن �سِ

�أَْقر�أُُه

�إِذ� كاَن يل �أَْدنى 
، اأُْخِبُ واِلَديرَّ  �َسكٌّ

�أَْو َمْن �أَِثُق فيِه

https://www.cmrpi.ma/cmrpi-v2/

https://koun3labal.cndp.ma

ُ َعْن َر�أْيي ف �ٱْلَقْوَلِة �ٱْلآِتَيِة  َو �أَُعلِّل: �أَُعبِّ

نيَت« » َلْ َيُعِد �ٱْلأَْطفاُل َيْقَر�أوَن ُكُتبًا  َمَع �ٱْنِت�شاِر �ٱْلأَْنِتْ
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ِنيت « 2ن�شاط : ِتْعماِل » �ٱلأَْنِتْ ْمَثَلٍة َمز�يا َو�أَْخطاَر �ٱ�شْ ُح ِباأَ �أَُو�شِّ

ْخطاُر�ٱْلـَمز�يا �ٱْلأَ
ِمثاٌلَنْوُعهاِمثاٌلَنْوُعها

َمْعلوماٌت �َسيَعٌة َكثَيٌة َوَحديَثٌة
�إِْناُز َبْحٍث 
�ٱْنِطالقًا ِمْن 

َم�ساِدَر 
ِحيَحٍة �سَ

�إِْخفاُء َحقاِئَق َ�ْلأَْخباُر �ٱْلكاِذَبُة
ِلأَ�ْسباٍب 
َمْق�سوَدٍة 

ُر  ِباأُ�ْسلوٍب ُيوؤَثِّ
فينا

ٌل َوَتباُدٌل َمَع �ٱْلأَْقر�ِن َتو��سُ

؟

�ُش َو�ٱْلُعْنُف لترََّحرُّ �ٱ

؟

َتْرفيٌه َوَت�ْسجيٌع َعلى �ٱْلإِْبد�ِع

؟

ْدماُن �ٱْلإِ

؟

نيِت : ْنِتْ ثاٍل َمز�يا َو�أَْخطاَر �ٱْلأَ ُح ِبِ ْدَوِل، َو�أَُو�سِّ ناِت �ٱْلَ �أُلِحُظ ُمَكوِّ

نيِت.  ْخطاِر �ٱْلأَْنِتْ ُ ِباأُ�ْسلوبي َعْن َفْهمي ِلأَ �أَُعبِّ

?

?

ِرَبَتُه ؛ َحْمَد َيَتقا�َسُم َتْ َبَب �ٱلَّذي َجَعَل �أَ ُح، �ٱل�سَّ �أَُو�سِّ
ِتي �ٱْرَتَكَبها �أََحَمُد ؛ َن�ْسَتْنِتُج �ٱْلأَْخطاَء �ٱلَّ

ًة. ُع ُخال�سَ هاَدِة، َوَن�سَ َتِلَفَتْيِ ِلَهِذِه �ٱل�سَّ ُل ِنهِاَيَتْيِ ُمْ َنَتَخيَّ

�أَْذُكُر �أَْلعابًا َوُماَر�ساٍت َخطَيًة  ?
ًة ؛ ُج َلها َمو�ِقُع �إِِلْكتوِنيَّ ُتَروِّ

ُح فيَم َتَتَجّلى ُخطوَرُتها. �أَُو�سِّ

?

?
?

?

نيِت «3ن�شاط : ماَيِة ِمْن �أَْخطاِر » �ٱْلأَْنِتْ ُح ِحَو�رً� َحْوَل َمْو�شوِع �ٱْلِ �أَْقَتِ
نيِت « : ْخطاِر » �ٱْلأَْنِتْ ُل �ٱْلَوثاِئَق �ٱْلآِتَيَة ِلْلُم�شاَهَمِة يف ِحو�ٍر َحْوَل �أَ �أَُحلِّ

اأحمد التائب، 13 �سنة

هاَدُة �أََحَمَد ًل : �شَ ثاِنيًا : �أَْلعاٌب َخطرَيٌة�أََوَ
َمَع ُموؤِْلـَمٍة  ِرَبِة  َتْ �ٱْقِت�ساَم  ْرُت  �ٱْلإِْدماِن...َوَقرَّ ِة  ِلـُمعاَلَ َمْرَكٍز  ِمْن  َتّوً�  »َخَرْجُت 

َوِر  ْخباِر َو�سُ نيِت �ٱْلَعجيِب ِلإِْناِز َتاريني، ُثمَّ َدَخْلُت َتْدريِجّيًا َمو�ِقَع ِلَتباُدِل �أَ ُت �ٱ�ْسِتْعماَل �ٱْلأَْنِتْ ْطفاِل.َبَد�أْ �ٱْلأَ
ُمغاَمراٍت  ل  ُف  َوَي�سِ ْر�ساٍل  اإِ ُكلِّ  َعْن  ُئني  ُيَهنِّ هادي  كان  ِمْثلي.  اأَْطفاٌل  �سا�َستي  َوراَء  اأَنرَّ  ُمْعَتِقدًا  ٍة،  يرَّ �َسْخ�سِ
َلِكنَّها  ِة،  يَّ يا�سِ �ٱلرِّ ْن�ِسَطتي  َو�أَ ِدر��َستي  َعْن  ْلَهْتني  �أَ �أُْخرى  َمو�ِقَع  َعلى  َو�أُر�ِفَقُه  َعَلْيها  َد  َتَعوَّ �أَ �أَْن  َقْبَل  فاَجاأَْتني، 
فيِه  قِبْلُت  اٱلرَّذي  اٱْلأ�ْسَوُد  اٱْلَيْوُم  ذاَك  اأَتى  اأَْن  اأَْقراين...اإِلى  َيْعرُفُه  ل  ما  ْعِرُف  اأَ  ، ُمِهمٌّ �َسْخ�ٌش  ِني  اأَنرَّ اأَ�ْسَعَرْتني 

َم�ْسورً�، َودوَن �أَْن �أُْخِبَ �أَحدً�، َطَلَب ِلَقائي ف َبْيِتِه..«.
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ت�سنيف اأ�رصار املت�سلة بتقنيات املعلومات واالت�سال على االأطفال 

املحتوى
الطفل متلقيا

االت�سال: الطفل م�ساركا يف ن�ساط 
بادر به �سخ�ص بال≠

ال�سلوك
الطفل �سحية اأو فاعال

العدوان 
والعنف

الإ�ساءة للنف�ش اأو الإيذاء الذاتي

حمتوى يتعلق بالنتحار 	•
التمييز 	•

التعر�ش ملحتوى 	•
متطرف/عنيف/دموي 	•

االتجاه نحو التطرف
الإقناع الإيديولوجي 	•

خطاب الكراهية 	•

التنمر، والمالحقة،
والتحرش على اإلنترنت

ن�ساطات عدوانية وعنيفة لالأقران 	•

االإ�ساءة 
اجلن�سية

اإلساءة الجنسيةالتعرض للمحتوى اإلباحي
طلب الجنس 	•

االستمالة الجنسية 	•

اإلساءة الجنسية لألطفال
اإنتاج وا�ستهالك مواد تتعلق بالإ�ساءة  	•

لالأطفال

�سور غري لئقة اأنتجها الأطفال 	•

اال�ستغالل
الأغرا�ص 

جتارية

التسويق المبطن
القمار على اإلنترنت 	•

البيانات  استخدام  وإساءة  انتهاك 
الشخصية

القر�سنة 	•
الحتيال وال�رشقة 	•

البتزاز اجلن�سي 	•

البث المباشر لإلساءة الجنسية لألطفال
الإ�ساءة اجلن�سية لالأطفال 	•

الإجتار بهدف ال�ستغالل اجلن�سي 	•
الإ�ساءة اجلن�سية لالأطفال يف ال�سياحة  	•

وال�سفر

Burton, Patrick, Brian O’Neill and Monica Bulger, A Global Review of Evidence of What Works in Preventing ICT: المصدر 
.related Violence, Abuse and Exploitation of Children and in Promoting Digital Citizenship, forthcoming,2017.

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

اأجزاء االنرتنيت: ال�سبكة املظلمة... واالإ�ساءة لالأطفال

�سمن ال�سبكة العميقة، توجد “ال�سبكة املظلمة” التي حتتوي على حمتوًى اأخفي عمدًا. 

املوجه  �سبكة  منها  الهوية،  اإخفاء  تكفل  لالإنرتنت  خا�سة  مت�سفحات  ت�ستخدم  اإليها،  للو�سول 

الب�سلي (TOR). وت�سري البحوث التي اأجرتها اللجنة العاملية املعنية باإدارة الإنرتنت (GCIG) اإىل 

اأن“ ال�سبكة املظلمة ت�سكل مع�سلة، فالأ�سواق غري امل�رشوعة، واملت�سيدون، وع�سابات الإ�ساءة 

لالأطفال على الإنرتنت تتكاثر ب�سبب تقنية (TOR) وغريها من النظم املماثلة.

TOR
The Onion Router,  
Le routeur en 
oignon البصلي	الموجه

�سبكة االإنرتنت املظلمة

 (TOR)، برجميات الت�سالت جمهولة امل�سدر

�سبكات الند للند، مواد الإ�ساءة اجلن�سية لالأطفال،

حمتوى واأن�سطة غري قانونية، اإلخ.

�سبكة انرتنيت ال�سطحية

غوغل، يوتيوب، في�سبوك،

�سناب �سات، اإين�ستاجرام، اإلخ.

�سبكة االإنرتنت العميقة

)الطبية،  والوثائق  وال�سجالت  البيانات  قواعد 

الأكادميية، القانونية، واملالية، اإلخ.

حمتويات اأخرى غري مفهر�سة مبحركات البحث القيا�سية.

 بترصف عن » األطفال يف العامل الرقمي« تقرير اليونيسيف 2017
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احلملة الوطنية
 حول اال�ستعمال االآمن لالإنرتنت باملوؤ�س�سات التعليمية )2020(

(وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي، قطاع الرتبية الوطنية ورشكاءها) 
http://www.taalimtice.ma/sites/default/files/ACTUALITES/2020/02/04/2689/les_10_conseils_utilisation_securisee_internet.pdf

 مبادرات لال�ستئنا�ص )مثال(

امل�سرية  مدار�ش  مبجموعة  لالنرتنت  الآمن  بال�ستعمال  حت�سي�سية  حملة 

اخل�رشاء – مديرية تيزنيت

»رخ�سة  على  احل�سول  اأجل  من  م�سابقة  تنظيم   : احلملة  اأن�سطة  من   

 Smart برنامج  توظيف  Permis de Navigation« من خالل   – الإبحار 

اللم�سية  اللوحات  على   Classlabو التفاعلية  ال�سبورة  على   Response

وحوا�سيب القاعة املتعددة الو�سائط بالوحدة.

http://www.taalimtice.ma/Infos-Aref/arefsm/2706-

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة
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1. عن االإدمان 

الخيط الناظم بين التمرينين يتمثل في االخطار وخاصة اإلدمان.
واالستماع  الطبيعة،  وسط  التجول  مع  يأتي  جميل  القوة... شيء  أو  بالمتعة  اإلحساس 
للموسيقى أو ممارسة الرياضة...لبعض المواد أو األنشطة مثل التدخين وألعاب الفيديو 
وغيرها مفعول قوي لدرجة اإلحساس باأللم في حالة الحرمان منها...وهنا يبدأ المشكل، 

مشكل االدمان. 
لإلدمان أثر أكثر خطورة على الطفل والمراهق من غيره العتبارات منها:

ألن دماغه وجسده وشخصيته ال تزال في طور البناء؛ 	•
ألن فرص التبعية للتدخين وغيره تكبر في سن الرشد عندما يكون البدء في الصغر. 	•

2. �سبع تقنيات ملقاومة اإغراء ال�سجارة االأوىل :

الوقاية من التدخني تتمثل يف الرفع من القدرة على مقاومة اإغراء ال�سيجارة الأوىل خا�سة عندما 

تكرث �سغوط. هذه 7 تقنيات للمقاومة التي ميكن مناق�ستها مع الأطفال وت�سجيعهم على تعزيز كل 

واحدة باأمثلة اأخرى، واإ�سافة تقنيات اأخرى جربوها اأو �سمعوا بها اأو تولدت لديهم خالل اأن�سطة 

الدر�ش.

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 4

Atelier prévention du tabagisme Conçu par L’IREPS Bretagne et le Comité d’Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer
https://www.fedecardio.org/sites/default/files/image_article/atelier-tabac.pdf
Apprendre à résister à la pression des pair
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/carentan/IMG/pdf/proposition_no1_pour_apprendre_a_resister_a_la_pression_des_pairs.pdf

بتصرف عن عدة مصادر :

بية الـمدنية ال�رت

الوحدة

4 ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

140

مترين :

مترين :

1

2

�أَنا ... �ٱْلأَْقوى 

نيت ... ِمْثُل �ٱل�ّشاِرِع ، َف�شاٌء َعامٌّ ْنِتْ �ٱْلأَ

?

?

?

?

?

?

?

�أََقَر�أُ �ٱلنَّ�سَّ �ٱْلآتي :

اِرِع ؛  نيَت ِباٱل�سَّ َهْت َحليَمُة �ٱْلأَْنِتْ ُح ِلـماذا �َسبرَّ اأَُو�سِّ
�أَْنُقُل �إِلى َجْدَوٍل ُكلَّ ما قاَلْتُه َحليَمُة

�ْسَبِة  )�ٱلنَّموَذُج �أَ�ْسَفَلُه( َو�أَُقاِبُلُه ِبا ُينا�ِسُب ِباٱلنِّ
نيِت : ِلٱ�ْسِتْعماِل �ٱْلأَْنِتْ

كاَن  �إِْن   ُ �أَُبيِّ ٍن،  ُمَدخِّ ِرَئِة  ِمْن  َمْقَطعًا  �ْسُم  �ٱلرَّ َهذ�  ُل  ثِّ ُيَ
ُ َذِلَك. َئِة، َواأَُف�سِّ ُك ِب�ُسهوَلٍة يف َهِذِه اٱلرِّ اٱْلَهواُء َيَتَحررَّ

�أَْذَهُب  ل  َفاأَنا  �ٱل�ّساِرِع:  �ٱ�ْسِتْعماِل  ِمْثُل   ... نيِت  �ٱْلأَْنِتْ »ِ��ْسِتْعماُل 
و�َفَقِة و�ِلَديَّ �ٱلَلََّذْيِن َيْعِرفاِن َدْومًا �أَْيَن �أَنا ؛ َول  �إِلى �أَيِّ َمكاٍن �إِّل ِبُ
ُل �أََبدً�  طوَرِتها ؛ َول �أََتو��سَ ْفَردي َنَظرً� ِلُ �أَُمرُّ ِبَبْع�ِس �ٱْلأَماِكِن ِبُ
ُع َمْعلوماتي  ريق ؛ َول اأَُوزِّ َمَع اأَ�ْسخا�ٍش ُغَرباَء َعّني َواأَنا يف اٱلطرَّ
ِة ؛ َو ل �أَْقَبُل �أَْن ُيْزِعَجني �أَْو  َوِري َعلى �ٱْلـَمارَّ َة َول �سُ يَّ ْخ�سِ �ٱل�سَّ
ِق  َحقُّ ُق ُكلرَّ ما اأَ�ْسَمُعُه َواأَراُه اإِّل َبْعَد اٱلترَّ دِّ ني ل اأُ�سَ �َش ِبي اأََحٌد.اإِنرَّ َيَتَحررَّ
ِه( ِبَكالٍم  ُه ف �ٱل�ّساِرِع) َول ف َغْيِ ِمْن َذِلَك ؛ َوِمْن ِجَهتي، ل �أََتَفوَّ

نيِت «. ْنِتْ ْيَء َنْف�َسُه َمَع �ٱْلأَ �سُّ ِبَكر�َمِة �ٱلّنا�ِس. �َساأَْفَعُل �ٱل�سَّ َيُ
حليمة، 12 �سنة

نيَتَعْنَدما �أَ�َسَتْعِمُل �ٱل�ّساِرَع ِعْنَدما �أَ�َسَتْعِمُل �ٱْلأَْنِتْ
و�َفَقِة و�ِلَديَّ �ٱلَلََّذْيِن َيْعِرفاِن َدْومًا �أَْيَن �أَنا ؟َل �أَْذَهُب �إِلى �أَيِّ َمكاٍن �إِّل ِبُ

ِة َوِري َعلى �ٱْلـَمارَّ َة َول �سُ يَّ ْخ�سِ ُع َمْعلوماتي �ٱل�سَّ ؟ل �أَُوزِّ

زفت
زفت

زفت زفت

زفت

زفتزفت

هـو�ء حوي�سالت 
هو�ئية ؛  �ْسَمْيِ  �أَْرِبُط َبْيَ �ٱلرَّ

ُ َعْن َر�أْيي ف ُعْنو�ِن َهذ� �ٱلتَّْمريِن.  �أَُعبِّ

ُر  تي َتَتاأَثَّ �ْسِم �ٱلَّ �ْسُم �أَْع�ساَء �ٱْلِ ُح �ٱلرَّ َو�سِّ ُيَ
ِباٱلتَّْدخِي.

ها، �أُ�َسّمي َبْع�سَ
ُح  َو�أَُو�سِّ

ُخطوَرَة َذِلَك 
َثِر. �ٱْلأَ
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 مثاللكي اأقاوم

ح�سا�سية، اإ�سعاف القدرة البدنية ...اأورد �سببا �سحيا 1

البداع ...اأ�ستعمل الفكاهة 2

3
اأبحث عن حليف يف 

املجموعة

القدرة على املقاومة تزداد اإن مل يكن الأطفال مبفرده يف و�سعية 

من ل يدخن، ول يرغب يف ذلك...

اأف�سل ..... اأو اأدخر نقودي ل�رشاء اأ�سياء اخرىاأخرب اأن لدي بدائل 4

التدخني �سيحد من قدراتي ملمار�سة الريا�سة التي احبها...ا�ستعمل املعرفة 5

6
الإجابة  نف�ش  اأكرر 

الراف�سة

ال�سغط  يكون  عندما  التدخني(  عدم   ( املعتمد  الختيار  تكرار 

كبريا يحبط ممار�سي ذلك ال�سغط

ملاذا تعتربونني يف حاجة لذلك ؟اأقلب الأدوار: اأهجم7

اأغادر 8
الختيار،  يحرتم  كي  الوحيد  احلل  املجموعة  تغيري  يكون  ان  ميكن 

واأحيانا الإمكانية الوحيدة ملقاومة ال�سغط...
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حقي يف عدم التعر�ص العتداء ودوري يف حماية نف�سي 9الدرس 

 . � ذلك ا�عتداء الجن��
الھدف: تقویة قدرات ا��طفال ع� حمایة أنفسھم من ا�عتداءات، بما ��

تقدم البطاقة املرفقة بع�ش العنا�رش حول مربرات احلديث مع الأطفال يف مو�سوع ل يخلو من �سعوبة 

وح�سا�سية لكنه �رشوري.

تعامل االأ�ستاذ)ة( هام جدا مما يقت�سي تهيئا خا�سا

تدب�� محطة تمھيد التعلم

نتوفر، على حد  لكننا ل  باكرا،  اأطفالهم  املو�سوع مع  اأول بطرح  الوالدين  اأهل اخلربة  يو�سي 

علمنا، على معطيات تهم بالدنا بهذا اخل�سو�ش حتى يت�سنى توظيفها. 

تو�سية لالأ�ستاذ)ة(: 

بذل جمهود خا�ش عند التح�سري للدر�ش، لأن التحدي الأ�سا�سي يتجاوز الكتاب املدر�سي  •	
اأطفال معينني، يف �سياق معني )ميكن ال�ستئنا�ش  ويرتبط بالن�ساط الف�سلي الجرائي، مع 

ببع�ش املعطيات املرفقة(؛

املجهود ي�سمل طماأنة الأطفال من جهة، فهم ي�سكلون مو�سوع حماية من طرف جهات عدة  •	
ولي�ش كل من يحيط بهم معتدون، وحتذيرهم من جهة ثانية من املخاطر لأنها موجودة ) اأنظر 

معطيات رئا�سة النيابة العامة ببالدنا(.

املجهود ل يعني معرفة كل �سيء. يف و�سعية معينة وجتاه �سوؤال معني، من الأف�سل تاأجيل الأ�ستاذ)ة(  •	
للجواب، اإذا مل يكن متاأكدا )نحن اأي�سا كرا�سدين لنا حدودنا(.

عمليا ميكن الربط مع الدر�ش ال�ساد�ش )احلفاظ على ال�سحة وال�سالمة(، النطالق من ق�سة، حالة 

�سكلت مو�سوع معاجلة اإعالمية وا�سعة...يف كل احلالت، الن�ساط الأول يف حد ذاته، ن�ساط 

متهيدي يعزز التعلم حول الذات ومكوناتها املرئية ) اجل�سد( وغري املرئية )الحا�سي�ش والأفكار(.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: الوعي مبكونات الذات

يتم ال�ستغال على الرتاكمات يف مو�سوع الذات. الرتكيز يتم يف هذا التمهيد على الحا�سي�ش 

التي توجد يف قلب م�سارات التعلم )انظر تقدمي املادة( والتي ترتبط ب�سكل كبري باملو�سوع.

يتعني تخ�سي�ش بع�ش الوقت ملو�سوع الحا�سي�ش وجعل الأطفال يعربون عن احا�سي�سهم من 

خالل امثلة تغطي اأهمها.

الن�ساط 2: الوعي ب�سفات و�سعية خطرة تتطلب احلذر

باأن  اأمثلة، علما  ثالثة  اكت�ساف ثالث و�سعيات من خالل  الأطفال  الن�ساط على  يقرتح هذا   

املثال الثاين يتناول مو�سوع »خطر الختطاف«. 

الن�ساط 3: �سلوكات للحماية الذاتية من االعتداءات

الن�ساط الأخري يقدم خال�سة مب�سطة ملا توافق ب�سدده العديد من اخلرباء واخلبريات ممن عاجلوا 

املو�سوع مبقاربات متعددة الخت�سا�ش.

 يتعني:

التاأكد باأن كل طفل فهم القواعد الأربعة، ميكن ا�ستعمال لعب اأدوار مثال.  	
جعل كل طفل يعي باأن ل اأحد له احلق يف اإيذائه واإيذاء اأطفال اآخرين.  	

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

�سوؤال التقومي ي�سيف و�سعية رابعة للو�سعيات ال�سابقة التي حتتاج اىل حت�سي�ش. وهي يف نف�ش 

الوقت منا�سبة لتقدير مدى تفاعل الأطفال مع الأن�سطة ال�سابقة.

141
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�ِش ِلٱْعِتد�ٍء َوَدْوري  َعرُّ َحّقي يف َعَدِم �ٱلتَّ
يف ِحماَيِة َنْف�شي

ِف ف حاَلِة �إِْح�سا�سي ِبَخَطِر �ٱْعِتد�ٍء. َة �ٱلتَّ�َسُّ ُف َكْيِفيَّ �أََتَعرَّ
الهدف :

َة،  ْف�ِشيَّ َة َو�ٱلنَّ الَمتي �ٱْلَبَدِنيَّ �شُّ �شَ ٍعَ ِبِحماَيٍة كاِمَلٍة ِمْن �أَيِّ �ٱْعِتد�ٍء َيَ تَّ ِمْن ُحقوقي َكِطْفٍل �أَْن �أَمَتَ
ُدين. اَه �أَيِّ َخَطٍر َقْد ُيَهدِّ َو�أَْن �أََتَعلََّم َكْيَف �أَكوُن َحِذر�) ة( ُتَ

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?

ناُت ذ�تي ؟? ما ُمَكوِّ
ماَيِة َنْف�سي ؟ ُف ِلِ َكْيَف �أََت�َسَّ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

ناِت َذ�تي1ن�شاط : َكوِّ �أَعي ِبُ

9

ي�شي، �أَْفكاري ... ِج�ْشمي، �أَحا�شِ

ُ َعْنها َو�أَْرِبُطها ِباأَْفكاري  �أَِعي �أحا�شي�شي، �أَُعبِّ

�ْسَم،  َو�ٱلرَّ وَرَة  �ٱل�سّ �أُلِحُظ 
َواأَْقراأُ ما قاَلْتُه رمٌي.

ْعبِييَّ �ٱْلـُمنا�ِسَب �أَماَم ُكلٍّ ِمْنها. �ْسِم �ٱلتَّ ِع َرْقِم �ٱلرَّ ُف �أَْنو�عًا ِمَن �ٱلأَحا�سي�ِس ِبَو�سْ �أََتَعرَّ

ديَقتي َهِذِه �ٱلتَّعابَي؛ ديقي/ �سَ �أُحاكي �أَنا َو�سَ
اأَْختاُر اإِْح�سا�سًا �َسَعْرُت ِبِه:

ُح �َسَبَبُه ؛ ? �أَُو�سِّ

ًة َعْنُه. ? �أَْر�ُسُم �سوَرًة َتْعبِييَّ

?

?

�أَ�َسُتْنِتُج ِمَن �ٱلنَّ�سِّ 
وَرِة �ٱْلَعالَقَة َبْيَ : َو�ٱل�سّ

?

?

?

تي َر�َسْمُتها  َم َلُكْم َنْف�سي �ٱلَّ ْرُت �أَْن �أَُقدِّ َهِذِه �أَنا ... َفكَّ
َكما َتَرْوَن:

 ... اأَْطَرايف  �َسْعري،  ِبَوْجهي،   ... َج�َشدي 
�َسْيَئْيِ  ْفُت  اأَ�سَ  ... َْخ�َسِ  ِباٱْلأَ َنِة  �ٱْلـُمَلوَّ َمالِب�سي 

ُهما :  ْيِ ل َت�ْسَتطيعوَن ُروؤَْيَتُهما، �إِنَّ ُمِهمَّ
�أَحا�شي�شي، َو�أَْفكاري...

طَيِة? ِة �ٱْلَ ِعيَّ فاُت �ٱْلَو�سْ ما �سِ
( ؟  ) ِمَثاُل حاَلِة �ٱْعِتَد�ٍء ِجْن�ِسٍيِ

َ�ْلَفَرُح
ُب َ�ْلَغ�سَ
ْوُف َ�ْلَ
َ�ْلَقَرُف

1

1

35

6 4

؟
1

؟

َ�ْلـُمفاَجاأَُة
2

؟

ْزُن ؟َ�ْلُ

َرْت فيِه رمٌي ؛     - ما َفكَّ
  - ما َفَعَلْتُه ؛

�سُّ ِبِه َوَيْعِك�ُسُه َوْجُهَها. - وما ُتِ

2

2
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َلْو ُكْنُت َمكاَن َحياَةما َلْ َتُكْن َحياُة و�ِعَيًة ِبِهَخَطاأُ َحياة

كوُت  َ�ل�سُّ
ا كاَنْت  َعمَّ

�ُس َلُه َتَتَعرَّ

َلْي�َس َلها �أَْن ...؟ ... 
 َول �أَْن ...؟ ... 

ٌة ِحيَّ  َلْي�َسْت ُمْذِنَبًة َبْل ِهَي �سَ

ني �َسْخ�ٌش ِبَطريَقٍة اأَْحَرَجْتِني : اإِذا َم�سرَّ
�ً َل �أَْعَتِبُ َذِلَك �ِضّ

ْن اأَِثُق فيِهْم. اأُْخِبُ حاًل اأَ�ْسخا�سًا ِمرَّ

َهاَدٍة ُة َحياَة ِمن ِخاَلِل �شَ ُة �ٱلّثاِلَثُة: ِق�شَّ ِعيَّ �ٱْلَو�شْ

�أَْقَر�أُ �ٱلنَّ�سَّ :

ْدَوِل �ٱْلآتي : ، ِلـماذ� َكاَنْت َحياُة َت�ْسُكُت، ُثمَّ �أَ�ْسَتْكِمُل ُمْعَطياِت �ٱْلَ ُح، �ٱْنِطالقًا َمِن �ٱلنَّ�سِّ �أَُو�سِّ

َة َحياَة. ُ ِق�سَّ �أَْقَر�أُ َهِذِه �ٱلنَّ�ساِئَح َو�أَنا �أَ�َسَتْح�سِ

�أَ�ْسَتْنِتُج ِمْن ُحْكِم �ٱْلـَمْحَكَمِة ما َيُن�سُّ 
�ٱِلْعِتد�ِء  حاَلِة  ف  �ٱْلَقانوُن  َعَلْيِه 

ْطفاِل ؛ ْن�ِسيِّ َعلى �ٱْلأَ �ٱْلِ

ْكُتُب  �ُس حاَلَة َعْبَلَة َو�أَ �أََتَقمَّ
ما  َبْيَ  فيها  �أَْرِبُط  ِفْقَرًة 
ْرُت  َفكَّ ما  ِبِه،  �أْح�َس�ْسُت 

فيِه َوما َفَعْلُتُه.
ُح ما َفِهْمُتُه ِمَن �ٱلنَّ�سيَحِة �ٱْلأولى ؛  �أَُو�سِّ

ْقر�ن.  ، �ٱلنَّ�ساِئَح �لثَّالَث. �أََتقا�َسُمها َمَع �أَ �أَْكُتُب ف َدْفَتي، ِباأُ�ْسلوبي �ٱْلا�سِّ

?

?

?

?

?

?

?

ِتي كاَنْت ِة �ٱلَّ ْن�ِسيَّ ها َعِن �ٱِلْعِتد�ء�ِت �ٱْلِ مَّ » كاَن ُعْمُر َحياَة 9 �سنو�ٍت ِعْنَدما �أَْبَلَغْت �أُ
روِج ِمَن �ٱْلـَمْدَر�َسِة ِمْن َطَرِف َجاٍر َلُهْم، ُحوِكَم َبْعَد َذِلَك  �ُس َلها ِعْنَد �ٱْلُ  َتَتَعرَّ

بـ 10 �َسنو�ٍت �ِسْجنًا.
َكاَنْت َحَياُة َتِعي�ُس حاَلَة ُرْعٍب د�ِئٍم. َلـّما �َساأََلها �ٱلقا�سي ِلـماذ� كاَنْت َت�ْسُكُت، �أَجاَبْت 
َيُقوُل َلها  ُبها  َقها، َكما َكاَن ُمْغَت�سِ دِّ ها َول ُت�سَ �أُمُّ َبها  �أَْن َت�ْسِ ها كاَنْت َتخاُف  ِباأَنَّ َحَياُة 

.» ِعها ف كي�ٍس َيْرمي ِبِه ف �ٱْلَبْحِرِ ُدها �إِِْن َتَكلََّمْت ِبَقْطِعها َوَو�سْ »َهذ� �ِسٌّ َبْيَننا« َوُيَهدِّ

ِة َعلى  ْن�ِسيَّ ِباٱِلْعِتد�ء�ِت �ٱْلِ َز�َرْت َخبَيٌة َتالميَذ َوِتْلميذ�ٍت َمْدَر�َسًة ف �إِطاِر �ٱلتَّْح�سي�ِس 
َلها َعاِدٌل : تي �َسجَّ �ٱْلأَْطفاِل، َوَهِذِه �أََهمُّ َن�ساِئِحها �ٱلَّ

ْن ُتر�ِفقوُه، ِلأَيِّ �َسَبٍب كاَن، ِ�ْطَرُحو� َعلى �أََنُف�ِسُكْم 3 �أ�ْسِئَلٍة:  1- �إِذ� َطَلَب ِمْنُكْم �أََحٌد �أَ
   َهْل �أَْرَغُب يف َذِلَك ؟

  َهْل َيْعِرُف و�ِلد�َي �أَْيَن �أَنا �إِذ� َقِبْلُت ؟
ِكُن �أَْن ُي�شاِعَدين �أَحٌد �إِذ� �أَْح�َش�ْشُت ِبَخَطٍر ؟     َهْل ُيْ

وؤ�ٍل و�ِحٍد، ل َتْفَعلو� ؛ و�ُب ِبال، َعلى �شُ   �إِذ� كاَن �ٱْلَ
ُة ؛ تي ُتَغّطيها َمالِب�ُسُكُم �ٱلّد�ِخِليَّ هاِت �ٱلَّ 2- ِج�ْسُمُكْم، ِمْلٌك َلُكْم، ل َحقَّ ِلأَحٍد �أَْن َيْنُظَر �أَْو َيْلَم�َس �ٱْلِ

ٍة، َو�أَْخِبو� حاًل َو�ِلديُكْم  3- ِعْنَدما َت�ْسُعروَن ِباٱْنِزعاٍج ِمْن َلـْم�ِس �أَْج�ساِدُكْم، قولو� »ل« ِبُقوَّ

ًا...(. ْن َتِثقوَن فيِهْم، َول َتْهَتّموا ِباأَيِّ َكلٍم )َتْهديٌد، ِاْعِتَباُر َذِلَك �ِسّ اأَْو را�ِسديَن ِمرَّ

 Miseria,Temoignages, Ed. Le Fennec, 1996 ،بت�سرف عن عائ�سة ال�سنا

�ن ع ِح لوبي  ِ ف
. حايا اٱِلْغِت�ساِب َواأَْطفاِلِهنرَّ �ساِء �سَ ٌة َتْعَمُل ُمْنُذ ُعقوٍد َعلى َدْعِم اٱلنِّ ٌة َمْغِرِبيرَّ ّنا : نا�ِسَطٌة اٱْجِتماِعيرَّ عاِئ�َسُة �ٱل�سَّ

2

1

 ل�أريد �أن تلم�سنيل
هنا...

متحر�شعبلة
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ُف �إِْح�َسا�سًا ُماِلفًا : ُح ِمثاًل �آَخَر ُيَوظِّ ْقَتِ �أَْرِبُط َبْيَ �أَحا�سي�سي َو�أَْفكاري َو�أَْفعايل. �أَْقَر�أُ �ٱْلـِمثاَل �ٱْلآتي، َو�أَ

. �أَْقَر�أُ �ٱلنَّ�سَّ

ْيِ ُيلِحقاِنِه :  ِد ِمْن اأَنرَّ �َسْخ�سَ اأَكُّ لترَّ تارً� َعلى �ٱ �أَْذُكُر ِمْن َبْيِ ما َياأْتي ما �ساَعَد ُمْ
 كاَن َيْلَعُب �ٱْلُكَرَة،      كاَن ُمْنَتِبهًا ِلـما َيْجري َحْوَلُه،      كاَن َيْنُظُر �إِلى �ٱْلأَْر�ِس.

تاٍر َوُهَو ُيو�ِجُه َخَطرً� ؛ حا�سي�َس َو�أَْفَكاَر ُمْ �أَ�ْسَتْنِتُج �أَ
َطَر ؛  تاٌر ِلَيَتفادى �ٱْلَ َر فيِه ُمْ �أَْذُكُر ما َفكَّ

تاٌر �ٱْلَعْوَدَة �إِلى �ٱْلـَمْتَجِر. َل ُمْ �أَُف�ِسُّ ِلـماذ� َف�سَّ

?

?

?

?

?

?

ْرُت فيِهما �أَْح�َس�ْسُت ِبِه ما َفَعْلُتما َفكَّ
ْرُت ِعْنَدما َعلمُت �إِّباَن جاِئَحِة »كوفيد  �ُسِ
َعلُِّم َعْن ُبْعٍد. تاِبُع ِدر��َستي ِبالتَّ ني �َساأُ 19« �أَنَّ

َتَعلَُّم َو�َساأْكَت�ِسُب  هاِئٌل... �َساأَ
ِرَبًة َجديَدًة َتْ

ْعُت َبْرناَمًا  َو�سَ
ُمنا�ِسبًا

؟؟؟

َلْو ُكْنُت َمكاَن ِنْعَمَةما َلْ َتْنَتِبْه َلُه ِنْعَمُة�أَْخَطاُء ِنْعَمَة
ُهَاِلْقِتاُب ِمْن �َسْخ�ٍش َغريٍب بُّ ُهَاْلَغريُب َعَرَف اٱ�ْسَمها َواأَْعطاها �َسْيئًا ُتِ ِحبُّ ُب ِمْن َغِريٍب َوَلْو َناَد�ِن ِباٱ�ْسِمي �أَْو �أَْغَر�ِن ِب�َسْيٍء �أُ َل �أَْقَتِ

؟َ�ْلـُمْعَتدي َيْختاُر غاِلبًا َمكانًا َخاِليًا؟
ل �أَْرَكُب �َسّياَرًة ِبدوِن �إِْذٍن ُم�ْسَبٍق ِمْن و�ِلَديَّ؟؟

ٍة َخِطَرًة َوما َيَتَطلَُّب َذِلَك َمْن َحَذٍر2ن�شاط : ِعيَّ فاِت َو�شْ �أَعي �شِ
تاٍر ِمْن ِخالَل َن�شٍّ ُة ُمْ ُة �ٱْلأولى: ِق�شَّ ِعيَّ َ�ْلَو�شْ

َمْيِ ُة ِنْعَمَة يف َر�شْ اِنَيُة : ِق�شَّ ُة �ٱلثَّ ِعيَّ َ�ْلَو�شْ

ْيِ َيَتَتبرَّعاِن  . َبْعَد ُخروِجِه، لَحَظ �َسْخ�سَ تاٌر اإَِلى َمْتَجٍر ِل�ِساِء َدْفَتٍ َدَخَل ُمْ
َد ِمْن َذِلَك. ُخطاُه ُثمَّ َتاأَكَّ

دً� ف َنْف�ِسِه : ل َماَل  تاٌر ِباٱْرِتفاِع َدّقاِت َقْلِبِه، ُثمَّ َنَظَر َحْوَلُه ُمَردِّ �أََح�سَّ ُمْ
تاٌر �إِلى �ٱْلـَمْتَجِر �ٱلَّذي َيعِرُف �ساِحَبُه. ِد، َوَلْو �أَنَّ َبْيَتنا َقريٌب ... َفعاَد ُمْ دُّ َ ِللتَّ

ُف ما َحَدَث ؛  �ْسَمْيِ َو�أَ�سِ �أُلِحُظ �ٱلرَّ
ِنْعَمُة،  �ٱْرَتَكَبْتها  تي  �ٱلَّ �ٱْلأَْخطاَء  �أَ�ْسَتْنِتُج 

ْدَوِل �ٱْلآتي : ُم ُمْعَطياِت �ٱْلَ َو�أُْتِ

ْكُتُبها ف َدْفَتي؛ ًة �أَ ُع ُخال�سَ �أَ�سَ
َذُر ِمْنُهْم ؟« ُ �ٱْلَ خا�ٌش َخطريوَن َعلى �ٱْلأَْطفاِل، َيَتَعيَّ ُموَعتي �ٱلتَّ�ساوؤَُل �ٱْلآتي: » َهْل ُكلُّ �ٱْلُغَرباِء �أَ�شْ �أُناِق�ُس ف َمْ

وؤ�ِل، َو�أَُعلُِّل َجو�بي. �أُجيُب َعِن �ٱل�سُّ

?

?

?

?

?
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ذيَن َيْعَتدوَن َعلى اٱْلأَْطفاِل. َذِر ِمْن َبْع�ِش اٱْلأَ�ْسخا�ِش اٱلرَّ َنُع ِمْن َتَوّخي اٱْلَ ُميطي �آِمٌن. َلِكنرَّ َهذا َل َيْ
ْن َدَر�سو� �ٱِلْعِتد�ء�ِت َعلى �ٱْلأَْطفاِل: ُح ِبها ُخَب�ُء َوَخبي�ٌت ِمَّ دً� �أَْرَبَعَة) 4( َقو�ِعَد َيْن�سَ �أََتَعلَُّم َجيِّ

ْفُت َعَلْيها.  تي َتَعرَّ ماَيِة َنْف�سي ِمَن �ٱْلأَْخطاِر، َو�أُ�سيُفها �إِلى �ٱْلَقو�ِعِد �ٱلَّ تي �أَ�ْسَمُعها ِمْن و�ِلَديَّ ِلِ �أَْذُكُر �ٱلتَّْحذير�ِت �ٱلَّ
ُلها ف َدْفَتي. تي َتَعلَّْمُتها َو�أُ�َسجِّ لوكاِت �ٱلَّ موَع �ٱْلَقو�ِعِد َو�ٱل�سُّ ّو�ِر َمْ يِّ َو�ٱلدُّ ُح َعلى �أَْقرِ�ن ف �ٱْلَ �أَْقَتِ

حايا �سوِء �ٱْلـُمعاَمَلِة. تي ُتْعنى ف ِجَهِتنا ِباٱْلأْطفاِل �سَ �ساِت �ٱلَّ �سَّ ُع لِئَحًة ِباٱ�ْسِم �ٱْلـُموؤَ �أَ�سَ

?

?

?

?

?

ماَيِة �أََنُف�ِشنا ِمَن �ٱِلْعِتد�ِء3ن�شاط : ُلوكاٍت ِلِ ُح َعلى �أَْقر�يِن �شُ �أَْقَتِ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ْفَردي يف َبْيِتَنا، َفَطَرَق اٱْلَباَب �َسْخ�ٌش ناداين ِباٱ�ْسمي  ُكْنُت ِبُ
ِلأَبي  َك  ِلَيْتُ اٱْلَباِب  َفْتَح  ِمّني  َوَطَلَب  اأَْعِرُفُه،  ل  ني  اأَنرَّ َمَع 

ن ِب�َسْيٍء.  ُه َيْحتاُجها، َمَع �أَنَّ و�ِلدي َلْ ُيْخِبْ َوَثاِئَق َقاَل �إِنَّ

?

?

ْدُتها ف حُميطي ؛ ْمِثَلًة َر�سَ ـِر، َو�أَْذُكُر �أَ َنمُّ �أَ�ْسَتاأِْن�ُس ِبَتْعريِف �ٱلتَّ
َعِنْ  ْخرى  َو�أُ ِر  َنمُّ �ٱلتَّ َعِن   ُ ُتَعبِّ َكِلماٍت  ِبِكتاَبِة  �ٱل�ّساَرَة  َهِذِه  �أَ�ْسَتْكِمُل 

ٍة ف �ٱلـَمكاِن �ٱْلـُمنا�ِسِب. �ُسلوكاٍت �إيجاِبيَّ

ِر. َنمُّ درَّ �ٱلتَّ ٍة �َسَيقوُم ِبها اأَْطفاٌل يف َمْدَر�َسِتِهْم �سِ �سي�ِسيرَّ َهذا َم�ْسوُع �ِسعاِر َحْمَلٍة َتْ

�أَْعِرُف َكْيَف 
ُف �ٱْلـُمْعَتدي َيَت�َسَّ

- َيْختاُر» َفري�َسًة �ِسْهَلًة« )َخجوَلٍةً ...(
- َيْحِر�ُس َعَلى َعْزِلها ِلَتُكوَن َوحيَدًة
- َيْعَتدي ِباٱْلَقْوِل )�َسْتٌم( اأَِو اٱْلِفْعِل ...

- َيْهُرُب

- �أَْنَتِبُه د�ِئمًا ِلـما َيْجري ف حُميطي�أََتفادى �ٱِل�ْسِتْهد�َف
-�أَِثُق ف َنْف�سي

يطي ُم ِف حُمِ كَّ �أََتَ

- ل اأُْظِهُر اأَيرَّ اٱْرِتباٍك
ْيِن( ِمْن ِمْتَ َ ُع َم�َساَفَة » �أُماٍن « َمَع �ٱْلـُمْعَتدي )�أَْكَثَ - �أَ�سَ

ٍد  ُد َمَكانًا �آِمنًا، �ٱْلُهروُب ِبدوِن َق�سْ نا �أَْق�سِ - �أَْبَتِعُد َو�أَ
... َ ْرِتباَك َواٱلترََّعثُّ ُيْحِدُث اٱْلِ

�أََبَحُث َعِن 
�ٱْلـُم�ساَعَدِة

- �أَْيَن: �ٱْلأَماِكُن �ٱْلآِمَنُة
- َنْحَو َمْن: را�ِسدوَن َم�ْسوؤولوَن

ِة( �ساِعدون. فاِعيَّ ُف َقُدر�ِتنا �ٱلدِّ ْوُتنا ِن�سْ ُخ ) �سَ ُ -  �أَ�ضْ

اأَ�ْسكاِل  ِة  ِمْن كافرَّ اٱْلأَْطفاَل  اٱْلـَمْغِرِبيُّ  اٱْلقانوُن  َيْحمي 
ٍة  ُحكوِميَّ �ساٍت  �سَّ ُموؤَ ُة  ِعدَّ َوتوَجُد  �ٱْلـُمعاَمَلِة.  �سوِء 

ٍة فاِعَلٍة ف َهذ� �ٱْلـَمجاِل. َوَجْمَعِويَّ

�أَْو   2511 �ٱْلأَْخ�َسُ  �ٱْلهاِتِفيُّ   ْقُم  �ٱلرَّ ُن  كِّ ُيَ
ْرَكِز  �ساِل �ٱْلـَمّجاِنِّ ِبَ 08000.025.11ِمَن  �ٱِلتِّ

�سوِء  حايا  �سَ �ٱْلأَْطفاِل  َوِحماَيِة  �ٱِل�ْسِتماِع 
ُة،  ْن�ِسيَّ �ٱْلِ �ٱِلْعِتد�ء�ُت  َذِلَك  �ٱْلـُمعاَمَلِة، ِبا ف 

ْفِل. قوِق �ٱلطِّ ِد �ٱْلَوَطِنيِّ ِلُ �ٱلّتاِبُع ِلْلَمْر�سَ

جميعا �شد �لتنمر

ٌة َو/اأَْو َنْف�ِسيرٌَّة. اٌر َج�َسِديرَّ ٌر َعلى اأَْفراٍد اأَْو َجماعاٍت َتْنُتُج َعْنُه اأَ�سْ ٌد َوُمَتَكرِّ ُر : �ُسلوٌك ُعْدوايِنٌّ ُمَتَعمرَّ َنمُّ َ�لتَّ

ُف ما َفَعْلُت َو�أَُعلُِّل.? �أَ�سِ
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ملاذا يتعني احلديث مع االأطفال عن االعتداء؟ 

جتمع الدبيات عموما على العوامل التية:

لأن العتداءات على الأطفال، من اجلن�سني، مبا يف ذلك العتداءات اجلن�سية حتدث واإن كان القليل منها فقط هو  	•
الذي ي�سل اىل الراأي العام من خالل العالم واإىل الق�ساء؛

لأن الإفالت من العقاب، بالن�سبة لعدد من املعتدين، يجعلهم يكررون اعتداءاتهم ويطورون خططا تو�سع دائرة  	•
الأ�رشار اجل�سيمة التي تلحق بالأطفال؛

لأن املعتدين لي�سوا دائما اأ�سخا�سا غريبني عن الأطفال، ويدل على ذلك عدد احلالت التي يكون فيها الأطفال �سحايا  	•
لأفراد من عائالتهم )هذا املعطى مل يرث يف الدر�ش حل�سا�سيته(؛

اجلن�سية  للعمليات  بالكامل  فهمهم  الكبار، وعدم  ل�سلطة  لالأطفال، خ�سوعهم  اله�ش  الو�سع  ي�ستغلون  املعتدين  لأن  	•
وقدرتهم على التمييز بني » ما هو طبيعي« و« غري طبيعي«...

لأن الأطفال ميكن اأن يكونوا �سحايا، وميكن اأن يكونوا اأي�سا �سهود؛ 	•

املغرب: االأطفال �سحايا االعتداءات، مبا يف ذلك االعتداءات اجلن�سية

اأجنزت يف املغرب عدة اأبحاث عن العنف جتاه الأطفال ب�سكل عام وعن العنف اجلن�سي ب�سكل خا�ش، وت�ستغل 

عدد  تزايد  العامة،  النيابة  رئا�سة  تقرير  ح�سب  املو�سوع.  هذا  على  متزايد  ب�سكل  وجمعوية  حكومية  هيئات 

الأطفال الذين تعر�سوا لعتداءات �سنة 2018 والبالغ عددهم 7031 مقابل 5951 �سنة 2017.

ح�سب اجلن�ش، متثل الفتيات الثلثني والأولد الثلث، كما يبني ذلك اجلدول ا�سفله؛

ح�سب �سكل اجلرمية، ميثل العنف اجلن�سي مكانة متقدمة يف اأ�سكال اجلرمية التي يتعر�ش لها الأطفال، حيث 

�سجل اأكرث من 2500 اعتداء جن�سي �سد قا�رشين معظمها با�ستعمال العنف. 

�سنة 2018
املتعر�سني املجموعاالوالدالبنات ن�سبة   

العتداءات جن�سية العددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

تعر�سوا  الذين  الأطفال  عدد 

لعتداءات 

 حوايل 40 466666.4236533.67031%

م�سدر املعطيات : تقرير رئي�ش النيابة العامة حول تنفيذ ال�سيا�سة اجلنائية و�سري النيابة العامة، �سنة 2018.

توفر الدولة واملجتمع �رشوطا عدة حلماية الأطفال التي هي حق من حقوقهم الأ�سا�سية. باملوازاة مع حقهم يف اأن يتلقوا 

تربية اأ�رشية ومدر�سية تقوي قدراتهم على امل�ساهمة يف حماية اأنف�سهم يف حالة التعر�ش ملحاولت اعتداء، الأمر الذي 

يقت�سي جعلهم:

يفهمون ويعون باخلطر قبل وقوعه؛ 	•

ي�سمون ما قد يقع لهم وما يح�سون به؛ 	•
يتملكون اأ�ساليب احلماية والدفاع عن اأنف�سهم اأو عن غريهم اإذا كانوا �سهودا؛ 	•

يعون باأن ل م�سوؤولية لهم فيما حدث اأو قد يحدث )الإح�سا�ش بالذنب، بالعار، باخلوف...(؛ 	•
الوعي باأن كل الرا�سدين لي�سوا معتدين؛ 	•

الإح�سا�ش باأننا نهتم ب�سالمتهم حيثما كانوا مبا يف ذلك باملدر�سة. 	•
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اأهمية التمارين املنزلية حول خطر االعتداءات اجلن�سية

(تظافر جهود األسرة والمدرسة لحماية األطفال)

من  احلماية  تناولت  التي  لالأن�سطة  امتداد  هو  والدعم،  التقومي  اأن�سطة  �سمن  والوارد  افعل«  »ماذا  املعنون  التمرين 

لها طابع  التي يكون  اأي�سا( مبا يف ذلك العتداءات  فعلية  الفعلية الفرتا�سية )عرب النرتنيت مثال وهي  العتداءات 

جن�سي.

الإجناز.  ذاك  والديه يف  ي�رشك  واأن  منزيل  كعمل  التمرين  ذاك  اإجناز  الأطفال  من  يطلب  اأن  الأ�ستاذ  على  يقرتح 

وجتدر الإ�سارة بهذا ال�سدد ملا ياأتي:

•	 من اأهداف التمرين املنز› يف هذا املو�سوع بال�سبط، فتح املجال خللق ج�رش مع الوالدين لكون حماية الأطفال 
املعاملة، مبا يف ذلك العتداءات اجلن�سية تدخل �سمن م�سوؤوليات ال�رشة  العنف و �سوء  ا�سكال  اأي �سكل من  من 

اأي�سا، مما يجعل منها مو�سوعا/ منوذجا لتظافر جهود ال�رشة واملدر�سة. 

من  بل متكينه  الطفل،  لدى  اخلوف  تنمية  املعنية(  الدرو�ش  املت�سمنة يف  التنبيهات  )كما  التمرين  اهداف  من  لي�ش   	•
الأدوات التي ت�ساعده على مواجهة و�سعية قد مت�ش ب�سالمته؛

اأهمية تنمية رد فعل تلقائي لدى الأطفال من اأجل احلديث مع اأ�سخا�ش يثق فيهم يف حميطه، خا�سة والدية، كلما كان  	•
اأح�ش )جمرد اإح�سا�ش( بخطر ما، خا�سة واأن للمو�سوع ح�سا�سيته يف ظل الرتبية ال�رشية واملدر�سية. على الطفال 

اأن ي�سمع من والديه اأي�ساأ اأنهما ي�ساطران هذه التو�سية.

لي�ست كل الو�سعيات م�سدرا خلطر على الأطفال. لكن، تعترب الأدبيات املتعلقة باملو�سوع، اأن من الأف�سل ان  	•
يكون الطفل حذرا يف و�سعية يح�ش فيها بخطر دون اأن يكون هناك خطر فعلي )لي�ش يف ذلك اإزعاجا(، من األ 

يكون حذرا، يف حني ان اخلطر يحدق به.

�سبيل  على  الوالدين  عليها  يطلع  اأن  املفيد  من  املذكور.  التمرين  على  الإجابة  عنا�رش  بع�ش  تت�سمن  املوالية  للبطاقة 

املعرفة، وحتى ال�ستئنا�ش خا�سة واأنها م�ستلهمة من ذوي اخلربة يف هذا املجال الهام وال�سعب.

حول �رص »حياة«

يدخل حفظ ال�رش الذي نوؤمتن عليه �سمن »العادات الإيجابية«. يتعني جعل الأطفال مييزون بني :

ال�رص الذي ن�سعد به، وهو �رش يطلب منا الحتفاظ به لفرتة معينة ثم يتم اإف�ساءه )خلق مفاجئة: هدية، حفلة،  	•
زيارة...(

النوع ل ميكن ان يكون �رشا،  ال�ساأن يف العتداءات اجلن�سية. هذا  الذي يوؤمل، ويرعب كما هو  ال�رص  	•
ويتعني التخل�ش منه باإخبار ا�سخا�ش نثق فيهم، حتى يف حالة ال�سغط لعدم اف�سائه. 
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عنا�رص اإجابة تتعلق بقواعد ال�سالمة

1- اأرف�ص ركوب �سيارة �سخ�ص ما دون اإذن. 
لماذا؟ ألننا ال نعرف نوايا السائق (هل ستأخذني إلى المكان الصحيح؟)؛ أبي وأمي لن يعرفا أين أنا ومع من؛ وفي 

حالة خطر، لن أستطيع الهروب...الخ.

2- اإذا كنت وحدي، اأبتعد عن االأ�سخا�ص الذين ال اأعرف.
لماذا؟ ألننا ال نعرف نواياهم.

3- علي دائما اأن اأخرب والدي باملكان الذي اأوجد به. 
لماذا؟ كي يعرفا أين يجدوني إذا ما احتاجا إلي، وليتأكدا أنني في مكان آمن... إلخ.

4- اأعرف كيف اأت�سل برقم ...... وكذا رقم هاتفي.
ما الفائدة من هذا؟ كي أتصل بهذا الرقم إذا كنت أنا أو شخص من حولي بحاجة إلى مساعدة، أو في حالة خطر أو 

حريق... إلخ.
 

5- اأرف�ص الهدايا واحللويات التي يتم اهداوؤها › بدون اإذن والدي. )حتى لو كنت اأعرف ال�سخ�ص 
الذي يعر�سها علي(

لماذا؟ مرة أخرى، ألننا ال نعلم النوايا الموجودة وراء هذه المبادرة، وال نعرف أيًضا مما تتكون هذه الهدايا 
والحلويات.

6- اأقول »ال« للمداعبات واللم�سات التي تزعجني.
لماذا؟ ألن جسدي ملك لي وحدي، وأنا من يقرر. من غير المقبول أن يلمسني شخص إذا كنت ال أريده أن يلمسني. 

باإلضافة، ال يحق ألي شخص لمس جزء من أجزاء جسدي الجنسية ( بنت او ولد) حتى لو كان شخًصا أعرفه 
وأحبه ويطلب مني االحتفاظ بالسر.

 لدي الحق في أن أقول «ال» لهذه اللمسات غير المرغوب فيها لكونها تحرجني وتضايقني. هناك حالتان فقط يكون 
لشخص الحق في لمس أجزاء جسمي هذه، وهي األسباب الصحية (طبيب (ة) وفي هذه الحالة أكون برفقة أحد 

الوالدين أو شخص ذو ثقة. 

ا. واإذا  kاأو جمروح kا اأو م�ستاء k7- اأحتدث مع ال�سخ�ص الذي اأثق به حول املواقف التي جتعلني حزين
كان هذا الشخص الذي اخترت التحدث معه ال يستمع الي، أستطيع العثور على أحد آخر!

لماذا؟ في حياتنا، من المهم التحدث عن األشياء التي نمر بها، سواء كانت ممتعة أم ال؛ والكبار من حولي موجودون 
لمساعدتي إذا كانت عندي مشكلة. وعندما تحدث لي أشياء جميلة، يكونون سعداء من أجلي.

امل�سدر: بت�رشف مع ترجمة:

Les agressions sexuelles, guide de l’enseignant, primaire, coordonné par Nadia Campanelli, MSSS ; Québec, 2015.
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اأحرتم القانون يف ا�ستعمال الطريق 10الدرس 

هم من أخطار الطریق  الھدف: تقویة قدرات ا��طفال ع� حمایة انفسھم وغ��
ام القانون  باح��

ا�ستاأن�ش الأطفال باملو�سوع من خالل تعلمات �سابقة )اأن�سطة بيداغوجية �سفية اأو عرب حمالت(. 

ومن �ساأن احل�سة ان تر�سخ ال�سلوكات املرغوبة.

تدب�� محطة تمھيد التعلم

اإح�سائية،  معطيات  اأحداث،  ذلك  من  للدر�ش.  للتمهيد  عديدة  واإمكانيات  فر�ش  لالأ�ستاذ)ة( 

�سور...اأو النطالق من متثالت الأطفال اأنف�سهم. 

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: عالقة الطفل بالطريق والقانون املتعلق به

ما  الق�سايا(، وهذا  العديد من  ل�سلوكاتنا يف  )املالزمة  الثالثية  بهذه  الأطفال يعون  املفيد جعل  من 

يف�رش عنوان » انا والطريق والقانون«. 

ميكن اإجناز ر�سم على ال�سبورة لتو�سيح هذه العالقة، على اأ�سا�ش ان ت�سكل املقرتحات املت�سمنة  	•
يف كتاب التلميذ)ة( منطلقا يتم تدقيقه تارة، تعزيزه باأمثلة تارة اأخرى...

توظيف بع�ش املعطيات من البطاقة املرفقة )خ�سو�سيات الأطفال عند ا�ستعمال الطريق( لفهم  	•
�سعوباتهم، والنتباه اليها ب�سكل ملمو�ش.

ل يتعني ان نن�سى ان جعل الأطفال يتبنون بالفعل �سلوكات معينة يف هذا املجال، كما يف جمالت  	•
اأخرى، يتم باحلوار بينهم ومعهم. 

الن�ساط 2: درا�سة حاالت عن ا�ستعمال االأطفال للطريق 

 يتعني مراعاة ما يلي:

الو�سط  ح�سب  معينة  اأمثلة  على  الرتكيز  مع  الأطفال،  خا�ش  ب�سكل  تهم  التي  احلالت  تنويع  	•
)ح�رشي، قروي...( وال�سائد يف ا�ستعمال الطريق )على القدام، الدراجات(.

جعل الدرا�سة تتناول الأثر، وهو مبا�رش )على الأطفال وال�سائقني/ ال�سائقات عند الفرملة( وغري  	•
مبا�رش )ال�رش، املجتمع...(؛ التاأكيد على امل�ش باحلق يف احلياة وال�سالمة اأ�سا�سي، وميكن اأي�سا 

احلديث عن البعاد القت�سادية وحتى ال�سيا�سية اأحيانا )بع�ش الدول حتذر مواطنيها من ال�سياح 

عندما يتجهون اىل بلد تكرث فيه الوفيات ب�سبب الطريق(.

التعبري عن الراي فر�سة لإح�سا�ش اأكرب باملخاطر ومتلك احللول التي تتمثل يف النتباه والوعي  	•
بالدور احلمائي للقانون يف حياتنا. 

الن�ساط 3: ا�ستعمال الطريق رفقة اأطفال يف و�سعية اإعاقة 

لهذا الن�ساط عدة اأهداف يتعني ا�ستح�سارها ومنها:

ربط جزء من حالت الإعاقة احلركية بحوادث ال�سري )وهي ال�سبب الأول(؛ 	•
الوعي بثنائية احلماية من احلوادث: الذات والغري؛  	•

.empathie(( تر�سيخ قيمة الت�سامن من منطلق الإح�سا�ش بالآخر 	•
التمييز بني الت�سامن كاإح�سا�ش وفعل، وكقدرة على الإجناز ) و�سعية طلب م�ساعدة( 	•

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

يركز التقومي على ا�ستعمال الدراجات الهوائية نظرا لنت�سار ذلك خا�سة يف البوادي.

ميكن التفكري يف عدة اأن�سطة التقوميية اإ�سافية ومنها : ا�ستقبال �سيف)ة( – )اأنظر بطاقة م�سارات( 

ومنها اأي�سا احرتام القانون يف جمال اآخر.
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بية الـمدنية ال�رت
ريِق10 ِتْعماِل �ٱلطَّ ُم �ٱْلَقانوَن يف �ٱ�شْ �أَْحَتِ

ْنِتباِه َوِباٱْحِت�ِم �ٱْلقاُنوِن. ريِق ِباٱْلِ �أَْحمي َنْف�سي َوَغْيي ِعْنَد �ٱ�ْسِتْعماِل �ٱلطَّ
الهدف :

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?
?

؟ ? ْيِ ريِق َوقانوِن �ٱل�سَّ ما �ٱْلَعالَقُة َبْيني َوَبْيَ �ٱلطَّ
يطي، َوما َر�أْيي ف َذِلَك؟ ريَق ف حُمِ َكْيَف َي�ْسَتْعِمُل �ٱْلأَْطفاُل �ٱلطَّ

ِة �إِعاَقٍة ؟ ِعيَّ ريِق ُرْفَقَة �أَْطفاٍل ف َو�سْ ًة ِمْن �أَْجِل �ٱِل�ْسِتْعماَل �ٱْلآِمَن ِللطَّ َكْيَف �أُِعدُّ ِبطاَقًة َعَمِليَّ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

�ْسَتْكِمُل �ٱْلاَنَة �ٱلّثاِلَثَة. ريِق َو�ٱْلَقاُنوِن، َو�أَ الَمِة « �أَْرِبُط ِبُجْمَلٍة ُمفيَدٍة َبْيني َوَبْيَ �ٱلطَّ ِلأَكوَن ِمْن » جيِل �ٱل�سَّ

ِمْن  َعليَّ  ما  ُم  �أُْتِ  . ْيِ �ٱل�سَّ قانوِن  �ٱْحِت�ِم  ف  ُل  َتَتَمثَّ و�ِجباٌت  َوَلَديَّ  ريِق،  ِللطَّ �آِمٍن  �ٱ�ْسِتْعماٍل  ف  قُّ  �ٱْلَ يل 
مي َغْيي؛ ميني َوَتْ ُح ما َتْعنِيِه َوَكْيَف َتْ ، َو�أَُو�سِّ ْيِ و�ِجباٍت) َخاَنَة 3( َوْفَق َقانوِن �ٱل�سَّ

ُح َدلَلَة ُكلٍّ ِمْنها. ُفها َح�َسَب ما َتُدلُّ َعَلْيِه ِمْن َمْنٍع، �أَْو َتْنبيٍه، �أَْو �إِْجباٍر، َو�أَُو�سِّ نِّ �سَ ترَِّة، اأُ اأُلِحُظ اإ�ساراِت اٱْلـُمروِر اٱل�سِّ

?

?

?

رْي1ِن�شاط : ريِق َوقانوِن �ٱل�شَّ ُف َعالَقتي ِباٱلطَّ �أََتَعرَّ
ْدَوِل. ناٍت.�أُلِحُظ َو�أَ�ْسَتْكِمُل ُمْعَطياِت �ٱْلَ ِة ُمَكوِّ ُق ِمْن ِعدَّ ُن َهذ� �ٱْلـُمْل�سَ َيَتَكوَّ ?

ِق�ٱْلـُم�ْسِكَلُة ِق�ٱْلـَهَدُف�ِسعاُر اٱْلـُمْل�سَ َدُر �ٱْلـُمْل�سَ َم�سْ
؟؟؟

ريُق َو�ٱْلقانوُن �أَنا َو�ٱلطَّ

3 1

2

ْيِ ِلْلِحفاِظ  ُم قانوَن �ٱل�سَّ �أَْحَتِ
َعلى ذ�تي َوِحماَيِة �ٱلآَخريَن

حاِفُظ َعَلْيها اأَعي ِبذ�تي َو�أُ

ريِق َعَليَّ ف حاَلِة َعَدِم �ٱِلْنِتباِه ُ ُخطوَرَة �ٱلطَّ �أَ�َسَتْح�سِ

ِريِق؛ ل �أَ�سُي َول �أَْلَعُب َو�َسَط �ٱلطَّ
ريِق َواأََتفاداها اأُْدِرُك اأَْخطاَر اٱلطرَّ
نَّ َذِلَك ُجْزٌء  ِباٱْحِت�ِم �ٱْلقانوِن ِلأَ

ِمْن ِحَفاظي َعلى ذ�تي

�أ�شكال
�ألو�ن
رموز

ُ َحياَة �ٱْلآلِف َرُح َوُتوؤِْلُ َوُتَغيِّ ريُق �َسَنِوّيًا 400 ِطْفٍل، َتْ َتْقُتُل �ٱلطَّ

؟

َمْنٌع

َتْنبيٌه
�إِْجباٌر

ِة. ريَق يف َحياِتنا �ٱْلَيْوِميَّ َحذ�ِر ... َفُكلُّنا َن�ْشَتْعِمُل �ٱلطَّ

حذ�ر !�لطريق تقتل

معاين
دللت
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ِة �إِعاَقٍة : ِعيَّ خا�ٍش يف َو�شْ �شْ �أَْكَت�ِشُف ِمْن ِخالِل �ٱلنَّ�شِّ َمْعنى �ٱلتَّ�شاُمِن َمَع �أَ

َ َعْن َت�شاُمني : ريِق ِلأَُعبِّ ِتْعماٍل �آِمٍن ِللطَّ �شْ عاَقٍة ِلِ ِة �إِ ِعيَّ ْلأَْطفاِل يف َو�شْ ُد حاِجّياِت اٱ �أَْر�شُ

�ْسَبِة ِلفاِطَمَة. َفَقِة َو�ٱلتَّ�ساُمِن ؛              �أَْكُتُب ف َدْفَتي َمْعنى �ٱلتَّ�ساُمِن ِباٱلنِّ َزْت فاِطَمُة َبْيَ �ٱل�سَّ ُح ِلـماذ� َميَّ �أَُو�سِّ

ْدَوِل �ٱْلآتي : �ْسَتْكِمُل َمْلَء �ٱْلَ �أََبَحُث َعْن َطبيَعِة �ٱْلاِجّياِت َو�أَ

ريِق ؛ ِة �إِعاَقٍة ِعْنَد �ٱ�ْسِتْعماِل �ٱلطَّ ِعيَّ �أَْذُكُر حالٍت َت�ْسَتْوِجُب َطَلَب ُم�ساَعَدٍة ِلـُمر�َفَقِة ِطْفٍل)ة( ف َو�سْ
ًة ِلْلِبَطاَقِة ِبناًء َعلى َهِذِه �ٱلتَّماريِن. ياَغًة ِنَهاِئيَّ ُع �سِ �أَ�سَ

َكْيَف ُناِر�ُس �ٱلتَّ�ساُمَنِمثاٌل َعلى �ٱْلاِجّياِتَنْوُع �ٱْلإِعاَقِة
ْعُف �ٱْلَب�َسِ �أَ�ْسَتعُي ِب�َسهاَدِة فاِطَمٌة؟�سُ

ّر�َجِة ّر�َجِةَعلى ُم�ْسَتوى �ِسياَقِة �ٱلدَّ ياَنِة �ٱلدَّ ِةَعلى ُم�ْسَتوى �سِ ْحِتياطاِت �ٱْلِوقاِئيَّ َعلى ُم�ْسَتوى �ٱْلِ
؟؟؟

ني �َساأَكوُن ُمْلَزمًا) ة( ِبَجميِع َقو�ِعِد �ٱْلـُمروِر ِمْثَل ُكلِّ  ْعِرُف �أَنَّ ّر�َجِة �أَ �إِِْن �أََرْدُت ُركوَب �ٱلدَّ
�ٱل�ّساِئقاِت َو�ٱل�ّساِئقَي. 

ٍة : ْثناَء �ِسياَقتي ِلَدّر�َجٍة َهو�ِئيَّ ريِق �أَ َمُن �َسالَمتي َعلى �ٱلطَّ تي َت�سْ وِط �ٱلَّ �أَْبَحُث َعِن �ٱل�سُّ

ْبر�ِز �ٱ�ْسِتْنتاجاتي. ريِق « َمَع �إِ ٍة َحْوَل » �ٱْلإِعاَقِة َو�ٱ�ْسِتْعماِل �ٱلطَّ ٍة �أَْو �َسَلِبيَّ ِرَبٍة �إيجاِبيَّ �أَْحكي ِكتاَبًة َعْن َتْ

?

?

َ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

??

?

?

?

لى �ٱْلـَمْدَر�َسِة،  َفَظتي ِمَن �ٱْلَبْيِت �إِ ِدقاُء َيَتناَوبوَن َعلى َحْمِل حِمْ ٍة ِف ُطُفوَلتي �ٱمُلَبِكَرة. كاَن يل �أَ�سْ ْبُت ِباإعاَقٍة َحَرِكيَّ »�أُ�سِ
ا يف اٱْلواِقِع حاِجياٌت، َمْهما اٱْخَتَلَفْت. ّياِت ... َتَعلرَّْمنا اإَذاك اأَنرَّ ِلُكلٍّ َمنرَّ يا�سِ َوُكْنُت �أَنا �أُ�ساِعُدُهْم ف �إِْناِز َتاريِن �ٱلرِّ

َك ل َترى فيِه �إِعاَقَتُه َول  ْحِت�ِم ِمْثُلَك، َفاإِنَّ �سُّ ِباٱْلآَخِر ِمْثَلَك، ِذي َكر�َمٍة ِمْثَلَك، َلُه ُحقوٌق ِمْثُلَك، َجديٌر ِباٱْلِ ِعْنَد ما ُتِ
ِدقاِئي  �سْ �أَ ِباأَنَّ  �أُِح�سٌّ  �أَُكْن  َلْ  ِلَذِلَك،  �ٱْلـُم�ساو�ِة.   ًة َعلى  َمْبِنيَّ ًة  يَّ ِندِّ �ٱْلَعالَقُة  َوَتكوُن  �ٱْلإِْن�ساَن،  فيِه  َبْل َترى  َلْوَنُه... 

ني �أََقلُّ قيَمًة ِمْنُهْم، َبْل ُكْنُت �أَرى ِباٱْلـَمْلمو�ِس َمْعنى �ٱلتَّ�ساُمِن«. ، َول ِباأَنَّ فاطمة )طبيبة، فـي و�سعية اإعاقة حركية(ُي�ْسِفقوَن َعَليَّ

َعاَقٍة ف حُميطي( ِة �إِ ِعيَّ )�أَ�ْسَتعُي �إِْن �أَْمَكَن، ِبِطْفٍل ِف َو�سْ

3.�ُسْكرًا �َسيَِّدتي

ِكُنُكْم  1.َهْل ُيْ
ِلُكْم؟ ُم�ساَعَدُتنا ِمْن َف�سْ 2.َطْبعًا، َتعاَليا
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َتْرتيُب �أَ�ْسباِب �ٱْلإعاَقِة ِباٱْلـَمْغِرِب
َبُب 1 ْيِ�ٱل�سَّ حو�ِدُث �ٱل�سَّ
َبُب 2 ْغِل ...�ٱل�سَّ حو�ِدُث �ٱل�سُّ
َبُب 3 فيِه�ٱل�سَّ ْ ِة َو�ٱلتَّ يا�سَ حو�ِدُث �ٱلرِّ

ن�شاط :

ن�شاط :

2

3

ُ َعْن َر�أْيي ريِق يف ُميطي َو�أَُعبِّ ِتْعماِل �ٱْلأَْطفاِل ِللطَّ َة �ٱ�شْ ُح َكْيِفيَّ �أَْدُر�ُش حالٍت َتَو�شِّ

ِة �إَِعاَقٍة ِعيَّ ِريِق ُرْفَقَة �أَْطَفاٍل يِف َو�شْ ِتْعَماِل �ٱْلآِمِن ِللطَّ �أُِعدُّ ِبَطاَقًة َحْوَل �ٱِل�شْ

ْنُقُلُه �إِلى َدْفَتي : ْدَوَل َو�أَ ريَق ف �ٱْلـُمُدِن َوف �ٱْلَبو�دي. �أُلِحُظ �ٱْلالِت �ٱْلأْرَبَع �ٱْلآِتَيَة، �أَ�ْسَتْكِمُل �ٱْلَ َن�ْسَتْعِمُل �ٱلطَّ

ُع �ٱ�ْسِتْنتاجًا �أَْكُتُبُه ف َدْفَتي.   ُل ِلاْلإِعاَقِة ِبِبالِدنا ؛          �أَ�سَ َبُب �ٱْلأَوَّ ْيِ هي �ٱل�سَّ ُح ما َيْعنيِه َكْوُن حو�ِدِث �ٱل�سَّ �أَُو�سِّ

ِتْعماٍل  ِة �إِعاَقٍة ِمْن �أَْجِل �ٱ�شْ ِعيَّ ِتنا �إِْناَز ِبَطاَقٍة َحْوَل » �ٱلتَّ�شاُمِن َمَع �ٱْلأَْطفاِل يف َو�شْ ْحُت ف �إَِطاِر َتعاُوِنيَّ ِ�ْقَتَ
لتَّ�ساُمِن-  اٱ - َمْعنى  ْيِ ل�سَّ اٱ َاْلإِعاَقُة َوحو�ِدُث  ِنَقاٍط:  َن َثلَث  مرَّ َيَت�سَ اأَْن  ْقِتاِحي، َعلى  اٱ « .َوُقِبَل  ريِق  ِللطَّ �آِمٍن 

ِة �إِعاَقٍة. ِعيَّ لتَّ�ساُمِن َمَع �أَْطَفاٍل ف َو�سْ َتْفعيُل اٱ

ْدَوِل �ٱْلآتي : رْيِ يف ِبالِدنا ِمْن ِخالَل �ٱْلَ ُف َعالَقَة �ٱْلإِعاَقِة ِبحو�ِدِث �ٱل�شَّ �أََتَعرَّ

?

??

َة  ِعيَّ ُف �ٱْلَو�سْ �أَ�سِ
لوَك اٱلرَّذي  َواٱل�سُّ

�أَر�ُه
رْيِ اأَْم ل ، لوُك قانوَن اٱل�سرَّ ُم اٱل�سُّ ُ َهْل َيْحَتِ اأَُبيِّ

َو�أَُعلُِّل َجو�بي
لوِك  ُد اأَثَر اٱل�سُّ اأَْر�سُ

َعلى �ٱْلأَْطفاِل 
َوَعلى �ٱْلَغْيِ

 ُ �أَُعبِّ
َعْن 
َر�أْيي

1
�سَي  ِتْلميذ�ٌت َيْ
ريِق  َو�َسَط �ٱلطَّ

...

خا�شٌّ  رٌّ  َمَ يوَجُد  ل  َعْنَدما  اٱْلقاُنوَن.  ُم  َيْحَتِ ل  �ُسلوٌك 
ُن �ٱل�ّساِئقَي  كِّ وؤَْيِة، َوُيَ ُننا ِمَن �ٱلرُّ كِّ ِباٱلّر�ِجلَي، َنْختاُر َمَكانًا ُيَ

�سي َجْنَب �ٱلَطِريِق َو�ِحَدًة َوَر�َء �أُْخَرى.  ِمْن ُروؤَْيِتنا ُثمَّ َنْ
؟ ؟

؟؟؟؟2

1234

�نتباه

عاَقٍة ِباٱْلَْغِرِب ِمْليونًا َو700 اأَْلَف �َسْخ�ٍش % 8 ِمْنُهْم دوَن �ِسنِّ 15.  ِة اإِ ِعيرَّ �ْسخا�ِش يف َو�سْ ِة �إِعاَقٍة : َيْبُلُغ َعَدُد اٱْلأَ ِعيَّ َ�ْلأَْطفاُل ف َو�سْ
)�لـمندوبية �ل�سامية للتخطيط، 2014(

ف ُ ُ ُ ْتاجًا �أَْك ْ �ٱ ُ َ الدنا ؛          �أَ

آتي :

??نا ؛          �أ?نا ؛          �أ

�نتباه
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ا�ستعمال الف�ساء الطرقي: لالأطفال خ�سو�سيات

لالأطفال خ�سو�سيات على م�ستويات منها:

الروؤية

�سيق املجال الب�رصي : يطابق املجال الب�رشي للطفل، يف اأغلب احلالت، ن�سف جمال الروؤية لدى الرا�سد. • 

فالطفل ل يرى اإل الأ�سياء التي توجد اأمامه.

حمدودية املجال الب�رصي : بحكم قامته، ل ي�ستطيع الطفل الروؤية من فوق العربات املتوقفة، ول ي�ستطع • 

ال�سائقون كذلك روؤيته ب�سكل جيد.

االإدراك امللتب�ص: ل يدرك الطفل الفروق بني الألوان على م�سافة متو�سطة اأو بعيدة، وي�ستغرق عموما يف • 

متييزه بني الأ�سياء من 3 اإىل 4 ثوان. 

الروؤية الثابتة: يرى الطفل الطريق ب�سكل ثابت، ول يدرك اأن امل�ساهد الب�رشية تتطور.• 

الوقوع يف اخللط: بني احلجم والبعد وبني اأن يرى واأن يرى، اإذ يعتقد الطفل باأنه اإذا راأى عربة ما، فاإن • 

�سائقها يراه اأي�سا.

ال�سمع

ل يفكر الطفل يف امل�سافة الالزمة لتوقف العربة ؛• 

 ل يخمن الطفل كيفية تطور اأحداث و�سعية مرورية معينة؛ • 

 ل ميكن للطفل التفكري يف اأ�سياء متعددة والت�رشف اإزاءها يف اآن واحد؛ • 

 يبحث الطفل دائما عن تلبية حاجاته اخلا�سة، واأ�سا�سا رغبته يف اللعب؛ • 

 ل ميكن للطفل اأن يت�رشف لوحده داخل حركة املرور. • 

بع�ص املهارات املعرفية

م�سكل الدقة : ي�سعب على الطفل حتديد م�سدر الأ�سوات ب�سكل دقيق؛• 

ال�رصود : مينع �سخب ال�سارع الطفل من الرتكيز ب�سكل جيد على حركة املرور؛• 

االنتقاء : ل يت�رشف الطفل اإل يف اجتاه �سوت واحد لأنه ل ينتبه عادة اإل اإىل ال�سوت الذي يهمه.• 

امل�سدر، بت�رشف

محمد السيباك (مقتطف من عرض) اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري

الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة 

 1. االأطفال والطريق والقانون: �سيف)ة( يف ق�سمنا

تنظيم لقاء 

ال�سالمة  ليناق�ش مع الأطفال مو�سوع  الوطني  العامة لالأمن  املديرية  ا�ستدعاء �سيف)ة( عن طريق  ميكن 

الطرقية، بعد الدر�ش، ويتكلف الأ�ستاذ)ة( بالإجراءات الإدارية عن طريق غدارة املوؤ�س�سة.

مراحل )على امل�ستوى البيداغوجي(:

ور�سة لتهيئ اللقاء: 	•
اإعداد اأهداف اللقاء؛  •

اإعداد الأ�سئلة التي ت�سغل بال الأطفال؛  •
تق�سيم الأدوار )من يقوم مباذا( ...  •

اإجراء اللقاء: 	•
مراعاة تنظيم الف�سل؛  •
مراعاة تنظيم احلوار؛  •

ت�سوير اللقاء اإن اأمكن...  •

تقومي اللقاء: 	•
تقومي اللقاء على �سوء الهداف؛  •

اإعداد تقرير ملجلة املدر�سة؛  •
موافاة ال�سيف)ة( عن طريق الإدارة بن�سخة من التقرير مع ر�سالة �سكر.  •

 2. مبادئ التوا�سل الفعال مع االأطفال 

للرفع من اأثر الر�ساليات ذات الطابع التح�سي�سي حول ا�ستعمال الطريق )وغريه( من املفيد التذكري املبادئ التي يقوم 

عليها التوا�سل الفعال:

اإثارة النتباه والهتمام؛   	•

خماطبة الفكر والحا�سي�ش معا؛   	•

اإر�سالية وا�سحة؛   	•

اإر�سالية منطقية ومن�سجمة؛   	•

جعل الأطفال يدركون الفائدة؛   	•

الدعوة للفعل؛   	•

اإر�ساء جو من الثقة )عر�ساين(   	•
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حت�سي�ش الأطفال حول مو�سوع العتداءات، خا�سة تلك التي لها طابع جن�سي، لي�ش 

من ال�سهولة مبكان لذلك مت اقرتاح جمموعة من املعطيات امل�ساعدة لالأ�ستاذ)ة( ملوا�سلة 

التفكري والبحث يف املو�سوع وكيفية تناوله عند تهييئ الدر�ش.

دعما لتلك املعطيات، وعلى هام�ش التمارين املت�سمنة يف الدر�ش ويف تقومي ودعم الوحدة 

الثانية، نتوقف عند حالت يكون فيها اأطفال يف الق�سم عا�سوا اأو يعي�سون و�سعية اعتداء 

امل�ساعدة، مع  املعطيات  املو�سوع �سمن  العامة يف  النيابة  تقرير رئا�سة  اأنظر  )للتذكري 

العلم باأن كل حالت العتداءات اجلن�سية ل يتم التبليغ بها ول ت�سل بالتايل اىل الق�ساء(. 

ما اأ�سباب �سمت االأطفال �سحايا االعتداءات اجلن�سية ؟. 1

 تظهر العديد من الدرا�سات اأن الأطفال �سحايا العتداءات اجلن�سية يتاأملون يف �سمت. 

ويرجع ذلك لأ�سباب عديدة ر�سدتها فرق بحث متعددة الخت�سا�سات ومنها:

خوف الطفل من تهديدات املعتدي؛ 	•
•  كون الطفل يحب ال�سخ�ش املعتدي ول يريد اأن يلحق به اأذى؛

•  كون املو�سوع م�سكوت عنه ول يعرف الطفل كيف يتناوله؛
اإح�سا�ش الطفل باأنه م�سوؤول عما حدث؛  •

�سعف تقبل املحيط، اأو تغا�سيه مما يجعل الطفل يفهم اأنها املمار�سة » عادية«؛  •
اعتبار القرباء باأن ذلك يحدث لالأخرين، اأو يف اأ�رش تعي�ش م�ساكل، اأو يف و�سط اجتماعي معني؛  •

اعتبار الوالدين بان التغريات املالحظة لدى طفلهم تعود لأ�سباب اخرى مبا يف ذلك » اأزمة املراهقة«.   •
 

Cécile Moreschi, Canal Vie, Les signes d’agression sexuelle chez l’enfant https://www.canalvie.com/famille/education-et-comportement/articles-education-et-

comportement/les-signes-d-agression-sexuelle-chez-l-enfant-1.1124529

ما االأعرا�ص التي ميكن اأن تنبه االأ�ستاذ)ة( ملعاناة طفل؟ وما العمل؟. 2

 بعض االعراض الظاهرة التي يمكن ان تثير انتباه األستاذ(ة)
  )هناك مؤشرات أخرى يمكن مالحظها في البيت(

يعزل الطفل نفسه بشكل إرادي؛ 	•
ال يهتم بما يحب عادة،  	•

حزن، خوف، قلق، غضب، بكاء؛ 	•
انغالق على الذات، عدوانية، تلعثم في الكالم؛ 	•
نقص في االنتباه و/ أو تراجع في التعلمات؛  	•

تأخر، تغيب، انقطاع؛ 	•
زيادة او نقص في الوزن؛ 	•
آثار عنف على الجسم... 	•

 ما العمل في حالة مالحظة تلك االعراض؟
االنتباه لكون مؤشر واحد ال يكفي؛ 	•

في حالة أدنى شك، يخبر األستاذ )ة(اإلدارة. 	•
في هذه الحاالت، يفضل أن يكون اإلنذار خاطئا )للطفل مشاكل اخرى( 

من تجاهل قد يغطي معاناة ال نقبلها ولو كان المعني طفل واحد فقط. 

تقومي ودعم تعلمات الوحدة 5

الرقم االأخ�رص

2511

الوحدة

5 ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

َ�ْلإِْح�سا�ُس ِبَعَدِم �ٱْلأَماِنَ�ْلإِْح�سا�ُس ِباٱْلأَماِن
َكِلماٌت�أَْوقاٌت�أَماِكُناأَ�ْسخا�ٌشَكِلماٌت�أَْوقاٌت�أَماِكُناأَ�ْسخا�ٌش

ْهِتماَم. ْلـَمْدَر�َسِة، َوَو�َسِط را�ِسديَن يولوَنُهْم �ٱْلِ ِة، َوف �ٱ َيعي�ُس �ٱْلأَْطفاُل ف �أََماٍن ف َكَنِف �ٱْلأُ�ْسَ
َذَر. ا َي�ْسَتْوِجُب �ٱْلَ ُّ ِباٱْلأَْطفاِل، ِمّ ْلأَ�ْسخا�ِش َت�سُ َلِكنَّ �ُسلوكاِت َبْع�ِس �ٱ

مترين :

مترين :

مترين :

1

2

3

َطُر َ�ْلأََماُن ... َو�ٱْلَ
?

?

?

?

?

الَمِة«.  قًا َحْوَل َمْو�سوِع » َنْحُن ِمْن جيِل �ٱل�سَّ موَعتي ُمْل�سَ ُز َمَع َمْ �أُْنِ
ُحُه  َوَنْقَتِ 18 فب�ير(   ( ِة  ُرِقيرَّ اٱلطُّ لَمِة  ِلل�سرَّ اٱْلَوَطِنيِّ  اٱْلَيْوِم  ِبِه يف  ُن�ساِرُك 

ُرِقيَِّة. الَمِة �ٱلطُّ ِة ِلل�سَّ َعلى �ٱْلَوكاَلِة �ٱْلَوَطِنيَّ

نا. ًة ف َدْفَتِ ُل ُخال�سَ ُموَعٍة ُثمَّ ُنناِق�ُس َوُن�َسجِّ ُنقاِرُن َبْيَ �إِجاباِتنا ف َمْ

�ٱلثَّالَث،  َوَر  �ٱل�سُّ �أُلِحُظ 
ُم  َتِ َتْ كاَنْت  ْن  �إِ َو�أَ�ْسَتْنِتُج 
الَمِة. �أَُعلُِّل َجو�بي. َقو�ِعَد �ٱل�سَّ

�أَْحمي َنْف�شي

ّياَرِة الَمتي ... يف �ٱل�شَّ �شَ

www.cnpac.ma

ُل �ٱْلأَماَن، َو�أَُعلُِّل ؛ ثِّ تي ُتَ َة �ٱلَّ ِعيَّ ُد �ٱْلَو�سْ �أَُحدِّ
ْدَوَل. َماِكَن اأَْو اأَْوقاٍت اأَْو َكِلماٍت - ُت�ْسِعُرن ِباٱْلأَماِن �أَْو َعَدِم �ٱْلأَماِن، َو�أَ�ْسَتْكِمُل �ٱْلَ �ْسخا�ٍش اأَْو اأ ُع لِئَحًة ِباأَ اأَ�سَ

َتْعليٌلَجو�ٌبماذ� �أَْفَعُل ؟
اإِذا َطَلَب ِمني �َسْخ�ٌش ل اأْعِرُفُه اٱْلـُم�ساَعَدَة 1
اإِذا َطَلَب ِمني �َسْخ�ٌش ُركوَب �َسّياَرٍة2
ٍة 3 اإِذا َطَلَب ِمني �َسْخ�ٌش َقبوَل َهِديرَّ
ِحبُّها َكثريًا4 َح َعَليرَّ �َسْخ�ٌش ُلْعَبًة اأُُ اإِذا اٱْقَتَ
ْو ُمداَعَبتي ِب�َسْكٍل ُيْحِرُجني5 اإِذا اأَراَد �َسْخ�ٌش َلـْم�سي اأَ
ُة 6 ْع�ساٍء ُتَغّطيها َمالِب�سي �ٱلّد�ِخِليَّ اإِذا اأراد �َسْخ�ٌش َل �أَْعِرُفه َلـْم�َس �أَ
اإِذا اأراد �َسْخ�ٌش �أَْعِرُفه َلـْم�َس �أَْع�ساٍء ُتَغّطيها َمالِب�سي �ٱلّد�ِخِليَّة7
فاُظ َعَلْيِه8 اإِذا قاَل َل �َسْخ�ٌش ُيْزِعُجي ِباأَنرَّ ما َيْفَعُلُه �ِسٌّ َيِجُب �ٱْلِ
يحِ اأَيِّ �َسْيٍء َيَتَعلرَُّق ِبَهِذِه �ٱْلـَمو��سيِع9 ْلـُم�ساَعَدَة يف َتْو�سِ �إِذ� �أََرْدُت �ٱ

?

?

�أَْنُقُل �ٱْلأَ�ْسِئَلَة �إِلى َدْفَتي. 
َعلُِّل. �أُجيُب َو�أُ

ُ َعْنها  ًة �أَُعبِّ ِعيَّ �أَْختاُر َو�سْ
�ْسِم �َسْلبًا َو�إيجابًا. ِباٱلرَّ

148
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MP.Moawtana 5ème AP chakl.indd   148 07/08/2020   15:25

166

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   166 10/08/2020   23:52



االإح�سا�ص باالآخر �سمانة لالحرتام املتبادل 11الدرس 

ك  � عيشنا المش��
الھدف : إدراك مع�� ا��حساس با��خر، تجریبه والوعي بدوره ��

مو�سوع وهدف الدر�ش يلتقيان، مثل درو�ش اأخرى �سابقة، عند م�سالة مركزية : جعل الأطفال 

يعربون اأحا�سي�سهم ويعملون تفكريهم.

الإح�سا�ش بالآخر )empathie( » ملكة« معقدة، ل تتحقق يف در�ش واحد، بل تتكون عرب مراحل 

منو الأطفال لي�سبحوا بني 8 و12�سنة، عموما، قادرين على »الإح�سا�ش مبا يح�ش به اخرون« .

تدب�� محطة تمھيد التعلم

بالحرتام  العالقة  وذات  الق�سم  ميثاق  يف  مت�سمنة  قواعد   / مبادئ  من  ينطلق  ان  للتمهيد  ميكن 

املتبادل، كما ميكنه اأن »ميهد« لتقنية لعب الأدوار. 

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: معنى االإح�سا�ص باالآخر من خالل لعب ادوار

على  ت�سجع  اخليال،  تنمي  بالتجريب،  التعلم  �سمن  تدخل  فهي  مفيدة.  جد  تقنية  الأدوار  لعب 

انا  املقرتح:  الن�ساط  باملو�سوع فهي دعامة » لإحداث حتول داخلي« )يف  البداع، ويف عالقتها 

الأ�سخا�ش يف و�سعية  )ال�ستهزاء من  �سلوكي  نظرتي وحتى  تغيري  الن...  اأعمى  املب�رش... 

اإعاقة(. وكما �سبقت الإ�سارة يف خانة الهدف فاإن هذا التحول يتطلب وقتا ومترينا )يف املدر�سة، 

وخا�سة يف احلياة، حياة كل يوم(.

الن�ساطان 3h 2 : االإح�سا�ص باالآخر، مدخل للوعي بال�سور النمطية

كونها  يف  الت�سامح(  )عن  املوايل  الدر�ش  وبداية  الأدوار(  لعب  )بعد  الدر�ش  اأن�سطة  اأهمية  تكمنت 

تو�سح ذاك اخليط الرابط بني �سائر الأن�سطة التي متحورت بطريقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة على 

عدد من القيم واملبادئ التي يتعني ان توؤطر حياتنا امل�سرتكة. اأي: احللقة املفرغة املكونة من: )اأنظر 

بطاقة معطيات م�ساعدة(

ال�سور النمطية )متثالت ذهنية كاريكاتورية(؛  	•
الحكام امل�سبقة )مواقف ل اأ�سا�ش لها(؛ 	•

•	 التمييز ) �سلوكات تنم عن معاملة غري عادلة(؛ 
العنف )فعل ينزع عن الن�سان اإن�سانية(.  	•

ما يتوخاه الدر�ش، جعل الأطفال ي�ستجمعون ما كان يبدو جمزءا منذ اأن�سطة ال�سنة الرابعة يف مكون 

الرتبية املدنية، لعتبارات بيداغوجية وتنظيمية، والنتقال بهم اىل نوع من التعميم اأو » النمذجة« 

الذي �سي�سهل من دون �سك تعلمات لحقة.

 لذلك، نو�سي باحلر�ش على:

فهم الأطفال لهذه احللقة املفرغة من خالل اأمثلة ملمو�سة وقريبة منهم؛  	•
جعلهم يقرتحون امثلة اأخرى على منوالها؛ 	•

جعلهم يناق�سون مقرتحاتهم مع الأ�ستاذ)ة( وفيما بينهم. 	•
وي�سكل جمال ال�سور النمطية ح�سب اجلن�ش، واللون، وو�سعية الإعاقة، وو�سعيات اأخرى مثل 

البدانة دعامات لتك�سري احللقة املفرغة وحتويلها اىل حلقة ف�سلى هي اأ�سا�ش العبارة مت�ساوون )يف 

الإن�سانية( مع اختالفنا )تنوع الب�رشية(.

وللدر�ش امتداد مع مو�سوع الت�سامح ) الدر�ش 12 والأخري(.

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا

على هام�ش ال�سور النمطية عن الالجئني. ميكن اإخبار الأطفال باأن اأ�سخا�ش لجئني ا�ستطاعوا 

باأعمالهم تغيري وجه العامل اأمثال اين�ستاين، فيكتور هيغو... ميكنهم البحث عن �سخ�سيات اأخرى.
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بية الـمدنية ال�رت
َتباَدِل11 ماَنٌة ِلاِلْحِت�ِم �ٱْلُ َ�ْلإِْح�شا�ُش ِباٱْلآَخِر �شَ

ِك. طوَرِتها َعلى َعْي�ِسنا اٱْلـُم�ْسَتَ ِة ِلُ َمِطيرَّ َوِر اٱلنرَّ اَرَبِة اٱل�سُّ اأُِح�شُّ ِباٱْلآَخِر ِمْن ِخلِل ُمَ
الهدف :

ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?? ? ْح�سا�ُس ِباٱْلآَخِر ؟  ْمييِز ؟َما َمْعنى �ٱْلإِ ِة َو�ٱلتَّ َمِطيَّ َوِر �ٱلنَّ ِة ؟  ما �ٱلَعالَقُة َبْيَ �ٱل�سُّ َمِطيَّ وِر �ٱلنَّ  َما َمْعنى �ٱل�سُّ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

: ) ْعُف �ٱْلَب�َسِ عاَقِة) �سُ ِعّياِت �ٱْخِتالٍف َبْيَ �ٱْلأَْطفاِل، ِمثاُل �ٱْلإِ �ُس فيها َو�سْ موَعِتنا �أََدْورً� َنَتَقمَّ َنْلَعُب ف َمْ
ْدو�ٍر : ِة َلِعِب �أَ ُف ِبِتْقِنيَّ تي ُتَعرِّ  �أَ�ْسَتاأِْن�ُس ِباٱْلِبطاَقِة �ٱْلآِتَيِة �ٱلَّ

ثاِل �ٱْلَكفيِف) ة(. ُ َتَتَعلَُّق ِبِ اِء �ٱْلِق�ْسِم. َهِذِه َعنا�سِ َنْكُتُب �سيناْرُيو ِلاْلأَْدو�ِر َمَع �ٱْخِتياِر َنْوِع �ٱْلإِعاَقِة َوَتْنظيِم َف�سَ
ِك ؛ لترََّحرُّ ديَد َم�ساِر �ٱ ِذي َيْقَت�سي َتْ ُك ِمْن َمكاٍن اإِلى اآَخَر، َ�ْلأَْمُر �ٱلَّ لترََّحرُّ : �ٱ عيِف) ة( �ٱْلَب�َسِ  َدْوُر �سَ

ٍة، َمَع َتْعريِفِه ِبا َيْلَم�ُسُه �أَْو َي�ْسَمُعُه ؛ ِك �ٱْلَكفيِف) ة( ِباٱْنِتباٍه َوِدقَّ رُّ ْلـُمراِفِق) ة(: َتْوجيُه َتَ  َدْوُر �ٱ

ُ ُكلُّ و�ِحٍد) ة( َعّما �أََح�سَّ ِبِه. ْدو�ِر ُيَعبِّ َبْعَد َلِعِب �ٱْلأَ

ُم ِنقا�سًا؛ َنَتباَدُل اٱْلأَْدواَر، ثم ُنَنظِّ
ِباٱْلآَخِر،  َعالَقتي  َحْوَل  ْوَر  �ٱلدَّ �ُس  �أََتَقمَّ َو�أَنا  �ٱ�ْسِتْنتاجاِتي  �أَْكُتُب 
قوِق �ٱْلإِْن�ساِن. ِة �ٱْلأولى ِمَن �ٱْلإِْعالِن �ٱْلعاَلـِميِّ ِلُ َو�أَْرِبُطها ِباٱْلـمادَّ

ْدو�ٍر1ن�شاط : ِب �أَ �أَْكَت�ِشُف َمْعنى �ٱْلإِْح�شا�ِش ِباٱْلآَخِر ِمْن ِخالِل َلِعِ
?

?

?

?

?

ُة َلِعِب �أَْدو�ٍر ِةِتْقِنيَّ يَّ �ٱلتَّْمريُن َحْوَل َمْو�سوِع �ٱْلإِعاَقِة �ٱْلَب�َسِ

1
عاَقٌة- ل �إِعاَقَة(َن�ساٌط َجماِعيٌّ َتعاُويِنٌّ َ�ْلَهَدُف 1 : �أَْكَت�ِسُف �ٱْلإِعاَقَة ِمْن ز�ِوَيَتْي َنَظٍر) �إِ

ْفَعَل) �ُسلوٌك َت�ساُمِنيُّ َمَثًل( ْفَهُم، ِلَكْي اأَ ُب، ِلأُِح�شرَّ ِباٱْلآَخِر، َواأَ َ�ْلَهَدُف 2 : اأَُجرِّ

ِة اإِعاَقٍةَ�ْلأَْفر�ُد َيَتباَدلوَن �ٱْلأَْدو�َر2 ِعيرَّ ِطْفلِن اأََحُدُهما َيْلَعُب َدْوَر �َسْخ�ٍش يف َو�سْ
روِف3 ررَّ اٱلترَّْمريُن يف اأَْح�َسِن اٱلظُّ ) ة( َغرْيُ ُم�ساِرٍك) ة(، َي�ْسَهُر َعلى اأَْن َيُ ٌ ُمَي�سِّ

عيِف) ة( �ٱْلَب�َسِ َقِة ف �ٱْلـُمر�ِفِق ؟َدْوُر �سَ - َهْل �أََح�سَّ ِباٱْهِتماِم �ٱْلـُمر�ِفِق ؟ َوِباٱلثِّ
َر ؟ ماذ� �ٱْكَت�َسَف ؟ ... - ِباذ� �أََح�سَّ ؟ فيَم َفكَّ

ِباذ� �أََح�سَّ ؟ ِلـماذ� ؟َدْوُر �ٱْلـُمر�ِفِق) ة(
ا�ِس �أََحر�رً� َوُمَت�ساويَن ف �ٱْلَكر�َمِة  » ُيوَلُد َجميُع �ٱلنَّ
َو�ٱْلِوْجد�َن  �ٱْلَعْقَل  ُوِهبو�  َقْد  قوِق.َوُهْم  َو�ٱْلُ
ُهْم َبْع�سًا ِبروِح �ٱْلإِخاِء « َوَعَلْيِهْم �أَْن ُيعاِمُلو� َبْع�سَ

املادة 1 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان

ْح�شا�ُش ِباٱْلآَخِر �ٱْلُقْدَرَة َعلى �ٱلتَّ�شاُمِن َوَتْعزيِز �ٱْلَعالقاِت �ٱْلإِْن�شاِنيَِّة. ُيَنّمي �ٱْلإِ

ِن �ٱْقَت�سى �ٱْلأَْمُر.  َع �أَْنُف�َسنا َمكاَن �آَخَر ِلَتقا�ُسِم �أَحا�سي�ِسُه َوَدْعِمِه �إِ �ِس �ٱْلعاِطِفيِّ �أَْي �أَْن َن�سَ َقمُّ َ�ْلإِْح�سا�ُس ِباٱْلآَخِر : ُيْعَرُف ِباٱلتَّ
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َدلَلَتُه  ِحُ  �أَُو�سِّ �أَْعاَلُه.  �ْسَم  �ٱلرَّ �أُلِحُظ 
ّيًا.  ُتها �َسْخ�سِ تي اٱ�ْسَتْخَل�سْ َة اٱلرَّ َواٱْلِعْبَ

ْرمَي ؛ ِة ِمْن ِخالِل ِمثاِل » َ�لّلِجئَي « َوما َحَدَث ِلـَمَ َمِطيَّ َوِر �ٱلنَّ �أَْكَت�ِسُف َمْعنى �ٱْلأَْحكاِم �ٱلـُم�ْسَبَقِة ُمقاَرَنًة ِباٱل�سُّ

َتْيِ 1 َو2 ؛  ِعيَّ ُف ما َحَدَث ُمقاَرَنًة ِباٱْلَو�سْ �ْسَم ف �ٱْلاَنِة 3، َو�أَ�سِ ِعياِت �ٱلثَّالِث.�أُلِحُظ �ٱلرَّ ُح �ٱْلَعالَقَة َبْيَ �ٱْلَو�سْ �أَُو�سِّ

ُح ُخطوَرَتها. ، َو�أَُو�سِّ ًة َو�أَْحَكامًا ُم�ْسَبَقًة ر�ِئَجًة ف حُميطي �ٱْلـَمَحلِّيِّ ِطيَّ َورً� َنَ �أَْذُكُر �سُ

َكْيَف  ُح  ُيَو�سِّ َبْيَنُهْم  ِحو�رً�  ُر  وَّ �أََت�سَ
ِة؛ َمِطيَّ َوِر �ٱلنَّ طوَرِة �ٱل�سُّ لو� ِلُ َتَو�سَّ
ْر�ِس؛ ُف ما �أَْح�َس�ْسُت ِبِه ِخالَل َهذ� �ٱلدَّ �أَ�سِ
ِكُنني َتْطبيُق ما �ٱْكَت�َسْبُتُه. ُح َكْيَف ُيْ �أَُو�سِّ

 ، َمْرمَيَ اَه  ُتَ ِل�ُسلوِكِهْم  ْطفاُل  اٱْلأَ ِاْنَتَبَه 
َفاٱْعَتَذرو� َلها.

?

?

??

?

?

?

?

ُة َمِطيَّ َوُر �ٱلنَّ ـُم�ْسَبَقُة�ٱل�سُّ ْحكاُم �ٱْل �ٱْلأَ

ٌرَمْوجوٌد ف     ؟       َوَلْي�َس ف  وُّ َت�سَ
ِبُحْكِم  �ٱلّنا�ِس  ِمَن  موعاٍت  َمْ َعْن  �ٱْلو�ِقع 

ِلِهْم ... ْو �أَ�سْ ِجْن�ِسِهْم، �أَْو َلْوِنِهْم �أَ
ِدُرُه ِبدوِن َتْفكٍي َوِبدوِن     ؟       َعلى  َقر�ٌر ُن�سْ
موَعٍة ِمَن اٱْلأَ�ْسخا�ِش ِبدوِن َمْعِرَفِتِهْم. ْو َمْ �َسْخ�ٍش اأَ

ْمييِز3ن�شاط : ِة َو�ٱلتَّ َمِطيَّ َوِر �ٱلنَّ �أَْرِبُط �ٱْلَعالَقَة َبْيَ �ٱل�شُّ

3 - �إلى تييز2 - �إلى حكم م�سبق1 - من �سورة نطية

ِدُرُه�سوَرٌة ف ِذْهِننا ُمعاَمَلٌة َغْيُ ُمَت�ساِوَيٍةَقر�ٌر ُن�سْ

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

ِجئوَن َل َيْنَدِموَن لـماذ� ؟َ�لالَّ

ِجُئوَن �لالَّ
وَن َل َيْنَدِمُ

َمْرمَيُ لِجَئٌة، اإَِذْن 
... ِهي �ٱل�ّساِرَقُة

يُّ َبْي�ساُء  �أُمِّ
َو�أَِبي �أَ�ْسَوُد

ي �َسْوَد�ُء  �أُمِّ
َو�أَِبي �أَْبَي�ُس

مرمي لِجَئٌة، اإَِذْن 
... ِهي �ٱل�ّساِرَقُة

َلْن ُت�ساِركينا �ٱللَِّعَب
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َدُة يِّ ُد �أَِو �ٱل�سَّ يِّ َ�ل�سَّ
» » ُدبٌّ

 ُ َ�ْلَعَنا�سِ
ُة َ �ٱْلـُمَف�سِّ

؟؟1
؟؟2
؟؟3

؟َ�ل�ّسوُد �أَْقِوياُء َج�َسِدّيًا1
ِة �إِعاَقٍة ل َيْلَعبوَن2 ِعيَّ ؟َ�ْلأَْطفاُل ف َو�سْ
ِجئوَن ل َيْنَدِموَن3 ؟َ�لالَّ

ِة2ن�شاط : َمِطيَّ َوِر �ٱلنَّ ٍة َمْعنى �ٱل�شُّ َتْنِتُج ِمْن ِخالِل �أَْمِثَلٍة َمْلمو�شَ �أَ�شْ
�شوَم �ٱْلآِتَيَة : �أُلِحُظ �ٱلرُّ

ْو َخَطاإٍ، ُثمَّ �أُقاِرُن َمَع َرفيقي / َرفيَقتي. حيٍح �أَ �أَْقَر�أُ �ٱْلِعبار�ِت �ٱْلآِتَيَة، َو�أُجيُب ِب�شَ

�أَْقَر�أُ �ٱلنَّ�شَّ �ٱْلآِتَي :
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«، َو�أَُعلُِّل َجو�بي؛ َدَة » ُدبٌّ يِّ َد �أَِو �ٱل�سَّ يِّ �سوِم )1 َو 2 َو 3( �ٱل�سَّ ُد ف �ٱلرُّ �أَُحدِّ
َكِر َو�ٱْلأُْنثى ؟ َوما َعالَقة َذلك ِباٱْلو�ِقِع ؟ ُز َبْيَ �ٱلذَّ ما �ٱلَّذي َجَعَلني �أَُميِّ

موَعتي. �أُناِق�ُس ف َمْ

www.ducotedesfilles.org لـم�سدر�

ُنقاِرُن �إِجاباِتنا َوَنَت�ساَءُل :
ِلـماذ� : َنَعْم ؟ ِلـماذ� : ل ؟

ِة، َو�أَ�ْسَتْنِتُج ُخطوَرَتها. َمِطيَّ وَرِة �ٱلنَّ ِلّيًا ِلل�سّ ُع َتْعريفًا �أَوَّ �أَ�سَ

�ْسَتْخِل�ُس َمدى  �ْسَم 1 َو2( َو�أَ َتْيِ )�ٱلرَّ ِعيَّ �أُقاِرُن َبْيَ �ٱْلَو�سْ
ُ َعْن َر�أْيي َو�أَُعلُِّلُه. ٍة. �أَُعبِّ ِطيَّ َوٍر َنَ َتْعبِيِهما َعْن �سُ

تي َجَعَلْت َبْع�َس �ٱلتَّالميِذ َي�ُسّكوَن ف َمْرمي ؛ �أَْبَحُث َعِن �ٱْلَعو�ِمِل �ٱلَّ
ْكَم ؛ َعلُِّل َذِلَك �ٱْلُ ُح َمْعنى َهِذِه �ٱْلِعباَرِة، َو�أُ ُكُم َعَلْيها ُم�ْسَبقًا «. �أَُو�سِّ هاُم َمْرمي َيْعني » �ٱْلُ  ِ�تِّ

�ْسماُء �ساَعَتها ؛ ْد �أَ �ْسَتْنِتُج ما كاَن �َسَيْحُدُث َلْو َلْ َتِ حا�سي�َسها، َو�أَ ُف �أَ ُع َنْف�سي َمَكاَن َمْرمي. �أَ�سِ  �أَ�سَ

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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ْبناِء �ٱلاّلِجئَي ِباٱْلـَمد�ِر�ِس  َنِة يف اإِطاِر اإِْدماِج اأَ ِف اٱل�سرَّ ْلَتَحَقْت َمْرمَيُ ِبِق�ْسِمنا يف ُمْنَت�سَ ِاِ
نَّ َذِلَك َتَِّ ِخالَل  َحَت ِباأَ َّ َة َو�سَ اٍم �أَ�ساَعْت �أ�ْسماُء �ساَعَتَها �ٱْلَيَدِويَّ ِة. َبْعَد �أيَّ �ٱْلـَمْغِرِبيَّ
َوَظلرَّْت  ا  َعنرَّ اٱْنَعَزَلْت  تي  اٱلرَّ َمْرمَيَ  ِهُم  َيترَّ نا  َبْع�سُ َبَداأَ  ما  عاَن  َو�ُسْ ِة.  يا�سَ اٱلرِّ ِة  ِح�سرَّ

�ساِمتًة.  ف �ٱْلَيْوِم �ٱْلـُمو�يل، َدَخَلْت �أَ�ْسماُء قاِئَلًة » َلَقْد َوَجْدُتها ف َجْيبي « ...

َدٍة. �ْسباٍب ُمَتَعدِّ ٍت اأَْو داِئٍم ِلأَ ْو َبَلٍد اآَخَر ِب�َسْكٍل ُموؤَقرَّ لرَّ اإِقاَمِتِه اٱْلعاِدَيِة اإِلى َمكاٍن اأَ َ�لاّلِجُئ : �َسْخ�ٌش ُيغاِدُر َمَ

2
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مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

االأحا�سي�ص

الحا�سي�ش /امل�ساعر لغة )تتكون من اإح�سا�ش واأفكار وحركات ومالمح( يعرب بها ج�سمنا ككائنات اإن�سانية عن حاجات عميقة 

)مثال الفرح(.

ìالفر

حاجة عميقة مالمح حركات اأفكار اإح�سا�ص

حاجة لالحتفاء ابت�سامة اإقدام احلياة جميلة ان�رشاح القلب

نا لت�سمية  oمtل nع nت ت�سمل الأحا�سي�ش الأولية ح�سب املخت�سني كال من الفرح واحلزن واخلوف والغ�سب واملفاجاأ والقرف. 

اأح�سي�سنا ور�سدها ي�ساعدنا كبارا و�سغارا على:

فهم اأنف�سنا؛  •
الإح�سا�ش بالآخرين،  •

التكيف مع احلياة يف جماعة يف اإطار » العي�ش امل�سرتك«، مبا يف ذلك القدرة على �سبط تلك الأحا�سي�ش.  •

طرق �سبط االأحا�سي�ص احلاجات العميقة االأحا�سي�ص

تقا�سم الفرح... الفرح احلاجة لالحتفاء

reconfort ...البحث عن اأ�سباب، عن احلاجة لالهتمام من طرف الخرين احلزن

التنف�ش للتخفيف، البكاء... احلاجة لالمان، للحرية تفادي الخطار  اخلوف

حترير الطاقة باجلري، الدفاع عن النف�ش... احلاجة لالحرتام، لالنتماء، لالن�ساف الغ�سب

التحكم يف الو�سع... احلاجة للو�سوح، للفهم املفاجاأة

االإح�سا�ص باالآخر: التقم�ص العاطفي

يعني الإح�سا�ش بالآخر، اأو ما يعرف بالتقم�ش العاطفي القدرة على فهم عميق و�سادق مل�ساعر الخر وحماولة جتريبها 

بطريقة مو�سوعية وعقالنية، المر الذي ي�ساعد على اإدراك اأف�سل ل�سلوك ال�سخ�ش املعني يف ظروف معينة وفهم �سلوكاته 

والطريقة التي يتخذ بها قراراته.

يتعلق المر، ب�سكل عام، ب�سفة اإيجابية تتجلى يف:

ح�سن ال�سغاء لالآخرين؛  •

نبذ ال�سور النمطية؛  •

عدم اإ�سدار اأحكام م�سبقة؛  •

تقبل اأفكار ومعتقدات الخر، دون اأن ن�ساطرها؛   •

التحلي بالقدرة على تدبري اخلالف وحل النزاعات؛  •

�سهولة ربط عالقات اجتماعية بناءة؛  •

الحرتام املتبادل؛   •

الت�سامن...  •
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ال�سور النمطية + العالقة بني االح�سا�ص باالآخر وال�سور النمطية

اأوال : اال�سل

ال�سورة النمطية (stéréotype) م�ستقة من عامل ال�سحافة. وهو يعرب عن »القالب« الذي 

اإذ  القالب  معلومة.  اأي  حذف  اأو  اإ�سافة  من  التمكن  دون  ا�ستن�ساخه  لت�سهيل  املكتوب  يثبت 

جامد، لتغيريه يجب خلق قالب اآخر.

ثانيا : املفهوم يف اإطار العلوم االجتماعية

اأ�ستعمل مفهوم ال�سورة النمطية لحقا يف اإطار علم النف�ش الجتماعي، للتعبري عن متثالت تعميمية وجامدة ب�سدد جمموعة من 

النا�ش الذين يتم ت�سنيفهم انطالقا من �سفات م�سرتكة فيما بينهم. جند مثال: لي�ش للموظفني طموح، الن�ساء اأح�سن من يعتني بالبيت، 

ل ميكن للطفال تكوين راأي... ونحيل على �سور منطية �سائدة مبنية على اللون، والدين...وحتى العي�ش يف منطقة معينة الخ.

اإنتاجها من خالل  الواقع بناء على انطباعات مكت�سبة لت�سبح احلياة الجتماعية قائمة عليها فيعاد  النمطية تب�سط  ال�سور 

التن�سئة ال�رشية والرتبية املدر�سية وو�سائل العالم والت�سال لترت�سخ ب�سكل ي�سعب فيه حماربتها لأننا نف�سل اإنكار احلقائق 

على بذل جمهود مل�ساءلة ال�سور النمطية. وغالبا ما ينتج التع�سب، والالت�سامح، على تنميط النا�ش يف اإطار » قوالب جامدة«. 

ثالثا : ال�سور النمطية القائمة على النوع االجتماعي

يحيل مفهوم اجلن�ش على الفرق الفيزيولوجي الطبيعي بني الرجل واملراأة )نولد به(، اأما مفهوم النوع (genre) فيحيل 

على الفروق الجتماعية التي �سنعتها املجتمعات عرب التاريخ )نكت�سبها بالتن�سئة(. ويرتبط النوع الجتماعي مبجموعة من 

ال�سوابط والت�رشفات والأدوار التي يتوقعها املجتمع من املراأة والرجل على اأ�سا�ش جن�سهم )انظر كتاب الأ�ستاذ لل�سنة 6( . 

رابعا: احللقة املفرغة: �سور منطية، اأحكام م�سبقة، متييز... عنف...

التمييز/االق�ساءاحلكم امل�سبقال�سورة النمطية

�سلوك  موقف فكرة 

للحقيقة،  �سور جاهزة، م�سوهة 

تتمثل يف اإطالق تعميمات )�سلبية 

تتقا�سم  جمموعة  على  عموما( 

�سفات م�سرتكة.

�سخ�ش  على  حكم  اإ�سدار  يعني 

قبل معرفته، اأي بدون تفكري ول 

الأحكام  تكون  ما  وغالبا  تاأكد. 

امل�سبقة مبنية على �سور منطية .

�سبق  ملا  امتداد  التمييز  ي�سكل 

 / وذلك من خالل معاملة �سخ�ش 

اأ�سخا�ش ب�سكل غري عادل. وي�سكل 

التمييز اإحدى اأ�سباب العنف.

اأمثلة

لن اأوظف  امراأة يف من�سب مديرةالن�ساء غري قادرات على اإدارة معملالن�ساء عاطفيات ولطيفات

لن اأكلف تلميذ)ة( بت�سيري املناق�سة مع ال�سيف’øµÁ ا’àYمÉد Y∏≈ ا’WCفÉ∫ الأطفال ليدركون معنى امل�سوؤولية

خام�سا: امل�ساواة، التنوع، االن�ساف

االن�ساف لبلوÆ امل�ساواةالتنوع وامل�ساواة

يعك�ش التنوع كون الب�رش خمتلفون من حيث اجلن�ش والعرق واللون 

... ومت�ساوون يف احلقوق الإن�سانية.علما باأن كل ان�سان، يف حد 

ذاته  فريد من حيث تاريخه ال�سخ�سي، اأو�سافه، اأفكاره، طموحاته.

الإجراءات  ت�ستهدف  الفعلية.  امل�ساواة  لبلوغ  و�سيلة  الن�ساف 

الفر�ش  امل�ساواة يف  1( ت�سحيح عدم  بالإن�ساف )و�سعية  املرتبطة 

)و�سعية 2( الناجت عن وجود فوارق يف املنطلق .

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة
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الت�سامح �سلوك يعزز العي�ص امل�سرتك 12الدرس 

ك � إطار العيش المش��
الھدف: التسامح کسلوك یومي ��

العالقات  اإطار  يف  التعامل  �رشوط  من  الدنى  احلد  ي�سكل  وهو  و�سيلة.  بل  غاية  الت�سامح  لي�ش 

الجتماعية، على اعتبار اأن نقي�سه، اأي الال ت�سامح، يدل على �سفة ال�سخ�ش اأو املجموعة التي 

تعترب نف�سها )منط حياتها، معتقداتها...( متفوقة على الخرين، وهو يبداأ بتجاهل الخر اىل حد 

احداثا  الب�رشية  تاريخ  لالإبادة اجلماعية )وقد عرف  العن�رشي و�سول  الديني والف�سل  التع�سب 

رهيبة(. للتذكري فاليوم العاملي للت�سامح هو 16 من نوفمرب.

تدب�� محطة تمھيد التعلم
ميكن الربط مع ال�سابق، اأو النطالق من متثالت الأطفال، اأو من تعريف كلمة ت�سامح، خا�سة 

واأن هذا الأخري يختلف نوعا ما من لغة لأخرى كمدخل لرفع اللب�ش عن دللة املفهوم يف �سياق 

الدر�ش) اأنظر معطيات م�ساعدة(.

تدب�� إنجاز أنشطة الدرس

الن�ساط 1: تعريف الت�سامح

ميكن اعتمادا على الو�سعيات املقرتحة تو�سيع جمال التفكري مع الأطفال وفيما بينهم من عدة زوايا:

بتوظيف تعلماتهم ال�سابقة )الدر�ش 11(؛ 	•
بالإحالة على اأمثلة من الواقع... 	•

املهم، اأن يدرك الأطفال باأن:

احلالت الق�سوى التي يو�سل اليها الال ت�سامح، كما متت الإ�سارة يف خانة الهدف، اأ�سا�سها  	•
رف�ش العرتاف بالقيمة اجلوهرية للكائن الإن�ساين بذريعة الختالف؛

واحرتام  العرتاف  ذاك  تنمية  ي�ستهدف  باملقابل،  املدنية(،  الرتبية  مكونات  )من  الت�سامح  	•
الكرامة الإن�سانية لكل الب�رش.

ال�سلم يقوم على مبداأ الت�سامح. 	•
الن�ساط 2: املغرب والت�سامح الديني 

يتيح هذا الن�ساط من جهة اإبراز مو�سوع ذي راهنية، هو الت�سامح الديني، ومن جهة اأخرى ربط 

قربها  راهنة  واأحداث  مقت�سبة  تاريخية  واإطاللة  الد�ستوري،  التاأطري  خالل  من  ببالدنا  املو�سوع 

العالم من الأطفال حيثما تواجدوا.

من املفيد، بالن�سبة للنظرة التاريخية الربط مع املادة يف حدود ما ميكن اأن يتفاعل معه الأطفال يف 

هذه ال�سن، وبالن�سبة لالأحداث الراهنة ميكن حتليل املو�سوع اعتمادا على روبرتاجات م�سورة 

)مواقع القنوات التلفزية( ومقالت �سحفية.

الن�ساط 3: الر�سم التعبريي عن الت�سامح

لي�ش التمرين ب�سيطا لأننا نطلب من الطفل ان يعرب بطريقة مرئية عن مفهوم ل يخلو من جتريد رغم 

تركه  اأو  الختالف«  وقبول  امل�سرتك  العي�ش   « مثال  املو�سوع  حتديد  ميكن  والمثلة.  التعاريف 

مفتوحا. املهم تو�سيع جمال الختيارات من حيث:

زاوية النظر للمو�سوع، 	•
ر�سم عادي اأو » ق�سة م�سورة«؛ 	•

•	 اأدوات الر�سم )ابي�ش ا�سود، األوان، �سباغة...( ...
وبرجمة امتداد لالأن�سطة لتكون منا�سبة للنهو�ش بقيمة الت�سامح يف املوؤ�س�سة ) تنظيم معر�ش يف اإطار التعاونية...(

تدب�� تقویم التعلمات ودعمھا
ينجز كل الأطفال التمارين الثالثة، مع اإمكانية تكليف 3 جمموعات بتقدمي ثالثة عرو�ش ق�سرية 

)عر�ش لكل حول كل مترين( ت�سمنها اإجاباتها ليتم التقا�سم بني جمموعة الق�سم.

152

بية الـمدنية ال�رت
َك12 �ْشَتَ ُز �ٱْلَعْي�َش �ٱْلُ لوٌك ُيَعزِّ �شاُمُح �شُ َ�لتَّ

ِة.  ِة َوِباٱْلـُمماَر�َسِة �ٱْلَيْوِميَّ َمِطيَّ َوِر �ٱلنَّ حاَرَبِة �ٱل�سُّ يِه ِبُ َنّ �ساُمَح �ُسُلوٌك ُتاَه �ٱْلآَخِر، �أُ اأُْدِرُك اأَنرَّ �ٱلترَّ
الهدف :

ِة « َلِكنَّها َتْعني �أَْكَثَ َمْن َذِلَك. �شاَمَ �شاُمِح « َعلى » َ�ْلُ ُتيُل َكِلَمُة » َ�لتَّ ِمي : ُد ِلَتَعلُّ ُأَمهِّ

?? �ساُمِح ؟ ٍ َعِن اٱلترَّ�ساُمِح؟َفما مْعنى �ٱلتَّ َكْيَف اأُ�ساِرُك يف َن�ساٍط ُمَعبِّ
ًة َعِن �ٱلتَّ�ساُمِح؟? َ ًة ُمَعبِّ ِعيَّ َكْيَف �أَْر�ُسُم َو�سْ

ُأْنِجُز َأْنِشَطِتي :

�شاُمِح1ن�شاط : ُف مْعنى �ٱلتَّ �أََتَعرَّ

1234

موٌد ؟؟؟َها َها ... َماَهِذه �ٱمَلاَلِب�ُس �ٱْلَغِريَبُة؟حَمْ
ٌد مَّ ؟؟؟؟حُمَ
؟؟؟ربيعة

ُة َمِطيَّ وَرُة �ٱلنَّ ْكُم �ٱْلـُم�ْسبُقَ�ل�سّ ْمييُزَ�ْلُ َ�ْلُعْنُف / َ�لاّلَت�ساُمُحَ�لتَّ
ٌة )عاَدًة( ٌة �َسْلِبيَّ خاُذ َمْوِقٍف ِبدوِن َتْفكٍيِفْكَرٌة َتْعميِميَّ �ُسلوٌك َل اإِْن�سايِنٌُّمعاَمَلٌة َغْيُ عاِدَلٍةِ�تِّ

َت�شاُمُح : �شاُمُح َو�ٱلالَّ َ�لتَّ

ُح َكْيَف َيْن�َشاأُ �ٱلاّلَت�شاُمُح  : �أَُو�شِّ

ٍد )1( مَّ موٌد ِبِلبا�ِس حُمَ ِعّياِت �ٱْلـُمو�ِلَيَة :ِ��ْسَتْهَز�أَ حَمْ �أُلِحُظ �ٱْلَو�سْ

�ساُمِح ؛                     اأَُقاِرُن َتْعريفي َمَع َتْعريِف اٱلّلَت�ساُمِح َك�ُسُلوٍك. ُح َتْعِريفًا ِللترَّ اأَْقَتِ

َمِطيَِّة. َوِر �ٱلنَّ ُد �ٱْلَعالَقَة َبْيَ �ٱلاّلَت�ساُمِح َو�ٱل�سُّ ْر�ُس �ٱل�ّساِبُق( َو�أَْر�سُ ُ َتَعلُّماتي) َ�لدَّ �أَ�َسَتْح�سِ

?

??

?

ْلنا �إَِلْيِه ؛ موَعتي ما َتَو�سَِّ ُبها ِمْن 1 �إِلى 4، ُثمَّ �أَ�سُف ما َحَدَث َو�أَُعلُِّل ؛                  ُنناِق�ُس ف َمْ �أَُرتِّ
ْدَوٍل :  ُل َذِلَك ف �ٱْلَ �َسجِّ ٍة، َو�أُ ِعيَّ ِعّياِت، ما َيُقوُلُه �أَْو ُيِح�سُّ ِبِه ُكلُّ ِطْفٍل ف ُكلِّ َو�سْ ُر، َبْعَد َتْرتيِب �ٱْلَو�سْ وَّ  �أََت�سَ

??

?

َ�لاّلِجئوَن ل 
َيْنَدِموَن

�ساُء َثْرثار�ٌت َ�لنِّ
َ�ل�ّسوُد ُك�سالى...

�َسْتٌم،
ٌب، ْ �سَ
ُجْرٌح...

حممد
حممود

ربيعة

؟؟1 ؟
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ْفكُي ْخِتياُرَ�لتَّ َ�ْلإِْبد�ُعَ�ْلِ
َة ِعيَّ دً� ِتْلَك �ٱْلَو�سْ �أَْنَتِقُل ِمْن َتْعبٍي َلْفِظيٍّ �إِلى َر�ْسٍم�أَْختاُر طريقة للتْعبِي�أَْفَهُم َجيِّ

�شاُمِح3ن�شاط : َة َعِن �ٱلتَّ َ ًة ُمَعبِّ ِعيَّ ُم َو�شْ �أَْر�شُ
�ساُمِح« ِباٱ�ْسِتْح�ساِر �ٱْلـَمْعلوماِت �ٱْلآِتَيِة : اأُ ِلَر�ْسِم »�ٱلتَّ ? �أََتَهيَّ

َنٍة ُي�ساِعُدن َعلى َتْعزيِز َثالِث ُقُدر�ٍت : ٍة ُمَعيَّ ِعيَّ ْعبِي. َر�ْسُم َو�سْ �ْسُم َو�سيَلٌة ِللتَّ َ�لرَّ

�َساُمِح. �سوِم ف ُكَتيٍِّب...( َوُمَنا�سَبًة ِمْثَل �ٱْلَيْوِم �ٱْلعاَلـِميِّ ِللتَّ ميُع �ٱلرُّ ُح َطريَقًة ِللتَّْعريِف ِبُر�سوِمنا )َمْعِر�ٌس، َتْ ? �أَْقَتِ

�ساُمِح،  �ٱلتَّ وَع  َمْو�سُ ُعَمَر  َت�ساوؤُلُت  ُتثُي   ?

ُع �ٱ�ْسِتْنتاجًا ؛ �سَ ُح ما ُتريُد َقْوَلُه، َو�أَ �ساُمِح ؛�أَُو�سِّ ُ َعِن �ٱلتَّ ِتي ُتَعبِّ موَع �ٱْلالِت �ٱلَّ ? �أَ�ْسَتْخِرُج ِمْن َر�ْسِم ليليا َمْ

?

ُم َتَعلُّمي َوَأْدَعُمُه : ُأَقوِّ

�أَْقَر�أُ َت�ساوؤُلِت ُعَمَر :
إْثَنْيِ ُمَت�ساحِمًا، َوَيْوَم  ِكُن �أَْن �أَكوَن َيْوَم �ٱِلْ - » َهْل َيْ

مي�ِس َعنيفًا ؟ �ٱْلَ
َت�ساَمُن َمَع يو�ُسَف؟ - َهْل �أََت�ساَمُن �ٱْلَيْوَم َمَع �َسليَمَة َول �أَ

موَنني ؟« ِدقاَء ل َيْحَتِ ُم �أَ�سْ - َهْل �أَْحَتِ
ما�سني، 11 �سنة

�شاُمُح َ�لتَّ

�ساُمِح  �ٱلتَّ َعِن  ًة  َ ُمَعبِّ ًة  ِعيَّ َو�سْ �أَْر�ُسُم 
َذِلَك  ف  ِبا  �أَْختاُرها،  تي  �ٱلَّ ريَقِة  ِباٱلطَّ

َنٍة. ْقالٍم ُمَلوَّ �ٱ�ْسِتْعماُل �أَ
ُموَعُة  ُ َعّما توحي يل بِه »َمْ �أَُعبِّ

ها ؛ ْو َبْع�سِ ُ �َسْيٌء اأَْو ل اإِِن �ٱ�ْسَتْغَنْينا َعْن �أََحِدها �أَ ْلواِن« َوَهْل َيَتَغريرَّ ْلأَ �ٱ
?

?

مي  ِلـُمَنظِّ �ُسوؤ�ٍل  َعْن  َجو�بًا  ُل  �أََتَخيَّ
َحْوَل  »�أوريَكَة«  ِمْهَرجاِن 
�ساُمِح  »َ�لتَّ َبْيَ  ْبِط  �ٱلرَّ �َسَبِب 

ِك«. ْلـُم�ْسَتَ َو�ٱْلَعْي�ِس �ٱ

?

. �َساُمِح : ُي�ساِدُف �َسَنِوّيًا َيْوَم 16 ُنَوْنِب َوَيِتمُّ �إِْحياوؤُُه ف �ٱْلـَمْغِرِب َوف �ٱْلعاَلِ َ�ْلَيْوُم �ٱْلعاَلـِميُّ ِللتَّ
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�ساُمَح ف َعالَقِتِه ِباٱْلإِْح�سا�ِس ِباٱْلآَخِر، َكما ُهَو ؛ ُف فيها �ٱلتَّ َعرِّ ًة �أُ ُع ُخال�سَ �أَ�سَ
ِك. ْلـُم�ْسَتَ طَيَة َعلى �ٱْلَعْي�ِس �ٱ َة َو�آثاَرها �ٱْلَ َمِطيَّ َوَر �ٱلنَّ ُح َكْيَف َيْجَعُلنا �ٱْلإِْح�سا�ُس ِباٱْلآَخِر َنَتفادى �ٱل�سُّ �أَُو�سِّ

ِذي ُيوؤَّدي �إِلى �ٱْلُعْنِف. ِب �ٱلَّ دُّ �ٱلتََّع�سُّ .َوُهَو �سِ يِنيِّ �ساُمِح �ٱلدِّ ْيِ ما َيُدلُّ َعلى �ٱلتَّ َن�ْسَتْخِرُج ِمَن �ٱلنَّ�سَّ

ُ َعْن َذِلَك ؛ �ْسَتْخِرُج ِمْن َهذ� �ٱلنَّ�سِّ ما ُيَعبِّ . �أَ يِنيِّ �ساُمِح �ٱلدِّ نا ِمْن ُدرو�ِسنا ف �ٱلّتاريِخ ِحْر�َس �ٱْلـَمغاِرَبِة َعلى �ٱلتَّ ِ��ْسَتْخَل�سْ
. ِب �ٱلّديِنيِّ َنْبَحُث َعْن �أَْمِثَلٍة ف �ٱلّتاريِخ �ٱْلَعاَلـِميِّ َحْوَل �ٱلتََّع�سُّ

. َدَثْيِ ُة ِلْلَمْغِرِب « www.maroc.ma َعْن َمْعلوماٍت ُت�ساِعُدنا َعلى َفْهِم َدلَلِة �ٱْلَ �َبُة �ٱْلَوَطِنيَّ َنْبَحُث ف َمْوِقِع » َ�ْلَبوَّ

?

?

?

?

?

?

يِنيُّ «2ن�شاط : �شاُمُح �ٱلدِّ ْغِرُب َو�ٱلتَّ �أُ�شاِرُك يف َن�شاٍط َعْن : » َ�ْلَ
يِنيِّ ف ِبالِدنا. �ساُمِح �ٱلدِّ ٍة « َعِن �ٱلتَّ ْفَحٍة خا�سَّ لَِّة �ٱْلـَمْدَر�َسِة » ِب�سَ موَعِتنا �أَْن ُن�سَاِهَم ف َمَ َفْقنا ف َمْ �إِتَّ

ْحُت ما َياأْتي : ْغناِئه، َفاٱْقَتَ ٍل َعلى �أَْن َت�ْسَتِغَل �ٱْلـَمْجموَعُة لإِ ميٍم ُمَف�سَّ ِع َت�سْ َتَّ َتْكليفي ِبَو�سْ
يِنيَّ �شاُمَح �ٱلدِّ ُف �ٱلتَّ ًل: ُنَعرِّ �أََوَ

اريَخ َثاِنيًا: َن�ْشَتْح�ِضُ �ٱلتَّ

ًة َثاِلثًا : َنْدُر�ُش �أَْحَد�ثًا ر�ِهَنًة د�لَّ

�َساُمِح، �ٱليون�سكو )1995( ِن �ٱلتَّ ِة )2011(1 - �إْعاَلُن َمَباِدَئ ِب�َساأْ 2 - ُد�ْسُتوُر �ٱْلـَمْمَلَكِة �ٱْلـَمْغِرِبيَّ

ْعَتَقد�ِتِه  ِك ِبُ َم�سُّ نَّ �ٱْلـَمْرَء ُحرٌّ ف �ٱلتَّ �ساُمِح ِباأَ » َتْعني ُماَر�َسُة �ٱلتَّ
�أَنَّ  َتْعِني  َكما  ْعَتَقد�ِتِهْم...  ِبُ �ٱْلآَخروَن  َك  َيَتَم�سَّ �أَْن  َيْقَبُل  ُه  َو�أَنَّ

قُّ ف �ٱْلَعْي�ِس ِب�َسالٍم«. �ٱْلَب�َسَ �ٱْلـُمْخَتِلِفَي ِبَطْبِعِهْم ... َلُهُم �ٱْلَ

ِب�َسَبِب  ْمييِز  اٱلترَّ اأَ�ْسكاِل  ُكلِّ  َوُمكاَفَحِة  ِبَحْظِر  ُة  اٱْلـَمْغِرِبيرَّ اٱْلـَمْمَلَكُة  َتْلَتِزُم   «
َهِويِّ  قاَفِة �أَِو �ٱِلْنِتماِء �ٱِلْجِتماِعيِّ �أَِو �ٱْلِ ِو �ٱلثَّ ِو �ٱْلـُمْعَتَقِد �أَ ْن�ِس �أَِو �ٱللَّْوِن �أَ �ٱْلِ

يٍّ َمْهما كاَن«. ٍع �َسْخ�سِ اأَِو اٱللَُّغِة اأَِو اٱْلإِعاَقِة اأَْو اأَيِّ َو�سْ

فاُعِل 
َ
َوت ِن 

ُ
ك سا

َ
ت اِل  ج

َ
ي م

ف
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ً
ا ف

ِ
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اإىل امل�ساركني فـي موؤمتر  مقتطف من ر�سالة وجهها �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س 
»حقوق الأقليات الدينية فـي الديار الإ�سالمية« 25 يناير 2015 ، مراك�س.

ِزَياَرُة َباَبا اْلَفاِتيَكاِن ِلْلَمْغِرِب َيْوَمْي 30 و31 مار�س 2019 اِكَرِة « بال�سويرة يِف 15 يناير 2020 اِد�ِس » ِلَبْيِت الذَّ ِد ال�سَّ مَّ َلِة امْلَِلِك حُمَ ِزَياَرُة َجاَلَ

الطرب الغرناطي تراث مغربي اأندل�سي
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اإعالن املبادئ ب�ساأن الت�سامح

املادة االأوىل – معنى الت�سامح

اعتمدته	الدول	األعضاء	في	منظمة	األمم	المتحدة	للتربية	والعلم	والثقافة،	ومنها	المغرب، المجتمعة	في	باريس	في	الدورة	الثامنة	والعشرين	
للمؤتمر	العام	من	25	أكتوبر	إلى	16	نوفمبر	1995

لثقافات  الغني  التنوع  وتقدير  وقبول  احرتام  الت�سامح  يعني   .1 
ويتعزز  لدينا.  الإن�سانية  والت�رشفات  التعبري  ولأ�سكال  عاملنا 

الت�سامح من خالل املعرفة والنفتاح والتوا�سل وحرية الفكر 

الختالف.  �سياق  يف  الوئام  هو  الت�سامح  واملعتقد.  وال�سمري 

�سيا�سية  �رشورة  هو  واإمنا  فح�سب،  اأخالقًيا  واجًبا  لي�ش  وهو 

ت�سمح  التي  الف�سيلة  وهو  الت�سامح،  واإن  ا.  اأي�سً وقانونية 

باإر�ساء ال�سالم، ي�سهم يف ا�ستبدال ثقافة احلرب بثقافة ال�سالم.

فالت�سامح  الت�ساهل.  اأو  التنازل  اأو  الإذعان  الت�سامح  يعني  ل   .2 
قبل كل �سيء هو موقف فاعل ين�ساأ عنالإقرار بحقوق الإن�سان 

حال  باأي  يجوز  ول  لالآخرين.  الأ�سا�سية  واحلريات  العاملية 

ا�ستغالل الت�سامح لتربير امل�سا�ش بهذه القيم الأ�سا�سية. وينبغي 

على الأفراد واجلماعات والدول اأن متار�ش الت�سامح.

الت�سامح هو امل�سوؤولية التي ت�سون حقوق الإن�سان والتعددية )مبا يف ذلك التعددية الثقافية( والدميقراطية و�سيادة   .3 
الدولية  ال�سكوك  عليها  تن�ش  التي  املعايري  وير�سخ  وال�ستبدادية  الدوغمائية  نبذ  على  ينطوي  وهو  القانون. 

اخلا�سة بحقوق الإن�سان.

حيث اأن ممار�سة الت�سامح تن�سجم مع احرتام حقوق الإن�سان، فهي ل تعني تقبل الظلم الجتماعي اأو تخلي املرء   .4 
عن معتقداته اأو اإ�سعافها. بل تعني اأن املرء حٌر يف اللتزام مبعتقداته واأنه يقبل التزام الآخرين مبعتقداتهم. 

املختلفني بطبعهم من حيث املظهر والو�سع واللغة وال�سلوك والقيم، لهم احلق يف  الب�رش  باأن  الإقرار  وتعني 

ا اأن اآراء املرء ل ينبغي اأن تفر�ش على الآخرين. العي�ش ب�سالم ويف الت�رشف ب�سكل طبيعي. وهي تعني اأي�سً

مسارات بيداغوجية ومعطيات مساعدة

171

M.P 1 ���� �������� (�) ����������� - ����� ������� �������.indd   171 10/08/2020   23:53



تقومي ودعم تعلمات الوحدة 6

االإح�سا�ص باالآخر والت�سامح وتاأكيد الذات... اأية عالقة 

 خلفية الوحدة 6

لي�ش الإح�سا�ش بالآخر تقنية بل موقف ومنط حياة يتبنى نظرة خمتلفة لالآخرين وللعامل 

املحيط بنا. يعني الت�سامح، يف نهاية املطاف، قدرتنا على قبول ما يتعار�ش مع اأفكارنا، 

معتقداتنا، اأذواقنا...، دون اأن نتخلى عن اأفكارنا ومعتقداتنا واأذواقنا... 

	 ي�ساعدنا هذا التاأكيد، على امل�ستوى البيداغوجي، يف جعل الأطفال يدركون اأن:•

	 اأن الت�سامح �رشوري للحفاظ على عالقتنا بالآخرين، يف اإطار العي�ش امل�سرتك؛•

	 اأن تاأكيد الذات �رشوري اأي�سا لتوازننا، كاأفراد، وهو الذي ي�ساعدنا على الت�سامح ك�سلوك؛•

	 اأن الإح�سا�ش بالآخر �سلة و�سل بني تاأكيد الذات والت�سامح.•

من  يكفي  ما  لدينا  كب�رش،  كلنا  باأننا  يربزون  العالقات  هذه  در�سوا  ممن  اخلربة1  اأهل 

كافية  وهي  لتلبيتها،  ن�سعى  التي  والحتياجات  الحا�سي�ش  حيث  من  امل�سرتكة  القوا�سم 

لكي نتعلم التفاهم فيما بيننا، منذ ال�سغر، واأن اهتمامنا بالإح�سا�ش بالآخر يبداأ من هنا. 

مترين لفهم االختالف يف وجهات النظر

غالبية الأطفال يعرفون حكاية »ليلى والذئب«2 من وجهة نظر ليلى. ميكن مطالبة املتعلمني واملتعلمات بت�سور احلكاية من 

وجهة نظر الذئب، بحيث تبداأ هكذا3 :

1-  Marshall Rosenberg, Vers une éducation au service de la vie, les Editions de l’Homme, 2007

2-  Petit chaperon rouge.

3- http://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/Lettre-35.pdf تتمة يف هذا الرابط

» الغابة جمايل، الذي اأعتني به ليظل نقيا. يف يوم م�سم�ش، كنت اأنظف قاذورات 

جنب الطريق عندما �سمعت خطى تقرتب. اختباأت وراء �سجرة فراأيت طفلة قادمة 

ب�سلة يف يدها، ومنذ الوهلة الأوىل راأيت فيها �ساحبة تلك القاذورات نظرا لالب�سها 

اأنف�سهم  يغطون  اللذين  اأن  يعرف  والكل  راأ�سها وكل ج�سدها،  يغطي  الذي  الأحمر 

يختبوؤون يف الواقع حتى ل يثريوا النتباه...«

         التعبري ال�سيلال�سغاء املعرب عن الإح�سا�ش بالآخرالإح�سا�ش بالذات     

     م�ساعر- حاجات - طلبات

لإيجاد التوازن

اأ�ستقبل ما يعي�سه الخر بدون حكم 

م�سبق حول نف�ش النقط

اأتفاعل ب�سكل اإيجابي، واأعرب بدون 

عنف عما ر�سدته بداخلي...

الوحدة

6 ويم َوَدْعم
ْ

ق
َ
ت

مترين :

مترين :

1

2

نا َبْع�ش َكْيَف ُنِح�شُّ ِبَبْع�شِ

َمِن �ٱلّطاِرُق ؟

?

?

?
??

?

??
?
?
?

ُ َعْنها �ٱل�ّشاِعُر �ْلكاِمرويِنُّ َوَن�ْسَتِغُل ف �إِطاٍر ُثناِئيٍّ : تي ُيَعبِّ َة �ٱلَّ ِعيَّ ُل �ٱْلَو�سْ �أََتَخيَّ
ّياُت، �ٱْلـَمكاُن... ( ؛ ْخ�سِ َة ) �ٱل�سَّ ِعيَّ  َنْر�ُسُم �ٱْلَو�سْ

و�َر �ٱْلـُمنا�ِسَب: َ�ْلـُمخاِطُب) ة( َو�ٱْلـُمَخاَطُب) ة( ؛ ُع �ٱْلِ  َن�سَ
يي. ُ َعْن َر�أْ ْح�سا�سي َو�أَُعبِّ ُف �إِ باُدِل ؛     �أَ�سِ ْوَرْيِن ِباٱلتَّ �ُس �ٱلدَّ  َنَتَقمَّ

؛ فاِت �ٱْلَب�َسِ ِع ف �سِ َنوُّ لِّيات �ٱلتَّ �أَ�َسَتْخِرُج َمْن �ٱلنَّ�سِّ َتَ
�أِْي. ٍة َعلى َعَمِلي ِبَهذ� �ٱلرَّ .        �أَ�َسَتِدلُّ ِب�ُسلوكاٍت َيْوِميَّ ُح ُعْنو�نًا ِللنَّ�سِّ �أَْقَتِ

ْعِريَّ �ٱْلآتي : �أَْقَر�أُ �ٱلنَّ�سَّ �ٱل�سِّ

�ْسُم 1 : ماذ� َيْعني �سامي ِبـ » �أَنا َجْنبك ؟« ؛                ِلـماذ� �ساَر نوٌر �أََقلَّ ُحْزنًا ؟ َ�لرَّ
ثاٍل؛ ُح ِبِ �ْسُم 2 : ِلـماذ� َيَتَطلَُّب �ٱْلإِْح�سا�ُس ِباٱْلآَخِر ُجْهدً� ؟ �أَُو�سِّ َ�لرَّ

ِك. ْح�سا�ِش ِباٱْلآَخريَن َواٱْلَعْي�ِش اٱْلـُم�ْسَتَ ُح اٱْلَعلَقَة َبْيَ اٱْلإِ �ْسُم 3 : اأَُو�سِّ َ�لرَّ
ِفقًا َمَعَك« ُكْن ُمتَّ َيك، َحّتى �إِْن َلْ �أَ ُم َر�أْ ما َر�أُْيك ف َهِذِه �ٱْلِعباَرِة : »�أََتَفهَّ

155

َتِلفوَن...ُمَت�ساووَن... ُمْ

» َطَرْقُت باَبَك،
أَِجَد ِدْفئًا، َطَرْقُت َقْلَبَك، ِلِ

ِلـماذ� ُتْبِعُدن؟
ِ�ْفَتْح يل يا �أَخي...

ْنفي؟ ُلني َعْن طوِل �أَ ِلـَماذ� َت�ْساأَ
تي؟ َعْن َلْوِن َب�ْسَ

َعِن �ٱ�ْسِم �آِلَهتي؟
ِ�ْفَتْح يل يا �أَخي...

َل�ْسُت �أ�ْسَوَد،
َفَر، َل�ْسُت �أَ�سْ

َل�ْسُت �أَْبَي�َس...
�أَنا      �إِْن�ساٌن...ِ�ْفَتْح يل يا �أَخي«

René Philombé (Poésie d’un Continent). In Noir et Blanc, Tous différents, tous égaux, Dossier accompagnant le Livre de Nigel Gray, Hachette, 1990.

ُلني:  ِلـماذ� َت�ْساأَ
َهْل �أَنا ِمْن �إِْفريِقيا �أَْو �أَْمريكا؟

َهْل �أَنا ِمْن �آ�ْسيا �أَْو �أوربا؟
ِ�ْفَتْح يل يا �أَخي...

عنو�ن؟

�سامي

�سامي

نور

َيَتَطلَُّب �ٱْلإِْح�سا�ُس 
ِباٱْلآَخِر ُجْهدً�

ُننا  كِّ ُه �إِْح�سا�ٌس َجميٌل...ُيَ �إِنَّ
ِك ِمَن اٱْلَعْي�ِش اٱْلـُم�ْسَتَ

1

2

3

�ساِعِرَك... اأُِح�شُّ ِبَ
ديقي...�أَنا �أَْفَهُمَك، �أَنا َجْنبك... �ُسْكرًا �سَ

�أََقلُّ ُحْزنًا �ٱْلآَن...
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التقومي الذاتي دعامة لتعلم التعلم

       

اأهداف  يف  النظر  اإعادة  الراهن  ال�سياق  يف  املدر�سة  تعرفها  التي  التحولت  ترافق 

لتعلم  املكت�سبات على دعامة  للمراقبة ولقيا�ش  اأداة  تدريجيا من  ينتقل  التقومي بجعله 

.)apprendre à apprendre( التعلم

التقومي الذاتي، تقومي تكويني

التقومي الذاتي م�سل�سل يقوم خالله املتعلم)ة( باأخذ م�سافة مع نف�سه و بتجميع معطيات 

يتطلب  الذي  المر  نظر،  واإعادة  للم�ساءلة  مو�سوعا  به  يقوم  الذي  العمل  وجعل 

تدريبا ممتدا يف الزمن. تلتقي العديد من الأبحاث يف اإبرازها لفوائد التقومي الذاتي 

على املتعلم )ة( يف �سياق تراكمي، على م�ستويات عدة:

وعي اأكرب بالذات؛   •
تنمية للثقة بالنف�ش؛  •

وعي بالتعلمات وبالكيفية التي متت بها؛  •
وعي بالتقدم )حتفيز(؛  •

وعي بامل�سوؤولية جتاه التعلم؛  •
اإح�سا�ش بحاجة لربجمة اأهداف جديدة؛   •

قدرة اأكرب على توظيف التعلمات يف الفعل؛  •
تنمية احل�ش والفكر النقدي؛  •

ن�سج اأكرب على م�ستوى التفتح ال�سخ�سي وال�ستقاللية؛   •
من المفيد إذن تكرار أنشطة التقويم الذاتي خالل السنة الدراسية مع التكييف الالزم مع المرحلة االبتدائية، بما في ذلك 

البدئ بعمليات أولية وتحسيسية ينتظر تطويرها حسب المراحل التعليمية.

التقومي الذاتي يف الرتبية املدنية

بالطرق  تتم  ل  وهي  امل�سرتك  والعي�ش  الذات  لتقدير  املوؤ�س�سة  القيم  على  الرتبية  يف  يتمثل  هام  مكون  املدنية  للرتبية 

الخر«  »احرتام  معنى  ا�ستظهار  على  قادرا  املتعلم)ة(  يكون  عندما  تقل  الفائدة  لأن  لغاياتها،  بالنظر  الكال�سيكية، 

باملوازاة مع ال�ستهزاء برفيق ا�سود، اأو يعاين من �سعوبة يف النطق. 

تعزيزا للتمرين املقرتì ميكن للتقومي الذاتي :

اأن ين�سب على الذات )كما يف اجلزء الأول من التمرين( وهدفه الوعي بالذات يف حد ذاته )وهو مو�سوع تعلم   •
وتدريب(، بالهوية الفردية للطفل الإن�سان احلر، له قدرات، هوايات، اأ�سياء ت�سعده اأكرث من اأخري؛

اأن يتناول قيمة مثل » احرتام الخر« يف اإطار مندمج ي�سم املكون املعريف )معنى الحكام امل�سبقة ب�سبب الإعاقة،   •
اللون...( والوجداين )الإح�سا�ش بالإق�ساء( وال�سلوكي )الآخر ك�سديق)ة((.

تقومي تعلمات اال�سد�ص الثاين ودعمها

�
التمرین الثا��

?

?

?

َعْنُه  �َسُي�ْسِفُر  ما  ُل  َو�أََتَخيَّ ِبَدْوري  ُر  �أَُفكِّ
و�ُر َبْيَ َهوؤُلِء �ٱْلأَْطفاِل ؛ �ٱْلِ

ْدَوَل �إِلى َدْفَتي ؛ �أَْنُقُل �ٱْلَ
ِلُكلِّ  �ْسَبِة  ِباٱلنِّ ُح  َو�سِّ َو�أُ �ٱْلأَْجِوَبَة،  ُح  �أَْقَتِ
ماَيِة َنْف�سي.  ُ َعَليَّ َعَمُلُه ِلِ َجو�ٍب ما َيَتَعيَّ

مترين :

مترين :

1

3

ريٌن يف �ٱل�ّشاِرِع مَتِ

َتْقومٌي ذ�ِتيٌّ

واُر اٱْلآتي: موَعٌة ِمَن اٱْلأَْطفاِل اأَماَم اإ�ساَرٍة، َفَجرى َبْيَنُهُم اٱْلِ َوَقَفْت َمْ

َمَل �ٱْلآِتَيَة : �أَ�ْسَتْكِمُل �ٱْلُ
? َتَعلَّْمُت ................

 َمعاِرُف       َمهار�ٌت       َمو�ِقُف
? �أُْعِجْبُت �أَْكَثَ بـ ...........

? �َسِعْدُت بـ ................

ْفُت لـ ................ ? َتاأَ�سَّ

َك َبْيَننا؛ ? َنَتقا�َسُم اٱْلـُم�ْسَتَ

ْخِتالفاِت َبْيَننا. ? َنَتقا�َسُم �ٱْلِ
ُح َكْيَف؛ ُقُه ِمْن َتَعلُّماتي ف َحياتي َو�أَُو�سِّ ا �َساأَُطبِّ ? �أَْذُكُر �أَْمِثَلًة ِمّ

َتقا�َسُمُه َمَع �أَْقر�ن / َقريناتي ِمْن َتَعلُّماٍت ف َحيِّنا. ُد ما �َساأَ ? �أَُحدِّ

يٌّ ًل : َعَمٌل َفَردِّ �أَوَّ

َثاِلثًا : َعَمٌل َفْرِديٌَّثاِنيًا : َعَمٌل َجماِعيٌّ

ماذ� �أَْعَجَبني ؟ 
...

اني َوَدْعُمها
ّ
ْسدوِس الث

ُ ْ
ماِت ال

ُّ
َعل

َ
ويُم ت

ْ
ق

َ
ت
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اإِْبراهيٌمْيّطو�َسليٌم ّ

آتي:

 �نتباه ... خطر! 
ُر َجِميعًا �إَِذْن...ِ�ْنَتِظَر...ماذ� َتْعني؟ ِلُنَفكِّ

تي  ٍط... �أَن َياأْ ِب�َسْ
ا ِباإِجاَبٍة ُكلٌّ ِمنًّ

َعّزوها

�أَ�شاِبُع �ٱْلَيِد2مترين :
�ْسَمْيِ �ٱْلآِتَيْيَ :? �أُلِحُظ �ٱلرَّ

؟؟؟

؟

؟؟

؟12

?

?

?

ُ َعْنُه ُكلُّ َر�ْسٍم ؛ ُف ما ُيَعبِّ �أَ�سِ
خو�ُس  ُر فيِه �ٱل�سُّ ُر ما ُيَفكِّ وَّ �أََت�سَ
َتْيِ ؛ ِعيَّ لَي ف ِكْلتا �ٱْلَو�سْ �ٱْلـُمَمثَّ
ِلل�ّساَرِة  ُمَنا�ِسَبًة  ِعباَرًة  ُح  �أَْقَتِ

�ْسِم 2. �ٱْلـُمَعلََّقِة ف �ٱلرَّ

َعّزوها �إِْبر�هيُم َيّطو �َسليٌم َ�ْلأَْطفاُل
؟ ؟ ؟ ؟ َ�ْلأَْجِوَبُة
؟ ؟ ؟ ؟ ما �ٱْلَعَمُل
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