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.ةــــــــــمدنیربیــــــــةتالمــادة:

  سا01الحجم الساعي:.الحیاة الجماعیة في المؤسسة التعلیمیة:األولالمجال المعرفي

.واجباتإنطالقا مما تفرضھ وتیرة التمدرس في المؤسسة كحقوق والجماعیةیاةلحالمنظمة لالقواعد یكتسب:المستھدفة ( القاعدیة )الكفاءة 

المجال 
المعرفي

مؤشر الكفاءةاألنشطة المقترحةالوضعیات اإلشكالیةالحصةالوضعیة التعلیمیة والمحتوى المعرفي

01التقویم التشخیصي
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التعلیمیةالمؤسسة01
ھیاكل المؤسسة.

الھیاكل المادیة للمؤسسة-
الھیاكل البشریة-

02
تعتبر المتوسطة محل تعلم قواعد الحیاة 

الجماعیة بشكل یختلف عن المدرسة 
اإلبتدائیة، فیھا تتحدد األدوار والمھام 

في شكل قواعد مكتوبة كحقوق واجبات 
یتضمنھا القانون الداخلي للمؤسسة

الحقوق الواجبات؟ماھي تلك
كیف تمارس وتؤدى؟

یستغل القانون الداخلي للمؤسسة لمعرفة 
مكونات ھیاكلھا ویتعرف على أدوار 

ووظائف ومھام كل الفاعلین.
یكتشف مفھوم الخدمة العمومیة-

و یمیز بین الھیاكل _یدرس الھیكل التنظیمي للمؤسسة 
المادیة والھیاكل البشریة.

لمھام.األدوار و ا-02
مھام و أدوار العمال و الموظفین.-
دور التالمیذ.-

_یتعلم القواعد التنظیمیة للحیاة في المؤسسة التعلیمیة 02
من خالل قانونھا الداخلي.

یذكر و یصنف األدوار والمھام

الحقوق و الواجبات-03
القانون الداخلي للمؤسسة-
الحقوق-
الواجبات-

02
یمارسھایعرف حقوقھ وواجباتھ و

_یكتشف مستلزمات العمل الشخصي في المدرسة.
یذكر في جدول حقوقھ و واجباتھ

سیرجمعیة أولیاء التالمیذ04
تعریفھا-
تشكیلھا.-
دورھا في المؤسسة.-

02
ماھو مفھوم المصلحة العامة ؟ -
من یتكفل بخدمة المصلحة العامة ؟ -

كیف ذلك؟

اسي بإستقراء مواد من قانون األس
للجمعیة:

یشرح دور الجمعیة في المؤسسة.-
یستنتج أھمیتھا.-
-�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�ϥϭΎόΘϟ�ϭ�ϲϋΎϤΠϟ�ϞϤόϟ�ϦϤΜϳ

الخدمة العامة.

یعرف الجمعیة ویشرح كیف یتم تشكیلھا.
-α έΪѧѧѧϳΔѧѧѧΌϴϬϛ�άѧѧѧϴϣϼΘϟ�˯Ύ˰ѧѧѧϴϟϭ�Δϴ˰ѧѧѧόϤΟ�ΎϬΎѧѧѧθϧ·�ϢΘѧѧѧϳ
.خدمة الصالـح العامل

قانون األساسي المنظم للجمعیة یحدد ال01قانونھا األساسي.-05
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تدریب التلمیذ على انجاز فقرة اد
حول حقوق وواجبات التالمیذ

یستثمر مكتسباتھ القبلیة01
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ســاعات10:الحجم الســاعــيالمواطنة:الثانيالمجال المعرفي

.التمییز والعنفیرفض التفرقة و مسؤول ویتقبل التنوع ویحترم األخرین و المواطنة كفرد مارسی:المستھدفة ( القاعدیة )الكفاءة 

المجال 
المعرفي

مؤشر الكفاءةاألنشطة التقویمیةالوضعیات اإلشكالیةالحصصالوضعیة التعلیمیة وعناصرھا
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لشخصیةالھویة ا-06
تعریفھا
من القانون المدني28المادة 
من قانون الحالة المدنیة63المادة 

شھادة المیالد

تتأكد وتمارس المواطنة من 02
خالل ماللفرد من حقوق 

وماعلیھ من واجبات تحددھا 
القوانین المعمول بھا

 ماھي تلك الحقوق
والواجبات؟

 كیف یمارسھا ویؤدیھا
الفرد؟ ولماذا؟ 

مكن المشاركة كیف ی
في الحیاة اإلجتماعیة  

والسیاسیة عن وعي و 
إقتناع؟

من خالل الوثائق :
یكتشف عناصر الھویة -
یعدد وثائق إثبات -

الھویة.
یربط العالقة بین ھویة -

الفرد و الدولة

.مفھوم الھویة الشخصیةیحددبإستقراء المواد ی
یتعرف على شھادة المیالد 

ة ووثائقھاعناصر الھوی-07
عناصر الھویة الشخصیة

وثائقھا
بطاقة التعریف الوطنیة

یحدد عناصر الھویة ویصنف في جدول أھم وثائقھا.02
یتعرف على الطابع الرسمي لوثائق الھویة الشخصیة وأھمیتھا في 

.عالقة الفرد بالدولة والوطن
خاص بھ بعدما یتعرف على مكوناتھابطاقة تعریف بإنجازیقوم 

.مصلحة الحالة المدنیة-08
تعریفھا

سجالتھا 
اھمیتھا

یذكر سجالت مصلحة الحالة المدنیة 01
یحدد عالقة ھذه المصلحة بالمواطن.

الجنسیة والمواطنة10
.الجنسیةتعریف-

كیف یثبت الشخص جنسیتھ
شھادة الجنسیة الجزائریة

.الجنسیة الجزائریةشروط اكتساب-

قانون باستقراء02
الجنسیة:

العالقة بین یربط -
الجنسیة 

.لمواطنةو ا

یحدد التلمیذ الحاالت التي تمكن الفرد من الحصول على الجنسیة 
الجزائریة وشروط إكتسابھا بالنسبة لألجنبي.

.الجنسیة و المواطنة-11
تعریف المواطنة

العالقة بین الجنسیة والمواطنة
ممارسة المواطنة

الواجباتالحقوق _

یحدد العالقة بین الجنسیة والمواطنة.02
_یمیز بین الحقوق والواجیات المترتبة على التمتع بالجنسیة.

_یرفض العنف ویتجنبھ في عالقاتھ باألخرین.
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معالجة نصوص مختارة ب:اد
وضع عنوان جدید للنص
تحدید مراحل النص
شرح  األفكار األساسیة
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ساعات.08الحجم الساعـي:.البیئة و التراث:الثالثجال المعرفي الم

للمساھمة في الحفاظ علیھاالثقافي و التراثالطبیعیة البیئة المجتمع و المسؤولیة تجاه یتحمل::المستھدفة ( القاعدیة )الكفاءة 

)2013من منھاج السنة األولى طبعة  63صفحة  طالعالتقویم التحصیلي (

المجال 
المعرفي 

األنشطة المقترحةالوضعیات اإلشكالیةصةالحالوضعیة النتعلیمیة وعناصرھا
.مؤشر الكفاءة
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البیئة
وعناصرھا األساسیةالبیئة

تعریفھا.-
عناصرھا األساسیة.-

02
تتعرض البیئة إلختالل في التوازن من 

جراء أخطار التلوث الناجمة عن 
نشاط اإلنسان، في قطاعات مختلفة، 

بشكل مفرطوإستغاللھ لموارد المحیط
 ماذا ینجم عن حدوث

اإلختالل في التوازن البیئي؟
 ماھي الحلول الممكنة

للحفاظ على البیئة و إطار 
الحیاة؟

یالحظ إنطالقا من الصور:
بیئات مختلفة 

العناصر المكونة للبیئة.یحدد
مفھوم التوازن یشرح-

البیئي.
األخطار التي تھدد یحدد-

البیئة.

ونة للبیئة و عالقتھا بحیاة إكتشاف العناصر المك
اإلنسان تأثیرا و تأثرا.

.یذكر األخطار المتنوعة التي تلحق بالبیئة02المخاطر التي تھدد البیئة-13
یحدد العالقة الحیویة بین اإلنسان والبیئة

یكتسب السلوك السوي في المجتمع01حمایة البیئة مسؤولیة الجمیع-14
وجود، لیساھم في الحفاظ على یكتشف الخلل الم

البیئة
.یقترح حلوال لمشاكل البیئة

التراث الطبیعي و التراث الثقافي15
تعریفھ.-

أنواعھ.-
الطبیعي  _ الثقافي

أھمیتھ

لكل مجتمع عاداتھ وتقالیده 01
ومنجزاتھ التي تمیزه عن غیره، من 
مجتمعات، والتي تمثل تراثا ھو جزء 

وطنیة.من الشخصیة ال
 ماذا نعني بالتراث الطبیعي؟

والتراث الثقافي؟
 ما قیمتھا؟ وكیف نحافظ

علیھما؟

بمالحظة الصـور:
یُعرف التراث و یصنف -

أنواعھ.
إنجاز جدول ألنواع التراث.

_ یكتسب اسالیب حمایة 
التراث واإلستفادة منھ

.یمیز بین التراث الطبیعي والتراث الثقافي
ث الثقافي الوطني ویعتز یتعرف على أھمیة الترا

بھ ویحافظ علیھ.

التراث الطبیعي و التراث الثقافي-16
تصنیفھ.

كیفیة المحافظة علیھ
حمایتھ واإلستفادة منھ.-

01 یتعرف على دور الدولة ومنظمة الیونسكو في
حمایة التراث واإلستفادة منھ.
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معالجة نصوص مختارة ب:)1و
نوان جدید للنصوضع ع
تحدید مراحل النص

شرح  األفكار األساسیة
انجاز فقرة حول حمایة التراث)2

01


