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 المادةتقذيم  -1
 

فً المناهج المدرسٌة، فهً تستهدف  إستراتٌجٌةالتربٌة المدنٌة، مادة تعلٌمٌة 
تكوٌن المواطن تكوٌنا شامال ومتوازنا لٌصبح مواطنا واعٌا ومتشبعا بشخصٌته الوطنٌة 
ومتفتحا على القٌم العالمٌة، وٌهدف منهاج مادة التربٌة المدنٌة فً السنة الرابعة من 

ئً إلى تعمٌق معارف المتعلم المتعلقة بمبادئ المواطنة وممارستها، التعلٌم االبتدا
م االجتماعٌة المكتسبة وتمكٌنه من إقامة عالقاته المختلفة وفق القواعد النظامٌة، والقٌ

: المواطنة والمؤسسات الخدماتٌة، واإلعالم واالتصال والبٌئة والصحة، فً مجاالت
 محٌط.ألمن والتفاعل إٌجابٌا مع الوقواعد ا
 

 الكفاءة الختامية -2
 

 فً نهاٌة السنة الرابعة من التعلٌم االبتدائً ٌتوقع من المتعلم أن ٌكون قادرا على :
 

التفاعل اإلٌجابً مع المحٌط االجتماعً والبٌئً وممارسة قواعد الصحة واألمن 
 ٌة.وحسن التعامل مع المؤسسات الخدماتٌة وممارسة قواعد النظام وفق القٌم االجتماع

 ملمح الخروج في نهاية السنة الرابعة من التعليم االبتذائي -3

 

 ٌطبق المتعلم قواعد النظام المكتسبة وفق القٌم االجتماعٌة. -
 ٌمارس مبادئ والمواطنة. -
 ٌحسن التعامل مع المؤسسات الخدماتٌة وٌقدر خدماتها. -
 ٌمارس القواعد المكتسبة المتعلقة بالبٌئة والصحة. -
 ٌد من وسائل اإلعالم واالتصال كأدوات للتوعٌة والتثقٌف.ٌستف -
 ٌمارس قواعد األمن والصحة، وٌطبق آلٌات اإلسعاف واإلنقاذ عند الخطر. -
 ٌحتفل باألعٌاد والمناسبات الوطنٌة، وٌشارك فً مختلف التظاهرات الثقافٌة. -
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 المضامين -4
 

 المواطنة:  المجال المفاهٌمً
: القدرة على تحمل المسؤولٌة إزاء الوطن واآلخرٌن وأداء الواجبات الكفاءة المرحلٌة 

 .وممارسة الحقوق.

 المفاهيم األساسية النشاطات واألداءات الكفاءات المستهدفة الوحدات

 
انتخاب ممثل 

 القسم
 

القدددددددددرة  لدددددددد   -
الربط بين االنتخاب 
كممارسددددددددددددددددددددددددددة 
ديمقراطية، وتحمل 
مسددلولية الموا دد  
واالختيدددددددددددددددددددارات 

 ة.الشخصي

اسددتل ل  مليددة انتخدداب  -
ممثددل القسددم لشددرد  بعدداد 
العملية االنتخابية، و هميدة 

 حسن االختيار.

 ممثل القسم -
 الترشح -
 االنتخاب -
 حرية الر ي  -
المسدددلولية فدددي  –

 االنتخاب

 
المسلولية 
 الفردية ؟

 
 

القدرة  ل  تحمل 
المسلولية في 
مختل  الوا ع، 

إزاء الذات 
 .واآلخرين

ل صور لو ائع من خ  -
مادية، يكتشـ  المتعلمون 

المتسببين فيها، ُبفتح 
حوار لتحديد مسلولية 

 األشخاص
في تلك الو ائع، وذكر 

 مجاالت تحمل المسلولية.

 القانون -
 االلتزام -
 تحمل السلولية -
 نتائج التصرفات -

 
من رموز 
السيادة 
 الوطنية

 
 

 
القدرة  ل  تعداد 
رموز السيادة 

الوطنية 
 رامها.واحت

من خ ل تقديم العلم  -
الوطني، والعملة الوطنية، 
واالستماع ألداء النشيد 

الوطني، ُيفتح نقاش حول 
رموز السيادة الوطنية، 
 ودالالتها، والواجب نحوها.

 السيادة الوطنية -
 العلم الوطني -
 العملة الوطنية -
 النشيد الوطني -

 الوحدة اإلدماجية
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 وسائل اإل  م واالتصال:  المجال المفاهيمي
: القدددرة  لدد  االسددتفادة مددن خدددمات وسددائل اإل دد م واالتصددال،  الكفدداءة المرحليددة

 كأدوات للتواصل والتو ية والتثقي .
 

 النشاطات واألداءات الكفاءات المستهدفة الوحدات
المفاهيم 
 األساسية

الهات  
وسيلة 
 اتصال

 

معرفة  همية الهات   -
كوسددددددددديلة اتصدددددددددال، 

، هاسدددددددتعمالوحسدددددددن 
وسدددبل االسدددتفادة مدددن 

 خدماته.

مددن خدد ل طددرد إشددكالية  -
اتصددددال النددددداس ببعضدددددهم 
 ديما يتوصدل الت ميدذ إلد  
ذكر تطور الهات  كوسديلة 

 اتصال وتطورها.

 الخط الهاتفي -
 المشترك –
المكالمددددددددددددددددددة  -

 الهاتفية
 االتصال -

 
الحاسوب في 
 كل  طاع

 

 
القدددددددددددددرة  لدددددددددددد   -

االسددتفادة مددن خدددمات 
ب ومعرفددددددة الحاسددددددو

مجدددددداالت اسددددددتعماله، 
وتوظيفدددده فددددي جمددددع 
وتنظدددددديم المعلومددددددات 

 واستثمارها.

 
من صدور لموا دع وجدود  -

الحاسددددددددددددددددددددوب  إدارات، 
شركات، ندوادي اإلنترندت  
يفددددددتح نقدددددداش الكتشددددددا  
 هميدددددة الحاسدددددوب ودور  
فددددددي حيدددددداة المجتمعددددددات 

 المتحضرة. 

 

 الحاسوب -
 النظام -
 المل  -
 اإلنترنت -
 الطابعة -

 
د الجرائ

 والمج ت
 

معرفددددددددة الجرائددددددددد  -
والمجدددددد ت كددددددأدوات 
لإل ددددددد م والتو يدددددددة 
والتثقي  والقدرة  ل  

 االستفادة منها.
 

بعددددرم مجمو ددددة مددددن  -
الجرائددددددددددددد والمجدددددددددددد ت 
المختلفة ُيفتح نقداش حدول 
ظهددور الجرائددد والمجدد ت 
وتطورهدددددا وصدددددوال إلددددد  
 ة هميتهددا وكيفيددة االسددتفاد

 من خدماتها.

 المجلة  -
 الجريدة  –
 اإل  م -
 التثقي  -

 الوحدة اإلدماجية
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 الملسسات الخدماتية:  المجال المفاهيمي
: القددرة  لد  االسدتفادة مدن خددمات الملسسدات العموميدة، وحسدن  الكفاءة المرحليدة

 .التواصل معها، وتقدير خدماتها.
 

 المفاهيم األساسية النشاطات واألداءات الكفاءة المستهدفة الوحدات

المركز 
 لصحيا

معرفددددددددة المركددددددددز  -
الصدددددحي والخددددددمات 
التي يقددمها، والقددرة 
 لدددد  تعددددداد األ سددددام 

 التي يحتويها.

بالقيددام بجولددة إلدد  إحددد   -
المراكددددز الصددددحية، يتعددددر  
المددتعلم  لدد    سددام المركددز 

 والخدمات التي يقدمها.

 التلقيح -
 الفحص -
 المرا بة الطبية -
 الع ج  -

البريد في 
خدمة 
 المواطن

قددددددددددددرة  لددددددددددد  ال -
اسدددددددتعمال الوثدددددددائ  
البريديددددددة المختلفددددددة 
وتعددداد خدددمات البريددد 
وحسدددددددن االسدددددددتفادة 

 منها. 

من خ ل القيام بزيارة لد  -
إحددددد  المراكددددز البريديددددة، 
يتعر  المدتعلم  لد  المركدز 
البريدددددي، والخدددددمات التددددي 
يقدددمها. ويطلددع  لدد  بعددم 

 الوثائ  التي يستعملها. 

 البريد -
 الوثائ  البريدية -
الخدددددددددددددددددددددددمات  -

 البريدية

البلدية 
 والمواطن

القددددرة  لددد  إبدددراز  -
دور البلدية فدي خدمدة 
المدددددددواطن، وحسدددددددن 
التعامدددل مدددع مختلددد  

 مصالحها.

من خ ل القيام بزيارة إل   -
مقددر البلديددة، والتحدداور مددع 
رئدددديس المجلددددس الشددددعبي، 
يتعر  الت ميذ  لد  البلديدة 
و  سددددددددددددامها، ودورهددددددددددددا 
ي االجتمددا ي واال تصددادي فدد

 حياة المواطن. 

 البلدية -
 المصالح -
 الخدمات -

 الوحدة اإلدماجية
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 األمن والتأمينالمجال المفاهيمي : 

األمنية في حياة األفراد، والقدرة  ل   تلملسسااالكفاءة المرحلية : معرفة دور 
 استخدام آليات اإلسعا   ند الخطر ...

 

 

واألداءات النشاطات الكفاءات المستهدفة الوحدات  المفاهيم األساسية 

 وا د 
 رالمرو

احترام  وا د  -
المرور والمحافظة 
  ل  تطبي  القانون.

من خ ل صور لحوادث -
مختلفــــة، يستنـتج 

ها ـ سبابالمتعلمـــون 
 لتجنبها.  ويقترحون حلوال

 إشارات المرور -

 ممر الراجلين -

 شرطة المرور -

اإلنقاذ 
 واإلسعا 

مصالح  عددي -
 عا ،واإلساإلنقاذ 

 ويطب   وا د

 األولية. تاإلسعافا

خ ل صور لحوادث  من -
حول  نقاش ُيفتح متنو ة،

اإلنقاذ واإلسعا   ةـ همي
 ند الخطر،ومعرفة بعم 

  وا د اإلسعا  األولية

 الحادث -

 اإلسعا  -

 االستعجاالت -

 الوحدة اإلدماجية
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 صحةالبيئة والالمجال المفاهيمي : 

 الكفاءة المرحلية : ممارسة القوا د المتعلقة بالصحة والحفاظ  ل  المحيط. 
 

 الوحدات
الكفاءات 
 المستهدفة

 المفاهيم األساسية النشاطات واألداءات

 النفايات
مصدر 
 للتلوث

النفايات  معرفة -
 كمصدر للتلوث

استخدام طر  و
المعالجة الم ئمة 

لحفاظ  ل  ل
 .البيئة

و ف م من خ ل صور  -
النفايات  لة حوــوثائقي
ج الت ميذ مصادر ــيستنت
وث وخطرها  ل  ــالتل

، وا تراد الحلول للحد البيئة
  ضرارها.من 

 النفايات -

 التلوث -

 البيئة -

 

الحفاظ  ل  
 البيئة

معرفــة  ناصر  -
البيئة السليمة 
و همية المحيط 

الجميل فـي الحياة. 
وممارسة  وا د 
الحفاظ  ل  

 ئة.البي

ا من الصور ــانط   -
د متنو ة للبيئة ــلمشاه
ة، يتم استنتاج ــالسليم
، و همية ةر البيئــ ناص

المحيط الجميل في الحياة 
 وضرورة المحافظة  ليه. 

 البيئة -

 المحيط -

 الجمال -

 الذو  السليم -

 البيئة السليمة -

 الجميل  المحيط  -

 الوحدة اإلدماجية
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 منهجية الخاصةالتىجيهات ال -5
 

 إستراتيجية التعليم والتعلم -آ 
 

 ،المتعلمنشاط  أساس المقترحة لتنفٌذ هذا المنهاج، مبنٌة على اإلستراتٌجٌة إن  
تجسد الكفاءات القاعدٌة  التً ،المناسبةالوضعٌات والمفاهٌم  باختٌار ،المنظم والموجه

 ة والسلوكات المرغوبة.الكتساب المعارف الضرورٌة والمهارات األساسٌ المستهدفة،
 

 المبادئ التالٌة : على أن ٌعتمد ن تنفٌذ هذه االستراتٌجٌة ٌنبغًإف وعلٌه،
 محٌط المتعلم بأبعاده المختلفة.  مناالنطالق  -

 قدراته ورصٌده المعرفً توظٌفلتشجٌع المتعلم على  مناسبة وضعٌاتاعتماد  -
 .إٌجابٌةعلى اتخاذ مبادرات ومواقف  وتحفٌزه

لى اكتشاف المعارف الضرورٌة بنفسه، إاالستقاللٌة بتوجٌه المتعلم  روحمٌة تن -
 .اكتشافهافً  ةأو المساهم

 المبنً على المالحظة والتفكٌر والتجربة والتحلٌل. التعلمانتهاج  -
 

 كما ٌجب أن تتمحور هذه اإلستراتٌجٌة حول:
 رسة منه وإلٌه.جعل عملٌة التعلم تقوم على نشاط المتعلم، بحٌث تكون المما  -1

جعل عملٌة التعلم لها معنى، أي ٌكون لما ٌتعلمه المتعلم داللة ومعنى فً الحٌاة  -2
 العملٌة.

لتباٌن الفروق بٌن  ٌكون تركٌز عملٌات التعلم على الفرد أن تفرٌد التعلٌم، أي -3

 والتخزٌن. بوفً وضعٌات االستٌعا ،التالمٌذ فً المشاركة فً عملٌة التعلم
 الممارسة لمختلف التعلمات المكتسبة.  ىرٌب المستمر علالتد -4

 استثمار المكتسبات القبلٌة فً عملٌات التعلم الجدٌدة. -5
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 تسيير وضعيات التعلم -ب

 

 تطلب الخطوات التالٌة :ٌ ،حصة فً الوحدة التعلمٌة وإلنجاز
 

د من عند تناول أي حصة من الحصص المقررة ال ب : التعلمٌة الوضعٌةتحدٌد  -
المٌدان وتقدٌمها بشكل ٌحفز المتعلم، انطالقا من  مناسبة، إشكالٌةبناء وضعٌة 

 الوثائق والمستندات. لىعتجاربه وتصوراته عنها، أو اعتمادا أو من 
 

ٌقوم األستاذ بعرض موقف موضع التساؤل الذي ٌجب  : اإلشكالٌةضبط  -
 تعلمٌن.مع مراعاة استعدادات الم المشكلةاستخدامه فً معالجة 

 

ٌقوم المتعلمون بجمع البٌانات والمعلومات التً تتعلق  : المعلوماتجمع  -
 وسائل مختلفة. لباإلشكالٌة باستعما

 

 .مشكلةال لحٌة للعم اقتراحاتمطالبة المتعلمٌن تقدٌم  : المعلومات وتفسٌرتحلٌل  -
 

، للوصول المتعلمٌن الذٌن ٌجدون أمامهم تفسٌرات كثٌرة مساعدةفً دور لمعلم ول
 المشكلة. ٌعالجالتفسٌر الذي  إلى

 

وضعٌات حسب الحاجة، تماشٌا وطبٌعة الوالمجال مفتوح أمام المعلم القتراح 
وخصائص المتعلمٌن. على أن تخضع إلى مجموعة  ،المعرفة المستهدفة فً كل مجال

 من الشروط المرتبطة بكل مرحلة من المراحل البٌداغوجٌة اآلتٌة :
 

 قمرحلة االنطال -1
 مرحلة بناء التعلم   -2

 مرحلة استثمار المكتسبات  -3
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 الىسائل التعليمية -ج
      

ٌحتاج المعلم وهو ٌنفذ المنهاج إلى جملة من الوسائل التعلٌمٌة، تعٌنه على تحقٌق 
تقرب المعنى إلى ذهن المتعلم، وتمكنه من  إذ أن الوسٌلة التعلٌمٌة .الكفاءات المسطرة

 اعل مع المادة التعلٌمٌة. والتف إدراك الحقائق،
 

 منهاج،  ما ٌلً :هذا الاالستعانة بها لتنفٌذ التً ٌمكن ومن الوسائل التعلٌمٌة 
 

 التعليمية تالسندا -1
 أفالم الفٌدٌو - 
 أقراص مضغوطة -
 الصور الثابتة -
 التسجٌالت الصوتٌة -
 الرسوم البٌانٌة -
 الخرائط  -
 كتاب التلمٌذ -
 

 عالمصادر والمراج -2
    القرآن الكرٌم -
 الحدٌث الشرٌف -
 الدستور -
 القانون المدنً -
 قانون البلدٌة -
 قانون المرور -
 قانون اإلعالم -
 قانون التأمٌنات االجتماعٌة -



ابتدائي 4مناهج السنة   

 12 للسنة الرابعة ابتدائي ةمنهاج التربية المدني

 
 

 تقىيم التعلم -د
 

األداة التً تمكن من ، ومن خطوات العملٌة التعلٌمٌة/التعلمٌةخطوة التقوٌم  ٌعتبر
 األهداف والكفاءات المسطرة عند تنفٌذ المنهاج. الوقوف على مدى تحقق

 

وٌجب أن ٌتمٌز التقوٌم المتبع بالشمولٌة والتشخٌص والعالج، باستخدام األدوات 
 التالٌة :
 المالحظة العلمٌة -المالحظة : المالحظة البسٌطة  -1
المقابلة : وتجرى مع بعض المتعلمٌن الذٌن ٌجدون صعوبة فً التكٌف  - 2

 والتحصٌل.
 االختبارات : االختبارات التحصٌلٌة. -3
 

 النشاطات الالصفية -و
 

تمثل النشاطات الالصفٌة امتدادا طبٌعٌا للنشاطات الصفٌة، وٌقوم بها المتعلمون 
تحت إشراف معلمهم، قصد إثراء معارفهم ومهاراتهم خارج المحٌط المدرسً. 

الكفاءة المستهدفة من ورائه. فٌقومون بإنشاء بطاقات  فنٌة لكل نشاط، حسب ما تقتضٌه 
: ًعلى سبٌل المثال فً هذا المستوى من التعلٌم االبتدائ ومن هذه األنشطة الالصفٌة

  
 زٌارة المركز الصحً. -
 زٌارة مقر البلدٌة. -
 زٌارة مقر مركز الشرطة.  -
 زٌارة مقر شركات التأمٌن. -
 زٌارة مقر مركز البرٌد. -
  .ةزٌارة مصلحة الحالة المدنٌ -

 
: انظر نماذج للوسائل التعلٌمٌة والتقوٌم والنشاطات الالصفٌة فً الوثٌقة  مالحظة

 المرافقة.


