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  مرحــــــــــــــــلـــــــــــة االنـطـــــــــــــــالق

 سماع وقراءة منتوج المتعلمين -محاولة حل المشكالت -قراءة الوضعية المشكلة االنطالقية والجزئية –تمھيد  -

  :استراتيجية العملساعات                  دور المجتمع في تكريس الحقوق :المدة الزمنية :الثانيةالمركبة 
  دور المجتمع في تكريس الحقوق بأداء الواجبات: مركب الكفاءة

جاء في في احدى الحصص التلفزيونية أن المجتمع يلعب دورا كبيرا في تكريس : الوضعية المشكلة التعلمية الجزئية
ل أنشطته المختلفة ويعتبر الھالل االحمر الجزائري كمثال على ذلك، فسألك أخوك عن دور الحقوق من خال

 المؤسسات االجتماعية في المجتمع وماھو الھالل االحمر الجزائري؟

 مرحــــلـــــــــــــة بــنــــــــــــــــــاء التعلــمــــــــــات

  مؤشر الكفاءة  المدة  )األثر الكتابي(ارساء الموارد   السندات والتعليمات

اعتمادا على : التعليمة

ھات ) سند خارجي(

مفھوما للمؤسسات 

االجتماعية والسياسية 

وأبرز دورھا في 

  المجتمع

  

اعتمادا : 02التعليمة

 03س(على كتاب 

) للتربية المدنية القديم

 152استنتج من ص 

تعريفا للھالل االحمر 

  الجزئري

أبرز من : 03التعليمة

أھم  154ص 

  نشاطاته

   

ھي تجمع منظم لمجموعة من  :تعريف المؤسسات االجتماعية

االفراد تجمعھم قيم وأھداف مشتركة يعملون على تحقيقھا بشكل 

  طوعي أھمھا المؤسسات الدينية والتعليمية واالعالمية والخيرية

ھي مجموعة من الھياكل التنظيمية وأھمھا  :المؤسسات السياسية

  التشريعية والتنفيذية

  : دورھا في المجتمع

  ..)يةمختلف االندية الشباب(التنشئة االجتماعية / 1

  تلبية حاجات المجتمع/ 2

  تعزيز قيم التضامن والتعاون/ 3

  غرس القيم النبيلة/ 4

ھو جمعية اغاثية تطوعية انسانية  :الھالل االحمر الجزائري

مستقلة، تعمل وفق مبادئ الصليب االحمر والھالل االحمر 

  الدوليين

  1956تم انشاؤه أثناء الثورة عام  :تأسيسه

  

التمكن من صياغة 

مفھوم للمؤسسات 

االجتماعية 

والسياسية من 

خالل أمثلة عنھا 

ودورھا 

  االجتماعي

  

  

التعرف على 

الھالل االحمر 

الجزائري كاحدى 

المنظمات 

االجتماعية 

  االنسانية
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 مرحــــلـــــــــــــة بــنــــــــــــــــــاء التعلــمــــــــــات

  مؤشر الكفاءة  المدة  )األثر الكتابي(ارساء الموارد   السندات والتعليمات

استثمر : التعليمة
 153سندات ص 

وامأل  155و 154و
  الجدول

  :نشاطات الھالل االحمر الجزائري

  
القدرة على تحديد 
النشاطات التي 
يقوم بھا الھالل 

األحمر الجزائري 
على الصعيد 

الداخلي 
  والخارجي

  

أبرز من : التعليمة

 156و 155ص 

عالقة الھالل االحمر 

الجزائري بالصليب 

االحمر الدولي 

  وبالمواطن

تربط  :عالقة الھالل االحمر الجزائري بالھالل االحمر الدولي
الجزائري عالقات وطيدة مع اللجنة الدولية  الھالل االحمر

للصليب االحمر بموجب المبادئ السبعة االساسية للحركة الدولية 
 –االستقاللية  –الحياد  –عدم التحيز  –االنسانية : االنسانية وھي

  العالمية –الوحدة  –الخدمة التطوعية 

  :عالقة المواطن بالھالل االحمر الجزائري

ألف متطوعا  25حمر الجزائري أكثر من ينشط في الھالل األ-
  على مستوى القطر الوطني 

  يسعى المتطوعون الى تقديم الخدمات للمواطن الجزائري  -

يقدم المواطنون يد المساعدة للھالل األحمر بالتبرع بالدم  -
    والوجبات والتموين ليقدمھا للمواطن المحتاج

  
القدرة على 

 المقارنة وايجاد

العالقة بين الھالل 

  والصليب

القدرة على 

الوصول إلى أمثلة 

واقعية لعالقة 

الھالل األحمر 

    بالمواطن

  منفردة بذاتھا: مستقلة - / 1: شرح مصطلحات    
  المساعدة واالعانة أو النصرة: االغاثة/ 2                       

  طرف ضد طرف اخر عدم االنظمام الى: عدم التحيز/ 3                     
 

 على الصعيد الوطني على الصعيد الدولي

تمثيل الجزائر خارجيا بالتضامن ومساعدة البلدان / 1

الزالزل، الفيضانات، (في حالة الكوارث الطبيعية 

 ...)الواقعة تحت تأثير النزاعات 

  االغاثة العاجلة لضحايا الكوارث/ 1

المحرومين التعاون والتضامن بمساعدة / 2
  والمحتاجين

تقديم النشاطات الصحية عن طريق التوعية للتبرع / 3
 بالدم وحماية االمومة والطفولة
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  مـــــــــــــــــرحلة استثمـــــــــار المكتسبــــــات  

 االدماج الجزئي المدة حل االدماج الجزئي

الجزائري جمعية اغاثية تطوعية انسانية مستقلة، مساعدة للسلطات  الھالل االحمر

العمومية، تعمل وفق المبادئ االساسية للصليب االحمر والھالل االحمر الدوليين، 

  فماھي طبيعة االنشطة التي يقوم بھا

تتمثل مھمته الرئيسية في المحافظة على كرامة االنسان بالمبادرة الى التخفيف من 

م االشخاص والمحافظة على صحتھم وحياتھم وكرامتھم وفق مبادئه معاناة واال

  السبعة

للھالل االحمر الجزائري دور أساسي في دعم التفاھم والتعاون والصداقة والتضامن 

  بين الشعوب

المساھمة في الخدمات االنسانية مع الھالل االحمر الجزائري ضرورية، والتعاون 

 معه واجب انساني

 

  :النشاط االول

 12أكتب فقرة من 

سطرا تبرز فيھا نشاط 

الھالل االحمر 

الجزائري أحد 

 المنظمات االجتماعية

  

 02رقم : النشاط الثاني

 03كتب س) 158ص 

  )الطبعة القديمة

 

 

 التضامن المادي التضامن المعنوي

  المشاركة في االعمال التطوعية
تقديم العالج النفسي ذوي الكوارث 

  الطبيعية
  التضامن مع الشعوب

التخفيف من وطأة الكوارث 
 واالزمات

  حمالت التبرع بالدم للمرضى 

تقديم اللوازم والمساعدات 

للمحتاجين في حالة الكوارث 

  الطبيعية او النزاعات

 

 


