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 السندات املقترحة
السندات الواردة في الكتاب 

 الحالي
 امليدان مركبات الكفاءة الختامية املوارد املعرفية من املنهاج الجديد 

*اقتراح سندات مصورة و مكتوبة 

 التي بقدمها البريدحول الخدمات 

-*مثالك نسخ مصورة)الحوالة

 الصك البريدي الطابع ...(

 *صور وسائل إعالم الثالثة 

 

 

 91ص  8الوثيقة رقم ا

  55ص  11الوثيقة رقم 

من الوحدة التاسعة  3الصورة 

 حرية التعبير

) الوثائق البريدية :الرسالة ،    البريد واملواصالت

 الحوالة ، الصك البريدي ، 

ائل االعالم واالتصال ) تمثيل العمل وس

التلفزيوني ، االذاعي والصحفي ، البحث عن 

 املعلومة ومعالجتها 

تنشيط حوار ، انجاز جريدة املؤسسة ، االنترنت 

 والتواصل االجتماعي 

         _يتعرف على املؤسسات الخدماتية1

_    يربط  العالقة بين مهام املؤسسات 2

 ملواطنينالحدماتية و حاجيات ا

يدرس ميدانيا مؤسسة خدماتية على -3

 الخيار)مروع (
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جم
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ة 
حيا

ال
 

*اقتراح سندات لها عالقة 

 باملواطنة 

*اقتراح سندات حول الحقوق و 

جبات مثل القانون الداخلي الوا

 للقسم.

الصورة األولى من الوحدة  األولى 

 املواطنة

د املكتوب من وثيقة الدستور السن

 10ص 

 20ص  9و  8الوثيقة 

السندات الثالثة الواردة في مجال 

 الحقوق و الواجبات

.املواطنة: املشاركة النشطة في تحسين الحياة 

املدرسية :نوادي رياضية ، نوادي خضراء، نوادي 

 املطالعة ، فرق مسرحية ، مجموعات صوتية 

حفوق الطفل :يتعرف على حقوقه ، يقدم رسالة 

 حق من ىحقوقه شفوية أو مكتوبة يطالب فيها ب

وضعية تعلميه الكتشاف حقوق 1

 -املواطنة

 وضعية تعلميه لتقدير املسؤولية2

و ضعية تعلميه للتفاعل االيجابي مع 3

 مكالت املواطنة
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دن

امل
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*اقتراح سندات تعبر عن املجالس 

 .ب(شاملنتخبة)م.

 اقترح صور *

دركي صورة -1-تعبر عن :متنوعة 

ية صورة تمثل رجل الحما -2

 املدنية أثناء تأدية املهام.

 54ص  9*الوثيقة رقم 

 45ص- 3-2-1*الوثيقة 

 47ص  4الوثيقة رقم 

 57االدماجية ص  الوحدة

 

املجلس الشعبي البلدي ، تنظيم االنتخابات 

البلدية ، اجراء عملية انتخاب مندوب  القسم  

 نموذجا 

من مؤسسات الدولة الجزائرية : الشرطة ، 

الحماية املدنية ، ) نشاطات  الدرك الوطني ،

 لعب األدوار (

يتعرف على أساليب ممارسة 1*

 الديمقراطية.

 يحترم مؤسسات الدولة الديمقراطية.2*

*يساهم بسلوكه بتجسيد مبدأ 3

 الديمقراطية.
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