جدول تكييف الكتاب المدرسي الساري المفعول لمادة التربية المدنية مع المنهاج المعاد كتابته.
للسنة الرابعة متوسط
الميادين

مركبات الكفاءة

أنماط الوضعيات التعلمية
وضعية تعلمية حول -:الح ّل السلمي
للخالفات؛
مك ّونات السلطة القضائية ودورها في
تحقيق العدل؛

وضعية تعلمية الستخالص إجراءات
ـ الصلح مبدأ اجتماعي حضاري؛
التقاضي في رسم توضيحي

الحياة
الجماعية

سسات القضاء
ـ استنتاج دور مؤ ّ
في تحقيق االستقراروالسلم.

السندات الواردة في
الكتاب المدرسي

من ص  50إلى ص 61

ال توجد

 وضعية إنجاز تقرير عن جلسة صلح أومحاكمة (مشروع).

السندات المقترحة و غير الواردة في الكتاب
المدرسي
تنظيم جلسة صلح داخل القسم.
صور و أشرطة فيديو لجماعات الصلح.
نصوص قانونية.
محضر جلسة الصلح القضائي.
صور لجلسة محاكمة.
مواد قانونية.
رسم توضيحي إلجراءات التقاضي عبر
مراحله المختلفة حسب ما ينص عليه
القانون.
صور لجلسة صلح .
صور لجلسة محاكمة.
 .1االعتماد على الموروث الحضاري للمجتمع
الجزائري كمجلس كبار العقالء في العرش
أو في القرية أو نظام " ثاجماعت " في
منطقة القبائل وغرداية ..........

ـ إنجاز تقرير عن إحدى
سسات القضاء.
مؤ ّ
ال توجد

 -2إنشاء مجلس صلح ووساطة من المتعلمين على
مستوى القسم والمؤسسة ( مجلس مندوبي القسم ).
 -3يمكن حضور المتعلمين رفقة األستاذ جلسة صلح
في المحكمة والمجلس القضائي.

 -4تمثيلية لجلسة صلح أمحاكمة.
 -دليل المتعامل مع العدالة الجزائرية.
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وضعية مشكلة تعلمية للتع ّرف على ميثاق
حقوق اإلنسان  ،وحقوق الطفل؛

الحياة
المدنية

.ـ النصوص المرجعية لحقوق
اإلنسان والمنظّمات اإلنسانية ؛

وضعية مشكلة تعلمية لتقديم نشاط إحياء
مناسبة من المناسبات الخاصة بحقوق
اإلنسان؛

من ص  65إلى ص 75
من ص  78إلى ص 81

ـ دور المجتمع في تكريس
الحقوق بأداء الواجبات؛

وضعية مشكلة تعلمية للمساهمة في نشاط
من أنشطة الهالل األحمر الجزائري.

نصوص مرجعية حول نشاط الهالل األحمر
السندات المتعلقة ب الهالل الجزائري.
األحمر الجزائري ال توجد صور للمساعدات اإلنسانية للهالل األحمر
الجزائري.
نصوص قانونية ( القانون األساسي لألحزاب ـ
النقابات).
سندات تخص السلوك
مواد من القانون األساسي للتربية  ،و القانون
القويم من ص  102إلى
التوجيهي للتربية.
ص 106
من ص  109إلى ص 112ميثاق أخالقيات قطاع التربية الوطنية.
مواد من القانون الداخلي للمؤسسة.

ي في إحقاق
ـ السلوك السو ّ
الحقّ.

الحياة
الديمقراطية
ومؤسسات
الجمهورية

من ص  65إلى ص 75
من ص  78إلى ص 81

الدستور الجزائري
اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989

وضعية مشكلة تعلمية تخص السلوك
القويم في أداء الواجب قبل المطالبة
بالحقوق على جميع المستويات.

ـالدستور أول مصدر للتشريع

 وضعية تعلمية للتع ّرف على مكوناتالدستور؛

من ص  18إلى ص 23

سسات
ـ الدستور وسير مؤ ّ
الجمهورية.

 وضعية تعلمية تخص عالقة الدستورسسات الجمهورية؛
بمؤ ّ

من ص 26إلى ص28
من ص  32إلي ص 61

ـ احترام القانون أساس العدل
واألمن.
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ـ وضعية تعلمية تخص ترجمة الدستور
إلى قوانين ومبادئ الديمقراطية .

ال توجد

صور و أشرطة عن إحياء مناسبة (اليوم
العالمي للطفولة)....

استثمار ديباجة الدستور في كونه المصدر
األسمى للتشريع.
وثيقة دستور .2016
صور لبعض مؤسسات الجمهورية.
مواد من دستور  2016التي تخص مهام
مؤسسات الجمهورية.
نصوص حول أهمية احترام الدستور.
نصوص قانونية حول واجب احترام مؤسسات
الجمهورية.
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