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التربية لوزارة
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 1وصف املحمل

االنتقال من رضيع إلى الكهولة مرورا بـ:  مراحل: مشهد زواج، امرأة حامل، جنين، مختلف مقطع فيديو ديناميكي يعرض

 )تنويع صور األطفال في مختلف املراحل من حيث لون البشرة واإلعاقة( طفل )بنت، ولد(، مراهق/ة، شاب/ة، كهل/ة

 2وصف املحمل

)تغطيته  أعضاء من أجسام أطفال موّزعة )اليدين، الذراعين، الّرأس، الّصدر، الوسط :(drug and drup) لعبة مربكات

 بلباس(، الّرجلين، القدمين( وهيكل جسم جاهز

ون، أبيض، ذو إعاقة، بنت، ولد(، يدعى فيه التلميذ إلى تركيب الجسم
ّ
 يعرض هيكل جسم طفل جاهز )أسود الل

 :3وصف املحمل

 :(drug and drup) لعبة تركيب )مربكات(

ارات مجموعة أشخاص: امرأة، رجل، طفل )ولد(، بنت، شاّب، شاّبة،  -
ّ
معوق على كرس ّي متحّرك، ضريرة تلبس نظ

مسك بيدها عصا بيضاء
ُ
 .سوداء وت

سخا، جهاز استقبال املكاملات  -
ّ
جهاز كمبيوتر، جّرار، دّراجة نارّية، دّراجة هوائّية، حوض املطبخ مملوء ماعونا مت

ة تحت حبل الغسيل)................( قدر طعام فوق الّنار، طفالن )ولد وبنت( يراجعان دروسهما، ث
ّ
 ......ياب مغسولة في سل

ب الّتلميذ/ة كّل شخص مع الّدور املناسب.
ّ
 يرك

 4وصف املحمل

 5  عددها مجموعة مشاهد صامتة:

 بنت وشخص بالغ يأمرها بالتكّتم عن سرقة و 1وصف املشهد :bulle)تتضمن إشارة للصمت( 

 يي تعّدها لعيد ميالد األتت و : طفل وأّمه تأمره بالّتكّتم عن الكشف عن امل2وصف املشهد
ّ
فاجأة ال

bulleتتضمن إشارة للصمت( وأترى تتضّمن بنت ومرطبات عيد ميالد( 

 بنت و 3وصف املشهد :bulleتتضمن طفل يجذبها من شعرها( و(bulle تتضّمن صورة نقطة استفهام )أترى

 (وصورة الوالدين

 طفل و 4وصف املشهد :bulle يعطيه قطعة حلوى( و  ،استفهام)تتضمن شخص بالغ رأسه عالمة

bulle )تتضمن نقطة استفهام وصورة الوالدين( 

 طفل و 5وصف املشهد :bulle فل)تتضمن شخص بالغ تدل مالمحه على الخبث يمّد يده في اتجاهه
ّ
يحاول  والط

 )تتضمن نقطة استفهام وصورة الوالدين(bulleالتصدي له بيديه وفي مالمحه عالمات الّرعب والخوف( و 

 5وصف املحمل

مجموعة من املشاهد: أم تقود جرارا، أب أو ابن يغسل األواني، أم ترضع ابنها، أب يطبخ وأم تساعد األبناء على مراجعة 

 الدروس، أب وأم واألبناء يقومون بشؤون املنزل )تنظيف وطبخ(

 6وصف املحمل

يي تشير إلى )رقمّية وورقّية(: 
ّ
 اإلنصات، احترام اآلتر، العمل التشاركي، نبذ العنف،نموذج ميثاق ومجموعة من الّرموز ال

 7وصف املحمل

 املشهد األّول: بيت حّمام مفتوح وطفل/ة يستحّم داتل الحوض

 املشهد الثاني: بيت الّراحة مفتوح وطفل/ة داتله

 املشهد الثالث: طفل/ة يحّك أسنانه وبيت الحّمام مفتوح

 :8محمل
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ل غرفة الجلوس،  -1
ّ
 الوالدان جالسان على أريكة، بنت تعانق والديها قبل الّتوّجه إلى غرفتها مشهد مصّور يمث

ل نفس غرفة الجلوس، الوالدان جالسان على أريكة، مع ولد يتوّجه مباشرة من غرفة الحّمام إلى  -2
ّ
مشهد مصّور يمث

 غرفته لينام. 

 :9محمل

 مجموعة من الوضعّيات املصّورة: 

ل األّم في مكتبها تعمل مع  -1
ّ
عام فوق الّنار bulleمشهد يمث

ّ
تظهر فيها وهي تحمل بيد رضيعا وتحّرك باليد األترى قدر الط

وتخرج من جسمها أيد متعّددة، كّل يد تقوم بشغل من أشغال البيت. في حين يجلس الّزوج مع ابنه في غرفة الجلوس 

 يشاهد الّتلفاز.

تظهر فيها مع زوجها وابنها وابنتها في املطبخ يتعاونون على إنجاز أعمال bulleي مكتبها تعمل مع نفس املشهد )األّم ف -2

ع الخضر، واالبن يغسل املاعون مع أتته.
ّ
عام فوق الّنار، األّم تقط

ّ
بخ والّتنظيف: األب يحّرك قدر الط

ّ
 الط

بخ تظهر فيها مع ابنها و bulleنفس املشهد )األّم في مكتبها تعمل مع  -3
ّ
ابنتها في املطبخ يتعاونون على إنجاز أعمال الط

ع الخضر، واالبن يغسل املاعون )تنويع أنماط العائالت 
ّ
عام فوق الّنار، األتت تقط

ّ
حّرك قدر الط

ُ
والّتنظيف: األّم ت

/ مسافر للعمل في الخارج...(
ّ
قة، األب متوف

ّ
ساؤل عن األب: األّم مطل

ّ
 بالت

 :11محمل

 الوضعّية املصّورة: 

ذي ينظر إليه من نافذة  -1
ّ
ن إلى والده ال

ّ
ريق تالية وال يتفط

ّ
ل طفل يضع كيس القمامة أمام منزل الجيران والط

ّ
مشهد يمث

 البيت.

ذي تظهر على وجهه عالمات الغضب مع  -2
ّ
ل الطفل داتل البيت مطأطئ الّرأس أمام والده ال

ّ
 .bulleمشهد يمث

 :11محمل

از محاطا بنفس الـ  االستعانة بنفس املشهد املرافق
ّ
مع تعويض الشاب بطفل ضعيف البنية طويل القامة يّتكأ على عك

icones 

 
 

 :12محمل

 املشاهد املصّورة: 

ل فتاة قصيرة القامة تقف وسط حلقة من األطفال وهم يشيرون إليها ويضحكون.  -1
ّ
 مشهد يمث
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ل نفس الفتاة في غرفتها تبكي. -2
ّ
 مشهد يمث

ل نفس الفتاة في غرفتها مع والديها مع  -3
ّ
فيها مدرسة مشطوبة بقاطع ومقطوع )للّتعبير عن رفض الفتاة  bulleمشهد يمث

هاب إلى املدرسة( 
ّ
 الذ

ص القّصة
ّ
 أقصربالحزن ألنها كانت  املدرسة، شعرتالتحقت مريم بمدرسه جديدة، وعندما بدا يومه االول في : )ملخ

، وبعد املدرسة جرت مريم الى املنزل الوقتاالطفال قامة بين االطفال في الفصل وقد أتذ أقرانها يسخرون منها طوال 

   باكية وأغلقت على نفسها في غرفتها(

 :13املحمل 

ل " مجموعة من األطفال )ذكورا وإناثا( يلعبون في ساحة املدرسة أزواجا ومجموعات في حين يظهر في ر 
ّ
كن من مشهد يمث

 الّساحة ولد ذو شعر طويل يجلس منفردا وعلى وجهه عالمات الحزن."
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 3وثيقة 
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 مشيج ذكري

 مشيج ذكري

 مشيج ذكري

 مشيج ذكري
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 4وثيقة 
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 التمشي النشاط/ المحمل البرنامج المرجعي
Idée centrale : 

Grandir signifie 

prendre ses 

responsabilités vis-à-

vis de soi-même et 

vis-à-vis d’autrui 

 

العائلة مجال 
لممارسة الحقوق 

والقيام بالواجبات: 
واجبات أفراد 

 أساسي7العائلة، سنة 

نشاط 
للنقاش أو 

 للتقييم: 
أوافق / 
 أعترض
جدول 

يحتوي 
على جمل 
فيها توزيع 

جندري 
لألدوار: 

البنات 
يجدن 

الطبخ، 
األوالد ال 

خافون: ي
شجعان، 

البنات 
تبكين 

سريعا، 
األوالد 
واجبهم 

 االنفاق.....

يقوم المدّرس إما بقراءة الجمل واحدة 
تلو األخرى، ويطلب في كّل مّرة من 

المتعلّمين أن يقفوا بجانب لوحة: 
)أوافق أو أعترض( أو أن يرسم 
جدوال يكتب فيه كل مرة الجملة 

المراد عرضها ويطلب من المتعلمين 
بير عن آراءهم بالموافقة أو التع

االعتراض، ويفتح باب النقاش في 
االتجاهين: لماذا نعترض؟ لماذا 

نوافق؟ ويسعى المدرس طوال هذا 
التمرين الى دفع التالميذ في التفكير 
في هذه األدوار النمطية التي  تشّكل 

عبئا على كليهما وتشعر كال من 
الذكور واالناث في بعض الحاالت 

.. ويخلص المدرس مع باالحباط .
المتعلمين الى نتائج هذا التوزيع 
النمطي لألدوار وخاصة العنف 

المسلط على كليهما في حال عدم 
القيام بهذه األدوار: انعدام صفة 

الرجولة، وعدم تحمل المسؤولية 
 بالنسبة للمرأة.

Idée centrale : 

Amour, coopération, 

égalité des genres, 

tendresse mutuelle et 

respect mutuel sont 

importants pour 

garantir le bon 

fonctionnement d’une 

famille et des relations 

saines 

 

 

العائلة مجال لترسيخ 
 المساواة:

نشاط 
 أناقش:

عرض 
فيديو: 

مخاطر 
عدم 

المساواة 
بين 

الجنسين أو 
فيديو: 

المساواة 
بين 

الجنسين: 
تشجيع 

المساواة 
وتمكين 

 أةالمر

يقوم المدرس باختيار عرض أحد 
الفيديوهات ويرافق المتعلمين في 

تبادل اآلراء حول: أسباب عدم 
المساواة بين الجنسين في العالم، في 

 األسرة...
نتائج عدم المساواة وانعكاساته على 

المجتمعات، االقتصاد، حقوق 
 األفراد....

يخلص المدرس رفقة المتعلمين الى 
المساواة تبدأ في أن التربية على 

العائلة، بتقاسم األدوار واالستقالل 
 المادي الى ملكية وسائل االنتاج....
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Les Idée centrale : 

amis peuvent avoir 

une influence positive 

et négative les uns sur 

les autres 

المدرسة مجال 
للتدرب على الحياة 

 الجماعية

: 2نشاط

أفهم وأحلل: 
عرض 

صور/ أو 
دراسة حالة  

أو لعب 
أدوار 

الموضوع: 
تأثير ضغط 

األقران 
سلبا أو 

 إيجابا

يعرض المدرس الصور أو يوّزع 
دراسة الحالة على مجموعات عمل:  

 مجموعات. 5أو   4

بالنسبة للتأثير اإليجابي: دور 
األصدقاء في دفع صديق لهم على 

تحسين نتائجه في الدراسة: االحاطة، 
 لدعم، التشجيع....المرافقة، ا

بالنسبة للتأثير السلبي: دفع األقران  
صديقهم الى التسكع في المقاهي وعدم 

الدراسة، االستهزاء باجتهاده في 
الدراسة والصاق الصفات الهجينة به، 

دفعه لتناول المشروبات الطاقية أو 
 المخدرات....

أوال تبيّن الصح من الغلط في تأثير -
 األقران

وان كان شائعا بين  توصيف السلوك-
 الشباب: صائب أو مخطئ

كيفية التصدي للتأثير السلبي وتقديم -
 الحجج المناسبة

دعم وتثبيت التأثير االيجابي بين -
 األقران

 
Idée centrale : Les 

droits fondamentaux 

de chaque personne 

englobent des droits 

qui influent sur sa 

santé sexuelle et 

reproductive 

 

العيش في المجتمع: 
المجتمع مجال 

للتعايش بين األفراد 
 والمجموعات.

الفكرة األساسية: لكل 
انسان حقوق أساسية 
تحظي باالحترام من 
طرف الجميع/ كسر 

األفكار النمطية 
والمسبقة حول اآلخر 

والتي تؤدي الى 
 التمييز والعنف.

عرض 
جدول 

والنقاش 
حول 

الوضعيات 
المقترحة 

 يهف

يعرض المدرس الحاالت الواردة في 
الجدول حالة بحالة، ويطلب من 
المتعلمين، ان كانوا ذكورا، ان 

يتصوروا أنفسهم إناثا واالناث أن 
 يتصوروا أنفسهم ذكورا.

يشفع المدرس كل حالة باألسئلة 
 التالية: ماذا تفعل في هذه الحالة؟ 

فكر في تصرفك إن كنت من الجنس 
 الي؟المغاير لجنسك الح

وبعد النقاش حول الوضعيات يخلص 
المدرس مع التالميذ الى أن الولوج 
الى بعض المرافق او المناصب أو 

األماكن غير ممكن على نفس درجة 
المساواة مع الذكور. التوصل الى أن 
الفروقات تنعكس على الصحة خاصة 

بالنسبة لإلناث: عدم نظافة دورات 
 ....المياه، عدم توفرها بالقدر الكافي

Idée centrale : Les 

rôles et les normes de 

genre ont 

une influence sur la 

vie des individus 

المجتمع فضاء منظم 
 بقانون:

نشاط 
تقييمي: 

لعبة 
الحقوق 

يأخذ المدرس جملة من الحالت 
لالنسا: معاق، حامل لفيرو نقص 
المناعة، اسود البشرة، قاصر، أم 

 عزباء، عاطل على العمل....



16 
 

الكبرى  
 لالنسان

ثم يقف يتناول كل تلميذ ورقته التي 
تعطيه صفته تلك في اللعبة، ويقف 

الجميع على خط مستقيم ومتساوي في 
أخر القسم، ثم يقدم التعليمة التالية: 

عندما أقرأ الجملة، كل من تخول له 
صفته التمتع بهذا الحق، بقوم بالتقدم 

 بخطوة. 
الطريقة، في وينجز التمرين بهذه 

األخير، يستخلص المتعلمون منه أن 
األفراد ال يتمتعون بنفس الحقوق وهذا 

نتيجة وضعياتهم الصحية أو 
االجتماعية..... وأنه على المجتمع 

توفير الظروف المالئمة لألفراد 
للتمتع بالحقوق على قدم المساواة 

 ودون تمييز
Idée centrale : Les 

rôles et les stéréotypes 

liés au 

genre peuvent avoir 

des répercussions 

négatives 

sur les relations 

amoureuses 

 

نشاط:  
أناقش / أو 

أفهم، جدول 
فيه أفكار 

 مسبقة

يعرض المدرس جدوال يتضمن جملة 
من األفكار المسبقة، ويطلب من 

المتعلمين وضع عالمة أمام ما يرونه 
 فكرة مسبقة) ال بد من تعريف مفهوم

 األفكار المسبقة أوال( 
ثم فتح النقاش في اتجاه انعكاسات هذا 
النوع من األفكار على حقوق األفراد 

 وتداعياتها االجتماعية والنفسية.
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 5وثيقة 
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 التربية على الصحة الجنسية: التسمية العلمية  

 ليست التربية الجنسية او الحياة الجنسية 

 التربية على الصحة 

 

جهة ) باجة، الكاف، نابل، سوسة، القيروان، سيدي بوزيد،  31

 (   ، تطاوين، توزر، تونس الكبرى3صفاقس

 :األهداف

 تعزيز قدرة التلميذ الذاتية لحماية نفسه -

 نقل القيم واكتساب المهارات الحياتية وتبني المواقف -

 الوقاية من العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي -

 لالختالف الفزيولوجي بين الجنسين الفهم الصحيح -

لتغيرات الجسدية واالنفعاالت المرابطة لتقبال تهيئة نفسية الطفل -

 بفترة ما قبل المراهقة

 التربية على ضرورة احترام جسده وجسد اآلخر -

 وسيلة للوقاية من المعلومات الخاطئة التي تنقلها التقنيات الحديثة ؛ -

 تعزيز الثقة بالنفس -

 لطفل على حماية نفسه والتصدي للمخاطر تعزيز قدرة ا - -

 عدم التكتم .... -

  
التطرق للموضوع سيكون بطريقة علمية تحترم المبادئ الدينية 

 واألخالقية و العادات و التقاليد....

مراعين في التطرق الى المفاهيم سن الطفلو العمر دون ان يصدم الطفل -

 (l’âge mental)العقلي 
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واالغتصاب أصبحت متفشية بشكل غريب في كل أن حاالت التحرش 

 مكان

 

  08باعتبار  صفاقس التي مثلت  حالةحالة  135حيث بلغت قرابة 

خالل  الثالث سنوات الخيرة أي حالةمسجلة بالمدارس االبتدائية  55اي

  6832-6832بين  سنة 

 والتي ترتّب عنها اتّخاذ إجراءات جزائية أو تأديبية

 اناث  12ذكور و  32حالة:  55من 

اناث  63|كور و  5:   62بالنسبة لالعدادي و الثانوي   

جمهور وزارة التربية هو الطفل.. ال بدّ أن نعّزز قدرته على حماية : “
نفسه بنفسه، والتربية الجنسية هي أن تعلم الطفل حسب عمره وقدرته 

 على االستيعاب وإدراك األشياء أّن جسده له حرمة،

عن  اخصائيينمتفقدا من قبل خبراء و  56األرضية بتكوين وقد هيّأنا  -
المعهد وصندوق األمم المتحدة للسكان والجمعة الوطنية للصحة اإلنجابية

 العربي لحقوق اإلنسان ،  

 التجربة منكل جهة ستشملها  االبتدائية عنمتفقد للمدارس  62: 
 اختصاص عربية و فرنسية :

معاهد الثانوية من متفقدي التربية المدنية متفقد للمدارس اإلعدادية وال 62
 علوم الحياة واألرض والعربية  و التربية اإلسالمية 

سيقع االدراج في:  نوادي الصحة والتربية المدنية وعلوم الحياة  
 واألرض
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 وقد تم 

تحديد المراجع والمفاهيم األساسية ذات العالقة بالموضوع من الناحية 

تم صياغة  األدوات البيداغوجية الخاصة بالفئة العلمية والحقوقية، كما 

سنة من قبل لجنة من  35و36سنوات و 0و  5العمرية التي تتراوح بين 

المتفقدين بالمرحلتين االبتدائية واإلعدادية والتعليم الثانوي و التي تخص 

مادة اإليقاظ العلمي و مادة  العربية و التربية المدنية بالمرحلة االبتدائية 

ة علوم الحياة و االرض و العربية و التربية مدنية بالمرحلة و ماد

كما تم تحديد خطة عمل جهوية من طرف  متفقدي الدائرة و االعدادية.

 تحديد حاجيات التكوين و التأطير نحن بصدد صياغة 

 ليست بمادة مستقلة بل هي مبثوثة في كل التعلمات :   

االجتماعية  والتربية  مسلك التعلمات : في مجال االغات زالتنشئة

 اإلسالمية....

 في مجال التنشيط الثقافي والرياضي والفني ...

أدوات لتقييم التجربة وسنحدد محطتين للتقييم األولى في شهر ماء لتقييم 

 التجربة 

والثانية على المدى البعيد وهي تتمثل في متابعة عينة لمالحظةمدى تغير 

 التمثالت و السلوكات
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 6وثيقة 
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 علوم الحياة و األرض المادة :

 أساسي 9 المستوى :

 التكاثر الجنسي عند اإلنسان المحور :

 

 الجسد و النمو:الرئيسيالمفهوم

 :يالبلوغ والمراهقةمفهومإدراك

فترة تخول للفرد التحول من مرحلة الطفولة إلى   البلوغيعتبر  الفكرة الرئيسية :

النضج الجنسي وتتميز هذه الفترة بتحوالت مهمة على المستوى الفيزيولوجي 

والعاطفي واالجتماعي و المعرفي وتتميز التحوالت هذه بكونها محفزة و 

 المراهقةضاغطة في نفس الوقت طيلة فترة 

 :1أهدافالنشاط 

التي تطرأ عند البلوغ ودور  و النفسية... للتحوالت الجسدية و الفيزيولوجية التعرف إلى -

 التحوالت في إضفاء القدرة على التكاثر

 والمراهقة البلوغيمفهوم التعرفإلى-

 

 المحمل الممكن استعماله

 يبرز فترة البلوغ دق(3)شريط -

 

 تبرز مفهوم البلوغ 1شريحة 

 ؟ غما البلو

للفرد التحول من مرحلة الطفولة إلى النضج  يعتبر البلوغ  فترة تخول

الجنسي وتتميز هذه الفترة بتحوالت مهمة على المستوى الفيزيولوجي 

والعاطفي واالجتماعي و المعرفي وتتميز التحوالت هذه بكونها محفزة و 

 .ضاغطة في نفس الوقت طيلة فترة المراهقة
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 2شريحة 

 لتين من عمرها البلوغ عند الفتاة: عرض صور لفتاة في  مرح

 عند البلوغ: الصور
 نمو سريع

 بروز الثديين
 اتساع الحوض
 بروز الحيض

 بروز الشعر تحت اإلبط و في العانة
 صنع البويضات

 

 نفس الشيء بالنسبة للفتى

 عند البلوغ: الصور
 نمو سريع

 نمو العضالت
 اتساعالصدر

 بروز الشعر في الوجه 
 الشعر تحت اإلبط و في العانةبروز

 غلظة الصوت
 صنع الحيوانات المنوية

 

 بعد تقديم الشريط يفتح النقاش حول التحوالت النفسية و العاطفية 

 يتوصل التالميذ إلى األفكار التالية

 تختلف فترة البلوغ من فرد الخر وتختلف حسب الجنس -

 التمييز بين التحوالت الفيزيولوجية والنفسية... -

 التمييز بين البلوغ و المراهقة -

 إدراك أن التحوالت طبيعية -

 2نشاط 
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 المفاهيم الرئيسية :

  -العالقات بين األفراد –صورة الجسد

صورة لفتاة أو فتى تبرز على وجهه حبوبا وله)ها( موعد مع المحمل :

صديق)ة(. ينصحه أخوه بأن يقوم بتغطية الحبوب البارزة بوضع مرهم على 

 الوجه. 

 صورة لشاب مفتول العضالت

 ة أزياءصورة لعارض

 يفتح النقاش  

 األهداف

إدراك أثر التحوالت العاطفية واالجتماعية على صورة الذات و صورة الجسد  -

 والعالقة مع االخر و الممارسة الجنسية ....

 يكون التلميذ قادرا على طرح االسئلة المتعلقة بنموه و بجسده...-

 

 من خالل النقاش تبرز األفكار الرئيسية التالية:

 المظهر الجسدي على نفسية الشاب وعالقته باالخريؤثر  -

صحة الفتاة أو  ىمحاولة تغيير المظهر الجسدي بصفة غير طبيعية يؤثر عل -

 الفتى )تقديم أمثلة لحوادث جراء استعمال الهرمونات االصطناعية مثال...(

 المصالحة مع الجسد -

 التعرف إلى السمات المميزة للمراهقة  و المراهق -
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 : الصحة الجنسية واإلنجابية الرئيسيالمفهوم

 الحمل والوقاية من الحمل

 المحمل

 شريط يبرز اإللقاح ومراحل الحمل -

 وثيقة تبرزتأثير وسائل منع الحمل على عمليتي اإللقاح والتعشيش -

 الفكرة الرئيسية :

 : األهداف

 يتعرف التلميذ إلى بوادر الحمل -

 يكتشف التلميذ كيفية تتبع حمال عاديا -

 التلميذ إلى وسائل منع الحمل ودورها للتخطيط في مراقبة اإلنجاب يتعرف -

 يميز التلميذ بين الجنسانية ووظيفة التكاثر -
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 جذاذة نشاطي 

 / املنهاج البرامج املرجعي
املس األهداف املفهوم املفتاح

توى 

التعلي

 مي

 املحمل النشاط األهداف التعلمية املادة

التسامح، االندماج، االحترام: الوصم والتمييز املبّرر  باالتتالف بين 

األفراد) اللون، االتجاه ،الدين، املستوى االجتماعّي،....( القائم على 

 ة لحقوق اإلنساناألحكام املسبقة واملنتهك 

 

 

تحديد  ▶▶

مفاهيم امليز 

والوصم 

واألحكام 

املسبقة 

القائمة على 

التشّدد 

 واإلقصاء 

م وعي 
ّ
املتعل

بدوره في الدفاع 

عن ضحايا 

الوصم  )أقرانه 

، /أصدقاؤه.

التاسع

ة 

تعليما 

 أساسّيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عربّية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قراءة: مشروع 

 املحور 

)أساهم في إنجاز 

 مشروع (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبّين  -

بعض 

األتطار 

واآلفات 

اليي 

تهّدد 

الشاب 

تاّصة 

واإلنسا

 ن عاّمة 

إدراك  -

الحاجة 

إلى 

التعاي

ش 

 حّصة تأليفّية 

 )القراءة التأليفّية(

مقطع 

 فيديو 

يعرض 

شهادات 

لشبان 

وشابات 

تعّرضوا 

إلى شكل 

من 

أشكال 

الوصم 

واإلقصاء    

أو يعرض 

شهادات 

عن 
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..( أو أجواره 

 اإلقصاء

اإلقرار ▶▶

بأهمّية 

االندماج 

 والتنّوع 

طلب املساعدة 

من الجهات 

في املختّصة 

حال التعّرض 

إلى الوصم 

 وامليز

مناصرة  ▶▶

االندماج 

واحترام 

االتتالف 

والتنّوع ونبذ 

صاء  قامليز واإل

)والتعبير عن 

 ذلك علنا(

 

والتضا

من بين 

البشر 

ملجابهة 

هذه 

املخاطر

. 

إنجاز  -

مشروع 

هدفه 

التوعية 

باألتطا

ر 

واآلفات 

واملشا

كل اليي 

تعانيها 

اإلنسا

نّية 

واقتراح  

حلول 

ملجابهتها

 . 

حوادث 

وصم 

 واقصاء

)اإلعاقة/ 

العرق/ 

اللون/ال

جهة/ 

الجهة/ 

الدين/ 

)... 

صور 

تجّسد 

ممارسات 

وصم 

 وإقصاء

يعر  -

ض 

وثيق

ة 

)اإلع

الن 

العا

لمي 
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لحق

وق 

اإلن

سان  

 (

يكت

في 

بالبن

قاط 

املج

ّرمة 

للعن

صر 

ّية 

والو 

صم.

).. 

 عملّية التيسيروصف 

 يخلص املدّرس من خالل هذا النشاط إلى ما يلي :

م 
ّ
على تجميع املوارد الضرورّية لرصد ممارسات الوصم واإلقصاء وانتهاك حّق اإلنسان في املجتمع املعاصر إقدار املتعل

 )دراسات، صور، إحصائيات دقيقة، حوادث ووقائع ...(.
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 يتخذ موقفا نقدّيا من هذه املمارسات ويتبّين مظاهر انتهاكها لحقوق اإلنسان . -

 الحاجة إلى تفعيلها  ملواجهة هذه االنتهاكات والقضاء عليها.يتعّرف إلى املواثيق الحقوقّية  ويدرك  -

ينجز مشروعا يجّسد نبذه العلني للوصم واإلقصاء والتعّصب الفكري وانتصاره للتنّوع والتعايش السلمّي )مطوّية،ملصق  -

 إشهارّي/ كتّيب ، قرص مضغوط ، معرض وثائقّي، شريط توعوّي مصّور ...(.

 عة مبادئ التعايش السلمي ويجّسد ذلك في مواقف وأعمال.يتبّين مسؤولّيته في إشا -

ر إيجابا في املحيط املدرس ّي(. -
ّ
 يعرض  الفريق مشروعه في فضاء مفتوح داخل املدرسة )يعلن عن موقفه ويؤث

 

 

 
 

 

  



31 
 

 8وثيقة 
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 جذاذة نشاط

 / املنهاج البرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

املستوى  األهداف

 التعليمي
 املحمل النشاط األهداف التعلمية املادة

العالقات بين 

 األفراد
 

 

 الفكرة 

 الرئيسيّة

توتّر العالقة 

بين اآلباء 

واألبناء 

وكثرة 

االختالفات 

بينهم ) 

السيما في 

سّن 

 المراهقة( 

 

 

تحديد   -

أنواع 

الخالفات 

اليي 

تنشب بين 

اآلباء 

 -   .واألبناء

تبّين 

السبل إلى 

فض هذه 

الخالفات

) ; 

بأّن الوعي  -

هذه 

الخالفات 

دارجة بين 

اآلباء 

التاسعة 

تعليما 

 أساسّيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عربّية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة/كتابة/مطالعة/

 تواصل شفوّي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبّين بعض  -

األتطار واآلفات 

اليي تهّدد الشاب 

تاّصة واإلنسان 

 عاّمة 

إدراك الحاجة إلى  -

التعايش 

والتضامن بين 

البشر ملجابهة 

 هذه املخاطر.

ينتج نّصا حجاجّيا  -

يتضّمن حججا 

متنّوعة. )انطالقا 

من وضعّية 

 تالفّية(

 

طور التفاعل )نص الضغط 

النفس ي/الشباب التائه/انظر 

ص/ص    درس يّ الكتاب امل

 (145و 131

نشاط الكتابة 

 )الدعم/الدحض/التعديل...(

استبيان ينجزه نفر 

من التالميذ بتكليف 

 من املدّرس وامليّسر(

مداره: تحديد طبيعة 

الخالفات بين اآلباء 

واألبناء/ تحديد 

أسباب الخالفات /  

تحقيق السبل املمكنة 

لفض الخالفات 

وتحقيق االستقرار في 

 تمع األسرة واملج

 أو        

مقطع فيديو يعرض 

نقاشا حاّدا بين أب 

وابنه /ابنته أو أم 

 وابنها / ابنتها

 أو 
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واألبناء في 

سن 

 ) املراهقة 

تتبع    -

أو تطط 

استراتيجي

ات ممكنة 

لحل 

املشكالت 

وفض 

الخالفات 

الناشئة 

بين اآلباء 

 واألبناء
 

 

 

يعمد املدّرس  إلى 

تقنية لعب األدوار 

لتجسيد مشهد )حوار 

بين شابّين يسر كل 

ر 
ّ
منهما لآلتر بتوت

العالقة بينه وبين 

أبويه/ أو حوار بين أب 

وابنه أو ..... يعرض 

مسألة  نقاشا بينهما في

 ما...(

 عملّية التيسيروصف 

 يخلص املدّرس من خالل هذا النشاط أيا كان املحمل أو التقنية التنشيطّية التي اعتمده /ها إلى ما يلي:

تحديد مالمح اليافع في سّن املراهقة والتي تنطلق عادة من مرحلة البلوغ : صدامّي، جريء، مندفع، محاّج، عنيف  -

 الذات وفرض الرأي ، ميل إلى التحّرر من الضوابط واألعراف والقيود....أحيانا، رغبة في إثبات 
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مين يدلون بأفكارهم ووجهات نظرهم في عالقة بحاجاتهم  -
ّ
تبّين أسباب الخالفات بين اآلباء واألبناء ) يفسح املجال للمتعل

 الجديدة املرافقة لنمّوهم(.

-  
ّ
ل لتعديل وجهات النظر ويحرص على اإلقرار بأن

ّ
التغيرات الطارئة على الجسد والسلوك حال طبيعّية ما لم تكن يتدخ

 دافعا إلى الصراع العنيف )االختالف في وجهات النظر   حال صحّية  (.

اإلقرار بحق اليافع في التعبير عن وجهة نظره املختلفة عن وجهة نظر آبائه   على أن تحترم الضوابط األخالقّية   -

 للتعايش اآلمن والسلمي في األسرة واملجتمع. والقانونّية  املشتركة الضامنة

ر اآلباء واألبناء  -
ّ
بيان دور األسرة في مساعدة اليافع على النمّو الطبيعّي واقتراح سبل تجاوز الخالفات املتسّببة في توت

/ إقباله على والضغوطات النفسّية املؤثرة سلبا على العمل والدراسة واملؤّدية أحيانا كثيرة إلى جنوح املراهق وضياعه 

التدخين تعاطي املخّدرات   من قبيل الحوار ، املجاهرة باملشاغل والهواجس / اللجوء إلى قريب أو شخصّية قريبة من 

 العائلة موثوق بها  يمكن أن تنهض بدور الناصح واملرشد...(.

قرارات تؤّمن نمّو جسده  يسعى إلى جعل املراهق يدرك حاجته إلى األسرة في مساعدته على تحّمل مسؤوليات واتخاذ

 وعقله نمّوا سوّيا.

-  
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 1جذاذة نشاط

حضيري  املرجعي
ّ
 منهاج الت

 الوضعّية مكّون الكفاية الكفايات  األنشطة األهداف املفهوم املفتاح

العالقات بين 

 فردّية

Décrire les principales 

composantes de 

l’amitié (par exemple, 

la confiance, 

l’échange, le respect, le 

soutien, l’empathie et 

la solidarité) 

 غوّية
ّ
 الل

 الّتكنولوجّية 

فل 
ّ
يثبت الط

ذاته ويتعايش في 

انسجام مع 

 اآلخرين

قة في الّنفس 
ّ
ينّمي الث

 ويبرهن على االستقاللّية

 يقّدم نفسه وأصدقاءه بتوظيف برمجّية عرض:

 يصّور أصدقاءه بتوظيف آلة التصوير 

  ب مقطعا بتوظيف برمجية عرض يضّمنه
ّ
يرك

ذين اتتارهم
ّ
 صور األصدقاء ال

  يقّدم مقطعه أمام أصدقائه واألولياء )تالل

م للغرض(
ّ
 يوم مفتوح ينظ

  عب مع
ّ
يي تربطه باألصدقاء: الل

ّ
يبرز العالقة ال

مجة، 
ّ
بعضهم، التعاون، املحّبة، تبادل الل

 املساعدة...

ديم األصدقاء : باإلمكان االكتفاء بتقمالحظة

غوي في 
ّ
يي تربطه بهم في النشاط الل

ّ
والعالقات ال

ر الوسائل الّرقمّية
ّ
  حال عدم توف
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 2جذاذة نشاط

حضيري  املرجعي
ّ
 منهاج الت

 الوضعّية مكّون الكفاية الكفايات  األنشطة األهداف املفهوم املفتاح

الجسم والنمّو 

 اإلنساني

Identifier les 

caractéristiques 

communes du corps 

des hommes, des 

femmes, des garçons 

et des filles ; leurs 

différences ; et en quoi 

ces caractéristiques 

peuvent changer au fil 

du temps ; 

Reconnaître que le 

corps de toute 

personne, y compris 

d’une personne 

handicapée, a droit au 

respect  

 

 املسرحّية

فل 
ّ
ينّمي الط

 -مهاراته الحس

م 
ّ
حركّية ويتحك

 في الجسد

ف أساليب متنّوعة 
ّ
يوظ

 لتأمين أريحيته الجسدّية

يتعّرف الجسم بكامله 

والحركات املرتبطة 

 بأعضائه

 إنتاج مسرحّية حول جسم اإلنسان: 

 أثناء اإلعداد:

اهرة
ّ
 تعريف األطفال بمختلف األعضاء الظ

 ألهمية املحافظة على سالمة الجسدتحسيس األطفال 

إلبراز التغيرات اليي تحدث في الجسم  1استغالل مقطع

كر واألترى باألنثى 
ّ
واملقارنة بين تلك املتعلقة بالذ

ون أو اإلعاقة أو الجنس: )الطول، 
ّ
باتتالفهم من حيث الل

 القامة، الشعر، الشكل، الصدر...(

تبرز وظائف  تدريب األطفال على القيام بحركات متنّوعة

 األعضاء

 أثناء العرض:

 األطفال على:
ّ
 حث

  تسمية مختلف األعضاء ودورها 

 تنويع الحركات املساعدة على إبراز األعضاء 
الّصّحة الجنسّية 

 واإلنجابّية

faire une liste des 

choses que les 

personnes peuvent 

essayer de faire pour 

protéger leur santé 

                                                           
 األنشطة الخاّصة بالدّرجة األولىمن  2المقطع المقترح في النشاط1 



38 
 

 7نشاطجذاذة 

حضيري  املرجعي
ّ
 منهاج الت

 الوضعّية مكّون الكفاية الكفايات  األنشطة األهداف املفهوم املفتاح

قيم، حقوق، 

 ثقافة جنسّية

 

Identifier les valeurs 

personnelles 

importantes comme 

l’égalité, le respect, 

l’acceptation et la 

tolérance 

 

م
ّ
 حوار منظ

فل
ّ
 يتيقظ الط

إلى القيم 

ة املدنيّ 

ة واألتالقيّ 

 اا وكونيّ وطنيّ 

 

الوعي بمكّونات املحيط 

االجتماعي والّتيّقظ للقيم 

 الكونّية

 نموذج ميثاق قسم: 7املحمل

/ات ومدّرسهم/تهم حول في بداية الّسنة يّتفق التالميذ -

 مجموعة من قواعد السلوك تضّمن في ميثاق قسم.

)رقمي أو  ومجموعة من الّرموز  يعرض نموذج ميثاق قسم -

ويبنى مع التالميذ انطالقا من سؤال: ورقي يتّم إعداده يدوّيا( 

 كيف يمكن أن نستمتع بما نقوم به داتل الفصل؟

يي يتفق حولها
ّ
 :إدراج الّرمز ال

  اإلنصات 

 احترام اآلتر 

 العمل التشاركي 

 نبذ العنف 

 طباعة النموذج وعرضه في القسم

 7وصف املحمل

يي تشير إلى )رقمّية وورقّية(: 
ّ
 ، نبذ العنف،العمل التشاركي، احترام اآلتر، اإلنصاتنموذج ميثاق ومجموعة من الّرموز ال

 

 



39 
 

 3جذاذة نشاط

حضيري  املرجعي
ّ
 منهاج الت

 الوضعّية مكّون الكفاية الكفايات  األنشطة األهداف املفهوم املفتاح

 العنف واألمان

Définir ce que sont les 

brimades, le 

harcèlement et la 

violence  

Prendre conscience 

que le harcèlement et 

la violence sont 

néfastes, notamment 

les actes de violence 

commis par un 

membre de la famille 

ou un autre adulte, et 

que les victimes n’en 

sont jamais 

responsables  

غوّية
ّ
 الل

فل 
ّ
يثبت الط

ذاته ويتعايش في 

انسجام مع 

 اآلخرين

يا في عالقة 
ّ
ينتهج تمش

 بحّل الّصراعات
 اقتراح قّصة من كليلة ودمنة  
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 4جذاذة نشاط

حضيري  املرجعي
ّ
 منهاج الت

 الوضعّية مكّون الكفاية الكفايات  األنشطة األهداف املفهوم املفتاح

قيم وحقوق 

 وثقافة جنسّية

Identifier les valeurs 

personnelles 

importantes comme 

l’égalité, le respect, 

l’acceptation et la 

tolérance 

 

غوّية
ّ
 الل

فل
ّ
 يتيقظ الط

ة إلى القيم املدنيّ 

ا ة وطنيّ واألخالقيّ 

 اوكونيّ 

 

الوعي بمكّونات املحيط 

االجتماعي والّتيّقظ للقيم 

 الكونّية

قّصة تبرز القيم الكونية: االحترام واملساواة  اقتراح 

 وعدم التمييز وقبول اآلتر
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 5جذاذة نشاط
حضيري  املرجعي

ّ
 منهاج الت

 الوضعّية مكّون الكفاية الكفايات  األنشطة األهداف املفهوم املفتاح

 عنف وحماية

 

Définir ce que sont les 

« droits corporels »; 

Identifier les parties 

intimes du corps  

ربية  
ّ
أنشطة الت

األتالقّية 

والّتنشئة على 

 الحياة الجماعّية

 
ّ
فل إلى يتيّقظ الط

القيم املدنّية 

واألتالقّية وطنّيا 

 وكونّيا

 تنمية الحس السلوكي األتالقي

 مشاهد صامتة 3: 5املحمل

عند الّتعّرض لقواعد الّنظافة اإلشارة إلى حّق التلميذ في 

الجسدّية بعدم الكشف عن مناطق حميمّية من حرمته 

 جسده من تالل لعبة أوافق / ال أوافق:

يعرض املدّرس املشاهد تباعا: طفل في الحّمام يستحّم والباب 

مفتوح، باب بيت الّراحة بابه مفتوح، طفل يغسل أسنانه 

 والحّمام مفتوح:

 يتفاعل معها التالميذ 

  املوافقةيعّبرون عن موقفهم باملوافقة أو غير 

 تعديل الّسلوكات غير املوافق عليها 

تعليل ذلك بحّق الطفل في عدم الكشف عن مناطق حميمّية 

 من جسده  

 5وصف املحمل

 املشهد األّول: بيت حّمام مفتوح وطفل داتل الحوض يستحّم 

 املشهد الثاني: بيت الّراحة مفتوح وطفل داتله

 الحّمام مفتوحاملشهد الثالث: طفل يحّك أسنانه وبيت 
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 6جذاذة نشاط

حضيري  املرجعي
ّ
 منهاج الت

 الوضعّية مكّون الكفاية الكفايات  األنشطة األهداف املفهوم املفتاح

 اتخاذ القرار

Donner des exemples 

de décisions qu’eux-

mêmes ou d’autres 

personnes ont prises, 

qui ont eu des 

conséquences soit 

bonnes, soit 

mauvaises 

ربية 
ّ
أنشطة الت

األتالقّية والّتنشئة 

على الحياة 

 الجماعّية

 
ّ
فل ذاته يثبت الط

ويتعايش مع 

 اآلخرين في انسجام

قة في الّنفس ويبرهن على 
ّ
ينّمي الث

 االستقاللّية

 : مجموعة مشاهد صامتة6املحمل

  )تباعاعرض املشاهد )رقمّية أو ورقّية 

 أوافق أو ال أوافق 

  معها بصفة تلقائيةالتفاعل 

 ة توجيه الحوار من قبل املدّرس ومرافق

ذي  الوعي بتبعات القرار في التالميذ/ات
ّ
ال

 : التكّتم / الّتصريح  يجب اتخاذه

 فل
ّ
 ذكر أمثلة أترى من معيش الط

 6وصف املحمل
 5  عددها مجموعة مشاهد صامتة:

 بنت وشخص بالغ يأمرها بالتكّتم عن سرقة و 1وصف املشهد :bulle)تتضمن إشارة للصمت( 

 يي تعّدها لعيد ميالد األتت و 2وصف املشهد
ّ
 )تتضمن إشارة للصمت( وأترى تتضّمن بنت ومرطبات عيد ميالدbulle: طفل وأّمه تأمره بالّتكّتم عن الكشف عن املفاجأة ال

 بنت و 3وصف املشهد :bulleتتضمن طفل يجذبها من شعرها( و(bulleاستفهام وصورة الوالدين أترى تتضّمن صورة نقطة 

 طفل و 4وصف املشهد :bulle تتضمن شخص بالغ رأسه عالمة استفهام يعطيه قطعة حلوى( و(bulle )تتضمن نقطة استفهام وصورة الوالدين( 

 طفل و 5وصف املشهد :bulle محه عالمات الّرعب والخوف( و )تتضمن شخص بالغ تدل مالمحه على الخبث يمّد يده في اتجاهه وهو يحاول التصدي له بيديه وفي مال

bulle)تتضمن نقطة استفهام وصورة الوالدين( 
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 11وثيقة 
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 1جذاذة نشاط

 : الّسنة األولىالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

العالقة بين 

 فردّية

Définir ce qu’est un ami  ; 

Valoriser l’amitié  ; 

Prendre conscience que le 

genre, le handicap ou l’état de 

santé ne sont pas un obstacle 

pour nouer des amitiés  ; 

Nouer différentes amitiés . 

 قراءة

يقرأ نّصا سردّيا 

يحصل له من تالل 

بنيته الكلّية معنى 

 إجمالي

 لكلمات من تالل يعّبر عن فهمه 

 من كتاب "أنيس ي" 16حرف الّدال ص: 1 املحمل

 املرحلة الّتحليلّية:

يي تتضّمن حرف الّدال 
ّ
بعد التعّرف على الكلمات ال

يطلب املدّرس من التالميذ البحث عن كلمة تتضّمن 

ه  د  ص  حرف الّدال لم تلّون:     يق 

 قراءة الكلمة

 هل لديك صديق؟ هل لديك أصدقاء؟

 اتترته/هم؟ ماذا تفعل معه/هم؟ملاذا 

عرض صور ألطفال مختلفين في اللون، اإلعاقة، 

 الجنس...

 هل ترض ى به صديقا؟

 ماذا تقول ملن يرفض صداقته؟

 1وصف املحمل
 من كتاب "أنيس ي" 16حرف الّدال ص: 1املحمل
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 2جذاذة نشاط

 : الّسنة األولىالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

العنف 

 والحماية

 Expliquer ce que sont 

Internet ; 

 Enumérer les avantages et 

les dangers potentiels 

d’Internet ; 

 Apprécier les avantages 

d’Internet et des réseaux 

sociaux tout en ayant 

conscience qu’ils peuvent 

être dangereux ; 

 Identifier un adulte de 

confiance et montrer 

comment s’adresser à lui si 

quelque chose qu’ils ont 

fait ou vu sur Internet ou 

sur les réseaux sociaux les 

perturbe ou leur fait peur. 

 

 قراءة

توظيف املعلوماتّية 

والتكنولوجيا 

 الّرقمّية

  ينخرط في الثقافة

 املعلوماتّية 

  يستخدم الّتكنولوجيا

 الّرقمّية بأمان

، من كتاب القراءة 11حرف السين ص:  2املحمل

 "أنيس ي"

 املرحلة الشاملة وفهم الّنّص:

  الّتعّرف على ما يمكن القيام به بالحاسوب

 وتاّصة األنترنات

  :الّتعّرف على املخاطر املمكنة من األنترنات

لة، األشخاص األلعاب الخ
ّ
طيرة، املعلومات املضل

ذين باإلمكان أن يشكلوا تطرا، 
ّ
املجهولين وال

 اإلفصاح عن املعلومات الشخصّية والعائلّية...

 التالميذ على استخدام البرمجيات الواقية 
ّ
 حث

  إعالم األولياء أو املدّرس أو األخ أو األتت أو من

نتلّقاه من أو بما نثق به بما نراه من أشياء غريبة 

   رسائل مريبة من مجهولين.

 2وصف املحمل
 ، من كتاب القراءة "أنيس ي"11حرف السين ص:  2املحمل
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 3جذاذة نشاط

 : الّسنة األولىالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

الجسم 

والّنمّو 

 اإلنساني

Intégrer que l’hygiène du corps 

est importante 

Savoir comment faire pour 

prendre soin de son corps et 

veiller à son hygiène. 

 

 قراءة

يقرأ نّصا سردّيا 

يحصل له من تالل 

بنيته الكلّية معنى 

 إجمالي

  يعّبر عن فهمه ملضمون نّص 

 21حرف الفاء ص: 3 املحمل

 الّنّص:املرحلة الشاملة وفهم 

مسابقة إيماء: تلميذ يلعب دورا في عالقة بعملية  -أ

 نظافة والبقّية يتعّرفون العمل ويصفونه.

لعبة الكيس: )كيس يحتوي على لوازم نظافة،  -ب

فرشاة أسنان، فرشاة شعر، قّفاز حّمام، مشط، 

سائل استحمام، الورق الّصّحي...( تلميذ يأتذ أداة 

ذي من الكيس والبقّية يذكرون ال
ّ
جزء من الجسم ال

فه به.
ّ
 ننظ

للّتوّسع، دعوة التالميذ لرسم مشاهد تبرز أهّم  -

 عمليات النظافة اليي نقوم بها، 

القيام بحملة لدى القسم التحضيري لتدريب  -

األطفال على هذه العمليات )التنسيق مع مدّرس/ة 

 القسم الّتحضيري(. 

 3وصف املحمل
 كتاب "أنيس ي، من 21حرف الفاء ص: 3املحمل
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 4جذاذة نشاط

 : الّسنة األولىالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

الّصّحة 

الجنسّية 

 واإلنجابّية

Se rappeler que même si une 

personne est malade, elle peut 

quand même sembler et se 

sentir en bonne santé. 

 

 قراءة

يقرأ نّصا 

سردّيا يحصل 

له من تالل 

بنيته الكلّية 

 معنى إجمالي

لكلمات يعّبر عن فهمه 

قي عالقة بالّصّحة 

 واملرض

 35حرف الحاء ص: 4 املحمل

 املرحلة الّتحليلّية:

قراءة الكلمات املقترحة واملتضّمنة لحرف الحاء وفق ما يلي )لعبة 

 أوافق أو ال أوافق(:

 يقرأ أحد التالميذ الكلمات، 

 يقترح املدّرس إفادات، 

يعّبر بقّية التالميذ عن موافقتهم )التقّدم إلى اليمين( أو عدم املوافقة 

 )الّتقّدم إلى اليسار(، 

 مناقشة الفكرة

 الكلمات )من الّنّص(:

ه هنالك من هو جريح وال ُجْرح  
ّ
، كل جريح يالزم الفراش، الوصول أن

 دعوة التالميذ لذكر أمثلة يالزم الفراش،

ي   ّب  ْحص  ط 
 
 ، كل من يفحصه الطبيب عليه بمالزمة الفراشف

يل   ال 
ح 
َّ
ُبوُب الت

ْ
ن
ُ
 ، أقوم بتحليل الّدم فقط عندما أقيم باملستشفى،أ

 4 وصف املحمل
 ، من كتاب "أنيس ي"35حرف الحاء ص: 4املحمل
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 5جذاذة نشاط
 : السنة األولىالبرامج املرجعي

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف املفتاح املفهوم

قيم، حقوق، 

 ثقافة جنسّية

 

Identifier les valeurs 

personnelles 

importantes comme 

l’égalité, le respect, 

l’acceptation et la 

tolérance 

 

م
ّ
 يتقّبل اآلتر حوار منظ

 ينصت إلى اآلتر -

 اآلتريقبل رأي  -

 يقبل العمل مع اآلتر -

 يحترم اتتالف اآلراء -

فاق عليه -
ّ
 يلتزم بما تّم االت

 نموذج ميثاق قسم: 5املحمل

/ات ومدّرسهم/تهم حول في بداية الّسنة يّتفق التالميذ -

 مجموعة من قواعد السلوك تضّمن في ميثاق قسم.

)رقمي أو  ومجموعة من الّرموز  يعرض نموذج ميثاق قسم -

ويبنى مع التالميذ انطالقا من سؤال: ورقي يتّم إعداده يدوّيا( 

 كيف يمكن أن نستمتع بما نقوم به داتل الفصل؟

يي يتفق حولها
ّ
 :إدراج الّرمز ال

  اإلنصات 

 احترام اآلتر 

 العمل التشاركي 

 نبذ العنف 

 طباعة النموذج وعرضه في القسم

 5وصف املحمل

يي تشير إلى )رقمّية وورقّية(: 
ّ
 ، نبذ العنف،العمل التشاركي، احترام اآلتر، اإلنصاتنموذج ميثاق ومجموعة من الّرموز ال
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 6جذاذة نشاط

 : الّسنة األولىالبرامج املرجعي
 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف املفهوم املفتاح

 اتخاذ القرار

Donner des exemples 

de décisions qu’eux-

mêmes ou d’autres 

personnes ont prises, 

qui ont eu des 

conséquences soit 

bonnes, soit 

mauvaises 

م
ّ
 حوار منظ

يتجاوز ذاته: يتبّنى 

موقفا جديدا أو 

 أسلوب عمل جديًدا

يتدّرب التلميذ/ة على اتخاذ 

قرارات بالتصريح باملواقف أو 

 اعنهالّتكّتم 

 : مجموعة مشاهد صامتة6املحمل

  رقمّي في شكل ) مثال( 2و 1مشهدين )املشهدعرض

 أو ورقّي( 

 ا بصفة تلقائيةمالتفاعل معه 

 ة توجيه الحوار من قبل املدّرس ومرافق

ذي يجب  الوعي بتبعات القرار في التالميذ/ات
ّ
ال

 : التكّتم / الّتصريح  اتخاذه

  التالميذاالمتداد: بقّية املشاهد وتجارب 

 6وصف املحمل
 5  عددها مجموعة مشاهد صامتة:

 بنت وشخص بالغ يأمرها بالتكّتم عن سرقة و 1وصف املشهد :bulle)تتضمن إشارة للصمت( 

 يي تعّدها لعيد ميالد األتت و 2وصف املشهد
ّ
 تتضّمن بنت ومرطبات عيد ميالد)تتضمن إشارة للصمت( وأترى bulle: طفل وأّمه تأمره بالّتكّتم عن الكشف عن املفاجأة ال

 بنت و 3وصف املشهد :bulleتتضمن طفل يجذبها من شعرها( و(bulle (تتضّمن صورة نقطة استفهام وصورة الوالدين)أترى 

 طفل و 4وصف املشهد :bulleيعطيه قطعة حلوى( و  ،)تتضمن شخص بالغ رأسه عالمة استفهامbulle )تتضمن نقطة استفهام وصورة الوالدين( 

 طفل و 5وصف املشهد :bulle فل)تتضمن شخص بالغ تدل مالمحه على الخبث يمّد يده في اتجاهه
ّ
يحاول التصدي له بيديه وفي مالمحه عالمات الّرعب والخوف( و  والط

bulle)تتضمن نقطة استفهام وصورة الوالدين( 
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 7 جذاذة نشاط

 : الّسنة األولىالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط املحتويات الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

العالقات 

الوّدّية 

والعاطفّية 

 والّرومانسّية

 

يصف كيفّية  -

معاملة شخص ما 

بالعدل واإلنصاف 

وحفظ الكرامة 

 واالحترام.

يدرك أّن لكّل  -

شخص طبيعة 

ه له 
ّ
فريدة وأن

الحّق في أن ُيعامل 

  بكرامة واحترام.
Décrire ce que 

signifie traiter 

quelqu’un avec 

justice, équité, 

dignité et respect  ; 

Prendre conscience 

que tous les 

individus sont 

م
ّ
 حوار منظ

 ينصت إلى اآلتر -

 ي اآلتريقبل رأ - 

يقبل العمل مع   - 

 اآلتر

يحترم اتتالف   - 

 اآلراء

فاق  -
ّ
يلتزم بما تّم االت

 عليه

 احترام االتتالف.

 يقبل العمل مع اآلتر  -

 .يحترم اتتالف اآلراءو 

 

ل 
ّ
يقّدم املدّرس/ة مشهدا مصّورا يمث

مجموعة من األطفال )ذكورا وإناثا( يلعبون 

في في ساحة املدرسة أزواجا ومجموعات 

حين يظهر في ركن من الّساحة ولد ذو شعر 

طويل يجلس منفردا وعلى وجهه عالمات 

 الحزن.

  الّتلميذ/ة مع الوضعّية تلقائّيا تفاعل ي

 ثّم باإلجابة عن األسئلة املطروحة:

فل الجالس وحيدا؟ -
ّ
 من يصف الط

 فيم يختلف عن بقّية األطفال؟ -

 ما رأيكم في مظهره؟ -

فل وح -
ّ
يدا في ركن من لم يجلس الط

 الّساحة؟

 لم هو حزين؟ -

كيف كان على بقّية الّتالميذ/ات أن  -

 يتعاملوا معه؟

  ةتوجيه الحوار من قبل املدّرس/ 
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uniques et ont de la 

valeur et ont le droit 

d’être traités avec 

dignité et respect  ; 

 : في ة التالميذ/اتومرافق

ه تبّين  -
ّ
أّن لكّل شخص طبيعة فريدة وأن

 له الحّق في أن ُيعامل بكرامة واحترام،

وصف كيفّية معاملة شخص ما   -

واإلنصاف وحفظ الكرامة بالعدل 

 واالحترام.

 

 :7املحمل 
ل " مجموعة من األطفال )ذكورا وإناثا( يلعبون في ساحة املدرسة أزواجا ومجموعات في حين يظهر في ركن من الّساحة ولد ذو شعر

ّ
طويل يجلس منفردا وعلى وجهه عالمات  مشهد يمث

 "الحزن.
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 8جذاذة نشاط
 الّسنة األولى: البرامج املرجعي

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف املفهوم املفتاح

الجنس والّنوع 

 االجتماعي

 

- Répartition des rôles 

dans la famille  

- Analyse des idées 

reçues 

 

 يقّيم تطابا تواصل شفوي 

)يبدي  يناقش فكرة اآلتر

مواطن الّنقص/ املبالغة/ 

 الخطأ(

 

ُيعرض  -يعّدل فكرته )يستدرك

ـق...( -عن رأي
ّ
 يدق

 

 : مجموعة مشاهد صامتة1املحمل

  )عرض املشاهد )رقمّية أو ورقّية 

 التفاعل معها بصفة تلقائية 

 نحو:  ة التالميذ/اتالحوار من قبل املدّرس ومرافق إثارة

  حسب بمناقشة األدوار املسندة ألفراد العائلة

 املشاهد 

  آلرائهم حول هذه األدوار املسندةالّتعّرض 

 تعديل التصورات الخاطئة 

 مقارنة بين ما تّم عرضه في املشاهد وواقع التلميذ 

 8وصف املحمل

واألبناء يقومون بشؤون مجموعة من املشاهد: أم تقود جرارا، أب أو ابن يغسل األواني، أم ترضع ابنها، أب يطبخ وأم تساعد األبناء على مراجعة الدروس، أب وأم 

 املنزل )تنظيف وطبخ( 
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 9جذاذة نشاط
 : الّسنة األولىالبرامج املرجعي

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املاّدة  األهداف املفهوم املفتاح

العالقات بين 

 فردّية

 

Décrire différents 

types de familles (par 

exemple, biparentale, 

monoparentale, 

placée sous la 

responsabilité d’un 

enfant, placée sous la 

responsabilité d’un 

tuteur, étendue, 

nucléaire, non 

traditionnelle); 

Respecter différents 

types de familles ; 

Montrer comment 

témoigner du respect 

envers différents types 

de familles. 

 تربية تشكيلّية

 

إنجاز مشاريع 

تشكيلّية باعتماد 

الخطوط 

واأللوان على 

املسطحات 

 واملجّسمات

إنجاز تجّسد أفراد العائلة 

 الخطوطبتوظيف 

رسم أفراد العائلة على ورقة باستخدام األقالم وامللّونة  

 وبتوظيف الخطوط بأنواعها

 تواصل شفوي 

توظيف املعاني  

والقيم اإلسالمّية 

في مواقف 

موافقة  سلوكّية

 لها

 يطلب تعيين الذوات ويعّينها 

 بتوظيف:

 من هذا ؟ / من هذه ؟ -

 هذا... / هذه... -

من + فعل ؟ /  -

 من+الذي.../اليي/الذين...؟

...هو الذي.../هي اليي.../هم  -

 الذين...

يي تّم رسمها في حّصة التربية التشكيلّية:
ّ
 استثمار الّرسوم ال

غوي 
ّ
دعوة التالميذ لتقديم أفراد العائلة بتوظيف العمل الل

 املبرمج

ي أبوه أو أّمه يتّم اإلشارة 
ّ
إن لم يكن من ضمن التالميذ من توف

 
ّ
يي فقدت األّم أو األب إلى أن

ّ
 ه من العائالت ال

 هذه العائالت تستحّق االحترام
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 11جذاذة نشاط
 : الّسنة األولىالبرامج املرجعي

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املاّدة  األهداف املفهوم املفتاح

العالقات بين 

 فردّية

 

Définir ce qu’est un 

ami; 

Valoriser l’amitié; 

Prendre conscience 

que le genre, le 

handicap ou l’état de 

santé ne sont pas un 

obstacle pour nouer 

des amitiés; 

Nouer différentes 

amitiés .. 

 تربية تكنولوجّية

 

توظيف 

املعلوماتّية 

والتكنولوجيا 

 الّرقمّية

 ينخرط في الثقافة املعلوماتّية 

 األصدقاء توظيف موارد رقمّية لتصوير 

 توظيف برمجّية لتركيب مقطع 

 عرض املنتج أمام األصدقاء والعائلة تالل يوم مفتوح 

 تواصل شفوي 

يقبل العمل مع  - 

 اآلتر

يحترم اتتالف  -

 اآلراء

 

يقّدم أصدقاءه وأسباب  

 اتتياره لهم

 

 بمناسبة يوم مفتوح يحضره األولياء:

 يتقّدم كّل تلميذ ليقّدم نفسه وأصدقاءه -

 يشرح ملاذا اتتار هؤالء األصدقاء -

تالل اإلعداد لليوم املفتوح االنتباه إلمكانّية ربط عالقات  -

ون أو من 
ّ
صداقة مع أصدقاء مختلفين في الجنس أو الل

 املعاقين،

ر حالة من هذه الحاالت يعرض املدّرس 
ّ
وفي حال عدم توف

صورا ألطفال معوقين أو لون بشرتهم أسود وطرح السؤال 

 ي: هل تصادقهم؟ ماذا تفعل معهم؟التال
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 11 جذاذة نشاط

 األولى الّسنة: البرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

املجال /  األهداف

 املاّدة 

 وصف النشاط أهداف النشاط املحتويات الكفايات

العالقات بين 

األدوار األفراد: 

واملسؤولّيات 

 العائلة.داتل 

عدم املساواة  يدرك أن

يؤثر بين الجنسين 

على سلبا أو إيجابا 

األدوار واملسؤوليات 

 داتل األسرة.
Prendre conscience que 

les inégalités entre les 

sexes ont un impact sur 

les rôles et les 

responsabilités au sein de 

la famille. 

 

 تواصل شفوي 

يعّبر عن موقفه  *

الوجدانّي إزاء 

تطاب اآلتر 

متعّجبا، 

مستحسنا، 

 .مستنكرا

يناقش فكرة  *

اآلتر.)يبدي 

مواطن الّنقص/ 

 املبالغة/ الخطأ(

يعّدل فكرته.  *

ُيعرض  -)يستدرك

ـق...( -عن رأي
ّ
 يدق

 

أفعال التعّجب  -

 أفَعـَل(+  )ما

عبارات   -

استحسان 

)أحسنت / أصبت / 

)... 

ما هكذا.../   -

 أهكذا...؟

 تطابات األتراب -

 

عن التلميذ/ة  يعّبر

استحسانه أو عن 

استنكاره ملوقف/ 

سلوك/تصّرف في 

عالقة باملساواة بين 

الجنسين وتوزيع 

األدوار واملسؤولّيات 

 داتل العائلة.

 يقّدم املدّرس/ة وضعّيات مصّورة تباعا.

  الّتلميذ/ة مع الوضعّيات تفاعال تفاعل ي

 تلقائّيا.

  نحو: /ةسمن قبل املدرّ وإثارته توجيه الحوار 

خصّيات وسلوكاتها في كّل  -
ّ

مناقشة تصّرفات الش

 وضعّية مصّورة، 

الوصول إلى الّتعبير عن  في ة التالميذ/اتمرافق -

االستحسان أو االستنكار لكّل وضعّية باستعمال 

غوّية املبرمجة...
ّ
 األعمال الل

خصّيات في كّل من 
ّ

إدارة الّنقاش حول سلوك الش

 املشهدين...

)ما أكثر أشغال األّم...ما أشّد كسل االبن  

واألب.../ما هكذا يتصّرف أفراد العائلة 

املتحاّبة.../ أحسنت يا رامي .../أحسنت يا 

 سلمى.../أصاب األب في مساعدته لألّم...

مقارنة بين ما تّم عرضه في املشاهد وواقع التلميذ  -

 املعيش.
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شاط خالل مالحظة : 
ّ
غوّية.يتّم إنجاز هذا الن

ّ
م املنهجي لتثبيت الّصيغ الل

ّ
عل

ّ
 مرحلة الت

 الوضعّيات املصّورة:وصف 
 

 
 مجموعة من الوضعّيات املصّورة: 

ل األّم في مكتبها تعمل مع  -1
ّ
عام فوق الّنار وتخرج من جسمها أيد متعّددة، كّل يد bulleمشهد يمث

ّ
تقوم تظهر فيها وهي تحمل بيد رضيعا وتحّرك باليد األترى قدر الط

 بشغل من أشغال البيت. في حين يجلس الّزوج مع ابنه في غرفة الجلوس يشاهد الّتلفاز.

عام فوق bulleنفس املشهد )األّم في مكتبها تعمل مع  -2
ّ
بخ والّتنظيف: األب يحّرك قدر الط

ّ
تظهر فيها مع زوجها وابنها وابنتها في املطبخ يتعاونون على إنجاز أعمال الط

ع الخضر، واالبن يغسل املاعون مع أتته.الّنار، األّم 
ّ
 تقط

عام فوق الّنار، bulleنفس املشهد )األّم في مكتبها تعمل مع  -3
ّ
حّرك قدر الط

ُ
بخ والّتنظيف: األّم ت

ّ
تظهر فيها مع ابنها وابنتها في املطبخ يتعاونون على إنجاز أعمال الط

ع الخضر، واالبن يغسل املاعون )تنويع أنماط ا
ّ
/ مسافر للعمل في الخارج...(األتت تقط

ّ
قة، األب متوف

ّ
ساؤل عن األب: األّم مطل

ّ
 لعائالت بالت
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 12جذاذة نشاط
 : الّسنة األولىالبرامج املرجعي

املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

الجسم 

والنمّو 

 اإلنساني

- Identifier les caractéristiques 

communes du corps des 

hommes, des femmes, des 

garçons et des filles ; leurs 

différences ; et en quoi ces 

caractéristiques peuvent 

changer au fil du temps 

- Reconnaître que le corps de 

toute personne, y compris 

d’une personne handicapée, a 

droit au respect 

- Connaitre que pour une 

grossesse, il est indispensable 

d’avoir la contribution de la  

mère et du père 

 إيقاظ علمي

ّحل وضعّيات 

ة وإنجاز 
ّ
مشكل دال

بحوث ومشاريع 

مّتصلة بالوظائف 

الحيوّية للكائنات 

الحّية في عالقتها 

 باملحيط

نمّو جسم تعرف مظاهر تدّل على 

 اإلنسان

 

 : مقطع فيديو12املحمل

 عرض املقطع

 أولّية ملقطع الفيديو مشاهدة

 توجيه املالحظات نحو:

ضبط التغيرات اليي تحدث في الجسم واملقارنة  -

كر واألترى باألنثى 
ّ
 بين تلك املتعلقة بالذ

توجيه النقاش إلى ضرورة احترام االتتالف في  -

ون واإلعاقة 
ّ
: )الطول، والجنسعالقة بالل

 القامة، الشعر، الشكل، الصدر...(

ذي  -
ّ
زواج الّرجل واملرأة،  تلىمالحظة الحمل ال

ذي نتج عنه الجنين
ّ
 وال

 12وصف املحمل

االنتقال من رضيع إلى الكهولة مرورا بـ: طفل )بنت، ولد(، مراهق/ة، شاب/ة،  : مشهد زواج، امرأة حامل، جنين، مختلف مراحلمقطع فيديو ديناميكي يعرض

 )تنويع صور األطفال في مختلف املراحل من حيث لون البشرة واإلعاقة( كهل/ة
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 13 جذاذة نشاط

 : الّسنة األولىالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط النشاطأهداف  املحتويات الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

العالقات بين 

دور األفراد: 

العائلة في نقل 

 القيم لألطفال.

قدر على الّتفكير ي

في دوره وفي 

تصّوراتهم حول 

ساء 
ّ
أدوار الن

والّرجال 

ومسؤولّياتهم في 

 األسرة.
  

Réfléchir sur leur 

propre rôle et sur 

leur perception des 

rôles et 

responsabilités des 

hommes et des 

femmes au sein de 

la famille. 

 

 تواصل شفوي 

يطلب تعيين الّسبب 

 / الغاية ويعّينهما

يعّبر عن موقفه  *

الوجدانّي إزاء 

األشياء أو األحداث 

 مستنكرا 

 دّيـة؟إسناملاذا + نواة 

نواة إسنادّية + ألّن .../  -

 لـِ ...

 

عن التلميذ/ة  يعّبر

إزاء  ه الوجدانيوقفم

األشياء أو األحداث 

أو  سلوكا مستنكرا

في عالقة  اتصّرف

توزيع األدوار ب

على واملسؤولّيات 

ساء والّرجال 
ّ
داتل الن

 العائلة.

 

لعبة تركيب ]املحمل يقّدم املدّرس/ة 

 [(drug and drup) )مربكات(

 عبة على املوقع
ّ
 استغالل الل

 عبة فرديا
ّ
 القيام بالل

  األشخاص دعوة التالميذ إلى تسمية

يي يتّم تركيبهاواألدوار املوكلة إليهم و 
ّ
 ال

  عبة: أحدهم يسّمي
ّ
خصتنويع الل

ّ
 ش

 ةاملعّد  خانةواآلتر يحّمله إلى مكانه بال

 للغرض )أو العكس(

  االستعانة األسئلة الّتالية لدفع

غوّية التّ 
ّ
الميذ/ات إلى استعمال الّصيغ الل

 املبرمجة:

ذي ...........؟ ملاذا؟ هل توافق  -
ّ
من ال

صديقك/صديقتك الّرأي؟ ما رأيك في 

ذكر كيف يمكنك أن 
ُ
سلوك/ موقف......؟ ا
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ساهم في أداء األدوار وتحّمل املسؤولّيات 
ُ
ت

 داتل العائلة.

 ةتوجيه الحوار من قبل املدّرس/ 

إدراك تصّوراتهم  في التالميذ/اتة ومرافق

توزيع األدوار  وتعديلها حول 

ساء والّرجال 
ّ
واملسؤولّيات على الن

 داتل العائلة وحول دوره في العائلة.

م مالحظة : 
ّ
عل

ّ
شاط خالل مرحلة الت

ّ
غوّيةيتّم إنجاز هذا الن

ّ
 .املنهجي لتثبيت الّصيغ الل

 :13املحملوصف 
 

 :(drug and drup) )مربكات(لعبة تركيب 

مسك بيدها عصا بيضاء -
ُ
ارات سوداء وت

ّ
 .مجموعة أشخاص: امرأة، رجل، طفل )ولد(، بنت، شاّب، شاّبة، معوق على كرس ّي متحّرك، ضريرة تلبس نظ

سخا، جهاز استقبال املكاملات  -
ّ
)................( قدر طعام فوق الّنار، طفالن )ولد جهاز كمبيوتر، جّرار، دّراجة نارّية، دّراجة هوائّية، حوض املطبخ مملوء ماعونا مت

ة تحت حبل الغسيل......
ّ
 وبنت( يراجعان دروسهما، ثياب مغسولة في سل

ب الّتلميذ/ة كّل شخص مع الّدور املناسب.
ّ
 يرك
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 11وثيقة 
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 1جذاذة نشاط

 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

العنف 

 والحماية

 Enumérer les avantages et 

les dangers potentiels d’Internet 

; 

 Identifier un adulte de 

confiance et montrer comment 

s’adresser à lui si quelque chose 

qu’ils ont fait ou vu sur Internet 

ou sur les réseaux sociaux les 

perturbe ou leur fait peur. 

 

 قراءة

توظيف 

املعلوماتّية 

والتكنولوجيا 

 الّرقمّية

  ينخرط في

 الثقافة املعلوماتّية 

  يستخدم

الّتكنولوجيا 

 الّرقمّية بأمان

 (" من كتاب القراءة "مساراتي"2(، )1نّص "رحلة عبر الّنات ):  1املحمل

 الّنّصين:تالل استثمار 

 الوقوف عند فوائد األنترنات 

  ،لة
ّ
الّتعّرف على املخاطر املمكنة: األلعاب الخطيرة، املعلومات املضل

ذين باإلمكان أن يشكلوا تطرا، اإلفصاح عن 
ّ
األشخاص املجهولين وال

 املعلومات الشخصّية والعائلّية...

 التالميذ/ات على استخدام البرمجيات الواقية 
ّ
 حث

 ياء أو املدّرس أو األخ أو األتت أو من نثق به بما نراه من إعالم األول

   غريبة أو بما نتلّقاه من رسائل مريبة من مجهولين.أشياء 

 الّتذكير بما سبق عند قراءة الّنصوص الّتالية:

 ( من ص2( و)1جّدتي واألنترنات )55إلى  47 

 53بين تلفاز وحاسوب ص 

  51رحلة في القطار ص 

 1وصف املحمل
 من كتاب القراءة "مساراتي" 9إلى ص 6: نّص في جزأين: "رحلة عبر الّنات" من ص1املحمل
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 2جذاذة نشاط

 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

الّنوع 

 االجتماعي

Décrire des moyens de rendre 

les relations entre les genres 

plus justes et plus équitables à la 

maison, à l’école et dans les 

communautés. 

 

 قراءة
ل البنية 

ّ
يحل

 الّسردّية إلى مكّوناتها

يتعّرف إلى مساهمات مختلف 

خصّيات وأهمّية أدوارها في 
ّ

الش

 املنزل  تهيئة

كتاب نّص "بيت يطيب فيه العيش" من : 2 املحمل

 القراءة "مساراتي"

الّتوّسع في الّنّص باستثمار القول األتير من الّنّص: 

 بفضل تعاوننا واعتنائنا 
ّ
"لم يصبح على هذه الحال إال

به. فليقم كل واحد منكم بدوره في بيته ليصير مكانا 

 يحلو فيه العيش" للوصول بالتالميذ إلى إبراز ما يلي:

 ملنزل وأثره في أهمية تقاسم األدوار في تهيئة ا

عور باالرتياح واألمان 
ّ
نفوس مختلف أفراد العائلة: الش

مأنينة    
ّ
  والط

 يي تغمر الجميع
ّ
 اإلحساس بالّسعادة ال

دعوة التالميذ إلى كتابة فقرة أو رسم مشهد يبرز 

تعاون التالميذ /ات واملعلمين/ات والعاملين/ات في 

 إعادة تنظيف املدرسة وتزويقها

 2وصف املحمل
 من كتاب القراءة "مساراتي" 25: نّص: "بيت يطيب فيه العيش" ص2املحمل
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 3جذاذة نشاط

 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

الجسم 

والّنمّو 

 اإلنساني

Intégrer que l’hygiène du corps 

est importante 

Savoir comment faire pour 

prendre soin de son corps et 

veiller à son hygiène. 

 

 قراءة

ل البنية 
ّ
يحل

الّسردّية إلى مكّوناتها 

ويتبّين دالالت كّل 

 منها

بإثرائها  الجملة يعيد كتابة

 بنصائح وتوجيهات حول الّنظافة 

ّبي" من كتاب : 2 املحمل
ّ
القراءة نّص " الفحص الط

 "مساراتي"

الّتوّسع في الّنّص باستثمار قول الطبيبة: "أركان 

 الّصّحة ثالثة: الّنظافة، الّتغذية والّرياضة بـ:

كتابة جمل تبرز أهمية الّنظافة ودور الّتغذية في -

الّنمّو الّسليم للجسم )مع إمكانية عرض الفيديو 

ذي يبرز مراحل الّنمّو( وتقّدم مجموعة من الّنص
ّ
ائح ال

تعرض في ركن اإلبداعات بالقسم أو توّجه إلى األقسام 

األترى مع ما يتّم إنتاجه في حّصة التربية التشكيلّية 

قة باملحافظة على الّصّحة.
ّ
 حول الرسوم املتعل

 3 وصف املحمل
ّبي" ص3املحمل 

ّ
 من كتاب القراءة "مساراتي" 35: نّص: "الفحص الط
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 4جذاذة نشاط

 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

الّصّحة 

الجنسّية 

 واإلنجابّية

Décrire les concepts de « santé » 

et de « maladie » 

Se rappeler que même si une 

personne est malade, elle peut 

quand même sembler et se 

sentir en bonne santé. 

 

 قراءة

ل البنية 
ّ
يحل

الّسردّية إلى 

مكّوناتها ويتبّين 

 دالالت كّل منها

يي 
ّ
يحّدد األعمال ال

قام بها االبن 

ليتعّرف على حالة 

 األمّ 

 نّص "أحسنت يا عمر" من كتاب القراءة "مساراتي": 4 املحمل

 تالل استثمار الّنّص، إبراز ما يلي:

 مرافقة ابنها إلى املنزل رغم حالتها الّصّحّية إصرار األّم على  

  عالمات مرض األّم 

 من تالل: 

 طرح األسئلة التالية: .1

 كيف كانت حالة األّم؟ 

 ن االبن لحالتها عندما رآها؟
ّ
 هل تفط

 ن االبن لحالة أّمه؟
ّ
 كيف تفط

ذي يمكن أن يكون قد أصاب األّم؟  .2
ّ
 ما هو املرض ال

 دعوة التالميذ لقراءة الجمل الّدالة على حالة األّم  .3

فل إلى أّمه ويقرأها قراءة معّبرة .4
ّ
 تحويلها إلى أقوال يتوّجه بها الط

فل أين يكون الفرد مريضا ويواصل  .5
ّ
تعداد وضعّيات من حياة الط

 القيام بأعمال.

 4وصف املحمل
 "مساراتي"من كتاب القراءة  32صنّص "أحسنت يا عمر" : 4املحمل
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 5جذاذة نشاط

 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي
 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف املفهوم املفتاح

 اتخاذ القرار

Donner des exemples 

de décisions qu’eux-

mêmes ou d’autres 

personnes ont prises, 

qui ont eu des 

conséquences soit 

bonnes, soit 

mauvaises 

م
ّ
 حوار منظ

يتجاوز ذاته: يتبّنى 

موقفا جديدا أو 

 أسلوب عمل جديًدا

يتدّرب التلميذ/ة على اتخاذ 

قرارات بالتصريح باملواقف أو 

 االّتكّتم عنه

 : مجموعة مشاهد صامتة5املحمل

  رقمّي في شكل ) مثال( 2و 1مشهدين )املشهدعرض

 أو ورقّي( 

 بصفة تلقائيةا مالتفاعل معه 

 ة توجيه الحوار من قبل املدّرس ومرافق

ذي يجب  الوعي بتبعات القرار في التالميذ/ات
ّ
ال

 : التكّتم / الّتصريح اتخاذه:

 هل أتكّتم على ما يقال لي أم أصّرح به؟  

 االمتداد: بقّية املشاهد وتجارب التالميذ 

 5وصف املحمل
 5  عددها مجموعة مشاهد صامتة:

 بنت وشخص بالغ يأمرها بالتكّتم عن سرقة و 1وصف املشهد :bulle)تتضمن إشارة للصمت( 

 يي تعّدها لعيد ميالد األتت و 2وصف املشهد
ّ
 )تتضمن إشارة للصمت( وأترى تتضّمن بنت ومرطبات عيد ميالدbulle: طفل وأّمه تأمره بالّتكّتم عن الكشف عن املفاجأة ال

 بنت و 3وصف املشهد :bulleتتضمن طفل يجذبها من شعرها( و(bulle (تتضّمن صورة نقطة استفهام وصورة الوالدين)أترى 

 طفل و 4وصف املشهد :bulleيعطيه قطعة حلوى( و  ،)تتضمن شخص بالغ رأسه عالمة استفهامbulle )تتضمن نقطة استفهام وصورة الوالدين( 

 طفل و 5وصف املشهد :bulleفلالخبث يمّد يده في اتجاهه  )تتضمن شخص بالغ تدل مالمحه على
ّ
يحاول التصدي له بيديه وفي مالمحه عالمات الّرعب والخوف( و  والط

bulle)تتضمن نقطة استفهام وصورة الوالدين( 
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 6جذاذة نشاط
 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف املفهوم املفتاح

الجنس والّنوع 

 االجتماعي

 

- Répartition des rôles 

dans la famille  

- Analyse des idées 

reçues 

 

 يقّيم تطابا تواصل شفوي 

)يبدي  يناقش فكرة اآلتر

مواطن الّنقص/ املبالغة/ 

 الخطأ(

 

ُيعرض  -يعّدل فكرته )يستدرك

ـق...( -عن رأي
ّ
 يدق

 

 : مجموعة مشاهد صامتة6املحمل

  )عرض املشاهد )رقمّية أو ورقّية 

 التفاعل معها بصفة تلقائية 

 نحو:  ة التالميذ/اتالحوار من قبل املدّرس ومرافق إثارة

  حسب بمناقشة األدوار املسندة ألفراد العائلة

 املشاهد 

 الّتعّرض آلرائهم حول هذه األدوار املسندة 

 تعديل التصورات الخاطئة 

  املشاهد وواقع التلميذمقارنة بين ما تّم عرضه في 

 6وصف املحمل

واألبناء يقومون بشؤون مجموعة من املشاهد: أم تقود جرارا، أب أو ابن يغسل األواني، أم ترضع ابنها، أب يطبخ وأم تساعد األبناء على مراجعة الدروس، أب وأم 

 املنزل )تنظيف وطبخ( 
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 7جذاذة نشاط
 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف املفهوم املفتاح

قيم، حقوق، 

 ثقافة جنسّية

 

Identifier les valeurs 

personnelles 

importantes comme 

l’égalité, le respect, 

l’acceptation et la 

tolérance 

 

م
ّ
 يتقّبل اآلتر حوار منظ

 ينصت إلى اآلتر -

 رأي اآلتر يقبل -

 يقبل العمل مع اآلتر -

 يحترم اتتالف اآلراء -

فاق عليه -
ّ
 يلتزم بما تّم االت

 نموذج ميثاق قسم: 7املحمل

/ات ومدّرسهم/تهم حول في بداية الّسنة يّتفق التالميذ -

 مجموعة من قواعد السلوك تضّمن في ميثاق قسم.

 )رقمي أو ومجموعة من الّرموز  يعرض نموذج ميثاق قسم -

ويبنى مع التالميذ انطالقا من سؤال: ورقي يتّم إعداده يدوّيا( 

 كيف يمكن أن نستمتع بما نقوم به داتل الفصل؟

يي يتفق حولها
ّ
 :إدراج الّرمز ال

  اإلنصات 

 احترام اآلتر 

 العمل التشاركي 

 نبذ العنف 

 طباعة النموذج وعرضه في القسم

 7وصف املحمل

يي تشير إلى )رقمّية وورقّية(: 
ّ
 ، نبذ العنف،العمل التشاركي، احترام اآلتر، اإلنصاتنموذج ميثاق ومجموعة من الّرموز ال
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 8جذاذة نشاط
 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف املفهوم املفتاح

 عنف وحماية

 

Définir ce que sont les 

« droits corporels »; 

Identifier les parties 

intimes du corps  

 تربية إسالمّية

توظيف املعاني 

والقيم اإلسالمّية 

في مواقف 

موافقة  سلوكّية

 لها

 يذكر فوائد الّنظافة 

  يحّدد قواعد الّنظافة

فها
ّ
 ويوظ

 مشاهد صامتة 3: 1املحمل

الّنظافة اإلشارة إلى حّق التلميذ في عند الّتعّرض لقواعد 

حرمته الجسدّية بعدم الكشف عن مناطق حميمّية من 

 جسده من تالل لعبة أوافق / ال أوافق:

يعرض املدّرس املشاهد تباعا: طفل في الحّمام يستحّم والباب 

مفتوح، باب بيت الّراحة بابه مفتوح، طفل يغسل أسنانه 

 والحّمام مفتوح:

 تالميذيتفاعل معها ال 

 يعّبرون عن موقفهم باملوافقة أو غير املوافقة 

تعليل ذلك بحّق الطفل في عدم الكشف عن مناطق حميمّية 

 من جسده  

 8وصف املحمل

 املشهد األّول: بيت حّمام مفتوح وطفل/ة يستحّم داتل الحوض

 املشهد الثاني: بيت الّراحة مفتوح وطفل/ة داتله

 أسنانه وبيت الحّمام مفتوحاملشهد الثالث: طفل/ة يحّك 
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 9جذاذة نشاط
 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف املفهوم املفتاح

الجسم والنمّو 

 اإلنساني

- Poser des questions 

et répondre à des 

questions sur les 

parties du corps qui 

les intéressent 

 إيقاظ علمي

ّحل وضعّيات 

ة وإنجاز 
ّ
مشكل دال

بحوث ومشاريع 

مّتصلة بالوظائف 

الحيوّية للكائنات 

الحّية في عالقتها 

 باملحيط

تعّرف األجزاء الّرئيسّية لجسم 

 اإلنسان 

 )مربكات(: لعبة تركيب 9املحمل

عبة على املوقع -
ّ
 استغالل الل

عبة فرديا -
ّ
 القيام بالل

يي يتّم تركيبهادعوة ال -
ّ
 تالميذ إلى تسمية األعضاء ال

عبة: أحدهم يسّمي العضو واآلتر يحّمله إلى  -
ّ
تنويع الل

 مكانه بالهيكل املعّد للغرض )أو العكس(

يي ال نكشف عنهاالخاّصة تحديد موقع األعضاء  -
ّ
 ال

مالحظة تغطية الجزء األوسط من الجسم، وطرح  -

ي هذا الجزء 
ّ
 من الجسم؟السؤال: ملاذا نغط

استغالل الفرصة للّتوّجه بالنصيحة التالية: هذه  -

وال أسمح ألحد مناطق تاّصة...ال أكشف عنها للجميع 

  بأن يلمسها...

 العنف والحماية

identifier les parties 

intimes du corps ; 

prendre conscience 

que toute personne a 

des « droits corporels"; 

 

 9املحملوصف 

أعضاء من أجسام أطفال موّزعة )اليدين، الذراعين، الّرأس، الّصدر، الوسط )تغطيته بلباس(، الّرجلين، القدمين( وهيكل جسم  :(drug and drup) لعبة مربكات

 جاهز

ون، أبيض، ذو إعاقة، بنت، ولد(، يدعى فيه التلميذ إلى تركيب الجسم
ّ
 يعرض هيكل جسم طفل جاهز )أسود الل

 

 



70 
 

 11جذاذة نشاط

 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

الّصّحة 

الجنسّية 

 واإلنجابّية

Faire une liste des choses que 

les personnes peuvent essayer 

de faire pour protéger leur santé  

 تشكيلّيةتربية 

إنجاز مشاريع 

تشكيلّية باعتماد 

الخطوط واأللوان 

على املسطحات 

 واملجّسمات

إنجاز رسوم مدّعمة للقصيدة 

  باعتماد األلوان املائّية

من كتاب  42"الولد الّنظيف" ص قصيدة : 15 املحمل

 القراءة "مساراتي"

رسم مقطع من القصيدة يبرز ما يمكن القيام به 

 ة للمحافظة على الّصّح 

 حّثهم على رسم أعمال أترى لإلثراء

يي من 
ّ
عند عرض املشاريع تعداد مختلف األعمال ال

 الضروري القيام بها للمحافظة على الّصّحة

تعرض في ركن اإلبداعات بالقسم أو توّجه إلى األقسام 

األترى مع ما يتّم إنتاجه في القراءة حول أهمّية 

 الّنظافة

 

 11 وصف املحمل
 من كتاب القراءة "مساراتي"، 42قصيدة "الولد الّنظيف" ص: 5املحمل 
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 11 جذاذة نشاط

 : السنة الثانيةالبرامج املرجعي
 وصف النشاط أهداف النشاط املحتويات الكفايات املجال / املاّدة  األهداف املفهوم املفتاح

العالقات بين 

 األفراد: العائلة

 

 
ّ
يي يدرك الكيفّية ال

يرعى بها أفراد األسرة 

بطرق  ابعضبعضهم 

مختلفة حّيى إن كانوا 

 ال يستطيعون ذلك

 .فيهال يرغبون أو 

 
Prendre conscience de 

la manière dont les 

membres d’une famille 

prennent soin les uns 

des autres de 

différentes façons, 

même si, parfois, ils ne 

le souhaitent ou ne le 

peuvent pas  

 تربية اسالمّية

يحسن إلى 

الوالدين 

ويفصح عن 

 محّبتهما

واجب محّبة  -

 الوالدين.

واجب اإلحسان  -

إلى الوالدين والبّر 

 بهما

التلميذ/ة  يدرك

ضرورة رعاية 

الوالدين حيى إن لم 

يستطع ذلك أو لم 

 يرغب فيه.

الية: الوضعّية التّ : يقّدم املدّرس/ة 1الوضعّية 

كان رامي ينجز فروضه وطلب منه والده أن 

ه لم ُيكمل فروضه ُيحضر له
ّ
 كأس ماء فرفض ألن

، ما رأيك في تصّرف رامي؟ لو كنت مكانه الكثيرة

 كيف كنت تتصّرف؟

  الّتلميذ/ة مع الوضعّية باإلجابة عن تفاعل ي

 األسئلة املطروحة.

 ة ومرافق /ةتوجيه الحوار من قبل املدّرس

الوصول إلى إدراك ضرورة رعاية  في التالميذ/ات

أو لم يرغب  الوالدين حيى إن لم يستطع ذلك

 .فيه

 . مشهدين مصّورين يمتقد: 2الوضعّية 

 تلقائّيا.الّتلميذ/ة مع الوضعّية تفاعل ي 

 ة ومرافق /ةتوجيه الحوار من قبل املدّرس

الوصول إلى إدراك ضرورة  في التالميذ/ات

وإظهار هذه املحّبة الوالدين  عن محّبة اإلفصاح

العناق، الّتقبيل، مختلف األشكال )لهما ب

الجلوس بقربهما...( مع إمكانّية طرح أسئلة: )ما 
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رأيك في تصّرف كّل من األتوين؟ ماذا كنت تفعل 

 لو كنت مكان رامي/سلمى؟؟(

م اإلدماجي فيمالحظة : 
ّ
عل

ّ
شاط خالل مرحلة الت

ّ
 الّدرس. يتّم إنجاز هذا الن

 

 :11محمل

 
ل غرفة الجلوس، الوالدان جالسان على أريكة،  -1

ّ
  بنت تعانق والديها قبل الّتوّجه إلى غرفتهامشهد مصّور يمث

ل نفس غرفة الجلوس، الوالدان جالسان على أريكة، مع ولد ي -2
ّ
 توّجه مباشرة من غرفة الحّمام إلى غرفته لينام. مشهد مصّور يمث
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 12 جذاذة نشاط

 الّسنة الثانية: البرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

املجال /  األهداف

 املاّدة 

 وصف النشاط أهداف النشاط املحتويات الكفايات

العالقات بين 

األدوار األفراد: 

واملسؤولّيات 

 العائلة.داتل 

عدم املساواة  يدرك أن

يؤثر بين الجنسين 

على سلبا أو إيجابا 

واملسؤوليات األدوار 

 داتل األسرة.
Prendre conscience que 

les inégalités entre les 

sexes ont un impact sur 

les rôles et les 

responsabilités au sein de 

la famille. 

 

 تواصل شفوي 

يعّبر عن موقفه  *

الوجدانّي إزاء 

تطاب اآلتر 

متعّجبا، 

مستحسنا، 

 .مستنكرا

يناقش فكرة  *

اآلتر.)يبدي 

مواطن الّنقص/ 

 املبالغة/ الخطأ(

يعّدل فكرته.  *

ُيعرض  -)يستدرك

ـق...( -عن رأي
ّ
 يدق

 

أفعال التعّجب  -

 أفَعـَل(+  )ما

عبارات   -

استحسان 

)أحسنت / أصبت / 

)... 

ما هكذا.../   -

 أهكذا...؟

 تطابات األتراب -

 

عن التلميذ/ة  يعّبر

استحسانه أو عن 

استنكاره ملوقف/ 

سلوك/تصّرف في 

عالقة باملساواة بين 

الجنسين وتوزيع 

األدوار واملسؤولّيات 

 داتل العائلة.

 يقّدم املدّرس/ة وضعّيات مصّورة تباعا.

  الّتلميذ/ة مع الوضعّيات تفاعال تفاعل ي

 تلقائّيا.

  نحو: /ةمن قبل املدّرسوإثارته توجيه الحوار 

خصّيات وسلوكاتها في كّل  -
ّ

مناقشة تصّرفات الش

 وضعّية مصّورة، 

الوصول إلى الّتعبير عن  في ة التالميذ/اتمرافق -

االستحسان أو االستنكار لكّل وضعّية باستعمال 

غوّية املبرمجة...
ّ
 األعمال الل

خصّيات في كّل من 
ّ

إدارة الّنقاش حول سلوك الش

 املشهدين...

ّم...ما أشّد كسل االبن )ما أكثر أشغال األ  

واألب.../ما هكذا يتصّرف أفراد العائلة 

املتحاّبة.../ أحسنت يا رامي .../أحسنت يا 

 سلمى.../أصاب األب في مساعدته لألّم...

مقارنة بين ما تّم عرضه في املشاهد وواقع التلميذ  -

 املعيش.
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م مالحظة : 
ّ
عل

ّ
شاط خالل مرحلة الت

ّ
غوّية.يتّم إنجاز هذا الن

ّ
 املنهجي لتثبيت الّصيغ الل

 :12محمل
 

 
 مجموعة من الوضعّيات املصّورة: 

ل األّم في مكتبها تعمل مع  -1
ّ
عام فوق الّنار وتخرج من جسمها أيد متعّددة، كّل يد تقوم bulleمشهد يمث

ّ
تظهر فيها وهي تحمل بيد رضيعا وتحّرك باليد األترى قدر الط

 حين يجلس الّزوج مع ابنه في غرفة الجلوس يشاهد الّتلفاز.بشغل من أشغال البيت. في 

عام فوق bulleنفس املشهد )األّم في مكتبها تعمل مع  -2
ّ
بخ والّتنظيف: األب يحّرك قدر الط

ّ
تظهر فيها مع زوجها وابنها وابنتها في املطبخ يتعاونون على إنجاز أعمال الط

ع الخضر، واالبن يغسل املا
ّ
 عون مع أتته.الّنار، األّم تقط

عام فوق الّنار، bulleنفس املشهد )األّم في مكتبها تعمل مع  -3
ّ
حّرك قدر الط

ُ
بخ والّتنظيف: األّم ت

ّ
تظهر فيها مع ابنها وابنتها في املطبخ يتعاونون على إنجاز أعمال الط

ساؤل عن األب: األ 
ّ
ع الخضر، واالبن يغسل املاعون )تنويع أنماط العائالت بالت

ّ
/ مسافر للعمل في الخارج...(األتت تقط

ّ
قة، األب متوف

ّ
 ّم مطل
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 13 جذاذة نشاط

 : السنة الثانيةالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

املجال /  األهداف

 املاّدة 

 وصف النشاط أهداف النشاط املحتويات الكفايات

العالقات بين 

دور األفراد: 

العائلة في نقل 

 القيم لألطفال.

 

قيم األسرة أّن يدرك  -

ر في قيم األطفال
ّ
 .تؤث

 يحّدد قيمة ذاتّية. -

 
Prendre conscience que les 

valeurs des membres de la 

famille influencent les 

valeurs des enfants  ; 

Identifier une valeur 

personnelle  

 تربية اسالمّية 

 

يمارس قواعد 

الّتعايش الّسلمي 

مع األفراد 

  واملحيط

 حسن املعاشرة

دور التلميذ/ة  يدرك

العائلة في نقل قيم 

الّتعايش الّسلمي مع 

األفراد واملحيط 

 وقواعده إلى األطفال.

: يقّدم املدّرس/ة الوضعّية املصّورة الوضعّية

 الّتالية: 

تجّره والدته إلى الحّمام )بناية عليها الفتة طفل -

مكتوب عليها "حّمام"( وعلى وجهه عالمات عدم 

 .ّرضا مع فتيات ونسوة داتالت إلى الحّمامال

 الّتلميذ/ة مع الوضعّية تلقائّيا ثّم تفاعل ي

 باإلجابة عن األسئلة املطروحة.

 لم تظهر على وجه الفيى عالمات عدم الّرضا؟ -

 هل يكره نظافة الجسم؟ أال ُيحّب أن يغتسل؟ -

فل؟ موقفما رأيك في  -
ّ
 هل توافُقه؟ ملاذا؟ هذا الط

 ؟يمكن أن تقول لألمّ ماذا  -

يي كان على األّم نقلها إلى ولدها؟ -
ّ
 ماهي القيمة ال

 ة ومرافق /ةتوجيه الحوار من قبل املدّرس

الوصول إلى إدراك أّن قيم العيش  في التالميذ/ات

أن نحترم الحرمة الجسدّية املشترك تقتض ي 

 لألطفال ولكّل األشخاص.
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 دعوة التالميذ/ات إلى سرد وضعّيات ومواقف 

موا 
ّ
قيمة من قيم العيش ديهم لمن وافيها تعل

 مع اآلترين.  املشترك

م اإلدماجي في الّدرس.مالحظة : 
ّ
عل

ّ
شاط خالل مرحلة الت

ّ
 يتّم إنجاز هذا الن

 

 :13محمل
 

 
 املصّورة:  الوضعّية

ل  -1
ّ
ن إلى والدهمشهد يمث

ّ
ريق تالية وال يتفط

ّ
ذي ينظر إليه من نافذة البيت. طفل يضع كيس القمامة أمام منزل الجيران والط

ّ
 ال

ل  -2
ّ
ذي تظهر على وجهه عالمات الغضبمشهد يمث

ّ
 .bulleمع  الطفل داتل البيت مطأطئ الّرأس أمام والده ال
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 14 جذاذة نشاط

 : السنة الثانيةالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

املجال /  األهداف

 املاّدة 

 وصف النشاط النشاطأهداف  املحتويات الكفايات

العالقات 

الوّدّية 

والعاطفّية 

 والّرومانسّية

 .ُيثّمن الّصداقة -

ُيدرك أّن الّنوع  -

 االجتماعي، 

يدرك ٍ أّن الّنوع  -

االجتماعي أو اإلعاقة أو 

ل 
ّ
شك

ُ
الحالة الّصّحّية ال ت

إعاقة أمام تكوين 

 صداقات.

 يربط صداقات مختلفة. -

Valoriser l’amitié  ; 

Prendre conscience que le 

genre, le handicap ou l’état de 

santé ne sont pas un obstacle 

pour nouer des amitiés  ; 

Nouer différentes amitiés. 

تربية 

 اسالمّية

يبّين فوائد 

الّتعاون على 

 إنجاز عمل ما
  التعاون 

التلميذ/ة  يدرك

ضرورة الّتعاون مع 

مختلف األصدقاء 

الّنوع بقطع الّنظر عن 

االجتماعي أو اإلعاقة أو 

 الحالة الّصّحّية.

 يقّدم املدّرس/ة الوضعّيات الّتالية تباعا: 

ف املدّرس/ة رامي باتتيار مجموعة 1الوضعّية 
ّ
: كل

من أصدقائه وصديقاته لتنظيف الّساحة بعد انتهاء 

صديقيه تالد ومحّمد ولكّنه الّراحة. احتار رامي 

ه ال ُيصادق 
ّ
رفض أن تنظّم إليه سيرين ورانية قائال إن

 الفتيات.

: أرادت سعاد، وهي فتاة معوقة تتنّقل 2الوضعّية 

على كرس ّي متحّرك أن تنظّم إلى املجموعة عارضة 

عليهم كيسا بالستيكّيا لجمع األوساخ ولكّن رامي 

ه مقعدة، ثّم رفض قائال أّنها ال تستطيع املساع
ّ
دة ألن

 إّنها فتاة ال يجب أن تتعامل مع األوالد.

 الّتلميذ/ة مع الوضعّيات تلقائّيا ثّم تفاعل ي

 باإلجابة عن األسئلة املطروحة من قبل:

ما رأيك في تصّرف رامي؟ لو كنت مكانه كيف كنت  

 تتصّرف؟

  ة ومرافق /ةتوجيه الحوار من قبل املدّرس

لى إدراك ضرورة الّتعاون الوصول إ في التالميذ/ات
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الّنوع االجتماعي أو عن بين األشخاص بقطع الّنظر 

 اإلعاقة أو الحالة الّصّحّية.

دعوة التالميذ/ات إلى سرد وضعّيات ومواقف 

ارع أو 
ّ
تعّرضوا لها في الّساحة أو في الفصل أو في الش

 في العائلة... مشابهة للقّصة.

شاط : 1مالحظة 
ّ
م اإلدماجي في الّدرس.يتّم إنجاز هذا الن

ّ
عل

ّ
 خالل مرحلة الت

صات أو بمقطع فيديو.: 2مالحظة 
ّ
 يمكن االستعانة عند رواية القّصة بمشاهد مصّورة أو بمشخ
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 15 جذاذة نشاط

 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط النشاطأهداف  املحتويات الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

العالقات بين 

دور األفراد: 

العائلة في نقل 

 القيم لألطفال.

قدر على الّتفكير ي

في دوره وفي 

تصّوراتهم حول 

ساء 
ّ
أدوار الن

والّرجال 

ومسؤولّياتهم في 

 األسرة.
  

Réfléchir sur leur 

propre rôle et sur 

leur perception des 

rôles et 

responsabilités des 

hommes et des 

femmes au sein de 

la famille. 

 

 تواصل شفوي 

يطلب تعيين الّسبب 

 / الغاية ويعّينهما

يعّبر عن موقفه  *

الوجدانّي إزاء 

األشياء أو األحداث 

 مستنكرا 

 دّيـة؟إسناملاذا + نواة 

نواة إسنادّية + ألّن .../  -

 لـِ ...

 

عن التلميذ/ة  يعّبر

إزاء  ه الوجدانيوقفم

األشياء أو األحداث 

أو  سلوكا مستنكرا

في عالقة  اتصّرف

توزيع األدوار ب

على واملسؤولّيات 

ساء والّرجال 
ّ
داتل الن

 العائلة.

 

لعبة تركيب ]املحمل يقّدم املدّرس/ة 

 [(drug and drup) )مربكات(

 عبة على املوقع
ّ
 استغالل الل

 عبة فرديا
ّ
 القيام بالل

  األشخاص دعوة التالميذ إلى تسمية

يي يتّم تركيبهاواألدوار املوكلة إليهم و 
ّ
 ال

  عبة: أحدهم يسّمي
ّ
خصتنويع الل

ّ
 ش

 ةاملعّد  خانةواآلتر يحّمله إلى مكانه بال

 للغرض )أو العكس(

  االستعانة األسئلة الّتالية لدفع

غوّية التّ 
ّ
الميذ/ات إلى استعمال الّصيغ الل

 املبرمجة:

ذي ...........؟ ملاذا؟ هل توافق  -
ّ
من ال

صديقك/صديقتك الّرأي؟ ما رأيك في 

ذكر كيف يمكنك أن 
ُ
سلوك/ موقف......؟ ا

ساهم في أداء األدوار وتحّمل املسؤولّيات 
ُ
ت

 داتل العائلة.
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 ةتوجيه الحوار من قبل املدّرس/ 

إدراك تصّوراتهم  في التالميذ/اتة ومرافق

توزيع األدوار  وتعديلها حول 

ساء والّرجال 
ّ
واملسؤولّيات على الن

 داتل العائلة وحول دوره في العائلة.

م مالحظة : 
ّ
عل

ّ
شاط خالل مرحلة الت

ّ
غوّيةيتّم إنجاز هذا الن

ّ
 .املنهجي لتثبيت الّصيغ الل

 :15املحملوصف 
 

 :(drug and drup) )مربكات(لعبة تركيب 

مسك بيدها عصا بيضاء -
ُ
ارات سوداء وت

ّ
 .مجموعة أشخاص: امرأة، رجل، طفل )ولد(، بنت، شاّب، شاّبة، معوق على كرس ّي متحّرك، ضريرة تلبس نظ

سخا، جهاز استقبال املكاملات  -
ّ
)................( قدر طعام فوق الّنار، طفالن )ولد جهاز كمبيوتر، جّرار، دّراجة نارّية، دّراجة هوائّية، حوض املطبخ مملوء ماعونا مت

ة تحت حبل الغسيل......
ّ
 وبنت( يراجعان دروسهما، ثياب مغسولة في سل

ب الّتلميذ/ة كّل شخص مع الّدور املناسب.
ّ
 يرك
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 16 جذاذة نشاط

 : الّسنة الثانيةالبرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط املحتويات الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

العالقات 

الوّدّية 

والعاطفّية 

 والّرومانسّية

 

يعّبر عن كيفّية  -

سامح 
ّ
إظهار الت

وقبول اآلتر 

 واحترامه.
Montrer comment 

faire preuve de 

tolérance, 

d’acceptation et de 

respect pour autrui . 

 

 تربية إسالمّية 

 يمارس قواعد

الّتعايش الّسلمي مع 

 األفراد واملحيط
  حسن املعاشرة

يعّبر الّتلميذ/ة عن كيفّية 

سامح وقبول 
ّ
إظهار الت

اآلتر واحترامه وتثمين 

مساهمته في املجتمع 

بغض الّنظر عن 

 االتتالفات.

 

 صّور يقّدم املدّرس/ة املشهد امل

 للّتالميذ/ات.

  الّتلميذ/ة مع الوضعّية تلقائّيا تفاعل ي

 باإلجابة عن األسئلة املطروحة:ثّم 

اّب؟؟ -
ّ
 ماهي أسباب حزن هذا الش

 لم يسخر منه اآلترون؟؟ -

 ................................؟؟ -

ة ومرافق /ةتوجيه الحوار من قبل املدّرس

عن كيفّية إظهار الّتعبير  في التالميذ/ات

سامح وقبول اآلتر واحترامه.
ّ
 الت

م اإلدماجي في الّدرس.يتّم إنجاز هذا مالحظة : 
ّ
عل

ّ
شاط خالل مرحلة الت

ّ
 الن

 :16محمل
از محاطا بنفس الـ 

ّ
 iconesاالستعانة بنفس املشهد املرافق مع تعويض الشاب بطفل ضعيف البنية طويل القامة يّتكأ على عك
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 17 جذاذة نشاط

 : الّسنة الثانية البرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

 وصف النشاط أهداف النشاط املحتويات الكفايات املجال / املاّدة  األهداف

العالقات 

الوّدّية 

والعاطفّية 

 والّرومانسّية

 

ُيعّدد األسباب  -

يي تجعل 
ّ
ال

الّسخرية من 

اآلترين سلوكا 

 مشينا.
Enumérer les 

raisons pour 

lesquelles le fait de 

se moquer d’une 

personne est un 

comportement 

néfaste (attitude) ; 

 

 تواصل شفوي 

يعّدل فكرته:  -

ُيعرض  -)يستدرك 

ـق...( -عن رأي 
ّ
 يدق

م
ّ
 تطاب املتكل

ُمعّددا  أفكارهُيعّدل 

يي تجعل األسباب 
ّ
ال

الّسخرية من اآلترين 

 سلوكا مشينا.

يعرض املدّرس/ة على الّتالميذ/ات قّصة 

انتقلت حديثا الفتاة مريم مصّورة مبّينا أّنها 

 بهذه املدرسة.

  الّتلميذ/ة مع الوضعّية تلقائّيا تفاعل ي

 ثّم باإلجابة عن األسئلة املطروحة.

 ةتوجيه الحوار من قبل املدّرس/ 

تبّين كيف أّن  في ة التالميذ/اتومرافق

الّسخرية من اآلترين سلوك مشين ملا تتركه 

من آثار سّيئة على نفسّية من تتّم الّسخرية 

، معّبرين ذلك باستعمال تطاب منهم

م: 
ّ
 املتكل

- ..........
ّ
.........ألن

ّ
 أرى أن

- .........
ّ
 ال أوافق على......ألن

- ........
ّ
...........ألن

ّ
 أعتقد أن

  دعوة التالميذ/ات إلى سرد وضعّيات

عاشوها في عالقة بسلوك ومواقف 

الّسخرية من اآلترين وتأثيره فيمن تّمت 
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على أساس جنسهم أو لون الّسخرية منهم 

 .بشرتهم أو غير ذلك...

شاط خالل مرحلةمالحظة : 
ّ
م  يتّم إنجاز هذا الن

ّ
عل

ّ
غوّية. اإلدماجيالت

ّ
 لتثبيت الّصيغ الل

 

 :17محمل
 

 
 املصّورة:  املشاهد

ل  -1
ّ
  فتاة قصيرة القامة تقف وسط حلقة من األطفال وهم يشيرون إليها ويضحكون.مشهد يمث

ل  -2
ّ
 نفس الفتاة في غرفتها تبكي.مشهد يمث

ل  -3
ّ
هاب إلى املدرسة( bulleمع نفس الفتاة في غرفتها مع والديها مشهد يمث

ّ
  فيها مدرسة مشطوبة بقاطع ومقطوع )للّتعبير عن رفض الفتاة الذ

ص القّصة
ّ
تذ أ وقداالطفال قامة بين االطفال في الفصل  أقصربالحزن ألنها كانت  املدرسة، شعرتبدا يومه االول في  بمدرسه جديدة، وعندمامريم التحقت : )ملخ

   باكية وأغلقت على نفسها في غرفتها(وبعد املدرسة جرت مريم الى املنزل ، الوقتيسخرون منها طوال  أقرانها
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 12وثيقة 
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 ( باملرحلة االبتدائّية1أنشطة النوادي )

 النشاط املقترح  األهداف أو الفكرة املركزّية املفتاحاملفهوم  التاريخ املواعيد الّسنوّية

 نوفمبر 25 التصّدي للعنف ضد املرأة
الجنس والّنوع 

 االجتماعي

 Définir ce qu’est la violence basée sur le genre et 
prendre conscience qu’elle peut se produire à 
différents endroits (par exemple, à l’école, à la 
maison ou en public) (connaissance) ; et insister 
sur le fait qu’en aucun cas ce n’est la faute de la 
victime 

 Comprendre que nos conceptions du genre et nos 
stéréotypes liés au genre peuvent influer sur la 
manière dont nous traitons autrui, y compris la 
discrimination et la violence (connaissance)  

 Prendre conscience que toutes les formes de 
violence basée sur le genre sont néfastes 
(attitude) ; 

 Identifier un adulte de confiance et montrer 
comment ils s’adresseraient à lui s’ils étaient eux-
mêmes victimes ou si quelqu’un de leur entourage 
était victime de violence basée sur le genre, 
notamment de violence au sein ou en dehors de 
l’école (compétence) 

 حملة تحسيسّية -

 ورشة رسم -

مين  -
ّ
مشاهدة فيلم مالئم ملستوى املتعل

)يمكن أن يكون شريط صور متحّركة إن 

 ُوجد( ومناقشته.

 عنف وحماية ديسمبر 1 يوم اإليدز العالمي

 Il est important d’être capable de reconnaître le 
harcèlement et la violence, et de comprendre 
qu’ils sont néfastes 

 Il est important d’être capable de reconnaître les 
abus sur mineurs et de comprendre qu’ils sont 
néfastes 

 Il est important de comprendre que la violence 
entre parents est néfaste 

 Toute personne a le droit de décider qui peut 

م 
ّ
يوم تحسيس ي يهتّم بهذه املسألة ينظ

ويشرف عليه مختصون:  يادنّ الضمن 

األتصائي النفساني، الطبيب املدرس ي، 

 ناشطون باملجتمع املدني
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toucher son corps, où et comment 

  باملرحلة االبتدائّية (2أنشطة النوادي )

 النشاط املقترح  األهداف أو الفكرة املركزّية املفتاحاملفهوم  التاريخ املواعيد الّسنوّية

اإلعالن العالمي لحقوق 

 اإلنسان

15 

 ديسمبر
 Reconnaître qu’il est important de respecter les droits fondamentaux 

de chacun, indépendamment des différences de genre 

إعداد ومضة تحسيسّية وتقاسمها 

 الّتواصل االجتماعيعلى مواقع 

  مارس 1 اليوم العالمي للمرأة
الجنس والّنوع 

 االجتماعي

 Identifier des sources d’information sur le sexe et le genre 

 Prendre conscience que les perceptions sur le sexe et le genre 
sont influencées par de nombreuses sources d’information 
différentes. 

 Prendre conscience que le traitement injuste et inéquitable des 
individus de genre différent est néfaste et contraire aux droits 
humains  

 Définir ce qu’est la violence basée sur le genre et prendre 
conscience qu’elle peut se produire à différents endroits (par 
exemple, à l’école, à la maison ou en public) et insister sur le fait 
qu’en aucun cas ce n’est la faute de la victime 

 Prendre conscience que toutes les formes de violence basée sur le 
genre sont néfastes 

إعداد مسرحّية تعرض في تظاهرة 

 رسةباملد

 أفريل 7 اليوم العالمي للّصّحة
الجسد والّنمّو 

 اإلنساني )املراهقة(

 La puberté est une période de changements physiques et affectifs 
qui survient pendant la croissance et le développement des 
enfants 

 La puberté est le signe d’une évolution des capacités de 
reproduction de l’individu 

 Durant la puberté, l’hygiène est importante pour conserver une 
anatomie sexuelle et reproductive propre et saine 

 La menstruation est une composante normale et naturelle du 
développement physique des filles, et ne doit pas faire l’objet de 
tabous ou de stigmatisation 

حملة تحسيسّية تنجز في مستوى 

الّنادي لفائدة تالميذ السنة 

الخامسة والّسادسة يشرف عليها 

مختّصون: األتصائي النفساني، 

الطبيب املدرس ي، املمّرض، تتّوج 

بورشة إلنتاج محامل رقمّية تنشر 

 على مواقع الّتواصل االجتماعي

خّصص أنشطتها حسب البرنامج واملحتوى أعاله.مالحظة: 
ُ
واريخ املذكورة في الجدول ت

ّ
وادي بصفة طبيعّية وفي الت

ّ
ط الن

ُ
 تنش
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 13وثيقة 
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 جذاذة نشاط

 البرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

املستوى  األهداف

 التعليمي
 املحمل النشاط األهداف التعلمية املادة

االرتباط 

وتبعاته/ رابطة 

وما الزواج 

ينجّر عنها من 

التزامات 

ومسؤولّيات 

ر 
ّ
)الزواج املبك

وما قد ينتج 

عنه من آثار 

سلبية على 

األسرة 

 والصحة(

مون  إلى اآلثار 
ّ
يتعّرف املتعل

السلبّية الناجمة عن الزواج 

رة 
ّ
ر ومضاّر األبّوة املبك

ّ
املبك

رة  غير 
ّ
أو األمومة املبك

املرغوب فيهما على  املجتمع 

 والصّحة 

م  الجهات اليي يتب
ّ
ّين املتعل

يمكن االستعانة بها إن كان 

معنّيا بهذا األمر)  إكراه على 

 الزواج تاّصة(

السابعة 

تعليما 

 أساسّيا

 العربّية

 القراءة

 املحور 

املرأة في املجتمع 

 املعاصر

يتيّين منزلة املرأة في 

املجتمعات املعاصرة 

 شرقّيها وغربّيها

يدرك شروط صيانة 

 ودعمها مكاسب املرأة

  طور

 االستكشاف

 أو

  طور التفاعل 

 أو 

 طور االستثمار 

يمكن إدراج النشاط 

 في حّصة املطالعة.

يعرض املدّرس صورة كاريكاتورّية لحفل زواج 

بين طفلة مازالت تالعب دميتها وكهل / يمكن 

أن يستند إلى الصور الرائجة في املواقع 

ر اال 
ّ
جتماعّية على وجه التشهير بالزواج املبك

وانتهاك حق املرأة في اتتيار الزوج عند بلوغ 

 سن الرشد

يمكن االستناد إلى بعض الشهادات اليي أدلت  

بها فتيات زوجن في سن الطفولة ولجأن إلى 

وسائل اإلعالم لعرض تجاربهّن واستخالص 

العبر منها والتصّدي لهذه الظاهرة الشائعة في 

 األوساط املحافظة املتشّددة
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 النشاطتوصيف سير 
مين تأمل الصور أو املشهد   -

ّ
 يطلب املدّرس /امليّسر من املتعل

مين إلى التعليق على الصور . -
ّ
 يدعو املتعل

ر . -
ّ
مين إلى اتخاذ موقف نقدّي من الزواج املبك

ّ
 يحرص على توجيه أسئلة دقيقة توّجه اهتمام املتعل

م  من تالل النقاش املوّجه إلى: -
ّ
 يهتدي املتعل

ر ) في سّن الطفولة( في املجتمعات الشرقّية تاّصة . معرفة أألسباب  -
ّ
 الداعية إلى زواج الفتاة  املبك

وقاية من املعصية / املرأة آلة إنجاب وحسبها تبّين نظرة االستنقاص للمرأة / املخاوف اليي تعتري األب  واألم أحيانا مّما قد تجلبه املرأة من عار/هتك بشرف العائلة/الزواج ستر و  -

ي/ الوجه العري للمرأة العربيلتتأهل للزواج واإلنجاب..... )يمكن استثمار بعض األقاصيص املتعّرضة للظاهرة  أقصوصة فاطمة ليوسف ادريس  البلوغ
ّ
لنوال ’ / أنا أحيا لليلى بعلبك

 السعداوي/ القبيلة تستجوب القتيلة لغادة السمان....(

ر )عدم  -
ّ
ك األسرة /إهمال التربية اليي لم تؤّهل لها املرأة ،ضياع معرفة النتائج املتوقعة من الزواج املبك

ّ
القدرة عل تحمل املسؤولّية /طفلة ترعى طفلة أوطفال / تفك

 األبناء/االنحراف/الجنوح....(.

 معرفة شكل من أشكال اضطهاد املرأة وسحق إرادتها في املجتمع املعاصر. -

ر التعّرف إلى  الجهات املراقبة لهذه االنتهاكات   -
ّ
ية ....(.الراعية للطفولة واملرأة  )الجمعّيات واليي ينبغي اللجوء إليها في حال إكراه املرأة على الزواج املبك

ّ
مات ، السلطات املحل

ّ
 ، املنظ

 رار األسرة واملجتمع .وقاية للمجتمع من مخاطره على صّحة املرأة واستق)في غياب القدرة على تحّمل امليؤولّية(  ضرورة التصّدي لهذ االرتباط بالوعي  -

 اط )النضج / الرشد...(اإلقرار بأّن االرتباط ليس مشروطا ببلوغ املرأة أو الفيى فحسب بل هو مشروط أساسا بالقدرة على االتتيار وتحّمل مسؤوليات هذا االرتب -

طة على املرأة)الزواج املفر  -
ّ
رة شكل من أشكال العنف(فهم القوانين ومناصرة الحركات املناهضة لكّل أشكال العنف املسل

ّ
 وض على املرأة في سن مبك

ية والدولّية املجّرمة لزواج القا -
ّ
مون فرقا إلى تجميع القوانين املحل

ّ
 صر . مالحظة: يمكن أن يرفد هذا النشاط بنشاط ثان ينصرف فيه املتعل

مين إلى مناقشة هذه  -
ّ
 القوانين أو التعليق عليها.يمكن للميّسر )تاّصة في أنشطة النوادي( أن يدعو املتعل
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 14وثيقة 
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 توصيف سير النشاط
 مين تأمل الصور أو مشاهدة املقطعين

ّ
 يطلب املدّرس /امليّسر من املتعل

 : مين وتقودهم إلى
ّ
 يدير حوارا مّوجها بأسئلة دقيقة تستثير اهتمام املتعل

  املدّرس ،إطار اإلشراف، األعوان ،الرفاق، األصدقاء ...(.تحديد األطراف املختلفة اليي يتعامل معها  في الفضاء املدرس ّي( 

  
ّ
 مة لهذه العالقات.تبّين الحاجة إلى عقد عالقات مع هذه األطراف ) نفعّية ،إنسانّية، وجدانّية...( والتعّرف إلى الضوابط القانونّية واألتالقّية املنظ

  م . )اآل
ّ
تر يمكن أن يكون عامل اتزان وطرفا مساعدا على مجابهة أعباء الدراسة، اآلتر املوّجه/اآلتر املربّي / اآلتر السند/ إدراك أهمّية هذه العالقات في تكوين شخصّية املتعل

د أزره ويهّون همومه ويقاسمه التفكير في حلول لألزمات اليي 
ّ
 قد يتعّرض لها....(.اآلتر وتحديدا الصديق النصوح الصدوق الذي يبوح له بمخاوفه وهواجسه فيش

 م )املتنّمر، املتحّرش، الواصم الساتر...ا
ّ
ل تطرا على املتعل

ّ
 .(.لوعي بوجود أطراف في الفضاء املدرس ّي أو الفضاء املحيط به يمكن أن تشك

  م
ّ
 تتيح له حصانة ...(وو القدرة على الصمود إزاء هذه األطراف وتبّين الطرق اآلمنة املشروعة في التصّدي لهؤالء)عقد عالقات جديدة من شأنها أن تحمي املتعل

 . القدرة على تقييم السلوكات وتصنيفها إلى سوّية وشائنة 

 .)م في االنفعاالت وحسن التواصل مع اآلتر أيا كان موقعه )في مواجهة العنف تاّصة
ّ
 القدرة على إدارة الذات والتحك

 

 مالحظة:

  مين استحضار و
ّ
م وله أن يكتفي ببعض الصور ويطلب إلى املتعل

ّ
ضعّيات أترى من الواقع املعيش ، يحّدد املدرس /امليّسر توقيت النشاط بحسب موقعه من مسار التعليم والتعل

 ال تجّسدها الصور. 

  مين فرصة الحديث في أريحّية تاّمة عن دور الصديق في
ّ
 استيعاب مشاغله في فترة انتقالّية من نمّوه .يتيح املدّرس أو امليّسر للمتعل
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 جذاذة نشاط

 البرامج املرجعي
املفهوم 

 املفتاح

املستوى  األهداف

 التعليمي
 املحمل النشاط األهداف التعلمية املادة

العالقات بين 

 األفراد/

 البين ذاتّية 

 

م)ة( مسؤوليات 
ّ
يحّدد املتعل

جديدة في عالقته بذاته و 

يمكن تحّملها في باآلترين، 

 مسار نمّوه

بأّن دائرة عالقاته  ي. الوع

اإلنسانّية والوجدانّية   

 تتجاوز حّيز األسرة

القدرة على تقييم عالقاته  -

 باآلتر وعقد عالقات جديدة.

 

السابعة 

تعليما 

 أساسّيا

 العربّية

 القراءة

محور )األطفال 

 في العالم(

يتعّرف إلى مظاهر من 

الم: حياة األطفال في الع

أسباب سعادة األطفال 

 وشقائهم(

يتبّين أهمّية التواصل 

والتضامن بين األطفال في 

 العالم.

  طور

 االستكشاف

 أو

  طور التفاعل 

 أو 

 طور االستثما 

 

مجموعة من الصور تجّسد حضورا إيجابّيا 

م
ّ
 لألطراف اليي يمكن أن يتعامل معها املتعل

م يدّرسه،
ّ
إجراء مدير يحاوره ويفّسر له  )معل

إدارّيا ما، قيم يؤّمن النظام في املدرسة، صديق 

 يحاوره ويلهو معه(

 مجموعة ثانية تجّسد حضورا سلبّيا لألتر

)التركيز على التالميذ في ما بينهم: ولد متنّمر 

يقف قبالة  يعنف تلميذا، شخص ماكر 

م ويرصد حركاته وهو 
ّ
املدرسة ويترّبص باملتعل

العودة. يستدرج  يخرج من املدرسة أو في طريق

م بش يء ما....
ّ
 املتعل

يمكن االستعاضة عن الصور بمقطعي فيديو  

أحهما يجّسد عالقة متزنة وإيجابّية بين األقران 

)الدراسة ،اللعب،املرافقة واالستئناس 

 بالصديق في الطريق(

ثانيهما يجّسد وضعّية تنّمر )تلميذ يعّنف آتر 

 ويفتّك ماله أو هاتفه الجوال..(
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ATELIER D’ECRITURE DU REFERENTIEL EN EDUCATION COMPLETE A 

LA SEXUALITE  

Hotel Tej Soltane Hammamet, 04-05 Mai 2019 

 

Programme 

Samedi04 Mai 2019 

09:00–09:30  Inscription 

09:30–09:45 Allocution D’ouverture 

Rym Fayala, UNFPA 

Abdelbasset Ben Hassen, IADH 

Moez Boubaker, Ministère de l’éducation 

09:45 –10:00 Introduction 

- Présentation des objectifs et des résultats attendus de l’atelier 

- Présentation de l’agenda et des participants 

Olfa Lazreg, UNFPA 

10:00 –10:15 Retour sur les principaux résultats de l’atelier de réflexion sur le plan d’intégration. 

Ines Derbel, STSC 

10:15 – 10:30 Répartition en 6groupes de travailet explication de la méthodologie. 

Ines Derbel, STSC 

10:30 – 10:45 Pause -café 

10:45 – 13:00 Travaux de groupe 

13:00 – 14:00 Déjeuner 

14:00 – 17:00 Travaux de group (Suite) 

Dimanche 05 Mai 2019 

09:00 – 10:30 Restitution des travaux de groupe 

10:30–10:45 Pause -café 

10:45 –12:45 Fixer les prochaines étapes : 

1. Echéancier du référentiel + Calendrier des prochains ateliers 

2. Expérience pilote ou généralisée 

3. Formation des formateurs 

4. Stratégie de communication (y compris l’appellation) 

12:45 – 13:00 Clôture 

13:00 Déjeuner 
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