
 

1 

 

   5:  جـذادة الذرس رقم– التربية على المواطنة  مكون 
 

 السنة الثالثة ثانىي إعذادي: ادلستػوى                                  ناحصت:  الغالف الزمني                            .       تخليق الحياة العامة: عنوان الـدرس

 .تعرف مفهىم تخليق الحياة العامة وإدراك خطىرة الرشىة مع اقتراح خطة لمحاربتها:  الهـدف العـام

 المـنـتـوج التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم الوسائل والدعامات مراحل إنجـاز الـدرس أهداف التعلم

إثارة اهتمام التالميذ - 
وحتفيزهم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 حماور الدرس

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

أذكر بعض اآلفات اليت تعيق تطور - 
 .اجملتمع ادلغريب

 

 
 مقــدمــة

 .يشكل ختليق احلياة العامة وحماربة الرشوة من أخطر ادلشاكل اليت يواجهها ادلغرب   

 فما المقصود بتخليق الحياة العامة؟   - 

 وكيف يمكننا محاربة الرشوة؟- وما هي آلياته؟   - 

 

  اكتشاؼ مفهوم ختليق
 .احلياة العامة

* 

I - مفهـوم وآليات 

 :تخليق الحياة العامة

 مفهوم ختليق- 1

 :احلياة العامة

1الوثيقة   
 ملصق
2الوثيقة   
 صورة
3الوثيقة   
 نص

 (178الصفحة )

استخرج الفكرة اليت يعرب عنها ادللصق - 
 .والصورة

 .حدد الفكرة الرئيسية  للنص- 

 .احلياة العامة استخلص تعريفا دلفهوم- 

ختليق احلياة العامة هو العمل للقضاء على الرشوة  وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وتكافؤ  * 
 الفرص واإلخالص يف العمل، مع حماربة الفساد والعمل على تطوير الدميقراطية

 . واحرتام حقوؽ اإلنسان

 
 حتديد اآلليات الكفيلة

 . بتخليق احلياة العامة

* 

 
: آليات ختليق احلياة العامة - 2

 

 
 5 - 4الوثيقة 

 8 - 6الوثيقة 

 نصوص

( 179الصفحة )
 

سم بعض اآلليات  ادلسامهة يف ختليق - 
 .احلياة العامة

استنتج دور هذه اآلليات  يف ختليق احلياة - 
 .العامة

استخلص قيمة تظافر هذه اآلليات يف - 
 .  ختليق احلياة العامة

 :تتعدد آليات ختليق احلياة العامة، ومنها - 

التحسيس والتوعية واإلعالم، لفضح الفساد والتحسيس  خبطورة الرشوة ونشر الرتبية  • 
 .على ادلواطنة وحقوؽ  اإلنسان

 .تفعيل القوانني اليت تعاقب مرتكيب جرائم الفساد والرشوة • 

 .تشجيع اجلمعيات العاملة من أجل ختليق احلياة العامة والعمل داخلها • 

. إصالح قطاعي القضاء واألمن واتباع نظام ادلراجعة  ادلالية • 
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قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

  المرحلـي

 .عرؼ مفهوم ختليق  احلياة العامة-  

حدد اآلليات ادلسامهة يف ختليق احلياة - 
 .العامة

 .الشفافية: عرؼ- 

 :مفاهيم- مصطلحات   

 .النزاهة- الشفافية - الرشوة    * 

 

  التدرب على اقرتاح
. خطة حملاربة الرشوة

* 

 

II - اقتراح خطة 

 :لمحاربة الرشوة

 

 :الوثيقة

 بطاقة

( 180الصفحة )
 

 .سم خطوات النشاط ادلقرتح حملابة الرشوة- 

 .   خطوة بني العمليات ادلرافقة لكل- 

استخلص مسؤولية الفرد واجلماعة يف - 
 .حماربة الرشوة

اختيار نوع النشاط ادلالئم لطرح مشكل الرشوة كادلسرحيات والندوات واألشرطة  • 
 ... الوثائقية

 . اختيار الوسائل ادلالئمة لتنفيذ اخلطة، باستعمال أدوات واضحة ومالئمة • 

تالميذ ادلؤسسة، مجعية اآلباء أعضاء من مجعيات اجملتمع : حتديد الفئة ادلستهدفة • 
 ...ادلدين

تقدمي النشاط ادلشخص لظاهرة الرشوة مبختلف أنواعها مع حتديد أسباهبا وانعكاساهتا  • 
 .واقرتاح حلول حملاربتها

 .استثمار نتائج النشاط، بنشر اقرتاحات حلول حملاربة الرشوة • 

الخـاتـمـة  
 

تعترب الرشوة من أخطر ادلشاكل اليت تعيق تقدم ادلغرب، لذا علينا حماربتها ودعم  
 .اجلمعيات اليت تفضحها

قياس مدى قدرة 
على بلوغ  التالميذ

 .أهداؼ الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

 اإلجمـالـي

 عرؼ ختليق احلياة -  

 أبرز اآلليات الكفيلة  بادلسامهة يف ختليقها- 

 . الرشوة: عرؼ- 

 .اقرتح خطة حملاربتها- 
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