
 

1 

 

  3:  جـدادة اندرس رقم – انتربية عهى انمواطنة  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانوي إعدادي : ادلستـوى              ثالث حصص:  انغالف انزمني.             مسؤونية اندونة في إيجاد حهول نهمشاكم االجتماعية:  عنوان الـدرس

 .تعرف المرفق العمومي وترسيخ الوعي بتقاسم المسؤولية في إيجاد حلول للمشاكل االجتماعية:  الهـدف العـام 

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

إثارة اىتمام التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 زلاور الدرس

 رصيد معريف  أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 .مكتسب

حدد ادلسؤول عن إجياد حلول للمشاكل - 
 .االجتماعية

 

 
 مقــدمــة

 .اليت تستدعي إجياد حلول ذلا  يواجو اإلنسان يف حياتو رلموعة من ادلشاكل االجتماعية 
   فما هي األطراف التي تتحمل مسؤولية حل هذه المشاكل؟ -
 وأين تتجلى مسؤولية كل طرف في إيجاد الحلول الممكنة؟  -
  وما مسؤوليتنا نحن في إيجاد هذه الحلول؟ -

 

تعرف األطراف - 
ادلسؤولة عن إجياد 
حلول للمشاكل 

.االجتماعية  

* 

I  -  تتعدد األطراف
المسؤولة عن إيجاد 

حلول للمشاكل 
 :االجتماعية

2 - 1الوثيقة   
 نصوص

 ( 167الصفحة  ) 
4الوثيقة   
 نص
5الوثيقة   

ملصق- شارتان   
 (168الصفحة )

 سن األطراف ادلعنية بإجياد  -
حلول للمشاكل االجتماعية 

 بني دور كل طرف يف حل ىذه  -
 .ادلشاكل

 ابرز ادلشاريع االجتماعية اليت تركز عليها  -
 .السياسات العمومية

 :  تتقاسم مسؤولية البحث عن حلول للمشاكل االجتماعية عدة أطراف، فهناك * 

متمثلة يف ادلؤسسات احلكومية، كادلصاحل اإلدارية والواليات والعماالت واألقاليم : الدولة • 
 . وادلؤسسات احمللية  كاجملموعات احلضرية ورلالس اجلماعات واألقاليم

، (..تنموية، ثقافية، حقوقية)كاجلمعيات ذات االىتمامات ادلختلفة : المجتمع المدني • 
 . واألحزاب السياسية والنقابات  ادلهنية

ذكورا وإناثا، باعتبارىم مواطنني ومواطنات يستفيدون من خدمات ادلرافق اليت :  األفراد •
 . وفرهتا الدولة من أموال ضرائبهم

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

 
أسئلـة التقويـم 

  المرحلـي

عن إجياد    أذكر األطراف ادلسؤولة - 
 .االجتماعية حلول للمشاكل

 .طرف بني اذليئات ادلمثلة لكل -
 .عرف احلركة اجلمعوية- 
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  تتبع خطوات حل
. مشكل اجتماعي

* 

 

IIـ ممارسة مسؤوليتنا  

 يف إجياد حل دلشكل

 :اجتماعي زللي

 تتبع خطوات حل-  1

 :مشكل اجتماعي

 

 2 - 1الوثيقة 

 بطاقة تقنية

 (169الصفحة )

حدد اخلطوات اليت متر منها معاجلة - 
 .     ادلشكل االجتماعي

أبرز دور كل جهة  مسؤولة عن إجياد - 
 .حلول للمشاكل االجتماعية

استنتج أوجو التكامل بني األطراف ادلعنية - 
 .بإجياد حلول للمشاكل االجتماعية

 .   تشخيص ادلشكل وحتديد طبيعتو وأبعاده اجملالية والزمنية • 

 . برنامج دلعاجلة ادلشكل االجتماعي/ وضع خطة  • 

 .إجناز برنامج حل ادلشكل االجتماعي • 

 (169أنظر اجلدول الصفحة )     

  إدراك أمهية ممارسة
  ادلسؤولية يف إجياد

حل للمشكل 
. االجتماعي

* 

 
 ممارسة مسؤوليتنا- 2

 يف إجياد حل

 :دلشكل اجتماعي

 
 :الوثيقة

 خطاطة

( 170الصفحة )
 

استخرج أشكال ادلبادرات ادلمكنة لتحمل - 
مسؤولية  إجياد حل ممكن 

 .  للمشاكل االجتماعية

أبرز خطوات ادلبادرات الفردية إلجياد - 
 .    حلول للمشاكل

وضح خطوات ادلبادرات  اجلماعية إلجياد - 
 .حل  للمشكل االجتماعي

عن طريق االستعداد والتطوع وإقناع األصدقاء بالعمل على مواجهة : بادلبادرة الفردية • 
 ادلشكل االجتماعي وتوعية وحتسيس ادلتضررين من ادلشكل واالستماع إليهم مع

 .  اقرتاح احللول ادلمكنة

عن طريق تأسيس اجلمعيات، وادلشاركة يف احلمالت : بادلسامهة يف ادلبادرات اجلماعية • 
ادلقاالت وتنظيم العروض والندوات مع لقاء ادلتضررين واالتصال  التحسيسية، ونشر
 .  باجلهات ادلسؤولة

الخـاتـمـة  
 

دلواجو ادلشاكل االجتماعية ادلتفاقمة اليت تواجو اجملتمع ادلغريب، علينا التعاون إلجياد  
 .احللول ادلناسبة كل حسب استطاعتو وإمكانياتو

أسئلـة التقويـم  
 اإلجمـالـي

.  عرف ادلرفق العمومي -  
. أذكر بعض اخلدمات اليت يقدمها- 
. بني بعض طرق النهوض بو- 
 بني خطوات حل ادلشكل االجتماعي- 

 

 


