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 البرمجة السنوّية لمّدروس
                  ٠٢٠۳-٠٢٠٠: العام الذراسي

 األّول الفصل:     
 ربيةت:  الماّدة
 األساسيّ  السادس: الصفّ 

 كريستل فرنجيه: المدّرسة
 التوقيع المّدة المعارف واألهداف الموضوع /المحور / المجال الشهر

 
 
 ايمول

 
 تشرين األّول

 منهجّية العمل
 مراحل طرح األسئمة -

 األفعال اإلجرائّية -
 انواع المستندات -

  حصة واحدة

 االنتخاب

 شرح "ميثاق انتخاب ممثل الّصف" -
 أهمية االنتخاب -

 انتخاب ممثل الّصف -
 (thème fédérateur)أنشطة لها عالقة مع 

 ۲٢٠٠مقاالت وصف من جرائد عن االنتخابات النيابّية  -)تقارير

  حصص ۳

 المحور األّول: الوطن والمواطنية
 الدرس األّول: الوطن ومقوماته

 (١١← ١۲)صفحة 

 عناصر الوطن ومقّوماته -
 االرتباط بين الشعب و األرض -

 (thème fédérateur)أنشطة لها عالقة مع 
  حصتان

 
 المحور األّول: الوطن والمواطنية

 (١١← ١١)صفحة  الدرس الثاني: انتمي الى وطني
 معنى االنتماء الى الوطن -

 (thème fédérateur)أنشطة لها عالقة مع 
   حصة واحدة

 تشرين الثاني

 
 المحور األّول: الوطن والمواطنية

 الدرس الثالث: مشاركتي تقّوي انتمائي
 (۲٢← ١١)صفحة 

 معنى الشأن العام -
 أهّمّية و معنى المشاركة في الشأن العام -

 أساليب المشاركة -
 (thème fédérateur)أنشطة لها عالقة مع 

  ة واحدةحص
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 كانون األّول

 المحور األّول: الوطن والمواطنية
 ۲١)صفحة  الدرس الخامس: تأدية الضرائب من واجبات المواطن

←۲٦) 

 حاجات بقاء الوطن -
 أنواع الّضرائب والّرسوم -

 التزام المواطنين بدفع الّضريبة تعبير عن مواطنّيتهم -
 ألّتهرب من الّضرائب -
 (thème fédérateur)أنشطة لها عالقة مع 

  حصة واحدة

  حصتان مشاهدة عدد من األفالم القصيرة واستخراج العبرة الف ليمة وليمة 
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                 ٠٢٠۳-٠٢٠٠: العام الذراسي

 الثاوي الفصل:

 البرمجت السىىيّت للّذروس 

 :  تربيتالماّدة

 : السادس األساسيّ الصفّ 

 كريستل فروجيه: ة/المذّرس

 

 التىقيع المّذة المعارف واألهذاف المىضىع /المحىر / المجال الشهر

 كاوىن الثاوي

 

 أسسها ومؤسساتها–المحىر الثاوي: الذولت اللبىاويّت 

 األّول: الذستىر اللبىاويّ الذرس 

 (۳٣← ۳٣)صفحت 

 

 وشأة الّذستىر اللّبىاوّي ومبادئه األساسيّت -

 تعذيل الذستىر -

 دور الذستىر -

 

 حصص ۳
 

 

 شباط

 

 الف ليلت وليلت

 

 

 مشاهذة عذد مه األفالم القصيرة واستخراج العبرة

 

 حصص ۳
 

 آرار

 

 –المحىر الثاوي: الذولت اللبىاويّت 

 أسسها ومؤسساتها

 الذرس الثاوي: السلطت التشريعيّت

 (٠٢← ۳٣)صفحت 

 

 

 مفهىم الّسلطت التّشريعيّت -

  حصص ٣ مهام الّسلطت التّشريعيّت -
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