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تقدي ــم
تواجه مجتمعاتنا العربية كغريها من املجتمعات املعارصة مشكل العنف املروري وانعدام
السالمة عىل الطرقات ،لذلك تعمل دولنا عىل القيام بإصالحات متع ّددة املستويات وتسعى إىل
املشاركة يف تحقيق أهداف عقد العمل من أجل السالمة عىل الطرقات ( )2020 2011-للتخفيف
من ح ّدة هذا املشكل وما يرتتّب عنه من أرضار وخسائر برشية وما ّدية جسيمة لها انعكاسات
خطرة ج ّدا عىل حياة األفراد وسالمتهم وعىل مسرية التنمية يف أوطاننا.
وتفيد التقارير الدولية التي تصدرها املنظّامت والهيئات املعنية بالسالمة املرورية ومنها
تقارير املنظّمة العامل ّية للص ّحة بأ ّن عدد الحوادث عىل الطرقات ما ّ
انفك يف ارتفاع ،ويق ّدر بلوغه
بحلول العام  2030ما نسبته  6%مقارنة مبا هو عليه اآلن إن مل نتّخذ اإلجراءات والتدابري الرضورية
واملالمئة عىل مختلف األصعدة ،وإن مل يتح ّمل جميعنا املسؤولية كاملة يف التص ّدي لهذا املشكل.
أي وقت
وترى املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،أ ّن املدرسة مدع ّوة اليوم أكرث من ّ
مىض ،إىل تح ّمل مسؤوليتها يف هذا املجال أل ّن الرتبية املرورية تشكّل أحد عنارص الرتبية عىل
املواطنة التي توليها منظومات التعليم وخطط الدول وبرامجها الرتبوية والثقافية واإلمنائية عا ّمة،
أولوية يف تكوين الطالّب ،وتجعل من املدرسة الفضاء األمثل ملامرسة هذه الرتبية بهدف إعداد
األطفال والشباب للحياة وجعلهم مواطنني قادرين عىل لعب أدوارهم االجتامعية واالقتصادية
والسياسية ومؤمنني بقيم العيش املشرتك والحوار ورفض التش ّدد واإلقصاء والعنف بجميع أشكاله
ومنها العنف عىل الطرقات.
وحتّى تكون الرتبية املرورية إحدى الوسائل العملية يف التقليص من حوادث السري وجب أن
تكون ذات جودة عالية توليها السياسات التعليمية يف بلداننا العربية العناية التي تستحقّها ويكون
ذلك بإدراجها بشكل رصيح ضمن املناهج الدراسية اإللزامية يف مراحل التعليم كلّها من مرحلة
الطفولة املبكّرة والتعليم ما قبل املدريس إىل مرحلة ما قبل الجامعة حتّى تكون هذه الرتبية أداة
ف ّعالة تخدم واحدة من أولويات الدول ومسؤولياتها أال وهي مقاومة انعدام السالمة عىل الطرقات.
فالطالب إذا ما تعلّم يف املدرسة الحقوق والواجبات املرتبطة بالعيش املشرتك والحياة الجامعية
فمن املنتظر أن يلتزم هذا السلوك يف حياته وتواصله مع اآلخرين.
الرتبية املرورية ،دليل منهجي م�شرتك
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ويسعد األلكسو أن تبادر بنرش هذا الدليل املشرتك للرتبية املرورية إسهاما منها يف تجويد
التعليم أل ّن متكني الطالب من املعارف الج ّيدة واملهارات العالية واملواقف السليمة التي تستوجبها
مؤشات التعليم الج ّيد وسبل ضامنه وهي الغاية التي نسعى إليها جميعا.
الرتبية املرورية يع ّد من ّ
كام نأمل أن يكون هذا الدليل مرجعا لوزارات الرتبية والتعليم يف الدول العربية ،بغرض
االستئناس به يف العمل عىل ضامن حامية أطفالنا من عنف الطرقات ،وهو الهدف املنشود.
وال يسعني إالّ أن أتق ّدم بجزيل الشكر إلدارة الرتبية التي عملت عىل مراجعة ما ّدة هذا الدليل
وإصداره.

املدير العام
الدكتور سعود هالل احلربي
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1.1الإطار العام :الرتبية املرورية
إذا سلّمنا بأ ّن الرتبية املرورية تشكّل نظاما متكامال يجمع معارف وقيام ومهارات ومواقف
سوي يحمي صاحبه واآلخرين من حوادث
مرورية ميكن تحصيلها وتطويرها وتجسيمها يف سلوك ّ
مؤشات جودة التعليم ،تبيّنا
الطريق ،وأنّها كذلك من أبرز أشكال الرتبية يف وقتنا الراهن وأحد ّ
حينئذ أهم ّية موضوع الرتبية املرورية ودورها يف املساهمة يف ضامن السالمة عىل الطرقات
والتقليص من حوادث السري وما يرتت ّب عنها من موىت وجرحى وأرضار ما ّدية ونفسية واجتامعية
واقتصادية موجعة ،وذلك من خالل مجموع التعلّامت واألنشطة الرتبوية التي متكّن الطالّب/
رصف واتخاذ القرار املالئم
التالميذ من ّ
تبي قواعد املرور وأنظمته وتقدير الوضعيات الخطرة والت ّ
بشكل استباقي.
كل ذلك نعتقد أنّه من أنجع اإلجراءات والتدابري التي ميكن أن تقوم بها وزارات
وبناء عىل ّ
الرتبية والتعليم يف الدول العربية للمساهمة يف معالجة قض ّية غياب السالمة املرورية والتوقّي من
الحوادث عىل الطرقات وما يرتت ّب عنها من أرضار هو إدراج املفاهيم املرورية واملامرسات العملية
رصف والسلوك املرورية السليمة يف املناهج الدراسية والوسائل التعليمية والكتب
وأشكال الت ّ
املدرسية ،وتعليم السالمة املرورية بشكل إلزامي منذ الطفولة املبكرة ويف مراحل التعليم كافّة
لتأمني سلوك مروري سليم.
♦يف فلسفة الرتبية املرورية :تشكّل الرتبية عىل املواطنة اليوم ،أولوية يف تكوين األطفال وتعليمهم
أل ّن املدرسة مكان عبور رضوري للناشئة إىل املجتمع .وهي الفضاء األمثل للرتبية عىل املواطنة
وحقوق اإلنسان وقيم العيش املشرتك واالحرتام املتبادل ومقاومة التش ّدد واإلقصاء والعنف
املروري الذي يشغل مجتمعاتنا فنجدها تعمل عىل تنفيذ برامج
بجميع أشكاله ومنها العنف
ّ
وإجراء إصالحات وتدابري تشمل القوانني وشبكة الطرقات والجسور ووسائل النقل واملواصالت
وحمالت التوعية والتثقيف املروري للتص ّدي ملشكل انعدام السالمة املرورية ،وتعطي أه ّمية
يف هذه الربامج واإلصالحات للرتبية عىل السالمة املرورية.
♦يف األهداف العا ّمة :تهدف الرتبية املرورية إىل ترسيخ املفاهيم والسلوك املروري اآلمن لدى
مروري صحيح
الطالّب /التالميذ وتربيتهم عىل احرتام عنارص املرور والوصول بهم إىل سلوك
ّ
يحصلونه من معلومات وحقائق مرورية مبنيّة عىل أسس
للح ّد من حوادث السري من خالل ما ّ
الرتبية املرورية ،دليل منهجي م�شرتك
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علم ّية ومنهج ّية ،وعىل ما يط ّورونه من مهارات ومواقف واتجاهات سلوك تجعلهم قادرين عىل
حامية ذواتهم وحامية اآلخرين والتعامل مع الفضاء املروري.
♦األهداف السلوكية :متكّن الرتبية املرورية التالميذ من املعارف واالتجاهات التي تنظّم سلوكهم
وتعاملهم مع الفضاء املروري ومستخدميه ،ومن أهدافها:
1.1تعليم الطالّب /التالميذ معارف ومهارات ومواقف واتجاهات سلوك تع ّزز احرتامهم
للقانون ولآلخرين حامية للحق يف الحياة وصونا له من األذى.
2.2متكني الطالّب /التالميذ من الشعور بالثقة واآلمان عند التعامل مع وسائل النقل واملواصالت
واستخدام الطريق يف وضعيات الرت ّجل والركوب والقيادة.
3.3تطوير الوعي املروري لدى الطالّب /التالميذ لتأمني االستخدام السليم للفضاء املروري
واحرتام قواعده وأنظمته وآدابه.
الحق يف الحياة ورشوط ضامنه للفرد
♦املوضوعات واملفاهيم :متكّن الرتبية املرورية من تناول ّ
ولآلخرين من خالل مواضيع مثل الخطر والسالمة والوقاية والتزام القانون واحرتام اآلخرين
والتنقّل اآلمن من املدرسة وإليها وتقاسم الفضاء املروري وكذلك من خالل مجموعة من
املفاهيم تص ّنف باعتامد ثالثة عنارص:
1.1اإلنسان يف وضعيات املرت ّجل أو الراكب أو السائق .،ومنها االلتزام بأنظمة السري وقوانينه
املخصص والتقيّد باإلشارات الضوئية
وآداب املرور والتتابع اآلمن والعبور من املكان
ّ
ومساعدة اآلخرين وغريها.
2.2الوسيلة بأنواعها الد ّراجات والس ّيارات والحافالت والشاحنات ..ومنها حزام األمان والرسعة
املق ّررة والفحص الف ّني وأولويات املرور وتوفّر وسائل السالمة وغريها.
3.3الطريق ومن املفاهيم املتعلّق به اإلشارات الضوئية ومم ّرات املشاة ومسالك راكبي
الد ّرجات وكثافة السري والشاخصات والعالمات واملحوالت وغريها.
♦مصفوفة املدى والتتابع :من املنتظر أن تشمل الرتبية املرورية ،مهام كانت طريقة إدماجها
يف املناهج التعليمية ،مجموع املفاهيم واملبادئ واملعارف واملهارات واملواقف التي يحتاجها
حسية وحركية واجتامعية وثقافية وعرفانية منطقية ،تسمح
الطالّب /التالميذ لتطوير كفايات ّ
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رصف الصحيح يف مختلف الوضعيات يف الفضاء املروري وال يكون ذلك ممكنا إالّ إذا
لهم بالت ّ
متّت مراعاة حاجات الطالّب /التالميذ يف بيئاتهم وسياقاتهم يف بلدانهم.
مثلام ينتظر أن تق ّدم أهداف الرتبية املرورية ومحتواها موزّعة عىل الصفوف يف جميع مراحل
التعليم يف تد ّرج من البسيط إىل املركّب ومن اليسري إىل الصعب ويف تراكم للجديد عىل القديم
املكتسب.
♦األنشطة الصفّية والالّصفّية :من املفرتض أن تو ّجه الرتبية املرورية نحو اختيار أنشطة وتدريبات
الحسية والحركية والعرفانية يف
وتطبيقات مش ّوقة وهادفة تسهم يف تنمية قدرات التالميذ ّ
التعامل مع معطيات الحركة املرورية .من خالل:
1.1أنشطة صفّية ترد ضمن:
ــأطر معايري التعليم (الدراسات االجتامعية ،والرتبية الوطنية ،والرتبية املدنية،والرتبية
االجتامعية.
ــاملناهج والكتب املدرسية (مرحلة ما قبل املدرسة ،وصفوف التعليم االبتدايئ والتعليم
اإلعدادي).
2.2أنشطة ال صفّية تكون يف:
ــالنوادي (نوادي السالمة املرورية ونوادي املواطنة ،ونوادي الص ّحة. )..،
ــاإلعالم املدريس ( اإلذاعة املدرسيّة،الجريدة املدرسية) .
ــحمالت التوعية املحلّية والوطنيّة (أيّام السالمة املرورية  ،وقبيل حلول اإلجازة املدرسيّة
وانقضائها)..،
♦طرائق الرتبية املرورية وأساليبها :تتن ّوع طرائق الرتبية املرورية وتتع ّدد أساليبها حسب مراحل
التعليم وطريقة إدماجها يف املناهج التعليمية ففي مرحلة ما قبل املدرسة /رياض األطفال
تعمل الرتبية املرورية عىل تبسيط املفاهيم واملبادئ العا ّمة للمرور وتقدميها لألطفال ،وعىل
تنمية سلوك صحيح يف استخدام الطريق من خالل أنشطة تربوية توظّف القصص واملواقف
التمثيلية واألناشيد واأللعاب.

الرتبية املرورية ،دليل منهجي م�شرتك
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أ ّما يف املدرسة االبتدائية واملدرسة اإلعدادية خصوصا فإ ّن الرتبية املرورية تسعى إىل إكساب
التالميذ املعارف واملهارات واملواقف الرضورية التي تشكّل سلوكهم املطلوب يف الفضاء املروري
وذلك بإدراج مفاهيم الرتبية املرورية ومضامينها يف املناهج الدراسية عىل جميع الصفوف
واعتامد أنشطة وتطبيقات عملية ووضعيات تعليم وتعلّم تحايك السلوك املطلوب يف الفضاء
املروري.
♦الوسائل واملعينات :من الرضوري أن تتن ّوع الوسائل واملعينات يف أنشطة تعليم السالمة
املرورية وتعلّمها وأن تشمل املعارف واملهارات واملواقف والسلوكيات وأن تشتمل عىل موارد
تعليمية رقمية تتض ّمن تطبيقات منوذجية يف بيئة مرورية افرتاضية تحايك مواقف واتجاهات
سلوك يف الفضاء املروري املوضوعي.
♦صيغ إدراج الرتبية املرورية يف املناهج التعليمية :يوجد مسلكان إىل إدراج الرتبية املرورية يف
التعليم وذلك:
مستقل للرتبية املرورية ويف هذه الحال تُضاف ما ّدة تعليمية
ّ
خاص
1.1إ ّما بوضع منهاج ّ
جديدة إىل قامئة املوا ّد املدرسية أو يُض ّم محتوى الرتبية املرورية وأهدافها إىل أقرب ما ّدة
تعليم ّية منها كالرتبية الوطنية والرتبية املدنية والرتبية االجتامعية.
2.2وإ ّما بتضمني الرتبية املرورية يف املناهج الدراسية املعتمدة ويكون ذلك بإدراج مفاهيمها
وموضوعاتها يف مختلف املوا ّد التعليمية.
وقد يفضّ ل املسلك الثاين عىل املسلك األ ّول ألنّه مينح الطالّب /التالميذ فرصة لبناء معارف
مرورية شاملة ،ويساعد يف تناول مشكلة السالمة عىل الطرقات من مختلف أبعادها وجوانبها،
متخصصني يف الرتبية املرورية.
ث ّم إنّه ال يتطلّب تغيريا يف خارطة املوا ّد التعليميّة وال مد ّرسني
ّ
♦تقويم الرتبية املرورية :تتح ّدد أشكال تقويم الرتبية املرورية حسب طريقة إدراجها يف املناهج
كل األحوال أن يربط تقويم الرتبية املرورية مبرشوع حياة
التعليمية وصيغ تعليمها .ويحسن يف ّ
لدى التالميذ وهو استعدادهم لتعلّم قيادة الس ّيارة خارج املدرسة والحصول عىل ترخيص لذلك
كل مرحلة تعليمية تراعي منو التلميذ
مثلام يحسن وضع اختبارات يف السالمة املرورية يف نهاية ّ
وانتقاله من فضاء تعليمي إىل آخر (الروضة -االبتدائية -اإلعدادية -الثانوية).
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2.2منهج ّية �إعداد الدليل
تنطلق الرتبية املروريّة من رضورة تغيري املواقف والسلوك واملفاهيم التي اعتمدها األفراد
والجامعات يف مجتمعاتنا إزاء أنظمة املرور واالنصياع الذايت لها واحرتامها وهو ما ينعكس إيجاب ّيا
بكل أنواعها والقاتلة منها تحديدا.
عىل التقليص من حوادث املرور ّ
ومل ّا كانت الرتبية املروريّة عمل ّية من ّو وتط ّور وتشكيل حياة أفضل لألفراد يف مجتمعنا متكّنهم
من اكتساب املهارات والقيم وأمناط السلوك الذي يساعدهم يف التعامل فيام بينهم ومع محيطهم
واملحافظة عىل النفوس واملمتلكات والبيئة فأنّنا اخرتنا أن نعتمد يف إعداد هذا الدليل منهجية تركّز
أساسا عىل املحاور البيداغوج ّية والتعليم ّية ومهارات الحياة اآلتية:
تبصيّة يف املواقف
رصف بطريقة ّ
املحور األ ّول :الحرص عىل تنمية قدرات الطفل املتعلّم للت ّ
كل ما يجري يف الفضاء املروري.
املروريّة عىل أساس أ ّن الرتبية املروريّة سلوك حضاري يرتبط به ّ
كل املهارات املعرف ّية والوجدان ّية لبناء شخص ّية واعية بالحركة املروريّة
املحور الثاين :اعتامد ّ
وآدابها وقوانينها وقواعدها أل ّن الرتبية املروريّة جزء من عمل ّية التعلّم تهدف إىل تطوير معارف
الطفل أو املتعلّم ومهاراته.
املحور الثالث :النظر إىل الرتبية املروريّة بصورة متكاملة ومدمجة لبناء شخص ّية الطفل املتعلّم
وخاصة منها املهارات الحياتيّة وهي:
كل الجوانب
من ّ
ّ
وحل املشكالت ،الخ).
ــمهارات من أجل التعلّم (املعرفية ،والتحليلية ،والتفكري النقديّ ،
ــمهارات التمكني الذايت (الوعي الذايت ،وضبط النفس ،والقوة اإليجابية.)..
ــمهارات التوظيف (اإلبداع ،واملبادرة ،والعمل الجامعي والتط ّوعي).
ــمهارات املواطنة الفاعلة (القيم ،وحقوق اإلنسان ،واحرتام التن ّوع ،والتسامح).
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3.3الغايـــات
♦حامية املواطنني من مختلف حوادث املرور.
♦تطوير الوعي املروري وضامن سالمة مستعميل الطريق.
♦التقليص من حوادث السري وحوادث الطرقات.
♦االستخدام الحضاري للفضاء املروري وتحسني التعامل مع وسائل النقل واملواصالت.
♦تحقيق التنمية املستدامة.

4.4الأهداف العا ّمة
تهدف الرتبية املروريّة إىل مساعدة الطالّب/التالميذ عىل الشعور بالثقة والطأمنينة يف التعامل
مع وسائل املواصالت عن طريق التوعية واالقتناع الشخيص واإلدراك السليم وذلك يقتيض إعدادا ً
جيّدا يقوم عىل املعرفة األساسية املتعلّقة باملشكالت املرورية واألخطار التي ميكن أن تلحق بها
نتيجة سلوك اإلنسان .وتتل ّخص هذه األهداف يف ما ييل:
♦أن يتمكّن الطالب/التلميذ من اكتساب معارف ومهارات وسلوكيات تحميه من حوادث
الطرقات.
♦أن يستطيع الطالب/التلميذ التعامل بطريقة حضاريّة مع الفضاء املروري.
♦أن يقدر الطالب/التلميذ عىل تحصيل ثقافة مروريّة تجعله قادرا عىل حامية نفسه وغريه.
♦ أن يتمكّن من تطوير مهارات الحياة لديه.

�5.5أبعاد الرتبية املرورية
♦البعد املروري :يرتبط بقواعد املرور واالنضباط الطرقي وفق ترشيعات مع ّينة.
♦البعد البيئي :يتمثّل يف الحفاظ عىل عنارص البيئة املتصلة بالفضاءات املروريّة ومصادرها
كل منها.
وحامية ّ
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♦البعد األمني :يتعلّق بالتعامل مع الغرباء واألشياء يف الطريق ويدعو إىل إبعاد مصادر القلق
والتوتّر يف الطريق ومحاولة البعد عنها.
واملسني واملرىض
♦البعد االجتامعي :يتّصل بآداب التعامالت يف الطريق مع منظّمي حركة املرور
ّ
الخاصة.
وذوي االحتياجات
ّ
يخص النظافة والوقاية والص ّحة العامة وتل ّوث الفضاءات املروريّة والبيئة
♦البعد الص ّحيّ :
واإلسعافات األول ّية.
♦البعد العلمي :يعنى بتفسري الظواهر التي تربز يف محيط مروري تفسريا ً علمياً مبني عىل منطق
مقبول.
بأي أمر من أمور الطريق.
♦البعد القراري :يكون باتخاذ الفرد للقرار فيام يتعلّق ّ

6.6املحاور
♦الطفل املرت ّجل.
♦الطفل الد ّراج :مستعمل د ّراجة هوائيّة أو ناريّة.
خاصة أو عا ّمة.
♦ الطفل املسافر :املمتطى لوسيلة نقل ّ

7.7املفاهيم التعلّمية التعليم ّية
♦املنهاج
املنهاج هو مخطّط أو إطار عمل يضمن تكوين املتعلّمني عرب جميع مراحل تعلّمهم ويعطي
الخاصة باملواد.
معنى محسوسا للفعل التعليمي يف صلب النظام الرتبوي ومنه تنبثق املناهج
ّ
يع ّرفه دو الندشري بأنّه «مجموعة من العوامل املنظّمة الّتي تستثري التّعليم ،وتتض ّمن األهداف
واملحتويات والطّرائق (مبا فيها طرائق التّقييم) والوسائل (مبا فيها الكتب املدرسيّة) ،كام يشمل
كل ما له صلة بالتّكوين املالئم للمد ّرسني».1
هذا املفهوم ّ
1

,De Landsheere, G. (1979). Dictionnaire de l’évaluation et de la recherche en éducation. Paris: PUF

الرتبية املرورية ،دليل منهجي م�شرتك

13

أ ّما تعريف لوجوندر للمنهاج فهو« :جملة من التّجارب التعليم ّية التّعلم ّية املنظّمة (أهداف،
خاصة ،ومسارات متف ّرعة ،وأدوات تعلّم ،وأنشطة تعليم وتعلّم ،وعالقات
ومضمون ،ومهارات ّ
ومؤشات نجاح ،وبيئة تربويّة ،وموارد برشيّة ،وتوقيت...الخ) وفق تخطيط
مساعدة ،وتقييم ّ
2
املؤسسة التعليميّة يف مرحلة معيّنة لتحقيق غايات تربويّة مح ّددة» .
محكم تتيحها ّ
♦القدرة
ذهني مستق ّر وقابل للتطبيق يف مجاالت مختلفة؛ وتستعمل
يعرفها فيليب مرييو «هي نشاط
ّ
تتجل
أي قدرة يف الحالة املطلقة ،كام أ ّن القدرة ال ت ّ
لفظة القدرة كمرادف للمهارة .وال توجد ّ
إالّ من خالل تطبيقها عىل محتوى».
♦الهدف الرتبوي
هو وصف ملجموعة من السلوكيات واإلنجازات التي من املنتظر أن يربهن املتعلّم عىل قدرته
معي يعترب موضوعا
من خالل القيام بها» ماجر .والهدف التعليمي مامرسة قدرة عىل محتوى ّ
للتعلّم.
♦الكفاية
التبصية التي تدمج فيها املعارف
يع ّرف ميشال دوفيل الكفاية بكونها املعرفة اإلجرائيّة ّ
واملواقف واملفاهيم والعمل ّيات الذهن ّية .ويتض ّمن إتقانها أنشطة نقل ي ّيرسها الزمن التأ ّميل،
فهي مفهوم عميل».
♦الهدف الخصويص( 3املعريف – املهاري – السلويك -الوجداين)
1.1األهداف املعرفية
األهداف املعرفية هي األكرث شيوعاً يف أنظمتنا التعليمية وهي مو ّجهة نحو اكتساب التلميذ
رصف فيها وتوظيفها .ويشمل
املعرفة أو املعلومات أكرث من تنمية قدرات التعامل معها والت ّ
املجال املعريف كالّ من السلوك البسيط واملركّب ،وما بينهام تس ّمى مستويات األهداف املعرفية،
وهي :التع ّرف (التذكّر) ،والفهم ،والتطبيق ،والتحليل ،والرتكيب ،والتقويم.
2
3

.Renald Legendre. Dictionnaire actuel de l’éducation. Éditeur Guérin, op.cit, p289
جودة أحمد سعادة .)2005( ،صياغة األهداف الرتبويّة والتعليمية يف جميع املواد .الطبعة األوىل ،اإلصدار الثاين
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2.2األهداف الوجدان ّية
يقصد بها األهداف املرتبطة بالقيم املستم ّدة من العقائد والتقاليد ،وتقوم عىل ربط املعلومات
التي تق ّدم للمتعلّم بوجدانه؛ ليك يسلك سلوكاً وجدانياً تجاه األشخاص أو األشياء أو املوضوعات.
وتتعلّق هذه األهداف باآلراء وامليول وأوجه التقدير واملواقف أو االتجاهات والقيم وأساليب
التك ّيف مع الحياة.
3.3األهداف املهاريّة
تتطلّب تآزرا ً حركياً ونفسياً وعصبياً .كاالستجابات الحركية :الكتابة ،واستخدام األدوات ،والرسم،
والطباعة ...وترتبط بهذه األهداف ع ّدة مصطلحات مثل :االستعداد ،والقدرة ،واملهارة.
4.4األهداف السلوكيّة
الناتج التعليمي املتوقّع من الطالب/التلميذ بعد عمل ّية التدريس ويكون يف شكل سلوك ميكن
أن يالحظه املد ّرس ويقيسه.

8.8الكفايات النهائ ّية ملرحلة التعلّم يف الرتبية املرور ّية
يكون املتعلّم قادرا عىل:
♦التعامل حضاريا مع وضع ّية مروريّة لحامية نفسه وغريه من مستعميل الطريق
♦تطبيق قوانني الطرقات.
♦احرتام قوانني املرور.
♦تيسري حركة املرور يف فضاء مروري.
♦تنمية قدراته يف تقاسم الفضاءات املروريّة يف محيطه املعيش.
♦تنمية قدراته يف التنمية املستدامة.
كل متطلّبات سياقة الد ّراجة الهوائ ّية أو الناريّة.
♦حذق ّ
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والغاية من تنمية القدرات عىل التنمية املستدامة «هي ضامن أن يكتسب املتعلّمون املعارف
واملهارات الالزمة لدعم التنمية املستدامة مبا يف ذلك جملة من السبل من بينها التعليم لتحقيق
ويتجل ذلك يف الكفايات التالية
ّ
التنمية املستدامة واتباع أساليب العيش املستدامة واملواطنة».
وهي تعترب من مهارات الحياة:
♦كفاءة التفكري املنظومي :القدرة عىل إدراك العالقات وفهمها والتفكري يف النظم بوصفها جزءا
ال يتج ّزأ من عديد الحقول املعرفية وعىل جميع املستويات.
♦كفاءة االسترشاف :القدرة عىل فهم املستقبل وتقوميه بجميع أشكاله املمكنة واملر ّجحة
رصفات الفرد والجامعة والتعامل مع املخاطر
واملنشودة وتطبيق مبدأ الوقاية وتقييم تبعات ت ّ
والتغيات.
ّ
♦كفاءة التفكري االسرتاتيجي :القدرة عىل العمل مع اآلخرين لتنمية املامرسات التجديديّة
املحل وعىل غريه من املستويات.
وتطبيقها للنهوض باالستدامة عىل املستوى ّ
♦كفاءة التعاون :القدرة عىل التعلّم من اآلخرين ومع اآلخرين وفهم احتياجاتهم ووجهات
رصفاتهم واحرتامها.
نظرهم وت ّ
♦كفاءة التفكري النقدي :القدرة عىل ّ
الشك يف املعايري واملامرسات واآلراء والتأ ّمل يف قيمنا
الخاصة وإبداء موقف مح ّدد إزاء موضوع ما.
رصفاتنا
ّ
وت ّ
املحل واملجتمع
♦كفاءة الوعي بالذات :القدرة عىل التأ ّمل يف الدور الذي يؤ ّديه يف مجتمعنا ّ
الخاصة
رصفاتنا وتحفيز أنفسنا باستمرار .والتعامل مع مشاعرنا ورغباتنا ّ
الدويل عموما .وتقييم ت ّ
وحامية أنفسنا واآلخرين من حوادث املرور.
حل املشكالت عىل الوضعيات املعقّدة
حل املشكالت :القدرة عىل تطبيق شتّى أطر ّ
♦كفاءة ّ
املتّصلة باملحيط املعيش للمتعلّم وإيجاد حلول لها.
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9.9امل�ضامني
 .1.9املضامني التعليم ّية :تكون إ ّما معارف أو قدرات أو مواقف واتجاهات سلوك
ــقانون الطرقات.
ــالحامية من حوادث املرور.
ــاإلسعافات األوليّة.
ــمك ّونات الفضاء املروري.
 .2.9مهارات الحياة

4

أي فرد من أفراد املجتمع أن يعيش يف عزلة عن اآلخرين وعن
مهارات الحياة :ال يستطيع ّ
محيطه .وال يستطيع أيضا أن يعيش دون التعامل مع مك ّونات هذا املحيط الذي ال يخلو من
بكل أنواعها وأصنافها .وهذا ال يتحقّق إالّ من خالل امتالكه ملهارات حياتيّة
الفضاءات املروريّة ّ
كل مك ّونات الفضاءات املروريّة ويتفاعل معها بنجاح ليضمن سالمته
تجعله يتواصل مع ّ
كل املشرتكني معه يف ذلك .وتحقّق هذه املهارات للطفل أو التلميذ التد ّرب عىل
وسالمة ّ
كل مك ّونات الفضاءات املروريّة واكتساب الرتبية املروريّة
التعايش الناجح والتك ّيف واملرونة مع ّ
والنجاح يف حياته العمليّة والشخصيّة .وين ّمي تع ّدد هذه املهارات وتن ّوعها وتالؤمها مع الرتبية
كل مواطن بداية من س ّن مبكّرة (املستوى التحضريي – ما
املروريّة الشخص ّية املتوازنة لدى ّ
قبل املدرسة) إىل س ّن  16وهي الس ّن القصوى التي تعتمدها أغلب الدول قبل مغادرة املدرسة.
هذا باإلضافة إىل أ ّن مهارات الحياة تساعد الفرد و التلميذ/الطالب تحديدا عىل مواجهة
مواقف الحياة املختلفة:5
♦املشكالت الحيات ّية والتعامل معها بحكمة ومن بينها الفضاءات املروريّة وهو ما يكسب التلميذ/
الطالب الشعور بالفخر واالعتزاز بالنفس أثناء مامرسته مه ّمته بوصفه مستعمال للطريق،
خاصة أو عموميّة.
مرت ّجال أو قائدا لد ّراجة هوائيّة أو درا ّجة ناريّة أو مستعمال لوسيلة نقل ّ
4
5

املهارات الحياتية األساسية الـ  12ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا )2017( ،املكتب اإلقليمي لليونيسف ،الرشق األوسط وشامل
أفريقيا
www.unicef.org/arabic/lifeskills/lifeskills_25521.html
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مم يعطيه
♦إتقان العمل أو أداء مه ّمة ما يف فضاء مروري متقنا ما يقوم به من احرتام اآلخرين ّ
الثقة بالنفس يف أداء واجباته املروريّة واحرتام حقوق اآلخرين من مستعميل الطريق .فيجلب
ذلك له التقدير من اآلخرين وح ّبهم له.
♦إكساب التلميذ/الطالب مهارات التعامل مع اآلخرين وإقامة عالقات ط ّيبة معهم قامئة عىل
الحب واملو ّدة واالحرتام ومن بينهم املرت ّجل والسائق واملستعمل.
ّ
♦تنمية قدرات التلميذ عىل تطبيق النظري عىل الواقع املعيش ويف وضعيات مروريّة مختلفة
مم ميكّن من زيادة دافعيّته عىل احرتام املواطنة واملحافظة عىل األمالك العموميّة
ومتع ّددة ّ
والخاصة.
ّ
♦التع ّرف عىل الذات واكتشاف عالقاته مع الغري.
♦تحفّز التلميذ/الطالب للتعلّم مبا أنّه ميارس ما يتعلّمه يف املدرسة مبارشة يف املحيط املعيش
ومنه الفضاء املروري.
وخاصة عند تق ّمص دور رشطي املرور
♦متكّن التلميذ/الطالب من اكتساب مهارات مش ّوقة
ّ
واملنظّم لحركة املرور.
♦التنمية املستدامة.
♦اإلبداع والتجديد واملبادرة.
وحل املشكالت وات ّخاذ القرار.
♦التفكري النقدي ّ
♦التواصل العمل التشاريك.
♦توظيف تكنولوجيا الرتبية.
♦الوعي الثقايف واملواطنة.
♦تطوير الذات.
الرتبية عىل ...
♦احرتام الغري من مستعميل الطريق.

18
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♦املحافظة عىل مك ّونات الطريق.
♦املحافظة عىل سالمة وسائل النقل واملواصالت.
♦احرتام منظّمي حركة املرور (اإلشارات واألشخاص).
 .3.9التنمية املستدامة
هي التنمية التي تل ّبي احتياجات الحارض دون اإلرضار بقدرات األجيال املستقبلية عىل تلبية
احتياجاتهم  .)WCED (1987وتع ّرف بأنّها ته ّيئ للجيل الحارض الحاجات األساسية واملرشوعة
تخل بقدرة املحيط الطبيعي عىل تلبية احتياجات األجيال اآلتية أي استجابة التنمية
دون أن ّ
6
لحاجات الحارض ،دون مساومة عىل قدرة األجيال املقبلة عىل الوفاء بحاجاتها .
املبادئ األساسية لالستدامة:
من هذه املبادئ نذكر:
أي تق ّدم نحوها من دون مشاركة
♦مشاركة املجتمع والتي بها ميكن تحقيق االستدامة أو إنجاز ّ
بكل رشائحه.
ودعم املجتمع ّ
♦السلوك الوقايئ :حيثام تكون هناك تهديدات بوقوع أرضار بيئية جسيمة أو أرضار ال ميكن
مداواتها ومنها حوادث الطرقات التي ته ّدد األشخاص واآلليات.
♦سالمة بيئية :العمل من أجل حامية التن ّوع البيولوجي والحفاظ عىل العمليّات البيئية األساسية
واألنظمة التي تدعم الحياة ومنها الفضاءات املروريّة.
 .4.9مهارات الحياة:
وهي ثالثة أنواع معرفية وسلوكية ووجدانية.

6

باتر محمد عيل وردم ،مرصد البيئة األردنية2006 ،م
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 .1.4.9املهارة األوىل :اإلبداع والتجديد واملبادرة
املهارة

وصفها

اإلبداع والتجديد واملبادرة

ــاستخدام
املعرفة والفهم
باتباع عمليّات
ذهن ّية خالقة
تستجيب
للحاجات
الحياتية.
ــتطبيق أفكار
جديدة قامئة
عىل الفعل.
ــبناء فكرة
جديدة تساهم
بشكل ف ّعال يف
تطوير مجال
معي.
ّ

عنارص ها

مامرسات منتظرة يف
مامرسات منتظرة
الرتبية املرور ّي ة

ــيعد ويقدم عرضا ــيستعمل األنرتنت
ــيتع ّرف طرقا
ــالتفكري يف
يبني أهم الفضاءات ملواكبة التجديدات
الحياة بشكل مختلفة لتوليد
املتصلة مبوضوع
املروريّة وكيف
إبداعي خالّق األفكار.
ّ
البحث.
ــالعمل بشكل ــيواكب االخرتاعات ميكن أن نط ّورها
ــيقدّم مقرتحا حول ــيختار األدوات
إبداعي خالّق واإلبداعات
الرقم ّية املناسبة
تص ّوره لفضاء
اإلنسان ّية ويتب ّنى
مع اآلخرين
ملوضوع البحث
مروري مريح
أفكارا جديدة.
ــتنفيذ
(األنرتنت ،برمج ّيات،
ملستعمليه
ــيقف عند القيمة
االبتكارات.
تطبيقات.)...،
املضافة إىل االبتكار .ــيطبّق «القبّعات
الست للتفكري» يف يستغل األداة الرقم ّية
ّ
ــيتفاعل إيجاب ّيا
نقاش لتهيئة فضاء قصد:
مع تكنولوجيات
مروري
املعلومات
ــالبحث عن املعلومة
ــيد ّون أفكاره
واالتصال.
وتحليلها وانتقائها.
الخريطة
باعتامد
ــيسعى إىل تقديم
ــاستثامر املعلومة
ة.
ي
الذهن
ّ
أفكار جديدة
إلنجاز مرشوع رقمي
ويط ّورها.

ــيثابر عىل تخطّي
مختلف الصعوبات.
ــيحلّل األفكار
ويق ّومها.
ــينفّذ مشاريع
جديدة ويعرضها.

20
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مجسام
ــيقرتح ّ
لفضاء مروري.

فردي و/أو جامعي.

وحل املشكالت واتّخاذ القرار
 .2.4.9املهارة الثانية :ال ّتفكري ال ّنقدي ّ

وحل املشكالت واتّخاذ الق رار
ال ّت فكري ال ّن قدي ّ

املهارة

وصفها

عنارص ها

مامرسات منتظرة

مامرسات منتظرة يف
الرتبية التكنولوجية

توظيف ت .م .ا.

ــمييّز بني التّفكري
ــيع ّد ويقدّم عرضا
والتفكري
االنطباعي
يبي أه ّم نواقص
ّ
املوضوعي.
الفضاءات املروريّة
يستخدم املوارد/
ــيبحث عن األسباب وكيف ميكن أن
ــتع ّرف مشكل
األدوات الرقميّة
وامل ّربرات والبدائل .نط ّورها
والتعامل معه.
ــيقدّم مقرتحا حول املناسبة قصد:
ــ تحليل املشكل ــيطرح األسئلة /
تص ّوره لفضاء
ــجمع معطيات
األسئلة املناسبة.
وتناوله من زوايا
مروري مريح
وتحليلها.
تأ ّمل
ــيتحقّق من مصادره.
مختلفة
ــويحافظ عىل سالمة ــتحليل النتائج
املشكالت
ــاستعراض الحلول ــيبني فرضيّات.
مستعمليه.
بدقّة التّخاذ القرار
ونقدها
الشوع
املقرتحة واملمكنة ــيخطّط قبل ّ
املناسب.
للبحث عن
ــيط ّبق «الق ّبعات
حل
مبا يضمن تن ّوعها .يف البحث عن ّ
حلول لها
ّ
الست للتفكري» يف ــالتع ّرف عىل
مناسب.
وات ّخاذ القرار ــاتّخاذ القرار
نقاش لتهيئة فضاء وضعيات مشابهة
الحل
باعتامد ّ
ــيبني اسرتاتيج ّيات
املناسب
مروري.
للوضعيّة املشكل
املناسب.
حل ف ّعالة  /ناجعة
ّ
قصد بناء فرضيات.
ــيد ّون أفكاره
الحل الذّي
ــتنفيذ ّ
ــيقبل إمكان ّية وجاهة باعتامد الخريطة ــإنتاج حلول
ت ّم إقراره
حلول أخرى.
الذهنية.
للوضع ّية املشكل.
يحل
مجسام ّ
ــيعدّل رأيه للوصول يقرتح ّ
حل مناسب.
إىل ّ
مشاكل الفضاء
املروري املجاور
حل
ــيق ّيم مراحل ّ
ملؤسسته التعليم ّية.
تحقّق من ص ّحته.
ّ
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 .3.4.9املهارة الثالثة :التواصل والعمل التشاريك

التواصل والعمل التشاريك

املهارة

22

وصفها

عنارص ها

مامرسات منتظرة

ــنقل و/
أو تبادل
معلومات.
ــالعمل
ضمن
مجموعة،
بشكل
يكون
فيه الفرد
نشطا
وفاعال

ــمتلّك
أدوات
تعبري
مختلفة
ــالتواصل
الف ّعال
مع اآلخر
ــانتقاء
األسلوب
املالئم
للتواصل
ــالعمل
بفاعليّة
ضمن
فريق.
ــتقييم
الدور يف
مجموعة.

ــيتقن التعبري شفويّا وكتاب ّيا باللّغة
العربيّة.
ــيستخدم الرموز للتعبري عن أفكاره أو
إنتاجه.
ــيتواصل بلغات مختلفة ويف بيئات
ثقافيّة متن ّوعة.
لفظي أو غري
يعب عن فكرة بأسلوب
ــ ّ
ّ
لفظي ،ليك يبني فهام مشرتكا مع
ّ
اآلخرين.
ــينفذ إىل ك ّم هائل من املعلومات
رصف فيها.
ويحلّلها ويدمجها ويت ّ
ــينصت.
ــيتعامل مبرونة لتحقيق هدف نهايئ
مشرتك مع اآلخر.
ــيتواصل عرب وسائط متعدّدة.
ــيحكم عىل جدوى الوسيلة التي
يستخدمها يف التواصل ،ويق ّيم تأثريها.
ــينقد مضامني الوسائط االجتامعية
والتكنولوجيات.
ــيقود مجموعة يف وضعيات وسياقات
مختلفة.
ــيشارك ضمن شبكات.
ــيستفيد من االختالفات االجتامعيّة
والثقاف ّية إلثراء أفكاره.
ــيتفاعل مع اآلخر بشكل إيجايب لخلق
أفكار جديدة تساهم يف تطوير املنتوج.
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مامرسات
منتظرة
يف الرتبية
التكنولوجية

توظيف
تكنولوجيا
املعلومات
واالتصال

ــيع ّد ويقدّم ــيتواصل بشكل
ف ّعال مع اآلخر
يبي
عرضا ّ
باستخدام
أه ّم الطرق
التكنولوجيات
والوسائل
الحديثة.
للحفاظ عىل
مك ّونات
ــيبلغ املعلومات
الفضاءات
واألفكار بشكل
املروريّة
دقيق باستعامل
اللغة والرموز
ــيقدّم مقرتحا
ومختلف
حول تص ّوره
لفضاء مروري الوسائط
الرقمية.
مريح يحافظ
عىل سالمة
ــيتواصل بشكل
مستعمليه
ف ّعال عن بعد
ضمن فرق
ــيطبق
عمل ويتكيف
«القبعات
الست للتفكري» مع األدوار
يف عمل تشاريك واملسؤوليات.
لتهيئة فضاء ــيتبادل
مروري
املعلومات
واألفكار بشكل
ــيد ّون أفكاره
ف ّعال باستخدام
باعتامد
الوسائل املناسبة
الخريطة
لالتصال املتزامن
الذهنية
وغري املتزامن.

املهارة

وصفها

مامرسات منتظرة

عنارص ها

ويحل النزاعات ضمن
ــيتفاوض ّ
املجموعة.
ــينظّم نقاشات ويشارك فيها.
ــيق ّيم أداءه وأداء اآلخرين.
ــيقف عىل تحدّيات العمل التشاريك
ورهاناته.
ــيث ّمن انعكاسات العمل التشاريك عىل
املجموعة.

مامرسات
منتظرة
يف الرتبية
التكنولوجية

توظيف
تكنولوجيا
املعلومات
واالتصال

ــينتج بطريقة ــيوظّف مختلف
الفضاءات
تشاركيّة
االفرتاضية
يعب
ّ
مجسام ّ
واألدوات
عن أه ّم
مشاكل الفضاء الرقميّة لتطوير
املروري املجاور العمل التشاريك.
ملؤسسته
ّ
ــيستثمر ما توفّره
ة
ي
التعليم
ّ
التكنولوجيات
الحديثة يف
مامرسة الفكر
النقدي والتقييم.

 .4.4.9املهارة الرابعة :املعلوماتية والتكنولوجيات الرقمية

املعلومات ّي ة والتكنولوجيات ال ّرقم ّي ة

املهارة

وصفها

عنارص ها

مامرسات
مامرسات منتظرة منتظرة يف
الرتبية املروريّ ة
ــيبحث عن
املعلومة يف
مصادرها
ويحسن انتقاءها
ومعالجتها
وتوظيفها.

ــمعرفة املكونات األساس ّية
اكتساب
َ
للمعدّات التكنولوجيّة
املعارف
وكيف ّية اشتغالها.
األساس ّية
املُتّصلة مبجال ــمعرفة بعض مجلوبات
املعلومات ّية
األنرتنت يف مجال البحـث
والتكنولوجيات واالت ّصال.
ال ّرقم ّية
ــيتواصل باستخدام
ــاستخدام املعلومات ّية
وتوظيفها
األدوات الرقميّة.
لتلبية حاجاته والتكنولوجيات الرقم ّية
يحل املشكالت
ــ ّ
للبحث عن املعلومة
واستعاملها
وتنظيمها وتقييمها ونرشها .باستخدام األدوات
لغاية اإلنتاج
الرقمية.
ــاستثامر املعلومة بشكل
حل امل ُشكالت.
ناجع يف ّ

توظيف ت.
م .ا.

ــيستكشف
ــيع ّد ويقدّم
يبي -أه ّم النظم
عرضا ّ
القواعد املروريّة التكنولوجية
والتطبيقات.
ــيقدّم مقرتحا
ــيختار املوارد/
حول تص ّوره
األدوات
لفضاء مروري
الرقمية
مريح يحافظ
والتكنولوجية
عىل سالمة
ويستخدمها
مستعمليه
بشكل ف ّعال
يساعد عىل
اإلنتاج.

الرتبية املرورية ،دليل منهجي م�شرتك

23

املهارة

وصفها

مامرسات
مامرسات منتظرة منتظرة يف
عنارص ها
الرتبية املروريّ ة
ــيُنتج معلومات ــيبحث عن
ــتوظيف الرسالة اإلعالميّة يف ــيط ّور وسائط
وقواعد بيانات املعلومة
متعددة ويربمج
املحل والكوين.
محيطها ّ
بتقنيات
تطبيقات لظواهر يف مجاالت
ــإنتاج املعلومات واملشاركة
مختلفة ومن
مختلفة.
مركبة.
يف االقتصاد القائم عىل
ــيُص ّم ُم فضاءات ــيطبق «القبعات مصادر متنوعة.
املعرفة.
ّ
الست للتفكري» ــيستعمل
للتواصل.
ــإنشاء فضاءات افرتاضية
يف عمل تشاريك التكنولوجيات
للتواصل والعمل التشاريك .ــيحرتم القوانني
الحديثة
لتهيئة فضاء
املعمول بها
ــتقييم املعلومة ومصادرها.
يف التقييم
مروري
يف استعامل
ــالتحكّم يف أدوات
واملتابعة.
ــيد ّون أفكاره
املعلومات.
والتكنولوجيات
املعلومات ّية
ــيستعمل
باعتامد
ــيحمي ملفاته
الرقميّة وصيانتها.
املوارد/األدوات
الخريطة
الخاصة.
ــاحرتام امللك ّية الفكريّة
املعلوماتيّة يف
الذهنية
يستخدم
ــ
اإلنتاج الرقمي
للمعلومات ورشوط التعامل اسرتاتيجيات عند ــينتج مجسام
مع املعلومة الرقم ّية
والتّكنولوجي.
يحسن
رقميا ّ
اإلبحار.
وتأمينها.
يتخي األدوات
من حالة الفضاء ــ ّ
بأخالقيات
يتحل
ّ
ــ
ــاالنفتاح عىل أفكار وثقافات
املروري املجاور املناسبة لحامية
قبول االختـالف.
وأدوات و طرائق عمل
املعلومة.
ملؤسسته
ّ
جديدة والتكيف معها.
التعليميّة
توظيف ت.
م .ا.

 .5.4.9املهارة الخامسة :الوعي الثقايف واملواطني

الوعي الثقايف واملواطني

مامرسات
عنارص ها
املهارة وصفها
منتظرة
ــالتشبع بالثقافة الوطنية ــيشارك
ــالعمل
عىل ترسيخ واالنفتاح عىل الثقافات يف الحياة
االجتامعية
األخرى.
الهوية
والسياسية.
الوطنية
مع التفتح
عىل القيم
الكونية.
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مامرسات منتظرة
يف الرتبية املرور ّي ة
ــيشارك بفاعل ّية
ــيع ّد ويقدّم
يف مجتمع رقمي
يبي أه ّم
عرضا ّ
املنصات،
نات،
و
(املد
ة
ي
الثقاف
الجوانب
ّ
ّ
ّ
يف الرتبية املروريّة املنتديات ،شبكات
التّواصل االجتامعي.)...
توظيف ت .م .ا.

املهارة

وصفها

عنارص ها

مامرسات
منتظرة

مامرسات منتظرة
يف الرتبية املرور ّي ة

ــ يقدّم مقرتحا
ــالعيش ــفهم النظام السيايس ــينخرط يف
حول تص ّوره
واالجتامعي واالقتصادي األعامل
مع
ملعلّقات يلفت
اإلنسانية
واملايل لتونس يف
اآلخرين
انتباه املواطنني
ويساهم يف
واالنسجام السياق العاملي.
حل املشكالت للحفاظ عىل
معهم
تبي التفاعالت بني
ــ ّ
محل ّيا ودول ّيا .سالمتهم وسالمة
واحرتام
مختلف املنظومات
كل مستعميل
ّ
ــينخرط يف
ثقافاتهم املحلية والدولية
الطريق
ثقافة حقوق
وتفسري العالقات
ــيطبق «القبعات
بينها وانعكاساتها عىل اإلنسان.
الست للتفكري»
املحيط.
ــيث ّمن قيمة
يف عمل تشاريك
العمل
ــاستيعاب املفاهيم
ويتحل بروح ملرشوع التعريف
ّ
األساسية ذات العالقة
بقواعد استغالل
باملواطنة والدميقراطية املسؤولية.
فضاء مروري
والعدالة االجتامعية ــيتفاعل إيجابيا
مع مختلف ــيد ّون أفكاره
وحقوق اإلنسان.
باعتامد الخريطة
الثقافات.
ــالتحليل النقدي
الذهنية
للتحوالت التاريخية
ــينتج نرشيه رقمية
وتوظيف ذلك يف
يحسس من خاللها
التخطيط للمستقبل.
ّ
مستعميل الطريق
باحرتام املمرات
التي تجاور
املؤسسات الرتبوية

توظيف ت .م .ا.
ــيحرتم املعايري املعمول
بها يف املجال الرقمي
(حقوق امللك ّية،
الحريّات الشّ خصية،
األخالقيات.)...
ــيظهر سلوكا قياديّا يف
مجال املواطنة ال ّرقم ّية.
ــيعي الحقوق
والواجبات ال ّرقمية
وينتهج سلوكا رقم ّيا
مسؤوال.
ــيستثمر املجال الرقمي
قصد التع ّرف عىل
الثقافات األخرى
والتفاعل معها.
ــيوظّف شبكات التواصل
االجتامعي يف تنمية
الحس املدين واملواطني.
ّ

الرتبية املرورية ،دليل منهجي م�شرتك
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 .6.4.9املهارة السادسة :تطوير الذات

تطوير الذات

املهارة

26

وصفها

عنارص ها

ــالتّعلّم مدى ــتع ّرف خصائص
الذات
الحياة.
ــالسعي الواعي وإمكاناتها
وحدودها.
إىل تطوير
رصف الذايت
ت
ال
ــ
املهارات
ّ
ّ
بفاعل ّية.
والسامت
ّ
الشخصية
ــالتعلّم الذايت.
وتثمينها ورسم
التحل
أهداف قابلة ــ ّ
باملسؤولية
للتحقّق.
والقبول
باملساءلة.
ــاكتساب منزلة
بني اآلخرين.
التحل باملرونة
ــ ّ
والتكيّف.
ــاكتساب
مهارات
القيادة.

مامرسات
منتظرة يف الرتبية
مامرسات منتظرة
التكنولوجية
ــيع ّد ويقدّم عرضا
ــيفهم ذاته واآلخر.
يبي أه ّم ما ميكن
ّ
التغي.
ــيرغب يف ّ
أن يساعد به
ــيت ّ
رصف بفاعليّة يف املعلومة رشطي املرور أثناء
والوقت.
أداء مه ّمته
يخصص الوقت املالئم
ــ ّ
ــيقدّم مقرتحا
للتعلم.
لتنمية مهاراته يف
ــ-يتع ّرف نقاط الق ّوة يف
تعلّم قواعد املرور
املهارات واملكتسبات.
ــيط ّبق «الق ّبعات
ــيتع ّرف نقاط الضعف يف
الست للتفكري»
ّ
املهارات واملؤهالت.
يف تنمية مرشوع
تهيئة فضاء مروري
ــيحرص عىل اكتساب
الحي السكني
مستويات أعىل من املهارات .يف ّ
ــين ّمي دافعية التّعلّم الذايت .ــيد ّون أفكاره
ّ
باعتامد الخريطة
ــيخطّط ألهداف نجاح
الذهنية
ملموسة.
ــيكتسب الثقة يف ال ّنفس
وين ّمي قدرته عىل النجاح.
ــيحدّد األولويات يف إنجاز
األعامل ويرتّبها.
ــيتكيّف مع الضغوط والظروف
التغي.
الجديدة رسيعة ّ
ــيستفيد من نقاط ق ّوة اآلخر
لتحقيق هدف مشرتك.
يتحل بالنزاهة والسلوك
ــ ّ
األخالقي يف استخدام النفوذ
والسلطة.
ــيتح ّمل مسؤولية ال ّنتائج
ويقبل ال ّنقد.
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توظيف ت.
م .ا.
ــيعتمد التّعلم
الذّايت عرب
وسائل رقميّة
و/أو عن بعد.
ــيتب ّنى التّعلم
ال ّرقمي.
ــيط ّور تعلّم
التّعلّم.
يتخي املوارد/
ــ ّ
األدوات
الرقميّة
املالمئة لنسقه
وقدراته.
ــيستثمر
املوارد/األدوات
الرقم ّية لتنمية
قدراته الذات ّية
(عرب املشاركة
يف املنتديات
واملسابقات)..،
ــيتص ّور مرشوعا
رقميّا وينجزه
فرديّا أو ضمن
مجموعة.
يستغل املوارد/
ّ
ــ
األدوات
الرقم ّية للتعلّم
مدى الحياة.

1010بع�ض التعريفات ال�رضورية مل�ستعملي الطريق
♦املايش أو املرت ّجل
املايش أو املرت ّجل هو الشخص الذي يتنقّل أو يسافر عىل القدمني ،إ ّما عن طريق امليش أو
الجري .املشاة هم كذلك أولئك الذين يقودون عربة األطفال ،أو عربة املريض ،أو عربة ذي اإلعاقة،
أي مركبة صغرية أخرى دون مح ّرك ،أو األشخاص الذين يقودون د ّراجة أو ميسكونها باليد ،أو
أو ّ
كريس متح ّرك مدفوع من قبلهم أو بواسطة مح ّرك كهربايئ.
ذوو اإلعاقة الذين يتنقّلون يف ّ
ويُعترب من املرت ّجلني أو املشاة األشخاص:
ــالذين يدفعون العجلتني باليد.
ــالذين يقودون عربات أطفال أو مرىض أو ذوي اإلعاقة.
ــالذين يقودون باليد د ّراجة أو د ّراجة نارية أو عربة صغرية دون مح ّرك.
ــالع ّجز واملس ّنون وذوو اإلعاقة الذين يتنقّلون عىل منت عربة سياّرة يقودونها برسعة الخطى.
♦منطقة املشاة أو املرت ّجلني

منطقة املشاة أو املرت ّجلني :قسم أو مجموعة من أقسام املمرا ّت يف املناطق املبنية ،باستثناء
الطرق ذات الحركة املرورية العالية ،والتي تشكّل منطقة لحركة املشاة عىل أساس مؤقّت
أو دائم.
♦مم ّر املرت ّجلني :هو الجزء املعبّد املج ّهز بعالمة مميّزة واملع ّد لعبور املرت ّجلني.
األقل تسري بجهد من يركبها وغري مج ّهزة مبح ّرك.
كل عربة ذات عجلتني عىل ّ
♦الد ّراجة :هي ّ
كل دراجة مج ّهزة مبح ّرك.
♦ الد ّراجة النارية :هي ّ
كل د ّراجة ناريّة ال تتجاوز سعة أسطوانة مح ّركها خمسني
♦الدراجة النارية الصغرية :هي ّ
سنتيمرتا مك ّعبا.
كل د ّراجة نارية ذات عجلتني تفوق سعة أسطوانة مح ّركها
املتوسطة :هي ّ
♦ الد ّراجة النارية
ّ
خمسني سنتيمرتا مك ّعبا دون أن تتجاوز مائة وخمسة وعرشين سنتيمرتا مك ّعبا.
الرتبية املرورية ،دليل منهجي م�شرتك
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كل د ّراجة ناريّة ذات عجلتني تتجاوز سعة أسطوانة مح ّركها مائة
♦الد ّراجة النارية الكبرية :هي ّ
وخمسة وعرشين سنتيمرتا مك ّعبا.

1111م�صفوفة التعلّم (املحتويات)
بكل هدف خصويص ملا ّدة الرتبية املروريّة بحسب الحالة
الخاصة ّ
فيام ييل مصفوفة املحتويات
ّ
التي يكون عليها الطفل فقد يف فضاء مروري ،م ّرت ّجال أو يقود د ّراجة هوائ ّية أو د ّراجة ناريّة أو
راكب س ّيارة أو حافلة نقل عمومي.
األهداف الخصويّ ة
1.1يحدّد الطفل مختلف فئات
مستخدمي الفضاء املروري

املحتوى
ــاملرت ّجل (تعريفه – أصنافه )...
ــاملستعملون الذين يعتربون مرت ّجلني

أقل من  01سنوات)
ــالدرا ّج الصغري (عمره ّ
ــالدرا ّج الكبري (عمره أكرث من  01سنوات)
ــاألشخاص املتنقّلون عىل كرايس متح ّركة
 1.أنواع فضاءات املرور
ــ الرصيف

املرت ّج ل

ــمم ّر املرتجلني

ــفضاء املرتجلني
مخصص للمرت ّجلني
ــفضاء ّ
2.2يحدّد الطفل مختلف
الفضاءات املروريّة وخصوصيّة 2.2خصوصيات الفضاءات املروريّة
كل منها
ّ
خاص باملرت ّجلني
ــفضاء ّ
ّخاص املرت ّجلني
ــممر ّ

ــفضاء متقاسم مع مستعميل الطريق
ــفضاء ممنوع عىل املرت ّجلني

3.3يحدّد الطفل كيفيّة تقاسم
الفضاء املروري وفقا لوضعيّة
التنقل
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ــفضاء ريفي  -فضاء حرضي
ــ.احرتام الرسعة املحدّدة
ــتأثري رسعة التنقل عىل متقاسمي الطريق وهم املرت ّجلون :العجائز
والشيوخ – ذوو اإلعاقة – الد ّراج الصغري
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األهداف الخصويّ ة
4.4يطبّق قواعد تنقّل املرت ّجلني
5.5يحدّد الطفل قواعد املرور
مؤشات
يتبي أه ّمية ّ
كل ّ
ّ 6.6
الحامية املرئ ّية واملسموعة

7.7يحدّد الطفل مختلف فئات
مستخدمي الفضاء املروري

ــالتنقّل عىل الرصيف

املحتوى

ــمم ّرات املرت ّجلني يف مفرتق طرقات بأضواء أو بدون أضواء
ــاملم ّرات املحروسة بحاجز

ــمم ّرات ّللجامعات أو األفراد
أولويّة مرور السيارات يف مفرتق الطرقات
ــيرى ويراه اآلخرون
ــارتداء مالبس مرئ ّية أو بها الرشيط الفلوري العاكس
مؤشات ضوئية أو عاكسة
ــارتداء ّ
املرت ّجل (تعريفه – أصنافه )...

املستعملون الذين يعتربون مرت ّجلني
أقل من  10سنوات)
الدرا ّج الصغري (عمره ّ
الدرا ّج الكبري (عمره أكرث من  10سنوات)

املرت ّج ل

األشخاص املتنقّلون عىل كرايس متح ّركة
1.1أنواع فضاءات املرور
ــ الرصيف
ــمم ّر املرت ّجلني

ــفضاء املرت ّجلني

مخصص للمرت ّجلني
ــفضاء ّ
8.8يحدّد الطفل مختلف
الفضاءات املروريّة وخصوص ّية 2.2خصوصيات الفضاءات املروريّة
كل منها
ّ
خاص باملرت ّجلني
ــفضاء ّ
ّخاص املرت ّجلني
ــممر ّ

ــفضاء متقاسم مع مستعميل الطريق
ــفضاء ممنوع عىل املرت ّجلني

9.9يحدّد الطفل كيف ّية تقاسم
الفضاء املروري وفقا لوضع ّية
التنقل

ــفضاء ريفي  -فضاء حرضي
ــاحرتام الرسعة املحدّدة
ــتأثري رسعة التنقل عىل متقاسمي الطريق وهم املرت ّجلون :العجائز
والشيوخ – ذوو اإلعاقة – الد ّراج الصغري
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املحتوى

األهداف الخصويّ ة

املرت ّج ل

ــالتنقّل عىل الرصيف
ــمم ّرات املرت ّجلني يف مفرتق طرقات بأضواء أو بدون أضواء
1010يطبّق قواعد تنقّل املرت ّجلني
ــاملم ّرات املحروسة بحاجز
ــممر ّللجامعات أو الفرادى
أولويّة مرور السيارات يف مفرتق الطرقات
1111يحدّد الطفل قواعد املرور
ــمعرفة طرق التواصل بني السيارات واملرت ّجلني
1212يستبق ما ميكن أن يسبب يف
ــأضواء الوقوف -أضواء السري إىل الخلف .أضواء التوقف – أضواء
حادت مرور
تغيري الوجهة
ــمسافة األمان عند قطع الطريق
1313يقدّر مسافة األمان بحسب
رسعة مستعمل الفضاء املروري ــمسافة األمان بحسب رسعة مستعمل الطريق
مخاطر مرتبطة بحالة الطقس
ــأمطار
ــ رياح
ــ ضباب
مخاطر مرتبطة مبستعميل الطريق
ــمرت ّجلون
ــد ّراجون
ــمرت ّجلون يصطحبون حيوانات
1414يحدّد الطفل مخاطر الفضاءات
مخاطر مرتبطة مبحيط الفضاء املروري
املروريّة
ــخروج حافالت
ــخروج شاحنات
ــمدرسة أو روضة
مخاطر مرتبطة مبستعمل الطريق
ــاستعامل الهاتف الجوال
ــاستعامل سامعات املوسيقى أو الراديو
ــالتعب
ــالتأخر عن العمل أو عن الدراسة
مؤشات
يتبي أه ّمية ّ
كل ّ
ّ 1515
الحامية املرئ ّية واملسموعة
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ــيرى ويراه اآلخرون
ــارتداء مالبس مرئ ّية أو بها الرشيط الفلوري العاكس
مؤشات ضوئية أو عاكسة
ــارتداء ّ
ــاختيار مكان املرور
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الد ّراج

األهداف الخصو ّية
1.1يحدّد الطفل مختلف
الد ّراجني من مستخدمي
الفضاء املروري

الد ّراج (د ّراجة هوائ ّي ة)

املحتوى

ــالد ّراج
صحي – د ّراج صغري – د ّراج كبري)
ــأصناف الد ّراجني (دراج ريايض – د ّراج ّ

 1.فضاءات املرور
ــ الطريق املعبّد
ــمم ّر املرت ّجلني
ــفضاء املرت ّجلني
ــمم ّر الد ّراجني
 2.2يحدّد مختلف فضاءات
ــجزيرة
املرور وخصوصياتها ،ويقدر
ــرصيف
عىل املرور منها.
2.2خصوصيات الفضاءات املروريّة
ــفضاء مشرتك بني الد ّراجني والعديد من املستعملني
مخصص للد ّراجني
ــفضاء ّ
ــفضاء ممنوع عىل الدرا ّجني
ــفضاء مسموح للد ّراجني
1.1القواعد املروريّة للد ّراجني
3.3يحدّد الطفل القواعد
2.2القواعد املروريّة يف األولوية مع السيارات
الخاصة بالد ّراجني
املروريّة
ّ
3.3املخاطر املتأتية من عدم احرتام مسافة األمان مع د ّراج آخر أو سيارة
1.1الحامية املرتبطة بالد ّراجة الهوائيّة
ــتجهيزات الد ّراجة الرضوريّة واالختيارية
ــسالمة الدرا ّجة وصيانتها
2.2حامية الد ّراج
ــحمل الخوذة
4.4يحدّد الطفل مختلف
وسائل الحامية
ــمالبس واقية (بالنسبة إىل الدراجني الرياضيني)
املؤشات الضوئيّة
ّ 3.3
ــأضواء األمام والخلف
ــاألضواء العاكسة
ــمالبس مرئ ّية أو بها الرشيط الفلوري العاكس
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الد ّراج (د ّراجة هوائ ّي ة)

األهداف الخصو ّية
5.5يحدّد الطفل قواعد املرور

املحتوى

ــأولويّة مرور السيارات يف مفرتق الطرقات
ــمعرفة طرق التواصل بني السيارات والد ّراجني

6.6يستبق ما ميكن أن يسبب
يف حادت مرور

ــأضواء الوقوف -أضواء السري اىل الخلف -أضواء التوقف -أضواء تغيري الوجهة
ــالحذر
ــ العالقة بني الد ّراجني

7.7يقدّر مسافة األمان بحسب ــمسافة األمان عند السري يف الطريق
رسعة مستعمل الفضاء
ــمسافة األمان بحسب رسعة مستعمل الطريق
املروري
1.1مخاطر مرتبطة بحالة الطقس
ــأمطار
ــ رياح
الد ّراج

ــ ضباب
2.2مخاطر مرتبطة مبستعميل الطريق
ــمرت ّجلون
ــد ّراجون

8.8يحدّد الطفل مخاطر
الفضاءات املروريّة

ــمرت ّجلون يصطحبون حيوانات
3.3مخاطر مرتبطة مبحيط الفضاء املروري
ــخروج حافالت
ــخروج شاحنات
ــمدرسة أو روضة
4.4مخاطر مرتبطة مبستعمل الطريق
ــاستعامل الهاتف الجوال
ــاستعامل سامعات املوسيقى أو الراديو
ــالتعب
ــالتأخر عن العمل أو عن الدراسة
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األهداف الخصو ّية
مؤشات
يتبي أه ّمية ّ
كل ّ
ّ 9.9
الحامية املرئ ّية واملسموعة

الد ّراج (د ّراجة هوائ ّي ة)
ــيرى ويراه اآلخرون

املحتوى

ــارتداء مالبس مرئ ّية أو بها الرشيط الفلوري العاكس
ــارتداء مؤرشات ضوئية أو عاكسة

الد ّراج

ــاختيار مكان املرور

1010يضبط الطفل الخطايا
والعقوبات عند عدم احرتام ــمختلف الخطايا والعقوبات عند ارتكاب أخطاء مروريّة
قواعد املرور
ــاإلعداد املادي
1111يع ّد للقيام مبسار مسلك
ــالتعامل مع حالة الطقس
مروري
ــالتوقيت :ليال أم نهارا
ــاالتصال بالحامية املدنيّة
رصف
1212يحذق كيف يت ّ
مروري عند ــكيفية اإلسعاف األويل
وقوع حادث
ــطلب النجدة
أقل من  5سنوات
ــ التجهيزات الرضوريّة للراكب الثاين للد ّراجة ّ
1313يحدّد قواعد نقل الركاب
ــالتجهيزات الرضوريّة للراكب الثاين للد ّراجة أكرث من  5سنوات
األهداف الخصوص ّي ة

ال راكب

1.1يحدّد الطفل مختلف
أصناف الركّاب

2.2يحدّد مختلف التجهيزات
الرضوريّة لنقل الركّاب

ال ّراكب عىل د ّراجة
ــراكب الدراجة الناريّة
ــراكب الدراجة الهوائيّة
ــراكب السيارة
ــراكب حافلة النقل
ــتجهيزات الد ّراجة الهوائيّة
ــتجهيزات الدراجة الناريّة
ــراكب الس ّيارة
ــراكب حافلة النقل
الخاصة باألطفال
ــالتجهيزات
ّ

املحتوى
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األهداف الخصوص ّي ة

ال راكب

3.3يضبط القواعد املروريّة
الخاصة بالركّاب
ّ

4.4يحدّد أسباب ومخاطر
الركوب

5.5يحدّد خطايا الراكبني

ال ّراكب عىل د ّراجة

ــاستعامل التجهيزات الرضوريّة
ــالجلوس من األمام أو من الخلف يف السيّارة
ــنقل الركاب عىل الدراجات الهوائيّة أو الناريّة
1.1مخاطر مرتبطة بالبنية التحت ّية
ــحالة الطريق
املخصصة
ــحالة املم ّرات
ّ
ــحالة اإلشارات املروريّة الضوئ ّية
2.2مخاطر مرتبطة بالد ّراج
ــاستعامل الهاتف الج ّوال
سمعات املوسيقى
ــاستعامل ّ
ــيف صورة عدم حمل الخوذة
ــيف صورة عدم حمل الخوذة
ــيف صورة عدم خالص معلوم النقل العمومي

مستعمل الد ّراجة الناريّ ة

األهداف الخصويّ ة
1.1يضبط الطفل مختلف أصناف
الد ّراجات الناريّة.
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املحتوى

مستعمل الد ّراجة الناريّ ة

املحتوى

ــالد ّراجات الناريّة.
ــ العربات املج ّهزة مبح ّرك و تعترب دراجة ناريّة.
 1.1فضاءات املرور
ــالطريق املعبّدة
ــمم ّر خاص بالد ّراجات الناريّة
ــفضاء املرتجلني
ــجزيرة
 2.2يحدّد مختلف فضاءات املرور ــرصيف
للد ّراجات الناريّة وخصوصياتهم2.2 .خصوصيات الفضاءات املروريّة
ــفضاء مشرتك بني الد ّراجني والعديد من املستعملني
مخصص للد ّراجات الناريّة
ــفضاء ّ
ــفضاء ممنوع عىل الد ّراجات الناريّة
ــفضاء مسموح للد ّراجات الناريّة
ــالتمييز بيم مسالك حرضيّة ومسالك ريف ّية
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األهداف الخصو ّي ة
3.3يحدّد ويط ّبق القواعد املروريّة
الخاصة بالد ّراجات الناريّة
ّ

مستعمل الد ّراجة الناريّ ة

4.4يحدّد مختلف وسائل الحامية

مستعمل الد ّراجة الناريّ ة

املحتوى
ــالقواعد املروريّة للد ّراجات الناريّة
ــالقواعد املروريّة يف األولوية مع السيارات

ــاملخاطر املتأتية من عدم احرتام مسافة األمان مع دراج آخر أو
سيارة
1.1الحامية املرتبطة بالدرا ّجة الناريّة
ــتجهيزات الد ّراجة الرضوريّة واالختيارية
ــسالمة الد ّراجة وصيانتها
2.2حامية الد ّراج
ــحمل الخوذة
ــمالبس واقية (بالنسبة إىل الد ّراجني الرياضيني)
املؤشات الضوئيّة
ّ 3.3
ــأضواء األمام والخلف
ــاألضواء العاكسة

ــمالبس مرئ ّية أو بها الرشيط الفلوري العاكس
ــأولويّة املرور يف مفرتق الطرقات
5.5يحدّد قواعد املرور مع السيّارات ــالوقوف اإلجباري  -األضواء املم ّرات املحروسة – الد ّوار
يف تقاطعات الطرق
ــاملجاوزة (يجاوز أو يقع مجاوزته)

6.6يستبق ما ميكن أن يس ّبب يف
حادت مرور

ــاإلشارات املروريّة (اإلشارات العا ّمة – إشارات أعوان املرور)
ــمعرفة طرق التواصل بني السيارات والد ّراجني
ــأضواء الوقوف -أضواء السري اىل الخلف .أضواء التوقف – أضواء
تغيري الوجهة
ــالحذر
ــ العالقة بني الد ّراجني
ــمسافة األمان عند السري يف الطريق

7.7يقدّر مسافة األمان بحسب
املروري
رسعة مستعمل الفضاء
ــمسافة األمان بحسب رسعة مستعمل الطريق
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مستعمل الد ّراجة الناريّ ة

مستعمل الد ّراجة الناريّ ة
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املحتوى
األهداف الخصو ّي ة
1.1مخاطر مرتبطة بحالة الطقس
ــأمطار
ــ رياح
ــ ضباب
2.2مخاطر مرتبطة مبستعميل الطريق
ــمرت ّجلون
ــد ّراجون
ــمرت ّجلون يصطحبون حيوانات
3.3مخاطر مرتبطة مبحيط الفضاء املروري
ــخروج حافالت
ــخروج شاحنات
ــمدرسة أو روضة
ــمخفّض الرسعة
ــمنخفض عىل الطريق
8.8يحدّد مخاطر الفضاءات املروريّة
ــأغطية تفتيش لشبكة ترسيب املياه
4.4مخاطر مرتبطة مبستعمل الطريق
ــاستعامل الهاتف الج ّوال
ــاستعامل سامعات املوسيقى أو الراديو
ــالتعب
ــالتأخّر عن العمل أو عن الدراسة
5.5مخاطر مرتبطة بسائق الد ّراجة الناريّة
ــاحرتام مسافة األمان
ــالفرملة (استخدام املكابح)عىل طريق مبلّلة
ــالفرملة والتوقّف عىل طريق جافّة
ــعدم استعامل التجهيزات الرضوريّة للد ّراج
6.6مخاطر مرتبطة بالحالة الصح ّية لسائق الدرا ّجة الناريّة
ــالتعب
ــتناول مرشوبات كحول ّية
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األهداف الخصو ّي ة

مستعمل الد ّراجة الناريّ ة

املحتوى

ــيرى ويراه اآلخرون
مؤشات
يتبي أه ّمية ّ
كل ّ
ّ 9.9
الحامية املرئ ّية واملسموعة

ــارتداء مالبس مرئيّة أو بها الرشيط الفلوري العاكس
ــارتداء مؤرشات ضوئية أو عاكسة
ــاختيار مكان املرور

1010يضبط الخطايا والعقوبات عند
عدم احرتام قواعد املرور

ــمختلف الخطايا والعقوبات عند ارتكاب أخطاء مروريّة
ــاإلعداد املادّي

مستعمل الد ّراجة الناريّ ة

1111يع ّد للقيام مبسار مسلك مروري ــالتعامل مع حالة الطقس
ــالتوقيت :ليال أم نهارا
رصف عند وقوع
1212يحدّد كيف يت ّ
حادث مروري
1313يضبط قواعد نقل الركاب
1414يعرف بعض البعد املادي عىل
التأمني واملسؤوليات يف الطريق

ــاالتصال بالحامية املدن ّية
ــكيفية اإلسعاف األويل
ــطلب النجدة
ــ التجهيزات الرضوريّة للراكب الثاين للد ّراجة أقل من  5سنوات
ــالتجهيزات الرضوريّة للراكب الثاين للد ّراجة أكرث من  5سنوات
ــالتأمني الرضوري
ــالتأمني االختياري
ــاملسؤول ّية املدن ّية تجاه اآلخرين من مستعميل الطريق
ــالعمر األدىن للحصول عىل رخصة سياقة

1515يحدّد متطلّبات رخصة السياقة

ــاالمتحان النظري والتطبيقي
ــكيفيّة إجراء التكوين التطبيقي
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1212توزيع الكفايات والأهداف التعليم ّية بح�سب امل�ستوى التعليمي
(ما قبل املدر�سة  -االبتدائي -الإعدادي  -الثانوي)
1.1الطفل املرت ّجل
الكفايات املستهدفة
يكون املتعلّم قادرا عىل:
♦التعامل حضاريا مع وضعيّة مروريّة لحامية نفسه وغريه من مستعميل الطريق
♦تطبيق قوانني الطرقات
♦احرتام قوانني املرور
♦تيسري حركة املرور يف فضاء مروري
♦تنمية قدراته يف تقاسم الفضاءات املروريّة يف محيطه املعيش
2.2الطفل املمتطي لوسيلة نقل
الكفايات املستهدفة
يكون املتعلّم قادرا عىل:
♦التعامل حضاريا مع وضع ّية مروريّة لحامية نفسه وغريه من مستعميل الطريق
♦تطبيق قوانني الطرقات
♦احرتام قوانني املرور
♦تيسري حركة املرور يف فضاء مروري
♦تنمية قدراته يف تقاسم الفضاءات املروريّة يف محيطه املعيش
3.3الطفل الد ّراج (د ّراجة هوائ ّية)
الكفايات املستهدفة
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يكون املتعلّم قادرا عىل:
♦التعامل حضاريا مع وضعيّة مروريّة لحامية نفسه وغريه من مستعميل الطريق
♦تطبيق قوانني الطرقات
♦احرتام قوانني املرور
♦تيسري حركة املرور يف فضاء مروري
♦تنمية قدراته يف تقاسم الفضاءات املروريّة يف محيطه املعيش
♦امتالك شهادة مدرس ّية لسياقة دراجة هوائ ّية
4.4الطفل الد ّراج (د ّراجة ناريّة)
الكفايات املستهدفة
يكون املتعلّم قادرا عىل:
♦التعامل حضاريا مع وضع ّية مروريّة لحامية نفسه وغريه من مستعميل الطريق
♦تطبيق قوانني الطرقات مبا فيها أولوية السيارات
♦احرتام قوانني املرور
♦تيسري حركة املرور يف فضاء مروري
♦تنمية قدراته يف تقاسم الفضاءات املروريّة يف محيطه املعيش
♦امتالك رخصة سياقة لد ّراجة نارية مسموح بقيادتها
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لكل كفاية:
5.5جدول توزيع األهداف التعليمية واملستوى التعليمي ّ
الكفايات

املستوى التعليمي

األهداف التعليم ّي ة
معريف

مهاري

وجداين

سلويك

ابتدايئ
الدرجة
األوىل

الدرجة الثانية

إعدادي

الدرجة
الدرجة الثالثة
ال رابعة

التحضريي 7 6-5 4-3 2-1
 1.1يكون املتعلّم قادرا
عىل التعامل حضاريا
مع وضع ّية مروريّة
وغريه √
لحامية نفسه
من مستعميل
الطريق
2.2يكون املتعلّم قادرا
عىل تطبيق قوانني
الطرقات

√

3.3يكون املتعلّم قادرا
عىل احرتام قوانني
املرور

√

4.4يكون املتعلّم قادرا
عىل تيسري حركة
املرور يف فضاء
مروري

√

√

√

√

√

√

√

5.5يكون املتعلّم قادرا
عىل تنمية قدراته
يف تقاسم الفضاءات
املروريّة يف محيطه
املعيش

√

√

√

6.6امتالك رخصة
سياقة لد ّراجة نارية
مسموح بقيادتها

√

√

√
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ثانوي

8

9

2 1

التبية األخالق ّي ة وال ّت نشئة عىل
أنشطة ّ
الحياة الجامع ّي ة

أنشطة يف الفنون (املرسح – املوسيقى-
الرسم – أشغال يدوية)...

أنشطة يف التكنولوجيا

2.2يحدّد الطفل مختلف الفضاءات املروريّة وخصوصيّة
كل منها
ّ

أنشطة لغويّ ة

x

x

أنشطة اإليقاظ العلمي

1.1يحدّد الطفل مختلف فئات مستخدمي الفضاء املروري

x

x

x

األنشطة ال ّرياض ّي ة املنطق ّي ة

املضامني
(املرت ّج ل)

x

3.3يحدّد الطفل كيف ّية تقاسم الفضاء املروري وفق
لوضع ّية التنقّل

x

4.4يط ّبق قواعد تنقّل املرت ّجلني

x

x

5.5يحدّد الطفل قواعد املرور

x

x

x

6.6يقدّر مسافة األمان بحسب رسعة مستعمل الفضاء
املروري

x

x

x

x

x

x

7.7يحدّد الطفل مخاطر الفضاءات املروريّة
مؤشات الحامية املرئ ّية واملسموعة
يتبي أه ّمية ّ
كل ّ
ّ 8.8

x

x
x

x
x

x

x

x

.أجداول توزيع املضامني التعليمية عىل املوا ّد أو األنشطة الحاملة
األنشطة الحاملة للرتبية املروريّة يف التعليم ما قبل املدريس -السنة التحضرييّة
.بجداول توزيع املضامني التعليمية عىل املوا ّد الحاملة
املوا ّد الحاملة للرتبية املروريّة يف املرحلة األوىل من التعليم األسايس
الرتبية املرورية ،دليل منهجي م�شرتك
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الرياضيات

الرتبية التكنولوج ّي ة

اإليقاظ العلمي

اللغة العرب ّي ة

تربية مدنية

x

x

4.4يطبّق قواعد تنقل املرتجلني

x

5.5يحدّد الطفل قواعد املرور

x

6.6يستبق ما ميكن أن يتس ّبب
يف حادت مرور
x

x

x

8.8يحدّد الطفل مخاطر
الفضاءات املروريّة

42

الرتبية إسالم ّي ة

x

3.3يحدّد الطفل كيف ّية تقاسم
الفضاء املروري وفق لوضع ّية x
التنقل

مؤشات
يتبي أه ّمية كل ّ
ّ 9.9
الحامية املرئ ّية واملسموعة

تربية بدن ّي ة

2.2يحدّد الطفل مختلف
الفضاءات املروريّة
وخصوص ّية كل منها

7.7يقدّر مسافة األمان بحسب
رسعة مستعمل الفضاء
املروري

تربية تشكيلية

x

جغ رافيا

1.1يحدّد الطفل مختلف فئات
مستخدمي الفضاء املروري

x

x

x
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x

x

x

تاريخ

املضامني
(املرت ّج ل)

الرياضيات

الرتبية
التكنولوج ّي ة

اإليقاظ العلمي

اللغة العرب ّي ة

تربية مدنية

تربية إسالم ّي ة

تربية بدن ّي ة

تربية تشكيلية

جغ رافيا

1.1يحدّد الطفل مختلف الدراجني
من مستخدمي الفضاء املروري

x

x

تاريخ

املضامني
للد ّراج (د ّراجة هوائ ّي ة)

 2.يحدّد مختلف فضاءات املرور
وخصوصياتهم ويقتدر عىل املرور
منها
3.3يحدّد الطفل القواعد املروريّة
الخاصة بالد ّراجني
ّ

x

4.4يحدّد الطفل مختلف وسائل
الحامية
5.5يحدّد الطفل قواعد املرور
6.6يستبق ما ميكن أن يتس ّبب يف
حادت مرور
7.7يقدّر مسافة األمان بحسب رسعة
مستعمل الفضاء املروري
8.8يحدّد الطفل مخاطر الفضاءات
املروريّة

x
x

x

x

x

x

x

x

مؤشات الحامية
يتبي أه ّمية كل ّ
ّ 9.9
املرئيّة واملسموعة

x

1010يضبط الطفل الخطايا والعقوبات
عند انعدام احرتام قواعد املرور

x
x

1111يع ّد للقيام مبسار مسلك مروري

x

x

رصف عند وقوع
1212يحذق كيف يت ّ
حادث مروري
1313يحدّد قواعد نقل الركّاب

x
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الرياضيات

الرتبية التكنولوج ّي ة

اإليقاظ العلمي

اللغة العرب ّي ة

تربية مدنية

تربية بدن ّي ة

x

x

x

تربية تشكيلية
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x

جغ رافيا

1.1يضبط الطفل مختلف أصناف الد ّراجات
الناريّة
 2.يحدّد مختلف فضاءات املرور للد ّراجات
الناريّة وخصوصياتهم
الخاصة
3.3يحدّد ويطبّق القواعد املروريّة
ّ
بالد ّراجات الناريّة
4.4يحدّد مختلف وسائل الحامية
5.5يحدّد قواعد املرور مع السيارات يف
تقاطعات الطرق
6.6يستبق ما ميكن أن يتسبّب يف حادت مرور
7.7يقدّر مسافة األمان بحسب رسعة
مستعمل الفضاء املروري
8.8يحدّد مخاطر الفضاءات املروريّة
مؤشات الحامية املرئ ّية
يتبي أهمية كل ّ
ّ 9.9
واملسموعة
1010يضبط الخطايا والعقوبات عند عدم احرتام
قواعد املرور
1111يع ّد للقيام مبسار مسلك مروري
رصف عند وقوع حادث
1212يحدّد كيف يت ّ
مروري
1313يضبط قواعد نقل الركّاب
1414يعرف بعض املادي عىل التأمني
واملسؤوليات يف الطريق
1515يحدّد متطلّبات رخصة السياقة

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
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x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

تاريخ

املضامني
للد ّراج (دراجة ناريّ ة)

الرياضيات

العلوم الفيزيائ ّي ة

الرتبية التكنولوج ّي ة

اإليقاظ العلمي

اللغة العرب ّي ة

تربية مدنية

تربية إسالم ّي ة

x

x

x

x

تربية بدن ّي ة

x

x
x
x

x
x

x

تربية تشكيلية

x

x

x

جغ رافيا

1.1يحدّد الطفل مختلف أصناف الركّاب
2.2يحدّد مختلف التجهيزات الرضوريّة لنقل
الركّاب
الخاصة بالركّاب
3.3يضبط القواعد املروريّة
ّ
4.4يحدّد أسباب الركوب ومخاطره
5.5يحدّد خطايا الراكبني

x

x

x

تاريخ

املضامني املسافر

الن�ص �إىل الو�ضع ّية التعليم ّية -التعلّمية
1313م�صفوفة حتليل الكفاية من ّ

ــالطفل املرت ّجل
خاصة أو عموميّة
ــالطفل املتنقّل املسافر املمتطى لوسيلة نقل ّ

الكفايات
يكون املتعلّم قادرا عىل التعامل حضاريا مع وضعيّة مروريّة لحامية نفسه
وغريه من مستعميل الطريق

ــيكتشف
الفضاءات
املروريّة يف
املحيط املعيش
ــتحديد األماكن
الخطرة يف فضاء
مروري
ــيحدّد املسار
األكرث أمنا
ويضمن سالمته
املروريّة

ــيكتشف
الفضاءات
املروريّة يف
املحيط املعيش
ــتوعية الطفل
بقوانني املرور
واحرتامها
ــتحديد األماكن
الخطرة يف فضاء
مروري
ــإكسابه القدرة
عىل التّنقل يف
فضاء محدّد
ــيحدّد املسار
األكرث أمنا
ويضمن سالمته
املروريّة

املستوى األ ّول
(القسم التحضريي)

مك ّونات الكفاية

الوضع ّي ة
التعليم ّي ة

املستوى
التعليمي

مصفوفة توظيف الكفايات يف املستويات األربعة
املوا ّد الحاوية
(أمثلة ألهداف إج رائ ّي ة)
ــأنشطة لغويّة :التواصل باللغة العربيّة
لوصف مك ّونات فضاء مروري
التبية األخالقيّة والتّنشئة عىل
ــأنشطة ّ
الحياة الجامعيّة :التعايش والتحاور
واحرتام مستعميل الفضاء املروري
ــتوعية الطّفل بقوانني املرور واحرتامها
ــأنشطة يف الفنون (املرسح واملوسيقى
والرسم واألشغال اليدوية :)...لعب أدوار
الفاعلني يف الفضاء املروري ،إنجاز رسم
يعب عن وضع ّية مروريّة أو فضاء مروري
ّ
ــ األنشطة ال ّرياضيّة املنطقيّة (استثامر
األشكال الهندس ّية والخطوط يف تع ّرف
أشكال الفضاء املروري ومحتوياته
ــأنشطة اإليقاظ العلمي :إدراكه للفضاء
وال ّزمن.
واكتشاف املحيط الطّبيعي واالجتامعي
والتّعامل معه بكيفيّة مرشّ دة.
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الكفايات

التع ّرف عىل صور
أو رسوم األماكن
الخطرة يف فضاء
مروري
التع ّرف من
مجسامت
خالل ّ
عىل أصناف
اإلشارات املروريّة
ومدلوالتها
والخطر الذي
يحصل عند عدم
احرتامها
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املستوى الثالث ( 7و 8و 9املرحلة اإلعدادية)

املستوى الثاين أقسام املرحلة االبتدائية

مك ّونات الكفاية

الوضع ّي ة
التعليم ّي ة

املستوى
التعليمي

مصفوفة توظيف الكفايات يف املستويات األربعة
املوا ّد الحاوية
(أمثلة ألهداف إج رائ ّي ة)
ــاللغة العربيّة :التواصل بلغة ما لوصف
مك ّونات فضاء مروري
ــ الرتبية التشكيليّة (الفنون التشكيليّة):
يعب عن وضع ّية مروريّة أو
ــ إنجاز رسم ّ
فضاء مروري

ــوصف و/أو تحليل رسم ملك ّونات لفضاء
مروري
ــالجغرافيا :حدّد موقعا يف العامل باستعامل
مح ّرك البحث «قوقل ارث» ميثل فضاء
مروريا ،واستكشف مك ّوناته ،وقارن ذلك
مبا تعرفه يف مدينتك أو ح ّيك
ــالرياضيات :حساب طول مسار مروري
متك ّون من أجزاء مستقيمة وأجزاء
مق ّوسة.

ــالرتبية البدنيّة :تحديد مسار للرياضة
يحتوي عىل إشارات لسالمة التلميذ أو
الريايض
ــالرتبية املدنية :فهم معنى احرتام إشارات
املرور يف قانون دولة دميقراطية

يحدّد مختلف
قوانني الطرقات
التي لها عالقة
مبحيطه املعيش

املستوى
التعليمي

الكفايات

الكفايات
يكون املتعلّم قادرا عىل تطبيق قوانني الطرقات

ــيحدّد
مختلف
قوانني
الطرقات
ــيحمي
نفسه
واآلخرين
من حوادث
املرور
الناتجة عن
عدم احرتام
قواعد املرور

الوضع ّي ة
التعليم ّي ة

املستوى الثاين

ــالطفل املرت ّجل
ــالطفل الد ّراج
مستعمال
د ّراجة هوائ ّية
أو ناريّة
ــالطفل املتنقّل
املسافر
املمتطى
لوسيلة نقل
خاصة أو
ّ
عموم ّية

مك ّونات
الكفاية

التع ّرف عىل
وضعيات مروريّة
تشكّل خطرا عىل
سالمة الطفل
يف فضاء مروري
واقرتاح حلول
للتحسني من
الوضع ّية الحال ّية
إنجاز لوحات أو
معلّقات (تحتوي
نص أو
عىل ّ
صور أو مقاطع
فيديو )...لتوعية
التلميذ والكهل
مبخاطر الطريق
عند عدم احرتام
إشارات املرور

املستوى الرابع ( 1و 2من التعليم الثانوي)

مك ّونات الكفاية

الوضع ّي ة
التعليم ّي ة

املستوى
التعليمي

مصفوفة توظيف الكفايات يف املستويات األربعة
املوا ّد الحاوية
(أمثلة ألهداف إج رائ ّي ة)

اللغة العرب ّية :التواصل للتعبري عن
نص يصف
مك ّونات الفضاء املروري ،كتابة ّ
وضعيّة مروريّة وإحصاء أه ّم مك ّوناتها

الرتبية التشكيل ّية (الفنون التشكيل ّية):يعب عن وضعيّة مروريّة أو
إنجاز رسم ّ
يعب عن خطأ
فضاء مروري ،وصف رسم ّ
مروري ورسم يعطي حالّ لذلك

املوا ّد الحاوية
(أمثلة ألهداف إج رائ ّي ة)
ــاللغة العرب ّية :التواصل باللغة العرب ّية لوصف
مك ّونات فضاء مروري
ــالرتبية التشكيليّة (الفنون التشكيليّة) :إنجاز
يعب عن وضعيّة مروريّة أو فضاء مروريا
رسم ّ
ــوصف و/أو تحليل رسم ملك ّونات لفضاء
مروري
ــالجغرافيا :حدّد موقعا يف العامل باستعامل
مح ّرك البحث «قوقل ارث» ميثل فضاء مروريا
واستكشف مك ّوناته وقارن ذلك مبا تعرفه يف
مدينتك أو ح ّيك
ــ الرياضيات :حساب طول مسار مروري
متك ّون من أجزاء مستقيمة وأجزاء مق ّوسة
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املستوى
التعليمي
املستوى الثالث

ــالرتبية البدن ّية :حدّد مسارا للرياضة يحتوي
عىل إشارات لسالمة التلميذ أو الريايض
ــالرتبية املدنية :فهم معنى احرتام إشارات
املرور يف قانون دولة دميقراطية

املستوى الرابع

الكفايات
48

مك ّونات
الكفاية

الوضع ّي ة
التعليم ّي ة
يحدّد ما يستدعيه
الفضاء املروري
املجاور له ليحمي
نفسه ويحمي
اآلخرين من
حوادث املرور
الناتجة عن عدم
تطبيق قواعد املرور
تحديد مختلف
قواعد املرور
وقانون الطرقات
التي تتناسب مع
خصوصيات الفضاء
املروري املجاور
للمؤسسة الرتبوية
ّ
التع ّرف عىل
املخاطر التي
يسبّبها عدم احرتام
تطبيق قوانني املرور
استثامر التجربة
الشخصيّة لتحليل
وضع ّية مروريّة
وما تتطلّبه
لتطبيق قوانني
املرور بحزم
إنجاز لوحات أو
معلّقات (تحتوي
نص أو صور
عىل ّ
أو مقاطع فيديو)...
لتوعية التلميذ
والكهل مبخاطر
الطريق عند عدم
احرتام إشارات املرور

املوا ّد الحاوية
(أمثلة ألهداف إج رائ ّي ة)

ــاللغة العربيّة :التواصل باللغة العربيّة للتعبري
نص
عن مك ّونات الفضاء املروري -كتابة ّ
يصف وضع ّية مروريّة وإحصاء أه ّم مك ّوناتها
ــالرتبية التشكيليّة (الفنون التشكيليّة) :إنجاز
يعب عن وضع ّية مروريّة أو فضاء
رسم ّ
يعب عن خطأ مروري
مروري -وصف رسم ّ
ورسم يعطي حالّ لذلك

الكفايات
يكون املتعلّم قادرا عىل احرتام قوانني املرور

ــاللغة العرب ّية :التواصل باللغة العرب ّية لوصف
مك ّونات فضاء مروري
ــالرتبية التشكيليّة (الفنون التشكيليّة) :إنجاز
يعب عىل وضعيّة مروريّة أو فضاء
رسم ّ
مروري
ــوصف و/أو تحليل رسم ملك ّونات لفضاء
مروري
ــالجغرافيا :حدّد موقعا يف العامل باستعامل
مح ّرك البحث «قوقل ارث» ميثّل فضاء مروريا
واستكشف مك ّوناته وقارن ذلك مبا تعرفه يف
مدينتك أو حيّك
ــ الرياضيات :حساب طول مسار مروري
متك ّون من أجزاء مستقيمة وأجزاء مق ّوسة

املستوى الثالث

ــالطفل املرت ّجل
ــالطفل الد ّراج
مستعمال
د ّراجة هوائيّة
أو ناريّة
ــالطفل املتنقّل
املسافر
ــاملمتطى لوسيلة
خاصة أو
نقل ّ
عموميّة

ــ يحدّد
استثامر التجربة
مختلف
الحي
يف
املعيشة
ّ
قوانني
أو املدينة إلنجاز
املرور
مجسم أو رسم
ّ
بياين لفضاء مرور ّي
ــيحرتم
وتحديد األماكن
إشارات
تيس احرتام
التي ّ
املرور
املوجودة قوانني املرور.
يف الفضاء التع ّرف عىل صور
املروري الذي أو رسوم األماكن
مي ّر منه
الخطرة يف فضاء
مروري والتي
تس ّهل تطبيق
قوانني املرور
التع ّرف من
مجسامت
خالل ّ
عىل أصناف
اإلشارات املروريّة
ومدلوالتها
والخطر الذي
يحصل عند عدم
احرتامها

املستوى الثاين

تحديد األماكن
الخطرة التي قد
ال يحتّم فيها
قانون املرور أثناء
القيام بجولة يف
فضاء مروري.

املستوى
التعليمي

مك ّونات
الكفاية

الوضع ّي ة
التعليم ّي ة

املوا ّد الحاوية
(أمثلة ألهداف إج رائ ّي ة)

ــالرتبية البدن ّية :حدّد مسارا للرياضة يحتوي
عىل إشارات لسالمة التلميذ أو الريايض
ــالرتبية املدنية :فهم معنى احرتام إشارات
املرور يف قانون دولة دميقراطية
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املستوى
التعليمي

يكون املتعلّم قادرا عىل تيسري حركة املرور يف فضاء مروري الكفايات

املستوى الرابع

الوضع ّي ة
التعليم ّي ة

الكفايات

املستوى
التعليمي

التع ّرف عىل
وضعيات مروريّة
تشكّل خطرا عىل
سالمة الطفل
يف فضاء مروري
واقرتاح حلول
لتحسني الوضعيّة
الحاليّة
إنجاز لوحات أو
معلّقات (تحتوي
نص أو
عىل ّ
صور أو مقاطع
فيديو )...لتوعية
التلميذ والكهل
مبخاطر الطريق
عند عدم احرتام
إشارات املرور.

مك ّونات
الكفاية

مك ّونات
الكفاية
ــيحدّد
مختلف
قوانني املرور
ــيحرتم
إشارات
املرور
املوجودة
يف الفضاء
املروري
ّ
الذي مي ّر
منه

تحديد األماكن
الخطرة يف العديد
من الوضعيات
املروريّة أثناء
القيام بجولة يف
فضاء مروري.
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املستوى الثاين

ــالطفل املرت ّجل
ــالطفل الد ّراج
مستعمال
د ّراجة
هوائ ّية أو
ناريّة
ــالطفل املسافر
ــاملمتطى
لوسيلة نقل
خاصة أو
ّ
عموميّة

الوضع ّي ة
التعليم ّي ة

املوا ّد الحاوية
(أمثلة ألهداف إج رائ ّي ة)

ــاللغة العرب ّية :التواصل باللغة العرب ّية للتعبري
نص
عن مك ّونات الفضاء
املروري -كتابة ّ
ّ
يصف وضع ّية مروريّة وإحصاء أه ّم مك ّوناتها.
ــالرتبية التشكيليّة (الفنون التشكيليّة) :إنجاز
يعب عىل وضع ّية مروريّة أو فضاء
رسم ّ
يعب عن خطأ مروري
مروري أو وصف رسم ّ
ورسم يعطي حالّ لذلك

املواد الحاوية
(أمثلة ألهداف إج رائ ّي ة)
ــ اللغة العربيّة :التواصل باللغة العربيّة
لوصف مك ّونات فضاء مروري.
ــالرتبية التشكيليّة (الفنون التشكيليّة) :إنجاز
يعب عىل وضعيّة مروريّة أو فضاء
رسم ّ
مروري.
ــوصف و/أو تحليل رسم ملك ّونات فضاء
مروري
ّ
ــالجغرافيا :حدّد موقعا يف العامل باستعامل
مح ّرك البحث «قوقل ارث» ميثل فضاء
مروريا ،واستكشف مك ّوناته ،وقارن ذلك مبا
تعرفه يف مدينتك أو ح ّيك
ــ الرياضيات :حساب طول مسار مروري
متك ّون من أجزاء مستقيمة وأجزاء مق ّوسة

املستوى الرابع

املستوى الثلث

الكفايات

املستوى
التعليمي

مك ّونات
الكفاية

الوضع ّي ة
التعليم ّي ة
استثامر التجربة
الحي
املعيشة يف ّ
أو املدينة إلنجاز
مجسم أو رسم
ّ
بياين لفضاء
مروري وتحديد
األماكن الخطرة
التي يحتوي عليها.
التع ّرف عىل صور
أو رسوم األماكن
الخطرة يف فضاء
مروري
التع ّرف من
مجسامت
خالل ّ
عىل أصناف
اإلشارات املروريّة
ومدلوالتها والخطر
الذي يحصل عند
عدم احرتامها
التع ّرف عىل
وضعيات مروريّة
تشكّل خطرا عىل
سالمة الطفل
يف فضاء مروري
واقرتاح حلول
لتحسني الوضعيّة
الحاليّة
إنجاز لوحات أو
معلّقات (تحتوي
نص أو
عىل ّ
صور أو مقاطع
فيديو )...لتوعية
التلميذ والكهل
مبخاطر الطريق
عند عدم احرتام
إشارات املرور

املواد الحاوية
(أمثلة ألهداف إج رائ ّي ة)

ــالرتبية البدنيّة :تحديد مسار للرياضة يحتوي
عىل إشارات لسالمة التلميذ أو الريايض
ــالرتبية املدنية :فهم معنى احرتام إشارات
املرور يف قانون دولة دميقراطية

ــاللغة العرب ّية :التواصل باللغة العرب ّية للتعبري
نص
عىل مك ّونات الفضاء املروري -كتابة ّ
يصف وضع ّية مروريّة وإحصاء أه ّم مك ّوناتها
ــالرتبية التشكيليّة (الفنون التشكيليّة) :إنجاز
يعب عن وضع ّية مروريّة أو فضاء
رسم ّ
يعب عن خطأ مروري
مروري -وصف رسم ّ
ورسم يعطي حالّ لذلك
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الكفايات

املستوى
التعليمي

مك ّونات
الكفاية

الوضع ّي ة التعليم ّي ة

52

التع ّرف عىل صور أو
رسوم األماكن الخطرة يف
فضاء مروري
التع ّرف من خالل
مجسامت عىل أصناف
ّ
اإلشارات املروريّة
ومدلوالتها والخطر الذي
يحصل عند عدم احرتامها
التع ّرف عىل وضعيات
مروريّة تشكّل خطرا عىل
سالمة الطفل يف فضاء مروري
واقرتاح حلول للتحسني من
الوضعيّة الحاليّة
إنجاز لوحات أو معلّقات
نص أو
(تحتوي عىل ّ
صور أو مقاطع فيديو)...
لتوعية التلميذ والكهل
مبخاطر الطريق عند عدم
احرتام إشارات املرور
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املستوى الرابع

يكون
املتعلّم
قادرا عىل
تنمية
قدراته
يف تقاسم
الفضاءات
املروريّة
يف محيطه
املعيش

ــيحدّد
مختلف
قوانني
املرور
ــيحرتم
إشارات
املرور
املوجودة
يف الفضاء
املروري
الذي مي ّر
منه

املستوى الثالث

ــالطفل
املرت ّجل
ــالطفل
الد ّراج
مستعمال
د ّراجة
هوائ ّية أو
ناريّة
ــالطفل
املسافر
املمتطى
لوسيلة
نقل
خاصة أو
ّ
عموم ّية

استثامر التجربة املعيشة
يف الحي أو املدينة إلنجاز
مجسم أو رسم بياين
ّ
لفضاء مروري وتحديد
األماكن الخطرة التي
يحتوي عليها.

املستوى الثاين

تحديد األماكن الخطرة
يف العديد من الوضعيات
املروريّة أثناء القيام
بجولة يف فضاء مروري

املوا ّد الحاوية
(أمثلة ألهداف إج رائية)
ــاللغة العرب ّية :التواصل باللغة العرب ّية
لوصف مك ّونات فضاء مروري
ــ الرتبية التشكيليّة (الفنون
يعب عن
التشكيليّة) :إنجاز رسم ّ
وضع ّية مروريّة أو فضاء مروري
وصف و/أو تحليل رسم ملك ّونات
لفضاء مروري
ــالجغرافيا :حدّد موقعا يف العلم
باستعامل مح ّرك البحث «قوقل
ارث» ميثل فضاء مروري واستكشف
مك ّوناته وقارن ذلك مبا تعرفه يف
مدينتك أو حيّك.
ــالرياضيات :حساب طول مسار
مروري متك ّون من أجزاء مستقيمة
وأجزاء مق ّوسة
ــالرتبية البدن ّية :تحديد مسار للرياضة
يحتوي عىل إشارات لسالمة التلميذ
أو الريايض
ــالرتبية املدنية :فهم معنى احرتام
إشارات املرور يف قانون دولة
دميوقراطيّة
ــاللغة العربيّة :التواصل باللغة
العربيّة للتعبري عن مك ّونات الفضاء
نص يصف وضع ّية
املروري -كتابة ّ
مروريّة وإحصاء أه ّم مك ّوناتها
ــالرتبية التشكيليّة (الفنون
يعب عىل
التشكيل ّية) :إنجاز رسم ّ
وضع ّية مروريّة أو فضاء مروري-
يعب عن خطأ مروري
وصف لرسم ّ
ورسم يعطي حالّ لذلك

الكفايات

املستوى
التعليمي

مك ّونات
الكفاية

الوضع ّي ة التعليم ّي ة

التع ّرف عىل صور أو رسوم
األماكن الخطرة يف فضاء
مروري
مجسامت
التع ّرف من خالل ّ
عىل أصناف اإلشارات املروريّة
ومدلوالتها والخطر الذي
يحصل عند عدم احرتامها.
التع ّرف عىل وضعيات مروريّة
تشكّل خطرا عىل سالمة الطفل
يف فضاء مروري واقرتاح حلول
للتحسني من الوضعيّة الحاليّة
إنجاز لوحات أو معلّقات
نص أو صور
(تحتوي عىل ّ
أو مقاطع فيديو )...لتوعية
التلميذ والكهل مبخاطر الطريق
عند عدم احرتام إشارات املرور

املستوى الرابع

امتالك
رخصة
سياقة
لد ّراجة
هوائ ّية
أو ناريّة
مسموح
بقيادتها

ــيعرف
مستلزمات
رخصة سياقة
د ّراجة ناريّة
ــيحسن سياقة
الد ّراجة
كل
النارية يف ّ
الفضاءات
املروريّة
ــيحرتم قانون
املرور

املستوى الثالث

ــالطفل
املرت ّجل
ــالطفل
الد ّراج
مستعمال
د ّراجة
هوائيّة أو
ناريّة
ــالطفل
املسافر
املمتطى
لوسيلة
نقل
خاصة أو
ّ
عموميّة

استثامر التجربة املعيشة يف
مجسم
الحي أو املدينة إلنجاز ّ
ّ
أو رسم بياين لفضاء مروري
وتحديد األماكن الخطرة التي
يحتوي عليها.

املستوى الثاين

تحديد األماكن الخطرة يف
العديد من الوضعيات املروريّة
أثناء القيام بجولة يف فضاء
مروري

املواد الحاوية
(أمثلة ألهداف اج رائ ّي ة)
ــاللغة العرب ّية :التواصل باللغة
العرب ّية لوصف مك ّونات فضاء
مروري
ــالرتبية التشكيليّة (الفنون
يعب عىل
التشكيل ّية) :إنجاز رسم ّ
وضع ّية مروريّة أو فضاء مروري
ــوصف و/أو تحليل لرسم
ملك ّونات لفضاء مروري
ــالجغرافيا :حدّد موقعا يف
العلم باستعامل «قوقل ارث»
ميثل فضاء مروري واستكشف
مك ّوناته وقارن ذلك مبا تعرفه
يف مدينتك أو ح ّيك
ــالرياضيات :حساب طول
مسار مروري متكون من أجزاء
مستقيمة وأجزاء مقوسة
ــالرتبية البدن ّية :تحديد مسار
للرياضة يحتوي عىل إشارات
لسالمة التلميذ أو الريايض
ــالرتبية املدنية :فهم معنى
احرتام إشارات املرور يف
قانون دولة دميقراطية-تحديد
الخطايا املرتتبة عىل عدم
احرتام قواعد املرور
ــاللغة العربيّة :التواصل باللغة
العرب ّية للتعبري عن مك ّونات
نص
الفضاء املروري -كتابة ّ
يصف وضعيّة مروريّة وإحصاء
أه ّم مك ّوناتها
ــالرتبية التشكيليّة (الفنون
يعب عىل
التشكيليّة) :إنجاز رسم ّ
وضع ّية مروريّة أو فضاء مروري-
يعب عن خطأ مروري
وصف رسم ّ
ورسم يعطي حالّ لذلك
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1414مناذج من �أن�شطة بيداغوج ّية
ميكن االستئناس باألنشطة البيداغوج ّية اآلتية يف تدريب األطفال عىل استغالل الفضاء املروري
استغالال ج ّيدا يحميهم من حوادث الطرقات وما ميكن أن ينتج من أفعال من بق ّية مستعميل فضاء
مروري.
 .1.14املرحلة التحضرييّة

الوضع ّي ة
املقرتحة
بالنسبة إىل
الطفل

عندما أكون
مرت ّجال

عندما أكون يف
فضاء مروري
مركّب

54

األهداف

الفعل البيداغوجي

الحس السمعي بواسطة ألعاب (يتع ّرف عىل مدلول
ــتنمية ّ
ــيحدّد نوع الصوت الذي يصدر أصوات تنطلق من فضاء مروري كصوت مح ّرك سيارة قادمة
يف فضاء مروري
– صوت صفّارة رشطي مرور – صوت منبّه سيارة -صوت
ــيحدّد ويس ّمي مختلف مك ّونات من ّبه د ّراجة ناريّة – من ّبه صوت د ّراجة هوائ ّية)...
الفضاء املروري
ــيتق ّمص أدوار املرت ّجل – سائق الدراجة الهوائيّة – سائق
لكل
املخصص ّ
ــيحرتم الجزء
الس ّيارة  -رشطي املرور ...
ّ
طرف من مستعميل الفضاء
ــيلتقط صورا لفضاء مروري (باستعامل الهاتف الج ّوال أو
املروري
اللوحة) الستغاللها أثناء التعبري الشفوي
ــيحسن السري عىل الرصيف
ــيطرح مشكلة ارتكاب أخطاء مروريّة والبحث عن أسبابها
لني
املخصص للمرت ّج
أو املكان
ّ
والحلول املناسبة لتجنبها.
يف الطريق منفردا أو مصاحبا
كل ما
ــيتد ّرب عىل اتباع مسلك مروري آخذا بعني االعتبار ّ
لشخص
يحتويه من إشارات مروريّة أرضيّة وعالمات
البحث عن املخاطر املتأتية من عدم انتباه املرتجل عند:
ــيحدّد املخاطر املمكنة عند
1.1قطع الطريق
عدم احرتام قواعد املرور
2.2السري عىل الرصيف
ــيحدّد مختلف أماكن السري ّ
خاصة
لكل 3.3ركوب سيّارة ّ
من مستعميل الفضاء املروري 4.4ركوب حافلة
خاصة
5.5النزول من سيارة ّ
6.6النزول من حافلة
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 .2.14املرحلة االبتدائية

الوضع ّي ة املقرتحة
بالنسبة إىل
الطفل

الفعل البيداغوجي

األهداف

ــيستعمل الفضاء املروري املصغّر ــأستعمل الفضاء املروري املصغّر باملدرسة وأتكيّف حسب
املوجود باملدرسة (يشاهد ويسمع) ما يقوم به املستعملون اآلخرون وأضبط املسار األكرث
كل مك ّونات الفضاء أمنا.
ــيحدّد ويس ّمي ّ
املروري
ــأحيص واجبات املرت ّجل الفردي أو يف مجموعة
ــيسري عىل الرصيف منفردا
ــألتقط صورا لفضاء مروري (باستعامل الهاتف الج ّوال أو

عندما أكون مرت ّجال ــيقطع الطريق لوحده
ــيقطع مفرتق الطرقات بأمان
ــيقطع تقاطع طريقني بأمان

ــيساعد شخصا للمرور من فضاء
املروري
ــيحدّد املخاطر املمكنة عند عدم
احرتام قواعد املرور
عندما أكون يف
فضاء مروري
مركّب

لكل
ــيحدّد مختلف أماكن السري ّ
من مستعميل الفضاء املروري
لكل
ــيحدّد الفضاءات املروريّة ّ
صنف من مستعميل الطريق

اللوحة) الستغاللها أثناء التعبري الشفوي

ــأطرح مشكلة ارتكاب أخطاء مروريّة والبحث عن أسبابها
والحلول املناسبة لتج ّنبها.
كل ما
ــأتد ّرب عىل اتباع مسلك مروري آخذا بعني االعتبار ّ
يحتويه من إشارات مروريّة أرض ّية وعالمات.
البحث عن املخاطر املتأت ّية من عدم انتباه املرت ّجل عند:
ــقطع الطريق
ــالسري عىل الرصيف
خاصة
ــركوب س ّيارة ّ
ــركوب حافلة

خاصة
ــيسري مرت ّجال يف مختلف الفضاءات ــالنزول من سيارة ّ
املروريّة بحذر
ــالنزول من حافلة
ــيصعد وينزل من حافلة مدرس ّية
وعموميّة محافظا عليها

عندما أكون
مسافرا يف حافلة
ــيحرتم السائق وتعليامته
عموميّة أو
ارة
ي
س
ــيحافظ عىل تجهيزات الحافلة
مدرس ّية أو ّ
خاصة
ّ
ــيستعمل حزام األمان

عند استعامل الحافلة
استعامل حزام األمان
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الوضع ّي ة املقرتحة
بالنسبة إىل
الطفل

األهداف

الفعل البيداغوجي

ــيقود د ّراجته الهوائيّة بحذر
املخصصة
ــيقود د ّراجته يف املسالك
ّ
للد ّراجني إن وجدت أو عىل اليمني
من الطريق
واألقل خطورة
ــاختيار املسار املناسب ّ
ــيراقب رسعته وتوازنه ومسلكه
عندما أقود د ّراجة بدقّة
ــالتثبت من سالمة تجهيزات الد ّراجة بصفة منظّمة
هوائ ّية
كل من حوله لتفادي املخاطر.
ــيقود د ّراجته معتربا ّ
يف الفضاء املروري
ــيطلب ويستعمل تجهيزات الحامية
ــيتث ّبت من مك ّونات الد ّراجة ومن
صالحيتها
ــتصنيف مجموعة من اإلشارات املروريّة
ــالقيادة عىل اليمني
معرفة قانون
ــتوزيع إشارات املرور حسب متطلّبات الفضاء املروري
الطرقات
ــمعرفة مدلول إشارات املرور
املصغّر باملدرسة

 .3.14املرحلة اإلعدادية

الوضع ّي ة املقرتحة
بالنسبة إىل
الطفل

عندما أكون
مرتجال
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األهداف

الفعل البيداغوجي

ــيستعمل الفضاء املروري املصغّر ــأستعمل الفضاء املروري املصغّر باملدرسة وأتك ّيف حسب
املوجود باملدرسة (يشاهد ويسمع) ما يقوم به املستعملون اآلخرون وأضبط املسار األكرث أمنا.
كل مك ّونات
ــيجدّد ويس ّمي ّ
ــأحيص واجبات املرت ّجل الفردي أو يف مجموعة
الفضاء املروري
ــألتقط صورا لفضاء مروري (باستعامل الهاتف الج ّوال أو
ــيسري عىل الرصيف منفردا
اللوحة) الستغاللها أثناء التعبري الشفوي
ــيقطع الطريق لوحده
ــأطرح مشكلة ارتكاب أخطاء مروريّة والبحث عن أسبابها
ــيقطع مفرتق الطرقات بأمان
والحلول املناسبة لتجنبها.
ــيقطع تقاطع طريقني بأمان
كل ما
ــيساعد شخصا للمرور من فضاء ــأتد ّرب عىل اتباع مسلك مروري آخذا بعني االعتبار ّ
يحتويه من إشارات مروريّة أرضيّة وعالمات
املروري
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الوضع ّي ة املقرتحة
بالنسبة إىل
الطفل

عندما أكون يف
فضاء مروري
مركّب

األهداف
ــيحدّد املخاطر املمكنة عند عدم
احرتام قواعد املرور
لكل
ــيحدّد مختلف أماكن السري ّ
من مستعميل الفضاء املروري
لكل
ــيحدّد الفضاءات املروريّة ّ
صنف من مستعميل الطريق

الفعل البيداغوجي
البحث عن املخاطر املتأت ّية من عدم انتباه املرت ّجل عند:
ــقطع الطريق
ــالسري عىل الرصيف
خاصة
ــركوب سيّارة ّ
ــركوب حافلة

خاصة
ــيسري مرت ّجال يف مختلف الفضاءات ــالنزول من سيارة ّ
املروريّة بحذر
ــالنزول من حافلة
ــيصعد وينزل من حافلة مدرس ّية
عندما أكون
وعموم ّية محافظا عليها
مسافرا
يف حافلة عمومية ــيحرتم السائق وتعليامته
ّ
ــيحافظ عىل تجهيزات الحافلة
أو مدرس ّية أو
خاصة
سيارة ّ
ــيستعمل حزام األمان

ــعند استعامل الحافلة
ــاستعامل حزام األمان

ــيقود د ّراجته الناريّة بحذر
املخصصة
ــيقود د ّراجته يف املسالك
ّ
للد ّراجني إن وجدت أو عىل
اليمني من الطريق
ــيراقب رسعته وتوازنه ومسلكه
ــاختيار املسار املناسب واألقل خطورة
عندما أقود د ّراجة بدقّة
ــالتثبّت من سالمة تجهيزات الد ّراجة بصفة منظّمة لتفادي
ناريّة
كل من حوله
ــيقود د ّراجته معتربا ّ
املخاطر.
يف الفضاء املروري
ــيطلب ويستعمل تجهيزات
الحامية
ــيتثبّت من مك ّونات الد ّراجة ومن
صالحيتها
ــتصنيف مجموعة من اإلشارات املروريّة
ــالقيادة عىل اليمني
معرفة قانون
ــتوزيع إشارات املرور حسب متطلّبات الفضاء املروري
الطرقات
ــمعرفة مدلول إشارات املرور
املصغّر باملدرسة
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 .4.14املرحلة الثانو ّية

الوضع ّي ة املقرتحة
بالنسبة إىل
الطفل

األهداف

الفعل البيداغوجي

ــأحيص واجبات املرت ّجل الفردي أو يف مجموعة
ــألتقط صورا لفضاء مروري (باستعامل الهاتف
ــيقطع مفرتق الطرفات بأمان
الج ّوال أو اللوحة) الستغاللها أثناء التعبري الشفوي
ــيقطع تقاطع طريقني بأمان
ــأطرح مشكلة ارتكاب أخطاء مروريّة والبحث
عندما أكون مرت ّجال ــيساعد شخصا للمرور من فضاء املروري
عن أسبابها والحلول املناسبة لتج ّنبها.
ــأتد ّرب عىل اتباع مسلك مروري آخذا بعني االعتبار
كل ما يحتويه من إشارات مروريّة أرض ّية وعالمات
ّ
البحث عن املخاطر املتأتية من عدم انتباه املرت ّجل
ــيحدّد املخاطر املمكنة عند عدم احرتام
عند:
قواعد املرور
ــقطع الطريق
لكل من
ــيحدّد مختلف أماكن السري ّ
عندما أكون يف
ــالسري عىل الرصيف
مستعميل الفضاء املروري
فضاء مروري
خاصة
ــيحدّد الفضاءات املروريّة ّ
لكل صنف من ــركوب س ّيارة ّ
مركّب
ــركوب حافلة
مستعميل الطريق
خاصة
ــيسري مرت ّجال يف مختلف الفضاءات املروريّة ــالنزول من سيارة ّ
ــالنزول من حافلة
بحذر
ــيصعد وأنزل من حافلة مدرس ّية وعموم ّية
عندما أكون
ــعند استعامل الحافلة
محافظا عليها
مسافرا يف حافلة
ــاستعامل حزام األمان
ــيحرتم السائق وتعليامته
عموميّة أو
مدرس ّية أو س ّيارة ــيحافظ عىل تجهيزات الحافلة
ــيستعمل حزام األمان
خاصة
ّ
ــيقود د ّراجته الناريّة بحذر
املخصصة للد ّراجني
ــيقود د ّراجته يف املسالك ّ
الطريق
إن وجدت أو عىل اليمني من
ــاختيار املسار املناسب واألقل خطورة
عندما أقود د ّراجة ــيراقب رسعته وتوازنه ومسلكه بدقّة
ــالتثبت من سالمة تجهيزات الد ّراجة بصفة
كل من حوله يف
ــيقود د ّراجته معتربا ّ
ناريّة
منظّمة لتفادي املخاطر.
الفضاء املروري
ــيطلب ويستعمل تجهيزات الحامية
ــيتث ّبت من مك ّونات الد ّراجة ومن صالحيتها
ــتصنيف مجموعة من اإلشارات املروريّة
ــالقيادة عىل اليمني
معرفة قانون
ــتوزيع إشارات املرور حسب متطلّبات الفضاء
الطرقات
ــمعرفة مدلول إشارات املرور
املروري املصغّر باملدرسة
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توجهات بيداغوج ّية وتعليم ّية
ّ 1515
مدرسهم إنجاز مشاريع بحث يف إطار عمل تشاريك يف مجموعات صغرية
♦ميكن للتالميذ وبإعانة ّ
من  3إىل  5أفراد.
وكل
♦من األفضل أن تكون البيداغوجيا النشطة ومنها الطريقة االستقصائية هي املعتمدة ّ
األنشطة تنجز يف عمل تشاريك.
 .1.15لعمل التشاريك:
تعريف العمل التشاريك
العمل التشاريك 7هو عمل منجز من مجموعة أشخاص تتداخل فيه معارفهم وكفاءاتهم،
رصفاتهم وأعاملهم للحصول عىل نتيجة هم مسؤولون عنها جميعا ،لذلك ليست
ّ
وينسقون ت ّ
كل طرف عىل ما سيقوم به وما
املساهمة يف العمل التشاريك تقسيام بسيطا لعمل ما يتعرف فيه ّ
سيقوم به بقية املشاركني قبل الرشوع يف العمل ذاته.
ويكون العمل الجامعي تشاركيا عند إنتاج مشرتك يحقّق هدفا إجامليا واحدا أو مجموعة
أهداف فرعية.
وال يخضع العمل التشاريك للتوزيع املسبق لألدوار .ويقتيض التشارك يف العمل وضعية تضمن
كل فرد من املجموعة املشرتكة عىل نفس النقاط وحسب نفس
أهدافا ومها ّم مشرتكة .ويعمل ّ
األهداف وبحسب مؤ ّهالته ومعارفه وكفاياته .وهو عمل مشرتك 8بني ع ّدة أشخاص يؤ ّدي إىل إنتاج
مشرتك ويفرتض من خالله وجود تفاعل أعضاء الفريق لتحقيق هدف مشرتك ومح ّدد.
كل فرد مبهاراته وبالدور الذي يحذقه لبعث دينامية الفريق أو الجامعة .ويتطلّب
ويساهم ّ
العمل التشاريك أساسا املرور باملراحل اآلتية:
ــاملرحلة األوىل :التع ّرف ج ّيدا عىل الهدف
ــاملرحلة الثانية :تحديد املها ّم املشرتكة واملها ّم اإلضافية،
7
8

Isabelle Gonon Janvier 2011

http://dane.ac-creteil.fr/Travail-collaboratif-definition
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ث ّم تنفيذ قواعد العمل الجامعي وإجراءاته
ــاملرحلة الثالثة :إنجاز العمل التشاريك
أمثلة ملشاريع ميكن أن تنجز من خالل عمل تشاريك:

املستوى

املوضوع

1.تهيئة فضاء مروري يف ساحة املدرسة ضمن
املؤسسة
مرشوع
ّ
للمؤسسة
2.2دراسة الفضاء املروري املجاور
ّ
وتجسيمه بواسطة الحاسوب
3.3اإلعداد لحملة توعية ملقاومة انعدام احرتام
إشارات املرور باملنطقة
4.4إعداد برنامج لـ»يوم مفتوح « لتوع ّية
مستعميل الطريق من تالميذ و أولياء
5.5ومد ّرسني برضورة احرتام اآلخر مرت ّجال أو سائقا

كل املستويات
ّ
 4و 5و 6االبتدائية
 7و 8و 9اإلعدادية
 1و 2الثانوية

الهدف
كل ما يه ّم القواعد املروريّة
ــتطبيق ّ
مبارشة عىل الواقع ويف أمان.
ــمامرسة مهارات الرتبية املروريّة
استخراج بعض نواقصه بهدف تحسينه
والعناية به
التخفيف من حوادث املرور

 4و 5و 6االبتدائية
 7و 8و 9اإلعدادية

املحافظة عىل سالمة مستعميل الطريق

 1و 2الثانوية

6.6إعداد مطويّة مو ّجهة إىل سائقي السيّارات لتوعيتهم  7و 8و 9اإلعدادية
برضورة تطبيق قواعد املرور وترك األولويّة للتالميذ
 1و 2الثانوية
مؤسساتهم ويف مم ّرات املرت ّجلني.
أمام ّ

املحافظة عىل سالمة مستعميل الطريق
من تالميذ ومد ّرسني

امللف الرتبوي Pörtfolio
كل هذه األعامل ميكن أن تدرج يف ّ
 .2.15بيداغوجيا املرشوع

9

«بيداغوجيا املرشوع هي من بني التجارب املنفردة والطرائق الشخصية يف التعلّم فهي تعني
«إفراد التعلم واكتساب املعلومات» .ويصبح الختبار املعارف واملهارات وتقديرها فائدة يف تكّون
املتعلّمني :فال تستخدم لتوجيههم ولكن ملساعدتهم عىل تحديد مكان وقياس طبيعة ومدى الجهد
املبذول لتحقيق أهداف املرشوع .»J .Wassileff
9

مرشوع الرتبية عام  .1991جان فاسيالف «اكتساب املعرفة ».الطبعة االجتامعية ص131 .

60

الرتبية املرورية ،دليل منهجي م�شرتك

تبني أحدث نظريات التعلّم التي أ ّدت إىل
«ملامرسة التدريس ببيداغوجيا املرشوع يجب أ ّوال ّ
ويغي هذا التمييز العالقات يف املثلّث التعليمي التي تربط بني
طرح التمييز بني التعليم والتعلّمّ .
«املعلّم والتلميذ واملعرفة» .ويف هذا السياق ،مل يعد املعلّم هو الشخص الذي ينقل املعرفة ومل يعد
أقل سلبية تجاه تعلّمه ،والحصول عىل املعرفة مل يعد مراكمة للمفاهيم السطحيّة
التلميذ أكرث أو ّ
املتعاقبة واملعلّم املقتنع بهذه املبادئ يجد يف البيداغوجيا القامئة عىل املشاريع استجابة لعالقات
بيداغوج ّية كثرية متأت ّية من البنائية االجتامعية ونظريّات التعلم» لوران دوبوا.
10
خصائص بيداغوجيا املرشوع
♦يكون املرشوع
ــنابعا من حاجات التلميذ وقابال للتنفيذ.
ــيحظى بقيمة تربوية فعل ّية.
ــيرتكز عىل الفعل،
♦تش ّجع التلميذ عىل االبتكار والتجديد.
♦تح ّمل املتعلّم مسؤولية إنجاز امله ّمة بنفسه وبالتايل االعتامد عىل النفس يف الت ّعلم.
♦تش ّجع التلميذ عىل بناء معارفه بنفسه وامتالك مهارات واكتساب كفايات.
♦تجعل التلميذ محور عمليّة التعلم.
♦الخطأ فعل تعلّم ،يدخل يف صريورة خطوات املرشوع.
.أمرحلة اإلعداد:
♦اختيار املرشوع
♦تحديد املوارد الرضوريّة إلنجاز املرشوع أي اإلمكانيّات التي يستطيع التالميذ توفريها).
املؤسسات الجمعيات واملنظامت التي سيت ّم االستعانة ﺑﻬا.)...
وساءل إعالم وتواصل ،كتبّ ،
 10عبد اللطيف الفارايب وآخرون تدبري النشاط الرتبوي ،ص20:

الرتبية املرورية ،دليل منهجي م�شرتك

61

♦تنظيم العمل وتخطيط مختلف مراحل اإلنجاز.
الطبيعي للمرشوع والبحث عن الحلول املالمئة لها.
♦حرص الصعوبات املحتملة التي قد تعرقل السري
ّ
.بمرحلة اإلنجاز
♦جمع املعلومات الرضوريّة املناسبة للمرشوع.
مجسدة يف أعامل اﻤﻟﺠموعات الصغرى أو أعامل األفراد.
♦التنسيق بني مختلف املساهامت ّ
.جمرحلة التقييم
♦الحكم عىل طبيعة النتائج ومدى تحقيق الهدف.
♦تحديد مواطن استفادة التلميذ من املرشوع يف الت ّعلامت األخرى.
♦الوقوف عىل النقائص يف اتجاه البحث عن سبل تداركها.
كل املستويات التعليم ّية:
أمثلة مشاريع ميكن أن تنجز يف ّ
املؤسسة
1.1تهيئة فضاء مروري يف ساحة املدرسة ضمن مرشوع
ّ
للمؤسسة وتجسيمه بواسطة الحاسوب
2.2دراسة الفضاء املروري املجاور
ّ
3.3اإلعداد لحملة توعية ملقاومة انعدام احرتام إشارات املرور باملنطقة
4.4إعداد برنامج لـ«يوم مفتوح» لتوع ّية مستعميل الطريق من تالميذ و أولياء و مد ّرسني
برضورة احرتام اآلخر مرت ّجال أو سائقا
5.5إعداد مطويّة مو ّجهة لسائقي الس ّيارات لتوعيتهم برضورة تطبيق قواعد املرور وترك
مؤسساتهم ويف مم ّرات املرتجلني.
األولويّة للتالميذ أمام ّ
مناذج من مرشوع ميكن االستئناس به
أمثلة مشاريع ميكن أن تنجز للتعلّم ويقع اعتامدها لتقويم مكتسبات التالميذ:
بعض املواضيع التي ميكن استغاللها إلنجاز مشاريع معتمدة عىل بيداغوجيا املرشوع كبيداغوجيا
نشطة:
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املستوى

املوضوع
1.1كيف ميكن إرشاد التالميذ إىل أنّه ميكن أن يكون رجل مرور
يتق ّيد بأنظمة املرور؟

الكفاية املنتظرة

املرحلة االبتدائية

2.2كيف ميكن أن نع ّد للقيام بالتوعية املروريّة مستعميل الطريق؟ املرحلة اإلعدادية
3.3كيف ميكن أن نقنع املواطنني بالتأكيد عىل السالمة املروريّة
وحامية األفراد والعربات ووسائل النقل العمومي؟

املرحلة اإلعدادية

4.4كيف ميكن إقناع مستعميل الطريق وتحذيرهم من الرسعة
املفرطة؟

املرحلة اإلعدادية

 5.5كيف ميكن التأكيد عىل أ ّن قيمة السالمة املروريّة تأيت من
خالل القيادة املنتظمة؟

املرحلة االبتدائية

 6.6كيف ميكن غرس السالمة املروريّة يف أذهان املتعلّمني من
خالل استعراض سالمة السري؟

املرحلة االبتدائية

7.7الحوادث املروريّة تؤدّي إىل كوارث إنسان ّية .هل أ ّن االلتزام
بالقواعد املروريّة يخفّض من هده الظاهرة املتط ّورة برسعة؟

املرحلة اإلعدادية

العديد من الكفايات
(أنظر الكفايات بحسب
املستوى ونوع مستعمل
الطريق)

 .3.15الطريقة االستقصائية:
االستقصاء هو أحد الطرائق البيداغوج ّية النشطة والتي يكون فيها املتعلّم هو الفاعل أثناء
تعلّمه وهو يشبه املنهج املستخدم من قبل الباحثني .ويعتمد عىل طريقة منطقية للبحث العلمي
إليجاد إجابة لسؤال أو مشكلة .ويُقصد باالستقصاء ما يقوم به املتعلّم تحت إرشاف املعلّم
وتوجيهه ،أو ضمن خطّة بحثية أُع ّدت مق ّدماً ،ويعتمد االستقصاء عىل املتعلّم ولكن يف إطار واضح
مح ّدد األهداف .ويح ّدد املتعلّم مشكلة أو موضوعا لالستقصاء عن طريق طرح السؤال االستقصايئ،
املتغيات التي سيبحث فيها التلميذ ويقيس أثرها وهي ما وقع تقديره
ويكون ذلك بتحديد
ّ
لحل املشكلة املطروحة .ويكون دور التلميذ يف االستقصاء هو إتباع التعليامت
واختياره كفرضيات ّ
ومامرسة عمل ّيات التعلّم كاملالحظة والقياس والتعامل مع البيانات لتحليلها ومن ث ّم التوصل لنتائج
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املبني منها منوذج ساشامن Suchman
وحلول للمشكلة .وهناك مناذج متع ّددة ترشح االستقصاء ّ
الذي يشتمل عىل الخطوات اآلتية (حسن 11زيتون:)2002 ،
♦تحديد املشكلة
♦تحديد الفروض املمكنة لحل املشكلة
♦جمع املعلومات الالزمة الختبار الفروض وحل املشكلة.
♦مراجعة الفروض.
كل املعلومات
حل املشكلة وتفسري ّ
♦ ّ
يقصد باالستقصاء أن يبحث الفرد معتمدا ً عىل نفسه للتوصل إىل الحقيقة أو املعرفة.
واالستقصاء هو عبارة عن أسلوب يتمثّل يف استخدام املتعلّم املستقيص ملجموعة من املهارات
والقدرات الالزمة لعمليّات توليد الفرضيات وتنظيم املعلومات والبيانات وتقوميها ،وإصدار قرار
ما إزاء الفرضيات املقرتحة التي صاغها املستقيص لإلجابة عن سؤال مشكلة ما ،ث ّم تطبيق ما ت ّم
التوصل إليه عىل أمثلة ومواقف جديدة ويف وضعيات مختلفة.
ّ
تصميم لبحث علمي يف مجال الرتبية املروريّة
1.1اختيار موضوع البحث  /مشكلة البحث.
2.2تحديد املشكلة.
3.3صياغة املشكلة.
4.4فرضيات البحث.
5.5ترتيب مراحل البحث والتخطيط لها.
6.6املوا ّد املستعملة واملوارد املستخدمة يف البحث.
7.7مخطّط البحث والطرق املستعملة يف البحث.
8.8تسجيل البيانات والنتائج.
 11حسن زيتون )2002( ،اسرتاتيجيات التدريس ،عامل الكتب
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9.9إنجاز الرسومات البيان ّية.
1010تقديم نتائج البحث.
 .4.15اختيار املوضوع  /مشكلة البحث
إ ّن اختيار املوضوع من أصعب األنشطة التي يقابلها التالميذ أثناء إعدادهم للبحث مع األخذ
بعني االعتبار أ ّن املوضوع الذي سيتم اختياره والعمل عليه سيمت ّد عىل فرتة طويلة من شهرين
إىل ثالثة أشهر تقريبا وهي الفرتة التي يت ّم استثامرها عىل أحسن وجه لتنمية القدرات واكتساب
مهارات جديدة يف مجال الرتبية املروريّة.
وال ب ّد ،مبج ّرد اختيار موضوع البحث  ،من أخذ حي ّز من الزمن للتفكري فيه ويف إمكانية إنجازه
قبل لو وإذا ما وجد التالميذ أ ّن املوضوع الذي فكّروا فيه يحتوي عىل صعوبات أو ضاغطات عند
التنفيذ قد تح ّد من أنشطتهم فوجب البحث عن موضوع آخر .ويكون ذلك يف إطار عمل تشاريك
وكل حسب قدراته وميوله وحسن استعداده.
يتقاسم يف التالميذ األدوار بشكل أفقي ّ
وكذلك من املستحسن أن ينبثق موضوع البحث من حياة التالميذ اليوم ّية ومن محيطهم
ملؤسستهم الرتبوية أو بح ّيهم أو يف مدينتهم...
املعيش كأن يكون ظاهرة يف الفضاء املروري املجاور ّ
وميكن أن يكون موضوع البحث لتحسني وضع ّية فضاء مروري مجاور أو تحسني سلوك املواطنة
عند مستخدمي الطريق أو الفضاء املروري بالحي.
والب ّد أن يراعى يف اختيار املوضوع املعايري اآلتية:
1.1االهتامم الشخيص من التلميذ
2.2توفّر املراجع واملوارد وإمكان ّية الوصول إليها
3.3إمكانية إنجاز البحث (هل ميكن أن يحتوي عىل مخاطر – أو يتطلّب تراخيص)...
4.4احتواء البحث عىل التجديد واالبتكار واإلبداع
وإضافة إىل ذلك ،عىل التالميذ املشاركني يف البحث أن يعلموا أولياءهم وبعضا من مد ّرسيهم
وأصدقاءهم باملوضوع لريوا مدى قبولهم وفهمهم لفكرة البحث وأفق أه ّميتها يف محيطهم املعيش.
املؤسسة وشبكة أنرتنت إن كان املوضوع قد وقع تناوله من قبل
وعليهم أيضا أن يبحثوا يف مكتبة
ّ
توصلوا الباحثون فيه ومدى العمل بها.
أي نتائج ّ
واىل ّ
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.أتحديد املشكلة وصياغتها
يقوم التالميذ ويف طرح تشاريك بتحديد املشكلة وبصياغتها يف شكل سؤال.
مثال :1هل أ ّن ملعرفة قواعد أولويّة املرور يف مختلف تقاطع الطرقات تأثريا عىل التقليص من
حوادث الطرقات القاتلة؟
مثال :2كيف ميكن توع ّية سائقي السيارات برضورة أخذ الخذر والتخفيف من الرسعة عند
املؤسسات الرتبوية واألماكن املكتظّة؟
مرورهم أمام ّ

ثم تقع مناقشة املشكلة من مجموعة التالميذ والتأكّد من أ ّن لهم نفس الفهم.
.بصياغة الفرضيات
حل املشكلة وتس ّمى فرضيات .وهي شبه
يف هذه املرحلة يقوم التالميذ بوضع تقديرات بغاية ّ
إجابة عىل ما طرح يف املشكلة .مثال ذلك:
1.1الفرض ّية :1يفرتض أ ّن معرفة قواعد أولوية املرور يف مفرتق الطرقات متكّن من تقليص
حوادث املرور.
2.2الفرض ّية  :2ملعرفة قواعد أولويّة املرور يف تقاطع الطرقات تأثري ذو معنى عىل التقليص
من حوادث الطرقات.
ومن خالل ذلك عىل التالميذ أن يتأكّدوا من أ ّن الفرضية (أو الفرضيات) ميكن أن تكون حالّ للمشكلة.
.جتخطيط البحث
املتغيات التي برزت
يطالب مجموعة التالميذ مبعرفة ما سيقع قياسه وكيف سيقاس من بني
ّ
وخاصة يف الفرضيات .مثال:
يف املشكلة
ّ
بالنسبة إىل الفرض ّية 1سابقة الذكر ،لقياس العالقة بني مدى معرفة قواعد أولويّة املرور يف
املتقاطعات يجب مترير استبانة ملجموعة من مستعميل الطريق والبحث لدى إدارة رشطة املرور
بالجهة عن عدد الحوادث الناتجة عن عدم احرتام أولويّة املرور وتطبيقها  .ث ّم البحث من خالل
املتغيتني وما مدى ارتباطهام.
النتائج عن العالقة بني هذين ّ
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ه .تسجيل املعطيات والنتائج
بعد إنجاز االستبانة وجمع املعطيات وترتيبها يف جداول ورسومات بيان ّية توضيح ّية لتسهل
قراءتها يأيت تقويم النتائج وتحليلها ونقدها يف ضوء املشكلة املطروحة من البداية ،والبحث عن
تفنيد الفرضيات أو تأكيدها.
التوصل إليها وإبداء الرأي فيها ث ّم تقاسمها مع
وتأيت بعد ذلك صياغة املشكلة والنتائج التي ت ّم ّ
بقية أفراد القسم ونرشها داخل املدرسة وخارجها .وتعترب بحثا يعتمد عليه يف املستقبل الستغالل
يستحق املواصلة فيه.
النتائج والحلول والتع ّمق يف املوضوع إن كان ها ّما
ّ

املعينات البيداغوج ّية الرضوريّة
املجسدات (التجهيزات املروريّة)
♦ ّ
املجسدات لفضاء مروري (بسيط ومركّب)
♦ ّ
♦أنشطة تفاعلية عىل محامل رقميّة

1616التقومي التكويني
تعتمد األدوات التالية يف التقويم التكويني والتي تكون من إنتاج التالميذ لفرتات يح ّددها
املؤسسة وهي كالتايل:
املد ّرس أو ّ
امللف الرتبوي portfolio
♦ ّ
امللف الرتبوي :وهو عبارة عن مجموعة من األعامل املهيكلة يق ّدمها املتعلّم و التي متكّن
ّ
من التثبّت و تقويم:
املهمت بعد مرحلة التعلّم
♦األداء ودرجة متلّك املعارف والتحكم يف الكفايات ومستوى إنجاز ّ
♦درجة االستفادة من التعلّم
♦رصد من ّو القدرات األساسية
♦ التعلّم الذايت والخارجي
الرتبية املرورية ،دليل منهجي م�شرتك

67

♦جرس ربط بني التعلّم والتطبيق.
متبصة آنية (أثناء
ويعترب بالنسبة إىل ّ
كل متعلّم أو تلميذ قاعدة أساسية لتحقيق مامرسة ّ
التعلّم) والحقة (يف املحيط املعيش) وأداة للتفكري والتأ ّمل .وتعكس أشكال التواصل وفق مستويات
مختلفة أثناء التعلّم.
امللف الرتبوي:
محتوى ّ
امللف واألهداف
ملف اإلنجاز عىل نطاق واسع من املحتويات بحسب موضوع ّ
ميكن أن يشتمل ّ
ومم ميكن أن يتض ّمنه:
املرجوة منهّ ،
امللف (االسم واللقب واملستوى) ومحتويات امللف وطريقة تنظيمها
1.1تقديم عام لصاحب ّ
وترتيبها.
2.2صفحة جدول املحتويات
3.3ع ّينات من أعامل التلميذ وأنشطته املنتقاة (املشاريع – والبحوث )...
4.4صفحات من تأ ّمالت التلميذ وانطباعاته الذاتية
املؤرشات

معايري التقييم
ــالقدرة عىل التخطيط
للملف الرتبوي وشكله
املحتوى العام ّ

ــالقدرة عىل اإلبداع واالبتكار
امللف الرتبوي
ــ القدرة عىل تنظيم ّ
ــالقدرة عىل التواصل الكتايب
ــالقدرة عىل التأليف

املكتسبات واملهارات التي متّت تنميتها

ــالقدرة عىل التحليل
ــالقدرة عىل التقييم والتقييم الذايت
ــ القدرة عىل تقديم حلول
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امللف الرتبوي
معايري تقييم ّ
♦املطويّات (الورقيّة والرقميّة)
♦اللوحات اإلشهارية (الورقية والرقميّة)

1717التقومي الإ�شهادي (امل�صادقة)
 .1.17وظيفة املصادقة (:)certification
حل
ىل يف املصادقة عىل امتالك التلميذ التعلّامت األساسية ،وقدرته عىل إدماجها يف ّ
وتتج ّ
وضعية-مشكلة .وينجز التقويم للمصادقة يف نهاية التعلّم الخاص بكفاية مح ّددة ،للتأكّد من
مستحق ،وأ ّن الفشل م ّربر .ويعتمد هذا النوع من التقويم ،والذي ينجز يف نهاية
أ ّن النجاح
ّ
الخاصة بكفاية أو بإحدى مراحلها ،عىل وضعية معادلة للوضعية التي اعتمدت يف
التعلّامت
ّ
إدماج التعلّامت ،رشيطة أن تكون جديدة بالنسبة إىل التالميذ .وتقتيض املصادقة رضورة االهتامم
باإلنجازات الصحيحة (النجاحات) فقط ،دون اعتبار األخطاء .فاملقاربة بالكفايات تندرج ضمن
بيداغوجيا النجاح.
مختلف أنواع الشهادات التي ميكن منحها ملتابعي مادة الرتبية املروريّ ة
العمر

املستوى

رمز الشهادة نوع الشهادة
ش  .م .أ .م

شهادة مدرس ّية لألمان
املروري

 12 - 11سنة

وتجرى يف األقسام لتالميذ السنة الخامسة من
التعليم االبتدايئ

م .أ .م

مؤ ّهل األمان املروري

 15 – 13سنة

وتجرى يف األقسام وباالستعانة مبراكز التكوين
املتوسطة
لتالميذ السنوات اإلعداديّة أو
ّ

ش .أ .م

شهادة األمان املروري  18 -16سنة

وتجرى مبراكز التكوين للذين غادروا املدرسة
والتعليم العام والتحقوا بالتكوين
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