مكون التزبية على المواطنة – جذاذة التحضيز رقم 2 :

عنوان الـدرس :كيف نعالج مشكال اجتماعيا.

ادلستـوى :السنة الثالثة ثانوي إعدادي

ان
الغالف الزمني :حصت

الهـدف العـام :تعرف معنى المشكل االجتماعً والتدرب على توظيف "شبكة معالجة".
أهداف التعلم

مراحل إنجـاز الـدرس

الوسائل والدعامات

 إثارة اىتمام التالميذوحتفيزىم

أسئلـة الربـط والتمهيـد

رصيد معريف
مكتسب.

التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم

 أذكر بعض ادلشاكل االجتماعية اليتيعاين منها ادلغرب.

*

 التوصل إىل حتديدحماور الدرس

يعاني المغرب من عدة مشاكل اجتماعية.

مقــدمــة
 - Iتتعدد المشاكل

 حتديد معىن ادلشكلاالجتماعي.
*

االجتماعية بالمغرب:

 قياس مدى استيعابالتالميذ للنشاط األول

أسئلـة التقويـم

المـنـتـوج

 -فما هي أهم هذه المشاكل؟

 وكيف أوظف شبكة لمعالجتها؟ سم ادلشاكل االجتماعية اليت يعاين منها * تواجو ادلغرب حتديات اجتماعية كثًنة يف جمال التنمية البشرية ،حيث أن نسبة كبًنة منالوثيقة 3 - 1
السكان تعيش حتت عتبة الفقر ( % 25بالبوادي و  % 12بادلدن) ،كما أن األمية ما
نصوص
ادلغرب.
 انطالقا من ىذه الوثائق حدد مشاكل زالت متس أكثر من نصف السكان مع استمرار حوايل ثالثة ماليٌن طفل دون متدرس.الوثيقة 2
* مازال سكان ادلغرب يعانون من انتشار السكن الصفيحي والعشوائي الذي حيط من
صورة
أخرى تعاين منها البالد.
)الصفحة  - (163استخرج بعض أسباب ىذه ادلشاكل .كرامة اإلنسان إضافة إىل استفحال البطالة والرشوة.
* تعاين فئة كبًنة من أطفال ادلغرب من غياب حقوقهم يف النمو الطبيعي واحلفاظ على
الوثيقة 7 - 4
 استخلص اآلثار النامجة عن ىذهسالمتهم النفسية والصحية كما أن التعليم والتكوين ضروري لتأىيلهم يف احلياة العملية
صور
ادلشاكل.
مازال مل يعمم على مجيع األطفال ،ومازالت ادلرأة تتعرض للحيف والتهميش ،بالرغم من
الوثيقة 6 - 5
كوهنا متثل نصف اجملتمع الذي ال ميكنو التقدم بدون إنصافها.
نصوص
(الصفحة )163

من الدرس.

المرحلـي

أذكر بعض ادلشاكل االجتماعية اليتيعاين منها ادلغرب.
 -حدد أسباب ىذه ادلشاكل .

مصطلحات  -مفاهيم:
* عتبة الفقر.

1

 بٌن آثارىا على اجملتمع. تعرف شبكة معاجلةمشكل اجتماعي.
*

 - IIالتدرب على تطبيق
شبكة تقنية لمعالجة
مشكل اجتماعي:
 -1تضم شبكة
ادلعاجلة عدة
خطوات:

 التدرب على تطبيق -2تطبيق شبكة
شبكة ادلعاجلة.
معاجلة على مشكل اجتماعي:
*

 حدد اخلطوات ادلتبعة دلعاجلة مشكلالوثيقة3 :
اجتماعي.
جدول
 استخرج اإلجراءات اليت(الصفحة )165
 -تتضمنها كل مرحلة.

الوثيقة:
خطاطة
(الصفحة )166

• استثمار التقرير :ادلشاركة بالتقرير يف أنشطة ادلؤسسات التعليمية.
• إجناز وعرض التقرير حول احللول ادلمكنة بعد مناقشتها وتعديلها.
• معاجلة ادلعطيات احملصل عليها بعد تفريغ البيانات وتصنيفها وحتليلها.
• تقسيم ادلهام جلمع الوثائق والتقصي ادليداين.
• حتديد ادلدة الزمنية دلعاجلة ادلشكل بوضع جدولة للتنفيذ.

الخـاتـمـة
قياس مدى قدرة
التالميذ على بلوغ
أىداف الدرس.

أسئلـة التقويـم
اإلجمـالـي

• رصد ادلشكل االجتماعي وحتديده ( نوعيتو ،انتشاره امتداده الزمين.)..
• البحث عن ادلعطيات ( مجع الوثائق ،البحث ادليداين االتصال بادلسؤولٌن.)..
• تشخيص أسباب ادلشكل (وصف ادلشكل وحتديد عناصره ،تفسًنه ،استخالص
انعكاساتو)
• اقرتاح احللول دلعاجلة ادلشكل ( رصد احللول ادلمكنة تصنيفها ،حتديد الغالف الزمين
الالزم لتنفيذ احللول).

يعاين اجملتمع ادلغريب من مشاكل كثًنة هتدد اجملتمع برمتو ،فعلى اجلميع التفكًن
وادلسامهة يف إجياد احللول الكفيلة بالتخفيف منها يف أفق القضاء عليها.
 حدد بعض ادلشاكل االجتماعيةبادلغرب.
 وضح أسباهبا ومشاكلها. أبرز اخلطوات ادلتبعة يف معاجلة مشكلاجتماعي.
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