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دليل الأ�ستاذة والأ�ستاذ

ال�سنة الرابعة من التعليم االبتدائي

الـموؤلفون

حممد ملوك 

مفت�ش تربوي للتعليم االبتدائي  

)من�سق الفريق(

عبد الكرمي احلياين 

مفت�ش تربوي للتعليم االبتدائي

عبد الغني �سليماين 

مفت�ش تربوي للتعليم االبتدائي

عبد الـمجيد البون�سري 

مفت�ش تربوي للتعليم االبتدائي

يحي لقطب

مفت�ش تربوي للتعليم االبتدائي

يحي ال�سامي

مفت�ش تربوي للتعليم الثانوي

م�سادق عليه من لدن  وزارة الرتبية الوطنية 

والتكوين الـمهني والتعليم العايل والبحث العلمي
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مقدمة

املعرفية  الأدوات  خمتلف  من  ومتكينه  الأ�ستاذ،  مهمة  ت�سهيل  اإىل  �سعيا 

املنهجية  وفق  العلمي  الن�ساط  مادة  درو�س  لتدبري  والديداكتيكية  والبيداغوجية 

�سنعمل يف  العلمي،  الن�ساط  منهاج  عليها يف  املن�سو�س  املادة  لتدري�س  اجلديدة 

والديداكتيكية  البيداغوجية  والعتبارات  الأ�س�س  وتو�سيح  �رشح  على  الدليل  هذا 

وحدات  ت�سل�سل  وكذا  والدعم.  التقييم  اإىل  البناء  من  التدري�س:  لفعل  املوجهة 

وموا�سيع الربنامج وكيفية التعامل معها  ومتطلبات كل وحدة درا�سية من و�سائل 

ديداكتيكية وطرق العمل ال�سفي وخارج ال�سف.

ولتي�سري ا�ستعمال هذا الدليل من قبل الأ�ستاذ، عملنا على:

1 - تو�سيح املرجعيات والقيم التي ا�ستند عليها منهاج الن�ساط العلمي،
2 - و�سع توجيهات حول التقومي الت�سخي�سي  وكيفية ا�ستثمار الأن�سطة املقرتحة 

بكرا�سة التلميذ لتدبري هذه املرحلة الهامة من ال�سنة الدرا�سية؛

3 - إفراد كل وحدة درا�سية من الوحدات ال�ست املكونة للربنامج الدرا�سي حيزا 

م�ستقال عن الوحدات الأخرى و�سمناها مايلي:

-  بطاقة تقنية للوحدة تت�سمن: املحور واملجال واملوا�سيع والأهداف التعلمية 

لكل مو�سوع؛

- املكت�سبات ال�سابقة لل�سنوات: 1و2و3 والمتدادات يف ال�سنوات 5 و6؛

- املحتوى املعريف والعلمي املوؤطر ملوا�سيع الوحدة؛

-  التدبري الديداكتيكي للدرو�س الذي يعد مبثابة جذاذة ت�سمل ن�ساط الأ�ستاذ، 

كيفية  �سمنها  من  التعليمية  والو�سائل  العمل  واأ�سكال  املتعلمني  ون�ساط 

ا�ستعمال اأن�سطة الكرا�سة؛
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- توجيهات حول كيفية اإجنار اأن�سطة التقومي والدعم والتوليف يف اآخر كل وحدة 

درا�سية.

و�سعية  املنهجية:  خطواته  مبختلف  در�س  كل  تقدمي  طريقة  وتف�سيل  �رشح   -  4

النطالق، طرح اأ�سئلة التق�سي، الفر�سيات املمكنة، التحقق من الفر�سيات، 

الفر�سيات،  اختبار  الفر�سيات،  اقرتاح  التق�سي،  �سوؤال  امل�سكل و�سياغة  متلك 

تدوين النتائج، تقا�سم احل�سيلة ثم التعميم.

املفاهيم  بناء  يف  املتعلم  يواجهها  قد  التي  الب�ستملوجية  لل�سعوبات  اإ�سارات   -5

العلمية والتكنلوجية وكيفية جتاوز هذه ال�سعوبات.

6- توجيهات حول منهجية ا�ستثمار الأخطاء والتمثالت يف حت�سني التدري�س ودعم 

ومعاجلة التعرثات

7- توجيهات حول تقومي املكت�سبات والتفييئ والدعم.

8- توجيهات حول اأن�سطة التوليف.

اأملنا اأن نكون قد وفقنا يف اإجناز هذا العمل، ون�ساأل الله التوفيق وال�سداد.

الـموؤلفون 
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الق�سم االأول:

االإطار النظري 
والـمنهجي العام للدليل
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1.1. الأهداف العامة لتدري�س مادة الن�ساط العلمي

من دواعي تدري�س هذه املادة ما يلي: 

العلم والتكنولوجيا واملجتمع  املتبادلة بني  الناقد للعالقات  الفهم  • اإعداد مواطن قادر على 
واأثرها يف تقدم الإن�سان ورفاهيته؛

• اإعداد املتعلم لفهم املعرفة العملية على نحو ميكنه من تف�سري الظواهر الطبيعية وا�ستخدامها 
على  وم�ساعدته  اللغوي،  ر�سيده  واإغناء  املنطقي  تفكريه  وتطوير  امل�سكالت  حل  يف 

اتخاذ القرارات وتبني مواقف مالئمة جتاه ق�سايا علمية وبيئية واجتماعية؛

• جعل املتعلم واعيا بظواهر الطبيعة الفيزيائية واجليولوجية والبيولوجية من حيث كونها 
ظواهر تخ�سع لقوانني ميكن اإدراكها؛

• تزويد املتعلمات واملتعلمني مبهارات علمية توفر فر�سا لتعلم اأكرث تقدما وتهيئ لهم مهنا 
مالئمة مليولتهم وقدراتهم وحاجات جمتمعهم يف جمال العلوم والتكنولوجيا؛

• ا�ستيعاب املتعلمات واملتعلمني للمنهجية العلمية، وتدريبهم على توظيف البحث والتق�سي 
الكبار،  العلماء  العلمي �سريا على نهج  التفكري  ي�سهم يف تطوير مهارات  ب�سكل  العلمي 

وعلى التدرب على تخطيط امل�ساريع وت�سميم النماذج �سريا على نهج املهند�سني؛

تنمية العادات وامليول والقيم واملواقف والجتاهات العلمية ومتثلها، مبا يحقق للمتعلم   •
فهم حميطه الطبيعي والتكنولوجي والتعامل معه باإيجابية يف حياته اليومية والنخراط 

يف م�سار التنمية امل�ستدامة.

2.1. مكونات مادة الن�ساط العلمي

وبيولوجية،  فزيائية  طبيعة  ذات  مو�سوعات  من  العلمي  الن�ساط  مادة  برنامج  يتكون 

حتقيقها  املراد  الكفايات  مع  ين�سجم  الختيار  وهذا  والف�ساء.  الأر�س  علم  يف  ومو�سوعات 

احلية  الكائنات  ومبختلف  الإن�سان،  ب�سحة  مرتبطة  موا�سيع  على  منفتح  برنامج  خالل  من 

وغري  والفلك  وامليكانيك  واملادة  بالطاقة  تتعلق  وموا�سيع  فيه،  تعي�س  الذي  البيئي  وبالو�سط 

ذلك ...، كما تتناول املوا�سيع املدرجة يف الربنامج مفاهيم اأ�سا�سية كمفهوم املادة، واحلياة، 

التوجيهات الرتبوية والربامج الدرا�سية اخلا�سة مبادة العلوم1
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عرب  تناولها  يتم  املتعلم)ة(  قبل  من  ل�ستيعابها  وتي�سريا  وال�سببية...؛  واملكان،  والزمان، 

امل�ستويات الدرا�سية جميعها، وذلك وفق تدرج لولبي حمكم يراعي قدرات املتعلم)ة( الفكرية 

والت�سل�سل املنطقي للمادة العلمية من حيث ترابط موا�سيعها وتكاملها معرفيا ومنهجيا. وقد مت 

ت�سنيف مكونات مادة الن�ساط العلمي �سمن اأربع مكونات كربى؛ هي علوم احلياة، العلوم 

الفيزيائية، علوم الأر�س والف�ساء والتكنولوجيا.

1.2. جمال علوم احلياة

العميق للعامل احلي  الفهم  املتعلمات واملتعلمني على  اإىل م�ساعدة  يهدف جمال علوم احلياة 

من حولهم، واإ�سباع ف�سولهم العلمي واملعريف، بحيث يبداأ املتعلمون باكت�ساب معارف ترتبط 

مبظاهر احلياة عند الكائنات احلية، وكيف تتعاي�س مع خملوقات حية اأخرى، وكيف تتكيف 

مع و�سطها البيئي، كما يتم التطرق لعدد من املفاهيم والوظائف الأ�سا�سية كالربط والقتيات 

واملواقف  واملهارات  املعارف  وتطوير  تنمية  يف  امل�ساهمة  بهدف  ذلك  كل  والتكاثر...، 

عي�س  واأو�ساط  البيئة  وحماية  التلوث  من  الرتبة  على  واحلفاظ  ال�سحية  بالرتبية  املرتبطة 

الكائنات و�سمان التوازن البيئي. ويتم التطرق لعلوم احلياة من خالل ثالث حماور:

• �سحة الإن�سان والتفاعل مع البيئة؛

• خ�سائ�س الكائنات احلية ووظائفها احليوية وتفاعالتها مع البيئة؛

• دورة حياة الكائنات احلية، التكاثر، الوراثة والأنظمة البيئية.

2.2. العلوم الفيزيائية:

التغريات  واأهم  وت�سنيفها،  للمادة  الفيزيائية  احلالت  فهم  اإىل  الفيزيائية  العلوم  تهدف 

التي تطراأ عليها اإما فيزيائيا اأو كيميائيا، كما يهدف هذا املجال اإىل التعريف ببع�س الظواهر 

وا�ستيعاب  املختلفة،  وا�ستعمالتها  وحتولتها  وم�سادرها  الطاقة  باإنتاج  املت�سلة  الفيزيائية 

فهم  اإىل  بالإ�سافة  واملغناطي�سية،  الكهرباء،  ال�سوت،  بال�سوء،  اخلا�سة  الأ�سا�سية  املفاهيم 

القوى وعالقتها باحلركة. وتتم درا�سة هذا املجال من خالل ثالثة حماور رئي�سة:

• حالت املادة وخ�سائ�سها والتحولت التي تطراأ عليها؛

• ت�سنيف الطاقة وا�ستعمالتها وطرق واأ�سكال حتويلها؛

• حركة الأج�سام والقوى.
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3.2. علوم الأر�س والف�ساء:

جمال علوم الأر�س والف�ساء يجمع بني موا�سيع مرتبطة بعلم الأر�س وموا�سيع متعلقة 

تدريجي  ب�سكل  البتدائية  املدر�سة  يف  املحور  لهذا  التطرق  يتم  ال�سم�سي،  النظام  يف  مبوقعها 

حلزوين ابتداء من ال�سنة الثالثة من التعليم البتدائي، ويركز هذا املحور على درا�سة الظواهر 

والعمليات التي ميكن اأن يالحظها املتعلمون يف حياتهم اليومية املرتبطة باخل�سائ�س الطبيعية 

تناول  يتم  كما  ا�ستخدامها،  وجمالت  الأر�س  موارد  وتعرف  وتركيبها،  الأر�س  ل�سطح 

اأ�سباب حدوث النهار والليل وتعاقب الف�سول وتعرف اأطوار القمر والنظام ال�سم�سي. ويتم 

التطرق لهذا املجال من خالل ثالثة حماور رئي�سة:

• تاريخ الأر�س ومواردها وخ�سائ�سها؛

• موقع كوكب الأر�س �سمن النظام ال�سم�سي؛

• كوكب الأر�س طق�سه ومناخه.

4.2. التكنولوجيا

التكنولوجيا حمور مندمج مع املحاور ال�سابقة، والهدف من اإدراجه يف املنهاج الدرا�سي 

ملا  نظرا  املتقدمة،  الدرا�سية  املناهج  خمتلف  يف  بها  يحظى  اأ�سبح  التي  الأهمية  هو  احلايل، 

الهتمام  على  مبكرا  الأطفال  تن�سئة  معه  يلزم  جديدة،  حتديات  من  العامل  تواجه  اأ�سبحت 

تنمية  يف  ت�ساهم  اأنها  ذلك  التعليمية؛  املوؤ�س�سات  يف  تدريجي  ب�سكل  وممار�ستها  بالتكنولوجيا 

اإدراك املتعلمني للمفاهيم، وتطوير قدراتهم من اأجل حل امل�ساكل، ولإعطاء معنى للتعلمات. 

وت�سكل التكنولوجيا جمال تطبيقيا حقيقيا للعلوم؛ بحيث اأنها توفر فر�سا حقيقية لالأطفال ملمار�سة 

مهاراتهم، واملبادرة والتخطيط مل�ساريع ب�سيطة وانتقاء واختيار وابتكار حلولهم اخلا�سة يف 

والربط  الق�س  مثل  وتقنيات  مهارات  تطوير  على  ت�ساعدهم  كما  العلميات،  وتنفيذ  الت�سميم 

والرتكيب، وغري ذلك، واإعمال املهارات العقلية العليا من مقارنة وحتليل وتركيب وتقييم. 

وميكن حتديد مكونات التكنولوجيا فيما يلي:

املدخالت، وت�سمل جميع املوارد الالزمة لتطوير املنتوج؛ �سواء كانت مادية اأو ب�رشية   •
م�سنعة،  مواد  اأولية،  مواد  اآلت،  تقنيات،  هند�سية،  ت�ساميم  مثل:  من  فكرية،  اأو 

اإمكانات مادية...؛
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املدخالت  تعالج  بوا�سطتها  التي  املنظمة  املنهجية  الطرق واخلطوات  العمليات: وت�سمل   •
لبلورة املنتوج؛

املخرجات: وي�سمل املنتوج يف �سيغته النهائية يف �سكل نظام كامل وجاهز لال�ستعمال   •
كحل مل�سكالت.

ويتم من خالل الأن�سطة التكنولوجية املدرجة يف فقرات الربنامج، الرتكيب بني املعارف 

وقابلية  متعة  اأكرث  املوا�سيع  جلعل  حقيقية  فر�سة  متثل  بحيث  املكت�سبة،  واملواقف  واملهارات 

لال�ستثمار والتحويل يف احلياة اليومية للمتعلم. وينبغي عند اإجناز الأن�سطة التكنولوجية ا�ستثمار 

مقوى،  ورق  الأ�سياء،  )ذوات  وموارد  و�سائل  من  يوفره  وما  للمتعلم)ة(  القريب  املحيط 

اأ�سالك كهربائية، فلني، خيوط، مهمالت، متال�سيات...(.

3.1. التنظيم الزمني ملوا�سيع الن�ساط العلمي

بالتعليم  العلمي  الن�ساط  وموا�سيع  حماور  لدرا�سة  املخ�س�س  الزمن  تنظيم  يف  روعي 

البتدائي مبداآ التنويع والتوازن بني الأن�سطة، وذلك على امتداد ال�سنة الدرا�سية التي تتكون 

من �ست وحدات، موزعة على اأ�سدو�سني مت�ساويني من حيث عدد الأ�سابيع املخ�س�سة للتعلم 

والتقومي والدعم، ومن حيث حمتوى الربنامج الدرا�سي. كل وحدة متتد على خم�سة اأ�سابيع؛ 

املرتبطة  والتقوميية  التطبيقية  ولالأن�سطة  التعلمات  لإر�ساء  الأوىل  الأربع  الأ�سابيع  تخ�س�س 

بها، ويخ�س�س الأ�سبوع الأخري من الوحدة لتقومي ودعم تعلمات الوحدة وتوليفها، وتنتظم 

الدرا�سة وفق املعطيات التالية: 

1.3. الغالف الزمني:

يتوزع الغالف الزمني لـمادة الن�ساط العلمي وفق ما يلي:

ملحوظة: مدة كل ح�سة �ساعة واحدة )55 دقيقة + 5د. لإجناز ن�ساط ترفيهي(، كما ميكن 

توزيع الغالف الزمني الأ�سبوعي على 3 ح�س�س.

مدة كل ح�سةعدد احل�س�سالزمن الأ�سبوعيالزمن ال�سنوي

55 دقيقة2�ساعتان68 �ساعة
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2.3. التنظيم املنهجي للوحدات الدرا�سية:

التنظيم املنهجي لأ�سابيع التقومي  .3.3

نوع العملياتالأ�سبوع

الأ�سبوع الأول من ال�سنة
تقومي ت�سخي�سي للمكت�سبات ودعم ا�ستدراكي )ما عدا 

ال�سنة الأوىل(

تقدمي احل�س�س الدرا�سيةالأ�سابيع الأربعة من كل وحدة

يخ�س�س لتقومي ودعم وتوليف تعلمات بالوحدةالأ�سبوع اخلام�س من كل وحدة

يخ�س�س لتقومي ودعم وتوليف التعلمات ال�سابقةالأ�سبوع الأخري من كل اأ�سدو�س

احل�سة الثانيةاحل�سة الأوىل

تقومي، وتفييء للمتعلمني ح�سب نوع التعرثاتدعم ومعاجلة ح�سب نوع التعرثات

4.1. الكفاية اخلا�سة بامل�ستوى الرابع

يكون املتعلم)ة( يف نهاية ال�سنة الرابعة، واأمام و�سعيات مرتبطة مبحيطه املبا�رش واملحلي 

و�سعية  حل  على  قادرا  العلمي،  التق�سي  نهج  من  مالئمة  خطوات  وباعتماد  واجلهوي، 

وما  الأمرا�س،  من  الإن�سان  ج�سم  بوقاية  املت�سلة  وتلك  ال�سابقة  مكت�سباته  بتوظيف  م�سكلة، 

يت�سل مبظاهر احلياة لدى احليوانات والنباتات، وباملادة وخ�سائ�سها، وما يرتبط بال�سوء 

الت�ساوؤل  عرب  وذلك  والف�ساء؛  الأر�س  مبكونات  يت�سل  وما  الأج�سام،  وحركة  والكهرباء 

ب�ساأنها والتعبري عنها �سفهيا وكتابيا بتخطيطات ور�سوم، من خالل من خالل املهارات املكت�سبة 

والتكامل  والرتكيب  والربط  والتنبوؤ  الفر�سيات  وبناء  والإجراءات  الأدوات  ا�ستخدام  مع 

�سالمة ج�سمه)ا( ونظافته)ا(  تاأمني  لأجل  وبناء منوذج؛ وذلك  والتمثيل  النتائج  وا�ستخال�س 

وتغذيته)ا( واحلفاظ على حميطه)ا( البيئي، والتفاعل معه باإيجابية.

5.1. مهارات التفكري العلمي

ي�سعى منهاج مادة الن�ساط العلمي بت�سوره اجلديد، ومن خالل الأن�سطة املت�سمنة فيه اإىل 

وتطويرها،  العلمية  املعرفة  لكت�ساف  الالزمة  العليا  العلمي  التفكري  مهارات  من  عدد  تنمية 
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لتمكينهم من درا�سة خمتلف املوا�سيع وحتليلها وتقييمها للو�سول اإىل قرار علمي حلل امل�سكالت 

اأو املواقف املرتبطة بحياته ال�سخ�سية اأو املجتمع الذي يعي�س فيه، وهذه املهارات تن�سجم متام 

الن�سجام مع معايري تعليم العلوم للجيل القادم NGSS. ومن بني اأهم هذه املهارات:

• مهارة املالحظة:

هي تلك املهارة التي ت�ستخدم من اأجل اكت�ساب املعلومات عن الأ�سياء والق�سايا اأو الأحداث 

احلوا�س  با�ستخدام  وذلك  وقوانينها؛  اأ�سبابها  اكت�ساف  بغر�س  الأ�سخا�س،  �سلوك  اأمناط  اأو 

اأو  ال�سيء  عن  معلومات  على  للح�سول  اللم�س  ال�سم،  الذوق،  ال�سمع،  الإب�سار،  املختلفة 

اأو هدف ي�ستدعي  التي تقع عليها املالحظة، وهي وتقرتن عادة بوجود �سبب قوي  الظاهرة 

تركيز النتباه ودقة املالحظة؛

• مهارة الو�سف: 

ال�سغر،  منذ  التالميذ  تكون متدرجة مع  كاأي مهارة،  املالحظة، والو�سف  تتبع مهارة 

وتكون ب�سيطة ثم تنمو معهم، لذا ميكن فمن ال�رشوري م�ساعدة املتعلمني وتوجيههم اأو طرح 

اأ�سئلة عليهم تقودهم اإىل و�سف ما يرونه، وذلك حتى تنمو لديهم هذه املهارة؛

• مهارة املقارنة:

هي مهارة التمييز بني الأ�سياء املختلفة ومعرفة اأوجه ال�سبه والختالف بني �سيئني اأو اأكرث 

ومالحظة  التفاق  ونقط  الختالف  نقط  عن  والبحث  بينها،  العالقات  تفح�س  طريق  عن 

خ�سائ�سه،  متيز  من  ومتكننا  دقة  اأكرث  بالظاهرة  معرفتنا  ت�سبح  وبذلك  تناق�سها  اأو  تطابقها 

وهي اإحدى مهارات التفكري الأ�سا�سية؛

• مهارة الت�سنيف اأو الرتتيب:

للت�سابه  وفقًا  جمموعات  اإىل  املعلومات  اأو  والأحداث  الأ�سياء  لتنظيم  ت�ستخدم  عملية  هي 

والختالف فيما بينها. اعتمادا على خا�سيات ومعايري م�سرتكة؛

• مهارة التف�سري:

 هي مهارة عقلية تت�سمن قراءة وحتليل املعلومات ب�سكل يظهر العالقات بينها، وعر�سها 

يف �سكل جداول اأو رموز اأو خمططات اأو ر�سوم بيانية...؛

• مهارة التنبوؤ والتخمني:

هي مهارة عقلية تت�سمن ا�ستخدام املعلومات واخلربات املا�سية يف تقدير وتوقع وافرتا�س 

حدوث ظواهر م�ستقبلية معينة بناء على معطيات واأ�س�س علمية.
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• مهارة ال�ستقراء:

باملالحظة  نتو�سل  العام حيث  اإىل  اخلا�س  الكل ومن  اإىل  النتقال من اجلزء  هي مهارة 

والتجريب اإىل حقائق معينة كقاعدة عامة اأو مبداأ اأو تعميم؛

• مهارة ال�ستنتاج:

 تعرف باأنها عملية تف�سري اأو ا�ستخال�س نتيجة ما نالحظه. وتزداد دقة ال�ستنتاجات بزيادة 

املالحظة والو�سف. ذلك اأن العالقة بني ال�ستنتاج واملالحظة والقيا�س عالقة وطيدة، ومن 

خاللها يتم ا�ستنباط تف�سري يتالءم ويتناغم مع هذه البيانات؛

Domaines cognitifs  املجالت املعرفية •

بغاية تب�سيط وتنظيم املجالت املعرفية، فقد مت جتميعها يف ثالثة جمالت كربى، على اأن 

ْكُل التايل: كل جمال ي�سم عددا من القدرات العقلية، وهي موزعة على َال�سَّ

• جمال املعرفة، يتعامل مع قدرة املتعلم على التذكر، والتعرف، وو�سف، وتقدمي اأمثلة 
على احلقائق واملفاهيم والإجراءات ال�رشورية لبناء اأ�سا�س متني يف العلوم؛

• جمال التطبيق، يركز على ا�ستخدام هذه املعرفة لإن�ساء مقارنة، واإبراز الختالفات، 
وت�سنيف ملجموعات من الأ�سياء اأو املواد؛ يربط بني املعرفة مبفهوم العلوم �سمن �سياق 

حمدد؛ اإن�ساء تف�سريات وتو�سيحات ل�سيناريوهات علمية وحل امل�سكالت العملية؛

• جمال ال�ستدلل، ا�ستخدام الأدلة وفهم املفاهيم العلمية بالتحليل، الرتكيب، والتعميم، 
غالًبا يف حالت غري ماألوفة و�سياقات معقدة.

وميكن تف�سيلها من خالل اجلدول التايل:

املفاهيم،  العمليات،  العالقات،  احلقائق،  املتعلمني عن  املجال معارف  هذا  ُتقّيم مفردات 

واملعدات. ومتّكن املعرفة احلقيقة الوا�سعة والدقيقة املتعلمني من النخراط والتفاعل بنجاح يف 

اأن�سطة معرفية اأكرث تعقيدا وهي �رشورية مل�رشوع علمي، وفيما يلي تف�سيل للقدرات املرتبطة 

بهذا املجال:

الـمعرفة
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تف�سيلهاالقدرات

تذكر وتعرف

• التعرف على املفردات وامل�سطلحات العلمية والرموز والخت�سارات 
واملقايي�س؛

• حتديد اأو تو�سيح احلقائق والعالقات واملفاهيم؛
• حتديد مميزات اأو خ�سائ�س كائنات معينة، ومواد، وعمليات؛

• حتديد ال�ستخدامات املنا�سبة للمعدات والإجراءات العلمية.

و�سف

• و�سف اأو حتديد اأو�ساف خ�سائ�س وبنية ووظائف الكائنات احلية 
واملواد؛

والعمليات  واملواد  احلية  الكائنات  بني  العالقات  حتديد  اأو  و�سف   •
والظواهر.

تقدمي اأمثلة

التي  والعمليات  واملواد،  احلية،  الكائنات  عن  اأمثلة  حتديد  اأو  تقدمي   •
متتلك خ�سائ�س معينة؛

• تو�سيح و�سياغة حلقائق اأو ملفاهيم مع الأمثلة املنا�سبة؛

تف�سيلهاالقدرات

مقارنة/ ت�سنيف

الربط

الكائنات،  من  والختالفات بني جمموعة  الت�سابه  ي�سف  اأو  يعّرف   •
املواد، اأو العمليات، ومييز، ي�سنف، يفرز الأ�سياء الفردية، املواد، 

الكائنات، والعمليات معتمدًا على �سفات وخ�سائ�س معطاة؛

• يربط معرفة مفهوم �سمني حمدد يف العلوم مع مفهوم متت مالحظته 
اأو خا�سية م�ستنتجة، اأو ي�ستخدم اأ�سياء، خملوقات، اأو مواد.

ا�ستخدام النماذج
• ي�ستخدم �سكال اأو منوذجا اآخر لُيظهر معرفته ملفهوم يف العلوم، يو�سح 

عالقة دورة عملية، اأو نظام، لإيجاد حلول مل�سكالت علمية.

تف�سري املعلومات
جداول،  باعتماد  ن�سو�سا  ليف�رش  العلوم  مفاهيم  يف  املعرفة  ي�ستخدم   •

م�سورات ومعلومات ور�سومات بيانية.

ال�رشح
مبادئ  با�ستخدام  طبيعية  ظاهرة  اأو  مالحظات  ي�رشح  اأو  يو�سح   •

ومفاهيم علمية.

تتطلب مفردات هذا املجال ا�سرتاك املتعلم)ة( يف تطبيق معارفه عن احلقائق، العالقات، 

تف�سيل  يلي  وفيما  العلوم.  وتعلم  تعليم  يف  املاألوفة  والطرق  الأدوات،  املفاهيم،  العمليات، 

للقدرات املرتبطة بهذا املجال:

التطبيق
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تتطلب من املتعلم مفردات هذا املجال اأن ي�سارك يف ال�ستدلل لتحليل البيانات واملعلومات 

الأخرى، وا�ستخال�س النتائج، وتو�سيع نطاق الفهم لديه اإىل مواقف جديدة. وعلى النقي�س 

من التطبيقات املبا�رشة للحقائق واملفاهيم العلمية التي يتج�سد يف جمال التطبيق، فاإن مفردات 

يف جمال ال�ستدلل تت�سمن �سياقات غري ماألوفة اأو اأكرث تعقيًدا. قد تت�سمن الإجابة على هذا 

النوع من املفردات اأكرث من طريقة اأو ا�سرتاتيجية واحدة. ي�سمل التعليل العلمي اأي�سا تطوير 

الفر�سيات وت�سميم حتقيقات/جتارب علمية.

التعليل

تف�سيلهاالقدرات

حتليل
• التعرف على عنا�رش م�ساألة علمية وا�ستخدام املعلومات ذات ال�سلة، 
املفاهيم، العالقات، اأمناط البيانات لالإجابة على الأ�سئلة وحل امل�سكالت.

تركيب
• الإجابة على املفردات التي تتطلب النظر يف عدد من العوامل املختلفة 

اأو املفاهيم ذات العالقة.

�سياغة اأ�سئلة/ 

فر�سية/ تنبوؤ

• �سياغة اأ�سئلة من املمكن الإجابة عليها با�ستخدام نتائج التحقق والتنبوؤ 
للتحقق من معلومات معينة؛

 • �سياغة فر�سيات قابلة للقيا�س اعتمادًا على املالحظة اأو غري ذلك؛ 

ظروف  يف  التغريات  تاأثري  عن  تنبوؤات  واقرتاح  الدليل  اإعطاء   •
بيولوجية اأو فيزيائية.

ت�سميم حتقيقات

• ر�سم خطة حتقيقات اأو اإجراءات منا�سبة لالإجابة على اأ�سئلة علمية اأو 
اختبار فر�سيات؛

• ي�سف اأو يتعرف على خ�سائ�س حتقيقات م�سممة ت�سميما جيدا بدللة 
متغري يقا�س اأو يتم التحكم به اأو عالقة ال�سبب والنتيجة.

تقييم

• تقييم التف�سريات البديلة، تقدير املزايا والعيوب لتخاذ قرارات حول 
العمليات البديلة؛

• تقييم نتائج التحقيقات فيما يتعلق بكفاية البيانات لدعم ال�ستنتاجات.

ال�ستنتاج

• ا�ستنباط ا�ستقراءات �سحيحة على اأ�سا�س املالحظات والأدلة و/اأو فهم 
امل�سطلحات العلمية؛ وا�ستخال�س ا�ستنتاجات منا�سبة متعلقة بال�سوؤال اأو 

الفر�سية، واإظهار فهم عن ال�سبب والنتيجة.

التعميم
• تقدمي ا�ستنتاجات عامة تتجاوز ال�رشوط التجريبية اأو املحددة؛ 

• تطبيق ال�ستنتاجات على حالت جديدة.

التربير
امل�سكالت،  وحلول  التف�سريات،  معقولية  لدعم  الأدلة  ا�ستخدم   •

وال�ستنتاجات من التحقيقات املنجزة.
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1.2.  العتبارات البيداغوجية املوجهة لتدري�س العلوم وفق نهج التق�سي 

 * خ�سائ�س نهج التق�سي:

من اخل�سائ�س الأ�سا�سية لهذا النوع من التدري�س متكني الأطفال من بناء املعرفة من خالل 

نتائج  تعليم  ولي�س  فر�سياتهم،  منطقهم، لختبار  اأفكارهم، و�رشح  التعبري عن  متكينهم من 

العلم فقط. فهذا النهج ي�ستند على م�ساءلة الواقع املادي. هذه امل�ساءلة توؤدي بهم اإىل اكت�ساب 

املعرفة وطرق العمل، نتيجة التق�سي والبحث الذي قاده املتعلمون مب�ساعدة الأ�ستاذ.

اإجناز مادي )�سنع �سيء ، �سنع منوذج ،  املبا�رش ،  التق�سي كالتجريب  وتتنوع طرق 

بحث عن حل تقني( اأو املالحظة املبا�رشة اأو بوا�سطة اأداة، البحث الوثائقي ، التحقيق ال�سحفي 

)جملة اأو برنامج اإذاعي اأو فيلم ق�سري(، الزيارة. 

يف هذا النهج ليكتفي املتعلمون  باملالحظة  فقط بل يتعرفون وي�سنفون ويطرحون اأ�سئلة 

ويقومون بتنبوؤات  وينجزون حماكاة ، ويجربون، ويركبون.

 * مبادئ نهج التق�سي:

1. اأهمية متلك �سوؤال التق�سي: 

اأن يكون لهذه  اإىل النخراط يف حل م�سكلة ما، من ال�رشوري  املتعلم فعلًيا  فلكي ي�سعى 

امل�سكلة معنى بالن�سبة له، ويجب ان يكون قد �سارك بطريقة ما يف اإبراز امل�سكلة عرب التفكري يف 

اأ�سئلة التق�سي ، وبكلمة واحدة يجب اأن ت�سبح م�سكلته هو لريغب يف البحث عن حلها.

2. اأهمية قيام املتعلم بالتجربة بنف�سه:

املوجهة  فالتجارب  التجربة هنا ل تعني جتارب معقدة تت�سمن معدات متطورة ومكلفة، 

للطفل هي يف الواقع ب�سيطة للغاية ول تتطلب �سوى مواد عادية وغري مكلفة.

اأنف�سهم.  هم  بها  قاموا  التي  التجارب  جيًدا  يتذكرون  الأطفال  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  لقد 

معظم  يف  يكفي  ل  الظواهر.  من  عدد  حول  للغاية  مبكرة  اأفكار  لديهم  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

الوقت، لإخبارهم اأن مثل هذه التجربة �سوف تعطي مثل هذه النتيجة )دون جتربة اأو اإظهارها 

لهم بب�ساطة( اأو لإخبارهم اأن ما يعتقدون به خاطئ، اإنهم يحتاجون اإىل اختبار التجارب التي 

تخيلوها )�رشيطة اأن يكون ذلك ممكًنا يف الف�سل( وال�سماح لهم بالتجادل مع بع�سهم البع�س 

الـمرجعيات والقيم التي ا�ستند عليها منهاج الن�ساط العلمي2
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حولها.  اإن ما يتعلمه الطفل بنف�سه، من خالل اإجراء التجارب، اأمر مهم ويظل را�سًخا يف 

ذاكرته.

3. ل نالحظ اإل ما ن�سعى اإىل مالحظته: 

مبعنى اآخر، عليك اأن تعرف ما تريد مالحظته »لرتاه«. لذلك يجب توجيه املتعلمني اإىل ما 

يجب مالحظته، و البتعاد عن ال�سوؤال التقليدي »ماذا تالحظون؟«.

 * ركائز نهج التق�سي:

نهج التق�سي يف تعليم العلوم يرتكز على:

1 - و�سعية انطالق )و�سعية وظيفية اأو عر�سية اأو م�ستحثة( توؤدي اإىل الده�سة والف�سول 
وت�ساوؤلت يتعني الإجابة عنها.

2 - ا�ستعمال التفكري املنطقي و املعرفة املكت�سبة من اأجل و�سع تف�سريات حمتملة، اإجابات 
حمتملة، متثيل للحل،  �سياغة الفر�سيات التي �سيتم اختبارها اأو التحقق منها. 

3 - و�سع بروتوكول اأو عدة بروتوكولت اعتمادا على طبيعة امل�سكلة والفر�سيات، هذه 
الربوتوكولت قد تكون:

 • التجريب: توفري اجلهاز، جمع النتائج عن طريق املالحظة اأو القيا�س. 

• التلم�س التجريبي )Tâtonnement expérimental(: القيام بعدة حماولت ؛ مقارنة 
النتائج. 

• النمذجة: الربهنة عن طريق املماثلة )القيا�س(، التحقق من خالل بناء منوذج. 

• املالحظة: ا�ستغالل الوثائق )ال�سور ، البيانات ، نتائج التجارب(.

• البحث الوثائقي: عن طريق قراءة امل�ستندات الورقية اأو الإلكرتونية اأو اإجراء مقابالت 
مع اأ�سخا�س اأكفاء )خرباء(.

4 - فح�س النتائج ومقارنتها مع الفر�سيات التي حتققنا منها، مبعنى التحقق من �سحة اأو 
عدم �سحة الفر�سيات اأو بع�س منها.

5 - تركيب جميع الفر�سيات )ال�سادقة وغري ال�سادقة( لهيكلة املعارف اجلديدة املتو�سل 
)املعرفة  عليها  املتعارف  باملعرفة  ومقارنتها  املطروحة،  امل�سكلة  من  انطالقا  اإليها 

الأكادميية(.
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6 - ا�ستثمار املعارف اجلديدة  يف و�سعيات من احلياة اليومية.

2.2. العتبارات الديداكتيكية املوجهة لتدري�س العلوم وفق نهج التق�سي

حدد منهاج الن�ساط العلمي منهجية تدبري مراحل كل در�س من درو�س الربنامج الدرا�سي 

على ال�سكل التايل:

 * اأن�سطة بناء املفهوم 

- و�سعية النطالق: يختار الأ�ستاذ)ة( و�سعية ي�سعى من خاللها و�سع املتعلمني واملتعلمات يف 

�سياق املو�سوع اجلديد؛ ور�سد متثالتهم ومواجهتها بهدف اإحداث خلخلة معرفية فيها. 

وترتكز هذه اخلطوة على و�سعية م�سكلة مثرية للتعلم )Situation déclenchante(، لها 

�سلة مبحيط املتعلم)ة( وحياته اليومية، مع مراعاة عالقتها بالكفاية امل�ستهدفة والأهداف 

التعلمية املرتبطة باملو�سوع. وميكن العتماد على جتربة مبا�رشة اأو وثيقة مكتوبة اأو 

لديهم  ويولد  واملتعلمني  املتعلمات  لدى  ذهني  �رشاع  عنه  ينتج  فيديو  �رشيط  اأو  �سور 

جمموعة من الت�ساوؤلت؛

- متلك الو�سعية و�سياغة �سوؤال التق�سي: ي�ستغل التالميذ على الو�سعية لفهمها مب�ساعدة 

املدر�س)ة(، الذي يتاأكد من ا�ستيعابهم لها ومتلكها، وي�ساعدهم على الإح�سا�س بامل�سكلة، 

وعلى طرح الأ�سئلة وحتديد �سوؤال التق�سي و�سياغته ب�سكل دقيق؛

املفرت�سة  احللول  من  واملتعلمون جمموعة  املتعلمات  يقرتح  الفر�سيات:  تقدمي  مرحلة   -

اأو تف�سريات اأولية �سفهيا اأو كتابيا، دون احلاجة اإىل اإثباتها، ت�سكل جوابا موؤقتا ل�سوؤال 

التق�سي. وينبغي تعويد املتعلمني على افتتاح كالمهم بعبارات من مثل: يف راأيي...، 

اأعتقد اأن...، من وجهة نظري....

�سي�ساعدهم على  الذي  العمل  املتعلمون على ميثاق  يتفق  العمل:  ميثاق  اقرتاح وحتديد   -

التاأكد من �سحة فر�سياتهم، ويحددون احلاجيات، ويحر�س الأ�ستاذ على التاأكد من 

مدى اإمكانية تنفيذ ميثاق العمل، كما يوفر لهم ظروف الإجناز؛

خالل  من  الفر�سيات  باختبار  املتعلمون  يقوم  الفر�سيات:  لختبار  التق�سي  مرحلة   -

عزل املتغريات واعتماد و�سيلة التق�سي املنا�سبة: مناولت اأو جتارب و/اأو منذجة و/

اأو مالحظة و/اأو بحث توثيقي و/اأو زيارات ا�ستطالعية...، ح�سب طبيعة امل�سكل. 

بتحرير  املتعلمون  ويقوم  التق�سي.  اأثناء  الأخطار  من  على�سالمة  الأ�ستاذ)ة(  وي�سهر 
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النتائج املتو�سل اإليها اإما باعتماد الر�سوم والأ�سكال اأو التعابري الكتابية، ب�سكل فردي اأو 

جماعي، على دفرت التق�سي؛

نتائج  املجموعات  ممثلو  يعر�س  العمل:  جمموعات  اإنتاجات  وتقا�سم  تقدمي  مرحلة   -

عمليات التق�سي املنجزة، وتتم مناق�ستها ومقارنتها بالفر�سيات املقرتحة من اأجل اإثباتها 

اأو نفيها. ويقوم الأ�ستاذ)ة( بالتن�سيط والهتمام اأكرث بالتمثالت اأو الأخطاء التي ميكن 

اأن تظهر خالل هذه املرحلة من اأجل ت�سحيحها؛

على  التقا�سم  مرحلة  على  بناء  الأ�ستاذ  تدخل  على  الن�ساط  هذا  يعتمد  التعميم:  مرحلة   -

ت�سكيل وبناء التعلمات امل�ستهدفة، ومتكني املتعلمني من توثيقها اإما يف �سكل ا�ستنتاجات اأو 

اأ�سكال اأو جداول اأو خطاطات بهدف التعميم.

 * اأن�سطة التطبيق والتقومي والدعم 

تهدف هذه الأن�سطة اإىل التحقق من مدى اكت�ساب املتعلمني للمعارف واملهارات مو�سوع 

التق�سي، وللتحقق من مدى متلكهم لنهج التق�سي العلمي، ومدى اإر�ساء املكت�سبات )قوانني، 

ن�ساط  اأو  و�سعية  حلل  تعبئتها  على  وقدرتهم  مواقف...(،  مهارات،  معلومات،  مفاهيم، 

تطبيقي، بهدف تثبيتها وو�سع خطة لدعم وجتاوز التعرثات، وتعديل �سريورة التعليم والتعلم 

يف جمال العلوم والتكنولوجيا ل�سمان النجاح للجميع.

وحتى حتقق هذه املحطة النتائج املتوخاة منها، ينبغي تنويع و�سعيات الختبار با�ستح�سار 

املهارات واملجالت العقلية العليا من تطبيق وتعليل عو�س الكتفاء بالختبارات التي تروم 

من  الثالث  الباب  يف  املحددة  العقلية  املجالت  على  العتماد  ميكن  الإطار  هذا  ويف  املعرفة، 

منهاج مادة العلوم هذا.

 * اأن�سطة ال�ستثمار والمتداد 

اإدراج  يقت�سي  امل�ستقبلية،  العمل  �سوق  احتياجات  ت�ست�رشف  روؤية  وفق  العلوم  تعليم  اإن 

العلم  ربط  خالل  من  وذلك  العلمية،  واملنهجية  للمحتوى  اأعمق  فهم  لتحقيق  ت�سعى  اأن�سطة 

باملمار�سة العملية اليومية للمتعلم، با�ستثمار املفاهيم العلمية املكت�سبة يف اإجناز م�ساريع بيداغوجية 

تطبيقية، ب�سكل ثنائي اأو يف اإطار جمموعات �سغرى، خارج الف�سل، باإ�رشاف من الأ�ستاذ)ة( 

وتتبع وتقومي وت�سجيع لها. وتبقى هذه املحطة اأ�سا�سية يف اكت�ساب وتر�سيخ امل�سمون واملنهجية 

العلمية، ويف اإعطاء معنى للتعلمات.
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و�سعيا اإىل ربط احل�س�س مع بع�سها البع�س، ي�ستح�سن مطالبة املتعلمني يف نهاية احل�سة 

بطرح اأ�سئلة اأو ا�ستف�سارات يرغب املتعلمون يف اإيجاد اإجابات لها، اأو اقرتاح جتارب اأخرى 

يرغب املتعلمون يف التحقق من نتائجها خالل احل�سة القادمة، من اأجل ت�سويقهم، ولتعويدهم 

على التفكري العلمي من خالل طرح الت�ساوؤلت، كما ميكن اأن ي�ستغل الأ�ستاذ)ة(هذه املقرتحات 

كنقطة انطالق يف احل�سة القادمة، يف حالة ما اإن كانت منا�سبة لذلك.

 * اإجناز امل�ساريع 

امل�ساريع ذات طبيعة تكنولوجية من�سجمة مع جمالت علوم  املنهاج ملجموعة من  يتطرق 

داخل  امل�ساريع  هذه  اإجناز  ميكن  بحيث  والف�ساء؛  الأر�س  وعلوم  الفيزيائية  والعلوم  احلياة 

املتعلمني  قدرات  ا�ستثمار  هو  امل�ساريع  هذه  ت�سطري  من  والهدف  خارجه.  اأو  الف�سل  ف�ساء 

احلياة  يف  م�سكالت  حل  على  القدرة  لتنمية  وكذا  العملية،  التطبيقية  لالأن�سطة  وحبهم  الأولية 

اليومية، وا�ستثمار مكت�سبات املتعلمني من معارف ومهارات وقدرات يف الت�سميم والت�سنيع، 

وتنمية مواقف اإيجابية، واإعطائهم الفر�سة لال�ستغال كمهند�سني �سغار. ولعل من املفيد هنا اأن 

يتم ماأ�س�سة امل�ساريع التكنولوجية، باإحداث اأندية التكنولوجيا داخل املوؤ�س�سات التعليمية، ت�سهر 

على تنظيم وتتبع خمتلف امل�ساريع املنجزة وتقوميها.

نف�سه،وح�سب  امل�رشوع  طبيعة  ح�سب  اآخر،  اإىل  م�رشوع  من  املتبعة  اخلطوات  وتختلف 

امل�ستوى الدرا�سي. ولعل اأبرز هذه اخلطوات ما يلي:

اخلطوات  حتكم  لأّنها  امل�رشوع،  يف  خطوة  اأهّم  املرحلة  هذه  تعترب  امل�رشوع:  اختيار   -

الالحقة؛ بحيث من املفرو�س اأن يتم اختيار مو�سوع يتحم�س له املتعلمون، ويراعي 

اأو  حاجة  يلبي  واأن  املتعلم،  حميط  من  اأمكن،  اإذا  وينطلق،  والإمكانات،  الظروف 

يجيب عن �سوؤال حتى يولد دافعية داخلية لدى املتعلم و�سعور باأهميته. كما اأنه من الأفيد 

اأن يتم التفكري يف اإمكانية اإجناز امل�رشوع، ويف كل ما يتعلق به من مدخالت )و�سائل 

مادية اأو مهارات وتقنيات...(، وعمليات )منهجيات ومدة زمنية واإجراءات...(، 

مبا ي�سكل تعاقدا بني اأع�ساء الفريق؛

تقنية له، ت�سمح بتوثيق خمتلف  يتم ت�سميم امل�رشوع وو�سع بطاقة  ت�سميم امل�رشوع:   -

مراحل الإجناز والو�سائل واحلاجيات، وجميع الإجراءات والعلميات وامل�سوؤول عن 

كل عملية، ومدة ومكان اإجناز كل عملية، كما تت�سمن ت�سميما خطيا للمنتج وموا�سفاته 

التقنية النهائية. وهذه املرحلة مهمة؛ اإذ يتوقف جناح املراحل القادمة عليها، ومن بني ما 

ميكن ت�سميمه )ت�سميم جملة، ت�سميم جتربة، ت�سميم منوذج...(؛
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التي مت تخطيطها �سابقا، بتوظيف  العمليات  اإجناز  اإجناز امل�رشوع: ال�رشوع فعليا يف   -

املرحلي  التقييم  يتم  كما  التقنية.  البطاقة  يف  ت�سطريه  مت  ما  ح�سب  واملهارات  القدرات 

لكل خطوة خطوة للتاأكد من مدى �سالحية العمليات املنجزة ومن مدى مطابقتها ملا مت 

ت�سطريه؛

واملتعلمني؛  للمتعلمات  بالن�سبة  وهامة  اأ�سا�سية  حمطة  وهي  امل�رشوع:  وتقومي  تقا�سم   -

امل�ساريع  تقومي  املحطة  هذه  تتم يف  كما  اأعمالهم مع زمالئهم،  املتعلمون  يتقا�سم  بحيث 

واحلكم عليها، وعلى مدى احرتام اخلطوات املحددة، وحول مدى احرتام كل ع�سو 

من اأع�ساء الفريق للمهام املنوطة به. كما يتم ا�ستثمار املنتج فيما هو م�سمم من اأجله. 

التدبري الديداكتيكي للدرو�س3

1.3. املراحل املنهجية ل�سري درو�س وح�س�س الن�ساط العلمي

اأدوار كل من  الدر�س وفق مراحل منهجية متتالية يف م�سفوفة حتدد  اأن�سطة  اأجراأة  متت 

الأ�ستاذ واملتعلمني و�سكل العمل والو�سائل املوظفة واملدة الزمنية على ال�سكل التايل: 

 *  اأن�سطة بناء املفهوم

الو�سائل�سكل العملاملتعلمالأ�ستاذاملرحلة

و�سعية 

النطالق

ي�ساعد  و  الو�سعية  يقدم   •
املتعلمني على فهمها

الوثيقة  املتعلمون  يالحظ   -

ويجيبون عن اأ�سئلة الأ�ستاذ 

املوجهة لفهم الو�سعية.

الكرا�سةجمموعات

متلك امل�سكل 

و�سياغة �سوؤال 

التق�سي

فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد   •
�سوؤال  و�سياغة  امل�سكلة 

الرتكيز  خالل  من  التق�سي 

يف  الهامة  العنا�رش  على  

الو�سعية.

امل�سكل  يحددون   -

وي�سوغون اأ�سئلة التق�سي
جمموعات

دفرت البحث 

والتجارب

اقرتاح 

الفر�سيات

• ي�ساعد املتعلمني على �سياغة 
فر�سيات للو�سعية.

- ي�سوغ املتعلمون 

فر�سيات. 
جمموعات

-دفرت البحث 

والتجارب

- الكرا�سة

التفاق حول 

ميثاق العمل

متعلميه  مع  الأ�ستاذ  يتداول   •
الطرق  و/اأو  امل�سادر  حول 

من  بها  �سيتاأكدون  التي 

فر�سياتهم.

بع�س  املتعلمون  يقرتح   -

التي  الو�سائل  اأو  امل�سادر 

ميكن اأن ت�ساعدهم يف اإيجاد 

حلول للم�سكل.

جمموعات
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 *  اأن�سطة التطبيق والتقومي/ اأن�سطة ال�ستثمار والمتداد

 كل ن�ساط حدد له الهدف  منه ق�سد ر�سم الطريق لالأ�ستاذ وتوجيهه، ليكون على بينة من طبيعة الن�ساط  

وماذا ي�ستهدف على وجه اخل�سو�س.

اختبار 

الفر�سيات

• يوجه املتعلمني اإىل ال�ستعانة 
بكرا�سة  املدرجة  بالوثائق 

تاأكيد  اأو  نفي  ق�سد  املتعلم 

فر�سياتهم.

فر�سياتهم  من  يتحققون   -

اعتمادا على الوثائق:
الكرا�سةجمموعات

تدوين النتائج

تدوين  اإىل  املتعلمني  يوجه   •
�سكل  يف  اإليه  ماتو�سلوا 

خطاطات ذهنية، اأو ملخ�سات 

اأو ر�سومات....

يف  للمتعلمني  احلرية  ترتك   •
اختيار طريقة تعبريهم.

ما  املتعلمون  يدون   -

تو�سلوا اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج 

عملها.

جمموعات

-دفرت البحث 

والتجارب

- الكرا�سة

تقا�سم احل�سيلة

• يطلب من كل جمموعة تقدمي 
نتائج اأعمالها لباقي املجموعات 

-ي�سجع  جماعيا.  ومناق�ستها 

على النقد واإبداء الراأي.

تكلف  جمموعة  كل    -

تو�سلوا  ما  بعر�س  مقررا 

اإليه من نتائج،

اخلال�سات  مناق�سة  تتم   -

جماعيا.

 عمل جماعي

-اأوراق 

عر�س 

كبرية،

-�سبورة

التعميم

على  الــمتعلمني  ي�سجـع   •
وا�ستنتاجات  خال�سات  تقدمي 

وتدوينها يف دفاترهم.

�سبورةعمل جماعي- يتو�سل املتعلمون اإىل اأن:

اط  ساط  ساط   سأ�ستاذ وتوجيهه، ليكون على بينة من طبيعة الن�سأ�ستاذ وتوجيهه، ليكون على بينة من طبيعة الن� أ�ستاذ وتوجيهه، ليكون على بينة من طبيعة الن�الأ�ستاذ وتوجيهه، ليكون على بينة من طبيعة الن�ال الد ر�سم الطريق لالد ر�سم الطريق ل د ر�سم الطريق لسد ر�سم الطريق لس ساط حدد له الهدف  منه ق�ساط حدد له الهدف  منه ق� اط حدد له الهدف  منه ق�ساط حدد له الهدف  منه ق�س س كل ن�س كل ن�

تطبيقي اأو تقومييالن�ساط

- يت�سمن مهارة اأو عدة مهارات، وم�سمون معريف مرتبط باملو�سوع.الهدف

ن�ساط الأ�ستاذ)ة(

- يقراأ وي�رشح م�سمون الن�ساط )ن�س، �سورة، جدول، خطاطة،...( وما 

املطلوب اإجنازه. 

- ي�رشح التعليمة وطريقة الإجناز.

ن�ساط املتعلمني
- يفهمون م�سمون الن�ساط والتعليمية، ثم ينجزونه )فرديا اأو �سمن جمموعات 

ح�سب ماهو مطلوب(، ثم ي�سححونه جماعيا.

- رقم ال�سفحة يف الكرا�سة ورقم الن�ساط.الو�سائل
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ت�سميم دفرت التق�سي

اأر�سم واأخطط

عنوان احل�صة: ................................  التاريخ: ................................

7. اأ�صتنتج وا�صتخل�ص ما يلي:

4. بتعاوين مع زمالئي اأقرتح بع�ص امل�صادر اأو الو�صائل التي متكنني من التحقق من الأجوبة املفرت�صة:

2. اأت�صاءل:

6. اأدون ما تو�صلت اإليه:

3. اأفرت�ص الأجوبة:

1. األحظ واأفهم:

8. اأقرتح ن�صاطا اأود التعرف عليه خالل احل�صة القادمة:

5. اأحتقق من الأجوبة املفرت�صة:

)يخ�ص�ص لر�صم تو�صيحي اأو تخطيط لتجربة اأو ت�صميم اأو خطاطة 

اأو جدول اأو مبيان اأو �صور اأو ر�صوم اأو مل�صقات.(
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2.3. اخللفيات النظرية )البيداغوجية والديداكتيكية( املوؤطرة ل�سري الدرو�س

 *  العوائق الديداكتيكية )النف�سية والب�ستملوجية(

تطرقنا هنا لفهوم العائق لن يكون ترفا فكريا بل حاجة و�رشورة بيداغوجية وديداكتيكية 

قد تكون  يواجه مفاهيم علمية  املتعلم وهو  التي تعرت�س  ال�سعوبات  فهم  املدر�س على  ت�ساعد 

فوق م�ستوى اإدراكه. ولن نتطرق لكل ماله �سلة بالعوائق يف هذا الدليل، واإمنا �سرنكز فقط 

على ماله عالقة مبا�رشة مبو�سوعات الربنامج وطرق تدري�س املفاهيم املت�سمنة فيه.

• مفهوم العائق:

 �سعوبة ي�سادفها املتعلم خالل م�ساره التعلمي، ميكن اأن تعوق تعلمه اأو ت�سهله، وللعائق 

البيداغوجي مظهران:

اأو عدم توازن ب�سيط مثري ونافع و�رشوري،  اإيجابي: عندما يتخذ �سيغة حتّد  - مظهر 

ال�سعوبات  ينتقي  اأن  املدر�س  على  يتوجب  لذا  تعلمه.  حتقيق  على  املتعلم  ي�ساعد  لأنه 

بطريقة تتيح للمتعلم اأن يعاملها كتحديات ينبغي جتاوزها، مما يجعله يبذل جهودا اإيجابية 

لإبداع احللول املنا�سبة. فال�سيكولوجية املعا�رشة تعترب العائق البيداغوجي عامل حتفيز 

اإحداث  اإىل  به  ويوؤدي  الفرد  لدى  ونف�سي  دماغي  تغري  اإحداث  على  ي�ساعد  اأن  ميكن 

طفرات وتخطي احلواجز. وذلك بتجاوز الأوهام والتخوفات.

- مظهر �سلبي: عندما يدرك من طرف املتعلم كحاجز، اأي ك�سعوبة ميكنها اأن تعطل اأو 

حتد من وتريته. مما يوؤدي اإىل الالمبالة اأو الف�سل املتكرر اأو ا�سطرابات يف التعلم. 

.)Legendre.R.1988(

•  العوائق الب�ستمولوجية

مييز با�سالر يف كتابه تكوين الفكر العلمي بني العوائق الب�ستمولوجية التالية:

اأنها  كما  العلمي.  املنهج  يف  �رشورية  الأوىل  التجربة  اإن  الأوىل:   التجربة  عائق   -

�رشورية يف بناء الكفايات واكت�سابها، ولكنها تت�سمن اأحيانا بع�س العوائق التي جتعل 

الفرد اأو املتعلم غري قادر على اإدراك احلقيقة. مثال ذلك حركة ال�سم�س الظاهرة التي 

تعيق تعلم دوران الأر�س.

ال�سكل  يف  وو�سعها  عقلنتها  على  وتعمل  الأوىل  التجربة  هذه  ت�ستثمر  العلمية  املعرفة  اإن   

مفهوم  وخ�سو�سا  النف�سي،  والتحليل  الأوىل  التجربة  عائق  بني  با�سالر  ويربط  املنا�سب. 
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الال�سعور عند فرويد ويونغ، اإذ اأن املتعلم يتعامل لأول مرة داخل املدر�سة مع مفاهيم جديدة، 

لكن لي�س بكيفية بريئة، بل من خالل مواقفه اخلا�سة وراأ�سماله املعريف ال�سابق. وينبغي، يف 

هذه احلالة، توجيه املتعلم اإىل تنمية هذا الر�سيد وتقريبه من احلقيقة العلمية وتوجيهه اإىل تغيري 

الأوىل وقناعاته  اكت�سبه من جتاربه  ملا  الواقع وبناء خطاطة جديدة مغايرة متاما  اإىل  نظرته 

ال�سابقة.

• عائق التعميم:

اإيجابي  فهو  وبالتايل  الذهني؛  النمو  م�ستويات  من  راق  م�ستوى  عن  تعبري  التعميم  اإن 

باأن  فقولنا  علمية.  وثقافة  تعميما �سادرا من وعي  كان  اإذا  العلمية  املعرفة  لبناء  و�رشوري 

الأج�سام كلها ت�سقط يف الفراغ بنف�س ال�رشعة، تعميم علمي مبني على خطوات حممكمة، اأما 

قولنا باأن الأج�سام كلها ت�سقط، فهو قول تعميمي غري علمي لنه ل ي�ستجيب ل�رشورة علمية 

بقدر ما ي�ستجيب ملتعة عقلية.

• العائق اللفظي:

هو العائق املتمثل يف اختزال ال�رشوح والتفا�سري يف لفظة اأو جملة اأو �سورة واحدة. اأمثلة: 

تعمل الكلية كم�سفاة، ويعمل القلب كم�سخة، وتعمل املعدة كماكينة اأو طاحونة.

• عائق املعرفة التوحيدية الربغماتية:

ينتج عن النظرة التعميمية للكون والرجوع اإىل مبداإ اأو وحدة الطبيعة مثال: احل�رشات تعي�س 

يف اأماكن باردة، متتاز بدم يقاوم الربد املفرط. ويكون هذا العائق براغماتيا اإذا كان ناجتا 

عن عملية بحث عن املنفعة اخلا�سة، ولي�س امل�سلحة الإيجابية مثال: بعد �سقوط الربد، ت�سبح 

الأر�س خ�سبة وتخ�رش، وقد لوحظ اأنه بعد �سقوط الربد ترتفع مردودية القمح املزروع.

• العائق اجلوهري:

اإنه عائق متعدد الأ�سكال والوجوه كباقي العوائق. يتكون من احلد�س وبع�س النطباعات 

والثوب  �ساخن  الأبي�س  الثوب  بارد،  الرخام  �ساخن،  ال�سوف  مثال:  وال�سطحية،  املتفرقة 

الأ�سود بارد.

• العائق الإحيائي:

يتمثل بح�سب با�سالر، يف تعميم معارف بيولوجية اأو اإ�سفاء ال�سفة الإحيائية اأو �سفة احلياة 

على بع�س الكائنات.
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العوائق التعلمية فـي عالقتها مبوا�سيع  برنامج الـم�ستوى الرابع

املعاجلة الديداكتيكيةالعوائق/ التمثالتاملفهوماملوا�سيعاملحاور

انتقال العدوى 

واملر�س

وطرق الوقاية 

منها وتاأثري 

الاإن�سان على 

البيئة 

�سحة الن�سان 

والتفاعل مع 

البيئة

الأمرا�س 

املعدية

املر�س  طبيعة  فهم  عدم 

كون  حيث  من  املعدي 

كائنات جمهرية هي امل�سوؤولة 

طريق  وعن  ت�سببه  عن 

انتقالها من كائن اإىل اآخر.

املر�س  الرتكيز على ربط 

اأمثلة  بالعدوى. من خالل 

واقعية.

خ�سائ�س 

الكائنات 

احلية 

ووظائفها 

احليوية 

وتفاعالتها 

مع البيئة

خ�سائ�س 

الكائنات احلية

احتياجات 

الكائنات احلية 

التي تبقيها على 

قيد احلياة

قد يعرف من خالل جتاربه 

اأن الكائنات احلية حتتاج اإىل 

ليدرك  ولكن  والغذاء  املاء 

اأنها حتتاج اأي�سا اإىل الهواء.

التجربة  على  الرتكيز 

حاجيات  بخ�سو�س 

الكائنات للهواء. 

خ�سائ�س 

احليوانات 

وتفاعلها مع 

البيئة

ال�سل�سلة الغذائية 

الب�سيطة

الطفل يف هذه املرحلة ي�سعب 

عليه ت�سور اأن الطبيعة مبنية 

كائن  كل  اأن  اأ�سا�س  على 

وفق  اآخر  كائن  على  يتغذى 

�سل�سلة غذائية ب�سيطة اأو معقدة 

مبني  البيئي  التوازن  واأن 

على هذه املعادلة.

ثنائي  ربط  من  النتقال 

على  تتغذى  التي  للكائنات 

ثالثي  ربط  اإىل  بع�سها 

لفهم  اأكرث  ورمبا  ورباعي 

تعقد ال�سل�سة يف حالة وجود 

يف  تعي�س  متنوعة  كائنات 

نف�س الو�سط.

خ�سائ�س 

النباتات 

وتفاعلها مع 

الو�سط البيئي

البنيات 

الأ�سا�سية 

للنباتات 

ووظائفها 

التي  اخلاطئة  التمثالت  من 

جذور  عن  الأطفال  يحملها 

النباتات اأنها تثبت النبات يف 

اجلذع   واأن  فقط.  الأر�س 

فقط،  من�سبا  النبات  يجعل 

ربط الوظيفة باجلانب املرئي 

للنبات.

يتم  التمثالت  هذه  ت�سحيح 

جتارب  اإجناز  طريق  عن 

اجلذور  وظيفة  حول 

واجلذع.

دورات 

احلياة والتوالد 

والوراثة عند 

الكائنات احلية

خ�سائ�س 

الكائنات 

املوروثة وغري 

املوروثة، 

خالل  من  يدرك  الطفل 

انتقال  احلياتية  م�ساهداته 

الوراثية  اخل�سائ�س 

للكائنات املتعلقة بال�سكل العام 

تلك  جزئيات  يدرك  ول 

اخل�سائ�س. كما لمييز بني 

وغري  املوروثة  اخل�سائ�س 

املوروثة.

ت�سليط ال�سوء على خمتلف 

اخل�سائ�س التي تنتقل عرب 

عامة  قاعدة  واأنها  الوراثة 

حتكم جميع الكائنات احلية.
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ت�سنيف 

املادة 

وخ�سائ�سها 

وتغرياتها

ت�سنيف 

وخا�سيات 

املادة

احلالت الثالث 

للمادة

الغازات  خا�سية  اإدراك 

الغاز  لأن  �سعوبة  ي�سكل 

ال�سلبة  املواد  خالف  وعلى 

غري  مادة  هو  وال�سائلة 

مرئية. 

اإدراك  مل�ساعدة املتعلم على 

نلتجئ  اخلا�سيات  هذه 

حول  جتارب  اإجناز  اإىل 

خا�سيات الغازات.

تغريات املادة
املادة تتغري من 

حالة اإىل اأخرى

مفاهيم  بني  اخللط  م�سكلة 

الذوبان والن�سهار، ب�سبب 

اللغة الدارجة التي تعرب عن 

ان�سهار املادة بكلمة ذوبان.

التمييز  املتعلم على  مل�ساعدة 

وبعد  املفهومني،  بني 

على  مفهوم  لكل  درا�سته 

ح�سة  يف  جنمعهما  حدة، 

توليفية.

اأ�سكال 

وطرق نقل 

الطاقة

الطاقة النت�سار 

احلراري
م�سادر الطاقة 

ي�سكل  الطاقة  مفهوم  اإدراك 

وذلك  املتعلمني  عند  �سعوبة 

هذا  تكامل  �سعوبة  اإىل  ناجت 

اإعطاء  و�سعوبة  املفهوم 

ب�سيط  مبا�رش  تعريف 

نعرف  ما  وغالبا  للطاقة. 

نتائج  خالل  من  الطاقة 

على  تطراأ  التي  التحولت 

ومن  املدرو�سة.  املجموعة 

اخلاطئة  الت�سورات  بني 

جند اعتبار �سكون املجموعة 

واخللط  طاقية،  غري  حالة 

بني احلرارة كطاقة ودرجة 

مييز  املتعلم  لأن  احلرارة، 

مب�سطلح  احلرارية  الطاقة 

�ساخ ن وبارد.

املتعلم على جتاوز  مل�ساعدة 

خا�سة    ، ال�سعوبات  هذه 

كطاقة  احلرارة  بني  اخللط 

ننطلق  احلرارة،  ودرجة 

يعي�سها  ب�سيطة  اأمثلة  من 

اليومية.  حياته  يف  املتعلم 

احلرارة  اأن  على  ونركز 

اجل�سم  من  تنتقل  طاقة  هي 

ال�ساخن اإىل اجل�سم البارد، 

له  ال�ساخن  اجل�سم  واأن 

اجل�سم  من  اأعلى  حرارة 

البارد.

اأ�سكال 

وطرق نقل 

الطاقة

ال�سوء

والألوان

ال�سوء الأبي�س 

مكون من عدة 

األوان

ال�سوء  اأن  اإدراك  �سعوبة 

عدة  من  مزيج  هو  البي�س 

األوان.

لها  قزح  قو�س  ظاهرة 

معاين  ال�سعبي  املخيل  يف 

ي�سكل  يحول  مما  ميتافيزقية 

لفهم  املتعلم  اأمام  عائقا 

الظاهرة.

كفيلة  وحدها  -التجارب 

نحو  املتعلم  متثالت  بتغيري 

ال�سوء الأبي�س كونه مزيج 

ماهو  منها  األوان،  لعدة 

مرئي يف قو�س قزح ومنها 

ماهو غري مرئي.
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اأ�سكال 

وطرق نقل 

الطاقة

الكهرباء
الدارة 

الكهربائية

�سعوبة اإدراك مفهوم الدارة 

املتعلم  ا�ستيعاب  لعدم  نظرا 

انتقال  هي  الكهرباء  لكون 

القطب  من  اإلكرتونات 

املوجب  القطب  اإىل  ال�سالب 

مغلقة  دارة  اإىل  واأنها حتتاج 

نتج  الذي  النتقال  هذا  ليتم 

مثل  كهربائية  تاأثريات  عنه 

ت�سغيل  اأو  م�سباح  اإ�ساءة 

حمرك.

م�ساعدة املتعلم على اكت�ساب 

مفهوم الدارة يتم من خالل 

دارات  واإجناز  التجارب 

كهربائية ب�سيطة.

القوى 

واحلركة
مفهوم القوةالقوى والآلت

هي  القوة  اأن  الطفل  يعتقد 

حالة كامنة يف الأ�سياء ذاتها، 

تاأثريات  الواقع  بينما هي يف 

حتدثها الأج�سام على بع�سها 

البع�س. من بني هذه القوى 

قوى اجلاذبية الأر�سية التي 

اإدراكها  املتعلم  على  ي�سعب 

لأنها غري حم�سو�سة. 

من  املتعلم  مع  النطالق 

قوى التما�س اإىل قوى عن 

املغناطي�س  قوى  مثل  بعد 

اجلاذبية  قوى  اإىل  وبعدها 

لأنها ت�سبه قوى املغناطي�س.

اخل�سائ�س 

الطبيعية 

لالأر�س 

ومواردها

موارد الأر�س

تغريات 

الأر�س

تغريات  �سطح 

الأر�س

مفهوم التغريات التي حتدث 

الأر�س خالل حقب  ل�سطح 

واأزمنة بعيدة ت�سكل �سعوبة 

الزمني  العمق  اإدراك 

هذه  ت�ستغرقه  التي  والوقت 

التحولت.

�سور  على  العتماد 

مل�ستحاثات  فيديو  واأ�رشطة 

العظام  وبقايا  واأحافري 

والهياكل الع�سمية للكائنات 

املنقر�سة.

كوكب 

الأر�س 

يف النظام 

ال�سم�سي

القمر من حولنا

دوران 

الأر�س حول 

حمورها، 

ودوران القمر 

حول الأر�س.

الف�سائية  الظواهر  متثل 

منها  للطفل  كبرية  �سعوبة 

دوران القمر حول الأر�س 

حول  الأر�س  ودوران 

الأر�س  ودوران  نف�سها 

حول ال�سم�س.

�سحيحة  متثالت  لر�سم 

خمتلف  حول  للمتعلمني  

هذه الظواهر يجب العتماد 

على الفيديوهات والنماذج.

طق�س ومناخ 

كوكب 

الأر�س

الطق�س واملناخ
الطق�س واملناخ 

والف�سول

�سعوبة متثل اختالف املناخ 

ب�سبب  واأخرى  منطقة  بني 

وتغري  اجلغرايف،  املوقع 

دوران  ب�سبب  الف�سول 

الأر�س حول ال�سم�س

�سور  على  العتماد 

وفيديوهات لتقريب مفهوم 

وتغري  والطق�س  املناخ 

دوران  ب�سبب  الف�سول 

الأر�س حول ال�سم�س.
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�سيناريو اإدماج مورد رقمي

الطق�س والـمناخ

1. اأن�سطة بناء املفهوم 

الأ�ستاذ: يقدم الو�سعية.

ي�ساعد املتعلمني على فهم الو�سعية 

عن  والتعبري  ال�سورة،  بو�سف 

م�سمون الن�س املرافق لها:

لحظ  ماذا  جنوى؟  يفعل  ماذا 

احلرارة  درجة  ماهي  جنوى؟ 

الو�سعية  فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد  الأ�ستاذ: 

اأ�سئلة التق�سي من  اأو  امل�سكلة و�سياغة �سوؤال 

خالل الرتكيز على ال�سوؤال الذي من املمكن 

اأن يطرحه جنوى على والده.  

�سياغة  على  املتعلمني  ي�ساعد  الأ�ستاذ: 

فر�سيات للو�سعية عرب:

مدينة  موقع  جنوى،  مالحظات  حتليل   -

مدينة  موقع  ال�ستواء،  خلط  بالن�سبة  الرباط 

عية.سعية.سعية. سالأ�ستاذ: يقدم الو�سالأ�ستاذ: يقدم الو�

عية سعية سعية  الو� فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد  الو�سالأ�ستاذ:  فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد  سالأ�ستاذ: 

ياغة سياغة سياغة  � على  املتعلمني  ي�ساعد  �سالأ�ستاذ:  على  املتعلمني  ي�ساعد  سالأ�ستاذ: 

املرحلة

املرحلة

املرحلة

1. و�سعية النطالق

2. متلك امل�سكل و�سياغة �سوؤال التق�سي

3. اقرتاح الفر�سيات

كرا�سة املتعلم �س 88

 دفرت البحث والتجارب

كرا�سة املتعلم �س 88

 دفرت البحث والتجارب

كرا�سة املتعلم �س 88

املتعلمون: يف جمموعات ي�سوغون �سوؤال التق�سي: ملاذا هناك فرق بني درجتي حرارة املدينتني؟

عية 

عن  والتعبري  ورة، 

حظ 

احلرارة  درجة  ماهي  جنوى؟ 

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

ِتها  اأُ�رْشَ َمَع  ُت�ساِهُد  وى  جَنْ َكاَنْت  َبْيَنَما 

َة، َلَحَظِت اٱْلَفْرَق اٱْلَكبرَي  يَّ وِّ َة اٱجْلَ �رْشَ اٱْلنَّ

باِط  اٱلرِّ ِمَن  ِبُكلٍّ  راَرِة  اٱحْلَ َدَرَجِة  َبنْيَ 

َمِة  عا�سِ َو�سيْدين  اٱْلـَمْغِرِب  َمِة  َعا�سِ

ُمَت�ساِئَلًة،  اأَبيَها  ىل  اإِ اٱْلَتَفَتْت  اأُ�ْسرْتاْليا. 

وؤاُل اٱلَّذي َطَرَحْتُه  يف َنَظِرَك ما ُهَو اٱل�سُّ

وى َعلى واِلـِدها؟  جَنْ

امل�سجلة مبدينة الرباط؟ ماهي درجة احلرارة امل�سجلة مبدينة �سيدين؟ اأين تقع مدينة الرباط؟ �سمال 

اأم جنوبا؟ اأين تقع مدينة �سيدين؟ �سمال اأم جنوبا؟ ...الخ.

)عمل  الو�سعية  لفهم  املوجهة  الأ�ستاذ  اأ�سئلة  1 ويجيبون عن  الوثيقة  املتعلمون  املتعلمون: يالحظ 

جماعي(.

» بينما كانت جنوى ت�ساهد مع اأ�رشتها الن�رشة اجلوية، لحظت الفرق الكبري بني درجة احلرارة 

بكل من الرباط عا�سمة املغرب و�سيدين عا�سمة اأ�سرتاليا. التفتت اإىل اأبيها مت�سائلة. 

يف نظرك ما هو ال�سوؤال الذي طرحته جنوى على والدها؟«

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2
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الأ�ستاذ: يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

مرحلة اإدماج الورد الرقمي:

حول  الأر�س  حركة  يبني  فيديو  عن  يوتوب  موقع  على  البحث  املتعلمني  على  الأ�ستاذ  -يقرتح 

ال�سم�س،

-ي�ساعدهم يف حماولتهم اأثناء البحث.

-يف حالة تعذر الو�سول اإليه يقرتح عليهم الرابط التايل:

https://www.youtube.com/watch?v=XY6XWt2HRLA
https://www.youtube.com/watch?v=MVclAoZaJHc

-ويطلب منهم م�ساهدته وت�سجيل مالحظاتهم. لال�ستمارها يف اجلواب عن الفر�سية لحقا.

املتعلمون: يف جمموعات وجماعيا يبحث املتعلمون عن موارد رقمية )على �سبكة الأنرتنت( ميكن 

اأن ت�ساعدهم على التحقق من الفر�سيات.

الأ�ستاذ: يوجه املتعلمني اإىل:

و�سجلوه  لحظوه  مبا  ال�ستعانة   

وكذا  الفيديوهات  م�ساهدة  اأثناء 

اجلامدة  التو�سيحية  بال�سور 

اأجل  املتعلم من  الواردة يف كرا�سة 

ال�سور  الفر�سيات.  من  التحقق 

ياتهم.سياتهم.سياتهم. سأكدون بها من فر�سأكدون بها من فر� أكدون بها من فر�اأكدون بها من فر�ا أو الطرق التي �سيتاأو الطرق التي �سيتاأو الطرق التي �سيتاأو الطرق التي �سيت ادر و/سادر و/سادر و/ سالأ�ستاذ: يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سالأ�ستاذ: يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�

إىل:اإىل:اإىل: الأ�ستاذ: يوجه املتعلمني 

املرحلة

املرحلة

4. التفاق حول ميثاق العمل

5. اختبار الفر�سيات

�سيدين، فرق درجة احلرارة بني املدينتني.  

املتعلمون: يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات مثل :

-لأن مدينة الرباط تقع يف الن�سف ال�سمايل للكرة الأر�سية ومدينة �سيدين تقع يف الن�سف اجلنوبي. 

-لأن يف الن�سف ال�سمايل هناك ف�سل ال�ستاء وال�سيف يف الن�سف اجلنوبي.

-لأن مدينة الرباط بعيدة عن ال�سم�س ومدينة �سيدين قريبة منها.  ...الخ

كرا�سة املتعلم �س 88

و�سجلوه  حظوه 

وكذا  الفيديوهات  اهدة 

اجلامدة  يحية 

أجل 

ور 

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

ِة، َوَتَقُع  يَّ ْر�سِ مايِلِّ ِلْلُكَرِة اٱْلأَ ِف اٱل�سَّ باِط يف اٱلنِّ�سْ َتَقُع َمديَنُة اٱلرِّ

ِة،ِعْنَدما  يَّ ْر�سِ اٱْلأَ ِلْلُكَرِة  نوِبِي  اٱجْلَ ِف  اٱلنِّ�سْ يف  �سيْدين  َمِديَنُة 

تاِء يف  ُل اٱل�سِّ باِط َيكوُن َف�سْ ْيِف يف َمِدينِة اٱلرِّ ُل اٱل�سَّ َيُكوُن َف�سْ

َمديَنِة �سيْدين.

تاِء يف 21 ُدَجْنرِب،  ُل اٱل�سِّ - َيْبَداأَ َف�سْ

بيِع يف 21 اأَْو 22 ماِر�س،  ُل اٱلرَّ - َيْبَداأُ َف�سْ

ْيِف يف 21 يوْنيو،  ُل اٱل�سَّ - َيْبَداأُ َف�سْ

ريِف يف 22 اأَْو 23 �ُسَتْنرِب. ُل اٱخْلَ - َيْبَداأُ َف�سْ

تاِء ُل اٱل�سِّ  َف�سْ

تاِء ُل اٱل�سِّ  َف�سْ

ْيِف ُل اٱل�سَّ َف�سْ

ْيِف ُل اٱل�سَّ َف�سْ

بيِع ُل اٱلرَّ َف�سْ

ريِف ُل اٱخْلَ َف�سْ

الأربعة تختزل و�سعية حركة الأر�س حول ال�سم�س وينتج عن حركة دوران الأر�س حول 

ال�سم�س  تعاقب الف�سول الأربعة.

الوثيقة: يقوم  الرقمي و  املتعلمون: يف جمموعات يتحققون من فر�سياتهم اعتمادا على املورد 

ال�سم�س  حول  الأر�س  دوران  حركة  تو�سح  التي  التو�سيحية  ال�سورة  مبالحظة  املتعلمون 

وتعاقب الف�سول الأربع. 
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-ي�سجلون مالحظاتهم. ليتو�سلون اإىل ال�ستنتاج: » تدور الأر�س حول ال�سم�س يف مدار اإهليلجي 

اأ�سعة ال�سم�س. تتعامد على الن�سف  اأن يتغري اجتاه حمور دورانها حول نف�سها، مما يجعل  دون 

ال�سمايل لكوكب الأر�س، فيحل فيه ف�سل ال�سيف ويكون النهار اأطول من الليل. تتعامد على خط 

ال�ستواء فيكون الف�سل ربيعا يف اأحد ن�سفي كوكب الأر�س وخريفا يف ن�سفها الآخر، وتتعادل 

مدتا الليل والنهار. تتعامد على الن�سف اجلنوبي لكوكب الأر�س فيحل يف الن�سف ال�سمايل ف�سل 

ال�ستاء ويكون الليل اأطول من النهار. وهكذا تتعاقب ف�سول ال�سنة الأربعة نتيجة حركة الأر�س 

ال�سنوية حول ال�سم�س.«

الأ�ستاذ: يوجه املتعلمني اإىل تدوين ماتو�سلوا 

وترك  والتجارب،  البحث  دفرت  يف  اإليه 

احلرية للمتعلمني يف اختيار طريقة تعبريهم 

دفرت البحث والتجارب.

نتائج  الأ�ستاذ: يطلب من كل جمموعة تقدمي 

اأعمالها لباقي املجموعات ومناق�ستها جماعيا، 

وي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

تكلف  جمموعة  كل  جماعي  عمل  املتعلم: 

على  املتعلمني  ي�سجع  الأ�ستاذ: 

وا�ستنتاجات  خال�سات  تقدمي 

وتدوينها يف دفاترهم. 

يتو�سل  جماعيا  املتعلمون: 

املتعلمون اإىل اأن: 

 » الأر�س تدور حول ال�سم�س يف 

لوا سلوا سلوا  سإىل تدوين ماتو�سإىل تدوين ماتو� إىل تدوين ماتو�اإىل تدوين ماتو�ا الأ�ستاذ: يوجه املتعلمني 

نتائج  الأ�ستاذ: يطلب من كل جمموعة تقدمي 

على  املتعلمني  على سجع  املتعلمني  على سجع  املتعلمني  جع  ي� ي�سالأ�ستاذ:  سالأ�ستاذ: 

املرحلة

املرحلة

املرحلة

6. تدوين النتائج

7. تقا�سم احل�سيلة

8. التعميم

 دفرت البحث والتجارب

كرا�سة املتعلم �س 88

اأوراق عر�س كبرية، �سبورة.

كرا�سة املتعلم  �س 88

�سبورة، كرا�سة املتعلم  �س 89

املتعلمون: - يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا اإليه من نتائج. -كل جمموعة تدون نتائج 

عملها.

مقررا بعر�س ما تو�سلوا اإليه من نتائج، -تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

ا َيْجَعُل  َوِر َدَوراِنها َحْوَل َنْف�ِسها، ِمّ اُه ِمْ َ اٱجتِّ ْم�ِس يف َمداٍر اإِْهليِلجيٍّ دوَن اأَْن َيَتَغريَّ ْر�ُس َحْوَل اٱل�سَّ َتدوُر اٱْلأَ

ْم�ِس:  َة اٱل�سَّ عَّ اأَ�سِ

ْيِف َوَيكوُن اٱلنَّهاُر اأَْطَوَل ِمَن اٱللَّْيِل.  ُل اٱل�سَّ ْر�ِس، َفَيُحلُّ فيِه َف�سْ ماِلِّ ِلَكْوَكِب اٱْلأَ ِف اٱل�سَّ �سْ • َتَتعاَمُد َعلى اٱلنِّ

ِفها اٱْلآَخِر،  َفْي َكْوَكِب اٱْلأَْر�ِس َوَخِريفًا يف ِن�سْ ُل َربيعًا يف اأََحِد ِن�سْ ِتواِء َفَيُكوُن اٱْلَف�سْ �سْ • َتَتعاَمُد َعلى َخطِّ اٱْلِ

ْيِل َواٱلنَّهاِر. تا اٱللَّ َوَتَتعاَدُل ُمدَّ

ْطَوَل  ْيُل اأَ تاِء َوَيكوُن اٱللَّ ُل اٱل�سِّ ماِلِّ َف�سْ ِف اٱل�سَّ �سْ ْر�ِس َفَيُحلُّ يف اٱلنِّ ُنوِبيِّ ِلَكْوَكِب اٱْلأَ ِف اٱجْلَ �سْ • َتَتعاَمُد َعلى اٱلنِّ

ْم�ِس. ِة َحْوَل اٱل�سَّ َنِويَّ َنِة اٱْلأَْرَبَعِة َنتيَجَة َحَرَكِة اٱْلأَْر�ِس اٱل�سَّ ِمَن اٱلنَّهاِر. َوَهَكذا َتَتعاَقُب ُف�سوُل اٱل�سَّ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

دورتدورَتدوُر
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مدار اإهليلجي دون اأن يتغري اجتاه حمور دورانها حول نف�سها، مما يجعل اأ�سعة ال�سم�س. تتعامد 

على الن�سف ال�سمايل لكوكب الأر�س، فيحل فيه ف�سل ال�سيف ويكون النهار اأطول من الليل. 

تتعامد على خط ال�ستواء فيكون الف�سل ربيعا يف اأحد ن�سفي كوكب الأر�س وخريفا يف ن�سفها 

يف  فيحل  الأر�س  لكوكب  اجلنوبي  الن�سف  على  تتعامد  والنهار.  الليل  مدتا  وتتعادل  الآخر، 

الن�سف ال�سمايل ف�سل ال�ستاء ويكون الليل اأطول من النهار. وهكذا تتعاقب ف�سول ال�سنة الأربعة 

نتيجة حركة الأر�س ال�سنوية حول ال�سم�س.«

روابط املوارد الرقمية لل�سنة الرابعة

http://www.taalimtice.ma/rn/p4/الغازات-و-الضغط الغازات وال�سغط

http://www.taalimtice.ma/rn/p4/التغذية التغذية

http://www.taalimtice.ma/rn/p4/الحركة احلركة

http://www.taalimtice.ma/rn/p4/الحرارة احلرارة

http://www.taalimtice.ma/rn/p4/حاالت-المادة حالت املادة

http://www.taalimtice.ma/rn/التوالد-و-التكاثر-–-دورة-الحياة التوالد والتكاثر، دورة 

احلياة

http://www.taalimtice.ma/rn/p4/تصنيف-الحيوانات-الفقرية ت�سنيف احليوانات 

الفقرية

http://www.taalimtice.ma/rn/p4/النباتات النباتات

http://www.taalimtice.ma/rn/p4/الماء-و-الطبيعة-و-التربة املاء والطبيعة والرتبة

http://www.taalimtice.ma/rn/p4/الكهرباء الكهرباء
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تقومي كفاية:

تقومي كفاية بيداغوجية يتم بوا�سطة و�سعية تقوميية تنتمي اإىل فئة من الو�سعيات املرتبطة 

ب�سياق الكفاية امل�ستهدفة، ولهذا تعترب الو�سعية امل�سكلة و�سيلة لقيا�س الكفاية.

خطوات اإعداد اختبار تقومي الكفاية: 

يتطلب تقومي كفاية بيداغوجية اتباع اخلطوات التالية :

1 - حتليل الكفاية من حيث : 

•  املهام : تعني املهمة ما هو منتظر من املتعلم)ة( اإجنازه.

لإجناز  تعبئتها  املنتظر  مواقف...(  مهارات،  )معارف،  املوارد  ا�ستخراج   : املوارد   •
الو�سعية امل�ستهدفة.

2 - بناء الو�سعية التي �ستقا�س من خاللها الكفاية،

3 - حتديد معايري وموؤ�رشات الإجناز،

4 - اإعداد �سبكة التقومي،

خ�سائ�س و�سعيات تقومي كفاية :

لبناء و�سعية تقوميية يجب احرتام عدة �رشوط من بينها :

- اأن تكون و�سعية التقومي مركبة : اإن متلك الكفاية يتطلب امتالك جمموعة من املوارد 

)معارف  وقدرات ومهارات...(، وهذا يعني اأن بناءها ل يتم مبورد تعلمي واحد؛ 

ولذلك ينبغي اأن ت�سع و�سعية تقومي الكفاية املتعلم)ة( اأمام م�سكلة ل يكون حلها اإل بتعبئة 

املوارد املكت�سبة وح�سن ا�ستغالل املوارد اخلارجية املتاحة.

- اأن تكون و�سعية التقومي مالئمة : تتحقق املالءمة عندما تكون املكت�سبات املطلوب تعبئتها 

بطريقة اإدماجية منا�سبة مل�ستوى املتعلم)ة( وتقدمه يف التعلم، فال ينبغي تقدمي و�سعيات 

اأعقد من التي �سبق للمتعلم)ة( مواجهتها اأثناء اكت�ساب التعلمات ال�سابقة؛

تكون غري  اأن  الكفاية  تقومي  : من خ�سائ�س و�سعية  التقومي جديدة  تكون و�سعية  اأن   -

منجزة �سابقا من طرف  املتعلمات واملتعلمني، ولكنها تنتمي اإىل فئة من و�سعيات بناء 

الكفاية؛ لها نف�س درجات الرتكيب وال�سعوبة.

تقومي الكفاية
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معايري التقومي

معايري تقومي الكفاية هي �سفات مرجعية يتم العودة اإليها عند تقومي نتاج املتعلم؛ وهي تظهر 

عرب مبينات اأو موؤ�رشات وا�سحة وقابلة للمالحظة. 

ومن خ�سائ�س املعايري اأنها:

- عامة: ميكن ا�ستعمالها يف اأكرث من مو�سوع ومادة درا�سية.

- غري حم�سو�سة: ل تظهر اإل من خالل مبينات اأو موؤ�رشات.

- ثابتة: ل تتاأثر بتغيري املواد الدرا�سية اأو الأعمال اأو الأزمنة.

- منف�سلة بع�سها عن بع�س كي ل يدفع املتعلم ثمن اخلطاأ الواحد مرات عدة.

- وا�سحة ومفهومة من قبل اجلميع بال�سكل نف�سه.

- �سادقة: تقي�س ما هو مفرو�س اأن تقي�سه.

املعايري:

املادة  طبيعة  العتبار  بعني  الأخذ  مع  الكفاية،  تقومي  يف  اعتمادها   ميكن  التي  املعايري 

الدرا�سية، هي:

• املالءمة )pertinence( اأي تطابق اإنتاج املتعلم مع التعليمات اخلا�سة باملهمة املطلوب من 
املتعلم القيام بها.

اأو  باملادة  اخلا�سة  واملوارد  املعارف  )اأي  الدرا�سية  املادة  لأدوات  ال�سحيح  ال�ستعمال   •
مبواد اأخرى مرتبطة باملادة(.

وال�سياق  واحلجج  الإجابات  يف  والرتابط  التما�سك  اأو   )cohérence( الت�ساق   •
الفكري....

• مقروئية اخلط والر�سوم...، التنظيم والتقدمي،...

املوؤ�رشات:

ولكل واحد من هذه املعايري عدة موؤ�رشات )indicateurs( تكون قابلة للمالحظة والقيا�س 

ما ي�سمح بالتاأكد من اكت�ساب الكفاية اأو عدمه. تتم �سياغة هذه املوؤ�رشات من خالل تعابري مثل : 

وجود اأو عدم وجود ...، عدد الأ�سطر، عدد اجلمل، اجلواب ال�سحيح، وحدات القيا�س، 

ا�ستعمال اأدوات الربط يف الإجابة.... اأما عدد هذه املوؤ�رشات اخلا�سة بكل معيار فيجب األ 
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يكون كبريًا كي ل نقع يف �سلم ت�سحيح يعتمد على اجلزئيات )microbarème(، كما يجب األ 

يقت�رش على مبني واحد اأو اإثنني كي ل يكون �ساماًل بحيث يحمل تاأويالت عدة تخ�سع لذاتية 

امل�سحح؛ ولذلك من امل�ستحب اعتماد ثالث اأو اأربع موؤ�رشات لكل معيار. واجلدير ذكره اأن 

معايري تقومي كفاية ما تبقى هي ذاتها من و�سعية اإىل اأخرى ول تتغرّيَ بتغرّيُ هذه الأخرية؛ اأما 

املوؤ�رشات فهي مرتبطة بالو�سعية املختارة لتقومي الكفاية ولذلك فهي تتغرّيَ بتغرّيُ الو�سعية.

احلكم على درجة ا�ستيفاء املعيار:

من امل�ستح�سن اعتماد اأربعة م�ستويات لتملك كل معيار وذلك بح�سب عدد املوؤ�رشات الظاهرة 

يف اإجابة املتعلم:

- التمّلك الأق�سى: يف حال ا�ستيفاء  كافة املوؤ�رشات.

- التمّلك الأدنى: يف حال وجود ثلثي املوؤ�رشات تقريبًا.

- التمّلك اجلزئي: يف حال وجود اأقل من ثلثي املوؤ�رشات.

- عدم التمّلك: يف حال عدم وجود اأي موؤ�رش.

اأي يف  الأقل  الأدنى على  التمّلك  اإل يف حال  مكت�سبًا  يعترب  املعيار ل  اأن  بالذكر  واجلدير 

امل�ستويني الأول والثاين فقط.

املعايري املعتمدة: 

• معايري احلد الأدنى: اأي املعايري التي يتوجب على املتعّلم امتالكها جميعًا باحلد الأدنى، 
املعايري فهو ثالثة.  املثايل لهذه  العدد  اأما  الكفاية مكت�سبة.  على الأقل كي ميكن اعتبار 

)وهي املالءمة وال�ستعمال ال�سحيح لأدوات املادة الدرا�سية والت�ساق(

اكت�ساب  على  للحكم  تعترب �رشورية  ل  التي  املعايري  الإتقان(: وهي  )اأو  التميز  • معايري 
حمدودة  فهي  ولذلك  اآخر.  عن  تلميذ  متييز  يف  وظيفتها  تكمن  اإمنا  عدمه؛  اأو  الكفاية 

العدد، معيار واحد اأو اثنان على الأكرث. )مقروئية اخلط والر�سوم، التنظيم والتقدمي،  

البتكارية يف الأفكار والتعابري والأمثلة، ...(

احلكم على التحكم يف الكفاية، للتاأكد من امتالك املتعلم لكفاية ما، يتم الختيار بني طريقتني:

يجب  وهنا  الكفاية.  هذه  حتدد  و�سعيات  ثالث  اأ�سل  من  و�سعيتني  حّل  يف  ينجح  1 - اأن 
التاأكيد على عدم تقومي عنا�رش كفاية معينة ب�سكل منف�سل بع�سها البع�س، لأن املطلوب 

هو مراقبة ت�رشف املتعلم يف و�سعية مركبة تدمج كل هذه العنا�رش وتكون م�سابهة اأو 

قريبة ملا ميكن اأن ي�سادفه يف حياته اليومية.
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2 - اأن ينجح يف حل و�سعية واحدة مبهام متعددة، على اأ�سا�س اأن تكون هذه املهام منف�سلة 
اجلهد  حيث  من  اقت�سادية  لأنها  اأف�سل  الطريقة  وهذه  البع�س.  بع�سها  عن  وم�ستقلة 

والوقت.

حتليل عنا�رش الكفاية

املهامالوحدات الكربى للم�سامني املعرفية

احتياجات  النبات/  عن  احلياة  مظاهر 

النبات  بنيات  النبات/  اأق�سام  النبات/ 

الوراثة  البقاء/  ا�سرتاتيجيات  الوظائف/ 

اخل�سائ�س املوروثة وغري املوروثة

احتياجات  احليوان/  عن  احلياة  مظاهر 

احليوانات/ اأُق�سام احليوانات/ ال�سلوكيات/ 

املوروثة  اخل�سائ�س  الوراثة/  التوالد 

وغري املوروث/

الأمرا�س/  من  الوقاية  الإن�سان/ 

على  الإن�سان  تاأثري  املعدية/  الأمرا�س 

البيئة/ اأثر التلوث على الإن�سان/

خا�سية املادة احلالت الثالث والتحولت/ 

مو�سلة للحرارة/ مو�سلة للكهرباء/ عازلة 

للحرارة/ عازلة للكهرباء /مكونات دارة 

ال�سوء  ومفتوحة/  مغلقة  درة  كهربائية/ 

الظالل /حركة الأج�سام/القوى والآلت

دوران الأر�س/ الليل و النهار/ الف�سول 

اأطوار  اجلوية/  احلالة  تغريات  الأربعة/ 

وغري  املتجددة  الأر�س  موارد  القمر/ 

املتجددة
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املهارات: تدرج �سمن التعليمات

ا�ستخدام الأدوات.املعارف واملفاهيم:

نهج التق�سي:

- ا�ستخدام الإجراءات،

- بناء الفر�سيات والتنبوؤ والربط،

-الرتكيب والتكامل، 

-ا�ستخال�س النتائج، 

القيم وال�سلوكات
-التمثيل وبناء منوذج، لأجل تاأمني �سالمة ج�سمه)ا( ونظافته)ا( 

وتغذيته)ا( واحلفاظ على حميطه)ا( البيئي، والتفاعل معه باإيجابية.

الو�سعية املقرتحة:

بعد نهاية املو�سم الدرا�سي، انتقلت اإىل البادية لق�ساء فرتة من عطلة ال�سيف عند جدك الذي 

يتوفر على مزرعة بها جمموعة من احليوانات الأليفة ونباتات خمتلفة. و قد �سادفت زيارتك 

عملية احل�ساد.
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حتليل عنا�رش الكفاية

الوحدات الكربى للم�سامني 

املعرفية
املهام

احتياجات  النبات/  عن  احلياة  مظاهر 

النبات  بنيات  النبات/  اأق�سام  النبات/ 

الوراثة  البقاء/  ا�سرتاتيجيات  الوظائف/ 

اخل�سائ�س املوروثة وغري املوروثة

حدد احتياجات النباتات واحليوانات يف املزرعة 

يوميا؟   توفريها  على  يحر�س  جدك  كان  التي 

يزرعها  مل  جديدة  نباتات  ظهرت  كيف  بني  و 

جدك.

احتياجات  احليوان/  عن  احلياة  مظاهر 

احليوانات/  اأُق�سام  احليوانات/ 

ال�سلوكيات/ التوالد الوراثة/ اخل�سائ�س 

املوروثة وغري املوروث/

احليوانات،  ف�سل  يف  جدك  م�ساعدة  حاولت 

لها  �سع  و  املزرعة،  يف  املوجودة  النباتات  و 

تعرفت  التي  الت�سنيف  معايري  ح�سب  جدول 

ال�سفات املوروثة  ال�سنة، مع ذكر  عليها خالل 

فيها.

الأمرا�س/  من  الوقاية  الإن�سان/ 

على  الإن�سان  تاأثري  املعدية/  الأمرا�س 

البيئة/ اأثر التلوث على الإن�سان/

جدك،  مع  املزرعة  اإىل  يوم  كل  تخرج  كنت 

تتخذها  كنت  التي  الحتياطات  بع�س  حدد 

لوقاية نف�سك من اأمرا�س حمتملة تنتقل اإليك من 

حيوانات و نباتات املزرعة.

الثالث  احلالت  املادة  خا�سية 

مو�سلة  للحرارة/  مو�سلة  والتحولت/ 

عازلة  للحرارة/  عازلة  للكهرباء/ 

للكهرباء /مكونات دارة كهربائية/ درة 

مغلقة ومفتوحة

لال�ستغال  جدك  ا�سطر  مما  حارا،  اجلو  كان 

ليال م�ستعينا مب�سباح جيبي، لكنه مل ي�ستغل

م�سباح  يف  الكهربائية  الدارة  عنا�رش  حدد   •
اجليب؛

الدارة  اإغالق  اأو  فتح  يف  التحكم  يتم  كيف   •
كهربائية يف م�سباح اجليب؟

العنا�رش  هذه  تركيب  كيفية  متثيل  يف  و�سح   •
الكهربائية بحيث جتعل امل�سباح ي�سيء؛

جميع  مقدما  العطب  حتديد  على  جدك  �ساعد   •
الفرتا�سات املمكنة، باعتماد متثيالت منا�سبة.
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حركة الأج�سام/القوى والآلت

 ال�سوء والظالل

عملية  يف  جدك  ا�ستخدمها  التي  الآلت  اأذكر 

ح�ساد القمح و ال�سعري ويف جمع املح�سول، ثم 

حدد بالن�سبة لكل اآلة نوعها وفائدتها.

• كنت ترافق الأغنام، وجلاأت اإىل ظل �سجرة، 
ار�سم و�سعية ال�سم�س وال�سجرة  والظل.

لتاأخذها  ليال  الثالجة  يف  ماء  قنينة  و�سعت   •
معك اإىل الرعي يف ال�سباح، لكن عندما اأردت 

درجة  ارتفعت  و  ذاب،  قد  وجدته  املاء  �رشب 

حرارته، ا�رشح ما وقع للماء من حتولت.

النهار/  و  الليل  الأر�س/  دوران 

احلالة  تغريات  الأربعة/  الف�سول 

الأر�س  موارد  القمر/  اأطوار  اجلوية/ 

املتجددة وغري املتجددة

فبداأت  منزلك،  اإىل  عدت  العطلة  انتهاء  بعد 

ي�ستغلها جدك  التي  املوارد  حتكي لزمالئك عن 

لهم  البادية و كيف يح�سل عليها، و و�سح  يف 

املتجددة  الطاقة  ل�ستعمال  جدك  وجهت  كيف 

يف الإنارة و جلب املياه من البئر و كيفية تر�سيد 

الليايل  عن  اأخربهم  الري،  يف  املاء  ا�ستعمال 

املقمرة و كيف كان �سكل القمر.

املجموع الإتقان
ال�ستعمال ال�سليم 

لأدوات املادة
الن�سجام املالءمة

10/10 1/1 3/3 3/3 3/3 املهمة 1

10/10 1/1 3/3 3/3 3/3 املهمة 2

10/10 1/1 3/3 3/3 3/3 املهمة 3

10/10 1/1 3/3 3/3 3/3 املهمة 4

10/10 1/1 3/3 3/3 3/3 املهمة 5

50/50 5/5 15/15 15/15 15/15 املجموع

30/50 - 15/10 15/10 15/10 معايري احلد الأدنى
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هند�سة الربنامج الدرا�سي
احل�س�ساملو�سوعالدر�سالأ�سبوعالوحدة

2-1تقومي ت�سخي�سي01ت�سخي�س

1

2-1خ�سائ�س الكائنات احلية0201
2-1خ�سائ�س احليوانات 0302
2-1خ�سائ�س النباتات 0403
2-1تكنولوجيا: ال�سقي بالقطرة0504
2-1تقومي دعم توليفتوليف06

2

2-1ت�سنيف وحالت املادة 0705
2-1تغريات املادة0806
2-1ال�سوء والألوان0907
2-1تكنولوجيا: قر�س نيوتن1008
2-1تقومي دعم توليفتوليف11

3

2-1التوالد والوراثة عند احليوان1209
التوالد والوراثة عند النباتات 1310

)اخل�سائ�س املوروثة وغري املوروثة(

1-2

التوالد والوراثة عند النباتات 1410

)ا�سرتاتيجيات البقاء(

1-2

2-1تكنولوجيا: تربية احللزون1511
2-1تقومي دعم توليفتوليف16

2-1تقومي دورة الأوىل--17الدورة الأوىل

4

2-1الطاقة 1812
2-1الكهرباء 1913
2-1القوى والآلت 2014
2-1تكنولوجيا: �سنع عنفة2115
2-1تقومي دعم توليفتوليف22

5

2-1انتقال العدوى واملر�س2316
2-1طرق الوقاية من الأمرا�س2417
2-1تاأثري الإن�سان على البيئة2518
2-1تكنولوجيا: غر�س �ستلة2619
2-1تقومي دعم توليفتوليف27

6

1موارد الأر�س 2820
1تغريات الأر�س 2821
2-1القمر من حولنا 2922
2-1الطق�س واملناخ 3023
2-1تكنولوجيا: دوران الأر�س حول مورها3124
2-1تقومي دعم توليفتوليف32

2-1تقومي دورة الثانية--33الدورة الثانية
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الربامج الدرا�سية اخلا�سة بالن�ساط العلمي

الكفايةال�سنة

الأوىل

املبا�رش،  مبحيطه  مرتبطة  و�سعيات  واأمام  الأوىل،  ال�سنة  نهاية  يف  املتعلم)ة(  يكون 

وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�سي العلمي، قادرا على حل و�سعية م�سكلة و/اأو 

القيام  مبهمات مركبة، بتوظيف مكت�سباته املت�سلة بتعرف ج�سم الإن�سان وحوا�سه وتنقله 

وحركته وتنف�سه وتغذيته ومنوه، وما يت�سل بتغذية احليوان، وما يتعلق باملاء والطبيعة 

وحركة الأج�سام؛ وذلك عرب الت�ساوؤل ب�ساأنها والتعبري عنها �سفهيا وكتابيا بكلمات وجمل 

والتعريف  واملناولة  والفرتا�س  املالحظة  خالل  ومن  ب�سيطة،  ور�سوم  وتخطيطات 

واملقارنة واملقابلة والت�سنيف وال�ستنتاج؛ وذلك لأجل تاأمني �سالمة ج�سمه)ا( ونظافته)ا( 

وتغذيته)ا( واحلفاظ على حميطه)ا( البيئي. 

الثانية

يكون املتعلم)ة( يف نهاية ال�سنة الثانية، واأمام و�سعيات مرتبطة مبحيطه املبا�رش واملحلي، 

وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�سي العلمي، قادرا على حل و�سعية م�سكلة و/اأو 

القيام مبهمات مركبة، بتوظيف مكت�سباته ال�سابقة وتلك املت�سلة بج�سم الإن�سان وحركته 

احلية  الكائنات  عي�س  واأو�ساط  والنباتات  احليوانات  لدى  احلياة  ومظاهر  وتغذيته، 

والكهرباء؛  الأج�سام  املادة وحركة  وانت�ساره وحالت  بال�سوت  يت�سل  وما  وحمايتها، 

وتخطيطات  وجمل  بكلمات  وكتابيا  �سفهيا  عنها  والتعبري  ب�ساأنها  الت�ساوؤل  عرب  وذلك 

ور�سوم ب�سيطة، ومن خالل املالحظة والفرتا�س واملناولة والتعريف واملقارنة واملقابلة 

وتغذيته)ا(  ونظافته)ا(  ج�سمه)ا(  �سالمة  تاأمني  لأجل  وذلك  وال�ستنتاج؛  والت�سنيف 

واحلفاظ على حميطه)ا( البيئي.

الثالثة

يكون املتعلم)ة( يف نهاية ال�سنة الثالثة، واأمام و�سعيات مرتبطة مبحيطه املبا�رش واملحلي 

واجلهوي، وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�سي العلمي، قادرا على حل و�سعية 

بالوظائف  املت�سلة  ال�سابقة وتلك  مكت�سباته  بتوظيف  القيام مبهمات مركبة،  و/اأو  م�سكلة 

يت�سل  وما  والنبات،  احليوانات  لدى  احلياة  ومبظاهر  ووقايته  الإن�سان  جل�سم  احليوّية 

باملادة وحركة الأج�سام واحلرارة، وما يت�سل مبكونات الأر�س والف�ساء، وذلك عرب 

املهارات  خالل  من  ور�سوم،  بتخطيطات  وكتابيا  �سفهيا  عنها  والتعبري  ب�ساأنها  الت�ساوؤل 

املكت�سبة مع ا�ستخدام الأدوات والإجراءات وبناء الفر�سيات والتنبوؤ والربط والرتكيب 

والتكامل وا�ستخال�س النتائج والتمثيل وبناء منوذج؛ وذلك لأجل تاأمني �سالمة ج�سمه)ا( 

ونظافته)ا( وتغذيته)ا( واحلفاظ على حميطه)ا( البيئي، والتفاعل معه باإيجابية.

الرابعة

يكون املتعلم)ة( يف نهاية ال�سنة الرابعة، واأمام و�سعيات مرتبطة مبحيطه املبا�رش واملحلي 

واجلهوي، وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�سي العلمي، قادرا على حل و�سعية 

م�سكلة و/اأو القيام مبهمات مركبة، بتوظيف مكت�سباته ال�سابقة وتلك املت�سلة بوقاية ج�سم 

الإن�سان من الأمرا�س، وما يت�سل مبظاهر احلياة لدى احليوانات والنباتات، وباملادة 

مبكونات  يت�سل  وما  الأج�سام،  وحركة  والكهرباء  بال�سوء  يرتبط  وما  وخ�سائ�سها، 

بتخطيطات  وكتابيا  �سفهيا  عنها  والتعبري  ب�ساأنها  الت�ساوؤل  عرب  وذلك  والف�ساء؛  الأر�س 

والإجراءات  الأدوات  ا�ستخدام  مع  املكت�سبة  املهارات  خالل  من  خالل  من  ور�سوم، 

والتمثيل  النتائج  وا�ستخال�س  والتكامل  والرتكيب  والربط  والتنبوؤ  الفر�سيات  وبناء 

وبناء منوذج؛ وذلك لأجل تاأمني �سالمة ج�سمه)ا( ونظافته)ا( وتغذيته)ا( واحلفاظ على 

حميطه)ا( البيئي، والتفاعل معه باإيجابية.
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3. الربنامج الدرا�سي للتكنولوجيا
املوا�سيعاملجال

التكنولوجيا

يقرتح املنهاج عددا من املوا�سيع التي تتنوع بني ت�سميم واإعداد جملة - 

علمية، اأو ت�سميم مناذج، اأو اإنتاج اأدوات واألعاب اأو تتبع منو نباتات 

اأو حيوانات. 

يدرج على الأقل مو�سوع واحد يف كل وحدة ي�ستهدف هدفا اأو اأهدافا - 

تعلمية من الأهداف امل�سطرة يف الوحدة.

وفيما يلي مناذج لبع�س امل�ساريع املقرتحة، ول تعترب هذه املقرتحات - 

لأحد  مالءمتها  �رشيطة  اأخرى  مب�ساريع  ا�ستبدالها  ميكن  بل  نهائية، 

لقدرات  ومنا�سبة  الدرا�سية  الوحدة  خالل  املروجة  التعلمية  الأهداف 

املتعلمات واملتعلمني، وقابلة لالإجناز داخل موؤ�س�ساتنا التعليمية:

  تتبع مراحل منو نبتة؛- 

الري بطريقة التنقيط؛-    

غر�س نباتات من املحيط مبحيط املوؤ�س�سة؛-    

�سناعة �ساروخ مدفوع بالهواء امل�سغوط؛-    

تربية حيوانات وح�رشات من املحيط وتتبع منوها وتطورها؛-    

ت�سميم دارة كهربائية ب�سيطة؛-    

�سنع مغناطي�س كهربائي؛-    

�سناعة األعاب كهربائية؛-    

حت�سري وجبات غذائية متوازنة؛-    

قراءة مكونات بع�س املنتجات ال�ستهالكية؛-    

�سناعة رافعات ب�سيطة؛-    

�سنع جم�سم لل�سم�س والكواكب؛-    

�سناعة جم�سم لتعاقب الليل والنهار؛-    

ت�سميم حو�س لزراعة النباتات اأو لرتبية احليوانات والأ�سماك؛-    

ت�سميم جملة علمية؛-    

 -....   
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1. التوزيع ال�سنوي لل�سنة االأوىل من التعليم االبتدائي
موا�سيع التكنولوجياموا�سيع العلوماملحوراملجالالوحدة

اأ�سبوع الأن�سطة التهييئية

الوحدة الأوىل
علوم 

احلياة
�سحة الإن�سان

- احلوا�س: اللم�س – الب�رش-

الذوق -ال�سمع -ال�سم

- وقاية احلوا�س

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 6

الوحدة الثانية
علوم 

احلياة
�سحة الإن�سان

- احلركة والتنقل لدى 

الن�سان

- التنف�س لدى الإن�سان

- تغذية الإن�سان

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 11

الوحدة الثالثة
علوم 

احلياة

الوقاية من 

الأمرا�س

- مراحل منو الإن�سان

- مظاهر ال�سحة واملر�س 

لدى الإن�سان

- احلفاظ على �سحة اجل�سم 

بالتغذية

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 16

تقومي ودعم نهاية الأ�سدو�س الأولالأ�سبوع 17

الوحدة 

الرابعة

علوم 

احلياة
املاء والطبيعة

- املاء: م�سادره وا�ستعمالته

- النباتات يف حميطي

- ف�سول ال�سنة

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 22

الوحدة 

اخلام�سة

علوم 

احلياة

مظاهر احلياة 

عند احليوانات

- حيوانات يف حميطي

- مظاهر منو احليوانات

- ت�سنيف احليوانات

- تنوع اأو�ساط عي�س 

احليوانات

- تنقل احليوانات وتغذيتها

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 27

الوحدة 

ال�ساد�سة

العلوم 

الفيزيائية
حركة الأج�سام

- الأج�سام: ال�ساكنة واملتحركة

- قوى الدفع واجلذب

- اجلاذبية

- قوة الرياح واملياه

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 32

تقومي ودعم �سنويالأ�سبوع 33

اإجراءات نهاية ال�سنةالأ�سبوع 34

التوازيع ال�سنوية
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2. التوزيع ال�سنوي لل�سنة الثانية من التعليم االبتدائي

موا�سيع العلوماملحوراملجالالوحدة
موا�سيع 

التكنولوجيا

اأ�سبوع التقومي الت�سخي�سي والدعم الوقائي

الوحدة الأوىل
علوم 

احلياة
�سحة الإن�سان

- وظيفة حا�سة اللم�س

- وظيفة حا�سة ال�سمع

- تكامل احلوا�س فيما بينها

- طرق وقاية احلوا�س

م�رشوع له 

عالقة بالأهداف 

التعلمية اخلا�سة 

بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 6

الوحدة الثانية
علوم 

احلياة
�سحة الإن�سان

- مراحل النمو لدى الإن�سان

- الأ�سنان: تنوعها، وظائفها 

ووقايتها 

- �سنع جم�سم ل�سن و�رش�س

- اأهم املفا�سل يف ج�سم الإن�سان

- املف�سل واحلركة

م�رشوع له 

عالقة بالأهداف 

التعلمية اخلا�سة 

بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 11

الوحدة الثالثة
العلوم 

الفيزيائية

ال�سوت 

احلركة

- ال�سوت واأو�ساط انت�ساره

- الأ�سوات وخا�سياتها

- عالقة ال�سوت بحا�سة ال�سمع

- مفعول القوة

- تغري حركة ج�سم 

- اأنواع القوى

م�رشوع له 

عالقة بالأهداف 

التعلمية اخلا�سة 

بالوحدة

)�سنع هاتف 

ب�سيط(

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 16

تقومي ودعم نهاية الأ�سدو�س الأولالأ�سبوع 17

الوحدة 

الرابعة

علوم 

احلياة

مظاهر احلياة عند 

النباتات

- اأنواع النباتات

- الأجزاء الرئي�سية للنباتات 

ومراحل منوها 

- تنوع جذور و�سيقان النباتات

- تنوع اأوراق وثمار النباتات

م�رشوع له 

عالقة بالأهداف 

التعلمية اخلا�سة 

بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 22

الوحدة 

اخلام�سة

علوم 

احلياة

مظاهر احلياة عند 

احليوانات

- اأ�سناف احليوانات ح�سب و�سط 

عي�سها

- التغذية لدى احليوانات

- النمو لدى احليوانات

- اأع�ساء التنقل لدى احليوان

- اأع�ساء التنف�س لدى احليوانات

م�رشوع له 

عالقة بالأهداف 

التعلمية اخلا�سة 

بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 27
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الوحدة 

ال�ساد�سة

العلوم 

الفيزيائية

حالت املادة

انتقال الطاقة

الكهرباء

- احلالة ال�سلبة وال�سائلة للمادة 

وخوا�سها

- احلالة الغازية للمادة 

- املواد ال�سلبة واأ�سكالها

- امل�سباح الكهربائي )مكوناته، 

اإ�ساءته، بعمود(

- الدارة الكهربائية الب�سيطة 

وعنا�رشها

- العطب يف دارة كهربائية 

ب�سيطة

م�رشوع له 

عالقة بالأهداف 

التعلمية اخلا�سة 

بالوحدة

)�سنع دارة 

كهربائية ب�سيطة(

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 32

تقومي ودعم �سنويالأ�سبوع 33

اإجراءات نهاية ال�سنةالأ�سبوع 34
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3. التوزيع ال�سنوي لل�سنة الثالثة من التعليم االبتدائي
موا�سيع التكنولوجياموا�سيع العلوماملحوراملجالالوحدة

اأ�سبوع التقومي الت�سخي�سي والدعم الوقائي

الوحدة الأوىل
علوم 

احلياة

خ�سائ�س 

الكائنات احلية 

ووظائفها 

احليوية 

وتفاعالتها مع 

البيئة

خ�سائ�س الكائنات احلية

خ�سائ�س احليوانات وتفاعلها 

مع البيئة

خ�سائ�س النباتات وتفاعلها 

مع الو�سط البيئي

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 6

الوحدة الثانية
العلوم 

الفيزيائية

ت�سنيف املادة 

وخ�سائ�سها

ت�سنيف وخا�سيات املادة

املغناطي�س

اخلالئط والذوبان

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 11

الوحدة الثالثة
علوم 

احلياة

دورات 

احلياة والتوالد 

والوراثة عند 

الكائنات احلية

دورة احلياة عند احليوانات

دورة احلياة عند النباتات

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 16

تقومي ودعم نهاية الأ�سدو�س الأولالأ�سبوع 17

الوحدة 

الرابعة

العلوم 

الفيزيائية

اأ�سكال وطرق 

نقل الطاقة

القوى 

واحلركات

احلرارة

ال�سوء

القوى

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 22

الوحدة 

اخلام�سة

علوم 

احلياة

�سحة الإن�سان 

والتفاعل مع 

البيئة

التغذية

التنف�س

ال�سحة

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 27

الوحدة 

ال�ساد�سة

علوم 

الأر�س 

والف�ساء

اخل�سائ�س 

الطبيعية لالأر�س 

ومواردها

كوكب الأر�س 

يف النظام 

ال�سم�سي

طق�س ومناخ 

كوكب الأر�س

خ�سائ�س الأر�س

وتغرياتها

ال�سم�س من حولنا

الطق�س واملناخ

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 32

تقومي ودعم �سنويالأ�سبوع 33

اإجراءات نهاية ال�سنةالأ�سبوع 34
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4. التوزيع ال�سنوي لل�سنة الرابعة من التعليم االبتدائي
موا�سيع التكنولوجياموا�سيع العلوماملحوراملجالالوحدة

اأ�سبوع التقومي الت�سخي�سي والدعم الوقائي

علوم احلياةالوحدة الأوىل
خ�سائ�س الكائنات 

احلية ووظائفها احليوية 

وتفاعالتها مع البيئة

خ�سائ�س الكائنات احلية

خ�سائ�س احليوانات وتفاعلها مع 

البيئة

خ�سائ�س النباتات وتفاعلها مع 

الو�سط البيئي

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 6

الوحدة الثانية
العلوم 

الفيزيائية
ت�سنيف املادة وخ�سائ�سها

ت�سنيف وخا�سيات املادة

تغريات املادة

ال�سوء والألوان

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 11

علوم احلياةالوحدة الثالثة
دورات احلياة والتوالد 

والوراثة عند الكائنات احلية

التوالد والوراثة عند احليوانات

التوالد والوراثة عند النباتات

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 16

تقومي ودعم نهاية الأ�سدو�س الأولالأ�سبوع 17

الوحدة الرابعة
العلوم 

الفيزيائية
اأ�سكال وطرق نقل الطاقة

القوى واحلركات

الطاقة النت�سار احلراري

الكهرباء

القوى والآلت

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 22

علوم احلياةالوحدة اخلام�سة
�سحة الإن�سان والتفاعل مع 

البيئة

انتقال العدوى واملر�س

طرق الوقاية من الأمرا�س

تاأثري الإن�سان على البيئة

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 27

الوحدة ال�ساد�سة

علوم 

الأر�س 

والف�ساء

اخل�سائ�س الطبيعية 

لالأر�س ومواردها

كوكب الأر�س يف النظام 

ال�سم�سي

طق�س ومناخ كوكب 

الأر�س

موارد الأر�س

تغريات الأر�س

القمر من حولنا

الطق�س واملناخ

م�رشوع له عالقة 

بالأهداف التعلمية 

اخلا�سة بالوحدة

تقومي ودعم الوحدةالأ�سبوع 32

تقومي ودعم �سنويالأ�سبوع 33

اإجراءات نهاية ال�سنةالأ�سبوع 34
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الق�سم الثاين:

تدبري الدرو�س واحل�س�س
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اأن�سطة التقومي والدعم

 اأوال:  اأ�سبوع التقومي الت�سخي�سي والدعم اال�ستدراكي والوقائي

�سعيا اإىل حتقيق الأهداف املتوخاة من اأ�سبوع التقومي الت�سخي�سي والدعم الوقائي، مت التفكري يف 

و�سع ا�سرتاتيجية وا�سحة وحمددة لالأ�ستاذات والأ�ساتذة ق�سد ال�ستئنا�س بها يف تدبري ح�ستي هذا 

ال�سبوع، ل�سبط واإحكام عمليات التخطيط والتدبري وال�ستثمار والتقومي والدعم.

1. التقومي الت�سخي�سي والدعم الوقائي
1.1. تعريف التقومي الت�سخي�سي:

الف�سلية،  ممار�سته  يف  الأ�ستاذ)ة(  راأ�سهم  على  متدخلني،  عدة  يهم  اإجراء  الت�سخي�سي  التقومي 

واملتعلم)ة( يف بناء تعلماته. وبناء عليه، يهدف اإجراء التقومي الت�سخي�سي يف بداية ال�سنة الدرا�سية لغاية 

ت�سخي�س حت�سيل املتعلمات واملتعلمني، بالنظر اإىل التعلمات )معارف، مهارات ومواقف( املحددة 

يف الربامج الدرا�سية املرتبطة بامل�ستويات الدرا�سية ال�سابقة )الأوىل والثانية والثالثة(، والتي تتاأ�س�س 

عليها التعلمات يف امل�ستويات الدرا�سية احلالية.

 وت�ستعمل نتائج هذا التقومي الت�سخي�سي يف تخطيط واإجناز التدخالت الت�سحيحية املالئمة لتمكني 

كل متعلمة ومتعلم من جتاوز التعرثات ال�سابقة، وتوفري اأر�سية �سلبة للتمكن من م�سامني وكفايات 

امل�ستوى الدرا�سي احلايل، والتحكم فيها دون �سعوبات كبرية.

2.1. اأهداف التقومي الت�سخي�سي:
املرتبط  للمتعلمني  الدرا�سي  التح�سيل  يف  ال�سعف  ومواطن  القوة  مبواطن  الدقيقة  الإحاطة   

بالتعلمات ال�سابقة؛

 توجيه املتعلمات واملتعلمني، بعد ر�سد تعرثاتهم، نحو التعلمات التي يحتاجون فيها اإىل دعم 
ومعاجلة قبل وخالل تقدمي التعلمات احلالية؛

توفري قاعدة معطيات ت�سخي�سية دقيقة وذات م�سداقية عن حالة حت�سيل املتعلمات واملتعلمني، 
هذه  اإدراج  والعمل على  التعلمات،  لدعم  لو�سع خطط  املتدخلني  كافة  لفائدة  تكون مرتكزا 

اخلطط �سمن م�رشوع املوؤ�س�سة؛

الدرا�سي لأبنائهم،  التح�سيل  فيما يخ�س  ال�سعف  القوة ومواطن  الأ�رش على مواطن  اإطالع 
ول�سمان انخراطهم يف امل�ساعدة يف تقلي�س هذه ال�سعوبات املر�سودة وحت�سني تعلمات اأبنائهم؛

3.1. اإعداد عدة التقومي الت�سخي�سي:
اخلطوات املنهجية املعتمدة يف بناء عدة الرائز الت�سخي�سي هي على ال�سكل التايل:

يف  املحددة  والكفايات  واملهاراتية  املعرفية  املوارد  ح�رش  خالل  من  املرجعي  الإطار  حتديد   •
املناهج الدرا�سية ال�سابقة، والتي يعترب التحكم فيها �رشوريا ملعاجلة مفردات مناهج امل�ستويات 

احلالية للمتعلمني املعنيني؛
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�سياغة الو�سعيات الختبارية وبناء الروائز بال�ستناد اإىل حمددات الإطار املرجعي؛  •
اإعداد �سبكات ت�سحيح اخلا�سة بالروائز؛  •

اإعداد �سبكات ا�ستثمار نتائج التقومي الت�سخي�سي.  •

4.1. خطوات اإعداد التقومي الت�سخي�سي:
 اإخبار املتعلمني بتواريخ مترير الروائز وتهييئهم نف�سيا ومطالبتهم باإح�سار الو�سائل التعليمية؛

 مترير روائز التقومي الت�سخي�سي، مع احلر�س على توفري كافة ال�رشوط التي ت�سمح بتمريره 
يف ظروف جيدة، وتخ�سي�س فرتات لال�سرتاحة خالل مترير الروائز؛

 ت�سحيح اإجنازات املتعلمني بالعتماد على �سبكات الت�سحيح؛

 تفريغ نتائج املتعلمني يف �سبكات ا�ستثمار نتائج التقومي الت�سخي�سي.

5.1. ا�ستثمار نتائج التقومي الت�سخي�سي 
ت�ستثمر معطيات الرائز الت�سخي�سي بوا�سطة �سبكة خا�سة اأعدت لهذا الغر�س )اأنظر ال�سبكة املرفقة 

بعد التقومي(؛ ومتكن هذه ال�سبكة بحكم بنيتها، من تعرف �سعوبات التح�سيل لدى كل متعلم على حدة، 

بالنظر اإىل الأهداف التعلمية امل�ستهدفة بالتقومي، كما اأنها متكن الأ�ستاذات والأ�ساتذة من تفييئ املتعلمني 

يف  الت�سحيحية،  للتدخالت  الأولوية  ذات  املجالت  حتديد  وكذا  لديهم،  التح�سيل  �سعوبات  ح�سب 

�سيغة اأن�سطة للدعم والتقوية مبا يعنيه ذلك من توفري �رشوط تخطيط ناجع لتلك الأن�سطة. 

وتتكون �سبكة تدوين وا�ستثمار النتائج من مدخلني:

1. مدخل اأفقي خا�س باملعلمني باأرقامهم الرتتيبية كما هي حمددة يف الالئحة الر�سمية للق�سم.
2.  مدخل عمودي وهو تركيب لثالثة عنا�رش:

• جمالت الرائز كما هي حمددة يف الإطار املرجعي، والتي ت�سكل جمالت الت�سخي�س؛
• اأ�سئلة الرائز وقد مت جتميعها ح�سب املجالت التي تنتمي اإليها، وهي حتمل نف�س الأرقام الواردة 

يف الرائز؛

• عتبة التحكم بالن�سبة لكل جمال من جمالت الرائز وبالن�سبة للرائز ككل. ومتكن املقارنة بني 
النقط الفردية املتعلمني وبني عتبة التحكم من الك�سف عن املتحكمني وغري املتحكمني الذين هم 

يف حاجة لأن�سطة ت�سحيحية داعمة متكنهم من بلوغ درجة التحكم املطلوبة، وذلك �سواء على 

م�ستوى كل جمال من جمالت املادة اأو على م�ستوى املادة ككل.

 6.1. اأ�سكال ا�ستثمار نتائج التقومي الت�سخي�سي

ل يعني ال�ستثمار هنا �سوى عقلنة التخطيط لأن�سطة الدعم على نحو يجعل هذه الأخرية ناجعة، 

تاأخذ بع�س العتبار احلاجات اخلا�سة لكل تلميذ ولكل فئة من فئات متعلمي الق�سم. من هذا املنظور، 

ميكن القول اإن ال�ستعمال ال�سليم ل�سبكة تدوين وا�ستثمار النتائج، �ستوفر موجهات للتخطيط لأن�سطة 

الدعم على م�ستوى الق�سم اأو املوؤ�س�سة اأو منطقة التفتي�س، اأو على م�ستوى البيت باإ�سهام الأ�رش؛ ونورد 

هنا بع�سا منها:
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م�ستوى  على  التح�سيل  يف  نف�سها  ال�سعوبات  تعرت�سهم  الذين  املتعلمني  جمموعات  ت�سكيل   .1
مكون بعينه من جمالت املادة، وكذا على م�ستوى اأهداف تعلمية بعينها داخل املكون نف�سه؛

مكثف،  دعم  اإىل  ويحتاجون  معممة،  �سعوبات  من  يعانون  الذين  املتعلمني  بني  التمييز   .2
واملتعلمني الذين يعانون من �سعوبات جزئية، مما ميكن من حتديد الأولويات على م�ستوى 

التخطيط لأن�سطة الدعم؛

تطرح  التي  املجالت  عن  دعم،  اإىل  املتعلمني  اأغلب  فيها  يحتاج  التي  املادة  جمالت  متييز   .5
لالأولويات  نظام  وفق  الدعم  لأن�سطة  للتخطيط  موجها  يوفر  مما  منهم،  قليلة  لفئة  �سعوبات 

ياأخذ بعني العتبار ال�سغوط التي تطرح على م�ستوى تنظيم تلك الأن�سطة، وكذا �سغط عن�رش 

الزمن؛

وذلك  للدعم،  اأن�سطة  اإىل  احلاجة  زاوية  من  الأولوية،  ح�سب  التعلمية  الأهداف  ترتيب   .8
الذين يعانون من �سعوبات  املتعلمني  التفاوتات املالحظة على م�ستوى ن�سب  بالرتكاز على 

يف التح�سيل؛

7.1. توجيهات بخ�سو�س الدعم الوقائي:
 اعتماد البيداغوجيا الفارقية؛

اإر�ساء التقومي التكويني اعتمادا على بيداغوجيا اخلطاأ وتعزيزه باختبارات كتابية ق�سرية   
منتظمة )مرة يف ال�سهر( تتمحور كوا�سفها حول الأهداف التعلمية الأ�سا�س؛

 اإر�ساء بيداغوجيا التحكم ق�سد متكني املتعلمني من التحكم يف الأهداف التعلمية وخطوات نهج 
التق�سي.

2. الإطار املرجعي:

الأهداف التعلمية اخلا�سة بال�سنوات ال�سابقةاملجال

علوم احلياة والأر�س

• ُيحدد م�سادر الغذاء ال�سائعة املت�سمنة يف النظام الغذائي املتوازن
• يتعرف اأع�ساء اجلهاز التنف�سي عند الإن�سان

• مييز بني الكائنات احلية وغري احلية؛
• يربز اخلا�سيات امل�سرتكة التي متيز املجموعات الرئي�سة للكائنات 

احلية؛

• مييز احليوانات الفقرية والالفقرية
• يربط �سكل النباتات بالبيئة التي تعي�س فيها؛ 

• ي�سف اأن النباتات ت�ستجيب للظروف البيئية؛
يربط الأع�ساء الأ�سا�سية للحيوانات بوظائفها؛ )الأ�سنان مت�سغ   •

الطعام، الرئتان متت�سان الهواء، القلب يوزع الدم، املعدة 

ته�سم الطعام، الع�سالت حترك اجل�سم...(
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علوم احلياة والأر�س

• مييز بني احليوانات الولودة واحليوانات البيو�سة؛
• ي�ستنتج بع�س اخلا�سيات امل�سرتكة حليوانات لحمة )نوع الطعام، 

نظام الأ�سنان(؛ 

• ي�ستنتج بع�س اخلا�سيات امل�سرتكة حليوانات عا�سبة )نوع الطعام، 
نظام الأ�سنان(.

العلوم الفيزيائية

يبني اأّن حتريك الأج�سام اأو اإيقافها اأو تغيري حركتها اأو تغيري �سكلها   •
يكون مبفعول قّوة؛

ي�سنف القوى ح�سب نوعها )امليكانيكية، الكهربائية، املغنطي�سية(؛  •
يذكر بع�س اأنواع القوى.  •

ي�ستك�سف تغيري حركة ج�سم �سعودا و�سقوطا؛  •
ي�ستنتج عنا�رش دارة كهربائية ب�سيطة؛  •

مييز بني الأج�سام العازلة واملو�سلة للتيار الكهربائي؛  •
يحدد بع�س خا�سيات احلالة ال�سلبة واحلالة ال�سائلة للمادة؛  •

يتعرف احلالة الغازية للمادة؛  •
ي�سنف الأج�سام التي يجذبها املغناطي�س والتي ل يجذبها؛  •

علوم الأر�س والف�ساء

�سطح الأر�س يتكون من الياب�سة واملاء ولكن بن�سب خمتلفة حيث اأن 

ن�سبة املاء اأعلى من الياب�سة؛

ي�ستنتج اأّن املاء اجلاري يف الأنهار واجلداول املائية ياأتي من اجلبال   •
وي�سب يف البحريات اأو املحيطات؛

بن�سب  ولكن  واملاء  الياب�سة  من  يتكون  الأر�س  �سطح  اأّن  يعرف   •
خمتلفة حيث اأن ن�سبة املاء اأعلى من الياب�سة؛

ي�ستنتج اأّن املاء اجلاري يف الأنهار واجلداول املائية ياأتي من اجلبال   •
وي�سب يف البحريات اأو املحيطات؛

�سطح  ت�ساري�س وخ�سائ�س  من  يغريان  واملاء  الرياح  اأّن  يعرف   •
الأر�س

فيها  مبا  الكواكب  من  جمموعة  ب�سفتها  ال�سم�سية  املجموعة  ي�سف   •
الأر�س؛

يتعرف على اأن الكواكب تدور حول ال�سم�س؛   •
ي�ستنتج اأن الأر�س تدور حول ال�سم�س خالل �سنة؛  •

للمجموعة  وال�سوء  احلرارة  م�سدر  ال�سم�س  اأن  على  يتعرف   •
ال�سم�سية.
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الت�سحيح وعتبة التحكمالأن�سطة

الن�ساط 1:

مكت�سبات  ت�سخي�س  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

املتعلمني املتعلقة بالكائنات احلية وغري احلية.

ٌة ٍةكاِئناٌت َحيَّ كاِئناٌت َغرْيُ َحيَّ

.......................... .1

.......................... .2

.......................... .3

.......................... .1

.......................... .2

.......................... .3

طًا َطبيِعّيًا. اأَْذُكُر َثالَثَة كاِئناٍت  وَرُة َو�سَ ُل اٱل�سّ ثِّ 1. مُتَ
ٍة َوَثالَثَة كاِئناٍت َغرْيِ َحيٍَّة. َحيَّ

عتبة التحكم:
كائنات حية: 2/3

)يتعرف على األقل على اثنين من هذه الكائنات 
الحية: أشجار، طيور، ثعلب، دودة، نبات، سمك، 

طحالب، ضفدعة(
كائنات غير حية: 2/3

)يتعرف على األقل على اثنين من هذه الكائنات 
غير الحية: حجر، هواء، ماء، تربة(

احل�سة 1: ح�سة التقومي الت�سخي�سي 

املكت�سبة  الأ�سا�سية  املوارد  واملتعلمات يف  املتعلمني  قيا�س مدى حتكم  هذه احل�سة  ت�ستهدف 

جمموع  املوارد  هذه  وت�سمل  البتدائي.  التعليم  من  والثالثة  والثانية  الأوىل  ال�سنوات  خالل 

املعارف واملهارات الفكرية واملنهجية ) مراحل نهج التق�سي(. 

و تعترب �رشورية لتمكني املتعلمني واملتعلمات من اكت�ساب املوارد اجلديدة اخلا�سة بربنامج 

املقرتحة  التقوميية  الأن�سطة  فمجمل  العلمي.  الن�ساط  ملادة  البتدائي  التعليم  من  الرابعة  ال�سنة 

مرتبطة مبوا�سيع الوحدات التعليمية ال�ست املربجمة ملقرر مادة الن�ساط العلمي يف ال�سنة الرابعة 

من التعليم البتدائي. 

هذه احل� ت�ستهدف 

االأ�سبوع: 1

3. اأن�سطة التقومي الت�سخي�سي

ٌة ٍةكاِئناٌت َحيَّ كاِئناٌت َغرْيُ َحيَّ

اأ�سجار -طيور

ثعلب- دودة - 

نبات- �سمك- 

طحالب- �سفدعة

تربة

هواء

ماء

حجر

َهواٌء

ُتـْرَبـٌة ْفَدَعٌةَطحاِلُب �سِ

مـاٌء

َمٌك �سَ

َنباٌتَثْعَلٌب دوَدٌةُطيوٌر جاٌر اأَ�سْ َحَجٌر

ٍط َطبيِعيٍّ وَرُة 1:  كـاِئناُت َو�سَ َال�سّ
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الن�ساط 2: 

مكت�سبات  ت�سخي�س  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

املتعلمني املتعلقة مبفهوم ال�سل�سلة الغذائية.

ًة: ْل�سَلًة ِغذاِئيَّ َل �سِ كِّ اِلَيَة ِلأُ�سَ َيواناِت اٱلتَّ ُل اٱحْلَ 2. اأَ�سِ

اأَ�َسٌدطاِئٌرُع�ْسٌب

اأَْفعىَغزاَلٌةَجَزٌر

َثْعَلٌباأَْرَنٌبَقْمٌح

الغزالة،  الأ�سد،   :1 الغذائية  ال�سل�سلة   •
الع�سب.

الطائر،  الأفعى،   :2 الغذائية  ال�سل�سلة   •
القمح.

الأرنب،  الثعلب،   :3 الغذائية  ال�سل�سلة   •
اجلزر.

عتبة التحكم:  2/3

الن�ساط 3: 

مكت�سبات  ت�سخي�س  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

املتعلمني املتعلقة مبفهوم ال�سل�سلة الغذائية.

َبِة: نا�سِ ِع َعاَلَمٍة يِف اٱخلاَنِة اٱمْلُ َيواناِت اٱلّتاِلَيَة ِبَو�سْ ُف اٱحْلَ نِّ �سَ
3. اأُ

•َاْلِقـَطـُط َحَيوانــاٌت

فاِدُع َحَيواناٌت •َال�سَّ

يوُر َحَيوانــاٌت •َالطُّ

•َاْلأَراِنُب َحَيـواناٌت

ٌةَولوَدٌة َبٌةلِحَمٌةَبيو�سَ عا�سِ

َبِة: نا�سِ ِع َعاَلَمٍة يِف اٱخلاَنِة اٱمْلُ َيواناِت اٱلّتاِلَيَة ِبَو�سْ ُف اٱحْلَ نِّ �سَ
3. اأُ

•َاْلِقـَطـُط َحَيوانــاٌت

فاِدُع َحَيواناٌت •َال�سَّ

يوُر َحَيوانــاٌت •َالطُّ

•َاْلأَراِنُب َحَيـواناٌت

ٌةَولوَدٌة َبٌةلِحَمٌةَبيو�سَ عا�سِ

عتبة التحكم:  6/8

الن�ساط 4: 

مكت�سبات  ت�سخي�س  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

املتعلمني املرتبطة مبو�سوع القوى.

ِةَاحْلاَلُة َمْفعوُلهاَنْوُع اٱْلُقوَّ

�ساُن اٱْلَعَرَبَة. ...................َيُجرُّ اٱحْلِ

...................اأُْم�ِسُك ُكَرًة ِبَيدي.

َتْنَجِذُب اأَْج�ساٌم خفيَفٌة َنْحَو ِم�ْسَطَرٍة 

ٍة ُمَكْهَرَبٍة. باَل�ْستيِكيَّ
...................

...................َيْنَجِذُب ِم�ْسماٌر نْحَو َمْغناطي�ٍس.

ِةَاحْلاَلُة َمْفعوُلهاَنْوُع اٱْلُقوَّ

�ساُن اٱْلَعَرَبَة. حتريكيميكانيكيَيُجرُّ اٱحْلِ

�سكوينميكانيكياأُْم�ِسُك ُكَرًة ِبَيدي.

َتْنَجِذُب اأَْج�ساٌم خفيَفٌة 

ٍة  َنْحَو ِم�ْسَطَرٍة باَل�ْستيِكيَّ

ُمَكْهَرَبٍة.

حتريكيكهربائي

َيْنَجِذُب ِم�ْسماٌر نْحَو 

َمْغناطي�ٍس.
حتريكيمغناطي�سي

• عتبة التحكم نوع القوة: 3/4
• عتبة التحكم مفعول القوة: 3/4
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الن�ساط 5:  

مكت�سبات  ت�سخي�س  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

الدارة  مكونات  مبو�سوع  املرتبطة  املتعلمني 

الكهربائية.  

ُة ِمْن  ُن اٱلّداَرُة اٱْلَكْهَرباِئيَّ - َتَتَكوَّ

ٍة َواأَ�ْسالِك اٱلتَّْو�سيِل َبّطاِريَّ
......

ُة  ُن اٱلّداَرُة اٱْلَكْهَرباِئيَّ - َتَتَكوَّ

ٍة َواأَ�ْسالِك اٱلتَّْو�سيِل  ِمْن َبّطاِريَّ

باٍح. َوِم�سْ

......

باِح َثالَثُة َمراِبَط. ......- ِلْلِم�سْ

ِة ُقْطباِن: ُقْطٌب ُموَجٌب  - ِلْلَبّطاِريَّ

َوُقْطٌب �َساِلٌب.
......

باِح َمْرِبطاِن: َعِقٌب  - ِلْلِم�سْ

َوَعقرَيٌة.
......

حيح اأَْو َخَطاأ": 2. اأُجيُب ِبـ "�سَ

ُة ِمْن  ُن اٱلّداَرُة اٱْلَكْهَرباِئيَّ - َتَتَكوَّ

ٍة َواأَ�ْسالِك اٱلتَّْو�سيِل َبّطاِريَّ
خطاأ

ُة  ُن اٱلّداَرُة اٱْلَكْهَرباِئيَّ - َتَتَكوَّ

ٍة َواأَ�ْسالِك اٱلتَّْو�سيِل  ِمْن َبّطاِريَّ

باٍح. َوِم�سْ

�سحيح

باِح َثالَثُة َمراِبَط. خطاأ- ِلْلِم�سْ

ِة ُقْطباِن: ُقْطٌب ُموَجٌب  - ِلْلَبّطاِريَّ

َوُقْطٌب �َساِلٌب.
�سحيح

باِح َمْرِبطاِن: َعِقٌب  - ِلْلِم�سْ

َوَعقرَيٌة.
�سحيح

• عتبة التحكم: 4/5

الن�ساط 6:  

مكت�سبات  ت�سخي�س  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

املتعلمني املتعلقة مبو�سوع املغناطي�س.

ْطُح اٱْلأْر�ِس ِمْن: ُل �سَ اأ ـ  َيَت�َسكَّ

   َهواٍء َو ماٍء. 

     ماٍء َو ياِب�َسٍة.

حيَح: ُل �َسْطُح  اٱْلأْر�ِس ِمْن ماٍء َو ياِب�َسٍة..6. اأَْختاُر اٱجَلواَب اٱل�سَّ - َيَت�َسكَّ

• عتبة التحكم: 1/2

مكت�سبات  ت�سخي�س  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف   

املتعلمني املتعلقة مبو�سوع املجموعة ال�سم�سية.
على �سطح الأر�س: ن�سبة املاء اأكرث من ن�سبة 

الياب�سة.

• عتبة التحكم: 1/2

ْطِح اٱْلأْر�ِس: ب ـ َعلى �سَ

    ِن�ْسَبُة اٱْلـماِء  اأَْكرَبُ ِمْن ِن�ْسَبِة اٱْلياِب�َسِة.

     ِن�ْسَبُة اٱْلياِب�َسِة اأَْكرَبُ ِمْن ِن�ْسَبِة اٱْلـماِء.
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ج- ي�ستهدف هذا الن�ساط ت�سخي�س مكت�سبات 

املتعلمني املتعلقة مبو�سوع كواكب املجموعة 

ال�سم�سية.

اِرَيُة يف: ياُه اٱجْلَ بُّ اٱمْلِ ج ـ  َت�سُ

    َاْلِبحاِر َو اٱْلـُمحيطاِت. 

     يف باِطِن اٱْلأْر�ِس.

ت�سب املياه اجلارية يف البحار واملحيطات.

• عتبة التحكم: 1/2

املتعلمني  الت�سحيح من حتديد مدى حتكم  �ستمكن عملية  التقوميية  الأن�سطة  هذه  اإجناز  بعد 

النتائج،  ا�ستثمار  اأجل  اأ�سفله من  بال�سبكة  ال�ستئنا�س  القبلية. وميكن  املكت�سبات  واملتعلمات يف 

و تفييئ املتعلمني واملتعلمات ح�سب نوع ودرجة التحكم، ومن مت العمل على اقرتاح اأن�سطة 

الدعم ال�ستدراكي والوقائي من اأجل �سد الثغرات امل�سجلة، والعمل ما اأمكن على جعل املتعلمني 

واملتعلمات قادرين على جتاوزها.

علوم احلياةاملجال
العلوم 

الفيزيائية

علوم الأر�س 

والف�ساء

6ج6ب6اأ12345الأهداف 
النتيجة: متحكم)1(غري 

متحكم )0(

اأرقام

 واأ�سماء 

املتعلمني

واملتعلمات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
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احل�سة 2: اأن�سطة الدعم الوقائي واملعاجلة 

• اأن�سطة التقومي الت�سخي�سي ت�سنف يف ثالثة جمالت باأوزان خمتلفة )املقرتح هــنا 5 اأهداف تعلمية/ 
الفزيائيــة.  بـــالعلوم  مرتبطة  تعلمية/مفاهيم  اأهداف  و6  احلياة.  علوم  مبجال  مرتبطة  مفاهيم 

بالإ�سافة اإىل 6 اأهــــداف تعلمية متعلقة بعلوم الأر�س والف�ساء. اأي مــا جمموعه 71 هدف تعلمي.

• مالحظة:  3/4 تعني اأن املتعلم)ة( يكون متحكما اإذا اأجاب عن 3 اأ�سئلة على الأقل من اأ�سل4.
يتم تقييم اأداء املتعلم يف ن�ساط معني، ارتباطا بالن�ساط )مبفهوم/هدف تعلمي( بو�سع عالمة )1( يف   •

حالة التحكم، و )0( يف حالة عدم التحكم.

نف يف ثالثة جما ي ت� خي� طة التقومي الت� أن�اأن�أن�

�سبكة ا�ستثمار نتائج املتعلمني

و�سعيات  من  ينا�سب  ما  اختيار  يف  ال�سالحية  كامل  لالأ�ستاذ)ة(  يبقى  احل�سة،  لهذه  بالن�سبة 

من اأجل الدعم وال�ستدراك بناء على ما مت ت�سجيله من تعرثات ونق�س يف املكت�سبات خالل 

ح�سة التقومي الت�سخي�سي. 

الن�ساط 1: 

مكت�سبات  ت�سخي�س  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

للنبتة  الرئي�سية  بالأجزاء  املتعلقة  املتعلمني 

ومراحل منوها.

1. الأجزاء الرئي�سية للنبتة: 
ال�ساق، الأوراق، اجلذور.

2. مراحل منو النبتة: 

2 ت�سكل ال�ساق

1 منو اجلذور

4 ت�سكل الأزهار

3 ت�سكل الأوراق

اأ. عتبة التحكم: 2/3.  ب. عتبة التحكم: 3/4

ُب  ْبَتِة،َواأَُرتِّ ِللنَّ ِة  ئي�ِسيَّ اٱلرَّ اٱْلأَْجزاِء  َت  حَتْ ْطرًا  �سَ ُع  اأَ�سَ  .2
ها ِمْن 1 اإِىل 4: وِّ َمراِحَل ُنُ

ْهَرُة َالزَّ

ْمَرُة َالثَّ

َاْلَبْذَرُة

َاْلَوَرَقُة

َال�ّساُق

ْذُر َاجْلِ

4. اأن�سطة الدعم الوقائي
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الن�ساط 2: 

ي�ستهدف هذا الن�ساط ت�سخي�س مكت�سبات املتعلمني 

املتعلقة باحلوا�س والأع�ساء امل�ستعملة يف ا�سطياد 

الفري�سة.

 

الع�سو احلا�سة احليوان

الأنياب+املخالب ال�سم الكلب

املنقار+املخالب الب�رش ال�سقر

الأنياب+املخالب ال�سمع اخلفا�س

• عتبة التحكم: 2/3
• عتبة التحكم: 4/6

الن�ساط 3: 

ي�ستهدف هذا الن�ساط ت�سخي�س مكت�سبات املتعلمني 

املتعلقة مبو�سوع حالت الـمادة.  

وادِّ اٱلّتاِليِة ِبحاَلِتها: ٍة ِمَن اٱمْلَ 3. اأَْرِبُط ِبَخٍطّ ُكلِّ مادَّ

ِقْطَعُة َخ�َسٍب   •

ُبخاُر اٱْلــماِء   •

َحـليــٌب         •

ْلَبٌة •  حاَلٌة �سَ

• حاَلٌة �ساِئَلٌة

•  حاَلٌة غاِزيٌة

حالة �سلبة قطعة خ�سب

حالة غازية بخار املاء

حالة �سائلة حليب

• عتبة التحكم: 2/3

الن�ساط 4: 

املتعلمني  مكت�سبات  دعم  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

املتعلقة مبو�سوع احلركة.  

تنتقل اٱلأج�سام اٱملتحركة من مكان اإىل اآخر .

• حتت تاأثري تدفق اٱملياه تدور اٱلناعورة .
• يطبق اٱلناب�س قوة جذب ملا يكون م�سدودا .

• اٱجتاه حركة اٱلكرة يتغريحتت تاأثري اٱمل�رشب .
• عتبة التحكم: 4/3

ِطياِد  ِلٱ�سْ �ْسَتْعَمَلَة  اٱمْلُ َواٱْلأَْع�ساَء  ــَة  ا�سَّ اٱحْلَ اأَُذْكــُر   .3
اٱْلَفِري�َسِة؟

• ْمُعَاْلـِمْنقاُر  •   َال�سَّ

• مَُّاْلأَْنياُب  •   َال�سَّ

 •   َاْلَب�رَشَُاْلـَمخاِلُب•

وَرُة 2: َكْلٌب َال�سّ

ْقٌر وَرُة 2: �سَ َال�سّ

وَرُة 2: ُخّفا�ٌس َال�سّ

ِحيَحَة ِبداِئَرٍة: 4. اأُحيُط اٱْلِعباَرَة اٱل�سَّ
َكُة( ِمْن َمكاٍن اإِىل اآَخَر. ْج�ساُم )اٱل�ّساِكَنُة/ اٱْلـُمَتَحرِّ -َتْنَتِقُل اٱْلأَ

ُف( اٱلّناُعورُة. ِق اٱْلـِمياِه )َتدوُر/ َتَتَوقَّ َت َتاأْثرِي َتَدفُّ -حَتْ

ِغطًا/ َم�سدودًا(. َة َجْذٍب َلـّما َيُكوُن )ُمْن�سَ ُق اٱلّناِب�ُس ُقوَّ -ُيَطبِّ

ِب. َت َتاأْثرِي اٱْلـِم�رْشَ ( حَتْ ُ /ل َيَتَغريَّ ُ اُه َحَرَكِة اٱْلُكَرِة )َيَتَغريَّ َ -اجتِّ
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الن�ساط 5:  

املتعلمني  مكت�سبات  ت�سخي�س  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

املتعلقة مبو�سوع املغناطي�س.

ْغناطي�ُس؟     تي َيْجِذُبها اٱمْلِ ِة اٱلَّ ُع َعالَمًة )X( َعلى اٱمْلادَّ 5. اأَ�سَ

�سا�ِسَم�سامرُي َقَلُم اٱلرَّ

ٌة ِم�ْسَطَرٌة ْبال�ستيكيَّ

املغناطي�س:  يجذبها  التي  املواد   •
م�سامري.

عتبة التحكم: 1/1

الن�ساط 6:  

املتعلمني  مكت�سبات  ت�سخي�س  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

املتعلقة مبو�سوع املغناطي�س.

ُل ِب�َسْهٍم : 6. اأَ�سِ

• 
ٌّ

�ِسْلٌك ُنحا�ِسي

ٌة • َلْوَحٌة َخ�َسِبيَّ

َوَرَقُة َدْفرَتٍ   •

ٌل مو�سِ

عاِزٌل

• ِم�ْسَطَرٌة  

• ِمَق�سٌّ َحديديٌّ

•  َر�سا�ٌس

ال�سلك النحا�سي: مو�سل  •
اللوحة اخل�سبية: عازل  •

ورقة الدفرت: عازل  •
امل�سطرة: عازل  •

املق�س احلديدي: مو�سل  •
الر�سا�س: مو�سل  •

عتبة التحكم: 5/6

ِتْمراٍر ِبِفْعِل: ُ ِباٱ�سْ اأ ـ َالتَّ�ساري�ُس َتَتَغريَّ

ْعِرَيِة.     ثِّ َو اٱلتَّ    َعواِمِل اٱحْلَ

َيواناِت.    اأَْن�ِسَطِة اٱحْلَ

حيَح: 7. اأَْختاُر اٱجَلواَب اٱل�سَّ
بفعل  با�ستمرار  تتغري  الت�ساري�س 

عوامل احلث والتعرية.

• عتبة التحكم: 1/2

ُة ِمَن: ْم�ِسيَّ ْجموَعُة اٱل�سَّ ُن اٱمْلَ ب ـ َتَتَكوَّ

ْم�ِس َو اٱْلأْر�ِس َو اٱْلَقَمِر.    َال�سَّ

ْخرى. ْم�ِس َواٱْلأْر�ِس َواٱْلَقَمِر َوَكَواِكَب اأُ     َال�سَّ

- تتكون املجموعة ال�سم�سية من ال�سم�س 

والأر�س والقمر والكواكب.

• عتبة التحكم: 1/2

ِة: ْم�ِسيَّ ْجموَعِة اٱل�سَّ ج ـ َتدوُر َكَواِكُب اٱمْلَ

     َحْوَل اٱْلأْر�ِس.           

ْم�ِس.     َحْوَل اٱل�سَّ

تدور كواكب املجموعة ال�سم�سية حول 

ال�سم�س.

• عتبة التحكم: 1/2
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ثانيا: توجيهات لتدبري اأ�سبوع التقومي والتوليف والدعم

الدرا�سية،  احل�س�س  من  اأ�سابيع   4 بعد  تاأتي  اأ�سا�سية،  حمطة  والتوليف  والدعم  التقومي  اأ�سبوع 

ويهدف هذا الأ�سبوع اإىل ت�سخي�س �سعوبات وتعرثات املتعلمات واملتعلمني غري املتمكنني ومعاجلتها 

وتثبيت التعلمات للفئة املتمكنة، ولتحقيق هذا الهدف ل بد من ال�ستئنا�س بالتوجيهات التالية:

1. اإر�سادات لتدبري اأن�سطة تقومي التعلمات:
يقت�سي تدبري اأ�سبوع التقومي والدعم والتوليف، كما هو ال�ساأن يف باقي املواد، احلر�س على نهج 

اخلطوات التالية:

خالل  من  املتعلمني  و�سعوبات  تعرثات  وتوثيق  ح�رش  لتتبع  �سبكة  اعتماد  على  احلر�س   -

املالحظة املبا�رشة لإجنازات املتعلمني ال�سفهية والعملية خالل الأ�سابيع الأربعة للوحدة، ومن 

خالل ت�سحيح روائز التقومي؛

النطالق من الأهداف التعلمية املحددة اخلا�سة بالوحدة؛  -

من  هدف  لكل  املتعلم)ة(  اكت�ساب  مدى  من  التحقق  ت�ستهدف  مالئمة  تقوميية  اأن�سطة  اإعداد   -

الأهداف التعلمية امل�ستهدفة؛

اأن  والأ�ستاذ  الأ�ستاذة  بحيث على  لال�ستئنا�س؛  واملتعلم هي  املتعلمة  بكرا�سة  الواردة  الأن�سطة   -

يعمال على اإعداد اأن�سطة التفومي املالئمة لتقومي الأهداف التعلمية امل�ستهدفة؛ 

راجعة،  كتغذية  واعتمادها  جماعيا،  ت�سحيحا  التقوميية  الأن�سطة  ت�سحيح  على  احلر�س   -

وت�سحيحا فرديا قبل اإجناز ح�س�س الدعم.

2. اإر�سادات لتدبري توليف التعلمات
تهدف هذه املحطة اإىل تقومي مدى قدرة املتعلمات واملتعلمني على ا�ستح�سار موردين اأو اأكرث حلل 

و�سعية م�سكلة ما؛ ذلك اأن تقومي توليف التعلمات ين�سب على تقومي اأكرث من هدف تعلمي، مما ي�سمح 

باختبار قدرة املتعلم على الربط وهيكلة وماأ�س�سة معارفه؛ وذلك من خالل ال�ستغال على و�سعيات 

ب�سيطة، مركزة ووظيفية، وم�ستقاة من حميطه املبا�رش.

ولتدبري اأمثل لهذا النوع من التقوميات، تتم مراعاة اخلطوات التالية:

املحطة 1 : فهم الو�سعية

البيانات  ا�ستخراج  بغاية  وذلك  الأ�سناد؛  ومالحظة  ال�سياق  وقراءة  الو�سعية  م�ساهدة  تتم   -

امل�ساعدة على الفهم والإجناز؛

تتم قراءة التعلميات من اأجل فهم املهة وموا�سفات الإنتاج املطلوب؛  -

يتحقق الأ�ستاذ)ة( من اأن املتعلمات واملتعلمني ا�ستوعبوا جيدا املطلوب، من خالل التعبري عن   -

ذلك بلغتهم واأ�سلوبهم؛
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املحطة 2 : اإجناز امللطلوب

يدعو الأ�ستاذ)ة( متعمليه اإىل التفكري الفردي يف الإجابة على التعلميات؛  -

يجيب املتعلم على كل تعليمة على حدة؛  -

يلتزم املتعلمون مبوا�سفات العمل املطلوب اإجنازه؛  -

يدعو الأ�ستاذ)ة( متعلميه اإىل اإعادة قراءة ما متت كتابته.  -

املحطة 3 : التحقق واملعاجلة

يقدم كل متعلم اإنتاجه؛  -

يقارن املتعلمون اإنتاجاتهم فيما بينهم؛  -

يناق�س املتعلمون النتائج التي مت ت�سجيلها؛  -

يدون الأ�ستاذ)ة( ال�سعوبات املر�سودة يف اإنتاجات املتعلمني والتي حتتاج اإىل معاجلة مركزة؛  -

يعالج التعرثات ح�سب احلاجة اإليها.  -

3. اإر�سادات لتدبري متلك نهج التق�سي
اإدراج و�سعية م�سكلة،  خالل هذه املحطة يتم الرتكيز على اخلطوات املنهجية وذلك من خالل 

يتطلب حلها �سلك خطوات نهج التق�سي، بغاية اختبارمدى متكن املتعلم من متلك هذه اخلطوات.

ويتم اإجناز هذه الو�سعية اإما ب�سكل فردي اأو ثنائي اأو جمموعات �سغرى، على اأن الأ�ستاذ ملزم 

بتقدمي امل�ساعدة الالزمة عند تقدمي الو�سعية وفق اخلطوات امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة.

عند النتهاء من الإجناز، يقوم الأ�ستاذ)ة( بت�سحيح الإجنازات وم�سك املعطيات يف ال�سبكة التالية: 

ر.ت
ال�سم 

والن�سب

املالحظة 

ومتلك 

امل�سكل

�سياغة 

�سوؤال 

التق�سي

طرح 

الفر�سيات

اقرتاح 

و�سيلة 

التحقق

التق�سي 

والتحقق من 

الفر�سيات

ا�ستخال�س 

وتقا�سم 

النتائج

تعميم 

النتائج
مالحظات

......

......

......

يتم اعتماد رموز من مثل: 2 - متمكن، 1 - يف طور التمكن، 0 -غري متمكن
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املتعلمات  اإجنازات  يف  وال�سعف  القوة  مكامن  ل�سبط  مثالية  فر�سة  الت�سحيح  عملية  وت�سكل 

واملتعلمني، كما اأنها ت�ساهم يف تعديل م�سار العملية التعليمية التعلمني من خالل مدخلني: م�سار التدري�س 

وم�سار التعلم؛

اأ�ساليب تدري�سه مبا ي�سمح من متكني  اأو التعليم: يحر�س الأ�ستاذ)ة( على تعديل  مدخل التدري�س 

املتعلمات واملتعلمني من �سبط خطوان نهج التق�سي.

مدخل التعلم: يحر�س الأ�ستاذ)ة( على ت�سحيح الأخطاء املر�سودة لدى الفئة املتعرثة.

4.  اإر�سادات لتدبري اأن�سطة الدعم

يف �سوء التقومي الذي اأجنز يف احل�سة ال�سابقة، يقوم الأ�ستاذ)ة( بتفييء املتعلمات واملتعلمني   

ح�سب نوع ال�سعوبات امل�سجلة؛

التي  ال�سعوبات  التعبري عن  املتعلمني على  ت�ساعد  اآمنة،  بيئة  توفري  الأ�ستاذ)ة( على  يحر�س   

تعرت�سهم وعن متثالتهم حول املفاهيم العلمية؛

التي هي يف حاجة  بالفئة  املتعلمات واملتعلمني، بل خا�سة  لي�ست موجهة جلميع  الدعم  اأن�سطة   

ال�سعوبات  ح�سب  متنوعة  الدعم  اأن�سطة  تكون  اأن  املفرو�س  من  اأنه  مبعنى  اإليه؛  حتتاج 

املر�سودة لدى كل فئة من املتعلمني؛

ميكن اأن يقرتح الأ�ستاذ)ة( اأن�سطة داعمة اإ�سافية متنوعة ومركزة وموجهة للفئة املتعرثة فقط،   

ت�سهم يف ت�سفية ال�سعوبات املر�سودة وجتاوزها؛

اقرتاح اأن�سطة لالإغناء والإثراء لفائدة الفئة املتمكنة؛  

اعتماد اأ�سلوب التعلم بالقرين؛ حيث ميكن اأن ت�ساعد الفئة املتمكنة يف معاجلة تعرثات زمالئهم،   

اإما من خالل �رشح وتو�سيح املطلوب، اأو اقرتاح اأ�سئلة، اأو توفري و�سائل من املحيط...؛

�رشورة  مع  الدعم،  من  بالهدف  مبا�رشة  املرتبطة  الب�سيطة  املتكافئة  التمارين  من  الإكثار   

ومعاجلة  دعم  اإىل  يحتاجون  الذين  واملتعلمني  املتعلمات  على  والرتكيز  جماعيا،  ا�ستثمارها 

مركزة؛

ميكن اعتماد الدعم املوؤ�س�ساتي من خالل ح�س�س الدعم الواردة بجداول احل�س�س، يف حالة   

احلاجة ملزيد من الوقت لإجراء الدعم كلما اأمكن ذلك.
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ت�سميم الوحدة االأوىل: 

علوم اٱحلياةاملجال: 

املحاور: خ�سائ�س اٱلكائنات اٱحلية ووظائفها اٱحليوية وتفاعالتها مع اٱلبيئة

الوحدة االأوىل: �سحة االإن�سان والتفاعل مع البيئة

وا�سيُع بوُعَامْلَ �سْ
ُةَاْلأُ �سَّ ُةَاحْلِ ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

َخ�ساِئ�ُس 

اٱْلكاِئناِت 

ِة يَّ اٱحْلَ

22 - 1

ياِة  ِتي ُتْبقيها عَلى َقْيِد اٱحْلَ ِة الَّ يَّ ُد اٱْحِتياجاِت اٱْلَكاِئناِت اٱحْلَ - اأَُحدِّ

) َاْلَهواُء، َاْلِغذاُء ، َاْلـماُء ...(؛

ُموعاٍت َرئي�َسٍة  ٍة َتْنَتمي اإىِل جَمْ - اأُْعطي اأَْمِثَلًة َعلى كاِئناٍت َحيَّ

باتاِت. َيواناِت َواٱلنَّ ِمْن مَماِلِك اٱحْلَ

َخ�ساِئ�ُس 

َيواناِت  اٱحْلَ

َوَتفاُعُلَها َمَع 

اٱْلبيَئِة 

32 - 1

َد  تي َتعي�ُس فيها َق�سْ َيواناِت َواٱْلبيَئِة اٱلَّ - اأَْرِبُط َبنْيَ �ُسُلوِكّياِت اٱحْلَ

ياِة )اَْلِهْجَرُة َواٱِلْنِتقاُل ِمْن َمكاٍن اإىِل اآَخَر،  اٱْلَبقاِء َعلى َقْيِد اٱحْلَ

باُت(؛ اٱل�سُّ

اٱْلكاِئناِت  ِباٱ�ْسِتْخداِم  َب�سيَطٍة  ٍة  ِغذاِئيَّ ِل�ِسْل�ِسَلٍة  مَنوَذجًا  اأُْكِمُل   -

ْل�ِسَلِة  َلِتِه يف اٱل�سِّ ُف َدْوَر ُكلِّ واِحٍد َح�َسَب �سِ �سِ اٱل�ّساِئَعِة َو اأَ

�ٌس ، َفِري�َسٌة(؛ ِة اٱْلَب�سيَطِة؛ )ُمْفرَتِ اٱْلِغذاِئيَّ

�َسَة اٱل�ّساِئَعَة َو َفَراِئ�َسها . َيواناِت اٱْلـُمْفرَتِ ُف اٱحْلَ ُد َو اأَ�سِ - اأَُحدِّ

َخ�ساِئ�ُس 

باتاِت  اٱلنَّ

وَتفاُعُلها َمَع 

اٱْلبيَئِة

42 - 1

ذوُر  ِبَوظاِئِفها؛)َاجْلُ باتاِت  ِللنَّ َة  اٱْلأَ�سا�ِسيَّ اٱْلِبْنياِت  اأَْرِبُط   -

ْزهاُر  َاْلأَ َواٱْلِغذاَء،  اٱْلـماَء  َيْنُقُل  ْذُع  َاجْلِ اٱْلـماَء،  َت�سُّ  مَتْ

ُتْنِتُج اٱْلُبذوَر...(؛

تي َتعي�ُس  اٱلَّ اٱْلبيئاِت  َمَع  باتاِت  ِللنَّ َة  اٱْلفيِزيائيَّ فاِت  اٱل�سِّ اأَْرِبُط   -

اٱْلَبقاِء،  َعلى  فاُت  اٱل�سِّ َهِذِه  ُت�ساِعُد  َكْيَف  ُف  َوَي�سِ فيها، 

ذوُر اٱْلَعميَقُة ُت�ساِعُد َعلى اٱْلَبقاِء يف بيَئِة  ميُك، َاجْلُ )َال�ّساُق اٱل�سَّ

َقليَلِة اٱْلـماِء(.

ِتْكنولوْجيا: 

ْقِي  َال�سَّ

ِباٱْلَقْطَرِة

52 - 1
اٱْلَقْطَرِة  َة  ِتْقِنيَّ ُف  -اأََتَعرَّ اٱْلـماِء؛  يف  ُد  اأَْقَت�سِ َكْيَف  ُف  اأَْعرِّ  -

َة اٱْلَقْطَرِة َقْطَرٍة ِبَطريَقٍة َب�سيَطٍة. ُز ِتْقِنيَّ َقْطَرٍة؛ -اأُجْنِ
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�ْسَتوى َاِلْمِتداداُتَامْلُ

5
يَِّة. اأَْو�ساُط َعْي�ِس اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ

6

�ْسَتَوى ْكَت�َسباُت اٱل�ّساِبَقُةَامْلُ َامْلُ

1 .
ُّ

ُلوُك اٱْلِغذاِئي َيواِن، َال�سُّ ْغِذَيُة ِعْنَد اٱحْلَ َالتَّ

2
ِعْنَد  َرَكُة  َاحْلَ ُع،  َنوُّ َواٱلتَّ اٱْلأَْجزاُء  باتاُت  َالنَّ  ، ُة  ماِئيَّ َواٱْلرَبْ ُة  َواٱْلـماِئيَّ ُة  يَّ اٱْلرَبِّ َيواناُت  َاحْلَ

َيواِن.  �ُس ِعْنَد اٱحْلَ َنفُّ َيواِن، َالتَّ اٱحْلَ

َيواناِت َوَتَفاُعُلها َمَع اٱْلبيَئِة.3 يَِّة، َخ�ساِئ�ُس اٱحْلَ َخ�ساِئ�ُس اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ

َفحاِت اٱلّتاِلَيِة: �َسِتَك، َو اٱل�سَّ وؤَ�سَّ ِة مِبُ ُة: ِا�ْسِتْعماُل اٱْلأَْقرا�ِس اٱْلـُمْدجَمَ ْقِميَّ َاْلـَمواِرُد الرَّ

-http://www.taalimtice.ma/rn/p4/fran-de-primaire
-http://www.taalimtice.ma/rn/p4/التغذية
-http://www.taalimtice.ma/rn/p4/احلركة

-http://www.taalimtice.ma/rn/p4/النباتات

-http://www.taalimtice.ma/rn/p4/املاء-و-الطبيعة-و-التربة

�َسَنَة   َ َوُتَويفِّ 1627م  �َسَنَة  ُوِلَد   ، ليزيٍّ اإِجْنْ َطبيَعٍة  َعامِلُ  ُهَو   )John Ray( َجْوُن ِري 

َمْن  ُل  وَّ
اأَ َوُهَو  َيواِن،  اٱحْلَ َوِعْلِم  باِت  اٱلنَّ ِعْلِم  َعْن  ٍة  ُمِهمَّ اأَْعماٍل  ِبَن�رْشِ  1705م، قاَم 

ُل  ثِّ مُيَ َوُهَو  ِة،  يَّ اٱحْلَ اٱْلكاِئناِت  َتْق�سيِم  يف  ُة  اٱْلأَ�سا�ِسيَّ َاْلَوْحَدُة   ( ْوِع  اٱلنَّ َمْفُهوَم  َع  َو�سَ

ٍب(. ْنتاِج َن�ْسٍل ِخ�سْ اأَْفرادًا ُمَت�ساِبهنَي قاِدِريَن َعلى اٱلتَّزاُوِج فيما َبْيَنُهْم َواإِ

بيَعِة وَرُة 1: َجْوُن ِرْي عاِلُ اٱلطَّ َال�سّ
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خ�سائ�س اٱلكائنات اٱحلية

ياِة ) َاْلَهواُء ، َاْلِغذاُء ، َاْلـماُء...(. ِتي ُتْبقيها عَلى َقْيِد اٱحْلَ ِة الَّ يَّ ُد اٱْحِتياجاِت اٱْلَكاِئناِت اٱحْلَ - اأَُحدِّ

باتاِت. َيواناِت َواٱلنَّ ُموعاٍت َرئي�َسٍة ِمْن َماِلِك اٱحْلَ ٍة َتْنَتمي اإِىل جَمْ -  اأُْعطي اأَْمِثَلًة َعلى كاِئناٍت َحيَّ

• ت�سنيف الكائنات احلية
ال�سعبة،  اأ�سغر تدعى  اإىل جمموعات  اإىل ممالك، وتنق�سم كل مملكة  الكائنات احلية  تنق�سم 

وتنق�سم كل �سعبة اإىل جمموعات اأ�سغر ت�سمى ال�سف، وتنق�سم كل طائفة اإىل رتبة، وتنق�سم 

كّل رتبة اإىل ف�سيلة اأو عائلة، وتنق�سم كّل ف�سيلة اإىل اأجنا�س، وينق�سم كّل جن�س اإىل اأنواع. 

• احليوانات
احلية  الكائنات  من  اأ�سا�سية  (:جمموعة   Metazoa اأو   Animalia بالإجنليزية  احليوانات( 

ت�سنف باعتبارها مملكة حيوية م�ستقلة با�سم مملكة احليوانات. تت�سف احليوانات ب�سكل عام 

باأنها عديدة اخلاليا، قادرة على احلركة وال�ستجابة للمتغريات البيئية، كما اأنها تعترب كائنات 

م�ستهلكة كونها تتغذى على الكائنات الأخرى من نباتات وحيوانات. 

الالفقرية.  واحليوانات  الفقرية،  احليواناٍت  وهما  رئي�سيني،  ق�سمني  اإىل  ت�سنيفها  يتم  كما 

ت�سرتك احليوانات الفقرية يف امتالكها للعمود الفقري املت�سل باجلمجمة، وتنق�سم هذه املجموعة 

بدورها اإىل جمموعة من الأق�سام، األ وهي: 

ـ الأ�سماك: هي الكائنات التي تعي�س يف البحار واملحيطات،و ت�سم الأ�سماك عدمية الفك و 

الأ�سماك الغ�رشوفية والأ�سماك العظمية وهي تعترب من احليوانات الأكرث تنوعًا واملنتمية 

اإىل قائمة احليوانات الفقارية. 

ُ

ِمّياِن: َعلُّ َاْلَهَدفاِن اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

باتاِت يواناِت َو النَّ ِة - اأَْق�ساُم اٱحْلَ يَّ احل�ستان 2 و 1 : اٱْحِتياجاُت اٱْلَكاِئناِت اٱحْلَ

االأ�سبوع: 2
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ـ الربمائيات: من الأمثلة عليها ال�سفادع. تعي�س جزءًا من حياتها يف املاء، واجلزء الآخر 

تعي�سه على الياب�سة، وي�سار اإىل اأّنها بالرغم من امتالكها للرئات، اإل اأّنها تتنف�س اأي�سًا من 

خالل جلدها، ومن خالل اخليا�سيم يف املاء.

تعي�س على  اإّنها  والثعابني، حيث  وال�سالحف،  ال�سحايل،  عليها  الأمثلة  الزواحف: ومن  ـ 

الأر�س، وي�سار اإىل اأّنها مغطية باحلرا�سف التي تقيها من فقدان املاء. 

ـ الطيور: ج�سمها مغطى بالري�س، ولديها منقار، وخمالب يف نهاية اأرجلها، وهي تتكاثر 

عن طريق و�سع البي�س. 

املاء، ومن  اأو يف  الأر�س  تعي�س على  الفرو، وهي  اأو  ال�سعر  اأج�سامها  تك�سو  الثدييات:  ـ 

الأمثلة عليها، الإن�سان، واحليتان، والقطط. 

احليوانات الالفقارية اأُطلق عليها هذا ال�سم نتيجة عدم احتواء اأج�سامها على العمود الفقري، 

وي�سار اإىل اأّنها تق�سم اإىل العديد من ال�سعب: الال�سعات و الديدان املفلطحة و الديدان الأ�سطوانية، 

و الديدان احللقية و امل�ساميات ومف�سليات الأرجل التي تعترب من ال�سعب الأكرث تنوعًا، حيث 

و  الرخويات  و  والق�رشيات،   والعناكب،  احل�رشات،  مثل  الأق�سام،  من  العديد  ت�سمل  اإّنها 

ال�سوكيات واحلبليات  وهي اأكرث تنوعا ولها علم خا�س  بها.

كما ت�سنف احليوانات بناًء على نظام الغذائي واجلهاز اله�سمي وجند: احليوانات العا�سبة و 

الالحمة والقارتة.

احليوانات • احتياجات 

وامل�ساحة،  واملاأوى  والغذاء  واملاء  الهواء  وهي  اأ�سا�سية  احتياجات  اإىل  احليوانات  حتتاج   

ووفقًا  وخمتلفة  عديدة  لأ�سباب  فيه  تعي�س  اأن  ترغب  الذي  املوئل  باختيار  احليوانات  وتقوم 

املطرية  والغابات  الع�سبية  الأرا�سي  املوائل  هذه  بع�س  على  الأمثلة  ومن  لحتياجاتهم، 

وال�سحاري والتندرا يف القطب ال�سمايل، كما ومتتاز احليوانات باأنها تتكون من جمموعات 

متنوعة من اأوجه الت�سابه والختالف، فبع�سها تت�سابه يف ال�سكل اأو يف الت�رشفات اأو يف النظام 

الغذائي ومكان ال�سكن، وميكن اأن تت�سارك العديد من احليوانات يف مكان ال�سكن الواحد يف 

حال كانت من نف�س املجموعة.
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• النباتات
 ـ ت�سنيف النبات: تعترب مملكة النبات مملكة اإىل جانب مملكة احليوان مملكة رئي�سية،  ويتم 

ت�سنيفها اإىل جمموعة من الت�سنيفات، النباتات الزهرية والالزهرية.

اأن  الت�سنيفات على  اأزهاًرا، وتعتمد  تنتج  التي  الزهرية هي  النباتات  الزهرية:  النباتات  ـ 

الزهرة العن�رش الأ�سا�سي والرئي�سي يف النبتة، حيث اإنها اجلزء الأهم؛ لأنها تقوم بعملية 

ا على البذور، بالإ�سافة اإىل دور الزهرة الأ�سا�سي يف عملية التلقيح  التكاثر، وحتتوي اأي�سً

والإخ�ساب.

يتكاثر  نبات  هو  الإزهار،  َعدمُي  و  الإلقاح   
ُّ

َخفي َزْهِرّي  ل  َنباٌت  الالزهرية:  النباتات  ـ 

امُلتكاثرة  النباتات  ِثّل  مُتَ زهرّية  الاّل  الّنباتات  بذور.  اأو  اأزهار  بدون  الأبواغ،  بوا�سطة 

بدون البذور. اأحياًنا ُت�سّمى نباتات َبْوغّية. من اأ�سهر جمموعات النباتات الاّل زهرّية هي 

الطحالب والأ�سنيات واحلزازيات وال�رّشخ�سّيات.

ا  اأكرث من عامني. وخ�سو�سً يعي�س  نبات  املعمر هو  اأو  املعمر  النبات  املعمرة:  النباتات  ـ 

كل  وال�سيف ومتوت  الربيع  ف�سلي  تنمو وتزهر خالل  التي  ال�سغرية  املزهرة  النباتات 

خريف و�ستاء، ثم تعود يف الربيع من �ساقها الأر�سية، وكثرًيا ما ي�ستخدم امل�سطلح لتمييز 

هذا النوع من النباتات عن النباتات احلولية وثنائية احلول. 

)اأى عام( وتتجدد  البذور خالل حول  تنمو وتزهر وتعطي  نباتات  احلولية: هي  النباتات 

زراعتها �سنويًا ولذلك �سميت باحلوليات،اأي تكمل دورة حياته خالل اأقل من �سنة يقوم 

وال�سعري  القمح  احلولية  النباتات  اأمثلة  من  البذور.  وتكوين  والنمو  بالإنتاج،  خاللها 

وال�سوفان وال�سيلم والأرز والذرة والفول وفول ال�سويا واحلم�س  وهناك نوع اآخر ينمو 

والبذور يف ال�سنة الثانية وت�سمى نباتات ذات احلولني.

ـ النباتات العطرية: النبات العطري هو نبات حتتوي خالياه على زيوت عطرية. ت�ستخدم 

هذه النباتات يف اأغرا�س عديدة مثل الأكل )وبخا�سة يف ال�سلطات( اأو ل�سناعة العطور اأو 

لأغرا�س ال�ست�سفاء.

ـ النباتات الطبية: نباتات يتم ا�ستخدامها يف طب الأع�ساب. والتي حتتوي على اأكرب جمموعة 

من املركبات الكيميائية التي ت�ستخدم لأداء الوظائف البيولوجية الهامة، متتلك العديد من 

هذه املواد الكيميائية النباتية اآثار مفيدة لل�سحة على املدى الطويل اإذا ا�ستخدمها الإن�سان ، 

فيمكن ا�ستخدامها بفعالية لعالج الأمرا�س التي ت�سيب الإن�سان. 
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ـ النباتات ال�سحراوية: النباتات ال�سحراوية هي تلك النباتات القادرة على التكيف واحلياة يف 

بيئات تفتقر للكميات الكافية اأو املتو�سطة من املياه ومن تلك البيئات املناطق ال�سحراوية، 

فالنباتات ال�سحراوية ت�ستطيع تخزين املاء يف داخل اأوراقها لأطول فرتة ممكنة وت�ستخدم 

هذه النباتات اأ�ساليب عدة جتعلها قادرة على التكيف مع البيئة ال�سحراوية.

ـ النباتات ذات البيئة الرطبة: هي النباتات التي تعي�س يف املناطق الرطبة  وهي كل و�سط 

تغمره املياه كليا اأو جزئيا، اأو به ن�سبة من املياه اأو رطوبة يكون ذلك خالل كامل ال�سنة اأو 

لفرتة موؤقتة، هي اأو�سط حيوية جدا هامة لبع�س الكائنات احلية يتعلق الأمر باحليوانات 

والنباتات/ 

النباتات  • احتياجات 
درجة  وهي:  منّوها،  عملّية  دعم  على  ت�ساعدها  التي  العوامل  من  للعديد  النباتات  حتتاج 

احلرارة: توؤّثر درجة احلرارة بنمو النباتات ب�سكل ملحوظ؛ فدرجات احلرارة العالية جدًا اأو 

املنخف�سة جدًا �ستوؤّدي اإىل منو غري طبيعي وانخفا�س يف الإنتاج، ولذا فاإّنه من ال�رشوري 

مراعاة درجة احلرارة املنا�سبة لنمو كّل نوٍع من النباتات. 

ـ املاء: حتتاج النباتات اإىل كمّيات كافية من املاء لنمّوها، ويف حالت جفاف اجلذور ب�سبب 

قّلة الرّي فاإنها متوت، اأو قد حتتاج وقتًا لتتعافى و�سينتج عن ذلك قّلة الإنتاج. 

للماء والغذاء،  القيام بوظائفها من امت�سا�س  النباتات على  ي�ساعد الأك�سجني  الأك�سجني:  ـ 

وُتعّد ظروف قّلة توفر الأك�سجني قاتلة اأو ُمتلفة للنبات. 

ـ ال�سوء: حتتاج النباتات لكمّياٍت كبرية من ال�سوء امُل�ستمد من اأ�سعة ال�ّسم�س. 

ـ الأمالح املعدنّية: ت�ستمّد النباتات املغذّيات التي حتتاجها يف عملّية النمو من الرتبة اأو الأ�سمدة 

وئي تقوم النباتات بعملّية البناء ال�سوئي اأو التمثيل ال�سوئي لبناء  امُل�سافة اإليها. البناء ال�سّ

�سكر اجللوكوز الذي ُي�سّكل م�سدر غذائها الرئي�سي، وتعتمد النباتات يف هذه العملّية على 

وجود اأ�سعة ال�ّسم�س واملاء وثاين اأك�سيد الكربون؛ 

ـ الّتنُف�س: حتّدث عملية التنف�س عند النباتات بال�ستفادة من الأك�سجني الناجت من عملّية الرتكيب 

وئي وربطه مع اجللوكوز لإنتاج الطاقة اخللوّية القابلة لال�ستخدام، وجزيئات ثاين  ال�سّ

اأك�سيد الكربون واملاء، ومبا اأّن عملّية الّتنف�س ل تعتمد على وجود ال�سوء فاإنها من املمكن 

اأن حتدث خالل الليل اأو النهار على حٍدّ �سواء. 
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

وي�ساعد  الو�سعية  الأ�ستاذ)ة(  يقدم   -

م�ستعينني  فهمها،  على  املتعلمني 

بال�صور.

الـمتعلمون  يالحـــظ  جمموعـــات  فـي   -

الأ�ستاذ  اأ�سئلة  عن  ويجيبون  ال�سور 

املوجهة لفهم الو�سعية. 

- ماذا اأح�سر الأخوان من القرية؟

- ما هي م�سكلتهما؟

 

م�ستعينني  فهمها،  على  املتعلمني 

الـمتعلمون  يالحـــظ  جمموعـــات  فـي   -

الأ�ستاذ  أ�سئلة 

ِباْلَقْرَيِة،  َتُكما  َجدَّ َواأُْخَتَك  ُزْرَت 

َوديـكـًا،  َطماِطَم  �َسْتَلَة  َفاأْْهَدْتُكما 

َك  َلِكنَّ اٱْلـَمْنِزِل،  اإِىل  مُتاُهما  َواأَْح�رَشْ

ِلْلَبقاِء  َيْحتاجاِنِه  ا  َعمَّ ْخَتَك  َواأُ َت�ساَءْلَت 

ياِة. َعلى َقْيِد اٱحْلَ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

ِمُل َدجاجًة وَرُةُ 1: ِطْفَلٌة حَتْ ْتَلُة َطماِطٍمَال�سّ وَرُةُ 2: �سَ َال�سّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 8

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

امل�سكلة  فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد   -

خالل  من  التق�سي  �سوؤال  و�سياغة 

الطفلني  معرفة  عدم  على  الرتكيز 

باحتياجات الكائنات احلية للحياة.

- فـي جمموعات ي�سوغون اأ�سئلة التق�سي:

مثل: 

على  لتبقى  الدجاجة  احتياجات  ماهي   -

قيد احلياة؟

- ما هي احتياجات النبتة لتبقى على قيد 

احلياة؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت البحث والتجارب

3.اقرتاح 
الفر�سيات

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  ي�ساعد   -

للو�سعية عرب:

- فـي جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات 

مثل:

وال�سرب  الأكل  اإىل  الدجاجة  حتتاج  ـــ 

والهواء؛

ـــ حتتاج النبتة اإىل الـماء والهواء؛

حتتاجان  الإن�سان  مثل  والدجاجة  -النبتة 

اإىل املاء والتغذية والهواء.

ُنها يف َدْفرَتي:  �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت البحث والتجارب

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ)ة( مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

اإح�سار �ستالت، منع الهواء وال�سوء عن النبتة و مالحظة ماذا يحدث؟

يتم  مناق�سة اأخالقيات العلم من قبيل منع التجارب املوؤذية على احليوانات مثل منع الطعام والهواء 

واملاء ومالحظة ما يحدث.
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4. اختبار 
الفر�سيات

النبات،  احتياجات  لتحديد  بالن�سبة   -

يقوم الأ�ستاذ مبعية املتعلمني فـي ح�سة 

�سابقة بـ:

و�سع 3 نبتات فـي 3 كوؤو�ض:

و�سع  عرب  )تتم  تربة  ر�ساحة  به  الأول   -

اأو خليط تربة  قليل من الرتبة فـي ماء، 

مع الـماء وف�سل ال�سائل(..

- الثاين به ماء وبدون تربة، 

- الثالث به تربة وبدون ماء،

من  جانب  فـي  النبتات  الأ�ستاذ  ي�سع 

الق�سم، من اأجل ا�ستثمارها فـي املالحظة 

خالل احل�سة.

مالحظة  اإىل  الـمتعلمني  الأ�ستاذ  يوجه 

النبتات الثالث و ما ح�سل من تغريات.

مـــن  يــتحققون  مـــجموعات  فــــــي   -

فر�سياتهم اعتمادا عــلى التجربة الأوىل. 

 ـ الوثيقة 1 :

حجب   خالل  من  املناولة  تهييء  ميكن 

بحجاب  بتغطيتها  النبتة1   عن  اال�سوء 

ت�سب  ل  حيث  ظل  يف  و�سعها  اأو  معتم، 

ال�سم�ض، و حجب الهواء عن النبتة 2

عرب ا�ستعمال حجاب �سفاف، قبل 15 يوما 

مع �سرورة تعهدهما بال�سقي اأمام  اأن�سار 

يف  ال�سور  ا�ستثمار  ميكن  ،كما  املتعلمني 

الكتاب املدر�ض ي يف حالة تعذر.

 ـ الوثيقة 2 :

احليوان  احتياجات  معرفة  اأجل  من 

الن�ض  قراءة  اإىل  املتعلمني  الأ�ستاذ  يوجه 

احليوان  احتياجات  وي�ستنتجون  الوثيقي، 

من الن�ض. ثم يحددون اأ�سناف احليوانات  

و اأق�سامها مع اإعطاء مثال عن كل ق�سم.

ٌر ُتْرَبٌة ِبدوِن مـاٍءُر�ساَحُة ُتْرَبٍةمـاٌء ُمَقطَّ

َة 15 َيْومًا َنْبَتٌة َتَّ َمْنُع اٱْلَهواِء َعْنها باٱْلكاِمِل ُمدَّ َة 15 َيْومًا ْوِء َعْنها باٱْلكاِمِل ُمدَّ َنْبَتٌة َتَّ َمْنُع اٱل�سَّ

باتاِت ياجاتِاْحِتياجاُت اٱْلنَّ ياجاتتياجاتِتِ تحتْح ِاِ َاْلَوثيَقُة 1 :

باتاِت. ُد اْحِتياجاِت النَّ   اأَُحدِّ

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 8

ـ الـمناولة 1 :

التغيـرات  ويـ�ستـنتـجون  النباتات  املتعلمون  يالحظ 

اإلــــى  التو�ســل  اأجل  من  الناق�ض  بالعن�سر  ويربطونها 

قــيــد  عــلـى  تبقيها  التــي  النبات  احتياجـــات  معــــرفة 

احلياة.

َيواناِت واٱْحِتياجاُتها ناُف اٱحْلَ نافسنافسنافاأ�سْ سأ�سْأْ�أ� أ�اأ�ا َاْلَوثيَقُة 2 :

ُم�ْسَتِقلًَّة  ًة  َحَيِويَّ َلَكًة  مَمْ ِباٱْعِتباِرها  نَُّف  ُت�سَ ِة  يَّ اٱحْلَ اٱْلكاِئناِت  ِمَن  ٌة  اأَ�سا�ِسيَّ موَعٌة  جَمْ َيواناُت  اٱحْلَ

اٱْلَكاِئناِت  َعلى  َتَتَغّذى  َكْوُنها  ُم�ْسَتْهِلَكًة  َكاِئناٍت  ُتْعَترَبُ  ها  اأَنَّ َكما  َيواناِت.  اٱحْلَ َلَكِة  مَمْ باٱ�ْسِم 

اٱْلَهواُء  َوِهي  ٍة  اأَ�سا�ِسيَّ اٱْحِتياجاٍت  اإِىل  َيواناُت  اٱحْلَ تاُج  حَتْ َوَحَيواناٍت.  َنباتاٍت  ِمْن  ْخرى  اٱْلأُ

َيواناُت ِباٱْخِتياِر اٱْلـَمـكاِن اٱلَّذي َتْرَغُب  َواٱْلـماُء َواٱْلِغذاُء َواٱْلـَماأْوى َواٱْلـِم�ساَحُة، َوَتقوُم اٱحْلَ

ىل  اإِ َيواِن  اٱحْلَ َلَكُة  مَمْ َوَتْنَق�ِسُم  ِلٱْحِتياجاِتها.  َوِوْفقًا  َتِلَفٍة  َوخُمْ َعديَدٍة  ِلأَ�ْسَباٍب  فيِه  َتعي�َس  اأَْن 

ماِئّياُت َو ْدِيّياُت، َواٱْلرَبْ : َالثَّ
َ

ٍة َوَتْنَق�ِسُم اٱْلَفَقِرّياُت اإىِل َخْم�َسِة اأَْق�ســـاٍم َوِهــي ٍة َوَل َفَقريَّ َفَقِريَّ

واِحُف. يوُر َواٱلزَّ �ْسماُك َواٱلطُّ

َيواناِت واٱْحِتياجاِتها. ناَف اٱحْلَ ُد اأ�سْ   اأَْقــــَراأُ اٱلنَّ�سَّ َواأَُحدِّ

ٍف. يواناِت،  ِبَت�رَشُّ َدُر: َعْن َمْوِقِع َمْو�سوَعِة اٱحْلَ َاْلـَم�سْ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 9

6. تدوين 

النتائج

تو�سلوا  ما  تدوين  اإىل  الـمتعلمني  يوجه   -

اأو  ذهنية،  خطاطات  �سكل  فـي  اإليه 

ملخ�سات اأو ر�سومات....

اختيار  فـي  للمتعلمني  احلرية  ترتك   -

طريقة تعبريهم.

- يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا 

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

دفرت البحث والتجارب
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7.  تقا�سم 

احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب   -

ومناق�ستها  الـمجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا.

- ي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

ما  بعر�ض  مقررا  تكلف  جمموعة  كل   -

تو�سلوا اإليه من نتائج،

- تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

- اأوراق عر�ض كبرية،

- �سبورة.

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 9

8. التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  ي�سجع   -

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اخلال�سة

الكائنات احلية: 

باتاُت  َيواناُت َواٱلنَّ ُة: ُتْعَترَبُ اٱحْلَ يَّ َاْلكاِئناُت احْلَ

ًة ِمْثُلَها ِمْثَل اٱْلإِْن�ساِن، َتعي�ُس َو  َكاِئناٍت َحيَّ

اٱْلِغذاِء  َو  اٱمْلاِء  اإىِل  تاُج  َوحَتْ َوَتَتكاَثُر،  َتْنمو 

باتاُت يف  َيواناُت َو اٱلنَّ اٱْلَهواِء.َتعي�ُس اٱحْلَ َو 

َكيُِّف َمَعها، َكما  تاُج اإىِل اٱلتَّ َتِلَفٍة حَتْ بيئاٍت خُمْ

ٍة  ٍة َوَل َفَقريَّ َيواُن اإىِل َفَقِريَّ َلَكُة اٱحْلَ َتْنَق�ِسُم مَمْ

 :
َ

ىل َخْم�َسِة اأَْق�ساٍم َوِهي َوَتْنَق�ِسُم اٱْلَفَقِرّياُت اإِ

يوُر  ماِئّياُت َواٱلطُّ ْدِيّياُت َواٱْلأَ�ْسماُك َواٱْلرَبْ َالثَّ

اإىِل  باتاُت  اٱلنَّ َتْنَق�ِسُم  َبْيَنما  واِحُف،  َواٱلزَّ

ِة  ْهِريَّ َكاٱْلزَّ ِنيفاِت  اٱلتَّ�سْ ِمَن  ُموَعٍة  جَمْ

َوَذاِت  ِة،  ْوِليَّ َواٱحْلَ َرِة  َواٱمْلَُعمِّ ِة  يَّ َواٱلاّلَزْهِرِِِ

ْطَبِة،  اٱلرَّ َواٱْلبيَئِة  ِة  ْحراِويَّ اٱل�سَّ اٱْلبيَئِة 

ِة. يَّ بِّ ِة َواٱلطِّ َواٱْلِعْطِريَّ

تاُج اإىِل اٱمْلاِء  ًة ِمْثُلَها ِمْثَل اٱْلإِْن�ساِن، َتعي�ُس َو َتْنمو َوَتَتكاَثُر، َوحَتْ باتاُت َكاِئناٍت َحيَّ َيواناُت َواٱلنَّ ُة:  ُتْعَترَبُ اٱحْلَ يَّ َاْلكاِئناُت اٱحْلَ

َيواِن  َلَكُة اٱحْلَ ِف َمَعها، َكما َتْنَق�ِسُم َمْ َكيُّ تاُج اإِىل اٱلتَّ َتِلَفٍة حَتْ باتاُت يف بيئاٍت خُمْ َيواناُت َو اٱلنَّ َو اٱْلِغذاِء َو اٱْلَهواِء.َتعي�ُس اٱحْلَ

ٍة. َوَتْنَق�ِسُم اٱْلَفَقِرّياُت اإِىل َخْم�َسِة اأَْق�ساٍم َوِهَي:  ٍة َوَل َفَقريَّ اإِىل َفَقِريَّ

ِة  ْهِريَّ ِنيفاِت َكاٱْلزَّ ُموَعٍة ِمَن اٱلتَّ�سْ ىل جَمْ باتاُت اإِ واِحُف، َبْيَنما َتْنَق�ِسُم اٱلنَّ يوُر َواٱلزَّ ماِئّياُت َواٱلطُّ ماُك َواٱْلرَبْ �سْ
ْدِيّياُت َواٱْلأَ َالثَّ

ِة. يَّ بِّ ِة َواٱلطِّ ْطَبِة، َواٱْلِعْطِريَّ ِة َواٱْلبيَئِة اٱلرَّ ْحراِويَّ ِة، َوَذاِت اٱْلبيَئِة اٱل�سَّ ْوِليَّ َرِة َواٱحْلَ َعمِّ ِة، َواٱمْلُ يَّ َواٱلاّلَزْهِرِِِ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

ناتكائناتكائناُت كائلكائْل َا

	  

- �سبورة.

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 9
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2. اأن�سطة التطبيق والتقومي

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

التعرف على 

احتياجات 

احليوان  

والنبات

- يقراأ املتعلمون التعليمة

- يتحقق الأ�ستاذ من فهم املطلوب من التعليمة: » 

اأذكر الحتياجات يف كل �سورة«

حتتاجها  التي  الحتياجات  اأحد  تعك�ض  �سورة  كل 

احليوانات و النباتات يف عي�سها.

ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه جماعيا. 

الهواءالـماءالغذاء

الغذاءالـماءالهواء

ورسورسور1. اأَْذُكُر اٱِلْحِتياجاِت يف ُكلِّ �سوَرٍة: س �س � ل يف كل يف كل ياجاتتياجاتِتياجاِت تحتح اِل ورٍة:ر

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

ركرُكُر أاأاأَْذ ركركر1. اذ .1
قبقِبّق بطبَط أاأاأُ

وَرُة 3: ُدبٌّ َال�سّ

ٌة يف اأَْعماِق اٱْلَبْحِر  وَرُة 6: َنباتاٌت َبْحريَّ غرَيٌة َال�سّ وَرُة 7: َنْبَتٌة �سَ باتاِتَال�سّ وَرُة 8: َت�ْسميُد اٱلنَّ َال�سّ

فوٌر وَرُة 4: ُع�سْ وَرُة 5: حـوٌت اأَْزَرٌقَال�سّ َال�سّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 9

الن�ساط 2: 

تعرف اأق�سام 

مملكة احليوان 

و ربط كل 

حيوان بق�سمه

- يقراأ املتعلمون التعليمة

- يتحقق الأ�ستاذ من فهم املطلوب من التعليمة: 

»اأ�سنف احليوانات ح�سب اجلدول«

ت�سنيف  م�ستويات  يف  الدخول  يتم  اأن  يجب  ول 

احليوانات العلمية التي تتفرع عن احليوانات

مبا�سرة  يكتفى  بل  نوع...  جن�ض  رتب  �سعب  مملكة 

با�ستعمال اأق�سام:

ْدِيّياُت يوُرَالثَّ ماِئّياُتَاْلأَ�ْسماُكَالطُّ واِحُفَاْلَبْ َالزَّ
َحَيواناٌت 

ٌة لِفَقِريَّ

 َاْلَفْهُد

 َاْلَبَقَرُة

 َاْلَغزاُل

ْوَر�ُض َالنَّ

�ْسُر َالنَّ

ماُم َاحْلَ

َاْلِقْر�ُض

ْرديُن َال�سَّ

ْفَدَعُة َال�سِّ

َاْلُفْقَمُة

َاْلِبْطريُق

ُة ْحِليَّ َال�سَّ

َالثُّْعباُن

ْلَطعوُن َال�سَّ

َلزوُن َاحْلَ

ْدَوِل:  َيواناِت َح�َسَب اٱجْلَ ُف اٱحْلَ نِّ 2. اأُ�سَ
ديُن،  ْ ، َال�رشَّ ْوَر�ُس، َاْلَفْهُد، َالنَّ�رْشُ ْفَدَعُة، َاْلُفْقَمُة، َاْلِقْر�ُس، َالنَّ ُة، َال�سِّ ْحِليَّ َال�سَّ

ماُم. ْلَطعوُن، َاْلِبْطريُق، َاحْلَ َلزوُن، َال�سَّ ْعباُن، َاْلَبَقَرُة، َاْلَغزاُل، َاحْلَ َالثُّ

ٌة َحَيواناٌت ِفَقِريَّ
ٌة َحَيواناٌت لِفَقِريَّ

ْدِيّياُت يوُرَالثَّ ماُكَالطُّ ماِئّياُتَاْلأَ�سْ واِحُفَاْلرَبْ َالزَّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 9

الن�ساط 3: 

ت�سنيف 

احليوانات 

ح�سب جمموعة 

من الت�سنيفات

- يقراأ املتعلمون التعليمة، وتاأكد الأ�ستاذ من فهمهم 

لها. 

»اأ�سنف النباتات التالية مكمال اجلدول«:

توجد تقاطعات و لهذا مت تقدمي الن�ساط مبجموعتني:

ت�سحيحه  يتم  و  الن�ساط،  املتعلمون  ينجز  فرديا   -

جماعيا قم فرديا على الدفاتر.

معمرةحوليةطبيةعطرية

و�سط رطبو�سط �سحراويزهريةلزهرية

ُب: ـُل مِبا ُينا�سِ باتاِت اٱلّتاِلَيَة َواأَُكـمِّ ـُف اٱلنَّ ـنِّ �سَ
3. اأُ

ـٌة ـٌة - ِعْطـِريَّ ـيَّ ـِبِّ ط

ـٌة ٌة - ل َزْهِريَّ ٌط َرْطـٌبَزْهِريَّ ْحـراِويٌّ - َو�سَ ـٌط �سَ َو�سَ

ـٌة ـَِرٌة - َحـْوِليَّ ُمَعّم

وَرُة 9: َنباُت اٱْلَوْرِد َبِلِ َال�سّ وَرُة 10: اإِْكليُل اٱجْلَ وَرُة 11: َنْبَتُة اٱْلَقْمِحَال�سّ ْيتوِنَال�سّ َجَرُة اٱلزَّ وَرُة 12: �سَ َال�سّ

َخ�ِس ْ وَرُة 13: َنْبَتُة اٱل�رشَّ َجَرُة اٱللَّوِزَال�سّ وَرُة 14: �سَ ْلفاِءَال�سّ وَرُة 15: َنباُت اٱحْلَ وَرُة 16: َنباُت اٱْلأَُرِزَال�سّ َال�سّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 10
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

القيام بتجربة  

الك�سف عن 

�سرورة وجود 

ال�سوء لتكون 

اليخ�سور 

)الرتكيب 

ال�سوئي(

م�سمون  الأ�ستاذ  وي�سرح  التعليمة،  املتعلمون  يقراأ 

الن�ساط وما هو املطلوب اإجنازه. 

- غر�ض �سورة حتت غطاء اأ�سود  حلجب ال�سوء، و 

ي�سرح للمتعلمني اأن الهدف هو حجب ال�سوء و لي�ض 

الهواء مع متكني النبتة من املاء والرتبة. 

يوؤدي  ال�سوء  حجب  اأن  �ستك�سف   التجربة  هذه 

الأخ�سر،  اللون  اختفاء  و  الأبي�ض،  اإىل  اللون  حتول 

ويتو�سل اإىل حاجة النبات لل�سوء لت�سكيل اليخ�سور 

)الرتكيب ال�سوئي(

الأوىل  للمناولت  ا�ستكمال  التجربة  هذه  تاأتي  و   -

ال�سابقة.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

ْلُت اإَِلْيِه. ، َواأُِعدُّ َتْقريرًا َحْوَل ما َتَو�سَّ �ْسبوَعنْيِ َت ِغطاٍء اأَ�ْسَوَد، ُثمَّ اأَُلِحُظ ماَذا �َسَيْحُدُث َبْعَد اأُ ِع َنْبَتٍة  حَتْ ِرَبٌة:  اأَُقـوُم ِبَو�سْ جَتْ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 10

الن�ساط 2: 

االإعداد 

القبلي:

- بعد تعرفكم على احتياجات احليوان والنبات، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها خالل 

احل�سة القادمة؟

- يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.
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خ�سائ�س اٱحليوانات وتفاعلها مع اٱلبيئة

)الهجرة  اٱحلياة  قيد  على  اٱلبقاء  ق�سد  فيها  تعي�س  اٱلتي  واٱلبيئة  اٱحليوانات  �سلوكيات  بني  اأربط   -  

واٱلنتقال من مكان اإىل اآخر، اٱل�سبات(.

اٱل�سائعة و ي�سف دور كل واحد ح�سب  اٱلكائنات  اأكمل نوذجا ل�سل�سلة غذائية ب�سيطة باٱ�ستخدام   -

�سلته يف اٱل�سل�سلة اٱلغذائية اٱلب�سيطة؛) مفرت�س ، فري�سة(.

- اأحدد و ي�سف اٱحليوانات اٱملفرت�سة اٱل�سائعة و فرائ�سها.

• ال�ّسل�سلة الغذائّية:
يف  لآخر  حي  كائن  من  غذاٍء  �سكل  على  الّطاقة  انتقال  م�سار  باأّنها  الغذائّية  ال�ّسل�سلة  ُتعرف 

الّنظام البيئي، وذلك عند التهام كائن حي لآخر، وتبداأ جميع اأنواع ال�ّسال�سل الغذائّية بامل�سدر 

الّرئي�سي للطاقة وهي ال�ّسم�س، ثم تنتقل يف خطوٍط م�ستقيمة من كائٍن لآخر، وهي بذلك تختلف 

عن ال�ّسبكة الغذائّية التي تتكّون من عدة �سال�سٍل غذائّية، لذلك تتداخل م�سارات الّطاقة فيها. 

ال�ّسل�سلة  م�ستويات  تزيد  ول  حمددا،  غذائيا  م�ستوى  الغذائّية  ال�ّسل�سلة  يف  حي  كائن  كل  ميّثل 

الغذائّية الواحدة عن اأربعة، اأو خم�سة م�ستويات، وذلك ب�سبب �سياع جزٍء من الّطاقة على 

�سكل حرارة عند تدفقها من م�ستوًى لآخر، لذلك من الأف�سل اأن تكون ال�ّسل�سلة الغذائّية ق�سرية 

ل�سمان ح�سول الكائن احلي يف اآخر ال�ّسل�سلة على طاقٍة كافّية.

لتو�سيح مفهوم ال�ّسل�سلة الغذائّية نورد الأمثلة الآتية، حيث ي�سري ال�ّسهم باجتاه الكائن احلي 

الذي يتغذى على الكائن الذي ي�سبقه يف ال�ّسل�سلة الغذائّية:

املثال الأول:  �سل�سلة غذائّية على الياب�سة: اأع�ساب ← جندب ← فاأر ← اأفعى← �سقر

املثال الّثاين: �سل�سلة غذائّية يف البيئة البحرّية: عوالق نباتّية ← روبيان ← احلوت الأزرق. 

يرقات  البعو�س←   يرقات   ← طحالب  العذبة:  الـمياه  يف  غذائّية  �سل�سلــة  الّثالث:  املثال 

اليع�سوب ← �سمكة.

ُة: ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

ُة ْل�ِسَلُة اٱْلِغذاِئيَّ ياِة - اٱل�سِّ يواناِت ِلْلَبقاِء َعلى َقْيِد اٱحْلَ لوِكّياُت اٱحْلَ احل�ستان 2 و 1 : �سُ

االأ�سبوع: 3



79

العالقات الغذائية: 

املنتجني  اىل  التغذية(  ذاتية  )النباتات  الأوىل  الدرجة  من  املنتجني  من  الع�سوية  املادة  تنقل 

)امل�ستهلكني  التغذية  ذاتية  غري  احلية  )الكائنات  الثالثة  او  الثانية  الدرجة  من  الع�سوية  للمادة 

التي  الع�سوية  املادة  من  الع�سوية  مادتها  تنتج  والثانية(  الأوىل  الدرجة  من  الع�سوية  للمادة 

تتغدى عليها(.

ُتق�سم ال�ّسل�سلة الغذائّية اإىل عدة م�ستويات، وهي:

بنف�سها، ويتم  التي تتمّكن من �سنع غذائها  الكائنات احلّية  باأّنها  املنتجات  املنتجات: ُتعرف 

وئي وُيق�سد بها ا�ستخدام بع�س الكائنات احلّية مثل الّنباتات،  ذلك عن طريق: الرتكيب ال�سّ

والّطحالب، والعوالق الّنباتّية اأ�سعة ال�ّسم�س لتحويل ثاين اأك�سيد الكربون، واملاء اإىل جلوكوز.  

امل�ستهلكات : ت�سم احليوانات العا�سبة كالأرانب والغزلن، و الالحمة ، ومن الأمثلة عليها 

الأ�سود، والعناكب، واحليوانات القارتة، اأي اآكالت اللحوم، والّنباتات معَا ، ومن الأمثلة 

عليها الّدببة، ومعظم اأنواع الّطيور، والب�رش. وُتق�سم امل�ستهلكات اإىل: 

والغزلن،  الّطيور،  عليها  الأمثلة  ومن  العا�سبة،  احليوانات  وهي  الأولّية:  امل�ستهلكات 

امل�ستهلكات  على  تتغذى  التي  امل�ستهلكات  وهي  الّثانوّية  امل�ستهلكات  وغريها،  وال�ّسالحف، 

الأولّية. 

امل�ستهلكات الّثالثّية: وهي امل�ستهلكات التي تتغذى على امل�ستهلكات الّثانوّية 

امل�ستهلكات العليا: وهي اأقوى املفرت�سات التي تتغذى على امل�ستهلكات الأخرى. 

الكان�سات، واملحلالت : الكان�سات هي الكائنات احلّية التي تتغذى على الّنباتات واحليوانات 

اأما املحلالت  الّروث،  الّن�سور، وخناف�س  اأو ف�سالت احليوانات، ومن الأمثلة عليها  امليتة، 

ل  مثل البكترييا، والفطريات فهي التي تعمل على حتليل بقايا الكائنات احلّية بعد موتها، فتحُوّ

املنتجات مرًة  منها  لت�ستفيد  الرّتبة  اإىل  اإىل مواٍد غري ع�سوّية، وتعيدها  الع�سوّية  املواد  بذلك 

اأخرى وبذلك تنتهي ال�ّسل�سلة الغذائّية وتكتمل دورة احلياة. 

هرم الّطاقة : تناق�س يف كمية املادة بالن�سبة لوحدة م�ساحة اأو وحدة حجم حلميلة بيئية معينة، 

و هو منوذج ميّثل م�سار انتقال الّطاقة بني م�ستويات الغذاء املختلفة يف ال�ّسل�سلة الغذائّية، كما 

ح اأّن كمّية الّطاقة املتوافرة تتناق�س يف كل م�ستوًى يف ال�ّسل�سلة الغذائّية؛ لذا فاإّن عدد  اأّنه يو�سِّ
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بحيث  الغذائّية  لل�سل�سلة  متثيل  هو  فالهرم  الفكرة  ولتو�سيح  اأي�سًا،  يتناق�س  احلّية  الكائنات 

متّثل القاعدة املنتجات، وهي الأكرث عددًا يف الّنظام البيئي، ثم تليها امل�ستهلكات الأوىل التي 

ح اأّن امل�ستهلكات الأوىل اأقل عددا من  حتتل الّطبقة الّثانية يف الهرم، وبتخُيّل �سكل الهرم يت�سّ

يقة  ال�سّ الهرم  اإىل قمة  الّثانية، وهكذا حتى ن�سل  امل�ستهلكات  الّثالثة  الّطبقة  املنتجات، وحتّتل 

التي حتتلها امل�ستهلكات العليا، والتي تكون الأقل عددا يف الّنظام البيئي. 

ذلك  من  اأعقد  فالأمر  منفردة،  غذائّية  �سال�سل  البيئّية  الأنظمة  يف  يوجد  ل  الغذائّية  ال�ّسبكة 

لعدة  تنتمي  قد  الفرائ�س، والتي  اأنواع خمتلفة من  تتغذى على  بكثري، لأّن معظم احليوانات 

م�ستويات غذائّية، وميكن اأن تكون هي بدورها غذاًء للكثري من املفرت�سات، وبذلك تتداخل 

ل ما ُي�سمى بال�ّسبكة الغذائّية، وميكن تعريف ال�ّسبكة  ال�ّسال�سل الغذائّية ببع�سها البع�س، وُت�سِكّ

الغذائّية باأّنها متثيل جلميع العالقات الغذائّية بني الكائنات احلية املختلفة، وُت�ستخدم الأ�سهم يف 

هذا الّتمثيل لتو�سح م�سار انتقال الّطاقة في�سري ال�سهم دائما باجتاه احليوان الذي يفرت�س احليوان 

الآخر.

 • �سلوك احليوانات

ال�سلوك هو طريقة ال�ستجابة ملوؤّثر ما، وهو نوع من اأنواع ردود الفعل جتاه حمّفز معنّي، 

�سلوك  درا�سة  الباحثون  بداأ  وقد  احليوان،  علم  من  جزءًا  احليوانات  �سلوك  درا�سة  وتعد 

كبرية يف  ب�رشعة  الظاهرة  هذه  انت�رشت، وتطّورت  ثّم  التا�سع ع�رش،  القرن  احليوانات يف 

الأ�سباب،  ومعرفة  احليوانات،  �سلوكّيات  فهم  اإىل  الدرا�سة  هذه  وتهدف  احلديث،  الع�رش 

والدوافع، والفوائد الناجتة عنها، وقد ا�ستطاع الباحثون ت�سجيل هذه ال�سلوكّيات ودرا�ستها، 

وفهمها، بعد مراقبة احليوانات عن كثب لفرتات زمنّية قد تكون طويلة اأحيانًا. 

من فوائد درا�سة �سلوك احليوانات التعّرف على احلياة الربّية، وفهمها ب�سكل اأو�سح وفهم 

بع�س ال�سلوكّيات الغريبة التي تقوم بها اأنواع من احليوانات ، و حماية اأنواع من احليوانات 

اأنواع  لنمو بع�س  اإن�ساء حممّيات طبيعّية و معرفة الظروف الالزمة  املهّددة بالنقرا�س،و 

احليوانات، حيث متّكن الباحثون من توفري الظروف املالئمة لتكاثر اأنواع عديدة من احليوانات 

ة الطيور.  ثم معرفة اأوقات موا�سم التزاوج والتكاثر لدى احليوانات، مّما  ومنّوها، وخا�سّ

اأّدى اإىل حر�س الباحثني على عدم ا�سطياد احليوانات يف هذه املوا�سم، وعدم القرتاب كثريًا 

من الإناث يف موا�سم التكاثر. 
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• اأنواع �سلوك احليوانات 

للعوامل  ويعود  ولدته،  منذ  احليوان  لدى  يتواجد  الذي  ال�سلوك  وهو  الفطري  ال�سلوك 

الوراثّية، وتطّور اجلينات التي ميتلكها احليوان مبرور الوقت، وهناك اأنواع من ال�سلوكّيات 

الفطرّية لدى احليوانات، والتي تختلف اأ�سبابها، وعواملها، والهدف منها، كما يختلف زمن 

هذه ال�سلوكّيات بني احليوانات، ومن هذه ال�سلوكّيات ما ياأتي: 

التناف�س: وهو �سلوك يتواجد لدى احليوانات من نف�س الف�سيل، واحليوانات خمتلفة الف�سيل، 

ويكون التناف�س بني احليوانات على �سكل �رشاع على املوارد من طعام، وم�سكن، والتناف�س 

للح�سول  التزاوج؛  الواحد يف موا�سم  الف�سيل  اأفراد  يتناف�س  ال�سيادة، كما  على حتديد منطقة 

على �رشيك، ومنها ال�رشاع على ال�سيادة اأي�سًا. 

الهجرة: وهو �سلوك فطري يتواجد لدى اأنواع من الطيور والثدّيات، حيث تهاجر احليوانات 

لكل  البيولوجّية  ال�ساعة  باختالف  احليوانات  واملاء، ويختلف زمن هجرة  املاأوى،  بحثًا عن 

نوع، ويف معظم الأحيان تهاجر احليوانات مّرتني كّل �سنة يف ف�سلي ال�ستاء، وال�سيف. 

الف�سيل  حيوانات  �سواء  بع�سها،  مع  للتوا�سل  احليوانات  ت�ستخدمه  �سلوك  وهو  التوا�سل: 

الواحد، اأو احليوانات خمتلفة الف�سيل، وتتوا�سل احليوانات بطريقتني: الأوىل هي التوا�سل 

عن طريق اإ�سدار الأ�سوات، حيث ت�سدر احليوانات اأ�سوات خمتلفة، مثل النباح، والعواء، 

والتغريد للتوا�سل مع بع�سها، وت�ستخدم الأ�سوات للتحذير من اخلطر، والبحث عن ال�رشيك 

الفريمونات، وهي  اإفراز  هي  الثانية  والطريقة  ال�سغار،  والبحث عن  التزاوج،  مو�سم  يف 

مواد كيميائّية ذات رائحة ممّيزة، ت�ساعد احليوانات يف التوا�سل. 

الإيثار: ويظهر هذا ال�سلوك وا�سحًا لدى اأنواع احليوانات التي تعي�س على �سكل جمموعات، 

اأو م�ستعمرات مع بع�سها، حيث يقوم بع�س الأفراد بالت�سحية من اأجل حماية املجموعة، اأو 

امل�ستعمرة. 

املغازلة: وهو �سلوك يظهر يف موا�سم التزاوج، ويختلف بني احليوانات، وميكن اأن يكون 

النفخ،  اأو  الرق�س،  مثل  ال�رشيك،  انتباه  تلفت  بحركات  القيام  اأو  معّينة،  اأ�سوات  باإ�سدار 

وتغيري لون الري�س لدى اأنواع من الطيور والهروب و العدوانية.
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

- يقدم الو�سعية و ي�ساعد املتعلمني 

على فهمها، عرب اأ�سئلة:

ملاذا مت ا�ستقدام الثعالب؟

الأ�ستاذ  م�ستعينني بال�سور، ويركز 

على م�سكلة تكاثر الأرانب. 

املتعلمون  يالحظ  جمموعات  يف   -

اأ�سئلة  عن  يجيبون  و  الوثيقة 

الأ�ستاذ املوجهة لفهم الو�سعية. 

عية و ي�ساعد املتعلمني 

الأ�ستاذ  ور، ويركز 

املتعلمون  يالحظ  جمموعات  يف   -

أ�سئلة 

َفاأَْطَلَقها  ِمْنها،  َزْوجًا   12 اإَِلْيها   َحَمَل  اٱْلرْبيطاِنّينَي  اأََحَد   َلِكنَّ  اأَراِنٌب،  ِبِه  َتُكْن  َومَلْ  ِجّدًا،  وا�ِسٌع  َبَلٌد  اأُ�ْسرُتاْليا 

 �ساَر 
َّ

راِعي راِنِب �ساَر َكبريًا، َواأَنَّ اٱْلـَمْح�سوَل اٱلزِّ ّكاُن اأَنَّ اأَْعـداَد  ٍة، لَحَظ اٱل�سُّ ُهناَك ِلَتَتكاَثَر، َوَبْعَد ُمدَّ

بابيِك، َوَلِكْن لفاِئَدَة ِمْن َذِلَك، َفَقْد َظلَّْت َتَتكاَثُر  ِع اٱل�سَّ ِطياِدها َوَو�سْ ُر، َفحاَولوا اٱْلَق�ساَء َعَلْيها، َعرْبَ اٱ�سْ َيَت�رَشَّ

.
َّ

راِعي َوُتْتِلُف اٱْلـَمْح�سوَل اٱلزِّ

عاِلَب  ِهْم ِمْنها، َغرْيَ اأَنَّ اٱلثَّ َيوان اٱْلآِكُل ِلاْلأَراِنِب( ِمْن اأَْجِل َتْخلي�سِ عاِلِب )َاحْلَ اأَخريًا َوَجدوا َحالًّ َوُهَو اٱ�ْسِتْقداُم اٱلثَّ

َل، ُهَو َحَيواُن اٱْلَكْنَغِر اٱلَّذي اٱْخَتفى ِنهاِئّيًا ِمَن اٱْلبيَئِة اٱْلـُمحيَطِة. مَلْ َتْهَتمَّ َكثريًا ِباٱْلأَراِنِب، َوَوَجَدْت ِغذاًء اأَْف�سَ

وَرُة 1: َحَيواُن اٱْلَكْنَغِر ْعَلُبَال�سّ وَرُة 2: َالثَّ ياٌجَال�سّ وَرُة 3: �سِ وَرُة 4: اأَْرَنباِنَال�سّ َال�سّ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

اأَْبني َتَعلُّماتي:

11

ني تبني تْبني ت أاأاأَ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 11

2. متلك امل�سكل 
و�سياغة �سوؤال 

التق�سي

على  املتعلمني  الأ�ستاذ  ي�ساعد   -

اأو  �سوؤال  و�سياغة  امل�سكلة  فهم 

الرتكيز  خالل  من  التق�سي  اأ�سئلة 

على ما يالحظونه يف كل �سورة على 

حدة: 

اأ�سئلة  ي�سوغون  جمموعات  يف   -

التق�سي،مثل:

 ملاذا تكاثرت الأرانب؟ ملاذا اختفى 

الكنغر؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 11

3.اقرتاح 
الفر�سيات

�سياغة  على  املتعلمني  ي�ساعد   -

فر�سيات للو�سعية:

املتعلمون  ي�سوغ  جمموعات  يف   -

فر�سيات مثل:

وجود  ب�سبب  الأرانب  تكاثرت 

الكلأ.

حيوانات  غياب  ب�سبب  تكاثرت 

تفرت�سها.

احتفى الكنغر ب�سبب قلة الأكل.

اختفى الكنغر ب�سبب افرتا�سه من 

طرف الثعالب.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 11
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4. ميثاق العمل
يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

- يف جمموعات يتحققون من فر�سياتهم اعتمادا 

على الوثائق:

*الن�ساط 1: ي�ستنتجون معنى ال�سل�سلة الغذائية 
احليوانات التي يفرت�سها الثعلب. ومفهوم الفري�سة 

واملفرت�ض مع حتديد دور كل طرف يف ال�سل�سلة.

و يتم ا�ستنتاج ما يلي:

اختفاء  و  الأرانب  تكاثر  �سبب  لتحديد  بالن�سبة   -

ال�سل�سلة  مفهوم  اإىل  التو�سل  عرب  يتم  الكنغر 

غياب  نتيجة  التوازن  اختالل  �سبب  و  الغذائية 

املفرت�ض و هو الثعلب، و توفر الع�سب

مفرت�ض  وجود  ب�سبب  هو  الكنغر  اختفاء  اأن  كما 

الذي هو الثعلب.

*لن�ساط 2: بعد حتديد مفهوم ال�سل�سة الغذائية 
و عالقة الكائنات احلية فيما بينها، يوجه الأ�ستاذ 

املتعلمني اإىل ما تقوم احليوانات للبحث عن غذائها 

اأو �سلوكات تقوم بها يف حالة غياب هذا الطعام.

يالحظ املتعملون ال�سور يف جمموعات و يحددون 

�سلوك احليوان يف كل �سورة، و�سببه

تتحدث ال�سور عن ال�سلوك  املرتبط فقط بالبحث 

ال�سلوكات  من  جمموعة  توجد  حيث  الغذاء،  عن 

و  تطبيقي،  ن�ساط  يف  لها  التطرق  �سيتم  التي 

طيور  و  برية  حيوانات  عند  الهجرة  ال�سور  تعالج 

واأ�سماك، بالإ�سافة اإىل ال�سبات لدى دببة القطب 

ال�سمايل.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

ُل ُكلُّ كاِئٍن  ثِّ  ِلآَخَر، َومُيَ
ٍّ

ها اٱْلَبْع�ِس، َو َتِتمُّ ِعْنَد اٱْلِتهاِم كاِئٍن َحي ِة َعلى َبْع�سِ يَّ ْنواِع اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ  اٱعِتماُد اأَ
َ

ُة ِهي ْل�ِسَلُة اٱْلِغذاِئيَّ َال�سِّ

ْل�سَلِة.  اٱْلِبداَيُة ِلَهِذِه اٱل�سِّ
َ

�رْشاُء ِهي باتاُت اٱخْلَ دًا، َوَتكوُن اٱلنَّ دَّ ِة ُم�ْسَتوًى ِغذاِئّيـًا حُمَ ْل�ِسَلِة اٱْلِغذاِئيَّ  يف اٱل�سِّ
ٍّ

َحي

َيواناُت  اٱحْلَ َهِذِه  ُل  َوُت�َسكِّ �رْشاِء،  اٱخْلَ باتاِت  اٱلنَّ ِمَن  اٱْلِغذاِء  َعلى  اٱْلَكْنَغُر  اأَِو  اٱْلَغزاُل،  اأَِو  اٱْلأَْرَنُب،  ُل  َيْح�سُ اٱْلـِمثاِل  �َسبيِل  َفَعلى 

ْعَلُب ُمْفـَتـِر�سًا. ْعَلِب؛ َوُت�َسّمى َفراِئـ�َس َوُي�سّمى اٱلثَّ ِبَدْوِرها ِغذاًء ِلَكاِئناٍت اأُْخرى ِمْثَل اٱلثَّ

ُف َدْوَر ُكلِّ َطَرٍف فيها. ًة، َواأَ�سِ ْل�ِسَلًة ِغذاِئيَّ ُد �سِ ، َواأَُحدِّ  ـ  اأَْقـَراأُ  اٱلنَّ�سَّ
َدُر: ٍف.www.edumedia-sciences.comَاْلـَم�سْ ِبَت�رَشُّ

ِ

ِة ع ةيةيَّ يحليحْلَ اٱ ناتكائناتكاِئناِت ْٱْلكائٱلكائٱْل ٱلاٱلا واعنواعْنواع أاأاأَ ُماُدماُد مادٱعتمادٱعِت

ُة ْل�ِسَلُة اٱْلِغذاِئيَّ َال�سِّ

ي ِ ِ ِ ةلةَلُة ل�سل�ِس �سل�سْل لل�سلل�سِّ ِّل�سِّ ٱعتاٱعتاٱعتَا
َ

ي هي ِهي ةيةيَُّة يذائيذاِئ ذائغذائِغ ْٱْلغٱلغٱْل ٱلاٱلا

ْل لل�سلل�سِّ ِّل�سِّ َا َالنَّ�ساُط 1 :

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 11

إىل ما تقوم احليوانات للبحث عن غذائها 

ِهْجَرُة اٱجْلامو�ِس اٱْلإِْفريِقي  َبْحثًا 

عاِم َعـِن اٱلطَّ

يوُر اأَ�رْشابًا َبْحثًا َعِن  ُتهاِجُر اٱلطُّ

عاِم ْفِء َواٱلطَّ اٱلـدِّ

َمِك اٱل�ّسَلموِن ِمْن  ِهْجَرَة �سَ

ـواُلـِد اأَْجِل اٱلتَّ

ِد  ِة اٱْلرَبْ دَّ ْتويُّ ِب�َسَبِب �سِ باُت اٱل�سَّ َال�سَّ

عـاِم َوَنْقـ�ِس اٱلطَّ

باَبـها. �سْ
ُد اأَ َحــدِّ َيـواناِت، َواأُ لوكـاِت اٱحْلَ  ـ اأُلِحـُظ �سُ

َيواناِت لوكاُت اٱحْلَ لوكات�سُ لوكات�سلوكات�سُ َالنَّ�ساُط 2 :

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 12

6.تدوين النتائج

- يوجه املتعلمني اإىل تدوين ما تو�سلوا اإليه يف �سكل 

خطاطات ذهنية، اأو ملخ�سات اأو ر�سومات....

طريقة  اختيار  يف  للمتعلمني  احلرية  -ترتك 

تعبريهم.

- يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا اإليه من 

نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها.

 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

دفرت البحث والتجارب

7.تقا�سم احل�سيلة
اأعمالها  نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب   -

لباقي املجموعات ومناق�ستها جماعيا.

-ي�سجع على النقد واإبداء الراأي.
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7.تقا�سم احل�سيلة

- عمل جماعي كل جمموعة تكلف مقررا بعر�ض ما 

تو�سلوا اإليه من نتائج،

- تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.وي�ستنتجون اأن

الأرانب بف�سل وجود الع�سب تتكاثر كثريا لكن وجود 

حيوان مفرت�ض هو الذي يبقيها يف حد مقبول.

للكنغر  مفرت�ض  كحيوان  الثعلب  لأن  الكنغر  اختفى 

اختفائه  اإىل  اأدى  مما  و  احليوان  هذا  على  ركز 

بالإ�سافة اإىل عدم تنا�سب اأعدادهما

اأي اأن التوازن يحدث عند ما تتوفر العنا�سر الثالث 

لل�سل�سلة و ب�سكل متوازن. 

جديدة  طبيعية  اأو�ساط  مع  احليوانات  تتكيف  كما 

اإىل  بريطانيا  من  نقلها  بعد  لالأرانب  حدث  كما 

ا�سرتاليا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ اأَ�سْ 6

اأوراق عر�ص كبرية،

- �سبورة

8.التعميم

ي�سجع املتعلمني على تقدمي خال�سات وا�ستنتاجات 

وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن:.

َلها   ُن  ُيوؤَمِّ  
ِّ

َطبيِعي َو�َسٍط  يف  َيواناُت  اٱحْلَ َتعي�ُس 

َلِكْن  َواٱمْلَاأْوى(،  ْغِذَيُة  )َالتَّ اٱمُلالِئَمِة  اٱْلَعْي�ِس  ُظروَف 

اإِىل  اٱْلِهْجَرِة  ىل  اإِ َيواناِت  اٱحْلَ َبْع�ُس  َطرُّ  َت�سْ اأَْحيانًا 

ِمْثَل  ُمنا�ِسَبٍة  ُظروٍف  َعْن  َبْحثًا  اأُْخرى  َمناِطَق 

ْيفًا،  َو�سَ �ِستاًء  يوُر  اٱلطُّ َوُتهاِجُر  ْفِء.  َواٱلدِّ ْكِل  اٱْلأَ

�ْسماُك َبْحثًا َعْن َمناِطَق داِفَئٍة ِللتَّواُلِد. َكما ُتهاِجُر اٱْلأَ

َبْيَنها،  ٍة فيما  َيواناُت يف َعالقاٍت ِغذاِئيَّ اٱحْلَ َوَتْدُخُل 

�رْشاُء  باتاُت اٱخْلَ ًة، َوَتكوُن اٱلنَّ ُت�َسّمى �َسال�ِسَل ِغذاِئيَّ

ْل�سَلِة.  اٱْلِبداَيُة ِلَهِذِه اٱل�سِّ
َ

ِهي

اٱمُلالِئَمِة  اٱْلَعْي�ِس  ُظروَف  َلها   ُن  ُيوؤَمِّ َطبيِعيِّ  ٍط  َو�سَ يف  َيواناُت  اٱحْلَ َتعي�ُس 

اإِىل  اٱْلِهْجَرِة  ىل  اإِ َيواناِت  اٱحْلَ َبْع�ُس  َطرُّ  َت�سْ اأَْحيانًا  َلِكْن  اأْوى(،  َواٱمْلَ ْغِذَيُة  )َالتَّ

َوُتهاِجُر  ْفِء.  َواٱلدِّ اٱْلأَْكِل  ِمْثَل  َبٍة  ُمنا�سِ ُظروٍف  َعْن  َبْحثًا  اأُْخرى  َمناِطَق 

ماُك َبْحثًا َعْن َمناِطَق داِفَئٍة ِللتَّواُلِد. �سْ
ْيفًا، َكما ُتهاِجُر اٱْلأَ تاًء َو�سَ يوُر �سِ اٱلطُّ

ًة،  َل ِغذاِئيَّ ال�سِ ٍة فيما َبْيَنها، ُت�َسّمى �سَ َيواناُت يف َعالقاٍت ِغذاِئيَّ َوَتْدُخُل اٱحْلَ

يواناُت  اٱحْلَ ُز  َوَتَتَميَّ ْل�سَلِة.  اٱل�سِّ ِلَهِذِه  اٱْلِبداَيُة  ِهَي  �رْشاُء  اٱخْلَ باتاُت  اٱلنَّ َوَتكوُن 

َبْيَنما  َواٱْلأَْنياِب.  خاِلِب  اٱمْلَ َعلى  ُر  َوَتَتَوفَّ ِة،  اٱْلُقوَّ َو  َعِة  ْ ِبال�رشُّ ُة  �سَ ْفرَتِ اٱمْلُ

ىل اٱْلُهروِب َواٱِلْخِتباِء  ِعْنَد  ، َوَتْلَجاأُ اإِ عاٍت اأََقلَّ ُز اٱْلَفراِئ�ُس ِبِبْنياِت َو�رُشْ َتَتَميَّ

َطِر. اٱلإِْح�سا�ِس ِباٱخْلَ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ
ها  

سعي�سعي�ُس عي�تعي�َت

	  

�سبورة

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 13
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

تعرف احليوان 

وفرائ�سه 

املتنوعة 

واحليوانات 

املفرت�سة له.

حيوان  كل  »اأ�سل  التعليمة  الأ�ستاذ  ي�سرح   -

بفري�سته«.

غذائية  �سال�سل  ت�سكيل  الن�ساط  هذا  ويتيح   -

و �سبكات غذائية، وهنا ل بد اأن تكون الأ�سهم 

اإىل  الفري�سة  من  الطاقة  م�سار  وفق  متجهة 

املفرت�ض.

2. اأَْرِبُط ُكلَّ َحيواٍن ِبِغذاِئِه:

ٌة ُل ِغذاٍئيَّ ال�سِ وَرُة 5:  �سَ َال�سّ

َثْعَلٌب

ـِز دوَدُة َالقَّ

َقْمٌحبوَمٌة

ِقـٌط

فـاأٌْر

ْفَدَعٌة �سِ

َلْقالٌق ماٌك �سْ
اأَ

طاِئٌر

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 12

الن�ساط 2: 

تكوين �سال�سل 

غذائية

�سال�سل  »اأكون  التعليمة  الأ�ستاذ  ي�سرح   -

غذائية ب�سيطة«

لقد تعرف املتعلمون جمموعة من العالقات بني  

الن�ساطني  يف  وفرائ�سها  املفرت�سة  احليوانات 

�سال�سل  تكوين  يف  وي�ستعملها  ال�سابقني، 

منا�سبة:

القمح     الع�صفور   ال�سقر

الدودة    ال�سفدعة  الثعبان

الع�سب    الغزالة    الأ�صد   

	
ٍة َب�سيَطٍة: َل ِغذاِئيَّ ال�سِ ُب �سَ 3. اأَُركِّ

لقد تعرف املتعلمون جمموعة من العالقات بني  

اطني 

ٍ ِ ِ ِ

�سال�سل  تكوين  يف  وي�ستعملها  ال�سابقني، 

اطني 

�سال�سل  تكوين  يف  وي�ستعملها  ال�سابقني، 

ُيوؤَْكُل ِمْن َطَرِف

ُيوؤَْكُل ِمْن َطَرِف

ُيوؤَْكُل ِمْن َطَرِف

ُيوؤَْكُل ِمْن َطَرِف

ُيوؤَْكُل ِمْن َطَرِف

ُيوؤَْكُل ِمْن َطَرِف

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 12

الن�ساط 3: 

حتديد �سلوك 

احليوان ح�سب 

كل �سورة

التعليمة  وي�سرح  وي�سرحها.  الو�سعية  -يقدم 

ويتاأكد من فهم املتعلمني لها. 

ويتم  الن�ساط،  املتعلمون  ينجز  فرديا   -

ت�سحيحه جماعيا ثم فرديا على الدفاتر

الفرتا�س   الهجرة   التزاوج    العدوانية   الهروب

ِب ِلُكلِّ �سوَرِة: نا�سِ َيواِن اٱمْلُ لوَك اٱحْلَ 4ِ. اأَْذُكُر �سُ ِ ِ ِ

التعليمة  رح 
ِي

التعليمة  رح 

ويتم  اط، 

التعليمة  رح 

ويتم  ويتم اط،  اط، 

وَرُة 6: ِقَرَدٌة وَرُة 7: ِذئاٌبَال�سّ وَرُة 8: طاِئُر اٱلّنحاِم اٱْلَوْرديَال�سّ ٌر َو َغزاَلٌةَال�سّ وَرُة 9: َنِ َال�سّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 13

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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الن�ساط 5: 

حتديد  وو�سف 

احليوانات 

املفرت�سة 

وفرائ�سها

  تتم قراءة التعليمة و �سرح املطلوب من املتعملني 

الناق�سة لو�سف كل من  عرب الإكمال بالكلمات 

املفرت�س و الفري�سة بال�ستعانة بال�سورة

امثلة  اإعطاء  التو�سع يف  الت�سحيح ميكن  خلل 

و  الكوا�سر،  و  كالأ�سود  املفرت�سات  من  ملجموعة 

مميزاتها، و الفرائ�س و مميزاتها كالأرانب ، مع 

مثل  الفري�سة  و  املفرت�س  بني  �سفة  كل  مقارنة 

ال�سرعة والقوة و توفر الأنياب و املخالب.

املفرت�س هو النمر،و الفري�سة هي الغزالة،

ويتوفر  القوية،  والبنية  بال�سرعة  النمر  يتميز 

بالبنية  الغزالة  تتميز  و  واملخالب،  الأنياب  على 

ال�سعيفة، وتلجاأ اإىل  الهروب اأو التخفي عندما 

حت�س باخلطر

ا َيلي:  ُب ِمّ ُفُهما ُمْكِماًل مِبا ُينا�سِ وَرِة  َواأَ�سِ �َس يف اٱل�سّ ْفرَتِ ُد اٱْلَفري�َسَة َو اٱمْلُ 5. اأَُحدِّ
َعِة(: ْ خاِلِب - اٱل�رشُّ عيَفِة - اٱْلأَْنياِب َو اٱمْلَ ِة - اٱل�سَّ (:)اٱْلُهروِب - اٱْلَقِويَّ ِ رش ِب ِ

ٌر َو َغزاَلٌة وَرُة 10: َنِ َال�سّ

�ُس ُهَو َاْلـُمْفرَتِ

َ
َاْلَفري�َسُة ِهي

ِمُر ِبـ                            َواٱْلِبْنَيِة   ُز اٱلنَّ َيَتَميَّ

ُر َعلى   َو َيَتَوفَّ

ُز اٱْلَغزاَلُة ِباٱْلِبْنَيِة                                ، َوَتْلَجـاأُ اإِىل َتَتَميَّ

َطِر. �سُّ ِباٱخْلَ     اأَْو          ِعْنَدما حُتِ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 13

3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

القيام بتجربة  

الك�سف عن 

�سرورة وجود 

ال�سوء لتكون 

اليخ�سور 

)الرتكيب 

ال�سوئي(

ي�سرح م�سمون الن�ساط وما هو املطلوب اإجنازه. 

عن  الأ�سر  مب�ساعدة  املنزل  يف  املتعلمون  يبحث 

الو�سط  يف  الغذائية  ال�سال�سل  عن  يتحدث  �سريط 

كما  بري.  و�سط  يف  غذائية  �سال�سل  و/اأو  املائي، 

غذائية  ل�سال�سل  �سور  عن  البحث  يتم  اأن  ميكن 

مع التعليق عليها و يعرب يف فقرة عن كيف ت�ستفيد 

احليوانات والنباتات من بع�سها البع�ض.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

َوٍر ِل�َسال�ِسَل  ِنْت َعْن �رَشيِط ِفيْديو اأَْو �سُ ْنرِتْ ْو يف  ِة ِباْلـَمْدَر�َسِةِ اأَ ْقرا�ِس اٱْلـُمْدجَمَ َرِة ِباٱْلأَ ِة اٱْلـُمَتَوفِّ ْقِميَّ اأَْبَحُث يف اٱْلـَمواِرِد اٱلرَّ

ها اٱْلَبْع�ِس. باتاُت ِمْن َبْع�سِ َيواناُت َواٱلنَّ ، ُثمَّ اأَْكُتُب َفْقَرًة َعْن َكْيَف َت�ْسَتِفيُد اٱحْلَ يٍّ  َو اأُْخرى يف َو�َسٍط َبرِّ
ٍّ

ٍة يف َو�َسٍط ماِئي ِغذاِئيَّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 12

الن�ساط 2: 

االإعداد 

القبلي

- بعد تعرفكم على مفهوم ال�سل�سلة الغذائية، و بع�ض �سلوكات احليوان، ماذا تريدون اأن 

تعرفوا يف احل�سة القادمة.؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.
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خ�سائ�س اٱلنباتات وتفاعلها مع الو�سط البيئي

اٱملاء  ينقل  اجلذع  اٱملاء،  متت�س  )اجلذور  بوظائفها  للنباتات  اٱلأ�سا�سية  اٱلبنيات  اأربط   -

واٱلغذاء، الأزهار تنتج اٱلبذور ...(؛

- اأربط اٱل�سفات اٱلفيزيائية للنباتات مع اٱلبيئات اٱلتي تعي�س فيها، وي�سف كيف ت�ساعد هذه 

قليلة  بيئة  اٱلبقاء يف  ت�ساعد على  اٱلعميقة  اجلذور  اٱل�سميك،  )ال�ساق  اٱلبقاء  اٱل�سفات على 

اٱملاء(.

• النبات

نع غذائها   النبات هي اأحد املجموعات الرئي�سية يف الكائنات احلية، وتتميُز ِبُقدرتها على �سُ

كيميائية، من  اإىل طاقة  بتحويلها  ال�سم�س، وذلك  اأ�سعة  ال�ستفادة من  ت�ستطيع  بنف�سها، حيث 

النبات، ومنها  اأجزاء  َمنظومٌة متكاملٌة من  بها  تقوم  ال�سوئي، والتي  الرتكيب  خالل عملية 

وال�ساق، اإذ يناط فيهما العديد من الوظائف، مما يجعلها على قدر من الأهمية يف تكوين 
ُ
اجلذر 

النبات.

ب�سكل هوائي خارج  ويتواجد  اأولها ظهورًا،  الهامة، وهو  النبات  اأع�ساء  اأحد  هو  اجلذر   

الرتبة يف املناطق املائية، مع قلة هذا النوع، مقارنة مع اجلذر الذي ينمو حتت الرتبة، باجتاه 

الأ�سفل. تركيبته القلن�سوه، والتي ت�سهل اخرتاق اجلذر للرتبة، وتوفر الدعامة للقمة النامية 

للجذر. خاليا املركز الهامد، والتي تقوم بتوفري الهرمونات الالزمة حلدوث النق�سام. الن�سيج 

تغطي  والتي  الفلينية،  الأجزاء  اجلذر ومنوه.  ي�ساهم يف زيادة طول  والذي  متمايز،  الغري 

اجلذور ال�سطحية اجلانبية. الأوبار املا�سة، والتي تلت�سق بالرتبة، لتقوم بتحليل عنا�رشها، 

الغذاء.  تخزين  و  املعدنية  والأمالح  املاء  امت�سا�س  وظائفه  منها.  لال�ستفادة  وامت�سا�سها 

ِمّياِن: َعلُّ َاْلَهَدفاِن اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

باِت َو َوظاِئُفها َو َكْيَف  ُت�ساِعُد  ُة ِللنَّ احل�ستان 2 و 1 : َاْلِبْنياُت الأ�سا�سيَّ

ياِة باتاِت َعلى اٱْلَبقاِء َعلى َقْيد اٱحْلَ اٱلنَّ

االأ�سبوع: 4
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والتكاثر لبع�س النباتات الأر�سية مثل البطاطا. التخل�س من املاء الزائد عن حاجة النبات. 

اجلذور،  يف  النيرتوجني  بتحليل  تقوم  والتي  البكترييا،  مثل  الدقيقة  الكائنات  مع  التعاي�س 

وتغذيتها  الرتبة،  بتما�سك  اجلذور  ت�ساهم  ا�ستخداماته   . اجلذر  يفرزها  مواد  على  وتتغذى 

بال�سماد النيرتوجيني، مثل جذور الفول.

 ال�ساق: هو حمور النبات الذي يظهر فوق الأر�س، ويتفرع من الأغ�سان والأوراق. 

ركيبته الب�رشة : تتكون من طبقة واحدة، وتقوم بحماية النبات، والتبادل الغازي مع املحيط، 

حتت  تتواجد  الداخلية:  الق�رشة  و  الق�رشة  الإفرازات.  خروج  ت�سهل  ثغور  على  حتتوي  كما 

ال�سوئي.  البناء  بعملية  لتقوم  التي  اخل�رشاء،  بالبال�ستيدات  غنية  وهي  مبا�رشة،  الب�رشة 

ال�ساق  يقوم  وظائفه   . الوعائية  والأن�سجة  املحيطة،  الدائرة  من  يتكون  الأ�سطواين:  الوعاء 

بنقل املاء والغذاء لأجزاء النبات املختلفة، كونه يرتبط بالأغ�سان والأوراق وما يتبعها. يقوم 

ال�ساق بعملية الرتكيب  النبات. يقوم  ُيَحِدد حجم وقوة  للنبات، حيث  الدعامة  باإعطاء  ال�ساق 

ال�سوئي، وذلك لوجود بال�ستيدات خ�رشاء داخلة، تقوم باإنتاج الكلوروفيل الغذائي. يقوم 

بعملية التخزين يف بع�س الأنواع من النبات. يلعب دورا هاما يف التكاثر الالجن�سي يف بع�س 

اأغلب  ال�ساق م�سدر الأخ�ساب الأهم، والتي تدخل يف  ا�ستخداماته يعد  النبات.  الأنواع من 

ك للم�ساهدات. ال�سناعات الب�رشية، فمجال ا�ستعمالته وا�سع جدا، والأمثلة عليه كثرية، ُترْتَ

ن�سل  من  تتكّون  ب�سيطة  اأوراق  ومنها  الغذاء،  ت�سنيع  عن  امل�سوؤول  اجلزء  هي  الأوراق: 

واحد، اأو مركّبة تتكّون من عدة وريقات.

 الأزهار: الأع�ساء الّتكاثرّية يف الّنبات، وتتكّون معظم الّزهور من ال�ّسبالت، والبتالت، 

الأنثوي  الع�سو  وهي  والكربلة  واملئرب،  اخليط  من  تتكون  ذكرّية  اأع�ساء  وهي  والأ�سدّية 

وتتكّون من املي�سم، والقلم، واملبي�س.

 الّثمرة: الع�سو الذي يحمل البذرة بداخله. البذرة: اجلزء الذي يحتوي على اجلنني الذي 

اأو فلقتني من الغذاء املخّزن الذي ي�ستخدمه  �سيتطّور لنبات جديد، وحتتوي البذرة على فلقة 

اجلنني كم�سدر للغذاء حتى يتمّكن من �سنع غذائه بنف�سه. 
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  ي�ساعد  و  الو�سعية  يقدم 

فهمها، 

ماذا طلب الأب من اأحمد؟

اأو�ساه بتوجيهني، ما هما؟

- يف جمموعات يالحظ املتعلمون الوثيقة 

املوجهة  الأ�ستاذ  اأ�سئلة  عن  ويجيبون 

لفهم الو�صعية. 

- يف جمموعات يالحظ املتعلمون الوثيقة 

املوجهة  الأ�ستاذ  أ�سئلة 

 اٱْلأَ�ْسجاَر اٱْلَكبرَيَة. َواأَْن 
َ

غرَيَة، َوَل َي�ْسِقي �ْسجاَر اٱل�سَّ  
َ

ُبوُه اأَْن َي�ْسِقي َبْعَد َعْوَدِة موحا ِمَن اٱْلـَمْدَر�َسِة، َطَلَب ِمْنُه اأَ

َبِة اٱْلـُمحيَطِة ِباٱْلأَ�ْسجاِر، َوَل َيُر�سَّ اٱْلأَْوراَق َواٱْلأَْزهاَر. ْ َيُر�سَّ اٱْلـماَء َعلى اٱلرتُّ

جاَر داِن اٱْلأَ�سْ بوُه َيَتَفقَّ وَرُة 1:  موحا َواأَ َجَرًةَال�سّ وَرُة 2:  موحا َي�ْسقي �سَ َال�سّ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1
اأَْبني َتَعلُّماتي:

11
ني تبني تْبني ت أاأاأَ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 14

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

امل�سكلة  فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد   -

و�سياغة �سوؤال التق�سي من خالل الرتكيز 

على مق�سود الأب من التوجيهني

اأ�سئلة  ي�سوغون  جمموعات  يف   -

التق�سي،مثل:

ــ ملاذا ت�سقى الأ�سجار ال�سغرية ول ت�سقى 

الأ�سجار الكبرية؟

ــ ملاذا ل ت�سقى الرتبة، ول ت�سقى الأوراق 

والأزهار؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 14

3.اقرتاح 
الفر�سيات

املتعلمني على �سياغة فر�سيات  ي�ساعد   -

للو�سعية:

- يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات 

مثل:

حتتاج  لأنها  ال�سغرية  الأ�سجار  ت�سقى  ــــ 

على  ت�سرب  والكبرية  اأكرث،  املاء  اإىل 

العط�س.

ــــ ت�ستطيع الأ�سجار الكبرية الو�سول اإىل 

املاء بجذورها الكبرية.

يتم  املاء  امت�سا�س  لأن  الرتبة  ت�سقى  ــــ 

يف  املوجودة  اجلذور  م�ستوى  على 

الرتبة.

ــــ ت�سقى الرتبة لأنها بها اجلذور.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 14
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4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

يتم التحقق من الفر�سيات يف جمموعات 

من خالل:

 ـ الوثيقة 1 :

الع�سو  يتم فح�ض  و  نبتتني،  اإح�سار  يتم   

الذي  اجلذور  هو  الذي  الرتبة  املوجود يف 

يقوم بامت�سا�ض املاء والغذاء.

 و للتعرف على دور عن�سر اجلذع

ت�سلكه  الذي  امل�سار  يطلب منهم  اأن  ميكن 

ملعرفة  الأوراق،  اإىل  اجلذور  من  التغذية 

دور اجلذع يف القيام بعملية النقل.

اجلذور  بني  الختالف  اإىل  التو�سل  ثم 

اجلذور،  حجم  م�ستوى  على  النبتتني  بني 

الكبرية  ال�سجرة  ب�سورة  ال�ستعانة  ويتم 

تكون  التي  و  جذورها  حجم  تو�سح  التي 

لها القدرة على البحث عن املاء يف اأعماق 

الرتبة.

 ـ الوثيقة 2 :

فيديو  مبقطع  ي�ستعني  اأن  لالأ�ستاذ  يكمن 

اإىل  للتحول  الفراولة  زهرة  تطور  ي�سف 

ثمرة. 

الأ�ستاذ  ي�ساعد  الأوراق،  دور  بخ�سو�ض 

املتعلمني اإىل معرفة دورها املتمثل يف اللون 

الأخ�سر التي متنحه للنباتات .

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

َف َعلى َوظاِئِفها، َثمَّ اأُقاِرُن ُجذوَر  َتَعَرّ َبِتِهما(، َواأََفَح�ُس اأَْجزاَء ُكلِّ َنْبَتٍة ِلأَ  اٱْلَقدِّ )ِبرُتْ
ْ

َتِلَفِتي ُ َنْبَتَتنْيِ خُمْ اأ(. اأُْح�رشِ

ْبَتَتنْيِ َبْعَد َذِلَك . ْ اٱلنَّ
دعدعد ذِلو�ساَقي ع بع ب نيتنيتنِي تتتت تبتب بٱلنبٱلن ٱلناٱلنا كلكِلك .يو�ساقيو�ساقي

وَرُة 3:  َال�سّ

َتِلَفُة اٱْلَقدِّ َنباتاٌت خُمْ

وَرُة 4:  َال�سّ

َبِة ْ ْبَتِة يف اٱلرتُّ ُجذوُر اٱلنَّ

وَرُة 5:  َال�سّ

غرَيٍة ُجذوُر َنْبَتٍة �سَ

وَرُة 6:  َال�سّ

َجَرٍة ُجذوُر �سَ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 14

َر َزْهَرِة  فاِكَهِة اٱْلَفَرْوَلِة اإِىل َثَمَرٍة. ِب(. اأُلِحُظ َتَطوُّ ِ ِِ ِ ٍٍٍب(. ر إِِِىل ث ِ رو

3 2 1

6 5 4

َر َثَمَرة اٱْلَفَرْوَلة وَرُة 7: َتَطوُّ َال�سّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 15

6.تدوين 
النتائج

- يوجه املتعلمني اإىل تدوين ما تو�سلوا اإليه 

يف �سكل خطاطات ذهنية، اأو ملخ�سات 

اأو ر�سومات....

-ترتك احلرية للمتعلمني يف اختيار طريقة 

تعبريهم.

- يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا 

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها.

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

دفرت البحث والتجارب
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7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب   -

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا.

-ي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

- عمل جماعي كل جمموعة تكلف مقررا 

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

- تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا. 

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

- اأوراق عر�ص كبرية،

- �سبورة

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  ي�سجع   -

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن:

التي  احلية  الكائنات  من  النباتات  تعترب 

جميعها  وتتكون  وتعي�ض،  وتتغذى  تنمو 

من اأجزاء م�سرتكة، وهي:

اأهم  -اجلذور، تنبت حتت الرتبة، وتعترب 

جزء يف النبات، حيث وتقوم بامت�سا�ض 

املاء والأمالح.

للنبات وحامل  -ال�ساق، هو مبثابة دعامة 

لالأوراق، يقوم بنقل املاء والغذاء لباقي 

يف  التكاثر  يف  وي�ساهم  النبات،  اأجزاء 

بع�ض اأنواع النباتات.

بعملية  للقيام  املخ�س�سة  وهي  -الأوراق، 

الرتكيب ال�سوئي، وتتميز باأنها منب�سطة 

ورقيقة.

اأجزاء  النباتات  بع�ض  اإىل  -وي�ساف 

الأزهار والثمار.

َكٍة، َوِهي: ُن َجميُعها ِمْن اأَْجزاَء ُم�ْسرَتَ تي َتْنمو َوَتَتَغّذى َوَتعي�ُس، َوَتَتَكوَّ ِة اٱلَّ يَّ باتاُت ِمَن اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ ُتْعَترَبُ اٱلنَّ

باِت، َحْيُث َتقوُم ِباٱْمِت�سا�ِس اٱمْلاِء َواٱْلأَْمالِح؛ َهمَّ ُجْزٍء يف اٱلنَّ
َبِة، َوُتْعَترَبُ اأَ ْ َت اٱلرتُّ ذوُر، َتْنُبُت حَتْ - َاجْلُ

باِت؛ باِت َوَحاِمٍل ِلاْلأَْوراِق، َيقوُم ِبَنْقِل اٱمْلاِء َواٱْلِغذاِء ِلباقي اأَْجزاِء اٱلنَّ ثاَبِة َدعاَمٍة ِللنَّ - َال�ّساُق، ُهَو مِبَ

ها ُمْنَب�ِسَطٌة َوَرقيَقٌة. ُز ِباأَنَّ ، َوَتَتَميَّ ْوِئيِّ كيِب اٱل�سَّ ْ ِة اٱلرتَّ ُة ِلْلِقياِم ِبَعَمِليَّ �سَ َخ�سَّ - اْلأَْوَراُق، َوِهي اٱمْلُ

ماُر ُتْعطي اٱْلُبذوَر. ىل ِثماٍر، َواٱلثِّ ُل اإِ ْزهاُر َتَتَحوَّ ماِر. َفاٱْلأَ ْجزاُء اٱْلأَْزهاِر َواٱلثِّ باتاِت اأَ َوُي�ساُف اإِىل َبْع�ِس اٱلنَّ

ّياِح  باِت اأَمــاَم اٱلرِّ ميـَكـُة َعلى اٱلثَّ باتاِت َعلـى ُمقاَوَمـِة اٱْلَعَط�ِس، َوُت�ساِعـُدها اٱل�ّسيقاُن اٱل�سَّ ـذوُر اٱْلَعميَقُة اٱلنَّ َكمـا ُت�ساِعُد اٱجْلُ

ِة. مطاِر اٱْلَقِويَّ َو

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

ٱلناٱلناٱلن ربتربَترَبُ تعتْع عتعُت

	  

�سبورة

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 16
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

التعرف على 

مكونات 

النبتة

-يقراأ وي�سرح الن�ض املرافق للن�ساط.

-ي�سرح التعليمة: » اأحدد مكونات النبتة«

- ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه جماعيا. 

ال�ساق

الأوراق الأزهار

الثمار
اجلذور

اِلَيِة: ْبَتِة اٱلتَّ َناِت اٱلنَّ ُد ُمَكوَّ 1. اأَُحدِّ

.................

................. .................

.................

.................

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

دحدَحدِّ أاأاأُ .1
بطبَطِبّ

أاأاأُ

وَرُة 8: اأجزاء نبتة بفواكه وَرُة 9: اأجزاء نبتة بدون فواكهَال�سّ َال�سّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 15

الن�ساط 2: 

تعرف 

الع�سو تبعا 

للوظيفة 

التي يقوم 

بها.

قراأ الن�ساط و يكمل الع�سو ح�سب كل وظيفة.

ْزءُ       َاْلَوظيَفُة  َاْلُُ

َة. ْمالَح اْلـَمْعِدِنيَّ
َ
َت�ضُّ اْلـماَء َو اْلأ مَتْ اجلذور:  

اللَّْوَن   باَت  النَّ َوُتْعطي  ْوَء  ال�سَّ َت�ضُّ  مَتْ الأوراق :  

َر. ْخ�سَ
َ
اْلأ

ُل اإِىل َثَمَرٍة. الزهرة :  َتَتَحوَّ

َة اإِىل باقي  ْمالَح اْلـَمْعِدِنيَّ
َ
َو اْلأ َتْنُقُل اْلـماَء  اجلذوع : 

ْبَتِة. النَّ

َب ِلُكلِّ َوظيَفٍة: نا�سِ َو اٱمْلُ 2. اأَْذُكُر اٱْلُع�سْ
ْزُء َاْلَوظيَفُةَاجْلُ

ْمـالَح اٱْلـَمْعِدِنيََّة................. ـَتـ�سُّ اٱْلـمـاَء َواٱْلأَ مَتْ

................. ْخ�رَشَ باَت اٱللَّْوَن اٱْلأَ ْوَء َوُتْعطي اٱلنَّ َت�سُّ اٱل�سَّ مَتْ

ُل اإىِل َثَمَرٍة................. َتَتَحوَّ

ْبَتِة................. َة اإىِل باقي اٱلنَّ َتْنُقُل اٱْلـماَء َو اٱْلأَْمالَح اٱْلـَمْعِدِنيَّ
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الن�ساط 3: 

حتديد 

احتياج 

النبتة يف كل 

حالة

التعليمة  وي�سرح  وي�سرحها.  الو�سعية  يقدم   -

توجد  حيث  لها.  املتعلمني  فهم  من  ويتاأكد 

تقاطعات مت باأربعة �سور يف كل جمموعة.

- فرديا ينجز املتعلمون الن�ساط، و يتم ت�سحيحه 

جماعيا ثم فرديا على الدفاتر

ْوء تاُج اإىِل       ال�سَّ َنَبَتٌة اأَْوراُقها َبْي�ساُء َتْ

تاُج اإىِل         اْلَغذاء َنَبَتٌة اأَْوراُقها ذاِبَلٌة َتْ

ُب: ا ُينا�سِ ُل مِبَ 3. اأَ�سِ

ْوِء اٱل�سَّ

اٱْلِغذاِء

تاُج اإِىل َنَبَتٌة اأَْوراُقها َبْي�ساُء حَتْ

تاُج اإِىل َنَبَتٌة اأَْوراُقها ذاِبَلٌة حَتْ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 16

الن�ساط 4: 

حتديد دور 
البنيات يف 
م�ساعدة 

النبتة على 
البثاء

مالحظة  اإىل  املتعلمني  توجيه  و  التعلمية  قراءة  تتم 

النيتة  يحمي  الذي  اجلزء  وتعرف  ال�سورتني 

وي�ساعدها على البقاء.

الت�سحيح  يتم  ثم  فرديا،  الن�ساط  املتعملون  ينجز 

جماعيا مع مناق�سة  ،حيث كل البنيات لها دور، لكن  

الدور البارز مرتبط بجزء معني، حيث تدل ال�سورة 

الأوىل على دور اجلذور يف تثبيت ال�سجرة يف الرتبة، 

عمقها  خالل  من  العط�ض  مقاومة  هو  املهم  ولكن 

بينما ال�سورة  املاء.  البحث عن  الذي ي�سمح لها يف 

الثانية تدل على دور ال�ساق القوية يف حماية ال�سجرة 

من النك�سار �سد الأعا�سري والرياح القوية.

َجـَرَة َعلـى اٱْلَبقاِء: ـذي ُيـ�ساِعـُد اٱل�سَّ 4. ما ُهـَو اٱجُلـْزُء اٱلَّ

 ....................

َجَرَة َعلى  ميَكُة ُت�ساِعـُد اٱل�سَّ اٱل�سَّ

ـاِح  يَّ ِة اٱلـرِّ دَّ  ُقوَّ باِت �سِ اٱلثَّ

ْمطاِر َو

  ....................

َجـَرَة  اٱْلَعميَقُة ُت�ساِعُد اٱل�سَّ

َعلى ُمقاَوَمِة اٱْلَعَط�ِس.

....................

لى  على  َعلى 

ـاِح

قاءبقاءبقاِء: بٱلبٱل ٱلاٱلا لـى  علـى  علـى  ـرجـرجـرة جسجس سٱل�سٱل� ٱل�اٱل�ا ـدـ�ساعـدـ�ساِعـد ـ�ساعـذي يـ�ساعـذي ي

 ....................

ـَرَة

.
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2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

القيام بتجربة  

لر�سد تطور 

النبتة و 

مالحظة تطور 

خمتلف اأجزائها

املطلوب  هو  وما  الن�ساط  م�سمون  الأ�ستاذ  ي�سرح 

اإجنازه. 

يف  طبية  اأو  عطرية  نبتة  بغر�ض  املتعلمون  يقوم 

اأ�سي�ض يف البيت مع توفري احتياجات النمو الالزمة 

التطور احلا�سل  لها، مع مالحظة  التطرق  التي مت 

ميكنه  كما  املالحظات،  وت�سجيل  النبتة،  اأجزاء  يف 

اأخذ �سور با�ستعمال الهاتف لأحد اأفراد الأ�سرة من 

اأجل التوثيق. وتقدمي ملف يف املو�سوع.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   اأَ�سْ

َر اٱلَّذي �َسَيْحُدُث َلها َبْعَد  ، َواأُلِحُظ اٱلتََّطوُّ ُموِّ رًا َلها �رُشوَط اٱلنُّ ٍة يف اأَ�سي�ٍس يف َمْنِزيل ُمَوِفّ ٍة اأَْو ِعْطِريَّ يَّ اأَقوُم ِبَزْرِع َنْبَتٍة ِطبِّ

تي. ْفراِد اأُ�رْشَ َوٍر َلها ِمْن هاِتِف اأَحِد اأَ ُل ُمالِحظاتي َمَع اأَْخِذ �سُ رش�رش�رشتي.ُكلِّ اأُ�ْسبوٍع، اأُ�َسجِّ ا رادفرادفراِد نها منها ِمن ها م لها م ل وسوسوٍر س �س � ذخذخِذ ا عظاتي معظاتي مع ظاتي مالحظاتي مالِح الح مالح م لجلجل ج�سج�س بوع�سبوع�سبوٍع، ا ا ل

باِت وَرُة 9: اأَ�سي�ٌس ِلَغْر�ِس اٱلنَّ َبِتهاَال�سّ وَرُة 10: َنْقُل َنْبَتٍة ِبرُتْ َال�سّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 16

الن�ساط 2: 

االإعداد 

القبلي

الذي  امل�سروع  ما هو  واحتياجاتها،  �سلوكياتها  و  الكائنات احلية  التطرق خل�سائ�ض  بعد   -

تودون اأن ن�ستغل عليه؟

االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

اختيار 

الـم�سروع

يقراأ الأ�ستاذ الو�سعية: 

ينطلق الأ�ستاذ من و�سعة انطالق: اأحيانا ن�سقي النباتات غري اأن املاء جزء منه ي�سيع، وجزء يتبخر، 

ونحتاج اإىل ال�سقي املتكرر، واأحيانا ن�سافر و ل نعرف كيف اأن ترك املاء للنباتات.

يفتح الأ�ستاذ نقا�سا مع املتعلمني

يتو�سلون اإىل فكرة نظام القطرة قطرة

 و يقوم الأ�ستاذ ب�سرح نظام عمل القطرة قطرة ثم يطرح التعليمة التالية.

» للم�ساهمة يف اقت�ساد املاء، واإعادة تدوير القنينات امل�ستعملة، وتوفري �سقي دائم للنباتات، قم اأنت 

واأ�سدقاوؤك بتجريب تقنية القطرة قطرة ل�سقي نباتات واأ�سجار مدر�ستكم با�ستعمال قنينات متنوعة 

ح�سب نوع النبات وحجمه م�ستعينا بالنموذج التايل:

يت�ساوؤلون: كيف ميكن اأن نتعهد النباتات بال�سقي املنتظم و باقت�ساد يف املاء؟

طة التعليمية التعلمية أن�

الـم�سروع البيداغوجي

ْقِي ِباْلَقْطَرِة ِنظاُم ال�سَّ

تكنولوجيا

روع البيداغوجي الـم�

ِة اٱْلَقْطَرِة َقَطَرٍة؛ ُف ِتْقِنيَّ •  َتَعرُّ
ِة اٱْلَقْطَرِة َقْطَرٍة ِبَطريَقٍة َب�سيَطٍة؛ •  اإِجْناُز ِتْقِنيَّ

•  ِاْكِت�ساُب َثقاَفِة اٱِلْقِت�ساِد يف اٱْلـماِء.

ْ َ ْٱْلٱْل ْ ُ َ

دافهدافْهداُفَاْلأَْهداُف: َاْلأََ

االأ�سبوع: 5
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البطاقة 
التقنية

 و تق�سيم 
العمل

يف جمموعات يطلب الأ�ستاذ من التالميذ التفاق على الو�سائل ال�سرورية

يقومون بالتقا�سم وحتديد الو�سائل التي يحتاجونها لإجناز امل�سروع

يقوم الأ�ستاذ مبعية التالميذ باإجناز منوذج مب�سط كما هو  مبني يف ال�سورة:

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

يقوم الأ�ستاذ بتوزيع ال�سجريات املوؤ�س�سة على جمموعات الق�سم.

ثم يف جمموعات يطلب منهم تق�سيم العمل بينهم ح�سب عدد ال�سجريات و حجمها بكل جمموعة

يف جمموعات يحدد التالميذ الو�سائل ال�سرورية لإنتاج نظام قطرة قطرة 

يحدد التلميذ الو�سائل وعددها ويوزعون املهام.

اإجناز 

الـم�سروع
ينطلق املتعلمون يف الإجناز خارج الق�سم

تقا�سم 

الـم�سروع

بعد اأن يكمل املتعلمون بقية العمل يف احل�سة، تقدم كل جمموعة ماذا اأجنزته والطريقة التي اأجنزته  

كل  امل�ستهلكة يف  املاء  كمية  تدون كل جمموعة  اأن  بعدها حتاول  الزمالء.  لباقي  ب�سرحه  وتقوم  بها 

الأ�سبوع، وتطور النبتة من حيث طولها و حجمها.ثم يتم ا�ستنتاج اأهمية التقنية يف اقت�ساد املاء.

وَرُة 1: َمراِحُل اإِجْناِز ِتْقِنَيِة اٱْلَقْطَرِة  َقْطَرٍة َال�سّ



95

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1 - تقومي التعلمات

الن�ساط 1: 

اأن يكون قادرا 

على حتديد 

االحتياجات التي 

تبقي الكائنات 

احلية على قيد 

احلياة

تتم قراءة التعليمة من طرف جمموعة من 

املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم املطلوب 

من التعليمة.

الحتياجات هي املاء والغذاء والهواء ثم 

الدفء وال�سوء، ويتم ربط كل من احليوان 

بالدفء و النبات بال�سوء لو�سوح العالقة بينها 

حيث اأنهما متالزمان لنف�ض امل�سدر

َن ِمَن  باتاِت ِلَتَتَمكَّ َيواناِت َواٱلنَّ 1 - اأَْذُكُر اٱْحِتياجاِت اٱحْلَ
اٱْلَعْي�ِس؟

َيواناُت:الـماء-الغذاء-الهواء-الدفء  َ احَلحْ

اَلنَّباتاُت: الـماء- الغذاء - الهواء- ال�سوء

َن ِمَن اٱْلَعْي�ِس؟ باتاِت ِلَتَتَمكَّ َيواناِت َواٱلنَّ 1. اأَْذُكُر اٱْحِتياجاِت اٱحْلَ
َيواناُت باتاُتَاحْلَ َالنَّ

ـ  ..............  ـ  .............ـ  ..............  ـ  .............

ـ  ..............  ـ  .............ـ  ..............  ـ  .............

ِماِت  َعلُّ َتْقومُي اٱلتَّ 1

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 18

الن�ساط 2: 

اأن يكون قادرا 

على حتديد 

جمموعة من 

اخل�سائ�س 

وال�سلوكيات 

املرتبطة بكل من 

احليوان والنبات

من  جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

املطلوب  فهم  من  الأ�ستاذ  حتقق  مع  املتعلمني 

من التعليمة.

الحتياجات  حتديد  يتم  الن�ساط  هذا  خالل 

من  بكل  اخلا�سة  واخل�سائ�ض  ال�سلوكيات   و 

مملكة احليوان و مملكة النبات

ُل ِب�َسْهٍم 2 -اأَ�سِ
النباتاتاحليوانات

تتزاوج- تفرت�ض- 

م�ستهلكة- 

متوت- تنتقل 

ت�سرب  – تهاجر- 
املاء-

متت�ض املاء- تذبل 

– تخ�سر-  – تزهر 
متوت – تنمو– 

منتجة – ت�سنع 

غذاءها

ُل ِب�َسْهم: 2. اأَ�سِ

َيواناُت َاحْلَ

باتاُت َالنَّ

َت�سُّ اٱْلـماَء مَتْ

َتْذُبُل

َتْخ�رَشُّ

َتَتزاَوُج

ُتْزِهُر

�ُس َتْفرَتِ

ُم�ْسَتْهِلَكٌة

مَتوُت

َتْنَتِقُل

ُب اٱْلـماَء َت�رْشَ

َتْنمو

َتهاِجُر

ُمْنِتَجٌة

َنُع ِغذاَءها َت�سْ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 18

الن�ساط 3: 

 اأن

َيواِن. َلَكِة احْلَ باِت َوَمْ َلَكِة النَّ ّمي َبْع�َس اأَْق�ساِم ُكلٍّ ِمْن َمْ �سَ
3. اأُ

باِت َلَكُة النَّ َيواِنَمْ َلَكُة احْلَ َمْ

ـ  ..............  ـ  .............ـ  ..............  ـ  .............

ـ  ..............  ـ  .............ـ  ..............  ـ  .............

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 18

اأ�سبوع التوليف والتقومي والدعم للوحدة االأوىل االأ�سبوع: 6
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2 - توليف التعلمات

الن�ساط 1: 

ي�ستهدف هذا 

الن�ساط التوليفي 

متكن املتعلمني 

من مهارة تق�سي 

املعلومات من 

ن�سو�س وثائقية 

باعتبارها م�سارا 

من م�سارات 

التحقق من 

الفر�سيات.

تتم قراءة التعليمة  والن�ض من طرف الأ�ستاذ 

وبع�ض املتعلمني، و ي�ساعد يف فهم الن�ض و�سرح 

اإجناز  يتم  ثم  ال�سعبة،  العبارات  و  الكلمات 

الن�ساط فرديا يف كرا�سة املتعلم، يليها ت�سحيح 

ومناق�سة جماعية ثم  ت�سحيح فردي.

1 - َما ِهي َفَراِئ�ُس اٱْبِن ِعْر�ٍس؟ )الفئران وال�سناجب 
والأرانب  ال�سحال  و  ال�سفادع  و  احل�رشات  و 

والطيور(

عْر�ٍس؟   اٱْبَن  �ُس  َتْفرَتِ تي  اٱلَّ َيواناُت  اٱحْلَ ماِهَي   -  2
)الطيور اجلارحة(

ٌب؟  ْم عا�سِ 3 - َهْل اٱْبُن عْر�ٍس َحَيَواٌن لِحٌم اأَْم قاِرٌت اأَ
َومِلاذا؟ )لحم لأنه يتغذى على احليوانات(

لوِكياٍت َيقوُم ِبها اٱْبُن ُعْر�ٍس ِلْلِحفاِظ َعَلى  4 - اأُْذُكْر �سُ
�سنَي َلُه ؟   ْفرَتِ هاِجمنَي اٱمْلُ َحياِتِه ِمَن اٱمْلُ

�سائل  اإفراز  و  الأبي�س  اإىل  لونه  وحتول  التمويه 

كريه ليبعد احليوانات

ِف  َكيُّ لوُك اٱلَّذي َيقوُم ِبِه اٱْبُن ُعْر�ٍس ِللتَّ 5 - ما ُهَو اٱل�سُّ
تاِء؟  ينمي فروا كثيفا يقاوم بع الربد َمَع َبْرِد اٱل�سِّ

قاَوَمِة  ذي َتقوُم ِبِه اٱْلَقواِر�ُس مِلُ لوُك اٱلَّ 6 - ما ُهَو اٱل�سُّ
تاِء؟ ال�سبات ِد يف اٱل�سِّ اٱْلرَبْ

َعلُّماِت َتْوليُف اٱلتَّ 2

ويهًا  َر مَتْ ىل اٱْلأَْبَي�ِس ِلُيَوفِّ ُل َلْوُن اٱْلَفْرِو اإِ ِة. وَيَتَحوَّ ْفِليَّ  ماِئٌل ِلْلُحْمَرِة، َوَفْرٌو اأَْبَي�ُس َعلى اأَْجزاِئِه اٱل�سُّ
ٌّ

ِلٱْبِن ِعْر�ٍس َفْرٌو ُبنِّي

يوِر اٱجْلاِرَحِة. َوِلٱْبِن ُعْر�ٍس  �سنَي ِمْثَل اٱلطُّ ُط ِباٱْلأَ�ْسَوِد، َواٱلَّذي َيْلِفُت َنَظَر اٱمْلُهاِجمنَي اٱْلـُمْفرَتِ ـُمَنقَّ ليِد، َعدا َذْيَلُه اٱلَّ يف اٱجْلَ

فاِدِع  اٱل�سَّ َعلى  َكَذِلَك  َوَيَتَغّذى  ناِجِب.  واٱل�سَّ اٱْلِفْئراِن  ِلْفرِتا�ِس  َي�ْسَتْعِمُلها  ٌة  ُقوَّ َو  ٌة،  حادَّ َب�رَشٍ  ُة  َوحا�سَّ ٌة  َقِويَّ �َسمِّ  ُة  حا�سَّ

َت ُجذوِع  ُخوِر َوحَتْ ْكواِم اٱل�سُّ َتِلِف اٱْلِبيئاِت، َوَيْبِني ُجْحَرُه َبنْيَ اأَ ُيوِر.َيعي�ُس اٱْبُن ُعْر�ٍس يف خُمْ َراِنِب َواٱلطُّ حايل َواٱْلأَ َواٱل�سَّ

ليِد، ِمْثَلما َتْفَعَل َبْع�ُس اٱْلَقواِر�ِس، َبْل  َت اٱجْلَ حوِر حَتْ ْتِويِّ داِخَل اٱجْلُ باِت اٱل�سَّ تاِء يف اٱل�سُّ َل اٱل�سِّ �سي َف�سْ �ْسجاِر. َول مَيْ اٱْلأَ

َد.  ُيقاِوَم اٱْلرَبْ
ْ

ُينَّّمي َفْروًا �َسْتِوّيًا َكثيفًا َكي

1 - َما ِهي َفَراِئ�ُس اٱْبِن ِعْر�ٍس؟    

�ُس اٱْبَن ِعْر�ٍس؟   تي َتْفرَتِ َيواناُت اٱلَّ  اٱحْلَ
َ

2 - ماِهي

ْم عا�ِسٌب؟ ِلـماذا؟  3 - َهِل اٱْبُن ِعْر�ٍس لِحٌم اأَْم قاِرٌت اأَ

ُز ِبها اٱبُن ِعر�ٍس؟  فاُت اٱلذي َيَتَميَّ  اٱل�سِّ
َ

4 -  ما ِهي

�سنَي َلُه ؟   5 - اأُْذُكْر �ُسلوكًا َيقوُم ِبها اٱْبُن ِعْر�ٍس ِلْلِحفاِظ َعَلى َحياِتِه ِمَن اٱْلـُمهاِجمنَي اٱْلـُمْفرَتِ

تاِء؟   َكيُِّف َمَع َبْرِد اٱل�سِّ لوُك اٱلَّذي َيقوُم ِبِه اٱْبُن ِعْر�ٍس ِللتَّ 6 - ما ُهَو اٱل�سُّ

تاِء؟ ِد يف اٱل�سِّ ـُِمقاَوَمِة اٱْلرَبْ لوُك اٱلَّذي َتقوُم ِبِه اٱْلَقواِر�ُس ل 7 - ما ُهَو اٱل�سُّ
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الن�ساط 2: 

اأن يكون قادرا 

على حتديد 

وظائف اأجزاء 

النبات 

من  جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

املطلوب  فهم  من  الأ�ستاذ  حتقق  مع  املتعلمني 

من التعليمة.

مت التعرف يف الدرو�ض ال�سابقة اأن نق�ض املاء 

والغذاء يوؤدي اإىل ذبول الأوراق. و هو ما يجب 

اأدوار  اأن ينتبه له املتعلمون. ثم يعالج الن�ساط 

الأجزاء الأخرى يف ارتباط بالأوراق

دًا َواٱْذُكْر:  وَرَة َجيِّ - لِحِظ اٱل�سُّ

وَرِة؟ الأوراق  ُو اٱمْلَْوجوُد يف اٱل�سّ - ما ُهَو اٱْلُع�سْ

ْبَتِة؟  يعطي اللون الأخ�رش للنبتة،  - ما ُهَو َدْوُرُه يف اٱلنَّ

و يقوم بعملية الرتكيب ال�سوئي

َرُة ؟ ال�سوء و الهواء - ما ِهي اٱِلْحِتياجاُت اٱمْلَُتَوفِّ

ُة؟ املاء و الغذاء - ما ِهي اٱِلْحِتياجاُت اٱلّناِق�سَ

ُو اٱلَّذي َيقوُم ِبَنْقِلها ؟  اجلذع وال�ساق - ما ُهَو اٱْلُع�سْ

اٱِلْحِتياجاُت؟  َهِذِه  َعلى  ُل  َيْح�سُ اٱلَّذي  ُو  اٱْلُع�سْ ُهَو  ما   -

اجلذور

ا اٱْكَت�َسْبتُه َحْوَل اٱْحِتياجاِت اٱلّنباِت، َوِبْنياِتِه َوَوظاِئِفها،    ِاْنِطالقا ِمّ
: ورَتنْيِ تي يف اٱل�سّ حاِوْل َتف�سرَي اٱلّظاِهَرَة اٱلَّ

ْبَتِة؟    • ما ُهَو َدْوُرُه يف اٱلنَّ

َرُة ؟  • ما ِهي اٱِلْحِتياجاُت اٱْلـُمَتَوفِّ

ُة؟   • ما ِهي اٱِلْحِتياجاُت اٱلّناِق�سَ

َوِر؟   ْزُء اٱْلـَمْوجوُد يف اٱل�سُّ • ما ُهَو اٱجْلُ

ْزُء اٱلَّذي َيقوُم ِبَنْقِل َهِذِه اٱِلْحِتياجاِت؟ • ما ُهـَو اٱجْلُ

ُل َعلى َهِذِه اٱِلْحِتياجاِت؟ ْزُء اٱلَّذي َيْح�سُ • ما ُهـَو اٱجْلُ

ها، فها، ِفها،  فظائفظاِئ

َّ

باتاِت وَرُة 1: اأَْوراُق اٱلنَّ َال�سُّ
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3 - تقومي متلك نهج التق�سي

الن�ساط 1: 

اأن يكون قادرا 

على حتديد 

الفر�سية املنا�سبة

يجيب  املطلوبـ  و�سرح  التعليمة  قراءة  تتم 

املتعملون ثم ي�سححون جماعيا  وفرديا/ 

خطاأ  تربير   يتم  اجلماعي  الت�سحيح  خالل 

و�سحة كل فر�سية على حدة.

اأغلب  اإ�سقاط  مت  هي   ال�سحيحة  الفر�سية 

تكون  العلمية  الفر�سية  اأن  حيث  اأزهارها، 

امتدادا ملعارف قبلية مرجعية، و هي اأن املتعلم 

يعرف اأن الثمرة هي حتول من الزهرة.

ي َق�سِّ لُِّك َنْهِج اٱلتَّ َتْقومُي مَتَ 3

ٌح اأَنَّ َجميَع اأَ�ْسجاِر اٱللَّوِز يف َحْقِلِه َقْد اأَْثَمرْت َكثريًا ِمَن اٱللَّوِز، اإِلَّ �َسَجَرًة واِحَدًة اأَْثَمَرْت َبْع�َس اٱللَّْوزاِت. َفما ُهَو �َسَبُب َذِلَك؟ لَحَظ َفالَّ

ُل اٱمْلاُء َواٱْلِغذاُء  ْزهاِرها- ل ُتْثِمُر ُكلَّ �َسَنٍة- ل َي�سِ نِّ - مَتَّ اإِ�ْسقاُط اأَْغَلِب اأَ ّياِت اٱمْلُنا�ِسَبَة: َكبرَيُة اٱل�سِّ اِلَيِة، اٱْلَفَر�سِ د ِمْن َبنْيِ اٱْلِعباراِت اٱلتَّ َحدِّ

ْغَلُب اأَْغ�ساِنها.  اإىِل َجميِع اأَْغ�ساِنها- ماَتْت اأَ

4 - دعم التعلمات

الن�ساط 4: 

اأن يكون قادرا 

على حتديد 

�سل�سلة غذائية

من  جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

املطلوب  فهم  من  الأ�ستاذ  حتقق  مع  املتعلمني 

من التعليمة.

عالقات  توجد  حيث  ال�سورة  من  انطالق 

ب�سيطة  غذائية  �سل�سلة  املتعلم  يختار  غذائية 

تتكون من ثالثة عنا�سر:

وتعترب كل الأجوبة املمكنة �سحيحة

من  جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

املطلوب  فهم  من  الأ�ستاذ  حتقق  مع  املتعلمني 

عالقات  توجد  حيث  ورة 

ب�سيطة  غذائية  �سل�سلة  املتعلم  يختار  غذائية 

َجرْياٌت َنباتاٌتِفْطٌر�سُ

َيَرَقٌة

َطرْيُ اٱْلِقالِع اأَْرَنٌب
ْنجاٌب �سِ َفــاأٌْر

ْقٌرَثْعَلٌبِاْبُن ِعْر�ٍس �سَ

ُل ِغذاِئيٌَّة ال�سِ وَرُة 1: �سَ َال�سّ

ِماِت َعلُّ َدْعُم اٱلتَّ 4

ُد ما يلي: وَرِة اأَْعالُه، اأَُحدِّ  ِاْنِطالقًا ِمَن اٱل�سّ

ال�ِسِل اٱْلِغذِائيَِّة؟ • ِبداَيَة اٱل�سَّ

َجرْياِت َعلى اٱْلَبقاِء. َباَت َواٱل�سُّ فاٍت ُت�ساِعُد اٱلنَّ • �سِ

وَرِة. ٍة ِمَن اٱل�سّ • اأَْرَبَعَة �َسال�ِسَل ِغذاِئيَّ

ْقِر. ْعَلِب َواٱل�سَّ • َفراِئ�َس ُكلٍّ ِمَن اٱلثَّ

�ساِت ُكلٍّ ِمَن اٱْلأَْرَنِب َواٱْلَفاأٍْر. • ُمْفرَتِ

يِّزاِت اٱْلَفراِئ�ِس. �َسِة َومُمَ َيواناِت اٱْلـُمْفرَتِ َزاِت اٱحْلَ يِّ • مُمَ
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يوظف مهارة 

البحث عن 

اأجوبة، يف �سيغ 

ت�ساوؤالت.
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ت�سميم الوحدة الثانية: 

ُةاملجال:  َاْلُعلوُم اٱْلفيْزياِئَيّ

ِة ّياُت اٱْلـمادَّ نيُف َوخا�سِّ املحاور: َت�سْ

ِة ّياُت اْلـمادَّ نيُف َوخا�سِّ الوحدة الثانية: َت�سْ

م    721 ُوِلَد �َسَنَة  ُم�ْسِلٌم،   
ٌّ

ِباٱ�ْسِم )Geber(، عامِلٌ َعَرِبي يِّنَي  اٱْلأوُروبِّ ِعْنَد  اٱْلـَمْعُروُف  اٱلأزدي  اللَِّه  َعْبِد  ْبُن  ْبُن َحّياٍن  جاِبُر 

ْيَدَلِة، َوُيَعدُّ َجاِبٌر ْبٌن  بِّ َواٱل�سَّ اِم، َبَرَع يِف ُعُلوِم اٱْلكيْمياِء َواٱْلَفَلِك َواٱْلَهْنَد�َسِة َواٱمْلَعاِدِن َواٱْلَفْل�َسَفِة َواٱلطِّ َق ِبالِد اٱل�سَّ )101 هـ( �رَشْ

ِة اٱمْلُْعَتَمَدِة، َوَقِد ِاْنَتَقَلِت  را�ساِت اٱْلكيمياِئيَّ َل ِمَن اٱ�ْسَتْخَدَم اٱْلكيْمياَء َعَمِلياًّ يِف اٱلّتاِريِخ. كاَنْت ُكُتُبُه ِمْن اأََهمِّ َم�ساِدِر اٱلدِّ وَّ
اَن اأَ َحيَّ

ِة. يَّ ِة اإِىل اٱللُّغاِت اٱْلأوُروبِّ ٍة ِمْن اأْبحاِث جاِبٍر ِمَن اٱْلَعَرِبيَّ َطَلحاٍت ِعْلِميَّ ُة ُم�سْ ِعدَّ

�ْسَتَوى ْكَت�َسباُت اٱل�ّساِبَقُةَامْلُ َامْلُ

الَبِة؛ اأَ�ْسكاُل 2 ِة؛ َدَرَجُة اٱل�سَّ ّياِت اٱحْلالِت اٱلثَّالِث ِلْلمادَّ َبْع�ُس َخا�سِّ

ِة. اٱْلـمادَّ

3

َيْجِذُبها  تي  اٱلَّ َاْلأَْج�ساُم  اٱْلِفِلّزاِت؛  َخ�ساِئ�ُس  اٱْلَهواِء؛  ّياُت  َخا�سِّ

ليُط  َواٱخْلَ اٱْلـُمَتجاِن�ُس  ليُط  َاخْلَ َيْجِذُبها؛  ل  تي  َواٱلَّ اٱْلـَمْغناطي�ُس 

ِميِع  جِلَ مذيٍب  َغرْيُ  َاْلـماُء  �سيُح؛  ْ َواٱلرتَّ فيُق  َالتَّ�سْ اٱْلـُمَتجاِن�ِس؛  َغرْيُ 

اٱْلأَْج�ساِم  َعرْبَ  رُّ  مَيُ ْوُء  َال�سَّ اٱْلـَماأُْلوَفُة؛  ْوِء  اٱل�سَّ َم�ساِدُر  ؛  اٱْلـَموادِّ

َمِة؛ رُّ َعرْب اْلأَْج�ساِم اٱْلـُمْعتَّ ّفاَفِة َول مَيُ اٱل�سَّ

�ْسَتَوى َاِلْمِتداداُتَامْلُ

6 / 5

َعلُّماُت  َالتَّ

اٱْلـُمْرَتِبَطُة 

ِة  ِبحالِت اٱْلـمادَّ

اِتها  َ َوَتَغريُّ

ِة  اٱْلفيْزياِئَيّ

ِة. َواٱْلكيمياِئيَّ

َفحاِت اٱلّتاِلَيِة: �َسِتَك، َو اٱل�سَّ وؤَ�سَّ ِة مِبُ ُة: ِا�ْسِتْعماُل اٱْلأَْقرا�ِس اٱمْلُْدجَمَ ْقِميَّ َاْلـَمواِرُد الرَّ

- http://www.taalimtice.ma/rn/p4/fran-de-primaire
- http://www.taalimtice.ma/rn/p4/حاالت-املادة
- http://www.taalimtice.ma/rn/p4/احلرارة

وا�سيُع بوُعَامْلَ ُةَاْلأُ�سِ �سَّ ُةَاحْلِ ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ّياُت  نيُف َوخا�سِّ َت�سْ

ِة اٱلـَمادَّ
7

ِة؛1 ُف اٱحْلالِت اٱلثَّالَث ِلْلمادَّ ُد َواأَ�سِ - اأَُحدِّ

ِة؛2 �ساِئ�ِس اٱْلفيْزيائيَّ نُِّف اٱْلـَموادَّ َعلى اأَ�سا�ِس اٱخْلَ �سَ - اأَقاِرُن َواأُ

ِة اُت  اٱْلـمادَّ 8َتَغريُّ
1

ُف  َواأَ�سِ اأُْخرى،  اإىَِل  حاَلٍة  ِمْن   ُ َتَتَغريَّ َة  اْلـَمادَّ اأَنَّ  ُف  -اأََتَعرَّ

اِت حاَلِتها؛ َ َتَغريُّ

ْلَبِة يف  ِة اٱل�سَّ ِة َذَوباِن اٱْلـمادَّ تي َتزيُد ِمْن َكْيِفيَّ ُرَق اٱلَّ ُد اٱلطُّ - اأَُحدِّ

َيٍة ِمَن اٱْلـماِء؛ ِكمِّ

ياِة اٱْلَيْوِميَِّة.2 َة اٱْلـَمْلحوَظَة فـي اٱحْلَ اِت اْلِكيمياِئيَّ َ ُد اٱلتََّغريُّ - اأَُحدِّ

ْلَواُن ْوُء َواٱْلأَ 9َال�سَّ
ِذي ُي�سيُئُه؛1 ْوِء اٱلَّ �ْسِم َوَلْوِن اٱل�سَّ - اأَْرِبُط َبنْيَ َلْوِن اٱجْلِ

2
ْوِء؛ َة اٱْلـَماأْلوَفَة ِب�ُسلوِك اٱل�سَّ واِهَر اٱْلفيِزيائيَّ - اأَْرِبُط اٱلظَّ

ْلواٍن. ٌن ِمْن اأَ ْوَء اٱْلأَْبَي�َس ُمَكوَّ ُف اأَنَّ اٱل�سَّ - اأََتَعرَّ

ِتْكنولوْجيا:  ُقْر�ُس 

ْنيوُتْن
102 - 1

ٌن ِمْن اأَْلواٍن؛ ْوَء اْلأَْبَي�َس ُمَكوَّ ُف اأَنَّ ال�سَّ - اأََتَعرَّ

ُز ُقْر�َس ْنيوُتْن - اأُجْنِ

ْعِم1 - 112َتْقويـِم َوَدْعم ْوليِف َواٱلدَّ ْقويـِم َواٱلتَّ اأَْن�ِسَطُة َالتَّ

وَرُة 1: جاِبُر ْبُن َحّياٍن ْبُن َعْبِد اللَِّه َال�سّ
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ِة ّياُت اٱْلـَمادَّ نيُف َوخا�سِّ َت�سْ

ِة؛ ُف اٱحْلالِت اٱلثَّالَث ِلْلمادَّ ُد َواأَ�سِ •  اأَُحدِّ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

احل�سة 1: و�سف حالت املادة

للمادة الفيزيائية  • احلاالت 

توجد املادة على ثالث حالت فيزيائية هي:

• احلالة ال�سلبة؛

• احلالة ال�سائلة؛

• احلالة الغازية.

- املادة ال�سلبة، ل يتغري �سكلها ول حجمها حتى ولو غرينا �سكل الإناء الذي توجد فيه؛ لأنها 

تتميز ب�سكلها اخلا�س وحجم ثابت.

-  املادة ال�سائلة، تاأخذ �سكل الإناء الذي توجد فيه، فهي اإذن لي�س لها �سكل خا�س؛ وحتافظ 

على نف�س احلجم، يف حني اأن �سكلها يتغري ح�سب الإناء الذي توجد فيه، كما اأن �سطح املادة 

ال�سائلة يف حالة �سكونها، يكون دائما م�ستويا واأفقيا. ول ميكن اأخذ جزء من املادة ال�سائلة بني 

ال�سائلة غري قابلة  ال�سائلة مادة مائعة. املادة  اأن املادة  اإذن  الأ�سابع، وتتميز باجلريان نقول 

لالن�سغاط ولها حجم ثابت.

- املادة الغازية، لي�س لها حجم خا�س ول �سكل خا�س فهي دائما متالأ احليز الذي توجد فيه؛ 

ول ميكن م�سكها وتتميز هي الأخرى باجلريان نقول اإذن اأن املادة الغازية مادة مائعة.

ولتف�سري احلالت الثالث للمادة، ن�ستعمل النموذج اجلزيئي، حيث منثل اجلزيئات املكونة 

للمادة ب�سكل هند�سي معني مثل كرية.

االأ�سبوع: 7
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  -يقدم 

فهمها:

مالحظة ال�سورة، 

قراءة ن�ض الو�سعية،

�سرح الكلمات ال�سعبة،

التي  امل�سكلة  عن  املتعلمني  الأ�ستاذ  ي�ساأل 

يف  للمناق�سة  فر�سة  ويعطيهم  تعاجلها 

جمموعات وحتديد امل�سكلة.

َدّراَجِتِه  َمْتِ  َعلى  َيْحِمُل  وِق  اٱل�سُّ ِمَن  عاِئدًا  ُب  كاَن 

ُخ�رَشٌ  ِبها  اأَْكيا�ٌس   : اٱْلـَموادِّ ِمَن  ِبَعَدٍد  لوَءًة  مَمْ ًة  ُقفَّ ِة  اٱْلَهواِئيَّ

َكبرٌي  َوبالوٌن   ، َلَبٌ ِبِه  َوكي�ٌس  ٌم،  حَلْ ِبِه  َوكي�ٌس  َعٌة،  ُمَتَنوِّ

َب ِمْن َمْنِزِلِه، اٱْنَفَجْرْت  ِغرَيِة. َلـّما اٱْقرَتَ اٱ�ْسرَتاُه ِلٱبَنِتِه اٱل�سَّ

ْكيا�ِس  ُكلُّ  َعْت  َوَتَقطَّ ُة  اٱْلُقفَّ َو�َسَقَطِت  ّراَجِة،  اٱلدَّ َعَجَلُة 

اٱللَّـَبـُن  َو�ساَل  اٱْلبالـوُن  َواٱْنَفَجَر   ، اٱْلـَموادِّ ُكلُّ  َوَتناَثْرْت 

�رَشِ َواٱللَّْحِم،  ْر�ِس. قاَم اٱْلأَُب ِبَجْمِع اٱخْلُ ْيُت َعـلى  َواٱلـزَّ

ْر�ِس. ْيِت اٱْلـُمْن�َسِكَبنْيِ َعلى  َلِكْن مَلْ َي�ْسَتِطْع َجْمَع اٱللََّبِ َواٱلزَّ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 21

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

التي  امل�سكلة  بينهم  فيما  املتعلمون  يناق�ض 

يواجهها الأب واملتمثلة يف انفجار عجلة 

الدراجة،

وانفجار  واللنب  اخل�سر  اأكيا�ض  تقطع 

البالون،

عدم قدرة الأب على جمع اللنب والزيت،

العجلة  حمتوى  مناق�سة  لالأ�ستاذ  ميكن 

والبالون،

على  ويدونوه  التق�سي  �سوؤال  ي�سوغون 

دفاترهم.

واللحم  اخل�سر  جمع  الأب  ا�ستطاع  ملاذا 

ومل ي�ستطع جمع اللنب والزيت والهواء؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت التق�سي

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 21

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

بالن�سبة للحالة ال�سلبة تكون اجلزيئات يف هذا النموذج ، قريبة جدا من بع�سها البع�س مرتبة 

حركة  ويف  البع�س  بع�سها  من  قريبة  اجلزيئات  تبقى  ال�سائلة  للحالة  وبالن�سبة  �ساكنة؛  و�سبه 

ب�رشعة  وتتحرك  متباعدة  اجلزيئات  تكون  الغازية  للحالة  بالن�سبة  اأما  وم�سطربة؛  م�ستمرة 

جميع الجتاهات.
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3.اقرتاح 
الفر�سيات

اأجوبة  افرتا�ض  متعلميه  من  الأ�ستاذ  يطلب 

على  املتعلمني  د  ويعوِّ التق�سي،  ل�سوؤال  موؤقتة 

اأعتقد...،  راأيي...،  -يف  بـ:  فر�سياتهم  بدء 

اأظن اأن...

فجميع  رف�ض،  اأو  تثمني  دون  الأ�ستاذ  يقبل 

الفر�سيات مقبولة.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت التق�سي

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 21

يدون الأ�ستاذ اأهم الفر�سيات على ال�سبورة.

يناق�ض املتعلمني بعد ذلك من اأجل الإبقاء فقط على الفر�سيات التي �سيتم التاأكد منها.

-ي�ساعد املتعلمني على �سياغة فر�سيات للو�سعية عرب الرتكيز على طبيعة خمتلف املواد التي كان يجملها الأب.

- يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات مثل :

- اخل�سر والفواكه هي اأج�سام �سلبة، واجل�سم ال�سلب متما�سك.

-اللنب والزيت هي اأج�سام �سائلة، ي�سعب جمعها. وكذلك الهواء لأنه غاز. 

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق من 

الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

ال�سلبة: املادة  وحجم  �سكل  درا�سة   .1
كل  تختار  جمموعات.  يف  املتعلمون  يعمل 

جمموعة مادة �سلبة، ثم يتم و�سعها يف اأواين 

خمتلفة.

ويالحظون اإن كان حجمها ازداد اأو تقل�ض، اأو 

اأن �سكلها تغري.

ي�سجل املتعلمون نتائج مالحظاتهم.

ال�سائلة: املادة  و�سكل  حجم  درا�سة   .2
اإناء.  يف  املاء  من  كمية  ت�سع  جمموعة  كل 

ينقلون  املاء،  �سكل  جيدا  املتعلمون  يالحظ 

اإن  ثم يالحظون  اآخر؛  اإناء  اإىل  الكمية  نف�ض 

كان حجم املاء ازداد اأو تقل�ض، وكيف اأ�سبح 

�سكل املاء. ميكن نقله يف اإناء اآخر للمزيد من 

التاأكد.

ي�سجل املتعلمون نتائج مالحظاتهم.

الغازية: املادة  و�سكل  حجم  درا�سة   .3
يتم نفخ بالون يف كل جمموعة، تتم املالحظة 

اإن  املتعلمون  يالحظ  البالون.  على  وال�سغط 

ي�سجل  حجمه.  اأو  البالون  �سكل  �سيتغري  كان 

املتعلمون نتائج مالحظاتهم.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 21 و 22

الغازية: املادة  و�سكل  حجم  درا�سة   .3
يتم نفخ بالون يف كل جمموعة، تتم املالحظة وال�سغط على البالون. يالحظ املتعلمون اإن كان �سيتغري 

�سكل البالون اأو حجمه.

ي�سجل املتعلمون نتائج مالحظاتهم.
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6.تدوين 
النتائج

فيما  املتعلمون  يناق�ض  جتربة،  كل  -بعد 

بينهم وي�سجلون مالحظاتهم على دفاتر 

التق�سي.

النتائج يتم تدوينها اإما يف �سكل خطاطات 

ذهنية، اأو ملخ�سات اأو ر�سومات....

-ترتك احلرية للمتعلمني يف اختيار طريقة 

تعبريهم.

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

دفرت التق�سي

7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب 

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

واإبداء  النقد  على  وي�سجع  جماعيا، 

الراأي.

- عمل جماعي كل جمموعة تكلف مقررا 

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

-تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 اأوراق عر�ص كبرية،  �سبورة

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 22

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  -ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن:

املادة ال�سلبة ل يتغري �سكلها ول حجمها   -

توجد  الذي  افناء  �سكل  غرينا  ولو  حتى 

فيه؛ لأن لها �سكل حمدد وحجم حمدد.

نف�ض  على  حتافظ  ال�سائلة،  املادة   -

احلجم، يف حني اأن �سكلها يتغري ح�سب 

الإناء الذي توجد فيه، لأن لديها حجم 

اأن  كما  حمدد،  �سكل  لها  ولي�ض  حمدد 

�سكلها دائما يكون اأفقيا؛

- املادة الغازية، لي�ض لها حجم حمدد ول 

�سكل حمدد فهي دائما متالأ احليز الذي 

توجد فيه.

ُة اٱْلغاِزَيُة. ُة اٱل�ّساِئَلُة، َواٱمْلادَّ ْلَبُة، َواٱمْلادَّ ُة اٱل�سَّ ِة، ِهَي اٱمْلادَّ ُتوَجُد َثالُث حالٍت ِلْلمادَّ

وَعِة ِفيِه؛ ْو�سُ �ْسِم اٱمْلَ ِ اٱجْلِ ُ َرْغَم َتَغريُّ ٌد َل َيَتَغريَّ دَّ ْكٌل ُمَ ٌد َو�سَ دَّ ْلَبُة َلها َحْجٌم ُمَ ُة اٱل�سَّ • َامْلادَّ

ْو�سوَعِة فيِه؛ ْكِل اٱْلإِناِء اٱمْلَ ِ �سَ ُ ِبَتَغريُّ ْكَلها َيَتَغريَّ ٌد، َغرْيَ اأَنَّ �سَ دَّ ُة اٱل�ّساِئَلُة َلها َحْجٌم ُمَ • َامْلادَّ

وَعِة ِفيِه. ْو�سُ ِز اٱمْلَ يِّ ْكِل َوَحْجِم اٱحْلَ ِ �سَ اِن ِبَتَغريُّ ٌد، َيَتَغريَّ دَّ ْكٌل ُمَ ٌد َول �سَ دَّ ُة، َلْي�َس َلها َحْجٌم ُمَ ُة اٱْلغاِزيَّ • َامْلادَّ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

دوجدوَجُد َث وجتوجُت

	  

�سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 21
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

يهدف الن�ساط اإىل تعرف قدرة املتعلم على 

التمييز بني خ�سائ�س كل مادة وي�سفها من 

حيث ال�سكل واحلجم.

- الهواء �سكله وحجمه يتغريان ح�سب احليز 

الذي ي�سغله؛

- احلليب يتغري �سكله ح�سب احليز الذي 

ي�سغله، ول يتغري حجمه؛

- اخل�سب �سكله وحجمه ل يتغريان.

ِليُب َواٱْلَهواُء. �َسُب، اٱحْلَ : َاخْلَ وادِّ قاَرَنِة َخ�ساِئ�ِس َثالَثِة اأَْنواٍع ِمَن اٱمْلَ ْدَوُل اٱلآتي ُقْمُت مِبٍ 1. يف اٱجْلَ
حيِح. كاِن اٱل�سَّ ٍة يف اٱمْلَ ِم ُكلِّ مـادَّ     - اأَُكِمٍل ِبِكتاَبِة ُكلِّ ِا�سْ

ْجموَعُة ُة .......َامْلَ ُة ........مادَّ ُة ........مادَّ مادَّ

ِز اٱلَّذي َي�ْسَغُلُه يِّ اِن َح�َسَب َاحّلَ لنعملـ �َسْكُلُه َوَحْجُمُه َيَتَغريَّ

ُ َحْجُمُه  ناِء اٱْلـَمْوجوِد فيِهو، َوَلَيَتَغريَّ ُ �َسْكُلُه َح�َسَب اٱْلإِ للنعمَيَتَغريَّ

اِن نعملل�َسْكُلُه َوَحْجُمُه َل َيَتَغريَّ

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

.1
بطبَطِبّ

أاأاأُ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 22

ْجموَعُة ُة ...........َامْلَ ُة ...........مادَّ ُة ...........مادَّ مادَّ

لنعملَاْلـماُء َواٱْلَع�سرُي

َاْلَهواُء َوالأوْك�ِسجنُي
للنعم

ديُد َجُر َواٱحْلَ نعمللَاحْلَ

الن�ساط 2: 

ي�ستهدف الن�ساط  اختبار قدرة املتعلم على 

متييز نوع املادة من خلل امللحظة.

هذا الن�ساط يحتاج اإىل تركيز جيد؛

ويوجد  ال�سندوق  يف  مو�سوعة  ال�سلبة  املادة   -

بجانبها فراغ، لأنها حتافظ على �سكلها وحجمها؛

توجد  الذي  احليز  متالأ  دائما  الغازية  املادة   -

فيه؛

- املادة ال�سائلة دائما ما تكون ذات �سكل اأفقي يف 

اأي اإناء و�سعت فيه.

َد  دِّ ِكُن اأَْن حُتَ ٍة. َهْل مُيْ ْلَبٍة َو�ساِئَلٍة َوغاِزيَّ َتِلَفٍة؛ �سَ ُل َثالَث َموادٍّ خُمْ ثِّ َفَلُه، مُيَ �سْ
ناديِق اأَ 2. َاللَّْوُن اٱْلأَْزَرُق داِخَل اٱل�سَّ

ْكِلها؟  ْندوٍق اٱْنِطالقًا ِمْن �سَ ِة يف ُكلِّ �سُ َطبيَعَة امْلادَّ

ٌة : ٌة : َمادَّ ٌة : َمادَّ  َمادَّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 22

-يقراأ  الأ�ستاذ وي�سرح التعليمة: 

ْن 
َ
ِكُن اأ ٍة. َهْل مُيْ َتِلَفٍة؛ �سْلَبٍة َو�ساِئَلٍة َوغاِزيَّ ُل َثالَث َموادٍّ خُمْ ثِّ �ْسَفَلُه، مُيَ

َ
ناديِق اأ ْزَرُق داِخَل ال�سَّ

َ
»َاللَّْوُن اْلأ

ْندوٍق اْنِطالقا ِمْن �َسْكِلها؟« ِة يف ُكلِّ �سُ َد َطبيَعَة امْلادَّ دِّ حُتَ

-ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه جماعيا.

ٌة : �سلبة ٌة : غازية َمادَّ ٌة : �سائلة َمادَّ  َمادَّ

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

ملنازلهم  العودة  عند  املتعلمني،  من  الأ�ستاذ  يطلب 

املوجودة  والغازية  وال�سائلة  ال�سلبة  املواد  ح�سر 

مادة.  كل  بني  الفرق  عن  والبحث  منازلهم،  يف 

)مالب�ض، خ�سر، قطاين، ماء، زيوت، م�سروبات...، 

غاز البوتان...(

اإطار.جمموعات  يف  اأو  فرديا  الن�ساط  -ينجزون 

اأمام  عنه  مركز  تقرير  لتقدمي  ويوثقونه  �سغرية، 

الزمالء.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

ْلَبًة  ًة �سَ ًة �ساِئَلًة َو مادَّ ْختاُر ِمْنها مادَّ ْلَبٍة َو�ساِئَلٍة َوغاِزَيٍة يف َجْدَوٍل. َواأَ اإِىل َموادَّ �سَ اٱْلـَمْوجوَدَة يف َمْنِزِلنا  اٱْلـَمَوادَّ  نُِّف  اأُ�سَ

ٍة. ٍة َومادَّ ُح اٱْلَفْرَق َبنْيَ ُكلِّ مادَّ ًة غاِزَيًة، َواأَُو�سِّ َومادَّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 22

الن�ساط 2: 

االإعداد 

القبلي

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

-بعد تعرفكم على حالت املادة وخ�سائ�سها، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها خالل احل�سة 

القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.
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ِة ّياُت اٱْلـَمادَّ نيُف َوخا�سِّ َت�سْ

• اأقارن اأ�سنف اٱملواد على اأ�سا�س اٱخل�سائ�س اٱلفيزيائية )التو�سيل اٱحلراري واٱلكهربائي، الجنذاب 
للمغناطي�س...(؛

ٱملواد على اٱملواد على ٱملواد على  ٱملواد على نف  ٱملواد على اٱملواد على ٱملواد على نف  ٱملواد على اٱملواد على نف  أ�اأ�أ� أ�أقارن  أ�اأ�أ�أقارن  أ�اأ�أقارن  أقارن اأقارن 

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

احل�سة 2:  خ�سائ�س املادة

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  -يقدم 

فهمها:

مالحظة ال�سورة، 

قراءة ن�ض الو�سعية،

�سرح الكلمات ال�سعبة،

 

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1 على  املتعلمني  وي�ساعد  مهمهم:عية  هفهف ظحظِحظ وا ال 1

مُّ ِبَذِلك َوقاَلْت َلُه: ُخْذ 
َبِت اٱْلأُ ُن اأَْن ُي�ساِعَدها، َرحَّ مْيَ

مُّ ُتِعدُّ َح�ساًء، َفَطَلَب ِمْنها اٱْبُنها اأَ كاَنـِت 

ِك  رِّ حُتَ ُه، ل  مُّ
اأُ َلُه  َفقاَلْت  اٱلتَّْحريِك،  َوَبَداأَ يف  ًة  َمْعِدِنيَّ ِمْلَعَقًة  ُن  مْيَ

اأَ اأََخَذ  �ساَء.  اٱحْلَ ِك  َوَحرِّ ِمْلَعَقًة 

ًة. ٍة، ِا�ْسَتْعِمْل ِمْلَعَقًة َخ�َسِبيَّ ْلَعَقٍة َمْعِدِنيَّ �ساَء مِبِ اٱحْلَ

دفرت التق�سي،     كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 23

وحتديد  جمموعات  يف  للمناق�سة  فر�سة  ويعطيهم  تعاجلها  التي  امل�سكلة  عن  املتعلمني  الأ�ستاذ  ي�ساأل 

امل�سكلة.

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

ويت�ساءلون  بينهم  فيما  املتعلمون  يناق�ض 

من  تطلب  الأم  جعل  الذي  ال�سبب  عن 

اأمين تغيري امللعقة املعدنية بامللعقة  ابنها  

التق�سي،  �سوؤال  وي�سوغون  اخل�سبية، 

ويدونه على دفاترهم 

على  ويدونوه  التق�سي  �سوؤال  ي�سوغون 

دفاترهم.

ملاذا يجب اأن نحرك �سائال �ساخنا  مبلعقة 

خ�سبية؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت التق�سي

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 23

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 
التدبري الديدكتيكي للدر�س

اٱلكهربائي،  ولتو�سيل  اٱحلراري  التو�سيل  اٱخل�سائ�س  اأ�سا�س  على  اٱملواد  ت�سنيف  ميكن 

والجنذاب للمغناطي�س.

اٱملواد تو�سل احلرارة ب�سكل جيد، وبع�سها يو�سل احلرارة  اٱحلراري: بع�س  التو�سيل   -

ب�سكل بطيء؛ 

- التو�سيل اٱلكهربائي: بع�س اٱملواد تو�سل الكهرباء، وبع�سها عازلة للكهرباء؛

- الجنذاب للمغناطي�س: بع�س اٱملواد تنجذب للمغناطي�س وبع�سها ل ينجذب.

ُُّّ َّٱلتَّٱلتََّّ ُ َ ْ َ

االأ�سبوع: 7



106

3.اقرتاح 
الفر�سيات

افرتا�ض  متعلميه  من  الأ�ستاذ  -يطلب 

د  ويعوِّ التق�سي،  ل�سوؤال  موؤقتة  اأجوبة 

-يف  بـ:  فر�سياتهم  بدء  على  املتعلمني 

راأيي...، اأعتقد...، اأظن اأن...

يقبل الأ�ستاذ دون تثمني اأو رف�ض، فجميع 

الفر�سيات مقبولة.

على  الفر�سيات  اأهم  الأ�ستاذ  يدون 

ال�سبورة.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت التق�سي

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 23

يناق�ض املتعلمني بعد ذلك من اأجل الإبقاء فقط على الفر�سيات التي �سيتم التاأكد منها.

-ي�ساعد املتعلمني على �سياغة فر�سيات للو�سعية عرب الرتكيز على طبيعة خمتلف املواد: معدن، خ�سب، 

بال�ستيك، قما�ض،....

- يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات مثل :-اخل�سب ج�سم غري مو�سل للحرارة،

-املعدن ج�سم مو�سل للحرارة. 

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

بالوثائق  ال�ستعانة  اإىل  املتعلمني  -يوجه 

املدرجة بكرا�سة املتعلم ق�سد نفي اأو تاأكيد 

فر�صياتهم.

- يف جمموعات يتحققون من فر�سياتهم 

اعتمادا على الوثيقة 1.

التجربة  جمموعات  يف  املتعلمون  ينجز 

اأي جتربة يراها  اأو  الكرا�سة،  املذكورة يف 

الأ�ستاذ منا�سبة لفهم وا�ستيعاب الفرق بني 

ال�سلبة.  للمادة  الفيزيائية  اخل�سائ�ض 

بعد اإجناز التجربة، ي�سجل املتعلمون نتائج 

مالحظاتهم.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

راِريُّ ْو�سيُل اٱحْلَ َالتَّ

�َسْمٌع،  َعجنٌي،  ِمْلَعَقٌة،  �سا�ِس،  اٱلرَّ َقَلُم  اٱْلْبال�ْستيِك،  ِمَن  ِم�ْسطَرٌة  َاْلأََدواُت: 

اٱْلَعِجنِي  ِبوا�ِسَطـِة  �سا�ِس  اٱلرَّ َوَقَلَم  َواٱْلـِم�ْسَطَرَة  اٱْلـِمْلَعَقَة  ُق  اأُْل�سِ داٌف.  اأَ�سْ

َوَقَلِم  َواٱْلـِمْلَعَقِة  اٱْلـِم�ْسَطَرِة  َعلى  ْمِع  اٱل�سَّ ِبوا�ِسَطـِة  داَف  اٱْلأَ�سْ ُق  اأُْل�سِ اإِناٍء.  فـي 

بُّ اٱْلـماَء اٱل�ّساِخَن فـي اٱْلإِناِء  �ْسَفِل،ُثمَّ اأَ�سُ �سا�ِس َعلى اٱْلـَم�ساَفِة  َنْف�ِسها ِمَن اٱْلأَ اٱلرَّ

ْكُل 1(  ْمِع اأَِو اٱْلَعِجنِي.)َال�سَّ ىل اٱل�سَّ َل اإِ دوَن اأَْن َي�سِ

ُ ِلـماذا َلـْم َت�ْسُقْط يف اٱْلَوْقِت َنْف�ِسِه. داِف، َواأَُف�رشِّ �سْ
قوَط اٱْلأَ ُب �سُ   اأُلِحُظ َواأَُرتِّ

َا

مَن من  ن  َطَرطرٌة طر�سطر�س�ْسْ �سم�سم َاْلأََدواُت: 

َالنَّ�ساُط 1 :

ْكُل 1 َال�سَّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 23

6.تدوين 
النتائج

- يوجه املتعلمني اإىل تدوين ما تو�سلوا اإليه 

يف �سكل خطاطات ذهنية، اأو ملخ�سات 

اأو ر�سومات....

اختيار  يف  للمتعلمني  احلرية  ترتك   -

طريقة تعبريهم.

- يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا 

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

دفرت التق�سي

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 23
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7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب 

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا، وي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

- عمل جماعي كل جمموعة تكلف مقررا 

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

-تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 اأوراق عر�ص كبرية،  �سبورة

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 23

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  -ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل:

اإىل  مادة  من  بينها  فيما  املواد  تختلف 

الفيزيائية.  خ�سائ�سها  ح�سب  اأخرى 

وميكن ت�سنيف املواد ح�سب ما يلي: 

املواد مو�سلة  التو�سيل احلراري: بع�ض   -

مو�سل  وبع�سها  جيد،  ب�سكل  للحرارة 

للحرارة ب�سكل بطيء؛ 

- التو�سيل الكهربائي: بع�ض املواد مو�سلة 

للكهرباء، وبع�سها عازلة للكهرباء؛ 

املواد  بع�ض  للمغناطي�ض:  الجنذاب   -

تنجذب للمغناطي�ض وبع�سها ل ينجذب.

َوادِّ َح�َسَب ما َيلي:  نيُف اٱمْلَ ِكُن َت�سْ ِة. َومُيْ ها اٱْلفيْزيائيَّ ٍة اإِىل اأُْخرى َح�َسَب َخ�ساِئ�سِ َوادُّ ِفيما َبْيَنها ِمْن مادَّ َتْخَتِلُف اٱمْلَ

ٌل ِب�َسْكٍل َبطيٍء؛  ها مو�سِ ٍد، َوَبْع�سُ خوَنِة ِب�َسْكٍل َجيِّ َلٌة لل�سُّ وادِّ مو�سِ : َبْع�ُس اٱمْلَ راِريُّ ْو�سيُل اٱحْلَ • َالتَّ

ها َعاِزَلٌة َلُه؛  َلٌة ِلْلَكْهَرباِء، َوَبْع�سُ وادِّ مو�سِ : َبْع�ُس اٱمْلَ ْو�سيُل اٱْلَكْهَرباِئيُّ • َالتَّ

ها َل َيْنَجِذُب. َوادِّ َتْنَجِذُب ِلْلمْغناطي�ِس َوَبْع�سُ ذاُب ِلْلمْغناِطي�ِس: َبْع�ُس اٱمْلَ جْنِ • َاْلِ

ُيوَنُة َواٱللََّمعاُن... َوباُن فيِه اٱمْلاِء َواٱللُّ ْفُو َواٱْلَغْو�ُس يف اٱمْلاِء، َواٱلذَّ َكما َتْخَتِلُف فيما َبْيَنها ِمْن َحْيُث اٱلطَّ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

فلفلُف لتلَت تختْخ ختخَت

	  

�سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 23
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

-يقراأ وي�سرح الن�ض املرافق للن�ساط.

-ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه جماعيا.

الن�ساط يت�سمن جمموعة من الأمثلة عن 

الت�سنيفات املمكنة للمواد من حيث اللمعان 

والقدرة على الت�سكيل والتو�سيل احلراري 

والكهربائي، والطفو والغو�ض، والجنذاب 

للمغناطي�ض، والذوبان يف املاء...

-ت�سحيح الن�ساط: 

: ْو َخَطاأٌ حيٌح اأَ 1.  اأَْكُتُب اأَماَم ُكلِّ ِعباَرٍة �سَ
ٌل ِلْلَكْهَرباِء ............َاْلْبال�ْستيُك مو�سِ

خوَنِة ............َاْلأَلوِمْنيوُم عاِزٌل ِلل�سُّ

ِكُن َت�ْسكيُلها َنٌة مُيْ ٌة َليِّ ............َاْلَعجنُي َمادَّ

�سى ل َيذوُب فـي اْلـماِء ............َاحْلَ

ٌة َغرْيُ لِمَعٍة ُة مادَّ ............َاْلِف�سَّ

�َسُب َيغو�ُس يف اْلـماِء ............َاخْلَ

ٌة لِمَعٌة ............َاْلَفْحُم مادَّ

............َاْلِفّلنُي َيْطفو َفْوَق اْلـماِء

............َاْلـِمْلُح ل َيذوُب يف اْلـماِء

ْنِي ............اأَ�ْسالُك اٱلنُّحا�ِس َغرْيُ قاِبَلٍة ِللثَّ

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

.1
بطبَطِبّ

أاأاأُ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 23

ُة واُبَامْلادَّ َاجْلَ

ٌل ِلْلَكْهَرباِء لَاْلْبال�ْستيُك مو�سِ

خوَنِة لَاْلأَلوِمْنيوُم عاِزٌل ِلل�سُّ

ِكُن َت�ْسكيُلها َنٌة مُيْ ٌة َليِّ نعمَاْلَعجنُي َمادَّ

�سى ل َيذوُب فـي اْلـماِء نعمَاحْلَ

ٌة َغرْيُ لِمَعٍة ُة مادَّ لَاْلِف�سَّ

ُة واُبَامْلادَّ َاجْلَ

�َسُب َيغو�ُس يف اْلـماِء لَاخْلَ

نعمَاْلِفّلنُي َيْطفو َفْوَق اْلـماِء

لَاْلـِمْلُح ل َيذوُب يف اْلـماِء

َلٌة ِلْلَكْهَرباِء نعماأَ�ْسالُك اٱلنُّحا�ِس ُمو�سِ

ْنِي لاأَ�ْسالُك اٱلنُّحا�ِس َغرْيُ قاِبَلٍة ِللثَّ

الن�ساط 2: 

املتعلمني  من  ويطلب  الن�ساط،  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

يهدف  ال�سحيحة.  العبارة  اأمام  و�سع عالمة )×( 

الن�ساط اإىل اختبار قدرة املتعلم على معرفة اأ�سباب 

�سنع الأباريق من الألومنيوم.

واجلواب ال�سحيح اأن الألومنيو مو�سل جيد للحرارة 

و�سعت  اإذا  )�سخونة(  مرتفعة  حرارة  كانت  �سواء 

فوق فرن مثال، اأو كانت حرارة منخف�سة )الربودة( 

اإذا و�سعت يف مكان بارد. فاملادة التي توجد بداخله 

تتاأثر ب�سرعة باحلرارة اخلارجية.

اٱْلأباريِق ِمَن  ْنِع  باِب �سُ �سْ
ِلأَ ْف�سرياِت  اٱلتَّ َبْع�َس  2. اأَْعطى َكرمٌي 

ِحيَحٌة ؟ باِب اٱْلآِتَيِة �سَ يُّ اٱْلأ�سْ
لوِمْنيوِم. اأَ اٱْلأَ

حيِح.  واِب اٱل�سَّ ُع َعالَمًة )X( اأَماَم اٱجْلَ        اأَ�سَ

ِهُر ِب�ُسهوَلٍة.  ............• َاْلأَلوِمنيوُم َيْن�سَ

ُعُب َت�ْسكيُلُه.  ............• َاْلأَلوِمنيوُم َي�سْ

ـٌد ِلْلَحراَرِة.  ٌل َجيِّ ............• َاْلأَلوِمنيوُم مو�سِ

............• َاْلأَلوِمنيوُم َيذوُب يف اٱْلـماِء.
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الن�ساط 3:

على  املتعلم  قدرة  اختبار  اإىل  الن�ساط  يهدف 

املواد  للمغناطي�ض:  لالجنذاب  القابلة  املواد  اختيار 

املعرو�سة هب: البال�ستيك البلور/الزجاج، اخل�سب، 

 قطع مغناطي�سية مواد معدنية

ياِء َعَلْيِه َرْفَعها. ُة اأَْكواٍم ِمَن اْلأَ�سْ ُد يا�سني ِعدَّ مَّ 3. َلدى ُمَ
ْغناطي�َس. د يا�سني َرْفَعها ُم�ْسَتْخِدمًا امْلِ َحمَّ ِكُن مِلُ تي مُيْ ياِء الَّ َت َجميِع اْلأَ�سْ ُع َعالَمًة )X( حَتْ       اأَ�سَ

ٌة ُكَلٌل ِبلَّْوِريَّ

ٌة ٌةاأَْقرا�ٌس ِمْغناطي�ِسيَّ

عيداُن اأَ�ْسناٍن

ٌة َم�ساِبٌك فولِذيَّ

ديِد ُبراَدُة احْلَ

ٌة اأَْرِبَطٌة َمّطاِطيَّ
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الن�ساط 4:

الالمعة  باملواد  يتعلق  الأول  ن�ساطني:  يت�سمن  التمرين 

واملواد اللينة، مثل الذهب والف�سة والنحا�ض وغريها...؛ 

للت�سكيل،  وقابلة  لمعة  لأنها  احللي  منها  ت�سنع  بحيث 

يف حني ل ت�سنع من مواد اأخرى اإما لأنها غري لمعة اأو 

التي  باملواد  يتعلق  الثاين  الن�ساط  للت�سكيل.  قابلة  غري 

ت�سنع منها اأواين الطبخ؛ بحيث من املفرو�ض اأن تتميز 

بالتو�سيل احلراري )ال�سخونة(.

ُب: اأُْكِمُل مِبا ُينا�سِ  .4

َنٌة، لَمَعٌة َوَخ�ِسَنٌة(. َنٌة، عاِزَلٌة َوَليِّ ها ................. )لِمَعٌة َوَليِّ ِة ِلأَنَّ َهِب واٱْلِف�سَّ  ِمَن الذَّ
ُّ

ِلي َنُع اٱحْلِ - ُت�سْ

�َسِب(. خوَنِة )اٱْلألوِمْنيوِم، اٱْلِكرْبيت، اٱخْلَ ٌل ِللل�سُّ ُه َمو�سِ نَّ ْهِي يف اٱْلـَمْنِزِل ِمَن ............... ِلأَ َنُع اأَوايِن اٱلطَّ - ُت�سْ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 24

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي

: ْو َخَطاأٌ حيٌح اأَ 1.اأَْكُتُب اأَماَم ُكلِّ ِعباَرٍة �سَ
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

العودة  عند  ف�سله،  جماعة  من  الأ�ستاذ  يطلب 

ملنازلهم اإجناز بع�ض الأن�سطة يف اإطار ربط العلوم 

يف  وميكن  للتعلمات،  معنى  ولإعطاء  باحلياة، 

عالقة  له  ن�ساط  اأي  الأ�ستاذ  يختار  اأن  الإطار  هذا 

اختيار  يف  التنويع  ميكن  كما  الدر�ض؛  من  بالهدف 

الأن�سطة ح�سب ما يراه الأ�ستاذ:

- فئة تبحث يف املواد اللينة واملواد ال�سلبة؛

- فئة تبحث يف املواد التي تغو�ض والتي تطفو؛

- فئة تبحث عن املواد العازلة واملواد ال�سلبة.

....

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

َة َوَفواِئِدها. ها  اٱْلِفيْزياِئيَّ ُد َبْع�َس َخ�ساِئ�سِ اأَْذُكُر َبْع�َس اٱْلـَموادِّ اٱْلـَمْوجوَدِة يف َبْيِتنا، َواأَُحدِّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 24

- مواد خمتلفة من حميط املتعلم

- مواد مو�سلة ومواد عازلة

- مواد تطفو ومواد ال تطفو

- مواد تذوب يف املاء ومواد ال تذوب فيه؛

- مود لينة )العجني( ومواد غري لينة 

 ....

الن�ساط 2: 

االإعداد 

القبلي

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

-بعد تعرفكم على حالت املادة وخ�سائ�سها، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها خالل احل�سة 

القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.
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الن�سهار: هو ظاهرة حتول ج�سم من احلالة ال�سلبة اإىل احلالة ال�سائلة، وتبقى درجة حرارة 

اأثناء هذا   .θf اجل�سم خالل هذا التحول ثابتة، ت�سمى درجة حرارة ان�سهار اجل�سم اخلال�س 

تتنا�سب   Q احلرارة  من  كمية  اجل�سم  يكت�سب   ،θf احلرارة  درجة  وعند  الفيزيائي  التحول 

ا�سطرادا مع كتلته m: ه Q=m.Lf  حيث ت�سمى Lf احلرارة الكامنة لالن�سهار وهي تتعلق 

باجل�سم الدرو�س.

التجمد: هو ظاهرة حتول ج�سم من احلالة ال�سائلة اإىل احلالة ال�سلبة، وتبقى درجة حرارة 

 Q‘ اجل�سم خالل هذا التحول ثابتة. اأثناء هذا التحول الفيزيائي يفقد اجل�سم كمية من احلرارة

تتنا�سب ا�سطرادا مع كتلتته m: ه Q=m.Ls  حيث ت�سمى Ls  احلرارة الكامنة لتجمد اجل�سم 

.Ls=-Lf اخلال�س، و

التبخر: هو ظاهرة حتول ج�سم من احلالة ال�سائلة اإىل احلالة الغازية، وتبقى درجة حرارة 

اجل�سم θ خالل هذا التحول ثابتة. اأثناء هذا التحول الفيزيائي وعند درجة احلرارة θ، يكت�سب 

 Lv ت�سمى  Q=m.Lv  حيث  ه   :m كتلتته  ا�سطرادا مع  تتنا�سب   Q اجل�سم كمية من احلرارة 

.θ احلرارة الكامنة للتبخري وهي تتعلق بطبيعة ال�سائل وبدرجة احلرارة

التكاثف: هو ظاهرة حتول ج�سم من احلالة الغازية اإىل احلالة ال�سائلة، وتبقى درجة حرارة 

θ، يفقد  اأثناء هذا التحول الفيزيائي وعند درجة احلرارة  θ خالل هذا التحول ثابتة.  اجل�سم 

 Lc حيث ت�سمى   Q’=m.Lc  ه :m تتنا�سب ا�سطرادا مع كتلتته  Q ’ اجل�سم كمية من احلرارة

.Lv=-Lc احلرارة الكامنة للتكاثف، و

ذوبان ج�سم قابل للذوبان يف املاء:  عندما نذيب ج�سما �سلبا اأو �سائال اأو غازيا يف املاء 

هو  مذيب  يتكون من ج�سم  املائي  املحلول  مائي.  ن�سميه حملول  متجان�س  خليط  على  نح�سل 

املاء، ومن ج�سم اأو اأج�سام مذابة، �سلبة اأو �سائلة اأو غازية.

ويوؤدي ارتفاع درجة حرارة املذيب، اإىل اإذابة كمية اأكرث من اجل�سم ال�سلب القابل للذوبان 

فيه. وميكن اأي�سا زياة �رشعة ذوبان ج�سم يف املاء، با�ستعمال الطرق التالية: حتريك املحلول، 

اأو تقطيع اجل�سم املذاب اإىل اأجزاء �سغرية.

ِة اُت اٱْلـمادَّ َتَغريُّ

اِت حاَلِتها. َ ُف َتَغريُّ ُ ِمْن حاَلٍة اإِىَل اأُْخَرى، َواأَ�سِ َة َتَتَغريَّ ُف اأَنَّ اْلـَمادَّ • اأََتَعرَّ

َيٍة ِمَن اٱْلـماِء. ْلَبِة يف ِكمِّ ِة اٱل�سَّ ِة َذَوباِن اٱْلـمادَّ تي َتزيُد ِمْن َكْيِفيَّ ُرَق اٱلَّ ُد اٱلطُّ •  اأَُحدِّ

َ َ

ِمّياِن: َعلُّ َاْلَهَدفاِن اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

احل�سة 1: تغريات حالت املادة

االأ�سبوع: 8
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  -يقدم 

فهمها:

مالحظة ال�سور، 

قراءة ن�ض الو�سعية،

�سرح الكلمات ال�سعبة،

التي  امل�سكلة  عن  املتعلمني  الأ�ستاذ  ي�ساأل 

يف  للمناق�سة  فر�سة  ويعطيهم  تعاجلها 

جمموعات وحتديد امل�سكلة.

التي  كلة 

َناِفَذِة  ِة  َعَلى حافَّ َعُت  َفَو�سَ َعْط�ساَنًة،  َوُكْنُت  ا  وُّ حارًّ اٱجْلَ كاَن  �َسْلمى:   ديَقِتها  ِل�سَ عاِئ�َسُة  قاَلْت   -

َب ماًء ُمْنِع�سًا.  ليِد  ِلأَ�رْشَ باٌت ِمَن اٱجْلَ اٱْلُغْرَفِة اْلـُم�ْسِم�َسِة َكاأْ�سًا ِبِه ُمَكعَّ

ُم�ْسِم�ٍس  َمكاٍن  َجليٍد يف  باُت  ُمَكعَّ ِبِه  ماٍء  �َس  َكاأْ ِمْثَلِك  َعُت  َو�سْ اأَْي�سًا  َواأَنا  �َسْلمى:  َعَلْيها  ْت  َفَردَّ  -

ْكُل 2 (. ْكُل1(،  َلِكنَّني َن�سيُتها، َوَبْعَد َيْوَمنْيِ َوَجْدُت اٱْلَكاأْ�َس فاِرَغًة )َال�سَّ )َال�سَّ

ْكُل 1 ْكُل 2َال�سَّ َال�سَّ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 25

وحتديد  جمموعات  يف  للمناق�سة  فر�سة  ويعطيهم  تعاجلها  التي  امل�سكلة  عن  املتعلمني  الأ�ستاذ  ي�ساأل 

امل�سكلة.

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

ويت�ساءلون  بينهم  فيما  املتعلمون  يناق�ض 

عن ماذا وقع للثلج واملاء، وي�سوغون �سوؤال 

التق�سي، ويدونه على دفاترهم.

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 25

3.اقرتاح 
الفر�سيات

افرتا�ض  متعلميه  من  الأ�ستاذ  -يطلب 

اأجوبة موؤقتة ل�سوؤال التق�سي.

يقبل الأ�ستاذ دون تثمني اأو رف�ض، فجميع 

الفر�سيات مقبولة.

على  الفر�سيات  اأهم  الأ�ستاذ  يدون 

ال�سبورة.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت البحث والتجارب
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يناق�ض املتعلمني بعد ذلك من اأجل الإبقاء فقط على الفر�سيات التي �سيتم التاأكد منها.

-ي�ساعد املتعلمني على �سياغة فر�سيات للو�سعية عرب الرتكيز على �سبب اختفاء الثلج.

- ملاذا وجدت �سلمى الكاأ�ض فارغة من الثلج واملاء؟ 

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

التدبري الديدكتيكي للدر�س

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 
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5. اختبار 
الفر�سيات

1. مالحظة تغريات حالة املادة:
التجربة  جمموعات  يف  املتعلمون  ينجز 

اأي جتربة يراها  اأو  الكرا�سة،  املذكورة يف 

الأ�ستاذ منا�سبة لفهم التغريات التي تطراأ 

على املادة.

املتعلمني،  �سالمة  على  الأ�ستاذ  يحر�ض 

وينبههم اإىل �سرورة النتباه خالل اإجناز 

التجربة.

يالحظ املتعلمون التغريات التي تطراأ على 

قطع اجلليد بفعل احلرارة، وما يطراأ على 

املاء اأي�سا، وما يطراأ على بخار املاء.

من الأفيد اإجناز التجربة يف الف�سل حتى 

تطراأ  التي  التغريات  املتعلمون  ي�ستوعب 

على املادة.

ْكُل 1 ْكُل 2َال�سَّ ْكُل 3َال�سَّ َال�سَّ

موقد نار

اجلليد

بخار ماءكاأ�س زجاج
زجاج

قطرات ماء

اإناء

َكما  َناٍر  َمْوِقِد  َفْوَق  اٱْلَكاأْ�َس  ُع  اأَ�سَ ُثمَّ  اٱْلَكاأْ�ِس،  يف  ليِد  اٱجْلَ ِقَطَع  ُع  اأَ�سَ

ْكِل)2(.  اٱل�سَّ يف  ليِد  اٱجْلَ حاَلَة  لِحُظ  َواأُ اٱلتَّ�ْسخنِي،  يف  اأَ�ْسَتِمرُّ  ْكِل)1(.  ِباٱل�سَّ

ِمَن  اٱْلـُمَت�ساِعِد  اٱْلُبخاِر  ًة باِرَدًة يف ُمواَجَهِة  ِقْطَعًة ُزجاِجيَّ ُع  اأَ�سَ َذِلَك  َبْعَد 

فـي  خرِي  اٱْلأَ اٱْلإِناِء  فـي  َع  اٱْلـُمَجمَّ اٱْلـماَء  ُع  اأَ�سَ ْكِل)3(.  اٱل�سَّ يف  َكما  ناِء  اٱْلإِ

ُل ُمالَحظاتي. اِت، َواأُ�َسجِّ َجِة، ُثمَّ اأُلِحُظ اٱلتََّغريُّ اٱلثَّالَّ

ق ْ َف  َ
اكاَكاأْ ٱلاٱْلٱْلكٱلكٱْل ُ َ أاأاأَ َّ ُث  ، اكاَكاأْ ٱلاٱْلٱْلكٱلكٱْل يف  ليدجلليدجلليد  ا

ِة اِت حاَلِة اٱمْلادَّ ُمالَحَظُة َتَغريُّ

َ َط ُ َ يف أاأاأَ ليد  ليدجلليدجْلَ اٱ

الحمالحُمالح َالنَّ�ساُط 1 :
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5. اختبار 
الفر�سيات

يف  ال�سكر  ذوبان  �رشعة  مالحظة   .2
املاء:

لقيا�ض  التالية  التجربة  املتعلمون  ينجز 

�سرعة ذوبان ال�سكر يف املاء.

نف�ض كمية  بنف�ض احلجم يف  تو�سع قطعة 

درجة  هو  واحد  متغري  وجود  مع  املاء، 

حرارة املاء: كاأ�ض به ماء �ساخن، كاأ�ض به 

ماء فاتر، وكاأ�ض به ماء بارد.

احلجم  بنف�ض  قطعتني  املتعلمون  ي�سع 

يقومون  املاء،  كمية  نف�ض  بهما  كاأ�سني  يف 

بتحريك القطعة يف كاأ�ض بينما ل يحركون 

القطعة الأخرى يف الكاأ�ض الأخرى.

ي�سجل املتعلمون مالحظاتهم ويقارنونها.

اإجناز  بعد  املالحظات  املتعلمون  ي�سجل 

اأخرى  طريقة  اعتماد  ميكن  التجربة. 

وهي  املاء،  ذوبان ج�سم يف  �سرعة  لقيا�ض 

تقطيع قطع �سكر بنف�ض احلجم اإىل اأجزاء 

�سغرية،  واأجزاء  )�سنيدة(،  جدا  دقيقة 

واأجزاء متو�سطة، وجزء كبري.

نف�ض  حتتوي  كوؤو�ض،  اأربعة  يف  تو�سع 

حجم  يف  اختالف  اأي  )لأن  املاء.  كمية 

على  �سيوؤثر  املاء  حجم  اأو  ال�سكر  قطعة 

النتائج  املتعلمون  ي�سجل  النتائج(  �سالمة 

ويقارنونها.

ٌر يف ماٌء باِرٌد ٌر يف ماٌء فاِتـٌر�ُسكَّ ٌر يف ماٌء �ساِخٌن�ُسكَّ �ُسكَّ

ِر يف اْلـماء  كَّ ُة َذَوباِن ال�سُّ ُمدَّ

ٌَّ

ِر يف اٱمْلاِء كَّ َعِة َذَوباِن اٱل�سُّ ُمالَحَظُة �رُشْ

َّ

َالَحظالحظالَحظ الحمالحُم َالنَّ�ساُط 2 :

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 25
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6.تدوين 
النتائج

اإليه يف  يوجه املتعلمني اإىل تدوين ما تو�سلوا 

اأو  ملخ�سات  اأو  ذهنية،  خطاطات  �سكل 

ر�سومات....

اختيار طريقة  للمتعلمني يف  - ترتك احلرية 

تعبريهم.

تو�سلوا  ما  املتعلمون  يدون  جمموعات  يف   -

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

دفرت التق�سي

7.تقا�سم 
احل�سيلة

اأعمالها  نتائج  يطلب من كل جمموعة تقدمي 

جماعيا،  ومناق�ستها  املجموعات  لباقي 

وي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

مقررا  تكلف  جمموعة  كل  جماعي  عمل   -

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

-تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 اأوراق عر�ص كبرية،  �سبورة

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 25

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  -ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل:

خوَنِة  ال�سُّ ِبِفْعِل  ِهُر  َتْن�سَ ْلَبُة  ال�سَّ ُة  َامْلادَّ  -

ْلُج اإِىل ماٍء،  ُل الثَّ ِبُح �َساِئَلًة؛ َمَثاًل َيَتَحوَّ َفُت�سْ

هارًا. َوُي�َسّمى َهذا التََّحوُُّلْن�سِ

خوَنِة  ال�سُّ ِبِفْعِل  ُر  َتَتَبخَّ ال�ّساِئَلُة  ُة  •َامْلَادَّ
اإِىل  امْلاُء  ُل  َيَتَحوَّ َمَثاًل  غاِزَيًة؛  ِبُح  َفُت�سْ

رًا. ُبخاٍر، َوُي�َسّمى َهذا التََّحوُُّل َتَبخُّ

اْلرُبوَدِة  ِبِفْعِل  َتَتكاَثُف  ُة  اْلغاِزَيّ ُة  •َامْلادَّ
اإِىل  اْلُبخار  ُل  َيَتَحوَّ َمَثاًل  �َساِئَلًة؛  ِبُح  َفُت�سْ

ماٍء، َوُي�َسّمى َهذا التََّحوُُّل َتكاُثفًا.

ِبُح  ُد ِبِفْعِل اْلرُبوَدِة َوُت�سْ اِئَلُة َتَتَجمَّ ُة ال�سَّ • امْلَادَّ
َوُي�َسّمى  َثْلٍج،  اإِىل  امْلاُء  ُل  َيَتَحوَّ َمَثاًل  ْلَبًة؛  �سَ

دًا. مُّ َهذا التََّحوُُّل جَتَ

هارًا. ُل اٱْن�سِ َحوُّ ْلُج اإِىل ماٍء، َوُي�َسّمى َهذا اٱلتَّ ُل اٱلثَّ اِئَلًة؛ َمَثاًل َيَتَحوَّ ِبُح �سَ خوَنِة َفُت�سْ ِهُر ِبِفْعِل اٱل�سُّ ْلَبُة َتْن�سَ ُة اٱل�سَّ • َامْلادَّ

رًا. ُل َتَبخُّ َحوُّ ُل اٱمْلاُء اإِىل ُبخاٍر، َوُي�َسّمى َهذا اٱلتَّ ِبُح غاِزَيًة؛ َمَثاًل َيَتَحوَّ خوَنِة َفُت�سْ ُر ِبِفْعِل اٱل�سُّ ُة اٱل�ّساِئَلُة َتَتَبخَّ ادَّ • َامْلَ

ُل َتكاُثفًا. َحوُّ ُل اٱْلُبخار اإِىل ماٍء، َوُي�َسّمى َهذا اٱلتَّ اِئَلًة؛ َمَثاًل َيَتَحوَّ ِبُح �سَ ُة َتَتكاَثُف ِبِفْعِل اٱْلرُبوَدِة َفُت�سْ ُة اٱْلغاِزَيّ • َامْلادَّ

دًا. مُّ ُل جَتَ َحوُّ ليٍد، َوُي�َسّمى َهذا اٱلتَّ ُل اٱمْلاُء اإِىل اٱجْلَ ْلَبًة؛ َمَثاًل َيَتَحوَّ ِبُح �سَ ُد ِبِفْعِل اٱْلرُبوَدِة َوُت�سْ اِئَلُة َتَتَجمَّ ُة ال�سَّ ادَّ • َامْلَ

ُعُه يف ماٍء �ساِخٍن،  �ْسِم، اأَْو َو�سْ ريُك اٱجْلِ اِلَيُة: حَتْ ُرُق اٱلتَّ َوباِن يف اٱمْلاِء، ُت�ْسَتْعَمُل اٱلطُّ َعِة َذَوباِن ِج�ْسٍم قاِبٍل ِللذَّ ِلِزياَدِة �رُشْ

غرَيٍة . اأَْو َتْقطيُعُه اإِىل اأَْجزاَء �سَ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

ادملادمْلادَّ • َا

	  

�سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 26
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

مدى  اختبار  هو  الأول  الن�ساط  من  الهدف 

عملية  يف  الت�سخني  لدور  املتعلمني  ا�ستيعاب 

التحول من مادة �سلبة ل�سائلة ومن مادة �سائلة 

لبخار املاء.

ي�سححونه  ثم  فرديا،  الن�ساط  -ينجزون 

جماعيا.

تغري  مبعنى  بالتكاثف،  يتعلق  الثاين  الن�ساط 

حالة املادة من حالة غازية اإىل حالة �سائلة.

َواٱْلَغَلياِن  هاِر  ْن�سِ َواٱْلِ ِد  َجمُّ اٱلتَّ ِخالَل   .1
اأُْخرى.  اإىِل  حاَلٍة  ِمْن  اٱمْلاُء  ُل  َيَتَحوَّ والتَّكاُثِف، 

خوَنِة.  تاُج اإِىل ُوجوِد ال�سُّ اأَيُّ اٱحْلالِت اٱلّتاِليِة حَتْ

-ت�سحيح الن�ساط: 

ملحوظة: الغليان والن�سهار يحتاجان لوجود 

ال�سخونة.

اإىل  يحتاجان  والتكاثف  التجمد  اأن  حني  يف 

الربودة.

يُّ اٱحْلالِت اٱلّتاِليِة 
ُل اٱمْلاُء ِمْن حاَلٍة اإِىل اأُْخرى. اأَ هاِر َواٱْلَغَلياِن، َيَتَحوَّ ِد َواٱِلْن�سِ َجمُّ 1. ِخالَل اٱلتَّ

راَرِة ِلَتْحُدَث؟ تاُج اإِىل ُوجوِد اٱحْلَ حَتْ

. ُد                  َالتَّكاُثُف    َجمُّ هاُر               اٱلتَّ •  َاْلَغَلياُن             َاِلْن�سِ

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

1

أاأاأَُط

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 26

الن�ساط 2: 

يهدف الن�ساط الثاين اإىل حتديد حالة بخار املاء 

عندما يتم تعري�سه للربودة.

ت�سحيح الن�ساط:

يتحول بخار املاء اإىل ماء.

املتعلمني  مع  الأ�ستاذ)ة(  يناق�ض  اأن  ميكن 

مقرتحات الإجابات الأخرى. 

ُد؟ اِء َعْنَدَما َيرْبُ ِذي َيْحُدُث ِلُبخاِر اٱمْلَ 2. َما اٱلَّ

ْ َلْوُنُه                       َيِزيُد َوْزُنُه                 • َيَتَغريَّ

. ُل اإِىَل َثْلٍج   ُل اإِىَل َماٍء               َيَتَحوَّ • َيَتَحوَّ
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ُد؟ 2. َما الَِّذي َيْحُدُث ِلُبخاِر امْلَاِء َعْنَدَما َيرْبُ

) ع َعالَمًة ) حيَح ِبو�سَ واَب ال�سَّ ْختاُر اجْلَ
َ
اأ

. ُل اإِىَل َثْلٍج    ُل اإِىَل َماٍء  َيَتَحوَّ ْ َلْوُنُها       َيِزيُد َوْزُنُها         َيَتَحوَّ َيَتَغريَّ

الن�ساط 3:

واملقارنة  املاء،  يف  ج�سم  بذوبان  يتعلق  الن�ساط 

�ساي  كاأ�ض  يف  �سكر  قطعة  و�سعية  و�سعيتني  بني 

يف  احلجم  بنف�ض  وقطعة  التحريك،  مع  �ساخن 

هو  الن�ساط  يف  املتغري  حتريك.  دون  �ساي  كاأ�ض 

التحريك.

ِمْنُهما  يٌّ 
اأَ ريٍك.  حَتْ ِه دوَن  َكاأْ�سِ ٍر يف  كَّ �سُ ِقْطَعَة  يا�سنُي  َع  َوَو�سْ َكْتُه،  َوَحرَّ اٍي �ساِخٍن  �سَ َكاأْ�ِس  ٍر يف  كَّ �سُ ِقْطَعَة  َندى  ْعْت  َو�سَ  .3

نٌي  : ْكـَثـَر. َندى   يا�سِ َعٍة اأَ ِه ِب�رُشْ ُر يف َكاأْ�سِ كَّ َيذوُب اٱل�سُّ �سَ

• ِلـماذا؟

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 26

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد
الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

يبحث املتعلمون يف البيت عن كيفية اإجناز املثلجات. 

الأن�سطة  ببع�ض  الأ�ستاذ  يطالبهم  اأن  ميكن  كما 

املو�سوع  من  الهدف  ربط  ت�ستهدف  التي  احلياتية 

بحياتهم العملية.

تطراأ  التي  التغريات  حول  بحوث  اأو  اأعمال  اإجناز 

التجمد  والغليان،  )الن�سهار  املادة.  حالة  على 

والتكاثف(.

يطلب الأ�ستاذ)ة( من متعلميه عندما يعودوا للبيت 

اأن ي�سرحوا لأ�سرهم واأ�سدقائهم وجريانهم الطرق 

للذوبان  قابلة  اأج�سام  ذوبان  �سرعة  من  تزيد  التي 

يف املاء.

ميكن اأن يطلب الأ�ستاذ)ة( من متعلميه اأن يح�سروا 

الأج�سام القابلة للذوبان يف املاء.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

اٱْلَبْيِت،  فـي  ْنِعها  ِب�سُ اأَقوُم  ُثمَّ  اٱْلـُمَثلَّجاُت،  َنُع  ُت�سْ َكْيَف  اأَْبَحُث    

ِدقائي.  �سْ ُن َجميَع اٱْلَعَمِلّياِت َواٱْلـَمراِحِل، َواأََتقا�َسُمها َمَع اأَ َواأََدوِّ

ِمْن  َتزيُد  تي  اٱلَّ ُرَق  اٱلطُّ ِلأُ�رْشتي  ُح  اأَ�رْشَ اٱْلَبْيِت  اإِىل  َعْوَدتي  ِعْنَد    

ْلَبِة يف اٱْلـماِء. ْج�ساِم اٱل�سَّ َعِة َذَوباِن اٱْلأَ �رُشْ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 26

الن�ساط 2: 

االإعداد 

القبلي

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

-بعد تعرفكم على حالت املادة وخ�سائ�سها، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها خالل احل�سة 

القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.

الن�ساط 4:

بالن�ساط  اأخرى  بطريقة  �سبيه  الن�ساط  هذا 

ال�سابق، والفرق بينهما اأنه يطرح عدة خيارات، 

كلها ت�ساهم يف ذوبان ج�سم قابل للذوبان يف املاء، 

لكن �سرعة الذوبان تختلف من حالة اإىل اأخرى، 

وعلى املتعلم اأن يختار احلالة التي �سيذوب فيها 

فيها:  جتتمع  التي  احلالة  وهي  �سرعة،  باأق�سى 

القطع ال�سغرية والتحريك واملاء ال�ساخن.

اِء: َوباِن يف اٱمْلَ ذاَبِة ِج�ْسٍم َقاِبٍل ِللذَّ ُع َطريَقٍة ِلإِ 4. ما ِهَي اأَ�رْشَ
ُعُه فـي ماٍء باِرٍد؛    غرَيٍة َوَو�سْ •     َتْك�سرُيُه اإىِل اأَْجزاَء �سَ

ُعه فـي ماٍء �ساِخٍن؛  غرَيٍة َوَو�سْ •     َتْك�سرُيُه اإىِل اأَْجزاَء �سَ

ُعُه فـي ماٍء �ساِخٍن َمَع اٱلتَّْحريِك؛ ِغرَيٍة َوَو�سْ •     َتْك�سرُيُه اإىِل اأَْجزاَء �سَ

ُعُه فـي ماٍء �ساِخٍن . •     َو�سْ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 26
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ِة اُت اٱْلـمادَّ َتَغريُّ

ياِة اٱْلَيْوِميَِّة. َة اٱْلـَمْلحوَظَة يف اٱحْلَ اِت اْلِكيمياِئيَّ َ َغريُّ ُد اٱلتَّ • اأَُحدِّ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

احل�سة 2: التغريات الكيميائية يف احلياة اليومية

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  -يقدم 

فهمها:

مالحظة ال�سورة، 

قراءة ن�ض الو�سعية،

�سرح الكلمات ال�سعبة،

التي  امل�سكلة  عن  املتعلمني  الأ�ستاذ  ي�ساأل 

يف  للمناق�سة  فر�سة  ويعطيهم  تعاجلها 

جمموعات وحتديد امل�سكلة.

َن ِمْن �ِسواِء اٱللَّْحِم. حى، َطَلَب َعْبُد اٱْلقاِدِر ِمِن اٱْبَنِتِه اٱْبِت�ساٍم اأَْن ُت�ْسِعَل اٱلّناَر يف اٱْلَفْحِم َحّتى َيَتَمكَّ ِخالَل عيِد اٱْلأَ�سْ

ْت  َفَردَّ �َسِب.  اٱخْلَ ِمَن  َعَلْيِه  ُل  َنْح�سُ َفاأَجاَبها:  اٱْلَفْحِم؟  ُل َعَلى  َنْح�سُ اأَْيَن  ِمْن  اأَبي،  يا  َقْل يل  َلْتُه:  �َساأَ اٱلّناَر  اإِ�ْسعاِلها  َواأَْثناَء 

�َسَب ! َعَلْيِه: َوَلِكنَّ اٱْلَفْحَم ل ُي�ْسِبُه اٱخْلَ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 27

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

ويت�ساءلون  بينهم  فيما  املتعلمون  يناق�ض 

وي�سوغون  باخل�سب،  الفحم  عالقة  عن 

�سوؤال التق�سي، ويدونه على دفاترهم 

على  ويدونوه  التق�سي  �سوؤال  ي�سوغون 

دفاترهم.

كيف حتول اخل�سب اإىل فحم؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 27

التدبري الديداكتيكي للدر�س

التحول الفيزيائي:  هو ظاهرة حتول املادة من حالة فيزيائية اإىل اأخرى، دون تغري طبيعة املادة. 

ويف ظروف معينة لدرجة احلرارة وال�سغط، ميكن للمادة اأن تتحول اإىل حالتها البدئية.

التحول  هذا  وينتج عن  فيغري من طبيعتها.  املادة،  يطراأ على  هو كل حتول  الكيميائي:   التحول 

ظهور مواد ناجتة تختلف عن املواد البدئية من حيث طبيعتها، ول ميكن للمواد الناجتة اأن تتحول من 

جديد اإىل املواد البدئية.

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

االأ�سبوع: 8
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3.اقرتاح 
الفر�سيات

افرتا�ض  متعلميه  من  الأ�ستاذ  -يطلب 

يقبل  التق�سي،  ل�سوؤال  موؤقتة  اأجوبة 

فجميع  رف�ض،  اأو  تثمني  دون  الأ�ستاذ 

الفر�سيات مقبولة.

على  الفر�سيات  اأهم  الأ�ستاذ  يدون 

ال�سبورة.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 27

يناق�ض املتعلمني بعد ذلك من اأجل الإبقاء فقط على الفر�سيات التي �سيتم التاأكد منها.

-ي�ساعد املتعلمني على �سياغة فر�سيات للو�سعية. 

- يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات مثل :

-الفحم اأ�سله خ�سب،

-اخل�سب حتول اإىل فحم. 

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

بالوثائق  ال�ستعانة  اإىل  املتعلمني  -يوجه 

املدرجة بكرا�سة املتعلم ق�سد نفي اأو تاأكيد 

فر�صياتهم.

- يف جمموعات يتحققون من فر�سياتهم 

اعتمادا على الوثيقة 1.

املمثلة  الأج�سام  حتول  على  الرتكيز  يتم 

نتيجة  الفحم هو  اأن  ال�سور. لأ�ستنتاج  يف 

حتول اخل�سب.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

َداإِ. �سَّ ُ �َسْكِل اْلـَم�سامري َبْعَد الَّ ِنَتَغريُّ َعفُّ ُ اْلفاِكَهِة َبْعَد التَّ َتَغريُّ

ْحرِتاِق ُ اْلَوَرَقِة َبْعَد اْلِ �ِسَتَغريُّ �ٍس ّبْعَد الَتّ�َسُوّ ُ ال�رّشْ َتَغرُيّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 27 و �ص 28

6.تدوين 
النتائج

- يوجه املتعلمني اإىل تدوين ما تو�سلوا اإليه 

يف �سكل خطاطات ذهنية، اأو ملخ�سات 

اأو ر�سومات....

اختيار  يف  للمتعلمني  احلرية  ترتك   -

طريقة تعبريهم.

- يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا 

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

دفرت التق�سي

دفرت البحث والتجارب
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7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب 

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا، وي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

- عمل جماعي كل جمموعة تكلف مقررا 

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

-تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 اأوراق عر�ص كبرية،  �سبورة

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 28

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  -ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل:

جوُع  ِكُن اٱلرُّ ِة اٱْلأوىل، َول مُيْ َتِلَفٌة َعِن اٱمْلادَّ ٌة َجِديَدٌة خُمْ ِة َيْنُتُج َعْنها مادَّ ٌ يف َتْركيِب اٱمْلادَّ ُة ِهَي َتَغريُّ اُت اٱْلكيْمياِئيَّ َغريُّ َالتَّ

اٱْلأَْطِعَمِة  ُن  َتَعفُّ ُر...(،  كَّ َال�سُّ ْمِع،  اٱل�سَّ َفتيُل  َاْلَوَرُق،  �َسُب،  )َاخْلَ وادِّ  اٱمْلَ اٱْحرِتاُق  َذِلَك  اأَْمِثَلِة  َوِمْن  اٱْلأوىل؛  اٱحْلاَلِة  اإِىل 

ريِف. جِر يف اٱخْلَ ُ َلْوِن اأَْوَراِق اٱل�سَّ ناِن، َتَغريُّ �ُس اٱْلأ�سْ ديِد، َت�ُسوُّ َداأُ اٱحْلَ لُُّلها، �سَ َوحَتَ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

ات ريغريَغريُّ غلتغلتَّ َا

	  

�سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 28

التغري الكيميائي هو تغري يف تركيب املادة ينتج عنه مادة جديدة خمتلفة عن املادة الأوىل، ول ميكن الرجوع 

اإىل احلالة الأوىل؛ ومن اأمثلة ذلك احرتاق املواد )اخل�سب، الورق، فتيل ال�سمع، ال�سكر ...(، تعفن الأطعمة 

وحتللها، �سداأ احلديد، ت�سو�ض الأ�سنان، تغري لون اأوراق ال�سجر يف اخلريف.

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

-ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه جماعيا.

-ت�سحيح الن�ساط: 

حرق الورق يعترب تغريا كيميائيا.

ًا كيمياِئيًا؟ ياِء اٱْلآِتَيِة ُيْعَترَبُ َتَغريُّ �سْ يُّ اٱْلأَ
1. اأَ

. ْلِج           َتْقطيُع اٱْلَوَرِق          َحْرُق اٱْلَوَرِق           َتْك�سرُي اٱلّزجاِج  هاُر اٱلثَّ •  اٱْن�سِ

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

1

بطبَطِبّ
أاأاأُ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 28

الن�ساط 2: 

ثم ي�سححونه  فرديا،  الن�ساط  املتعلمون  -ينجز 

جماعيا.

-الت�سحيح:

-الذي ل يعترب تغريا كيميائيا هو تقطيع اخل�سب.

: ًا كيمياِئياًّ ياِء اٱْلآِتَيِة ل ُيْعَترَبُ َتَغريُّ �سْ يُّ اٱْلأَ
2. اأَ

. ليِب   ماِطِم           َف�ساُد اٱحْلَ ُن اٱلطَّ �َسِب          َتَعفُّ ديِد            َتْقطيُع اٱخْلَ َداأُ اٱحْلَ •  �سَ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 28

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي

3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

يطلب الأ�ستاذ من جماعة ف�سله، عند العودة ملنازلهم 

باحلياة،  العلوم  ربط  اإطار  يف  الأن�سطة  بع�ض  اإجناز 

اأن  الإطار  هذا  يف  وميكن  للتعلمات،  معنى  ولإعطاء 

يختار الأ�ستاذ اأي ن�ساط له عالقة بالهدف من الدر�ض؛ 

يراه  ما  ح�سب  الأن�سطة  اختيار  يف  التنويع  ميكن  كما 

الأ�ستاذ مثل:

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

 ،
ِّ

�َسِبي اٱخْلَ اٱْلَفْحِم  اإِْنتاِج  ْكِل َحْوَل َمراِحِل  اٱل�سَّ َة  ًة ُرباِعيَّ اأُِعدُّ َمْطِويَّ اٱْلَبْيِت،  اإِىل  ِعْنَد َعْوَدتي 

اِرِه. �رشْ َواأَْبَحُث َعْن َمناِفِعِه َواأَ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 28

عند عودتك اإىل البيت اأعد مطوية رباعية ال�سكل حول مراحل اإنتاج الفحم اخل�سبي، واأبحث عن منافعه واأ�سراره.

الن�ساط 2: 
االإعداد 

القبلي

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

-بعد تعرفكم على حالت املادة وخ�سائ�سها، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها خالل احل�سة القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.
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ال�سوء والألوان

ْوِء الَّذي ُي�سيُئُه؛ �ْسِم َوَلْوِن ال�سَّ َ• اأَْرِبُط َبنْيَ َلْوِن اجْلِ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

احل�سة 1:  لون اجل�سم وعالقته بال�سوء

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  -يقدم 

فهمها:

مالحظة ال�سورة، 

قراءة ن�ض الو�سعية،

�سرح الكلمات ال�سعبة،

َثْوبًا  ْت  َواٱ�ْسرَتَ ِلاْلأَْثواِب،  َمْتَجٍر  اإِىل  فاِطَمُة  َذَهَبْت 

ميالِدها. عيِد  نا�َسَبِة  مِبُ جِلاَرِتها  ِلإِْهداِئِه  اٱْللَّْوِن   
َ

ُبْرُتقاِلـي

)ال�سكل 1(

َحبَّْت 
ْخِتها َنعيَمٍة، اأَ يف َطريِق َعْوَدِتها اإىِل اٱْلَبْيِت، اٱْلَتَقْت ِباأُ

نَّ  ِبـاأَ ْت  َتفاَجاأَ َلِكنَّها  ديَد،  اٱجْلَ ْوَب  اٱلثَّ َعَلْيها  َتْعِر�َس  اأَْن 

ْوَب َلْوُنُه اأَْحَمُر َوَلْي�َس ُبْرُتقاِلّيا. )ال�سكل 2( اٱلثَّ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

ْكُل 1 ْكُل 2َال�سَّ َال�سَّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 29

ي�ساأل الأ�ستاذ املتعلمني عن امل�سكلة التي تعاجلها ويعطيهم فر�سة للمناق�سة يف جمموعات وحتديد امل�سكلة.

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

عن  ويت�ساءلون  بينهم  فيما  املتعلمون  يناق�ض 

�سوؤال  وي�سوغون  الف�ستان،  لون  تغري  �سبب 

التق�سي، ويدونه على دفاترهم 

على  ويدونوه  التق�سي  �سوؤال  ي�سوغون 

دفاترهم.

ملاذا حتول اللون الربتقايل اإىل الأحمر ؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 29

3.اقرتاح 
الفر�سيات

اأجوبة  الأ�ستاذ من متعلميه افرتا�ض  -يطلب 

دون  الأ�ستاذ  يقبل  التق�سي،  ل�سوؤال  موؤقتة 

مقبولة.  الفر�سيات  فجميع  رف�ض،  اأو  تثمني 

يدون الأ�ستاذ اأهم الفر�سيات على ال�سبورة.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت البحث والتجارب كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 29

يناق�ض املتعلمني بعد ذلك من اأجل الإبقاء فقط على الفر�سيات التي �سيتم التاأكد منها.

-ي�ساعد املتعلمني على �سياغة فر�سيات للو�سعية. 

- يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات مثل :

-تغري لون الف�ستان ب�سب �سوء ال�سم�ض.

التدبري الديداكتيكي للدر�س

ملنا  اأبي�س، ويبدو  يبدو  الأبي�س  بال�سوء  اإ�ساءته  اإليه، وعند  التي ت�سل  الأ�سواء  الأبي�س  ي�ستت اجل�سم 

ح�سب لون ال�سوء امل�ساء به. ميت�س اجل�سم ال�سود جميع األوان ال�سوء، وميت�س اجل�سم ذي لون معن بع�س 

األوان ال�سوء وي�ستت الأخرى عند اإ�ساءته بال�سوء الأبي�س.

عند اإ�ساءة ج�سم ملون ب�سوء اأحادي اللون، اإما اأنه ميت�سه فيبدو اأ�سود واإما اأنه ي�ستت �سوءا له لون معني. 

ل يتعلق لون ج�سم بلونه فقط، ولكن يتعلق اأي�سا بلون ال�سوء امل�ساء به، حيث يح�سل ت�ستت انتقائي، وياخذ 

اجل�سم لون ال�سوء الذي ي�ستته.

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

ُُّّ

االأ�سبوع: 9
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4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق من 

الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

بالوثائق  ال�ستعانة  اإىل  املتعلمني  -يوجه 

تاأكيد  اأو  نفي  ق�سد  املتعلم  بكرا�سة  املدرجة 

فر�صياتهم.

فر�سياتهم  من  يتحققون  جمموعات  يف   -

اعتمادا على الوثيقة 1.

كل  القمي�ض يف  لون  على حتول  الرتكيز  يتم 

مرتبط  القمي�ض  لون  اأن  لأ�ستنتاج   . و�سعية 

بلون امل�سباح.

بالتجربة ح�سب  اأن يقوم  كما ميكن لالأ�ستاذ 

الإمكانيات املتوفرة له.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4
اِلَيِة، ُثمَّ اأُلِحُظ: باٍح ِمَن اٱْلـَم�سابيِح اٱلتَّ َت ُكلِّ ِم�سْ ُعُه حَتْ ُ َقمي�سا اأَْحَمَر َواأَ�سَ ـ اأُْح�رشِ

باٌح اأَْبَي�ُس ِم�سْ

َيْبدو َلْوُنُه اأَْحَمَر

َفُر باٌح اأَ�سْ ِم�سْ

َيْبدو َلْوُنُه ُبْرُتقاِليًّا

باٌح اأَْخ�رَشُ ِم�سْ

َيْبدو َلْوُنُه اأَ�ْسَوَد

باٌح اأَْحَمُر ِم�سْ

َيْبدو َلْوُنُه اأَْحَمَر

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 29

6.تدوين 
النتائج

اإليه  تو�سلوا  ما  تدوين  اإىل  املتعلمني  يوجه   -

يف �سكل خطاطات ذهنية، اأو ملخ�سات اأو 

ر�سومات....

اختيار طريقة  للمتعلمني يف  - ترتك احلرية 

تعبريهم.

تو�سلوا  ما  املتعلمون  يدون  جمموعات  يف   -

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

دفرت التق�سي 

 دفرت البحث والتجارب

7.تقا�سم 
احل�سيلة

اأعمالها  نتائج  يطلب من كل جمموعة تقدمي 

جماعيا،  ومناق�ستها  املجموعات  لباقي 

وي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

مقررا  تكلف  جمموعة  كل  جماعي  عمل   -

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

-تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 اأوراق عر�ص كبرية،  �سبورة

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 29

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  -ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل:

الذي  اللون  ح�سب  الأج�سام  األوان  تختلف   *
بلونه  اجل�سم  لون  يتعلق  فال  به،  اأ�سيئت 

فقط، بل بلون ال�سوء امل�ساء به.

ال�سوء  لون  دائما  يعك�ض  الأبي�ض  اللون   *
امل�ساء به، اأما اللون الأ�سود فيحافظ على 

لونه دائما.

جوُع  ِكُن اٱلرُّ ِة اٱْلأوىل، َول مُيْ َتِلَفٌة َعِن اٱمْلادَّ ٌة َجِديَدٌة خُمْ ِة َيْنُتُج َعْنها مادَّ ٌ يف َتْركيِب اٱمْلادَّ ُة ِهَي َتَغريُّ اُت اٱْلكيْمياِئيَّ َغريُّ َالتَّ

اٱْلأَْطِعَمِة  ُن  َتَعفُّ ُر...(،  كَّ َال�سُّ ْمِع،  اٱل�سَّ َفتيُل  َاْلَوَرُق،  �َسُب،  )َاخْلَ وادِّ  اٱمْلَ اٱْحرِتاُق  َذِلَك  اأَْمِثَلِة  َوِمْن  اٱْلأوىل؛  اٱحْلاَلِة  اإِىل 

ريِف. جِر يف اٱخْلَ ُ َلْوِن اأَْوَراِق اٱل�سَّ ناِن، َتَغريُّ �ُس اٱْلأ�سْ ديِد، َت�ُسوُّ َداأُ اٱحْلَ لُُّلها، �سَ َوحَتَ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

ات ريغريَغريُّ غلتغلتَّ َا

	  

�سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 30
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

-ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه جماعيا.

-ت�سحيح الن�ساط: 

لون الف�ستان اأزرق.

باٍح اأَْبَي�َس،  ْوِء ِم�سْ َت �سَ ْزَرَق حَتْ 1. ِاْرَتَدْت اأَريٌج ُف�ْستانا َبدا َلْوُنُه اأَ

. ْزَرَق؟   اأَْبَي�ُس     اأَْزَرُق        اأَ�ْسَوُد  باٍح اأَ ْوِء ِم�سْ َت �سَ َيكوُن َلْوُنُه حَتْ َفَكْيَف �سَ

•  ِلـماذا ؟

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 30

الن�ساط 2: 

ثم ي�سححونه  فرديا،  الن�ساط  املتعلمون  -ينجز 

جماعيا.

-الت�سحيح:

باٌح اأحمر ِم�سْ

َقمي�ٌس اأَْبَي�ُس

باٌح اأ�سفر ِم�سْ

َقمي�ٌس اأَْبَي�ُس

باح اأحمر ِم�سْ

َقمي�ٌس اأَْخ�رَشُ

باح اأبي�س ِم�سْ

َقمي�ٌس اأَْخ�رَشُ

باٌح .......... ِم�سْ

َقمي�ٌس اأَْبَي�ُس

باٌح .......... ِم�سْ

َقمي�ٌس اأَْبَي�ُس

باٌح .......... ِم�سْ

َقمي�ٌس اأَْخ�رَشُ

باٌح .......... ِم�سْ

َقمي�ٌس اأَْخ�رَشُ

قيقّي ِلْلَقمي�ِس: ْعِتماِد َعلى اٱْللَّْوِن اٱحْلَ باِح باٱْلِ �سْ ُد َلْوَن اٱمْلِ 2. اأَُحدِّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 30

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي

3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

العودة  عند  ف�سله،  جماعة  من  الأ�ستاذ  يطلب 

ملنازلهم اإجناز بع�ض الأن�سطة يف اإطار ربط العلوم 

يف  وميكن  للتعلمات،  معنى  ولإعطاء  باحلياة، 

عالقة  له  ن�ساط  اأي  الأ�ستاذ  يختار  اأن  الإطار  هذا 

اختيار  يف  التنويع  ميكن  كما  الدر�ض؛  من  بالهدف 

الأن�سطة ح�سب ما يراه الأ�ستاذ مثل:

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

�ْسَوَد  اأَ اأَْحَمَر َواآَخَر  اأَْبَي�َس َواآَخَر  تي ما َتَعلَّْمُتُه، ِبَحْيُث اأَْعِر�ُس ِج�ْسمًا  �رْشَ ُح ِلأُ اأَ�رْشَ ِعْنَد َعْوَدتي اإىِل اْلَبْيِت 

ها  ْعِر�سُ تاِئَج َواأَ ُل اٱلنَّ اأُْتها ِبِه، َواأُ�َسجِّ تي اأَ�سَ �ْسِم َح�َسَب اٱْلأَْلواِن اٱلَّ َ َلْوَن اٱجْلِ َتِلَفٍة، َواأُلِحُظ َتَغريُّ َت اأَْلواٍن خُمْ حَتْ

ِة اٱْلقاِدَمِة. �سَّ يف اٱحْلِ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 30

واآخر  اأحمر  واآخر  اأبي�ض  تعر�ض ج�سما  بحيث  تعلمته،  ما  لأ�سرتي  اأا�سرح  البيت  اإىل  عند عودتك 

اأ�سود حتت األوان خمتلفة، وتالحظ تغري لون اجل�سم ح�سب الألوان التي اأ�ساأتها به، وت�سجل النتائج 

وتعر�سها يف احل�سة القادمة.

الن�ساط 2: 
االإعداد 

القبلي

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

-بعد تعرفكم على تغري األوان الأج�سام ح�سب ال�سوء امل�ساءة به ، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها 

خالل احل�سة القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.
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ال�سوء والألوان

• يربط الظواهر الفيزيائية املاألوفة )الظالل، النعكا�سات، األوان قو�س قزح( ب�سلوك ال�سوء.

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

احل�سة 2:  الظواهر الفيزيائية املاألوفة وعالقتها بال�سوء

ت�سنف اأو�ساط الإنت�سار اإىل ثالثة اأنواع :

• الو�سط ال�سفاف : هو الو�سط الذي ي�سمح لغالبية ال�سوء الوارد عليه باجتيازه، ويرى ما خلفه 
بو�سوح؛

• الو�سط الن�سف �سفاف : هو الو�سط الذي ي�سمح جلزء من ال�سوء الوارد عليه باجتيازه، و ل 
يرى ما خلفه بو�سوح؛

• الو�سط املعتم : هو الو�سط الذي ل ي�سمح بتاتا باجتياز ال�سوء الوارد عليه، و ل يرى ما خلفه؛

عندما اإ�ساءة ج�سم معتم، يظهر على هذا اجل�سم جزء م�سيء واجلزء الآخر غري م�سيء، وي�سمى 

انحجاب  نتيجة  يكون  معتم  ج�سم  من  جزء  هو  فاٱلظل  اخلا�س.  اٱلظل   : للج�سم  امل�سيء  غري  اجلزء 

اٱل�سوء بوا�سطة )حاجز( ج�سم معتم ويقع خلف اجل�سم اٱملعتم.

ظاهرة النعكا�س : هي اإر�سال �سطح �سقيل لل�سوء الوارد عليه يف اجتاه معني وحمدود.

ظاهرة النك�سار : هي التغري املفاجىء لجتاه لل�سوء الوارد عند مروره من و�سط �سفاف اإىل اآخر.

تبدد ال�سوء :  يتحلل �سوء ال�سم�س بعد اجتيازه قطرات املاء العالقة يف اجلو اإىل األوان قو�س قزح: 

هذه  وت�سمى  والبنف�سجي.  والنيلي،  والأزرق،   ، والأخ�رش  وال�سفر،  والربتقايل،  الحمر، 

الظاهرة بتبدد ال�سوء.

االأ�سبوع: 9
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  -يقدم 

فهمها:

مالحظة ال�سورة، 

قراءة ن�ض الو�سعية،

�سرح الكلمات ال�سعبة،

على  املتعلمني  وي�ساعد  عية 

ٍة. َوفـي َليايل اأََحِد الأّياِم، َجَل�َسِت  َتُه اإِىل ِمْنَطٌقٍة َجَبِليَّ �ساَفَر َكرمٌي َواأُ�رْشَ

ا َراأَْت َقَمرًا يف  َبْت اٱْبَنُتُه َندى َلـمَّ ٍة هاِدَئـٍة... َوَتَعجَّ ُة ُقْرَب ُبَحرْيَ الأُ�رْشَ

ِة، َفَت�ساَءَلْت! ماِء َوَقَمرًا يف اْلُبَحرْيَ ال�سَّ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 31

ي�ساأل الأ�ستاذ املتعلمني عن امل�سكلة التي تعاجلها ويعطيهم فر�سة للمناق�سة يف جمموعات وحتديد امل�سكلة.

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

عن  ويت�ساءلون  بينهم  فيما  املتعلمون  يناق�ض 

�سبب تعجب ندى، وي�سوغون �سوؤال التق�سي، 

ويدونه على دفاترهم 

على  ويدونوه  التق�سي  �سوؤال  ي�سوغون 

دفاترهم.

ملاذا تظهر �سورة القمر يف البحرية ؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2
دفرت التق�سي

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 31

3.اقرتاح 
الفر�سيات

اأجوبة  الأ�ستاذ من متعلميه افرتا�ض  -يطلب 

دون  الأ�ستاذ  يقبل  التق�سي،  ل�سوؤال  موؤقتة 

تثمني اأو رف�ض، فجميع الفر�سيات مقبولة.

يدون الأ�ستاذ اأهم الفر�سيات على ال�سبورة.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3
دفرت التق�سي

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 31

يناق�ض املتعلمني بعد ذلك من اأجل الإبقاء فقط على الفر�سيات التي �سيتم التاأكد منها.

-ي�ساعد املتعلمني على �سياغة فر�سيات للو�سعية. 

- يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات مثل :

-�سورة القمر يف البحرية هي انعكا�ض ل�سوء القمر.

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق من 

الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

بالوثائق  ال�ستعانة  اإىل  املتعلمني  -يوجه 

 -  2  -  1 )الوثائق  املتعلم  بكرا�سة  املدرجة 

تاأكيد  اأو  نفي  ق�سد  املناولت  لإجناز   ).3
فر�صياتهم.

-يتم العمل يف جمموعات.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4
ْوِء: 1. ِاْنِعكا�ُس اٱْل�سَ

، ِمْراآٌة. باٌح َيَدِويٌّ  َاْلأََدواُت :   ِم�سْ

ُه  اأَُوجِّ ُثمَّ  غريًا،  ُثْقبًا �سَ فيِه  َواأَْجَعُل  باِح  اٱْلـِم�سْ �سا�َسِة  ُمَقوًى َعلى  َوَرقًا  ُق  اأُْل�سِ

ُل. ُل ما َيْح�سُ َتِلَفٍة َواأُ�َسجِّ اهاٍت خُمْ باِح نْحَو اٱْلـِمْراآِة ِمن اجتِّ �ُسعاَع اٱْلـِم�سْ

ِمــْراآٌة

باٌح ِم�سْ

ْوِء: :2. ِاّنِك�ساُر اٱل�سَّ ِلّ ُن اٱلظِّ 3. َتَكوُّ

يًة ِمَن اٱْلـماِء يف اٱْلَكاأْ�ِس،  ُع ِكمِّ اأَ�سَ

�سا�ِس. ُع فيه َقَلَم اٱلرَّ َواأَ�سَ

اٱْلَكاأْ�ِس،  َو�َسَط  اٱْلَقَلِم  َمْوِقَع   ُ اأَُغريِّ

جاِنَبُه،  �ْسَم  اٱلرَّ اأُلِحُظ 

ْوِء  ال�سَّ َبنْيَ  َخّطًا  اأَْر�ُسُم 

. لِّ َجَرِة َواٱلظِّ َوال�سَّ

�س اٱْلـماِء. ْلُت اإَِلْيِه.اأَلِحُظ َواأَْر�ُسُم يف ِدْفرَتي �َسْكَل اٱْلَقَلِم يف َكاأْ ُل ما َتَو�سَّ . ّواأُ�َسجِّ لُّ ُن اٱلظِّ َواأَ�ْسَتْنِتُج َكْيَف َيَتَكوَّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 31

التدبري الديداكتيكي للدر�س

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 
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6.تدوين 
النتائج

اإليه  تو�سلوا  ما  تدوين  اإىل  املتعلمني  يوجه   -

يف �سكل خطاطات ذهنية، اأو ملخ�سات اأو 

ر�سومات....

اختيار طريقة  للمتعلمني يف  - ترتك احلرية 

تعبريهم.

تو�سلوا  ما  املتعلمون  يدون  جمموعات  يف   -

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

دفرت التق�سي

7.تقا�سم 
احل�سيلة

اأعمالها  نتائج  يطلب من كل جمموعة تقدمي 

جماعيا،  ومناق�ستها  املجموعات  لباقي 

وي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

مقررا  تكلف  جمموعة  كل  جماعي  عمل   -

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

-تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 اأوراق عر�ص كبرية،  �سبورة

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 31

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  -ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل:

اٱلزجاج  مثل  اٱملواد  بع�س  اٱل�سوء  - يخرتق 

باٱلأج�سام  ت�سمى  التي  واٱلهواء  واٱملاء 

مثل  ااأخرى  مواد  وليخرتق  اٱل�سفافة، 

واٱل�سخور...،  واٱملعادن  اٱخل�سب 

وت�سمى هذه اٱملوادب اٱلأج�سام اٱملعتمة.

فاإنه  اٱل�سوء على ج�سم معتم  -وعندما ي�سقط 

يحجب اٱل�سوء عن اٱملنطقة اٱلتي تقع خلفه، 

اٱلظل .فاٱلظل  اٱملنطقة مبنطقة  وت�سمى هذه 

اٱنحجاب  نتيجة  تكون  معتمة  منطقة  هو 

اٱل�سوء بوا�سطة )حاجز( ج�سم معتم وتقع 

خلف اٱجل�سم اٱملعتم.

ا اأُْخرى ِمْثَل  ُق َموادَّ فاَفِة، َول َيْخرَتِ ى ِباٱْلأَْج�ساِم اٱل�سَّ تي ُت�َسمَّ جاِج واٱمَلاِء واٱلَهواِء اٱلَّ وادِّ ِمْثَل اٱّلزُّ ْوُء َبْع�َس اٱمْلَ ُق اٱل�سَّ • َيْخرَتِ

وادُّ ِباٱْلأَْج�ساِم اٱمُلْعِتَمة.  ى َهِذِه اٱمْلَ خور...، وُت�َسمَّ عاِدِن واٱل�سُّ اٱخَل�َسِب َواٱمْلَ

ْنَطَقُة  تي َتَقُع َخْلَفُه، َوُت�َسّمى َهذِه اٱمْلِ ْنَطَقِة اٱلَّ ْوَء َعِن اٱمْلِ ْوُء َعلى ِج�ْسٍم ُمْعِتٍم )حاِجٌز( َفاإنُه َيْحُجُب اٱَل�سَّ • َوِعْنَدما َي�ْسُقُط اٱَل�سَّ

. ِلّ ْنَطَقِة اٱلِظّ مِبِ

عاِدِن اٱْلاّلِمَعِة  ْراآِة َواٱمْلاِء اٱْلهاِدِئ َواٱمْلَ ْل�ساِء؛ َكاٱمْلِ قوَلِة اٱمْلَ �سْ طوِح اٱمْلَ قوِطِه َعلى َبْع�ِس اٱل�سُّ ْوِء ِعْنَد �سُ • َيْحُدُث اٱْنِعكا�ُس اٱل�سَّ

طوِح،  ْوِء َعِن اٱل�سُّ رْيِ يف ُخطوٍط ُم�ْسَتقيَمٍة، َوُي�َسّمى اٱْرِتداُد اٱل�سَّ اَهُه، ُثمَّ َي�ْسَتِمرُّ يف اٱل�سَّ ُ اٱجتِّ اٱْلعاِك�َسِة َواٱْرِتداِدِه َعْنها، َفُيَغريِّ

ْوِء. ِباٱْنِعكا�ِس اٱل�سَّ

َواٱْلَهواِء  َكاٱمْلاِء  َتِلَفنْيِ  خُمْ ّفاَفنْيِ  ِج�ْسَمنْيِ �سَ َبنْيَ  ْوُء  اٱل�سَّ رُّ  مَيُ ِعْنَدما  َوَيْحُدُث  َم�ساِرِه،  َعْن  اٱْنِحراُفُه  ُهو  ْوِء  اٱل�سَّ ِاْنِك�ساُر   •

جاِج. َواٱلزُّ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

رتخرتْخرَتق خيخَي  •

	  

�سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 32

-يحدث اٱنعكا�س اٱل�سوء عند �سقوطه على بع�س اٱل�سطوح اٱلعاك�سة واٱرتداده عنها، فيغري اٱجتاهه، ثم ي�ستمر 

يف اٱل�سري يف خطوط م�ستقيمة، وي�سمى اٱرتداد اٱل�سوء عن اٱل�سطوح اٱمل�سقولة اٱملل�ساء؛ كاٱملراآة واٱملاء اٱلهادئ 

واٱملعادن اٱلالمعة، باٱنعكا�س اٱل�سوء.

كاٱملاء  �سفافني خمتلفني  اٱل�سوء بني و�سطني  ينتقل  اٱنحرافه عن م�ساره، ويحدث عندما  اٱل�سوء هو  -انك�سار 

واٱلهواء واٱلزجاج.
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 

1و 2: 

-ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه جماعيا.

-ت�سحيح الن�ساط 1:

-ت�سحيح الن�ساط  2: 

يحتاج الظل اإىل م�سدر �سوئي وحاجز.

. َطاأِ لِّ اٱخْلَ ُع َعالَمًة َعلى اٱلظِّ ، اأَ�سَ ُن َخَطاأً يف اٱلِظلِّ مَّ ُم جاِنَبُه َيَت�سَ �سْ 1. اٱلرَّ

؟ لِّ ُن اٱلظِّ 2.  اإىِل ماذا َيْحتاُج َتَكوُّ

•  ِلـماذا؟

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

ٱلراٱلرَّٱلرَّٱلر .1
قبقِبّق بطبَط أاأاأُ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 32

الن�ساط 3: 

-ينجز املتعلمون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه 

جماعيا.

-الت�سحيح: انعكا�س ال�سوء

ِب: ُمنا�سِ كان اٱْ ِع َعالَمٍة يف اٱمْلَ ْطِح اٱْلعاِك�ِس، ِبَو�سْ ْوِء َعِن اٱل�سَّ َم اْرِتداِد اٱل�سَّ ا َيلي اٱ�سْ 3.  اأَْختاُر ِمّ
ْوِء. لُّ              ِاْنِك�ساُر ال�سَّ ْوِء            َالظِّ •     َقْو�ُس ُقَزٍح                 ِاْنِعكا�ُس ال�سَّ
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الن�ساط 4:
-ينجز املتعلمون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه 

جماعيا.

-الت�سحيح: بحرية هادئة.

ِب: نا�سِ كاِن اٱمْلُ ِع َعالَمٍة يف اٱمْلَ ْوُء، ِبَو�سْ ذي َيْنَعِك�ُس َعْنُه اٱل�سَّ ْطَح اٱلَّ ا َيلي اٱل�سَّ 4.  اأَْختاُر ِمّ
ٌة هاِدَئٌة              حاِئٌط اأَ�ْسَوُد                 اأَْخ�ساٌب           اأَْع�ساٌب َخ�رْشاُء. •      ُبَحرْيَ
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2. اأن�سطة التطبيق والتقومي

3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

العودة  عند  ف�سله،  جماعة  من  الأ�ستاذ  يطلب 

ملنازلهم اإجناز بع�ض الأن�سطة يف اإطار ربط العلوم 

يف  وميكن  للتعلمات،  معنى  ولإعطاء  باحلياة، 

عالقة  له  ن�ساط  اأي  الأ�ستاذ  يختار  اأن  الإطار  هذا 

اختيار  يف  التنويع  ميكن  كما  الدر�ض؛  من  بالهدف 

الأن�سطة ح�سب ما يراه الأ�ستاذ مثل:

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

ُهْم.  ياراِت، َوَي�ْسَتْعِمُلها اٱْلأَِطّباُء َوِرجاُل اٱْلأَْمِن َوَغرْيُ  ُت�ْسَتْعَمُل اٱْلـَمرايا يف اٱْلـَمَحاّلِت التِّجارَيِة َواُلبيوِت َوال�سَّ

ُق فيها ِلأَْنواِع اٱْلـَمرايا َوَفواِئِد اٱ�ْسِتْعماِلها. ًة، اأََتَطرَّ ًة ُرباِعيَّ ُز َمْطِويَّ     •   اأُجْنِ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 32

ت�ستعمل املرايا يف املحالت التجارية والبيوت وال�سيارات، وي�ستعملها الأطباء ورجال الأمن وغريهم. 

اأجنز مطوية رباعية، تتطرق فيها لأنواع املرايا وفوائد ا�ستعمالها. 

الن�ساط 2: 
االإعداد 

القبلي

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

-بعد تعرفكم على تغري األوان الأج�سام ح�سب ال�سوء امل�ساءة به ، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها 

خالل احل�سة القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.
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قر�س نيوتن

تكنولوجيا

ٌن ِمْن اأَْلواٍن.  ْوَء اْلأَْبَي�َس ُمَكوَّ ُف اأَنَّ ال�سَّ َّ• َيَتَعرَّ َّ أََََ ُ َ

 : َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

طلب حممد يا�سني من اأخته مرمي اأن ت�ساعده يف التاأكد من خرب �سمعه من �سديقه اأحمد؛ 

اإذ قال له اإن األوان قو�س قزح التي تظهر يف ال�سماء عندما ي�سقط املطر هي عبارة عن 

لون واحد هو اللون الأبي�س املنبعث من ال�سم�س، واأنه عندما يلتقي بحبيبات املاء يتحلل 

اإىل �سبعة األوان.

ف�ساألته مرمي: وكيف �ستتاأكد من ذلك؟ اأجابها �ساأ�سنع قر�سا به األوان قو�س قزح واأجعله 

يدور ب�رشعة كبرية، واأرى بعد ذلك ماذا �سيقع.

�سنع قر�سا به األوان قو�س قزح؛

حتدد ما �سيحتاج اإليه املتعلمون من مواد لإجناز القر�س.

ينجزون بطاقة تقنية للم�رشوع تت�سمن ا�سمه والهدف منه؛

يكتبون العمليات التي �سيقومون بها لإجناز القر�س؛

يخططون ت�سميما اأوليا للقر�س على الورق.

ي�رشعون يف اإجناز القر�س؛

يحر�سون على احرتام اخلطوات التي حددوها؛

يتم اإثارة انتباههم عند الإجناز اإىل اأخذ الحتياطات الالزمة من الو�سائل التي ي�ستعملونها 

حتى ل يتاأذون.

عند النتهاء من الإجناز يقومون بت�سغيل القر�س وجعله  يدور ب�رشعة كبرية حتى تختفي 

الألوان جميعها ويظهر لون قريب من اللون الأبي�س.

األوان، هي  �سبعة  اإىل  الأبي�س  اللون  فيتحلل  ال�سماء،  ال�سم�س يف  اأ�سعة  املاء مع  تلتقي حبيبات  قو�س قزح عندما  ين�ساأ 

بالرتتيب: الأحمر والربتقايل والأ�سفر والأخ�رش والأزرق والنيلي والبنف�سجي. ويطلق على األوان قو�س قزح ا�سم 

األوان الطيف. وميكن احل�سول على اللون الأبي�س اإذا مزجنا األوان الطيف جمتمعة.

ٌة:  ِعيَّ َو�سْ

اختيار امل�رشوع

ت�سميم امل�رشوع

اإجناز امل�رشوع

تقا�سم امل�رشوع:

ا�ستنتاج

بنف�سجي

نيلي

اأزرق
اأخ�رش

اأ�سفر

برتقايل
اأحمر

االأ�سبوع: 10
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اأ�سبوع التوليف والتقومي والدعم للوحدة الثانية

ُةَامَلوا�سيُع ِميَّ َعلُّ ْكِت�ساِبَغرْيُ ُمْكَت�َسٍبَاْلأَْهداُف اٱلتَّ ُمْكَت�َسٌبيف َطْوِر اٱْلِ

َخ�ساِئ�ُس 

ِة اٱْلـمادَّ

ِة ُف حالِت اٱْلـمادَّ �سْ
َ
و

َ
ديُد و ...............حَتْ

ا نيُف اٱْلـَموادِّ فيْزياِئيًّ ...............ُمقاَرَنُة َوَت�سْ

اُت  ّتَغريُّ

ِة اٱْلـمادَّ

ِة ِمْن حاَلٍة اإِىل اأُْخرى ِ اٱْلـمادَّ ُف َتَغريُّ ...............َتَعرُّ

َوباِن َعِة اٱلذَّ تي ّتزيُد ِمْن �رُشْ ُرِق الَّ ديُد اٱلطُّ ...............حَتْ

ِة اِت اٱْلكيْمياِئيَّ ديُد اٱلتََّغريُّ ...............حَتْ

ْوُء  َال�سَّ

ْلواُن َواٱْلأَ

ناِت اٱللَّْوِن اٱْلأَْبَي�ِس ُف ُمَكوِّ ...............َتَعرُّ

ْبُط َبنْيَ َلْوِن اٱجِل�ْسِم َوَلْوِن ُم�سيِئِه ...............اٱلرَّ

ْوِء ِة ِب�ُسلوِك اٱل�سَّ واِهِر اٱلفيْزياِئيَّ ْبُط َبنْيَ اٱلظَّ ...............اٱلرَّ

الو�سائل )كرا�سة املتعلم )ة((توجيهاتاالأن�سطة

1 ـ تقومي التعلمات

الن�ساط 1:

اأن يكون املتعلم)ة( 

قادرا على حتديد 

درجة حرارة ج�سم 

انطالقا من حالته 

تتم قراءة التعليمة من طرف جمموعة من 

املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم املطلوب 

من التعليمة.

اجل�سم  املتعلمون  يحدد  الن�ساط  هذا  خالل 

الأكرث حرارة )�ساخن(، اإىل اجل�سم الأقل 

حرارة )بارد(.

َتِلَفٍة. ْلِج َواٱْلـماِء َواٱلُبخاِر َدَرجاُت َحراَرٍة خُمْ 1. ِللثَّ
�ْسِم  ىل اٱجْلِ �ْسِم اٱْلأَْكرَثِ َحراَرًة اإِ حيِح ِمَن  اٱجْلِ تيِب ال�سَّ ْ ُع َعالَمًة اأَماَم اٱلرتَّ  اأَ�سَ

اْلأَقلِّ َحراَرًة:

ْلِج – ُبخاٌر- ماٌء؛ باُت اٱلثَّ •    ُمَكعَّ
ْلِج؛ باُت اٱلثَّ •    ُبخاٌر - ماٌء - ُمَكعَّ
ْلِج - ُبخاٌر؛ باُت اٱلثَّ •    ماٌء - ُمَكعَّ
ْلِج – ماٌء - ُبخاٌر. باُت اٱلثَّ •    ُمَكعَّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 34

الن�ساط 2:

اأن يكون قادرا على 

التمييز بني التغري 

الفيزيائي والتغري 

الكيميائي

التعرف  الن�ساط  ي�ستهدف هذا    :2 الن�ساط 

من  غريها  عن  املادة  تغري  حالت  على 

احلالت. 

ِة كيْمياِئّيا: ُ اٱْلـمادَّ 2. اأَيُّ اٱْلَعَمِلّياِت اٱْلآِتَيِة َيْنُتُج َعْنها َتُغريُّ

راَرِة؛ ْبَدِة ِبِفْعِل اٱحْلَ هاُر اٱلزُّ •  ِاْن�سِ

؛ ْفرَتِ ُع اأَْوراِق اٱلدِّ •  َتُقطُّ

ْيِت؛ ُ ُزجاَجِة اٱلزَّ •  َتَك�رشُّ

َداإِ. �ُس باِب اٱْلـَمْدَر�َسِة ِلل�سَّ •  َتَعرُّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 34

ت�ستهدف هذه احل�سة قيا�س مدى متكن املتعلمني واملتعلمات من اأهداف الوحدة الثانية:

َطُة التَّْقومِي َوالتَّْوليِف: الت�سحيح ـ كرا�سة املتعلم �س 34 و35 اأَْن�سِ

االأ�سبوع: 11
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2 ـ توليف التعلمات

الن�ساط:

اأن يكون املتعلم)ة( 

قادرا على التعامل 

مع و�سعية توليف 

جتمع بني تغريات 

حاالت املادة 

وخا�سئ�سها

الو�سعية والتعليمات من طرف  تتم قراءة 

جمموعة من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من 

فهم املطلوب من كل تعليمة.

خالل هذا الن�ساط يحدد املتعلمون ما يلي:

- ي�رشحون اأن املاء يتبخر بفعل ال�سخونة؛

يف�رشون اأن املاء ي�سبح جليدا بفعل انخفا�س 

درجة احلرارة )الربودة(

من  ت�سنع  الطبخ  اأواين  اأن  يف�رشون 

لل�سخونة،  جيد  مو�سل  لأنه  الألومنيوم 

واأن املقاب�س مو�سل �سيء لها.

َعلُّماِت َتْوليُف اٱلتَّ 2 عية والتعليمات من طرف 

جمموعة من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من 

ِ وليف

ْغِط،  اٱل�سَّ َطْنَجَرِة  ِمْن  اٱْلُبخاِر  َت�ساُعَد  َفالَحَظْت  اٱْلـَمْطَبِخ،  ناِفَذِة  ِمْن ُزجاِج  اأُْخُتَك  َنَظَرْت    

ْنَجَرِة،  اٱلطَّ ُقْرَب  ِبقاروَرٍة  ٍد  مَّ جُمَ ماٍء  َوَذَوباَن  اٱلّناِفَذِة  ُزجاِج  َعلى  اٱْلـماِء  َقَطراِت  َوُظهوَر 

َلْتَك. )اأُجيُب َعلى ِدْفرَتي( َف�َساأَ

ُح َلها ِبَطريَقٍة َب�سيَطٍة َكْيَف َي�سرُي اٱْلـماُء ُبخارًا؟ 1. اأّ�رْشَ

ِد ِباٱلقاروَرِة؛ ِل اٱْلـماِء اٱلـُمَجمَّ وُّ ُ َلها �َسَبَب حَتَ 2. اأَُف�رشِّ

ها ِمَن اٱْلبال�ْستيِك. ْبِخ ِمَن اٱْلأَلوِمنيوم، َوَمقاِب�سِ واين اٱلطَّ ْنِع اأَ ُ َلها �َسَبَب �سُ 3. اأَُف�رشِّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 34

3 ـ تقومي متلك نهج التق�سي

الن�ساط 4:

ي�رشح  ثم  الو�سعية  )ة(  الأ�ستاذ  يقراأ 

فرديا  املتعلمني  من  ويطلب  التعليمة، 

باإجنازها.

لون  تغري  �سبب  عن  املتعلمون  يت�ساءل 

املعطف  لون  اأ�سبح  ملاذا  )مثال:  املعطف؛ 

اأبي�س(.

ي�سعون بع�س الأجوبة املفرت�سة للت�ساوؤل 

املطروح؛

خالل  من  وذلك  الأجوبة  من  يتحققون 

عر�س املعطف حتت األوان خمتلفة؛

ي�سجل املتعلمون ما تو�سلوا اإليه؛

ي�ستنتجون وي�ستخل�سون اأن اللون الأبي�س 

لون  واأن  به،  امل�ساء  اللون  يعك�س  دائما 

امل�سباح يف حمل بيع الألب�سة كان اأ�سفَر.

َفاٱْختاَرْت واِحدًا  ِمْعَطٍف،  ِل�رِشاِء  اٱْلأَْلِب�َسِة،  ِلَبْيِع  لٍّ  اإِىل حَمَ اٱْلعيِد  َلْيَلَة  َواأَخوها  َذَهَبْت رمٌي   .2
ْت اأَنَّ َلْوَن اٱْلـِمْعَطِف  راَدِت اٱْرِتداَءُه، َتفاَجاأَ باِح َيْوِم اٱْلعيِد، َوَلـّما اأَ َفَر. يف �سَ َبدا َلْوُنُه اأَ�سْ

َفَر.  اأَْبَي�ُس َوَلْي�َس اأَ�سْ

؟   ............................. باِح يف اٱلـَمَحلِّ    •  يف َراأِْيَك، َكْيَف كاَن َلْوُن اٱْلـِم�سْ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 35

4 ـ دعم التعلمات
توجيه هام:  بناء على ما اأ�سفر عنه تقومي التعلمات، وتقومي مدى متلك املتعلمات واملتعلمني لنهج التق�سي، وبعد 

تفييئهم ح�سب نوع التعرثات، يخطط الأ�ستاذ)ة( اأن�سطة داعمة، وفيما يلي مقرتحات لبع�س الأن�سطة، على اأن 

الأ�ستاذ)ة( ملزم باإعداد اأن�سطة تاأخذ بعني العتبار خ�سو�سية كل فئة متعرثة.

الن�ساط 1:

دعم تعرثات 

املتعلمني املرتبطة 

ببع�س الظواهر 

املاألوفة لل�سوء 

)قو�س قزح( 

ي�رشح  ثم  الو�سعية  )ة(  الأ�ستاذ  يقراأ 

لهم  الذين  املتعلمني  من  ويطلب  التعليمة، 

قزح؛  قو�س  ظاهرة  �سبط  يف  �سعوبات 

قو�س  األوان  عدد  حتديد  خالل  من  وذلك 

قزح، وا�سماءها. كما ميكن ان يطلب منهم 

ر�سم قو�س قزح باحرتام األوان الطيف.

ي�رشح  ثم  عية 

لهم  الذين  املتعلمني  من  ويطلب  التعليمة، 

قزح؛  قو�س  ظاهرة  بط 

قو�س  ألوان 

قزح، وا�سماءها. كما ميكن ان يطلب منهم 

َعــلى  ــْمــ�ِس  اٱل�سَّ ــْوُء  �سَ َي�ْسُقــُط  ِعْنَدمــا  ُقــَزٍح  َقــْو�ُس  َيـْن�َساأُ   .4
اإِلــى  َفَيَتَحلَُّل  اٱْلـَمَطِر،  �ُسقوط  َعْن  اٱلّناجِتِ  اٱْلـماِء  َقَطراِت  ِمْن  موَعٍة  جَمْ

 :
َ

اأّْلواٍن َوَعَدُدها: ....................، َوِهي

....................................................

....................................................

....................................................

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 35
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الن�ساط 3:

دعم تعرثات 

املتعلمني املرتبطة 

بخ�سائ�س املادة 

)االجنذاب 

للمغناطي�س(

ي�رشح  ثم  الو�سعية  )ة(  الأ�ستاذ  يقراأ 

لهم  الذين  املتعلمني  من  ويطلب  التعليمة، 

اأن  املادة  خ�سائ�س  حتديد  يف  �سعوبات 

ي�ستطيع  التي  املواد  اأمام  عالمة  ي�سعوا 

املغناطي�س ف�سلها.

واأ�سالك  الألومنيوم  من  اأ�سالك  ج: 

حديدية.

ي�رشح  ثم  ي�رشح عية  ثم  عية 

لهم  الذين  املتعلمني  من  ويطلب  التعليمة، 

أن 

ي�ستطيع  التي  املواد  أمام 

أ�سالك 

َل َخليٍط ِمَن:   5.  َاْلـَمْغناطي�ُس َي�ْسَتطيُع َف�سْ
حيِح. واِب اٱل�سَّ ُع )( اأَماَم اٱجْلَ     ـ اأَ�سَ

�َسِب َوَمواّدَّ ِمــَن اٱْلبال�ْستيك          •  َموادَّ ِمَن اخْلَ

ٍة         •  اأَ�ْسالٍك ِمَن اٱلألومنيـوم واأَ�ْسالٍك َحديديَّ

ــِر                   كَّ •  اٱْلـِمــْلــِح َواٱل�سُّ
جاِج وَموادَّ ِمَن اٱْلَوَرِق                          •  َموادَّ ِمَن اٱلزُّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 35

الن�ساط 3:

دعم تعرثات املتعلمني 

املرتبطة ببع�س 

الظواهر املاألوفة 

لل�سوء )الظل(

ي�رشح  ثم  الو�سعية  )ة(  الأ�ستاذ  يقراأ 

لهم  الذين  املتعلمني  من  ويطلب  التعليمة، 

اأن  الظل  مفهوم  ا�ستيعاب  يف  �سعوبات 

ي�سعوا عالمة على �سبب تكّون الظل. 

ج. اجل�سم مينع ال�سوء من املرور.

ي�رشح  ثم  عية 

لهم  الذين  املتعلمني  من  ويطلب  التعليمة، 

أن 

: نَّ لُّ ِلأَ ُن اٱلظِّ ْوُء َعلى ِج�ْسٍم ما َيَتَكوَّ 6. حنَي َي�ْسُقُط اٱل�سَ
حيِح واِب اٱل�سَّ ُع )( اأَماَم اٱجْلَ اأَ�سَ

ْوَء ِمَن اٱْلـُمروِر        َنُع اٱل�سَّ �ْسَم مَيْ •  اٱجْلِ

ْوِء باٱْلــُمروِر       
َ
ــ �ْسَم َي�ْسَمُح لل�سّ •  اٱجْلِ

ْجـ�ساِم         ُق َجميـَع اٱْلأَ ْوَء َيْخرَتِ •  اٱل�سَّ
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الن�ساط 4:

دعم تعرثات املتعلمني 

املرتبطة بتغريات 

املادة. )طرح 

الفر�سيات والتحقق(

ي�رشح  ثم  الو�سعية  )ة(  الأ�ستاذ  يقراأ 

لهم  الذين  املتعلمني  من  ويطلب  التعليمة، 

اأن  املادة  تغريات  ا�ستيعاب  يف  �سعوبات 

ميكن  ما  حول  الفر�سيات  بع�س  يطرحوا 

يف  حف�سة  تركتها  اأن  بعد  للثليجة  يقع  اأن 

�سحن يف املطبخ. )تن�سهر الثليجة(.

- ترتك احلرية للمتعلمني لو�سع فر�سيات 

لكيفية اإعادتها حلالتها الأوىل.

املتعلمني  اأن يطلب من  - ميكن لالأ�ستاذ)ة( 

اإجناز الو�سعية يف البيت.

ميكن  ما  حول  يات 

يف  ة 

ْلفاِز: �ساَهَدِة اٱلتِّ ْطَبِخ، َوَذَهَبْت مِلُ ْحٍن يف اٱمْلَ ُة َثليَجًة يف �سَ َعْت َحْف�سَ 4. َو�سَ

ليَجِة؟  ِكُن اأَْن َيَقَع ِللثَّ • ماذا مُيْ

ليَجَة اإِىل حاَلِتها اٱْلأوىل؟  ِكُن اأَْن ُتعيَد اٱلثَّ • َكْيَف مُيْ
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الن�ساط 5:

تعرثات املتعلمني 

املرتبطة بنهج 

خطوات التق�سي، 

وتوظيفها يف حل 

و�سعية مرتبطة 

بج�سم قابل للذوبان 

يف املاء.

يقراأ الأ�ستاذ )ة( و�سعية »كرمي ورمي«، ثم 

ي�رشح التعليمة، ويطلب من املتعلمني الذين 

التق�سي  خطوات  �سلك  يف  �سعوبات  لهم 

اإجناز التعليمة؛ حيث �سيقومون مبا يلي:

- طرح الت�ساوؤل: ملاذا ذاب ال�سكر يف كاأ�س 

رمي قبل كا�س كرمي؟

- طرح الفر�سيات؛

- اإجناز جتربة للتحقق من الفر�سيات؛

- تدوين النتائج؛

ا�ستنتاج وا�ستخال�س النتائج.

ج. لأن رمي ك�رشت قطعة ال�سكر اإىل قطع 

�سغرية.

أ�س 
ُر  كَّ َعْتها يف َكاأْ�ِس ماِء �ساِخٍن، َفذاَب اٱل�سُّ غرَيًة َوَو�سَ ْتها ِقَطعًا �سَ َ ٍر يف َكاأْ�ِس ماٍء �َساِخٍن، َبْيَنما رمُي َك�رشَّ َع َكرمٌي ِقْطَعَة �ُسكَّ 5. َو�سَ

ُح ِلـماذا؟ يف َكاأْ�ِس رمِي َقْبَل َكاأْ�ِس َكِرمٍي.  اأَ�رْشَ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 35
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ت�سميم الوحدة الثالثة: 

علوم اٱحلياةاملجال: 

يَِّة واُلِد َواٱْلِوراَثِة ِعْنَد اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ ياِة َواٱلتَّ املحاور: َدْوراُت اٱحْلَ

الوحدة الثالثة: دورات احلياة والتوالد والوراثة عند الكائنات احلية

وا�سيُع بوُعَامْلَ �سْ
ُةَاْلأُ �سَّ ُةَاحْلِ ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

َالتَّواُلُد َواٱْلِوراَثُة ِعْنَد 

َيواِن اٱحْلَ
122-1

َيواناِت َتَتواَلُد َمَع َمثيالِتها ِلَتِلَد َن�ْساًل  ُف َعلى اأَنَّ اٱحْلَ - اأََتَعرَّ

يِّزاِت اٱْلآباِء؛  َميِّزاٍت ُت�ْسِبُه مُمَ مِبُ

َيواناِت اٱْلـَمْوروَثِة ِمْن اآباِئِهْم؛  ُد َخ�ساِئ�َس اٱحْلَ - اأَُحدِّ

َعَدِد  ِمْن  َتزيُد  تي  اٱلَّ اٱْلـُمْخَتِلَفَة   اٱِل�ْسرتاتيِجّياِت  ُف  اأَ�سِ  -

ياِة. ِة ِلْلَبقاِء  َعلى َقْيِد اٱحْلَ يَّ رِّ اٱلذُّ

َالتَّواُلُد َواٱْلِوراَثُة ِعْنَد 

�ساِئ�ُس  باتاِت )َاخْلَ اٱلنَّ

اٱمْلَْوروَثُة َوَغرْيُ 

اٱْلـَمْوروَثِة(

132-1
باتاِت اٱْلـَمْوروَثِة ِمَن اٱْلُبذوِر؛ ُد خ�ساِئ�َس اٱلنَّ - اأَُحدِّ

باتاِت َغرْيَ اٱْلـَمْوروَثِة؛ ُد خ�ساِئ�َس اٱلنَّ - اأَُحدِّ

َالتَّواُلُد َواٱْلِوراَثُة ِعْنَد 

اُت  باتاِت  )ِا�ْسرْتاتيِجيَّ اٱلنَّ

اٱْلَبقاِء(

142-1
َعَدِد  ِمْن  َتزيُد  تي  اٱلَّ اٱْلـُمْخَتِلَفِة   اٱِل�ْسرتاتيِجّياِت  ُف  اأَ�سِ  -

ياِة. ِة ِلْلَبقاِء َعلى َقْيِد اٱحْلَ يَّ رِّ اٱلذُّ

ِتْكنولوْجيا: َتْرِبَيُة 

َلزوِن اٱحْلَ
152-1

وِّ  مُنُ َمراِحَل  َتْعُرُف  َلزوِن،  اٱحْلَ َتْرِبَيِة  َة  َكْيِفيَّ ُف  اأََتَعرَّ  -

َلُزوِن. اٱحْلَ

َلزوِن. ِة َتْرِبَيِة اٱحْلَ ُز ُمناَولٍت َتَتَعلَُّق ِبَعَمِليَّ - اأُجْنِ

.
ٍّ

ِبَيِة كاِئٍن َحي  ِلرَتْ
ِّ

�ُس اٱْلأَثَر اٱْلإِيجاِبي - اأََتَلمَّ

ْعِم1-162َتْقويـِم َوَدْعم ْوليِف َواٱلدَّ ْقويـِم َواٱلتَّ اأَْن�ِسَطُة َالتَّ
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�ْسَتَوى َاِلْمِتداداُتَامْلُ

6 / 5
ُّ

. َالتَّواُزُن اٱْلبيِئي ِّ
بيِعي ناِت اٱْلَو�َسِط اٱلطَّ َاْلَعالقاُت اٱْلـُمَتباَدَلُة َبنْيَ ُمَكوِّ

َفحاِت اٱلّتاِلَيِة: �َسِتَك، َواٱل�سَّ وؤَ�سَّ ِة مِبُ ُة:  ِا�ْسِتْعماُل اٱْلأَْقرا�ِس اٱْلـُمْدجَمَ ْقِميَّ َاْلـَمواِرُد الرَّ

- http://www.taalimtice.ma/rn/p4/fran-de-primaire

- http://www.taalimtice.ma/rn/التوالد-و-التكاثر-–-دورة-احلياة

- http://www.taalimtice.ma/rn/p4/تصنيف-احليوانات-الفقرية 

 ، �ساِويٌّ مَنْ َنباٍت َوراِهــٌب  ُهــَو عامِلُ    )Gregore Johann Mendel( َمْنَدْل ْغريغوْر يوهاْن 

ِمَن  اٱْلَكثرَي  ِاْكَت�َسَف  اٱْلِوراَثِة،  ِعْلِم  �َس  ُموؤَ�سِّ ُيْعَترَبُ  1884م،  �َسَنَة   
َ

ــي َوُتــَوفِّ 1822م  �َسَنَة  ُوِلــَد 

ِر ِعْلِم اٱْلِوراَثِة، َوَكاَنْت  ْت جَتـاِرُبُه َعلى َنباِت اٱْلبازَلِء اإِىل َتَطوُّ ِة ِلْلِوراَثِة َواأَدَّ �سا�ِسيَّ اٱْلَقواننِي اٱْلأَ

مًا فـي عاَلـــِم اٱْلَيْوِم . ِذي َي�ْسَهُد َتَقدُّ  اٱْلأَ�سا�ُس ِلِعْلِم اٱْلِوراَثِة اٱلَّ
َ

جَتاِرُبُه ِهي

�ْسَتَوى ْكَت�َسباُت اٱل�ّساِبَقُةَامْلُ َامْلُ

1

َيواناِت،  اٱحْلَ ِعْنَد  اٱْلأَ�ْسناِن  ِنظاُم  َواٱْلعا�ِسُب،  اٱلاّلِحُم  ْغِذَيِة  اٱلتَّ ِنظاُم  َيواناِت،  اٱحْلَ ِعْنَد  ْغِذَيُة  َالَتّ

اأَْو�ساِط  ُع  َيواناِت، َتَنوُّ نيُف اٱحْلَ َيواناِت، َت�سْ وِّ اٱحْلَ َيواناِت، َمظاِهُر مَنُّ  ِعْنَد اٱحْلَ
ُّ

اٱْلِغذاِئي اٱْل�ُسُلوُك 

َيواناِت َوَتَغِذَيُتها. ُل اٱحْلَ َيواناِت، َتَنقُّ َعْي�ِس اٱحْلَ

2

َرَكُة ِعْنَد  باتاِت؛ َاحْلَ َيواناِت َو اٱْلنَّ ُموِّ ِعْنَد َبْع�ِس اٱحْلَ َيواَناُت َح�َسَب اأَْو�ساِط َعْي�ِسَها؛ َمراِحُل اٱلنُّ َاحْلَ

َيواِن،  �ُس ِعْنَد اٱحْلَ َنفُّ ُة اٱْلَب�سيَطُة، َالتَّ ْل�سَلُة اٱْلِغذاِئيَّ َيواناِت؛ َاْل�سِّ ُة ِعْنَد اٱحْلَ َيواناِت، َاْلأَْنِظَمُة اٱْلِغذاِئيَّ اٱحْلَ

ُجذوِرَها  ِاْخِتالِف  َح�َسَب  اأَْنواُعها  ِللَّنباتاِت؛  ُة  ئي�ِسيَّ اٱْلرَّ ْجزاُء  اٱْلأَ باَتاِت؛  اٱلنَّ ِعْنَد  ياِة  اٱحْلَ َمظاِهُر 

َو�َسيقاِنَها.

3

اٱْلَولوَدُة  َيواناُت  َاحْلَ واٱلاّلَفقاِرَيُة؛  ُة  اٱْلَفقاِريَّ َيَواَناُت  َاحْلَ ِة؛  يَّ اٱحْلَ ِلْلكاِئناِت  َكُة  اٱْلـُم�ْسرَتَ ّياُت  َاخْلا�سِّ

اٱْلاّلِحَمِة  ِلْلَحَيواناِت  َكُة  اٱمْلُ�ْسرَتَ ّياُت  َاخْلا�سِّ َوَوظاِئُفها؛  ِلْلَحَيواناِت  ُة  اٱْلأَ�سا�ِسيَّ َاْلِبْنياُت  ُة.  َواٱْلَبيو�سَ

َيواناِت اٱْلاّلِحَمِة َو اٱْلعا�ِسَبِة َواٱْلقاِرَتِة َوَوَظاِئُفُه؛  ُة؛ ِنظاُم اٱْلأ�ْسناِن َلدى اٱحْلَ ْل�سَلُة اٱْلِغذاِئيَّ َواٱْلعا�ِسَبِة؛ َاْل�سِّ

َيواناِت . َمراِحُل َدْوَرِة َحياِة َحَيواٍن؛ اٱلتَّواُلُد ِعْنَد اٱحْلَ
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التوالد والوراثة عند احليوان

اأتعرف اأن احليوانات تتوالد مع مثيالتها لتلد ن�سال مبميزات ت�سبه ميزات الآباء )العوامل الوراثية(؛  •

اأحدد خ�سائ�س احليوانات املوروثة من اآبائهم؛  •

اأ�سف ال�سرتاتيجيات املختلفة التي تزيد من عدد الذرية للبقاء على قيد احلياة.  •

احليوانات:  عند  • التوالد 
واحليوانات  احلية  الكائنات  من  املختلفة  الأجنا�س  انقرا�س  عدم  ي�سمن  التكاثر  التكاثر:  

البكترييا  عند  يحدث  كما  لجن�سي  تكاثر  هما  التكاثر،  من  نوعني  ويوجد  وا�ستمراريتها، 

حدوث  طريق  عن  ذلك  ويتّم  احليوانات،  لدى  احلال  هو  كما  جن�سي  وتكاثر  والفطريات، 

تزاوج بني ذكر واأنثى من نف�س ال�سنف، وحدوث التلقيح باخرتاق احليوان املنوي الذكري 

لنف�س  جدد  اأفراد  وتكوين  خارجه  اأو  الأنثى،  ج�سم  داخل  ذلك  كان  �سواء  الأنثى،  لبوي�سة 

ال�سنف، حيث تختلف طرق تكاثر احليوانات بح�سب كونها تلد اأو ت�سع البي�س، وفيما يلي 

تو�سيح لطريقة تكاثر النوعني. 

تكاثر احليوانات الولودة: يحدث هذا النوع من التكاثر يف احليوانات من عائلة الثدييات، 

نف�س  من  والأنثى  الذكر  بني  جن�سي  اّت�سال  حدوث  طريق  عن  الثدييات  لدى  التكاثر  ويتم 

الف�سيلة، بحيث يقذف ق�سيب الذكر احليوانات املنوية يف داخل قنوات اجلهاز التنا�سلي لالأنثى، 

وتبداأ احليوانات املنوية ال�سباحة بحثًا عن البوي�سة النا�سجة من اأجل تلقيحها، ويف حال التقاء 

اأحد احليوانات املنوية مع البوي�سة يحدث التخ�سيب وتكوين جنني جديد من نف�س الف�سيلة.

وينمو اجلنني يف رحم الأنثى لفرتة معينة ت�سمى باحلمل، وتختلف مدة هذه الفرتة من ف�سيلة 

اإىل اأخرى، وبعد انتهاء فرتة احلمل، حتدث الولدة، وهو خروج الفرد اجلديد لهذه الف�سيلة 

الف�سيلة،  نوع  باختالف  ولدة  عملية  كل  يف  الناجتة  الأفراد  عدد  يختلف  كما  احلياة،  اإىل 

ُة: ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

ياِة رتاتيِجيات اٱْلَبقاِء َعلى َقْيِد اٱحْلَ ُة ِلْلَحَيواناِت - ِا�سْ فاُت اٱْلِوراِثيَّ احل�ستان 1 و 2:  َال�سِّ

االأ�سبوع: 12
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فالأرنب مثاًل تكون فرتة احلمل لدى الأنثى �سهر واحد، وتلد ما يقارب 12 فردا جديدا يف كل 

عملية ولدة، اأّما اأنثى الكنغر فتمتد فرتة احلمل لديها 200 يوما وت�سع مولودا واحدا فقط. 

تكاثر احليوانات البيو�سة: يحدث هذا النوع من التكاثر عند احليوانات من ف�سيلة الطيور، 

جميعها  متتاز  والتي  والزواحف  احل�رشات،  اأنواع  وبع�س  البحرية،  احليوانات  وف�سيلة 

بو�سع اإناثها للبي�س عند الو�سول ملرحلة البلوغ بهدف التكاثر، ويحدث اإخ�ساب البوي�سة من 

قبل احليوان املنوي الذكري، اإّما داخل ج�سم اأنثى، اأو خارجه، فيحدث الإخ�ساب الداخلي 

عن طريق قذف الذكر ال�سائل املنوي داخل ج�سد الأنثى كما هو احلال لدى الثدييات، فيحدث 

الإخ�ساب. اأّما الإخ�ساب اخلارجي فيحدث بعد اأن ت�سع الأنثى البي�س، فيقوم الذكر بالرقود 

الأنثى  لتكمل  الإخ�ساب،  ويحدث  املنوي،  ال�سائل  ي�سع  حتى  معينة  لفرتة  البي�س،  على 

الرقود على البي�س لتوفر له الدفء الالزم لنموه وخروجه من البي�سة، وتختلف كمية البي�س 

املو�سوعة ومدة الرك�س عليها من ف�سيلة اإىل اأخرى ومن حيوان اإىل اأخر، فعلى �سبيل املثال 

ت�سع ال�سلحفاة ما يرتاوح بني 70 - 200 بوي�سة تقوم بدفنها حتت الرمل اأو الرتاب ل�سمان 

توفر اجلو الدافئ لها حتى تخرج �سغارها من الرمل بحثًا عن املاء، اأما احلمام في�سع بي�سة 

واحدة يف كل مرة ويقوم بالرقود عليها حتى يخرج �سغريها من البي�س.

التكاثر عند احليوانات هو �سمة ا�ستمرارها يف هذا الوجود وبقائها على قيد احلياة.  فهو عبارة 

عن عملية حيوية من العمليات التي يقوم بها الكائن احلي. هذه العملية تهدف لإنتاج اأفراد جدد 

من نف�س النوع، وذلك ل�سمان ا�ستمراره وبقاءه، وحمايته من النقرا�س، فجميع الكائنات 

احلية اأيًا كان نوعها، وتركيبها وحجمها فاإنها تتكاثر حفاظًا على بقاءها، وعدم اندثار نوعها 

كما حدث مع الكائنات احلية التي عا�ست يف قدمي الزمان، واحليوانات �ساأنها �ساأن باقي الكائنات 

احلية فاإنها تقوم بعملية التكاثر والتزاوج حتى يتم اإنتاج اأفراد جدد حفاظًا على ا�ستمراريتها.

الوراثية،  وال�سفات  العوامل  احليوانات جمموعة من  اإىل �سغار  الآباء  تنتقل من  بالتوالد 

ونظام  واحلوا�س،  العي�س،  وو�سط  الغذائي،  والنظام  واحلركة،  التنقل،  منط  اأبرزها 

الأ�سنان...الخ. 
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الأرنبالقّط

التنّقل: امل�سي

ت�سنيفه ح�سب نوع الغذاء: حيوان لحم

عدد الولدات: مّرتني يف ال�سنة

فرتة احلمل: 62 – 65 يوما

عدد ال�سغار: من 3 اإىل 5 وت�سل اأحيانا اإىل 10 هرر

فرتة الر�ساعة: 45 يوما

ا�سم الذكر: قّط

ا�سم الأنثى: قّطة

ا�سم ال�سغري: هّر

التنّقل: امل�سي

ت�سنيفه ح�سب نوع الغذاء: عا�سب

عدد الولدات: متو�ّسط 7 مّرات يف ال�سنة

مدة احلمل: 31 يوما

عدد ال�سغار: من 8 اإىل 16 خرنق

فرتة الر�ساعة: 4 – 5 اأ�سابيع

ا�سم الذكر: اأرنب

ا�سم الأنثى: اأرنبة اأو خرنقة

ا�سم ال�سغري: خرنق

اخلفا�سالكلب

التنّقل: امل�سي

عدد الولدات: مّرة اأو مّرتني يف ال�سنة

مدة احلمل: متو�ّسط 62 يوما

عدد ال�سغار: من 4 اإىل 8 جراء

فرتة الر�ساعة: 3 – 7 اأ�سابيع

ا�سم الذكر: كلب

ا�سم الأنثى: كلبة

ا�سم ال�سغري: جرو

التنّقل: الطريان

عدد الولدات: اأغلب اأنواعه يلد مّرة واحدة يف ال�سنة

مدة احلمل: ترتاوح بني 40 يوما و8 �سهور ح�سب النوع

عدد ال�سغار: 1 عند معظم اخلفافي�س

فرتة الر�ساعة: من 18 يوم اإىل 9 اأ�سهر ح�سب النوع

حوت البالنيالثعلب

منط التنّقل: اجلري

عدد الولدات: مّرة واحدة يف ال�سنة

مدة احلمل: قرابة �سهرين

عدد ال�سغار: من 5 اإىل 7 �سغابي�س

ا�سم الذكر: ثعلب

ا�سم الأنثى: ثعلبة

ا�سم ال�سغري: �سغبو�س

منط التنّقل: ال�سباحة

عدد الولدات: مّرة كل 3 �سنوات

مدة احلمل: اأكرث من 10 اأ�سهر 

عدد ال�سغار: 1

ـ ا�سرتاتيجيات البقاء املتعلقة بالتوالد:
* اأمثلة خل�سائ�س و منط تكاثر بع�س احليوانات: 

للحفاظ على بقائها تقوم احليوانات بعدة ا�سرتاتيجيات منها:

-العتناء ب�سغارها، مثل حيوان الكنجر الذي خالل فرتة الر�ساعة، تقوم الأم باإر�ساعه واإدخاله مبا�رشة 

اإىل جيبها، وذلك حتى ي�ستكمل مراحل النمّو، وكذا حمايته من الأعداء. ويبقى ال�سغري حوايل �سنة اأو �سنة 

ون�سف يف اجليب، حتى حت�ّس الأّم اأّنه اأ�سبح قادرا على حتمله امل�سوؤولّية.

-الإكثار من عدد ال�سغار اأو البي�س، فال�سلحفاة مثال ما يرتاوح بني 70 - 200 بوي�سة، تقوم بدفنها حتت 

الرمل اأو الرتاب، ل�سمان توفر اجلو الدافئ لها، حتى تخرج �سغارها من الرمل بحثًا عن املاء. اأما احلمام 

في�سع بي�سة واحدة يف كل مرة، ويقوم بح�سانتها حتى يخرج �سغريها من البي�س.

-ت�رشيع عملية الإجناب: فالأرنب مثال قد تلد �سبع مرات يف ال�سنة.
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

يقدم الأ�ستاذ)ة( الو�سعية، يقدم ال�سور 

املرفقة، يقراأ ن�ض الو�سعية،

ي�ساعد املتعلمني على فهم الو�سعية: و�سف 

م�سمونها  عن  التعبري  الأربعة،  ال�سور 

ماذا  تالحظون؟  ماذا  عليها:  والتعليق 

متثل ال�سورة 1، ال�صورة 2، ال�صورة 3، 

ال�صورة 4.

ال�سور  املتعلمون  يالحظ  جمموعات:  يف 

الأ�ستاذ)ة(  اأ�سئلة  عن  ويجيبون  الأربعة 

املوجهة لفهم و�سعية النطالق. 

َيواناِت يف  اٱحْلَ َبْع�ِس  اٱْنِقرا�ِس  َعِن  ُث  َيَتَحدَّ اٱْلّرابَعِة  اٱْلَقناِة  َعلى  َوثاِئِقياًّ   َبْرناجَمًا  �ساَهَدْت عاِئ�َسُة 

اأَِو  ِث  َلوُّ اٱلتَّ ِو  اأَ اٱْلـُمْفِرِط  اٱِل�ْسِتْغالِل  َنتيَجَة  َوَذِلَك   
ِّ

اٱْلـَمَلِكي �رْشِ  َواٱلنَّ اٱْلأَْطَل�ِس  اأَ�َسِد  ِمْثَل  اٱْلـَمْغِرِب 

تي  َيواناِت  اٱلَّ موَعًة ِمَن اٱحْلَ ناَمُج جَمْ َم اٱْلرَبْ بيِعيَِّة. َويف ُجْزِئِه اٱلّثاين، َقدَّ فاِف اأَِو اٱْلَكواِرِث اٱلطَّ اٱجْلَ

ْطَل�ِس ِمْثَل اٱْلِغْزلِن َواٱْلِقَرَدِة َواٱللَّقاِلِق.  مازاَلْت َتعي�ُس يف ِجباِل اٱْلأَ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

سعي�سعي�س يف ِج عي� تعي� ت ِق. مازال ِ ِ و ر ِ زل ِ ل �ِس ِم ٱلٱل لِن وبال يف جبال يف جباِل

وَرُة 1:  اأ�سد الأطل�س  وَرُة 2:  غزالَال�سّ وَرُة 3:  قرد الأطل�سَال�سّ وَرُة 4:  الن�رش امللكيَال�سّ َال�سّ

الن�ص وال�سور 1 و2 و3 و4 

من كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 37

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

فهم  على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد 

التق�سي  اأ�سئلة  اأو  �سوؤال  و�سياغة  امل�سكلة 

يف  يالحظونه  ما  على  الرتكيز  خالل  من 

كل �سورة على حدة: �سورة الأ�سد وحيدا، 

الن�سر امللكي وحيدا، �سورة الغزال  �سورة 

برفقة �سغارها، �سورة قردة الأطل�ض.

ي�سوغ املتعلمون اأ�سئلة التق�سي ويدونونها 

على دفاترهم.

والقردة  الغزلن  تنقر�س  مل  ملاذا   •
واللقالق؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 37

3.اقرتاح 
الفر�سيات

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعلمني على �سياغة 

م�سمون  بربط  وذلك  للو�سعية  فر�سيات 

»التوالد  الدر�ض  مبو�سوع  الأربعة  ال�سور 

والوراثة عند احليوانات«.

ميكن  اأ�سئلة  عن  لالإجابة  ي�ساعدهم   -

ال�سبب  ما  قبيل:  من  املناق�سة  تثريها  اأن 

الأخرى؟  احليوانات  انقرا�ض  عدم  وراء 

ماذا ينبغي اأن يتوفر لكي تتم عملية تكاثر 

ت�سبه  املولودة  احليوانات  هل  احليوانات؟ 

احليوانات التي تلدها؟  

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت البحث والتجارب

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 37
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اإذا كان اجلواب نعم، فما هي اأبرز اخل�سائ�ض املوروثة من الآباء؟ ما هي اأبرز الطرق عند احليوانات 

من اأجل البقاء على قيد احلياة؟ ...الخ.

يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات با�ستخدام عبارات مثل يف راأيي...، اأعتقد... اأفرت�ض اأن:

- الغزلن والقردة واللقالق مل تنقر�س لأنها تتوالد بكرثة.

- مل تنقر�س الغزلن والقردة واللقالق لأنها تتكيف مع الو�سط الذي تعي�س فيه. 

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ)ة( مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

يوجه الأ�ستاذ)ة( املتعلمني اإىل ال�ستعانة 

نفي  ق�سد  املتعلم  بكرا�سة  املدرج  بالن�ض 

اأو تاأكيد فر�سياتهم.

اعتمادا  فر�سياتهم  من  املتعلمون  يتحقق 

على الوثائق:

 ـ الوثيقة 1 :  التكاثر عند احليوانات.

عند  البقاء  ا�سرتاتيجيات   :  2 الوثيقة  ـ 

احليوانات.

َيواناِت كاُثُر ِعْنَد اٱحْلَ َالتَّ

َيواناِت َبْعَد ُحدوِث َتَزاُوٍج َبنْيَ َذَكٍر  َيواناِت. َوَيِتمُّ اٱلتَّواُلُد ِعْنَد اٱحْلَ َمُن َعَدَم اٱْنِقرا�ِس اٱْلأَْنواِع اٱْلـُمْخَتِلَفِة ِمَن اٱحْلَ َالـتَّواُلُد َي�سْ

َمَعها  َتَت�ساَبُه  ِبَحْيُث  اآباِئها،  ِعْنَد  اٱْلـَمْوجوَدِة  �ساِئ�ِس  اٱخْلَ َنْف�ُس  َلها  ُجُدٍد  اأَْفراٍد  َتْكويُن  َيِتمُّ  َوَهَكذا  َنْف�ِسِه،  ْوِع  اٱلنَّ ِمَن  َواأُْنثى 

َوَطريَقــِة  ِة،  اٱْلِغذاِئيَّ ُلوِكّياِت  اٱل�سُّ َوفــي  ــَرَكــِة،  َواٱحْلَ ِل  َنقُّ اٱلتَّ َوفـي  اٱْلأَ�ْسناِن،  َوِنظاِم  ْغِذَيِة،  اٱلتَّ ِنظاِم  َوفـي  ْكِل،  اٱل�سَّ فــي 

اٱْلَعْي�ِس، َوَو�َسِط اٱْلَعْي�ِس ... اإَِلخ. 

ُد َخ�ساِئ�َس اٱْلـَحَيواناِت اٱْلـَمْوروَثِة.   اأَْقَراأُ  اٱلنَّ�سَّ َواأَُحدِّ

كاث كاثلتكاثلتَّ َا

َ َ َ ُن َ ْ�ْ�َ ُ واللـتواللـتَّواُل َا

َاْلَوثيَقُة 1 :

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

َدُر: ٍف.www.edumedia-sciences.comَاْلـَم�سْ ِبَت�رَشُّ

َيواناِت رْتاتيِجّياُت اٱْلَبقاِء ِعْنَد اٱحْلَ   ِا�سْ

غاِرها، َوِمْنها َمْن َتِلُد اأَْعدادًا  تي َتقوُم ِبِرعاَيِة �سَ ْدِيياُت اٱلَّ ياِة، َفُهناَك اٱلثَّ َة ُطُرٍق ِلْلَبقاِء َعلى َقْيِد اٱحْلَ َيواناُت ِعدَّ َت�ْسَتْعِمُل اٱحْلَ

اإِىل  ِباٱْلإ�ساَفِة  َكِبرَيٍة.  ْعَداٍد  ِباأَ اٱْلَبْي�َس  ُتْنِتُج  اأَْو  ُمَتقاِرَبٍة،  َفرَتاٍت  َتبي�ُس يف  تي  اٱلَّ ِة  اٱْلَبيو�سَ َيواناِت  اٱحْلَ َوَبْع�ُس  َكِبرَيًة، 

َطِر . َخفِّي، َواٱْلُهُروِب ِمَن اٱخْلَ ْفرِتا�ِس، َواٱلتَّ ُطُرٍق اأُْخرى ِمْثـَل اٱْلِ

رْتاتيج رت�سرت�سْ   ِا

واناتيواناتَيواناُت ع يحليحلحْلَ اٱ لملمُل معمْع عتعَت ت�ست�ْس �ست�سَت

َاْلَوثيَقُة 2 :

َيواناِت. رْتاتيِجّياِت اٱْلَبقاِء ِعْنَد اٱحْلَ ُد اٱ�سْ   اأَْقَراأُ اٱلنَّ�سَّ َواأَُحدِّ

َدُر: ٍف.www.weziwezi.comَاْلـَم�سْ ِبَت�رَشُّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 37 و 38

6.تدوين 
النتائج

اإىل تدوين ما  يوجه الأ�ستاذ)ة( املتعلمني 

تو�سلوا اإليه يف �سكل خطاطات ذهنية، اأو 

ملخ�سات اأو ر�سومات، وترتك لهم احلرية 

يف اختيار طريقة تعبريهم.

ـ يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا 

نتائج  تدون  جمموعة  كل  نتائج.  من  اإليه 

عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

دفرت البحث والتجارب

7.تقا�سم 
احل�سيلة

جمموعة  كل  من  الأ�ستاذ)ة(  يطلب 

املجموعات  لباقي  اأعمالها  نتائج  تقدمي 

النقد  على  وي�سجع  جماعيا،  ومناق�ستها 

واإبداء الراأي.

يف عمل جماعي، كل جمموعة تكلف مقررا 

وتتم  نتائج  من  اإليه  تو�سلوا  ما  بعر�ض 

مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

- اأوراق عر�ص كبرية،

- �سبورة
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8.التعميم

تقدمي  على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�سجع 

يف  وتدوينها  وا�ستنتاجات  خال�سات 

دفاترهم.

يتو�سل املتعلمون اإىل اخلال�سات املت�سمنة 

يف فقرة مكت�سباتي اجلديدة.

َيواناِت َبْعَد ُحدوِث َتزاُوٍج َبنْيَ  واُلُد ِعْنَد اٱحْلَ َها. َيِتمُّ اٱلتَّ َمُن َعَدَم اٱْنِقرا�سِ تي َت�سْ ِريَقُة  اٱلَّ َيواناِت ُهَو اٱلطَّ واُلُد ِعْنَد اٱحْلَ • َالتَّ

زاِت اٱْلآباِء. يِّ زاٍت ُت�ْسِبُه ُمَ َميِّ َذَكٍر َواأُْنثى، َوَهَكذا َيِتمُّ َتْكويُن َن�ْسٍل مِبُ

فاِدِع  ُة ِمْثَل اٱل�سَّ َيواناُت اٱْلَبيو�سَ َيواناُت اٱْلَولوَدُة ِمْثَل اٱْلِقَطِط َواٱْلِكالِب، َواٱحْلَ َيواناِت َنْوعاِن: ُهناَك اٱحْلَ واُلُد ِعْنَد اٱحْلَ • َالتَّ

يوِر . َواٱلطُّ

ِو اٱْلَبْي�ِس، اأَِو اٱلإِجْناِب يف  غاِر اأَ ياِة، َكاإِْنتاِج اأَْعداٍد َكِبرَيٍة ِمَن اٱل�سِّ َة ُطُرٍق ِلْلَبقاِء َعلى َقْيِد اٱحْلَ َيواناُت ِعدَّ • َت�ْسَتْعِمُل اٱحْلَ

َطِر. ي، َواٱْلُهُروِب ِمَن اٱخْلَ َخفِّ َفرَتاٍت ُمَتقاِرَبٍة، ِباٱْلإ�ساَفِة اإِىل ُطُرٍق اأُْخَرى ِمْثَل اٱِلْفرِتا�ِس، َواٱلتَّ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

واُل واللتواللتَّ • َا

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 39
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

التعرف 

على الذكر 

واالأنثى 

وال�سغري 

لبع�س 

احليوانات 

يقراأ الأ�ستاذ)ة( الن�ساط وي�سرح الن�ض املرافق 

للن�ساط ثم ي�سرح التعليمة املراد اإجنازها.

على  ليتعرفوا  ال�سور  املتعلمون  يالحظ 

والأنثى  الذكر  بني  امل�سرتكة  اخل�سائ�ض 

و�سغريهما بعد التزاوج. 

جماعيا  وي�سححونه  الن�ساط  املتعلمون  ينجز 

وفرديا. 

غرِيِهما:  ِر َواٱْلأُْنثى َو�سَ كَّ َيواناِت، اأُلِحُظ َواأَْرِبُط ِبَخطٍّ َبنْيَ اٱلذَّ موَعًة ِمَن اٱحْلَ َوُر اٱْلّتاِلَيُة جَمْ ُل اٱل�سُّ ثِّ 1. مُتَ

ــُر كَّ غرُيَاْلأُْنثىَالذَّ َال�سَّ

َعْلجوٌم

ٌد �سَ
اأَ

ٌةَثـْوٌر ْبٌلَبطَّ �سِ

َبَقَرٌة

َلُبوؤٌَة

ُكْتكوٌت

ِعْجٌل
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الن�ساط 2: 

اخل�سائ�س 

الوراثية 

املنقولة من 

خالل عملية 

التوالد 

عند بع�س 

احليوانات

فهم  من  ويتاأكد  التعليمة  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

املتعلمني  من  ويطلب  ي�سرحها  لها.  املتعلمني 

اإجنازها.  التعليمة:

جماعيا  وي�سححونه  الن�ساط  املتعلمون  ينجز 

وفرديا.

ِحيح – َخَطاأ ":  ِجيُب ِبـ " �سَ 2. اأََقَراأُ اٱْلِعباراِت اٱلّتاِلَيَة َواأُ

ِمْثُلُه ِمْثَل  ْبُل َحَيواٌن َعا�ِسٌب  َال�سِّ  •
�َسِد. اٱْلأَ

�رْشِ َلُه ِمْنقاٌر ُي�ْسِبُه ِمْنقاَر اأَبيه. .......... غرُي اٱْلنَّ ..........• �سَ

َمُل َحَيواٌن عا�ِسٌب ِمْثُله ِمْثَل  • َاحْلَ
روِف.  اٱخْلَ

ٍة ِمْثَل اأَبيِه اٱْلَكْلِب. .......... ِة �َسمِّ َقِويَّ ْرُو ِبحا�سَّ ُع اٱجْلَ ..........• َيَتَمتَّ

جاَجُة َحَيواٌن َوُلوٌد.  ْوِر. ..........• َالدَّ غرُي اٱْلَبَقَرِة َواٱلثَّ ..........• َاْلِعْجُل ُهَو �سَ

ِلَيِلدا  ْعَجُة  اٱلنَّ َو  اٱْلَكْب�ُس  َيَتزاَوُج   •
َكْب�سًا.

..........
ْعِر  ِباٱل�سَّ  

ًّ
َوُمَغطى َوَقِويٌّ  ر�سيٌق  ْدِي  اٱجْلَ ِج�ْسُم   •

ِمْثَل اٱْلـماِعِز.
..........

خطاأال�سبل حيوان عا�سب مثله مثل الأ�سد.

�سحيحاحلمل حيوان عا�سب مثله مثل اخلروف.

خطاأالدجاجة حيوان ولود.

خطاأيتزاوج الكب�س مع النعجة ليلدا كب�سا.

�سحيح�سغري الن�رش له منقار ي�سبه منقار اأبيه.

�سحيحيتمتع اجلرو بحا�سة �سم قوية مثل اأبيه الكلب.

�سحيحالعجل هو �سغري البقرة والثور.

بال�سعر  ج�سم اجلدي ر�سيق وقوي ومغطى 

مثل املاعز.
�سحيح
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الن�ساط 3: 

تعرف 

اال�سرتاتيجية 

املتبعة من 

طرف بع�س 

احليوانات 

للبقاء على 

قيد احلياة

فهم  من  ويتاأكد  التعليمة  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

على  للتعرف  املتعلمني  يدعو  ثم  لها.  املتعلمني 

�سور احليوانات املقرتحة يف الكرا�سة. 

املتعلمني لإجنازه جماعيا  التعليمة ويدعو  ي�سرح 

وفرديا.

ٍة  ُر َعلى �َسْكِل ُكَرٍة �َسْوِكيَّ َكوُّ • اٱلتَّ

• َالتَّظاُهُر ِباٱْلـَمْوِت

رُ  َنكُّ • َالتَّ

ْمَن اٱْلَقطيِع  • َاْلَبقاُء �سِ

يُع  ْرُي اٱل�رشَّ • َاجْلَ

• ِا�ْسِتْعماُل اٱْلـَمخاِلِب َواٱْلأَ�ْسناِن

َاْلَغزاُل

ْرباُء َاحْلِ

ُد �سَ
َاْلأَ

َاْلُقْنُفُذ

ْفَدَعُة َال�سِّ

ماُر اٱْلَوْح�ِسيُّ  َاحْلِ

ياِة:  تي َي�ْسَتْخِدُمها ِمْن اأَْجِل اٱْلَبقاِء  َعلى َقْيِد اٱحْلَ ريَقِة  اٱلَّ َيواِن َواٱلطَّ وانيوانيوان3. اأَْرِبُط َبنْيَ اٱحْلَ يحليحل ا ني بني بني طبطِبط ار .3

ُد د�سد�سَ

ذفذُفُذ فنفْن نقنق

ةعةَعُة دفدْفَد

ياِة:  ا ِ

َاحْل

اجلري ال�رشيعالغزال

ا�ستعمال املخالب والأ�سنانالأ�سد

التنكرال�سفدعة

تغيري اللوناحلرباء

البقاء �سمن القطيعاحلمار الوح�سي

التكور على �سكل كرة �سوكيةالقنفذ
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2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

اإعداد بحث 

حول بع�س 

احليوانات 

املعروفة

يقدم الأ�ستاذ)ة( ن�ض الو�سعية 

وي�سرحه. ي�سرح التعليمة ويتاأكد 

من فهم املتعلمني لها. 

يف  الن�ساط  املتعلمون  ينجز 

تقرير  لتقدمي  ويوثقونه  البيت، 

مركز عنه اأمام الزمالء. 

جميع  الأ�ستاذ)ة(  يقبل 

الإجابات املمكنة وال�سحيحة.

َيواُن َكُرَاحْلَ ْنثىَالذَّ غرُيُهاٱْلأُ ِل�سَ َنقُّ ُط اٱلتَّ ِنظاُمُه اٱْلِغذاِئيَُّنَ

........................................................................

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   اأَ�سْ

َيواناِت. ْعداَد َبْحٍث َحْوَل َبْع�ِس اٱحْلَ �ْستاُذُكْم اإِ تي �َسُي�َساِرُك فيها ِق�ْسُمُكْم، َطَلَب ِمْنُكْم اأُ ِة  اٱلَّ قاِفيَّ يف اإِطاِر اٱِل�ْسِتْعداِد ِلْلُم�ساَبَقِة اٱلثَّ

نيت.   ْدَر�َسِتُكْم، اأََوَعلى �َسَبَكِة اٱْلأَْنرِتْ ِة مِبَ َرِة ِباٱْلأَْقرا�ِس اٱْلـُمْدجَمَ ِة اٱْلـُمَتَوفِّ ْقِميَّ ِباٱ�ْسِتْعماِل اٱْلـَمواِرِد اٱلرَّ

وَرٍة ِلُكلِّ َحَيواٍن.  ْدَوَل اٱلّتايِلَ َمَع اٱْلَبْحِث َعِن �سُ     • ِاْمـاَلإِ اٱجْلَ
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الن�ساط 2: 

امتداد احل�سة 

املقبلة

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

خالل  معرفتها  تودون  التي  الأ�سياء  ما  احليوانات،  عند  والوراثة  التوالد  على  تعرفكم  بعد   •
احل�سة القادمة؟

لها. اإجابات  اإيجاد  يودون  اأ�سئلة  اأو  اقرتاحات  املتعلمون  • يطرح 
• يوجه الأ�ستاذ)ة( اقرتاحات املتعلمني نحو ن�ساط يندرج �سمن اأن�سطة مو�سوع التوالد والوراثة 

عند النباتات.

الن�ساط 4: 

تعرف 

اال�سرتاتيجية 

املتبعة من 

طرف بع�س 

احليوانات 

املتعلقة 

بالتوالد 

للبقاء على 

قيد احلياة

ويتاأكد  وي�سرحها،  التعليمة  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ   -

من فهم املتعلمني لها. ثم يدعوهم 

لإجناز الن�ساط فرديا.

املتبعة  بال�سرتاتيجيات  يذكرهم  الإجناز  قبل   -

بالتوالد  املتعلقة  احليوانات  بع�ض  طرف  من 

للبقاء على قيد احلياة.

ُة(. جاَجُة - َاْلِقطَّ ْرَنَبُة - َالدَّ َمَكُة  - َاْلأَ ِب :   )َال�سَّ نا�سِ كاِن اٱمْلُ ُع ُكلَّ َحَيواٍن يف اٱمْلَ بنبنب4. اأَ�سَ ةكةكة  - الر كمكم مل�سمل�س ِب :   )ا بنا�سبنا�سِ نا�سملنا�سمل ا كانملكانملكاِن وانيوانيواٍن يف ا ي حي ح ل كل كل عسعسع س�س� ا ةطةطة(.4. طقطِق قلقل ةجاجةجاجة - ا ةبةبة - ا - الد

غاِر. .................... َتبي�ُس يف َفرَتاٍت ُمَتقاِرَبٍة..................... َتِلُد َعَددًا َكِبريًا ِمَن اٱل�سِّ

.................  َتبي�ُس َعَددًا َكِبريًا ِمَن اٱْلَبْي�ِس..................... َتِلُد يف َفرَتاٍت ُمَتقاِرَبٍة.

4.اأ�سع كل حيوان يف املكان املنا�سب:  )ال�سمكة، الأرنبة، الدجاجة، القطة (

كبريا  عددا  تلد  القطة 

من ال�سغار.

فرتات  يف  تلد  الأرنبة 

متقاربة.

يف  تبي�ض  الدجاجة 

فرتات متقاربة.

عددا  تبي�ض  ال�سمكة 

كبريا من البي�ض.
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التوالد والوراثة عند النباتات

يحدد خ�سائ�س النباتات املوروثة من البذور؛  •

يحدد خ�سائ�س النباتات غري املوروثة؛  •

الوراثة:  • علم 
العلم  الأحياء، ويهتم هذا  العلوم احلديثة، ويعد فرعًا من فروع علم  الوراثة هو من  علم 

الكائنات  جلميع  عليها  املوؤثرة  والعوامل  اجلينية،  واملورثات  الوراثية،  ال�سفات  بدرا�سة 

املختلفة، فال يقت�رش هذا العلم على الإن�سان وحده، وهو يح�سن املحا�سيل الزراعية، والإنتاج 

العلم،  لهذا  الروحي  الأب  مندل  ويعترب جريجور  التهجني،  عملية  وي�ستخدم يف  احليواين، 

نبات  واختار  النباتات،  على  التجارب  من  العديد  اأجرى  له، حيث  الأ�سا�س  ووا�سع حجر 

البازيالء؛ ملا تت�سف فيه من دورة حياتية ق�سرية، و�سهولة احل�سول عليها، وتو�سل مندل 

اإىل عدد من القوانني كانت هي الأ�سا�س الذي قام عليه علم الوراثة فيما بعد. 

النباتات:   عند  الوراثية  • ال�سفات 
بها  التحكم  وميكن  الب�سيطة،  الوراثية  ال�سفات  هي  النوعية  ال�سفات  النوعية:  ال�سفات 

املورثة، وو�سعها وت�سنيفها يف  ال�سفات  تتبع  املورثات، وي�سهل  قليل من  عن طريق عدد 

�سفات  يقابل  الذي  الوراثي  النمط  يف  الواحدة  املجموعة  اأفراد  يت�سارك  بحيث  جمموعات، 

النوعية  ال�سفات  وتتاأثر  متقطع،  ب�سكل  ال�سفات  يف  والتباين  الختالف  ويكون  معينة، 

بالعوامل البيئية، ومن ال�سفات النوعية املورثة عند النباتات ما ياأتي: األوان الأزهار، األوان 

الثمار، �سكل الأوراق، جتعد البذور، امتالء البذور، طول ال�ساق، �سكل القرون يف النباتات 

البقولية، لون القرون، �سكل البذور، لون البذور، مو�سع الزهرة. 

ِمّياِن: َعلُّ َاْلَهَدفاِن اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

باتاِت اٱْلـَمْوروَثِة وَغرْيُ اٱْلـَمْوروَثِة  احل�ستان 1 و 2 : َخ�ساِئ�ُس اٱلنَّ

االأ�سبوع: 13
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ال�سفات الكمية: ال�سفات الكمية هي ال�سفات الوراثية التي تعتمد على الكميات، فيعرب عن 

ال�سفة الوراثية بكمية، وتقا�س بوحدات القيا�س املعروفة؛ وهي: الغرام وال�سنتيمرت، ويتحكم 

بال�سفات الكمية عدد اأكرب من اجلينات )املورثات(، وتتاأثر بالعوامل البيئية بن�سب خمتلفة ميكن 

اأن تكون موؤقتة اأو دائمة، ول ميكن حتديد ال�سفات الكمية بطريقة �سهلة،ومن ال�سفات الكمية 

املورثة عند النباتات: وزن الثمار، وزن البذور، حجم البذور، الناجت الزراعي يف وحدة 

امل�ساحة، الرتكيب الكيماوي يف اأجزاء النبات املختلفة.

الذين اهتموا  العلماء  اأوائل  العامل مندل من  ال�سائدة وال�سفات املتنحية: لقد كان  ال�سفات 

عليه  ليجري  البازيالء  نبات  اختار  لذلك  الأجيال،  بع�س  عند  حمددٍة  �سفاٍت  ظهور  بفكرة 

املتعاك�سة  ال�سفات  بظهور  ميتاز  البازيالء  فنبات  ال�سفات،  هذه  ظهور  تف�سري  يف  اختباراته 

�سفة  اختار  لذلك  نف�سها،  تلقيح  ت�ستطيع  اأي  )خنثى(  فيه  الأنثى  اأّن  كما  وا�سٍح،  ب�سكٍل  عليه 

الطول، حيث قام بتلقيح نبات بازيالء طويل ال�ساق مع نبات بازيالء ق�سري ال�ساق ولحظ 

اإنتاج جيٍل من نبات البازيالء طويل ال�ساق، فا�ستنتج اأّن هذه ال�سفة هي الأقوى اأو ما يطلق 

 بازيالء من هذا اجليل ليظهر لديه جيٌل خليٌط من ق�سري 
ّ

عليها بال�سائدة، ثّم قام بتلقيح نباتي

ال�ساق وطويل ال�ساق لي�ستنتج اأّن �سفة ق�رش ال�ساق هي الأ�سعف اأو ما يطلق عليها باملتنحية. 

اأّن ال�سفات الوراثية يف جميع  ا�ستنتج علماء الوراثة من جتاربهم على النباتات واحليوانات 

الكائنات احلية ومن �سمنهم الإن�سان تنق�سم اإىل: 

ال�سفات ال�سائدة: هي ال�سفات القوية التي تظهر على الفرد اإن اجتمعت مع ال�سفة امل�سابهة 

لها اأو امل�سادة، ففي جتارب مندل كانت �سفة طول ال�ساق هي الأقوى واإن اجتمعت مع �سفة 

طول ال�ساق اأو �سفة ق�رش ال�ساق فاإّنها هي التي �ستظهر. 

ال�سفات املتنحية: هي ال�سفات ال�سعيفة التي ل تظهر على الفرد اإّل عندما جتتمع مع ال�سفة 

التي ت�سبهها، ففي جتارب مندل اإْن مّت التزاوج بني نبات طويل ال�ساق مع ق�سري ال�ساق ف�سينتج 

طويل ال�ساق، بينما اإْن مت تزاوج نبات ق�سري ال�ساق مع اآخر ق�سري ال�ساق فهنا �ستظهر �سفة 

ق�رش ال�ساق.
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

يقدم الأ�ستاذ)ة( الو�سعية، يقدم ال�سور 

وي�ساعد  الو�سعية،  ن�ض  يقراأ  املرفقة، 

املتعلمني على فهم الو�سعية. 

ماذا  كمال؟  فعل  ماذا  تالحظون؟  ماذا 

تو�سح ال�سور 1 و2 و3 و4؟ ...الخ.

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

ور 

وي�ساعد  عية، 

ماذا  كمال؟  فعل  ماذا  تالحظون؟  ماذا 

َخَذ ُبذوَرها َوَزَرَعها  ْوراَقها، ُثمَّ اأَ زاَل اأَ َن َبَتالِتها َواأَ ْم�ِس، َلوَّ اِد اٱل�سَّ اأََخَذ َكماٌل �َسْتَلًة ِمْن َنباِت َعبَّ

وَرُة )4(. ُح اٱل�سُّ اِد �َسْم�ٍس َجديَدٍة َكما ُتَو�سِّ وَّ َنْبَتِة َعبَّ ٍة لَحَظ مُنُ يف اأَ�سي�ٍس اآَخَر.  َبْعَد ُمدَّ

تي قاَم ِبها َكماٌل ْجِرَبِة اٱلَّ َوُر اٱْلأَْرَبَعُة َمراِحَل اٱلتَّ ُ اٱل�سُّ ُتَبنيِّ

ِ ٍ

راح مراح َمراح ةعةَعُة عبعَب ٱلاٱْلٱْلأٱلأٱْلَْر وسوسَوُر ٱل�اٱل�سٱل�سُّٱل�ُّٱل� ُ نيبنيَبنيِّ بتبُت

ٍ ٍ

مالها كمالها َكمال ها ك بها ك ب َتي قاَمتي قام تي قامٱلتي قامٱلَّ ٱلاٱلَّٱلَّ ةبةَبة رجرْجر ماٌلٱلتاٱلتَّٱلتَّجٱلتجٱلتَّ

ِ

لراحلراحَل

ٍ

1234

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 40

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

فهم  على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد 

التق�سي  اأ�سئلة  اأو  �سوؤال  و�سياغة  امل�سكلة 

يف  يالحظونه  ما  على  الرتكيز  خالل  من 

كل �سورة على حدة.

ي�سوغ املتعلمون اأ�سئلة التق�سي ويدونونها 

على دفاترهم.

باللون  اجلديدة  الزهرة  منت  ملاذا   •
الأ�سفر؟

اجلديدة  النبتة  اأوراق  منت  ملاذا   •
املانحة  النبتة  اأوراق  تقطيع  بالرغم من 

للبذور؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم �ص  40

3.اقرتاح 
الفر�سيات

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( املتعلمني على �سياغة 

م�سمون  بربط  وذلك  للو�سعية  فر�سيات 

»التوالد  الدر�ض  مبو�سوع  ال�سورتني 

والوراثة عند النباتات«.

ي�ساعد املتعلمني لالإجابة عن اأ�سئلة ميكن 

هي  ما  قبيل:  من  املناق�سة  تثريها  اأن 

مراحل  خمتلف  يف  املوجودة  الختالفات 

املح�سل  اجلديدة  النبتة  هل  التجربة؟ 

عليها م�سابهة للنبتة الأم؟  اإذا كان اجلواب 

نعم، فما هي اأوجه الت�سابه؟ ...الخ.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم �ص  40

يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات با�ستخدام عبارات من قبيل: اأعتقد، يف راأيي، اأفرت�ض اأن:  

الزهرة. بذرة  يف  توجد  وراثية  خا�سية  هو  الأ�سفر  • اللون 
للنبتة. الأ�سا�سية  الوراثية  اخل�سائ�س  حتمل  • البذرة 
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4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ)ة( مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

يوجه الأ�ستاذ)ة( املتعلمني اإىل ال�ستعانة 

نفي  ق�سد  املتعلم  بكرا�سة  املدرج  بالن�ض 

اأو تاأكيد فر�سياتهم.

اعتمادا  فر�سياتهم  من  املتعلمون  يتحقق 

على الن�ض الذي تت�سمنه الوثيقة 1. 

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

باتاِت َاْلِوراَثُة ِعْنَد اٱلنَّ

ـِة ِمــَن اٱْلآبــاِء اإِىل  �ساِئ�ِس اٱْلِوراِثـيَّ ِة اٱلتَّكاُثِر، َيِتمُّ َنْقُل اٱخْلَ ِتها. اأَْثناَء َعَمِليَّ باتاُت ِمْن اأَْجِل اٱْلـُمحاَفَظِة َعلى اٱ�ْسِتْمراِريَّ َتَتكاَثُر اٱلنَّ

فاٌت َيِتمُّ َنْقُلها ِمْن جيٍل ِلآِخَر، ِمْثَل َلْوِن اٱْلأَْوراِق، َوُطوِل اٱل�ّساِق، َوَلْوِن اٱْلأَْزهاِر.   �سِ
َ

ُة، ِهي �ساِئ�ُس اٱْلِوراِثيَّ ْبناِء. َاخْلَ

ْزهاِر َنتيَجَة  ِد �َسْكِل  عُّ ديُد ِمَن اٱْلـُمحيِط اٱلَّذي َيعي�ُس فيه، ِمْثَل: جَتَ باُت اٱجْلَ فاٌت َيْكَت�ِسُبها اٱلنَّ  �سِ
َ

ِة، ِهي �ساِئ�ُس َغرْيُ اٱْلِوراِثيَّ َاخْلَ

ـِع  ِو اٱْحـِتـراِقـها، َوَتَقـطُّ ْغ�ساِن اأَ  ِ ْقـ�ِس فـي اٱْلـماِء، َوَتَك�رشُّ ْزهـاِر َنتيَجَة اٱلنَّ ِ َلْوِن  ْم�ِس، َوَتَغريُّ ِة اٱل�سَّ باِت ِلأَ�ِسعَّ �ِس اٱلنَّ َتَعرُّ

َيواِن. ْن�ساِن اأَِو اٱحْلَ ِل  ِة، اأَْو َتَدخُّ يَّ وِّ ْوراِق، ِب�َسَبِب اٱْلَعواِمِل اٱجْلَ

و ولوْلْ َاَ

أاأاأَ ن من مْن باتاتباتاُت باتاتٱلنباتاتٱلنَّ َّٱلنَّ ٱلناٱلنا ركاثركاَثُر كاثتكاثَت تتتَت

َاْلَوثيَقُة :

�ساِئ�َس اٱْلـَمْوروَثَة َوَغرْيَ اٱْلـَمْوروَثِة. ُد اٱخْلَ    اأَْقَراأُ اٱلنَّ�سَّ َواأَُحدِّ

َدُر: ٍف.www.weziwezi.comَاْلـَم�سْ ِبَت�رَشُّ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 40

6.تدوين 
النتائج

اإليه  اإىل تدوين ما تو�سلوا  يوجه املتعلمني 

ملخ�سات  اأو  ذهنية،  خطاطات  �سكل  يف 

اأو ر�سومات...الخ. وترتك لهم احلرية يف 

اختيار طريقة تعبريهم.

تو�سلوا  ما  املتعلمون  يدون  جمموعات  يف 

نتائج  تدون  جمموعة  كل  نتائج.  من  اإليه 

عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

دفرت التجارب والتق�سي.

7.تقا�سم 
احل�سيلة

جمموعة  كل  من  الأ�ستاذ)ة(  يطلب 

املجموعات  لباقي  اأعمالها  نتائج  تقدمي 

النقد  على  وي�سجع  جماعيا،  ومناق�ستها 

واإبداء الراأي.

يف اإطار عمل جماعي، كل جمموعة تكلف 

نتائج  من  اإليه  تو�سلوا  ما  لعر�ض  مقررا 

وتتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

- اأوراق عر�ص كبرية، �سبورة

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 40

8.التعميم

تقدمي  على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�سجع 

يف  وتدوينها  وا�ستنتاجات  خال�سات 

دفاترهم.

يتو�سل املتعلمون اإىل اخلال�سات املت�سمنة 

يف فقرة مكت�سباتي اجلديدة.

َنْقُلها ِمْن جيٍل ِلآَخَر، ِمْثَل َلْوِن  َيِتمُّ  تي  اٱلَّ فاِت  َتَلُف اٱل�سِّ اٱلتَّواُلِد. َوِهَي خُمْ باتاِت َعْن طريِق  ِللنَّ ُة  اٱْلِوراِثيَّ �ساِئ�ُس  َتْنَتِقُل اٱخْلَ

َيِعي�ُس  ذي  اٱلَّ حيِط  اٱمْلُ ِمَن  باُت  اٱلنَّ َيْكَت�ِسُبها  ٍة  ِوراِثيَّ َغرْيُ  اأُْخرى  فاٌت  �سِ َوُهناَك  اٱْلأَْزهاِر.  َوَلْوِن  اِق،  اٱل�سَّ َوطوِل  ْوراِق،  اٱْلأَ

ماِطِم، َواٱْلبطاِط�ِس، َوَنباتاٍت اأُْخرى. ِ َلْوِنها، ِعْنَد اٱلطَّ ْكِل اٱْلأَْزهاِر، َوَتَغريُّ ِد �سَ عُّ ديِد، ِمْثَل جَتَ فيه، َول ُتْنَقُل اإِىل اٱجليِل اٱجْلَ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

اٱخل لقلقُل قتقَت تنتْن نتنَت

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 41
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

اخلا�سيات 

الوراثية 

وغري 

الوراثية عند 

النبات

ويدعو  التعليمة  وي�سرح  الن�ساط  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

املتعلمني لالإجناز. 

ي�سححونه  ثم  فرديا،  الن�ساط  املتعلمون  ينجز 

جماعيا وفرديا. 

وراثية. خا�سية  الطماطم  • لون 
وراثية. خا�سية  الطماطم  اأوراق  • لون 
وراثية. غري  خا�سية  ال�سوداء  • النقط 

ال�سوداء على ورقة الطماطم خا�سية غري  • النقط 
وراثية.

ٍة(: ٌة / َغرْيُ ِوراِثيَّ ْدَوِل ) ِوراِثيَّ بَة يف اٱجْلَ َنا�سِ َيَة اٱمْلُ ماِطِم ُثمَّ اأَْكُتُب اٱخْلا�سِّ َوَر َنباِت اٱلطَّ 1.اأُلِحُظ �سُ

ٌة...........  يَّ ماِطِم َخا�سِّ - َلْوُن اٱلطَّ

َيٌة .... ماِطِم َخا�سِّ - َلْوُن اأَْوراِق اٱلطَّ

................................

ٌة........... يَّ ْوداُء َخا�سِّ َقُط اٱل�سَّ َالنُّ

..............................

..............................

ْوداُء َعلى َوِرَقِة  َقُط اٱل�سَّ  َالنُّ

ٌة...............  يَّ ماِطِم َخا�سِّ اٱلطَّ

.............................

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

.11
بطبَطِبّ

أاأاأُ

ليَمٌة وَرُة 1: َطماِطٌم �سَ ْوداٌءَال�سّ وَرُة 2: َطماِطٌم ِبها ُنَقٌط �سَ َال�سّ

ماِطِم  وَرُة 3: اأَْوراُق َنْبَتِة اٱلطَّ َال�سّ

ْوداٌء ِبها ُنَقٌط �سَ

عمل فردي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 41

الن�ساط 2: 

اخلا�سيات 

املوروثة 

واخلا�سيات 

غري املوروثة 

عند النبات

من  ويتحقق  وي�سرحها  التعليمة  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

فهم املطلوب من التعليمة. 

ي�سححونه  ثم  فرديا،  الن�ساط  املتعلمون  ينجز 

جماعيا وفرديا

• الأغ�سان املك�سورة لهذه ال�سجرة خا�سية موروثة.
هو  ق�سرة  بدون  منه  جزء  الفلني  �سجرة  جذع   •

خا�سية غري موروثة.

خا�سية  الزيتون  �سجرة  عند  ال�سميكة  ال�ساق   •
موروثة.

ححونه 

هو  رة 

ٌة َغرْيُ َمْوروَثٍة ": يَّ ٌة َمْوروَثٌة- َخا�سِّ يَّ جيُب ِبـ "َخا�سِّ وَر َواأُ 2. اأُلِحُظ اٱل�سُّ

َجَرِة  ْغ�ساُن اٱْلـَمْك�سوَرُة ِلَهِذِه اٱل�َسّ اٱْلأَ

ٌة.................... يَّ َخا�سِّ

ِجْذُع �َسَجَرِة اٱْلِفلِّنِي ُجْزُء ِمْنُه ِبدوِن 

ٌة................ يَّ ِة ُهَو َخا�سِّ ِق�رْشَ

ْيتوِن  ميُك ِعْنَد �َسَجَرِة اٱلزَّ َاجِلْذُع اٱل�سَّ

ٌة ................ يَّ َخا�سِّ

َجَرٌة َمْك�سوَرٌة وَرُة 4: �سَ لنِيَال�سّ َجَرُة اٱلفِّ وَرُة 5: �سَ ْيتوِنَال�سّ َجَرُة اٱلزَّ وَرُة 5: �سَ َال�سّ

عمل فردي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 41

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

يحدد املتعلمون 

اخل�سائ�س 

الوراثية وغري 

الوراثية لنباتات 

خمتلفة.

واملهمة  التعليمة  وي�سرح  الن�ساط  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

املراد اإجنازها.

التعليمة،  من  املطلوب  فهم  من  الأ�ستاذ)ة(  يتحقق 

ا�ستثمار  اإىل  الن�ساط  يوجههم من خالل هذا  حيث 

مكت�سباتهم املتعلقة 

للنباتات،  الوراثية  وغري  الوراثية  باخل�سائ�ض 

املوجودة يف حميطهم  النباتات  حيث يقومون بجرد 

يحددون  الأ�سرة  اأفراد  اأحد  ومب�ساعدة  املبا�سر، 

الوراثية  وغري  الوراثية  وخ�سائ�سها  اأ�سماءها 

ويعدون تقريرا يف ذلك.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

ها  ُد َبْع�َس َخ�ساِئ�سِ َحدِّ َاْلـَمديَنُة (، َواأُ َاْلـَمْدَر�َسُة،  اِرُع ،  َاْلـَمْنِزُل، َال�سَّ اٱْلـُمَتواِجَدِة يف حُميطي )  باتاِت  اٱلنَّ ــ   اأَقوُم ِبَجْرِد 

ِة، َواأُِعدُّ َتْقريرًا َحْوَل اٱْلـَمْو�سوِع. ها َغرْيِ اٱْلِوراِثيَّ ِة َوَبْع�َس َخ�ساِئ�سِ اٱْلِوراِثيَّ

عمل فردي، جماعي، خارج الف�سل، كرا�سة 

املتعلم)ة( �ص 41. موارد اأخرى )اأ�سخا�ص اأو 

دعامات اأخرى(.  

الن�ساط 2: 

امتداد احل�سة 

املقبلة

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

• بعد تعرفكم على التوالد والوراثة عند النباتات، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها خالل احل�سة القادمة؟
لها. اإجابات  اإيجاد  يودون  اأ�سئلة  اأو  اقرتاحات  املتعلمون  • يطرح 

البقاء. ا�سرتاتيجيات  مو�سوع  اأن�سطة  �سمن  يندرج  ن�ساط  نحو  املتعلمني  اقرتاحات  الأ�ستاذ)ة(  • يوجه 

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي

3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد
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التوالد والوراثة عند النباتات

ي�سف ال�سرتاتيجيات املختلفة التي تزيد من عدد الذرية ببقاء على قيد احلياة.  •

البذور: • انت�سار 
كانت  فاإذا  تقريبا؛  العامل  يف  مكان  كل  يف  النباتات  انت�سار  يف  رئي�سيا  دورا  البذور  توؤدي 

املنطقة. وقد �ساعد  التي ت�سقط مبا�رشة على الأر�س جتعل كل نوع يعي�س يف نف�س  فالبذور 

التي  املواقع  اإىل  معينة  نباتات  الغذائية، وبع�س  املحا�سيل  بنقل  البذور  انت�سار  الإن�سان على 

ي�ستقر فيها.

�سا�سعة.  مناطق  عرب  النت�سار  على  ت�ساعدها  التي  اخل�سائ�س  من  بالعديد  البذور  تتميز 

الّزغب يف  ذات  والبذور  الَقْيقب،  ل�سجرة  اجلناحيَّة  تلك  مثل  بذورا عديدة،  الرياح  وحتمل 

نبات الطرخ�سقون )الهندباء الربي(، و�سجرة ال�سف�ساف. وقد تطفو بع�س البذور على املاء 

كما يف جوز الهند، من منطقة اأر�سية اإىل اأخرى.

وت�ساعد احليوانات كذلك يف انت�سار البذور، حيث تكون بذور بع�س النباتات ذات اأ�سواك 

اأو مواد لزجة تعلق بفراء اأو ري�س احليوانات التي تهاجر من منطقة اإىل اأخرى. وتاأكل اأنواع 

عديدة من احليوانات التوت والثمار لكنها ل ته�سم البذور. وتنت�رش البذور كجزء من خملفات 

ج�سم هذه احليوانات.

تعمل ب�سعة اأنواع من النباتات على انت�سار بذورها. فعلى �سبيل املثال، تقذف ثمار نباتات 

البل�سم وامِلْجَزاعة بذورها لدى اأدنى مل�سة.

تلك  طريق  عن  الغالب  يف  للحيوانات  غذائي  م�سدر  تكّون  التي  والثمار  البذور  تنترث 

الثمار  بع�س  ويف  لالأكل.  قابلة  الع�سارة(  )كثرية  اللحمية  الثمار  معظم  وتعترب  احليوانات، 

الليمون  للحماّية لأّنه يخّزن مواد غذائية، ويف  باأكمله  الثمرة  الطماطم، يكون غالف  مثل: 

املواد  رئي�سية  ب�سفة  وتخّزن  بالع�سارة،  مليء  �سعر  على  الثمرة  غرفة  حتتوي  والربتقال 

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

رتاتيِجّياُت َاْلَبقاِء احل�سة 2 : ِا�سْ

االأ�سبوع: 14
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الغذائية يف هذه ال�ّسعريات. وتتكّون ثمرة التفاح من مبي�س �سفلي. اجلزء املليء بالع�سارة 

الذي ناأكله هو التخت. اإّن للثمار اللحمية )الطرية( رائحة مميزة، ولون غالفها يكون لمعا 

جّذاب. يحتوي ق�رش الربتقال على غدد تنتج زيتا طّيارًا له رائحة عطرة جلذب احليوانات. 

وقد توؤكل الثمرة كلها من قبل حيوانات مثل: الطيور، اخلفافي�س، والقطط، والكالب.

وقد تكون البذور �سغرية و�سلبة ول ته�سم وتخرج مع الرباز، بعيدا عن النبات الأ�سلي. 

واأحيانا تب�سق احليوانات البذور وتكون البذور غالبا ما زالت قادرة على النمو. ويف حالت 

لتنمو، مثل:  البذور  تاركة خلفها  لتاأكل بع�سها فقط،  بعيدا  الثمار  اخرى، حتمل احليوانات 

املاجنو. وتنترث بع�س الثمار بوا�سطة احليوانات. ومتتلك الثمار التي حتّورت لتنا�سب طريقة 

النتثار هذه تراكيب ت�سبه اخلّطاف، تتعّلق بها يف فروها اأجلد احليوانات املاّرة. وتنزع هذه 

الثمار فيما بعد من ج�سم احليوانات اأو تت�ساقط عند ذبول اخلطاطيف. وقد تتعلق الثمار اأي�سا 

مبالب�س الإن�سان وتنترث بطريقة م�سابهة. ومن اأمثلة تلك الثمار: ال�سّبيط )الزانثيوم( والرب�سيم 

احلجازي. وثمار الع�سب الرحمي التي لها �سعريات �سلبة يف اأ�سفلها للم�ساعدة يف النتقال.

معظم النباتات بعك�س احليوانات لي�ست لها قدرة على احلركة.  ومع ذلك جند نباتات تنتمي 

اىل نف�س النوع يف اماكن خمتلفة من العامل.  كيف تنجح هذه الّنباتات بالو�سول اىل مناطق 

بعيدة عن مكان اإنباتها؟  بالتاأكيد معظم النباتات ثابتة يف مكانها وجذورها مثبتة جّيدًا يف الرتبة 

وتنت�رش  نف�سها  البذور  حاملة  الّثمار  تنف�سل  اأي  الن�سال،  بعيدة هي  م�سافات  اىل  تنت�رش  التي 

تنك�رش  نباتات  هناك  الّذاتّية.  بقوتها  واأحيانًا  والن�سان  واملاء  واحليوانات  الّريح،  مب�ساعدة 

بالقرب من الرتبة او تقلع منها بعد ن�سوج الّثمار والبذور وبعد ذلك تتدحرج بوا�سطة الريح 

على �سطح احلقول اجلاّفة. اثناء تدحرجها تبعرث البذور.

تتم عملية النت�سار بعدة طرق، وهي:

الريح:  بوا�سطة  • انت�سار 
ة  الثمار والبذور التي تنت�رش بوا�سطة الريح هي عادًة خفيفة الوزن ومزودة باأع�ساء خا�سّ

فري خ�سلة �سعريات ت�ستخدمها كمظّلة للّطريان يف الهواء. ت�سهل على الّرياح حملها. لبذور ال�سّ

املاء: بوا�سطة  • االنت�سار 
للثمار والبذور التي تنت�رش بوا�سطة املاء جداٌر غري نفاذ ميكنها من الطفو على �سطح املاء. املاء 

ل اإىل داخل الثمر، ومتر م�ساحات عديدة وعندما ت�سل اإىل ياب�سة تنت�رش هناك.

بذورها والأمطار  النبتة  تفرز  الأمطار  اأي عندما تهطل  الأمطار.  بوا�سطة  بذورها  تن�رش 

تاأخذ البذور لماكن عديدة.
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احليوان: بوا�سطة  • االنت�سار 
تنتقل البذور بوا�سطة الإن�سان واحليوان باإمكانيات عديدة، اأمثلة عليها:

1 - تلت�سق يف اجل�سم وتنقل مل�سافات بعيدة.

2 - عندما ينقل النمل البذور اإىل بيته اي�سًا هكذا ينتقل بذور النباتات.

نف�سها: النبتة  بوا�سطة  البذور  • انتقال 
تنتقل البذور اأي�سا بوا�سطة النبتة.  تخزن الثمرة النا�سجة يف داخلها بذور و�سوائل ب�سغط 

عال واأي مل�سة خفيفة توؤدي لقذف البذور مل�سافة معينة. 
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

وي�ساعد  الو�سعية  الأ�ستاذ)ة(  يقدم   

م�ستعينني  فهمها،  على  املتعلمني 

الأ�ستاذ)ة(  يوجه  املرفقتني.  بال�سورتني 

مكان  على  مالحظاتهم  لرتكيز  املتعلمني 

تواجد نف�ض النبتة بجوار الوادي.  

الوثيقة  املتعلمون  يالحظ  جمموعات  يف 

املوجهة  الأ�ستاذ)ة(  اأ�سئلة  عن  ويجيبون 

لفهم الو�سعية: ماذا تالحظون؟ ماذا فعل 

زياد؟ ما ال�سيء الذي اأثار انتباهه؟ 

الأ�ستاذ)ة(  يوجه  املرفقتني.  ورتني 

مكان  على  مالحظاتهم  لرتكيز  املتعلمني 

الوثيقة  املتعلمون  يالحظ  جمموعات  يف 

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

ِبِزياَرِة  ِزياٌد  َقاَم  ِة،  بيِعيَّ اٱلرَّ اٱْلُعْطَلِة  يف 

فاأَثاَر  ِتِه،  اأُ�رْشَ ُرْفَقَة  اٱْلباِدَيِة  يف  ِتِه  َجدَّ

ْفلى َعلى طوِل  اٱلدُّ َنباِت  اٱْنِت�ساُر  اٱْنِتباَهُه 

َمْنِزِل  ِبجاِنِب  رُّ  مَيُ اٱلَّذي  اٱْلـوادي، 

ـُه َعْنها.  مَّ
ِتِه، َفـ�َسـاأََل اأُ َجدَّ

ِة

َثاَرثار

لى طوِل

ِل

ْفَلى وَرُة 1 و2: َنباِت اٱلدَّ َال�سّ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 42

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

فهم  على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد 

التق�سي  اأ�سئلة  اأو  �سوؤال  و�سياغة  امل�سكلة 

من خالل الرتكيز على انت�سار نف�ض النبتة 

على طول الوادي.

املتعلمون  ي�سوغ  جمموعات  يف  التق�سي 

على  ويدونونها  التق�سي  اأ�سئلة  اأو  �سوؤال 

دفاترهم مثل:

طول  على  النبتة  نف�س  تنت�سر  ملاذا   •
اإىل  النبتة  هذه  انتقلت  كيف  الوادي؟ 

كل هذه الأمكنة؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم �ص  42

3.اقرتاح 
الفر�سيات

على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد 

بربط  وذلك  للو�سعية  فر�سيات  �سياغة 

احل�سة  مبو�سوع  ال�سورتني  م�سمون 

»ا�سرتاتيجيات البقاء عند النباتات«.

بع�ض  اقرتاح  على  املتعلمني  ي�ساعد 

الفر�سيات لأ�سئلة التق�سي.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم �ص  42

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س
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يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات با�ستخدام عبارات من قبيل: اأعتقد، يف راأيي، اأفرت�ض اأن:

به. املاء  لوجود  الوادي  طول  على  تنت�سر  • النبتة 
والبقاء. التكاثر  على  قدرتها  نتيجة  النبتة  • انتقلت 

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ)ة( مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم يف اإيجاد 

حلول للم�سكل.

5. اختبار 
الفر�سيات

ال�ستعانة  اإىل  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  يوجه 

بالوثيقتني 1 و 2:

على  ن�سو�ض.   ثالث  تت�سمن   :  1 َاْلَوثيَقُة 

وي�سرح   1 الن�ض  الأ�ستاذ  يقراأ  التوايل 

م�سمونه، ثم يقراأ الن�ض 2 وي�سرح م�سمونه، 

ويقراأ الن�ض 3 وي�سرح م�سمونه.

يقراأ املتعلمون الن�ض 1 املتعلق بطرق انت�سار 

مالحظاتهم  ي�سجلون  ثم  يفهمونه  البذور، 

ويتو�سلون اإىل ال�ستنتاج 1. 

يقراأ املتعلمون الن�ض 2 املتعلق بكمية البذور، 

ويتو�سلون  ي�سجلون مالحظاتهم  ثم  يفهمونه 

اإىل ال�ستنتاج 2.

ب�سالبة  املتعلق   3 الن�ض  املتعلمون  يقراأ 

مالحظاتهم  ي�سجلون  ثم  يفهمونه  البذور، 

ويتو�سلون اإىل ال�ستنتاج 3.

بذور  تنقل  حول  الرقمي،  باملورد  *ي�ستعينون 

الهندباء:

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=18&v=N2UbaDV9O9Q

َاْلَوثيَقُة 2 : يقراأ الأ�ستاذ الن�ض املتعلق بكمية 

البذور و�سالبتها، وي�سرح م�سمونه، ثم يقروؤه 

مالحظاتهم  ي�سجلون  ثم  يفهمونه  املتعلمون، 

ويتو�سلون اإىل ال�ستنتاج 4. 

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4ِ ِ ِ

ُرُطُرُق اٱْنِت�ساِر اٱْلُبذوِر رطرُطُ َاْلَوثيَقُة 1 :

وَرُة 3: اٱْلِهْنِدباُء ْفلى َال�سّ وَرُة 4: َنباُت اٱلدُّ َال�سّ

َخِفيَفُة  اٱلّريِح  ِبوا�ِسَطِة  َتْنَت�رِشُ  تي  اٱلَّ َاْلُبذوُر 

ِمْثَل  َحْمَلَها.  ياِح  اٱلرِّ َعلى  ُل  ُت�َسهِّ اٱْلَوْزِن، 

َلُة �ُسَعرْياٍت،  تي َلها َخ�سْ ُبذوِر اٱْلِهْنِدباِء، اٱلَّ

رَياِن يف اٱْلَهواِء . َت�ْسَتْخِدُمها َكِمَظلٍَّة ِللطَّ

اٱْلـِمياِه َكَنباِت  تي َتعي�ُس ِبجاِنِب  اٱلَّ باتاُت  َالنَّ

َماِء  �َسْطِح  َعلى  ُبذوُرها  َتْطفو  ْفلى،  اٱلدُّ

اإىِل  ُة  اٱْلـماِئيَّ ّياراُت  اٱلتَّ َهِذِه  َفَتْنُقُلها  ْهِر،  اٱلنَّ

َم�سافاٍت َبعيَدٍة، َواأماِكَن َجِديَدٍة َفَتْنبَت.

واٌك وَرُة 5: ُبذوٌر َلها اأَ�سْ َال�سّ

َوُتْنَقُل  َيواِن،  اٱحْلَ ِبِج�ْسِم  اٱْلُبذوُر  ُق  َتْلَت�سِ

ِبراِز  َطريِق  َعْن  اأَْو  َبعيَدٍة،  ِلـَم�سافاٍت 

ِريَّ  ْزَء اٱلطَّ اٱجْلُ َتَتناَوُل  َفِعْنَدما  َيواناِت،  اٱحْلَ

َمَع  ْلَبُة  اٱل�سَّ اٱْلُبذوُر  َتْخُرُج  َمَرِة،  اٱلثَّ ِمَن 

الِت. اٱْلَف�سَ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �صعمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 42

الَبُة اٱْلُبذوِر َيُة اٱْلُبذوِر و �سَ ِكمِّ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �صعمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص

مكمِكمِّ َاْلَوثيَقُة 2 :

ّياٍت َكبرَيٍة ِمَن اٱْلُبذوِر ِلُتَحاِفَظ َعلى َبقاِئها، ِمْثَل  باتاِت ُتْنِتُج ِكمِّ َاْلَعديُد ِمَن اٱلنَّ

ُة  اٱخْلاِرجيَّ ُتها  ِق�رْشَ اأُْخرى  َوَنباتاٌت  ْم�ِس.  اٱل�سَّ اِد  َوَعَبّ َواٱْلَقْمِح  َرِة  اٱلذُّ َنباِت 

�رَشاِت َواٱْلَبْكترْييا، ِمْثَل  َدماِت ْو اٱلٱْحِتكاِك، َواٱحْلَ ميها ِمَن اٱل�سَّ ْلَبٌة، حَتْ �سَ

َبْذَرِة اٱللَّْوِز َواٱلتَّْمِر.

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 42

6.تدوين 
النتائج

ما  تدوين  اإىل  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  يوجه 

اأو  ذهنية،  خطاطات  �سكل  يف  اإليه  تو�سلوا 

ملخ�سات اأو ر�سومات. وترتك احلرية لهم يف 

اختيار طريقة تعبريهم.

يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا اإليه 

من نتائج. كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 42 

ياِة. باتاُت ِلْلَبقاِء َعلى َقْيِد اٱحْلَ تي َت�ْسَتْعِمُلها اٱلنَّ ُرَق اٱلَّ َتْخِرُج اٱلطُّ �سْ
  اأَْقَراأُ اٱْلَوثيَقَتنْيِ 1 و 2 َواأَ

َدُر: ٍف.www.feedo.netَاْلـَم�سْ ِبَت�رَشُّ
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7.تقا�سم 
احل�سيلة

جمموعة  كل  من  الأ�ستاذ)ة(  يطلب 

املجموعات  لباقي  اأعمالها  نتائج  تقدمي 

النقد  على  وي�سجع  جماعيا،  ومناق�ستها 

واإبداء الراأي.

يف اإطار عمل جماعي، كل جمموعة تكلف 

نتائج  من  اإليه  تو�سلوا  ما  لعر�ض  مقررا 

وتتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

عمل جماعي،  اأوراق عر�ص كبرية، �سبورة

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 42

8.التعميم

تقدمي  على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�سجع 

يف  وتدوينها  وا�ستنتاجات  خال�سات 

دفاترهم. 

ال�ستنتاج  اإىل  املتعلمون  يتو�سل  جماعيا 

املت�سمن يف فقرة مكت�سباتي اجلديدة. 

ُرِق: ياِة، َوِمْن َبنْي َهِذِه اٱلطُّ َة ُطُرٍق ِمْن اأَْجِل اٱْلَبقاِء َعلى َقْيِد اٱحْلَ باتاُت ِعدَّ َت�ْسَتْعِمُل اٱلنَّ

اأَْو  ْمطاِر،  َواٱْلأَ َواْلِبحاِر  اٱْلأَْنهاِر  ماِء  َطِة  ِبوا�سِ اأَْو  َيواناِت،  اٱحْلَ َطِة  ِبوا�سِ اأَْو  ّياِح،  اٱلرِّ َطِة  ِبَوا�سِ ُبذوِرَها  ِاْنِت�ساُر   -

باِت َنْف�ِسه. َطِة اٱلنَّ ِبوا�سِ

ْلٍب. �رَشاِت َواٱْلَبْكترْييا ِبِغ�ساٍء �سَ َدماِت َواٱِلْحِتكاِك َواٱحْلَ ّياٍت َكبرَيٍة ِمَن اٱْلُبذوِر، اأَْو ِحماَيُة ُبذوِرها ِمَن اٱل�سَّ - اإِْنتاُج ِكمِّ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

لملمُل معمْع عتعَت ت�ست�ْس �ست�سَت

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 43

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

تعرف طرق 

احلفاظ على 

البقاء

التعليمة  وي�سرح  الن�ساط  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

الأ�ستاذ)ة( من  يتحقق  اإجنازها.  املراد  واملهمة 

فهم املطلوب من التعليمة.

ي�سححونه  فرديا،  الن�ساط  املتعلمون  ينجز 

جماعيا وفرديا.

كثرية. بذورا  ينتج  • ال�سعري 
�سلبة. بذوره  • امل�سم�ض 

بعيدة  لأماكن  بذوره  تنتقل  النعمان  �سقائق   •
بوا�سطة الرياح.

فاِظ َعلى َبقاِئِه: 1. اأَْرِبُط ِبَخطٍّ ُكلَّ َنباٍت ِبَطريَقِة اٱحْلِ

ِعرُي ْعماِن َاْلـِم�ْسِم�ُس َال�سَّ �َسقاِئُق اٱلنُّ

ياِح ُيْنِتُج ُبذورًا َكثرَيًةَتْنَتِقُل ُبذوُرُه ِلأَماِكَن َبعيَدٍة ِبوا�ِسَطِة اٱلرِّ ْلَبٌة ُبذوُرُه �سَ

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

.1
بطبَطِبّ

أاأاأُ

عمل فردي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 43

الن�ساط 2: 

تعرف طرق 

انتقال البذور

يقراأ الأ�ستاذ)ة( الن�ساط، ي�سرح التعليمة ويتاأكد 

من فهم املهمة املراد اإجنازها.

يف   x عالمة  بو�سع  الن�ساط  املتعلمون  ينجز 

اخلانة املنا�سبة من اجلدول.

ي�سححون الن�ساط جماعيا وفرديا.

ىل َنْوَعنْيِ ِمَن اٱْلُبذوِر. وَرتاِن اإِ 2. ُت�سرُي اٱل�سّ
ُد َكْيَف َتْنَت�رِشُ َهِذِه اٱْلُبذوُر. ـ اأَُحدِّ

َيواناِت؛   َعْن َطريِق اأَْكِلها ِمْن ِقَبِل اٱحْلَ

ّياِح؛   ِبوا�ِسَطِة اٱلرِّ

ْر�ِس؛ ِح َعلى �َسْطِح اٱْلأَ َفتُّ   ِباٱلتَّ

َيواناِت.   باٱِلْلِت�ساِق َعلى ُظهوِر اٱحْلَ

عمل فردي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 43

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي

ىل َنْوَعنْيِ ِمَن اٱْلُبذوِر. وَرتاِن اإِ 2. ُت�سرُي اٱل�سّ
ُد َكْيَف َتْنَت�رِشُ َهِذِه اٱْلُبذوُر. ـ اأَُحدِّ

َيواناِت؛   َعْن َطريِق اأَْكِلها ِمْن ِقَبِل اٱحْلَ

ّياِح؛   ِبوا�ِسَطِة اٱلرِّ

ْر�ِس؛ ِح َعلى �َسْطِح اٱْلأَ َفتُّ   ِباٱلتَّ

َيواناِت.   باٱِلْلِت�ساِق َعلى ُظهوِر اٱحْلَ
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

ي�ستثمر 

املتعلمون 

مكت�سباتهم 

ويوظفونها 

يف �سكل 

انتقال البذور 

للنباتات 

املوجودة 

باملنزل

الن�ساط  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

املراد  واملهمة  التعليمة  وي�سرح 

اإجنازها.

فهم  من  الأ�ستاذ)ة(  يتحقق 

حيث  التعليمة،  من  املطلوب 

يوجههم من خالل هذا الن�ساط 

مكت�سباتهم  ا�ستثمار  اإىل 

و�سكل  البذور  بنوع  املتعلقة 

الوراثية،  واخل�سائ�ض  الإنتاج 

اأهم  بجرد  املتعلمون  ويقوم 

اأو  املنزل  ف  املوجودة  النباتات 

احلديقة املجاورة، مع حتدد نوع 

انتقال بذوره.

البيت  خارج  املتعلمون  يجرد 

)مب�ساعدة اأحد اأفراد الأ�سرة( 

التي  البذور  خمتلف  اأ�سماء 

وي�سعون  مبنزلك،  تتواجد 

يف  املنا�سبة  اخلانة  يف  عالمة 

اجلدول. 

َباِت ُم اٱلنَّ ْلَبٌةِا�سْ ُبذوُرُه �سَ
ُيْنِتُج ُبذورًا 

َكِثرَيًة

َتْنَت�رِشُ ُبذوُرُه 

ياِح َطِة اٱلرِّ ِبوا�سِ

َطِة  َتْنَت�رِشُ ُبذوُرُه ِبوا�سِ

َيواِن اٱحْلَ

َطِة  َتْنَت�رِشُ ُبذوُرُه ِبوا�سِ

ْن�ساِن اٱْلإِ

.............................................. ....................................... ............

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

ْدَر�َستي،  ِة مِبَ َرِة ِباٱْلأَْقرا�ِس اٱْلـُمْدجَمَ ِة اٱْلـُمَتَوفِّ ْقِميَّ ْنِزِلنا،َواأَْبَحُث يف اٱْلـَمواِرِد اٱلرَّ تي َتَتواَجُد مِبَ َتَلِف اٱْلُبذوِر اٱلَّ ـ اأَْكُتُب اأَ�ْسماَء خُمْ  ـ 
ْدَوِل:  ُع َعاَلَمًة )x( يف اٱخْلاَنِة اٱْلـُمنا�ِسَبِة يف اٱجْلَ �سَ اأَْو َعلى �َسَبَكة َاْلأْنرِتنيِت َعْن َمْعلوماٍت َتَتَعَلُق ِبَها، َواأَ

عمل فردي، جماعي، خارج الف�سل، كرا�سة املتعلم �ص 43. 

موارد اأخرى )اأ�سخا�ص اأو دعامات اأخرى(.

الن�ساط 2: 

امتداد احل�سة 

املقبلة

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

خالل  معرفتها  تودون  التي  الأ�سياء  ما  احليوانات،  عند  والوراثة  التوالد  على  تعرفكم  بعد   •
احل�سة القادمة؟

لها. اإجابات  اإيجاد  يودون  اأ�سئلة  اأو  اقرتاحات  املتعلمون  • يطرح 
التكنولوجيا  مو�سوع  اأن�سطة  �سمن  يندرج  ن�ساط  نحو  املتعلمني  اقرتاحات  الأ�ستاذ)ة(  • يوجه 

)تربية حيوان األيف: احللزون مثال(. 
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االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

اختيار 

الـم�سروع

يقراأ الأ�ستاذ الو�سعية:

ِكُنَك َتْرِبَيَتُه َكَحَيواٍن َمْنِزيِلٍّ اأِليٍف، واٱْلِعَناَيَة ِبِه اأَ�َسْهَل  َخِوّياِت، مُيْ َلزوُن َحَيَواٌن َيْنَتمي ِلعاِئَلِة اٱلرَّ َاحْلَ

ِاْخِتياُر   : َوِهي  ٍة  اأَ�َسا�ِسيَّ َمراِحَل  اأَْرَبِع  َعرْبَ  َلزوِن  اٱحْلَ َتْرِبَيُة  َوَتِتمُّ  َيواناِت.  اٱحْلَ ِمَن  َغرْيِه  ِمْن  ِبَكثرٍي 

ُة ِبِه. َلزوِن، َاْلِعناَيُة اٱمْلُ�ْسَتِمرَّ َلزوِن، اإِْعداُد اٱمْلَ�ْسَكِن، اإِْطعاُم احْلَ اٱحْلَ

يفتح الأ�ستاذ نقا�سا مع املتعلمني حول احللزون وظروف عي�سه.

و يقوم الأ�ستاذ ب�سرح طريقة تربية احللزون.

البطاقة 
التقنية

 و تق�سيم 
العمل

تربية  يف  البدء  اأثناء  التايل  اجلدول  يف  وو�سعها  مالحظاتهم  ت�سجيل  املتعلمني  من  الأ�ستاذ  يطلب 

احللزون:

َلزوِن َزاُوِجَعَدُد اٱحْلَ َعَدُد اٱْلَبْي�ِسَتاريُخ اٱلتَّ
ُة َتْفقي�ِس  ُمدَّ

اٱْلَبْي�ِس

ُمالَحظاٌت َحْوَل 

ِة اٱلتَّواُلِد َعَمِليَّ

...................................

يف جمموعات يطلب الأ�ستاذ من التالميذ التفاق على الو�سائل ال�سرورية

يقومون بالتقا�سم وحتديد الو�سائل التي يحتاجونها لإجناز امل�سروع

يقوم الأ�ستاذ مبعية التالميذ باإجناز منوذج مب�سط كما هو  مبني يف ال�سورة:

َلزون. ِبَيِة اٱحْلَ َتقوُم يف َبْيِتَك برَتْ َفَلُه �سَ �سْ
• ُم�ْسَتعينًا ِباٱْلِبطاَقِة اأَ

َلــزوِن  ِتـيـاُر َنــْوِع اٱحْلَ
ْ
ِاخـ

ــذي �َسَتِتمُّ َتـْرِبَيُتُه. اٱلَّ

 
ٌّ

اإِْعداُد َم�ْسَكٍن: َحْو�ٌس ْبال�ْسِتيِكي

 فيِه �رُشوُط 
ٌّ

ْنُدوٌق َخ�َسِبي اأَْو �سُ

�ساَءِة. ْهِوَيِة َواٱْلإِ اٱلتَّ

�ِســَراُء اأَْكرَثَ ِمــْن َحـَلــزوٍن 

الزيَن َتعي�ُس فــي  ِلأَنَّ اٱحْلَ

َجماعاٍت.

َبِة  َتْغِطَيُة قاِع اٱْلـَم�ْسَكِن ِبرُتْ

باِل  َماِد َواٱلذُّ اأْ�سي�ِس َواٱل�سَّ اٱلتَّ

ْقَداِر 2.5 اإِىل 5 �َسْنِتْمراٍت.  مِبِ

1234

َلزوِن الـم�سروع: َتْرِبَيُة احْلَ

تكنولوجيا

َلُزوِن. وِّ اٱحْلَ ُف َمراِحَلِ ُنُ َلزوِن، َوَتْعرَّ ِة َتْرِبَيِة اٱحْلَ ُف َكْيِفيَّ • َتَعُرّ
َلزوِن. ِة َتْرِبَيِة اٱحْلَ • اإِْجراُء ُمناَولٍت َتَتَعلَُّق ِبَعَمِليَّ

 . ِبَيِة كاِئٍن َحيٍّ �ُس اٱْلأَثِر اٱْلإِيجاِبيِّ ِلرَتْ •  َتَلمُّ

َ َ ُ َ

وِع: �رْشُ احل�ستان: 1 و 2اأَْهداُف  اٱمْلَ

االأ�سبوع: 15
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ِكُن  َتْزييـُن اٱْلــَم�ْسَكِن ِباأَ�ْسياَء مُيْ

َلـزوُن  اأَْن َيْزَحَف َعَلْيها اٱحْلَ

َتها. َوَيْخَتِبَئ حَتْ

�رَشِ  َلــُزوِن ِباٱخْلُ اإِْطعـاُم اٱحْلَ

َواٱْلَفواِكــِه اٱلّطاَزَجــِة ُكــلَّ 

َعِة اأَّياٍم.  ِب�سْ

راَرِة ما َبنْيَ  ْنِتباُه ِلَدَرَجِة اٱحْلَ َاْلِ

تي  طوَبِة اٱلَّ ° 17 و ° 30 َواٱلرُّ

َيْنَبغي اأَْن َتكوَن ُمْعَتِدَلًة.

�ساِدِر  َلزوِن مِبَ اإِْطعاُم اٱحْلَ

اٱلكاْل�ْسيوِم َكُق�سوِر اٱْلَبْي�ِس 

ّباِر.  َوِعظاِم اٱحْلَ

5678

ــْر�ُس َعــلـى َتـْنظيِف  اٱحْلِ

ـَعــاِم َقــْبــَل َتْقدمِيِه  اٱلطَّ

ِلْلَحَلُزوِن. 

َبِة َقْبَل  ْ اإِْخراُج اٱْلَبْي�ِس ِمَن اٱلرتُّ

ذا مَلْ َتُكْن ُهناَك  اأَْن َيْفِق�َس اإِ

الزيِن. حاَجٌة ِلـِمئاِت اٱحْلَ

َعٍة(.  َلزوُن َيَتكاَثُر ِب�رُشْ )َاحْلَ

ُة:  َاْلِعَناَيُة اٱْلـُم�ْسَتِمرَّ

َلزوِن  ْر�ُس َعَلى َم�ْسِك اٱحْلَ احْلِ

حيَحِة.  ريَقِة اٱل�سَّ ِباٱلطَّ

ــْو�ِس َعـلى  َتـْنـظـيـُف اٱحْلَ

ْهــِر  ًة فــي اٱل�سَّ َقــِلّ َمـــرَّ اٱْلأَ

ِباٱْلـماِء َفـَقــْط.

9101112

اإجناز 

الـم�سروع
ينطلق املتعلمون يف الإجناز.

تقا�سم 

الـم�سروع

بعد اأن يكمل املتعلمون بقية العمل يف احل�سة، تقدم كل جمموعة ماذا اأجنزته والطريقة التي اأجنزته  

بها وتقوم ب�سرحه لباقي الزمالء.
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1.  تقومي التعلمات

الن�ساط 1: 

يكون قادرا 

على التعرف  

على اخل�سائ�س 

امل�سرتكة لكل نوع 

من احليوانات

تتم قراءة التعليمة من طرف جمموعة من 

املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم املطلوب 

من التعليمة.

خالل هذا الن�ساط  يالحظ املتعلمون ال�سور 

ويربطون بني احليوانات و�سغارها

غرِيِه: ْرِبُط َبنْيَ ُكلَّ َحَيواٍن ِب�سَ َوَر َواأَ ني بني بني1. اأُلَحُظ اٱل�سُّ رِب ور و ِل غرِي وانيوانيواٍن ِب ل

َعلُِّماِت  َتْقومُي اٱلتَّ 1
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الن�ساط 2: 

اأن يكون قادرا 

على ت�سنيف 

�ساِئ�َس  اخْلَ

امْلَْوروَثة ِعْنَد 

باتاِت اإىل  النَّ

نوعية وكمية.

باتاِت  �ساِئ�َس اٱمْلَْوروَثة ِعْنَد النَّ يتم  ت�سنيف اٱخْلَ

ْدَوِل: َوَذِلك َح�َسَب اٱجْلَ

ٌة ٌة َنْوِعيَّ ٌةَخ�ساِئ�ٌس ِوراِثيَّ يَّ ُة َكمِّ َخ�ساِئ�ٌس ِوراِثيَّ

اأَْلواُن اٱْلأَْزهاِر، اأَْلواُن 

ُد  ُعّ ْكُل اٱْلأَْوراِق، جَتَ ماِر، �سَ اٱلثِّ

اٱْلُبذوِر، اٱْمِتالُء اٱْلُبذوِر،

ماِر،  َحْجُم اٱْلُبذوِر، َوْزُن اٱلثِّ

راِعيُّ يِف َوْحَدِة  اٱلّناِتُ اٱلزِّ

�ساَحِة، طوُل اٱل�ّساِق،  اٱمْلِ

َوْزُن اٱْلُبذوِر،

ْدَوِل:  باتاِت َوَذِلك َح�َسَب اٱجْلَ ْوروَثَة ِعْنَد النَّ اِلَيَة اٱمْلَ �ساِئ�َس اٱلتَّ ُف اٱخْلَ نِّ �سَ
2. اأُ

ُد اٱْلُبذوِر، اٱْمِتالُء اٱْلُبذوِر، اٱلّناِتُ  ُعّ ْوراِق، َوْزُن اٱْلُبذوِر، جَتَ ْكُل اٱْلأَ ماِر، �سَ ْلواُن اٱلثِّ ماِر، اأَ َحْجُم اٱْلُبذوِر، اأَْلواُن اٱْلأَْزهاِر، َوْزُن اٱلثِّ

�ساَحِة، طوُل اٱل�ّساِق.  راِعيُّ يِف َوْحَدِة اٱمْلِ اٱلزِّ

ٌة ٌة َنْوِعيَّ ٌةَخ�ساِئ�ٌس ِوراِثيَّ يَّ ُة َكمِّ َخ�ساِئ�ٌس ِوراِثيَّ

..............................................................................

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
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2  توليف التعلمات

الن�ساط 3: 

اأن يكون قادرا 

على حتديد طرق 

البقاء 

من  جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

املطلوب  فهم  من  الأ�ستاذ  حتقق  مع  املتعلمني 

من التعليمة.

تي َتْنمو فيها �َسَجَرُة اٱْلأَْركاِن  -اأَْذُكِر اٱمْلَناِطَق الَّ

َكيَُّف َوُمقاَوَمَة  َجَرُة اٱلتَّ -َكْيَف َت�ْسَتطيُع َهِذِه اٱل�سَّ

فاِف؟ اٱجْلَ

َجَرِة َفواِئُد َهِذه اٱل�سَّ

�َسَجَرِة  ِلَزْيِت  َتِلِفنْيِ  خُمْ اٱ�ْسِتْعماَلنْيِ  -اأَْذُكْر 

ْركاِن؟ اٱْلأَ

َجَرِة  اٱل�سَّ َهِذِه  ِحَماَيِة  اأَْجِل  ِمْن  َطِريَقًة  ْح  -ِاْقرَتِ

فاِظ َعَلْيها؟ َواٱحْلِ

جيُب: َوَر واأَْقراأُ اٱلنَّ�سَّ ُثمَّ اأُ 3. اأُل ِحُظ اٱل�سُّ
 َتَتواَجُد َفَقْط يف ِمْنَطَقِة 

َ
، َفِهي ُدوَدٍة ِمَن اٱْلعامَلِ  �َسَجَرُة اٱْلأَْركاِن َتْنمو يِف َمناِطَق حَمْ

َجَرُة  اٱل�سَّ َهِذِه  ُع  َتَتَمتَّ ِفِل�ْسطنَي.  يف  َقِب  اٱلنَّ ْحراِء  �سَ َويف  اٱْلـَمْغِرِب،  َجنوَب  �ُسو�ْس 

ِر،  حُّ فاِف، َوَتِقُف حاِجزًا َطبيِعياًّ اأَماَم ظاِهَرِة اٱلتَّ�سَ ِبُقْدَرِتها اٱْلهاِئَلِة َعلى ُمقاَوَمِة اٱجْلَ

، َنَظرًا  يوِت يف اٱْلعامَلِ ْنَدِر اأَْنواِع اٱلزُّ ، اإِْذ ُيْعَترَبُ ِمْن اأَ
ِّ

َوِهي �َسَجَرٌة َت�ْسَتِهُر ِبَزْيِتها اٱْلَغِني

َوَيِتمُّ  َواٱلتَّْطبيِب،  َواٱلتَّْجميِل  ِة  ْغِذَيّ اٱلتَّ يف  اٱْلـُمْخَتِلَفِة  َواٱ�ْسِتْعمالِتِه  ِة،  يَّ حِّ اٱل�سِّ ِلَفواِئِدِه 

يًا ِلْلما�ِسَيِة،  ْطَبِة ِلَثَمَرِة اٱْلأَْركاِن َعَلفًا ُمَقوِّ ِة اٱلرَّ َة اٱْلُعْلِويَّ ْيِت َواٱْلِق�رْشَ اٱ�ْسِتْغالُل َعجيَنِة اٱلزَّ

َطِب. ْلَبُة ِللنَّواِة َفَيِتمُّ اٱ�ْسِتْعماُلها يف اإِ�ْسعاِل اٱلّناِر ِعَو�سًا َعِن اٱْلَفْحِم َواٱحْلَ ُة اٱل�سَّ اأَّما اٱْلِق�رْشَ

تي َتْنمو فيها �َسَجَرُة اٱْلأَْركاِن ؟ •  اأَْذُكُر اٱْلـَمناِطَق الَّ
فاِف؟ َكيَُّف َوُمقاَوَمَة اٱجْلَ َجَرُة اٱلتَّ •  َكْيَف َت�ْسَتطيُع َهِذِه اٱل�سَّ

َجَرِة ؟ •  ما ِهي َفواِئُد َهِذه اٱل�سَّ
َتِلِفنْيِ ِلَزْيِت �َسَجَرِة اٱْلأَْركاِن؟ • اأَْذُكْر اٱ�ْسِتْعماَلنْيِ خُمْ

فاِظ َعَلْيها؟ َجَرِة َواٱحْلِ ُح َطِريَقًة ِمْن اأَْجِل ِحَماَيِة َهِذِه اٱل�سَّ • اأَْقرَتِ

َجَرُة اٱْلأَْركاِن  وَرُة 1: �سَ َال�سّ

َجَرُة اٱْلأَْركاِن  وَرُة 2: َزْيُت �سَ َال�سّ
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اأ�سبوع التوليف والتقومي والدعم  للوحدة الثالثة االأ�سبوع: 16
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3. تقومي متلك نهج التق�سي

الن�ساط 3: 

اأن يكون قادرا 

على  حتديد 

طريقة التحقق 

من فر�سية.

يقراأ الأ�ستاذ )ة( الو�سعية ثم ي�سرح التعلمية، 

ويطلب من املتعلمني فرديا باإجنازها. 

َقْطَع  اأَنَّ  ِمْن  َد  كَّ َتَتاأَ ْن  اأَ اأََرْدَت   « الو�سعية: 

 
َ

ٌة َغرْيُ ِوراِثيٍَّة، ماِهي يَّ اأَْوراِق َنْبَتِة اٱْلفوِل خا�سِّ

ْثَباِت َذِلَك؟« ِبُعها ِلإِ تي �َسْوَف َتَتّ اٱمْلَراِحُل اٱلَّ

ِبُعها ِلإِْثَباِت َذِلَك؟ تي �َسْوَف َتَتّ  اٱْلـَمراِحُل اٱلَّ
َ

ٌة َغرْيُ ِوراِثيٍَّة، ماِهي يَّ ْوراِق َنْبَتِة اٱْلفوِل خا�سِّ نَّ َقْطَع اأَ َد ِمْن اأَ اأََرْدَت اأَْن َتَتاأَكَّ

ي َق�سِّ لُِّك َنْهِج اٱلتَّ َتْقومُي مَتَ 3
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4. دعم التعلمات

الن�ساط 4: 

اأن يكون قادرا 

على حتديد طرق 

البقاء.

من  جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

املطلوب  فهم  من  الأ�ستاذ  حتقق  مع  املتعلمني 

من التعليمة.

َبْع�َس  اأيْذَكُر  وَرِة  َواٱل�سّ اٱلنَّ�سِّ  ِخالِل  -ِمْن 

ُل ِمْن اأََجِل اٱْلَبقاِء  يِّ
تي َيْعَتِمُد َعَلْيها اٱْلأَ ُرِق اٱلَّ اٱلطُّ

ياِة ؟ َعلى َقْيِد اٱحْلَ

ِة  يَّ ِلْلَفَر�سِ َطْرُحُه  ِكُن  مُيْ اٱلَّذي  وؤاُل  اٱل�سُّ ماُهَو   -

ِل  يِّ
اِليِة : اْلَقْن�ُس ُي�َساِهُم يِف اٱْنِقرا�ُس اٱْلأَ اٱلتَّ

يف  َكما  ِة  ْحراِويَّ اٱل�سَّ اٱْلـَمناِطِق  يف  اٱْلَعْي�َس  َي�ْسَتطيُع  اٱلَّذي  ِل  يِّ
اٱْلأَ َحَيواَن  وَرُة  اٱل�سّ ُل  ثِّ مُتَ  

ُت�َسّمى  َراأْ�ِسِه  َلُه ِعَظاٌم َعلى  اٱْلأّيُل  اٱْلـُمْعَتِدِل.  اٱْلـُمناِخ  ِة َواْلـَمناِطِق َذاِت  اٱْلُع�ْسِبيَّ اٱْلـَمناِطِق 

يِع. َلُه َحْجٌم َكبرٌي. ُي�ْسَتْخَدُم  ْرِي اٱل�رشَّ ُز ِبُقْدَرِتِه اٱْلَكبرَيِة َعلى اٱجْلَ اٱْلُقُروَن اٱْلـُمَت�ساِقَطُة. َيَتَميَّ

ُيْعَترُب  اٱْلـُمَتزاِيِد  اٱْلَقْن�ِس  ِبِفْعِل  ِة.  ْلِديَّ اٱجْلِ اٱْلـَمالِب�ِس  ناَعِة  اٱْلِغذاِء َوجْلُدُه يف �سِ ِل يف  يِّ
اٱْلأَ ُم  حَلْ

ِة ِلاِلْنِقرا�ِس.  �سَ َيواناِت اٱْلـُمَعرَّ ُل اأََحَد اٱحْلَ يِّ
اٱْلأَ

ياِة ؟ ــُل ِمْن اأََجِل اٱْلَبقاِء َعلى َقْيِد اٱحْلَ يِّ
تي َيْعَتِمُد َعَلْيها اٱْلأَ ُرِق اٱلَّ وَرِة اأَْذَكُر َبْع�َس اٱلطُّ •  ِمْن ِخالِل اٱلنَّ�سِّ َواٱل�سّ

..............................................................................................................

ِل؟ يِّ
اِليِة : اْلَقْن�ُس ُي�َساِهُم يف اٱْنِقرا�ِس اٱْلأَ ِة اٱلتَّ يَّ ِكُن َطْرُحُه ِلْلَفَر�سِ ـذي مُيْ وؤاُل اٱلَّ •  ماُهَو اٱل�سُّ

.............................................................................................................

وَرُة 3: اأيل َال�سّ

ِماِت َعلُّ َدْعُم اٱلتَّ 4

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 46
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تقومي ودعم نهاية االأ�سدو�س االأول

كرا�سة الـمتعلم )ة( �س 47 و 48

االأن�سطة/ الت�سحيح

تتم قراءة التعليمة من طرف بع�س املتعلمني والعبارات، و �رشح تلك التي تطرح �سعوبة يف الفهم، خالل 

هذا الن�ساط مييزون العبارات ال�سحيحة من اخلاطئة حول جمموعة من اخل�سائ�س والحتياجات للحيوانات 

والنباتات.

الن�ساط 1:

حيح اأَْو َخَطاأ" : 1 - اأُْكِمُل ِبـ "�سَ

ِة  اٱْلـَمْعِدِنيَّ اٱْلأَْماَلِح  َعلى  باتاُت  َالنَّ ى  َتَتَغذَّ

َبِة. ْ اٱْلـَمْوجوَدِة يف اٱلرتُّ
...........

موَعٌة ِمَن  ُة جَمْ ْل�سَلُة اٱْلِغذاِئيَّ َال�سِّ

ها  ِة َتَتَغّذى َعلى َبْع�سِ يَّ اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ

اٱْلَبْع�ِس.

...........

باِت. ُل دعاَمة ِللنَّ ذوُر ُت�َسكِّ ٌة............َاجْلُ  َحَيواناٌت ِفَقِريَّ
َ

ْدِيّياُت ِهي ...........َالثَّ

َبَة َواٱْلأَْمالَح اٱْلـَمْعِدِنيََّة. ْ َت�سُّ اٱْلأَْوَراُق اٱلرتُّ ٌة............مَتْ  َحَيواناٌت لِفَقِريَّ
َ

...........َاْلأَ�ْسماُك ِهي

باتاِت ُتْزِهُر. ...........َجميُع اٱلنَّ
ُكّل َحَيواِن َيَتَغّذى َعلى َطعاٍم 

واِحٍد.
...........

. تاُج اإىِل اٱْلـماِء ِب�َسْكل ُم�ْسَتِمرٍّ غرَيُة حَتْ يوُر َلها اأَْرُجٌل َوَلها ِجْلُد.َاْلأَ�ْسجاُر اٱل�سَّ َالطُّ

ِمَن  اأَْكرَثَ  اٱْلـماِء  اإىِل  تاُج  حَتْ اٱْلَكبرَيُة  َاْلأَ�ْسجاُر 

غرَيِة. اٱل�سَّ

َيواناُت ِمْن اأَْجِل ُظروِف  ُتهاِجُر اٱحْلَ

َل. َعْي�ٍس اأْف�سَ

ِة  اٱْلـَمْعِدِنيَّ اٱْلأَْماَلِح  َعلى  باتاُت  َالنَّ ى  َتَتَغذَّ

َبِة. ْ اٱْلـَمْوجوَدِة يف اٱلرتُّ
�سحيح

موَعٌة ِمَن  ُة جَمْ ْل�سَلُة اٱْلِغذاِئيَّ َال�سِّ

ها  ِة َتَتَغّذى َعلى َبْع�سِ يَّ اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ

اٱْلَبْع�ِس.

�سحيح

باِت. ُل دعاَمة ِللنَّ ذوُر ُت�َسكِّ ٌة.�سحيحَاجْلُ  َحَيواناٌت ِفَقِريَّ
َ

ْدِيّياُت ِهي �سحيحَالثَّ

َبَة َواٱْلأَْمالَح اٱْلـَمْعِدِنيََّة. ْ َت�سُّ اٱْلأَْوَراُق اٱلرتُّ ٌة.خطاأمَتْ  َحَيواناٌت لِفَقِريَّ
َ

خطاأَاْلأَ�ْسماُك ِهي

باتاِت ُتْزِهُر. خطاأَجميُع اٱلنَّ
ُكّل َحَيواِن َيَتَغّذى َعلى َطعاٍم 

واِحٍد.
خطاأ

. تاُج اإىِل اٱْلـماِء ِب�َسْكل ُم�ْسَتِمرٍّ غرَيُة حَتْ يوُر َلها اأَْرُجٌل َوَلها ِجْلُد.�سحيحَاْلأَ�ْسجاُر اٱل�سَّ خطاأَالطُّ

ِمَن  اأَْكرَثَ  اٱْلـماِء  اإىِل  تاُج  حَتْ اٱْلَكبرَيُة  َاْلأَ�ْسجاُر 

غرَيِة. اٱل�سَّ
�سحيح

َيواناُت ِمْن اأَْجِل ُظروِف  ُتهاِجُر اٱحْلَ

َل. َعْي�ٍس اأْف�سَ
�سحيح

االأ�سبوع: 17
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املتعلمني  فهم   الأ�ستاذ من  يتاأكد  التعليمة، و  قراءة  تتم 

للمطلوب .

يقوم  الذي  الع�سو  و  النبتة  احتياجات  املتعلمون  يحدد 

بامت�سا�سها ح�سب كل حالة. 

مع  املرافق  الن�س  قراءة   يتم   و  التعليمة  قراءة  تتم 

حيث  للن�س،  املذيلة  الأ�سئلة  ثم  للمتعلمني،  �رشحه 

�سبب  يحدد  كما   ، غذائية  �سل�سلة  الن�س  من  ي�ستخل�س 

نتيجة  البيئي  التوازن  اختالل  وي�ستنتج  اجلراد،  تكاثر 

غياب طائر الدوري.

تتم قراءة التعليمة من طرف بع�س املتعلمني، و يتاأكد الأ�ستاذ من فهمهم للمطلوب، 

تتم قراءة وفهم التعليمات 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 والتعامل معها جملة واحدة باعتبارها اأ�سئلة تتمحور 

حول الختيار من متعدد اأو اأجوبة ق�سرية.

َطِة  َجَرُة املاء و الأمالح املعدنية ِبوا�سِ َت�سُّ اٱل�سَّ - مَتْ

اٱجُلذوِر.

َطِة الأوراق ْم�ِس ِبوا�سِ َة اٱل�سَّ عَّ َجَرُة اأَ�سِ َت�سُّ اٱل�سَّ - مَتْ

املح�سول الزراعي    اجلراد      طائر الدوري

• �سبب تكاثر اجلراد هو  موت طائر الدوري الذي يعي�س عليها.
عند تكاثر اجلراد يحتاج اإىل ما�سيل اأكرث و  ياأتي عليها   •

كلها.

• اختل التوازن البيئي

الن�ساط 2:

الن�ساط 3:

الن�ساط 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11:

ُب:  2. اأْلِحُظ َو اأُْكِمُل مِبا ُينا�سِ

َجَرُة..............َو.............. ِبوا�ِسَطِة  َت�سُّ اٱل�سَّ ـ مَتْ

اٱجُلذوِر.

ْم�ِس ِبوا�ِسَطِة ................ َة اٱل�سَّ َجَرُة اأَ�ِسعَّ َت�سُّ اٱل�سَّ ـ مَتْ

ها  وري اْعِتقادًا اأَنَّ 3.  يف اإْحدى اٱْلُبْلداِن مَتَّ َقْتُل طاِئِر اّلدُّ
تي كاَنِت َتْقتاُت  كاَنْت َتاأْكُل اْلَكثرَي ِمَن اٱمْلَْح�سوِل، َوالَّ

راِد  اٱجْلَ اأَْعداُد  َفَت�ساَعَفْت  �رَشاِت.  َواحْلَ راِد،  اجْلَ َعلى 

ّكاِن.   َو اأَْتَلَف ُكلَّ اٱمْلَحا�سيِل، َوَت�َسبََّب يف جَماَعٍة ِلل�سُّ

ًة ُمنا�ِسَبًة: ُن �ِسْل�سَلًة ِغذاِئيَّ • اأَُكوِّ
........... .. ........... .. ........... ..

راِد؟...............................  • ما �َسَبُب َتكاُثِر اٱجْلَ
راِد؟ ....... ................  • ماذا َحَدَث ِعْنَد َتكاُثِر اٱجْلَ
؟..... ...................... 

ِّ
• ماذا َوَقَع ِللتَّواُزِن اٱْلبيِئي

 ...................... .............. ..............  •

َل. ْوُء َعلى اٱْلَفاأِْر ِب�َسْكٍل اأَْف�سَ �ْسُم الَّذي َيْنَعِك�ُس فيِه اٱل�سَّ �سوِم اأَ�ْسَفَلُه. ما اٱلرَّ َلِة يف اٱلرُّ ِر، ُقْمنا ِباٱلتَّجاِرِب اٱْلـُمَمثَّ 4. اأََرْدنا اٱْلَبْحَث َعِن اٱْلَفاأْ

ُ َلْوُنُه        -  َيزيُد َوْزُنُه    ُل اإِىل ماٍء         - َيَتَغريَّ ُل اإِىل َثْلٍج             - َيَتَحوَّ ُد:     َيَتَحوَّ ُد حاَلَة ُبخاِر اٱْلـماِء ِعْنَدما َيرْبُ 5.  اأَُحدِّ

َتِلَفٍة: ٌن ِمْن اأَْلواٍن خُمْ ْم�ِس ُمَكوَّ ْوَء ال�سَّ نَّ �سَ ِهُن اأَ 6. اأَْذُكُر �َسْيئًا �ساَهْدُتُه ُيرَبْ
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4 - الر�سم الذي ينعك�س فيه ال�سوء على الفاأر ب�سكل اأف�سل: هو الر�سم الثالث
5 - حالة بخار املاء عندما يربد : يتحول اإىل ماء

6 - ال�سيء الذي �ساهدته يربهن على اأن �سوء ال�سم�س مكون من األوان خمتلفة هو قو�س قزح

7 - يوجد  املاء يف حالة �سلبة  عندما يكون:  قطعة ثلج
8 -  �سيكون لون القمي�س اأحمر، �سينعك�س اللون الأخ�رش

9 - يف الكاأ�س الثاين �سيذوب ال�سكر ب�رشعة لأنه مك�رش اإىل قطع �سغرية
10 - تعفن التفاح

11 -  انك�سار ال�سوء

تتم  قراءة التعليمة من طف بع�س املتعلمني، ويتاأكد الأ�ستاذ من فهمهم  للمطلوب، 

يتم حتديد خا�سيتني وراثيتني، يف حني توجد جمموعة من اخل�سائ�س الوراثية، و يتم قبول الأجوبة ال�سحيحة

َاْلأَْزهاُرِثماُر اْلِعَنِبَاْلِكالُب

- طول القوائم

 - لون ال�سعر

- �سكل الأنف

- �سكل الذيل

- �سكل الأذنني

- لون الثمار

- �سكل الثمار

- احلجم

- لون الأوراق

- �سكل البتالت

- لون البتالت

- طول ال�ساق

- �سكل النبتة

الن�ساط 12:

ْلَبٍة؟ ياراِت اٱلّتاِليِة يف حاَلٍة �سُ ْو �ساِئَلٍة اأَْو غاِزيٍة. اأَيُّ ِمَن اٱخْلِ ْلَبٍة اأَ 7. يوَجُد اٱْلـماُء اإِّما يف حاَلٍة �سُ
ُبخاٌر   - َقَطراُت َماٍء    - َغْيَمٌة     - ِقْطَعُة َثْلٍج  

، َكْيَف �َسَيكوُن َلْوُن اٱْلَقمي�ِس؟  ْخ�رَشَ باٍح اأَ ْوِء ِم�سْ َت �سَ ْعنا َقمي�سًا اأَْبَي�َس حَتْ 8. اإِذا َو�سَ
،       اأَ�ْسْوُد.  ِلـماذا؟ حيِح:     اأَْبَي�ُس،       اأَْخ�رَشُ واِب اٱل�سَّ ُع َعالَمًة ِبجاِنِب اٱجْلَ اأَ�سَ

ْعَتها يف َكاأْ�ٍس ِبِه ماٌء �ساِخٌن  ِغرَيٍة َوَو�سَ ِر اإِىَل ِقَطٍع �سَ كَّ َت ِقْطَعَة اٱل�ُسّ ْ ٍر يف َكاأْ�ٍس ِبِه ماٌء �ساِخٌن، َويف َكاأْ�ٍس اآَخَر َك�رشَّ 9. َو�سْعَت ِقْطَعَة �ُسكَّ
َعة َوِلـماذا؟ ُر ِب�رُشْ كَّ �َسنْيِ �َسْوَف َيذوَب اٱل�سُّ اأَْي�سًا، يف اأَّي اٱْلَكاأْ

َتِلَفٍة: ٌة َجديَدة ذاُت َخ�ساِئ�َس خُمْ ا َيلي َيْنُتُج َعْنُه مادَّ 10.  اأَيٌّ مِمّ
ّفاِح    فاِح          َطْحُن اٱلتُّ ُن اٱلتُّ فاِح         َتُعفُّ َتْقطيُع اٱلتُّ

وَرُة جاِنَبُه: ُل اٱل�سّ ثِّ 11. ماذا مُتَ
ْوِء   ْوِء        َت�َستُُّت اٱل�سَّ ْوِء         ِاْنِك�ساُر اٱل�سَّ ِاْنِعكا�ُس اٱل�سَّ

َتنْيٍ ِلُكلِّ  َتنْيِ ِوراِثيَّ يَّ ِة ِلَتْحديِد خا�سِّ وِر اٱلّتاِلَيّ ِة، ِا�ْسَتِعْن ِباٱل�سُّ يَّ ٍة ِمْثَل �ساِئِر اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ باتاِت َخ�ساِئ�َس ِوراِثيَّ َيواناِت َواٱلنَّ َتِلُك احْلَ 12.   مَتْ
ِمَن اٱْلِكالِب َوِثماِر َنباِت اٱْلِعَنِب َواٱْلأَْزهاِر اٱْلـُمْخَتِلَفِة.

اأَْزهاٌر ِثماُر اٱْلِعَنِب ِكالٌب 
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تتم قراءة التعليمة، و يتاأكد الأ�ستاذ من فهم املطلوب وفهم العبارات واملق�سود منها، ويحدد املتعلمون اخلا�سية 

الوارثية واخلا�سية غري الوراثية.

الن�ساط 13:

طول جذع النخلة
وجود زعانف عند 

الأ�سماك
�سكل منقار الطائر دلفني يلعب بالكرة

خا�سية واثية خا�سية وراثية خا�سية وراثية خا�سية غري وراثية

الأغ�سان امل�سذبة 

لأ�سجار التزيني
لون �سعر احل�سان

الطبقة ال�سمعية على 

اأوراق نبات ال�سبار

غ�سن مك�سور 

لل�سجرة

خا�سية غري 

وراثية
خا�سية وراثية

خا�سية

وراثية
خا�سية غري وراثية

ٍة َوَخ�ساِئ�َس َغرْيُ ِوراِثيٍَّة: َباتاِت اٱلّتاِلَيِة اإِىل َخ�ساِئ�َس ِوراِثيَّ َيواناِت َواٱلنَّ نُِّف َخ�ساِئ�َس اٱحْلَ وِر، اأُ�سَ 13. ِاْعِتمادًا َعلى اٱل�سُّ

َدْلفنٌي َيْلَعُب ِباٱْلُكَرِة 

َجَرِة ٌن َمْك�ُسوٌر ِلل�سَّ ُغ�سْ

ْكُل ِمْنَقاِر اٱلّطاِئِر �سَ

ُة َعلى اأَْوراِق  ْمِعيَّ َبَقُة اٱل�سَّ َالطَّ

ّباِر َنباِت اٱل�سَّ

ماِك �سْ
ُوجوُد َزعاِنَف ِلاْلأَ

�ساِن ْعِر اٱحْلِ َلْوُن �سَ

ْخَلِة طوُل ِجْذِع اٱلنَّ

جاِر  �سْ َبُة ِلأَ �َسذَّ َاْلأَْغ�ساُن اٱمْلُ

ْزينِي ِاٱلتَّ

ٌة: يَّ َخا�سِّ

ٌة: يَّ ٌة:َخا�سِّ يَّ ٌة:َخا�سِّ يَّ ٌة:َخا�سِّ يَّ َخا�سِّ

ٌة: يَّ ٌة:َخا�سِّ يَّ ٌة:َخا�سِّ يَّ َخا�سِّ
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ت�سميم الوحدة الرابعة: 

ُةاملجال:  َاْلُعلوُم اٱْلفيْزياِئيَّ

َرَكُة كاُل َوُطُرُق َنْقِل اٱلّطاَقِة، َاْلُقوى َواٱحْلَ املحاور: اأَ�سْ

الوحدة الرابعة: اأ�سكال وطرق نقل الطاقة، القوى واحلركة

�ْسَتَوى ْكَت�َسباُت اٱل�ّساِبَقُةَامْلُ َامْلُ

1
ْعلى َيَتَطلَُّب  ريُك ِج�ْسِم �ساِكٍن َنْحَو اٱْلأَ ْذِب؛ حَتْ ْفِع َواٱجْلَ َكُة؛ ُقوى اٱلَدّ ْج�ساُم اٱمْلَُتَحرِّ ْج�ساُم اٱل�ّساِكَنُة َواٱْلأَ اٱْلأَ

ًة؛ ُوقوُع اٱْلأَْج�ساِم َعلى اٱْلأَْر�ِس ِعْنَد َتْرِكها َت�ْسُقُط. ُقوَّ

وا�سيُع بوُعَامْلَ �سْ
ُةَاْلأُ �سَّ ُةَاحْلِ ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

اَقُة َواٱِلْنِت�ساُر  َالطَّ

راِريُّ اٱحْلَ
18

ْم�ُس ، َاْلَكْهَرباُء، َاْلـماُء، َالّريُح (؛1 اِدَر اٱلّطاَقِة )َاْل�سَّ ُد َم�سَ - اأَُحدِّ

2

ْج�ساِم  اٱْلأَ ِمَن  ْعلى  اأَ َحراَرٌة  َلَها  اٱل�ّساِخَنَة  ْج�ساَم  اٱْلأَ اأَنَّ  ُز  َميِّ
اأُ  -

اٱْلباِرَدِة؛

- اأُقاِرُن َبنْيَ َبْع�ِس اٱْلـَموادِّ ِمْن َحْيُث َتْو�سيِلها ِلْلَحراَرِة.

19َاْلَكْهَرباُء

1

ٍة َب�سيَطٍة؛ ناِت داَرٍة َكْهَرباِئيَّ ُد ُمَكوِّ - اأَُحدِّ

ٍة  ىل داَرٍة َكْهَرباِئيَّ ِة اٱْلَب�سيَطِة اإِ ُ حاَجَة اٱْلأَْجِهَزِة اٱْلَكْهَرباِئيَّ - ُيَف�رشِّ

 َتْعَمَل؛
ْ

ُمْغَلَقٍة ِلَكي

2

ٍة َب�سيَطٍة؛ - اأَْكَت�ِسُف َعَطبًا يف داَرٍة َكْهَرباِئيَّ

َلٍة  مو�سِ اإِىل  ِلْلَكْهَرباِء  َتْو�سيِلها  َحْيُث  ِمْن  اٱمْلَوادَّ  نُِّف  اأُ�سَ  -

َوعاِزَلٍة.

20َاْلُقوى َواٱْلآلُت
1

ِة  اٱجْلاِذِبيَّ ثرُي  )َتاأْ ُك  َتَتَحرَّ �ْسياَء  اٱْلأَ َعُل  جَتْ تي  اٱلَّ اٱْلُقوى  ُف  اأََتَعرَّ  -

ْذُب(؛ ْفُع َواٱجْلَ �ْسياِء اٱْلـُمَت�ساِقَطِة، اٱلدَّ َعلى اٱْلأَ

َرِة َعَلْيِه؛ ثِّ َ َمَكاِن ِج�ْسٍم َيْرِجُع اإِىل اٱْلُقوى اٱْلـُموؤَ ُ َتَغريُّ - اأَُف�رشِّ

َعُل َحَرَكَة اٱْلأَْج�ساِم اأَ�ْسَهَل.2 - اأَْعِرُف اأَنَّ اٱْلآلِت اٱْلَب�سيَطَة جَتْ

ْنُع  ِتْكنولوْجيا: �سُ

َعَنَفٍة
212 - 1

ُك؛ �ْسياَء َتَتَحرَّ َعُل اٱْلأَ تي جَتْ ُف اٱْلُقوى اٱلَّ - اأََتَعرَّ

ْنِع اآلٍة َب�سيَطٍة. َة �سُ ُف َكْيِفيَّ - اأََتَعرَّ

ْعِم1 - 222َتْقويـِم َوَدْعم ْوليِف َواٱلدَّ ْقويـِم َواٱلتَّ اأَْن�ِسَطُة َوَالتَّ
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�ْسَتوى َاِلْمِتداداُتَامْلُ

ِة، 5 لُت اٱلّطاَقِة اٱْلَكْهَرباِئيَّ وُّ ُة، حَتَ اَقُة اٱْلَكْهَرباِئيَّ ُة، اٱلطَّ راِريَّ َاْلَكْهَرباُء،َالّطاَقُة اٱحْلَ

اٱمْلُحاَفَظُة َعلى اٱلّطاَقِة. 6

2
َحَرَكِة  َتْغيري  ٍة؛  ُقوَّ ْفعوِل  مِبَ َيكوُن  �َسْكِلها  َتْغيرَي  اأَْو  َحَرَكِتها  َتْغيرَي  اأَْو  اإيقاِفها  اأَْو  اٱْلأَْج�ساِم  ريُك  حَتْ

 ُ �ساَءُتُه ِبَعموٍد(؛ َعنا�رشِ ناُتُه، اإِ  ) ُمَكوِّ
ُّ

باُح اٱْلَكْهَرباِئي عودًا َو�ُسقوطًا؛ اأَْنواُع اٱْلُقوى. اٱمْلِ�سْ ِج�ْسٍم �سُ

َلِة.  َوَغرْيِ اٱْلـمو�سِ
ِّ

ّياِر اٱْلَكْهَرباِئي َلُة ِللتَّ ْج�ساُم اٱمْلو�سِ ٍة َب�سيَطٍة؛ اٱْلأَ داَرٍة َكْهَرباِئيَّ

3
اِهها  اٱجتِّ َعلى  َيْعَتِمُد  اٱْلُقَوى  َتاأْثرُي  ُة(؛  اٱْلـَمْغَنطي�ِسيَّ ُة،  اٱْلَكْهَرباِئيَّ ُة،  اٱْلـميكانيِكيَّ  ( اٱْلُقوى  اأَْنواُع 

ِلآَخَر  �َساِخٍن  ِج�ْسٍم  ُمالَم�َسُة  َم�ْسدودًا.  اأَْو  ِغطًا  ُمْن�سَ َيكوُن  َعْنَدما  ٍة  ِبُقوَّ ُر  ُيوؤَثِّ اٱلّناِب�َس  ِتها؛  َو�ِسدَّ

َة اٱ�ْسِتْعمالِه. َباِرٍد؛ اٱْلـِمْحراُر َوَكْيِفيَّ

َ �َسَنَة 1727 َوُيَعدُّ ِمْن اأَْبُرِز  ليِزيٌّ ُوِلَد �َسَنَة 1642 َوُتَويفِّ اإِ�سحاْق ْنيوُتن )Isaac Newton(، عامِلٌ اأجَْنَ

ْوَرِة اٱْلِعْلِميَِّة. �ساَغ ْنُيوُتَن  اِت َعرْبَ اٱْلُع�سوِر َواأََحَد ُرموِز اٱلثَّ يَّ يا�سِ اٱْلُعَلماِء ُم�ساَهَمًة يف اٱْلفيِزياِء َواٱلرِّ

ُع  ْج�ساِم َعلى اٱْلأْر�ِس َواٱْلَف�ساِء َتْخ�سَ ، َواأَْثَبَت اأَنَّ َحَرَكَة اٱْلأَ ْذِب اٱْلعامِّ َرَكِة َوقاُنوَن اٱجْلَ َقواننِي اٱحْلَ

ِة . َرَكِة َواٱجْلاِذِبيَّ ِلَقواننِي َو َمباِدِئ اٱحْلَ

َفحاِت اٱلّتاِلَيِة: �َسِتَك، َو اٱل�سَّ وؤَ�سَّ ِة مِبُ ُة: ِا�ْسِتْعماُل اٱْلأَْقرا�ِس اٱْلـُمْدجَمَ ْقِميَّ َاْلـَمواِرُد الرَّ

- http://www.taalimtice.ma/rn/p4/fran-de-primaire
- http://www.taalimtice.ma/rn/p4/الكهرباء

وَرُة 1: ْغريغوْر يوهاْن َمْنَدْل َال�سّ
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الطاقة والنت�سار احلراري

- اأحدد م�سادر اٱلطاقة )ال�سم�س ، الكهرباء ، املاء ، الريح (؛

- اأميز اأن اٱلأج�سام اٱل�ساخنة لها حرارة اأعلى من اٱلأج�سام اٱلباردة ؛

- اأقارن بني بع�س اٱملواد من حيث تو�سيلها للحرارة.

 : الطاقة  • مفهوم 

ولكن  تدمريها،  اأو  الطاقة  اإنتاج  ميكن  ول  ما،  بعمل  للقيام  املادة  متتلكها  التي  القدرة  هي 

ميكن حتويلها من �سكل اإىل �سكل اآخر، فيما يعرف با�سم احلفاظ على الطاقة اأو القانون الأول 

للديناميكا احلرارية، كما ميكن اأن تنتقل الطاقة من ج�سم اإىل ج�سم اآخر، ويتم ت�سنيف الطاقة يف 

هذه احلالة وفقًا ل�سكلها اجلديد الذي انتقلت اإليه، ولي�س اإىل ال�سكل الذي كانت عليه، كا�ستخدام 

الطاقة احلرارية يف احل�سول على عمل )�سغل( ينتج على �سكل طاقة ميكانيكية.

ن�سمي الطاقة امليكانيكية Em جل�سم ما يف كل حلظة جموع طاقته احلركية EC وطاقة الو�سع 

الثقالية   : Em =EPP  +EC. فـفـي غـياب الحـتكاكات يكون تغري الطاقة امليكانيكية لهذا 

الـمطبقة  القـــوى  اأن  احلالــة  هــذه  نـقـول يف  ؛   ∆Em=0  : منعدما  م�سار معني  اجل�سم علـى 

على هذا اجل�سم قوى حمافظية  لأنها ل تغري الطاقة الـميكانيكية للج�سم املدرو�س، اأما يف حالة 

وجود الحتكاكات يقابل ال�سغل املقاوم لقوى الحتكاكات نق�سان الطاقة امليكانيكية لهذا اجل�سم 

املطبقة على هذا اجل�سم  القوى  اأن  ؛ نقول يف هذه احلالة  0)f(WEm 〈=Δ
r

على م�سار معني: 

قوى غري حمافظية لأنها تغري الطاقة امليكانيكية للج�سم املدرو�س. ال�سياع يف الطاقة امليكانيكية 

الناجت عن وجود الحتكاكات ي�سرتجع على �سكل طاقة حرارية  Q تكت�سب من طرف الو�سط 

. ∆Em=-Q :اخلارجي

ُة: ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

احل�سة 1:  م�سادر الطاقة

االأ�سبوع: 18



162

اأفقي، فعندما ي�سغل �سائق الدراجة املكباحني تنق�س  نعترب دراجة تنتقل فوق طريق  مثال: 

}ال�سائق;  للمجموعة  امليكانيكية  الطاقة  تتناق�س  وبالتايل  الكبح،  مدة  اأثناء  الدراجة  �رشعة 

الدراجة{. ي�سحب تناق�س الطاقة امليكانيكية مفعول حراري يتجلى يف ارتفاع درجة حرارة 

احلتار، وهذا ما نالحظه عندما ن�سع يدنا عليه.

نعلم اأن املادة تتكون من دقائق ) جزيئات، ذراة، اأيونات،....( توجد يف ارجتاج م�ستمر 

ويف تاأثري بيني فيما بينها. وينتج عن هذا الرجتاج الدقائقي طاقة حركية جمهرية ؛ ويكون 

جمموع الطاقات احلركية لهذه الدقائق الطاقة احلركية املجهرية ec . اأما عن التاأثري البيني بني 

. ep جميع الدقائق ينتج عنه طاقة الو�سع املجهرية

 : احلرارة  • مفهوم 

بالحتكاك. خالل حركة  يتم  بينهما  )S2(، والتما�س  يتحرك فوق ج�سم   )S1( نعترب ج�سما 

 ،)S1( مـع  الـمتما�سة  الـمنطقة  فـي  الــموجودة   )S2( اجل�سم  دقائق  تن�سغط   ،)S1( اجل�ســـم 

الو�سع  وطاقة   ec املجهرية  احلركية  الطاقة  تغري  التغري،  هذا  عن  فينتج  مو�سعها،  فيتغري 

املجهرية ep.  ومبا اأن عدد هذه الدقائق يكون دائما كبريا جدا، ل ميكن تقييم هذه التغريات 

ول نالحظ اإل مفعول اإجماليا :

املنطقة  اإىل طاقة جمهرية )�سخونة   ))S1( تباطوؤ اجل�سم   ( العيانية  الطاقة احلركية  - تتحول 

املتما�سة(. وت�سمى هذه الكيفية لنتقال الطاقة : احلرارة.

كمية  يدل على  عام  الطاقة، ومعنى  انتقال  كيفية  يدل على  علمي  معنى  معنيان:  للحرارة 

الطاقة التي مت انتقالها والتي ن�سميها الطاقة احلرارية.

عندما  الكيميائية،  التحولت  تتحرر خالل  التي  الطاقة  هي   EL الربط  طاقة  الربط:  طاقة 

تتك�رش رابطات جزيئات الأج�سام الـمتفاعلة، وتتكون رابطات جزيئات النواجت. وتتعلق هذه 

الطاقة بالتاأثريات البينية التي ت�سم ا�ستقرار البنيان اجلزيئي. وميكن اعتبارها طاقة و�سع.

طاقتها  جمموع  ميكانيكيا،  معزولة  ملجموعة   U الداخلية  الطاقة  ن�سمي  الداخلية:  الطاقة 

.U =EP  +eC   : Ep وطاقة و�سعها ec احلركية املجهرية

•  ec هي الطاقة احلركية املجهرية التي تعزى اإىل ارجتاج الدقائق؛

.EL وطاقة الربط ep  هي طاقة الو�سع للمجموعة وت�سم ep  •
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ارجتاج  يف  بالتاأثري  ملجموعة  الداخلية  الطاقة  تغيري  ميكن  الداخلية:  الطاقة  تغري   -

البينية  التاأثريات  يف  اأو  املجموعة،  تكون  التي  اأيونات،....(  ذراة،  الدقائق)جزيئات، 

الـموجودة بينها.

- انتقال الطاقة باحلرارة :  عند ت�سخني كمية من املاء يف وعاء، تنقل جزيئات اللهب التي 

تتحرك ب�رشعة كبرية، جزء من طاقتها اإىل جزيئات املاء، مما ينتج عن ذلك تزايد ارجتاج 

جزيئات املاء فتتزايد الطاقة الداخلية U للماء وترتفع درجة حرارته. وي�ساوي تغري الطاقة 

الطاقة  اأو    Q احلرارة  كمية  اأي  تبادلها  مت  التي  الطاقـــة  كمية  احلالة،  هـــذه  فـي  الداخلية 

.∆U=Q : احلرارية

 ، W انتقال الطاقة بال�سغل : عندما تخ�سع املجموعة اإىل قوى خارجية عيانية تنجز �سغال -

.∆U= W :فاإن املجموعة تتبادل الطاقة مع املحيط اخلارجي بال�سغل

- ن�س املبداأ الأول لعلم احلرارة والتحريك : تغري الطاقة الداخلية ملجموعة، اأثناء حتول 

.∆U=W+Q : ما، ي�ساوي جمموع الطاقات املتبادلة مع املحيط اخلارجي بال�سغل وباحلرارة

الإ�سارة الإ�سطالحية : 

الطاقة  تتزايد  احلالة  هذه  يف  بال�سغل.  اخلارجي  املحيط  من  طاقة  املجموعة  اكت�سبت  اإذا   •
الداخلية للمجموعة ويعترب ال�سغل W موجبا؛

• اإذا فقدت املجموعة طاقة ل�سالح املحيط اخلارجي بال�سغل. يف هذه احلالة تتناق�س الطاقة 
الداخلية للمجموعة ويعترب ال�سغل W �سالبا؛

• اإذا اكت�سبت املجموعة طاقة من املحيط اخلارجي باحلرارة. يف هذه احلالة تتزايد الطاقة 
الداخلية للمجموعة وتعترب احلرارة Q موجبة؛

تتناق�س  احلالة  هذه  يف  باحلرارة.  اخلارجي  املحيط  ل�سالح  طاقة  املجموعة  فقدت  اإذا   •
الطاقة الداخلية للمجموعة وتعترب احلرارة Q �سالبة.

درجة احلرارة : ن�سخن كميتني من املاء نف�س املدة الزمنية لتكت�سبا نف�س الكمية Q من الطاقة 

التي يعطيها موقد.

نالحظ اأن كمية املاء القليلة اأ�سخن من الأخرى، وللتعبري عما مييزهما نقول : درجة حرارة 

الكمية القليلة اأكرب من درجة حرارة الكمية الكبرية. ولتعني درجة حرارة ج�سم ما، ي�ستعمل 

جهاز املحرار.
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النتقال احلراري : 

يتم النتقال احلراري :

• بالتو�سيل احلراري: يتم النتقال احلراري يف الأج�سام ال�سلبة بالنتقال التدريجي للحرارة 
من املنطقة ال�ساخنة اإىل املنطقة الباردة، دون انتقال للمادة؛

باحلمل احلراري: يتم النتقال احلراري يف ال�سوائل والغازات بانتقال املادة من املنطقة   •
تكون  امل�ستمرة  الباردة. وهذه احلركة  املنطقة  مادة  لتحل حملها  الباردة  املنطقة  اإىل  ال�ساخنة 

تيارات احلمل احلراري.

• بالأ�سعاع: ترتفع درجة حرارة الأج�سام عند تعر�سها لأ�سعة ال�سم�س، نقول اأنه مت النتقال 
ت�سمى  مرئية  غري  اأ�سعة  ال�ساخنة  الأج�سام  تر�سل  ال�سم�س  غرار  وعلى  بال�سعاع؛  احلراري 

ال�سعة حتت احلمراء، وبوا�سطتها يتم النتقال احلراري بني ج�سم �ساخن واآخر بارد دون 

احلاجة اإىل مو�سل اأو انتقال للمادة.

التو�سيل احلراري: تختلف �رشعة التو�سيل احلراري يف الأج�سام ال�سلبة باختالف املادة 

املكونة لها، فاملواد املعدنية كالنحا�س والألومنيوم واحلديد مو�سلة للحرارة جيدة؛  اأما الزجاج 

واخل�سب والبال�ستيك مواد رديئة التو�سيل احلراري وت�سمى عوازل حرارية.

: اأنواعها  و  الطاقة  • م�سادر 
املنازل،  تدفئة  يف  وت�ستخدم  الطاقة،  م�سادر  اأهم  من  ال�سم�س  تعترب  ال�سم�سية:  الطاقة   -

والإ�ساءة، وت�سخني املياه، ومن طرق احل�سول عليها ا�ستخدام اخلاليا ال�سم�سية على اأ�سطح 

املنازل.

- الطاقة الريحية:  هي الطاقة التي تنتج عن حركة الهواء ال�ساخن نحو الأعلى ليحّل مكانه 

الهواء البارد، وقد ا�ستخدمت منذ القدم يف اإبحار ال�سفن وت�سغيل طواحني الهواء التي تطحن 

احلبوب، وت�ستغل حاليا يف توليد الطاقة الكهربائية.

واملحيطات،  البحار،  املياه يف  وتدفق  تنتج عن حركة  التي  الطاقة  املائية: هي  الطاقة   -

والأنهار، وت�ستخدم يف توليد الطاقة الكهربائية على م�ستوى ال�سدود و املحطات الكهرومائية.
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  -يقدم 

عن  التعبري  ال�سورة،  و�سف  فهمها: 

م�سمون الن�ض : 

الطاقة  لإنتاج  خالدي  مبحطة  التعريف 

ت�ساوؤلت  الرياح،  با�ستغالل  الكهربائية 

�سعيد حول م�سدر الكهرباء التي ن�ستعملها 

يف املنازل وعن امل�سادر الأخرى للطاقة.

- يف جمموعات يالحظ املتعلمون الوثيقة 

ويجيبون عن اأ�سئلة الأ�ستاذ املوجهة لفهم 

الو�صعية.

ِجَهَة  عاِئَلِتِه  ُرْفَقَة  �َسعيٌد  زاَر  ي،  اٱْلـما�سِ ْيِف  اٱل�سَّ ِخالَل 

اّلَبِة.  ِة اٱخْلَ ّياِحيَّ ماِل َبْعَد اأَْن �َسِمَع اٱْلَكثرَي َعْن َمناِطِقها اٱل�سِّ اٱل�سَّ

ــِة  طَّ حَمَ َعــلـى  َج  َعــرَّ َطْنَجَة،  َمديَنِة  َنْحَو  َطريِقِه  فـي 

ياِح.  اٱلرِّ ِباٱ�ْسِتْغالِل  ِة  اٱْلَكْهَرباِئيَّ اٱلّطاَقــِة  ِلإِْنتاِج  َخــاّلدي 

يف  َن�ْسَتْعِمُلها  تي  اٱلَّ اٱْلَكْهَرباُء  َهــِل  واِلــَدُه:  �َسِعيـٌد  َل  �َساأَ

ْت  ِة؟ اأَجـاَبــُه اأَبوُه: ل. خاجَلَ تينا ِمْن َهِذِه اٱْلـَمَحطَّ اٱْلـَمْنِزِل َتاأْ

ْخرى ِللّطاَقِة. �َسعيٌد اٱْلَكثرَي ِمــَن اٱْلأَ�ْسِئَلِة َعْن َم�ساِدَر اأُ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

وَرُة 1: مطة خالدي الريحية لإنتاج الطاقة  َال�سّ

احلهربائية

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 50

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

امل�سكلة  فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد   -

و�سياغة �سوؤال التق�سي من خالل الرتكيز 

على ت�ساوؤلت �سعيد.

- يف جمموعات ي�سوغون اأ�سئلة التق�سي:

مثل:

- هل هناك م�سادر اأخرى للطاقة؟

- ماهي هذه امل�سادر؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  50

3.اقرتاح 
الفر�سيات

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  -ي�ساعد 

الطاقة  اأنواع  على  الرتكيز  عرب  للو�سعية 

وعن  اليومية  احلياة  يف  امل�ستخدمة 

م�سادرها.

- يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات 

مثل :

- م�سادر الطاقة هي هبوب الرياح.

- م�سادر الطاقة هي تدفق املياه.

- م�سادر الطاقة هي اأ�سعة ال�سم�ض.

- م�سادر الطاقة هي الكهرباء.

- م�سادر الطاقة هي احلطب.

- م�سادر الطاقة هي البرتول. 

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  50
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4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

بالوثائق  ال�ستعانة  اإىل  املتعلمني  يوجه   -

املدرجة بكرا�سة املتعلم ق�سد نفي اأو تاأكيد 

فر�صياتهم.

- يف جمموعات يتحققون من فر�سياتهم 

ال�سور  مالحظة  الوثيقة1:  على  اعتمادا 

وحتديد م�سدر الطاقة وا�ستعمالتها.

�سورة 6 �سورة 5 �سورة 4  �سورة

3
�سورة 2

 حركة

الرياح

ال�سم�س الكهرباء ال�سم�س  حركة

املياه

 تنقل

 املركب

ال�رشاعي

 ت�سخني

املاء

الإنارة الإنارة  انتاج

الكهرباء

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

ِتْعمالِتها: َدَر اٱلّطاَقِة َواٱ�سْ وَرٍة َم�سْ َت ُكلِّ �سُ َوَر اٱلّتاِلَيَة، َواأَْكُتُب حَتْ ياتهم      اأُلِحُظ اٱل�سُّ

ور 

ور عتعِتعِ تٱ�ستٱ�س ٱ�ساٱ�سا ةاقةاقِة و اقٱلطاقٱلط ٱلطاٱلطا دسدسدر س�س� � م� م ٍة ل ب ، و يي ِ ماعماعمالِتهاتهاِتها:ورٍةر

دٌّ ماِئيٌّ وَرُة 2: �سَ وَرُة 3: َعموُد اٱْلإِناَرِةَال�سّ وَرُة 4: َعموُد اٱْلإِناَرِةَال�سّ وَرُة 5: ِجهاُز َت�ْسخنِي اٱمْلاِءَال�سّ وَرُة 6: َمْرَكٌب �رِشاِعيٌَّال�سّ َال�سّ

ور ورسورسُ س �س � ل كل ُكلِّ َت تحتتحَتْ بتبُتُب تكتْك أاأاأَ ةيةَيَة، َو ياليال ل كل كل �ّٱلّتالٱلتالٱلّت تحتتحتت بتبتب تكتك يالياليةيةية، وا ورسورسورالٱلتالٱلت س �س �

َم�ساِدُر اٱلّطاَقِة

ظحظحُظ ظحظحظأاأاأُل ال ٱلتاٱلتٱلت    وسوسَوَر وسوسورٱل�اٱل�سٱل�سُّٱل�ُّٱل� سٱل�سٱل� ٱلتاٱلتاٱلتٱل�اٱل�ا ر

�م�َم� َالنَّ�ساُط :

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 50

6.تدوين 
النتائج

- يوجه املتعلمني اإىل تدوين ما تو�سلوا اإليه 

يف �سكل خطاطات ذهنية، اأو ملخ�سات اأو 

ر�سومات....

اختيار  يف  للمتعلمني  احلرية  ترتك   -

طريقة تعبريهم.

- يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا 

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 دفرت التجارب والتق�سي، 

7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب 

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا، وي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

- عمل جماعي كل جمموعة تكلف مقررا 

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

-تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 اأوراق عر�ص كبرية، �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 50

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  -ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن:

وحركة  الرياح،  وحركة  ال�سم�ض،  تعترب 

املياه، والكهرباء من اأهم م�سادر الطاقة. 

حيث تزودنا بالطاقة ال�سرورية للت�سخني، 

اللكرتونية  الآلت  وت�سغيل  والإ�ساءة، 

طابعة،.....(  هاتف،  )حا�سوب، 

والكهرمنزلية )ثالجة، اآلة الت�سبني،...( 

. وبهذا تقوم الطاقة بدور مهم يف تي�سري 

حياتنا اليومية.

اَقِة  ِباٱلطَّ ُدنا  َتَزوِّ َحْيُث  اَقِة،  اٱلطَّ َم�ساِدِر  َهمِّ 
اأَ ِمْن  َواٱْلَكْهَرباِء  ياِه  اٱمْلِ َوَحَرَكُة  ياِح،  اٱلرِّ َوَحَرَكُة  ْم�ُس،  اٱل�سَّ ُتْعَترَبُ 

ِة  ِة )حا�سوٌب، َهاِتٌف، طاِبَعٌة،...( َواٱْلَكْهروَمْنِزِليَّ �ْسخنِي، َو اٱْلإِ�ساَءِة، َوَت�ْسغيِل اٱْلآلِت اٱْلإِلْكرْتوِنيَّ ِة ِللتَّ وِريَّ اٱل�رشَّ

ِة. اَقُة ِبَدْوٍر ُمِهمٍّ يف َتْي�سرِي َحياِتنا اْلَيْوِميَّ بنِي،...(. َوِبَهذا َتقوُم اٱلطَّ َجٌة، اآلُة اٱلتَّ�سْ ) َثالَّ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

ربتربَترَبُ تعتْع عتعُت

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 51
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2. اأن�سطة التطبيق والتقومي

3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد
الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

حول  املتعلمني  مكت�سبات  تقومي 

وبع�ض  الطاقة،  مفهوم م�سادر 

ا�صتعمالتها

عن  اأبحث   « التعليمة:  -ي�سرح 

واأذكر  للطاقة  اأخرى  م�سادر 

بع�ض ا�ستعمالتها«.

-يطلب من املتعلمني اإجناز هذا 

البحث.

اأو  فرديا  الن�ساط  -ينجزون 

�سغرية،  جمموعات  اإطار  يف 

مركز  تقرير  لتقدمي  ويوثقونه 

عنه اأمام الزمالء.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

َدَر ُكلِّ  اٱ�ْسِتْعماٍل. ُد َم�سْ َحدِّ موَعٍة ِمْن اٱ�ْسِتْعمالِت اٱلّطاَقِة، َواأُ اأَْبَحُث يف حُميطي اٱْليومي، َعْن جَمْ

كرا�سة املتعلم �ص 51. 

الن�ساط 2: 

امتداد احل�سة 

املقبلة

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

خالل  معرفتها  تودون  التي  الأ�سياء  ما  ا�ستعمالتها،  وبع�ض  الطاقة  م�سادر  على  تعرفكم  بعد   -

احل�سة القادمة؟

- يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

يقراأ وي�سرح الن�ض املرافق للن�ساط.

-ي�سرح التعليمات:

الأجهزة  الأحمر(  )باللون  ب�سهم  اأربط   «  -  1
)باللون  ب�سهم  واأربط  با�ستعمالتها،  بطرق 

الطاقة  مب�سادر  ال�ستعمالت  الأخ�سر( 

امل�ستخدمة«.

-ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه جماعيا.

ِتْعماِل  ( ُطُرَق اٱِل�سْ ْرِبُط ِب�َسْهٍم )ِباٱللَّْوِن اٱْلأَْخ�رَشِ ِتْعمالِتها، ُثمَّ اأَ 1. اأَْرِبُط ِب�َسْهٍم )ِباٱللَّْوِن اٱْلأَْحَمِر(  اٱْلأَْجِهَزِة ِبُطُرِق اٱ�سْ
ِكَنٌة(: �ْسَتْخَدَمِة )ِاْحِتمالٌت َعديَدُة ُمْ �ساِدِر اٱلّطاَقِة اٱمْلُ مِبَ

ْبِخ ِللطَّ

ِل َنقُّ ِللتَّ

ْدِفَئِة ِللتَّ

ِتغاِل ِلاِل�سْ

ِلاْلإِ�ساَءِة

باٌح ِم�سْ

ِقطاٌر

ُفْرٌن

ٌّ
َمْرَكٌب �رِشاِعي

حا�سوٌب

�َسّياَرٌة

ٌّ
ِطناِعي َقَمٌر ِا�سْ

ياُح َالرِّ

َاْلَكْهَرباُء

ْم�ُس َال�سَّ

ِتْعماِل  ( ُطُرَق اٱِل�سْ ْرِبُط ِب�َسْهٍم )ِباٱللَّْوِن اٱْلأَْخ�رَشِ ِتْعمالِتها، ُثمَّ اأَ 1. اأَْرِبُط ِب�َسْهٍم )ِباٱللَّْوِن اٱْلأَْحَمِر(  اٱْلأَْجِهَزِة ِبُطُرِق اٱ�سْ
ِكَنٌة(: �ْسَتْخَدَمِة )ِاْحِتمالٌت َعديَدُة ُمْ �ساِدِر اٱلّطاَقِة اٱمْلُ مِبَ

ْبِخ ِللطَّ

ِل َنقُّ ِللتَّ

ْدِفَئِة ِللتَّ

ِتغاِل ِلاِل�سْ

ِلاْلإِ�ساَءِة

باٌح ِم�سْ

ِقطاٌر

ُفْرٌن

ٌّ
َمْرَكٌب �رِشاِعي

حا�سوٌب

�َسّياَرٌة

ٌّ
ِطناِعي َقَمٌر ِا�سْ

ياُح َالرِّ

َاْلَكْهَرباُء

ْم�ُس َال�سَّ

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

.1

بطبَطِبّ
أاأاأُ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 51

الن�ساط 2: 

-يقراأ وي�سرح الن�ض املرافق للن�ساط.

-ي�سرح التعليمات:

2- اأ�سع اأمام كل عبارة )�سحيح/ خطاأ(.
ُة ِلَت�ْسخنِي اٱْلـماِء َفَقْط:  خطاأ ْم�ِسيَّ •  ُت�ْسَتَغلُّ اٱلّطاَقُة اٱل�سَّ

ِة: �سحيح ياِح يِف اإِداَرِة اٱْلـَمراِوِح اٱْلَهواِئيَّ ِة ُت�ْسَتَغلُّ َحَرَكُة اٱلرِّ •  يف اٱْلـُحقوُل اٱلّريِحيَّ

ِة: خطاأ راِريَّ ْنتاِج اٱلّطاَقَة اٱحْلَ دوِد ِلإِ ُق ماِء اٱل�سُّ ُر َتَدُفّ •  ُي�َسخَّ

:) حيٌح / َخَطاأٌ ماَم ُكلِّ ِعباَرٍة )�سَ ُع اأَ 2. اأَ�سَ

ُة ِلَت�ْسخنِي اٱْلـماِء َفَقْط:   ْم�ِسيَّ •  ُت�ْسَتَغلُّ اٱلّطاَقُة اٱل�سَّ

ِة:  ياِح يِف اإِداَرِة اٱْلـَمراِوِح اٱْلَهواِئيَّ ِة ُت�ْسَتَغلُّ َحَرَكُة اٱلرِّ •  يف اٱْلـُحقوُل اٱلّريِحيَّ

ِة:  راِريَّ ْنتاِج اٱلّطاَقَة اٱحْلَ دوِد ِلإِ ُق ماِء اٱل�سُّ ُر َتَدُفّ •  ُي�َسخَّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 51
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الطاقة والنت�سار احلراري

اأميز اأن الأج�سام ال�ساخنة لها حرارة اأعلى من الأج�سام الباردة؛  -

اأقارن بني بع�س املواد من حيث تو�سيلها للحرارة.  -

ِمّياِن: َعلُّ احل�سة 2:  النت�سار احلراريَاْلَهَدفاِن اٱلتَّ

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  يقدم   -

التعبري  ال�سورة،  و�سف  خالل  من  فهمها 

عن م�سمون الن�ض : 

و�سع ر�ساعة احلليب البارد يف اإناء به ماء 

مرور  بعد  خ�سبي،  الإناء  مقب�ض  �ساخن، 

ملاذا  دافئا.  الإناء  ماء  اأ�سبح  زمنية  مدة 

اأ�سبح املاء دافئا؟

- يف جمموعات يالحظ املتعلمون الوثيقة 

ويجيبون عن اأ�سئلة الأ�ستاذ املوجهة لفهم 

الو�صعية.

إناء به ماء 

مرور  بعد  بي، 

ملاذا  دافئا.  الإناء  ماء  بح 

ليِب اٱْلباِرِد  اَعَة اٱحْلَ ُع َر�سّ َلَحْظُت اأَنَّ اأُّمي َت�سَ

ِمـْن  ْم�َسـَكـْتـُه  اأَ َوَقـْد  ِبـِه مـاٌء �ساِخٌن،  اإِناٍء  فـي 

ْعـُت َيـدي  ٍة َو�سَ . َبـْعـَد ُمـدَّ
ّ

�َسـِبـِي ـِه اٱخْلَ َمـْقـَبـ�سِ

نـاِء َفـَوَجْدُتـُه داِفـئًا. فـي اٱْلإِ

ناِعيٍّ يف اإِناٍء ِبِه ماٌء �ساِخٌن وَرُة 1: َر�ساَعُة َحليٍب �سِ َال�سّ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 52

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

امل�سكلة  فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد   -

و�سياغة �سوؤال التق�سي من خالل الرتكيز 

على مالحظات املتعلم :

- مقب�ض الإناء خ�سبي؛

ماء  اإىل  بارد  ماء  من  الإناء  ماء  حتول   -

دافئا.

- يف جمموعات ي�سوغون اأ�سئلة التق�سي:

مثل:

- ملاذا وكيف اأ�سبح املاء دافئا ؟

؟  احلليب  حرارة  دراجة  ارتفعت  ملاذا    -

ومن اأين اكت�سب احلرارة؟

- ملاذا ارتفعت درجة حرارة احلليب بينما 

انخف�ست درجة حرارة املاء؟

املقب�ض  من  الإناء  الأم  مت�سكت  ملاذا   -

اخل�سبي؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  52

االأ�سبوع: 18



169

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  ي�ساعد 

وظيفة  على  الرتكيز  خالل  من  للو�سعية 

املقب�ض اخل�سبي وعلى الت�ساوؤل حول كيفية 

رفع درجة حرارة املاء.

- يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات 

مثل:

من  جزء  فقد  لأنه  دافئا  املاء  اأ�سبح   -

حرارته.

- ارتفعت دراجة حرارة احلليب لأنه و�سع 

يف اإنا به ماء �ساخن. واكت�سب احلرارة من 

املاء.

- مت�سكت الأم الإناء من املقب�ض اخل�سبي 

حتى ل ت�سلها احلرارة.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  52
3.اقرتاح 
الفر�سيات

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

الأن�سطة  اإجناز  اإىل  املتعلمني  -يوجه 

املدرجة بكرا�سة املتعلم ق�سد نفي اأو تاأكيد 

فر�صياتهم.

- يف جمموعات يتحققون من فر�سياتهم 

من خالل :

- قراءة وفهم م�سمون الأن�سطة 1 و 2؛

- اإجناز الأن�سطة 1 و 2.

اأخذ  وبعد   ،)1( الن�ساط  خالل   -

التناق�ض  املتعلم  يالحظ  القيا�سات 

 )1( الكاأ�ض  حرارة  درجة  يف  التدريجي 

والتزايد التدريجي يف درجة حرارة الكاأ�ض 

.)2(

م�سك  وبعد   ،)2( الن�ساط  خالل   -

وم�سك  اليمنى  باليد  النحا�سي  الق�سيب 

يالحظ  الي�سرى  باليد  اخل�سبي  الق�سيب 

املتعلم باللم�ض التزايد التدريجي يف درجة 

تغري  وعدم  النحا�سي  الق�سيب  حرارة 

درجة حرارة الق�سيب اخل�سبي.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

ُع  ُ َكاأْ�سًا )2( ِبِه ماٌء باِرٌد َواأَقي�ُس َدَرَجَة َحراَرِتِه. اأَ�سَ قي�ُس َدَرَجَة َحراَرِتِه، ُثمَّ اأُْح�رشِ �سًا )1( ِبِه ماٌء �ساِخٌن َواأَ ُ َكاأْ اأُْح�رشِ

ُل  اأُ�َسجِّ ُثمَّ   ،)2( اٱْلَكاأْ�ِس  َويف   )1( اٱْلَكاأْ�ِس  يف  اٱْلـماِء  َحراَرِة  َدَرَجِة  اِت  َتَغريُّ َواأُتاِبُع   )1( �ِس  اٱْلَكاأْ فـي  ْحَتواُه  مِبُ  )2( �َس  اٱْلَكاأْ

. تي َطَراأَْت َعلى َدَرَجِة َحراَرِة اٱْلـماِء يف اٱْلَكاأْ�ِس )1( َو َعلى َدَرَجِة َحراَرِة اٱْلـماِء فـي اٱْلَكاأْ�ِس )2(، ُكلَّ َدقيَقَتنْيِ اِت اٱلَّ اٱلتََّغريُّ

ْكُل 1 َال�سَّ

كاأ�س)2( كاأ�س)1( 

ْكُل 2 ْكُل 3َال�سَّ َال�سَّ

َدَرَجُة َحراَرِة

�ِس )1( اٱْلَكاأْ

َدَرَجُة َحراَرِة

�ِس )2( اٱْلَكاأْ

َاْلِبداَيُة

َبْعَد َدقيَقَتنْيِ

َبْعَد 4 َدقاِئَق

َبْعَد 6 َدقاِئَق

ِ

هتهته َراَررار رار حرار َح ةجةَجَة ُقي�ُسقي�ُس َدَر
أاأاأَ ن �ساخن �ساخٌن َو ٌ ماٌء ماٌء

راِريُّ باُدُل اٱحْلَ َالتَّ

�سا ا كا َكاأْ رش�رش�رُش �ح�ْح ه به بهأاأاأُ )1( �سًا

َالنَّ�ساُط 1 :

يِف   
ٍّ

َخ�َسِبي َق�سيٍب  ِمـْن  َوُجـــْزءًا   
ّ

ُنحا�ِسٍي َق�سيٍب  ِمْن  ُجـــْزءًا  َنْف�ِسِه،  اٱْلَوْقِت  اأَْغُمُر يف 

َدقاِئَق،اأُْم�ِسُك  َعِة  ِب�سْ َبْعَد ُمروِر  ُثمَّ  َدَرَجًة،   70 َدَرَجُة َحراَرِتِه  �ساِخٌن  ِبِه مـاٌء  َكاأْ�ٍس 

ُل ُماَلَحَظتي.  ، َواأُ�َسجِّ
َّ

�َسبي  َواٱْلَق�سيَب اٱخْلَ
َّ

ِبَيدي اٱْلَق�سيَب اٱلنُّحا�ِسي

َق�سيٌب 

ُنحا�سيٌّ

َق�سيٌب 

َخ�َسبيٌّ

�ٍس ِبِه َماٌء �ساِخٌن  وَرُة 3: َكاأْ َال�سّ

يٌّ َخ�َسِبيٌّ َو َق�سيباِن ُنحا�سِ

َوُج  
ّ
ُنحا�س نحا�س  حا�س  يبسيبسيب س�س� َق � ق�  ن من مْن ُجـــْزءًا ـــز، جـــز،  ه

راِريُّ َالّتْو�سيُل اٱحْلَ

ٱلاٱْلٱْلوٱلوٱْلَو رمرُمُر يف  مغمْغ ه�سه�سهأاأاأَ �سف�سْف َن نف  ف  تقتْقت َو

َاَلت َالنَّ�ساُط 2 :

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 52 و�ص 53

6.تدوين 
النتائج

تو�سلوا  ما  تدوين  اإىل  املتعلمني  يوجه   -

لدرجة  املطلوبة  القيا�سات  اإليه من خالل 

اأثناء  امل�سجلة  واملالحظات  احلرارة، 

املناولة....

- يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا 

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها.

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 53 
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7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  -يطلب 

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا.

-ي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

- عمل جماعي كل جمموعة تكلف مقررا 

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

-تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 اأوراق عر�ص كبرية، �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 53

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  -ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن:

احلرارة  انتقال  هو  احلراري  التبادل 

البارد.  اجل�سم  اإىل  ال�ساخن  اجل�سم  من 

احلديد  مثل  احلرارة  تو�سل  مواد  فهناك 

احلرارية  املو�سالت  وت�سمى  والنحا�ض 

وهناك مواد  ل تو�سل احلرارة مثل اللدائن 

واخل�سب وت�سمى العوازل احلرارية.

ِمْثَل  راَرَة  اٱحْلَ ُل  ُتو�سِ َمواٌد  َفُهناَك  اٱْلباِرِد.  �ْسِم  اٱجْلِ ىل  اإِ اٱل�ّساِخِن  �ْسِم  اٱجْلِ ِمَن  راَرِة  اٱحْلَ اٱْنِتقاُل  ُهَو  راِريُّ  اٱحْلَ باُدُل  َالتَّ

َوُت�َسّمى  �َسِب  َواٱخْلَ اٱللَّداِئِن  ِمْثَل  راَرَة  اٱحْلَ ُل  تو�سِ ل  َموادُّ  َوُهناَك  َة  راِريَّ اٱحْلَ الِت  اٱمْلو�سِ َوُت�َسّمى  ا�ِس  حَّ َواٱلنُّ ديِد  اٱحْلَ

َة. راِريَّ اٱْلَعواِزَل اٱحْلَ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

باُدُل بادلتبادلتَّ َا

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 53

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

اأجب ب�سحيح اأو بخطاأ )انتقال 
احلرارة(

-ي�سرح التعليمات: 

حول  بخطاأ  اأو  ب�سحيح  »اأجب   -

انتقال احلرارة«.

َتْنَتِقُل  حيَحِة:   اٱل�سَّ اٱْلِعباَرِة  اأَماَم   )x( َعاَلَمَة  ُع  اأَ�سَ  .1

راَرُة اٱحْلَ

�ْسِم اٱل�ّساِخِن        ىل اٱجْلِ �ْسِم اٱْلباِرِد اإِ • ِمَن اٱجْلِ

ِج       َدرُّ ِة ِباٱلتَّ راِريَّ الِت اٱحْلَ • فـي اٱْلـمو�سِ

�ْسِم اٱْلباِرِد        �ْسِم اٱل�ّساِخِن اإِىل اٱجْلِ • ِمَن اٱجْلِ

ِة                          راِريَّ • ِفـي اٱْلَعــواِزِل اٱحْلَ

راَرُة حيَحِة:  َتْنَتِقُل اٱحْلَ ُع َعاَلَمَة )x( اأَماَم اٱْلِعباَرِة اٱل�سَّ 1. اأَ�سَ
ِج        َدرُّ ِة ِباٱلتَّ راِريَّ الِت اٱحْلَ �ْسِم اٱل�ّساِخِن      • فـي اٱْلـمو�سِ ىل اٱجْلِ �ْسِم اٱْلباِرِد اإِ • ِمَن اٱجْلِ

ِة                          راِريَّ �ْسِم اٱْلباِرِد      • ِفـي اٱْلَعــواِزِل اٱحْلَ �ْسِم اٱل�ّساِخِن اإىِل اٱجْلِ • ِمَن اٱجْلِ

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

.1

بطبَطِبّ
أاأاأُ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 53

الن�ساط 2: 

االأج�سام املو�سلة للحرارة 
واالأج�سام التي ال تو�سل احلرارة

تو�سل  اأج�سام  اأربعة  »اأذكر   -

ل  اأخرى  اأج�سام  واأربعة  احلرارة 

تو�سل احلرارة«.

معدين،  خات  ِلْلَحراَرِة:   َلٍة  مو�سِ اأَْج�ساٌم   •
مق�س حديدي، مقب�س حديدي، اإناء نحا�سي  

؟ 

من  كر�سي  ِلْلَحراَرِة:    عاِزَلــٍة  اأَْج�ساٌم   •
البال�ستيك، قمي�س من ال�سوف، قمي�س من 

احلرير، قلم الر�سا�س؟

ْج�َساٍم عاِزَلٍة ِلْلَحراَرِة. ْرَبَعَة اأَ َلٍة ِلْلَحراَرِة، َواأَ ْج�ساٍم ُمو�سِ 2. اأَْذُكُر اأَْرَبَعَة اأَ
َلٍة ِلْلَحراَرِة:      ؟  • اأَْج�ساٌم مو�سِ

• اأَْج�ساٌم عاِزَلــٍة ِلْلَحراَرِة:     ؟

كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 53

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

تقومي مكت�سبات 
املتعلمني حول 
مفهوم املواد 

املو�سلة للحرارة 
واملواد العازلة 

للحرارة، وبع�س 
ا�ستعماالتها

اأقوم   « التعليمة:  -ي�سرح 

منزيل،  يف  الطبخ  اأواين  بجرد 

مقاب�سها  ح�سب  واأ�سنفها 

للحرارة(،  والعازلة  )املو�سلة 

ا�ستعمال  يف�سل  ملاذا  اأف�سر  ثم 

املقاب�ض  ذات  الطبخ  اأواين 

العازلة للحرارة«.

اأو  فرديا  الن�ساط  -ينجزون 

�سغرية،  جمموعات  اإطار  يف 

وتقدمي  بال�سور  ويوثقونه  

تقرير مركز عنه اأمام الزمالء.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

َواٱْلعاِزَلُة  َلُة  )َاْلـمو�سِ ها  لـَمقاِب�سِ لـَمقاب�سها  نَة  اٱْلـُمَكوِّ اٱْلـموادَّ  َطبيَعَة  َح�َسَب  ْفَها  نِّ �سَ َواأُ َمْنِزِلنا  فـي  ْبِخ  اٱلطَّ اأَواين  ِبَجْرِد  اأَُقوم 

ْبِخ َذاِت اٱْلـَمقاِب�ِس اٱْلعاِزَلِة ِلْلَحراَرِة .  اٱلطَّ
َّ

ُل اٱ�ْسِتْعماُل اأَوانـي ـْر ِلـماذا ُيَف�سِّ ِلْلَحراَرِة(، ُثمَّ اأَُف�ِسّ

كرا�سة املتعلم �ص 53 . 

الن�ساط 2: 

االإعداد 

القبلي

-يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

الأ�سياء  للحرارة، ما  العازلة  واملواد  للحرارة  املو�سلة  واملواد  التبادل احلراري  تعرفكم على  -بعد 

التي تودون معرفتها خالل احل�سة القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.

الن�ساط 3: 

التبادل احلراري

اجل�سم  البداية  فـي  اأحدد   «  -

واجل�سم  )الـماء(  البارد 

احلديد(  من  ال�ساخن)الق�سيب 

�سيفقد  الذي  اجل�سم  ثم 

احلديد(  من  احلرارة)الق�سيب 

�سيكت�سب  الذي  واجل�سم 

اأجيب  احلرارة)املاء(« وبعد ذلك 

عن الأ�سئلة: 

الق�سيب  من  احلرارة  �ستنتقل   -

فرتتفع  الـماء،  اإىل  احلديد  من 

درجة حرارة الـماء.

:)20°C( يف َكاأْ�ٍس ِبِه َماٌء َدَرَجُة َحراَرِتِه ،)70°C( ديِد َدَرَجُة َحراَرِتِه 3. اأُجيُب: اأَْغُمُر َق�سيبًا ِمَن اٱحْلَ
• ماذا �َسَيْحُدُث ِلْلماِء داِخَل اٱْلَكاأْ�ِس؟

�ْسَم اٱلَّذي �َسَيْكَت�ِسُب َحراَرًة؟ �ْسَم اٱلَّذي �َسَيْفِقُد َحراَرًة َواٱجْلِ ِد اٱجْلِ • َحدِّ

كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 53
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الكهرباء

ٍة؛ ٍة َب�سيَطّ ناِت داَرٍة َكْهَرباِئيَّ ُد ُمَكوِّ -  اأَُحدِّ

ٍة ُمْغَلَقٍة ِلَكْي َتْعَمَل. ِة اٱْلَب�سيَطِة اإِىل داَرٍة َكْهَرباِئيَّ ْجِهَزِة اٱْلَكْهَرباِئيَّ ُ حاَجَة اٱْلأَ -   اأَُف�رشِّ

َلٍة َوعاِزَلٍة؛ وادَّ ِمْن َحْيُث َتْو�سيِلها ِلْلَكْهَرباِء اإِىل مو�سِ ُف اٱمْلَ نِّ -  اأ�سَ

ٍة َب�سيَطٍة. -  اأْكَت�ِسُف َعَطبًا يف داَرٍة َكْهَرباِئيَّ

َ ِّ أُُُُ

ُة: ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

الكهرباء: هي م�سدر الطاقة للكثري من الأجهزة التي ن�ستعملها يف حياتنا اليومية، وتتكون 

هذه الأجهزة من دارات كهربائية، منها ما هي ب�سيطة )م�ستقبل، اأ�سالك الربط، مولد( ومن 

اإىل  غالبا  اليومي  ا�ستخدامه  الكهرباء يف  وي�سري م�سطلح  احلا�سوب(.  )اأجهزة  معقدة  ما هي 

التيار  مرور  ويعزى  املعدنية،  الأ�سالك  عرب  تنتقل  التي  )اللكرتونات(  امل�سحونة  الدقائق 

الكهربائي اإىل انتقال حملة ال�سحن الكهربائية )اللكرتونات يف الأو�ساط املو�سلة والأيونات 

يف اللكرتوليتات(.

- املواد املو�سلة للكهرباء: هي املواد التي ت�سمح بانتقال )بتحرك( حملة ال�سحن الكهربائية 

كالنحا�س والألومينيوم واحلديد والف�سة والق�سدير والذهب والزئبق والكربون.

- املواد العازلة للكهرباء هي املواد التي ل ت�سمح بانتقال )بتحرك( حملة ال�سحن الكهربائية 

كالبال�ستيك واخل�سب وال�سوف والورق والزجاج واخليوط والنيلون واملطاط والهواء.

باأ�سالك  بينها  فيما  املرتبطة  الكهربائية  املركبات  من  جمموعة  هي  الكهربائية:  الدارة   -

)بطارية، عمود، مركم( وم�ستقبل  الب�سيطة من مولد  الكهربائية  الدارة  التو�سيل. وتتكون 

)م�سباح، حمرك كهربائي ب�سيط( واأ�سالك التو�سيل والقاطع الكهربائي. ولكي يتدفق التيار 

الكهربائي عرب دارة كهربائية يجب اأن تكون الدارة مغلقة.

وميكن ا�ستعمال الدارة الكهربائية الب�سيطة كو�سيلة لتحديد اأي من العنا�رش الكهربائية مو�سل 

للكهرباء واأيها عازل للكهرباء؛ فاإذا كانت جميع العنا�رش الكهربائية �ساحلة �سوف تكون دارة 

كهربائية مغلقة و�سي�سيء امل�سباح، اأما اإذا كان اأحد اأ�سالك الدارة يتكون من مادة عازلة للكهرباء 

اأو اأحد العنا�رش الأخرى معطال ف�سوف تكون الدارة الكهربائية مفتوحة ول ي�سيء امل�سباح.

در الطاقة للكثري من الأجهزة التي ن�ستعملها يف حياتنا اليومية، وتتكون 

املحتوى املعريف:

ٍة ُمْغَلَقٍة ِة اٱْلَب�سيَطِة اإِىل داَرٍة َكْهَرباِئيَّ ْجِهَزِة اٱْلَكْهَرباِئيَّ احل�سة 1:  حاَجَة اٱْلأَ

االأ�سبوع: 19
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ٍة ُمْغَلَقٍة ِة اٱْلَب�سيَطِة اإِىل داَرٍة َكْهَرباِئيَّ ْجِهَزِة اٱْلَكْهَرباِئيَّ َىل داَرىل دارة َكاحل�سة 1:  حاَجَة اٱْلأَ ا ة�سيطة�سيَطة َ ٱلاٱْلٱْلٱْل ة َّ بائ َ ْ ٱلاٱْلٱْلكٱلكٱْلَك َزة ْ
ٱلاٱْلٱْلأٱلأٱْلَ َ:  حاَجة:  حاجة:  حاَجَة 1

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  يقدم 

فهمها: و�سف ال�سورة التي ت�سم جمموعة 

وعمود  )م�سباح  الكهربائية  الو�سائل  من 

نحا�سي(،  وم�سبك  التو�سيل  واأ�سالك 

التعبري عن م�سمون الن�ض : اإجناز تركيب 

كهربائي، يجعل امل�سباح ي�سيء.

- يف جمموعات يالحظ املتعلمون الوثيقة 

ويجيبون عن اأ�سئلة الأ�ستاذ املوجهة لفهم 

الو�صعية.

وعمود  باح 

نحا�سي(،  بك 

إجناز تركيب 

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

جْناِز َتْرِكيٍب  ْحَمَد ُم�َساَعَدَتُه َعلى اإِ ِديِقِه اأَ َطَلَب اإيُتو ِمْن �سَ

َبّطاِرَيٍة  ِباٱ�ْسِتْعماِل  ُي�سيُء،  باحًا  ِم�سْ َيْجَعُل   ،
ٍّ

َكْهَرباِئي

.
ٍّ

َحٍة، َواأَ�ْسالِك اٱلتَّْو�سيل، َوِم�ْسَبٍك ُنحا�ِسي ُم�َسطَّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 54

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

ي�ساعد املتعلمني على فهم امل�سكلة و�سياغة 

على  الرتكيز  خالل  من  التق�سي  �سوؤال 

مالحظات وت�ساوؤلت املتعلم حول :

- مكونات دارة كهربائية ب�سيطة؛

اإ�ساءة م�سباح با�ستعمال بطارية  - كيفة 

م�سطحة واأ�سالك التو�سيل.

- كيفة التحكم يف اإ�ساءة م�سباح.

يف جمموعات ي�سوغون اأ�سئلة التق�سي:

مثل :

- ماهي مكونات دارة كهربائية ب�سيطة؛

با�ستعمال  ي�سيء  امل�سباح  اأجعل  كيف   -

بطارية م�سطحة واأ�سالك التو�سيل؟

- كيف اأحتكم يف اإ�ساءة م�سباح.؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  54

3.اقرتاح 
الفر�سيات

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  -ي�ساعد 

الدارة  عنا�سر  حتديد  عرب:   للو�سعية 

الكهربائية الب�سيطة وكيفية تركيبها بحيث 

جتعل امل�سباح ي�سيء.

فر�سيات  املتعلمون  ي�سوغ  جمموعات  يف 

مثل:

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  54
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3.اقرتاح 
الفر�سيات

- لأجعل امل�سباح ي�سيء ا�ستعمل عمود 

واأ�سالك للتو�سيل واأجنز دارة كهربائية 

ب�سيطة.

- لأحتكم فـي اإ�ساءة م�سباح اأ�ستعمل

امل�سبك النحا�سي؟

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  54

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على 

التحقق من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

الرتاكيب  اإجناز  اإىل  املتعلمني  يوجه   -

الكهربائية يف التجربة املدرجة بكرا�سة 

املتعلم ق�سد نفي اأو تاأكيد فر�سياتهم.

- يف جمموعات يتحققون من فر�سياتهم 

الكهربائية،  الرتاكيب  باإجناز 

ثم  تركيب،  كل  امل�سباح يف  ويالحظون 

يلونون بالأ�سفر امل�سباح امل�سيء.

	  

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

ياتهم 

الكهربائية،  الرتاكيب  إجناز 

ثم  تركيب،  كل  باح يف 

ْفِر. باَح اٱْلـُم�سيَء ِباٱلأَ�سَ ُن اٱْلـِم�سْ باَح يف ُكلِّ َتْركيٍب، َواأَُلِوّ َة يف اٱلتَّجاِرِب اٱْلآِتَيِة، ُثًم اأُلِحُظ اٱْلـِم�سْ اكيَب اٱْلَكْهَرباِئيَّ ُز اٱلرتَّ اأُجْنِ

كيُب 1 ْ كيُب 2َالرتَّ ْ كيُب 3َالرتَّ ْ كيُب 4َالرتَّ ْ كيُب 5َالرتَّ ْ كيُب 6َالرتَّ ْ َالرتَّ

ظحظحظ أاأاأُل م، ثم، ُثًم ةيةَية يآتيآت ٱلاٱْلٱْلآتٱلآتٱْل ٱلتاٱلتَّٱلتَّجارٱلتجارٱلتَّجارب ٱلت يف  ٱلت يف  َة ةيةيَّ يبائيبائ َر

ُة اٱْلَب�سيَطُة َالّداَرُة اٱْلَكْهَرباِئيَّ

اكيب ٱلاٱلرتٱلرتٱلرتَّ زجنزجْنُز رهرْهَرأاأاأُ هكهَك ٱلاٱْلٱْلكٱلكٱْل َاكيَباكيب

َاَرار لّد َاَ َالنَّ�ساُط :

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 54

6.تدوين 
النتائج

- يوجه املتعلمني اإىل تدوين ما تو�سلوا 

الرتاكيب  اإجناز  خالل  من  اإليه 

حالة  وحتديد  التجارب  يف  الكهربائية 

امل�سباح يف كل تركيب؛

ما  املتعلمون  يدون  جمموعات  يف   -

تو�سلوا اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها.

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 54 
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7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب   -

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا.

- ي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

- عمل جماعي: كل جمموعة تكلف مقررا 

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

- تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 

اأوراق عر�ص كبرية �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 54

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  ي�سجع   -

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن :

من  الب�سيطة  الكهربائية  الدارة  تتكون 

بطارية )اأو عمود( و م�سباح )اأو حمرك 

كهربائي( واأ�سالك التو�سيل.

الدارة  تكون  عندما  امل�سباح  ي�سيء   .

كانت  اإذا  ي�سيء  ول  مغلقة؛  الكهربائية 

الدارة الكهربائية مفتوحة.

ـ للتحكم يف فتح اأو اإغالق دارة كهربائية، 

اأ�ستعمل قاطعا كهربائيا.

باُح  �سْ ْو�سيِل. ُي�سيُء اٱمْلِ الِك اٱلتَّ �سْ
( َواأَ ٍك َكْهَرَبائيٍّ رِّ ْو ُمَ باٍح )اأَ ُة اٱْلَب�سيَطُة ِمْن َعموٍد َوِم�سْ ُن اٱلّداَرُة اٱْلَكْهَرباِئيَّ َتَتَكوَّ

ِم يف َفْتِح اأَْو اإِْغالِق  َحكُّ ُة َمْفتوَحًة. َوِللَتّ ُة ُمْغَلَقًة، َول ُي�سيُء اإِذا كاَنِت اٱلّداَرُة اْلَكْهَرباِئيَّ َعْنَدما َتكوُن اٱلّداَرُة اٱْلَكْهَرباِئيَّ

ٍة، َن�ْسَتْعِمُل قاِطعًا َكْهَرباِئّيًا . داَرٍة َكْهَرباِئيَّ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ أو حمرك 
ُن وكوَكوَّ كتكَت تتتَت

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 54

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

 ت�سمية عنا�سر الدارة 

الكهربائية، ثم حتديد 

هل الدارة الكهربائية 

مفتوحة اأم مغلقة مع 

التعليل.

ي�سرح التعليمات:

الكهربائية  الدارة  عنا�سر  »اأ�سم   -  1
الكهربائية  الدارة  هل  اأحدد  ثم  املرقمة، 

ذلك«.  اأعلل  و  مغلقة  اأم  مفتوحة 

م�سطحة)2(،  بطارية  م�سباح)1(، 

كهربائي)4(.  قاطع  التو�سيل)3(،  �سلك 

الدارة الكهربائية مفتوحة لأن قاطع التيار 

مفتوح.

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
قبقِبّقاأُ بطبَط أاأاأُ

اٱلّداَرِة  يف  َمَة  َرقَّ اٱمْلُ َة  اٱْلَكْهَرباِئيَّ  َ اٱْلَعنا�رشِ ّمي  �سَ
اأُ  .1

اٱلّداَرُة  َهِل  ُد  اأَُحدِّ 7(،ُثمَّ  كيِب  ْ )اٱلرتَّ يف  َلِة  َمثَّ اٱمْلُ

ُل َجوابي. َعلِّ ُة َمْفُتوَحٌة اأَْم ُمْغَلَقٌة، َواأُ اٱْلَكْهَرباِئيَّ

1

3

2

كيُب 47 ْ َالرتَّ

12

34

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 55

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد
الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

تقومي مكت�سبات 
املتعلمني حول: 
مفهوم الدارة 

الكهربائية 
الب�سيطة 

ومكوناتها، 
وكيف اأحتكم يف 
اإ�ساءة امل�سباح 
با�ستعمال قاطع 

كهربائي.

على  «اأتوفر   : التعليمة  ي�سرح 

وقاطع  نحا�سية،  واأ�سالك  عمود، 

وما�سكات  وم�سباح،  كهربائي، 

كهربائية  دارة  اأجنز  كهربائية. 

العنا�سر،  هذه  من  تتكون  ب�سيطة 

يف  التحكم  ميكن  كيف  اأبني  ثم 

دارة  ينجزون  امل�سباح».  اإ�ساءة 

كهربائية ب�سيطة وي�ستعملون قاطع 

التيار للتحكم يف اإ�ساءة امل�سباح.

يف  اأو  فرديا  الن�ساط  ينجزون   -

اإطار جمموعات �سغرية.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

ُة: �رَشيٌط ِمَن اٱْلَوَرِق اٱْلـُمَقّوًى َوِمَق�سٌّ َحديِديٌّ َوَوَرٌق ِمَن اٱْلأَلوميْنيوِم َوكي�ٌس ِمَن اٱللَّداِئِن )اٱْلْبال�ْستيك(  1.  يف َمْنِزِلنا اٱلأَ�ْسياُء اٱْلآِتيَّ
َلٍة َوعاِزَلٍة ِلْلَكْهَرباِء.  نيِف َهِذِه اٱْلأَ�ْسَياِء اإىِل مو�سِ ُنني ِمْن َت�سْ كِّ ِرَبًة مُتَ ُح جَتْ وِف. اأَْقرَتِ ٌة َوَخْيٌط ِمَن اٱل�سُّ َوِمْنديٌل َوِقَطٌع َنْقِديَّ

كرا�سة املتعلم �ص 55 . 

الن�ساط 3: 
حاجة االأجهزة 
الكهربائية اإىل 
دارة كهربائية 
مغلقة لتعمل.

دارة  «اأجنز   : التعليمة  ي�سرح 

عمود،  من  تتكون  كهربائية 

وقاطع  نحا�سية،  واأ�سالك 

كهربائي،  وحمرك  كهربائي، 

اأف�سر  ثم  كهربائية.  وما�سكات 

حاجة املحرك اإىل دارة كهربائية 

ينجزون   .« ي�ستغل  لكي  مغلقة 

دارة كهربائية ب�سيطة ويالحظون 

ا�ستغال املحرك الكهربائي عندما 

ي�ستغل  ول  مغلقة،  الدارة  تكون 

عندما تكون الدارة مفتوحة. 

يف  اأو  فرديا  الن�ساط  ينجزون   -

اإطار جمموعات �سغرية.

َوما�ِسكاٌت   ،
ٌّ

َكْهَرباِئي ٌك  رِّ َوحُمَ َوقاِطٌع،  ٌة،  ُنحا�ِسيَّ �ْسالٌك  َواأَ َعموٌد،  اٱْلآِتَيِة:   ِ اٱْلَعنا�رشِ ِمَن  ُن  َتَتَكوَّ َب�سيَطًة  ًة  َكْهَرباِئيَّ داَرًة  ُز  اأُجْنِ  .2
.

ِّ
ِك اٱْلَكْهَرباِئي ُد ِمْن اٱ�ْسِتغاِل اٱْلـُمَحرِّ ٌة، ُثمَّ اأََتاأَكَّ َكْهَرباِئيَّ

كرا�سة املتعلم �ص 55 .

الن�ساط2 :

امتداد احل�سة 
املقبلة

-يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

امل�سباح  اإ�ساءة  يف  التحكم  وكيفية  ومكوناتها،  الب�سيطة  الكهربائية  الدارة  مفهوم  على  تعرفكم  -بعد 

با�ستعمال قاطع كهربائي، وحاجة الأجهزة الكهربائية اإىل دارة كهربائية مغلقة لتعمل ، ما الأ�سياء التي 

تودون معرفتها خالل احل�سة القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.

الن�ساط 2: 

حتديد العن�سر الكهربائي 

الناق�س يف كل دارة لكي 

ي�سيء امل�سباح

ي�سرح التعليمة :

الناق�ض  الكهربائي  العن�سر  »اأحدد   2-

يف كل دارة لكي ي�سيء امل�سباح«.

باُح . �سْ ُد اٱْلُعْن�رُشَ اٱْلَكْهَرباِئيَّ اٱلّناِق�َس يف ُكلِّ داَرٍة ِلَكْي ُي�سيَء اٱمْلِ اقٱلناقٱلناِق2.  اأَُحدِّ ٱلناٱلنا يبائيباِئي رهرهر هكهك كٱلكٱل ٱلاٱلا رش�رش�رش �ن�ن نعنع عٱلعٱل ٱلاٱلا دحدحدد ا باحسباحسباح2. س�س� �مل�مِل ا يءسيءسيء س�س� � ي� ي يكيكي ك لك ِل س�س�س يف كل يف كل يف كل دارٍة باح .�اق�اِق

كيُب 8 ْ َالرتَّ كيُب 7 ْ كيُب 9َالرتَّ ْ َالرتَّ

بطارية اأ�سطوانيةم�سباح�سلك التو�سيل

باُح . �سْ ُد اٱْلُعْن�رُشَ اٱْلَكْهَرباِئيَّ اٱلّناِق�َس يف ُكلِّ داَرٍة ِلَكْي ُي�سيَء اٱمْلِ �اق�اِق�2.  اأَُحدِّ اقٱلناقٱلن ٱلناٱلنا يبائيباِئي رهرهر هكهك كٱلكٱل ٱلاٱلا رش�رش�رش �ن�ن نعنع عٱلعٱل ٱلاٱلا دحدحدد ا باحسباحسباح2. س�س� �مل�مِل ا يءسيءسيء س�س� � ي� ي يكيكي ك لك ِل باح .س�س�س يف كل يف كل يف كل دارٍة

كيُب 8 ْ َالرتَّ كيُب 7 ْ كيُب 9َالرتَّ ْ َالرتَّ

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 55
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 

1:  و�سعية 
االنطالق

يقدم الو�سعية وي�ساعد املتعلمني على فهمها: 

من  جمموعة  ت�سم  التي  ال�سورة  و�سف 

�سالح   )1( )امل�سباح  الكهربائية  الو�سائل 

 )1( والعمود   �سالح  غري   )2  ( وامل�سباح 

واأ�سالك  �سالح  غري   )2  ( والعمود  �سالح 

بال�ستيكية  وم�سطرة  التيار  وقاطع  التو�سيل 

التعبري  حريري(،  وخيط  الر�سا�ض  وقلم 

عن م�سمون الن�ض : �سنع تركيب كهربائي 

يالحظ  جمموعات  يف   - اجليب.  مل�سباح 

املتعلمون الوثيقة ويجيبون عن اأ�سئلة الأ�ستاذ 

املوجهة لفهم الو�سعية.

 )

أ�سالك 

بال�ستيكية  وم�سطرة  التيار  وقاطع  يل 

التعبري  حريري(،  وخيط   

نع تركيب كهربائي 

َتْركيٍب  ْنَع  �ْسَتاُذ �سُ اٱْلأُ ِمْنـُكـُم  َطَلَب 

ا  َوَلـمَّ ْيِب.  اٱجْلَ باِح  ِلـِم�سْ  
ٍّ

َكْهَرباِئي

َك  مُّ
اأُ ْتَك  اأََمدَّ اٱْلـَمْنِزِل،  اإِىل  ُعْدَت 

ِمـَن  ُموَعًة  جَمْ مُّ  َيـ�سُ ـْنـدوٍق  ِبـ�سُ

ِة.  اٱْلَو�ساِئـِل اٱْلَكْهـَرباِئيَّ
ْج�ساٌم اأُْخرى ُة َواأَ َاْلَو�ساِئُل اٱْلَكْهَرباِئيَّ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

اأَْبني َتَعلُّماتي:

11

ني تبني تْبني ت أاأاأَ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 56

2 - متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 

�سوؤال 

التق�سي

- ي�ساعد املتعلمني على فهم امل�سكلة و�سياغة 

على  الرتكيز  خالل  من  التق�سي  �سوؤال 

مالحظات وت�ساوؤلت املتعلم حول :

- مكونات م�سباح جيبي؛

با�ستعمال  اجليب  م�سباح  اإ�ساءة  كيفية   -

عمود واأ�سالك التو�سيل.

- يف جمموعات ي�سوغون اأ�سئلة التق�سي:

مثل : - هل جميع الأج�سام املكونة من مواد 

دارة  يف  للربط  ا�ستعمالها  عند  خمتلفة 

كهربائية ب�سيطة، جتعل امل�سباح ي�سيء؟

املتوفرة  الكهربائية  العنا�سر  جميع  هل   -

�ساحلة؟.

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  56

3 - اقرتاح 
الفر�سيات

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  ي�ساعد   -

الدارة  عنا�سر  حتديد  عرب:   للو�سعية 

وكيفية  اجليب  م�سباح  يف  الكهربائية 

تركيبها بحيث جتعل امل�سباح ي�سيء.

فر�سيات  املتعلمون  ي�سوغ  جمموعات  يف 

ا�ستعمل  ي�سيء  امل�سباح  لأجعل   - مثل: 

واأجنز  للتو�سيل  واأ�سالك  م�سطحة  بطارية 

الأج�سام  جميع   - ب�سيطة.  كهربائية  دارة 

هذه  من  البع�ض   - ي�سيء.  امل�سباح  جتعل 

الأج�سام ل جتعل امل�سباح ي�سيء.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  56

ل عازل، العطب الكهربائياحل�سة 2:  مو�سل عازل، العطب الكهربائي ة 2 احل�

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س
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4 - ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

على  ت�ساعدهم  اأن  ميكن  التي  الو�سائل  اأو  امل�سادر  بع�ض  املتعلمون  يقرتح  وجماعيا  جمموعات  يف 

التحقق من الفر�سيات.

5 - اختبار 
الفر�سيات

التجارب  اإجناز  اإىل  املتعلمني  يوجه   -

اأو  نفي  ق�سد  املتعلم  بكرا�سة  املدرجة 

تاأكيد فر�سياتهم.

املتوفرة  الكهربائية  الو�سائل  بع�ض   -

 )1( العمود  بينها  من  متلفة، 

وامل�سباح)2(.

- يف جمموعات يتحققون من فر�سياتهم 

باإجناز الأن�سطة 1 و 2.

العنا�سر الكهربائية يف حالة عطب هي : 

امل�سباح)1( والعمود)2(.

 ،
َ

اٱلّتالـي  
َّ

اٱلتَّْجريِبي كيَب  ْ اٱلرتَّ ُز  اأُجْنِ

ِباٱلأَْج�ساِم  اٱلـَمْعِديِنَّ  اٱخلامَتَ  �ُس  َواأَُعوِّ

اأُلِحُظ  ُثًم  ْدَوِل،  اٱجْلَ يف  َحِة  اٱْلـُمْقرَتَ

ْدَوَل  باَح فـي ُكلِّ حاَلـٍة، َو  اٱجْلَ اٱْلـِم�سْ

مِبا ُينا�ِسُب:

خاَتٌ َمْعدِنـيٌّ

�ْسُم َاجْلِ
باُح ُي�سيُء /  �سْ َامْلِ

ل ُي�سيُء

ٌل  �ْسُم عاِزٌل ِلْلَكْهَرباِء/ مو�سِ َاجْلِ

ِلْلَكْهَرباِء

خامَتٌ َمْعِديِنٌّ

ِقْطَعُة َثْوٍب

َوَرٌق ُمَقـّوًى

ٌّ
�ِسْلـٌك ُنحا�ِسي

�سا�ِس َقَلُم اٱلرَّ

َوَرُق اٱلأَلوِمْنيوِم

ـٌة ُخيوٌط َحريِريَّ

ـٌة ِقْطَعٌة ْبال�ْستيِكيَّ
كيُب 1 ْ َالرتَّ

الـي، 
َ

الـي
َ

ٱلتاٱلّتٱلّتالـيٱلتالـيٱلت
َّ
ريبجريبْجريب ٱلتاٱلتَّٱلتَّجٱلتجٱلتَّ ٱلاٱلرتٱلرتٱلرتكيب

م�سم�ْسُم �سجل�سجْلِ َا

لٌة ِلْلَكْهَرباِء َواٱْلعاِزَلُة َلُه َاْلأَْج�ساُم اٱمْلو�سِ

ٱل زجنزجْنُز َكيَبكيَبأاأاأُ ْ ٱلاٱلرتٱلرتٱلرتَّ

�سامج�سامْج�سام َاْلأَ َالنَّ�ساُط 1 :

لِحُظ  َة اٱْلآِتَيَة، َواأُ اكيَب اٱْلَكْهَرباِئيَّ ُز اٱلرَتّ اأُجْنِ

 َ اٱْلَعنا�رشِ ُد  َحـدِّ اأُ ُثًم  باِح،  اٱْلـِم�سْ حاَلَة 

َة فـي حاَلـِة َعَطـٍب. اٱْلَكْهَرباِئيَّ

كيُب 4 ْ َالرتَّ كيُب 2 ْ َالرتَّ

باُح 2 َاْلـِم�سْ باُح 1  َاْلـِم�سْ

عمود

)2(
عمود

)1(

ُ َاْلَكْهَرباِئيَُّة يف حاَلِة َعَطٍب ِهـَي: • َاْلَعنا�رشِ

باُح )1( ل ُي�سيُء باُح )2( ُي�سيُءَاْلـِم�سْ باُح )2( ل ُي�سيُءَاْلـِم�سْ َاْلـِم�سْ

كيُب 3 ْ َالرتَّ

باُح 2 َاْلـِم�سْ

عمود

)1(

ُظ ل أاأاأُ َة َ ٱلاٱْلٱْلآتٱلآتٱْلآت َة َّ بائ َ ْ ٱلاٱلكٱلكٱلك َاكيَباكيب

س�س�سْ �ـم�ـِم ـملـمْل َا

ٍة اأْكَت�ِسُف اٱْلَعَطَب يف داَرٍة َكْهَرباِئيَّ

َّّ ّ ٱلاٱلٱل ُ ْ َأاأاأُ ٱلاٱْلٱْلٱْل اكيب

فسفِسُفُ س�س� �ت�َت ْأْكتأكتأْك أكاأكا َالنَّ�ساُط 2 :

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 56 و 57

6 - تدوين 
النتائج

تو�سلوا  ما  تدوين  اإىل  املتعلمني  يوجه   -

الرتاكيب  اإجناز  خالل  من  اإليه 

 )1( الن�ساط  يف  الواردة  الكهربائية 

العازلة  والن�ساط )2( وحتديد الأج�سام 

مالحظة  خالل  من  للكهرباء  واملو�سلة 

 ،1 الن�ساط  بالن�سبة  امل�سباح  حالة 

حالة  يف  الكهربائية  العنا�سر  وحتديد 

عطب من خالل مالحظة حالة امل�سباح 

يف  الن�ساط  2

ما  املتعلمون  يدون  جمموعات  يف   -  

جمموعة  كل   - نتائج.  من  اإليه  تو�سلوا 

تدون نتائج عملها.

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 57

7 -تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب   -

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

واإبداء  النقد  على  ي�سجع   - جماعيا. 

جمموعة  كل  جماعي:   عمل   - الراأي. 

من  اإليه  تو�سلوا  ما  بعر�ض  مقررا  تكلف 

نتائج،

- تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 

اأوراق عر�ص كبرية، �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 57

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

.2
 ،

َ
اٱلّتالـي  

َّ
اٱلتَّْجريِبي كيَب  ْ اٱلرتَّ ُز  اأُجْنِ

ِباٱلأَْج�ساِم  اٱلـَمْعِديِنَّ  اٱخلامَتَ  �ُس  َواأَُعوِّ

اأُلِحُظ  ُثًم  ْدَوِل،  اٱجْلَ يف  َحِة  اٱْلـُمْقرَتَ

ْدَوَل  باَح فـي ُكلِّ حاَلـٍة، َو  اٱجْلَ اٱْلـِم�سْ

مِبا ُينا�ِسُب:

خاَتٌ َمْعدِنـيٌّ

�ْسُم َاجْلِ
باُح ُي�سيُء /  �سْ َامْلِ

ل ُي�سيُء

ٌل  �ْسُم عاِزٌل ِلْلَكْهَرباِء/ مو�سِ َاجْلِ

ِلْلَكْهَرباِء

مو�سل للكهرباءي�سيءخامَتٌ َمْعِديِنٌّ

عازل للكهرباءلي�سيءِقْطَعُة َثْوٍب

عازل للكهرباءلي�سيءَوَرٌق ُمَقـّوًى

ٌّ
مو�سل للكهرباءي�سيء�ِسْلـٌك ُنحا�ِسي

�سا�ِس عازل للكهرباءلي�سيءَقَلُم اٱلرَّ

مو�سل للكهرباءي�سيءَوَرُق اٱلأَلوِمْنيوِم

ـٌة عازل للكهرباءلي�سيءُخيوٌط َحريِريَّ

ـٌة عازل للكهرباءلي�سيءِقْطَعٌة ْبال�ْستيِكيَّ
كيُب 1 ْ َالرتَّ

طة سطة سطة 1 و 2 طة سطة سطة 1 و 2سإجناز الأن�سإجناز الأن� سإجناز الأن�سإجناز الأن�

الـي، 
َ

الـي
َ

ّٱلّتالـيٱلتالـيٱلت ٱلتاٱلتا
َّ

يريبيريبي ريبجريبْج َّٱلتَّجٱلتجٱلتَّ ٱلتاٱلتا

م�سم�ْسُم �سجل�سجْلِ َا

إجناز الأن�
لٌة ِلْلَكْهَرباِء َواٱْلعاِزَلُة َلُه َاْلأَْج�ساُم اٱمْلو�سِ

إجناز الأن�اإجناز الأن�إجناز الأن� إجناز الأن�اإجناز الأن�اباب إجناز الأن�اإجناز الأن�إجناز الأن�إجناز الأن�اإجناز الأن�ب إجناز الأن�ب إجناز الأن�اإجناز الأن�اباإجناز الأن�ب إجناز الأن�اإجناز الأن�ب

ٱلاٱلاٱل زجنزجْنُز أاأاأُ

إجناز الأن�إجناز الأن�

َكيَبكيَب ْ رتٱلرتٱلرتَّ ٱلاٱلا

ٱ ُ�ساُم�ساُم �سامج�سامْج

إجناز الأن�
َ

إجناز الأن�
َاْلأ َالنَّ�ساُط 1 :

ر الكهربائية يف حالة عطب هي :  العنا�

لِحُظ  َة اٱْلآِتَيَة، َواأُ اكيَب اٱْلَكْهَرباِئيَّ ُز اٱلرَتّ اأُجْنِ

 َ اٱْلَعنا�رشِ ُد  َحـدِّ اأُ ُثًم  باِح،  اٱْلـِم�سْ حاَلَة 

َة فـي حاَلـِة َعَطـٍب. اٱْلَكْهَرباِئيَّ

كيُب 4 ْ َالرتَّ كيُب 2 ْ َالرتَّ

باُح 2 َاْلـِم�سْ باُح 1  َاْلـِم�سْ

عمود

)2(
عمود

)1(

ُ َاْلَكْهَرباِئيَُّة يف حاَلِة َعَطٍب ِهـَي:  امل�سباح)1( والعمود)2(. • َاْلَعنا�رشِ

باُح )1( ل ُي�سيُء باُح )2( ُي�سيُءَاْلـِم�سْ باُح )2( ل ُي�سيُءَاْلـِم�سْ َاْلـِم�سْ

كيُب 3 ْ َالرتَّ

باُح 2 َاْلـِم�سْ

عمود

)1(

ظحظحظُظُ ل أاأاأُ ةيةَيَة، َو يآتيآت ٱلاٱْلٱْلآتٱلآتٱْل َة ةيةيَّ يبائيبائ َر

ُباُحباُح باحسباحسْ س�س� �ـم�ـِم ـملـمْل َا

ٍة اأْكَت�ِسُف اٱْلَعَطَب يف داَرٍة َكْهَرباِئيَّ

ٱلاٱلرتٱلرتٱلرّتَّّ زجنزجْنُز رهرْهَرأاأاأُ هكهَك ٱلاٱْلٱْلكٱلكٱْل َاكيَباكيب

ٱلاٱلاٱل فسفِسُفُ س�س� �ت�َت ْأْكتأكتأْك أكاأكا َالنَّ�ساُط 2 :
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

  و�سع عالمة 

)x( اأمام 

العبارات 

ال�سحيحة.

العبارات  اأمام   )x( عالمة  اأ�سع   «  -  

ال�صحيحة«.

ي�سححونه  ثم  فرديا،  الن�ساط  ينجزون   -

جماعيا.

اأَ�ْسالِك  َتْعويــ�ِس  ِعْنَد  بـاُح  اٱْلـِم�سْ ُي�ســيُء 

ٍة.  ِة ِباأَ�ْسالٍك َحديِديَّ ْبِط اٱلنُّحا�ِسيَّ اٱلرَّ
x

اأَ�ْسالِك  َتْعوي�ِس  ِعْنَد  باُح  اٱْلـِم�سْ ُي�ســـيُء 

وِف.  ِة ِبَخْيٍط ِمَن اٱل�سّ ْبِط اٱلنُّحا�ِسيَّ اٱلرَّ
..........

ْبِط  باُح ِعْنَد َتْعوي�ِس اأَ�ْسالِك اٱلرَّ ُي�ســـيُء اٱْلـِم�سْ

ِة  اٱْلـمادَّ َنْوُع  كاَن  ما  َكْيَف  ِباأَْج�ساٍم  ِة  اٱلنُّحا�ِسيَّ

َنِة َلها.  اٱْلـُمَكوِّ

..........

اأَ�ْسالِك  َتْعوي�ِس  ِعْنَد  باُح  اٱْلـِم�سْ ُي�ســيُء  ل 

َمَوادَّ  ِمــْن  ُن  َتَتَكوَّ ِباأَْج�ساٍم  ِة  اٱلنُّحا�ِسيَّ ْبِط  اٱلرَّ

عاِزَلٍة َكْهَرباِئّيًا.

x

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ أاأاأَُطححونه 

ٍة َب�سيَطٍة: ِحيَحِة  يف داَرٍة َكْهَرباِئيَّ ُع َعالَمَة )X( اأَماَم اٱْلِعباراِت اٱل�سَّ 3. اأَ�سَ

ِة  اٱلنُّحا�ِسيَّ ْبِط  اٱلرَّ اأَ�ْسالِك  َتْعويــ�ِس  ِعْنَد  بـاُح  اٱْلـِم�سْ ُي�ســيُء 

ٍة.  ِباأَ�ْسالٍك َحديِديَّ
..........

ِبَخْيٍط  ِة  اٱلنُّحا�ِسيَّ ْبِط  اٱلرَّ اأَ�ْسالِك  َتْعوي�ِس  ِعْنَد  باُح  اٱْلـِم�سْ ُي�ســـيُء 

وِف.  ِمَن اٱل�سّ
..........

ِباأَْج�ساٍم  ِة  اٱلنُّحا�ِسيَّ ْبِط  اٱلرَّ اأَ�ْسالِك  َتْعوي�ِس  ِعْنَد  باُح  اٱْلـِم�سْ ُي�ســـيُء 

َنِة َلها.  ِة اٱْلـُمَكوِّ َكْيَف ما كاَن َنْوُع اٱْلـمادَّ
..........

ِة  اٱلنُّحا�ِسيَّ ْبِط  اٱلرَّ اأَ�ْسالِك  َتْعوي�ِس  ِعْنَد  باُح  اٱْلـِم�سْ ُي�ســيُء  ل 

ُن ِمــْن َمَوادَّ عاِزَلٍة َكْهَرباِئّيًا. ِباأَْج�ساٍم َتَتَكوَّ
..........
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الن�ساط 2: 

اأحدد العن�سر 

الكهربائي يف 

حالة.

الب�سيطة  الكهربائية  الدارة  اأجنز   2-

ثم  ي�سيء،  ل  امل�سباح  اأن  واألحظ 

اأنه  واألحظ  باملحرك  امل�سباح  اأعو�ض 

ي�ستغل.

- ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه 

جماعيا.

- العن�سر الكهربائي يف حالة عطب هو: 

امل�سباح.

باٍح، َولَحْظُت  ٍة َوِم�سْ ُن ِمْن َعموٍد َواأَ�ْسالٍك ُنحا�ِسيَّ ًة َب�سيَطًة َتَتَكوَّ ْزُت داَرًة َكْهَرباِئيَّ 2. اأَجْنَ

َفالَحْظُت   ،
ِّ

َكْهَرباِئي ٍك  َحرِّ مِبُ باِح  اٱْلـِم�سْ ِبَتْعوي�ِس  ُقْمُت  ُثمَّ  ُي�سيُء،  باَح ل  اٱْلـِم�سْ اأََنّ 

.
ِّ

ِك اٱْلَكْهَرباِئي اٱ�ْسِتغاَل اٱْلـُمَحرِّ

تظتْظُت
باُح َاْلـِم�سْ

ُد اٱْلُعْن�رُشَ اٱْلَكْهَرباِئيَّ اٱلّتاِلَف: • اأَُحِدّ
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8 -التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  ي�سجع   -

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

مواد  والألومنيوم  والنحا�ض  احلديد   -

املو�سالت  وت�سمى  للكهرباء،  مو�سلة 

والبال�ستيك  اخل�سب  الكهربائية. 

والزجاج وال�سوف مواد عازلة للكهرباء، 

ي�سيء   - الكهربائية.  العوازل  وت�سمى 

الكهربائية  الدارة  تكون  عندما  امل�سباح 

)اأو  تعطل  اإذا  فيها  ولي�سيء  مغلقة؛ 

اأتلف( اأحد عنا�سر الدارة الكهربائية، اأو 

اإذا كانت الدارة الكهربائية مفتوحة.

جاُج  تيُك َواٱلزُّ �َسُب َواٱْلْبال�سْ ِة. َاخْلَ الِت اٱْلَكْهَرباِئيَّ لٌة ِلْلَكْهَرباِء، َوُت�َسّمى ِباٱمْلو�سِ ديُد َواٱلنُّحا�ُس َواٱْلأُلوِمْنيوُم َمَواُد مو�سِ َاحْلَ

ُة  اٱْلَكْهَرباِئيَّ اٱلّداَرُة  َتكوُن  َعْنَدما  باُح  �سْ اٱمْلِ ُي�سيُء  ِة.  اٱْلَكْهَرباِئيَّ ِباٱْلَعواِزِل  َوُت�َسّمى  ِلْلَكْهَرباِء،  عاِزَلٌة  َموادٌّ  وُف،  َواٱل�سّ

ِة. ِ اٱلّداَرِة اٱْلَكْهَرباِئيَّ َل )اأَْو اأُْتِلَف( اأََحُد َعنا�رشِ ُمْغَلَقًة، َول ُي�سيُء فيها اإِذا َتَعطَّ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

ديُد ديدحلديدحْلَ َا

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 57

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي 
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

تقومي مكت�سبات 

املتعلمني حول 

: مفهوم الدارة 

الكهربائية 

الب�سيطة 

ومكوناتها، 

واملواد العازلة 

واملو�سلة 

للكهرباء.

الن�ساط 2: 

 اكت�ساف عطبا 

يف دارة كهربائية 

ب�سيطة.

-ي�سرح التعليمة يف الن�ساط 1: »اأتوفر يف 

ومق�ض  املقوى  الورق  �سريط من  منزيل 

حديدي وورق من الألومينيوم وكي�ض من 

وقطع  ومنديل  البال�ستيك  )اللدائن( 

نقدية وخيط من ال�سوف. اقرتح جتربة 

اإىل  الأ�سياء  هذه  ت�سنيف  من  متكنني 

مو�سلة وعازلة للكهرباء«.

 «  :2 الن�ساط  يف  التعليمة  -ي�سرح 

من  تتكون  ب�سيطة  كهربائية  دارة  اأجنز 

العنا�سر الآتية : عمود  واأ�سالك نحا�سية 

وما�سكات  كهربائي  وحمرك  وقاطع 

ا�ستغال املحرك  اأتاأكد من  كهربائية؛ ثم 

الكهربائي«.

اإطار. يف  اأو  فرديا  الن�ساط  -ينجزون 

جمموعات �سغرية.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

ُة: �رَشيٌط ِمَن اٱْلَوَرِق اٱْلـُمَقّوًى َوِمَق�سٌّ َحديِديٌّ َوَوَرٌق ِمَن اٱْلأَلوميْنيوِم َوكي�ٌس ِمَن اٱللَّداِئِن )اٱْلْبال�ْستيك(  1.  يف َمْنِزِلنا اٱلأَ�ْسياُء اٱْلآِتيَّ
َلٍة َوعاِزَلٍة ِلْلَكْهَرباِء.  نيِف َهِذِه اٱْلأَ�ْسَياِء اإِىل مو�سِ ُنني ِمْن َت�سْ كِّ ِرَبًة مُتَ ُح جَتْ وِف. اأَْقرَتِ ٌة َوَخْيٌط ِمَن اٱل�سُّ َوِمْنديٌل َوِقَطٌع َنْقِديَّ

َوما�ِسكاٌت   ،
ٌّ

َكْهَرباِئي ٌك  رِّ َوحُمَ َوقاِطٌع،  ٌة،  ُنحا�ِسيَّ �ْسالٌك  َواأَ َعموٌد،  اٱْلآِتَيِة:   ِ اٱْلَعنا�رشِ ِمَن  ُن  َتَتَكوَّ َب�سيَطًة  ًة  َكْهَرباِئيَّ داَرًة  ُز  اأُجْنِ  .2
.

ِّ
ِك اٱْلَكْهَرباِئي ُد ِمْن اٱ�ْسِتغاِل اٱْلـُمَحرِّ ٌة، ُثمَّ اأََتاأَكَّ َكْهَرباِئيَّ

كرا�سة املتعلم �ص 57 . 

االإعداد 

القبلي: 

-يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

-بعد تعرفكم على مكونات الدارة الكهربائية الب�سيطة، والدارة الكهربائية الب�سيطة املفتوحة واملغلقة ، 

واملواد املو�سلة للكهرباء والعازلة للكهرباء، وكيفية اكت�ساف عطب يف دارة كهربائية ب�سيطة؛ ما الأ�سياء 

التي تودون معرفتها خالل احل�سة القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.
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َاْلُقوى َواٱْلآلُت

- اأتعرف القوى التي جتعل الأ�سياء تتحرك )تاأثري اجلاذبية على الأ�سياء املت�ساقطة، الدفع واجلذب(؛

- اأف�رش تغري مكان ج�سم يرجع اإىل القوى املوؤثرة عليه.

 : • احلركة 
احلركة هي تغرّي مو�سع اجل�سم من مكان اإىل اآخر.

التاأثريات امليكانيكية : ي�ستعمل مفهوم التاأثريات امليكانيكية يف جمال امليكانيك لو�سف جميع 

الظواهر التي ت�سبب حركة اأو ت�سوه اأو �سكون ج�سم ما.

اأمثلة :

- قاطرة جتر عربة؛

- �سقوط كرة من م�ستوى معني جتاه �سطح الأر�س؛

- تاأثري مغنطي�س على م�سمار حديدي؛

- ي�رشب لعب كرة امل�رشب الكرة؛

- ياأخذ العجني اأ�سكال خمتلفة خالل العجن؛

- تفاحة معلقة بغ�سن �سجرة؛

- تاأثري م�سطرة مكهربة على اأج�سام خفيفية من الورق.

من خالل هذه الأمثلة، ميكن لتاأثري ميكانيكي اأن يحرك ج�سما اأو اأن يغري حركته، اأو اأن 

ي�سوهه، اأو ي�ساهم يف �سكونه.

: • القوة 
يف الفيزياء، القوة تنمدج التاأثري امليكانيكي املطبق من طرف ج�سم اأو جمموعة على اأخرى. 

ومن خالل الأمثلة ال�سابقة يتبني اأن القوة ميكن اأن :

- حترك ج�سما �ساكنا؛

- تغري اجتاه حركة ج�سم؛

أتعرف القوى التي جتعل الأ�

ِمّياِن: َعلُّ َاْلَهَدفاِن اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

احل�سة 1:  القوى التي حترك الأ�سياء

االأ�سبوع: 20
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- تغري �سكل بع�س الأج�سام؛

- ت�ساهم يف توازن ج�سم.

 : • اجلاذبية 
بعد اجنذابية ت�سلطها الأر�س على هذه  قوة عن  اإىل  تعزى حركة الأج�سام نحو الأر�س 

ت�سلطها  اجنذابية  بعد  عن  قوة  بوجود  الأر�س  حول  القمر  حركة  تف�سري  وميكن  الأج�سام. 

الأر�س على القمر؛ كما ميكن تف�سري حركة الأر�س حول ال�سم�س بوجود قوة عن بعد اجنذابية 

ت�سلطها ال�سم�س على الأر�س. وت�سمى هذه القوى اجلاذبية.

فيطبق  كتلها،  ب�سبب  الأج�سام  تتجاذب   : الكوين  التجاذب  قانون   1667 �سنة  نيوتن  عر�س 

بع�سها على البع�س قوى تاأثري جتاذبي.

: الكوين  التجاذب  قانون  • ن�س 
يتجاذب ج�سمان نقطيان وكتلتاهما على التوايل mA و mB، حيث ي�سلط كل واحد منهما على 

الآخر قوة جتاذب. القوتان  و  لهما نف�س خط التاأثري ومنحاهما متعاك�سان و�سدتاهما 

بينهما الفا�سلة   r = AB امل�سافة  مربع  مقلوب  ومع  كتلتيهما  جداء  مع  وتتنا�سبان  مت�ساويان 

. : 

حيث تدل G على ثابتة التجاذب الكوين.

.G=6,67.10-11 N.m2.kg-2 : للوحدات هي )S.I(  قيمتها يف النظام العاملي

: اجلذب  وقوى  الدفع  • قوى 
عندما يطبق اجل�سم املوؤثر قوة على اجل�سم املوؤثر عليه ويبتعد هذا الأخري عن اجل�سم املوؤثر، 

ن�سمي هذه القوة : قوة دفع. وعندما يطبق اجل�سم املوؤثر قوة على اجل�سم املوؤثر عليه ويقرتب 

هذا الأخري من اجل�سم املوؤثر، ن�سمي هذه القوة : قوة جذب.

الب�سيطة • االآالت 
الآلة الب�سيطة جهاز ميكانيكي ي�سمح بتحويل قوة ذات اجتاه و�سدة معينة اإىل قوة ذات اجتاه 

و�سدة معينة مغايرة متكننا من اإجناز اأعمالنا بكل �سهولة وي�رش ويف وقت وجيز وباأقل جهد.

وقد عرف الإن�سان اأنواع عديدة من الآلت الب�سيطة، و�سوف نقت�رش على اأربعة منها.
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 : • الرافعة 
تعترب الرافعة من الآلت الب�سيطة التي تغري اجتاه اأو �سدة القوة التي نبذلها لرفع اأو لتحريك 

ومن  الرتكاز.  بنقطة  تعرف  ثابتة  نقطة  حول  تدور  �ساق  من  الرافعة  وتتكون  ما.  �سيء 

الأمثلة على هذا النوع: املق�س.

   

 : الـمائل  • امل�ستوى 
الأ�سفل،  اإىل  الأعلى  من  اأو  الأعلى  اإىل  الأ�سفل  من  الأج�سام  حركة  ت�سهل  ب�سيطة  اآلة  هو 

ون�ستخدمها يف حياتنا اليومية مل�ساعدة ذوي الحتياجات اخلا�سة يف ال�سعود والنزول، ورفع 

الأج�سام الثقيلة اإىل ال�سيارات وال�ساحنات وال�سفن، ويف بناء املنازل ورفع املواد اإىل الطوابق 

العليا.

امل�ستوى املائل هو عبارة عن �سطح ان�سيابي تكون نقطتي نهايته عند ارتفاعات خمتلفة. عندما 

يتحرك ج�سم على امل�ستوى املائل تكون �سدة القوة الالزمة لرفعه اأقل من القوة الالزمة لرفع 

اجل�سم ب�سكل راأ�سي مبا�رشة. ولكن وح�سب قانون انحفاظ الطاقة فاإن الطاقة الالزمة للرفع 

الالزم  القوة  �سدة  اأم ل، ولكن  املائل  امل�ستوى  ا�ستعمل  �سواء  )باإهمال الحتكاكات(  تتغري  ل 

ب�سبب حتليل وزن  املائل وذلك  امل�ستوى  ا�ستخدام  اأ�سغر يف حالة  تطبيقها لرفع اجل�سم تكون 

عمودية  ومركبة   PN = m.g.cos(θ) املائل  للم�ستوى  مما�سية  مركبتني)مركبة  اإىل  اجل�سم 

)θ هي الزاوية التي  ( واملركبة التي ت�ستغل فيها موازية لل�سطح  PT = m.g.cos(θ) عليه  

يكونها ال�سطح املائل مع امل�ستوى الأفقي(. كلما كان املجهود الـمبذول لرفع احلمولة اأقل.

حول  يدور  قر�س  من  تتكون  ب�سيطة،  اآلة  العجلة 

ق�سيب مير عرب و�سطها وي�سمى املحور. العجلة جتعل 

والدراجات  ال�سيارات  يف  وت�ستخدم  اأ�سهل  التنقل 

النارية والهوائية.  

البكرة اآلة ب�سيطة، تتكون من عجلة وحبل مير عرب 

جمرى العجلة.  
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  يقدم 

فهمها من خالل و�سف لل�سور :

- ح�سان يجر عربة؛

- عامل يحرك نقالة؛

يف  ويتاأمل  تفاحة  يده  يف  يحمل  طفل   -

�سقوط اأخرى.

- يف جمموعات يالحظ املتعلمون الوثيقة 

ويجيبون عن اأ�سئلة الأ�ستاذ املوجهة لفهم 

الو�صعية.

يف  أمل 

- يف جمموعات يالحظ املتعلمون الوثيقة 

أ�سئلة الأ�ستاذ املوجهة لفهم 

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

اأَْبني َتَعلُّماتي:

11

ني تبني تْبني ت أاأاأَ

وَرُة 1 : َعَرَبٌة وَرُة 2 : َنّقاَلٌةَال�سّ ْخَرىَال�سّ َمُل اأُ �ِسُك ُتفاَحًة َوَيَتاأَ وَرُة 3 : ِطْفٌل مُيْ َال�سّ

ُك اٱْلأَ�ْسياَء،  رِّ تي حُتَ وعًا َحْوَل اٱْلِقـوى اٱلَّ ًة ِلاْلأَْطفاِل، َفَوَجدا َمْو�سُ لًَّة ِعْلِميَّ فَّحاِن جَمَ ُن َواأُْخُتُه ُنَهْيَلُة َيَت�سَ مْيَ
َكاَن اأَ

ُك . ّفاَحَة َتَتَحرَّ ّقاَلَة َواٱلتُّ تي َجَعَلِت اٱْلَعَرَبَة َواٱلنَّ ْخَتُه َعِن اٱْلِقـوى اٱلَّ ُن اأُ مْيَ
َل اأَ َف�َساأَ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 58

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

امل�سكلة  فهم  على  املتعلمني  -ي�ساعد 

و�سياغة �سوؤال التق�سي من خالل الرتكيز 

على مالحظات وت�ساوؤلت املتعلم حول :

- القوى التي جتعل الأج�سام يف حركة؟.

- يف جمموعات ي�سوغون اأ�سئلة التق�سي:

مثل:

يف  التفاحة  جعلت  التي  القوة  ماهي   -

حركة �سقوط ؟

يف  العربة  جعلت  التي  القوى  هي  ما   -

حركة ؟

من  الناقلة  حتريك  للعامل  ميكن  كيف   -

مكان اإىل اآخر؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  58

3.اقرتاح 
الفر�سيات

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  ي�ساعد 

جتعل  كيف  على  الرتكيز  عرب:  للو�سعية 

القوى الأج�سام يف حركة؟

فر�سيات  املتعلمون  ي�سوغ  جمموعات  يف 

مثل:

حركة  يف  التفاحة  جعلت  التي  القوة   -

�سقوط هي اجلاذبية ؟

حركة  يف  التفاحة  جعلت  التي  القوة   -

�سقوط هي تاأثري غ�سن ال�سجرة ؟

هي  تتحرك  العربة  جعلت  التي  القوى   -

قوى اجلذب؛

هي  تتحرك  العربة  جعلت  التي  القوى   -

قوى الدفع؛

النقالة من مكان  للعامل حتريك  - ميكن 

اإىل اآخر بتطبيقه قوى دفع اأو قوى جذب؟

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  58
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4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

التجارب  اإجناز  اإىل  املتعلمني  يوجه 

املدرجة بكرا�سة املتعلم ق�سد نفي اأو تاأكيد 

فر�صياتهم.

- يف جمموعات يتحققون من فر�سياتهم 

الواردة يف   ،3 و   2 و   1 التجارب  باإجناز 

ينا�سب.  مبا  الفراغ  وميلئون  الن�ساط، 

تطبق  اخليط  قطع  عند   : التجربة)1( 

فت�سقط  الكرة  على  جذب  قوة  اجلاذبية 

يطبق   : التجربة)2(  الأر�ض.  نحو 

املغناطي�ض قوة جذب على الكرة احلديدية 

 : التجربة)3(  تتوقف.  ثم  فتتحرك نحوه 

يطبق الأ�سبع قوة دفع على اللعبة فتتحرك 

من مكان اإىل اآخر.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

ُك، َت�ْسُقُط(. ُز اٱلتَّجاِرَب َو  اٱْلَفراَغ ِباٱْلَكِلماِت اٱْلـُمنا�ِسَبِة:  )َجـْذٌب،َدْفـٌع، َتَتَحرَّ   اأُجْنِ

ُة  ُق اٱجْلاِذِبيَّ ْيِط، ُتَطبِّ ِعْنَد َقْطِع اٱخْلَ

َة.................... َعلى اٱْلُكَرِة،  ُقوَّ

ْر�ِس. َفـ.......... َنْحَو 

ًة ..............  ُق اٱْلـِمْغناطي�ُس ُقوَّ ُيَطبِّ

ِة .................  ِديِديَّ َعلى اٱْلُكَرِة اٱحْلَ

ُف. َنْحَوُه ُثمَّ َتَتَوقَّ

َة ...................  ُبُع ُقوَّ ُق اٱْلأُ�سْ ُيَطبِّ

َعلى اٱْللُّْعَبِة َفـ..................... ِمْن 

َمكاٍن اإىِل اآَخَر.

جارٱلتجارٱلتجاِرب و ٱلتاٱلتا زجنزجنز

ةيةيَُّة يبيب اذجلاذجْلاذ اٱ ُق قبقبِّ بطبَط ط، تط، ُت طيطْيط يخليخْلَ اٱ ط قط َقْط دندْنَد نعنع

حاِمٌل

َخْيٌط

ُكَرٌة

وَرُة 1: ُكَرٌة ُمَعلََّقٌة ِبَخْيٍط َال�سّ

طقطقط(. ق�سق�س �س، ت�س، ت رحرحرك حتحت ت، تت، ت ـع

َة َّ عبعُبُع ُق ْ
ٱلاٱْلٱْلأٱلأٱْلأُ ُق قبقبِّ بطبَط طيطُي

ّياَرٌة( وَرُة 3 : ُلْعَبٌة )�سَ َال�سّ

ـذ)جـذ)جـذب،د ةبةبِة:   بنا�سبنا�ِس نا�سـمنا�سـم ـمٱلـمٱل ٱلاٱلا ماتلماتِلماِت لكلك ٱلاٱلكٱلكٱل ٱل ِب ٱلاٱلٱل ب ٱلاٱل ب راغفراغفراغ فٱلفٱل ٱلاٱلا   

ًة َّ ُناطي�ُسناطي�ُس ُق ناطي�سغناطي�سْغ غـمغـم ٱلاٱْلٱْلـمٱلـمٱْل ُق قبقبِّ بطبَط طيطُي

حاِمٌل

َخْيٌط

ِمْغناطي�ٌس

ـٌة ُكَرٌة َحِديديَّ

�َسْطُح اٱْلأَْر�ِس

وَرُة 2 : ُكَرٌة ُمَعلََّقٌة ِبَخْيٍط َوِمْغناطي�ٍس َال�سّ

اجِنأاأاأجُْن
َالنَّ�ساُط :

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 58

6.تدوين 
النتائج

- يوجه املتعلمني اإىل تدوين ما تو�سلوا اإليه 

من خالل اأجناز التجارب ومالأ الفراغ مبا 

املتعلمون  يدون  جمموعات  يف   - ينا�سب. 

اإليه من نتائج. - كل جمموعة  ما تو�سلوا 

تدون نتائج عملها.

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 دفرت البحث والتجارب، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 58 

7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب   -

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا؛ - ي�سجع على النقد واإبداء الراأي؛

ما  بعر�ض  مقررا  تكلف  جمموعة  كل   -

تو�سلوا اإليه من نتائج؛

- تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 اأوراق عر�ص كبرية، �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 58

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  ي�سجع   -

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن :

تتحرك الأ�سياء حتت تاأثري جاذبية الأر�ض 

اأو قوى اجلذب، فتنتقل من  اأو قوى الدفع 

مكان اإىل اآخر؛

تتحرك من  اأن  ال�ساكنة  لالأ�سياء  ل ميكن 

تلقاء نف�سها )تاأثري جاذبية الأر�ض و قوى 

الدفع وقوى اجلذب(.

ُل ِمْن َمكاٍن  اإِىل َمكاٍن اآَخَر؛  ْذِب، َفَتَتَنقَّ ْو ُقوى اٱجْلَ ْفِع اأَ ِة اٱْلأَْر�ِس اأَْو ُقوى اٱلدَّ َت َتاأْثرِي جاِذِبيَّ ياُء حَتْ ُك اٱْلأَ�سْ َتَتَحرَّ

ْذِب(. ْفِع َو ُقوى اٱجْلَ ِة ُقوى اٱلدَّ َك ِمْن ِتْلقاِء َنْف�ِسها ) َتاأْثرُي جاِذِبيَّ ياِء اٱْل�ّساِكَنِة اأَْن َتَتَحرَّ ِكُن ِلالأَ�سْ َل مُيْ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

ُك رحرَحرَّ حتحَت تتتَت

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 59
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط: 

اأحدد القوى التي جتعل 
االأ�سياء تتحرك، واأف�سر 

�سبب تغري مكان ج�سم.

- ي�سرح التعليمة :

1 - »األحظ ال�سور ثم اأعرب عن 
ما لحظته كتابيا«.

على  دفع  قوة  العامل  يطبق   -

ال�سندوق ، فيجعله يف حركة.

على  جذب  قوة  العامل  يطبق   -

يف  فيجعله   ، وال�سندوق  احلبل 

حركة.

على  دفع  قوة  الالعب  يطبق   -

اإىل  مكان  من  فتتحرك  الكرة، 

اآخر.

على  دفع  قوة  البهلواين  يطبق   -

اليمنى  اليد  من  فتنتقل  الكرات 

اإىل يده الي�سرى.

اإىل  الأعلى  من  الكرة  ت�سقط   -

الأ�سفل حتت تاأثري جاذبية الأر�ض 

َقِة  َعلى اٱْلأَْج�ساِم: ُد َنْوَع اٱْلِقـوى اٱْلـُمَطبَّ َوَر ُثمَّ اأَُحدِّ • اأُلِحُظ اٱل�سُّ

على  دفع  قوة  العامل  يطبق   -

على  جذب  قوة  العامل  يطبق   -

يف  فيجعله   ، ندوق 

�سامج�سامج�سام ٱلاٱلٱل لى   على   على  ةقةقِة قبقب بطبط طـمطـم ـمٱلـمٱل ٱلاٱلا ـوى قـوى ِقـوى  قٱلقٱل ٱلاٱلا عوعوع و نو ن دحدحدد ا م ثم ثم وسوسور سٱل�سٱل� ٱل�اٱل�ا �ساِم:ظحظِحظ

على  دفع  قوة  الالعب  يطبق   -

إىل 

على  دفع  قوة  البهلواين  يطبق   -

اليمنى  اليد  من  فتنتقل  الكرات 

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

أاأاأُلح الح•

بطبَطب أاأاأُ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 59

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي

3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط: 

تقومي مكت�سبات 
املتعلمني حول 
مفهوم القوى 

التي جتعل 
االأ�سياء تتحرك 
وتنتقل من مكان 

اإىل اآخر

- ي�سرح التعليمة: »األحظ ال�سور ثم اأف�سر 

كيف جتعل القوى كرة القدم تتحرك وتنتقل 

من مكان اإىل اآخر«.

من  تتحرك  اأن  ال�ساكنة  للكرة  ميكن  ل   -

تلقاء نف�سها.

الكرة،  على  دفع  قوة  الالعب  يطبق   -

فيجعلها يف حركة ويبعدها عن مرماه.

الكرة  على  دفع  قوة  الالعب  يطبق   -

من  وتنتقل  حركة  فـي  فيجعلها  ال�ساكنة، 

مكان اإىل اآخر.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

ىَل اآَخَر . ُك َوَتْنَتِقُل ِمْن َمكاٍن اإِ َعُل اٱْلُقوى ُكـَرَة اٱْلَقَدِم َتَتَحرَّ ُ َكْيَف جَتْ َوَر اٱْلآِتَيَة ُثمَّ اأََف�رِشّ ِ• اأُلِحُظ اٱل�سُّ ٍ ِ ِم ِ م ِ ِ

	   	  

كرا�سة املتعلم �ص 56 . 

االإعداد 

القبلي: 

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

- بعد تعرفكم على القوى التي جتعل الأ�سياء تتحرك وتنتقل من مكان اإىل اآخر؛ ما الأ�سياء التي تودون 

معرفتها خالل احل�سة القادمة؟

- يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.
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َاْلُقوى َواٱْلآلُت

ت الب�سيطة جتعل حركة الأج�سام - اأعرف اأن الآلت الب�سيطة جتعل حركة الأج�سام اأ�سهل. أن الآ أعرف 

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

احل�سة 2:  الآلت الب�سيطة

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  يقدم 

فهمها من خالل و�سف لل�سور :

�سطح  على  برميال  يحرك  م�سعود  العم   -

مائل؛

- العم اأحمد يجر جدع �سجرة وتظهر عليه 

عالمة التعب ول ي�ستطيع حتريكها.

- يف جمموعات يالحظ املتعلمون الوثيقة 

ويجيبون عن اأ�سئلة الأ�ستاذ املوجهة لفهم 

الو�صعية.

�سطح  على  برميال  يحرك  م�سعود  العم   -

جرة وتظهر عليه 

- يف جمموعات يالحظ املتعلمون الوثيقة 

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

وَرُة 1 : �سخ�س ينقل برميال وَرُة 2 : فالح يجر جذع �سجرةَال�سّ َال�سّ

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 60

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

امل�سكلة  فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد   -

و�سياغة �سوؤال التق�سي من خالل الرتكيز 

على مالحظات وت�ساوؤلت املتعلم حول :

- كيفية نقل الأج�سام من مكان اإىل اآخر اأو 

حتريكها بدون عناء وبطرق �سهلة؟

- يف جمموعات ي�سوغون اأ�سئلة التق�سي:

مثل:

اأن يحرك جذع  اأحمد  للعم  - كيف ميكن 

ال�سجرة وينقله من مكان اإىل اآخر؟

- ملاذا ي�ستعمل العم م�سعود ال�سطح املائل 

لنقل الربميل؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

دفرت التجارب والتق�سي، كرا�سة املتعلم �ص  60

االأ�سبوع: 20
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8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن:

يف  ن�ستخدمها  �سلبة،  اأداة  الب�سيطة  الآلة 

مكان  من  الأج�سام  لنقل  اليومية  حياتنا 

اأ�سهل.  وبطريقة  جهد  باأقل  اآخر  اإىل 

البئر(  من  املاء  )جلب  البكرة  وتعتمد 

)امللقاط(  والرافعة  )الدراجة(  والعجلة 

وامل�ستوى املائل )الولوجيات(.

َوِبَطريَقٍة  ُجْهٍد،  َقلِّ  ِباأَ اآَخَر،  ىل  اإِ َمكاٍن  ِمْن  اٱْلأَْج�ساِم  ِلَنْقِل  ِة  اٱْلَيْوِميَّ َحياِتنا  يف  َن�ْسَتْخِدُمها  ْلَبٌة،  �سُ داٌة  اأَ اٱْلَب�سيَطُة  َاْلآَلُة 

�ْسَتوى امْلاِئَل )َاْلُولوِجياُت(. ْلقاُط( واٱمْلُ ّراَجُة( َواٱلّراِفَعَة )اٱمْلِ َهَل. َوَتْعَتِمُد اٱْلَبَكَرَة )َجْلُب اٱمْلاِء ِمَن اٱْلِبْئِر( َواٱْلَعَجَلَة )َالدَّ �سْ
اأَ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

ٱلاٱلاٱل ةآلةآَلُة آللآلْل َا
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط: 

اأحدد اأنواع االآالت 
الب�سيطة.

- ي�سرح التعليمة:  »األحظ ال�سور 

الب�سيطة  الآلة  نوع  اأحدد  ثم 

بالن�سبة لكل �سورة«.

م�ستوى مائل ـ رافعة ـ بكرة ـ عجلة.

وَرِة َنْوَع اٱْلآلِة اٱْلَب�سيَطِة: َبَكَرٌة، َعَجَلٌة، ُم�ْسَتوًى ماِئٌل، راِفَعٌة. َت اٱل�سّ ب• اأُلِحُظ ُثمَّ اأَْكُتُب حَتْ م ثم ثم ِ ل مائل ماِئلل وى ، م ج، عج، عج ر : ب ِ �سيطب�سيطب�سيط ِ ٱل عوعوع و نو ن ِ ل مائلل، راف، راِف: بور

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

•
أاأاأَُط

وَرُة 3 : اإمراأة تدفع  َال�سّ

كر�سيا متحركا

وَرُة 4 : اأرجوحة وَرُة 5 : اإمراأتان َال�سّ َال�سّ

جتلبان املاء من البئر

وَرُة 6 : �سخ�س  َال�سّ

ميطتي دراجة
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2. اأن�سطة التطبيق والتقومي

3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

تقومي مكت�سبات 
املتعلمني حول: 
مفهوم االآالت 

الب�سيطة وكيف 
جتعل حركة 

االأج�سام اأ�سهل.

اآلة  لكل  بالن�سبة  »اأحدد   :1 التعليمة  ي�سرح 

نوعها وفائدتها«.

جتعل  كيف  »اأف�سر   :2 التعليمة  ي�سرح   -

 ، اجلدول  يف  املت�سمنة  الب�سيطة  الآلت 

حركة الأج�سام اأ�سهل«.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

�ْسَبِة ِلُكلِّ اآَلٍة َنْوَعها َو فاِئَدَتها. ُد ِباٱلنِّ ِة، اأَُحدِّ ياِة اٱْلَيْوِميَّ �ْسَتْعَمَلِة يف اٱحْلَ َتِلَفًة ِمَن اٱْلآلِت اٱْلَب�سيَطِة اٱمْلُ ُن اأَْنَواعًا خُمْ مَّ ن من ِمن1. يف َجْدَوٍل َيَت�سَ ةفةفة فلفِل لتلت تخمتخم ونونواعا ا نمنمن مسمس س�س� �ت�ت ت يت ي ٱلناٱلناول ا با ِب دحدحدد ا، ا، ا ةيةيِة يميِم ويويو يٱليٱل ٱلاٱلا ياةحلياةحلياِة ةلةلة لملم معمع عتعت ت�ست�س �سمل�سمل ا ة�سيطة�سيطِة �سيطب�سيطب بٱلبٱل ٱلاٱلا ٱلاٱلٱللتِت ا يف ا يف احلن ها.تها.تها.ة د فائد فاِئد ها وعها وعها و و نو نو ةآلةآلٍة آلاآلا لكلكل ك لك ِل ةبةبة ب�سب�س ٱلناٱلن�سٱلن�سٱلن

اْلآَلــُة

َنْوُعها

فاِئَدُتها

اْلآَلــُة

ِمْرَوَحٌة

َلٌةِمْقَب�ُس اٱْلباِبَنّقـاَلـٌة لٌِّمْف�سَ خِمَ

ٌةراِفَعٌة َكّما�سَ

هاعهاُعها ونوَنْو

ةحةحة ةعةعةرمرِمرو ةسةسةعرافعراِف سا�سا� ا�ما�م مكمك

ـةـالـةـالـة ـالقـالق بابٱلبابٱلباِبقنقنن ٱلاٱلا س�س�س �ب�ب بقبق ةلةلةقمقم لسلسس س�س� �ف�ف لفمفِم لخملخمخِمِ

ِ ٍ

ــُة

ها

ها

ــةــُةُ

ِم

ِِ يف ِ ِ

ها و

هاتهاُتها دفائدفائَد

هاعهاعها هاونونو

ها

ها

َهـَل. �سْ
ْج�ساِم  اأَ ْدَوِل، َحَرَكَة  َنُة يف اٱجْلَ مَّ َت�سَ َعُل اٱْلآلُت اٱْلَب�سيَطُة اٱمْلُ ُ َكْيَف جَتْ 2. اأَُف�رشِّ

ٌم لَّ �سُ
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الن�ساط 2: 

امتداد احل�سة 

املقبلة

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

- بعد تعرفكم على الآلت الب�سيطة و كيف جتعل حركة الأج�سام اأ�سهل ؛ ما الأ�سياء التي تودون معرفتها 

خالل احل�سة القادمة؟

- يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.
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مراحل �سري الـم�سروع

�سنع عنفة

تكنولوجيا

- اأتعرف اٱلقوى اٱلتي جتعل اٱلأ�سياء تتحرك؛

- اأعرف كيف ي�سنع اآلة ب�سيطة.

ٱلتي جتعل  ٱلقوى  أتعرف 

الهدفان التعلميان:

امل�سروع اختيار  مرحلة   -  1
االأن�سطةاالأهداف

اأو  منوذج  عر�ض   : امل�سروع  اختيار   -

�سور لعنفة؛

الطاقة  م�سادر  حول  املتعلمني  مع  حوارا  الأ�ستاذ)ة(  يفتح 

ومكونات عنفة، وكيف ميكن اإدارتها حتت تاأثري تدفق املاء؛

- مناق�سة اإمكانية �سنع عنفة؛

- �سبط احلاجيات من و�سائل مادية و 

تقنيات؛

- حتديد املدة الزمنية ل�سنع عنفة؛

يناق�ض الأ�ستاذ املتعلمني يف اإمكانية �سنع عنفة، ويطلب منهم 

حتديد لئحة من احلاجيات الالزمة واملهارات والتقنيات التي 

�سيتم اللجوء اإليها لإجناز امل�سروع.

امل�سروع ت�سميم  مرحلة   -  2

املوارداالأن�سطةاالأهداف

لعنفة،  تقنية  بطاقة  اإعداد 

للم�سروع  اأويل  ت�سميم  واإجناز 

العمليات  وحتديد  الورق،  على 

الواجب اإجنازها ح�سب الأولوية، 

اأع�ساء  بني  املهام  وتقا�سم 

املجموعة.

للم�سروع  تقنية  بطاقة  اإعداد 

احلاجيات،  امل�سروع،  )عنوان 

وحتديد  الزمنية(،  املدة 

الو�سائل،  لإح�سار  امل�سوؤوليات 

واإجناز العمليات.

مبركزه  مثبت  خ�سبي  قر�ض   -

ومق�ض،  حديدي،  ق�سيب 

�سغريتني،  وعجلتني  وم�سطرة، 

بال�ستيكية  وكوؤو�ض  ول�ساق، 

لياغورت فارغة وقطع خ�سبية.

االأ�سبوع: 21
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االإجناز مرحلة   -  3

املوارداالأن�سطةاالأهداف

للمهام  العملي  التنفيذ   -

ثم  املتعلمني،  طرف  من 

مطابقة  مدى  من  التاأكد 

العمليات املرحلية املنجزة 

امل�سطرة،  اخلطوات  وفق 

والتدخل لتقدمي امل�ساعدة 

بع�ض اخلطوات  تعديل  اأو 

عند ال�سرورة؛

البال�ستيكية  الكوؤو�ض  اإل�ساق   -

اخل�سبي،  القر�ض  جوانب  على 

على  �سغرية  عجلة  وتثبيث 

للق�سيب  الأمين  اجلانب 

الأي�سر،  اجلانب  على  والأخرى 

الكل على حامل خ�سبي  وتثبيت 

.U له �سكل

والتقييم التقا�سم  مرحلة   -  4

املوارداالأن�سطةاالأهداف

امل�سروع  وتقا�سم  عر�ض 

النهائية،  �سيغته  يف 

يف  امل�سروع  ومناق�سة 

العلمية  عالقته باملفاهيم 

وتقييم  امل�ستهدفة، 

بيداغوجيا  امل�سروع 

ومنهجيا؛

من  املاء  تدفق  ـتاأثري  حتت 

الأعلى يتم اإدارة العنفة.

كل  م�ساركة  مدى  على  احلكم 

ع�سو يف اإجناز املطلوب منه؛
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ُةالدر�س ِميَّ َعلُّ َغرْيُ ُمْكَت�َسٍبَاْلأَْهداُف اٱلتَّ
يف َطْوِر 

ْكِت�ساِب اٱْلِ
ُمْكَت�َسٌب

اَقُة  َاْلطَّ

َواٱِلْنِت�ساُر 

راِريُّ اٱحْلَ

ْم�ُس،  ُد َم�ساِدَر اٱلّطاَقِة )َال�سَّ - اأَُحدِّ

َاْلَكْهَرباُء، َاْلـماُء، َالّريُح(؛ 
.......................................

اٱل�ّساِخَنَة  ْج�ساَم  اٱْلأَ اأَنَّ  ُز  َميِّ
اأُ  -

ِمَن  اأَْعلى  َحراَرٍة  َدَرَجُة  َلَها 

ْج�ساِم اٱْلباِرَدِة؛  اٱْلأَ

.......................................

ِمْن  اٱْلـَموادِّ  َبْع�ِس  َبنْيَ  اأُقاِرُن   -

َحْيُث َتْو�سيُلها ِلْلَحراَرِة.
.......................................

َاْلَكْهَرباُء

ِة  ْجِهَزِة اٱْلَكْهَرباِئيَّ ُ َحاَجَة اٱْلأَ - اأَُف�رشِّ

ٍة  َكْهَرباِئيَّ داَرٍة  ىل  اإِ اٱْلَب�سيَطِة 

 َتْعَمَل؛ 
ْ

ُمْغَلَقٍة ِلَكي

.......................................

َحْيُث  ِمْن  اٱْلـَموادَّ  نُِّف  اأُ�سَ  -

َلٍة  ُمو�سِ اإِىل  ِلْلَكْهَرباِء  َتْو�سيُلها 

َوعاِزَلٍة.

.......................................

ٍة  - اأُْكَت�ِسُف َعَطبًا يف داَرٍة َكْهَرباِئيَّ

َب�سيَطٍة؛ 
.......................................

َاْلُقوى 

َواٱْلآلُت

َعُل  جَتْ تي  اٱلَّ اٱْلُقوى  ُف  اأَُتَعرَّ  -

ُك.  �ْسياَء َتَتَحرَّ اٱْلأَ
.......................................

َيْرِجُع  ِج�ْسٍم  َمَكاِن   َ َتَغريُّ  ُ اأَُف�رشِّ  -

َرِة َعَلْيِه؛ اإِىل اٱْلُقَوى اٱْلـُموؤَثِّ
.......................................

اٱْلَب�سيَطَة  اٱْلآلِت  اأَنَّ  اأْعِرُف   -

َعُل َحَرَكَة اٱْلأَْج�ساِم اأَ�ْسَهَل. جَتْ
.......................................

اأ�سبوع التوليف وتقومي ودعم الوحدة

َبَكُة َتْقومِي َتَعلُّماِت اٱْلَوْحَدِة اٱلرابعة �سّ
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اأ�سبوع التوليف والتقومي والدعم للوحدة الرابعة

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(توجيهاتاالأن�سطة

1.  تقومي التعلمات

الن�ساط 1: 

اأن يكون قادرا 

على معرفة اأهم 

م�سادر الطاقة.

جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم 

املطلوب من التعليمة.

خالل هذا الن�ساط  يحدد املتعلمون اأهم 

م�سادر الطاقة.

من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم 

أهم 

ِماِت  َعلُّ َتْقومُي اٱلتَّ

َرَكِة. ِل َواٱحْلَ َنقُّ ِة اإىِل اٱلّطاَقِة ِمْن اأَجِل اٱلتَّ�ْسخنِي َواٱْلإِ�ساَءِة، َواٱلتَّ 1.  َنْحَتاُج يف َحياِتنا اٱْلَيْوِميَّ

 اأََهـمُّ َم�ساِدِر اٱلّطاَقِة ؟ 
َ

•   َفما ِهـي

1

كرا�سة املتعلم �ص 63  

الن�ساط 2:

اأن يكون قادرا 
على ت�سنيف 

املواد اإىل مو�سلة 
للحرارة وعازلة 

للحرارة.

جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم 

املطلوب من التعليمة.

اإىل  املواد  ي�سنف  الن�ساط  هذا  خالل 

عازلة  ومواد  للحرارة  مو�سلة  مواد 

للحرارة.

من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم 

إىل 

َلٍة ِلْلَحراَرِة َوَموادَّ عاِزَلٍة  ىل َموادَّ مو�سِ �َسُب اإِ َهُب َواٱخْلَ جاُج َواٱْلَهواُء َواٱلنُّحا�ُس َواٱْلْبال�ْستيُك َواٱلذَّ َة: َالزُّ نِِّف اٱْلـَمَوادَّ اٱلّتاِلَيّ 2. �سَ
ِلْلَحراَرِة.
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الن�ساط 3:

اأن يكون قادرا 
معرفة عنا�سر 

الدارة الكهربائية 
الب�سيطة و على 

ت�سنيف املواد اإىل 
مو�سلة للكهرباء 
وعازلة للكهرباء.

جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم 

املطلوب من التعليمة.

خالل هذا الن�ساط يحدد عنا�سر الدارة 

املواد  وي�سنف  الب�سيطة  الكهربائية 

عازلة  ومواد  للكهرباء  مو�سلة  مواد  اإىل 

للكهرباء.

َعِن  َواأُجيُب  جاِنَبُه،  ْكِل  اٱل�سَّ يف  َلَة  اٱْلـُمَمثَّ َة  اْلَكْهَرباِئيَّ اٱلّداَرَة  ُز  اأجُْنِ   .3

اٱْلأ�ْسِئَلِة اٱْلآِتَيِة:

َة ِلَهِذِه اٱلّداَرِة؟  َ اٱْلَكْهَرباِئيَّ • اأَْذُكُر اٱْلَعنا�رشِ

ُة َمْفُتوَحٌة اأَْم ُمْغَلَقٌة؟ اأَُعلُِّل َجوابي. • َهِل اٱلّداَرُة اٱْلَكْهَرباِئيَّ

 ) ب   ( و   ) اأ   ( اٱْلـَمْرَبَطنْيِ  َبنْيَ  اإِْدراِج  ِعْنَد  باُح  اٱْلـِم�سْ ُي�سيُء  َهْل   •

وِف  اٱل�سّ ِمَن  َوَخْيٌط  ِة  اٱْلِف�سَّ ِمَن  ٌة  َنْقِديَّ ِقْطَعٌة  اٱْلآِتَيِة:  اٱْلأَْج�ساِم  ِمَن  ُكلٌّ 

ديِد؟. اأَُعلُِّل َجوابي. ٌة َوَق�سيٌب ِمْن ُزجاٍج َو�ِسْلٌك ِمَن اٱحْلَ َوِقْطَعٌة َخ�َسِبيَّ

) اأ (

ٌة ْكُل 1 : داَرٌة َكْهَرباِئيَّ َال�سَّ
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الن�ساط 4:

اأن يكون قادرا 
تعرف القوى التي 
جتعل االأج�سام يف 

حركة

جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم 

املطلوب من التعليمة.

القوى  يتعرف  الن�ساط   هذا  خالل 

الدفع،  حركة)  يف  الأج�سام  جتعل  التي 

اجلذب، اجلاذبية(.

جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم 

القوى  يتعرف  اط  

الدفع،  حركة)  يف  الأج�سام  جتعل  التي 

	  

َعُل اٱْلأَْج�ساَم فـي َحَرَكٍة. تي جَتْ ُف َعلى اٱْلُقوى اٱلَّ َتَعرَّ َوَر َواأَ 4.  اأُلِحُظ اٱل�سُّ

وَرُة 1: َزْوَرٌق �رِشاِعيٌّ ٌةَال�سّ وَرُة 2 : ِمَظلٌَّة َهواِئيَّ وَرُة 3 : َعاِمٌل َيْرَفُع ُحُموَلًةَال�سّ َال�سّ

كرا�سة املتعلم �ص 63  

االأ�سبوع: 22
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2.  توليف التعلمات

الن�ساط 5:

اأن يكون قادرا 
على معرفة اأن 
احلرارة تنتقل 

من اجل�سم 
ال�ساخن اإىل 
اجل�سم البارد

جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم 

املطلوب من التعليمة.

- يحدد اجل�سم الذي له حرارة اأعلى؛

احلرارة  اكت�سب  الذي  اجل�سم  يحدد   -

واجل�سم الذي فقد احلرارة.

َعلُّماِت َتْوليُف اٱلتَّ ماتلماتلماِت2 لعلع عٱلتعٱلت ٱلتاٱلتا وتوتوليف

. 70°C 25، َوِقْطَعٌة ِمْن َحديٍد َدَرَجُة َحراَرِتها َتفوُق°C ُر َعلى َكـاأْ�ٍس ِبِه ماٌء َدَرَجُة َحراَرِتِه 1.  اأََتـَوفَّ
�ْسَم اٱلَّذي َلُه َدَرَجُة َحراَرٍة اأَْعلى.  ُد اٱجْلِ •  اأَُحدِّ

ْخَرْجُتها ِمَن اٱْلَكاأْ�ِس، َوُقْمُت ِبِقيا�ِس َدَرَجِة َحـراَرِة اٱْلـماِء  َعِة َدقاِئَق، اأَ َة، ُثمَّ َبْعَد ُمروِر ِب�سْ ديِديَّ �ِس اٱْلِقْطَعَة اٱحْلَ َغَمْرُت فـي اٱْلَكاأْ

. 36°C راَرِة ِبوا�ِسَطِة اٱْلـِمْحراِر، َفاأَ�ساَر اإىِل َدَرَجِة اٱحْلَ

راَرَة. �ْسَم الَّذي َفَقَد اٱحْلَ راَرَة، َواٱجْلِ �ْسَم اٱلَّذي اٱْكَت�َسَب اٱحْلَ ُد اٱجْلِ •  اأَُحدِّ

كرا�سة املتعلم �ص 64  

الن�ساط 6:

اأن يكون قادرا 
على تف�سري تغري 
مكان الكرة حتت 

تاأثري القوى

جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم 

املطلوب من التعليمة.

- يف�سركيف تتغري مكان الكرة من مكان 

اإىل اآخر.

جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم 

ُلْعَبِة  ِخالَل  اٱْلُكـَرِة  َمكاُن   ُ َيَتَغريَّ َكْيَف   ُ اأَُف�رِشّ  .2

ُكَرِة اٱلّطاِوَلِة.

وَرُة 4 : ُمَقاَبَلٌة يف ُكَرِة اٱلّطاِوَلِة َال�سّ

كرا�سة املتعلم �ص 64  

2.  تقومي متلك نهج التق�سي

الن�ساط 7:

تقومي متلك نهج 
التق�سي.

ي�سرح  ثم  الو�سعية  )ة(  الأ�ستاذ  يقراأ 

فرديا  املتعلمني  من  ويطلب  التعلمية، 

باإجنازها.

رح 

فرديا  املتعلمني  من  ويطلب  التعلمية، 

باحاِن )واِحٌد �ساِلٌح َواٱْلآَخـُر َغرْيُ �ساِلٍح(،  ِة اٱلّتاِلَيِة: ِم�سْ ِ اٱْلَكْهَرباِئيَّ ُر َعلى اٱْلَعنا�رشِ  اأََتَوفَّ
ِللتَّْو�سيِل  َواأَ�ْسالٌك  ٍة(  �ساحِلَ َغرْيُ  واٱلآْخرى  ٌة  �ساحِلَ )واِحَدٌة  َحتاِن  ُم�َسطَّ تاِن  َوَبّطاِريَّ

ِة  الِحيَّ �سَ ِمْن  ُق  َحقُّ اٱلتَّ ِمّني  ُطِلَب   .
ٌّ

َكْهَرباِئي ٌك  رِّ َوحُمَ  ،
ٌّ

َكْهَرباِئي َوقاِطٌع   ،
ِّ

اٱْلَكْهَرباِئي

 .
ِّ

ِك اٱْلَكْهَرباِئي اٱْلـُمَحرِّ

ُق، ُثمَّ اأَ�ْسَتْنِتُج. قَّ ُر َعَلْيِه، َواأَْفَهُم ما ُطِلَب ِمّني ُثمَّ اأََت�ساَءُل، ُثمَّ اأُجيُب، ُثمَّ اأَحَتَ ُد ما اأََتَوفَّ • اأَُحدِّ

ي َق�سِّ لُِّك َنْهِج اٱلتَّ َتْقومُي مَتَ 3

كرا�سة املتعلم �ص 64  

4.  -دعم التعلمات

الن�ساط 8:

اأن يكون قادرا 
على معرفة اأن 
االآالت جتعل 

حركة االأج�سام 
اأ�سهل وحتديد 

اأنواعها.

جمموعة  طرف  من  التعليمة  قراءة  تتم 

من املتعلمني مع حتقق الأ�ستاذ من فهم 

املطلوب من التعليمة.

الآلت  ا�ستعمال  اإىل  نلجاأ  ملاذا  يف�سر   -

الب�سيطة؛

والنوع  الب�سيطة  الآلت  اأنواع  يذكر   -

الذي ينتمي اإليه مفتاح ال�سدادة.

يَنٍة.  اَدِة ِقنِّ  غاِلبًا ما َنْلَجاأُ اإِىل اٱ�ْسِتْعماِل اٱْلـِمْفتاِح ِلَنْزِع �َسَدّ
ُ ِلـماذا َنْلَجاأُ اإِىل اٱ�ْسِتْعماِل اٱْلـِمْفتاِح؛   • اأَُف�رشِّ

• اأُْذُكُر اأَْنواَع اٱْلآلِت اٱْلَب�سيَطِة؛ 
• اإِىل اأَيِّ َنْوٍع ِمَن اٱلآلِت اٱْلَب�سيَطِة َيْنَتمي اٱْلـِمْفتاُح.

ّداَدِة وَرُة 5 : ِمْفتاُح اٱل�سَّ َال�سّ

َعلُّماِت َدْعُم اٱلتَّ 4

كرا�سة املتعلم �ص 64  
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ت�سميم الوحدة اخلام�سة: 

علوم اٱحلياةاملجال: 

املحاور: �سحة اٱلإن�سان واٱلتفاعل مع اٱلبيئة

الوحدة اخلام�سة: �سحة االإن�سان والتفاعل مع البيئة

قيقِة فـي  �سي ِعْلِم اٱْلأَْحياِء اٱلدَّ  ِمْن اأََهمِّ ُموؤَ�سِّ
ٌّ

 َفَرْن�ِسي
ٌّ

ْلوي�ْس با�ْستور )Louis Pasteur(، ُهَو عامِلٌ كيْمياِئي

ٍة  ُة فـي اإِْعداِد ِلقاحاٍت ُم�سادَّ يَّ بِّ  �َسَنَة 1895، �َساَهَمِت اٱْكِت�سافاُتُه اٱلطِّ
َ

ـي ، ُوِلَد �َسَنَة 1822، َوُتُوفِّ بِّ اٱلطِّ

ِب  �َسبُّ ليِب ِلـَمْنِعِه ِمَن اٱلتَّ ِة اٱحْلَ ِة اٱلّنا�ِس ِب�َسَبِب اٱْخرِتاِعِه َطريَقًة ِلـُمعاجَلَ ِلداِء اٱْلَكَلِب. َوُيْعَرُف َلَدى عامَّ

 .)Pasteurisation( "ِة َيْت لِحقًا بـ"اٱلَب�ْسرَتَ تي �ُسمِّ ُة اٱلَّ  اٱْلَعَمِليَّ
َ

يف اٱْلـَمَر�ِس، َوِهـي

َفحاِت اٱلّتاِلَيِة: �َسِتَك، َو اٱل�سَّ وؤَ�سَّ ِة مِبُ ُة: ِا�ْسِتْعماُل اٱْلأَْقرا�ِس اٱْلـُمْدجَمَ ْقِميَّ َاْلـَمواِرُد الرَّ

- http://www.taalimtice.ma/rn/p4/fran-de-primaire

�ْسَتَوى ْكَت�َسباُت اٱل�ّساِبَقُةَامْلُ َامْلُ

1
َيواِن، اٱلنِّظاُم  ِل ِعْنَد اٱحْلَ َنقُّ ِة َوِحماَيِتها، اأَْع�ساُء اٱلتَّ يَّ ُة َوِنظاُم اٱْلأَ�ْسناِن، اأَْو�ساُط َعْي�ِس اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ ْغِذيَّ وا�سُّ َوَوظاِئُفَها، اٱلتَّ َاحْلَ

ُعَها. باتاِت َوَتَنوُّ باتاِت، اأَْجزاُء اٱلنَّ ياِة ِعْنَد اٱلنَّ َيواِن، َمظاِهُر اٱحْلَ �ُس ِعْنَد اٱحْلَ َنفُّ ِحُم َواٱْلعا�ِسُب، اٱلتَّ  اٱلالَّ
ُّ

اٱْلِغذاِئي

َرَكُة، اٱْلأَ�ْسناُن، َوظاِئُفَها َوُطُرُق ِوَقاَيِتها. 2 ُل َواٱحْلَ ، اٱْلـَمفا�سِ وا�سِّ ْن�ساِن، ُطُرُق ِوَقاَيِة اٱحْلَ وا�سِّ ِعْنَد اٱْلإِ َوظاِئُف اٱحْلَ

3
ْن�ساِن،  ِة اٱْلإِ حَّ ُة ِب�سِ َّ ُة اٱْلـُم�رشِ ُة اٱْلِغذاِء ِلَتْوفرِي اٱلّطاَقِة ِعْنَد اٱْلإِْن�ساِن، اٱْلأَْغِذَيّ يَّ ْن�ساِن، اأََهمِّ  اٱْلـُمَتواِزُن ِعْنَد اٱْلإِ

ُّ
َالنِّظاُم اٱْلِغذاِئي

ِة اٱْلإِْن�ساِن. حَّ ِث َعلى �سِ َلوُّ  ِعْنَد اٱْلإِْن�ساِن، َتاأْثرُي اٱلتَّ
ِّ

�ِسي َنفُّ هاِز اٱلتَّ اأَْع�ساُء اٱجْلِ

�ْسَتَوى َاِلْمِتداداُتَامْلُ

�ْسِم(.5 َركاُت، �َسالَمُة َاجْلِ ُل، َاحْلَ الُت، َاْلـَمفا�سِ ِج�ْسُم اٱلإِْن�ساِن )َاْلَع�سَ

�َساليُب اٱْلِوقاَيِة ِمْنها(.6 ها َواأَْخطاُرها، اأَ َلُة ِجْن�ِسياًّ )اأَْنواُعها، اأَعرا�سُ َاْلأَْمرا�ُس اٱْلـُمَتَنقِّ

وا�سيُع بوُعَامْلَ ُةَاْلأُ�سِ �سَّ ُةَاحْلِ ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

ِاْنِتقاُل اٱْلَعْدَوى 

َواٱْلـَمَر�ِس
232 - 1

َمُد...(؛  َكاُم، َواٱْلأَْنِفُلَوْنزا، اٱلرَّ ِة )اٱلزُّ ْمرا�ِس اٱْلـُمْعِدَيّ ُد ُطُرَق ِاْنِتقاِل اٱْلأَ  - اأَُحدِّ

ِة َواٱمْلََر�ِس.  حَّ تي َتُدلُّ َعلى اٱل�سِّ ْعرا�ِس َواٱْلَعالماِت اٱلَّ ُف اإىِل اٱْلأَ -  اأََتَعرَّ

ُطُرُق اٱْلِوقاَيِة 

ْمرا�ِس ِمَن اٱْلأَ
242 - 1

ُد ُطُرَق اٱْلِوقاَيِة ِمَن اٱْلـَمَر�ِس اأَْو ِعاَلِجِه؛  -اأَُحدِّ

َدَة؛  يِّ َة اٱجْلَ حَّ ُز اٱل�سِّ تي ُتَعزِّ ِة اٱلَّ ُلوِكّياِت اٱْلَيْوِميَّ ُف اٱل�سُّ - اأَ�سِ

ِة.  نَّ ِج�ْسَم اٱْلإِْن�ساِن َي�ْسَتِجيُب ِللَحَراَرِة اٱْلـُمْرَتِفَعِة َواٱْلـُمْنَخِف�سَ ُف َكْيَف اأَ - اأَ�سِ

ْن�ساِن  َتاأْثرُي اٱْلإِ

َعلى اٱْلبيَئِة
252 - 1

ُح َتاأْثرَي �ُسلوِك اٱْلإِْن�ساِن َعلى اٱْلبيَئِة اإيَجاِبياًّ َو�َسْلِبياًّ؛  - اأُو�سِّ

ِة؛ يَّ ْن�ساِن َواٱْلبيَئِة َواٱْلكاِئناِت اٱحْلَ ِث َعلى اٱْلإِ َلوُّ ثرَي اٱلتَّ ُح َتاأْ - اأَ�رْشَ

ِث. َلوُّ ْقليِل ِمَن اٱلتَّ ْو اٱلتَّ - اأَ�ْسَتْنِتُج ُطَرقًا ِلـَمْنِع اأَ

ِتْكنولوْجيا: 

َغْر�ُس �َسَتَلٍة
262 - 1

َة َغْر�ِس �َسَتالٍت؛ ُف َكْيِفيَّ - اأََتَعرَّ

ِة اٱْلَغْر�ِس. ُز ُمناَولٍت َتَتَعلَُّق ِبَعَمِليَّ - اأُجْنِ

ْعِم1 - 272َتْقويـِم َوَدْعم ْوليِف َواٱلدَّ ْقويـِم َواٱلتَّ اأَْن�ِسَطُة َوَالتَّ

تور وَرُة 1:  ْلوي�ْس با�سْ َال�سّ
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انتقال العدوى واملر�س

َمُد...(، ْنِفُلَوْنزا، َالرَّ كاُم، َاْلأَ ُد ُطُرَق اٱْنِتقال اٱْلأَْمرا�ِس اٱْلـُمْعِدَيِة )َالزُّ - اأَحدِّ

ِة َو اٱْلـَمَر�ِس. حَّ تي َتُدلُّ َعلى اٱل�سِّ ْعرا�ِس َو اٱْلَعالماِت اٱلَّ ُف َعلى اٱْلأَ - اأَتَعرَّ

املعدية: • االأمرا�س 
 حمّدد ُيطلق 

ّ
انت�سار مر�ٍس ما ب�سكٍل وا�سع يف منطقة معّينة �سمن نطاق زمني اإّن ظاهرة 

العامل-ي�سّمى  انت�سار املر�س يف م�ساحة وا�سعة -كانت�ساره عرب  الوباء، ويف حال  عليها لفظ 

اجلائحة. ويف الأمرا�س املعدية فاإّن زيادة اأو تراجع ن�سبة حدوثه كوباء تعّد ظاهرة احتمالّية 

تعتمد على نقل جرعة كافية من العامل املعدي من فرد م�ساب اإىل اآخر لديه القابلّية لالإ�سابة، 

ويف حالة حدوث وباء يف منطقة ما ومن ثّم تتجاوز هذا الوباء، فاإن ن�سبة وقوعه مّرة اأخرى 

تكون قليلة تعتمد على وجود اأفراد لديهم قابلّية لالإ�سابة، اإل اأن اإعادة وجود هذه العدوى ل 

توؤدي اإىل وباء، لأّن ال�سّكان لديهم مناعة �سّد هذا املر�س الوبائي، وهذه الظاهرة يطلق عليها 

ب�سبب  الوباء وذلك  لقابلّية حدوث  املنطقة  �سكان  يعود  اأن  املمكن  اجلماعة، ومن  مناعة  ا�سم 

�سعف املناعة لديهم اأو موت الأفراد الذين لديهم مناعة �سّد هذا املر�س وولدة اأفراد اآخرين، 

فت�سبح هذه املنطقة عر�سة حلدوث الوباء مّرة اأخرى.

االأوبئة: • اأنواع 
ل تزال الأوبئة تّهدد ال�سكان مع ظهور اأمرا�س جديدة اأو عودة اأمرا�س قدمية، على الّرغم 

من التقّدم امللحوظ يف الوقاية من الأمرا�س املعدية ومعاجلتها، حيث اإّن �سهولة ال�سفر ت�سهل 

اأمناط  اأّدى تغرّي  اأّن معظم الأوبئة تنطوي على �سبب معٍد، فقد  انت�سار الأمرا�س، يف حني 

ال�سلوك م�ستويات وبائّية لبع�س الأمرا�س املزمنة، ومن اأنواع الأوبئة:

اأمرا�س متفّرقة: تنت�رش من خالل عّدة ُطرق: عدوى �سخ�س م�ساب لآخر �سليم مثل:   •
الكولريا واجلدري وال�سل، ومن املمكن اأن تنتقل الأوبئة عن طريق الطعام امللّوث كاللحوم 

والألبان والفاكهة واخل�رشوات مثل: الداء الذي ت�سببه ال�ساملونيال والإيكولي، وكذلك من 

خالل البعو�س مثل املالريا، بالإ�سافة اإىل التعّر�س لل�سموم.

ٱل ْٱْنٱْن ُ ِّ أح

ِمّياِن: َعلُّ َاْلَهَدفاِن اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

ِة حَّ احل�ستان 1 و 2:  ُطُرَق اٱْنِتقال اٱْلأَْمرا�ِس اٱْلـُمْعِدَيِة - َعالماِت اٱْلـَمَر�ِس َواٱل�سِّ

االأ�سبوع: 23
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ال�سحايا  والتهاب  كالإنفلونزا  معّينة،  موا�سم  يف  حتدث  التي  وهي  الدورّية:  الأمرا�س   •
واحل�سبة، اللقاحات �سّد هذه الأوبئة تقّلل من ن�سبة حدوثها.

عليها  ال�سيطرة  مّت  املعدية  الأمرا�س  من  العديد  اإّن  حيث  النا�سئة:  املعدية  الأمرا�س   •
وعالجها عن طريق اللقاحات وامل�سادات احليوية، اإّل اأّن هناك اأمرا�س ظهرت حديًثا منذ 

الرئوي  واللتهاب  والإيبول  املكت�سبة  املناعة  نق�س  مر�س  مثل:  الع�رشين،  القرن  منت�سف 

احلاد -ال�سار�س-، وكذلك هناك اأمرا�س اأخرى مثل املالريا وال�سل، وغريها من الأمرا�س 

ظهر اأّن الكائنات امل�سببة لها قد اكت�سبت مقاومة لعالجات كانت موثوقة وفّعالة ذات يوم.

• الأمرا�س ذات ال�سلة بال�سلوك: على الرغم من اأن التعريف التقليدي لالأوبئة ي�سري اإىل 
الأمرا�س املعدية، اإل اأن معدلت العديد من الأمرا�س غري املعدية قد ارتفعت اإىل م�ستويات 

وبائية، ترتبط هذه الأمرا�س يف كثري من الأحيان باأمناط ال�سلوك املتغرية التي ت�رش بال�سحة 

اأمرا�س  ال�سخ�سّية، على �سبيل املثال زيادة الوزن والبدانة يوؤدي اإىل ارتفاع ن�سبة حدوث 

عديدة ت�سل هذه الزيادة اإىل حّد الوباء، مثل النوع الثاين من مر�س ال�سكري.

االأوبئة: • اأ�سباب 
من املمكن اأن تتواجد الأمرا�س املعدية يف اأّي جمتمع، ويف حال ارتفاع ن�سبة انت�سارها من 

املمكن اأن ت�سل اإىل حّد الوباء، من اأمثلة اأ�سباب الأمرا�س املعدية:

• البكترييا: هي كائنات اأحادية اخللية م�سوؤولة عن اأمرا�س عّدة مثل التهاب احللق وال�سل.
• الفريو�سات: اأ�سغر من البكترييا، ت�سبب الفريو�سات العديد من الأمرا�س، ترتاوح من 

نزلت الربد اإىل الإيدز.

واأنواع  الريا�سي،  وقدم  ال�سعفة  مثل  اجللدية،  الأمرا�س  من  العديد  ت�سبب  الفطريات:   •
اأخرى من الفطريات ميكن اأن ت�سيب الرئتني اأو اجلهاز الع�سبي.

بع�س  تنتقل  وقد  البعو�س،  لدغة  طريق  عن  ينتقل  طفيل  عن  املالريا  تنتج  الطفيليات:   •
الطفيليات اإىل الب�رش من براز احليوانات.

الوقت  يف  ال�سفر  �سهولة  مع  تزداد  احلّية  الكائنات  هذه  ب�سبب  الأوبئة  حدوث  ن�سبة  ازدياد 

احلايل، بالإ�سافة اإىل احلروب التي اأّدت اإىل موجات من الهجرة باجتاهات خمتلفة. كذلك 

فاإن العامل املمر�س من املحتمل اأن يت�سبب يف كارثة وبائية عاملية عندما ميلك ال�سفات الآتية:

لدى  يكون  اأو عندما  اأعرا�س،  اأية  قبل ظهور  اأي  العدوى خالل فرتة احل�سانة  • ي�سبب 
الأ�سخا�س اأعرا�س خفيفة فقط.

• يكون معظم النا�س لي�س لديهم مناعة �سد املر�س وبالتايل يكونون عر�سة لالإ�سابة.
• عدم وجود طريقة عالج اأو وقاية منه يف الوقت احلايل.

• لديه معدل وفاة منخف�س لكّنه هام.
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االأوبئة: انت�سار  • طرق 
تعتمد �رشعة انت�سار الأوبئة على الطرق التي تنت�رش بها م�سّببات املر�س، ومن املمكن اأن 

تنت�رش الأوبئة من خالل عّدة طرق، من اأمثلتها ما ياأتي:

• الت�سال مبا�رش: طريقة �سهلة حيث اإّن معظم الأمرا�س املعدية تنت�رش عن طريق الت�سال 
مع �سخ�س اأو حيوان لديه العدوى.

طريق  عن  للمر�س  امل�سببة  احلية  الكائنات  تنتقل  اأن  ميكن  كما  املبا�رش:  غري  الت�سال   •
الت�سال غري املبا�رش، حيث من املمكن اأن تبقى العديد من اجلراثيم على ج�سم غري حي، مثل 

مقب�س الطاولة اأو مقب�س الباب، عند مل�س مقب�س الباب من ِقبل �سخ�ٍس مري�س بالإنفلونزا اأو 

نزلة برد، على �سبيل املثال، ميكن ل�سخ�ٍس اآخر التقاط هذه اجلراثيم التي تركها وعندما يقوم 

بلم�س عينيه اأو فمه اأو اأنفه قبل غ�سل يديه تنتقل اإليه العدوى.

لدغ احل�رشات: تعتمد بع�س اجلراثيم على ناقالت احل�رشات مثل: البعو�س والرباغيث   •
والقمل لنقل العدوى.

• الطعام امللوث: طريقة اأخرى ميكن للجراثيم امل�سببة لالأمرا�س اأن ت�سّبب العدوى هي من 
اآلية النقل هذه بن�رش اجلراثيم للعديد من النا�س من خالل  خالل الغذاء واملاء امللوثني، ت�سمح 

م�سدر واحد.

االأوبئة: عالج  • طرق 
ت�ستخدم املطاعيم للوقاية من انت�سار الأوبئة، لكن يف حال حدوثها ل بّد من اتخاذ اإجراءات 

حل�رش املر�س ومنع انت�ساره، والعمل على عالجه، من طرق العالج ا�ستخدام:

• امل�سادات احليوية: ت�ستخدم امل�سادات احليوية للعدوى البكتريية، لأن هذه الأنواع من 
الأدوية لي�س لها تاأثري على الأمرا�س التي ت�سببها الفريو�سات، لكن يف بع�س الأحيان يكون 

�سببه  الرئوي  اللتهاب  اأنواع  هناك  املثال  �سبيل  على  اجلرثومة،  نوع  معرفة  ال�سعب  من 

فريو�سي واأنواع اأخرى �سببها بكتريي، كذلك يوؤّدي الإفراط يف ا�ستخدام امل�سادات احليوية 

اإىل ظهور عدة اأنواع من البكترييا املقاومة مل�ساد واحد اأو اأكرث، هذا يجعل عالج هذه البكترييا 

اأكرث �سعوبة.

ت�سمل  الفريو�سات،  بع�س  ملعاجلة  اأدوية  تطوير  مت  لقد  للفريو�سات:  امل�سادة  الأدوية   •
ج  الكبد  والتهاب   B الكبد  -الإيدز-والتهاب  املناعة  نق�س  فريو�س  ت�سبب:  التي  الفريو�سات 

والإنفلونزا.
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املراهم  مثل  للفطريات  امل�سادة  املو�سعّية  الأدوية  ا�ستخدام  ميكن  الفطريات:  م�سادات   •
لعالج التهابات الب�رشة اأو الأظافر التي ت�سببها الفطريات، بع�س اأنواع العدوى الفطرية مثل 

تلك التي توؤثر على الرئتني اأو الأغ�سية املخاطية، ميكن عالجها مب�ساد الفطريات الفموي.

• م�سادات الطفيليات: بع�س الأمرا�س مثل املالريا ت�سببها طفيليات �سغرية، بالرغم من 
وجود اأدوية لعالج هذه الأمرا�س اإّل اأّن بع�س اأنواع الطفيليات طّورت مقاومة لتاأثريها.

• طرق الوقاية من الأوبئة:
ل يوجد طريقة م�سمونة ملنع انت�سار الأوبئة، اإذ اأّن املطاعيم لن تكون متوفرة يف البداية، 

اإل اأّن يف الوقت احلايل غدا اإنتاج اللقاحات اأكرث �سهولة و�رشعة، بالإ�سافة اإىل اللقاحات من 

املمكن اتباع طرق للوقاية من الأوبئة:

يد  منظف  ا�ستخدام  توفرهما،  عدم  حال  ويف  با�ستمرار،  وال�سابون  باملاء  اليدين  غ�سل   •
كحويل اأو جل معقم.

• عدم مل�س الفم والأنف والعينني ما مل باليدين ما مل يتّم غ�سلهما.

• عند ال�سعال اأو العط�س يجب تغطية الفم والأنف مبنديل ثم رميه يف �سلة املهمالت وغ�سل 
اليدين بعد ذلك.

• جتنُّب الأماكن املزدحمة قدر امُل�ستطاع والبقاء يف املنزل اإذا ظهرت عالمات املر�س.

• اعتماًدا على �سدة الوباء، ارتداء قناع وجه اإذا توّجب الذهاب اإىل مناطق مزدحمة.

• ارتداء قناع وجه يف حالة احلاجة اإىل التوا�سل مع �سخ�س م�ساب.

اأ�سهر الأوبئة على مر التاريخ:

يف ع�رش التكنولوجيا الطبية املتقدمة والبتكار، ل ميكن التخّيل الوقت الذي ميكن اأن تكون 

فيه الإنفلونزا قاتلة، ل تزال هناك بالتاأكيد اأوبئة يف الوقت احلايل، اإّل اأّن الأوبئة يف املا�سي 

ح�سدت اأرواًحا كثرية من النا�س، من اأمثلة هذه الأوبئة على مّر التاريخ:

ا با�سم طاعون  • الطاعون الأنطوين: انت�رش يف القرتة بني �سنة 165 - 180م، وُعرف اأي�سً
جالني، ويظن املوؤرخون اأنه من املمكن اأن يكون مر�س اجلدري اأو احل�سبة، واأّدى اإىل ما 

يقرب من 2000 حالة وفاة يومًيا يف روما، وبلغ اإجمايل عدد وفيات حوايل 5 ماليني.

• املوت الأ�سود: حدث يف عام 1334، كما ُعرف بالطاعون العظيم، ظهر اأّوًل يف ال�سني 
ثّم انت�رش على طول الطرق التجارية اإىل الق�سطنطينية واأوروبا، حيث اأّدى اإىل حمو العديد 

من املدن.



200

عن  عبارة  الكولريا  اإّن  حيث   ،1860  -  1852  
ّ

عامي بني  وقع  الثالث:  الكولريا  وباء   •
تف�سي  هو  الب�رش  عرفه  للكولريا  تف�سي  اأكرب  واملاء،  الطعام  خالل  من  تنت�رش  بكتريية  عدوى 

الكولريا الثالث الذي ن�ساأ يف الهند وانت�رش اإىل مناطق عّدة، اأّدى يف بريطانيا لوحدها اإىل وفاة 

23 األف �سخ�س.
ا با�سم الطاعون احلديث، بداأ  • وباء الطاعون الثالث: وقع يف عام 1855، املعروف اأي�سً
يف مقاطعة يف ال�سني، على مدى ع�رشين �سنة انت�رش اإىل هوجن كوجن ومدن املوانئ يف جميع 

اأنحاء العامل من قبل الفئران التي حتمل الرباغيث املعدية امل�سوؤولة عن هذا املر�س، ت�سبب يف 

وفاة تقريًبا 10 ماليني �سخ�س.

• وباء الإنفلونزا العظيم: حدث يف عام 1918 مّت ت�سجيله باعتباره اأكرث الأوبئة تدمرًيا يف 
التاريخ. حيث اأّدى اإىل وفاة عدد يرتاوح ما بني 20 مليون و40 مليون �سخ�س.

القمل، ففي  1945، حيث ينت�رش هذا املر�س عن طريق  حمى التيفو�س: حدث يف عام   •
ظروف احلرب كانت هناك مرافق �سحية �سيئة اأدت على الأرجح اإىل انت�سار القمل، وبالّتايل 

انت�سار حمى التيفو�س، ت�سبب التيفو�س يف وفاة ثالثة ماليني �سخ�س يف رو�سيا وحدها.

وباء الإنفلونزا الآ�سيوية: بداأ عام 1957 وهذا الوباء اأ�سله وباء من اإنفلونزا الطيور،   •
ر معدل الوفيات من 1 اإىل 2 مليون. حيث ن�ساأ يف ال�سني وانت�رش يف جميع اأنحاء العامل، وُقدِّ

 • االأنفلونزا:

 ،B النوع   ،A النوع  ت�سمى  الب�رش،  ُت�سيب  الأنفلونزا  فريو�سات  من  اأنواع  ثالثة  هناك 

اأو العط�س. يحدث هذا  ال�سعال  الهواء من  C. عادة ما ينت�رش الفريو�س عن طريق  والنوع 

امللوثة  الأ�سطح  مل�س  طريق  عن  تنت�رش  اأن  اأي�سا  وميكن  ن�سبيا.  ق�سرية  م�سافات  على  غالبا 

بالفريو�س ومن ثم مل�س الفم اأو العينني. قد يكون ال�سخ�س معديا لالآخرين قبل واأثناء الوقت 

الذي تظهر فيه الأعرا�س اخلا�سة باملر�س. وميكن تاأكيد العدوى عن طريق اختبار احللق، 

والبلغم، اأو الأنف للفريو�س. 

عندما يعط�س ال�سخ�س امل�ساب اأو ي�سعل ينت�رش اأكرث من ن�سف مليون من ج�سيمات فريو�س 

يف الهواء. يزيد اإ�سابة الأ�سخا�س بفريو�سات الأنفلونزا ب�سكل حاد من ن�سف اإىل يوم واحد 

ن�سبة  اأعلى  وت�سل  اآخر(،  ل�سخ�س  معديا  ال�سخ�س  فيه  يكون  قد  الذي  )الوقت  العدوى  بعد 

لإ�سابة �سخ�س اأخر يف اليوم الثاين من املر�س وي�ستمر ملتو�سط مدة اإجمالية قدرها 5 اأيام، 

الفريو�س ملدة  البالغني ويظل  اأكرث عدوى بكثري من  الأطفال  اأيام.   9 ملدة  ت�ستمر  اأن  وميكن 

اأ�سبوعني تقريبا يف اأج�سامهم اأما بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين يعانون من نق�س املناعة، ميكن اأن 

ي�ستمر الفريو�س ملدة اأطول من اأ�سبوعني. 
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املبا�رش )عندما يعط  الإر�سال  الأنفلونزا بثالث طرق رئي�سية: عن طريق  تنت�رش  اأن  ميكن 

ال�سخ�س امل�ساب املخاط مبا�رشة يف عيون اأو اأنف اأو فم �سخ�س اآخر اأو عندما ي�ستن�سق �سخ�س 

نقله من  الب�سق( ومن خالل  اأو  العط�س  اأو  بال�سعال  ال�سخ�س امل�ساب  اأنتجه  الذي  الهواء  ما 

جهة اإىل اأخرى اأو من ناحية اإىل الأنف اأو من جهة الفم اإما من الأ�سطح امللوثة اأو من الت�سال 

املبا�رش مثل امل�سافحة. 

الفريو�س  فقط من  ا�ستن�ساق قطرة واحدة  الفريو�س.  انت�سار  الثالث يف  الطرق  تلك  ت�سهم 

الواحدة تطلق ما ي�سل  العط�سة  اأن  العدوى. على الرغم من  لي�سبب  يف اجلو قد يكون كافيا 

اإىل 40.000 قطرة. معظم هذه القطرات كبرية جدا و�سوف ت�ستقر ب�رشعة من الهواء. مدة 

قطرات اإنفلونزا الطيور يف اجلو تتاأثر مب�ستويات الرطوبة والأ�سعة فوق البنف�سجية، وبالتايل 

مع انخفا�س الرطوبة ونق�س اأ�سعة ال�سم�س يف ال�ستاء ت�ساعد على بقائها لفرتة اأطول. 

ومبا اأن فريو�س الإنفلونزا ميكن اأن يعي�س لفرتة خارج اجل�سم، فاإنه ميكن اأن ينتقل اأي�سا من 

خالل الأ�سطح امللوثة مثل الأوراق النقدية، مقاب�س الأبواب، مفاتيح الإ�ساءة وغريها من 

الأدوات املنزلية. طول الفرتة الزمنية التي �سي�ستمر فيها الفريو�س على �سطح يختلف على قيد 

احلياة تقدر ما بني يوم اإىل يومني على الأ�سطح ال�سلبة غري امل�سامية مثل البال�ستيك اأو املعدن، 

وملدة 15 دقيقة على اأن�سجة الورق اجلاف، وخم�س دقائق فقط على اجللد. ومع ذلك، اإذا كان 

الفريو�س موجودا يف املخاط، وهذا يحمي الفريو�س لفرتات اأطول )ت�سل اإىل 17 يوما على 

الأوراق النقدية(. ميكن لفريو�سات اأنفلونزا الطيور البقاء على قيد احلياة اإىل اأجل غري م�سمى 

عند جتميدها. يتم تعطيل الفريو�س وقتله عن طريق الت�سخني اإىل 56 درجة مئوية ملدة ل تقل 

عن 60 دقيقة، وكذلك يف الأحما�س عند م�ستوى معني من درجة احلمو�سة.

• الزكام:
تختلف اأعرا�س الّزكام من �سخ�س اإىل اآخر، وعادًة ما تظهر هذه الأعرا�س بعد يوم اإىل 

الإ�سابة  ت�ساحب  قد  التي  والأعرا�س  العالمات  ومن  للفريو�س،  الّتعر�س  من  اأيام  ثالثة 

بالزكام ما يلي: �سيالن الأنف، وقد ُت�سبح اإفرازات الأنف خالل فرتة املر�س اأكرث �ُسمكًا، 

وقد يتغرّي لونها اإىل الأ�سفر اأو الأخ�رش، الإ�سابة بالتهاب احللق، ال�ّسعال. الإ�سابة باحتقان 

داع خفيف، الُعطا�س، املعاناة من حّمى  الأنف، ال�سعور باآلم طفيفة يف اجل�سم، املعاناة من �سُ

خفيفة، ال�سعور بالتوّعك.

ل حتتاج معظم حالت الإ�سابة بالزكام للعالج وتزول من تلقاء نف�سها بعد عّدة اأيام، وميكن 

تخفيف  على  للم�ساعدة  الدوائّية  اأو  املنزلّية،  العالج  طرق  بع�س  اّتباع  احلالت  بع�س  يف 

الأعرا�س امل�ساحبة للمر�س وال�سيطرة عليها، وفيما يلي بيان لبع�س طرق العالج املّتبعة:
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

ي�ساعد  الو�سعية.  الأ�ستاذ)ة(  يقدم 

بو�سف  الو�سعية  فهم  على  املتعلمني 

الن�ض  م�سمون  عن  والتعبري  ال�سورتني، 

اأفعال  بخولة،  التعريف  ثم  لها  املرافق 

وماذا  الأم،  اأفعال  خولة،  قرار  خولة، 

حدث؟

عن  ويجيبون  الوثيقة  املتعلمون  يالحظ 

اأ�سئلة الأ�ستاذ)ة( املوجهة لفهم الو�سعية.

ي�ساعد  عية. 

ف 

ض

أفعال 

وماذا  الأم،  أفعال 

عن  ويجيبون  الوثيقة  املتعلمون  يالحظ 

ِب�َسَيالٍن  ْت  َح�سَّ اأَ َخْوَلُة  اٱ�ْسَتْيَقَظْت  َلـّما 

يف اأَْنِفها، َواٱْلِتهاٍب يف َحْلِقها َوَبَداأَْت 

َها  مُّ
اأُ َحْتها  َفَن�سَ َوَت�ْسُعُل،  َتْعِط�ُس 

َوَلِكنَّ  بيِب،  اٱلطَّ اإِىل  ُخَذها  َتاأْ ِباأَْن 

اإِىل  َتْذَهَب  اأَْن  َعلى  ْت  َّ اأَ�رشَ َخْوَلَة 

ُت�ساِرَك  اأَْن  ُتريُد  ها  ِلأَنَّ اٱْلـَمْدَر�َسِة، 

لَِّة.  يف ُمقاَبَلِة ُكَرِة اٱل�سَّ

ــُه ُت�ْسِبُه اأَْعرا�َس َمَر�ِس َخْوَلَة. ْعــرا�سُ ، اأُ�سـيـَب َثالَثُة َتالميَذ بـَمـَر�ٍس اأَ َوفـي اٱْلَيْوِم اٱْلـُمَوايِلِ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 66

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

فهم  على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد 

امل�سكلة و�سياغة �سوؤال التق�سي من خالل 

كونها  رغم  خولة:  ت�سرفات  على  الرتكيز 

مري�سة قررت الذهاب اإىل املدر�سة )تهور 

نتيجة  حدث  وماذا  الو�سع(  تقدير  وعدم 

ت�صرفها.

ي�سوغ املتعلمون اأ�سئلة التق�سي ويدونونها 

على دفاترهم.

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 66

ماهي اأعرا�ض املر�ض الذي اأ�ساب خولة؟ ماهي اأعرا�ض املر�ض الذي اأ�ساب الأ�سدقاء؟ ما هو املر�ض 

الذي اأ�ساب خولة؟ هل املر�ض الذي اأ�ساب خولة مر�ض معد؟ هل املر�ض الذي اأ�ساب الأ�سدقاء هو 

نف�ض مر�ض خولة؟ وكيف انتقل املر�ض من خولة اإىل اأ�سدقائها؟

3.اقرتاح 
الفر�سيات

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  ي�ساعد 

باملر�ض  خولة  مر�ض  ربط  عرب:  للو�سعية 

املر�ض  اأعرا�ض  الأ�سدقاء،  اأ�ساب  الذي 

اإليهم  املر�ض  انتقال  اأ�سابهم،  الذي 

...الخ. 

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 66

• العالجات املنزلّية: مُيكن لالإجراءات التالية اأن ُت�ساعد على حت�سني حالة امُل�ساب بالّزكام 
ب�رشعة اأكرب: الّراحة واأخذ ق�سٍط كاٍف من الّنوم. امُلحافظة على الدفء. الإكثار من تناول 

الع�سائر اأو املاء، وذلك لتجّنب الإ�سابة باجلفاف. الغرغرة باملياه املاحلة للّتخفيف من احتقان 

احللق.
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ي�سوغ املتعلمون فر�سيات با�ستخدام عبارات مثل يف راأيي...، اأعتقد... اأفرت�ض اأن:

وال�سعال. العطا�ض  احللق،  الأنف،  �سيالن  هي  واأ�سدقاءها  خولة  اأ�ساب  الذي  املر�ض  • اأعرا�ض 
التنف�سي. اجلهاز  ي�سيب  مر�ض  خولة  اأ�ساب  الذي  • املر�ض 

...الخ. الرمد،  العيون،  ي�سيب  مر�ض  خولة  اأ�ساب  الذي  • املر�ض 
معد. مر�ض  هو  خولة  ا�ساب  الذي  • املر�ض 

خولة. مر�ض  نف�ض  هو  الأ�سدقاء  ا�ساب  الذي  • املر�ض 
...الخ. الكرة،  اللم�ض،  عرب  انتقل  الهواء،  عرب  • انتقل 

4. ميثاق 
العمل

قبل اختبار الفر�سيات يتم التفاق حول ميثاق العمل بحيث يتداول الأ�ستاذ)ة( مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو 

الطرق التي �سيتاأكدون بها اختبار فر�سياتهم.

يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم يف اإيجاد حلول للم�سكل املطروح. 

يقرتح املتعلمون الطريقة اأو الطرق التي �ست�ساعدهم من اأجل التو�سل اإىل اإجابة عن �سوؤال/اأ�سئلة التق�سي. 

5. اختبار 
الفر�سيات

يوجه الأ�ستاذ)ة( املتعلمني اإىل ال�ستعانة 

يف  الواردتني  التو�سيحيني  بالوثيقتني 

كرا�سة املتعلم )ة(.  

ـ الوثيقة 1 املتعلق بالزكام.

مالحظاتهم  ي�سجلون  ثم  يفهمونها 

ويتو�سلون اإىل ال�ستنتاج 1. 

املعدية،  بالأمرا�ض  املتعلق   2 الوثيقة  ـ 

مالحظاتهم  ي�سجلون  ثم  يفهمونها 

ويتو�سلون اإىل ال�ستنتاج 2. 

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 66 �ص 67

6.تدوين 
النتائج

اإىل تدوين ما  يوجه الأ�ستاذ)ة( املتعلمني 

تو�سلوا اإليه ويرتك احلرية لهم يف اختيار 

طريقة تعبريهم.

اإليه من نتائج،  يدون املتعلمون ما تو�سلوا 

كل جمموعة تدون نتائج عملها.

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 67 

7.تقا�سم 
احل�سيلة

جمموعة  كل  من  الأ�ستاذ)ة(  يطلب 

املجموعات  لباقي  اأعمالها  نتائج  تقدمي 

النقد  على  ي�سجع  جماعيا.  ومناق�ستها 

واإبداء الراأي. 

كل جمموعة تكلف مقررا بعر�ض ما تو�سلوا 

اخلال�سات  مناق�سة  وتتم  نتائج  من  اإليه 

جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 عمل جماعي، �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 67

8.التعميم

على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�سجع 

وتدوينها  وا�ستنتاجات  خال�سات  تقدمي 

اإىل  املتعلمون  ويتو�سل  كرا�ساتهم  على 

مكت�سباتي  فقرة  يف  املت�سمنة  اخلال�سات 

اجلديدة. 

ِق.  ْو اٱْلَب�سْ ِو اٱْلَعْط�ِس اأَ عاِل اأَ َر�ِس، اأَْو َعْن َطريِق اٱل�سُّ �ساِب باٱمْلَ ْعِدَيُة َعْن َطريِق اٱلتَّالُم�ِس َمَع اٱمْلُ ْمرا�ُس اٱمْلُ َتْنَتِقل اٱْلأَ

ْلِق،  اٱحْلَ ِباٱْلِتهاِب  �ساَبُة  َواٱْلإِ اٱْلأَْنِف،  َيالُن  �سَ كاِم:  اٱلزُّ اأَْعرا�ِس  َفِمْن  ِه.  َغرْيِ َعْن  ُمْعٍد  َمَر�ٍس  ُكلِّ  اأَْعرا�ُس  َوَتْخَتِلُف 

عاُل، َواٱْلُعطا�ُس. َواٱل�سُّ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  جع 

وتدوينها  وا�ستنتاجات  ٱلاٱلٱلات  ل قل قل  قتقَت تنتْن نتنَت

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 68

ُطُرُق اٱْنِتقال اٱْلَعْدَوى

ٌث.  ُة ُمَلوَّ ُب ِمْنُه َهِذِه اٱْلـَمري�سَ َاْلَكاأْ�ُس اٱلَّذي َت�رْشَ

اٱْلأََدواِت  َمَع  ِة  اٱْلـُمبا�رِشَ اٱْلـُمالَم�َسِة  ِعْنَد  اٱْلَعْدوى  اٱْلِتقاُط  َيِتمُّ 

ِمْقَب�ُس  اٱْلُكْمْبيوَتِر،  َمفاتيِح  )َلْوَحُة  َثِة  اٱْلـُمَلوَّ اٱْلـُم�ْسَتْعَمَلِة 

اٱْلباِب،...(.

اٱْلـَمْحموِل َجّوًا  اٱْلفريو�ِس  اٱ�ْسِتْن�ساِق  كاُم َعْن َطريِق  اٱلزُّ َيْنَت�رِشُ 

َبْعَد ُعطا�ِس اٱْلـَمري�ِس اأَْو �ُسعاِلـِه. 

ُرُقُ رطرُطُ

ن عن َعْن َط ُكاُمكاُم ٱلزاٱلزُّٱلزُّٱلزٱلزُّ رش�رش�رُش �ت�َت تنتْن نينَي

َاْلَوثيَقُة 1:

ـًة َعلى ُوجوِهِهْم ـيَّ عوَن َواِقياٍت ِطـبِّ وَرُة 1 : ُرّكاٌب َي�سَ َال�سّ

كاِم َر�ِس اٱلزُّ َدٌة ُم�ساَبٌة مِبَ يِّ وَرُة 2 : �سَ َال�سّ

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

املعدية،  بالأمرا�ض  املتعلق   

مالحظاتهم  ي�سجلون  ثم  يفهمونها 
َيواناِت،   ْمرا�ُس اٱْلـُمْعِدَيُة  ِمْن اإِْن�ساٍن اإِىل اآَخَر، اأَِو ِمَن اٱحْلَ َتْنَتِقُل اٱْلأَ

ِث. ِث، اأَِو اٱ�ْسِتْعماِل اٱلـماِء اٱْلـُمَلوَّ عاِم اٱْلـُمَلوَّ اأَْو ِمْن َتناُوِل اٱلطَّ

َاللُّعاُب

ُطُرُق اٱْنِتقال اٱْلَعْدوى

َاْلَعْدوى اٱْلـُمبا�رِشُة 

َلـْم�ُس 

اٱْلـَمري�ِس

عاُم  َالطَّ

اُب َواٱل�رشَّ
َالَهواُء

اأََدواُت 

اٱْلـَمري�ِس

َاْلَعْدوى َغرْيُ اٱْلـُمبا�رِشِة 
تي ُت�ساِحُب  ْعَرا�ِس اٱلَّ ِمـَن 

كاِم:  اٱلزُّ َر�ِس  مِبَ �ساَبَة  اٱْلإِ

اٱْلإِ�ساَبُة  ْنِف،  اٱْلأَ �َسَيالُن 

عاُل،  اٱل�سُّ ْلِق،  اٱحْلَ ِباٱْلِتهاِب 

اٱْلُعطا�ُس.
كاِم َر�ِس اٱلزُّ وَرُة 3 : ِطْفٌل ُم�ساٌب مِبَ َال�سّ

باحباحُب احساحس س�س� �تي ت�تي ت ٱلاٱلتي تٱلتي تٱل سا�سا�س

اأَْعرا�ُس اٱْلـَمَر�ِس

رعرْعَر س�س�سـنمـنمـَن �تي ت�تي ُت تي تٱلتي تٱلَّ ٱلاٱلَّٱلَّ سا�سا�س

را�عرا�ْعرا� أاأاأَ َاْلَوثيَقُة 2:

ـَتــْخــِرُج ُطــُرَق اٱْنـِتـقـاِل اٱْلـَعـْدوى َواأَْعـــرا�َس اٱْلـَمَر�ِس. �سْ
  اأَْقــــَراأُ اٱْلـَوثـاِئــَق، َواأَ

ٍف. ِة  ِبَت�رَشُّ ِة اٱْلعاَلـِميَّ حَّ َمِة اٱل�سِّ َدُر: َعْن َمْوِقِع ُمَنظَّ َاْلـَم�سْ
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

تعرف طرق 
الوقاية من 
االأمرا�س 

املعدية

املرافق  الن�ض  وي�سرح  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

للن�ساط، ي�سرح التعليمة.

ــ يقراأ املتعلمون الن�ض.

ــ ينجزون الن�ساط على الكرا�سة. 

ينطلق الأ�ستاذ)ة( من الن�ساط ليتو�سع يف 

طرق الوقاية من الأمرا�ض املعدية. 

ي�سححونه جماعيا وفرديا.

كاِم،  اٌب ِباٱلزُّ غرِي َوُهَو ُم�سَ خيها اٱل�سَّ ًة ِلأَ 1 - َتْقَراأُ َفاِطَمُة ِق�سَّ
اإَِلْيها  اٱْلَعْدوى  اٱْنِتقاِل  ِب  ِلَتَجنُّ ِبِه  اٱْلِقياُم  ِكُنها  مُيْ اأَْمرًا  اأَْكُتُب 

ِمْن اأَخيها.

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
أاأاأَُطاأُ

عمل فردي، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 67

الن�ساط 2: 
تعرف طرق اأنتقال الأمرا�ض املعدية

�سيَب  ْحماِن ِبَنْزَلِة َبْرٍد. ِخالَل اأُ�ْسُبوٍع، اأُ 2 - اأُ�سيَب َعْبُد اٱلرَّ
ِد. اأَْذُكُر َطريَقَتنْيِ َنَقَل  ِدقاِئِه َكَذِلَك ِبَنْزَلِة اٱْلرَبْ َعَدٌد ِمْن اأَ�سْ

ِدقاِئِه. ْحماِن اٱْلَعْدوى ِلأَ�سْ ِمْن ِخالِلِهما َعْبُد اٱلرَّ

عمل فردي، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 67

التعرف على ا�سم املر�ض وحتديد اأعرا�سه الن�ساط 3: 

وطرق اأنتقاله

�ِس ِلأَْنَواِع اٱْلفرُيو�ساِت اأَْو اٱْلَبْكترْييا  يُب اٱْلُعُيوَن َنِتيَجَة اٱلتََّعرُّ َمُد َمَر�ٌس ُي�سِ َالرَّ

جُتاَه  ٌة  َوَح�سا�ِسيَّ اٱْلَعنْيِ  َواٱْحِمراٌر يف  ٌة  َحكَّ َعْنُه  َوَيْنُتُج   ، وِّ اٱجْلَ فـي  َتْنَت�رِشُ  تي  اٱلَّ

�ْسياِء. ٌة ِلالأَ باِبيَّ َيٌة �سَ ْوِء، َوُروؤْ اٱل�سَّ

ترْييا 

َاَهاه اهجتاهجُت

ُب: ْدَوَل مِبا ُينا�سِ 3. اأَْقَراٱ اٱْلَوثيَقَة َواأَْماَلأُ اٱجْلَ

اأَْو  ِق  اٱْلَب�سْ ْو  اأَ اٱْلَعْط�ِس  ْو  اأَ عاِل  اٱل�سُّ َطريِق  َعْن  َيْنَت�رِشُ  َمَر�ٌس  َاْلأَْنِفُلَوْنزا 

)ِمْثَل  َثِة  اٱْلـُمَلوَّ َدواِت  اٱْلأَ ِمَن  اأَْو  ْقبيِل،  واٱلتَّ اٱْلـُم�ساَفَحِة  ِمَن  اأَْو  اٱْلـُمخاِط. 

ِه اٱْرِتفاُع َدَرَجِة  َمَقاِب�ِس اٱْلأَْبواِب، اأَو َمفاتيِح اٱْلإِ�ساَءِة ...(. َوِمْن اأَْعَرا�سِ

ْلِق، َو�َسَيالُن اٱْلأَْنِف. عاُل، َواٱْلِتهاُب اٱحْلَ �ْسِم، َواٱل�ُسّ َحراَرِة اٱجْلِ

أاأاأَْو ق

لثلْثَل )ِم )مث  )ِمث   ِ

ةجةَجِة َر

َر�ُس ُهَامْلَ ُطُرُق اٱْنِتقاِلِهاأَْعرا�سُ

.............................

.............................

.............................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
.............................
.............................
.............................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

َمِد َر�ِس اٱلرَّ وَرُة 6 : ِطْفُل ُم�ساٌب مِبَ َال�سّ

َر�ِس اٱْلإِْنِفُلواْنزا َدٌة ُم�ساَبٌة مِبَ يِّ وَرُة 7 : �سَ َال�سّ

عمل فردي، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 67

الن�ساط 4: 

املر�س املعدي 
واأعرا�سه

يف  الواردة  اجلمل  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

فهم  من  ويتاأكد  وي�سرحها  اجلدول 

املتعلمني لها.

اأ�سع  و�سع  تقت�سي  التي  التعليمة  ي�سرح 

خطاأ(  )�سحيح/  عبارة  كل  اأمام  عالمة 

ويطلب من املتعلمني اإجناز الن�ساط.

ينجز املتعلمون الن�ساط:

ي�سححونه جماعيا وفرديا.

َعٍة. ..............................َاْلـَمَر�ُس اٱْلـُمْعِديُّ َيْنَتِقُل ِب�رُشْ
كاِم. �ْسِم ِمْن اأَْعَرا�ِس اٱلزُّ ..............................َحَراَرُة اٱجْلِ
ْيِف. ِل اٱل�سَّ ْنِفُلَوْنَزا فـي َف�سْ ..............................َتْنَت�رِشُ اٱْلأَ

. باِن فـي اٱْنِتقاِل اٱْلـَمَر�ِس اٱْلـُمْعِدِيّ عاُل َواٱْلَعْط�ُس َيَت�َسبَّ ..............................َال�سُّ
ُة َتَت�َسبَُّب فـي َنْقِل اٱْلَعْدَوى. ..............................َاْلـُمالَم�َسُة اٱْلـُمبا�رِشَ

َمـِد ..............................ِاْحِمـراُر اٱْلَعنْيِ ِمـْن َعالماِت َمـَر�ِس اٱْلرَّ

:) ِحيٌح / َخَطاأٌ ماَم ُكلِّ ِعباَرٍة )�سَ ُع اأَ 4. اأَ�سَ

عمل فردي، ال�سبورة، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 68

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

بحث مر�س 
االأنفلونزا 

املطلوب يف هذا الن�ساط اإعداد عر�ض حول 

انتقاله،  كيفية  اأعرا�سه،  الأنفلونزا،  مر�ض 

وطرق الوقاية منه وعالجه.

م�سمون  ي�سرح  الن�ساط،  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

تركيز  اإىل  املتعلمني  ويوجه  التعليمية 

اأعرا�سه،  الأنفلونزا،  مر�ض  حول  اأبحاثهم 

كيفية انتقاله، وطرق الوقاية منه وعالجه. 

كيفية  عن  البحث  �سرورة  اإىل  يوجههم 

�سحة  على  ذلك  وعواقب  املر�ض  انتقال 

الإن�سان. 

اإىل كيفية �سنع منوذج كمامة من  يوجههم 

اأجل ال�ستئنا�ض بو�سائل الوقاية. 

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   اأَ�سْ

اإِْعداَد  اأُ�ْستاُذَك  ِمْنَك  اأَْبِريل ِمْن ُكلِّ �َسَنٍة ، َطَلَب   7 اٱْلعامَلُ يف  ِبِه  َيْحَتِفل  اٱلَّذي  ِة  حَّ ِلل�سِّ  
ِّ

اٱْلعاَلـِمي اٱْلَيْوِم  نا�ِسَبِة ِذْكَرى  مِبُ  -  1

ُح فيِه : ِدقاِئَك يف اٱْلـَمْدَر�َسِة َحْوَل َمَر�ِس اٱْلأَْنِفُلَوْنَزا َت�رْشَ �سْ َمُه َلأَ َعْر�ٍس ِلُتَقِدّ

- اأَْعرا�َس هذا اٱْلـَمَر�ِس ، َوَكْيِفَيَة اٱْنِتقاِلِه،

-ُطُرَق اٱْلِوقاَيِة ِمْنُه، َوِعالَجُه .

 واٍق ِبوا�ِسَطٍة اٱْلَوَرِق 
ٍّ

وَذَج ِقناٍع ِطبِّي َنُع مَنُ 2 - اأَ�سْ

�ْسِم اٱلّتايل.         اأَِو اٱْلُقما�ِس ُم�ْسَتعينًا ِباٱلَرّ

، َمَر�ُس 
ُّ

عاُل اٱلّديِكي َة اٱْنِتقاِلها َوُطُرَق اٱْلِوقاَيِة ِمْنها: )اٱل�سُّ ُ َكْيفيَّ ْخَرى َواأَُبنيِّ ٍة اأُ ْنرِتِنيِت َعْن اأَْمَرا�ٍس ُمْعِدَيَ 3 - اأَْبَحُث يف اٱْلأَ

، اٱل�ّسيدا،....(.
ُّ

اٱْلَكِبِد اٱْلفريو�ِسي

عمل فردي اأو جماعي، كرا�سة املتعلم �ص 68 . 

موارد اأخرى )اأنرتنيت مب�ساعدة اأحد اأفراد االأ�سرة(.

ينجز املتعلمون البحث خارج الق�سم، يوثقون نتائج اأبحاثهم 

لتقدميها اأمام اأ�سدقائهم يف احل�سة املوالية.

الن�ساط 2: 

امتداد للح�سة 

املقبلة

احل�سة  خالل  معرفتها  تودون  التي  الأ�سياء  ما  الأمرا�ض،  من  الوقاية  طرق  على  تعرفكم  بعد   •
القادمة؟

طرق  )مو�سوع  املوالية  احل�سة  خالل  لها  اإجابات  اإيجاد  يودون  اأ�سئلة  اأو  اقرتاحات  املتعلمون  • يطرح 
الوقاية من الأمرا�ض(.

َعٍة. �سحيحَاْلـَمَر�ُس اٱْلـُمْعِديُّ َيْنَتِقُل ِب�رُشْ

كاِم. �ْسِم ِمْن اأَْعَرا�ِس اٱلزُّ �سحيحَحَراَرُة اٱجْلِ

ْيِف. ِل اٱل�سَّ ْنِفُلَوْنَزا فـي َف�سْ خطاأَتْنَت�رِشُ اٱْلأَ

. باِن فـي اٱْنِتقاِل اٱْلـَمَر�ِس اٱْلـُمْعِدِيّ عاُل َواٱْلَعْط�ُس َيَت�َسبَّ �سحيحَال�سُّ

ُة َتَت�َسبَُّب فـي َنْقِل اٱْلَعْدَوى. �سحيحَاْلـُمالَم�َسُة اٱْلـُمبا�رِشَ

َمـِد �سحيحِاْحِمـراُر اٱْلَعنْيِ ِمـْن َعالماِت َمـَر�ِس اٱْلرَّ
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طرق الوقاية من الأمرا�س

اأحدد طرق الوقاية من املر�س اأو عالجه؛  •
اأ�سف ال�سلوكيات اليومية التي تعزز ال�سحة اجليدة؛  •

اأ�سف كيف اأن ج�سم الإن�سان ي�ستجيب للحرارة املرتفعة واملنخف�سة.  •

االأمرا�س: من  والوقاية  • ال�سحة 
ال�سحة مفهوم اإيجابي، ُيعرب عن امتالك الأ�سخا�س القدرة البدنية، والجتماعية، وال�سالمة 

ال�سخ�سية، وهذا يعني  التوا�سل الجتماعي، وحتقيق الأهداف  التي ت�ساعدهم على  العقلية، 

اأف�سل،  ب�سكل  العمل والإنتاج  الأفراد على  لدعم قدرة  امتالك �سحة جّيدة، هو م�سدر  اأّن 

ومتكينهم من العي�س بالطريقة الأمثل والأف�سل، حيث اإّن التنّعم ب�سحة جيدة يوفر الأ�ساليب 

والو�سائل التي ت�ساعد على عي�س احلياة باأكملها ب�سكل جيد، ويف الوقت احلايل مت جتديد مفهوم 

التاأقلم مع التحديات، والتهديدات  اأّنها مقدرة الأفراد على  اإذ اأ�سبحت تعّرف على  ال�سحة، 

اأّنه يف املجتمع احلديث، زاد  اإّن هذا التعريف �سدر من منطلق  التي تواجههم، ويف احلقيقة 

وعي الأفراد حول الأمرا�س وكيفية التعامل معها، من حيث الوقاية من حدوثها، وعالجها، 

وال�سيطرة على اأعرا�سها، بالإ�سافة اإىل منع امل�ساعفات التي قد تنتج عنها.

االأمرا�س: من  الوقاية  • طرق 

القدرة على حتديد  اأهم الأهداف يف جمال تعزيز ال�سحة والوقاية من الأمرا�س،  اإّن من 

ومعرفة عوامل اخلطورة، التي قد تت�سبب باإ�سابة الأ�سخا�س بالأمرا�س، ومن ثم تعريف 

املتعلقة  ال�سلوكيات اخلاطئة  لتغيري  الكافية،  باملعلومات  العوامل، وتزويدهم  الأ�سخا�س بهذه 

اخلطوات  من  الكثري  وهناك  الأمرا�س،  حدوث  فر�سة  تقليل  وبالتايل  اجل�سدية،  بال�سحة 

والطرق الب�سيطة التي ميكن اتباعها، والتي ت�ساعد على العي�س بطريقة اأف�سل، وحت�ّسن نوعية 

احلياة ب�سكل عام، ومن هذه الطرق والأ�ساليب:

أحدد طرق الوقاية من املر�

ُة: ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

احل�ستان  1 و 2:   ُطُرُق اٱْلِوقاَيِة ِمَن اٱْلأَْمرا�ِس

االأ�سبوع: 24
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الالزمة:  ال�سحية  املخربية  بالفحو�سات  • القيام 
وت�سمل الفحو�سات الطبية اخلا�سة بالرجال والفحو�سات الالزمة للن�ساء، وجتدر الإ�سارة 

اإىل اأّن بع�س الأ�سخا�س لديهم منطق غريب يتعلق بالفحو�سات ال�سحية، فاإّنهم يعتقدون باأّنه 

من الأف�سل لهم، عدم املعرفة بوجود اأي خطب اأو �رشر ما لديهم، لكن من الواجب تعريف 

هوؤلء الأ�سخا�س بحقيقة اأّنه اإذا مت معرفة واكت�ساف اأي حالة مر�سية يف مرحلة ُمبكرة، فاإّن 

ذلك ُيحدث فرقًا كبري جدًا يف العالج و�رشعة ال�سفاء، كما اأّنه قد يوؤدي اإىل الوقاية من حدوث 

الأمرا�س.

التدخني:  عن  • االإقالع 
اإّن من ال�رشوري جدًا حماولة ايقاف التدخني، وذلك لأّن التدخني يوؤدي ب�سكل عام اإىل 

ُيعترب  لذلك  احلياة،  نوعية  يف  جدًا  �سلبي  ب�سكل  يوؤثر  اأّنه  اإىل  بالإ�سافة  احلياة،  مدة  تق�سري 

الإقالع عن التدخني من اأهم الولويات واخلطوات الالزمة للمحافظة على �سحة الإن�سان.

الريا�سية: التمارين  • ممار�سة 
املحافظة على  اإىل  يوؤدي  ن�ساط اجل�سم،  الريا�سية، واملحافظة على  التمارين  اإّن ممار�سة   

�سحة ون�ساط ج�سم الإن�سان وامداده بالطاقة، ويجب ممار�سة هذه التمارين ب�سكل م�ستمر، 

خالل اجلدول اليومي اأو الأ�سبوعي.

�سحي:  طعام  • تناول 
من املعروف اأّن اتباع نظام غذائي �سحي، اأمر هام و�رشوري، ويف احلقيقة يجب معرفة 

اأن تناول ح�ستني من الفواكه واخل�رشاوات يف اليوم، قد يت�سبب باإطالة العمر امُلتوقع، حيث 

اإّن تناول الطعام ال�سحي ب�سكل معتاد، ُيعّد من اأهم الأمور التي قد يتبعها ال�سخ�س، حلمايته 

من الأمرا�س وتقوية �سحته اجل�سدية، والتقليل من حدة اأي حالة اأو م�سكلة �سحية توجد لديه 

يف الوقت احلا�رش، بالإ�سافة اإىل اأّنه يف حال العتياد على النظام الغذائي ال�سحي، فاإن ذلك 

يزّود اجل�سم بكمية اأكرب من الطاقة مقارنة بالطاقة امُل�ستمدة من الأطعمة والأغذية امُلعاجلة.

الوزن:  • خ�سارة 
خ�سارة الوزن لي�ست باملهمة ال�سعبة وامل�ستحيلة، كما يظن البع�س، حيث اإّنه يف حال ا�ستبدال 

وامل�رشوبات  امُلحاّلة  الأطعمة  والتخل�س من  الطازجة،  الأطعمة  وتناول  امُلعاجلة،  الأطعمة 

الغازية، فبهذه الطرق الب�سيطة ميكن التخلي عن الكثري من ال�سعرات احلرارية.
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املو�سوفة:  باالأدوية  • االلتزام 
هناك الكثري من الأدوية املو�سوفة، والتي تعمل على الوقاية من حدوث بع�س الأمرا�س، 

ومثال على ذلك: اأدوية ال�ستاتني، التي تعمل على التقليل من ن�سبة الكولي�سرتول يف اجل�سم، 

وبالتايل تعمل على الوقاية من حدوث النوبات القلبية، وكذلك احلال بالن�سبة لالأ�سربين؛ الذي 

يقي من حدوث اأمرا�س القلب، وجتدر الإ�سارة اإىل اأّنه من اجليد الأخذ بن�سيحة الطبيب، عند 

�رشف دواء معني للوقاية من الأمرا�س.

جيد:  ب�سكل  النوم  على  • املحافظة 
تكون  وقد  وم�ساعرهم،  الأ�سخا�س  مزاج  على  جدًا  كبري  ب�سكل  يوؤثر  النوم  لأّن  وذلك 

بهرمون  مبا�رش  ب�سكل  يتعلق  النوم  اإّن  امُلّتبع، حيث  الغذائي  النظام  ناجتة عن  النوم  م�ساكل 

اأخرى  عنا�رش  بعدة  اي�سًا  يتاأثر  النوم  اأّن  ُوجد  وقد  بالغذاء.  يتاأثر  والذي  ال�سريوتونني، 

النوم  الفوليك، وللتح�سني من نوعية  اإىل حم�س  بالإ�سافة   ،6 12 وفيتامني ب  كفيتامني ب 

ُين�سح اأي�سًا بالرتكيز على تناول الكربوهيدرات املعقدة والربوتينات، والدهون غري امل�سبعة، 

وُين�سح اأي�سًا مبمار�سة بع�س الن�ساطات مثل؛ اليوغا.

اأهمية الوقاية من االأمرا�س:

جتدر الإ�سارة اإىل اأّنه على الرغم من ب�ساطة الأمور واخلطوات، التي يجب اتباعها للحفاظ 

على �سحة اجل�سم والوقاية من الإ�سابة بالأمرا�س، اإّل اأّن الكثري من الأ�سخا�س ل يهتمون 

بالعناية ال�سحية باأج�سامهم، ويف احلقيقة اإّن اتباع هذه اخلطوات يقي من حدوث الأمرا�س 

والن�ساط،  بالطاقة  اجل�سم  وتزويد  النوم،  نوعية  كتح�سني  الفوائد،  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة 

العالجات  وتقليل  واملعاناة،  الآلم  والتقليل من فرتة  بالراحة،  ال�سعور  الأ�سخا�س  واإعطاء 

امُلكلفة، التي قد يلجاأ اإليها امُل�ساب للتخل�س من م�ساكله ال�سحية، والتي توؤثر يف نوعية احلياة، 

بالإ�سافة اإىل اأّن هذه اخلطوات قد تقلل من فر�سة حدوث املوت امُلبّكر.
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

ي�ساعد  الو�سعية.  الأ�ستاذ)ة(  يقدم 

بو�سف  الو�سعية  فهم  على  املتعلمني 

الن�ض  م�سمون  عن  والتعبري  ال�سورتني، 

بعد خروجه  �سعيد  فعل  ماذا  لها:  املرافق 

ماهو  اأخته؟  وجد  كيف  املدر�سة؟  من 

املر�ض الذي اأ�ساب اأخته؟ مع من اأراد اأن 

يلعب؟ مباذا ن�سحته اأمه؟ 

املوجهة  الأ�ستاذ)ة(  اأ�سئلة  عن  ويجيبون 

لفهم الو�صعية.

بعد خروجه  �سعيد  فعل  ماذا  لها:  املرافق 

ماهو  أخته؟ 

أن 

اأَْن  اأَراَد  كاِم،  ِباٱلزُّ ًة  َمري�سَ ْخَتُه  اأُ َوَجَد  اٱْلـَمْدَر�َسِة،  ِمَن  بوبا  َعْوَدِة  ِعْنَد 

خاَذ اٱِلْحِتياطاِت اٱلاّلِزَمِة َحّتى ل ُي�ساَب  ُه اٱتِّ مُّ
َيْلَعَب َمَعها، َفَطَلَبْت ِمْنـُه اأُ

ِباٱْلَعْدوى .

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 69

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

فهم  على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد 

اأ�سئلة  اأو  �سوؤال  و�سياغة  امل�سكلة  الو�سعية 

�سلوك  على  الرتكيز  خالل  من  التق�سي 

بوبا وردة فعل والدته. 

ي�سوغ املتعلمون اأ�سئلة التق�سي ويدونونها 

على دفاترهم.

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 69

العدوى؟ اإليه  تنتقل  ل  لكي  بها  يقوم  اأن  بوبا  على  يجب  التي  الحتياجات  • ماهي 

3.اقرتاح 
الفر�سيات

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  ي�ساعد 

للو�سعية عرب: حتليل �سلوك بوبا واأمه.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 69

ي�سوغ املتعلمون فر�سيات با�ستخدام عبارات مثل يف راأيي...، اأعتقد... اأفرت�ض:

من بني الحتياجات التي على بوبا اأن يقوم بها هي:

وجهه. على  كمامة  و�سع  اأخته،  مل�ض  • عدم 
لأخيه. تعود  اأ�سياء  مل�ض  اإذا  يديه  • غ�سل 

4. ميثاق 
العمل

حول  متعلميه  مع  الأ�ستاذ)ة(  يتداول  بحيث  العمل  ميثاق  حول  التفاق  يتم  الفر�سيات  اختبار  قبل 

امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها اختبار فر�سياتهم.

يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم يف اإيجاد حلول للم�سكل املطروح. 

�سوؤال/اأ�سئلة  عن  اإجابة  اإىل  التو�سل  اأجل  من  �ست�ساعدهم  التي  الطرق  اأو  الطريقة  املتعلمون  يقرتح 

التق�سي. 
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5. اختبار 
الفر�سيات

يوجه الأ�ستاذ)ة( املتعلمني اإىل ال�ستعانة 

يف  الواردة  الثالث  التو�سيحية  بال�سور 

الوقاية  بطرق  املتعلق  املتعلم.  كرا�سة 

مالحظاتهم  ي�سجلون  ثم  الأمرا�ض،  من 

ويتو�سلون اإىل اإ�ستنتاج. 

ـ طرق الوقاية من الأمرا�ض املعدية.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

ْمرا�ِس اٱْلـُمْعِدَيِة : ِب اٱْلإ�ساَبِة ِباٱْلأَ نُّ رطرُطُرُقُطُرُق جَتَ َِِِاْلَوثيَقُة 1: ِ ِ ِ ِ

ْلقيُح وَرُة 1 : َالتَّ ُع ِكماَمٍةَال�سّ وَرُة 2 : َو�سْ وَرُة 3 : َغ�ْسُل اٱْلَيَدْيِن ِباٱمْلاِء َال�سّ َال�سّ

ابوِن  َواٱل�سَّ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 69

6.تدوين 
النتائج

اإىل تدوين ما  يوجه الأ�ستاذ)ة( املتعلمني 

تو�سلوا اإليه ويرتك احلرية لهم يف اختيار 

طريقة تعبريهم.

اإليه من نتائج،  يدون املتعلمون ما تو�سلوا 

كل جمموعة تدون نتائج عملها.

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 69 

7.تقا�سم 
احل�سيلة

جمموعة  كل  من  الأ�ستاذ)ة(  يطلب 

املجموعات  لباقي  اأعمالها  نتائج  تقدمي 

النقد  على  ي�سجع  جماعيا.  ومناق�ستها 

واإبداء الراأي.

كل جمموعة تكلف مقررا بعر�ض ما تو�سلوا 

اخلال�سات  مناق�سة  وتتم  نتائج  من  اإليه 

جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 عمل جماعي، �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 69

8.التعميم

على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�سجع 

وتدوينها  وا�ستنتاجات  خال�سات  تقدمي 

اإىل  املتعلمون  ويتو�سل  كرا�ساتهم  على 

مكت�سباتي  فقرة  يف  املت�سمنة  اخلال�سات 

اجلديدة. 

َبْيِنها  ِمْن  تي،  حَّ �سِ َعلى  ِلْلُمَحاَفَظِة  َة  وِريَّ اٱل�رشَّ اٱِلْحتياطاِت  اآُخـَذ  ْن  اأَ َعَلَيّ  ْعِدَيِة،  اٱمْلُ باٱلأَْمرا�ِس  اٱْلإ�ساَبَة  َب  نَّ ِلأَجَتَ

ِباٱمْلاِء  اٱْلَيَدْيِن  َوَغ�ْسُل  َدواِتِه،  اأَ ِتْعماِل  اٱ�سْ ُب  نُّ َوجَتَ ري�ِس،  اٱمْلَ ُمالَم�َسِة  َوَعَدُم  ِب،  نا�سِ اٱمْلُ َوْقِتها  ْلقيحاِت يف  اٱلتَّ اأَْخُذ 

َر�ِس. بيِب، َوَتناُوُل اْلأَْدِوَيِة يف حاَلِة اٱْلإِ�ساَبِة ِباٱمْلَ �رَشِ َقْبَل َتناُوِلها، َوِزياَرُة اٱلطَّ ابوِن، َوَغ�ْسُل اٱْلَفواِكِه َواٱخْلُ َواٱل�سَّ

بنبنَّب نجتنجَتَ لأَ

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 70
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

اأهمية غ�سل 

اليدين 

للوقاية من 

االأمرا�س

يف  الواردة  وي�سرح  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

الن�ساط، ي�سرح التعليمة:

املنا�سبة:  العبارة  اأمام   x عالمة  اأ�سع  ـــ 

للحماية  و�سيلة  اليدين  غ�سل  يكون  كيف 

من الأمرا�ض؟

َبِة :َكْيَف َيكوُن  نا�سِ ُع َعاَلَمَة )X( اأَماَم اْلِعباَرِة امْلُ 1. اأَ�سَ
َغ�ْسُل اٱْلَيَدْيِن َو�سيَلًة ِلْلِحماَيِة ِمَن اٱْلأَْمرا�ِس ؟

 . َراثيِم.    • َتْبُدو اٱْلَيداِن َجِميَلَتنْيِ َخلُّ�ُس ِمَن اٱجْلَ • َيِتمُّ اٱلتَّ

. ْلَد ِمَن اٱِلْجِتفاِف.     • َيْجَعُل اٱْلَيَدْيِن داِفَئَتنْيِ •َيْحمي اٱجْلَ

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
أاأاأُاأُ

عمل فردي، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 69

الن�ساط 2: 

التعرف على 

طرق الوقاية 

من االأمرا�س 

وعالجها

يقراأ الأ�ستاذ)ة( الن�ساط وي�سرح التعليمة. 

يطلب من املتعلمني اإجناز الن�ساط. ينجز 

املتعلمون الن�ساط:

ُبها : ا ُينا�سِ ُل ِبَخطٍّ ُكلَّ ِعباَرٍة مِبَ 2.  اأَ�سِ

ُطُرُق اٱْلِوقاَيِة ِمَن 

ْمرا�ِس

ُطُرُق اٱْلِعالِج ِمَن 

ْمرا�ِس

�رَشِ َقْبَل َتناُوِلها ْلقيُحَغ�ْسُل اٱْلَفواِكِه َواٱخْلُ َالتَّ

 ُمَتواِزٍن
ٍّ

باُع ِنظاٍم ِغذاِئي ِةِاتِّ يا�سَ مُماَر�َسُة اٱلرِّ

َدواِت �َسْخ�ٍس اآَخَر واِءَعَدُم اٱ�ْسِتْعماِل اأَ َتناُوُل اٱلدَّ

ٍة يَّ ـُداإِْجراُء ُفحو�ساٍت ِطبِّ ْوُم اٱْلـَجـيِّ اٱلنَّ

ابوِن َفْر�ُس اٱْلأَ�ْسناِنَغ�ْسُل اٱْلَيَدْيِن ِباٱْلـماِء َواٱل�سّ

عمل فردي، ال�سبورة، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 70

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

بحث حول 
الكائنات احلية 

الناقلة لالأمرا�س

م�سمون  ي�سرح  الن�ساط،  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

تركيز  اإىل  املتعلمني  ويوجه  التعليمية 

اأبحاثهم حول املهمة وهي اإعداد مطوية. 

كيفية  عن  البحث  �سرورة  اإىل  ويوجههم 

ذلك  وعواقب  الإن�سان  اإىل  املر�ض  انتقال 

ال�سابة  من  الوقاية  وكيفية  �سحته  على 

باملر�ض. 

ينجز املتعلمون البحث خارج الق�سم، يوثقون 

نتائج اأبحاثهم لتقدميها اأمام اأ�سدقائهم يف 

احل�سة املوالية. 

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

ها، َواأَْذُكُر ُطُرَق  ْعرا�سِ ُق فيها ِلَبْع�ِس اٱْلأَْمرا�ِس اٱْلـُمْعِدَيِة َواأَ ًة اأََتَطرَّ ُز َمْطِويَّ ْطفاِل اإِىل اٱْلَعْدوى. اأُجْنِ �ُس َعَدٌد ِمَن  َيَتَعرَّ

َة اٱْلِوقاَيِة ِمْن َهِذِه اٱْلأَْمرا�ِس. اٱْنِتقاِل اٱْلَعْدوى، َوَكْيِفيَّ

عمل فردي اأو جماعي، كرا�سة املتعلم �ص 70 . 

موارد اأخرى )اأنرتنيت مب�ساعدة اأحد اأفراد االأ�سرة(.

الن�ساط 2: 

امتداد للح�سة 

املقبلة

بعد تعرفكم على طرق الوقاية من الأمرا�ض، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها خالل احل�سة القادمة؟

يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها خالل احل�سة املوالية )مو�سوع تاأثري الإن�سان 

على البيئة(.
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تاأثري الإن�سان على البيئة

يو�سح تاأثري �سلوك الإن�سان على البيئة اإيجابيا و�سلبيا؛  •
ي�رشح تاأثري التلوث على الإن�سان والبيئة والكائنات احلية؛  •

ي�ستنتج طرقا ملنع اأو التقليل من التلوث.  •

• البيئة: 
اأحياء وجماداٍت  العام هي عبارٌة عن كّل ما هو موجوٌد على الأر�س من  البيئُة مبفهومها 

وما يحتويه الغالف اجلوي من غازاٍت، هذا الو�سط احليوي الذي خلقه الله �سبحانه وتعاىل 

ليهيئ احلياة ال�سليمة للكائناِت احلية مبا فيها الإن�سان. تتعر�س هذه املكونات اإىل اإحداث تغرّي 

بخ�سائ�س عنا�رشها، فيحدث خلل بالتوازن البيئي، ويتاأثر الإن�سان والنبات واحليوان بهذا 

اخللل وهو ما يطلق عليه م�سطلح التلوث. 

تاأثري االإن�سان على البيئة: 

يعترب الإن�سان من اأكرب العوامل التي ت�سبب تلوثًا يف البيئة على �سعيٍد حملي اأو عاملي، فعلى 

اأما على ال�سعيد العاملي  ال�سعيد املحلي ينح�رش تاأثري الإن�سان يف البيئة ال�سغرية املحيطة به، 

فيكون تاأثري الإن�سان بتلوِث الغالف اجلوي مما ينتج عنه تغرياٍت مناخيٍة واأمطاٍر حم�سيٍة. 

اأمثلة على تاأثري الإن�سان ال�سلبية على البيئة: 

هناك اأمثلة عديدة توؤكد مدى تاأثري الإن�سان ال�سيئ على البيئة التي يعي�س عليها، ومنها ما يلي: 

• الغطاء النباتي: كان تاأثري الإن�سان بالتقليل من الغطاء النباتي تاأثريًا كبريًا، اإذ يقوم بقطع 
بحدوث  الإن�سان  يت�سبب  كما  للتدفئة،  اأو  املنزلية  لالأغرا�س  اأخ�سابها  لال�ستفادة من  الأ�سجار 

احلرائق التي توؤدي اإىل حرق النباتات الربية ب�سكٍل خا�ٍس كما اأّن الرعي اجلائر يوؤثر كثريًا 

يف تقليل اإنبات هذه النباتات مرًة اأخرى، اإذ اإّن حرقها اأو رعيها من قبل املوا�سي ب�سكٍل جائٍر 

يقلل من اأزهارها وتكوين البذور التي تعيد منوها يف املوا�سم اجلديدة. كما نعرف فاإن النباتات 

ت�ساهم يف املحافظة على ِن�َسِب الغازات يف الغالف اجلوّي لالأر�س، فالنباتات تعتمد يف توليد 

من حاجة  العك�س  على  الأك�سجني،  واإعطاء  اجلو  من  الكربون  اأك�سيد  ثاين  اأخذ  على  طاقتها 

الكائنات احلية الأخرى اإذ تاأخذ الأك�سجني وتعطي ثاين اأك�سيد الكربون. 

• دخان امل�سانع: لقد ت�سبب دخان امل�سانع وو�سائل املوا�سالت يف تلويث الغالف اجلوي 
وحدوث  احلراري،  الحتبا�س  وظاهرة  احلم�سية،  الأمطار  تكّون  التلوث  هذا  عن  ونتج 

أثري �سلوك الإن�سان على البيئة 

البيئة: 

ُة: ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

لوِك اٱْلإِْن�ساِن الإيجابي وال�سلبي َعلى اٱْلبيَئِة  احل�ستان  1 و 2:  َتاأْثرَي �سُ

ْقليِل منه. ِث وكيفية منعه اأو اٱلَتّ َلوُّ - اأ�رشار اٱلَتّ

االأ�سبوع: 25
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اختالل يف طبقة الأوزون التي تعرب اجلدار الغازي الذي يعك�س الأ�سعة ال�سارة القادمة من 

ال�سم�س. 

واملبيدات  الكيماوية،  الأ�سمدة  من  كثريًة  اأنواعًا  الإن�سان  ي�ستخدم  الكيماوية:  امللوثات   •
الزراعية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، وعند الإفراط يف ا�ستخدام هذه املواد يت�رشب جزٌء 

كبرٌي من هذه املواد اإىل طبقات الأر�س مما يوؤدي اإىل تلويث املياه اجلوفية. 

• التو�سع العمراين: مع تزايد اأعداد ال�سكان تزداد حاجتهم اإىل امل�ساكن والطرق واملرافق 
العامة الأخرى، كل ذلك يتم على ح�ساب الأرا�سي الزراعية.

• امل�ستقات النفطية يرتكز ا�ستخراج النفط يف مواقع وترتكز ال�سناعة يف مواقع اأخرى، 
مما ي�ستدعي نقل النفط من مكان ا�ستخراجها اإىل اأماكن ا�ستعمالها، وت�ستخدم يف نقل هذه املواد 

ت�رّشب  يحدث  ما  وكثريًا  واملحيطات،  البحار  و�سط  الطويلة  امل�سافات  تقطع  عمالقة  ناقالت 

كميات من النفط من هذه البواخر فتختلط مبياه البحر، وت�سبب يف موت الأ�سماك والأحياء 

البحرية الأخرى التي تتغذى عليها الأ�سماك. 

اأمثلة على تاأثري الإن�سان الإيجابية على البيئة: 

هناك اأمثلة عديدة توؤكد مدى تاأثري الإن�سان الإيجابي على البيئة التي يعي�س عليها، ومنها ما 

يلي: 

احلدائق  اإن�ساء  خالل  من  وذلك  الربية،  احلياة  حماية  على  العمل  الربية:  احلياة  حفظ   •
الوطنية وفر�س الع�رشات من القوانني والنظم البيئية حول العامل، فداخل هذه املناطق تنت�رش 

مب�ساعدة  النا�س  فقام  الأذى،  من  حتميهم  التي  القوانني  مبوجب  النباتية  واحلياة  احليوانات 

البيئية التي تهدد  النباتية واحليوانية من الأنظمة  باأن�ساء هذه املناطق حلماية احلياة  احلكومات 

حياتها. 

من  العديد  اأن�ساأت  املا�سية،  القليلة  العقود  يف  واملفتوحة:  اخل�رشاء  امل�ساحات  اإن�ساء   •
واملباين  املنازل  ببناء  يقومون  الذين  النا�س  من  تتطلب  قوانني  املحلية  واملجتمعات  الوليات 

الندثار،  من  حلمايتها  الأر�س  يف  املفتوحة  اخل�رشاء  للم�ساحات  جانبًا  ي�سعوا  اأن  التجارية 

وي�سمل ذلك اجل�سور التي ت�سمح للغزلن واملخلوقات الأخرى بالهجرة عرب املنطقة املتقدمة دون 

تهديد املوت بال�سيارات، ومتثل هذه املناطق املحمية م�ساهمات اإيجابية يف النظم الإيكولوجية. 

• ٍاعادة التدوير: اإّن النظم البيئية هي جمتمعات بيولوجية تنت�رش يف جميع اأنحاء العامل، وهي 
اأ�سكال متعددة من احلياة النباتية واحليوانية، وتعيد  مبثابة عوامل �سغرية مرتابطة ت�ست�سيف 

الطبيعة تدوير كل �سيء، حيث تعود املادة النباتية واحليوانية امليتة اإىل الرتبة لتنتج مرة اأخرى 

املزيد من الأ�سجار والنباتات، حيث يدرك العديد من النا�س اأن اإعادة التدوير تقدم م�ساهمة 

اإيجابية للنظم الإيكولوجية يف العامل من خالل اإعادة ا�ستخدام اأو اإعادة ت�سنيع املنتجات القدمية 

اإىل منتجات جديدة دون ال�سطرار اإىل اأخذ املوارد من الطبيعة.
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

ال�سور  يقدم  الو�سعية،  الأ�ستاذ)ة(  يقدم 

فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد  املرفقة، 

عن  والتعبري  ال�سور  و�سف  الو�سعية: 

ماذا تالحظون؟  عليها:  والتعليق  م�سمونها 

ماذا متثل ال�سورة.

ال�سور  املتعلمون  يالحظ  جمموعات:  يف 

املوجهة  الأ�ستاذ)ة(  اأ�سئلة  عن  ويجيبون 

لفهم و�سعية النطالق.

ــ اأين كان يعي�ض العم ميمون؟ ماهي الأ�سياء 

التي تغريت بعد رجوعه اإىل قريته؟

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: مهمهم1 ِ

تي َمَكَث فيها اأَْكرَثَ  َلـّما عاَد اٱْلَعمُّ َمْيموٌن ِمْن اأُوُروّبا اٱلَّ

َوَجَد  فيها،  ُوِلَد  تي  الَّ اٱْلَقْرَيِة  اإِىل  �َسَنواٍت  َع�رْشِ  ِمْن 

َواٱْلَب�ساِتنُي  اْلـُمجاِوَرُة  َفاْلغاَبُة   ، َ َتَغريَّ َقْد  ٍء 
ْ

�َسي ُكلَّ 

اٱلَّذي  َواٱْلوادي  �ساِهَقٍة،  ِبناياٍت  َبَحْت  اأَ�سْ اٱْلـُمحيَطُة 

َفاياِت. َبَح َمْطَرحًا ِللنُّ �سْ كاَنْت َتعي�ُس ِفيه اٱْلأَ�ْسماُك، اأَ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 71

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

فهم  على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد 

التق�سي  اأ�سئلة  اأو  �سوؤال  و�سياغة  امل�سكلة 

ما  وعلى  الن�ض  من  مافهموه  خالل  من 

يالحظونه يف ال�سورة، تو�سع عمراين. 

اأ�سئلة  املتعلمون  ي�سوغ  جمموعات  يف 

التق�سي ويدونونها على دفرتهم. 

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 71

به؟ حتيط  التي  البيئة  على  الإن�سان  يوؤثر  • كيف 
الأخرى؟ احلية  والكائنات  فيها  يعي�ض  التي  والبيئة  الإن�سان  على  التلوث  عواقب  هي  • ما 

منه؟ التقليل  اأو  التلوث  ملنع  طريقة  من  • هل 

3.اقرتاح 
الفر�سيات

�سياغة  على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد 

م�سمون  بربط  وذلك  للو�سعية  فر�سيات 

التلوث  الدر�ض  مبو�سع  ال�سابقة  ال�سور 

وتاأثري الإن�سان على البيئة.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 71

يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات با�ستخدام عبارات مثل يف راأيي...، اأعتقد... اأفرت�ض اأن:

اإيجابيا. عليها  يوؤثر  اأن  لالإن�سان  ميكن  �سلبيا.  به  حتيط  التي  البيئة  على  الإن�سان  • يوؤثر 
النباتات،  خ�سو�سا  الأخرى  احلية  الكائنات  انقرا�ض  الأمرا�ض،  انت�سار  البيئة  تلوث  عواقب  من   •

الأ�سماك وبع�ض اأنواع احليوانات.

• هناك بع�ض الطرق ملنع التلوث اأو التقليل منه: مثال ذلك الت�سجري، حماية الغابات، خف�ض ا�ستهالك 
الطاقة، اعتماد الطاقة البديلة...الخ.

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ)ة( مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم يف اإيجاد حلول للم�سكل.
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5. اختبار 
الفر�سيات

ال�ستعانة  اإىل  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  يوجه 

يف  الواردة  الثالث  التو�سيحية  بالن�سو�ض 

كرا�سة املتعلم.

اعتمادا  فر�سياتهم  من  املتعلمون  يتحقق 

على الوثائق.

يفهمونها  البيئة،  على  الإن�سان  تاأثري  ـــ 

اإىل  ويتو�سلون  مالحظاتهم  ي�سجلون  ثم 

ال�ستنتاج 1. 

ي�سجلون  ثم  يفهمونها  التلوث،  عواقب  ـــ 

مالحظاتهم ويتو�سلون اإىل ال�ستنتاج 2. 

يفهمونها  التلوث،  من  التقليل  طرق  ـــ 

اإىل  ويتو�سلون  مالحظاتهم  ي�سجلون  ثم 

ال�ستنتاج 3. 

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 71

6.تدوين 
النتائج

ما  تدوين  اإىل  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  يوجه 

اأو  ذهنية،  خطاطات  �سكل  يف  اإليه  تو�سلوا 

ملخ�سات اأو ر�سومات....

طريقة  اختيار  يف  للمتعلمني  احلرية  ترتك 

تعبريهم.

يدون املتعلمون ما تو�سلوا اإليه من نتائج، كل 

جمموعة تدون نتائج عملها.

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 71 

7.تقا�سم 
احل�سيلة

يطلب الأ�ستاذ)ة( من كل جمموعة تقدمي 

نتائج اأعمالها لباقي املجموعات ومناق�ستها 

جماعيا وي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

كل جمموعة تكلف مقررا بعر�ض ما تو�سلوا 

اخلال�سات  مناق�سة  وتتم  نتائج،  من  اإليه 

جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 عمل جماعي، �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 71

8.التعميم

تقدمي  على  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  ي�سجع 

يف  وتدوينها  وا�ستنتاجات  خال�سات 

دفاترهم.

يتو�سل املتعلمون اإىل اخلال�سات املن�سو�ض 

عليها يف فقرة مكت�سباتي اجلديدة. 

البيئة  موؤثر على  كائن  اأهم  الإن�سان  يعترب   

التي حتيط به. ويكون تاأثريه عليها اإما �سلبيا 

اأو اإيجابيا.

را�سي  ُع اٱْلُعْمَراينُّ َعلى ِح�ساِب اٱْلَغاباِت َو َو�سُّ ِة: َالتَّ ْلِبيَّ اأْثرياِت اٱل�سَّ ْلبَا، َفِمَن اٱلتَّ ْن�ساُن َعلى اٱْلبيَئِة اإِيجابًا َو�سَ اٱْلإِ ُر  ُيوؤَثِّ

َتْهديُد  َو  َواٱْلِوْدياِن واٱْلُبَحرْياِت،  اٱْلَبْحِر  فاياِت يف  اٱلنُّ َوَطْرُح  يَّاراِت،  َواٱل�سَّ �ساِنِع  اٱمْلَ ِبُدّخاِن  وِّ  اٱجْلَ َوَتْلويُث  ِة،  راِعيَّ الزِّ

ْفِرِط.  ْيِد اٱمْلُ ْعِي اٱجْلاِئِر َواٱل�سَّ ِة ِباٱلرَّ َيواِنيَّ واِت اٱحْلَ ْ باِتيِّ َواٱلرثَّ اٱْلِغطاِء اٱلنَّ

َواٱْلَهواِء  ياِه  اٱمْلِ َوَتْلويُث  باتاِت،  واٱلنَّ َيواناِت  اٱحْلَ َواٱْنِدثاُر  ِباٱْلأَْمرا�ِس،  ْن�ساِن  اٱْلإِ اإِ�ساَبُة  ِث  َلوُّ اٱلتَّ َعواِقِب  َبنْيِ  َوِمْن 

ِتْعماِل  َواٱ�سْ ياِه،  اٱمْلِ ِفَيِة  َوَت�سْ فاياِت  اٱلنُّ ِة  َوُمعاجَلَ َوَتْدويِر  �ْسجرِي  ِباٱلتَّ اٱْلإِْن�ساُن  َيقوُم  ِث  َلوُّ اٱلتَّ َتْقليِل  اأَْجِل  َوِمْن  َبِة.  ْ َواٱلرتُّ

اٱلّطاقاِت اٱْلَبديَلِة.

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ يف  وتدوينها  وا�ستنتاجات  ات 

ٱلاٱْلٱْلٱْل ُر رثرثِّ ويوُيوؤَ

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 73

- ي�سبب التلوث العديد من الأمرا�ض لالإن�سان ويوؤدي اإىل انقرا�ض بع�ض اأنواع احليوانات والنباتات ويوؤدي 

اأي�سا اإىل اختالل التوازن البيئي والحتبا�ض احلراري وانت�سار الفي�سانات واحلرائق والأوبئة.

- من اأبرز الطرق التي ميكن اأن تقلل من التلوث: اإعادة التدوير واإن�ساء املناطق اخل�سراء والعتماد على 

الطاقات البديلة كالطاقة ال�سم�سية والطاقة الريحية.

ِة يف  وادِّ اٱل�ّسامَّ وَرُة 4 : َطْرُح اٱمْلَ َال�سّ

ماِك �سْ
ُب َهالَك اٱْلأَ اٱمْلاِء ُي�َسبِّ

ُر  ُع اٱْلُعْمرايِنُّ ُيوؤَثِّ َو�سُّ وَرُة 7 : َالتَّ َال�سّ

راَعِة ِة ِللزِّ احِلَ ي اٱل�سَّ َرا�سِ َعلى 

وَرُة 3 : َمْطَرُح ُنفاياٍت َال�سّ

اِئُر ْعُي اٱجْلَ وَرُة 6 : َالرَّ َال�سّ

�ساِنُع  ّياراُت َواٱمْلَ وَرُة 2 : ُتْنِتُج اٱل�سَّ َال�سّ

ُث اٱْلَهواَء َغازاٍت ُتَلوِّ

ِمَدُة  �سْ بيداُت َو وَرُة 5 : َامْلُ َال�سّ

ُث اٱْلأَْر�َس ُة ُتَلوِّ اٱْلكيماِويَّ

ُة َعلى اٱْلبيَئِة ْلِبيَّ لوكاُت اٱل�سَّ لوكاتَال�سُّ لوكاتل�سلوكاتل�سُّ ُّل�سُّ َاَ َالنَّ�ساُط 1:

َة َعلى اٱْلبيَئِة. ْلِبيَّ لوكاِت اٱل�سَّ ُد اٱل�سُّ َوَر، َواأَُحدِّ   اأُلِحُظ ال�سُّ



217

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

�سلوكيات  متييز  الن�ساط:  من  الهدف 

�سلبية عن �سلوكيات اإيجابية جتاه البيئة

املرافق  الن�ض  وي�سرح  الأ�ستاذ)ة(  يقراأ 

من  وينطلق  التعليمة،  ي�سرح  للن�ساط، 

ب�سلوكيات  التعريف  يف  ليتو�سع  الن�ساط 

على  وتاأثريها  اأخرى  اإيجابية  اأو  �سلبية 

البيئة. 

: ْلِبيِّ لوِك اٱل�سَّ لوِك اٱْلإِيَجاِبيِّ َوَعاَلَمًة X َعلى اٱل�سُّ ُع َعاّلَمًة √ َعلى اٱل�سُّ َوَر َو اأَ�سَ 1. اأُلِحُظ اٱل�سُّ

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

1

بطبَطب أاأاأُ

عمل فردي، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 72

الن�ساط 2: 

ت�سنيف 
عواقب 
التلوث 

يقراأ الأ�ستاذ)ة( التعليمة وجميع العبارات 

التي �سيتم ت�سنيفها يف اجلدول، ي�سرحها 

ويتاأكد من فهم املتعلمني لها.

ينجز املتعلمون الن�ساط على الكرا�سة.

ُبها : 2. اأَْرِبُط ِب�َسْهٍم ُكلَّ ِعباَرٍة مِبا ُينا�سِ

ُث اٱْلـماِء َتَلوُّ

ُث اٱْلَهواِء َتَلوُّ

ُث اٱْلأَْر�ِس َتَلوُّ

ّ
�ِسِي َنفُّ هاِز اٱلتَّ اأَمرا�ُس اٱجْلِ

�رَشاِت ِاْنِت�ساُر اٱْلأَْزباِل َواٱحْلَ

�ْسماِك ُنفوُق اٱْلأَ

عمل فردي، ال�سبورة، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 72

الن�ساط 3: 

التعرف على 
طرق التقليل 

من االآثار 
ال�سلبية على 

البيئة

َيلي:  ما  اٱْلبيَئِة  َعلى  ِة  ْلِبَيّ اٱل�سَّ اٱلآثاِر  ِمِن  ْقليِل  اٱلتَّ ُطُرِق  َبنْيِ  ِمْن  َبِة:  نا�سِ اٱمْلُ وَرِة  اٱل�سّ َت  حَتْ ِعباَرٍة  ُكلَّ  ُع  اأَ�سَ  .3
ْدويِر- َاْلـَمْحِمّياُت اٱْلبيئيَُّة. �رْشاُء - اإِعاَدُة اٱلتَّ َاْلـِم�ساحاُت اٱخْلَ

عمل فردي، ال�سبورة، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 72

الن�ساط 4: 

ا�ستنتاج طرق 
منع التلوث اأو 

التقليل منه

ويتاأكد  وي�سرحها  التعليمة  الأ�ستاذ  يقراأ 

من فهم املتعلمني لها. يطلب من املتعلمني 

اإجناز الن�ساط.

يقبل الأ�ستاذ)ة( جميع الإجابات املمكنة 

من خالل ال�سورة: اعتماد الطاقة البديلة 

املناطق  اإن�ساء  الريحية(،  )ال�سم�سية، 

اخل�سراء، اإن�ساء املحميات...الخ. 

ي�سحح املتعلمون الن�ساط جماعيا وفرديا. 

ْقليِل ِمْنُه: ِث اأَْو اٱلتَّ َلوُّ ْنِع اٱلتَّ 4. اأَْذُكُر َثالَث ُطُرٍق مِلَ

عمل فردي، ال�سبورة، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 73

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

اقرتاح خطة 
تت�سمن اإجراءات 

للحد من التلوث

وي�سرحه،  الو�سعية  الأ�ستاذ)ة( ن�ض  يقدم 

ي�سرح التعليمة ويتاأكد من فهم املتعلمني لها. 

الإجراءات  عن  البحث  نحو  املتعلمني  يوجه 

من  التقليل  اأجل  من  بها  القيام  يتعني  التي 

الآثار التلوث حلماية البيئة؟

ينجز املتعلمون الن�ساط يف البيت، ويوثقونه 

لتقدمي تقرير مركز عنه اأمام الزمالء. 

املمكنة  الإجراءات  الأ�ستاذ)ة( جميع  يقبل 

لتح�سي�ض  توعوية  لفتات  كتابة  قبيل:  من 

ل�سكان مبخاطر التلوث، جمع الف�سالت يف 

للنفايات... حاويات  و�سع  خا�سة،  اأكيا�ض 

الخ. 

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

ديِد ما َيِجُب  ِث، َوَذِلَك ِمْن ِخالِل حَتْ َلوُّ اٱلتَّ ِة ِمَن  اٱْلـَمَحلِّيَّ ماَيِة بيَئِتنا   َمَع َتالميِذ ِق�ْسمي حِلِ
ّ

اإِْن�ساِء ميثاٍق بيِئٍي اأُ�ساِرُك يف 

عاَدُة َتْدويٍر...(. ُبُه َو ما َيِجُب اٱْلقياُم ِبِه ) َتْنظيٌف، َتْطهرٌي، َت�ْسجرٌي، َب�ْسَتَنٌة، َتْر�سيُد اٱ�ْسِتْعماِل اٱْلـماِء، اإِ نُّ جَتَ

عمل فردي اأو جماعي، كرا�سة املتعلم �ص 73 . 

موارد اأخرى )اأنرتنيت مب�ساعدة اأحد اأفراد االأ�سرة(.

الن�ساط 2: 

امتداد للح�سة 

املقبلة

التي تودون معرفتها  البيئة، ما الأ�سياء  ال�سلبية على  • بعد تعرفكم على طرق احلد والتقليل نت الآثار 
خالل احل�سة القادمة؟

املوالية، احل�سة  خالل  لها  اإجابات  اإيجاد  يودون  اأ�سئلة  اأو  اقرتاحات  املتعلمون  • يطرح 
مثال(. �ستلة  )غر�ض  التكنولوجي  امللف  مو�سوع  يف  التفكري  نحو  املتعلمني  الأ�ستاذ)ة(  • يوجه 
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غر�س �سجريات بحديقة اأو غابة اأو حميط املوؤ�س�سة. 

غر�س �ستلة

تكنولوجيا

- هدف معريف: تعرف كيفية غر�س اأ�سجار.

-  هدف ح�سي حركي: اإجراء مناولت تتعلق بعملية الغر�س.

-  هدف وجداين: تلم�س اأثر الإن�سان الإيجابي على البيئة. 

الو�سائل: �ستالت، جمرفات، اأ�سي�سات، تربة خ�سبة، ماء، �سماد، ر�سا�سات...الخ.  •

املتدخلون: املتعلمون، املدر�س، اأ�سخا�س لهم دراية بتقنيات الغر�س، اآباء، موؤ�س�سات عمومية تهتم   •
مبجال البيئة...الخ. 

مدة اإجناز امل�رشوع: اأ�سبوع.   •

مراحل تنفيذ امل�رشوع:   •

           1 -توفري ال�ستلة وو�سائل العمل، 

           2 -حتديد مكان الغر�س،

           3 -القيام بعملية الغر�س، 

           4 -تتبع والعتناء بالنبتة.

اأهداف امل�رشوع:

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

التعرف 
على مو�سوع 

امل�سروع

يقراأ الأ�ستاذ)ة( وي�سرح عنوان املو�سوع: 

غر�ض �ستلة.

مو�سوع  باأهداف  املتعلمني  يح�س�ض 

التكنولوجيا:

- تعرف تقنية القطرة قطرة،

بطريقة  قطرة  القطرة  تقنية  اإجناز   -

ب�سيطة.

- اإكت�ساب ثقافة القت�ساد يف املاء.

عمل فردي، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 74

االأ�سبوع: 26
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الن�ساط 2: 

تنفيذ 
امل�سروع 

يقراأ الأ�ستاذ)ة( الن�ساط وي�سرح التعليمة.

يركز الأ�ستاذ)ة( اأثناء ال�سرح على مراحل تنفيذ امل�سروع واملدة الزمنية املطلوبة: توفري ال�ستلة وو�سائل 

العمل، حتديد مكان الغر�ض. القيام بعملية الغر�ض، التتبع والعتناء بالنبتة.

ينجز املتعلمون امل�سروع ح�سب تعليمات الأ�ستاذ)ة(. 

تي: َتالٍت ِبَحديَقِة َمْدَر�سَ َتعنُي بـاٱْلِبطاَقِة ِلأَْغِر�َس �سَ �سْ
 ـ اأَ

 :

4

8

12

3

7

11

2

6

10

1

5

9

عمل فردي، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 74

ْدَوِل اٱلتال ِلَت�ْسجيِل ُمْعَطياٍت َحْوَل َتَطوِر اٱْل�َسْتَلِة: َتعنُي ِباٱجْلَ �سْ
 ـ اأَ

ْبَتِة ..................................................َنْوُع اٱلنَّ

..................................................تاريُخ َغْر�ِسها

..................................................تاريُخ ِقيا�ِس اٱْلطوِل 1

..................................................تاريُخ ِقيا�ِس اٱْلطوِل 2

..................................................تاريُخ ِقيا�ِس اٱْلطوِل 3

ْبَتِة  اٱلنَّ طوُل  َتَطوِر  بُخ�سو�ِس  ُمالَحظاتي  اأُ�َسِجُل 

َوَتَغرُيِ �َسْكِلها َواأَْجزاِئها:
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اأن�سطة التوليف وتقومي ودعم للوحدة اخلام�سة

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1.  تقومي التعلمات

الن�ساط 1: 

اأن يكون قادرا 

على التعرفعلى 

بع�س الطرق 

للوقاية من 

االأمرا�س

وي�سرحه،  الو�سعية  الأ�ستاذ)ة( ن�ض  يقدم 

ي�سرح التعليمة ويتاأكد من فهم املتعلمني لها.

عن  ويجيبون  الن�ساط  املتعلمون  ينجز 

دفرت  يف  الو�سعية  بن�ض  املرتبطة  الأ�سئلة 

التجارب والتق�سي.  

يتم الت�سحيح جماعيا على ال�سبورة وفرديا 

على دفرت التجارب والتق�سي.

رحه، 

أكد من فهم املتعلمني لها.

عن  ويجيبون  اط 

ْعِدَيِة ْمرا�ِس اٱمْلُ ُة 1: َاْلِوقاَيُة ِمـْن  ِعيَّ  َاْلَو�سْ

عمل فردي، ال�سبورة، كرا�سة املتعلم �ص 75  

دفرت التجارب والتق�سي. 

لِء اٱلّنا�ُس كماماٍت َعلى ُوجوِهِهْم؟ ُع َهوؤُ 1 - ِلـماَذا َي�سَ

ْنُف�ِسِهْم ِمْنُه؟ ا�ُس َعلى اأَ 2 - ما اٱْلـَمَر�ُس اٱلَّذي َيْخ�سى َهوؤُلِء اٱْلنَّ

3 - َكْيَف َيْنَتِقُل َهذا اٱْلـَمَر�ُس؟

 َعاَلماُت اٱْلإِ�ساَبِة ِبَهذا اٱْلـَمَر�ِس؟
َ

4 -  ما ِهي

ِماِت  َعلُّ َتْقومُي اٱلتَّ 1

كرا�سة املتعلم �ص 75، دفرت التجارب والتق�سي. 

2.  توليف التعلمات

الن�ساط 2: 

اأن يكون قادرا 
على حتديد 

اإجراءات ت�ساهم 
يف التقليل من 

االإ�سابة باملر�س.

التوليفي  التمرين  ن�ض  الأ�ستاذ)ة(  يقدم 

فهم  من  ويتاأكد  التعليمة  ي�سرح  وي�سرحه. 

الن�ساط  املتعلمون  ينجز  لها،  املتعلمني 

دفرت  يف  و2   1 ال�سوؤالني  على  ويجيبون 

التجارب والتق�سي.

يتم الت�سحيح جماعيا على ال�سبورة وفرديا 

على التجارب والتق�سي.

ِئَحِة اأَْعالُه ِاْخرَتْ َثالَث اإِْجراءاٍت َت�ساِهُم فـي  1 - ِمْن َبنْيِ اٱلالَّ

�ساَبِة ِبَهذا اٱْلـَمَر�ِس؟ َتْقليِل اٱْلإِ

اٱْلِوقاَيِة  ِة  َكْيِفيَّ ىل  اإِ ِدقاَءَك  اأَ�سْ ِفيها  ُتْر�ِسُد  ِبطاقاٍت  اأَْكُتُب   -  2

ِمْن َهذا اٱْلـَمَر�ِس؟

َعلُّماِت َتْوليُف اٱلتَّ 2

كرا�سة املتعلم �ص 76، دفرت التجارب والتق�سي.

2.  تقومي متلك نهج التق�سي

الن�ساط 3: 

اأن يكون قادرا 
على حتديد 

طريقة التحقق 
من فر�سية.

ثم  الو�سعية  )ة(  الأ�ستاذ  يقراأ 

املتعلمني  من  ويطلب  التعلمية،  ي�سرح 

فردياباإجنازها. 

الزكام  مبر�ض  اإ�سابتكما  قبل   « الو�سعية: 

مع  باللعب  قمت  قد  كنت  اأمك،  و  اأنت 

اأمك  مع  الذهاب  و  احلي،  يف  اأ�سدقائك 

الفر�سيات  هي  ما  احلافلة.  يف  ال�سوق  اإىل 

املمكنة لتف�سري اإ�سابتك اأنت و اأمك مبر�ض 

الزكام؟«

 

وِق يف  ال�سُّ اإِىل  َك  مِّ
اأُ َمَع  َهاِب  َواٱلذَّ  ،

ِّ
ي احْلَ دقاِئَك يف  �سْ اأَ َمَع  ِباٱللََّعِب  ُقْمَت  َقْد  ُكْنَت  َك،  مُّ

َواأُ اأَْنَت  كاِم  الزُّ َر�ِس  مِبَ اإ�ساَبِتُكما  َقْبَل 

كاِم.  َر�ِس اٱلزُّ َك مِبَ مَّ
ْنَت َواأُ �ساَبِتَك اأَ ياُت اٱْلـُمْمِكَنُة ِلَتْف�سرِي اإِ  اٱْلَفَر�سِ

َ
احْلاِفَلِة. ما ِهي

ي َق�سِّ لُِّك َنْهِج اٱلتَّ َتْقومُي مَتَ 3

كرا�سة املتعلم �ص 76، دفرت التجارب والتق�سي.

االأ�سبوع: 27
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4.  -دعم التعلمات

الن�ساط 4: 

اأن يكون قادرا 
على تلم�س اأهمية 

املحافظة على 
الغابة.

وي�سرحه.  الو�سعية  الأ�ستاذ)ة(ن�ض  يقدم 

املتعلمني  فهم  من  ويتاأكد  التعليمة  ي�سرح 

ويجيبون  الن�ساط  املتعلمون  ينجز  لها. 

على  الو�سعية  بن�ض  املرتبطة  الأ�سئلة  عن 

الكرا�سة.

اخلاطئة  العبارة  عن  يبحثون   -  1
وي�سححونها.

من  متكن  اإجراءات   4 يذكرون   -  2
املحافظة على الغابة.

يتم الت�سحيح جماعيا على ال�سبورة وفرديا 

على الكرا�سة. 

ويجيبون  اط 

على  عية 

ِة : اِلَيّ خاِطَئِة ِمْن َبنْيِ اٱْلِعباراِت اٱلتَّ
ْ
1.  اأَْبَحُث َعِن اٱْلِعباَرِة اٱل 

َدرًا ِلْلَخ�َسِب.  •  ُتَعدُّ اٱْلغاباُت َم�سْ

ياِح.  ِة اٱلرِّ ُف اٱْلغاباُت ِمْن ِحدَّ •  ُتَخفِّ

َبِة.   ْ راَف اٱلرتُّ َنُع اٱْلغاباُت اٱجْنِ •  مَتْ

َبِة َواٱْلـُمحاَفَظِة َعَلْيها.  ْ ُر اٱْلغاباُت يف َتْكويِن اٱلرتُّ •  ُتوؤَثِّ

َت�سُّ اٱْلغاباُت َغاَز َثاين اأُْك�سيِد اٱْلَكْربوِن. •  مَتْ

. ِوّ ْفِع ِمْن َدَرَجِة اٱجْلَ •  ُت�ساِهُم اٱْلغاباُت يف اٱلرَّ

يَِّة.  َوَعْي�ِس اٱْلَعديَد ِمَن اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ
ِّ

•  حُتاِفُظ اٱْلغاباُت َعلى اٱلتَّواُزِن اٱْلبيِئي

فاِظ َعلى اٱْلغاَبِة: ُنني ِمَن اٱحْلِ ِكّ ْجراءاٍت مُتْ 2.  اأَْذُكُر اأَْرَبَعَة اإِ

             •

  •

َوَجَبِت  ِلَذِلَك  َيواِن،  َواٱحْلَ باِت  َواٱلنَّ اٱْلإِْن�ساِن  َحياِة  يف  َكبرَيٌة  فاِئَدَتها  اأَنَّ  َكما   
ِّ

اٱْلبيِئي اٱلتَّواُزِن  َعلى  فاِظ  ِباٱحْلِ اٱْلَغاباُت  َتقوُم 

ْن�ساِن. وِّ َوَيِد اٱْلإِ َدْهُوِر اٱلَّذي َيْلَحُق ِبها ِبِفْعِل َعواِمِل اٱجْلَ اٱْلـُمحاَفَظُة َعَلْيها َوِحماَيُتها ِمَن اٱلتَّ

َعلُِّماِت َدْعُم اٱلتَّ

حاَفَظِة َعلى اٱْلغاَبِة ُة اٱمْلُ يَّ ُة 2: اأَهمِّ ِعيَّ َاْلَو�سْ

4

كرا�سة املتعلم �ص 76،
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ت�سميم الوحدة ال�ساد�سة: 

ْر�ِس َواٱْلَف�ساِءاملجال:  علوم اٱْلأَ

ُة ِلاْلأَْر�ِس َوَمواِرُدها بيِعيَّ �ساِئ�ُس اٱلطَّ املحاور: َاخْلَ

ْر�ِس َوَمواِرُدها ُة ِلاْلأَ بيِعيَّ �ساِئ�ُس الطَّ الوحدة ال�ساد�سة: َاخْلَ

�ْسَتَوى ْكَت�َسباُت اٱل�ّساِبَقُةَامْلُ َامْلُ

ياِح َواٱْلـِمياه.1 ُة اٱلرِّ ُة، ُقوَّ ْذِب، َاجْلاِذِبيَّ ْفِع َواٱجْلَ َكِة، ُقوى اٱلدَّ اِكَنِة َواٱْلـُمَتَحرِّ َنِة، َحَرَكُة اٱْلأَْج�ساِم اٱل�سَّ وُل اٱل�سَّ َاْلـماُء، ُف�سُ

ْج�ساِم.2 ِة َعلى اٱْلأَ ْلَبِة َواٱل�ّساِئَلِة َواٱْلغاِزَيِة(، َمْفعوُل اٱْلُقوَّ ِة )اٱْل�سُّ َاحْلالُت اٱلثَّالُث ِلْلمادَّ

ْلَبِة، َاْلـَمْجموَعُة 3 واِئِل َو اٱْلغازاِت َو اٱْلـَمَوادِّ اٱْل�سُّ ّياُت اٱل�سَّ راَرِة، خا�سِّ ، َدَرَجُة اٱحْلَ راِريُّ َالّطاَقُة، َاِلْنِت�ساُر َواٱلتَّْو�سيُل اٱحْلَ

ِة. يَّ وِّ ُ اٱْلُف�سوِل َواٱحْلاَلِة اٱجْلَ اُت اٱْلأَْر�ِس، َتَغريُّ ْوِء، َخ�ساِئ�ُس َو َتَغريُّ َدٌر ِلْلَحراَرِة َواٱل�سَّ ْم�ُس َم�سْ ُة، َال�سَّ ْم�ِسيَّ اٱل�سَّ

وا�سيُع بوُعَامْلَ �سْ
ُةَاْلأُ �سَّ ُةَاحْلِ ِميَّ َعلُّ َاْلأَْهداُف اٱلتَّ

َمَواِرُد 

ْر�ِس اٱْلأَ

28

1
ِة.  تي ُت�ْسَتْخَدُم يف َحياِتنا اٱْلَيْوِميَّ ُد َبْع�َس َمواِرِد اٱْلأَْر�ِس اٱلَّ - اأَُحدِّ

َدِة  َدِة َوَمواِرِد اٱْلأَْر�ِس َغرْيِ اٱْلـُمَتَجدِّ َيَة اٱ�ْسِتْخداِم َمواِرِد اٱْلأَْر�ِس اٱْلـُمَتَجدِّ ُ اأََهمِّ - اأَُف�رشِّ

ٍة؛ �ْسوؤوِليَّ مِبَ

اُت  َتَغريُّ

ْر�ِس اٱْلأَ
1

َبعيٍد  َزَمٍن  ُمْنُذ  عا�َسْت  تي  اٱلَّ باتاِت  َواٱلنَّ َيواناِت  اٱحْلَ اأَحافرِي  َبقايا  اأَنَّ  ُف  اأََتَعرَّ  -

اِت َعلى �َسْطِح  خوِر اأَْعَطْت َعالَماٍت َب�سيَطٍة َعِن اٱلتََّغريُّ َواٱّلتي ُوِجَدْت يف اٱل�سُّ

ِذي َتواَجَدْت ِبِه َهِذِه اٱْلَبقايا. ْر�ِس يف اٱْلـَمكاِن اٱلَّ اٱْلأَ

َاْلَقَمُر ِمْن 

َحْوِلنا
292 - 1

ُف َعلى اأَنَّ اٱْلَقَمَر َيُدوُر َحْوَل اٱْلأَْر�ِس؛  - اأََتَعرَّ

ْهِر؛  َتِلَفٍة ِخالَل اٱل�سَّ ْوُجٍه َوَمراِحَل خُمْ ُ ُظُهوَر اٱْلَقَمِر ِباأَ - اأَُف�رشِّ

َوِرَها ِب�َسْكٍل  ْر�ِس َحْوَل حِمْ ُ َكْيَف اأَنَّ اٱللَّْيَل َواٱلنَّهاَر ُمْرَتِبطاِن ِبَدَوراِن اٱْلأَ - اأَُف�رشِّ

اأَْثناَء  الِل  ِللظِّ  ِ اٱْلـُمَتَغريِّ اٱْلـَمْظَهِر  ِمَن  َوَراِن  اٱْلدَّ َهَذا  َعلى  َدِلياًل  ُم  َواأَُقدِّ  ،
ٍّ

َيْوِمي

اٱلنَّهاِر.

ْق�ُس  َالطَّ

َواٱْلـُمناُخ
30

1
ِة اٱل�ّساِئَعِة  يَّ وِّ اَلِة اٱجْلَ اِت اٱحْلَ َ اِت َحاَلِة اٱْلـماِء َعلى َتَغريُّ ُق اٱْلـَمْعَرَفَة اٱْلـُمَتَعلَِّقَة ِبَتَغريُّ َطبِّ

- اأُ

ْلُج َواٱْلـَمَطُر(؛ ِة، َالثَّ عاِت اٱْلـماِئيَّ ُر اٱلتََّجمُّ ُل اٱلنَّدى، َتَبخُّ ُل اٱْلُغُيوِم، َت�َسكُّ )َت�َسكُّ

2
 

ِّ
نوِبي َواٱجْلَ مايِلِّ  اٱل�سَّ ِة  يَّ ْر�سِ اٱْلأَ اٱْلُكَرِة  ِف  ِن�سْ يف  اٱْلُف�سوُل  َتْرَتِبُط  َكْيَف  ُف  اأَ�سِ  -

ْم�ِس. ِة َحْوَل اٱل�سَّ َنِويَّ ْر�ِس اٱل�سَّ ِبَحَرَكِة اٱْلأَ

ِتْكنولوْجيا: 

َدَوران 

اٱْلأْر�ِس 

َحْوَل 

َوِرها حِمْ

312 - 1

َوِرها، َنُع مَنوَذَج َدَوران اٱْلأْر�ِس َحْوَل حِمْ - اأَ�سْ

َو  اٱللَّْيِل  َتعاُقُب  َعْنُه  َيْنُتُج  َوِرها  حِمْ َحْوَل  اٱْلأْر�ِس  َدَوراَن  اأَنَّ  َكْيَف  ُح  اأَ�رَشْ  -

اٱلنَّهاِر. 

الِل. ُ طوَل اٱلظِّ َوِرها َيْنُتُج َعْنُه َتَغريُّ نَّ َدَوراَن اٱْلأْر�ِس َحْوَل حِمْ - اأَ�ْسَتْنِتُج اأَ
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َمَواِرُد اٱْلأْر�ِس

َبُة، َاْلغاباُت،  ْ ياُح، َالرتُّ ِة )َاْلـماُء، َالرِّ تي ُت�ْسَتْخَدُم يف َحياِتنا اٱْلَيْوِميَّ ُد َبْع�َس َمواِرِد اٱْلأَْر�ِس اٱلَّ اأَُحدِّ  •
، َوَاْلِفِلّزاُت(؛  بيِعيُّ َاْلِبرْتوُل، َاْلغاُز اٱلطَّ

ٍة؛  �ْسوؤوِليَّ َدِة مِبَ َدِة َوَمواِرَد اٱْلأَْر�ِس َغرْيِ اٱْلـُمَتَجدِّ ِتْخداِم َمواِرِد اٱْلأَْر�ِس اٱْلـُمَتَجدِّ َيَة اٱ�سْ ُ اأََهمِّ • اأَُف�رشِّ

الطبيعية: • املوارد 
ب�سكل  الأر�سية  الكرة  املوجودة يف  ال�سلع واملواد  تلك  الطبيعية عن  املوارد  ُيعرِبّ م�سطلح   

طبيعي وي�ستفيد منها الإن�سان يف ن�ساطاته اليومية، بحيث يتّم احل�سول عليها اإّما بعملية التنقيب 

مثل املعادن، اأو تكون ظاهرة مثل املياه، وتنق�سم املوارد الطبيعية اإىل ق�سمني اأ�سا�سيني، ميثل 

اأحدهما املوارد الطبيعية املتجددة اأْي اأّنها ل تن�سب، والآخر ميثل املوارد الطبيعية غري املتجددة 

التي تقل ن�سبة وجودها عند ا�ستخراجها وا�ستعمالها، وتنق�سم املوارد الطبيعية اإىل متجددة وغري 

متجددة.

ُُُُ

ِمّياِن: َعلُّ َاْلَهَدفاِن اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

َدِة َتَجدِّ َدُة َو َغرْيُ اٱمْلُ َتَجدِّ ْر�ِس اٱمْلُ احل�سة 1 :  َمواِرُد اٱْلأَ

�ْسَتَوى َاِلْمِتداداُتَامْلُ

�سوُف.5 / 6 َنِة، َاْلُك�سوُف َواٱخْلُ وِل اٱل�سَّ �َسْكُل اٱْلأْر�ِس، ُتَعاُقُب اٱللَّْيِل َواٱلنَّهاِر. َتعاُقُب ُف�سُ

ِة  َمْرمَيُ اٱْلأُ�ْسُطْرلبي عاِلـَمُة َفَلٍك ُم�ْسِلَمٌة، َعا�َسْت يف َمديَنِة َحَلٍب يف �سوْريا، َوَعِمَلْت يف جَماِل اٱْلُعلوِم اٱْلَف�ساِئيَّ

َد، َوُهَو  َعِت  اٱْلأُ�ْسُطْرلَب اٱْلـُمَعقَّ َمداين«  ِمْن �َسَنِة 944م اإِىل �َسَنِة 967م. ِاْخرَتَ ْوَلِة اٱحْلَ يف َبالِط » �َسْيِف اٱلدَّ

َعَلْيها يف  ُتْبنى  اٱْلآَلُة  َهِذِه  ْي�سًا.  اأَ َواٱْلَوْقِت  َواٱلنُُّجوِم،  ْم�ِس  اٱل�سَّ ِمْثَل  َماِوَة،  اٱل�سَّ اٱْلأَْجَراِم  اإيجاَد  ُل  ُت�َسهِّ ٌة  َفَلِكيَّ اآَلٌة 

« اٱلَّذي 
ِّ

ِع اٱْلعاَلـِمي َمْو�سُ ِة َوُم�َساِبَهًة ِلَطِريَقِة َعَمِل »ِنَظاِم اٱلتَّ ناِعيَّ َلِة َواْلأَْقَماِر اٱل�سِّ ُة َعَمِل اٱْلَبْو�سَ َوْقِتَنا اٱحْلايِلِّ اآِليَّ

. 
ِّ

نـا اٱحْلاِلـي َظَهَر يف َع�رْشِ

َفحاِت اٱلّتاِلَيِة: �َسِتَك، َو اٱل�سَّ وؤَ�سَّ ِة مِبُ ُة: ِا�ْسِتْعماُل اٱْلأَْقرا�ِس اٱْلـُمْدجَمَ ْقِميَّ َاْلـَمواِرُد الرَّ

- http://www.taalimtice.ma/rn/p4/fran-de-primaire

ُطْرلبي �سْ
وَرُة 1:   َمْرمَيُ اٱْلأُ َال�سّ

االأ�سبوع: 28
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املتجددة:  الطبيعّية  • املوارد 
هي املوارد التي تتجدد ب�سكل م�ستمر دون اأْن تن�سب وهي:

• املاء: ي�سكل املاء ما يقارب %75 من كوكب الأر�س، وُيعد من اأهّم املوارد الطبيعية على 
وجه الإطالق، فت�سكل املاء ما ن�سبته %90 من اأج�سام الكائنات احلية، وذلك يدل على حاجتها 

الكبرية له، كما يقدم املاء اأي�سًا بيئة طبيعية منا�سبة لوجود اأحد اأكرب الرثوات الغذائية لالإن�سان 

وهي الأ�سماك.

• ال�سم�س: ُيعد ال�سوء ال�سادر عن ال�سم�س هو امل�سدر الرئي�س لتزويد الكائنات احلّية بالطاقة 
مثل النباتات لتقوم بعملية البناء ال�سوئي واإنتاج الغذاء، وبعدها تقوم احليوانات بتناول هذه 

د بالطاقة من خالل ت�سل�سل طبيعي يطلق عليه ا�سم ال�سل�سلة الغذائّية. النباتات للتزُوّ

• الهواء:  يتواجد الهواء ب�سكل اأ�سا�سي يف الغالف اجلوي، كما يتواجد ب�سكل مذاب يف الرتبة 
واملاء، ويقوم بتزويد الكائنات احلية بالأك�سجني الالزم لتبقى على قيد احلياة، كما يتّم ا�ستخدام 

الهواء يف توليد الطاقة الكهربائّية من خالل طاقة الرياح عرب الطواحني الهوائّية.

•  الرتبة:  ُتعد الرتبة بحد ذاتها اأحد امل�سادر الطبيعية، وت�ستمل على ال�سخور اأي�سًا، حيث 
الع�سوّية، وهناك  واملواد  املعادن  العديد من  الرتبة على  النباتات، وحتتوي  لنمو  مهّمة  ُتعد 

اأنواع متعددة للرتبة منها: الرتبة جاّفة وذات تكوين رملي كالرتبة املوجودة يف ال�سحاري، 

اأو الرتبة الطينّية كتلك املوجودة يف الأرا�سي الزراعّية، وغريها من الأنواع.

املتجددة: غري  الطبيعّية  • املوارد 
املوارد غري املتجددة هي تلك التي توجد يف الطبيعة ول تتجدد اإذا مت ا�ستخدامها ب�سكل مفرط، 

الطبيعي  الفحم احلجري والنفط والغاز والفو�سفات  الن�سوب والنفاد، مثل  ومعر�سة خلطر 

واملعادن امل�سعة.

 حتت�سن الأر�س اأي�سًا اأحد اأهم م�سادر الطاقة على الإطالق وهو الوقود الأحفوري الذي 

وجه  على  الطاقة  احتياجات  من   90% يقارب  ما  ُيزود  اإذ  املتجددة،  غري  امل�سادر  من  ُيعد 

الكوكب، كما يتّم توليد ما يقارب %66 من الطاقة الكهربائية با�ستخدام الوقود الأحفوري، 

و%95 من احتياج الطاقة امل�ستعملة يف النقل، والتدفئة، وتوليد الكهرباء، ولكن من م�ساوئ 

الوقود الأحفوري اأّنه يعمل على اإنتاج كميات كبرية من غاز ثاين اأك�سيد الكربون ال�سار.

احليوانية(: والرثوة  النباتي  )الغطاء  الطبيعية  املوارد  على  • احلفاظ 
ب�سكل  موا�سيهم  رعي  املوا�سي  مربني  على  يحذر  بحيث  املوا�سي،  لرعي  نظام  و�سع   •
من  لذا  املنطقة،  هذه  يف  النباتي  الغطاء  انعدام  اإىل  يوؤّدي  مّما  بعينها،  منطقة  يف  متوا�سل 
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الأف�سل تق�سيم منطقة الرعي لعدة اأق�سام، بحيث يرعى الراعي موا�سيه فرتة من الزمن يف كل 

ق�سم، وبهذا تعطى للنباتات فر�سة لإعادة النمو، كما اأّن هذه الطريقة ت�ساعد على ن�رش النباتات 

على نطاق اأو�سع، وذلك من خالل انتقال حبوب اللقاح العالقة باملوا�سي، اأو من خالل بذور 

النباتات املوجودة يف ف�سالت هذه احليوانات.

• منع �سيد نوع معني من احليوانات ب�سكل وح�سي وم�ستمر، حّتى ل ينقر�س هذا النوع 
على  العمل  يجب  لالنقرا�س  معر�سا  احليوانات  اأنواع  اأحد  كان  حال  ويف  احليوانات،  من 

و�سع هذا احليوان يف حممية، وتهيئة كامل الظروف التي ت�ساعده على التكاثر.

النباتات، وحلمايتها  التنقيط يف رّي املزروعات وذلك للحفاظ على قوة  •  ا�ستخدام نظام 
اإىل  يوؤدي  الذي  الرتبة  اجنراف  اأو  الكثرية،  املياه  نتيجة  بها  ال�سارة  احل�سائ�س  ظهور  من 

تك�سف جذورها.

• و�سع عقوبات رادعة على كل من يقوم بتدمري الغطاء النباتي، كاإ�رشام النار يف منطقة 
اأو  �سكنية،  عمارات  كبناء  ربحّية  لأهداف  كبري  ب�سكل  الأ�سجار  قطع  اأو  الأ�سجار،  كثيفة 

ل�ستخدام اخل�سب يف �سناعات اخل�سبية، ويجب تكرير املنتجات اخل�سبية، للحّد من ا�ستخدام 

اأخ�ساب الأ�سجار.

واملياه(:  واملعادن  وم�ستقاته  )البرتول  الطبيعية  املوارد  على  • احلفاظ 
• ا�ستخدام حركة املياه والرياح لإنتاج الطاقة بدًل من العتماد على النفط وم�ستقاته.

•  التوعية باأهمية القت�ساد يف ا�ستهالك الكهرباء. 

• اإعادة ت�سنيع املعادن وذلك للحّد من ا�ستخدام املعادن اخلام يف الطبيعة. 

• املياه:  تكرير املياه العادمة وا�ستخدامها يف ال�ستخدامات ال�سناعية والزراعية. 

املمكن  ومن  ا�ستخدامها،  يف  الرت�سيد  وطرق  املياه  اأهمية  على  النا�س  بني  التوعية  ن�رش   •
كغ�سل  املدار�س،  يف  الجتماعات  اأو  الندوات  اأو  الإعالمية  العالنات  با�ستخدام  التوعية 

املالب�س دفعة واحدة.

•  اإن�ساء اآبار ارتوازية مف�سولة وبعيدة عن احلفر المت�سا�سية، لال�ستفادة من مياه الأمطار 
بدًل من ذهابها �سدًى. 

• و�سع عقوبات رادعة ملن يقوم باإلقاء النفايات واملياه العادمة يف م�سادر املياه.
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  -يقدم 

فهمها: و�سف ال�سورة، التعبري عن م�سمون 

مدى  من  للتاأكد  اأ�سئلة  ويطرح  الن�ض، 

فهمهم لهان مثل:

-ماهي امل�ساهد التي اأثارت هداية؟

القيام  هداية  بداأت  التي  املقارنات  ماهي 

بها؟ 

- ما هي الت�ساوؤلت املمكنة التي ت�ساءلتها؟

الوثيقة  املتعلمون  يالحظ  جمموعات  يف   -

لفهم  املوجهة  الأ�ستاذ  اأ�سئلة  عن  ويجيبون 

الو�صعية.

مدى  من  أكد 

القيام  هداية  أت 

الوثيقة  املتعلمون  يالحظ  جمموعات  يف   -

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

ْر�ِس  اٱْلأَ َمـواِرَد  َوُتـقاِرُن  َتـَت�ساَءُل  ِهـداَيـُة  ْت  َبـداأَ اٱلتَّزاُيِد.  َعِن  ُف  َلَتَتوقَّ تي  اٱلَّ َواٱْلأَ�ْسواِق  اٱْلــُمْن�َساآِت  �ُسِع  َوَتوَّ

َواٱْحِتياجاِت اٱْلإِْن�ساِن.

َوُهَو  اأَبيها  ِبِجواِر  ِهداَيُة  َجَل�َسْت 

ِر  َتَطوُّ َحْوَل  َوثاِئِقياًّ  َبْرَناجَمًا  ُيتاِبُع 

�ُسّكاِن  َعَدِد  َواٱْزِدياِد  ِة،  يَّ اٱْلَب�رَشِ

اٱلّنا�ِس  حاِجّياِت  َواٱْرِتفاِع   ، اٱْلعامَلِ

اٱْلعدد  َم�ساِهُد  َفاأَثاَرْتها  ِرها،  َتَطوُّ َو 

واٱْلِبناياِت  اٱْلـَمْرَكباِت  ِمَن  اٱْلهاِئِل 

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 78

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

ي�ساعد املتعلمني على فهم امل�سكلة و�سياغة 

على  الرتكيز  خالل  من  التق�سي  �سوؤال 

ت�ساوؤلت هداية.

- يف جمموعات ي�سوغون اأ�سئلة التق�سي:

مثل:

والوقود  الغذاء  على  نح�سل  اين  من   -

والطاقة؟

- وهل تكفي جلميع �سكان العامل؟

-وهل هذه املوارد �ستبقى على الدوام؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 78

3.اقرتاح 
الفر�سيات

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  -ي�ساعد 

املوارد  اأنواع  على  الرتكيز  عرب  للو�سعية 

وعن  اليومية  احلياة  يف  امل�ستخدمة 

م�سادرها.

فر�سيات  املتعلمون  ي�سوغ  جمموعات  يف   -

مثل :

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 78

- نح�سل على موارد الأر�ض من البحار.

- نح�سل على موارد الأر�ض من الغابة،

- نح�سل على موارد الأر�ض من باطن الأر�ض.

-هذه املوارد �سوف تنفذ ولن تكفي جميع �سكان الأر�ض.

هناك موارد لن تنفذ و اأخرى ميكن اأن تنفذ؟

احل�سة 1 :  
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4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

بالوثائق  ال�ستعانة  اإىل  املتعلمني  -يوجه 

املدرجة بكرا�سة املتعلم ق�سد نفي اأو تاأكيد 

فر�صياتهم.

فر�سياتهم  من  يتحققون  جمموعات  يف   -

اعتمادا على الوثائق من 1 اإىل 6.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

َاْلَوثيَقُة 2 :

ِة،  يَّ اٱْلأَْر�سِ اٱْلُكَرِة  �َسْطِح  ِمْن  اٱْلِهْكتاراِت  َمالينَي  اٱْلغاباُت  ُتَغّطي 

 ِلاْلأُْك�ِسجنِي، 
ُّ

�سا�ِسي َدُر اٱْلأَ ها اٱْلـَم�سْ ْذ اإِنَّ ْر�ِس اإِ ُل ِرَئَة اٱْلأَ  ُت�َسكِّ
َ

َوِهي

ها َبَداأَْت  ، َلِكنَّ
ِّ

�َسَب َو ُت�ساِهُم يف اٱلتَّواُزِن اٱْلبيِئي ُر اٱخْلَ ها ُتَوفِّ َكما اأَنَّ

يَن. ْدمرِي اٱْلـُم�ْسَتِمرِّ �ُس ِلاِل�ْسِتْغالِل َوِللتَّ َتَتَعرَّ

َاْلَوثيَقُة 1 :

دوُد َواٱْلِوْدياُن َواٱْلأَْنهاُر،  تي َتْخَتِزُنها اٱْلِبحاُر َواٱْلُبَحرْياُت َواٱل�سُّ ّياٍت هاِئَلٍة ِمَن اٱْلـِمياه اٱلَّ ُة ِبِكمِّ يَّ َتْزَخُر اٱْلُكَرُة اٱْلأَْر�سِ

دًا ِبِفْعِل اأَْن�ِسَطِة اٱْلإِْن�ساِن َوما َنَتَج َعْنها ِمْن َتلَّوِث َوَتْبِذيِر. َبَح ُمَهدَّ َلِكنَّ َهذا اٱْلـَمْخزوَن اأَ�سْ

ِ ِ ِ ِ

َاْلَوثيَقُة 3 :

ِمَن  اٱْلَعديَد  ْر�ِس  اٱْلأَ باِطُن  َيْخَتِزُن 

ِمْثَل   ِة،  بيِعيَّ اٱلطَّ َواٱْلـَمواِرِد  واِت  َ اٱلرثَّ

َواٱْلَفْحِم   
ِّ

بيِعي اٱْلطَّ َواٱْلغاِز  اٱْلِبرْتوِل 

اٱْلإِْن�ساُن  َي�ْسَتْعِمُلها  اٱّلتي   ، َجِريِّ اٱحْلَ

يف  اٱْلأَْر�ِس  �َسْطَح  َواٱ�ْسَتَغلَّ  واٱْلـُمْن�َساآِت.  اٱْلآِلّياِت  ناَعِة  �سِ فـي  َي�ْسَتْعِمُلها  تي  اٱلَّ َواٱْلـَمعاِدِن  اٱْلّطاَقِة،  اإِْنتاِج  يف 

َجَعَل  مِما  فاِد،  َواٱلنَّ ْبديِد  َواٱلتَّ ِلاِل�ْسِتْنزاِف  �ُس  َتَتَعرَّ ْت  َبَداأَ اٱْلـَمَواِرِد  َهِذِه  ُكلَّ  اأَنَّ  اإِّل  اٱْلِغذاِء،  ِلإِْنتاج  راَعِة  اٱلزِّ

ْم�ِس. ياِح َواٱل�سَّ َدِة َكاٱلرِّ ْن�ساَن َيْلجاأُ ِلٱ�ْسِتْغالِل اٱلّطاقاِت اٱْلـُمَتَجدِّ اٱْلإِ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 78 و 79

6.تدوين 
النتائج

اإليه  تو�سلوا  ما  تدوين  اإىل  املتعلمني  يوجه 

اأو  اأو ملخ�سات  �سكل خطاطات ذهنية،  يف 

ر�سومات....

- ترتك احلرية للمتعلمني يف اختيار طريقة 

تعبريهم.

تو�سلوا  ما  املتعلمون  يدون  - يف جمموعات 

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 79 

7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب 

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا، وي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

- عمل جماعي كل جمموعة تكلف مقررا 

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

-تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 عمل جماعي، �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 79
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8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  -ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن:

اٱلتي  اٱملوارد  معظم  لالإن�سان  اٱلأر�س  توفر 

يحتاجها يف عي�سه.

واٱلغاز  اٱلبرتول  من  ينتجها  فاٱلطاقة   -

اٱل�سم�س  من  و  اٱحلجري،  اٱلفحم  و  اٱلطبيعي 

تربة  ي�ستغل  كما  اٱملياه.  حركة  و  اٱلرياح  و 

اٱلغذاء،  لإنتاج  اٱلزراعة  يف  اٱلأر�س  �سطح 

واٱملعادن اٱملوجودة يف باطن اٱلأر�س م�سدرا 

ملختلف اٱل�سناعات لديه.

اإذ تختزنه  اٱلأر�س  اأهم مورد توفره  املاء   -

اٱلبحريات  و  اٱلبحار  يف  كبرية  بكميات 

اٱلقطبني  يف  جليد  �سكل  على  و  واٱلأنهار 

واٱلأنهار اٱجلليدية.

تي َيْحتاُجها يف َعْي�ِسِه. واِرِد اٱلَّ ْن�ساِن ُمْعَظَم اٱمْلَ ُر اٱْلأَْر�ُس ِلاْلإِ ُتَوفِّ

َكما  ياِه،  اٱمْلِ َحَرَكِة  َو  ّياِح  اٱلرِّ َو  ْم�ِس  اٱل�سَّ ِمَن  َو   ، اٱحَلَجِريِّ اٱْلَفْحِم  َو  بيِعيِّ  اٱلَطّ اٱْلَغاِز  َو  اٱْلِبرْتوِل  ِمَن  ُيْنِتُجها  َفاٱلّطاَقُة 

ُل  ْنتاِج اٱْلِغذاِء. َوَيْح�سُ راَعِة ِلإِ ْر�ِس يف اٱلزِّ ْطِح اٱْلأَ ناعاِت َلَدْيِه، َو َي�ْسَتِغلُّ ُتْرَبَة �سَ َتِلِف اٱل�سِّ عاِدن يف خُمْ َي�ْسَتْعِملُّ اٱمْلَ

َعلى اٱمْلاِء ِمَن اٱْلِبحاِر َواٱْلُبَحرْياِت َواٱْلأَْنهاِر.

َواٱْلَفْحِم  بيِعيِّ  اٱْلطَّ َواٱْلغاِز  اٱْلِبرْتوِل  )ِمْثَل  ِتْعماِل،  ِباِل�سْ ُت�ْسَتْنَزُف  َدِة  ُمَتَجدِّ َغرْيِ  َمواِرَد  ىل  اإِ ْر�ِس  اٱْلأَ َمواِرُد  نَُّف  َوُت�سَ

ِة  عَّ َواأَ�سِ ياِح،  ٍة، )َكاٱلرِّ اأَْكرَثَ ِمْن َمرَّ اٱْلإِْن�سان  َدِة ي�ْسِتْعمُلها  ُمَتَجدِّ َبِة(. َوَمواِرَد  ْ اٱْلرتُّ َو  عاِدِن  اٱمْلَ َو  َواٱْلغاباِت  َجِريِّ  اٱحْلَ

َثٍة. ٌة َغرْيُ ُمَلوَّ ياِه...(، َو ِهَي َمَواِرُد َنِقيَّ ْم�ِس واٱمْلِ اٱْل�سَّ

ْلبًا. ِلَهذا  ُر َعَلْيها �سَ تي ُتوؤَثِّ ْن�ساِن اٱلَّ ْبذيِر، َنتيَجَة اأَْن�ِسَطِة اٱْلإِ ِتْنزاِف َواٱلَتّ ُرها اٱْلأَْر�ُس ِلاِلٱ�سْ تي ُتَوفِّ واِرُد اٱلَّ �ُس اٱمْلَ وَتَتَعرَّ

�ْسوؤوِليٍَّة. ِتْعماُلها مِبَ َوَجَب َعَلْينا اٱ�سْ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

ٱل ُر رفرفِّ وتوُتَو
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ميكن ت�سنيف موارد اٱلأر�س اإىل �سنفني:

- املوارد غري اٱملتجددة و اٱلتي ت�ستنزف بال�ستعمال و تندثر، مثل اٱلبرتول و اٱلغاز اٱلطبيعي و اٱلفحم اٱحلجري 

واٱلغابات واٱملعادن و اٱلرتبة. 

- املوارد اٱملتجددة: و هي موارد ميكن لالإن�سان اٱ�ستعمالها اأكرث من مرة، كاٱلرياح، واأ�سعة اٱل�سم�س واملياه، 

و هي موارد نقية غري ملوثة.

اٱلإن�سان توؤثر عليها �سلبا. لهذا وجب  اٱلأر�س لالٱ�ستنزاف واٱلتبذير، فاأن�سطة  اٱلتي توفرها  اٱملوارد  تتعر�س 

علينا اٱ�ستعمالها مب�سوؤولية.

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

يحدد موارد 
االأر�س 

وم�سدرها

-يقراأ وي�سرح الن�س املرافق للن�ساط.

اجلدول: واأملأ  ال�سور  األحظ   -  1
تي  َواِرُد اٱلَّ َامْلَ

ُرها اٱْلأَْر�ُس ُتَوفِّ
َدُرَها َم�سْ

ُفَها اٱْلإِْن�ساُن  ُيَوظِّ

يف

تي  ْخطاُر اٱلَّ اٱْلأَ

ُدَها ُتَهدِّ

البحاراملاء
ال�سقي و ال�رشب 

و التنظيف

التلوث- 

التبذير

ال�سناعةالغاباتاخل�سب
احلرائق - 

ال�ستنزاف

الإ�ستنزافال�سناعاتاملناجماملعادن

البرتول
باطن 

الأر�س

ا�ستخراج الطاقةـ 

ال�سناعة الدائينية
الإ�ستنزاف

ٌة وِلَمْنَجُم اٱلفو�ْسفاِط ِبُبوُكراَعَغاباٌتُبَحرْيَ ٌة ِلٱ�ْسِتْخراِج اٱْلِبرْتُ وِلِمَن�سَّ رتبرتِبرْتُ ْٱْلبٱلبٱْل ٱلاٱلا راجخراجْخراِج ختخِت ْٱ�ْستٱ�ستٱ�س ٱ�س لٱ�س ِل ٌة ةسةسَّ س�س� �ن�َن نمنِم راعوكراعوُكراعاباتغاباتَغاباٌت وكبوكُب ب بب ِب ٱلفو�ساٱلفو�ْسٱلفو�ْسفاطٱلفو�سفاطٱلفو�سفاِط مجمَجُم جنجْن َراَعراَعنمنَم ٌة ريحريَحرْيَ حبحُب

ْدَوَل:  َوَر ُثمَّ اأَْماَلأُ اٱجْلَ 1. اأُلِحُظ اٱل�سُّ

ُرها اٱْلأَْر�ُس تي ُتَوفِّ َواِرُد اٱلَّ َدُرَهاَامْلَ ُفَها اٱْلإِْن�ساُن يفَم�سْ ُدَهاُيَوظِّ تي ُتَهدِّ ْخطاُر اٱلَّ اٱْلأَ

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه جماعيا.

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد
الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

تقومي مكت�سبات 
املتعلمني حول 
موارد االأر�س 
امل�ستخرجة من 
باطن االأر�س.

َحْوَل  ِمَلفٍّ  ْعداِد  ِباإِ اأَقوُم   « التعليمة:  ي�رشح   -

تي  الَّ اٱمْلواِرِد  َهمِّ 
اأَ ِمْن  ُيْعَترَبُ  ذي  اٱلَّ فاِط  اٱلفو�سْ

ناِطَق  اٱمْلَ  : دًا  دِّ ُمَ ْغِرُب،  اٱمْلَ َعَلْيها  َر  َيَتَوفَّ

َو  َرِة  َتَوفِّ اٱمْلُ اِت  َواٱِلْحِتياِطَيّ ِفيها،  ُيوَجُد  تي  اٱلَّ

ياًّ و جَمالِت  ديِرها عامَلِ ْغِرِب يف َت�سْ ُرْتَبَة اٱمْلَ

ِتْعماِلها« . اٱ�سْ

-يطلب من املتعلمني اإجناز هذا البحث.

اإطار. يف  اأو  فرديا  الن�ساط  -ينجزون 

جمموعات �سغرية، ويوثقونه لتقدمي تقرير 

مركز عنه اأمام الزمالء.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

تي  دًا: اٱْلـَمناِطَق اٱلَّ دِّ َر َعَلْيها اٱْلـَمْغِرُب، اأَقوُم ِباإِْعداِد ِمَلفٍّ َحْوَل اٱلفو�ْسفاِط  حُمَ تي َيَتَوفَّ ُيْعَترَبُ اٱلفو�ْسفاُط ِمْن اأََهمِّ اٱْلـمواِرِد الَّ

ديِرُه عاَلـِمياًّ وجَمالِت اٱ�ْسِتْعماِلِه. َرِة َوُرْتَبَة اٱْلـَمْغِرِب يف َت�سْ ُيوَجُد ِفيها، َواٱِلْحِتياِطَيّاِت اٱْلـُمَتَوفِّ

عمل فردي اأو جماعي، كرا�سة املتعلم �ص 80 . 

موارد اأخرى )اأنرتنيت مب�ساعدة اأحد اأفراد االأ�سرة(.

الن�ساط 2: 

االإعداد القبلي

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

-بعد تعرفكم موارد الأر�ض، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها خالل احل�سة القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.

الن�ساط 2: 

ت�سنيف 
عواقب 
التلوث 

َدٍة  ىل َمواِرَد ُمَتَجدِّ ْر�ِض اإِ
َ

ُف َمواِرَد اْلأ نِّ �سَ
ُ
- اأ

ْدَوَل  اجْلَ  
ُ

ْماَلأ
َ
َواأ ِلاِل�ْسِتْنفاِذ،  َقاِبَلٍة  َمواِرَد  َو 

 : اْلّتايِلَ

: ْدَوَل اٱْلّتاِلَ ِتْنفاِذ، َواأَْماَلأُ اٱجْلَ َدٍة َو َمواِرَد َقاِبَلٍة ِلاِل�سْ ُف َمواِرَد اٱْلأَْر�ِس اإِىل َمواِرَد ُمَتَجدِّ نِّ �سَ
2. اأُ

َجِريِّ بيِعيِّ - َاْلَفْحُم اٱحْلَ اُت- َاْلغاباُت - َاْلغاُز اٱلطَّ ياُح- َامْلاُء - َاْلِفِلزَّ ْم�ُس - َالرِّ َال�سَّ

َدُة َتَجدِّ ْر�ِس اٱمْلُ َدة(.َمواِرُد اٱْلأَ ِتْنفاِذ )َغرْيُ ُمَتَجدِّ ْر�ِس اٱْلَقاِبَلُة ِلاِل�سْ َمَواِرُد اٱْلأَ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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َدُة َتَجدِّ ْر�ِس اٱمْلُ َدة(.َمواِرُد اٱْلأَ ِتْنفاِذ )َغرْيُ ُمَتَجدِّ ْر�ِس اٱْلَقاِبَلُة ِلاِل�سْ َمَواِرُد اٱْلأَ

برتول/ ماء/ فلزات/ غاز طبيعي/ فحم �سم�ض/ رياح/ هواء

حجري

الن�ساط 3: 

ا�ستنتاج طرق 
منع التلوث اأو 

التقليل منه

اْلّتاِلَيِة  ِة  بيِعيَّ الطَّ امْلَواِرِد  َدَر  َم�سْ ُد  َحدِّ
ُ
اأ  -

ا�ْسِتْعماِلها،  ا�ْسِتْخراِجها وجَمالِت  وَكْيفَيَة 

ْدَوَل:  اجْلَ
ُ

ْماَلأ
َ
َو اأ

ٍة: �ْسوؤوِليَّ ِتْعماُلها مِبَ واِرِد اٱْلّتاِلَيِة، َو اٱ�سْ فاُظ َعلى اٱمْلَ ِكُننا ِبها اٱحْلِ تي مُيْ ُد اٱْلَعَمِلّياِت اٱلَّ 4. اأَُحدَّ
واِرُد ٍة َامْلَ �ْسوؤوِليَّ ِتْعماُلها مِبَ واِرِد َو اٱ�سْ فاُظ َعلى اٱمْلَ ِكُننا ِبها اٱحْلِ تي مُيْ َاْلَعَمِلّياُت اٱلَّ

ُّ
بيِعي ...................................................................................َاْلِبرْتوُل َو اٱْلغاُز اٱْلطَّ

...................................................................................َاْلـَمعاِدُن

...................................................................................َاْلـماُء

...................................................................................َاْلغاباُت
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واِرُد ِتْخراِجهام�سادرها َامْلَ ِتْعماِلهاَكْيفَيُة اٱ�سْ جَمالُت اٱ�سْ

ُّ
بيِعي باطن الأر�سَاْلِبرْتوُل َو اٱْلغاُز اٱْلطَّ

البحارَاْلـَمعاِدُن 

باطن الأر�سَاْلـماُء

البحارَاْلغاباُت

الغاباتَاْلغاباُت
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اُت اٱْلأَْر�ِس َتَغريُّ

خوِر  ْت ُمْنُذ َزَمٍن َبعيٍد اٱّلتي ُوِجَدْت يف اٱل�سُّ تي عا�سَ باتاِت اٱلَّ َيواناِت َواٱلنَّ • اأَْعِرُف اأَنَّ َبقايا اأَحافرِي اٱحْلَ
ِذي َتواَجَدْت ِبِه َهـِذِه اٱْلَبقايا. ْر�ِس يف اٱْلـَمكاِن اٱلَّ ْطِح اٱْلأَ اِت َعلى �سَ َغريُّ اأَْعَطْت َعالَماٍت َب�سيَطٍة َعِن اٱلتَّ

ن�ساأته  الأر�س ومنذ  با�ستمرار فكوكب  نعي�س عليه،  الذي  الأر�س  ل�سطح  تغرّيات  حتدث 

حتدث  التي  التغرّيات  هي  وما  الأر�س،  �سطح  يتغرّي  فكيف  ال�سطح،  متغرّي  احلركة،  دائم 

ل�سطح الأر�س، وما اأ�سباب التغرّي يف �سطح الأر�س؟ 

االأر�س: • �سطح 
الأر�س هي ج�سم كروي ي�سبح يف الف�ساء بني عدد ل ح�رش له من الأج�سام، تدور الأر�س حول 

حمورها مرة يف اليوم فينتج عن دورانها الليل والنهار، وتدور حول ال�سم�س مرة يف ال�سنة فينتج 

عن دورانها الف�سول الأربعة، وتتكون الأر�س من ثالث طبقات ومل ي�ستطع العلماء التعرف على 

مكونات الأر�س الداخلية ب�سورة دقيقة ل�سعوبة احلفر يف اأعماقها، فاأق�سى م�سافة حفرها الإن�سان 

داخل الأر�س مل تتجاوز 15 كلم، وتقدر امل�سافة بني �سطح الأر�س ومركزها بحوايل 6370 كلم، 

لكن العلماء قد تو�سلوا بطرق غري مبا�رشة اإىل اكت�ساف ما يف باطن الأر�س. 

االأر�سية: الكرة  • طبقات 
• الق�رشة الأر�سية: تتكون الق�رشة الأر�سية من طبقات وكتل �سخرية، تكرث فيها الت�سققات 
النارية وال�سخور  ال�سخور  الأر�سية  الق�رشة  املتنوعة يف  ال�سخور  الفارغة ومن  واجليوب 

قارية ظاهرية يرتاوح  ق�رشة  اإىل،  الأر�سية  الق�رشة  املتحولة، وتنق�سم  الر�سوبية وال�سخور 

�سمكها بني )50-30كم(، وق�رشة حميطية يف قاع املحيطات يرتاوح �سمكها ما بني )15-5كم(.

اأهم ما مييزها وجود طبقة من الواد  2800 كم، ومن  ال�ستار: يبلغ معدل �سمكها حوايل   •
املن�سهرة التي تقع اأ�سفل الق�رشة الأر�سية، واإذا وجدت منفذ ل تلبث اأن تخرج م�سببة الرباكني 

وعندما تربد هذه املواد املن�سهرة تت�سلب لتكون ال�سخور النارية.

• النواة: يبلغ معدل �سمكها حوايل 3400كم تقريبًا، وتتميز باحتوائها على عن�رشي احلديد 
الداخلية  النواة  من�سهرة(،  ومعادن  �سخور  )فيها  اخلارجية  النواة  من  وتتكون  والنيكل، 

)فيها �سخور �سلبة مع العلم اأن درجة حرارتها ت�سل لدرجة الن�سهار لكنها توجد يف احلالة 

ال�سلبة، ب�سبب ال�سغط الكبري الواقع عليها نتيجة ثقل طبقات ال�سخور فوقها.(

أََََ َّ أََََ ُ أََََ

الأر� ل�سطح  ات  ّ تغ حتدث 

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

احل�سة 1:  م�ستحاثات الكائنات احلية وعالقتها بتغريات الأر�س

االأ�سبوع: 28
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الكثبان  الرمال،  كميات  تناق�س  التجوية،  الأر�س:  �سطح  على  حتدث  التي  التغرّيات 

تكون  ال�سخور،  ذوبان  الرتبة،  اجنراف  لل�سخور،  ال�سحراوي  الرملي  احلث  الرملية، 

جفاف  ال�سخور،  تك�رش  ال�سخور،  تفتيت  والهوابط،  ال�سواعد  تكون  وال�سقوق،  الكهوف 

البحار والبحريات والأودية، التعرية، الرت�سبات. 

التغرّيات  با�ستمرار، وقد تكون هذه  ل�سطح الأر�س  الأر�س: حتدث تغرّيات  تغرّي �سطح 

�رشيعة اأو بطيئة، ويعود ذلك اإىل عدة عوامل قد تكون خارجية ويكون تاأثريها بطيء وتعمل 

على هدم ت�ساري�س �سطح الأر�س، مثل الرياح واملياه والتغرّيات يف درجة احلرارة والنبات 

وغري ذلك، وقد تكون عوامل داخلية ويظهر تاأثريها ب�سكل اأ�رشع وتعمل على تغيري ت�ساري�س 

�سطح الأر�س )الرباكني، والزلزل، وحركات بناء اجلبال.( 

االأر�س: �سطح  تغرّي  على  توؤثر  التي  • العوامل 
• تاأثري الرياح: يظهر تاأثري الرياح على �سطح الأر�س ب�سكل كبري يف املناطق ال�سحراوية، 
حيث تقوم الرياح بحمل الرمال ونقلها با�ستمرار من مكان اإىل اآخر، فتتجمع الرمال بالقرب 

من ال�سخور اأو �سيقان النباتات مكونة ما ي�سمى الكثبان الرملية، وتعمل الرياح اأثناء حملها 

للرمال على حث وتفتيت ال�سخور، وت�سمى هذه الظاهرة بظاهرة احلث الرملي ال�سحراوي 

لل�سخور. 

• تاأثري مياه الأمطار: ينقل املاء جزء من الرمل والرتاب واحل�سى من موقعهما كما يحدث 
عند ت�ساقط الأمطار الغزيرة، ويعتمد تاأثري املياه على �سطح الأر�س على كمية املياه اجلارية، 

�رشعة املياه اجلارية، ونوع الت�ساري�س قا�سية اأم لينة، فتعمل مياه الأمطار بتدمري ال�سخور 

والأ�سجار اإذا كانت قوية، فتعمل مياه الأمطار على نقل الرتاب واحل�سى من مكان اإىل اآخر 

التغرّيات  باأ�سكال خمتلفة فمن  كما تعمل على حث ال�سخور واإذابة جزء منها، ويظهر ذلك 

التي حتدث على �سطح الأر�س ب�سبب تاأثري الأمطار: 

• الكهوف وال�سقوق: فعند ت�ساقط الأمطار يت�رشب جزء من مياه املطر اإىل املياه اجلوفية، 
واأثناء ت�رشبها يقوم باإذابة جزء من هذه ال�سخور حمدث فيها الفجوات والكهوف وال�سقوق.

اأ�سكال �سخرية جميلة حتدث يف الكهوف الرطبة  ال�سواعد والهوابط: وهي عبارة عن   •
يف  الكال�سيوم  كربونات  ترت�سب  عندما  ال�سواعد  فتتكون  الكال�سيوم  كربونات  تر�سب  نتيجة 

اأر�سية الكهف مكونة الأعمدة ال�ساعدة، وتتكون الهوابط عندما ترت�سب كربونات الكال�سيوم 

يف �سقف الكهف.

•  اجنراف الرتبة: يحث جترف مياه الأمطار عند نزولها احل�سى والرمال والأتربة من 
املناطق العالية فتحملها اإىل املناطق املنخف�سة، التي ت�سبب تغرّي يف �سكل ال�سخور.

• تفتيت ال�سخور: عندما ي�رشي ماء املطر اإىل ال�سقوق يف ال�سخور وتنخف�س درجة حرارته 
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تك�رش  يف  فيت�سبب  ال�سخور  على  وي�سغط  حجمه،  ويزداد  يتجمد  فاإنه  اأقل،  اأو  ال�سفر  حتى 

ال�سخور وتفتتها. 

تاأثري احلرارة: توؤثر درجات احلرارة من حيث الختالف فيها من انخفا�س يف درجة   •
احلرارة اإىل ارتفاع يف درجات احلرارة كل هذا يوؤثر يف �سطح الأر�س ويغري يف معاملها. 

فتتمدد،  ال�سخور  حرارة  درجة  ترتفع  النهار  يف  ال�سم�س  �سطوع  عند  ال�سخور:  تفتت   •
ويف الليل تنخف�س مما يوؤدي اإىل تقل�س ال�سخور، هذا التفاوت يف درجة احلرارة بني الليل 

والنهار وتعاقب الف�سول، يوؤدي اإىل تفتت ال�سخور وتك�رشها. 

للبحار  جفاف  من  الأر�س  �سطح  مظهر  تغرّي  يف  يت�سبب  والأودية:  البحريات  جفاف   •
والبحريات والأودية فزيادة درجات احلرارة تعمل على تبخر املياه ومع قلة الأمطار وكرثة 

ال�ستخدام كل هذا يوؤدي اإىل جفاف البحريات والأودية.

•  تاأثري النباتات: حيث يوؤدي منو النباتات اإىل تغرّي يف �سكل ال�سطح، فنمو النباتات بجوار 
ال�سخور اأو جدران الأبنية القدمية يوؤدي اإىل �سقوق يف ال�سخور، فعند منو هذه النباتات تفرز 

القمم النامية يف اجلذور مواد تعمل على اإذابة ال�سخور فتحدث فيها ت�سققات وتك�سري لل�سخور 

واحلجارة. 

• تاأثري الإن�سان: يظهر تاأثري الإن�سان على �سطح الأر�س من خالل اقتالعه لالأ�سجار واإقامة 
املقالع التي ي�ستخرج منها ال�سخور واملعادن، وقيامه ب�سق الطرق والأنفاق واإقامة اجل�سور، 

واإن�ساء ال�سدود وا�ستخدام التفجريات. 

• تاأثري الزلزل: عند حدوث الزلزل ين�ساأ اهتزاز مفاجئ ي�سيب مكان يف الق�رشة الأر�سية 
فيوؤدي اإىل اقتالع الأ�سجار، وتدمري املباين، واجل�سور، وحتدث الفي�سانات، والنهيارات، 

ت�سقق  موجودة،  كانت  ينابيع  وجتف  اجلديدة  الينابيع  تنفجر  فقد  الأر�سية،  والنزلقات 

الأر�س وخروج املواد املن�سهرة التي ت�سبب الرباكني. 

• تاأثري الرباكني: تنت�رش الرباكني يف الكثري من اأنحاء العامل ومنها ما هو ن�سط ومنها ما هو 
اأوقات متباعدة، ومنها ما هو خامد، فيحدث ثوران الرباكني تدمري مناطق  �ساكن يثور يف 

باأكملها ون�سوب احلرائق وتلوث الهواء، وينتج عنه تفجري بع�س ينابيع املياه احلارة. 

• تاأثري ال�سغط: عند تعر�س ال�سخور الر�سوبية اإىل عوامل ال�سغط، فاإنه يوؤدي اإىل تغرّي 
�سكل ال�سخور فاإذا كان ال�سخر لني يلتوي ويكون الطيات، واإذا كانت هذه ال�سخور قا�سية 

تنك�رش مكونة �سعود، فمن التغرّيات التي يحدثها ال�سغط: 

الطيات: هو عبارة عن التواء يف الطبقات ال�سخرية اللينة عند تعر�سها اإىل قوى �سغط   •
اجلاذبية، ولها اأ�سكال خمتلفة مقعرة، وحمدبة. 

• ال�سدع: هو عبارة عن انك�سار يف الطبقات ال�سخرية، ينتج عن حترك الطبقات ال�سخرية 
هذه  عن  ينتج  وما  جانبي،  �سد  اأو  �سغط  لقوى  تعر�سها  عند  الك�رش  خط  جانبي  على  اله�سة 

ال�سدوع هو تفجر الينابيع اجلديدة، اأو قد توؤدي اإىل اآثار عك�سية كجفاف بع�س الينابيع.
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  -يقدم 

فهمها: و�سف ال�سورة، التعبري عن م�سمون 

الن�ض :

-ماذا �ساهد اأ�سامة وترتيث يف املتحف؟

-ما الذي اثار انتباههما؟

 ........................-

الوثيقة  املتعلمون  يالحظ  جمموعات  يف   -

لفهم  املوجهة  الأ�ستاذ  اأ�سئلة  عن  ويجيبون 

الو�صعية.

مون 

الوثيقة  املتعلمون  يالحظ  جمموعات  يف   -

لفهم  املوجهة  الأ�ستاذ  أ�سئلة 

اأَحِد  اإىِل  ٍة  َمْدَر�ِسيَّ ِرْحَلٍة  ِخالَل 

َوِترْتيُت  اأُ�ساَمُة  لَحَظ  اٱْلـَمتاِحِف، 

َيواناٍت  حِلَ اٱْلـُم�ْسَتحاّثاِت  ِمَن  ُموَعًة  جَمْ

َوَقْد   ِباأَ�ْسكاٍل واأَْنَواٍع َغريَبٍة،  َنَباتاٍت  َو 

ِة  يَّ �ْستاُذ  اأَنَّ َهِذِه اٱْلَكاِئناِت اٱحْلَ ُهما اٱْلأُ اأَْخرَبَ

َقْد عا�َسْت َعلى َوْجِه اٱْلأَْر�ِس ُمْنُذ َزَمن 

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

ٍة َتْبُعُد َعِن اٱْلَبْحِر ِبـ 600 ِكُلم. ْحراِويَّ ٍة يف َمناِطَق �سَ َبْت ِترْتيُت : كاِئناٍت َبْحِريَّ ْت، َتَعجَّ َبعيٍد َلِكنَّها اٱْنَقَر�سَ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 81

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

امل�سكلة  فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد   -

الرتكيز  التق�سي من خالل  �سوؤال  و�سياغة 

على ت�ساوؤلت اأ�سامة وترتيث.

- يف جمموعات ي�سوغون اأ�سئلة التق�سي:

مثل:

حيوانات  اآثار  و  م�ستحثات  تواجدت  كيف 

من  بعيد  �سحراوية  منطقة  يف  بحرية 

البحر؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 81

3.اقرتاح 
الفر�سيات

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  -ي�ساعد 

للو�سعية عرب الرتكيز على اأن �سطح الأر�ض 

يتغري.

فر�سيات  املتعلمون  ي�سوغ  جمموعات  يف   -

مثل :

م�سى  ما  يف  ال�سحراء  منطقة  -كانت 

منطقة بحرية.

-.هناك من حمل هذه احليونات قدميا اإىل 

هناك بهدف التغذية.

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 81

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.
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5. اختبار 
الفر�سيات

بالوثائق  ال�ستعانة  اإىل  املتعلمني  -يوجه 

املدرجة بكرا�سة املتعلم ق�سد نفي اأو تاأكيد 

فر�صياتهم.

فر�سياتهم  من  يتحققون  جمموعات  يف   -

اعتمادا على الوثائق 1 - 2 : 

مالحظة ال�سور وقراءة الن�سو�ض.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

َاْلَوثيَقُة 1 :

َاْلَوثيَقُة 2 :

ِة َعَلى َوْجِه اٱْلأْر�ِس  يَّ  عا�َسِت اٱْلَعديُد ِمَن اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ

ٍة  ُمناِخيَّ اٍت  َتَغريُّ ِبِفْعِل  ْت،  اٱْنَقَر�سْ َلِكنَّها  ْن�ساِن  اٱْلإِ َقْبَل 

ـيـاِزِك  اٱلـنَّ َواٱْرِتـطـاُم  ـُة  كاِنيَّ اٱْلرُبْ اٱِلْنِفجاراُت  ها  اأََهمُّ

تي ُوِجَدْت  َلْت َهياِكُلها اأَْو اآثاُرها اٱلَّ ْر�ِس، َوَقْد �َسَكّ ِبــاٱْلأَ

تي  اٱلَّ لِت  اٱلتََّحوُّ َعِن  نا  ُتْخرِبُ ُم�ْسَتحاثـاِت  خوِر  اٱل�سُّ يف 

َطَراأْْت َعلى َكْوَكِب اٱْلأَْر�ِس .

ُت�َسّكُل  ـتي  َواٱلَّ اٱلّناِفَقِة  ِة  اٱْلَبْحِريَّ اٱْلكاِئناِت  باِت  َتَر�سُّ ِمْن  اٱْلفو�ْسفـاُط  ــُل  َيــَتـ�َسكَّ

ًة.  ها كاَنْت ِمْنَطَقًة َبْحِريَّ ْنَطَقٍة ما َعلى اأَنَّ َطَبقاٍت، َوَيُدلُّ ُوُجوُد اٱلفو�ْسفاِط مِبِ

 ِلَدْينا�سوِر 
ٌّ

َهيِكٌل َعْظِمي

ُمْنَقِر�س ُعرِثَ َعَلْيه يف 

اٱْلـَمْغِرِب.

ُم�ْسَتحاَثٌة ِلَنباٍت َبْحِريٍّ 

ُمْنَقِر�ٍس ُوِجَد ِباٱْلـَمْغِرِب. 
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6.تدوين 
النتائج

- يوجه املتعلمني اإىل تدوين ما تو�سلوا اإليه 

اأو  اأو ملخ�سات  �سكل خطاطات ذهنية،  يف 

ر�سومات....

- ترتك احلرية للمتعلمني يف اختيار طريقة 

تعبريهم.

تو�سلوا  ما  املتعلمون  يدون  - يف جمموعات 

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 81 

7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب 

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا، وي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

- عمل جماعي كل جمموعة تكلف مقررا 

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

-تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6
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8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  -ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن:

من  اٱحلية  اٱلكائنات  بقايا  م�ستحاثات  متكننا 

عا�ست  التي  وح�رشات  ونباتات  حيوانات 

اٱل�سخور  يف  وجدت  واٱلتي  بعيد  زمن  منذ 

من معرفة اٱلتغريات اٱلتي طراأت على �سطح 

اٱلأر�س. 

خوِر  تي ُوِجَدْت يف اٱل�سُّ ْت ُمْنُذ َزَمٍن َبعيٍد َواٱلَّ تي َعا�سَ ِة ِمْن َحَيواناٍت َوَنباتاٍت،الَّ يَّ ُننا ُم�ْسَتحاَثاُت َبقايا اٱْلَكاِئناِت اٱحْلَ ِكّ مُتَ

تي ُوِجَدْت  ْنَطَقَة اٱلَّ نَّ اٱمْلِ ُ اأَ ِة ُتَبنيِّ ْر�ِس. َفُم�ْسَتحاثاُت اٱْلكاِئناِت اٱْلَبْحِريَّ ْطِح اٱْلأَ تي َطَراأْْت َعلى �سَ اِت اٱلَّ َغريُّ ِمْن َمْعِرَفِة اٱلتَّ

تي  ْنَطَقَة اٱلَّ نَّ اٱمْلِ ُح اأَ ِة َفُتَو�سِّ ْنَقِر�سَ ْينا�سوراِت اٱمْلُ ًة َتَراَجَع َعْنها اٱْلَبْحُر. اأَّما َهياِكُل اٱلدَّ ِبها كاَنْت يف اٱْلَقدمِي ِمْنَطَقًة َبْحِريَّ

ُوِجَدْت ِبها كاَنْت َقدميًا َغاباٌت َواأْدَغاٌل.

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

نا مننا مُننا م نكنّك كمتكمُتَ
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فم�ستحاثات اٱلكائنات اٱلبحرية تبني اأن اٱملنطقة اٱلتي وجدت بها كانت يف اٱلقدمي منطقة بحرية تراجع عنها اٱلبحر. 

اأما هياكل اٱلدينا�سورات فتو�سح اأن اٱملنطقة اٱلتي وجدت بها كانت قدميا غابات واأدغال، واأن اٱ�سطدام نيزك 

باٱلأر�س اأو اٱنفجار بركاين كبري ق�سى عليها .
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

ْت َقْبَل  تي عا�سَ ْينا�سوراِت اٱلَّ 1. ُم�ْسَتحاثاُت اٱلدَّ
ِكُن اٱْلُعُثوُر َعَلْيها  ننِي مُيْ ِة َمالِينٍي ِمَن اٱل�سِّ ِعدَّ

يف:

•    ِمياِه اٱْلـُمحيطاِت.
ْلِجيَُّة. ُك اٱلثَّ •    َاْلرِبَ

�سجاِر. •    ُجذوُع اٱْلأَ
خوُر اٱْلأَْر�ِس.  •    �سُ

يقراأ وي�سرح الن�ض املرافق للن�ساط.

-ي�سرح التعليمات: 

ي�سححونه  ثم  فرديا،  الن�ساط  -ينجزون 

جماعيا.

ِة  ْت َقْبَل ِعدَّ تي عا�سَ ْينا�سوراِت اٱلَّ 1. ُم�ْسَتحاثاُت اٱلدَّ
ِكُن اٱْلُعُثوُر َعَلْيها يف: ننِي مُيْ َمالِينٍي ِمَن اٱل�سِّ

•    ِمياِه اٱْلـُمحيطاِت.
ْلِجيَُّة. ُك اٱلثَّ •    َاْلرِبَ

�سجاِر. •    ُجذوُع اٱْلأَ
خوُر اٱْلأَْر�ِس.  •    �سُ
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ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه جماعيا.

الن�ساط 2: 

َعلى  َعَلْيها  ُعرِثَ  تي  اٱلَّ ياِء  �سْ اٱْلأَ يُّ 
اأَ  .2

َكاَنْت  حيطاِت  اٱمْلُ اأَنَّ    ُ ُتَبِّْ اٱْلياِب�َسِة 

ِة؟ اٱحْلاِليَّ اٱْلياِب�َسِة  ِمَن  ُجْزٌء  َقدميًا  ي  َتَغطِّ

ُة.  ْوِفيَّ •    َاْلـِمياُه اجْلَ
ُة . ْمِليَّ َبُة اٱلرَّ ْ •    َالرتُّ

�ْسماِك. •    اأَحافرُي اٱْلأَ
ُة. •    َاْلُبَحرْياُت اٱْلـماحِلَ

حيطاِت  ُ  اأَنَّ اٱمْلُ تي ُعرِثَ َعَلْيها َعلى اٱْلياِب�َسِة ُتَبِّْ ياِء اٱلَّ �سْ يُّ اٱْلأَ
2. اأَ

ِة؟ ي َقدميًا ُجْزٌء ِمَن اٱْلياِب�َسِة اٱحْلاِليَّ َكاَنْت َتَغطِّ

ُة.  ْوِفيَّ •    َاْلـِمياُه اجْلَ
ُة . ْمِليَّ َبُة اٱلرَّ ْ •    َالرتُّ

�ْسماِك. •    اأَحافرُي اٱْلأَ
ُة. •    َاْلُبَحرْياُت اٱْلـماحِلَ
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الن�ساط 3: 

اْلّتاِلَيِة  ِة  بيِعيَّ الطَّ امْلَواِرِد  َدَر  َم�سْ ُد  َحدِّ
ُ
اأ  -

ا�ْسِتْعماِلها،  ا�ْسِتْخراِجها وجَمالِت  وَكْيفَيَة 

ْدَوَل:  اجْلَ
ُ

ْماَلأ
َ
َو اأ

ماِن. •   عا�َسِت اٱْلـَمحاراُت َعلى اٱْلياِب�َسِة يف َقدمِي اٱلزَّ

باِل.  ُن فـي اٱجْلِ •  َتدوُم اٱْلـُم�ْسَتحاثاُت َوْقتًا اأََطوَل حنَي َتَتَكوَّ

َبِل. داَف يف اٱجْلَ •  َتَرَك اٱْلَب�رَشُ اٱْلأَ�سْ

ُة يف اٱْلـما�سي ُجْزءًا ِمْن َقْعِر اٱْلَبْحِر.  ْخِريَّ َبَقُة اٱل�سَّ •  كاَنِت اٱلطَّ

ْنَطَقِة  ِبَجَبٍل مِبِ َمْنَجٍم  ْفِر يف  اٱحْلَ اأَْثناء  اٱْلُعثوُر َعَلْيها  تي تَّ  اٱلَّ ة  ّحاِريَّ اٱمْلَ �ْسَتحاثاُت  اٱمْلُ وَرُة جاِنبُه َبْع�َس  اٱل�سّ 3. ُتبنيِّ 
ِة؟ ْخِريَّ َبَقِة اٱل�سَّ َبُب اٱْلأَْكرَثُ اٱْحِتماًل ِلُوجوِدها يف اٱلطَّ ْح�سيِت. ما اٱل�سَّ مَتَ

ُم�ْسَتحاَثٌة ِلَكاِئٍن َبْحِريٍّ ُمْنَقِر�ِس 

.
ِّ

ُوِجَد  ِبـاٱْلـَمْغِرِبي
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ماِن. •   عا�َسِت اٱْلـَمحاراُت َعلى اٱْلياِب�َسِة يف َقدمِي اٱلزَّ
باِل.  ُن فـي اٱجْلِ حافرُي َوْقتًا اأََطوَل حنَي َتَتَكوَّ •  َتدوُم اٱْلأَ

َبِل. داَف يف اٱجْلَ •  َتَرَك اٱْلَب�رَشُ اٱْلأَ�سْ
ُة يف اٱْلـما�سي ُجْزءًا ِمْن َقْعِر اٱْلَبْحِر.  ْخِريَّ َبَقُة اٱل�سَّ •  كاَنِت اٱلطَّ

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد
الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

تقومي مكت�سبات 
املتعلمني حول 
موارد االأر�س 
امل�ستخرجة من 
باطن االأر�س.

موعاٍت(  جَمْ ُد )يف  ُنَحدِّ  -  « التعليمة:  -ي�رشح 

يف  اٱْلأْر�ِس  ْطُح  �سَ َعَرَفها  ِتي  اٱلَّ اِت  َغريُّ اٱلَتّ

اٱْلكاِئناِت  َبقايا  ِبها  ُوِجَدْت  تي  اٱلَّ ناِطِق  اٱمْلَ

�ْسَتحاَثاِت  اخلا�سة بالدينا�سورات: «. َواٱمْلُ

-يطلب من املتعلمني اإجناز هذا البحث.

اإطار. يف  اأو  فرديا  الن�ساط  -ينجزون 

جمموعات �سغرية، ويوثقونه لتقدمي تقرير 

مركز عنه اأمام الزمالء.

َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:  	ناتنات �سْ
اأَ

يف  اٱْلأْر�ِس  �َسْطِح  َوتاِريِخ  اٱْلـَمْغِرِب،  يف  ُوِجَدْت  ِتي   اٱلَّ اٱلَدْينا�سوراِت  ُم�ْسَتحاَثاِت  َحْوَل  َبْحثًا  ُز  اأُجْنِ موعاٍت،  جَمْ فـي 

تي ُوِجَدْت ِبها َهِذِه  اٱْلـُم�ْسَتحاَثاُت.  اٱْلـَمناِطِق  اٱلَّ

عمل فردي اأو جماعي، كرا�سة املتعلم �ص 82 . 

موارد اأخرى )اأنرتنيت مب�ساعدة اأحد اأفراد االأ�سرة(.

الن�ساط 2: 

االإعداد القبلي

يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

-بعد تعرفكم تغريات الأر�ض، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها خالل احل�سة القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.
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َاْلَقَمُر ِمْن َحْوِلنا

ُف َعلى اأَنَّ اٱْلَقَمَر َيُدوُر َحْوَل اٱْلأَْر�ِس؛  • اأََتَعرَّ

ْهِر؛  َتِلَفٍة ِخالَل اٱل�سَّ ْوُجٍه َوَمراِحَل خُمْ ُ ُظُهوَر اٱْلَقَمِر ِباأَ • اأَُف�رشِّ

القمر:  • تعريف 
�سماوي  اأقرب جرم  الأر�س وهو  لكوكب  التابع  الوحيد  الطبيعي  القمر  باأنه  القمر  يعّرف 

لمع، ويعترب القمر م�سدرًا للف�سول على مر التاريخ، حيث يعترب تقليدًا ثقافيًا ورمزيًا غنيًا 

منذ احل�سارات ال�سابقة، حيث كان ُينظر اإليه على اأنه اإله، كما تتجلى �سيطرة القمر يف تاأثريه 

على املد واجلزر ودوره يف خ�سوبة الإناث تبعًا لالأ�ساطري الإيقاعية. تبلغ امل�سافة بني الأر�س 

الذي مت  الوحيد  ال�سماوي  اجلرم  القمر  ويعترب  كيلومرتًا،   384،634.65 يقارب  ما  والقمر 

زيارته من قبل الب�رش بعد الأر�س، وهو القمر الذي يعمل على جعل كوكب الأر�س اأكرث 

مالءمة للعي�س كونه يعمل على تعديل تذبذب الكوكب على حموره، مما ي�ساهم يف خلق مناخ 

ومن  ال�سنني،  لآلف  الب�رش  وّجه  الذي  واجلزر  املد  اإيقاع  خلق  اإىل  بالإ�سافة  ن�سبيًا  م�ستقر 

املحتمل اأن القمر ت�سكل بعد ا�سطدام ج�سم بحجم املريخ بكوكب الأر�س، واأ�سبحت اأنقا�س 

هذا الكوكب هي املعلم الأبرز يف �سماء الليل وهو القمر.

% فقط   2-1 للغاية يرتاوح بني  القمر �سغري  اأن لب  املرجح  للقمر: من  الداخلي  الهيكل   

من كتلة القمر، ويبلغ عر�س القمر حوايل 680 كيلومرتًا ومن املرجح اأن يتكون معظمه من 

احلديد، ولكنه يحتوي اأي�سًا على كميات كبرية من الكربيت والعنا�رش الأخرى، ويبلغ عمق 

�سخورها حوايل 1،330 كم وتتكون ال�سخور من احلديد واملغني�سيوم، بينما يبلغ حجم ق�رشته 

حوايل 70 كم.

ال�سخور  اأن  وحقيقة  الف�ساء،  يف  حركته  ب�سبب  متجان�سًا  القمر  يعترب  القمر:  عن  حقائق   

القريبة من ال�سطح ل تختلف كثريًا يف الكثافة عن القمر ككل، ومع ذلك ُتظهر العينات اأن القمر 

مت ت�سخينه ب�سكل كبري عند ولدته منذ 4.5 مليار �سنة. يعترب القمر جرمًا �سماويًا �سغري احلجم 

القمر:  تعريف 

ِمّياِن: َعلُّ َاْلَهَدفاِن اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

احل�ستان 1 و 2 :   مراحل تطور اأوجه القمر

االأ�سبوع: 29
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الداكنة واخلفيفة،  البقع  العديد من  القمر من  ول ميتلك جماًل مغناطي�سيًا كبريًا. يتكون وجه 

حيث مت متييز املناطق املختلفة يف القمر من قبل عامل الريا�سيات والفلك غاليلو غاليلي، وذلك 

باأن املناطق الأكرث اإ�رشاقًا تعترب اأعلى واأكرث وعورة من املناطق القامتة.

�سطح القمر: ُيعرف وجه القمر الذي ُي�سري باجتاه الأر�س با�سم الوجه القريب من القمر، 

وهو ُيق�سم اإىل مناطق فاحتة اللون ُتدعى باملرتفعات القمرية، واأماكن اأخرى منخف�سة داكنة 

ُتعرف با�سم املارينا، متلوؤها مادة �سوداء داكنة هي عبارة عن حمم بركانية يعود تاريخها اإىل 

النفجارات الربكانية يف ال�سابق، ويختلف الوجه البعيد للقمر عن الوجه القريب منه؛ فهو ل 

يحتوي على مناطق مارينا تقريبًا، ويغطي �سطح القمر مادة الريغوليث التي تتكون من تربة 

ا�سطدام  الناجتة عن  الفوهات  ُقذفت من  التي  املتناثرة،  املفتتة  مفتتة وجمموعة من احلجارة 

الأك�سجني،  %43 من  الآتية:  العنا�رش  ن�سب  القمر من  �سطح  يتكّون  القمر.  ب�سطح  النيازك 

الكال�سيوم،  املغني�سيوم، و%10 من احلديد، و%3 من  ال�سيليكون، و%19 من  و%20 من 

و%3 من الأملنيوم، و%0.42 من الكروم، و%0.18ة من التيتانيوم، و%0.12 من املنغنيز.

اأطوار القمر: مير القمر اأثناء ال�سهر الواحد بثمانية اأطوار خمتلفة هي:

هذا  ال�سم�س خالل  القمر م�ساء من  لالأر�س من  املقابل  اجلزء  يكون  بحيث ل  املحاق:   •
الطور، ول ميكن روؤيته يف ال�سماء. 

• الهالل املتزايد: ميكن خالل هذا الطور روؤية القمر يف اأ�سفل ال�سماء بعد الغروب مبا�رشة. 
• الرتبيع الأول: ي�سل القمر اإىل هذا الطور بعد �سبعة اأيام من طور املحاق، وميكن روؤية 

ن�سف �سطحه م�ساًء فقط خالل الن�سف الأول من الليل فقط. 

الطور مرئيًا، وميكن روؤيته خالل معظم  القمر يف هذا  الأحدب املتزايد: ي�سبح معظم   •
الليل. 

بالكامل بوا�سطة  الطور م�سيئًا  املقابل لالأر�س خالل هذا  القمر  يبدو كامل �سطح  البدر:   •
عند  الغربي  الأفق  حتت  ويختفي  مبا�رشة،  ال�سم�س  غروب  عند  يظهر  وهو  ال�سم�س،  اأ�سعة 

�رشوق �سم�س اليوم التايل. 

وحتى  الليل  من  متاأخر  وقت  يف  الطور  هذا  يف  القمر  روؤية  ميكن  املتناق�س:  الأحدب   •
ال�سباح الباكر، واأثناء النهار. 

ال�سم�س، وميكن  باأ�سعة  م�ساء  الطور  هذا  القمر يف  �سطح  ن�سف  يكون  الأخري:  الرتبيع   •
روؤية القمر خالل هذا الطور يف ال�سباح الباكر، وخالل النهار. 

• الهالل املتناق�س: وهو الطور الأخري للقمر، وميكن روؤية القليل من �سطح القمر م�ساء 
القمرية.  الدورة  نهاية  الباكر، ويف  ال�سباح  الأر�س، وميكن روؤيته فقط خالل  من �سطح 

معلومات عامة عن القمر.
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1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

على  املتعلمني  وي�ساعد  الو�سعية  -يقدم 

فهمها: و�سف ال�سورة، التعبري عن م�سمون 

الن�ض : 

-كيف كان حجم الهالل يف اأول ليلة؟ 

-متى متكن يا�سني من م�ساهدته؟

-ماذا قرر يا�سني؟ وملاذا؟ 

الوثيقة  املتعلمون  يالحظ  جمموعات  يف   -

لفهم  املوجهة  الأ�ستاذ  اأ�سئلة  عن  ويجيبون 

الو�صعية.

يا�سنُي  قاَم   ،) م  )14ماي2018  1439هـ  �َسْعَباَن   29 َيْوُم  ُه  اإِنَّ

ُرْفَقَة  اٱْلَيْوِم  َهذا  �َسْم�ِس  َمغيَب  َرَم�ساَن،  �َسْهِر  ِهالِل  راقَبِة  مِبُ

اٱلَّذي  اٱْلَهالِل  ُم�ساِهَدِة  ِمْن  َن  كَّ مَتَ اٱْلُغروِب  َبْعَد  ُمبا�رَشًة  واِلِدِه. 

تي  ُه َدقيٌق. َتَذَكَر يا�سنُي اأَ�ْسكاَل اٱْلَقَمِر اٱْلـُمْخَتِلفِة اٱلَّ نَّ ِباٱْلكاِد ُيرى ِلأَ

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

َواٱْلِتقاَط  َرَم�ساَن  َليايل  ِمْن  َلْيَلٍة  ُكلَّ  اٱْلَقَمِر  َع  َتَتبُّ َر  َفَقَرّ اٱللَّياىل،  َبْع�ِس  ُي�ساِدُفها يف  كاَن 

َوٍر ِل�َسْكِلِه. �سُ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 83

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

ي�ساعد املتعلمني على فهم امل�سكلة و�سياغة 

على  الرتكيز  خالل  من  التق�سي  �سوؤال 

تغري  لتتبع  فعله  يا�سني  قرر  ماذا  ت�ساوؤلت 

�سكل القمر مع توايل اأيام �سهر رم�سان.

- يف جمموعات ي�سوغون اأ�سئلة التق�سي:

مثل:

- كم ي�ستغرق القمر من وقت منذ اأول يوم 

يظهر فيه اإىل اأن يختفي؟

الليايل،  خالل  القمر  وجه  يتغري  ملاذا   -

وملاذا يغيب يف بع�سها؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 83

3.اقرتاح 
الفر�سيات

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  -ي�ساعد 

�سكل  تغريات  على  الرتكيز  عرب  للو�سعية 

القمر.

فر�سيات  املتعلمون  ي�سوغ  جمموعات  يف   -

مثل :

يدور القمر حول الأر�ض يف مدة 29 يوما.

- يقبل املدر�ض كل الفر�سيات التي تت�سمن 

حتليل و لو خاطئا.  

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 83

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

احل�سة 1 :  
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5. اختبار 
الفر�سيات

بالوثائق  ال�ستعانة  اإىل  املتعلمني  -يوجه 

املدرجة بكرا�سة املتعلم ق�سد نفي اأو تاأكيد 

فر�صياتهم.

فر�سياتهم  من  يتحققون  جمموعات  يف   -

اعتمادا على الوثيقة 1 و 2.

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4
َاْلَوثيَقُة 1 :

فاِتـح َرَم�سان 1439هـ

َاْلِهالُل اٱْلـُمَتزايُد

15 َرَم�سان 1439هـ

َبـْدٌر

10 َرَم�سان 1439هـ

اأَْحَدٌب ُمَتزايٌد

24 َرَم�سان 1439هـ

ُبُع اٱلّثاين َالرُّ

5 َرَم�سان 1439هـ

ُل وَّ
ُبُع اٱْلأَ َالرُّ

20 َرَم�سان 1439هـ

اأَْحَدٌب ُمَتناِق�ٌس

14 َرَم�سان 1439هـ

َبـْدٌر

28 َرَم�سان 1439هـ

َتناِق�ُس َاْلِهالُل  اٱمْلُ

اٱلنُّوَر  َي�ْسَتِمدُّ  ٌم  ُمَعتَّ َكْوَكٌب  َاْلَقَمُر 

َيْظَهُر  َوَيْعِك�ُسُه،  ْم�ِس  اٱل�سَّ ِمَن 

ِمْن  َوُهَو  اٱللَّْيِل،  يف  حًا  وا�سِ

ْم�ِسيَِّة،  ال�سَّ اٱْلـَمْجموَعِة  َكواِكِب 

اٱْلَقَمُر  َيدوُر  ِلاْلأْر�ِس.  اِبع  اٱلتَّ

ٍة  َزَمِنيَّ ٍة  ُمدَّ يف  ْر�ِس  اٱْلأَ َحْوَل 

َيْوٍم  َف  َوِن�سْ َيْومًا    29 َتْبُلُغ 

ـدبـدبـدر

َي ٌم  متمتَّ تعتَع ُم مع  ع  بكبَكٌب َكْو كو  و  رمرَمُر مقمَق قلقْل َا

َاْلَوثيَقُة 2 :

ًة َثاِنَيًة. َلُة َبنْيَ ُظهوِر َنْف�ِس َوْجِه اٱْلَقَمِر َمرَّ ُة اٱْلفا�سِ  اٱْلـُمدَّ
َ

، َوِهي ْهُر اٱْلَقَمِريُّ ُة اأَْو اٱل�سَّ ْوَرُة اٱْلَقَمِريَّ َوُيْطلُق َعَلْيها اٱلدَّ

ِثُّل ُكلُّ َدْوَرٍة �َسْهرًا َقَمِرياًّ . ْر�ِس، َحْيُث مُتَ ْقومُي اٱْلِهْجِريُّ َعلى َدَوراِن اٱْلَقَمِر َحْوَل اٱْلأَ َيْعَتِمُد اٱلتَّ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 83 و 84

6.تدوين 
النتائج

اإليه  تو�سلوا  ما  تدوين  اإىل  املتعلمني  يوجه 

اأو  اأو ملخ�سات  �سكل خطاطات ذهنية،  يف 

ر�سومات....

- ترتك احلرية للمتعلمني يف اختيار طريقة 

تعبريهم.

تو�سلوا  ما  املتعلمون  يدون  - يف جمموعات 

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 84 

7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب 

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا، وي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

- عمل جماعي كل جمموعة تكلف مقررا 

بعر�ض ما تو�سلوا اإليه من نتائج،

-تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 عمل جماعي، �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 84

8.التعميم

خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  -ي�سجع 

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن:

. َوِخالَل َدَوران  ُر ِب�َسْهٍر َقَمِريٍّ ٍة ُتَقدَّ ة َزَمِنيَّ ِة، َوُهَو تاِبٌع ِلاْلأْر�ِس َيدوُر َحْوَلها يف َفرْتَ ْم�ِسيَّ َاْلَقَمُر َكْوَكٌب َيْنَتمي ِلْلَمْجُموَعِة اٱل�سَّ

ُبُع  اٱلرُّ اٱْلـُمَتزايُد،  اٱْلِهالُل  اٱْلَقَمِر،  ِغياُب  َوِهَي:  اٱْلَقَمِر  ْطَواَر  اأَ كاُل  �سْ اٱْلأَ َهِذِه  ُل  ثِّ َومُتَ َوْجِهِه،  ْكُل  �سَ  ُ َيَتَغريَّ اٱْلأَْر�ِس  َحْوَل  اٱْلَقَمِر 

ْقومُي اٱْلِهْجِريُّ َعلى َدَوراِن  َتناِق�ُس. َيْعَتِمُد اٱلتَّ ُبُع اٱلثَّاين، اٱْلِهالُل اٱمْلُ َتناِق�ُس، اٱلرُّ ْحَدُب اٱْلـُمَتزايُد، اٱْلَبْدُر، اٱْلأَْحَدُب اٱمْلُ ُل، اٱْلأَ وَّ
اٱْلأَ

تي َيِتُم فيها اٱْلَقَمُر َدْورًة واِحَدًة َحْوَل اٱْلأْر�ِس. ُة اٱلَّ َمِنيَّ ُة اٱلزَّ دَّ ْهِر اٱْلَقَمِرُي اٱمْلُ ِثُل اٱل�سَّ اٱْلَقَمِر َحْوَل اٱْلأَْر�ِس، َحْيُث مُيَ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

رمرَمُر َك مقمَق قلقْل َا

م
	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 85

القمر كوكب ينتمي للمجموعة اٱل�سم�سية، وهو تابع لالأر�س يدور حولها يف فرتة زمنية تقدر ب�سهر قمري. 

غياب   : وهي  اٱلقمر  اأطوار  اٱلأ�سكال  هذه  ومتثل  وجهه،  �سكل  يتغري  اٱلأر�س  حول  اٱلقمر  دوران  وخالل 

اٱلقمري  اٱل�سهر  اٱلهجري  اٱلتقومي  ح�ساب  يف  ويعتمد  اٱلثاين.  اٱلربع  اٱلبدر،  اٱلأول،  اٱلربع  اٱلهالل،  اٱلقمر، 

)اٱلقمرية ( وهو اٱملدة اٱلزمنية اٱلتي يدور فيها اٱلقمر حول اٱلأر�س.
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

يف  القمر  �سكل  معرفة  على  القدرة   -

حول  الدوران  اأثناء  و�سعيته  مع  ارتباط 

الأر�ض

-ي�سرح الأ�ستاذ التعليمة:  » اربط ب�سهم كل 

ب�سكل  اٱلأر�س  للقمر يف دورانه حول  و�سعية 

وجهه اٱلذي يظهر عليه.«.

-ينجز املتعلمون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه 

جماعيا. 

ذي َيْظَهُر َعَلْيِه. ٍة ِلْلَقَمِر يف َدَوراِنِه َحْوَل اٱْلأْر�ِس ِب�َسْكِل َوْجِهِه اٱلَّ ِعيَّ 1. ِاْرِبْط ِب�َسْهٍم ُكلَّ َو�سْ

غياب القمر 

وميالد الهالل

ْم�ِس َعُة اٱل�سَّ اأَ�سِ

َاْلَقَمِر اأَْثناَء َدَوراِنِه َحْوَل اٱْلأْر�ِس

عمل فردي، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 84

ينجزون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه جماعيا.

الن�ساط 2: 

القدرة على ترتيب اأطوار القمر

- ي�سرح الأ�ستاذ التعليمة:  »  اأحدد بو�سع 

اأرقام ترتيبية اٱلأطوار اٱلأ�سا�سية اٱلتي مير منها 

اٱلقمر اأثناء دورانه حول اٱلأر�س«

-ينجز املتعلمون الن�ساط فرديا، ثم ي�سححونه 

جماعيا.

ع 

ٱلتي مير منها 

رُّ ِمْنها  تي مَيُ َة اٱلَّ يَّ ٍة اٱْلأَْطَواَر اٱْلأَ�سا�سِ ِع اأَْرقاٍم َتْرتيِبيَّ ُد ِبَو�سْ 2. اأَُحدِّ
اٱْلَقَمُر اأَْثناَء َدَوراِنِه َحْوَل اٱْلأَْر�ِس.

يف  ُيْعَتَمُد  حيَحِة  اٱل�سَّ اٱْلإَِجاباِت  اأَماَم  َعالَمًة  ُع  اأَ�سَ  .3
ْقومِي اٱْلِهْجِرِيّ َعلى: اٱلتَّ

•      َاْلَبْدُر.                        •     ِغَياُب اٱْلَقِمِر.

ُبُع اٱلّثاين. •     َاْلِهالُل  اٱْلـُمَتناِق�ُس.    •     َالرُّ

ُل.             •     َاْلِهالُل اٱْلـُمَتزايُد. وَّ
ْبُع اٱْلأَ •     َالرُّ

ْر�ِس َحْوَل َنْف�ِسها. •     َدَوراُن اٱْلأَ

ُ اأَْوُجِه اٱْلَقَمِر. •    َتَغريُّ

•     َدَوراُن اٱْلَقَمِر َحْوَل اٱْلأَْر�ِس.
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2. اأن�سطة التطبيق والتقومي

3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد
الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

تقومي مكت�سبات املتعلمني حول اأطوار القمر.

خمتلف  اٱلتال  اٱجلدول  ميثل   « التعليمة:  -ي�رشح 

اٱلوجوه اٱلتي يظهر عليها اٱلقمر اأثناء دورانه حول 

اٱلأر�س خالل �سنة قمرية.

خمتلف  وجوه  على  ترتيبية  اأرقام  بو�سع  -اأحدد 

اٱلأطوار اٱلتي مير بها اٱلقمر خالل قمرية.

- اأحدد عدد اأيام هذه اٱلقمرية.«.

-يطلب من املتعلمني اإجناز هذا البحث.

اإطار.جمموعات  يف  اأو  فرديا  الن�ساط  -ينجزون 

اأمام  عنه  مركز  تقرير  لتقدمي  ويوثقونه  �سغرية، 

الزمالء.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

ـتي َيْظَهُر َعَلْيها اٱْلَقَمُر  َتَلَف اٱْلُوجوِه اٱلَّ ْدَوُل اٱلّتايِل خُمْ ُل اٱجْلَ ثِّ 1. مُيَ
اأَْثناَء َدَوراِنِه َحْوَل اٱْلأَْر�ِس ِخالَل َدْوَرٍة.

ْطواِر  اٱْلأَ َتَلِف  خُمْ ُوُجوِه  َعلى  ٍة  َتْرتيبيَّ اأَْرَقاٍم  ِع  ِبَو�سْ ُد  اأَُحدِّ  •

ٍة. رُّ ِبها اٱْلَقَمُر ِخالَل َدْوَرٍة  َقَمِريَّ تي مَيُ اٱلَّ

ِة. اِم َهِذِه اٱلّدْوَرِة اٱْلَقَمِريَّ ُد َعَدَد اأيَّ • اأَُحدِّ

َف َيْوٍم    ؛   30 َيْومًا       ؛     29 َيْومًا َوِن�سْ

   29  َيْومًا      ؛   28 َيْومًا   .

تي َيكوُن فيها اٱْلَقَمُر َبْدرًا ُمْكَتِماًل: ْهِر اٱْلَقَمِريِّ اٱلَّ ُد اأَْرقاَم اأَّياِم اٱل�سَّ • اأَُحدِّ

عمل فردي اأو جماعي، كرا�سة املتعلم )ة( �ص 85 . 

موارد اأخرى )اأنرتنيت مب�ساعدة اأحد اأفراد االأ�سرة(.

الن�ساط 2:

تقومي مكت�سبات املتعلمني حول اأطوار القمر.

حول  اٱلقمر  دوران  »لتمثيل  التعليمة:  -ي�رشح 

قام  بها،  مير  اٱلتي  اٱلأطوار  وخمتلف  اٱلأر�س 

يا�سني واأخته هداية بر�سم اٱلنماذج اأ�سفله، لكنهما 

على  �ساعدهما  اٱملراحل.  هذه  ترتيب  يف  احتارا 

ترقيم هذه اٱملراحل و حتديد اٱ�سم كل طور «.

رُّ ِبها:  ِتي مَيُ َتلِف اٱْلأَْطـواِر اٱلَّ 2. َدَوراُن اٱْلَقَمِر َحْوَل اٱْلأَْر�ِس َوخُمْ

ُهما اٱْحَتارا يف َتْرتيٍب َهِذِه  ْر�َس َوَمراِحَل اٱْلَقَمِر َلِكنَّ ْم�َس َواٱْلأَ ُل اٱل�سَّ ثِّ تي مُتَ �ْسَفَلُه اٱلَّ َقاَم يا�سنُي َواأُْخُتُه ِهداَيُة ِبَر�ْسِم اٱلنَّماِذِج اأَ

ديِد اٱ�ْسَم ُكلِّ َطْوٍر . لراحلراِحِل. �ساعاٱْلـَمراِحِل. �ساِعْدُهما َعلى َتْرقيِم َهِذِه اٱْلـَمراِحِل َوحَتْ راحـمراحـم ـمٱلـمٱل ديدحتديدحتديدٱلاٱلا لراحلراِحِل و راحـمراحـم رلى ترلى ترقيِم ه ما عهما عهما على تما على تما ع ـمٱلـمٱلـمد. �ساعد. �ساِعد ٱلاٱلا و طو طوٍر .ذ هذ هِذِه مٱ�سمٱ�سم كل كل كل ٱ�ساٱ�سا ديِد

كرا�سة املتعلم )ة( �ص 85

االإعداد القبلي
يقرتح املتعلمون ن�ساطا يريدون التعرف عليه خالل احل�سة القادمة.

-بعد تعرفكم على اأطوار القمر، ما الأ�سياء التي تودون معرفتها خالل احل�سة القادمة؟

-يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها.



243

ْق�ُس َواٱْلـُمناُخ َالطَّ

ُل اٱْلُغيوِم،  ِة اٱل�ّساِئَعِة )َت�َسكُّ يَّ وِّ اِت اٱحْلاَلِة اٱجْلَ َ اِت حاَلِة اٱْلـمـاِء َعلى َتَغريُّ َقَة ِبَتَغريُّ ُق اٱْلـَمْعِرَفَة اٱْلـُمَتَعلِّ َطبِّ
• اأُ

ْلُج، َواٱْلـَمَطُر(. ِة، اٱلثَّ عاِت اٱْلـماِئيَّ َجمُّ ُر اٱلتَّ ُل اٱْلنََّدى، َتَبخُّ َت�َسكُّ

واملناخ: الّطق�س  بني  • الفرق 

بالّرغم من اأّن كال امل�سطلحنّي يعربان عن احلالة اجلوّية، اإل اأّن هناك فرقا كبريا بينهما. 

الّطق�س هو احلالة اجلوية ملوقع معنّي خالل فرتة ق�سرية من الّزمن، اأما املناخ فهو الّظروف 

اجلوّية ال�ّسائدة يف موقع معنّي على مدى عدة �سنوات، وي�سرتك الّطق�س واملناخ يف العنا�رش 

ال�ّسم�سي، ودرجة احلرارة، والّرطوبة،  التي توؤّثر على كل منهما، وهي الإ�سعاع  اجلوّية 

غط اجلوي، والّرياح. والهطول، وال�سّ

ُت�سمى  الّطق�س املناخ: تنتج احلالة اجلوّية يف مكان ما نتيجة تفاعل عدة عنا�رش،  عنا�رش 

عنا�رش الّطق�س واملناخ. 

الإ�سعاع ال�ّسم�سي: مقدار الّطاقة ال�ّسم�سّية التي ت�سل اإىل م�ساحة معينة من الأر�س، ويختلف 

هذا املقدار باختالف املوقع بالّن�سبة خلطوط العر�س، والوقت من العام، والوقت من الّنهار، 

فعلى �سبيل املثال تتلقى املناطق اجلغرافّية الواقعة على مدار ال�رّشطان )23.5 درجة �سماًل(. 

وقت الّظهرية يف يوم 22 يونيو تقريبَا اأكرب مقدار من الّطاقة ال�ّسم�سّية خالل العام، بينما تتلقى 

املنطقة ذاتها اأقل مقدار من الّطاقة ال�ّسم�سّية يوم 22 دجنرب، والعك�س متامَا يحدث يف ن�سف 

ثالثة  من  ال�ّسم�سي  الإ�سعاع  يتاأّلف  جنوبَا(.  درجة   23.5( اجلدي  مدار  عند  اجلنوبي  الكرة 

وء، وهي: الأ�سعة فوق البنف�سجّية، الأ�سعة  اأنواع رئي�سّية من الأ�سعة التي تنت�رش ب�رشعة ال�سّ

ال�سوئّية، الأ�سعة احلرارّية )الأ�سعة حتت احلمراء(. 

ُ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

املحتوى املعريف:

ِة يَّ وِّ اُت اٱحْلالِة اٱجْلَ احل�سة 1:  َتَغريُّ

احل�ستان 1و2: 

االأ�سبوع: 30
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غط املنخف�س؛  غط املرتفع اإىل مناطق ال�سّ الّرياح: هي حركة تيارات الهواء من مناطق ال�سّ

غط، اأّما العالقة بني  ويكون ذلك لتحقيق الّتوازن بني املناطق التي تختلف عن بع�سها يف ال�سّ

غط على �سطح الأر�س  غط اجلوي فُتعَرف بتاأثري كوريولي�س وينتج اختالف ال�سّ الّرياح وال�سّ

اختالف  عنه  ينتج  مما  املختلفة،  الأر�س  مناطق  اإىل  ت�سل  التي  ال�ّسم�سّية  الأ�سعة  مقدار  عن 

يف حرارة الهواء، واختالف �سغطه. من اأنواع الّرياح: الّرياح الّدائمة، الرياح العك�سّية، 

الّرياح القطبّية، الّرياح املو�سمّية والّرياح املحلّية.  

ت�سخن  التي  ال�ّسم�س،  الأر�س هو  للحرارة على كوكب  الرئي�سي  امل�سدر  احلرارة:  درجة 

اأ�سعتها �سطح الأر�س، ومن ثم تنعك�س احلرارة اإىل الغالف الغازي املحيط بالأر�س فرتتفع 

ال�ّسم�س.  عن  تف�سلنا  التي  امل�سافة  لتقطع  دقائق  ثمان  اإىل  ال�ّسم�س  اأ�سعة  وحتتاج  حرارته، 

اأ�سعة ال�ّسم�س، فتكون درجة  وتختلف درجة حرارة �سطح الأر�س باختالف زاوية �سقوط 

احلرارة مرتفعة يف املناطق التي ت�سقط عليها اأ�سعة ال�ّسم�س عموديا، وتكون احلرارة اأقل يف 

الأر�س  �سطح  تق�سيم  عليه  يرتّتب  مائل، مما  ب�سكل  ال�ّسم�س  اأ�سعة  عليها  ت�سقط  التي  الأماكن 

اإىل عدة مناطق حرارّية، وهي املنطقة احلاّرة اأو املدارّية: وهي منطّقة تتمّيز بارتفاع درجة 

حرارتها طوال العام تقريبَا، وتقع بني مدار ال�رّشطان ومدار اجلدي، ومير يف منت�سفها خط 

ال�ستواء. املنطقتان املعتدلتان وهما املنطقة املعتدلة ال�ّسمالّية التي تنح�رش بني مدار ال�رّشطان 

والّدائرة القطبّية ال�ّسمالّية، واملنطقة املعتدلة اجلنوبّية التي تنح�رش بني مدار اجلدي والّدائرة 

الّدائرتني  من  واقرتبنا  املدارين،  عن  ابتعدنا  كلما  احلرارة  فيهما  وتقل  اجلنوبّية،  القطبّية 

القطبيتني، وبالّتايل ميكن تق�سيم كل منطقة منهما اإىل منطقتني متميزتني وهما: املنطقة املعتدلة 

الّدافئة: وتتمّيز باأنها حارة �سيًفا، ودافئة �ستاًء. املنطقة املعتدلة الباردة: وتتمّيز باأّنها معتدلة 

�سيًفا، وباردة �ستاًء. املنطقتان القطبيتان: املنطقة القطبّية ال�سمالّية التي تقع بني الّدائرة القطبّية 

ال�ّسمالّية والقطب ال�ّسمايل، واملنطقة القطبّية اجلنوبّية التي تقع بني الّدائرة القطبّية اجلنوبّية، 

والقطب اجلنوبي، وتتميزان بالربودة القار�سة، وتراُكم الّثلوج طوال العام تقريبًا. 

غط اجلوي: ُيعرف بكونه القوة املبذولة من عمود الغالف اجلوي بالن�سبة لوحدة امل�ساحة؛  ال�سّ

ال�سغط اجلوي، منها:  لقيا�س  الهواء فوق منطقة ما، وهنالك عدة وحدات  اأّنه كتلة من  اأي 

غط اجلوي بدرجة احلرارة  املليميرت الزئبقي )البو�سة(، والكيلو با�سكال، امليليبار. يتاأّثر ال�سّ

غط  ال�سّ مناطق  اإىل:  فيها  لل�سغط  وفقَا  الأر�س  �سطح  تق�سيم  وميكن  اجلو،  يف  والّرطوبة 
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 خط ال�ستواء، واملنطقة املحيطة بخط عر�س 60° 
ّ

املنخف�س: وهي املنطقة التي تقع على جانبي

املنطقتان  وهي:  املرتفع  غط  ال�سّ مناطق  جنوبَا.   60° عر�س  بخط  املحيطة  واملنطقة  �سماَل، 

القطب  ومنطقة  ال�ّسمايل،  القطب  ومنطقة  وجنوًبا،  �سماًل   30° عر�س  بخطي  املحيطتان 

اجلنوبي. 

الّرطوبة: ُتعرف بكونها كمية بخار املاء املوجود يف الهواء، فاإذا زادت كمية بخار املاء يكون 

الهواء كثري الّرطوبة، واإذا قّلت يكون الهواء جافَا. توؤّثر درجة احلرارة على كمّية الّرطوبة، 

فعندما تزداد درجة احلرارة تزداد قابلّية الهواء على الّت�سّبع بالبخار، اأما عند انخفا�س درجة 

احلرارة فيتحّول بخار املاء اإىل قطرات من املاء.

الهطول: ُيعرف باأّنه نزول املاء املتكاثف من الغيوم اإىل �سطح الأر�س، وله اأ�سكال عدة، 

منها املطر: وهو ماء يت�ساقط على �سكل قطرات كروّية ال�ّسكل. احلبيبات اجلليدّية: وهو ماء 

د: حبيبات �سلبة من املاء  �سائل ي�سقط من الغيوم ويتّجمد قبل اأن ي�سل اإىل �سطح الأر�س. الرَبَ

املتجّمد قد ي�سل قطرها اإىل 15 �سنتمرتَا، وميكن اأن تزن اأكرث من ن�سف كيلوغرام تقريبًا.

الّثلج: بّلورات تتكّون يف الغيوم ت�سقط اإىل الر�س على �سكل �سفائح جليدّية ليّنة امللم�س. 
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

ي�ساعد املتعلمني على فهم الو�سعية بو�سف 

الن�ض  م�سمون  عن  والتعبري  ال�سورة، 

املرافق لها:

على  يالحظ؟  ماذا  جنوى؟  يفعل  ماذا 

ال�سماء؟  ماذا يالحظ يف  النافذة؟  زجاج 

ماذا يالحظ على قمم اجلبال املجاورة؟...

1 ويجيبون عن  الوثيقة  املتعلمون  يالحظ 

اأ�سئلة الأ�ستاذ املوجهة لفهم الو�سعية.

فتح  الباردة  ال�ستاء  اأيام  اأحد  �سباح  »يف 

قطرات  فلحظ  غرفته  نافذة  جنوى 

من الندى عالقة على زجاج النافذة من 

اأن  اأطل فلحظ  الغرفة  الداخل، وخارج 

ت�سقط  والأمطار  بالغيوم  ملبدة  ال�سماء 

بغزارة والثلوج تك�سو قمم اجلبال املطلة 

على املنزل.«

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

وى ُوُجوَد  اٱْلباِرِد لَحَظْت جَنْ تاِء  اٱل�سِّ ِل  اِم َف�سْ يَّ
اأَ اأََحِد  باِح  يف �سَ

اٱلّداِخِل،  ِمَن  اٱلّناِفَذِة  ُزجاِج  َعلى  عاِلَقًة  اٱلنَّدى  ِمَن  َقَطراٍت 

ماَء ُمْلَبَدٌة ِباٱْلُغيوِم،  َوَلـّما َفَتَحْت ناِفَذَة ُغْرَفِتها، لَحَظْت اأَنَّ اٱل�سَّ

اٱْلـُمِطلَِّة  باِل  اٱجْلِ ِقَمَم  َتْك�سو  لوُج  َواٱلثُّ ِبَغزاَرٍة  َت�ْسُقُط  ْمطاُر  َواٱْلأَ

َعلى اٱْلـَمْنِزِل.

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 86

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

ي�ساعد املتعلمني على فهم الو�سعية امل�سكلة 

و�سياغة �سوؤال اأو اأ�سئلة التق�سي من خالل 

الرتكيز على ما يالحظ جنوى. ي�سوغون 

اأ�سئلة التق�سي:

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 86

الندى؟  يت�سكل  • كيف  الغيوم؟              تت�سكل  • كيف 
الثلج؟ يت�سكل  • كيف  املطر؟              يت�سكل  • كيف 

3.اقرتاح 
الفر�سيات

فر�سيات  �سياغة  على  املتعلمني  ي�ساعد 

للو�سعية عرب:

- حتليل مالحظات جنوى.

ف�سل  باملطر،  الغيوم  ت�سكل  عالقة   -

املاء  قطرات  املنبعث،  املاء  بخار  ال�ستاء، 

درجة  انخفا�ض  النافذة،  زجاج  على 

احلرارة، خارج البيت، داخل البيت...الخ. 

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 86

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

التدبري الديداكتيكي للدر�س
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ي�سوغ املتعلمون فر�سيات مثل:

تت�سكل الغيوم نتيجة الهواء الذي ي�سعد اإىل ال�سماء.

نتيجة  ال�ستاء،  ف�سل  خلل  )الفم(  الإن�سان  ج�سم  من  ينبعث  الذي  البخار  نتيجة  الندى  يت�سكل 

عملية التنف�س.

يت�سكل املطر نتيجة تكاثف بخار املاء ب�سبب الربودة.

يت�سكل الثلج نتيجة جتمد مياه املطر حتت تاأثري درجة احلرارة املنخف�سة يف ف�سل ال�ستاء.

...الخ.

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

بال�سور  ال�ستعانة  اإىل  املتعلمني  يوجه 

من  املتعلم  كرا�سة  الواردة يف  التو�سيحية 

اأجل اإجراء التجربة 1. التحقق 1: 

ال�سورة  مبالحظة  املتعلمون  يقوم 

املاء،  قطرات  بتكون  املتعلقة  التو�سيحية 

ثم يقومون بعد ذلك باملناولت ال�سرورية 

اإناء  داخل  ماء  غلي   :1 التجربة  لإجراء 

)قطعة  بارد  ب�سطح  املاء  بخار  وتعري�ض 

زجاج(.

يقومون باإجراء التجربة،

ي�سجلون مالحظاتهم.

يتو�سلون اإىل ال�ستنتاج: 

احلرارة  بفعل  الإناء  داخل  املاء  يغلى   «

املنبعثة من قنينة الغاز، فيتبخر هذا املاء، 

)قطعة  البارد  بالغطاء  بخاره  وي�سطدم 

�سكل  على  وينزل  فيتجمع  الزجاج(، 

قطرات مائية.«

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

ُر ماُء اٱْلِقْدِر ِبِفْعِل َحراَرِة اٱْلـَمْوِقِد   َيَتَبخَّ

َعُد اإِىل اٱْلأَْعلى. َل ُبخارًا َي�سْ ِلُي�َسكِّ

 
ِّ

جاِجي يف اٱْلإِناِء اٱلزُّ

ُل اٱْلُبخاُر اإِىل  َيَتَحوَّ

َقَطراِت ماٍء ِبِفْعِل 

ْحِن  ُبروَدِة اٱل�سَّ

اٱلَّذي ُيَغّطيِه.

اّلَجِة اإىِل َثْلٍج ِبِفْعِل  ُل اٱْلـَماُء يف اٱلثَّ َيَتَحوَّ

ديَدِة. اٱْلرُبوَدِة اٱل�سَّ

	  

ٱل َراَررارة رار حرار َح لعلْعل عفعف ف بف ب دقدقْدر ْٱْلقٱلقٱْل ٱلاٱلا
ِّ

يجاجيجاجي جلجْلجُّٱلزُّٱلزُّ لىل ثلىل َث اإ ةجةَجة َّٱلثَّالٱلثالٱلثَّاّل ٱلثاٱلثا ٱلث يف  ٱلث يف  ُاُءاُء اءـماءـم

مناولة 3 :مناولة 2 :مناولة 1 :

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 86

التحقق 2:

يالحظ املتعلمون الوثيقة الثالثة )دورة املاء(، وتدور بينهم مناق�سات يف اإطار جمموعات متكنهم من 

التو�سل اإىل ال�ستنتاج:

الباردة  العليا  الأجواء  يف  البخار  فيتكاثف  ال�سم�ض،  اأ�سعة  تاأثري  حتت  والبحار  الأنهار  مياه  تتبخر   «

فيتحول اإىل غيوم. هذه الغيوم تنتقل حتت تاأثري الرياح لتت�ساقط على �سكل اأمطار يف املناطق املنخف�سة 

اأو على �سكل ثلوج يف املناطق املرتفعة )قمم اجلبال(.«

يوجه املتعلمني ملالحظة الوثيقة 3 التي تعرب عن منوذج تو�سيحي لدورة املاء.
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6.تدوين 
النتائج

- يوجه املتعلمني اإىل تدوين ما تو�سلوا اإليه 

يف �سكل خطاطات ذهنية، اأو ملخ�سات اأو 

ر�سومات....

اختيار  يف  للمتعلمني  احلرية  ترتك   -

طريقة تعبريهم.

- يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا 

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 86 

7.تقا�سم 
احل�سيلة

نتائج  تقدمي  جمموعة  كل  من  يطلب 

ومناق�ستها  املجموعات  لباقي  اأعمالها 

جماعيا.

- ي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

ما  بعر�ض  مقررا  تكلف  جمموعة  كل   -

تو�سلوا اإليه من نتائج،

- تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 عمل جماعي، �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 86

8.التعميم
خال�سات  تقدمي  على  املتعلمني  ي�سجع   -

وا�ستنتاجات وتدوينها يف دفاترهم.

- جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اخلال�سة.

اٱْلباِرَدِة ِلَي�سرَي ُغُيومًا  اٱْلُعْليا  اٱْلأَْجواِء  اٱْلُبخاُر يف  اٱْلِبحاِر َواٱْلأَْنهاِر، َوَيَتكاَثُف  ُر ِمياُه  ْم�ِس َتَتَبخَّ اٱْل�سَّ ِة  عَّ اأَ�سِ َتاأْثرِي  َت  حَتْ

ديَدِة. ْكِل ُثُلوٍج ِبِفْعِل اٱْلرِبوَدِة اٱل�سَّ ْكِل اأَْمطاٍر، َوَتَت�ساَقُط َعلى �سَ َتَتهاَطُل َبْعَد َذِلَك َعلى �سَ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

َت ت تحتتحَتْ

	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 87

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

ترتيب 
املراحل 
الثالث 

لت�ساقط املطر 
وت�سميتها.

�سقوط  ظاهرة  »متر  التعليمة  ي�سرح 

باجلدول  اأ�ستعني  بثلثة مراحل.  املطر 

با�سمها  مرحلة  كل  م�سميا  التايل 

املنا�سب.«

ينجزون الن�ساط: 

ال�سورة الأوىل: تبخر،

ال�سورة الثانية: تكاثف،

ال�سورة الثالثة: ت�ساقط املطر.

ي�سححونه جماعيا.

قــوِط اٱْلأََمطاِر ِبَثالَثِة َمراِحَل،  1. َتــُمـرُّ ظاِهـَرة َت�سكل اٱْل�ُسُحِب َو�سُ
ِب: نا�سِ ِمها اٱمْلُ يًا ُكلَّ َمْرَحَلٍة ِباٱ�سْ ِم اٱلّتال ُم�َسمِّ �سْ َتعنُي ِباٱلرَّ �سْ

اأَ

 123

32

1

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

ــمتــمَتــم .1

بطبَطب أاأاأُ

عمل فردي، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 86

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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الن�ساط 2: 

 

من  املطلوب  فهم  من  الأ�ستاذ  يتحقق   -

التعليمة: 

»اأجيب  التعليمة.  وي�سرح  الن�ساط  يقراأ 

ب�سحيح اأو خطاأ«.

 ينجزون الن�ساط:

العبارة 1: خطاأ

العبارة 2: �سحيح

العبارة 3: �سحيح

العبارة 4: خطاأ

العبارة 5: �سحيح

ي�سححونه جماعيا.

 : ْو َخَطاإٍ حيٍح اأَ 2. اأُجيُب ِب�سَ

ِر اٱْلـِمياِه ِمْنها..  َة يف َخْف�ِس ِن�ْسَبِة َتَبخُّ عاِت اٱْلـماِئيَّ راَرِة َعلى اٱلتََّجمُّ ُي�َساِعُد اٱْرِتفاُع َدَرجاِت اٱحْلَ

ُلَها اٱْلُغُيوُم..  مِّ ِتي حُتَ ِة اٱْلـَمَطِر اٱلَّ يَّ ديٍد ِكمِّ ياِح َدْورًا ُمِهماًّ يف حَتْ اُه اٱلرِّ َيْلَعُب اٱجتِّ

اِئَلِة.. ِة اإِىل اٱحْلاَلِة اٱل�سَّ ُل ُبَخاِر اٱْلـماِء ِمَن اٱحْلاَلِة اٱْلغاِزيَّ وُّ َالنََّدى ُهَو حَتَ

ِة اإِىل اٱحْلاَلِة اٱْل�ّساِئَلة.. ُل ُبخاِر اٱمْلاِء ِمَن اٱحْلاَلِة اٱْلغاِزيَّ وُّ ْلُج ُهَو حَتَ َالثَّ

وِّ اٱْلُعْليا اٱْلباِرَدِة. َاْلـَمَطُر ُهَو اٱحْلاَلُة اٱل�ّساِئَلُة ِلُبخاِر اٱْلـماِء ِعْنَدما َيْرَتِفُع اإِىل َطَبقاِت اٱجْلَ

عمل فردي، ال�سبورة، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 87

3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

اإجراء جتربة 
اال�ستمطار )املطر 

ال�سناعي(

- ي�سرح ن�ض الو�سعية، يذكر اعتمادا على 

�سيتم  التي  بالو�سائل  التو�سيحي  الر�سم 

بالتجربة،  القيام  اأجل  من  ا�ستخدامها 

الأمطار  �سقوط  وتاأخر  اجلفاف  ملواجهة 

احلديثة  التقنيات  من  لتقنية  نلجاأ  قد 

املنا�سب  الوقت  يف  يت�ساقط  املطر  جلعل 

التقنية  ت�سمى هذه  الفالحية،  املناطق  على 

البيت  ال�سناعي. يف  املطر  اأو  »ال�ستمطار« 

اإجناز  على  والدك  من  مب�ساعدة  �ستقوم 

بالأدوات  م�ستعينا  ال�سناعي  املطر  جتربة 

�ساخن،  ماء  �سفاف،  زجاجي  اإناء  التالية: 

قطع �سغرية من الثلج.

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

َنْلَجاأُ  َقْد  اٱْلأَْمطاِر  �ُسقوِط  ِر  َوَتاأَخُّ فاِف  اٱجْلَ ِلـُمواَجَهِة   .1

يف  َيَت�ساَقُط  اٱْلـَمَطِر  ْعِل  جِلَ ديَثِة  اٱحْلَ ْقِنياِت  اٱلتِّ ِمَن  ِلَتْقِنَيٍة 

ِة، ُت�َسّمى َهِذِه  اٱْلَوْقِت اٱْلـُمنا�ِسِب َعلى اٱْلـَمناِطِق اٱْلِفالِحيَّ

."
ِّ

ناِعي ْقِنَيُة بـ"اٱِل�ْسِتْمطاِر" اأَِو "اٱْلـَمَطِر اٱل�سِّ اٱلتِّ

ِرَبـِة  �ساَعَدِة واِلَدْيـَك َعلى اإِجْنـاِز جَتْ يف اٱْلَبْيِت �َسَتقوُم مِبُ

اِلَيِة:   ُم�ْسـَتعينـًا ِبـاٱْلأََدواِت اٱْلتَّ
ِّ

ناِعـي اٱْلـَمَطـِر اٱل�سِّ

ِقّنيَنٌة ُزجاِجيٌَّة، ماٌء �ساِخٌن، ِغطاُء اٱْلِقّنيَنِة، 

ْلِج.  ِغرَيٌة ِمَن اٱلثَّ ِقَطٌع �سَ

اٱلّتايل   
ُّ

اٱلتَّْو�سيِحي �ْسُم  اٱْلرَّ ُح  ُيَو�سِّ َكما  ْجِرَبِة  ِباٱلتَّ ُقْم 

ْل ُمالَحظاِتَك:. َو�َسِجّ

اجاَجاأُ جلجْل َن نل  ل 

يف  ط 

ذى هذى َهِذِه

ـةبـةَبـِة ِر

 ،

ّٱلّتايل ٱلتايل ٱلتايل 

ْجِرَبِة ْو�سيِحيُّ ِللتَّ ُم اٱلتَّ �سْ َاْلرَّ

الَحظاُت: َامْلُ

عمل فردي اأو جماعي، كرا�سة املتعلم �ص 87 . 

الن�ساط 2:

بحث حول اليوم العاملي للماء

اليوم  حول  بحث  باإجراء  املتعلمون  يقوم 

بتوجيهات  م�سرت�سدين  للماء  العاملي 

الأ�صتاذ.

يَِّة.  ِة يف َحياِة اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ َيِويَّ ِة اٱحْلَ َيِة َهِذِه اٱْلـمادَّ  ِلْلماِء َوَذِلَك ِمْن اأَْجِل اٱلتَّْح�سي�ِس ِبـاأََهمِّ
ِّ

2. �َسَنِوّيًا َيِتمُّ اٱِلْحِتفاُل ِباٱْلَيْوِم اٱْلعاَلـِمي

 ِلْلماِء؟ 
ِّ

• َمَتى َيِتمُّ اٱِلْحِتفاُل ِباٱْلَيْوِم اٱْلعاَلـِمي

ْجِل َذِلَك. عاِر اٱلَّذي مَتَّ اٱْعِتماُدُه ِمْن اأَ َنِة َو اٱل�سِّ  ِلْلماِء ِلَهِذِه اٱل�سَّ
ِّ

• ُقْم ِبَبْحٍث يف َمْو�سوِع اٱِلْحِتفاِل ِباٱْلَيْوِم اٱْلعاَلـِمي

كرا�سة املتعلم �ص 87 .

امتداد للح�سة 

املقبلة

• يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها خالل احل�سة املوالية )احل�سة 2 
من مو�سوع الطق�ض واملناخ(.
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ْق�ُس َواٱْلـُمناُخ َالطَّ

ِة  َنِويَّ ُنوِبيِّ ِبَحَرَكِة اٱْلأَْر�ِس اٱل�سَّ ماِلِّ َواٱجْلَ ِة اٱْل�سَّ يَّ َفْي اٱْلُكَرِة اٱْلأَْر�سِ ُف َكْيَف َتْرَتِبُط اٱْلُف�سوُل يف ِن�سْ • َي�سِ
ْم�ِس. َحـْوَل اٱل�سَّ

ُ َ َ َ َ ُ

: َعلُِّميُّ َاْلَهَدُف اٱلتَّ

احل�سة 2:  َتعاُقُب اٱْلُف�سوِل

التدبري الديداكتيكي للدر�س

1. اأن�سطة بناء الـمفهوم 

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1. و�سعية 
االنطالق

يقدم الو�سعية.

ي�ساعد املتعلمني على فهم الو�سعية بو�سف 

الن�ض  م�سمون  عن  والتعبري  ال�سورة، 

املرافق لها:

جنوى؟  لحظ  ماذا  جنوى؟  يفعل  ماذا 

مبدينة  امل�سجلة  احلرارة  درجة  ماهي 

امل�سجلة  احلرارة  درجة  ماهي  الرباط؟ 

الرباط؟  مدينة  تقع  اأين  �سيدين؟  مبدينة 

�سيدين؟  تقع مدينة  اأين  اأم جنوبا؟  �سمال 

�سمال اأم جنوبا؟ ...الخ. 

اأُلِحُظ َواأَْفَهُم: 1

َة  �رْشَ اٱْلنَّ ِتها  اأُ�رْشَ َمَع  ُت�ساِهُد  وى  جَنْ َكاَنْت  َبْيَنَما 

راَرِة  َة، َلَحَظِت اٱْلَفْرَق اٱْلَكبرَي َبنْيَ َدَرَجِة اٱحْلَ يَّ وِّ اٱجْلَ

َمِة  َمِة اٱْلـَمْغِرِب َو�سيْدين عا�سِ باِط َعا�سِ ِبُكلٍّ ِمَن اٱلرِّ

ما  َنَظِرَك  ُمَت�ساِئَلًة، يف  اأَبيَها  ىل  اإِ اٱْلَتَفَتْت  اأُ�ْسرْتاْليا. 

وى َعلى واِلـِدها؟  وؤاُل اٱلَّذي َطَرَحْتُه جَنْ ُهَو اٱل�سُّ

َخريَطُة اٱْلعاَلِ رتاْليا �سْ
َخريَطُة اأُ ْغِرِب َخريَطُة اٱمْلَ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 88

يالحظ املتعلمون الوثيقة 1 ويجيبون عن اأ�سئلة الأ�ستاذ املوجهة لفهم الو�سعية.

» بينما كانت جنوى ت�ساهد مع اأ�سرتها الن�سرة اجلوية، لحظت الفرق الكبري بني درجة احلرارة بكل من 

الرباط عا�سمة املغرب و�سيدين عا�سمة اأ�سرتاليا. التفتت اإىل اأبيه مت�سائلة. 

يف نظرك ما هو ال�سوؤال الذي طرحته جنوى على والدها؟«

2. متلك 
امل�سكل 

و�سياغة 
�سوؤال 

التق�سي

فهم  على  املتعلمني  ي�ساعد  الأ�ستاذ)ة(: 

اأ�سئلة  اأو  �سوؤال  و�سياغة  امل�سكلة  الو�سعية 

ال�سوؤال  على  الرتكيز  خالل  من  التق�سي 

على  جنوى  يطرحه  اأن  املمكن  من  الذي 

والده

�سوؤال  ي�سوغون  جمموعات  يف  املتعلمون: 

درجتي  بني  فرق  هناك  ملاذا  التق�سي: 

حرارة املدينتني؟

اأََت�ساَءُل َواأَُدّوُن يف َدْفرَتي: 2

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 88

االأ�سبوع: 30
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3.اقرتاح 
الفر�سيات

�سياغة  على  املتعلمني  ي�ساعد  الأ�ستاذ: 

فر�سيات للو�سعية عرب:

مدينة  موقع  جنوى،  مالحظات  حتليل   -

موقع  ال�ستواء،  خلط  بالن�سبة  الرباط 

بني  احلرارة  درجة  فرق  �سيدين،  مدينة 

املدينتني

ُنها يف َدْفرَتي: �ُس اٱلأَْجِوَبَة َواأَُدِوّ اأَْفرَتِ 3

عمل يف جمموعات، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة املتعلم، �ص 88

املتعلمون: يف جمموعات ي�سوغ املتعلمون فر�سيات مثل :

-لأن مدينة الرباط تقع يف الن�سف ال�سمايل للكرة الأر�سية ومدينة �سيدين تقع يف الن�سف اجلنوبي. 

-لأن يف الن�سف ال�سمايل هناك ف�سل ال�ستاء وال�سيف يف الن�سف اجلنوبي.

-لأن مدينة الرباط بعيدة عن ال�سم�ض ومدينة �سيدين قريبة منها.  ...الخ

4. ميثاق 
العمل

يتداول الأ�ستاذ مع متعلميه حول امل�سادر و/اأو الطرق التي �سيتاأكدون بها من فر�سياتهم.

يف جمموعات وجماعيا يقرتح املتعلمون بع�ض امل�سادر اأو الو�سائل التي ميكن اأن ت�ساعدهم على التحقق 

من الفر�سيات.

5. اختبار 
الفر�سيات

اأثناء  و�سجلوه  لحظوه  مبا  ال�ستعانة   

بال�سور  وكذا  الفيديوهات  م�ساهدة 

كرا�سة  يف  الواردة  اجلامدة  التو�سيحية 

الفر�سيات.  من  التحقق  اأجل  من  املتعلم 

حركة  و�سعية  تختزل  الأربعة  ال�سور 

حركة  عن  وينتج  ال�سم�ض  حول  الأر�ض 

تعاقب  ال�سم�ض   حول  الأر�ض  دوران 

الف�سول الأربعة.

املتعلمون: يف جمموعات يتحققون من 

الرقمي  املورد  على  اعتمادا  فر�سياتهم 

والوثيقة: يقوم املتعلمون مبالحظة ال�سورة 

دوران  حركة  تو�سح  التي  التو�سيحية 

الف�سول  وتعاقب  ال�سم�ض  حول  الأر�ض 

الأربع. 

ِة: �سَ ْفرَتَ ُق ِمَن اٱْلأَْجِوَبِة اٱمْلُ قَّ اأَحَتَ 4

حركة  عية 

حركة  عن  وينتج   

تعاقب    

الرقمي  املورد  على  اعتمادا  الرقمي ياتهم  املورد  على  اعتمادا  ياتهم 

ِة، َوَتَقُع  يَّ ْر�سِ مايِلِّ ِلْلُكَرِة اٱْلأَ ِف اٱل�سَّ باِط يف اٱلنِّ�سْ َتَقُع َمديَنُة اٱلرِّ

ِة،ِعْنَدما  يَّ ْر�سِ اٱْلأَ ِلْلُكَرِة  نوِبِي  اٱجْلَ ِف  اٱلنِّ�سْ يف  �سيْدين  َمِديَنُة 

تاِء يف  ُل اٱل�سِّ باِط َيكوُن َف�سْ ْيِف يف َمِدينِة اٱلرِّ ُل اٱل�سَّ َيُكوُن َف�سْ

َمديَنِة �سيْدين.

تاِء يف 21 ُدَجْنرِب،  ُل اٱل�سِّ - َيْبَداأَ َف�سْ

بيِع يف 21 اأَْو 22 ماِر�س،  ُل اٱلرَّ - َيْبَداأُ َف�سْ

ْيِف يف 21 يوْنيو،  ُل اٱل�سَّ - َيْبَداأُ َف�سْ

ريِف يف 22 اأَْو 23 �ُسَتْنرِب. ُل اٱخْلَ - َيْبَداأُ َف�سْ

تاِء ُل اٱل�سِّ  َف�سْ

تاِء ُل اٱل�سِّ  َف�سْ

ْيِف ُل اٱل�سَّ َف�سْ

ْيِف ُل اٱل�سَّ َف�سْ

بيِع ُل اٱلرَّ َف�سْ

ريِف ُل اٱخْلَ َف�سْ

عمل جماعي، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 88

-ي�سجلون مالحظاتهم. ليتو�سلون اإىل ال�ستنتاج: » تدور الأر�ض حول ال�سم�ض يف مدار اإهليلجي دون اأن 

يتغري اجتاه حمور دورانها حول نف�سها، مما يجعل اأ�سعة ال�سم�ض. تتعامد على الن�سف ال�سمايل لكوكب 

الأر�ض، فيحل فيه ف�سل ال�سيف ويكون النهار اأطول من الليل. تتعامد على خط ال�ستواء فيكون الف�سل 

ربيعا يف اأحد ن�سفي كوكب الأر�ض وخريفا يف ن�سفها الآخر، وتتعادل مدتا الليل والنهار. تتعامد على 

الن�سف اجلنوبي لكوكب الأر�ض فيحل يف الن�سف ال�سمايل ف�سل ال�ستاء ويكون الليل اأطول من النهار. 

وهكذا تتعاقب ف�سول ال�سنة الأربعة نتيجة حركة الأر�ض ال�سنوية حول ال�سم�ض.«
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6.تدوين 
النتائج

اإليه  تو�سلوا  ما  تدوين  اإىل  املتعلمني  يوجه 

يف �سكل خطاطات ذهنية، اأو ملخ�سات اأو 

ر�سومات....

- ترتك احلرية للمتعلمني يف اختيار طريقة 

تعبريهم.

- يف جمموعات يدون املتعلمون ما تو�سلوا 

اإليه من نتائج.

- كل جمموعة تدون نتائج عملها. 

ْلُت اإَِلْيِه يف َدْفرَتي: ُن ما َتَو�سَّ اأَُدوِّ 5

 عمل جماعي، دفرت التجارب والتق�سي، 

كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 88 

7.تقا�سم 
احل�سيلة

يطلب من كل جمموعة تقدمي نتائج اأعمالها 

لباقي املجموعات ومناق�ستها جماعيا.

- ي�سجع على النقد واإبداء الراأي.

ما  بعر�ض  مقررا  تكلف  جمموعة  كل   -

تو�سلوا اإليه من نتائج،

- تتم مناق�سة اخلال�سات جماعيا.

َتْخِل�ُس يف َدْفرَتي: �سْ
َتْنِتُج َواأَ �سْ

اأَ 6

 عمل جماعي، �سبورة، كرا�سة الـمتعلم)ة( �ص 88

8.التعميم

تقدمي  على  املتعلمني  ي�سجع  الأ�ستاذ)ة(: 

يف  وتدوينها  وا�ستنتاجات  خال�سات 

دفاترهم. 

َة  عَّ اأَ�سِ َيْجَعُل  ا  َنْف�ِسها، ِمّ َوِر َدَوراِنها َحْوَل  اُه ِمْ َ اٱجتِّ َيَتَغريَّ اأَْن  اإِْهليِلجيٍّ دوَن  ْم�ِس يف َمداٍر  اٱل�سَّ ْر�ُس َحْوَل  اٱْلأَ َتدوُر 

ْم�ِس:  اٱل�سَّ

ْيِف َوَيكوُن اٱلنَّهاُر اأَْطَوَل ِمَن اٱللَّْيِل.  ُل اٱل�سَّ ْر�ِس، َفَيُحلُّ فيِه َف�سْ ماِلِّ ِلَكْوَكِب اٱْلأَ ِف اٱل�سَّ �سْ • َتَتعاَمُد َعلى اٱلنِّ
ِفها اٱْلآَخِر، َوَتَتعاَدُل  َفْي َكْوَكِب اٱْلأَْر�ِس َوَخِريفًا يف ِن�سْ ُل َربيعًا يف اأََحِد ِن�سْ ِتواِء َفَيُكوُن اٱْلَف�سْ �سْ • َتَتعاَمُد َعلى َخطِّ اٱْلِ

ْيِل َواٱلنَّهاِر. تا اٱللَّ ُمدَّ

ْطَوَل ِمَن اٱلنَّهاِر.  ْيُل اأَ تاِء َوَيكوُن اٱللَّ ُل اٱل�سِّ ماِلِّ َف�سْ ِف اٱل�سَّ �سْ ْر�ِس َفَيُحلُّ يف اٱلنِّ ُنوِبيِّ ِلَكْوَكِب اٱْلأَ ِف اٱجْلَ �سْ • َتَتعاَمُد َعلى اٱلنِّ
ْم�ِس. ِة َحْوَل اٱل�سَّ َنِويَّ َنِة اٱْلأَْرَبَعِة َنتيَجَة َحَرَكِة اٱْلأَْر�ِس اٱل�سَّ َوَهَكذا َتَتعاَقُب ُف�سوُل اٱل�سَّ

ديَدُة: ُمْكَت�َسباتي اٱجْلَ

ٱلاٱْلٱْلٱْلَ دورتدورَتدوُر

م
	  

عمل جماعي، �سبورة،  كرا�سة املتعلم �ص 89

املتعلمون: جماعيا يتو�سل املتعلمون اإىل اأن: 

» الأر�ض تدور حول ال�سم�ض يف مدار اإهليلجي دون اأن يتغري اجتاه حمور دورانها حول نف�سها، مما يجعل 

اأ�سعة ال�سم�ض. تتعامد على الن�سف ال�سمايل لكوكب الأر�ض، فيحل فيه ف�سل ال�سيف ويكون النهار اأطول 

من الليل. تتعامد على خط ال�ستواء فيكون الف�سل ربيعا يف اأحد ن�سفي كوكب الأر�ض وخريفا يف ن�سفها 

الآخر، وتتعادل مدتا الليل والنهار. تتعامد على الن�سف اجلنوبي لكوكب الأر�ض فيحل يف الن�سف ال�سمايل 

ف�سل ال�ستاء ويكون الليل اأطول من النهار. وهكذا تتعاقب ف�سول ال�سنة الأربعة نتيجة حركة الأر�ض ال�سنوية 

حول ال�سم�ض.«
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الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم )ة((االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

الأر�س  دوران  بني  العلقة  تعرف 

وتعاقب  حمورها  وحول  ال�سم�س  حول 

الف�سول.

يقراأ وي�سرح الن�ض املرافق للن�ساط.

اأكمل الر�سم التو�سيحي  ي�سرح التعليمة » 

املكان  يف  التالية  العبارات  بو�سع  التايل 

املنا�سب: حمور الأر�ض، ال�سيف، ال�ستاء، 

الربيع، اخلريف، مدار اهليليجي.« 

ِب:  نا�سِ كاِن اٱمْلُ ُع اٱْلِعباراِت اٱلّتاِلَيِة يف اٱمْلَ 1. اأَ�سَ
ريُف. ِبيُع، َاخْلَ تاُء، َالرَّ ْيُف، َال�سِّ َال�سَّ

ُم: َقوِّ ُق َواأُ َطِبّ
اأُ

وتعاقب  حمورها  وحول  م�س 

22/21 مار�سأاأاأَُط

21 يونيو21 دجنرب

عمل فردي، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 89

الن�ساط 2: 

 

»اأربط كل  التعليمة.  الن�ساط وي�سرح  يقراأ 

عبارة مبا ينا�سبها«.

ينجزون الن�ساط:

الن�سف  على  ال�سم�ض  اأ�سعة  تتعامد 

ف�سل  فيه  فيحل  الأر�ض  لكوكب  ال�سمايل 

ال�سيف.

ُبَها:  2. اأَْرِبُط ُكلَّ ِعباَرٍة مِبا ُينا�سِ

َمايِلِّ ِلَكْوَكِب اٱْلأَْر�ِس ِف اٱل�سَّ ْم�ِس َعلى اٱلنِّ�سْ ُة اٱل�سَّ ِبيِعَتَتعاَمُد اأَ�ِسعَّ ريِف َواٱلرَّ  اٱخْلَ
ْ

َلي يف َف�سْ

َهاِر تا اٱللَّْيِل َواٱلنَّ تاِءَتَت�ساوى ُمدَّ ُل اٱل�سِّ مايِلِّ َف�سْ ِف اٱل�سَّ َفَيُحلُّ يف اٱلنِّ�سْ

 ِلَكْوَكِب اٱْلأَْر�ِس
ِّ

نوِبي ِف اٱجْلَ ْم�ِس َعلى اٱلنِّ�سْ ُة اٱْل�سَّ مايِلَِّتَتعاَمد اأَ�ِسعَّ ِفها اٱل�سَّ تاُء يف ِن�سْ َيُكوُن اٱل�سِّ

ِة يَّ  ِمَن اٱْلُكَرِة اٱْلأَْر�سِ
ِّ

ُنوِبي ِف اٱجْلَ ْيُف يف اٱلنِّ�سْ ْيِفِحيَنَما َيُكوُن اٱل�سَّ ُل اٱل�سَّ َفَيُحلُّ فيِه َف�سْ

عمل فردي، ال�سبورة، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 89

تتعامد اأ�سعة ال�سم�ض على الن�سف اجلنوبي لكوكب الأر�ض فيحل يف الن�سف ال�سمايل ف�سل ال�ستاء.

تت�ساوى مدتا الليل والنهار يف ف�سلي اخلريف والربيع.

حينما يكون ال�سيف يف الن�سف اجلنوبي من الكرة الأر�سية يكون ال�ستاء يف ن�سفها ال�سمايل.

ي�سححونه جماعيا.

الن�ساط 3: 

 

»اأربط كل  التعليمة.  الن�ساط وي�سرح  يقراأ 

عبارة مبا ينا�سبها«.

ينجزون الن�ساط:

الن�سف  على  ال�سم�ض  اأ�سعة  تتعامد 

ف�سل  فيه  فيحل  الأر�ض  لكوكب  ال�سمايل 

ال�سيف.

َبِة: نا�سِ ُع َعاَلَمًة يف اٱخْلاَنِة اٱمْلُ 3. اأَ�سَ
ْيِف ُل اٱل�سَّ ريِفَف�سْ ُل اٱخْلَ تاِءَف�سْ ُل اٱل�سِّ بيِعَف�سْ ُل  اٱلرَّ َف�سْ

........................................................اٱلنَّهاُر اأَْطَوُل ِمَن اٱللَّْيِل

تا اٱللَّْيِل َواٱلنَّهاِر ........................................................َتَت�ساوى ُمدَّ

........................................................اٱللَّْيُل اأَْطَوُل ِمَن اٱلنَّهاِر

عمل فردي، ال�سبورة، كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 89

ْيِف ُل اٱل�سَّ ريِفَف�سْ ُل اٱخْلَ تاِءَف�سْ ُل اٱل�سِّ بيِعَف�سْ ُل  اٱلرَّ َف�سْ

xاٱلنَّهاُر اأَْطَوُل ِمَن اٱللَّْيِل
تا اٱللَّْيِل َواٱلنَّهاِر xxَتَت�ساوى ُمدَّ

xاٱللَّْيُل اأَْطَوُل ِمَن اٱلنَّهاِر

2. اأن�سطة التطبيق والتقومي
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3. اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

الن�ساط 1: 

اإجراء جتربة 
اال�ستمطار )املطر 

ال�سناعي(

القيام  التعليمة.  وي�سرح  الن�ساط  يقراأ 

ببحث توثيقي حول مو�سوع تعاقب الف�سول 

م�سرت�سدا بالأ�سئلة املوجهة. 

يبحثون ويوثقون اإجابات عن الأ�سئلة التالية: 

الن�سف  يف  ال�سنة  يف  يوم  اأطول  هو  • ما 
ال�سمايل من الكرة الأر�سية؟

الن�سف  يف  ال�سنة  يف  يوم  اأطول  هو  • ما 
اجلنوبي من الكرة الأر�سية؟

الن�سف  يف  ال�سنة  يف  يوم  اأق�سر  هو  • ما 
ال�سمايل من الكرة الأر�سية؟

الن�سف  يف  ال�سنة  يف  يوم  اأق�سر  هو  • ما 
اجلنوبي من الكرة الأر�سية؟ 

• ما هي اأيام ال�سنة التي تت�ساوي فيها مدتا 
الليل والنهار؟

	َتْثِمُر ُمْكَت�َسباتي:   �سْ
اأَ

 َحْوَل َتعاُقِب اٱْلُف�سوِل َواأَْطوِل َنهاٍر 
ٍّ

ْجراِء َبْحٍث َتْوثيِقي موَعٍة اأَقوُم ِباإِ ْمَن جَمْ �سِ

َفي اٱْلُكَرِة  َهاِر يف ِن�سْ تا اٱللَّْيِل َو اٱلنَّ تي َتَت�ساوى فيها ُمدَّ َواأَْطوِل َلْيٍل ، َواٱْلأَياِم اٱلَّ

ِة. يَّ ْر�سِ اٱْلأَ

عمل فردي اأو جماعي، كرا�سة املتعلم �ص 89 . 

امتداد للح�سة 

املقبلة

يطرح املتعلمون اقرتاحات اأو اأ�سئلة يودون اإيجاد اإجابات لها خالل احل�سة املوالية )ح�سة اأ�سبوع التقومي 

والدعم(.
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َوِرها و َنتاِئجُه َدَوران ااْلأْر�ِس َحْوَل حِمْ

تكنولوجيا

َوِرها َيْنُتُج َعْنُه َتعاُقُب اٱللَّْيِل َو اٱلنَّهاِر.  ُح َكْيَف اأَنَّ َدَوراَن اٱْلأْر�ِس َحْوَل ِمْ •  �رَشْ

الِل. ُ طوَل اٱلظِّ َوِرها َيْنُتُج َعْنُه َتَغريُّ ِتْنتاُج اأَنَّ َدَوراَن اٱْلأْر�ِس َحْوَل ِمْ • ِا�سْ

َ

اأهداف امل�رشوع:

االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمراحل

اختيار 
امل�سروع

يقراأ الأ�ستاذ الو�سعية: 

ينطلق الأ�ستاذ من و�سعية :

ىل اٱْلغاَبِة، وِعْنَد اٱْلُو�سوِل مُتَّ اٱْخِتياُر  ِتِه يف ُنْزَهٍة اإِ �رْشَ َخَرَج اأُ�ساَمُة َمَع اأُ

ُع  َت ِظلِّها، َفتمَّ َتْرتيُب َمكاِن اإِقاَمِتِهْم َوَو�سْ �َسَجَرٍة َكبرَيٍة ِلاِل�ْسِتْقراِر حَتْ

ْفراِد  اأَ ْن�ِسَطُة  اأَ َعْت  َتَنَوّ ْزَهِة.  اٱلنُّ اأََدواِت  َتَلَف  َوخُمْ َواٱلّطِاوَلَة   
َّ

اٱلَكرا�سي

روا َتناُوَل َوْجَبِة  ّخَر ِبِهُم اٱْلَوْقُت اإىِل ما َبْعَد اٱْلَع�رْشِ َحْيُث َقرَّ ِة َوَتاأَ �رْشَ اٱْلأُ

َت  حَتْ َوَتَرَكُهْم  َعْنُهْم  اٱْبَتَعَد  َقِد  َجَرِة  اٱل�سَّ ِظلَّ  نَّ  اأَ َة  اٱْلـُمفاَجاأَ َلِكنَّ  اٱْلَغداِء، 

ْم�ِس اٱحْلاِرَقِة. ِة اٱل�سَّ َلهيِب اأَ�ِسعَّ

َ ْ
أاأاأُ َ َ َ�ساَمة�سامة�سامُة

أاأاأُ َ خ

ٌة: ِعيَّ َو�سْ

ينطلق الأ�ستاذ من و�

َ َخ

َو

يت�ساوؤلون: كيف ميكن اأن نبني منوذجا لنمثل عليه حركة الظل؟

البطاقة 
التقنية

 و تق�سيم 
العمل

يف جمموعات يطلب الأ�ستاذ من التالميذ التفاق على الو�سائل ال�سرورية

يقومون بالتقا�سم وحتديد الو�سائل التي يحتاجونها لإجناز امل�سروع

يقوم الأ�ستاذ مبعية التالميذ باإجناز منوذج مب�سط كما هو  مبني يف ال�سورة

ُقْطَبْيها  ديِديِّ ِمْن  اٱحْلَ اٱْلَق�سيِب  ريِر  َبْعَد مَتْ اٱْلُكَرِة  َتْثبيُت  َيِتمُّ 

باِح  ُع اٱْلـِم�سْ ِة، َبْعَد َذِلك َيِتمُّ َو�سْ فيَحِة اٱْلبولي�ْسترِييَّ َعلى اٱل�سَّ

ِفيَحِة،  اٱل�سَّ ِمـَن  اٱْلآِخَر  َرِف  اٱلطَّ يف  ْم�َس  اٱل�سَّ ُل  ثِّ مُيَ اٱلَّذي 

ُل  ثِّ مُيَ اٱلَّذي  ديِديِّ  اٱحْلَ اٱْلَق�سيِب  َحْوَل  اٱْلُكـَرِة  ِباإِداَرِة  َنقوُم 

ُثمَّ  اٱْلُكَرِة  ِمَن  اٱْلـُم�ساَء  َف  اٱلنِّ�سْ ُنالِحُظ  ُثمَّ  َوَرها،  حِمْ

َف َغرْيَ اٱْلـُم�ساِء ِمَن اٱْلُكَرِة  َن�ْسَتْنِتُج. َبْعَد َذِلك ُنالِحُظ اٱلنِّ�سْ

ُل . ثِّ ُثمَّ َن�ْسَتْنِتُج ماَذا مُيَ

ّبو�ِس  اٱلدَّ َتْثِبيُت  َيِتمُّ  ِل،  وَّ
اٱْلأَ ُموَذِج  اٱلنَّ َعلى  ِاْعِتمادًا   

ُثمَّ  ُة(،  يَّ ْر�سِ اٱْلأَ )اْلُكَرُة  اٱْلُكَرِة  َعلى  َجَرَة(  اٱل�سَّ ُل  ثِّ مُيَ )اٱلَّذي 

ْم�َس  ُل اٱل�سَّ ثِّ باِح اٱلَّذي مُيَ اإِداَرُتها ِبُبْطٍء َبْعَد اإِ�ساَءِتها ِباٱْلـِم�سْ

اِهِه. و�ِس واٱجتِّ بُّ َ ُطوِل ِظلِّ اٱلدَّ َوُمالَحَظُة َتَغريُّ

ْيِل َواٱلّنهاِر ْر�ِس َحْوَل َنْف�ِسها َوَتعاُقُب اٱللَّ لِّ  اٱْلأَ اِه اٱلظِّ ُ اٱجتِّ ْر�ِس َحْوَل َنْف�ِسها َيْنُتُج َعْنُه َتَغريُّ َدَوراُن اٱْلأَ َل ْ َ � ْ
َلٱلاٱْلٱْلأٱلأٱْلَ ْ َ � ْ

ٱلاٱْلٱْلأٱلأٱْلَ ُراُنراُن َ َ

َالنَّموَذُج 2 :َالنَّموَذُج 1 :

بطاقة تقنية للنموذج 1

بطاقة تقنية للنموذج 2

َنهاٌر

َلْيٌل

يحدد التالميذ الو�سائل وعددها ويوزعون املهام.

اإجناز 
امل�سروع

ينطلق املتعلمون يف الإجناز خارج الق�سم

تقا�سم 
امل�سروع

اأن يكمل املتعلمون بقية العمل يف احل�سة، تقدم كل جمموعة ماذا اأجنزته والطريقة التي اأجنزته  بها  بعد 

وتقوم ب�سرحه لباقي الزمالء.

االأ�سبوع: 31
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اأن�سطة التوليف والتقومي والدعم

الـــو�سائل )كرا�سة الـمتعلم(االأن�سطة التعليمية التعلميةالـمرحلة

1.  تقومي التعلمات

الن�ساط 1: 

اأن يكون قادرا 

على التميز بني 

املوارد املتجددة 

وغري املتجددة

التعليمة من طرف جمموعة  قراءة  تتم 

فهم  الأ�ستاذ من  املتعلمني مع حتقق  من 

املطلوب من التعليمة.

َمواِرَد  اإِىل  َة  اِليَّ اٱلتَّ اٱمْلَواِرَد  نُِّف  اأُ�سَ

َدٍة: َدٍة، َوَمواِرَد َغرْيُ ُمَتَجدِّ ُمَتَجدِّ

َالّطاَقُة  ياُح،  َامْلاُء،َالرِّ  : َدٌة  ُمَتَجدِّ  *
ُة ْم�ِسيَّ ُة، َالّطاَقُة اٱل�سَّ اٱلّريِحيَّ

 ، َجِريُّ اٱحْلَ َاْلَفْحُم  َدٍة:  ُمَتَجدِّ َغرْي   *
�َسُب  َاخْلَ  ،

ُّ
بيِعي اٱلطَّ َاْلغاُز  َاْلِبرْتوُل، 

َاْلِفِلّزاُت

َدٌة :   •  ُمَتَجدِّ

َدٍة :   •  َغرْيِ ُمَتَجدِّ

َدٍة:   َدٍة، َوَغرْيِ ُمَتَجدِّ ُفها اإِىل َمواِرٍد ُمَتَجدِّ نِّ �سَ
ِة َواأُ اِليَّ واِرَد اٱلتَّ  اأَُحِدُد َم�ساِدَر اٱمْلَ

ُة -  َاْلِفِلّزاُت. ْم�ِسيَّ ياُح - َالّطاَقُة اٱل�سَّ �َسُب – َالرِّ بيِعيُّ – َاخْلَ َجِريُّ – َاْلغاُز اٱلطَّ َامْلاُء - َاْلِبرْتوُل - َاْلَفْحُم اٱحْلَ

ِماِت  َعلُّ َتْقومُي اٱلتَّ 1

كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 91

2. توليف التعلمات

الن�ساط 2: 

اأن يكون 

قادرا على  

حتديد َبْع�َس 

َمواِرِد ااْلأَْر�ِس 

وم�سادرها

التعليمة من طرف جمموعة  قراءة  تتم 

فهم  الأ�ستاذ من  املتعلمني مع حتقق  من 

ُكلِّ  َبنْيَ  اأَْرِبُط  التعليمة.«  من  املطلوب 

َدِرِه و  ْر�ِس َو َم�سْ َمْوِرٍد ِمْن َموارِد اٱْلأَ

جَماِل اٱ�ْسِتْعماِلِه ».

ُدُه: تي ُتَهدِّ ِتْعماِلِه َوَاْلأَْخطاُر اٱلَّ َدِرِه و جَماِل اٱ�سْ  اأَْرِبُط َبنْيَ ُكلِّ َمْوِرٍد ِمْن َموارِد اٱْلأَْر�ِس َو َم�سْ

واِرُد ُدهاَم�ساِدُرهاَامْلَ تي ُتَهدِّ َاْلأَْخطاُر اٱلَّ ِتْعماِلها الُت اٱ�سْ جَمَ

َاْلـَمناِجُم

ْبذيُر َالتَّ اَقِة اإِْنتاُج اٱْلَوقوِد َو اٱلطَّ

َاْلِبرْتوُل

ْم�ِسَاْلـماُء ُم اٱل�سَّ جَنْ

َاْلَتلَُّوُث

اإِْنتاُج اٱْلَكْهَرباِء

ُةَاْلـَمعاِدُن َواٱْلِفِلّزاُت ليِديَّ ْنهاُر اٱجْلَ َاْلِبحاُر َواٱْلأَ

َاْل�ْسِتْنزاُف
ْر�ِس بـاِطَن اٱْلأَ

ناَعة اٱلآلِت و اٱْلـُمعّداِت �سِ

ناَعُة،   َو اٱل�سِّ
ُ

ْقي ُب َو اٱل�سَّ ْ َال�رشُّ

اإِْنتاُج اٱْلَكْهَرباِء
ُة ْم�ِسيَّ اَقُة اٱل�سَّ َالطَّ

َعلُّماِت َتْوليُف اٱلتَّ 2

كرا�سة  الـمتعلم)ة( �ص 91

3.تقومي متلك نهج التق�سي

الن�ساط 3: 

التعليمة من طرف جمموعة  قراءة  تتم 

فهم  الأ�ستاذ من  املتعلمني مع حتقق  من 

املطلوب من التعليمة.

124ِكُلم  ُبْعِد  َعلى  ْخريْبَكَة  َمديَنُة  َتَقُع   *
ِة  اٱْليو�ِسِفيَّ َمديَنُة  ُتوَجُد  َبْيَنما  اٱْلَبْحِر،  ِمَن 

َبٍة  َعلى ُبْعِد 82 ِكُلم ِمَن اٱْلَبْحِر َفْوَق َه�سَ

اإِىل  ِن�ْسَبًة  اٱْلفو�ْسفاِط  َبِة  َه�سْ َعَلْيها  ُيْطَلُق 

اٱمْلَْعِدِن اٱلَّذي ُي�ْسَتْخَرُج ِمْنها َواٱلَّذي ُيْعَترَبُ 

ُل  َيَت�َسكَّ ِباٱمْلَْغِرِب،  ِة  بيِعيَّ اٱلطَّ اٱمْلَواِرِد  اأََهمَّ 

ٍة  ٍة َبْحِريَّ ِب كاِئناٍت َحيَّ اٱلفو�ْسفاُط ِمْن َتَر�سُّ

ّياٌت. َتٍة، اأَ�ْسماٌك، حَماُر، ِق�رْشِ َميِّ

•  َترْبيُر اٱلْخِتياِر: َة َعلى؟  ْخريْبَكَة واٱْلُيو�ِسِفيَّ
ْ

اأ – َيُدلُّ ُوجوُد اٱْلفو�ْسفاِط يف ِمْنَطَقَتي

حيَحَة َواأُْعطي َترْبيرًا: ب  – اأَْختاُر اٱْلِعباَرَة اٱل�سَّ

ًة ُمْرَتِفَعًة؛ َة كاَنتا َقدميًا ِمْنَطَقًة َجَبِليَّ •     ِمْنَطَقتا ْخريْبَكَة َواٱْليو�ِسِفيَّ

ًة؛ َة كاَنتا َقدميًا ِمْنَطَقًة َبْحِريَّ •      ِمْنَطَقتا ْخريْبَكَة َواٱْليو�ِسِفيَّ

ًة َكثيَفًة.   َة كاَنتا َقدميًا ِمْنَطَقًة غاَبِويَّ •      ِمْنَطَقتا ْخريْبَكَة َواٱْليو�ِسِفيَّ

َبٍة ُيْطَلُق َعَلْيها  ِة َعلى ُبْعِد 82 ِكُلم ِمَن اٱْلَبْحِر َفْوَق َه�سَ َتَقُع َمديَنُة ْخريْبَكَة َعلى ُبْعِد 124ِكُلم ِمَن اٱْلَبْحِر، َبْيَنما ُتوَجُد َمديَنُة اٱْليو�ِسِفيَّ

ُل اٱلفو�ْسفاُط ِمْن  ِة ِباٱْلـَمْغِرِب، َيَت�َسكَّ بيِعيَّ َبِة اٱْلفو�ْسفاِط ِن�ْسَبًة اإِىل اٱْلـَمْعِدِن اٱلَّذي ُي�ْسَتْخَرُج ِمْنها َواٱلَّذي ُيْعَترَبُ اأََهمَّ اٱْلـَمواِرِد اٱلطَّ َه�سَ

ّياٌت. َتٍة، اأَ�ْسماٌك، حَماُر، ِق�رْشِ ٍة َميِّ ٍة َبْحِريَّ ِب كاِئناٍت َحيَّ َتَر�سُّ

ي َق�سِّ لُِّك َنْهِج اٱلتَّ َتْقومُي مَتَ 3

ـ ا�ْسَتْنِتُج:
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 ِباٱمْلَْغِرِب: 
ٍّ

ُد: اأََهمَّ َمْوِرٍد َطبيِعي ا َدَر�ْسَتُه َوِمَن اٱلنَّ�سِّ اأَُحدِّ اأ - ِاْنِطالقًا مِمّ

ٍد. َهذا اٱمْلَْوِرُد:  هو َغرْيُ ُمَتَجدِّ

َة؟  ْخريْبَكَة واٱْلُيو�ِسِفيَّ
ْ

ب – َعلى ماذا َيُدلُّ ُوجوُد َمْوِرِد اٱْلفو�ْسفاِط يف ِمْنَطَقَتي

حيَح و اأُْعِط َترْبيرًا: واب اٱل�سَّ  اأَْختاُر اٱجْلَ

ًة. َة كاَنتا َقدميًا ِمْنَطَقًة َبْحِريَّ ـ ِمْنَطَقتا ْخريْبَكَة َواٱْليو�ِسِفيَّ

َترْبيُر اٱلْخِتياِر:

4.  دعم التعلمات

الن�ساط 4: 

التعليمة من طرف جمموعة  قراءة  تتم 

فهم  الأ�ستاذ من  املتعلمني مع حتقق  من 

املطلوب من التعليمة.

اٱْلَقَمِر  اأَْطواِر  ِمْن  َطْوٍر  ُكلِّ  اٱ�ْسَم  ُد  »اأُُحدِّ

ُبها«. ِة َواأَُرتِّ اِلَيّ اٱلتَّ

ٍة. َتَلَف ُوجوِه اٱْلَقَمِر ِخالَل َقَمِريَّ 1. اأُلِحُظ خُمْ
ُبها؟ ِة َواأَُرتِّ اِلَيّ ُد اٱ�ْسَم ُكلِّ َطْوٍر ِمْن اأَْطواِر اٱْلَقَمِر اٱلتَّ • اأُُحدِّ

ْعِم اأَْن�ِسَطُة اٱلدَّ

وارطوارطوار ا ن من ِمن و طو طوٍر ل كل كل مٱ�سمٱ�سم ٱ�ساٱ�سا دحدحدد ها؟بها؟بها؟ا بتبت ةيةيِة وار يالياِل الٱلتالٱلت ٱلتاٱلتا رمرمِر
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الن�ساط 5: 

اأَْرِبُط ُكلَّ ِعباَرٍة مِبا ُينا�ِسُبها:

اأَْطَوُل  اٱلنَّهاُر  َيكوُن  ْيِف  اٱل�سَّ ِل  َف�سْ يف 

ِمَن اٱللَّْيِل.

ْطَوُل ِمَن  اأَ اٱللَّْيُل  اٱل�ستاء  َيكوُن  ِل  يف َف�سْ

اٱلنَّهاِر.

ماٍء  اإِىل  اٱمْلاِء  ُبخاِر  ُل  وُّ حَتَ ُهَو   َالتَّكاُثُف 

�ساِئٍل.

اِئِل اإِىل ُبخاٍر ُل اٱمْلاِء اٱل�سِّ وُّ ُر حَتَ َبخُّ َالتَّ

ُبها:  3. اأَْرِبُط ُكلَّ ِعباَرٍة مِبا ُينا�سِ

َيكوُن اٱلنَّهاُر اأَْطَوُل ِمَن اٱللَّْيِل. ْيِف ِل اٱل�سَّ يف َف�سْ

اِئِل اإِىل ُبخاٍر. ُل اٱْلـماِء اٱل�سِّ وُّ ُهَو حَتَ َالتَّكاُثُف ُهَو

َيكوُن اٱللَّْيُل اأَْطَوُل ِمَن اٱلنَّهاِر. ِل اٱل�ستاء يف َف�سْ

ُل ُبخاِر اٱْلـماِء اإِىل ماٍء �ساِئٍل. وُّ ُهَو حَتَ ُر ُهَو َبخُّ َالتَّ
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تقومي ودعم نهاية االأ�سدو�س الثاين

كرا�سة الـمتعلم )ة( �س 93 و 94

االأن�سطة/ الت�سحيح

ي�ستهدف هذا الن�ساط تقومي مدى قدرة املتعلمني على اكت�ساف اٱلعنا�رش اٱلكهربائية اٱملعطلة .

ي�ستهدف هذا الن�ساط تقومي مدى قدرة املتعلمني على التعرف على النحدار املنا�سب:

-للو�سول اإىل القمة باأقل جهد يجب اتباع 

اأقل  املائل  امل�ستوى  لأن  الدائري.  امل�سلك 

انحدارا.

-ال�سكل 1:امل�سباح1 غري م�ساء، لأنه معطل.

-ال�سكل3: البطارية2 معطلة.

-ال�سكل4: �سلك الربط غري مربوط بالقاطع.

الن�ساط 1:

الن�ساط 2:

َلَة يف  َة اٱْلـُمَمثَّ اكيَب اٱْلَكْهَرباِئيَّ ُز اٱلرتَّ 1 - اأُجْنِ
كاِل اْلآِتَيِة.  �سْ اٱْلأَ

َلَة. َة اٱْلـُمَعطَّ َ اٱْلَكْهَرباِئيَّ -اأَْكَت�ِسُف اٱْلَعنا�رشِ

باُح2 يِف  - اأََف�رِشُّ ِلـماذا لُي�سيُء اٱْلـِم�سْ

ْكِل )4(. اٱل�سَّ

ُل  َعلِّ َواأُ ِة  اٱْلِقمَّ اإِىل  ِلْلُو�سوِل  َهَل  �سْ
اٱْلأَ ريَق  اٱلطَّ اأْختاُر   .2

اٱْخِتياري:

قاطع التيار مغلققاطع التيار مغلق

قاطع التيار مغلق قاطع التيار مغلق

الـم�سباح )1(

الـم�سباح )2(الـم�سباح )2(

الـم�سباح )2(

عمود )1(عمود )2(

ال�سكل )1(عمود )1(

ال�سكل )3(

ال�سكل )2(

ال�سكل )4(

عمود )1(

االأ�سبوع: 33
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قدرة  مدى  تقومي  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

الطاقة  م�سدر  ربط  على  املتعلمني 

با�ستخداماته.

ي�ستهدف هذا الن�ساط تقومي مدى قدرة املتعلمني على التمييز بني املو�سالت احلرارية واملو�سالت الكهربائية.

الن�ساط 3:

الن�ساط 4:

َدُر اٱلّطاَقِةَاحْلاَلُة  َم�سْ

ُة يف اٱْلَبْحِر  اِعيَّ ُك اٱمْلَراِكُب اٱل�رشِّ الرياحَتَتَحرَّ

ِة ِة اٱْلَكْهرماِئيَّ املاءَتدوُر َعنَفُة اٱْلـَمَحطَّ

باِط اإِىل  َيْنَتِقُل اٱْلِقطاُر ِمَن اٱلرِّ

ِة ِديَّ اٱْلـُمَحمَّ
الكهرباء

ُن اٱْلـماَء ِلالٱ�ْسِتْحماِم يف اٱْلباِدَيِة الفحمَي�َسخِّ

َدُر اٱلّطاَقِةَاحْلاَلُة  َم�سْ

ُة يف اٱْلَبْحِر  اِعيَّ ُك اٱمْلَراِكُب اٱل�رشِّ ...........َتَتَحرَّ

ِة ِة اٱْلَكْهرماِئيَّ ...........َتدوُر َعنَفُة اٱْلـَمَحطَّ

ِة ِديَّ باِط اإِىل اٱْلـُمَحمَّ ...........َيْنَتِقُل اٱْلِقطاُر ِمَن اٱلرِّ

ُن اٱْلـماَء ِلالٱ�ْسِتْحماِم يف اٱْلباِدَيِة ...........َي�َسخِّ

�ْسَبِة ِلُكّل حاَلٍة: اَقِة ِباٱلنِّ َدَر اٱلطَّ ُد َم�سْ 3.  اأَُحدِّ

ِئَلِة اٱْلآِتَيِة: َفَلُه ُثمَّ اأُجيُب َعِن اٱْلأ�سْ �سْ
ْكِل اأَ َوَر اٱْلأَْجِهَزِة يف اٱل�سَّ 4. اأُلِحُظ �سُ

تي َت�ْسَتْهِلُكها َهِذِه اٱْلأَْجِهَزُة؟  اأَْذُكُر َم�ساِدَرها ؟ ........................................... - َما َنْوُع اٱلّطاَقِة اٱلَّ

..............................................................................................

َلها  اٱْلأَْجِهَزِة  َعلى  َمِة  اٱمْلَُرقَّ ِلْلَمناِطِق  َنُة  اٱمْلَُكوِّ َامْلَوادُّ   -

ا  مِبَ ْدَوِل  اٱجْلَ خاناِت  اأَْماَلأُ  َنٌة،   ُمَعيَّ َخ�ساِئ�ٌس 

اأَْو  ِلْلَحراَرِة(  َعاِزَلة   / ِلْلَحراَرِة  َلٌة  ُيَنا�ِسُب )مو�سِ

َلٌة ِلْلَكْهَرباِء/ َعاِزَلة ِلْلَكْهَرباِء(: )مو�سِ
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َبِة:  نا�سِ ماَم ُكلِّ ِعباَرٍة َعالَمة )X( يف اٱخْلاَنِة اٱمْلُ ُع اأَ ِحيٌح5. اأَ�سَ �سَ
اأٌ َخطَّ

عاِل اأَْو اٱْلَعْط�ِس َفَقْط. ْمرا�ُس اٱمْلُْعِدَيُة َعْن َطريِق اٱل�سُّ - َتْنَتِقُل اٱْلأَ

عاُل واٱْلَعْط�ُس. كاِم �َسَيالُن اٱْلأَْنِف، َواٱل�سُّ - ِمْن اأَْعرا�ِس َمَر�ِس اٱلزُّ

�ْسِم. - ِمْن اأَْعَرا�ِس َمَر�ٍس اٱلإِْنْفُلَوْنزا اٱْنِخفا�ُس َدَرَجُة َحراَرِة اٱجْلِ

ْوِء. ٌة اٱجُتاَه اٱل�سَّ ُة واٱْحِمراُر اٱْلَعْيَننْيِ َوَح�سا�ِسيَّ َمِد اٱحَلكَّ - ِمْن اأَْعَرا�ِس َمَر�ِس اٱلرَّ

ي�ستهدف هذا الن�ساط تقومي مدى قدرة املتعلمني على معرفة طرق انتقال واأعرا�س الأمرا�س املعدية.

قدرة  مدى  تقومي  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

املتعلمني على:

قدرة  مدى  تقومي  الن�ساط  هذا  ي�ستهدف 

املتعلمني على:

الن�ساط 5:

الن�ساط 6:

الن�ساط 7:

ِحيٌح �سَ
اأٌ َخطَّ

عاِل اأَْو اٱْلَعْط�ِس َفَقْط. ْمرا�ُس اٱمْلُْعِدَيُة َعْن َطريِق اٱل�سُّ X- َتْنَتِقُل اٱْلأَ

عاُل واٱْلَعْط�ُس. كاِم �َسَيالُن اٱْلأَْنِف، َواٱل�سُّ X- ِمْن اأَْعرا�ِس َمَر�ِس اٱلزُّ

�ْسِم. X- ِمْن اأَْعَرا�ِس َمَر�ٍس اٱلإِْنْفُلَوْنزا اٱْنِخفا�ُس َدَرَجُة َحراَرِة اٱجْلِ

ْوِء. ٌة اٱجُتاَه اٱل�سَّ ُة واٱْحِمراُر اٱْلَعْيَننْيِ َوَح�سا�ِسيَّ َمِد اٱحَلكَّ X- ِمْن اأَْعَرا�ِس َمَر�ِس اٱلرَّ

طرق العالج منهاطرق الوقاية من الأمرا�س املعدية

ممار�سة  بانتظام،  طبية  فحو�سات  اإجراء  متوازن،  غذائي  نظام  اتباع 

الريا�سة، النوم اجليد، غ�سل الفواكه واخل�رش قبل تناولها، غ�سل اليدين باملاء 

اأكل الطعام املطبوخ جيدا، حفظ الطعام داخل  وال�سابون، فر�س الأ�سنان، 

الثالجة، عدم م�ساركة الأدوات ال�سخ�سية )فر�ساة الأ�سنان مثال(، اأخذ اللقاح.

والعقاقري،  الدواء  تناول 

الأمل،  م�سكنات  تناول 

تناول امل�سادات احليوية.

طرق التقليل منهاأ�رشار على الإن�سان

ق�سور  ال�سدرية،  الأمرا�س  الكلي،  اأمرا�س 

الدورة الدموية.

اإن�ساء  الريحية(،  )ال�سم�سية،  البديلة  الطاقة  اعتماد 

املناطق اخل�رشاء، اإن�ساء املحميات...الخ. 

ْعِدَيِة  لوِكياٍت ِلْلِوقاَيِة ِمَن اٱْلأَْمرا�ِس اٱمْلُ 6. اأَْذُكُر َثالَث �سُ
لوِكياٍت ِلِعالِجها . َو َثالَث �سُ

اٱْلإِْن�ساِن  ِة  حَّ �سِ َعلى  ِث  َلوُّ اٱلتَّ َعواِقِب  َبْع�َس  اأَْذُكُر    .7
َل ِمْنُه . ِكُن اأَْن ُتَقلِّ تي مُيْ ُرِق اٱلَّ َهمَّ اٱلطُّ

َواأَ
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ي�ستهدف هذا الن�ساط تقومي مدى قدرة املتعلمني على التعرف على موارد الأر�س.

ي�ستهدف هذا الن�ساط تقومي مدى قدرة املتعلمني على التعرف على العوامل التي ت�ساهم يف تغري �سطح الأر�س، 

وعالقة الأر�س باملجموعة ال�سم�سية.

-يت�سكل �سطح اٱلأر�س من ماء وياب�سة.

-على �سطح اٱلأر�س : ن�سبة اٱملاء اأكرب من ن�سبة اٱلياب�سة. اأو ن�سبة اٱلياب�سة اأقل من ن�سبة اٱملاء.

-ت�سب اٱملياه اٱجلارية يف اٱلأنهار واٱلوديان واٱجلداول يف البحار و اٱملحيطات.

- اٱملياه اٱجلارية يف اٱلأنهار واٱلوديان واٱجلداول م�سدرها اجلبال. 

-ت�ساري�س و�سكل �سطح اٱلأر�س يتغري باٱ�ستمرار بفعل عوامل اٱحلث واٱلتعرية.

-عوامل اٱحلث واٱلتعرية هي املياه واٱلرياح.

-تتكون اٱملجموعة اٱل�سم�سية من ال�سم�س واٱلأر�س واٱلقمر وكواكب اأخرى.

-تدور كواكب اٱملجموعة اٱل�سم�سية حول ال�سم�س.

-تدور اٱلأر�س حول اٱل�سم�س خالل �سنة. 

م�سدر اٱل�سوء و اٱحلرارة بالن�سبة لكواكب اٱملجموعة اٱل�سم�سية هو ال�سم�س.

الن�ساط 8:

الن�ساط 9:

.)X( ِع َعالَمِة حيَحَة ِبَو�سْ ْجِوَبَة اٱل�سَّ ُد اٱَلأَ 8. اأَُحدِّ
ْطُح اٱْلأَْر�ِس ِمْن : ُل �سَ ْطُح اٱْلأَْر�ِس:َيَت�َسكَّ داِوِل يف :َعلى �سَ ياُه اٱجْلاِرَيُة يف اٱْلأَْنهاِر َواٱْلِوْدياِن َواٱجْلَ بُّ اٱمْلِ َت�سُ

  ماٌء َفَقْط .

  ياِب�َسٌة َوَهواٌء.

  َهواٌء َوماٌء.

  ماٌء َوياِب�َسٌة.

ْكرَبُ ِمْن ِن�ْسَبِة اٱْلياِب�َسٌة.    ِن�ْسَبُة اٱلـماِء اأَ

    ِن�ْسَبُة اٱلـماِء ُتعاِدُل ِن�ْسَبَة اٱْلياِب�َسِة.

   ِن�ْسَبُة اٱْلياِب�َسِة اأََقلُّ ِمْن ِن�ْسَبِة اٱلـماِء.

ُمحيطاِت.
ْ
   َالِبحاِر َو اٱلـ

   َاْلُبَحرْياِت.

ْحراِء.     َاْل�سَّ

    يف باِطِن اٱْلأَْر�ِس.

.)X( ِع َعاَلَمِة ِحيَحَة ِبَو�سْ ْجِوَبَة اٱل�سَّ ُد اٱْلأَ 9.  اأََحدِّ
ِتْمراٍر ِبِفْعِل:   ُ ِباٱ�سْ ْطِح اٱْلأَْر�ِس َيَتَغريَّ ْكُل �سَ ـ َت�ساري�ُس َو�سَ

ْعِرَيِة. ثِّ َواٱلتَّ َيواناِت.           َعواِمُل اٱحْلَ                       اأَْن�ِسَطُة اٱْلإِْن�ساِن.          اأَْن�ِسَطُة اٱحْلَ

ْعِرَيِة ِهَي: ثِّ َواٱلتَّ ـ َعواِمُل اٱحْلَ

ياُح. ِة               َامْلِياُه َواٱلرِّ يَّ ْم�ِس           اأَن�ِسَطُة اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ ُة اٱل�سَّ       اأَ�ِسعَّ

ُة ِمْن : ْم�ِسيَّ ْجموَعة اٱل�سَّ ُن اٱمْلَ ـ َتَتَكوَّ

ْخرى. ْر�ُس َواٱْلَقَمُر َوَكواِكُب اأُ ْم�ُس َواٱْلأَ ْم�ُس َواٱْلأَْر�ُس َواٱْلَقَمُر.       َال�سَّ              اْلأَْر�ُس َواٱْلَقَمُر َفَقْط.      َال�سَّ

ْم�ِس. ْر�ِس.          َاْلَقَمِر.         َال�سَّ ِة َحْوَل:        َاْلأَ ْم�ِسيَّ ْجموَعِة اٱل�سَّ ـ  َتدوُر َكواِكُب اٱمْلَ

ْم�ِس ِخالَل:        �َسْهٍر.               َيْوٍم.             �َسَنٍة.           اأُ�ْسبوٍع.  ْر�ُس َحْوَل اٱل�سَّ ـ َتدوُر اٱْلأَ

ْم�ُس.      َاْلَقَمُر. ِة ُهَو :      َاْلأَْر�ُس.     َال�سَّ ْم�ِسيَّ ْجموَعِة اٱل�سَّ �ْسَبِة ِلَكواِكِب اٱمْلَ راَرِة ِبالنِّ ْوِء و اٱحْلَ َدُر اٱل�سَّ ـ َم�سْ
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املو�سوعالوحدة
عنوان املورد 

الرقمي
املوقع

1

خ�سائ�س 

احليوانات 

وتفاعلها مع 

البيئة

ال�سل�سلة الغذائية
https://www.youtube.com/watch?v=mkfst4Kz0Ts

https://www.youtube.com/watch?v=5jWusJIyYNI
تطور زهرة فاكهة 

الفرولة
https://www.youtube.com/watch?v=w1CStgcH8uY

تغريات املادة2

-حالت املادة

-احلالت الفزيائية 

للماء

https://www.youtube.com/watch?v=ZALwU1xCqZ4

https://www.youtube.com/watch?v=B-7LHGU5BWc

3
التوالد 

والوراثة عند 

النباتات

تنقل بذور الهندباء
https://www.youtube.com/watch?time_

continue=18&v=N2UbaDV9O9Q

الكهرباء4

الدارة الكهربائية 

الب�سيطة

املواد املو�سلة 

والعازلة

https://www.youtube.com/watch?v=UoM3-0Cszoo

انتقال العدوى 5

واملر�س
https://www.youtube.com/watch?v=Oc0Iluv-6tAمر�س النفلوانزا

الف�سولالطق�س واملناخ6
https://www.youtube.com/watch?v=XY6XWt2HRLA

https://www.youtube.com/watch?v=MVclAoZaJHc

الئحة الـموارد الرقمية الـمدجمة

الئحة الـمراجع
 * العربية:

-معجم علوم الرتبية، عبد اللطيف الفارابي واآخرون، مطبعة النجاح اجلديدة الطبعة 1، 1994

بريوت،  املجاين،  دار  فا�سل،  األني  ترجمة  الب�سيطة،  والقوى  الآلت  العلوم،  م�سنع  ري�سار،  -جان 

.2000
املجاين، بريوت،  األني فا�سل، دار  الكهرباء والبطاريات، ترجمة  العلوم،  -ميكائيل لهريتي، م�سنع 

.2000
-مو�سوعة الطبيعة املي�رشة، اأحمد �سفيق اخلطيب، مكتبة لبنان، الطبعة 1، 1985.

-اململكة املغربية، وزارة الرتبية الوطنية، العلوم الفيزيائية ال�سنة الثالثة من الثانوي �سعبة العلوم التجريبية، 

مكتبة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، طبعة 1985.

مكتبة  التجريبية،  العلوم  �سعبة  الثانوية  الثالثة  ال�سنة  الفيزياء  الوطنية،  الرتبية  وزارة  املغربية،  -اململكة 

املدار�س، الدار البي�ساء، الطبعة الأوىل 1989.

التجريبية-العلوم  العلوم  �سعبة  الثانوية  الأوىل  ال�سنة  الفيزياء  الوطنية،  الرتبية  وزارة  املغربية،  -اململك 

الريا�سية ، مكتبة املدار�س، الدار البي�ساء، الطبعة الرابعة 1989.

الوا�سح يف علوم احلياة و الأر�س لل�سنة الأوىل من التعليم الثانوي الإعدادي )كتاب التلميذ(، دار الر�ساد 

احلديثة، الدار البي�ساء.
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 * الأجنبية:

- Sciences activités CM1, Jacques Escalier et Autres, Hachette Education,Paris, 1995.

-  Sciences Physiques, Nouvelle Collection Dirand 5ieme, Jacques Dequin et Autres, Bordas , 
Paris, 1987.

- Encyclopédie des animaux , R.Frederik, Livre de Paris, 2e Edition, 1974.

- 50 expériences en sciences CM1.CM2, Pascal Chauvel, Edition Retz, Paris,2017-

-  Dictionary of Agricultural Sciences. Lewis، Robert A., CRC Press, 2002.

-  Animals and their habits Ks2, teaching resource developed, the donkey sanctuary national 
programme school; united kingdom,2014

-  Animals and their habits Ks 2, student resource, the donkey sanctuary, national programme 
school; united kingdom,2014

-   Animals and their habits Ks 2 the donkey sanctuary, teaching  guide, the donkey sanctuary 
national programme school; united kingdom, 2014.

 * املواقع الإلكرتونية:

- www.britannica.com; Edited 28/02/2018 ; Retrieved 18/03/2018.
- www.ar.wikipedia.org/wiki
- www.scientificamerican.com
- www.mawdoo3.com
- https://www.aspdkw.com/?p=3113140
- https://fr.wikimini.org/wiki/Renard
- https://www.animals-wd.com/
- https://www.almaany.com/ معجم املعاين  للغة العربية 
- https://ar.wikipedia.org/wiki/  ويكيبيديا املو�سوعة احلرة

- https://www.almrsal.com/
- https://fr.scribd.com/doc/-إ�ستك�ساف-و�سط-طبيعي-درو�س-مادة-علوم-احلياة-والر�س-م�ستوى-ال�سنة-اأوىل

 ثانوي-اإعدادي النباتات ووظائفها  بنية
- http://aljahilibiology.weebly.com/uploads/1/4/9/9/14996876/plant-structure-and-_-function.pdf
- https://encysco.blogspot.com/2011/12/blog-post_6982.html        املو�سوعة املدر�سية 

- https://www.kutubpdfbook.com/book/5501/كتاب-سلوك-الحيوان .html كتاب �سلوك احليوان لـ جون بول �سكوت

- https://sites.google.com/a/aljbal.tzafonet.org.il/science1/enbat
- https://www.thoughtco.com/animals-and-their-environment-130920
- Plants and Animals in the Environment,Implementing the Science Standards K-4 , Kean Uni-

versity Continuing Education https://www.kean.edu/~fosborne/resources/ex12f.htm
- Animals and the environment – how do they survive? Live and living, http://www.aips.net.au/

wp-content/uploads/2011/03/Animals-and-their-environment -how-do-they-survive.pdf
- Animal Adaptations and Survival, http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/adaptation.htm
- Animals and Their Environment ,How Animals Are Shaped by the Places They Live, Thoughco 

https://www.thoughtco.com/animals-and-their-environment-130920
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