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مقدمـة

يهدف هذا الدليل اإلى م�شاعدة الأ�شتاذ)ة( في مواكبة محتويات كرا�شة المتعلم)ة( بمختلف اأن�شطتها التعليمية 
والتعلمية، ق�شد تي�شير تدبيرها بما يوافق م�شتوى مدارك المتعلمين والمتعلمات، ولي�س الق�شد منه تقييد الأ�شتاذ)ة(، 

وهذا ماجعله يكت�شي مرونة بتركه مجالت رحبة لإبداع الفاعل التربوي عبر م�شارين.
يتمثل في ف�شح مجال حر للمدر�س)ة( ق�شد توظيف مكت�شباته)ها( المعرفية والبيداغوجية،  ✺��الم�سار الأول: 
وفق ما ينا�شب المتعلم)ة( من و�شعيات تختلف وتتباين ح�شب الزمان والمكان، مع الإبقاء على ماهو معتمد في 
البرنامج، وهذا ما ناأى بالدليل على اأن يكون عبارة عن كلي�شيهات معدة بكل اأجزائها المعرفية والمنهجية �شلفا.

الحلول  فيها  تختلف  التي  للأن�شطة  بالن�شبة  المبادرة، خا�شة  لأخذ  المدر�س)ة(  اإعداد  يروم  الثاني:  ✺��الم�سار 
نهج  وتملك  تعرف  في  والمتعلمات  المتعلمين  مواكبة  ومنها  اإليها،  المو�شلة  المنهجية  والم�شارات  والإجابات 
التق�شي، لأنه في مثل هذه الحال، ي�شعب اأن يتم ا�شتح�شار كل هذه العنا�شر من قبل. ومن اأجل تحقيق هذا 
التوجه، فقد ت�شمن الدليل مجموعة من التدقيقات العلمية حول المقاربات التربوية والبيداغوجيات الم�شتجدة، 
التي تراهن وزارة التربية الوطنية على اإر�شاء التجديد التربوي عليها، ولذلك تم ا�شتح�شار المقاربة بالكفايات 
في �شيغها التي اعتمدتها الوزارة الو�شية، م�شتندة اإلى مجموعة من البيداغوجيات المكملة لها)البيداغوجيا 

الفارقية، بيداغوجيا الم�شروع، بيداغوجيا الخطاإ، نهج التق�شي....(.
التعليميةـ  العمليات  �شريكي  ا�شتح�شار  فيها  روعي  هند�شة  وفق  انطلق  قد  للدليل،  المنهجي  الت�شور  هذا  اإن 

التعلمية،وهما الأ�شتاذ)ة( والمتعلم)ة(:
❒���فعلى م�ستوى ال�سريك الأول: حر�س الدليل على دعمه بما ي�شهم في تكوينه الذاتي الأ�شا�س علميا ومنهجيا، 

وفق الم�شتجدات الحا�شلة في هذين المجالين؛
❒���واأما بالن�سبة لل�سريك الثاني: فقد عمل الدليل على اعتماد و�شائل ومنهجيات ديدكتيكية ل�شتثمار كرا�شة 
تكوين  ل�شتكمال  منهجيا  مرجعا  الدليل  هذا  يكون  اأن  على  الحر�س  تم  كما  اأنجع.  ا�شتثمارا  المتعلم)ة( 

الأ�شتاذ)ة(، وتاأهيلهما بما ي�شاعدهما على الرتقاء في  م�شارهما التربوي والمهني.
والأمل معقود على كل من ال�شريكين اأ�شتاذا)ة( ومتعلما)ة( في اإطار تعاقدهما، من اأجل تحقيق ما يرمي اإليه 

الدليل.
واهلل ولي التوفيق.
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اجلـــزء الأول
الـمداخل الـمنهجية:

»الإعداد لتملك املقاربات والبيداغوجيات 
من اأجل تدبري جيد  لكرا�سة 

املتعلمات واملتعلمني«
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طبيعة مقاربة الـمنهاج الرتبوي  فـي اأفق التجديد

التوجه  هذا  ويعتبر  بالكفايات«.  »المقاربة  على  التربوي،  نظامنا  في  المعتمدة  والتكوين  التربية  مناهج  تنبني 
»المقاربة  لأن  والتكوين،  التربية  درجات  اأ�شمى  اإلى  المتعلم)ة(  بتعلمات  الرتقاء  اإلى  يرمي  بيداغوجيا  اختيارا 
الكفائية« ت�شتند اإلى نظام متكامل من المعارف والمنهجيات والأن�شطة والمهارات المنظمة، التي تتيح للمتعلم)ة(، 
�شمن و�شعية تعلمية، القيام بالإنجازات والأداءات الملئمة، التي يتطلبها حل تلك الو�شعية، وهي الأن�شطة التعلمية. 
وطبيعي اأن مقاربة من هذا النوع تعمل على محورة الأن�شطة حول المتعلم)ة(، حيث تتمركز كل الأفعال التعليمية  
والتعلمية، وما يرتبط بها من اأن�شطة اأخرى حول فاعل اأ�شا�س هو المتعلم والمتعلمة . ومن هذا المنطلق تبنى عنا�شر 
م�شببات  عن  والبتعاد  اإدماجهما  بهدف  والمتعلمة«،  المتعلم  »فاعلية  مق�شد  وفق  التعلمية    - التعليمية  الو�شعية 

اإق�شائهما، حيث تتحدد وظائف ومبادئ التعلم في قواعد فاعلية  المتعلم)ة( التي من اأهمها:
❒  اعتبار المتعلم)ة( المحور في عمليات التعلم، وهو محور فاعل، لأنه يبني المعرفة ذاتيا )التعلم الذاتي(. لذا 
وجب اأن تقوم كل الأن�شطة البيداغوجية على فاعلية المتعلم والمتعلمة، با�شتح�شار �شمات �شخ�شيتهما من 

قدرات عقلية ومميزات �شيكو حركية...؛
اأمامه، لكي يتفاعل المتعلم والمتعلمة مع محيطهما  التعلم الذاتي، وذلك بفتح المجال رحبا  ❒��توفير �شروط 

تفاعل اإيجابيا؛
تعلمهما  اإقامة  البناء في  التفاعل  لهما هذا  تتيح  التي  والو�شائط  ال�شروط  والمتعلمة من كل  المتعلم  ❒��تمكين 
وتقنيات  الم�شروع...(،  الم�شكلت،  )حل  الفعالة  الطرائق  تحتل  الأ�شا�س،  هذا  وعلى  وتر�شيخه.  الذاتي 

التن�شيط، وا�شتراتيجيات التعلم الذاتي مكانا مركزيا في هذا التوجه؛
�شو�شيو-  �شيكو-  �شروط  يوفرانه من  بما  وذلك  الذاتي،  التعلم  لعمليات  م�شهلين  والأ�شتاذة  الأ�شتاذ  ❒��اعتبار 

بيداغوجية تتيح التعلم وتي�شره للمتعلمين والمتعلمات.

وفي هذا ال�شياق المجدد تم اعتماد ت�شور للمادة العلمية محتوى م�شمونيا ومنهجا مقاربيا، انطلقا من مبادئ 
تربوية اأهمها :

❒��اعتمادا الختيارات الوطنية العامة في مجال التربية والتكوين، وفي مقدمتها مدخل الكفايات، منطلقا رئي�شيا 
ل�شياغة باقي عنا�شر المنهاج، بما فيها الم�شامين والمهارات العلمية والمنهجية؛

❒��النطلق من التوجهات الإ�شتراتيجية الوطنية في مجال ت�شجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي؛
❒��اعتماد التجارب والخبرات التربوية والعلمية والديداكتيكية الوطنية، وكذا الدولية في مجال تدري�س العلوم 

وتعلمها؛
❒��اإعادة النظر في منطق المادة الدرا�شية لين�شجم مع منطق الطفولة وحاجيات المتعلم)ة( وميولته، واأي�شا 

مع واقع المدر�شة المغربية ورهاناتها؛

متهيد
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❒�جعل المتعلم)ة( محور كل ن�شاط تربوي وتعليمي؛

❒�تفعيل مبادئ المقاربة بالكفايات في اأجراأة عنا�شر البرنامج الدرا�شي؛
❒�تي�شير نقل قواعد النهج العلمي اإلى المدر�شة وتحبيبها للمتعلم)ة(؛

❒�جعل المادة الدرا�شية اأداة وظيفية للتن�شئة العلمية واكت�شاب المفاهيم العلمية من خلل نهج التق�شي؛

❒��تربية المتعلمات والمتعلمين على تبني �شلوكيات وقائية و�شحية ومدنية تجاه الذات، والآخر، والمحيط البيئي 
والجتماعي.

❒��تركيب مكونات المادة الدرا�شية ب�شكل تندمج فيه ببع�شها وتتكامل؛
❒��تاأجيل اعتماد منطق التخ�ش�س العلمي اإلى ما بعد التعليم البتدائي؛

❒�اعتماد كفاية مركبة �شاملة لكل مكونات المادة الدرا�شية واأن�شطة التعلم وذلك بالن�شبة ل�شنة درا�شية كاملة؛
❒��عدم تقييد اأجراأة الكفاية بنموذج تطبيقي محدد ونمطي، وترك المجال اأمام المدر�س)ة( للجتهاد والبتكار 

بال�شتعانة بالكتاب المدر�شي والو�شائط المتعدد للت�شال وكذا الواقع العيني المبا�شر والقريب من محيط 
المتعلم)ة(؛

❒�تنويع اأ�شاليب التمكين من الكفايات؛

يتاألف دليل الأ�شتاذ)ة( من جزاأين:
املتعلم)ة( تدبريا علميا جيدا  لتدبري كرا�شة  توؤهل النطلق  يت�شمن جوانب معرفية ومنهجية،  الأول:   اجلزء 

معرفيا ومنهجيا، وتقدم حمتوياته يف خم�شة اأق�شام:
■ الق�سم الأول - مدخل الكفايات: يو�شح دواعي اختيار المقاربة بالكفايات، ووظائف واأنواع الكفايات المراد 
تنميتها لدى المتعلم)ة(، مع النفتاح على مختلف البيداغوجيات الم�شاعدة على تعرف وتملك المقاربة بالكفايات؛

■ الق�سم الثاني- الكفايات المرتبطة بالن�ساط العلمي: يو�شح الكفاية التي ي�شهم برنامج الن�شاط العلمي في 
تنميتها؛ وكذا العلقة بين الكفايات والأهداف التربوية، خا�شة الأهداف الإجرائية؛

المعتمد في  للنموذج  الديدكتيكية  الأ�ش�س  يو�شح  الديداكتيكي(:  )البناء  العلمي:  المفهوم   - الثالث  الق�سم  �■
الن�شاط العلمي؛

اأهم  حول  موجزة  و�شلت  يقدم  بالكفايات«:  بـــ»المقاربة  ال�سلة  ذات  البيداغوجيات   - الرابع  الق�سم  �■

البيداغوجيات المعتمدة في المقاربة بالكفايات، التي تي�شر بناء الفعل التعلمي، المرتبط بالن�شاط العلمي:
●�بيداغوجيا الخطاإ؛

●�بيداغوجيا الم�شروع؛
●��البيداغوجيا الفارقية؛

●�منهج التق�شي.... 

■��الق�سم الخام�س - تقديم كرا�سة المتعلم)ة(: يبرز اأ�ش�س بناء كرا�شة المتعلم)ة( والمنطق المتحكم في هذا 
البناء: البرنامج، ووظيفة الأن�شطة المقترحة.

اجلزء الثاين: جوانب عملية ت�شاعد الأ�شتاذ)ة( على التدبير العملي لكرا�شة المتعلم)ة(، في وحدات البرنامج 
ال�شت.
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1. دواعي االختيار

تم اختيار المقاربة بالكفايات، ف�شل عن اعتبار الوزارة لأهميتها، لكونها ت�شتند اإلى اأ�ش�س علمية، اأبرزها:
♦��منح المتعلم والمتعلمة فر�شة اكت�شاب القيم والمعارف والمهارات التي توؤهلهما للندماج في الحياة العملية، 

واإمكانية موا�شلة التعلم، كلما ا�شتوفيا ال�شروط والكفاية المطلوبة1؛
♦��تحقيق المعارف الأ�شا�شية والكفايات التي تنمي ا�شتقللية المتعلم)ة(2؛

يجعل  مما  والفعل،والتكيف،  والتوا�شل،  والتعبير،  التفكير،  ومناهج  العلمية،  المفاهيم  تملك  من  ♦��التمكين 
من النا�شئة اأ�شخا�شا قادرين على التطور وال�شتمرار في التعلم طيلة حياتهم، في تلوؤم تام مع محيطهم 

المحلي والوطني والعالمي3.
اإن لهذا الختيار العلمي/ البيداغوجي ما يبرره على الم�شتوى المنهجي، ذلك اأن الرتقاء بالمتعلم وفق مختلف 
والإنجازات  المعارف  من  ومتكامل  متناغم  نظام  اإلى  ي�شتند  النمو«   بـــ»�شيكولوجيا  المرتبطة  النمائية  النظريات 
والمهارات المنظمة �شمن و�شعيات تعلمية، تجعل المتعلم)ة( في �شلب عمليات التعلم، ولن يحدث ذلك اإل في اإطار 
الو�شعية  المقاربة تحلل  اأو�شح معبر عنها، لأن هذه  بالكفايات( بكل مركباتها  اإ�شتراتيجية فعالة تعتبر )المقاربة 
والمتعلمة،  المتعلم  فاعلية  قدرات  وفق  وتبنيها  المركبة  الفرعية  الو�شعيات  من  مجموعة  اإلى  التعلمية  التعليمية/ 

بهدف اإدماجهما كفاعلين اأ�شا�شين في بناء التعلمات، وذلك بترجيح الأ�ش�س البيداغوجية التالية:

1.1.  اعتبار محورية المتعلم)ة(

»التعلم  فاعلية  ا�شتح�شار  اإلى  يدعو  مما   ، والتعلمات  المعرفة  بناء  في  مركزيان  فاعلن  والمتعلمة  المتعلم 
الأن�شطة على فاعلية  التي يمار�شانها. واعتبارا لهذا المنطق يكون من ال�شروري بناء كل  الأن�شطة  الذاتي« في كل 
المتعلم)ة( الم�شتندة اإلى خا�شيات مرحلة ما قبل العمليات )بياجيه(، وكذلك على المحددات الوجدانية )النفعال، 
العاطفة...(، وخا�شية �شيكو حركية. وهذا ما يدعو اأي�شا اإلى ا�شتح�شار »البيداغوجيا الفارقية« كمكون من مكونات 

المقاربة بالكفايات.

2.1. توفير ف�شاء للتعلم الذاتي

ويكون ذلك بفتح المجال وا�شعا اأمام المتعلم والمتعلمة، لكي يوظفا اإمكاناتهما وقدراتهما لتحقيق التعلمات. ول 
يتاأتى ذلك اإل ببناء و�شعيات تعلمية تحفز المتعلم والمتعلمة على التفاعل مع محيطهما تفاعل اإيجابيا وبناء، قوامه 

الم�شاءلة والبحث والتق�شي وال�شتك�شاف، ارتباطا بقواعد التفكير العلمي ال�شليم.
1. اململكة املغربية، اللجنة اخلا�صة بالرتبية والتكوين: امليثاق الوطني للرتبية  والتكوين، يناير 2000 �س.10.

2. نف�س املرجع �س.32
3. نف�س املرجع ونف�س ال�صفحة.

الق�شم االأول: مدخل الكفايات
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3.1. توفير الموارد المادية والتربوية للتعلم الذاتي

ويق�شد بذلك مختلف الو�شائط والطرائق التي تتيح فر�س التعلم الذاتي.
وعلى هذا الأ�شا�س، يعتبر مدخل الكفايات اختيارا تربويا ا�شتراتيجيا، لأنه يجعل من الأ�شتاذ والأ�شتاذة فاعلين 
يعملن على بناء القدرات والمهارات، ول يبقيان منح�شرين في مد المتعلم)ة( بالمعارف وال�شلوكيات التجزيئية، 

كما يجعل منهما اأي�شا فاعلين ينميان تعلمهما الذاتي.
ومن هنا يت�شح اأن المقاربة بالكفايات اإجراء اإ�ستراتيجي يعمل على:

♦�اإف�شاح الف�شاء المدر�شي وجعله ي�شجع على التعلم الذاتي؛
♦�ربط التعلم باهتمام المتعلم والمتعلمة، وجعله قريبا منهما،  فين�شرفان اإليه طواعية؛

♦��تي�شير النجاح في توظيف التعلمات ال�شابقة لحل الم�شكلت، وذلك بف�شل ما تحققه من كفايات عبر مختلف 
المواد الدرا�شية والوحدات التعليمية؛

♦�اإيلء التعلمات المكت�شبة في ف�شاء المدر�شة دللت حقيقية ومعبرة؛
♦��الحر�س على اعتبار التكامل بين مختلف المواد والوحدات الدرا�شية في بناء الكفايات، بفعل التمركز حول 

المتعلم والمتعلمة، واعتبارهما الفاعلين الأ�شا�شين في كل ن�شاط تربوي؛
♦�ربط اأن�شطة التعلمات بحاجات المتعلم والمتعلمة، وجعل بيئتهما م�شدرا لها؛

♦��انتقاء التعلمات المنا�شبة، ويق�شد بذلك القت�شار في التعلمات على ما يعتبر اأ�شا�شا لمتابعة اأطوار التربية 
والتكوين؛

♦��الإدماج، وهو اإقدار المتعلم)ة( على توظيف عدة تعلمات �شابقة منف�شلة في بناء جديد ومتكامل وذي معنى. 
وغالبا ما يتم هذا التعلم الجديد نتيجة التقاطعات التي تحدث بين مختلف المواد والوحدات الدرا�شية، اأو 

بين مكونات المادة الواحدة...؛
♦��اأحقية المتعلم)ة( في الخطاإ، والمراد به األ يعتبر الخطاأ الذي يقع فيه المتعلم)ة(، �شاعة الإنجاز، عمل 
�شلبيا، بل يكون منطلقا للبيداغوجيا العلجية)pédagogie de remédiation(، التي توظف الخطاأ توظيفا 
اإيجابيا، وتعتبره دليل واأداة ك�شف عن اآليات التفكير عند المتعلم)ة(، وبذلك  يتم �شبط الخطاإ، وتحديد 

م�شدره، ثم علجه بوعي وتب�شر من لدن المتعلم)ة()بيداغوجيا الخطاأ(.
اإن بناء تعلمات من هذا القبيل يفتر�س الإلمام بمفهوم »الكفاية« من جهة،و «المقاربة بالكفايات » كاإ�شتراتيجية 

من جهة ثانية، وهذا ما �شنحاول تو�شيحه في ال�شفحات اللحقة.

2. مفهوم الكفاية

دون الدخول في ت�شعب وات�شاع تعريف الكفاية، تبعا لمختلف التخ�ش�شات المعرفية، نورد بع�س التعاريف التي 
ترتبط بالجانب التربوي، والتي يبدو اأنها تتكامل فيما بينها، وذلك ق�شد العمل على التركيب فيما بينها، ل�شياغة 

تعريف �شامل ووا�شح لـــ»مفهوم الكفاية«.
ومن بين هذه التعريفات اأن الكفاية:
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♦��»نظام من المعارف المفاهيمية، والمهارية التي تنتظم في �شكل خطاطات اإجرائية تمكن، �شمن و�شعيات 
معينة، من تعرف الو�شعية/ الم�شكلة وحلها بن�شاط وفعالية«  4

♦��»القدرة على تفعيل مختلف الموارد المعرفية لمواجهة نوع معين من الو�شعيات« 5 
♦��»... مجموعة من المعارف والقدرات على الفعل في اتجاه هدف معين، و�شمن نوع من الو�شعيات«6

وبا�شتجماع هذه التعاريف والتوليف بينها، ي�شتنتج اأن الكفاية:
♦��اأ�شمل من »الهدف الإجرائي« في �شورته ال�شلوكية الميكانيكية، واأ�شمل من »القدرة« اأي�شا، لأنها مجموعة من 

المعارف والمهارات والأداءات؛
♦��نظام ن�شقي من�شجم: فالكفاية ل ترتبط  بمعرفة خا�شة، لأنها ذات طابع �شمولي، يلعب فيها اإنجاز المتعلم)ة(، 

الذي يكون قابل للملحظة، دورا مركزيا؛
♦��تنظيم لمكت�شبات �شابقة في اإطار خطاطات،  يتحكم فيها الفرد ليوظفها، بفاعلية، توظيفا مبدعا في و�شعيات 

معينة، وذلك بانتقاء المعارف والمهارات والأداءات التي تتنا�شب مع الموقف الذي يوجد فيه)ال�شخ�س(؛
♦��اإنتاج اأفعال و�شلوكيات ق�شد حل م�شكلة اأو التكيف مع و�شعية جديدة؛

♦��ميكانيزمات تعمل على اإحداث التعلم وتنظيمه وتر�شيخه.

وانطلقا من هذه التو�شيفات،يمكن اعتماد تعريف للكفاية باعتبارها: 
 ا�ستعداد المتعلم )ة( لإدماج وتوظيف مكت�سباتهما ال�سابقة، من معلومات ومعارف 
اأو التكيف مع و�سعية طارئة«،  ومهارات، في بناء جديد، ق�سد حل و�سعية-م�سكلة، 

وهذا ما ي�سجع على  اإنجاز الأن�سطة التعلمية .وفق نهج التق�سي.

3. خا�شيات الكفاية:

والمدر�شات  للمدر�شين  المفيد  من  الخا�شيات  من  مجموعة  للكفاية  اأن  يت�شح  ال�شابق،  التعريف  اإلى  ا�شتنادا 
ا�شتح�شارها من اأجل تطبيق جيد لهذه المقاربة:

✺��ال�سمولية:الكفاية اأ�شمل من الهدف الإجرائي، واأ�شمل من القدرة اأي�شا. وقد �شاغ  )Deketele(7 تعريفه للكفاية 
بما يفيد هذه ال�شمولية، في المعادلة التالية:الكفاية =]) قدرات xمحتويات(x و�شعيات [؛

✺  ت�سمن الفعل المهاري: الكفاية مجموعة من المهارات المكت�شبة عن طريق الفعل )الإنجاز(، والممار�شة لحل 
الو�شعيات الم�شكلة التي تعتر�س الفرد؛

في حل  بنجاح،  تعتمد  التي  والعلمية،  والمنهجية  المفاهيمية  المعارف  من  منظومة مدمجة  الكفاية  ✺  الإدماج: 
م�شكلة قائمة، ولهذا اعتمدت كرا�شة المتعلم)ة( مجموعة من الو�شعيات الإدماجية.

4.  Gillet, (p) : Construire la formation outils pour les enseignants et les formateurs, Ed.ESF, Paris ?1991. p. 69
5.  PERRENOUD, ph :Des nouvelles compétences pour enseigner, Ed.ESP. 2ème  édition,1999, p.17.
6.  LEBOTERF, G : De la compétence, les éditeurs d’organisation,1994, p. 22.
7. ( ROEGIERS)(X) : Une pédagogie de l’intégration des acquis dans l’enseignement, Ed.de Boeck- Université, B
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✺  الكفاية هدف ختامي مدمج: )Objectif terminal d’intégration(: اأي اأنها النتيجة المتوقع تحقيقها في نهاية 
مرحلة تعليمية-تعلمية،  وهذا ما يف�شر اختيار تمو�شع الكفاية في المنهاج الدرا�شي الحالي، باعتبارها مجموع 
توظيفها مجتمعة  يمكنهما  والتي  الدرا�شية،  ال�شنة  نهاية  بنجاح في  والمتعلمة  المتعلم  التي يح�شلها  القدرات 
لحل م�شكلت ، تعر�س لهما م�شتقبل في و�شعيات �شبيهة بالو�شعيات التي تمر�شا عليها خلل ال�شنة الدرا�شية؛

اإنجازات واأداءات تفيد في  اإلى  ✺��الك�سف عن قدرات المتعلم)ة(: تعمل الكفاية على ترجمة �شلوك المتعلم)ة( 
الإف�شاح والك�شف عن القدرة على الفعل الناجع في التعامل مع و�شعية معينة.

4. مفاهيم ذات عالقة بالكفاية:

اأكبر، حين ربطه بالمفاهيم الآتية: القدرة، المهارة،  يتحدد مفهوم الكفاية لدى المدر�شين والمدر�شات، بدقة 
هذه  بين  الفرق  التالية  الخطاطة  وتبين  »الكفاية«.  مفهوم  مع  اأحيانا  تتداخل  مفاهيم  لأنها  ال�شتعداد،  الإنجاز، 

المفاهيم والكفاية:

❍�التمكن من النجاح في اإنجاز معين؛
❍�ترتبط بامتداد المهارات والمعارف. ولذلك ي�شعب تقويمها.

❍ التمكن من اأداء مهمة محددة؛
❍�ترتبط بالدقة في الأداء )الإنجاز(.

وقابلة  ومحددة  اآنية  اأن�شطة  �شكل  في  المتعلم)ة(  يمار�شها  التي  الأداءات  ❍� مختلف 
للملحظة والقيا�س؛

❍��من اأمثلة ذلك الأن�شطة التي يمار�شها المتعلم)ة( لبناء التعلم في اإطار حل و�شعيات 
م�شكلة.

❍�قابلية ال�شتجابة للتعلمات؛
❍�تاأهيل المتعلم )ة( لإنجاز ن�شاط معين؛

❍�الدافعية للتعلم؛
❍�الميل والرغبة في التعلم.

القدرة
(Capacité)

املهارة
(Habileté)

الإجناز
(Performance)

ال�ستعداد
(Aptitude)

 Compétence       الكفايــــة

5.  ت�شنيف الكفايات:

والت�شنيف  الت�شنيف.  من  ي�شتهدف  ما  على  بناء  الكفايات،  ت�شنيف  في  متعددة  واختيارات  م�شالك  هناك 
اأو  الدرا�شية  بالمواد  الكفايات  المنطلق من علقة  الت�شنيف  التربوي، هو  الميدان  للعاملين في  بالن�شبة  المنا�شب 

مجالت التعلم.
وتبعا لذلك ت�شنف الكفايات اإلى �شنفين: »كفايات نوعية«، و»كفايات عر�سانية«:



12

)Compétences spécifiques( 1.5. الكفايات النوعية

هي الكفايات المرتبطة بمادة درا�شية معينة، اأو مجال تربوي اأو مهني معين، ولذلك فهي اأقل �شمولية من الكفايات 
العر�شانية، لكنها ت�شاهم في بنائها ومثالها كفايات مادة الن�شاط العلمي.

)Compétences transversales( 2.5. الكفايات العر�شانية

معينة،  مادة  اأو  محدد،  بمجال  ترتبط  ل  التي  العامة  الكفايات  بها  ويق�شد  الممتدة«،  »الكفايات  اأي�شا  ت�شمى 
واإنما يمتد توظيفها اإلى مجالت عدة، اأو مواد مختلفة. ولهذا ال�شبب، فاإن هذا النوع من الكفايات يت�شم بالغنى في 
مكوناته، اإذ ت�شهم في تحقيقه تدخلت متعددة من المواد، كما يتطلب تح�شيله زمنا اأطول. فلو فر�شنا اأننا ب�شدد 
الحديث عن امتلك »اآليات التفكير العلمي« ككفاية، فاإن م�شتوى هذه الكفاية يجعل منها »كفاية عر�شانية«، لأنها 
بل يدخل �شمن كل  العلمي فقط،  الن�شاط  لي�س مقت�شرا على مادة  العلمي  فالتفكير  باأكثر من تخ�ش�س:  مرتبطة 

التخ�ش�شات. كما اأن التمكن من مركبات هذه الكفاية يتطلب وقتا اأطول، وذلك لتعدد هذه المركبات وتنوعها.
»كفايات  اأو  »كفايات ق�سوى«  اإن هذا النوع من الكفايات، يمثل درجة عليا من ال�شبط والإتقان، ولذلك ي�شمى 
اأن يحرزه الفرد. وهذا طبيعي، لأن هذا النوع من الكفايات، تدخل في بنائه  اأق�شى ما يمكن  ختامية«  لأنه يمثل 
وتكوينه تخ�ش�شات عدة متفاعلة ومندمجة فيما بينها، كما اأن امتلكه ي�شترط تعلما م�شتر�شل وواعيا طيلة حياة 

المتعلم)ة( الدرا�شية.
ومن اأمثلة الكفايات العر�شانية التي ي�شهم الن�شاط العلمي في بنائها:

♦��امتلك اآليات التفكير العلمي؛
♦��امتلك منهجية حل و�شعيات – م�شكلة؛

♦��تنمية القدرات التوا�شلية؛
♦��القيم )قيمة المواطنة، قيمة الم�شاواة، قيمة الت�شامح...(

6. وظائف املقاربة بالكفايات

للمقاربة بالكفايات وظائف تربوية/ تعلمية من اأبرزها:

1.6. وظيفية التعلمات

وذلك  تبقيها مجردة،  ول  المتعلم)ة(،  لدى  ودللة  معنى  التعلمات  تك�شب  بالكفايات،  المقاربة  اأن  ومعنى ذلك 
بالعمل على ربطها باهتمامات المتعلم)ة( وحاجاته)ها( ب�شكل عملي ووظيفي8.

2.6. فعالية التعلمات

وذلك لأن هذه المقاربة تعمل على اأجراأة وتفعيل التعلمات عن طريق:

8. Rogiers (X(: Ibid: p.77.
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✺   تر�سيخ التعلمات وتثبيتها: فقد بات من الموؤكد اأن »حل الم�شكلت« اإجراء اأ�شا�س التعلم يت�شم بالتر�شخ 
لتر�شيخ  بيداغوجي  �شبيل  فاإنها  بامتياز،  الم�شكلت  على حل  ترتكز  بالكفايات  المقاربة  اأن  وبما  والعمق. 

التعلمات وتنميتها؛
✺���الهتمام بما هو جوهري واأ�سا�س9: فالتعلمات لي�شت كلها جوهرية، ولكن المقاربة بالكفايات تتمركز حول 

التعلمات التي لها طابع جوهري وفعال؛
✺���تقوية العالقات مع تعلمات اأخرى: فقد اأثبتت درا�شات علوم التربية، والبحوث الديدكتيكية10، اأن التمكن 

العميق في مجال اأي تعلم، يفتر�س اأن يدخل هذا التعلم في علقة جدلية مع تعلمات اأخرى مرتبطة به، وبما 
اأن بناء الكفايات يقوم اأ�شا�شا على اإقامة روابط وعلئق بين مختلف التعلمات الم�شتركة في مو�شوع معين، 
الن�شاط  اأن�شطة  التعلمات. ولذلك تم الحر�س في  بناء  الفعالية في  بالكفايات، تكت�شي طابع  المقاربة  فاإن 

العلمي، على ا�شتثمار التقاطعات بين مختلف المواد والنفتاح عليها.
3.6. بناء وتاأ�شي�س التعلمات اللحقة11

المتعلم)ة( من جهة، وفي توظيف هذه  التي يكت�شبها  التعلمات  التدريجي بين مختلف  الربط  ويتجلى ذلك في 
اأخرى.  جهة  من  معين  درا�شي  لم�شتوى  المخ�ش�س  الحيز  تتجاوز  معنى،  ذات  تعلمية  و�شعيات  �شمن  المكت�شبات 
وبهذا المعنى فاإن الربط التدريجي بين التعلمات يمكن، والحالة هذه، من بناء ن�شق تعلمي اأكثر �شمولية، توظف فيه 
المكت�شبات والتعلمات من مرحلة اإلى اأخرى، داخل ال�شنة الدرا�شية الواحدة، ومن �شنة اإلى اأخرى، ومن طور تعليمي 
اإلى اآخر، بق�شد بناء كفايات اأكثر  �شمولية. ومن هذا المنظور يمكن الجزم باأن المقاربة بالكفايات تتيح بناء تعلمات 
لحقة. ولذلك تم الحر�س في مختلف موا�شيع مادة الن�شاط العلمي على ا�شتح�شار التعلمات ال�شابقة، والمتدادات 

المرتقبة.

9. Ibid.

10. Ibid.

11. Rogiers (X(, op. cit. p.80.
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1. الكفايات العامة التي ي�شهم برنامج مادة  الن�شاط العلمي يف تنميتها

�شرورة  على  الوطنية،  التربية  لوزارة  الإطار«  »الوثيقة  ن�شت  التي  الكفايات  تلك  العامة«  بــ»الكفايات  نق�شد 
امتلكها من لدن المتعلمين والمتعلمات في نهاية �شلك التعليم البتدائي، وهي الكفايات التوا�شلية والإ�شتراتيجية 

والمنهجية والتكنولوجية والثقافية. وفيما يلي تلخي�س لأهم ما ورد فيها:

اأ�شكاله، والتوا�شل والتفاعل الوظيفيين الكفايات التوا�سلية يق�شد بها اإقدار المتعلم )ة( على التعبير بمختلف 
مع الآخر ومع المحيط.

تتمثل في معرفة الذات، والتموقع في الزمان والمكان، وفي التعاي�س مع الآخر، وتعرف المجتمع الكفايات الإ�ستراتيجية
بمختلف مكوناته، والتكيف مع ما يفر�شه التطور من م�شتجدات في مجال المعرفة والعلوم.

الكفايات المنهجية
العلوم،  في  الأولية  المبادئ  ا�شتثمار  على  اأو  والن�شباط،  التنظيم  على  القدرة  على  تنبني 
والح�س– العلمية  القدرات  تطوير  من  يمكن  الذي  الم�شار  في  المهارات  مختلف  وتوظيف 

حركية وينميها.

والتعامل معها، الكفايات التكنولوجية المعلوميات  والمتعلمة مما يقدرهما على توظيف  المتعلم  بها تمكين  يق�شد 
وكذلك اإقدارهما على الت�شال والإبداع التفاعليين.

تتجلى اأ�شا�شا، في امتلك ر�شيد معرفي وثقافي وقيمي، يمكن المتعلم والمتعلمة من الندماج الكفايات الثقافية
في محيطهما العام، وفي المحيط العائلي.

2. الكفايات النوعية التي ي�شهم برنامج الن�شاط العلمي يف تنميتها 

من الطبيعي اأن الكفايات العر�شانية، التي تعتبر محطات ختامية لل�شلك البتدائي تتحقق تدريجيا، عبر محطات 
متكاملة فيما بينها، وهي بذلك تبنى انطلقا من مختلف المواد الدرا�شية التي تعتبر روافد لها.

اأما علقة الن�شاط العلمي بهذه الكفايات، فهي علقة ثلثية الأبعاد كالتالي:
♦��ي�شهم الن�شاط العلمي في بناء هذه الكفايات على م�شتوى الكفايات النوعية الل�شيقة به، كمادة م�شتقلة عن 
مختلف المواد الدرا�شية )الكفايات النوعية(. وهي الكفايات المن�شو�س عليها في وثيقة المنهاج الدرا�شي 

للتعليم البتدائي )مادة الن�شاط العلمي(.
♦��ي�شهم الن�شاط العلمي في بناء الكفاية المتعلقة بمادة الن�شاط العلمي، لل�شنة الرابعة من التعليم البتدائي، 

فقد ن�شت عليها الوثيقة، الم�شار اإليها اأعله، كما يلي:

الق�شم الثاين : الكفايات املرتبطة مبادة الن�شاط العلمي
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يكون المتعلم)ة(في نهاية ال�سنة الرابعة، واأمام و�سعيات مرتبطة بمحيطه المبا�سر، وباعتماد خطوات 
مالئمة من نهج التق�سي العلمي، قادرا على حل و�سعية م�سكلة  و/ اأو القيام بمهمات مركبة، بتوظيف 
مكت�سباته  ال�سابقة وتلك المت�سلة بوقاية ج�سم الإن�سان من الأمرا�س، وما يت�سل بمظاهر الحياة  لدى 
النبات، وبالمادة وخ�سائ�سها، وما يرتبط بال�سوء والفلك والكهرباء وحركة الأج�سام، وذلك عبر الت�ساوؤل 
ا�ستخدام   مع  المكت�سبة  المهارات  خالل  من  ور�سوم،  بتخطيطات  وكتابيا  �سفهيا  عنها  والتعبير  ب�ساأنها 
الأدوات والإجراءات  وبناء الفر�سيات والتنبوؤ والربط والتركيب والتكامل وا�ستخال�س النتائج والتمثيل 

وبناء نموذج،  وذلك لأجل تاأمين �سالمة ج�سمه، ونظافته، وتغذيته والحفاظ على محيطه البيئي12.

♦  ي�شهم الن�شاط العلمي اأي�شا في بناء الكفايات الختامية بطريقة متكاملة مع المواد الأخرى، التي تعتبر بع�س 
غاياتها م�شتركة )الكفايات العر�شانية(.12

للتعليم البتدائي، من خلل ما يقدمه  الختامية  الكفايات  بناء  العلمي في  الن�شاط  اإ�شهام مادة  ويمكن تو�شيح 
الجدول الآتي:

الكفايات العر�شائيةالكفايات النوعيةالكفايات اخلتامية

الكفايات التوا�شلية

● متكن املتعلم )ة( من:
◆ التوا�شل مبختلف اأ�شكاله:

���)ال�شفهي، الكتابي، الإيقوين...(؛

◆  اتخاذ املبادرة مع تنويع طرائق واأ�شاليب 
التفكري العلمي؛

◆  ا�شتعمال خمتلف اأمناط التعبري لرتجمة 
الظواهر العلمية اىل معارف وا�شحة.

● متكن املتعلم )ة( من:
◆ اتخاذ املبادرة؛

)الأفراد  الأخر  مع  الفعال  ◆  التوا�شل 
واجلماعات(؛

◆  التعبري عن اإح�شا�س اجلماعة وحاجاتها؛
حلل  اأخرى  توا�شلية  و�شائط  مع  ◆  التكامل 

امل�شكلت؛
◆  اعتماد التقنيات احلديثة للتوا�شل والإعلم.

الكفايات 

االإ�شرتاتيجية

●��تمكن المتعلم)ة( من :
حلول  عن  البحث  في  اإ�شتراتيجية  ◆���اعتماد 

لم�شكل قائم؛
المنا�شبة  الأ�شئلة  بلورة  على  ◆��القدرة 
الحل  اإيجاد  ق�شد  المطروحة  للإ�شكالية 

المنا�شب لها؛
◆��التعود على تطبيق مقاربات مختلفة بالن�شبة 
لإ�شكالية  متعددة  )حلول  واحدة  لإ�شكالية 

واحدة(؛

●��تمكن المتعلم )ة( من:
كالم�شاركة  جماعي  عمل  اإطار  في  ◆   العمل 
على  ارتكازا  الموؤ�ش�شة،  م�شروع  اإنجاز  في 
اإ�شتراتيجية تنظيم العمل داخل مجموعات؛

◆  و�شع خطة عمل لم�شاهمة الموؤ�ش�شة في اإطار 
عمل ثقافي اأو فني، يتم تح�شيره على المدى 
وثقافية  فنية  تظاهرة  �شنوي،  )حفل  البعيد 

على م�شتوى الإقليم اأو الجهة ...(؛
ح�شب  الجماعي  العمل  في  ◆���الندماج 
داخل  العمل  في  المعتمدة  ال�شتراتيجية 

مجموعات العمل؛
◆��اتخاذ مواقف اإيجابية تجاه البيئة.

◆ القيام ببحوث هادفة؛
ال�شحة  لق�شايا  بالن�شبة  الف�شول  ◆��اإظهار 

والبيئة وحقوق الن�شان...

الن�صاط  االبتدائي،مادة  للتعليم  الدرا�صي  »املنهاج  املناهج  مديرية  العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  12.  وزارة 
العلمي،�س. 186، 2018.
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الكفايات املنهجية

●��تمكن المتعلم )ة( من:
◆��التقويم الذاتي؛

◆��امتلك اآليات التفكير التوليفي؛
◆���امتلك اأ�شاليب القتناع والإقناع بالحجة؛

◆�تنمية المهارات ال�شتدللية ؛
◆��التحليل والتركيب؛

◆���نمذجة الظواهر العلمية بوا�شطة نماذج ب�شيطة ؛
◆��اعتماد منهجية للتجريب.

●��تمكن المتعلم )ة( من:
◆�تحليل معطيات؛

◆�المثابرة وال�شمود اأمام ال�شعوبات؛
الأ�شلوب  وفق  وتف�شيرها  معطيات  ◆��تو�شيح 

العلمي؛
باعتماد  والت�شنيف  والترتيب  ◆��المقارنة 

التحليل العلمي؛
◆��العمل في اإطار م�شروع؛

الكفايات الثقافية

●��تمكن المتعلم )ة( من:
الثقافي،  الموروث  مع  الإيجابي  ◆��التفاعل 

وتقديره والحفاظ عليه؛
حل  في  العلمي  الثقافي  الموروث  ◆��توظيف 

بع�س الم�شكلت العلمية؛
المعا�شرة  والثقافات  العلوم  على  ◆��النفتاح 

عربيا وعالميا؛
والوطنية   المحلية  الثقافية  بالقيم  ◆��الت�شبع 

والكونية ودعمها.

●��تمكن المتعلم )ة( من:
◆�احترام المهن العتيقة وتثمينها؛

◆�ال�شعور بالمواطنة والنتماء الح�شاري؛
البيئة  عن  للدفاع  ال�شليمة  المواقف  ◆��اأخذ 

والقيم الم�شتركة؛
◆�الت�شبع بالقيم الإن�شانية والكونية؛

◆�احترام حقوق الن�شان.

الكفايات 

التكنولوجية

●�تمكن المتعلم )ة( من:
◆��القدرة على توظيف التكنولوجيا في الميدان 

العلمي؛
والمعدات  للأدوات  ال�شليم  ◆��التوظيف 

المخبرية.

●�تمكن المتعلم )ة( من:
◆��و�شع ت�شور وتخطيط لإنتاج اأعمال اأو م�شاريع 

باعتماد المعدات التكنولوجية.

3.  القيم التي ي�شهم الن�شاط العلمي يف تنميتها 

بالإ�شافة اإلى مفهوم الكفايات، �شكل مفهوم »القيم« اأحد العنا�شر الأ�شا�س في الفل�شفة التربوية، التي جاء بها 
د�شتور 2011، والروؤية ال�شتراتيجية«، وكذا الميثاق الوطني للتربية والتكوين. فقد األح البند ال�شابع منه على �شرورة 
التي تبنتها  اأحد الختيارات المركزية،  منح المتعلمين والمتعلمات الفر�شة لكت�شاب القيم13 ، وكان هذا المفهوم 
لجنة الختيارات والتوجهات التربوية في الوثيقة الإطار، الخا�شة بمراجعة المناهج التربوية. ومن اأهم القيم التي 

ت�شهم مادة الن�شاط العلمي في تنميتها لدى متعلمي ومتعلمات ال�شنة الرابعة من التعليم البتدائي ما يلي:
♦�الحق في الحياة والحرية وال�شلمة ال�شخ�شية؛
♦�الحق في حرية التفكير وحرية الراأي والتعبير؛

♦�الت�شبع بروح الحوار والت�شامح وقبول الختلف؛
♦�التفاعل الإيجابي مع المحيط الجتماعي؛

13. امليثاق الوطني للرتبية  والتكوين، مرجع �صابق، �س.10؛ وكذلك الربنامج اال�صتعجايل.
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♦�احترام البيئة الطبيعية؛
♦�تنمية الوعي بالحقوق والواجبات؛
♦�تر�شيخ قيم المعا�شرة والحداثة؛

♦�قيم المواطنة؛
♦�اعتبارالنوع الجتماعي؛

♦�محاربة العنف؛

♦�المنا�شفة.

4.  كيفية بناء الكفايات:
1.4. الأهداف �شبيل اإلى تحقيق الكفايات:

خم�شة  �شمن  ومندمجة  مت�شل�شلة  موا�شيع  مقاربة  البتدائية   الرابعة  ال�شنة  في  العلمي  الن�شاط  برنامج  يتغيى 
مجالت كبرى، لكل مجال مكوناته واأهدافه المحددة، التي توؤدي في نهاية المطاف اإلى تحقيق ما ياأتي:

♦�تنمية الفكر العلمي لدى المتعلم لفهم ذاته من حيث كونه كائنا حيا كباقي الكائنات الحية؛
يمكن  لقوانين  تخ�شع  ظواهر  كونها  حيث  من  والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية  الطبيعة  بظواهر  ♦��الوعي 

اإدراكها؛
♦�التمكن من تف�شير الظواهر العلمية بما يتحكم فيها و/ اأو باأ�شباب وجودها؛

♦�فهم المتعلم)ة( محيطه الطبيعي والتكنولوجي والتعامل معه باإيجابية في حياته اليومية؛
♦�ا�شتغلل موارد المحيط بطريقة معقلنة؛
♦��النخراط في م�شار التنمية الم�شتدامة.

والأن�شطة  البرنامج  يت�شمنها  التي  المجالت  المكت�شبة في  والمواقف  والمهارات  المعارف  بين  التركيب  اأن  كما 
التكنولوجية المدرجة في فقرات البرنامج، يي�شر تحقيق ما يلي :

♦��اإتاحة الفر�شة للمتعلم)ة( للعمل الت�شاركي في اإطار الأن�شطة العلمية التجريبية، لتنمية قدراتهما على حل 
الم�شكلت وتطوير تفكيرهما المنطقي واإغناء ر�شيدهما المعرفي واللغوي؛

♦��تمكين المتعلم)ة( من تربية علمية تمكنه من طرح الت�شاوؤلت والإدلء براأيهما، وتبني مواقف ملئمة تجاه 
ق�شايا علمية وبيئية،اجتماعية؛

لكفاءات  اإعدادا  العلمي،  للتخ�ش�س  والميول  ال�شتعداد  ذوي  والمتعلمين  المتعلمات  لحاجيات  ♦��ال�شتجابة 
الم�شتقبل في مجال العلوم والتكنولوجيا )التكنولوجيا كمادة درا�شية وا�شتعمال التكنولوجيات الحديثة(؛

2.4. مجالت وبرامج ال�شنة الرابعة:

 اإن التركيب بين المعارف والمهارات والمواقف في المجالت  المدرجة في فقرات البرنامج،   تمثل فر�شة حقيقية 
لجعل الدرو�س اأكثر متعة وقابلة لل�شتثمار والتحويل:
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تتم مقاربة هذه المجالت ب�شكل مب�شط، كي ي�شتاأن�س بها المتعلم )ة( في مرحلة اأولى، ثم الرتقاء بها في مرحلة 
ثانية اإلى درجة الكت�شاب والتوظيف، ا�شتنادا اإلى مبداإ التدرج والكتمال.

وتحقيقا لهذا، فقد اعتمدت كرا�شة المتعلم )ة( في مادة الن�شاط العلمي منهجية تعمل على تحقيق الأهداف من 
جهة، وتمكين المتعلمة والمتعلم من اأدوات وو�شائل عمل قابلة لل�شتثمار في حياتهما العامة من جهة اأخرى.

ومن تجليات هذه المنهجية:
♦�النطلق من اأن�شطة م�شتمدة من الواقع المح�شو�س للمتعلم والمتعلمة، ومرتبطة بحاجاتهما وميولتهما؛  

♦�حثها على التعبير والتوا�شل بكل اأ�شكاله، وذلك من خلل تنمية ثقتهما بنف�شيهما وتقبلهما للآخر؛ 

♦��اعتماد و�شائل ديدكتيكية متنوعة، متفاعلة ومتكاملة مع الكرا�شة، تمكن المتعلم والمتعلمة من اإنجاز تجارب 
وملحظات مبا�شرة، كلما كان ذلك ممكنا، ويتم ذلك وفق منطق ي�شتح�شر تنمية الكفاية  المرتقب تحققها 
في نهاية ال�شنة الدرا�شية، ومد الج�شور لبناء كفايات اأخرى، لأن تنمية وتطوير الكفايات، عملية م�شتر�شلة 

ومتدرجة عبر �شنوات التعليم البتدائي ال�شت.
ونظرا للترابط الحا�شل بين الكفاية المرتقبة  والأهداف، فاإن الأهداف تبقى اأ�شا�شية لتوجيه عمل الأ�شتاذ )ة( 
ون�شاط المتعلم )ة( نحو الكفاية المرتقبة، مع العلم اأن تحقيق الأهداف ل يجب اأن يعتبر موؤ�شرا على تحقق الكفاية، 

بل المهم هو النتقال بهذه الأهداف اإلى م�شتويات اأعلى وا�شتعداد المتعلم )ة( ل�شتثمارهما للترقي نحو الكفاية.
فاإن مفهوم  والتكوين،  التربية  الذي عرفته مناهج  الجديد،  النظام  ال�شدارة في  احتلت  قد  الكفاية  كانت  واإذا 
�شوؤال جوهري  الأ�شتاذ)ة(  لدى  يطرح  وقد  الكفاية،  اإلى جانب  )ة(  الأ�شتاذ  وبقوة، عند  �شيبقى حا�شرا،  الهدف 
في مو�شوع العلقة بين الهدف والكفاية، ولذلك لبد من تو�شيح الم�شاألة في التاأكيد على اأن الهدف الإجرائي، هو 
والمتعلم)ة( في  الأ�شتاذ)ة(  بين  ملمو�شا، يحدث  تعليميا/تعلميا  ،يت�شمن فعل  �شلوك جزئي ومحدد  التعبير عن 
وقت معلوم، وب�شكل قابل للقيا�س والملحظة. ولما كان الهدف الإجرائي ي�شف جزءا من ال�شلوك الناتج عن التعلم، 
فاإنه لي�س �شوى عن�شر واحد من �شلوكيات  تعليمية/ تعلمية جزئية اأخرى تكون مكملة له، اإما بعده اأو قبله.وي�شكل 
التوليف بينهما هدفا اأعم، وهو المعبر عنه، في م�شتويات الأهداف، بـــ »الهدف العام« الذي يتحدد مفهومه في اأنه 
»مق�شد بيداغوجي، ي�شف في �شكل قدرات للمتعلم )ة( نتائج تعلمية  متوخاة من فترة اأو مرحلة تعليمية«. وهكذا، 
فاإن »الهدف الخا�س« مرتبط بح�شة درا�شية اأو مقطع تعليمي/ تعلمي، بينما يكون »الهدف العام« مرتبطا بمجموعة 
من الح�ش�س )فترة، مرحلة درا�شية،....(. اإن الهدف العام ي�شبح، بموجب هذا التعريف، مرادفا للقدرة اأوالكفاية 

الدنيا )الكفاية المحدودة( التي، تتطلب بدورها نوعا من الدقة والإتقان.
اأو كفايات دنيا، تحدث خلل فترات  اإلى اكت�شاب وتحقيق قدرات  وبناء عليه، تعتبر الأهداف الإجرائية �شبيل 
التعلمات  �شل�شلة من  المتعلم )ة( الندراج في  اإلى كفايات عليا ومعقدة، تتطلب من  توؤدي بدورها  تعليمية لحقة، 

اأطول )اأ�شلك تعليمية(.

3.4.  اأجراأة الكفايات:

نقترح في هذا الجانب م�شارين، يتعلق اأولهما بتحديد مكونات الكفاية، ويرتبط ثانيهما بكيفية بنائها، وهما 
م�شاران متكاملن فيما بينهما.
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■� الم�شار الأول: تحديد مكونات الكفاية:
الرابعة من  ال�شنة  تعليمية معينة )كفاية  نهاية مرحلة  المتعلم )ة( في  يكون عليها  التي  الحالة  الكفاية هي  اإن 
التعليم البتدائي مثل(، والتي تعدهما للتكيف مع مختلف الو�شعيات التي تواجههما، باأن تجعلهما ي�شلكان ال�شلوك 
الفكري والمعرفي والمهاري والوجداني،  الأداء  اأعلى من  اإذن م�شتوى  المنا�شب. فهي تت�شمن  الوقت  المنا�شب في 

والذي ل يمكن اأن يتحقق دفعة واحدة، وذلك ل�شموليته و�شعة محتوياته.

في  المنطق  الكفاية تنمية الكفايات وتطويرها، يقت�شي اعتماد مبداأ النطلق من العام اإلى اإن  من  الخا�س: 
اإلى مجموعة من الوحدات وهي القدرات، وتجزاأ القدرات بدورها اإلى مجموعة من الأهداف. وهكذا تتفاعل الأهداف 

مع الكفايات، على اأ�شا�س اأن تحدد الكفايات طبيعة الأهداف، كما تعمل الأهداف على بناء �شرح الكفايات.

■��الم�شار الثاني: كيفية اأجراأة الكفايات
اإن الكفاية، وفق التعريفات ال�شابقة، قدرات توؤهل الفرد للتفاعل اإيجابيا مع محيطه، والتفاعل الإيجابي للفرد مع 
المحيط يعني حل الم�شكلت، التي تعتر�شه �شمن م�شاريع علمية ومخططات محكمة وفق منهجية منطقية وعلمية 

محددة.
ولهذا، فاإن ال�شتناد اإلى المقاربة البيداغوجية التي تقوم على و�سعية م�سكلة اأو تبني م�سروع، هو الفعل الأنجع 

في عمليات اأجراأة الكفايات في مادة الن�شاط العلمي.

اأهداف قدرات كفاية
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4.4. خطاطة تو�شيحية لأجراأة الكفايات الم�شتهدفة في التعليم البتدائي
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)le concept scientifique( 1. حتديد املفهوم العلمي

يعرف المفهوم العلمي باأنه ال�شتنتاج الكلي للعلقات القائمة بين مجموعة من العنا�شر في �شورة تجريدية،اإنه 
جوهرتلك العنا�شر، اأي الخا�شيات الم�شتركة بينهما والتي بموجبها يتم التعميم.

ولتحديد مفهوم »ال�شجرة« مثل، فاإن الأمر يتطلب العمليات التالية:
♦ المقارنة بين مختلف الأ�شجار الموجودة؛ 

♦� جرد ما هو م�شترك بينهما على اأ�شا�س اأنه »جوهري«: الجذور، الأوراق، الثمار...، وا�شتبعاد ماهو »عر�شي« 
كالطول والق�شر ونوع الثمار ...؛ 

♦ تعميم مفهوم ال�شجرة على كل النباتات التي لها نف�س الخا�شيات؛
♦ فت�شبح ال�سجرة، تبعا لذلك، مفهوما مجردا.

اإن �شياغة المفهوم بهذا المعنى، تنا�شب الم�شتوى التعلمي لمتعلمي ومتعلمات  التعليم البتدائي، لأنهم يوجدون في 
مرحلة ما قبل العمليات )بياجيه-piaget(، اأي باإمكانهم اإقامة عمليات ذهنية بين الأ�شياء ا�شتنادا اإلى الت�شخي�س 

واإعدادا للتجريد، بناء على ماهو م�شترك بين هذه الأ�شياء.
وبناء المفهوم العلمي لي�شتقيم دفعة واحدة، بل يتم بالتدرج انطلقا من و�شعيات متعددة ومتكاملة، وباعتماد 
اأن  �شاأنها  من  عمليات  وهي  و»المعار�سة«،  و»المخالفة«  كـ»المماثلة«  عقلية  عمليات  فيها  ت�شتثمر  جديدة،  اأمثلة 
اإقامة هذا البناء الذي ل يتم في معزل عن  تو�شح للمتعلمين والمتعلمات كيف يتم بناء المفهوم، وت�شاعدهم على 
مفاهيم اأخرى ت�شهم في بنائه )المفاهيم المدمجة concepts intégrateurs(، �شمن ما ي�شمى »الحقل« اأو »الجهاز 
المفاهيمي« الذي ي�شمل كل المفاهيم المرتبطة بالمو�شوع، على اأ�شا�س اأن اأي مفهوم علمي، مهما تم ح�شره، ليمكن 

بناوؤه في معزل عن بقية المفاهيم الأخرى ذات ال�شلة14.
ومن باب التو�شيح ن�شير اإلى اأن بناء المفهوم العلمي، يمر عبر خم�شة مراق متكاملة نو�شحها في الآتي:

14.  Giordan (A( et DE Vicchi (G( : les origines du savoir : des conceptions des apprenants aux concepts scientifiques، 

DELACHAUX et niestlé, 1994, p.173.

الق�شم الثالث : املفهوم العلمي - البناء واملقاربات
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2. اأ�ش�س بناء املفهوم العلمي

المعرفي«  و«العائق  »التمثل«  اأبرزها  واإبي�شتيمولوجية،  منهجية  اأ�ش�س  عدة  على  العلمي  المفهوم  بناء  يعتمد   
و«النمذجة«.

)la représentation( 1.2.  التمثل

اأوالكيفية  والق�شايا،  الأ�شياء  لمختلف  الفرد،  ذهن  في  الحا�شلة  والتف�شيرات  الدللت  »التمثل«  لفظ  يفيد 
التي ي�شتح�شر بها الفرد، في وقت معين،  و�شمن و�شعية معينة، تعلماته ال�شابقة15، ليوظفها في مواجهة مختلف 
الو�شعيات التي تعتر�شه )ها(، ق�شد تف�شير الواقع وفهم ظواهره. ول يعني ذلك اأن هذه التمثلت تف�شيرات تطابق 
دائما التف�شيرات العلمية، فهي في غالب الأحيان، مخالفة ومتعار�شة مع الأن�شاق العلمية المف�شرة للظواهر، لكنها 

حا�شرة في فكر المتعلمين والمتعلمات.

15.  DEVELAY (M( : De l’apprentissage à l’enseignement، pour une épistémologie scolaire. collection pédagogie. E.S.F. 

paris 1992 p.78.

االإدراك
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الم�شارالعلمي  ت�شحيح  ق�شد  اإيجابيا  التمثلت  هذه  ا�شتثمار  بال�شرورة،  يقت�شي،  العلمي  المفهوم  بناء  اإن 
للمتعلم)ة(. وي�شير هذا ال�شتثمار الإيجابي وفق العمليات التالية:

اأ. ا�ستح�سار تمثالت المتعلمين والمتعلمات في المو�سوع اأو الدر�س المراد مقاربته: ويتم ذلك عبر اأن�شطة 
تمهيدية ي�شوغ الأ�شتاذ )ة( مجملها في عملية »األحظ ثم اأت�شاءل« والتي تنبني على طرح مختلف ت�شاوؤلت المتعلم 
)ة(، ويكون الق�شد منها تمكن الأ�شتاذ والأ�شتاذة من ح�شر و�شبط مختلف تمثلت المتعلم )ة( ذات ال�شلة بمو�شوع 

الدر�س.
بـــ. توظيف التمثالت في بناء المفاهيم العلمية:  ويتم ذلك من خلل اأن�شطة »اأفكر ثم اأنجز« يك�شف المتعلم 
والمتعلمة، حين انجازهما لها عن مدى مطابقة تمثلتهما للواقع اأو ابتعادهما عنه. وبذلك ي�شهمان ذاتيا في بناء 

المفهوم العلمي من جديد ب�شكل �شليم.

جــ. هيكلة الأن�سطة الخا�سة ببناء المفهوم، وي�شير ذلك في �شكل عمليات متدرجة، توؤدي في النهاية اإلى تو�شيح 
المفهوم العلمي وتر�شيخه.

وعمل على جعل المتعلم والمتعلمة ي�شيران في هذا الم�شار البنائي، فقد خ�شعت اأن�شطة »اأ�ستخل�س« في كرا�شة 
المتعلم )ة( اإلى هذه الروح.

2.2. العائق المعرفي )الإبي�شتيمولوجي(:

الم�شار  في  المتعلم )ة(  تقدم  �شبيل  تعتر�س  �شعوبة  )Obstacle cognitif(16 عن  المعرفي«  »العائق  لفظ  يعبر 
التعلمي، كما هو ال�شاأن بالن�شبة للتمثلت اأو الو�شعيات الم�شكلة17. اإل اأن هذه العوائق ل يجب اعتبارها متاري�س تحد 
من ن�شاط المتعلم )ة(. بل يجب اأن تكت�شي �شكل حوافز تدفع بالمتعلم )ة( اإلى تجاوزها، ويتم ذلك حينما ت�شاغ 

العوائق المعرفية في �شورة األغاز قابلة للحل، ت�شتثير لديه )ها(، نوعا من الرغبة، لبذل الجهد �شعيا لحلها.
توا�شلي  اأو  )علمي(  معرفي  اأو  �شو�شيوثقافي  اأو  �شيكولوجي،  ماهو  منها  متعددة،  م�شادر  ذو  المعرفي  والعائق 
)لغوي( اأو بيداغوجي )مرتبط بطرائق وتقنيات وعدة التدري�س...( لذا يتعين على الأ�شتاذ)ة( التيقظ حتى ل يت�شبب 

16. DEVELAY (M( : op.cit.p.82.

17. انظر معجم ال الند.

املفهوم العلميالتمثل

دور الأ�ستاذ )ة(
❒ اإدراك الفارق بني »املفهوم« و�صيغة التعبري عنه من لدن املتعلم )ة(.

❒��توظيف التمثل كن�صق تف�صريي يجب ا�صتثماره ولي�س رف�صه.
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 العائق في اإيقاف التعلم الذاتي للمتعلم)ة(، وذلك بالعمل على تحويل »العائق« من حاجز معرفي، اإلى »هدف عائق«
)objectif-obstacle(18 ينمي التعلم19.

ويمكن تو�شيح ذلك من خلل الخطاطة التالية:

وزيادة في التو�شيح ، ن�شوق مثال من كرا�شة المتعلم )ة(.

الهدف العائقالعائق المعرفيمتثل املتعلم )ة(

يعترب املتعلم )ة( امل�شطرة تو�شل 
احلرارة

اجل�شم  بني  )ة(  املتعلم  مييز  ل 
واملادة املكونة له.

من  واملادة  اجل�شم  بني  مييز 
واملادة  املو�شلة  املادة  تعرفه  خلل 

العازلة للحرارة.

3. املنهج التجريبي:

العلمي بمعناه الدقيق والوا�شع، وذلك  اإلى الزج بهما في خطوات المنهج  لم ن�شع في كرا�شة المتعلم والمتعلمة 
الت�شور  وفق  اأن�شطتهما  اإنجاز  على  اإقدارهما  اإلى   �شعينا  واإنما  به،  المرتبطة  الإب�شتيمولوجية  لل�شعوبات  اعتبارا 

العلمي، وما يقت�شيه من م�شارات التق�شي وال�شتك�شاف.
ونموذج المنهج العلمي المقترح لمقاربة اأن�شطة الكرا�شة يتطلب النطلق من و�شعية اإ�شكالية، تبنى و ت�شاغ في 

�شوئها فر�شيات، يعقبها اختبار العلقات الم�شتنبطة بوا�شطة الملحظة اأو التجريب، ومن ثم ال�شتنتاج.
وفي ما يلي تو�شيح لأهم مركبات النهج العلمي التجريبي المقترح:

1 -   ال�شعور بالم�شكلة : ويق�شد بذلك و�شع المتعلم والمتعلمة اأمام عقبة اأو �شعوبة اأو خبرة تواجههما، وقد يكون 
الم�شدر في ذلك تجربة ا�شتك�شاف، اأو معطيات نظرية، اأو ملحظة ظاهرة، اأو حدث م�شهد النطلق 

)�شوؤال التق�شي(؛
2 -  ح�شر وتحديد الم�شكلة: ويكون ذلك بجمع البيانات والمعطيات التي ت�شاعد المتعلم والمتعلمة على تحديد 

الم�شكلة ب�شكل اأكثر دقة )الجٍزء الخا�س بالدر�س المقتطف من م�شهد النطلق(؛

(G.L.MARTINAND( 18. هو م�صطلح مبتكر من لدن العامل ج.ل. مارتنان
19. MARTINAND (J.L) et Col. Didactique des disciplines : Enseignement et apprentissage de la modélisation en sciences. Paris, 1990 p. 59.

ترجمة عوائق املتعلم)ة(         اقرتاح اأن�صطة

اإىل اأهداف                              لتجاوز العائق

حتديد اأهداف التعلم
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المتعلم)ة(،  يقوم  حيث  )الفر�شيات(:  للم�شكلة  حلول  3 -  اقتراح 
ذكية  تخمينات  ببناء  للمعطيات،  الأولية  الدرا�شة  من  انطلقا 

حول الحلول الممكنة للم�شكلة )اأفكر ثم اأنجز(؛
4 - ا�شتنباط نتائج الحلول المقترحة: 

ويتم في هذه المرحلة ا�شتنباط العلقات الت�شامنية، ومعناه اأنه اإذا 
وهي  معينة،  نتائج  ذلك  عن  يترتب  ف�شوف  �شحيحة  فر�شية  كل  كانت 

الم�شار اإليها في »اأ�ستخل�س«؛
5 - تعميم العلقات الم�شتنبطة: 

ويتم بوا�شطة اإنجاز تمارين في هذه التوجه )اأ�ستثمر(.
الق�شد من ذلك هو تو�شيح عملياته، لأن خطوات  فاإن  اأو خطوات،  العلمي في �شورة مراحل  المنهج  واإذ نقدم 
المنهج العلمي ل ت�شير اإلزاميا بنف�س التتابع الذي تم عر�شه، كما اأنها لي�شت بال�شرورة مراحل فكرية منف�شلة، فقد 

يحدث تداخل كبير بين بع�شها البع�س .
والذي يجب التاأكيد عليه، اأن خطوات المنهج العلمي التي �شبق تقديمها، ل يجب اعتبارها النموذج الذي يجب 
اتباعه في جميع الو�شعيات التعلمية داخل الق�شم، واإنما وردت كدليل عمل في التفكير، يمكن للأ�شتاذة والأ�شتاذ اأن 
ي�شتاأن�شا به في تبني ت�شل�شل علمي مب�شط، ي�شاير الم�شتوى العقلي والمعرفي للمتعلمات والمتعلمين، مع تفادي تبني 

الم�شار الخطي للنموذج »OHERIC « ، وكذلك تفادي اتباع نف�س الخطوات في حل كل الو�شعيات التعلمية.

تمكن  منهجية،  اأن�سطة  )ة(  المتعلم  كرا�سة  اأن�سطة  جعل  على  الحر�س  تم  وقد 
المتعلم )ة( من تلم�س النهج العلمي وفق الت�سور التجريبي، خطوات م�سار التق�سي.

1 - األحظ واأت�ساأل
2 - اأفكر ثم اأنجز

3 - اأ�ستخل�س
4 - اأ�ستثمر
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اإن الق�شد من هذا الق�شم هو تقديم مجموعة من المقاربات التي يمكن للأ�شتاذ)ة( ال�شتئنا�س بها في تدبير 
الم�شروع«،  »بيداغوجيا  الممكنة«،  »الو�شعية   : اأهمها  المقاربات على  ويقت�شر في هذه  المتعلم)ة(  اأن�شطة كرا�شة 

«البيداغوجيا الفارقية«،»بيداغوجيا الخطاأ«، »نهج التق�شي«.

1.  الو�شعية امل�شكلة:

1.1. تعريف الو�شعية الم�شكلة:

يق�شد بــ»الو�شعية الم�شكلة« مجموعة مت�شاوية من المعارف المختلفة التي توظف لإنجاز عمل محدد20 .
وهكذا تكون الو�شعية عبارة عن »عائق معرفي« هدفه اإثارة اهتمام المتعلم)ة( وحثه )ها( على بناء تعلمات في 

مو�شوع معين.
وت�شتند الو�شعية التعليمية على ثلثة مكونات اأ�ش�س، هي:

♦��الدعامات اأو« الأ�شناد« : اأي مجموع العنا�شر المادية التي يتم تقديمها للمتعلم )ة(، ومنها ال�شور، والر�شوم، 
والن�شو�س، والخبرات، والمجال والمحيط اللذان يحيا فيهما المتعلم)ة(...؛

♦�المرتقبات: وهي النتائج الموؤمل الح�شول عليها بعد النجاز )التعلمات المنتظرة(؛
لتي�شير  وا�شحة  ب�شورة  )ة(  للمتعلم  تقدم  التي  العمل،  و�شروط  التو�شيحات  مختلف  وهي  ♦���الإر�شادات: 

عمله)ها(.

2.1. �شروط �شياغة الو�شعية الم�شكلة:

  تراعى في �شياغة الو�شعية الم�شكلة عدة �شروط، منها:
♦��شياغة الو�شعية بو�شوح؛

♦�ارتباطها بما هو ملمو�س لكي تتيح للمتعلم)ة( التفكير في عنا�شرها وبناء فر�شياتها؛
♦��تغليب الطابع الإ�شكالي عليها، اإذ من الم�شتح�شن اأن ت�شاغ الو�شعية في �شورة لغز يتطلب من المتعلم)ة( 

حله؛
اأجل  من  وذلك  اهتماماتهما،  مدار  في  وتجري  المتعلم)ة(،  واقع  تلم�س  الو�شعية  جعل  على  ♦��الحر�س 
ولي�شت  بهما  مرتبطة  الو�شعية  تعتبر  ال�شروط،  فبهذه  الو�شعية،  حل  في  الفعال  الإ�شهام  على  تحفيزهما 

مفرو�شة عليهما؛ 

20. ROEGIERS (X(, op. cit. p.126.

الق�شم الرابع : البناء  واملقاربات
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بالفعل،  يواجه،  )ها(  اأنه  )ة(  المتعلم  يدرك  حتى  البتذال،  لدرجة  الو�شعية  تب�شيط  عدم  على  ♦��الحر�س 
م�شكلة يتطلب منه )ها( حلها، وكذلك الحر�س على األ تكون الو�شعية �شعبة )تتجاوز م�شتوى المتعلم)ة( 

المعرفي والعقلي وال�شو�شيو ثقافي....( تنفر من التفكير في البحث عن حل لها.
لهذا تم الحر�س في بناء درو�س الن�شاط العلمي، لل�شنة الرابعة البتدائية، على هذه العتبارات.

3.1. خا�شيات الو�شعية الم�شكلة: 

تمتاز الو�شعية الم�شكلة بمجموعة خا�شيات منها:
♦�حمل المتعلم)ة( على ا�شتح�شار التعلمات ال�شابقة ق�شد توظيفها؛

♦�و�شع المتعلم)ة( اأمام تحد ي�شتاأن�شان من نف�شيهما القدرة على تخطيه؛
♦�حثهما على العمل بفعل الدافعية المرتبطة بها؛

♦�جعلهما ي�شتح�شران المكت�شبات ال�شابقة ويقارنان بينها، فيختاران الأن�شب منها لحل الو�شعية؛

المواد  بين  )التقاطع  الدرا�شية  والوحدات  المواد  مختلف  بين  الفا�شلة  الحدود  تجاوز  على  ♦��م�شاعدتهما 

والوحدات(؛
♦��تمكينهما من الم�شاءلة المرتبطة بالنهج العلمي حول بناء المعارف: )كيف تم بناء هذه المعرفة؟ وعلى اأي 
اأ�شا�س؟ وماهي المبادئ العلمية التي روعيت في البناء؟...(، وهذا ما عبر عنه في كرا�شة المتعلم )ة( بـ 

»اأ�شتخل�س«؛
اأو  مكت�شبات  من  يمتلكانه  ما  اأي  الو�شعية:  هذه  حل  يخ�س  فيما  ح�شيلتهما  وتقويم  قيا�س  من  ♦��تمكينهما 
تمثلت، وما يمكنهما من البحث عنه واإحرازه كتعلم جديد. وهذا ما عبر عنه اأي�شا في كرا�شة المتعلم )ة( 

بـ »اأ�شتثمر« .
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4.1. مراحل الو�شعية الم�شكلة ومهام المتعلم)ة( والأ�شتاذ)ة(

مهام  االأ�شتاذ)ة( مهام املتعلم)ة( املراحل

ذات �صلة باهتمامات املتعلم)ة( 

الأنها تخلق الرغبة يف: االجناز 

لديهما؛          

❑  االكت�صاف؛

❑  امل�صارك��ة يف فهم امل�صكل 

العلمي.

❑��االإع��داد امل��ادي ) تدب��ري ف�ص��اء 

الف�صل، العدة...(؛

امل�صكل��ة   - الو�صعي��ة  ❑  ط��رح 

وتو�صيحها؛

❑  اإ�رشاك كل املتعلمني واملتعلمات يف 

فهم الو�صعية-امل�صكلة؛

❑�ح�صن تدبري زمن االإجناز؛

❑  توفري ج��و منا�صب للعمل ) ت�صكيل 

جمموعات...(.

م��اأزق فك��ري ل��دى املتعلم)ة( 

يتمثل يف:

ا�صتق��رار  وع��دم  ❑���توت��ر 

معريف؛

❑���اإقامة عالقات بني املكت�صبات 

ال�صابقة وامل�صكل املطروح؛

❑�طرح مناذج اأولية تف�صريية:

 )فر�صيات فردية، جماعية(.

❑�التي�صري، التوجيه، امل�صاعدة؛

❑ تقدمي العدة املي�رشة؛

❑  ا�صت��دراج املتعل��م )ة( ال�صتح�ص��ار 

ال�صل��ة  ذات  ال�صابق��ة  املكت�صب��ات 

بامل�صكل؛

❑  اعتماد تقنية التن�صيط املنا�صبة للتوليف 

ب��ني االأف��كار )تن�صي��ط االخت��الف 

ال�صو�صيو معريف(؛

املتعلمني  ❑   تدوين خمتلف فر�صي��ات 

واملتعلمات.

املتعل��م )ة( م��ن �صح��ة  تاأك��د 

الفر�صي��ات باعتم��اد املالحظة 

اأوالتجريب اأو التوثيق.

كل  داخ��ل  واالأدوار  امله��ام  ❑  �صب��ط 

جمموعة عمل؛

❑�مد املجموعات بالو�صائل امل�صاعدة؛

❑  التدخل بني الفين��ة واالأخرى كعن�رش 

فاعل يف عم��ل املجموعة، متى دعت 

ال�رشورة اإىل ذلك؛

واملعرفي��ة  التقني��ة  املعيق��ات  ❑  ر�ص��د 

وامل�صاعدة على جتاوزها؛

❑��تر�صيخ مفاهيم القيم االإن�صانية)الت�صامن، 

التعاون، االإن�صاف...(.
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التقومي والدعم والتتبع.    نقل التعلمات املكت�صبة اإىل و�صعيات 

جديدة يف احلياة املعي�صة.

❑�تقدمي النتائج املتو�صل اإليها؛

❑ مقابلة النتائج مع الفر�صيات؛

❑�التاأكد من �صالحية الفر�صيات؛

اإذا  ❑  اإع��ادة �صياغ��ة الفر�صي��ات 

ثبت ع��دم �صالحيته��ا، ومن ثم 

اإعادة البناء ا�صتنادا اإىل فر�صيات 

جديدة؛

بن��اء عل��ى  ❑  �صياغ��ة اال�صتنت��اج 

النتائج امل�صادق عليها.

❑  تذك��ري املتعلم��ني واملتعلم��ات بامل�صكل 

املطروح؛

❑  مطالب��ة  املتعلمني واملتعلم��ات بتحديد 

اخلط��وات املنهجي��ة الت��ي �صلكوها يف 

عملهم؛

❑ امل�صاهمة مع املتعلمني واملتعلمات؛

❑  م�صاع��دة يف اإجناز االأن�صط��ة املتعلمني 

واملتعلم��ات على بن��اء خال�صة للنتائج 

املتو�صل اإليها.
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2. بيداغوجيا امل�شروع

1.2. مفهوم الم�شروع البيداغوجي

ترتبط  م�شكلت  على  اعتمادا  مختلفة،  وقدرات  اأهداف  تحقيق  اإلى  يرمي  تخطيطا  البيداغوجي  الم�شروع  يعد 
بحياة المتعلمين والمتعلمات، ولذا اعتبر انفتاحا للموؤ�ش�شة التعليمية على محيطها الجتماعي والثقافي.

اإجراءات  المتعلم)ة(، يمار�شان خللها  اأ�شا�شا في �شكل و�شعيات تعلمية تدورحول اهتمامات  الم�شروع   ويبنى 
مراحل  وتتبع  الم�شروع  تبني  اأو  بناء  الإجراءات  هذه  ت�شمل  اأن  ويمكن  الدر�س.  قاعات  حدود  تتجاوز  قد  واأن�شطة 
اإنجازه. اأما الأن�شطة التعلمية المرتبطة بالم�شروع، فتتمثل في البحث عن المعرفة المتعلقة بمختلف جوانبه، وتنمية 
مهارات ت�شاهم في تطويره، واكت�شاب �شلوكيات تعمل على اإدماج المتعلم)ة( في محيطه)ها( الثقافي والجتماعي 

والقت�شادي...
 وكمثال على م�شروع خا�س بمادة الن�شاط العلمي، يمكن تنفيذه من لدن المتعلم)ة( ب�شكل فردي اأو جماعي نذكر 
ما يلي : »يعي المتعلم)ة( اأهمية الحفاظ على النباتات من خلل غر�س نبتة من اختياره)ها(، وتعهده)ها( اإياها 

بالرعاية المطلوبة، م�شتعينا)ة( ببطاقة تقنية، تمكنه)ها( من تتبع مراحل نموها وملحظة اإزهارها واإثمارها.
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2.2. اأهمية الم�شروع:

 يعتبر الم�شروع، كما هو ال�شاأن بالن�شبة للو�شعية-الم�شكلة، ن�شاطا بيداغوجيا مركزيا في بناء الكفايات، وذلك 
لكونه:

♦�يك�شب المتعلم)ة( قدرات على مواجهة و�شعيات تتطلب حلول؛
♦�ي�شاهم في تعديل �شلوك المتعلم)ة( باإك�شابه)ها( مواقف وخبرات جديدة يوظفانها في حياتهما اليومية؛

♦�يربط المدر�شة بمحيطها الثقافي والجتماعي والقت�شادي.

3.2. �شروط نجاعة الم�شروع 

 يتوقف نجاح الم�شروع، باعتباره مقاربة للتعليم الذاتي، على مجموعة من ال�شروط من اأبرزها، اأن يكون :
♦�داخل �شمن اهتمامات المتعلمين والمتعلمات؛

♦�مت�شما بالغنى والخ�شوبة؛

♦�قابل للتنفيذ؛
♦�من�شجما مع المنهاج الدرا�شي؛  

المراجع، وكيفية  اإلى  والمتعلمات  المتعلمين  اأن ير�شدا  اللذين عليهما  والأ�شتاذة،  الأ�شتاذ  ♦��موؤطرا من لدن 

الح�شول عليها، اأو مواقع الإنترنيت، وكيفية توظيف هذه الأدوات والو�شائط.

4.2. خطوات تنفيذ الم�شروع

يمكن اإنجاز الم�شروع عبر الخطوات التالية:
♦��تقديم الم�شروع، وذلك بعر�شه ) من لدن الأ�شتاذ)ة( او المتعلم)ة( اأمام المتعلمات والمتعلمين، وتو�شيح 

معالمه واإبراز اأهدافه؛
♦�تخطيط الم�شروع، وذلك بو�شع خطوات التنفيذ وتو�شيحها وجرد الو�شائل ال�شرورية لإنجازه؛

♦�اإنجاز الم�شروع، ويتم ذلك على مراحل وفق التعديل المعدل لذلك؛
♦�عر�س النتائح المتو�شل اإليها عند كل مرحلة، بهدف الإخبار والتقويم وتعديل الخطط؛

♦��تقويم الم�شروع، ومن خلل هذه العملية، يتم جرد ال�شتنتاجات والخل�شات الأ�شا�شية، وتحديد علقتها 
بالأهداف الم�شطرة، وبالإ�شكاليات التي ظهرت من جديد، والتي قد تتخذ منطلقا لتعلمات جديدة.

:Pédagogie différenciée 3. البيداغوجيا الفارقية

1.3.  تعريف البيداغوجيا الفارقية:

اإجراءات وعمليات  البع�س، تعتمد جملة  ينعتها  الفردية« كما  الفروق  اأو »بيداغوجيا  الفارقية«  »البيداغوجيا  اإن 
ت�شعى بالأ�شا�س، اإلى جعل عمليات التعلم، تتكيف ب�شكل وا�شح وملحوظ على مختلف الفروق الفردية لدى المتعلمين 

والمتعلمات، رغبة في جعلهم يتحكمون في تدرج تعلماتهم والبلوغ بها اإلى الم�شتوى المطلوب.
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2.3. خا�شيات البيداغوجية الفارقية: 

  للبيداغوجيا الفارقية خا�شيات يمكن اإجمالها في التالي:
♦��فهي بيداغوجيا مفردة، لكونها تعترف بالمتعلم)ة(، وتعتبره �شخ�شا له تمثلته وت�شوراته الخا�شة به؛

التي  تلك  التعلمية، خا�شة  والو�شعيات  الم�شارات  تقترح مجموعة من  لكونها  متنوعة،  بيداغوجيا  اأنها  ♦��كما 

تراعي مكت�شبات وقدرات المتعلم)ة(؛
♦��وهي اأي�شا بيداغوجيا تعتمد توزيعا للمتعلمات والمتعلمين داخل بنيات مختلفة، تمكنهم من اكت�شاب التعلمات 
وفق خطوات متنوعة، كما اأنهم ينجزون اأن�شطتهم التعلمية ح�شب محتويات متمايزة، ت�شتثمر اإمكاناتهم اإلى 

اأق�شى حد، وذلك لبلوغ النجاح والتفوق.

3.3.  المجال التطبيقي للبيداغوجيا الفارقية 

  تطبق البيداغوجيا الفارقية وفق اإجراءات ديدكتيكية معينة، منها ما يلي:
♦� انتقاء المواد والو�شائل والو�شعيات التعلمية؛

♦� جرد الأهداف العامة للمواد الدرا�شية، وكذا الو�شائل والو�شائط الم�شاعدة؛

♦� تحديد الأهداف المراد بلوغها؛ مع مراعاة عامل الوقت، ودرجة التحكم في المنهجية المعتمدة؛
♦� اختيار واإعداد الو�شعيات التعلمية الملئمة، والم�شايرة لقدرات المتعلمات ؛

♦� تحديد المقطع الديدكتيكي المعتمد في التعلم؛
♦� اختيار وتبيان معايير وموؤ�شرات النجاح؛

♦� اإنجاز التقويم وفق �شبكات معينة، تراعي الختلفات الفردية لدى المتعلمين والمتعلمات.

4.  بيداغوجيا الخطاإ:

1.4.  تحديد المفهوم:  

   يحدد »معجم علوم التربية« بيداغوجيا الخطاإ، باعتبارها ت�شورا ومنهجا لعملية التدري�س، يقوم على اعتبار 
الخطاإ ا�شتراتيجيا للتعليم والتعلم، فهو:

المتعلم)ة(  يقطعه  الذي  الم�شار  �شوء  في  وتنظم  تعد  الديدكتيكية،  الو�شعيات  لكون  للتعليم  ♦�  اإ�شتراتيجية 
ق�شد اكت�شاب المعرفة اأو بنائها عبربحثه)ها(، وما يمكن اأن ي�شاحب هذا البحث من اأخطاء؛

اإلى  للو�شول  المتعلم)ة(  �شعي  يترجم  واإيجابيا،  طبيعيا  اأمرا  الخطاأ  يعتبر  لأنه  للتعلم،  ا�شتراتيجية  ♦�   وهو 
المعرفة.

2.4. كيف يمكن دمج الخطاإ في �شيرورة التعليم والتعلم ق�شد الرفع من المردودية؟

هناك العديد من الدرا�شات والبحوث التي اهتمت بالبحث في ظاهرة الخطاإ وعلقتها بالتعلم، والتي حاولت في 
اأغلبها تو�شيح اأن الأخطاء التي يرتكبها المتعلم)ة( لي�شت ناتجة فقط عما هو بيداغوجي اأو ديدكتيكي اأوتعاقدي، بل 
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اإن هناك �شببا اآخر جد هام، وهو ما يت�شل بتمثلت المتعلم)ة( التي تكون خاطئة، وبالتالي فهي ت�شكل عائقا اأمام 
اكت�شاب المعرفة العلمية الجديدة.21

اأن الأخطاء التي نرتكبها في تعلماتنا، ت�شكل جزءا من تاريخنا الخا�س، مع كل ما ي�شتمل عليه هذا   مع العلم 
التاريخ من معارف وتجارب وتخيلت.

العلم خلل مراحل  تاريخ  التي عرفها  الأخطاء  بتلك  �شبيهة  الخا�شة، هي  اأخطاءنا  باأن  القول  يمكننا    وهكذا 
تطوره.

3.4. كيف يتم ر�شد الأخطاء ودمجها في الفعل التربوي؟

اإن فعل التقويم اأمر �شروري لدى المتعلمين والمتعلمات، وهو اأمر موؤكد لدى الأ�شتاذ)ة( باعتباره المعيار الأ�شا�س 
الأ�شا�س  الهدف  ويبقى  العلمي.  المفهوم  وبناء  بالتح�شيل  منها  يرتبط  فيما  خا�شة  الدرا�شية،  الم�شتويات  ل�شبط 
النمو  مراحل  ح�شب  مواتية  بمعرفة  وتعوي�شها  الخاطئة،  التمثلت  هدم  على  جاهدا)ة(  الأ�شتاذ)ة(  يعمل  اأن  هو 

العقلي،ووتيرة التعلم لدى المتعلم)ة(، وذلك من خلل تهيئ و�شعيات تعلمية ملئمة.
 ولتحقيق هذا الهدف، ت�شكل »بيداغوجيا الخطاإ« الأ�شلوب البيداغوجي الأمثل الذي يمكن اعتباره م�شدر تنفيذ 

هذا الإجراء على اأر�س الواقع.
  ومن المعروف اأن التقويم الت�شخي�شي �شروري في بداية كل ح�شة، اأو بداية كل مرحلة اأو في بداية كل دورة 
اأو في بداية ال�شنة الدرا�شية، ق�شد الح�شول على مجموعة من البيانات، التي تو�شح مدى تحكم المتعلم)ة( في 

مكت�شباته)ها( ال�شابقة، وكذلك معرفة ت�شورات)ها( وتمثلته)ها( حول مفهوم ما تعنيه الظواهرالمطروحة. 

4.4.   اإذا كان النطلق من الخطاإ م�شاألة اأ�شا�شية لإنجاز الت�شحيح والت�شويب، فكيف يتم ذلك؟

يمكن القول، اإن هذه العملية تمر عبر الم�شتويات التالية:
♦� ر�شد التمثلت الكامنة عند المتعلم)ة( المرتبطة بالظاهرة المدر�شية؛

♦� اعتبار واعتماد اإ�شتراتيجية للتعليم والتعلم؛
♦� اعتبارالخطاإ منطلقا للمعرفة العلمية، لذلك ل يجب اإق�شاوؤه اأو اإغفاله؛

قواعد  �شيئا طبيعيا ومقبول ح�شب  يعتبر  الأخير  لأن هذا  الخطاإ،  ارتكاب  المتعلم)ة( في  ♦�  العتراف بحق 
البيداغوجيا الحديثة.

 )la démarche d’investigation ( 5.  نهج التق�شي

: المجال المرتبط بالكائنات الحية،  يتناول منهج التق�شي بالتعليم البتدائي مجالين كبيرين متداخلين، هما 
والمجال المرتبط بالظواهر الطبيعية والفزيائية . ويتطلب تدري�س هذين المجالين تنمية الفكر العلمي لدى المتعلمين 
والمتعلمات،  لفهم ذواتهم من حيث كونهم كائنات حية كباقي الكائنات، والوعي بظواهر الطبيعة الفزيائية  والكميائية

والجيولوجية والبيولوجية، من حيث كونها ظواهر تخ�شع لقوانين يمكن ملحظتها وتحليلها واإدراكها، وفهم محيطهم 
21. هومعجم علوم الرتبية.
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الطبيعي والتعامل معه باإيجابية في حياتهم اليومية.

1.5.  تعريف منهج التق�شي:

يعتبر »منهج التق�سي« مجموعة »خطوات« اأو »عمليات« منهجية ي�شلكها المتعلمون والمتعلمات، لي�س على اأ�شا�س 
الم�شلك  هذا  بهما  فيوؤدي  متعلمان،  باحثان/  اأنهما  اأ�شا�س  على  بل  والمعلمات،  للمعلمين  تابعان  متعلمان  اأنهما 
المنهجي، عن طريق التجربة اأو التوثيق، وانطلقا من تمثلتهما وخبراتهما ال�شابقة،  وب�شكل م�شتقل جزئيا اأو كليا 

عن المدر�س)ة( والمدر�شة، اإلى الو�شول اإلى معلومات جديدة.

2.5.  المبادئ البيداغوجية التي ي�شتند اإليها نهج التق�شي في كرا�شة المتعلمات والمتعلمين:

تم الحر�س في كرا�شة المتعلمات والمتعلمين على اعتماد نهج التق�شي من خلل مجموعة مبادئ، من اأهمها:

♦�اعتبار اأن جميع المتعلمين والمتعلمات يمكنهم اأن ي�ستق�سوا ويبحثوا؛
اأدوات  ا�ستخدام  على  القدرة  وينمون  المعرفة،  يطورون  والمتعلمات  المتعلمين  جعل  على  ♦��العمل 

وعمليات التق�سي العلمي؛
♦��القتناع باأن اإ�سراك المتعلمين والمتعلمات في بناء درو�س الن�ساط العلمي بوا�سطة البحث والتق�سي 

يكون لديهم القدرة على النجاح في الوحدات الأخرى من المنهاج الدرا�سي؛
♦��القتناع باأن تقديم درو�س الن�ساط العلمي وفق منهج التق�سي يمنح المتعلمين والمتعلمات متعة، 

مما يي�سر حدوث التعلمات وتر�سيخها لديهم؛
اأن تقوم من خالل اعتماد  باأن كفايات المتعلمين والمتعلمات في المفاهيم العلمية يجب  ♦��القتناع 

اأدوات متنوعة ومختلفة وحقيقية، وهذا ما يي�سره نهج التق�سي.

3.5. مرتكزات منهج التق�شي العلمي:

يقتعد منهج التق�شي العلمي مجموعة من المرتكزات يتم تلخي�شها في مرتكزين هامين، هما:  
■� تملك منهجية اكت�ساب المعرفة: يتم اكت�شاب المعرفة العلمية وتملكها باعتماد المنهجية التالية :

♦�القيام بملحظات منظمة؛
♦�ال�شياغة الدقيقة للأ�شئلة؛

♦�و�شع فر�شيات؛
♦�التخطيط لإجراء تق�شيات تجريبية، اأو توثيق؛

♦�توظيف اأدوات بحث �شادقة لجمع المعطيات؛
♦�تحليل المعطيات وتاأويلها؛
♦�تقديم اأجوبة وتف�شيرات؛
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♦�و�شع تنبوؤات وا�شت�شراف بناء على النتائج المتو�شل اإليها...

العالم  فهم  قدرة على  للأطفال  فاإن  والباحثين،  للعلماء  بالن�شبة  الأمر  كما هو  المتعلمين:  ذكاء  احترام  � �■
الطبيعي والتكنولوجي اعتمادا على منهج التق�شي التجريبي، بفعل التفكير المتمعن في الظواهر الطبيعية، واإنتاج 
تعلمهم ت�شورات ونظريات خا�شة حول  المتعلمون خلل �شيرورة   الظواهر. وبذلك يطور  اأفكار تعطي معنى لهذه 

العالم وكيفية ا�شتغاله.

4.5. م�شتويات التق�شي :

الم�ستوى ال�سفر  اأو م�ستوى التح�سي�س: 
وينعث بتق�شي التاأكيد اأو التحقق. يبرهن فيه المتعلم المبداأ العلمي من خلل القيام بن�شاط تكون فيه الم�شكلة 

والإجراءات محددة من قبل الأ�شتاذ)ة( 
الم�ستوى 1  اأو م�ستوى ال�ستئنا�س: 

وينعث بم�شتوى التق�شي المنظم تكون فيه الم�شكلة والإجراءات محججة من قبل الأ�شتاذ)ة( وعلى المتعلمين 
تحديد الحل، ثم يرقى المتعلم في هذه الم�شتوى وبالتدرج اإلى مرحلة يحدد فيها الإجراءات المتبعة لإيجاد الحل.

الم�ستوى 2  اأو م�ستوى التوظيف: 
وينعث بم�شتوى التق�شي المفتوح تكون فيه الم�شكلة والإجراءات والحل محددة من طرف المتعلم)ة(. وهذا ما 

عبرت عنه الكرا�شة بـ»اأوظف نهج التق�شي«.

5.5. �شروط نجاح نهج التق�شي العلمي:

لكي يتحقق نهج التق�شي كمنهج علمي لبد اأن تتوافر له �شروط، من اأهمها:
♦��اأن تنا�شب الأن�شطة الم�شتوى العقلي للمتعلمين والمتعلمات،بحيث ل تكون غاية في الب�شاطة ول معقدة، لأنها 
اإن كانت �شهلة جدا تعذر عليها اإثارة التفكير والن�شاط الذاتي المطلوب لعملية التعلم،واإن كانت �شعبة اأوقفت 

العزيمة والرغبة في متابعة التعلم؛
♦��اأن تكون الأن�شطة م�شتمدة من بيئة المتعلمين والمتعلمات، لأن البيئة التي يعي�س فيها ال�شخ�س تثير اهتمامه، 
وتك�شب الأن�شطة معنى وقيمة وحيوية. لكن ل يجب اأن يفهم من ذلك ح�شر مجال التعلمات وت�شييقه حتى 
ل يت�شع للعوالم التي تخرج عن محيط المتعلم)ة(. والمطلوب علميا اأن تت�شع عوالم المتعلم)ة( بالتدريج، 
العالمية  الم�شكلت  اإلى  القارة  اإلى  القطر  اإلى  البلدة  اإلى  المدر�شة  اإلى  ال�شارع  اإلى  المنزل  من  انطلقا 

والأحداث الكونية الكبرى؛
♦��اأن تبنى الأن�شطة وفق الخا�شيات النف�شية لمرحلة النمو التي يعي�شها المتعلم)ة(،فلكل مرحلة من مراحل 

النمو خا�شياتها، وهكذا فاإن الأن�شطة التي تثير اهتمام ال�شغير لي�شت هي التي تثير اهتمام الكبير؛
♦��اأن يقوم المتعلمون والمتعلمات اأنف�شهم باإنجاز الأن�شطة ، ول يتم ذلك اإل عندما:

■��يترك الأ�شتاذ)ة( للمتعلم)ة( الوقت الكافي  للتفكير في الأن�شطة؛
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■��يتلقيان اقتراحات المتعلمين والمتعلمات لحل الم�شاكل ب�شدر رحب؛ 
■��ي�شجعانهم على مناق�شة ما يقدمونه من فرو�س؛ م�شتغلين تعابير مثل: اأظن اأن...، في راأيي...، اأعتقد 

اأن....
■��يوجهانهم نحو الحل ال�شحيح اعتمادا على اأ�شاليب الحوار والحجاج؛

■��يوفران لهم الإمكانيات اللزمة لحل الم�شكلة من اأدوات ومواد اأولية وكتب وم�شورات؛
■��توجيه المتعلمين والمتعلمات اإلى الجهات التي تمكنهم من الح�شول على الإمكانيات والو�شائل التعليمية 

ال�شالحة لإنجاز الأن�شطة.

6.5. اعتماد نهج التق�شي في كرا�شة المتعلم والمتعلمة

تم  العلوم،  تدري�س  في  المعتبرة  بخطواتها  العلمي،  التق�شي  لنهج  البيداغوجية  الإ�شتراتيجية  اأن  الملحظ  من 
اعتمادها في بناء كرا�شة التلميذ والتلميذة لمادة الن�شاط العلمي، ارتكازا على الأ�ش�س ال�شيكو- �شو�شيو- تربوية التالية:
ق�شد  تقديمه،  يتم  در�س  مو�شوع  كل  يخ�س  فيما  والمتعلمات  المتعلمين  تمثلت  لمختلف  العتبار  ♦��اإيلء 

مواجهة بع�شها مع البع�س داخل الف�شل بهدف تحفيز المتعلمين على الت�شاوؤل و الحوار في �شانها؛
♦��تنظيم الأن�شطة وبناوؤها ب�شكل يمكن المتعلمين والمتعلمات من اإنجازها وفق نهج التق�شي)�شياغة الفر�شيات 

و اختبارها (؛
♦�الهتمام بتعابير المتعلمين)مفرداتهم، رموزهم ، ر�شوماتهم...( التي يذكيها لديهم م�شهد النطلق.

و بناء على ذلك تمت هند�شة كل در�س من درو�س مادة الن�شاط العلمي وفق م�شلك نهج التق�شي، عبر الخطوات 
التالية:  

1 -  و�سعية النطالق: 
واأت�ساءل«، والهدف  »األحظ  الكرا�شة، وقد �شميت هذه المرحلة:  الأولى في كل در�س من درو�س  وهي المرحلة 
منها التح�شي�س بو�شعية م�شكلة لها �شلة بمحيط المتعلم وحياته اليومية، مع مراعاة علقتها بالكفاية الم�شتهدفة، 
والأهداف التعلمية المرتبطة بالدر�س. ولذلك تمت �شياغتها في �شكل �شوؤال اأو اأ�شئلة بكيفية وا�شحة ودقيقة، ق�شد 

و�شع المتعلمين والمتعلمات في �شياق الدر�س الجديد، ور�شد تمثلتهم ومواجهتها، لإحداث خلخلة معرفية فيها .
2 -  بناء و�سياغة �سيرورة التق�سي: 

وهي المرحلة الثانية في الدر�س،وت�شمى: »اأفكر ثم اأنجز«، يتم اإنجازها عبر اأن�شطة تدعو اإلى اقتراح فر�شيات، 
واإتاحة الفر�شة للمتعلمين والمتعلمات لتقديم تف�شيرات اأولية تكون بمثابة حلول موؤقتة للم�شكلة المطروحة. وخلل 
اأو...،  اأو ملحظة  مب�شطة  تجارب  اأو  مناولت  اعتمادا على  الفر�شيات،  اختبار  يتم  الثانية  المنهجية  العملية  هذه 

ح�شب طبيعة الم�شكل.
3 - تدوين النتائج:

اأو  فردي  ب�شكل  الخل�شات  مختلف  توثيق  يتم  حيث  »اأ�شتخل�س«:  الم�شماة  الدر�س  في  الثالثة  المرحلة  وهي   
جماعي، وتقا�شم الح�شيلة بعر�س النتائج ومناق�شتها، ومقارنة الخل�شات بالفر�شيات المقترحة من اأجل تاأكيدها 
اأو دح�شها. وفي هذه المرحلة المنهجية الثالثة يتم اأي�شا »التعميم«، المتمثل في ا�شتخل�س القوانين العامة المتو�شل 
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اإليها ب�شكل جماعي.
4 - اأن�سطة ال�ستثمار والتطبيق: 

وهي المرحلة الرابعة في الدر�س الم�شماة »اأ�ستثمر«، ويتم فيها انجاز اأن�شطة ب�شيطة، اأو حل و�شعيات ملئمة من 
اأو القيام بتجارب جديدة، بهدف ا�شتثمار التعلمات المكت�شبة في المرحلة ال�شابقة  محيط المتعلمين والمتعلمات، 

)قوانين، مفاهيم، مهارات ، مواقف...(.
5 - اأن�سطة التقويم و الدعم:

 وهي العمليات الم�شماة »اأقوم تعلماتي«  و»اأوظف نهج التق�سي« في نهاية كل وحدة من الوحدات ال�شت لبرنامج 
ال�شنة الرابعة من التعليم البتدائي. وت�شتهدف اأن�شطة هاتين العمليتين التحقق من مدى تملك المتعلمين والمتعلمات  
لنهج التق�شي العلمي ومدى اإر�شاء الموارد المعرفية )قوانين، مفاهيم، مهارات، مواقف...(، و قدرتهم على تعبئتها 
وا�شتثمارها لحل و�شعيات اأو اأن�شطة تطبيقية، بهدف تثبيت المكت�شبات وو�شع خطة لتجاوز التعثرات، وتعديل �شيرورة 

التعليم والتعلم، من اأجل ال�شتئنا�س بخطوات نهج التق�شي العلمي.

6.  �شرورة اعتماد تكنولوجيا المعلوميات واالت�شال في اأن�شطة نهج التق�شي العلمي

نظرا لنت�شار المعرفة الرقمية وتنامي الثقافة الفترا�شية، وتي�شير تح�شيلهما بفعل جاذبيتها واإثارتها للن�سء، 
في  الو�شائط  متعددة  القاعات  داخل  المتوافرة  الرقمية  للو�شائط  وا�شتثمارا  معداتها،  وتحريك  اقتناء  و�شهولة 
الموؤ�ش�شات التعليمية من حوا�شيب، ولوائح رقمية محمولة، وكب�شولت تعليمية، و...، وارتباطا بوظيفية هذه الأ�شناد 
الرقمية في الرتقاء باأن�شطة نهج التق�شي العلمي فقد تمت الإ�شارة اإلى اأهمية اعتماد  وتوظيف هذه الو�شائط في 

العديد من الأن�شطة الواردة في الكرا�شة، كلما دعت ال�شرورة لذلك.

7.   هند�شة )�شيناريو( توزع اأن�شطة نهج التق�شي بين االأ�شتاذ)ة( والمتعلم)ة( 

العمليات التعليمية / التعلمية 

واخلطوات املنهجية

تدبريالعمليات التعليمية / التعلمية 

واخلطوات املنهجية

املتعلمون واملتعلماتاالأ�شتاذ واالأ�شتاذة

النطلق:  ◆����و�شعيــــــــــــة 
الكرا�شة  في  معبرعنها 

بــ»األحظ واأت�ساءل«

◆���حتديد امللحظة        وحتديد 

امل�شكلة؛
◆����شياغة �شوؤال التق�شي؛

اإىل  املتعلميـــــــن  تــــــــــوزيع  ���◆

جمموعات عمل.

اعتمادا  )ة(،  املدر�س  ◆���يبني 
النطلق،  م�شهد  على 
�شلة  لها  م�شكلة  و�شعية- 
حياتهم  و  املتعلمني  مبحيط 
يف  و�شعهم  بهدف  اليومية، 
وا�شتي�شاح  الدر�س،  �شياق 
متثلتهـــــــــــم       ومواجهتها 
لإحداث نقا�س بينهم، يحفزه 
العلمي    الف�شول  وينميه 
ملعرفة حل اأو حلول الو�شعية- 

امل�شكلة.

وفهم  قراءة  يف  ◆  امل�شاركة 
ومناق�شة الو�شعية؛

حول  والتمثلت  الراأي  ◆��اإبداء  
املو�شوع؛

◆���شياغة اأ�شئلة منا�شبة للم�شكل 

الذي تطرحه الو�شعية



37

◆ بناء التعلمات الأ�شا�شية.
◆���معبرعنها عنه في  الكرا�شة 

بـــ»اأفكر ثم اأنجز«

◆ اقتراح الفر�شيات؛
ق�شد  الفر�شيات  ◆  فح�س 

تثبيتها اأو تكذيبها؛
◆�توثيق النتائج.

المهام  و�شبط  ◆��تنظيم 
مجموعة  كل  داخل  والأدوار 

عمل )الم�شير-المقرر(؛
المرتبطة  التوجيهات  اإعطاء   �◆
بالمناولة       والتاأكد من الفهم 
الم�شاحبة  للتعليمة  الجيد   

لها؛
◆��تتبع عمل المجموعات لر�شد 
المعيقات التقنية   والم�شاعدة 

على تجاوزها.

حدة   على  مجموعة  كل  ◆��تقوم 
الفر�شيات،  �شحة  باختبار 
العدة  ا�شتعمال  خلل  من 
من  باإ�شراف  اللزمة، 
ينظم  بحيث  الأ�شتاذ)ة(، 
مجموعة  كل  م�شير)ة( 
ويدون  مجموعته،  عمل 
بم�شاعدة  المقرر)ة(، 

عنا�شر المجموعة،
مختلف  تدوين  ◆��يتم 
تو�شلت  التي  ال�شتنتاجات 

اإليها المجموعة.
المتعلمين  بتعابير  ◆��الهتمام 
اأثناء  الكتابية  والمتعلمات 

اأن�شطة البحث و التجريب؛
◆�تر�شيخ قيم التعاون ...

◆���ال�شتنتاج    والتعميم )توليف       
في   عنه  معبر  وخل�شة( 

الكرا�شة بـ »اأ�ستخل�ص«

◆��المواكبة خلل الإنجاز؛ ◆��عمل المجموعات
◆��تثمين عمل كل المجموعات؛

والمتعلمات  المتعلمين  ◆��توجيه 
الخل�شة،  �شياغــــــــة  اإلى 
توليفي  ن�س  بنــــاء  عبــــر 
للنتائج  ي�شمل  خل�شــــــــة 

المتو�شل اإليها.
على  الخل�شة  ◆��تدويــــــــــــن 

ال�شبورة.

ا�شتخل�س  ◆��ي�شاركون  في 
و�شياغة ال�شتنتاج  على �شكل 
المطروح  ال�شوؤال  عن  جواب 
و ذلك  النطلق،  و�شعية  في 
المتفق  النتائج  على  بناء 

عليها.

◆��  اأن�شطـــــــة التطبيق    والإغناء      
في  عنها  معبر  والتو�شع 

الكرا�شة بــ»اأ�ستثمر«

لإنجاز  المجموعات  ◆��عمل 

تطبيقات اإدماجية وتوليفية.
المتعلميــــــــــن  ◆��مواكبــــــــــــــــة 

و�شعية- حل  في  والمتعلمات 
من  اإدماج  جزء  تتيح  م�شكلة 
تعلماتهم  المرتبطة بالكفاية.

◆�� و�شعية اإدماجية:....

في  المجموعات  ◆��انخراط 
تتيح  و�شعية-م�شكلة  حل 
تعلماتهم  من  اإدماج  جزء 

المرتبطة بالكفاية.

◆�����اأن�شطة التقويم       والدعم 
الكرا�شة  في  عنها  معبر 
»اأوظف  تعلماتي«  بــ»اأقوم 

نهج التق�سي«

من  يقوم  فردية،  ◆��اأعمال 
متعلم)ة(  كل  خللها 
التعلمات  في  )ها(  ح�شيلته 
به  ترتقي  التي  والمهارات 
نحو الكفاية الختامية )نهاية 

ال�شنة الدرا�شية(.

◆���التحقق من مدى اإر�شاء الموارد و تملك المتعلمين والمتعلمات  
لحل  تعبئتها  على  قدرتهم  مدى  و  العلمي،  التق�شي  لنهج 
و�شعيات م�شكلة جديدة بهدف تثبيت المكت�شبات و و�شع خطة 

لتجاوز التعثرات و تعديل �شيرورة التعليم و التعلم
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8.    دفتر التق�شي

لتنمية  اأ�شا�شية  اأداة  التق�شي  دفتر  فاإن  البتدائي«،  للتعليم  المنقح  الدرا�شي  »المنهاج  وثيقة  في  وارد  هو   كما 
قدرات المتعلمين والمتعلمات في مو�شوع تملك نعج التق�شي، ومما ورد في هذا المو�شوع:

 Tp اإن تدري�س العلوم وفق منهاج التق�شي يقت�شي تخ�شي�س دفتر �شخ�شي لكل متعلم)ة( لمادة الن�شاط العلمي، دفتر
ي�شم ورقة بها اأ�شطر وورقة بدون ذلك(. يدون فيه المتعلم »مغامرته« العلمية؛ بحيث يعمد فيه اإلى توثيق مختلف اإنتاجاته 
الكتابية المتعلقة بملحظاته وو�شفه للظواهر، ولت�شجيل الت�شاوؤلت والفر�شيات والتو�شيحات والتعليقات وال�شتنتاجات 
والمفاهيم والم�شطلحات، كما ي�شمح له)ا( بتخطيط الر�شومات ومختلف الت�شاميم والخطاطات والجداول والمبيانات 

اأو لإل�شاق ال�شور اأو الر�شوم اأو المل�شقات. بالإ�شافة اإلى ذلك، تكمن اأهمية هذا الدفتر، فيما يلي :
♦���ي�شمح للمتعلم)ة( بتملك خطوات نهج التق�شي، ويدربه)ا( على مختلف اأن�شطته )الو�شف، الت�شاوؤل، الفر�شيات، 

تخطيط الر�شومات، توثيق ال�شتنتاجات...؛
♦���ي�شاعد المتعلم)ة( على اكت�شاف اأخطائه وت�شوراته حول مو�شوع ما، �شيما عند مناق�شة النتائج؛

♦���يعك�س �شورة عن التطور الحا�شل في اأداء المتعلم »العلمي« خلل المو�شم الدرا�شي؛
♦���يمكن المدر�س)ة( من الح�شول على الموؤ�شرات الدالة على تطور مكت�شبات المتعلمات والمتعلمين المنهجية 
ما  على  والوقوف  العلمية(،  والمفاهيم  بالم�شامين  )المرتبطة  والم�شمونية  التق�شي(  بنهج  )المرتبطة( 

يعتر�س كل متعلم)ة(.
ولح�شن �شمان ا�شتثمار هذا الدفتر من طرف الأ�شتاذ)ة( والمتعلم)ة(، ي�شتح�شن اأن يخ�شع ا�شتعماله لت�شميم 

وا�شح ومحدد، وفق ما يلي :

عنوان الح�سة:............. التاريخ:..................

يخ�ش�س لر�شم تو�شيحي اأو تخطيط

 لتجربة اأو غري ذلك 

من العمليات املذكورة اأعاله

�سوؤال التق�سي :
..........................................................

الفر�سيات
..........................................................

ال�ستنتاجات
..........................................................

مالحـظات/مفاهيم/اإ�سافات....
..........................................................
..........................................................

ما اأورد معرفته اأو تجريبية خالل الح�سة القادمة
..........................................................
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9.   التناوب اللغوي

1.9.  التهيئة اللغوية:

المتعلمات  لجعل  وتي�شيرا  والفرن�شي،  العربي  منطوقيها  في  العلمية  المفاهيم  بين  الحا�شل  للرتباط  نظرا 
والمتعلمين يكت�شبون جهازا مفاهيميا علميا متناوبا بين العربية والفرن�شية، فقد تم اإدراج المفاهيم العلمية باللغة 
الفرن�شية اأمام مقابلتها باللغة العربية، مما ي�شمح للمتعلمات والمتعلمين بال�شتئنا�س بهذه الم�شطلحات وال�شروع 
في بناء جهازهم المفهومي للعلوم باللغة الفرن�شية والعربية على حد �شواء. وقمين بهذه المقاربة التبادلية اأن تعد 
متعلمات ومتعلمي ال�شلك البتدائي ل�شتقبال تعلمات علمية في الم�شتويات العليا، با�شتعمال اللغتين دون وجود اأي 
عائق توا�شلي، خا�شة وقد تمت الملحظة في اأكثر من مجال اأن المتعلم المغربي له قدرات وكفايات عليا في الم�شار 
العلمي. والإقبال على الختراعات اإل اأن �شعف الر�شيد العلمي باللغة الفرن�شية قد يحد من طموحات كل �شخ�س 
ي�شعى للإبداع في المجالت العلمية، ل�شيما واأن اأكثر المراجع هي مراجع اأجنبية، اإ�شافة اإلى ذلك فاإن فروع التكوين 
المهني التي ت�شكل ف�شاءات كبرى لإدماج ال�شباب، تعتمد في غالبيتها على اللغة الفرن�شية، واأن محتويات برامجها 

تقوم على ر�شيد معرفي ومفهومي علمي.

2.9.  كيفية توجيه اأن�شطة التهيئة اللغوية:

اإن الأ�شا�س في درو�س الن�شاط العلمي هو تمكين المتعلمات والمتعلمين من امتلك ح�س علمي وفق ما ن�شت عليه 
التوجيهات الر�شمية من حيث الم�شامين والمقاربات والقيم والكفايات، وهذا الح�س العلمي يتم تملكه والقتناع به 

عن طريق مختلف الأن�شطة الواردة في الكرا�شة، بناء على التدبير العقلني المنوط بالأ�شتاذ والأ�شتاذة.
العلمي من حيث  ر�شيدهم  اإغناء  على  والمتعلمات  المتعلمون  يتدرب  الأن�شطة،  اإنجاز  واأثناء  ال�شياق،  هذا  وفي 

المفاهيم باللغة الفرن�شية، وذلك وفق خطوات ا�شتثنا�شية تتم كالتالي :
اأ - على م�ستوى امتالك المفاهيم: يتدرب المتعلمون والمتعلمات على معرفة مقابل المفهوم العلمي العربي بما 
هو مرفق له باللغة الفرن�شية، وذلك من اأجل بناء جهاز مفاهيمي متمحور حول المو�شوع اأو الوحدة التي يتم فيها 

الن�شاط.
ب - التعرف على كل المفاهيم التي تم ترويجها في الح�شة اأو الدر�س �شمن ما ي�شمى »المعجم«.

ج - التدرب على توظيف تلك المفاهيم التي تملكها باللغة الفرن�شية في اأن�شطة تنتقل من الب�شيط اإلى المركب 
عبر محاور الكرا�شة )تمارين تطبيقية، تمارين توليفية...(

د - امتلك قامو�س علمي باللغتين العربية والفرن�شية في نهاية ال�شنة الدرا�شية )الك�شاف(.
 ومن هذا المنطلق فاإن مبداأ« التهيئة اللغوية« المعتمد في منهاج مادة الن�شاط العلمي �شيعمل على تهيئة المتعلمات 

والمتعلمين اإلى التناوب اللغوي، من اجل تحقيق غايات مح�شوبة، اأبرزها:
الوظيفي،  التملك  ق�شد  وتاأهيلهم  مبكرة،  �شن  في  الأجنبية  اللغات  اإتقان  من  والمتعلمين  المتعلمات  ♦���تمكين 

با�شتح�شار، مبداأ التكامل بين المواد اللغوية وغير اللغوية؛  
♦���اعتماد مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج ي�شتثمر التعليم المتعدد للغات، ت�شمح للمتعلمات والمتعلمين، 

بال�شتئنا�س المبكر باللغات الأجنبية؛  
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♦����خلق الن�شجام الداخلي بين جميع الأ�شلك التعليمية، عبر تمكين المتعلمات والمتعلمين من الكفايات اللزمة 

وتكافوؤ  الإن�شاف  لتحقيق  و�شعيا  الموالية،  التعليمية  للأ�شلك  انتقالهم  خلل  لديهم  اللغوي  الألمن  وتحقيق 
الفر�س خا�شة خلل انتقالهم للأ�شلك التعليمية الموالية؛ 

♦����اعتماد هند�شة لغوية من�شجمة في مختلف م�شتويات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومكوناتها، وذلك 
بهدف تنمية قدرات المتعلم على التوا�شل، وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق النجاح الدرا�شي المطلوب.

وفي هذا الإطار يتوجب على الأ�شتاذات والأ�شاتذة المزاوجة بين اللغة العربية واللغة الفرن�شية خلل الممار�شة 
ال�شفية، وفق ما يلي:

♦���تقديم العنوان واأهداف الح�شة والم�شطلحات العلمية الأ�شا�س باللغتين العربية والفرن�شية، اإعمال على تمكين 
المتعلمات  والمتعلمين من معجم علمي عربي فرن�شي؛ 

♦���المزاوجة بين اللغتين خلل تقديم الأن�شطة  البنائية، وذلك وفق منهجية وا�شحة، كاأن يتم تقديم الو�شعية  
مزاوجة باللغتين العربية والفرن�شية، على اأن يكون �شوؤال التق�شي والفر�شيات باللغة العربية، على اعتبار اأن لها 

علقة  بالتعلمات ال�شابقة  وبتمثلت المتعلمات والمتعلمين للمو�شوع؛
♦���المزاوجة �شفهيا وكتابيا بين اللغتين العربية والفرن�شية خلل اأن�شطة التق�شي؛

♦���تقديم ال�شتنتاجات والخل�شات باللغتين العربية والفرن�شية؛
♦���تقديم الألن�شطة التطبيقية والتقويمية با�شتعمال اللغتين العربية والفرن�شية.
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1.  اأ�ش�س بناء كرا�شة املتعلم)ة(  

عمل على جعل المتعلم)ة( عن�شرا يبحث عن المعرفة، وي�شاهم في بنائها وفق ما يقت�شيه التفكير العلمي من 
�شروط، فقد تم بناء الدرو�س على اأ�ش�س بيداغوجية حديثة، روعيت فيها عدة محددات ديدكتيكية، ت�شمن ال�شروط 
الأ�ش�س  هذه  اإجمال  ويمكن  والمتعلم)ة(.  الأ�شتاذ)ة(  بين  والتوا�شل  الت�شارك  على  مبني  فعال  لتعلم  ال�شرورية 

وال�شروط في:

1.1.  التمركز حول المتعلم)ة(:

اإن طبيعة مادة الن�شاط العلمي، تجعل من نف�شها عامل اأ�شا�شيا في اكت�شاب نهج التق�شي العلمي وتنمية قدرات 
التعلم الذاتي. وحتى يتحقق ذلك، تم توجيه كل الخطابات للمتعلم والمتعلمة، وفق تعليمات ت�شاركية، خالية من كل 
الفكرية  الإطار، روعيت كل خ�شو�شياتهما  وا�شتثمارها. وفي هذا  المعرفة  بناء  اإ�شراكهما في  اآمرة، بهدف  �شيغة 
والثقافية والجتماعية والنف�شية في اقتراح الأن�شطة، واعتمدت طرائق بيداغوجية مي�شرة لعتماد منهج التق�شي في 
اإنجاز الأن�شطة، ق�شد تحقيق الأهداف المحددة، انطلقا من حاجياتهما وموا�شفاتهما عند نهاية مرحلة التعليم 

البتدائي.

2.1. اعتبار الوظيفية

     وتتمثل في كون الكرا�شة وبنائها وفق ما يجعلها اأداة فاعلة، توؤدي وظائف هادفة اإلى اإنتاج التعلمات وتر�شيخها 
وتقويمها وتطويرها، ومن هذه الوظائف:

1.2.1. الوظيفة التعلمية 

وتتمظهر في كون الكرا�شة اأداة تتيح للمتعلم)ة( اإحراز تعلمات اأ�شا�شية بف�شل الترابط والن�شجام البيداغوجي، 
المتحكم في تنظيم المحتويات من معارف ومهارات ومواقف و�شلوكيات، تندرج في اإطار تنمية الكفاءات الم�شتهدفة.

2.2.1. الوظيفة المنهجية 

وهي المتمثلة في عملية تي�شير التعلم وتب�شيطه، ارتكازا على المبادرة والحث على الملحظة والت�شاوؤل وال�شتك�شاف 
وتذكي  وت�شجعه،  الذاتي  التعلم  تتيح  التي  المنهجية،  المقاربات  من  مجموعة  على  اعتمادا  والبحث،...،  والتفكير 

الرغبة في التق�شي.
3.2.1. الوظيفة العلمية

 وهي المرتبطة بالم�شامين المعرفية العلمية من حيث �شدق دللتها وتعبيرها، وخلوها من الأخطاء والتناق�شات، 
وم�شايرتها لطبيعة الن�شاط العلمي.

الق�شم اخلام�س : تقدمي كرا�شة املتعلم واملتعلمة
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4.2.1. الوظيفة الجتماعية

والمحتويات  والأمثلة  الر�شوم  خلل  من  وثقافتهما،  والمتعلمة  المتعلم  محيط  على  الكرا�شة  انفتاح  في  وتتمثل 
المعرفية، دون اإغفال التمظهرات الإيجابية للثقافة المغربية بكل مكوناتها.

5.2.1. الوظيفة التقويمية   

نتائجها بغية اتخاذ الإجراءات  التعلمات، وح�شر  تتبع م�شار  التي تعمل على  التقويم  اأنماط  وتتمثل في مختلف 
المنا�شبة، وترتبط هذه الوظيفة بكل ما يدعم ويقوي المكت�شبات.

  ومن �شاأن هذه الوظائف اأن تقوي ارتباط المتعلم والمتعلمة الوجداني بكرا�شتهما، وتجعلهما يعتبرانها عامل 
بناء  في  المعتمدة  والتقنية  التربوية  الت�شهيلت  الرتباط  هذا  تقوية  من  ويزيد  الذاتي،  التعلم  عوامل  من  اأ�شا�شيا 

الكرا�شة واإنتاجها، كالفهر�شة وكيفية ال�شتعمال، وبناء الأن�شطة، واختيار الر�شوم، وانتقاء الألوان...

3.1. التكامل مع الح�ش�س التعلمية ق�شد بناء الكفاية 

كما روعيت اأي�شا التكاملية بين مكونات كرا�شة المتعلم)ة( على اأ�شا�س الن�شجام والتناغم فيما بينها، انطلقا 
من اأن الح�شة لي�شت غاية في حد ذاتها، حتى ل يبقى المتعلم)ة( �شجين النظرة التجزيئية الناق�شة، المرتبطة 
بتحقيق هدف محدد في الزمان والمكان. وانطلقا من هذا الت�شور، تترابط مكونات الكرا�شة وتلتحم وظيفيا، لتوؤدي 

في نهاية وحدة اأو مجموعة من الوحدات اإلى تحقيق اأهداف عامة اأو قدرات.

4.1. انفتاح كرا�شة المتعلم)ة( على و�شائل ديدكتيكية اأخرى

تعتبر كرا�شة المتعلم اأداة ديدكتيكية ت�شاهم، بجانب اأدوات اأخرى متعددة، في تنمية تعلمات المتعلم)ة(، بحيث 
توظف في مقاربة مو�شوع معين من وحدة معينة بمعية اأدوات اأخرى، وهكذا يمكن ا�شتثمارها، ح�شب طبيعة المو�شوع 
يمكن  ل  ولذلك  ختامه،  اأو  و�شطه  اأو  الدر�س  م�شتهل  في  الديدكتيكية...،  الو�شائط  وتوفير  الأ�شتاذ)ة(  واختيارات 

اعتبارها الم�شدر الوحيد للتعلم اأو المعرفة.

5.1. اعتماد النهج العلمي ) نهج التق�شي(

 ينبني كل در�س من عمليات اأربع، تقارب مو�شوعا معينا، يقدم وفق خطوات نهج التق�شي العلمي ب�شكل مب�شط، 
ت�شتح�شر فيه اإمكانيات المتعلم)ة( ومكت�شباته)ها(، بحيث ينطلق كل در�س من عملية الملحظة والت�شاوؤل اعتمادا على 
م�شهد تو�شيحي يحرج المتعلم)ة( ويجعله)ها( يت�شاءل حول الفحوى منه، لينتقل بعد ذلك اإلى عملية التفكير والإنجاز 
بما يتما�شى وموؤهلته)ها( الذاتية، ثم يقوم في عملية تالية ببناء ح�شيلة تعلماته)ها(، لتكون اأر�شية لت�شاوؤلت اأخرى 

فيما بعد، ويمكنه)ها(، اإغناء ح�شيلته)ها( وتقويتها في اإطار عملية ال�شتثمار التي يذيل بها كل در�س.

2.  هند�شة بناء كرا�شة املتعلم )ة(  

1.2. المنطق المتحكم في بناء كرا�شة المتعلم)ة(

ننطلق كل ح�شة في كرا�شة المتعلم)ة( من و�شعية م�شكلة، روعي في بنائها �شروط التعلم الذاتي التالية:



43

♦�بناء كل و�شعية م�شكلة في �شياق ن�شاط معرفي يحفز المتعلم)ة( على البحث عن الحل المت�شمن للتعلمات 
الم�شتهدفة؛

تثير  للمتعلم)ة(،  المعي�س  الواقع  من  منطلقة  ووا�شحة،  ملمو�شة  م�شاكل  حول  التعلمية  الو�شعيات  ♦��محورة 

لديهما ا�شتح�شار مجموعة من الإجابات، كفر�شيات لحلول هذه الو�شعيات التعلمية؛
ق�شد  وتحليلها،  المطروحة  الإ�شكاليات  بلورة  في  الم�شاهمة  على  المتعلم)ة(  يحفز  بما  الو�شعية  ♦���شياغة 

وبف�شل هذا  ال�شخ�شي.  والمتعلمة ومجهودهما  المتعلم  اإبداع  يبرز فيها  اأن�شطة  الإجابة عنها، ومن خلل 
والمتعلمة،  المتعلم  يخ�س  اأمرا  الم�شكلة  الو�شعية  ت�شير  بحيث  للمدر�س،  التلقيني  المد  يتوقف  البناء، 

وعليهما اأن يجتهدا في حلها؛
المقترحة على  الأن�شطة  وبف�شل مختلف  البداية،  في  لغز ي�شعب حله  اأو  م�شكلة  �شكل  الو�شعية في  ♦��تقديم 
المتعلم والمتعلمة، والتو�شيحات الم�شاحبة لها، فاإنهما ي�شتح�شران تعلماتهما اأو مكت�شباتهما ال�شابقة في 

بناء مندمج، ويوظفانها ذاتيا لكت�شاف الحل وتح�شيل تعلمات جديدة؛
♦��منطق بناء الو�شعية التعلمية الذي يطالب المتعلم والمتعلمة في كل در�س، وباإر�شاد من الأ�شتاذ)ة(، با�شتنتاج 

الخل�شات العامة التي تعتبر تعلمات جديدة.

2.2. هيكلة الدر�س  

ينجز الدر�س في اأربعة عمليات مترابطة هي :
1( - األحظ و اأت�شاءل؛

2( - اأفكر ثم اأنجز؛

3( - اأ�شتخل�س؛

4( - اأ�شتثمر.

وتجدر الإ�شارة اإلى انفتاح هذه الدرو�س التعلمية على التفاعل والتكامل بين مادة الن�شاط العلمي ومختلف المواد 
الدرا�شية، كالريا�شيات واللغة العربية والتربية الفنية... بهدف تحقيق الأهداف المعرفية والمهارية وال�شلوكية، التي 

ت�شاهم اإك�شاب المتعلم)ة( الكفايات العر�شانية.
وقد عنون كل در�س بعنوان يعبر عن »طبيعة الأن�سطة التي �ستنجز« ، و»الو�سعية الم�سكلة التي �ستحل«، كما 
وردت �شياغته في البرنامج المعتمد من لدن وزارة التربية الوطنية، لأنها ت�شاعد على اإدماج المتعلم والمتعلمة في 

�شيرورة تعلمية ذاتية.
  وفيما يلي اإجمال لما تهدف اإليه كل عملية من هذه العمليات الأربع:

1 (  األحظ واأت�ساءل :
وم�شاهد  و�شور  ر�شوم  ملحظة  على  والمتعلمة  المتعلم  حث  خللها  يتم  مختلفة،  و�شعيات  تت�شمن  عملية  هي 
عن  تك�شف  قد  اأو  فيها،  التفكير  اإلى  بهما  وتدفع  ف�شولهما،  تثير  م�شكلة،  و�شعية-  لتعبرعن  دقيق،  ب�شكل  اختيرت 

تمثلتهما التي تعتبرعن�شرا اأ�شا�شيا في تعلمهما.
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بالدقة  التعامل معها  ي�شتح�شن  ولذلك  الأن�شطة،  باقي  تبنى  عليها  اإذ  للدر�س ككل،  تمهيدا  العملية  وتكون هذه   
بهدف  التفكير،  ف�شول  المتعلم)ة(  لدى  يثير  تعبير  العملية،  وهذه  الدر�س(.  اأن�شطة  لمختلف  )الإعداد  المطلوبة 

ا�شتك�شاف اأمور جديدة، تدفع به)ها( اإلى اإثارة اأ�شئلة لإيجاد اإجابات للو�شعية.
وفي هذه الفقرة ي�شاعد المدر�س)ة( المتعلم)ة( على طرح �شوؤال التق�شي وت�شجيله في دفتر التق�شي.

2 ( اأفكر ثم اأنجز:
 وهي عملية ت�شتمل على جملة من الأن�شطة تهدف اإلى التركيز على التعلمات الأ�شا�س، التي يتمركز حولها الدر�س، 

ويتم ذلك باعتماد اإحدى الو�شيلتين التاليتين اأو هما معا:
العلقات  وا�شتنتاج  المقترحة لإبرازها،  الو�شعيات  الأ�شا�س في  العنا�شر  اإلى  المتعلم)ة(  – توجيه اهتمام  اأ    

الممكنة بينها، والترابطات الموجودة بين مكوناتها.
  ب – اإنجاز مناولت ب�شيطة با�شتعمال و�شائل جديدة ت�شتغل في تعلمات لحقة.

وتنجز اأن�شطة هذه الفقرة بعدما يعمل المتعلمون والمتعلمات على �شياغة مجموعة من الفر�شيات ويدونونها في 
دفتر التق�شي.

3 ( اأ�ستخل�س:
تهدف هذه العملية اإلى تاأكيد وتر�شيخ اأهم ال�شتنتاجات )العنا�شر والمبادئ والعلقات والقواعد اإلخ...( التي تم 
ا�شتخل�شها في العمليتين ال�شابقتين، والتي تعتبر تعلما جديدا، وا�شتنتاجات هامة بالن�شبة لمادة الن�شاط العلمي، 
توجه �شلوك المتعلم والمتعلمة، وت�شهم في تنمية قدراتها. ويتم بناء الح�شيلة انطلقا من اأ�شئلة اإر�شادية، يوجهها 
الأ�شتاذ)ة( اعتمادا على المفردات )المفاهيم(، التي تم ترويجها خلل مختلف الأن�شطة ال�شابقة، وتاأخذ في الغالب 

�شكل:
♦��خل�شات عامة)مفاهيم، م�شطلحات، رموز....(؛

♦�علقات بين عنا�شر )قواعد، قوانين، مواقف(؛

♦��تعميم لبع�س المفاهيم في اإطار التفاعل بين المواد.
وقد روعي في بناء ن�شاط »اأ�شتخل�س« م�شلكان :

♦��في اأن�شطة الأ�شدو�س الأول، يطلب من المتعلمين والمتعلمات اأت يبنوا خل�شاتهم عن طريق ملء الفراغات 
بالكلمات المفاتيح الممثلة للتعلمات الجديدة.

المفاتيح، لأنهم يكونون قد  الكلمات  اإل  للمتعلمين والمتعلمات،  الثاني فلم يقدم  اأن�شطة الأ�شدو�س  اأما في   ♦
ا�شتاأن�شوا ببناء الخل�شات، التي تدربوا عليها خلل الأ�شدو�س الأول.

4 ( اأ�ستثمر :
واإ�شهاما في بناء  التعلمات المطلوبة لديهما من ناحية،  �شمانا لتبين مدى م�شايرة المتعلم والمتعلمة، وحدوث 
�شلوكيات اإيجابية من ناحية اأخرى لتملك مواقف وقيم وم�شاهمة في التدرب على نهج التق�شي، فقد تم تذييل كل 
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در�س با�شتثمار يهدف اإلى تقويم وتقوية التعلمات، ودعم التعلم الذاتي من جهة، والنفتاح على المكونات الثقافية 
للهوية المغربية، وعلى المحيط العالمي من جهة اأخرى، وقد اتخذت اأن�شطة ال�شتثمار عدة اأنماط منها:

♦���و�شعيات م�شابهة للو�شعيات التي تمت مقاربتها بهدف اكت�شاب القدرات المنهجية، كالقدرة على تطبيق مراحل 
النهج العلمي؛

♦�البحث عن العلقات اأو النماذج القابلة لل�شتثمار،) التخطيط للحل، تقويم النتائج...(؛
♦��تثمين خ�شو�شيات الهوية الوطنية والمحلية وتعميق الرتباط بها؛

♦��النفتاح على مختلف مكونات الثقافة الوطنية وعلى المحيط العالمي؛
♦��الطلع على بع�س تجليات التطور العلمي والتكنولوجي؛

♦���دعم مكونات التربية على التنمية الم�شتدامة )تربية �شحية وغذائية، تربية على حقوق الإن�شان، تربية �شكانية، 
تربية بيئية، تربية طرقية...(.

♦��بناء م�شاريع

3.2. اإغناء التعلمات

�شمانا لبناء تعلمات هادفة وم�شتر�شلة، فقد ا�شتملت الكرا�شة،اإ�شافة اإلى الأن�شطة العتيادية، على مايمكن المتعلم 
والمتعلمة من تقوية  تعلماتهما واإغنائها،عبر عمليتين متكاملتين هما: »اأقوم تعلماتي«  و»اأوظف نهج التق�شي«، و»�شار 

باإمكاني«؛
»اأقوم تعلماتي«: تنجز عبر عمليات ثلث هي: »اأختبر تعلماتي« »اأدعم تعلماتي« و»اأنمي تعلماتي، تت�شمن  ا�شتثمارا 
لأهم التعلمات الخا�شة بكل وحدة، على مدى الوحدات الثلث في كل اأ�شدو�س ، وفق ربط التعلمات والتوليف بينها 

ودعمها.
اأوظف نهج التق�شي: اأن�شطة يوظف فيها المتعلم )ة( الم�شلك العلمي التما�شا منه لتملك مقومات هذا النهج؛ 

»�شار باإمكاني«: مجموعة اأن�شطة تطبيقية تعمل على تقويم وتقوية التعلمات التي يكت�شبها المتعلم والمتعلمة في 
نهاية كل من الأ�شدو�شين، واإعادة توظيفها في و�شعيات جديدة.

4.2. عوامل تدبير اأن�شطة كرا�شة المتعلم والمتعلمة

من باب م�شاعدة المدر�س)ة( على التدبير الجيد للكرا�شة، فقد تم اعتبار مجموعة من العوامل الم�شاعدة على 
ذلك، اأهمها :

1.4.2. »محددات التدبير« 

لتمكين الأ�شتاذ والأ�شتاذة من ال�شتثمار الأنجع لكرا�شة المتعلم)ة( كو�شيلة ديدكتيكية، وكذلك لإغناء تكوينهما 
الذاتي من خلل تطوير معارفهما، واإك�شابهما مهارات مهنية �شرورية للرفع من جودة الفعل البيداغوجي، فاإنه لم 
يتم تقديم تدبير جاهز للدرو�س، وهكذا يكون الأ�شتاذ والأ�شتاذة مدعوين لتخطيط عملهما، وكذا اأن�شطة المتعلمين 
اأنه �شيتم تقديم الإر�شادات ال�شرورية لتب�شيط هذه  والمتعلمات، انطلقا من مختلف محتويات الدليل ككل، علما 

العملية، وذلك �شمن الف�شل الخا�س بتدبير الأن�شطة التعلمية.
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اأمام  المجال  ف�شح  في  بالأ�شا�س  يكمن  نمطية جاهزة،  تقديم جذاذة  الق�شد من عدم  اأن  اإلى  الإ�شارة  وتجدر 
الفاعلين التربويين للبحث والإبداع، وذلك في اإطار التكوين الذاتي ال�شروري، الذي يتطلبه اإ�شلح النظام التربوي 

عموما، واإ�شلح المناهج التعليمية ب�شكل خا�س.
ومن باب الإ�شهام في م�شاعدة الأ�شتاذ والأ�شتاذة على تبين اأدوراهما، وتنمية معارفهما الأ�شا�شية والمهنية، فقد 

ت�شمن كل در�س ما يفيد ذلك عبر مجموعة من العنا�شر المعرفية والمنهجية. 
2.4.2. اإبراز الأهداف الخا�شة بكل ح�شة :

كل  م�شتهل  في  والمدرجة  المتعلم)ة(،  لدى  النوعية  الكفايات  لتنمية  ال�شرورية  العن�شرالأهداف  يت�شمن هذا 
ح�شة على حدة، والموؤدية في النهاية اإلى تحقيق القدرات التي تعتبر من اأهم مراحل ومراقي تنمية الكفاية المرتبطة 

بمادة الن�شاط العلمي في ال�شنة الأولى الإبتدائية.  

3.4.2. الو�شائل والو�شائط الديدكتيكية

و�شائل  مجموعة  اإلى  الإ�شارة  تمت  فقد  اأ�شا�شية،  ديدكتيكية  و�شيلة  تعتبر  التي  )ة(  المتعلم  كرا�شة  اإلى  اإ�شافة 
وو�شائط اأخرى، يمكن ا�شتثمارها خلل التمهيد للح�شة اأو اأثناء اإنجازها، ويتم انتقاوؤها اعتبارا لمعايير منها:

♦��الب�شاطة في ا�شتعمالها من طرف المتعلم)ة(؛
♦��توافرها في بيئة ومحيط المتعلم)ة(؛

♦��ملءمتها لطبيعة الن�شاط والأهداف الم�شطرة، وبرنامج مادة الن�شاط العلمي؛

♦��وظيفتها من حيث تاأدية الدور الديدكتيكي المنوط بها؛
♦��م�شاهمتها في تنمية مواقف اإيجابية تتعلق بالبيئة وال�شحة وتر�شيد الو�شائل...

اإ�شراك المتعلم)ة(، فيه،  ويعتبرانتقاء الو�شائل مجال للإبداع والبحث من لدن الأ�شتاذ)ة(. مع الحر�س على 
بهدف تطوير ودعم القدرات المرتبطة باختيار واتخاذ القرارات، والم�شاهمة الفعالة في العمل الجماعي.

4.4.2. النفتاح على المواد الدرا�شية الأخرى

لم تبن كرا�شة المتعلم)ة( في معزل عن المواد الدرا�شية المكونة للبرنامج الدرا�شي لل�شنة الرابعة البتدائية، 
واإنما ن�شجت درو�شها وح�ش�شها با�شتح�شار كل المواد ذات ال�شلة بمادة الن�شاط العلمي، لتدخل معها في تفاعل 
بناء، يمكن المتعلم)ة( حين التعامل مع مو�شوع ما من ملم�شة كل الأبعاد)معرفيا ومهاريا و�شلوكيا...( عبرمختلف 
المواد الدرا�شية وبهذا ت�شبح مادة الن�شاط العلمي عامل موؤثرا في مواد البرنامج من جهة، ومتاأثرة بها من جهة 

اأخرى في اإطار تعلمي مرتق.

3.  في كيفية تدبير االأن�شطة التوليفية الدامجة )المدمجة( للتعلمات

المتعلم )ة( من  اإلى تمكين  تربوية وديداكتيكية تهدف  بالكفايات مقاربة  المقاربة  تعتبر  الإ�شارة،   كما �شبقت 
القدرات الأ�شا�شية: المعرفية، والتوا�شلية، والمنهجية، والثقافية، و...، يتملكانها، وي�شت�شمرانها  لمواجهة الو�شعيات 
ال�شعبة والمركبة، التي قد يواجهانها في واقعهما الدرا�شي اأو الجتماعي، بغية التكيف اأو التاأقلم مع المحيط، اأو 
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ال�شتجابة لمتطلبات �شوق ال�شغل، اأو ق�شد التميز الدرا�شي، والحرفي والمهني. ومن ثمة، فاكت�شاب الكفايات يرتكز 
على التعلم ال�شياقي في علقة جدلية بين مختلف التعلمات، مما ي�شتوجب ا�شتح�شار بيداغوجيا التوليف الدامجة 

)المدمجة( لمختلف التعلمات ال�شابقة. 
والمراد بـــ »بيداغوجيا التوليف الدامجة« )المدمجة( اأن يوظف المتعلم)ة(  مختلَف ُمكت�شباتهما المدر�شيَّة 
ال�شابقة    المكت�شبات  ربط  دللٍة:  بناء ذي  اإطار  �شمن  ومن�شجمة،  مترابطة  بكيفيٍة  وتعبئتها  والمنف�شلة،  المجزاأة  
ة الجديدة و�شياِقها، بهدف تفعيِلها وتوظيفها، لتحقيِق مق�شد معين: حل الو�شعية الم�شكلة. لذا، فاإن هناك  بالو�شعيَّ

�شروطا متطلب توافرها في الو�شعية الم�شكلة لعتماد بيداغوجيا التوليف والدمج، نذكر منها:
♦�اأن يعبر عنها بلغة وا�شحة ومفهومة من قبل المتعلم)ة(؛

♦�اأن ت�شاغ الو�شعية في �شورة عائٍق ينبغي حله؛
♦�اأن تكون ملمو�شة ووا�شحة ي�شهل على المتعلم)ة( �شياغة فر�شيات وتخمينات في �شاأن حلها؛

♦�اأن يكون حلها متي�شرا وذا �شلة بالتعلمات المكت�شبة؛
♦�اأن تتطلب معارف وقدرات ومهارات، ت�شاهم في تحقيق الكفاية المرتقبة في نهاية ال�شنة الدرا�شية؛

المدر�شة، �شمن حياتهما  المتعلم)ة(  خارج  اأن تواجه  التي يمكن  الو�شعيات الحقيقية  ♦��اأن تكون من قبيل 
المهنية اأو الخا�شة؛

♦�اأن  تعك�س م�شكل حقيقيا، ل يكون فيه الحل بديهيا.
اأما �شيرورة »بيداغوجيا التوليف الدامجة« فاأ�شا�شها اعتبار الأن�شطة التالية:

♦�اأن�شطة ال�شتك�شاف وال�شتثمار؛
♦�اأن�شطة التعلم الن�شقي؛

♦�اأن�شطة البناء؛
♦�اأن�شطة الإدماج؛
♦��اأن�شطة التقويم.

طبيعتها وكيفية توظيفهااأن�شطة التوليف واالإدماج

اأن�سطة ال�ستك�ساف وال�ستثمار

الو�شعية  نحو  وحركيا،  ووجدانيا  ذهنيا  )ة(  المتعلم  اإثارة  على  تعمل  اأن�شطة  هي 
التعلمية الجديدة، ق�شد اإيجاد حلول منا�شبة، ودفعهما اإلى التفكير فيها. وقد تكون 
كتابية  اأو �شفهية لتبين ما هو مطلوب من موارد لحل الو�شعية الإ�شكالية. وعلى هذا 
المتعلم)ة(  ليحلها  ال�شعبة  ال�شتك�شاف  و�شعيات  )ة(  المدر�س  يح�شر  العتبار، 

بطريقة منهجية فاعلة وهادفة. 

اأن�سطة التعلم الن�سقي
مختلف  وتنظيم  ا�شتح�شار  تتوخى  التي  الأن�شطة  تلك  هي  الن�شقي  التعلم  اأن�شطة 
المعارف والخبرات التي تم  اكت�شابها ) التعلمات ال�شابقة(، التي لها علقة بحل 

الو�شعية الإ�شكالية الجديدة.  تر�شيخ المفاهيم، وبنينة المكت�شبات وممار�شتها.
تداولي،  �شياق  في  اإل  الوظيفية  ودللتها  معناها  تاأخذ  ل  الن�شقي  التعلم  اأن�شطة   

ت�شتح�شر من خلله  التعلمات المنا�شبة لحل الو�شعية  الم�شكلة الجديدة.
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اأن�سطة البناء
الجديدة،  والممار�شات  القديمة  المكت�شبات  بين  الربط  في  البناء  اأن�شطة  تتمثل 
تناغميا وتنا�شبيا،  اأي الربط والدمج بين المعارف المكت�شبة والمعارف الجديدة،  
عدة  بين  الجمع  طريق  عن  والفرعية،  والثانوية  الأ�شا�شية  الأفكار  كل  تجميع  عبر 

عمليات كالتذكر والتفكيروالتخيل،

اأن�سطة الإدماج

هي اأن�شطة ديداكتيكية  ت�شتدرج المتعلم)ة(  لتحريك  )mobiliser( المكت�شبات 
التي كانت مو�شوع تعلمات منف�شلة، التي تم ا�شتح�شارها وتنظيمها خلل اأن�شطة 
التوليف  عمليات  وبعد  الموارد،  اكت�شاب  بعد  )ة(،  المتعلم  اإليها  يلجاأ  البناء، 
اأن�شطة تعلمية ت�شفي معنى  والتركيب والدعم والمراجعة.  فهي، تبعا لذلك، اإذًا- 

وظيفيا للتعلمات ال�شابقة.
وتتغيرمدد اإنجاز اأن�شطة الإدماج ح�شب اأهميتها في اإر�شاء التعلمات الجديدة: فهي 
اأثناء التعلمات العتيادية، قد تكون اأن�شطة ق�شيرة )ل تتجاوز دقائق معدودات(، 
الممتدة على مرحلة  التعلمات  اأما في  �شياق معين.  لو�شع مكت�شبات عديدة �شمن 

اأطول ) اأ�شدو�س مثل(،  فاإن المدة تكون اأطول.
باعتبارهما  )ة(،  المتعلم  فعالية  على  كبير  ب�شكل  تقوم  الإدماج  اأن�شطة  اأن  وبما 
فاإن ذلك   الم�شكلة،  الو�شعيات  وحل  التعلمات،  بناء  في عملية  الرئي�شين  الفاعلين 
واأن  مواردهما،  خللها  من  يعبئان  اأن  العمليات  من  بينة  على  يكونا  اأن  ي�شتلزم 
الأن�شطة التي يقومان بها هي اأن�شطة لها معنى، ومرتبطة بو�شعية جديدة، وموجهة 

نحو كفاية اأو نحو هدف اإدماج نهائي.
ترتكز اأن�شطة الإدماج على تحديد الكفاية الم�شتهدفة، وتحديد التعلمات التي يراد 
دمجها، واختيار الو�شعية الم�شكلة، باأن تكون: دالة )لها معنى(، وجديدة، ومنا�شبة 
لم�شتوى المتعلم)ة(، واأن تتيح فر�شة لإدماج تعلمات جديدة، وتبيان طرائق الإنجاز: 
والأ�شناد،  الو�شائل  واإعداد  المدر�س)ة(،  به  يقوم  وما  المتعلم)ة(،  به  يقوم  ما 
مجموعات...(،  جماعي،    ، العمل)فردي  اأ�شكال  وتبيان  بدقة،  المطلوب  وتحديد 

وتو�شيح مراحل العمل، والإ�شارة اإلى بع�س المزالق التي ينبغي تجنبها.

اأن�سطة التقويم
المجال  هذا  في  التقويم  اأن  بمعنى  الإدماج.  بعمليات  بتقويم  ترتبط  اأن�شطة  هي 
للو�شعية  حله  وكيفية  للموارد،  ا�شتدماجه  وطريقة  المتعلم  كفايات  يقي�س  اإدماجي 
الم�شكلة. ويقوم التقويم على اأن�شطة التقدير والقيا�س والت�شحيح والمعالجة. ويعني 
هذا اأن اأن�شطة التقويم هي بمثابة و�شعيات ا�شتدماجية تتطلب حل من قبل المتعلم، 

اعتمادا على مجموعة من موارده ومكت�شباته ال�شابقة.-

4. التقويم الت�شخي�شي للمكت�شبات:

كما هو الأمر، بالن�شبة  لجميع المواد الدرا�شية بالتعليم البتدائي والتعليم الثانوي ب�شلكيه: الإعدادي والتاأهيلي، 
يخ�ش�س الأ�شبوع الأول من ال�شنة الدرا�شية الرابعة لمادة الن�شاط العلمي، اإلى ت�شخي�س المكت�شبات الدرا�شية القبلية 
الذي  التقويم  »القبلي« ذلك  او  الت�شخي�شي«  بـ»التقويم  المادة. ويق�شد  ال�شرورية في  للمكت�شبات  تقويم  واإجراء   ،
ين�شب على المكت�شبات القديمة في اإطار المراجعة وال�شتك�شاف وال�شتثمار، ق�شد معرفة مواطن القوة وال�شعف 
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لدى المتعلم)ة(. ومن ثمة فاإن وظيفته اإر�شادية وتوجيهية وت�شخي�شية، اإذ اأنه يعتبر بمثابة و�شعية ا�شتك�شافية، يراد 
بها اإثارة انتباه المتعلم)ة( اإلى  ال�شتعداد لتعلمات جديدة ، تقوم اأ�شا�شا على التعلمات ال�شابقة 

وعلى الأ�شتاذ )ة(، وهو يجري اأن�شطة التقويم الت�شخي�شي، اأن يعتبر اأن الأن�شطة الواردة في الكرا�شة هي اأن�شطة 
لل�شتئنا�س، ويمكنهما اأن يت�شرفا فيها بالمرونة المطلوبة ح�شب ال�شياق، معتبرين اأن الأهداف الأ�شا�شية للتقويم 

الت�شخي�شي تتحدد في :
♦���تمكينهما من التحديد الدقيق لمواطن القوة ومواطن ال�شعف في التح�شيل الدرا�شي للمتعلمات والمتعلمين، 
للم�شتوى  العلمي  الن�شاط  منهاج   لإنجاز  والتح�شير  التخطيط  في  الدعم  مكون  لإدماج  منطلقا  ذلك  باعتبار 

الدرا�شي الحالي ) ال�شنة الرابعة(؛
♦��توجيه المتعلمة والمتعلم نحو المجالت التي قد يحتاجان فيها اإلى تح�شين درجة التحكم في م�شتلزمات التح�شيل 

قبل وخلل اإنجاز منهاج الم�شتوى الدرا�شي الحالي؛
♦� تمكين المتعلمين والمتعلمات من تح�شيل معطيات ت�شخي�شية، دقيقة وذات م�شداقية وموثوقية لعتمادها في 

و�شع خطط لدعم التعلمات.   
وتحقيقا لهذا المطلب البيداغوجي، فاإن بناء اأن�شطة التقويم الت�شخي�شي يتطلب اللتزام بالإجراءات المنهجية 

التالية:
♦�التنويع في الأن�شطة التقويمية التي تتراوح بين اأن�شطة لتقويم المعارف واأخرى لتقويم المهارات؛

♦��التنويع في الأدوات التقويمية الم�شتعملة بحيث تن�شجم هذه الأخيرة مع طبيعة الو�شعيات التقويمية:  اأ�شئلة مفتوحة 
واأخرى مغلقة، و�شعيات م�شكلة، تمارين �شفهية اأو كتابية، مهام تنجز ... . وتعتبر الأ�شئلة المو�شوعية)الأ�شئلة 
المغلقة(، من مثل اأ�شئلة »�شحيح«، »خطاأ«، واأ�شئلة الو�شل، واأ�شئلة اختيار من متعدد)QCM( الأدوات الأكثر 
تمريرها،  خلل  الزمن  في  اأقل  جهودا  المتعلمين  من  تتطلب  باعتبارها  الت�شخي�شي  التقويم  لإجراء  ملءمة 
وكذلك باعتبارها اأكثر دقة، لأنها ت�شتهدف المورد الذي نود قيا�شه، وت�شتبعد العنا�شر الأخرى التي من الممكن، 

اأن ت�شارك في الت�شوي�س على الر�شد الدقيق للتعثرات؛
الت�شخي�شي   ) عمل فردي، عمل  التقويم  والمتعلمات  المتعلمون  فيها  �شينجز  التي  وال�شيغ  الظروف  ♦��تحديد 

جماعي، ن�شاط كتابي اأو �شفهي، داخل الق�شم اأو خارجه...(
♦��الدقة في بناء الأداة التقويمية، بحيث تغطي الك�شف عن مختلف الموارد التي يحتاجها المتعلم)ة( لبناء األأر�شية  
لنطلق التعلمات الجديدة، مثل: امتلك معجم علمي منا�شب، القدرة على فهم المقروء والم�شموع، القدرة 

على النقد واإبداء الراأي، القدرة على التعبير ال�شفهي والكتابي من خلل و�شعيات دالة....  

5. الدعم اال�شتدراكي

 يعتبر »الدعم ال�شتدراكي« اأو«الدعم العلجي« من اأهم المكونات التي ترتكز عليها العملية التعليمية التعلمية، 
وهو مكمل للتقويم الت�شخي�شي، ويقوم على نتائجه. من خلل توفير معلومات عن الم�شتويات المعرفية والمهارية 
بين  الفارق  لتقلي�س  والمدر�شات،  للمدر�شين  التربوي،  الجهد  توجيه  من  للتمكن  وذلك  والمتعلمات،  للمتعلمين 
الم�شتوى الفعلي والم�شتوى المرغوب، عبر مجموعة من التقنيات والو�شائل التربوية التي تمكن المتعثرين درا�شيا، 
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من المتعلمين والمتعلمات، من تجاوز ال�شعوبات الذاتية والمو�شوعية التي تواجههم اأثناء العملية التعليمية التعلمية، 
حتى يتاأتى لهم متابعة درا�شتهم ب�شورة طبيعية.

6. تقومي الكفايات

على خلف »القدرة«، فاإن »الكفاية« قابلة للتقويم. اأي اأنها تمكن من قيا�س اأثر التعلمات، من خلل معايير دقيقة 
كجودة الإنجاز، ومدته...

اأو كمكون من مكونات  اإدراج التقويم في �شيرورة بناء الكفايات وتنميتها، ل يراد به »التقويم« كبيداغوجيا،  اإن 
نوع  كل  ووظائف  واأنواعه،  تعريفه،  التقويم  من حيث  الحديث عن  تف�شيل  ي�شتوجب  ذلك  لأن  الديدكتيكي،  العمل 
التعلم،  من جودة  الرفع  على  تعمل  التي  المتكاملة  الأن�شطة  تلك  هو  هنا،  بالتقويم  المق�شود  ولكن  اأنواعه...،  من 
وت�شهم بدور فعال، في بناء الكفايات وتنميتها، انطلقا من مجموع اأداءات تعمل على توجيه التعلم، وتعديل م�شاره، 

والم�شادقة عليه. ويمكن بيان هذه الوظائف كالآتي:

1.6. تر�شيد التعلمات:

تحدث اأن�شطة تر�شيد التعلمات في م�شارين: 
✺�الم�سار الأول: يتعلق الأمر فيه بالإعداد لتعلمات جديدة في م�شتهل ال�شنة الدرا�شية )التقويم الت�شخي�شي(، حيث 
يتم تقويم الكفايات التي يفتر�س اأن يكون المتعلم والمتعلمة، قد اكت�شباها من موارد ال�شنوات الثلث ال�شابقة، والتي 
تعتبر منطلقا �شروريا للتعلمات الجديدة)كفاية ال�شنة الدرا�شية الحالية( وهذا التقويم عبر عنه في م�شتهل كرا�شة 
المتعلم )ة(بــ»اأتهياأ: اأقوم مكت�سباتي«. وفي �شوء نتائج هذا التقويم، تتخذ الإجراءات البيداغوجية الملئمة، من 
اأجل اإر�شاء نوع من التجان�س المعرفي بين المتعلمات والمتعلمين، ق�شد ا�شتهلل ال�شنة الرابعة من التعليم البتدائي 
وفق مبداأ التكافوؤ والإن�شاف. ويتم اإجراء هذا التقويم في الأ�شبوع الأول من ال�شنة الدرا�شية، كما هو من�شو�س عليه 

في فقرات البرنامج الدرا�شي.
✺��الم�سار الثاني: وهو الم�شار التقويمي الذي يتوج اأن�شطة كل وحدة تعليمية / تعلمية من الوحدات الثلث المكونة 
لكل اأ�شدو�س من اأ�شدو�شي ال�شنة الدرا�شية ) الأ�شبوع الخام�س(. وهو التقويم الذي عبر عنه في هذا الم�شار بــ»اأقوم 
تعلماتي«، وفيه ثلثة م�شتويات تراتبية: »اأختبر تعلماتي«، »اأدعم تعلماتي« و »اأر�سخ تعلماتي«. والق�شد من ذلك هو 
جعل هذا النوع من التقويم  ذا دللة ووظيفية لدى المتعلم)ة(: فقد ت�شمنت كرا�شة المتعلم)ة( تو�شيحا لوظائفه، 
حيث على المتعلم والمتعلمة اأن يختبرا تعلماتهما اإثر كل مو�شوع، من خلل اأن�شطة خا�شة تم اإعدادها لهذا الغر�س، 
وفق معايير اإتقان ي�شتهدف من خللها اأن يتبين المتعلم والمتعلمة بنف�شيهما موقفهما من التعلمات المطلوبة، وعند 

ذلك يكونان في اإحدى الو�شعيتين:
ت�شحيح  منها  الهدف  دعمية«  تمارين   « اإنجاز  منهما  يطلب  وهنا  المطلوب،  بال�شكل  التعلم  ح�شول  ♦��عدم 

م�شارهما التعلمي؛
التي  التقوية«  »تمارين  اإنجاز  المتعلم)ة(  يطلب من  الحال  وفي هذه  لما هو مطلوب:  التعلم طبقا  ♦��ح�شول 

تهدف اإلى تر�شيخ التعلمات، والرتقاء بها نحو الكفايات المطلوبة.
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2.6. تتبع التعلمات:

ويق�شد بذلك مختلف الأن�شطة التقويمية الم�شاحبة للتعلمات ق�شد تدارك النق�س الذي يعتريها، اأوالتعثر الذي 
ي�شادفه المتعلم)ة( ل�شبب من الأ�شباب، وي�شمى هذا التقويم بـــ »التقويم التكويني«   اأو » التقويم التتبعي« ،  ويتم 

اإجراوؤه  عند نهاية كل اأ�شدو�س من اأ�شدو�شي ال�شنة الدرا�شية، وهو ما عبر عنه في الكرا�شة بــ»�سار باإمكاني«.
وتتجلى اأهمية التقويم الّتتّبعي في كونه يقل�س من �ش�شاعة الفوارق بين المتعلمين، ويراقب م�شار التعلمات عن 

كثب، وي�شبطه وفق الأهداف المحددة �شلفا، �شعيا وراء تحقيق الكفاية الم�شتهدفة.
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اجلـــزء الثاين

التدبري املنهجي والديداكتيكي
»حمتويات كرا�سة التلميذ والتلميذة«



53

َنِويُّ لِْلَبْرناَمِج ٱلدِّراِسيِّ اَلَتْوزيُع ٱلسَّ
�َلَْوَحَدُة  َو�ٱلْـَمْو�ضوُع�َلَْوَحَدُة  َو�ٱلْـَمْو�ضوُع �َلأُ�ْضبوُع�َلأُ�ْضبوُع �ُص �صَ

ِ �ُصاَلحْ �صَ
ِ اَلحْ

1
 َوَدْعم 

ّ
ي ومي تَ�ْضخي�ضِ تَقحْ

ّ
�ٱ�ْضِتْدر�ِكي

ّ
ي خي�صِ تَقحْومي تَ�صحْ

ّ
َدْعم �ٱ�ْضِتْدر�ِكي

1
2

17 َدْعُم ِنهايَِة �ٱْلأ�ْضدو�ِس
�ضاَر ِباإْمكاين

�أُْغني َمعاِريف

1
2

33

34

َدْعُم ِنهايَِة �ٱْلأ�ْضدو�ِس

�َلأُ�ْضبوُع

�ضاَر ِباإْمكاين

�أُْغني َمعاِريف

1
2

ة
َّ
َي نُِّف اٱلحْكاِئناِت اٱلحْ �صَ

اأُ

12

13

14

15

16

�َلثّــــــاِلثَــــــــُة :

َخ�صاِئ�ُص اٱلحْكاِئناِت 

َيَِّة َوَوظاِئُفها  اٱلحْ

َيَِويَُّة َوتَفاُعُلها َمَع  اٱلحْ

�ٱلْبيئَِة

َيَواناُت َوبيئاتُها اَلحْ

ة
َّ
َلُة اٱلحِْغذاِئي لحْ�صِ ِّ

اَل�ص

تَِة
حْ
زاِء اٱلنَّب جحْ

َوظاِئُف اأَ

ُم تََعلُّماتي اأَُقوِّ

ِة
َّ
َي َمحْموعاِت اَلحْكاِئناِت اٱلحْ

قاِء
َ
ِل اٱلحْب جحْ

واِن ِمنحْ اأَ
َ
َي �ُصلوُك اٱلحْ

نَُع َم�ْضَهد�ً ِلبيئٍَة بَْحِريَّة؟ �ضْ
 �أَ

اَلنَّباتاُت يف بيئاِتها

َعُم تََعلُّماتي َواأَُنّيها اأَدحْ

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

18

19

20

21

22

�َلـــــّر�ِبَعــــــــُة :

ِل  ُق نَقحْ
ُ
كاُل َوُطر اأَ�صحْ

اٱلّطاَقِة.

اَلحِْقوى.

ُم تََعلُّماتي اأَُقوِّ

َعُم تََعلُّماتي َواأَُنّيها اأَدحْ

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

�َلثّـــــاِنيَــــــُة :

ِة  ادَّ نيُف اٱلحْ  تَ�صحْ

ها َو َخ�صاِئ�صُ

ـخــــاِم�َصــُة : اَلحـْ

َياِة  َدَوراُت اٱلحْ

َو�ٱلتَّو�لُُد، َو�ٱلِْوَر�ثَُة 

ِة.
َّ
َي ِعنحَْد اٱلحْكاِئناِت اٱلحْ

ُم تََعلُّماتي اأَُقوِّ

ُم تََعلُّماتي اأَُقوِّ

َعُم تََعلُّماتي َواأَُنّيها اأَدحْ

َعُم تََعلُّماتي َواأَُنّيها اأَدحْ

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

ِة ادَّ ُف حاالِت اٱلحْ  اأَ�صِ

ِة ادَّ اِت اٱلحْ ُف تََغيُّ اأَ�صِ

َوادِّ �َص اٱلحْ  اأُذيُب بَعحْ

لحْواُن أَ ُء َواٱالحْ وحْ  اَل�صَّ

َوادَّ ِنُّف اٱلحْ �صَ
اأُ

نَُع �ُصموعاً ِباأَلحْواٍن ُمحْتَِلَفٍة �صحْ
اأَ

ِة رى ِللحْمادَّ ات اأُخحْ تََغيُّ

�صاِم جحْ
أَ اأَلحْواُن اٱالحْ

28

29

30

31

32

اَل�ّصـــــاِد�َصـــــُة :

ُة 
َّ
بيِعي َ�صاِئ�ُص اٱلطَّ اَلحْ

ِلْلأَْر�ِس َوَمو�ِرُدها

�ِص يف  أرحْ َكُب اٱالحْ َكوحْ

ّ
ِي �صِ محْ اٱلنِّظاِم اٱل�صَّ

�ِص  أرحْ َكِب اٱالحْ  َكوحْ
ُ

�ص َطقحْ

َوُمناُخُه

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

ِة
َّ
َي ِتياجاُت اٱلحْكاِئناِت اٱلحْ ِاححْ

ُم تََعلُّماتي اأَُقوِّ

2

3

4

5

6

أولـــــــــــى : ااَلحْ

إنحْ�صان  ُة اٱالحْ حَّ
�صِ

َواٱلتَّفاُعُل َمَع اٱلحْبيئَِة

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

يل ِمنحْ كوفيد 19 �صي َوَمنحْ َحوحْ مي نَفحْ اأَححْ

إِنحْ�صاُن َواٱلحْبيئَُة ااَلحْ

ُث اٱلحْبيئَِة تََلوُّ

تي حَّ
اأُحاِفُظ َعلى �صِ

اأُحاِفُظ َعلى بيئَتي

تََجدِّ
حْ

ُ�ص ُق اٱنحِْتقاِل فيو�ص كورونا اٱلحْ ُ
ُطر

�ُس كوفيد 19
َ
َمر

�صي َوَمنحْ َحوحْيل مي نَفحْ نَُع َكّماَمًة اِلأَححْ اأَ�صحْ

ُم تََعلُّماتي اأَُقوِّ

َعُم تََعلُّماتي َواأَُنّيها اأَدحْ

َعُم تََعلُّماتي َواأَُنّيها اأَدحْ

َراِريََّة؟ حَْف تَنحْتَِقُل اٱلّطاَقُة اٱلحْ
َكي

يَطًة ًة بَ�صِ
َّ
باِئي

َ
ر ُب داَرًة َكهحْ  اأَُركِّ

َوادُّ اٱلحْعاِزلَُة َلُة َواٱلحْ و�صِ َوادُّ اٱلحْ اَلحْ

�صاماً جحْ
ُك اأَ

ِّ
اأَُحر

�صاِم أجحْ َ َدَرَجاِت َحراَرة اٱالحْ ُز بَيحْ
ِّ
 اأَُمي

�صيَطُة
َ
َُّة اٱلحْب

باِئي
َ
ر ِهَزُة اٱلحَْكهحْ جحْ

أَ ااَلحْ

ِل اٱلّطاَقِة ُك ِبِفعحْ
َّ
ًة تَتََحر

َ
ب اَرًة لُعحْ

ّ
نَُع �َصي اأَ�صحْ

�صاِم؟ أجحْ ُ َمكاَن اٱالحْ اأَُغيِّ

واناُت تَتَوالَُد َمَع َمثيالِتها
َ
َي اَلحْ

ِعها واناُت ُتاِفُظ َعلى نَوحْ
َ
َي اَلحْ

روثَُة ِمَن اٱلنَّباتاِت َوحْ َ�صاِئ�ُص اٱلحْ اَلحْ

قاِء ِعنحَْد اٱلنَّباتاِت
َ
اتيِجياُت اٱلحْب تحْ اإِ�صحْ

واناُت ِمنحْ اآباِئها؟
َ
َي ما اٱلَّذي تَِرثُُه اٱلحْ

�ٍص؟
حْ
نََة بَي نَُع َحا�صِ َف اأَ�صحْ

حْ
َكي

روثَِة ِمَن اٱلنَّباتاِت ُ اٱلَوحْ َ�صاِئ�ُص َغيحْ اَلحْ

ًة
َ
غَّر َرَعًة ُم�صَ نَُع َمزحْ اأَ�صحْ

ْر�ِس َمو�ِرُد �ٱْلأَ

ِلنا  ِمنحْ َحوحْ
ُ
اٱلحَْقَمر

ُل َوالنَّهاُر
حْ
اَللَّي

ُ  يَتََغيَّ
ُ

�ص قحْ اَلطَّ

 ُ �ُص تَتََغيَّ رحْ
أَ ااَلحْ

�ِص أَرحْ َل اٱالحْ ماً ِلَدَوراِن اٱلحَْقَمر َحوحْ
َّ

نَُع ُمَ�ص اأَ�صحْ

ُ لُّ يَتََغيَّ اَلظِّ

ُ اَلحُْف�صوُل تَتََغيَّ

ِة
َ
را�ِصي نَِة اٱلدِّ

َّ
راءاُت اأَِخِر اٱل�ص اإِجحْ
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1. التقومي الت�شخي�شي :

للمتعلم والمتعلمة ق�شد تعرف الأ�شتاذ)ة( على مواطن القوة وال�شعف في  القبلية  اإطار تقويم المكت�شبات  في 
التح�شيل الدرا�شي للتعلمات ال�شابقة، يعد الأ�شتاذ)ة( اإلى التدبير التالي :

باإجراء  »�شنقوم  بامتحان:  ولي�س  منقط  غير  عمل  الإنجاز  هذا  اأن  والمتعلمات  المتعلمين  الأ�شتاذ)ة(  يخبر  � �♦
.»)B( والجواب الخطاأ حرف )A( ت�شحيح فوري لكل اختبار، ثم نعطي الجواب ال�شحيح حرف

♦��ينجز كل اختبار على حدة وب�شكل فردي ويعطي الأ�شتاذ)ة( للمتعلمين مهلة للإنجاز ثم يقترح عليهم الجواب 
ال�شحيح ليقوموا بت�شحيح ذاتي.

على  المتعلم)ة(  وتعويد  والطمئنان  الثقة  اأ�شا�س  على  يقوم  تعليمي/تعلمي  جو  خلق  اإلى  التقنية  هذه  تهدف  � �♦
التقويم الذاتي.

فئتين:  اإلى  والمتعلمات  المتعلمين  ي�شنف  ثم  التحرير  اأوراق  بجمع  الأ�شتاذ)ة(  يقوم  التقويم  نهاية هذا  في  � �♦

متمكنة وغير متمكنة.
♦� ح�شر المتعلمين والمتعلمات المتعثرين وتفييوؤهم ح�شب نوعية التعثر؛ 

♦� تحديد العنا�شر الأ�شا�شية التي يعرف فيها المتعلمون والمتعلمات تعثرات؛
♦� برمجة اأن�شطة للدعم في العنا�شر الأ�شا�شية ؛

♦� دعم المتعلمين والمتعلمات المتعثرين في المواد الأ�شا�شية؛
♦�  تقييم اأثر الدعم على نتائج التلميذ الم�شتفيدين: تتبع مدى تحكمهم من الحد الأدنى من التعلمات الأ�شا�شية.
ومن البديهي اأنه ل يمكن معالجة جميع تعثرات التلميذ لتعددها واختلفها،افترا�شيا، ول�شيق المدة الزمنية 
الحرجة  والتعثرات  الأخطاء  لمعالجة  الأولوية  اإيلء  ي�شتح�شن  ر�شميا(،  واحدة  )ح�شة  لمعالجتها  المخ�ش�س 
من  لل�شتئنا�س،  اأن�شطة  الكرا�شة  في  الواردة  الأن�شطة  واعتبار  جهة،  من  والمتعلمات،  المتعلمين  بين  والم�شتركة 
الدعم من  يتم  كاأن  ال�شياق،  المطلوبة ح�شب  بالمرونة  فيها  يت�شرفا  اأن  المدر�س)ة(  ثانية.ولذلك يطلب من  جهة 
خلل التنويع في الأدوات والو�شائل، والأن�شطة والطرائق، والو�شعيات التعليمية التعلمية: كالدعم الفردي، والدعم 
اأو  الق�شم  م�شاريع  في  بالم�شاركة  والدعم  المنزلية،  والأعمال  بالبحوث  والدعم  بالأقران،  والدعم  مجموعات،  في 

الموؤ�ش�شة...

عنا�سر الإجابة:
➊� - كائنات حية: ع�شفور - �شجرة - �شمكة - اأج�شام غير حية: �شيارة - �شخرة - دمية

❷ - اأ�سطب الدخيل:

تدبري ح�ش�س التقومي الت�شخي�شي والدعم اال�شتدراكي
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اأ - اأفعى )حيوان فقري(
ب - تم�شاح )حيوان بيو�س(

❸ - الجمل ال�سحيحة:
اأ - جذور و�شيقان واأوراق

ب - الحيوان العا�شب يتغذى بالنباتات
- الحيوان اللحم يتغذى بحيوان اآخر

ج - اأنياب طويلة
❹  - اأ - الماء المالح

❺  - البنزين - الخ�شب
❻  - يف�شل الماء عن الزيت بالت�شفيق

- يف�شل الماء عن الرمل بالتر�شيح
❼  - ال�شوء يمر عبر الأج�شام ال�شفافة ول يمر عبر الأج�شام المعتمة. 

- الم�شافة بين م�شدر ال�شوء والحاجز تتحكم في طول ظله.
❽  - تتنف�س النباتات:

بالليل والنهار - �شحيح
)الأجوبة الأخرى خطاأ(

 -  ❾
النباتاتالحيواناتالأو�ساط الطبيعية

اأ�شجار واأع�شاب و�شجيرات...الذئب - البومة - ال�شنجاب - القرد...الغابة

طحالب...الأ�شماك...البحر

نخل - �شبار - اأ�شجار �شوكية...الجمل - الأفعى - ال�شب...ال�شحراء

2. الدعم اال�شتدراكي :

للأ�شتاذ)ة( ال�شلحية في اعتماد تدبير هذه الح�شة وفق الطرق الآتية:

عنا�سر الإجابة:
➊� - قوة جذب - قوة دفع

➋ - ت�شنف القوى اإلى ثلثة اأنواع: ميكانيكية وكهربائية ومغناطي�شية
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- تاأثير القوى يعتمد على اتجاهها و�شدتها.
- الناب�س يوؤثر بقوة عندما يكون من�شغطا اأو م�شدودا.

➌ - التركيب ال�شحيح هو 1 اأو 2.
➍ - الأغذية الأف�شل م�شدر للطاقة:

- اأغذية ت�شم الع�شل والن�شويات والزيوت النباتية.
- اأغذية ت�شم الزبدة والأرز وال�شكر.

➎ - ال�شلوكيات الم�شرة بال�شحة:
اأماكن ملوثة - غذاء ملوث - الريا�شة العنيفة.

➏ - ن�شبة الماء على �شطح الأر�س:
ج - 3/4 من �شطح الأر�س

➐ -  م�شدر الماء: المحيطات والبحيرات.
➑ - الطاقة الحرارية

➒ - الكواكب تدور حول ال�شم�س
- الأر�س تدورحول ال�شم�س خلل �شنة

- ال�شم�س م�شدر الحرارة وال�شوء للمجموعة ال�شم�شية
➓� -  عنا�شر الطق�س هي: درجة الحرارة، �شرعة الرياح والت�شاقطات المطرية والثلجية.

- تفيد الن�شرة الجوية في تحديد عنا�شر الطق�س.
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الوحدة الأولى
�سحة الإن�سان والتفاعل مع البيئة

 الموا�سيع:

1 - انتقال عدوى ڤيرو�س  كورونا الم�ستجد وطرق الوقاية منه
2 - تاأثير  الإن�سان على البيئة

1 - تقديم الوحدة

الدرو�ساملوا�سيعاملحوراملجال

علوم الحياة
 �سحة الإن�سان

والتفاعل مع البيئة

كورونا  ڤريو�س  عدوى  ♦   انتقال 
امل�ستجد وطرق الوقاية منه.

الدر�س الأول :
احل�سة 1: مر�س كوفيد 19.

احل�سة 2: طرق انتقال ڤريو�س كورونا امل�ستجد.
الدر�س الثاين :

احل�سة 1:  اأحمي ج�سمي ومن حويل من كوفيد 19.
احل�سة 2: اأحافظ على �سحتي.

 ♦ تاأثري الإن�سان على البيئة.

الدر�س الثالث :
احل�سة 1: الإن�سان والبيئة.

احل�سة 2: تلوث البيئة.
الدر�س الرابع :

احل�سة 1:  اأحافظ علي بيئتي.
احل�سة 2:  اأ�سنع كمامة لأحمي نف�سي ومن حويل

اأدعم تعلماتي واأمنيهااأقوم تعلماتيالتقومي

2 - الموجز العلمي:
2-1 مر�س كوفيد:

مر�س كوفيد 19 مر�س ي�سيب الجهاز التنف�سي وي�سببه ڤيرو�س معد جديد من 
.)SARS - COV 2( عائلــــة ڤيرو�س كــــورونا رمزه

تعد ڤيرو�سات كورونا ف�سيلة كبيرة من الڤيرو�سات المعروفة التي ت�سبب الزكام 
والأنفلونزا واأمرا�سا خطيرة اأخرى مثل »متالزمة ال�سرق الأو�سط التنف�سية ميرز 

.)SARS( ومتالزمة اللتهاب الرئوي الحاد �سار�س )MERS(
فيرو�س كوررنا الم�ستجد

Virus SARS COV2
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وقد تم تحديد ڤيرو�س كورونا الجديد في عام 2019 في مدينة ووهان بال�سين، ويمثل هذا الڤيرو�س �ساللة جديدة 
لم ي�سبق تحديدها لدى الب�سر من قبل.

.)pandémie( كجائحة )وقد اأعلنت منظمة ال�سحة العالمية اأنها �سنفت مر�س ڤيرو�س كورونا 2019 )كوفيد 19
اأعرا�س وعالمات المر�س : عالمات واأعرا�س المر�س هما �سيئان مختلفان ب�سكل كبير.

فالعالمات مو�سوعية بينما الأعرا�س ذاتية هذا يعني اأن العالمات هي اأ�سياء مرئية للجميع، في حين اأن الأعرا�س 
هي اأ�سياء ي�سعر بها المري�س ول يمكن روؤيتها.

العالمات هي : المظهر المادي للمر�س مما يعني يمكن روؤيته وقيا�سه بوا�سطة طبيب وت�سمل العالمات : درجة 
الحرارة، النب�س، �سغط الدم، الجروح، الكدمات...

اأما الأعرا�س، فهي اأ�سياء يمكن اأن ي�سعر بها المري�س فقط، ويجب و�سفها للطبيب المعالج وت�سمل الأعرا�س: 
الألم، الغثيان، التقيء، الإرهاق، الق�سعريرة، الدوار، �سيق التنف�س، الحكة، حرقة البول وت�سنجات في المعدة...اإلخ.

تظهر اأعرا�س مر�س كوفيد 19 بعد يومين اإلى 14 يوما من التعر�س للڤيرو�س وقد ت�سمل: الحمى، ال�سعال، �سعوبة 
التنف�س. وفي بع�س الأحيان التعب، الأوجاع، �سيالن الأنف، الإ�سهال، التهاب الحلق، ال�سداع، القيء وفقدان حا�سة 

ال�سم والذوق.
قد ل تظهر  الأعرا�س على بع�س الأ�سخا�س مطلقا وقد يكون الأ�سخا�س الأكبر �سنا اأو من لديهم اأمرا�س مزمنة 

مثل ال�سكري واأمرا�س القلب اأو الرئة  اأو �سعف الجهاز المناعي اأكثر عر�سة لالإ�سابة بدرجة قوية بالمر�س.
عندما  المتطاير  )القطرات(  الرذاذ  الڤيرو�س عن طريق  ينت�سر  الم�ستجد:  كورونا  ڤيرو�س  انت�سار  عوامل 
ي�سعل الم�ساب اأو يعط�س اأو يتحدث. ويمكن اأن ينت�سر اأي�سا اإذا لم�س ال�سخ�س �سطحا ملوثا بالڤيرو�س ثم لم�س اأنفه 

اأو فمه اأو عينيه.
الوقاية: على الرغم من عدم توفر لقاح لمنع الإ�سابة بالڤيرو�س لكن هناك خطوات واحتياطات يجب اتخاذها 

للتقليل من الإ�سابة به تو�سي بها منظمة ال�سحة العالمية، منها :
وال�سابون فيجب  الماء  يتوفر  لم  واإذا  ثانية،   20 ب�سكل متكرر مدة ل تقل عن  وال�سابون  بالماء  اليدين  -  غ�سل 

ا�ستعمال معقم يحتوي على الكحول بن�سبة ل تقل عن %60.
- تجنب مخالطة اأي �سخ�س مري�س اأو لديه اأعرا�س.

- ترك م�سافة بين ال�سخ�س والآخر ل تقل عن متر.
- تغطية الفم والأنف بمنديل اأو المرفق عند ال�سعال اأو العطا�س.

- التخل�س من المنديل مبا�سرة بعد ا�ستعماله داخل كي�س القمامة.
- تنظيف الأ�سطح التي تلم�س بكثرة يوميا با�ستعمال ماء جاڤيل )كاأ�س ماء جاڤيل مع 5 كوؤو�س ماء(.

- ارتداء كمامات عند الخروج لل�سرورة،
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- اللتزام بالبيت )الحجر ال�سحي(.
- تجنب ح�سور التجمعات.

2-2  البيئة والإن�سان

البيئة هي كل ما يحيط بالإن�سان من ماء وهواء وكائنات حية )نباتات - حيوانات( وهي 
المجال الذي يمار�س  فيه حياته ون�ساطاته المختلفة .

يعتبر الإن�سان العامل الأ�سا�سي في اإحداث التغيير البيئي، والإخالل بالنظم الإيكولوجية، 
وتحويل  الغابة  اأ�سجار  بقطع  والم�سكن،  واللبا�س  الغذاء  من  المتزايدة  حاجياته  لمواجهة 
المكثف  بالرعي  المراعي  ا�ستهالك  والإفراط في  اإلى مزارع وم�سانع وم�ساكن،  الأرا�سي 
ت�ساهم  الت�سرفات  هذه  كل  اأنواعها،  بمختلف  والمبيدات  الأ�سمدة  ا�ستخدام  اإلى  واللجوء 
في الإخالل بتوازن الأو�ساط البيئية.  كما يمكن لالإن�سان اأن يوؤثر اإيجابيا على البيئة باإعادة   

ت�سجير الغابات وحماية الحيوانات )اإقامة محميات( والتقليل من تلوث الهواء،با�ستعمال الطاقات المتجددة )الطاقة 
ال�سم�سية والطاقة الريحية(.

الم�شاكل البيئية : البيئة تتهددها عدة مخاطر واأ�سرار، توؤثر على توازنها وعلى �سالمة 
الكائنات التي تعي�س فيها.

■  الم�سانع حين تفرغ مياهها الملوثة مبا�سرة في مجاري الأنهار تلوث الماء الذي 
ن�سربه وتق�سي على الكائنات الحية التي تعي�س فيه.

اأمرا�س  عدة  اإلى  يوؤدي  الذي  الهواء  تلوث  ي�سبب  ت�سفية  دون  الم�سانع  ■  دخان 

تنف�سية، واإلى ارتفاع درجة حرارة الأر�س )الحتبا�س الحراري(
تت�سرب منها عند تعر�سها  اأو  البحر،  تلقى بها في  البواخر من مواد �سامة،  اأي�سا بما تحمله  البحار  ■  تلوث 

لحادث.
قدر  ي�سعى،  اأن  فعليه  خا�سة،  المتعلم)ة(  وعلى  عامة  الفرد  على  وطني  واجب  البيئة  حماية   : البيئة  حماية 

ا�ستطاعته، اإلى حماية محيطه ورعاية بيئته وذلك باتباع �سلوك  يراعي 
والأ�سجار  الحدائق  على  والمحافظة  البيئة،  و�سيانة  النظافة  قواعد 

والم�سابيح ....
بع�س الحلول لحماية البيئة : 

1 - اإن�ساء مناطق خ�سراء بالمدن؛
2 -اإن�ساء محميات لحماية الحيوانات المنقر�سة؛

3 - اإعادة ت�سجير الغابات المتدهورة؛
4 -ا�ستعمال الطاقة النظيفة ال�سم�سية والريحية؛

5 - عدم ا�ستعمال الأكيا�س البال�ستيكية وتعوي�سها بالقفة؛

تلويث المياه

تلوث البيئة

تلويث المياه
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6 - معالجة المياه العادمة قبل اإلقائها في الو�سط الطبيعي؛
7 - التقلي�س من ا�ستعمال المبيدات؛

8 - تجميع الوحدات ال�سناعية في مناطق بعيدة عن المدن وت�سفية الدخان؛
9 - تجنب قطع الأ�سجار والنباتات التي تنمو بينها؛

10 - تجنب اإلقاء الأزبال والمخلفات في ال�سواطىء والأنهار؛

11 - تجنب الت�سبب في الحرائق واإتالف الغابة؛

12 - تجنب ال�سيد الع�سوائي؛

13 - تجنب الرعي الجائر.

البيئة ال�سليمة هي البيئة التي �سلم ماوؤها وهواوؤها وتربتها من التلوث.

3 - ال�سعوبات التي قد تعتر�س المتعلم)ة( : 
قد يواجه)ة( المتعلم بع�س العوائق في م�سار التعلمات في هذه الوحدة  منها على �سبيل المثال :

♦ اعتبار اأن النفايات ل توؤثر على البيئة؛
♦ اعتبار اأن التلوث يقت�سر على المواد ال�سلبة فقط.
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4 - تدبير اأن�سطة الوحدة
 1  - توزيع الح�س�س

الو�سائلالأهدافاحل�س�سالدرو�س

الدر�س ➊ 

♦  يتعرف المتعلم)ة( اأعرا�س وعالمات الح�شة ❶ : مر�س كوفيد 19
كوفيد )الجائحة(.

♦  قلم ر�سا�س - ممحاة - م�سطرة - 

ر�سوم و�سور كرا�سة ف�ساء الن�ساط 
العلمي - �سور اأخرى مكملة �سريط 

ڤيديو  حول كوفيد 19.

ڤريو�س  انتقال  الح�شة ❷ :  طرق 
كورونا امل�ستجد

كورونا  ڤيرو�س  انتقال  طرق  ♦  يحدد 
الم�ستجد.

♦  قلم ر�سا�س - ممحاة - م�سطرة - ر�سوم 

 - العلمي  الن�ساط  ف�ساء  كرا�سة  و�سور 
اأخرى مكملة �سريط ڤيديو   حول  �سور 

الوقاية من مر�س كوفيد 19.

الدر�س ❷

ومن حولي  نف�سي  الح�شة ❶ :  اأحمـي 
من كوفيد 19

 ♦  يحدد المتعلم)ة( طرق الوقاية من  
كوفيد 19

♦  قلم ر�سا�س - ممحاة - م�سطرة - 

�سور كرا�سة ف�ساء الن�ساط العلمي 
- �سور اأخرى مكملة - �سريط حول 

الوقاية من مر�س كوفيد 19 .

الح�شة ❷ :  اأحافظ على �سحتي
 ♦  ي�سف ال�سلوكات والأن�سطة اليومية 

ال�سحية
م�سطرة   - ممحاة   - ر�سا�س  ♦  قلم 

�سور كرا�سة المتعلم ف�ساء  الن�ساط 
العلمي - �سور اأخرى مكملة.

الدر�س ❸

الح�شة ❶ :  الإن�سان رالبيئة

�سلوك  تاأثير  المتعلم)ة(   ♦  يو�سح 
رالكائنات  البيئة  على  الإن�سان 

الحية
 ♦ ي�ستخرجان معطيات من ال�سور 

♦  قلم ر�سا�س - ممحاة - م�سطرة - 

اأقالم ملونة - كرا�سة المتعلم ف�ساء 
 - مكملة  �سور   - العلمي  الن�ساط 

موارد رقمية حول البيئة.

الح�شة ❷ :  تلوث البيئة
البيئة  على  التلوث  تاأثير   ♦  ي�سرحان 

والكائنات الحية؛
♦ ي�ستخرجان معطيات من وثيقة.

م�سطرة   - ممحاة   - ر�سا�س   ♦  قلم 
الن�ساط  ف�ساء  المتعلم  -كرا�سة 
-الأنترنيت:  مكملة  �سور   - العلمي 
موارد رقمية متنوعة حول المو�سوع.

الدر�س ❹

الح�شة ❶ :  اأحافظ على بيئتي
اأو  التلوث  لمنع  طرقا  ♦  ي�ستنتجان 

التقليل منه:
♦  ينميان قدراتهما في تحليل ال�سور

م�سطرة   - ممحاة   - ر�سا�س   ♦  قلم 
الن�ساط   ف�ساء  المتعلم  -كرا�سة 
العلمي - �سور مكملة. موارد رقمية 

متنوعة حول المو�سوع.

لحماية  كمامة  الح�شة ❷ :  اأ�سنع 
نف�سي ومن حولي

من  تحمي  الكمامة  باأن  ♦  التوعية 
كوفيد 19 ومن تلوث الهواء

♦  تنمية المهارات اليدوية التوا�سلية.

وخيطان  اأبي�س  قما�س   ♦  قطعة 
مطاطيان.

اأقوم تعلماتي.......................................................... اأوظف نهج التق�شي
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 4 -  تدبير م�سهد النطالق:

يتكون هذا الم�سهد بالتتابع من ثالثة م�ساهد يعبر كل واحد منها عن م�سمون الدر�س المخ�س�س له: 
الم�شهد 1: يهدف هذا الم�سهد على اإثارة ف�سول المتعلمين والمتعلمات وتحفيزهم على قراءة ما يعبر عنه الم�سهد 

من �سورة ون�س بو�سف ما تمثله ال�سورة �سفهيا وتحليل الن�س لبناء تعلمات جديدة.
حوله  راأيهم  اإبداء  على  والمتعلمات  للمتعلمين  حافزا  الوحدة  من  الثاني  للدر�س  والمخ�س�س   2 الم�شهد  يعتبر 
بحيث ي�سفون ما يقوم به الأطفال في الهواء الطلق ثم ي�ستدرجهم الأ�ستاذ)ة( اإلى قراءة الن�س المرفق بالم�سهد 

ومناق�سته لبناء تعلمات جديدة واكت�ساب �سلوكيات �سليمة للحفاظ على �سحتهم.
بينما يهدف الم�شهد 3 اإلى جعل المتعلمين والمتعلمات  قادرين على تحليل وقراءة ما يعبر عنه الم�سهد من  �سورة 
ون�س بو�سف ما تريد الطفلة قوله بوا�سطة حركتها »كفى من التلوث« وكذلك قراءة مقتطف ر�سالة �ساحب الجاللة 

حول البيئة ومناق�سته.
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ي�ستهل الأ�ستاذ)ة( الح�سة بتذكير  المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم ال�سابقة في ال�سنة الأولى ابتدائي حول مو�سوع ال�سحة 
والمر�س لدى الإن�سان .

األحظ واأت�ساءل :

♦ لالأ�ستاذ)ة( الحرية في اختيار و�سعية انطالق اأخرى غير المقترحة في الكرا�سة تتما�سى ومو�سوع الدر�س.
♦ بعد مالحظة م�سهد النطالق، والتعبير عنه يوجه الأ�ستاذ)ة( اهتمام المتعلمين والمتعلمات  اإلى و�سعية النطالق الخا�سة 

بالدر�س، ويطالبهم بو�سفها، ثم قراءة الن�س المرفق والإدلء باآرائهم 
حول ما يتحدث عليه الن�س ويدفعهم للو�سول اإلى �سوؤال التق�سي :

■ ما هو مر�س كوفيد 19؟

ثم يطالبهم باقتراح فر�سيات داخل مجموعات �سفهيا ويوثقونها في 
دفتر التق�سي من مثل :

اأن  اأعتقد  اأن مر�س كوفيد خطير جدا  في راأيي مر�س معد،  اأظن 
مع  بالجلو�س  ينتقل  الأ�سخا�س...،  من  كثيرا  ي�سيب   19 كوفيد  مر�س 

المري�س...
♦ بعدها يطالبهم بمناق�سة الفر�سيات لختيار الأن�سب منها.

باإنجاز  الفر�سيات  من  التحقق  من  والمتعلمات  المتعلمون  ♦  يقوم 
اأن�سطة الدر�س بم�ساعدة الأ�ستاذ)ة(

اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط:

تحليل  على  والمتعلمات  المتعلمين  اإقدار  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
ن�س ل�ستخراج معطيات :

يطالب الأ�ستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بقراءة ن�س الوثيقة )2( وفهمه ثم الإجابة عن ال�سوؤال المطروح )يترك الأ�ستاذ)ة( 
للمتعلمين والمتعلمات مهلة للقراءة ثم الإجابة عن الأ�سئلة(:

- يقوم المتعلمون والمتعلمات بعد ذلك بمناق�سة ما تو�سلوا اإليه :
1 - مر�س كوفيد 19 مر�س خطير ومعد؛

2 - مر�س ي�سيب الجهاز التنف�سي؛
3 - مر�س يت�سبب فيه ڤيرو�س كورونا الم�ستجد.

احل�صة 1 :  مر�ض كوفيد 19
Maladie COVID 19

تدبري احل�ص�ض
الدر�ض 1 :
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الوثيقة )3(:
♦ يالحظ المتعلمون والمتعلمات الوثيقة 3 ثم يعبرون عنها �سفاهيا؛

♦  يناق�س الأ�ستاذ)ة( مع المتعلمين والمتعلمات تمثالتهم حول الأعرا�س والعالمات ويبين لهم اأن الأعرا�س هي ما يح�س بها 
المري�س من مثل : الألم، �سيق التنف�س، الإرهاق...

اأما العالمات فهي ما يظهر على ال�سخ�س المري�س ويمكن للطبيب قيا�سه ومالحــظته من مثل درجة حرارة الج�سم، �سغط 
الدم، الجروح، الكدمات...

بعد هذا التو�سيح يطالب الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات با�ستتخراج اأعرا�س وعالمات مر�س كوفيد 19.

 اأ�ستخل�س : 

يولف المتعلمون والمتعلمات بين ما تو�سلوا اإليه من ا�ستنتاجات لبناء خال�سة لدر�سهم :
♦  مر�س  كوفيد 19 مر�س معد ي�سيب الجهاز التنف�سي ويت�سبب فيه ڤيرو�س كورونا الم�ستجد. من عالماته واأعرا�سه : ارتفاع 

درجة حرارة الج�سم، ال�سعال، الإرهاق، األم الراأ�س والحنجرة، وفي بع�س الأحيان الإ�سهال وفقدان حا�سة ال�سم والذوق.

 اأ�ستثمر : 

ي�ستثمر المتعلمون والمتعلمات مكت�سباتهم لالإجابة عن الأ�سئلة :
♦  م�سبب كوفيد هو ڤيرو�س كورونا الم�ستجد؛

ظهر هذا المر�س لأول مرة في مدينة ووهان بال�سين.
2 - Cet exercice permet aux élèves d’utiliser les connaissances acquises au cours de la leçon pour répondre à 

la question pour cela l’enseignant (e) fait lire l’exercice par les élèves et les aide à y répondre.
Les 3 signes de covid 19 sont :
-  touse.
- La fatigue.
- La fièvre (augmentation de la température du corps).

معجمي : 

يقراأ المتعلمون والمتعلمات المفردات الواردة في المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي في اللغتين العربية والفرن�سية.
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األحظ واأت�ساءل:

♦  بعد التذكير بالمكت�سبات ال�سابقة حول كوفيد 19 يطالب الأ�ستاذ)ة( بمالحظة �سورة ون�س و�سعية النطالق مو�سوع الح�سة 
ثم مناق�ستها �سفهيا بعدها ي�ستدرجهم اإلى طرح �سوؤال التق�سي :

■  لماذا هذه الإجراءات المت�شددة؟

♦ يقترح المتعلمون والمتعلمات فر�سيات  داخل المجموعات ويدونونها في دفتر التق�سي.
♦   يحتفظ بالفر�سيات القابلة للتحقق بعد مناق�ستها ثم تكتب على ال�سبورة من مثل: لمنع العدوى - لأن المر�س خطير......

 اأقكر ثم اأجنز :

♦   للتحقق من الفر�سيات ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات 
من اإنجاز الن�ساط؛

♦   يعمل هذا الن�ساط على تمكين المتعلمين والمتعلمات من تحديد 
بع�س طرق انتقال ڤيرو�س كورونا الم�ستجد؛

كل  تحليل  من  والمتعلمات  المتعلمين  من  الأ�ستاذ)ة(  ♦  يطالب 
ال�شورة  )1(  والوثيقة )1( ثم مطالبتهم باإنجاز التمرين:

1 -  تتم العدوى بڤيرو�س كورونا الم�ستجد عن طريق تطاير الرذاذ  
اأثناء ال�سعال اأو العطا�س؛

على  وال�سعال  العط�س  بعد  الم�ستجد  كورونا  ڤيرو�س  ي�ستقر    - 2
الأ�سطح والأدوات؛

3 -  تتم عدوى �سخ�س �سليم بڤيرو�س كورونا الم�ستجد عندما يلم�س 
الأدوات اأو الأ�سطح الملوثة بالڤيرو�س.

اأ�ستخل�س  :

در�سهم  خال�سة  لبناء  مكت�سباتهم  والمتعلمات  المتعلمون  ي�ستعمل 
على �سكل جدول:

فرتة ح�سانة اجل�سم للمر�سطرق انتقال العدوىم�سبب املر�سا�سم املر�س

ڤيرو�س كورونا الم�ستجدكوفيد 19
ال�سعال  عند  المتطاير  ♦  الرذاذ 

والعط�س.
♦  لم�س الأ�سطح والأدوات الملوثة

 من يومين اإلى 14 يوما.

اأ�ستثمر : 

♦ يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمين والمتعلمات ي�ستثمرون تعلماتهم ال�سابقة على �سكل خطاطة.

احل�صة 2 :  طرق انتقال ڤريو�ض كورونا امل�صتجد
les voies de transmission du virus SARS COV-19

الدر�ض 1 :
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L’enseignant (e) fait lire l’exercice par les élèves et leur rapelle les connaissances acquise lors de la leçon avant 
de répondre à la question.
2 - Je cite deux voix de transmission du virus SARS-COV2.

a - Les goutelettes de salive du malade.

a - Les surfaces polluées avec le virus

معجمي : 

♦ يقراأ المتعلمون والمتعلمات المفردات الواردة في هذا المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي في اللغتين العربية والفرن�سية.

طرق انتقال مر�س كوفيد 19

العدوى غري املبا�سرة

الأ�سطح امللوثة بالڤريو�س اأدوات املري�سمل�س املري�س الرذاذ

العدوى املبا�سرة
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قبل ال�سروع في مو�سوع الدر�س يقوم الأ�ستاذ)ة( بطرح بع�س الأ�سئلة للتذكير بالمكت�سبات القبلية.

األحظ واأت�ساءل:

يطالبهم  ثم   ،19 كوفيد  مر�س  بخ�سو�س  النطالق،  م�سهد  في  مالحظته  تمت  بما  والمتعلمات  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  ُيَذّكُر 
بمالحظة و�سعية النطالق الخا�سة بالدر�س ومناق�ستها، ومن ثم ي�ستدرجهم اإلى طرح �سوؤال التق�سي :

■  هل الحجر ال�شحي كاف للحد من هذا المر�س؟
يطالب الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات اقتراح فر�سياتهم على غرار: في راأيي...، اأعتقد اأن...، وللتحقق من الفر�سيات بعد 

مناق�ستها يطالبهم باإنجاز اأن�سطة الدر�س اأو اأن�سطة اأخرى من اختياره، 
ذات �سلة بالمو�سوع.

 اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط ❶ 

اأ - قبل اإنجاز هذا الن�ساط على الكرا�سة يمكن لالأ�ستاذ)ة( اأن    
الوقاية  اقتراحاتهم حول طرق  باإعطاء  والمتعلمات  المتعلمين  يطالب 

من هذا المر�س. 
بعد  الن�ساط،  باإنجاز هذا  والمتعلمات  المتعلمون  يقوم  وبعد  ذلك 

مناق�سة الوثيقة 2، للتو�سل اإلى معرفة بع�س طرق الوقاية:
وبين  بيني  متر  على  تقل  ل  م�سافة  اأدع  اأن    - كمامة  -  اأ�ستعمل   1

الأ�سخا�س الآخرين - اأن ل اأ�سافح اأحدا - 
اأغ�سل يدي بالماء وال�سابون - اأرمي الكمامة في القمامة.  -  2

اأتغذى بغذاء متوازن - اأن اأمار�س الريا�سة...  -  3

من  والمتعلمات  المتعلمون  اإليه  تو�سل  ما  باعتماد   : اأ�ستخل�س 

ا�ستنتاجات يتم بناء الخال�سة على غرار :
♦ اأحمي نف�سي ومن حولي من كوفيد 19 بالتقيد بالحجر ال�سحي وا�ستعمال الكمامة - وتجنب التجمعات والم�سافحة وبغ�سل 

الأيدي بالماء وال�سابون.

 اأ�ستثمر : 

يهدف هذا الن�ساط اإلى تقوية قدرات المتعلمين والمتعلمات على :
♦  التعرف على ال�سلوكات ال�سحيحة التي يجب فعلها للحماية من مر�س كوفيد 19.

♦ اأ�سطب ال�سلوك 4 وال�سلوك 6.
2 - L’enseignant (e) demande aux élèves de lire l’exercice et leur rapelle les connaissances acquises lors de 

la leçon afin de pouvoir répondre à la question.
- Le masque ou la bavette sert à nous protéger contre la maladie covid-19.

احل�صة 1 :  اأحمي نف�صي ومن حويل من كوفيد 19
Je me préserve ainsi que mon entourage de COVID 2

الدر�ض 2 :
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األحظ واأت�ساءل:

♦   يذكر الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات بمكت�سباتهم ال�سابقة حول المر�س وال�سحة  وبعد ذلك يالحظون و�سعية النطالق 
ثم يعبرون عن ال�سور �سفاهيا وبعد قراءة الن�س المرفق ي�ستدرجهم اإلى طرح �سوؤال التق�سي :

■ » ماهي ال�شلوكيات والأن�شطة ال�شحية اليومية؟
♦  يوزع الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات اإلى مجموعات ق�سد اإيجاد الحلول المنا�سبة ل�سوؤال التق�سي باعتماد خطوات نهج 

التق�سي المرفقة بالكرا�سة �س: 8.
تدون كل مجموعة فر�سياتها على دفتر التق�سي با�ستعمال في    ♦

راأيي ..... اأظن اأن ....... اأعتقد اأن .....
القابلة  وغير  منها  المتكرر  لإلغاء  الفر�سيات  جميع  تناق�س    ♦

للتحقق.
المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يوجه  فر�سياتهم  �سالحية  من  للتحقق    ♦

والمتعلمات اإلى اإنجاز اأن�سطة اأفكر ثم اأنجز :

 اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط: 

تبني  اأجل  من  الأولى   الح�سة  لأن�سطة  تكميال  الن�ساط  هذا  يعد 
�سلوكيات يومية �سليمة، ق�سد الحماية من الأمرا�س.

يطالب الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات مناق�سة الوثائق والتعبير 
عنها ثم الإجابة على الأ�سئلة المطروحة.

1.  الغذاء المتوازن
.9 - 8 - 7 - 5 -  3  .2

اأ�ستخل�س:

اأهم ال�ستنتاجات التي تو�سلوا  ♦   باعتماد المفردات وبع�س الأ�سئلة التوجيهية يبني المتعلمون والمتعلمات خال�سة ي�سمونها 
اإليها على غرار:

- لأحافظ على �سحتي، اأتبنى �سلوكيات واأن�سطة يومية �سحية كاأن:
● اأختار الغذاء الجيد كما وكيفا : الغذاء المتوازن؛

●  اأتنف�س هواءا نقيا؛
●  اأنظف اأ�سناني بانتظام؛

● اأمار�س الريا�سة بانتظام؛
● اأنام كفاية؛

احل�صة 2 :  اأحافظ على �صحتي
Je protège ma santé

الدر�ض 2 :
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● اأ�سرب الماء.
● اأحمي نف�سي من الأمرا�س.

اأ�ستثمر:

1-    يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمين والمتعلمات  ي�ستثمرون مكت�سباتهم وتوظيفها 
♦   لالإجابة على ال�سوؤال المطروح:

اأ�سع    اأمام:
- اأتغذى بغذاء متوازن.

- اأحمي ج�سمي من الأمرا�س.
- اأغ�سل جيدا الفواكه والخ�سر.

2 - Cette activité permet aux élèves de traduire les connaissances acquises en schéma et ceci en reliant l’éti-
quette à ce qui convient :

معجمي:

♦   يقراأ المتعلمون والمتعلمات المفردات الواردة في هذا المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي في اللغتين العربية  والفرن�سية.

Je protège ma santé

se brosser les dents dormir peumanger équilibré faire du sport
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ي�ستهل الأ�ستاذ)ة( الح�سة بتذكير المتعلمات والمتعلمين بمكت�سباتهم ال�سابقة حول ال�سلوكيات اليومية ال�سليمة للمحافظة على 
ال�سحة. وبعد ذلك يالحظون و�سعية النطالق.

األحظ واأت�ساءل:

لالأ�ستاذ )ة( الخيار في ا�ستعمال و�سعية انطالق اأخرى غير �سور كرا�سة المتعلم)ة( مثل �سريط ڤيديو - اأو �سور اأخرى من 
محيط المتعلم)ة( اأو ت�ساوؤل اأحد المتعلمين في الح�سة ال�سابقة.

بعد مالحظة  م�سهد النطالق  )3( »ن�س خطاب �ساحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س، وال�سورة المرفقة له، من طرف 
حول  الأ�ستاذ)ة(  بم�ساعدة  براأيهم  والإدلء  والمتعلمات  المتعلمين 
غير  الإن�سان  ت�سرفات  ب�سبب  بها  تحيط  التي  والمخاطر  البيئة 
ال�سليمة يدعو الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات اإلى مالحظة و�سعية 
داخل  ومناق�ستها  بو�سفها  ويطالبهم  بالدر�س،  الخا�سة  النطالق 
يوؤثر  »كيف  التق�سي:  �سوؤال  طرح  اإلى  ي�ستدرجهم  عمل،  مجموعات 

الإن�شان على البيئة«؟
ثم  مجموعات،  اإلى  والمتعلمات  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يوزع 
دفتر  في  تدوينها  يتم  المو�سوع،  حول  بفر�سياتهم  بالإدلء  يطالبهم 
التق�سي، بعد ذلك تتم مناق�ستها لختيار �سحة بع�سها باإنجاز اأن�سطة 

الدر�س.

اأفكر ثم اأجنز:

للتحقق من الفر�سيات، ي�سارك الأ�ستاذ)ة( المتعلمين 
والمتعلمات عملية التحقق وذلك بمجابهة فر�سياتهم ثم يطالبهم 

باإنجاز اأن�سطة »اأفكر ثم اأنجز«.
الن�ساط ❶ 

يهدف هذا الن�ساط اإلى تعزيز ما�سبق التو�سل اإليه في و�سعية النطالق من حيث تاأثير الإن�سان على بيئته اإما �سلبا اأو اإيجابا، 
حيث يطلب الأ�ستاذ)ة( من المتعلمين والمتعلمات مالحظة �سور الكرا�سة ومناق�ستها ثم التعرف على مدلولها وذلك بكتابة رقم 

الكلمة اأو الجملة المنا�سبة جانب كل �سورة.

الن�ساط ❷

 يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمين والمتعلمات يدركون ال�سلوكيات ال�سلبية والإيجابية لالإن�سان نحو البيئة وذلك بت�سنيف 
ماتعبر عنه ال�سور اأعاله اإلى �سلوك اإيجابي و�سلوك �سلبي باعتماد اأرقامها.

اأ�ستخل�س: 

يترك الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات التو�سل اإلى ال�ستنتاج وحدهم ثم كتابته في المكان المخ�س�س له على غرار : يوؤثر 
الن�سان على البيئة اإما �سلبا اأو اإيجابا ح�سب نوع �سلوكه تجاهها.

احل�صة 1 :  الإن�صان والبيئةالدر�ض 3 :
l’homme et l’environnement
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اأ�ستثمر: 

1 - Cette activité permet aux élèves d'utiliser les notions acquises lors de la leçon.
L'enseignant (e) fait un rappel du résumé de la leçon en langue française et après il demanda aux élèves de lire 

l'exercice et d'y répondre :
Je cite deux comportements qui dégradent l'environnement : l'enseignant (e) explique le mot 

"dégradent" : 
Exemple : La pollution de l'eau - La distruction de la forêt.
N.B. il y en a d'autres exemples.

2 -  يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمين والمتعلمات ي�ستثمرون تعلماتهم ال�سابقة لالإجابة عن الأ�سئلة.
اأجيب بـ نعم اأو ل

اأ. ل   - ب.  نعم   - ج.  ل  -  د. نعم  -  هـ. نعم  -  و.  ل.

معجمي:

♦   يقراأ المتعلمون والمتعلمات المفردات الواردة في هذا المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي في اللغتين العربية  والفرن�سية.

تدهور
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♦  يمكن  لالأ�ستاذ)ة( اأن ي�ستغل هذا الدر�س للقيام بخرجة مع المتعلمين والمتعلمات في محيط المدر�سة لمعاينة تلوث البيئة 
اآثار  بالنفايات المنزلية وتكون هذه الخرجة بمثابة و�سعية انطالق الدر�س ومن خاللها يطرحون �سوؤال التق�سي : » ماهي 

التلوث على البيئة؟«.
♦ عند الرجوع اإلى الق�سم يطالب الأ�ستاذ)ة( من المتعلمين من اإعطاء فر�سياتهم داخل مجموعات من مثل : 

■ اأظن اأن الرائحة الكريهة توؤثر على التنف�س.
■  في راأيي الحيوانات تاأكل النفايات ال�سيء الذي ي�سر بالإن�سان...

■ اأعتقد اأن ال�سموم تدخل في التربة.

األحظ واأت�ساءل:

يطلب  الأولى   الح�سة  في  ال�سابقة  بالتعلمات  التذكير  بعد 
الأ�ستاذ)ة( من المتعلمين والمتعلمات من مالحظة ال�سورة وو�سفها 
�سفاهيا، بعد ذلك يطالبهم بقراءة الن�س المرافق لل�سور وتحليله،  ثم 
بعدها  قراءة المعلومة الموجودة في الإطار للتعرف على تعريف كلمة 
التلوث وبعدها ي�ستدرجهم اإلى طرح �سوؤال التق�سي مو�سوع الح�سة : 
الأ�ستاذ)ة(  ي�سكل  الحية؟  وكائناتها  البيئة  على  التلوث  اآثار  ماهي 
مجموعات عمل  يتم داخلها اقتراح مجموعة من الفر�سيات من قبل 

المتعلمين والمتعلمات.
بالقابلة  والحتفاظ  منها  المتكررة  لإلغاء  الفر�سيات  تناق�س   ♦

للتحقق :
 على غرار : - ربما يوؤدي اإلى �سعوبة التنف�س -

■ اأظن اأن التلوث  هو ال�سبب في الجفاف
■ في راأيي....

اأفكر ثم اأجنز:

للتحقق من الفر�سيات ي�سارك الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات 
عملية التحقق بعد قراءة الن�س المرافق ل�سورة و�سعية النطالق في األحظ واأت�ساءل وكذلك المعلومات الموجودة في الإطار التي 

تف�سر معنى التلوث يطلب منهم بمجابهة فر�سياتهم حول اآثار التلوث على البيئة وكائناتها الحية.
تتقا�سم المجموعات ما تم التو�سل اإليه من خالل الخرجة اأو من خالل األحظ واأت�ساءل ومناق�سة فر�سياتهم اإلى اأن التلوث يوؤثر 

على البيئة وكائناتها الحية.
بعد ذلك يطلب  الأ�ستاذ)ة( من المتعلمين والمتعلمات اإنجاز الن�ساط بـ :

■ مالحظة الوثيقة وتحليلها
■ ت�سنيف اآثار التلوث على عنا�سر البيئة في الجدول:

احل�صة 2 :  تلوث البيئةالدر�ض 3 :
la pollution de l’environnement
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اثار التلوث عليهاالعنا�سر البيئية

♦ اأمرا�س جلدية - اأمرا�س تنف�سيةالإن�سان
♦ انقرا�س بع�س الحيوانات -  نفوق الحيوانات - اختالل ال�سل�سلة العذائيةالحيوان
♦  تدهور الغابات - تدهور الغطاء النباتي - اختالل ال�سل�سلة الغذائيةالنباتات
♦  ت�سحر - ارتفاع درجة حرارة الأر�س - التغيرات المناخية - ندرة الماءالطبيعة

اأ�ستخل�س:

 ي�ساعد  الأ�ستاذ)ة(  المتعلمين والمتعلمات ببناء خال�سة عامة ي�سمنونها اأهم ال�ستنتاجات التي تو�سلوا اإليها عبر الأن�سطة 
على غرار :

يوؤثر التلوث على جميع مكونات البيئة من كائنات حية وماء وهواء وتربة.

اأ�ستثمر:

1 - يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمين والمتعلمات ي�ستثمرون تعلماتهم وتوظيفها لقراءة ن�س وتحليله ق�سذ الإجابة عن  
الأ�سئلة المطروحة.

اأ - تلوث الماء - تلوث التربة - تلوث الهواء.

ب - اأخط اأحمر تحت : ارتفاع درجة حرارة الهواء - قلة م�سادر الماء العذب - الت�سحر - انت�سار الأمرا�س - تدهور الغطاء 
النباتي.

ج - التقليل من دخان الم�سانع : التقليل اأو الحد من تلويث المياه - الحد من اجتثات اأ�سجار الغابة. 

2 - L'enseignnant (e) demande aux élèves de lire l'exercice et leur explique les mots : pollution - environnement... 
après ils répondent aux questions :

-  une maladie respiratoire : exemple : l'asthme: الربو
- une maldie de la peau

معجمي : 

 يقراأ المتعلمون والمتعلمات المفردات الواردة في هذا المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي في اللغتين العربية والفرن�سية.
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♦  يقوم الأ�ستاذ)ة( قبل ال�سروع في الح�سة 1 بالتذكير بالتعلمات ال�سابقة حول البيئة وتلوثها المدرجة في الدر�س 3 ثم يطالب 
المتعلمين والمتعلمات بمالحظة و�سعية النطالق لهذه الح�سة.

األحظ واأت�ساءل:

بعد مالحظة و�سعية النطالق من �سورة ون�س مرافق لها يطالب الأ�ستاذ)ة(المتعلمين والمتعلمات بو�سف ال�سورة وتحليلها ثم 
قراءة الن�س للتو�سل اأن البيئة هي الو�سط الذي يحيط بالكائنات الحية ثم ي�ستدرجهم اإلى طرح �سوؤال التق�سي مو�سوع الح�سة: 

كيف اأحافظ على بيئتي؟
- ي�سكل الأ�ستاذ)ة( مجموعات عمل يتم داخلها اقتراح مجموعة 
دفتر  في  وتدوينها  والمتعلمات  المتعلمين  قبل  من  الفر�سيات  من 

التق�سي.
بالقابلة  والحتفاظ  منها  المتكرر  لإلغاء  الفر�سيات  تناق�س   ♦

للتحقق على غرار :
■ ربما يجب اأن اأعتني بالأ�سجار...

■ اأظن يجب علي اأن اأقت�سد في الماء...

■ في راأيي اأن اأتجنب حرق الغابة

ثم كتابتها على ال�سبورة.

اأفكر ثم اأجنز:

المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  ي�سارك  الفر�سيات  من  ♦  للتحقق 
حول  فر�سياتهم  بمجابهة  وذلك  التحقق  عملية  والمتعلمات 

المحافظة على البيئة،
♦  تتقا�سم المجموعات  ماتم التو�سل اإليه بعد مناق�سة فر�سياتهم. 
اإنجاز  والمتعلمات  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  من  بعد ذلك يطلب 

الأن�سطة بـ:
■   ذكر المكونات الطبيعية للبيئة في  منطقة المتعلمين والمتعلمات  جبال - ماء - هواء - كائنات حية - غابة - �ساية

■ ي�سف المتعلمون والمتعلمات �سفاهيا ثم ي�سجلون ما تمثله كل �سورة منها من �سلوك للحد اأو التقليل من التلوث:
ال�سورة رقم 2: تمثل الطاقة البديلة.

ال�سورة رقم 3 : تمثل الت�سجير
ال�سورة رقم 6 : تمثل قفة للت�سوق.

ال�سورة رقم 7: تمثل معالجة المياه العادمة.
ال�سورة رقم 4: تمثل محمية.

ال�سورة رقم 5: رمي القمامة في مكانها.

احل�صة 1 :  اأحافظ على بيئتيالدر�ض 4 :
Je protège mon environnement
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ال�سورة رقم 7: تمثل الطاقة البديلة )ال�سم�سية(.
ال�سورة رقم 8: تمثل م�ساحة خ�سراء.

اأ�ستخل�س:

♦   ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على بناء خال�سة عامة ي�سمنونها اأهم ال�ستنتاجات التي تو�سلوا اإليها عبر الأن�سطة 
وذلك بملء الفراغات بالكلمات المنا�سبة. 

اأو الحد من التلوث، يقوم الإن�سان با�ستعمال الطاقات البديلة كالطاقة ال�سم�سية ومعالجة المياه العادمة،  ♦   من اأجل التقليل 
والت�سجير واإحداث محميات وم�ساحات خ�سراء.

اأ�ستثمر : 

1 - يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمين والمتعلمات ي�ستثمرون تعلماتهم ال�سابقة لالإجابة عن الأ�سئلة:
اأ - اأقوم به، ب - ل اأقوم به،   ج - اأقوم به،  د -ل اأقوم به.

2 - Avant de faire cet exercice, l’enseignant (e) fait un sondage pour voir qu’est ce que chaque élève utilise 
pour faire ses achats. Après il leur demande d’utiliser leurs acquis pour répondre à cet exercice.

Je peux remplacer les sacs en plastique par : un panier ou un sac en tissu ou un sac en papier.

معجمي :  يقراأ المتعلمون والمتعلمات المفردات الواردة في هذا المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي  في اللغة العربية واللغة 

الفرن�سية.
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التقدمي:

المتعلمين  تح�سي�س  اإلى  الم�سروع  هذا  ي�سعى  وبيئته.  �سحته  تجاه  اإيجابية  �سلوكيات  �سيرورة  في  المتعلم)ة(  اإدماج  اإطار  في 
والمتعلمات بدورهم الكبير في المحافظة على �سحتهم وبيئتهم.

ي�ستثمرون  والمتعلمات  المتعلمين  جعل  اإلى  الم�سروع  هذا  يهدف 
التوا�سلية  ومهاراتهم  كمامة،  اإنجاز  في  والفنية  اليدوية  مهاراتهم 
وحماية   19 اأنف�سهم من كوفيد  في تح�سي�س محيطهم ب�سرورة حماية 

بيئتهم من التلوث الذي اأ�سبح يهدد كوكبنا الأر�س.

الأهداف :

♦   اأن يعي اأن الكمامة تحمي من كوفيد 19 و كذلك من تلوث الهواء.
♦  اأن ينمي المتعلم)ة( مهاراته اليدوية والتوا�سلية؛

مرحلة الإجناز:

المتعلمون  يالحظ  فرديا،  العمل  هذا  ينجز   :  1 المرحلة 
والمتعلمات ال�سورة ويذكرون الو�سائل ال�سرورية.

الو�سائل:
■   قطعة قما�س اأبي�س على �سكل م�ستطيل - خيطان مطاطيان اأو 

�سريط مطاطي.
المرحلة الثانية:

الإنجاز: يمكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يقوم بالعمل مع المتعلمين والمتعلمات في الوقت نف�سه.
ياأخذ المتعلمون والمتعلمات القما�س الذي اأح�سروه، يطالبهم الأ�ستاذ)ة( بطيه على اثنين ثم طيه مرة اأخرى على اثنين كما 

هو مبين في الر�سم، وهكذا نح�سل على م�ستطيل �سغير )اأنظر ال�سورة(.
المرحلة الثالثة : 

يقوم كل متعلم)ة( باإدخال الخيط المطاطي من كال الجانبين كما هو مبين في ال�سورة، ثم نطوي الأطراف اإلى الداخل وهكذا 
نح�سل على كمامة ب�سيطة كما هو مبين في ال�سورة.

المرحلة الرابعة: 
يقوم المتعلم)ة( بو�سع الكمامة على وجهه بال�سكل ال�سحيح لختبار مدى �سالحيتها. ثم يعر�س المنتوج.

احل�صة 2 :  تكنولوجيا : اأ�صنع كمامة لأحمي نف�صي ومن حويلالدر�ض 4 :
Je confectionne une bavette (masque) pour me protéger
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احل�سة 1:  اأقوم تعلماتي

الواردة في الوحدة مو�سوع  1 و2  و3  و4 و5 تمارين يختبر فيها المتعلمون والمتعلمات مدى ا�ستيعابهم للمعلومات  التمارين 
الدرو�س.

- م�سبب )ب( كوفيد 19 هو ڤيرو�س.   1

b - La maladie Covid 19 se transmet par les goultelettes de salive

3 - اأقي ج�سمي من كوفيد 19 ب )اأ( المتناع عن الخروج.
4 - Je me protège de Covid 19 par (a) se laver les mains à 

l'eau et au savon.

5 -  تتكون البيئة من )ج( : كائنات حية وعنا�سر غير حية معا.

احل�سة 2:  

اأدعم تعلماتي:
والمتعلمات  المتعلمين  جعل  اإلى  الن�ساط  هـــــــــذا  يهدف    -   1
بملء   19 كوفيد  مر�س  مو�سوع  في  ال�سابقة  مكت�سباتهم  يوظفون 

الفراغات.
ن�ساط يمكن المتعلمين والمتعلمات من تذكر بع�س الأعرا�س   -   2
والعالمات التي تدل على مر�س كوفيد 19 ب�سطب ما ل ينا�سب: الفرح 

- بتور على الج�سم
3 - L’objectif de cet exercice est d’amener les élèves à utili-
ser leurs connaissances acquises en encadrant ce qui est bien 
pour ma santé.

ن�ساط يمكن المتعلمين والمتعلمات من التعرف على ال�سلوكيات اليومية الإيجابية ل�سحة جيدة وذلك ب�سطب ال�سلوكيات   -   4
التي تعتبر �سلبية: اأمار�س الريا�سة العنيفة، اأتلف اأع�سا�س الع�سافير.

5 - Cet exercice permet aux élèves d’utiliser leurs acquis et ceci en remplissant les pointillets par ce qui convient :
- l’environnement est le milieu où vivent les être vivants
- la pollution agit sur l’eau, l’our et le sol.

البيئة  على  للمحافظة  الإيجابية  ال�سلوكيات  تبني  على  والمتعلمات  المتعلمين  قدرة  مدى  تقويم  اإلى  الن�ساط  هذا  يرمي   -   6
  ج  الجواب ال�سحيح بـ

تدبري ح�سة التقومي والدعم

boire de l’eau faire du sportalimentation équilibrée
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اأمني تعلماتي: )متارين توليفية(
ي�سعى هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمين والمتعلماات قادرين على قراءة بع�س الرموز وتوظيف مكت�سباتهم ال�سابقة وذلك    -   1

لكتابة التو�سية المنا�سبة بالعربية والفرن�سية تحت كل رمز.

قادرين  والمتعلمات  المتعلمين  اإلى جعل  الن�ساط  ي�سعى هذا    -  2
تنمية  وكذلك  �سحتهم  على  للحفاظ  اإيجابية  �سلوكيات  تبني  على 
مكتوب  هو  ما  كل  قراءة  على  بتعويدهم  والمنطقية  الفكرية  قدراتهم 

فوق الأغذية المعلبة حفاظا على �سالمة �سحتهم.
ذلك  قبل  اأ�ستهلكه  اأن  يجب   - ب   - المنتوج  �سالحية  تاريخ   - اأ 

التاريخ لتفادي الت�سمم.
3 - Cet exercice permet aux élèves d’utiliser leurs connais-
sances pour encadrer ce qui pollue l’environnement
- avant de faire cet exercice l’enseignant (e) le fait lire par le 
élèves et expliquer les mots difficiles après il leur demande 
de réponse.

4 - هذا  الن�ساط تقويمي توليفي لأنه يمكن المتعلمين والمتعلمات 
من توظيف مكت�سباتهم لدرا�سة وتحليل معطيات تخ�س المدة التي ت�ستغرقها بع�س النفايات لكي تحلل في الطبيعة ومن ثم يجيب 

على الأ�سئلة المطروحة.
اأ - الورق :

ب - تلوث التربة - تلوث الماء، ج - فرز النفايات - رمي القمامة في مكانها - المحافظة على المرافق العمومية...

اأوظف نهج التق�سي :

ن�ساط يتخذ طابع ال�ستق�ساء، يمكن المتعلمين والمتعلمات من توظيف مكت�سباتهم العلمية لحل م�سكل ما اأو اإيجاد جواب ل�سوؤال 
ما في الحياة العامة.

غ�سل اليدين بالماء وال�سابون
 Se laver les mains avec

l'eau et du savon

عدم الم�سافحة
Ne pas serre la main

تجنب التجمعات
Non au rassemblement

و�سع كمامة
Porte du masque

�سعال وعطا�س في المرفق
 Tousser et éternuer dans

le coude

ا�ستعمال مناديل ورقية 
 utiliser des mouchoires

papiers

la fumée les sacs en plastique

les déchets
 le gaz carbonique

CO2
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ومن اأهم الخطوات التي يجب اأن ينهجها الأ�ستاذ)ة( لحل الم�سكلة مع المتعلمات والمتعلمين ما يلي :
1 -  ا�ستغال المتعلمات والمتعلمين على فهم الم�سكلة وفهم �سوؤال التق�سي المطروح: »ما م�سير الإن�سانية اإن هي ا�ستمرت في 

تدمير بيئتنا؟«
2 -  مطالبة المتعلمات والمتعلمين بتقديم فر�سياتهم على غرار:

-  اأعتقد اأن الجفاف �سينت�سر... -  في راأيي �ستعم المجاعة.... - اأظن اأن الماء �سي�سبح نادرا...
حيث يذكر الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات اأن المجال ل ي�سمح لهم بالقيام بتجارب، لكن يمكنهم القيام بالتوثيق، اأو اعتماد 

كتب اأو جرائد اأو مجالت بيئية اأو مطويات حول البيئة اأو ا�ستعمال الأنترنيت.
3 -  مناق�سة الفر�سيات ثم اختيار الأن�سب.

4 -  التحقق من الفر�سيات بالبحث في الأنترنيت اأو  ا�ستعمال الجرائد اأو المجالت اأو...
5 -  مناق�سة نتائج التق�سي، حيث تقدم كل مجموعة نتائج ما خل�ست اإليه م�ستعينة ب�سور اأو ر�سوم اأو عر�س مكتوب.

لل�سرب - ارتفاع درجة حرارة  : ندرة الماء ال�سالح  اأن الإن�سانية �سوف تواجه �سعوبات من مثل   : النتيجة  اإلى  6 -  التو�سول 
الأر�س، الحتبا�س الحراري - نق�س في التغذية - انت�سار بع�س الأمرا�س الجلدية والتنف�سية.
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الوحدة الثانية
 ت�سنيف المادة وخ�سائ�سها

1 - تقديم الوحدة :

احل�س�سالدرو�سالأ�سابيعاملوا�سيعاملحوراملجال

♦ العلوم الفيزيائية
♦  ت�سنيف املادة
     وخ�سائ�سها

♦  ت�سنيف املـادة
   وخ�سائ�سها

الدر�س ❶7
الح�شة ❶ :  اأ�سف حالت املادة

الح�شة ❷ : اأ�سنف املواد

♦ تغريات املادة
الدر�س ❷8

الح�شة ❶ :  اأ�سف تغريات املادة
الح�شة ❷ : اأ�سنع �سموعا باألوان خمتلفة

الدر�س ❸9
الح�شة ❶ : اأذيب بع�س املواد

الح�شة ❷ :  تغريات اأخرى للمادة
♦ ال�سوء والألوان

الح�شة ❶ :  ال�سوء والألوانالدر�س ❹10
الح�شة ❷ : األوان الأج�سام.

2 - الموجز العلمي:
يهدف هذا المحور بمختلف مكوناته اإلى اإقدار المتعلم)ة( على النفتاح على محيطهما الفيزيائي وتمكينها من 
بناء تعلمات مو�سوعية بدل التمثالت الأولية حول المادة وتغيراتها، وال�سوء والألوان. ونظرا لوجود امتدادات لهذا 
تدبير  في  الأ�ستاذ)ة(  تفيد  اإبراز جوانب محددة  على  �سيقت�سر  الموجز  هذا  فاإن  الالحقة  بالم�ستويات  المو�سوع 

محكم لالأن�سطة،  نلخ�سها  كالتالي:

2-1 ت�سنيف وخ�سائ�س المادة

تكون المادة في حالت ثالث: حالة �سلبة، وحالة �سائلة، وحالة وغازية، وحينما يكت�سب ج�سم معين طاقة حرارية، 
الج�سم«. حالة  تغير  حرارة  »درجة  الدرجة  هذه  وت�سمى  حالته،  لتتغير  حرارته،  درجة  ترتفع  معين،  �سغط  وتحت 

وي�سمى هذا التحول:
♦ بالن�شهار: اإذا تحولت المادة من الحالة ال�سلبة اإلى الحالة ال�سائلة؛ والتجمد اإذا حدث العك�س.

♦ بالتبخر اإذا تحولت المادة من الحالة ال�سائلة اإلى الحالة الغازية؛ والتكاثف اإذا حدث العك�س.
وخالل التحول من حالة لأخرى تبقى درجة الحرارة ثابتة، وت�سمى »درجة حرارة تحول الج�سم من حالة لأخرى«، 

وهي خا�سية فيزيائية يتميز بها الج�سم المتحول.
وتتميز المادة بخا�سيات اأخرى نذكر منها:

اأ - التو�شيل الحراري:
وتختلف  للحرارة،  مو�سالت  وت�سمى  والغازية  وال�سائلة  ال�سلبة  الأج�سام  لبع�س  المكونة  المادة  عبر  الحرارة  تنت�سر 
المو�سالت في جودة تو�سيلها للحرارة. فمنها مو�سالت جيدة التو�سيل الحراري، ومنها مو�سالت اأقل جودة، ومنها العوازل.

وتاأتي الأج�سام ال�سلبة في الدرجة الأولى من حيث التو�سيل الحراري، وتليها ال�سوائل، ثم الغازات.
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ب -  التو�شيل الكهربائي:
المو�سل الكهربائي مادة ت�سمح بمرور التيار الكهربائي عبرها، وتعتبر المعادن من اأكثر المواد تو�سيال للكهرباء، 
واأف�سل  والكاربون.  والقواعد  والأحما�س  والمحاليل  الماء  مثل  للكهرباء،  اأخرى مو�سلة  مواد  المعادن  اإلى  وي�ساف 

المو�سالت الكهربائية الذهب والف�سة والألمنيوم والنحا�س.
وت�سمى المواد التي ل ينتقل من خاللها التيار الكهربائي بالعوازل، اأي غير المو�سلة للكهرباء، ب�سبب قوة الربط 
الكبيرة بين نواة الذرة والإليكترونات الحرة؛ ومن الأمثلة للمواد العازلة للكهرباء، الغازات باأنواعها وبع�س ال�سوائل  

والمواد ال�سلبة با�ستثناء المعادن.
ج - الطفو والغو�س:

الخا�سية  هذه  وترتبط  الأعلى،  نحو  الأ�سفل  من  والغازات(  )ال�سوائل  الموائع  في  ج�سم  تحريك  ظاهرة  الطفو 
بخا�سية اأخرى ذات �سلة بكثلة الج�سم وحجمه وت�سمى الكثلة الحجمية.

فطفو اأو غو�س ج�سم في الماء يتوقف على الكثلة الحجمية لهذا الج�سم، مقارنة بالكثلة الحجمية للماء، فاإذا كانت 
الكثلة الحجمية للج�سم اأكبر من الكثلة الحجمية للماء فاإن الج�سم يغو�س.

د - التاأثير المغناطي�شي:
تتميز بع�س المواد بانجذابها للمغناطي�س كالحديد والكوبلت والنيكل، والمغناطي�س مادة تولد حقال مغناطي�سيا 

يوؤثر على الحديد والكوبلت والنيكل فتتمغنط وبالتالي تنجذب هذه المواد اإلى المغناطي�س.

2-2 تغيرات المادة.

اأ - التغيرات الفيزيائية: تعرف المادة تغيرات فيزيائية منها:
♦ تحولت المادة من حالة لأخرى: الن�سهار والتجمد، التبخر والتكاثف.

خليطا  ليكونا  المذيب،  ت�سمى  اأخرى  مادة  في  النحالل  على  المذاب  ت�سمى  معينة  مادة  قدرة  وهو  الذوبان:   ♦
متجان�سا ي�سمى محلول تحت درجة حرارة معينة. وتزداد هذه القدرة مع ارتفاع درجة حرارة المحلول. كما يمكن 

الزيادة في �سرعة الذوبان اإما بالتحريك اأو تفتيت المادة المذابة.
ب - التغيرات الكيميائية:

تعرف المادة كذلك تغيرات نتيجة تفاعالت كيميائية، حيث تتفاعل بع�س المواد تحت ظروف معينة مع بع�سها 
لينتج عن ذلك مواد جديدة. وت�سمى المواد الداخلة في التفاعل الكيميائي بالمواد المتفاعلة، والمواد التي تظهر بعد 
التفاعل ت�سمى نواتج التفاعل، كمثال على ذلك الحتراق حيث تتفاعل مادة قابلة لالحتراق مع الأك�سيجين لينتج عن 

ذلك بخار الماء وثاني اأك�سيد الكاربون والكاربون)اأحيانا( والحرارة.
وبهذا تتميز التغيرات الكيميائية عن التغيرات الفيزيائية للمادة.

2-3 ال�سوء والألوان:

وحين   .300.000km/s ثابتة  وب�سرعة  م�ستقيمي،  م�سار  وفي  كالهواء،  ومتجان�س  �سفاف  و�سط  في  ال�سوء  ينت�سر 
انتقاله اإلى و�سط اآخر كثيف و�سفاف تقل هذه ال�سرعة.
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فيحدث لل�سوء انحراف عن م�ساره الأ�سلي، وت�سمى هذه الظاهرة بانك�سار ال�سوء.
وترتبط حدة انك�سار ال�سوء بعوامل هي :

♦  طبيعة ال�سوء : اإذ لكل �سوء اأحادي اللون انحراف معين )خا�س به(.

♦  طبيعة الو�سط : فكثافة الو�سط تحد من �سرعة ال�سوء.

♦  معامل انك�سار الو�سط الذي ينت�سر فيه ال�سوء: 

Co: �سرعة ال�سوء في الفراغ

ينتقل  الذي  الو�سط  في  ال�سوء  �سرعة   :  V
اإليه ال�سوء.

من  مو�سورا  ال�سم�س  �سوء  يجتاز  عندما 
الخارج، فاإن ال�سوء ينت�سر في و�سطين مختلفين 
وينحرف  النك�سارات  وتتولى  والزجاج(  )الهواء 
فترى  ال�سم�س،  �سوء  ويتحلل  م�ساره  عن  ال�سوء 
بقعة �سوئية متعددة الألوان، تنبعث من المو�سور، 
 )1 رقم  )التمثيل  الأبي�س«،  ال�سوء  »طيف  ت�سمى 
ومالحظة هذا الطيف تبين اأن لكل �سوء ملون من 

الأ�سواء اإنحرافا معينا.
تتميز بع�س هذه الأ�سواء بكونها ل تتحلل بعد 
اجتيازها المو�سور، اإذ تبقى على حالها، )التمثيل 
رقم 2(. وت�سمى هذه الأ�سواء بالأ�سواء الأحادية 
اللون، اأو الأ�سواء الأ�سا�سية، وهي: ال�سوء الأحمر 

وال�سوء الأزرق وال�سوء الأخ�سر.

3 - �سعوبات قد تواجه المتعلمات والمتعلمين :
قد يواجه المتعلم)ة( �سعوبات نذكر منها:

♦ الخلط في التعبير عن مفهومي الذوبان والن�سهار؛
♦ عدم التمييز بين الج�سم والمادة؛

♦ عدم اإدراكهم اأن الهواء يمالأ كل الف�ساءات )قنينة، كاأ�س(؛

♦ ربط الكتلة بمادة معينة )الحديد دائما اأثقل من الخ�سب(.

n =  
Co
v
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4 - تدبير اأن�سطة الدرو�س
 1 - توزيع الح�س�س

الو�سائل والدعاماتالأهدافاحل�س�سالدرو�س

الدر�س ➊

اأ�سف حالت المادة الح�شة ➊ : 
اأ�سف المواد الح�شة ➋ : 

♦ يحدد وي�سف حالت المادة
بع�س  اأ�سا�س  على  وي�سنف  ♦  يقارن 

الخ�سائ�س الفيزيائية.

اأ�سكال  ذات  زجاجية  واأوان  ♦  كوؤو�س 

مختلفة، ماء؛
الحجم  نف�س  لهما  �سلبان  ♦  ج�سمان 

ونف�س ال�سكل )حديد وخ�سب(؛
من  وم�سطرة  حديد  من  ♦  م�سطرة 

خ�سب - بطارية - م�سباح - �سمعة؛ 
♦ �سور ور�سوم الكرا�سة...

الدر�س ❷

اأ�سف تغيرات المادة 1 الح�شة ➊ : 
اأ�سف تغيرات المادة 2 الح�شة ➋ : 

حالة  من  تتغير  المادة  اأن  ♦  يتعرف 
لأخرى.

♦ ي�سف تغيرات حالتها.

وحو�س  كاأ�س  �سكالطة،  ♦  قطعة 
نار،  موقد  �ساخن،  ماء  زجاجي، 

محرار كحولي، ماء مثلج؛ 
♦  �سور ور�سوم الكرا�سة.

الدر�س ❸ 

اأذيب بع�س المواد الح�شة ➊ : 
تغيرات اأخرى للمادة الح�شة ➋ : 

ذوبان  من  تزيد  التي  الطرق  يحدد   ♦

المادة ال�سلبة في كمية من الماء.
♦  يحدد التغيرات الكيميائية الملحوظة 

في الحياة اليومية.

الماء  من  كمية   - ال�سكر  من  ♦   قطع 
- كمية الزيت - ملعقة - موقد نار 
- اإناء لت�سخين الماء - مواد متعفنة 

- قطعة حديد بها �سداأ.

الدر�س ❹ 

ال�سوء والألوان الح�شة ➊ : 
األوان الأج�سام الح�شة ➋ : 

♦  يتعرف اأن ال�سوء الأبي�س مكون من 
األوان.

ال�سوء  ولون  الج�سم  لون  بين  ♦  يربط 
الذي ي�سيئه.

الطبيعية  الظواهر  بع�س  ♦  يربط 
ب�سلوك ال�سوء

ورقة  مراآة،  ماء،  به  مو�سور، �سحن    ♦
بي�ساء )تلعب دور ال�سا�سة(؛

م�سباح   - ملونة  ال�سيلوفان  ♦  اأوراق 
ج�سم  )اأو  بي�ساء  كرة   - جيب 

اأبي�س(؛
♦ �سور ور�سوم الكرا�سة.

2 - التعلمات ال�سابقة :

■  بالم�شتوى الثالث : ت�سنيف المادة وخ�سائ�سها: ت�سنيف وخا�سيات المادة، المغناطي�س، الخالئط والذوبان.
المواد  للمادة،  الغازية  الحالة  وخوا�سها،  للمادة  وال�سائلة  ال�سلبة  الحالة  المادة:  ■  بالم�شتوى الثاني :  حالت 

ال�سلبة واأ�سكالها.
3 - التعلمات الالحقة:

■  بال�شنة الخام�شة: ♦ ت�سنيف المادة وخ�سائ�سها؛
♦ ت�سنيف المادة وخ�سائ�سها؛

♦ ت�سنيف وخا�سيات المادة؛

♦الخالئط والذوبان؛
■ بال�شنة ال�شاد�شة: ت�سنيف المادة وخ�سائ�سها وتغيراتها
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- الهواء
- الحتراق

- تغيرات المادة.

 3-1 النفتاح على بع�س التربيات :

والتوا�سل  التعاون  على  والمتعلمات  المتعلمين  حث  المجموعات،  خالل  من  الإن�سان  حقوق  على  ♦   التربية 
واحترام الأخ، والت�سامح...

♦   التربية البيئية : تعد درو�س هذا المحور اأر�سية للتركيز على �سرورة المحافظة على البيئة وحمايتها.
♦  التربية الطرقية : اعتبار الدر�س الثاني فر�سة لإدراج بع�س مبادئ التربية الطرقية وذلك من خالل تقديم 

اأمثلة ذات �سلة بالمو�سوع كدور اأ�سواء ال�سيارة في الروؤية بالليل وانعكا�س ال�سوء على زجاج ال�سيارات...
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 4 - تدبير م�سهد النطالق :

تعد هذه الم�ساهد و�سعية انطالق لجميع درو�س الوحدة، يهدف من خاللها اإلى تحفيز المتعلمين والمتعلمات، 
واإثارة ف�سولهم ق�سد بناء تعلمات جديدة حول محور »ت�سنيف المادة وخ�سائ�سها«.



86

 األحظ واأت�ساءل:

♦  بعد تقديم الم�سهد الأول من و�سعية النطالق والذي يعبر عن م�سهد طبيعي بين مختلف حالت المادة، يقدم الأ�ستاذ)ة( 
م�سهد النطالق لهذا الدر�س ويطالب المتعلمات والمتعلمين  بالتعبير عنه، وتحديد اأوجه الت�سابه اأو النقط الم�ستركة بين 
الم�سهدين، ليتعرفوا اأن الم�سهد الأول يعبر عن الماء في حالته الثالث واأن الم�سهد الثاني يعبر عن المادة في حالت مختلفة 

ومن ثم يطرح الت�ساوؤل: 
■  لماذا تو�سع المواد الغذائية في ال�سوق في اأكيا�س اأو علب اأو قارورات �سواء اأكانت �سلبة اأم �سائلة اأم غازية؟

■  يعطي للتالميذ فر�سة للتفكير ثم ي�ستدرجهم لطرح ال�سوؤال العلمي: ■ كيف نميز بين كل حالة.

اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط ❶ 

يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلم والمتعلمة يتعرفان خا�سيتي 
ال�سكل والحجم عن طريق المقارنة وال�ستنتاج:

♦  يوزع المتعلمون والمتعلمات اإلى مجموعات  ويوفر  لكل مجموعة  
اأوان من اأ�سكال مختلفة وكمية من الماء. ويطالبهم  الأ�ستاذ)ة(
اإناء لآخر، ثم يطرح ال�سوؤال: ما الذي تغير عند  بنقل الماء من 

نقل الماء من اإناء لآخر؟
♦  تترك فر�سة للمتعلمين والمتعلمات للتفكير، واإعادة المناولة من 
اأن ال�سكل يتغير: فالماء ياأخذ �سكل الإناء الذي  جديد ليكت�سفوا 
يو�سع فيه، ومن ثم يطرح ال�سوؤال الثاني: ما الذي لم يتغير عند 

نقل الماء من اإناء لآخر؟
ر�سد  ويحاولون  جديد  من  المناولة  والمتعلمات  المتعلمون  يعيد 
ال�سيء الذي لم يتغير. وبا�ستدراج من الأ�ستاذ)ة( يالحظون اأن حجم 

الماء ل يتغير مهما كان �سكل الإناء الذي يو�سع فيه:
ي�ستنتجون:  ثم  اأخرى  �سوائل  با�ستعمال  المناولة  نف�س  ♦  يكررون 

الج�سم ال�سائل له حجم محدد و�سكل غير محدد.
♦  يقترح على المتعلمين والمتعلمات اإجراء نف�س المناولة مع ا�ستعمال ج�سم �سلب، بدل ال�سائل. عن طريق المقارنة ي�ستنتجون 

ا�ستنتاجا خا�ستي الحجم وال�سكل: »الج�سم ال�سلب له حجم محدد و�سكل محدد«.
الن�ساط ❷  :

يهدف هذا الن�ساط اإلى اكت�ساف اأن الهواء لي�س له �سكل محدد وحجم غير محدد. ويمكن لالأ�ستاذ)ة( اأن ي�ستهل هذا الن�ساط 
بال�سوؤال التالي:

♦  اإذا كان للج�سم ال�سلب حجم محدد و�سكل محدد، واإذا كان للج�سم ال�سائل حجم محدد و�سكل غير محدد، فهل للغاز حجم 
و�سكل محددا؟

♦  ي�سجل بع�س اأجوبة المتعلمين باعتبارها فر�سيات ثم يقترح عليهم مالحظة المناولة التي يقوم بها اأمام اأنظارهم باعتبارها 
تجربة؛

♦ يمالأ كاأ�س ماء الحو�س ثم ينك�سه؛

تدبري احل�ص�ض
احل�صة 1 :  اأ�صنف حالت املادةالدر�ض 1 :

Je décris les états de la matière 
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♦ يغم�س قنينة بها هواء عموديا؛
♦  ي�سحب الكاأ�س قليال اإلى الأعلى ثم يميل القارورة قليال لتنقطع فقاعات الهواء من القارورة نحو الكاأ�س، فيحل الهواء محل 
المتعلم)ة( من  لتمكين  �سفاف  ا�ستعمال حو�س ماء  يتوقف على  المنارلة  اأن نجاح هذه  التاأكيد على  الماء )ال�سكل4(، مع 
مالحظة هذه العملية التي ت�سمى »بال�سفاق«، اأي نقل الهواء من اإناء لآخر. وبعد مالحظتهم لهذه المناولة ي�ستنتجون »اأن 

الهواء لي�س له حجم محدد ولي�س له �سكل محدد«.

اأ�ستخل�س:

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على �سياغة خال�سة عامة لح�سيلة لتعلماتهم، م�ستعينين بالكلمات المقترحة:
♦  الج�سم ال�سلب  له حجم و�سكل محددان والج�سم ال�سائل له حجم محدد و�سكل محدد محدد بينما الج�سم الغازي لي�س له 

حجم محدد ولي�س له �سكل محدد.

اأ�ستثمر:

يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلم)ة( ي�ستثمر تعلماته في و�سعيات جديدة، وفي اإطار تو�سيع دائرة معارفه واإ�سباع ف�سوله 
العلمي، ول�سمان تدابير ف�سل لهذا الن�ساط يح�سر الأ�ستاذ)ة( نماذج من المواد المعرو�سة في المتجر، وي�ستعين ب�سور و�سريط 

فيديو.
الأجوبة

1 - مواد �سلبة : �سكر - دقيق - روز - عد�س...
مواد �سائلة : حليب، زيت، م�سروبات غازية...

مواد غازية: بوتان...
- 2

Grèle neige Buée Rosée Vapeur
solide solide Liquide Liquide gaz

اإطار دعم اللغة الفرن�سية ي�ستثمر المتعلمون والمتعلمات تعلماتهم لالإجابة عن ال�سوؤال الثاني باللغة الفرن�سية، كما يعد  وفي 
هذا الن�ساط فر�سة ليتعرف المتعلمون والمتعلمات كيفية ا�ستعمال القامو�س لترجمة المفردات الفرن�سية الجديدة مما  �سيعمل على 

اإغناء حجمهم.

معجمي:

يتعرف المتعلمون والمتعلمات على الكلمات الواردة في هذه الح�سة ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي
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قبل ال�سروع في هذه الح�سة يذكر الأ�ستاذ)ة( بالح�سة ال�سابقة معتمدا اأ�سئلة يهدف من خاللها تقويم مدى قدرة المتعلمين 
على ا�ستح�سار تعلماتهم ال�سابقة ق�سد ربطها بتعلمات جديدة.

 األحظ واأت�ساءل:

♦  بعد التذكير بالح�سة ال�سابقة يقدم للمتعلمين والمتعلمات و�سائل اأخرى مكونة من مادتين على غرار ما تقدمه �سورة هذه 
الو�سعية، وبعد مطالبتهم بتحديد مجالت ا�ستعمالها ي�ستدرجهم لطرح الت�ساوؤل : ■  لماذا تتكون بع�س الو�شائل من مادتين 

مختلفتين.

اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط ❶ :

اإ�سافة اإلى الأن�سطة ال�سابقة يتم البحث عن خا�سيات اأخرى  تتميز 
بها المواد، ولذلك، فاإن هذا الن�ساط يعد فر�سة لتوظيف خطوات النهج 
التجريبي، حيث يمكن تدبيره وفق المراحل التالية وباعتماد الو�سائل 

الممثلة في كرا�سة المتعلم)ة(:
لهما  ج�سمين  يقدم  والغو�س:  الطفو  خا�سيتي  اختبار   :  1 المرحلة 
نف�س ال�سكل ونف�س الحجم )ال�سكل والحجم هنا متغيرات يجب �سبطهما( 
ما  اإذا  الم�سكل:  يطرح  ثم  مثال(  وحديد  )خ�سب  مختلفة  مواد  من  لكن 
تم و�سعهما في الماء، ماذا يحدث لهما؟ )يجب اأن ل يعتمد الأ�ستاذ)ة( 
التوجيهي، كقوله: ما هو الج�سم الذي �سيغو�س وما هو الج�سم  الأ�سلوب 

الذي �سيطفو؟(.
♦  ي�سجل على ال�سبورة فر�سياتهم، ثم ي�ستدرجهم للقيام بالتجربة.

♦  يعاينون التجربة وي�سجلون مالحظاتهم ثم ي�ستنتجون المادة التي 
تطفو والمادة التي تغو�س ويدونونها على كرا�ستهم.

الخطوات  نف�س  الأ�ستاذ)ة(  ينهج  المرحلة  هذه  غرار  ♦  على 

البيداغوجية ثم ي�سجل المتعلمون والمتعلمات ا�ستنتاجاتهم على 
الكرا�سة.

الن�ساط ➋:

♦  يهدف هذا الن�ساط اإلى البحث عن خا�سيات اأخرى للمادة، وهما خا�سيتا التو�سيل الحراري والتو�سيل الكهربائي.
♦  على غرار الخطوات المنهجية ال�سابقة يدبر الأ�ستاذ)ة( الن�ساطين في �سوء الم�سكلين التاليين:

✦  الم�سكل الأول: تو�سل الحرارة اإلى اليد؟
✦  الم�سكل الثاني: اأي الم�سطرتين مكنت من اإ�ساءة الم�سباح ولماذا؟

♦  ي�ستعملون اأج�ساما اأخرى ق�سد التعميم.
اأ�ستخل�س :

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على �سياغة خال�سة عامة كح�سيلة لتعلماتهم، م�ستعينين بالكلمات المقترحة:
♦  تتميز المادة  بع�س بخا�سيات منها:  النجذاب للمغناطي�سي، والتو�سيل الحراري والتو�سيل الكهربائي والطفو والغو�س.

الدر�ض 1 :
احل�صة 2 :  اأ�صنف املواد
Je classe les matières 
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اأ�ستثمر:

♦ يبحث المتعلم)ة( م�ستثمرا تعلماته، عن الطريقة التي يعزل بها برادة الحديد عن م�سحوق اآخر. ينجز هذا الن�ساط في �سكل 
مجموعات، ويخ�س�س الأ�ستاذ)ة( وقتا لعر�س ما تقترحه المجموعات، وتنجز القتراحات ال�سائبة عمليا.

الأجوبة :
1 - مغناطي�س

 - 2
Corps Plastique Verre Bois fer Cuivre eau Air

conducteur de chaleur x x x x x x

conducteur électrique x x x

♦ يجيب المتعلمون والمتعلمات عن ال�سوؤال الثاني م�ستعملين ر�سيدعم اللغوي في اللغة الفرن�سية، وي�ستح�سن ا�ستعمال قامو�س  

مزدوج اللغة لترجمة المفردات الفرن�سية الجديدة.

معجمي: يتعرف المتعلمون والمتعلمات على الكلمات المقترحة في هذا المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.
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 األحظ واأت�ساءل:

♦  يالحظ المتعلمون والمتعلمات �سورة م�سهد النطالق، ويربطونه بم�سهد هذه الح�سة ومن ثم ي�ستدرجهم الأ�ستاذ)ة( لطرح 
الت�ساوؤل : ■ ما �شبب تكون الثلج ومتى يختفي؟

اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط ❶ 

المتعلم  لتميز  للمادة، كما يعد فر�سة  الفيزيائية  التحولت  يتعرفان بع�س  المتعلم والمتعلمة  اإلى جعل  الن�ساط  ♦  يهدف هذا 

والمتعلمة بين الن�سهار والذوبان اإذ عادة ما يعبر عن ان�سهار ج�سم 
ما، بالذوبان: تذوب الزبدة بدل تن�سهر الزبدة.

♦ يتم تكوين مجموعات ، وتزود كل مجموعة بالو�سائل المبينة على 
الكرا�سة.

♦ ت�ستمر كل مجموعة في ت�سخين قطع الثلج مع مالحظة ما يحدث 
لها اأثناء ت�سخينها : ان�سهار الثلج �انطالق فقاقيع نحو الأعلى، وبعد 
الماء،  بخار  ت�ساعد  مع  الماء  غليان  بداية  �سوت  �سماع  ق�سيرة  مدة 

ال�سيء الذي يدل على تبخر الماء.
♦ يعر�سون بخار الماء المت�ساعد ل�سطح بارد )ي�ستح�سن ا�ستعمال 
في  مبين  هو  كما  الماء  بخار  تكاثف  فيالحظون  ثلج(.  قطع  به  اإناء 
الكرا�سة. يو�سع الماء المتجمع في الإناء في مجمد الثالجة لمدة حتى 

يتجمد.

اأ�ستخل�س :

♦ باعتماد المفردات الأ�سا�س التي تم تدوينها على ال�سبورة خالل 

بناء  على  والمتعلمات  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد  الن�ساط،  هذا 
ا�ستخال�س عام.

♦ يتحول الماء من الحالة ال�سلبة اإلى الحالة ال�سائلة، وي�سمى هذا التحول تبخرا. ويتحول من الحالة الغازية اإلى الحالة ال�سائلة 
وي�سمى هذا التحول تكاثفا.

اأ�ستثمر :

يهدف هذا الن�ساط الأول اإلى تقويم مدى قدرة المتعلم والمتعلمة على ا�ستثمار تعلماتهما في و�سعيات جديدة ق�سد النفتاح على 
محيطه المبا�سر وتطوير قدراته مداركه.

وفي اإطار ا�ستثمار التعلمات ودعم اللغة الفرن�سية يوظف المتعلمون والمتعلمات مكت�سباتهم العلمية واللغوية لالإجابة عن ال�سوؤال 
الثاني.

الأجوبة:
1 - خالل هذه المناولة، يتحول الماء من الحالة ال�سائلة اإلى الحالة ال�سلبة عندما تنخف�س درجة الحرارة.

الدر�ض 2 :
احل�صة 1 :  اأ�صنف تغريات املادة 

Je décris les transformations de la matière 
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2 - خ

معجمي: يتعرف المتعلمون والمتعلمات على الكلمات الواردة في هذه الح�سة ق�سد اإغناء ر�سيدهم في اللغة الفرن�سية.

Solide gazliquide

Chauffer Chauffer

refroidir refroidir



92

امل�سروع:   كيف اأ�سنع 

�سموعا باألوان خمتلفة؟

♦  يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلم)ة( ينفتحان على ثقافتهما وما تزخر به من منا�سبات دينية. كما يهدف اإلى القتناع 
بالحاجة اإلى تعرف بع�س مبادئ  للتكنولوجيا. والتي يمكن اختزالها في الخطوات التالية:

ال�سروط المحددة في دفتر التحمالت - اختبار �سالحية  ♦  تحديد الحاجة - و�سع دفتر التحمالت - الإعداد والإنجاز وفق 
المنتوج وتقييمه.

يبرز  تحليله  وبعد  لل�سورة  الم�ساحب  الن�س  من  ♦  انطالقا 
المتعلمون والمتعلمات حاجتهم في اإنجاز هذا الم�سروع والمتعلق 

ب�سنع �سموع باألوان مختلفة.
♦  بعد المناق�سة حول الكيفية التي ي�سع بها ال�سانع المغربي الزخرفة 
اإلى  المتعلمات  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  ي�ستدرج  ال�سموع  بوا�سطة 

طرح ال�سوؤال:
■ كيف ن�سنع �سموعا باألوان مختلفة؟

الإنجاز: ينجز هذا الم�سروع على مراحل:
الو�سائل  تحديد  في  وتتمثل  الحاجيات:  ح�سر  الأولى:  المرحلة 

ال�سرورية ل�سنع �سموع ملونة.
فارغة،  ياغورت  علب  ملعقة،  ملونة،  مواد  اأبي�س،  �سمع  الو�شائل: 

موقد، اإناء، مبر�سة، قلم الر�سا�س.
المرحلة الثانية:

على  الأ�ستاذ)ة(  ويحث  مجموعة  كل  اأفراد  بين  العمل  تنظيم  يتم 
التعاون واحترام الراأي.

1 -  تثبيت الفتيل في و�سط قلم الر�سا�س ثم و�سعه في و�سط علبة 
الياغورت اأو في كاأ�س كما هو ممثل في الر�سم جانبه.

2 - تفتيت ال�سمع الأبي�س في اإناء بوا�سطة مبر�سة.
3 - ت�سخين م�سحوق ال�سمع الأبي�س ثم اإ�سافة ملون اأحمر، مع التحريك جيدا.

4 - �سب �سائل ال�سمع الأحمر في علبة ياغورت اأو في الكاأ�س ثم تركه يتجمد.
5 -  تعاد نف�س المناولة با�ستعمال كميات اأخرى )متقاي�سة تقريبا(، لكن مع الحر�س على اإ�سافة ملون مغاير في كل مناولة: لون 

اأحمر، لون برتقالي، لون اأ�سفر، لون اأخ�سر، لون اأزرق، لون نيلي، لون بنف�سجي.
المرحلة الثالثة:

- يزيل المتعلمون والمتعلمات القالب )الكاأ�س( دون اإتالف ال�سمعة، اأو اإحداث عطب فيها.
اختبار ال�شالحية:

قبل عر�س المنتوج يتفح�س المتعلمون والمتعلمات منتوجهم ليتاأكدوا من خلوه من العيوب وذلك في �سوء الأ�سئلة التوجيهية 

احل�صة 2 :  تكنولوجيا : اأ�صنع �صموعا باألوان خمتلفةالدر�ض 2 :
Je confectionne une bavette (masque) pour me protéger
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الواردة في الكرا�سة:
♦ وجود الفتيل في و�سط ال�سمعة؛

♦ تنا�سق الألوان؛
♦ خلو ال�سمعة من ت�سوهات؛

♦ احتراق الفتيل ب�سكل جيد.
بعد هذا الختبار ينتدب كل فريق ممثال ليعر�س المنتوج ويتم اختيار اأف�سل اإنجاز.

تقومي امل�سروع:

يخ�س�س الأ�ستاذ)ة( وقتا لطرح الت�ساوؤلت التالية ق�سد تقييم هذا النجاز من حيث الجانب التربوي:
♦ ما هي المعارف التي ا�ستثمرت في هذا الم�سروع؟

♦ ما هي المهارات التي تم توظيفها فيه؟
♦ كيف كانت اأجواء العمل بين اأع�ساء الفريق؟
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األحظ واأت�ساءل :

الأ�ستاذ مناق�سة  يثير  اليومي،  واقعهم  والم�ستقاة من  الو�سعية  المقترحة في هذه  ال�سوررة  والمتعلمات  المتعلمون  ♦  يالحظ 

حول بع�س ال�سلوكات والعادات اليومية التي يقومون بها خالل وجبة الفطور - وقد ي�ستغلها الأ�ستاذ)ة( كفر�سة لتمرير بع�س 
ال�سلوكيات ال�سحية ال�سليمة، كنظافة اليدين والفم قبل تناول وجبة الفطور - ومن ثم ي�ستدرجهم لطرح الت�ساوؤل التالي :

■  لماذا نحرك ال�شكر قبل تناول القهوة؟ ي�سجل هذا الت�ساوؤل على ال�سبورة، وي�سجل اقتراحاتهم ق�سد الرجوع اإليها في 

نهاية الح�سة.

اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط:

نهج  خطوات  وفق  الن�ساط  هذا  يدبر  اأن  لالأ�ستاذ)ة(  ♦  يمكن 

التق�سي، باعتبار الو�سعية المقترحة و�سعية م�سكلة، 
♦ تقراأ المجموعات ن�س الو�سعية. ثم يقترح الأ�ستاذ)ة( على كل 

مجموعة اختبار مدى �سدق اأو �سحة القتراح الذي اختارته.
يعدون الو�سائل الالزمة لذلك ثم يجربون وي�سجلون مالحظاتهم.

لتقديم  حدة  على  مجموعة  كل  ا�ستدعاء  على  الأ�ستاذ)ة(  يعمل 
ثم  التجربة،  وخطوات  التجربة،  من  الهدف  ذكر  على  ويوؤكد  عملها، 

النتيجة التي تو�سلت اإليها.
بمعية  يبني  ثم  النتائج  جميع  ال�سبورة  على  الأ�ستاذ)ة(  يدون 
المذاب في  الج�سم  اأن »كمية  يتبينون فيه  ا�ستنتاجا عاما  المجموعات 
الماء تزداد بفعل التحريك اأو تفكيك المادة اأو بفعل ارتفاع  درجة حرارة 

المذيب )الماء(«.

اأ�ستخل�س:

♦ ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على بناء ا�ستخال�س عام باعتماد المفردات الأ�سا�س.
♦ يمكن زيادة ذوبان مادة �سلبة في الماء بالتحريك اأو التفكيك اأوالزيادة في ارتفاع درجة حرارة الماء.

اأ�ستثمر:

اإذ من خاللها يقوم الأ�ستاذ)ة( مدى قدرة المتعلمين على ا�ستثمار تعلماتهم في  اأهم مراحل الح�سة  تعد هذه المرحلة من 
و�سعيات جديدة. كما تعد فر�سة لإغناء ر�سيدهم اللغوي.

الأجوبة:
1 - اأ�سرع طريقة : 4

اأبطاأ طريقة: 1

احل�صة 1 : اأذيب بع�ض املوادالدر�ض 3 :
Je dissous quelques matières 
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2 - La dissoulution du sucre dans l'eau est rapide si l'eau est chaude.

- La dissoulution du sucre dans l'eau est rapide si le sucre est en poudre.

- La dissoulution du sucre dans l'eau augmente quand le volume d'eau augmente.

معجمي:

يتعرف المتعلمون والمتعلمات المعجم المقترح ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.
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♦  قبل ال�سروع في ح�سة اليوم، يذكر الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات باأهم ما تو�سلوا اإليه في الح�سة ال�سابقة، بغية تقويم 

ت�سخي�سي لربط التعلمات القديمة بالجديدة، وت�سويق المتعلمين والمتعلمات لفحوى هذه الح�سة.
األحظ واأت�ساءل :

من الماألوف لدى المتعلم بهذا الم�ستوى و�سع الأغذية بالثالجة ق�سد تزيينها ول يتبادر اإلى ذهنه اأن الثالجة ت�ستعمل للحفاظ 
على بع�س المواد ولي�س جميع المواد، ومنها يطرح الت�ساوؤل :

♦  ماذا يحدث لبع�س المواد اإذا لم ن�شعها في الثالجة ؟

اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط ❶ 

الكيميائية من  التحولت  تقريب مفهوم  اإلى  الن�ساط  ♦  يهدف هذا 

خالل م�ساهد من محيط المتعلم)ة( المبا�سر.
♦  باعتماد الن�س وال�سور يتعرف بع�س التحولت الكيميائية كتعفن 

الأطعمة، احتراق الفحم، �سداأ الحديد وتحلل اأج�سام الحيوانات.
♦   يمكن اإغناء هذا الن�ساط باأمثلة من تحولت كيميائية لمواد اأخرى، 

مما يمكن المتعلمين والمتعلمات من تمييز التحولت الفيزيائية 
من التحولت الكيميائية.

الن�ساط ❷ 

♦  يهدف هذا الن�ساط اإلى تعزيز مفهوم تحولت المادة والتميير بين 

التحول الفيزيائي والكيميائي.
♦  يكون الأ�ستاذ)ة( مجموعات ويذكرهم بميثاق عمل المجموعات 

يطراأ  ما  ي�سعلونها ويالحظون  �سمعة،  يوزع على كل مجموعة  ثم 
عليها من تحولت.

♦  الأجزاء التي طراأت عليها تحولت فيزيائية هي : 1 - 2 - 3 .

1 - مادة ال�سمع في الحالة ال�سلبة، 2 - مادة ال�سمع في الحالة ال�سائلة، 3 - مادة ال�سمع في الحالة ال�سلبة من جديد.
♦  الجزء الذي تطراأ فيه تحول كيميائي : راأ�س الفتيل الم�ستعل )احتراق الفتيل...( واحتراق ال�سمع.

من خالل هذه المالحظات ي�ستنتج المتعلمون والمتعلمات اأن في التحول الفيزيائي المادة تعود اإلى اأ�سلها والتحول الكيميائي 
ينتج عنه مواد جديدة.

احل�صة 2 :  تغريات اأخرى للمادةالدر�ض 3 :
Autres transformations de la matière
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اأ�ستخل�س :

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على �سياغة ا�ستخال�س عام باعتماد المفردات الأ�سا�س.
- تطراأ على المادة تغيرات ت�سمى تغيرات كيميائية كتحلل المواد الع�سوية وال�سداأ وتعفن الأطعمة والحتراق.

اأ�ستثمر :

وفي اإطار دعم اللغة الفرن�سية يجيب المتعلمون والمتعلمات على ال�سوؤال معبرين في ذلك باللغة الفرن�سية. كما يعد هذا الن�ساط 
فر�سة لتعويد المتعلمين والمتعلمات على تحديد الفرق بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي.

معجمي :

يتعرف المتعلمون والمتعلمات المعجم المقترح ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.
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األحظ واأت�ساءل :

ق�سد الإعداد لدر�س جديد في مادة الن�ساط العلمي، يالحظ المتعلمون  والمتعلمات ال�سور المقترحة في الكرا�سة ويقروؤون 
الن�س الم�ساحب لها، وانطالقا من الن�س يثير الأ�ستاذ)ة( مناق�سة موؤطرة باأ�سئلة لي�ستدرجهم لطرح �سوؤال التق�سي التالي:

■ كيف يتكون قو�س قزح؟

اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط ❶ 

يحاكون   والمتعلمات  المتعلمين  جعل  اإلى  الن�ساط  هذا  ♦  يهدف 

نيوتن  في تجربته، با�ستعمال الو�سائل المبينة في الكرا�سة.
♦  يتدخل الأ�ستاذ)ة( ليف�سر للمتعلمين والمتعلمات اأن الماء وجزء 

المراآة المغمور في الماء يلعبان دور المو�سور.
المح�سل  الملونة  الأ�سواء  عدد  والمتعلمات  المتعلمون   ♦  يح�سب 

عليها ويحددون األوانها وفق ترتيبها ثم ي�سجلونها.
ال�سم�س  �سوء  طيف  باأ�سواء  الملونة  الأ�سواء  هذه  ♦  يقارنون 

وي�ستنتجون اأنها الأ�سواء نف�سها.

الن�ساط ❷ 

♦  يقترح الأ�ستاذ)ة(  مالحظة الوثيقتين 3 و4 ثم يطرح ال�سوؤالين :

■  متى نرى قو�س قزح؟ وهل لألوان قو�س قزح عالقة بطيف 
�شوء ال�شم�س.

♦  لالإجابة عن هذا ال�سوؤالين يقترح عليهم قراءة الن�س الم�ساحب 

لل�سورتين، ومن خالل تحليله يتعرفون اأن قو�س قزح:
■ يحدث في الأيام الممطرة وخالل فترة ظهور ال�سم�س.

■ يتكون حينما تكون ال�سم�س خلفنا ونحن ن�ساهد قو�س قزح.

■  ينتج عن مرور ال�سوء عبر قطرات الماء المعلقة في ال�سماء والتي تلعب دور المو�سور.
اللون  الأخ�سر،  اللون  الأ�سفر،  اللون  البرتقالي،  اللون  الأحمر،  اللون  ي�سمونها:  ثم  األوان(  األوانه )�سبعة  ♦  ثم يحددون  عدد 

الأزرق، اللون النيلي واللون البنف�سجي، وهي  األوان طيف �سوء ال�سم�س نف�سها.
♦ وباعتماده هذه التف�سيرات،ير�سمون كيف تكونت هذه الظاهرة على دفتر التق�سي، وهي محاولة تعبيرية قد تاأخذ طابعا فنيا.

اأ�ستخل�س :

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على بناء ا�ستنتاج عام باعتماد المفردات الواردة في الكرا�سة.
يتكون ال�سوء الأبي�س من �سبعة اأ�سواء ملونة وهي الأحمر، البرتقالي، الأ�سفر، الأخ�سر، الأزرق النيلي والبنف�سجي.

احل�صة 1 :  ال�صوء والألوانالدر�ض 4 :
la couleur des objets
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اأ�ستثمر :

1 - يهدف هذا الن�ساط اإلى تقويم اأهداف التعلم.
2 - في اإطار تقويم مدى تحقيق اأهداف التعلم، ينجز المتعلمون والمتعلمات هذا الن�ساط ب�سكل ثنائي ويحر�س الأ�ستاذ)ة( 
م�ساعدة المتعلمين والمتعلمات على �سياغة جواب �سحيح. حيث يذكرون عدد األوان طيف �سوء ال�سم�س وي�سمون األوان هذا الطيف.

2 - Cette exercice vise à évaluer le degrès de maîtrise des apprentissages de cette activité.
L’élève doit s’inspirer du document 4 pour expliquer la formation de l’arc en ciel.
Le professeur invite les élèves à lire d’abord correctement la question puis verbalement présenter une réponse 

correcte avant de l'écrire.
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 قبل ال�سروع في تدبير هذه الح�سة يذكر الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات باأهم ما تم تح�سيله بالح�سة ال�سابقة حول ال�سوء 
والألوان كتقويم ت�سخي�سي يهدف اإلى ربط التعلمات ال�سابقة بالالحقة

األحظ واأت�ساءل :

يقترح الأ�ستاذ)ة( على المتعلمين والمتعلمات مالحظة ال�سورة المقترحة وي�ستدرجهم على �سوء الن�س الم�ساحب لل�سورة، 
لطرح الت�ساوؤل :

■  ما عالقة ال�شوء بلون الج�شم الذي نراه؟

اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط ❶

هو  نراه«.  الذي  الج�سم  بلون  ال�سوء  عالقة  »ما   : الت�ساوؤل  ♦  اإن 

المتعلمين  اهتمام  واإثارة  التحفيز  باب  من  طرحه  يتم  �سوؤال 
هذا  في  اقتراحات  تقديم  عليهم  ال�سعب  من  اإذ  والمتعلمات، 
هذه  لمعرفة  لديهم  رغبة  وجود  ينفي  ل  هذا  لكن  الم�ستوى 

العالقة، لذا يقترح الأ�ستاذ)ة( المناولة الممثلة في الكرا�سة:
ج�سما  )اأو  بي�ساء  وكرة  جيب  م�سباح  مجموعة  لكل  ■  يقدم 

اأبي�س( واأوراق ال�سلفان باألوان مختلفة، يثبتون ورق ال�سلفان 
على الم�سباح بوا�سطة خيط مطاطي مرن.

■  للقيام بالمناولت يجب اأن تكون حجرة الدر�س �سبه مظلمة.

■  ي�سيوؤون الج�سم الأبي�س باأ�سواء ملونة ثم ي�سجلون مالحظاتهم 

على الجدول الذي اأعده الأ�ستاذ)ة( على ال�سبورة.
● اقتراح لتدبير المناولة:

● يقدم الأ�ستاذ)ة( الجدول ويتعرفون تعليماته.

●  يقترح اإ�ساءة  الج�سم ب�سوء ح�سب ترتيب الأ�سواء على 
الجدول.

■  ي�سجلون مالحظاتهم )اللون الذي اتخذه الج�سم عند اإ�ساءته(.

وفي نهاية المناولة ي�ستدرجهم اإلى �سياغة ال�ستنتاج : »يتخذ الج�سم الم�ساء لون ال�سوء الذي ي�سيئه«.
الن�ساط ❷ 

♦  يلخ�س الأ�ستاذ)ة( ما تمت معرفته حول األوان الأج�سام، ثم يقترح عليهم مالحظة ال�سورتين لمعلمة المنارة بمراك�س وظل 

ال�سجرة.
اأن �سطح الماء يلعب دور  ●  يتعرفون الفرق بين ال�سورتين، ثم يف�سرون �سبب تكون �سورة المنارة على �سطح الماء ليكت�سفوا 

المراآة.
●  يقترح عليهم تقديم اأمثلة باأج�سام اأخرى تعك�س ال�سوء، ثم ي�ستنتجون اأن ال�سطوح الالمعة وال�سقيلة تعك�س �سورة الأ�سياء.

احل�صة 2 :  األوان الأج�صامالدر�ض 4 :
la couleur des objets
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●   يف�سرون �سبب تكون ظل ال�سجرة بتحديد العالقة بين �سوء ال�سم�س وال�سجرة والظل واأن غياب �سوء ال�سم�س يوؤدي اإلى غياب 

الظل.
●   ي�ستنتجون اأن الظالل والنعكا�س ظاهرتان مرتبطتان بال�سوء.

اأ�ستخل�س  :

باعتماد المفردات المقترحة يكون المتعلمون والمتعلمات ا�ستخال�سا عاما للدر�س على غرار :
■ يتخذ الج�سم لون ال�سوء الذي ي�سيئه.

■ تنتج ظاهرتا النعكا�س والظالل بفعل انت�سار ال�سوء.

اأ�ستثمر :

●  من خالل هذه الو�سعية الم�سكلة يقوم الأ�ستاذ)ة( مدى قدرة المتعلمين والمتعلمات على توظيف تعلماتهم في و�سعيات جديدة، 

ريمكن لالأ�ستاذ  اأن يدير هذا الن�ساط وفق خطوات نهج التق�سي، حيث يفر�س الو�سعية وي�سجل الم�سكل ثم يجمع الفر�سيات بعدها 
يطالبهم باإجراء تجربة لتمحي�س فر�سياتهم.

●    يعد الن�ساط فر�سة للتعبير باللغة الفرن�سية مع القدرة على اإ�ستثمار التعلمات.
●    ياأتي هذا الن�ساط لتقويم مدى قدرة المتعلم من التمكن من اأهداف هذا الدر�س حيث يربط بين لون الج�سم بلون ال�سوء 

الذي ي�سيئه.
1 - ينجز هذا الن�ساط ب�سكل ثنائي وي�سجع الأ�ستاذ)ة( التعاون والتوا�سل بين المجموعات خالل عملية الت�سحيح.

2 - Cette execice vise à développer la capacité langagière des élèves, les élèves sont invités à lire attentive-

ment la question, puis répondre oralement avant d’encadrer la réponse juste qui est : vert
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احل�سة 1:  اأقوم تعلماتي :

يهدف هذا الن�ساط اإلى اختبار مدى قدرة المتعلمين والمتعلمات من التمكن من تعلماتهم، ويمكن اأن ينجز هذا الن�ساط ب�سكل 
فردي كما يوؤكد الأ�ستاذ)ة( على اأنه عمل غير منقط، حيث يدخل في اإطار التقويم الذاتي كما يمكن من تفييء المتعلمين والمتعلمات 

اإلى مجموعتين باعتماد معايير التمكن والت�سحيح الذاتي.
الأجوبة: 

 )4( ج   : ي�سمـــى  ال�سائلة  الحالة  اإلى  ال�سلبة  الحالة  من   التحول   )3( اأ  ال�سائل:  الج�سم   )2( ج  ال�سلب:  الج�سم   -  )1(
الن�سهـــــــار: اأ )5( ترى الج�سم بلون اأحمر: )اأ(.

احل�سة 2:  اأ - اأدعم تعلماتي:

اأ - ي�ستح�سن اأن ينجز هذا التقويم ب�سكل ثنائي اأو في مجموعات، 
مما يعزز الدعم بالأقران ومواقف التعاون والتوا�سل.

الأجوبة:
1 - العبارة الخاطئة هي : )اأ(

2 - النحا�س، الحديد، الألمنيوم
3 - )اأ( كيميائي - )ب( كيميائي  - فيزيائي - )د( فيزيائي-

اللون   - الأ�سفر  اللون   - البرتقالي  اللون   - الأحمر  4 -  اللون 
الأخ�سر - اللون الأزرق - اللون النيلي - اللون البنف�سجي.

ب - اأنمي تعلماتي )تمارين توليفية( :
ملونة  اأ�سواء  اإلى  فتحلله  ال�سم�س  الزيتية �سوء  البقع  تعك�س    -  5

)طيف �سوء ال�سم�س(
ملحوظة : ل نزى هذه الأ�سواء الملونة اإل من خالل  زاوية معينة.

6 -  يحتوي ماء البئر على مواد مذابة فيه، وبعد تبخر
ينجز هذا التقويم التوليفي ب�سكل ثنائي اأو جماعي.

7 - يهدف هذا الن�ساط اإلى تقويم قدرة المتعلم)ة( في تحديد حالة بع�س المواد من محيطه المبا�سر: الزيت : �سائل ويت�سكل 
الهواء : غاز، يت�سكل - ع�سير الليمون : �سائل ويت�سكل - التفاحة : �سلب - الحليب : �سائل. ويت�سكل الع�سل: �سائل ويت�سكل - 

الب�سل : �سلب.
8 - يقراأ المتعلمون والمتعلمات ن�س الو�سعية ثم يفكرون في حلها، ويحث الأ�ستاذ على تبادل الآراء واحترام الراأي؛ في هذه 

الو�سعية يعتلي الجدار الداخلية للكاأ�س قطرات الماء وهي ناتجة عن تكثف بخار الماء الموجود في الهواء الداخلي للكاأ�س.
9 - تحد الأكيا�س البال�ستيكية من ن�سبة الهواء الذي يتفاعل مع المادة الغذائية. كما تعمل درجة حرارة الثالجة على الحد 

من هذا التفاعل.
10 - و�سعية افترا�سية تقدم تجربة حول تتبع درجة حرارة تحول الماء من الحالة ال�سلبة اإلى الحالة ال�سائلة.

تدبري ح�سة التقومي والدعم
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يتعرف المتعلم)ة( معطيات هذه التجربة ثم ينجزون المطلوب :
.0°C اأ( - درجة حرارة تحول الماء هي(

)ب( - الزجاج مادة مو�سلة للحرارة.

اأوظف نهج التق�سي:

♦  يهدف هذا الن�ساط اإلى تقويم مدى تمكن المتعلم)ة( من خطوات نهج التق�سي؛ ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات 
في خطوات بحثهم وذلك بقراءة الو�سعية وتحليلها ثم: 

1 -  يحددون ال�سياق: اجتفاف الغ�سيل في ف�سل ال�ستاء رغم غياب ال�سم�س؛
2 - يحددون الم�سكل : تف�سير اأين اختفى الماء الم�سبب للبلل؛

3 - يحثهم على تقديم تف�سيرات اأولية )فر�سيات(؛
4 - ي�ساعدهم على تحديد التعلمات التي لها �سلة بالمو�سوع؛

5 -  ينجزون بحوث، في هذا ال�ساأن ثم يخ�س�س الأ�ستاذ)ة( فترة 
لتقديم النتائج ومواجهتها بالفر�سيات.

- ي�سجع الأ�ستاذ)ة( كل المبادرات والإنتاجات، حتى غير الموفقة 
منها.
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الوحدة الثالثة
الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعلها مع البيئة

1 - تقديم الوحدة

احل�سة الثانيةاحل�سة الأوىلالدرو�سالأ�سابيعاملوا�سيع

الدر�س ❶ 12♦ خ�سائ�س الكائنات الحية
احتياجات الكائنات احلية

Les besoins des êtres vi-
vants

جمموعات الكائنات احلية
Les groupes d’êtres vivants

♦  خ�سائ�س الحيوانات 
وتفاعلها مع البيئة

الدر�س ❷ 13
الحيوانات وبيئتها

Les animaux et leur envi-
ronnement

�سلوك احليوان من اأجل البقاء
Le comportement animal 
pour survivre

الدر�س ❸14
ال�سل�سلة الغذائية

La chaîne alimentaire
كيف اأ�سنع م�سهدا لبيئة بحرية

Comment réaliser une scène 
de milieu marin

♦  خ�سائ�س النباتات 

وتفاعلها مع الو�سط البيئي
الدر�س ❹15

وظائف اأجزاء النباتات
Les fonctions des parties 
des plantes

النباتات يف بيئتها
Les plantes dans leurs envi-
ronnements

اأقوم تعلماتي16

2 - الموجز العلمي
2-1 خ�سائ�س الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعلها مع البيئة

2-2 مفهوم الكائنات الحية:

عن  تميزه  بخ�سائ�س  يتمّتع  مخلوق  الحي  الكائن   
على  مالحظتها  يمكن  التي  وهي  الحّية،  غير  الأج�سام 
والفطريات،  البكتيريا،  المعروفة:  الحّية  الكائنات  اأنواع 

والّنباتات، والحيوانات.

2-3 ُممّيزاتها:

ت�سترك جميع الكائنات الحّية بمجموعة من الخ�سائ�س 
التي تمّيزها عن الأج�سام غير الحّية، ويجب اأن تتوّفر جميع هذه المميزات والخ�سائ�س حتى ُي�سَنّف الكائن كائنا 
حّيا. ومن اأهّم مميزات الكائنات الحّية اأن اأج�ساما تتكّون من خاليا )وحدة البناء الأ�سا�سية للحياة(. بع�س الكائنات 
تتكون من خاليا  الأخرى،  الحّية  الكائنات  وبع�س  البكتيريا(،  الخلّية، مثل:  واحدة )وحيدة  تتكون من خلية  الحّية 
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متعّددة )مثل: الإن�سان، والنباتات، والحيوانات(. وتوؤّدي الخاليا على اختالفها في ج�سم الكائن الحّي وظائف ومهام 
مختلفة.

2-4 وظائف الكائنات الحية: 

من اأهم هذه الوظائف :

2-4-1 الّنمو والتطور: جميع الكائنات احلّية تنمو؛ وذلك بزيادة حجم اخلاليا التي تكّون ج�سمها، وعددها.

2-4-2 الّتكاثر: وهو القدرة على اإنتاج اأفراد ُجدد، ن�سخا عن نف�سها، لي�ستمر نوعها.

2-4-3 الحركة: جميع الكائنات الحّية تتحّرك، وبع�س اأنواع الحركة تكون وا�سحًة مثل حركة الحيوانات، وبع�سها 
تكون �سعبة المالحظة، مثل: حركة الّنباتات.

2-4-4 ال�ستجابة للموؤثرات الخارجّية: 

جميع اأنواع الكائنات الحّية يمكنها ال�ستجابة للتغيرات في بيئتها. فعلى �سبيل المثال: تّتجه اأوراق الّنباتات نحو 
وء، وُيعّد �سلوك بع�س الكائنات الحّية نوعَا من ال�ستجابة، مثل: هجرة اأ�سراب اأ�سماك ال�ّسلمون. ال�سّ

2-5 احتياجاتها اأو الخا�سيات الم�ستركة بينها:

2-5-1 الغذاء )الّطاقة(: 

تحتاج جميع الكائنات الحّية اإلى الطاقة التي يوفرها لها الغذاء؛ لتتمّكن من القيام بالعمليات الحيوّية المختلفة، 
والمحافظة على الّتوازن الداخلي. وُتعّد ال�ّسم�س هي الم�سدر الّرئي�سي للطاقة على الأر�س؛ لأّنها ُت�ستخَدم لت�سنيع 

الغذاء ب�سكل مبا�سر وغير مبا�سر. 

2-5-2  الهواء )التنف�س(: 

من  وهو  الكربون.  اأك�سيد  ثنائي  وطرح  الهواء  من  الأك�سجين  اأخذ  في  تتمثل  غازية  تبادلت  عن  عبارة  التنف�س 
باأن  البع�س،  يعتقده  ما  )خالف  وبالنهار  بالليل  تتنف�س  الحية  الكائنات  كل  الحي.  للكائن  الأ�سا�سية  الحتياجات 

النباتات ل تتنف�س اإل بالليل(.

2-5-3 الماء )ال�سرب(: 

وهو من ال�سروريات لكي يعي�س الكائن الحي، �سواء اأكان نباتا اأم حيوانا.

2-5-4 الإخراج:  

تتخّل�س جميع الكائنات الحّية من ال�ّسموم والف�سالت الّناتجة عن عمليات الّتمثيل الغذائّي، والمواّد الفائ�سة عن 
الحاجة.

2-5-5 البيئة )الموطن(:

 تحتاج جميع الكائنات الحية اإلى بيئة منا�سبة ومالئمة لها لكي تعي�س فيها، وتبقى على قيد الحياة.  
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2-6 ت�سنيفها:

تنق�سم الكائنات الحّية اإلى مجموعات ت�سنيفّية ُت�سّمى كّل منها مملكًة، اأهمها: مملكة الحيوانات ومملكة النباتات.

 :)Le règne animal( 2-6-1 مملكة الحيوانات

الأخرى.  الحّية  والكائنات  الّنباتات  تعتمد في تغذيتها على  بل  بنف�سها  اإنتاج غذائها  هي كائنات حّية ل يمكنها 
وتنق�سم مملكة الحيوانات اإلى فقريات ول فقريات. 

وتنق�سم الحيوانات الفقرية اإلى خم�س طوائف: الثدييات والطيور والأ�شماك والزواحف والبرمائيات. 
بع�س الحيوانات يتغذى بالنباتات )العوا�سب(. وبع�سها يتغذى بالحيوانات، )اللواحم(. وبع�سها  الآخر يتغذى 

بهما معا )القوارت(.
■  �شلوك الحيوانات والبيئة التي يعي�س فيها:

عا�س على الأر�س عبر تاريخها الطويل الكثير من اأنواع الكائنات الحية، بع�سها لم ي�ستطع التكيف مع التغيرات 
البيئية فكانت النتيجة انقرا�سها، كما حدث للدينا�سورات والماموث.

والكثير من الأنواع الأخرى للكائنات الحية نجحت في البقاء على الحياة بف�سل تكيفها مع التغيرات البيئية، اإذ 
تتخذ �سلوكيات مختلفة للتاأقلم مع البيئة التي تعي�س فيها.

في العقود الأخيرة من هذا القرن ظهر نوع جديد من درا�سة �سلوك الحيوان، وهو درا�سة ال�سلوك البيئي. ويت�سمن 
هذا النوع من ال�سلوك درا�سة �سلوك الحيوان وتفاعله مع البيئة التي يعي�س فيها. والتي تت�سمن نف�س الجن�س اأو النوع 
لل�سلوك الب�سيط والمركب الذي  من الكائنات الحية والأج�سام غير الحية. وهو نظام ي�سمل درا�سة النموذج العام 

ت�ستخدمه الحيوانات في حل م�سكالت البقاء والتكاثر في بيئتها الطبيعية.
توجد عدة عوامل توؤثر في نمو ال�سلوك عند الحيوان، من اأهمها: التغيرات البيئية، والتي لها تاأثير كبير على نمو 

ال�سلوك وتطوره عند الحيوان .
■ اأنماط ال�شلوك الفطري عند الحيوان:

♦ �سلوك الرعاية: وهو حماية الكبار لل�سغار.

♦ ال�سلوك الجن�سي: وهو ما يبداأ به كل من الذكر والأنثى البالغين تجاه بع�سهم البع�س.
♦ �سلوك طلب الماأوى: وفيه يبحث الحيوان عن المكان المنا�سب، ليحمي نف�سه من الأعداء الطبيعيين.

♦  ال�سلوك الغذائي: وهو قدرة الحيوان على البحث عن م�سادر الغذاء، واختيار ما هو اأف�سل وموجود في البيئة 
التي يعي�س فيها.

■  النتقاء الطبيعي وال�شلوك:
يمكن القول اإن الحيوانات التي ت�ستطيع اإنجاب اأعدادا كبيرة، جيناتها الوراثية قوية، وهي التي ت�ستطيع اأن تحافظ 

على بقاء النوع، وهي اأف�سل من تلك الحيوانات التي تنجب اأعدادا قليلة وجيناتها الوراثية �سعيفة.
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وتتوفر فيه جميع  الحيوان  يعي�س فيه  الذي  المكان  الموطن)Habitat(: وهو  للعي�س:   المنا�سب  المكان  اإيجاد   ♦

مقومات الحياة من رطوبة ودرجة حرارة والغذاء والمكان المنا�سب للتنا�سل.
♦  البحث عن الغــــذاء: كل حيوان يختار الغذاء المنا�سب له، علمًا اأن كمية الغذاء الماأكول تختلف باختالف ف�سول 
ال�سنة. فمثال يحتاج الحيوان في ال�ستاء، اإلى كمية كبيرة من الغذاء ليعادل كمية الطاقة الحرارية المفقودة، 
لذا فهو يق�سي اأغلب اليوم في البحث عن الغذاء. اأما في ال�سيف فاإن الحيوانات تق�سي اأغلب يومها في راحة .

الحيوانات الثديية تعمل على جلب الغذاء اإلى المواليد واإلى الأم نف�سها، كما تعمل على حماية المواليد والدفاع 
ال�سلوكية  الحركات  بع�س  على  المواليد  وتعليم  بتدريب  وتقوم   ، الدخيلة  اأو  المفتر�سة  الحيوانات  وطرد  عنهم، 

المختلفة.
ومن بين ال�شلوكيات التي تتخذها بع�س الحيوانات:

■  ال�شبات ال�شتوي:
عندما تنخف�س درجة الحرارة في ف�سل ال�ستاء تلجاأ بع�س الحيوانات اإلى الختباء 
في جحور، مثل بع�س الزواحف وبع�س الح�سرات، اأو تدفن نف�سها في الطين وتتوقف 
عن التغذية ويقل ن�ساطها، مثل ال�سفادع، وذلك للتغلب على انخفا�س درجة الحرارة. 
وعندما ياأتي ف�سل الربيع وتتح�سن الظروف البيئية، تعود هذه الحيوانات اإلى ن�ساطها 

المعتاد من جديد.
■ هجرة الطيور:

الهجرة من  اإلى  اآخر، فتلجاأ  البيئية ب�سكل  التغيرات  اأنواع الطيور مع  تتكيف بع�س 
لإتمام  دفئًا  و  اإ�ساءة  اأكثر  اأماكن  اإلى  ال�ستاء،  الباردة خالل ف�سل  القطبية  المناطق 
المناخية في ف�سل  الظروف  الأ�سلي مع تح�سن  اإلى  موطنها  تعود  ثم  التكاثر.  عملية 

الربيع، مثل طيور ال�سمان وال�سنونو واللقالق ...
■ التمويه بغر�س التخفي:

بع�س الحيوانات ت�ستطيع اأن تتلون بالألوان ال�سائدة في البيئة حتى ل ت�سير هدفًا 
فهي  اأعدائها.  طرف  من  اكت�سافها  ي�سعب  التي  الورقية  كالح�سرة  لأعدائها،  ظاهرًا 

ت�سبه اأوراق النباتات تمامًا من حيث اللون و�سكل الجناحين.
■ بع�س مظاهر التكيف في الجمل:

يعتبر الجمل واحدًا من اأكثر الحيوانات تكيفًا للعي�س في ال�سحارى. ومثاًل لكل اأنواع 
بكل  ال�سحراء  في  العي�س  على  �ساعدته  التي  وال�سلوكية  والوظيفية  التركيبية  التكيف 

ظروفها القا�سية:
♦  تختلف كثافة الوبر في مناطق الج�سم المختلفة، فيكون اأكثر كثافة في المناطق 

الحيوية من الج�سم كي يوفر لها الحماية من البرد القار�س اأثناء الليل، ويكون اأقل كثافة 
في مناطق الج�سم الأخرى لت�سهيل فقد الحرارة بالإ�سعاع اأثناء النهار.

احل�سرة الورقية

�سفة اجلمل

هجرة الطيور

الفرا�سة
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الرمال  في  غو�سها  يمنع  عري�س  بخف  الجمل  قدم  ♦  تنتهي 

الناعمة،  وجلد �سميك يحميها من الحرارة المرتفعة للتربة.
♦  ال�سفة العلوية الم�سقوقة لفم الجمل و ميناء الأ�سنان القوية تمكنه 
من تناول النباتات ال�سحراوية ال�سوكية والجافة دون اأن ت�سبب له اأي اأذى.

♦  يخزن الجمل كمية من الدهون في ال�سنام يمكن اأن تبقيه حيًّا لمدة من 

ثالثة اإلى اأربعة اأ�سهر ل يتناول خاللها اأي طعام.

:(Le règne végétal)  2-6-2 مملكة الّنباتات

 ُت�سَنّف الّنباتات اإلى نباتات زهرية، ونباتات ل زهرية. وُت�سَنّف النباتات 
الزهرية بدورها، اإلى نباتات بذرّية، ونباتات ل بذرّية.

وُت�سَنّف النباتات البذرية بدورها، اإلى نباتات كا�سيات البذور، ونباتاٍت عارية البذور.
وئي.  وُتعّد الّنباتات الم�سدر الّرئي�سي للغذاء؛ لأّنها ُتنِتج غذاءها بنف�سها عن طريق التركيب ال�سّ

في هذا الم�ستوى الدرا�سي، �سنتطرق فقط اإلى ت�سنيف ب�سيط للنباتات، حيث تق�سم اإلى: نباتات زهرية ونباتات 
لزهرية )كال�سرخ�س والطحالب، والحزازيات والأ�ستات(.

الخطاطة

النباتات اخل�شراء

لها �شاق واأوراق

لها جذور

احلزازياتلي�س لها جذور

تزهر

ال�شرخ�شياتل تزهر

عاريات البذور

تثمر

كا�شيات البذور

ل تثمر

الطحالببدون �شاق ول اأوراق

خف اجلمل
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■ اأجزاء النباتات الزهرية ووظائفها 
♦ الجذر: 

هو الجزء النباتي الذي يعي�س تحت �سطح التربة.
وظائفه: امت�سا�س الماء والأمالح من التربة، يقوم بتثبيت النبتة، نقل الماء 

والأمالح الممت�سة باتجاه ال�ساق، بع�س الجذور تخزن الغذاء.
النباتات  بع�س  المختلفة،  البيئات  مع  تكيفت  الجذور  من  الكثيرة  الأنواع 

ال�سغيرة التي تنمو في ال�سحراء، تمد جذورها بعيدًا عن النبتة. ولكنها تبقى قريبة من �سطح التربة لتكون قادرة 
على امت�سا�س اأكبر كمية من مياه الأمطار القليلة، التي تهطل في ال�سحراء.

اأما اأ�سجار الغابات فال تحتاج جذورها لأن تمتد كثيرًا لأن تربة الغابة فيها مياه اأكثر بكثير من تربة ال�سحراء 
)الرمال( ، وهذه الأ�سجار تحتاج جذورا تمتد عميقًا في باطن الأر�س كمرتكزات ومثبتات لالأ�سجار. بع�س جذور 
الأ�سجار التي ت�سمى بالجذور الدعامية، تنمو من فوق �سطح التربة، حيث ت�ساعد الأ�سجار التي تنمو في التربة الرطبة 

غير الثابتة من اأن ت�سحبها الرياح . 

♦ ال�شاق اأو الجدع:
هو الجزء من النبات الذي ينمو عادة فوق �سطح التربة.

والأمالح  الماء  تو�سيل  والبراعم،  والثمار  والأزهار  الأوراق  حمل  وظائفها: 
اإلى الأوراق، نقل المواد الغذائية الجاهزة من الأوراق اإلى جميع اأجزاء النبات.
القوية  الجدوع  ذات  النباتات  واأوراق  لالأعلى  تنمو  النباتات  �سيقان  معظم 
بع�س  اأن  وحتى  الظليلة.  الأماكن  في  حتى  ال�سم�س  لأ�سعة  ت�سل  اأن  ت�ستطيع 
لأ�سعة  التعر�س  في  اأوراقها  لت�ساعد  النهار  اأوراقها خالل  مكان  تغّير  النباتات 

ال�سم�س طول النهار. بع�س النباتات تنمو جانبيًا بدل ًمن اأن تنمو لالأعلى، وحيث تلم�س ال�ساق الأر�س يكّون جذرًا تنمو 
منه نبتة جديدة، كنبتة توت الأر�س. معظم نباتات ال�سحراء لها �سيقان تخزن الماء والغذاء، مثل �ساق نبتة ال�سبار. 

وعندما تكون الأمطار �سحيحة ي�ستخدم ال�سبار الماء الموجود في �سيقانه.

♦ الأوراق: وهي الأجزاء الخ�شراء في النبات التي تحمل على الأغ�شان وال�شيقان.
تتكون الورقة من: العنق والن�سل.

الأوراق هي م�سانع الغذاء في النبات، ت�ستخدم الماء والمواد المعدنية الموجودة 
في التربة، وغاز ثنائي اأك�سيد الكربون من الهواء، والطاقة من اأ�سعة ال�سم�س، ل�سنع 
الغذاء. عملية �سنع الغذاء، تنتج غاز الأوك�سجين الذي تخرجه النباتات اإلى الهواء. 
المادة الملونة التي ت�سمى اليخ�سور، ت�ساعد النبات على ا�ستخدام ال�سوء لإنتاج المادة 

الع�سوية. 

اأنواع اجلذور

اأنواع ال�سيقان
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ا  اأي�سً عليها  يطلق  والتي  المزهرة،  عملية التكاثر في النباتات  عن  الم�سوؤول  الع�سو  الزهرة هي  الأزهار:   ♦

العملية  هذه  وتبداأ  الثمار.  اإنتاج  على  تعمل  اأنها  في  للزهرة  البيولوجية  الوظيفة  وتتمثل  البذور.  كا�سيات  ا�سم 
بوا�سطة التاأبير )عملية نقل حبوب اللقاح( الذي يعقبه الإخ�ساب )بدمج حبوب اللقاح المذكرة مع البيي�سة الموؤنثة 

في المبي�س(، حيث يوؤدي في النهاية اإلى تكوين البذور وانتثارها.
 تتميز اأزهار النباتات باختالف اأ�سكالها واأحجامها وروائحها وعدد بتالتها ولونها.

الذي يحمل البذرة ويحميها. وبهذا  الع�سو  النبات، هي مبي�س الأزهار النا�سج، وهي  الثمرة في علم  الثمار:   ♦

بالن�سبة  لالأكل  ال�سالحة  ثمارها  توؤتي  منها  كثير  الزهرية.  ن�سر للبذور لدى النباتات  و�سيلة تكاثر و  ت�سكل  فهي 
لالإن�سان والحيوان.

تن�ساأ البذرة من ُبيي�سِة النباِت بعد تخ�سيبها بحبوب اللقاح. وتحتوي كل بذرة على نبيتٍة �سغيرٍة مع مخزوٍن من 
الطعام يبقيها على قيد الحياة، حتى اأْن تنمو لها اأوراٌق لت�سنَع غذاءها بنف�سها.

ُتنتُج الأ�سجار ال�سنوبرية )conifères( بذورًا عارية، اأي اأّنها ل ثمرة تحيط بها. فهي عارية البذور.

■ خا�شيات النباتات مع البيئة الطبيعية التي تعي�س فيها:

تمتلك النباتات خا�سيات )تكيفات( ت�ساعدها على البقاء )لتعي�س وتنمو( في المناطق المختلفة.  تواجه النباتات 
المائية والنباتات ال�سحراوية ظروفًا متناق�سة. فالأولى تعي�س مغمورة كليًّا في الماء مثل نبات الإيلوديا، اأو جزئيًّا مثل 
نبات يا�سنت الماء. وتتعر�س هذه النباتات خا�سة المغمورة منها، لظروف نق�س كمية الأك�سجين المذاب في الماء 

وقلة الإ�ساءة ووجود التيارات المائية.
بينما تواجه النباتات ال�سحراوية نق�سًا في الماء و ارتفاعًا �سديدًا في درجة الحرارة اأثناء النهار.

تكيف النباتات ال�شحراوية اأو نباتات البيئة القاحلة:
♦ بع�س النباتات تخزن الماء في �سيقانها )نبات ال�سبار ال�سوكي( اأو في اأوراقها 

)النباتات الع�سيرية(. 
♦ بع�س النباتات لها اأوراق مو�سمية �سغيرة تنمو فقط بعد نزول المطر. وقلة الأوراق 
ت�ساعد على تخفي�س فقدان الماء من النبات. قد تكون الأوراق �سريطية ملتفة والثغور 

قليلة العدد وغائرة لتقليل كمية الماء المفقود بالنتح.
الرطبة  الطبقات  اإلى  ت�سل  حتى  التربة  في  تتعمق  جذور  لديها  النباتات  ♦  بع�س 

فيها لمت�سا�س الماء )اأ�سجار ال�سنط ال�سوكي(، اأوتتفرع اأفقيًا لمت�سا�س اأكبر كمية 
من ماء الأمطار اأو الندى )النخل(. 

♦ بع�س النباتات لها دورة حياة ق�سيرة، تنمو بفعل المطر.

نبات ال�سبار ال�سوكي♦ الطالء ال�سمعي على الأوراق وال�سيقان يخف�سان خ�سارة الماء )نبات ال�سبار(.

نبات ع�سريي
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تكيف النباتات للعي�س في الماء:
المائية  التيارات  في  التحرك  على  مرنة ت�ساعد  المائية  النباتات  وجدوع  اأوراق   ♦

)الق�سب المائي(.
النبات  على حمل  �سيقانها للم�ساعدة  في  هوائية  فراغات  النباتات  بع�س  تمتلك   ♦

فوق الماء )النباتات الطافية(.
♦ يتم امت�سا�س الماء والمواد الغذائية والغازات الذائبة مبا�سرة من خالل الأوراق.

♦ ال�سعيرات الجذرية والجذور للتثبيت فقط ولي�س لمت�سا�س الماء.

3 -  �سعوبات قد تعتر�س المتعلم
قد يواجه المتعلم والمتعلمة بع�س العوائق في م�سار التعلمات في هذا المو�سوع، منها على �سبيل المثال :

1 - النباتات تتنف�س بالليل فقط؛
2 - جميع الحيوانات ترعى �سغارها؛

3 - جميع الحيوانات البحرية اأ�سماك.

4 -تدبير اأن�سطة الوحدة :
 1 - توزيع الح�س�س

الو�سائلالأهدافاحل�س�سالدرو�س

الدر�س ➊ 

1 - احتياجات الكائنات احلية
Les besoins des êtres vivants.

حتديد احتياجات الكائنات احلية
Déterminer les besoins des êtres 
vivants.

♦  اأ�س�س، تربة، علبة من ورق مقوى. 
ماء. نباتات من النوع نف�سه.

 - مبراة   - ممحاة   - ر�سا�س  ♦  قلم 

اأقرا�س مدمجة  �سور - حا�سوب - 
- لوحات معلوماتية محمولة - �سور 

الكرا�سة - �سور حائطية.
2 - جمموعات الكائنات احلية

Les groupes d’êtres vivants

تنتمي  حية  لكائنات  اأمثلة  اإعطاء 
ممالك  من  رئي�سة  مجموعات  اإلى 

الحيوانات والنباتات.
Donner des exemples d’êtres 
vivants appartenant aux règnes 
animal et végétal.

اأقالم   – ممحاة   - ر�سا�س  قلم 
من  مختلفة  نباتات  مبراة،  ملونة، 
�سور   - والمتعلمين  المتعلمات  بيئة 
ولنباتات  فقرية  ول  فقرية  لحيوانات 
مدمجة  اأقرا�س   - حا�سوب   - اأخرى 
�سور   - محمولة  معلوماتية  لوحات   -

الكرا�سة - �سور حائطية

الدر�س ❷

1 -  احليوانات وبيئاتها
Les animaux et leurs environne-

ments

الطبيعية  البيئات  بع�س  على  التعرف 
وحيواناتها.

Connaître quelques environne-
ments naturels et les animaux qui 
y vivent.

قلم ر�سا�س - ممحاة - مبراة - �سور 
- حا�سوب - اأقرا�س مدمجة - لوحات 
معلوماتية محمولة - �سور الكرا�سة - 

�سور حائطية

نبات الإلوديا
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2 - �سلوك احليوان من اأجل البقاء
 Le comportement animal pour

survivre

الحيوانات  �سلوك  بين  الربط 
والأو�ساط التي تعي�س فيها.

Relier les comportements des 
animaux aux environnements 
dans lesquels ils vivent.

قلم ر�سا�س - ممحاة - مبراة - �سور 
- حا�سوب - اأقرا�س مدمجة - لوحات 
معلوماتية محمولة - �سور الكرا�سة - 

�سور حائطية لها عالقة بالمو�سوع

الدر�س ❸

1 -  ال�سل�سلة الغذائية
La chaîne alimentaire

ودور  الغذائية  ال�سل�سلة  تعرف 
الكائنات الحية فيها.

Connaître la chaîne alimentaire et 
le rôle de ses êtres vivants.

قلم ر�سا�س - ممحاة - مبراة - �سور 
- حا�سوب - اأقرا�س مدمجة - لوحات 
معلوماتية محمولة - �سور الكرا�سة - 

�سور حائطية لها عالقة بالمو�سوع

2 -  كيف اأ�سنع م�سهدا لبيئة بحرية؟
Comment réaliser une scène de 
milieu marin

الحيوانات  حول  المعارف  تنمية 
والنباتات البحرية.

على  والمهارات  القدرات  تنمية 
الت�سميم والإنجاز.

Développer les connaissances 
sur les animaux et les végétaux 
marins.
Développer les capacités et les 
compétences pour la conception 
et la réalisation.

رمل-  مقوى-  ورق  اأحذية-  �سندوق 
مق�س-  ل�سق-  �سريط  ل�ساق- 
بحرية  اأ�سداف  عجين-  خيط- 
مل�ساء-  وح�سى  حجر  مختلفة- 
بحرية-  لكائنات  �سغيرة  مج�سمات 

�سور لعنا�سر بحرية للتقطيع

الدر�س ❹

1 - وظائف اأجزاء النباتات
 Les fonctions des parties des

plantes

للنباتات  الأ�سا�سية  البنيات  ربط 
بوظائفها

Relier les principales parties de la 
plante à leur fonction.

قلم ر�سا�س - ممحاة - مبراة - �سور 
- حا�سوب - اأقرا�س مدمجة - لوحات 
معلوماتية محمولة - �سور الكرا�سة - 

�سور حائطية...
2 - النباتات يف بيئاتها

Les plantes dans leurs environne-
ments

الربط بين ال�سفات البنيوية للنباتات 
والبيئات التي تعي�س فيها.

Relier les caractéristiques des 
plantes aux environnements dans 
lesquels ils vivent.

قلم ر�سا�س - ممحاة - مبراة – �سور 
لنباتات مختلفة - حا�سوب - اأقرا�س 
محمولة  معلوماتية  لوحات   - مدمجة 
- �سور الكرا�سة - �سور حائطية  لها 

عالقة بالمو�سوع

اأقوم تعلماتي.......................................................... اأوظف نهج التق�شي

2  - التعلمات ال�سابقة:
■  بالن�شبة لل�شنة الثالثة :

 ♦ خ�سائ�س الكائنات الحية؛
♦ خ�سائ�س الحيوانات وتفاعلها مع البيئة؛

♦ خ�سائ�س النباتات وتفاعلها مع الو�سط الطبيعي
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■  بالن�شبة لل�شنة الثانية: 
♦ مظاهر الحياة عند النباتات؛

♦ اأنواع النباتات؛
♦ الأجزاء الرئي�سة للنباتات ومراحل نموها؛

♦ تنوع جذور و�سيقان النباتات؛

♦ تنوع اأوراق وثمار النباتات؛

♦ اأ�سناف الحيوانات ح�سب و�سط عي�سها؛
♦ التغذية لدى الحيوانات؛

♦ النمو لدى الحيوانات؛
♦ اأع�ساء التنقل لدى الحيوانات.

■  بالن�شبة لل�شنة الأولى : 
♦ الحوا�س : اللم�س، الب�سر، الذوق، ال�سمع، ال�سم؛

♦ حيوانات في محيطي؛

♦ مظاهر نمو الحيونات؛

♦ ت�سنيف الحيوانات؛

♦ تنوع اأو�ساط عي�س الحيوانات؛

♦ تنقل الحيونات وتغذيتها.

3 - المتدادات الالحقة: 
■ بال�شنة الخام�شة:

♦ التوالد عند الحيوانات
♦ التكاثر عند النباتات  

■ بال�شنة ال�شاد�شة: 

♦ التوازن البيئي
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 4 -  تدبير م�سهد النطالق:

يتكون هذا الم�سهد بالتتابع من ثالث م�ساهد يعبر كل واحد منها عن م�سمون الدر�س المخ�س�س له: الم�شهد 1: 
يهدف اإلى اإثارة ف�سول المتعلمات والمتعلمين وتحفيزهم على اإبداء راأيهم حوله بحيث ي�سفون ما يقوم به الأطفال 

في الهواء الطلق ثم ي�ستدرجهم الأ�ستاذ)ة( اإلى قراءة الن�س المرفق بالم�سهد ومناق�سته.
يعتبر الم�سهد الثاني والمخ�س�س للدر�س الثاني من الوحدة حافزا للمتعلمين والمتعلمات لبناء تعلمات جديدة 

واكت�ساب �سلوكيات �سليمة للحفاظ على �سحتهم.
بينما يهدف الم�سهد الثالث اإلى جعل المتعلمين والمتعلمات قادرين على تحليل وقراءة ما يعبر عنه الم�سهد من  
�سورة ون�س بو�سف ما تريد الطفلة قوله بوا�سطة حركتها »كفى من التلوث« وكذلك قراءة مقتطف ر�سالة �ساحب 

الجاللة الملك محمد ال�ساد�س حول البيئة ومناق�سته.
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 األحظ واأت�ساءل:

وخ�سائ�سه،  الحي  الكائن  مفهوم  حيث  من  والمتعلمين  للمتعلمات  ال�سابقة  بالتعلمات  الأ�ستاذ)ة(  يذكر  الح�سة،  بداية  في 
ويحثهم على اإعطاء اأمثلة ... يعر�س عليهم بع�س ال�سور و�سريط ڤيديو يمثل حيوانات ونباتات مختلفة في حالت مختلفة: تتغذى، 

تتكاثر...
يقراأ المتعلمات والمتعلمون الو�سعية المقترحة في الكرا�سة في �سيغة م�سكل، ويربطونها بالواقع:

و�سعت فرحانة )طفلة �سغيرة( في غرفتها )ال�سغيرة( نبتة خ�سراء يانعة )لكن بعيدة عن ال�سوء( و�سلحفاة. ت�سقي فرحانة 
النبتة وال�سلحفاة ماء، كل يوم، لكن ن�سيت اأن تطعم الحيوان، وبالغت 

في �سقي النبتة.
بعد  الكائنين  اأ�ساب  لما  والمتعلمين  المتعلمات  الموقف  يثير  قد 
ثالثة اأيام وهما في غرفة فرحانة، وي�ساأل الأ�ستاذ)ة( لم�ساعدتهم: 

هل العناية ب�سقيهما الماء كافية؟
بعد  التق�سي،  �سوؤال  المتعلمون  يطرح  منه،  وم�ساعدة  بت�سجيع 

التفكير فيه وكتابته في دفاتر التق�سي لكل منهم.
 يطرح الت�ساوؤل مرة اأخرى ويكتب على ال�سبورة:

قيد  على  تبقيها  التي  الحية  الكائنات  احتياجات  ■  ماهي 
الحياة؟ 

 ولتجميع المعطيات المقترحة اأو اأجوبتهم الموؤقتة، ومقارنتها من 
اأو نفيها، يقترح الأ�ستاذ)ة( على المتعلمات والمتعلمين  اإثباتها  اأجل 

اإنجاز ن�ساطي الكرا�سة:

اأفكر ثم اأجنز :

على  تكتب   ، لحلولهم  موؤقتة   كاأجوبة  مالحظاتهم  نتائج  يوظف 
ال�سبورة لالحتفاظ بها، وتناق�س ويحتفظ بالأقرب منها للتحقق.

الن�ساط ❶ 

لمعرفة احتياجات النبات يقترح المتعلمات والمتعلمون، بم�ساعدة الأ�ستاذ)ة(، القيام بالتجربة؛ ي�ستح�سرون تعلماتهم ال�سابقة 
ومكت�سباتهم حول الحتياجات ال�سرورية للنباتات، وربما يعيدون بع�س المناولت التي �سبق لهم اأن قاموا بها.

يكون الأ�ستاذ)ة( قد ح�سر قبليا )من خم�سة اأيام اإلى اأ�سبوع( بم�ساعدة التلميذات والتالميذ، التجربة التالية:
تح�سر ثالثة اأ�س�س بها تربة، والرابع بدون تربة. في كل اأ�سي�س مرقم من )1 اإلى 4(، نبتة خ�سراء من النوع نف�سه:

- الأ�شي�س 1، وهو ال�ساهد: يو�سع قرب نافذة )النبتة معر�سة للتهوية ولأ�سعة ال�سم�س(، وت�سقي النبتة بانتظام من طرف بع�س 
المتعلمات والمتعلمين.

- الأ�شي�س 2: تو�سع النبتة في الماء بدون تربة، وهي معر�سة للتهوية واأ�سعة ال�سم�س.

احل�صة 1 :  احتياجات الكائنات احلية
les besoins des êtres vivants

تدبري احل�ص�ض

الدر�ض 1 :
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- الأ�شي�س 3: معر�س للتهوية واأ�سعة ال�سم�س، لكن ل ي�سقى.
- الأ�شي�س 4: يو�سع في الظالم )تغطى النبتة ب�سندوق ورقي به ثقب للتهوية، اأو ب�سا�س اأ�سود(، وت�سقى بانتظام من طرف 

المتعلمات والمتعلمين.
يراقب المتعلمات والمتعلمون تطور نباتاتهم، وتقراأ النتائج بعد اأ�سبوع )اأثناء الح�سة( للمناق�سة وال�ستنتاج:

- نبتة الأ�شي�س1، بقيت خ�سراء واأينعت.
- نبات الأ�ش�س 2 و3 و4، ا�سفرت اأوراقها وذبلت النبتة.

وي�ستنتجون في مجموعات اأن النبتة تحتاج اإلى الماء والتربة وال�سوء لكي تبقى على قيد الحياة.

الن�ساط ❷ 

ي�ستح�سر المتعلمات والمتعلمون فر�سياتهم ومكت�سباتهم ال�سابقة، وينجزون التمرين، حيث يفكرون كيف رجعت ال�سلحفاة، بعد 
مدة ق�سيرة اإلى حالتها الطبيعية، بعدما و�سعتها فرحانة في الحديقة:

يعبرون عن ت�سوراتهم واقتناعهم باأن ال�سلحفاة وجدت الع�سب لكي تتغذى به، ووجدت م�سكنها الطبيعي في الحديقة.
قد ي�ستعين الأ�ستاذ)ة( ببع�س الوثائق الم�سورة اأو ب�سريط فيديو يبين حاجة الحيوان اإلى الماء والغذاء والم�سكن...

الع�شب     الماء    الم�شكن     الهواء اأ - يحيطون بخط الكلمات التي لها عالقة بالحاجة ال�سرورية لحياة ال�سلحفاة:  
ب - وي�ستنتجون اأن ال�سلحفاة تحتاج اإلى الماء والهواء والغذاء وم�سكن مالئم لها، لكي تبقى على قيد الحياة.

اأ�ستخل�س :

لتح�سيل التعلمات التي تو�سل اإليها المتعلمون والمتعلمات عبر اأن�سطة هذه الح�سة  يبنون بم�ساعدة الأ�ستاذ)ة( خال�سة در�سهم 
بملء الفراغات في الن�س وبا�ستعمال الكلمات »المفاتيح« المقترحة، بعد مواجهة الفر�سيات مع ما تو�سلوا اإليه من ا�ستنتاج:

♦ النباتات والحيوانات كائنات حية لتت�سابه فيما بينها، ولكن لها الحتياجات نف�سها لكي تبقى على قيد الحياة:
♦ الغذاء والماء والهواء وبيئة مالئمة.

اأ�ستثمر :

يمكن للمتعلمات والمتعلمين اإنجاز التمرينين فرديا في بيوتهم. 
�سبكة  لحل  المقترحة  التعاريف  والمتعلمات في  النمطية  المتعلمون  يفكر  للتعلمات،  وتر�سيخا  القادمة،  للح�سة  1 -  ا�ستعدادا 

الكلمات المتقاطعة، التي تعتبر نوعا من الت�سلية المفيدة وللخروج من:
1. حلزون    2. زهرية    3. ولودة   4. نباتات   5. الكلمة ال�شرية: حيوان

2 - exercice d’application des apprentissages.
la bonne réponse :

a - D’air, d’eau et de nourriture
b - D’eau, d’air, de lumière (la plante fabrique elle-même sa nourriture).

معجمي: 

يقراأ المتعلمات والمتعلمون المفردات الواردة في هذا المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي في اللغتين العربية والفرن�سية.



117

 األحظ واأت�ساءل:

♦ يقراأ المتعلمات والمتعلمون الو�سعية المقترحة في الكرا�سة، بعد اإثارة ف�سولهم لمعرفة مجموعات الكائنات الحية، ويحاولون 
في مجموعات وبم�ساعدة الأ�ستاذ)ة( اإيجاد �سوؤال التق�سي: 

■  ما هي اأهم المجموعات التي تنتمي اإليها كل من مملكتي الحيوانات والنباتات؟

يطرح الت�ساوؤل مرة اأخرى ويكتب على ال�سبورة، بعد كتابته في دفاتر التق�سي. ي�سجلون كذلك فر�سياتهم المقترحة. من اأجل 
مقارنتها ولإثباتها اأو نفيها، يقترح الأ�ستاذ)ة( على المتعلمات والمتعلمين اإنجاز ن�ساطي الكرا�سة.

اأفكر ثم اأجنز :

توظف نتائج مالحظاتهم وتحليلهم للن�س كاأجوبة موؤقتة لحلولهم، 
منها  بالأقرب  ليحتفظ  وتناق�س  بها،  لالحتفاظ  ال�سبورة  على  تكتب 

للتحقق.
ال�سابقة، ينجز  والوثيقة ومن مكت�سباتهم  الن�س  1 - انطالقا من 
من  ينا�سب  بما  الجدول  بملء  التالية،  التعليمة  والمتعلمات  المتعلمون 

اأ�سماء الحيوانات  التي يعرفونها: 

مرئية  اأو  م�سورة  اأخرى  وثائق  يقدم  اأن  لالأ�ستاذ)ة(  يمكن 
لم�ساعدتهم في التعرف على حيوانات جديدة...

الجدول 1 

املجموعات 

الرئي�سية
الربمائياتالطيورالأ�سماكالزواحفالثدييات

اأ�سماء بع�س 
عنا�سرها

قط - خروف - كلب - 
حوت - خفا�س

 - �سلحفاة   - تم�ساح 
ثعبان

قر�س - �سردين - تونة 
- �سلمون

بطة - لقلق - �سنونو - 
دجاجة

�سفدعة - �سمندل

ثم ي�ستنتجون: اأن مملكة الحيوانات تنق�سم اإلى مجموعات رئي�سة: الثدييات والزواحف والأ�سماك والطيور والبرمائيات )ت�سمى 
اأي�سا بالطوائف الحيوانية(.

2 - لت�سهيل عملية ت�سنيف النباتات )اإلى مجموعتين رئي�ستين(، يعمد الأ�ستاذ)ة( على تقديم بع�س الوثائق الم�سورة واإح�سار 
نباتات من محيط المتعلمات والمتعلمين، ق�سد مالحظتها في مجموعات.

احل�صة 2 :  جمموعات الكائنات احلية
les groupes d’êtres vivants

الدر�ض 1 :
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ينجزون ما طلب منهم با�ستح�سار مكت�سباتهم اأي�ست، ويعبرون:
تق�سم النباتات اإلى مجموعتين رئي�ستين: تلك التي تزهر والتي ل تعطي اأزهارا.:

- المجموعة 1: النباتات الزهرية، كنباتات الدفلة والورد، والأقحوان و�سجرة التفاح...
- المجموعة 2: النباتات الالزهرية، كنباتات ال�سرخ�س والطحالب...

اأ�ستخل�س :

يذكر المدر�س )ة( المتعلمات والمتعلمين بفر�سياتهم الم�سجلة �سابقا على ال�سبورة، ق�سد مواجهتها مع ما تو�سلوا اإليه من 
ا�ستنتاج، يبني المتعلمات والمتعلمون خال�سة لح�ستهم، م�ستعينين بالكلمات المقترحة:

ت�سنف مملكة الحيوانات اإلى خم�س مجموعات رئي�سة، هي: الثدييات والزواحف والطيور والأ�شماك والبرمائيات.
اأما مملكة النباتات فتنق�سم اإلى مجموعتين رئي�ستين هما: النباتات الزهرية والنباتات الالزهرية.

اأ�ستتثمر :

ن�ساط ي�ستثمر المتعلمون والمتعلمات فيه ويطبقون ما ح�سلوه خالل الح�سة:
اأ. خطاأ    ب. �سحيح    ج. خطاأ    د. �سحيح    هـ. �سحيح

2 - exercice d’application des apprentissages :  Le professeur peut utiliser ou se servir d’illustrations…                                          

Batraciens Oiseaux PoissonsRéptilesMammifères Groupes
d’animaux

GrenouilleCigogne Sardine   Serpent  Chien noms des
animaux

                                                                  

معجمي :

 تتم م�ساعدة المتعلمين والمتعلمات على قراءة المفردات الواردة بالعربية والفرن�سية ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.
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األحظ واأت�ساءل:

♦ يذكر الأ�ستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بمو�سوع الح�سة ال�سابقة : المجموعات الرذي�سة التي تنتمي اإليها الحيوانات، ق�سد 
ربطه بالمو�سوع التالي:

يقراأون الو�سعية الم�سكلة المقترحة في الكرا�سة، حيث يثار ف�سول المتعلمات والمتعلمين لمعرفة البيئات الطبيعية الموجودة في 
محيطهم اأو وطنهم والحيوانات المميزة لكل من هذه البيئات المختلفة.

ي�ستدرجهم الأ�ستاذ)ة( لطرح �سوؤال التق�سي:
وي�ستدرجهم  والمتعلمات  المتعلمين  انتباه  المدر�س)ة(  يثير  ثم 

لطرح �سوؤال التق�سي: 
■ ماهي الحيوانات التي تعي�س في هذه الأو�شاط؟

منها  بالأقرب  ليحتفظ  وفر�سياتهم،  ال�سبورة  على  ال�سوؤال  ويكتب 
للتحقق.

من  مجموعة  والمتعلمون  المتعلمات  يقترح  الت�ساوؤل،  عن  لالإجابة 
الأفكار كاأجوبة اأولية عن الت�ساوؤل، تكتب في دفتر للتق�سي: ثم ينجزون 
عمل  بميثاق  الأ�ستاذ)ة(  )يذكر  �سغيرة  مجموعات  في  الن�ساطين 

المجموعات(.

اأفكر ثم اأجنز :

حول  جديدة  اأفكار  توليد  على  تالمذته  المدر�س)ة(  ي�ساعد   -  1

الربط بين �سلوكيات الحيوانات والبيئات الطبيعية التي تعي�س فيها.
لحيوانات  ڤيديو،  �سريط  اأو  اأخرى  ب�سور  الأ�ستاذ)ة(  ي�ستعين   ♦

مختلفة تنتمي اإلى بيئات مختلفة اأي�سا : البيئة المائية، وهي البيئة الرطبة جدا )البحر، البحيرات، الأنهار...( اإلى ال�سحارى، 
وهي البيئة الجافة جدا، مرورا بالبيئات الطبيعية الأخرى، مثل الغابات والجبال وال�سهول...

♦ ي�ساعد المدر�س)ة( المتعلمات والمتعلمين لبناء قامو�س لغوي في المو�سوع، للتعرف على بع�س الحيوانات المبينة في الوثائق 
الثالث.

2 و3 وبع�س الحيوانات التي تعي�س فيه وي�سفونها  اأنواع البيئات الطبيعية المبينة في الوثائق  يميز المتعلمات والمتعلمون بين 
�سفهيا.

اأ - تتميز حيوانات البيئة المائية بوجود زعانف على اأج�سامها اأو بتحور اأطرافها لت�سمح لها العوم. ثم ي�سنفون البيئات بعد 
مناق�ستها في مجموعات اإلى :

بيئات مائية )كالبحر والنهر والبركة المائية...( وبيئات برية )كالغابة، وال�سحراء، والجبل...(.
الكرا�سة  )وثائق  عليهم  المعرو�سة  الوثائق  مكونات  مناق�سة  بعد  التمرين،  مجموعات  في  والمتعلمون  المتعلمات  ينجز   - ب 

والوثائق المقدمة من طرف الأ�ستاذ)ة((، بكتابة اأربعة اأ�سماء لحيوانات تعي�س في كل من البيئات المائية والبرية:

احل�صة 1 :  احليوانات وبيئاتها
les animaux et leurs environnements

الدر�ض 2 :
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الربيةاملائيةالبيئات

�سمكة القر�س - اأخطبوط - �سمكة �سغيرة - بطة اأربعة حيوانات تعي�س فيها:
- �سفدعة

ثعلب - ع�سفور - بومة - جمل - �سقر  - كلب - 
خروف - ثعبان

2 - ي�ستنتجون اأن لكل بيئة حيواناتها تتميز ب�سفات بنيوية تختلف من بيئة لأخرى.

اأ�ستخل�س :

اإليه من  ال�سبورة، ق�سد مواجهتها مع ما تو�سلوا  الم�سجلة �سابقا على  المتعلمات والمتعلمين بفر�سياتهم  يذكر المدر�س)ة( 
ا�ستنتاج: 

♦ البيئات الطبيعية التي تعي�س فيها الحيوانات متعددة. فهي اإما برية واإما مائية.
♦ تتميز كل بيئة بمكوناتها وحيواناتها التي تختلف من بيئة لأخرى.

اأ�ستثمر : 

1 - ن�ساط تطبيقي ي�ستثمر فيه المتعلمون والمتعلمات مكت�سباتهم ال�سابقة:
اأ - الحيوانات التي تعي�س في بيئة برية:
الفيل - الحلزون - القنفذ - ال�سفدعة.

ب - الحيوانات التي تعي�س في بيئة مائية:
الدلفين - ال�سفدعة - الحوت

تثار مناق�سة حول ال�سفدعة التي تعي�س في و�سطين في اآن واحد.
2 - a - Les deux environnements naturels :

La forêt (...) et le lac (la mer...)

b - L’animal qui vit dans le désert :

le dromadaire - le scorpion - le chameau - le serpent

 معجمي:

 يقراأ المتعلمات والمتعلمون المفردات الواردة في المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي باللغتين العربية والفرن�سية.
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األحظ واأت�ساءل:

ونوع  والبرية  منها  المائية  الطبيعية:  البيئات  اأنواع  ال�سابقة:  الح�سة  بمو�سوع  والمتعلمين  المتعلمات  الأ�ستاذ)ة(  يذكر   ♦

الحيوانات التي تعي�س فيها.
تثير و�سعية الكرا�سة ف�سول المتعلمات والمتعلمين بعد قراءتها ليت�ساءلوا عن م�سير الفرا�سة واللقلق في ف�سل ال�ستاء: يفكرون 

في �سوؤال التق�سي بمجموعات. يكتب ال�سوؤال في دفتر الق�سي ثم على ال�سبورة:
■ كيف اختفت الحيوانات في ف�شل ال�شتاء؟

وتبداأ المجموعات في �سياغة فر�سياتها. تكتب الفر�سيات كذلك 
على ال�سبورة من اأجل مقارنتها ولإثباتها اأو نفيها فيما بعد.

اأفكر ثم اأجنز :

الثالثة  الألغاز  والمتعلمين  المتعلمات  يفك  الت�ساوؤل،  عن  لالإجابة 
في مجموعات �سغيرة )يذكر الأ�ستاذ)ة( بميثاق عمل المجموعات(:

لبع�س  مختلفة  �سلوكيات  على  التركيز  الن�ساط  هذا  في  يتم 
والهجرة  ال�ستوي  ال�سبات  في:  ال�سلوكيات  هاته  وتتمثل  الحيوانات. 
الت�سحيحات جماعية  وتكون  الطعام(.  والتنقل )لجمع  )الجماعية(، 
على ال�سبورة اأو على الكرا�سة: �سلوك اللقلق هو الهجرة؛ �سلوك القنفذ 

هو ال�شبات، اأما الجوامي�س فهي تتنقل بحثا عن الع�سب الأخ�سر.
اأ�شتنتج: لكي تبقى الحيوانات، اللقالق والقنافذ والجوامي�س، على 
اأو التنقل  اأو ال�سبات  قيد الحياة، تلجاأ اإلى �سلوكيات مختلفة كالهجرة 

من مكان لآخر.
اأ�ستخل�س :

الم�سجلة  بفر�سياتهم  والمتعلمين  المتعلمات  المدر�س)ة(  يذكر 
�سابقا على ال�سبورة، ق�سد مواجهتها مع ما تو�سلوا اإليه من ا�ستنتاج، يبني المتعلمات والمتعلمون خال�سة للح�سة بملء الفراغات 

بالكلمات المنا�سبة:
»اعتمدا على �شفاتها الج�شمية وال�سلوكية كال�سبات والهجرة والنتقال من مكان لآخر، ت�ستطيع الحيوانات البقاء على قيد 

الحياة، بحثا عن الطعام والدفء«.
اأ�ستثمر :

1 - يهدف هذا الن�ساط اإلى تطبيق وا�ستثمار تعلمات التالميذ والتلميذات خالل الح�سة:
ي�سعون خطا مغلقا حول اأ�سماء الحيوانات التي ت�سبت في ف�سل ال�ستاء:

ال�سلحفاة - الحلزون - الفرا�سة - القنفذ
2 - exercice d’application des apprentissages

Pour rester en vie, les animaux ont des comportements différents : ceux qui hibernent pendant l’hiver et ceux qui 
migrent pour chercher de la nourriture et un climat plus doux.

معجمي:  تتم م�ساعدة المتعلمين والمتعلمات على قراءة المفردات الواردة بالعربية والفرن�سية ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.

احل�صة 2 :  �صلوك احليوان من اأجل البقاء
 le comportement animal pour survivre

الدر�ض 2 :
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األحظ واأت�ساءل:

♦ يقدم الن�س و�سعية ي�سعى من خاللها الأ�ستاذ)ة( اإلى و�سع المتعلمات والمتعلمين في �سياق المو�سوع، الذي يرتبط بمو�سوع 
الح�سة ال�سابقة، ق�سد ر�سد تمثالتهم ومواجهتها، بهدف اإحداث خلخلة معرفية فيها. 

تثار مناق�سة جماعية حول ما يت�سمنه الن�س من معلومات حول المحميات )هنا محمية اإفريقية(،  وما يمكن اأن يتواجد فيها 
من حيوانات، قوية و�سعيفة.

ي�ساهم الأ�ستاذ)ة( في المناق�سة لتو�سيح دور المحمية في الحفاظ 
بين  الطبيعية  الغذائية  العالقة  واأن  الآيلة لالنقرا�س،  الحيوانات  على 

الحيوانات تقوم على اآكل وماأكول وعلى قوي و�سعيف...
ي�ستدرج الأ�ستاذ)ة( تالمذته اإلى طرح �سوؤال التق�سي:

■  مم تتكون ال�شل�شلة الغذائية؟ وما دور كل حلقة فيها؟

اأفكر ثم اأجنز :

الطبيعية  البيئات  اأنواع  على  والمتعلمات  المتعلمون  تعرف  ما  بعد 
فيما  ال�سابقة  تعلماتهم  ي�ستح�سرون  فيها،  تعي�س  التي  والحيوانات 
اإن  حيث  الحية؛  الكائنات  بين  الغذائية  العالقات  تحديد  يخ�س 
تتغذى  الالحمة  والحيوانات  بالع�سب،  تتغذى  العا�سبة،  الحيوانات 
باللحم اأو بحيوانات اأخرى في الغالب ما تفتر�سها، اأي تقتلها بوا�سطة 

اأع�ساء خا�سة بالفتك والقتل والأكل.
1 - يعبر المتعلمون والمتعلمات فرديا على الوثيقة 2 المقترحة في 
الكرا�سة )اأو من طرف الأ�ستاذ)ة((، با�ستعمال م�سطلحات ب�سيطة، 

مثال:
الفاأر ياأكل البذور، والقط )لحم( ياأكل الفاأر )لحم(.

وتترجم ال�سور اإلى خطاطة، يقراأ فيها ال�سهم : »يوؤكل من طرف«: البذور »توؤكل من طرف الفاأر«. والفاأر يوؤكل من طرف القط.
2 - يتحلل المتعلمات والمتعلمون الوثيقة 3، ويعبرون �سفهيا عن �سلوك القط )القوي( وهو يطارد الفاأر )ال�سعيف( ليفتر�سه. 

يعتمد القط على حوا�سه كال�سمع والب�سر، وعلى مخالبه واأنيابه للتعرف على الفاأر والقب�س عليه.
3 - ي�ستنتجون اأن: الفاأر هو »الفري�سة«، والقط هو »المفتر�س«.

يمكن لالأ�ستاذ)ة( اإ�سافة اأمثلة ل�سال�سل غذائية اأخرى، تتكون حلقاتها من طيور )قوية( كالعقاب اأو الن�سر: )منقار معقوف 
وبراثن قوية(، ومن حيوانات اأخرى )�سعيفة؛ منقار ق�سير اأو غير حاد، عا�سبة اأو لحمة...(

ملحوظة: 
-  في �سل�سلة غذائية، يكون فيها الحيوان »الفري�سة« مفتر�سا اأي�سا للكائن الذي قبله في ال�سل�سلة.

- كل ال�سال�سل الغذائية تبتدئ بنبات. 

احل�صة 1 :  ال�صل�صلة الغذائية
la chaîne alimentaire

الدر�ض 3 :



123

4 - في هذه المرحلة وبناًء على ما اكت�سبوه في المراحل ال�سابقة، يالحظ ويعبر المتعلمون والمتعلمات وي�سفون ويقارنون بين 
الحيوانات المفتر�سة والحيوانات الفري�سة حيث اإن :

كال�سمع  قوية  حوا�س  وله  براثن،  اأو  ومخالب  )كالقط(  طويلة،  اأنياب  وله  الفري�سة،  من  اأقوى  قويا  يكون  المفتر�س  الحيوان 
والب�سر اأو له منقار معقوف )بالن�سبة للطيور(.

اأما الحيوان الفري�سة فيكون �سعيفا وذا منقار �سغير )الع�سفور(.
تعر�س نتائج المجموعات على ال�سبورة، وتكون الت�سحيحات جماعية.

اأ�ستخل�س:

يوزع الأ�ستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين اإلى مجموعات، وي�سند اإلى كل مجموعة اأمر تركيب خال�سة للدر�س، بعدما يذكرهم 
باأهم الخال�سات الجزئية المرتبطة بكل ن�ساط على حدة؛

ت�ستغل المجموعات على بناء الخال�سة العامة اعتمادا على الكلمات المفاتيح الواردة في الكرا�سة.
تقراأ خال�سات المجموعات، وت�سحح ثم ت�سجل في الحيز الخا�س بها على الكرا�سة وعلى دفتر التق�سي:

♦ تتكون ال�سل�سلة الغذائية من حلقات ياأكل فيها الحيوان المفتر�س الحيوان الفري�سة.

اأ�ستثمر  :  

1 - ن�ساط يطبق المتعلمات والمتعلمون فيه وي�ستثمرون تعلماتهم في و�سعية جديدة، ويعبرون عنها:
توؤكل ورقة التوت من طرف دودة القز؛ وتوؤكل دودة القز من طرف الع�سفور.

الع�شفوردودة القزورقة التوتاأ - 
توؤكل

من طرف

توؤكل
من طرف

ب - الحيوان الفري�سة: دودة القز
الحيوان المفتر�س: دودة القز والع�شفور

2 - exercice d’application des apprentissages

a - Le nectar de la fleur est « mangé » par le papillon, le papillon est mangé par l’oiseau.

b -  La fleur est la proie – le papillon est à la fois prédateur de la fleur et la proie de l’oiseau – l’oiseau est le prédateur 

(du papillon)

معجمي: 

تتم م�ساعدة المتعلمين والمتعلمات على قراءة المفردات الواردة بالعربية والفرن�سية ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.
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ن�ساط تطبيقي م�سل، عبارة عن م�سهد في اأبعاده الثالثة »3D« )ي�سمى ديوراما Diorama (، ي�ستثمر فيه المتعلمات والمتعلمون 
معارفهم حول البيئة البحرية الطبيعية وكائناتها الحية وغير الحية، وكذلك العالقات الغذائية.

♦  ينجز هذا الم�سروع البيداغوجي لإعطاء معنى للتعلمات ال�سابقة ولتنمية اإدراك المتعلمات والمتعلمين للمفاهيم الواردة في 
الدرو�س ولفتق مواهبهم وتطوير مهاراتهم في الر�سم والق�س والتركيب.

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات في التفكير وفي اإنجاز م�سروعهم وتتبع خطواته وتركيبه.
ينجز هذا الم�سروع في مجموعات �سغيرة من ثالث مراحل.

المرحلة الأولى : 
1 - مرحلة التح�سير : التفكير في الم�سروع.

الديوراما  نف�س  المجموعات  تنجز  اأن  �سروريا  لي�س   : ملحوظة 
)الم�سهد ذو الأبعاد الثالث(. فهناك بيئات مختلفة اأخرى : جبلية 

اأو غابوية اأو �سحراوية اأو نهرية...
2 - و�سع خطاطة لفكرة الم�سهد )اأو الديوراما( المراد اإنجازه، 

بجميع مكوناته،
3 - اإح�سار الو�سائل المنا�سبة للم�سروع : �سندوق وورق مقوى، 
البيئة  لمكونات  م�سغرة  ومج�سمات  ومق�س  وملونات،  اأقالم 
واأ�سرطة  ول�ساق  حدة،  على  مجموعة  كل  كل  قبل  من  المختارة 

ل�سقة، وعجين...وحا�سوب، طائعة...
المرحلة الثانية: 

مرحلة التركيب والإنجاز وبلورة المنتوج/
في  يبداأون  ثم  م�سروعها،  مكونات  بجمع  مجموعة  كل  تقوم 

تركيبها تركيبا منطقيا:
1 -  تبطين ال�سندوق )اأ�سا�س الم�سروع( بالورق المقوى اأو بالبال�ستيك )اأكيا�س نظيفة للقمامة(، اأو بقايا ثوب...

2 -  تقطيع واإل�ساق ر�سوم اأو �سور لمكونات الو�سط : ت�ساري�س، حيوانات، نباتات...
3 -  و�سع المج�سمات  الم�سغرة لنباتات وحيوانات الو�سط، لعبا كانت اأو م�سنوعة من العجين،..

4 -  تتحقق كل مجموعة من حدود جل عنا�سر الم�سهد في مكانها المنا�سب.

احل�صة 2 :  تكنولوجيا : كيف اأ�صنع م�صهدا لبيئة بحرية؟
Comment réaliser une scène de milieu marin ?

الدر�ض 3 :
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المرحلة الثالثة: 
مرحلة ال�ستثمار والتقويم

طرف  من  المالحـظات  وتقديم  للمناق�سة   مختلفة،  الديورامات  تكون  اأن  وي�ستح�سن  اأنجزته،  ما  بعر�س  مجموعة  كل  تقوم 
المتعلمين والمتعلمات، مع ذكر ال�سعوبات يقوم الأ�ستاذ)ة( منتوجات المجموعات، با�ستثمار التعلمات التي اكت�سبوها في  درو�سهم 

ال�سابقة والمتعلقة بالمو�سوع :
- تكوين �سال�سل غذائية ب�سيطة انطالقا من الكائنات الحية التي تعي�س في البيئة المنجزة من طرف كل مجموعة،و ويعينون 

فيها الحيوانات الفري�سة والحيوانات المفتر�سة.
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 األحظ واأت�ساءل:

♦  في بداية الح�سة، ي�ستغل الأ�ستاذ)ة( ن�ساط ال�ستثمار للح�سة الأولى من هذا الدر�س كو�سعية اأو كنقطة انطالق الح�سة. 

والح�سة عبارة عن تذكير بتعلمات �سابقة للمتعلمين والمتعلمات )ال�سنة الثالثة(.
♦  يكتب الت�ساوؤل )�سوؤال التق�سي( مرة اأخرى على ال�سبورة:

■  ما دور اأجزاء النباتات؟

اأفكر ثم اأجنز :

♦ توظف مقترحات المتعلمات والمتعلمين المكتوبة في دفاترهم 

للتق�سي، كاأجوبة موؤقتة للت�ساوؤل.
♦ تكتب فر�سياتهم على ال�سبورة، وتناق�س حيث يحتفظ بالأقرب 

منها للتحقق.
ڤيديو  �سريط  اأو  ر�سوم  اأخرى:  بو�سائل  الأ�ستاذ)ة(  ي�ستعين   ♦

تو�سح فيه وظائف اأجزاء النباتات.
الكرا�سة  ن�ساطي  اإنجاز  والمتعلمين  المتعلمات  من  يطلب  ثم   ♦

فرديا:
الن�ساط ❶ 

الإطارات  في  النباتات  اأجزاء  ووظائف  الر�سم  مفتاح  كتابة   
المنا�سبة:

ال�سبورة،  على  ال�سجرة  خطاطة  بر�سم  جماعيا  الأجوبة  ت�سحح 
وبكتابة الأجوبة ال�سحيحة في مكانها المنا�سب.

تنف�س

الماء

الغذاء

2

اأُْك�ِسجين
ثنائي اأك�سيد الكربون

اأُْك�ِسجين
ثنائي اأك�سيد الكربون اأوراق

جدع

جذور
امت�سا�س الماء 

وتثبيت النبتة في التربة

نقل الماء والغذاء

اإنتاج الغذاء

نقل الماء والأمالح المعدنية

احل�صة 1 :  وظائف اأجزاء النباتات
   les fonctions des parties des plantes 

الدر�ض 4 :
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الن�ساط ❷  

لترجمة المعلومات ال�سابقة، ينجز المتعلمون والمتعلمات هذا الن�ساط باإكمال الجدول في مجموعات �سغيرة:

جدول الكرا�شة :

الثمار الأزهار الأوراق ال�سيقان والجدوع الجذور اأجزاء النباتات

تنتج البذور تنتج الثمار تنتج الغذاء تنقل الماء والغذاء تمت�س الماء وظائفها

اأ�ستخل�س:

يذكر المدر�س)ة( المتعلمات والمتعلمين بفر�سياتهم اأو اقتراحاتهم الم�سجلة �سابقا على ال�سبورة ق�سد مواجهتها مع ما تو�سلوا 
اإليه من ا�ستنتاج.

ي�ساعد المدر�س)ة( المتعلمين والمتعلمات على ا�ستح�سار ما تم اكت�سابه عبر مراحل هذه الح�سة، ل�ستخال�س اأهم التعلمات 
فيها، م�ستعينين بالكلمات المفتاح المقترحة:
- الجذور تمت�س الماء والأمالح المعدنية
- ال�سيقان والجدوع تنقل الماء والغذاء.

- الأوراق تنتج الغذاء.

اأ�ستثمر:

1 - تطبيقا لتعلماتهم، ينجز المتعلمات والمتعلمون التمرين بفك الألغاز الثالثة:
اأ - ال�ساق.

ب - الورقة.
ج - الجذور.

2 - exercice d’application des apprentissages :

c - La tige transporte l’eau et la nourriture.

e - Les feuilles fabriquent la nourriture de la plante.
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األحظ واأت�ساءل :

يذكر الأ�ستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين بمو�سوع الح�سة ال�سابقة، األ وهو اأجزاء النباتات ووظائفها.
المتعلمات  اهتمام  تركيز  اإلى  الخ�سار،  عند  اأو  العطرية  النباتات  بائع  عند  ن�سادفها  قد  كو�سعية  المقترح  الن�س  ♦  يهدف 
والمتعلمين نحو ما تعر�سه من اأفكار: نوعان من نبات النعناع يعي�سان في بيئتين مختلفتين، الأول �سقوي )ي�سقى بانتظام(، 

والثاني بوري )يهمل �سقيه(؛ وبالتالي يثار ف�سولهم حول العالقة بين النبات والبيئة التي يعي�س فيها.
للمتعلمات  المعرفي  الر�سيد  ليغني  الطبيعية،  ولبيئاتها  لها  �سور  اأو  طرية  خ�سراء  بنباتات  ال�ستعانة  للمدر�س)ة(  يمكن 

والمتعلمين. ثم ي�ستدرجهم اإلى ا�ستخراج الت�ساوؤل الذي يثير ف�سولهم: 
■  كيف تعي�س النباتات في بيئات مختلفة؟

ت�سيغ المجموعات فر�سياتها حول المو�سوع: يقدمون تف�سيراتهم 
بميثاق  المدر�س)ة(  يذكر  مجموعات.  في  كتابيا  تمثالتهم  اأو  الأولية 
عمل المجموعات، ثم تكتب الأفكار على ال�سبورة، حيث يمكن ت�سنيفها 

اأو تعديلها ومن اأجل مقارنتها ولإثباتها اأو نفيها فيما بعد.

اأفكر ثم اأجنز :

ولتتمة بناء التعلمات وللتحقق من �سحة اقتراحاتهم اأو فر�سياتهم، 
ينجز هذين الن�ساطين اللذان يهدفان اإلى تعرف المتعلمات والمتعلمين، 
على الخا�سيات وال�سفات الفيزيائية اأو التركيبية للنباتات التي تعي�س 

في بيئات مختلفة.

الن�ساط ❶

 وثائق جديدة لها عالقة بالنباتات تعي�س في اأو�ساط مختلفة، وذلك 
لإغناء الو�سعية المقدمة وذلك بت�سمية جزءي النبتتين: �ساق – اأوراق 

والمقارنة بينهما بملء الجدول بما ينا�سب من كلمات مقترحة: 

باأالنبتة:

�سميكةطويلة�ساقها:
�سوكيةعري�سةاأوراقها:

4 - ثم ي�ستنتجون في مجموعات و�سطا عي�س كل من النبتتين:
و�سط النبتة اأ: غني بالماء      و�سط النبتة ب: قليل الماء

الن�ساط ➋

ڤيديو  �سرائط  اأو  والمتعلمات �سورا  المتعلمين  لكل مجموعة من  المدر�س)ة(  يقدم  الن�ساط في مجموعات، حيث  ينجز هذا 
تخ�س الحياة في بيئة طبيعية مختلفة، وخ�سو�سا نوع نباتاتها )بيئة لكل مجموعة تحليل الوثائق وفهم مكوناتها، ت�ساعدهم على 

حل اللغزين:

احل�صة 2 :  النباتات يف بيئاتها
   les plantes dans leurs environnements

الدر�ض 4 :
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اأو �سوكية للحد من تبخر  الوثيقة 4:  �سجرة ال�سنط ال�سوكي تعي�س في ال�سحراء التي يندر فيها الماء. تتميز باأوراق �سغيرة 
الماء من النبات.

الوثيقة 5: نبات الإيلوديا يعي�س في الماء العذب، مغمرا بالماء، جذوره ق�سيرة، ويمت�س الماء من جميع اأجزائه.
ت�سحح حلول اللغزين جماعيا، مع تعليل اأجوبتهم.

يع�س ممثلو المجموعات نتائجهم على ال�سبورة، وتكون الت�سحيحات جماعية. ثم ي�ستنتجون
ال�شتنتاج العام للن�شاطين: 

♦ النباتات التي تعي�س في و�سط يقل فيه الماء، تتميز بجذور عميقة اأو �ساق �سميكة )لتخزين الماء( واأوراق �سوكية.
♦ النباتات التي تعي�س في و�سط غني بالماء، تتميز ب�ساق طويلة واأوراق عري�سة.

اأ�ستخل�س: 

من  اإليه  تو�سلوا  ما  مع  مواجهتها  ق�سد  ال�سبورة  على  �سابقا  الم�سجلة  بفر�سياتهم  والمتعلمين  المتعلمات  الأ�ستاذ)ة(  يذكر 
ا�ستنتاج:

يتفاعل النبات مع البيئة التي يتواجد فيها، حيث يتخذ �شفات فيزيائية مميزة ت�ساعده على البقاء على قيد الحياة، كال�ساق 
الطويلة اأو الجذور العميقة اأو الأوراق ال�سوكية.

اأ�ستثمر:

 ن�ساط يطبق فيه المتعلمات والمتعلمون تعلماتهم خالل الح�سة:
1 - يالحظ المتعلمات والمتعلمون ال�سور ويحللونها ويكتبون تحت كل منها:

اأ - ال�سحراء، ب - بركة مائية، ج - البحر

2 - exercice d’application des apprentissages 

Une plante qui vit dans un milieu sec a : 

Une tige épaisse.

Des feuilles en épines.

Des racines profondes.

معجمي: 

تتم م�ساعدة المتعلمين والمتعلمات على قراءة المفردات الواردة بالعربية والفرن�سية ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.
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هي مجموعة من اأن�سطة التقويم والدعم تهدف  اإلى التحقق من مدى اكت�ساب المتعلمين والمتعلمات للمعارف والمهارات. تنجز 
التمارين فرديا، ثم ت�سحح جماعيا على ال�سبورة.

احل�سة 1:  اأقوم تعلماتي :

تمارين يختبر فيها المتعلمون والمتعلمات مدى ا�ستيعابهم للمعلومات الواردة في درو�س هذه الوحدة.
1 - ج، 2 - اأ، 3 - اأ، 4 - اأ، 5 - ب، 

احل�سة 2:  اأدعم تعلماتي:

1 - اأخطط �سل�سلة غذائية لبركة مائية، باأ�سماء الحيوانات التالية :
نبات © جرادة ©�سفدعة ©مالك الحزين.

مع قراءة اتجاه ال�سهم :© »توؤكل من طرف«
ب - الحيوانات  المفتر�سة : ال�سفدعة ومالك الحزين.

الحيوانات الفري�سة : الجرادة وال�سفدعة.
في ال�سل�سلة الغذائية الب�سيطة التي تتكون من اأكثر من ثالث حلقات، 
اأن يكون مرة فري�سة لحيوان مفتر�س،  اأن الحيوان الالحمة يمكن  نجد 

ومفتر�سا مرة اأخرى لحيوان »فري�سة«.
2 - Qui suis-je ?

a - l’ours      b - l’hirondelle

اأمني تعلماتي )متارين توليفية(

1 - هناك 4 كائنات دخيلة على م�سهد البركة المائية:
1 - ال�سبار  - 2 - النخلة- 3 - الدلفين - 4 - نجمة البحر.

1 و 2 - ينتميان اإلى البيئة الجافة ال�سحراوية.
3 و 4 - ينتميان اإلى البيئة البحرية.

2 - األحظ ال�سور ثم اأنجز ما يلي:
اأ  - النباتات التي تعي�س في منطقة يقل فيها الماء : 4 - النخل، و5 - ال�سبار، 6 - �سجيرة ال�ّسنط ال�سوكي

ب - لأن اأوراق ال�ّسنط ال�سوكي : تحورت اأوراقه اإلى اأ�سواك للحد من فقدان الماء من النبات.
)L’Evapotranspiration( ال�ّسنط ال�سوكي له كذلك، اأوراق رفيعة، دورها الحد من فقدان الماء بوا�سطة عملية النتح   ♦

♦   نبات ال�سبار له �سيقان منتفخة يخزن فيها الماء والغذاء، اأما اأوراقه ف�سوكية، للتقليل من فقدان الماء.
�سيقان ال�سبار تكون ملفوفة بمادة �سمعية، لها الدور نف�سه كالأ�سواك.

♦  بالن�سبة لأ�سجار النخل فهي تتكيف مع الو�سط الذي يقل فيه الماء بوا�سطة جذورها المتفرعة والقريبة من �سطح التربة، 
لتبحث عن الماء النادر.

تدبري ح�سة التقومي والدعم
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اأوظف نهج التق�سي :

♦ ي�ساعد المدر�س)ة( المتعلمات والمتعلمين على قراءة القتراح الخا�س بالتعرف على خا�سيات الحيوانات والنباتات التي 

تعي�س في البيئة الجبلية، وي�ستدرجهم اإلى �سياغة �سوؤال التق�سي :
ما هي خا�سيات كل من الحيوانات والنباتات التي تعي�س في البيئة الجبلية؟.

♦ يوزعهم اإلى مجموعات، ليقترحوا فر�سيات )تمثالتهم( �سفهيا  ثم كتابيا، حول ما يمكن اأن يميز هذه الكائنات الحية عن 
غيرها من الكائنات التي تعي�س في بيئات اأخرى حيث يعبرون عن اآرائهم با�ستعمال الكلمات والعبارات من مثل: في راأيي... اأو 

اأظن... اأو: من وجهة نظري...
♦ ت�سجل اإذن كل مجموعة اقتراحاتها، التي تعتبر اأجوبة موؤقتة ل�سوؤال التق�سي.

♦ لختيار الفر�سيات، يقوم المتعلمون والمتعلمات باختيار و�سيلة التق�سي )عزل المتغيرات(، في هذه الحالة، تعطى وثائق 

كان  اإذا  التوثيقي،  والبحث  المالحظة  ق�سد  والمتعلمات  للمتعلمين 
لديهم مت�سع من الوقت لإنجاز هذا العمل في الف�سل، وذلك بم�ساعدة 

الأ�ستاذ)ة(...
♦ في الحالة العك�سية، يكملون بحوثهم بعد رجوعهم اإلى بيوتهم، 

اأقربائهم  ا�ستجواب  وعلى  مكتوبة  وثائق  وعلى  الأنترنيت،  معتمدين 
)الجبل(  المكان  لعين  ا�ستطالعية  بزيارة  يقومون  الأف�سل،  من  اأو 
للمالحـظة، وتر�سم نماذج من النباتات والحيوانات اأو تل�سق �سور لها 

في دفتر التق�سي الخا�س بكل مجموعة.
♦ تقدم كل مجموعة اإنتاجها في اآخر الح�سة اأو في بداية الح�سة 

المقترحة  بالفر�سيات  ومقارنتها  مناق�ستها  وتتم  الموالية، 
من اأجل اإثباتها اأو نقيها.

♦ ين�سط الأ�ستاذ)ة( لتعميم اإنتاجات المجموعات ثم يتم 
تقديم خال�سة عامة في �سكل ر�سم تخطيط.

اأ�شجار، ال�شنوبر رالأرز

اأ�شجار البلوط/ البوم، 
الأفـــــاعي، القردة

نباتات : الخ�شخا�س واأكليل 
الجبل والمرمية

الخنازير البرية، العقارب، 
الثعالب، الأرانب، ال�شقور

 2500 متر

1000 متر

0

قمة الجبل

�شفح الجبل

توزيع الكائنات الحية في بيئة جبلية

500 متر
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تقومي نهاية الأ�صدو�ض الأول

�صار باإمكاين

- 1

طرق الوقاية منهاأعرا�سهالـمر�س

كوفيد 19

- �سعال  - عطا�س
- ارتفاع درجة احلرارة

- اآلم احلنجرة 
- اآلم الع�سالت

- احلجر ال�سحي 
- ا�ستعمال الكمامة 

- عدم امل�سافحة
باملاء  اليدين  -  غ�سل 

وال�سابون

اأ - للحد من تف�سي هذا المر�س اتخذت الحكومة التدابير الآتية:
- الحجر ال�سحي؛
- اإغالق المدار�س؛

- اإغالقالحدود والمطارات؛
ب - ا�ست�سارة الدوائر المخت�سة؛

    - تجنب مخالطة المري�س.
2 - Pour grandir et être en bonne santé, il faut faire du 

sport, manger des repas équilibrés, se protéger des maladies, 
dormir suffisamment et éviter les endroits pollués.

3 - A = Environnement
      B = Solaire

      C = Forêt

4 - اأ - حرق النفايات : م�سر بال�سحة وبالبيئة.
-  فرز النفايات واإعادة تدويرها: �سلوك ريجابي يمكن من اإعادة ا�ستعمال النفايات في اأغرا�س اأخرى ويمكن من التقلي�س من 

تلوث البيئة.
- طمر النفايات : م�سر بالتربة لأنه ي�سبب في تدهورها

ب - اأقترح فرز النفايات : لأن لها فوائد كثيرة بيئية واقت�سادية.
بيئية : تحد من تلوث البيئة.

اقت�شادية : ت�سغيل اليد العاملة
للكهرباء فيذكر  التقويمي ا�ستح�سارًا لالأج�سام مو�سلة واأخرى عازلة للحرارة، واأخرى مو�سلة وعازلة  الن�ساط  يعد هذا   -  5

المتعلم)ة( على �سبيل المثال :
■ اأج�سام مو�سلة للكهرباء والحرارة : كاأج�سام م�سنوعة من معادن، كالحديد والنحا�س والألمنيوم.

■ اأج�سام عازلة للحرارة، كاأج�سام م�سنوعة من خ�سب، بال�ستيك ... والكهرباء.
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اإلى جعل المتعلمين والمتعلمات ي�ستثمرون تعلماتهم المتعلقة بالحرارة وتحولت المادة. فمن خالل  - يهدف هذا الن�ساط   6
تحليل الجدول يتعرف المتعلم)ة( اأن درجة الحرارة تنخف�س تدريجيا حتى ت�ستقر في �سفر درجة مئوية، وهي درجة حرارة يتحول 

الماء من �سائل اإلى �سلب اإلى اأن يتحول الماء كليا اإلى الحالة ال�سلبة فتبداأ من جديد درجة الحرارة في النخفا�س.
المادة  مو�سوع خا�سيات  في  تعلماتهما  وا�ستثمار  ا�ستح�سار  على  المتعلم)ة(  قدرة  تقويم مدى  اإلى  الن�ساط  يهدف هذا   -  7

لتقديم اأمثلة عن بع�س خا�سيات المادة والم�ستقاة من واقعهم المعي�س.
8 - يهدف هذا الن�ساط اإلى تقويم مدى قدرة المتعلم)ة( على تف�سير هذه الظاهرة باعتماد تعلماته حول ظاهرة قو�س قزح حيث 

يجب اأن تكون ال�سم�س خلف الطفلة. واأن الألوان نتائج عن تحليل �سوء ال�سم�س بوا�سطة قطرات الماء المعلقة.
9 - اأ�سمي اأجزاء نبتة الطماطم: 

1 - الأوراق - 2 - زهرة - 3 - ثمرة - 4 - �ساق - 5 جذور.
10 - Je mets une légende :

Les feuilles

La tige

Les racines

Trajet de l’eau absorbée 
par la plante

Trajet de la nourriture 
produite par la plante

 11 - Le ranard n’hiberne pas et ne migre pas. Maïs :
a - sa fourrure s’épaissit.

12 - دور ال�سنام عند الجمال للتاأقلم مع الو�سط ال�سحراوي الحار:
الجواب :

»اأ« يفرز ال�سنام الماء وينتج الطاقة في ج�سم ال....: نعم
ب - ل.
ج - ل.
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الوحدة الرابعة
اأ�سكال وطرق نقل الطاقة، القوى

1 - تقديم الوحدة
احل�س�سالدرو�سالأ�سابيعاملوا�سيعاملحوراملجال

♦ اأ�سكال وطرق نقل الطاقة♦ العلوم الفيزيائية

♦ القوى 

الطاقة الدر�س ❶18♦ الطاقة والنت�سار احلراري تنتقل  كيف   :  ❶ الح�شة 
الكهربائية؟

بني  اأميز  كيف   :  ❷ الح�شة 
درجات حرارة الأج�سام؟

الح�شة ❶ : اأركب دارة كهربائية الدر�س ❷19♦ الكهرباء
ب�سيطة.

الح�شة ❷ : الأجهزة الكهربائية 
الب�سيطة.

الح�شة ❶ : املواد املو�سلة واملواد الدر�س ❸20
العازلة.

لعبة  �سيارة  اأ�سنع   :  ❷ الح�شة 
تتحرك بفعل الطاقة الكهربائية

الح�شة ❶ : اأحرك اأج�ساما.الدر�س ❹21♦ القوى والآلت
الح�شة ❷ : اأغري مكان الأج�سام.

2 - الموجز العلمي:
2-1 الطاقة والنت�سار الحراري

2-1-1 الطاقة :

يعد مفهوم الطاقة مفهوم �سعب الدراك نظرا لطبيعته التجريدية من جهة، ولكون تداوله في الحياة اليومية يتم 
تحت ت�سميات متعددة من جهة اأخرى. فمدلول هذا المفهوم لدى المتعلم)ة( ل يعدو اأن يكون تعبيرا عن تمثالت ذات 
مرجعية اإحيائية اأو اجتماعية نفعية، اإذ كثيرا ما ي�ستعمل المتعلم)ة( تعابير مثل: »الطاقة هي قوة ع�سالتي، الطاقة 

هي ال�سرعة الق�سوى، هي الجهد المبذول، هي القدرة على اإنجاز اأ�سغال...«.
ومن خالل هذا يت�سح »اأن مفهوم الطاقة لدى المتعلم)ة( مرتبط بمفاهيم اأخرى )كال�سرعة والجهد والقدرة( 

وهي في الواقع مفاهيم فيزيائية مدمجة لمفهوم الطاقة ولي�ست مرادفات له«(*)1.
والطاقة مقدار فيزيائي يرتبط باإمكانية »مجموعة مادية« )Système matériel( على اإنتاج �سغل اأو حرارة اأو �سوء. 
فت�سخين ج�سم مثال يتم بكيفيات متنوعة منها احتراق الفحم اأو احتراق الغاز اأو ا�ستعمال جهاز كهربائي للت�سخين، 

(*) - Aster, Revue pédagogique, catalogue INRP n° 2. Eclairage sur l’énergie. 
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مما يدل على اأن الفحم والغاز وماء ال�سد الم�سخر في توليد الكهرباء اأج�سام تحتوي جميعها، رغم اختالفها، على 
ال�سيء نف�سه: »الطاقة«. لذا فجميع هذه الأج�سام تعد م�سادر للطاقة.

ومن خالل هذا المثال يالحظ اأنه اأثناء عملية الت�سخين يحدث تغير في المجموعة الخازنة للطاقة، فالفحم يتفاعل 
مع اأك�سجين الهواء ليعطي اأج�ساما اأخرى بالإ�سافة اإلى طاقة حرارية. ونعلم اأن م�ستوى ال�سد ينخف�س عند توليد الطاقة 
الكهربائية. وهذا يعني اأن هذه المجموعات الخازنة )اأو م�سادرالطاقة( تتغير اأثناء تاأديتها وظيفتها، كما يالحظ اأنه 

ُل جزء من طاقتها الداخلية اإلى �سكل اآخر من اأ�سكال الطاقة. بعد مدة من الزمن تنفذ هذه الم�سادر اإذ ُيَحوَّ

2-1-2 بع�س اأ�سكال الطاقة

عند  لكنها   .)ev( )électrons-volts( ڤولت  الإلكترون  اأو   )Joule()J( بالجول  يقا�س  فيزيائي  مقدار  الطاقة 
ا�ستعمالها تظهر على اأ�سكال مختلفة:

(energie chimique) الطاقة الكيميائية ■
تنتج عن بع�س التفاعالت الكيميائية. فالعمود مثال يحتوي على طاقة داخلية ت�ستعمل في الإنارة اأو ت�سغيل بع�س 

الأجهزة الكهربائية )مذياع، �ساعة...( وينتج ظهور هذه الطاقة عن التفاعالت الكيميائية التي تحدث في العمود.
(energie nucléaire) الطاقة النووية ■

تنتج عن ان�سطار نوى الذرات )Noyons des atomes( )ذرات الأورانيوم مثال(. فنقول اإن لالأورانيوم طاقة داخلية 
قابلة لال�ستعمال على �سكل نووي.

(energie potentielle) طاقة الو�شع ■

بالن�سبة  الماء  و�سع  يتغير  حيث  الكهرباء  توليد  ق�سد  المولد(   - )العنفة  مجموعة  لإدارة  ال�سد  ماء  ي�ستعمل 
الماء  و�سع  بتغيير  لال�ستعمال  قابلة  داخلية  تحتوي على طاقة  الأر�س(   - ال�سد  اإن مجموعة )ماء  فنقول  لالأر�س. 

بالن�سبة لالأر�س اأي اأن هذه المجموعة تحتوي على طاقة و�سع.
(energie Cinétique) الطاقة الحركية ■

 للج�سم المتحرك )اأو مجموعة مادية متحركة( ب�سرعة معينة طاقة قابلة لال�ستعمال بتغيير �سرعته. فنقول اإنه 
يحتوي على طاقة حركية.

)Transfert d’énergie( 2-1-3  انتقال الطاقة

تنتقل الطاقة من مجموعة لأخرى بثالث كيفيات مختلفة:
-  بوا�شطة الحرارة: ويحدث ذلك عند تما�س ج�سمين درجتا حرارتهما مختلفتان، حيث تنتقل الطاقة من الج�سم 

ال�ساخن اإلى الج�سم البارد.
-  بوا�شطة ال�شغل المنجز: وذلك عندما يوؤثر ج�سم على اآخر بقوى مختلفة، فينتج عن ذلك تحريك الج�سم الآخر 

اأو ت�سويهه.
الموجات  بع�س  اأو  ال�سوء  بوا�سطة  اآخر  ج�سم  اإلى  م�سع  ج�سم  من  الطاقة  انتقال  يتم  الإ�شعاع:  -  بوا�شطة 

الكهرومغناطي�سية، فنالحظ ارتفاع درجة حرارة الج�سم المكت�سب للطاقة.
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2-1-4 الحرارة ودرجة الحرارة

تعتبر الحرارة �سكال من اأ�سكال انتقال الطاقة. وللحرارة عالقة فيزيائية بدرجة الحرارة. فالج�سم الذي يكت�سب 
كمية من الحرارة ترتفع درجة حرارته وي�سير بذلك �ساخنا، وحينما يفقد كمية من الحرارة، تنخف�س درجة حرارته 

وي�سير باردا.
تنتقل الحرارة من الج�سم ال�ساخن اإلى الج�سم البارد اإذا وقع بينهما تما�س )ق�سيب معدني �ساخن في وعاء به 
ماء بارد(. ولما تت�ساوى درجة حرارة الج�سمين، يكون قد حدث »توازن حراري«، وعندئذ ت�ستقر درجة الحرارة بين 

الدرجتين الأوليين لحرارة الج�سمين.
■ قيا�س الحرارة

تقا�س الحرارة بكميتها. ووحدة القيا�س هي ال�سعرة الحرارية )cal(، التي تعرف باأنها الكمية الالزمة لرفع درجة 
.)1C( بدرجة واحدة )1g( حرارة غرام واحد من الماء

■ التو�شيل الحراري
تنتقل  الحرارة عبر بع�س الأج�سام ال�سلبة وال�سائلة والغازية، وت�سمى مو�سالت للحرارة. وتختلف المو�سالت في 
جودة تو�سيلها للحرارة. منها مو�سالت جيدة، ومنها مو�سالت اأقل جودة، ومنها العوازل. وتاأتي الأج�سام ال�سلبة في 

الدرجة الأولى من حيث التو�سيل الحراري وتليها ال�سوائل ثم الغازات.

2-2 الكهرباء

2-2-1 الدارة الكهربائية

الطاقة،  الإفادة من هذه  اأردنا  واإذا  الكهربائية.  بالطاقة  المولدات،  والأعمدة، وغيرها من  البطاريات  تجهزنا 
فالبد لنا من تو�سيلها اإلى محل ا�ستهالكها. ولذلك ن�ستخدم مو�سالت، ت�سكل مع المولد والأجهزة الكهربائية، حلقة 

كاملة ت�سمى »الدارة الكهربائية«

2-2-2 عنا�سر الدارة الكهربائية الب�سيطة

الدارة  مفهوم  ونقرب  للتيار  وقاطع  كهربائي  ومو�سل  وم�ستقبل،  مولد  من  الب�سيطة  الكهربائية  الدارة  تتكون 
الكهربائية الب�سيطة لدى تالميذ هذا الم�ستوى باعتماد بطارية وم�سباح واأ�سالك مو�سلة.

اأ -  البطارية: عن�سر ثنائي القطب: يتميز بقطب موجب وقطب �سالب، والبطاريات اأنواع نذكر منها: الم�سطحة 
)4,5V( والأ�سطوانية )1,5V( وهي بطاريات جافة.

ب - الم�سباح: يتكون من حبابة فارغة من الهواء بداخلها �سليك معدني يتوهج حين مرور التيار فيه.
التو�سيل بين م�سدر الطاقة وم�ستقبلها. والمو�سل يتكون من مادة  المو�سالت دور  تلعب  المو�سل:  ال�سلك  ج - 
ت�سمح بمرور التيار، كالنحا�س والحديد والذهب...، وهو ملفوف بمادة لدائنية عازلة ل ت�سمح بمرور التيار، وترتبط 

جودة المو�سل بجودة مو�سليته، فالذهب اأح�سن تو�سيال من النحا�س الذي يعتبر اأح�سن تو�سيال من الحديد.
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2-3 القوى والآلت

ياأتي هذا المو�سوع تعزيزًا لدرو�س �سابقة حول القوة والتي �سكلت تعلمات في المو�سوع نهدف من خاللها اإلى جعل 
المتعلم والمتعلمة يرقيان في مفهوم القوة من مدركاتهم الح�سية )الدفع، الجر، الجدب...( اإلى المفهوم المجرد 

للقوة في الم�ستويات الالحقة )العدادي والثاني(.
و�سعيا وراء تب�سيط المفاهيم لالأ�ستاذ)ة( نقدم هذا المخت�سر العلمي:

اإلى الحركة  اأو يحاول تغيير حالة ج�سم من ال�سكون  اأن القوة هي : »موؤثر خارجي يغير  عرف نيوتن  ■  القوة : 
وب�سرعة منتظمة«.

بعد  فيما  اإلى ماعرف  الميكانيكية(  التاأثيرات  الديناميك )علم  لعلم  الأول  الموؤ�س�س  يعتبر  الذي  نيوتن  وخل�س 
بقوانين نيوتن :

✺ الج�سم ال�ساكن �سيظل �ساكنا مالم توؤثر عليه قوة خارجية.
✺  الج�سم المتحرك ب�سرعة ما وفي اتجاه ما ي�ستمر متحركًا بنف�س ال�سرعة وفي نف�س التجاه مالم توؤثر عليه 

قوة خارجية قد تغير اتجاهه اأو تزيد اأو تحد من �سرعته اأو ت�سوهه..؛
✺  لكل فعل رد فعل م�ساوله في المقدار ويعاك�س في التجاه،  بمعنى اأن كل ج�سم ن�سلط عليه قوة ما فاإن الج�سم 

نف�سه يقوم برد فعل بقوة م�ساوية في المقدار ومعاك�سة في التجاه.
■  الآلت :

اللت هي اأدات اأو جهاز ن�ستخدمه في اأداء عمل ما بهدف توفير الجهد اأو الوقت اأو كليهما وتنق�سم الآلت اإلى 
ب�سيطة واآلت معقدة.

والآلت  الب�سيطة تعتمد مبا�سرة على القوة الع�سلية لالإن�سان اأو الحيوان في اآداء عملها. اأما الآلت المعقدة فهي 
التي يدخل في تركيبها اأكثر من اآلة ب�سيطة، وتتكون من اأجزاء تعمل معًا لأداء وظيفية معينة.

الآلت الب�سيطة ت�سنف اإلى اأنواع منها الم�ستوى المائل والرافعة باأنواعها والعجلة والمحور  .......

3 -  �سعوبات قد تعتر�س المتعلم
من  لكل  والنفعي  ال�ستعمالي  الوجه  تعتمد  مقاربة  على  التعلمات  بناء  في  المعتمد  الديداكتيكي  النموذج  ينبني 
الطاقة والحرارة والكهرباء والقوى. وهي مقاربة تتنا�سب وال�ستدلل ال�سببي المعتمد في مقاربات متعلمي ومتعلمات 

هذا الم�ستوى. وتبعا لذلك فقد يعيق بناء هذه التعلمات �سعوبات نورد منها على �سبيل الذكر«:
✺  عدم اإقدار المتعلم )ة( على التمييز بين الج�سم والمادة كاأن يقول: مثال: »الم�سطرة ج�سم عازل للكهرباء 

)اأو الحرارة( وال�سحيح اأن المادة المكونة للم�سطرة هي العازلة �سواء للكهرباء اأو للحرارة.
فتنخفظ  ال�ساخنة  الأج�سام  اإلى  تنتقل  البروزة  اأن  المتعلم)ة(  «اعتقاد    : الحراري  النت�سار  ✺  تمثالت حول 

اأكثر فحينها  الحرارة  كانت  اإذا  اإما  الأكثر«.  البرودة هي  تكون  درجة حراراتها، وهذا يحدث عادة حينما 
تنتقل الحرارة اإلى البرودة في�سير الج�سم البارد �ساخنا«.

✺  عدم اإقدار المتعلم على التمييز بين الحرارة ودرجة الحرارة، وهذا ما ن�ست�سفه من خالل بع�س التعابير ك: 

.» 0°c 40 اأو برودة الماء°c حرارة الماء ال�ساخن«
✺   �سعوبات في اإنجاز التركيب التجريبي للدارة الكهربائية.
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4 - تدبير اأن�سطة الدرو�س :
1 - توزيع الدرو�س والح�س�س

الو�سائلالأهدافاحل�س�سالدرو�س

الدر�س ➊ 

تنتقل  كيف   :  ❶ الح�شة 
الطاقة احلرارية؟

بني  اأميز  كيف   :  ❷ الح�شة 
درجة حرارة الأج�سام؟

♦  اأن يحدد املتعلم)ة( م�سادر الطاقة؛
♦  اأن مييزا بني درجة حرارة الأج�سام ال�ساخنة 

والأج�سام الباردة؛
♦  اأن يقارنا بني بع�س املواد من حيث تو�سيلها 

احلراري؛

 م�سطرة من خ�سب، م�سطرة من الأملنيوم، 
�سمعة، كاأ�س، حو�س، ماء بارد، ماء �ساخن، 

مرارين كحوليني، �سور ور�سوم الكرا�سة.

الدر�س ❷ 

دار  اأركب   :  ❶ الح�شة 
كهربائية ب�سيطة؛

الأجهزة   :  ❷ الح�شة 
الكهربائية الب�سيطة.

♦  اأن يحددا عنا�سر دارة كهربائية ب�سيطة؛
الكهربائية  الأجهزة  حاجة  يف�سرا  ♦  اأن 

الب�سيطة اإىل دارة كهربائية مغلقة؛
♦ اأن  يكت�سفا عطبا يف دارة كهربائية ب�سيطة؛

تو�سيل،  اأ�سالك  حبابة،  جيب،  م�سباح 
بطارية م�سطحة، م�سابك معدنية، دبابي�س، 
اأج�سام من مواد عازلة للكهرباء )م�سطرة 
من  اأج�سام  ر�سا�س:..(،  قلم  خ�سبية، 
للكهرباء )م�سطرة من حديد  مواد مو�سلة 
ور�سوم   �سور  مق�س:..(،  الأملنيوم،  من  اأو 

الكرا�سة.

الدر�س ❸ 

املو�سلة  املواد   :  ❶ الح�شة 
واملواد العازلة؛

�سيارة   الح�شة ❷ :  اأ�سنــــــع 
تتحرك  لعبــــــــة 
الطاقة  بفعــــــــــل 

الكهربائية.

♦  اأن ي�سنفا املواد من حيث تو�سيلها للكهرباء 
اإىل مواد مو�سلة ومواد عازلة؛

♦  اأن يتدرب على اإجناز م�سروع تكنولوجي؛
يف  تعلماته  ا�ستثمار  على  القدرة  ينمي  ♦  اأن 

اإجناز م�سروع.

♦  �سيارة لعبة متال�سية - حمرك - بطارية 

م�سطحة.
♦ �سور ور�سوم الكرا�سة

الدر�س ❹ 

الح�شة ❶ : اأحرك اأج�ساما؛
مكان   الح�شة ❷ :  اأغيــــــــــر 

الأج�سام

♦  اأن يتعرفا القوى التي جتعل الأ�سياء تتحرك؛
اإىل  اأن تغري مكان اجل�سم يرجع   ♦  اأن يف�سرا 

القوى املوؤثرة عليه؛
حركة  جتعل  الب�سيطة  الآلت  اأن  يتعرفا  ♦  اأن 

الأج�سام اأ�سهل.

♦  لوحة خ�سبية، �سيارة لعبة - �سور ور�سوم 
الكرا�سة.

اأقوم تعلماتي........................................................................................... اأوظف نهج التق�سي

2  - التعلمات ال�سابقة:

■ بالم�ستوى الثالث: الحرارة، القوى.
■ بالم�ستوى الثاني: مفعول القوة، تغيير حركة ج�سم، اأنواع القوى.

■  بالم�ستوى الأول: الأج�سام ال�ساكنة والمتحركة، قوى الدفع والجذب، الجاذبية، قوة الرياح والمياه.

3 -النفتاح على بع�س التربيات:
■ التربية البيئية: المحافظة على البيئة من خالل التح�سي�س بالمحافظة على الطاقة.

■ التربية على حقوق الإن�سان من خالل الأن�سطة الجماعية والتح�سي�س باحترام الآخر ونبذ العنف .

■ التربية الطرقية: من خالل اأمثلة حول حركة الأج�سام م�ستمدة من الواقع المعي�س.
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4 - تدبير م�سهد النطالق:

المتعلمون  ويتعرف  الرابعة  الوحدة  ال�ستاذ)ة(  يقدم  العلمي،  الن�ساط  مادة  في  الجديدة  للح�سة  العداد  بعد 
مجالها ومحورها وموا�سيعها، ثم يذكر المتعلمون والمتعلمات بمكت�سباتهم ال�سابقة، والتي عليهم ا�ستح�سارها لبناء 

تعلماتهم الجديدة.
الأ�ستاذ)ة(  ي�ستدرجهم  ثم  عنها،  ويعبرون  يتعرفونها  النطالق،  م�سهد  �سور  والمتعلمات  المتعلمون  يالحظ 

ليربطوا كل �سورة بالدر�س المنا�سب لها.
يعد هذا الن�ساط و�سعية انطالق لتحفيز المتعلمين والمتعلمات واإ�سارة ف�سولهم ق�سد بناء تعلمات هذه الوحدة. 
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األحظ واأت�ساءل:

♦  يالحظ المتعلمون والمتعلمات ال�سور المقترحة في هذه الو�سعية، ثم يعبرون عنها باعتماد الن�س الم�ساحب لل�سور، يثير 

الأ�ستاذ )ة( مناق�سة عامة حول م�سادر الطاقة الحرارية �سواء التي كان ي�ستعملها الإن�سان اأو الم�سادر المتطورة.
♦            يطالب التالميذ والتلميذات بتقديم اأمثلة لم�سادر الطاقة الحرارية التي كانت ت�ستعمل ليكت�سفوا اأن بع�س م�سادر الطاقة 

الحرارية لزالت ت�ستعمل اإلى يومنا هذا، كالفحم الخ�سبي...،؛
♦   ي�ستدرجهم لذكر مختلف ال�ستعمالت للطاقة الحرارية، ومن تم يطرح �سوؤال التق�سي: ما هي اأهم م�شادر الطاقة؟

♦   ي�سجل هذا الت�ساوؤل على ال�سبورة ثم يقوم بجميع اقتراحات المتعلمين ق�سد الرجوع اإليها عند الحاجة اأو في نهاية الدر�س.

♦   ي�سجلون قر�سياتهم على دفتر التق�سي.

اأفكر ثم اأجنز

الن�ساط ❶ م�سادر الطاقة

يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمات والمتعلمين يتعرفون م�سادر 
اأخرى للطاقة، مما يمكنهم من التح�سي�س بمفهوم الطاقة من خالل ما 
المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  ي�ستدرج  لذلك  وتحقيقا  عنها،  ينتج  اأن  يمكن 

والمتعلمات اإلى ت�سمية الم�سدر الطاقي وما ينتج عن هذه الطاقة:
مثال: ال�سور 4 : محطة ا�ستخراج النفط

ي�سجل التالميذ: م�سدر الطاقة هو النفط؛ ثم يطرح ال�سوؤال : فيما 
ن�ستعمل النفط؟

ماذا ينتج عن ا�ستعمالت النفط؟....

تح�سي�س   / الحراريين  والعزل  التو�سيل    ❷ الن�ساط 

بخطوات نهج التق�سي

♦  بعدما تعرف المتعلمون والمتعلمات بع�س م�سادر الطاقة؛ يهدف 

للمادة  اأخرى  خا�سية  بتعرف  المتعلم  جعل  اإلى  الن�ساط  هذا 
اأن بع�س المواد  والمتمثلة في مفهوم التو�سيل الحراري، لتعرف 

مو�سلة للحرارة واأخرى عازلة لها.
♦  وتجدر الإ�سارة اإلى �سرورة اإثارة انتباه المتعلمين والمتعلمات اإلى التمييز بين المادة والج�سم، فالمادة قد تكون مو�سلة اأو 

عازلة للحرارة في حين اأن الج�سم يمكن اأن يكون م�سنوعا من مواد مختلفة.

التدبير التجريبي لهذا الن�ساط:

♦ يوزع الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات اإلى مجموعات؛
♦ يطالب كل مجموعة بو�سع قطرات ال�سمع على الم�سطرتين ويتركونها تتجمد؛

♦  يتعرف المتعلمون اأن ال�سمعة م�سدر للطاقة الحرارية ثم يطرح الت�ساوؤل: كيف نبرهن اأن هذه الطاقة الحرارية تنتقل عبر 
الأج�سام؟

تدبري احل�ص�ض
احل�صة 1 :  كيف تنت�صر الطاقة احلرارية؟الدر�ض 1 :

Comment se propage l’énergie thermique
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♦  ي�ستمع اإلى جميع اقتراحات المتعلمين والمتعلمات ويناق�سها معهم، ثم ي�سجل بع�سها على ال�سبورة؛
♦  ي�ستدرجهم اإلى تجريب القتراح القا�سي بت�سخين طرفي الم�سطرتين ثم يالحظون اأن ال�سمع يت�ساقط ب�سرعة وبكمية اأكبر 

من م�سطرة الألمنيوم.
♦ يطرح ال�سوؤال: لماذا؟ )بهدف دفع التالميذ اإلى تف�سير مالحظاتهم(.
♦ ي�ستدرجهم لتكرار نف�س الخطوات مع اأج�سام اأخرى ثم ي�ستنتجون اأن:

♦  الطاقة الحرارية تنتقل عبر بع�س المواد وت�سمى موادا مو�سلة للطاقة الحرارية.
♦  الطاقة الحرارية ل تنتقل عبر بع�س المواد وت�سمى موادا عازلة للطاقة الحرارية.

اأ�ستخل�س :

باعتماد المفردات الأ�سا�س التي تم تدوينها على ال�سبورة خالل الأن�سطة، وتلك التي تقترحها كرا�سة المتعلم ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( 
المتعلمين والمتعلمات على بناء ملخ�س لهذا الدر�س:

اأ�ستثمر :

1 - في اإطار ا�ستثمار التعلمات ي�ستدعي الأ�ستاذ)ة( المجموعات لقراءة ال�سوؤال رقم 1 ثم يعطيهم مهلة للتفكير والإنجاز بعدها 
يقترح عليهم الت�سحيح وفق :

■ تنت�سر الطاقة الحرارية عبز المواد المو�سلة.

■ المواد العازلة ل تنقل الطاقة الحرارية.

ويحر�س الأ�ستاذ)ة( خالل الت�سحيح اأن يميز المتعلمون والمتعلمات بين الج�سم والمادة، فقد يكون الج�سم مو�سال اإن كان 
م�سنوعا من مادة معدنية، ونف�س الج�سم يكون عازل اإن كان م�سنوعا من مادة عازلة.

Pour répondre à cette question, le professeur invite les élèves à s’exprimer en français. Il (elle) propose à 
chaque groupe de lire la question essayer de formuler une phrase correcte avant de l’écrire.
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األحظ واأت�ساءل:

♦بعدما تو�سل المتعلمون والمتعلمات اإلى اأن الطاقة الحرارية تنتقل كذلك من ج�سم لآخر يقدم الأ�ستاذ)ة( الو�سعية المقترحة 
والماألوفة ثم ي�ستدرجهم ل�سوؤال التق�سي: ■ كيف اأميز بين درجة حرارة الأج�شام؟

يقترحون فر�سيات وي�سجلونها على دفتر التق�سي.

اأفكر ثم اأجنز:

●  لهذا الن�ساط ميزتان، اأولهما تهدف لجعل المتعلم يميز بين الحرارة ودرجة الحرارة، والثانية تبين اأن الطاقة الحرارية تنتقل 

اإلى ج�سم بارد فترتفع درجة حرارته.
●  ينجز المتعلمون المناولة الممثلة في الر�سوم، وي�ستح�سن اأن تنطلق 

من ت�ساوؤل: »ماذا يحدث للماء البارد عند و�سعه في حو�س الماء 
ال�ساخن؟«

● يالحظون ويقدمون درجة حرارة كل من ماء الكاأ�س وماء الحو�س.

● ي�ستنتج المتعلمون والمتعلمات:

♦ الماء البارد يكت�سب طاقة حرارية فترتفع درجة حرارته.
♦  الماء ال�ساخن يفقد من الطاقة الحرارية فتنخف�س درجة حرارته.

اأ�ستخل�س :

خالل  ال�سبورة  على  تدوينها  تم  التي  الأ�سا�س  المفردات  باعتماد 
)ة(  الأ�ستاذ  ي�ساعد  المتعلم  كرا�سة  تقترحها  التي  وتلك  الأن�سطة، 

المتعلمين والمتعلمات على بناء ملخ�س لهذا الدر�س:
♦ م�سادر الطاقة متنوعة؛

♦ تنتقل الطاقة الحرارية عبر المواد المو�سلة لها؛
♦  تنتقل الطاقة الحرارية من الج�سم ال�ساخن اإلى الج�سم البارد فترتفع 
درجة حرارة الج�سم البارد وتنخف�س درجة حرارة الج�سم ال�ساخن.

اأ�ستثمر:

الن�ساط ب�سكل ثنائي ويحر�س الأ�ستاذ)ة( على تقبل الأجوبة المتنوعة والتي  التعلمات، ينجز هذا  اإطار ا�ستثمار وتطبيق  في 
تخل�س اإلى ا�ستعمال المحرار لمعرفة الحالة الحرارية كل ج�سم وبالتالي التمييز بين درجة حرارة الأج�سام.

2 - Cette situation familière permet aux élèves d'investir leurs apprentissages; pour résoudre question; les 
élèves doivent s'exprimer en français.

Le professeur doit aider les élèves à s'exprimer correctement et utiliser les termes proposés dans le lexique.
La bouteille thermos ne permet l’échange de chaleur avec le milieu extérieure.

احل�صة 2 :  كيف اأميز بني درجة حرارة الأج�صامالدر�ض 1 :
Je distingue les températures des corps
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معجمي:

يعمل الأ�ستاذ)ة( على م�ساعدة المتعلم)ة( على قراءة المفردات الواردة بالعربية والفرن�سية ق�سد اإغناء ر�سيدهما اللغوي.

مالحظات وتوجيهات بخ�سو�س الدر�س المقبل:

والمتعلق  الدرو�س  توزيع  في  اإليه  الإ�سارة  �سبق  كما  المقبل،  الدر�س  بخ�سو�س  والمتعلمات  المتعلمين  انتباه  الأ�ستاذ)ة(  يثير 
بالكهرباء، وعلى المتعلمين والمتعلمات اإح�سار الو�سائل التالية: بطارية م�سطحة - حبابة - اأ�سالك تو�سيل -  م�سابك من حديد - 

دبابي�س - قطعة خ�سبية اأو من الكارطون  وفق �سور ور�سوم الكرا�سة.
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األحظ واأت�ساءل:

♦   يقدم الأ�ستاذ)ة( الو�سعية المقترحة في الكرا�سة، ي�سفون فحواها، وباعتماد تعلماتهم ال�سابقة بال�سنة الثالثة حول الدارة 
الكهربائية الب�سيطة والمكونة من بطارية م�سطحة )التركيب المبا�سر للم�سباح( ي�ستدرجهم اإلى طرح �سوؤال التق�سي:

❑ كيف نركب دارة كهربائية باعتماد بطارية  وم�شباح واأ�شالك، ونتحكم في ت�شغيلها؟

♦   يقترحون فر�سيات وي�سجلونها على دفتر التق�سي.

اأفكر ثم اأجنز :

لالإجابة عن هذا الت�ساوؤل تقترح هذه  الخطوات التالية:

الذي  التجريبي  التركيب  اإنجاز  على  الن�ساط  هذا  1 -  ين�سب 
�سيوظف في الح�سة الثانية. ويكت�سي هذا الن�ساط اأهمية لكونه 
تمكنهم،  مناولت،  لإنجاز  فر�سة  والمتعلمات  للمتعلمين  يتيح 
والمناف�سة  والتوا�سل  التعاون  من  الجماعي،  العمل  اإطار  في 

الر�سيدة تحت اإ�سراف الأ�ستاذ)ة(.
2 -  ي�سل المتعلمون والمتعلمات الطرفين )اأ( و)ب( من الأ�سالك 
المو�سلة ثم يالحظون متى تتم اإ�ساءة الم�سباح، ويعبرون عن 

ذلك بالم�سطلحات التالية: دارة مغلقة، دارة مفتوحة.
3 -  يفكر المتعلم)ة( في كيفية جعل الحبابة تتوهج دون الم�سا�س 
بالأ�سالك اأي اإمكانية اإ�سافة زر للتحكم في الإ�ساءة وفي هذا تح�سي�س 

بدور قاطع التيار الكهربائي الذي ُيمكن من فتح اأو اإغالق الدارة.

اأ�ستخل�س :

ا�ستخال�س  بناء  على  والمتعلمات  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد 
عام باعتماد المفردات الأ�سا�س.

تتكون الدارة الكهربائية الب�سيطة من بطارية وم�سباح واأ�سالك تو�سيل وقاطع للتيار الكهربائي يمكن من فتح اأو اإغالق الدارة 
الكهربائية.

اأ�ستثمر :

1 - في اإطار تقويم التعلمات يقترح الأ�ستاذ)ة( على المتعلمين والمتعلمات ال�سوؤال الوارد في هذا الن�ساط :  ما هي عنا�سر 
الدارة الكهربائية الب�سيطة؟

ينجز هذا الن�ساط ب�سكل ثناذي ويخ�س�س الأ�ستاذ)ة( فر�سة للتقويم الجماعي.
2 - Le professeur propose aux élèves de compléter cette phrase et veille à ce que les élèves s’expriment 

d’abord verbalement avant d’écrire la réponse.

احل�صة 1 :  اأركب دارة كهربائية ب�صيطةالدر�ض 2 :
Je réalise un circuit électrique simple



145

األحظ واأت�ساءل:

♦   يقترح الأ�ستاذ)ة( هذه الو�سعية ق�سد تحفيز المتعلمين والمتعلمات وخلق الرغبة والهتمام لديهم، من خالل مناق�سة عامة 
حول الأجهزة الكهربائية الب�سيطة ب�سفة عامة مقترحين اأمثلة على غرار ال�سورة المعرو�سة: م�سباح الجيب ب�سكليه، جهاز 

التحكم عن بعد...)اأو اأجهزة اأخرى ب�سيطة من اختيار الأ�ستاذ)ة((.
♦  ي�ستدرجهم لذكر بع�س العنا�سر المكونة لهذه الأجهزة كالبطارية والم�سباح اأو الحبابة والمواد المو�سلة بينهما.

♦   يبين الأ�ستاذ)ة( اأن هذه العنا�سر المت�سلة فيما بينها تكون دارة كهربائية، ومن ثم يطرح الت�ساوؤل:
❑ ما نوع هذه الدارة؟

اأفكر ثم اأجنز:

يوزع  الأ�ستاذ)ة( مجموعات ثم  ي�سكل  الت�ساوؤل،  لالإجابة عن هذا 
عليهم م�سابيح جيب م�سطحة، ثم يطرح ال�سوؤال:

♦  ما هي العنا�سر الكهربائية المكونة لم�سباح الجيب؟

♦   يفكك المتعلمون والمتعلمات الم�سباح الجيبي، لكنهم ي�ستخرجون 
البطارية والم�سباح فقط، ويتجاهلون دور الزر الذي يتحكم في 

ت�سغيل م�سباح الجيب.
♦  يحللون هذا التركيب في �سوء الأ�سئلة التالية:

❑ كيف ركب الم�سباح مع البطارية؟

❑ ما هي مناطق تما�س الم�سباح؟

❑ كم للبطارية من قطب وكيف نميزها؟

❑ ما دور البطارية وما دور الم�سباح؟ 

❑ كيف تتحكم في ت�سغيل الم�سباح؟

قاطع  بوا�سطة  اأن  يبينون  ثم  الجيب  م�سباح  تركيب  ♦  يعيدون 
التيار )زر التحكم في الت�سغيل( يمكن من فتح اأو اإغالق الدارة 

الكهربائية للم�سباح.
اأنجزه  الذي  غرار  على  كهربائيا  تركيبا  الأ�ستاذ)ة(  يهيء   ♦

المتعلمون. لكن ي�سع به بطارية م�ستهلك وم�سباح تالف. ثم يقدم الو�سعية كما هي مقترحة في كرا�سة المتعلم.
♦ يحددون  الم�سكل : الم�سباح لي�سيء، اأين يوجد العطب ؟

♦ و�سع الفر�سيات : تدون كل مجموعة فر�سياتها ق�سد اإختيارها * ومن هذه الفر�سيات :

1 - البطارية غير �سالحة
2 - الم�سباح تالف

3 -  البطارية �سالحة لكن الدارة الكهربائية مفتوحة باإ�ستمرار لوجود تقطع في التو�سيل بين عنا�سرها.
اإختبار الفر�شيات : 

تبين كل مجموعة كيف تتحقق من فر�سياتها �سفاهيا في البداية ثم عمليا .
يختبرون كل فر�سية على حدى باقتراح عدة )م�سباح �ساهد( واقتراح خطة عمل )التركيب المبا�سر على البطارية بالن�سبة 

احل�صة 2 :  الأجهزة الكهربائية الب�صيطةالدر�ض 2 :
les appareils électriques simples
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للفر�سية الأولى، اأما بالن�سبة للفر�سية الثانية يقترون بطارية �سالة )بطارية �ساهد( .....
ال�شتنتاج :  يحدود العنا�سر التي كانت تالفة وي�سلحون العطب.

اأ�ستخل�س:

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على بناء ح�سيلة لتعلماتهم باعتماد الكلمات الأ�سا�س.
عند ت�سغيل الأجهزة الكهربائية الب�سيطة تكون الدارة الكهربائية بداخلها مغلقة.

اأ�ستثمر:

1 - يهدف هذا الن�ساط اإلى تقويم مدى قدرة المتعلمين والمتعلمات على ا�سترجاع تعلماتهم. ينجز ب�سكل ثنائي
2 - Les élèves exécutent cet exercice par binome, il doivent d'abord lire attentivement la phrasse, s'exprimer 

oralement avant d'écrire la réponse correcte

معجمي: في اإطار اإغناء الر�سيد اللغوي والعلمي يتعرف المتعلم)ة( الم�سطلحات الواردة في المعجم.
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األحظ واأت�ساءل:

بعد  التذكير بما ثم اكت�سابه بالح�سة ال�سابقة يقترح الأ�ستاذ)ة( على المتعلمين والمتعلمات قراءة الو�سعية ويحللونها، ومن ثم 
ي�ستدرجهم اإلى تحويل مالحظة �سمير اإلى �سوؤال التق�سي :

❑ »لما ي�شيء الم�شباح تارة وينطفئ تارة اأخرى؟«
♦   يقترحون فر�سيات ثم ي�سجلونها على دفتر التق�سي.

اأفكر ثم اأجنز :

بين  يميزان  والمتعلمة  المتعلم  جعل  اإلى  الن�ساط  هذا  ♦  يهدف 
ال�سابق  التركيب  وباعتماد  للكهرباء،  المو�سلة  والمادة  الج�سم 
بين  ا�ستعمالها  يمكن  التي  المواد  هي  ما  ال�سوؤال:  �سوء  في 
الطرفين )اأ( و)ب( ليتوهج الم�سباح، تتحقق كل مجموعة من 
�سدق فر�سياتها بالتجريب . وي�سجلون على الجول مالحظاتهم. 
ثم  لها  المو�سلة  والمواد  للكهرباء  العازلة  المواد  بين  يميزون 

ي�سوغون ا�ستنتاجا.
اأع�ساء  بين  العمل  تنظيم  على  المناولة  اأثناء  الأ�ستاذ)ة(  ♦  يحث 

المجموعات واحترام ميثاق عمل المجموعات.

اأ�ستخل�س :

♦   ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على �سياغة ا�ستنتاج 
عام باعتماد المفردات الأ�سا�س الواردة في الكرا�سة :

عازلة  والألمنيوم  كالحديد  للكهرباء  مو�سلة  اإلى  المواد  ♦  ت�سنف 
للكهرباء كالخ�سب واللذائن.

اأ�ستثمر :

1 - يهدف هذا الن�ساط اإلى تر�سيخ التمييز بين الج�سم والمادة المو�سلة للكهرباء، وتقويم مدى تمكنهم من خالل الأن�سطة 
ال�سابقة على الوقوف ب�سكل وظيفي على الفرق بين المو�سل والعازل الكهربائي.

2 - La consigne primordiale est d’inviter les élèves à lire d’abord la question, de bien comprendre la consigne. 
Le professeur doit corriger l’expression orale avant de mettre «Vrai ou Faux» devant chaque affirmation.

احل�صة 1 :  املواد املو�صلة واملواد العازلةالدر�ض 3 :
Matières conductrices et matières isolantes
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امل�سروع : كيف اأ�سنع �سيارة لعبة تتحرك بفعل الطاقة الكهربائية

الأ�ستاذ)ة( مناق�سة  يثير  الحاجة.  والمتعلمات بهذه  المتعلمين  ولتح�سي�س  لتلبية حاجة معينة  تكنولوجي ينطلق  ♦  كل م�سروع 

عامة حول الطاقة الكهربائية وما تمحورت حوله التعلمات في هذا المو�سوع، ق�سد خلق الحاجة لتوظيف الطاقة الكهربائية 
في اإنتاج الحركة.

♦  كما يهدف الم�سروع اإلى جعل المتعلم)ة( ي�ستئن�سان بالمبادئ الأولية للتكنولوجيا ولتنمية القدرة على ا�ستثمار التعلمات في 

اإنجاز م�سروع تكنولوجي.
كيفية  ويتعرفون  اللعبة،  �سورة  والمتعلمات  المتعلمون  ♦   يالحظ 

ا�ستغالها، ومن ثم يطرح ال�سوؤال:
■   كيف ن�شنع مثيال لهذه اللعبة؟

ينجز هذا الم�سروع على مراحل:
الو�سائل  تحديد  في  وتتمثل  الحاجيات  ح�سر  الأولى:  المرحلة 

ال�سرورية لتركيب اللعبة.
الو�شائل: �سيارة لعبة متال�سية اأو اإطارها، بطارية م�سطحة، اأ�سالك 
تو�سيل، محرك �سغير، مروحة منا�سبة م�سنوعة من مادة البال�ستيك، 

�سريط ل�سق.

الرتكيب:

تركب  ثم  مجموعة،  كل  عنا�سر  بين  عمل  خطة  على  التفاق  يتم 
الأجزاء وفق التوجيهات والمراحل المن�سو�س عليها بكرا�سة المتعلم.

اختبار ال�سالحية:

منتوجهم  �سالمة  من  فريق  كل  يتاأكد  المنتوجات  عر�س  قبل      ■

ق�سد تدارك الأخطاء في التركيب ومنها على �سبيل المثال: تثبيت 
المروحة و�سكلها الإن�سيابي.

■ بعد الختبار ينتدب كل فريق ممثال ليعر�س المنتوج، ويتم اختيار اأف�سل اإنجاز، تبعا للمعايير التالية:

♦ جمالية الإنجاز؛

في نهاية الح�سة يخ�س�س الأ�ستاذ)ة( وقتا لمناق�سة عامة حول الم�سروع رالقدرة على الإبداع انطالقا من متال�سيات وو�سائل 
ب�سيطة، ومن ثم ي�ستدرجهم لالإجابة عن الت�ساوؤلت التالية:
■ ما هي المعارف التي ا�ستثمرت في هذا الم�سروع؟

■  ما هي المهارات التي وظفت في اإنجاز هذا الم�سروع؟

■  كيف كانت اأجواء العمل بين اأع�ساء الفريق )بهدف جعلهم يتبنون مواقف اإيجابية تجاه الآخر...(؟

■ كيف يمكن لنا تطوير هذا المنتوج.

احل�صة 2 :  تكنولوجيا : اأ�صنع �صيارة لعبة تتحرك بفعل الطاقة الكهربائيةالدر�ض 3 :
Je fabrique une voiture - jouet qui se déplace grâce à l’énergie électrique
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األحظ واأت�ساءل:

يتعرف  اأرجوحة؛  عن  تعبر  التي  ال�سورة  والمتعلمات مالحظة  المتعلمين  على  الأ�ستاذ)ة(  يقترح  لدر�س جديد،  الإعداد   بعد 
التي  القوة  لذكر  ي�ستدرجهم  ثم  واإيابًا؛  ذهابًا  ويتاأرجحون  الأطفال  بوا�سطتها  يت�سلى  ب�سيطة  اآلة  اأنها  والمتعلمات  المتعلمون 
ي�سلطها ال�سخ�س الذي يحركها )قوة جذب اأم قوة دفع( وفي هذا ا�ستح�سار لتعلماتهم ال�سابقة حول مفهوم القوة، وهي كلها 

مفاتيح تقود اإلى طرح �سوؤال التق�سي:
 ♦   ماهي القوى التي تحرك الأرجوحة؟

يترك لهم مهلة للتفكير ثم ي�سجلون فر�سياتهم على دفتر التق�سي.

اأفكر ثم اأجنز :

يهدف هذا الن�ساط اإلى حث المتعلم)ة( على ا�ستح�سار تعلماتهما 
من  والم�ستوحاة  �سورة  كل  في  الم�ستعملة  القوة  نوع  وتحديد  ال�سابقة 
الواقع المعي�س. ثم ت�سنيف هذه القوى اإلى قوى جذب اأو جر قوى دفع. 

ويتم هذا الإنجاز على مراحل ثالثة:
1 - ت�سنيف القوى التي تعبر عنها ال�سور؛

2 -  من بين قوى الجذب يحددون ال�سورة التي تمثل قوى جذب عن 
بعد، وي�سنفونها اإلى قوة مغناطي�سية وقوة الجاذبية.

التي تحدث بفعل  القوى عن بعد، يحددون تلك  3 -  من بين هذه 
الجاذبية.

مع  بموازاة  اإ�ستغاللها  يمكن  ال�سور  في  الممثلة  الم�ساهد  ♦  بع�س 
وحقوق  المواطنة  المبادئ:  بع�س  توطيد  في  القوى،  نوع  تعرف 
نماذج  بمثابة  هي  الم�ساهد  وهذه  الطرقية،  والتربية  الإن�سان 

يمكن اإغنائها باأخرى.

اأ�ستخل�س : 

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على �سياغة ا�ستنتاج عام باعتماد المفردات المقترحة بالكرا�سة :
♦ لتحريك ج�سم �ساكن  ن�سلط عليه قوة دفع اأو قوة جذب.

 اأ�ستثمر :

1 - في اإطار ا�ستثمار التعلمات في و�سعيات جديدة وماألوفة يذكر المتعلمون والمتعلمات مختلف القوى الم�سلطة على الكرة 
والمتمثلة في قوة الدفع نحور الأعلى بوا�سطة ِرجل الالعب ثم تاأثير قوة الجاذبية. ينجز هذا الن�ساط ب�سكل ثنائي.

ويحاول الأ�ستاذ)ة( خلق توا�سل �سفاهي خالل عملية الت�سحيح بين المجموعات.
2 - Proposer aux élèves de lire d'abord la question, puis dans un second temps les élèves doivent répondre 

oralement avant d'écrire la réponse juste.

Le professeur doit aider les élèves à s'exprimer correctement.

احل�صة 1 :  اأحرك اأج�صاماالدر�ض 4 :
Je déplace des corps
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األحظ واأت�ساءل:

 بعد التذكير بالح�سة ال�سابقة، يربط الأ�ستاذ)ة( بين التعلمات ال�سابقة والجديدة في �سوء الو�سعية المقترحة والم�ستوحاة 
من الواقع المعي�س للمتعلمين والمتعلمات المعي�س ومن ثم ي�ستدرجهم لطرح �سوؤال التق�سي:  كيف نغير مكان ج�شم دون عناء؟.

♦  يقترحون فر�سيات ثم ي�سجلونها على دفتر التق�سي.

اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط ❶  :

يوظفون  والمتعلمات  المتعلمين  جعل  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
تعلماتهم على �سوء الت�ساوؤل كيف اأحرك الأج�سام دون عناء وهي عبارة 

عن و�سعية م�سكلة يديرها الأ�ستاذ)ة( على مرحلتين.
م�ستطيلة  خ�سبية  لوحة  الأ�ستاذ)ة(  يح�سر   : الأولى  المرحلة 
ال�سكل، وي�سعها اأمام المتعلمين والمتعلمات على طاولة، ثم ي�سع عليها 
من  تتحرك  ال�سيارة  اللعبة  نجعل  »كيف  الم�سكل:  ويطرح  لعبة،  �سيارة 

المو�سع )اأ( اإلى المو�سع )ب(؟«
قد يبدو الم�سكل ب�سيطا بالن�سبة للمتعلمين والمتعلمات حيث يجيبون 
بـ: نجز اللعبة، ندفع اللعبة؛ لكن الأهمية تكمن في جعلهم ي�ستدمجون 

خطوات نهج التق�سي.
نتاأكد من �سدق هذه  يقول لهم كيف  ♦  ي�سجل هذه القتراحات ثم 

القتراحات ليجيبوا جميعا ب�سرورة القيام بالتجربة.
القوة  على  يتوقف  ج�سم  مو�سع  تغيير  اأن  ي�ستنتجون  ثم  يجربون   ♦

الم�سلطة عليه.
في مرحلة ثانية: يعاد طرح الم�سكل لكن ب�سيغة اأخرى: »كيف نجعل 

اللعبة ال�سيارة تتحرك من المو�سع )اأ( اإلى المو�سع )ب( دون لم�سها؟«
♦ يحث المتعلمين والمتعلمات على التفكير مليا وي�سجل كل القتراحات على ال�سبورة، باعتبارها فر�سيات؛

♦  يناق�س القتراحات وبتدبير بيداغوجي احترافي يلغي القتراحات الغير ممكنة، ثم ي�سائلهم: كيف نتاأكد من هذه القتراحات؟ 
ليجيبوا جميعا ب�سرورة القيام بالتجربة.

♦  يجربون ثم يخل�سون اإلى الطريقة الأف�سل.
الم�ستوى  بفعل  تتحرك  اللعبة  جعل  )اأي  قليال  الخ�سبية  اللوحة  برفع  القا�سي  القتراح  على  الهتمام  نركز  الطرق  بين  من 

المائل(.. ليخل�سوا اإلى  :
■  على الم�ستوى المائل تتحرك الأج�سام بفعل قوة الجاذبية فيتغير مو�سعها.

■  الم�ستوى المائل يمكن اعتباره اآلة ب�سيطة ت�ساعد على تحريك الأج�سام.

احل�صة 2 :  اأغري مكان الأج�صامالدر�ض 4 :
Je change la position des corps
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الن�ساط ❷  :

♦  امتدادا للن�ساط ال�سابق، واعتبارا اأن اللة الب�سيطة ت�سهل تحريك ج�سم �سواء اأكانت القوى تعتمد الدفع اأم الجذب، يالحظ 
المتعلمون والمتعلمات ال�سور ويعبرون عنها ثم ي�سمونها ويذكرون القوة الم�ستعملة فيها.

♦  ولتعزيز هذا الن�ساط، يقترح على المتعلمين والمتعلمات تقديم اأمثلة اأخرى لآلت ب�سيطة كرافعة الميكانيكي لرفع ال�سيارة.

اأ�ستخل�س :

♦ يبني المتعلمون والمتعلمات بم�ساعدة الأ�ستاذ)ة( ا�ستخال�سا عاما معتمدين في ذلك المفردات الواردة في الكرا�سة.
اللت الب�سيطة تجعل حركة الأج�سام اأ�سهل.

اأ�ستثمر :

 1 - في اإطار تقويم مدى تحقيق اأهداف الدر�س، يقترح الأ�ستاذ)ة( على المتعلمين والمتعلمات اإنجاز هذا الن�ساط التقويمي: 

ويحر�س على اأن يتم ب�سكل ثنائي.
2 - Dans le but d’aider les élèves à développer leur capacité linguistique, le professeur les invitent à lire 

d’abord la consigne et la phrase proposé; puis répondre oralement avant d’écrire la réponse correcte.
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احل�سة 1 : اأقوم تعلماتي

ينجز هذا الن�ساط ب�سكل فردي كما يوؤكدالأ�ستاذ)ة( على اأنه عمل غير منقط اإذ يدخل في اإطار التقويم الذاتي كما يمكن من 
تفييء المتعلمين والمتعلمات اإلى مجموعتين باعتماد معايير التمكن والت�سحيح الذاتي.

الأجوبة:
1 - م�سادر الطاقة: )ج( ، 2 - يعتبر الج�سم المكون من مادة الحديد: )اأ(

3 -  )ب( ، 4 - تتكون الدارة الكهربائية الب�سيطة من: )ج(، 5 - قوة الجاذبية: )اأ(

احل�سة 2:   

اأ - اأدعم تعلماتي:
ي�ستح�سن اأن ينجز هذا التقويم ب�سكل ثنائي، مما يعزز بع�س المواقف 

المميزة للتفكير العلمي كالتعاون والتوا�سل واحترام الراأي الآخر.
الأجوبة:

1 - يذكر المتعلم)ة( ثالثة م�سادر للطاقة، ت�ستعمل للح�سول على 
�سوء وحرارة على غرار:

❍ احتراق الخ�سب اأو الفحم اأو اإنجاز الطبخ؛
❍  فرن كهربائي اأو جهاز ت�سخين كهربائي؛

❍ م�سباح كهربائي عادي.

2 -  الج�سم ال�ساخن / الج�سم البارد، اأقل، بطارية واأ�سالك تو�سيل 
وم�سباح وقاطع للتيار الكهربائي.

3 - التركيب ال�سحيح: رقم 4.
ب - اأمني تعلماتي )متارين توليفية(:

بع�س  اإنجاز  ويمكن  التعلمات،  تر�سيخ  اإلى  يهدف  توليفي  ن�ساط 
التمارين في مجموعات:

1 - جذب، دفع، جذب، دفع/جذب
تعلماتهم في  باعتماد  تف�سير  اأي تقديم  بالتفكير مليا في حلها،  الو�سعية ثم يطالب كل مجموعة  الأ�ستاذ)ة( ن�س  يقراأ   - 2

مو�سوع الحرارة والنت�سار الحراري..
♦ فر�سة لتذكير المتعلمين والمتعلمات بمبادئ العمل الجماعي.

اإلى الهواء الموجود بداخل الثالجة، ولما  ♦  يتو�سل المتعلمون والمتعلمات للتف�سير التالي: »تنتقل الحرارة من كاأ�س الع�سير 
يحدث توازن حراري ي�سبح كاأ�س الع�سير باردا«.

♦ يعمل على ت�سحيح تمثالتهم كقولهم مثال: »البرودة تنتقل اإلى كاأ�س الع�سير في�سبح باردا«.
3 - ينهج الأ�ستاذ نف�س الخطوات:

ليتو�سلوا اإلى التف�سير: »تنتقل حرارة ال�ساي ال�ساخن اإلى الهواء والكاأ�س الثاني فتنخفظ درجة حرارة ال�ساي«. بل التمثل: »تنتقل 
برودة الكاأ�س الثاني وبرودة الهواء اإلى كاأ�س ال�ساي ال�ساخن«.

تدبري ح�سة التقومي والدعم
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4 - يقترح المتعلمون اأ�سماء بع�س اللت الب�سيطة التي تعتمد الطاقة الع�سلية كال�سكين عندما ي�ستعمل لتقطيع بع�س النباتات، 
...ومن اللت الب�سيطة التي تعتمد الكهرباء: الخالطة بجميع اأ�سكاله...

على المتعلمين والمتعلمات اأن ي�ستح�سروا اأن الآلة الب�سيطة تمكن من تحريك ج�سم دون عناء.
5 - Suivant la même procédure, les élèves par bînome notent sur le schéma les parties conductrices et les par-

ties isolants dans une ampoule le suivant le schéma

les parties isolantes
les parties conductrices

6 - ينهج الأ�ستاذ)ة( نف�س الخطوات ويتو�سل المتعلمون والمتعلمات 
اإلى اأن:

قوة  يتطلب  المو�سع )ب(  اإلى  )اأ(  المو�سع  الناقلة من  ♦  تحريك 
دفع.

♦   تحريك الناقلة من المو�سع )ب( اإلى المو�سع )ج( يتم بفعل قوة 
الجاذبية.

الخطوات  نف�س  وينهج  الم�سكلة   - الو�سعية  الأ�ستاذ)ة(  يقدم   -  7
ال�سابقة كما يمكنه)ها( اأجراأة هذا الن�ساط وذلك با�ستبدال الو�سعية 
بو�سعية اأخرى مماثلة، ثم يجمع فر�سيات المتعلمين والمتعلمات  وبعدها 
ينجزون التجربة ليتو�سلوا عمليا اأن النقطة )اأ( هي الجواب ال�سحيح.

اأوظف نهج التق�سي:

♦  يهدف هذا الن�ساط اإلى تقويم مدى تمكن المعلم)ة( من خطوات 
نهج التق�سي.

المتعلمين  وي�ساعد  ثنائي،  عمل  اإطار  في  الن�ساط  هذا  ♦  ينجز 
والمتعلمات في خطواتهم حيث:

1 -  يحددون ال�سياق: �سيارة لعبة ت�ستغل بالكهرباء في حالة عطب.
2 -  يحددون الم�سكل: تحديد العطب، اأين يكمن؟ وكيف ن�سلحه.

3 -  و�سع فر�سيات كـ:
❑ البطارية غير �سالحة؛

❑  البطارية �سالحة لكن الدارة مفتوحة با�ستمرار نظرا لنقطاع في التو�سيل بين عنا�سر هذه الدارة؛
❑  زر الت�سغيل )ي قاطع التيار الكهربائي( ل يمكن من اإغالق اأو فتح الدارة.

❑ اختبار اأو تنفيذ الفر�سيات )كيف نتاأكد من �سدق اأو �سحة هذه القتراحات؟(
ليرد  بالتجربة.  القيام  �سرورة  جميعا  يقترحوا  كي  والمتعلمات،  للمتعلمين  المبادرة  وترك  الت�سرع  بعدم  الأ�ستاذ)ة(  نو�سي 
عليهم ب: كيف ذلك؟ اأي ا�ستدراجهم لختبار كل فر�سية على حدة وذلك باقتراح ُعّدة )م�سباح جيد مثال( وخطة عمل )التركيب 

المبا�سر على البطارية( ثم نتيجة )اإ�ساءة الم�سباح ← البطارية �سالحة، عدم الإ�ساءة  ←  البطارية غير �سالحة(.
و�سع  من  والمتعلمات  المتعلمون  �سيتمكن  عليها،  المح�سل  النتائج  على  وبناء  و3   2 الفر�سيات  واختبار  اللعبة  تفكيك  ❑  بعد 

ا�ستنتاج عام يمكن على �سوئه تحديد اأين يكمن العطب ومن ثم اإ�سالحه.



154

الوحدة الخام�صة
دورات الحياة والتوالد والوراثة عند الكائنات الحية

1 - تقديم الوحدة :

احل�سة الثانية احل�سة الأوىل الدرو�س الأ�سابيع املوا�سيع

♦ ما الذي ترثه الحيوانات من اآبائها ♦ الحيوانات تتوالد مع مثيالتها.
الدر�س ➊  12

التــــــــوالد والوراثــــة 
عند الحيوانات

♦  كيف اأ�سنع مح�سنة بي�س ♦  الحيوانات تحافظ على نوعها
الدر�س ➋   13

التكاثر والوراثــــة 
عند النباتات

♦ الخ�سائ�س غير الموروثة عند النباتات ♦  الخ�سائ�س الموروثة عند النباتات

الدر�س ➌  14

♦ كيف اأنجز مزرعة م�سغرة؟ ♦  ا�ستراتيجيات البقاء عند النباتات

الدر�س ➍  15

اأقوم تعلماتي........................................................................................... اأوظف نهج التق�سي

2 - الموجز العلمي:
2-1 التكاثر

التكاثر هو �سمة ال�ستمرار في الوجود. وهو عبارة عن عملية حيوية من العمليات التي يقوم بها الكائن الحي، 
تهدف لإنتاج اأفراد جديدة من النوع نف�سه. وذلك ل�سمان ا�ستمراره وبقائه، وحمايته من النقرا�س. فجميع الكائنات 
الحية اأيًا كان نوعها وتركيبها وحجمها، تتكاثر حفاظًا على بقائها، وعدم اندثار نوعها.التكاثر هي الطريقة الوحيدة 

التي ت�سمن عدم انقرا�س الأجنا�س المختلفة من الكائنات الحية  و�سمان ا�ستمراريتها. ويوجد نوعان من التكاثر: 
♦ التكاثر الال جن�سي، كما يحدث في تكاثر البكتيريا والفطريات والنباتات.

♦  والتكاثر الجن�سي، كما هو الحال لدى النباتات والحيوانات. وتختلف طرق تكاثر الحيوانات بح�سب كونها تلد 
)فهي حيوانات ولودة( اأو ت�سع البي�س )فهي حيوانات بيو�سة(. 
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2-1-1 التكاثر عند الحيوانات 

■ تكاثر الحيوانات الولودة: 

يحدث هذا النوع من التكاثرعند الثدييات. وتتطلب هذه الطريقة تتطّلب وجود الجن�سين الذكر والأنثى من النوع 
اإّن لكّل منهما جهازًا تنا�سليًا خا�سًا لإنتاج الأم�ساج. وحتى يتكّون كائن حي جديد، ل  نف�سه من الحيوانات، بحيث 
بّد من التقاء الأم�ساج الذكرية مع الأنثوية واندماجها معًا، بحيث تحمل الأم�ساج الأنثوية ن�سف عدد كروموزومات 
الكائن الجديد، التي تحمل بدورها جزءًا من �سفات الأم، وكذلك الأمر بالن�سبة لالأم�ساج الذكرية، اأي اأّن �سفات 

الكائن الجديد تنتقل اإليه من الأم والأب.  

)hybridation( التهجني ■

تعريف: 
التهجين هو عبارة عن اإلقاح بين اأفراد �ساللتين نقيتين مت�سابهتين ب�سفة واحدة اأو عدة �سفات، والغر�س منه 
هو الح�سول على جيل اأو فرد جديد يجمع بين �سفات الأبوين معا، اأو للح�سول على فرد يزيد ب�سفاته على اأبويه ، 

اإذ  كلما كان الفرق اأكبر في ال�سفات  بين الأبوين كانت نتائج الهجين اأكثر قوة وو�سوحا .
هذا ل يحدث كثيرًا في الطبيعة، ومعظم الحيوانات الهجينة تكون عقيمة )اإل �ساللة الكلب-الذئب( .بع�سها جاء 
من تزاوج طبيعي لف�سيلين مختلفتين من الحيوانات، والبع�س الآخر كان لالإن�سان دخل في تهجينه عن طريق التلقيح 

ال�سطناعي.
�ساللتين  من  حيوانين  اأو  نباتين  بين  الخلطي  التلقيح  اأو  التهجين  اإلى  الحيوانات(اأحيانا  )مربي  المربي  يلجاأ 
اللقاح من نبات معين وين�سرها على مي�سم  ياأخذ حبوب  مختلفتين ليجمع ال�سفات المرغوبة في كل منهما، فمثاًل 
نبات اأخر بعد قطع اأ�سدية هذا النبات حتى ل يحدث التلقيح الذاتي،  ثم يغلف زهرة النبات الذي نثرت عليه حبوب 
اللقاح بكي�س نايلون حتى يمنع و�سول حبوب اللقاح من نبات اأخر،  وعندما تن�سج البذور يزرعها فيح�سل بذلك على 

نباتات جديدة تجمع ال�سفات المرغوبة في كل من  الأبوين.

■ اأمثلة من احليوانات الهجينة:

 )la mule(البغل
اكت�سب  وحمار،  الخيل(  تزاوج فر�س )اأنثى  عن  حيوان هجين ينتج 
الفر�س.  وقوة  الحمار  �سبر  فللبغل  المميزة:  اأبويه   �سفات  من  العديد 

وللبغال عامة مقاومة عالية لالأمرا�س ولكنه عقيم ول يمكنه التنا�سل.

اأما الحيوان الذي اأبوه  ح�سان واأمه اأتان )اأنثى الحمار في�سمى النغل.

حيوان »خروف- ماعز«
الخراف   ترتبط  ول  الحيوانات.  النوعين من  بين هذين   هو هجين 
بالماعز جينيا، اإل اأن  هنالك الكثير من حالت التزاوج بينهما. واأغلب 
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المواليد الهجينة تولد ميتة، اإل في حالة هذه الحيوانات الهجينة الرمادية 
التي تعي�س في منطقة باليمور الأيرلندية. وتوجد بع�س الحالت المماثلة 

في األمانيا وهولندا  الوليات المتحدة. 

 )  le chien loup( الكلب الذئب
حيوان هجين من اأنثى الكالب وذكر الذئاب. يتميز هذا النوع ب�سكله 
الذي يميل كثيًرا اإلى �سكل الذئب من ناحية القوة وال�سخامة بالإ�سافة 
لفروته الرمادية اللون. وياأتي اأحياًنا في لون الأبي�س اأو الأ�سود مع العيون 
لالأوامر  العمياء  الطاعة  هي  الجيدة  �سفاته  ومن  والبراقة.  الداكنة 
في  ميال   62 ب�سرعة  الجري  وي�ستطيع  المربي.  اأو  للمدرب  وال�ستجابة 
ال�ساعة بكل �سهولة، ولديه حوا�س قوية تر�سده وتعينه على معرفة الطرق 
الباردة  الطقو�س  الكالب تحمل جميع  وباإمكان هذه  ل�سلوكها  المنا�سبة 

والمثلجة �سواء في الليل اأو النهار دون �سعوبة.
واحل�سرات.  والزواحف  والأ�سماك  الطيور  عند  التكاثر  النوع من  يحدث هذا  البيو�سة:  الحيوانات  تكاثر   ■

والتي متتاز جميعها بو�سع اإناثها للبي�س عند الو�سول ملرحلة البلوغ بهدف التكاثر.

2-1-2 التكاثر عند النباتات

يمكن للنباتات التكاثر من اأجل المحافظة على ا�ستمرارية نمو الأنواع المختلفة، وتتكاثر النباتات بطرق مختلفة. 
ويتم التكاثر في النبات في الغالب جن�سيًا اأو ل جن�سيًا. 

■  التكاثر الجن�سي: 

يهدف التكاثر الجن�سي عند النباتات، اإلى الختالط في الخبر الوراثي، وتكوين اأفراد جديدة قادرة على التكيف 
مع تغيرات الو�سط الذي تعي�س فيه )التنوع الوراثي(.

اأنثوية  لقاح( وخلية  اندماج )اإخ�ساب( خلية ذكرية )حبة  النباتات، على  الجن�سي عند  التكاثر  ينطوي مفهوم 
)بيي�سة( في النباتات لإنتاج البذور، وبالتالي اإنتاج نبات جديد.  تنتثر البذور في الطبيعة وتنبت في ظروف تالئمها، 

لتعطي نباتات جديدة ت�سبه النبات الأم.
 تنتثر البذور في الطبيعة بعدة طرق: 

الثمار  الحيوانات  تاأكل  الحيوانات:  بوا�سطة   ♦

في كثير من الأحيان. وتت�ستت البذور عندما ُتطرح 
مع ف�سالت الحيوان. اأو تلت�سق بع�س البذور بفرو 

الحيوان، بف�سل حوافها ال�سائكة.
♦ بوا�سطة النفجار: تنفجر بع�س الثمار، مثل 

ثمار نبات الغرنوقي، ُمر�سلًة بوابٍل من البذور في 
كل التجاهات.

ثمار �سائكة ملتقطة بفرو بذور الغرنويف
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بوا�سطة الرياح: الكثير من البذور خفيفة بما يكفي لنتثارها بوا�سطة الرياح   ♦

خفيفة  الأع�ساب  بع�س  عند  الري�سية  البذور  اأغلفة  وتكون  الخ�سخا�س(.  )بذور 
)الهندباء البرية(، لدرجة اأن الرياح تنثرها اإلى ب�سعة كيلومترات. 

تحمل ثمار بع�س الأ�سجار اأوراقًا هوائية اأو »اأجنحة«، تتيح لها النزلق في الهواء 
عبر م�سافات بعيدة.

♦ بوا�سطة المياه: يمكن اأن تتناثر بع�س البذور بفعل المياه، حيث تحتوي جدران 

ثمارها على فراغات هوائية اأو قطيرات زيتية تمنحها خا�سية الطفو )بذرة جوز الهند(.
■ التكاثر الال جن�سي اأو الخ�سري:

اإلى رفع مردودية الإنتاج الزراعي،  اإلى تقنيات متعددة، ت�سعى  يلجاأ الفالحون 
طرف  من  المعتمدة  التقنيات  هذه  النباتات؛  بذور  عدد  من  الرفع  اإلى  وبالتالي 
الفالح، منبثقة عما تقوم به النباتات بطبيعتها، حيث تتكاثر عن طريق اإنتاج اأجزاء 
جديدة ت�سير فيما بعد نباتات جديدة كليًا. ويطلق على هذا التكاثر غير الجن�سي 
والتطعيم،  الفت�سال،  نذكر:  الخ�سري،  التكاثر  بين طرق  ومن  الخ�سري.  التكاثر 
وبوا�سطة الدرنات )البطاط�س(، والأب�سال، وال�سيقان الزاحفة )التوت الأر�سي(، 

والترقيد، والتبرعم )الخميرة(.
بذرة جوز الهند

بذور الهندباء

التكاثر عند النباتات

طرق التكاثر الخ�سري

اأوراق،  )�سيقان،  الخ�سرية  الأع�ساء  تدخل 
درنات، اأب�سال...(

نباتات مت�سابهة

زيادة احتمال بقاء نوع النبات على قيد 
الحياة بظروف بيئية ثابتة

الرفع من عدد البذور  )في زمن ق�سير(

تدخل الخاليا التنا�سلية : اندماج خلية ذكرية 
)حبة لقاح( بخلية اأنثوية )بيي�سة(

بي�سة

بذرة

نباتات مختلفة

زيادة احتمال بقاء نوع النبات على قيد 
الحياة بالظروف البيئية المتغيرة

الرفع من عدد البذور  )في زمن طويل(

تكاثر ل جن�سيتكاثر جن�سي
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2-2 علم الوراثة: 

الوراثية  الجينات  بدرا�سة  العلم  هذا  يخت�س  حيث  الأحياء،  علم  اإلى  ينتمي  الذي  العلوم  اأحد  هو  الوراثة  علم 
للكائنات الحية، وكيفية انتقال ال�سفات الوراثية من الآباء اإلى الأبناء، والذي يو�سح �سر الت�سابه بين الأفراد الذين 
تربطهم قرابة معينة. ويبرز كذلك �سر الختالفات بين اأبناء الجن�س الواحد في الكائنات الحية. ويعتبر علم الوراثة 
من العلوم المهمة، لأن الوراثة لها دور كبير في حياتنا، و�سار يرتبط بالعلوم الأخرى، مثل علم الطب الب�سري، وكذلك 
علم التربية، وعلم البيطرة، وعلم الزراعة. وقد برز هذا العلم في بداية القرن الع�سرين، وتطور وازدهر في فترة 
وجيزة، وتفرعت منه عدة اأفرع، حتى �سار لكل فرع منه علم قائم بذاته. وبعد البحث والدرا�سة تطور علم الوراثة، 
اإلى الأبناء. ولعل العالم الأ�سهر في معرفة ذلك هو »غريغور  حتى بداأ يبحث في كيفية توريث ال�سفات من الآباء 
مندل« )Gregor Mendel(، الذي قام باإجراء عدة تجارب مختلفة اأثبت من خاللها فعالية انتقال ال�سفات الوراثية. 
واختار »مندل«  نبات البازلء لما تت�سف فيه من دورة حياتية ق�سيرة، و�سهولة الح�سول عليها. وتو�سل اإلى عدد من 

القوانين كانت هي الأ�سا�س الذي قام عليه علم الوراثة فيما بعد.

2-2-1  ال�سفات الوراثية عند الكائنات الحية

الجينات.  التي تحمل  ال�سبغيات  اآخر عن طريق  اإلى  الأبناء، من جيل  اإلى  الآباء  تنتقل من  التي  ال�سفات   هي 
وت�سّمى ال�سفات الوراثية، اأو ال�سفات غير المكت�سبة.    

ة به، يتمّيز بها عن غيره من الكائنات الأخرى. وهذه ال�سفات قد تكون ظاهرة عليه،    لكّل كائن �سفات خا�سّ
ة ب�سلوك الكائن الحي. وي�ستطيع  وتنعك�س في مظهره الخارجي، اأو في بنائه الج�سدي. اأو قد تكون هذه ال�سفات خا�سّ

الفرد مالحظتها من خالل حوا�سه. وقد تكون هذه ال�سفات خفّية، ل تظهر اإل من خالل الفحو�سات الطبّية.
♦  ال�سفات الوراثية : هي التي تنتقل بالوراثة بين الأجيال، وتن�سطر اإلى نوعين :

اأ - ال�سفات النوعية : هي التي تكون للمورثات القليلة تاأثير عليها. ويمتاز هذا النوع من ال�سفات الوراثية بعدم 
قدرة البيئة على التاأثير عليها، مثل لون العيون اأو �سكل الزغب...

ب - ال�سفات الكمية : هي التي يكون العدد الأكبر من المورثات يمتلكها، بالإ�سافة اإلى اأنها تتاأثر بالبيئة المحيطة 
بها كما هو الحال لطول الج�سم، كتلة البذرات، طول الثمرة )عند الفا�سوليا...(.

2-2-2  ال�سفات الوراثية عند النباتات

♦ ال�سفات النوعية: هي ال�سفات الوراثية الب�سيطة. ويمكن التحكم بها عن طريق عدد قليل من الجينات. وتتاأثر 
هذه ال�سفات بالعوامل البيئية.

ومن بين ال�سفات النوعية الموروثة عند النباتات: األوان الأزهار واألوان الثمار و�سكل الأوراق و�سكل البذور 
ولونها، وامتالء البذور وطول ال�ساق و�سكل ولون القرون في النباتات البقولية ومو�سع الزهرة.

الغرام  املعروفة:  القيا�س  الكميات. وتقا�س بوحدات  تعتمد على  التي  الوراثية  ال�سفات  الكمية:  هي  ال�سفات   ♦

وال�سنتيمرت. وتتاأثر هذه ال�سفات بالعوامل البيئية بن�سب خمتلفة ميكن اأن تكون موؤقتة اأو دائمة. 
ومن بين ال�سفات الكمية الموروثة عند النباتات: وزن الثمار ووزن البذور وحجم البذور، والناتج الزراعي في 

وحدة الم�ساحة. والتركيب الكيماوي في اأجزاء النبات المختلفة.
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2-2-3 ال�سفات غير الوراثية عند الكائنات الحية

 ت�سّمى اأي�سًا ال�سفات المكت�شبة، اأي التي يكت�سبها الكائن من البيئة المحيطة به، حيث اأنها ل تكون موجودة في 
ج�سمه من قبل.

 ومن بين ال�سفات غير الوراثّية  عند النباتات: قطع الأغ�سان، وحريق الغابات، والأمرا�س التي ت�سيب النباتات. 
اإذ اأن زرع البذور ال�سليمة لهاته النباتات، تعطي نباتات �سليمة اأي�سا. بينما البذور المت�سررة بفعل الحريق اأو المر�س، 

لن تعطي اأ�سال اأية ذرية.   

3 - ال�سعوبات التي قد تعتر�س المتعلم:
قد يواجه المتعلم والمتعلمة بع�س العوائق في م�سار التعلمات في هذا المو�سوع، منها على �سبيل المثال :

♦ كل احليوانات املائية بيو�سة.

4 - تدبير اأن�سطة الدرو�س :
 1 - توزيع الدرو�س

الو�سائل التعليمية الأهداف احل�س�س الدر�س الأ�سبوع

 - مبراة   - ممحاة   - ر�سا�س  قلم 
�سور - حا�سوب - اأقرا�س مدمجة 
- لوحات معلوماتية محمولة - �سور 

الكرا�سة - �سور حائطية

مع  تتوالد  الحيوانات  اأن  تعرف 
مثيالتها.

Savoir que les animaux 
se reproduisent avec leurs 
semblables.

الحيوانات تتوالد مع مثيالتها
Les animaux se reproduisent 
avec leurs semblables

الدر�س ➊ :  12

مبراة   – ممحاة   - ر�سا�س  قلم 
الحيوانات  لذكور  اأخرى  �سور   -
واإناثها  -حا�سوب - اأقرا�س مدمجة 
- لوحات معلوماتية محمولة - �سور 
الكرا�سة - �سور حائطية  لها �سلة 

بالمو�سوع

بع�س  واأنثى  ذكر  بين  التمييز 
الحيوانات.

الحيوانات  خ�سائ�س  تحديد 
الموروثة من اآبائها.

Distinguer les animaux 
mâles et femelles.
Déterminer les 
caractéristiques de quelques 
animaux hérités de leurs 
parents.

ما لذي ترثه الحيوانات من اآبائها
Qu’héritent les animaux de 
leurs parents

 - مبراة   - ممحاة   - ر�سا�س  قلم 
�سور اأخرى لحيوانات ترعى وتعتني 
اأقرا�س   - حا�سوب   - ب�سغارها   
معلوماتية  لوحات   - مدمجة 
�سور   - الكرا�سة  �سور   - محمولة 

حائطية لها عالقة بالمو�سوع

و�سف ال�ستراتيجيات التي تزيد 
من عدد الذرية.

Décrire les stratégies qui 
augmentent le nombre de 
descendants.

1 - الحيوانات تحافظ على نوعها
Les animaux préservent leur 
espèce

الدر�س ➋ : 13
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بغطاء  البولي�ستيرين  من  �سندوق 
وا�سع  غطاء  اأو  �سفافة  ورقة   –
�سفاف – م�سباح كهربائي من 20 
 – كحولي  محرار   – وات   30 اإلى 
اإناء به ماء – تبن اأو نخالة – بي�س 
اأو  – �سكين  – قلم لبدي  مخ�سب 

قاطعة

الح�سول على ذرية حيوانية ذات 
خا�سيات مميزة للنوع.

اإنجاز م�سروع يعود بالنفع المادي 
الإمكانيات  ذات  الأ�سر  على 

الب�سيطة.
Obtenir une progéniture 
animale avec des propriétés 
spécifiques à l’espèce.
Réaliser un projet qui apporte 
des avantages aux familles 
nécessiteuses.

2 - كيف اأ�سنع مح�سنة بي�س؟
Comment fabriquer une 
couveuse d’œufs ?

 - – مبراة  - ممحاة  ر�سا�س  قلم 
اأزهار - �سور - حا�سوب - اأقرا�س 
معلوماتية  لوحات   - مدمجة 
�سور   - الكرا�سة  �سور   - محمولة 

حائطية لها عالقة بالمو�سوع

النباتات  خ�سائ�س  تحديد 
الموروثة.

Déterminer 
les caractéristiques héritées 
des plantes.

عند  الموروثة  الخ�سائ�س   -  1
النباتات

 Les caractéristiques héritées
des plantes

الدر�س ➌ :  مبراة 14  - ممحاة   - ر�سا�س  قلم 
اأخرى  �سور   – ونباتات  بذور   –
 - مدمجة  اأقرا�س   - حا�سوب   -
�سور   - محمولة  معلوماتية  لوحات 

الكرا�سة - �سور حائطية...

الال  النباتات  خ�سائ�س  تحديد 
موروثة

Déterminer 
les caractéristiques non 
héritées des plantes

الال  النباتات  2 -  خ�سائ�س 
موروثة

Les caractéristiques non 
héritées des plantes

مبراة   - ممحاة   - ر�سا�س  قلم 
اأخرى  �سور   – ونباتات  بذور   –
 - مدمجة  اأقرا�س   - حا�سوب   -
�سور   - محمولة  معلوماتية  لوحات 

الكرا�سة - �سور حائطية...

و�سف ال�ستراتيجيات التي تزيد 
في عدد الذرية

Décrire les stratégies qui 
augmentent le nombre de 
descendants.

الال  النباتات  خ�سائ�س   -  1
موروثة

Les caractéristiques non 
héritées des plantes

الدر�س ➍ : 15
طبق بي�س قابل للتدوير – تربة – 
ذرة،  )قمح،  متنوعة  بذور   – ماء 
فول، حم�س، عد�س، نباتات زهرية 
المثلجات  – اأعواد  عطرية...(  اأو 

الخ�سبية – ملعقة – قلم لبدي

ذات  نباتية  ذرية  على  الح�سول 
خا�سيات مميزة للنوع.

من  كبير  عدد  على  الح�سول 
الذرية   انطالقا من بذرة واحدة.
Obtenir une progéniture 
végétale avec des propriétés 
spécifiques à l’espèce.
Obtenir un grand nombre de 
descendants à partir d’une 
graine.

4 - كيف اأنجز مزرعة م�سغرة؟
Comment réaliser une mini 
-plantation ?

اأقوم تعلماتي.................................................................................................................................................. اأدعم تعلماتي
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 2 -  التعلمات ال�سابقة :

■  بهذه ال�شنة :     - خ�سائ�س الكائنات الحية.
                             - خ�سائ�س الحيوانات وتفاعلها مع البيئة.

                             - خ�سائ�س النباتات وتفاعلها مع الو�سط البيئي.
■  بال�شنة الثالثة: - خ�سائ�س الكائنات الحية.

                       - خ�سائ�س الحيوانات وتفاعلها مع البيئة.
                            - خ�سائ�س النباتات وتفاعلها مع الو�سط البيئي.

                             - دورة الحياة عند الحيوانات.
                             - دورة الحياة عند النباتات.

■  بال�شنة الثانية: - اأنواع النباتات.
                             - تنوع جذور و�سيقان النباتات.

                             - الأجزاء الرئي�سية للنباتات ومراحل نموها.
                             - تنوع اأوراق وثمار النباتات.

                             - اأ�سناف الحيوانات ح�سب و�سط عي�سها.
                              - التغذية لدى الحيوانات.

                             - النمو لدى الحيوانات.
                             - اأع�ساء التنقل لدى الحيوان.

■  بال�شنة الأوىل:  - الحوا�س : اللم�س - الب�سر - الذوق - ال�سمع - ال�سم
                             - حيوانات في محيطي .

                             - ت�سنيف الحيوانات.
                             - مظاهر نمو الحيوانات.

                             - تنوع اأو�ساط عي�س الحيوانات.

  3-1  النفتاح على بع�س التربيات :

♦ التربية على المواطنة :  المحافظة على الحدائق العمومية...عدم اإتالف الأ�سجار، عدم اإتالف اأع�سا�س الطيور، 
العتناء بالحيوانات الأليفة.

♦ التربية على  البيئة: المحافظة على المحيط.

3  -   المتدادات الالحقة: 
بال�سنة الخام�سة: - التوالد عند الحيوانات

                            - التكاثر عند النباتات
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4 -  تدبير م�ساهد النطالق :

بناء  ق�سد  ف�سولهما  واإثارة  والمتعلمة،  المتعلم  ولتحفيز  الوحدة،  لتقديم  تح�سي�سية  و�سيلة  الم�ساهد  هذه  تعد 
تعلمات جديدة، وهو ن�ساط يمكنهما من العمل الجماعي وال�ستئنا�س بمو�سوع واإغناء الر�سيد اللغوي ذي ال�سلة بهذا 

المو�سوع.
ي�ستح�سن اإذا كانت انطالقة الدرو�س من مالحــظات مبا�سرة، كالخرجة اإلى حديقة الحيوانات مثال اأو اإلى حديقة 
بيداغوجية... فيعد برنامج الخرجة م�سبقا ويقوم بها التالميذ والتلميذات مع مدر�سهم اأو مدر�ستهم، حيث يكتبون 
تتواجد  التي  البيئات  وتنوعها..وكذا  والنباتات  الحيوانات و�سغارها  تنوع  �سيكت�سفون  مالحظاتهم في دفتر خا�س: 

فيها هذه الكائنات الحية. ت�ستغل هذه المالحظات كانطالقة لدرو�س هذه الوحدة.
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يثير الأ�ستاذ)ة( مناق�سة حول م�ساهد النطالق، والتي تلخ�س اأهم محتويات درو�س الوحدة، وبعدها يخل�س للدر�س الأول من 
الوحدة: الحيوانات تتوالد مع مثيالتها.

األحظ واأت�ساءل:

تتثير الو�سعية المقترحة: �سورة لقط ونعجة، اهتمام وف�سول المتعلمات والمتعلمين، ويت�ساءلون عن العالقة التي يمكن اأن تكون 
بينهما. ويتم طرح �سوؤال التق�سي من طرفهم:

♦ هل يمكن للنعجة والقط اأن يلدا �شغارا؟

♦  وكيف �شيكون �شكلها اإن تم ذلك؟

يقراأ �سوؤال التق�سي وي�سجل على دفاتر التق�سي وعلى ال�سبورة. تتثار 
مناق�سة جماعية، ويقترح المتعلمات والمتعلمون فر�سياتهم في مجموعات 

ويعبرون عنها بعبارات من مثل: في نظري... اأو اأظن اأن...
ال�سحة  اإلى  منها  الأقرب  ويحتفظ  ال�سبورة  على  الفر�سيات  تكتب 

ق�سد نفيها اأو تثبيتها.

      اأفكر واأجنز:

اإل بين  التوالد ل يحدث  باأن  الحياة،  اأثبته خبراء علم  للتاأكد مما 
والمتعلمون  المتعلمات  ينجز  الحيوانات.  من  نف�سه  النوع  من  زوجين 
الن�ساط في مجموعات: يقروؤون الن�س ويحللونه ويفكرون في الأجوبة. 

تكتب اأجوبة المجموعات على ال�سبورة وتناق�س جماعيا:
1 - اإناث الماعز ل تحمل في بطونها �سغارا، لأن العم �سالحا باع 

كل ذكور الماعز؛ وبالتالي لم يحدث ل تزاوج ول ولدة.
منها  كال  لأن  الأكبا�س،  مع  تتوالد  اأن  الماعز  لإناث  يمكن  ل   -  2

ينتمي اإلى نوع مختلف من الحيوان )ح�سب خبراء علم الحياة(.
3 - تمثل الوثيقة 3 عائلة من خراف من النوع ال�سردي المغربي. 
يحللون الوثيقة وي�ستنتجون اأن �سغير خروف ال�سردي ي�سبه اأبويه في 
ال�سكل وفي لون ال�سوف؛ وما يميز هذا النوع من الخرفان عن الأنواع 

الأخرى: البقع ال�سوداء في وجهه واأقدامه وبطنه. قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها »اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بكب�س اأقرن، يطاأ 
في �سواد، وينظر في �سواد، وياأكل في �سواد ويبرك في �سواد«. )رواه ال�سيخان(.

يمكن لالأ�ستاذ اأن يقدم �سورا ووثائق اأخرى لإغناء الن�ساط والمناق�سة بين التالميذ.

اأ�ستخل�س:
تتوالد الحيوانات مع مثيالتها وت�سع �سغارا ت�شبهها في ال�سفات. 

اأ�ستثمر:

ن�ساط تطبيقي ينجزه المتعلمات والمتعلمون لتر�سيخ تعلماتهم:
1 - هذه الحيوانات تتوالد فيما بينها:

اأ - الخروف والمعزة: خطاأ.

احل�صة 1 :  احليوانات تتوالد مع مثيالتها
les animeaux se reproduisent avec leurs semblables

تدبري احل�ص�ض
الدر�ض 1 :
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ب - البقرة والثور : �سحيح.
ج - الكلبة والذئب: خطاأ.

د - الديك والدجاجة: �سحيح.
2 -  Le professeur lit la consigne et explique aux élèves :
a - Une chatte se reproduit avec un chat.
b - Un cheval se reproduit avec une jument.
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األحظ واأت�ساءل:

في بداية الح�سة، يذكر الأ�ستاذ)ة( بمو�سوع الح�سة الأولى:
ل يمكن للحيوانات اأن تتوالد اإل مع مثيالتها )النوع نف�سه( واأن �سغارها ت�سبهها في ال�سفات.

ف�سولهم  تثير  التي  العلمية  المعطيات  بع�س  ل�ستخراج  وتحليله  المقترح  الن�س  لقراءة  والمتعلمين  المتعلمات  الأ�ستاذ)ة(  يدعو 
لمعرفة هذه الخ�سائ�س )اأو اأهمها( التي تورث من الأبوين اإلى الأبناء. وي�ستدرجهم اإلى التفكير في �سوؤال التق�سي :

♦ ما هي الخا�شيات التي ترثها �شغار الحيوانات عن اأبائها؟

      اأفكر واأجنز:

الأ�ستاذ)ة(  يحثهم  والمتعلمين،  المتعلمات  فر�سيات  من  للتحقق 
على قراءة الن�س وتحليله، ومالحظة ال�سورتان جيدا. وبعد التفكير، 
يجيبون في مجموعات عن التعليمات المقدمة لهم؛ تقراأ كل مجموعة 

جوابها وتتناق�س جماعيا.
�ساللة  من  اأ�سغر  وحجمها  قرون،  لها  لي�س  الدمان  �ساللة   -  1
ال�سردي. وتتميز �ساللة الدمان كذلك بلوني �سوفها الأبي�س والأ�سود.

�سوفها  ولون  كبيرة  وقرونها  اأكبر  فحجمها  ال�سردي  �ساللة  اأما 
اأبي�س وبها بقع �سوداء على م�ستوى الوجه والأقدام والبطن.

2 - يمكن التعرف على �سغار كل من ال�ساللتين، ب�سكلهما و�سفاتهما 
الموروثة من اآباء كل منهما.

3 - تكملة للن�ساط، يالحظ المتعلمات والمتعلمين �سورتي عائلتي 
الدجاج،  : �سغار  اأن  لي�ستنتجوا  �سفاهيا  وي�سفونها  والكالب،  الدجاج 

والكالب ت�سبه اأبويها في ال�سفات والمالمح.
اأ�ستخل�س:

يتدخل الأ�ستاذ)ة( في بناء التعلمات الم�ستهدفة، وتمكين المتعلمين 
والمتعلمات من توثيقها. يذكر كذلك باقتراحاتهم ال�سابقة ق�سد تعديلها 
اأو اإثباتها: ال�سكل والحجم ولون غطاء الج�سم هي اأهم الخ�سائ�س التي 

ترثها الحيوانات من اآبائها.

اأ�ستثمر:

1 -  يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمات والمتعلمين يطبقون تعلماتهم المكت�سبة خالل الح�سة:
ترث الحيوانات من اآبائها : ال�شكل واللون.

2 - Exercice d’application des apprentissages :
Les caractères héréditaires des moutons sont :
la laine noire et la grande taille.

معجمي :

يقراأ المتعلمين والمتعلمات المفردات الواردة في المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.

احل�صة 2 : مالذي ترثه احليوانات من اآبائها
Qu’héritent les animaux de leurs parents

الدر�ض 1 :
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األحظ واأت�ساءل:

ثم  الحالي،  للدر�س  كمدخل  ويتخذه  ال�سابق  الدر�س  بمو�سوع  والمتعلمين  المتعلمات  الأ�ستاذ)ة(  يذكر  الح�سة،   بداية  ♦  في 

التي  ال�ستراتيجيات  اأو  الحيوانات  �سلوك  لمعرفة  ف�سولهم  تتثير  معطيات  يت�سمن  الذي  المقترح  الن�س  لقراءة  يدعوهم 
يتخذها البع�س منها للحفاظ على حياة �سغارها، وي�ستدرجهم لقتراح �سوؤال التق�سي:

■ كيف تحافظ الحيوانات على بقاء نوعها؟

اأفكر ثم اأجنز :

يقترح المتعلمات والمتعلمون بع�س الأجوبة الأولية والموؤقتة، تكتب 
فر�سياتهم،  من  التحقق  ق�سد  منهم  لكل  الخا�س  التق�سي  دفتر  في 
 .... : من وجهة نظري  با�ستعمال عبارات من مثل  يعبرون عنها  حيث 
ال�سبورة ويحتفظ  اأن .... ي�سجل الأ�ستاذ)ة( اقتراحاتهم على  اأظن  اأو 

بالأقرب منها اإلى التحقق.
الن�س  قراءة  اإلى  والمتعلمين  المتعلمات  المدر�س)ة(  يدعو  ثم 
ثالثة  عبر  الإنجاز  اإلى  يدعوهم  ثم  معناه،  وتبين  للن�ساط  ال�ستهاللي 

تمارين متكاملة:
 التمرين 1 : يتم فيه تحديد ال�سنفين اللذين يتحدث عنهما الن�س 

من الحيوانات:
♦ حيوانات ت�سع ذرية بالع�سرات؛

♦ وحيوانات ت�سع ذرية قليلة من حيث العدد.

بتقديم  والمتعلمون  المتعلمات  المدر�س)ة(  يطالب  الإجابة  وعند 
اأمثلة لكل من ال�سنفين:

♦ ال�سنف الأول: الأ�سماك، ال�سفادع، ال�سالحف...
♦ ال�سنف الثاني: الغنم، البقر، الدجاج...

التمرين 2 : يكمل هذا التمرين م�ستخل�سات التمرين الأول، حيث يميز بين خا�سيات كل من ال�سنفين:
ال�سنف الأول: ل يهتم برعاية �سغاره، لأنهم كثر، ومهما انخف�س عددها، فاإن ذلك ل يوؤدي اإلى انقرا�س النوع.

ال�سنف الثاني: نظرا لقلة عدد ن�سله، وحفاظا على ا�ستمرار النوع، فاإن هذا ال�سنف يرعى �سغاره لإبقائها على قيد الحياة.
وتعليمها  بها،  والهتمام  ال�سغار  تغذية  الن�س:  ل�سغاره: من خالل  الثاني  ال�سنف  يقدمها  التي  الرعاية  نوع  يبرز   : ا�شتنتاج 

التقنيات ال�سرورية للبقاء على قيد الحياة.
التمرين 3 : فمن خالل �سور اأخرى مكملة لم�ساهد الكرا�سة، اأو انطالقا من كب�سولت اأو ڤيديو هات ذات ال�سلة بالمو�سوع، اأو 
عبر المعي�س اليومي، يقدم المتعلمون والمتعلمات اأنماطا اأخرى من رعاية الحيوانات ل�سغارها ق�سد اإبقائها على قيد الحياة. ويتم 

ذلك من خالل عر�س ڤيديو هات اأو �سور لحيوانات ترعى �سغارها بطرق غير تلك الواردة في الن�س:
ح�سانة البي�س - اإطعام الفراخ - الحماية...

احل�صة 1 :  احليوانات حتافظ على نوعها
les animaux préservent leur espèce     

الدر�ض 2 :
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اأ�ستخل�س:

لتح�سيل التعلمات التي تو�سل اإليها المتعلمون والمتعلمات عبر مختلف التمارين التي روجوها في الح�سة، يحث المدر�س)ة( 
على بناء خال�سة لأهم هذه التعلمات، اعتمادا على المفاهيم والم�سطلحات الواردة في هذه الفقرة من الدر�س.

♦ يعمل المتعلمون والمتعلمات فرادى اأو في مجموعات �سغيرة لبناء هذه الخال�سة.
♦ تقراأ خال�ستين اأو ثالثة ثم ت�سحح جماعيا.

♦ يعمل المتعلمون والمتعلمات على ت�سحيح خال�ساتهم وفق النموذج المتفق عليه:
»تحافظ الحيوانات على بقاء نوعها بالتكاثر ورعاية �سغارها«.

اأ�ستثمر:

ن�ساط يطبق فيه المتعلمات والمتعلمون ما ح�سلوه من تعلمات اأثناء الح�سة:
1 - الجمل ال�سحيحة:

اأ - الطيور تطعم فراخها
ج - الكالب تر�سع جراءها

هـ - ال�سفادع ل ترعى �سراغفها.
التي  الأدوات والو�شائل  المتعلمات والمتعلمين بالإعداد للم�شروع »�شنع مح�شنة بي�س«، مبينا لهم  المدر�س)ة(  يطالب 

عليهم اإح�شارها في الح�شة القادمة، وقد ي�شكل في الوقت نف�شه فرق العمل التي �شت�شتغل على الم�شروع.

2 - exercice d’application des apprentissages :
a - Vrai
b - Faux
c - Faux
d - Vrai
e - Vrai

ي�شرح الأ�شتاذ)ة( مراحل الإنجاز با�شتعمال الأدوات، ويتاأكد من اأن الجميع قد فهم المطلوب، وتوزع الأعمال، اتفاقيا، بين 
اأع�شاء كل فريق. وفي الوقت نف�شه يثير نقا�شا مع المتعلمات والمتعلمين حول جدوى �شنع مثل هذه المحا�شن.

معجمي :

تتم م�ساعدة المتعلمين والمتعلمات على قراءة المفردات الواردة بالعربية والفرن�سية ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.
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♦  يهدف هذا الدر�س، من خالل اأن�سطته المتنوعة والمتكاملة فيما بينها، اإلى اإك�ساب المتعلمين والمتعلمات قدرات ومهارات 
وقيم تتعلق بالقدرات على الإنجاز، وفق معايير الجودة والإتقان لم�سروع، تتظافر في اإنتاجه قيم التعاون والتاآزر والتوا�سل 
الجيد بين اأع�ساء الفريق، ويتعرفون من خالله اأن الذرية ترث خا�سيات تميز نوعها. هو م�سروع جماعي، كما اأنه قد يكون 

بداية لبناء م�ساريع كبرى لأ�سحاب المقاولت ال�سغرى والمتو�سطة، تدر عليهم الربح.
الم�سروع »�سنع مح�سنة  لهذا  بالإعداد  والمتعلمين  المتعلمات  المدر�س)ة(  الدر�س، طالب  الأولى من هذا  الح�سة  نهاية  في 

بي�س، مبينا لهم الأدوات والو�سائل التي عليهم اإح�سارها.

اإجناز امل�سروع :

في بداية الح�سة، يثير المدر�س)ة( مناق�سة حول تكاثر  الدجاج، 
من خالل مالم�سة خبرات المتعلمين والمتعلمات، ي�سجل مجموعة من 
المفرخات  للبي�س،  الدجاجة  ح�سن   : العملية  بهذه  المتعلقة  الأجوبة 
بوجود  بال�سرورة  تتعلق  ل  الم�ساألة  اأن  لهم  يبين  ثم  الع�سرية....، 
اأو  اآلية  الدجاج عبر محا�سن  يتم تفريخ  بي�سها. فقد  دجاجة تح�سن 

�سناعية. وهنا يتم طرح �سوؤال التق�سي : كيف اأ�سنع مح�سنة بي�س؟
لكل  عمل،  مجموعتي  اإلى  والمتعلمات  المتعلمين  توزيع  ♦  يتم 

مجموعة اأدواتها التي اأعدتها م�سبقا لإنجاز الم�سروع.
♦  ي�سرح الأ�ستاذ)ة( مراحل الإنجاز با�ستعمال الأدوات، ويتاأكد من 
اأن الجميع قد فهم المطلوب، وتوزع الأعمال، اتفاقيا، بين اأع�ساء 

كل فريق.
♦  ينجز المتعلمون والمتعلمات المطلوب منهم، وفق وقت زمني محدد، 
وخالل عملية الإنجاز، يواكب المدر�س)ة( فريق العمل للتغلب على 

بع�س ال�سعوبات، دون اأن يدخل �سريكا في الإنجاز لأي فريق.
مع  مكوناتها  ويناق�س  اأنجزها،  التي  المح�سنة  فريق  كل  ♦  يعر�س 
الخ�سا�س  لي�ستكمل  الأ�ستاذ  مع  ويتتبع  الثاني،  الفريق  اأع�ساء 
الأمر على مح�سنتين  نهاية  الح�سول في  ليتم  في كل مح�سنة، 

قابلتين للت�سغيل.
�سالمة  التاأكد من  وعند  يومين،  لمدة  فيها،  البي�س  و�سع  قبل  المح�سنة  ا�ستغال  فريق لختبار  كل  متعلمين من  تعيين  ♦  يتم 
المح�سنتين وقابليتها لحت�سان البي�س، يو�سع جدول تح�سر فيه اأ�سماء المتعلمين والمتعلمات الذين يتناوبون على ال�سهر 
على ح�سانة البي�س وفق ال�سروط المطلوبة )تقليب البي�س، معاينة  كمية الماء في الإناء، قراءة المحرار ويوم فق�س البي�س(، 

وذلك بالن�سبة لكل مح�سنة.
♦  يحدد المدر�س)ة( التاريخ الذي يعر�س فيه كل فريق منتوجه )الكتاكيت(، بمراعاة المدة الزمنية التي يتطلبها ح�سن البي�س 

وفق�سه.
تقومي امل�سروع :

عند فق�س البي�س يقدم كل فريق م�سروعه ليعر�س اأمام الفريقين الآخرين مبينا:
♦ نتائج الفق�س: عدد الكتاكيت.
♦  كيفية تطوير هذا الم�سروع.

احل�صة 2 :  تكنولوجيا : كيف اأ�صنع حا�صنة بي�ض؟
Comment fabriquer une couveuse oeufs

الدر�ض 2 :
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مو�سوع  مقارنة  في  والمتعلمات  المتعلمين  مع  �سلوكه  تم  بما  وا�ستئنا�سا  الوحدة،  ال�سابقين من هذه  الدر�سين  تقديم  تم  كما 
الوراثة عند الحيوانات، يعمل المدر�س)ة( على جعل المتعلمات والمتعلمين يفتر�سون، قيا�سا على نتائج الدر�س ال�سابق، اأن النباتات 

كائنات حية ترث عن النبات الأم بع�س ال�سفات والخا�سيات.

األحظ واأت�ساءل:

بهدف  ومواجهتها  تمثالتهم  ا�ستخراج  ق�سد  المو�سوع  �سياق  في  والمتعلمين  المتعلمات  و�سع  اإلى  الجديدة  الو�سعية  تهدف 
اإحداث خلخلة معرفية فيها:

■  كيف عرف والد اأحمد اأن البذور التي غر�شها الجنيني لي�شت 
البذور التي قدمها له �شالفا؟

فيما  والمتعلمين  المتعلمات  بين  حوارات  ال�سدد  هذا  في  ويقود   
بينهم لطرح الت�ساوؤل:

■ ما هي الخ�شائ�س التي ترثها النباتات من النبات الأم؟
للت�ساوؤل،  )فر�سيات(  موؤقتة  حلول  والمتعلمون  المتعلمات  يقترح 
تكتب في دفتر التق�سي ثم على ال�سبورة، ويحتفظ بالأقرب منها للتحقق 

بعد ت�سنيفها.

اأفكر ثم اأجنز:

»وثيقة-عمل«  والمتعلمون  المتعلمات  يقراأ  فر�سياتهم،  من  للتحقق 
المقترحة ويحللونها ثم ينجزون المطلوب:

المالحظة  فيهما  يتم  الوثيقتين:  والمتعلمون  المتعلمات  يالحظ 
الزهرتين:  بين  ما  يختلف  ولونها  البتالت  عدد  اأن  على  والتركيز 

الخ�سخا�س والزنبق.
الجدول 1:

ال�سبالت البتالت نبات الخ�سخا�س

4 4 عدد البتالت

اأحمر اأحمر لونها

الجدول 2:
النبات الجديد النبات الأم نبات الزنبق

6 6 عدد البتالت

اأ�سفر اأ�سفر لونها

احل�صة 1 :  اخل�صائ�ض املوروثة من النباتات
 les caractéristiques héritées des plantes  

الدر�ض 3 :



170

وهذا ما يقود المتعلمات والمتعلمين اإلى ا�ستنتاج مفاده اأن: اأنواع الأزهار تختلف من حيث عدد ولون بتالتها. واأن كل نوع يرث 
�سفات النبات الأم اأو اآبائه.

اأ�ستخل�س:

 يذكر الأ�ستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين باقتراحاتهم ال�سابقة ق�سد مواجهتها مع ما تو�سلوا اإليه من ا�ستنتاج عام. ويبنون 
الخال�سة التالية:

تتنوع بذور النباتات لتعطي عند الإنبات نباتا جديدا ي�سبه النبات الأم من حيث ال�شكل ولون الأزهار وعدد بتالتها.

اأ�ستثمر:

1 - ن�ساط تطبيقي ي�ستثمر فيه المتعلمون والمتعلمات تعلماتهم.
الجملتان ال�سحيحتان :

ب - �سكل النبات الجديد ي�سبه �سكل نبات الأم.
د - تنبث البذرة لتعطي نباتا يحمل بذورا ت�سبه الأولى.

2 - exercice d’application des apprentissages :
a - Le coquelicot a des fleurs : à 4 pétales, rouges.
b - Le coquelicot donne d’autres coquelicots qui : ressemblent à leurs parents.
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يذكر المدر�س)ة( بمو�سوع الح�سة ال�سابقة ليكون مدخال للح�سة الحالية.
األحظ واأت�ساءل:

بعد تحليل الن�س المقترح في الكرا�سة، يثار نقا�س بين المتعلمات والمتعلمين حول م�سمونه الم�ستفز لف�سولهم لمعرفة لماذا ل 
ترث الأ�سجار وثمارها ما ح�سل لها من تلف اأثناء العا�سفة. ويطرح التالميذ �سوؤالهم:

■  ماهي ال�شفات غير الموروثة عند النباتات؟

يكتب ال�سوؤال في دفتر التق�سي ثم يقراأ مرة اأخرى وي�سجل على ال�سبورة. يقترح المتعلمات والمتعلمون بع�س الأجوبة الأولية 
والموؤقتة، يكتب في دفتر التق�سي الخا�س لكل منهم، حيث يعبرون عنها با�ستعمال عبارات من مثل: من وجهة نظري ... اأو اأظن 

بالأقرب  ال�سبورة ويحتفظ  اقتراحاتهم على  الأ�ستاذ)ة(  ي�سجل  اأن... 
منها اإلى التحقق.

اأفكر ثم اأجنز:

1 - يقراأ المتعلمات والمتعلمون الن�س ويحللونه ويالحظون ال�سور 
وي�سفون �سفهيا ما تمثله كل منها.

2 -  انطالقا من الن�س، يتو�سلون اإلى اأن �سفات: الغ�سن المك�سر 
ال�سجر  جدع  من  المنزوعة  والق�سرة  المحروقة  والأوراق 
مكت�سبة،  �سفات  كلها  النباتات،  ت�سيب  قد  التي  والأمرا�س 
العنقود،  ولون  �سكل  واأن  الإن�سان؛  بتدخل  اأو  البيئة  من  �سواء 

وطول جدع ال�سجرة، �سفات طبيعية في النبات.
3 -  ي�ستنتجون اأن ال�سفات المكت�سبة هي �سفات غير موروثة، واأن 

ال�سفات الطبيعية للنبات هي التي تورث.
اأ�ستخل�س:

عبر  والمتعلمات  المتعلمون  اإليها  تو�سل  التي  التعلمات  لتح�سيل 
مختلف التمارين التي روجوها في الح�سة، يحث المدر�س)ة( على بناء 
والم�سطلحات  المفاهيم  على  اعتمادا  التعلمات،  هذه  لأهم  خال�سة 
الواردة في هذه الفقرة من الدر�س. يذكر كذلك باقتراحاتهم ال�سابقة 

ق�سد تعديلها اأو اإثباتها:
الأغ�سان المك�شرة والأوراق المحروقة، والثمار المري�سة، �سفات مكت�شبة لدى النبات، ل يرثها عبر الأجيال.

اأ�ستثمر:

 - يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمات والمتعلمين ي�ستثمرون تعلماتهم المكت�سبة خالل الح�سة.
العبارتين الخاظئتين:

اأ - �سكل البذور غير موروثة.
د - مر�س الأ�سجار �سفة موروثة.

2 - exercice d’application des apprentissages :
Le caractéristique non héréditaire de la plante :
a - un arbre brûlé
c - une branche cassée.
d - une feuille jaurie.

معجمي: 

تتم م�ساعدة المتعلمين والمتعلمات على قراءة المفردات الواردة بالعربية والفرن�سية ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.

احل�صة 2 :  اخل�صائ�ض غري املوروثة من النباتات
les caractéristiques non hériditaires des plantes

الدر�ض 3 :
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األحظ واأت�ساءل:

كو�سعية انطالق يقدم الأ�ستاذ)ة( الن�س المقترح ق�سد تحليله من طرف المتعلمين والمتعلمات. يثير ف�سولهم اأن النباتات 
كي تبقى على قيد الحياة تلجاأ اإلى ا�ستراتيجيات اأو �سلوكيات منظمة لحماية نف�سها من النقرا�س: كنقل بذور »زهرة الربيع« بعيدا 
بوا�سطة النمل. ا�ستراتيجية، غريبة بالن�سبة للمتعلمات والمتعلمين، اعتمدتها النبتة لكي تن�سر بذورها في الطبيعة. تثير  ف�سولهم 

المعلومة لمعرفة: هل للنباتات ا�ستراتيجيات اأخرى كي تحافظ على بقائها؟
في مجموعات، يطرح المتعلمون والمتعلمات �سوؤال التق�سي: 

ل  كي  النباتات  تتخذها  التي  ال�شتراتيجيات  هي  ما   ■

تنقر�س؟
الأولية  اقتراحاتهم  وي�سجلون  ال�سبورة،  على  الت�ساوؤل  هذا  ي�سجل 
وتمثالتهم في دفاتر التق�سي وعلى ال�سبورة، ق�سد الرجوع اإليها في 

نهاية الح�سة.
اأفكر ثم اأجنز :

ولتتمة بناء التعلمات وللتحقق من �سحة اقتراحاتهم اأو فر�سياتهم، 
ينجز المتعلمات والمتعلمون هذا الن�ساط الذي يهدف اإلى التمييز بين 
عدد  من  يزيد  كي  النبات  اإليها  يلجاأ  التي  الطبيعية  ال�ستراتيجيات 

اأفراده اأو ذريته. 
يالحظون ال�سور ويحللونها لي�ستنتجوا اأن: 

♦  بذور نبتة زنبق الماء، بذورها ت�سقط في الماء، فيحملها التيار.
♦  بذور نبتة ال�سعير تنتثر في الطبيعة بوا�سطة الحيوانات )البهائم 

والطيور( التي تتناولها وتخرجها مع الف�سالت في الطبيعة.
ري�سية  �سكل مظلة  بزوائدها في  تتميز  بذور  لها  الهندباء  نبتة    ♦

تطير وتنتقل اإلى اأماكن بعيدة بوا�سطة الرياح.
♦   �سجرة البلوط بذورها كبيرة، مقارنة مع الثالثة الأولى: ل تنتقل من مكانها اإل اإذا حملها حيوان )ال�سنجاب  مثال( اأو ت�سقط 

بفعل الجاذبية.
من  ينقر�س  اأن  للنبات  يمكن  اأخرى:  مرة  الن�س  قراءة  بعد  الظاهرة،  �سرح  في  والمتعلمين  المتعلمات  الأ�ستاذ)ة(   ي�ساعد 

الطبيعة اإذا:
 ا�ستهلك من طرف الحيوانات و/اأو الإن�سان، اأو اجتاحه مر�س قاتل... في هذه الحالة تعمد الطبيعة لتوازنها، باأن تتخذ النباتات 
ا�ستراتيجيات مختلفة لتنتج بذورا كثيرة تنتثر في الطبيعة )كل بذرة تنبت لتعطي نباتا جديدا بعدة بذور(. انتثار البذور، فر�سة 

اأكبر للنبات الجتياح وسط مالئم لها )رطوبة، درجة حرارة...(.

احل�صة 1 :  ا�صرتاتيجيات البقاء عند النباتات 
 les stratégies de survie chez les plantes  

الدر�ض 4 :
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بعد �سرح الأ�ستاذ)ة(، ي�ستنتج المتعلمون والمتعلمات اأن الهدف من تناثر البذور هو الزيادة من عدد ذرية النبات، وبالتالي، 
الزيادة في عدد البذور.

اأ�ستخل�س:

الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد  الكرا�سة  تقترحها  التي  وتلك  الأن�سطة،  ال�سبورة خالل  على  تدوينها  تم  التي  الأ�سا�س  المفردات  باعتماد 
المتعلمين والمتعلمات على بناء ا�ستخال�سا عاما:

من بين الإ�شتراتيجيات التي يتخذها النبات كي يزيد في عدد ذريته، اإنتاج عدد كبير من البذور التي تنتثر في الطبيعة لتعطي 
ذرية اأكثر انت�سارا.

اأ�ستثمر :

يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمات والمتعلمين ي�ستثمرون تعلماتهم خالل الح�سة:
1 - الجملتان ال�سحيحتان:

اأ - الماء عن�سر من عنا�سر تناثر البذور في الطبيعة.
ج - الرياح تبعد بع�س البذور بف�سل زوائدها.

2 - exercice d’application des apprentissages :
a - vrai.
b - Faux.
c - Faux.
d - Vrai.

في اآخر الح�شة، يطالب المدر�س)ة( المتعلمات والمتعلمين بالإعداد لم�شروع:« كيف اأنجز مزرعة م�شغرة؟«، مبينا لهم 
الأدوات والو�شائل التي عليهم اإح�شارها في الح�شة القادمة، وقد ي�شكل في الوقت نف�شه فرق العمل التي �شت�شتغل على الم�شروع 

في الح�شة القادمة.
ي�شرح الأ�شتاذ)ة( مراحل الإنجاز با�شتعمال الأدوات، ويتاأكد من اأن الجميع قد فهم المطلوب، وتوزع الأعمال، اتفاقيا، بين 

اأع�شاء كل فريق.

معجمي:  يقراأ المتعلمات والمتعلمون المفردات الواردة في المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.

-باإنتاج عدد كبري من البذور.
-بانتثار البذور )الرياح، املاء، احليوان(.

-بالتكاثر اخل�سري.

ازدياد يف عدد الذرية

كيف؟
ملاذا؟ النقرا�س

يوؤدي اإىل

-ا�ستهالك مفرط )حيوان، اإن�سان(
-مر�س قاتل

خطاطة تو�سيحية
النباتات
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نهاية ف�سل ال�ستاء وحلول ف�سل الربيع، فترة مثالية لينجز فيها المتعلمات والمتعلمون مزرعة م�سغرة. ينجز هذا الم�سروع 
البيداغوجي لإعطاء معنى للتعلمات ال�سابقة ولتنمية اإدراك المتعلمات والمتعلمين للمفاهيم الواردة في الدرو�س ولتطوير �سلوكياتهم 

تجاه البيئة ولإعطاء معنى للحياة وتقديرها وتنمية روح التعاون والم�سوؤولية والمبادرة، وتنمية مهارة العناية بالغير وال�سبر. 
♦  ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات في التفكير وفي اإنجاز م�سروعهم وتتبع خطواته واإنجازه.

♦  ينجز هذا الم�سروع اإما فرديا اأو في مجموعات �سغيرة، عبر ثالث مراحل:

المرحلة الأولى: 

مرحلة تح�سير وتجميع العدة والو�سائل الب�سيطة من بيئة التالميذ 
وقابلة للتدوير: طبق بي�س، علب فارغة اأو جانب من ب�ستان المدر�سة...

وتربة وبذور...
المرحلة الثانية: مرحلة الإنجاز

♦  يتم توزيع المتعلمين والمتعلمات اإلى مجموعات عمل �سغيرة، لكل 
مجموعة اأدواتها التي اأعدتها م�سبقا لإنجاز الم�سروع. 

الم�سغرة،  المزرعة  نموذج  اإنجاز  مراحل  الأ�ستاذ)ة(  ي�سرح    ♦

وتوزع الأعمال، اتفاقيا، بين اأع�ساء كل فريق.
♦  يبداأ التالميذ في اإنجاز المزرعة الم�سغرة ح�سب ما هو مبين في 

�سور الكرا�سة...
♦  بعد غر�س البذور و�سقيها، تو�سع »المزرعات« في قاعة الدرو�س، 

في مكان بعيد عن اأ�سعة ال�سم�س المبا�سرة.
مع  الزرع،  نتائج  اأول  على  الح�سول  قبل  اأيام  ب�سعة  ♦   �سينتظرون 

الماء  من  بقليل  بانتظام  و�سقيها  لبذورهم  الم�ستمرة  المراقبة 
فقط.

ي�سجل المتعلمات والمتعلمون مالحظاتهم حول اإنبات بذورهم، في دفا تر التق�سي وفي جداول، مع التركيز على تواريخ غر�س 
للنبتة  اأخذ مقايي�س حقيقية  التطورات مع  باأ�سبوع... ور�سم هذه  اأ�سبوع  اأو  بيوم  يوم  التي تطراأ عليها  والتحولت  والإنبات  البذور 

الجديدة...
ملحوظتان: 

1 - وثيرة اإنبات البذور تختلف من نوع لآخر من النباتات.
2 - عند بداية ظهور اأوراق نبتة من النباتات، تنقل رلى تربة اأ�سي�س اأو حديقة لكي يتم نموها في ظروف طبيعية.
♦ بالن�سبة للنبتة النامية في طبق البي�س )الكرتوني(، تنقل مع جزء من الطبق لأنه �سيمح�سل ويتحلل في التربة.

♦ اأما نباتات العلب البال�ستيكية اأو المعدنية، فنزع النبتةة منها بلطف كي ل تتك�سر الجذور الفتية.

احل�صة 2 :   تكنولوجيا: اأ�صنع مزرعة م�صغرة؟ 
Comment réaliser une mini-plantation ?

الدر�ض 4 :
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المرحلة الثالثة: مرحلة التقويم

يعر�س المتعلمات والمتعلمون م�سروعهم بعد اأ�سابيع لمقارنة ح�سيلة عملية الزرع واإنبات البذور، ومناق�ستها... لي�ستنتجوا اأن 
كل بذرة اأعطت نبتة جديدة، والتي �ستنتج بذورا اأخرى ت�سبه التي غر�سوها من قبل... وهكذا ت�سهم عملية زرع البذور في تكاثر 

النباتات والزيادة في عدد ذرياتها. قيد، التبرعم، التطعيم، الفت�سال، التكاثر بالدرنات، التكاثر بالإب�سال...

تطور نبتة الذرة :
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تعتبر تمارين هذا الن�ساط تقويما ودعما للمتعلمين والمتعلمات، هدفها التحقق من مدى اكت�سابهم للمعارف والمهارات.
تنجز التمارين فرديا اأو جماعيا، ثم ت�سحح على ال�سبورة.

احل�سة 1 : اأقوم تعلماتي

هي تمارين يختبر فيها المتعلمون والمتعلمات مدى ا�ستيعابهم للمعلومات الواردة في درو�س هذه الوحدة :
❸ - ب   ❷ - اأ   ➊ - ب  

❺ - ب  ❹ - ج 

احل�سة 2 : اأدعم تعلماتي

عبارة عن تمارين يختبر فيها المتعلمون والمتعلمات مدى ا�ستيعابهم. 
با�ستح�سار مكت�سباتهم خالل الدرو�س: 

1 -  األون البطاقة المنا�سبة :
تنتثر البذور في الطبيعة بوا�سطة :

 

2 -  تنتج عددا اأكبر من الذرية.
3 -Les groupes d’animaux :

 Qui pondent des
œufs

 Qui allaitent leurs
petits

 Groupes
d’animaux

 Pigeon – tortue
– criquet – gre-
nouille - sardine

Chat - vacheNoms des animaux

تدبري اأمني تعلماتي :

 ،)rousse( 1 -  يحلل المتعلمات والمتعلمون ن�س التمرين المقترح الذي يعر�س حالة �سفدعتين مختلفتين خ�سراء وحمراء
تعي�سان في و�سطين مختلفتين:

اأ - ويجيبون عن التعليمة بملء الجدول :

ال�سلوك فترة التكاثر الم�سكن اللون ال�سكل
خ�سائ�س

ال�سفدعة
ل ت�سبت بين �سهري ماي ويونيو حافة البرك المائية اأخ�سر نف�سه الخ�سراء

ل ت�سبت بين �سهري ماي واأبريل اأو�ساط رطبة اأحمر نف�سه الحمراء

تدبري ح�سة التقومي والدعم

مياه الأمطار

فراء الحيوانات

الريح

معدة الطيور
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ب - ل يمكن لل�سفدعتين اأن تتوالدا في ما بينهما لأنهما تعي�سان في و�سطين مختلفتين وفترة تكاثرهما مختلفة. اإ�سافة اإلى 
ذلك. فاإن �سلوكهما مختلف )وبالتالي فاإنهما تنتميان اإلى نوعين مختلفتين من ال�سفادع(.

2 - Les plantes se reproduisent par dissémination des graines dans la nature par :
a - anémochorie
b - zoochorie
c - anémochorie

d - zoochorie.

اأوظف نهج التق�سي:

ي�ساعد المدر�س)ة( المتعلمات والمتعلمين على قراءة القتراح الخا�س بتح�سين مردودية الأ�سجار المثمرة باللجوء اإلى تقنية 
التطعيم. وي�ستدرجهم اإلى �سياغة �سوؤال التق�سي:

♦  ما هي تقنية التطعيم وما فوائدها؟

�سفهيا  )تمثالتهم(  فر�سيات  ليقترحوا  مجموعات  اإلى  -  يوزعهم 
باأنهم اكت�سفوا )تقنية  ثم كتابيا، حول فوائد هذه التقنية، علما 

التطعيم( خالل تعلماتهم الف�سلية.
الكلمات  با�ستعمال  اآرائهم  عن  والمتعلمون  المتعلمات  يعبر   -

والعبارات من مثل: في راأيي...اأو اأظن...اأو من وجهة نظري...
اأجوبة موؤقتة ل�سوؤال  - ت�سجل كل مجموعة اقتراحاتها، التي تعتبر 

التق�سي.
و�سيلة  باختيار  والمتعلمون  المتعلمات  يقوم  الفر�سيات،  -  لختبار 
على  وثائق  توزع  الحالة  هذه  في  التغيرات(.  )عزل  التق�سي 
م�ساهدة  اأو  التوثيقي،  والبحث  المالحظة  ق�سد  المجموعات 
والنبات،  الإن�سان  لدى  وفوائدها  التقنية  ي�سرح  ڤيديو  �سريط 
الوقت  من  مت�سع  لديهم  كان  اإذا  الأ�ستاذ)ة(،  بم�ساعدة  وذلك 

لإنجاز هذا العمل في الف�سل.
بيوتهم،  اإلى  رجوعهم  بعد  بحثهم  يكملون  العك�سية،  الحالة  في 
معتمدين على الأنترنيت، وعلى وثائق مكتوبة وعلى ا�ستجواب اأقربائهم، 
للمالحظة  لمزرعة  ا�ستطالعية  بزيارة  يقومون  الأف�سل،  من  اأو 

وا�ستجواب المزارعين..
- ت�سجل المالحظات في دفتر التق�سي الخا�س بكل واحد منهم.

-  تقدم كل مجموعة اإنتاجها في اآخر الح�سة اأو في بداية الح�سة الموالية، وتتم مناق�ستها ومقارنتها بالفر�سيات المقترحة 
�سابقا، من اأجل اإثباتها اأو نفيها.

- ين�سط الأ�ستاذ)ة( لتعميم اإنتاجات المجموعات ثم يتم تقديم خال�سة عامة في �سكل ر�سم تخطيطي.
-  التطعيم هو عملية نقل جزء من نبات اآخر. فينمو الأول )الطعم( على الثاني )الأ�سل(. وليتم ذلك، يجب اأن يكون الطعم 

والأ�سل من النوع نف�سه.

- دور تقنية التطعيم:
- الإكثار من الأ�سجار التي ي�سعب اإكثارها و�سرعة اإثمارها.
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-  تح�سين نوع الثمار وزيادة اإنتاجها، ولمقاومة الأمرا�س، ويتم تطبيق تقنية التطعيم على جميع الأ�سجار المثمرة، مثل: اأ�سجار 
التفاح والإجا�س والتين والكرز واللوزيات والحم�سيات...

- التطعيم نوعان:
-  التطعيم بالقلم: حيث يكون الطعم في �سكل »قلم« يحمل براعم، يو�سع تحت ق�سرة الأ�سل في �سق عمودي يالئم طرف الطعم. 

ويلف برباط محكم. وتنمو البراعم في ف�سل الربيع.
-  التطعيم بالبرعم: ويتم بو�سع برعم في �سق تحت ق�سرة الأ�سل ويلف برباط محكم. وبمرور الوقت تلتحم اأن�سجة البرعم مع 

اأن�سجة الأ�سل، ويبداأ النمو في ف�سل الربيع.

التطعيم

بالبرعم بالقلم

T في �سق ب�سكل في �سق عمودي
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الوحدة ال�صاد�صة
الخ�سائ�س الطبيعية لالأر�س ومواردها 

كوكب الأر�س في النظام ال�سم�سي - طق�س ومناخ كوكب الأر�س

1 - تقديم الوحدة :

احل�س�سالدرو�سالأ�سابيعاملوا�سيعاملحوراملجال

الأر�س  علوم 
والف�ساء

ئ�س  لخ�ســـــــــــــــا ♦  ا
لالأر�س  الطبيعيـة 

ومواردها

وتغيراتها الأر�س   موارد 
♦

الدر�س ❶ 28
♦ الح�سة الأولى : موارد الأر�س
♦ الح�سة الثانية : الأر�س تتغير

في  الأر�س  كوكب   ♦
♦ القمر من حولناالنظام ال�سم�سي

الدر�س ❷ 29
♦ الح�سة الأولى : القمر من حولنا

لدوران  مج�سم  اأ�سع   : الثانية  ♦  الح�سة 
القمر حول الأر�س

كوكب ومناخ   طق�س 
♦الأر�س

الدر�س ❸ 30
♦ الح�سة الأولى :الليل والنهار
♦ الح�سة الثانية : الظل يتغير

الدر�س ❹ 31♦ الطق�س والمناخ♦ الطق�س والمناخ
♦ الح�سة الأولى : الطق�س يتغير

♦ الح�سة الثانية : الف�سول تتغير

اأقوم تعلماتي........................................................................................... اأوظف نهج التق�سي

2 - الموجز العلمي:
2-1 الموارد الطبيعية :

 هي كافة العنا�سر الموجودة في الطبيعة �سواء الهواء اأم الماء، اأم التربة اأم النباتات. وتعد جزءا من اأجزاء الحياة 
الرئي�سية التي يعتمد عليها الإن�سان ب�سكل مبا�سر، في الح�سول على العنا�سر الأ�سا�سية للبقاء على قيد الحياة )طعام - 

ماء - هواء(.
تنق�سم الموارد الطبيعية اإلى ق�سمين: موارد متجددة وموارد غير متجددة.

تعو�سها  والتي  ثابتة،  بكميات  المتوفرة  الموارد  هي   : المتجددة  الموارد    ■

الطبيعة مثل الغطاء النباتي، والثروة الحيوانية، والماء... وهو ذلك المخزون من 
الموارد الطبيعية القابل للتجدد في فترة ق�سيرة، ويق�سد بالتجديد اأن يكون على 
مقيا�س العمر الب�سري وذلك باأن يكون المورد المتجدد قابال للتجديد قبل النفاذ 
النباتية )الكتلة  الموارد  اأو  الحيوانية  الموارد  الحال مع  ا�ستهالكه، كما هو  من 

الحيوانية -la masse  biotique( والماء كمورد حيوي مهم لالإن�سان.
■  الموارد غير المتجددة :  هي الموارد المتوفرة بكميات ثابتة والتي لتعو�سها الطبيعة اأو اأنها تحتاج اإلى ماليين 

ال�سنين لكي تعو�س مثل النفط، ال�سخور،  والغاز الطبيعي ، والفحم الحجري، والمعادن )الفلزات(.

غابة
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 : مثل  الأحفوري  الوقود  المتجددة  غير  للموارد  مثال  اأف�سل 
من  يعتبر م�سدرا  الذي  الطبيعي  والغاز  الخام  والنفط  الفحم 

م�سادر الطاقة غير المتجددة.
تكون هذا النوع من الوقود في الع�سور الجيولوجية القديمة 
منذ ما يزيد عن 200 مليون �سنة من بقايا الكائنات الحية النباتية 
والحيوانية الكبيرة منها والمجهرية )الأحافير - الم�ستحثات( 
والتي دفنت تحت طبقات الق�سرة الأر�سية وتاأحفرت و�ساعدها 
عامال ال�سغط والحرارة عبر ماليين ال�سنين على تحولها اإلى 
النفط اأو الفحم اأو الغاز الطبيعي م�سدر �سوف ينتهي في زمن 

معين لكثرة ال�ستخدام وال�ستهالك ولأنه متوفر في الطبيعة بكميات محدودة فهو اإذن مورد غير متجدد.
تعتبر الموارد التي تتجدد ببطء �سديد اأي�سا موارد غير متجددة وذلك لأن هذه الموارد لن تكون متاحة مرة اأخرى اأو 

متاحة بعد وقت طويل.
يقوم الإن�سان با�ستغالل هذه الموارد الطبيعية ل�سد احتياجاته اليومية، لكن يجب اأن يكون ال�ستغالل عقالنيا لكي 

ت�ستفيد الأجيال القادمة من بيئة نظيفة وتربة غنية.
وح�سب منظمة الأغذية والزراعة العالمية »األفاو«  فاإن التنمية الم�ستدامة هي عبارة عن عملية اإدارة قواعد الموارد 
لالأجيال  الب�سرية،  الحاجات  اإ�سباع  وا�ستمرار  تحقيق  ت�سمن  ب�سورة  التغير  نحو  توجيهها  على  والعمل  الطبيعية، 
الحالية وكذلك الم�ستقبلية، ويق�سد بذلك  تطوير و�سائل الإنتاج بطرق لتوؤدي اإلى ا�ستنزاف الموارد الطبيعية ل�سمان 

ا�ستمـــرارها  لالأجيال القادمة.

2-1-1 الأحافير : 

هي اآثار اأو بقايا نبات اأو حيوان كان يعي�س منذ اآلف اأو ماليين ال�سنين حفظت في ال�سخور بعد موتها عبر الع�سور 
الجيولوجية القديمة.

بع�س هذه الأحافير اأوراق نبات، اأو اأ�سداف، اأو هياكل، وبع�سها الآخراآثار وم�سارات اأقدام، نتجت عن الحيوانات 
المتنقلة، اأو كائنات حية متكاملة محنطة في بع�س المواد، مثل الجليد، اأو ال�سمغ. توجد معظم الأحافير في �سخور 
والبحيرات  الأنهار  قاع  في  المتجمع  الرمل  اأو  الطين  مثل  الر�سوبيات،  في  طمرت  قد  كانت  بقاياها  لأن   ، ر�سوبية 
ال�سفلى على  العليا ال�ساغطة على الطبقات  ال�سنين،  يعمل ثقل الطبقات  اآلف  والم�ستنقعات والبحار. وبعد مرور 

تحويلهااإلى �سخور.

2-1-2  اأهمية الأحافير :

ت�ساعد الأحافير العلماء على :
1 - معرفة الكائنات الحية التي عا�ست قديما؛

2 -  معرفة تطور الكائنات الحية؛

غاز ومعادن

�سورة الأحافري باملغرب
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3 -  معرفة التغيرات التي حدثت لالأر�س، مثل وجود اأحافير لل�سدف، ولبع�س الأ�سماك في الجبال، وهذا  دليل  على 
اأن تلك الجبال كانت قديما مغطاة بالماء؛

4 - تقدير عمر الأر�س.

2-1-3 اأنواع الأحافير :

للتفا�سيل  الأ�سل  طبق  ن�سخة   : الطابع  حفرية     ■

الخارجية لهيكل كائن حي قديم.
المادة  فيها  حلت  حفرية   : متحجرة  حفرية     ■

المعدنية محل المادة الع�سوية 
■  حفرية  بكامل ج�شم كائن : حفريات الثلوج )ماموت 

�سيبيريا( حفريات كهرمان

2-2 كوكب الأر�س في النظام ال�سم�سي

■  تحديد مجال علم الفلك:

ال�سنين  اآلف  فمنذ  العلوم.  اأقدم  من  الفلك  علم 
�سعى الن�سان اإلى تعرف الف�ساء وموقع الأر�س. وهكذا 

ال�سماوية. كما كان لهم �سبق معرفة  4000 �سنة، تقويما يعتمد على حركات الأجرام  الم�سريون، منذ حوالي  طور 
ك�سوف ال�سم�س وخ�سوف القمر. ومنذ القرن ال�ساد�س قبل الميالد عرف علم الفلك اإ�سهامات اليونانيين حيث �سجلت 
اإنجازات فلكية هامة بف�سل علماء كبار من اأمثال طالي�س. كما طور علماء الفلك الم�سلمون الأبحاث في علم الفلك 
من اأمثال البتاني والبيروني، بين القرنين الثامن والثاني ع�سر الميالديين، وبداية من القرن ال�سابع ع�سر ت�سارعت 
وتيرة الكت�سافات الفلكية، وتحققت اإنجازات كبيرة. وهكذا �سار علم الفلك اليوم علما مخت�سا له مجاله و�سناعته.

■  النظام ال�شم�شي
اأما  ال�سم�سي،  بالنظام  كلها  المجموعة  وتعرف  الأج�سام،  كبير من  ويواكبها عدد  الف�ساء  ال�سم�س عبر  تتحرك 
تدور  الأر�س.  اأحدها  �سيارة  كواكب  ت�سعة  وهناك  ال�سيارة.  الكواكب  فهي  المواكبة،  المجموعة  هذه  اأج�سام  اأكبر 
الكويكبات  ال�سم�س وهي  تدور حول  اأ�سغر  اأج�سام  وهناك  تقريبا،  دائرية  ال�سم�س، في مدارات  الكواكب حول  هذه 

)ال�سيارات ال�سغرى( والمذنبات والنيازك.
■  الأر�س

الأر�س ثالث كواكب المجموعة ال�سم�سية بعدا عن ال�سم�س، والكوكب 
الخام�س من حيث حجم القطر في هذه المجموعة، وتبلغ اأقل م�سافة بين 
الكوكب  والأر�س هي  كيلومتر.  وال�سم�س حوالي )149.503.000(  الأر�س 

الوحيد المعروف الذي توجد به حياة.
لقد اعتقد الفلكيون الأقدمون اأن الأر�س م�سطحة، مع اأن بع�س مفكري 

حفرية متحجرةحفريات الطابع

حفريات الكهرمان حفرية املاموت

املجموعة ال�سم�سية
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واأن  الكون،  مركز  هي  الأر�س  اأن  ال�سائد  العتقاد  وكان  با�ستدارتها.  قالوا  الميالد(  قبل   322-384( كاأر�سطو  اليونان 
مركزية  بنظرية  العتقاد  هذا  ويعرف  حولها،  تدور  والنجوم(  وال�سيارات  والقمر  )ال�سم�س  الأخرى  ال�سماوية  الأج�سام 
الأر�س للكون، وقد دعم هذه النظرية الفلكي بطليمو�س )القرن الثاني بعد الميالد(، واأخذ بها الكثير من النا�س، ومن 

بينهم زعماء الكني�سة، مدة تزيد على 1000 �سنة.
وكان نيكول كوبرنيك )1473-1543( اأول من خطاأ نظرية مركزية الأر�س للكون قائال اإن ال�سم�س هي مركز الكون 

ولي�س الأر�س.
ما(  نوعا  )بي�سوية  اإهليليجية  ال�سيارة  الكواكب  اأن مدارات  تبيان  براهي  تيخو  الدانمركي  الفلكي  ا�ستطاع  وقد 

ولي�ست دائرية، ويدور الكوكب ال�سيار في المدار الإهليليجي بحيث تكون ال�سم�س في اإحدى بوؤرتيه.
والوقت الذي ي�ستغرقه الكوكب ال�سيار في الدوران مرة حول ال�سم�س ي�سمى �سنة، ويختلف من كل كوكب لآخر. 

فالكوكب القريب من ال�سم�س �سنته اأق�سر من �سنة الكوكب ال�سيار الأبعد، وهكذا.
اأربع  366 يوما كل  365 يوما والكبي�سة  365 يوما وربع اليوم، ولذلك اتخذت ال�سنة العادية  اأما �سنة الأر�س فهي 

�سنوات لتعوي�س ربع اليوم.
ومع دوران الكوكب في مداره الإهليليجي يدور في نف�س الوقت كالدوامة على محوره، وي�سمى الوقت الذي ي�ستغرقه 
و56 دقيقة،  �ساعة   23 ي�ساوي  الأر�س  فيوم  الكوكب،  باختالف  اليوم  ويختلف طول  يوما،  نف�سه  ليدور حول  الكوكب 
ودوران الأر�س حول نف�سها هو ال�سبب في الحركة الظاهرية لل�سم�س والنجوم عبر ال�سماء. وتدور الأر�س حول محور 
وهمي يمر في القطب ال�سمالي والقطب الجنوبي، وهذا المحور يميل بمقدار 23 درجة ون�سف الدرجة عن م�ستوى 
مدار الأر�س، وهذا الميالن هو �سبب حدوث الف�سول الأربعة ويعطينا النهارات الطويلة الحارة والليالي الق�سيرة 
في ال�سيف، والنهارات الق�سيرة الباردة والليالي 

الطويلة في ال�ستاء.
ال�سنة،  طوال  ثابتا  الأر�س  محور  ميالن  يظل 
ففي يونيو يواجه القطب ال�سمالي ال�سم�س فيكون 
�سيف في ن�سف الكرة ال�سمالي و�ستاء في الن�سف 
الجنوبي  القطب  يواجه  دجنبر  وفي  الجنوبي، 
الجنوبي  الكرة  ن�سف  في  �سيف  فيكون  ال�سم�س 
ال�سمالي، وبالتالي فاإن ف�سول  و�ستاء في ن�سفها 
بين قطبي  نف�سه  الوقت  تكون مختلفة في  الأر�س 

الأر�س ال�سمالي والجنوبي.

■ ال�شم�س
 150 نحو  وتبعد  الأر�س  اإلى  نجم  اأقرب  هي 
بالمقارنة  وال�سم�س،  الأر�س.  عن  كيلومتر  مليون 
مع بع�س النجوم الأخرى، �سغيرة ولكنها بالن�سبة 
 1392000 نحو  قطرها  ويبلغ  جدا.  كبيرة  لالأر�س 

تحتوي الطبقة ال�سفلى من الغالف الجوي على حوالي 
بخار  من   90% وحوالي  للهواء  المكونة  الغازات  من   78%
الماء . كما تعرف هذه الطبقة تقلبات جوية ) رياح، تكون 

�سحب وعوا�سف...(.

الرتفاع
(km)

ال�شغط
(hPa)

�شحاب

تحت 
ال�شفر

تحت 
تحت ال�شفر

ال�شفر
تحت 
ال�شفر
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كيلومتر، وهذا اأكثر من 109 اأ�سعاف قطر الأر�س. وهي اأي�سا اأثقل من الأر�س بمقدار 333000 مرة. وال�سم�س تزودنا 
بالحرارة وال�سوء، وهما قوام الحياة.

للتو  ويتبخر  ين�سهر  الأر�س  اأي ج�سم معروف على  اأن  لدرجة  ال�سم�س مرتفعة جدا،  الحرارة في مركز  ودرجة 
هناك. فدرجة الحرارة تبلغ 14000000 درجة مئوية بينما ل ترتفع درجة حرارة الأر�س عادة عن 50 درجة مئوية.

■  القمر
حوالي  مداره  في  بعده  معدل  ويبلغ  ويراه،  الإن�سان  يزوره  ف�سائي  واأول جرم  الف�ساء،  في  لنا  جار  اأقرب  القمر 
384000 كيلومتر، وهي م�سافة �سئيلة فلكيا، في مدى 27 يوما يكمل القمر دورة في فلكه، وفي المدة نف�سها يكمل دورة 

على محوره، ولذلك يظل نف�س الوجه منه في مواجهة الأر�س دائما.
والقمر غير منير بذاته، وهو ي�سرق ليال بف�سل ما يعك�سه من �سوء ال�سم�س، وعندما يقع القمر بين الأر�س وال�سم�س 
ل نتمكن من م�ساهدته، لكن عندما ينتقل في مداره يبدو اأنه يكبر ويتغير �سكله، لأن ال�سم�س تنير المزيد منه تدريجيا 
حتى ي�سبح بدرا، ثم ياأخذ بالتناق�س حتى يختفي ثانية. وتدعى تلك الأ�سكال المختلفة اأوجه القمر اأو اأطواره، والقمر 

البدر الكامل ال�ستدارة هو اأحد وجوهه، وتتكرر اأوجه القمر كل 29 يوما.

 2-3 طق�س كوكب الأر�س ومناخه   
وتبخر  المختلفة.  الهوائية  وال�سطرابات  والأعا�سير،  كالرياح  الجوي ظواهر جوية مختلفة  الغالف  في  تحدث 
الماء وتكاثف ال�سحب، وت�ساقط الأمطار وتكون ال�سباب ، والثلج والبرد وغيرها من الظواهر التي تحدث يوميا في 
الغالف الجوي كتغيرات في درجة الحرارة، وال�سغط الجوي وتكون الرياح مما يظفي على المكان  حالت مختلفة في  

جوه فنتكلم تارة عن الطق�س في هذا المكان وثارة اأخرى عن مناخ هذا المكان، فما الفرق بينهما.
■  الطق�س

 يطلق م�سطلح الطق�س على حالة الجو في مكان ما خالل فترة زمنية ق�سيرة، وتنتج هذه الحالة عن تقلبات طبقة 
فوق خط   15km مابين   �سمكها  يتراوح  والتي  �سفير«  التروبو   « الأر�س وهي طبقة  �سطح  القريبة من  الجوي  الغالف 
ب�سكل  توؤثر  اأحيانًا، وهي  اأ�سهر  اإلى عدة  دقائق  تمتد من عدة  فترة ق�سيرة  القطبين. خالل  فوق   8km اإلى  ال�ستواء 
مبا�سر على حياة الإن�سان اليومية من حيث التنقل وال�سعور بالحر والبرد ومن مظاهر الطق�س الغيوم والمطر والثلج 
والرياح والأعا�سير والنخفا�س وارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة وتقلبات ال�سغط الجوي . وي�سمى العلم الذي 

.)Météologie( يهتم  بدرا�سة الطق�س بعلم الأر�ساد الجوية

■ المناخ :
 بناًء على ر�سد الطق�س وت�سجيل المعطيات اليومية يتم تحديد معدل المعطيات خالل فترة طويلة من الزمن. 
30 عامًا لمنطقة معينة، وتخ�س المعدلت ن�سبة هطول الأمطار  ودرجات الحرارة العليا والدنيا  توؤخد عادة لمدة 
ونمط الرياح ال�سائدة بالإ�سافة لن�سبة الرطوبة ون�سبة �سطوع اأ�سعة ال�سم�س. مما يميز المكان اأو المنطقة بمظاهر 

الغطاء النباتي والجغرافي والبيئي.تنعك�س ب�سكل مبا�سر على نمط الحياة القت�سادية والجتماعية لهذه المنطقة.



184

3 - �سعوبات قد تعتر�س المتعلم :
توجد لدى المتعلمين والمتعلمات تمثالت قد تعيق بناء التعلمات في المو�سوع نورد بع�سا منها:

♦  تمثالت حول دوران القمر حول الأر�س يمكن الإف�ساح عنها بطرح ال�سوؤال على المتعلم)ة(: من يدور حول 
من؟

♦   تمثالت حول تعاقب الليل والنهار يمكن اأن يف�سح المتعلم)ة( عنها عند مواجهته)ها( لل�سوؤال: اأين تختفي 
ال�سم�س عند الغروب؟.

تمثالت نتعرفها خالل قيام المتعلم)ة( بنمذجة حركة القمر حول الأر�س، حيث ي�سع القمر في المنطقة المظلمة 
للكرة الأر�سية، فيعتقد اأن هذا الو�سع هو الذي يف�سر غياب القمر خالل دورته القمرية، ذلك اأن المتعلم)ة( ل يعرف 

اأن محور دوران القمر حول الأر�س مائل.

4 - تدبير اأن�سطة الدرو�س
 1  - توزيع الدرو�س والح�س�س

الو�سائلالأهدافاحل�س�سالدر�س

الح�شة ➊  موارد الأر�سالدر�س ➊ 

الح�شة ❷  الأر�س تتغير

اأهمية  المتعلم)ة(  يف�سر  ♦   اأن 
المتجددة  الأر�س  موارد  ا�ستخدام 

وغير المتجددة بم�سوؤولية.
♦  اأن يعرف بع�س التغيرات على �سطح 
التي  الأحافير  من  انطالقا  الأر�س 

وجدت في ال�سخور.

 ♦ �سور ور�سوم كرا�سة المتعلم.
♦ نماذج من اأحافير المنطقة

الدر�س ❷ 

الح�شة ➊  القمر من حولنا

لدوران  مج�شما  اأ�شع    ❷ الح�شة 
القمر حول الأر�س

القمر  ظهور  المتعلم)ة(  يف�سر  ♦  اأن 
باأوجه مختلفة؛

م�سروع  اإنجاز  على  يتدرب  ♦   اأن 
تكنولوجي.

ا�ستثمار  على  القدرة  ينمي  ♦   اأن 
تعلماته في اإنجاز م�ساريع

♦ �سور ور�سوم ووثائق كرا�سة المتعلم؛
م�سباح   - الأر�سية  الكرة  ♦  مج�سم 
 - برغي   - �سغيرة  كرة  الجيب- 

ل�ساق

الدر�س ❸ 

الح�شة ➊  الليل والنهار

الح�شة ❷  الظل يتغير

دوران  اأن  المتعلم)ة(  يف�سر   ♦  اأن 
الليل  ي�سبب  محورها  حول  الأر�س 

والنهار؛
الأر�س حول  دوران  اأن  ي�ستنتجا  ♦  اأن 
الظالل  تغير طول  ي�سبب  محورها  

وموقعها؛
يعتمد  الظل  طول  اأن  ي�ستنتجا  ♦  اأن 

على مو�سع ال�سم�س في ال�سماء.

♦  �سور ور�سوم الكرا�سة
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الدر�س ❹ 

الح�شة ➊  الطق�س يتغير

الح�شة ❷  الف�شول تتغير

المعرفة  المتعلم)ة(  يطبق  ♦  اأن 
الجوية  الحالة  بتغيرات  المتعلقة 
ت�سكل  الغيوم،  )ت�سكل  ال�سائعة 
المائية،  التجمعات  تبخر  الندى، 

الثلج والمطر( ؛
♦  اأن ي�سفا كيف ترتبط الف�سول في 
ال�سمالي  الأر�سية  الكرة  ن�سفي 

والجنوبي بحركة الأر�س ال�سنوية.

♦ �سور ور�سوم ووثائق الكرا�سة؛
♦ مج�سم الكرة الأر�سية

اأقوم تعلماتي........................................................................................... اأوظف نهج التق�سي

  2 - التعلمات ال�سابقة:

■ بالم�ستوى الثالث: ♦  الخ�سائ�س الطبيعية لالأر�س ومواردها: خ�سائ�س الأر�س، تغيرات الأر�س، مكونات �سطح 

الأر�س، دورة الماء.
                                ♦  كوكب الأر�س في النظام ال�سم�سي: ال�سم�س من حولنا: المجموعة ال�سم�سية، دوران الأر�س 

حول ال�سم�س.
                                ♦ طق�س ومناخ كوكب الأر�س: الطق�س والمناخ: مفهوم الطق�س وعنا�سره، الن�سرة الجوية.

  3 - النفتاح على بع�س التربيات:

■  التربية الطرقية: من خالل المناق�سة حول التحولت الفيزيائية للماء في الطبيعة والتي ينتج عنها تكون ال�سباب 

والأمطار. يدرج الأ�ستاذ)ة( تو�سيات وتعليمات للتح�سي�س باأخطار ال�سياقة في مثل هذه الظروف.
■   التربية على حقوق الإن�سان : توظيف عمل المجموعات في تنمية بع�س قيم حقوق الإن�سان، كالتعاون، واحترام 

الآخر، ونبذ العنف بكل اأ�سكاله .
ب�سرورة حماية  والمتعلمة  المتعلم  الأ�ستاذ)ة(  يذكر  تتغير«  »الأر�س  الأول  الدر�س  البيئية: من خالل  ■  التربية 

البيئة من خالل �سلوكيات اإيجابية.
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 4 - تدبير م�ساهد النطالق:

تعتبر هذه الم�ساهد و�سعية انطالق لإثارة ف�سول المتعلم والمتعلمة، حيث يثير الأ�ستاذ)ة( مناق�سة عامة حول 
بناء  في  اأ�سا�سيا  عن�سرا  تعتبر  التي  والمتعلمات  المتعلمين  تمثالت  عن  الك�سف  ق�سد  للدر�س،  المنا�سب  الم�سهد 

تعلماتهما.
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الخ�سائ�س  ابتدائي حول  الثالثة  ال�سنة  في  المكت�سبة  معارفهم  والمتعلمات  المتعلمين  بتذكير  الح�سة  الأ�ستاذ)ة(  ي�ستهل   ♦

الطبيعية لالأر�س ومواردها.

األحظ واأت�ساءل:

♦ بعد مالحـظة م�سهد النطالق، ومناق�سته، والتعبير عنه ينتقل الأ�ستاذ)ة( بالمتعلمين والمتعلمات اإلى مالحظة �سور و�سعية 
النطالق الخا�سة بالدر�س والن�س المرافق لها. ويطالبهم بالإدلء باآرائهم حول بع�س الموارد الطبيعية التي ي�ستعملها الإن�سان في 

حياته اليومية وت�سميتها : الماء - النفط - ال�سخور - الهواء - الغابة... ثم ي�ستدرجهم اإلى طرح �سوؤال التق�سي:
■ ما دور الموارد الطبيعية في حياة الإن�شان ؟

من  يقترح  منا�سب  ف�ساء  داخل  مجموعات  الأ�ستاذ)ة(  ي�سكل 
خاللها المتعلمات والمتعلمين مجموعة من الفر�سيات مع تدوينها في 

دفتر التق�سي : 
يكتبها  ثم  للتحقق  قابل  متكرر  غير  ماهو  الفر�سيات  من  ♦  يختار 

على ال�سبورة من اأجل مناق�ستها والتحقق منها من مثل:
■ في راأيي ت�ساعد الإن�سان في الح�سول على تغذيته.

■ اأظن اأنها ت�ساعد في ال�سناعة.

اأفكر ثم اأجنز:

للتحقق من الفر�سيات يوزع الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات اإلى 
مجموعات ثم ي�ساعدهم على اإنجاز المطلوب منهم :

يتعرفون  والمتعلمات  المتعلمين  جعل  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف   ♦

و�سعية  في  عليها  المتعارف  الموارد  على  زيادة  اأخرى  طبيعية  موارد 
الإنطالق، ال�سور 4، 5 و6.

1 - يطلب الأ�ستاذ)ة( من المتعلمين والمتعلمات قراءة الن�س المرفق لل�سور 4، 5 و6 وتحليله للتو�سل اإلى ا�ستخراج تعريف 
ب�سيط للموارد المتجددة واآخر للموارد غير المتجددة في دفتر التق�سي:

- الموارد المتجددة هي التي تتجدد مثل الماء - الهواء...
- الموارد غير المتجدد هي التي ل تتجدد بعد ا�ستنزافها مثل البترول، المعادن...

ي�سنفونها  ذلك  وبعد  �سفاهيا  لو�سفها  النطالق  و�سعية  للن�س  المرافقة  ال�سور  اإلى مالحظة  المتعلمون  يمر  ذلك  بعد   -  2
با�ستعمال الأرقام اإلى موارد متجددة وموارد غير متجددة في دفتر التق�سي :

1 - الغابة، 2 - الماء، 3 - النفط، 4 - الفو�سفاط، 5 - الفحم الحجري، 6 - الحيوانات )الثروة الحيوانية(.
● الموارد المتجددة : 1 - 2 - 6   

● الموارد غير المتجددة : 3 - 4 - 5  

تدبري احل�ص�ض
احل�صة 1 :  موارد الأر�ضالدر�ض 1 :

les ressources de la terre
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يجب  لماذا  لتف�سير  ومناق�سته  جديد  من  الن�س  بقراءة  والمتعلمات  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يطالب  الت�سنيف  هذا  بعد   -  3
ا�ستعمال الموارد الطبيعية لالأر�س بم�سوؤولية: لأن هذه  الموارد من كنوز الأر�س التي ت�ساعد الإن�سان على العي�س )ال�سكن، التنف�س، 

التغذية، ال�سناعة...(، واإن ا�ستغاللها ع�سوائيا قد ي�سر الإن�سان وي�سر بالأجيال القادمة.
♦  يجب ا�ستعمال الموارد الطبيعية لالأر�س بم�سوؤولية لكي ت�ستمر الحياة ونحافظ عليها لالأجيال القادمة.

4 - يقوم المتعلمون والمتعلمات بقراءة جميع الكلمات ومناق�ستها كل على حدة بم�ساعدة الأ�ستاذ)ة(.
♦ يمكن لالأ�ستاذ)ة( اأن يعزز هذا التمرين ب�سور اأو قر�س مدمج حول الموارد الطبيعية، اأو ب�سريط ڤيديو . وبعد ذلك يقوم 

الت�سجير المتعلمون والمتعلمات باختيار ما ي�ساهم منها في المحافظة على الموارد الطبيعية، ثم يوؤطرونها: 

تر�سيد ا�ستعمال الماء

اأ�ستخل�س:

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات بطرح بع�س الأ�سئلة م�ستعينا بما تم اكت�سابه عبر مراحل الح�سة للتو�سل اإلى ا�ستنتاج 
من مثل:

1 - اأذكر اأنواع الموارد الطبيعية؟ 2 - ما دور هذه الموارد؟ 3 - كيف يمكن المحافظة عليها؟
موارد الأر�س الطبيعية نوعان موارد متجددة واأخرى غير متجددة �سرورية لحياة الإن�سان، لذلك يجب عليه ا�ستغاللها بم�سوؤولية.

اأ�ستثمر:

يهدف هذا الن�ساط اإلى تر�سيخ مكت�سبات المتعلمين والمتعلمات باللغتين العربية والفرن�سية: ي�سفون كل �سورة على حدة، وبعد 
ذلك ينجزون المطلوب.

ا�ستعمال الطاقة الريحيةمقاومة الت�سحربناد ال�سدودا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية

معجمي : يقراأ المتعلمون والمتعلمات المفردات الواردة في هذا المعجم ق�سد اإغناء ر�سيدهم اللغوي.

مورد متجدد
Ressource renouvelable

مورد غري متجدد
Ressource

non renouvelable

مورد متجدد
Ressource renouvelable

مورد غري متجدد
Ressource

non renouvelable

مورد متجدد
Ressource renouvelable
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♦ قبل ال�سروع في الح�سة يعمل الأ�ستاذ)ة(  على تذكير المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم المكت�سبة في الح�سة ال�سابقة وذلك 

بطرح الأ�سئلة اأو ا�ستعمال بع�س الوثائق التي لها �سلة بمو�سوع الدر�س.
يتح�سن اإذا كانت المنطقة تزخر بالأحافير اأو الأبحاث عن الآثار اأن يبرمج الأ�ستاذ)ة( خرجة لالطالع على هذه المواقع ومن 

ثم ي�ستدرجهم اإلى طرح �سوؤال التق�سي:

األحظ واأت�ساءل:

و�سعية  مالحظة  والمتعلمات  المتعلمين  من  الأ�ستاذ)ة(  ♦   يطلب 
)ورززات(  المغرب  دين�سور  )بقايا  الح�سة  مو�سوع  النطالق 
والتعبير عنها �سفهيا بعد قراءة الن�س المرافق ثم ي�ستدرجهم 

اإلى طرح �سوؤال التق�سي:
منذ  علىالأر�س  طراأت  التي  التغيرات  العلماء  عرف  ■  كيف 

القدم؟
ثم  مجموعات  اإلى  والمتعلمات  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يق�سم   ♦
ثم  الفر�سيات  الأ�ستاذ)ة(  يناق�س  فر�سياتهم،  باقتراح  يطالبهم 

يحتفظ بالقابلة للتحقق على غرار :
■ ربما، بمالحظة النجوم،...

■ في راأيي، بمالحظة �سطح الأر�س،...
■  اأظن، بمالحظة بقايا الحيوانات التي عا�ست قديما،...

نهاية  في  اإليها  الرجوع  ق�سد  ال�سبورة،  على  الفر�سيات  تكتب   ♦

الح�سة.

اأفكر ثم اأجنز:

1 - للتحقق من الفر�سيات ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات بمجابهة فر�سياتهم بعد ذلك تتقا�سم المجموعات ماتم 
التو�سل اإليه بعد المناق�سة.

♦ ينجز المتعلمون والمتعلمات ما طلب منهم:
■  بتحديد ما يوجد على عينات ال�سخور : بقايا )العظام - الأ�سنان -  قواقع(، ب�سمات و اآثار لحيوانات اأو نباتات

2 - �سن القر�س،  3 - ب�سمة نبات )ال�سرخ�س(.  4 - عقرب محنطة،  5 -  قواقع.
2 - يقوم المتعلمون والمتعلمات بقراءة الن�س المرفق لل�سور ومناق�سة لإ�ستخراج تعريف ب�سيط لالأحفورة : »الأحفورة هي 

بقية كائن حي نبات اأو حيوان عا�س قديما«.
اأن كوكبنا الأر�س قد مر بتغيرات كثيرة )تغيرات المنـاخ،  اإلى جعل المتعلمين والمتعلمات يدركون  3 - يهدف هذا الن�ساط 
الطق�س، الكائنات الحية...( قبل اأن ي�سير على ال�سكل الحالي. واأن ما وجد في ال�سخور �ساعد العلماء على التعرف على حقائق 

احل�صة 2 :  الأر�ض تتغريالدر�ض 1 :
la terre change
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والن�س   2 ال�سورة  باعتماد  قديما  الفو�سفاط  التي طراأت على حو�س  التغيرات  يذكر  ثم  قديما،  الأر�س  فوق  الحياة  كثيرة عن 
المرافق.

+  القر�س نوع  من الأ�سماك التي ت�ستوطن البحار والمحيطات  وجود اأ�سنان هذا الحيوان »اأحافير« في فو�سفاط مدينة خريبكة 
بالمغرب يدل على تغير جغرافية المنطقة، يعني اأن هذه الجهة كانت مغمورة بالبحر اأثناء ت�سكل �سخور الفو�سفاط

اأ�ستخل�س:

اإلى  للتو�سل  الح�سة  اكت�سابه عبر مراحل  تم  بما  م�ستعينا  الأ�سئلة  بع�س  بطرح  والمتعلمات  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد   ♦

ا�ستنتاج وكتابته في مكانه بالكرا�سة على غرار: 1 -  ما هي الأحفورة؟ - ما هو دورها؟
الأحفورة  هي بقايا حيوانات اأو نباتات عا�ست قديما ت�ساعد العلماء على التعرف على التغيرات التي طراأت على كوكبنا الأر�س.

 اأ�ستثمر:

1 - ت�ستخدم الأحافير للتعرف على
 -  اأ 
 -  ب
  - د

2 - Cet exercice permet aux élèves d’utiliser leur acquis pour cocher la bonne réponse.

c - Le fossile est le reste d’un être vivant dans une roche 
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األحظ واأت�ساءل:

♦  ينطلق الأ�ستاذ)ة( من ال�سورة 2  من م�ساهد النطالق يحللون هذه اللوحة الفنية التي ت�سخ�س العالم غاليلي وهو ي�سرح 
نظريته، يتعرفون من هو  هذا العالم وماهي اكت�سافاته، ثم ينتقلون اإلى تعرف الو�سعية المقترحة ويناق�سون موقف �سمير؛ 

ومن ثم ي�ستدرجهم اإلى الحديث عن اأطوار القمر. ليطرح الت�ساوؤل:
■ لماذا يتخذ القمر اأوجها مختلفة؟

♦  ي�سجلون فر�سياتهم على دفتر التق�سي.
اأفكر ثم اأجنز:

الن�ساط ❶  :

اأحلل واأ�شتنتج
♦  يهدف هذا الن�ساط اإلى جعل المتعلمين يتعرفون اأطوار القمر.

الن�س  قراءة  عليهم  يقترح  ثم  مجموعات  الأ�ستاذ)ة(  ♦  ي�سكل 

وتحليل �سور )الوثيقة 2(، وا�ستنادا لذلك:
1 - يرتبون اأطوار القمر وفق:

هالل - الربع الأول - محدب متعاظم - بدر - محدب مت�سائل 
- الربع الأخير - هالل مت�سائل - محاق)غياب القمر(

 29 في  والمتمثلة  الأر�س  حول  القمر  دوران  مدة  دون  2 -   يحدد 
يوما ون�سف اليوم، وت�سمى دورة قمرية.

الن�ساط ❷  :  اأمنذج اأطوار القمر

♦  تكمن الإجابة عن هذا الت�ساوؤل في محاولة المتعلمين والمتعلمات 
اإعتماد نموذج تف�سيري لهذا الظاهرة وذلك، من خالل نمدجة 

اأطوار القمر.
♦  يقترح على كل مجموعة تتبع التوجهات المقترحة في الكرا�سة، من ثم يقوم كل متعلم بلعب دور الم�ساهدعلى �سطح الأر�س 

ينظر اإلى القمر ثم ي�سف ماي�ساهد.
♦  من بين تمثالت المتعلمين اأنهم يديرون الكرة )القمر( في اتجاه ع�سوائي. وهنا يغتنم الأ�ستاذ)ة( الفر�سة ليتخذ من هذا 

ال�سلوك و�سعية م�سكلة ، فيطرح ال�سوؤال: في اأي اإتجاه يدور القمر حول الأر�س؟
♦ باعتمادهم ترتيب مراحل القمر )الح�سة ال�سابقة( وعملية ت�سخي�س الحركة حول الأر�س ي�ستنتجون بم�ساعدة الأ�ستاذ)ة( 

اأن القمر يدور حول الأر�س في اإتجاه عك�س عقارب ال�ساعة ) اأو من اليمين اإلى الي�سار بالن�سبة للمالحظ على �سطح الأر�س ينظر 
اإلى القمر(.

♦ ي�سخ�سون مختلف اأطوار القمر )ب�سكل ترتيبي اأوغير ترتيبي(.

احل�صة 1 :  القمر من حولناالدر�ض 2 :
les aspects de la lune
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اأ�ستخل�س :

ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على �سياغة ا�ستنتاج عام باعتماد المفردات الأ�سا�س الواردة في الكرا�سة :
 » يدور القمر حول الأر�س في 29 يوما ون�سف اليوم، ويبدو لنا خالل هذه الدورة باأطوار مختلفة«.

اأ�ستثمر :

1 - في اإطار تقويم تعلمات هذا الدر�س ي�سمي المتعلمون والمتعلمات مراحل القمر الممثلة في هذا الن�ساط؛ يحر�س الأ�ستاذ)ة( 

على اأن ينجز ب�سكل ثنائي.
2 - Avant de répondre à la question, les élèves sont invités à lire attentivement l'énonce de question, le professeur 
invite les élèves à s'exprimer oralement avant d'écrire la bonne réponse.
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امل�سروع:  �سنع جم�سم حلركة القمر حول الأر�س

♦  يهدف هذا الم�سروع اإلى جعل المتعلم والمتعلمة ي�ستئن�سان بالمبادئ الأولى للتكنولوجيا، وتنمية القدرة على ا�ستثمار تعلماتهما 
في اإنجاز م�سروع تكنولوجي.

♦   ي�سكل الأ�ستاذ)ة( مجموعات عمل ي�ستدرجهم اإلى تحديد الحاجة لإنجاز  هذا الم�سروع التكنولوجي؛ يثير الأ�ستاذ مناق�سة 
عامة حول حركة القمر والأر�س حول ال�سم�س، حيث يحاول خلق الرغبة في نمذجة هذه الحركة ق�سذ تف�سيرها.

يالحظ المتعلمون والمتعلمات النموذج المقترح في ال�سورة ويتعرفون الأجزاء المكونة له ثم يطرح الأ�ستاذ)ة( ال�سوؤال:
■   كيف ن�سنع مثيال لهذا الجهاز؟

الإنجاز:
لتركيب  �سرورية  و�سائل  من  الحاجيات  ح�سر  الأولى:  المرحلة 

الجهاز.
الو�شائل: كرة من البال�ستيك بحجم كرة القدم، كرة من البال�ستيك 
�سغيرة الحجم؛ علبة لحفظ الماأكولت من الحجم المتو�سط؛ م�سباح 
ليونة  ذو  حديدي  �سلك  50cm؛  طوله  مطاطي  اأنبوب  م�سطح؛  جيب 
اإناء  الجب�س؛  150cm؛ �سريط ل�سق؛ كمية من مادة  متو�سطة؛ طوله 

فارغ لخلط الماء بالجب�س.
المرحلة الثانية: 

الرتكيب:

ينجزون  ثم  عمل  خطة  على  المجموعة  اأفراد  بين  التفاق  يتم 
التراكيب مع الحر�س على تتبع التوجيهات الخا�سة مراحل الإنجاز

تركيب مج�سم الأر�س :  -  1
والأنبوب  ال�سلك  ثم يدخل  بدقة  الكرة  المتعلم)ة( قطبي  ♦  يحدد 

المطاطي كما هو مبين في الر�سم 1
♦  يتاأكدان من اأن دوران الكرة حول نف�سها جار ب�سهولة.

ت�سكيل جدار القمر:  -   2
♦  بوا�سطة ال�سلك ي�سكالن دائرة قطرها ي�ساوي �سعفي قطر الكرة الكبيرة ثم يدخالن الكرة ال�سغيرة ويتاأكدان من اأن حركتها 

�سارية ب�سهولة.
يلفان طرفي ال�سلك ب�سريط ل�سق ويركبان الأنبوب المطاطي.

 ملحوظة: تركيب الأنبوب المطاطي في المج�سمين يك�سب المج�سم نوعا من ال�سالبة.

تثبيت المج�سمين على الحامل:  -   3
- يقومان بخلط الجب�س بالماء في العلبة البال�ستيكية، ثم يتبثان المج�سمين، حيث يحيط مدار مج�سم القمر بمج�سم الأر�س، 

واأن ل يترك الأمر حتى يت�سلب الجب�س.

الدر�ض 2 :
احل�صة 2 :   تكنولوجيا: اأ�صنع جم�صما لدوران القمر حول الأر�ض

 Je fabrique la maquette de la rotation
de la lune au tour de la terre
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اختبار ال�سالحية:

قبل عر�س المنتوج يتاأكد كل فريق من �سالحية منتوجه، وذلك على م�ستويين:
♦ ال�سالحية التقنية:

ثبات المج�سم على الحامل؛
♦ �سالبة الأ�سالك عند تحريك الكرة ال�سغيرة؛

♦ �سهولة حركة الكرة ال�سغيرة على مدارها؛
♦ ال�سالحية الديداكتيكية:

♦ مراقبة ميالن كل من مج�سم القمر ومج�سم الأر�س على محوريهما لتمثيل ميالن محور الأر�س ومدار القمر.
♦  ال�ستعانة بم�سباح جيب لتمثيل ال�سم�س واختبار اإمكانية نمذجة اأطوار القمر.

تقومي امل�سروع:

في نهاية الح�سة يخ�س�س الأ�ستاذ)ة( فترة لمناق�سة عامة حول الم�سروع تتوج بطرح بالإجابة في الت�ساوؤلت التالية:
♦ ما هي المعارف التي تم توظيفها في هذا الم�سروع؟
♦ ما هي المهارات التي تم توظيفها في هذا الم�سروع؟

♦ كيف اأطور منتوجي؟
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في اإطار الرتقاء بالمتعلم في ا�ستيعاب بع�س الظواهر الفلكية الماألوفة لديه واإيجاد تف�سيرا لها ثم بناء هذه الح�س�س انطالقا 
من المدرك )الح�سا�س بتعاقب الليل والنهار...( اإلى المجرد )ا�ستيعاب حركة الأر�س حول ال�سم�س، تعاقب الليل والنهار - تعاقب 
الف�سول( باعتماد النمذجة، حيث نطالب المتعلم باقتراح نموذجه التف�سيري )تمثالته الأولية( ليتم ت�سحيحها باعتماد نموذج 

�سحيح مختزل للحقيقة العلمية.

األحظ واأت�ساءل:

♦  يالحظ المتعلمون والمتعلمات ما تقترحه هذه الو�سعية من �سور، يعبرون عنها م�ستعملين مفردات، من قبيل: نف�س المكان، 
ليل، نهار، ثم ينتقلون اإلى تحليل الو�سعية المقترحة مناق�سة راأي اأحمد وراأي �سميرة.

 ومن تم ي�ستدرجهم لطرح الت�ساوؤل: ما �شبب تعاقب الليل والنهار؟
♦  ي�سجلون فر�سياتهم على دفتر التق�سي.

اأفكر ثم اأجنز:

♦  ي�سجل الأ�ستاذ)ة( اقتراحات المتعلمين والمتعلمات على ال�سبورة 
ق�سد تعرف تمثالتهم، ثم يقترح تحليل ن�س الن�ساط 1.

الن�ساط ❶

اأحمد  تف�سير  بقراءة  يطالبهم  ثم  الأ�ستاذ)ة( مجموعات  ♦  ي�سكل 
لظاهرة تعاقب الليل والنهار، ثم يتعرف عدد المتفقون مع هذا 

التف�سير.
♦  بعد ذلك يقترح عليهم قراءة الوثيقة العلمية وتج�سيد هذه الحركة 

الظاهرية على مج�سم الكرة الأر�سية.
ي�سعر  ل  الأر�س  �سطح  على  الموجود  الم�ساهد  اأن  اإلى  ♦  يتو�سلون 
يرى  فاإنه  ال�سم�س  لبعد  ونظرا  نف�سها.  حول  الأر�س  بدوران 
ال�سم�س هي التي تتحرك من ال�سرق نحو الغرب، لكن في الواقع 
من  )اأو  ال�سرق  نحو  الغرب  من  يدوران  معا  والأر�س  الم�ساهد 

يمين الم�ساهد نحو �سماله اأو عك�س عقارب ال�ساعة(.
الن�ساط ❷

♦  تعزيزا واإغناء لتعلماتهم ينجز المتعلمون والمتعلمات هذا الن�ساط ليف�سروا كيف يتعاقب الليل والنهار. انطالقا من اختالف 
التوقيت بين الدول والمدن.

اأ�ستخل�س:

♦  ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على بناء ا�ستخال�س عام باعتماد المفردات الواردة في الكرا�سة وذلك بعد الرجوع 
للفر�سيات التي كانت مطروحة ق�سد البث في م�سداقيتها ومن ت�سحيح الخاطئة منها.

♦  »ينتج عن دوران الأر�س حول محورها تعاقب الليل والنهار«.

احل�صة 1 :  االليل والنهارالدر�ض 3 :
la nuit et le jour
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اأ�ستثمر: 

- في اإطار تقويم التعلمات يقترح الأ�ستاذ)ة( على المتعلمين والمتعلمات اإنجاز هذا الختبار التقويمي ب�سكل ثنائي، في حالة   1
عدم الإجابة ال�سحيحة ي�ستدعيهم لمراجعة الأن�سطة المقترحة بالكرا�سة.

2 - Il s’agit d’un exercice de contrôle de degrès du maîtrise des apprentissages, il nécessite une certaine réflexion 
de la part des apprenants pour dépasser leur représentations. A réaliser pour binome.
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األحظ واأت�ساءل:

♦  يخ�س�س الأ�ستاذ)ة( فترة للتذكير بمكت�سبات الح�سة ال�سابقة ق�سد ربط التعلمات بالتعلمات الالحقة. ي�ستدعيهم لتحليل 
�سوؤال  والمتعلمات لطرح  المتعلمين  ي�ستدرج  ثم  الظاهرة، ومن  لهذه  تف�سير  باإيجاد  اأحمد  والت�ساوؤل مع  المقترحة  الو�سعية 

التق�سي؛
■ لماذا يتغير الظل؟

♦  ي�سجل المتعلمون والمتعلمات فر�سياتهم على دفتر التق�سي.

اأفكر ثم اأجنز:

الن�ساط  والمتعلمات  المتعلمون  ينجز  الت�ساوؤل،  هذا  عن  لالإجابة 
التالي:

♦ يقترح ال�ستاذ)ة( على المجموعات في مرحلة اأولى: 
اأو  المدر�سة  ب�ساحة  ف�سيح  ف�ساء  في  متبثة  ع�سا  ظل  ■  تتبع 
الظل  اتجاه  وتحديد  واحد  يوم  خالل  المدر�سة  علم  �ساري 

وقيا�س طوله.
■  اأو تحليل الو�سعية المقترحة في الكرا�سة )الوثيقة 5( ليبينوا 
في  ال�سم�س  لو�سع  تبعا  اأن  يتغير  ومو�سعه  الظل  طول  اأن 

ال�سماء.
الظاهرية  للحركة  تبعا  يتحرك  الظل  اأن  التالميذ  ■  يالحظ 

لل�سم�س.
المرحلة الثانية :

العلم  �ساري  اأو  الع�سا  والمتعلمات حركة ظل  المتعلمون  ينذمج   ♦

بوا�سطة برغي متبث على مج�سم الكرة الأر�سية وم�سباح جيبي يمثل 
ال�سم�س.

المناولة - يثبتون الم�سباح )ال�سم�س( ثم يالحظون حركة الظل على مج�سم الكرة الأر�سية؛ ي�ستثمرون تعلمات المرحلة الأولى 

ثم يحددون اتجاه حركة الظل، ومن ثم ي�ستنتجون اأن دوران الأر�س حول محورها ب�سبب تغير طول ومو�سع الظالل واأن طول الظل 
يتعلق بمو�سع ال�سم�س في ال�سماء.

اأ�ستخل�س:

ي�ساعد ال�ستاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين على �سياغة ا�ستنتاج عام باعتماد الكلمات الأ�سا�س:
»يتغير طول الظل ومو�سعه ب�سبب دوران الر�س حول ال�سم�س«.

احل�صة 2 :  الظل يتغريالدر�ض 3 :
l’ombre change
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اأ�ستثمر:

لتقويم مدى قدراتهم على تحليل وثائق وتوظيف  الن�ساط  والمتعلمات هذا  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة( على مجموعات  يقترح   -  1
تعلماتهم في و�سعيات جديدة. ينجز هذا الن�ساط ب�سكل ثنائي.

2 - Cette exercice est une évaluation directe de l’objectif d’apprentissage, à gérer suivant les étapes :
- Inviter les élèves à lire correctement l’énoncée de l’exercice et comprendre ce qui est demandé.
- Réflechir par binome à chaque réponse.
- Répondre oralement à chaque réponse et veillez à corriger l’expression.
- Exécuter l’exercice par écrit.
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األحظ واأت�ساءل :

♦ تهدف هذه الو�سعية اإلى تركيز اهتمام المتعلمين والمتعلمات نحو ما تعر�سه من �سور يحللونها ويتعرفون م�سمونها.
♦  ي�ستدرجهم عن طريق اأ�سئلة هادفة اإلى تحليل الو�سعية المقترحة وطرح الت�ساوؤلت التي من الممكن اأن يطرحها �سمير  والتي 

يعبر عنها بـ»الف�سول والتغيرات الجوية«:
بكيف اأف�شر تغيرات الحالة الجوية؟

اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط ❶

♦  يعمل الأ�ستاذ)ة( من خالل هذا الن�ساط على جعل المتعلم)ة( 
للماء  الفيزيائية  التحولت  حول  ال�سابقة  تعلماتهما  ي�ستح�سران 

وعالقتها بدرجة الحرارة.
♦  يكتب المتعلم)ة(ا�سم التحول المنا�سب في المكان المنا�سب وفق 

ارتفاع و/اأو انخفا�س درجة الحرارة.
الن�ساط ❷

المعرفة  يطبقان  المتعلم)ة(  جعل  اإلى  الن�ساط  هذا  ♦  يهدف 
مما  الجوية  الحالة  تغيرات  على  الماء  حالة  بتغيرات  المتعلقة 

يك�سب التعلمات طابعا واقعيا وذا معنى ودللة.
♦  ي�ستح�سر المتعلم)ة( تعلماتهما ال�سابقة لي�سميا الحالة الفيزيائية 
ثم  ال�سباب،  الثلج،  بالأمطار،  المحملة  الغيوم  المطر،  من  لكل 

يف�سر كيف تكونت.
من  يحدث  وما   )1( الن�ساط  في  الماء  تحولت  بين  ♦  يربطان 

تغيرات في الحالة الجوية، مع ذكر بع مميزات الطق�س الجميل.
مالحظات:

♦ تم التركيز في هذا الن�ساط على ف�سل ال�ستاء نظرا لكونه يمكن المتعلم)ة( من معاي�سة ظواهر طبيعية مرتبطة بالطق�س. 
فالجو الغائم ينبئ باأمطار، والجو ال�سحو دليل على انعدام المطر.

اأ�ستخل�س:

♦ ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على بناء ا�ستخال�س عام باعتماد المفردات الأ�سا�س الواردة في الكرا�سة: 
»ترتبط تغيرات الحالة الجوية بتغيرات الماء من حالة لأخرى«.

احل�صة 1 :  الطق�ض يتغريالدر�ض 4 :
la météo change
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اأ�ستثمر:

♦  اإغناءا لمعارف المتعلم)ة( يطلب منهما اإنجاز هذا البحث الذي يمكنهما من ا�ستثمار تعلماتهما في مو�سوعي تحولت المادة 
والطاقة والحرارية.

♦ يوؤكد الأ�ستاذ)ة( على عدم نقل المعلومات من الأنترنيت كما هي بل يجب  قراءتها وتلخي�س ما ينا�سب منها.
♦ يمكن تدبير هذه الأن�سطة وفق خطوات نهج التق�سي.

يهدف هذا الن�ساط اإلى تقويم مدى قدرة المتعلمين والمتعلمات على تف�سير تغييرات الحالة الجوية؛ ينجز هذا الن�ساط   -  1
ب�سكل ثنائي ويحر�س الأ�ستاذ)ة( على تبادل الآراء ق�سد �سياغة اأجوبة موحدة.

2 - Dans le but de reforcer les apprentissages en langue française, les élèves sont invités à travailler par binome, 
de lire la question et de répondre verbalement avant d’exécuter la consigne de cette exercice.
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األحظ واأت�ساءل :

♦ بعد التذكير باأهم ما تو�سل اإليه المتعلمون والمتعلمات من تعلمات بالح�س�س ال�سابقة. يقترح عليهم تحليل هذه الو�سعية 

ومناق�سة كل من راأي اأحمد و�سمير، وهي و�سعيات ماألوفة لدى المتعلمين والمتعلمات، ومن ثم ي�ستدرجهم لطرح �سوؤال التق�سي :
■  كيف ترتبط الف�شول بحركة الأر�س حول ال�شم�س؟

اأفكر ثم اأجنز :

الن�ساط ❶

الف�سول  اأن  يتعرفان  المتعلم)ة(  جعل  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
مرتبطة بدوران الأر�س حول ال�سم�س، مما يعزز بع�س المفاهيم كميالن 
محور الأر�س، والذي يلعب دورا هاما في اختالف الف�سول خالل دوران 

الأر�س حول ال�سم�س.
♦  يحلل المتعلم)ة( الوثيقة 2 ومن خالل اأ�سئلة هادفة، يقارنان بين 

عدد �ساعات الليل والنهار.
في  النهار  من  اأطول  الليل  اأن  ي�ستنتجون  حيث   :  2 الوثيقة  في 
ف�سل ال�ستاء. كما يقارنان بين عدد �ساعات الليل والنهار في الوثيقة 3 

لي�ستنتجوا اأن النهار اأطول من الليل في ف�سل ال�سيف.
الن�ساط ❷

المتعلمون  يحلل  حيث  ال�سابق  للن�ساط  امتدادا  الن�ساط  هذا  يعد 
الن�سف  في  الف�سول  تعاقب  اأن  ليكت�سفوا   5 الوثيقة  والمتعلمات 
الن�سف  في  الف�سول  تعاقب  عن  يختلف  الأر�سية  للكرة  ال�سمالي 
الجنوبي للكرة الأر�سية. ورغم هذا الختالف فاإن الف�سول لها نف�س 

المدة )ثالثة اأ�سهر(.
♦  يحلالن الجدول ويقارنان بم تتميز كل فترة اأو يوم من ال�سنة )21 �ستنبر مثال( في الن�سف ال�سمالي لالأر�س مع الن�سف 

الجنوبي لالأر�س.
♦ يحددون الف�سول على الن�سف ال�سمالي وما يقابلها من ف�سول على الن�سف الجنوبي. 

♦ يف�سرون هذا الختالف باعتماد مج�سم الكرة الأر�سية.

اأ�ستخل�س:

الكرا�سة،  في  الواردة  الأ�سا�س  المفردات  باعتماد  عام  ا�ستخال�س  �سياغة  على  والمتعلمات  المتعلمين  ال�ستاذ)ة(  ي�ساعد   ♦

وي�سجالن على الر�سم الف�سل المنا�سب في الن�سف المعين من الكرة الأر�سية.
وبهذا يمكن للمتعلم اأن ي�سف كيف ترتبط الف�سول في ن�سفي الكرة الأر�سية ال�سمالي والجنوبي بحركة الأر�س حول ال�سم�س.

احل�صة 2 :  الف�صول تتغريالدر�ض 4 :
les saisons changent
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اأ�ستثمر:

المتعلمين  وي�ساعد  الأ�ستاذ)ة(  يراقب  ثنائي.  ب�سكل  الن�ساط  هذا  والمتعلمات  المتعلمون  ينجز  ال�سابقة،  للتعلمات  تقويما   ♦

والمتعلمات على تحديد الف�سول المنا�سبة.
2 - Cette exercice est une évaluation directe qui vise à savoir si les élèves ont dépassé leurs représentations 

première au terme de cette séance.
Les élèves doivent lire correctement l'exercice puis exprimer verbalement les réponses correctes avant de les 

écrire.

معجمي:

 يخ�س�س الأ�ستاذ)ة( فترة لقراءة الكلمات الواردة في هذا المعجم ق�سد اإغناء الر�سيد العلمي للمتعلمين والمتعلمات.
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احل�سة 1 : اأقوم تعلماتي

ينجز هذا الن�ساط ب�سكل فردي ويهدف اإىل التقومي الذاتي للتعلمات، حيث يذكر الأ�ستاذ)ة( اأن هذا العمل غري منقط. كما 
يهدف الن�ساط التقوميي ذاته اإىل تفييء املتعلمني واملتعلمات اإىل جمموعتني وذلك باعتماد معايري التمكن.

الأجوبة :
1 - الموارد الطبيعية : )ب(؛    

2 - Les ressources renouvelables sont : (b)

3  - يظهر القمر في بداية ال�سهر : )ب(؛      
 4 - تتكون الف�سول  : )ب(؛    

5 - L'alternance des jours et des nuits est dûe : (b)

احل�سة 2:  

اأ - اأدعم تعلماتي:
في اإطار تنمية التعاون والتوا�سل واحترام الراأي ينجز هذا التمرين 

التقويمي ب�سكل ثنائي.
الأجوبة:

1 - يتمم المتعلم)ة( بما ينا�سب :
♦ موارد طبيعية؛

♦ الحيوانات والهواء والماء؛
♦  الموارد غير المتجددة هي النفط وال�سخور والمعادن.

♦ الأحفورة هي بقايا اأو اآثار كائنات حية عا�ست قديما
2 - L'élève cite deux méthodes pour protéger les res-

sources naturels :
1 - Utilisation de l'énergie solaire.

                                                                                   2 - Construire des barrages.

3 - يكمل بما ينا�سب:
اأ - دورة حول ال�سم�س؛ دورة حول نف�سها

ب - دورة حول الأر�س؛ دورة حول نف�سه، دورة حول ال�سم�س.
4 - Comment et classer les phases de la lune :

croissant de lune - premier quartier - pleine lune - dernier quaster - aissance de lune

اأمني تعلماتي )متارين توليفية(:
يهدف هذا الن�ساط التقويمي اإلى تر�سيخ التعلمات ويمكن اإنجازه في �سكل مجموعات، حيث يكون الأ�ستاذ)ة(، 6 مجموعات وفق 

عدد التمارين، يوزع ب�سكل ع�سوائي التمارين على المجموعات.

تدبري ح�سة التقومي والدعم
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من  مهلة  بعد  الكرا�سة؛  اإلى  الرجوع  دون  وذلك  والتعاون  التوا�سل  من  جو  في  تمارينها  مجموعة  كل  تنجز  ثانية  مرحلة  في 
التفكير  وتدوين الإجابة يقترح الأ�ستاذ)ة( وينظم عر�س عمل لكل مجموعة؛ كما يحر�س على تنظيم النقا�س وتقبل النتقادات 

والت�سحيحات.
1 - ي�سع المتعلم والمتعلمة عالمة x في المكان المنا�سب باعتماد جدول الح�سة الثانية من الدر�س 4 �سفحة 85 من الكرا�سة.

الأجوبة :
في ال�سيف يكون في الربيع يكون في ال�ستاء يكون في الخريف يكون نبات الخ�سخا�س

x الليل اأطول من النهار

x الليل اأق�سر من النهار

x x الليل والنهار مت�ساويان

2 - الأحافير تعطينا معلومات وحقائق عن الحياة فوق الأر�س من اأزمنة �سالفة.
3 - La réponse juste est :

a - des millions d'années
b - 1000 ans.

6 - Les mots qui conviennent :
a - évaporation
b - solidification

c - Fusion.

7 -   الر�سم 2 : بداية ال�سهر، الر�سم 1 نهاية الر�سم.
الماء في المرتفعات  بفعل  ❍   يحدث الجليد: نتيجة تجمد قطرات 

انخفا�س درجة الحرارة.
ف�سل  )ب(  والنهار؛  الليل  يت�ساوى  حيث  الخريف  ف�سل  8 -  )اأ( 

ال�ستاء حيث يكون الليل اأطول من النهار.
9 -  )اأ( هالل متنام وهالل مت�سائل؛ )ب( رقم 3 يو�سل بـ»البدر«؛ 

رقم 2 يو�سل »بالمحاق«؛ رقم 1 يو�سل »بالربع الأول«.

اأوظف نهج التق�سي:
نهج  يعتمدان  والمتعلمة  المتعلم  جعل  اإلى  الن�ساط  هذا  ♦  يهدف 
التق�سي في اإغناء تعلماتها، وتجدر الإ�سارة اإلى اأن خطوات نهج 

التق�سي في مجال تعلم الفلك يعتمد التوثيق بدل التجريب.
ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات في خطوات بحثهم حيث:

❑  يحددون ال�سياق : حركة القمر حول الأر�س ثم يحددون الم�سكل : ما �سبب ظهور القمر بنف�س الوجه خالل دورته ال�سهرية 
حول الأر�س؟

❑  يدون الأ�ستاذ)ة( الم�سكل على ال�سبورة، ثم يعطي فر�سة للمجموعات ليقترحوا فر�سياتهم.
باإمكاننا  اأنه  باإمكاننا نمذجة ما نحن ب�سدد البحث عنه، كما  اأن المجال ل ي�سمح لنا بالقيام بتجارب ولكن  ❑   يذكرهم 

القيام بتوثيق، باعتماد كتب ومراجع اأو وثائق اأخرى ذات �سلة بالمو�سوع.
❑ يعطى للمتعلمين والمتعلمات مدة للبحث والبحث في فر�سياتهم،

❑  يخ�س�س لحقا وقت لتقديم النتائج، حيث تقدم كل مجموعة نتائج ما خل�ست اإليه من نتائج )محاولت نمذجة حركة 
القمر(، تبين كيف يبدو دائما بالوجه نف�سه اأو في �سكل عر�س مكتوب.
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تعد هذه الأن�سطة تقويما لما ثم تح�سيله خالل الأ�سدو�س الأول في مجالت البعد الإدراكي : المعرفة، التطبيق والتعليل.
1 - التكاثر ب:

اأ -  ال�ساق الزاحفة   -   الدرنات   -   الأب�سال
ب - التعقيل   -    التطعيم    -    الترقيد

ج - الإ�سراع في الإنتاج   -    تح�سين جودة التمار    -    المحافظة على نوع النبات الذي ل ينتج بذورا

2 - Chez les animaux, pour qu’il y ait naissance, il faut 
un mâle et une femelle de la même espèce.
Il y a deux façons de naître : 
Les petits sortent d’un œuf (c’est l’éclosion) ; ce sont des 
animaux ovipares.
Les petits sortent du ventre des femelles ; ce sont des ani-
maux vivipares.

3 - 
leur petitla femellele mâle

L’ânonl’ânesseL’âne
l’agneauLa brebisLe bélier
Le canetonLa caneLe canard
Le carpeauLa carpeLa carpe
Le chatonLa chatteLe chat

تقومي نهاية الأ�صدو�ض الثاين

�صار باإمكاين
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تعد هذه الأن�سطة تقويما لما تم تح�سيله في مجالت البعد الإدراكي: المعرفة، التطبيق والتعليل.
في اإطار الإعداد للتقويم الختامي يمكن اأن ننجز هذه التقويمات ب�سكل ثنائي:

4 - الكلمات ال�سحيحة: اأ - طبيعي، ب - طبيعي، ج - ا�سطناعي، د - طبيعي، هـ - ا�سطناعي.

5 - اأ - البطارية، ب - �سالحة لأن الم�سباح ي�سيء، ب - الم�سباح )1( �سالح لأنه مو�سول ببطارية �سالحة، ج - الم�سباح 
)2( غير �سالح لأنه مو�سل ببطارية �سالحة، د - البطارية)اأ( غير �سالحة لأن الم�سباح )1( ل ي�سيء وهو م�سباح �سالح.

6 -  Pour déplacer la brouette de la position (A) à la position (B) il faut exercer une force d’attraction vers le 
haut (soulever).

Pour de placer la brouette de la position (B) à la position (C) uk faut exercer une force de pulsion (pousser).

7 - بعد تحليل الوثيقة يبين المتعلمون والمتعلمات اأن:
- ال�سم�س توجد على يمين ال�سورة حيث مكنت من اإ�ساءة الكرة الأر�سية ون�سف القمر.

- القمر يوجد في طور البدر.
- المالحظ الأر�سي يرى القمر بدرا.

8 -  يرمي هذا الن�ساط اإلى اإقدار المتعلمين والمتعلمات من توظيف 
مكت�سباتهم وا�ستعمالها في مرافق جديدة بحيث ي�سلون بخط 
بين بع�س الأج�سام الموجودة في محيطهم واأ�سلها الموجود في 

الطبيعة )ال�سخور(.

9 - ي�سعى هذا الن�ساط التقويمي على جعل المتعلمين والمتعلمات قادرين على تحليل ن�س علمي وا�ستعمال مكت�سباتهم لإيجاد 
العالقات بين الأحافير المكت�سفة في منطقة ما ومناخها ال�سابق ومقارنته بالمناخ الحالي.

اأ - تغير مناخ هذه المناطق.
ب - الأحافير هي التي �ساعدت العلماء على معرفة مناخ هذه المناطق �سابقا.

ج - كان مناخ هذه المناطق مناخا ا�ستوائيا حارا ورطبا بدليل وجود اأحافير اأ�سجار النخيل ال�ستوائية. 

في مجال البيئة: - ت�ساعد في التخل�س من النفايات بطريقة بيئية �سليمة بدل من حرقها اأو دفنها.
- خف�س الطلب على الخ�سب وال�سماح للغابات بزيادة قدرتها على امت�سا�س ثاني اأوك�سيد الكربون من الغالف الجوي.

- حماية الأرا�سي الزراعية واأماكن رمي النفايات المختلفة.
طمر النفايات : م�سر بالتربة مما يوؤدي اإلى تلوثها والق�ساء على الغطاء النباتي وتلوث المياه الجوفية.

ب - اأقترح فرز النفايات واإعادة تدويرها لما لها من اأهمية في المجال القت�سادي والمجال البيئي )اأنظر )اأ((.

مغناطي�سالكرافيت

معجون الأ�سناناحلجر املغناطي�سي

قلم الر�سا�سالفلورايد
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10  - يرمي هذا الن�ساط اإلى تقويم مدى قدرة المتعلم)ة( على ا�ستثمار تعلماته حول الغابة كمورد طبيعي يجب المحافظة 
عليه اإجتنابا لكل النعكا�سات ال�سلبية على البيئة.

اأ - الورق - الطاولت - الأبواب....
ب - خ�سب اأ�سجار الغابة،...

ج - تدهور الغابة - تقل�س عدد الأ�سجار - تدهور الغطاء النباتي.

11  - ن�ساط يرمي اإلى مدى قدرة المتعلم)ة( توظيف معارفهم وتطبيقها في و�سعية جديدة مع تقديم ا�ستدلل.
اختيار �سميرة لي�س �سائبا لأنه ل يتنا�سب مع ما �سوف تقوم به: زيارة المناطق الخ�سراء والمحميات، لأن الدراجة النارية 

تلوث الهواء وتحدث �سجيجا عك�س الدراجة الهوائية. 

12  - ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( المتعلم)ة( على تحليل هذه ال�سورة 
حول  الأر�س  )حركة  تعلماته  ا�ستثمار  من  المتعلم)ة(  ليتمكن 

ال�سم�س( ليف�سر هذه الظاهرة.
ف�سلي  في  الظاهرة  هذه  تحدث  ال�سمالي  للقطب  بالن�سبة   -
الخريف  وال�ستاء، حيث تدوم �ستة اأ�سهر؛ اأما القطب الجنوبي فيعرف 

عك�س هذه الظاهرة، اأي اأن ال�سم�س تغيب لمدة �ستة اأ�سهر.
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تقومي كفاية ال�صنة الرابعة

اإن الكفاية المرتقب تملكها من لدن المتعلمات والمتعلمين في نهاية ال�سنة م�سعبة ومركبة، ولذلك فاإن تح�سيلها ل يتم اإل من 
خالل تجزيئها اإلى مجموعة من القدرات، تنمية �سياغتها  في �سكل و�سعيات. وعلى المدر�س)ة( اأن يقوما درجة اكت�ساب المتعلمات 

والمتعلمين من خالل ا�ستح�سار التعلمات والإجابة عن الأ�سئلة التي تعتبر موؤ�سرات دالة على تملك الكفاية اأو العك�س.
■ في اإطار تقويم مدى امتالك المتعلم كفاية هذا الم�ستوى نقترح التدبير التالي :

يتم اإنجاز هذه الأن�سطة ب�سكل فردي حيث :
♦  يقدم الأ�ستاذ الو�سعية، من خالل عر�س الم�سهد ومناق�سته �سفهيا، مذكرا المتعلمين والمتعلمات اأن هذه الو�سعية هي 
تجميع لرزمة من الم�ساهد الم�ستقاة من واقعهم المعي�س، والدالة على مجموعة من المعارف والمهارات التي �سبق لهم 

اكت�سابها خالل ال�سنة الدرا�سية؛
♦  يطالب  بع�سهم بقراءة المطلوب اإنجازه، مع تو�سيع اأن الن�س يقدم و�سعيات تعلمية فيها اإ�سكالت للمتحدث، اأوقعه فيها 

ابن عمه، وعليه اأن يحل هذه الإ�سكالت بتعبئة موارده المعرفية والمهارية ال�سابقة؛
♦  يلعب كل متعلم)ة( دور المتحدث، حيث ينجز المطلوب فرديا ليجيب عن الإ�سكالت المطروحة؛

♦  ا�ستنادا اإلى �سبكة الت�سحيح يقوم كل متعلم)ة( بت�سحيح ذاتي لما اأنجزه، بو�سع عالمات دالة على الخطاإ اأو ال�سواب؛
♦  يح�سي كل متعلم)ة( مجموعة ما ح�سله من عالمات)+(.

�سبكة الت�سحيح:

النقطةتو�سيف الأجوبةال�سوؤال

1 - 1

♦ اجلواب ال�سحيح :
2انت�شار البذور عن طريق الرياح اأو احليوانات

1جواب غري تام على غرار : انت�سار البذور بوا�سطة الرياح واحليوانات

0اجلواب خطاأ

2 - 1

♦ اجلواب ال�سحيح :
2لأنها ترث خا�سيات/�سفات والديها،

0اجلواب خطاأ

3 - 1

♦ اجلواب ال�سحيح :
هي بقايا كائنات حية/نباتات اأو حيوانات عا�شت قدميا ت�شاعد على معرفة التغريات التي 

طراأت على الأر�س
2

1جواب غري تام: هي بقايا لنباتات وحيوانات/كائنات حية

0اجلواب خطاأ
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1 - 2

♦ اجلواب ال�سحيح :
2الأرز وال�شنوبر

1جواب غري تام على غرار : هواء نقي/هواء غري ملوث/انعدام ال�سكان

0اجلواب خطاأ

2 - 2

♦ اجلواب ال�سحيح :
2الأفاعي، العقارب، القرود، الثعالب، الذئاب -الرث

1جواب غري تام على غرار :  الأفاعي، العقارب/القرود، الثعالب

0اجلواب خطاأ

3 - 2

♦ اجلواب ال�سحيح :
2موقد غاز، �شموع،

1جواب غري تام على غرار : موقد غاز اأو �سموع اأو مدفاأة

0اجلواب خطاأ

1 - 3

♦ اجلواب ال�سحيح :
2ان�شهار الثلج اأو هطول املطر

1جواب غري تام : ان�سهار الثلج اأو هطول املطر

0اجلواب خطاأ

2 - 3

♦ اجلواب ال�سحيح :
2اعتدال اجلو وت�شاوي مدة الليل والنهار

1جواب غري تام : اعتدال اجلو اأو ت�ساوي مدة الليل والنهار

0اجلواب خطاأ

3 - 3

♦ اجلواب ال�سحيح :
2�شلوك غري مقبول لأنهم تركوا النفايات خلفهم/لأنهم لوثوا البيئة

1جواب غري تام على غرار : �سلوك غري مقبول

0اجلواب خطاأ
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1 - 4

♦ اجلواب ال�سحيح :
2لأن الأنفلونزا مر�س معد/مر�س ينتقل من �شخ�س مري�س اإىل اآخر �شليم

1اجلواب غري تام لأن الأنفلونزا مر�س/ي�سيب اجلهاز التنف�سي.

0اجلواب خطاأ

معايير التمكن:

بدون جوابجواب خطاأجواب ال�شحيح 

�شفرناق�س نقطةنقظة واحدة

اإذا ح�شل املتعلم)ة( على اأقل من 6 نقطاإذا ح�شل املتعلم)ة( على 6 نقط فاأكرث

غري متمكنمتمكن
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أُقَوُِّم ِكفايَتي

َم  تََحقَُّق �ٱلِْكفايَِة : ي ِلأَُقِوّ ُر تََعلُّماتي ثُمَّ �أُنِْجُز في ِدْفتَِر �ٱلتََّق�صّ �أَ�ْصتَْح�صِ

ِ َوتيْتريُت  ُه َحّمو َوَعْبُد �ٱللَّ بْناوؤُ ِيُّد موحا َوَزْوَجتُُه َكْجمولَُة َو�أَ بيِعيِّة غاَدَر �ٱل�صَّ ِل ِلْلُعْطَلِة �ٱلرَّ باِح �ٱلْباِكِر ِمَن �ٱلْيَْوِم �ٱْلأَوَّ ِفي �ٱل�صَّ

بيَعِة : يّاٍم بَْيَن �أَْح�صاِن �ٱلطَّ �ٱلْبَْيَت نَْحَو �ٱلَْجبَِل ِلَق�صاِء  ثاَلثَِة �أَ

ريِق َوقاَل �إِنَّها �ٱْلأَحافيُر  َلعًا ِلْلَبْيِع َعلى قاِرَعِة �ٱلطَّ ريِق الَحَظ َحّمو �أُنا�سًا َيْعِر�سوَن �سِ َنُد ٱَلَوَُّل  في �ٱلطَّ   اَلسَّ

ريِق،  َرة َعلى طوِل �ٱلطَّ خوِر. َبْعَدها �َساأََل َحّمو �أَباُه: �إنَّ �أَْزهاَر �ٱْلَخ�ْسخا�ِش َو�ٱاْلأُْقُحو�ِن ُمْنَت�سِ َوَبْع�ُش �ٱل�سُّ

ها َعديَدة ، َفَكْيَف ُتحاِفُظ َعلى �ٱ�ْسِتْمر�ِرها؟ ... يوُر َنْف�سُ َفَكْيَف َثكاَثَرْت، َو�ٱلطُّ

�َلتَّ�صاوؤُُل 1 ـ 1 ـ    َكْيَف �ٱنْتَ�َصَر نَباُت �ٱلَْخ�ْصخا�شِ  َو�ٱلأُْقُحو�ِن ؟ 

�َلتَّ�صاوؤُُل 1 ـ 2 ـ    ِلَم تَتَ�صابَُه �ٱلْكاِئناُت �ٱلَْحيَُّة في �ٱلنَّْوِع �ٱلْو�ِحِد ؟

�َلتَّ�صاوؤُُل 1 ـ 3 ـ    ما َدْوُر �ٱْلأَحافيِر ؟

�ٱاْلأَ�ْسجاِر  َبْيَن  �ٱْلَجَبِل  �َسْفِح  ّياَرَة في  �ٱل�سَّ ِيُّد موحا  �ٱل�سَّ �أَْوَقَف  ْيِر  �ٱل�سَّ ِمَن  َبْعَد َثالِث �ساعاٍت  َنُد ٱلّثاني    اَلسَّ

روِرّياِت؛  ْوالِدِه : ُثمَّ َرتََّب د�ِخَلها �ٱل�سَّ �ٱْلموِرَقِة، َو�َسَرَع في �إِقاَمِة َخْيَمٍة َكبيَرٍة ِبُم�ساَعَدِة َزْوَجِتِه َكْجموَلَة َو�أَ

ٍر َوَفو�ِكَه َوُمَعّجناٍت، َوَمْوِقَد غاٍز ، َو�ُسموعًا ِلاْلإ�ساَءِة ، َوِمْدَفاأًَة. َوَبْعَد َتناُوِل َطعاِم �ٱْلَع�ساِء  �أَْطِعَمًة ِمْن ُخ�سَ

َمِر، �ٱ�ْسَتْنَفَذْت ِخالَلُه �أَْرَبَع �َسْمعاٍت ... ِت �ٱاْلأُ�ْسَرِة ُجْزء�ً ِمْن َلْيَلِتها �ٱاْلأولى في �ٱل�سَّ َق�سَ

ِيُّد موحا َق�صاَء �ٱلُْعْطَلِة في ِمْنَطَقٍة َجبَِليٍَّة، ما ِهَي �أََهمُّ نَباتاِت �ٱلَْمناِطِق �ٱلَْجبَِليَِّة ؟ اَلتَّ�صاوؤُُل 2 ـ 1 ـ   ِاْختاَر �ٱل�صَّ

�َلتَّ�صاوؤُُل 2 ـ 2 ـ   ما ِهَي �أَنْو�ُع �ٱلَْحيَو�ناِت �ٱلَّتي تَعي�ُش في �ٱلْبيئَِة �ٱلَْجبَِليَِّة َو�ٱلَّتي يَِجُب �ٱْلٱْحِتياُط ِمْنها ؟

ْوٍء َوَحر�َرٍة. لى �صَ ُل �ٱلّطاَقَة �إِ ِيُّد موحا ِتْلَك �ٱلَّتي تَُحِوّ َرها �ٱل�صَّ روِريّاِت �ٱلَّتي �أَْح�صَ �َلتَّ�صاوؤُُل 2ـ  3ـ      �أَْذُكُر ِمْن بَْيِن �ٱل�صَّ



212

َفٍة َثْلِجيٍَّة، َو�ٱْنِهماِر �ُسيوٍل  قاِدَمٍة ِمْن �أَْعلى  ْوت ُيْنِذُر ِباٱْحِتماِل عا�سِ ِف �ٱللَّْيِل ، �ُسِمَع �سَ َنُد ٱلّثاِلُث   َوفي ُمْنَت�سَ  اَلسَّ

الُم  َد �ٱْلَمكاَن، ِفاإِذ� �ٱلظَّ ، َوَخَرَج ِمَن �ٱْلَخْيَمِة ِلَيَتَفقَّ ِيُد موحا ُمغاَدَرَة �ٱْلَمكاِن ِللتَِّوّ َر �ٱل�سَّ ْفِح . َفَقرَّ �ٱْلَجَبِل ُتجاَه �ٱل�سَّ

ها َو�أَْنَزَلْت  ْغر��سَ  د�ِم�ش َو�ٱْلَقَمُر �ٱلَّذي كاَن ُي�سيُء �ٱاْلأَْجو�َء َقْبَل َقليٍل َقْد غاَب َور�َء �ٱْلُغيوِم، َجَمَعِت �ٱْلعاِئَلُة �أَ

ياَرِة تاِرَكًة َور�َءها كوَمًة ِمَن �ٱلِنّفاياِت. ْندوِق �ٱل�سَّ َعْت ُكلَّ �ٱاْلأ�ْسياِء في �سُ َخْيَمَتها َوَو�سَ

ْعلى �ٱلَْجبَِل ؟ َدُر �ٱلِْمياِه �ٱلُْمْنَهِمَرِة ِمْن �أَ اَلتَّ�صاوؤُُل 3 ـ 1 ـ   ما َم�صْ

ُل ؟ �َلتَّ�صاوؤُُل 3 ـ 2 ـ   ِبَم يَتََميَُّز هذ� �ٱلَْف�صْ

�َلتَّ�صاوؤُُل 3 ـ 3 ـ   َكْيَف كاَن �ُصلوُك عاِئَلِة موحا تُجاَه �ٱلْبيئَِة ؟ 

الَّ َطْفَطَفَة  َل �ٱاْلأَْمُر، َفما كاَن َي�ْسَمُع �إِ ياَرِة َتَعطَّ َك �ٱل�سَّ يُد موحا �أَْن ُيديَر ُمَحرِّ َنُد ٱلّراِبُع َوِعْنَدما �أَر�َد �ٱل�سَّ  اَلسَّ

ِة �ٱلنَّْزَلِة �ٱْلَبْرِديَِّة، َفقاَلْت تيْتريُت  دَّ ُه  ِل�سِ َكْت، َفاٱ�ْسَتدَّ  �ُسعاُل َحّمو َوَعَط�سُ ِك، ِمما َدعا �إِلى َدْفِعها َفَتَحرَّ �ٱْلُمَحِرّ

ها �َساأََتَجنَُّب �ٱْلُجلو�َش ِبجاِنِبِه، �إِنَُّه �أُ�سيَب ِباٱاْلأَْنْفُلَوْنز�. في َنْف�سِ

�َلتَّ�صاوؤُُل 4 ـ 1 ـ   ِلماذ�  قالَْت تيْتريُت �َصاأَتََجنَُّب �ٱلُْجلو�َش ِبجاِنِب َحّمو ؟

أُقَوُِّم دَرََجَة َتَكُّني ِمَن ٱلِْكفايَِة

ُل وَّ نَُد �ٱْلأَ ياُح�َل�صَّ �َلرِّ  - �َلِْور�ثَُة1   - وؤ�ُل 3 -   تَْقديُم َحقاِئَق َعِن �ٱلَْحياِة َقديما2ً  �َل�صُّ

نَُد �ٱلثّاني �َل�صَّ
نَْوبَِر َو�ٱْلأَْرِز وؤ�ُل 1  -  غاباُت �ٱل�صَّ ئاُب َو�ٱلثَّعاِلُب َو�ٱلأفاعي�َل�صُّ وؤ�ُل 2 -  �َلذِّ �َل�صُّ

ْمُع َوَمْوِقُد �ٱلْغاِز وؤ�ُل 3 -  �َل�صَّ �َل�صُّ

نَُد �ٱلثّاِلُث وؤ�ُل 1  - �َلثُّلوُج�َل�صَّ وؤ�ُل 2 - َطْق�ٌش باِرٌد�َل�صُّ وؤ�ُل 3 -  �ُصلوٌك �َصْلِبيٌّ�َل�صُّ �َل�صُّ

نَُد �ٱلّر�ِبُع تََجنُّباً ِلْلَعْدوى�َل�صَّ

حيَحِة ْجِوبَِة �ٱل�صَّ ِلُع َعلى �ٱْلأَ �أَطَّ

حيِح �ٱلتّاِليَِة ِلُع َعلى �َصبََكِة �ٱلتَّ�صْ �أَطَّ

ني ِمْن �ٱْكِت�صاِب �ٱلِْكفايَِة: ُد َدَرَجَة تََمكُّ �أَُحدِّ

حيٌح ِبدوِن َجو�ٍبَجو�ٌب َخَطاأٌَجو�ٌب �صَ

ْفٌرناِق�ُش نُْقَطٍةنُْقَطٌة و�ِحَدٌة �صِ

ْلَت َعلى 6 نَُقٍط َفاأَْكثََر ْلَت َعلى �أََقلِّ ِمْن 6 نَُقٍط�إِذ� َح�صَ �إِذ� َح�صَ

ٌن ٍنُمتََمكِّ َغْيُر ُمتََمكِّ
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اأول: المراجع المعتمدة في تاأليف كتاب التلميذ والتلميذة ودليل الأ�ستاذ والأ�ساتذة

1 - كتب تربوية/بيداغوجية:

■  بالعربية:

- دي�سي )بيير(: تخطيط الدر�س لتنمية الكفايات، ترجمة غريب عبد الكريم، من�سورات عالم التربية، الطبعة 2، 
مطبعة النجاح، الدار البي�ساء 2003.

- غريب )عبد الكريم( و اآخرون: في طرق تنمية التعليم: من اأ�س�س المعرفة اإلى اأ�س�س تدري�سها، �سل�سلة علوم 
التربية، العدد 7، ال�سركة المغربية للطباعة والن�سر، الرباط، 1992.

النجاح  مطبعة  الطبعة.2،  التربية،  عالم  من�سورات  التربية،  علوم  معجم  اآخرون:  و  الكريم(  )عبد  غريب   -
الجديدة، الدار البي�ساء 1998.

- غريب عبد الكريم: الكفايات وا�ستراتيجية اكت�سابها، من�سورات عالم التربيةالطبعة.2، مطبعة النجاح الجديدة، 
الدار البي�ساء 2001.

- غريب عبد الكريم: منهج وتقنيات البحث العلمي، من�سورات عالم التربية الطبعة.2، مطبعة النجاح الجديدة، 
الدار البي�ساء 1997.

- »ج�سمي« �سل�سلة اأكت�سف واأتعلم، اأكاديمية. بيروت. لبنان. 1998.
- »الحوا�س« �سل�سلة انظر اإلى ج�سدك، دار المجاني. �س.م.ل. بيروت 2001.

- »المحافظة على البيئة اأمل الح�سارة ورهان الم�ستقبل«، مجلة، المعارف الجديدة.2000.
- »الماء« تجارب علمية مب�سطة: �سل�سلة كتب الفرا�سة، مكتبة لبنان، نا�سرون 1998.

- »الطبيعة في ال�سور« من�سورات دار المجاني. بيروت. لبنان. 1999.
- » البحر في ال�سور« من�سورات دار المجاني. بيروت. لبنان. 1999.

- »الحيوانات في ال�سور« من�سورات دار المجاني. بيروت. لبنان. 1999.
- »الحيوانات« �سل�سلة اأكت�سف واأتعلم. اأكاديميا.بيروت. لبنان. 2000.

- »الألوان« �سل�سلة اأكت�سف واأتعلم، اأكاديميا. بيروت. لبنان. 2000.
- ف�ساء الن�ساط العلمي، الم�ستوى الرابع، مطبعة المعارف الجديدة.

- ف�ساء الن�ساط العلمي، الم�ستوى ال�ساد�س، مطبعة المعارف الجديدة
- المو�سوعة العلمية ال�ساملة، مكتبة لبنان، نا�سرون.

- م�سنع العلوم: ال�سوء والب�سر، دار المجاني.
- ف�ساء علوم الفيزياء، ال�سنة الأولى اإعدادي، مطبعة المعارف الجديدة.
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■  بالفرن�سية:
- ASTOLFI (J.P) et DEVELAY (M) : La didactique des sciences, Que sais-je ? 4ème édition, P.U.F Paris 1996.

- BARTH (B.M): L’apprentissage des concepts stratégies d’apprentissage, stratégie d’enseignement, C.P.E.C. 
N°10, Lyon 1989.

- BURNER(J.S) : le développement de l’enfant, savoir-faire, savoir-dire, Traduit et présenter par Michel De-
lean, 3ème, Ed. P.U.F. paris.

- DEVELAY (M) : De l’apprentissage à l’enseignement pour une épistémologie scolaire, collection pédago-
gique. E.S.F Paris 1992.

- GERARD (F.M) et ROGIERS (X) : des manuels scolaires pour apprendre, concevoir, évaluer, utiliser. ED. 
de boeck université, Bruxelles  2003.

- GEORDAN (A) et DEVECCHI (G) : les origines du savoir : des conceptions des apprenants aux concepts 
scientifiques, DELACHAUX et Niestlé 1994.

- GUILLETE (P) : Construire la formation, outils pour les enseignants et les formateurs. ED.ESF. Paris 1991.

- LE BOTERF (G) : l’ingénierie des compétences. Ed. d’organisation. Paris 2000.

- MARTINAND (J.L) et col : didactiques des disciplines « enseignement et apprentissage de la modélisation 
en sciences». INRP/LIREST. Paris 1992.

- MEIRIEU (Ph) : l’école mode de l’emploi : des méthodes actives à la pédagogie différencie, 5éme Ed. Paris 
E.S.F, 1990.

- PERRENOUD (Ph) : Des nouvelles compétences pour enseigne, ED. ESP. 2ème édition, 1999.

- REY (B) : les compétences transversales en question. Paris E.S.F 1996

- Wolfes (J.L.) : Méthodes de travail et stratégies d’apprentissage. Ed Boeck Université Bruxelles 2001.

- Toutes les sciences Cycle 3. Nathan 2008.

- Eclairage sur l’énergie - Aster n° 2 - INRP.

- Communiquer les sciences - Aster n° 4 - INRP 1986/1987.

- Sciences expérimentales et technologie - CM1/CM2 - Collection Tavernier - Bordas 2010.

- SVT : Cycle Central 4ème - Belin 2004.

- J’apprend les sciences par l’expériences, cycle 3 livre 2, le ciel et la terre - La matière - Les objets techniques 
Belin, programme 2008.

- Les démarches d’investigation scientifique à l’école Abdelkrim Hasni - Vincent Velletête - Patrice Potvin.

- Sciences et technologie - Cahier d’activités CM2 - Tournesol Hatier 2005

- Objectifs sciences 2009,  6ème année de l’enseignement primaire. A. Edition

- Objectifs sciences Guide pédagogique,  6ème année de l’enseignement primaire. A. Edition

- Objectifs sciences 2009, CM2. A. Edition.

- Objectifs sciences Guide pédagogique. A. Edition

- Objectifs sciences 2009 CM1, A. Edition

- Objectifs sciences 2009, Guide pédagogique. A. Edition
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■ leS SITeS WeB

-  http://www.laclassedestef.fr/.le moulinàeau

- http://www.la94.ac.creteil.fr/sciences

- http://www.academie.la ligne.fr/ecole/ressource informative.aspx

- http://www.generation5.fr/fichepour-lécole-déécouvrir.le monde-en ms

- http://www.les coccinelles.fr/monde du vivant.html

- http:/les3colombes.com 

- www.animagen.com

- http://lea.fr.

-https://enseignants.nathan.fr

-www.fondation.lamap.org

-www.edumoov.com

- www.academie-en-ligne.fr

- www.les coccsinelles.fr

- https://recreatisse.com

- www.ahram.org.eg/news

- www.librairie.interactive.com

- www.generation5.fr

- www.abhatoo.net.ma








