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مقدمة

الر�ؤية  لتوجيهات  �التكوين �تفعيال  للرتبية  الوطني  الـميثاق  به  لـما جاء  اعتبارا 

تعرفه  الذي  التطور  يقت�ضيه  ما  �فق  الـمناهج  تنقيح  2015-2030 يف  اال�ضترياتيجية 

�ضامل،  تكامل  ��ضعيا �راء  التعليمي.  الرتبوي  الـميدان  اأهمها  �من  الـميادين  جميع 

اإىل  �بيئتهما  حميطهما  يف  �دجمهما  �الـمتعلم  الـمتعلمة  �ضخ�ضية  لتنمية  �ضادق  �تفتح 

جانب متكينهما من اأ�ض�س عملية، ارتاأينا يف هذا الدليل :

- االهتمام بجعل الـمتعلمة �الـمتعلم حمورا للعلمية التعليمية التعلمية.  اإذ جميع االأهداف 

التي �ضيغت يف اجلذاذات مت الرتكيز فيها على الـمتعلمة �الـمتعلم، مع حتفيزهما على 

الـم�ضاهمة الفعالة يف بناء الدر�س، �حل الـم�ضكالت الـمطر�حة، عن طريق الـمنا�لة، 

�التجريب �الـمقارنة، �الت�ضنيف، �اإجناز ر�ضوم �خمططات �م�ضاريع تكنولوجية.

�بالتايل االهتمام بتكوين خمتلف جوانب �ضخ�ضيتهما �ضواء يف بعدهما : الـمعريف، اأ� 

احل�س حركي، اأ� الوجداين بهدف العمل على تغيري �ضلوكهما يف  االجتاه الـمرغوب فيه، 

الـميثاق الوطني للرتبية �التكوين �الر�ؤية اال�ضترياتيجية  �فق توجهات �اختيارات 

 .2030-2015
�لتي�ضري ا�ضتعمال هذا الدليل من قبل االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذ عملنا على مف�ضلة كل �حدة 

من الوحدات الواردة يف برنامج الن�ضاط العلمي لهذا الـم�ضتوى على النحو التايل :

يف  ال�ضابقة  �الـمكت�ضبات  بها،  الـمتعلقة  �احل�ض�س  �الـموا�ضيع  الوحدة  تقدمي   -

ال�ضنوات : االأ�ىل، �الثانية، �الثالثة االبتدائية، �امتدادات الـمو�ضوع يف ال�ضنتني 

اخلام�ضة، �ال�ضاد�ضة من التعليم االبتدائي. 

مرتبطة  �تكميلية  اأ�ضا�ضية  مبعارف  االأ�ضتاذ  تز�يد  اإىل  �يهدف  الـمعريف،  اجلانب   -

بالـمو�ضوع.

- االأهداف التعليمية للدر�س �الو�ضائل الديداكتيكية الـم�ضاعدة على حتقيقها.

�نرجو من الله عز �جل اأن نكون قد �فقنا يف هذا العمل.

الـموؤلفون
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التوجيهات الرتبوية

والربامج الدرا�سية اخلا�سة

بالن�ساط العلمي

اجلزء االأول



5

تقديم

الف�ضول  اأن  اأهمها  اعتبارات  على  االبتدائية  بالـمدر�ضة  االأ�لى  ال�ضنوات  منذ  العلوم  تدري�س  يتاأ�ض�س 

العلمي �الت�ضا�ؤل يبداأ عند الطفل مبكرا، �يعبر عنه منذ ال�ضنوات االأ�لى من عمره؛ اإذ يطرح على الرا�ضدين 

العديد من االأ�ضئلة با�ضتمرار، �ي�ضتف�ضر عن العالـم من حوله �عن طبيعة االأ�ضياء، كما تثيره الحيوانات 

�ت�ضرفاتها، �يراقب بف�ضول كل ما يوجد بمحيطه من منتجات �م�ضنوعات �يتفاعل معها با�ضتمرار كما 

اأنه يبداأ في اكت�ضاب عدد من الـمهارات منذ �ضهوره االأ�لى؛ بحيث ي�ضتطيع تمييز االأ�ضوات، �حرارة 

االأج�ضام �االأ�ضواء، �بين االأج�ضام التي تتحرك من تلقاء نف�ضها اأ� التي تحتاج اإلى قوة للحركة...، �من 

الـمعلوم اأي�ضا اأن االأطفال يحبون الـمنا�الت اليد�ية؛ اإذ يعمد�ن با�ضتمرار اإلى تفكيك لعبهم �تجميعها، 

�تجريب �اكت�ضاف عدة تركيبات عن طريق الـمحا�لة �الخطاأ.

�مهارات   ت�ضورات  الأنف�ضهم  يبنون  فاإنّهم  �الظواهر،  االأ�ضياء  مع  االأطفال  ممار�ضات  خالل  �من 

الكت�ضاب  مالئمة  اأر�ضية  ت�ضكل  الت�ضورات  هذه  الغالب،  في  �التطور،  التعلم  لموا�ضلة  اأر�ضية  تعتبر 

الـمفاهيم العلمية ب�ضكل �ضليم، تجعل الـمتعلم قادرا على التمييز بين الحقيقة العلمية �الخيال العلمي، �على 

فهم االأ�ضا�س العلمي للتحديات االقت�ضادية �االجتماعية �البيئية الهامة، �اتخاذ القرارات الـمالئمة ب�ضاأنها 

الب�ضرية  الـموارد  �تاأهيل  تكوين  �ضر�رة  اإلى  الحاجة  تكمن  هنا  من  علميا.  الـمثقف  ال�ضخ�س  �تكوين 

�هند�ضة  �تكنولوجيا  علوم  من  �التناف�ضية،  االبتكار  تدعم  التي  �التكنولوجية  العلمية  التخ�ض�ضات  في 

�ريا�ضيات )STEM(؛ ذلك اأنها هي االأ�ضا�س لكل تطور �نجاح في مجاالت الحياة الـمتنوعة من زراعة 

��ضناعة �طاقة ��ضحة �جودة البيئة �غيرها من الـمجاالت.  

الخا�ضة  التربوية  �التوجيهات  العلمي  الن�ضاط  لمادة  الدرا�ضية  البرامج  تنقيح  ياأتي  االإطار،  هذا  في 

بها، في �ضياق تجديد مهام الـمدر�ضة الوطنية الـمفعمة بالحياة �الـمنفتحة على محيطها �على م�ضتجدات 

التنوع �االنفتاح  باعتماد  البيداغوجي،  النموذج  �التكنولوجي؛ �ذلك من خالل تطوير  العلمي  البحث 

تتبع  اإلى ح�ضيلة  التحيين �الـمراجعة �التدقيق �التنقيح  �النجاعة �االبتكار. �قد تم اال�ضتناد في عملية 

الذي عرفته  التطور  �اإلى  �التكنولوجية،  العلمية  الـم�ضتجدات  �اإلى  العمل،  بها  الجاري  البرامج  تنفيذ 

ب�ضكل  العلوم  �تدري�س  عام  ب�ضكل  التدري�س  مجال  في  الديداكتيكية  �النماذج  البيداغوجية  الـمقاربات 

خا�س، �على التجارب الرائدة في مجال تعزيز تربية الـمتعلمات �الـمتعلمين على العلم �التكنولوجيا، 

�في هذا االتجاه، تم اإعداد ت�ضور جديد يجمع بين تعلم العلوم �التكنولوجيا، بحيث يتم عر�س موا�ضيع 

يتم التركيز فيها على الـمعرفة العلمية �تعلم البحث �التق�ضي فيها، �على الـمعرفة التكنولوجية، �تعلم 

الت�ضميم �االإن�ضاء من جهة اأخرى. 

�يعتمد منهاج الن�ضاط العلمي على جملة مرتكزات تربوية اأ�ضا�ضية منها :

- اعتماد االختيارات الوطنية العامة في مجال التربية �التكوين �البحث العلمي، �ا�ضتح�ضار مداخل 

الـمنهاج �في مقدمتها مدخل الكفايات منطلقا رئي�ضيا ل�ضياغة باقي عنا�ضر الـمنهاج، بما فيها الـم�ضامين 

�الـمهارات العلمية �الـمنهجية ؛

- االنطالق من التوجهات اال�ضتراتيجية الوطنية في مجال ت�ضجيع تعلم العلوم �التكنولوجيا �البحث 

العلمي ؛
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- تر�ضيد التجارب �الخبرات التربوية �العلمية �الديداكتيكية الوطنية �كذا الد�لية في مجال تدري�س 

العلوم �تعلمها؛

التمكين  اأ�ضاليب  �تنويع  الدرا�ضي،  البرنامج  عنا�ضر  اأجراأة  في  بالكفايات  الـمقاربة  مبادئ  تفعيل   -

ل�ضنة  بالن�ضبة  �ذلك  التعلم  �اأن�ضطة  الدرا�ضية  الـمادة  مكونات  لكل  �ضاملة  مركبة  كفاية  اعتماد  مع  منها، 

درا�ضية كاملة؛

لالجتهاد  الـمدر�س  اأمام  الـمجال  تطبيقي محدد �نمطي، �ترك  بنموذج  الكفاية  اأجراأة  تقييد  - عدم 

الواقع  �كذا  الرقمية،  �الثقافة  �االت�ضال  االإعالم  �تكنولوجيا  الـمدر�ضي  بالكتاب  باال�ضتعانة  �االبتكار 

العيني الـمبا�ضر �القريب من محيط الـمتعلم)ة(.

1- االأهداف العامة لتدري�س مادة الن�ساط العلمي
من د�اعي تدري�س هذه الـمادة ما يلي :

 • اإعداد مواطن قادر على الفهم الناقد للعالقات الـمتبادلة بين العلم �التكنولوجيا �الـمجتمع �اأثرها في تقدم 

االإن�ضان �رفاهيته ؛

الطبيعية �ا�ضتخدامها في حل  الظواهر  تف�ضير  يمكنه من  العملية على نحو  الـمعرفة  لفهم  الـمتعلم   • اإعداد 

�تبني  القرارات  اتخاذ  على  �م�ضاعدته  اللغوي،  ر�ضيده  �اإغناء  الـمنطقي  تفكيره  �تطوير  الـم�ضكالت 

مواقف مالئمة تجاه ق�ضايا علمية �بيئية �اجتماعية ؛

 • جعل الـمتعلم �اعيا بظواهر الطبيعة الفيزيائية �الجيولوجية �البيولوجية من حيث كونها ظواهر تخ�ضع 

لقوانين يمكن اإدراكها ؛

مالئمة  مهنا  لهم  �تهيئ  تقدما  اأكثر  لتعلم  فر�ضا  توفر  علمية  بمهارات  �الـمتعلمين  الـمتعلمات  تز�يد   • 

لميوالتهم �قدراتهم �حاجات مجتمعهم في مجال العلوم �التكنولوجيا؛

العلمي  �التق�ضي  البحث  توظيف  على  �تدريبهم  العلمية،  للمنهجية  �الـمتعلمين  الـمتعلمات  ا�ضتيعاب   • 

ب�ضكل ي�ضهم في تطوير مهارات التفكير العلمي �ضيرا على نهج العلماء الكبار، �على التدرب على تخطيط 

الـم�ضاريع �ت�ضميم النماذج �ضيرا على نهج الـمهند�ضين؛

للمتعلم فهم محيطه  العلمية �تمثلها، بما يحقق  العادات �الـميول �القيم �الـمواقف �االتجاهات   • تنمية 

الطبيعي �التكنولوجي �التعامل معه باإيجابية في حياته اليومية �االنخراط في م�ضار التنمية الـم�ضتدامة.

2- مكونات مادة الن�ساط العلمي
يتكون برنامج مادة الن�ضاط العلمي من مو�ضوعات ذات طبيعة فيزيائية اأ� بيولوجية، �مو�ضوعات 

في علم االأر�س �الف�ضاء. �هذا االختيار ين�ضجم مع الكفايات الـمراد تحقيقها من خالل برنامج منفتح على 
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موا�ضيع مرتبطة ب�ضحة االإن�ضان، �بمختلف الكائنات الحية �بالو�ضط البيئي الذي تعي�س فيه، �موا�ضيع 

تتعلق بالطاقة �الـمادة �الـميكانيك �الفلك �غير ذلك. ..، كما تتنا�ل الـموا�ضيع الـمدرجة في البرنامج 

من  ال�ضتيعابها  �تي�ضيرا  �ال�ضببية...؛  �الزمان،�الـمكان،  �الحياة،  الـمادة،  كمفهوم  اأ�ضا�ضية  مفاهيم 

يراعي  محكم  لولبي  تدرج  �فق  �ذلك  جميعها،  الدرا�ضية  الـم�ضتويات  عبر  تنا�لها  يتم  الـمتعلم)ة(  قبل 

قدرات الـمتعلم)ة( الفكرية �الت�ضل�ضل الـمنطقي للمادة العلمية من حيث ترابط موا�ضيعها �تكاملها معرفيا 

الحياة،  اأربع مكونات كبرى؛ هي علوم  العلمي �ضمن  الن�ضاط  �منهجيا. �قد تم ت�ضنيف مكونات مادة 

العلوم الفيزيائية، علوم االأر�س �الف�ضاء �التكنولوجيا. 

1.2. مجال علوم الحياة

من  الحي  للعالـم  العميق  الفهم  على  �الـمتعلمين  الـمتعلمات  م�ضاعدة  اإلى  الحياة  علوم  مجال  يهدف 

بمظاهر  ترتبط  معارف  باكت�ضاب  الـمتعلمون  يبداأ  بحيث  �الـمعرفي،  العلمي  ف�ضولهم  حولهم،�اإ�ضباع 

الحياة عند الكائنات الحية، �كيف تتعاي�س مع مخلوقات حية اأخرى، �كيف تتكيف مع ��ضطها البيئي، 

كما يتم التطرق لعدد من الـمفاهيم �الوظائف االأ�ضا�ضية كالربط �االقتيات �التكاثر...، كل ذلك بهدف 

الـم�ضاهمة في تنمية �تطوير الـمعارف �الـمهارات �الـمواقف الـمرتبطة بالتربية ال�ضحية �الحفاظ على 

التطرق لعلوم  البيئي. �يتم  التوازن  الكائنات ��ضمان  البيئة �اأ��ضاط عي�س  التلوث �حماية  التربة من 

الحياة من خالل ثالثة محا�ر :

♦ �ضحة االإن�ضان �التفاعل مع البيئة ؛

♦ خ�ضائ�س الكائنات الحية ��ظائفها الحيوية �تفاعالتها مع البيئة ؛

♦ د�رة حياة الكائنات الحية، التكاثر، الوراثة �االأنظمة البيئية. 

2.2.العلوم الفيزيائية :  

تهدف العلوم الفيزيائية اإلى فهم الحاالت الفيزيائية للمادة �ت�ضنيفها، �اأهم التغيرات التي تطراأ عليها اإما فيزيائيا اأ� 

كيميائيا، كما يهدف هذا الـمجال اإلى التعريف ببع�س الظواهر الفيزيائية الـمت�ضلة باإنتاج الطاقة �م�ضادرها �تحوالتها 

باالإ�ضافة  بال�ضوء،ال�ضوت،الكهرباء،�الـمغناطي�ضية،  الخا�ضة  االأ�ضا�ضية  الـمفاهيم  �ا�ضتيعاب  الـمختلفة،  �ا�ضتعماالتها 

اإلى فهم القوى �عالقتها بالحركة. �تتم درا�ضة هذا الـمجال من خالل ثالثة محا�ر رئي�ضة :

♦ حاالت الـمادة �خ�ضائ�ضها �التحوالت التي تطراأ  عليها ؛

♦ ت�ضنيف الطاقة �ا�ضتعماالتها �طرق �اأ�ضكال تحويلها ؛

♦ حركة االأج�ضام �القوى. 

3.2.علوم االأر�س والف�ساء : 

مجال علوم االأر�س �الف�ضاء يجمع بين موا�ضيع مرتبطة بعلم االأر�س �موا�ضيع متعلقة بموقعها في 
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النظام ال�ضم�ضي، يتم التطرق لهذا الـمحور في الـمدر�ضة االبتدائية ب�ضكل تدريجي حلز�ني ابتداء من ال�ضنة 

الثالثة من التعليم االبتدائي، �يركز هذا الـمحور على درا�ضة الظواهر �العمليات التي يمكن اأن يالحظها 

الـمتعلمون في حياتهم اليومية الـمرتبطة بالخ�ضائ�س الطبيعية ل�ضطح االأر�س �تركيبها، �تعرف موارد 

�تعرف  الف�ضول  �تعاقب  �الليل  النهار  حد�ث  اأ�ضباب  تنا�ل  يتم  كما  ا�ضتخدامها،  �مجاالت  االأر�س 

اأطوار القمر �النظام ال�ضم�ضي. �يتم التطرق لهذا الـمجال من خالل ثالثة محا�ر رئي�ضة :

♦ تاريخ االأر�س �مواردها �خ�ضائ�ضها ؛

♦ موقع كوكب االأر�س �ضمن النظام ال�ضم�ضي ؛

♦ كوكب االأر�س طق�ضه �مناخه.

4.2. التكنولوجيا

التكنولوجيا محور مندمج مع الـمحا�ر ال�ضابقة، �الهدف من اإدراجه في الـمنهاج الدرا�ضي الحالي، 

هو االأهمية التي اأ�ضبح يحظى بها في مختلف الـمناهج الدرا�ضية الـمتقدمة، نظرا لما اأ�ضبحت تواجه العالـم 

من تحديات جديدة، يلزم معه تن�ضئة االأطفال مبكرا على االهتمام بالتكنولوجيا �ممار�ضتها ب�ضكل تدريجي 

في الـموؤ�ض�ضات التعليمية؛ ذلك اأنها ت�ضاهم في تنمية اإدراك الـمتعلمين للمفاهيم، �تطوير قدراتهم من اأجل 

حل الـم�ضاكل، �الإعطاء معنى للتعلمات. 

لممار�ضة  لالأطفال  حقيقية  فر�ضا  توفر  اأنها  بحيث  للعلوم؛  حقيقيا  تطبيقيا  مجاال  التكنولوجيا  �ت�ضكل 

مهاراتهم، �الـمبادرة �التخطيط لم�ضاريع ب�ضيطة �انتقاء �اختيار �ابتكار حلولهم الخا�ضة في الت�ضميم 

�تنفيذ العلميات، كما ت�ضاعدهم على تطوير مهارات �تقنيات مثل الق�س �الربط �التركيب، �غير ذلك، 

�اإعمال الـمهارات العقلية العليا من مقارنة �تحليل �تركيب �تقييم. �يمكن تحديد مكونات التكنولوجيا 

فيما يلي : 

- الـمدخالت

�ت�ضمل جميع الـموارد الالزمة لتطوير الـمنتوج؛ �ضواء كانت مادية اأ� ب�ضرية اأ� فكرية، من مثل :

ت�ضاميم هند�ضية، تقنيات، اآالت، مواد اأ�لية، مواد م�ضنعة، اإمكانات مادية...؛

- العمليات

�ت�ضمل الطرق �الخطوات الـمنهجية الـمنظمة التي بوا�ضطتها تعالج الـمدخالت لبلورة الـمنتوج؛

- الـمخرجات

�ي�ضمل الـمنتوج في �ضيغته النهائية في �ضكل نظام كامل �جاهز لال�ضتعمال كحل لم�ضكالت. 

�يتم من خالل االأن�ضطة التكنولوجية الـمدرجة في فقرات البرنامج، التركيب بين الـمعارف �الـمهارات 

�الـمواقف الـمكت�ضبة، بحيث تمثل فر�ضة حقيقية لجعل الـموا�ضيع اأكثر متعة �قابلية لال�ضتثمار �التحويل 

في الحياة اليومية للمتعلم.
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3- توجيهات بيداغوجية وديداكتيكية
1.3. النهج العلمي الـمعتمد في مادة الن�ساط العلمي

��ضائل  من  يوفره  �ما  للمتعلم)ة(  القريب  الـمحيط  ا�ضتثمار  التكنولوجية  االأن�ضطة  اإنجاز  عند  �ينبغي 

�موارد)ذ�ات االأ�ضياء، �رق مقوى، اأ�ضالك كهربائية، فلين، خيوط، مهمالت، متال�ضيات...(. 

ينطلق تدري�س العلوم من قاعدة تعتبر اأن تعلم العلوم يجب اأن يتم بالطريقة التي يتكون بها، بمعنى اأن 

العلوم تكون بالبحث �التق�ضي، �من �ضمن النهوج التدري�ضية التي تتما�ضى �هذا الـمبداأ �اأثبتت نجاعته 

اأنه ينتقل بالعملية التدري�ضية من تعلم مرتكز على الـمدر�س  في مجال تدري�س العلوم نهج التق�ضي؛ ذلك 

�كفاءته �من متعلم �ضلبي، ي�ضتقبل فقط ما يقدمه له الـمدر�س)ة( من معلومات جاهزة عن طريق ال�ضرح 

�يكون  تعلمه  عملية  في  فعال  بد�ر  يقوم  الذي  الـمتعلم،  حول  يتمركز  تعلم  اإلى  الـمدر�ضي،  �الكتاب 

�العادات  �الـمهارات،  العلمية،  الـمعرفة  في  االنغما�س  اإلى  الـمتعلمون  يتحول  بحيث  عنها؛  م�ضوؤ�ال 

العقلية، ليقوموا بممار�ضة العلوم �البحث �التق�ضي، �حل الـم�ضكالت االإبداعية، �التفكير العلمي. اإن 

اعتماد نهج التق�ضي ي�ضمح بخلق الـمواقف التي ياأخذ فيها الـمتعلمون د�ر العلماء، فيبادر�ن اإلى مالحظة 

اختبارات �تحقيقات  لها، �ت�ضميم �اإجراء  تف�ضيرات ممكنة  االأ�ضئلة حولها، �تقديم  الظواهر، �طرح 

لدعم اأ� نق�س نظرياتهم، �تحليل البيانات، �تكوين اال�ضتنتاجات، �ت�ضميم �بناء النماذج. اإن انخراط 

�اكت�ضاب  الـمفاهيم  ا�ضتيعاب  من  بالتدريج،  �ضيمكنه،  التق�ضي  نهج  يعتمد  علمي  تعلم  في  الـمتعلم)ة( 

تعلم �ا�ضتيعاب جوانب  يي�ضر  الذي يتطلب ��ضع برنامج درا�ضي  ال�ضيء  الكفايات،  الـمعارف �تطوير 

الـمتعلم)ة( �اأن�ضطة تحفز التحدي العلمي  هامة من العلوم �التكنولوجيا، �يقدمها في �ضكل مواجهة بين 

لديه، �تدعوه لممار�ضة التجريب �اإنجاز م�ضاريع علمية �تكنولوجية في م�ضتواه �متالئمة مع متطلبات 

تعلم »الكيفية« �«الطريقة«  اأ�ضا�ضا، على  يقوم،  العلوم  تعلم  اأن  للمتعلم)ة(  يت�ضح  الطفولة، �ذلك حتى 

الـمنا�ضبة الكت�ضاب الـمعرفة العلمية.

2.3.الـمبادئ وال�سوابط الـموجهة لتدري�س وتعلم مادة الن�ساط العلمي

عدة  ا�ضتح�ضار  اعتماد  تقت�ضي  التق�ضي،  نهج  �فق  العلمي  الن�ضاط  مادة  �تعلم  تعليم  �ضير�رة  اإن 

اعتبارات،�مراعاة مبادئ اأ�ضا�ضية من بينها :

  • ا�ستح�سار الـمحيط في بناء التعلمات : �ذلك بتوظيف بيئة الـمتعلم)ة(من حيث م�ضاكلها �مواردها 

�اإمكانياتها الـمادية، حتى يكون التعلم حقيقيا، ي�ضبه ما يح�ضل في البيئة �الواقع، مما ي�ضفي على اال�ضتغال 

الـمحيط  للتحويل في  قابلة  الـمدر�ضية  الـمعرفة  النمطية �التجريد، �ت�ضبح  الحيوية �الن�ضاط، �يتجا�ز 

االجتماعي �الثقافي للمتعلم)ة( ؛

ال�ضتخال�س  الح�ضية  الـمعرفة  من  باالنطالق  �ذلك   : الـمجرد  اإلى  الـمح�سو�س  من  االنطالق   •  

الخا�ضيات �القوانين الـمف�ضية اإلى الفهم �التجريد؛ 

  • النمذجة :  في البحث العلمي عادة ما يتم التفكير في  نموذج لتمثيل مب�ضط الأنظمة اأ� عمليات حقيقية 

اأ� ظواهر؛ �ضواء على م�ضتوى العمليات الدقيقة )غير الـمرئية بالعين الـمجردة(، اأ� الظواهر �العمليات 
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الكبرى التي ي�ضعب معها مالحظتها ب�ضكل مبا�ضر. مثال : محا�لة تف�ضير كيف يحجب القمر ال�ضم�س، من 

خالل اقتراح نماذج �منا�لتها، في اإطار درا�ضة ظاهرة الك�ضوف؛

  • التعلم بالـممار�سة :  من بين اأهم الـمبادئ في اإطار الـمقاربة بالكفايات هو تعليم العلوم �التكنولوجيا 

عن طريق العمل �الـممار�ضة، فاالأطفال عادة ما يكت�ضبون الـمعارف �الـمهارات من خالل الـمهام التي 

يقومون بها؛ بحيث يكون الـمتعلم هو محور العملية التعلمية، �هو الـممار�س الفعلي للن�ضاط التعلمي؛

  • الع�سف الذهني : ي�ضاعد الـمتعلمين على توليد العديد من االأفكار حول م�ضكلة اأ� ق�ضية علمية، �تبداأ 

اآرائهم  اأمام الـمتعلمين، ثم يطلب منهم اقتراح  اأ� ق�ضية  من خالل قيام االأ�ضتاذ)ة( بطرح م�ضكلة علمية 

�ت�ضوراتهم �اأفكارهم التي يعتقد�ن باأنها مرتبطة بهذه الـم�ضكلة، ثم تد�ن االأفكار على ال�ضبورة، �يمكن 

ت�ضنيفها �درا�ضتها ب�ضكل منف�ضل اأ� تعديلها؛

اإجراء  الـمدر�س)ة(  طرف  من  عليها  �التركيز  الـمتعلمين  تمثالت  ا�ضتح�ضار  اإن   : التمثالت   •  

منهجي يمكن من الوقوف ب�ضكل �ا�ضح �دقيق على الت�ضورات التي يكونها الـمتعلم)ة( حول الظواهر 

�الـمو�ضوعات الخارجية. 

كما اأنها ت�ضاعد في تحديد الـمعرفة العلمية الـمنا�ضبة �الو�ضائل �التقنيات البيداغوجية الالزمة لت�ضحيحها 

�معالجتها، كما اأنها ت�ضمح بتحفيز الـمتعلمات �الـمتعلمين �ت�ضتثير ف�ضولهم للتق�ضي �البحث في الـمو�ضوع؛

: داخل الف�ضل الدرا�ضي باعتباره محركا للتفكير العلمي، �ذلك  اإثارة الت�ساوؤل والف�سول العلمي   •  

من خالل التخطيط ل�ضير�رٍة تحفز الـمتعلمات �الـمتعلمين على طرح ت�ضا�ؤالت تف�ضي اإلى تملك �ضوؤال 

فر�ضيات  �ضياغة  بهدف  �ضغيرة،  مجموعات  داخل  اأفكارهم  لتقا�ضم  اأمامهم  الـمجال  �يف�ضح  التق�ضي، 

تختلف اأن�ضطتها فيما بين الـمتعلمين الختبار هذه الفر�ضيات �فق طبيعة الـمو�ضوع؛

  • اختيار الـمتغيرات : من الـموؤكد اأن الـمتعلمين �ضيطرحون عدة خيارات �فر�ضيات، غير اأن االأ�ضتاذ 

عليه اأن يوجههم �يدفعهم لعزل الـمتغيرات �اختيار متغير م�ضتقل �احد لدرا�ضته، �متغير تابع لقيا�ضه؛

  • التجريب : يقوم فيه التالميذ باإ�ضراف الـمدر�س)ة( بالتعامل مع الـمواد �ا�ضتعمال االأد�ات �االأجهزة، 

�اقتراح عدة تجريبية، �اإنجاز الـمنا�لة �ممار�ضة العمل العلمي بما فيه من تق�ضي �بحث بهدف تحديد 

العوامل الـمتدخلة؛

  • البحث التوثيقي : البحث �ضمن �ثائق اأ� مراجع اأ� مو�ضوعات اأ� على االأنترنيت، من اأجل التو�ضل 

اإلى اإيجاد عنا�ضر اإجابة ت�ضاعد على تمحي�س الفر�ضيات، اأ� ا�ضتكمال ن�ضاط التق�ضي )ن�ضو�س، �ضور، 

�ثائق �ضمعية ب�ضرية، اأنترنيت...(. 

3.3.الخطوات الـمنهجية الـمقترحة لبناء موا�سيع الن�ساط العلمي

  • اأن�سطة بناء الـمفهوم :

الـمتعلمين �الـمتعلمات في  يختار االأ�ضتاذ)ة( ��ضعية ي�ضعى من خاللها ��ضع   : االنطالق  و�سعية   -

اإحداث خلخلة معرفية فيها. �ترتكز هذه  الـمو�ضوع الجديد؛ �ر�ضد تمثالتهم �مواجهتها بهدف  �ضياق 
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الخطوة على ��ضعية م�ضكلة مثيرة للتعلم )Situation déclenchante(، لها �ضلة بمحيط الـمتعلم)ة( �حياته 

�يمكن  بالـمو�ضوع.  الـمرتبطة  التعلمية  �االأهداف  الـم�ضتهدفة  بالكفاية  عالقتها  مراعاة  مع  اليومية، 

لدى  ذهني  �ضراع  عنه  ينتج  فيديو  �ضريط  اأ�  �ضور  اأ�  مكتوبة  �ثيقة  اأ�  مبا�ضرة  تجربة  على  االعتماد 

الـمتعلمات �الـمتعلمين �يولد لديهم مجموعة من الت�ضا�ؤالت.

-  تملك الو�ضعية ��ضياغة �ضوؤال التق�ضي : ي�ضتغل التالميذ على الو�ضعية لفهمها بم�ضاعدة الـمدر�س)ة(، 

الذي يتاأكد من ا�ضتيعابهم لها �تملكها، �ي�ضاعدهم على االإح�ضا�س بالـم�ضكلة، �على طرح االأ�ضئلة �تحديد 

�ضوؤال التق�ضي ��ضياغته ب�ضكل دقيق؛

اأ�  الـمفتر�ضة  الحلول  من  مجموعة  �الـمتعلمون  الـمتعلمات  يقترح   : الفر�ضيات  تقديم  مرحلة   -

�ينبغي  التق�ضي.  ل�ضوؤال  موؤقتا  ت�ضكل جوابا  اإثباتها،  اإلى  الحاجة  د�ن  كتابيا،  اأ�  �ضفهيا  اأ�لية  تف�ضيرات 

تعويد الـمتعلمين على افتتاح كالمهم بعبارات من مثل : في راأيي...، اأعتقد اأن...، من �جهة نظري.... 

- اقتراح �تحديد ميثاق العمل : يتفق الـمتعلمون على ميثاق العمل الذي �ضي�ضاعدهم على التاأكد من 

ميثاق  تنفيذ  اإمكانية  مدى  من  التاأكد  على  االأ�ضتاذ  �يحر�س  الحاجيات،  �يحدد�ن  فر�ضياتهم،  �ضحة 

العمل، كما يوفر لهم ظر�ف االإنجاز؛

- مرحلة التق�ضي الختبار الفر�ضيات : يقوم الـمتعلمون باختبار الفر�ضيات من خالل عزل الـمتغيرات 

�اعتماد ��ضيلة التق�ضي الـمنا�ضبة : منا�الت اأ� تجارب �/اأ� نمذجة �/اأ� مالحظة �/اأ� بحث توثيقي �/

اأثناء  الـم�ضكل. �ي�ضهر االأ�ضتاذ)ة( على �ضالمة من االأخطار  اأ� زيارات ا�ضتطالعية...، ح�ضب طبيعة 

التعابير  اأ�  �االأ�ضكال  الر�ضوم  باعتماد  اإما  اإليها  الـمتو�ضل  النتائج  بتحرير  الـمتعلمون  �يقوم  التق�ضي. 

الكتابية، ب�ضكل فردي اأ� جماعي، على دفتر التق�ضي؛

- مرحلة تقديم �تقا�ضم اإنتاجات مجموعات العمل : يعر�س ممثلو الـمجموعات نتائج عمليات التق�ضي 

االأ�ضتاذ)ة(  �يقوم  نفيها.  اأ�  اإثباتها  اأجل  من  الـمقترحة  بالفر�ضيات  �مقارنتها  مناق�ضتها  الـمنجزة،�تتم 

بالتن�ضيط �االهتمام اأكثر بالتمثالت اأ� االأخطاء التي يمكن اأن تظهر خالل هذه الـمرحلة من اأجل ت�ضحيحها؛

ت�ضكيل �بناء  التقا�ضم على  بناء على مرحلة  االأ�ضتاذ  تدخل  الن�ضاط على  هذا  يعتمد   : التعميم  - مرحلة 

اأ�  جدا�ل  اأ�  اأ�ضكال  اأ�  ا�ضتنتاجات  �ضكل  في  اإما  توثيقها  من  الـمتعلمين  �تمكين  الـم�ضتهدفة،  التعلمات 

خطاطات بهدف التعميم.

  • اأن�سطة التطبيق والتقويم والدعم : 

مو�ضوع  �الـمهارات  للمعارف  الـمتعلمين  اكت�ضاب  مدى  من  التحقق  اإلى  االأن�ضطة  هذه  تهدف 

)قوانين، مفاهيم،  الـمكت�ضبات  اإر�ضاء  العلمي، �مدى  التق�ضي  لنهج  تملكهم  التق�ضي،�للتحقق من مدى 

معلومات، مهارات، مواقف...(، �قدرتهم على تعبئتها لحل ��ضعية اأ� ن�ضاط تطبيقي، بهدف تثبيتها 

العلوم �التكنولوجيا  التعليم �التعلم في مجال  التعثرات، �تعديل �ضير�رة  ���ضع خطة لدعم �تجا�ز 

ل�ضمان النجاح للجميع. 

�حتى تحقق هذه الـمحطة النتائج الـمتوخاة منها، ينبغي تنويع ��ضعيات االختبار با�ضتح�ضار الـمهارات 
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�الـمجاالت العقلية العليا من تطبيق �تعليل عو�س االكتفاء باالختبارات التي تر�م الـمعرفة، �في هذا 

االإطار يمكن االعتماد على الـمجاالت العقلية الـمحددة في الباب الثالث من منهاج مادة العلوم هذا.

  • اأن�سطة اال�ستثمار واالمتداد : 

اإن تعليم العلوم �فق ر�ؤية ت�ضت�ضرف احتياجات �ضوق العمل الـم�ضتقبلية، يقت�ضي اإدراج اأن�ضطة ت�ضعى 

اليومية  العملية  العلم بالـممار�ضة  العلمية، �ذلك من خالل ربط  اأعمق للمحتوى �الـمنهجية  لتحقيق فهم 

اأ� في  ثنائي  ب�ضكل  بيداغوجية تطبيقية،  اإنجاز م�ضاريع  الـمكت�ضبة في  العلمية  الـمفاهيم  با�ضتثمار  للمتعلم، 

باإ�ضراف من االأ�ضتاذ)ة( �تتبع �تقويم �ت�ضجيع لها. �تبقى  الف�ضل،  اإطار مجموعات �ضغرى، خارج 

هذه الـمحطة اأ�ضا�ضية في اكت�ضاب �تر�ضيخ الـم�ضمون �الـمنهجية العلمية، �في اإعطاء معنى للتعلمات. 

��ضعيا اإلى ربط الح�ض�س مع بع�ضها البع�س، ي�ضتح�ضن مطالبة الـمتعلمين في نهاية الح�ضة بطرح اأ�ضئلة 

اأ� ا�ضتف�ضارات يرغب الـمتعلمون في اإيجاد اإجابات لها، اأ� اقتراح تجارب اأخرى يرغب الـمتعلمون في 

التحقق من نتائجها خالل الح�ضة القادمة، من اأجل ت�ضويقهم، �لتعويدهم على التفكير العلمي من خالل 

طرح الت�ضا�ؤالت، كما يمكن اأن ي�ضتغل االأ�ضتاذ)ة( هذه الـمقترحات كنقطة انطالق في الح�ضة القادمة، في 

حالة ما اإن كانت منا�ضبة لذلك. 

4.3.الخطوات الـمنهجية الإنجاز الـم�ساريع
الحياة  من�ضجمة مع مجاالت علوم  تكنولوجية  ذات طبيعة  الـم�ضاريع  لمجموعة من  الـمنهاج  يتطرق 

اأ�  الف�ضل  الـم�ضاريع داخل ف�ضاء  اإنجاز هذه  يمكن  االأر�س �الف�ضاء؛ بحيث  الفيزيائية �علوم  �العلوم 

لالأن�ضطة  �حبهم  االأ�لية  الـمتعلمين  قدرات  ا�ضتثمار  هو  الـم�ضاريع  هذه  ت�ضطير  من  �الهدف  خارجه. 

التطبيقية العملية، �كذا لتنمية القدرة على حل م�ضكالت في الحياة اليومية، �ا�ضتثمار مكت�ضبات الـمتعلمين 

الفر�ضة  �اإعطائهم  اإيجابية،  مواقف  �تنمية  �الت�ضنيع،  الت�ضميم  في  �قدرات  �مهارات  معارف  من 

اأندية  باإحداث  التكنولوجية  الـم�ضاريع  ماأ�ض�ضة  يتم  اأن  هنا  الـمفيد  من  �لعل  كمهند�ضين �ضغار.  لال�ضتغال 

التكنولوجيا داخل الـموؤ�ض�ضات التعليمية، ت�ضهر على تنظيم �تتبع مختلف الـم�ضاريع الـمنجزة �تقويمها. 

�تختلف الخطوات الـمتبعة من م�ضر�ع اإلى اآخر، ح�ضب طبيعة الـم�ضر�ع نف�ضه، �ح�ضب الـم�ضتوى 

الدرا�ضي. �لعل اأبرز هذه الخطوات ما يلي : 

- اختيار الـم�ضر�ع : تعتبر هذه الـمرحلة اأهّم خطوة في الـم�ضر�ع، الأنّها تحكم الخطوات الالحقة؛ 

بحيث من الـمفر��س اأن يتم اختيار مو�ضوع يتحم�س له الـمتعلمون، �يراعي الظر�ف �االإمكانات، 

�ينطلق، اإذا اأمكن، من محيط الـمتعلم، �اأن يلبي حاجة اأ� يجيب عن �ضوؤال حتى يولد دافعية داخلية لدى 

الـمتعلم ��ضعور باأهميته. 

مدخالت  من  به  يتعلق  ما  كل  �في  الـم�ضر�ع،  اإنجاز  اإمكانية  في  التفكير  يتم  اأن  االأفيد  من  اأنه  كما 

)��ضائل مادية اأ� مهارات �تقنيات...(، �عمليات )منهجيات �مدة زمنية �اإجراءات...(، بما ي�ضكل 

تعاقدا بين اأع�ضاء الفريق؛

- ت�ضميم الـم�ضر�ع : يتم ت�ضميم الـم�ضر�ع ���ضع بطاقة تقنية له، ت�ضمح بتوثيق مختلف مراحل االإنجاز 

�الو�ضائل �الحاجيات، �جميع االإجراءات �العلميات �الـم�ضوؤ�ل عن كل عملية، �مدة �مكان اإنجاز كل 

عملية، كما تت�ضمن ت�ضميما خطيا للمنتج �موا�ضفاته التقنية النهائية. �هذه الـمرحلة مهمة؛ اإذ يتوقف نجاح 

الـمراحل القادمة عليها، �من بين ما يمكن ت�ضميمه )ت�ضميم مجلة، ت�ضميم تجربة، ت�ضميم نموذج...(؛
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القدرات  بتوظيف  �ضابقا،  تم تخطيطها  التي  العمليات  اإنجاز  في  فعليا  ال�ضر�ع   : الـم�ضر�ع  اإنجاز   -

�الـمهارات ح�ضب ما تم ت�ضطيره في البطاقة التقنية. كما يتم التقييم الـمرحلي لكل خطوة خطوة للتاأكد من 

مدى �ضالحية العمليات الـمنجزة �من مدى مطابقتها لما تم ت�ضطيره؛

- تقا�ضم �تقويم الـم�ضر�ع : �هي محطة اأ�ضا�ضية �هامة بالن�ضبة للمتعلمات �الـمتعلمين؛ بحيث يتقا�ضم 

الـمتعلمون اأعمالهم مع زمالئهم، كما تتم في هذه الـمحطة تقويم الـم�ضاريع �الحكم عليها، �على مدى 

احترام الخطوات الـمحددة، �حول مدى احترام كل ع�ضو من اأع�ضاء الفريق للمهام الـمنوطة به. كما 

يتم ا�ضتثمار الـمنتج فيما هو م�ضمم من اأجله.

4- التنظيم الزمني لموا�سيع الن�ساط العلمي
ر�عي في تنظيم الزمن الـمخ�ض�س لدرا�ضة محا�ر �موا�ضيع الن�ضاط العلمي بالتعليم االبتدائي مبداآ 

التنويع �التوازن بين االأن�ضطة، �ذلك على امتداد ال�ضنة الدرا�ضية التي تتكون من �ضت �حدات، موزعة 

على اأ�ضد��ضين مت�ضا�يين من حيث عدد االأ�ضابيع الـمخ�ض�ضة للتعلم �التقويم �الدعم، �من حيث محتوى 

البرنامج الدرا�ضي. كل �حدة تمتد على خم�ضة اأ�ضابيع؛ تخ�ض�س االأ�ضابيع االأربع االأ�لى الإر�ضاء التعلمات 

�لالأن�ضطة التطبيقية �التقويمية الـمرتبطة بها، �يخ�ض�س االأ�ضبوع االأخير من الوحدة لتقويم �دعم تعلمات 

الوحدة �توليفها، �تنتظم الدرا�ضة �فق الـمعطيات التالية : 

يتوزع الغالف الزمني لمادة الن�ضاط العلمي �فق ما يلي : 

1.4.الغالف الزمني : 

الزمن االأ�سبوعيالزمن االأ�سبوعيالزمن االأ�سبوعيالزمن ال�سنوي

 55 دقيقة2 �ضاعتان68 �ساعة

ملحوظة : مدة كل ح�ضة �ضاعة �احدة )55 دقيقة + 5 د. الإنجاز ن�ضاط ترفيهي(، كما يمكن توزيع 

الغالف الزمني االأ�ضبوعي على 2ح�ض�س. 

2.4.التنظيم الـمنهجي للوحدات الدرا�سية : 

نوع العمليات االأ�سبوع

تقومي ت�ضخي�ضي للمكت�ضبات �دعم ا�ضتدراكي)ما عدا ال�ضنة االأ�ىل( االأ�سبوع االأول من ال�سنة

تقدمي احل�ض�س الدرا�ضية االأ�سابيع االأربعة من كل وحدة

يخ�ض�س لتقومي �دعم �توليف تعلمات بالوحدة االأ�سبوع اخلام�س من كل وحدة

يخ�ض�س لتقومي �دعم �توليف التعلمات ال�ضابقة االأ�سبوع االأخري من كل اأ�سدو�س
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5- �سروط وظروف االإنجاز
1.5. الو�سائل التعليمية

يتطلب تدري�س مادة الن�ضاط العلمي اعتماد ��ضائل تعليمية مختلفة �متنوعة ح�ضب الـموا�ضيع الـمتطرق 

اإليها لم�ضاعدة الـمتعلمين على فهم �ا�ضتيعاب الظواهر �الـموا�ضيع، �لتي�ضير اكت�ضابهم للتعلمات؛ ذلك اأن 

جودة الفعل البيداغوجي مرتبطة بتوافر الو�ضائل الـمعتمدة في بناء �اإنماء التعلمات. 

اإن االكتفاء بكرا�ضة الـمتعلم كم�ضدر �حيد للمعرفة ال ي�ضمن تحقق االأهداف التعلمية �اإنماء الكفايات 

محيط  عن  الغريبة  �ضيما  �الـموا�ضيع؛  الظواهر  من  عدد  �ا�ضتيعاب  فهم  فر�س  يتيح  �ال  الـم�ضتهدفة، 

التعلمات، من  لتح�ضين جودة  منا�ضبة  تعليمية  بو�ضائل  اال�ضتعانة  ال�ضر�ري  اأ�ضبح من  الـمتعلم، �بذلك 

قبيل : 

✓ االأ�ضياء �العينات �النماذج �الـمج�ضمات ؛

✓ ال�ضور �الـم�ضاهد الـملونة �الر�ضومات ؛

✓ الـمو�ضوعات �القوامي�س �الـمجالت العلمية ؛

✓ الر�ضوم البيانية �الخرائط �اللوحات التو�ضيحية ؛

✓ ال�ضبورات �الـمل�ضقات �الـمجالت الحائطية.

2.5. نماذج من الو�سائل التعليمية 
✓ مو�ضوع الكهرباء : ما�ضك بطارية، م�ضباح كهربائي، قاطع كهربائي، جر�س كهربائي، اأ�ضالك 

معدنية،  �ضرائح  بال�ضتيكية،  �ضرائح  زجاجية،  �ضرائح  �ضغير،  كهربائي  محرك  معز�لة،  كهربائية 

دبابي�س، م�ضامير كبيرة، م�ضامير �ضغيرة، مولد كهربائي �ضغير، بطاريات من مختلف االأ�ضكال...؛

✓ مو�ضوع ال�ضوء : مرايا م�ضتوية، مرايا محذبة، مرايا مقعرة، مو�ضور ثالثي، مجموعة عد�ضات 

طبية، اأج�ضام �ضفافة اأج�ضام معتمة، اأج�ضام ن�ضف �ضفافة، ك�ضاف كهربائي �ضغير، �ضمعة، حامل عد�ضات 

خ�ضبي، �ضند�ق خ�ضبي ثوب لبدي اأ�ضود، عد�ضات محدبة، عد�ضات مقعرة، �ضرائح زجاجية...؛

اأنابيب  جداري،  محرار  طبي،  محرار  زئبقي،  محرار  كحولي،  محرار   : الحرارة  مو�ضوع   ✓

اختبار؛ مو�ضوع الكائنات الحية : بذ�ر نباتية، عينات، محنطات، نباتات، مج�ضمات، �ضور، �ضفافات، 

�ضرائح، اأ�ضرطة �ضمعية ب�ضرية. 

3.5. تكنولوجيا االإعالم واالت�سال

اأظهرت العديد من الدرا�ضات اأهمية تكنولوجيا االإعالم �االت�ضال في تح�ضين العملية التعليمية التعلمية، 

�خ�ضو�ضا في تدري�س الـمواد العلمية، �من ثمة ينبغي ا�ضتثمار ما تتيحه الـم�ضامين �الـموارد البيداغوجية 

الرقمية في الـممار�ضة ال�ضفية، اإما با�ضتعمال الحوا�ضيب اأ� مختلف الو�ضائط الرقمية؛ ذلك اأن لها د�ر بارز 

في م�ضاعدة الـمتعلم على االإدراك الح�ضي �تقريب الواقع لديه، خا�ضة عند تدري�س بع�س الـمفاهيم العلمية 

الـمجردة اأ� التي ال ي�ضمح الكتاب الـمدر�ضي �ال�ضور الجامدة باإبراز ما تت�ضمنه من تفاعالت، مما ي�ضمح 
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بالفهم ال�ضحيح للمفاهيم �الظواهر العلمية �تملكها، كما اأنها ت�ضمح باإر�ضاء ثقافة رقمية �ضليمة داخل الف�ضاء 

الـمدر�ضي �خارجه، مما ي�ضمح للمتعلمين با�ضتثمار تكنولوجيا االإعالم �االت�ضال ب�ضكل �ضليم ��ضحي. 

�من بين الو�ضائل الحديثة التي يمكن اعتمادها في هذا الـمجال : 

✓ االأ�ضرطة الوثائقية العلمية التي توفرها �ضبكة االأنترنيت ؛

✓ البرمجيات التربوية االلكتر�نية �مختلف الـموارد التربوية الرقمية التفاعلية ؛

✓ الـمواقع االلكتر�نية العلميةاالأكاديمية ؛

✓ الواقع الـمعزز Augmented reality �تطبيقاته الرقمية؛

✓ ما يتيحه موقع http ://www.taalimtice.ma/ من موارد رقمية، �من �ضيناريوهات بيداغوجية. 

�ينبغي في هذا االإطار اعتماد الـمواقع العلمية ذات م�ضداقية، �الـموارد التربوية الرقمية الـم�ضادق 

الو�ضائل  اأن على  هنا  التاأكيد  ينبغي  اأنه  الـمخت�ضين. غير  فريق من  اإنتاجها من طرف  تم  التي  اأ�  عليها 

�تحتكرها  ال�ضفية  الـممار�ضة  ت�ضتعبد  اأن  ينبغي  ال  الـمدر�ضي  الكتاب  �ضاأن  �ضاأنها  الحديثة،  التكنولوجية 

معو�ضة ��ضعيات تعلم حقيقية، باعتماد الـم�ضاريع �االأعمال التطبيقية �الخرجات اال�ضتطالعية، اأ� من 

خالل اإح�ضار عينات ���ضائل مالئمة لنوع الـمو�ضوع. 

4.5. دفتر التق�سي

الن�ضاط  لمادة  متعلم)ة(  لكل  �ضخ�ضي  دفتر  تخ�ضي�س  يقت�ضي  التق�ضي  نهج  �فق  العلوم  تدري�س  اإن 

العلمي، )دفترTPي�ضم �رقة بها اأ�ضطر ��رقة بد�ن ذلك(. يد�ن فيه الـمتعلم »مغامرته« العلمية؛ بحيث 

يعمد فيه اإلى توثيق مختلف اإنتاجاته الكتابية الـمتعلقة بمالحظاته ���ضفه للظواهر، �لت�ضجيل الت�ضا�ؤالت 

�الفر�ضيات �التو�ضيحات �التعليقات �اال�ضتنتاجات �الـمفاهيم �الـم�ضطلحات، كما ي�ضمح لها)ا( بتخطيط 

اأ�  الر�ضوم  اأ�  ال�ضور  الإل�ضاق  اأ�  �الـمبيانات  �الجدا�ل  �الخطاطات  الت�ضاميم  �مختلف  الر�ضومات 

الـمل�ضقات. باالإ�ضافة اإلى ذلك، تكمن اأهمية هذا الدفتر، فيما يلي : 

 -  ي�ضمح للمتعلم)ة( بتملك خطوات نهج التق�ضي، �يدربه)ا( على مختلف اأن�ضطته )الو�ضف، الت�ضا�ؤل، 

الفر�ضيات، تخطيط الر�ضومات، توثيق اال�ضتنتاجات...(؛

ي�ضاعد الـمتعلم)ة( على اكت�ضاف اأخطائه �ت�ضوراته حول مو�ضوع ما، �ضيما عند مناق�ضة النتائج؛

يعك�س �ضورة عن التطور الحا�ضل في اأداء الـمتعلم »العلمي« خالل الـمو�ضم الدرا�ضي؛

يمكن الـمدر�س)ة( من الح�ضول على الـموؤ�ضرات الدالة على تطور مكت�ضبات الـمتعلمات �الـمتعلمين 

العلمية(، �الوقوف  بالـم�ضامين �الـمفاهيم  التق�ضي)�الـم�ضمونية(الـمرتبطة  بنهج  )الـمرتبطة  الـمنهجية 

على ما يعتر�س كل متعلم)ة(. 

ا�ضتعماله  يخ�ضع  اأن  ي�ضتح�ضن  �الـمتعلم)ة(،  االأ�ضتاذ  طرف  من  الدفتر  هذا  ا�ضتثمار  �ضمان  �لح�ضن 
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لت�ضميم �ا�ضح �محدد، �فق ما يلي : 

تخطيط  اأ�  تو�ضيحي  ر�ضم   : التق�ضي  الإجناز  يخ�ض�س 

لتجربة اأ� غري ذلك من العمليات الـمذكورة اأعاله

عنوان احل�ضة : . .........  التاريخ :. .........

�ضوؤال التق�ضي : 

..............................................

..............................................

..............................................

الفر�ضيات

..............................................

..............................................

..............................................

اال�ضتنتاجات

..............................................

..............................................

..............................................
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5.5. البيئة االآمنة : 

ت�ضاهم البيئة االآمنة ب�ضكل �افر في نجاح العملية التدري�ضية؛ بحيث اأنها تكفل تحقيق نتائج اإيجابية على 

�ضخ�ضية الـمتعلم �على نتائجه الدرا�ضية؛ فهي ترفع من جاذبية الـموؤ�ض�ضة، �تزيد في ثقة الـمتعلم بنف�ضه 

�باأدائه، �ت�ضجعه على بذل الـمزيد من الجهود �العطاء، فيطلق العنان الإبداعاته �طاقاته، في حين اأن 

اال�ضتفزازات  ب�ضبب  اأ�ضال مرفو�س، �لكن  الأنه  �البدني  اللفظي  العنف  ب�ضبب  لي�س  البيئة،  هذه  غياب 

�غياب التحفيز �الت�ضجيع، �رف�س اآراء الـمتعلمين �عدم تقبل اأخطائهم، فهذه الـممار�ضات توؤدي اإلى 

االإحباط �اإ�ضعاف قابلية للتعلم لدى الـمتعلمين ��ضعف ثقتهم باأنف�ضهم، �غياب ال�ضعور باالأمان، �يحد 

من ر�ح الـمبادرة لديهم. �كل هذه االأمور ت�ضبب في تدني النتائج �النفور من التعلم �الـمدر�ضة عموما، 

الـمطلوب  االإيجابي  التفاعل  لتحقيق  الوجدانية  بالجوانب  االهتمام  على  يحر�س  اأن  االأ�ضتاذ)ة(  على  لذا 

داخل الف�ضاء الـمدر�ضي. 

6.5. التكوين الذاتي

تبين من خالل عدد من الدرا�ضات اأن عالقة االأ�ضتاذ بنجاح متعلميه في الـمواد العلمية عالقة دالة، 

�هذا يتطلب من مدر�ضي بنات �اأبناء �طننا ما يلي : 

  • التمكن من الـمعرفة العلمية الـمدر�ضة �القدرة على توظيفها في الـممار�ضة التعليمية؛ ذلك اأن لها اأثر 

جوهري في تح�ضيل الـمتعلمات �الـمتعلمين؛

يي�ضر  مما  العليا،  الـم�ضتويات  اإلى  االأ�ل  الـم�ضتوى  من  العلمي  الن�ضاط  مادة  مفاهيم  بتطور  الوعي   •  

اإمكانية الربط بين التعلمات ال�ضابقة �الحالية �االإعداد لالحقة منها؛

العلوم �التكنولوجيا �االنفتاح على  الخبرة في تدري�س  الزمالء �اال�ضتفادة من ذ�ي    • التعا�ن مع 

الـم�ضتجدات؛

الـمالحظة  على  قدرة  من  تقت�ضيه  �ما  العلمية  الـمواد  تدري�س  �ا�ضتراتيجيات  بمنهجيات  االإلمام   •  

�التحليل �التفاعل مع اإجابات الـمتعلمين �تمثالتهم اأ� مالحظاتهم؛

  • تملك القدرة على تقويم الـمتعلمات �الـمتعلمين �اإعداد الفر��س �ا�ضتثمار نتائجها بما ي�ضمح بت�ضحيح.

6- الكفايات اخلا�سة مبادة الن�ساط العلمي يف التعليم االبتدائي
م�ضار العملية التعليمية التعلمية في اتجاهين؛ اتجاه تح�ضين تقديم الح�ض�س الدرا�ضية، �اتجاه ت�ضحيح 

تعثرات الـمتعلمين الـمنهجية �الـم�ضمونية؛

  • اال�ضتفادة مما تتيحه تكنولوجيا االإعالم �االت�ضال من اإمكانات كبيرة للتكوين الذاتي في كل ما يخ�س 

تعليم الـمواد العلمية �التكنولوجيا.
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الكفاية ال�سنة

الـمبا�ضر،  بمحيطه  مرتبطة  ��ضعيات  �اأمام  االأ�لى،  ال�ضنة  نهاية  في  �الـمتعلم  الـمتعلمة  تكون 

القيام  �/اأ�  م�ضكلة  ��ضعية  حل  على  قادرا  العلمي،  التق�ضي  نهج  من  مالئمة  خطوات  �باعتماد 

بمهمات مركبة، بتوظيف مكت�ضباته الـمت�ضلة بتعرف ج�ضم االإن�ضان �حوا�ضه �تنقله �حركته �تنف�ضه 

�تغذيته �نموه، �ما يت�ضل بتغذية الحيوان، �ما يتعلق بالـماء �الطبيعة �حركة االأج�ضام؛ �ذلك 

عبر الت�ضا�ؤل ب�ضاأنها �التعبير عنها �ضفهيا �كتابيا بكلمات �جمل �تخطيطات �ر�ضوم ب�ضيطة، �من 

خالل الـمالحظة �االفترا�س �الـمنا�لة �التعريف �الـمقارنة �الـمقابلة �الت�ضنيف �اال�ضتنتاج ؛ 

�ذلك الأجل تاأمين �ضالمة ج�ضمها �نظافتها �تغذيتها �الحفاظ على محيطها البيئي.

االأوىل

الـمبا�ضر  بمحيطه  مرتبطة  ��ضعيات  �اأمام  الثانية،  ال�ضنة  نهاية  في  �الـمتعلم  الـمتعلمة  تكون 

م�ضكلة  ��ضعية  حل  على  قادرا  العلمي،  التق�ضي  نهج  من  مالئمة  خطوات  �باعتماد  �الـمحلي، 

�حركته  االإن�ضان  بج�ضم  الـمت�ضلة  �تلك  ال�ضابقة  مكت�ضباته  بتوظيف  مركبة،  بمهمات  القيام  �/اأ� 

�تغذيته، �مظاهر الحياة لدى الحيوانات �النباتات �اأ��ضاط عي�س الكائنات الحية �حمايتها، �ما 

يت�ضل بال�ضوت �انت�ضاره �حاالت الـمادة �حركة االأج�ضام �الكهرباء؛ �ذلك عبر الت�ضا�ؤل ب�ضاأنها 

�التعبير عنها �ضفهيا �كتابيا بكلمات �جمل �تخطيطات �ر�ضوم ب�ضيطة، �من خالل الـمالحظة 

�االفترا�س �الـمنا�لة �التعريف �الـمقارنة �الـمقابلة �الت�ضنيف �اال�ضتنتاج؛ �ذلك الأجل تاأمين 

�ضالمة ج�ضمها �نظافتها �تغذيتها �الحفاظ على محيطها البيئي.

الثانية

الـمبا�ضر  بمحيطه  مرتبطة  ��ضعيات  �اأمام  الثالثة،  ال�ضنة  نهاية  في  �الـمتعلم  الـمتعلمة  تكون 

�الـمحلي �الجهوي، �باعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�ضي العلمي، قادرا على حل ��ضعية 

م�ضكلة �/اأ� القيام بمهمات مركبة، بتوظيف مكت�ضباته ال�ضابقة �تلك الـمت�ضلة بالوظائف الحيويّة 

�حركة  بالـمادة  يت�ضل  �ما  �النبات،  الحيوانات  لدى  الحياة  �بمظاهر  ��قايته  االإن�ضان  لج�ضم 

االأج�ضام �الحرارة، �ما يت�ضل بمكونات االأر�س �الف�ضاء، �ذلك عبر الت�ضا�ؤل ب�ضاأنها �التعبير 

االأد�ات  ا�ضتخدام  مع  الـمكت�ضبة  الـمهارات  خالل  من  �ر�ضوم،  بتخطيطات  �كتابيا  �ضفهيا  عنها 

�االإجراءات �بناء الفر�ضيات �التنبوؤ �الربط �التركيب �التكامل �ا�ضتخال�س النتائج �التمثيل 

�بناء نموذج؛ �ذلك الأجل تاأمين �ضالمة ج�ضمها �نظافتها �تغذيتها �الحفاظ على محيطها البيئي، 

�التفاعل معه باإيجابية.

الثالثة

الـمبا�ضر  بمحيطه  مرتبطة  ��ضعيات  �اأمام  الرابعة،  ال�ضنة  نهاية  في  �الـمتعلم  الـمتعلمة  تكون 

�الـمحلي �الجهوي، �باعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�ضي العلمي، قادرا على حل ��ضعية 

م�ضكلة �/اأ� القيام بمهمات مركبة، بتوظيف مكت�ضباته ال�ضابقة �تلك الـمت�ضلة بوقاية ج�ضم االإن�ضان 

من االأمرا�س، �ما يت�ضل بمظاهر الحياة لدى الحيوانات �النباتات، �بالـمادة �خ�ضائ�ضها، �ما 

يرتبط بال�ضوء �الكهرباء �حركة االأج�ضام، �ما يت�ضل بمكونات االأر�س �الف�ضاء؛ �ذلك عبر 

الت�ضا�ؤل ب�ضاأنها �التعبير عنها �ضفهيا �كتابيا بتخطيطات �ر�ضوم، من خالل من خالل الـمهارات 

الـمكت�ضبة مع ا�ضتخدام االأد�ات �االإجراءات �بناء الفر�ضيات �التنبوؤ �الربط �التركيب �التكامل 

�ا�ضتخال�س النتائج �التمثيل �بناء نموذج ؛ �ذلك الأجل تاأمين �ضالمة ج�ضمها �نظافتها �تغذيتها  

�الحفاظ على محيطها البيئي، �التفاعل معه باإيجابية.

الرابعة
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7- الـمجاالت الـمعرفية والـمهارات الـمت�سلة بها
اإن تطوير الكفايات لدى الـمتعلمين �اإنماءها بال�ضكل الـمطلوب، �التناغم مع متطلبات تعليم العلوم للجيل 

القادم )NGSS(، يتطلب تنمية تفكيرهم علميا خالل الـممار�ضة ال�ضفية، �ذلك من اأجل م�ضاعدتهم على 

التمكن من الـمتطلبات الـمعرفية �الـمهارية لمواجهة تحديات الع�ضر �ظر�ف الحياة، فمن ال�ضر�ري 

درا�ضة  من  لتمكينهم  �تطويرها،  العلمية  الـمعرفة  الكت�ضاف  الالزمة  التفكير  بمهارات  الـمتعلمين  تز�يد 

مختلف الـموا�ضيع �تحليلها �تقييمها للو�ضول اإلى قرار علمي لحل الـم�ضكالت اأ� الـمواقف الـمرتبطة بحياته 

ال�ضخ�ضية اأ� الـمجتمع الذي يعي�س فيه، االأمر الذي يقت�ضي الحر�س على تمكين الـمتعلمات �الـمتعلمين من 

الـمهارات العلمية الالزمة �من القدرات الـمعرفية العليا من تحليل �تركيب �تقويم ب�ضكل تدريجي، �فيما 

يلي الئحة بع�س الـمهارات، �الـمجاالت الـمعرفية �الـمفردات الـمرتبطة بها : 

1.7. الـمهارات :  

بم�ضاعدة  اأ�  الخم�س،  الحوا�س  بع�س  اأ�  اأحد  ا�ضتخدام  تت�ضمن  عقلية  مهارة  هي   : الـمالحظة  مهارة   • 

د�ن  درا�ضتها  يتم  التي  الظاهرة  اأ�  ال�ضيء  عن  خ�ضائ�س  اأ�  معلومات  على  للح�ضول  االأجهزة  بع�س 

القيام باإ�ضدار اأحكام، �تعتبر اإحدى مهارات جمع الـمعلومات �تنظيمها. �ت�ضمن الـم�ضاهدة �الـمراقبة 

�االإدراك، �تقترن عادة بوجود �ضبب قوي اأ� هدف ي�ضتدعي تركيز االنتباه �دقة الـمالحظة ؛

مهارة الو�ضف : تتبع مهارة الو�ضف مهارة الـمالحظة، �الو�ضف كاأي مهارة، تكون متدرجة مع   • 

التالميذ منذ ال�ضغر، �تكون ب�ضيطة ثم تنمو معهم، لذا يمكن فمن ال�ضر�ري م�ضاعدة الـمتعلمين �توجيههم 

اأ� طرح اأ�ضئلة عليهم تقودهم اإلى ��ضف ما ير�نه، �ذلك حتى تنمو لديهم هذه الـمهارة ؛

 • مهارة الـمقارنة : هي القدرة على تحديد اأ�جه االتفاق �اأ�جه االختالف بين االأ�ضياء الـمراد الـمقارنة 

بينها. �هناك اأنواع من هذه الـمقارنات؛ اإما اأن تكون مفتوحة اأ� مغلقة ؛

 • مهارة اال�ضتنتاج : تعرف باأنها عملية تف�ضير اأ� ا�ضتخال�س نتيجة ما نالحظه. �تزداد دقة اال�ضتنتاجات 

بزيادة الـمالحظة �الو�ضف. ذلك اأن العالقة بين اال�ضتنتاج �الـمالحظة �القيا�س عالقة �طيدة، �من 

خاللها يتم ا�ضتنباط تف�ضير يتالءم �يتناغم مع هذه البيانات ؛

بينها،  العالقات  يظهر  ب�ضكل  الـمعلومات  �تحليل  قراءة  تت�ضمن  عقلية  مهارة  هي   : التف�ضير  مهارة   • 

�عر�ضها في �ضكل جدا�ل اأ� رموز اأ� مخططات اأ� ر�ضوم بيانية... ؛

اأ�  االأ�ضياء  من  مجموعة  بين  �االختالف  ال�ضبه  اأ�جه  تحديد  تت�ضمن  عقلية  مهارة   : الت�ضنيف  مهارة   • 

االأحداث �فق خ�ضائ�ضها الـم�ضتركة، ���ضع كل منها في مجموعة م�ضتقلة؛

 • مهارة التنبوؤ �التخمين : مهارة عقلية تت�ضمن ا�ضتخدام الـمعلومات �الخبرات الـما�ضية في تقدير �توقع 

�افترا�س حد�ث ظواهر م�ضتقبلية معينة بناء على معطيات �اأ�ض�س علمية.
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 2.7.الـمجاالت الـمعرفية : 

بغاية تب�ضيط �تنظيم الـمجاالت الـمعرفية، فقد تم تجميعها في ثالثة مجاالت كبرى، على اأن كل مجال 

ي�ضم عددا من القدرات العقلية، �هي موزعة على ال�ضكل التالي : 

 • مجال الـمعرفة، يتعامل مع قدرة الـمتعلم على التذكر، �التعرف، ���ضف، �تقديم اأمثلة على الحقائق 

�الـمفاهيم �االإجراءات ال�ضر�رية لبناء اأ�ضا�س متين في العلوم؛

االختالفات،�ت�ضنيف  �اإبراز  مقارنة،  الإن�ضاء  الـمعرفة  هذه  ا�ضتخدام  على  يركز  التطبيق،  مجال   • 

لمجموعات من االأ�ضياء اأ� الـمواد؛ يربط بين الـمعرفة بمفهوم العلوم �ضمن �ضياق محدد؛ اإن�ضاء تف�ضيرات 

�تو�ضيحات ل�ضيناريوهات علمية �حل الـم�ضكالت العملية؛

 • مجال اال�ضتدالل، ا�ضتخدام االأدلة �فهم الـمفاهيم العلمية بالتحليل، التركيب، �التعميم، غالبًا في حاالت 

غير ماألوفة ��ضياقات معقدة. 

�يمكن تف�ضيلها من خالل الجد�ل التالي :

1.2.7. الـمعرفة

الـمفاهيم،  العمليات،  العالقات،  الحقائق،  عن  الـمتعلمين  معارف  الـمجال  هذا  مفردات  تقّيم 

�الـمعدات. �تمّكن الـمعرفة الحقيقة الوا�ضعة �الدقيقة الـمتعلمين من االنخراط  �التفاعل بنجاح في اأن�ضطة 

معرفية اأكثر تعقيدا �هي �ضر�رية لم�ضر�ع علمي، �فيما يلي تف�ضيل للقدرات الـمرتبطة بهذا الـمجال : 

تف�سيلها القدرات

اأ�  حتديد  �الـمقايي�س؛  �االخت�ضارات  �الرموز  العلمية  �الـم�ضطلحات  الـمفردات  على  التعرف 

تو�ضيح احلقائق �العالقات �الـمفاهيم ؛

الـمنا�ضبة  اال�ضتخدامات  حتديد  ؛  �عمليات  �مواد،  معينة،  كائنات  خ�ضائ�س  اأ�  مميزات  حتديد 

للمعدات �االإجراءات العلمية.

تذكر �تعرف

اأ� حتديد  �الـمواد؛ ��ضف  احلية  الكائنات  �بنية ��ظائف  اأ� �ضاف خ�ضائ�س  اأ� حتديد  ��ضف 

العالقات بني الكائنات احلية �الـمواد �العمليات �الظواهر. 

��ضف

تقدمي اأ� حتديد اأمثلة عن الكائنات احلية، �الـمواد، �العمليات التي متتلك خ�ضائ�س معينة؛ تو�ضيح 

��ضياغة حلقائق اأ� ملفاهيم مع االأمثلة الـمنا�ضبة؛

تقدمي اأمثلة

2.2.7. التطبيق

العالقات،  الحقائق،  عن  معارفه  تطبيق  في  �الـمتعلم  الـمتعلمة  ا�ضتراك   الـمجال  هذا  مفردات  تتطلب 

العمليات،  الـمفاهيم، االأد�ات، �الطرق الـماألوفة في تعليم �تعلم العلوم. �فيما يلي تف�ضيل للقدرات الـمرتبطة 

بهذا الـمجال : 
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تف�سيلها القدرات

يعّرف اأ� ي�ضف الت�ضابه �االختالفات بني جمموعة من الكائنات، الـمواد، اأ� العمليات، �مييز، 

ي�ضنف، يفرز االأ�ضياء الفردية، الـمواد، الكائنات، �العمليات معتمدا على �ضفات �خ�ضائ�س 

معطاة؛

مقارنة /ت�ضنيف

يربط معرفة مفهوم �ضمني حمدد يف العلوم مع مفهوم متت مالحظته اأ� خا�ضية م�ضتنتجة، اأ� 

ي�ضتخدم اأ�ضياء، خملوقات، اأ� مواد. 

الربط

ي�ضتخدم �ضكال اأ� منوذجا اآخر ليظهر معرفته ملفهوم يف العلوم، يو�ضح عالقة د�رة عملية، اأ� 

نظام، الإيجاد حلول مل�ضكالت علمية. 

ا�ضتخدام النماذج

ي�ضتخدم الـمعرفة يف مفاهيم العلوم ليف�رس ن�ضو�ضا  باعتماد جدا�ل، م�ضورات �معلومات 

�ر�ضومات بيانية. 

تف�ضري الـمعلومات

يو�ضح اأ� ي�رسح مالحظات اأ� ظاهرة طبيعية با�ضتخدام  مبادئ �مفاهيم علمية.  ال�رسح

3.2.7. التعليل

�الـمعلومات  البيانات  لتحليل  اال�ضتدالل  في  ي�ضارك  اأن  الـمجال  هذا  مفردات  الـمتعلم  من  تتطلب 

من  النقي�س  �على  جديدة.  مواقف  اإلى  لديه  الفهم  نطاق  �تو�ضيع  النتائج،  �ا�ضتخال�س  االأخرى، 

فاإن مفردات في مجال  التطبيق،  يتج�ضد في مجال  التي  العلمية  للحقائق �الـمفاهيم  الـمبا�ضرة  التطبيقات 

الـمفردات  اأكثر تعقيدًا.  قد تت�ضمن االإجابة على هذا النوع من  اأ�  ال�ضتدالل تت�ضمن �ضياقا تغير ماألوفة 

اأكثر من طريقة اأ� ا�ضتراتيجية �احدة. ي�ضمل التعليل العلمي اأي�ضا تطوير الفر�ضيات �ت�ضميم تحقيقات/

تجارب علمية. 

تف�سيلها القدرات

التعرف على عنا�رس م�ضاألة علمية �ا�ضتخدام الـمعلومات ذات ال�ضلة، الـمفاهيم، 

العالقات، اأمناط البيانات لالإجابة على االأ�ضئلة �حل الـم�ضكالت. 

حتليل

االإجابة على الـمفردات التي تتطلب النظر يف عدد من العوامل الـمختلفة اأ� الـمفاهيم 

ذات العالقة. 

تركيب
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�ضياغة اأ�ضئلة من الـممكن االإجابة عليها با�ضتخدام نتائج التحقق �التنبوؤ للتحقق من 

معلومات معينة؛

�ضياغة فر�ضيات قابلة للقيا�س اعتمادًا على الـمالحظة اأ� غري ذلك؛

اإعطاء الدليل �اقرتاح تنبوؤات عن تاأثري التغريات يف ظر�ف بيولوجية اأ� فيزيائية. 

�ضياغة  

اأ�ضئلة/ فر�ضية/ 

تنبوؤ

ر�ضم خطة حتقيقات اأ� اإجراءات منا�ضبة لالإجابة على اأ�ضئلة علمية اأ�  اختبار 

فر�ضيات؛

ي�ضف اأ� يتعرف على خ�ضائ�س حتقيقات م�ضممة ت�ضميما جيدا بداللة متغري يقا�س اأ� 

يتم التحكم به اأ� عالقة ال�ضبب �النتيجة. 

ت�ضميم حتقيقات

تقييم التف�ضريات البديلة، تقدير الـمزايا �العيوب التخاذ قرارات حول العمليات 

البديلة؛

تف�ضري

تقييم نتائج التحقيقات فيما يتعلق بكفاية البيانات لدعم اال�ضتنتاجات.  تقييم

ا�ضتنباط ا�ضتقراءات �ضحيحة على اأ�ضا�س الـمالحظات �االأدلة �/اأ� فهم الـم�ضطلحات 

العلمية؛ �ا�ضتخال�س ا�ضتنتاجات منا�ضبة متعلقة بال�ضوؤال اأ� الفر�ضية، �اإظهار فهم 

عن ال�ضبب �النتيجة. 

اال�ضتنتاج

تقدمي ا�ضتنتاجات عامة تتجا�ز ال�رس�ط التجريبية اأ� الـمحددة؛

تطبيق اال�ضتنتاجات على حاالت جديدة. 

التعميم

ا�ضتخدام االأدلة لدعم معقولية التف�ضريات،�حلول الـم�ضكالت،� اال�ضتنتاجات من 

التحقيقات الـمنجزة. 

التربير



23

اة
حي

ال
م 

و
عل

8. البرامج الدرا�سية
1.8. البرنامج الدرا�سي لل�سنتين االأولى والثانية

الـمحا�رالـمجال

الـم�ضتوى الثانيالـم�ضتوى االأ�ل

االأهداف التعلميةالـموا�ضيعاالأهداف التعلميةالـموا�ضيع

�ضحة 

االإن�ضان 

�التفاعل مع 

البيئة

الحوا�س 

الخم�س

- ي�ضتعمل حوا�ضه ليكت�ضف �يتعرف االأ�ضياء الـمحيطة به ؛

- يربط الحا�ضة بع�ضويتها :

✓ اللم�س : الجلد / الناعم، الخ�ضن، اللين.

✓ الب�ضر : العين / االألوان �االأ�ضكال ؛

✓ الذ�ق : الل�ضان / الطعم : مالح، حلو، حام�س، مر.. ؛

✓ ال�ضمع : االأذن / االأ�ضوات : قوي، �ضعيف، غليظ... ؛

✓ ال�ضم : االأنف / الر�ائح : طيبة اأ� زكية،كريهة....

الحوا�س

- يتعرف د�ر �ظيفة حا�ضة اللم�س في ج�ضمه ؛

- يقارن بين البارد �ال�ضاخن بوا�ضطة حا�ضة اللم�س ؛

- ي�ضتخدم اأكثر من حا�ضة لمعرفة �ضيء ؛

- ي�ضتنتج اأن الحوا�س تتكامل فيما بينها.

الحركة

ي�ضف الحركات التي يقوم بها ؛

- يحدد مختلف اأنماط �اأع�ضاء التنقل الحركة ؛

- ي�ضتنتج اأن اأطرافه مكونة من اأجزاء �ضلبة ؛

- يحدد اأهم مفا�ضل ج�ضم االإن�ضان ؛

- ي�ضتنتج اأهمية �قاية جهازه الحركي.

الحركة

- يحدد اأهم مفا�ضل ج�ضم االإن�ضان ؛

- ي�ضتنتج اأهمية الـمفا�ضل في حد�ث مختلف الحركات ؛

- يحدد د�ر الريا�ضة في الحفاظ على �ضحة الـمفا�ضل.

التنف�س

- ي�ضتنتج اأنه في حاجة  التنف�س للهواء ليحيي �اأن الهواء يدخل 

�يخرج من االأنف �الفم؛

- يربط العالقة بين التنف�س �حجم التنف�س ال�ضدري ؛

- يربط العالقة لين التنف�س ��ضرعة نب�س القلب ؛

- يف�ضر كيف توثر التمارين الريا�ضية على نب�س القلب.

التغذية 

�النمو

- يتعرف اأنه في حاجة اإلى الغذاء �الـماء ليحيى ؛

- ي�ضنف االأغذية ح�ضب م�ضدرها ؛

- يو�ضح اأهمية االأغينة الـمتوازنة على �ضحته ؛

- ي�ضتنتج اأن تغذية الر�ضيع مختلفة عن تغذية الطفل ؛

- ي�ضرح مراحل النمو عند االإن�ضان.

التغذية 

�ال�ضحة

- ينظم اأ�قات االأكل ؛

- يحدد االأع�ضاء الـمتدخلة في الـم�ضنع ؛

- يكت�ضف تنوع اأ�ضنان االإن�ضان تبعا لوظائفها ؛

- يعرف اأن االأ�ضنان هامة لم�ضنع الطعام �اأن عليه تنظيفها 

بانتظام ؛

- يحدد بع�س اأ�ضاليب �قاية االأ�ضنان ؛

- يو�ضح اأهمية نظافة االأغذية بالن�ضبة لل�ضحة ؛

- يحترم اأ�قات االأكل ؛

- ي�ضتنتج د�ر الريا�ضة في الحفاظ على �ضحة الـمفا�ضل.

اأحافظ على 

�ضحتي

- ي�ضتنتج اأنه ليكون ب�ضحة جيدة عليه اأن يتغذى �يحافط على 

نظافة ج�ضمه )ينظف اأ�ضنانه بعد االأكل( ؛

- يجب اأن ياأكل �ي�ضرب ثالث مرات كل يوم �اأن يغ�ضل 

يديه جيدا بانتظام خالل اليوم �خا�ضة قبل االأكل ؛

- يميز بين الحالة التي يكون فيها �ضحيحا �الحالة التي يكون 

فيها مري�ضا ؛

- ي�ضتنتج اأنه يجب اأن ينام ب�ضكل كاف لي�ضتريح من التعب.
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خ�ضائ�س 

الكائنات 

الحية 

��ظائفها 

الحيوية 

�تفاعالتها 

مع البيئة

الـماء 

�الطبيعة

- يتعرف مختلف ا�ضتعماالت الـماء ؛

- يتعرف بع�س م�ضادر الـماء ؛

- ي�ضتنتج �ضر�رة الـماء للحياة ؛

- يحدد انعكا�ضات ندرة الـماء على الحياة ؛

- يحدد �ضبل الـمحافظة على الـماء ؛

- يميز بين الـماء النقي �الـماء العكر.

الحيوانات 

البرية 

�الـمائية 

�البرمائية

- ي�ضنف الحيوانات ح�ضب اأ��ضاط عي�ضها ؛

- يرتب مراحل النمو عند بعد الحيوانات ؛

- يحترم اأ��ضاط عي�س الحيوانات ؛

- يتعرف اأن للحيوانات اأنظمة غذائية متنوعة ؛

- ي�ضتف الحيوانات ح�ضب نظامها الغذائي )الحم، عا�ضب( ؛

- يحدد �ضل�ضلة غذائية ب�ضيطة.

التغذية عند 

الحيوانات

- يكت�ضف اأن الحيوانات في حاجة اإلى الغذاء �الـماء للحياة 

�اأن بع�ضها يتغذى على النبات )عا�ضب( �بع�ضها يتغذى على 

الحيوان )الحم( ؛

- يكت�ضف اأن بع�س الحيوانات لها اأ�ضنان �بع�ضها له منقار.

النباتات : 

االأجزاء 

�التنوع

- يحدد االأجزاء الرئي�ضية للنباتات ؛

حذ�رها  اختالف  خالل  من  النباتات  تنوع  يتعرف   -

��ضيقانها؛

- يرتب مراحل النمو عند بع�س النباتات ؛

- يحدد االأع�ضاء النباتية التي توؤكل من طرف االإن�ضان ؛

- ي�ضتنتج اأهمية العناية بالحيوانات االأليفة.

ال�ضلوك 

الغذائي

- ي�ضتنتج اأن الحيوانات في بحثها عن غذائها ت�ضتخدم حوا�ضها ؛

- يحدد اأنواع ال�ضلوك الحيواني في البحث عن الغذاء 

)الحركات ال�ضلوكية، تاأثير بع�س الـمواد الكيمائية على 

ال�ضلوك(.

الحركة عند 

الحيوان

- يحدد االأع�ضاء الـم�ضاعدة على العوم )الزعانف 

�اأد�ارها(؛

- يحدد االأع�ضاء الـم�ضاعدة على الطيران ؛

- ي�ضف التنقل عند الحيوانات الزاحفة ؛

-  يتعرف االأ��ضاع التي تتخذها اأطراف الحيوانات التي تقفز 

؛

- ي�ضتنتج اأهمية العناية بالحيوانات االأليفة.

التنف�س عند 

الحيوان

- يالحظ عملية التنف�س عند الحيوانات ؛

- يميز اأع�ضاء التنف�س عند الحيوانات البرية �الـمائية �البر 

مائية.

- ي�ضتنتج اأخطار تلوث الهواء على الحيوان.

القوى 

�الحركة

حركة 

االأج�ضام

- مييز بني االأج�ضام ال�ضاكنة �االأج�ضام الـمتحركة ؛

- يحدد بع�س القوى �يعني ما كان منها دفعا اأ� جانبا ؛

- يبني اأن حتريك ج�ضم �ضاكن نحو االأعلى يتطلب قوة ؛

- ي�ضتنتج حتمية �قوع االأج�ضام على االأر�س عدد تركها 

ت�ضقط؛

- ي�ضنع �ضيئا يمكن اأن يتحرك بفعل الهواء اأ� على �ضطح 

الـماء �يختبر حركته ؛

- يكت�ضف اأن االأ�ضياء الـمتحركة قد ت�ضكل خطرا عليه.

مفعول القوة

يكون  �ضكلها  تغيير  اأ�  اإيقافها  اأ�  االأ�ضام  تحريك  اأن  يبين   -

بمفعول قوة ؛

- ي�ضتك�ضف تغيير حركة  ج�ضم �ضعودا ��ضقوطا ؛

- يذكر بع�س اأنواع القوى.

ت�ضنيف 

الـمادة 

�خ�ضائ�ضها

حاالت 

الـمادة

- يحدد اأهم مفا�ضل ج�ضم االإن�ضان ؛

- ي�ضتنتج اأهمية الـمفا�ضل في حد�ث مختلف الحركات ؛

- يحدد د�ر الريا�ضة في الحفاظ على �ضحة الـمفا�ضل.

اأ�ضكال 

�طرق نقل 

الطاقة

الكهرباء

- يتعرف الـم�ضباح الكهربائي ؛ )مكوناته، اإ�ضاءته بعمود(

- ي�ضتنتج عنا�ضر دارة كهربائية ب�ضيطة  ؛

- يميز بين االأج�ضام العازلة �الـمو�ضلة للتيار الكهربائي  ؛

- ي�ضنع دارة كهربائية ب�ضيطة.

ية
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2.8. البرنامج الدرا�سي لل�سنتين الثالية والرابعة للعلوم

الـمحا�رالـمجال
الـم�ضتوى الرابعالـم�ضتوى الثالث

االأهداف التعلميةالـموا�ضيعاالأهداف التعلميةالـموا�ضيع

�ضحة 

االإن�ضان 

�التفاعل 

مع البيئة

التغذية

- ُيحدد م�ضادر الغذاء ال�ضافعة الـمت�ضمنة في النظام الغذائي 

الـمتوازن )الفواكه،الخ�ضر، القطاني،...( ؛

- يتعرف على اأن ج�ضم االإن�ضان يحتاج اإلى الغذاء لتوفير 

الطاقة الالزمة للن�ضاط ؛

- يحدد بع�س االأغذية ال�ضارة بال�ضحة ؛

انتقال 

العد�ى 

�الـمر�س

- ُيحدد طرق انتقال االأمرا�س الـمعدية )الزكام، االأنفلونزا، 

الرمد...، عن طريق اللم�س، العط�س، ال�ضعال...( ؛

- يتعرف اإلى االأعرا�س �العالمات ال�ضائعة التي تدل على 

الـمر�س، )ارتفاع درجة الحرارة، ال�ضعال، االآالم...(

- يحدد طرق الوقاية من الـمر�س اأ� عالجه، )غ�ضل البدن، 

تجنب االأ�ضخا�س الـمر�ضى، التلقيح...(

التنف�س

- يتعرف اأع�ضاء الجهاز التنف�ضي عند االإن�ضان ؛

- يربط عملية التنف�س بحركة �حجم القف�س ال�ضدري ؛

- يف�ضر تاأثير التلوث على الجهاز التنف�ضي ؛

طرق 

الوقاية من 

االأمرا�س

- ي�ضف ال�ضلوكات اليومية التي تعزز ال�ضحة الجيدة ؛ )الغذاء  

ال�ضارة،  االأغذية  تجنب  الـمنتظمة،  الريا�ضة  الـمتوازن، 

تنظيف االأ�ضنان، النوم الكافي...(

ال�ضحة

- يحدد بع�س ال�ضلوكات التي تعزز ال�ضحة الجيدة. )اتباع 

نظام غذائي متوازن، التمارين الريا�ضية الـمنتظمة، تنظيف 

تاأثير االأ�ضنان، تجنب االأماكن الـملوثة، النوم الكافي...(

االإن�ضان على 

البيئة

- يو�ضح تاأثير �ضلوك االإن�ضان على البيئة اإيجابيا ��ضلبيا، اإنها 

اآثار على تلوث الـماء �الهواء...، اأهمية التقليل من تلوث 

الـماء �الهواء(.

- ي�ضرح تاأثير التلوث على االإن�ضان �الييئة �الكائنات الحية 

)اإثر التلوث على �ضحة االإن�ضان �الحيوان �النبات �البيئة 

الـمحيطة(

- ي�ضتنج طرقا لمنع اأ� التقليل من التلوث.

خ�ضائ�س 

الكائنات 

الحية 

��ظائفها 

الحيوية 

�تفاعالتها 

مع البيئة

خ�ضائ�س 

الكائنات 

الحية

- يميز بين الكائنات الحية �االأج�ضام غير الحية، )الكائنات 

الحية تنمو، تتكائر، تتغدى، تمو...، �االأج�ضام غير الحية 

ال يمكنها القيام بذلك(

- يبرز الخا�ضيات الـم�ضتركة التي تميز الـمجموعات الرئي�ضة 

الثدييات،  االأ�ضماك،  الز�احف،  )الطيور،  الحية  للكائنات 

النباتات. ..(

- يميز بين الحيوانات الفقرية �الحيوانات الالفقرية.

خ�ضائ�س 

الكائنات 

الحية

- يحدد احتياجات الكائنات الحية ال�ضر�رية للنمو، )الهواء، 

الغذاء، الـماء...(

- يعطي اأمثلة على كائنات حية تنتمي اإلى مجموعة رئي�ضة من 

ممالك النبات �الحيوان.

خ�ضائ�س 

الحيوانات 

�تفاعلها مع  

البيئة

- ي�ضتنتج بع�س الخا�ضيات الـم�ضتركة لحيوانات الحمة )نوع 

الطعام، نظام االأ�ضنان(؛

)االأ�ضنان  ؛  للحيوانات بوظائفها  االأ�ضا�ضية  االأع�ضاء  - يربط 

تم�ضع الطعام، الرئتان تمت�ضان الهواء، القلب يوزع الدم، 

الـمعدة ته�ضم الطعام، الع�ضالت تحرك الج�ضم...( 

اأ�ضناف  من  �ضنف  كل  لدى  االأ�ضنان  �ظائف  يحدد   -

الحيوانات.

خ�ضائ�س 

الحيوانات 

�تفاعلها مع  

البيئة

فيها  تعي�س  التي  �البيئات  الحيوانات  �ضلوكات  بين  يربط    -

ق�ضد البقاء على قيد الحياة ؛ )الهجرة �االنتقال من مكان اإلى 

اآخر، ال�ضبات(

الكائنات  با�ضتخدام  ب�ضيطة  غدائية  ل�ضل�ضة  نموذج  يكمل    -

في  موقعه  ح�ضب  �احد  كل  د�ر  ي�ضف  �ي�ضف  ال�ضائعة، 

ال�ضل�ضلة الغدائية الب�ضيطة ؛ )مفتر�س، فري�ضة( ؛

-  يحدد �ي�ضف الحيوانات الـمفتر�ضة ال�ضائعة �فرائ�ضها.

خ�ضائ�س 

النباتات 

�تفاعلها 

مع الو�ضط 

البيئي

-  يربط �ضكل النباتات بالبيئة التي تعي�س فيها؛

-  ي�ضف اأن النباتات ت�ضتجيب للظر�ف البيئة؛

بالن�ضبة  �الـماء  �ال�ضوء  �التنف�س  التغذية  اأهمية  يتعرف    -

للنبات. 

خ�ضائ�س 

النباتات 

�تفاعلها 

مع الو�ضط 

البيئي

-  يربط البنيات االأ�ضا�ضية للنبات بوظائفها ؛ )الجذ�ر تمت�س 

البذ�ر.  تنتج  االأزهار  �الغداء،  الـماء  ينقل  الجذع  الـماء، 

)..

تعي�س  التي  البيئات  مع  للنباتات  الفيزيائية  ال�ضفات  يربط   -

فيها،  �ي�ضف   كيف ت�ضاعد هذه  ال�ضفات على البقاء )ال�ضاق 

قليلة  بيئة  في  البقاء  على  ت�ضاعد  العميقة  الجذ�ر  ال�ضميك، 

الـماء(.
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د�رات 

الحياة 

�التوالد 

�الوراثة 

عند 

الكائنات 

الحية

د�رة 

الحياة عند 

الحيوانات

- يميز بين ذكور �اإناث بع�س الحيوانات ؛

- ي�ضف بين الحيوانات الولودة �الحيوانات البيو�ضة ؛

- يرتب مراحل د�رة حياة حيوان �ضائع )فرا�ضة، 

�ضفدع..(

التوالد 

�الوراثة 

عند

الحيوانات

-  يتعرف اأن الحيوانات تتوالد مع مثيالتها لتلد ن�ضال 

بمميزات ت�ضبه مميزات االآباء )العوالـم الوراثة( ؛

-  يحدد خ�ضائ�س الحيوانات الـمور�ثة من اآبائها ؛ )لون 

ال�ضعر(

-  ي�ضف اال�ضتراتيجيات الـمختلفة التي تزيد من عدد الذرية. 

)رعاية الثدييات ل�ضغارها. ..(

د�رة الحياة 

عند النباتات

-  يرتب مراحل د�رة حياة النباتات ؛ )فا�ضوليا، �ضجرة. 

)...

-  يتعرف اأن النباتات تتكاثر الإنتاج ذرية ذات ال�ضفات التي 

ت�ضبه البذ�ر.

التوالد 

�الوراثة 

عند

النباتات

-  يحدد خ�ضائ�س النباتات الـمور�ثة من البذ�ر؛ )عدد 

البيالت، لون البتالت...(

-  يحدد خ�ضائ�س النباتات غير الـمور�ثة ؛ )اأغ�ضان 

مك�ضرة، اأ�راق محر�قة...( 

-  ي�ضف اال�ضتراتيجيات الـمختلفة التي تزيد من عدد الذرية.

)النبات ينتج الكثير من البذ�ر(

ت�ضنيف 

الـمادة 

�خ�ضائ�ضها

ت�ضنيف 

�خا�ضيات 

الـمادة 

- يكت�ضف خا�ضيات الهواء 

الفحم،  )احتراق  الهواء  مع  الـمواد  بع�س  تفاعل  ي�ضف   -

احتراق �ضمعة، احتراق البوتان(؛

مو�ضلة  للكهرباء،  )مو�ضلة  الفلزات.   خ�ضائ�س  يحدد   -

للحرارة...(

ت�ضنيف 

�خا�ضيات 

الـمادة 

- يحدد �ي�ضف الحاالت الثالث للمادة )الـمادة ال�ضلبة �ضكل 

الـمادة  محدد،  غير  �ضكل  ال�ضائلة  الـمادة  محددين،  �حجم 

الغازية الحجم �ال�ضكل غير مجددين(؛

الفيزيائية  اأ�ضا�س الخ�ضائ�س  الـمواد على  - يقارن �ي�ضنف 

الحجم،  الوزن،   الكهربائي،  الحراري  التو�ضيل  )الطفو، 

االنجذاب للمغناطي�س(.

الخالط 

�الذ�بان 

- يميز بين الخليط الـمتجان�س �الخليط غير الـمتجان�س؛

- يف�ضل مكونات خليط غير متجان�س بالت�ضفيق �التر�ضيح؛

- بين اأن الـماء غير مذيب لجميع الـمواد )اأمثلة للمواد التي 

تذ�ب في الـماء �التي تذ�ب في الـماء �التي ال تذ�ب فيه(.

تغيرات 

الـمادة 

�ي�ضف  اأخرى،  اإلى  حالة  من  تتغير  الـمادة  اأن  يتعرف   -

التبخر،  التجمد،  الذ�بان،  )االن�ضهار،  حالتها  تغيرات 

التكاثف( ؛

- يحدد الطرق التي تزيد من كيفية ذ�بان الـمادة ال�ضلبة في 

تك�ضير  التحريك،  الحرارة،  الـماء؛ )زيادة درجة  كمية من 

الج�ضم اإلى قطع �ضغيرة. ...( 

اليومية.   الحياة  في  الـملحوظة  الكيميائية   التغيرات  يحدد   -

)ال�ضداأ، التحلل، ف�ضاد االأطعمة، االحتراق. ..(

اأ�ضكال 

�طرق نقل 

الطاقة

الحرارة

- ي�ضف ما يحدث عندما يالم�س ج�ضم �ضاخن اآخر باردا؛

- يتعرف الـمحرار �كيفية ا�ضتعماله �قراءته؛

- ي�ضتخدم الـمحرار لقيا�س درجة حرارة ج�ضم ما.

الطاقة 

االنت�ضار 

الحراري 

- يحدد م�ضادر الطاقة )ال�ضم�س، الكهرباء، الـماء، الرياح(،

االأج�ضام  من  اأعلى  درجة  لها  ال�ضاخنة  االأج�ضام  اأن  يميز   -

الباردة؛ 

- يقارن بين بع�س الـمواد من حيث تو�ضيلها للحرارة.

ال�ضوء

الـماألوفة؛ )م�ضادر طبيعية؛  - يتعرف على م�ضادر ال�ضوء 

الـم�ضباح،   : ا�ضطناعية  �م�ضادر  القمر..،  ال�ضم�س، 

ال�ضمعة...(

- ي�ضتنتج اأن ال�ضوء يمر عبر االأج�ضام ال�ضفافة �ال يمر عبر 

االأج�ضام الـمعتمة؛

- ي�ضتنتج اأن الـم�ضافة بين م�ضدر ال�ضوء �الحاجز تتحكم في 

طول ظله.

ال�ضوء 

�االألوان 

- يتعرف اأن ال�ضوء االأبي�س مكون من األوان 

- يربط بين لون الج�ضم �لون ال�ضوء الذي ي�ضينه؛

- يربط الظواهر الفيزيائية الـماألوفة )الظالل، االنعكا�ضات، 

األوان قو�س قزح( ب�ضلوك ال�ضوء.

الـمغناطي�س

- يتعرف اأن الـمغاطي�س له قطبان �ضمالي �جنوبي؛

- ي�ضتنتج اأن القطبين الـمت�ضابهين يتنافران؛

- ي�ضنف االأج�ضام التي يجذبها الـمغناطي�س �التي ال  يجذبها.
الكهرباء

- يحدد مكونات دارة كهربائية ب�ضيطة؛

- يف�ضر حاجة االأجهزة الكهربائية الب�ضيطة اإلى دارة كهربائية 

مغلقة لكي تعمل )حاجة الـم�ضباح اإلى دارة كهربائية مغلقة؛

- يكت�ضف عطبا في دارة كهربائية ب�ضيطة؛

مو�ضلة  اإلى  للكهرباء  تو�ضيلها  حيث  من  الـمواد  ي�ضنف   -

�عازلة.
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القوى 

القوى�الحركة

الكهربائية،  )الـميكانيكية،  نوعها   ح�ضب  القوى  ي�ضنف   -

الـمغنطي�ضية( ؛

- ي�ضتنتج اأن تاأثير القوى يعتمد على اتجاهها ��ضدتها ؛

اأ�  من�ضغطا  يكون  عندما  بقوة  يوؤثر  الناب�س  اأن  يبين   -

م�ضد�دا.

  القوى 

�االآالت

- يتعرف القوى التي تجعل االأ�ضياء تتحرك )تاأثير الجاذبية 

على االأ�ضياء الـمت�ضاقطة، الدفع �الجذب(؛

- يف�ضر تغير مكان الج�ضم يرجع اإلى القوى الـموؤثرة فيه؛

- يعرف اأن االآالت الب�ضيطة تجعل حركة االأج�ضام اأ�ضهل.

الخ�ضائ�س 

الطبيعية 

لالأر�س  

�مواردها

خ�ضائ�س  

االأر�س

تغيرات 

االأر�س

- يعرف اأن �ضطح االأر�س يتكون من الياب�ضة �الـماء �لكن 

بن�ضب مختلفة حيث اأن ن�ضبة الـماء اأعلى من الياب�ضة؛

- ي�ضتنتج اأن الـماء الجاري في االأنهار �الجدا�ل الـمائية باأتي 

من الجبال �ي�ضب في البحيرات اأ� الـمحيطات؛

- يعرف اأن الرياح �الـماء يغيران من ت�ضاري�س �خ�ضائ�س 

�ضطح االأر�س.

موارد 

االأر�س 

تغيرات 

االأر�س 

حياتنا  في  ت�ضتخدم  �التي  االأر�س  موارد  بع�س  يحدد   -

اليومية )الـماء، الرياح، التربة، الغابات، البتر�ل، الغاز 

الطبيعي، �الفلزات( ؛

الـمتجددة �موارد  االأر�س  موارد  ا�ضتخدام   اأهمية  يف�ضر   -

االأر�س غير الـمتجددة بم�ضوؤ�لية )الـماء، الغابات، الوقود..( 

؛

- يعرف اأن  بقايا اأحافير الحيوانات �النباتات التي عا�ضت منذ 

زمن بعيد التي �جدت في ال�ضخور اأعطت عالمات ب�ضيطة 

عن التغيرات على �ضطح االأر�س في الـمكان الذي تواجدت 

به هذه البقايا.

كوكب 

االأر�س 

في النظام 

ال�ضم�ضي 

ال�ضم�س من 

حولنا 

- ي�ضف الـمجموعة ال�ضم�ضية ب�ضفتها مجموعة من الكواكب 

بما فيها االأر�س؛

- يتعرف على اأن الكواكب تد�ر حول ال�ضم�س؛

- ي�ضتنتج اأن االأر�س تد�ر حول ال�ضم�س خالل �ضنة ؛

- يتعرف على اأن ال�ضم�س م�ضدر الحرارة �ال�ضوء للمجموعة 

ال�ضم�ضية.

 القمر من 

حولنا

- يتعرف على اأن يد�ر حول االأر�س خالل �ضهر؛

- يف�ضر ظهور القمر باأ�جه �مراحل مختلفة خالل ال�ضهر؛

ي�ضبب  محورها  حول  االأر�س  د�ران  اأن  كيف  ي�ضرح   -

النهار �الليل؛

- ي�ضتنتج اأن د�ران االأر�س حول محورها ي�ضبب تغير طول 

الظالل ��ضعها، �اأن طول الظل يعتمد على مو�ضع ال�ضم�س 

في ال�ضماء.

طق�س 

�مناخ 

كوكب 

االأر�س

الطق�س 

�الـمناخ 

- يتعرف مفهوم الطق�س �عنا�ضره )درجة الحرارة، �ضرعة 

الرياح، الت�ضاقطات الـمطرية �الثلجية....( 

- يحدد عنا�ضر الطق�س الواردة في الن�ضرة الجوية ؛

- ي�ضتنتج اأهمية الن�ضرة الجوية في حياة االإن�ضان. 

الطق�س 

�الـمناخ 

- يطبق الـمعرفة الـمتعلقة بتغيرات حالة الـماء على تغيرات 

تبخر  الندى،  ت�ضكل  الغيوم،  )ت�ضكل  ال�ضائعة  الجوية  الحالة 

التجمعات الـمائية، الثلج، الـمطر(.

االأر�ضية  الكرة  ن�ضفي  في  الف�ضول  ترتبط  كيف  ي�ضف   -

ال�ضمالي �الجنوبي بحركة االأر�س ال�ضنوية حول االأر�س.
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3.8. البرنامج الدرا�سي للتكنولوجيا

الـموا�ضيعالـمجال

- بقترح الـمنهاج عددا من الـموا�ضيع التي تتنوع بين ت�ضميم �اإعداد مجلة علمية، اأ� ت�ضميم نماذج، اأ� اإنتاج اأد�ات �األعب اأ� تتبع نمو 

نباتات اأ� حيوانات.

- يدرج على االأقل مو�ضوع �احد في كل �حدة ي�ضتهدف هدفا اأ� اأهداف تعلمية من االأهداف الـم�ضطرة في الوحدة.

- �فيما يلي نماذج لبع�س الـم�ضاريع الـمقترحة، �ال تعتبر هذه الـمقترحات نهائية، يل يمكن ا�ضتبدالها بم�ضاريع اأخرى �ضريطة مالءمتها 

موؤ�ض�ضاتنا  داخل  لالإنجاز  ��قابلة  �الـمتعلمين  الـمتعلمات  لقدرات  �منا�ضبة  الدرا�ضية  الوحدة  خالل  الـمر�جة   التعلمية  االأهداف  الأحد 

التعليمية، �قابلة لالإنجاز داخل موؤ�ض�ضاتنا التعليمية :

- تتبع مراحل نمو نبتة ؛

- الري بطريقة التنقيط ؛

- غر�س نباتات من الـمحيط بمحيط الـموؤ�ض�ضة ؛

- �ضناعة �ضار�خ مدفوع بالهواء الـم�ضغوط ؛

- تربية حيوانات �ح�ضرات من الـمحيط �تتبع نموها �تطورها ؛

-ت�ضميم دارة كهربائية ب�ضيطة ؛

- �ضنع مغناطي�س كهربائي ؛

- �ضناعة األعاب كهربائية ؛

- تح�ضير �جبات غذائية متوازنة ؛

- قراءة مكونات بع�س الـمنتجات اال�ضتهالكية    ؛

- �ضناعة رافعات ب�ضيطة ؛

- �ضنع مج�ضم لل�ضم�س �الكواكب ؛

- �ضناعة مج�ضم لتعاقب الليل �النهار؛

- ت�ضميم حو�س لزراعة النباتات اأ� لتربية الحيوانات �االأ�ضماك ؛

- ت�ضميم مجلة علمية ؛

.. .-
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4.8. تدبري الـمو�سوع التكنولوجي

توطئة :

يتم تقدمي الـمو�ضوع التكنولوجي يف احل�ضة الثامنة من كل �حدة. �ت�ضكل االأندية التكنولوجية للموؤ�ض�ضة 

اإطارا منا�ضبا لتتبع اإجناز �تقومي الـم�ضاريع التكنولوجية.

1.4.8. االإعداد القبلي :

يطلب االأ�ضتاذة �االأ�ضتاذة من التالميذ االطالع على االأن�ضطة املقرتحة للم�رس�ع التكنولوجي يف كرا�ضاتهم 

جمموعات  اإطار  يف  اجلماعي  االإعداد  �بعد  لل�ضنع،  الالزمة  �االأد�ات  الو�ضائل  يعد�ا  لكي  بالـمنزل 

عمل، يطلب منهم التن�ضيق فيها بينهم ق�ضد تهييء لوازم ���ضائل االإجناز. 

2.4.8. تكوين جمموعات العمل :

باإمكان االأ�ضتاذة �االأ�ضتاذ اأن يكونا جمموعات العمل داخل الق�ضم ح�ضب معايري تربوية ت�ضمن التجان�س 

�التفاعل ��ضهولة التوا�ضل بني اأفراد الـمجموعة ق�ضد ت�ضهيل االإعداد �االإجناز، باالإ�ضافةاإىل تنظيم ف�ضاء 

احلجرة الدرا�ضية لتتمكن كل جمموعة من العمل يف اأح�ضن الظر�ف �حتى يت�ضنى تتبع مراحل االإجناز 

�تقدمي ما يلزم من توجيهات �م�ضاعدات.

3.4.8. االإجناز :

اأثناء تقدمي �اإجناز امل�رس�ع ميكن لالأ�ضتاذة �االأ�ضتاذ اأن يتتبعا مع التالميذ مراحل ��ضعوبات �متطلبات 

تنظيم طريقة  العمل على  اأثناء  الف�ضل  الـمجموعة يف  �يقت�رس د�ر  �الـم�ضاعدة،  التوجيه  ق�ضد  االإجناز 

عر�س الـمنتوج مع احرتام اخلطوات الالزمة حتت التتبع �التوجيه �ال�رسح �الـم�ضاعدة �التنظيم من 

طرف االأ�ضتاذة �االأ�ضتاذ، حتى يتم عمل الـمجموعات بطريقة �ضليمة �ممنهجة، مع الرتكيز على حفظ 

�ضالمة التالميذ �ح�ضن توظيف �ا�ضتعمال موارد ���ضائل العمل.

4.4.8. عر�س ومناق�سة االإجناز :

الق�ضم  اأمام جماعة  اأعدت مبوازاة مع ذلك تقريرا يقدمه من�ضقها  العمل تكون كل جمموعة قد  اإجناز  بعد 

ح�ضب اخلطوات االآتية : 

- عر�س الـمن�ضق لتقرير الـمجموعة ؛

- �رسح خطوات االإعداد ؛

- تو�ضيح ال�ضعوبات التي اعرت�ضت االإجناز �كيف مت التغلب عليها ؛

-عر�س الـمنتوج ���ضعه �تو�ضيح ما يلزم ح�ضب طبيعته ؛
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- تلقي �ا�ضتقبال ت�ضا�ؤالت التالميذ �التلميذات �االإجابة عنها مب�ضاعدة اأفراد الـمجموعة.

يقدم االأ�ضتاذ التو�ضيحات �ال�رس�ح �ي�ضهر على ال�ضري اجليد جلميع مراحل العر�س �الـمناق�ضة اخلا�ضة 

بكل جمموعة على حدة.

5.4.8. تقومي الـمنتوج : 

طرف  من  اأجنزته  التي  الـمجموعة  �ت�ضجيع  االأف�ضل،  اختيار   يتم  ملنتوجها  جمموعة  كل  عر�س  بعد 

االأ�ضتاذة �االأ�ضتاذ �التالميذ مع اإبراز مراكز القوة �اجلودة التي �ضمنت للمنتوج النجاح �التميز، حث 

جماعة الق�ضم على االنتباه  لالأخطاء �الهفوات �جتنبها �اال�ضتفادة من مكامن القوة يف الـمنتوج الـمتميز 

�باقي الـمنتوجات التي يتم اإعدادها �عر�ضها.

9. اإدماج الـموارد الرقمية يف تدري�س الن�ساط العلمي  

1.9 اأهمية الـموارد الرقمية يف تدري�س الن�ساط العلمي  

- توفري اأد�ات م�ضاعدة لكل متعلم على التعلم )�ضور للرتكيب التجريبي �الـمعدات، �ضور ��ثائق حول 

ا�ضتعمال الربامن �الـمنا�الت، توجيهات. ...(.  

- اختيار موارد متنوعة ت�ضاهم يف تثبيت التعلمات �اإغنائها.

- تعزيز الطابع التجريبي �التوثيقي لتدري�س العلوم.

الزمن  تدبري  الذاتي،  التعلم  تعزيز  �التعلم،  التدري�س  طرق   حت�ضني   : خالل  من  التدري�س  تطوير   -

الديداكتيكي، تر�ضيد الـموارد �اجلهود، حتقيق اجلودة.

2.9. منوذج بطاقة اإعداد �سيناريو بيداغوجي

اأ - تقدمي

الرابع االبتدائيالق�ضمالن�ضاط العلميالـمادة الدرا�ضية

...............عنوان الدر�س

...............االأ�ضتاذ)ة( ............دقيقةالـمدة الزمنية

...............تاريخ االإجناز
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ب -  الكفاية  االأ�سا�س واالأهداف التعلمية :

الكفاية  االأ�ضا�س

االأهداف التعلمية 

ج -  ال�سيناريو والـموارد الرقمية الـم�ستعملة :

..................................................مو�ضوع ال�ضيناريو

الـمورد الرقمي

نوعه
. ............ �زارة الرتبية الوطنية،. ............

...........................................عنوانه

...........................................مدته

التق�ضيم 

الزمني

يتم عرب الـمراحل التالية : 

1- تذكري بالتعلمات ال�ضابقة ذات ال�ضلة ؛ 
2- م�ضاهدة مورد رقمي على ال�ضا�ضة ؛ 

باالإجابة  التالميذ  ال�ضا�ضة �مطالبة  التفاعلي على  التمرين  3- عر�س 
عنه.

د -  م�ستلزمات االإجناز

التلميذ)ة(االأ�ضتاذ)ة(الـم�ضتلزمات

االأد�ات اللوجي�ضتيكية

- حا�ضوب.

- مورد رقمي مثبت على 

احلا�ضوب. 

- م�ضالط.

�التفاعل  ال�ضبورة  اأ�  ال�ضا�ضة  الـمتابعة على   -

معها ؛

- ميكن تكليف تلميذ)ة(  تن�ضيط الـمقطع العلمي 

با�ضتعمال احلا�ضوب.

الواجب  التقنية  الـمهارات 

توفرها.

االإلـمام باأبجديات ا�ضتعمال 

�توظيف الـمعلوميات.

- الـم�ضاهمة �اإبداء الراأي يف اإجناز الـمقطع 

التعلمي الـمقدم.

مفاهيم �اإجراءات
ر�ضد التمثالت اخلاطئة 

�ت�ضحيحها.

- التمييز بني الـمفاهيم �القدرة على التعامل 

معها.
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هـ -  االإعداد القبلي :

االإعداد التقني

- اختيار الـمورد الرقمي من �ضمن الـموارد الرقمية الـمتوفرة يف اإطار 

برنامج جيني.

- تق�ضيم الـمورد الرقمي زمنيا اإىل مقاطع.

- اإعداد لوج�ضتي للو�ضائط الرقمية الـمعتمدة )حا�ضوب، م�ضالط(، �التاأكد 

من توفر الكهرباء يف مكان العمل.

- تثبيت الـمورد الرقمي يف احلا�ضوب �جتريبه قبل العر�س.

و- مراحل االإجناز :

الـمدة الزمنيةالـمراحل
الـمورد الرقمي 

الـم�ضتعمل
مالحظاتاالأد�ار

د�ر التلميذ)ة(د�ر االأ�ضتاذ)ة(

تذكري
طرح ��ضعية 

يجب حلها

متلك الو�ضعية

ن�ضاط بنائي
�ضياغة االأثر تقدمي/ اأ�ضئلة

الـمكتوب

ن�ضاط تقوميي
االإجابة عن تقدمي / اأ�ضئلة

اأ�ضئلة التقومي

امتدادات 

الدر�س

اأ�ضئلة �ضفهيةتقدمي / اأ�ضئلة
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3.9. مثال ل�سيناريو بيداغوجي

البطاقة رقم 1 :

الـمو�ضوع : التغذية.

الـمدة الزمنية : 30 دقيقة.

الـمادة : الن�ضاط العلمي.

عنوان احل�ضة : ال�ضال�ضل الغذائية.

الن�ضاط : يتمكن الـمتعلمون من التعرف على بع�س احليوانات العا�ضبة �احليوانات اللحمة  ملخ�س 

�كذلك من تركيب بع�س ال�ضال�ضل الغذائية الب�ضيطة.

البطاقة رقم 2

الكفايات الثقافية : معرفة اأهمية احلفاظ على التوازن الطبيعي 

الكفايات التوا�ضلية : ا�ضتعمال خمتلف اأنواع التوا�ضل العلمي ال�ضفوي �الكتابي للتعرف على بع�س 

ال�ضال�ضل الغذائية. 

ا�ضتغالل اأنواع التوا�ضل يف الـمحافظة على الطبيعة �مكوناتها احليوانية. 

الكفايات الـمنهجية : اكت�ضاب منهجية علمية �ضليمة يف تركيب بع�س ال�ضال�ضل الغذائية. 

الكفايات التكنولويجية : التمكن من ا�ضتغالل تكنولوجيا الـمعلومات �التوا�ضل يف التعامل مع ال�ضال�ضل 

الغذائية. 

الكفايات االإ�ضرتاتيجية : اتخاذ مواقف ايجابية الحرتام الطبيعة �احليوانات  

االأهداف : التعرف على بع�س ال�ضال�ضل الغذائية الب�ضيطة. 

التمكن من تركيب بع�س ال�ضال�ضل الغذائية الب�ضيطة. 

التو�ضل اإىل معرفة بع�س الـم�ضطلحات العلمية يف ال�ضل�ضلة الغذائية )منتج – م�ضتهلك – حملل(

البطاقة رقم 3 : بطاقة تقنية حل االأداة الرقمية الـم�ستعملة

نوعها : برامج تفاعلية 

عنوانها : متارين تفاعلية حول ال�ضال�ضل الغذائية. 

ال�ضال�ضل  بع�س  تركيب  �كيفية  الغذائية  ال�ضال�ضل  بع�س  التعرف  حول  تفاعلية  متارين   : ملخ�س 

االأخرى اإ�ضافة اإىل التعرف على الـم�ضطلح العلمي الـمرافق لكل عن�رس يف ال�ضل�ضلة الغذائية. 
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االأ�ستاذ 

يوزع التالميذ على جمموعات. 

يطلب من التالميذ ت�ضغيل االأجهزة. 

االأ�ضا�ضية  الـمفاهيم  ببع�س  بالتذكري  االأ�ضتاذ  يقوم 

الـمتعلقة بال�ضال�ضل الغذائية.

التلميذ 

ينتظمون يف جمموعات. 

ي�ضاهد�ن 

ينجز�ن االأن�ضطة الـمطلوبة 

البطاقة رقم 4 : الـم�ستلزمات من اأدوات ومعارف ومهارات

االأد�ات الـمطبوعات
حوا�ضيب، قاعة متعددة الو�ضائط.االأ�ضتاذ

اأد�ات الدرا�ضة.التلميذ

الـمهارات التقنية 

ال�رس�رية

االأ�ضتاذ
مبادئ اأ�لية يف الـمعلوميات. 

مبادئ اأ�لية يف كيفية ا�ضتعمال الربائم.

الـمبادئ االأ�ضا�ضية يف ا�ضتعمال احلا�ضوب.التلميذ

الـمفاهيم �بع�س التعاريف
حيوانات عا�ضبة – حيويانات الحمة – حملل –منتج – 

م�ضتهلك.

التح�سري القبلي

التح�سري البيداغوجي

- حت�ضري القاعة. 

- التاأكد من اأن احلوا�ضيب تعمل ب�ضكل جيد. 

- تنزيل التمارين التفاعلية على احلوا�ضيب.

- حت�ضري االأ�ضئلة التقوميية. 

- االأ�ضئلة الـمرافقة للربامج التفاعلية. 

- بطاقة تقومي الربامج التفاعلية

البطاقة رقم 5 : التح�سري القبلي 

• الـمرحلة رقم 1 : قم بالتاأ�ضري على ال�ضال�ضل الغذائية ال�ضحيحة. 
• الـمرحلة رقم 2 : اأمتم ال�ضل�ضلة الغذائية بالعن�رس الـمنا�ضب. 
• الـمرحلة رقم 3 : اإمالأ الفراغ م�ضتخدما الـمفردة الـمنا�ضبة. 

البطاقة رقم 6 : مراحل التقومي



35

املرحلة 1

قم بالتاأ�ضري على ال�ضال�ضل الغذائية ال�ضحيحة 

خطاأ �ضحيح   �ضحر�ر    ← ح�رسة    ← اأ�راق نباتية   

خطاأ  �ضحيح   بومة     ← فاأر ال�ضم   ← ع�ضب    

خطاأ �ضحيح   ثعلب      ← ع�ضب    ← اأرنب    

خطاأ جراد   �ضحيح   ← ع�ضب    ← فاأر ال�ضم   

املرحلة 2

اأمتم كل �ضل�ضلة غذائية بالعن�رس الذي نق�ضها

............  ← ح�رسة    اأ�راق نباتية  ←   

بومة   ←  ............  ← ع�ضب    

............ �ضحر�ر   ←   ← ح�رسة    

ثعلب  ← اأرنب     ←  .........  

فاأر ال�ضم   ←  ............  ← ع�ضب     

املرحلة 3

اإمالأ الفراغ م�ضتخدما الـمفردة الـمنا�ضبة.

1- الذي ينتج غذاءه بنف�ضه ي�ضمى. 

2- الذي يعتمد يف غذائه على كائنات اأخرى ي�ضمى.

3- احليوانات التي تتغذى على النباتات فقط ت�ضمى. 

4- الكائن احلي الذي يفتت الـمواد الـميتة �الف�ضالت ليح�ضل على غذائه ي�ضمى. 

5- احليوانات التي تتغدى على احليوانات فقط ت�ضمى.
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 http : //www.taalimtice.ma/rn :  4.9. الئحة الـموارد الرقمية بالقر�س املدمج ال�سادر عن الوزارة ؛  الـموقع

اأهداف التعلمعنوان الـموارد الرقمية

الرتكيب على التوايل �على 

التوازي

التاأكيد على اأنه لكي ت�ضتغل الدارة الكهربائية ينبغي  اأن تكون مغلقة.

الربط بني الرتكيب احلقيقي �الر�ضم اال�ضطالحي.

تو�ضيح اأن �ضدة التيار التي متر يف الـم�ضابيح تختلف ح�ضب منط الرتكيب.

الدارة الكهربائية
حتديد ال�رس�ط الالزمة لتمرير التيار الكهربائي يف الدارة.

تو�ضيح الرموز البيانية لدرا�ضة دارة كهربائية حقيقية )رموز كهربائية(.

تو�ضيح اأن نف�س التيار هو الذي مير يف كل نقطة من نقط الدارة الكهربائية. 

الغازات : غاز يف مكب�س
مالحظة جمهرية ل�ضلوك الغاز .

عر�س مفهوم ال�ضغط.

الطاقة ال�ضم�ضية
تعرف كيفية ربط االألواح ال�ضم�ضية )اخلزانات ال�ضم�ضية( ب�ضبكة توزيع الكهرباء.

تعرف د�ر البطاريات يف تخزين الطاقة الكهربائية.

التو�ضيل احلراري

اإظهار االنت�ضار التدريجي للطاقة احلرارية )احلرارة(.

معرفة اأنه خالل انتقال احلرارة اليوجد انتقال للمادة .

عر�س مفهومي الـمو�ضلية احلرارية �العزل احلراري.

التمدد
اإظهار نوع من التمدد احلراري لكل حالة من حاالت الـمادة النظرية احلركية 

للغازات.

احلاالت الثالث للماء
اإظهار ال�ضلوك املجهري للجزئيات ح�ضب احلالة الـمدر��ضة.

تو�ضيح اأن التغريات تتم يف درجة حرارة ثابتة.

ال�ضبكة الغذائية

حتديد باأن داخل النظام البيئي الواحد توجد عدة �ضبكات غذائية.

تعريف الـم�ضطلحات : الـمنتجون، الـم�ضتهلكون، العوا�ضب، اللواحم، الفري�ضة، 

الـمفرت�س.
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10- توجيهات بيداغوجية وديداكتيكية لتنمية الكفاية الـم�ستهدفة

تتم مقاربة الـمجاالت الواردة يف برنامج الن�ضاط العلمي لل�ضنة الرابعة ب�ضكل مب�ضط �متدرج لكي تاأتي 

الـممار�ضة التعليمية لالرتقاء بها اإىل درجة اكت�ضاب الكفاية �توظيفها.

قابلة  �منهجية  معرفية  اأد�ات  �متلك  التعليمية  االأهداف  حتقيق  من  انطالقا  بالطبع  العملية  هذه  تبداأ 

لال�ضتثمار، �ي�ضكل التوظيف �الرتابط بني االأهداف �القدرات ذلك الفعل الرتبوي الـمندمج الذي يوؤثر 

يف �ضلوك الـمتعلمة �الـمتعلم �يجعلهما يكت�ضبان الكفاية الـمن�ضودة ب�ضكل تدريجي .

�للو�ضول اإىل هذا الـمبتغى �الوعي مبكونات الكفاية �كيفية بنائها من خالل الـممار�ضة ال�ضفية �فق 

النموذج الـمب�ضط التايل :

11- نهج التق�سي

1.11. اأهمية نهج التق�سي

باعتماد نهج  العلمي  الن�ضاط  بناء موا�ضيع  يتم  الرتبوية )�س186(،  التوجهات  االإ�ضارة يف  �ضبقت  كما 

الـمتعلمات  ي�ضع  تعليميا  ن�ضاطا  كونها  يف  الـمقاربة  هذه  اأهمية  �تكمن  الـمفهوم.  لبناء  كمقاربة  التق�ضي 

�الـمتعلمني يف ��ضعية يدبر�ن فيها ن�ضاطهم التعليمي من خالل اعتماد مراحل البحث العلمي.

يزا�ل  الذي  الن�ضيط  العن�رس  ذلك  اإىل  �الـمتعلم  الـمتعلمة  تغيري ��ضعية  التق�ضي يف  نهج  اأهمية  تكمن 

مراحل البحث العلمي اأمام ��ضعية م�ضكلة مطر�حة.

اإنتاج الـمعرفة العلمية ح�ضب منهجية �ا�ضحة اخلطوات،  يرتكز نهج التق�ضي على متكني الـمتعلم من 

)التوجيهات الرتبوية �س 186(، ت�ضاعد على النماء الـمندرج للكفاية �تزكي لديه احل�س النقيدي �الفكر 

االإبداعي. كما يرتكز نهج التق�ضي كذلك على متكني الـمتعلم من تطوير �ضري�رة تعلمه اإىل االأف�ضل حيث 

يتفاعل مع الظواهر الطبيعية �فق مكت�ضباته ال�ضابقة مع ربطها بالتعلمات اجلديدة.

بلورة مواقف �قيمبناء الـمعرفة العلمية

تنمية الكفاية

تنمية القدرات

االأن�ضطة التعليمية

)م�ضامني – مهارات – اأن�ضطة(

ت�ضاهم يف
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2.11. خطوات منهجية لكيفية تقومي نهج التق�سي العلمي لدى املتعلمني واملتعلمات

يهدف تقومي متلك نهج التق�ضي اإىل معرفة مدى متكن التلميذة �التلميذ من جمموعة من القدرات التي 

امتالكها من خالل اتباع خطوات نهج التق�ضي نذكر منها :

- القدرة على املالحظة ؛

- القدرة على طرح ت�ضا�ؤالت ؛ 

- القدرة على طرح فر�ضيات ��ضياغتها ؛

- القدرة على اختيار الو�ضيلة املنا�ضبة الختبار الفر�ضيات ؛

- القدرة على اإجراء التجارب لتمحي�س الفر�ضيات باعتماد املالحظة �التجريب ؛

- القدرة على ��ضف النتائج املتو�ضل اإليها اأمام زمالئه �اإعطاء تف�ضري لها ؛

- القدرة على ا�ضتخال�س النتائج للتو�ضل اإىل اكت�ضاب املعارف مو�ضوع احل�ضة الدرا�ضية.

الح�سة  في  الـمعتمدة  الـمراحل  لتدبير  وديداكتيكية  بيداغوجية  توجيهات   -12
الواردة في الكرا�سة.

التالميذ  بو�ضع  ح�ضة  كل  تبداأ  حيث  التق�ضي.  نهج  خطوات  �فق  احل�ضة  بناء  مت  الكرا�ضة  �ضمن 

التقوميية  ال�ضورة  مالحظة  خالل  من  �ذلك  متثالثهم،  لر�ضد  اجلديدة  الو�ضعية  �ضياق  يف  �التلميذات 

لالأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة. كل ذلك من  الـمتاحة  التعليمية  الو�ضائل  اأ� من خالل توظيف  �اأت�ضاءل(،   )اأالحظ 

اأجل ا�ضتدراج الـمتعلمني �الـمتعلمات لتملك الو�ضعية الـم�ضكلة �طرح الت�ضا�ؤل الرئي�ضي  للح�ضة ��ضياغة 

�ضوؤال التق�ضي.

االأ�لية  التف�ضريات  اأ�  الـمقرتحة  احللول  لتقدمي  �التلميذات  التالميذ  االأ�ضتاذ  يوجه   : موالية  يف مرحلة 

لالإجابة عن ال�ضوؤال الـمطر�ح، �ي�ضتعمل لهذا الغر�س دفرت التق�ضي حيث يد�ن الـمتعلمون  �الـمتعلمات 

اإجاباتهم الـموؤقتة على �ضكل فر�ضيات فردي اأ� �ضمن جمموعات عمل.

من خالل اإجناز الن�ضاط الوارد يف الكرا�ضة )اأجنز( يجيب الـمتعلمون �الـمتعلمات عن االأ�ضئلة الـمطر�حة 

يف الن�ضاط.

يهدف التحقق من الفر�ضيات التي طرحها التالميذ �التلميذات لالإجابة عن �ضوؤال التق�ضي �التو�ضل اإىل 

اال�ضتنتاج الذي تتم �ضياغته يف ختام الن�ضاط، مما ي�ضهل عملية تثبيت التعلمات اجلديدة �ميهد الإجناز ن�ضاط 

"تعلماتي اجلديدة".
�من اأجل التعميم يقوم الـمتعلمون ب�ضكل فردي )يف دفرت التق�ضي( اأ� ب�ضكل جماعي )�ضمن جمموعات( 

بقراءة �اإمتام الـملخ�س )تعلماتي اجلديدة( على �ضكل ا�ضتنتاج، �ميكن اأن تاأخذ هذه اال�ضتنتاجات اأ�ضكاال 

اأخرى، �تبقى لالأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة حرية اختيار ال�ضكل الـمنا�ضب. )خطاطة – جد�ل...(.
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�من خالل مرحلة اال�ضتثمار )اأ�ضتثمر تعلماتي( ي�ضعى االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة من خاللها للتحقق من اكت�ضاب 

فيها  ي�ضتثمر  ��ضعيات  �ضمن  احل�ضة  من  الـم�ضتهدفة  �الـمهارات  الـمعارف  �الـمتعلمني  الـمتعلمات 

الـمتعلمون �الـمتعلمات يف ��ضعيات جديدة تعلماتهم. �ميكن يف هذا الباب لالأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة من اقرتاح 

��ضعيات اأخرى ي�ضعيان من خاللها اإىل دفع الـمتعلمات �الـمتعلمني ال�ضتثمار تعلماتهم.

13- بطاقة منهجية لتنمية وتقويم ودعم قدرة :

الوحدة : ............

1(- تنمية قدرة .........
تنمية القدرة خالل هذه الوحدة يتم من خالل : 

اأ- مدى حتقق االأهداف التعلمية االآتية : 

............................................................

............................................................

............................................................

ب– يتم حتقيق االأهداف التعلمية الـمذكورة من خالل االأن�ضطة االآتية :

-الن�ضاط ).....(، احل�ضة ).....(.

-الن�ضاط ).....(، احل�ضة ).....(.

-الن�ضاط ).....(، احل�ضة ).....(.

2(- مدى التمكن من القدرة :
بعد ت�ضحيح االأ�ضتاذ الإنتاجات التلميذات �التالميذ يف الكرا�ضات يقرتح �ضبكة لت�ضنيف النتائج �حتديد 

احلاالت �ضمن جمموعات متجان�ضة.

3(- دعم التمكن من القدرة :
بعد تكوين الـمجموعات ح�ضب النتائج يقرتح االأ�ضتاذ اأن�ضطة لدعم متكنهم من حتقيق القدرة.

14- كيفية التعامل مع اأن�سطة التوليف الدامجة للتعلمات ال�سابقة

يتوخى من االأن�ضطة التوليفية تقومي اأكرث من هدف تعلمي �ضمن اال�ضتغال على ��ضعية تدمج فيها جمموعة 

من االأهداف قد تتعلق مبو�ضوع �احد اأ� مبوا�ضيع خمتلفة ملعرفة مدى متكن املتعلم �املتعلمة من الدمج 

بني املكت�ضبات �التعلمات، �الربط بينها، �تتنظيمها �توظيفها ب�ضكل ي�ضمح باإدارة العالقات �الرتابطات 

بني املوارد املدر�ضية �ا�ضتنتاج تكاملها، ال�ضيء الذي ي�ضاعد املتعلمة �املتعلم على التدرج يف بناء الكفاية 

االأ�ضا�ضية ذات ال�ضلة مبادة الن�ضاط العلمي.
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مثال :

ا�ضم املتعلمة �املتعلم : .............................

الوحدة 1 :

ح�ضة التقومي االأ�ضبوع 6 :

درجة اكت�ضابهااملعارف �املهارات املرتبطة بالدر�س

الجزئياكليا

- القدرة على تركيب �ضل�ضلة غذائية با�ضتعمال 

كائنات حية.

- القدرة على حتديد امل�ضتوى الغذائي لكل حلقة 

من حلقات ال�ضل�ضلة الغذائية.

- القدرة على تعرف اأجزاء النبتة.

- القدرة على حتديد د�ر كل جزء من اأجزاء 

النبتة.

- القدرة على ا�ضتخراج �ضفة من �ضفات التكيف 

عند النبات.

15- نموذج لبناء بطاقة منهجية للتقويم الذاتي

يف هذا االإطار نقرتح على االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة ان يقوم يتحليل حمتوى احل�ضة اأ� الوحدة بتحديد الـمعارف 

�الـمهارات بها، يتم اإدراجها بعد ذلك �ضمن اجلد�ل ، حيث يتعني على الـمتعلم �تلمتعلمة تعبئته �فق 

التعليمة الـمقدمة :

ا�ضم الـمتعلم �الـمتعلمة : ..........

الوحدة : ....................

احل�ضة : ....................

�ضع عالمة )×( يف الـمكان الـمنا�ضب :

الـمعارف �الـمهارات الـمرتبطة بالدر�س
درجة اكت�ضابها

كلياجزئياال
..................................... -

..................................... -

..................................... -
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16- التوزيع ال�سنوي للبرنامج الدرا�سي 

الدر��ساحل�ض�سالـموا�ضيعالـمحورالـمجالالوحدة

تقومي ت�ضخي�ضي �دعم �قائياالأ�ضبوع 1

الوحدة 

علوم احلياةاالأ�ىل

خ�ضائ�س الكائنات 

��ظائفها احليوية 

�تفاعالتها مع 

البيئة

خ�ضائ�س الكائنات احلية

ت�ضنيف الكائنات احلية1

احتياجات الكائنات احلية2

خ�ضائ�س احليوانات 

�تفاعلها مع البيئة

�ضلوكات بع�س احليوانات يف 3

��ضط عي�ضها

العالقات الغذائية داخل الو�ضط4

خ�ضائ�س النباتات �تفاعلها 

مع الو�ضط البيئي

اأجزاء النبتة ��ظائفها5

حتول الزهرة اإىل ثمرة6

تكيف النباتات مع ��ضطها7

اأركب �ضل�ضلة غذلئية8مو�ضوع تكنولوجي

تقومي �دعم الوحدةاالأ�ضبوع 6

الوحدة الثانية
العلوم 

الفيزيائية

ت�ضنيف الـمادة 

�خ�ضائ�ضها

ت�ضنيف املادة �خا�ضياتها
املادة �خا�ضياتها )1(1

املادة �خا�ضياتها )2(2

تغريات املادة

تغريات حالة املادة3

الذ�بان4

التغريات الكيميائية5

ال�ضوء �االألوان

ال�ضوء االأبي�س6

لون ج�ضم7

م�رس�ع حتلية ماء مالح8مو�ضوع تكنولوجي

تقومي �دعم الوحدةاالأ�ضبوع 11
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علوم احلياةالوحدة الثالثة

د�رات احلياة 

�التوالد �الوراثة 

عند الكائنات احلية

التوالد �الوراثة عند 

احليوانات

التوالد عند احليوانات1

انتقال ال�ضفات الوراثية عند 2

احليوانات

ا�ضرتاتيجيات التكاثر للحفاظ على 3

النوع

التوالد �الوراثة عند 

النباتات

انتقال ال�ضفات الوراثية عند 4

النباتات

ال�ضفات غري الوراثية عند 5

النباتات

التكاثر عند النباتات )1(6

التكاثر عند النباتات )2(7

اأزرع نباتات8مو�ضوع تكنولوجي

تقومي �دعم الوحدةاالأ�ضبوع 16

تقومي �دعم نهاية االأ�ضد�س االأ�لاالأ�ضبوع 17

الوحدة 

الرابعة

العلوم 

الفيزيائية

اأ�ضكال �طرق نقل 

الطاقة

القوى �احلركات

الطاقة، االنت�ضار احلراري

م�ضادر الطاقة1

االنت�ضار احلراري، التو�ضيل 2

احلراري للمواد

الكهرباء

الدارة الكهربائية الب�ضيطة3

الك�ضف عن عطب يف دارة 4

كهربائية ب�ضيطة

التو�ضيل الكهربائي للمواد5

القوى � االآالت

القوى �حركة االأج�ضام6

االآالت �حركة االأج�ضام7

اأ�ضنع م�ضباح اجليب8مو�ضوع تكنولوجي

تقومي �دعم الوحدةاالأ�ضبوع 22
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الوحدة 

اخلام�ضة
علوم احلياة

�ضحة االإن�ضان 

�التفاعل مع البيئة

انتقال العد�ى �الـمر�س

بع�س االأمرا�س الـمعدية 1

انتقال االأمرا�س الـمعدية 2

طرق الوقاية من 

االأمرا�س

الوقاية �العالج3

اأحافظ على �ضحتي : التغذية 4

�التمارين الريا�ضية

كيف يحافظ اجل�ضم على حرارته؟5

تاأثري االإن�ضان على البيئة

تاأثري االأن�ضان على البيئة6

7
تاأثري التلوث على البيئة �االإن�ضان 

�الكائنات احلية �بع�س طرق 

حماربته

اأ�ضمم جملة علمية8مو�ضوع تكنولوجي

تقومي �دعم الوحدةاالأ�ضبوع 27

الوحدة 

ال�ضاد�ضة

علوم 

االأر�س 

�الف�ضاء

اخل�ضائ�س 

الطبيعية لالأر�س 

�مواردها

كوكب االأر�س يف 

النظام ال�ضم�ضي

طق�س �مناخ 

كوكب االأر�س

موارد االأر�س

تغريات االأر�س

موارد االأر�س1

اأهمية االأحافري يف درا�ضة تغريات 2

االأر�س

القمر من حولنا

اأطوار القمر3

تعاقب الليل �النهار 4

الظالل5

الطق�س �الـمناخ

تعاقب الف�ضول6

الطق�س �الـمناخ7

اأ�ضنع مناذج لالأحافري8مو�ضوع تكنولوجي

تقومي �دعم الوحدةاالأ�ضبوع 32

تقومي �دعم �ضنوياالأ�ضبوع 33

اإجراءات نهاية ال�ضنةاالأ�ضبوع 34



44

تدبري وحدات وموا�سيع

وح�س�س مادة الن�ساط العلمي

اجلزء الثاين
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تقديم

نقرتح يف هذا الباب توجيهات منهجية حول كيفية تدبري ح�ضة الن�ضاط العلمي بتقدمي موجز علمي لكل 

�حدة )اجلانب املعريف( مع االإ�ضارة اإىل �رس�رة اأن يعمل االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة على تو�ضيع  معارفهما باللجوء 

اإىل م�ضادر اأخرى ؛ �قد متت يف  ال�ضياق نف�ضه االإ�ضارة اإىل بع�س العوائق �ال�ضعوبات االإبت�ضتيمولوجية        

التي قد تعرت�س اإجناز املو�ضوع �كيفية جتا�زها.

اإن التوجيهات املقدمة تعترب مبتابة مقرتحات يبقى لالأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة حرية الت�رسف فيها �فق املنهجية 

التي يختارانها، بحيث ميكن تنويع االأن�ضطة اأ� دمج ح�ضتني اأ� اأكرث �ضمن در�س �احد �فق ما هو منا�ضب 

لطبيعة املو�ضوع، اإذ تعترب بع�س املوا�ضيع مرتابطة التعلمات من حيث البناء �التوظيف، �هو ما يتطلب 

جعل هذا الدمج بني احل�ض�س تكامال يجنب االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة النمطية املوؤدية اإىل نوع من امللل، �لت�ضهيل 

�عقلنة الدمج ي�ضتح�ضن الربط بني احل�ض�س املقرتح اإدماجها من طرف االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة باللجوء اإىل :

- بع�س املنا�الت �التجارب ؛

- املالحظة املبا�رسة ؛

- اقرتاح عينات حية )نباتات...( اأ� ذات اأ�ضياء )مواد ...( ؛

- توظيف بع�س املوارد الرقمية ؛

- اللجوء اإىل ��ضعيات اإدماجية ذات معنى ؛

- تكليف املتعلمات �املتعلمني باالإعداد القبلي يف اإطار م�ضاريع م�ضغرة ؛

- تبني م�رس�ع للق�ضم يدمج تعلمات ح�ض�س ذات ارتباط باملو�ضوع الواحد.
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التقويم الت�سخي�سي والدعم الوقائي :

توجيهات لتدبير ح�ستي التقويم الت�سخي�سي والدعم الوقائي 

يعترب التقومي الت�ضخي�ضي عند بداية اجناز الربنامج الدرا�ضي من الركائز التي اعتمدها  الـمنهاج الـمنقح 

�تهدف اإىل متكني الـمدر�ضات �الـمدر�ضني من حتديد مواطن القوة �ال�ضعف لدى الـمتعلمني �الـمتعلمات 

يف التح�ضيل الدرا�ضي ال�ضابق �جعله منطلقا لتخطيط �اإجناز الـمنهاج الدرا�ضي احلايل �يهدف اأي�ضا اإىل 

توجيه العملية التعلمية التعليمية يف اجتاه حت�ضني درجة التعلم اأثناء اإجناز الـمنهاج احلايل. �من �ظائف 

هذا التقومي متكني خمتلف االأطراف الـمتدخلة يف العملية التعلمية التعليمية من معطيات ت�ضخي�ضية �ذات 

م�ضداقية �موثوقة عن حالة حت�ضيل التلميذات �التالميذ العتمادها يف ��ضع �التخطيط للدعم الوقائي.

�الـمهارية،  الـمعرفية  �التلميذات  التالميذ  تعلمات  ت�ضخي�س  من  انطالقا  الوقائي  الدعم  مرحلة  تاأتي 

�الميكن اعتبار ح�ضة الدعم الوقائي ��ضيلة لتجا�ز ال�ضعوبات التي مت ت�ضخي�ضها بل تغريا يف �ضري�رة 

خالل  الـمندمج  كالدعم  الدعم،  من  خمتلفة  اأمناط  باعتماد  التعرثات  نوعية  ح�ضب  متعددة  اأ�ضكاال  تاأخذ 

�ضري�رة تعتمد على مراحل دعم يدرج خارج الـممار�ضة ال�ضفية االعتيادية، يف اإطار  جمموعات خا�ضة 

�يكون حمدد االأهداف �االإجراءات الرتبوية . 

�يف هذا االجتاه ميكن اإدراج م�رس�ع الـموؤ�ض�ضة كاإطار تنظيمي لهذا النوع من الدعم.

ح�سة التقويم والدعم :

�ضمن الكرا�ضة مت اإدراج اأن�ضطة التقومي الت�ضخي�ضي �الدعم الوقائي على �ضبيل اال�ضتنا�س �ميكن للمدر�س 

�الـمدر�ضة اختيار اأ�ضاليب اأخرى �اأن�ضطة اأخرى تو�ضع جمال الت�ضخي�س �الدعم ب�ضكل يوفر نظرة تقرتب 

من الواقع، �توفر جماال �ا�ضعا لالأن�ضطة الـمقرتحة يف الكرا�ضة.

لبلوغ  االأهداف املن�ضودة يتعيني على االأ�ضتاذة �االأ�ضتاذ اأخذ بعني االعتبار املكت�ضبات القبلية للمتعلمني 

�املتعلمات يف عالقتها مع �حدات الربنامج، باإجناز اأن�ضطة ت�ضخي�ضية )انظر املتكت�ضبات القبلية( �التي على 

�ضوء نتائجها يتم بناء اأن�ضطة داعمة �ا�ضتدراكية.

اأن�سطة التقويم الت�سخي�سي :

الن�ساط 1 : يهدف اإىل تقومي الـتعلمات فيما يتعلق ب�ضحة االإن�ضان �التفاعل مع البيئة �الرتكيز على اأهمية 

التغذية الـمتوازنة �اأهمية ممار�ضة التمارين الريا�ضية �جتنب م�ضادر التلوث .

الكائنات احلية داخل ��ضط عي�ضها �خمتلف  الـتعلمات فيما يخ�س ت�ضنيف  اإىل تقومي  يهدف   :  2 الن�ساط 

اأ�ضاليب الت�ضنيف )فقري – ال فقري – عا�ضب –الحم ...( مع الرتكيز على مكونات الو�ضط الطبيعي .

الـمادة �خ�ضائ�ضها �انتقال احلرارة  التالميذ فيما يتعلق بت�ضنيف  �يهدف من خالله تقومي   :  3 الن�ساط 

�اإ�ضكال �طرق نقل الطاقة �ال�ضوء.
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اأن�سطة الدعم الوقائي :

الن�ساط 1 : يهدف اإىل ت�ضنيف مكونات الو�ضط الطبيعي اإىل كائنات حية �كائنات  غري حية.

الن�ساط 2 : يهدف اإىل ا�ضتخراج بع�س اخل�ضائ�س للحيوانات العا�ضبة �الالحمة من خالل نظام االأ�ضنان.

بالتغذية  �الـمتعلقة  االإن�ضان  ب�ضحة  �عالقتها  اليومية  ال�ضلوكات  بع�س  ت�ضنيف  اإىل  يهدف   :  3 الن�ساط 

�االأن�ضطة اليومية.

4 : يهدف اإىل دعم التالميذ فيما يخ�س ت�ضنيف بع�س اخلالئط من خالل تعرف مكونات هذه  الن�ساط 

اخلالئط �مالحظة ال�ضور الـمقدمة �ضمن الن�ضاط.

االأ�سبوع 1 - احل�سة 1 :
تقومي ت�سخي�سي

الن�ساط 1 :

ال�ضورة 1 :    مفيد لل�ضحة.

ال�ضورة 2 :    مفيد لل�ضحة.

ال�ضورة 3 :    م�رس بال�ضحة.

الن�ساط 2 :

- حيوانات فقرية : ع�ضفور، �ضحلية،  اأرنب، ثعبان... 

- حيوانات الفقرية : ح�رسة، يرقة، حلز�ن.  

- حيوان بيو�س : ع�ضفور، حلز�ن. 

- حيوان �لود : اأرنب، قنفذ. 

- كائن غري حي : �ضخرة، ماء.

- حيوان عا�ضب : اأرنب.

- حيوان الحم : ثعلب.

الن�ساط 3

اأكتب )�ضحيح( اأ� )خطاأ( اأمام العبارة الـمنا�ضبة :

- اخلليط الـمتجان�س هو الذي ميكن متييز مكوناته بالعني الـمجردة. )�ضحيح(

- خليط الزيت �الـماء غري متجان�س اإذن فالـماء غري مذيب جيد للزيت.)خطاأ(

النهائية حم�ضورة بني درجتي  احلرارة  فان درجة  باردا )ب(  )اأ( ج�ضما  �ضاخن  يالم�س ج�ضم  - عندما 

حرارتهما. )�ضحيح(
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- ميكننا اأن نرى عرب زجاج النظارات الأن زجاجها معتم. )خطاأ(

- يجذب الـمغناطي�س جميع الفلزات. )خطاأ(

- لتحريك ج�ضم من مكانه يجب ت�ضليط قوة عليه. )�ضحيح(

- احل�سة 2 : االأ�سبوع 1 

دعم وقائي

الن�ساط 1 :

كائنات حية : اأ�ضجار. ديدان االأر�س، طيور. 

كائنات غري حية : ماء،  تربة.

الن�ساط 2 : 

1- اخلا�ضية الـم�ضرتكة بني اأ�ضنان االأ�ضد �الكلب توفرها على اأنياب )طويلة �حادة(.
2- النظام الغذائي : 

- لالأ�ضد �الكلب : الحم.

- للح�ضان : عا�ضب.

الن�ساط 3 : 

- مفيد لل�ضحة : تنا�ل غذاء متوازن، ممار�ضة اأن�ضطة ريا�ضية.

- م�رس بال�ضحة : االإفراط يف تنا�ل احللويات، النوم يف �قت متاأخر.

الن�ساط 4 : 

- ال�ضورة 4 : خليط متجان�س.

- ال�ضورة 5 : خليط غري متجان�س.

- ال�ضورة 6 : خليط متجان�س.
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تدبير ح�سة التقويم والدعم

ح�سة التقويم :

تخ�ض�س الفرتة االأ�ىل من احل�ضة لطرح اأ�ضئلة �ضفهية يتعرف من خاللها االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة مدى متكن 

املتعلمني �املتعلمات من التعلمات املتعلقة بالوحدة.

القيام  املتعلمني �املتعلمات ب�ضكل تدريجي، مع  اإجنازات  يتتبع االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة  - يف مرحلة موالية 

بعملية الت�ضحيح ب�ضكل اآين �تقدمي اأمثلة اأخرى لتثبيث التعلمات �فق االأهداف امل�ضطرة �ضمن الوحدة.

�ميكن اأن يغني االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة هذه احل�ضة التقوميية خالل مرحلة التقومي اأ� التثبيث باأن�ضطة اأخرى 

تهم الوحدة.

ح�سة الدعم :

اأما خالل ح�ضة الدعم فيتعني على االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة برجمة اأن�ضطة داعمة يتم اختيارها �فق ما اأفرزت 

ميكن  �التي  لال�ضتئنا�س،  اأمثلة  مبتابة  الكرا�ضة  �ضمن  املقرتحة  الداعمة  االأن�ضطة  �تعترب  التقومي.  اأن�ضطة 

التعامل معها كالتايل :

املتعلمني �يقومها  اإجنازات  االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة  يتبع  الدعم على حدة بحيث  اأن�ضطة  ن�ضاط من  ينجز كل 

يف حينها، �تعترب اأ�ضئلة التقومي الذاتي املقرتحة ��ضيلة من الو�ضائل لتقومي مدى متكن املتعلم �املتعلمة من 

املعارف �املهارات اخلا�ضة بالوحدة.
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القدراتاالأهدافاحل�س�سالـمو�سوعاالأ�سبوع

خ�ضائ�س 2

الكائنات احلية.

1- ت�ضنيف 
الكائنات احلية.

- اأ�ضنف الكائنات احلية على اأ�ضا�س �ضفاتها الطبيعية 

�خ�ضائ�ضها ال�ضلوكية؛

- اأعطي اأمثلة على كائنات حية تنتمي اإىل جمموعات 

رئي�ضة من ممالك النبات �احليوان.

-  تنمية القدرة على 

ا�ضتخراج معطيات 

من �ضور ؛

-  تنمية القدرة على 

ا�ضتخراج معطيات 

من جد�ل.

2- احتياجات 
الكائنات احلية.

- اأحدد احتياجات الكائنات احلية ال�رس�رية للنمو.
- تنمية القدرة على 

حتليل نتائج جتارب.

3
خ�ضائ�س 

احليوانات 

�تفاعلها مع 

البيئة.

3- �ضلوكات بع�س 
احليوانات يف ��ضط 

عي�ضها.

التي  �البيئات  احليوانات  �ضلوكات  بني  اأربط   -

تعي�س فيها.

-  تنمية القدرة على 

ا�ضتخراج معطيات 

من �ضور؛

-  تنمية القدرة على 

قراءة �ا�ضتخراج 

معطيات من جد�ل

4- العالقات 
الغذائية داخل 

الو�ضط.

با�ضتخدام  ب�ضيطة  غذائية  ل�ضل�ضلة  منوذجا  اأكمل   -

الكائنات ال�ضائعة.

موقعه يف  احلية كل ح�ضب  الكائنات  د�ر  اأ�ضف   -

ال�ضل�ضلة الغذائية الب�ضيطة؛

ال�ضائعة  الـمفرت�ضة  احليوانات  �اأ�ضف  اأحدد   -

�فرائ�ضها.

- تنمية القدرة على 

الربط بني معطيات.

4
خ�ضائ�س النباتات 

�تفاعلها مع 

الو�ضط البيئي.

5- اأجزاء  النبتة 
��ظائفها.

- اأربط البنيات االأ�ضا�ضية للنباتات بوظائفها.

- تنمية القدرة على 

حتليل �مقارنة نتائج 

جتارب؛

ـ تنمية القدرة على 

�ضياغة ا�ضتنتاج 

باأ�ضلوب علمي.

6-  حتول الزهرة 
اإىل ثمرة.

- اأف�رس مراحل حتول الزهرة اإىل ثمرة.

- تنمية القدرة على 

حتليل �مقارنة نتائج 

جتارب؛

ـ تنمية القدرة على 

�ضياغة ا�ضتنتاج 

باأ�ضلوب علمي.

5

7- تكيف النباتات 
مع ��ضطها

التي  البيئات  للنباتات مع  البنيوية  ال�ضفات  اأربط   -

تعي�س فيها، �اأ�ضف كيف ت�ضاعد هذه ال�ضفات على 

البقاء.

-  تنمية القدرة على 

املالحظة �الو�ضف.

مو�ضوع 

تكنولوجي

8- اأركب �ضل�ضلة 
غدائية

اأ�ضتثمر تعلماتي �مهاراتي الأركب �ضل�ضلة غدائية

- تنمية القدرة على 

اإدماج التعلمات 

�ا�ضتثمارها.

الوحدة 1 : خ�سائ�س الكائنات ووظائفها احليوية وتفاعالتها مع البيئة
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الـم�ضتوىالـمكت�ضبات ال�ضابقة

- التغذية عند احليوانات.

حيوان الحم ـ حيوان عا�ضب.
ال�ضنة االأ�ىل االبتدائية

 ت�ضنيف احليوانات ح�ضب : 

- ��ضط عي�ضها.

- نظامها الغذائي.

ال�ضنة الثالثة االبتدائية

الـم�ضتوىاالمتدادات

- تخطيط �ضال�ضل ��ضبكات غذائية.

- ال�ضلوك الغذائي عند احليوانات.

-اخلا�ضيات الـم�ضرتكة للحيوانات العا�ضبة.

-اخلا�ضيات الـم�ضرتكة للحيوانات الالحمة.

ال�ضنة اخلام�ضة االبتدائية

ال�ضنة ال�ضاد�ضة االبتدائية- الرتبة : مكونات الرتبة، االأمالح الـمعدنية.

و�سائل تعليمية :

الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�س الـمدمج ال�ضادر عن الوزارة م�ضتوى الرابعة االبتدائي، �ضور ��ثائق 

الكرا�ضة، �ضور نباتات �حيوانات خمتلفة، علب ذات اأحجام خمتلفة، اأ�ض�س خمتلفة، اأزهار، ثمار.

الوحدة 1 : خ�سائ�س الكائنات ووظائفها احليوية وتفاعالتها مع البيئة
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اجلانب الـمعريف

1- ت�سنيف الكائنات احلية

تتوفر الكائنات احلية على خا�ضيات ت�ضمح بت�ضنيفها، �يتعلق االأمر بال�ضمات، �االأنواع التي تت�ضارك يف 

ال�ضمات نف�ضها ميكن جمعها يف الـمجموعة نف�ضها : �هذا مبداأ الت�ضنيف. �الت�ضنيف ميكن اأن يتم بوا�ضطة 

الـمجموعات الـُمَعّلبة :

اخلانات الـم�ضتعملة تختلف من حيث احلجم :

- فالكربى ت�ضم جميع الكائنات من حيوانات اأ� نباتات تتقا�ضم ال�ضمة نف�ضها.

�بداخلها ن�ضع علبا اأ�ضغر �كل �احدة منها ت�ضم الكائنات التي تت�ضارك يف �ضمة اأ� اأكرث.

البيئية، �يق�ضد بهذا  البيئة داخل مفهوم احلميلة  الكائنات احلية �تفاعلها مع  يندرج مو�ضوع خ�ضائ�س 

الـمفهوم اجلانب الديناميكي للحميلة البيئية، حيث توؤثر الكائنات احلية يف البيئة كما تتاأثر الكائنات احلية 

بالبيئة التي تعي�س فيها، اإ�ضافة اإىل التاأثريات الـمختلفة للكائنات احلية فيما بينها �ضواء النباتات اأ� احليوانات. 

على هذا االأ�ضا�س نعرف احلميلة البيئية كالتايل :

احلميلة البيئية = الع�ضرية االإحيائية + الـمحيا.

الع�ضرية االإحيائية هي جمموع الكائنات احلية مبفهومها الدينامي، حيث ترتبط الكائنات احلية فيما بينها 

مبجموعة من العالقات لعل العالقات الغذائية تبقى اأهمها. �هكذا جند النباتات يف اأ�ضفل الهرم الغذائي.
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2- كيف تتغذى النباتات اخل�رصاء ؟

تعترب النباتات كائنات ذاتية التغذية اأ� كائنات منتجة حيث تركب مادتها الع�ضوية انطالقا من امت�ضا�س 

على  ي�ضعد  االأخري  هذا  اخلام،  بالن�ضغ  ي�ضمى  ما  لتكوين  اجلذ�ر  طريق  عن  الـمعدنية  �االأمالح  الـماء 

م�ضتوى االأ�راق التي متت�س ثنائي اأ�ك�ضيد الكربون، �بوجود �ضوء ال�ضم�س تقوم مبا ي�ضمى »الرتكيب 

ال�ضوئي«، �تطرح اأثناء هذه العملية غاز االأ�ك�ضجني، �الـمادة الـمركبة عبارة عما ي�ضمى بالن�ضغ الـمنتج 

الذي ينت�رس يف باقي اأجزاء النبات.

بناء على ما �ضبق جند اأن :

- جذ�ر النباتات متت�س الـماء �االأمالح الـمعدنية.

- على م�ضتوى االأ�راق حتدث ظاهرة الرتكيب ال�ضوئي التي تتمثل يف التقاط الطاقة ال�ضوئية �امت�ضا�س 

ثنائي اأ�ك�ضيد الكربون �طرح االأ�ك�ضجني.

�حتدث كذلك ظاهرة التنف�س حيث متت�س االأ�راق االأ�ك�ضجني �تطرح ثنائي اأ�ك�ضيد الكربون.

3- العالقات الغذائية :

ت�ضكل النباتات اخل�رساء قاعدة الهرم الغذائي داخل احلميلة البيئية، �هي كائنات حية ذاتية التغذية اأي  لها 

القدرة على اإنتاج الـمادة الع�ضوية ال�رس�رية لنموها انطالقا من الـماء �االأمالح الـمعدنية �ثنائي اأ�ك�ضيد 

الكربون �بوجود ال�ضوء : اأي خالل عملية تركيب ال�ضوء، �ت�ضكل النباتات  غذاء للكائنات احلية العا�ضبة 

النباتات  على  تعتمد  الأنها  التغذية،  ذاتية  غري  تعترب  �التي  االأ�ىل،  الدرجة  من  الـم�ضتهلكة  الكائنات  اأ� 

يف احل�ضول على الـمادة الع�ضوية، با�ضتهالكها للمادة الع�ضوية النباتية تنتج احليوانات العا�ضبة كمية من 

املادة الع�ضوية ال�رس�رية لعي�ضها �منوها، �هكذا تنتقل املادة الع�ضوية من النباتات املنتجة اإىل احليوانات 

العا�ضبة التي تنتج بد�رها كمية من املادة احلية، مع �ضياع ن�ضبة مهمة من املادة امل�ضتهلكة على �ضكل طاقة 

ت�ضتعمل يف الوظائف احليوية اأ� على �ضكل مادة ع�ضوية غري م�ضتعملة )ف�ضالت( ت�ضكل احليوانات العا�ضبة 

م�ضدر غذائيا للكائنات الالحمة)م�ضتهلكة من الدرجة الثانية( حيث ت�ضتفيد من كمية من املادة احلية على 

�ضكل مادة ع�ضوية غري م�ضتعملة )ف�ضالت(  كما هو مبني يف املثال التايل :

عشب : منتج

I مستوى غذايئ
مواد عضوية مستهلكة

مواد عضوية غري مستعملة

 I مستهلك من الدرجة

II مستوى غذايئ

انتقال املادة من منتج إىل مستهلك
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مثال : هرم انتقال املادة عرب م�ضتويات ال�ضال�ضل الغذائية

مت متثيل هذا االنتقال على �ضكل هرم ب�ضبب تناق�س كمية الـمادة احلية داخل حميلة بيئية معينة كلما انتقلنا 

من م�ضتوى اإىل اآخر، �يعود هذا التناق�س ل�ضياع كمية من الـمادة احلية اأ� الطاقة باأ�ضكال خمتلفة بالن�ضبة 

لوحدة م�ضاحة اأ� �حدة حجم للحميلة البيئية )كالطاقة الـم�ضتهلكة يف الوظائف احليوية، �الطاقة التي مل يتم 

ا�ضتهالكها : ف�ضالت...(

جميع الكائنات احلية عند موتها تتعر�س للتحلل عن طريق كائنات حمللة لت�ضبح عبارة عن مواد معدنية 

تتغذى عليها النباتات.

4- �سلوكات احليوانات للحفاظ على النوع :

تتاأثر احليوانات بالبيئة التي تعي�س فيها، �بالتايل تنهج �ضلوكيات خمتلفة، �ميثل ذلك يف مظاهر متنوعة 

اأهمها :

- الهجرة : �هي ظاهرة حتدث عند الطيور �كذا عند بع�س احليوانات االأخرى كاحليتان �بع�س احل�رسات 

�غري ذلك، �توفر الهجرة دائما االنتقال من البيئة االأ�ضلية اإىل بيئة اأخرى اإما طلبا للغذاء اأ� هر�با من 

بر�دة الطق�س، اأ� بحثا عن مناطق التزا�ج.

- الدخول يف ال�ضبات ال�ضتوي : �هي ظاهرة حتدث عند بع�س احليوانات التي يتكيف ج�ضمها مع ف�ضل 

ال�ضتاء حيث حتتفظ بالوظائف االأ�ضا�ضية التي ت�ضتهلك اأقل كمية من الطاقة، �تعي�س على الـمدخرات الدهنية 

التي تخزنها يف اأن�ضجتها. 

ال�ضنة  ف�ضول  �ضكلها ح�ضب  تغري  التي  االأرانب  من  كنوع  احليوانات  بع�س  عند  اأخرى  هناك مظاهر   -

الطبيعة  توفره  ما  الغذائي ح�ضب  نظامها  تغري  احليوانات  الـمفرت�ضني، �بع�س  من  الهر�ب  للتمكن من 

خالل ف�ضول ال�ضنة.

بهذا جند اأن احليوانات تتوفر على اأ�ضاليب جد متنوعة متكنها من البقاء على قيد احلياة.

5- تكيف النباتات :

تعي�س النباتات يف اأ��ضاط خمتلفة، �تغري الظر�ف التي يوفرها الو�ضط الطبيعي عامال حمددا لبقاء النباتات 

إنتاجية أولية

إنتاجية ثانوية

انتقال املادة

1T منتجون

100Kg مستهلكون من الدرجة األوىل

1Kg مستهلكون من الدرجة الثانية



55

على قيد احلياة، فنجدها تتوفر على �ضفات متنوعة جتعلها قادرة على العي�س ح�ضب الو�ضط الذي تتواجد 

به.

- بالن�ضبة لالأ��ضاط اجلافة غالبا ما تطور النباتات بنيات جتعلها ت�ضتفيد من الـمياه التي توفرها الطبيعة ب�ضكل 

اأمثل، فنجد اأن بع�س النباتات تخزن الـماء يف ال�ضيقان كال�ضبار مثال، �بع�ضها يتوفر على اأ�راق �ضميكة 

تخزن الـماء، �االأخرى تتوفر على جذ�ر عميقة متكنها من الو�ضول اإىل الفر�ضة الـمائية العميقة. �هناك 

مظاهر اأخرى متعددة للتكيف مع االأ��ضاط اجلافة.

- بالن�ضبة لالأ��ضاط الرطبة تتوفر النباتات على �ضيقان �اأ�راق رطبة �طافية، اإ�ضافة اإىل جذ�ر �ضطحية.

6- حتول الزهرة اإىل ثمرة :

1.6. مكونات الزهرة :

�هي  �قائية  اأجزاء  من  تتكون  �هي  الزهرية،  النباتات  عند  اجلن�ضي  التوالدي  اجلهاز  الزهرة  ت�ضكل 

الذكرية( �الـمدقة  التوالدية  اأجزاء توالدية �هي االأ�ضدية )االأع�ضاء  التويجية �من  االأل�ضبالت �االأ�راق 

)الع�ضوالتوالدي االأنثوي(، �متثل الوثيقة التالية ر�ضما تخطيطيا ملقطع طويل للزهرة :

2.6. االأبر : 

االأبر هو �ضقوط حبوب اللقاح على مي�ضم الزهرة،  �ميكن اأن يكون مبا�رسا )مي�ضم الزهرة نف�ضها( اأ� غري 
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اأ�  اأ� احل�رسات  كالرياح  بعدة عوامل  االأبر  نف�ضه(، �تتم عملية  النوع  اأخرى من  )مي�ضم زهرة  مبا�رس 

بع�س الطيور.

3.6. االإخ�ساب :

بعد االأبر حتدث عملية اإنبات حبة اللقاح م�ضكلة اأنبوب اللقاح حيث تتم ا�ضتطالة االأنبوب داخل قلم الـمي�ضم، 

�يحمل االأنبوب النواة التوالدية الذكرية اإىل اأن ي�ضل اإىل الـمبي�س، فيحدث االإخ�ضاب بعد التحام النواة 

التوالدية الذكرية مع البيي�ضة �تت�ضكل البي�ضة. هذه االأخرية تتعر�س لعدة انق�ضامات فت�ضكل اجلنني الذى 

اإىل ثمرة حتوي  الـمدقة  اإىل بذ�ر، �تتحول  اإخ�ضابها  بعد  البيي�ضات  تتحول  البذرة، �بهذا  ينمو داخل 

البذ�ر. يدخل اجلنني يف �ضبات داخل البذرة التي تتحول بعد اإنباتها اإىل نبات جديد.

7- ت�سنيف الكائنات احلية :

اعتمد  العلماء يف ت�ضنيف الكائنات احلية على معايري علمية. اإال اأننا يف هذا امل�ضتوى نقت�رس على ترتيب 

الكائنات احلية �فق خ�ضائ�س �ضهلة التمييز بالن�ضبة للمتعلمني �املتعلمات.

)لي�س  الرتتيب  م�ضطلح  ا�ضتعمال  �الـمدر�ضة  الـمدر�س  على  نقرتح  ال�ضعوبات  تدليل  من  �للمزيد 

بالـمفهوم الت�ضاعدي اأ� التنازيل( �اإمنا الرتتيب بو�ضع كل كائن يف مكانه.

هذا مع تنويع االأمثلة �عدم االقت�ضار على اأمثلة الكرا�ضة، �د�ن الدخول يف الت�ضنيف العلمي الـمعتمد 

�الذي �ضوف يكون مو�ضوع در��س الحقة )بال�ضلك الثانوي االإعدادي(.

� جتذر االإ�ضارة اإىل اأن م�ضطلح معيار الت�ضنيف يتبقى من الـمفاهيم الواردة يف الدر�س �ميكن التو�ضل 

اإليه بطرح الت�ضا�ؤل : على ماذا اعتمدت الإجراء هذا الرتتيب؟

8- ت�سنيف الكائنات احلية :

اأما بخ�ضو�س درا�ضة احتياجات الكائنات احلية، �اإن كان من الي�ضري حتديد حاجيات احليوانات فاإن 

حاجيات النباتات تبقى حم�ضورة لدى اأغلب الـمتعلمني �الـمتعلمات يف الـماء )�ضقي الـماء كايف لنموها( مع 

اإغفال ما ت�ضتمده النبتة من حاجيات معدنية من الرتبة، �يبقى حتليل التجارب الـمقدمة اأ� جتارب اأخرى 

مماثلة من اأجنح ال�ضبل لتجا�ز هذه العوائق.

� جتدر االإ�ضارة اإىل �رس�رة االنتباه من �ضقوط الـمتعلمات �الـمتعلمني يف اخلطاأ ال�ضائع لكون النباتات 

اإ�ضافة  مع  بالنهار  اأ�  بالليل  �ضواء  تتم  التنف�س  فعملية  حية  كائنات  اأنها  حيث  الليل،  خالل  اإال  تتنف�س  ال 

التبادالت الغازية اخلا�ضة بالرتكيب ال�ضوئي خالل النهار فقط )�رس�رة �جود االإ�ضاءة(.
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الهدفان :

-  ي�ضنف الـمتعلم �الـمتعلمة الكائنات احلية على اأ�ضا�س 

�ضفاتها الطبيعية �خ�ضائ�ضها ال�ضلوكية.

- يعطي الـمتعلم �الـمتعلمة اأمثلة على كائنات حية تنتمي 

اإىل  جمموعات رئي�ضة من ممالك احليوان �النبات. 

الو�سائل التعليمية : 

علب  �حيوانات،  نباتات   : خمتلفة  حية  لكائنات  �ضور 

ذات األوان خمتلفة، موارد رقمية. 

التدبري الـمقرتح : 

تذكري : 

يق�ضم االأ�ضتاذ التالميذ ملجموعات عمل.

تبداأ االأ�ضتاذة �االأ�ضتاذ احل�ضة بالتذكري ببع�س الـمعارف 

�ت�ضنيفها  تعرفها  مت  التي  احلية  الكائنات  حول  ال�ضابقة 

ح�ضب الـمكت�ضبات ال�ضابقة :

- عوا�ضب، لواحم. 

- كائنات برية، كائنات مائية، كائنات برمائية. 

- حيوان بيو�س، حيوان �لود، فقري، ال فقري. 

و�سعية االنطالق :

)اأالحظ  ال�ضور  ملالحظة  التالميذ  االأ�ضتاذ  يوجه 

الـملونة  العلب  يف  ترتيبها  منه  �يطلب  �اأت�ضاءل(، 

ال�ضيء  يفعلوا  اأن  �ميكن   ،)52 �س.  ال�ضورة  )انظر 

يوجههم  ذلك  بعد  الكرا�ضة.  �ضور  با�ضتعمال  نف�ضه 
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ملالحظة االختالفات بينها �ي�ضتدرجهم  لطرح �سوؤال التق�سي : كيف ميكن ت�سنيف الكائنات احلية؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم.م�ضتعملني دفرت التق�ضي وت�ضجل كل جمموعة اإجاباتها على ال�ضبورة 

فيالحظون االختالفات يف طريقة الت�ضنيف :

- ح�ضب ��ضط العي�س.

- ح�ضب احلجم. 

- ح�ضب النظام الغذائي...

اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ الـمتعلمني  �الـمتعلمات  باإجناز ن�ضاط )اأجنز(، فيكت�ضفون مفهوم ال�ضفة الـم�ضرتكة بني كائنني 

احليوانات  لهذه  �ميكن  �ضفاتها،  ح�ضب  ت�ضنيفها  ميكن  الذكر  ال�ضالفة  احليوانات  اأن  �يتو�ضلون  اأكرث  اأ� 

�ضفات ؛ �يكت�ضفون اأن كل حيوان ينتمي اإىل جمموعة معينة كالثدييبات اأ�  عدة  اأ�  �ضفة  يف  ت�ضرتك  اأن 

الز�احف اأ� الطيور اأ� االأ�ضماك اأ� الربمائيات.

بعد ذلك �من خالل اإجناز ال�ضوؤال )د( يتو�ضل املتعلمون اإىل اأن خا�ضية اجللد هي التي مت االعتماد عليها 

لت�ضنيف احليوانات يف جمموعات.

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

- ت�ضنف الكائنات احلية من حيوانات �نباتات اإىل جمموعات خمتلفة ح�ضب �ضفاتها الطبيعية، �تكون لكل 

جمموعة �ضفة اأ� �ضفات م�ضرتكة.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون مكت�ضباتهم من خالل ن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي( ؛ حيث ي�ضنفون النباتات داخل اخلانات. 

- اأ�راق مف�ض�ضة : ال�رسخ�س

- اأزهار : نبات الفول + �ضقائق النعمان � ذلك بتوظيف معطيات اجلد�ل. 

يتو�ضلون بعد ذلك اإىل ت�ضنيف النباتات اإىل نباتات زهرية )الفول، �ضقائق النعمان( اأ� نباتات ال زهرية 

)ال�رسخ�س(.
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الهدف  : 

يحدد احتياجات الكائنات احلية ال�رس�رية للنمو.  

الو�سائل : 

�ضور لكائنات حية خمتلفة، حيوانات، نباتات .

  

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

عمل  جمموعات  اإىل  التالميذ  االأ�ضتاذ  يق�ضم 

�ضغرية ثم يوجه اأ�ضئلة حول مكت�ضباتهم ال�ضابقة: 

الالحمة،  احليوانات  العا�ضبة،  احليوانات 

التغذية عند احليوانات، ال�ضلوك الغذائي. 

)انظر برامج ال�ضنوات ال�ضابقة(.         

و�سعية االنطالق :

)اأالحظ  الكرا�ضة  �ضور  لـمالحظة  يوجهم 

النباتات  اأن  يالحظون  حيث  �اأت�ضاءل(، 

ثم  تتغذى  حية  كائنات  كلها  �الفهد  �الغزالة 

ي�ضتدرجهم لطرح �سوؤال التق�سي :

ماهي احتياجات الكائنات احلية؟      

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم.� يد�نون اقرتاحاتهم يف دفرت التق�ضي.
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اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ التالميذ باإجناز ن�ضاط )اأجنز(، حيث يحدد�ن :

- احتياجات الكائنات احلية  للغذاء.

- احتياج النباتات للماء �الهواء.

- احتياج الغزالة للع�ضب.

- احتياج الفهد للحم.

اأما الن�ضاط )2( ؛ فيحدد التالميذ الـماء �االأمالح الـمعدنية كاحتياج للنبات من خالل مقارنة منو نبيتات القمح 

يف االأ��ضاط االأربع، �يكت�ضفون اأن النبات ينمو ب�ضكل جيد بوجود الـماء �االأمالح الـمعدنية �ال�ضوء.

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

- للكائنات احلية احتياجات تبقيها على قيد احلياة �النمو، فاحليوانات العا�ضبة  تتغذى على الع�ضب 

�الالحمة على الفرائ�س، اأما النباتات فمن بني احتياجاتها الـماء �االأمالح الـمعدنية �ال�ضوء.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون تعلماتهم من خالل ن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي(؛ حيث يكتبون )�ضحيح( اأ� )خطاأ( اأمام كل 

اقرتاح متعلق باحتياجات الكائنات احلية اإىل مواد غذائية خمتلفة للنمو :

- تتغذى احليوانات الـمفرت�ضة على الع�ضب فقط : )خطاأ(.

- حتتاج النباتات اإىل الـماء �االأمالح الـمعدنية :)�ضحيح(.

- تتغذى احليوانات العا�ضبة على النباتات : )�ضحيح(.

- تتغذى احليوانات الـمفرت�ضة على الفرائ�س : )�ضحيح(.
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 الـمو�سوع : خ�سائ�س احليوانات وتفاعلها مع البيئة - االأ�سبوع 3 - احل�سة 3 : �سلوكات بع�س احليوانات يف و�سط عي�سها

الهدف : 

يربط الـمتعلم �الـمتعلمة بني �ضلوكات احليوانات �البيئات التي تعي�س.

الو�سائل التعليمية :

�ضور حليوانات خمتلفة، اأ�رسطة، موارد 

رقمية .

التدبري الـمقرتح : 

تذكري :

اإىل  �الـمتعلمات  الـمتعلمني  اال�ضتاذ  يق�ضم 

اأ�ضئلة للتذكري  جمموعات �ضغرية �يوجه 

بع�س  �ضلوك  حول  ال�ضابقة  مبكت�ضباتهم 

احليوانات.

 

و�سعية االنطالق :

�الـمتعلمات  الـمتعلمني  االأ�ضتاذ  يوجه 

�اأت�ضاءل(،  )اأالحظ  ال�ضور  ملالحظة 

�ضلوكها  تغري  احليوانات  اأن  فيالحظون 

خالل ال�ضنة   ثم ي�ضتدرجهم لطرح �سوؤال 

التق�سي :

ماهي هذه مظاهر هذا التغيري ؟  

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 
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اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي ثم ت�ضجل كل جمموعة اقرتاحاتها على ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ التالميذ باإجناز )ن�ضاط اأجنز(، حيث يالحظون من خالل ال�ضورة االأ�ىل اأن االأرنب يغري 

لون فر�ه خالل هذين الف�ضلني من اأجل التخفي عن الـمفرت�ضني �بالتايل ي�ضتنتجون اأن تغيري لون الفر� 

نوع من ال�ضلوك للبقاء على قيد احلياة.

كما يذكر الـمتعلمون اأي�ضا اأن هجرة اللقالق ��ضبات القنفذ نوع من تغيري ال�ضلوك للبقاء على قيد احلياة من 

خالل مالحظة ال�ضورتني الثانية �الثالثة. � ي�ضتنتجون يف النهاية اأن احليوانات تغري �ضلوكها خالل ال�ضنة 

لكي نبقى على قيد احلياة خ�ضو�ضا عندما تكون الظر�ف الـمناخية غري مالئمة.

 

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

بع�س احليوانات ت�ضلك �ضلوكات خمتلفة لكي تبقى على قيد احلياة، فمنها ما يهاجر من املناطق الباردة اإىل 

املناطق الدافئة كالطيور، �منها ما يغري �ضكله تفاديا لالفرتا�س، �منها ما يدخل يف �ضبات خالل الف�ضل 

البارد عند نذرة الطعام.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون مكت�ضباتهم من خالل ن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي( ؛ حيث يذكر�ن مكونات غذاء الثعلب خالل 

الغذاء  ح�ضب  ال�ضنة  خالل  الغذائي  �ضلوكه  يغري  الثعلب  اأن  ي�ضتنتجون  �بالتايل  �ال�ضيف،  ال�ضتاء  ف�ضلي 

الـمتوفر �ذلك  للبقاء على قيد احلياة.
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االأهداف :

غذائية  ل�ضل�ضلة  منوذجا  �الـمتعلمة  الـمتعلم  يكمل   -

با�ضتخدام الكائنات ال�ضائعة.

احلية كل  الكائنات  �الـمتعلمة د�ر  الـمتعلم  ي�ضف   -

ح�ضب موقعه يف ال�ضل�ضلة الغذائية الب�ضيطة.

- يحدد �ي�ضف الـمتعلم �الـمتعلمة احليوانات  املفرت�ضة 

ال�ضائعة �فرائ�ضها.

الو�سائل :

�ضور لكائنات حية نباتية �حيوانية، موارد رقمية.

التدبري الـمقرتح :

تذكري : 

�الـمتعلمات  الـمتعلمني  �االأ�ضتاذة  االأ�ضتاذ  يق�ضم 

للتذكري  ا�ضئلة  لهم  يوجه  ثم  �ضغرية  جمموعات  اإىل 

�نظامها  احليوانات  بع�س  حول  ال�ضابقة  مبكت�ضباتهم 

الغذائي.

  

و�سعية االنطالق :

)اأالحظ  ال�ضور  ملالحظة  التالميذ  االأ�ضتاذ  يوجه 

�اأت�ضاءل(، ثم ي�ضتدرجهم لطرح �سوؤال التق�سي :

؟       ماهي العالقة التي تربط بني هذه الكائنات احلية

من  يطلب  ثم  يقر�ؤه  ال�ضبورة  على  ال�ضوؤال  كتابة  بعد 

بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 
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اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي ثم ت�ضجل كل جمموعة اقرتاحاتها على ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات :

من  كل  غذاء  �يذكر�ن  ال�ضور  يالحظون  اأجنز، حيث  من   )1( الن�ضاط  باإجناز  التالميذ  االأ�ضتاذ  يكلف 

ال�ضل�ضة  يف  �تتمثل  احليوانات  هذه  جتمع  غذائية  عالقة  هناك  اأن  يتو�ضلون  ثم  �القط،  �الد�دة  الطائر 

الغذائية التالية : 

                          توؤكل من طرف                      توؤكل من طرف                يوؤكل من طرف

�بعد ذلك يكلف االأ�ضتاذ التالميذ باإجناز الن�ضاط )2(  من "اأجنز" حيث يركبون ال�ضل�ضلة الغذائية من الكائنات 

احلية الـمبينة يف ال�ضور كالتايل : 

ثم يذكر�ن الـم�ضتوى الغذائي لكل كائن داخل هذه ال�ضل�ضلة.

- الع�ضب : منتج.

- الغزال : م�ضتهلك من الدرجة االأ�ىل )الفري�ضة(.

- الفهد : م�ضتهلك من الدرجة الثانية )الـمفرت�س(.

تدوين النتائج : 

يتو�ضل الـمتعلمني �الـمتعلمات اإىل ما يلي :

ترتبط الكائنات احلية فيما بينها داخل ��ضط عي�ضها بعالقات غذائية على �ضكل  حلقات تكون �ضال�ضل غذائية.

النباتات كائنات حية  ذاتية التغذية، فهي كائنات منتجة، تتغذى احليوانات العا�ضبة على النباتات الإنتاج 

مادتها الع�ضوية، فهي اإذن م�ضتهلكة من الدرجة االأ�ىل، احليوانات املفرت�ضة الالحمة م�ضتهلكة من الدرجة 

الثانية الأنها تتغذى على الفرائ�س.

 

اال�ستثمار : 

الـمقرتحة،  احلية  الكائنات  من  غذائية  �ضل�ضلة  يركبون  حيث  تعلماتهم  �الـمتعلمات  الـمتعلمون  ي�ضتثمر 

�ي�ضتخرجون د�ر كل كائن حي يف ال�ضل�ضلة :

- الع�ضب : كائن حي منتج.

- احلمار الوح�ضي : م�ضتهلك من الدرجة االأ�ىل.

- اللبوؤة : م�ضتهلك من الدرجة الثانية.

فهد غزالةعشب

القطالطائرالدودةورقة خضراء
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 الـمو�سوع : خ�سائ�س النباتات وتفاعلها مع الو�سط البيئي  -  االأ�سبوع 4  - احل�سة 5 : اأجزاء النبتة ووظائفها

الهدف :

يربط الـمتعلم �الـمتعلمة البنيات االأ�ضا�ضية للنباتات 

بوظائفها االأ�ضا�ضية.

 

الو�سائل : 

نباتات خمتلفة، موارد رقمية.

التدبري الـمقرتح : 

                          

تذكري :

اإىل  الـمتعلمني  �الـمتعلمات  يق�ضم االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة   

جمموعات �ضغرية ثم يوجه اأ�ضئلة للتذكري  بالـمكت�ضبات 

)اأجزاء  احل�ضة  مبو�ضوع  عالقة  لها  التي  ال�ضابقة 

النباتات(.

و�سعية االنطالق :

يوجه االأ�ضتاذ التالميذ لـمالحظة ال�ضورة )اأالحظ 

�اأت�ضاءل(، ثم ي�ضتدرجهم لطرح �سوؤال التق�سي :

ما دور خمتلف اأجزاء هذه النبتة ؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم 

قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :
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يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي ثم ت�ضجل كل جمموعة اقرتاحاتها على ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة   الـمتعلمني �الـمتعلمات باإجناز )الن�ضاط1( من اأجنز، حيث يالحظون اأن م�ضتوى 

ال�ضائل نزل من خالل مقارنته بني بداية التجربة �نهايتها ليكت�ضفوا بعد ذلك د�ر اجلذ�ر �الذي يتجلى يف 

امت�ضا�س الـماء �االأمالح الـمعدنية.

�من خالل الن�ضاط اإجناز )2( يذكر االأ�ضتاذ)ة( املتعلمني باأجزاء النبتة، ثم يحدد�ن د�ر كل جزء :

- االأزهار تنتج الثمار.

- اجلذ�ر متت�س املاء �االأمالح املعدنية.

- ال�ضاق تنقل املاء �االأمالح املعدنية اإىل باقي اأجزاء النبتة.

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون  �الـمتعلمات اإىل اال�ضتنتاج التايل :

- متت�س جذ�ر النبتة الـماء �االأمالح الـمعدنية من الرتبة، �ثناء الليل تقوم النبتة بامت�ضا�س االأ�ك�ضجني 

�طرح ثنائي اأ�ك�ضيد الكربون خالل عملية التنف�س. اأما خالل النهار فيتم كذلك امت�ضا�س ثنائي اأ�ك�ضيد 

الكربون �حترير االأ�ك�ضجني �ذلك من اجل اإنتاج الـمادة الع�ضوية ال�رس�رية لنمو النبات .

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون تعلماتهم من خالل ن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي(؛ �يتممون اجلمل كما يلي :

- اأثناء التنف�س متت�س النباتات االأ�ك�ضجني �تطرح ثنائي اأ�ك�ضيد الكربون.

- متت�س النباتات الـماء �االأمالح الـمعدنية من الرتبة بوا�ضطة اجلذ�ر. 
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 الـمو�سوع : خ�سائ�س النباتات وتفاعلها مع الو�سط البيئي - االأ�سبوع 5 - احل�سة 6 : حتول الزهرة اإىل ثمرة

الهدف :

يف�رس الـمتعلم �الـمتعلمة مراحل حتول الزهرة اإىل ثمرة.

الو�سائل :

بذ�ر �اأزهار خمتلفة، موارد رقمية.

التدبري الـمقرتح :

و�سعية االنطالق :

يق�ضم  االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة الـمتعلمني �الـمتعلمات 

اإىل جمموعات �يذكرهم  بالـمكت�ضبات ال�ضابقة 

ثم  االأجزاء،  هذه  �د�ر  النبتة  اأجزاء  حول 

�ثمار  الأزهار  مناذج  عليهم   يوزع  يوجه 

�تدعيم  اأ�ال،  الزهرة  مكونات  تعرف  ق�ضد 

)اأالحظ �اأت�ضاءل(،  ال�ضورة  ذلك  مبالحظة 

النبات،  من  جزء  الزهرة  اأن  ليتعرفوا 

كيفية  عن  �الـمتعلمات  الـمتعلمون   �يت�ضاءل 

احل�ضول على الثمار �البذ�ر في�ضتدرجهم لطرح �سوؤال التق�سي :

ما هي اأجزاء الزهرة ؟ وكيف تتحول اإىل ثمرة ؟ 

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك.
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اقرتاح الفر�سيات :

   يجيب الـمتعلمون �الـمتعلمات ح�ضب ت�ضوراتهم، �ي�ضجلون اقرتاحاتهم على ال�ضبورة. 

اختبار الفر�سيات :

لـمعرفة كيف تتحول الزهرة اإىل ثمرة يكلف االأ�ضتاذ الـمتعلمني  �الـمتعلمات باإجناز )الن�ضاط1( من اأجنز، 

حيث يالحظون  زهرتني لنبات اجللبان يف حالتني، ثم يقارنون نتيجة احلالة االأ�ىل باحلالة الثانية )حتولت 

الزهرة اإىل ثمرة يف احلالة االأ�ىل �مل تتحول يف احلالة الثانية(، ثم يحدد�ن الـمدقة كجزء الزهرة الذي 

يتحول اإىل ثمرة عند �جود االأ�ضدية التي حترر حبوب اللقاح، معللني �ضبب عدم حتولها يف احلالة الثانية 

باإزالة االأ�ضدية �تغطية الـمدقة �ي�ضتنتجون د�ر االأ�ضدية يف حتول الـمدقة اإىل ثمرة حتتوي على البذ�ر.

 

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

حترر االأ�ضدية حبوب اللقاح التي ت�ضل اإىل الـمدقة عن طريق الرياح اأ� احل�رسات  فتتحول اإىل ثمرة، 

�تتحول البيي�ضات اإىل بذ�ر.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون تعلماتهم من خالل ن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي( ؛ �يرتبون مراحل حتول زهرة الكرز اإىل 

ثمرة. 
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 الـمو�سوع : خ�سائ�س النباتات وتفاعلها مع الو�سط البيئي - االأ�سبوع 5 - احل�سة 7 : تكيف النباتات مع و�سطها

الهدف : 

يربط الـمتعلم �الـمتعلمة ال�ضفات البنيوية للنباتات مع البيئات  التي تعي�س فيها.

 

الو�سائل : 

نباتات خمتلفة )�ضبار – نباتات مائية(، 

�ضور خمتلفة للنباتات.

التدبري الـمقرتح :

و�سعية االنطالق :

يق�ضم  االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة  الـمتعلمني  �الـمتعلمات 

اإىل جمموعات �يذكرهم  بالـمكت�ضبات ال�ضابقة 

حول االأنواع النباتية التي �ضبق تعرفها �يوجه 

)اأالحظ  ال�ضور  ملالحظة  التالميذ  االأ�ضتاذ 

�سوؤال  لطرح  ي�ضتدرجهم  ثم  �اأت�ضاءل(، 

التق�سي :

كيف تتكيف النباتات مع و�سط عي�سها ؟  

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون  �الـمتعلمات ح�ضب ت�ضوراتهم. � ي�ضجلون اقرتاحاتهم على ال�ضبورة.
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اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة الـمتعلمني �الـمتعلمات باإجناز ن�ضاط )اأجنز( حيث يالحظون �ضور نباتات تعي�س 

يف اأ��ضاط خمتلفة، �يحدد�ن النبات الذي يعي�س يف الو�ضط ال�ضحرا�ي )نبات ال�ضبار(، �الو�ضط الـمائي 

)نبات العيلودة(.

بعد ذلك يتممون اجلد�ل الذي ي�ضم �ضفات  ت�ضاعد النباتات على التكيف يف الو�ضط الذي تعي�س فيه، حيث 

تتوفر النباتات ال�ضحرا�ية على اأ�راق اإبرية ��ضاق قادرة على تخزين الـماء، اأما النباتات الـمائية فتتوفر 

تتوفر على جذ�ر عميقة  الرملية  الكتبان  فوق  تعي�س  التي  �النباتات  ��ضاق رطبة.  اأ�راق طافية  على 

ت�ضاعها على الو�ضول للمياه اجلوفية.

 

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

�ال�ضيقان  االأ�راق  ف�ضكل  ذلك،  على  ت�ضاعدها  �ضفات  على  لتوفرها  عي�ضها  ��ضط  مع  النباتات  تتكيف 

�اجلذ�ر يختلف من نبات اإىل اآخر ح�ضب الو�ضط الذي تعي�س فيه.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون تعلماتهم من خالل ن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي(؛ حيث مييز�ن بني اأ�راق النبات ال�ضحرا�ي 

)اأ�راق اإبرية( �اأ�راق النبات الـمائي)اأ�راق رطبة �طافية(. 
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 مو�سوع تكنولوجي  - االأ�سبوع 5 - احل�سة 8 : اأركب �سل�سلة غذائية

الهدف : 

ي�ضتثمر املتعلم � املتعلمة تعلماتهما � مهاراتهما يف تركيب �ضل�ضلة غذائية.

التدبري الـمقرتح :

التح�سري للم�رصوع :

يطلب االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة من التالميذ حت�ضري 

الو�ضائل قبل احل�ضة يف اإطار االإعداد القبلي 

للم�رس�ع.

: �ضور �ضغرية  التالية  الو�ضائل  يح�رس�ن 

)حيوانات  خمتلفة  حية  لكائنات  احلجم 

من  خيوط  مقوى،  �رق  �نباتات(، 

ال�ضوف، ل�ضاق، مق�س.

عمل  جمموعات  �االأ�ضتاذة  االأ�ضتاذ  يكون 

�ضغرية.

اإجناز امل�رصوع

يوجه االأ�ضتاذ � االأ�ضتاذة التالميذ لتتبع مراحل االإجناز املقرتحة يف الكرا�ضة، حيث تقوم كل جمموعة مبا 

يلي:

جمع �ضور �ضغرية احلجم لكائنات حية خمتلفة � ت�ضنيفها.

تركيب �ضال�ضل غذائية باإل�ضاق ال�ضور على �رق مقوى على �ضكل بطاقات.
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اإحداث ثقبني على كل بطاقة.

ربط ال�ضور بوا�ضطة خيوط مع احرتام ترتيب الكائنات احلية ح�ضب ال�ضل�ضلة الغذائية.

تقومي امل�رصوع

يحر�س االأ�ضتاذ � االأ�ضتاذة على اإ�رساك جميع التالميذ يف عملية التقومي حيث :

تعلق كل جمموعة عملها على ال�ضبورة.

يناق�س التالميذ اإجنازاتهم � يختار�ن اأف�ضلها.

يزين التالميذ الق�ضم باأف�ضل االإنتاجات.
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تدبري اأن�سطة التقومي والدعم

الوحدة 1 : خ�سائ�س الكائنات احلية ووظائفها احليوية وتفاعلها احلية مع البيئة

ميكن اال�ضتئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري اأن�ضطة التقومي �الدعم �س : 49 من دليل االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة، 

�يتو�ضل املتعلمون �املتعلمات بعد اإجناز االأن�ضطة املقرتحة يف الكرا�ضة لالأجوبة التالية :

تقومي الوحدة 1 االأ�سبوع 6     

1- اأقوم تعلماتي 

اأ- ثمار  ←  فاأر  ←  اأفعى  ← ن�رس 

ب- العا�ضب : فاأر 

الـم�ضتهلك من الدرجة الثانية : اأفعى 

2- مترين توليفي 

اأ- زهرة - �ضاق - �رقة )�ضوكة( - جذ�ر .

ب- اجلذ�ر .

ج- اأ�راق على �ضكل اأ�ضواك ��ضاق  تخزن الـماء.

د- الزهرة.

3- تقومي متلك نهج التق�سي : 

اأ- الت�ضا�ؤل الذي ميكن طرحه : ملاذا مل تنم بع�س النباتات ب�ضكل جيد.

ب- الطريقة املقرتحة الختبار الفر�ضيات هي زرع البذ�ر نف�ضها يف تربة جيدة، ��ضقيها بالكيفية نف�ضها مع 

��ضعها يف الـمكان نف�ضه.

ج- الفر�ضية التي احتفظ بها التالميذ هي  الرتبة مل تكن جيدة.
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دعم الوحدة 1 االأ�سبوع 6     

الن�ساط 1 :

- النباتات كائنات حية منتجة �من بني احتياجاتها : الـماء �االأمالح الـمعدنية. 

- احليوانات الـم�ضتهلكة من الدرجة االأ�ىل حيوانات عا�ضبة. 

- احليوانات الـم�ضتهلكة من الدرجة الثانية حيوانات الحمة. 

- تتنف�س النباتات بامت�ضا�س االأ�ك�ضجني �طرح ثنائي اأ�ك�ضيد  الكربون على م�ضتوى االأ�راق.

الن�ساط 2 

لت�ضنيف الكائنات احلية :

- ن�ضع النباتات �احليوانات العا�ضبة يف جمموعة �احدة : )خطاأ(.

- ن�ضع جميع احليوانات التي تعي�س يف الـماء يف جمموعة �احدة )خطاأ(.

- ن�ضع احليوانات التي لها خا�ضية اأ� خا�ضيات م�ضرتكة يف جمموعة �احدة )�ضحيح(.

- ن�ضع احليوانات التي لها هيكل عظمي داخلي يف جمموعة �احدة )�ضحيح( .

الن�ساط 3

ال�ضورة رقم 1  : الهجرة

ال�ضورة رقم 2 : ال�ضبات ال�ضتوي

�ميكن اإدراج اأن�ضطة اأخرى يختارها االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة �نقرتح على �ضبيل املثال :

- اأن�ضطة مرتبطة بت�ضنيف الكائنات احلية :

يقرتح االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة اأمثلة لكائنات حية اأخرى �يطلب من املتعلم �املتعلمة ترتيبها يف خانات ح�ضب 

�ضفاتها امل�ضرتكة مع ذكر ال�ضفة امل�ضرتكة.

اإدراج جتارب زرع  اأن�ضطة مرتبطة بالتغذية عند الكائنات احلية النباتية �احليوانية مع الرتكيز على   -

نباتات يف اأ��ضاط خمتلفة لتحديد حاجياتها �حتديد اأد�ار اأجزاء النباتات.

- البحث عن اأمثلة اأخرى ل�ضلوكيات احليوانات يف ��ضط عي�ضها، مع اإبراز الهدف من هذه ال�ضلوكات.

- ترتيب كائنات حية من اقرتاح االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة داخل �ضل�ضلة غذائية، �حتديد د�ر كل كائن حي يف 

هذه ال�ضل�ضلة.

- ا�ضتخراج بع�س خا�ضيات تكيف النباتات ح�ضب ��ضط عي�ضها من خالل اأمثلة متنوعة.
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الوحدة 2 : ت�سنيف الـمادة وخ�سائ�سها

القدراتاالأهدافاحل�س�سالـمو�سوعاالأ�سبوع

ت�ضنيف الـمادة 7

�خا�ضياتها 

1-  الـمادة 
�خا�ضياتها  )1(

�ضكل  ال�ضلبة  )الـمادة  الـمادة  حالتي  �اأ�ضف  اأحدد 

حمدد  غري  �ضكل  ال�ضائلة  للمادة  حمددان،  �حجم 

)للمادة الغازية �ضكل �حجم غري حمددين(.

- تنمية القدرة على 

التمييز �الو�ضف.

2- الـمادة 
�خا�ضياتها  )2(

اخل�ضائ�س  اأ�ضا�س  على  الـمواد  �اأ�ضف  اأقارن   -  

احلراري  التو�ضيل  الـماء،  الطفوفوق   : الفيزيائية 

�الكهربائي.

- تنمية القدرة على  

الـمقارنة �الو�ضف.

8

تغريات الـمادة

3-  تغريات حالة 
الـمادة

- اأتعرف اأن الـمادة تتغري من حالة اإىل اأخرى ؛ 

- اأ�ضف تغريات حالة الـمادة : التجمد، االن�ضهار، 

التبخر �التكاثف.

- تنمية القدرة على 

الت�ضنيف ح�ضب 

خ�ضائ�س معينة.

- اأ�ضف تغريات حالة الـمادة : الذ�بان4- الذ�بان
- تنمية القدرة على 

الو�ضف �املقارنة.

9

5- التغريات 
الكيميائية

احلياة  يف  الـملحوظة  الكيميائية  التغريات  اأحدد   -

اليومية.

- تنمية القدرة على 

حتليل نتائج جتارب؛

- تنمية القدرة على 

اال�ضتنتاج باأ�ضلوب 

علمي.

ال�ضوء �االألوان

- اأتعرف اأن ال�ضوء االأبي�س مكون من األوان.6- ال�ضوء االأبي�س

- تنمية القدرة على 

الو�ضف �املقارنة.

�اال�ضتنتاج باأ�ضلوب 

علمي.

10

- اأربط بني لون اجل�ضم �لون ال�ضوء الذي ي�ضيئه؛7- لون ج�ضم

- اأربط الظواهر الفيزيائية الـماألوفة ب�ضلوك ال�ضوء.

- تنمية القدرة على 

الو�ضف �املقارنة.

�اال�ضتنتاج باأ�ضلوب 

علمي.

مو�ضوع 

تكنولوجي

8- م�رس�ع حتلية 
ماء مالح

- اأ�ضتثمر تعلماتي �مهاراتي لتحلية ماء مالح.

- تنمية القدرة على 

اإدماج التعلمات 

�ا�ضتغاللها. 
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الوحدة 2 : ت�سنيف الـمادة وخ�سائ�سها

و�سائل تعليمية :

الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�س الـمدمج ال�ضادر عن الوزارة م�ضتوى الرابعة االبتدائي، �ضور، قطعة خ�ضب، 

فلني، قطعة طني، م�ضابيح   قطعة  اأملنيوم،  قطعة  قطعة حديد،  تفاحة، ر�ضوم،  ال�ضكل، حمقنة،  اأ�ان خمتلفة  ماء، 

1.5v، اأعمدة 4.5v، مغناطي�س، حمرار. ثلج، موقد،  �ضحن، مو�ضور، م�ضابيح يد�ية، قر�س نيوتن، م�ضابيح 
جيب ملونة.

الـم�ضتوىالـمكت�ضبات ال�ضابقة

ال�ضنة  الثانية  االبتدائية- الـمادة �خ�ضائ�ضها.

ت�ضنيف الـمادة �خ�ضائ�ضها :

- م�ضادر ال�ضوء الـماألوفة.

- اأ�ضكال �طرق نقل الطاقة.

ال�ضنة الثالثة االبتدائية

الـم�ضتوىاالمتدادات

- الذ�بان �اخلالئط.

- انت�ضار �تبدد �تركيب ال�ضوء.
ال�ضنة اخلام�ضة االبتدائية
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اجلانب الـمعريف

1- ت�سنيف وخا�سيات الـمادة

تختلف االأج�ضام الـموجودة يف الطبيعة يف الظر�ف العادية من حيث كونها اإما اأج�ضاما �ضلبة،  اأ� �ضائلة، اأ� غازية. 

�ميكن جل�ضم معني اأن يتواجد يف حالة �ضلبة اأ� �ضائلة اأ� غازية. �الـماء ي�ضبح ثلجا اأ� بخارا اإذا تغريت جمموعة من 

الظر�ف الفيزيائية، خا�ضة ال�ضغط �درجة احلرارة.

اإن انتقال ج�ضم من اإحدى احلاالت الثالث الـمذكورة �ضابقا اإىل اأخرى، د�ن مرحلة ��ضبطية، ي�ضمى نغري احلالة. �فد 

ي�ضبح ي�ضاحب هذا االنتقال تغري يف احلجم، بينما كتلة اجل�ضم تبقى ثابتة اأثناء هذه التحوالت.

فتغري احلالة هو انتقال جزيئات اجل�ضم من ��ضعية اإىل اأخرى حيث ت�ضبح اجلزيئات يف حرية اأكرب يف احلركة اأ� العك�س. 

�تكون اجلزيئات مرتبة بانتظام �مرتبطة فيما بينها يف احلالة ال�ضلبة �لكنها يف احلالة الغازية تنف�ضل عن بع�ضها �تتحرك 

ا�ضتقاللية عن اجلزيئات االأخرى.

2- النموذج اجلزيئي للمادة

اإن انتقال اجل�ضم من احلالة ال�ضلبة اإىل احلالة ال�ضائلة بفعل ارتفاع درجة حرارته ي�ضمى ان�ضهارا بينها العملية العك�ضية 

ت�ضمى جتمدا. اأما انتقاله من احلالة ال�ضائلة اإىل احلالة الغازية في�ضمى تبخرا، بينما العملية العك�ضية ت�ضمى تكثيفا. �ي�ضاحب 

االنتقال من حالة فيزيائية اإىل اأخرى تبادل حراري بني اجل�ضم �حميطه. فلكي تتم عملية التبخر يجب اأن يتلقى اجل�ضم يف 

حالته ال�ضائلة حرارة، اأما اأثتاء التكثيف فان اجل�ضم يف حالته الغازية هو الذي يعطي حرارة للو�ضط الـمحيط به.

ال باأ�س من التمييز بني مفهومي التبخر �الغليان، فالتبخر ميكن اأن يتم يف درجات حرارة خمتلفة �يقت�رس على م�ضتوى 

لغليان  بالن�ضبة   100°C( ثابتة  كله �يتم يف درجة حرارة  بال�ضائل  يتعلق  فهو  الغليان  اأما  للهواء  الـمالم�س  ال�ضائل  جزء 

الـماء(.

ميكن اأن منثل تغريات احلالة كاالأتي : 

 

غاز
�ضائل

�ضلب
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3- ال�سوء واالألوان

1.3 ال�سوء واأو�ساط االنت�سار 

ا�ضطناعي  �اأخرى  �الرباكني...  �النجوم  كال�ضم�س  طبيعي  فبع�ضها  لل�ضوء  خمتلفة  م�ضادر  هناك 

كالـم�ضابيح. .. �ينت�رس ال�ضوء يف الفراغ ب�رسعة ت�ضا�ي تقريبا 000 300 كم يف الثانية �تتناق�س يف 

اأ��ضاط انت�ضاره االأخرى مثال  000 225 كم يف الثانية يف الـماء.

اأ��ضاط  تق�ضيم  اأ�ضعة �ضوئية �ميكن  ت�ضمى  انت�ضار متجان�س �فق خطوط م�ضتقيمية  ال�ضوء يف ��ضط  ي�رس 

االأ�ضعة  االأكرب من  اجلزء  ي�ضمح مبر�ر  ال�ضفاف  فالو�ضط  �ضفافة،  �ن�ضف  �ضفافة    : ق�ضمني  اإىل  االنت�ضار 

ال�ضوئية �يعك�س جزءا اأخرا بينما الو�ضط ن�ضف ال�ضفاف ميت�س جزءا مهما من ال�ضوء �ي�ضمح مبر�ر 

اجلزء االأخر اإال اأنه ي�ضتته �بدلك ال ي�ضمح بر�ؤية االأج�ضام عربه بكيفية �ا�ضحة. اأما اجل�ضم الـمعتم فانه ال 

ي�ضمح مبر�ر ال�ضوء عربه اإذ ميت�س جزءا منه �ير�ضل اجلزء االأخر اإما ت�ضتيتا اأ� انعكا�ضا )ح�ضب طبيعة 

اجل�ضم(.

2.3 تبدد ال�سوء

االأ�ضعة ال�ضوئية هي موجات كهرمغناطي�ضة طول موجتها يف الفراغ حم�ضور بني 0.4 ميكر�مرت �0.8 

ميكر�مرت  مرت(، ففي ��ضط كل لون له طول موجته اخلا�ضة فمثال طول موجة ال�ضوء االأ�ضفر هو 0.6 

ميكر�مرت �االأخ�رس 0.55 ميكومرت.

عندما يكون ال�ضوء مكون من لون �احد نقول اأن �ضوء اأحادي اللون بينما عندما يكون �ضوء مركب من 

األوان خمتلفة نقول انه �ضوء مركب �لتعرف مكونات �ضوء فاإننا نبدده با�ضتعمال مو�ضور.

)1 ميكر�مرت = 6-10 م(
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زا�ية انحراف ال�ضوء االأبي�س هي االأدنى �زا�ية انحراف ال�ضوء البنف�ضجي هي االأق�ضى، لذا جند يف 

طيف ال�ضوء االأبي�س اللونني االأحمر �البنف�ضجي يف اأطرافه.

3.3 تكون قو�س قزح

تقوم قطرات الـمطر العالقة بال�ضحب بنف�س الد�ر الذي يقوم به الـمو�ضور م�ضاء بال�ضوء االأبي�س الذي 

يقوم مقام �ضوء ال�ضم�س. 

4.3 تكون ال�رصاب

يحدث ال�رساب يف االأيام احلارة �االأيام الباردة نتيجة اختالف الكثافة ال�ضوئية لطبقات الهواء باختالف 

درجات حرارتها ففي الظهرية تكون طبقات الهواء الـمالم�ضة ل�ضطح االأر�س اأ�ضخن من الهواء يف الطبقات 

العليا للجو �علما اأن كثافة الهواء البارد اأكرب من كثافة الهواء ال�ضاخن ينتج عن ذلك ��ضط غري متجان�س 

فينعك�س ال�ضوء كليا من �ضحاب موجود على �ضطح االأر�س مما يجعلنا ن�ضاهد ما ي�ضبه الـماء.

5.3 لون االأج�سام

لون ج�ضم ما يتعلق باالأ�ضواء التي ميت�ضها �التي يعك�ضها فمثال : ج�ضم م�ضاء بلون اأبي�س يظهر لنا لونه 

اأخ�رس يعني اأن اجل�ضم امت�س كل االأ�ضواء ما عدا ال�ضوء االأخ�رس الذي يعك�ضه.
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ج�ضم لونه اأبي�س يعني اأنه يعك�س كل االأ�ضواء بينما ج�ضم لونه اأ�ضود يعني اأنه ميت�س كل االأ�ضواء �بالتايل 

فاإن لون ج�ضم هول ال�ضوء الذي ير�ضله اإىل العني.

4- العوائق وال�سعوبات االإب�ستيمولوجية :
بالن�ضبة ملفهوم احلرارة يجب الرتكيز على التمييز بينه �بني درجة احلرارة التي هي �حدة قيا�س، اأما 

احلرارة فهي مقدار يتعلق بحركية الـمكونات الدقيقة للمادة. �لال�ضتدالل على ذلك ميكن االإ�ضارة اإىل اأن 

تغري الـمادة من حالة اإىل اإخرى، مثال تبخر الـماء، ال يرافقه تغري يف درجة احلرارة التي تبقى ثابتة، 

االأكرث  اجل�ضم  من  دائما  يتم  احلراري  التبادل  اأن  اإىل  االإ�ضارة  اأي�ضا  يجب  كما  احلالة.  هذه  يف   100°C
�ضخونة اإىل اجل�ضم االأقل �ضخونة �بالتايل فاإن اأي متثل عند التالميذ بوجود انتقال للرب�دة يجب ت�ضحيحه.

� يف ما يخ�س الطفو  فهو مييز كل مادة على حدة مبعنى اأنه عند اأخذ مادة معينة فاإنها تطفو اأ�ال  تطفو 

بغ�س النظر عن حجمها اأ� كتلتها اإذا ��ضعناها يف مياه �ضاكنة. فاحلديد �ضينزل اإىل اأ�ضفل �اخل�ضب �ضيبقى 

طافيا. �بالتايل فاإن احلجم �الكتلة معا هما الـمحددان  خلا�ضية طفو مادة ما.

اأما بالن�ضبة لتغريات  حالة الـمادة فيجب التاأكيد على الفرق بني مفهومي االن�ضهار،  الذي يعرب عن 

انتقال حالة الـمادة من احلالة ال�ضلبة اإىل احلالة ال�ضائلة، �الذ�بان الذي ت�ضادفه اأثناء تهيئ حملول انطالقا 

للداللة على  نتيجة ال�ضتعمال  كلمة ذ�بان  التالميذ هو  من ح�س مذاب ��ضاءل مذيب. �هذا اخللط عند 

الـمفهومني يف اآن �احد.

� بخ�ضو�س لون ج�ضم ما فاإن حمدده هو لون ال�ضوء الذي يقوم بعك�ضه )ج�ضم لونه اأزرق يعني اأنه 

يعك�س ال�ضوء االأزرق �ميت�س باقي االأ�ضواء(.
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الـمو�سوع : ت�سنيف وخا�سيات الـمادة - االأ�سبوع 7 - احل�سة 1 : الـمادة وخا�سياتها )1(

الهدف :

�ضكل  ال�ضلبة  )للمادة  ة  املادة  حاالت  �اأ�ضنف  اأحدد 

حمدد،  غري  �ضكل  ال�ضائلة  للمادة  حمددان،  �حجم 

للمادة الغازية �ضكل �حجم غري حمددين(.

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يوجه  ثم  �ضغرية،  عمل  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

اأ�ضئلة للتذكري مبكت�ضباتهم ذات ال�ضلة بحاالت الـمادة.

و�سعية االنطالق :

يالحظ التالميذ �التلميذات ال�ضور )1( � )2( � 

)3( �التي متثل احلاالت الثالث للمادة، �بعد ذلك 

يتدرج معهم لطرح ال�سوؤال االآتي :

- ما الذي مييز كل حالة عن االأخرى ؟

ثم يطلب من  يقر�ؤه  ال�ضبورة  ال�ضوؤال على  بعد كتابة 

بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يف  كتابة  ت�ضوراتهم  ح�ضب  ال�ضوؤال  عن  يجيبون 

على  اأجوبتها  ت�ضجل كل جمموعة  ثم  التق�ضي،  دفرت 

ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :

- االأج�ضام ال�ضلبة ميكن م�ضكها باليد �ال�ضائلة ال 

ميكن م�ضكها.

- يقدمون اأمثلة ملواد �ي�ضفون حاالتها.
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اختبار الفر�سيات :

الن�ساط 1 :

يطلب االأ�ضتاذ من التالميذ اإجناز الن�ضاط )اأجنز( ق�ضد تعرف مميزات حالة الـمادة، �ذلك من خالل اإجناز 

الـمنا�لتني )1( �)2(، اإذ يتو�ضلون يف الـمنا�لة )1( اإىل اأن قطعة اخل�ضب حتافظ على �ضكلها مهما اختلفت 

االأ�اين التي ��ضعت فيها، بينما الـماء ياأخذ �ضكل االإناء الذي ي�ضب داخله.

الن�ساط 2 :

يطلب االأ�ضتاذ من التالميذ اإجناز ن�ضاط )اأجنز( مع تنفيذ الـمنا�لة الـمقرتحة، فيملوؤ�ن الفراغات كاالآتي :  

- حجم الهواء قبل �ضغط الـمكب�س اأكرب من حجم الهواء بعد �ضغط الـمكب�س.

اأن  ي�ضتنتجون  النفاخة  الهواء يف  للهواء حجم حمدد. �بعد �ضخ  فلي�س  اإذن  الهواء،  : تغري حجم  اأ�ضتنتج 

الهواء ياأخذ �ضكل احليز الذي يوجد فيه.

- بعد �ضخ الهواء الذي كان يف املحقنة اإىل داخل النفاخة يجيبون باأن الهواء اأخذ �ضكل احلقنة قبل ال�ضخ يف 

النفاخة ثم اأخذ �ضكل النفاخة بعد �ضخه فيها .

- ي�ضتنتجون : اأخذ الهواء �ضكل احليز الذي يوجد فيه.

تدوين النتائج :

يتو�ضل التلميذات �التالميذ اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

اجل�ضم ال�ضلب له حجم حمدد، ��ضكل خا�س به، بينما اجل�ضم ال�ضائل له حجم خا�س �لي�س له �ضكل خا�س به.

اجل�ضم الغازي لي�س له �ضكل �ال حجم حمددان.

اال�ستثمار :

ي�ضع التلميذات �التالميذ عالمة )×( يف اخلانة الـمنا�ضبة من اجلد�ل كاالآتي :

خطأ صحيح

× للجسم الصلب شكل وحجم محددان

× للجسم السائل شكل وحجم محددان

× يأخذ الغاز حجم وشكل الحيز الذي يشغله

× يأخذ الغاز شكل الحيز الذي يشغله فقط

× للجسم السائل حجم خاص وشكل غير محدد
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الـمو�سوع : ت�سنيف وخا�سيات الـمادة - االأ�سبوع 7 - احل�سة 2 : الـمادة وخا�سياتها )2(

الهدف :

يقارن التلميذات �التالميذ �ي�ضفون املواد على اأ�ضا�س 

التو�ضيل  املاء،  فوق  الطفو   : الفيزيائية  اخلا�ضيات 

احلراري �الكهربائي.

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

االأ�ضتاذ  يذكر  عمل،  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

التلميذات �التالميذ بتعلمات احل�ضة االأ�ىل )ال�ضابقة( 

من خالل طرح اأ�ضئلة مركزة.

و�سعية االنطالق :

يالحظ التالميذ �التلميذات ال�ضورة )1( عن الكرا�ضة 

معهم  يتدرج  ثم  النفايات  ملعاجلة  حمطة  متثل  �التي 

لطرح ال�ضوؤال :

- ماهي اخلا�سيات التي يتم اعتمادها لفرز املواد 

املكونة للنفايات ؟

يطلب  ثم  يقر�ؤه  ال�ضبورة  على  ال�ضوؤال  كتابة  بعد 

باحليز  كرا�ضاتهم  يف  نقله  ليتم  قراءته  بع�ضهم  من 

املخ�ض�س لذلك. 
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اقرتاح الفر�سيات :

يجيبون عن �ضوؤال التق�ضي املطر�ح ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضيو ثم ت�ضجل كل جمموعة اأجوبتها 

على ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :

- كل مادة تتميز عن االأخرى بعدة مميزات.

- يتم فرز البال�ضتيك عن اخل�ضب �احلديد �الورق من خالل متييز كل منها على حدة.

اختبار الفر�سيات :

الذي  ال�ضيء  الـمقرتحة،  الـمنا�لة  تنفيذ  مع  )اأجنز(  ن�ضاط  اإجناز  �التالميذ  التلميذات  من  االأ�ضتاذ  يطلب 

�ضيمكنهم من ا�ضتنتاج اأن :

- بع�س الـمواد تطفو فوق الـماء كالفلني، �اأخرى ال تطفو فوق الـماء كاحلديد. �اأن اخلا�ضية التي مكنت 

من ت�ضنيف الـمواد يف الـمنا�لة هي خا�ضية الطفو فوق الـماء.

يطلب االأ�ضتاذ من التالميذ �التلميذات اإجناز الن�ضاط 2 من )اأجنز( مع اإجراء الـمنا�الت الثالث،  ال�ضيء 

الذي �ضيو�ضلهم اإىل االإجابة عن االأ�ضئلة كاالآتي :

اأ- ي�ضيء الـم�ضباح يف الـمنا�لة )1(.

ب- النحا�س مو�ضل كهربائي بينما اخل�ضب عازل كهربائي، �احلديد يجذب بالـمغناطي�س.

تدوين النتائج :

يتو�ضل التلميذات �التالميذ اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

توجد مواد تطفو فوق املاء كاخل�ضب، �اأخرى ال تطفو كاحلديد.

تتميز املواد بكونها مو�ضلة للكهرباء �للحرارة كالنحا�س، �اأخرى عازلة لهما كاخل�ضب، اأما املغناطي�س 

فيجذب احلديد فقط.

الطفو فوق املاء �التو�ضيل الكهربائي �احلراري �االجنذاب باملغناطي�س خا�ضيات متكن من ت�ضنيف املواد.
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اال�ستثمار :

الن�ساط 1 :

ي�ضنفون املواد ح�ضب خا�ضية الطفو بو�ضل كل مادة بخا�ضيتها.

الن�ساط 2 :

ميلوؤ�ن الفزاغات مبا ينا�ضب من الكلمات )عازل، ال�ضعق الكهربائي، مو�ضل( ليجيبوا �يتو�ضلوا اإىل 

االآتي :

النحا�س مو�ضل للكهرباء بينما البال�ضتيك عازل لها �لذلك تغلف االأ�ضالك الكهربائية بالبال�ضتيك لتجنب 

ال�ضعق الكهربائي عند مل�ضها.

قطعة حديد قطعة حديد قطعة حديد قطعة حديد

يطفو فوق الـماء ال يطفو فوق الـماء
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الـمو�سوع : تغريات حالة الـمادة - االأ�سبوع 8 - احل�سة 3 : تغريات حالة املادة

الهدفان :

-  اأن يتعرف التالميذ �التلميذات اأن املادة تتغري من 

حالة اإىل اأخرى ؛

- اأن ي�ضفوا تغريات حالة املادة : التجمد، االن�ضهار، 

التبخر �التكاثف.

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

�يذكل  عمل  جمموعات  �االأ�ضتاذة  االأ�ضتاذ  يكون 

�الثانية  االأ�ىل  احل�ضتني  بتعلمات  �التالميذ  التلميذات 

من خالل طرح اأ�ضئلة �ا�ضحة �مركزة.

و�سعية االنطالق :

يالحظ التالميذ �التلميذات ال�ضور )1( � )2( � )3( 

�التي متثل ثالث حاالت للماء يف الطبيعة، ثم يتدرج 

معهم للتو�ضل اإىل طرح �ضوؤال التق�ضي :

- ما �سبب حتول املادة من حالة اإىل اأخرى؟

ثم يطلب من  يقر�ؤه  ال�ضبورة  ال�ضوؤال على  بعد كتابة 

بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

دفرت  يف  ت�ضوراتهم  ح�ضب  ال�ضوؤال  عن  يجيبون 

على  اأجوبتها  جمموعة  كل  ت�ضجل  ثم  التق�ضي، 



87

ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :

- بفعل العوامل الطبيعية �تقلبات املتاخ.

- بفعل االإن�ضان اأثناء ا�ضتغالل املواد.

- بفعل الرب�دة �احلرارة.

اختبار الفر�سيات :

يطالب االأ�ضتاذ  التالميذ باإجناز الن�ضاط )1( )اأجنز( لالإجابة عن االأ�ضئلة بعد تنفيذ الـمنا�لتني )1( � )2( :

اأ- اأعدت �ضعاد قطع الثلج بو�ضع علب بها ماء يف الـمجمد ملدة كافية لتتجمد.

ب- اأ�ضمي التحول من احلالة ال�ضائلة اإىل احلالة ال�ضلبة جتمدا..

ج- يف الـمنا�لة )1( : درجة احلرارة هي درجتان مئويتان حتت ال�ضفر.

. )10°C(  درجة احلرارة هي 10 درجات مئوية : )يف الـمنا�لة )2 -  

 - حتول الـماء يف النا�لة )2( من احلالة ال�ضلبة اإىل احلالة ال�ضائلة. 

- التغري يف حالة الـمادة يرافق تغري يف درجة احلرارة.   

يطالبهم االأ�ضتاذ باإجناز الن�ضاط )2( )اأجنز( الذي يتمثل يف اإجناز الـمنا�لة )الر�ضم الـموجود يف ال�ضورة 

)2(( �االإجابة عن االأ�ضئلة باالآتي )جتدر االإ�ضارة اإىل اأن املحرار امل�ضتعمل لي�س املحرار الطبي( :

.   100°C : اأ- درجة احلرارة التي ي�ضري اإليها الـمحرار هي

ب- عند درجة احلرارة C°100  يتحول الـماء من احلالة ال�ضائلة اإىل احلالة الغازية، فاأ�ضمي هذا التحول 

تبخرا.

ج- حتول الـماء من احلالة الغازية اإىل احلالة ال�ضائلة، �اأ�ضمي هذا التحول تكاثفا.

تدوين النتائج :

بعد اإجناز الن�ضاطني )1( � )2( من )اأجنز( يتدرج االأ�ضتاذ معهم للتو�ضل اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

- ي�ضمى التحول من احلالة ال�ضائلة اإىل احلالة ال�ضلبة تكاثفا .

- ي�ضمى التحول من احلالة ال�ضلبة اإيل احلالة ال�ضائلة ان�ضهارا.

- ي�ضمى التحول من احلالة ال�ضائلة اإىل احلالة الغازية تبخرا.

- ي�ضمى التحول من احلالة ال�ضائلة اإىل احلالة ال�ضلبة جتمدا.
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تتحول املادة من حالة اإىل اأخرى بفعل احلرارة.

اال�ستثمار :

1- ميلوؤ�ن الفراع بامل�ضطلحني : 

          جتمد 

             ان�ضهار

2- يتو�ضلون بعد ملء الفراغات اإىل االآتي :

حتت تاأثري اأ�ضعة ال�ضم�س يتحول املاء من احلالة ال�ضائلة اإىل احلالة الغازية �ي�ضمى هذا التحول تبخرا فنح�ضل 

على امللح بعد تبخر املاء.
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الـمو�سوع : تغريات املادة - االأ�سبوع  8 - احل�سة 4 : الذوبان

الهدف :

ي�ضف التلميذ �التلميذة تغريات حالة املادة : الذ�بان.

التدبري الـمقرتح :

تذكري : 

�يذكر  عمل  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

يف  ال�ضابقة  بالتعلمات  �التالميذ  التلميذات 

اأ�ضئلة  طرح  خالل  من  �ذلك  الـمو�ضوع، 

مركزة ��ا�ضحة. 

و�سعية االنطالق :

يالحظ التالميذ �التلميذات ال�ضورة )1( التي 

متثل فطعة �ضكر  �كاأ�س ماء، ثم يتدرج االأ�ضتاذ 

معهم للتو�ضل اإىل طرح �سوؤال التق�سي :

- كيف ن�رصع ذوبان قطعة ال�سكر يف املاء ؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب 

كرا�ضاتهم  يف  نقله  ليتم  قراءته  بع�ضهم  من 

باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيبون  عن �ضوؤال التق�ضي ح�ضب ت�ضوراتهم م�ضتعملني دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة اأجوبتها 

على ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :

- نحرك اخلليط.

- نك�رس قطعة ال�ضكر قبل حتريكها يف املاء.
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اختبار الفر�سيات :

يطلب االأ�ضتاذ من التالميذ اإجناز الن�ضاط )1( من )اأجنز( من خالل اإجراء الـمنا�الت الواردة يف ال�ضور 

2، 3 و4. 

� �ضيتو�ضلون اإىل :

اأ- ذ�بان ال�ضكر يف الكاأ�س )2( اأ�رسع منه يف الكاأ�س )1( �اأبطاأ منه يف الكاأ�س )3(.

- الت�ضخني يرفع من �رسعة ذ�بان ال�ضكر يف الـماء. ب- ي�ضتنتجون اأن :  

- ذ�بان �ضكر مدقوق اأ�رسع من ذ�بان �ضكر غري مدقوق.     

تدوين النتائج :

لت�رسيع ذ�بان مادة �ضلبة يف الـماء نفتتها �ن�ضعها يف ماء �ضاخن مع التحريك. 

اال�ستثمار :

- يذ�ب الـملح الناعم اأ�رسع من اخل�ضن �ال�ضخري.
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الـمو�سوع : تغريات الـمادة - االأ�سبوع 9 - احل�سة 5 : التغريات الكيميائية

الهدف :

- يحدد التالميذ �التلميذات بع�س التغريات الكيميائية امللحوظة يف احلياة اليومية.

التدبري الـمقرتح :

تذكري : 

يذكر  عمل،  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

يف  ال�ضابقة  بالتعلمات  �التالميذ  التلميذات 

اأ�ضئلة  طرح  خالل  من  �ذلك  الـمو�ضوع، 

مركزة ��ا�ضحة.

 

و�سعية االنطالق :

يالحظ التالميذ �التلميذات ال�ضورة )1( التي 

متثل �ضمعة حترتق، ثم يتدرج  معهم للتو�ضل 

اإىل طرح  �سوؤال التق�سي :

- ما م�سري اجلزء املختفي من ال�سمعة ؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب 

كرا�ضاتهم  يف  نقله  ليتم  قراءته  بع�ضهم  من 

باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيبون عن �ضوؤال التق�ضي ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي ثم ت�ضجل كل جمموعة اأجوبتها على 

ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :

- ذابت ال�ضمعة بفعل احلرارة.

- احرتق ال�ضمع املكون لل�ضمعة الأنه قابل لالحرتاق.
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اختبار الفر�سيات :

الن�ساط 1 :

يطلب االأ�ضتاذ من التالميذ �التلميذات اإجناز الن�ضاط )1( من )اأجنز( �ذلك بعد اإجناز املنا�لة املمثلة يف 

ال�ضورة )2( ثم :

اأ-  ي�ضجلون باأن طول ال�ضمعة التي حترتق بعد مدة اأ�ضغر من طولها االأ�ل، �اأن �ضطح ال�ضحن املعر�س 

للهب تكونت عليه رقائق �ضوداء.

ب- العلمية التي اأدت اإىل نق�ضان طول ال�ضمعة �تكون رقائق �ضوداء على ال�ضحن هي عملية االحرتاق.

ج- يتممون العبارة كاالآتي :

احرتاق ال�ضمعة تغري يف املادة �لي�س حتوال يف حالتها.

الن�ساط 2 :

يالحظون ال�ضورتني �ميلوؤ�ن الفراغات كاالآتي :

- تكون ال�ضداإ  تغري يف املادة، ينتج عنه تغري يف لون املادة �يف متا�ضكها.

- تكون ال�ضداإ ينتج عن تغري يف مادة احلديد.

تدوين النتائج :

- االحرتاق �تكون ال�ضداإ ينتج عنهما تغري يف املادة.

- يرافق حد�ث تغري يف املادة تغري يف اللون اأ� يف طبيعتها لتنتج اأج�ضام جديدة.

اال�ستثمار :

التلون  تغري يف املادة.
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الـمو�سوع : تغريات الـمادة - االأ�سبوع  9 - احل�سة 6 : ال�سوء االأبي�س

االأهداف :

- يتعرف التالميذ  �التلميذات  اأن ال�ضوء االأبي�س مكون من األوان.

التدبري الـمقرتح :

تذكري : 

يذكر  ثم  عمل،  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

يف  ال�ضابقة  بالتعلمات   �التالميذ  التلميذات 

اأ�ضئلة  طرح  خالل  من  �ذلك  الـمو�ضوع، 

مركزة ��ا�ضحة. 

و�سعية االنطالق :

 )1( ال�ضورة  �التالميذ  التلميذات  يالحظ 

التي متثل منظر قو�س قزح. ثم يتدرج معهم 

للتو�ضل اإىل طرح �سوؤال التق�سي :

ما م�سدر األوان قو�س قزح ؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب 

كرا�ضاتهم  يف  نقله  ليتم  قراءته  بع�ضهم  من 

باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيبون عن ال�ضوؤال ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة اأجوبتها على ال�ضبورة، 

�قد يجيبون مبثل :

- تظهر االألوان  ب�ضبب �ضوء ال�ضم�س.

- التقاء الغيوم باأ�ضعة ال�ضم�س.
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اختبار الفر�سيات :

يطلب االأ�ضتاذ من التالميذ �التميذات اإجناز  ن�ضاط )اأجنز( :

اأ- بعد اإجراء املنا�لة الواردة بالر�ضم)A( يتو�ضلون اإىل اأن األوان طيف ال�ضوء االأبي�س هي نف�س األوان 

قو�س قزح.

ب- �ضوء ال�ضم�س �ضوء مركب.

ج- يالحظون  األوان قو�س قزح ثم يذكر�نها  كاالآتي : البنف�ضجي، االأزرق، النيلي، االأخ�رس، االأ�ضفر، 

الربتقايل �االأحمر.

د- اللونان املحدان لقو�س قزح : البنف�ضجي �االأحمر.

تدوين النتائج : 

يتو�ضلون اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

- يتكون ال�ضوء االأبي�س اأ�ضا�ضا من �ضبعة األوان مرتبة كالتايل : البنف�ضجي، االأزرق، النيلي، االأخ�رس، 

االأ�ضفر، الربتقايل   �االأحمر، �ت�ضمى األوان الطيف.

اال�ستثمار  :

يالحظ التالميذ �التلميذات ال�ضور الثالث �يجيبون باأن ال�ضورة )2( هي التي متثل طيف ال�ضوء االأبي�س.
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الـمو�سوع : ال�سوء واالألوان - االأ�سبوع 10 - احل�سة 7 : لون ج�سم

الهدفان : 

- يربط التالميذ �التلميذات بني لون اجل�ضم �لون ال�ضوء الذي ي�ضيئه.

- يربط التالميذ �التلميذات الظواهر الفيزيائية ب�ضلوك ال�ضوء.

التدبري الـمقرتح :

تذكري : 

يذكر  عمل،  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

يف  ال�ضابقة  بالتعلمات   �التالميذ  التلميذات 

اأ�ضئلة  طرح  خالل  من  �ذلك  الـمو�ضوع، 

مركزة ��ا�ضحة.

و�سعية االنطالق :

 )1( ال�ضورة  �التالميـذ  التلمـيـذات  يالحظ 

�ضوء  يف  حمراء  طازجة  طماطم  متثل  التي 

معهم  يتدرج  ثم  االأبي�س(،  )ال�ضوء  النهار 

للتو�ضل اإىل طرح ال�سوؤال :

اإ�ساءتها  الطماطم بلونها عند  هل حتتفظ   -

ب�سوء اآخر؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

على  اأجوبتها  جمموعة  كل  ت�ضجل  ثم  التق�ضي،  دفرت  يف  ت�ضوراتهم  ح�ضب  التق�ضي  �ضوؤال  عن  يجيبون 

ال�ضبورة، �يجيبون مبثل :
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- ال يتغري لون الطماطم عند اإ�ضاءتها ب�ضوء اآخر.

- يتغري لون الطماطم عند اإ�ضاءتها ب�ضوء اآخر.

اختبار الفر�سيات :

ثم  الـمنا�الت  �ينجز�ن  الواردة  ال�ضور  فيالحظون  )اأجنز(  الن�ضاط  اإجناز  التالميذ  من  االأ�ضتاذ  يطلب 

يجيبون عن االأ�ضئلة كاالآتي : 

اأ- االأ�ضعة ذات اللون االأبي�س هي التي متكن من ر�ؤية كل فلفلة  بلونها الطبيعي.

ب- ي�ضفون لون كل فلفلة عند اإ�ضاءتها بال�ضوء االأحمر ثم بال�ضوء االأخ�رس.

ج - متثل البقع الداكنة الظالل.

تدوين النتائج :

بعد اإجناز الن�ضاط يتدرج االأ�ضتاذ معهم للتو�ضل اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

- لون ج�ضم هو لون ال�ضوء الذي يعك�ضه اإىل العني، �يحافظ اجل�ضم على لونه اإذا اأ�ضيء بال�ضوء االأبي�س.

اال�ستثمار :

ميكن لالأ�ضتاذ اأن يجري منا�لة بعد تقدمي التلميذات �التالميذ الأجوبتهم ليتاأكد�ا جتريبيا منها، �ذلك من 

خالل اإ�ضاءة كرية زرقاء مرة باللون االأزرق ثم باللون االأحمر، �يف االأخري بعد التجريب �ضيالحظون 

اأنه عندما ي�ضاء ج�ضم بلونه فاإنه ال يتغري كما لو اأ�ضيء باللون االأبي�س.
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 مو�سوع تكنولوجي  - االأ�سبوع 10 - احل�سة 8 : م�رصوع حتلية ماء مالح

الهدف : 

 � تعلماتهما  املتعلمة   � املتعلم  ي�ضتثمر 

مهاراتهما يف حتلية ماء مالح.

التدبري الـمقرتح :

التح�سري للم�رصوع :

التالميذ  من  االأ�ضتاذة   � االأ�ضتاذ  يطلب 

اإطار  يف  احل�ضة  قبل  الو�ضائل  حت�ضري 

االإعداد القبلي للم�رس�ع.

حو�س،  التالية:  الو�ضائل  يح�رس�ن 

بال�ضتيكي  غطاء  ال�ضكل،  كر�ي  ج�ضم 

�ضفاف، كاأ�س زجاجي، ماء مالح.

جمموعات  االأ�ضتاذة   � االأ�ضتاذ  يكون 

عمل �ضغرية.

اإجناز امل�رصوع

يوجه االأ�ضتاذ � االأ�ضتاذة التالميذ لتتبع مراحل االإجناز املقرتحة يف الكرا�ضة، حيث تقوم كل جمموعة مبا 

يلي:

تاأخذ لرتا من املاء ال�ضالح لل�رسب � ت�ضعه يف حو�س نظيف، ثم ت�ضيف اإليه ثالث مالعق كبرية من امللح 

�حترك اخلليط اإىل اأن يختفي امللح متاما، ثم تتذ�قه.
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تل�ضق بطاقة على احلو�س، � ت�ضجل عليها مذاق اخلليط � تاريخ بداية التجربة.

ت�ضع كاأ�ضا فارغة ��ضط احلو�س.

تثبت غطاء بال�ضتيكيا �ضفافا على فوهة احلو�س، � ت�ضع فوق الغطاء ج�ضما كر�ي ال�ضكل.

تعر�س احلو�س الأ�ضعة ال�ضم�س مدة اأ�ضبوع تقريبا.

تقومي امل�رصوع

اإ�رساك جميع التالميذ يف عملية التقومي حيث يتذ�قون املاء املتجمع يف  يحر�س االأ�ضتاذ � االأ�ضتاذة على 

الكاأ�س، � يقارنون مذاقه مبا �ضجل يف بداية التجربة.

يكت�ضف التالميذ التقنية املتبعة لف�ضل امللح عن املاء.
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تدبري اأن�سطة التقومي والدعم

الوحدة 2 : ت�سنيف املادة وخ�سائ�سها

ميكن اال�ضتئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري اأن�ضطة التقومي �الدعم  �س : 49 من دليل االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة.

يتو�ضل املتعلمون �املتعلمات بعد اإجناز االأن�ضطة املقرتحة اإىل االأجوبة التالية :

االأ�سبوع 11     تقومي الوحدة 2

اأقوم تعلماتي

اأمالأ الفراغات مبا ينا�ضب من الكلمات التالية : �ضائلة،  غازية، �ضلبة، حجم خا�س، �ضكل خا�س.

- توجد الـمادة على ثالث حاالت : �ضلبة اأ� �ضائة اأ� غازية

- اجل�ضم ال�ضلب له حجم ��ضكل حمددان.                           

- اجل�ضم ال�ضائل له حجم خا�س �لي�س له �ضكل حمدد.                   

- اجل�ضم الغازي لي�س له حجم ��ضكل حمددان.

مترين توليفي

ت�ضنف الـمواد ح�ضب بع�س خ�ضائ�ضها :اأكتب )�ضحيح( اأ� )خطاأ( اأمام العبارة الـمنا�ضبة :

قطعة البال�ضتيك تطفو فوق الـماء : )�ضحيح(�مو�ضلة للكهرباء )خطاأ(.

قطعة خ�ضب لها �ضكل حمدد )�ضحيح( ال تطفو فوق الـماء : )خطاأ( �عازلة للحرارة )�ضحيح(.

ملعقة من النحا�س مو�ضلة للحرارة �عازلة للكهرباء : )خطاأ(.

الفوالذ خليط من احلديد �مواد اأخرىيجذبه الـمغناطي�س ).�ضحيح(.

تقومي متلك نهج التق�سي
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حتتوي حمقنة على ماء �اأخرى على غاز ي�ضعب التمييز بينهما بالعني الـمجردة. كيف اأتعرف حالة كل 

مادة. 

اأت�ضاءل : اأي حمقنة حتتوي على الغاز؟

 اأفرت�س :   الـمحقنة ب حتتوي على غاز.

اأحتقق من فر�ضيتي :  اأ�ضغط برفق مكب�س فاأالحظ اأن احلجم يتغري.

اأ�ضتنتج :  الـمحقنة )ب( حتتوي على غاز �الـمحقنة اأ حتتوي على ماء.

دعم الوحدة 2 االأ�سبوع 11    

الن�ساط 1

يعطي التلميذة �التلميذ ا�ضم كل حتول للمادة مبلء الفراغات يف الر�ضم التايل :

الن�ساط 2

من خالل مالحظة �ضورة الـمطبخ :

اأ- حتوالت الـمادة التي تقع داخله  :

التبخر - التكاثف - التجمد - االن�ضهار.

ب- يقع اكت�ضاب احلرارة على م�ضتوى الفرن �يقع افتقادها علي م�ضتوى الثالجة.

الن�ساط 3

يف غرفة  مظلمة، ن�ضيء مب�ضباح يد�ي �ن�ضع يف اجلهة الـمقابلة �ضبورة بي�ضاء. نعيد التجربة 

با�ضتعمال �ضوء اأحمر. 

- هل يحافظ الورق ال�ضميك على نف�س اللون؟ علل جوابك.

ياأخذ الورق لونا اأحمر.

التعليل : ياأخذ اجل�ضم د� اللون االأبي�س لون ال�ضوء الذي ي�ضيئه.

جتمد

تبخر ان�ضهار

تكاثف

بخار الـماءماء �ضائلثلج
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الن�ساط 4

لدي ثالث �ضور الأ�ضعة �ضوئية :

اأ-  اأالحظ ال�ضور الثالث الـمعر��ضة، �اأحدد من بينها ال�ضورة التي متثل طيف ال�ضوء االأبي�س. 

ال�ضورة )اأ ( هي التي متثل الطيف االأبي�س...

ب- اأمتم العبارات التالية مبا ينا�ضب من الكلمات التالية.  مركب  - غري مركب.

- ال�ضوء االأبي�س �ضوء مركب.

- ال�ضوء االأخ�رس �ضوء غريمركب.

�ميكن اقرتاح اأن�ضطة تتعلق بالتغريات الكيميائية �اأخرى تتعلق بتغريات حالة املادة باالإ�ضافة اإىل اأن�ضطة 

يف مو�ضوع ال�ضوء �االألوان.

ال�ضورة جال�ضورة بال�ضورة اأ
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الوحدة 3 : دورات احلياة والتوالد والوراثة عند الكائنات احلية

القدراتاالأهدافاحل�س�سالـمو�سوعاالأ�سبوع

12
التوالد �الوراثة 

عند  احليوانات

1- التوالد  عند 
احليوانات

- اأتعرف اأن احليوانات تتوالد مع مثيالتها لتلد ن�ضال 

مبميزات ت�ضبه مميزات االآباء.

- تنمية القدرة على 

ا�ضتخراج معطيات من 

�ضور.

2- انتقال ال�ضفات 
الوراثية عند 

احليوانات

- اأحدد اخل�ضائ�س الـمور�ثة من االآباء لدى 

احليوانات.

- تنمية القدرة على 

ا�ضتخراج معطيات من 

�ضور �الربط بينها.

13

3- ا�ضرتاتيجيات 
التكاثر للحفاظ على 

النوع

- اأ�ضف اال�ضرتاتيجيات الـمختلفة التي تزيد من عدد 

الذرية للحفاظ على النوع.

- تنمية القدرة على 

ا�ضتخراج معطيات من 

من �ضور �الربط بينها.

التوالد �الوراثة 

عند النباتات

4- انتقال ال�ضفات 
الوراثية عند 

النباتات

- اأحدد ال�ضفات  الـمور�ثة من البذ�ر لدى 

النباتات.

- تنمية القدرة على حتليل 

�مقارنة نتائج جتارب.

14

5-ال�ضفات غري 
الوراثية عند 

النباتات

- اأحدد ال�ضفات غري الـمور�ثة عند النباتات.

- تنمية القدرة على 

حتليل �مقارنة نتائج 

جتارب.

6-  التكاثرعند 
النباتات )1(

- اأ�ضف التكاثر عند النباتات بوا�ضطة الدرنات.

- اأ�ضف التكاثر عند النباتات بوا�ضطة االفت�ضال.

- تنمية القدرة على 

الـمالحظة ؛

- تنمية القدرة على 

ترتيب مراحل.

15

7- التكاثر عند 
النباتات)2(

- اأ�ضف التكاثر عند النباتات بوا�ضطة ال�ضاق اجلارية.

- تنمية القدرة على 

الـمالحظة؛

- تنمية القدرة على 

ترتيب مراحل.

- اأ�ضتثمر تعلماتي �مهاراتي يف تتبع مراحل اإنبات بذ�ر.8-  اأزرع نباتاتمو�ضوع تكنولوجي

- تنمية القدرة على 

اإدماج التعلمات 

�ا�ضتغاللها. 
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الوحدة 3 : دورات احلياة والتوالد والوراثة عند الكائنات احلية

و�سائل تعليمية :

الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�س الـمدمج ال�ضادر عن الوزارة م�ضتوى الرابعة االبتدائي �ضور ��ثائق 

الكرا�ضة، �ضور حيوانات ��ضغارها، ثمار �بذ�ر، ف�ضائل، اأ�ض�س، تربة.

الـم�ضتوىالـمكت�ضبات ال�ضابقة

-  د�رات احلياة �التوالد

�الوراثة عند الكائنات احلية :

- مراحل د�رة حياة حيوان

- مراحل د�رة حياة نبات

ال�ضنة  الثانية  االبتدائية

الـم�ضتوىاالمتدادات

- التكاثر عند احليوانات :

- اأع�ضاء التوالد عند احليوانات
ال�ضنة اخلام�ضة االبتدائية
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اجلانب الـمعريف

تتكاثر الكائنات احلية عن طريق التوالد اجلن�ضي، �بع�ضها يتكاثر ال جن�ضيا كبع�س النباتات.

اأ�ضلوب التكاثر عند احليوانات حيث يتدخل كل من الذكر �االأنثى الإنتاج ن�ضل عن  ميثل التكاثر اجلن�ضي 

طريق اإنتاج اخلاليا التنا�ضلية اأ� االأم�ضاج، عندما تلتقي االأم�ضاج الذكرية �االأنثوية يحدث االأخ�ضاب الذي 

يعطي بي�ضة تتطور اإىل جنني ثم اإىل كائن ي�ضبه اأبويه يف اأغلب ال�ضفات. 

1- ماهي ال�سفات الوراثية؟

يجب التفريق بني ال�ضفات الوراثية �ال�ضفات غري الوراثية، حيث اأن ال�ضفات الوراثية تنتقل من االآباء 

اإىل االأبناء عن طريق  التوالد اجلن�ضي، اأما ال�ضفات غري الوراثية فتكون عبارة عن �ضفات مكت�ضبة �غالبا 

ال�ضبغيات  طريق  عن  االأبناء  اإىل  االآباء  من  الوراثية  ال�ضفات  تنتقل  خارجية.  عوامل  فيها  تتدخل  ما 

بي�ضة  على  للح�ضول  �االأنثوية  الذكرية  ال�ضبغيات  بني  التخليط  يتم  حيث  اجلن�ضية،  باخلاليا  الـمتواجدة 

حتمل ال�ضفات الوراثية االأبوية.

مثال عند االإن�ضان حتمل االأم�ضاج الذكرية 23 �ضبغيا �حتمل االأم�ضاج االأنثوية 23 �ضبغيا. �عند التقائهما  

نح�ضل بعد االإخ�ضاب على بي�ضة حتتوي على 46 �ضبغيا حتمل هذه ال�ضبغيات ال�ضفات الوراثية االأبويه.

�يحدث ال�ضيء نف�ضه عند النباتات  التي تتوالد جن�ضيا حيث يحدث التقاء الـم�ضيج الذكري )النواة التوالدية( 

مع البي�ضة للح�ضول  على بي�ضة حتمل �ضفات �راثية اأبوية.

اإال اأن �ضعوبة اإدراك هذه الـمفاهيم لدى التلميذ جعلها تقت�رس على كون ال�ضفة الوراثية تنقل من جيل اإىل 

اآخر عند النباتات بوا�ضطة البذ�ر التي حتمل اجلنني.

2- ا�سرتاتيجية  التكاثر والبقاء على قيد احلياة : 

التكاثر هو عملية حيوية تقوم بها جميع الكائنات احلية �يتم من خاللها اإنتاج اأفراد جديدة، �الهدف منه هو 

الـمحافظة على بقاء النوع �ا�ضتمراريته،

�يتم التكاثر �فق ا�ضرتاجيتني :

1 - اإنتاج عدد كبري من ال�ضغار دفعة �احدة د�ن االعتناء بها، مثل اأنثى ال�ضلحفاء البحرية التي ت�ضنع 
عددا كبريا من البيو�س �بعد الفق�س يبلغ القليل منها  مرحلة البلوغ نتيجة   االفرتا�س.

اأما احليوانات الربية فتنتج  ال�ضغار بوثرية هامة خالل موا�ضم تكاثر ها، لكن بعدد اأقل مثل القواد�س حيث 

يعتني االأبوان بال�ضغار خ�ضو�ضا االأم خالل فرتة الر�ضاعة، �ذلك ملدة متو�ضطة.
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2 - اإنتاج عدد قليل من ال�ضغار مثل احليوانات الولودة  كالفيلة �الغزالن �القردة. ....، �احليوانات  
اأما  طويلة  ملدة  بها  �االعتناء  حمايتها  مع  ال�ضغار  من  قليال  عددا  تنتج  باخل�ضو�س  كالطيور  البيو�ضة  

اأنثى الفيل التي تلد �ضغريا �احدا بعد 22 �ضهرا من احلمل نتقوم برعايته �حرا�ضته بتعا�ن مع باقي اأفراد 

الـمجموعة ذكورا �اإناثا.

3- ا�سرتاتيجيات التكاثر عند النباتات :

يعترب التوالد اجلن�ضي من اأهم اأ�ضاليب التكاثر عند النباتات، اإال اأن عددا مهما من النباتات تتكاثر ال جن�ضيا 

عن طريق اأحد اأجزائها �جنمل ذلك فيما يلي :

1.3 التوالد اجلن�سي :

يعترب التوالد اجلن�ضي عند النباتات من اأهم اأ�ضاليب التكاثر، حيث يوؤدي التقاء االأم�ضاج الذكرية �االأنثوية 

اإىل تكون البي�ضة التي تتحول اإىل جنينني داخل البدرة، تعطي البدرة بعد اإثباتها كائنا حيا جديدا.

تكمن اأهمية التوالد اجلن�ضية يف :

- احل�ضول على عدد كبري من البد�ر ت�ضاهم بعد اإثباتها يف تكاثر النوع.

- احل�ضول على نبتات جديدة خ�ضو�ضا عندما يتعلق االأمر باأم�ضاج ذكرية �اأنثوية قادمة من نباتات خمتلفة 

�من النوع نف�ضه، �ميكن هذا من احل�ضول على نباتات ذات �ضفات �راثية جديدة �ذلك بف�ضل حتفيظ 

املادة الوراثية مما ي�ضمح لها بتكيف اأف�ضل مع ظر�ف عي�ضها.

2.3 التكاثر الالجن�سي :

اإىل جانب تدخل االأم�ضاج الذكرية �االأنثوية يف التكاثر عند النباتات، ت�ضتطيع بع�س النباتات التكاثر ال 

�قد  النباتات،  من  بها عدد  تتميز  النباتات، �هي خا�ضيات  من  بها عدد  تتميز  جن�ضيا، �هي خا�ضيات 

طورها االإن�ضان بهدف الرفع من مرد�دية اإنتاجه يف امليدان الزراعي �من اأهم طرق التكاثر عند النباتات 

نذكر ما يلي :

1.2.3 االفت�سال وتطبيقاته يف  الـميدان الزراعي :

نيتة كاملة  النبتة ���ضعه حتت ظر�ف مالئمة لكي يعطي  اأع�ضاء  اأحد  اأخذ جزء من  متثل االفت�ضال يف 

�ضبيهة بالنبتة االأم.

يعترب االفت�ضال خ�ضو�ضا االفت�ضال الدقيق  اأهم تقنية الإكثار النباتات. يتم االنطالق من جزء الأحد اأع�ضاء 

النبتة الإجناز عمليات  زرع متتالية يف اأ��ضاط معينة �حتت ظر�ف مالئمة، يتم احل�ضول على كنب ثم 

على نبيتات متجذرة تتم اأقلمتها ثم نقلها اإىل الـمزرعة. ي�ضمح االفت�ضال الدقيق يف �قت ق�ضري من اإنتاج 

عدد كبري من نباتات لها نف�س ال�ضفات الوراثية للنبتة االأم.
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2.2.3 الرتقيد وتطبيقاته يف الـميدان الزراعي :

يتمثل يف حني اأحد اأغ�ضان النبات اأ� جزء منه �دفنه الرتبة د�ن ف�ضله عن االأم اإىل اأن يتجدر ثم فطامه 

للح�ضول على نبتة �ضبيهة بالنبتة االأم. 

�ميكن اأن يتم ذلك تلقائيا بوا�ضطة ال�ضيقان اجلارية عند بع�س النباتات.

الطويل �الرتقيد  بالغ�ضن  الرتقيد  اأهمها  اإجنازها �من  كيفية  ت�ضنف ح�ضب  الرتقيد  اأنواع من  هناك عدة 

الـمتعدد �الرتقيد باحل�ضن �الرتقيد الهوائي.

غالبا ما  يطلق الرتقيد يف الـميدان الزراعي على بع�س اأ�ضجار الفواكه �بع�س نباتات التزيني، غري اأن 

هذه التقنية تبقى حمد�دة حاليا نظرا ل�ضلبياتها �للتطور الكبري احلا�ضل يف تقنيات االفت�ضال  الدقيق.

3.3.3 التطعيم وتطبيقاته يف الـميدان الزراعي :

نبات ذي  للح�ضول علي  الطعم  الطعم �حامل  الطعم �حامل  نباتي  التطعيم يف اجلمع بني جزئي  يتمثل 

�ضفات �راثية مرغوب فيها �ضبيهة ب�ضفات النبتة االأم التي اأخذ منها الطعم. يح�ضل الطعم على حاجياته 

االقتياتية بوا�ضطة جذ�ر النبات احلامل للطعم.

4- العوائق وال�سعوبات االإب�ستيمولوجية :

اأن يكون مطلعا  االأ�ضتاذ)ة(  الكائنات احلية )احليوانات �النباتات( على  التوالد �الوراثة عند  لدرا�ضة 

هذه  �يتخذ  بالتوالد،  يتعلق  فيما  خ�ضو�ضا  ابتدائي(  �الثالثة  الثانية  ال�ضنة  )برامج  ال�ضابقة  التعلمات  على 

الـمكت�ضبات ال�ضابقة لبناء �تطوير الـمفاهيم اجلديدة بال�ضنة الرابعة ابتدائي.

فبالن�ضبة للتوالد عند احليوانات باالإ�ضافة اإىل عملية االإجناب الناجتة عن تزا�ج الذكر �االنثى �الذي 

هو يف متنا�ل الـمتعلم �الـمتعلمة فهناك اإ�ضكالية اال�ضرتاتيجيات الـمختلفة للتكاثر �احلفاظ على النوع �التي 

ي�ضلكها كل نوع من اأنواع احليوانات �لتب�ضيط هذا الـمفهوم لدى الـمتعلم �الـمتعلمة ثم اقرتاح اأمثلة من 

حميطه بغية ت�ضهيل اإدراكه ملا هم اال�ضرتاتيجيات من ��ضع عدد كبري من ال�ضغار اإىل احلرا�ضة الـمتو�ضطة 

لل�ضغار يف حالة اإجناب عددا حمد�دا منهم، الأن يف احللة االأ�ىل عدد كبري جدا متعر�س لالفرتا�س �ال 

ي�ضل اإىل �ضن البلوغ اإال عدد قليل جدا. 

اأما يف احلالة الثانية فم�ضاحبة االأبوين اأ� اأحدهما لل�ضغار اإىل حني منوها الكامل يبقى م�ضاألة م�ضريية 

للحفاظ على النوع.

بها  االإملام  �الـمتعلمة  للمتعلم  �ضبق  �التي  البذ�ر  طريق  عن  التكاثر  اإىل  باالإ�ضافة  للنباتات  �بالن�ضبة 

منها  النوع،  على  احلفاظ  بغية  للتكاثر  اإ�ضافة  خمتلفة  طرق  ت�ضلك  النباتات  من  جمموعة  اأن  ف�ضيكت�ضف 
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االفت�ضال اأ� توفر بع�ضها على اأجزاء ت�ضمح لها بالتكاثر كالدرنات �ال�ضاق اجلارية...

اأما بخ�ضو�س الوراثة عند الكائنات احلية فتم االقت�ضار على ال�ضفات الظاهرية التي تالحظ عند االآباء 

من  جيل  كل  يف  �تالحظ  ثابتة  ال�ضفات  هذه  اأن  اإىل  بالتو�ضل  مطالب  �التلميذة  �التلميذ  اخللق،  �عند 

االأنواع احليوانية �النباتية.

�عليه كذلك اأن يكت�ضف اأن كل نوع يتميز ب�ضفات حمددة ��ضوال اإىل ت�ضمية هذه ال�ضفات بال�ضفات 

الوراثية.

اأما بالن�ضبة لل�ضفات غري الوراثية خ�ضو�ضا عند النباتات، على الـمتعلم اأن يتجا�ز عائقني اأ�ضا�ضيني :

- التمييز بني ال�ضفات الوراثية عن ال�ضفات غري الوراثية.

- اكت�ضاف اأن ال�ضفات الغري الوراثية تتحكم فيها العوامل اخلارجية )كالرتبة(.
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  الـمو�سوع : التوالد والوراثة عند احليوانات  - االأ�سبوع 12 - احل�سة 1 : التوالد عند احليوانات

الهدف :

يتعرف الـمتعلمة �الـمتعلم اأن احليوانات تتوالد مع مثيالتها لتلد ن�ضال مبميزات ت�ضبه مميزات االآباء.

الو�سائل :

�ضور حليوانات خمتلفة مع �ضغارها.

التدبري الـمقرتح : 

تذكري :

اإىل  الق�ضم  �متعلمي  متعلمات  االأ�ضتاذ  يق�ضم 

للتذكري  اأ�ضئلة  يوجه  ثم  �ضغرية،  جمموعات 

مبكت�ضباتهم من الوحدة ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

يهيئ االأ�ضتاذ للح�ضة باإح�ضار الو�ضائل التعليمية 

الـم�ضار اإليها يف  كرا�ضة التلميذة �التلميذ، 

�يوجههم ملالحظة ال�ضور )اأالحظ �اأت�ضاءل(، 

ثم  ي�ضتدرجهم لطرح �سوؤال التق�سي :

- مع من يتوالد كل نوع من احليوانات؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون �الـمتعلمات ح�ضب ت�ضوراتهم م�ضتعملني دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها 
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على ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات :

كل  اأن  ي�ضتنتجون   � باأبويه،  �ضغري  كل  يربطون  حيث  )اأجنز(  ن�ضاط  باإجناز  التالميذ  االأ�ضتاذ)ة(  يكلف 

حيوان يتزا�ج مع مثيلته االأنثى ليلدا �ضغريا ي�ضبههما.

تدوين النتائج :

يتو�ضل التلميذات � التالميذ اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

يتزا�ج احليوان الذكر مع مثيلته االأنثى فيلدان ن�ضال مبميزات ت�ضبههما.

اال�ستثمار :

يقوم املتعلمون � املتعلمات تعلماتهم من خالل اإجناز ن�ضاط من )اأ�ضتثمر تعلماتي( حيث يحدد�ن اأبوي كل 

�ضغري من ال�ضغار التالية: �ضغري القط - �ضغري اجلمل - �ضغري الدب.

كلبةثورحصانبقرة فرسكلب

جرو مهرعجل
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 الـمو�سوع : التوالد والوراثة عند احليوانات -  االأ�سبوع 12 - احل�سة 2 : انتقال ال�سفات الوراثية عند احليوانات

الهدف :

اأحدد اخل�ضائ�س الـمور�ثة من االآباء لدى احليوانات.

الو�سائل :

�ضور حليوانات خمتلفة مع �ضغارها.

التدبري الـمقرتح : 

تذكري :

اإىل  الق�ضم  �متعلمي  متعلمات  االأ�ضتاذ  يق�ضم 

للتذكري  اأ�ضئلة  يوجه  ثم  عمل،  جمموعات 

مبكت�ضباتهم من احل�ضة ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

الو�ضائل  باإح�ضار  احل�ضة  االأ�ضتاذ  يهيئ 

التلميذة  كرا�ضة  يف   اإليها  الـم�ضار  التعليمية 

ال�ضور)اأالحظ  ملالحظة  �يوجههم  �التلميذ، 

�سوؤال  لطرح  ي�ضتدرجهم  ثم   �اأت�ضاءل(، 

التق�سي :

- ملاذا ت�سبه �سغار احليوانات اأبويها؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب التالميذ �التلميذات ح�ضب ت�ضوراتهم م�ضتعملني دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها 

على ال�ضبورة.
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اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ)ة( الـمتعلمني �الـمتعلمات باإجناز ن�ضاط )اأجنز( حيث يربطون كل �ضغري باأبويه، معتمدين 

على �ضفة �ضكل الـمنقار.

بعد اأن ي�ضع املتعملمون �املتعلمات �ضفة �ضكل املنقاري يف اخلانة املنا�ضبة يتو�ضلون اإىل اأنها �ضفة �راثية 

الأنها تنتقل من االآباء اإىل االأبناء.

تدوين النتائج :

يتو�ضل التلميذات �التالميذ اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

يتوفر كل حيوان على �ضفات �راثية تنتقل من االآباء اإىل االأبناء من خالل التزا�ج بني الذكور �االإناث.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون �الـمتعلمات تعلماتهم من خالل اإجناز ن�ضاط من )اأ�ضتثمر تعلماتي( حيث يالحظون �ضور 

ذكر �اأنثى فئران رمادية ��ضغارهما، ثم يقارنون لون فر� ال�ضغار بلون فر� االأبوين، ليتو�ضلوا اأن 

�ضفة لون الفر� الرمادية هي �ضفة �راثية تنتقل من االآباء اإىل االأبناء.

منقار قصير

�سورة فلو�س

2

�سورة �سغري اللقالق�سورة �سغري البط

منقار طويلمنقار مسطح

41635
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الـمو�سوع : التوالد والوراثة عند احليوانات - االأ�سبوع 13 - احل�سة 3 : ا�سرتاتيجيات التكاثر للحفاظ على النوع

الهدف :

ي�ضف الـمتعلم �الـمتعلمة اال�ضرتاتيجيات التي تزيد من عدد الذرية للحفاظ على النوع.

الو�سائل : 

�ضور حليوانات خمتلفة مع �ضغارها.

التدبري الـمقرتح : 

تذكري :

اإىل  الق�ضم  �متعلمي  متعلمات  االأ�ضتاذ  يق�ضم 

اأ�ضئلة  يوجه  ثم  �ضغرية،  عمل  جمموعات 

للتذكري بتعلماتهم.

و�سعية االنطالق :

الو�ضائل  باإح�ضار  احل�ضة  االأ�ضتاذ  يهيئ 

التلميذة  كرا�ضة  يف   اإليها  الـم�ضار  التعليمية 

ال�ضورتني  ملالحظة  �يوجههم  �التلميذ، 

لطرح  ي�ضتدرجهم  ثم   �اأت�ضاءل(،  )اأالحظ 

�سوؤال التق�سي :

احليوانات  تتبعها  التي  الطرق  هي  ما   -

للتكاثر واحلفاظ على الن�سل؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب التالميذ �التلميذات ح�ضب ت�ضوراتهم م�ضتعملني دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها 

على ال�ضبورة.
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اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ)ة( الـمتعلمني �الـمتعلمات باإجناز الن�ضاط )اأجنز( حيث يحدد�ن احليوانات التي تعتني 

ب�ضغارها �التي ترتك �ضغارها.

فال�ضفدعة حترر عددا كبريا من البيو�س �ترتك �ضغارها بعد ذلك، �يتعر�س عدد كبري من �ضغارها 

لالفرتا�س، �هذا هو �ضبب ��ضع هذا النوع من احليوانات عددا كبريا من البيو�س،   حيث تعترب هذه 

الطريقة ا�ضرتاتيجية من اال�ضرتاتيجيات التي تتبعها بع�س احليوانات للتكاثر �احلفاظ على النوع، بينما 

تعتني اللبوؤة ب�ضغارها مدة طويلة اإىل اأن يكرب�ا.

تدوين النتائج :

يتو�ضل التلميذات �التالميذ اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

تتبع احليوانات طرقا خمتلفة للتكاثر �احلفاظ على الن�ضل، فمنها ما يعطي عددا كبريا من ال�ضغار تنمو 

بعيدة عن اأبويها، �يتعر�س عدد كبري منها لالفرتا�س �منها حيوانات اأخرى تعطي عددا قليال من 

ال�ضغار ترعاها ملدة طويلة.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون �الـمتعلمات تعلماتهم من خالل اإجناز ن�ضاط من )اأ�ضتثمر تعلماتي( حيث ي�ضع التالميذ 

عالمة )×( اأمام االقرتاح ال�ضحيح :  )االقرتاحان االأخريان(
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الـمو�سوع : التوالد والوراثة عند النباتات   - االأ�سبوع :  13 -   احل�سة 4 : التوالد وانتقال ال�سفات الوراثية عند النباتات

الهدف :

يحدد الـمتعلم �الـمتعلمة �ضفات النباتات الـمور�ثة من البذ�ر لدى النباتات.

الو�سائل التعليمية :

بذ�ر �ثمار خمتلفة : )الفا�ضوليا...(.

التدبري الـمقرتح : 

تذكري :

يق�ضم االأ�ضتاذ متعلمات �متعلمي الق�ضم اإىل 

جمموعات عمل �ضغرية، ثم يوجه اأ�ضئلة 

للتذكري بتعلماتهم ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

يهيئ االأ�ضتاذ للح�ضة باإح�ضار الو�ضائل 

التعليمية الـم�ضار اإليها يف  كرا�ضة التلميذة 

�التلميذ، �يوجههم ملالحظة ال�ضورة 

)اأالحظ �اأت�ضاءل(، ثم  ي�ضتدرجهم لطرح 

�سوؤال التق�سي :

- كيف ميكن احل�سول على بذور حمراء 

من الفا�سوليا؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يقرتح الـمتعلمات �الـمتعلمون فر�ضيات يختار منها االأ�ضتاذ)ة( اأقربها للتحقيق �كتابتها على ال�ضبورة.  
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اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ)ة( الـمتعلمني �الـمتعلمات باإجناز ن�ضاط )اأجنز( حيث يالحظون ال�ضور الواردة يف 

اجلد�ل �ذلك مقارنة لون البذ�ر الـمح�ضل عليها بلون البذ�ر التي مت زرعها : 

يف احلالة 1 : ح�ضلنا على بذ�ر حمراء �هو اللون نف�ضه للبذ�ر التي مت زرعها.

يف احلالة 2 : ح�ضلنا على بذ�ر بي�ضاء �هو اللون نف�ضه للبذ�ر التي مت زرعها.

� بالتايل ي�ضتنتج الـمتعلمون �الـمتعلمات اأن �ضفة لون البذ�ر عند الفا�ضوليا هي �ضفة �راثية.

تدوين النتائج :

يتو�ضل التلميذات �التالميذ اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

تتوفر النباتات على جمموعة من ال�ضفات، منها ما هو �راثي، �منها ما هو غري �راثي، تنتقل ال�ضفات 

الوراثية اإىل النباتات عن طريق البذ�ر بعد اإنباتها.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون �الـمتعلمات تعلماتهم من خالل اإجناز ن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي( حيث يكتبون )�ضحيح( 

اأ� )خطاأ( اأمام كل عبارة :

- تعطي البذ�ر من النوع 1 فجال م�ضتدير ال�ضكل : )�ضحيح(

- تعطي البذ�ر من النوع 1 فجال طويل ال�ضكل : )خطاأ(

- تعطي البذ�ر من النوع 2 فجال طويل ال�ضكل : )�ضحيح(
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الـمو�سوع : التوالد والوراثة عند النباتات  - االأ�سبوع : 14 -   احل�سة 5 : ال�سفات غري الوراثية عند النباتات

الهدف :

يحدد الـمتعلم �الـمتعلمة ال�ضفات غري الوراثية عند النباتات.

الو�سائل التعليمية :

بذ�ر - ثمار - �ضور.

التدبري الـمقرتح : 

تذكري :

اإىل  الق�ضم  �متعلمي  متعلمات  االأ�ضتاذ  يق�ضم 

اأ�ضئلة  يوجه  ثم  �ضغرية،  عمل  جمموعات 

للتذكري بتعلماتهم ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

الو�ضائل  باإح�ضار  للح�ضة  االأ�ضتاذ  يهيئ 

التلميذة  كرا�ضة  يف   اإليها  الـم�ضار  التعليمية 

�التلميذ، �يوجههم ملالحظة ال�ضورة )اأالحظ 

�سوؤال  لطرح  ي�ضتدرجهم  ثم  �اأت�ضاءل(، 

التق�سي :

- كيف ميكن تف�سري احل�سول على ثمار خمتلفة القد، بالرغم من زرع البذور نف�سها؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يقرتح الـمتعلمات �الـمتعلمون فر�ضيات يختار منها االأ�ضتاذ)ة( اأقربها للتحقيق �كتابتها على ال�ضبورة.
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اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ)ة( الـمتعلمني �الـمتعلمات باإجناز الن�ضاط )اأجنز( حيث يالحظون من خالل ال�ضور 

اختالف قد الثمار يف كل من احلالتني اأ �ب �حتديد اأن هذه ال�ضفة غري �راثية. 

تدوين النتائج :

يتو�ضل التلميذات �التالميذ اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

تظهر على النباتات �ضفات غري �راثية تختلف باختالف العوامل اخلارجية كتنوع الرتبة مثال.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون �الـمتعلمات تعلماتهم من خالل اإجناز ن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي( ، اأ�ضع عالمة )×( اأمام 

العبارة ال�ضحيحة :

- جميع �ضفات النباتات �راثية. 

- يوؤثر ��ضط الزرع على �ضكل الثمار.

- يوؤثر ��ضط الزرع على قد الثمار.

×- توؤثر كمية مياه ال�ضقي على قد الثمار.
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الـمو�سوع : التوالد والوراثة عند النباتات  - االأ�سبوع : 14 -  احل�سة 6 : التكاثر عند النباتات )1(

الهدفان :

النباتات  عند  التكاثر  �الـمتعلمة  الـمتعلم  ي�ضف   -

بوا�ضطة االفت�ضال.

النباتات  عند  التكاثر  �الـمتعلمة  الـمتعلم  ي�ضف   -

بوا�ضطة الدرنات.

الو�سائل التعليمية :  

درنة البطاط�س - ف�ضيلة - �ضتالت خمتلفة.

التدبري الـمقرتح : 

تذكري :

يق�ضم االأ�ضتاذ متعلمات �متعلمي الق�ضم اإىل جمموعات، 

ثم يوجه اأ�ضئلة للتذكري بتعلماتهم من احل�ضة ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

يهيئ االأ�ضتاذ للح�ضة باإح�ضار الو�ضائل التعليمية الـم�ضار 

ملالحظة  �يوجههم  �التلميذ،  التلميذة  كرا�ضة  يف   اإليها 

لطرح  ي�ضتدرجهم  ثم   �اأت�ضاءل(،  )اأالحظ  ال�ضورة 

�سوؤال التق�سي :

- ما هي الطرق االأخرى للتكاثر عند بع�س النباتات ؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم 

قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 
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اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون �الـمتعلمات ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على 

ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات :

الـمتعلمون مراحل  الن�ضاط )1( من )اأجنز( حيث يرتب  الـمتعلمني �الـمتعلمات باإجناز  يكلف االأ�ضتاذ)ة( 

اأن  �يحدد�ن  البطاط�س،  نبتة  منو  مراحل  تو�ضح  التي  الر�ضوم  مالحظة  خالل  من  البطاط�س  تكاثر 

الربعوم هو الذي ينمو ليعطي ال�ضاق �االأ�راق اخل�رساء يف حني تظهر انتفاخات على اجلذ�ر تتحول 

اإىل درنات. �يكت�ضفون اأن زرع درنة �احدة ينتج عنه عدد كبري من درنات البطاط�س.

مراحل  من  الـمرحلة  ا�ضم  �ضورة  كل  حتت  �املتعلمات  املتعلمون  يكتب   )2( الن�ضاط  اإجناز  خالل  �من 

االفت�ضال.

- قطع الف�ضيلة )�ضورة 3(. 

- ظهور اجلذ�ر �الرباعم )�ضورة 4(.

- غر�س الف�ضيلة يف الرتبة )�ضورة 2( 

تدوين النتائج :

يتو�ضل املتعلمون �املتعلمات اإىل اال�ضتنتاج التايل :

ميكن لنبات البطاط�س اأن يتكاثر عن طريق البذ�ر، كما ميكنه اأن يتكاثر عن طريق الدرنات، �تعترب 

درنة البطاط�س �ضاقا حتاأر�ضية، �تعطي العيون املوجودة علي �ضطحها �ضاقا �اأ�راقا خ�رساء، �تظهر 

على اأطراف جذ�رها انتفاخات تنمو لتعطي عدة درنات جديدة. �تعترب طريقة االفت�ضال من اأهم الطرق 

املتبعة يف الزراعة للح�ضول على نباتات جديدة، �تعتمد على قطع جزء به اأ�راق من النبات �زرعه يف 

الرتبة لينمو �يعطي نبتة جديدة، �متكن هذه الطريقة من احل�ضول على عدة نباتات جديدة انطالقا من 

نبات �احد.
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اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون �الـمتعلمات تعلماتهم من خالل اإجناز الن�ضاط )1( من )اأ�ضتثمر تعلماتي( ، بكتابة �ضحيح 

اأم خطاأ اأمام كل عبارة.

- تتحول اأ�راق البطاط�س اإىل درنات )خطاأ(.

- تتحول جذ�ر البطاط�س اإىل درنات )�ضحيح(.

- يتحول الربعوم اإىل �ضاق فقط )خطاأ(.

- يتحول الربعوم اإىل �ضاق �اأ�راق )�ضحيح(.

�من خالل اإجناز الن�ضاط )2( يذكر�ن االفت�ضال كطريقة متبعة للح�ضول على نبتة التني مع حتديد مراحلها.
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الـمو�سوع : التوالد والوراثة عند النباتات  - االأ�سبوع : 15 -  احل�سة 7 : التكاثر عند النباتات : ال�ساق اجلارية

الهدف :

ي�ضف الـمتعلم �الـمتعلمة التكاثر عند النباتات بوا�ضطة ال�ضاق اجلارية �بوا�ضطة البذ�ر.

الو�سائل التعليمية :

نباتات- �ضور. 

التدبري الـمقرتح : 

تذكري :

يق�ضم االأ�ضتاذ)ة( متعلمات �متعلمي الق�ضم اإىل 

جمموعات ، ثم يوجه اأ�ضئلة للتذكري بتعلماتهم 

ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

الو�ضائل  باإح�ضار  للح�ضة  )ة(  االأ�ضتاذ  يهيئ 

التلميذة  كرا�ضة  يف   اإليها  الـم�ضار  التعليمية 

�التلميذ، �يوجههم ملالحظة ال�ضورة )اأالحظ 

�سوؤال  لطرح  ي�ضتدرجهم  ثم  �اأت�ضاءل(، 

التق�سي :

- كيف متكن هذه الطريقة من احل�سول على نباتات جديدة ؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون �الـمتعلمات ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على 

ال�ضبورة.
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اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ)ة( الـمتعلمني �الـمتعلمات باإجناز الن�ضاط )1( من )اأجنز( حيث يحدد�ن م�ضدر كل من النبتة  

)2( �النبتة )3( �ذلك اعتمادا على ال�ضورة )2(.  

كما ي�ضتنتجون اأن جزء النبات الذي يتدخل يف التكاثر عند الفرا�لة هو ال�ضاق االأفقية.

اأما الن�ضاط )2( فيحدد فيه املتعلمون اأن نبات الذرة يتكاثر بوا�ضطة البذ�ر.

تدوين النتائج :

يتو�ضل التلميذات �التالميذ اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

ميكن اأن يتكاثر نبات الفرا�لة عن طريق البذ�ر، �ي�ضتطيع كذلك التكاثر بوا�ضطة �ضاق جارية تنمو اأفقيا 

ت�ضمع بظهور نباتات جديدة عليها، كما يتكاثر نبات الذرة عن طريق البذ�ر حيث تعطي كل بذرة �احدة 

نباتا ينتج عددا اأكرب من البذ�ر.

اال�ستثمار :

بالتعرف على  تعلماتي ، �ذلك  )اأ�ضتثمر  ن�ضاط  اإجناز  تعلماتهم من خالل  �الـمتعلمات  الـمتعلمون  يقوم 

الطريقة  �حتديد  خ�رساء(  اأ�راق   - اأفقية  �ضاق   - )جذ�ر   3 ال�ضورة  الـمبينة يف  النبتة  اأجزاء  خمتلف 

الـمتبعة يف تكاثر نبات النعناع �هي عن طريق ال�ضاق اجلارية.
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 مو�سوع تكنولوجي  - االأ�سبوع 15 - احل�سة 8 :  اأزرع نباتات

الهدف : 

 � تعلماتهما  �املتعلمة  املتعلم  ي�ضتثمر 

مهاراتهما يف تتبع مراحل اإنبات بذ�ر.

التدبري الـمقرتح :

التح�سري للم�رصوع :

التالميذ  من  �االأ�ضتاذة  االأ�ضتاذ  يطلب 

اإطار  يف  احل�ضة  قبل  الو�ضائل  حت�ضري 

االإعداد القبلي للم�رس�ع.

يح�رس�ن الو�ضائل التالية : بذ�ر خمتلفة 

اأ�  اإناء   ،) حم�س  فول،  فا�ضوليا،   (

ن�ضف قنينة كبرية �ضفافة، تربة.

يكون االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة جمموعات عمل 

�ضغرية.

اإجناز امل�رصوع

يوجه االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة التالميذ لتتبع مراحل االإجناز املقرتحة يف الكرا�ضة، حيث تقوم كل جمموعة مبا 

يلي :

اإحداث ثقوب �ضغرية اأ�ضفل ن�ضف القنينة.

��ضع الرتبة يف ن�ضف القنينة � زراعة البذ�ر.
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��ضع بطاقة يكتب عليها نوع البذرة، تاريخ الزرع، تاريخ ظهور االأ�راق، تاريخ ظهور اجلذ�ر، 

طول النبتة بعد اأ�ضبوع، طولها بعد اأ�ضبوعني.

��ضع ن�ضف القنينة يف مكان م�ضاء.

�ضقيها بانتظام.

تقومي امل�رصوع

يحر�س االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة على اإ�رساك جميع التالميذ يف عملية التقومي حيث تقارن كل جمموعة نتائجها 

مع باقي املجوعات، ثم يتم ��ضع النباتات املح�ضل عليها مبحيط الق�ضم. 
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تدبري اأن�سطة التقومي والدعم

الوحدة 3 : دورات احلياة والتوالد والوراثة عند الكائنات احلية

ميكن اال�ضتئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري اأن�ضطة التقومي �الدعم �س : 49 من دليل االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة، 

�يتو�ضل املتعلمون �املتعلمات بعد اإجناز االأن�ضطة املقرتحة يف الكرا�ضة لالأجوبة التالية :

االأ�سبوع 16           تقومي الوحدة 3

1- اأقوم تعلماتي 
- تتكاثر بع�س النباتات كنبات التوت االأر�س بوا�ضطة �ضاق جارية )�ضحيح(.

- تتكاتر درنات البطاط�س  بوا�ضطة االأ�راق )خطاأ(. 

- تعطي بذ�ر  اللفت  االأ�ضفر  لفتا اأ�ضفر اللون )�ضحيح(.

- توؤثر كمية ماء ال�ضقي على قد التمار )�ضحيح(.

- جميع النباتات تتكاتر بوا�ضطة البذ�ر )خطاأ(.

2- مترين توليفي 
اأ- لون الفر�.

ب- تلد االأرانب عددا كبريا من ال�ضغار خالل ال�ضنة.

3- تقومي متلك نهج التق�سي
اأ- لـماذا تلد االأبقار عجوال ذات األوان خمتلفة؟

ب- لون الفر� عند االأبقار �راثي، فلون فر� العجول م�ضابه للون فر� االآباء.

االأ�سبوع 16           دعم الوحدة 3

الن�ساط 1 : 

اأ- اجلر� يف ال�ضورة رقم 4 : االأبوان : ال�ضورة 2 �ال�ضورة 9.

- اجلر� يف ال�ضورة رقم 5 : االأبوان : ال�ضورة 1 �ال�ضورة 7.

- اجلر� يف ال�ضورة رقم 6 : االأبوان : ال�ضورة 3 �ال�ضورة 8.
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ب- ال�ضفة الـمعتمدة للربط بني ال�ضغري �اأبويه هي لون الفر�.

ج- هذه ال�ضفة �راثية.

الن�ساط 2 : 

اأ- بذ�ر من النوع اأ تعطي ثمارا كبرية القد.

- بذ�ر من النوع ب تعطي ثمارا �ضغرية القد.

ب- تعترب �ضفة قد الثمار �راثية الأنها تنتقل من النبتة االأم اإىل النبتة البنت عن طريق البذ�ر.

�ميكن اإدراج اأن�ضطة اأخرى يختارها االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة، �نقرتح على �ضبيل املثال.

ميكن لالأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة اأن يقدم :

- �ضور اأخرى حليوانات خمتلفة ذكورا �اإناثا ��ضغارها، يق�ضد اأن يربط املتعلم �املتعلمة ال�ضغار باأبويها، 

�بالتايل تلم�س مفهوم ال�ضفة الوراثيج.

- تقدمي اأمثلة اأخرى حليوانات تتبع ا�ضترياتيجيات خمتلفة للحفاظ على النوع.

- تقدمي اأمثلة لنباتات �بذ�رها، ق�ضد الوقوف على انتقال ال�ضفات الوراثية عن طريق البذ�ر.
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تدبري ح�سة التقومي والدعم لنهاية االأ�سدو�س االأول

يخ�ض�س االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة الفرتة االأ�ىل من احل�ضة لطرح اأ�ضئلة �ضفاهية يتعرف من خاللها مدى متكن 

املتعلمني �املتعلمات من التعلمات املتعلقة مبختلف �حدات االأ�ضد��س.

يف املرحلة املوالية يتتبع االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة اإجنازات املتعلمني �املتعلمات ب�ضكل تدريجي �القيام بعملية 

الت�ضحيح ب�ضكل اآين مع تقدمي اأمثلة اإ�ضافية لتثبيث التعلمات �فق االأهداف امل�ضطرة �ضمن �حدات االأ�ضد��س 

االأ�ل، �ميكن اأن يغني االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة هذه احل�ضة التقوميية باأن�ضطة اأخرى تهم �حدات االأ�ضد��س.

اأما خالل ح�ضة الدعم فيتعني على االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة برجمة اأن�ضطة داعمة يتم اختيارها �فق ما اأفرزته 

اأن�ضطة التقومي لال�ضتئنا�س، �التي ميكن التعامل معها كالتايل :

ينجز كل ن�ضاط من اأن�ضطة الدعم على حدة، بحيث يتتبع االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة اإجنازات املتعلمني �ت�ضحيحها 

يف حينها.

التقومي لنهاية االأ�سدو�س االأول االأ�سبوع 17   

الن�ساط 1 :

اأ- منت النبتة ب�ضكل جيد يف االأ�ضي�س رقم )1(، بينما ذبلت يف االأ�ضي�س رقم )2(.

ب- ي�ضتنتج الـمتعلم اأن اجلذ�ر �رس�رية للنبات.

الن�ساط 2 :

نبات الذرة ← جرادة ← فاأر ← ن�رس

الن�ساط 3 :

اأ- ال ترعى االأفعى �ضغارها بعد االنفقا�س.

ب- ت�ضع االأفعى عددا كبريا من البيو�س، الأن عددا منها يتعر�س لالفرتا�س.
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الن�ساط 4 :

ال

ال نعم

نعم

اأطفو فوق الـماء                                                  

اأ�ضتعمل يف الثالجة للتقليل من 

التبادل احلراري

اأنا فلز

يجذبني الـمغناطي�س

اأنا مو�ضل كهربائي

نعم ال

اأنا حديد اأنا فلني
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الدعم نهاية االأ�سدو�س االأول االأ�سبوع 17    

الن�ساط 1

- تخزن بع�س النباتات الـماء يف �ضيقانها الأنها مكيفة للعي�س يف الو�ضط ال�ضحرا�ي.

- يتغذى الغزال  على الع�ضب بذلك ي�ضمى حيوانا عا�ضبا.

- يتغذى االأ�ضد على الغزال لذلك ي�ضمى حيوانا الحما.

- تتوفر اأ�ضجار النخيل على خا�ضيات جتعلها مكيفة للعي�س يف الواحات.

الن�ساط 2 

اأ- البذ�ر من النوع 2. 

ب- البذ�ر من النوع 1.

ج- �ضفة �راثية.

 الن�ساط 3

- احل�ضول على نباتات جديدة من �ضجر الزيتون : االفت�ضال.

- اإنتاج حم�ضول البطاط�س : غر�س الدرنات.

- اإنتاج حم�ضول من القمح : زراعة البذ�ر.

 

الن�ساط 4 :

- الفلني : عازل للحرارة.

- النحا�س : مو�ضل كهربائي.

- اخل�ضب : يطفو فوق الـماء.

- الـمغناطي�س : يجذب احلديد.

�تعترب �ضبكة التقومي الذاتي املقرتحة ��ضيلة من الو�ضائل لتقومي مدى متكن املتعلم �املتعلمة من املعارف 

�املهارات اخلا�ضة بوحدات االأ�ضد��س االأ�ل.

كما ميكن اقرتاح اأن�ضطة تقوميية اأ� داعمة اأخرى.
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الوحدة 4 : اأ�سكال وطرق نقل الطاقة القوى واحلركات

القدراتاالأهدافاحل�س�سالـمو�سوعاالأ�سبوع

الطاقة18

االنت�ضار احلراري

- اأحدد م�ضادر الطاقة )ال�ضم�س، الكهرباء، الـماء، 1- م�ضادر الطاقة

الريح(. 

- تنمية القدرة على 

مالحظة  �ضور 

الر�ابط بني معطيات؛

- تنمية القدرة على 

التمييز بني ظواهر.

2- االنت�ضار 
احلراري

- اأميز اأن االأج�ضام ال�ضاخنة لها درجة حرارة اأعلى 

من االأج�ضام الباردة. 

- اأقارن بني بع�س  الـمواد من حيث تو�ضيلها 

للحرارة.

- تنمية القدرة على 

حتليل نتائج جتريبية؛

- تنمية القدرة على 

املقارنة ��ضياغة 

ا�ضتنتاج.

19

الكهرباء

3- الدارة الكهربائية 
الب�ضيطة

- اأف�رس حاجة االأجهزة الكهربائية الب�ضيطة اإىل دارة 

كهربائية مغلقة لكي تعمل.

- تنمية القدرة على 

حتليل نتائج جتريبية؛

- تنمية القدرة على  

التف�ضري.

4-  الك�ضف عن 
عطب

يف دارة كهربائية 

ب�ضيطة

- اأك�ضف عطبا يف دارة كهربائية ب�ضيطة.

- تنمية القدرة على 

املنا�لة �التجريب؛

- تنمية القدرة على 

�ضياغة ا�ضتنتاج.

20

5- التو�ضيل 
الكهربائي

للمواد

- اأ�ضنف الـمواد من حيث تو�ضيلها للكهرباء اإىل 

مو�ضلة �عازلة.

- تنمية القدرة على 

املنا�لة �التجريب؛

- تنمية القدرة على 

الت�ضنيف.

القوى �االآالت

 6-القوى �حركة 
االأج�ضام

- اأتعرف القوى التي جتعل االأ�ضياء تتحرك )تاأثري 

اجلاذبية على االأ�ضياء الـمت�ضاقطة، الدفع �اجلذب(؛

- اأف�رس اأن تغري مكان اجل�ضم يرجع اإىل القوى 

الـموؤثرة عليه؛

- تنمية القدرة على 

املنا�لة �املالحظة 

لالإجابة عن ت�ضا�ؤل؛

- تنمية القدرة على  

اال�ضتنتاج باأ�ضلوب 

علمي.

21

7- االآالت �حركة 
االأج�ضام

- اأعرف اأن االآالت الب�ضيطة جتعل حركة االأج�ضام 

اأ�ضهل.

- تنمية القدرة على 

املنا�لة �التجريب؛ 

- تنمية القدرة على  

التمييز.

مو�ضوع تكنولوجي
8- اأ�ضنع م�ضباح 

اجليب
 -اأ�ضتثمر تعلماتي �مهاراتي يف �ضنع م�ضباح اجليب.

- تنمية القدرة على 

اإدماج التعلمات 

�ا�ضتثمارها.
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الوحدة 4 : اأ�سكال وطرق نقل الطاقة القوى واحلركات

و�سائل تعليمية :

موقد، حمرار، اإناء مبقب�س خ�ضبي، اإناء مبقب�س من لدائن، كاأ�س، ق�ضيب معدين، ماء، م�ضابيح، اأعمدة 4.5v، �رق 

اأملنيوم، م�ضطرة من لدائن، م�ضطرة من خ�ضب. م�ضطرة  من حديد ، خيط. كرية، بكرة، اأج�ضام خمتلفة الكثل، ر�ضومات 

��ضور، الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�س الـمدمج ال�ضادر عن الوزارة م�ضتوى الرابع االبتدائي.

الـم�ضتوىالـمكت�ضبات ال�ضابقة

ال�ضنة االأ�ىل االبتدائية- حركة االأج�ضام / قوى الدفع �اجلذب.

- انتقال الطاقة / حركة االأج�ضام / القوى، 

اأنواعها �مفعولها / الدارة الكهربائية 

الب�ضيطة.

ال�ضنة الثانية االبتدائية

- اأ�ضكال �طرق نقل الطاقة : احلرارة / 

القوى.
ال�ضنة الثالثة االبتدائية

الـم�ضتوىاالمتدادات

- عنا�رس الدارة الكهربائية الـمنزلية

- اأهم م�ضادر الطاقة

- الطاقة �ا�ضتعماالتها

ال�ضنة ال�ضاد�ضة االبتدائية
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اجلانب الـمعريف

1- الطاقة

ي�ضعب تقدمي تعريف حمدد ملفهوم الطاقة �ميكن اعتبارها القدرة على اإنتاج جمهود الإحداث تغيري يف حالة 

ا�ضتعماال نظرا لعدة عوامل  الطاقة االأكرث  اأنواع  الكهربائية من  الطاقة  اإنتاج �ضغل. �تعترب  اأ�  جمموعة 

نذكر منها �ضهولة نقلها �توزيعها ��فرة االأجهزة التي ت�ضتغل بها.

  

هناك م�ضادر خمتلفة للطاقة منها الـمتجددة كال�ضم�س �الرياح �الـماء، �غري الـمتجددة كالبرت�ل �الغاز 

�اليورانيوم �الفحم احلجري. �تعطي الوثيقتان )1( �)2( فكرة عن توليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على 

الرياح �تدفق الـمياه. اأما الطاقة ال�ضم�ضية فيتم حتويلها اىل طاقة كهربائية عرب االألواح ال�ضم�ضية.

2- االنت�سار احلراري
يعالج هذا الـمو�ضوع التبادل احلراري �يعد امتدادا ملو�ضوع احلرارة يف الـم�ضتوى الثالث ابتدائي )كيفية 

ت�ضعيد اأ� تنزيل ال�ضائل يف الـمحرار( �يرتبط مبو�ضوع تغريات احلالة �بالطاقة بالن�ضبة لهذا الـم�ضتوى.
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عندما يحدث متا�س بني ج�ضمي د�ي حرارتني خمتلفتني، فان احلرارة تنتقل من اجل�ضم ال�ضاخن اإىل اجل�ضم 

االأقل �ضخونة �ي�ضتمر ذلك اىل اأن يحدث التوازن احلراري �ي�ضمى هذا االنتقال بالتبادل احلراري الذي 

يتم باإحدى الطرق الثالث التالية :

التو�ضيل احلراري : هو ظاهرة انتقال احلرارة  عرب االأج�ضام ال�ضلبة

احلمل احلراري : �هو انتقال احلرارة من ج�ضم م�ضع كال�ضم�س عن طريق حركة الغازات اأ� ال�ضوائل. 

الـماء من االأ�ضفل  اأن �ضطحه يعلو �يهبط بتموجات خفيفة تنتج عن �ضعود  الـماء، نالحظ  فاأثناء ت�ضخني 

ليحل مكانه الـماء االأقل �ضخونة الهابط اإىل ال�ضطح.

االإ�ضعاع : هو انتقال احلرارة من ج�ضم م�ضع كال�ضم�س مثال اإىل ج�ضم اأخر د�ن تدخل الـمادة الفا�ضلة بينهما

بع�س االأج�ضام ال�ضلبة اأكرث تو�ضيال للحرارة من بع�ضها االأخر،  فالفلزات كالنحا�س �االأملنيوم �الف�ضة 

جيدة التو�ضيل اأما الالفلزات كالزجاج �اخل�ضب �الـمطاط �اللدائن )البال�ضتيك( فرديئة التو�ضيل احلراري 

�يطلق عليها العوازل احلرارية.

الـمواد  الكهربائي �كذلك  التو�ضيل  اأي�ضا جيدة  التو�ضيل احلراري هي  الـمواد جيدة  اأن  الـمعر�ف  من 

جيدة العزل احلراري هي اأي�ضا جيدة العزل الكهربائي.

ت�ضتخدم الـمو�ضالت اجليدة لت�ضهيل احلرارة اأما العوازل فت�ضتعمل لتقلي�س هذا التو�ضيل اإىل احلد االأدنى، 

من ثمة ن�ضتعمل ال�ضوف الزجاجي اأ� البولي�ضرت يف �ضنع الثالجات للتقلي�س من انتقال احلرارة من الو�ضط 

اخلارجي اإىل داخل الثالجة.

خالل تقدمي مو�ضوع التبدل احلراري ي�ضتح�ضن ربطه بتطبيقات عملية �ضنع كظيمة )ترمو�س( اأ� اعطاء 

اأمثلة من الواقع الـمعي�س ن�ضتعمل فيها التو�ضيل احلراري اأ� العزل احلراري كالثالجة �اأجهزة الت�ضخني 

�االأفران الـمنزلية.

3- الكهرباء

ت�ضغله  الذي  الكبري  للد�ر  ق�ضوى  اأهمية  االبتدائي  التعليم  يف  للكهرباء  االأ�لية  الـمفاهيم  تدري�س  يكت�ضي 

االأجهزة الكهربائية يف حياتنا اليومية.

�نتطرق يف هذه ال�ضنة اإىل مو�ضوع الكهرباء من خالل الدارة الكهربائية الب�ضيطة حيث يتعرف التلميذ 

الدارة الكهربائية الـمغلقة �الـمفتوحة �مفهومي العازل �الـمو�ضل الكهربائيني. كما يتعرف اأي�ضا على 

اكت�ضاف عطب يف دارة كهربائية ب�ضيطة.

1.3 التيار الكهربائي 

الـمادة.   عرب  لاللكرت�نات  اجلماعي  االنتقال  يف  الكهربائي  التيار  يكمن  الفيزيائية،  النظر  �جهة  من 
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�بعبارة اأخرى فهو تدفق �ضيل من االلكرت�نات عرب اأ�ضال التو�ضيل الكهربائي، ��ظيفة العمود يف الدارة 

الكهربائية هي دفع االلكرت�نات احلرة يف ال�ضليك للتحرك يف االجتاه نف�ضه. �ميكن مقارنة د�ر العمود 

بد�ر م�ضخة الـمياه التي ال تنتج ماء بل حترك الـمجود منه من نقطة اإىل اأخرى، �عليه فمن لواجب اأثناء 

الكهربائي )مثل  الـمولد  بتمثالت خاطئة عن مفهوم  الـموحية  الـم�ضطلحات  ا�  الكلمات  التدري�س جتنب 

عبارة : منبع التيار(

2.3 الـمو�سالت والعوازل الكهربائية

باالأ�ضا�س  االأمر  �يتعلق  كهربائية،  مو�ضالت  ت�ضمى  التي  االأج�ضام  عرب  اال  الكهربائي  التيار  ينتقل  ال 

بالفلزات التي تكون فيها االلكرت�نات �ضبه حرة )قابلة للتحرك( �هذه القابلية للتحرك اأ� عدمها هي التي 

متيز بني االأج�ضام الـمو�ضلة للكهرباء �االأج�ضام العازلة لها. �ال باأ�س من االإ�ضارة اىل اأن مفهومي �العزل 

الكهربائيني هما مفهومان ن�ضبيان، اذ ميكن اعتبار اجل�ضم العازل ذا مو�ضلية كهربائية جد رديئة كما اأن 

حركة االلكرت�نات يف اأح�ضن اأجل�ضام ت�ضادفها مقومة لهذه احلركة �هذه الـمقا�مة تتعلق بطبيعة اجل�ضم 

�اأبعاده �هي الـم�ضوؤ�لية عن اإ�ضاءة الـم�ضباح بحكم التبادل احلراري الذي يرافقها. 

3.3 الدارة الكهربائية الب�سيطة

هي تركيب كهربائي ب�ضيط مكون من �لد �م�ضتقبل �مو�ضل، �تتم اإ�ضافة قاطع التيار الكهربائي لفتح 

�اغالق الدارة، كما اأن �جود م�ضباح يف الدارة يفيد يف التاأ�ضري على مر�ر التيار الكهربائي الذي ال يتم 

اال اذال كانت الدارة مغلقة �مكونات الدارة �ضاحلة لال�ضتعمال.

4- القوى واالآالت

القوة مقدار فيزيائي نقرنه بتاأثري ميكانيكي �ينتج عن مفعولها ت�ضويه ج�ضم اأ� حتريكه �ن�ضنف القوى اإىل 

قوى متا�س �قوى عن بعد. �للقوة مميزات اأربع : نقطة التاأثري، خط التاأثري، الـمنحى �ال�ضدة.

نبوتن  اإ�ضحاق  قام  �قد  لها.  الـم�ضببة  القوة  مع  عالقتها  يف  االأج�ضام  حركة  بدرا�ضة  التحريك  علم  �يهتم 

بو�ضع اأ�ض�ضا قوانني الـميكانيك.

1.4 التاأثريات البينية التجاذبية

تتجاذب االأج�ضام فيما بينها �ياأخذ هذا التجاذب �ضيغة قوة ت�ضمى التجاذب الكوين. �تتزايد �ضدة هذه القوة 

كلما كربت قيم كتل االأج�ضام الـمعنية �تتناق�س كلما ازدادت الـم�ضافة الفا�ضلة بينهما �عموما تكون هذه 

القوة مهمة بالن�ضبة لالأج�ضام ذات كتل كبرية مثل الكواكب �النجوم. 

اإن قوة اجلاذبية التي تطبقها الكرة االأر�ضية على اأي ج�ضم يف حميطها هو ما ن�ضميه �زن اجل�ضم )يختلف 

عن الكتلة(.
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2.4 االآالت الب�سيطة

تقوم االآالت الب�ضيطة مثل البكرة اأ� العتلة بت�ضهيل حركة االأج�ضام �ذلك بتغيري منحى القوة يف حالة البكرة 

)من االأ�ضهل جر ج�ضم اإىل االأ�ضفل �فق اجتاه منحني عو�س جره اإىل االأعلى �فق اجتاه عمودي �يف حالة 

العتلة ميكن رفع ج�ضم ثقيل بقوة تتناق�س �ضدتها )جمهود اأقل( كلما تزايد طول الق�ضيب الـم�ضتعمل.
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5- العوائق وال�سعوبات االإب�ستيمولوجية :

عند التطرق للدارة الكهربائية الب�ضيطة يجب تعويد التالميذ ا�ضتعمال م�ضطلح مولد كهربائي كمرادف 

للعمود الكهربائي الأن االأ�ل يت�ضم بال�ضمولية بينما العمود الكهربائي حالة خا�ضة نلجاأ له عند بناء الـمفهوم 

جتريبيا بحكم اأنه اأقرب اإىل الواقع الـمعي�س.

التماثل  بحكم  التالميذ  عند  خاطئا  متثال  يخلق  الأنه  كهربائي  منبع  م�ضطلح  ا�ضتعمال  تفادي  يجب  كما 

الذي قد يحيل على منبع مائي الأن الـمولد الكهربائي يحرك حملة ال�ضحنة الكهربائية الـمجودة يف الدارة 

الكهربائية �ال ينتجها.

� بالن�ضبة للقوى فاإنه يجب اال�ضتعانة باأ�ضئلة �منا�الت ب�ضيطة تربز تاأثري قوى خمتلفة من حيث ال�ضدة 

اأ� االجتاه على حركة بع�س االأج�ضام لكون ذلك مرتبط بتغيري اجتاه القوة �لي�س �ضدتها، يف حالة البكرة 

من  ج�ضم  رفع  اأ�  البئر  من  ماء  دل  كجذب  عملية  اأمثلة  اإىل  باللجوء  ذلك  عن  اال�ضتعانة  يتم  فاإنه  مثال، 

االأر�س اإىل ارتفاع معني با�ضتعمال بكرة.

يف ما يخ�س جاذبية االأر�س �نظرا ل�ضعوبة ا�ضتيعاب هذا الـمفهوم يف هذا الـم�ضتوى فاإنه يجب االقت�ضار 

على ربطه بحركة �ضقوط االأج�ضام على االأر�س يف غياب قوى اأخرى غري �زنها.
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الـمو�سوع : الطاقة، االنت�سار احلراري -  االأ�سبوع 18 -  احل�سة 1 : م�سادر الطاقة

الهدف :

يحدد التلميذ �التلميذة م�ضادر الطاقة )ال�ضم�س، الكهرباء، الـماء، الريح(.

التدبري الـمقرتح :

تذكري : 

يكون االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة جمموعات عمل، 

�يذكر التلميذات �التالميذ بالتعلمات  ال�ضابقة 

يف الـمو�ضوع، �ذلك من خالل طرح اأ�ضئلة 

مركزة ��ا�ضحة. 

و�سعية االنطالق :

يالحظ التالميذ �التلميذات ال�ضور )1(، )2(، 

ثم  الطاقة،  ا�ضتعماالت  بع�س  متثل  التي   )3(

طرح �سوؤال  اإىل  يتدرج مع التالميذ للتو�ضل 

التق�سي :

- ما م�سادر الطاقة ؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب 

كرا�ضاتهم  يف  نقله  ليتم  قراءته  بع�ضهم  من 

باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

على  اأجوبتها  جمموعة  كل  ت�ضجل  ثم  التق�ضي،  دفرت  يف  ت�ضوراتهم  ح�ضب  التق�ضي  �ضوؤال  عن  يجيبون 

ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :
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- مقاب�س الكهرباء يف الـمنزل.

- االألواح ال�ضم�ضية.

اختبار الفر�سيات :

يطلب االأ�ضتاذ من التالميذ اإجناز ن�ضاط )اأجنز( من خالل مالحظة ال�ضور )4 ، 5 ، 6 و7( �االإجابة عن 

ال�ضوؤالني : )اأ � ب( بكتابة م�ضدر الطاقة حتت كل �ضورة : 

ال�ضورة 4 : الطاقة ال�ضم�ضية، ال�ضورة 5 : الطاقة الريحية، ال�ضورة 6 : الطاقة الكهربائية، ال�ضورة 7 : 

طاقة الـمياه.

ب- هذه الطاقات طبيعية اإال الكهربائية فهي طاقة ا�ضطناعية.

تدوين النتائج :

بعد اإجناز الن�ضاط يتدرج االأ�ضتاذ معهم للتو�ضل اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

ال�ضم�ضية �الريحية  الـمياه �الكهرباء، �تعترب الطاقات  ال�ضم�س، الرياح،  تتعدد م�ضادر الطاقة �منها : 

�الـمائية طاقات طبيعية، بينما الطاقة الكهربائية طاقة ا�ضطناعية.

اال�ستثمار :

خالل الن�ضاط اال�ضتثماري يربط التلميذات �التالميذ كل �ضورة بالطاقة الـمنا�ضبة لها كاالآتي :

�ضورة الـمر�حة بالطاقة الريحية، �ضورة االألواح ال�ضم�ضية بالطاقة ال�ضم�ضية، �ضورة احلا�ضوب بالطاقة 

الكهربائية.
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الـمو�سوع : الطاقة، االنت�سار احلراري - االأ�سبوع : 18 - احل�سة 2 : االنت�سار احلراري

والتو�سيل احلراري للمواد.            

الهدفان :

- مييز التالميذ  �التلميذات اأن االأج�ضام ال�ضاخنة لها 

درجة حرارة اأعلى  من االأج�ضام الباردة.

- يقارن التالميذ  �التلميذات بني بع�س املواد من 

حيث تو�ضيلها للحرارة.

التدبري الـمقرتح :

تذكري : 

التلميذات  �يذكر  عمل،  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

�ذلك  الـمو�ضوع،  يف  ال�ضابقة  بالتعلمات  �التالميذ 

من خالل طرح اأ�ضئلة مركزة ��ا�ضحة. 

و�سعية االنطالق :

يالحظ التالميذ �التلميذات ال�ضورة )1( التي متثل 

اأد�ات مطبخ جلها م�ضنوع من االأملنيوم، ثم يتدرج 

معهم للتو�ضل اإىل طرح   �سوؤال التق�سي :

- ملاذا جل اأدوات املطبخ م�سنوع من االأملنيوم ؟

من  يطلب  ثم  يقر�ؤه  ال�ضبورة  على  ال�ضوؤال  كتابة  بعد 

بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 



140

اقرتاح الفر�سيات :

على  اأجوبتها  جمموعة  كل  ت�ضجل  ثم  التق�ضي،  دفرت  يف  ت�ضوراتهم  ح�ضب  التق�ضي  �ضوؤال  عن  يجيبون 

ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :

- الأن تلك االأ�اين ت�ضخن ب�رسعة.

- الأنها ت�ضهل عملية الطبخ.

اختبار الفر�سيات :

الن�ضاط 1 :

يطلب االأ�ضتاذ من التالميذ �التلميذات اإجناز الن�ضاط )1( من )اأجنز( �ذلك بعد اإجناز الـمنا�الت املقرتحة 

ليتو�ضلوا اإىل االآتي :

اأ- تن�ضهر الزبدة بطريقة اأ�رسع يف امللعقة املعدنية بينما ال تن�ضهر يف امللعقة اخل�ضبية.

ب- االأملنيوم مو�ضل جيد بينما اللدائن اأكرث تو�ضيال من اخل�ضب.

الن�ضاط 2 :

.15°C اأ- درجة حرارة  الكاأ�س )1( هي

.75°C درجة حرارة  الكاأ�س )2( هي -

ب- الكاأ�س )1( هي الباردة، �الكاأ�س )2( هي ال�ضاخنة.

تدوين النتائج :

يتدرج االأ�ضتاذ معهم للتو�ضل اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

- االأج�ضام ال�ضاخنة لها درجة حرارة اأعلى من االأج�ضام الباردة.

توجد اأج�ضام مو�ضلة للحرارة مثل االأملنيوم �اأخرى اأقل تو�ضيال لها مثل اخل�ضب �اللدائن.

اال�ستثمار :

الن�ساط 1 :

اأ- الكاأ�س )1(، الكاأ�س )3(، الكاأ�س )2(.
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ب- الكاأ�س )3( اأكرث �ضخونة من الكاأ�س رقم )1( �اأقل �ضخونة من الكاأ�س رقم )2(.

الن�ساط 2 :

خطأ صحيح
× األلمنيوم موصل جيد للحرارة

× اللدائن موصلة جيدة للحرارة
× الحديد موصل رديء للحرارة

× الخشب موصل رديء للحرارة
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الـمو�سوع : الكهرباء - االأ�سبوع 19 - احل�سة 3 : الدارة الكهربائية الب�سيطة

الهدف :

يف�رس التلميذات �التالميذ حاجة االأجهزة الكهربائية الب�ضيطة اإىل دارة كهربائية مغلقة لكي تعمل.

التدبري الـمقرتح :

تذكري : 

�يذكر  عمل،  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

يف  ال�ضابقة  بالتعلمات  �التالميذ  التلميذات 

اأ�ضئلة  طرح  خالل  من  �ذلك  الـمو�ضوع، 

مركزة ��ا�ضحة. 

و�سعية االنطالق :

من   )1( ال�ضور  �التلميذات  التالميذ  يالحظ 

ب�ضيطة،  كهربائية  دارة  متثل  التي  الكرا�ضة 

طرح  اإىل  للتو�ضل  معهم  االأ�ضتاذ  يتدرج  ثم 

ال�سوؤال :

ماهي مكونات الدارة الكهربائية الب�سيطة؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب 

كرا�ضاتهم  يف  نقله  ليتم  قراءته  بع�ضهم  من 

باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيبون عن ال�ضوؤال الـمطر�ح ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة اأجوبتها على 

ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :
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- من الـمكونات : اأ�ضالك كهربائية �م�ضباح.

- بطارية �اأ�ضالك �م�ضباح.

اختبار الفر�سيات :

ن�ضاط  من   )2( بال�ضورة  الر�ضم  يف  الـممثلة  الكهربائية  الرتاكيب  ينجز�ن  التق�ضي  �ضوؤال  عن  لالإجابة 

)اأجنز(، ثم ميلوؤ�ن الفراغات كاالآتي :

بالـمنطقة  بالعمود �مو�ضول  مرتبط  الدارة  �ضلكي  �اأحد  مغلقة  الدارة  تكون  عندما  الـم�ضباح  ي�ضيء   -

النحا�ضية للم�ضباح، بينما الـمربط االآخر للعمود مو�ضول بالـمنطقة الر�ضا�ضية للم�ضباح.

تدوين النتائج :

تتكون الدارة الكهربائية الب�ضيطة من العنا�رس التالية :

مولد )عمود(، �م�ضتقبل كالـم�ضباح، �اأ�ضالك الربط الـمو�ضلة، �قاطع التيار الكهربائي لفتح �اإغالق 

الدارة.

اال�ستثمار :

يتو�ضلون لال�ضتنتاج بعد اإمتام ر�ضم الدارة الكهربائية يف ن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي(،  ال�ضوؤال )اأ(، �ملء 

الفراغات يف ال�ضوؤال )ب( كاالآتي :

الرقم )1( : م�ضباح،   الرقم )2( : قاطع التيار.

الرقم )3( : عمود،   الرقم )4( : اأ�ضالك الربط.
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الـمو�سوع : الكهرباء - االأ�سبوع 20 - احل�سة 4 : الك�سف عن عطب يف دارة كهربائية ب�سيطة

الهدف :

يك�ضف التلميذات �التالميذ عطبا يف دارة كهربائية ب�ضيطة.

التدبري الـمقرتح :

تذكري : 

�يذكر  عمل،  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

يف  ال�ضابقة  بالتعلمات   �التالميذ  التلميذات 

اأ�ضئلة  طرح  خالل  من  �ذلك  الـمو�ضوع، 

مركزة ��ا�ضحة. 

و�سعية االنطالق :

يف  الر�ضمني  �التلميذات  التالميذ  يالحظ 

االأ�ضتاذ  يتدرج  ثم   ،)2(�  )1( ال�ضورتني 

معهم للتو�ضل اإىل طرح ال�سوؤال :

- ملاذا ي�سيء الـم�سباح يف الدارة )1( وال 

ي�سيء يف الدارة )2(؟

يقر�ؤه  ال�ضبورة  على  ال�ضوؤال  كتابة  بعد 

يف  نقله  ليتم  قراءته  بع�ضهم  من  يطلب  ثم 

كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيبون عن ال�ضوؤال الـمطر�ح ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة اأجوبتها على 

ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :
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- الأن كل مكونات الدارة )1( �ضاحلة لال�ضتعمال.

- الأن كل مكونات الدارة الكهربائية )2( غري �ضاحلة لال�ضتعمال.

اختبار الفر�سيات :

يطلب منهم اإجناز الرتاكيب الـمثلة يف الن�ضاط )اأجنز(، �ذلك لكي يتو�ضلوا اإىل العن�رس الـمعطلة يف 

مكونات الدارتني �االإجابة كاالآتي :

- الـم�ضباح رقم )2( : غري معطل. - الـم�ضباح رقم )1( : معطل 

- العمود رقم )2( : غري معطل. - العمود رقم )1( : معطل  

تدوين النتائج :

يتو�ضلون اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

للك�ضف عن عطب يف دارة كهربائية ن�ضتبدل كل عن�رس منهل مبثيل له غري معطل يف دارة كهربائية غري 

معطلة.

اال�ستثمار :

اأحد  اأن  ليكت�ضفوا  الرتكيب  باإجناز  تالف، �يطالبهم  اأحدهما  لكل جمموعة عمودا �م�ضباحا  االأ�ضتاذ  يقدم 

العن�رسين تالف اأ� هما معا، يلجوؤ�ن ال�ضتبدال كل عن�رس باآخر غري تالف اإىل اأن يكت�ضفوا العن�رس التالف.
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الـمو�سوع : الكهرباء - االأ�سبوع 20 - احل�سة 5 : التو�سيل الكهربائي

الهدف :

ت�ضنيف الـمادة من حيث تو�ضيلها للكهرباء اإىل مو�ضلة �غازية.

التدبري الـمقرتح :

تذكري : 

�يذكر  عمل،  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

يف  ال�ضابقة  بالتعلمات   �التالميذ  التلميذات 

اأ�ضئلة  طرح  خالل  من  �ذلك  الـمو�ضوع، 

مركزة ��ا�ضحة. 

و�سعية االنطالق :

الكهربائي  ال�ضلك  �التلميذات  التالميذ  يالحظ 

معهم  االأ�ضتاذ  يتدرج  ثم   ،)1( ال�ضورة  يف 

للتو�ضل اإىل طرح ال�سوؤال :

الكهربائي  التو�سيل  اأ�سالك  جل  ملاذا   -

م�سنوعة من النحا�س ومغطاة بالبال�ستيك؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب 

كرا�ضاتهم  يف  نقله  ليتم  قراءته  بع�ضهم  من 

باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيبون عن ال�ضوؤال الـمطر�ح ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة اأجوبتها على 

ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :
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- حلماية االأ�ضالك النحا�ضية من التلف يتم تغليفها بالبال�ضتيك.

- لت�ضهيل ا�ضتعمال االأ�ضالك يتم تغليفها بالبال�ضتيك.

اختبار الفر�سيات :

اأ- لتعرف بع�س االأج�ضام الـمو�ضلة للكهرباء �بع�س االأج�ضام العازلة لها، ينجز�ن الرتاكيب الواردة يف 

الن�ضاط لكي يتمكنوا من تلوين الـم�ضابيح التي �ضتتوهج �هي الواردة يف : الرتكيبني )1( �)4(.

ب- ي�ضنفون االأج�ضام الـم�ضتعملة يف الرتاكيب داخل اجلد�ل كاالآتي :

أجسام عازلة للكهرباء أجسام موصلة للكهرباء
- اللدائن.

- اخل�ضب.

- نحا�س.

- األـمنيوم.

تدوين النتائج :

بعد اإجناز الن�ضاط يتدرج االأ�ضتاذ معهم للتو�ضل اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

توجد مواد مو�ضلة للكهرباء مثل النحا�س �اأخرى عازلة لها مثل اخل�ضب.

اال�ستثمار :

ينجز�ن الرتاكيب الـمقرتحة لي�ضتنتجوا يف االأخري اأن ال�ضلك النحا�ضي هو الذي ميكن الـم�ضباح من االإ�ضاءة 

الأنه مو�ضل للكهرباء بينما القطن �اللدائن عازالن للكهرباء.
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الـمو�سوع : القوى واالآالت  -  االأ�سبوع 21  -  احل�سة 6 : القوى وحركة االأج�سام

االأهداف :

- تعرف القوى التي جتعل االأ�ضياء تتحرك.

- تف�ضري اأن تغري مكان اجل�ضم  يرجع اإىل 

القوى املوؤثرة عليه.

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

�يذكر  عمل،  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

يف  ال�ضابقة  بالتعلمات  �التالميذ  التلميذات 

اأ�ضئلة  طرح  خالل  من  �ذلك  الـمو�ضوع، 

مركزة ��ا�ضحة. 

و�سعية االنطالق :

)1( من  ال�ضورة  �التلميذات  التالميذ  يالحظ 

للتو�ضل  معهم  االأ�ضتاذ  يتدرج  ثم  الكرا�ضة، 

اإىل طرح ال�سوؤال :

- ما الذي يجعل االأ�سياء تتحرك؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيبون عن ال�ضوؤال الـمطر�ح ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة اأجوبتها على 

ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :
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- تتحرك ال�ضيارة بفعل انزالقها على الثلج.

- تتحرك ال�ضيارة حتت تاأثري قوة الدفع.

اختبار الفر�سيات :

يطالبهم باإجناز ن�ضاطي )اأجنز( : 

الن�ساط 1 : 

- ميكن حتريك ال�ضند�ق نحو النقطة B بوا�ضطة الرفع باليد.

- ميكن حتريك ال�ضند�ق من A اإىل C عن طريق اجلر باليد.

ثم ي�ضتنتجون اأنه لتحريك ج�ضم من مكانه نطبق عليه قوة.

الن�ساط 2 :

اأ- عند قطع اخليط ت�ضقط الكرية على االأر�س.

ب- ت�ضقط الكرية على االأر�س بفعل اجلاذبية.

تدوين النتائج :

بعد اإجناز ن�ضاط )اأجنز( يتو�ضلون اإىل اال�ضتنتاج :

- لتحريك ج�ضم من مكان اإىل اآخر نطبق عليه قوة.

- ت�ضقط االأج�ضام راأ�ضيا على االأر�س حتت تاأثري اجلاذبية.

اال�ستثمار :

ينجز�ن الن�ضاط من خالل م�ضاهدة ال�ضورة )4( بالت�ضطري على اجلواب االآتي :

- ت�ضقط ال�ضخرة بفعل اجلاذبية.

- ت�ضقط ال�ضخرة راأ�ضيا على االأر�س.
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الـمو�سوع : القوى واالآالت  -  االأ�سبوع : 21 - احل�سة 7 : االآالت وحركة االأج�سام

الهدف :

- اأعرف اأن االآالت الب�ضيطة جتعل حركة االأج�ضام اأ�ضهل.

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

�يذكر  عمل،  جمموعات  االأ�ضتاذ  يكون 

يف  ال�ضابقة  بالتعلمات  �التالميذ  التلميذات 

اأ�ضئلة  طرح  خالل  من  �ذلك  الـمو�ضوع، 

مركزة ��ا�ضحة.

 

و�سعية االنطالق :

يالحظ التالميذ �التلميذات ال�ضورتني )1( 

و)2( من الكرا�ضة التي، ثم يتدرج االأ�ضتاذ 

معهم للتو�ضل اإىل طرح ال�سوؤال :

- ملاذا يتم ا�ستعمال البكرة يف رفع 

االأج�سام؟

يقر�ؤه  ال�ضبورة  على  ال�ضوؤال  كتابة  بعد 

يف  نقله  ليتم  قراءته  بع�ضهم  من  يطلب  ثم 

كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيبون عن ال�ضوؤال الـمطر�ح ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة اأجوبتها على 

ال�ضبورة، �قد يجيبون مبثل :
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- للم�ضاعدة يف رفع االأج�ضام.

- ل�ضهولة حتريكها �ا�ضتعمالها.

اختبار الفر�سيات :

ينجز التالميذ �التلميذات الن�ضاط )اأجنز( �ي�ضتنتجون اأن البكرة ت�ضهل عملية رفع اجل�ضم.

تدوين النتائج :

بعد اإجناز الن�ضاط يتو�ضلون اإىل اال�ضتنتاج االآتي :

االآالت الب�ضيطة مثل البكرة ت�ضهل حتريك االأج�ضام.

اال�ستثمار :

ي�ضاهد�ن ال�ضور االأربع الواردة يف الن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي( ثم ي�ضعون عالمة )( حتت كل اآلة ت�ضهل 

حركة اأ� نقل االأج�ضام : ال�ضورة )6( �ال�ضورة )8(.

ب- يقرتحون من حميطهم الـمعي�س اآالت اأخرى ت�ضهل حركة االأج�ضام مثل : دراجة، عربة ...
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 مو�سوع تكنولوجي  - االأ�سبوع 21 - احل�سة 8 : اأ�سنع م�سباح اجليب

الهدف : 

 � تعلماتهما  �املتعلمة  املتعلم  ي�ضتثمر 

مهاراتهما يف �ضنع م�ضباح اجليب.

التدبري الـمقرتح :

التح�سري للم�رصوع :

التالميذ  من  االأ�ضتاذة   � االأ�ضتاذ  يطلب 

اإطار  يف  احل�ضة  قبل  الو�ضائل  حت�ضري 

االإعداد القبلي للم�رس�ع.

يح�رس�ن الو�ضائل التالية: 

مواد ال�ضنع: علب �رسدين فارغة، قطعة 

عمود  ياغورت،  علب  البولي�ضتري،  من 

، م�ضباح �ضغري،   5، 4 م�ضطح من فئة 

خيوط  االأملنيوم،  من  �ضغرية  �ضفائح 

مطاطية، �رق اأملنيوم.

ل�ضاق،  �ضكني،  مثقاب،  العمل:  ��ضائل 

مق�س.

يكون االأ�ضتاذ � االأ�ضتاذة جمموعات عمل �ضغرية.
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اإجناز امل�رصوع

يوجه االأ�ضتاذ � االأ�ضتاذة التالميذ لتتبع مراحل االإجناز املقرتحة يف الكرا�ضة، حيث تقوم كل جمموعة مبا 

يلي:

تغطية علبة الياغورت بورق االأملنيوم، � حتدث ثقبا يف قعرها لتثبيت م�ضباح �ضغري.

اإحداث ثقب �ضغري بعلبة ال�رسدين ي�ضمح باإدخال امل�ضباح مع مراعاة متا�ضها بالعلبة املعدنية.

اإل�ضاق قطعتي بولي�ضتري لتثبيت العمود.

تثبيت �ضفيحة من االأملنيوم قابلة للتحرك على �ضكة العلبة املعدنية لتعلب د�ر قاطع كهربائي.

تثبيت عنا�رس الرتكيب الكهربائي املح�ضل عليه بوا�ضطة خيوط مطاطية.

تعر�س احلو�س الأ�ضعة ال�ضم�س مدة اأ�ضبوع تقريبا.

تقومي امل�رصوع

يحر�س االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة على اإ�رساك جميع التالميذ يف عملية التقومي ت�ضغل كل جمموعة امل�ضباح بفتح � 

غلق الدارة الكهربائية با�ضتعمال القاطع الكهربائي.
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تدبري اأن�سطة التقومي والدعم

الوحدة 4 : اأ�سكال وطرق نقل الطاقة، القوى واحلركات

ميكن اال�ضتئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري اأن�ضطة التقومي �الدعم  �س : 49 من دليل االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة، 

�يتو�ضل املتعلمون �املتعلمات بعد اإجناز االأن�ضطة املقرتحة اإىل االأجوبة التالية.

تقومي الوحدة 4  االأ�سبوع 22     

اأقوم تعلماتي :

اأكتب )�ضحيح( اأ� )خطاأ( اأمام العبارة الـمنا�ضبة :

- ت�ضقط االأج�ضام عموديا على االأر�س حتت تاأثرياجلاذبية  : )�ضحيح(.

- التبادل احلراري هو انتقال احلرارة من اجل�ضم االأقل �ضخونة اإىل اجل�ضم االأكرث �ضخونة : )خطاأ(.

- لتحريك ج�ضم من مكان اإىل اأخر نطبق عليه قوة : )�ضحيح(.

- ت�ضهل االآالت الب�ضيطة، مثل البكرة، حتريك االأج�ضام : )�ضحيح(.

- يجذب الـمغناطي�س م�ضمارا الأنه مو�ضل كهربائي : )خطاأ(.

مترين توليفي

اأ- اأكتب ا�ضم م�ضدر الطاقة : 

ب- غالبا ما تتحول هذه الطاقات اإىل طاقة كهربائية. 

ج- تد�ر الـمر�حة بفعل قوة الرياح.

الن�ساط 3 :

اأجنزت تيليال الدارة الكهربائية الب�ضيطة جانبه :

اأ- اأ�ضماء العنا�رس الكهربائية يف الدارة : مو�ضل، عمود، م�ضباح.

طاقة �ضم�ضية طاقة مائية طاقة ريحية
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ب- الـمادة النحا�ضية مو�ضلة كهربائيا �بالتايل فافرتا�ضها خاطئ.

ج-  الفر�ضية 1 : ميكن ان يكون الـم�ضباح متلف.

- الفر�ضية 2 : ميكن ان يكون العمود م�ضتهلك.

- الفر�ضية 3 : ميكن ان يكون الـم�ضباح متلف �العمود م�ضتهلك.

د-  اأعو�س العمود باخر غري م�ضتهلك، اأالحظ اأن الـم�ضباح يتوهج.

اأ�ضتنتج اأ ن الفر�ضية 2 هي ال�ضحيحة.

دعم الوحدة 4  االأ�سبوع 22     

الن�ساط 1 :

لفرز الـمواد احلديدية من النفايات ن�ضتعمل الـمغانط �لتب�ضيط ذلك ن�ضتعمل مغناطي�ضا بالقرب من مواد فلزية.

اأ- اأ�ضتنتج اأن الـمغناطي�س يجذب هذه الـمواد الأنها حتتوي على احلديد.

ب- اأعلل ملاذا يجذب الـمغناطي�س هذه الـمواد؟ ي�ضلط الـمغناطي�س قوة عن بعد على هذه الـمواد.

ج- اأ�ضتنتج اأن الـمغناطي�س ي�ضهل حركة االأج�ضام احلديدية.

الن�ساط 2 : 

اأ- اأ�ضنف االأج�ضام ال�ضابقة : �ضلك نحا�ضي، قطعة خ�ضب، قطعة لدائن �ملعقة من ف�ضة اإىل اأج�ضام مو�ضلة 

للكهرباء �اأخرى عازلة مبلء اجلد�ل التايل : 

اأج�ضام عازلة للكهرباء اأج�ضام مو�ضلة للكهرباء

قطعة لدائن

قطعة خ�ضب

ملعقة من ف�ضة

�ضلك نحا�ضي

�ميكن اقرتاح اأن�ضطة تتعلق بالدارة الكهربائية الب�ضيطة �التو�ضيل الكهربائي باالإ�ضافة اإىل اأن�ضطة لت�ضهيل 

احلركة.
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الوحدة 5 : �سحة االإن�سان والتفاعل مع البيئة

القدراتاالأهدافاحل�س�سالـمو�سوعاالأ�سبوع

23
انتقال العد�ى 

�الـمر�س

1- بع�س االأمرا�س 
الـمعدية 

- اأتعرف بع�س االأمرا�س الـمعدية؛
- اأحدد االأعرا�س �العالمات التي تدل على احلالة  ال�ضحية  

�احلالة الـمر�ضية.

- تنمية القدرة على 
الـمالحظة �التعبري 

بوا�ضطة اأ�ضلوب علمي؛
- تنمية القدرة على تعبئة 

�قراءة جد�ل.

2- انتقال االأمرا�س 
الـمعدية 

-تنمية القدرة على التعبري - اأحدد طرق انتقال بع�س االأمرا�س الـمعدية.
بوا�ضطة اأ�ضلوب علمي.

24
طرق الوقاية من 

االأمرا�س

- اأحدد طرق الوقاية من الـمر�س اأ� عالجه.3- الوقاية �العالج
- تنمية القدرة على 

ا�ضتخراج معطيات من 
�ضور .

4- اأحافظ على �ضحتي: 
التغذية �التمارين 

الريا�ضية
- اأ�ضف ال�ضلوكات اليومية التي تعزز ال�ضحة اجليدة.

ـ تنمية القدرة على 
الـمقارنة؛

ـ تنمية القدرة على التعبري 
بوا�ضطة اأ�ضلوب علمي.

25

5- كيف يحافظ اجل�ضم 
على حرارته؟ 

- اأ�ضف كيف اأن ج�ضم االإن�ضان ي�ضتجيب للحرارة الـمرتفعة 
�الـمنخف�ضة.

- تنمية القدرة على 
ا�ضتخراج معطيات من 

�ضور؛
- تنمية القدرة على الربط 

بني معطيات.

تاأثير االإن�ضان على 

البيئة

6- تاأثري االإن�ضان على 
- اأ��ضح تاأثري �ضلوك االإن�ضان على البيئة اإيجابيا ��ضلبيا. البيئة

- تنمية القدرة على 
ا�ضتخراج معطيات من 

�ضور ؛
- تنمية القدرة على 

التعبري باأ�ضلوب علمي.

26

7- تاأثري التلوث 
على البيئة �االإن�ضان 
�الكائنات احلية   

�بع�س طرق حماربة 
التلوث

- اأ�رسح تاأثري التلوث على االإن�ضان �البيئة �الكائنات احلية.
- اأ�ضتنتج طرقا ملنع اأ� تقليل التلوث.

تنمية القدرة على 
ا�ضتخراج معطيات من 

�ضور؛
- تنمية القدرة على 

التعبري باأ�ضلوب علمي.

 -اأ�ضتثمر تعلماتي �مهاراتي يف ت�ضميم جملة علمية.8- اأ�ضمم جملة علميةمو�ضوع تكنولوجي

تنمية القدرة على 

اإدماج التعلمات 

�ا�ضتثمارها.
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الوحدة 5 : �سحة االإن�سان والتفاعل مع البيئة

و�سائل تعليمية :

الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�س الـمدمج ال�ضادر عن الوزارة م�ضتوى الرابع االبتدائي، �ضور ��ثائق الكرا�ضة،  

كمامات، �ضرائط �ثائقية.

الـم�ضتوىالـمكت�ضبات ال�ضابقة

- الحركة : �قاية الجهاز الحركي.

- التغذية �النمو : اأهمية التغذية الـمتوازنة

- اأحافظ على �ضحتي : التغذية �النظافة، 

التمييز بين حالتي ال�ضحة �الـمر�س، اأهمية 

النمو لل�ضحة.

ال�ضنة االأ�ىل االبتدائية

-  الحوا�س.

- �ضحة االإن�ضان، ج�ضم االإن�ضان، التغذية.
ال�ضنة الثانية االبتدائية

الـم�ضتوىاالمتدادات

- الطبيعة :  التح�ضي�س باأهمية الو�ضط الغابوي 

�الـم�ضاهمة في حماية الغابة.
ال�ضنة الخام�ضة االبتدائية

ال�ضنة ال�ضاد�ضة االبتدائية- التربة : مكونات التربة، حماية التربة.
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اجلانب الـمعريف

1- االأمرا�س الـمعدية :

الفطريات،  الفري��ضات،  )البكترييات،  مثل  كائنات حية  تنتج عن  ا�ضطرابات  الـُمعدية هي  االأمرا�س 

�الطفيليات(. �تعي�س العديد من الكائنات احلية يف اأج�ضامنا �عليها. �هي غري ُم�رسة اأ� حتى مفيدة ب�ضكل 

طبيعي، �لكنها قد تت�ضبب يف بع�س االأمرا�س اإن توفرت لها بع�س الظر�ف الـمعينة.

ميكن انتقال بع�س االأمرا�س الـُمعدية من �ضخ�س الآخر، �تنتقل هذه االأمرا�س عرب قر�ضات احل�رسات 

اأ� احليوانات،  اأ� عرب ابتالع طعام اأ� ماء ملوثني، اأ� التعر�س اإىل كائنات حية يف البيئة.

1.1 االأعرا�س :

لكل مر�س معد عالماته �اأعرا�ضه اخلا�ضة، �ميكن اأن تكون هذه العالمات �االأعرا�س م�ضرتكة بني 

عدٍد من االأمرا�س الـمعدية مثل احلمى �االإ�ضهال �االإرهاق �االآالم يف الع�ضالت �ال�ضعال.

2.1 االأ�سباب :

ميكن اأن حتدث االإ�ضابة باأمرا�س معدية ب�ضبب :

• البكترييات :

�التهابات  احللق،  التهاب   : مثل  باأمرا�س،  االإ�ضابة  عن  الـم�ضوؤ�لة  هي  اخللية  �حيدة  الكائنات  هذه 

الـم�ضالك البولية، �ال�ضل.

• الفريو�سات :

اأ�ضغر من البكترييات، العديد من االأمرا�س التي ترتا�ح بني نزالت الربد   ت�ضبب الفري��ضات، �هي 

��ضواًل اإىل االإيدز.

• الفطريات :

 ينتج عن الفطريات العديد من االأمرا�س اجللدية، مثل الثعلبة، ��ضعفة القدم، �ميكن الأنواع اأخرى من 

الفطريات اأن ت�ضيب الرئتني اأ� اجلهاز الع�ضبي.

• الطفيليات :

تنتج الـمالريا عن طفيلي �ضغري ينتقل عن طريق لدغة البعو�ضة، �قد تنتقل الطفيليات االأخرى اإىل الب�رس 

عن طريق براز احليوانات.
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• االت�سال الـمبا�رص :

يعترب االت�ضال مع �ضخ�ٍس اأ� حيواٍن يحمل العد�ى من الطرق ال�ضهلة لالإ�ضابة مبعظم االأمرا�س الـمعدية، 

�ثمة طرق ثالث ميكن اأن تنت�رس من خاللها االأمرا�س الـمعدية باالت�ضال الـمبا�رس كما يلي :

- من �سخ�س الآخر :

من الطرق ال�ضائعة لالإ�ضابة باالأمرا�س الـمعدية االنتقال الـمبا�رس للبكترييات اأ� الفري��ضات اأ� اجلراثيم 

االأخرى من اإن�ضاٍن اإىل اآخر. �قد يحدث ذلك حني يالم�س اإن�ضاٌن م�ضاٌب بالبكترييات اأ� الفري��س اإن�ضاًنا 

�ضليًما اأ� ي�ضعل اأ� يعط�س ناحيته اأ� يقّبله.

كما ميكن اأن تنت�رس هذه اجلراثيم من خالل تبادل ال�ضوائل نتيجًة لالت�ضال اجلن�ضي، �قد ال يعاين ال�ضخ�س 

الذي ينقل اجلراثيم من اأّية اأعرا�ٍس للمر�س، بل ال يعد� كونه جمرد حامل له.

- من حيوان ل�سخ�س :

م�ضاب  حيواٍن  ِقبل  من  اخلد�س  اأ�  للع�س  التعر�س  خالل  من  بالـمر�س  ال�ضخ�س  ي�ضاب  اأن  ميكن 

بالـمر�س، حتى اإن كان حيواًنا األيًفا، �قد يكون ذلك مميًتا يف بع�س احلاالت.

كما اأن التعامل مع ف�ضالت احليوانات ميكن اأن يكون خطًرا، على �ضبيل الـمثال : ميكن االإ�ضابة بعد�ى 

ة بها. داء القطط عن طريق تفريغ علبة الف�ضالت اخلا�ضّ

- من االأم اإىل اجلنني :

بع�س  متّر  �رمبا  اجلنني،  اإىل  الـمعدية  االأمرا�س  ت�ضبب  التي  اجلراثيم  احلامل  الـمراأة  تنقل  اأن  ميكن 

اجلراثيم من خالل الـم�ضيمة، كما ميكن اأن تنتقل اجلراثيم الـموجودة يف الـمهبل اإىل الطفل اأثناء الوالدة.

• االت�سال غري الـمبا�رص :

ا من خالل االت�ضال غري الـمبا�رس، �يعي�س الكثري من  ميكن اأن تنتقل الكائنات التي ت�ضبب الـمر�س اأي�ضً

اجلراثيم على االأج�ضام غري احلية، مثل اأ�ضطح الطا�الت اأ� مقاب�س االأبواب اأ� ال�ضنابري.

فحني يالم�س �ضخ�س مقب�س باٍب �ضبقه اإليه �ضخ�ٌس مري�ٌس باالأنفلونزا اأ� الزكام على �ضبيل الـمثال، فاإنه 

قد يلتقط اجلراثيم التي خّلفها ذلك ال�ضخ�س، �اإذا قام بعد ذلك بلم�س عينيه اأ� فمه اأ� اأنفه قبل غ�ضل يديه، 

فقد ي�ضاب بالعد�ى.

• تلوث الطعام :

�الـماء  الطعام  خالل  من  لالأمرا�س  م�ضببة  جراثيم  من  بالعد�ى  ت�ضاب  اأن  ميكن  اأخرى،  بطريقة 

الـملوثني. ت�ضمح اآلية هذا االنتقال للجراثيم باالنتقال اإىل الكثري من االأ�ضخا�س من م�ضدر �احد. 
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2- الوقاية :

ينبغي اتباع هذه الن�ضائح لتقليل خطر االإ�ضابة باالأمرا�س الـمعدية :

• غ�سل اليدين :

 يعد هذا اأمرا مهًما ب�ضكل خا�س قبل اإعداد الطعام �بعده، �قبل تنا�ل الطعام، �بعد ا�ضتخدام الـمرحا�س. 

ينبغي اأال تلم�س العني اأ� االأنف اأ� الفم باليد، الأن هذه طريقة �ضائعة لدخول اجلراثيم اإىل اجل�ضم.

• التلقيح :

 ميكن اأن يقلل التلقيح من فر�س االإ�ضابة بالعديد من االأمرا�س ب�ضكل كبري. 

• الـمكوث يف البيت عند ال�سعور بالـمر�س :

اأن نر�ضل  اأ� حمى، �ال ينبغي  اإ�ضهااًل  اأ� كان يعاين  اإذا كان الـم�ضاب يتقياأ  اإىل العمل  ال ينبغي الذهاب 

االأطفال اإىل الـمدر�ضة اإذا كانوا يعانون هذه العالمات �االأعرا�س.

• حت�سري الطعام بطريقة اآمنة :

الـمحافظة على نظافة الطا�الت �اأ�ضطح الـمطبخ عند حت�ضري الوجبات.

• عدم م�ساركة االأ�سياء ال�سخ�سية :

اأ�  ا�ضتعمال فر�ضاة االأ�ضنان �الـم�ضط ��ضفرات احلالقة ب�ضكل خا�س، �جتنب م�ضاركة كوؤ��س ال�رسب 

اأ�اين الطعام.

• احتياطات ال�سفر :

قبل ال�ضفر خارج البالد، ينبغي اأخذ احتياطات )تطعيمات خا�ضة : �ضد احلمى ال�ضفراء، اأ� الكولريا، اأ� 

التهاب الكبد)اأ( اأ� )ب(، اأ� احلمى التيفويدية(.

3- العالج :

اإن معرفة نوع اجلرثومة الـم�ضببة للمر�س ي�ضهل على الطبيب اختيار العالج الـمنا�ضب.

الـم�سادات احليوية :

يف  مًعا  البكترييات  تو�ضع  كما  الـمماثلة،  االأنواع  من  جمموعات  اإىل  احليوية  الـم�ضادات  تق�ضيم  يتم 

جمموعات من اأنواع متماثلة، مثل البكرتيات الِعقدية اأ� االإ�رسيكية القولونية.

الـم�ضادات احليوية،  بفئات معينة من  ب�ضكل خا�س  التاأثر  البكترييات �رسيعة  اأنواع حمددة من  �توجد 

�مُيكن اأن يكون العالج اأكرث دقة اإذا عرف الطبيب نوع البكترييات التي يقا�مها اجل�ضم.
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عادة ما تكون الـم�ضادات احليوية خم�ض�ضة لعالج حاالت العد�ى البكتريية؛ الأن هذه االأنواع من االأد�ية 

ال توؤثر يف االأمرا�س التي ت�ضببها الفري��ضات. اإال اأنه يف بع�س االأحيان ي�ضعب معرفة نوع اجلرثومة 

الـموجودة، على �ضبيل الـمثال : حتدث بع�س اأنواع االلتهاب الرئوي ب�ضبب الفري��ضات، بينما يحدث 

البع�س االآخر ب�ضبب البكترييات.

�يوؤدي فرط ا�ضتعمال الـم�ضادات احليوية اإىل تطور الـمناعة لدى اأنواع عديدة من البكترييات �ضد نوع 

�احد اأ� اأكرث من الـم�ضادات احليوية ما يجعل معاجلة هذه البكترييات اأكرث �ضعوبة.

م�سادات الفريو�سات :

مت تطوير عقاقري ملقا�مة عد�ى بع�س الفري��ضات �لي�س كلها، �ت�ضمل االأمثلة الفري��ضات التي ت�ضبب ما 

يلي :

فري��س نق�س الـمناعة الب�رسية )HIV(/مر�س االإيدز )AIDS(  �االلتهاب الكبد ي  �االأنفلونزا.

م�سادات الفطريات :

تكون  �التي  االأظافر  اأ�  اجللد  عد�ى  لعالج  للفطريات  الـم�ضادة  الـمو�ضعية  العالجات  ا�ضتخدام  ميكن 

ناجتة عن فطريات. �ميكن عالج بع�س االإ�ضابات الفطرية من خالل م�ضادات فطرية عن طريق الفم، 

مثل االإ�ضابات التي ت�ضيب الرئتني اأ� االأغ�ضية الـمخاطية، االإ�ضابات الفطرية احلادة لالأع�ضاء الداخلية، 

ا للذين يعانون �ضعف اأجهزة الـمناعة، �قد يتطلب حقن االأد�ية الـم�ضادة للفطريات عن طريق  خ�ضو�ضً

الوريد.

م�ساد الطفيليات :

تنتج بع�س االأمرا�س، خا�ضة الـمالريا عن الطفيليات ال�ضغرية. �توجد اأد�ية لعالج هذه االأمرا�س، 

�قد طورت بع�س اأنواع الطفيليات مقا�مة االأد�ية.

4- التلوث اأ�سبابه وتاأثريه :

يعي�س االن�ضان ��ضائر الكائنات احلية يف جمال بيئي يوؤثر فيه �يتاأثر به، �بالـمحافظة على البيئة يتمكن 

االن�ضان من اال�ضتفادة منها ب�ضكل اإيجابي �يتمتع ب�ضحة جيدة خ�ضو�ضا ما يتعلق باالأمرا�س ذات العالقة 

بالتلوث.

ما هي اأ�سكال التلوث ؟

التلوث هو عبارة عن احلالة القائمة يف البيئة التي ي�ضتخدمها االن�ضان م�ضببا عددا من االأ�رسار الـموؤدية اإىل 

االإخالل بالتوازن البيئي. �ميكن تق�ضيم التلوث اإىل نوعني :
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- تلوث المادي كال�ضو�ضاء �الـموجات الكهر�مغناطي�ضية.

- تلوث مادي �ي�ضمل تلوث الهواء �الـماء �الرتبة.

تلوث البيئة

تلوث الرتبة : ب�ضبب 

الـمبيدات �الـمخ�ضبات 

الزراعية 

تلوث الهواء : الغازات 

ال�ضامة.. .

ثلوث الـماء : 

البحريات، الـمياه 

اجلوفية ب�ضبب الـمياه 

العادمة �الـمبيدات...

تلوث المادي تلوث مادي

�تعترب اأن�ضطة االن�ضان من اأهم م�ضادر التلوث �من بينها : التلوث الناجت عن عوادم ��ضائل النقل �خملفات 

االأن�ضطة ال�ضناعية �خملفات االأن�ضطة الزراعية.

�تودي الـملوثات اإىل اأ�رسار خمتلفة على االإن�ضان كظهور بع�س االأمرا�س التنف�ضية �اجللدية، �على 

الـمجال البيئي اأي�ضا كانقرا�س بع�س الكائنات احليوانية �النباتية �الت�ضحر �التغريات الـمناخية �االخالل 

بالتوازن البيئي عموما.
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5- العوائق وال�سعوبات االإب�ستيمولوجية :

لدرا�ضة �ضحة االإن�ضان �التفاعل مع البيئة على االأ�ضتاذ)ة( اأن يكون مطلعا على التعلمات ال�ضابقة )برامج 

ال�ضنة الثانية �الثالثة ابتدائي( خ�ضو�ضا فيما يتعلق بالـمحافظة على �ضحة اجل�ضم �الـمحافظة على البيئة. 

� بخ�ضو�س االأمرا�س الـمعدية مت الرتكيز على االأعرا�س �طرق العد�ى �على الـمتعلم التعرف على 

هذا الـم�ضكل من خالل االأمثلة الـمقدمة حيث ثم اإدراج اأمرا�س �ضائدة يف الـمجتمع كالزكام �االأنفلوانزا 

�ذلك يف غياب التطرق اإىل م�ضببات الـمر�س كاجلراثيم، على الـمتعلم اأن يعري اهتماما لو�ضائل الوقاية 

�العالج من الـمر�س، �لت�ضهيل ذلك على االأ�ضتاذة �االأ�ضتاذ اأن يحث الـمتعلمني على اإتباع �ضلوك اإيجابي 

يف ممار�ضتهم اليومية لتجنب العد�ى �حثهم على اإتباع طرق عالجية طبية يف حالة االإ�ضابة بالـمر�س.

الكائنات احلية،  البيئة �االإن�ضان �جميع  التلوث على  البيئة  �تاأثري  بتاأثري االإن�ضان على  � فيما يتعلق 

�انطالقا من االأمثلة الـمقدمة على الـمتعلم �الـمتعلمة نهج �ضلوك اإيجابي بتوجيه من االأ�ضتاذ اجتاه البيئة، 

بعد اكت�ضاف خطورة تلويثها �ما ينجم عن ذلك من تاأثريات �ضلبية على جميع الـمكونات مبا فيها االإن�ضان.
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 الـمو�سوع : انتقال العدوى والـمر�س - االأ�سبوع 23  -  احل�سة 1 : بع�س االأمرا�س الـمعدية 

الهدفان :

- يتعرف الـمتعلم بع�س االأمرا�س الـمعدية ؛

- يحدد الـمتعلم االأعرا�س �العالمات التي تدل على احلالة ال�ضحية �احلالة الـمر�ضية.

الو�سائل :

�ضور الكرا�ضة

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

      يق�ضم االأ�ضتاذ تالميذ الق�ضم اإىل جمموعات 

عمل �ضغرية، ثم يوجه اأ�ضئلة للتذكري 

مبكت�ضباتهم من الوحدة ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

يوجه االأ�ضتاذ التالميذ ملالحظة ال�ضور 

)اأالحظ �اأت�ضاءل(، ثم ي�ضتدرجهم لطرح 

�سوؤال التق�سي :

ما هي االأمرا�س التي يعاين منها كل من 

هوؤالء االأطفال؟       

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :
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يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�ضبور.

اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ التالميذ باإجناز ن�ضاط )اأجنز(، حيث يتعرفون مظاهر �عالمات الـمر�س عند : 

اأحمد : ارتفاع درجة احلرارة، عياء، عطا�س.

ال�ضالك : �ضيالن االأنف، عطا�س.

ح�ضن : تدميع العينني، تورم اجلفون، احمرار العينني.

�بالتايل ي�ضتنتجون اأن اأحمد م�ضاب باالنفلونزا، �ال�ضالك م�ضاب بالزكام، �ح�ضن م�ضاب بالرمد.

     

تدوين النتائج : 

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

االنفلونزا �الزكام �الرمد من االأمرا�س الـمعدية، �ميكن التعرف عليها من خالل العالمات التالية :

عياء، حمى، �ضعال بالن�ضبة للم�ضاب باالأنفلونزا.

�ضيالن االأنف، عطا�س بالن�ضبة للم�ضاب بالزكام.

تدميع العينني، تورم اجلفون، احمرار العينني بالن�ضبة للم�ضاب بالرمد.

اال�ستثمار :

ي�ضتثمر الـمتعلمون تعلماتهم بو�ضع عالمة )x( يف اخلانة الـمنا�ضبة داخل اجلد�ل. 

الزكام : �ضيالن االأنف، عطا�س.

الرمد : تورم اجلفون، احمرار العينني.

االأنفلونزا : حمى، �ضعال.
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 الـمو�سوع : انتقال العدوى والـمر�س  -  االأ�سبوع 23  -  احل�سة 2 : انتقال بع�س االأمرا�س الـمعدية 

الهدف :

- يحدد الـمتعلم طرق انتقال االأمرا�س الـمعدية .

الو�سائل :

�ضور الكرا�ضة

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يق�ضم االأ�ضتاذ تالميذ الق�ضم اإىل جمموعات عمل 

مبكت�ضباتهم  للتذكري  اأ�ضئلة  يوجه  ثم  �ضغرية، 

التي لها عالقة باحل�ضة.

و�سعية االنطالق :

يوجه االأ�ضتاذ التالميذ ملالحظة ال�ضور 

)اأالحظ �اأت�ضاءل(، ثم ي�ضتدرجهم لطرح 

�سوؤال التق�سي :

كيف تنتقل االأمرا�س الـمعدية ؟       

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 
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اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ التالميذ باإجناز ن�ضاط )اأجنز(، حيث يبينون �ضبب ن�ضح الطبيب لل�ضخ�س الـم�ضاب 

باالنفلونزا بلز�م الفرا�س كونه يحتاج اإىل الراحة مع اأخذ االأد�ية الـمنا�ضبة بانتظام.

اأما ال�ضخ�س الـم�ضاب بالزكام فعليه اأخذ احتياطات )ا�ضتعمال مناديل �رقية �رميها يف القمامة، تفادي 

م�ضافحة اأ�ضخا�س اآخرين، جتنب العطا�س اأمام االأ�ضخا�س...(

كما يف�رس التالميذ �ضبب اإ�ضابة االأخت ال�ضغرى بالرمد ال�ضتعمالها الـمن�ضفة نف�ضها الأحتها الـم�ضابة، اأي 

اأن العد�ى انتقلت لها، �لتفادي ذلك ينبغي ا�ضتعمال منا�ضف �ضخ�ضية للوجه.

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

االنفلونزا �الزكام �الرمد من االأمرا�س الـمعدية التي ميكن اأن تنتقل من �ضخ�س م�ضاب اإىل �ضخ�س 

�ضليم، لذا يجب زيارة الطبيب، �اتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب انت�ضار العد�ى.     

اال�ستثمار :

ي�ضع الـمتعلمون )�ضحيح( اأمام االقرتاح التايل )الـمر�س الـمعدي ينتقل من �ضخ�س م�ضاب اإىل �ضخ�س 

�ضليم(، �)خطاأ( اأمام باقي االقرتاحات.
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 الـمو�سوع : طرق الوقاية من االأمرا�س - االأ�سبوع 24 - احل�سة 3 : الوقاية  والعالج

الهدف :

- يحدد الـمتعلم طرق الوقاية من الـمر�س اأ� عالجه.

الو�سائل :

�ضور الكرا�ضة

كمامات خمتلفة

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يق�ضم االأ�ضتاذ التالميذ اإىل جمموعات عمل 

�ضغرية، ثم يوجه اأ�ضئلة للتذكري مبكت�ضباتهم 

من احل�ضة ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

يوجه االأ�ضتاذ التالميذ ملالحظة ال�ضورة 

)اأالحظ �اأت�ضاءل(، ثم ي�ضتدرجهم لطرح 

�سوؤال التق�سي :

ما اأهمية ا�ستعمال الكمامة يف قاعة 

الـمري�س؟         

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 
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اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات :

العالج  ق�ضد  بالـم�ضحة  يتواجد  )ايدر(  اأن  يذكر�ن  حيث  )اأجنز(،  ن�ضاط  باإجناز  التالميذ  االأ�ضتاذ  يكلف 

انطالقا من مالحظة ال�ضورة، �يف�رس�ن �ضبب اإ�ضابة الزائر بالعد�ى اإثر زيارة زميله الـم�ضاب مبر�س 

معد، �يتجلى ال�ضبب يف عدم ��ضع الكمامة.

بعد ذلك يذكر التالميذ االحتياطات التي ينبغي اأخذها لتجنب العد�ى من قبيل : 

ا�ضتعمال كمامة عند زيارة م�ضاب.

عدم ا�ضتعمال من�ضفة اأ� اأ�اين اأ� اأ�ضياء ي�ضتعملها الـم�ضاب.

...

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

اأحافظ على �ضحتي باتباع طرق للوقاية كالتلقيح �النظافة، �جتنب اأ�ضباب العد�ى، �يف حالة االإ�ضابة 

بالـمر�س اأذهب اإىل الطبيب، �اأ�ضتعمل االأد�ية التي ��ضفها يل.

اال�ستثمار :

انطالقا من اإجناز ن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي( ؛ مييز الـمتعلمون بني طرق الوقاية �طرق العالج.

طرق الوقاية : التلقيح، غ�ضل اليدين بالـماء �ال�ضابون، تغطية االنف بالكمامة.

طرق العالج : تنا�ل الد�اء.

البحث :

دفرتهم  اأ�  بهم  اخلا�ضة  التلقيحات  بطاقة  من  انطالقا  لها  خ�ضعوا  التي  التلقيحات  عن  الـمتعلمون  يبحث 

ال�ضحي، �ي�ضجلون كم كان عمرهم عند كل تلقيح. 



170

 الـمو�سوع : طرق الوقاية من االأمرا�س - االأ�سبوع 24 - احل�سة 4 : اأحافظ على �سحتي : التغذية والتمارين الريا�سية

الهدف :

- ي�ضف الـمتعلم ال�ضلوكات اليومية التي تعزز ال�ضحة اجليدة.

الو�سائل :

)�ضور الكرا�ضة(

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يق�ضم االأ�ضتاذ التالميذ اإىل جمموعات عمل 

�ضغرية، ثم يوجه اأ�ضئلة للتذكري مبكت�ضباتهم 

من احل�ضة ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

يوجه االأ�ضتاذ التالميذ ملالحظة ال�ضورتني 

)اأالحظ �اأت�ضاءل(، ثم ي�ضتدرجهم لطرح 

�سوؤال التق�سي :

ما اأهمية الغذاء الـمتوازن والتمارين 

الريا�سية؟         

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�ضبورة.
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اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ التالميذ باإجناز ن�ضاط )اأجنز(، حيث يقارنون �ضلوك كل من اإكرام ��ضامي :

- اإكرام تتنا�ل غذاء متوازنا، بينما �ضامي يتنا�ل غذاء غري متوازن.

- اإكرام حتافظ على �ضحتها حيث تقوم بتمارين ريا�ضية، بينما �ضامي ي�ضيع �قته يف اللعب بلعب اإلكرت�نية.

�بالتايل يتو�ضلون اإىل اأن اإكرام تعتني ب�ضحتها بخالف �ضامي.

�يذكر الـمتعلمون يف ال�ضوؤال الثالث اأن النوم بق�ضط كاف �ضلوك جعل اإكرام ن�ضيطة خالل الدر�س، ثم 

يف�رس�ن احلالة التي يوجد عليها �ضامي بقلة النوم، �بالتايل يقدمون ن�ضائح مبثل : جتنب ال�ضهر، النوم 

بق�ضط كاف...

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

اأحافظ على �ضحة ج�ضمي بتنا�ل غذاء متوازن، �اأخذ ق�ضط كاف من النوم، �ممار�ضة متارين ريا�ضية.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون مكت�ضباتهم حيث مييز�ن بني :

-  ممار�ضة الريا�ضة بانتظام. ال�ضلوك اجليد : 

- تنا�ل خ�رس �فواكه ب�ضكل يومي.     

- تنا�ل �جبات �رسيعة خارج البيت. ال�ضلوك ال�ضيئ :  

- اللعب بالهاتف النقال اإىل �قت متاخر من الليل.     
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الـمو�سوع : طرق الوقاية من االأمرا�س - االأ�سبوع 25 - احل�سة 5 : كيف يحافظ اجل�سم على حرارته؟

الهدف :

- ي�ضف الـمتعلم كيف اأن ج�ضم االإن�ضان ي�ضتجيب للحرارة الـمرتفعة �الـمنخف�ضة.

الو�سائل :

�ضور الكرا�ضة

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

عمل  جمموعات  اإىل  التالميذ  االأ�ضتاذ  يق�ضم 

مبكت�ضباتهم  للتذكري  اأ�ضئلة  يوجه  ثم  �ضغرية، 

من احل�ضة ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

ال�ضورة  ملالحظة  التالميذ  االأ�ضتاذ  يوجه 

لطرح  ي�ضتدرجهم  ثم  �اأت�ضاءل(،  )اأالحظ 

�سوؤال التق�سي :

كيف ي�ستجيب ج�سم اآدم للحرارة الـمرتفعة؟      

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 
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اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ التالميذ باإجناز ن�ضاط )اأجنز(، حيث يتعرفون الكيفية التي ي�ضتجيب بها اجل�ضم عندما يكون 

اجلو حارا اأ� باردا، في�ضلون ب�ضهم بني �ضورة الطفلة يف اجلو البارد �بني البطاقتني : )يرجتف ج�ضمه(، 

� )ي�ضعر بالرب�دة(، ثم بني �ضورة الطفلة يف اجلو احلار �بني البطاقتني : )يتعرق(، �)ي�ضعر باحلرارة(.

بعد ذلك يجيب التالميذ عن �ضوؤال التق�ضي ب�ضكل عام :

البارد  اجلو  حالة  يف  االإن�ضان  ج�ضم  �ي�ضتجيب  بالتعرق،  احلار  اجلو  حالة  يف  االإن�ضان  ج�ضم  ي�ضتجيب 

باالرجتاف.

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

يظهر ج�ضم االإن�ضان ا�ضتجابات خمتلفة ح�ضب حرارة اجلو كالتعرق عندما يكون اجلو حارا، �االرجتاف 

عندما يكون اجلو باردا.

اال�ستثمار :

)�ضلوك  اأ�  اأتبعه(  )�ضلوك    : الـمنا�ضبة  العبارة  جملة  كل  اأمام  يكتبون  حيث  مكت�ضباتهم  الـمتعلمون  يقوم 

اأجتنبه( للمحافظة على �ضحة ج�ضمهم.

عندما يكون اجلو حارا اأكتفي ب�رسب الع�ضائر فقط :  )�ضلوك اأجتنبه(

عندما يكون اجلو باردا نادرا ما اأ�رسب الـماء :  )�ضلوك اأجتنبه(

عندما يكون اجلو باردا اأحر�س على تنا�ل اأغذية طاقية :  )�ضلوك اأتبعه(

عندما يكون اجلو حارا اأحر�س على �رسب كمية كافية من الـماء طيلة اليوم : )�ضلوك اأتبعه(
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الـمو�سوع : تاأثري االإن�سان على البيئة - االأ�سبوع 25 - احل�سة 6 : تاأثري االإن�سان على البيئة

الهدف :

على  االإن�ضان  �ضلوك  تاأثري  الـمتعلم  يو�ضح   -

البيئة اإيجابيا ��ضلبيا. 

الو�سائل :

�ضور الكرا�ضة

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

عمل  جمموعات  اإىل  التالميذ  االأ�ضتاذ  يق�ضم 

مبكت�ضباتهم  للتذكري  اأ�ضئلة  يوجه  ثم  �ضغرية، 

من احل�ضة ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

ال�ضورتني  ملالحظة  التالميذ  االأ�ضتاذ  يوجه 

لطرح  ي�ضتدرجهم  ثم  �اأت�ضاءل(،  )اأالحظ 

�سوؤال التق�سي :

كيف يوؤثر االإن�سان على البيئة؟      

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات :
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االإن�ضان  تاأثري  )اأجنز(، حيث يالحظون �ضورا متثل بع�س مظاهر  ن�ضاط  باإجناز  التالميذ  االأ�ضتاذ  يكلف 

على البيئة، ثم يكتبون حتت كل �ضورة )تاأثري اإيجابي( اأ� )تاأثري �ضلبي( كما يلي :

صورة
الرعي الجائر

صورة
تنقية الـمياه 

العادمة

صورة
حرائق الغابات

صورة
محمية الداخلة
كتابة اسم 

الـمدينة في 
الصورة

صورة
مصنع يصب الـمياه في 

النهر
أسماك ميتة

تأثير سلبيتأثير إيجابيتأثير سلبيتأثير إيجابيتأثير سلبي

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

يوؤثر االإن�ضان اإيجابا على البيئة كالـمحافظة على النباتات �معاجلة النفايات �يوؤثر �ضلبا كالرعي اجلائر 

�اال�ضتغالل الـمفرط ملواردها �تلويثها.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون مكت�ضباتهم حيث يتعرفون بع�س مظاهر تاأثري االإن�ضان على البيئة من خالل ملء 

الفراغات بالكلمات الـمنا�ضبة :

يوؤدي القطع الـمفرط لالأ�ضجار  اإىل تدمري الغابة.

كرثة ا�ضتعمال الـمبيدات يف الـمجال الفالحي يلوث الرتبة.

اإقامة الـمحميات الطبيعية ي�ضاهم يف احلفاظ على تنوع الكائنات احلية.

يوؤدي طرح دخان الـم�ضانع اإىل تلوث الهواء.
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الـمو�سوع : تاأثري االإن�سان على البيئة  - االأ�سبوع 25

 احل�سة 7 : تاأثري التلوث على البيئة واالإن�سان والكائنات احلية وبع�س طرف حماربته

الهدفان :

�البيئة  االإن�ضان  التلوث على  تاأثري  الـمتعلم  ي�رسح   -

�الكائنات احلية.

- ي�ضتنتج املتعلم طرقا ملنع اأ� تقليل التلوث.

الو�سائل :

�ضور الكرا�ضة

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

اإىل جمموعات عمل �ضغرية،  التالميذ  االأ�ضتاذ  يق�ضم 

ثم يوجه اأ�ضئلة للتذكري مبكت�ضباتهم من احل�ضة ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

)اأالحظ  ال�ضورة  ملالحظة  التالميذ  االأ�ضتاذ  يوجه 

�اأت�ضاءل(، ثم ي�ضتدرجهم لطرح �سوؤال التق�سي :

والكائنات  واالإن�سان  البيئة  على  التلوث  تاأثري  ما 

احلية؟      

ثم يطلب من  يقر�ؤه  ال�ضبورة  ال�ضوؤال على  بعد كتابة 

بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، 

ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�ضبورة.
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اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ التالميذ باإجناز الن�ضاط )1( من )اأجنز(، حيث يالحظون ال�ضور، ثم يذكر�ن بع�س مظاهر 

تاأثري التلوث على االإن�ضان �البيئة �الكائنات احلية.

صورة
طفل يعاني من الربو 

صورة
طائر بحري ملوث 

بالبترول 

صورة
رش الـمبيدات الحشرية 
على حقل زراعي قرب
بئر به ماء غير صالح 

للشرب 

تلوث الـمياه الجوفية.نفوق الطيور.اإلصابة باألمراض.

�من خالل الن�ضاط )2(  يالحظ املتعلمون ال�ضور، ثم يحدد�ن نوع التدخل �ي�ضفونه يف كل �ضورة :

ال�ضورة )6( : تتم عملية اإعادة تد�ير النفايات ال�ضتعمالها مرة اأخرى...

ال�ضورة )7( : يتم ا�ضتعمال الطاقات النظيفة غري الـملوثة كالطاقة ال�ضم�ضية مثال...

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

يوؤثر التلوث على البيئة �جميع الكائنات احلية مبا يف ذلك االإن�ضان، حيث يوؤدي اإىل اإ�ضابة االإن�ضان ببع�س 

االأمرا�س اخلطرية، كما يوؤدي اإىل الق�ضاء على بع�س الكائنات احلية، �تلوث مكونات البيئة.

يتبع االإن�ضان طرقا خمتلفة ملنع اأ� تقليل التلوث، من بينها :

فرز النفايات، اإعادة تد�يرها، ا�ضتعمال الطاقات الـمتجددة كالطاقة ال�ضم�ضية مثال.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون تعلماتهم حيث يكتبون )�ضلوك اأتبعه( اأ� )�ضلوك اأجتنبه( اأمام كل اقرتاح ق�ضد احلفاظ على 

البيئة يف الن�ضاط )1(.

- اأ�ضتعمل اأكيا�ضا بال�ضتيكية اأثناء الت�ضوق : )�ضلوك اأجتنبه(.
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- اأتخل�س من النفايات الـمنزلية برميها يف القمامة : )�ضلوك اأتبعه(.

- اأ�ضتعمل اأكيا�ضا غري بال�ضتيكية اأثناء الت�ضوق : )�ضلوك اأتبعه(.

- اأ�ضاهم يف احلفاظ على حديقة حينا : )�ضلوك اأتبعه(.

�من خالل الن�ضاط )2(  يكتبون )�ضحيح( اأ� )خطاأ( اأمام العبارة الـمنا�ضبة :

يوؤثر التلوث ب�ضكل اإيجابي على الو�ضط : )خطاأ(.

يوؤثر التلوث ب�ضكل �ضلبي على الو�ضط : )�ضحيح(.

يوؤثر التلوث على الـمياه �الرتبة فقط : )خطاأ(.

للتلوث تاأثري على �ضحة االإن�ضان : )�ضحيح(.
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 مو�سوع تكنولوجي  - االأ�سبوع 26 - احل�سة 8 : اأ�سمم جملة علمية

الهدف : 

 � تعلماتهما  �املتعلمة  املتعلم  ي�ضتثمر 

مهاراتهما يف ت�ضميم جملة علمية.

التدبري الـمقرتح :

التح�سري للم�رصوع :

التالميذ  من  �االأ�ضتاذة  االأ�ضتاذ  يطلب 

اإطار  يف  احل�ضة  قبل  الو�ضائل  حت�ضري 

االإعداد القبلي للم�رس�ع.

�ضور،  التالية:  الو�ضائل  يح�رس�ن 

بي�ضاء،  اأ�راق  جمالت،  ق�ضا�ضات 

مق�س،  مقوى،  �رق  ملف  ل�ضاق، 

املدر�ضية  ال�ضحة  مل�ضقات �ضادرة عن 

اأ� �زارة ال�ضحة.

جمموعات  االأ�ضتاذة   � االأ�ضتاذ  يكون 

عمل �ضغرية.

اإجناز امل�رصوع

يوجه االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة التالميذ لتتبع مراحل االإجناز املقرتحة يف الكرا�ضة، حيث تقوم كل جمموعة مبا 

يلي :
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جمع �ضور، ق�ضا�ضات، مقاالت، ر�ضوم... لها عالقة باملر�س املعدي الذي اختارت البحث فيه.

�ضور  منه،  �العالج  الوقاية  �عالماته،  املر�س  التالية:  االأركان  ح�ضب  ت�ضنيفه   � جمعه  مت  ما  فرز 

�مل�ضقات � ر�ضوم لها عالقة باملر�س.

اإل�ضاق االإنتاجات ح�ضب االأركان املقرتحة.

تقومي امل�رصوع

يحر�س االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة على اإ�رساك جميع التالميذ يف عملية التقومي حيث:

تعر�س كل جمموعة جملتها احلائطية.

يناق�س التالميذ اإجنازاتهم � يختار�ن اأف�ضلها.

يزين التالميذ الق�ضم باأف�ضل االإنتاجات.
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تدبري اأن�سطة التقومي والدعم

الوحدة 5 : املو�سوع تاأثري االإن�سان على البيئة

ميكن اال�ضتئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري اأن�ضطة التقومي �الدعم  �س : 49 من دليل االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة، 

�يتو�ضل املتعلمون �املتعلمات بعد اإجناز االأن�ضطة املقرتحة يف الكرا�ضة لالأجوبة التالية :

تقومي الوحدة 5  االأ�سبوع 27      

اأقوم تعلماتي :  �ضحيح - �ضحيح - �ضحيح - خطاأ.

مترين توليفي :  

اأ-  م�ضادر تلوث الـمياه : خملفات الـم�ضانع. 

- م�ضادر تلوث الهواء : دخان الـم�ضانع �عوادم ال�ضيارات.

ب- ينتقل تلوث الرتبة اإىل االإن�ضان �احليوانات عن طريق النباتات الـملونة التي ي�ضار لها.

تقومي متلك نهج التق�سي :

اأ- رمبا م�ضابا باالأنفلونزا.

ب- ارتفاع درجة احلرارة �ال�ضعال �العطا�س ال�ضديد. 

دعم الوحدة 5  االأ�سبوع 27 :     

الن�ساط 1 :

- اآالم اال�ضنان )غري معٍد(.

- الرمد )معد(.

- االأنفلونزا )معد(.

- اإ�ضابة مف�ضل الكاحل اأثناء ممار�ضة الريا�ضة )غري معد(.
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الن�ساط 2 :

- رمي النفايات يف جمرى الوادي )�ضلوك غري مقبول( .

- ا�ضتعمال م�ضادر الطاقة الـمتجددة )�ضلوك مقبول(.

- القطع الـمفرط الأ�ضجار الغابة �حتويل االأرا�ضي الزراعية اإىل  جممعات �ضكنية  )�ضلوك غري مقبول(.

- التخل�س من النفايات بحرقها يف الـمطرح الع�ضوائي )�ضلوك غري مقبول(.

�ميكن اإدراج اأن�ضطة اأخرى يختارها االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة �نقرتح على �ضبيل املثال.

- تقدمي �ضور اأ� �ثائق الأمرا�س معدية كداء ال�ضل اجلذري مع اإبراز طرق العد�ى ليحدد  املتعلمون 

�املتعلمات كيفية حماربتها اأ� احلد منها.
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الوحدة 6 : اخل�سائ�س الطبيعية لالأر�س ومواردها

كوكب االأر�س يف النظام ال�سم�سي /  طق�س ومناخ كوكب االأر�س

القدراتاالأهدافاحل�س�سالـمو�سوعاالأ�سبوع

موارد االأر�س28

تغريات االأر�س

1- موارد االأر�س
- اأحدد بع�س موارد االأر�س، �التي ت�ضتخدم 

يف حياتنا اليومية؛

- اأف�رس اأهمية ا�ضتخدام موارد االأر�س 

الـمتجددة �غري الـمتجددة مب�ضوؤ�لية.

- تنمية القدرة على 

ا�ضتخراج معطيات 

من �ضور؛

- تنمية القدرة على 

الربط بني معطيات.

2- اأهمية االأحافري 
يف درا�ضة تغريات 

االأر�س

- اأتعرف اأن بقايا اأحافري احليوانات �النباتات 

التي عا�ضت منذ زمن بعيد �التي �جدت يف 

ال�ضخور اأعطت عالمات ب�ضيطة عن التغريات 

على �ضطح االأر�س يف الـمكان الذي تواجدت 

به.

- تنمية القدرة على 

ا�ضتخراج معطيات 

من �ضور؛

- تنمية القدرة على 

الربط بني معطيات.

29

القمر من حولنا

3- اأطوار 
القمر

- اأتعرف اأن القمر يد�ر حول االأر�س؛

- اأف�رس ظهور اأطوار القمر باأ�جه  خمتلفة 

خالل ال�ضهر.

- تنمية القدرة على 

مالحظة ظواهر 

طبيعية �اال�ضتنتاج؛

- تنمية القدرة على  

التجريب �اال�ضتنتاج 

�الرتتيب.

4- تعاقب الليل 
�النهار

- اأف�رس كيف اأن الليل �النهار مرتبطان 

بد�ران االأر�س حول حمورها ب�ضكل يومي.

- تنمية القدرة على 

املنا�لة �التجريب.

- تنمية القدرة على 

اال�ضتنتاج.

30

- �اأقدم دليال على هذا الد�ران من الـمظهر 5-  الظالل

الـمتغري للظالل اأثناء النهار.

- تنمية القدرة على 

املنا�لة �الـمالحظة؛

- تنمية القدرة على  

�ضياغة ا�ضتنتاج

الطق�س �الـمناخ

6- تعاقب الف�ضول
- اأ�ضف كيف ترتبط الف�ضول يف ن�ضفي الكرة 

االأر�ضية ال�ضمايل �اجلنوبي بحركة االأر�س 

ال�ضنوية حول ال�ضم�س. 

- تنمية القدرة على 

املنا�لة �الـمالحظة؛

- تنمية القدرة على  

�ضياغة ا�ضتنتاج.

31

7- الطق�س 
�الـمناخ

-  اأطبق الـمعرفة الـمتعلقة بتغريات حالة 

الـماء على تغريات احلالة اجلوية ال�ضائعة 

)ت�ضكل الغيوم، ت�ضكل الندى، تبخر التجمعات 

الـمائية، الثلج �الـمطر(.

- تنمية القدرة على 

قراءة معطيات 

جد�ل؛

- تنمية القدرة على  

�ضياغة ا�ضتنتاج.

مو�ضوع تكنولوجي
8- اأ�ضنع مناذج 

لالأحافري
-اأ�ضتثمر تعلماتي �مهاراتي يف �ضنع مناذج لالأحافري

- تنمية القدرة على 

اإدماج التعلمات 

�ا�ضتثمارها.
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الوحدة 6 : اخل�سائ�س الطبيعية لالأر�س ومواردها

كوكب االأر�س يف النظام ال�سم�سي /  طق�س ومناخ كوكب االأر�س

و�سائل تعليمية :

كرة، م�ضالط �ضوئي، جم�ضم الكرة االأر�ضية، م�ضباح، موقد، اإناء، حمرار، �ضحن، �ضور �ر�ضومات،  

الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�س الـمدمج ال�ضادر عن الوزارة م�ضتوى الرابع االبتدائي.

الـم�ضتوىالـمكت�ضبات ال�ضابقة

ال�ضنة االأ�ىل االبتدائية- الـماء ، م�ضادره �ا�ضتعماالته.

- اخل�ضائ�س الطبيعية  لالأر�س �مواردها.

- ال�ضم�س من حولنا.

- الطق�س �الـمناخ يف كوكب االأر�س.

ال�ضنة الثالثة االبتدائية

الـم�ضتوىاالمتدادات

- ال�ضغط اجلوي �تغريات الطق�س

- الفلك
ال�ضنة ال�ضاد�ضة االبتدائية
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اجلانب الـمعريف

1- موارد االأر�س :

توفر البيئة الطبيعية موارد خمتلفة ي�ضتفيد منها االإن�ضان، �ميكن ت�ضنيفها اإىل ثالثة اأ�ضناف :

الـموارد احلية : كالنباتات �احليوانات التي تعي�س �ضواء يف الياب�ضة اأ� يف االأ��ضاط الـمائية، �هي غالبا ما 

تكون موارد تتجدد ب�ضكل بطيء، لذا يجب ا�ضتغاللها بعقالنية.

لال�ضتنزاف  تتعر�س  ما  غالبا  موارد  فهي  تابث،  ر�ضيد  عن  عبارة  اأنها  اأي   : الـمتجددة  غري  الـموارد 

كالنفط �الـمعادن.

2.1 الطاقة غري املتجددة.

مثل  االأحفوري  الوقود  هو  �م�ضدرها  اأبدا،  تتجدد  فلن  انفذت  اإذا  التي  الطاقة  هي  املتجددة  غري  الطاقة 

الفحم، �النفط �الغاز الطبيعي، �تعترب الكربون العن�رس الرئي�ضي يف الوقود االأحفوري، حيث �ضميت 

هذه الفرتة الطويلة التي ت�ضكل فيها باحلقب الكربوين على ال�ضلم اجليولوجي �التي ميتد حوايل 300 مليون 

�ضهة.

حيث كانت مناطق �ضا�ضعة من الكرة االأر�ضية حمطات نباتات كثيفة �التي بعد موتها اجنرفت اإىل قاع البحر 

ال�ضغط �احلرارة،  الر�ا�ضب املرتاكمة فوقها �يف ظر�ف خا�ضة من حيث  �تر�ضبت، �حتت �ضعف 

حتولت هذه البقايا النباتية اإىل �قود اأحفوري. 

3.1 املوارد املتجددة

�هي املتوفرة يف الكرة االأر�ضية �ي�ضتفيد منها االإن�ضان يف ن�ضاطاته املختلفة، حيث �هي قابلة للتحدد ب�ضكل 

م�ضتمر.

من اأهم هذه املوارد املتجددة :

املوارد غري احلية :

- املاء �هو من اأهم موارد االأر�س،

- ال�ضم�س �الرياح �هي من اأهم من م�ضادر الطاقة،

- الهواء،

- الرتبة.

املوارد  احلية :

- احليوانات �النباتات ��ضائر الكائنات احلية التي ي�ضتفيد منها االإن�ضان.
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2- اأهمية االأحافري يف درا�سة تغريات االأر�س

تتمو�ضع ال�ضخور الر�ضوبية على �ضكل طبقات اأفقية تتميز باحتوائها على اأحافري، �هي عبارة عن بقايا 

اأ� ب�ضمات اأ� قوالب لبع�س الكائنات احلية التي كانت تعي�س يف الـمنطقة اأثناء تكون ال�ضخور الر�ضوبية.

تكمن اأهمية درا�ضة االأحافري يف كونها تعطي فكرة عن التغريات اجلغرافية التي حدثت يف الـمنطقة على 

مر الع�ضور اجليولوجية.

ميكن ت�ضنيف االأحافري اإىل نوعني ح�ضب اأهميتها :

الر�ا�ضب،  عمر  حتديد  من  �متكن  ق�ضرية،  عي�س  مدة  �لها  �ا�ضع،  بانت�ضار  �تتميز  طبقاتية،  اأحافري 

�بالتايل اإجناز التاريخ اجليولوجي للمنطقة.

اأحافري �ضحنية، �تتميز بانت�ضار حمد�د، �لها مدة عي�س طويلة، �تكمن اأهميتها يف كونها تعطي فكرة عن 

طبيعة الو�ضط الذي كان �ضائدا اأثناء تكون ال�ضخور.

3- اأطوار القمر

يد�ر القمر د�رة �احدة حول االأر�س يف مدة 29.5 يوما بينما يكمل د�رة حول نف�ضه يف مدة 27.3 يوما 

الن�ضف  يبقى  بينما  القمر  )الن�ضف( من  ن�ضاهد نف�س اجلزء  فاإننا من االأر�س  الـمدتني متقاربتني  اأن  �مبا 

االأخر خمتفيا علينا.

اإن اأطوار القمر )تغري منظره( هو نتيجة انعكا�س اأ�ضعة ال�ضم�س على �ضطحه �هذا االنعكا�س يتعلق بالزا�ية 

بني كل من االأر�س، القمر �ال�ضم�س.

� مبا اأن القمر يد�ر حول االأر�س فاإن منظره يتغري من يوم الأخر بكيفية د�رية تتحدد كل �ضهر قمري 

مدته تقريبا 29.5 يوما �يتحدد طور القمر بناء على جزء القمر الذي ت�ضيئه ال�ضم�س �الذي ميكن ر�ؤيته 

من االأر�س اأي اأن هذا اجلزء يكون موجها يف نف�س الوقت جتاه االأر�س �جتاه ال�ضم�س.

يبني ال�ضكل التايل خمتلف مظاهر القمر ح�ضب متوقعه :
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4- تعاقب الليل والنهار والف�سول

تقوم االأر�س بحركتني اأ�ضا�ضيتني ّا تد�ر االأر�س حول نف�ضها �حول ال�ضم�س. اأما د�رانها حول نف�ضها 

فيتم خالل مدة 24 �ضاعة تقريبا �ينتج عنه تعاقب الليل �النهار حيث اأنه يف الوقت الذي يكون فيه ن�ضف 

الكرة االأر�ضية الـموجه اإىل ال�ضم�س م�ضاء )النهار( يكون الن�ضف االأخر مظلما )الليل( �تختلف مدد كل 

من النهار �الليل ح�ضب التموقع اجلغرايف �الف�ضول.

الو�ضع 1 : عندما يوجد القمر بني ال�ضم�س �االأر�س يكون الوجه 

الـمقابل لالأر�س مظلما فال يظهر للمالحظ االأر�ضي، اإنه غياب 

القمر.

الو�ضع 2 : بعد اأيام يظهر هالل يف الـم�ضاء بعد غر�ب ال�ضم�س، 

اإنه الهالل االأ�ل.

اجلزء  الـمالحظ  يرى  القمر  غياب  من  اأ�ضبوع  بعد   :  3 الو�ضع 

االأمين من القمر م�ضاء، اإنه الربع االأ�ل الذي ي�ضاهد يف الن�ضف 

االأ�ل من الليل.

الو�ضع 4 : يكرب اجلزء الـم�ضاء يوما بعد يوم )الـمحدب اأ� ثالث 

اأرباع(.

القمر  �جه  ي�ضبح  القمرية  بداية  من  اأ�ضبوعني  بعد   :  5 الو�ضع 

الـمقابل لالأر�س م�ضاء باأكمله فيظهر على �ضكل قر�س. اإنه البدر 

الذي ي�ضاهد خالل الليل كله.

الو�ضع 6 : يتناق�س الوجه الـم�ضاء للقمر يوما بعد يوم )الـمحدب 

اأ� ثالث اأرباع(.

اجلزء  الـمالحظ  يرى  البدر  اأ�ضبوع من ظهور  بعد   :  7 الو�ضع 

االأخري من  الن�ضف  ي�ضاهد خالل  الذي  االأخري  الربع  اإنه  االأي�رس 

الليل �اأثناء ال�ضباح.

اإنه  يوم،  بعد  يوما  القمر  من  امل�ضاء  اجلزء   ي�ضغر   :  8 الو�ضع 

�يف  الليل  من  متاأخر  �قت  يف  م�ضاهدته  ميكن  االأخري،  الهالل 

بداية ال�ضباح.
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تد�ر االأر�س حول حمور �همي مير من القطبني ال�ضمايل �اجلنوبي �ي�ضكل زا�ية تقريبية )°23.8( مع 

الـم�ضتوى الذي توجد فيه كواكب الـمجموعة ال�ضم�ضية. �يتم هذا الد�ران يف منحى معاك�س حلركة ابر 

ال�ضاعة مما يف�رس اأن ال�ضم�س تبزغ �ضباحا من ال�رسق  �حاليا هذا الـمحور موجه اإىل النجم القطبي �هذا 

االجتاه بد�ره يتغري يف الزمن.

تد�ر االأر�س حول ال�ضم�س �مدة  كل د�رة هي 365 يوما. خالل هذه الد�رة تتعاقب الف�ضول �نتيجة 

ميالن حمور د�رانها فان �ضقوط اأ�ضعة ال�ضم�س على �ضطح االأر�س لي�س عموديا �يكون فيه تفا�ت من 

منطقة اإىل اأخرى. ففي ف�ضل ال�ضيف يف الن�ضف ال�ضمايل للكرة االأر�ضية تبد� لنا ال�ضم�س اأعلى �احلرارة 

مرتفعة �يكون النهار اأطول بينما يكون العك�س يف الن�ضف اجلنوبي �مل يكن حمور د�ران االأر�س مائال 

لكانت الف�ضول مت�ضابهة.

5- مراحل تكون الـمطر :

1- تبخر الـماء : تقوم حرارة ال�ضم�س �حركة الهواء بتبخر الـمياه �ارتفاعها على �ضكل غازات متجهة 
نحو االأعلى.

2- ت�ضكل الغيوم : تتجمع جزيئات الـماء بحاالتها الـمختلفة يف الهواء على ارتفاعات خمتلفة يف اجلو على 
�ضكل �ضحب.

احلرارة  درجة  انخفا�س  نتيجة  ال�ضائلة  احلالة  اإىل  الغازية  حالته  من  الـماء  حتول  عملية   : التكاثف   -3
�ال�ضغط.

4- هطول االأمطار : تتحرك ال�ضحب يف ال�ضماء نتيجة الرياح، �عند مر�رها مبناطق باردة تتحد جزيئات 
الـماء مكونة، يزداد �زنها فيحدث هطول االأمطار، كما ميكن جلزيئات الـماء اأن تتبلور على �ضكل ثلج 

عند درجة حرارة باردة جدا.
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6- العوائق وال�سعوبات االإب�ستيمولوجية :

نظرا الرتباط االإن�ضان يف حياته بهذه الـمواد �التي ت�ضكل عنا�رس اأ�ضا�ضية من حميطه ثم االقت�ضار على 

بع�س االأمثلة الإبراز اأهمية هذه الـموارد �ميكن للمدر�س اإح�ضارها كلما كان ذلك ممكنا بهدف الو�ضول 

اإىل تر�ضيخ �ضلوكيات اإيجابية اجتاه هذه الـموارد للحفاظ عليه من االنت�ضار �من الثلوث اأما بالن�ضبة لالأحافري 

�هو ما ي�ضطلح عليه يف اجليولوجية بالـم�ضتحثات فتم االقت�ضار على تعريف التلميذ �التلميذة على بع�س 

االأنواع منها �ربطها بالع�ضور القدمية د�ن ذكر اأهمية كل نوع منها يف جمال اجليولوجيا �الذي �ضيكت�ضفه 

الحقا يف ال�ضلك الثانوي االإعدادي.

اإذا كان من ال�ضهل ن�ضبيا اإبراز اأن االأر�س تد�ر حول ال�ضم�س من منطلق اأن التمو�ضعات الظاهرية 

لل�ضم�س يف ال�ضماء )من ال�رس�ق اإىل الغر�ب( ميكن م�ضاهدتها، فاإنه ال ميكن القيام بال�ضيء نف�ضه بالن�ضبة 

للقمر الأن �رسعة د�رانه حول االأر�س �حول نف�ضه جتعله يبد� لنا �ضاكنا ظاهريا �بالتايل يجب ا�ضتدراج 

التالميذ اإىل اأن اأطوار القمر هي نتيجة د�رانه حول االأر�س.

اأما بالن�ضبة للف�ضول االأربعة فاإنه يجب الرتكيز على اأن تغري الف�ضول ال يرتبط فقط بد�ران االأر�س 

حول ال�ضم�س بل اأي�ضا بانحناء الـمحور )�ضمال - جنوب( لد�ران االأر�س حول نف�ضها �ا�ضتدراج التالميذ 

اإىل ا�ضتنتاج اأنه ال ميكن �رسح اختالف الف�ضول لو مل يكن هذا الـمحور منحنيا الأن اأ�ضعة ال�ضم�س يف هذه 

احلالة �ضت�ضقط بالزا�ية نف�ضها عل االأر�س.



190

الـمو�سوع : موارد االأر�س وتغرياتها - االأ�سبوع 28 - احل�سة 1 : موارد االأر�س

االأهداف :

يحدد الـمتعلم بع�س موارد االأر�س �التي ت�ضتخدم يف حياتنا اليومية؛

يف�رس الـمتعلم اأهمية ا�ضتخدام موارد االأر�س الـمتجددة �غري الـمتجددة مب�ضوؤ�لية.

الو�سائل :

�ضور الكرا�ضة

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يق�ضم االأ�ضتاذ تالميذ الق�ضم اإىل جمموعات عمل 

مبكت�ضباتهم  للتذكري  اأ�ضئلة  يوجه  ثم  �ضغرية، 

من الوحدة ال�ضابقة.

و�سعية االنطالق :

الو�ضائل  باإح�ضار  للح�ضة  االأ�ضتاذ  يح�رس 

التلميذ،  كرا�ضة  يف  اإليها  الـم�ضار  التعليمية 

)اأالحظ  ال�ضور  لـمالحظة  التالميذ  �يوجه 

�سوؤال  لطرح  ي�ضتدرجهم  ثم  �اأت�ضاءل(، 

التق�سي توفر االأر�س موارد طبيعية �متنوعة.

ما هي هذ الـموارد؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 
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اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ التالميذ باإجناز ن�ضاط )اأجنز(، حيث يالحظون ال�ضور التي متثل بع�س الـموارد التي توفرها 

االأر�س، �يحدد�ن جماالت ا�ضتعمال هذه الـموارد.

بعد ذلك يذكر التالميذ الـموارد الـمتجددة �الـموارد غري الـمتجددة، ثم ال�ضلوك الذي نتبعه للحفاظ على 

الـموارد غري الـمتجددة، �ذلك با�ضتغاللها بعقالنية.

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

توفر االأر�س موارد متعددة �رس�رية حلياتنا اليومية، بع�ضها متجدد �بع�ضها غري متجدد. يجب علينا 

ا�ضتغالل موارد االأر�س د�ن تبذيرها �د�ن تلويثها.

اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون تعلماتهم من خالل اإجناز ن�ضاط )اأ�ضتثمر تعلماتي(؛ حيث يكتب الـمتعلمون )�ضحيح( اأ� 

)خطاأ( اأمام كل اقرتاح كما يلي :

جميع الـموارد الطبيعية متوفرة بكرثة �تتجدد : خطاأ

الهواء مورد طبيعي غري متجدد : خطاأ

اخل�ضب مورد طبيعي متجدد : �ضحيح

االأ�ضماك مورد طبيعي حي : �ضحيح
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الـمو�سوع : موارد االأر�س وتغرياتها - االأ�سبوع  28  -  احل�سة 2 : اأهمية االأحافري يف درا�سة تغريات االأر�س

االأهداف :

يعرف الـمتعلم اأن بقايا احليوانات �النباتات التي عا�ضت منذ زمن بعيد �التي �جدت يف ال�ضخور اأعطت 

عالمات ب�ضيطة عن التغريات على �ضطح االأر�س يف الـمكان الذي تواجدت به.

الو�سائل :

قوالب �ضغرية

قواقع �ضغرية

�ضور الكرا�ضة

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يق�ضم االأ�ضتاذ تالميذ الق�ضم اإىل جمموعات عمل 

مبكت�ضباتهم  للتذكري  اأ�ضئلة  يوجه  ثم  �ضغرية، 

من الوحدة ال�ضابقة.

 

و�سعية االنطالق :

الو�ضائل  باإح�ضار  للح�ضة  االأ�ضتاذ  يح�رس 

التلميذ،  كرا�ضة  يف  اإليها  الـم�ضار  التعليمية 

)اأالحظ  ال�ضور  ملالحظة  التالميذ  �يوجه 

�اأت�ضاءل(، ثم ي�ضتدرجهم لطرح �سوؤال التق�سي :

حتتوي �ضخرة الفو�ضفاط على بقايا من بينها اأ�ضنان القر�س، ت�ضكل  هذه البقايا االأحافري.

ما اأنواع االأحافري؟ وما هي اأهميتها؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 



193

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات :

يكلف االأ�ضتاذ التالميذ باإجناز ن�ضاط )اأجنز(، حيث يالحظون ال�ضور التي متثل بع�س اأنواع االأحافري، ثم 

ي�ضلون بخط بني كل �ضورة �البطاقة الـمنا�ضبة لها، ثم يحدد الـمتعلمون ��ضط عي�س كل اأحفورة من بني 

االأحافري الـمقرتحة :

ال�ضورة رقم )2( : بقايا كائن حي، ��ضط بحري.

ال�ضورة رقم )3( : ب�ضمات نبات، ��ضط غابوي.

ال�ضورة رقم )4( : قوالب، ��ضط �ضاطئي.

ال�ضورة رقم )5( : اآثار اأقدام، ��ضط بري.

تدوين النتائج :

يتو�ضل الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاج التايل :

االأحافري هي بقايا اأ� قوالب اأ� ب�ضمات اأ� اآثار لكائنات حية قدمية، �تفيد درا�ضتها يف معرفة التغريات التي 

طراأت على �ضطح االأر�س يف االأماكن التي كانت تعي�س فيها يف الع�ضور القدمية.

اال�ستثمار :

كل  حتت  الـمتعلمون  يكتب  حيث  تعلماتي(؛  )اأ�ضتثمر  ن�ضاط  اإجناز  خالل  من  تعلماتهم  الـمتعلمون  يقوم 

اأحفورة نوعها �الو�ضط الذي كانت تعي�س فيه.

الصورة )6(
أحفورة أسماك

الصورة )7(
نباتات

الصورة )8(
قواقع

- النوع : بقايا كائن حي
- الوسط : بحري

- النوع : بصمة لنبات
- الوسط : بري

- النوع : قوالب 
- الوسط : شاطئي
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الـمو�سوع : القمر من حولنا  -   االأ�سبوع 29  -  احل�سة 3 : اأطوار القمر

الهدفان :

- اأن يتعرف التالميذ �التلميذات اأن القمر يد�ر 

حول االأر�س.

- اأن يف�رس التالميذ �التلميذات ظهور اأطوار القمر 

خالل ال�ضهر.

التدبري الـمقرتح :

و�سعية االنطالق :

يالحظ التالميذ �التلميذات ال�ضور )1(، )2(، )3( 

التي تظهر القمر باأ�جه خمتلفة خالل ال�ضهر الواحد، 

ثم يتدرج معهم للتو�ضل اإىل طرح  �سوؤال التق�سي : 

ملاذا يظهر القمر باأوجه خمتلفة ؟

من  يطلب  ثم  يقر�ؤه  ال�ضبورة  على  ال�ضوؤال  كتابة  بعد 

بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يجيب الـمتعلمون ح�ضب ت�ضوراتهم يف دفرت التق�ضي، 

ثم ت�ضجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�ضبورة، �قد 

يجيبون مبثل :

- الأن مظهره مرتبط ب�ضوء ال�ضم�س.
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- الأنه يتحرك �لي�س �ضاكنا يف مكان �احد.

اختبار الفر�سيات :

تلوين االأجزاء  النتيجة من خالل  اإىل  ليتو�ضلوا  )اأجنز(  الن�ضاط )1( من  اإجناز  اأ�االأ�ضتاذة  االأ�ضتاذ  يطلب 

املطلوبة.

باعتماد  اأ�ضكاله  �اختالف  القمر  اأطوار  مالحظة  اإىل  �الـمتعلمات  الـمتعلمني  اأ�االأ�ضتاذة  االأ�ضتاذ  يوجه 

الن�ضاط الثاين يف املنا�لة ال�ضابقة، �انطالقا من الن�ضاط الـمنجز يرتب الـمتعلمون �الـمتعلمات الـمراحل 

الـمبينة يف الوثيقة ح�ضب ت�ضل�ضل ظهورها خالل اأيام ال�ضهر القمري �ذلك بو�ضع اأرقام اأ�ضكال القمر يف 

اخلانات الـمنا�ضبة كالتايل :

4 2       ال�ضكل  6       ال�ضكل  5       ال�ضكل  3        ال�ضكل  1       ال�ضكل  7       ال�ضكل  ال�ضكل 

تدوين النتائج :

بعد اإجناز الن�ضاطني )1( � )2( يتدرج االأ�ضتاد معهم اإىل اال�ضتناج االآتي :

- يد�ر القمر حول االأر�س فيتغري متوقعه بالن�ضبة لها �يظهر باأ�ضكال خمتلفة.

ثم  بدرا  ي�ضبح  اأن  اإىل  تدريجيا  الـم�ضاءة  الـمنطقة  تزداد  ثم  هالل  �ضكل  على  البداية  يف  القمر  يظهر   -

تت�ضاءل الـمنطقة الـم�ضاءة اإىل اأن يختفي لتبداأ د�رة جديدة الأطوار القمر.

اال�ستثمار :

1( ي�ضلون العبارة مبا ينا�ضبها.

يتغري مظهر القمر بالن�ضبة لالأر�س الأن القمر يد�ر حول االأر�س.

2( يرتبون االأطوار كاالآتي :

)اأ( الربع االأخري  - )ب( البدر   - )ج( الربع االأ�ل   
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الـمو�سوع : القمر من حولنا   -  االأ�سبوع 30  -   احل�سة 4 : تعاقب الليل والنهار

الهدف : 

يف�رس الـمتعلم كيف اأن الليل �النهار مرتبطان 

بد�ران االأر�س حول حمورها ب�ضكل يومي.

الو�سائل التعليمية والـمعينات

     الديداكتية : 

الكرة  جم�ضم  التلميذ،  كرا�ضة  �ضور   -

االأر�ضية، م�ضباح.

حول  االأر�س  د�ران  يج�ضد  فيديو  مقطع   -

نف�ضها اإن اأمكن.

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

الـمعارف  حول  اأ�ضئلة  االأ�ضتاذ)ة(  يطرح 

جول  القمر  بد�ران  الـمتعلقة  الـمكت�ضبة، 

االأر�س.

و�سعية االنطالق :

مالحظة وت�ساوؤل :

يطلب االأ�ضتاذ)ة( من الـمتعلمني �الـمتعلمات مالحظة ال�ضورة الواردة يف الن�ضاط، كرا�ضة التلميذ �التي 

تعرب عن الليل �النهار بكوكب االأر�س.

� ي�ضتدرجهم لطرح �سوؤال التق�سي مع التح�ضي�س بالـم�ضكل الـمطر�ح.

كيف اأف�رص تعاقب الليل والنهار ؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 
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اقرتاح الفر�سيات :

يقرتح الـمتعلمون �الـمتعلمات فر�ضيات يختار منها االأ�ضتاذ)ة( الأقربها للتحقيق لكتابتها على ال�ضبورة.

اختيار الفر�سيات :

ي�ضتعني االأ�ضتاذ)ة( مبقطع فيديو يج�ضد د�ران االأر�س حول نف�ضها، �ميكنه مب�ضاركة جمموعة الق�ضم 

با�ضتعمال العدة الواردة يف الن�ضاط الثاين :

- يحدد على جم�ضم الكرة االأر�ضية الـمنطقة التي يوجد بها الـمغرب بو�ضع عالمة عليها.

- ي�ضتعمل م�ضباحا يقوم مقام ال�ضم�س يف غرفة مظلمة اإن اأمكن.

- يف�ضح الـمجال للمتعلمني �الـمتعلمات باإدارة جم�ضم الكرة االأر�ضية عك�س عقارب ال�ضاعة ثم ي�ضجلون 

مالحظاتهم على دفرت التق�ضي بحيث ي�ضتنتجون اأن الـمنطقة التي يوجد بها الـمغرب مرة تكون 

م�ضاءة بالـم�ضباح الذي يقوم مقام ال�ضم�س �مرة تكون يف اجلهة الـمظللة من جم�ضم الكرة االأر�ضية، 

�يتو�ضلون اإىل اأن هذا االختالف ناجت عن د�ران جم�ضم الكرة االأر�ضية اأمام الـم�ضباح.                                                                                                                          

ثم يجيبون عن االأ�ضئلة الـمطر�حة :

متثل الـمنطقة التي توجد يف الظالم الليل، بينما متثل الـمنطقة الـم�ضاءة النهار.

يف�ضح الـمجال للمتعلمني �الـمتعلمات بر�ضم قر�س ال�ضم�س �الكرة االأر�ضية يف دفرت التق�ضي ثم يحدد�ن 

اجلهة الـم�ضاءة �اجلهة الـمظلمة �يجيبون عن �ضوؤال التق�ضي :

تد�ر االأر�س حول نف�ضها فينتج عن ذلك تعاقب الليل �النهار.

تدوين احل�سيلة :

اال�ستثمار :

متثل الو�ضعيات الـمقرتحة متوقع االأر�س بالن�ضبة لل�ضم�س.

الو�ضعيات ال�ضحيحة : )1( �)4(

�يتم االنتقال من الو�ضعية )1( اإىل الو�ضعية )4( بد�ران االأر�س حول نف�ضها.

تدور األرض حول نفسها أمام الشمس مما ينتج عنه تعرض أحد نصفي الكرة األرضية لضوء الشمس 
في الوقت الذي يكون فيه النصف اآلخر في منطقة الظل، فيترتب عن ذلك النهار في النصف الـمضاء 

والليل في النصف غير الـمضاء.
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الـمو�سوع : الطق�س والـمناخ  -  االأ�سبوع 30 - احل�سة 5 : الظالل

الهدف :

يقدم دليال على د�ران االأر�س من الـمظهر 

الـمتغري للظالل اأثناء النهار.

الو�سائل التعليمية والـمعينات

الديداكتية :   

كرا�ضة التلميذة �التلميذ

)A( العدة الواردة يف الكرا�ضة بالـمنا�لة

التدبري الـمقرتح :

 و�سعية االنطالق :

مالحظة وت�ساوؤل :

يالحظ الـمتعلمات �الـمتعلمون اختالف 

�ضورة الظلني )1( �)2( من حيث الـمو�ضع 

�الطول، �ي�ضتدرجهم االأ�ضتاذ لطرح �سوؤال 

التق�سي : ملاذا يتغري موقع وطول الظل 

خالل النهار ؟

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 

اقرتاح الفر�سيات :

يقرتح الـمتعلمات �الـمتعلمون فر�ضيات يختار منها اال�ضتادة �االإ�ضتاد اأقربها للتحقيق لكتابتها على 

ال�ضبورة.
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اختبار الفر�سيات :

مالحظة : تتطلب الـمنا�لة بكرا�ضة التلميذة �التلميذ فرتة زمنية لتتبع انتقال الظل من طرف الـمتعلمات 

�الـمتعلمني )�ضاعتان على االأقل(.

تتطلب التجربة العدة الـم�ضار اإليها يف الكرا�ضة، �ميكن ا�ضتعمال عدة اأخرى مثال : لوحة خ�ضبية ت�ضمح 

بظهور الظالل ب�ضكل �ا�ضح ينبث عليها �رقة بي�ضاء م�ضمار 10�ضم ب�ضكل عمودي، �يحتفظ باللوحة يف 

مكان م�ضطح اأفقي �م�ضم�س من ال�ضاعة 11�س �30د الئ ال�ضاعة 13�س 30د )مت اقرتاح هذه الفرتة على 

�ضبيل اال�ضتئنا�س(

يتتبع الـمتعلمات �الـمتعلمون التجربة �ير�ضمون اآثار ظالل الـم�ضمار على الورقة البي�ضاء مع حتديد 

اللحظات الزمنية.

مالحظة : يجب عدم حتريك من مكانها اأثناء التجربة من خالل ر�ضومات الظالل �اللحظات الزمنية 

الـم�ضجلة يتو�ضل الـمتعلمات �الـمتعلمون اإىل اال�ضتنتاجات التالية :

طول ظل الـم�ضمار غري ثابت. 

انتقال الظل يتم عك�س احلركة الظاهرية لل�ضم�س.

تغري موقع الظل دليل على د�ران االأر�س حول ال�ضم�س، �ميكن تقريب التجربة من الـمتعلمني 

�الـمتعلمات با�ضتعمال م�ضباح تابث مع حتريك اللوحة يف �ضكل دائري اأمام الـم�ضباح.

تدوين احل�سيلة :

يعرب الـمتعلمات �الـمتعلمون عن ا�ضتنتاجاتهم �مالحظاتهم �ضفويا �كتابيا �يتو�ضلون اإىل اأن الظل يتغري 

موقعه �طوله خالل النهار نتيجة د�ران االأر�س حول نف�ضها �يتم هذا االنتقال عك�س منحى احلركة 

الظاهرية لل�ضم�س.

اال�ستثمار :

ي�ضتثمر الـمتعلمات �الـمتعلمون تعلماتهم يف الـمو�ضوع بحيث ميكنهم الرجوع اإىل ر�ضومات الظالل 

التي اأجنزت اأثناء تتبع التجربة ليحدد�ا ر�ضم الظل الذي يوافق منت�ضف النهار بحيث يتو�ضلون اإىل اأن 

الر�ضم رقم )4( يوافق منت�ضف النهار.   
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الـمو�سوع : الطق�س والـمناخ - االأ�سبوع 31 - احل�سة 6 : تعاقب الف�سول

اأهداف احل�سة :

ي�ضف الـمتعلم  كيف ترتبط الف�ضول يف ن�ضفي الكرة االأر�ضية ال�ضمايل �اجلنوبي بحركة االأر�س ال�ضنوية 

حول ال�ضم�س.

الو�سائل التعليمية والـمعينات

الديداكتية :    

االأر�ضية،  الكرة  جم�ضم  التلميذ،  كرا�ضة 

م�ضباح يقوم مقام ال�ضم�س.

د�ران  جت�ضد  فيديو  مبقاطع  اال�ضتعانة  ميكن 

�ضبيل  على  نقرتح  ال�ضم�س،  حول  االأر�س 

الـمثال  : الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�س 

الـمدمج ال�ضادر عن الوزارة.

التدبري الـمقرتح :

حول  اأ�ضئلة  �االأ�ضتاذة  االأ�ضتاذ  يطرح 

بد�ران  الـمتعلقة  الـمكت�ضبة،  الـمعارف 

متكن  مدى  لتعرف  نف�ضها  حول  االأر�س 

الـمتعلمني �الـمتعلمات من الـمعارف ال�ضابقة.   

و�سعية االنطالق :

مالحظة وت�ساوؤل :

يطلب االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة من الـمتعلمني �الـمتعلمات مالحظة ال�ضور االأربعة الواردة يف الن�ضاط �التي 

تبني الطبيعة عرب الف�ضول االأربعة �يعرب�ن عنها بربط كل �ضورة بالف�ضل الـمنا�ضب لها �ي�ضتدرجهم 

لطرح �سوؤال التق�سي مع التح�ضي�س بالـم�ضكل الـمطر�ح.

كيف حتدث الف�سول االأربعة ؟ 

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 
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اقرتاح الفر�سيات : 

يقرتح الـمتعلمون �الـمتعلمات فر�ضيات يختار منها االأ�ضتاذ)ة( اأقربها للتحقيق لكتابتها على ال�ضبورة.

اختبار الفر�سيات : 

ي�ضتعني االأ�ضتاذ)ة( مبقطع فيديو يج�ضد د�ران االأر�س حول ال�ضم�س �ي�ضتدرجهم ملالحظة ما يلي :

- تد�ر االأر�س حول ال�ضم�س يف مدار اإهليجي د�ن اأن يتغري حمور د�رانها حول نف�ضها.

- يف�رس�ن تاأثري ميالن حمور االأر�س على ف�ضول ال�ضنة :

 - تتعامد اأ�ضعة ال�ضم�س على الن�ضف ال�ضمايل لكوكب االأر�س ليحل به ف�ضل ال�ضيف �يكون ف�ضل ال�ضتاء 

يف الن�ضف اجلنوبي من الكرة االأر�ضية.

  - عندما تتعامد اأ�ضعة ال�ضم�س على خط اال�ضتواء يكون ف�ضل الربيع يف احد ن�ضفي كوكب االأر�س �يكون 

ف�ضل اخلريف يف ن�ضفها االأخر.

ن�ساط تطبيقي :

�الـمتعلمات  الـمتعلمون  ينجز   ، ال�ضم�س  مقام  يقوم  جيبي  �م�ضباح  االأر�ضية  الكرة  جم�ضم  با�ضتعمال 

الـمنا�لة التالية : ير�ضمون خطا اإهليجيا ، يحدد�ن منطقة الـمملكة الـمغربية على جم�ضم الكرة االأر�ضية، 

ينقلون هذا االأخري اإىل مواقع الو�ضعية 4،3،2،1 د�ن تغيري اجتاه حمور االأر�س كما هو مبني يف الر�ضم 

اعتمادا على ما  الـمغربية  للملكة  بالن�ضبة  الف�ضول  اأ�ضماء  ثم يحدد�ن  الـمج�ضم يف كل ��ضعية  اإ�ضاءة  مع 

ا�ضتنتجوه من الن�ضاط االأ�ل ثم يجيبون عن �ضوؤال التق�ضي :

حتدث الف�ضول االأربعة يف ال�ضنة نتيجة د�ران االأر�س حول ال�ضم�س.

تدوين احل�سيلة :

- تد�ر االأر�س د�رة كاملة حول ال�ضم�س خالل 365 يوما �6 �ضاعات �ينتج عن هذا الد�ران �ميالن 

حمورها حول نف�ضها الف�ضول االأربعة.

- عندما يحل ف�ضل ال�ضيف بالن�ضف ال�ضمايل للكرة االأر�ضية يكون ف�ضل ال�ضتاء بالن�ضف اجلنوبي للكرة 

االأر�ضية �عندما يحل ف�ضل ال�ضتاء للكرة االأر�ضية بالن�ضف ال�ضمايل للكرة االأر�ضية يكون ف�ضل ال�ضيف 

يف الن�ضف اجلنوبي من الكرة االأر�ضية.

اال�ستثمار :

 يقوم الـمتعلمون تعلماتهم : 

ينتج اختالف الف�ضول يف ال�ضنة عن :

- د�ران االأر�س حول ال�ضم�س فقط : خطا

- د�ران االأر�س حول ال�ضم�س �ميالن حموراالأر�س : �ضحيح

- ميالن حمور االأر�س فقط : خطاأ .
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الـمو�سوع : الطق�س والـمناخ - االأ�سبوع 31  -  احل�سة 7 : الطق�س والـمناخ

الهدف : 

يطبق الـمتعلم الـمعرفة الـمتعلقة بتغري حالة الـماء على حالة تغريات احلالة اجلوية ال�ضائعة.  

)�ضكل الغيوم، �ضكل الندى، تبخر التجمعات الـمائية : الثلج �الـمطر(

والـمعينات  التعليمية  الو�سائل 

الديداكتيكية :

- كرا�ضة التلميذ 

الطق�س  تقلبات  تظهر  �م�ضاهد  �ضور   -

لال�ضتئنا�س.

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يطرح  االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة اأ�ضئلة يف مو�ضوع 

احل�ضة ال�ضابقة : الف�ضول االأربعة مع الرتكيز 

على ف�ضل ال�ضيف �ف�ضل ال�ضتاء.

و�سعية االنطالق :

مالحظة وت�ساوؤل :

الـمتعلمني  �االأ�ضتاذة  االأ�ضتاذ  يوجه 

)اأالحظ  ال�ضورة  مالحظة  اإىل  �الـمتعلمات 

ثم  الـمطر  هطول  تظهر  التي  �اأت�ضاءل( 

مع  التق�سي  �سوؤال  لطرح  ي�ضتدرجهم 

التح�ضي�س بالـم�ضكل الـمطر�ح : 

كيف تتكون االأمطار ؟  

بعد كتابة ال�ضوؤال على ال�ضبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ضاتهم باحليز املخ�ض�س 

لذلك. 
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اقرتاح الفر�سيات :

على  لكتابتها  للتحقيق  اأقربها  �االأ�ضتاذة  االأ�ضتاذ  منها  يختار  فر�ضيات  �الـمتعلمات  الـمتعلمون  يقرتح 

ال�ضبورة. 

االإجناز :

اختبار الفر�سيات :

يالحظ الـمتعلمون �الـمتعلمات درجة احلرارة يف الو�ضعيتني 1 و2 بحيث ي�ضتنتجون اأن درجات احلرارة 

يف الو�ضعية 1 اأثناء ف�ضل ال�ضيف حم�ضورة بني C°24 و C°29  ، �اأنها حم�ضورة اأثناء ف�ضل ال�ضتاء 

بانخفا�س  الـم�ضطربة �تكون �ضحب ممطرة  الطق�س  2 �يربطون حالة  الو�ضعية  C°7 يف  C°4  و  بني 

درجة احلرارة بحيث غالبا ما يكون انخفا�س درجة احلرارة يف ف�ضل ال�ضتاء م�ضحوبا ب�ضقوط االأمطار 

�الثلوج.

يعرب الـمتعلمون �الـمتعلمات عن ا�ضتنتاجاتهم بتد�ينها يف دفرت التق�ضي ليتو�ضلوا اإىل االإ�ضتنتاج التايل :

تدوين احل�سيلة :

يف ف�ضل ال�ضتاء تنخف�س درجة حرارة اجلو، �حتت تاأثري اأ�ضعة ال�ضم�س تتبخر الـمياه �ي�ضعد البخار اإىل 

اجلو ثم يتكاثف ��ضكون �ضحبا تتحول بد�رها اإىل اأمطار �ثلوج.

اال�ستثمار :

يبني الر�ضم 1 خمتلف مراحل تكون االأمطار �الثلوج �يوظف الـمتعلمون �الـمتعلمات تعلماتهم ال�ضابقة 

الـمتعلقة بتغريات حالة الـمادة : التبخر �لتكاثف من الوحدة الثانية يف احل�ضة 6 �يكتبون االأرقام يف الر�ضم 

يف مكانها الـمنا�ضب. 

ت�ضل�ضل  بذكر  االأمطار  تكون  مراحل  على  الر�ضم  خالل  من  �الـمتعلمات  الـمتعلمون  يعرب  اأن  �ميكن 

الـمراحل : االن�ضهار، التبخر، التكاثف، �ضقوط االأمطار مع ربط ذلك بالطق�س يف ف�ضل ال�ضتاء.  
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 مو�سوع تكنولوجي  - االأ�سبوع 31 - احل�سة 8 : اأ�سنع مناذج لالأحافري

الهدف : 

�مهاراتهما  تعلماتهما  �املتعلمة  املتعلم  ي�ضتثمر 

يف �ضنع مناذج لالأحافري.

التدبري الـمقرتح :

التح�سري للم�رصوع :

يطلب االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة من التالميذ حت�ضري 

القبلي  االإعداد  اإطار  يف  احل�ضة  قبل  الو�ضائل 

للم�رس�ع.

لبع�س  مناذج  التالية:  الو�ضائل  يح�رس�ن 

ماء،  نباتات،  اأ�راق  قواقع،  االأحافري، 

علب  ملعقة،  احلب�س،  من  كيلوغرام  ن�ضف 

حليب فارغة، ن�ضف قار�رة ماء فارغة .

يكون االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة جمموعات عمل �ضغرية.

اإجناز امل�رصوع

يوجه االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة التالميذ لتتبع مراحل االإجناز املقرتحة يف الكرا�ضة، حيث تقوم كل جمموعة مبا 

يلي :

خلط اجلب�س باملاء حتى ي�ضبح لزجا ثم ي�ضب يف علب احلليب الفارغة.

��ضع النموذج على اجلب�س � �ضغطه قليال قبل اأن يجف ب�ضكل نهائي.
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اإزالة النموذج من العلبة بعد مر�ر خم�س دقائق.

يف النهاية حت�ضل كل جمموعة على مناذج الأحافري: كائنات حية، قواقع، ب�ضمات.

ت�ضع كاأ�ضا فارغة ��ضط احلو�س.

تثبت غطاء بال�ضتيكيا �ضفافا على فوهة احلو�س، �ت�ضع فوق الغطاء ج�ضما كر�ي ال�ضكل.

تعر�س احلو�س الأ�ضعة ال�ضم�س مدة اأ�ضبوع تقريبا.

تقومي امل�رصوع

يحر�س االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة على اإ�رساك جميع التالميذ يف عملية التقومي حيث :

ت�ضنف كل جمموعة اإنتاجاتها اإىل: قوالب داخلية، قوالب خارجية، ب�ضمات. 

يناق�س التالميذ اإجنازاتهم �يختار�ن اأف�ضلها.

يزين التالميذ الق�ضم باأف�ضل االإنتاجات.
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تدبري اأن�سطة التقومي والدعم

اخل�سائ�س الطبيعية لالأر�س ومواردها الوحدة 6 : 

كوكب االأر�س يف النظام ال�سم�سي   

طق�س ومناخ كوكب االأر�س   

ميكن اال�ضتئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري اأن�ضطة التقومي �الدعم  �س : 49 من دليل االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة.

ينجز املتعلمون �املتعلمات االأن�ضطة املقرتحة �يتو�ضلون اإىل االأجوبة التالية.

تقومي الوحدة  6  االأ�سبوع 32      

اأقوم تعلماتي :

الن�ساط 1 :

اأ- اأمتم تلوين اأطوار القمر : اجلزء امل�ضاء باللون االأ�ضفر �اجلزء غري امل�ضاء باللون االأ�ضود يف الر�ضم 

جانبه )انظر الر�ضم(.

ب- اأعط ا�ضم طور القمر يف الو�ضعيتني 4 و5.

يف الو�ضعية 4 : حمدب متعاظم

يف الو�ضعية 5 : البدر.

الن�ساط 2 :

- املوارد املتجددة : ماء، هواء، طني.

- املوارد الغري املتجددة : معادن، غاز.

ْم�ُس َال�ضَّ

َاالأَْر�ُس

3
24

5

7
8

1

6
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مترين توليفي :  

- خطاأ - �ضحيح - �ضحيح - �ضحيح.

تقومي متلك نهج التق�سي :

اأ- الت�ضا�ؤل : ملاذا توجد بقايا كائنات بحرية يف ��ضط بري؟

ب- االإجابة املقرتحة : رمبا كانت منطقة ا�الد عبد�ن عبارة عن ��ضط بحري قدميا، �تغريت اإىل 

��ضط بري حاليا.

االأ�سبوع 32            دعم الوحدة 6 

الن�ساط 1 :

يرتب التلميذ �التلميذة اأطوار القمر ح�ضب ترتيبها يف ال�ضهر القمري :

الن�ساط 2 :

عندما يكون ف�ضل ال�ضيف يف اجلزء ال�ضمايل من الكرة االأر�ضية يكون ف�ضل ال�ضتاء يف جزئها اجلنوبي :

اأ�ضمي الف�ضل مبلء الفراغات يف الر�ضم جانبه.

الن�ساط 3 :

اأ- الـماء - الرتبة.

ب- يدل ذلك على اأن الـمنطقة التي �جدت بها ال�ضخرة كانت قدميا عبارة عن ��ضط �ضاطئي.

75143268

ف�ضل ال�ضتاء

ف�ضل ال�ضتاء
ف�ضل ال�ضيف

ف�ضل ال�ضيف
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تدبري ح�سة التقومي والدعم لنهاية االأ�سدو�س الثاين

ميكن اال�ضتئنا�س باملنهجية املقرتحة يف تدبري ح�ضة التقومي �الدعم لنهاية االأ�ضد��س االأ�ل �س : 49  من 

دليل االأ�ضتاذ �االأ�ضتاذة.

تقومي نهاية االأ�سدو�س الثاين االأ�سبوع 33    

الن�ساط 1  

- عند االإ�ضابة مبر�س معد اأتبع طرفا )عالجية(.

- قبل االإ�ضابة مبر�س معد اأتبع  طرقا )�قائية(.

- اإعادة )تد�ير النفايات(  من الو�ضائل التي نحافظ بها على البيئة.

- الـماء من موارد االأر�س الـمتجددة التي يجب علينا جتنب ثلويثها.

الن�ساط 2 :

اأجنز الدارة الكهربائية الـممثل اأ�ضفله حيث العنا�رس الكهربائية )1( �)3( �)4( �ضاحلة.

اأ- اأحدد اأ�ضماء عنا�رس الدارة : )1( : قاطع كهربائي )2( : م�ضباح )3( عمود )مولد كهربائي( )4( �ضلك 

التو�ضيل الكهربائي.

ب- اأغلقت الدارة الكهربائية �مل يتوهج الـم�ضباح.

اأفرت�س اأن : - الـم�ضباح. متلف )غري �ضالح(.

- الـمادة الـم�ضتعملة. عازلة كهربائيا.

ج- كيف اأحتقق من فر�ضيتي؟

- اأ�ضتبدل الـمادة ب�ضلك كهربائي مو�ضل.

- اأ�ضتبدل الـم�ضباح باآخر غري متلف.

الن�ساط 3 :

اأمتم الفراغات مبا ينا�ضب من الكلمات االآتية : االأر�س– ال�ضم�س – بدرا - الـمناخ.

- تتعاقب الف�ضول نتيجة ميالن حمور االأر�س �د�رانها حول ال�ضم�س. 

- يتعاقب الليل �النهار نتيجة د�ران القمر حول االأر�س.

- عندما يبد� القمر م�ضاء بكامله ي�ضمى بدرا.

- تنتج د�رة الـماء نتيجة تغري الـمناخ.
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دعم نهاية االأ�سدو�س الثاين االأ�سبوع 33    

الن�ساط 1 :

- الـمعادن من موارد االأر�س غري الـمتجددة، يجب تر�ضيد ا�ضتغاللها.

- الرتبة من موارد االأر�س التي يجب  عدم تلويثها.

- الـماء من موارد االأر�س الـمتجددة، يجب  عدم تبذيره.

- تدل بقايا اأ�ضماك بحرية على �ضخرة اأنها تكونت يف ��ضط بحري.

الن�ساط 2 :

- ا�ضتعمال كمامة. 

- عدم ا�ضتعمال اأغرا�ضه ال�ضخ�ضية )م�ضط، كاأ�س، من�ضفة.. .(.

الن�ساط 3

- ا�ضم حتوالت الـمادة التي حتدث للماء اأثناء د�رته :

الن�ساط 4 :

اأ- عند ا�ضتخدام اخلاليا ال�ضم�ضّية فاإننا ن�ضتغل طاقة االأ�ضعة من ال�ضم�س لنح�ضل على طاقة كهربائية.

ب- الطاقة ال�ضم�ضية – الطاقة الكهربائية   

ج- الطاقة الريحية – الطاقة الـمائية.

كما ميكن اقرتاح اأن�ضطة تقوميية اأ� داعمة اأخرى.
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تقويم الكفاية االأ�سا�سية

اإن بناء الكفاية االأ�ضا�ضية ال يتم يف ح�ضة اأ� در�س، �اإمنا بالتدرة �على م�ضتويات خالل ال�ضنة الدرا�ضية، 

الكفاية  بتحليل  تبداأ  منطقية  مراحل  اتباع  للكفاية  �الـمتعلمات  الـمتعلمني  اكت�ضاب  مدى  تقومي  �يتطلب 

�ا�ضتخراج املوارد لتي تت�ضمنها من معارف �مهارات �مواقف التي ينتظز من املتعلمني �املتعلمات تعبئها 

لتنمية الكفاية امل�ضتهدفة. لهذا الغر�س يتعني :

- بناء الو�ضعية التي �ضيقا�س من خاللها اكت�ضاب الكفاية،

- حتديد معايري �موؤ�رسات االإجناز،

- اإعداد �ضبكة التقومي.

من خ�ضائ�س الو�ضعية التقوميية للكفاية اأن تكون مركبة يتطلب اإجنازها امتالك جمموعة من املوارد 

اأن تكون منا�ضبة مل�ضتوى  اإدماجية، كما يجب  اأن تكون مالئمة �تتطلب تعبئة املوارد بطريقة  كما يجب 

املتعلم �املتعلمة. �تتميز الو�ضعية التقوميية كذلك بكونها جديدة، غري منجزة �ضابقا.

 

موؤ�سرات تقويم الكفاية الـم�ستهدفة

االعتماد على  �االأ�ضتاذ  لالأ�ضتاذة  الـم�ضتهدفة ميكن  للكفاية  �الـمتعلمات  الـمتعلمني  اكت�ضاب  للتحقق من 

الـموؤ�رسات التالية :

- ال�سوؤال 1 : على الـمتعلم �الـمتعلمة االإجابة على ال�ضوؤال الـمطر�ح حول اأهمية ال�ضم�س يف الطبيعة  

من خالل التطرق اإىل :

ال�ضم�س كم�ضدر للطاقة.

د�ران االأر�س حول ال�ضم�س ك�ضبب لتعاقب الليل �النهار.

عالقة ال�ضم�س بتغريات الطق�س : ف�ضول ال�ضنة،د�رة الـماء.

- ال�سوؤال 2 : على الـمتعلم �الـمتعلمة االإجابة على ال�ضوؤال الـمطر�ح حول حاالت الـماء  يف الطبيعة 

من خالل التطرق اإىل :
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حاالت الـماء يف الطبيعة : �ضائلة ،غازية،�ضلبة. 

الـمطر�ح حول �ضلوكات االإن�ضان جتاه  ال�ضوؤال  الـمتعلم �الـمتعلمة االإجابة على  على   :  3 ال�سوؤال   -

الطبيعة �جتاه �ضحته  يف الطبيعة من خالل التطرق اإىل :

ال�ضلوك ال�ضلبي :ال�ضخ�س الذي يغ�ضل �ضيارته بالقرب من البحرية.

ال�ضلوك االإيجابي :ال�ضخ�س الذي يقوم بالتمارين الريا�ضية يف الطبيعة.

- ال�سوؤال 4 : على الـمتعلم �الـمتعلمة االإجابة على ال�ضوؤال الـمطر�ح حول موارد االأر�س من خالل 

التطرق اإىل :

الـموارد التي توفرها الطبيعة : الـماء ، اخل�ضب، الرياح، الرتبة.

من  الـم�ضهد  الرياح يف  الـمطر�ح حول  ال�ضوؤال  على  االإجابة  �الـمتعلمة  الـمتعلم  :على   5 ال�سوؤال   -

خالل التطرق اإىل :

الرياح كمورد طبيعي من موارد االأر�س.

الرياح كم�ضدر من م�ضادر الطاقة الـمتجددة �النظيفة.

- ال�سوؤال 6 : على الـمتعلم �الـمتعلمة االإجابة على ال�ضوؤال الـمطر�ح حول قو�س قزح يف الـم�ضهد من 

خالل التطرق اإىل :�ضوء ال�ضم�س �كيفية احل�ضول على قو�س قزح.

- ال�سوؤال 7 : على الـمتعلم �الـمتعلمة االإجابة على ال�ضوؤال الـمطر�ح توزيع االأ�ضجار  يف الـم�ضهد من 

خالل التطرق اإىل :

خ�ضائ�س الكائنات احلية �الـمكيفة للعي�س مبحيط الربكة الـمائية.

حاجيات النباتات للماء �االأمالح الـمعدنية.

�ميكن اال�ضتعانة ب�ضبكة تقومي الكفاية الواردة بكرا�ضة املتعلم �املتعلمة )�س 94(.
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َتْقومُي اٱْلِكفاَيِة

ْلِميَذاُت  َ�اٱلتِّ اٱلتَّالميُذ  اٱْلـُمْنَتَزهاِت،َفاٱْلَتَقَط  اأََحِد  اإىِل  ًة  َتْرفيِهيَّ َخْرَجًة  �َضُتَك  ُموؤَ�ضَّ َمْت  َنظَّ اٱْلُعْطَلِة  ِخاَلَل 

ُ�ْضتاِذ َ�اٱاْلأُ�ْضَتاَذِة، ِمْن اإجِْناِز اٱْلـَم�ْضَهِد اأَْعالُه : َت اإِ�رْساِف اٱاْلأ َنْتُهْم،  حَتْ تي َمكَّ َوِر اٱلَّ موَعًة ِمَن اٱل�ضُّ جَمْ

ُبَحرْيٌَة
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اِلَيِة : ِمْن ِخالِل اٱمْلَ�ْضَهِد اأُجيُب َعِن اٱاْلأَ�ْضِئَلِة اٱلتَّ

بيَعِة ؟ ْم�ِس يف اٱلطَّ ُة اٱل�ضَّ يَّ 1- اأَْيَن َتَتَجلَّى اأََهمِّ
َتَلُف حاالِت اٱْلـماِء ؟  خُمْ

َ
2- ما ِهي

3- اأَ�ْضَتْخِرُج �ُضلوكًا اإيجاِبّيًا َ�اآَخَر �َضْلِبّيًا ِلاْلإِْن�ضاِن؟
ِكُن ِلالإِْن�ضاِن اٱ�ْضِتْغالُلها ؟ تي مُيْ َرُة اٱلَّ  اٱْلـَمواِرُد اٱْلـُمَتَوفِّ

َ
4- ما ِهي

ياِح يف اٱْلـَم�ْضَهِد ؟ 5- ما َدْ�ُر اٱلرِّ
ِل َقْو�ُس ُقَزٍح ؟ ثِّ 6- ماذا مُيَ

َكِة اْلـماِئيَِّة؟ حيِط اْلرِبْ 7- ِلـماذا توَجُد ااْلأَ�ْضجاُر ِب�َضْكٍل َكثيٍف مِبُ

َبَكُة َتْقومِي اٱْلِكفاَيِة �سَ

َبِة : ُع َعالَمَة )x( يف اٱخْلاَنِة اٱْلـُمنا�سِ اأ- اأَ�سَ
ال َنَعْم

ْوِء، اأَْطواِر اٱْلَقَمِر، َالّطاَقِة، َتعاُقِب اٱللَّْيِل َ�اٱلنَّهاِر  ْفُت َمواِردي اٱْلـُمَتَعلَِّقَة ِبـ : اٱل�ضَّ 1- َهْل َ�ظَّ
وؤاِل )1(؟ ْق�ِس َ�اٱْلـُمناِخ ِلاْلإِجاَبِة َعِن اٱل�ضُّ َ�اٱلطَّ

جاَبِة َعِن  ها َ�َدْ�َرِة اٱْلـماِء ِلاْلإِ ِة َ�َخ�ضاِئ�ضِ نيِف اٱْلـمادَّ ْفُت َمواِردي اٱْلـُمَتَعلَِّقَة ِبَت�ضْ 2- َهْل َ�ظَّ
وؤاِل )2(؟ اٱل�ضُّ

وؤاِل )3(؟ ِة اٱاْلإِْن�ضاِن َ�َتفاُعِلِه َمَع اٱْلبيَئِة ِلاْلإِجاَبِة َعِن اٱل�ضُّ حَّ ْفُت َمواِردي اٱْلـُمَتَعلَِّقَة ِب�ضِ 3- َهْل َ�ظَّ

وؤاِل )4( ؟ ها ِلاْلإِجاَبِة َعِن اٱل�ضُّ واِرِد اٱاْلأَْر�ِس َ�َخ�ضاِئ�ضِ ْفُت َمواِردي اٱْلـُمَتَعلَِّقَة مِبَ 4- َهْل َ�ظَّ

وؤاِل )5(؟ ِة ِلاْلإِجاَبِة َعِن اٱل�ضُّ �ضاِدِر اٱلّطاَقِة َ�اٱْلُقوَّ ْفُت َمواِردي اٱْلـُمَتَعلَِّقَة مِبَ 5- َهْل َ�ظَّ

وؤاِل )6(؟ ْوِء ِلاْلإِجاَبِة َعِن اٱل�ضُّ ْفُت َمواِردي اٱْلـُمَتَعلَِّقَة ِباٱل�ضَّ 6- َهْل َ�ظَّ

ِة َ�َتفاُعِلها َمَع اٱْلِبيَئِة ِلاْلإِجاَبِة َعِن  يَّ ْفُت َمواِردي اٱْلـُمَتَعلَِّقَة ِبَخ�ضاِئ�ِس اٱْلكاِئناِت اٱحْلَ 7- َهْل َ�ظَّ
وؤاِل )7(؟ اٱل�ضُّ

ِق اٱْلِكفاَيِة : قُّ اُت حَتَ ب- ُموؤَ�رصرِّ

ْقُت اٱْلِكفاَيَة اٱْلـُم�ْضَتْهَدَفَة. ٍة اأَكوُن َقْد َحقَّ اٍت اإيجاِبيَّ ْلُت َعلى َخْم�َضِة ُموؤَ�رسِّ - اإِذا َح�ضَ
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