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يُمنع منعا كلّيا استنساخ أو تعديل، أو بيع أي جزء من هذا الّدليل، بدون إذن خطّي ُمسبَق من الّناشر

u
تpداFي rبpل yG pليم rع sلت yG nن pولى مoأ rلyG pة nن sل�ص

pل 
u
لrمي pع rل yG pصاط� sلن yG pة sمادpب oة sخا�صrلyG oة nفاي pك rلnا

 , p√ uو oم oن pل pراح nم pزات uي nم oم n≥ ra pولى, وoٱلأ pة nن sٱل�ص pة nهايpي نa (ة) oمuل nع nت oم rٱل oكون nي

 mة nم
pFÓ oم mوات n£ nخ pمادpت rعyا pب nو , pر pصTبا oم rٱل p¬ p£حي oمpب mة n£pب nت rر oم mات qي

pع rصV nو nمامnاأ nو

 pلÓ pخ rن pم , mةnل pك rص� oم mة sي
pع rصV nو uل nلى ح nع kرا pقاد ,

u
لrمي pع rي ٱل qص� nق sٱلت pج rه nن rن pم

 pصان� rنpEٱل pم rص� pج pف tر nع nت pب nةnل pص� sت oم rٱل p¬ pبات nص� nت rك oيها مa oف uX nو oي mة n£ pص� rنnاأ pب pيام pق rٱل

 pة nي pذ r̈ nت pب oل pص� sت nما ي nو , o√ uو oم oن nو p¬ pت nي pذ r̈ nت nو p¬ pص� tف nن nت nو p¬ pت nك nر nح nو p¬pل tق nن nت nو p¬ uوا�ص nح nو

 pلoDصاو� sٱلت nر rب nـ ع nكpل nذ nو ; pصام� rج
nٱلأ pة nك nر nح nو pة nبيع s£ٱل nو pAما rلyا pب o≥sل nع nت nما ي nو , pوان nي nح rٱل

 mصوم� oر nو 
mي£ات£ rخ nت nو mل nم oج nو mماتpل nك pب , kة nتاب pك nو kا qي pه nف nصT ها rن nع pبير rع sٱلت nها, وpن rاأ nص� pب

 pة nن nقار oم rٱل nو pريف rع sٱلت nو pةnل nناو oم rٱل nو pسVراpت rapٱل nو pة n¶ nحÓ oم rٱل pلÓ pخ rن pم nو , mة n£صي� nب

(ا)  p¬ ppم rص� pج pة nمÓ nص� pمينrاأ nت pل rج
nأ pل n∂pل nذ nو ; pتاج rن pت rص�

pٱل nو pنيف rص� sٱلت nو pةnل nقاب oم rوٱل

.
u
بيpÄي r(ا) ٱل p¬ p£حي oلى م nع p®فا pح rٱل n(ا) و p¬ pت nي pذ r̈ nت n(ا) و p¬ pت naا¶ nن nو
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العاملني بال�سنة االأوىل االبتدائية، توجههم وتقرتح عليهم مقاربة  التعليم االبتدائي  اأ�ساتذة  دليل اال�ستاذ)ة( وثيقة تربوية تي�رس عمل 

بيداغوجية وديداكتيكية لبناء مكونات الفعل التدري�سي ملادة الن�ساط العلمي، يف هذه املرحلة العمرية، تراعى االختيارات والتوجيهات 

الرتبوية العامة التي اأقرتها وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي. ت�ساعد االأ�ستاذ)ة( على ادماج امل�ستجدات 

ي�سمن جودة  مبا  وبيداغوجيا،  علميا  املفاهيمي  وتنمية جهازه  واملهنية،  العلمية  معارفه  ق�سد حتيني  الذاتي،  التكوين  مبداأ  وفق  الرتبوية 

وفعالية ممار�ساته داخل الف�سل. كما متد االأ�ستاذ)ة( مبقاربة منهجية وديداكتيكية ترتكز على نهج التق�سي العلمي ال�ستثمار اأمثل لكرا�سة 

التلميذ)ة(، ت�ساعده على اإجناز درو�س الن�ساط العلمي، اإعدادا وتدري�سا وتقوميا. مبا ي�سمن تكوينا متوازنا للمتعلم)ة(، وفق هذه املقاربة 

البيداغوجية، تعيد االعتبار للمتعلم)ة(، بجعله حقيقة، يف مركز الفعل التدري�سي وامل�سارك)ة( الرئي�سي)ة( يف بناء املعارف العلمية، مما 

يك�سبه اأدوات التفكري العلمي، من مالحظة وحب اال�ستطالع، وتعبري�سفهي وكتابي، وجتريب وتوثيق، ويتدرج به يف امتالك القيم من 

م�ستوى التح�سي�س واال�ستئنا�س اإىل م�ستويات االكت�ساب والرت�سيخ والتعميق وبداية التوظيف. وهي عنا�رس �ستوؤهله لتقبل احلياة املدر�سية، 

واال�ستمرار فيها، وتي�رس له عملية االندماج االجتماعي والتوافق مع متطلبات احلياة املعا�رسة وتبايناتها. 

الرتبية  الطموحة يف جمال  يتنا�سب واالنتظارات  املنهجي مبا  الدليل  اأهداف  لتحقيق  املبدئية، وحماولة  الرهانات واالأ�س�س  فعلى هذه 

والتكوين، مت ت�سميم حمتويات دليل االأ�ستاذ)ة( وفق حماور اأ�سا�سية منها :

v املنطلقات واالأ�س�س البيداغوجية املعتمدة يف تاأليف كرا�سة التلميذ)ة(، حيث عر�ست باإيجاز االختيارات والتوجهات البيداغوجية 

يف املحاور التالية :

· االختيارات الوطنية يف جمال القيم. 
· املوا�سفات التي حتدد ملمح تلميذ)ة( ال�سلك االبتدائي.

· الكفاية الرتبوية املعتمدة يف ال�سنة االأوىل من التعليم االبتدائي.
· اختيار م�سامني وحدات الن�ساط العلمي.

· مقاربة تدري�س مادة الن�ساط العلمي، جلعل االأ�ستاذ)ة( يلم�س متطلبات التجديد الرتبوي الذي تعرفه املنظومة التعليمية ب�سفة عامة.
· التمكني من مبداأ التكوين الذاتي.

اأبعاد وطنية  منهجية تدري�س باعتماد النهج العلمي املرتكز على مقاربة التق�سي وما يتطلبه من مهارات ومعارف ومواقف ذات   ·
وكونية.

v البنية العامة لكرا�سة املتعلم)ة(، حيث قدمت فقرات برنامج الن�ساط العلمي وخا�سيات كرا�سة التلميذ )ة(، واالأن�سطة التعلمية التي 

تهيكلت عليها م�سامينها. اإنه حمور �سيجعل االأ�ستاذ)ة( يتلم�س الرتجمة البيداغوجية والديداكتيكية لالختيارات والتوجهات العامة وفق 

النهج العلمي بالتق�سي.

v التوجيهات املنهجية ال�ستثمار كرا�سة التلميذ )ة(، التي تتناول هيكل وبنية وحدات وح�س�س الن�ساط العلمي، واإعدادها وحت�سريها، 

اأداة داعمة وموؤطرة للتمف�سالت  اإنه اجلزء االإجرائي لهذا الدليل باعتباره  اأثناء املمار�سة الف�سلية.  واالقرتاحات املنهجية لكيفية تقدميها 

القائمة مع كرا�سة التلميذ، وبتج�سيده العملي ملدخل القيم والكفايات يف تدري�س الن�ساط العلمي باالعتماد على نهج التق�سي. 
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وحدة  كل  ا�ستهلت  والرتبوي،  العلمي  التكوين  جمال  يف  الذاتية  االأ�ستاذ)ة(  ومبادرات  باختيارات  مت�س  ال  االعتبارات،التي  هذه 

مبعلومات علمية الإغناء وتو�سيع املرجعية املعرفية للمدر�س)ة(، مبا يوؤمن التحكم يف املفاهيم العلمية ال�سحيحة، التي تتتناولها كل وحدة. 

و مت اقرتاح م�سارات منهجية متنوعة لتدبري خمتلف االأن�سطة التعلمية، الحتد من اجتهادات االأ�ستاذ)ة( بقدر ما تتيح  له فر�سة تكييفها مع 

خ�سو�سيات تالمذته ، مبا ي�سمن توازنا ديناميا �رسوريا لتحقيق تعلمات فعلية اأثناء العملية التعليمية ـ التعلمية. لهذا مت التقدمي املنهجي 

لكل وحدة، باعتماد : 

· ر�سد بع�س املعارف واملكت�سبات ال�سابقة )ما تلقاه املتعلم خالل �سنوات التعليم االأويل( باعتبارها مدخال رئي�سيا ي�سمح عرب تقومي 
ت�سخي�سي مالئم )ح�ستا االأ�سبوع االأول من املو�سم الدرا�سي( لتحديد م�ستوى مدخالت املتعلمني، ومن الوقوف على متثالتهم حول 

مفاهيم مو�سوعات خمتلف الوحدات ق�سد توظيفها يف �سريورة التكوين وبناء التعلمات الالحقة.

املفاهيم  املعارف واملهارات واملواقف، حل�رس مو�سوع كل وحدة من حيث  الالحقة يف جمال  تربوية تراعي االمتدادات  اأهداف   ·
واملحددة الإجراءات  املقرتحة،  الكفاية  عنا�رس  املعربة على  املوؤ�رسات  اإنها  التدري�س.  اعتمادها خالل عملية  املمكن  املنهجية  واجلوانب 

التدخل الديداكتيكي وفق نهج التق�سي العلمي، وما يتطلبه من و�سائل تعليمية، واأدوات تقوميية وكيفية تنظيم وت�سغيل التالميذ فرادى 

وداخل جمموعات.

· اإ�سارة اإىل االمتدادات املرتقبة اإىل جانب املكت�سبات ال�سابقة، متكن من تقريب م�ستوى �سياغة املفاهيم العلمية �سمن حمتويات كل 
وحدة، وحمتوى الربنامج ال�سنوي ملادة الن�ساط العلمي، خالل امل�ستوى التعليمي نف�سه من جهة، وخالل امل�ستويات الدرا�سية املتتالية من 

جهة اأخرى. ذلك اأن املكت�سبات ال�سابقة ت�ساعد على حتديد م�ستوى املدخالت، واالمتدادات العمودية وامل�ستعر�سة وحتيل على التكامل 

واالندماج املعريف بني املواد التعليمية من جهة، وعلى التطور العمودي للمفاهيم العلمية من جهة ثانية، ال�سيء الذي ي�ساعد املدر�س)ة( 

على حتديد عمق معاجلة هذه املفاهيم �سمن حمتويات الربنامج الدرا�سي، مبا يتوافق ن�سبيا مع العمر النف�سي واملعريف للمتعلمني.

تنجزح�ستان  ح�س�س(  )ع�رسة  من  واحدة  كل  تتاألف  وحدات(،  )�ست  الدرا�سية  ال�سنة  على  تتوزع  التي  الوحدات  مكونات   ·
املكونات  اأرفقت هذه  وقد  االبتدائي.  بال�سلك  العلمي  الن�ساط  منهاج  ، كما ورد يف  دقيقة(   55( منهما  الواحدة  ت�ستغرق  اأ�سبوعيتان 

بالئحة من الو�سائل التعليمية املمكن اعتمادها خالل تقدمي كل ح�سة.

ومبا اأن كل اجتهاد، كيفما كان م�ستوى اتقانه، يبقى قابال للتنقيح واالإغناء، فاإن الدعوة �سادقة  لالأ�ستاذ)ة( الكرمي)ة(، بعد جتريب 

هذا العمل، الإبداء الراأي يف  �سكله وم�سمونه، ودعم ما هو اإيجابي فيه، ور�سد بع�س النقائ�س التي تكون قد مت اإغفالها، يف غاية االأهمية 

خدمة جلودة الكتب املدر�سية، التي تعترب من بني ركائز تكوين اأجيالنا.

 

                                                                   واهلل ويل التوفيق وال�سداد.

                                                                                    الـمـوؤلـفــون
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اجلزء الأول

الت�أ�سي�س العلمي والبيداغوجي 

لدليل الأ�ست�ذ)ة(
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 8102مارس   –مديرية المناهج  –المنهاج الدراسي للنشاط العلمي للتعليم االبتدائي 

  االختیارات البیداغوجیة
اختيارات  ةأربعتقوم الفلسفة التربوية واالختيارات والتوجهات العامة إلصالح نظام التربية والتكوين على 

 :كبرى ناظمة وموجهة هيومداخل 
 القيم؛ مدخل.0
 الكفايات؛ مدخل.0
 المضامين؛ مدخل.3
. تنظيم الدراسة مدخل.1

 :0.1. االختیارات الوطنیة في مجال القیم 

:تتحدد المرتكزات الثابتة في مجال القيم ضمن منظومة التربية والتكوين الوطنية في ما يأتي
قيم العقيدة اإلسالمية؛
ها األخالقية والثقافية؛ئقيم الهوية الحضارية ومباد
قيم المواطنة؛
ها الكونيةئقيم حقوق اإلنسان ومباد.

انسجاما مع هذه القيم، واعتبارا للحاجات المتجددة للمجتمع المغربي على المستوى االقتصادي واالجتماعي 
والثقافي من جهة، وللحاجات الشخصية للمتعلمات والمتعلمين من جهة أخرى، فإن نظام التربية والتكوين يتوخى 

 :تحقيق األهداف اآلتية

0.0.1. على المستوى المجتمعي العام: 
 ترسيخ الهوية المغربية الحضارية والوعي بتنوع روافدها

وتفاعلها وتكاملها؛
 التشبث بمبادئ العقيدة اإلسالمية وقيمها الرامية لتكوين

 المواطن المتصف باالستقامة والصالح؛
تكريس حب الوطن وتعزيز الرغبة في خدمته؛ 
التربية على المواطنة وممارسة الديمقراطية؛
 تنمية القدرة على المشاركة اإليجابية في الشأن المحلي

والوطني؛
تنمية الوعي بالواجبات والحقوق؛
 نبذ العنف بكل أشكاله؛ودعم مبادئ المساواة بين الجنسين 
 ترسيخ القيم اإلنسانية كالحرية والتسامح والمساواة والكرامة

؛...واإلنصاف، والتشبع بروح الحوار وقبول االختالف
فتح على مكاسب ومنجزات الحضارة اإلنسانية المعاصرة؛الت
ترسيخ قيم المعاصرة والحداثة؛ 
تكريس حب المعرفة وطلب العلم والبحث واالكتشاف؛ 
المساهمة في تطوير العلوم والتكنولوجيا الجديدة؛ 
التمكن من التواصل بمختلف أشكاله وأساليبه؛ 
االنفتاح على التكوين المهني؛ 
لجمالي واإلنتاج الفني والتكوين الحرفي في تنمية الذوق ا

 .اتيمجاالت الفنون والتقن

 8.0.1. على المستوى الشخصي للمتعلم(ة):

الثقة بالنفس واالنفتاح على الغير؛ 
االستقاللية في التفكير والممارسة؛ 
 التفاعل اإليجابي مع المحيط االجتماعي على

 اختالف مستوياته؛
 واالنضباط؛التحلي بروح المسؤولية 
ممارسة المواطنة والديمقراطية؛ 
إعمال العقل واعتماد الفكر النقدي؛ 
اإلنتاجية والمردودية؛ 
تثمين العمل واالجتهاد والمثابرة؛ 
المبادرة واالبتكار واإلبداع؛ 
التنافسية اإليجابية؛ 
 الوعي بالزمن والوقت كقيمة أساسية في

المدرسة وفي الحياة؛
ية والعمل على التنمية احترام البيئة الطبيع

المستدامة والتعامل اإليجابي مع الثقافة 
الشعبية والموروث الثقافي والحضاري 

المغربي؛
 اتخاذ مواقف إيجابية حيال الواجبات

.الشخصية وحقوق اآلخر
تقدير العمل اليدوي ومختلف الحرف. 

املحور االأول : االختيارات البيداغوجية املعتمدة يف تاأليف كتاب التلميذ)ة(
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 8102مارس   –مديرية المناهج  –المنهاج الدراسي للنشاط العلمي للتعليم االبتدائي 

:8.1. ملمح الطفل ومواصفاتھ في بدایة سلك التعلیم االبتدائي 

تستقبل المدرسة االبتدائية األطفال الذين بلغوا ست سنوات كاملة من العمر، إناثا وذكورا، الوافدين من مؤسسات 
وتعمل . التربية ما قبل مدرسية بما في ذلك الكتاتيب القرآنية، وكذلك األطفال الذين لم يستفيدوا من إعداد للتمدرس

التشبع بالقيم "حياتهم المهنية فيما بعد؛ وذلك بتنشئتهم على  من أجل إعدادهم للنجاح في مسارهم الدراسي وفي
الدينية والخلقية واإلنسانية ليصبحوا مواطنين معتزين بهويتهم وبتراثهم وواعين بتاريخهم ومندمجين فاعلين في 

 ."مجتمعهم
وتلتزم المدرسة تجاه مرتادیھا من المتعلمات والمتعلمین بتمكینھم من الكفایات التي تنمي استقاللیتھم. وتشمل ھذه 

الكفایات المعارف والمفاھیم األساسیة ومناھج التفكیر وأدوات البحث ومھارات التعبیر عن الذات والتفاعل مع 
المحیط، بما فیھا المھارات التقنیة والریاضیة والفنیة األساس، المرتبطة مباشرة بالمحیط االجتماعي واالقتصادي 

للمدرسة؛ وذلك من أجل إعدادھم لبناء المواقف والتواصل والفعل والتكیف، مما یجعل منھم أشخاصا نافعین، 
قادرین على التطور واالستمرار في التعلم طیلة حیاتھم بتالؤم تام مع محیطھم المحلي والوطني والعالمي. 

في التربية ما قبل  وتعمل المدرسة االبتدائية، في السنتين األولى والثانية، على تعميق سيرورة التعليم والتنشئة
 :مدرسية والمتمثلة في اآلتي

تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني؛
تحقيق االستقاللية والتنشئة االجتماعية؛
حركية والمكانية والزمانية والرمزية والتخييلية والتعبيرية؛ -تنمية المهارات الحس
تعلم القيم الدينية والخلقية والوطنية األساسية؛
على األنشطة العملية والفنية؛ التمرن
ةالكتابووالقراءة والتحدث  من مهارات االستماع التمكن. 

وفضال عن تطوير الكفايات الخاصة بمرحلة ما قبل التمدرس، وخصوصا بالنسبة لألطفال الذين لم يستفيدوا من 
تنشئة إعدادیة للتمدرس، تركز المدرسة االبتدائیة في السنتین األولى والثانیة على إكساب اآلتي: 

المعارف والمهارات األساسية للفهم والتعبير الشفهي والكتابي؛
مبادئ الوقاية الصحية وحماية البيئة؛
 واللعب التربوي؛تعبير الحركي الوالمهارات األساس للرسم
المفاهيم األولية للتنظيم والتصنيف والترتيب والتداول اليدوي لألشياء الملموسة؛
وقواعد الحياة الجماعية والمعاملة الحسنة والتعاون والتضامن قيم. 

بعين  تأخذوبالنظر إلى اختالف مؤهالت الوافدين على السنة األولى من التعليم االبتدائي، فإن المدرسة االبتدائية 
ونمو المتعلمات ، اختالف المالمح والمواصفات من التعليم االبتدائي االعتبار، خالل السنتين األولى والثانية

والمتعلمين ونضجهم العقلي والجسدي ، واعتماد القدر الالزم من المرونة عند برمجة التعلمات وإرساء المكتسبات 
 .وإنجاز األنشطة، بما يستجيب لحاجياتهم وقدراتهم المختلفة

بات المتعلمات والمتعلمين وخالل السنوات األربع الموالية، تعمل المدرسة االبتدائية، فضال عن استكمال بناء مكتس
 :في مرحلة ما قبل التمدرس وفي السنتين األولى والثانية، على تمكينهم من اآلتي

في مجال القيم الدينية والوطنية والخلقية؛ هاتعميق المكتسبات السابقة وتوسيع
لكفايات التي تقتضي تنمية المهارات األساسية الخاصة باالستماع والقراءة والفهم والتعبير والكتابة لبناء ا

اكتساب معارف ومهارات ومواقف من خالل تعلم المواد الدراسية األخرى؛
 الزماني  موقعوالتتنمية مهارات الذكاء العملي، وعلى الخصوص منها الترتيب والتصنيف والعد والحساب

والمكاني وطرق العمل؛
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 البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية المباشرة اكتشاف المفاهيم والنظم والتقنيات األساسية التي تنطبق على
 .، بما في ذلك الشأن المحلي(ة)للمتعلم

5.1. ملمح المتعلم(ة) ومواصفاتھ في نھایة سلك التعلیم االبتدائي  یھدف:
المنھاج التربوي لسلك التعلیم االبتدائي إلى تحقیق مجموعة من المواصفات العامة أھمھا:

مرتبطة مواصفات عامة 
بالقيم والمقاييس 

االجتماعية تتجلى في 
 :(ة)جعل المتعلم

متشبعا بالقيم الدينية والخلقية والوطنية واإلنسانية؛ 
متشبعا بروح التضامن والتسامح والنزاهة؛
متشبعا بمبادئ الوقاية الصحية وحماية البيئة؛
ق قادرا على اكتشاف المفاهيم والنظم والتقنيات األساسية التي تنطب

 .على محيطه الطبيعي واالجتماعي والثقافي

 مواصفات عامة 
مرتبطة بالكفايات 
 والمضامين تتجلى 

 :(ة)في جعل المتعلم

قادرا على التعبير السليم باللغة العربية واألمازيغية؛
قادرا على التواصل الوظيفي بلغة أجنبية قراءة وتعبيرا؛
االجتماعي على اختالف خر ومع المحيط قادرا على التفاعل مع اآل

والتكيف مع البيئة؛( لمجتمع، ااألسرة، المدرسة)مستوياته 
قادرا على االنضباط وتنظيم الذات والوقت؛
 والحسوالنفسية مكتسبا لمهارات تسمح له بتطوير ملكاته العقلية- 

حركية؛
قادرا على استعمال اإلعالميات وعلى االتصال واإلبداع التفاعلي؛
 بالمبادئ األولية للحساب والهندسةملما. 

 :5.1. اختیارات وتوجھات في مجال المقاربة البیداغوجیة 

: ى في سياق ميزته المتغيرات الكبرى اآلتيةالوطنية في مجال التربية والتكوين، ومواكبة التحوالت الكبر
تطور المعرفة اإلنسانية وتشعبها إلى علوم جزيئية بفضل البحوث واالكتشافات العلمية الدقيقة؛
توافر المعارف المختلفة بفضل انتشار الثقافة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
وى العالمي في مجال االقتصاد والتنمية والبيئة؛عدم استقرار التوازنات الكبرى على المست
تحوالت عميقة في مجال العلوم اإلنسانية، بشكل عام، وفي علم النفس وعلوم التربية بشكل خاص؛
  تطور أجيال جديدة من ثقافة وقيم حقوق اإلنسان والتربية عليها؛
عات اإلنتاجية؛انفتاح المدرسة على معايير الجودة ونموذج التدبير في مجال القطا
...

0.5.1. مبادئ المقاربة البیداغوجیة وفق مدخل الكفایات: تستند المقاربة البیداغوجیة، في إطار 
االختیارات والتوجھات الوطنیة المعتمدة في المنھاج الدراسي، وفق مدخل 

: الكفايات على مبادئ أساسية من أهمها
ارتباط التعلم، أساسا، بخاصيتي العقل واإلرادة لدى اإلنسان؛   -0
 ؛(ة)تعدد ذكاءات المتعلم-0
مركز كل تفكير بيداغوجي أو عمل تربوي؛ ( ة)المتعلم اعتبار-3
الفاعل األساس والمسؤول عن بناء تعلماته وتنميتها؛ (ة)المتعلم اعتبار-1

من أجل تحقيق المالمح والمواصفات الخاصة بالمتعلمات والمتعلمين وبلوغ غايات النظام التربوي، تم اعتماد 
المقاربة بالكفايات مدخال للمنهاج الدراسي. وقد جاء هذا االختيار في إطار سعي المدرسة لتفعيل االختيارات 
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 استراتيجيات خاصة في التعلم؛ له (ة)كل متعلماعتبار أن -1
 جتماعي؛االسياق وال( ة)تعلممالاعتباراالرتباط بين -1
التي تكون ذات داللة وفعالية في حل المشكالت؛تلك التعلمات األكيدة هي أناعتبار-1
؛لهاالتعلم عملية بناء مركبة وتنظيم نشيط وهيكلة مستمرة للمعارف وليس تراكما كميا  اعتبار-8
الجديدة والمكتسبات والتمثالت السابقة؛ التعلماتأن التعلم يحصل عبر الصراع بين اعتبار -9

من فرد إلى آخر؛ تختلفق وإيقاعات ائالتعلم يحصل بطر اعتبارأن-02
باألساس في وظيفيتها؛     تتجلى  في بناء الكفايات التعلماتأن قيمة اعتبار -00
ة المتوازنة ويسهم في تنمية الفرد والمجتمع؛أن التعلم الفعلي هو ذاك الذي يبني الشخصياعتبار -00
03- ...

 :، يمكن تعريف الكفاية بأنهاالبيداغوجية المرجعياتووفق هذا االختيار، واستنادا إلى أهم 
 التصرف المالئم والناجع، الذي ينتج عن تعبئة وتنظيم قدرات ومعارف ومهارات وقيم ومواقفمعرفة 
 .مهمات مركبة في سياق معين ووفق شروط ومعايير محددة أو إنجاز/لحل وضعيات مشكلة ومالئمة 

 :هي أن تكون، فإن من جملة الشروط والمعايير التي ينبغي أن تتوفر في الكفاية، التعريفوتبعا لهذا 
ناتجا عن تفكير ووعي؛إنجازا -0
 قابلة للمالحظة والقياس؛-0
 نفسه؛( ة)المتعلم اتمن إنجازنابعة  -3
 للفرد وبالنسبة للغير؛ ذات معنى وداللة بالنسبة-1
؛منسجمةوذات مكونات مركبة -1
متعددة؛  معارف وقدرات وقيم ومهارات تعبئة قائمة على -1
؛بتجدد المتغيرات ومتطورةمتنامية -1
؛ ومتجلية في إنجاز عمليراسخة وأكيدة -8
المهمة أو حل المشكلة؛ أداءمالئمة وناجعة في -9

 .ووضعيات جديدةقابلة للتحويل واالستثمار في مجاالت -02

8.5.1. نموذج بیداغوجي منفتح ومتجدد: 

ولتفعيل هذا . تقدم المقاربة البيداغوجية، من خالل مفهوم الكفاية ومواصفاتها، تصورا لماهية التعلم واستراتيجياته
في المدرسة، عبر الممارسات البيداغوجية المختلفة، ينبغي أن تكون المنهجيات والطرائق واألساليب االختيار 

، ودينامية الجماعات، الفروق الفردية، هموميول راعي، فضال عن اهتمامات المتعلمات والمتعلمينمتنوعة وأن ت
 ،التعاقد، وتشجيع االختيار بما فيهاالوسائل الممكنة ألجل تحفيز التعلم وتنشيطه، كل تقنيات التنشيط بوأن تعتمد 

 ...العمل بالمشروع، والتدبير البيداغوجي لألخطاء، وتشجيع اللعبو

ولبلوغ أهداف النظام التربوي، يستوجب بناء الكفايات وتنميتها وتطويرها مقاربة شمولية تراعي التدرج 
ومن الكفايات التي أوالها المنهاج الدراسي اهتماما . ا، ووضع استراتيجيات اكتسابهاالبيداغوجي في برمجته

 :تيخاصا، نذكر تلك التي تساهم في اآل

والمناوالت البيداغوجية التطبيقية  الصيغ مختلفعلى  ،وفق مدخل الكفايات الدراسي،تفعيل المنهاج ينفتح 
تتوفر على  وخاصة تلك التي التي أثبتت نجاعتها في إرساء مبادئ هذه المقاربة في ميدان التربية والتكوين

ما راكمته المدرسة الوطنية من كل ترصيد وفي هذا اإلطار ينبغي . االنسجام النظري والتماسك المنهجي
 . ممارسات تربوية وتدريسية مجددة
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 ،باعتباره غاية في ذاته، وفاعال إيجابيا ينتظر منه ( ة)تنمية شخصية المتعلمهدف إلى توهي كفاية تنمية الذات
 جميع المجاالت؛اإلسهام الفاعل في االرتقاء بمجتمعه في 

االستجابة لحاجات التنمية المجتمعية بكل أبعادها الروحية والفكرية والمادية؛ 
االستجابة لحاجات االندماج في القطاعات المنتجة ولمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية.

أوتكنولوجيا، كما هو مبين في  أوثقافيا أومنهجيا ويمكن أن تتخذ الكفايات التربوية بعدا استراتيجيا أوتواصليا
:الجدول اآلتي

 العناصر المكونة لها أبعاد الكفاية

البعد 
 االستراتيجي

معرفة الذات والتعبير عنها؛
التموقع في الزمان والمكان؛ 
 األسرة، المؤسسة التعليمية، )التموقع بالنسبة لآلخر وبالنسبة للمؤسسات المجتمعية

 البيئة بصفة عامة؛، والتكيف معها ومع (المجتمع
 تعديل المنتظرات واالتجاهات والسلوكات الفردية وفق ما يفرضه تطور المعرفة والعقليات

 .والمجتمع

البعد 
 التواصلي

األمازيغية، والتمكن من اللغة األجنبية؛والعربية : إتقان اللغتين الوطنيتين الرسميتين للدولة 
 مختلف تعلم في والتمكن من مختلف أنواع التواصل داخل المؤسسة التعليمية وخارجها

 المواد الدراسية؛
 المتداولة في المؤسسة التعليمية ...( األدبي، والعلمي، والفني)التمكن من أنواع الخطاب

 .وفي محيط المجتمع والبيئة

البعد 
 المنهجي

 لتفكير وتطوير المدارج العقلية؛امنهجية 
 لعمل في الفصل وخارجه؛امنهجية 
منهجية تنظيم الذات والشؤون والوقت وتدبير التكوين الذاتي والمشاريع الشخصية. 

 البعد الثقافي

وتوسيع دائرة إحساساته (ة)الجانب الرمزي المرتبط بتنمية الرصيد الثقافي للمتعلم ،
شخصيته بكل مكوناتها، وتصوراته ورؤيته للعالم وللحضارة البشرية بتناغم مع تفتح 

 وبترسيخ هويته كمواطن مغربي وكإنسان منسجم مع ذاته ومع بيئته ومع العالم؛
الجانب الموسوعي المرتبط بالمعرفة بصفة عامة. 

البعد 
 التكنولوجي

 ؛استعمالهامنتجات التقنية ورسمها والالقدرة على تصور وإبداع 
والقياس، وتقنيات ومعايير مراقبة الجودة،  التمكن من تقنيات التحليل والتقدير والمعايرة

 والتقنيات المرتبطة بالتوقعات واالستشراف؛
 التمكن من وسائل العمل الالزمة لتطوير تلك المنتجات وتكييفها مع الحاجيات الجديدة

 والمتطلبات المتجددة؛
 ارتباط في بالتطور العلمي والتكنولوجي  المتعلقة وتلكاستدماج أخالقيات المهن والحرف

 .مع منظومة القيم الدينية والحضارية وقيم المواطنة وقيم حقوق اإلنسان ومبادئها الكونية

5.5.1. الكفایات الخاصة بالمواد الدراسیة: 
وقد تمت صياغة كفاية في نهاية كل مستوى دراسي بالنسبة لكل مادة دراسية، وذلك على أساس التدرج في 

، لمستوى األعلىااستكمال المواصفات المتصلة بملمح التخرج في نهاية سلك التعليم االبتدائي، حيث تشمل كفاية 
 . (مبدأ االشتمال) األدنى كفايات المستويات  ضرورة، 

 ثالثة  مجاالتببرامج المواد الدراسية ضمن تم تنظيم المضامين المعرفية الخاصة التصور البيداغوجي ووفق هذا 
 .منها حقال معرفيا أو أكثر بمكونات دراسية متقاربة ومتكاملة مجالمنسجمة فيما بينها، يضم كل 
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 :الدراسية بالنسبة للمستويات الدراسية والمواد لمجاالتاويوضح الجدول اآلتي عدد الكفايات المعتمدة حسب 

شاملة  تعد الكفاية النهائية للسنة السادسة من التعليم االبتدائي في كل مادة دراسية
لكفايات المستويات األدنى بالتعليم االبتدائي ومكملة للكفايات الخاصة بالمواد الدراسية 

معها في نفس فضال عن تضافرها مع الكفايات الخاصة بالمواد المتكاملة ، األخرى
 .الدراسي ىالمجال والمستو

/ المجاالت
السنة  المواد الدراسية األقطاب

األولى
السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

 السنة
الخامسة

السنة 
السادسة

 اللغاتمجال 
00000 0 اللغة العربية

000000 اللغة األمازيغية
000000 اللغة الفرنسية

مجال 
 لرياضياتا

 والعلوم

 0 0 0 0 0 0 الرياضيات
00000 0 النشاط العلمي

0000 اإلعالميات

التنشئة مجال 
 االجتماعية

 والتفتح

000000 لتربية اإلسالميةا
0000 االجتماعيات
 0 0 0 0 0 0 التربية الفنية

0000 0 0 التربية البدنية
0202 02 02 8 8 الكفايات مجموع
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مهارات التفكير العلمي

يقت�شي تطوير الكفايات لدى المتعلمين واإنماءها بال�شكل المطلوب، تمكين المتعلمات والمتعلمين من المهارات العلمية 

المهارات،  بع�ض  الئحة  يلي  وفيما  تدريجي،  ب�شكل  وتقويم  وتركيب  تحليل  من  العليا  المعرفية  القدرات  ومن  الالزمة 

والمجاالت المعرفية والمفردات المرتبطة بها:

•1•المهارات:  2
• مهارة المالحظة: هي مهارة عقلية تت�شمن ا�شتخدام اأحد اأو بع�ض الحوا�ض الخم�ض، اأو بم�شاعدة بع�ض االأجهزة للح�شول 
على معلومات اأو خ�شائ�ض عن ال�شيء اأو الظاهرة التي يتم درا�شتها دون القيام باإ�شدار اأحكام، وتعتبر اإحدى مهارات جمع 

المعلومات وتنظيمها. وت�شمن الم�شاهدة والمراقبة واالإدراك، وتقترن عادة بوجود �شبب قوي اأو هدف ي�شتدعي تركيز 

االنتباه ودقة المالحظة.

• مهارة الو�شف: تتبع مهارة الو�شف مهارة المالحظة، والو�شف كاأي مهارة، تكون متدرجة مع التالميذ منذ ال�شغر، 
وتكون ب�شيطة ثم تنمو معهم، لذا فمن ال�شروري م�شاعدة المتعلمين وتوجيههم اأو طرح اأ�شئلة عليهم تقودهم اإلى و�شف 

مايرونه، وذلك حتى تنمو لديهم هذه المهارة.

• مهارة المقارنة: هي القدرة على تحديد اأوجه االتفاق واأوجه االختالف بين االأ�شياء المراد المقارنة بينها. وهناك اأنواع 
من هذه المقارنات؛ اإما اأن تكون مفتوحة اأو مغلقة.

• مهارة اال�شتنتاج: تعرف باأنها عملية تف�شير اأو ا�شتخال�ض نتيجة ما نالحظه. وتزداد دقة اال�شتنتاجات بزيادة المالحظة 
والو�شف. ذلك اأن العالقة بين اال�شتنتاج والمالحظة والقيا�ض عالقة وطيدة، ومن خاللها يتم ا�شتنباط تف�شير يتالءم ويتناغم 

مع هذه البيانات.

�شكل  في  وعر�شها  بينها،  العالقات  يظهر  ب�شكل  المعلومات  وتحليل  قراءة  تت�شمن  عقلية  مهارة  هي  التف�شير:  مهارة   •
جداول اأو رموز اأو مخططات اأو ر�شوم بيانية....

• مهارة الت�شنيف: مهارة عقلية تت�شمن تحديد اأوجه ال�شبه واالختالف بين مجموعة من االأ�شياء اأو االأحداث وفق خ�شائ�شها 
الم�شتركة، وو�شع كل منها في مجموعة م�شتقلة.

• مهارة التنبوؤ والتخمين: مهارة عقلية تت�شمن ا�شتخدام المعلومات والخبرات الما�شية في تقدير وتوقع وافترا�ض حدوث 
ظواهر م�شتقبلية معينة بناء على معطيات واأ�ش�ض علمية.

المعرفية: •2• المجاالت   2
لقد تم تجميعها في ثالثة مجاالت كبرى، وكل مجال ي�شم عددا من القدرات العقلية، وهي موزعة على ال�شكل التالي:

• مجال المعرفة: يتعامل مع قدرة المتعلم على التذكر، والتعرف، وو�شف، وتقديم اأمثلة على الحقائق والمفاهيم واالإجراءات 
ال�شرورية لبناء اأ�شا�ض متين في العلوم.
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• مجال التطبيق: يركز على ا�شتخدام هذه المعرفة الإن�شاء مقارنة، واإبراز االختالفات، وت�شنيف لمجموعات من االأ�شياء 
اأو المواد؛ يربط بين المعرفة بمفهوم العلوم �شمن �شياق محدد؛ اإن�شاء تف�شيرات وتو�شيحات ل�شيناريوهات علمية وحل 

الم�شكالت العملية.

التركيب، والتعميم، غالبا في حاالت غير ماألوفة  بالتحليل،  العلمية  المفاهيم  ا�شتخدام االأدلة وفهم  • مجال اال�شتدالل: 
و�شياقات معقدة.

•1•1•المعرفة:  2
تقيم مفردات هذا المجال معارف المتعلمين عن الحقائق، العالقات، العمليات، المفاهيم، والمعدات. وتمكن المعرفة 

الحقيقة الوا�شعة والدقيقة المتعلمين من االنخراط والتفاعل بنجاح في اأن�شطة معرفية اأكثر تعقيدا وهي �شرورية لم�شروع 

علمي، وفيما يلي تف�شيل للقدرات المرتبطة بهذا المجال:

•1•2• التطبيق:  2
تتطلب مفردات هذا المجال ا�شتراك المتعلم )ة( في تطبيق معارفه عن الحقائق، العالقات، العمليات، المفاهيم، االأدوات، 

والطرق الماألوفة في تعليم وتعلم العلوم. وفيما يلي تف�شيل للقدرات المرتبطة بهذا المجال:

تف�صيلها القدرات

ـ التعرف على المفردات والمصطلحات العلمية والرموز واالختصارات والمقاييس؛
ـ تحديد أو توضيح الحقائق والعالقات والمفاهيم.

ـ تحديد مميزات أو خصائص كائنات معينة، ومواد، وعمليات.
ـ تحديد االستخدامات المناسبة للمعدات واإلجراءات العلمية.

تذكر وتعرف

ـ وصف أو تحديد أوصاف خصائص وبنية ووظائف الكائنات الحية والمواد.
ـ وصف أو تحديد العالقات بين الكائنات الحية والمواد والعمليات والظواهر. و�صف

التي تمتلك خصائص  الحية، والمواد، والعمليات  اللكائنات  أمثلة عن  أو تحديد  ـ تقديم 
معينة.

ـ توضيح وصياغة لحقائق أو لمفاهيم مع األمثلة المناسبة.
تقديم اأمثلة

تف�صيلها القدرات

ـ التعرف على المفردات والمصطلحات العلمية والرموز واالختصارات والمقاييس.
ـ تحديد أو توضيح الحقائق والعالقات والمفاهيم.

ـ تحديد مميزات أو خصائص كائنات معينة، ومواد، وعمليات.
ـ تحديد االستخدامات المناسبة للمعدات واإلجراءات العلمية.

مقارنة/ت�صنيف

ـ وصف أو تحديد أوصاف خصائص وبنية ووظائف الكائنات الحية والمواد.
ـ وصف أو تحديد العالقات بين الكائنات الحية والمواد والعمليات والظواهر. الربط

ـ تقديم أو تحديد أمثلة عن اللكائنات الحية، والمواد، والعمليات التي تمتلك خصائص معينة.
ـ توضيح وصياغة لحقائق أو لمفاهيم مع األمثلة المناسبة. ا�صتخدام النماذج

ومعلومات  مصورات  جداول،  باعتماد  نصوصا  لتفسر  العلوم  مفاهيم  في  المعرفة  تستخدم  ـ 
ورسومات بيانية. تف�صير المعلومات

ـ يوضح أو يشرح مالحظات أو ظاهرة طبيعية باستخدام مبادئ ومفاهيم علمية. ال�صرح
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•1•3• التحليل:  2
البيانات والمعلومات االأخرى، وا�شتخال�ض  اأن ي�شارك في اال�شتدالل لتحليل  المتعلم مفردات هذا المجال  تتطلب من 

النتائج، وتو�شيع نطاق الفهم لديه اإلى مواقف جديدة. وعلى النقي�ض من التطبيقات المبا�شرة للحقائق والمفاهيم العلمية 

التي يتج�شد في مجال التطبيق، فاإن مفردات في مجال اال�شتدالل تت�شمن �شياقات غير ماألوفة اأو اأكثر تعقيداً. قد تت�شمن 

االإجابة على هذا النوع من المفردات اأكثر من طريقة اأو ا�شتراتيجية واحدة. ي�شمل التعليل العلمي اأي�شا تطوير الفر�شيات 

وت�شميم تحقيقات/تجارب علمية.

تف�صيلها القدرات

اأنماط  العالقات،  المفاهيم،  ال�صلة،  ذات  المعلومات  وا�صتخدام  علمية  م�صاألة  عنا�صر  على  التعرف  ـ 

البيانات لالإجابة على االأ�صئلة وحل الم�صكالت.
تحليل

ـ االإجابة على المفردات التي تتطلب النظر في عدد من العوامل المختلفة اأو المفاهيم ذات العالقة. تركيب

ـ �صياغة اأ�صئلة من الممكن االإجابة عليها با�صتخدام نتائج التحقق والتنبوؤ للتحقق من معلومات معينة.

ـ �صياغة فر�صيات قابلة للقيا�س اعتماداً على المالحظة اأو غير ذلك.

ـ اإعطاء الدليل واقتراح تنبوؤات عن تاأثير التغيرات في ظروف بيولوجية اأو فيزيائية.

�صياغة اأ�صئلة/

فر�صية/ تنبوؤ

ـ ر�صم خطة تحقيقات اأو اإجراءات منا�صبة لالإجابة على اأ�صئلة علمية اأو اختبار فر�صيات؛

ـ متغير يقا�س اأو يتم التحكم به اأو عالقة ال�صبب والنتيجة.
ت�صميم تحقيقات

ـ تقييم التف�صيرات البديلة، تقدير المزايا والعيوب التخاذ قرارات حول العمليات البديلة.

ـ تقييم نتائج التحقيقات فيما يتعلق بكفاية البيانات لدعم اال�صتنتاجات.
تقييم

العلمية.  الم�صطلحات  فهم  و/اأو  واالأدلة  المالحظات  اأ�صا�س  على  �صحيحة  ا�صتقراءات  ا�صتنباط 

وا�صتخال�س ا�صتنتاجات منا�صبة متعلقة بال�صوؤال اأو الفر�صية، واإظهار فهم عن ال�صبب والنتيجة.
اال�صتنتاج

- تقديم ا�صتنتاجات عامة تتجاوز ال�صروط التجريبية اأو المحددة.

ـ تطبيق اال�صتنتاجات على حاالت جديدة.
التعميم

التحقيقات  من  واال�صتنتاجات  الم�صكالت،  وحلول  التف�صيرات،  معقولية  لدعم  االأدلة  ا�صتخدام  ـ 

المنجزة.
التبرير
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 8102مارس   –مديرية المناهج  –المنهاج الدراسي للنشاط العلمي للتعليم االبتدائي 

1.1. اختیارات وتوجھات في مجال المضامین الدراسیة: 
انسجاما مع االختيارات التربوية العامة وخاصة منها مدخل الكفايات، فإن المضامين الدراسية ينبغي أن تنتقل 

( ة)األهمية لبناء كفايات المتعلم تولىمن منطق المادة والبرنامج الدراسي إلى منطق المنهاج الدراسي، حيث 
لذا، يتعين فتح الجسور بين المواد حتى يتسنى . وبلوغ المواصفات التي يقتضيها ملمح التخرج في نهاية التكوين

للمدرسة تقديم الخدمات المنتظرة منها لفائدة المتعلمات والمتعلمين على الوجه األكمل؛ وذلك بالتركيز على ما 
 .لمادة الدراسيةل الختامية، وعدم االنصراف إلى االهتمام بالمضامين الجزئية تقتضيه الكفاية

0.1.1. منطلقات اختیار البرامج الدراسیة: 
من المداخل والمنطلقات التي تم اعتمادها في اختيار المضامين، والتي تسمح بفهمها وتفعيلها على الوجه 

 :األكمل، نذكر اآلتي
 االختيارات والتوجهات التربوية المؤطرة للمنهاج الدراسي والبرامج التعليمية؛
 المتعلمين؛المتعلمات و مواصفات
الكفايات المستهدفة في نهاية التعليم االبتدائي؛
مضامين المواد الدراسية؛
نفسه؛راسي الد طبيعة العالقة بين الكفايات المحددة لكل مستوى والمضامين المستهدفة في المستوى
الهندسة البيداغوجية وتنظيم الدراسة.

8.1.1. مبادئ تنظیم البرامج الدراسیة 
 :تنتظم المعارف والمضامين في المنهاج الدراسي للتعليم االبتدائي وفق المبادئ اآلتية

اعتبار المعرفة إنتاجا وموروثا بشريا مشتركا؛ 
 المعرفة الكونية؛اعتبار المعرفة الخصوصية جزءا ال يتجزأ من 
 اعتماد مقاربة شمولية عند تناول اإلنتاجات المعرفية الوطنية في عالقتها باإلنتاجات الكونية مع الحفاظ

 على ثوابتنا الوطنية األساسية؛
استثمار غنى الثقافة الوطنية وتنوع الثقافات المحلية والشعبية باعتبارها روافد للمعرفة؛ 
بعد الوطني للمضامين وبمختلف التعابير الفنية والثقافية؛االهتمام بالبعد المحلي وال 
اعتماد مبدأ التكامل والتنسيق بين مختلف أنواع المعارف وأشكال التعبير؛ 
اعتماد مبدأ االستمرارية والتدرج في عرض المعارف عبر األسالك التعليمية؛ 
بر المواد التعليمية؛االهتمام بالكيف عوض التراكم الكمي للمضامين المعرفية المختلفة ع 
استحضار البعد المنهجي والروح النقدية في تقديم محتويات المواد؛ 
استثمار عطاء الفكر اإلنساني عامة لخدمة التكامل بين المجاالت المعرفية؛ 
 المتعلمين في مختلف المستويات؛المتعلمات وتوفير حد أدنى من المضامين األساس المشتركة لجميع 
امين المختلفة اللغوية والفكرية والمنهجية والعلمية والفنية؛االهتمام بالمض 
 المعارف؛ معالجةق ائوطر المناوالتتنويع 
إحداث التوازن بين المعرفة في حد ذاتها والمعرفة الوظيفية؛
جعل المضامين المعرفية، باإلضافة إلى المهارات والقيم والمواقف، مكونا أساسا لبناء الكفايات؛
...

������ ���� .indd   13 25/07/2018   18:09

16

•1•3

•1•1•3

•2•1•3

 ���� ������  .indd   16 27/06/2019   15:57



14

 8102مارس   –مديرية المناهج  –المنهاج الدراسي للنشاط العلمي للتعليم االبتدائي 

5.1.1. بنیة البرامج الدراسیة:
 :تتكون برامج المواد الدراسية من عناصر أساسية متالحمة، وهي

 التوجيهات التربوية والمنهجية؛- 0
 الكفايات؛ مصفوفة - 0
 ؛(األهداف المتفاعلة في بناء الكفاية)لوائح المهارات والقيم والمواقف والمعارف المتصلة بها - 3
فقرات البرنامج؛ - 1
التوزيع السنوي لمفردات البرنامج؛ - 1
.إشارات وتنبيهات هامة - 1

 :أخذ ما يأتي بعين االعتباروفي هذا السياق ينبغي 
عناوين دروس بل مواضيع للتعلم ترتبط بما يطابقها في الكفايات؛ليست فقرات البرنامج  -0
ية والمعرفية، مع إعطاء أولوية التوازن في مكونات الكفاية بين مختلف الجوانب القيمية والمهار -0

التعلم والتفكير النقدي من خالل التساؤل كيفية لتي تمكن من تعلم مهارات المنهجية والقدرات العقلية الل
؛والتقصي وعبر حل المشكالت

 .انتظام مضامين البرنامج في وحدات مندمجة ومفتوحة على إمكانيات تقديمها بطرائق متنوعة -3

 وتعزيز البرامج الدراسيةتخفيف  في إطار سعي المنظومة التربوية إلى: مجاالت تنظيم مضامين المواد الدراسية
، واالنتقال من منطق المادة الدراسية إلى منطق المنهاج الدراسي، تم تنظيم بين مكوناتهااالنسجام والتكامل 
 : اآلتيشكل ما هو مبين في المعرفية كمجاالت ثالثة مضامين المواد في 

 :اللغاتمجال.0
 : هيلغات  اللغات ثالث مجاليضم 

؛العربية ةاللغ.0
األمازيغية؛اللغة .0
.اللغة الفرنسية.3

تضاف الى هذه اللغات الثالث، اللغة اإلنجليزية في المستويات األخيرة من 
.القادر على تدريس هذه اللغة( ة)السلك االبتدائي، بعد توفير المدرس

من قدرات ومهارات ومعارف وقيم  (ة)إلى تمكين المتعلم المجاليهدف هذا 
الشفهية والكتابية للتمكن من مهارات االستماع ومواقف متصلة بتوظيف اللغة 

 .والتحدث والقراءة والكتابة

 :وتتكامل اللغات الثالث ضمن تصور لساني وتربوي وتواصلي موحد ومنسجم يتميز بالمقومات اآلتية
؛ (بمستويات تمكن وإتقان مختلفة) كفايات موحدة
االستماع والتحدث والقراءة والكتابة: حول أربع مهارات كبرى هي تتمحور مكونات دراسية موحدة.
في محيطها المباشر والمحلي لتتسع إلى أن تبلغ ( ة)دراسية موحدة، تنطلق من ذات المتعلم مجاالتوحدات و

سياقات ومجاالت أرحب وأكثر انفتاحا؛
التداول المضمر للقواعد  ، من خاللتواصلية موحدة ومتنامية في منهجية اكتسابهامهارات قدرات وف وأهدا

ثم عبر التعلم الصريح لتلك القواعد في السنوات الثالث ، اللغوية والخطابية في السنوات الثالث األولى
 الموالية؛

إلى ما هو ( ة)واألكثر تداوال في محيط المتعلم، باالنطالق من البسيط نصوصتوزيع متدرج وموحد ألنواع ال
 .مركب وأقل تداوال في المقامات التواصلية االعتيادية
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والحروفية،  ،والصواتية، والمعجمية، ، الخصوصيات اللسانيةلتدريس اللغات وتعلمها يراعي هذا التصورالموحد
 . رهادواوأل كل لغةار المؤسسي لاإلطوالداللية، والثقافية، والتاريخية، والديدكتيكية المتعلقة ب

 :موالعلوالرياضيات  مجال.  8
من معارف ومهارات وقيم ومواقف تقوي شخصيته وتعزز قدراته العقلية  (ة)إلى تمكين المتعلم المجاليهدف هذا 

تبني إلى البحث والتقصي والتفاعل اإليجابي مع المحيط، وإلى وتحفزه وقيمه الوجدانية ومهاراته المنهجية 
السلوكات الصحية والوقائية الكفيلة بضمان تنمية ذاته والمساهمة في تنمية مجتمعه، والقدرة على المبادرة وحل 

 .  المشكالت واالبتكار، وذلك في إطار التنشئة على االنفتاح على قيم العلم والبحث العلمي

 :ثالثة مواد، هيالرياضيات والعلوم من  مجاليتكون 
وحل المسائل ؛ ،البيانات ومعالجة ، والقياس، والهندسة،وتنظيموالحساب مكونات األعداد وتضم: الرياضيات.0
.والميكانيك ضم مكونات صحة اإلنسان، والبيئة ، والطاقة، والمادة وخصائصهايو: النشاط العلمي.0
.وتهم االستئناس باستعمال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: اإلعالميات.3

 :التنشئة االجتماعية والتفتحمجال.5
خلو أي نشاط يوالمواد الدراسية، وال  المجاالتمدار جميع الدراسي فهي تعد القيم المحور الرئيس في المنهاج 

وأداة مهيكلة، يتوقف عليها الكفاية  من أركانتعلمي منها، بل إن القيم والمواقف واالتجاهات تشكل ركنا ثابتا 
 .نوات الدراسية كلهاالس بناء التعلم عبرمنطق 

تھدف التنشئة االجتماعیة والتفتح إلى تمكین المتعلم(ة) من معارف ومھارات وقیم ومواقف تعزز إیمانھ، وترسخ 
عقیدتھ، وتعمق وعیھ باالنتساب إلى وطنھ، وتزیده اعتزازا بأبعاد ھویتھ المغربیة المتجذرة في التاریخ، وتقوي 

أبعاد السلوك المدني في شخصیتھ المتفتحة على قیم االنتماء إلى الحضارة اإلنسانیة. كما تھدف المكونات الدراسیة 
المقررة في ھذا المجال، إلى تمكین المتعلم)ة( من معارف ومھارات وقیم ومواقف تقوي شخصیتھ وتعزز ثقتھ في 

النفس، وتساعده على تنمیة مھاراتھ الحسیة والحركیة وصقل مواھبھ وتربیة ذوقھ الفني والجمالي في كل ما یقع 
علیھ نظره من مشاھد ثابتة أو متحركة، وما یلتقطھ سمعھ من أصوات وترانیم وأناشید، وما یصدر عن الجسد من 

كما تتم تربیتھ على البحث والتقصي والتفاعل اإلیجابي مع المحیط، وتبني 

.   

حركات تعبیریة میمیة وإیقاعیة
السلوكات المدنیة الكفیلة بتنمیة ذاتھ والمساھمة في الحفاظ على الموروث الفني المحلي والوطني، والقدرة على 

المبادرة وحل المشكالت واالبتكار والتنافس بروح ریاضیة، وذلك في إطار االنفتاح على قیم الفن والریاضة في 
أبعادھا اإلنسانیة والكونیة. 

 :يهمكونات أربعة التنشئة االجتماعية والتفتح مجال يضم 
؛لتزكية، واالقتداء، واالستجابة، والحكمة ، والقسطا مداخل وتضم: التربية اإلسالمية.0
؛التربية على المواطنةوالجغرافيا، والتاريخ،  ُمكّونات من وتتألف :االجتماعيات.0
؛والتشكيل والموسيقى واألناشيد، والمسرحالرسم  ُمكّونات وتضم: الفنية التربية.3
.األلعاب الفردية، واأللعاب الجماعية وتضم: التربية البدنية والرياضة.1
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 :5.1. توجھات واختیارات في مجال تصریف برامج المواد الدراسیة 
البرنامج الدراسي وخلفياتها النظرية والبيداغوجية بشكل يجعل الفاعل التربوي يستحضر تم تقديم مداخل 

هات الوطنية والنظريات التربوية في ممارساته حتى تكون تدخالته أكثر فعالية ونعرف في ما . االختيارات والتوجُّ
ل التعليمية والوسائط الديدكتيكية، يأتي بالمبادئ الموجهة في مجال طرائق التدريس وتدبير فضاءات التعلم والوسائ

.وذلك من أجل تيسير التصريف األنجع للبرامج الدراسية واألنشطة التكميلية المرتبطة بها

0.5.1. طرائق التدریس: 
 :من المبادئ الموجهة في مجال طرائق التدريس، يمكن اإلشارة إلى ما يأتي

التعلمية؛-التعليميةمحور كل العمليات ( ة)جعل المتعلم
 المعرفية والمنهجية و التواصليةوتنمية كفاياتهم بجميع أبعادها  لمتعلمات والمتعلمينامسايرة حاجات

ستراتيجية والثقافية والتكنولوجية؛واال
تعزيز الذكاءات المتعددة والقدرة على حل المشكالت؛
وخصوصياته النمائية بدنيا ونفسيا وعقليا؛( ة)سن المتعلم مراعاة 
؛هوقدرات(ة)المتعلم ولتصورات التعلمية للمبادئ التربوية والديدكتيكية-مالءمة األنشطة التعليمية
؛االنفتاح على المحيط واستثمار كافة معطياته الغنية بالدروس
 ؛المعلومات واالتصاالت اتكنولوجياستثمار الوسائل والمعينات الديدكتيكية والموارد الرقمية وأدوات
واعتماد التعلم الجماعي لما له من فوائد على مستوى ترسيخ مبادئ  ،تنويع أشكال العمل داخل مجموعة القسم

؛عات صغيرةمع إعطاء أهمية كبرى للعمل في مجمو، التواصل والحوار واحترام اآلخر
اعتماد األنشطة واإليقاعات والوسائل التعليمية والدعامات المحفزة للتعلم والمثيرة للفضول المعرفي؛
توفير الفضاء التربوي المالئم للتنشيط والتفاعل في أوراش يسودها التعاون وتبادل اآلراء والعمل المشترك؛
؛المنافسة في اإلنتاج واإلبداعإلى المتعلمين المتعلمات و تسخيرأساليب التقويم التكويني لتعزيز التعلُّم، وحفز
االنفتاح على طرائق التدريس وفق ما تمليه طبيعة موضوعات التعلم.

8.5.1. الكتب المدرسیة ووسائط االتصال المتعددة: 
 التعلمية التي تتجسد فيها، بالملموس، تعليميةالوسيلة فهي المكانة أساسية في المنهاج الدراسي، ة لكتب المدرسيل

 التي تم اختيارها لتربيةالقيم والمثل واألفكار والمعارف  ها، بوضوح،تتجلى فيوالفلسفة التربوية للمجتمع، 
، الشتغالالدافعة إلى البحث واتمارين الو المفيدة والمثيرة، معرفيةالمضامين ه القدم لفهي ت (.ة)المتعلم

ولذلك فهي بحق أداة لبناء . المساعدة على بناء التعلمات خالل الدروس، وقبلها وبعدهادعامات الوثائق والوفروت
 . تنمويةالثقافية والجتماعية واالرؤية الشخصية ووسيلة ميسرة للتعلم وتشكيل ال

وفي ھذا اإلطار، واعتبارا لمتطلبات إصالح تربوي متكامل ومتناسق، تتجھ االختیارات التربویة الوطنیة نحو 
تعزیز تحریر الكتاب المدرسي، تألیفا وإخراجا من جھة، وإمكانیة استعمال أكثر من كتاب واحد في المؤسسات 

التعلیمیة من جھة ثانیة. وإذا كان المنھاج ھواإلطارالتربوي المرجعي الموحد وطنیا، فإن الكتب المدرسیةمتعددة 
ومتنوعة من حیث المضامین والوثائق والنصوص وترتیب المواد واألنشطة والمقاربات الدیدكتیكیة التي تقترحھا، 

وھو ما یمنح األستاذ)ة( اختیارات متعددة للتصرف في تدبیر استعمالھا بالتكییف والمالءمة مع شروط وسیاق 
التعلمات المیدانیة ومع المقتضیات الدیدكتیكیة للمادة الدراسیة، كل ذلك في إطار التعاقدات التنظیمیة والتدبیریة 

المرتبطة بالتقویم واإلنصاف وتوحید الفرص أمام المتعلم)ة( محلیا وجھویا ووطنیا. 

الميثاق  ما نص عليه ضمنالتي تم تفعيلها االختيارات التربوية يعد خيار التعددية في الكتاب المدرسي من بين 
اع بين المؤلفين والناشرين في إنتاج الكتب ويهدف هذا التوجه إلى حفز المنافسة واإلبد. الوطني للتربية والتكوين

 .  المدرسية والمعينات الديدكتيكية المتنوعة من أجل إثراء الساحة التربوية والثقافية بالمراجع المدرسية
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( ة)ستاذالحد من تنميط سيرورة التعليم والتعلم، وهي تتيح  لألفي من الناحية التربوية تسهم تعددية الكتب المدرسية 
ومستواهم الدراسي وميولهم النفسية والجمالية، وذلك من بين الكتب  متعلميهالكتاب الذي يتوافق أكثر مع  اختيار

إضافة إلى ذلك، وانطالقا . المصادق عليها، كما يسمح له بالتوظيف األمثل لتكوينه وكفاءته وأسلوبه البيداغوجي
المدرسية إمكانية استعمال نماذج لوضعيات  دراسي، تتيح تعددية الكتبى مستوفي كل من تنوع كتب المادة 

 . فوق كل اعتبار( ة)ديدكتيكية ال يوفرها الكتاب الوحيد، وذلك وفق شروط تسمح بجعل مصلحة المتعلم

5.1. التخطیط وتنظیم الدراسة واستعمال الزمن والفضاء المدرسیین: 
: أنه للتخطيط والتنظيم أهمية ال تحتاج إلى استدالل أو بيان في مجال التربية والتكوين، ومن بين وظائفه ومزاياه

 المرتبطة بها؛يحدد الكفايات المنشودة ويوضح األهداف التعلمية
 يجعل عملية التدريس ذات معنى؛
ستراتيجيات؛يضمن االستخدام األمثل للمكتسبات واال
 يجنب اتخاذ قرارات اعتباطية؛
يساعد على تدبير الوقت واالقتصاد في الجهد؛
لمتعلمات والمتعلمين على حد سواء؛لو( ة)ستاذيوفر األمن النفسي لأل
يسهل عملية التقويم.

التدرج من سلك إلى آخر ومن مستوى إلى آخر،  أمبدباعتماد رتقاء بالفعل البيداغوجي تنظيم الدراسة يقتضي اال
فق متطلبات البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والطبيعية والمتعلمين المتعلمات ولحاجات أساسا بما يستجيب 

عات متفاوتة تناسب مستوى المتعلمات والمتعلمين كما يستدعي اعتماد حلول تربوية تسمح بالعمل بإيقا. المباشرة
ووتيرة تعلمهم بما يفيد في الرفع من المردود الداخلي للمؤسسة وفي ترشيد استعمال البنيات التحتية والتجهيزات 

 . التعليمية
ات ومن أهم شروط التخطيط أن يكون واقعيا قابال للتطبيق ومرنا قابال للتعديل، ومحددا ألفضل االستراتيجي

يقوم تخطيط التعلّم، في إطار و .التعلمية -واإلجراءات المناسبة لتنفيذ الخطة، وشامال لكل جوانب العملية التعليمية
المقاربة بالكفايات، على تنظيم مضامين التعلّم المقّررة في شكل أهداف تعلمية، من أجل إنماء كفاية مستهدفة في 

 .معين في نهاية فترة التعلّم مادة دراسيّة، ومن ثّمة تحقيق ملمح تخّرج
0.5.1. المبادئ المرتبطة بتخطیط الزمن المدرسي: 

:من المبادئ المرتبطة ببناء التعلمات وفق تخطيط الزمن المدرسي، نذكر اآلتي
؛ (ة)مراعاة اإليقاعات البيولوجية والعصبية الكفيلة بالنمو السليم للمتعلم
 التخطيط للتعلّم انطالقا من الكفاية الختامية للسلك مرورا بالكفاية النهائية للسنة الدراسية؛
 إرساء التعلمات بكيفيّة تسهم في إنماء الكفاية؛ 
اعتبار التقويم التكويني سيرورة مواكبة لبناء التعلمات وصوال إلى الكفاية؛
لتركيز على األخطاء والصعوبات المتعلقة بالتعلمات فترات للمراقبة المستمرة والدعم من خالل ا تخصيص

.الضرورية إلنماء الكفاية

لم تعد التعلمات رهينة الكتب المدرسية ومضامين المطبوعات الورقية، فقد أحدثت تطورات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت والطفرة المعرفية والمعلوماتية وتوافر الموارد البيداغوجية الرقمية تحوالت عميقة في إمكانات 
الحصول على المعرفة والوصول إليها، وبالتالي في تنوع الوسائل التعليمية المعتمدة. ومن ثمة ينبغي استثمار 
المضامين والموارد المتوفرة في تخطيط األنشطة المكملة لما هو مقترح بدليل األستاذ)ة(، وفي جعل أنشطة 
المتعلمات والمتعلمين تتم مباشرة على حواسيب ووسائط رقمية؛ سواء داخل القاعات متعددة الوسائط أو باستعمال 
اللوحات المعلوماتية المحمولة. وتوفر هذه الوسائل إمكان استعمالها بسهولة وسرعة واستقاللية، وتتيح تنوع 
االختيارات بما قد تضمنه من فرص للتواصل والتتبع داخل أوقات الدراسة الرسمية أو خارجها. ويجب في هذا 
السياق تعويد المتعلمات والمتعلمين على االستعانة بمثل هذه األدوات والوسائل خارج المدرسة، لتمكينهم من 
تحسين أدائهم وتفعيل مشاركتهم. كما يعتبر الفضاء التربوي المالئم وسيلة فعالة للتنشيط والفاعلية والتنظيم، وبلوغ 

األهداف المسطرة. 
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للدرا�صة: الزمني  التنظيم   .  2  .7.  1
ي�شير مفهوم الزمن اأو االإيقاعات المدر�شية اإلى تنظيم وتدبير الح�ش�ض ال�شنوية واالأ�شبوعية واليومية الأن�شطة المتعلم )ة( 

الفكرية والمهارية والعالئقية؛ بحيث يراعي هذا التنظيم �شحته الج�شمية والنف�شية، واالأوقات المنا�شبة للتعلم. لذا ينبغي 

عند برمجة التعلمات مراعاة:

 - التدرج ب�شكل يتيح للمتعلم )ة( اال�شتعمال االأمثل الإمكاناته الج�شمية والنف�شية والذهنية؛

 - احترام االإيقاعات البيولوجية وزمن التعلم؛

زمنية  فترات  في  االأخرى  واالأن�شطة  الدعم  المندمجة وح�ش�ض  االأن�شطة  العادية وح�ش�ض  الدرا�شية  الح�ش�ض  برمجة   -

مالئمة، وفي ف�شاءات مدر�شية مختلفة، لتجنب المتعلم )ة( ق�شاء ظرف زمني مطول في و�شعيات واأن�شطة رتيبة؛

اأ�شر  من  المختلفة،  بمكوناته  المبا�شر  محيطها  يراعي  ب�شكل  للدرا�شة  الزمني  التنظيم  في  التربوية  الموؤ�ش�شة  تفاعل   -  

وموؤ�ش�شات اقت�شادية واجتماعية، وهيئات المجتمع المدني وغيرها.

.1. التنظيم ال�صنوي:  2  .7.  1
 - تنتظم ال�صنة الدرا�شية في اأ�شدو�شين؛

 - مدة كل اأ�شدو�ض �شبعة ع�شر اأ�شبوعا من الدرا�شة الفعلية.

 - يخ�ش�ض االأ�شبوع االأول من ال�شنة الدرا�شية للتقويم الت�شخي�شي والدعم اال�شتدراكي.

 - توزع االأ�شابيع الخم�شة ع�شر الموالية، المخ�ش�شة للتعلمات، اإلى ثالث فترات مت�شاوية تمتد كل واحدة منها خم�شة 

اأ�شابيع مخ�ش�شة لمجال من مجاالت الوحدات الدرا�شية.

 - تخ�ش�ض االأ�شابيع االأربعة االأولى من كل فترة درا�شية للتعلمات المعززة بتقويم تكويني ودعم فوري.

 - يخ�ش�ض االأ�شبوع الخام�ض من كل فترة درا�شية للتقويم والدعم المرتبطين بح�شيلة االأ�شابيع االأربعة.

 - يتم تنظيم الدرا�شة في االأ�شدو�ض الثاني على منوال تنظيمها في االأ�شدو�ض االأول.

 - يخ�ش�ض االأ�شبوعان 17 و 33 للدعم العام واأن�شطة الحياة المدر�شية.

 - يخ�ش�ض االأ�شبوع 34 من ال�شنة الدرا�شية لالإجراءات التنظيمية المرتبطة بنهاية ال�شنة.

 - يتم تنفيذ البرنامج عبر �شت وحدات تتناول مجاالت تنتظم فيها الدرا�شة للتدرج في بناء الكفايات، وذلك انطالقا من الوحدة 

االأولى اإلى الوحدة ال�شاد�شة. ويراعي في ذلك التدرج من التخطيط ال�شنوي اإلى التخطيط اليومي، مرورا بالتخطيط المجالي.

.2. مبادئ التنظيم االأ�صبوعي: يرتكز التخطيط االأ�صبوعى للتعلمات على عدد من المبادئ منها:  2  .7.  1
 - جعل م�شلحة المتعلم )ة( فوق كل اعتبار.

 - اعتبار زمن التعلم حقا للمتعلم )ة( ينبغي العمل على تاأمينه.

 - اعتماد غالف زمني محدد في 30 �شاعة من الدرا�شة في االأ�شبوع تت�شمن �شاعة ون�شف اأو �شاعة و 40 دقيقة اأ�شبوعيا 

ح�شب ال�شيغ االأ�شبوعية المعمول بها لفترات اال�شتراحة.

 - التوزيع المنطقي للمواد الدرا�شية واالأن�شطة على امتداد اأيام االأ�شبوع.

 - مراعاة الخ�شو�شيات الجهوية والو�شط )المناخ وبعد الم�شافة بين المدر�شة و�شكن المتعلم )ة( وذلك بتحريك توقيت 

الدخول والخروج دون الم�شا�ض بالغالف الزمني المحدد.

.1.2.. ـ الغالف الزمني وح�ص�س التدري�س بال�صلك االبتدائي:  2  .7.  1
يتم تنظيم ا�شتعمال الزمن بمراعاة االعتبارات االآتية:

 - ح�شة العمل االأ�شبوعية الخا�شة باالأ�شتاذ )ة( هي 30 �شاعة.

�شاعة  االأ�شبوعية في  اال�شتراحة  فترة  اال�شتراحة )تحدد  فترات  �شاعة وتت�شمن   30 للمتعلم )ة( هي  االأ�شبوعية  الح�شة   - 

ون�شف اأو �شاعة و 40 دقيقة ح�شب ال�شيغ المعمول بها، تقتطع من ح�ش�ض المواد بمعدل 15 دقيقة للفترات الم�شتر�شلة 

نماذج  االأ�شبوعية ح�شب  الح�شة  تنظيم  يتم  �شاعتين ون�شف.  الم�شتر�شلة من  للفترات  دقائق  �شاعات، وخم�ض  اأربع  من 

تعدها مديرية المناهج(، ت�شاف لها في ا�شتعمال الزمن ح�ش�ض الدعم ومعالجة التعثرات.
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. اإ�شناد تدري�ض االأمازيغية لالأ�شتاذ )ة( المتخ�ش�ض )ة( على م�شتوى الموؤ�ش�شة كلما اأمكن ذلك.

. اإ�شناد التدري�ض بكل من ال�شنة االأولى وال�شنة الثانية الأ�شتاذ )ة( واحد )ة( في كل م�شتوى يكون متمكنا من اللغتيين.

. اإ�شناد تدري�ض المواد المقررة لل�شنة الثالثة والرابعة والخام�شة وال�شاد�شة كاالآتي:

في ال�شنوات الثالثة والرابعة والخام�شة وال�شاد�شة:

 - اللغة العربية )8 ـ 6 �شاعات( + التربية االإ�شالمية واالجتماعيات )3 ـ 5 �شاعات( + التربية الفنية والتربية البدنية )�شاعتان 

اثنتان( اأي 26 �شاعة الأ�شتاذ )ة( يتولى تدري�ض ق�شمين ت�شاف لها اأربع �شاعات تخ�ش�ض للدعم والأن�شطة الحياة المدر�شية 

وللتكوين الم�شتمر، وتثبت وجوبا في جدول ح�ش�ض االأ�شتاذ )ة(.

�شاعات( + الريا�شيات والعلوم )7 �شاعات( اأي 26 �شاعة الأ�شتاذ )ة( يتولى تدري�ض ق�شمين، ت�شاف لها اأربع  الفرن�شية )6 

�شاعات تخ�ش�ض للدعم والأن�شطة الحياة المدر�شية وللتكوين الم�شتمر وتثبت وجوبا في جدول ح�ش�ض االأ�شتاذ )ة(

توزيع الحصص األسبوعية )30 ساعة (

السنة 6 السنة 5 السنة 4 السنة 3 السنة 2 السنة 1 المواد الدراسية المجال الدراسي

6 6 6,5 س 8 9 س 10 اللغة العربية

مجال

اللغات

س 3 س 3 س 3 س 3 س 3 س 3 اللغة األمازيغية

س 6 س 6 س 6 س 6 س 5 س 4 اللغة الفرنسية

- - - - - - اللغة االنجليزية

س5 س5 س5 س5 س5 الرياضيات س5
مجال

الرياضيات والعلوم
س2 س2 س2 س2 س2 س2 النشاط العلمي

- - - - - - اإلعالمات

س 3 س 3 س 3 س 3 س 3 س التربية اإلسالمية

مجال التربية على

السلوك المدني

2 2 1،5 - - - االجتماعيات

3 3 3 3 3 3 التربية الفنية

1 1 1 1 1 1 التربية البدنية

1 1 1 1 1 1 األنشطة الموازية )ثقافية أو لغوية أو معلوماتية أو فنية أو رياضية(

30 30 30 30 30 30 المجموع

 ـ يمكن توزيع الح�شة اإلى فترتين من 30 دقيقة في اليوم نف�شه اأو في يومين مختلفين، كما يمكن توزيع ثالث ح�ش�ض اإلى 

اأربع فترات من 45 دقيقة.

تحدد فترة اال�شتراحة االأ�شبوعية في �شاعة ون�شف تقتطع من ح�ش�ض المواد بمعدل 10 اأو 15 دقيقة للفترات الم�شتر�شلة 

من اأربع �شاعات، وخم�ض دقائق للفترات الم�شتر�شلة من �شاعتين ون�شف.

ي�شتفيد كل متعلم )ة( من ح�ش�ض اأ�شبوعية لالأن�شطة الموازية وللدعم المدر�شي.
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للدرا�صة: اليومي  التنظيم   3•  2•  7•  1

اأما التخطيط اليومي فيرتكز على مجموعة من التوجيهات، منها ما يلي :

• مراعاة االإيقاعات البيولوجية للنمو ال�شليم للمتعلم)ة( .
�شاعات   6 يقل عن  اأو م�شائية( وال  فترة )�شباحية  �شاعات في كل  يزيد عن  • اعتماد معدل ح�ش�ض درا�شية ال 

ون�شف في اليوم .

• تخ�شي�ض فترات ا�شتراحة ت�شمح للمتعلم)ة( بتجديد ن�شاطه بعد كل �شاعتين من الدرا�شة .
• برمجة المواد الدرا�شية التي تتطلب تركيزا ذهنيا خالل الفترات ال�شباحية )الريا�شيات، اللغات ...(

• برمجة المواد الدرا�شية التي تتطلب ن�شاطا بدنيا اأو فنيا خالل فترة ما بعد الزوال .
متعددة  االأق�شام  ذات  المدار�ض  في  التعليمية  للو�شائل  االأمثل  اال�شتثمار  تتيح  بكيفية  الدرا�شية  المواد  برمجة   •

الم�شتويات.
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 :2.1. توجھات واختیارات في مجال التقویم واإلشھاد 
في إطار عناية النظام التربوي بالمنهاج الدراسي في مفهومه الشامل والمتكامل، تم إيالء التقويم عناية واضحة 

تتجلى من خالل المبادئ والتوجهات اآلتية: 
ربط التعليم بمحيطه من خالل مالءمة المنهاج والبرامج الدراسية للمنتظرات، وتحقيق العالقة التفاعلية  

بين المدرسة والمجتمـع. لذا، ينبغي أن تتأسس وضعيات التقويم على معطيات منسجمة مع المحيط؛  
إرساء مدرسة متنوعة األساليب واألشكال التقويمية حتى تتم االستجابة لجميع انتظارات المستفيدين من  

الخدمات التعليمية؛
اعتماد العدل والمساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص في التقويم التربوي، وذلك انطالقا من أن المدرسة  

مجال حقيقي لترسيخ القيم األخالقية وقيم المواطنـة وحقوق اإلنسان وممارسة الحياة الديمقراطية.

1.8.1 . أھداف التقویم: 
تستھدف عملیة التقویم الكشف عن مواطن القوة التي یجب تعزیزھا، وعن التعثرات التي ینبغي تجاوزھا. وھي 

عملیة تمكن األستاذ(ة) من اتخاذ تدابیر مالئمة ودقیقة لتفعیل كفایات المتعلم(ة) وتطویرھا. ومن ثم یجب أن یرتكز 
التقویم، سواء التشخیصي منھ أو التكویني أو اإلجمالي، على مبدأ تقویم الكفایات التي اكتسبھا المتعلم(ة). 

رفة لدى المتعلم)ة(، بل تقيس أيضا قدرته على  وتبعا لذلك فإن أساليب التقويم ال تقيس فقط الجوانب المعرفية الصِّ
توظيـف هذه المكتسبات وقدراته التحليلية والمنهجية واالستراتيجية. وال يخفى في هذا السياق الدور الذي يلعبه 
التقويم التكويني، ألنه يصاحب العملية التعليمية-التعلمية، ويُعتبر أداة تساعد المتعلم)ة( على تتبع عمله ومجهوداته، 
وتمكن األستاذ)ة( من التحقق من مدى بلوغ أهداف التعلم ومستويات إنجاز الكفايات، وصالحية العمل والتقنيات 

التربوية التي يعتمدها. 

ونظرا لكون الكفاية مركبة بطبيعتها، حيث تستلزم تعبئة معارف ومهارات وقدرات وقيم مالئمة إلنجاز مهمة 
معينة بنجاح، فإن تقويمها يتطلب اختبار العناصر األساس المكونة لها والمشتقة منها،وتدريب المتعلم)ة( على 

استثمار حصيلة التعلمات المكتسبة واختيار المالئم منها إلنجاز مهمات مركبة أو إيجاد حلول لوضعياتمشكلة. 

. وظائف التقویم:  8.8.1
للتقویم ثالث وظائف رئیسة: وظیفة توجیھیة ووظیفة تعدیلیة ووظیفة إشھادیة، وھو یشمل المكتسبات المعرفیة 

والمھاریة والقیم والمواقف، ویعتمد معاییر ومؤشرات بغیة تقویم إنتاج المتعلم)ة( من زوایا مختلفة. 

تحدد المعايير صفات العمل المنتظر من إنتاج المتعلم)ة(، ويتم تحديدها عند صياغة الكفاية، ويشترط فيها أن تكون 
مستقلة بعضها عن بعض بهدف تحقيق اإلنصاف، وتنقسم إلى قسمين: معايير الحّد األدنى، ومعايير اإلتقان.

معايير الحّد األدنى: هي معايير أساسية يعتبر التمكن منها ضروريا المتالك الكفاية. 
معايير اإلتقان: هي معايير تتعلق بجودة المنتَج، كما تتيح قياس مستوى األداء في فترات زمنية متوالية.  

أما المؤشرات فهي وسيلة ألجرأة المعايير، وهي ترتبط بالوضعية وتكون واقعية وملموسة وقابلة للمالحظة 
والقياس. ومن وظائفها: توضيح المعيار وتحديد مستوى التمكن منه ومن الكفاية. 

ينبغي التذكير أن لبعض أشكال التقويم أكثر من دور: منها الدور التشخيصي والتكويني الذي من خالله نحصل 
على نتائج وبيانات تفيد في عملية التخطيط للدروس وتفيد في عملية التدّخل المبّكر لمساعدة المتعلمات والمتعلمين 

على تحقيق الكفاية المطلوبة، وهناك كذلك الدورالجزائي للتقويم العتماده في قرارات نهاية السنة. 
يتم االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية بالتعليم االبتدائي على أساس المراقبة المستمرة الدورية، ويمكن 
تسريع هذا االنتقال خالل السنة بالنسبة للمتعلمات والمتعلمين المتقدمين بشكل بين وفق شروط تربوية موضوعية. 
وفي متم نهاية السنة الثانية يجتاز المتعلم)ة( امتحانا إلزاميا وموحدا على مستوى المدرسة يحدد مدى استحقاقه 

االلتحاق بالسنة الثالثة من التعليم االبتدائي.

 8102مارس   –مديرية المناهج  –المنهاج الدراسي للنشاط العلمي للتعليم االبتدائي 

؛ذلك على مستوى المؤسسة كلما أمكن (ة)المتخصص (ة)تدريس األمازيغية لألستاذ إسناد
في كل مستوى يكون متمكنا من ( ة)واحد( ة)إسنادالتدريس بكل من السنة األولى والسنة الثانية ألستاذ

اللغتين العربية والفرنسية معا؛
والخامسة والسادسة كاآلتي سنة الثالثة والرابعةلالمقررة ل موادتدريس ال إسناد:

+ ( اعاتس1)اإلسالمية واالجتماعيات  التربية(+ساعات 3)مازيغية األ+  (اعاتس 1)العربية  اللغة
يتولى تدريس قسمين؛( ة)ساعة ألستاذ 32أي  (ساعتان اثنتان)التربية الفنية والتربية البدنية

يتولى ( ة)ساعة ألستاذ 32أي ( اعاتس 9) والعلومواإلعالمياتالرياضيات ( +اعاتس 1)الفرنسية 
 . تدريس قسمين

ذا توفرت كفاية تدريس إ ،بعد مراجعة مديرية المناهج في الموضوع ،خر مناسبآيمكن اعتماد توزيع  :ملحوظة
 .اللغة الفرنسية( ة)أستاذ لدنمازيغية من ألاللغة ا

 (لالستراحةونصف مخصصة ان منها ساعت ساعة 51* )توزيع الحصص األسبوعية
 5السنة  1السنة  5السنة  5السنة  8السنة  0السنة  المواد الدراسية الدراسي المجال

 لغاتال لمجا

 س 5 س 5 س 5 س 5 س 01 س 00 اللغة العربية
 س 5 س 5 س 5 س 5 س 5 س 5 اللغة األمازيغية

 س 6 س 6 س 6 س 6 س 5 س 5 اللغة الفرنسية
** ** ** اللغة االنجليزية

الرياضيات  مجال
 والعلوم

س 5س 5س 5س 5س 1س 1 الرياضيات

 س 5 س 5 س 5 س 5 س 2 س 2 لنشاط العلميا
س 0س 0س 0س 0 اإلعالميات

التنشئة  مجال
 والتفتح االجتماعية

 س 5 س 5 س 5 س 5 س 5 س 5 لتربية اإلسالميةا
س 0س 0س 0س 0 االجتماعيات

 التربية الفنية
س 3 س 3

س 0 س 0 س 0 س 0

س 0س 0س 0س 0 التربية البدنية

 51 51 51 51 51 51 المجموع
لى إويمكن توزيع الحصة  (نشاط ترفيهي بين حصتينلد لالستراحة أو 1+ د 11)مدة كل حصة ساعة واحدة *

لى أربع فترات إدقيقة في اليوم نفسه أو في يومين مختلفين، كما يمكن توزيع ثالث حصص  32فترتين من 
 .دقيقة 11من 

 .ستاذات واألساتذةتدمج اللغة اإلنجليزية على المدى المتوسط في برامج السلك االبتدائي بعد إعداد األ** 

.5.8.5.1التنظیم الیومي للدراسة: 
 :أتيما يمنها  ،اليومي فيرتكز على مجموعة من التوجيهات أما التخطيط

؛(ة)مراعاة اإليقاعات البيولوجية للنمو السليم للمتعلم
 ساعات  1عن قل وال ي( صباحية أو مسائية)ساعات في كل فترة  1اعتماد معدل حصص دراسية ال يزيد عن

؛ونصف في اليوم
؛ من الدراسة نشاطه بعد كل ساعتينبتجديد ( ة)تخصيص فترات استراحة تسمح للمتعلم
؛ ..(اللغات،الرياضيات)برمجة المواد الدراسية التي تتطلب تركيزا ذهنيا أكبر خالل الفترات الصباحية
بعد الزوالة ما برمجة المواد الدراسية التي تتطلب نشاطا بدنيا أو فنيا خالل فتر.

برمجة المواد الدراسية بكيفية تتيح االستثمار األمثل للوسائل التعليمية في المدارس ذات األقسام متعددة  
المستويات.

° ملحوظة: يمكن للسلطة التربوية اإلقليمية أو الجهوية معالجة االستثناءات المرتبطة بتوزيع الغالف الزمني 
اليومي باعتماد ضوابط تراعي في المقام األول مصلحة المتعلمات والمتعلمين. 
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لثانوي اإلعدادي سلك التعليم اوالواجبات، والتواصل مع المحيط، والوعي بمتطلبات االندماج فيه، وذلك استعدادا ل
 .تطويرهاالمندرج في سيرورة الحفاظ على مكتسباته في التعليم االبتدائي و

5.2.1. الدعم: 
يحتل الدعم مكانة أساسية في سيرورة التعلم؛ إذ يعتبر فرصة لترسيخ مواطن القوة، وأداة للوقاية من تراكم 

 .المتعلمين وتؤدي بهم، في حالة عدم تداركها، إلى الفشل والهدر الدراسيينالمتعلمات والتعثرات التي قد تصيب 

،يالزم بناء التعلمات؛دعم فوري
 :بصيغ مختلفة منها ، يتم تدبيرهدعم مركز

؛جل المتعلمات والمتعلمين يشتركون في صعوباتأن ( ة)ستاذصيغة العمل الجماعي؛ إذا تبين لأل
المتعلمين يواجهون صعوبات المتعلمات وأن بعض ( ة)ستاذصيغة العمل في مجموعات صغيرة؛ إذا تبين لأل

 مشتركة؛
المتعلمات تنظيم عمل ( ة)ستاذعلى حدة، كلما أمكن لأل( ة)وهو موجه لكل متعلم: صيغة العمل الفردي

والمتعلمين بكيفية فردية، إما باستعمال بطاقات التقويم الذاتي أو تمارين مختارة من الكتاب المدرسي؛
ال إجراء دعم جماعي لمدة معينة، ثم تنظيم دعم في إطار مجموعات صيغ مختلفة، حيث يمكن مثإنجاز الدعم ب

.عمل صغيرة بعد ذلك

یرتبط الدعم بنتائج التقویم، بحیث یُبنى على بیانات ومعلومات تُستخرج من إنتاج المتعلم(ة) عبر تقویم تشخیصي 
أو تكویني. ویقترح حلوال مناسبة لتجاوز ما یعیق نماء الكفایة، ویركز على معاییر الحد األدنى التي لم یقع التمكن 

منھا، دونإغفااللمتعلماتوالمتعلمین المتمكنین من معاییر الحد األدني. 
والدعم نوعان:  

ينصب التقويم المعتمد من أجل اإلشهاد في نهاية التعليم االبتدائي، على المعارف والمفاهيم والمهارات البسيطة 
واالعتيادية، وبمدى قدرة المتعلم)ة( على االستماع وفهم التعليمات وفك الرموز والتواصل شفهيا وإشاريا وأيقونيا 
وكتابيا. ويتم ذلك، في إطار قياس القدرة على االندماج في بيئة التعلم والتكيف مع المحيط والتفاعل اإليجابي مع 
متغيراته. وهو تقويم يروم التحقق من مدى توفر المتعلم)ة( على المواصفات الخاصة بملمح التخرج من هذا السلك 
التعليمي، بالوقوف على ما اكتسبه من كفايات تواصلية أساسية والقدرة على توظيفها في وضعيات مبسطة، وما 
اكتسبه من رصيد لغوي ومعرفي ومهاري يؤهله الستيعاب مختلف الظواهر االجتماعية والثقافية واتخاذ مواقف 
منها، وقدرته على التفاعل اإليجابي مع محيطه المحلي والجهوي والوطني والعالمي، وأن يمتلك القدرة على 
االستبطان األولي لقيم المبادرة، والتنافس اإليجابي، والعمل الجماعي، واالعتماد على النفس، وإدراك الحقوق 

 8102مارس   –مديرية المناهج  –المنهاج الدراسي للنشاط العلمي للتعليم االبتدائي 

 :2.1. توجھات واختیارات في مجال التقویم واإلشھاد 
في إطار عناية النظام التربوي بالمنهاج الدراسي في مفهومه الشامل والمتكامل، تم إيالء التقويم عناية واضحة 

تتجلى من خالل المبادئ والتوجهات اآلتية: 
ربط التعليم بمحيطه من خالل مالءمة المنهاج والبرامج الدراسية للمنتظرات، وتحقيق العالقة التفاعلية  

بين المدرسة والمجتمـع. لذا، ينبغي أن تتأسس وضعيات التقويم على معطيات منسجمة مع المحيط؛  
إرساء مدرسة متنوعة األساليب واألشكال التقويمية حتى تتم االستجابة لجميع انتظارات المستفيدين من  

الخدمات التعليمية؛
اعتماد العدل والمساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص في التقويم التربوي، وذلك انطالقا من أن المدرسة  

مجال حقيقي لترسيخ القيم األخالقية وقيم المواطنـة وحقوق اإلنسان وممارسة الحياة الديمقراطية.

1.8.1 . أھداف التقویم: 
تستھدف عملیة التقویم الكشف عن مواطن القوة التي یجب تعزیزھا، وعن التعثرات التي ینبغي تجاوزھا. وھي 

عملیة تمكن األستاذ(ة) من اتخاذ تدابیر مالئمة ودقیقة لتفعیل كفایات المتعلم(ة) وتطویرھا. ومن ثم یجب أن یرتكز 
التقویم، سواء التشخیصي منھ أو التكویني أو اإلجمالي، على مبدأ تقویم الكفایات التي اكتسبھا المتعلم(ة). 

رفة لدى المتعلم)ة(، بل تقيس أيضا قدرته على  وتبعا لذلك فإن أساليب التقويم ال تقيس فقط الجوانب المعرفية الصِّ
توظيـف هذه المكتسبات وقدراته التحليلية والمنهجية واالستراتيجية. وال يخفى في هذا السياق الدور الذي يلعبه 
التقويم التكويني، ألنه يصاحب العملية التعليمية-التعلمية، ويُعتبر أداة تساعد المتعلم)ة( على تتبع عمله ومجهوداته، 
وتمكن األستاذ)ة( من التحقق من مدى بلوغ أهداف التعلم ومستويات إنجاز الكفايات، وصالحية العمل والتقنيات 

التربوية التي يعتمدها. 

ونظرا لكون الكفاية مركبة بطبيعتها، حيث تستلزم تعبئة معارف ومهارات وقدرات وقيم مالئمة إلنجاز مهمة 
معينة بنجاح، فإن تقويمها يتطلب اختبار العناصر األساس المكونة لها والمشتقة منها،وتدريب المتعلم)ة( على 

استثمار حصيلة التعلمات المكتسبة واختيار المالئم منها إلنجاز مهمات مركبة أو إيجاد حلول لوضعياتمشكلة. 

. وظائف التقویم:  8.8.1
للتقویم ثالث وظائف رئیسة: وظیفة توجیھیة ووظیفة تعدیلیة ووظیفة إشھادیة، وھو یشمل المكتسبات المعرفیة 

والمھاریة والقیم والمواقف، ویعتمد معاییر ومؤشرات بغیة تقویم إنتاج المتعلم)ة( من زوایا مختلفة. 

تحدد المعايير صفات العمل المنتظر من إنتاج المتعلم)ة(، ويتم تحديدها عند صياغة الكفاية، ويشترط فيها أن تكون 
مستقلة بعضها عن بعض بهدف تحقيق اإلنصاف، وتنقسم إلى قسمين: معايير الحّد األدنى، ومعايير اإلتقان.

معايير الحّد األدنى: هي معايير أساسية يعتبر التمكن منها ضروريا المتالك الكفاية. 
معايير اإلتقان: هي معايير تتعلق بجودة المنتَج، كما تتيح قياس مستوى األداء في فترات زمنية متوالية.  

أما المؤشرات فهي وسيلة ألجرأة المعايير، وهي ترتبط بالوضعية وتكون واقعية وملموسة وقابلة للمالحظة 
والقياس. ومن وظائفها: توضيح المعيار وتحديد مستوى التمكن منه ومن الكفاية. 

ينبغي التذكير أن لبعض أشكال التقويم أكثر من دور: منها الدور التشخيصي والتكويني الذي من خالله نحصل 
على نتائج وبيانات تفيد في عملية التخطيط للدروس وتفيد في عملية التدّخل المبّكر لمساعدة المتعلمات والمتعلمين 

على تحقيق الكفاية المطلوبة، وهناك كذلك الدورالجزائي للتقويم العتماده في قرارات نهاية السنة. 
يتم االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية بالتعليم االبتدائي على أساس المراقبة المستمرة الدورية، ويمكن 
تسريع هذا االنتقال خالل السنة بالنسبة للمتعلمات والمتعلمين المتقدمين بشكل بين وفق شروط تربوية موضوعية. 
وفي متم نهاية السنة الثانية يجتاز المتعلم)ة( امتحانا إلزاميا وموحدا على مستوى المدرسة يحدد مدى استحقاقه 

االلتحاق بالسنة الثالثة من التعليم االبتدائي.
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التوجيه�ت الرتبوية 

والربامج الدرا�سية
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المحور الثاني :

التوجيهات التربوية والبرامج الدرا�صية الخا�صة

بالن�صاط العلمي

تقديم

يعتبر الف�صول العلمي والت�صاوؤل عند الطفل منذ ال�صنوات االأولى من التعليم االبتدائي من االإعتبارات واالأ�ص�س الهامة في تدري�س العلوم؛ 

حيث يطرح المتعلم )ة( اأ�صئلة ي�صتف�صر من خاللها عن طبيعة االأ�صياء وت�صرفات الحيوانات وعن كل مايحيط به. كما يرغب الطفل )ة( في 

القيام بمناوالت وتجريب واكت�صاف تركيبات عن طريق المحاولة والخطاأ.

ومن خالل هذه الممار�صات فاإن المتعلم )ة( يبني ت�صورات ومهارات ت�صمح له بموا�صلة التعلم والتطور واكت�صاب مفاهيم علمية �صليمة 

تمكنه من فهم وا�صتعاب االأ�ص�س العلمية للتحديات البيئية واالجتماعية واالقت�صادية مع محاولة اتخاد قرارات مالئمة ب�صاأنها تفتح له طريق 

التكوين والتاأهيل في تخ�ص�صات علمية وتكنولوجية وهند�صية..

في هذا االإطار ياأتي تنقيح البرامج الدرا�صية لمادة الن�صاط العلمي والتوجيهات التربوية الخا�صة بها باال�صتناد على الم�صتجدات العلمية 

والتكنولوجية واختيار موا�صيع يتم التركيز فيها على المعرفة العلمية وتعلم البحث والتق�صي فيها وعلى تعلم الت�صميم واالإن�صاء.

ومن المرتكزات التربوية التي يعتمد عليها منهاج الن�صاط العلمي:

المنهاج وفي مقدمتها مدخل  العلمي، وا�صتح�صار مداخل  التربية والتكوين والبحث  العامة في مجال  الوطنية  اعتماد االختيارات  ـ 

الكفايات منطلقا رئي�صيا ل�صياغة باقي عنا�صر المنهاج، بما فيها الم�صامين والمهارات العلمية والمنهجية،

ـ االنطالق من التوجهات اال�صتراتيجية الوطنية في مجال ت�صجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي؛

ـ تر�صيد التجارب والخبرات التربوية والعلمية والديداكتيكية الوطنية وكذا الدولية في مجال تدري�س العلوم وتعلمها؛

ـ تفعيل مبادئ المقاربة بالكفايات في اأجراأة عنا�صر البرنامج الدرا�صي، وتنويع اأ�صاليب التمكين منها، مع اعتماد كفاية موكبة �صاملة 

لكل مكونات المادة الدرا�صية واأن�صطة التعلم وذلك بالن�صبة ل�صنة درا�صية كاملة؛

ـ عدم تقييد اأجراأة الكفاية بنموذج تطبيقي محدد ونمطي، وترك المجال اأمام المدر�س لالجتهاد واالبتكار باال�صتعانة بالكتاب المدر�صي 

وتكنولوجيا االإعالم واالت�صال والثقافة الرقمية، وكذا الواقع العيني المبا�صر والقريب من محيط المتعلم)ة(.

1 ـ الأهداف العامة لتدري�س مادة الن�صاط العلمي

 من دواعي تدري�س هذه المادة مايلي:

• اإعداد مواطن قادر على الفهم الناقد للعالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع واأثرها في تقدم االإن�صان ورفاهيته،
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اإعداد المتعلم لفهم المعرفة العملية على نحو يمكنه من تف�شير الظواهر الطبيعية وا�شتخدامها في حل الم�شكالت   •
وتطوير تفكيره المنطقي واإغناء ر�شيده اللغوي، وم�شاعدته على اتخاذ القرارات وتبني مواقف مالئمة تجاه ق�شايا علمية 

وبيئية واجتماعية.

• جعل المتعلم واعيا بظواهر الطبيعة الفيزيائية والجيولوجية والبيولوجية من حيث كونها ظواهر تخ�شع لقوانين يمكن 
اإدراكها.

• تزويد المتعلمات والمتعلمين بمهارات علمية توفر فر�شا لتعلم اأكثر تقدما وتهيئ لهم مهنا مالئمة لميوالتهم وقدراتهم 
وحاجات مجتمعهم في مجال العلوم والتكنولوجيا.

• ا�شتيعاب المتعلمات والمتعلمين للمنهجية العلمية، وتدريبهم على توظيف البحث والتق�شي العلمي ب�شكل ي�شهم في 
تطوير مهارات التفكير العلمي �شيرا على نهج العلماء الكبار، وعلى التدرب على تخطيط الم�شاريع وت�شميم النماذج �شيرا 

على نهج المهند�شين.

الطبيعي  محيطه  فهم  للمتعلم  يحقق  بما  وتمثلها،  العلمية  واالتجاهات  والمواقف  والقيم  والميول  العادات  تنمية   •
والتكنولوجي والتعامل معه باإيجابية في حياته اليومية واالنخراط في م�شار التنمية الم�شتدامة.

العلمي: الن�صاط  مادة  ـ مكونات   2
يت�شمن برنامج مادة الن�شاط العلمي موا�شيع بيولوجية مرتبطة ب�شحة االإن�شان وبمختلف الكائنات الحية والعالقات 

وال�شببية  والمكان  والزمان  المادة  مفاهيم  تتناول  فزيائية  لموا�شيع  البرنامج  هذا  يتطرق  البيئي كما  بو�شطها  تربطها  التي 

والطاقة والميكانيك و التكنولوجيا. كما يدر�ض المتعلم مو�شوعات مرتبطة بعلم االأر�ض والف�شاء وذلك وفق تدرج لولبي 

محكم يراعي الت�شل�شل المنطقي للمادة العلمية وتكاملها من جهة ثانية.

الحياة: علوم  2-1. مجال 
يهدف مجال علوم الحياة اإلى م�شاعدة المتعلمات والمتعلمين على فهم عالم الحي من حولهم، واإ�شباع ف�شولهم العلمي 

البيئي، كما يتم  والمعرفي بمظاهر الحياة عند الكائنات الحية، تعاي�شها مع مخلوقات حية اأخرى، وتكيفها مع و�شطها 

التطرق لعدد من المفاهيم والوظائف االأ�شا�شية كالربط واالقتيات والتكاثر....، مما ي�شمح من تنمية وتطوير المعارف 

والمهارات والمواقف المرتبطة ال�شحية البيئة ويتم التطرق لعلوم الحياة من خالل ثالث محاور:

• �شحة االإن�شان والتفاعل مع البيئة:
• خ�شائ�ض الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعالتها مع البيئة.

• دورة حياة الكائنات الحية، التكاثر.
الفيزيائية: العلوم   .2-2

        تهدف العلوم الفيزيائية اإلى فهم الحاالت الفيزيائية للمادة وت�شنيفها، واأهم التغيرات التي تطراأ عليها اإما فيزيائيا
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اأو كيميائيا، باالإ�شافة اإلى فهم القوى وعالقتها بالحركة. وتتم درا�شة هذا المجال من خالل ثالثة محاور رئي�شة:

• حاالت المادة وخ�شائ�شها والتحوالت التي تطراأ عليها.
• حركة االأج�شام والقوى.

3.2. التكنولوجيا:

التكنولوجيا محور مندمج مع المحاور ال�شابقة، والهدف من اإدراجه في المنهاج الدرا�شي الحالي، هو االأهمية التي اأ�شبح 

يحظى بها في مختلف المناهج الدرا�شية المتقدمة، نظرا لما اأ�شبحت تواجه العالم من تحديات جديدة، يلزم معه تن�شئة 

االأطفال مبكرا على االهتمام بالتكنولوجيا وممار�شتها ب�شكل تدريجي في الموؤ�ش�شات التعليمية؛ ذلك اأنها ت�شاهم في تنمية 

اإدراك المتعلمين للمفاهيم، وتطوير قدراتهم من اأجل حل الم�شاكل، والإعطاء معنى للتعلمات. وت�شكل التكنولوجيا مجاال 

تطبيقا حقيقيا للعلوم؛ بحيث اأنها توفر فر�شا حقيقية لالأطفال لممار�شة مهاراتهم، والمبادرة والتخطيط لم�شاريع ب�شيطة 

وانتقاء واختيار وابتكار حلولهم الخا�شة في الت�شميم وتنفيذ العلميات، كما ت�شاعدهم على تطوير مهارات وتقنيات مثل 

الق�ض والربط والتركيب.

3. توجيهات بيداغوجية وديداكتيكية

3-1. النهج العلمي المعتمد في مادة الن�شاط العلمي:

متعلم  المدر�ض ومن  على  مرتكز  تعلم  من  التدري�شية  بالعملية  ينتقل  اأنه  ذلك  التق�شي؛  نهج  من  العلوم  تدري�ض  ينطلق 

�شلبي، ي�شتقبل معلومات جاهزة عن طريق ال�شرح والكتاب المدر�شي، اإلى تعلم يتمركز حول المتعلم، الذي يقوم بدور 

فعال في عملية تعلمه بممار�شة العلوم والبحث والتق�شي، وحل الم�شكالت االإبداعية، والتفكير العلمي. اإن اعتماد نهج 

االأ�شئلة  الظواهر، وطرح  اإلى مالحظة  فيبادرون  العلماء،  المتعلمون دور  فيها  ياأخذ  التي  المواقف  ي�شمح بخلق  التق�شي 

حولها، وتقديم تف�شيرات لها، وت�شميم واأجراء اختبارات وتحقيقات لدعم اأو نق�ض نظرياتهم، وتحليل البيانات، وتكوين 

اال�شتنتاجات، وت�شميم وبناء النماذج. اإن انخراط المتعلم)ة( في تعلم علمي يعتمد نهج التق�شي �شيمكنه، بالتدريج، من 

ا�شتيعاب المفاهيم واكت�شاب المعارف وتطوير الكفايات، ال�شيء الذي يتطلب و�شع برنامج درا�شي يي�شر تعلم وا�شتيعاب 

جوانب هامة من العلوم والتكنولوجيا، ويقدمها في �شكل مواجهة بين المتعلم )ة( واأن�شطة تحفز التحدي العلمي لديه، 

وتدعوه لممار�شة التجريب واإنجاز م�شاريع علمية وتكنولوجية في م�شتواه ومتالئمة مع متطلبات الطفولة، وذلك حتى 

يت�شح للمتعلم )ة( اأن تعلم العلوم يقوم، اأ�شا�شا، على تعلم »الكيفي« و »الطريقة« المنا�شبة الكت�شاب المعرفة العلمية.

3-2. المبادئ وال�شوابط الموجهة لتدري�ض وتعلم مادة الن�شاط العلمي:

ومراعاة  اعتبارات،  عدة  ا�شتح�شار  اعتمادا  تقت�شي  التق�شي،  نهج  وفق  العلمي  الن�شاط  مادة  وتعلم  تعليم  �شيرورة  اإن 

مبادئ اأ�شا�شية من بينها:
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• ا�شتح�شار المحيط في بناء التعلمات: وذلك بتوظيف بيئة المتعلم )ة( من حيث م�شاكلها ومواردها واإمكانياتها المادية، 

حتى يكون التعلم حقيقيا، وت�شبح المعرفة المدر�شية قابلة للتحويل في المحيط االجتماعي والثقافي للمتعلم )ة(.

• االنطالق من المح�شو�ض اإلى المجرد: وذلك باالنطالق من المعرفة الح�شية ال�شتخال�ض الخا�شيات والقوانين المف�شية 

اإلى الفهم والتجريد، اإعمال اآليات التفكير العلمي في تناول الظواهر المدرو�شة: المالحظة، طرح الفر�شيات، التجريب، 

اال�شتنتاج والتعميم.

• النمذجة: في البحث العلمي عادة مايتم التفكير في نموذج لتمثيل مب�شط الأنظمة اأو عمليات حقيقية اأو ظواهر.

العمل  والتكنولوجيا عن طريق  العلوم  تعليم  بالكفايات هو  المقاربة  اإطار  في  المبادئ  اأهم  بين  من  بالممار�شة:  التعلم   •

والممار�شة، فاالأطفال عادة ما يكت�شبون المعارف والمهارات من خالل المهام التي يقومون بها؛ بحيث يكون المتعلم هو 

محور العملية التعلمية، وهو الممار�ض الفعلي للن�شاط التعلمي.

• الع�شف الذهني: ي�شاعد المتعلمين على توليد العديد من االأفكار حول م�شكلة اأو ق�شية علمية، وتبداأ من خالل قيام االأ�شتاذ 

)ة( بطرح م�شكلة علمية اأو ق�شية اأمام المتعلمين، ثم يطلب منهم اقتراح اآرائهم وت�شوراتهم واأفكارهم التي يعتقدون باأنها 

مرتبطة بهذه الم�شكلة، ثم تدون االأفكار على ال�شبورة، ويمكن ت�شنيفها ودرا�شتها ب�شكل منف�شل اأو تعديلها.

اإجراء منهجي يمكن من الوقوف  اإن ا�شتح�شار تمثالت المتعلمين والتركيز عليها من طرف المدر�ض )ة(  االتمثالت:   •

ب�شكل وا�شح ودقيق على الت�شورات التي يكونها المتعلم )ة( حول الظواهر والمو�شوعات الخارجية. كما اأنها ت�شاعد في 

تحديد المعرفة العلمية المنا�شبة والو�شائل والتقنيات البيداغوجية الالزمة لت�شحيحها ومعالجتها، كما اأنها ت�شمح بتحفيز 

المتعلمات والمتعلمين وت�شتثير ف�شولهم للتق�شي والبحث في المو�شوع.

التخطيط  العلمي، وذلك من خالل  للتفكير  باعتباره محركا  الدرا�شي  الف�شل  العلمي: داخل  الت�شاوؤل والف�شول  اإثارة   •

ل�شيرورة تحفز المتعلمات والمتعلمين على طرح ت�شاوؤالت تف�شي �شياغة فر�شيات تختلف اأن�شطتها فيما بين المتعلمين 

الختبار هذه الفر�شيات وفق طبيعة المو�شوع.

التخطيط  العلمي، وذلك من خالل  للتفكير  باعتباره محركا  الدرا�شي  الف�شل  العلمي: داخل  الت�شاوؤل والف�شول  اإثارة   •

اأمامهم  المجال  ويف�شح  التق�شي،  �شوؤال  تملك  اإلى  تف�شي  ت�شاوؤالت  على طرح  والمتعلمين  المتعلمات  تحفز  ل�شيرورة 

المتعلمين الختبار هذه  بين  فيما  اأن�شطتها  تختلف  فر�شيات  بهدف �شياغة  داخل مجموعات �شغيرة،  اأفكارهم  لتقا�شم 

الفر�شيات وفق طبيعة المو�شوع.

يوجههم  اأن  عليه  االأ�شتاذ  اأن  غير  وفر�شيات،  خيارات  عدة  �شيطرحون  المتعلمين  اأن  الموؤكد  من  المتغيرات:  اختيار   •

ويدفعهم لعزل المتغيرات واختيار متغير م�شتقل واحد لدرا�شته، ومتغير تابع لقيا�شه.

 ���� ������  .indd   30 27/06/2019   15:57



31

عدة  واقتراح  واالأجهزة،  االأدوات  وا�شتعمال  المواد  مع  بالتعامل  )ة(  المدر�ض  باإ�شراف  التالميذ  فيه  يقوم   : التجريب   •

تجريبية، واإنجاز المناولة وممار�شة العمل العلمي بما فيه من تق�شي وبحث بهدف تحديد العوامل المتدخلة.

• البحث التوثيقي : البحث �شمن وثائق اأو مراجع اأو مو�شوعات اأو على االأنترنيت، من اأجل التو�شل اإلى اإيجاد عنا�شر 

اأجابة ت�شاعد على تمحي�ض الفر�شيات، اأو ا�شتكمال ن�شاط التق�شي )ن�شو�ض، �شور، وثائق �شمعية ب�شرية، اأنترنيت....(.

العلمي: الن�صاط  موا�صيع  لبناء  المقترحة  المنهجية  الخطوات   .3-3

ـ اأن�شطة بناء المفهوم:

المو�شوع  المتعلمين والمتعلمات في �شياق  ـ و�شعية االنطالق : يختار االأ�شتاذ )ة( و�شعية ي�شعى من خاللها و�شع 

م�شكلة  و�شعية  على  الخطوة  هذه  وترتكز  فيها.  معرفية  خلخلة  اإحداث  بهدف  ومواجهتها  تمثالتهم  ور�شد  الجديد؛ 

مثيرة للتعلم )situation déclenchante(، لها �شلة بمحيط المتعلم )ة( وحياته اليومية، مع مراعاة عالقتها بالكفاية 

اأو  اأو �شور  اأو وثيقة مكتوبة  مبا�شرة  بالمو�شوع. ويمكن االعتماد على تجربة  المرتبطة  التعلمية  الم�شتهدفة واالأهداف 

�شريط فيديو ينتج عنه �شراع ذهني لدى المتعلمات والمتعلمين ويولد لديهم مجموعة من الت�شاوؤالت.

ـ تملك الو�شعية و�شياغة �شوؤال التق�شي : ي�شتغل التالميذ على الو�شعية لفهمها بم�شاعدة المدر�ض )ة(، الذي يتاأكد 

من ا�شتيعابهم لها وتملكها، وي�شاعدهم على االإح�شا�ض بالم�شكلة، وعلى طرح االأ�شئلة وتحديد �شوؤال التق�شي و�شياغته 

ب�شكل دقيق.

ـ مرحلة تقديم الفر�شيات : يقترح المتعلمات والمتعلمون مجموعة من الحلول المفتر�شة اأو تف�شيرات اأولية �شفهيا اأو 

كتابيا، دون الحاجة اإلى اإثباتها، ت�شكل جوابا موؤقتا ل�شوؤال التق�شي. وينبغي تعويد المتعلمين على افتتاح كالمهم بعبارات 

من مثل: في راأيي ...، اأعتقد اأن ...، من وجهة نظري ....

ـ اقتراح وتحديد ميثاق العمل: يتفق المتعلمون على ميثاق العمل الذي �شي�شاعدهم على التاأكد من �شحة فر�شياتهم، 

ويحددون الحاجيات، ويحر�ض االأ�شتاذ على التاأكد من مدى اإمكانية تنفيذ ميثاق العمل، كما يوفر لهم ظروف االإنجاز،

المتغيرات واعتماد و�شيلة  الفر�شيات من خالل عزل  باختبار  المتعلمون  يقوم  الفر�شيات:  التق�شي الختبار  ـ مرحلة 

التق�شي المنا�شبة: مناوالت اأو تجارب و/ اأو نمذجة و/ اأو مالحظة و/ اأو بحث توثيقي و/اأو زيارات ا�شتطالعية...، ح�شب 

طبيعة الم�شكل. وي�شهر االأ�شتاذ)ة( على �شالمة من االأخطار اأثناء التق�شي. ويقوم المتعلمون بتحرير النتائج المتو�شل اإليها 

اإما باعتماد الر�شوم واالأ�شكال اأو التعابير الكتابية، ب�شكل فردي اأو جماعي، على دفتر التق�شي.
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ـ مرحلة تقديم وتقا�شم اإنتاجات مجموعات العمل: يعر�ض ممثلو المجموعات نتائج عمليات التق�شي المنجزة، وتتم 

مناق�شتها ومقارنتها بالفر�شيات المقترحة من اأجل اإثباتها اأو نفيها. ويقوم االأ�شتاذ )ة( بالتن�شيط واالهتمام اأكثر بالتمثالت 

اأو االأخطاء التي يمكن اأن تظهر خالل هذه المرحلة من اأجل ت�شحيحها.

ـ مرحلة التعميم: يعتمد هذا الن�شاط على تدخل االأ�شتاذ بناء على مرحلة التقا�شم على ت�شكيل وبناء التعلمات الم�شتهدفة، 

وتمكين المتعلمين من توثيقه اإما في �شكل ا�شتنتاجات اأو اأ�شكال اأو جداول اأو خطاطات بهدف التعميم.

ـ اأن�شطة التطبيق والتقويم والدعم: 

تهدف هذه االأن�شطة اإلى التحقق من مدى اكت�شاب المتعلمين للمعارف والمهارات مو�شوع التق�شي، وللتحقق من 

مواقف...(،  مهارات،  معلومات،  مفاهيم،  )قوانين،  المكت�شبات  اإر�شاء  ومدى  العلمي،  التق�شي  لنهج  تملكهم  مدى 

وقدرتهم على تعبئتها لحل و�شعية اأو ن�شاط تطبيقي، بهدف تثبيتها وو�شع خطة لتجاوز التعثرات، وتعديل �شيرورة التعليم 

والتعلم في مجال العلوم والتكنولوجيا.

المهارات والمجاالت  با�شتح�شار  تنويع و�شعيات االختبار  ينبغي  المتوخاة منها،  النتائج  المحطة  وحتى تحقق هذه 

على  االعتماد  يمكن  االإطار  هذا  وفي  المعرفة،  تروم  التي  باالختبارات  االكتفاء  عو�ض  وتعليل  تطبيق  من  العليا  العقلية 

المجاالت العقلية المحددة في الباب الثالث من منهاج مادة العلوم هذا.

ـ اأن�شطة اال�شتثمار واالمتداد:

اإن تعليم العلوم وفق روؤية ت�شت�شرف احتياجات �شوق العمل الم�شتقبلية، يقت�شي اإدراج اأن�شطة ت�شعى لتحقيق فهم اأعمق 

للمحتوى والمنهجية العلمية، وذلك من خالل ربط العلم بالممار�شة العملية اليومية للمتعلم، با�شتثمار المفاهيم العلمية 

المكت�شبة في اإنجاز م�شاريع بيداغوجية تطبيقية، ب�شكل ثنائي اأو في اإطار مجموعات �شغرى، خارج الف�شل، باإ�شراف من 

االأ�شتاذ )ة( وتتبع وتقويم وت�شجيع لها. وتبقى هذه المحطة اأ�شا�شية في اكت�شاب وتر�شيخ الم�شمون والمنهجية العلمية، 

وفي اإعطاء معنى للتعلمات.

4. التنظيم الزمني لموا�شيع الن�شاط العلمي:

روعي في تنظيم الزمن المخ�ش�ض لدرا�شة محاور وموا�شيع الن�شاط العلمي بالتعليم االبتدائي مبداآ التنويع والتوازن بين 

االأن�شطة، وذلك على امتداد ال�شنة الدرا�شية التي تتكون من �شت وحدات، موزعة على اأ�شدو�شين مت�شاويين من حيث عدد 

االأ�شابيع المخ�ش�شة للتعلم والتقويم والدعم، ومن حيث محتوى البرنامج الدرا�شي. كل وحدة تمتد على خم�شة اأ�شابيع؛ 

تخ�ش�ض االأ�شابيع االأبع االأولى الإر�شاء التعلمات ولالأن�شطة التطبيقية والتقويمية المرتبطة بها، ويخ�ش�ض االأ�شبوع االأخير 

من الوحدة لتقويم ودعم تعلمات الوحدة وتوليفها، وتنتظم الدرا�شة وفق المعطيات التالية:
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4 .1 الغالف الزمني:

يتوزع الغالف الزمني لمادة الن�شاط العلمي وفق مايلي:

ملحوظة: مدة كل ح�شة �شاعة واحدة )55 دقيقة + 5د. الإنجاز ن�شاط ترفيهي(.

4 .2 التنظيم المنهجي:

4 .3 التنظيم المنهجي الأ�شابيع التقويم:

5. �شروط وظروف االإنجاز:

5 .1 الو�شائل التعليمية:

يتطلب تدري�ض مادة الن�شاط العلمي اعتماد و�شائل تعليمية ومعينات ديداكتيكية مختلفة ومتنوعة ح�شب الموا�شيع المتطرق 

الفعل  اأن جودة  للتعلمات؛ ذلك  اكت�شابهم  الظواهر والموا�شيع، ولتي�شير  المتعلمين على فهم وا�شتيعاب  اإليها لم�شاعدة 

البيداغوجي مرتبطة بتوافر الو�شائل المعتمدة في بناء واإنماء التعلمات.

مدة كل ح�صة

55 دقيقة

عدد الح�ص�س

2

الزمن الأ�صبوعي

�صاعتان

الزمن ال�صنوي

68 �صاعة

الأ�صبوعنوع العمليات

الأ�صبوع الأول من ال�صنةتقويم ت�صخي�صي للمكت�صبات

الأ�صابيع الأربعة من كل وحدةتقديم الح�ص�س الدرا�صية

الأ�صبوع الخام�س من كل وحدةيخ�ص�س لتقويم ودعم وتوليف تعلمات بالوحدة

الأ�صبوع الأخير من كل اأ�صدو�سيخ�ص�س لتقويم ودعم وتوليف التعلمات ال�صابقة

الح�صة الثانية الح�صة الأولى

دعم ومعالجة ح�صب نوع التعثرات تقويم وتفييئ للمتعلمين ح�صب نوع التعثرات
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اإن االكتفاء بكرا�شة المتعلم كم�شدر وحيد للمعرفة ال ي�شمن تحقق االأهداف التعلمية واإنماء الكفايات الم�شتهدفة، وال 

اأ�شبح من ال�شروري  يتيح فر�ض فهم وا�شتيعاب عدد من الظواهر والموا�شيع؛ �شيما الغريبة عن محيط المتعلم، وبذلك 

اال�شتعانة بو�شائل تعليمية منا�شبة لتح�شين جودة التعلمات، من قبيل:

- ال�شور والم�شاهد الملونة والر�شومات؛

- المو�شوعات والقوامي�ض والمجالت العلمية؛

- االأ�شياء والعينات والنماذج والمج�شمات؛

- الر�شوم البيانية والخرائط واللوحات التو�شيحية؛

- ال�شبورات والمل�شقات والمجالت الحائطية..

5 .2 تكنولوجيا المعلومات واالت�شاالت:

اأظهرت العديد من الدرا�شات اأهمية تكنولوجيا المعلومات واالت�شاالت في تح�شين العملية التعليمية التعلمية، وخ�شو�شا 

للمواد العلمية، ومن ثمة ينبغي ا�شتثمار ما تتيحه الم�شامين والموارد البيداغوجية الرقمية في الممار�شة ال�شفية، اإما با�شتعمال 

الحوا�شيب اأو مختلف الو�شائط الرقمية؛ ذلك اأن لها دورا بارزا في م�شاعدة المتعلم على االإدراك الح�شي وتقريب الواقع 

لديه، خا�شة عند تدري�ض بع�ض المفاهيم العلمية المجردة اأو التي ال ي�شمح الكتاب المدر�شي وال�شور الجامدة باإبراز ما 

تت�شمنه من تفاعالت، مما ي�شمح بالفهم ال�شحيح للمفاهيم والظواهر العلمية وتملكها، كما اأنها ت�شمح باإر�شاء ثقافة رقمية 

الو�شائل  بين  م�شاركاتهم. ومن  وتفعيل  اأدائهم  بتح�شين  للمتعلمين  ي�شمح  مما  المدر�شي وخارجه،  الف�شاء  داخل  �شليمة 

الحديثة التي يمكن اعتمادها في هذا المجال:

ـ االأ�شرطة الوثائقية العلمية التي توفرها �شبكة االأنترنيت.

ـ البرمجيات التربوية االلكترونية ومختلف الموارد التربوية الرقمية التفاعلية.

ـ المواقع االلكترونية العلمية االأكاديمية.
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ة، منشور ثالثي، مجموعة عدسات طبية، أجسام شفافة ، مرايا محذبة، مرايا مقعرمرايا مستوية:محورالضوء -
أجسام معتمة، أجسام نصف شفافة، كشاف كهربائي صغير، شمعة، حامل عدسات خشبي، صندوق خشبي ثوب 

...لبدي أسود، عدسات محدبة، عدسات مقعرة، شرائح زجاجية

اختبار؛ أنابيب محراركحولي،محرارزئبقي،محرارطبي،محرارجداري،:محورالحرارة -

محنطات، نباتات، مجسمات، صور، شفافات، شرائح، أشرطة سمعية  عينات، ذورنباتية،ب :الحية تمحورالكائنا -
 .بصرية

بإعادة  في أربع مجاالت كبرى، وذلكوتنظيمها ، تم تجميعها رمن المحاو عدد من دراسية سنة كل برنامج يتكون
علمية مع إدخال المستجدات التربوية ضمن مكوناتها لتحسين تصميم المحاور الدراسية وتبويبها وفق مواصفات 

تفكيك  كل محور إلى مجموعة من الدروس المتكاملة من أجل  وقد تم. العملية التعليمية التعلمية وتحقيق أهدافها
. بناء الكفايات المنتظرة

 :المجاالت والمحاور الدراسية  -5

:التنظيم الزمني للدراسة -2
التنويع والتوازن  أبالتعليم االبتدائي مبد النشاط العلميروعي في تنظيم الزمن المخصص لدراسة محاور ودروس 

على امتداد السنة الدراسية التي تتكون من ست مراحل موزعة على أسدوسين متساويين من  ، وذلكبين األنشطة
 .حيث عدد األسابيع المخصصة للتعلم والتقويم والدعم، ومن حيث محتوى البرنامج الدراسي

: وتنتظم الدراسة وفق البنية اآلتية  

 المحاور المجاالت

حة اإلنسانص-
 ؛(الحركة والتنفس والتوالد والنمو عند االنسان)اإلنسان جسم 

التغذية؛
 .الوقاية من األمراض

لبيئةاا-

الماء والطبیعة؛ 
الكائنات الحیة؛ 

مظاھر الحیاة عند الحیوانات؛ مظاھر 
الحیاة عند النباتات؛ 

أوساط عیش الكائنات الحیة 
وحمایتھا؛التربة. 

.خصائص المادة، المادة تعريف المادة؛حاالتالمادة
.الطاقة واستعماالتها الفلك؛ الحرارة؛ الكهرباء؛ الصوت؛ الضوء؛الطاقة

 ؛((القوى) حركة األجسام)الحركة  الميكانيك
.التوازن

محاور مستعرضة مدمجة 
بحسب طبيعة موضوعات 

 التعلم

 ؛(التقصي) خطوات النهج العلمي
 التنشئة على التنمية المستدامة؛

 والمقاييس ؛المقادير 
 ؛(تفتح تكنولوجي)التراكيب واالبتكارات 

 ؛ TICEاستعماالت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في التربية 
 .تاريخ العلوم
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تقويم التشخيصي والدعم االستدراكي؛تخصيص األسبوع األول لل -
ناول محورا أو أكثر؛تاعتماد أربعة أسابيع دراسية ت -
برمجة أسبوع لتقويم المكتسبات ودعمها في نهاية الوحدة؛ -
. تخصيص أسبوع للدعم في نهاية األسدوس -

 :في التعليم االبتدائي  النشاط العلميكفايات الخاصة بمادة ال -5
 الكفاية السنة

 األولى

، وأمام وضعيات مرتبطة وفق مميزات مراحل نموه ،في نهاية السنة األولى( ة)يكون المتعلم
بمحيطه المباشر، وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التقصي العلمي، قادرا على حل وضعية 

ه مكتسباته المتصلة بتعرف جسم اإلنسان وحواسيوظف فيها من خالل القيام بأنشطةمشكلة،
وما يتعلق بالماء والطبيعة  ونموه، وما يتصل بتغذية الحيوان،وتنفسه وتغذيته تنقله وحركته و

وذلك عبر التساؤل بشأنها والتعبير عنها شفهيا وكتابيا بكلمات وجمل وحركة األجسام؛ 
وتخطيطات ورسوم بسيطة، ومن خالل المالحظة واالفتراض والمناولة والتعريف والمقارنة 

( ا)وتغذيته( ا)ونظافته( ا)لتصنيف واالستنتاج؛ وذلك ألجل تأمين سالمة جسمهوالمقابلة وا
 . البيئي( ا)والحفاظ على محيطه

 الثانية

وأمام وضعيات مرتبطة  وفق مميزات مراحل نموهفي نهاية السنة الثانية،( ة)يكون المتعلم
بمحيطه المباشر والمحلي، وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التقصي العلمي، قادرا على حل 

السابقة وتلك المتصلة بجسم  مكتسباته يوظف فيها من خالل القيام بأنشطةوضعية مشكلة 
كائنات اإلنسان وحركته وتغذيته، ومظاهر الحياة لدى الحيوانات والنباتات وأوساط عيش ال

الحية وحمايتها، وما يتصل بالصوت وانتشاره وحاالت المادة ووحدات الزمن وحركة األجسام؛ 
وذلك عبر التساؤل بشأنها والتعبير عنها شفهيا وكتابيا بكلمات وجمل وتخطيطات ورسوم 
بسيطة، ومن خالل المالحظة واالفتراض والمناولة والتعريف والمقارنة والمقابلة والتصنيف 

( ا)والحفاظ على محيطه( ا)وتغذيته( ا)ونظافته( ا)ستنتاج؛ وذلك ألجل تأمين سالمة جسمهواال
 .   البيئي

 الثالثة

في نهاية السنة الثالثة، وأمام وضعيات مرتبطة بمحيطه المباشر والمحلي ( ة)يكون المتعلم
مشكلة والجهوي، وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التقصي العلمي، قادرا على حل وضعية 

بالوظائف الحيويّة لجسم أو القيام بمهمات مركبة، بتوظيف مكتسباته السابقة وتلك المتصلة /و
وحركة وبمظاهر الحياة لدى الحيوانات والنباتات، وما يتصل بالمادة والضوء اإلنسان ووقايته 

وكتابيا بتخطيطات شفهيا التساؤل بشأنها والتعبير عنها وذلك عبر األجسام والكهرباء والحرارة؛ 
،من خالل المهارات المكتسبة مع استخدام األدوات واإلجراءات وبناء الفرضيات والتنبؤ ورسوم

والربط والتركيب والتكامل واستخالص النتائج والتمثيل وبناء نموذج؛ وذلك ألجل تأمين سالمة 
 . البيئي( ا)والحفاظ على محيطه( ا)وتغذيته( ا)ونظافته( ا)جسمه

 الرابعة

في نهاية السنة الرابعة، وأمام وضعيات مرتبطة بمحيطه المباشر والمحلي ( ة)يكون المتعلم
والجهوي، وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التقصي العلمي، قادرا على حل وضعية مشكلة 

أو القيام بمهمات مركبة، بتوظيف مكتسباته السابقة وتلك المتصلة بوقاية جسم اإلنسان من /و
وما يتصل بمظاهر الحياة لدى الحيوانات والنباتات، وبالمادة وخصائصها، وما األمراض، 

يرتبط بالحرارة والضوء والفلك والكهرباء وحركة األجسام؛ وذلك عبر التساؤل بشأنها والتعبير 
من خالل المهارات المكتسبة مع استخدام عنها شفهيا وكتابيا بتخطيطات ورسوم، من خالل 

وبناء الفرضيات والتنبؤ والربط والتركيب والتكامل واستخالص النتائج  األدوات واإلجراءات
والحفاظ على ( ا)وتغذيته( ا)ونظافته( ا)وذلك ألجل تأمين سالمة جسمه والتمثيل وبناء نموذج؛

 . البيئي( ا)محيطه
لمحلي في نهاية السنة الخامسة، وأمام وضعيات مرتبطة بمحيطه المباشر وا( ة)يكون المتعلم الخامسة
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والجهوي والوطني، وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التقصي العلمي، قادرا على حل وضعية 
أو القيام بمهمات مركبة، بتوظيف مكتسباته السابقة وتلك المتصلة بالحركة لدى /مشكلة و

اإلنسان، وما يتصل بأوساط عيش الكائنات الحية، وما يرتبط بالمادة وخصائصها، وما يتعلق 
والضوء والكهرباء والضغط، وما يتصل بحركة األجسام والتوازن؛ وذلك عبر التساؤل  بالفلك

بشأنها من خالل المهارات المكتسبة وباستخدام االدوات واإلجراءات واستخالص المعلومات 
أو تبريرها، والتعبير /وتطبيقها وجمع وتحليل وعرض البيانات واستخالص النتائج وتفسيرها و

بيا ومبيانيا؛ وذلك ألجل تأمين سالمته ووقايته الشخصية والوعي بترشيد عنها شفهيا وكتا
استعماالت الطاقة والموارد الطبيعية وبأهمية الطاقات المتجددة واالنفتاح على التكنولوجيات 

 .  الحديثة والتشبع بمبادئ أساسية للتفكير العلمي وتبني قيم التنمية المستدامة

 السادسة

في نهاية السنة السادسة، وأمام وضعيات مرتبطة بمحيطه المباشر والمحلي ( ة)يكون المتعلم
والجهوي والوطني والكوني، وباعتماد خطوات من نهج التقصي العلمي، قادرا على حل 

أو القيام بمهمات مركبة، بتوظيف مكتسباته السابقة المتصلة بمجاالت صحة /وضعيات مشكلة و
والطاقة والميكانيك، وتلك المتصلة بالتربية الجنسية، والتربة، والضوء،  اإلنسان والبيئة

والحرارة، والكهرباء والفلك، وما يتصل بحركة األجسام؛ والمهارات المكتسبة واستخدام 
األدوات واإلجراءات واستخالص المعلومات وتطبيقها وجمع وتحليل وعرض البيانات 

يرها، والتعبير عن ذلك شفهيا وكتابيا ومبيانيا؛ وذلك أو تبر/واستخالص النتائج وتفسيرها و
ألجل تأمين سالمته ووقايته الشخصية والوعي بترشيد استعماالت الطاقة والموارد الطبيعية 
وبأهمية الطاقات المتجددة واالنفتاح على التكنولوجيات الحديثة والتشبع بمبادئ أساسية للتفكير 

 . مةالعلمي وتبني قيم التنمية المستدا
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المحور الثالث : طرائق بيداغوجية ومفاهيم ديداكتيكية

التق�صي: ونهج  الديداكتيكي  النقل   6

الديداكتيكي: النقل  مفهوم   6•  1
في مجال  مرة  الأول  الم�شطلح  هذا  لقد عرف  العلوم،  ديداكتيك  في  مركزيا  موقعا  الديداكتيكي  النقل  مفهوم  يحتل 

المعرفة  اإلى  العالمة  المعرفة  »من   : عنوان  تحت   1985 �شنة  ال�شادر  كتابة  في   ،  Yevs Chevallard مع  الريا�شيات 

المدر�شة« ولم يلبث اأن ا�شتثمر هذا الم�شطلح في مجاالت اأخرى كالفيزياء والكيمياء وعلة االأحياء وغيرها.

العالم  مجالها  في  معينة  معرفة  على  تطراأ  التي  التحوالت  »مجموع  بكونه  الديداكتيكي  النقل   G. Arsac ويعرف 

Yevs Che� اأما . )Savoir à enseigner( من اأجل تحويلها اإلى معرفة تعليمية قابلة للتدري�ض )Savoir savant(

ما يحدث  مقاربة  للتدري�ض مع  قابلة  معرفة  اإلى  عالمة  معرفة  به عندما نحول  نقوم  الذي  العمل  اأنه »هو  فيرى   vallard

للمعرفة العالمة اأثناء هذه العملية.

مجالها  من  المرجعية  المعرفة  تحويل  اإلى  يهدف  انتقائي،  وعمل  اختزالي  ن�شاط  الديداكتيكي  فالنقل  وعليه 

للتغييرات  مراعاة  من  خا�شة،  ومقايي�ض  �شروط  ح�شب  المدر�شي  التعليمي  المجال  اإلى  الطبيعي،  اإنتاجها  وفق  العالم 

 Dé فيه  جاءت  الذي  ال�شياق  عن  )الف�شل  و�شيكولوجيا  واإب�شتمولوجيا  دالليا  والم�شمون،  ال�شكل  م�شتوى  على 

لحاجاتهم... وت�شتجيب  واالإدراكية  والنف�شية  الذهنية  المتعلمين  خ�شو�شية  تنا�شب   ،)  contextualisation

العالمة: المعرفة   6•  1 •  1
هي المعرفة العلمية المرجعية المنتجة من طرف المخت�شين والمتداولة بين الباحثين والعلماء، وتت�شمن مفاهيم ومعارف 

المكت�شفات  على  واالنفتاح  الدينامية  ب�شفتي  وتمتاز  المتعلمين.  طرف  من  وتمثلها  اإدراكها  ي�شتحيل  ومعقدة  مجردة 

الجديدة... لذا فهذه المعرفة ال ت�شكل مو�شوعا قابال للتدري�ض وفق ال�شكل الذي توجد عليه، لذا ينبغي تحويلها من هذا 

االإطار المرجعي اإلى اإطار ديداكتيكي مالئم من طرف ديداكتيكيي مادة ذلك التخ�ش�ض العلمي.

تدري�صها: المراد  المعرفة   6•  1 •  2
تتمثل في المناهج والبرامج الدرا�شية الر�شمية الم�شطرة، والكتب المدر�شية، وهي في مجموعها م�شتقاة من المعرفة 

العالمة، حيث تمت هيكلتها وتنظيمها ح�شب منطق وتدرج محددين.

المدر�صة: المعرفة   6•  1 •  3
تتمثل فيما يقدمه المدر�ض لتالمذته عبر و�شعيات ديداكتيكية معينة، ونهوج علمية مرتبة، وو�شائل تعليمية محددة، مما 

يعك�ض المنهاج الدرا�شي الفعلي. وت�شتقي هذه المعرفة م�شمونها من المعرفة الالزم تدري�شها من برامج وكتب مدر�شية.

العالمة: المعرفة   6•  1 •  4
اإلى  المتعلم، ويبقى هذا االأخير م�شوؤوال عن تحويل المعرفة المدر�شة  التي تم تح�شيلها من طرف  تتمثل في المعرفة 

معرفة مكت�شبة، عبر تفاعل ذاته مع كل من المادة المدر�شة والمدر�ض.
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 من النهج العلمي إلى نهج التقصي في التدريس

                                                           
 

 « المعرفة العالمة »
 النهج العلمي

 « المعرفة القابلة للتدريس »
 نهج التقصي بالبرامج الدراسية

 « المعرفة المدرسة »
 نهج التقصي في التدريس
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العلمي: للنهج  ديداكتيكي  نقل  عبارة عن  التق�صي  نهج   6•  2
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 أهمية نهج التقصي في تدريس العلوم .5.1

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 كيفية تخطيط وتدبير التعلمات : المحور الرابع
 كيفية تخطيط درس أو مقطع تعمي .1

 التخطيط وأهميته .1.1
وضع تصور )كيف ؟( لتحقيق أهداف تعلمية )لماذا ؟(.  إجراء عملي محدد زمنيا )متى؟( يتمثل في التخطيط

فهو التفكير والتدبير والتقرير سلفا بما يجب عمله لتحقيق أهداف معينة. وهو عملية تسبق التنفيذ. وانطالقا من 
هذا التعريف فإنه ال يمكن مواجهة وضعيات التدريس إال بوضع تخطيط محكم لمختلف األنشطة التربوية 

 ديد االستراتيجيات الالزمة لتنفيذه. المقررة، وتح
 وتتجلى أهمية التخطيط في العملية التعليمية التعلمية في كونه:

 يجعل عملية التدريس ذات معنى )إضفاء طابع العقالنية على أنشطة التدريس(. •
 يحدد ويوضح الكفايات المنشودة واألهداف التعلمية المرتبطة بها. •
 .واالستراتيجياتيضمن االستخدام األمثل للموارد  •
 يجنب اتخاذ قرارات اعتباطية )التحكم في مسار الدرس وتجنب العشوائية(. •
 يساعد على تدبير الزمن وعلى االقتصاد في الجهد )توقع طبيعة الصعوبات وبرمجة وسائل تذليلها(. •
 يوفر األمن النفسي لألستاذ والمتعلمين. •

                                                           
 

5//10 
 

 أهمية نهج التقصي في تدريس العلوم .5.1

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 كيفية تخطيط وتدبير التعلمات : المحور الرابع
 كيفية تخطيط درس أو مقطع تعمي .1

 التخطيط وأهميته .1.1
وضع تصور )كيف ؟( لتحقيق أهداف تعلمية )لماذا ؟(.  إجراء عملي محدد زمنيا )متى؟( يتمثل في التخطيط

فهو التفكير والتدبير والتقرير سلفا بما يجب عمله لتحقيق أهداف معينة. وهو عملية تسبق التنفيذ. وانطالقا من 
هذا التعريف فإنه ال يمكن مواجهة وضعيات التدريس إال بوضع تخطيط محكم لمختلف األنشطة التربوية 

 ديد االستراتيجيات الالزمة لتنفيذه. المقررة، وتح
 وتتجلى أهمية التخطيط في العملية التعليمية التعلمية في كونه:

 يجعل عملية التدريس ذات معنى )إضفاء طابع العقالنية على أنشطة التدريس(. •
 يحدد ويوضح الكفايات المنشودة واألهداف التعلمية المرتبطة بها. •
 .واالستراتيجياتيضمن االستخدام األمثل للموارد  •
 يجنب اتخاذ قرارات اعتباطية )التحكم في مسار الدرس وتجنب العشوائية(. •
 يساعد على تدبير الزمن وعلى االقتصاد في الجهد )توقع طبيعة الصعوبات وبرمجة وسائل تذليلها(. •
 يوفر األمن النفسي لألستاذ والمتعلمين. •

                                                           
 

املحور الرابع : كيفية تخطيط وتدبري التعلمات
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من مالحظة ظاهرة ال تتوافق مع انتظارات واأفكار المالحظ، �شواء كان عالما يبحث في المختبر اأو تلميذا يدر�ض في 

الف�شل. 

العلوم: تدري�س  في  التق�صي  نهج  اأهمية   6•  3
يتم منذ اأكثر من ع�شرين �شنة في العديد من البلدان المتقدمة )الواليات المتحدة االأمريكية، كندا، فرن�شا والعديد من 

اأن  االأبحاث على  العديد من  اأقرت  اأن  بعد  العلوم، وذلك  التق�شي في تدري�ض  اعتماد نهج  اإلى  االأوروبية( تحول  الدول 

لهذا النهج دور كبير في م�شايرة تغيرات عالم اليوم وتطوراته، فالتربية ال تعد االأفراد لعالم �شاكن، بل ينبغي اأن تعمل على 

الع�شر. وال يمكن  ي�شعب مالحظتها في هذا  قد  والتي  تعقيدا خالل حياتهم  تزداد  التي  التغيرات  للتكيف مع  اإعدادهم 

للتربية اأن تزود االأفراد بجميع المعلومات التي تلزمهم الأداء وظائفهم م�شتقبال، لهذا يجب اأن تزودهم باالأدوات الالزمة 

التي تمكنهم من ا�شتمرارية التعلم مدى الحياة.

من خالل الدرا�شات التي قام بها الباحثون في فرن�شا من خالل عملية اليد في العجين تبين اأن لنهج التق�شي مزايا متعددة 

في تدري�ض العلوم، يمكن اإيجازها فيما يلي :

E ينمي لدى المتعلم :
• مهارات التفكير العلمي ؛

• مفهوم الذات، وذلك من خالل اعتماده على نف�شه في اإنجاز ما يكلف به من مهام تعليمية تعلمية ؛
• يك�شب المتعلمين عمليات العلم المختلفة، كالمالحظة والقيا�ض والت�شنيف وو�شع الفر�شيات واختبارها ؛

E يعمل على زيادة دافعية المتعلم نحو التعلم، وذلك الأنه يكون فيها محورا للعملية التعليمية التعلمية.
• يدعم ال�شخ�شية العلمية االبتكارية والناقدة والمبدعة ليبني ذات االإن�شان ؛

• يغير اتجاهات المتعلمين نحو المعرفة والبحث، بحيث ي�شبح التعلم عملية ذاتية ؛
• يخلق ال�شراع الفكري لعمل المجموعات للوقوف على تمثالت المتعلمين ؛

E ي�شاعد المتعلم على اكت�شاف الحقائق والمبادئ التي يرغب في معرفتها ؛
E ينمي مهارات التوا�شل من خالل الت�شارك في االأفكار العلمية وال�شماح للمتعلمين بالتعلم من بع�شهم البع�ض، 

وبالتالي ينمي تدريجيا الكفايات االإ�شتراتيجية والتوا�شلية.

E ي�شاهم في زيادة ن�شب النجاح والتميز لدى المتعلم.
E يغير دور المدر�ض ليعمل كمر�شد وموجه عو�ض ناقل للمعرفة.
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 يم )تحديد أدوات التقويم وأنشطة المعالجة والدعم(.يسهل عملية التقو •
• ... 
 شروط التخطيط الفعال .1.1

 تلخيصها في أن يكون:يمكن 
 مرنا قابال للتعديل. •
 واقعيا قبال للتطبيق •
 يحدد أفضل االستراتيجيات واإلجراءات المناسبة لتنفيذ الخطة. •
 التعلمية. –يشمل كل جوانب العملية التعليمية  •
 معينة.يغطي فترة زمنية  •
 يتيح تقويم جميع الجوانب المرتبطة بالخطة.  •

 عند اعتماد نهج التقصيأو مقطع تعلمي  درس التعلمات المرتبطة ب كيفية تخطيط   .1.1

بناء تعلماتهم عند اعتماد الطريقة البيداغوجية لنهج التقصي العلمي، يقتضي من المدرس إن إشراك المتعلمين في 
االطالع الجيد على مكونات الكفاية النوعية التي تندرج فيها التعلمات المتوخى بناءها وتنمية مختلف العناصر 

ت المتعلمين عوائقهم اإلبستمولوجية المكونة لها، وترجمتها إلى أهداف تعلمية واضحة، ثم األخذ بعين االعتبار تمثال
 ومختلف صعوبات التعلم لديهم، والبحث عن أنجع السبل لتدليلها وتجاوزها. 

إلعداد تخطيط ناجع باعتماد نهج التقصي، يجب على المدرس تفحص األهداف التعلمية المراد بناءها وربطها 
لمعارف والمفاهيم العلمية الواردة في األهداف التعلمية، بالمكتسبات القبلية للمتعلمين، واالطالع الجيد على مختلف ا

واختيار األنشطة العلمية ومختلف الوسائل التعلمية الممكنة، والمواد العتاد الديداكتيكي المالئم إلنجاز التجارب 
لتعلمات العلمية وتوفير مختلف الوثائق والمراجع الميسرة لتمحيص فرضيات المتعلمين، دون إغفال امتدادات تلك ا

 في المستويات واألسالك الدراسية الالحقة في المسارات التعلمية للمتعلمين. 
إن اطالع المدرس على مختلف هذه المكونات السالفة الذكر كفيل بتمكينه من اقتراح وضعية مشكلة أو وضعية 

ئمة، يفضي تمحيصها إلى انطالق، يمكن تملكها من قبل المتعلمين من التساؤل على كفية حلها باقتراح فرضيات مال
بناء التعلمات الواردة في األهداف التعلمية المترجمة للكفاية المتوخى اكتسابها من طرف المتعلمين في مستوى 
دراسي معين، كما سيمكن المدرس من بناء وضعية تقويمية مالئمة الختبار مدى تمكن المتعلمين من التعلمات 

 ، ومن ثمة تحقيق ملمح تخرج معين في نهاية فترة التعلم.  المكتسبة الجديدة، ومعالجة تعثراتهم
 منهجية عامة لتخطيط درس أو مقطع تعلميبطاقة  .1.1

: .........................)ة(األستاذ الفئة المستهدفة: ........................ النشاط العلميالمادة :    

.............................. : وحدةال 6:رقم الدرس  ..............................مدة اإلنجاز:   

  .................................. الحصة:عنوان 
 الطريقة البيداغوجية المعتمدة:    نهج التقصي

 المحصل القبلي األهداف المتوخاة من الدرس الكفاية النوعية
...........................................

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

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

........................................... 
 كيفية معالجة التمثالت التمثالت الكفايات المستعرضة

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

 كيفية تجاوزه الهدف العائق العائق األبستمولوجي

................................ .................................. .................................. 
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 ................................................................................ المعينات الديداكتيكية

 كيفية تجاوزها صعوبات التعلم
....................................... ................................... 

 االنطالق وضعية
................................. 

 
 تدبير التعلمات عند اعتماد نهج التقصي: .1

 بنية بطاقة تدبير التعلمات .1.1
إذا كان الهدف من تخطيط التعلمات هو التوصل إلى بناء وضعية ديداكتيكية مالئمة لبناء التعلمات من قبل المتعلمين 

تدبير تلك التعلمات باعتماد الطريقة البيداغوجية لنهج التقصي العلمي كعلماء صغار تحت تأطير مدرسهم، فإن 
يوزع فيه دور كل من المدرس والمتعلمين،  داخل الفصل الدراسي، يتطلب من المدرس بناء سيناريو بيداغوجي،

مان والمكان داخل الفصل الدراسي. إن اعتماد نهج التقصي العلمي يقتضي جعل التعلم وفق مراحل محددة في الز
محفزا للمتعلم)ة( بانطالقه من تمثالته ومختلف عوائقه التعلمية، وإثارته الهتمامه وفضوله في ارتباط واضح بواقعه 

ين المتعلمين، ويستحضر سيرورة ومحيطهن الشيء الذي يؤدي طبعا إلى اكتساب المعرفة العلمية في إطار تعاوني ب
البحث عن حل لمشكل واقعي ومجابهة األفكار وتقاسم النتائج. ومن تم فإن بناء التعلم باعتماد هذه الطريقة 

 البيداغوجية يتم وفق سيرورة تضم المراحل التالية: 
 بطاقة منهجية عامة لتدبير درس أو مقطع تعلمي  .1.1

 مراحل التقصي
 ومددها الزمنية

 التعليم و التعلم أنشطة
 أنشطة األستاذ أنشطة المتعلم مالحظات

 
 أنشطة التقديم

 مدتها: .......

 نشطة التطويرأ
 مدتها: .......

 

 بنينة التعلمات
 مدتها:...........
 
 

 أنشطة التقويم 
 مدتها:........

   

 

 تخطيط سيناريو بيداغوجي عند استعمال مورد رقمي .1
 

الموارد الرقمية من المعينات الديداكتيكية الهامة التي يمكن توظيفها في تدريس وتعلم العلوم الفيزيائية،  تعتبر
 فمن مجاالت توظيفها:

 
تعمل على تقريب التالميذ إلى الواقعي الذي يصعب توفيره للمتعلم بسبب  متحركة وتشمل أشكاال  المحاكاة: -

رة مثال، أو الخطورة البشرية كالتوتر الكهربائي العالي، أو صعوبة ذالطبيعة المجهرية للظاهرة المدروسة كال
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اإللمام بالحركات الفلكية كحركة النظام الشمسي، وتوفر المحاكاة خلق بيئة تعلم افتراضية من خالل االستفادة 
ظاهرة من إمكانية عرض األشياء بشكل ثنائي أو ثالثي األبعاد. كما تسمح المحاكاة بطيء أو تسريع عملية 

 لتحقيق تفهم أكبر لها في كل جزئياتها ومراحلها.
 
التي تساعد على بناء مفاهيم أو قوانين رياضية في العلوم الفيزيائية  هناك بعض الموارد الرقميةالنمذجة:   -

جة في تدريس العلوم بناء مفاهيم علمية أو قوانين رياضية تهم ظواهر ذلك عن طريق النمذجة، ونعني بالنمذو
جة في العملية التعليمية، ذلك انطالقا من وضعيات ديداكتيكية ملموسة. و يشترط في اعتماد النمذ، وعلمية

 اختيار أمثل للمدرس للمورد الرقمي ووضع سيناريو بيداغوجي مناسب له.
 
لي لمعطيات تجريبية لظواهر آتشمل بعض الموارد الرقمية على جداول مبيانية لتمثيل    الجداول المبيانية: -

ا التمثيل المبياني من ربح الوقت وتمكين المتعلم من تأويل أسرع لنتائج التجربة ذطبيعية مدروسة. ويمكن ه
 وفهم الظاهرة.

 
يتعلق األمر بالتجارب التي تتم محاكاتها بالحاسوب، والتي تفسح المجال للقيام بتجارب التجارب االفتراضية:  -

ه التجارب في إمكانيتها من التعريف ذافتراضية يتم إنجازها بأدوات افتراضية عبر الحاسوب. تتجلى أهمية ه
بالمعدات التجريبية المتداولة في المختبرات والوقوف على بعض النتائج الممكن الحصول عليها فعليا وعالجتها 

ليا واستنتاج قوانين ومفاهيم منها عن طريق االستقراء. إال أنها تبقى محدودة االستعمال وال يمكن أن تعوض آ
 كانت متوفرة. ا ذالتجربة الفعلية إ

 
 وتتجلى أهمية الموارد الرقمية في تدريس مادة الفيزياء والكيمياء من خالل:

 تعزيز الطابع التجريبي لتدريس الفيزياء والكيمياء؛ -
توفير لكل متعلم أدوات مساعدة على التعلم ) صور للتركيب التجريبي والمعدات؛ صور ووثائق حول  -

 ت ...( وجميع ما تتطلبه الحصة؛ استعمال البرانم والمناولت؛ توجيها
 اختيار موارد متنوعة تساهم في تثبيت التعلمات؛ -
 التحكم في سيرورات العمليات النظرية والتجريبية؛ -
اتي؛ تدبير الزمن ذتطوير التدريس من خالل: تحسين طرق التدريس والتعلم؛ تعزيز التعلم ال -

 ...إلخ الديداكتيكي؛ ترشيد الموارد والمجهود؛ تحقيق الجودة؛

       

 
 تقديم عام: -1

 
  المؤسسة  الموضوع ) العنوان (

  المستوى  المدة الزمنية
   المادة الدراسية

  األستاذ
  تاريخ اإلنجاز

 تقديم درس أو مقطع تعلمي                        بتوظيف مورد رقمي ل "جيني". ملخص النشاط
 

 الكفايات واألهداف التعلمية المستهدفة: -2
  

  الكفايات المستعرضة
 

 بطاقة إعداد سيناريو بيداغوجي
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 الكفايات النوعية
 
 

 األهداف التعلمية
 
 

 
 :األدوات الرقمية المستعملة -3

 
 
 

 األداة

 وزارة التربية الوطنية؛ .......................مورد رقمي لشركة  - نوعها
-  

  عنوانها
  مدتها

 يتم تقسيم المورد الرقمي عبر المراحل المترابطة التالية: التقسيم الزمني
 تذكير بتعلمات سابقة ذات الصلة؛ .1
 مشاهدة مورد رقمي على الشاشة  .1
 عرض التمرين التفاعلي على الشاشة، ومطالبة المتعلمين باإلجابة عليه .1

 
 أدوات ومهارات ومعارف    :المستلزمات -4

 
 التلميذ  األستاذ المستلزمات

 
 ةاألدوات اللوجيستيكي

 حاسوب؛ -
 مورد رقمي مثبت على الحاسوب؛ -
 مسالط. -

المتابعة على الشاشة أو السبورة  -
 والتفاعل معها؛

يمكن انتداب تلميذ لتنشيط  -
المقطع العلمي، وجلوسه أمام 

 الحاسوب.
المهارات التقنية 

 الضرورية
ألتعلمي المساهمة في إنجاز المقطع  اإللمام بأبجديات المعلوميات

المقدم، وإبداء رأيه حول استعمال 
 األدوات الحديثة.

المفاهيم وبعض 
 التعاريف

رصد التمثالت الخاطئة والعمل على 
 تصحيحها

تمييز المتعلمات والمتعلمين بين المفاهيم 
 المحددة، والقدرة على التعامل معها.

 التحضير القبلي: -5

 
 
 

 التحضير التقني

ضمن الموارد الرقمية المتوفرة في إطار برنامج اختيار المورد الرقمي من  -
 جيني.

 تقسيم المورد الرقمي زمنيا إلى مقاطع؛ -
المسالط(، والتأكد من  –إعداد لوجستي للوسائط الرقمية المعتمدة ) الحاسوب  -

 توفر الكهرباء؛
 تثبيت المورد الرقمي على الحاسوب وتجريبه قبل عرضه. -

 
 التحضير البيداغوجي

 و بيداغوجي لتوظيف المورد الرقمي؛إعداد سيناري -
 تحديد "هدف التقديم" )نشاط بنائي، تمرين للتقويم، نشاط داعم ...( -
 اختيار "زمن التقديم" ) بداية النشاط، وسطه، نهايته(. -

 
 مراحل اإلنجاز: -6

 
األداة الرقمية  مدتها الزمنية المراحل

 المستعملة
   المهام

 التلميذمهام  مهام األستاذ مالحظات
 تملك الوضعيةطرح وضعية  أسئلة شفوية  تذكير

������ ���� .indd   38 25/07/2018   18:09

44

 ���� ������  .indd   44 27/06/2019   15:57



39

10//10 
 

 مشكلة يجب حلها
صياغة األثر  تقديم / أسئلة   نشاط بنائي

 المكتوب
 

اإلجابة على  تقديم / أسئلة   نشاط تقويمي
 التقويم

امتدادات 
 الدرس

   تقديم / أسئلة  

 

 مالحظات عامة: -7
لك يستحسن تنويع ذاألهداف  المتوخاة من الدرس، ل يمكن توظيف أكثر من مورد رقمي لتحقيق نفس -

 الموارد المقدمة )أشرطة فيديو، عروض متحركة، مقاطع صوتية، نصوص مكتوبة ...(؛
تتجلى أهمية المورد الرقمي الموظف في كونه وسيلة تعليمية من بين وسائل أخرى، وليس هدفا في حد  -

 ذاته؛

ال يمكن التجديد في الوسائل الموظفة )إدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في التدريس(، دون تجديد في منهجية 
لك تعتبر طرق التنشيط وتدبير فضاء القسم، وتفعيل آليات ذالتدريس والطرائق التعلمية والبيداغوجيات الموظفة، ل

 لرقمية في التعليم والتعلم. التواصل الصفي، أهم شروط نجاح عملية توظيف الوسائط ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

������ ���� .indd   39 25/07/2018   18:09

45

 ���� ������  .indd   45 27/06/2019   15:57



46

مراحل نهج التق�صي 

و�شعية االنطالق: مثÒة، واقعية لخلة 

 ÚتعلمŸا Úلال�صتك�صاف للمعارف ومتقا�شمة ب âوق •

تطرح اأ�شئلة من طرف اŸتعلمÚ ت�شاÆ ب�شكل 

وا�شح ودقيق، يتم “لك و�شياغة �شوؤال متفق 

Úعليه اأو �شوؤال

• وقâ للت�صاوؤل 

Úات اأولية موؤقتة للمتعلمÒاح الفر�صيات تف�شÎالق âوق •

• وقâ للتق�صي 

اإ‚از Œربةبحث توثيقيا�شت�شارة ت�ض)ة( 

• وقâ لال�صتخال�س والبنينة 

 Ëللتقو âوق •

     ـ اكت�شاب معارف

ـ تنمية  الكفاية 

123

زيارة ا�شتطالعيةمالحظة دقيقة

p¥ nÓ p£rf pال oة sي pع rسV nو

oل nء� nس� nJnاأ

ي  pل nي � nم oì p nرت rbnاأ

oج pت ræ nت rس�nاأ

oسü pل rî nت rس�nاأ

عر�ض النتائج ومناق�شتها

يطلب من اŸتعلم)ة( ‘ و�شعية اأكÌ تركيبا، توظيف مكت�شباته ومهاراته ومواقفه الإيجاد حل Ÿا اقÎح عليه.

ي pJ� nمtل nع nJ oÅ uب nYoاأ
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الربنامج الدرا�سي لل�سنة الأوىل ابتدائي 

الأ�سدو�س الأول

ُة لِْلَوْحَدِةاملوا�ضيعاملحاوراملجال َعلُِّميَّ لتَّ ْلَوْحَدِةَاْلأَْهداُف �ٱ �ُص �ٱ َمنيِح�ضَ اٱْلِغالُف اٱلزَّ

علوم 

الحياة

�ضحة 

الن�ضان

والتفاعل 

مع

البيئة

الحوا�ص 

الخم�ص

ـ ي�ضتعمل حوا�ضه ليكت�ضف ويتعرف الأ�ضياء المحيطةبه؛

ـ يربط الحا�ضة بع�ضوها:

- اللم�ص: الجلد/الناعم، الخ�ضن اللين؛

- الب�ضر: العين/ الألوان والأ�ضكال؛

- الذوق: الل�ضان. الطعم: مالح، حلو، حام�ص، مر......؛

- ال�ضمع: الأذن/الأ�ضوات: قوي،�ضعيف،غليظ....؛

- ال�ضم: الأنف/ الروائح: طيبة اأو زكية كريهة .......

ُز اٱْلأْلواَن َواٱْلأ�ْضكاَل؟   َميِّ
    1 ِبماذا اأُ

ُف َمْلَم�َص اٱْلأَ�ْضياِء؟ َتَعرِّ
2ـ  3 ِبماذا اأَ

واِت؟ ُف َعلى اٱْلأ�ضْ َتَعرَّ
   4 ِبماذا اأَ

واِت؟ ُف َذْوَق اٱْلأ�ضْ َتَعرَّ
   5 ِبماذا اأَ

ُف راِئَحَة اٱْلأ�ْضياِء؟ َتَعرَّ
   6 ِبماذا اأَ

ي؟  7ـ  8 َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى َحوا�ضِّ

9ـ  10 َتْقويُم ُمْكَت�َضباِت اٱْلَوْحَدِة اٱلّثاِنَيِة َوَدْعُمها.؟

�ضاعة واحدة

�ضاعتان

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعتان

�ضاعتان

�ضاعتان

الحركة

ـ ي�ضف الحركات التي يقوم بها؛

ـ يحدد مختلف اأنماط واأع�ضاء التنقل والحركة؛

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

ـ يحدد اأهم مفا�ضل ج�ضم الإن�ضان؛

ـ ي�ضتنتج اأهمية وقاية جهازه الحركي.

لي؟    1 ما ِهَي اأَْنواُع َتَنقُّ

ُنني ِمَن اٱْلَحَرَكِة؟    2 ما ِهَي اٱْلأْع�ضاُء اٱلَّتي ُتَمكِّ

   3 َكْيَف اأَِقي ِجهازي اٱْلَحَركي؟

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

التنف�ص

ـ ي�ضتنتج اأنه في حاجة للتنف�ص وللهواء ليحيى واأن الهواء 

يدخل ويخرج من الأنف والفم؛

ـ يربط العالقة بين التنف�ص وحجم القف�ص ال�ضدري؛

ـ يربط العالقة بين التنف�ص و�ضرعة نب�ص القلب؛

ـ يف�ضر كيف توؤثر التمارين الريا�ضية على نب�ص القلب

�ُص؟ 4 ماذا اأََتَنفَّ

�ُص؟ 5 َكْيَف اأََتَنفَّ

؟
ِّ
�ِضي َنفُّ ُر اإيقاعي اٱلتَّ 6 لِماذا َيَتَغيَّ

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

التغذية

والنمو

ـ يتعرف اأنه في حاجة اإلى الغذاء والماء ليحيى؛

ـ ي�ضنف الأغذية ح�ضب م�ضدرها؛

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

ـ ي�ضرح مراحل النمو عند الإن�ضان.

7 لِماذا اأََتَغّذى؟

َدُر اأَْغِذَيتي؟ 8 ما ُهَو َم�ضْ

9ـ  10 َتْقويُم ُمْكَت�َضباِت اٱْلَوْحَدِة اٱلّثاِنَيِة َوَدْعم

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعتان

اأحافظ

على 

�ضحتي

ـ ي�ضتنتج اأنه ليكون ب�ضحة جيدة عليه اأن يتغذى ويحافظ 

على نظافة ج�ضمه )ينظف اأ�ضنانه بعد الأكل(؛

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

يديه جيدا بانتطام خالل اليوم وخا�ضة قبل الأكل؛

التي  التي يكون فيها �ضحيحا والحالة  الحالة  ـ يميز بين 

يكون فيها مري�ضا؛

من  لي�ضتريح  كاف  ب�ضكل  ينام  اأن  يجب  اأنه  ي�ضتنتج  ـ 

التعب.

ْغِذَيِة؟ ْفِل َنْف�ُص اٱلتَّ �ضيِع َواٱلطِّ 1 َهْل لِلرَّ

ْرَتدي َمالِب�َص اٱْلِكباِر؟ 2 َمتى �َضاأَ

تي في ِغذائي؟ حَّ حيٌح اأَنَّ �ضِ 3 َهْل �ضَ

4 لِماذا ل اأَْكَتفي ِبَوْجَبٍة ِغذاِئَيٍة واِحَدٍة في اٱْلَيْوِم؟

تي َقْبَل اٱْلأَْكِل؟ حَّ 5 َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى �ضِ

ُف اأَ�ْضناني َبْعَد اٱْلأَْكِل؟ 6 لِماذا اأَُنظِّ

ني َمري�ٌص؟ ُف اأَنَّ َتَعرَّ
7 َكْيَف اأَ

مي؟ 8 َكْيَف اأَ�ْضَتعيُد َن�ضاَط ِج�ضْ

9ـ  10 َتْقويُم ُمْكَت�َضباِت اٱْلَوْحَدِة اٱلّثاِنَيِة َوَدْعُمها.

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعتان

 

الأ�سدو�س الأول
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ُة لِْلَوْحَدِةاملوا�ضيعاملحاوراملجال َعلُِّميَّ لتَّ �ُص �ٱْلَوْحَدِةَاْلأَْهداُف �ٱ َمنيِح�ضَ اٱْلِغالُف اٱلزَّ

العلوم

الفزيائية

القوى

والحركة

الماءو

الطبيعة

ـ يتعرف مختلف ا�ضتعمالت الماء؛

ـ يتعرف بع�ص م�ضادر الماء؛

ـ ي�ضتنتج �ضرورة الماء للحياة؛

ـ يحدد انعكا�ضات ندرة الماء على الحياة؛

ـ يحدد �ضبل المحافظة على الماء؛

ـ يميز بين الماء النقي والماء العكر.

بيَعِة ؟ ْلماَء ِفي �ٱلطَّ   1           اأَْيَن اأَِجُد �ٱ

ْلَعِكِر ؟ ْلماِء �ٱ  ِمَن �ٱ
َّ
ِقي لنَّ ْلماَء �ٱ ُز �ٱ َميِّ

  2     َكْيَف اأُ

�ْضِتْعمالِِه ؟ ْلماِء ِعْنَد �ٱ  3ـ4    َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى �ٱ

روِرّيًا لِْلَحياِة ؟  5ـ6    لِماذا ُيْعَتَبُر �ٱْلماُء �ضَ

َنِة  ؟   ُف ُف�ضوَل �ٱل�ضَّ َتَعرَّ
 7ـ8    َكْيَف اأَ

لّراِبَعة َوَدْعُمها. ْلَوْحَدِة �ٱ  9ـ10   َتْقويُم ُمْكَت�َضباِت �ٱ

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعتان

�ضاعتان

�ضاعتان

�ضاعتان

التغذية

عند

الحيوانات

ال�ضلوك

الغذائي

ـ يكت�ضف اأن الحيوانات في حاجة اإلى الغذاء والماء للحياة 

واأن بع�ضها يتغدى على النبات )عا�ضب( وبع�ضها يتغدى على 

الحيوان )لحم(؛

ـ يكت�ضف اأن بع�ص الحيوانات لها اأ�ضنان وبع�ضها له منقار.

    1        ما ِهَي اأَْو�ضاُط َعْي�ِص �ٱْلَحَيواناِت ؟

    2        لِماذا َتعي�ُص َحَيواناٌت في ُمحيطي ؟

    3        لِماذا َتَتَغّذى �ٱْلَحَيواناُت ؟

    4        َعلى ماذا َتَتَغّذى �ٱْلَحَيواناُت ؟

ْلحَيواناُت ِغذاَءها ؟ ُف �ٱ     5       َكْيَف َتَتَعرَّ

ْلَحَيواناُت اإِلى َمكاِن ِغذاِئها ؟ ُل �ٱ     6        َكْيَف َت�ضِ

ْلُمْفَتِر�ُص َعلى ِغذاِئِه ؟ ْلَحَيواُن �ٱ ُل �ٱ     7       َكْيَف َيْح�ضُ

ْلَحَيواناِت ؟ ُز َبْيَن �ٱ َميِّ
    8       َكْيَف اأُ

ْلَوْحَدِة َوَدْعُمها. 9 ـ 10   َتْقويُم ُمْكَت�َضباِت �ٱ

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعتان

ت�ضتخدم  غذائها  بحثها عن  الحيوانات في  اأن  ي�ضتنتج  ـ 

حوا�ضها؛

الغذاء  عن  البحث  في  الحيواني  ال�ضلوك  اأنواع  يحدد  ـ 

على  الكيمائية  المواد  بع�ص  تاأثير  ال�ضلوكية،  )الحركات 

ال�ضلوك(.

حركة 

الأج�ضام

ـ يميز بين الأج�ضام ال�ضاكنة والأج�ضام المتحركة؛

ـ يحدد بع�ص القوى ويعين ما كان منها دفعا اأو جذبا؛

ـ يبين اأن تحريك ج�ضم �ضاكن نحو الأعلى يتطلب قّوة؛

ـ ي�ضنع �ضيئا يمكن اأن يتحرك بفعل الهواء اأو على �ضطح 

الماء ويختبر حركته؛

ـ يكت�ضف اأن الأ�ضياء المتحركة قد ت�ضكل خطرا عليه.

ِكـ؟ ِم �ٱْلُمَتَحرِّ ْلِج�ضْ ِم �ٱل�ّضاِكِن َو�ٱ ْلِج�ضْ ُز َبْيَن �ٱ َميِّ
         1          َكْيَف اأُ

ْلَجْذِب؟ ِة �ٱ ْفِع َعْن ُقوَّ لدَّ َة �ٱ ُز ُقوَّ َميِّ
  2      َكْيَف اأُ

ُقُط �ٱْلأَْج�ضاُم َعلى �ٱْلأَْر�ِص؟   3      لِماذا َت�ضْ

ياِح؟ لرِّ َة �ٱ  4ـ  5     َكْيَف اأَ�ْضَتِغلُّ ُقوَّ

ْلماِء؟ َة �ٱ  7ـ  6     َكْيَف اأَ�ْضَتِغلُّ ُقوَّ

ْلإِْن�ضاِن؟ َكِة َعلى �ٱ  8   ماِهَي َمخاِطُر �ٱلأَْج�ضاِم �ٱْلُمَتَحرِّ

ل�ّضاِد�َضِة َوَدْعُمها. 9ـ  10   َتْقويُم ُمْكَت�َضباِت �ٱْلَوْحَدِة �ٱ

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعتان

�ضاعتان

�ضاعة واحدة

�ضاعة واحدة

�ضاعتان

 

الأ�سدو�س الثاين
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تلوين اأجزاء اجل�سم : ُل وَّ
�َلتَّْمِريُن �ٱلأَ

�َلتَّْمِريُن �ٱلثَّان

�َلتَّْمِريُن �ٱلثَّاِلُث

ُن
ْ
ْلَعي ُذُنَا َاْلأُ

ْنُف ْلأَ َا

ُن للِّ�سا َا

�ْسِم :
َّ
لر ها في �ٱ

ُ
ب اأَْرِبُط ُكلَّ ِبطاَقٍة ِبما ُينا�سِ

 
ٌّ

ي َتْقويٌم َت�ْسخي�سِ

ٌّ
َدْعٌم ِوقاِئي

لِجْلُد َا

ِر ُكلَّ َنباٍت.  واٍن، َوِب�ٱلأَْخ�سَ
َ
اأُحيُط ِبَخطِّ اأَْزَرَق ُكلَّ َحي

ٌة  اأَْن�ِضَطٌة َتْهيِئيَّ
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: 
ٌّ

وَرِة ما ُهَو َحي ُع َعاَلَمَة )*( حَتَْت �سُ �ِبُع  َو�سَ �َلتَّْمِريُن �ٱلرَّ

 �َلتَّْمِريُن �ٱخْلَاِم�ُس

xx

x

للَّْوِن َوَلها اأَ�ْسكاٌل ُمْخَتِلَفٌة.  اٱ
َ

اأَْرِبُط ِبَخطx َثالَثَة اأَْج�ساٍم َلها َنْف�س

ٌّ
َدْعٌم ِوقاِئي

1234

5678
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معارف علمية مفيدة لالأ�صتاذ

يعمل ج�سم الإن�سان بثالثة اأن�سطة ع�سبية:

اإرادتنا حيث نتحكم يف نوعيتها ويف وقت اإجنازها وتتم بتدخل ثالثة  اإرادية مبح�س  �لتحركية �لإر�دية : التي متكننا من اإجناز حركات  ـ 

عنا�رض وهي :

�لع�صو �مل�صتجيب�ملو�صل �حلركي�لباحة �حلركية

ـ �لتحركية �لال�إر�دية �أو�لنعكا�صية: وهي عبارة عن ن�ساط ع�سبي يتم كرد فعل �رضيع وغري متحكم فيه نتيجة اإهاجة لع�سو من اأع�ساء احل�س 

وتكون اإما

• اإنعكا�سات دماغية اأي مركزها الع�سبي يكون اإما املï اأو املخيï اأو الب�سلة ال�سي�سائية مثال حركات اجلفون ، اإفراز الدموع ، اإفراز 
اللعاب يف الفم، ال�سحك  العادي، احلركات التنف�سية العادية .....

• اإنعكا�سات �سوكية اأي مركزها الع�سبي يكون هو النخاع ال�سوكي كالإنعكا�س الداغ�سي الذي ينتج عنه اندفاع ال�ساق
وتتم بتدخل خم�سة عنا�رض وهي :

ملحوظة : هناك انعكا�سات مكت�سبة اأو �رضطية يتم اكت�سابها عن طريق الرتبية و التعلم بالن�سبة لالإن�سان و الرتوي�س بالن�سبة للحيوان

العامل اخلارجي  املحيط والتوا�سل مع  الو�سط  �سعورية عن  اإح�سا�سات  ن�ساط ع�سبي ميكننا من تكوين  : عبارة عن  �ل�صعورية  �حل�صا�صية  ـ 

بتوظيف احلوا�س اخلم�س التي هي عبارة عن م�ستقبالت ح�سية تتواجد على �سطح اجل�سم  حيث ت�ستقبل يف كل وقت ويف كل حميط 

جمموعة من املنبهات اأو املهيجات ال�سادرة منه.

ـ �سبكية العني ت�ستقبل ال�سوء.

ـ الأذن الداخلية ت�ستقبل الأ�سوات.

ـ احلليمات الذوقية يف الل�سان ت�ستقبل املواد الكيميائية كاملذاق احللو واملالح واملر واحلام�س.

ـ اجل�سيمات ال�سمية يف الأنف التي ت�ستقبل الروائح.

ـ اجل�سيمات اللم�سية يف اجللد التي ت�ستقبل ال�سغط واحلرارة والربودة ...

وبالتا› نالحظ اأن هناك م�ستقبالت يتم اإهاجتها عن بعد مثل العني والأذن واأخرى يتم اإهاجتها عن قرب مثل الأنف والل�سان واأخرى 

ب�سكل مبا�رض مثل اجللد 

وميكن تعميم ذلك حتى على عامل احليوان الذي بدوره يتكيف ويتفاعل مع الو�سط املحيط بوا�سطة حوا�سه البدائية اأو املعقدة �سواء يف 

التنقل اأو البحث عن الغذاء اأو الفري�سة اأو يف البحث عن �رضيك خالل التوالد اأو يف التعرف على اأدنى تغري يف �رضوطه الإحيائية التي تهم 

و�سطه الطبيعي مما يدفعه اأحيانا اإىل تغيري ذلك الو�سط والبحث عن و�سط اأف�سل.

ويتم اأي ن�ساط ع�سبي ح�سي بتدخل اأربعة عنا�رض وهي:

ال```ح``````وا�س اÿ`م``�س

�لع�صو �مل�صتجيب �ملركز �لع�صبي �ملو�صل �حلركي�مل�صتقبل �حل�صي �ملو�صل �حل�صي

�ملو�صل �حل�صي �ملركز �لع�صبي �حل�صي�ملهيج �مل�صتقبل �حل�صي

تدبري مكونات الوحدة 1 
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وبالتايل ميكن �خت�صار عمل �حلو��س يف �خلطاطة �لتالية:

�ملو�د و�لعتاد �لديد�كتيكي �مل�صتعملم�صامينه�حل�ص�س�ملو�صوع

�حلو��س �خلم�س

مباذا اأميز بني الألوان والأ�سكال؟1

ـ �سور ملناظر طبيعية اأوعمرانية تتميز باألوان و اأ�سكال خمتلفة ـ اأ�سياء خمتلفة اللون 

وال�سكل ـ كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذ ـ موارد رقمية ـ رباط للعني.

2
3

مباذا اأتعرف على ملم�س الأ�سياء؟

معدنية  ملعقة  ـ  �سغرية  قنينة  ـ  �سوف  كبة  ـ  �سخرة  من  عينة  ـ  كي�س غري�سفاف 

ـ كاأ�س ـ قطعة ثوب ـ ورق الزجاج ـ قفاز ـ اأو اأي �سيء متاح لك يف الق�سم اأو 

ال�س�حة.

مباذا اأتعرف على الأ�سوات؟4
مواد معدنيةـ  زجاجيةـ  خ�سبيةـ  لدائنيةـ  اآلت مو�سيقيةـ  قطعة ثوب لإغما�س العينني 

بالطبيعة. اأو  باحليوان  اأ�سوات خا�سة  مثل  متنوعة  لأ�سوات  لال�ستماع  ـ جهاز 

مباذا اأتعرف ذوق الأطعمة؟5
م�سحوق حليب وملح و�سكر ـ �سحون ـ بن ـ ع�سل ـ ليمون ـ زيتون مالح ـ ثالثة 

كوؤو�س من الزجاج ـ ماء.

نعناع ـ ب�سل ـ ليمون ـ ثوم ـ ورق الأملنيوم ـ زجاجات باأغطية بها فتحات ـ عطر.مباذا اأتعرف على رائحة الأ�سياء؟6

7
8

�سور ل�سلوكات ت�رض باحلوا�س اخلم�س.كيف اأحافظ على حوا�سي؟

9
10

كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذ.متارين و تقومي املو�سوع

�ل�صعوبات �ملعرفية لدى �ملتعلم)ة(، �لعو�ئق �لتي يجب جتاوزها

�ملكت�صبات �لقبلية

مكونات �لوحدة 1

يعتقد املتعلمون واملتعلمات يف هذا امل�ستوى اأن امل�سوؤول املبا�رض عن الإح�سا�س هو فقط الع�سو احل�سي ولي�س بتدخل باقي العنا�رض 

الأخرى التي تطرقنا اإليها �سابقا  و بذالك وجب الرتكيز على ح�سن توظيف اأع�ساء احل�س ووقايتها من كل ما ي�رض بها. 

ت�سمية احلوا�س اخلم�س ـ التعرف على وظيفة كل ع�سو ح�سي ـ ترتيب و ت�سنيف الأ�سياء ح�سب ال�سكل واللون.

�ملنبهات �أو �ملهيجات : �ل�صوء ـ �لرو�ئح ـ �لأ�صو�ت ـ �ل�صغط ـ �لكهرباء

�لو�صط �ملحيط

�ملو�صالت �حل�صية: �لأع�صاب �حل�صية

�مل�صتقبالت �حل�صية: �لعني ،�لأذن ،�لأنف ،�لل�صان ،و�جللد

�لباحات �حل�صية : �ملر�كز �لع�صبية �حل�صية

ردود فعل : �لإح�صا�صات �ل�صعورية �حل�صية
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1( تخطيط تعلمات �حل�صة
�ملجال :  �سحة الإن�سان

�ملحور : ج�سم الإن�سان 

�ملو�صوع : احلوا�س اخلم�س 

�ملدة �لزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

�لدر�س: هذ�  بناء  و�ملتعلمات يف  �ملتعلمون  يو�جهها  قد  �لتي  �لإب�صتمولوجية  �لعو�ئق  و/�أو  • �لتمثالت 
يف هذا املو�سوع ميكن للمتعلمني اأن يحملوا معهم متثالت خاطئة حول حوا�سهم اخلم�س والكيفية املثلى لتوظيفها ووقايتها لذلك 

خالل ثماين ح�س�س وجب على املدر�س ت�سحيحها. منها اعتقاد جل التالميذ اأنه ميكن اأن نرى جيدا فقط بعني واحدة، بينما ال�سواب 

اأن العينني �رضوريتان للتعرف على امل�سافة واحلجم والأبعاد.

م�صاهمتهم يف بناء هذه �لتعلمات: من خالل  و�ملتعلمات  �ملتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ وظيفة حا�سة الب�رض كح�سا�سية �سعورية يتم توظيفها يف تقدير امل�سافات التي

مل نتطرق اإليها يف هذه احل�سـة وكـذلك فـي التمييز بني الألـوان والأ�سكـال كمـا 

�ستكون فر�سة لإغناء ر�سيد املتعلم لغويا كالتعرف على اأ�سماء الألوان والأ�سكال 

املختلفة.

�لو�صائل �لتعليمية : 

�سور ملناظر طبيعية خمتلفة؛ �سور ملباين مغربية تقليدية؛ قطع خمتلفة لها اأ�سكال 

الألوان؛  على خمتلف  للتعرف  قزح  قو�س  لألوان  �سور  خمتلفة؛  واألوان  هند�سية 

موارد رقمية م�ساعدة؛ م�سالط عاك�س اأو �سبورة تفاعلية؛ رباط للعني ، كرا�سة 

التلميذ ودليل الأ�ستاذ.  

�لطريقة �لبيد�غوجية �ملعتمدة : نهج التق�سي العلمي

و�صعية �لنطالق : اأنظركرا�سة املتعلم )ة(.

�سورتان : ال�سورة الأوىل متثل منظرا طبيعيا يتميز باألوان واأ�سكال طبيعية ويف 

البنايات  باأ�سكال واألوان متيز  الثانية مثال لعمارة تقليدية تتميز بدورها  ال�سورة 

التقليدية عن باقي البنايات الأخرى. 

تدبري تعلمات �حل�صة  )2
ـ تقدمي و�صعية �لنطالق:  )10 دقائق(  1

الألوان  بتعدد  يتميزان معا  الإن�سان  لف�ساء غري طبيعي من �سنع  لف�ساء طبيعي والثانية  ال�سورة الأوىل  للمتعلم ليالحظ  ترك املجال 

والأ�سكال حيث غالبا ما يتم حماكاة جمال الطبيعة حيث يطلب من املتعلم التعرف على خمتلف الألوان والأ�سكال املالحظة.

 �أت�صاءل )5 دقائق(
ي�ساعد الأ�ستاذ تالمذته على متلك و�سعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم يتم تقا�سمها، 

لالتفاق على ت�ساوؤلت من قبيل : 

ـ مباذ� �أ�صتطيع �لتمييز بني �لألو�ن و�لأ�صكال ؟ 

ـ ماهي �حلا�صة �لتي ت�صاعدن على �لتعرف على �لأ�صكال و�لألو�ن ؟

10

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

ِبماذا اأَ�ْسَتطيُع َتْمييَز ٱْلأَْلواِن َوٱْلأَ�ْسكاِل ؟

بيَعِة توَجُد اأَْلواٌن َواأَ�ْسكاٌل في ٱلطَّ

ريَق ِب�َسالٍم. ري ِلأَْعُبَر ٱلطَّ ُة َب�سَ ـ اأَْذُكُر فيما ُت�ساِعُدِني حا�سَّ

ُز ِباأَْلواٍن َواأَ�ْسكاٍل عماَرُة ِبالدي َتَتَميَّ

.....................................
َّ
ِعْنَدما اأُْغِم�ُص َعْيَني

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

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 1

  1     : á°üëdG
َْلواَن َوٱْلأَ�ْسكاَل ؟ ُز ٱْلأ َميِّ

ِبماذا اأُ

َ�ْسكاَل ٱْلُمَت�ساِبَهَة ِباٱللَّْوِن َنْف�ِسِه في ٱْلَوثيَقة )1(. ُن ٱْلأ َلوِّ
` اأُ

�ساِط َنْف�ِسِه َعلى ٱْلَوثيَقة )2(. حاِوُل ٱْلِقياَم ِباٱلنَّ  َواأُ
َّ
` اأُْغِم�ُص َعْيَني

ِر.  ِة ٱْلَب�سَ ٌو لِحا�سَّ َاْلَعْيُن ُع�سْ

ِف ُمحيطي،  ُنني ِمْن َتَعرُّ ِر ُتَمكِّ ُة ٱْلَب�سَ حا�سَّ

ها. �ْسكاِل ٱْلأَْج�ساِم َوَقدِّ َكَتْمييِز اأَْلواِن َواأَ

ُر َاْلَب�سَ

َاللَّْوُن

ْكُل َال�سَّ

ُة َاْلحا�سَّ

La vue

La couleur

L’aspect

Le sens

َاْلَوثيَقُة 2َاْلَوثيَقُة 1

12

 ¢S�ƒ n r◊n�

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

اأََت�ساَءُل

اأَْقÎَُِح َما َيلي 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهَما �َساأَ َما �َساأَ

o¢ü p∏ rînà r°S
nC� •o¢ü p∏ rînà r°S
nC� اأَ�ْسَتْنِتُج

ي َر�سيدي اأَُ‰ّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

اأُقاِرُن َبْيَن ٱْلأْلواِن َوٱْلأ�ْسكاِل. اأَْهِدُف
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2 ـ �أقترح ما يلي:  )10 دقائق( 
ترك المجال للمتعلمين لطرح فر�سياتهم �سواء منفردين اأو في مجموعاتهم ال�سغيرة وبعد ذلك تقا�سمها مع باقي المجموعات ثم 

يقوم الأ�ستاذ باختيار الفر�سيات الممكن تمحي�سها داخل الف�سل.

ـ يتم �لتمييز بين �لألو�ن و�لأ�صكال بتوظيف حا�صة �لب�صر.

3 ـ ما �صاأقوم به : )25 دقائق(

�ختبار �لفر�صية : 

يمكن لالأ�ستاذ و�سع رباط على عيني متعلم ويطلب منه تحديد �سكل ولون ج�سم يعر�سه عليه، كما يعر�س عليهم تلوين الأ�سكال 

المت�سابهة بنف�س اللون في حالة اإغما�س العينين في الوثيقة 1 والقيام بنف�س ال�سيء في حالة فتح العينين في الوثيقة 2 حتى يتبين للتالميذ 

اأنه ي�ستحيل القيام بهذا الن�ساط في حالة غياب حا�سة الب�سر.

�أ�صتنتج : )5 دقائق( ـ   4

يكتب التالميذ ا�ستنتاجهم مبلء الفراغ. 

ـ عندما �أغم�س عيني ل �أتمكن من �لتمييز بين �لألو�ن و�لأ�صكال.

ـ عندما �أفتح عيني يمكنني �لتمييز بين �لألو�ن و�لأ�صكال.

5 ـ اأ�صتخل�س ما يلي :  )5 دقائق(
يطلب الأ�ستاذ من كل مجموعة من التالميذ اإعطاء خال�ستهم في نهاية الح�سة 

ثم ت�سحيحها ب�سكل جماعي حتى يتبين لمجموع التالميذ �سرورة حا�سة الب�سر 

للتمييز بين الألوان والأ�سكال ثم قراءة جماعية.  

ـ �أعبئ تعلماتي :   )5 دقائق(  6
و�صعية تقويمية : 

لروؤية  الب�سر  ا�ستعمال حا�سة  ال�سوؤال  لالإجابة على هذا  للتالميذ  المجال  ترك 

خا�سية  ن�سيف  حتى  ي�سار(  ـ  )يمين  الطريق  روؤية  وكذلك  ال�سوئية  الإ�سارات 

جديدة لحا�سة الب�سر وهي التمييز بين م�سافات القرب والبعد.

10

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

ِبماذا اأَ�ْسَتطيُع َتْمييَز ٱْلأَْلواِن َوٱْلأَ�ْسكاِل ؟

بيَعِة توَجُد اأَْلواٌن َواأَ�ْسكاٌل في ٱلطَّ

ريَق ِب�َسالٍم. ري ِلأَْعُبَر ٱلطَّ ُة َب�سَ ـ اأَْذُكُر فيما ُت�ساِعُدِني حا�سَّ

ُز ِباأَْلواٍن َواأَ�ْسكاٍل عماَرُة ِبالدي َتَتَميَّ

.....................................
َّ
ِعْنَدما اأُْغِم�ُص َعْيَني

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

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 1

  1     : á°üëdG
َْلواَن َوٱْلأَ�ْسكاَل ؟ ُز ٱْلأ َميِّ

ِبماذا اأُ

َ�ْسكاَل ٱْلُمَت�ساِبَهَة ِباٱللَّْوِن َنْف�ِسِه في ٱْلَوثيَقة )1(. ُن ٱْلأ َلوِّ
` اأُ

�ساِط َنْف�ِسِه َعلى ٱْلَوثيَقة )2(. حاِوُل ٱْلِقياَم ِباٱلنَّ  َواأُ
َّ
` اأُْغِم�ُص َعْيَني

ِر.  ِة ٱْلَب�سَ ٌو لِحا�سَّ َاْلَعْيُن ُع�سْ

ِف ُمحيطي،  ُنني ِمْن َتَعرُّ ِر ُتَمكِّ ُة ٱْلَب�سَ حا�سَّ

ها. �ْسكاِل ٱْلأَْج�ساِم َوَقدِّ َكَتْمييِز اأَْلواِن َواأَ

ُر َاْلَب�سَ

َاللَّْوُن

ْكُل َال�سَّ

ُة َاْلحا�سَّ

La vue

La couleur

L’aspect

Le sens

َاْلَوثيَقُة 2َاْلَوثيَقُة 1

12

 ¢S�ƒ n r◊n�

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

اأََت�ساَءُل

اأَْقÎَُِح َما َيلي 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهَما �َساأَ َما �َساأَ

o¢ü p∏ rînà r°S
nC� •o¢ü p∏ rînà r°S
nC� اأَ�ْسَتْنِتُج

ي َر�سيدي اأَُ‰ّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

اأُقاِرُن َبْيَن ٱْلأْلواِن َوٱْلأ�ْسكاِل. اأَْهِدُف
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1( تخطيط تعلمات �حل�صة 
�ملجال :  �سحة الإن�سان 

�ملحور : ج�سم الإن�سان.

�ملو�صوع : احلوا�س اخلم�س

 �لفئة �مل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة الأوىل من �سلك التعليم البتدائي

�ملدة �لزمنية للح�صة : 110 دقيقة 

ç

�لدر�س: هذ�  بناء  و�ملتعلمات يف  �ملتعلمون  يو�جهها  قد  �لتي  �لإب�صتمولوجية  �لعو�ئق  و/�أو  • �لتمثالت 

اأن حا�سة  يعتقدون  اللم�س وذلك حيث  اأن يحملوا معهم متثالت خاطئة حول حا�سة  للمتعلمني  املو�سوع ميكن  يف هذا 

اللم�س هي اليد فقط ولي�س جميع اجللد.

هذه �لتعلمات: بناء  م�صاهمتهم يف  من خالل  و�ملتعلمات  �ملتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ وظيفة حا�سة اللم�س كح�سا�سية �سعورية يتم توظيفها يف التعرف 

على ملم�س الأ�سياء للتمييز بني ملم�س الأ�سياء الرطب والرخو واخل�سن

 والأمل�س....

كي�س فارغ معتم، �سخرة، كبة �سوف، قنينة �سغرية، كاأ�س،  �لو�صائل �لتعليمية : 

متوفرة،  امللم�س  خمتلفة  اأدوات  اأية  اأو  الزجاج،  ورق  ثوب،  قطعة  للعني،  رباط 

موارد رقمية م�ساعدة، م�سالط عاك�س اأو �سبورة تفاعلية، كرا�سة التلميذ ودليل 

الأ�ستاذ. 

�لطريقة �لبيد�غوجية �ملعتمدة : نهج التق�سي العلمي. 

و�صعية �لنطالق : اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

�سورتني: ال�سورة الأوىل متثل مل�س �سوف ويف ال�سورة الثانية ورق الزجاج.

للتمييز بني امللم�س الرطب واخل�سن.

2( تدبري تعلمات �حل�صة 

)10 دقائق( �لنطالق:   تقدمي و�صعية  ـ   1
ترك املجال للمتعلم لكي يالحظ ال�سورة الأوىل لقطعة �سوف وال�سورة الثانية لورق الزجاج. 

 �أت�صاءل 
 ي�ساعد الأ�ستاذ تالمذته على متلك و�سعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم يتم تقا�سمها، 

وحتديد مباذا يتميز ال�سوف عن ورق الزجاج لالتفاق على ت�ساوؤلت من قبيل:  

ـ مباذ� �أ�صتطيع �لتمييز بني �لأج�صام �لناعمة و�خل�صنة ؟ 

ـ ماهي �حلا�صة �لتي ت�صاعدن على �لتعرف على ملم�س �ل�صوف وورق �لزجاج ؟

11

�ْسياِء ُمْخَتلٌِف. َمْلَم�ُص ٱْلأَ

1ـ اأُْنِجُز ٱْلُمناَوَلَة ٱلّتالَِيَة :

وٍف، َوِقّنيَنًة  َة �سُ رًا َوُكبَّ ُع في كي�ٍص اأَ�ْسَوَدَ : َحَجَ ـ اأَ�سَ

ًة، َوكوبًا، َوِقْطَعَة َثْوٍب. غيَرًة، َوِمْلَعَقًة َمْعِدِنيَّ �سَ

ْفراِد َمْجموَعتي : ـ اأَْطُلُب ِمْن اأََحِد اأَ

ـ َلْم�َسها. 

َفها.  ـ َو�سْ

ـ َتْحديَد َنْوِعها.

جاِج اأَْلَم�ُص َوَرَق ٱلزُّ وَف اأَْلَم�ُص ٱل�سّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 1

  2   : á°ü◊G
َ�ْسياِء ؟ ُف َمْلَم�َص ٱْلأ َعرَّ ِبماذا اأَتَّ

ْمييَز َبْيَن َمْلَم�ِص ٱْلأَْج�ساِم ؟ ِبماذا اأَ�ْسَتطيُع ٱلتَّ

 ¢S�ƒ n r◊n�

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

اأَْقÎَُِح َما َيلي 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهَما �َساأَ َما �َساأَ

o¢ü p∏ rînà r°S
nC� •o¢ü p∏ rînà r°S
nC� اأَ�ْسَتْنِتُج

اأََت�ساَءُل

�ِص ٱْلأَ�ْسياِء. اأُقاِرُن َبْيَن َمْلَمَ اأَْهِدُف
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�لوحدة  1
2مباذا اأتعرف على ملم�س الأ�سياء ؟ ـ  �حل�صة :    3  الحواس
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12

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

ٌن ِر باٱ�ْسِتْعماِل ٱْلَكلِماِت ٱلّتالَِيِة : ناِعٌم ـ َخ�ِسَنٌة ـ َليِّ ُف َمْلَم�َص ٱْلَعنا�سِ 1 ` اأَ�سِ

ِة ٱللَّْم�ِص. ٌو لِحا�سَّ َاْلِجْلُد ُع�سْ

ُنني ِمْن َتْمييِز ٱْلأَْج�ساِم  ُة ٱللَّْم�ِص ُتَمكِّ حا�سَّ

َنِة. ٱلّناِعَمِة َوٱْلَخ�ِسَنِة َوٱللَّيِّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 1

  3   : á°üëdG

َ�ْسياِء ؟ ُف َمْلَم�َص ٱْلأ َعرَّ ِبماذا اأَتَّ

ُنني ِمَن ٱللَّْم�ِص. مي ٱلَّتي ُتَمكِّ ُن اأَماِكَن ِج�سْ َلوِّ
2 ` اأُ

 ¢S�ƒ n r◊n�

ُقّفاٌز : .......... جاِج : .......... َفْرُو ِقطx : ..........َوَرَقُة ٱلزُّ

ِمْب�َسَرٌة : ..........ُجْبٌن : ..........َحريٌر : ..........

َاْلِجْلُد

ُة ٱللَّْم�ِص حا�سَّ

La peau

Le toucher

ي َر�سيدي اأَُ‰ّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ
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ـ �أقترح ما يلي:  )10 دقائق(   2
ترك المجال للتالميذ لطرح فر�سياتهم :

ـ يتم �لتمييز بين �لأج�صام �لناعمة و�لخ�صنة بتوظيف جلد �ليد.

ـ يتم �لتمييز بين �لأج�صام �لناعمة و�لخ�صنة بتوظيف حا�صة �للم�س.

ـ ما �صاأقوم به:  )15 دقائق(  3

 �ختبار �لفر�صية:  
اإنجاز مناولة لتمحي�س الفر�سيات وذلك باإعطاء كي�س معتم يحتوي على اأ�سياء مختلفة ال�سكل والملم�س والمادة المكونة لها لكل 

مجموعة من الق�سم ثم يطلب من تلميذ كل مجموعة لم�سها دون روؤيتها حيث يقوم. 

            ـ اأول بلم�سها.

            ـ ثانيا بو�سفها لباقي اأفراد مجموعته.

ـ ثالثا تحديد نوعها. 

ـ رابعا اإخراجها من الكي�س للتعرف هل فعال كان جوابه �سحيحا

ا�ستطاع  منهم  من  لمعرفة  المجموعة  اأفراد  عليها  يتناوب  المناولة  وهذه 

التعرف على اأكبر عدد من محتويات الكي�س حيث �ستكون فر�سة  للتناف�س بينهم 

وبين باقي مجموعات الق�سم  .

ـ �أ�صتنتج: )10 دقائق(  4

 يكتب التالميذ ا�ستنتاجهم بملء الفراغ. 

اأ�ستطيع التمييز بين ملم�س الأ�سياء بتوظيف حا�سة اللم�س.

ـ �أ�صتخل�س ما يلي: )10 دقائق(               5
يطلب الأ�ستاذ من كل مجموعة من التالميذ اإعطاء خال�ستهم في نهاية الح�سة 

حا�سة  �سرورة  التالميذ  لمجموع  يتبين  حتى  جماعي  ب�سكل  ت�سحيحها  ثم 

اللم�س للتمييز بين ملم�س الأج�سام واأن الجلد هو الع�سو الح�سي الم�سوؤول عنها 

الوحيد  الع�سو  اليد هي  اأو  الأ�سابع  المبني علىكون  الخاطئ  التمثل  وت�سحيح 

للم�س الأ�سياء.

ـ �أعبئ تعلماتي:  )10 دقائق(  6

و�صعية تقويمية

ترك المجال للتالميذ لإجابة على :

ـ  �ل�صوؤ�ل �لأول :

ورقة الزجاج خ�سنة ـ قفاز لين ـ فرو ناعم ـ حرير ناعم ـ جبن لين ـ مب�سرة خ�سنة.

ـ �ل�صوؤ�ل �لثاني : 

تلوين جلد الج�سم كامال لت�سحيح التمثل الخاطئ لدى التالميذ بكون الجلد هو ع�سو حا�سة اللم�س ولي�ست اليد اأو الأ�سابع 

فقط.
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1( تخطيط تعلمات �حل�صة
�ملجال :  �سحة اجل�سم 

�ملحور : ج�سم الإن�سان 

�ملو�صوع : احلوا�س اخلم�س 

�ملدة �لزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

: �لدر�س  هذ�  بناء  و�ملتعلمات يف  �ملتعلمون  يو�جهها  قد  �لتي  �لإب�صتمولوجية  �لعو�ئق  و/�أو  • �لتمثالت 
اأنواع  اأنهم ميكن اأن ي�سمعوا جميع  يف هذا املو�سوع ميكن للمتعلمني اأن يحملوا معهم متثالت خاطئة حول حا�سة ال�سمع ومنها 

الأ�سوات كيفما كانت �سدتها و اأن ل تاأثري لها على الأذنني مثل ا�ستخدام ال�سماعات لال�ستماع لأ�سوات قوية.

م�صاهمتهم يف بناء هذه �لتعلمات: من خالل  و�ملتعلمات  �ملتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ وظيفة حا�سة ال�سمع كح�سا�سية �سعورية يتم توظيفها يف التعرف على 

الأ�سوات والتمييز بينها:قوي اأو�سعيف ـ غليظ اأو حاد ......

�لو�صائل �لتعليمية : مواد خمتلفة ، زجاجية؛ خ�سبية؛ معدنية ؛ لدائنية ؛ اأو 

اآلت مو�سيقية متواجدة وب�سيطة ) ناي، بندير، طعريجة .....(؛ رباط للعني، 

هاتف، اأو اأية اأدوات خمتلفة حتدث اأ�سوات، م�سالط عاك�س اأو �سبورة تفاعلية؛ 

موارد رقمية م�ساعدة، كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذ.

�لطريقة �لبيد�غوجية �ملعتمدة : نهج التق�سي العلمي

و�صعية �لنطالق : اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

لالأ�سوات  ال�ستماع  له �سعوبة يف  �سخ�سا  متثل  الأوىل  ال�سورة   : �سورتني 

اأذنيه لأنه ل ي�ستطيع حتمل �سدة ال�سوت  الثانية طفل يغلق  اخلافتة ويف ال�سورة 

القوي اأو احلاد.   

تدبري تعلمات �حل�صة  )2

ـ تقدمي و�صعية �لنطالق:  )10 دقائق(  1

اأننا  ويت�ساءل  الثانية  وال�سورة  الأوىل  ال�سورة  ليالحظ  للمتعلم  املجال  ترك 

جميعا نقوم بنف�س ال�سلوك اإذا مل ن�سمع ل�سوت خافت اأو �سعيف اأو نغلق الأذنني 

حلمايتها من الأ�سوات احلادة اأو املرتفعة.  

 �أت�صاءل  )5 دقائق(
ي�ساعد الأ�ستاذ تالمذته على متلك و�سعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم يتم تقا�سمها :  

ـ كيف �أ�صتطيع �لتمييز بني �لأ�صو�ت �خلافتة و�لقوية ؟ 

ـ ماهي �حلا�صة �لتي ت�صاعدن على �لتعرف على �لأ�صياء من خالل �ل�صوت �ل�صادر عنها ؟

2 ـ �أقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
ترك املجال للتالميذ لطرح فر�سياتهم. 

ـ يتم �لتمييز و�لتعرف على �لأ�صو�ت بو��صطة �لأذنني.

ـ يتم �لتمييز بني �لأ�صو�ت بتوظيف حا�صة �ل�صمع.

13

اأَْهِدُف

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

ْمِع  ُة ٱل�سَّ حا�سَّ

عيُف  ْوُت ٱل�سَّ َال�سَّ

عوَبٍة اأَ�ْسَمُعُه ِب�سُ

ْوُت ٱْلَقِويُّ  َال�سَّ

ل اأَ�ْسَتطيُع 

َل �َسماِعِه َتَحمُّ

ْمِع. ِة ٱل�سَّ ٌو لِحا�سَّ َاْلأُُذُن ُع�سْ

واِت  �سْ
ْمِع ِمْن �َسماِع ٱْلأَ ُة ٱل�سَّ ُن حا�سَّ ُتَمكِّ

ِتها. َدِرها َوَنْوِعها َو�ِسدَّ َوَتْحديِد َم�سْ

L’ouie

َوِر.  واِت ٱْنِطالقًا ِمَن ٱل�سُّ ُد َطبيَعَة ٱْلأَ�سْ ـ اأَُحدِّ

ْوٌت َغليٌظ. ْوٌت حادٌّ ـ �سَ عيٌف ـ �سَ ْوٌت �سَ ْوٌت َقِويٌّ ـ �سَ ـ اأَْكُتُب َتْحَت ُكلِّ �سوَرٍة ما ُيالِئُم : �سَ

ْوِت َوَطبيَعِة ................  ُنني ............. ِمْن َتْحديِد ............ ٱل�سَّ ُتَمكِّ

واُت. �سْ
ُدُر َعْنها ٱْلأَ ٱلَّتي َت�سْ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 1

  4     : á°üëdG
واِت ؟ �سْ

ُف َعلى ٱْلأَ َعرَّ  ِبماذا اأَتَّ

واتًا ُمْخَتلَِفًة  �سْ
 اأََحِد اأَْفراِد َمْجموَعتي، َواأُْحِدçُ اأَ

ْ
1ـ  اأُْغِم�ُص َعْيَني

ٍة. ٍة، ُزجاِجيَّ ٍة، َمْعِدِنيَّ ٍة، َلداِئِنيَّ ْرِب َعلى َموادَّ ُمْخَتلَِفٍة : َخ�َسِبيَّ ِباٱل�سَّ

َد :  2ـ  اأَْطُلُب ِمْنُه اأَْن ُيَحدِّ

ْوِت : َاْلَيميِن اأَِو ٱْلَي�ساِر اأَِو ٱْلأَماِم اأَِو ٱْلَخْلِف.  َدِر ٱل�سَّ ـ َمكاَن َم�سْ

عيٌف( ْوِت : )َقِويٌّ ـ �سَ َة ٱل�سَّ ـ �ِسدَّ

ِة ؟ واِت ٱْلخاِفَتِة َوٱْلَقِويَّ �سْ
ْمييَز َبْيَن ٱْلأَ َكْيَف اأَ�ْسَتطيُع ٱلتَّ

4

 ¢S�ƒ n r◊n�

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

اأَْقÎَُِح َما َيلي 

قوُم ِبِه َما �َساأَ

واتًا ُمْخَتلَِفًة  �سْ
 اأََحِد اأَْفراِد َمْجموَعتي، َواأُْحِدçُ اأَ

ْ
 اأُْغِم�ُص َعْيَني

قوُم ِبِه َما �َساأَ

o¢ü p∏ rînà r°S
nC� •o¢ü p∏ rînà r°S
nC� اأَ�ْسَتْنِتُج

ي َر�سيدي اأَُ‰ّ

اأََت�ساَءُل

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

واِت. اأُقاِرُن َبْيَن ُمْخَتلِِف ٱْلأ�سْ
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ـ ما �صاأقوم به: )10 دقائق(  3

 �ختبار �لفر�صية �لأوىل: 
مواد  اأوعلى  مو�سيقية  اآلت  على  بال�رضب  اأ�سواتا  حتدث  و  جمموعة  كل  من  تلميذ  عيني  تغلق  الفر�سيات:  لتمحي�س  مناولة  اإجناز 

خمتلفةخ�سبية، معدنية ، لدائنية ،زجاجية ثم يطلب منه 

ـ �أول : حتديد مكان اإ�سدار ال�سوت ) ميني ـ ي�سار ـ اأمام ـ خلف (. 

ـ ثانيا : نوع املادة التي �سدر عنها ال�سوت ) معدنية ـ زجاجية ـ لدائنية ـ خ�سبية ( اأو نوعية الآلة املو�سيقية امل�ستعملة.

ـ ثالثا: حتديد �سدة ال�سوت ) �سعيف ـ قوي ـ حاد ـ غليظ(.

اأفراد املجموعة وجمال  الأ�سوات بني  اأكرب عدد من  التعرف على  ا�ستطاع  للتعرف من  اأفراد املجموعة  يتناوب عليها  املناولة  وهذه 

للتناف�س بينهم وبني باقي جمموعات الق�سم.

�أ�صتنتج:  )10 دقائق( ـ   4
يكتب التالميذ ا�ستنتاجهم مبلء الفراغ. 

متكنني �لأذنان من حتديد نوعية ال�سوت وطبيعة �ملادة التي ت�سدر منها الأ�سوات.

5 ـ اأ�صتخل�س ما يلي:  )10 دقائق(
يطلب الأ�ستاذ من كل جمموعة من التالميذ اإعطاء خال�ستهم يف نهاية احل�سة 

ثم ت�سحيحها ب�سكل جماعي حتى يتبني ملجموع التالميذ �رضورة حا�سة ال�سمع  

للتمييز بني خمتلف الأ�سوات و مكان اإ�سدار ال�سوت و طبيعة املادة ال�سادرة عنها 

الأ�سوات.

ـ �أعبئ تعلماتي:   )5 دقائق(  6
و�صعية تقوميية: 

من  املالحظ  ال�سوت  ال�سوؤال حول طبيعة  لالإجابة على  للتالميذ  املجال  ترك 

خالل ال�سور الثالث :

ال�سورة 1 : �سوت �سعيف ـ ال�سورة 2 : �سوت غليظ  ـ ال�سورة 3 : �سوت 

قوي ومزعج ـ ال�سورة 4 : �سوت حاد.

13

اأَْهِدُف

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

ْمِع  ُة ٱل�سَّ حا�سَّ

عيُف  ْوُت ٱل�سَّ َال�سَّ

عوَبٍة �ْسَمُعُه ِب�سُ
اأَ

ْوُت ٱْلَقِويُّ  َال�سَّ

ل اأَ�ْسَتطيُع 

َل �َسماِعِه َتَحمُّ

ْمِع. ِة ٱل�سَّ ٌو لِحا�سَّ َاْلأُُذُن ُع�سْ

واِت  �سْ
ْمِع ِمْن �َسماِع ٱْلأَ ُة ٱل�سَّ ُن حا�سَّ ُتَمكِّ

ِتها. َدِرها َوَنْوِعها َو�ِسدَّ َوَتْحديِد َم�سْ

L’ouie

َوِر.  واِت ٱْنِطالقًا ِمَن ٱل�سُّ ُد َطبيَعَة ٱْلأَ�سْ ـ اأَُحدِّ

ْوٌت َغليٌظ. ْوٌت حادٌّ ـ �سَ عيٌف ـ �سَ ْوٌت �سَ ْوٌت َقِويٌّ ـ �سَ ـ اأَْكُتُب َتْحَت ُكلِّ �سوَرٍة ما ُيالِئُم : �سَ

ْوِت َوَطبيَعِة ................  ُنني ............. ِمْن َتْحديِد ............ ٱل�سَّ ُتَمكِّ

واُت. �سْ
ُدُر َعْنها ٱْلأَ ٱلَّتي َت�سْ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 1

  4     : á°üëdG
واِت ؟ �سْ

ُف َعلى ٱْلأَ َعرَّ  ِبماذا اأَتَّ

واتًا ُمْخَتلَِفًة  �سْ
 اأََحِد اأَْفراِد َمْجموَعتي، َواأُْحِدçُ اأَ

ْ
1ـ  اأُْغِم�ُص َعْيَني

ٍة. ٍة، ُزجاِجيَّ ٍة، َمْعِدِنيَّ ٍة، َلداِئِنيَّ ْرِب َعلى َموادَّ ُمْخَتلَِفٍة : َخ�َسِبيَّ ِباٱل�سَّ

َد :  2ـ  اأَْطُلُب ِمْنُه اأَْن ُيَحدِّ

ْوِت : َاْلَيميِن اأَِو ٱْلَي�ساِر اأَِو ٱْلأَماِم اأَِو ٱْلَخْلِف.  َدِر ٱل�سَّ ـ َمكاَن َم�سْ

عيٌف( ْوِت : )َقِويٌّ ـ �سَ َة ٱل�سَّ ـ �ِسدَّ

ِة ؟ واِت ٱْلخاِفَتِة َوٱْلَقِويَّ �سْ
ْمييَز َبْيَن ٱْلأَ َكْيَف اأَ�ْسَتطيُع ٱلتَّ

4

 ¢S�ƒ n r◊n�

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

اأَْقÎَُِح َما َيلي 

قوُم ِبِه َما �َساأَ

واتًا ُمْخَتلَِفًة  �سْ
 اأََحِد اأَْفراِد َمْجموَعتي، َواأُْحِدçُ اأَ

ْ
 اأُْغِم�ُص َعْيَني

قوُم ِبِه َما �َساأَ

o¢ü p∏ rînà r°S
nC� •o¢ü p∏ rînà r°S
nC� اأَ�ْسَتْنِتُج

ي َر�سيدي اأَُ‰ّ

اأََت�ساَءُل

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

واِت. اأُقاِرُن َبْيَن ُمْخَتلِِف ٱْلأ�سْ
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1( تخطيط تعلمات �حل�صة 
�ملجال :  �سحة الإن�سان 

�ملحور : ج�سم اجل�سم 

�ملو�صوع : احلوا�س اخلم�س  

�لفئة �مل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة الأوىل من �سلك التعليم البتدائي

�ملدة �لزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

ç

�لدر�س: هذ�  بناء  و�ملتعلمات يف  �ملتعلمون  يو�جهها  قد  �لتي  �لإب�صتمولوجية  �لعو�ئق  و/�أو  • �لتمثالت 
يف هذا املو�سوع ميكن للمتعلمني اأن يحملوا معهم متثالت خاطئة حول حا�سة الذوق وهي اعتقادهم اأن هناك فقط مذاقني 

وهما احللو واملالح فقط وكذلك اأنهم ل يريدون تناول اأي غذاء له مذاق غري معتاد لديهم.

هذه �لتعلمات: بناء  م�صاهمتهم يف  من خالل  و�ملتعلمات  �ملتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ وظيفـة حـا�سة الـذوق كح�سـا�سيـة �سعورية يتـم توظيفهـا فـي 

التعرف على خمتلف الأذواق بوا�سطة ع�سو الذوق الل�سان كاملالح 

واحللو واحلام�س واملر.

�لو�صائل �لتعليمية : مواد خمتلفة الذوق:م�سحوق ملح ، م�سحوق �سكر ، م�سحوق 

اأو ما هو متوفر يتميز برائحة مميزة  حليب، بن ،ع�سل، ليمون ، ماء مالح، خل 

)نبات عطري اأو رائحة غذاء مميزللمنطقة .........(، م�سالط عاك�س اأو �سبورة 

تفاعلية؛ موارد رقمية م�ساعدة ، كرا�سة التلميذ و دليل الأ�ستاذ.  

�لطريقة �لبيد�غوجية �ملعتمدة :  نهج التق�سي العلمي 

و�صعية �لنطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم)ة(.

ال�سورة  ويف  الدواء  تذوق  من  ي�سمئز  طفال  متثل  الأوىل  ال�سورة  �سورتان: 

الثانية طفل فرح بتذوق الثليجة.

2( تدبري تعلمات �حل�صة 

�لنطالق:  )10 دقائق( تقدمي و�صعية  ـ   1
ترك املجال للمتعلم اأن ليالحظ ال�سورة الأوىل وال�سورة الثانية ويت�ساءل اأننا 

جميعا نقوم بنف�س ال�سلوك ح�سب نوع مذاق الغذاء املتناول. 

 �أت�صاءل )5 دقائق(
ي�ساعد الأ�ستاذ تالمذته على متلك و�سعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم يتم تقا�سمها :  

ـ كيف ن�صعر باختالف مذ�ق �لأغذية �ملتناولة ؟ 

ـ ماهو �لع�صو �حل�صي �لذي ي�صاعدن على حتديد ذوق �لأغذية ؟

�لوحدة  1
�حل�صة :    5مباذا اأتعرف ذوق الأطعمة ؟ الحواس

14

اإِْنجاُز ُمناَوَلَتْيِن :

ُه ُمٌر ُه ُحْلٌواإِنَّ اإِنَّ

 اأَْبَي�َص. 
x
حوٍق ِغذاِئي حوٍن، َيْحَتوي ُكلُّ واِحٍد ِمْنها َعلى َم�سْ ُم ِلأَْفراِد َمْجموَعتي َثالَثَة �سُ َاْلُمناَوَلُة 1 : اأَُقدِّ

ٌرz ` }َحليٌبz َوُيْطَلُب ِمْنُهْم : ُم لُِكلِّ َمْجموَعٍة َثالçُ ِبطاقاٍت، َمْكتوٌب َعَلْيها : }ِمْلٌحz ` }�ُسكَّ ُثمَّ ُتَقدَّ

َمِة .............................. ِف َعلى ٱْلأَْغِذَيِة ٱْلُمَقدَّ َعرُّ ُن ِمَن ٱلتَّ    CG ` َتْحديُد ٱْلَحوا�صِّ ٱلَّتي ل ُتَمكِّ

ِف َعلى ُكلx ِمْن َهِذِ√ ٱْلأَْغِذَيِة ...................... َعرُّ ُن ِمَن ٱلتَّ ِّ ٱلَّذي ُيَمكِّ
ي ِو ٱْلِح�سِّ Ü ` َتْحديُد ٱْلُع�سْ

ْحٍن. ٌر اأَْو َحليٌب(، ِبجاِنِب ُكلِّ �سَ ْو �ُسكَّ ُع ٱْلِبطاقاِت ٱْلُمنا�ِسَبِة : )ِمْلٌح اأَ  ê ` َو�سْ

َاْلُمناَوَلُة 2 : ُيْطَلُب ِمْن اأَْفراِد ُكلِّ َمْجموَعٍة َتْحديُد َمذاِق ٱْلَموادِّ ٱلّتالَِيِة :

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 1

  5     : á°ü◊G
ُف َذْوَق ٱْلأَْطِعَمِة ؟ َعرَّ  ِبماذا اأَتَّ

ُعُر ِباٱْخِتالِف َمذاِق ٱلأَْغِذَيِة ٱْلُمَتناَوَلِة ؟ َكْيَف َن�سْ

 ¢S�ƒ n r◊n�

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

اأَْقÎَُِح َما َيلي 

قوُم ِبِه َما �َساأَ

َاْلُمناَوَلُة 

قوُم ِبِه َما �َساأَ

اأََت�ساَءُل

َمــذاُقها ُة َاْلمادَّ

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

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

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

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

َقْهَوٌة

َع�َسٌل

َلْيُموٌن

ماُء ٱْلَبْحِر

اأُقاِرُن َبْيَن ُمْخَتلِِف ٱْلأْذواِق. اأَْهِدُف
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15

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

ُم لي : لَّتي اأَ�ْسَتْعِمُلها لَِمْعِرَفِة َكْيَف ُهَو ٱْلَح�ساُء ٱْلُمَقدَّ ِد ٱْلَحوا�صَّ �ٱ  1 ` اأَُحدِّ

 ـ �ساِخٌن اأَْم باِرٌد : ..................................

 ـ مالٌِح اأَْم ُحْلٌو : ....................................

 ـ ِبِه َعَد�ٌص اأَْم ل : ..................................

  ê  ` َهْل ُيْمِكُنكـ داِئمًا �ُسْرُب اأَيِّ �ساِئٍل �َسّفاٍف ؟ َولِماذا ؟.......................................

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

ْمييِز َبْيَن ٱْلُحْلِو َو............. َوٱْلُمرِّ َو................ ُن ................ ِمَن ٱلتَّ  ُتَمكِّ

َوُر جاِنَبُه : ُن ٱل�سُّ  2` ُمناَوَلة : َناأُْخُذ َثالَثَة ُكوؤو�ٍص َكما ُتَبيِّ

ُل َعلى ٱْلماِء َفَقْط. وَّ
 ـ َيْحَتوي ٱْلَكاأْ�ُص ٱْلأَ

 ـ َيْحَتوي ٱْلَكاأ�ُص ٱلّثاني َعلى ٱْلماِء َوٱْلِمْلِح.

ِر.  كَّ  ـ َيْحَتوي ٱْلَكاأ�ُص ٱلّثالُِث َعلى ٱْلماِء َوٱل�سُّ

ِر ؟ ................................................. ِة ٱْلَب�سَ َز َبْيَنها ِبحا�سَّ ْن ُتَميِّ
  CG  ` َهْل ُيْمِكُن اأَ

ُف َعلى ُمْحَتوى ُكلِّ َكاأْ�ٍص ؟ ........................................... َعرُّ Ü ` َكْيَف ُيْمِكُنكـ ٱلتَّ

…ó« p°U nQ » u n‰oCG

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص
ْوِق. ِة ٱلذَّ ٌو لِحا�سَّ َاللِّ�ساُن ُع�سْ

ْمييِز َبْيَن َمذاِق ٱْلأَْطِعَمِة :  ُنني ِمَن ٱلتَّ ْوِق ُتَمكِّ ُة ٱلذَّ حا�سَّ

ٱْلَمذاِق ٱْلُحْلِو َوٱْلمالِِح َوٱْلُمرِّ َوٱْلحاِم�ِص.

َاْلمالُِح 

َاْلُمرُّ 

َاْلُحْلُو 

َاْلحاِم�ُص 

Le salé

L’amer

Le sucré

L’acide

o¢ü p∏ rînà r°S
nC� •o¢ü p∏ rînà r°S
nC� اأَ�ْسَتْنِتُج

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ
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ـ �أقرتح ما يلي:  )10 دقائق(   2
ترك املجال للتالميذ لطرح فر�سياتهم. 

ـ حا�سة الذوق اأوالل�سان ميكننا من التعرف على مذاق الأغذية املتناولة ؟

ـ ما �صاأقوم به:  )20 دقائق(  3

 �ختبار �لفر�صية:  
�إجناز مناولة 1 : لتمحي�س الفر�سيات وذلك باإعطاء كل جمموعة من الق�سم ثالثة �سحون حتتوي على م�ساحيق غذائية بي�ساء خمتلفة دون 

ذكر طبيعتها : م�سحوق �سكر، م�سحوق حليب ،وم�سحوق ملح ثم يطلب من تالميذ املجموعة :

ـ اأ : حتديد احلوا�س التي ل متكن من التعرف على الغذاء املقدم: حا�صة �لب�رص نظر� لت�صابهها. 

ـ ب: الع�سو احل�سي الذي ميكن من التعرف على كل من هذه الأغذية : �لل�صان.

ـ ج: يطلب من تالميذ كل جمموعة و�سع بطاقة حتمل ا�سم الغذاء املتواجد يف ال�سحن.

�ملناولة 2 : يقدم الأ�ستاذ اأغذية خمتلفة الذوق ويطلب منهم حتديد نوعية مذاقها.

   

4 ـ اأ�ستنتج : )5 دقائق(            
يكتب التالميذ ا�ستنتاجهم مبلء الفراغ. 

متكن حا�صة �لذوق من التمييز بني احللو و�ملالح واملر و�حلام�س.

5ـ اأ�ستخل�س ما يلي: )5 دقائق(
يطلب الأ�ستاذ من كل جمموعة من التالميذ اإعطاء خال�ستهم يف نهاية احل�سة 

ويتم ت�سحيحها ب�سكل جماعي حتى يتبني ملجموع التالميذ �رضورة حا�سة الذوق 

للتمييز بني خمتلف مذاق الأطعمة )احللو واملالح واملرو احلام�س(. 

6 ـ اأعبئ تعلماتي:  )5 دقائق(
ترك املجال للتالميذ لالإجابة على ال�سوؤال 1ـ 2

1: �ساخن اأم بارد : حا�صة �للم�س.
2: مالح اأم حلو : حا�صة �لذوق.

3: بها عد�س اأم ل :حا�صة �لب�رص.
2 ـ اأ ـ ل ميكن �لتمييز بينهم بحا�صة �لب�رص لكونها مت�صابهة.

    ب ـ ميكن �لتعرف عليها بحا�صة �لذوق.

    ج ـ ل لأن هناك �صو�ئل دون لون مثل �ملاء لكن �رصبها يوؤدي باأ�رص�ر كبرية على �لأنبوب �له�صمي مثل بع�س �ملو�د �لكيميائية كالأحما�س.

مالحظة :  يف حالة عدم كفاية الوقت يوؤجل اإجناز التمرين 2 اإىل نهاية الوحدة.

�ملذ�ق�لغذ�ء

مرقهوة

حلوع�سل

ح�م�ضليمون

مالحماء البحر
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�لوحدة  1
�حل�صة :    6مباذا اأتعرف على رائحة الأ�سياء ؟

الحواس

1( تخطيط تعلمات �حل�صة
�ملجال :  �سحة الإن�سان 

�ملحور : ج�سم الإن�سان 

�ملو�صوع : احلوا�س اخلم�س 

�لفئة �مل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة الأوىل من �سلك التعليم البتدائي

�ملدة �لزمنية للح�صة: 55 دقائق 

ç

�لدر�س: هذ�  بناء  و�ملتعلمات يف  �ملتعلمون  يو�جهها  قد  �لتي  �لإب�صتمولوجية  �لعو�ئق  و/�أو  • �لتمثالت 
يف هذا املو�سوع ميكن للمتعلمني اأن يحملوا معهم متثالت خاطئة حول حا�سة ال�سم وهي اعتقادهم اأن فقدان حا�سة 

ال�سم ناجت عن انغالق الأنف باملخاط ولكن احلقيقة اأن املخاط مينع اجل�سيمات ال�سمية من التقاط املواد الكيميائية املتطايرة 

) الروائح(.

�لتعلمات: هذه  بناء  م�صاهمتهم يف  من خالل  و�ملتعلمات  �ملتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ وظيفة حــا�سة ال�سم كح�سـا�سيـة �سعـورية يتــم توظيفـها فـي 

التعرف على خمتلف الروائح بوا�سطة ع�سو ال�سم الأنف كالروائح 

الطيبة والكريهة.

مواد خمتلفة الرائحة:اأوراق النعناع اأو اأي نبات عطري يتواجد  �لو�صائل �لتعليمية :  

يف املنطقة، ثوم مفروم ، قطع ليمون، بن، �رضائح الب�سل، ليمون، عطر، خل اأو 

ما هو متوفر،يتميز برائحة مميزة )نبات عطري اأو رائحة غذاء مميز للمنطقة ...(، 

م�سالط عاك�س اأو �سبورة تفاعلية؛ موارد رقمية م�ساعدة ، كرا�سة التلميذ و دليل 

الأ�ستاذ.  

�لطريقة �لبيد�غوجية �ملعتمدة :  نهج التق�سي العلمي  

و�صعية �لنطالق: اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

الثانية مطرح  ال�سورة  بها زهور ويف  متثل حديقة  الأوىل  ال�سورة  �سورتان: 

لالأزبال. 

2( تدبري تعلمات �حل�صة

1 ـ تقدمي و�سعية النطالق: )10 دقائق(
ترك املجال للمتعلم ليالحظ ويقارن حمتويات ال�سورة الأوىل وال�سورة الثانية ويت�ساءل حول ما مييز بني املكانني.  

 �أت�صاءل : )5 دقائق(   
ي�ساعد الأ�ستاذ تالمذته على متلك و�سعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم يتم تقا�سمها : 

ـ مباذ� �أميز بني ر�ئحة �لأ�صياء ؟ 

ـ ما هو �لع�صو �حل�صي  �لذي ي�صاعدن على حتديد ر�ئحة �لأ�صياء ؟

16

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

ْلأَماِكِن. واِئُح في �ٱ َتْخَتلُِف ٱلرَّ

اأُْنِجُز ُمناَوَلًة :

ِل. ْوُم ٱْلَمْفروُم ـ ِقَطُع َلْيموٍن ـ �َسراِئُح ٱْلَب�سَ ْعناِع ـ ٱلثَّ ِف َعْن َطبيَعِة َرواِئِح َبْع�ِص ٱْلأَْغِذَيِة : اأَْوراُق ٱلنَّ لِْلَك�سْ

ُة ْوُمَاْلمادَّ ْعناِعَالثَّ ِلاأَْوراُق ٱلنَّ ِقَطُع ٱللَّْيموِن�َسراِئُح ٱْلَب�سَ

َبٌة راِئَحٌة َطيِّ

راِئَحٌة َكريَهٌة

مِّ : ِة ٱل�سَّ َفها ِبحا�سَّ َتَعرَّ
�ْسياِء ٱلَّتي ل ُيْمِكُن اأَْن اأَ ُع َعالَمَة )x( ِبجاِنِب ٱْلأَ اأَ�سَ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 1

  6     : á°üëdG

ُف راِئَحَة ٱْلأَ�ْسياِء ؟ َعرَّ  ِبماذا اأَتَّ

مُّ  َال�سَّ

َاْلأَْنُف 

L’odorat

Le nez

ِة  َفها ِبحا�سَّ َتَعرَّ
لَّتي ل ُيْمِكُن اأَْن اأَ �ْسياِء  ْلأَ ُع َعالَمَة ) اأَ�سَ

. مِّ ِة ٱل�سَّ ٌو لِحا�سَّ َاْلأَْنُف ُع�سْ

ِف َعلى ٱْلأَ�ْسياِءِ  َعرُّ ُنني ِمَن ٱلتَّ مِّ ُتَمكِّ ُة ٱل�سَّ حا�سَّ

ُدُر ِمْنها. واِئِح ٱلَّتي َت�سْ ِباٱلرَّ

ِع َعالَمِة )x( في ٱْلَمكاِن ٱْلُمنا�ِسِب. ْغِذَيِة ِبَو�سْ 2 ` اأَْطُلُب ِمْنُهْم َتْحديَد َرواِئِح َهِذِ√ ٱْلأَ

َمْطَرُح ٱْلأَْزباِلَحديَقـٌة

ُبـنٌِّعْطـٌر َزْيُت َزْيتوٍنماٌء

َ�ْسياِء ؟ ُز َبْيَن َرواِئِح ٱْلأ َميِّ
ِبماذا اأُ

123456

 ¢S�ƒ n r◊n�

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

اأَْقÎَُِح َما َيلي 

قوُم ِبِه َما �َساأَ

ِف َعْن َطبيَعِة َرواِئِح َبْع�ِص  لِْلَك�سْ

قوُم ِبِه َما �َساأَ

ِف َعْن ِتْلَكـ  ْنجاَز ُمناَولٍت لِْلَك�سْ 1 ` اأَْقَتِرُح َعلى اأَْفراِد َمْجموَعتي ٱْلأََدواِت ٱلّتالَِيَة، َواأَْطُلُب ِمْنُهم اإِ

    ٱْلَموادِّ دوَن ُروؤَْيِتها.

ي َر�سيدي اأَُ‰ّ

اأََت�ساَءُل

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

واِئِح. اأُقاِرُن َبْيَن ُمْخَتلِِف ٱلرَّ اأَْهِدُف
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اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

ْلأَماِكِن. واِئُح في �ٱ َتْخَتلُِف ٱلرَّ

اأُْنِجُز ُمناَوَلًة :

ِل. ْوُم ٱْلَمْفروُم ـ ِقَطُع َلْيموٍن ـ �َسراِئُح ٱْلَب�سَ ْعناِع ـ ٱلثَّ ِف َعْن َطبيَعِة َرواِئِح َبْع�ِص ٱْلأَْغِذَيِة : اأَْوراُق ٱلنَّ لِْلَك�سْ

ُة ْوُمَاْلمادَّ ْعناِعَالثَّ ِلاأَْوراُق ٱلنَّ ِقَطُع ٱللَّْيموِن�َسراِئُح ٱْلَب�سَ

َبٌة راِئَحٌة َطيِّ

راِئَحٌة َكريَهٌة

مِّ : ِة ٱل�سَّ َفها ِبحا�سَّ َتَعرَّ
�ْسياِء ٱلَّتي ل ُيْمِكُن اأَْن اأَ ُع َعالَمَة )x( ِبجاِنِب ٱْلأَ اأَ�سَ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 1

  6     : á°üëdG

ُف راِئَحَة ٱْلأَ�ْسياِء ؟ َعرَّ  ِبماذا اأَتَّ

مُّ  َال�سَّ

َاْلأَْنُف 

L’odorat

Le nez

ِة  َفها ِبحا�سَّ َتَعرَّ
لَّتي ل ُيْمِكُن اأَْن اأَ �ْسياِء  ْلأَ ُع َعالَمَة ) اأَ�سَ

. مِّ ِة ٱل�سَّ ٌو لِحا�سَّ َاْلأَْنُف ُع�سْ

ِف َعلى ٱْلأَ�ْسياِءِ  َعرُّ ُنني ِمَن ٱلتَّ مِّ ُتَمكِّ ُة ٱل�سَّ حا�سَّ

ُدُر ِمْنها. واِئِح ٱلَّتي َت�سْ ِباٱلرَّ

ِع َعالَمِة )x( في ٱْلَمكاِن ٱْلُمنا�ِسِب. ْغِذَيِة ِبَو�سْ 2 ` اأَْطُلُب ِمْنُهْم َتْحديَد َرواِئِح َهِذِ√ ٱْلأَ

َمْطَرُح ٱْلأَْزباِلَحديَقـٌة

ُبـنٌِّعْطـٌر َزْيُت َزْيتوٍنماٌء

َ�ْسياِء ؟ ُز َبْيَن َرواِئِح ٱْلأ َميِّ
ِبماذا اأُ

123456

 ¢S�ƒ n r◊n�

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

اأَْقÎَُِح َما َيلي 

قوُم ِبِه َما �َساأَ

ِف َعْن َطبيَعِة َرواِئِح َبْع�ِص  لِْلَك�سْ

قوُم ِبِه َما �َساأَ

ِف َعْن ِتْلَكـ  ْنجاَز ُمناَولٍت لِْلَك�سْ 1 ` اأَْقَتِرُح َعلى اأَْفراِد َمْجموَعتي ٱْلأََدواِت ٱلّتالَِيَة، َواأَْطُلُب ِمْنُهم اإِ

    ٱْلَموادِّ دوَن ُروؤَْيِتها.

ي َر�سيدي اأَُ‰ّ

اأََت�ساَءُل

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

واِئِح. اأُقاِرُن َبْيَن ُمْخَتلِِف ٱلرَّ اأَْهِدُف
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2 ـ اأقرتح ما يلي: )5 دقائق( 
ترك املجال لتالميذ كل جمموعة لطرح فر�سياتهم. 

ـ �لأنف �أو حا�صة �ل�صم ت�صاعدن على حتديد ر�ئحة �لأ�صياء ؟

3 ـ ما �ساأقوم به: )15 دقائق(

 اختبار الفر�سية :  
لتمحي�س الفر�سيات تعطى لكل جمموعة من الق�سم اأدوات جتريبية، قارورات باأغطية بها فتحات، ورق الأملنيوم لكي ل يرى التلميذ 

حمتويات القارورة، ورق النعناع ،خل ،ليمون ،ثوم ، �رضائح الب�سل، عطر كل ما توفر به رائحة مميزة.

ترك املجال لتالميذ املجموعةللتفكري يف طريقة ا�ستخدام العدة التجريبية ق�سد التعرف على رائحة الغذاء دون روؤيته بالن�سبة للفرد 

الذي �سيقوم بالختبار الذي �سيتم ا�ستقدامه من جمموعة اأخرى حتى ل يرى كيف متت العدة التجريبية والتي متت بو�سع عينة من الغذاء 

داخل القارورة وو�سع عليها غطاء به فتحات ثم تغطية القارورة بورق الأملنيوم 

حتى ل نرى حمتوياتها ثم يحدد التلميذ طبيعة رائحة الغذاء ونوعه فقط من خالل 

رائحته دون روؤية حمتوى القارورة.

�لثوم و�رص�ئح �لب�صل : رائحة كريهة  /   �أور�ق �لنعناع وقطع �لليمون : رائحة طيبة.   

ملحوظة : يف حالة عدم توفر اأدوات جتريبية كافية يقوم الأ�ستاذ بالتجربة اأمام  

املتعلمني مع اإ�رضاكهم الفعلي يف ذالك.

4 ـ اأ�ستخل�س : )5 دقائق(
يطلب الأ�ستاذ من كل جمموعة من التالميذ اإعطاء خال�ستهم يف نهاية احل�سة ثم 

ت�سحيحها ب�سكل جماعي حتى يتبني ملجموع التالميذ �رضورة حا�سة ال�سم للتمييز 

بني خمتلف روائح الأ�سياء والأطعمة. 

 5 ـ اأعبئ تعلماتي : )10 دقائق(

و�سعية تقوميية :

ترك املجال للتالميذ لالإجابة على ال�سوؤال.

: 
ِّ
م ِة اٱل�سَّ َفَها ِبَحا�سَّ

َّ
ْن اأََتَعر ُع َعاَلَمَة )x( َتْحَت اٱلأَ�ْسياِء اٱلَِّتي َل ُيْمِكُن اأَ اأَ�سَ

بُنٌِّعْطٌر َزيُْت َزيْتُوٍنَماٌء

x
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1( تخطيط تعلمات �حل�صة
�ملجال :  �سحة الإن�سان 

�ملحور : ج�سم الإن�سان 

�ملو�صوع : احلوا�س اخلم�س 

�لفئة �مل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة الأوىل من �سلك التعليم البتدائي

�ملدة �لزمنية للح�صة: 110 دقيقة 

ç

�لدر�س: هذ�  بناء  و�ملتعلمات يف  �ملتعلمون  يو�جهها  قد  �لتي  �لإب�صتمولوجية  �لعو�ئق  و/�أو  • �لتمثالت 
يف هذا املو�سوع ميكن للمتعلمني اأن يحملوا معهم متثالت خاطئة حول حوا�سهم وهي كونها تبقى لها نف�س املردودية مع مرور 

ال�سنوات وحت�سي�سهم ب�رضورة وقايتها واملحافظة عليها وتذكريهم 

ب�سعوبة حياة ذوي الحتياجات اخلا�سة ب�سبب فقدانهم حلا�سة من

 احلوا�س)الإب�سار و ال�سمع(. 

• ما �صيكت�صفه �ملتعلمون و�ملتعلمات من خالل م�صاهمتهم يف بناء هذه �لتعلمات:
ـ توعيتهم بكل ما يوؤثر على حوا�سهم اخلم�س ب�سكل مبا�رض اأو غري مبا�رض 

وطرق وو�سائل حمايتها 

اأو  ال�سمع  فقد  )الذي  اخلا�سة  الحتياجات  لذوي  �سور  �لو�صائل �لتعليمية :  

الب�رض(، طبيب العيون، طبيب الأنف واحلنجرة، �سور ملهن خمتلفة ل يحمي فيها 

العامل حوا�سه، �سور م�سالط عاك�س اأو �سبورة تفاعلية؛ موارد رقمية م�ساعدة، 

كرا�سة التلميذ و دليل الأ�ستاذ.

�لطريقة �لبيد�غوجية �ملعتمدة : نهج التق�سي العلمي

و�صعية �لنطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

3 �سور: ال�سورة الأوىل متثل عامال يف احلدادة يحمي عينيه من �سدة ال�سوء 
الثانية  ال�سورة  القوية.يف  الأ�سوات  من  اأذنيه  وكذلك  التلحيم  نتيجة  املنبعث 

قريب  ب�سكل  على حا�سوب  ي�ستغل  فتبني طفال  الثالثة  ال�سورة  ملتهبة.اأما  عني 

من ال�سا�سة     

2( تدبري تعلمات �حل�صة
1 ـ تقدمي و�سعية النطالق: )10 دقائق(

ترك املجال للمتعلم ليالحظ ال�سورة الأوىل ويت�ساءل ملاذا ي�ستغل عامل التلحيم بقناع حلماية عينيه واآخر حلماية اأذنيه اأما ال�سورة الثانية 

فتبني عينا ملتهبة ويت�ساءل التلميذ عن جمموع الأ�سباب املوؤدية لذلك اأما ال�سورة الثالثة فتو�سح خطورة ا�ستعمال احلا�سوب اأو اللوحات 

الإلكرتونية اأو الهواتف املحمولة عن قرب وملدة طويلة على �سالمة العيون.  

 �أت�صاءل : )10 دقائق(
ي�ساعد الأ�ستاذ تالمذته على متلك و�سعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم يتم تقا�سمها : 

ـ كيف �أحافظ على حا�صة �لب�رص؟ 

ـ ماهي طرق وقاية حا�صة ب�رصي؟

�لوحدة  1
8كيف اأحافظ على حوا�سي ؟ ـ  �حل�صتان :   7  الحواس

17

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

ناِق�ُسها َمَع اأَْفراِد َمْجموَعتي. لُِع َعلى َن�ساِئِح َطبيَبِة ٱْلُعيوِن، َواأُ اأَطَّ

ُتو�سي َطبيَبُة ٱْلُعيوِن ِبَتفادي ما َيلي :

ْلفاِز، َوُمْخَتلِِف ٱْلأَْجِهَزِة  ـ ُم�ساَهَدُة �سا�ساِت ٱلتِّ

َف �ساَعٍة في ٱْلَيْوِم. ٍة َتَتجاَوُز ِن�سْ ِة لُِمدَّ ٱْلإِلِْكْتروِنيَّ

ْو ِبِمْنديٍل َغْيِر َنظيٍف. �ِسَخٍة، اأَ ـ َلْم�ُص ٱْلَعْيِن ِباأَ�ساِبَع ُمتَّ

ْو خاِفٍت. ْوٍء �َسديٍد اأَ ـ َاْلِقراَءُة َتْحَت �سَ

َدماِت.  ْو لِل�سَّ
خاِن َوٱْلُغباِر، اأَ ـ َتْعري�ُص ٱْلَعْيِن لِلدُّ

ٱْلِعناَيُة اأَ�ْسَتْخلِ�ُص َتِجُب  َعلى ........................  لِْلِحفاِظ 

ْوِء  ِبـ...................... َوَعَدِم َتْعري�ِص ٱْلَعْيِن لِل�سَّ

خاِن َوٱْلُغباِر. ديِد َوٱلدُّ ٱل�سَّ

ْلفاِز  ٱلتِّ �سا�َسِة  ُم�ساَهَدِة  ِمْن  ْقليُل  ٱلتَّ َيِجُب   `

َوباقي ........................ .

ِر ِة ٱْلَب�سَ ِة ` حا�سَّ �َص ِباٱْلَكلِماِت ٱْلُمنا�ِسَبِة : َنظاَفِة ٱْلُعيوِن ` ٱْلأَْجِهَزِة ٱْلإِلِْكْتروِنيَّ اأُْتِمُم ٱْلُمَلخَّ

ْوُء  َال�سَّ

َال�ّسا�َسُة 

َاْلِوقاَيُة 

La lumière

L’écran

La prévention

…ó«°U nQ » q n‰oCG

ِو ٱْلِتهاِب ٱْلُعيوِن. ِر، اأَ ْعِف ٱْلَب�سَ �ساِئِح اإِلى ٱْلإِ�ساَبِة ِب�سُ َقْد ُيوؤَّدي َعَدُم ٱْلَعَمِل ِبَهِذِ√ ٱلنَّ ُمالَحَظٌة

ِر ؟ ِة ٱْلَب�سَ َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى حا�سَّ

ري. ِة َب�سَ رَّ ِبحا�سَّ ُة �ُسلوكاٍت ُيْمِكُن اأَْن َت�سُ ِعدَّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 1

 7     : á°üëdG

ي ؟ َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى َحوا�سِّ
 ¢S�ƒ n r◊n�

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

اأَْقÎَُِح َما َيلي 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهَما �َساأَ َما �َساأَ

اأََت�ساَءُل

ي ٱْلَخْم�ِص. اأََتَعلَُّم َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى َحوا�سِّ

123

اأَْهِدُف
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2 ـ اأقرتح ما يلي: )10 دقائق( 
ترك املجال للتالميذ لطرح فر�سياتهم 

ـ حماية عيني من اأ�سعة ال�سوء القوي اأواخلافت؟

ـ حماية عيني من الأو�ساخ؟

ـ حماية عيني من ال�سدمات؟

ثم يختار الأ�ستاذ الفر�سيات املتفق عليها ق�سد متحي�سها

3 ـ ما �ساأقوم به: )15 دقائق(

 اختبار الفر�سية:  
بحث ثوثيقي : لتمحي�س الفر�سيات تقوم كل جمموعة من جمموعات الق�سم بتحليل ن�سائح طبيب العيون  وذلك باإعطاء الفر�سة لكل 

متعلم من الفريق للتعبري ال�سفوي عن جتربته اخلا�سة حول كل ما يوؤثر على العني وكذلك تقا�سمها مع باقي املجموعات ويعمل الأ�ستاذ 

على توجيه النقا�س بني املجموعات

حتى يخرج �جلميع با�صنتاجات حول طرق وو�صائل وقاية �لعيون.

4 ـ اأ�ستخل�س: )5 دقائق(

يطلب الأ�ستاذ يف نهاية احل�سة من كل جمموعة من التالميذ تتمة خال�ستهم 

ثم  يتم ت�سحيحها ب�سكل جماعي.للحفاظ على حا�صة �لب�رص يجب العناية بنظافة 

�لعيون.

يجب التقليل من م�ساهدة �سا�سة التلفاز و باقي �لأجهزة �لألكرتونية. 

5 ـ اأعبئ تعلماتي: )5 دقائق(
و�سعية تقوميية :

5 ـ اأعبئ تعلماتي: تتمة  )55 دقائق(
و�سعية تقوميية :

ترك املجال للتالميذ لالإجابة على ال�سوؤال وفتح نقا�س جماعي لتنمية التعبري 

ـ  بالأمل  )ال�سعور  احلوا�س  بباقي  ي�رض  ما  حول  ال�سابقة  جتاربهم  حول  ال�سفوي 

ـ ماذا حدث  ال�سم...(  اأو  الب�رض  اأو  ال�سمع  ـ نق�س حدة  اإفرازات معينة  خروج 

خالل زيارة طبيب العيون اأو احلنجرة ـ كيف اأ�سيبوا بحروق يف اجللد.

ثم يطلب الأ�ستاذ من كل جمموعة مناق�سة جماعية حول ما ي�رض بكل حا�سة من احلوا�س اخلم�س لكل حالة :

ترك املجال للتالميذ لالإجابة على ال�سوؤال 1  �سع عالمة )x( حتت ما ي�رض بجلدي. 

18

ٍة َطويَلٍة. اأُ�ساِهُد �سا�َسَة ٱْلحا�سوِب اأَِو ٱْلهاِتِف لُِمدَّ

.
َّ
ِة َعْيَني حَّ اأُحاِفُظ َعلى �سِ

ْوِء ٱْلَقِويِّ ِبَعْيٍن َمْك�سوَفٍة. اأَْنُظُر اإِلى َم�ساِدِر ٱل�سَّ

ري. ِة َب�سَ َر ِلأُحاِفَظ َعلى حا�سَّ اأََتناَوُل ٱْلَفواِكَه َوٱْلُخ�سَ

�ساَءٍة خاِفَتٍة. اأَْقَراأُ َتْحَت اإِ

ري. ٍة لُِمراَقَبِة َب�سَ َفٍة َدْوِريَّ اأَزوُر َطبيَبَة ٱْلُعيوِن ِب�سِ

ري. ِة َب�سَ رُّ ِبحا�سَّ ُع َعالَمَة )x( اأَماَم ٱِلْقِتراِح ٱلَّذي َي�سُ 1 ` اأَ�سَ

2 ` اأَْبَحُث َمَع َمْجموَعتي َعْن ُطُرِق ِوقاَيِة باقي َحوا�ّسي.
ُة ٱللَّْم�ِص : ِة ٱللَّْم�ِص.ـ حا�سَّ 1(  اأَْبَحُث َمَع َمْجموَعتي َعْن ُطُرِق ِوقاَيِة حا�سَّ

رُّ ِبِجْلدي. ُع َعالَمَة )x( َتْحَت ما َي�سُ 2(  اأَ�سَ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 1

 8    : á°ü◊G

ي ؟ َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى َحوا�سِّ
 ¢S�ƒ n r◊n�

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

 ¢S�ƒ n r◊n�

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

ِة  �ِسعَّ �ُص ِجْلدي ِلأَ َعرِّ
اأُ

ْم�ِص لَِوْقٍت َطويٍل. ٱل�سَّ

�سي  َعًة َعلى َراأْ ُع ُقبَّ اأَ�سَ

ِم�َسِة. في ٱْلأَّياِم ٱْلُم�سْ

اأُحاِفُظ َعَلى َنظاَفِة 

ِجْلدي.

اأَُغّطي َمكاَن ٱْلُجْرِح 

ماَدٍة َنظيَفٍة. ِب�سِ
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ِة  �ِضعَّ �ُص ِجْلدي ِلأَ َعرِّ
اأُ

ْم�ِص لَِوْقٍت َطويٍل. ٱل�ضَّ

�ضي  َعًة َعلى َراأْ ُع ُقبَّ اأَ�ضَ

ِم�َضِة. في ٱْلأَّياِم ٱْلُم�ضْ

اأُحاِفُظ َعَلى َنظاَفِة 

ِجْلدي.

اأَُغّطي َمكاَن ٱْلُجْرِح 

ماَدٍة َنظيَفٍة. ِب�ضِ

x
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ْمِع : ُة ٱل�ضَّ ـ حا�ضَّ

مِّ : ُة ٱل�ضَّ ـ حا�ضَّ

ْوِق : ُة ٱلذَّ ـ حا�ضَّ

ْمِع. ِة ٱل�ضَّ 1( اأَْبَحُث َمَع َمْجموَعتي َعْن ُطُرِق ِوقاَيِة حا�ضَّ
ِة �َضْمعي. ُر َعلى حا�ضَّ ُد ِبَعالَمِة )x( َتْحَت ما ُيوؤَثِّ 2( اأَُحدِّ

. مِّ ِة ٱل�ضَّ 1( اأَْبَحُث َمَع َمْجموَعتي َعْن ُطُرِق ِوقاَيِة حا�ضَّ
ي.  ِة �َضمِّ ُر َعلى حا�ضَّ ُد ِبَعالَمِة )x( َتْحَت ما ُيوؤَثِّ 2( اأَُحدِّ

ْوِق. ِة ٱلذَّ 1( اأَْبَحُث َمَع َمْجموَعتي َعْن ُطُرِق ِوقاَيِة حا�ضَّ
ِة َذْوقي. ُر َعلى حا�ضَّ ُد ِبَعالَمِة )x( َتْحَت ما ُيوؤَثِّ 2( اأَُحدِّ

اأُحاِفُظ َعلى

َّ
َنظاَفِة اأُُذَني

اأُحاِفُظ َعلى 

َنظاَفِة اأَْنفي

اأََتناَوُل اأَْطِعَمًة �ضاِخَنًة 

ُتْحِرُق لِ�ضاني

اأَْجلِ�ُص في اأَماِكَن 

ٌة واٌت َقِويَّ �ضْ
ِبها اأَ

اأَْو  ًة،  اأََدواٍت حادَّ اأُْدِخُل 

غيَرًة في اأَْنفي �ْضياَء �ضَ
اأَ

اأُحاِفُظ َعلى َنظاَفِة 

َفمي َبْعَد ُكلِّ َوْجَبٍة 

ِغذاِئَيٍة

ًة في  اأُْدِخُل اأََدواٍت حادَّ

اأُُذني

اأَ�ْضَتْعِمُلَ واٍق َعلى اأَْنفي 

ِلأَْحِمَيُه ِمَن ٱْلُغباِر

اأُراِقُب حاَلَة 

َوَلْوَن لِ�ضاني

بيَب في حاَلِة  اأَزوُر ٱلطَّ

َّ
َلِم في اأُُذَني عوِر ِباٱْلأَ ٱل�ضُّ

بيَبَة في حاَلِة  اأَزوُر ٱلطَّ

عاِف. ِتْكراِر ٱلرُّ

بيَب في حاَلِة  اأَزوُر ٱلطَّ

ُظهوِر ُبثوٍر في لِ�ضاني

x

x

x

x
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ِحيَحِة : ةk َحْوَل اٱْلإَِجاَبِة اٱل�سَّ
َ
ُع َداِئر اأَ�سَ

ِة:
َ
َطِة اٱلتَّاِلي �ْسَتْعِمُلَها يِف ُكلِّ َواِحٍد ِمَن اٱْلأَْن�سِ ا�ِس اٱلَِّتي اأَ وَّ

اأَْكُتُب اٱ�ْسَم اٱحْلَ

اُط 1 : .......................................................................... َالنَّ�سَ

اُط 2 : .......................................................................... َالنَّ�سَ

�ْسَكاِل َواٱلأَْحَجاِم ِمْن َحْوِلَك. ُة اٱلَِّتي ُت�ساِعُدك َعَلى اٱلتَّْمِييِز َبنْيَ اٱلأَْلَواِن َواٱلأَ ا�سَّ اأ ـ اأََنا اٱحْلَ

اِم�ِس َواٱلَِّذي ِبُدوِن َطْعٍم :  َواٱحْلَ
ِّ
ْلِو َواٱمْلَاِلِح َواٱمْلtر َعاِم اٱحْلُ ُز َبنْيَ اٱلطَّ

ِّ
َعُلَك مُتَي ُة اٱلَِّتي جَتْ ا�سَّ ج ـ  اأََنا اٱحْلَ

اُط 3 : .......................................................................... َالنَّ�سَ

اُط 4 : .......................................................................... َالنَّ�سَ

4

ُل وَّ
�َلتَّْمِريُن �ٱلأَ

�َلتَّْمِريُن �ٱلثَّان

�َلتَّْمِريُن �ٱلثَّاِلُث

ُة �ٱللَّْم�ِس ْمِع + َحا�صَّ ُة �ٱل�صَّ ُة �ٱلْبَ�رَصِ + َحا�صَّ َحا�صَّ

ُة �ٱللَّْم�ِس ْمِع + َحا�صَّ ُة �ٱل�صَّ ُة �ٱلْبَ�رَصِ + َحا�صَّ َحا�صَّ

ُة �ٱللَّْم�ِس ْوِق + َحا�صَّ ُة �ٱلذَّ + َحا�صَّ qم ُة �ٱل�صَّ ُة �ٱلْبَ�رَصِ + َحا�صَّ َحا�صَّ

ُة �ٱللَّْم�ِس ْمِع + َحا�صَّ ُة �ٱل�صَّ َحا�صَّ

pI nد rح nوrال pË و r≤ nت pل løjار n“

ْع�ساِئها : ْلَخْم�ِس َواأَ ْلَحوا�سِّ اٱ َن اٱ
ْ
اأَْرِبُط َبي

ْوُق ْمُعَالذَّ
َّ

َاْل�س
ُ

َاللَّْم�س
t
م َُال�سَّ َöü

َ
Ñَاْل

باِت
َ

 اٱْلُمْكَت�س
ُ
َتْقويم

ُة ٱلَّتي ُت�ضاِعُدكـ َعلى َتْمييِز ٱْلأَْلواِن َوٱْلأَ�ْضكاِل َوٱْلأَْحجاِم ِمْن َحْولِكـ. اأ ـ اأَنا ٱْلحا�ضَّ

ِة َوٱْلعالَِيِة : واِت ٱْلُمْنَخِف�ضَ �ضْ
َتطيُع َتْمييَز ٱْلأَ ٌو َي�ضْ ب ـ اأَنا ُع�ضْ

عاِم ٱْلُحْلِو َوٱْلمالِِح َوٱْلُمرِّ َوٱْلحاِم�ِص َوٱلَّذي ِبدوِن َطْعٍم : ُز َبْيَن ٱلطَّ ُة ٱلَّتي َتْجَعُلكـ ُتَميِّ ج ـ  اأَنا ٱْلحا�ضَّ

ْوِق ُة ٱلذَّ حا�ضَّ

ُة ٱللَّْم�ِص ُة ٱْلَب�öَِحا�ضَّ ْمِعحا�ضَّ ُة ٱل�ضَّ حا�ضَّ

ُÚَْاْلأُُذُنَاْلأَْنُفَاْلَع

ِöَ�ُة ٱْلَب مِّحا�ضَّ ُة ٱل�ضَّ حا�ضَّ
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x

xx

اأحمر

كبري

ح�م�ضحلو

�سغري

اأ�سفر

ُف َواأُقاِرُن فاِكَهَتْيِن. َتَعرَّ
اأَ

حيِح : لوِكـ ٱل�ضَّ ُع َعالَمَة )x( َتْحَت ٱل�ضُّ اأَ�ضَ

َاْلفاِكَهُة  2  : .................َاْلفاِكَهُة 1 : .................

........................................................................................َاللَّْوُن

........................................................................................َاْلَحْجُم

ْوُق ........................................................................................َالذَّ

�ْضُم : 1 �ْضُم : 2َالرَّ َالرَّ

ُل وَّ
ْمريُن ٱْلأَ َالتَّ

Êْمريُن ٱلّثا َالتَّ

ْمريُن ٱلّثالُِث َالتَّ

w
َتْقويٌم َتْوليِفي

w
َتْقويٌم َتْوليِفي

w
َتْقويٌم َتْوليِفي

َمَع  ْخطاٍء  اأَ �َضْبَعَة  �ْضَتْخِرُج  َواأَ : 1 و 2  �ْضَمْيِن  َبْيَن ٱلرَّ اأُقاِرُن 

�ْضِم : 2. ِع َعالَمِة )x( في ٱلرَّ َتْحديِد َمكاِنها ِبَو�ضْ

ْم�َص  اأَرى ٱل�ضَّ

ُمبا�َضَرًة.

اأَزوُر َطبيَب ٱْلُعيوِن 

ري. لَِيْفَح�َص َب�ضَ

 اأَ�ْضَرُب ُكلَّ �ضاِئٍل 

َلْي�َص َلُه َلْوٌن.

 
َّ
ْهَتمُّ ِبَنظاَفِة اأُُذَني

اأَ

ٍة. َدواٍت حادَّ ِباٱ�ْضِتْعماِل اأَ

اأَْقَراأُ في َمكاٍن فيِه 

اإِ�ضاَءٌة كاِفَيٌة.

ِر َعلى  َعفاَء ٱْلَب�ضَ اأُ�ضاِعُد �ضُ

ريِ≤. اإِْجِتياِز ٱلطَّ

مي  ُم ِبَنظاَفِة ِج�ضْ اأَْهتَّ

َوَلْي�َص ِبَنظاَفِة ِثيابي.

اأََتناَوُل اأَْطِعَمًة �ضاِخَنًة، 

َمْتبوَعًة ِباأُْخرى باِرَدًة.

x

x

xx

x x
x
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تعريف احلركة : ـ   1
احلركة وظيفة من وظائف اأغلب احليوانات، وهي تتنوع ح�صب الو�صط الذي تعي�ض فيه، وتتم هذه احلركات بوا�صطة اأع�صاء تتميز 

بخا�صيات �رشاحية ووظيفية، جتعلها تتكيف مع منط التنقل ومع و�صط العي�ض.

اأنواع التنقل: ـ   2
1 ـ التكيف على امل�صي واجلري :

اإن امل�صي فوق الأر�ض يتم بوا�صطة الطرفني ال�صفليني )كالإن�صان(، اأو بوا�صطة اأربعة اأطراف )كجل احليوانات(.

اأطرافها، و�صاآلة �صطح متا�ض الأرجل على الأر�ض واختزال الأ�صابع، و�صخامة  اأطراف احليوانات املكيفة على اجلري بطول  تتميز 

ع�صالتها.

2 ـ التكيف على الزحف :
يتم هذا النوع من التنقل بف�صل متوجات اجل�صم الناجتة عن تقل�ض ومتدد ع�صالت اجل�صم.

ـ التكيف على القفز :  3
من خا�صيات احليوانات املكيفة على القفز طول الأطراف اخللفية بالن�صبة لالأمامية، متو�صع مكونات الطرفني )فخذ – �صاق – قدم( 

على �صكل حرف Z قبل القفز، متدد هذين الطرفني خالل حركة القفز، �صخامة ع�صالت الفخذ و�صالبة العظام املدعمة لالأطراف.

ـ التكيف على العوم :  4
)ثعابني  اأو متوجات اجل�صم بكامله  – بط(  الأ�صابع )�صفادع  يتخلل  اأو غ�صاء جلدي  )اأ�صماك(  الزعانف  بوا�صطة  اإما  اأنواع،  العوم 

وبع�ض الرخويات(، ويتم هذا التنقل يف املاء بف�صل ع�صالت قوية.

ـ التكيف على الطريان :  5
اإن الطريان و�صيلة ت�صتك�صف من خاللها احليوانات الو�صط غري املتاح للحيوانات املتنقلة على الأر�ض اأو يف املاء، ويتم الطريان بوا�صطة 

الأطراف الأمامية املتحولة اإىل اأجنحة. هذه الأطراف املتكونة من نف�ض القطع املوجودة باأطراف احليوانات الفقرية الأخرى.

اجلانب املنهجي  :

اإن درا�صة احلركات جتعل املتعلم ي�صعر باأنه قادر على التحرك باأمناط خمتلفة بف�صل الأطراف ال�صفلية ال�صامة للع�صالت والعظام واملفا�صل 

دون اإغفال اجلهاز الع�صبي امل�صري، املنظم، املن�صق واملتحكم يف جميع احلركات.

نقدم للمتعلم نظرة �صمولية عن تنوع اأمناط التنقل، وعن عالقة الع�صو بالوظيفة، وعن اأهمية املفا�صل يف اإجناز احلركات املتدخلة يف 

كل اأنواع التنقل )خا�صة الثني والب�صط(.

املتعلمني مفهوم احلركة من جهة، وتنمي قدراتهم ومهاراتهم،  ا�صتيعاب  الوحدة وثائق واأمثلة ومتارين واأن�صطة ت�صهل  ت�صمل هذه 

كالتدرب على املالحظة والقدرة على طرح امل�صاكل والفرتا�ض والتحليل وال�صتنتاج والتعميم والرتتيب ومطابقة العنا�رش والتعبري ب�صتى 

اأنواعه واأ�صكاله.

مو�صوع احلركة طابع �صمويل حتكمه قوانني احلركية تربط بني املقادير احلركية كاملو�صع وال�رشعة والت�صارع يف عالقتها مع الزمن، 

وين�صب الهتمام هنا على ظاهرة التنقل

ميكن جل�صم الن�صان القيام بحركات خمتلفة.

معظم احلركات اأ�صا�صها عمليتي الثني و الب�صط.

هناك مفا�صل ت�صمح بحركات دائرية .
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هناك مفا�صل ت�صمح بحركات حمدودة كمف�صل الركبة .

وفيما يلي بع�ض التعاريف املب�صطة للم�صطلحات واملفاهيم الأولية التي يبني عليها مو�صوع احلركات يف ال�صنة الأوىل.  

احلركة : التغيري الو�صعي لع�صو من اأع�صاء اجل�صم بوا�صطة مفا�صله.   

املف�صل : الربط بني عظمني للع�صو املتحرك ويتجلى دوره يف احلركة املمكنة عند التنقل.  

التنقل : جمموعة من احلركات املتنا�صقة تقود اجل�صم وحتركه من مكان اإىل اآخر. 

ع�صو التنقل : اجلزء امل�صوؤول من اجل�صم عن التنقل وتختلف من حيوان اإىل اآخر ح�صب منط وو�صط عي�صه )اأطراف ـ قوائم ـ اأجنحة ـ 

زعانف ـ بطن(.

و�صط التنقل : املجال البيئي )جو ـ بر ـ بحر( الذي يتنقل فيه بع�ض الكائنات احلية )الن�صان ـ احليوان ـ احل�رشات...(.  

منط التنقل : الكيفية التي يتنقل بها الكائن احلي ح�صب و�صط عي�صه )م�صي ـ جري ـ قفز ـ زحف ـ طريان ـ �صباحة(.

يف هذا املو�صوع لبد من املعارف التالية :

ـ معرفة اأنواع احلركة والتنقلـ  معرفة و�صط التنقلـ  معرفة احلركات املختلفةـ  معرفة اأ�صماء اأع�صاء التنقلـ  حتديد نوع احلركة انطالقا 

من و�صع اجل�صم ـ متييز حركة باعتبار اآثار الأقدام ـ متييز الأقدام انطالقا من الآثار املخلفة ـ حتديد العالقات بني الع�صو ومنط التنقل وو�صط 

التنقل.  

ول بد من تنمية ال�صلوكات : 

ـ املحافظة على الأقدام، املحافظة على البيئة )و�صط التنقل كاملاء والغابة...( ـ ا�صتثمار املكت�صبات يف احلياة العملية)لعب...(.

االمتدادات :  اللغة العربية يف جمال الطفل والتغذية والريا�صة ـ الرتبية البدنية يف جمال اللعب وخمتلف اأن�صطته ـ الرتبية الفنية يف جمال الر�صم.

ال�صعوبات : غالبا ما تطرح ت�صاوؤلت بخ�صو�ض احلركة 

ـ ملاذا تثنى الأطراف على م�صتوى املفا�صل فقطـ  ملاذا تثنى الأطراف يف اجتاه واحد فقط كما هو احلال يف الركبةـ  اخللط بني احلركة 

و التنقل.

املكت�صبات ال�صابقة :

در�ض احلوا�ض و اأهميتها يف التنقل.

داغ�صة
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يعترب التنف�ض امليزة الثانية من مميزات الكائنات احلية، بعد ميزة التغذية التي متت درا�صتها، وميكن ح�رش هذا املفهوم يف القيام بتبادلت 

اأك�صيد  ثاين  الأك�صجني، وطرح  اأخذ  يتم  مائيا، حيث  اأو و�صطا  اإما و�صطا هوائيا  الذي يكون  املحيط  الكائن احلي والو�صط  غازية بني 

الكاربون، اإما مبا�رشة من الهواء، اأو عن طريق الأك�صجني املذاب يف املاء.

اأو املاء( حيث جند: اجلهاز التنف�صي الرئوي  اأع�صاء اجل�صم والو�صط املحيط )الهواء  التنف�صي مبثابة اجلهاز الو�صيط بني  ويعترب اجلهاز 

)مثل الثدييات(، الق�صبي )مثل احل�رشات(، اجللدي )مثل ال�صفدعة، دودة الأر�ض( الغل�صمي )مثل الأ�صماك(، الق�صبي – الغل�صمي )مثل 

الريقات املائية(.

متثل احلركة التنف�صية و�صيلة لتجديد الهواء اأو املاء، م�صدر الأك�صجني، حيث ينتج عنها اإما تيار هوائي اأو مائي، كما اأن تعدد الأجهزة 

التنف�صية مكن احليوانات من العي�ض يف اأو�صاط طبيعية متنوعة.

للتلوث  اأ�صبح عر�صة  ال�صكان،  املطردة يف عدد  ال�صناعي واحل�صاري والزيادة  التقدم  اأهمها  الهواء ولأ�صباب عديدة،  اأن هذا  غري 

باأنواع خمتلفة من الغازات والنبعاثات ال�صارة ب�صحة الإن�صان والبيئة )كغاز اأول اأك�صيد الكاربون، ثاين اأك�صيد الكاربون، ثاين اأك�صيد 

الكربيت، بالإ�صافة اإىل الغبار، الدخان...(.

اجلانب املنهجي :

اإن مقاربة هذا املو�صوع، ابتداأت بالتاأكيد على �رشورة عملية التنف�ض بالن�صبة لالإن�صان وباقي الكائنات احلية الأخرى. كما اعتمدت على :

ـ مالحظة التغيريات يف اجل�صم وهي التغيريات املرتبطة بدخول الهواء فيه: )ال�صهيق( وخروجه منه: )الزفري(.

ـ تدريب املتعلم قيا�ض هذه التغريات املرتبطة بوظيفة حيوية، كقيا�ض حجم ال�صدر، اأو احت�صاب عدد احلركات التنف�صية يف حالت 

خمتلفة )راحة، جهد(.

كما مت التطرق اإىل اأن التيار الهوائي اأثناء ال�صهيق والزفري مير من نف�ض امل�صالك الهوائية التي مت ح�رشها يف: الأنف اأو الفم، البلعوم، 

الق�صبة الهوائية، الرئتني.

ومن اأجل حت�صي�ض املتعلم ابتداء من هذه ال�صن، مبقاربات مب�صطة حول املحافظة على البيئة بف�صل �صور تبني تلوث الهواء، وذلك من 

خالل تنمية التعبري ال�صفهي لدى املتعلم ومن خالل املناق�صة اجلماعية واملوجهة من طرف املدر�ض.

املحتوى العلمي :

ميكن اأن نقت�رش على عر�ض اأهم املفاهيم والعمليات املرتبطة بالتنف�ض:

ـ التنف�ض : وظيفة احيائية ل اإرادية �رشورية جلميع الكائنات احلية مبا فيها الن�صان واحليوان والنبات اإذ متكنها من احلياة يف اأو�صاط 

خمتلفة و�صط مائي فالتنف�ض يتم بوا�صطة الأك�صجني املذاب يف املاء اأو و�صط هوائي اإذ التنف�ض يتم بوا�صطة اأك�صجني الهواء.

ل يقت�رش التنف�ض على احلركات اخلارجية فقط بل هناك تنف�ض داخلي يحدث فيه تبادل الغازات بني الدم واخلاليا، وهو ي�صمى بالتنف�ض 

اخللوي.

التنف�ض اخلارجي : يتجلى يف حركات منتظمة لل�صدر وتيارات هوائية على م�صتوى الأنف والفم، وهكذا يتواىل ال�صهيق والزفري. 

ال�صهيق العادي : اأثناء هذه العملية يرتفع القف�ض ال�صدري اإىل الأمام ويت�صع من اجلانبني نتيجة انقبا�ض ع�صالت ال�صدر واحلجاب 

احلاجز)ع�صو ع�صلي يف�صل ال�صدر عن البطن( مما يوؤدي اإىل امتالء الرئتني بالهواء.  

الزفري العادي : عملية ترتخي فيها الع�صالت امل�صوؤولة عن ال�صهيق)ع�صالت ال�صدر – احلجاب احلاجز( فتنخف�ض الأ�صلع وتتبعها 

الرئتان نظرا ملرونتهما مما يوؤدي اإىل طرح اأو طرد الهواء خارجا.

ال�صهيق الق�رشي :يتمثل يف اإدخال كمية كبرية من الهواء اإىل الرئتني نتيجة متدد اأكرب للقف�ض ال�صدري وكذلك ملرونة الرئتني.

الزفري الق�رشي : ي�صبح عملية ن�صيطة اإذ تتدخل فيه ع�صالت اأخرى كع�صالت البطن والع�صالت اخلافظة لالأ�صلع. 

عدد حركات التنف�صية: حتدث عند البال≠ باإيقاع 12 اإىل 16 حركة يف الدقيقة. 
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مفاهيم لبد من بنائها مع املتعلم :

ـ معرفة حركتي ال�صهيق والزفري

ـ معرفة املجاري العليا للهواء.  

ـ حتديد جمرى الهواء خالل التنف�ض 

ـ قيا�ض املظاهر اخلارجية للتنف�ض

ـ و�صف حركتي التنف�ض – التعرف على احلركات التنف�صية ال�صليمة.

ـ الوعي باأهمية التنف�ض 

ـ اعتماد احلركات التنف�صية ال�صليمة يف احلياة العامة 

ـ املحافظة على البيئة)جتنب م�صادر التلوث(

ـ املحافظة على �صالمة اأع�صاء اجلهاز التنف�صي.

الو�صائل امل�صتخدمة :  

م�صطرةـ  قلم الر�صا�ضـ  اأقالم ملونةـ  ممحاةـ  اأن�صطة ت�صخي�صية حلركات التنف�ضـ  بالوناتـ  �رشيط مرتي اأو قنبـ  منفاخـ  ر�صوم كرا�صة 

املتعلم

ـ اللغة العربية يف جمال الطفل والتغذية والريا�صة المتدادات : 

ـ الرتبية البدنية يف جمال اللعب وخمتلف اأن�صطته   

ـ الرتبية الفنية يف جمال الر�صم.   

ال�صعوبات:

غالبا ما تطرح ت�صاوؤلت بخ�صو�ض :

ـ القدرة على التحمل بالنقطاع عن التنف�ض ملدة معينة.

ـ التنف�ض ينح�رش فقط يف عمليتي ال�صهيق و الزفري .

املكت�صبات 

در�ض احلركات و التنقل.
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من مميزات الكائنات احلية كاحليوانات اأو النباتات: التغذية والتنف�ض والنمو والتوالد. لذا فاإن التغذية وظيفة هامة بالن�صبة للج�صم.

وح�صب دورها تنق�صم الأغذية اإىل:

املعدنية: واالأمالح  بالÈوتيدات  الغنية  االأغذية  ـ   1
ت�صمى اأغذية بنائية ت�صاعد على بناء الأن�صجة واإ�صالحها.

والدهون: بال�صكريات  الغنية  االأغذية  ـ   2
ت�صمى اأغذية طاقية، ينفق الإن�صان يف املعدل يوميا 2000 اإىل 2400 كيلو كالوري، وهي �رشورية للحفا® على ثبات حرارة اجل�صم يف        

     ، وتزوده بالطاقة لعمل الع�صالت والأع�صاء التي تعمل با�صتمرار كالقلب والدماÆ والرئتني.

والفيتامينات: باملاء  الغنية  االأغذية  ـ   3
امل�رشوب  )املاء هو  الأع�صاء  لعمل  الأمرا�ض، وهي �رشورية  من  اجل�صم  تقي  واقية ووظيفية  اأغذية  وت�صمى  نيئة،  توؤكل  التي  خا�صة 

الوحيد ال�رشوري للج�صم(.

يجب اأن تكون الأغذية متنوعة من اأ�صل نباتي وحيواين ومعدين لتجنب النق�ض يف بع�ض العنا�رش ال�رشورية للنمو، وبالتايل جتنب خلل 

يف منو اجل�صم )اأمرا�ض �صوء التغذية(.

يجب اأن تعو�ض خ�صارات اجل�صم اإىل الطاقة يوميا واإل �صيهزل اجل�صم وينق�ض الوزن. وللحفا® على توازن اجل�صم يجب اأن تكون 

الطاقة التي حتررها الأغذية ت�صاوي النفاق الطاقوي للج�صم لي�ض اأكÌ ول اأقل.

اجلانب املنهجي:

يتمحور املو�صوع حول الت�صاوؤلت التالية:

ماذا ناأكل ؟ ملاذا ناأكل؟ متى ناأكل ؟

يتم درا�صتها بطرق مب�صطة )تلوين، و�صع عالمات اأو اأرقام، الربط بال�صهام(.

يتو�صل املتعلم اإىل التمييز بني خمتلف الأغذية، واأن يتلم�ض بع�ض فوائد الأغذية، ثم يتو�صل اإىل مفهوم الزمان وتنظيمه لتناول الطعام 

يف فرتات منتظمة من اليوم، املفهوم الذي �صيتم تناوله يف الدر�ض القادم.

¿É```°ù````fE’G ó``æ``Y á``jò``¨à``dG

37°C

الإظهار االأغذية املو�صى بها لكل ‹موعة غذائية ي�صتعمل 

الهرم الغذائي الذي يو�صح اأنواع االأWعمة املختلفة التي 

نحتاجها لبناء اجل�صم والتمت™ ب�صحة جيدة.
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املواد والعتاد الديداكتيكي امل�صتعملم�صامينهاحل�ص�صاملو�صوع

احلركة

ـ

التنف�ص

ـ 

التغذية

ما هي اأنواع تنقلي ؟1

اأن�صطة  ـ  ممحاة  ـ  ملونة  اأقالم  ـ  الر�صا�ض  قلم  ـ  م�صطرة  ـ  املتعلم  كرا�صة 

حيوانات  ـ  ريا�صي  )لعب  �صور  ـ  للقفز  حبل  ـ  للحركات  ت�صخي�صية 

تتحرك( ـ دمى ذات اأجزاء قابلة للتحريك.

ما هي الأع�صاء التي متكنني من احلركة ؟2

كرا�صة املتعلم ـ م�صطرة ـ قلم الر�صا�ض ـ اأقالم ملونة ـ ممحاة ـ اأن�صطة ت�صخي�صية 

للحركات ـ حبل للقفز ـ �صور )لعب ريا�صي ـ حيوانات تتحرك( ـ دمى ذات 

اأجزاء قابلة للتحريك.

كيف اأقي جهازي احلركي ؟3
للعظام  م�صعاعية  �صور  ـ  بك�صور  مل�صابني  م�صورة  لوحات  ـ  املتعلم  كرا�صة 

واملفا�صل.

ملاذا اأتنف�ض ؟4
ـ  م�صغوطة  غازات  على  حتتوي  التي  القنينات  من  اأ�صكال  ـ  املتعلم  كرا�صة 

لوحات ل�صور حيوانات ـ اأدوات للغط�ض.

كيف اأتنف�ض ؟5
ات ـ اأكواب املاء  بالونات ـ �رشيط مرتي اأو قنب ـ منفاخ ـ كرا�صة املتعلم ـ ما�صّ

ـ كرات �صغرية.

كرا�صة املتعلم ـ لوحات لريا�صيني وم�صابقات ريا�صية.ملاذا يتغري اإيقاعي التنف�صي ؟6

ـ اأغذية ـ كرا�صة املتعلم ـ لوحات ل�صور الأغذية واأم�صال غذائية.ملاذا اأتغذى ؟7

ما هو م�صدر اأغذيتي ؟8

كرا�صة املتعلم)ة( ـ اأغذية متنوعة ـ لوحات ل�صور الأغذية وم�صدرها ـ �صالت 

�صغرية ـ بطاقات.

9
كرا�صة التلميذ ودليل الأ�صتاذ.تقومي ودعم ملكت�صبات الوحدة الثانية. 10

 

مكونات الوحدة 2
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تخطيط تعلمات احل�صة  )1
املجال : �صحة الإن�صان

املحور : احلركة عند الن�صان 

املو�صوع : اأع�صاء احلركة عند الن�صان

الفئة امل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�صنة الأوىل من �صلك التعليم البتدائي

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
يف هذا ال�صن يكون الأطفال يف اأوج حركتهم مما يجعلهم غافلني عن التدقيق يف اأنواع التنقل لدى الإن�صان و حتديد كيف يتم ؟

ملو�صوع احلركة طابع �صمويل حتكمه قوانني تربط بني املقادير احلركية

 كاملو�صع وال�رشعة والت�صارع يف عالقتها مع الزمن،

م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ منط التنقل العتيادي لديه  م�صي ـ جري ـ قفز ـ الكيفية التي يتنقل بها الكائن

احلي ح�صب و�صط عي�صه.

ـ كيفما كان نوع تنقله فذلك يتم بت�صل�صل عمليتي الثني والب�صط مع اختالف 

يف ال�رشعة.

الو�صائل التعليمية : 

كرا�صة املتعلمـ  م�صطرةـ  قلم الر�صا�ضـ  اأقالم ملونةـ  ممحاةـ  اأن�صطة ت�صخي�صية 

للحركات ـ حبل للقفز ـ �صور )لعب ريا�صي ـ حيوانات تتحرك( ـ دمى ذات 

اأجزاء قابلة للتحريك.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة : نهج التق�صي العلمي

و�صعية االنطالق : اأنظركرا�صة املتعلم )ة(.

الوثيقة يف كرا�صة التلميذ ر�صم لطفال يلعبون اثناء ال�صرتاحة.

تدبري تعلمات احل�صة  )2
ـ تقدمي و�صعية النطالق:  )10 دقائق(  1

ـ تت�صمن هذه املرحلة و�صعيات خمتلفة يتم من خاللها توجيه املتعلمني اإىل مالحظة الوثيقة و م�صاهد اأخرى خمتارة ب�صكل دقيق تثري 

ف�صولهم وحثهم على التعبري عنها مبفردات ب�صيطة ودقيقة. تتنوع هذه امل�صاهد و الر�صوم و ال�صور لتمثيل و�صعيات م�صتقاه من املحيط 

املبا�رش للمتعلم.

ـ التعبري عن الر�صوم با�صتعمال الكلمات : مي�صي ـ يجري ـ يقف ـ يقفز.

 وتوجه املناق�صة ملقارنة خمتلف الأو�صاع التي يتخذها اجل�صم دون التطرق اإىل دور املفا�صل و الأع�صاء الأخرى. 

  اأت�صاءل )5 دقائق(

الأ�صباب والعالقات  البحث عن  اإطار  تنظيمها يف  ثم  �صليم  ب�صكل  الأ�صا�صية اجلديدة وترديدها  امل�صطلحات واملفاهيم  اختيار   يتم 

والروابط.    

ـ تعتمد الأن�صطة املقدمة يف هذه املرحلة على ر�صوم و �صور مما يدفع املتعلمني تلقائيا اإىل البحث والتفكري عن الت�صاوؤلت باعتماد 

املقاربة الت�صاركية بني املدر�ض و املتعلم و باقي املجموعات.

مب�صاعدة املدر�ض يتم التفاق على ت�صاوؤل واحد: كيف اأتنقل عادة ؟  ـ ماهي اأمناط تنقلي ؟

الوحدة  2
  احل�صة :    1ما هي اأنواع تنقلي ؟

احلركة ـ التنف�ص ـ التغذية

24

اأَ�ْسَتْخلِ�ُس

ْنماٍط اأNَُْرى َغْيِر ُمْعتاَدٍة. َل ِبوا�ِسَطِة اأَ  ُيْمِكُن اأَْن اأََتَنقَّ

لي َح�َسَب  َيْخَتلُِف َنْوُع َتَنقُّ

ِعياتي. حاجاتي َوَو�سْ

ُي  2 ـ َاْلَجْرُي 3 ـ َاْلَقْفُز 1 ـ َاْلَم�سْ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

1 : á°ü◊G

لي ؟ ماِهَي اأَْنواُع َتَنقُّ

ُمالَحَظٌة

�َس ِبما ُهَو ُمنا�ِسٌب.  اأُْكِمُل ٱْلُمَلخَّ

لي ِهَي.........َو.........َو..........   اأََهمُّ اأَْنماِط َتَنقُّ

باَحِة. Üَ َعلى اأَْنماٍط اأNَُْرى َكاٱل�سِّ َتَدرَّ
 َوُيْمِكُن اأَْن اأَ
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ْر�ِس. ُل ِبُطُرٍ¥ ُمْخَتلَِفٍة داNَِل قاَعِة ٱلدَّ ـ اأََتَنقَّ

ِل :                    َنقُّ ْقَم ٱْلُمنا�ِسَب لَِنْوِع ٱلتَّ وَرِة ٱلرَّ ُع ِبجاِنِب ٱل�سّ ـ اأَ�سَ

لي ؟ ما ِهَي اأَْنماُط َتَنقُّ

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
�سوَم اأَ�ْسَفَلُه).اأُ �سوُم َهْيَكاًل َعْظِمّيًا لِ�َسْخ�ٍس َيقوُم ِباٱْلَحَركاِت ٱلّتالَِيِة (اُْنُظِر ٱلرُّ ُل ٱلرُّ ُتَمثِّ

ِل ِبجاِنِب ُكلِّ َر�ْسٍم. َنقُّ ُد َنْوَع ٱلتَّ اأَُحدِّ

Le déplacement

La marche

Le saut

La course

ُل َنقُّ َالتَّ

ُي َاْلَم�سْ

َاْلَقْفُز

َاْلَجْرُي

اأََت�ساَءُل

اأ

اأ

Ü

Ü

ê

ê
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اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

ِل.اأَْهِدُف َنقُّ ُد ُمْخَتلَِف اأَْنماِط ٱلتَّ اأَُحدِّ
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )5 دقائق( 
يقبل املدر�ض كل القرتاحات خا�صة التي تدل على :

ـ ميكن اأن اأتنقل بوا�صطة امل�صي.

ـ  ميكن اأن اأتنقل عادة بوا�صطة اجلري.

ـ ميكن اأن اأتنقل بوا�صطة القفز.

3 ـ ما �صاأقوم به : )15 دقائق(
ينجز املتعلمون بع�ض احلركات امل�صتهدفة لتج�صيد اأو�صاع خمتلفة للج�صم وي�صتند يف اجناز هذه احلركات اإىل ا�صتح�صار املتعلم ما يقوم 

به من حركات اأثناء الرتبية البدنية ب�صكل منفرد و اأي�صا داخل جمموعته.

ب�صكل منفرد اأو ثنائي ينجز املتعلم نوع التنقل املعتاد الذي اقرتحه .

ـ امل�صي.

ـ قفز  )عملية اجتياز حاجز (.

ـ يتعرف املتعلمون على الر�صوم ويربطونها باأو�صاع اجل�صم التي تعرب عنها.

 ويجيبون بو�صع الرقم يف املكان املنا�صب. 3 ـ   1 ـ   2

مالحظة : 

هذه اجلملة تكون جوابا على القرتاحات الأخرى للمتعلمني عندما يذكرون 

اأمناط اأخرى من التنقل غري معتادة. 

اإبراز نوع اآخر من احلركة وهو ال�صباحة وهنا تطرح ا�صكالية الو�صط املنا�صب 

لهذا التنقل.

4 ـ �أ�صتخل�ص ما يلي :  )10 دقائق(
تكتب اخلال�صة على ال�صبورة ويتمم املتعلم امللخ�ض مبا ينا�صب.  

 امل�صي   ـ   اجلري   ـ   القفز. 

اأمني ر�صيدي : يعمل املدر�ض على تر�صيخ امل�صطلحات وتثبتها لدى املتعلمني بالعربية 

والفرن�صية. 

ـ اأعبئ تعلماتي :   )10 دقائق(  5
و�صعية تقوميية : 

ـ تهدف هذه املرحلة اإىل تاأكيد وتر�صيخ اأهم ال�صتنتاجات التي مت ا�صتخال�صها 

بكل  التعبري  تنمية  اإىل  كذلك  تهدف  كما  ذاته،  تنمية  يف  وت�صهم  �صلوكه  توجه 

اأ�صكاله اإذ يطلب من املتعلمني اإجناز اأن�صطة تعتمد على ا�صتثمار التعلمات.

ـ كتابة نوع التنقل مع ترديد الكلمات امل�صي ـ اجلري ـ القفز.

ـ تنهى احل�صة باأن�صطة تتخذ طابعا تطبيقيا يف و�صعية م�صاألة تراعي م�صتوى املتعلم وخ�صو�صياته اأو ا�صتثمار و�صعيات اأخرى للتو�صل 

اإىل نف�ض اخلال�صات اأو تعميم ال�صتنتاجات اأو تطوير م�رشوع تربوي ب�صيط اأو تعميق مفهوم اأو طرح اإ�صكالية جديدة وذلك با�صتغالل 

تقنيات التلوين اأو الو�صل اأو و�صع عالمة اأو كتابة رقم اأو كلمة اأو اإل�صاق �صور اأو ر�صوم تعرب عن موقف اأو ت�صطيب بطاقة اأو ر�صم.... 

هنا يتعرف نوع التنقل يف و�صعيات جديدة كالعتماد على ر�صوم للهيكل العظمي فقط.

24

اأَ�ْسَتْخلِ�ُس

ْنماٍط اأNَُْرى َغْيِر ُمْعتاَدٍة. َل ِبوا�ِسَطِة اأَ  ُيْمِكُن اأَْن اأََتَنقَّ

لي َح�َسَب  َيْخَتلُِف َنْوُع َتَنقُّ

ِعياتي. حاجاتي َوَو�سْ

ُي  2 ـ َاْلَجْرُي 3 ـ َاْلَقْفُز 1 ـ َاْلَم�سْ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

1 : á°ü◊G

لي ؟ ماِهَي اأَْنواُع َتَنقُّ

ُمالَحَظٌة

�َس ِبما ُهَو ُمنا�ِسٌب.  اأُْكِمُل ٱْلُمَلخَّ

لي ِهَي.........َو.........َو..........   اأََهمُّ اأَْنماِط َتَنقُّ

باَحِة. Üَ َعلى اأَْنماٍط اأNَُْرى َكاٱل�سِّ َتَدرَّ
 َوُيْمِكُن اأَْن اأَ
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ْر�ِس. ُل ِبُطُرٍ¥ ُمْخَتلَِفٍة داNَِل قاَعِة ٱلدَّ ـ اأََتَنقَّ

ِل :                    َنقُّ ْقَم ٱْلُمنا�ِسَب لَِنْوِع ٱلتَّ وَرِة ٱلرَّ ُع ِبجاِنِب ٱل�سّ ـ اأَ�سَ

لي ؟ ما ِهَي اأَْنماُط َتَنقُّ

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
�سوَم اأَ�ْسَفَلُه).اأُ �سوُم َهْيَكاًل َعْظِمّيًا لِ�َسْخ�ٍس َيقوُم ِباٱْلَحَركاِت ٱلّتالَِيِة (اُْنُظِر ٱلرُّ ُل ٱلرُّ ُتَمثِّ

ِل ِبجاِنِب ُكلِّ َر�ْسٍم. َنقُّ ُد َنْوَع ٱلتَّ اأَُحدِّ

Le déplacement

La marche

Le saut

La course

ُل َنقُّ َالتَّ

ُي َاْلَم�سْ

َاْلَقْفُز

َاْلَجْرُي

اأََت�ساَءُل

اأ

اأ

Ü

Ü

ê

ê

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

ِل.اأَْهِدُف َنقُّ ُد ُمْخَتلَِف اأَْنماِط ٱلتَّ اأَُحدِّ
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1( تخطيط تعلمات احل�صة 

1( تخطيط تعلمات احل�صة 
املجال : �صحة الإن�صان 

املحور : احلركة عند الن�صان

املو�صوع : اأع�صاء احلركة عند الن�صان

الفئة امل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�صنة الأوىل من �صلك التعليم البتدائي

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

ç

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
يف هذا ال�صن كثري من الأطفال ل مييزون بني الواقع و اخليال  

و ارتباطهم ببع�ض ال�صخ�صيات اخليالية تتوفر على بنية خارقة يجعل

 لديهم خلطا بني ما ميكن ان ينجز من حركات يف الواقع 

وما هو م�صتحيل كالطريان مثال. 

هذه التعلمات: بناء  م�صاهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
فيما يلي بع�ض ما �صيكت�صفه املتعلم.

ـ الع�صاء الأ�صا�صية التي متكن من احلركة : العظام ـ املفا�صل ـ 

الع�صالت ـ التح�صي�ض بدور كل عن�رش يف احلركة.

ـ  ممحاة  ـ  ملونة  اأقالم  ـ  الر�صا�ض  قلم  ـ  م�صطرة  ـ  املتعلم  كرا�صة   : التعليمية  الو�صائل 

ـ حيوانات  ريا�صي  ـ �صور )لعب  للقفز  ـ حبل  للحركات  ت�صخي�صية  اأن�صطة 

تتحرك( ـ دمى ذات اأجزاء قابلة للتحريك. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة : نهج التق�صي العلمي. 

و�صعية ال انطالق : اأنظر كرا�صة املتعلم )ة(.

الوثيقة يف كرا�صة  املتعلم متثل �صورة لطفلة تلعب.

2( تدبري تعلمات احل�صة 

1 ـ تقدمي و�صعية النطالق: )10 دقائق(
ـ تت�صمن هذه املرحلة و�صعية معينة يتم من خاللها توجيه املتعلمني اإىل مالحظة وثيقة خمتارة ب�صكل دقيق تثري ف�صولهم وحتثهم على التعبري 

عنها مبفردات ب�صيطة 

ودقيقة، على �صوئها يطلب من املتعلم تنويع  مثل هذه امل�صاهد وال�صور والبحث عن و�صعيات اأخرى م�صابهة و م�صتقاه من املحيط 

املبا�رش للمتعلم.

ـ التعبري عن الر�صوم با�صتعمال الكلمات : ي�صعد ـ ينزل ـ يثني ـ يقفز.

 اأت�صاءل )5 دقائق(
ويتم اختيار امل�صطلحات واملفاهيم الأ�صا�صية اجلديدة وترديدها ب�صكل �صليم ثم تنظيمها يف اإطار البحث عن الأ�صباب والعالقات والروابط. 

ـ مب�صاعدة املدر�ض يتم التفاق على ت�صاوؤل واحد:  ما هي الأع�صاء التي متكنني من احلركة ؟ 

25

اأَ�ْسَتْخلِ�ُس

ُنِني ِمَن yGْلَحَرَكِة : َر ُتَمكِّ ُن اأَْطرافي ِمْن َعنا�سِ  َتَتَكوَّ

Nَْوُة. ـ ................... َوِهَي ٱْلأَْجزاُء ٱلرَّ

َل ٱْلَحَرَكَة. ها لُِت�َسهِّ ـ ............... ُهَو َمكاُن ٱْلِتقاِء ٱْلِعظاِم َمَع َبْع�سِ

ْلَبُة. ـ ................... َوِهَي ٱْلأَْجزاُء ٱل�سُّ

ُة اأَْع�ساَء ُت�ساِعُدني َعلى   ِعدَّ

اإْنجاِز ٱْلَحَركاِت.

ْفلِيِّ :    ل�سُّ yG َرِف ِل ٱلطَّ ُب َعلى َمفا�سِ ُرْكَبٌة  ـ  ِمْرَفٌق ـ  َكِتٌف ـ  َوِرٌك  ـ كاِحٌلاأُ�َسطِّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

2 : á°ü◊G

ُنني ِمَن ٱْلَحَرَكِة ؟ ماِهَي ٱْلأْع�ساُء ٱلَّتي ُتَمكِّ

…ó«°U nQ » q n‰oCG

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

L’os

L’articulation

Le muscle

َاْلَعْظُم

ُل َاْلَمْف�سِ

َلُة َاْلَع�سَ

اأََت�ساَءُل

ِل.  �ْسِم ِبِكتاَبِة َرْقِم ٱْلَمْف�سِ َن�ساط 1 : اأُْكِمُل ِمْفتاìَ ٱلرَّ

4

1

2

3

ُرْكَبٌة ِمْرَفٌق

َكِتٌفَوِرٌك

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

الُت. ُل  ـ  َاْلِعظاُم  ـ  َاْلَع�سَ �َس ِبما ُهَو ُمنا�ِسٌب : َاْلَمْف�سِ  ـ اأُْتِمُم ٱْلُمَلخَّ

ٌط اأَْو َثْنٌي.َن�ساط 2 :   اأ ـ اأَْكُتُب داNَِل ٱْلإِطاِر : َب�سْ

�ُس َطَرفي ٱْلُعْلِويَّ َواأُ�َسّمي ُكلَّ    َتَلمَّ
Ü ـ اأَ

ما ُي�ساِعُدني َعَلى اإِْنجاِز َهِذِ√ ٱْلَحَركاِت.

ُنني ِمْن اإِْنجاِز ٱْلَحَرَكِة ؟ ما ِهَي ٱلأَْع�ساُء ٱلَّتي ُتَمكِّ

1

12

2

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

مي.اأَْهِدُف ِل ِج�سْ اأََهمَّ َمفا�سِ َنَة ِلأَْطرافي، َوُ ُف ٱْلأَْجزاَء ٱْلُمَكوِّ َتَعرَّ
اأَ
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الوحدة  2
  احل�صة :    2ما هي الأع�ضاء التي متكنني من احلركة ؟

احلركة ـ التنف�ص ـ التغذية
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ُنِني ِمَن yGْلَحَرَكِة : َر ُتَمكِّ ُن اأَْطرافي ِمْن َعنا�سِ  َتَتَكوَّ

Nَْوُة. ـ ................... َوِهَي ٱْلأَْجزاُء ٱلرَّ

َل ٱْلَحَرَكَة. ها لُِت�َسهِّ ـ ............... ُهَو َمكاُن ٱْلِتقاِء ٱْلِعظاِم َمَع َبْع�سِ

ْلَبُة. ـ ................... َوِهَي ٱْلأَْجزاُء ٱل�سُّ

ُة اأَْع�ساَء ُت�ساِعُدني َعلى   ِعدَّ

اإْنجاِز ٱْلَحَركاِت.

ْفلِيِّ :    ل�سُّ yG َرِف ِل ٱلطَّ ُب َعلى َمفا�سِ ُرْكَبٌة  ـ  ِمْرَفٌق ـ  َكِتٌف ـ  َوِرٌك  ـ كاِحٌلاأُ�َسطِّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

2 : á°ü◊G

ُنني ِمَن ٱْلَحَرَكِة ؟ ماِهَي ٱْلأْع�ساُء ٱلَّتي ُتَمكِّ

…ó«°U nQ » q n‰oCG

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

L’os

L’articulation

Le muscle

َاْلَعْظُم

ُل َاْلَمْف�سِ

َلُة َاْلَع�سَ

اأََت�ساَءُل

ِل.  �ْسِم ِبِكتاَبِة َرْقِم ٱْلَمْف�سِ َن�ساط 1 : اأُْكِمُل ِمْفتاìَ ٱلرَّ

4

1

2

3

ُرْكَبٌة ِمْرَفٌق

َكِتٌفَوِرٌك

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

الُت. ُل  ـ  َاْلِعظاُم  ـ  َاْلَع�سَ �َس ِبما ُهَو ُمنا�ِسٌب : َاْلَمْف�سِ  ـ اأُْتِمُم ٱْلُمَلخَّ

ٌط اأَْو َثْنٌي.َن�ساط 2 :   اأ ـ اأَْكُتُب داNَِل ٱْلإِطاِر : َب�سْ

�ُس َطَرفي ٱْلُعْلِويَّ َواأُ�َسّمي ُكلَّ    َتَلمَّ
Ü ـ اأَ

ما ُي�ساِعُدني َعَلى اإِْنجاِز َهِذِ√ ٱْلَحَركاِت.

ُنني ِمْن اإِْنجاِز ٱْلَحَرَكِة ؟ ما ِهَي ٱلأَْع�ساُء ٱلَّتي ُتَمكِّ

1

12

2

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

مي.اأَْهِدُف ِل ِج�سْ اأََهمَّ َمفا�سِ َنَة ِلأَْطرافي، َوُ ُف ٱْلأَْجزاَء ٱْلُمَكوِّ َتَعرَّ
اأَ
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )5 دقائق( 
يقبل املدر�ض كل القرتاحات خا�صة التي تدل على :

ـ رمبا العظام هي امل�صوؤولة عن احلركة.

ـ رمبا املفا�صل هي امل�صوؤولة عن احلركة.

ـ رمبا الع�صالت هي امل�صوؤولة عن احلركة.

3 ـ ما �صاأقوم به:  )15 دقائق( ن�صاط 1 :
ب�صكل منفرد او داخل جمموعته ينجز املتعلم حركتي ثني وب�صط مع و�صع يده اليمنى فوق اأجزاء طرفه العلوي الي�رش لكي يتعرف 

عليها ويحدد بع�ض خا�صياتها.

وتوجه املناق�صة ملقارنة احلركتني التي يتخذها الطرف مع التطرق اإىل دور املفا�صل والعظام و الع�صالت.

اإىل  احلركات  هذه  اجناز  يف  وي�صتند  ال�صفلي  كالطرف  للج�صم   خمتلفة  اأو�صاع  لتج�صيد  امل�صتهدفة  احلركات  بع�ض  املتعلمون  ينجز 

ا�صتح�صار املتعلم ما يقوم به من حركات اأثناء الرتبية البدنية ب�صكل منفرد و اأي�صا 

داخل جمموعته.

ـ م�صي ـ قفز )عملية اجتياز حاجز(، يتعرف املتعلمون على الر�صوم ويربطونها 

باأو�صاع اجل�صم التي تعرب عنها. 

ن�صاط 1 : ليتعرف مكان املفا�صل.

ـ كتابة ا�صم املف�صل مع ترديد الكلمات اجلديدة : 4  ـ 1  ـ 3   ـ  2.

ن�صاط 2 : مييزون التالميذ بني حركتي الثني والب�صط ثم يتلم�صون طرفهم 

ويذكرون العنا�رش الأخرى : الع�صالت والعظام.

4 ـ اأ�صتخل�ض ما يلي: )10 دقائق(             
تكتب اخلال�صة على ال�صبورة ويتمم املتعلم امللخ�ض مبا ينا�صب.  

           الع�صالت ـ  املفا�صل ـ  العظام.

اأمني ر�صيدي : يعمل املدر�ض على تر�صيخ امل�صطلحات وتثبتها لدى املتعلمني بالعربية والفرن�صية. 

5 ـ اأعبئ تعلماتي:  )10 دقائق(

و�صعية تقوميية

التي مت ا�صتخال�صها )توجه �صلوكه وت�صهم يف تنمية ذاته(، كما تهدف  اأهم ال�صتنتاجات  تاأكيد وتر�صيخ  اإىل  ـ تهدف هذه املرحلة 

كذلك اإىل تنمية التعبري بكل اأ�صكاله اإذ يطلب من املتعلمني اإجناز اأن�صطة تعتمد على ا�صتثمار التعلمات هنا يتعرف نوع املفا�صل الخرى 

يف و�صعيات جديدة.
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2

 :   ُرْكبٌَة     ـ    ِمْرَفٌق     ـ    َكِتٌف    ـ    ِوْرٌك     ـ    َكاِحٌل
ِّ
ْفِلي ِف اٱل�صُّ

َ
ر ِل اٱلطَّ ُب َعَلى َمَفا�صِ ـ اأُ�َصطِّ
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ِل :  َحْوَل َحواِدٍث َعِن ٱْلِعظاِم وٱْلَمفا�سِ
ٍّ
لُِع َعلى َبْحåٍ َوثاِئِقي ـ اأَطَّ

ِب ِمْثِل َهِذِ√ yGْلَحواِدِث َن�ساِئُح لَِتَجنُّ �ُس َلها ٱْلأَْطفاُل اأَْغَلُب َحواِدِث ٱلأَْطراِف ٱلَّتي َيَتَعرََّ

ٍة. خيِنيَّ ِة  ـ  ٱْلِقياُم ِبَتماريَن َت�سْ يا�سَ ـ ُمزاَوَلُة ٱلرِّ

َعٌة َوكاِفَيٌة. ـ َتْغِذَيٌة ُمَتَنوِّ

ِطداِم ٱْلَعنيِف. ـ َتفادي ٱِل�سْ

ِل. ْطراِف  ـ  Nَْلُع ٱْلَمفا�سِ ـ ُك�سوُر ِعظاِم ٱْلأَ

الِت. ُ¥ ٱْلَع�سَ ِل  ـ  َتَمزُّ ـ اِْلِتواُء ٱْلـَمفا�سِ

ـِ َغْيِر ٱلاّلِئِق. لوك لوِكـ ٱلاّلِئِق َوَرْقَم (2) اأَماَم ٱل�سُّ ُع َرْقَم (1) اأَماَم ٱل�سُّ اأَ�سَ

ْطرافي  ِر اأَ ُكلُّ اإِ�ساَبٍة ِفي َعنا�سِ

َتْمَنُعني ِمَن ٱْلَحَرَكِة.

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

3 : á°ü◊G

َكْيَف اأَقي ِجهازي ٱْلَحَركي؟

اأَ�ْسَتْخلِ�ُس

�َس ِبما ُهَو ُمنا�ِسٌب.  اأُْتِمُم ٱْلُمَلخَّ

ْطرافي ِبما َيلي :  ُيْمِكُنني اأَْن اأُحاِفَظ َعلى �َسالَمِة اأَ

 ـ ُمزاَوَلُة .................. 

َعٍة َوكاِفَيٍة.  ـ َتناُوُل ............... ُمَتَنوِّ

ُب ُكلِّ ............... َعِنيٍف.  ـ َتَجنُّ

ُر َاْلَك�سْ

ُة ّيا�سَ َالرِّ

َاْلِغذاُء

…ó«°U nQ » q n‰oCG

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

èُاأَ�ْسَتْنِت

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

La fracture

Le sport

L’aliment

ْطرافي ؟اأََت�ساَءُل َكْيَف ُيْمِكُنني اأَْن اأَِقَي اأَ

هـدÜêاأ

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

12

.اأَْهِدُف
ِّ
َة ِوقاَيِة ِجهازي ٱْلَحَرِكي يَّ َهمِّ

اأَعي اأَ
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الوحدة  2
  احل�صة :    3كيف اأقي جهازي احلركي ؟

احلركة ـ التنف�ص ـ التغذية

تخطيط تعلمات احل�صة  )1
املجال : �صحة اجل�صم 

املحور : ج�صم الإن�صان 

املو�صوع : اأع�صاء احلركة عند الن�صان 

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

: الدر�ص  هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 

اإ�صابة  اأن منيز بني  اأنه يجب  اإل  اأوال�صفلى،  العليا  يف هذا ال�صن واأثناء اللعب ي�صاب الأطفال بحوادث خمتلفة خا�صة يف الأطراف 

العظام اأو املفا�صل اأو الع�صالت. واأي�صا بني اإ�صابة ب�صيطة كجرح �صطحي اأو ك�رش.

يف هذه احلالة لبد من اتخاد اجراءات احرتازية لتجنب امل�صاعفات.

م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 

ـ بف�صل هذه احل�صة �صيميز املتعلم بني ك�صور العظام واإلتواء املفا�صل ومتزق 

الع�صالت وهي اإ�صابات موؤملة لذا يجب املحافظة على �صالمة اجلهاز احلركي 

واأخذ �صلوك لئق لتجنب الأ�صوء.

�صور  ـ  بك�صور  مل�صابني  م�صورة  لوحات  ـ  املتعلم  كرا�صة   : التعليمية  الو�صائل 

م�صعاعية للعظام واملفا�صل.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة : نهج التق�صي العلمي

و�صعية االنطالق : اأنظر كرا�صة املتعلم )ة(.

�صور بالأ�صعة لإ�صابات خمتلفة.

تدبري تعلمات احل�صة  )2

ـ تقدمي و�صعية النطالق: )10 دقائق(  1
لطرح  ف�صوله  �صيثري  مما  �صخ�ض،  اأي  بها  ي�صاب  اأن  الأطراف ميكن  اإ�صابات يف  للتمييز بني عدة  املتعلم  ز  ُيَحفَّ ال�صور  بف�صل هذه 

الت�صاوؤلت ل�صيما واأنه ميكن اأن يكون قد �صادف مثل هذه احلوادث يف حميطه املبا�رش.  

 اأت�صاءل  )5 دقائق(
يتم اختيار الت�صاوؤلت الفردية والتي طرحت على م�صتوى املجموعات لكي يتم التفاق على ت�صاوؤل ي�صري اإىل :

ـ كيف اأحافظ على �صالمة جهازي احلركي ؟

ـ كيف ميكنني اأن اأقي اأطرايف ؟

2 ـ اأقرتح ما يلي:  )5 دقائق( 
يقبل املدر�ض جميع القرتاحات خا�صة التي تدل على : 

ـ رمبا اأحافظ على  �صالمة جهازي احلركي بالقيام بتمارين ريا�صية.
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ـ رمبا اأحافظ على �صالمة جهازي احلركي بتغذية �صليمة.

ـ رمبا بتجنب اال�صطدامات العنيفة.

ـ رمبا اأحافظ على �صالمة جهازي احلركي بتجنب القفز من االأعلى.

ويقدم املتعلمون اقرتاحات للتحقق من الفر�صيات املقدمة.

3 ـ ما �صاأقوم به: )15 دقيقة(
ب�صكل منفرد اأو داخل جمموعات يطلع املتعلمون على بحث وثائقي حول حوادث العظام واملفا�صل.

4 ـ اأ�صتنتج : )10 دقائق(
َيْقَبل املدر�ض ا�صتنتاجات مثل : ميكنني املحافظة على �صالمة اأطرايف.

5 ـ �أ�صتخل�ص ما يلي : )10 دقائق(
تكتب اخلال�صة على ال�صبورة ويتمم املتعلمون امللخ�ض مبا ينا�صب.

ـ الريا�صة.

ـ اأغذية .

ـ ا�صطدام.

املتعلمني  لدى  وتثبتها  امل�صطلحات  تر�صيخ  على  املدر�ض  يعمل   : ر�صيدي  اأمني 

بالعربية والفرن�صية. 

ـ اأعبئ تعلماتي : )5 دقائق(  6
و�صعية تقوميية :

ا�صتخال�صها  مت  التي  ال�صتنتاجات  اأهم  وتر�صيخ  تاأكيد  اإىل  املرحلة  هذه  تهدف  ـ 

بكل  التعبري  تنمية  اإىل  كذلك  تهدف  كما  ذاته،  تنمية  يف  وت�صهم  �صلوكه  توجه 

اأ�صكاله اإذ يطلب من املتعلمني اإجناز اأن�صطة تعتمد على ا�صتثمار التعلمات. 

26

اأَ�ْسَتْخلِ�ُس

ِل :  َحْوَل َحواِدٍث َعِن ٱْلِعظاِم وٱْلَمفا�سِ
ٍّ
لُِع َعلى َبْحåٍ َوثاِئِقي ـ اأَطَّ

ْلَحواِدِث yG √ِِب ِمْثِل َهِذ َن�ساِئُح لَِتَجنُّ �ُس َلها ٱْلأَْطفاُل اأَْغَلُب َحواِدِث ٱلأَْطراِف ٱلَّتي َيَتَعرََّ

ٍة. خيِنيَّ ِة  ـ  ٱْلِقياُم ِبَتماريَن َت�سْ يا�سَ ـ ُمزاَوَلُة ٱلرِّ

َعٌة َوكاِفَيٌة. ـ َتْغِذَيٌة ُمَتَنوِّ

ِطداِم ٱْلَعنيِف. ـ َتفادي ٱِل�سْ

ِل. ْطراِف  ـ  Nَْلُع ٱْلَمفا�سِ ـ ُك�سوُر ِعظاِم ٱْلأَ

الِت. ُ¥ ٱْلَع�سَ ِل  ـ  َتَمزُّ ـ اِْلِتواُء ٱْلـَمفا�سِ

ـِ َغْيِر ٱلاّلِئِق. لوك لوِكـ ٱلاّلِئِق َوَرْقَم (2) اأَماَم ٱل�سُّ ُع َرْقَم (1) اأَماَم ٱل�سُّ اأَ�سَ

ْطرافي  ِر اأَ ُكلُّ اإِ�ساَبٍة ِفي َعنا�سِ

َتْمَنُعني ِمَن ٱْلَحَرَكِة.

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

3 : á°ü◊G

َكْيَف اأَقي ِجهازي ٱْلَحَركي؟

اأَ�ْسَتْخلِ�ُس

�َس ِبما ُهَو ُمنا�ِسٌب.  اأُْتِمُم ٱْلُمَلخَّ

ْطرافي ِبما َيلي :  ُيْمِكُنني اأَْن اأُحاِفَظ َعلى �َسالَمِة اأَ

 ـ ُمزاَوَلُة .................. 

َعٍة َوكاِفَيٍة.  ـ َتناُوُل ............... ُمَتَنوِّ

ُب ُكلِّ ............... َعِنيٍف.  ـ َتَجنُّ

ُر َاْلَك�سْ

ُة ّيا�سَ َالرِّ

َاْلِغذاُء

…ó«°U nQ » q n‰oCG

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

èُاأَ�ْسَتْنِت

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

La fracture

Le sport

L’aliment

ْطرافي ؟اأََت�ساَءُل َكْيَف ُيْمِكُنني اأَْن اأَِقَي اأَ

هـدÜêاأ

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

12

.اأَْهِدُف
ِّ
َة ِوقاَيِة ِجهازي ٱْلَحَرِكي يَّ َهمِّ

اأَعي اأَ
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ِئِق. ُلوِك َغرْيِ اٱلالَّ
ُّ

ِئِق َوَرْقَم )2( اأََماَم اٱل�ص ُلوِك اٱلالَّ
ُّ

ُع َرْقمَ )1( اأََماَم اٱل�ص   َي�صَ

1 2222
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1( تخطيط تعلمات احل�صة 
املجال :  �صحة الإن�صان 

املحور : ج�صم اجل�صم 

املو�صوع : التنف�ض 

الفئة امل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�صنة الأوىل من �صلك التعليم البتدائي

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

ç

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 

يتم التنف�ض عن طريق تبادلت غازية بني الهواء والرئتني بتبادل غاز ثنائي الأك�صجني وثنائي اأك�صيد الكربون. 

يف هذا ال�صن ت�صعب الإ�صارة اإىل اأنواع الغازات املكونة للهواء 

وال�رشورية يف التبادلت الغازية حيث ل يجب ال�صارة اإىل هذه 

املكونات، بينما يتم الإ�صارة اإىل التنف�ض بالهواء فقط.

هذه التعلمات: بناء  م�صاهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ اأهمية التنف�ض باأنه �رشوري حلياة الكائنات احلية ب�صفة عامة ولالإن�صان

 ب�صفة خا�صة.

ـ تواجد الهواء �رشوري للتنف�ض.

الو�صائل التعليمية : كرا�صة املتعلم ـ اأ�صكال من القنينات التي حتتوي على غازات 

م�صغوطة ـ لوحات ل�صور حيوانات ـ اأدوات للغط�ض.  

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�صي العلمي 

و�صعية االنطالق :  اأنظر الوثيقة 1 و2.

2( تدبري تعلمات احل�صة 

1 ـ تقدمي و�صعية النطالق:  )10 دقائق(
ـ تت�صمن هذه املرحلة و�صعيتني خمتلفتني خمتارتني ب�صكل دقيق تثري ف�صول املتعلم لطرح الت�صاوؤلت مع ترديد املفردات من قبيل :

ـ ا�صتن�صاق الهواء �رشوري للتنف�ض لذلك ُيْخِرج ال�صباح راأ�صه من املاء.

ـ اأثناء الغط�ض يحمل الغطا�ض كمية من الهواء للتنف�ض داخل قنينات خا�صة بالهواء.

ي�صتدرج املدر�ض املتعلمني لطرح الت�صاوؤلت حول �رشورة الهواء �صواء كان الإن�صان داخل اأو خارج املاء.

 اأت�صاءل )5 دقائق(
يتم اختيار الت�صاوؤلت الفردية والتي طرحت على م�صتوى املجموعات لكي يتم الإتفاق على ت�صاوؤل من قبيل :

ـ لماذا يخرج الطفل راأ�صه من الماء بينما يبقى الغطا�ض مدة طويلة تحت الماء ؟

ـ لماذا نخرج الراأ�ض من الماء اأثناء ال�صباحة ؟

الوحدة  2
  احل�صة :    4ملاذا اأتنف�س ؟

احلركة ـ التنف�ص ـ التغذية

27

اأَ�ْسَتْخلِ�ُس

اأْ�ِس ِمَن ٱْلماِء.   باَحِة لُبدَّ ِمْن اإNِْراêِ ٱلرَّ ًة َطويَلًة َتْحَت ٱْلماِء.اأَْثناَء ٱل�سِّ ْلَغْط�ِس َنْبقى ُمدَّ yG ِل ِقّنيَنِة ِبَف�سْ

اأَُقوُم ِبُمالَحَظِة ِبطاَقِة ُمْحَتوى ِقّنيَنِة ٱْلَغْط�ِس.
ُمْحَتوى ٱْلِقّنيَنِة :

غوٌط.  َم�سْ
ٌ
ـ َهواء

  َنِجُد اأَنَّ ِقّنيَنَة ٱْلَغْط�ِس َتْحَتوي َعلى ٱْلَهواِء.

ْن�ساِن. �ُس في ٱْلَهواِء ِمْثَل ٱْلإِ ُع َعالَمَة (x) َتْحَت َر�ْسِم ٱْلكاِئِن ٱلَّذي َيَتَنفَّ اأَ�سَ

فوٌر�َسَمَكٌة ُع�سْ َبَقَرٌة

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

4 : á°ü◊G

�ُس ؟ لِماذا اأََتَنفَّ

ُمالَحَظٌة

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

èُاأَ�ْسَتْنِت

روِرّيٌ لَِحياِتنا. �ُس �سَ َنفُّ َالتَّ

اأَْيَنما ُكْنُت اأَْحتاêُ لِْلَهواِء.

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

…ó«°U nQ » q n‰oCG

La respiration

L’air

�ُس َنفُّ َالتَّ

َاْلَهواُء

اأََت�ساَءُل

2

َجراَدٌة

باَحِة ؟ اأْ�َس ِمَن ٱْلماِء اأَْثناَء ٱل�سِّ لِماذا ُنْخِرêُ ٱلرَّ

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

1

�ِس ٱْلَهواِء.اأَْهِدُف ني في حاَجٍة لَِتَنفُّ ُف اأَنَّ َتَعرَّ
اأَ
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27

اأَ�ْسَتْخلِ�ُس

اأْ�ِس ِمَن ٱْلماِء.   باَحِة لُبدَّ ِمْن اإNِْراêِ ٱلرَّ ًة َطويَلًة َتْحَت ٱْلماِء.اأَْثناَء ٱل�سِّ ْلَغْط�ِس َنْبقى ُمدَّ yG ِل ِقّنيَنِة ِبَف�سْ

اأَُقوُم ِبُمالَحَظِة ِبطاَقِة ُمْحَتوى ِقّنيَنِة ٱْلَغْط�ِس.
ُمْحَتوى ٱْلِقّنيَنِة :

غوٌط. ٌ َم�سْ
ـ َهواء

  َنِجُد اأَنَّ ِقّنيَنَة ٱْلَغْط�ِس َتْحَتوي َعلى ٱْلَهواِء.

ْن�ساِن. �ُس في ٱْلَهواِء ِمْثَل ٱْلإِ ُع َعالَمَة (x) َتْحَت َر�ْسِم ٱْلكاِئِن ٱلَّذي َيَتَنفَّ اأَ�سَ

فوٌر�َسَمَكٌة ُع�سْ َبَقَرٌة

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

4 : á°ü◊G

�ُس ؟ لِماذا اأََتَنفَّ

ُمالَحَظٌة

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

èُاأَ�ْسَتْنِت

روِرّيٌ لَِحياِتنا. �ُس �سَ َنفُّ َالتَّ

اأَْيَنما ُكْنُت اأَْحتاêُ لِْلَهواِء.

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

…ó«°U nQ » q n‰oCG

La respiration

L’air

�ُس َنفُّ َالتَّ

َاْلَهواُء

اأََت�ساَءُل

2

َجراَدٌة

باَحِة ؟ اأْ�َس ِمَن ٱْلماِء اأَْثناَء ٱل�سِّ لِماذا ُنْخِرêُ ٱلرَّ

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

1

�ِس ٱْلَهواِء.اأَْهِدُف ني في حاَجٍة لَِتَنفُّ ُف اأَنَّ َتَعرَّ
اأَ
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)10 دقائق(  يلي:   ما  اأقرتح  ـ   2
يقبل املدر�ض جميع القرتاحات خا�صة التي تدل على : 

ـ رمبا نخرج الراأ�ض من املاء لتنف�ض الهواء.

ـ رمبا حتتوى قنينة الغط�ض على هواء.

ـ رمبا ل يحتاج الغطا�ض اإىل هواء.

ما �صاأقوم به:  )20 دقائق( ـ   3
مالحظة حمتوى القنينة )الوثيقة عبارة عن بطاقة تكون على �صكل �صفيحة مل�صقة على قنينات الغط�ض.

قنينة  الأك�صجني مو�صوعة يف  ثنائي  القنينة حتتوى على كمية كبرية من    : التايل  ال�صكل  املدر�ض ب�رشح كلمة م�صغوط على  يكتفي 

�صغرية. كما هو احلال يف قنينة الغاز يف املطبخ. 

يتو�صل املتعلم اإىل اأن القنينة حتتوى على الهواء دون الإ�صارة اإىل خمتلف الغازات املكونة للهواء.

مالحظة  :

مل�صاعدة املتعلم مَتَّ كتابة كل املالحظة يف الكرا�صة لت�صهيل فهم املرحلة.   

ـ اأ�صتنتج : )5 دقائق(              4
اأو  املاء  حتت  ال�صخ�ض  كان  �صواء  اأنَّه  ل�صتنتاج  املتعلمني  املدر�ض  ي�صتدرج 

خارجه فهو دائما يف حاجة اإىل الهواء..

اأ�صتخل�ص ما يلي: )5 دقائق( 5ـ 
نظرا لأهميتها كتبت اخلال�صة باأكملها.

املتعلمني  لدى  وتثبتها  امل�صطلحات  تر�صيخ  على  املدر�ض  يعمل   : ر�صيدي  اأمني 

بالعربية والفرن�صية. 

ـ اأعبئ تعلماتي:  )5 دقائق(  6

و�صعية تقوميية :

املتعلم  ي�صتثمر  لكي  اأخرى  وم�صاهد  خمتلفة  و�صعيات  املرحلة  هذه  تت�صمن 

تعلماته ويتم تر�صيخها هنا. الإجابة  تكون بو�صع عالمة x كالتايل :

x

ُفوٌر ُع�صْ َجَراَدٌةبََقَرٌة

x x

�َصَمَكٌة
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1( تخطيط تعلمات احل�صة
املجال :  �صحة الإن�صان 

املحور : ج�صم الإن�صان 

املو�صوع : التنف�ض 

الفئة امل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�صنة الأوىل من �صلك التعليم البتدائي

املدة الزمنية للح�صة: 55 دقائق 

ç

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
ـ غالبا ما يظن البع�ض اأن التنف�ض يتم فقط بدخول الهواء وخروجه من الفم.

ـ واأي�صا اأن ال�صهيق ميثل لوحده حركة تنف�صية.

ـ هناك من يظن اأن ادخال الهواء عرب الفم ي�صكل خطورة على

 اجل�صم.

التعلمات: هذه  بناء  م�صاهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ احلركات التنف�صية دللة على التنف�ض.

ـ احلركة التنف�صية هي �صهيق متبوع بزفري.

ـ اأثناء الزفري ي�صلك الهواء نف�ض امل�صار الذي �صلكه اأثناء ال�صهيق 

ولكن يف اجتاه معاك�ض.

ـ من امل�صتح�صن ا�صتن�صاق الهواء عرب الأنف نظرا لوجود 

�صعريات ت�صفي الهواء وحجرات اأنفية ت�صخنه.

ات  بالوناتـ  �رشيط مرتي اأو قنبـ  منفاخـ  كرا�صة املتعلمـ  ما�صّ الو�صائل التعليمية :  

ـ اأكواب املاء ـ كرات �صغرية.  

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�صي العلمي  

و�صعية االنطالق: الوثيقتان 1 و 2 من كرا�صة التلميذ)ة(.    

2( تدبري تعلمات احل�صة

تقدمي و�صعية االنطالق: )10 دقائق( ـ   1
تت�صمن هذه املرحلة و�صعيتان خمتلفتان اأثناء التنف�ض حتث املتعلم على اقتبا�ض 

الو�صعية وتقليدها لكي تثري ف�صوله لطرح الت�صاوؤلت.

ويعرب املتعلم على ال�صور بتكرار مفردات كالتنف�ض وال�صهيق والزفري وازدياد حجم ال�صدر وانخفا�صه، دخول الهواء وخروجه.  

 اأت�صاءل : )5 دقائق(   
ي�صاعد املدر�ض املتعلميه من متلك و�صعية النطالق ويحفزهم على طرح ت�صاوؤلت حولها داخل جمموعاتهم ثم تقا�صمها لالتفاق 

على ت�صاوؤلت من قبيل : 

ـ كيف يتم التنف�ص ؟ ـ لماذا يتغير حجم قف�صي ال�صدري ؟

يلي: )5 دقائق(  ما  اأقرتح  ـ   2
تقرتح فر�صيات من طرف املتعلمني ويتم اختيار الفر�صيات املتفق عليها.

ـ اأظن اأن التنف�ض يتم باإخراج الهواء من الرئتني.

ـ اأظن اأن التنف�ض يتم بدخول الهواء اإىل الرئتني.

ـ ما �صاأقوم به: )15 دقائق(  3

الوحدة  2
  احل�صة :    5كيف اأتنف�س ؟

احلركة ـ التنف�ص ـ التغذية

28

اأَ�ْسَتْخلِ�ُساأَ�ْسَتْخلِ�ُس

 ـ اأُْنِجُز ُمناَوَلًة كالّتالِي. 

اأَْنُفïُ في بالوٍن.

اأَ�ْسَحُب ٱْلَهواَء ِمَن ٱْلبالوِن. 

�َس ِبما ُينا�ِسُب.   ـ اأُْكِمُل ٱْلُمَلخَّ

ٍة.  �ِسيَّ �ُس ِبوا�ِسَطِة َحَركاٍت َتَنفُّ اأََتَنفَّ

ُن ِمْن �َسهيٍق َوَزفيٍر. ٍة َتَتَكوَّ �ِسيَّ ٍة َتَنفُّ ُكلُّ َحَرَكَ

ْنِف  ْدِر َفَيْدNُُل ٱْلَهواُء ِمَن ٱْلَفِم اأَِو ٱْلأَ َيْزداُد َحْجُم ٱل�سَّ

ْدِر َفَيْخُرêُ ٱْلَهواُء  ُه : .............، َيْنُق�ُس َحْجُم ٱل�سَّ اإِنَّ

ُه : .............. ِمَن ٱْلَفِم اأَِو ٱْلأْنِف اإِنَّ

�ُس   ِحيَن اأََتَنفَّ

ُر َحْجُم  َيَتَغيَّ

ْدري.  �سَ

اأُْنِجُز �َسهيقًا َمْتبوعًا ِبَزفيٍر. 

فيِر. هيِق َو (2) َتْحَت ما َيُدلُّ َعلى ٱلزَّ ُع (1) َتحَت ما َيُدلُّ َعلى ٱل�سَّ   اأَ�سَ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

5 : á°ü◊G
�ُس ؟   َكْيَف اأََتَنفَّ

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

èُاأَ�ْسَتْنِت

…ó«°U nQ » q n‰oCG

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

L’inspiration

L’expiration

هيُق َال�سَّ

فيُر َالزَّ

اأََت�ساَءُل

1

12

2

Üêد

ْدِريِّ ؟ ُر َحْجُم َقَف�سي ٱل�سَّ ـ لِماذا َيَتَغيَّ

اأ

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

ِلْنِطالِ¥ yG ُة ِعيَّ َو�سْ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

ْدري .اأَْهِدُف ِر َحْجِم َقَف�سي ٱل�سَّ �ِس َوَتَغيُّ َنفُّ اأَْرِبُط ٱْلَعالَقَة َبْيَن ٱلتَّ
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28

اأَ�ْسَتْخلِ�ُساأَ�ْسَتْخلِ�ُس

 ـ اأُْنِجُز ُمناَوَلًة كالّتالِي. 

اأَْنُفïُ في بالوٍن.

اأَ�ْسَحُب ٱْلَهواَء ِمَن ٱْلبالوِن. 

�َس ِبما ُينا�ِسُب.   ـ اأُْكِمُل ٱْلُمَلخَّ

ٍة.  �ِسيَّ �ُس ِبوا�ِسَطِة َحَركاٍت َتَنفُّ اأََتَنفَّ

ُن ِمْن �َسهيٍق َوَزفيٍر. ٍة َتَتَكوَّ �ِسيَّ ٍة َتَنفُّ ُكلُّ َحَرَكَ

ْنِف  ْدِر َفَيْدNُُل ٱْلَهواُء ِمَن ٱْلَفِم اأَِو ٱْلأَ َيْزداُد َحْجُم ٱل�سَّ

ْدِر َفَيْخُرêُ ٱْلَهواُء  ُه : .............، َيْنُق�ُس َحْجُم ٱل�سَّ اإِنَّ

ُه : .............. ِمَن ٱْلَفِم اأَِو ٱْلأْنِف اإِنَّ

�ُس   ِحيَن اأََتَنفَّ

ُر َحْجُم  َيَتَغيَّ

ْدري.  �سَ

اأُْنِجُز �َسهيقًا َمْتبوعًا ِبَزفيٍر. 

فيِر. هيِق َو (2) َتْحَت ما َيُدلُّ َعلى ٱلزَّ ُع (1) َتحَت ما َيُدلُّ َعلى ٱل�سَّ   اأَ�سَ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

5 : á°ü◊G
�ُس ؟   َكْيَف اأََتَنفَّ

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

èُاأَ�ْسَتْنِت
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Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

L’inspiration

L’expiration

هيُق َال�سَّ

فيُر َالزَّ

اأََت�ساَءُل

1

12

2

Üêد

ْدِريِّ ؟ ُر َحْجُم َقَف�سي ٱل�سَّ ـ لِماذا َيَتَغيَّ

اأ

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

ِلْنِطالِ¥ yG ُة ِعيَّ َو�سْ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

ْدري .اأَْهِدُف ِر َحْجِم َقَف�سي ٱل�سَّ �ِس َوَتَغيُّ َنفُّ اأَْرِبُط ٱْلَعالَقَة َبْيَن ٱلتَّ
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 اختبار الفر�صية :  
ينجز املتعلمون بع�ض احلركات التنف�صية لتج�صيد اأو�صاع خمتلفة لل�صدر اأثناء التنف�ض، وي�صتند يف اجناز هذه احلركات اإىل ا�صتح�صار 

املتعلم ما يقوم به من حركات ريا�صية اأثناء ح�ص�ض الرتبية البدنية ب�صكل منفرد واأي�صا داخل جمموعات.

املناولت املمكن اجنازها :

در اأثناء الزفري، دون ال�صارة اإىل القيا�ض ب�صكل  ـ يقوم املتعلم ب�صهيق ويتم قيا�ض حجم القف�ض ال�صدري لكي يقارن مبا يح�صل لل�صّ

دقيق.

يتو�صل اأن حجم القف�ض ال�صدري يزداد اأثناء ال�صهيق وينق�ض اأثناء الزفري.

ميكن ا�صتعمال البالونات لكي يحدد املتتبعون للمناولة هل يتعلق الأمر ب�صهيق )نق�ض يف حجم البالون( اأو بزفري )انتفاخ البالون(.

اأثناء املناولت يردد املتعلمون كلمات ال�صهيق ـ الزفري ـ حركة تنف�صية ـ اإزدياد اأو انخفا�ض حجم القف�ض ال�صدري.

4 ـ اأ�صتنتج : )5 دقائق(
من  ا�صتنتاجاتهم  تقدمي  متعلميه  من  املدر�ض  يطلب  الفر�صيات  متحي�ض  بعد 

قبيل:

يتم التنف�ض بف�صل حركات تنف�صية احلركة التنف�صية �صهيق وزفري.

ـ اأ�صتخل�ص : )5 دقائق(  5
يكمل املتعلم امللخ�ض مبا هو منا�صب 

ال�صهيق  ـ  الزفري.

املتعلمني  لدى  وتثبتها  امل�صطلحات  تر�صيخ  على  املدر�ض  يعمل   : ر�صيدي  اأمني 

بالعربية والفرن�صية. 

 

ـ اأعبئ تعلماتي : )10 دقائق(  6
و�صعية تقوميية :

لتاأكيد وتر�صيخ ما �صبق ا�صتنتاجه يطلب من املتعلمني اجناز هذا ال�صتثمار :

الوثيقة )�أ(وحدها تدل علىال�صهيق.

ِفرِي. ِهيِق َوَرْقم )2( حَتْت َما َيُدلُّ َعَلى اٱلزَّ ُع َرْقمَ )1( حَتَت َما َيُدلُّ َعَلىاٱل�صَّ   َي�صَ

دÜêاأ
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1( تخطيط تعلمات احل�صة

املجال :  �صحة الإن�صان 

املحور : ج�صم الإن�صان 

املو�صوع : التنف�ض

الفئة امل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�صنة الأوىل من �صلك التعليم البتدائي

املدة الزمنية للح�صة: 55 دقيقة 

 

ç

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
من اأهم التمثالت لدى الأ�صخا�ض اأنه غالبا ما نالحظ :

ـ اأن الأ�صخا�ض ل يربطون بني عملية التدريب وزيادة الّلياقة البدنية

 بحيث يظن اجلميع اأنهم باإمكانهم القيام باجنازات كبرية ك�صباق املاراتون مثل�.

ـ اأن هناك خلط بني اإيقاع التنف�ض واإيقاع القلب. 

• ما �صيكت�صفه املتعلمون واملتعلمات من خالل م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات:
يختلف ايقاع التنف�ض اأي �رشعة احلركات التنف�صية ح�صب عدة عوامل اأهمها 

اجلهد واي�صا حالة اجل�صم كمر�ض اأو خوف.

ـ يختلف نب�ض القلب اأي ت�صارع دقات القلب ح�صب نف�ض العوامل.

ـ الغاية من ارتفاع اليقاع التنف�صي والقلبي هو توفري حاجيات اجل�صم اأثناء 

اجلهد خا�صة الهواء والعنا�رش الغذائية لتلبية احلاجيات املتزايدة للطاقة بالن�صبة 

للج�صم يف حالة اجلهد. 

كرا�صة املتعلم ـ لوحات لريا�صيني وم�صابقات ريا�صية. الو�صائل التعليمية :  

الطريقة البيداغوجية املعتمدة : نهج التق�صي العلمي

و�صعية االنطالق :  �صورة لأطفال يت�صابقون )انظر الوثيقة(     

2( تدبري تعلمات احل�صة

ـ تقدمي و�صعية االنطالق: )10 دقائق(  1

تت�صمن هذه املرحلة و�صعيات يتم من خاللها توجيه املتعلم واإثارة ف�صوله وحثه على طرح الت�صاوؤلت.

التنف�ض ونب�ض  ارتفاع �رشعة  الذي ح�صل يف ج�صمه من  ال�صباق والتغري  اإكمال  ا�صتحالة  العالقة بني  املتعلم  يربط  املرحلة  ويف هذه 

القلب. 

 اأت�صاءل : )10 دقائق(
يتم اختيار الت�صاوؤلت الفردية والتي طرحت على م�صتوى املجموعات لكي يتم التفاق على ت�صاوؤل من قبيل :

ـ ما هو �صبب تغري ايقاع التنف�ض ؟

ـ ما هو �صبب تغري نب�ض القلب ؟

ـ لماذا تتغير �صرعة التنف�ض ؟

الوحدة  2
  احل�صة :    6ملاذا يتغري اإيقاعي التنف�ضي ؟

احلركة ـ التنف�ص ـ التغذية

29

باِ¥  ٱل�سِّ اإِْكماَل  ُم�ساِركيَن  ُة  ِعدَّ َتِطْع  َي�سْ َلْم 

�ِس َوَنْب�ِس ٱْلَقْلِب. َنفُّ ِب�َسَبِب ٱْرِتفاِع �ُسْرَعِة ٱلتَّ

ٱْلَحَركاِت  اأُْكِمُل ٱِل�ْسِتْنتاêَ ِبما ُينا�ِسُب : َعَدُد   .............. ٱْلُجْهِد  اأَْثناَء 

ِة َوَعَدُد َنَب�ساِت ٱْلَقْلِب. �ِسيَّ َنفُّ ٱلتَّ

ْب�ُس Le battementَالنَّ

ُع َعالَمَة (x) ِبجاِنِب ٱِلْقِتراìِ  ٱْلُمنا�ِسِب : ـ اأَ�سَ

 َنْحتاêُ لِْلَهواِء َكثيرًا في حاَلِة :

                                                         

اَحِة َوفي حاَلِة ٱْلُجْهِد  ِة َوَنَب�ساَت َقْلبي في حاَلِة ٱلرَّ �ِسيَّ َنفُّ اأُلِحُظُ �ُسْرَعَة َحَركاتي ٱلتَّ

ُثمَّ اأَْمالأُ ٱْلَجْدَوَل ِبِكتاَبِة : �َسريعٌة - َبطيÄٌَة.

اأَْثناَء ٱْلُجْهِد اأَْثناَء ٱلّراَحِة

.............. .............. ُة  �ِسيَّ َنفُّ ٱْلَحَركاُت ٱلتَّ

.............. .............. َنَب�ساُت ٱْلَقْلِب

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

6 : á°ü◊G

 ؟
ِّ
�ِسي َنفُّ ُر اإِيقاعي ٱلتَّ لِماذا َيَتَغيَّ

قوُم ِبِه ما �َساأَ

èُاأَ�ْسَتْنِت

ِة َو �ُسْرَعُة َنْب�ِس َقْلبي اأَ�ْسَتْخلِ�ُس �ِسيَّ َنفُّ ـ َتْرَتِفُع �ُسْرَعُة َحَركاتي ٱلتَّ

مي  َل ِج�سْ  َيْح�سُ
ْ
، َوَذلَِكـ لَِكي

ِّ
ُكلَّما زاَد َمْجهودي ٱْلَبَدِني

َعلى حاِجياِتِه ٱْلكاِفَيِة ِمَن ٱْلَهواِء.

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

…ó«°U nQ » q n‰oCG

اأََت�ساَءُل

ْوِمَاْلَجْرِي باَحِةَالنَّ ّراَجِةَال�سِّ ِقراَءِة ِكتاÜٍُرُكوÜِ ٱلدَّ

�سي ؟ ُر �ُسْرَعُة َتَنفُّ لِماذا َتَتَغيَّ

12
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ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

ِة. اأَْهِدُف يَّ
ّيا�سِ ماريِن ٱلرِّ َة ٱلتَّ يَّ َهمِّ

ُف اأَ َتَعرَّ
اأَ
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باِ¥  ٱل�سِّ اإِْكماَل  ُم�ساِركيَن  ُة  ِعدَّ َتِطْع  َي�سْ َلْم 

�ِس َوَنْب�ِس ٱْلَقْلِب. َنفُّ ِب�َسَبِب ٱْرِتفاِع �ُسْرَعِة ٱلتَّ

ٱْلَحَركاِت  اأُْكِمُل ٱِل�ْسِتْنتاêَ ِبما ُينا�ِسُب : َعَدُد   .............. ٱْلُجْهِد  اأَْثناَء 

ِة َوَعَدُد َنَب�ساِت ٱْلَقْلِب. �ِسيَّ َنفُّ ٱلتَّ

ْب�ُس Le battementَالنَّ

ُع َعالَمَة (x) ِبجاِنِب ٱِلْقِتراìِ  ٱْلُمنا�ِسِب : ـ اأَ�سَ

 َنْحتاêُ لِْلَهواِء َكثيرًا في حاَلِة :

                                                         

اَحِة َوفي حاَلِة ٱْلُجْهِد  ِة َوَنَب�ساَت َقْلبي في حاَلِة ٱلرَّ �ِسيَّ َنفُّ اأُلِحُظُ �ُسْرَعَة َحَركاتي ٱلتَّ

ُثمَّ اأَْمالأُ ٱْلَجْدَوَل ِبِكتاَبِة : �َسريعٌة - َبطيÄٌَة.

اأَْثناَء ٱْلُجْهِد اأَْثناَء ٱلّراَحِة

.............. .............. ُة  �ِسيَّ َنفُّ ٱْلَحَركاُت ٱلتَّ

.............. .............. َنَب�ساُت ٱْلَقْلِب

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2
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�ِسي َنفُّ ُر اإِيقاعي ٱلتَّ لِماذا َيَتَغيَّ

قوُم ِبِه ما �َساأَ

èُاأَ�ْسَتْنِت

ِة َو �ُسْرَعُة َنْب�ِس َقْلبي اأَ�ْسَتْخلِ�ُس �ِسيَّ َنفُّ ـ َتْرَتِفُع �ُسْرَعُة َحَركاتي ٱلتَّ

مي  َل ِج�سْ  َيْح�سُ
ْ
، َوَذلَِكـ لَِكي

ِّ
ُكلَّما زاَد َمْجهودي ٱْلَبَدِني

َعلى حاِجياِتِه ٱْلكاِفَيِة ِمَن ٱْلَهواِء.

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ
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اأََت�ساَءُل

ْوِمَاْلَجْرِي باَحِةَالنَّ ّراَجِةَال�سِّ ِقراَءِة ِكتاÜٍُرُكوÜِ ٱلدَّ

�سي ؟ ُر �ُسْرَعُة َتَنفُّ لِماذا َتَتَغيَّ

12

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

ِة. اأَْهِدُف يَّ
ّيا�سِ ماريِن ٱلرِّ َة ٱلتَّ يَّ َهمِّ

ُف اأَ َتَعرَّ
اأَ
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ِب : اِح  اٱمْلَُنا�صِ ع َعاَلَمَة )*( حَتَْت اٱِلْقرِتَ ـ  َو�صَ

 َنْحَتاُج ِلْلَهَواِء َكِثرياً يِف َحاَلِة :

ِي
ْ
ر اَحِةالنَّْوِماجْلَ

َ
ب

ِّ
اَجِةال�ص رَّ اَءِة ِكَتاٍبُرُكوِب اٱلدَّ

َ
ِقر

***

ـ اأقرتح ما يلي: )10 دقائق(   2
يقبل املدر�ض كل القرتاحات التي اتفق عليها املجموعات :

ـ اأظن اأن �رشعة التنف�ض تتغري اأثناء اجلهد.

ـ اأظن اأن تغري �رشعة التنف�ض ونب�ض القلب �رشوري لتوفري حاجيات اجل�صم.

ـ ما �صاأقوم به: )15 دقائق(  3

انطالقا من اجلدول على املتعلم اأن :

ـ عدد احلركات التنف�صية ونب�ض القلب خمتلف ح�صب حالة اجل�صم )يف حالة الراحة اأو يف حالة اجلهد(.

ـ عدد احلركات التنف�صية ونب�ض القلب يرتفع كثريا مع اجلهد.

ـ اأ�صتنتج: )5 دقائق(  4

انطالقا مما �صبق ي�صتنتج املتعلم اأنه اأثناء اجلهد ترتفع �رشعة التنف�ض ونب�ض القلب.

ـ اأ�صتخل�ص: )5 دقائق(  5

لت�صهيل فهم هذه املرحلة كتبت اخلال�صة باأكملها.

املتعلمني  لدى  وتثبتها  امل�صطلحات  تر�صيخ  على  املدر�ض  يعمل   : ر�صيدي  اأمني 

بالعربية والفرن�صية.  

ـ اأعبئ تعلماتي: )5 دقائق(  6
و�صعية تقوميية :

يهدف هذا ال�صتثمار اإىل تاأكيد وتر�صيخ ما ا�صتخل�صه املتعلم :

احلالت التي يحتاج فيها كثريا للهواء هي : حالت اجلهد.

اجلري ـ ال�صباحة ـ ركوب الدراجة.

�أَْثناَء ٱْلُجْهِد �أَْثناَء ٱلّر�َحِة

�َسريعٌة  َبطيَئٌة ُة  �ِسيَّ َنفُّ ٱْلَحَركاُت ٱلتَّ

�َسريعٌة  َبطيَئٌة َنَب�ساُت ٱْلَقْلِب
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تخطيط تعلمات احل�صة  )1
املجال :  �صحة الإن�صان 

املحور : ج�صم الإن�صان. 

املو�صوع : التغذية 

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
ـ اأن الأغذية ته�صم ثم تطرح على �صكل ف�صالت دون اأن ي�صتفيد منها اجل�صم.

ـ هناك من ل يجعل عالقة بني ه�صم الأغذية وانتقالها اإىل الدم لتغذية اجل�صم.

ـ هل مكونات احلقن املتوا�صل عبارة عن اأدوية ؟    

م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ توفر الأغذية كل ما يحتاجه اجل�صم اإذا كانت متنوعة.

ـ العنا�رش الغذائية تنتقل اإىل الدم لكي تغذي اجل�صم.

ـ يتعرف اأ�صماء العنا�رش الغذائية الأ�صا�صية للج�صم. 

الو�صائل التعليمية : الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�صي العلمي

و�صعية االنطالق :  

ـ الوثيقتان 1 و 2. اأنظر كرا�صة املتعلم )ة(.

تدبري تعلمات احل�صة  )2
ـ تقدمي و�صعية االنطالق:  )10 دقائق(  1

تت�صمن هذه املرحلة توجيها للمتعلم)ة( اإىل و�صعية م�صتقاة من املحيط املبا�رش 

كالأخ اأو الأخت.

ـ مقارنة ال�صورتني ت�صهل فهم املتعلم)ة( ل�رشورة التغذية يف جميع احلالت

sérum اإما ب�صكل عادي اأو التغذية عن طريق امل�صل

. كما ميكن اأن يكون نوع الأغذية �صببا يف الأمرا�ض كما هو احلال بالن�صبة للطفل يف الوثيقة 1 )اجلدول(.  

 اأت�صاءل :  )5 دقائق( 
ي�صتدرج املدر�ض املتعلمني لطرح ت�صاوؤلت كالتايل :

ـ ملاذا اأتغذى ؟

ـ هل �صوء التغذية يوؤدي اإلى المر�ض ؟

ـ بماذا تزودين الأغذية ؟

30

مي َر لِِج�سْ َوفِّ  اأَْن اأُ
َّ
 َل اأُ�ساÜَ ِبَمَر�ٍس َعَلي

ْ
لَِكي

ُكلَّ ما َيْحتاُجُه ِمَن ٱْلأَْغِذَيِة.

: 
w
ناِت ِغذاٍء ِعْنَد ِطْفٍل �َسليٍم. َبْحåٌ َوثاِئِقي ناِت ِغذاٍء اأَّدى اإلى َمَر�ٍس َوُمَكوِّ اأُقاِرُن ُمَكوِّ

مي. ُع َعالَمَة (x) َتْحَت ٱْلأْغِذَيِة ٱلَّتي َيْحتاُجها ِج�سْ   اأَ�سَ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2

7 : á°ü◊G
لِماذا اأََتَغّذى ؟  

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

èُاأَ�ْسَتْنِت

اأَ�ْسَتْخلِ�ُس

مي. لَّتي َيْحتاُجها ِج�سْ ْلأْغِذَيِة  ُع َعالَمَة    اأَ�سَ

مي ما َيْحتاُجُه ِمَن  ُر ٱْلأَْغِذَيُة لِِج�سْ  ُتَوفِّ

ِة لِْلَحياِة. روِريَّ ٱْلَموادِّ ٱل�سَّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ
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L’aliment َاْلِغذاُء

2

ُدني ٱْلأَْغِذَيُة ؟ ِبماذا ُتَزوِّ

ِم. ٌة لِْلِج�سْ ُروِريَّ َعٌة ُكلُّها �سَ ْغِذَيِة َكثيَرٌة َوُمَتَنوِّ
ناُت ٱْلأَ ُمَكوِّ ُمالَحَظٌة
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ِلْنِطالِ¥ yG ُة ِعيَّ َو�سْ

اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

ليِم ْفِل ٱل�سَّ ناُت ِغذاِء ٱلطِّ ُمَكوٍّ ْفِل ٱلَّذي اأُ�سيَب ِبَمَر�ٍس ناُت ِغذاِء ٱلطِّ ُمَكوٍّ

ة روباٌت غاِزيَّ ـ َم�سْ

َرٌة. بَّ  َوَع�ساِئُر ُم�سَ

ـ َرقاِئُق ٱْلَبطاِط�ِس 

َعٌة.  نَّ ْل�ساٌت ُم�سَ َو�سَ

ـ َحْلِوَياٌت َو�َسكاِكُر.

ـ ماٌء     ـ Nُْبٌز.

ـ ُلحوٌم واأَْلباٌن.

ٌر َوَفواِكُه. ـ Nُ�سَ

1

ني في حاَجٍة اإِلى ٱْلِغذاِء َوٱْلماِء.اأَْهِدُف ُف اأَنَّ َتَعرَّ
اأَ
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
يقبل املدر�ض جميع القرتاحات التي ت�صب فيما يلي :

ـ رمبا يتناول الأغذية لكي نوفر حاجيات اجل�صم.

ـ رمبا بعد تناول الأغذية يتم طرحها على �صكل ف�صالت.

ـ رمبا نق�ض يف التغذية يوؤدي اإىل املر�ض.

3 ـ ما �صاأقوم به: )15 دقائق(
ـ مقارنة مكونات الأغذية عند طفل �صليم وعند اآخر م�صاب ب�صوء التغذية. 

4 ـ اأ�صتنتج:  )5 دقائق(
اأن طبيعة الأعذية المتناولة قد ت�صبب المر�ض كما قد تك�صب ال�صحة.

اأ�صتخل�ص ما يلي:  )5 دقائق( ـ   5

ـ نظرا لأهميته امللخ�ض كتب كامال لت�صهيل فهم هذه املرحلة.

اأمني ر�صيدي : يعمل املدر�ض على تر�صيخ امل�صطلحات وتثبتها لدى املتعلمني بالعربية 

والفرن�صية. 

 6 ـ اأعبئ تعلماتي:   )5 دقائق(

لتثبيت وتر�صيخ اأهم ال�صتنتاجات ينجز املتعلم هذا ال�صتثمار.

ي�صع عالمة )x( يف جميع اخلانات ما عدا امل�رشوبات الغازية.

اأن اجل�صم يحتاج جلميع العنا�رش الغذائية لكي يكون يف �صحة جيدة.

وتكون فر�صة لتذكري التالميذ بخطورة تناول الأغذية امل�صنعة كرقائق البطاط�ض 

واأغذية اأخرى حتتوي على ملونات غذائية ونكهات غري طبيعية...

30

مي َر لِِج�سْ َوفِّ  اأَْن اأُ
َّ
 َل اأُ�ساÜَ ِبَمَر�ٍس َعَلي

ْ
لَِكي

ُكلَّ ما َيْحتاُجُه ِمَن ٱْلأَْغِذَيِة.

: 
w
ناِت ِغذاٍء ِعْنَد ِطْفٍل �َسليٍم. َبْحåٌ َوثاِئِقي ناِت ِغذاٍء اأَّدى اإلى َمَر�ٍس َوُمَكوِّ اأُقاِرُن ُمَكوِّ

مي. ُع َعالَمَة (x) َتْحَت ٱْلأْغِذَيِة ٱلَّتي َيْحتاُجها ِج�سْ   اأَ�سَ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2
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لِماذا اأََتَغّذى ؟  

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

èُاأَ�ْسَتْنِت

اأَ�ْسَتْخلِ�ُس

مي. لَّتي َيْحتاُجها ِج�سْ ْلأْغِذَيِة  ُع َعالَمَة    اأَ�سَ

مي ما َيْحتاُجُه ِمَن  ُر ٱْلأَْغِذَيُة لِِج�سْ  ُتَوفِّ

ِة لِْلَحياِة. روِريَّ ٱْلَموادِّ ٱل�سَّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

…ó«°U nQ » q n‰oCG

L’aliment َاْلِغذاُء

2

ُدني ٱْلأَْغِذَيُة ؟ ِبماذا ُتَزوِّ

ِم. ٌة لِْلِج�سْ ُروِريَّ َعٌة ُكلُّها �سَ ْغِذَيِة َكثيَرٌة َوُمَتَنوِّ
ناُت ٱْلأَ ُمَكوِّ ُمالَحَظٌة

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

ِلْنِطالِ¥ yG ُة ِعيَّ َو�سْ

اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

ليِم ْفِل ٱل�سَّ ناُت ِغذاِء ٱلطِّ ُمَكوٍّ ْفِل ٱلَّذي اأُ�سيَب ِبَمَر�ٍس ناُت ِغذاِء ٱلطِّ ُمَكوٍّ

ة روباٌت غاِزيَّ ـ َم�سْ

َرٌة. بَّ  َوَع�ساِئُر ُم�سَ

ـ َرقاِئُق ٱْلَبطاِط�ِس 

َعٌة.  نَّ ْل�ساٌت ُم�سَ َو�سَ

ـ َحْلِوَياٌت َو�َسكاِكُر.

ـ ماٌء     ـ Nُْبٌز.

ـ ُلحوٌم واأَْلباٌن.

ٌر َوَفواِكُه. ـ Nُ�سَ

1

ني في حاَجٍة اإِلى ٱْلِغذاِء َوٱْلماِء.اأَْهِدُف ُف اأَنَّ َتَعرَّ
اأَ
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�ٌض َوُلحوٌم واأَ�ْصماكـٌ
ْ
ماٌءَم�ْصروباٌت غاِزيٌَّةَبي ٌز َوَعجاِئُن

ْ
َاْلَحليُب َوُم�ْصَتّقاُتُهُخب  َوَفواِكُه

ٌٌ
ر ُخ�صَ
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الوحدة  2
  احل�صة :    8ما هو م�ضدر اأغذيتي  ؟

احلركة ـ التنف�ص ـ التغذية

1( تخطيط تعلمات احل�صة 
املجال :  �صحة الإن�صان 

املحور : ج�صم الإن�صان. 

املو�صوع : التغذية 

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
ـ غالبا معايري الت�صنيف لدى الأطفال يغلب عليها متييز الأغذية التي يف�صل ا�صتهالكها بينما يتجاهل باقي الأغذية.

ـ يجد الأطفال �صعوبة يف ت�صنيف الأغذية ح�صب م�صدرها خا�صة امل�صدر املعدين. 

 ما �صيكت�صفه املتعلمون واملتعلمات من خالل م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات:

ـ م�صادر الأغذية 3 اأنواع : 

     • م�صدر نباتي ـ م�صدر حيواين ـ م�صدر معدين.

ـ كل هذه الأنواع من الأغذية �رشورية للج�صم.

الو�صائل التعليمية: كرا�صة املتعلم)ة( ـ اأغذية متنوعة ـ لوحات ل�صور الأغذية 

وم�صدرها ـ �صالت �صغرية ـ بطاقات.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�صي العلمي  

و�صعية االنطالق: 

ـ الوثيقتان 1 و 2. اأنظر كرا�صة املتعلم )ة(. 

2( تدبري تعلمات احل�صة

1 ـ تقدمي و�صعية النطالق: )10 دقائق(
تت�صمن هذه املرحلة و�صعيات م�صتقاة من واقع املتعلم)ة( ومن حميطه املبا�رش.

النباتي  امل�صدر  ذات  الأغذية  يتجنبون  الأطفال  معظم  اأن  املرحلة  هذه  تبني 

ويف�صلون بدلها اأغذية من اأ�صل حيواين.   

 اأت�صاءل 
يتم اختيار ت�صاوؤلت فردية اأو التي تو�صل اإليها املجموعات لكي يتم التفاق على بع�صها. 

ـ ماهو م�صدر اأغذيتي ؟ 

ـ من اأين تاأتي االأغذية ؟ 

ـ ما هي م�صادر االأغذية التي اأتناولها ؟

31
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ناٍت ِمْن َبْع�ِس ٱْلأَْغِذَيِة ٱلَّتي اأََتناَوُل عاَدًة.  ُر َعيِّ ـ اأُْح�سِ

ـ اأَْكُتُب ٱ�ْسَمها ِفي ٱْلَمكاِن ٱْلُمنا�ِسِب ِمَن ٱْلَجْدَوِل ٱلّتالي : 

اأَْغِذَيٍة  ِبجاِنِب   (2) َوَرْقم   
w
َنباِتي َدُرها  َم�سْ ْغِذَيٍة  اأَ ِبجاِنِب   (1) َرْقَم  ُع  اأَ�سَ

.
w
َدُرها َمْعِدِني ، َوَرْقم (3) ِبجاِنِب اأَْغِذَيٍة َم�سْ

w
َدُرها َحَيواِني َم�سْ

ْيتوِن لزَّ yG َزْيُتw
ِمْلٌحُجْبٌنماٌء َمْعِدِني َبْي�ٌس

ٍّ
ٍل َمْعِدِني �سْ

اأَْغِذَيٌة ذاُت اأَ
ٍّ
ٍل َحَيواني �سْ

اأَْغِذَيٌة ذاُت اأَ
ٍّ
ٍل َنباِتي �سْ

اأَْغِذَيٌة ذاُت اأَ

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

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

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

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

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

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

�َسَمكـٌُتّفاَحٌة

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2
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َدُر اأَْغِذَيتي ؟   ما ُهَو َم�سْ

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

اأَ�ْسَتْخلِ�ُساأَ�ْسَتْخلِ�ُس

َوَرْقم  َنباِتي  َدُرها  َم�سْ ْغِذَيٍة  اأَ ِبجاِنِب  َرْقَم   ُع  اأَ�سَ

 اأََتناَوُل اأَْغِذَيًة ذاَت َم�ساِدَر ُمْخَتلَِفٍة :

ِر َوٱْلَفواِكِه. َدٍر ........... َكاٱْلُخ�سَ  ـ اأَْغِذَيًة ذاَت َم�سْ

َدٍر ........... َكاٱللُّحوِم َوٱْلَحليِب.  ـ اأَْغِذَيًة ذاَت َم�سْ

 ِمْثُل ................
ٍّ
َدٍر َمْعِدِني  ـ اأَْغِذَيًة ذاَت َم�سْ

ٌع Variéُمَتَنوِّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

�َس ِبما ُينا�ِسُب.   ـ اأُْكِمُل ٱْلُمَلخَّ

èُاأَ�ْسَتْنِت

ماِهَي َم�ساِدُر ٱْلأْغِذَيِةِ ٱلَّتي اأََتناَوُل ؟

لاِْلأَْغِذَيِة َم�ساِدُر ُمْخَتلَِفٌة.

1 ِلْنِطالِ¥ yG ُة ِعيَّ َو�سْ

اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

2

َدِرها.اأَْهِدُف ُف ٱْلأْغِذَيَة َح�َسَب َم�سْ نِّ �سَ
اأُ�َسّمي َواأُ
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ـ اأقرتح ما يلي: )5 دقائق(   2
يقبل ال�صتاذ م�صادقة املتعلمني على كل القرتاحات  املتفق عليها من طرف جمموعات الق�صم : 

ـ اأظن اأن االأغذية لها م�صدر نباتي.

ـ اأظن اأن االأغذية لها م�صدر حيواين.

ـ ما �صاأقوم به: )15 دقائق(  3
ـ على املدر�ض اأن يطلب م�صبقا من املتعلمني اإح�صار اأغذية يتناولونها عادة يف املنزل.

ـ تقوم كل جمموعة بت�صنيف الأغذية داخل �صالت.

ـ يقوم املتعلمون مبلء اجلدول يف ال�صبورة ثم يف كرا�صة املتعلم.

ـ اأ�صتنتج: )5 دقائق(  4
يقبل املدر�ض ا�صتنتاجات تبني اأن لالأغذية 3 م�صادر :

• م�صدر نباتي ـ م�صدر حيواين ـ م�صدر معدين.

ـ اأ�صتخل�ص: )5 دقائق(  5
تكتب اخلال�صة على ال�صبورة ثم يكمل املتعلم امللخ�ض مبا يلي :

ـ نباين   ـ  حيواين  ـ  املاء

املتعلمني  لدى  وتثبتها  امل�صطلحات  تر�صيخ  على  املدر�ض  يعمل   : ر�صيدي  اأمني 

بالعربية والفرن�صية.  

6 ـ اأعبئ تعلماتي: )5 دقائق(

لتاأكيد وتر�صيخ اأهم املكت�صبات ينجز املتعلم ال�صتثمار التايل :

ي�صع املتعلم رقم 1 حتت : زيت الزيتون  ـ  تفاحة

رقم 2 حتت : بي�ض  ـ جنب ـ �صمك

رقم 3 حتت : ماء  ـ  ملح

31
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ناٍت ِمْن َبْع�ِس ٱْلأَْغِذَيِة ٱلَّتي اأََتناَوُل عاَدًة.  ُر َعيِّ ـ اأُْح�سِ

ـ اأَْكُتُب ٱ�ْسَمها ِفي ٱْلَمكاِن ٱْلُمنا�ِسِب ِمَن ٱْلَجْدَوِل ٱلّتالي : 

اأَْغِذَيٍة  ِبجاِنِب   (2) َوَرْقم   
w
َنباِتي َدُرها  َم�سْ ْغِذَيٍة  اأَ ِبجاِنِب   (1) َرْقَم  ُع  اأَ�سَ

.
w
َدُرها َمْعِدِني ، َوَرْقم (3) ِبجاِنِب اأَْغِذَيٍة َم�سْ

w
َدُرها َحَيواِني َم�سْ

ْيتوِن لزَّ yG َزْيُتw
ِمْلٌحُجْبٌنماٌء َمْعِدِني َبْي�ٌس

ٍّ
ٍل َمْعِدِني اأَْغِذَيٌة ذاُت اأَ�سْ

ٍّ
ٍل َحَيواني اأَْغِذَيٌة ذاُت اأَ�سْ

ٍّ
ٍل َنباِتي �سْ

اأَْغِذَيٌة ذاُت اأَ

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

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

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

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

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

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

�َسَمكـٌُتّفاَحٌة

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 2
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َدُر اأَْغِذَيتي ؟   ما ُهَو َم�سْ

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

اأَ�ْسَتْخلِ�ُساأَ�ْسَتْخلِ�ُس

َوَرْقم  َنباِتي  َدُرها  َم�سْ ْغِذَيٍة  اأَ ِبجاِنِب  َرْقَم   ُع  اأَ�سَ

 اأََتناَوُل اأَْغِذَيًة ذاَت َم�ساِدَر ُمْخَتلَِفٍة :

ِر َوٱْلَفواِكِه. َدٍر ........... َكاٱْلُخ�سَ  ـ اأَْغِذَيًة ذاَت َم�سْ

َدٍر ........... َكاٱللُّحوِم َوٱْلَحليِب.  ـ اأَْغِذَيًة ذاَت َم�سْ

 ِمْثُل ................
ٍّ
َدٍر َمْعِدِني  ـ اأَْغِذَيًة ذاَت َم�سْ

ٌع Variéُمَتَنوِّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

�َس ِبما ُينا�ِسُب.   ـ اأُْكِمُل ٱْلُمَلخَّ

èُاأَ�ْسَتْنِت

ماِهَي َم�ساِدُر ٱْلأْغِذَيِةِ ٱلَّتي اأََتناَوُل ؟

لاِْلأَْغِذَيِة َم�ساِدُر ُمْخَتلَِفٌة.

1 ِلْنِطالِ¥ yG ُة ِعيَّ َو�سْ

اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

oá nj
pò r̈ sàdyG ` o

¢ù tØ næsàdyG ` oá nc n
ô në rdnG

2

َدِرها.اأَْهِدُف ُف ٱْلأْغِذَيَة َح�َسَب َم�سْ نِّ �سَ
اأُ�َسّمي َواأُ
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يْتُوِن ِمْلٌحُجْبٌَماٌء َمْعِديِنٌَّزيُْت اٱلزَّ �َصَمٌكتَُفاَحٌةبَْي�ٌص
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 اأَْكُتُب حَتَْت ُكلِّ َر�ْصٍم: �َصِهيٌق اأَْو َزِفرٌي.

َلِ اإىَل .............  َي�صِ
ْ
 َعرْبَ ................. ِلَكي

ُّ
  مَيُر

َّ
ِهيِق َيْدُخُل اٱْلَهَواُء ِمَن ............... اأَْو ........ ُثم اأَْثَناَء اٱل�صَّ

ُّ بجهاِزي التنف�صي : ع َعاَلَمَة )*( حَتَْت َما َي�رشُ اأَ�صَ

1234

1234

ُل وَّ
اَلتَّْمِريُن اٱالأَ

اَلتَّْمِريُن اٱلثَّايِن

åُاَلتَّْمِريُن اٱلثَّاِل

pI nد rM nوrال pË و rق nت pل lارين nمت

�َصِهيٌق�َصِهيٌق َزِفرٌيَزِفرٌي

َاْلَفِم ِةَاْلأَْنِف
َّ
ِة اْلَهواِئي

َ
ب َئَتنيَاْلَق�صَ

ِّ
اٱلر

**

َاْلأَْنُف

َاْلَفُم

ُة
َّ
ُة اْلَهواِئي

َ
ب َاْلَق�صَ

َئَتاِن
ِّ
َالر
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اِبُ™ اَلتَّْمِريُن اٱلرَّ

اَلتَّْمِريُن اٱÿَْاِم�ُص

ع )*( حَتَْت َما اأراُه �َصليمًا. اِبُ™ ـ اأ�صَ اَلتَّْمِريُن اٱل�صَّ

معدين

**

w
ُكها.َتْقويٌم َتْوليِفي

ِّ
َحر ًة َواأُ

َ
رِق اٱْلُمَقّوى ُدْمي َنُع ِمَن اٱْلَوَ �صْ

اأَ

ِة ؟
َ
كاِت اٱلّتاِلي

َ
ِة في اٱْلَحر

َ
ْمي ـ َهْل ُيْمِكُن َتْقليُد اٱلدُّ

            َل
ْ
ِفِق َنْحَو اٱْلَخْلِف.    َنَعم

ْ
 اٱْلَمر

ُ
1 ـ َثْني

            َل
ْ
ِة َنْحَو اٱلأَماِم.      َنَعم

َ
ْكب

ُّ
 اٱْلر

ُ
2 ـ َثْني

X

X

ْغِذَيِة ? :   ِلاْلأَ
ُ
َدُر اٱْلآَخر ـ ما ُهَو اٱْلَم�صْ

w
ذاَت َتْقويٌم َتْوليِفي اٱْلأَْغِذَيَة  َوِباٱْلأَْحَمِر   ،

x
َنباِتي َدٍر  َم�صْ ذاَت  اٱْلأَْغِذَيَة  ِر  ِباٱْلأَْخ�صَ ُن  اأَُلوِّ

.
x
واِني

َ
َدٍر َحي َم�صْ
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معارف علمية مفيدة لالأ�ستاذ
مزايا الإر�ساع

النافعة  )37c(، غني مب�سادات الأج�سام ،الأنزميات الها�سمة، والبكترييات  ـ حليب الأم : معقم، �سهل اله�سم، درجة حرارته مالئمة 

وم�ساد لالأرجيات وهرمونات النمو.

ـ اأثناء عملية الإر�ساع توطد عالقة احلنان بني الر�سيع واأمه. 

يزداد الطول بف�سل هرمون النمو الذي يفرز من طرف اجلزء الأمامي للغدة النخامية 

يتجه نحو خاليا هدف وهي خاليا  ثم  بالدم  يفرغ  الذي  الهرمون  باملخ. هذا  املوجود 

الغ�رشوف الداخلي للعظام الطويلة التي تتكاثر ثم تتحول اإىل  خاليا عظمية فيزداد طول 

العظام الطويلة.

ينتج هذا الهرمون ب�سكل منتظم ح�سب املرحلة العمرية وبكميات معينة يوميا.

ما�سة  حاجة  يف  اجل�سم  بل  الطول،  يف  النمو  ليتم  وحده  الهرمون  هذا  يكفي  ل   

توجد  والتي  النمو  على  ت�ساعد  حيواين  اأ�سل  من  لربوتينات 

نق�س  وكل  والبي�س...  واحلليب  والبي�ساء  احلمراء  باللحوم 

يف اإفراز هذا الهرمون، يوؤدي اإىل التقزم كما اأن كل اإفراط يف 

اإنتاجه يوؤدي اإىل الزيادة املفرطة يف القامة. 

ـ اإن الوجبة الغذائية املتوازنة جتنب من الإ�سابة ببع�س الأمرا�س: كاأمرا�س القلب وال�رشايني، 

ال�سكري، ال�رشطان والك�ساح والهزال القتياتي والكوا�سيوركور...

ـ يك�رش �سيام الليل.

ـ توؤمن التوازن الغذائي.

ـ تقوي الرتكيز والنتباه والتذكر.

ـ ت�ساهم يف احلفاظ على كتلته.

ـ توطد العالقة العاطفية بني الأبناء والأبوين.

ـ تن�سط جميع خاليا اجل�سم.

ـ الغت�سال يوميا باملاء و�سابون ال�سعر واجل�سد.

ـ تنظيف الأ�سنان ثالث مرات يف اليوم بالفر�ساة وال�سنون بعد تناول الوجبات الغذائية الرئي�سية.

مة. ـ غ�سل الفم باملاء بعد كل جُلْ

ـ تنظيف الأنف مبنديل ورقي.

ـ تنظيف الأذنني.

ـ ارتداء مالب�س نظيفة.

ـ ق�س الأظافر واإزالة الأو�ساخ منه.

ـ غ�سل اليدين باملاء وال�سابون قبل وبعد الوجبات الغذائية.

ـ غ�سل اليدين باملاء وال�سابون بعد اخلروج من املرحا�س.

اأو ال�سعال ملنع انت�سار اجلراثيم امل�سببة للعدوى.  ـ �رشف الوجه بعيدا عن الآخرين وتغطية الأنف والفم مبنديل ورقي عند العطا�س 

كيف يتم النمو يف الطول ؟

اأهمية التغذية املتوازنة

اأهمية وجبة الفطور

كيفية املحافظة على النظافة ال�سخ�سية

 التغذية ` النمو ` الحافظة على الüسحة 

تدبري مكونات الوحدة 3 
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ينتج ت�سو�س الأ�سنان عن وجود بكترييات بالفم والتي تقتات من فتات الأغذية املتبقية بني الأ�سنان حيث حتولها اإىل مواد 

حم�سية حتطم مينا وعاج الأ�سنان.

ما هي اأ�سباب ت�سو�س الأ�سنان ؟ 

املواد والعتاد الديداكتيكي امل�ستعملم�سامينهاحل�س�ساملو�سوع

 النمو

  ـ 

 اأحافظ 

على �سحتي

ها؟1
ُ

ْفِل اٱلتَّْغِذَيِة َنْف�س يِع َواٱلطِّ �سِ
َّ
َهْل ِللر

ـ كرا�سة التلميذ و دليل الأ�ستاذ ـ اأغذية متنوعة طرية )من الأ�سناف ال�ستة: انظر 

الوحدة 2( ـ �سور حائطية لوجبات غذائية للر�سيع وللطفل.

ارِ ؟2
َ
 اٱْلِكب

َ
َتِدي َماَلِب�س

ْ
ر َمَتى �َساأَ

ـ كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذـ  ميزان ومرت �رشيطيـ  األب�سة واأحذية خمتلفة املقا�سات 

ـ �سورة حائطية ملراحل النمو.

ِتي ِفي ِغَذاِئي ؟3 حَّ
ِحيٌح اأَنَّ �سِ َهْل �سَ

ـ كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذ ـ اأغذية متنوعة طرية من الأ�سناف الثالثة ـ �سور 

حائطية لوجبات متنوعة ومتوازنة وغري متوازنة.

4
ِفي  واِحَدٍة  ٍة 

َ
ِغَذاِئي ٍة 

َ
ِبَوْجب اأَْكَتِفي  َل  اَذا 

َ
ِلم

ِم ؟
ْ
و

َ
اٱْلي

ـ  ـ غذاء  ـ �سور حائطية لوجبات غذائية )فطور  الأ�ستاذ  التلميذ ودليل  ـ كرا�سة 

ع�ساء( ـ �سور لأطفال م�سابني ب�سوء التغذية اأو بال�سمنة.

َل اٱلأَْكِل ؟5
ْ
ِتي َقب حَّ َف اأُحاِفُظ َعَلى �سِ

ْ
َكي

ـ كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذـ  ماءـ  �سابونـ  مناديل نظيفةـ  �سور حائطية ملراحل 

تنظيف اليدين

ُف اأَ�ْسَناِني َبْعَد اٱْلأْكِل ؟6 اَذا اأَُنظِّ
َ
 ِلم

ـ كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذ ـ فر�ساة الأ�سنان وال�سنون ـ �سابون �سائل ـ اأ�سنان 

تنظيف  تقنية  حول  �رشيط  ـ  الأ�سنان  تنظيف  ملراحل  حائطية  �سورة  ـ  م�سو�سة 

الأ�سنان

ُف اأَنَِّني َمِري�ٌس ؟7 َّ
َف اأََتَعر

ْ
َكي

ـ كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذ ـ فر�ساة الأ�سنان وال�سنون ـ �سابون �سائل ـ اأ�سنان 

تنظيف  تقنية  حول  �رشيط  ـ  الأ�سنان  تنظيف  ملراحل  حائطية  �سورة  ـ  م�سو�سة 

الأ�سنان.

ِمي ؟8
ْ

اَط ِج�س َف اأَ�ْسَتِعيُد َن�سَ
ْ
 َكي

حائطية  �سور  ـ  النوم  لقطار  حائطية  �سورة  ـ  الأ�ستاذ  ودليل  التلميذ  كرا�سة  ـ   

ل�سلوكات تعرقل النوم.

9
 ـ كرا�سة التلميذ و دليل الأ�ستاذتمارين لتقويم ودعم الوحدة

10

ال�سعوبات املعرفية لدى املتعلم)ة(، العوائق التي يجب جتاوزها

املكت�سبات القبلية

مكونات الوحدة 3

ـ يعتقد املتعلم)ة( يف هذه املرحلة العمرية اأن حليب الأم ل يختلف عن اأنواع اأخرى من احلليب لذى وجب تعريفه مبزايا حليب الأم 

ومكوناته.

ـ يعتقد اأنه باإمكانه ال�ستغناء عن وجبة الفطور لكنه يجهل اأهميته يف النتباه والرتكيز وا�ستعادة احليوية.

لتنظيفها  وال�سنون  الفر�ساة  ا�ستعمال  باأهمية  يجب حت�سي�سه  لذى  والت�سو�س  الأ�سنان  تنظيف  غياب  بني  توجد عالقة  ل  اأنه  يعتقد  ـ 

واحلفاظ على �سحتها.

ـ يعتقد اأن النوم خالل ح�سة الدر�س ناجت عن الك�سل، يف حني اأن قلة النوم والتعب يوؤديان اإىل قلة الرتكيز والنتباه.

ـ يتعرف اأنه يف حاجة اإىل الغذاء واملاء.

ـ ي�سمي ي�سف الأغذية ح�سب م�سدرها.

ـ يحافظ على �سحته بتناول اأغذية نظيفة و�سحية.
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1( تخطيط تعلمات احل�سة
املجال :  �سحة الإن�سان

املحور : ج�سم الإن�سان ـ الوقاية من الأمرا�س 

املو�سوع : النمو ـ اأحافـظ على �سحتي 

املدة الزمنية للح�سة : 55 دقيقة 

الدر�س: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�ستمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
يف ال�سنة الأوىل من �سلك التعليم البتدائي، ميكن اأن يعتقد يع�س التالميذ اأن حليب الأم ل يختلف عن حليب البقرة واأنه لوحده 

كاف لتغذية الر�سيع طيلة �سنتني متتاليتني. ولتجاوز هذا العائق �سيتعرف املتعلم )ة( على كل من احلليبني لفهم اأهمية حليب الأم يف 

تغذية الر�سيع.

م�ساهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ تعرف اأهمية التغذية يف احلفاظ على �سحة اجل�سم.

ـ التمييز بني تغذية الر�سيع وتغذية الطفل.

ـ �سقل التعبري ال�سفوي.

الو�سائل التعليمية : 

ـ كرا�سة التلميذ و دليل الأ�ستاذ 

ـ اأغذية متنوعة طرية )من الأ�سناف ال�ستة: انظر الوحدة 2( 

ـ �سور حائطية لوجبات غذائية للر�سيع وللطفل. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي

و�سعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

نقدم ثالث �سور: الأوىل لر�سيع يتغذى على حليب اأمه، والثانية لأم تغذي 

اختالف  ال�سور  هذه  وتربز  خمتلفة.  اأغذية  اأمامه  لطفل  والثالثة  مبلعقة  ر�سيعها 

الأغذية املتناولة. 

تدبري تعلمات احل�سة  )2
ـ تقدمي و�سعية النطالق:  )10 دقائق(  1

يالحظ التالميذ ال�سورة الأوىل على اليمني ليتعرفوا اأن الر�سيع يتغذى اأ�سا�سا على حليب اأمه ثم ت�ساف اإليه خ�رش وفواكه مطحونة 

)ال�سورة 2( اأما الطفل فيتغذى على اأغذية متنوعة تنا�سب عمره لكي ينمو ب�سكل طبيعي.

 اأت�ساءل 
ي�ساعد الأ�ستاذ تالمذته على متلك و�سعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة تتعلق بها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ويتم تقا�سمها، 

لالتفاق على ت�ساوؤلت من قبيل:

ـ ما هي الأغذية املنا�سبة للر�سيع؟

ـ مباذا يتغذى الطفل؟ 

36

َحليُب ٱْلَبَقَرِة مَِّلْحٌم
ُخْبٌزَحليُب ٱالأُ

�nاِل�ْصِتفاَدُة ِمْن َن�صاِئِح َطبيَبِة ٱالأَْطفاِل. 

�صيِع ؟ ْغِذَيُة ٱْلُمنا�ِصَبُة لِلرَّ
ـ ما ِهَي ٱالأَ

ْفُل ؟ ـ ِبماذا َيَتَغّذi ٱلطِّ

ْهِر ٱل�ّصاِد�ِض ُت�صاُف اأَْغِذَيٌة اإِ¤ َحليِب  ـ اِْبِتداًء ِمَن ٱل�صَّ

�صيَع. لرَّ َي �ٱ مِّ لُِتَغذِّ
ٱالأُ

َعًة.   ْغِذَيًة ُمَتَنوِّ
ْفُل اأَ ـ لَِتْلِبَيِة حاِجياِتِه َيَتناَوُل ٱلطِّ

�ْصُهٍر : ِة اأَ �صيِع َقْبَل �ِصتَّ ُع َعالَمَة )x( َتْحَت ٱْلِغذاِء ٱْلُمنا�ِصِب لِلرَّ اأَ�صَ

�صيُع  َالرَّ

ليُب  َاْ◊َ

Le nourisson

Le lait

ìُاُل �ٱْلَمْطروDو بيبِةَال�صُّ َجواُب ٱلطَّ

ما ُهَو ٱْلِغذاُء 

�صيِع   ٱْلُمنا�ِصُب لِلرَّ

ْفِل ؟ َولِلطِّ

ل�ّصاِد�َض. ْهَر �ٱ ِه ٱل�صَّ �صيِع اإِ¤ غاَيِة ُبلوِغِ مِّ كاٍف لِلرَّ
الأُ ـ َحليُب �ٱ

ِم.  �صْ ْهِر ٱل�ّصاِد�ِض ُت�صاُف اأَْغِذَيٌة لَِتْلِبَيِة حاِجياِت ٱْ÷ِ ـ َبْعَد ٱل�صَّ

�öَِ َوٱْلَفواِكِه وٱللُّحوِم. ُÿَْعٌة، َكاٱ ْفِل ُمَتَنوِّ ـ اأَْغِذَيُة ٱلطِّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3

  1: á°ü◊G oá së u°üdn� ` tƒ o
ª tædn� ` oánj

pò r̈ sàdn� 

ْغِذَية َنْف�ُصها ؟ ْفِل ٱلتَّ �صيِع َوٱلطِّ َهْل لِلرَّ

ْفِل ُت�صاُف............ �صيِع َتِتمُّ ِبَحليِب........... َوُكلَّما زاَد ُعُمُر ٱلطِّ َتْغِذَيُة ٱلرَّ

َجديَدٌة لَِتْلِبَيِة حاِجياِتِه.

…ó«°U nQ » q n‰oCG
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اأُ

ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ

ْفِل.اأَْهِدُف �صيِع َوَتْغِذَيِة ٱلطِّ ُز َبْيَن َتْغِذَيِة ٱلرَّ َميِّ
اأُ
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 

يقبل الأ�ستاذ)ة( فر�سيات التالميذ املقرتحة التي تقول باأن:

ـ الر�سيع يتغذى على حليب البقرة.

ـ الر�سيع يتغذى على خ�رش وفواكه وحلوم...

الفر�سيات التي ميكن اأن يتفق عليها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل، هي: 

 ـ يتغذى الر�سيع على حليب الأم.

 ـ يتغذى الطفل على ‹موعة من الأغذية املتنوعة. 

3 ـ ما �ساأقوم به: )25 دقائق(

اختبار الفر�سية: 

يربمج الأ�ستاذ)ة( توجيه دعوة لطبيبة الأطفال اأو ملخت�س يف التغذية ق�سد تقدمي ن�سائح واإر�سادات لالأطفال حول التغذية وعالقتها 

اإذا كانت  اأما  احل�سة،  باأهداف  له عالقة  �رشيطا  يقدم  ال�رشورية  التعليمية  الو�سائل  توفر  ال�ست�سارة، وعند  تعذر هذه  بالنمو. ويف حالة 

�سور  على  الإطالع  املتعلمني  من  �سيطلب  الو�سائل  هذه  على  تتوفر  ل  املوؤ�س�سة 

الكرا�سة بخ�سو�س هذه الفقرة مع قراءة جواب الطبيبة فيما يخ�س الغذاء املنا�سب 

لكل من الر�سيع والطفل.

ـ تو�سيح املخت�سة:

ـ  حليب الأم كاف للر�سيع اإىل غاية بلوغه �سهره ال�ساد�س.

ـ بعد ال�سهر ال�ساد�س ت�ساف اأغذية جديدة ل�سد حاجيات اجل�سم.

ـ اأغذية الطفل متنوعة كاخل�رش والفواكه واللحوم...

4 ـ اأ�ستنتج: )5 دقائق(

 تغذية الر�سيع تتم بحليب الأم وكلما زاد عمر الطفل ت�ساف اأغذية جديدة ل�سد 

حاجيات ج�سمي املتزايدة.

5 ـ �أ�ستخل�س ما يلي:  )5 دقائق(

ميالأ املتعلمون الفراغات بالكلمات املنا�سبة: ال�ساد�س ـ اأغذية.

ـ ابتداء من ال�سهر ال�ساد�س، ت�ساف اأغذية اإىل حليب الأم لتغذية الر�سيع.

ـ ت�ساف اأغذية جديدة للطفل ل�سد حاجيات ج�سمه املتزايدة مع ازدياد عمره.  

ـ اأعبئ تعلماتي:   )5 دقائق(  6
و�سعية تقوميية: 

ي�سع املتعلمون عالمة )*( حتت الغذاء املنا�سب للر�سيع قبل �ستة اأ�سهر:
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َحليُب ٱْلَبَقَرِة مَِّلْحٌم
ُخْبٌزَحليُب ٱالأُ

�nاِل�ْصِتفاَدُة ِمْن َن�صاِئِح َطبيَبِة ٱالأَْطفاِل. 

�صيِع ؟ ْغِذَيُة ٱْلُمنا�ِصَبُة لِلرَّ
ـ ما ِهَي ٱالأَ

ْفُل ؟ ـ ِبماذا َيَتَغّذi ٱلطِّ

ْهِر ٱل�ّصاِد�ِض ُت�صاُف اأَْغِذَيٌة اإِ¤ َحليِب  ـ اِْبِتداًء ِمَن ٱل�صَّ

�صيَع. لرَّ َي �ٱ مِّ لُِتَغذِّ
ٱالأُ

َعًة.   ْغِذَيًة ُمَتَنوِّ
ْفُل اأَ ـ لَِتْلِبَيِة حاِجياِتِه َيَتناَوُل ٱلطِّ

�ْصُهٍر : ِة اأَ �صيِع َقْبَل �ِصتَّ ُع َعالَمَة )x( َتْحَت ٱْلِغذاِء ٱْلُمنا�ِصِب لِلرَّ اأَ�صَ

�صيُع  َالرَّ

ليُب  َاْ◊َ
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Le lait

ìُاُل �ٱْلَمْطروDو بيبِةَال�صُّ َجواُب ٱلطَّ

ما ُهَو ٱْلِغذاُء 

�صيِع   ٱْلُمنا�ِصُب لِلرَّ

ْفِل ؟ َولِلطِّ

ل�ّصاِد�َض. ْهَر �ٱ ِه ٱل�صَّ �صيِع اإِ¤ غاَيِة ُبلوِغِ مِّ كاٍف لِلرَّ
الأُ ـ َحليُب �ٱ

ِم.  �صْ ْهِر ٱل�ّصاِد�ِض ُت�صاُف اأَْغِذَيٌة لَِتْلِبَيِة حاِجياِت ٱْ÷ِ ـ َبْعَد ٱل�صَّ

�öَِ َوٱْلَفواِكِه وٱللُّحوِم. ُÿَْعٌة، َكاٱ ْفِل ُمَتَنوِّ ـ اأَْغِذَيُة ٱلطِّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3
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1( تخطيط تعلمات احل�سة 
املجال :  املادة 

املحور : �سحة الإن�سان.

املو�سوع : النمو ـ اأحافـظ على �سحتي

 الفئة امل�ستهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة الأوىل من �سلك التعليم البتدائي

املدة الزمنية للح�سة : 55 دقيقة 

 • التمثالت و/اأو العوائق الإب�ستمولوجية التي قد يواجهها املتعلمون واملتعلمات يف بناء هذا الدر�س:

النمو ظاهرة وظيفية اأ�سا�سية من فرتة الإخ�ساب اإىل �سن الر�سد. وخاللها تزداد كتلة وقامة اجل�سم بف�سل الأغذية املتناولة 

امل�ساعدة على بناء اجل�سم و�سيانته. غري اأن متثل التالميذ للنمو ل

يعرف غالبا �سبب التغريات املالحظة يف ج�سمه خالل منوه.

هذه التعلمات: بناء  م�ساهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ تعرف اأهم مراحل النمو عند الإن�سان،

ـ اإدراك اأهمية التغذية يف النمو.

الو�سائل التعليمية : ـ كرا�سة التلميذ و دليل الأ�ستاذ. 

ـ األب�سة واأحذية خمتلفة املقا�سات.

ـ �سورة حائطية ملراحل النمو.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي 

و�سعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

�سن  عن  ليت�ساءلوا  التالميذ،  ف�سول  خمتلفة  مبقا�سات  األب�سة  مالحـظة  تثري 

اأ�سحاب هذه الألب�سة، فيقراأ الأ�ستاذ اأنها لأ�سخا�س خمتلفي الأعمار.

2( تدبري تعلمات احل�سة 

1 ـ تقدمي و�سعية النطالق:  )10 دقائق(
بع�س  اأخرى  وملجموعات  للكبار  الألب�سة  بع�س  املجموعات  لبع�س  تقدم 

الأحذية ذات مقا�سات ت�سغرهم بكثري ويطلب منهم حماولة ارتدائها ليتبني اأن هذه  الأحذية والألب�سة ل تالئمهم يف هذه املرحلة العمرية. 

فيدركوا اأنهم جميعا يف نف�س  املرحلة العمرية )الطفولة( التي �سبقتها مرحلة الر�ساعة و�ستليها مرحلة املراهقة.

 اأت�ساءل 
ي�ساعد الأ�ستاذ تالمذته على متلك و�سعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة تتعلق بها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم تقا�سمها، 

لالتفاق على ت�ساوؤلت من قبيل: 

ـ ملاذا يزداد مقا�س مالب�سي وحذائي؟ 

37

اأَ�ْصَتْخلِ�ُض

ُمناَوَلٌة : اأَْرِبُط ِبَخطٍّ َبنْيَ  ٱللِّبا�ِض َو�صاِحِبِه :

لِماذا َيْزداُد َمقا�ُض َمالِب�صي َوِحذائي ؟

ما َراأُْيُكْم في َمالِب�صي ؟

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

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3

2 : á°ü◊G
ْرَتدي َمالِب�َض ٱْلِكباِر ؟  َمتى �َصاأَ

…ó«°U nQ » q n‰oCG

قوُم ِبِه ما �َصاأَ

èُاأَ�ْصَتْنِت

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
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اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

ُموُّ  َالنُّ

را�ِصٌد

La croissance

Un adulte
Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ

اأُ

مي. ّوي َتْزداُد قاَمُة َوُكْتَلُة ِج�صْ ـ ِخالَل ُ‰ُ

ِبُح ِطْفاًل ُثمَّ را�ِصدًا. �صيُع َفُي�صْ ـ َيْنُمو ٱلرَّ

oá së u°üdn� ` tƒ o
ª tædn� ` oánj

pò r̈ sàdn� 

ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ

ُموِّ ِعْنَد  ٱاْلإِْن�صاِن. ُب َمراِحَل  ٱلنُّ اأَُرتِّ

.........

ُموِّ ِعْنَد ٱاْلإِْن�صاِن.اأَْهِدُف َهمَّ َمراِحِل ٱلنُّ
ُف اأَ َتَعرَّ

اأَ

هـدجباأ

باأ
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37
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ُمناَوَلٌة : اأَْرِبُط ِبَخطٍّ َبنْيَ  ٱللِّبا�ِض َو�صاِحِبِه :

لِماذا َيْزداُد َمقا�ُض َمالِب�صي َوِحذائي ؟

ما َراأُْيُكْم في َمالِب�صي ؟

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

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3

2 : á°ü◊G
ْرَتدي َمالِب�َض ٱْلِكباِر ؟  َمتى �َصاأَ
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قوُم ِبِه ما �َصاأَ

èُاأَ�ْصَتْنِت

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

ُموُّ  َالنُّ

را�ِصٌد

La croissance

Un adulte
Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ

اأُ

مي. ّوي َتْزداُد قاَمُة َوُكْتَلُة ِج�صْ ـ ِخالَل ُ‰ُ

ِبُح ِطْفاًل ُثمَّ را�ِصدًا. �صيُع َفُي�صْ ـ َيْنُمو ٱلرَّ
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ُموِّ ِعْنَد  ٱاْلإِْن�صاِن. ُب َمراِحَل  ٱلنُّ اأَُرتِّ
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ُموِّ ِعْنَد ٱاْلإِْن�صاِن.اأَْهِدُف َهمَّ َمراِحِل ٱلنُّ
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
تقبل الفر�سيات املقبولة واملعرب عنها من طرف التالميذ والتي تقول باأن:

• تزداد كتلتي مع زيادة العمر.
• تزداد قامتي مع زيادة العمر.

الفر�سيات التي يجب اأن يتفق عليها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل، هي: 

ـ ملاذا يزداد مقا�س حذائي ومالب�سي؟

3 ـ ما �ساأقوم به:  )15 دقائق(

 اختبار الفر�سية:  
ـ يقي�س املتعلمون يف جمموعاتهم ال�سغرية كتلتهم وقامتهم م�ستعينني بتوجيهات الأ�ستاذ الذي ميكن اأن يقوم بنف�سه بالقيا�سات ويقراأ 

نتائجها على امليزان وعلى املرت ال�رشيطي.

ـ يناق�س املتعلمون جدول قيا�س القامة والكتلة.

كل �سخ�س يتميز بطول قامته وكتلة ج�سمه ولي�س هناك ت�سابه بني الأ�سخا�س 

ولو كان لهم نف�س العمر.

 21 الر�سد )حوايل  اإىل حدود �سن  للتغذية دور بارز يف زيادة الكتلة والقامة 

�سنة(

4 ـ اأ�ستنتج: )5 دقائق(

 يكتب التالميذ ال�ستنتاج على الكرا�سة: تزداد كتلتي وقامتي كلما ازداد عمري 

فيتغري مقا�س مالب�سي وحذائي.

5 ـ اأ�ستخل�س ما يلي: )5 دقائق(             
ـ ينمو الر�سيع في�سبح طفال ثم را�سدا.

6 ـ يعمل الأ�ستاذ على تر�سيخ امل�سطلحات املقرتحة لدى املتعلمني باللغتني العربية والفرن�سية

7 ـ اأعبئ تعلماتي:  )10 دقائق(

و�سعية تقوميية

  • يرتب التالميذ مراحل النمو ثم يكتبونها يف اخلانات املخ�س�سة لها :

2 1 354
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1( تخطيط تعلمات احل�سة
املجال :  �سحة الإن�سان 

املحور : ج�سم الإن�سان ـ الوقاية من الأمرا�س 

املو�سوع : النمو ـ اأحافظ على �سحتي 

املدة الزمنية للح�سة : 55 دقيقة 

الدر�س: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�ستمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
التغذية اأ�سا�سية للنمو الطبيعي، ويبقى نوع وكمية وتوقيت التغذية عامال حمددا لهذا النمو. الطفل يف هذه املرحلة ين�ساق مع ما ي�ستهيه 

من اأطعمة، غالبا ما تقت�رش عن اللحم والبطاط�س املقلية وبع�س احللويات ظنا منه اأنها تغنيه عن باقي اأنواع واأ�سناف الأغذية من خ�رش 

وفواكه وحليب وماء... ولتجاوز هذا العائق ي�ساهم املتعلم)ة( يف هذا الدر�س

 للتو�سل اإىل �رشورة تناول تغذية متنوعة ومتوازنة كي يكون يف �سحة جيدة.    

م�ساهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ تعرف التغذية املتوازنة.

ـ التح�سي�س باأهمية التغذية املتوازنة للحفاظ على �سحة و�سالمة اجل�سم. 

ـ  اتخاذ موقف م�سوؤول اجتاه ال�سحة.

الو�سائل التعليمية : كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذـ  اأغذية متنوعة طرية من الأ�سناف 

الثالثة ـ �سور حائطية لوجبات متنوعة ومتوازنة وغري متوازنة. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي

و�سعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

مت اختيار ثالث �سور لأطفال يف �سن فئة املتمدر�سني بالق�سم الأول ابتدائي. 

�سورة لطفل هزيل واأخرى لطفل �سمني وثالثة لطفل ذي هيئة معتدلة. كاأر�سية 

لإثارة الإنتباه لدور التغذية يف النمو.   

تدبري تعلمات احل�سة  )2

ـ تقدمي و�سعية النطالق:  )10 دقائق(  1
لتملك  الكايف  الوقت  ومينحهم  بالكرا�سة،  املوجودة  ال�سور  املدر�س  يقدم 

الو�سعية ق�سد حتديد اأهمية احلفاط على �سحة اجل�سم. 

فيما هي الأغذية التي حتافط على �سحتي ؟

يجب حت�سي�س املتعلم)ة( ب�رشورة تناول اأغذية متنوعة ومتوازنة.  

 اأت�ساءل 
ي�ساعد الأ�ستاذ تالمذته على متلك و�سعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، و�سيتم تقا�سمها 

لالتفاف على ت�ساوؤلت من قبيل : 

ـ هل ميكن اأن اأتغذى فقط باحللويات ؟ 
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ٌم ـ ُخ�öٌَ ـ َفواِكُه ـ ُخْبٌز ـ ماٌء 1 ـ َ◊ْ

ْفِل َتْغِذَيًة ُمنا�ِصَبًة لِ�َصدِّ حاجياِتِه. ليُم لِلطِّ ُموُّ ٱل�صَّ َيَتَطلَُّب ٱلنُّ

ناِت  : َحْوَل ُمَكوِّ
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

ْفُل )1(  لطِّ َوْجَبٍة َتناَوَلها �ٱ

ٍة َطويَلٍة. ْفُل )2( لُِمدَّ َو ٱلطِّ

َكْيَف َيِجُب اأَْن َتكوَن اأَْغِذَيتي ؟

ُع َعالَمَة )x( َتْحَت  اأَ�صَ

لَّتي َتْنُتèُ َعْنها ٱْلَوْجَبِة �ٱ

ْلَوْقِت. ْمَنُة َمَع ُمروِر �ٱ ل�صُّ �ٱ

ْفِل 1 لطِّ ْفِل 2     َوْجَبُة  �ٱ لطِّ        َوْجَبُة  �ٱ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3

3 : á°ü◊G

تي في ِغذائي؟ حَّ حيٌح اأَنَّ �صِ َهْل �صَ

ُة  يَّ  َاْلَكمِّ

َعٌة  ُمَتَنوِّ

La quantité
Variée

…ó«°U nQ » q n‰oCG

قوُم ِبِه ما �َصاأَ

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َصاأَ ما �َصاأَ

اأَْغِذَيًة اأَ�ْصَتْخلِ�ُضاأَ�ْصَتْخلِ�ُض اأََتناَوَل  اأَْن   
َّ
َعَلي َدٍة  َجيِّ ٍة  حَّ اِلأَكوَن ِ‘ �صِ

َعًة َوكاِفَيًة. ُمَتَنوِّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

ُع َعالَمَة اأَ�صَ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

ْفَلْيِن. ـ اأُقاِرُن ٱالأَْغِذَيَة لُِكلٍّ ِمَن ٱلطِّ

َن َنتيَجَة ُكلِّ َوْجَبٍة : َبيِّ
 اأُ
ْ
اأَْكُتُب َحْرَف ٱْلِبطاَقِة ِفي ٱْلَمكاِن ٱْلُمنا�ِصِب َتْحَت ٱْلَجْدَوِل، لَِِكي

2ـ  َبطاِط�ُضـ  َعجاِئُنـ  َحْلِوياٌت 
ٌم ـ َبْي�ٌض ـ ُخْبٌز ـ َ◊ْ

èُاأَ�ْصَتْنِت

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

..... .....

3 2 1

oá së u°üdn� ` tƒ o
ª tædn� ` oánj

pò r̈ sàdn� 

ِم اِلأَْمرا�ٍض �صْ �ُض ٱْ÷ِ وٌّ َغÒُْ عاِديٍّ َوَتَعرُّ بـ  ُ‰ُ َدٌة ٌة َجيِّ حَّ وٌّ عاِديٌّ َو�صِ اأ ـ ُ‰ُ

ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ

َكْعَكٌة

َحْلِوياٌت

ٌة َبطاِط�ُض َمْقلِيَّ

ُخ�öٌَ َوَفواِكُه

ُ◊وٌم 

َوَبْي�ٌض

َتّقاُتُه ليُب َوُم�صْ ٱْ◊َ

ْغِذَيِة ٱْلُمَتواِزَنِة َوٱْلكاِفَيِة ِعْنَد ٱاْلإِْن�صاِن.اأَْهِدُف ِة ٱلتَّ يَّ َهمِّ
ُف اأَ َتَعرَّ

اأَ
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
يقبل الأ�ستاذ م�سادقة التالميذ على كل القرتاحات مثل:

 • اأظن اأن احللويات كافية للتغذية لأنها لذيذة وم�سبعة.

 • اأظن اأن احللويات وحدها ل تكفي للتغذية اجليدة. 

الفر�سية التي يحتفظ بها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل، هي: 

 ـ رمبا التغذية املتنوعة اأف�سل من احللويات ل�سحة اجل�سم.

3 ـ ما �ساأقوم به: )10 دقائق(

 اختبار الفر�سية الأوىل: 
تقدم لكل جمموعة من التالميذ لئحتني لوجبات غذائية، اإحداهما متوازنة واأخرى تقت�رش على العجائن وال�سكريات ويطلب منهم 

مقارنة مكونات الوجبتني ثم يربط كل وجبة باإحدى البطاقتني الواردتني يف الكرا�سة.

حيث يالحظ املتعلمون اأن : 

واحلليب  واللحوم  واخل�رش  الفواكه  ت�سم  التي  واملتوازنة  املتنوعة  الوجبة   •
واملاء... متكن من احلفاظ على ال�سحة وت�ساعد على النمو العادي. 

• الوجبة غري املتوازنة )تفريط اأو اإفراط( توؤدي اإىل اأمرا�س اقتياتية )كالهزال اأو 
ال�سمنة( خا�سة عند الأطفال.

4 ـ اأ�ستنتج:  )5 دقائق(
يدون التلميذ على الكرا�سة ال�ستنتاج التايل :

تنوع الأغذية يقي من الهزال وال�سمنة.

5 ـ �أ�ستخل�س ما يلي:  )5 دقائق(
ميالأ املتعلم)ة( الفراغات بالكلمات املنا�سبة التالية: جيدة ـ متوازنة.

 لأكون يف �سحة جيدة علي اأن اأتناول اأغذية متنوعة ومتوازنة.

6 ـ يعمل الأ�ستاذ على تر�سيخ امل�سطلحات املقرتحة لدى املتعلمني باللغتني العربية 
والفرن�سية. )5 دقائق(

ـ اأعبئ تعلماتي:   )5 دقائق(  7
و�سعية تقوميية:  ي�سع املتعلم)ة( عالمة )x( حتت الوثيقة التي تعرب على مكونات الوجبة املوؤدية لل�سمنة.
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ٌم ـ ُخ�öٌَ ـ َفواِكُه ـ ُخْبٌز ـ ماٌء 1 ـ َ◊ْ

ْفِل َتْغِذَيًة ُمنا�ِصَبًة لِ�َصدِّ حاجياِتِه. ليُم لِلطِّ ُموُّ ٱل�صَّ َيَتَطلَُّب ٱلنُّ

ناِت  : َحْوَل ُمَكوِّ
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

ْفُل )1(  لطِّ َوْجَبٍة َتناَوَلها �ٱ

ٍة َطويَلٍة. ْفُل )2( لُِمدَّ َو ٱلطِّ

َكْيَف َيِجُب اأَْن َتكوَن اأَْغِذَيتي ؟

ُع َعالَمَة )x( َتْحَت  اأَ�صَ

لَّتي َتْنُتèُ َعْنها ٱْلَوْجَبِة �ٱ

ْلَوْقِت. ْمَنُة َمَع ُمروِر �ٱ ل�صُّ �ٱ

ْفِل 1 لطِّ ْفِل 2     َوْجَبُة  �ٱ لطِّ        َوْجَبُة  �ٱ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3

3 : á°ü◊G

تي في ِغذائي؟ حَّ حيٌح اأَنَّ �صِ َهْل �صَ

ُة  يَّ  َاْلَكمِّ

َعٌة  ُمَتَنوِّ

La quantité
Variée

…ó«°U nQ » q n‰oCG

قوُم ِبِه ما �َصاأَ

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َصاأَ ما �َصاأَ

اأَْغِذَيًة اأَ�ْصَتْخلِ�ُضاأَ�ْصَتْخلِ�ُض اأََتناَوَل  اأَْن   
َّ
َعَلي َدٍة  َجيِّ ٍة  حَّ اِلأَكوَن ِ‘ �صِ

َعًة َوكاِفَيًة. ُمَتَنوِّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

ُع َعالَمَة اأَ�صَ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

ْفَلْيِن. ـ اأُقاِرُن ٱالأَْغِذَيَة لُِكلٍّ ِمَن ٱلطِّ

َن َنتيَجَة ُكلِّ َوْجَبٍة : َبيِّ
 اأُ
ْ
اأَْكُتُب َحْرَف ٱْلِبطاَقِة ِفي ٱْلَمكاِن ٱْلُمنا�ِصِب َتْحَت ٱْلَجْدَوِل، لَِِكي

2ـ  َبطاِط�ُضـ  َعجاِئُنـ  َحْلِوياٌت 
ٌم ـ َبْي�ٌض ـ ُخْبٌز ـ َ◊ْ

èُاأَ�ْصَتْنِت

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

..... .....

3 2 1

oá së u°üdn� ` tƒ o
ª tædn� ` oánj

pò r̈ sàdn� 

ِم اِلأَْمرا�ٍض �صْ �ُض ٱْ÷ِ وٌّ َغÒُْ عاِديٍّ َوَتَعرُّ بـ  ُ‰ُ َدٌة ٌة َجيِّ حَّ وٌّ عاِديٌّ َو�صِ اأ ـ ُ‰ُ

ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ

َكْعَكٌة

َحْلِوياٌت

ٌة َبطاِط�ُض َمْقلِيَّ

ُخ�öٌَ َوَفواِكُه

ُ◊وٌم 

َوَبْي�ٌض

َتّقاُتُه ليُب َوُم�صْ ٱْ◊َ

ْغِذَيِة ٱْلُمَتواِزَنِة َوٱْلكاِفَيِة ِعْنَد ٱاْلإِْن�صاِن.اأَْهِدُف ِة ٱلتَّ يَّ َهمِّ
ُف اأَ َتَعرَّ

اأَ
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x

ٌز ـ ماٌء
ْ
ٌ ـ َفواِكُه ـ ُخب ٌم ـ ُخ�رشَ �ٌس1 ـ حَلْ

ْ
ٌم ـ َبي ٌز ـ حَلْ

ْ
 ـ َعجاِئُن ـ َحْلِوياٌت ـ ُخب

ُ
2 ـ َبطاِط�س
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1( تخطيط تعلمات احل�سة 
املجال :  �سحة اجل�سم 

املحور : ج�سم الإن�سان ـ الوقاية من الأمرا�س 

املو�سوع : النمو ـ اأحافظ على �سحتي 

الفئة امل�ستهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة الأوىل من �سلك التعليم البتدائي

املدة الزمنية للح�سة : 55 دقيقة 

ç

 • التمثالت و/اأو العوائق الإب�ستمولوجية التي قد يواجهها املتعلمون واملتعلمات يف بناء هذا الدر�س:

ال�ستعانة  تناولها. وميكن  اأوقات  اإن احرتمت  ال�سحة  احلفاظ على  التي متكن من  الرئي�سية ثالث وهي  الغذائية  الوجبات 

ببع�س الأكالت اخلفيفة اأو اللمجات التي يجب اأن تتنوع بدورها 

)فاكهة، خبز وجنب، �سكالطة...( لكن معظم الأطفال وحتى بع�س 

الآباء يظنون اأن وجبة الفطور لي�ست مهمة بل منهم من يف�سل ملجة 

بدل وجبة رئي�سية ولتجاوز هذا التمثل يجب احرتام الوجبات الرئي�سة

 وتناولها يف اأوقاتها.

هذه التعلمات: بناء  م�ساهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ يدرك العالقة بني التغذية الأ�سا�سية.

ـ يتعرف الوجبات الغذائية الأ�سا�سية.

ـ يدرك اأهمية وجبة الفطور.

ـ يتمكن من اقرتاح وجبة غذائية متوازنة.

ـ �سور حائطية لوجبات غذائية  الأ�ستاذ  التلميذ ودليل  كرا�سة  التعليمية :  الو�سائل 

)فطور ـ غذاء ـ ع�ساء( ـ �سور لأطفال م�سابني ب�سوء التغذية اأو بال�سمنة. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي 

و�سعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم)ة(.

اأطفال من نف�س الفئة العمرية لتالميذ  تقدم ثالث مقولت جاءت عن ل�سان 

ف�سول  يثري  الذي  ال�سيء  اليومي  الغذائي  بال�سلوك  تتعلق  ابتدائي  الأوىل  ال�سنة 

التالميذ للت�ساوؤل عن عدد ونوع الوجبات الغذائية الواجب تناولها خالل اليوم.   

2( تدبري تعلمات احل�سة 

1 ـ تقدمي و�سعية النطالق:  )10 دقائق(
يقراأ ما جاء من مقولت على ل�سان كل طفل على حدة ليتم اكت�ساف التباين يف ال�سلوكات الغذائية لبع�س الأطفال مما يثري ف�سول 

التالميذ للت�ساوؤل عن ال�سلوك الغذائي القومي الذي يجب اتباعه واملتجلي يف تناول ثالث وجبات غذائية رئي�سية وميكن اإ�سافة ملجة اأو 

ملجتني مع حتديد طبيعة مكوناتها.

 اأت�ساءل 
ي�ساعد الأ�ستاذ تالمذته على متلك و�سعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة تتعلق بها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم يتم تقا�سمها 

لالتفاق على ت�ساوؤلت من قبيل: 

ـ كم عدد وجباتي الغذائية التي يحتاجها ج�سمي يف اليوم ؟ 

الوحدة  3
اذا اَل اأكتفي بوجبة غذائية واحدة يف اليوم ؟   احل�سة :    4 لمِ

التغذية/النمو/ال�سحة
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ْغِذَيِة :  َااِل�ْصِتفاَدُة ِمْن َراأِْي ُمْخَت�ضٍّ في ٱلتَّ

مي ‘ ٱْلَيْوِم ؟ َكْم َعَدُد ٱْلَوَجباِت ٱْلِغذاِئَيِة ٱلَّتي يْحتاُجها ِج�صْ

ـ اأَْذَهُب اإِلى ٱْلَمْدَر�َصِة دوَن َتناُوِل َوْجَبِة ٱْلُفطوِر.

ٍة اِلBُكَلها ِخالَل ٱاِل�ْصِتراَحِة. ِريَّ َة َحْلِوياٍت �ُصكَّ �ْصَتري ِعدَّ ـ َبْعَد ٱْلُفطوِر، َوفي َطريقي اإِلى ٱْلَمْدَر�َصِة اأَ

َبِة لي.  �صْ روِريٌّ ِباٱلنِّ ـ َتناُوُل َوْجَبِة ٱْلُفطوِر َيْوِمّيًا �صَ

ìُاُل ٱْلَمْطروDو ْغِذَيِةَال�صُّ َجواُب ُمْخَت�ضٍّ ِفي ٱلتَّ

ْغِذَيُة  َكْيَف َتُكوُن ٱلتَّ

ليَمُة؟ ٱل�صَّ

ٍةِ َوِهَي :  ـ َيِجُب َتناُوُل َثالِث َوَجباٍت َيْوِميَّ

ْلَع�صاُء. ٱْلُفطوُر َو�ٱْلَغذاُء َو�ٱ

ـ َيِجُب َتفادي ٱالإِْكثاِر ِمَن ٱْلَحْلِوياِت.

ـ َيِجُب ٱاْلإِْكثاُر ِمْن �ُصْرِب ٱْلماِء.

ـ َيِجُب َعَدُم َتاأْخيِر َوْجَبِة ٱْلَع�صاِء.

َر ٱللُّْمَجُة َعلى َتناُوِل ٱْلَحْلِوياِت َفَقْط. َيِجُب اأَالَّ َتْقَت�صِ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3

4 : á°ü◊G
لِماذا ال اأَْكَتفي ِبَوْجَبٍة ِغذاِئَيٍة واِحَدٍة في ٱْلَيْوِم ؟

َاللُّْمَجُة

َاْلَوْجَبُة 

Le goûter

Le repas

…ó«°U nQ » q n‰oCG

اأَنا اأََتناَوُل َثالَث 

َوَجباٍت ِغذاِئَيٍة

اأَنا ال اأََتناَوُل

 َوْجَبَة ٱْلُفطوِر َواأَْكَتفي 

ِبَبْع�ِض ٱللُّْمجاِت.

اأَنا ال اأََتناَوُل َوْجَبَة 

رًا. خِّ ٱْلَع�صاِء ُمَتاأَ

lá n¶ nMÓ oe

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َصاأَ قوُم ِبِهما �َصاأَ ما �َصاأَ

 :اأَ�ْصَتْخلِ�ُض
َّ
مي َعَلي تي َوَعلى �َصالَمِة ِج�صْ حَّ  اأُحاِفَظ َعلى �صِ

ْ
لَِكي

ِة  ئي�ِصيَّ َم اأَْوقاَت َتناُوِل َوَجباتي ٱْلِغذاِئَيِة ٱلرَّ اأَْن اأَُنظِّ

الِث.  ٱلثَّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

حيَح : لوَ∑ ٱل�صَّ ُن ٱل�صُّ ُع َعالَمَة )x( اأَماَم ٱْلُجْمَلِة �ٱلَّتي ُتَبيِّ اأَ�صَ

ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ

oá së u°üdn� ` tƒ o
ª tædn� ` oánj

pò r̈ sàdn� 

ٍة.اأَْهِدُف ِة َتناُوِل َثالِث َوَجباٍت ِغذاِئَيٍة َرئي�ِصيَّ يَّ َهمِّ
ُف اأَ َتَعرَّ

اأَ
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ْغِذَيِة :  َااِل�ْصِتفاَدُة ِمْن َراأِْي ُمْخَت�ضٍّ في ٱلتَّ

مي ‘ ٱْلَيْوِم ؟ َكْم َعَدُد ٱْلَوَجباِت ٱْلِغذاِئَيِة ٱلَّتي يْحتاُجها ِج�صْ

ـ اأَْذَهُب اإِلى ٱْلَمْدَر�َصِة دوَن َتناُوِل َوْجَبِة ٱْلُفطوِر.

ٍة اِلBُكَلها ِخالَل ٱاِل�ْصِتراَحِة. ِريَّ َة َحْلِوياٍت �ُصكَّ �ْصَتري ِعدَّ ـ َبْعَد ٱْلُفطوِر، َوفي َطريقي اإِلى ٱْلَمْدَر�َصِة اأَ

َبِة لي.  �صْ روِريٌّ ِباٱلنِّ ـ َتناُوُل َوْجَبِة ٱْلُفطوِر َيْوِمّيًا �صَ

ìُاُل ٱْلَمْطروDو ْغِذَيِةَال�صُّ َجواُب ُمْخَت�ضٍّ ِفي ٱلتَّ

ْغِذَيُة  َكْيَف َتُكوُن ٱلتَّ

ليَمُة؟ ٱل�صَّ

ٍةِ َوِهَي :  ـ َيِجُب َتناُوُل َثالِث َوَجباٍت َيْوِميَّ

ْلَع�صاُء. ٱْلُفطوُر َو�ٱْلَغذاُء َو�ٱ

ـ َيِجُب َتفادي ٱالإِْكثاِر ِمَن ٱْلَحْلِوياِت.

ـ َيِجُب ٱاْلإِْكثاُر ِمْن �ُصْرِب ٱْلماِء.

ـ َيِجُب َعَدُم َتاأْخيِر َوْجَبِة ٱْلَع�صاِء.

َر ٱللُّْمَجُة َعلى َتناُوِل ٱْلَحْلِوياِت َفَقْط. َيِجُب اأَالَّ َتْقَت�صِ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3

4 : á°ü◊G
لِماذا ال اأَْكَتفي ِبَوْجَبٍة ِغذاِئَيٍة واِحَدٍة في ٱْلَيْوِم ؟

َاللُّْمَجُة

َاْلَوْجَبُة 

Le goûter

Le repas

…ó«°U nQ » q n‰oCG

اأَنا اأََتناَوُل َثالَث 

َوَجباٍت ِغذاِئَيٍة

اأَنا ال اأََتناَوُل

 َوْجَبَة ٱْلُفطوِر َواأَْكَتفي 

ِبَبْع�ِض ٱللُّْمجاِت.

اأَنا ال اأََتناَوُل َوْجَبَة 

رًا. خِّ ٱْلَع�صاِء ُمَتاأَ

lá n¶ nMÓ oe

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َصاأَ قوُم ِبِهما �َصاأَ ما �َصاأَ

 :اأَ�ْصَتْخلِ�ُض
َّ
مي َعَلي تي َوَعلى �َصالَمِة ِج�صْ حَّ  اأُحاِفَظ َعلى �صِ

ْ
لَِكي

ِة  ئي�ِصيَّ َم اأَْوقاَت َتناُوِل َوَجباتي ٱْلِغذاِئَيِة ٱلرَّ اأَْن اأَُنظِّ

الِث.  ٱلثَّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

حيَح : لوَ∑ ٱل�صَّ ُن ٱل�صُّ ُع َعالَمَة )x( اأَماَم ٱْلُجْمَلِة �ٱلَّتي ُتَبيِّ اأَ�صَ

ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ

oá së u°üdn� ` tƒ o
ª tædn� ` oánj

pò r̈ sàdn� 

ٍة.اأَْهِدُف ِة َتناُوِل َثالِث َوَجباٍت ِغذاِئَيٍة َرئي�ِصيَّ يَّ َهمِّ
ُف اأَ َتَعرَّ

اأَ
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
يقبل الأ�ستاذ م�سادقة املتعلمني على كل القرتاحات التي تقول باأن:

• تناول وجبتني غذائيتني وملجة. 
• تناول ملجات طيلة اليوم. 

الفر�سية املتفق عليها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل، هي: 

ـ رمبا يجب تناول ثالث وجبات غذائية يف اليوم.

3 ـ ما �ساأقوم به:  )20 دقائق(

 اختبار الفر�سية:  
يربمج الأ�ستاذ لقاء مع خبري يف التغذية ليوجه ن�سائح واإر�سادات تهم نوع ومواعيد الوجبات الغذائية التي ت�ساعد على النمو وحتافظ 

على �سحة و�سالمة اجل�سم خا�سة يف هذه املرحلة العمرية لالأطفال.

التعليمية  الو�سائل  توفرت  اإذا  املو�سوع  وثائقية يف  اأ�رشطة  اعتماد  كما ميكن 

ال�رشورية ويبقى اخليار الثالث هو كرا�سة التلميذ التي تقدم اأجوبة متخ�س�س يف 

التغذية عن ال�سوؤال التايل : »كيف تكون التغذية ال�سليمة ؟«. 

يقراأ الأ�ستاذ ما جاء على ل�سان املتخ�س�س يف التغذية ق�سد تثبيت : 

ـ �رشورة تناول ثالث وجبات يف اليوم، وهي الفطور والغذاء والع�ساء.

ـ يجب تفادي الإكثار من احللويات.

ـ الإكثار من �رشب املاء.

ـ عدم تاأخري وجبة الع�ساء.

بخطورة  املتعلمون  )توعية  فقط  احللويات  على  اللمجة  تقت�رش  األ  يجب  ـ 

الإكثار من ال�سكريات وعالقة مبر�س ال�سكري وال�سمنة(.  

مالحظة : يجب األ تق�رش اللمجة على تناول احللويات فقط.

4 ـ اأ�ستخل�س ما يلي: )5 دقائق(            
ميالأ املتعلمون الفراغات بالكلمات املنا�سبة : �سحتي ـ اأنظم ـ الثالثة.

لكي اأحافظ على �سحتي و�سالمة ج�سمي علي اأن اأنظم اأوقات تناول وجباتي 

الغذائية الرئي�سية الثالثة.

5ـ يعمل الأ�ستاذ على تر�سيخ امل�سطلحات املقرتحة لدى املتعلمني باللغتني العربية والفرن�سية. )5 دقائق(
6 ـ اأعبئ تعلماتي:  )5 دقائق(

و�سعية تقوميية :

 ي�سع التلميذ عالمة )x( اأمام اجلملة التي تبني ال�سلوك ال�سحيح.

ِة اٱْلُفُطوِر.
َ
ـ اأَْذَهُب اإِىَل اٱمْلَْدَر�َسِة ُدوَن َتَناُوِل َوْجب

اَحِة. ِريٍَّة ِلآُكَلَها ِخاَلَل اٱِل�ْسرِتَ
َة َحَلِويَّاٍت �ُسكَّ ي ِعدَّ ـ َبْعَد اٱْلُفُطوِر، َويِف َطِريِقي اإِىَل اٱمْلَْدَر�َسِة، اأَ�ْسرَتِ

ِة يِل. 
َ
ب

ْ
ُوِريٌّ ِباٱلنِّ�س ِة اٱْلُفُطوِر �رشَ

َ
xـ َتَناُوُل َوْجب
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1( تخطيط تعلمات احل�سة
املجال :  �سحة اجل�سم 

املحور : ج�سم الإن�سان ـ الوقاية من الأمرا�س 

املو�سوع : النمو ـ اأحافظ على �سحتي 

الفئة امل�ستهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة الأوىل من �سلك التعليم البتدائي

املدة الزمنية للح�سة: 55 دقائق 

املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�ستمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
واملتعلمات يف بناء هذا الدر�س:

لغ�سل اليدين قبل الأكل، اأهمية بالغة يف حفظ ال�سحة اليومي،

 حيث ميكن من تفادي الإ�سابة ببع�س الأمرا�س. لكن يعتقد 

املتعلم)ة( اأن م�سح اليدين مبنديل نظيف اأو غ�سلها باملاء فقط

 كاف للحفاظ على �سحة اجل�سم. ولتجاوز هذا العائق

 �سيكت�سف التلميذ)ة( يف هذه احل�سة اأن تنظيف اليدين باملاء 

وال�سابون �سلوك �رشوري حلفظ �سحة و�سالمة اجل�سم، علما

 اأن املتعلم)ة( �سيتعرف ب�سكل مف�سل على اأن الأو�ساخ العالقة

 باليدين تكون م�سحوبة بجراثيم توؤدي اإىل املر�س.

التعلمات: هذه  بناء  م�ساهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ تعرف وتطبيق ال�سلوكات الإيجابية امل�ساهمة يف حفظ 

ال�سحة اليومي. 

ـ التدرب على تقنية تنظيف اليدين قبل الأكل.

ـ كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذ. الو�سائل التعليمية :  

ـ ماء ـ �سابون ـ مناديل نظيفة.   

ـ �سور حائطية ملراحل تنظيف اليدين.   

• �رشائط حول : تقنية غ�سل اليدين باملاء وال�سابون. 
الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي  

و�سعية النطالق: اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

مت اختيار �سورة لطفلة غ�سلت يديها قبل ال�رشوع يف الأكل و وذلك للفت انتباه املتعلم)ة( لتخاذ موقف معني وحتفيزهم للت�ساوؤل 

عن هذه الو�سعية.    

2( تدبري تعلمات احل�سة
1 ـ تقدمي و�سعية النطالق: )10 دقائق(

يحيل الأ�ستاذ)ة( املتعلم)ة( على و�سعية النطالق يف الكرا�سة ومينحه املدة الزمنية الكافية لتملكها.  

ذلك، اأن جل التالميذ يالحظون اأنهم:  

ـ اعتادوا يف منازلهم على ترك �سنبور املاء مفتوحا اأثناء كل ا�ستعمال للماء،

ـ يعتقدون اأن ت�رشفاتهم املعتادة اجتاه ا�ستعمال املاء ل تت�سبب يف تبذيره. 

يجب حت�سي�س املتعلمات واملتعلمني اأن املاء ال�رشوب غري متوفر جلميع �سكان الأر�س.

ـ لكل ا�ستعمال للماء ال�رشوب يوؤدي اإىل ثلوته   

الوحدة  3
  احل�سة :   5كيف اأحافظ على �سحتي قبل االأكل  ؟

التغذية/النمو/ال�سحة

40

ُمناَوَلٌة :

مي اأَْيِدَينا ِفي ُتْرَبٍة ُمَبلََّلٍة ِباٱْلماِء. ْحَبَة َتالميِذ ِق�صْ ُع �صُ ـ اأَ�صَ

ُع اإِلى َثالِث َمْجموعاٍت : ـ َنَتَوزَّ

ُل ٱْلَيَدْيِن َقْبَل ٱاْلأَْكِل ؟ لِماذا ُيْطَلُب ِمّني َغ�صْ

 َنظيٍف.
ٍّ
ـ َيْم�َصُح ِتْلميٌذ ِمْن ُكلِّ َمْجموَعٍة َيَدْيِه ِبِمْنديٍل َوَرِقي

َتْعَمَلَة ِمْن َطَرِف ُكلِّ َمْجموَعٍة َعلى ِحَدٍة.   ِم ٱْلَمناديَل ٱْلُم�صْ ْلِق�صْ ـ ُيقاِرُن َتالميُذ �ٱ

ـ اأَْكُتُب َرْقَم ُكلِّ َمْجموَعٍة َتْحَت �صوَرِة ٱْلِمْنديِل ٱلَّذي ُينا�ِصُبها.

َاْلَمْجموَعُة 1

َاْلَمْجموَعُة 2

َاْلَمْجموَعُة 3

ابوِن. ُل ٱْلَيَدْيِن ِباٱْلـماِء َوٱل�صّ  : َغ�صْ

ُل ٱْلَيَدْيِن ِباٱْلـماِء َفَقْط.  : َغ�صْ

ِل ٱْلَيَدْيِن.  : َتْبقى دوَن َغ�صْ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3

5 : á°ü◊G
ْكِل ؟ تي َقْبَل ٱاْلأَ حَّ َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى �صِ

َاْلِمْنديُل 3 َاْلِمْنديُل 1  َاْلِمْنديُل 2 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َصاأَ قوُم ِبِهما �َصاأَ ما �َصاأَ

èُاأَ�ْصَتْنِت

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ

oá së u°üdn� ` tƒ o
ª tædn� ` oánj

pò r̈ sàdn� 

اأَْغ�ِصُل َيَديَّ َقْبَل ٱاْلأَْكِل

ِة َنظاَفِة َيَدي َقْبَل ٱالأَْكِل.اأَْهِدُف يَّ َهمِّ
ُف اأَ َتَعرَّ

اأَ
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41

اأَ�ْصَتْخلِ�ُضاأَ�ْصَتْخلِ�ُض

تي. حَّ رُّ ِب�صِ َاالأَْو�صاñُ َوٱْلَجراثيُم َت�صُ

 ........... َو  ِباٱْلماِء  َيَديَّ  اأَْغ�ِصُل  تي  حَّ �صِ َعلى  اِلأُحاِفَظ 

َقْبَل ٱالأَْكِل، ُثمَّ اأَْم�َصُحُهما ِبِمْنديٍل .............. 

لوَكْيِن ٱالBِتَيْيِن : َر َعْن َراأْيي في ٱل�صُّ َعبِّ
 اأُ

ْ
1ـ اأَْكُتُب َكلَِمَة : خاِطÅٌ اأَْو �َصليٌم ِفي خاَنٍة، لَِكي

ابوِن َوَتْم�َصُحُهما.  ُف ِطْفَلٌة َيَدْيها ِباٱْلماِء َوٱل�صّ اأ ـ ِباٱْلَمْنِزِل، ُتَنظِّ

ِل َيَدْيها. َتري َحْلِوياٍت َوَتَتناَوُلها دوَن َغ�صْ ب ـ خاِرَج ٱْلَبْيِت، َت�صْ

ُة  حَّ َال�صِّ

ظاَفُة  َالنَّ

َاْلُجْرثوَمُة

La santé

La propreté

Le microbe

…ó«°U nQ » q n‰oCG

ُب َمراِحَل َتْنظيِف َيَديَّ ِبَتْرقيِم ٱْلخاناِت ِمْن 1 اإِلى 6 : 2ـ اأَُرتِّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

ـٌ .................. �ُصلوك

ـٌ .................. �ُصلوك

...... 

...... 

...... 

...... 

......  

...... 

َاْلَمْرَحَلُة وَرُة َال�صّ ِل ٱْلَيَدْيِن َمراِحُل َغ�صْ

ْنبوَر ٱْلماِء اأُْغلُِق �صُ

pاأَْغ�ِصُل ٱْلَيَدْيِن ِباٱْلماء

ابوِن اأَْغ�ِصُل ٱْلَيَدْيِن ِباٱل�صّ

ابوَن َعلى َيَديَّ بُّ ٱل�صّ �صُ
اأَ

اأَُبلُِّل َيَديَّ ِباٱْلماِء

ٍّ
اأَْم�َصُح َيَديَّ ِبِمْنديٍل َنِقي
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 اأت�ساءل : )5 دقائق(   
يتم  ثم  ال�سغرية  جمموعاتهم  داخل  بها  تتعلق  اأ�سئلة  طرح  على  ويحفزهم  النطالق،  و�سعية  متلك  على  املتعلم)ة(  الأ�ستاذ  ي�ساعد 

تقا�سمها لالتفاق على ت�ساوؤلت من قبيل : 

ـ ملاذا يُطلب مني غ�سل اليدين قبل الأكل ؟

2 ـ اأقرتح ما يلي: )5 دقائق( 
تقبل الفر�سيات املعرب عنها من طرف التالميذ والتي تقول باأن:

• اأغ�سل يدي لأكون نظيفا.
• اأغ�سل يدي لكي ل اأمر�س. 

الفر�سية املتفق عليها للعمل على ت�سحيحها داخل الف�سل هي: 

ـ »رمبا علي اأن اأغ�سل يدي لكي ل اأو�سخ الأغذية التي اأتناولها فاأمر�س«. 

3 ـ ما �ساأقوم به: )15 دقائق(
 اختبار الفر�سية:  

يتوزع التالميذ اإىل ثالث جمموعات ويطلب منهم الأ�ستاذ و�سع اأياديهم يف 

ومن  وال�سابون  باملاء  اليدين  غ�سل  الأوىل  املجموعة  من  يطلب  ثم  مبللة،  تربة 

غ�سل  عدم  الأخرية  املجموعة  ومن  فقط  باملاء  اليدين  غ�سل  الثانية  املجموعة 

اليدين. بعد ذلك مي�سح تلميذ من كل جمموعة  يديه مبنديل ورقي نظيف.

كل  عن  معرب  منديل  اأ�ستاذ  يختار  باملناديل  املتبقية  الأو�ساخ  كمية  نقارن  ثم 

جمموعة واأخريا ي�ستنتج املتعلم)ة( اعتياده لغ�سل اليدين باملاء وال�سابون ليحافظ 

على �سحة ج�سمه و�سالمته.  

4 ـ اأ�ستنتج : )5 دقائق(
يدون التلميذ)ة( على الكرا�سة ال�ستنتاج التايل :

.»ñغ�سل اليدين باملاء وال�سابون يُزيل اأثر الأو�سا{

5 ـ اأ�ستخل�س : )5 دقائق(
ميالأ املتعلم)ة( الفراغات بالكلمات التالية : ال�سابون ـ نقي.

مبنديل  اأم�سحهما  ثم  الأكل  قبل  وال�سابون  باملاء  يدي  اأغ�سل  �سحتي  على  }لأحافظ 

نقي«.

باللغتني  املتعلمني  املقرتحة لدى  امل�سطلحات  تر�سيخ  الأ�ستاذ)ة( على  يعمل  ـ   6
العربية والفرن�سية. )5 دقائق(

 7 ـ اأعبئ تعلماتي : )5 دقائق(

1( تخطيط تعلمات احل�سة

اأ ـ �ُسلوٌك ح�سن

1ب ـ �ُسلوٌك خاطئ

2

3

امَْلَْرَحَلُة وَرُة اَل�سُّ َمراِحُل َغ�ْسِل اٱلْيََديِْن

وَر اٱمْلَاِء
ُ
ْنب اأُْغِلُق �سُ

َدْيِن ِباٱمْلَاِء
َ
ُل اٱْلي اأَْغ�سِ

اُبوِن َدْيِن ِباٱل�سَّ
َ
ُل اٱْلي اأَْغ�سِ

اُبوَن َعَلى َيَديَّ بُّ اٱل�سَّ �سُ
اأَ

اأَُبلُِّل َيَديَّ ِباٱمْلَاِء

x
ْنِديٍل َنِقي ُح َيَديَّ مِبِ

َ
اأَْم�س

4

5

6

َ َعْن َراأِْيَك  ُاْكُتْب َكِلَمًة يِف ُكلِّ ِمَن اٱخْلاَنَتنْيِ ِلُتَعربِّ

نْيِ :
َ
لوَكنْيِ اٱلآِتي

ُّ
يِف اٱل�س

و�سعية تقوميية :

يكتب التالميذ بالرتتيب اأرقام مراحل غ�سل اليدين باملاء وال�سابون.
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1( تخطيط تعلمات احل�سة
املجال :  �سحة اجل�سم 

املحور : ج�سم الإن�سان ـ الوقاية من الأمرا�س 

املو�سوع : النمو ـ اأحافظ على �سحتي 

الفئة امل�ستهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة الأوىل من �سلك التعليم البتدائي

املدة الزمنية للح�سة: 55 دقائق 

ç

املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�ستمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
واملتعلمات يف بناء هذا الدر�س:

اإن تنظيف الأ�سنان من ال�سلوكات ال�رشورية للحفاظ على �سحة 

اجل�سم. لكن الطفل)ة( ين�ساق مع عدم تنظيفها اأو تنظيفها باملاء

 فقط، ظنا منه اأنه �سلوك غري �رشوري مما يت�سبب يف ت�سو�سها... 

ولتجاوز  هذا العائق ي�ساهم املتعلم)ة( يف هذا الدر�س للتو�سل اإىل 

�رشورة اتخاذ مواقف �رشورية للحفاظ على �سالمة الأ�سنان ونظافتها

بعد الأكل. 

• ما �سيكت�سفه املتعلمون واملتعلمات من خالل م�ساهمتهم يف بناء هذه التعلمات:
ـ تعرف وتطبيق �سلوكات �رشورية للحفاظ على �سحة اجل�سم : 

تنظيف الأ�سنان، وقايتها من الت�سو�س، عواقب الت�سو�س.

ـ اإدراك اأهمية زيارة طبيب الأ�سنان على �سحة اجل�سم. 

ـ كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذ.  الو�سائل التعليمية :  

ـ فر�ساة الأ�سنان ومعجون الأ�سنان ـ �سابون �سائل.   

ـ اأ�سنان م�سو�سة.   

ـ �سورة حائطية ملراحل تنظيف الأ�سنان.   

ـ �رشيط حول تقنية تنظيف الأ�سنان.   

الطريقة البيداغوجية املعتمدة : نهج التق�سي العلمي

و�سعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

مت اختيار �سورتني الأوىل لها اأ�سنان م�سو�سة و�سوداء والثانية لها اأ�سنان �سليمة 

وبي�ساء كاأر�سية لإثارة النتباه لدور نظافة الأ�سنان يف احلفاظ على �سحة اجل�سم.     

2( تدبري تعلمات احل�سة
1 ـ تقدمي و�سعية النطالق: )10 دقائق(

يقدم املدر�س ال�سور املوجودة بالكرا�سة، ومينحهم الوقت الكايف لتملك الو�سعية ق�سد حتديد اأهمية احلفاظ على �سحة و�سالمة اجل�سم.  

 اأت�ساءل : )5 دقائق(
ي�ساعد الأ�ستاذ املتعلم)ة( على متلك و�سعية الإنطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة تتعلق بها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم تقا�سمها 

ليتم التفاق على ت�ساوؤلت حول اأهمية تنظيف الأ�سنان بعد الأكل من قبيل : 

ـ ماهي اأهمية تنظيف الأ�سنان ؟ 

الوحدة  3
  احل�سة :   6لاذا اأنظف اأ�سناين بعد االأكل  ؟

التغذية/النمو/ال�سحة

42

اأَ�ْصَتْخلِ�ُض

َااِل�ْصتفاَدُة ِمْن َن�صاِئِح َطبيَبِة ٱالأَ�ْصناِن.

ُة َتْنظيِف ٱاْلأَ�ْصناِن ؟ يَّ َهمِّ
ماِهَي اأَ

ٌة َكبÒٌَة. يَّ َهمِّ
لاِْلأَ�ْصناِن اأَ

اْلأَْكِل ُت�صاُب .................... ْف اأَ�ْصناني َبْعَد �ٱ اإِذا َلْم اأَُنظِّ

َ�ْصناِن. حيَحَة لَِتْنظيِف  ٱاْلأ ريَقَة  ٱل�صَّ اأُْح�öُِ ُفْر�صاَة  ٱاْلأَ�ْصناِن، َواأُحاكي  ٱلطَّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3

6 : á°ü◊G
ُف اأَ�ْصناني َبْعَد ٱالأَْكِل ؟  لِماذا اأَُنظِّ

�ُض �َصوُّ  َالتَّ

َاْلِوقاَيُة 

La carie

La prévention

…ó«°U nQ » q n‰oCG
ُف اأَ�ْصناني ِبـ ............ و................ اأَُنظِّ

 َبْعَد ُكلِّ َوْجَبٍة ِغذاِئَيٍة لِِوقاَيِتها ِمَن .............. 

قوُم ِبِه ما �َصاأَ

èُاأَ�ْصَتْنِت

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

ياِن  اْلأَْكِل، َوَتْرُكـ َبقايا ٱاْلأَْطِعَمِة ِباٱْلَفِم، ُيوDَدِّ نوِن َبْعَد �ٱ اْلأَ�ْصناِن ِباٱْلُفْر�صاِة َوٱل�صَّ ـ َعَدُم َتْنظيِف �ٱ

�ِض ٱالأَ�ْصناِن. اإَِ¤ َت�َصوُّ

َتنْيِ ُكلَّ �َصَنٍة. ٌة َمرَّ اْلأَ�ْصناِن �öَوِريَّ ـ ِزياَرُة َطبيِب �ٱ

�َصَة. ـ اأُالِحُظ َفَم َزميلي َواأَُعدُّ اأَ�ْصناَنُه ٱْلُم�َصوَّ

�ْصناَنُه َبْعَد ٱاْلأَْكِل ؟ ُف اأَ ـ اأَ�ْصاأَُل َزميلي : َهْل ُيَنظِّ

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ
2 1

oá së u°üdn� ` tƒ o
ª tædn� ` oánj

pò r̈ sàdn� 

�ِض.اأَْهِدُف �َصوُّ ُف ُطُرِق ِوقاَيِة اأَ�ْصناِني ِمَن ٱلتَّ َتَعرَّ
اأَ
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2 ـ اأقرتح ما يلي: )5 دقائق( 
تقبل الفر�سيات املعرب عنها من طرف التالميذ والتي تقول باأن : 

ـ رمبا الإفراط يف اأكل احللويات هو �سبب الت�سو�س ! 

الفر�سية املتفق عليها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل هي :

ـ »رمبا عدم تنظيف الأ�سنان يوؤدي اإىل الت�سو�س !«

3 ـ ما �ساأقوم به: )15 دقائق(

 اختبار الفر�سية:  
يقراأ الأ�ستاذ ما جاء على ل�سان طبيبة الأ�سنان من ن�سائح.

ثم يرتك خم�س دقائق للتالميذ داخل املجموعات ال�سغرية ليناق�سوا هذه الن�سائح.

بعدم عد  التالميذ  لتنبيه  منا�سبة  اأ�سنان �سديقه. وهي  تلميذ  يعد كل  ثم  امل�سو�سة.  اأ�سنانه  ليعد  التالميذ  اأحد  اأ�سنان  الأ�ستاذ  يفح�س  ـ 

ويدون  الأ�سنان.  ت�سو�س  مالحظة  على  التالميذ  يحث  كما  بالأ�سابع.  الأ�سنان 

عدد التالميذ ذوي الأ�سنان امل�سو�سة على ال�سبورة لتقارن بالعدد الإجمايل لتالميذ 

الق�سم.

 4 ـ اأ�ستنتج: )5 دقائق(

يدون التلميذ)ة( على الكرا�سة ال�ستنتاج التايل :

»اإذا مل اأنظف اأ�سناين بعد الأكل فاإنها متر�س وتت�سو�س وتوؤملني كثريا«. 

5 ـ اأ�ستخل�س: )5 دقائق(
ميالأ املتعلم)ة( الفراغات بالكلمات التالية : املاء ـ ال�سنون ـ الت�سو�س.

»اأنظف اأ�سناين بالفر�ساة وال�سنون بعد كل وجبة غذائية لوقايتها من الت�سو�س«. 

6 ـ يعمل الأ�ستاذ على تر�سيخ امل�سطلحات املقرتحة لدى املتعلمني باللغتني العربية 
والفرن�سية. )5 دقائق(

7 ـ اأعبئ تعلماتي: )5 دقائق(
و�سعية تقوميية :

يالحظ التالميذ ال�سور اخلم�س التي متثل الطريقة ال�سليمة لتنظيف الأ�سنان. ثم يحاكون ما يالحظون يف ال�سور. مع الإ�سارة اإىل اأن 

املدة الدنيا لتنظيف الأ�سنان هي خم�س دقائق. كما ميكن اأن ي�ساهدوا �رشيطا وثائقيا يربز بو�سوح اأكرث عملية تنظيف الأ�سنان ومراحلها 

الأ�سا�سية. 

42

اأَ�ْصَتْخلِ�ُض

َااِل�ْصتفاَدُة ِمْن َن�صاِئِح َطبيَبِة ٱالأَ�ْصناِن.

ُة َتْنظيِف ٱاْلأَ�ْصناِن ؟ يَّ َهمِّ
ماِهَي اأَ

ٌة َكبÒٌَة. يَّ َهمِّ
لاِْلأَ�ْصناِن اأَ

اْلأَْكِل ُت�صاُب .................... ْف اأَ�ْصناني َبْعَد �ٱ اإِذا َلْم اأَُنظِّ

َ�ْصناِن. حيَحَة لَِتْنظيِف  ٱاْلأ ريَقَة  ٱل�صَّ اأُْح�öُِ ُفْر�صاَة  ٱاْلأَ�ْصناِن، َواأُحاكي  ٱلطَّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3

6 : á°ü◊G
ُف اأَ�ْصناني َبْعَد ٱالأَْكِل ؟  لِماذا اأَُنظِّ

�ُض �َصوُّ  َالتَّ

َاْلِوقاَيُة 

La carie

La prévention

…ó«°U nQ » q n‰oCG
ُف اأَ�ْصناني ِبـ ............ و................ اأَُنظِّ

 َبْعَد ُكلِّ َوْجَبٍة ِغذاِئَيٍة لِِوقاَيِتها ِمَن .............. 

قوُم ِبِه ما �َصاأَ

èُاأَ�ْصَتْنِت

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

ياِن  اْلأَْكِل، َوَتْرُكـ َبقايا ٱاْلأَْطِعَمِة ِباٱْلَفِم، ُيوDَدِّ نوِن َبْعَد �ٱ اْلأَ�ْصناِن ِباٱْلُفْر�صاِة َوٱل�صَّ ـ َعَدُم َتْنظيِف �ٱ

�ِض ٱالأَ�ْصناِن. اإَِ¤ َت�َصوُّ

َتنْيِ ُكلَّ �َصَنٍة. ٌة َمرَّ اْلأَ�ْصناِن �öَوِريَّ ـ ِزياَرُة َطبيِب �ٱ

�َصَة. ـ اأُالِحُظ َفَم َزميلي َواأَُعدُّ اأَ�ْصناَنُه ٱْلُم�َصوَّ

�ْصناَنُه َبْعَد ٱاْلأَْكِل ؟ ُف اأَ ـ اأَ�ْصاأَُل َزميلي : َهْل ُيَنظِّ

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ
2 1

oá së u°üdn� ` tƒ o
ª tædn� ` oánj

pò r̈ sàdn� 

�ِض.اأَْهِدُف �َصوُّ ُف ُطُرِق ِوقاَيِة اأَ�ْصناِني ِمَن ٱلتَّ َتَعرَّ
اأَ
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1( تخطيط تعلمات احل�سة
املجال :  �سحة اجل�سم 

املحور : ج�سم الإن�سان ـ الوقاية من الأمرا�س. 

املو�سوع : النمو ـ اأحافظ على �سحتي 

املدة الزمنية للح�سة : 55 دقيقة 

الدر�س: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�ستمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
احليوية واللعب وال�سهية لالأكل تدل على اأن الطفل ل يعاين من اأي مر�س. وكل تغري يف هذه احلالة ميكن اأن يوؤ�رش على حالة مر�سية 

ما. لكن الأطفال يف هذه املرحلة ل مييزون احلالة ال�سحية وبع�س احلالت املر�سية. اإن الأطفال يف هذه املرحلة العمرية لديهم بع�س 

التمثالت عن حالة املر�س من قبيل : املري�س هو الذي ل يقوى على احلركة، املري�س يئن من حني لآخر، املري�س هو الذي يتقيوؤ اأو يغمى 

عليه.    

م�ساهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ التمييز بني احلالة املر�سية واحلالة ال�سليمة.

ـ تعرف بع�س اأعرا�س املر�س.

ـ تعرف وتبني �سلوكات ايجابية للحفاظ على �سحة اجل�سم و�سالمته

 )نظافة، تغذية متوازية، متارين ريا�سية ...(  . 

الو�سائل التعليمية : ـ كرا�سة التلميذ ـ دليل الأ�ستاذ.

                           ـ �سور حائطية لأعرا�س اأمرا�س الإن�سان.

                           ـ �سورة حائطية لطبيب اأثناء فح�س طفل. 

�رشائط :               ـ اأهمية الريا�سة.

                           ـ اأهمية التغذية املتوازية.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي

و�سعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

بطنها  على  يديها  ت�سع  لطفلة  الأوىل  تعربان عن حالتان  �سورتان  اختيار  مت 

لأنها ت�سعر بالأمل اأما ال�سورة الثانية فتبني طفال مري�سا.  

تدبري تعلمات احل�سة  )2
ـ تقدمي و�سعية النطالق:  )10 دقائق(  1

يقدم املدر�س)ة( �سورتان املوجودتان بالكرا�سة )وميكن ا�ستبدالهما ب�سور اأخرى تربز بع�س مظاهر ال�سحة عند الأطفال( ومينحهم 

الوقت الكايف لتملك الو�سعية ق�سد التمييز بني احلالة املر�سية واحلالة ال�سليمة من خالل اأعرا�س املر�س املعروفة.  

 اأت�ساءل :  )5 دقائق( 
اأ�سئلة تتعلق بها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم يتم  ي�ساعد الأ�ستاذ)ة( تالمذته على متلك و�سعية النطالق، ويحفزهم على طرح 

تقا�سمها، ليتم التفاق على ت�ساوؤلت حول عالمات احلالة املر�سية واحلالة ال�سليمة من قبيل :

ـ ما هي العالمات التي تبني اأنني مري�س ؟

43

ني َمري�ٌض ؟ ُن اأَنَّ ماِهَي ٱْلَعالماُت �ٱلَّتي ُتَبيِّ

ُن اأََهمَّ َعالماِت ٱْلَمَر�ِض ِعْنَد ٱالأَْطفاِل.  اأَْبَحُث في َوثاِئَق ُتَبيِّ

عاُل،  ٱل�صُّ ٱْلَغَثياُن،   ،ُDو َقيُّ لتَّ ى،   َاْلُحمَّ  : ٱْلَمَر�ِض  َعاَلماِت  ِمْن 

ُر َلْوِن ٱْلِجْلِد.  ِة ٱاْلأَْكِل، َتَغيُّ ُق، ُفْقداُن �َصِهيَّ َعرُّ ٱاْلإِ�ْصهاُل، ٱلتَّ

ُع َعالَمَة )x( َتْحَت ٱْلِبطاَقِة ٱلَّتي َتُدلُّ َعلى َعالَمِة ٱْلَمَر�ِض. اأَ�صَ

�َض باٱْلَكلِماِت ٱلّتالَِيِة : َعالماِت ـ �َصليٌم  ـ ٱْلَمَر�ِض. اأُْتِمُم ٱْلُمَلخَّ

وDَُااْلإِ�ْصهاُل َقيُّ َالتَّ َااْلأََلُمَاْلُحّمىَاللَِّعُب ٌة عاِدَيٌة لاِْلأَْكِل �َصِهيَّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3

7 : á°ü◊G

ني َمري�ٌض ؟ ُف اأَنَّ َتَعرَّ
 َكْيَف اأَ

َاْلَمَر�ُض 

َاْلُحّمى 

َااْلأََلُم 

عاُل  َال�صُّ

La maladie

La fièvre

La douleur

La toux

…ó«°U nQ » q n‰oCG

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َصاأَ قوُم ِبِهما �َصاأَ ما �َصاأَ

ِة َعالَمٍة ِمْن َعالماِت ......... اأَ�ْصَتْخلِ�ُض اإِذا َلْم اأَ�ْصُعْر ِباأَيَّ

مي .......... . فاإِنَّ ِج�صْ

مي  بيَب اإِذا َظَهَرْت َعلى ِج�صْ َيِجُب اأَْن اأَزوَر ٱلطَّ

َبْع�ُض .............. ٱْلَمَر�ِض.

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

12

èُاأَ�ْصَتْنِت

ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ

oá së u°üdn� ` tƒ o
ª tædn� ` oánj

pò r̈ sàdn� 

ٌة ني َمري�صَ اإِنَّ

ليَمِة.اأَْهِدُف ِة َوٱْلحاَلِة ٱل�صَّ يَّ
ُز َبْيَن ٱْلحاَلِة ٱْلَمَر�صِ َميِّ

اأُ
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
تقبل الفر�سيات املعرب عنها من طرف التالميذ والتي تقول باأن :

 • غياب �سهية الأكل،

 • الإ�سهال،

 • احلمى، 

الفر�سية املتفق عليها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل هي : رمبا احلمى والتقيئ والإ�سهال عالمات للمر�س.

3 ـ ما �ساأقوم به: )15 دقائق(

 اختبار الفر�سية : 
يقراأ الأ�ستاذ وثائق �سادرة عن طبيب تربز اأعرا�س ماألوفة لالأمرا�س عند الأطفال. ثم يقراأ ت�رشيح طبيبة الأطفال الوارد بالكرا�سة.

تدون كل جمموعة بالكرا�سة بع�س عالمات املر�س عند الأطفال. 

اأ�ستنتج: 

من عالمات املر�س : احلمى...

4 ـ �أ�ستخل�س ما يلي:  )5 دقائق(
يتمم املتعلم)ة(  الفراغ بالكلمات املنا�سبة التالية : عالمة ـ املر�س ـ �سليم.

ـ اإذا مل اأ�سعر باأية عالمة من عالمات املر�س فاإن ج�سمي �سليم. 

ـ يجب اأن اأزور الطبيب اإذا ظهرت على ج�سمي بع�س عالمات املر�س.

باللغتني  املتعلمني  لدى  املقرتحة  امل�سطلحات  تر�سيخ  على  الأ�ستاذ)ة(  يعمل  ـ   5
العربية والفرن�سية. )5 دقائق(

 6 ـ اأعبئ تعلماتي:   )5 دقائق(

و�سعية تقوميية: 

ي�سع املتعلم )ة( عالمة )X( حتت البطاقات التي تدل على املر�س.
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ني َمري�ٌض ؟ ُن اأَنَّ ماِهَي ٱْلَعالماُت �ٱلَّتي ُتَبيِّ

َهمَّ َعالماِت ٱْلَمَر�ِض ِعْنَد ٱالأَْطفاِل. 
ُن اأَ اأَْبَحُث في َوثاِئَق ُتَبيِّ

عاُل،  ٱل�صُّ ٱْلَغَثياُن،   ،ُDو َقيُّ لتَّ ى،   َاْلُحمَّ  : ٱْلَمَر�ِض  َعاَلماِت  ِمْن 

ُر َلْوِن ٱْلِجْلِد.  ِة ٱاْلأَْكِل، َتَغيُّ ُق، ُفْقداُن �َصِهيَّ َعرُّ ٱاْلإِ�ْصهاُل، ٱلتَّ

ُع َعالَمَة )x( َتْحَت ٱْلِبطاَقِة ٱلَّتي َتُدلُّ َعلى َعالَمِة ٱْلَمَر�ِض. اأَ�صَ

�َض باٱْلَكلِماِت ٱلّتالَِيِة : َعالماِت ـ �َصليٌم  ـ ٱْلَمَر�ِض. اأُْتِمُم ٱْلُمَلخَّ

وDَُااْلإِ�ْصهاُل َقيُّ َالتَّ َااْلأََلُمَاْلُحّمىَاللَِّعُب ٌة عاِدَيٌة لاِْلأَْكِل �َصِهيَّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 3
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ني َمري�ٌض ؟ ُف اأَنَّ َتَعرَّ
 َكْيَف اأَ

َاْلَمَر�ُض 

َاْلُحّمى 

َااْلأََلُم 

عاُل  َال�صُّ

La maladie

La fièvre

La douleur

La toux
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قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َصاأَ قوُم ِبِهما �َصاأَ ما �َصاأَ

ِة َعالَمٍة ِمْن َعالماِت ......... اأَ�ْصَتْخلِ�ُض اإِذا َلْم اأَ�ْصُعْر ِباأَيَّ

مي .......... . فاإِنَّ ِج�صْ

مي  بيَب اإِذا َظَهَرْت َعلى ِج�صْ َيِجُب اأَْن اأَزوَر ٱلطَّ

َبْع�ُض .............. ٱْلَمَر�ِض.

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

12

èُاأَ�ْصَتْنِت

ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ

oá së u°üdn� ` tƒ o
ª tædn� ` oánj

pò r̈ sàdn� 

ٌة ني َمري�صَ اإِنَّ

ليَمِة.اأَْهِدُف ِة َوٱْلحاَلِة ٱل�صَّ يَّ
ُز َبْيَن ٱْلحاَلِة ٱْلَمَر�صِ َميِّ

اأُ
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اٱلتََّقيُّوؤُاَلإِ�ْسَهاُل اٱللَِّعُب

ى ُاٱحْلُمَّ اٱلأََل �َسِهيٌَّة عاديٌة ِلالأَْكِل

xx

xx
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1( تخطيط تعلمات احل�سة
املجال :  �سحة اجل�سم 

املحور : ج�سم الإن�سان ـ الوقاية من الأمرا�س 

املو�سوع : النمو ـ اأحافظ على �سحتي 

الفئة امل�ستهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة الأوىل من �سلك التعليم البتدائي

املدة الزمنية للح�سة: 55 دقائق 

الدر�س: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�ستمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
النتباه خالل ح�سة الدر�س �رشوري للتح�سيل اجليد. ال�سهر واحلالت املر�سية والعياء والتعب حتول دون تركيز التالميذ 

خالل ح�سة الدر�س.

يتهياأ لبع�س الأطفال اأن من مل يواكب ح�سة الدر�س من اأ�سدقائهم 

اأو من يظهر عليه عياء اأو ينام باحل�سة فهو ك�سول.

• ما �سيكت�سفه املتعلمون واملتعلمات من خالل م�ساهمتهم يف بناء هذه التعلمات:
ـ تعرف اأهمية النوم يف حياة ال�سخ�س.

ـ تعرف عدد �ساعات النوم يف اليوم.

ـ تعرف اختالف عدد �ساعات النوم ح�سب ال�سن واحلالة ال�سحية.

ـ تعرف عالمات و�رشوط النوم ال�سليم.

ـ اتخاذ موقف م�سوؤول اجتاه ال�سحة. 

ـ كرا�سة التلميذ ودليل الأ�ستاذ.  الو�سائل التعليمية :  

ـ �سورة حائطية لقطار النوم.   

ـ �سور حائطية ل�سلوكات تعرقل النوم.   

ـ اأهمية النوم. �رشائط حول :  

ـ ال�سلوكات امل�سو�سة على النوم.   

الطريقة البيداغوجية املعتمدة : نهج التق�سي العلمي

و�سعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

يقدم الأ�ستاذ ال�سورة الأوىل لإبراز تلميذ يف حالة عادية وهي النتباه ومواكبة 

ح�سة الدر�س التي تقابلها �سورة ثانية وهي حالة النوم خالل ح�سة الدر�س ويت�ساءلون عن �سبب بع�س حالت النوم.     

2( تدبري تعلمات احل�سة
1 ـ تقدمي و�سعية النطالق: )10 دقائق(

يقارن املتعلمون �سمن جمموعات م�سغرة ال�سورتني املوجودتني بالكرا�سة، ومينح لهم الوقت الكايف لتملك الو�سعية ق�سد اإبراز اأهمية 

النوم الكايف يف ن�ساط وحيوية اجل�سم.

   اأت�ساءل: )5 دقائق( 

ي�ساعد الأ�ستاذ تالميذه على متلك و�سعية الإنطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة تتعلق بها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم تقا�سمها ليتم 

التفاق على ت�ساوؤلت حول كيفية املحافظة على ن�ساط اجل�سم من قبيل : 

ـ ما هي اأهمية النوم جل�سمي ؟ 
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ي. ُع داِئَرًة َحْوَل ٱْلَعَدِد ٱلَّذي ُيالِئُم �ِصنِّ اأُالِحُظ ٱْلَوثيَقَة َواأَ�صَ

ْوِم ؟ ُة ٱلنَّ يَّ َهمِّ
ماِهي اأَ

ْوِم َلَدْيِه. ُكلَّما زاَد ُعُمُر ٱاْلإِْن�صاِن ................. �صاعاُت ٱلنَّ

نُّ َال�صِّ

را�ِصٌدُمراِهٌق�َصَنًةَر�صيٌع

16 121198 ْوِم َعَدُد �صاعاِت ٱلنَّ

�َصَنواٍت 5       312       6
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مي َيْوِمّيًا ِهي : .......  �صاَعًة. ْوِم ٱلَّتي َيْحتاُجها ِج�صْ َعَدُد �صاعاِت ٱلنَّ

ْوِم.  لنَّ لوكاِت ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن �ٱ ُب َعلى ٱل�صُّ اأُ�َصطِّ

جيèٌُهدوٌء �صَ ْوِم ٌة ِبُغْرَفِة ٱلنَّ هاِراإِ�صاَءٌة َقِويَّ ٌلَتَعٌب ِخالَل ٱلنَّ ِتْلفاٌز ُم�َصغَّ

ُماَلَحَظٌة

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َصاأَ قوُم ِبِهما �َصاأَ ما �َصاأَ

èُاأَ�ْصَتْنِت

اأَ�ْصَتْخلِ�ُض

ْوِم.  ْوِم. �ٱلنَّ ْوِم. �ٱلنَّ �ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن �ٱ�ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن �ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن لَّتي َتْمَنُعني ِمَن �ٱلنَّ لوكاِت ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن ٱ لوكاِت ل�صُّ لوكاِت ٱل�صُّ لوكاِت ٱٱل�صُّ ٱل�صُّ ُب َعلى ٱٱ ُب َعلى اأُ�َصطِّ ُب َعلى ٱاأُ�َصطِّ ُب َعلى ٱٱاأُ�َصطِّ ٱاأُ�َصطِّ

ْوُم �öَوِريٌّ ‘ َحياِتي : َالنَّ

َتُه. َم َوْقَت َنْومي َوُمدَّ ـ َعَليَّ اأَْن اأَْحَتِ

مي َن�صاَطُه. َتعيَد ِج�صْ ْوَم ٱْلكاِ‘َ �öَوِريٌّ لَِي�صْ ـ اإِنَّ ٱلنَّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

ُهدوٌء

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

12
ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ
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ْوُم  َالنَّ

ْر�ِض ُعروَن ِباْلَعياِء ِخالَل ٱلدَّ ِدقائي َي�صْ �صْ
َبْع�ُض اأَ

ِة.اأَْهِدُف ّيا�صَ ِم َوٱلرِّ ْوِم َوَنظاَفِة ٱْلِج�صْ ِة ٱلنَّ يَّ َهمِّ
ُف اأَ َتَعرَّ

اأَ
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2 ـ اأقرتح ما يلي: )5 دقائق( 
تقبل الفر�سيات املعرب عنها من طرف التالميذ والتي تقول باأن : 

ـ النوم يزيل التعب.

ـ النوم بالليل يحافظ على النتباه خالل النهار. 

الفر�سية املتفق عليها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل هي :

ـ ميكن النوم من ا�سرتجاع ن�ساط اجل�سم واملحافظة على �سحته.

3 ـ ما �ساأقوم به: )15 دقائق(

 اختبار الفر�سية:  
يقراأ الأ�ستاذ ما جاء يف الوثيقة التي تربز عدد �ساعات النوم ال�رشورية للفئات العمرية من �سن الر�ساعة اإىل �سن الر�سد.

يناق�س التالميذ داخل جمموعاتهم ما �سمعوه ليحددوا مدة النوم بال�ساعات وربطها بكل مرحلة عمرية.

يدون الأ�ستاذ ما جاء يف جدول الكرا�سة على ال�سبورة ق�سد تر�سيخ املدة الزمنية للنوم ال�رشورية لكل مرحلة.

 4 ـ مالحظة: )5 دقائق(

كالتايل :  اجلملة  لت�سبح   ،11 الرقم  باإ�سافة  املالحظة  جملة  املتعلم)ة(  يتمم 

}عدد �ساعات النوم التي يحتاجها ج�سمي يوميا هي 11 �ساعة«.

5 ـ اأ�ستنتج: )5 دقائق(
يتمم التلميذ)ة( الفراغ باإ�سافة كلمة تنق�س، لت�سبح اجلملة كالتايل : »كلما زاد 

عمر الإن�سان تنق�س �ساعات النوم لديه«.

6 ـ اأ�ستخل�س: )5 دقائق(
يقراأ الأ�ستاذ ال�ستخال�س ويطلب من بع�س املتعلمني قراءة هذا امللخ�س.

7 ـ يعمل الأ�ستاذ على تر�سيخ امل�سطلحات املقرتحة لدى املتعلمني باللغتني العربية 
والفرن�سية. )5 دقائق(

8 ـ اأعبئ تعلماتي: )5 دقائق(
و�سعية تقوميية :

ي�سطب التلميذ)ة( على ال�سلوكات التي متنعه من النوم.

ِتْلفاٌز ُم�َسغٌَّلتََعٌب ِخاَلَل اٱلنَّهاِراإِ�ساَءٌة َقِويٌَّة ِبُغْرَفِة اٱلنَّْوِمُهُدوٌء èٌِجي ِتْلفاٌز ُم�َسغٌَّل�سَ تََعٌب ِخاَلَل اٱلنَّهاِر èٌِجي �سَ اإِ�ساَءٌة َقِويٌَّة ِبُغْرَفِة اٱلنَّْوِم
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ْوِم ؟ ُة ٱلنَّ يَّ َهمِّ
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ْوِم َلَدْيِه. ُكلَّما زاَد ُعُمُر ٱاْلإِْن�صاِن ................. �صاعاُت ٱلنَّ

نُّ َال�صِّ

را�ِصٌدُمراِهٌق�َصَنًةَر�صيٌع
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مي َيْوِمّيًا ِهي : .......  �صاَعًة. ْوِم ٱلَّتي َيْحتاُجها ِج�صْ َعَدُد �صاعاِت ٱلنَّ

ْوِم.  لنَّ لوكاِت ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن �ٱ ُب َعلى ٱل�صُّ اأُ�َصطِّ

جيèٌُهدوٌء �صَ ْوِم ٌة ِبُغْرَفِة ٱلنَّ هاِراإِ�صاَءٌة َقِويَّ ٌلَتَعٌب ِخالَل ٱلنَّ ِتْلفاٌز ُم�َصغَّ

ُماَلَحَظٌة

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َصاأَ قوُم ِبِهما �َصاأَ ما �َصاأَ

èُاأَ�ْصَتْنِت

اأَ�ْصَتْخلِ�ُض

ْوِم.  لنَّ ْوِم. �ٱ لنَّ ْوِم. �ٱ لنَّ �ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن �ٱ�ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن �ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن لَّتي َتْمَنُعني ِمَن �ٱ لوكاِت ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن ٱلَّتي َتْمَنُعني ِمَن ٱ لوكاِت ل�صُّ لوكاِت ٱل�صُّ لوكاِت ٱٱل�صُّ ٱل�صُّ ُب َعلى ٱٱ ُب َعلى اأُ�َصطِّ ُب َعلى ٱاأُ�َصطِّ ُب َعلى ٱٱاأُ�َصطِّ ٱاأُ�َصطِّ

ْوُم �öَوِريٌّ ‘ َحياِتي : َالنَّ

َتُه. َم َوْقَت َنْومي َوُمدَّ ـ َعَليَّ اأَْن اأَْحَتِ

مي َن�صاَطُه. َتعيَد ِج�صْ ْوَم ٱْلكاِ‘َ �öَوِريٌّ لَِي�صْ ـ اإِنَّ ٱلنَّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

ُهدوٌء

اأََت�صاَءُل

اأَْقَتِرìُ ما َيلي 

12
ُة ٱاِلْنِطالِق ِعيَّ َو�صْ
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ْوُم  َالنَّ

ْر�ِض ُعروَن ِباْلَعياِء ِخالَل ٱلدَّ ِدقائي َي�صْ �صْ
َبْع�ُض اأَ

ِة.اأَْهِدُف ّيا�صَ ِم َوٱلرِّ ْوِم َوَنظاَفِة ٱْلِج�صْ ِة ٱلنَّ يَّ َهمِّ
ُف اأَ َتَعرَّ

اأَ
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ُل وَّ
اَلتَّْمِريُن اٱلأَ

 ـ +  +  + 

اَلتَّْمِريُن اٱلثَّاِن

اَلتَّْمِريُن اٱلثَّاِلث

َتْقو يمِ اْلَوْحَدةمِ َ“اريlø لمِ

: mُماَلِئَمة mَن َوْجبََة َغَذاء uاٱلأَْغِذيَِة ِلتَُكو âَتَْح )x( ْع َعاَلَمَة �سَ

x

x

x

x

x

باِت
َ

َتْقويمُ اٱْلُمْكَت�س

ابوِن. َعًة ـ اٱلنُُّموِّ ـ اٱل�سّ ِة : ُمَتَنوِّ
َ
ُب ِمَن اٱْلَكِلماِت اٱلّتاِلي اأَْمالأُ اٱْلَفراَغ ِبما ُينا�سِ

...... نَّها ُت�ساِعُد َعلى ....اٱلنُُّموِّ َعًة..... ِلأَ ًة و ....ُمَتَنوِّ
َ
 اأَْن اأََتناَوَل اأَْغِذَيًة كاِفي

َّ
ـ َعَلي

َل َوَبْعَد اٱْلأَْكِل.
ْ
ابوِن...... َقب َل َيَديَّ ِباٱْلماِء َو .....اٱل�سّ  اأَْن اأَْغ�سِ

َّ
ـ َعَلي
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اِبُع اَلتَّْمِريُن اٱلرَّ

اَلتَّْمِريُن اٱلَْخاِم�ُس

اَلتَّْمِريُن اٱلْ�ساِد�ُس

 قاِدٍر َعلى َتْحِريِكِه.
َ
ر

ْ
َح َغي

َ
ب ُث اأ�سْ

ْ
ْثناَء اٱللَِّعِب ِفي �ساَحِة اٱْلَمْدر�َسِة، ِبَحي  اأَ

ِّ
ْفِلي

ُّ
ِفِه اٱل�س

َ
اأُ�سيَب اأَحُد ُزَمالئي ِفي َطر

ْن َتُكوَن ُم�ساَبًة ؟  .............العظام اأو املفا�سل اأو العظالت................. ْع�ساُء اٱلَّتي ُيْمِكُن اأَ  اٱْلأَ
َ

1 ـ ماِهي

 ِفْعُلُه ِلُم�ساَعَدِتِه ؟  ...................عدم حتريك امل�ساب وطلب امل�ساعدة والإ�سعاف..................
َّ
2ـ  ماذا َعلي

َع �ساعاٍت  ـ  اأَ�ْسناني.
ْ

�ِس  ـ  َيَديَّ  ـ  ِت�س وُّ َ
                  َت�س

ْوِم.
َ
َع �ساعاٍت في اٱْلي

ْ
• اأَناُم َعلى اٱْلأََقلِّ ِت�س

ٍة.
َ
ٍة ِغذاِئي

َ
َل ُكلِّ َوْجب

ْ
ُل َيَديَّ َقب • اأَْغ�سِ

�ِس اٱْلأَ�ْسناِن. وُّ َ
ٍة ِلَتَجنُِّب َت�س

َ
ٍة ِغذاِئي

َ
ُف اأَ�ْسناني َبْعَد ُكلِّ َوْجب • اأَُنظِّ

ِة : 
َ
 اأُْتِمُم اٱْلُجَمَل ِباٱ�ْستْعماِل اٱْلَكِلماِت اٱلّتاِلي

ٌّ
َتْقويٌم َتْوِليِفي

ٌّ
َتْقويٌم َتْوليِفي

َدِرِه.   ـ اأَْرِبُط اٱْلِغذاَء ِبَم�سْ

 َتناُوُلها ؟    ........................متوازنة...................
َّ
 اٱْلأْغِذَيُة اٱلَّتي َعلي

َ
َف ِهي

ْ
  ـ َكي

باِت
َ

 اٱْلُمْكَت�س
ُ
َتْقويم
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اْلأَ�ْسُدو�سمِ االأََوْل ُّ لمِ ُي االإمِْجَمالمِ ْقومِ اَلتَّ

ي�سع التلميذ)ة( اأرقام ال�سور امل�سعاعية للمفا�سيل :

اَلتَّْمِريُن اٱلثَّان

12 3

َمِل اٱمْلُطاِبَقِة َلُه :  ِباٱجْلُ
ِّ
ي

ِّ
�س َو اٱحْلِ ِبُط اٱلتِّْلِميُذ )ة( اٱْلُع�سْ

ْ
َير

ُز َبنْيَ اٱْلَقَلِم اٱلأَْحَمِر َواٱْلَقَلِم اٱلأَْزَرِق.
ِّ
اأَُمي

اأَ�رْشَُب �َسايًا ُحْلواً.

اِء.
َ
ْمر ِة اٱحْلَ

َّ
ْوِئي اأَِقُف ِعْنَد اٱلإِ�َساَرِة اٱل�سَّ

.
َ

ْمَل�س  اأَ
ً
اأْجَمُع َح�سى

اإِنَّها َرنَّة هاِتِف واِلدي.

ِدَقاِئي. �سْ
اَحِة اٱْلـَمْدَر�َسِة َمَع اأَ

َ
اأَْلَعُب ِب�س

. اَرِة اٱْلـَجوِّ
َ
 ِبَحر

ُ
اأَ�ْسُعر

َتِفٍع.
ْ
ْوٍت ُمر  اٱلتََّماِريَن ِب�سَ

اأُ
َ
اأَْقر

ُل وَّ
اَلتَّْمِريُن اٱلأَ

1

3

5

7

2

4

6

8

اجللد : 4 ـ 6 ـ 7  /   الأذن : 5 ـ 6 ـ 8  /  العني : 1 ـ 3 ـ 6 ـ 8   /   الل�سان : 2  /   الأنف : بدون.
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x

x

اَلتَّْمِريُن اٱلثَّاِلُث

ِف
َ
ر ِط اٱلطَّ

ْ
ِل َثْنِي َوَب�س َكاُت ِبَف�سْ

َ
ر  اٱحْلَ

ُّ
 ـ َتِتم

 اأَْو َب�سٌط.
ٌ
 ُاْكُتْب حَتَْت ُكلِّ َر�ْسٍم: َثْني

ِل َكاٱلتَّايِل: �ُسوِم َمَكاَن اٱمْلََفا�سِ
ُّ
ْن َعَلى اٱلر ـ َلوِّ

   
َ
َفر �سْ

َ         ـ َاْلِورُك ِبَلْوٍن اأَ ُة ِبَلْوٍن اأَْحَمر         ـ َاْلَكِتُف ِبَلْوٍن اأَْخ�رشَ
َ
ْكب

ُّ
ِفُق ِبَلْوٍن اأَْزَرق         ـ  َالر

ْ
     ـ َامْلَر

اَلتَّْمِريُن اٱلراِبع

ٌ
َثْني

ٌ
َثْني  َب�سٌط َب�سٌط

ٌد را�سِ 15 �َسَنًة 5 �َسَنواٍت َر�سيٌع

16 20 25 50 قيَقِة ِة ِفي اٱلدَّ
َّ
ي �سِ كاِت اٱلتََّنفُّ

َ
َعَدُد اٱْلَحر

ُع َعالَمَة )x( اأَماَم اٱْلُجَمِل اٱْلخاِطَئِة : اأَ�سَ

. نِّ ًِّ
َب اٱل�س

َ
ِة َيْزداُد َح�س

َّ
ي �سِ كاِت اٱلتََّنفُّ

َ
 ـ َعَدُد اٱْلَحر

. نِّ ًِّ
َب اٱل�س

َ
ِة َيْخَتِلُف َح�س

َّ
ي �سِ كاِت اٱلتََّنفُّ

َ
 ـ َعَدُد اٱْلَحر

ُة ِعباَرٌة َعْن �َسهيٍق َفَقْط.
َّ
ي �سِ َكُة اٱلتََّنفُّ

َ
 ـ َاْلَحر

.
ٌّ

ْخ�َس َحي ُن اأَنَّ اٱل�سَّ
ِّ
ي
َ
ُة ُتب

َّ
ي �سِ كاُت اٱلتََّنفُّ

َ
 ـ َاْلَحر

ٌّ
َتْقويٌم َتْوليِفي
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ـ الر�سم )ب( يلون بنف�س لون الر�سم )1(.

ـ الر�سم )اأ( يلون بنف�س لون الر�سم )2(.

ـ الر�سم )ج( يلون بنف�س لون الر�سم )5(.

ـ الر�سم )د( يلون بنف�س لون الر�سم )3(.

ـ الر�سم )ه( يلون بنف�س لون الر�سم )4(.

اَلتَّْمِريُن اٱلَْخاِم�ُس

اَلتَّْمِريُن اٱلْ�ساِد�ُس

اَلتَّْمِريُن اٱلْ�ساِبُع

الجواب ال�سحيح : وجبة اإيمان.

 ـ الأع�ساء التي تلون هي: ـ الأنف ـ الفم ـ الق�سبة الهوائية ـ الرئتين.

 . تلون هذه الأع�ساء في  الر�سم )اأ( بالأحمر.

. نف�س الأع�ساء تلون في الر�سم )ب( بالأزرق.

 ـ نالحظ نف�س الم�سار اأثناء ال�سهيق واأثناء الزفير.
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حالة صلبة

مد
تج ف

تساميتكاث
تبخر

إسالة

هار
إنص

حالة سائلةحالة غازية

  الماء hالطبيعة

معارف علمية مفيدة لالأ�صتاذ)ة(تدبري مكونات الوحدة 4 

1 ـ تعريف املادة
تتكون املادة اخلال�سة من جزيئات مت�سابهة، حيث متثل اجلزيئة اأ�سغر كمية ‡كنة من هذه املادة. فجزيئة املاء مثال هي اأ�سغر كمية ‡كنة 

من املاء.  

تتكون اجلزيئة من عدد معني من الذرات املرتبطة فيما بينها بروابط كيميائية، حيث نرمز لها ب�سيغة كيميائية ت�سم رمز كل ذرة وعددها، 

فÔمز مثال جلزيئة  املاء بال�سيغة الكيميائية )H2O( والتي تتكون من ذرة واحدة من االأوك�سيجني وذرتني من الهيدروجني. 

املادي مكونا من  اأما عندما يكون اجل�سم  اجلزيئات،  ن�سمي ج�سما خال�سا )Coups pur( كل ج�سم مادي مكون من نوع واحد من 

اأي�سا على املغنيزيوم، والكال�سيوم  جزيئات خمتلفة، فن�سميه خليطا )Mélange(. يعترب املاء معدنيا )Eau minérale(، نظرا لكونه يحتوي 

وال�سوديوم وغريهما من العنا�رص املعدنية. 

2 ـ احلاالت الفيزيائية للمادة
ميكن للمادة اأن توجد يف ثالث حاالت فيزيائية خمتلفة: احلالة ال�سلبة، احلالة ال�سائلة، واحلالة الغازية.  ميكن و�سف كل حالة على م�ستويني 

 à l,échelle des atomes( وعلى امل�ستوى املجهري اي على م�ستوى اجلزيئات والذرات ، )à notre échelle( خمتلفني: على امل�ستوى العياين

.)et des molécules

املنظور العيايناملنظور املجهري

احلالة ال�سلبة

تكون اجلزيئات جد قريبة من بع�سها البع�س، ومتينة 

االرتباط ببع�سها مكونة �سبكة مادية.

حجم اجل�سم ال�سلب ال يتعلق ب�سكل االإناء املوجود فيه؛ فللج�سم ال�سلب �سكل 

خا�س مييزه، ميكننا حتديد حجمه الذي يتغري قليال بتغري درجة حرارته )ظاهرة 

متدد االأج�سام ال�سلبة(. 

احلالة ال�سائلة

وتتحرك  البع�س  بع�سها  من  قريبة  اجلزيئات  تكون 

البع�س  ببع�سها  ارتباطا  اأقل  تكون  كما  ع�سوائيا، 

مقارنة باحلالة ال�سبة.

حجم اجل�سم ال�سلب ال يتعلق ب�سكل االإناء املوجود فيه؛ فلي�س للج�سم ال�سائل 

حرارته  درجة  بتغري  قليال  يتغري  الذي  حجمه  حتديد  ميكننا  مييزه،  خا�س  �سكل 

 .)Dilatation ظاهرة التمدد(

احلالة الغازية

تكون اجلزيئات متباعدة عن بع�سها البع�س، وتتحرك 

ب�سكل ع�سوائي. ويتغري حجمها بتغري درجة احلرارة 

وال�سغط. اأما الروابط بني جزيئاتها فهي �سعيفة جدا. 

لي�س للغاز �سكل خا�س مييزه، فهو ي�سغل حجم االإناء اأو حيز الف�ساء املوجود فيه 

كله. وهو قابل لالن�سغاط والتمدد . 

مالحظة :  عموما ت�سغل املادة يف حالتها ال�سلبة حجما اأ�سغر من حجمها يف احلالة ال�سائلة، وي�سكل املاء حالة خا�سة، اإذ اأن حجم كمية 

منه يف احلالة ال�سلبة يكون اأكرب من حجم نف�س الكمية يف احلالة ال�سائلة، لذا فاإن قنية املاء املمتلئة كليا تنك�رص اأو تت�سوه عند جتمد مائها. 

يف الف�سل الدرا�سي نبني اأن حجم املاء ال�سلب اأكرب من حجم نف�س الكمية منه يف احلالة ال�سائلة.  

3 ـ تغريات احلالة للمادة 
عند تغيري �رصطي درجة احلرارة وال�سغط اأو اأحدهما، ميكن للمادة اأن 

تنتقل من حالة فيزيائية اإىل اأخرى. يف الف�سل الدرا�سي، ن�ستغل حتت 

ال�سغط اجلوي )ثابت( ونغري درجة احلرارة فقط. 

اأي تغري  اإن تغريات احلالة التي ندر�سها، تغريات فيزيائية ال ي�سحبها 

للمادة على امل�ستوى اجلزيئي. كل تغريات احلالة للمادة عكو�سة )اأي 

قابلة للحدوث يف منحى معاك�س: Réversible(، نالحظ خاللها :

  • انخفا�س كتلة املادة )اأي كمية املادة(;

.IOاŸ�  ºéM Ò¨J •
يف ال�سنة االأوىل من التعليم االبتدائي، ال نتطرق للحالة الغازية للمادة، كما ال نتطرق يف ال�سلك كله للتحول من احلالة ال�سلبة اإىل احلالة 

الغازية اأو العك�س.
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4 ـ م�سطحات درجة احلرارة 
اأو  م�سطحا  خال�س  جل�سم  احلالة  حتول  خمطط  يت�سمن  لذا  ثابتني،  حرارة  ودرجة  �سغط  حتت  خال�س  مادي  جل�سم  احلالة  تغري  يحدث 

فيزيائيتني تظل خالل مدة حتول احلالة، تظل خاللها درجة  م�سطحني لدرجة احلرارة، حيث يكون اجل�سم اخلال�س مكونا من حالتني 

، عند و�سع قطعة جليد ملاء خال�س يف حيز من الف�ساء عند درجة احلرارة االعتيادية  (1atmosphère) احلرارة ثابتة. حتت ال�سغط اجلوي 

)C°20(، فاإن درجة حرارة اخلليط )ماء �سائل + جليد املاء( �ستظل ت�ساوي )C°0( طيلة املدة الزمنية الن�سهار اجلليد. ويحدث نف�س ال�سيء 

.)100°C( عند تبخر املاء اخلال�س اأو اإ�سالته حتت ال�سغط اجلوي، حيث يحدث حتول احلالة عند درجة احلرارة

ال�صعوبات املعرفية لدى املتعلم)ة(، العوائق التي يجب جتاوزها

اللغة املتداولة واللغة العلمية

يعتقد جل املتعلمني واملتعلمات اأن اجلليد واملاء ال�سائل مادتان خمتلفتان، وال ميثالن نف�س املادة التي ميكنها اأن تتحول من املاء يف احلالة 

ال�سلبة اإىل املاء يف احلالة ال�سائلة اأو العك�س. ويعزى ذلك لكون الت�سورات ال�سعورية واللغة املتداولة خمتلفة متاما عن احلقيقة العلمية للمادة 

املكونة للجليد، ويعزز ذلك اأي�سا الت�سمية املختلفة متاما للماء يف احلالة ال�سلبة )اجلليد( واملاء ال�سائل )املاء(. كما جند التمثل نف�سه بالن�سبة 

للماء النقي واملاء ال�رصوب، حيث يعتقد املتعلم)ة( اأن كل ماء نقي �رصوب، علما اأن كل ماء طبيعي ونقي يحتاج للمعاجلة من اجلراثيم غري 

املرئية بالعني املجردة لكي ي�سبح �رصوبا، كما اأن كل ا�ستعمال للماء ال�رصوب يعكره. 

املكت�صبات القبلية

ـ مييز بني املاء ال�سائل والثلج با�ستعمال احلوا�س

ـ يعي بع�س ا�ستعماالت املاء باملنزل

ـ يعي اأهمية نظافته مباء ال�سنبور الطاهر  

مكونات الوحدة 4 

املواد والعتاد الديداكتيكي امل�صتعملم�صامينهاحل�ص�ساملو�صوع

املاء م�صادره 

وا�صتعمالته

اأين اأجد املاء يف الطبيعة ؟1

6 كوؤو�س من البال�ستيك ال�سفاف؛ كاظمة حلمل قطع جليد �سغرية؛
حمرار ـ اأنبوب اختبار ـ منديل. 

كيف اأميز املاء النقي عن املاء العكر ؟2

اإناء ماء من البال�ستيك ؛

قنينتني من البال�ستيك ال�سفاف من �سعة  1،5 لرت ـ منديل ـ مق�س ـ رمل ـ  

ح�سى ـ قطن اأو ورق تر�سيح. 

كيف اأحافظ على الماء عند 3

ا�ستعماله ؟
اإناء بال�ستيكي ـ قنينة ماء فارغة ـ كاأ�س ماء ـ ميقت؛

4
5

اإناءان من البال�ستيك لتح�سري حمبقتني؛ بذور اللوبيا اأو غريها.لماذا املاء �رصوري للحياة ؟

6

ف�صول ال�صنة
7

يومية تت�سمن ف�سول ال�سنة؛ �سور ملناظر طبيعية لكل ف�سل �سنوي.كيف اأتعرف ف�سول ال�سنة ؟
8

تقوË املو�صوع
9

كرا�سة املتعلم)ة(؛ دليل االأ�ستاذ.متارين لتقومي ودعم الوحدة
10

T درجة الحرارة 

t الزمن

ماء سائل
ماء سائل

+
ماء صلب ماء صلب

تجمد
Solidification

(°C)

(min)
0

T درجة الحرارة 

t الزمن

ماء سائل
ماء سائل

+
ماء صلب

إنصهار 
Fusion

ماء صلب

(°C)

(min)
0
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تخطيط تعلمات احل�صة  )1
املجال :  املادة 

املحور : املاء والطبيعة 

املو�صوع : املاء م�سادره وا�ستعماالته ـ ف�سول ال�سنة 

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

الدر�س: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
يف ال�سنة االأوىل من �سلك التعليم االبتدائي، ميكن اأن يعتقد يع�س التالميذ اأن اجلليد واملاء مادتني خمتلفتني، وال ميثالن نف�س املادة التي 

ميكنها اأن تتحول من املاء يف احلالة ال�سلبة اإىل املاء احلالة ال�سائلة اأو العك�س. ويعود ذلك لكون الت�سورات ال�سعورية خمتلفة متاما عن 

احلقيقة العلمية للمادة املكونة للجليد، ويعزز ذلك اأي�سا الت�سمية املختلفة متاما للماء يف احلالة ال�سلبة )اجلليد( واملاء ال�سائل.    

م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ اجلليد ماء يف احلالة ال�سلبة.

ـ بالت�سخني ين�رص اجلليد ليتحول اإىل ماء �سائل 

ـ  �رصعة هذا التحول تتعلق بكمية احلرارة املتبادلة.

ـ بالتربيد يتجمد املاء ال�سائل ليتحول اإىل جليد . 

�سائل؛ حمرار؛ موارد  ماء  �سفافة؛ منديل؛ قطع جليد؛  كوؤو�س  التعليمية :  الو�صائل 

رقمية م�ساعدة؛ م�سالط عاك�س اأو �سبورة تفاعلية؛ كرا�سة التلميذ و دليل االأ�ستاذ. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي

و�صعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

�سورتان : ال�سورة االأوىل  لبحرية، والثانية لبئر ي�ستخرج منه املاء.   

تدبري تعلمات احل�صة  )2
ـ تقدمي و�سعية االنطالق:  )10 دقائق(  1

يوجد املاء يف البحرية والبئر  فما الفرق بني املاء يف هاتني احلالتني ؟

ـ البحرية بها ماء �سطحي ـ البئر بها ماء جويف اأو باطني.

هل توجد م�سادر اأخرى للماء يف الطبيعة ؟

اجلغرايف  تواجدهم  ح�سب  يعرفونها،  التي  امل�سادر  خمتلف  املتعلمون  يذكر 

وح�سب مكت�سباتهم اخلا�سة.

 اأت�صاءل 
ي�ستدرج املتعلمون اإىل ذكر اجلليد )اأو الثلج( كم�سدر من م�سادر املاء. وهنا يتم الت�ساوؤل : 

ـ ماهي م�صارد الماء في الطبيعة ؟ 

2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
يقبل االأ�ستاذ)ة( م�سادقة املتعلمني على كل االقرتاحات التي تقول باأن:

 • اجلليد م�سدر ماء جامد باجلبال واملناطق الباردة،

 • يوجد املاء �سائال يف املناطق احلارة. 

الفر�سيات التي ميكن اأن يتفق عليها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل، هي: 

 ـ ين�صهر اجلليد ويعطي املاء يف الطبيعة.

ـ هناك م�صادر كثرية للماء يف الطبيعة. 

52

الِحُظ     ُعها ِفي َكاأْ�ٍض، اأُ غيَرٍة ِبَيد… ٱْلـَمْك�سوَفِة، اأَْو اأَ�سَ                ِعْنَدما اأُْم�ِسُكـ ِقْطَعَة َجليٍد �سَ

ُل اإِلى ماٍء )�ساِئٍل(.              اأَنَّ ِقْطَعَة ٱْلَجليِد َتَتَحوَّ

ُعها في َكاأْ�ٍض واأُالِحُظ. ُف ِقَطَع َجليٍد ِبِمْنديٍل، ُثمَّ اأَ�سَ اأ( اأَُجفِّ

ْو ُهما َمعًا : َجليٌد ـ ماٌء �ساِئٌل. اأَْكُتُب َتْحَت ُكلِّ َر�ْسٍم اإِْحَدi ٱْلِعباَرَتْيِن ٱلّتالَِيَتْيِن اأَ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 4

  1: á°ü◊G
بيَعِة ؟ اأَْيَن اأَِجُد ٱْلماَء في ٱلطَّ

اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

ُة ٱاِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

قوΩُ ِبِه ما �َساأَ

ما اأُالِحُظُه

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

ماُء ِبـÄْـٍر ماُء ُبـَحـْيـَرٍة

2 1

بيَعُة َاْلـماُء َوٱلطَّ

ُف َبْع�َض َم�ساِدِر ٱْلماِء.اأَْهِدُف َتَعرَّ
اأَ
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3 ـ ما �صاأقوم به: )25 دقائق(

 اختبار الفر�صية: 

يح�رص االأ�ستاذ)ة( قطعا �سغرية من اجلليد يف كظيمة )Thermos(، وعددا كافيا من الكوؤو�س البال�ستيكية ال�سفافة )بعدد املجموعات 

ال�سغرى للمتعلمني واملتعلمات( ومناديل ورقية، وقنينة من املاء  ال�ساخن. 

مينح قطعة جليد  لكل جمموعة �سغرية من املتعلمني و املتعلمات ملالحظة حتولها تدريجيا من احلالة ال�سلبة اإىل احلالة ال�سائلة، وذلك 

بو�سعها يف كاأ�س �سفاف كما هو مو�سح يف كرا�سة املتعلم)ة(.  

مينح كل جمموعة �سغري قطعة جليد لتعري�سها ملاء ال�سنبور ثم لقليل من املاء الدافئ ملالحظة تغري �رصعة ان�سهار اجلليد. 

مالحظة: عندما اأتناول قطعة جليد �سغرية بيدي املك�سوفتني، اأو اأعر�سها ملاء ال�سنبور، اأالحظ اأن قطعة اجلليد تن�سهر فتتحول اإىل ماء �سائل.

اأ( يكتب التالميذ من اليمني اإىل الي�سار : 

ثلج ـ ثلج به ماء ـ ماء به ثلج ـ ماء.  

ب( يكتب املتعلمون من اليمني اإىل الي�سار : 

ماء املنبع ـ ماء البحر ـ ماء املطر.  

4 ـ اأ�صتخل�س ما يلي:  )5 دقائق(

ميالأ املتعلمون الفراغات بالكلمات املنا�سبة: جليد ـ ين�سهر ـ  �سلب ـ ال�سائل

 اجلليد م�سدر ماء طبيعي.

 م�سادر املاء يف الطبيعة متنوعة من بينها : الثلوج واالأمطار والبحار واالأنهار 

والينابيع.  

ـ اأعبئ تعلماتي:   )5 دقائق(  5

و�صعية تقوميية: 
53

اأَ�ْسَتْخلِ�ُض

ْلٌب ـ ماٌء مالٌِح. وَرٍة ٱْلِعباَرَة ٱْلُمنا�ِسَبَة : ماٌء �ساِئٌل ـ ماٌء �سُ اأَْكُتُب َتْحَت ُكلِّ �سُ

ـ  َاْلَجليُد ................ماٍء َطبيِعي.

َعٌة ِمْن  بيَعِة ُمَتَنوِّ ـ َم�ساِدُر ......... ِفي ٱلطَّ

لوêُ َوٱالأَْمطاُر َوٱْلِبحاُر َوٱالأَْنهاُر  َبْيِنها : ٱلثُّ

َوٱْلَيناِبيُع.

َجليٌد 

�ساِئٌل 

ماٌء 

Glace

Liquide

Eau

اأَ�ْسَتْنِتُج

…ó«°U nQ » q n‰oCG

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

بيَعِة : ماُء ٱْلَبْحِر ـ ماُء ٱْلَمَطِر ـ ماُء ٱْلَيْنبوِع. َدِر ٱْلماِء في �ٱلطَّ �ْسَم َم�سْ وَرٍة �ٱ ُع َتْحَت ُكلِّ �سُ ب( اأَ�سَ

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

1234

َدُر. اأَْمالأُ ٱْلَفراÆَ ِباٱْلَكلِماِت ٱْلُمنا�ِسَبِة : َاْلماِء ـ َم�سْ

َعٌة. بيَعِة َكثيَرٌة َوُمَتَنوِّ َم�ساِدُر ٱْلماِء في ٱلطَّ ُمالَحَظٌة

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

123
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ْلٌب ـ ماٌء ماِلٌح. لُْمنا�ِصبََة : ماٌء �صاِئٌل ـ ماٌء �صُ لَْكِلَمَة �ٱ وَرٍة �ٱ اأَْكتُُب تَْحَت ُكلِّ �صُ

 ماء مالح ماء �سائلماء �سلب ماء �سائل
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1( تخطيط تعلمات احل�صة 
املجال :  املادة 

املحور : املاء والطبيعة 

املو�صوع : املاء م�سادره وا�ستعماالته ـ ف�سول ال�سنة 

الفئة امل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة االأوىل من �سلك التعليم االبتدائي

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

ç

 • التمثالت و/اأو العوائق الإب�صتمولوجية التي قد يواجهها املتعلمون واملتعلمات يف بناء هذا الدر�س:

يعترب هذا الدر�س اأول فر�سة لل�رصوع يف تعرف املتعلمني على املاء ال�سالح لل�رصب، حيث ميكن اأن يعتقد االأطفال اأن مياه 

االآبار والعيون النقية �ساحلة لل�رصب دون اأي معاجلة. لتجاوز ذلك، نقدم يف هذا الدر�س املاء العكر على �سكل خليط للماء 

وبع�س املواد ال�سلبة العالقة به اأو الذائبة فيه، والتي تعطيه لونا اأوطعما اأو رائحة متيزه، دون التطرق ملفهومي الذوبانية يف املاء. 

ونكتفي بهذا التقدمي الب�سيط للماء العكر، واإمكانية ت�سفيته بوا�سطة 

جهاز ب�سيط دون اأن نذكر عمليتي الرت�سب والرت�سيح، اللتني �سيتعرف 

عليهما التلميذ يف م�ستويات الحقة من �سلك التعليم االبتدائي.  

هذه التعلمات: بناء  م�صاهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ املاء العكر خليط للماء النقي وبع�س املواد التي تعطيه لونا وطعما 

ورائحة غري مرغوب فيهم.

ـ ميكن تنقية املاء العكر من املواد العالقة به با�ستعمال تركيب 

جتريبي ب�سيط.

ـ يحتاج املاء النقي املح�سل عليه اإىل املعاجلة مبادة الكلور لكي 

ي�سري �ساحلا لل�رصب.

الو�صائل التعليمية : 4 كوؤو�س بال�ستيكية؛ مداد ؛ كرا�سة التلميذ)ة( ودليل االأ�ستاذ)ة(. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي 

و�صعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

ال�سنبور،  ماء  وهو  لل�رصب  �سالح  ماء  اأحداها  خمتلفة،  ملياه  �سور  ثالثة  نقدم 

والثاين ملاء ال�رصف ال�سحي، اأما ال�سورة االأخرية فهي لبحرية ماء عكر.   

2( تدبري تعلمات احل�صة 
1 ـ تقدمي و�سعية االنطالق:  )10 دقائق(

ي�ستعمل االإن�سان املياه اجلوفية وال�سطحية النقية يف العديد من جماالت حياته 

اليومية، لكن �رصبه اإياها قد يعر�سه للمر�س، اأما املياه العكرة فهي ملوثة للبيئة. فهل 

ميكن تطهري املياه العكرة لي�صتفيد منها الإن�صان يف حياته اليومية، وكيف ميكن ذلك ؟

متكن االإجابة على هذا ال�سوؤال من التعرف على كيفية تنقية املاء العكر، وكيفية تطهريه لي�سبح �صاحلا لل�رشب.

ذلك، اأن جل التالميذ يالحظون اأن:  

ـ العديد من املياه ال�سطحية واجلوفية تبدو نقية بالعني املجردة، لكنها غري �ساحلة لل�رصب.

ـ ماء ال�سنبور النقي �رصوب الأنه معالج مبادة الكلور املوجودة يف ماء جافيل. 

ال ميكن اأن ت�سبح مياه االآبار والعيون النقية �ساحلة لل�رصب اإال بعد معاجلتها مبادة الكلور القاتلة للجراثيم.   

 اأت�صاءل 
ي�ساعد االأ�ستاذ)ة( تالمذته على متلك و�سعية االنطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم تقا�سمها، 

لالتفاق على ت�ساوؤالت من قبيل: 

ـ كيف اأتعرف الماء النقي ؟ 

54

 َغْيَر �َسروٍب !
ُّ
ِقي ُيْمِكُن اأَْن َيكوَن ٱْلماُء ٱلنَّ

ٌ َو�َسروٌب ّ
ْنبوِر َنِقي  َعِكٌرماُء ٱل�سُّ

ِّ
ي حِّ ل�سِّ ْرِف �ٱ ِمياٌه َعِكَرٌة في ُبَحْيَرٍةماُء ٱل�سَّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 4
 ِمَن ٱْلماِء ٱْلَعِكِر ؟

َّ
ِقي ُز ٱْلماَء ٱلنَّ َميِّ

َكْيَف اأُ

قوΩُ ِبِه ما �َساأَ

اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

ْجِرَبة: ُف ٱلتَّ ْرَبَعَة اأَْكواٍب ِمَن ٱْلماِء َح�َسَب ٱْلَجْدَوِل اأَ�ْسَفَلُه :َو�سْ غيَرِة اأَ اأَ�ْسَتْعِمُل داِخَل َمْجموَعتي ٱل�سَّ

اأَْكُتُب َرْقَم ُكلَّ ُكوٍب ِفي ٱْلخاَنِة ٱْلُمنا�ِسَبِة :

 ِمَن ٱْلماِء ٱْلَعِكِر.
َّ
ِقي َز ٱْلماَء ٱلنَّ َميِّ

1( َتْجِرَبٌة اِلأُ

123

  2: á°ü◊G

 ِبَكْوِنِه َلْي�َض َلُه َلْوٌن َواَل َطْعٌم َواَل راِئَحٌة، َعْك�َض ٱْلماِء ٱْلَعِكِر.
َّ
ِقي ُز ٱْلماَء ٱلنَّ َميِّ

اأُ ُمالَحَظٌة

ْنبوِر ماٌء + ِمداٌدماٌء + ِمْلٌحماءٌ + َخلw اأَْبَي�ُضماُء ٱل�سُّ 1234

ماٌء َلُه َطْعٌم .....ماٌء َلُه َلْوٌن ....... ماٌء اَل َلْوَن َواَل َطْعَم َواَل راِئَحَة َلُه .....ماٌء َلُه راِئَحٌة .....

بيَعُة َاْلـماُء َوٱلطَّ

ُة ٱاِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

ِقيِّ َوٱْلماِء ٱْلَعِكِر َو�ُسُبل ٱْلُمحاَفَظِة َعَلى ٱْلماِء.اأَْهِدُف لنَّ ُز َبْيَن ٱْلماِء �ٱ َميِّ
اأُ
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55

روِب : ِة َوُمعاَلَجِة ٱْلماِء ٱل�سَّ ِفيَّ يُح ُمْخَت�ضx في َت�سْ َتْو�سِ

ِبَح �َسروبًا.  َوُيعاَلُج لُِي�سْ
ُّ
بيِعي ّفى ٱْلماُء ٱلطَّ ِة ٱْلُمعاَلَجِة ُي�سَ ـ في َمَحطَّ

.
ٌ
 َوُمعاَلج

w
 َنِقي

ٌ
روُب ماء ـ َاْلماُء ٱل�سَّ

روِب ِة َوُمعاَلَجِة ٱْلماِء اٱل�سَّ ِفيَّ ُة َت�سْ ْلماِءَمَحطَّ ُمْخَتَبُر ُمراَقَبِة َجْوَدِة �ٱ

ُع َعالَمَة )x( َتْحَت ٱْلماِء ٱلَّذ… ُيْمِكُنِني اأَْن اأَ�ْسَرَبُه. اأَ�سَ

َبٍحماُء ٱْلَيْنبوِع ماُء َم�سْ

ٌّ
ماٌء َمْعِدِنـي

ْنبوِر ماُء ٱل�سُّ

ماُء ٱْلِبÄِْر

ماُء ٱْلَبْحِر

ْهِر ْهريِجماُء ٱلنَّ ماُء ٱل�سِّ

اأَ�ْسَتْخلِ�ُض

لَّذ… ُيْمِكُنِني اأَْن اأَ�ْسَرَبُه. ْلماِء  ( َتْحَت  ُع َعالَمَة ) اأَ�سَ

ِّ ِباٱللَّْوِن اأَِو 
ِقي ُز ٱْلماَء ٱْلَعِكَر َعِن ٱْلماِء ٱلنَّ َميِّ

ـ اأُ

ْوِ¥ اأَِو ٱلّراِئَحِة. ٱلذَّ

ُه  َلِكنَّ ِتِه،  ِفيَّ ِبُح ٱْلماُء ٱْلَعِكُر َنِقّيًا َبْعَد َت�سْ ـ ُي�سْ

ْرِب. َيْبقى َغْيَر �سالٍِح لِل�سُّ

روَب. ل�سَّ تي اَل اأََتناَوُل اإِالَّ ٱْلماَء �ٱ حَّ ـ اِلأُحاِفَظ َعلى �سِ

ماٌء �öَوٌب 

 ٌّ
ماٌء َنِقي

ماٌء َعِكٌر 

…ó«°U nQ » q n‰oCG

Eau potable 

Eau limpide 

Eau trouble

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

روِب. ماِء ٱل�سَّ ِة َوُمعاَلَجِة ٱْلْ ِفيَّ ِة َت�سْ  ِبَمَحطَّ
x
2( اِ�ْسِت�ساَرُة ِتْقِني

o¢üp∏ rînà r°SnCG •o¢üp∏ rînà r°SnCG اأَ�ْسَتْنِتُج
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
يقبل االأ�ستاذ)ة( م�سادقة املتعلمني على كل االقرتاحات التي تقول باأن:

• ميكن متييز املاء العكر بلونه اأو رائحته اأو مذاقه. 
• املاء ال�رصوب ماء نقي تتم معاجلته من طرف اأخ�سائيني. 

الفر�سيات التي يجب اأن يتفق عليها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل، هي: 

ـ يمكن تعرف الماء النقي باللون والرائحة.

ـ املاء ال�رشوب ماء نقي، تتم معاجلته من اجلراثيم.  

3 ـ ما �ساأقوم به:  )25 دقائق(
 اختبار الفر�سية االأوىل:  

يح�رص االأ�ستاذ)ة( كوؤو�س بال�ستيكية فارغة؛ وماء �سائل نقي )ماء ال�سنبور(. 

يوزع املتعلمني اإىل اأربع جمموعات، ويقدم لكل منها العدة التجريبية، مبا يف ذلك كاأ�س املاء العكر، ثم ينجز هو بنف�سه اأمامهم املناولة 

كما هو مو�سح يف ال�سورة، ثم يطالبهم باإجناز التجربة. ثم يغري اأماكن الكوؤو�س ويطالبهم بتمييز كل منها. ثم يكتبون االأرقام على التوايل 

من اليمني اإىل الي�سار : 4ـ  2ـ  3ـ  1.

 اختبار الفر�صية الثانية:
ال�سلح  املاء  معاجلة  ملحطة  بزيارة  القيام  يف�سل  الفر�سية،  هذه  الختبار 

العاملني  الفنيني  وا�ستجواب  خمترباتها  على  املبا�رص  لالطالع  وتوزيعه،  لل�رصب 

لتقدمي �رصيط  ال�رصورية  التعلمية  الو�سائل  بها. يف حالة تعذر ذلك، وعند توفر 

عن اإحدى حمطات ت�سفية ومعاجلة واإنتاج املاء ال�سالح لل�رصب ببالدنا، فاإنه من 

املف�سل اعتماد ذلك، وخا�سة اإذا توفر ال�رصيط على ا�ستجواب مع اأحد التقنيني 

اأن  فيمكن  ذلك  تعذر  اإذا  اأما  املحطة.  خمتربات  باأحد  امل�ستغلني  املهند�سني  اأو 

يطلب من املتعلمني االطالع على �سور الكرا�سة بخ�سو�س هذه الفقرة وقراءة 

تو�سيحات املخت�س يف معاجلة املياه الواردة اأ�سفله. 

وِب : اِء اٱل�رصرَّ ِة اٱملمْ ِفيرَِّة َوُمعاجَلَ َت�سٍّ يف َت�سمْ يُح خُممْ �سِ َتومْ

ِبَح �رَصوبًا. بيِعيُّ َوُيعاَلُج ِلُي�سمْ اُء اٱلطرَّ ّفى اٱملمْ ِة ُي�سَ ُعاجَلَ ِة اٱملمْ طرَّ ـ يف حَمَ

 َوُمعاَلٌج.
ٌّ

وُب ماٌء َنِقي اُء اٱل�رصرَّ ـ َاملمْ

اأ�ستنتج : املاء ال�رصوب لي�س له طعم وال لون وال رائحة.

4 ـ اأ�ستخل�س ما يلي: )5 دقائق(       
من خالل ا�صتنتاجات املتعلمات واملتعلمني، ي�صتخل�صون ما يلي:     

 اأميز املاء العكر عن املاء النقي باللون اأو الذوق اأو الرائحة.    
 ي�سبح املاء العكر نقيا بعد ت�سفيته، لكنه يبقى غري �سالح لل�رصب.  

 الأحافظ على �سحتي، ال اأتناول اإال املاء ال�رصوب.     

ََبُه.5 ـ اأعبئ تعلماتي:  )5 دقائق( اِء اٱلرَّذي مُيمِْكُنِني اأَنمْ اأَ�رصمْ ُع َعالَمَة )x( حَتمَْت اٱملمْ اأَ�سَ

ماُء َم�ْصبٍَحماُء اٱلْيَْنبوِع

ٌ ّ
ماٌء َمْعِدِنـي

ْنبوِر ماُء اٱل�صُّ

ماُء اٱلِْبْئِر

ماُء اٱلْبَْحِر

ْهريِجماُء اٱلنَّْهِر ماُء اٱل�صِّ

x

x

x
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.Ωًِة اأَْو َمّراٍت في ٱْلَيْو ْ ......... َمرَّ
ْنبوِر َحواَلي  اأَ�ْسَتْعِمُل ماَء ٱل�سُّ

َدٌة. اِ�ْسِتْعماالُت ٱْلماِء َكثيَرٌة َوُمَتَعدِّ

.Ωٍْنبوِر ُكلَّ َيْو لَّتي اأَ�ْسَتْعِمُل فيها ماَء ٱل�سُّ ُد َعَدَد ٱْلَمّراِت �ٱ    1 ـ اأَُحدِّ

iاأَْغرا�ٌض اأُْخر َاْلَغ�سيُل مي َنظاَفُة ِج�سْ ْرُب َال�سُّ اأَْغرا�ُض ٱ�ْسِتْعمالي لِْلماِء

Ωَِعَدُد ٱْلَمّراِت في ٱْلَيْو

2ـ  اأَْقَتِرìُ ُطُرقًا لَِتْر�سيِد ٱ�ْسِتْعماِل ٱْلماِء.

......../..../.... :ïjQÉàال َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى ٱْلماِء ِعْنَد ٱ�ْسِتْعمالِِه ؟الوحدة : 4

اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

12

4 h 3: ¿Éà°ü◊G

…ِّ َغَر�ٍض ؟ ًة اأَ�ْسَتْعِمُل ٱْلماَء في ٱْلَيْوΩِ، َواِلأَ ـ َكْم َمرَّ

ـ َكْيَف ُيْمِكُنني اأَْن اأَ�ْسَتْعِمَل ٱْلماَء دوَن َتْبذيِرِه ؟

ْرُب ميَال�سُّ َاْلَغ�سيُلَنظاَفُة ِج�سْ

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

ِبيَعُة َاْلـماُء َوٱلطَّ

ُة ٱاِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

ُر ٱْلماَء. لوِ∑ ٱلَّذ… ُيَبدِّ ُع َعالَمَة )x( َتْحَت ٱْل�سُّ اأَ�سَ

قوΩُ ِبِه ما �َساأَ

ُف ُمْخَتلَِف ٱ�ْسِتْعمااَلِت ٱْلماِء َو�ُسُبل ٱْلُمحاَفَظِة َعَلْيِه.اأَْهِدُف َتَعرَّ
اأَ
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احل�صتان :    3 و 4 كيف اأحافظ على الماء عند ا�ستعماله  ؟الوحدة  4
املاء والطبيعة

1( تخطيط تعلمات احل�صة
املجال :  املادة 

املحور : املاء والطبيعة 

املو�صوع : املاء م�سادره وا�ستعماالته ـ ف�سول ال�سنة 

الفئة امل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة االأوىل من �سلك التعليم االبتدائي

املدة الزمنية للح�صة: 110 دقائق 

الدر�س: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
يعترب احلفاظ على الرثوات املائية يف ع�رصنا احلا�رص من الرهانات البيئية الرئي�سية. 

املاء ال�رصوب لكافة املواطنني على �سرت  املتوا�سل على توفري  املياه واملحافظة عليها ببالدنا، والداأب  لقد �ساهمت �سيا�سة تدبري 

ه�سا�سة هذا امل�سدر الطبيعي ال�رصوري للحياة. لذا يعترب و�سع املتعلمني 

يف و�سعيات تعلمية، جتعلهم يفكرون يف عاداتهم اليومية املتعلقة 

با�ستعمال املاء من املراحل االأوىل لتح�سي�سهم بالتنمية امل�ستدامة، وجتاوز 

عوائقهم ومتثالتهم عن حميطهم البيئي واملحافظة عليه. و�سيتم الرتق يف 

امل�ستويات واالأ�سالك الدرا�سية الالحقة لهذا املكون الهام من التنمية 

امل�ستدامة بكيفية تدريجية ومف�سلة نظريا وتطبيقيا. 

التعلمات: هذه  بناء  م�صاهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ املاء العذب �رصوري للحياة؛

ـ للماء ا�ستعماالت متعددة يف حياتنا اليومية؛

ـ �رصورة املحافظة على املاء ووقايته من التلوث. 

الو�صائل التعليمية :  كرا�سة التلميذ)ة( ودليل االأ�ستاذ)ة(. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي  

و�صعية النطالق: اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

نقدم �سورتان تو�سحان بع�س اال�ستعماالت املختلفة للماء.    

2( تدبري تعلمات احل�صة
1 ـ تقدمي و�سعية االنطالق: )15 دقائق(

الوقت  ومينحهم  للمتعلمني،  بالكرا�سة  املوجودة  ال�سور  املدر�س)ة(  يقدم 

الكايف لالطالع على ا�ستعماالت املاء الواردة بها، لي�ستح�رصوا ت�رصفاتهم اليومية 

يبذرونها  التي  املاء  كمية  لتحديد  تو�سلهم  ق�سد  حميطهم،  يف  املاء  اجتاه  املعتادة 

مبنزلهم. فما هي كمية املاء التي ميكن توفريها عند تخلي املتعلم)ة( عن عاداته)ها( ال�صيئة 

اجتاه ا�صتعمال املاء ؟ 

ذلك، اأن جل التلميذات والتالميذ يالحظون اأنهم:  

ـ اعتادوا يف منازلهم على ترك �سنبور املاء مفتوحا اأثناء كل ا�ستعمال للماء،

ـ يعتقدون اأن ت�رصفاتهم املعتادة اجتاه ا�ستعمال املاء ال تت�سبب يف تبذيره. 

يجب حت�سي�س املتعلمات واملتعلمني اأن املاء ال�رصوب غري متوفر جلميع �سكان االأر�س، واأن اأي ا�ستعمال له يلوثه.   

 اأت�صاءل 
ي�ساعد االأ�ستاذ)ة( تالمذته على متلك و�سعية االنطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم تقا�سمها، 

لالتفاق على ت�ساوؤالت من قبيل: 

ـ كم مرة اأ�صتعمل ماء ال�صنبور يف اليوم، ولأي غر�س؟ 

ـ كيف ميكنني اأن اأ�صتعمل املاء دون تبذيره ؟ 

2 ـ اأقرتح ما يلي: )10 دقائق( 
يقبل االأ�ستاذ)ة( م�سادقة املتعلمني و املتعلمات على كل االقرتاحات التي تقول باأن:

• املتعلم)ة( ي�ستعمل املاء باملنزل عدة مرات لل�رصب والنظافة والغ�سيل و�سقي املحبقات املنزلية وغريها.
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ناَعِة. ـ  ُيْمِكُن اأَْن ُنحاِفَظ َعلى ٱْلماِء اأَْي�سًا ِفي ٱْلِفالَحِة َوٱل�سِّ

  اأَْكُتُب َحْرَف )Ω( َتْحَت ُكلِّ ما َيْعِني : اِ�ْسِتْعماَل ٱْلـماِء ِفي ٱْلَمْنِزِل.

  اأَْكُتُب َحْرَف )ف( َتْحَت ُكلِّ ما َيْعِني : اِ�ْسِتْعماَل ٱْلـماِء ِفي ٱْلِفالَحِة.

ناَعِة.   اأَْكُتُب َحْرَف )�ض( َتْحَت ُكلِّ ما َيْعِني : اِ�ْسِتْعماَل ٱْلـماِء ِفي ٱل�سِّ

ي ْبïُ�َسْقُي ٱالأَرا�سِ ْعليُبَالطَّ ِةَتْنظيُف ٱْلَمالِب�ِضَالتَّ َتْبريُد ٱالBالِت�ُسْرُب ٱْلما�ِسيَّ

روِب.  اأَ�سُع َعالَمَة )x( اأَماΩَ ُكلِّ ٱ�ْسِتْعماٍل لِْلماِء ٱل�سَّ

روِب حيٌحاِ�ْسِتْعماُل ٱْلماِء ٱل�سَّ �سَ
َخَطاأٌ

روِب. ياَرَة ِبُخْرطوΩِ ٱْلماِء ٱل�سَّ اأَْغ�ِسُل ٱل�سَّ

ُروِب. َة ِباٱْلماِء ٱل�سَّ اأَ�ْسِقي ٱْلَمْزروعاِت ٱْلِفاَلِحيَّ

بيِن. �سْ ُف ٱْلَمالِب�َض ِباBَلِة ٱلتَّ اأَُنظِّ

ٍة كاِفَيٍة ِمَن ٱْلـماِء. يَّ اأَ�ْسِقي ٱْلِمْزَهِرّياَت ِبَكمِّ

روِب. ِدقائي ِباٱْلماِء ٱل�سَّ �سْ
اأَُر�ضُّ اأَ

ْنبوَر َمْفتوحًا ِعْنَدما اأَْغَت�ِسُل. ل�سُّ ْتُرُكـ �ٱ
اَل اأَ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 4
ة(  َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى ٱْلماِء ِعْنَد ٱ�ْسِتْعمالِِه ؟ )َتِتمَّ

ُمالَحَظٌة

اأَ�ْسَتْنِتُج

ٍة اأَ�ْسَتْخلِ�ُض َوِفالِحيَّ ٍة  َمْنِزلِيَّ ْغرا�ٍض  اِلأَ ٱْلماُء  َتْعَمُل  ُي�سْ ـ 

َوَغْيِرها.

َتْعِمَل  ْن َن�سْ
َر ٱْلماَء َيِجُب َعَلْينا اأَ  اَل ُنَبذِّ

ْ
ـ لَِكي

َيَة ٱْلكاِفَيَة لُِكلِّ َغَر�ٍض. َفَقْط ٱْلَكمِّ

…ó«°U nQ » q n‰oCG

Utilisation

Gaspillage

Robinet

اِ�ْسِتْعماٌل 

َتْبذيٌر 

ْنبوٌر  �سُ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ
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)اأ(

)ب(

بيَعُة َاْلـماُء َوٱلطَّ

123456
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• املتعلم)ة( ميكنه تفادي تبذير املاء بالتفكري يف الكمية الكافية لكل ا�ستعمال والعمل على االكتفاء بها. 
الفر�سيات التي يجب اأن يتفق عليها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل، هي: 

ـ اأ�صتعمل ماء ال�صنبور حوايل 10 مرات يف اليوم لل�رشب والنظافة والغ�صيل وغريها. 

ـ ميكنني تفادي تبذير املاء با�صتعمال الكمية الكافية منه لكل ا�صتعمال. 

3 ـ ما �ساأقوم به: )50 دقائق(
 اختبار الفر�سية االأوىل:   )15 دقائق(

لل�رصب  املاء  فيها  ي�ستعملون  التي  املرات  بتحديد عدد  اخلا�س  اجلدول  االطالع على  واملتعلمني  املتعلمات  من  )ة(  االأ�ستاذ  يطلب 

والنظافة والغ�سيل وغريها، ومناق�سة ذلك داخل جمموعاتهم ال�سغرية داخل الف�سل، ال�ستنتاج العدد التقريبي ال�ستعمالهم للماء العذب 

كل يوم، وت�سحيح فر�سيتهم: 

اأ�ستعمل ماء ال�سنبور حوايل 12  مراة يف اليوم لل�رصب والنظافة والغ�سيل وغريها. 

يطلب املدر�س من تالمذته التحقق من عدد مرات ا�ستعمالهم ملاء ال�سنبور عند عودتهم ملنازلهم.

ْنبوِر ُكلَّ يَْوٍم. ُد َعَدَد اٱلَْمّراِت اٱلَّتي اأَ�ْصتَْعِمُل فيها ماَء اٱل�صُّ اأَُحدِّ

اأَْغَرا�ٌس اأُْخَرى يُل اَلَْغ�صِ نََظاَفُة ِج�ْصِمي ْرُب اَل�صُّ اأَْغَرا�ُس اٱ�ْصِتْعَماِلي ِلْلَماِء

4 3 2 3 اِت ِفي اٱلْيَْوِم َعَدُد اٱلَْمرَّ

 اختبار الفر�سية الثانية: )35 دقائق(
اِء. ماِل اٱملمْ ِتعمْ �سيِد اٱ�سمْ ُح ُطُرقًا ِلرَتمْ رَتِ اأَقمْ

ناَعِة. يمْ�سًا يِف اٱلمِْفالَحِة َواٱل�سِّ
اِء اأَ مالحظة :  مُيمِْكُن اأَنمْ ُنحاِفَظ َعلى اٱملمْ

اأ�صتنتج : ميكنني اأن اأحافظ على املاء يف كل اال�ستعماالت.

4 ـ اأ�ستخل�س ما يلي: )15 دقائق(
من خالل ا�ستنتاجات املتعلمني، ي�ستخل�سون ما يلي:     

 اإن املاء ال�رصوب لي�س متوفرا للجميع، لذا يجب علينا اأن نح�سن ا�ستعماله 
ونحافظ عليه. 

الكافية  الكمية  ناأخذ  اأن  لل�رصب، يجب علينا  ال�سالح  املاء  نبذر   لكي ال 
لكل ا�ستعمال، دون ترك ال�سنبور مفتوحا.

5 ـ اأعبئ تعلماتي: )15 دقائق(
  و�سعية تقوميية )اأ(

ü اأكتب حرف )م( حتت كل ما يعني ا�ستعمال املاء يف املنزل )4-2(.
ü اأكتب حرف )ف( حتت كل ما يعني ا�ستعمال املاء يف الفالحة )5-1(.
ü اأكتب حرف )�س( حتت كل ما يعني ا�ستعمال املاء يف ال�سناعة )6-3(.

روِب ماُل اٱلْماِء اٱل�صَّ
ْ
ِتع

ْ
ِا�ص

ٌ
ِحيح �صَ

َخَطاأٌ

وِب.
ُ
ر اِء اٱل�سرَّ

َ
ُطوِم اٱلمْم

مْ
َة ِبُخر

َ
ار

َ
ي

رَّ
ُل اٱل�س �سِ Xاأَغمْ

وِب.
ُ
ر اِء اٱل�سرَّ

َ
َة ِباٱلمْم

رَّ
وَعاِت اٱلمِْفاَلِحي

ُ
ر

مْ
ز

َ
ِقي اٱلمْم

مْ
Xاأَ�س

ِبيِن.
مْ

 ِباآَلِة اٱلترَّ�س
َ

اَلِب�س
َ
ُف اٱلمْم Xاأَُنظِّ

اِء.
َ
َ اٱلمْـم

ٍة ِمن
َ
ٍة َكاِفي

رَّ
ي
ِّ
اِت ِبِكم

رَّ
َهِري

مْ
ِقي اٱلمِْمز

مْ
Xاأَ�س

وِب.
ُ
ر اِء اٱل�سرَّ

َ
ِدَقاِئي ِباٱلمْم

مْ
�سُّ اأَ�س

ُ
Xاأَر

ُل. َت�سِ ا اأَغمْ
َ
ُتوحًا ِعنمَْدم فمْ َ

 م
َ
ور

ُ
نمْب ُّ

ُك اٱل�س
ُ
تمْر

Xاَل اأَ

َماٍل ِللمَْماِء  ِتعمْ  اأَ�سُع َعاَلَمَة )*( اأََماَم ُكلِّ ا�سمْ

وِب.
ُ
ر اٱل�سرَّ

و�سعية تقوميية )2(

ْرُباأَْغرا�ُس �ٱ�ْصِتْعمالي ِلْلماِء اَلَْغ�صيُلنَظاَفُة ِج�ْصمياَل�صُّ

لْماِء اأخذ الماء الكافي في اإناءل اأترك ال�صنبور مفتوحاا�صتعمل كوبا لل�صربَكْيَف اأَُحدُّ ِمْن تَْبذيِر �ٱ
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لَّتي َيْحتاُجها ٱاْلإِْن�ساُن َوَبْع�ُض  ِة ٱْلماِء �ٱ يَّ َرها ٱاْلأُ�ْستاذ)ة( َعْن َكمِّ لَّتي َح�سَّ اأ( اأَْبَحåُ ِفي َبْع�ِض ٱْلَوثاِئِ≤ �ٱ

َيٍة ِمَن اْلماِء. ْكَثَر ِكمِّ
َرُب اأَ َرُب اأََقل َوَمْن َي�سْ ُد َمْن َي�سْ ْ َتعي�َض ُثمَّ اأَُحدِّ

ٱْلَحَيواناِت َكي

باِت ِباٱْلماِء. ب( اأَ�ْسَتْثِمُر َنتاِئَج َتْجِرَبِة �َسْقِي ٱلنَّ

ُّ
ْلَحي َاْلكاِئُن �ٱ

.................. .................. .................. Ωٍْلماِء ُكلَّ َيْو ما َيْحتاُجُه ِمَن �ٱ

روِف. ْرَبِة َوٱلظُّ ْلَبْي�ساِء ِفي َنْف�ِض َنْوِع ٱلتُّ ـ  َتمَّ َزْرُع َبْذَرَتْيِن ِمَن ٱلّلوِبيا �ٱ

ْبَتُة )1( َيْوِمّيًا. قى ٱلنَّ ـ ُت�سْ

ْبَتِة )2( ُمْنُذ اأُ�ْسبوٍع. ُف َعْن �َسْقِي ٱلنَّ َوقُّ ـ َتمَّ ٱلتَّ

......../..../.... :ïjQÉàال روِرّ…ٌ لِْلَحياِة ؟الوحدة : 4 لِماذا ٱْلماُء �سَ

قوΩُ ِبِه ما �َساأَ

 اأَْبَحåُ ِفي َبْع�ِض 

اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

12

6 h 5: ¿Éà°ü◊G

2 1

ِبيَعُة َاْلـماُء َوٱلطَّ

ُة ٱاِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

 اأَ�سُع َعالَمَة )x( اأَماΩَ ٱْلُجْمَلِة ٱْلُمنا�ِسَبِة

ْبَتِة ٌ… لَِحياِة ٱلنَّ رورِّ ْبَتِة- ٱْلماُء �سَ ٌ… لَِحياِة ٱلنَّ رورِّ - ٱْلماُء َغْير �سَ

جاَجُةَاْلَبَقَرُةَااْلإِْن�ساُن َالدَّ

3

روَرَة ٱْلماِء لِْلَحياِة.اأَْهِدُف اأَعي �سَ
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1( تخطيط تعلمات احل�صة
املجال :  املادة 

املحور : املاء والطبيعة 

املو�صوع : املاء م�سادره وا�ستعماالته ـ ف�سول ال�سنة 

الفئة امل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة االأوىل من �سلك التعليم االبتدائي

املدة الزمنية للح�صة : 110 دقائق

ç

الدر�س: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
بعد التعرف على اأهمية ا�ستعماالت املاء يف احلياة اليومية لالإن�سان، ياأتي هذا الدر�س لتعزيز �رصورة املاء لكل الكائنات احلية 

على كوكب االأر�س، من اإن�سان وحيوان ونبات. وملالم�سة هذه احلقيقة العلمية �سنقدم للمتعلم)ة( الكمية املتو�سطة من املاء التي 

يحتاجها االإن�سان وبع�س الكائنات احلية يوميا لكي تعي�س، كما �سيالحظ جتريبيا اأهمية هذه املادة احليوية مبقارنة منو نبتتني من 

نف�س النوع ن�سقيهما با�ستمرار، وعندما نوقف ال�سقي عن اإحداهما جتف ومتوت، ليتجاوز املتعلم)ة( كل متثل اأو عائق معريف 

ينفي �رصورة املاء للحياة. 

• ما �صيكت�صفه املتعلمون واملتعلمات من خالل م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات:
ـ يعي �رصورة املاء للحياة؛ 

ـ يفهم ت�سبب ندرة املاء يف �سعوبة عي�س الكائنات احلية على االأر�س؛

ـ يفهم اأن انعدام املاء �سيوؤدي حتما اإىل فناء كل الكائنات احلية على االأر�س. 

الو�صائل التعليمية : �سور بع�س احليوانات م�سحوبة بكمية املاء التي حتتاجها 

يوميا؛ حمبقتني لزرع نبتتني من نف�س النوع )اللوبيا مثال( و�سقيهما ملدة �سهر 

قبل ح�سة الدر�س؛ كرا�سة التلميذ ودليل االأ�ستاذ )ة(. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة : نهج التق�سي العلمي

و�صعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

نقدم ثالث �سور، اإحداها لطفلة تنعم ب�سحة جيدة وت�رصب كاأ�س ماء، والثانية 

لنباتات خم�رصة ت�سقى بكمية كافية من املاء، والثالثة ملنظر طبيعي �سحراوي يربز 

حيوان ي�رصب.    

2( تدبري تعلمات احل�صة
1 ـ تقدمي و�سعية االنطالق: )10 دقائق(

تتكون كل الكائنات احلية من ن�سبة كبرية من املاء، ويتطلب عي�سها التزود بكمية 

كافية منه با�ستمرار؛ اإمنا هل تكتفي كل الكائنات احلية بنف�س الكمية من املاء، وما هو 

تاأثري ندرته اأو التوقف عن التزود به على حياتها ؟

متكن االإجابة على هذا ال�سوؤال املتعلم)ة( داخل جمموعته ال�سغرية من فهم العالقة الرابطة بني طبيعة الكائن احلي وكمية املاء اليومية 

التي يحتاج اإليها ليعي�س، و�رصورة تناوله لكمية املاء الكافية له لكي يعي�س وينمو ب�سكل طبيعي. 

ذلك، اأن حياة كل كائن حي )اإن�سان؛ حيوان اأو نبات(:  

ـ تتطلب تناوله لكمية كافية من املاء العذب،

ـ عدم تناوله للماء يوؤدي حتما اإىل جتففه وفناءه.

كما اأن تناول كمية غري كافية من املاء يت�سبب يف مر�س الكائن احلي واإعاقة منوه ب�سكل طبيعي.  

 اأت�صاءل 
ي�ساعد االأ�ستاذ)ة( تالمذته على متلك و�سعية االنطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم تقا�سمها، 

لالتفاق على ت�ساوؤالت من قبيل: 

ـ ما هي كمية املاء التي يحتاجها الإن�صان واحليوان لكي يعي�س ؟ 

ـ هل حتتاج النباتات اأي�صا للماء لكي تعي�س ؟ 

الوحدة  4
  احل�صتان :   5 و 6لماذا الماء �سروري للحياة ؟

املاء والطبيعة
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2 ـ اأقرتح ما يلي: )10 دقائق( 
يقبل االأ�ستاذ)ة( م�سادقة املتعلمني على كل االقرتاحات التي تقول :

• ي�رصب االإن�سان عددا كافيا من املرات يف اليوم، اأو عدد اأكواب كافية من املاء ال�رصوب يف اليوم. وي�رصب احليوان اأي�سا املاء. 
• اأن النبتة التي ت�سقى بكمية كافية من املاء �ستنمو ب�سكل طبيعي، اأما التي نحب�س عنها ال�سقي باملاء ف�ستجف ثم متوت. 

الفر�سيات التي يجب اأن يتفق عليها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل، هي: 

ـ رمبا اأ�رشب اأربعة اأكواب ماء اأو خم�صة يف اليوم، ويف احلر اأ�رشب اأكرث من ذلك. 

ـ اأظن اأن النبتة التي �صاأ�صقيها جيدا �صتنمو ب�صكل طبيعي، اأما الأخرى ف�صتجف ثم متوت. 

3 ـ ما �ساأقوم به: )25 دقائق(
 اختبار الفر�سية االأوىل:  

يح�رص االأ�ستاذ)ة( بع�س الوثائق عن كمية املاء التي يحتاجها االإن�سان وبع�س الكائنات احلية كي تعي�س.

الدجاجةالبقرةالإن�صانالكائن احلي 

َحوايَلْ ثَماِنيَِة اأَْكواٍب ما يَْحتاُجُه ِمَن اٱمْلاِء ُكلَّ يَْوٍم
ًة ما  َخْم�َصٌة َوِع�رْشوَن َمرَّ

نْ�صاُن يَْحتاُجُه اٱْلإِ
كوُب ماٍء

 اختبار الفر�سية الثانية:
نف�س  من  نبتتني  املتعلمني  �سحبة  املدر�س)ة(  يزرع  الفر�سية،  هذه  الختبار 

النوع يف حمبقتني مت�سابهتني قبل موعد تقدمي هذا الدر�س بحوايل �سهر، وي�سقيهما 

�سيوقفون  باأنهم  املتعلمني  يخرب  الدر�س  تقدمي  من  اأ�سبوع  وقبل  الكيفية،  بنف�س 

�سقي واحدة منهما، واأثناء الدر�س يطلب منهم اعتماد هذه التجربة الواقعية يف 

متحي�س الفردية الثانية. حيث يالحظ املتعلمون اأنه ميكن اأن نحافظ على املاء اأي�سا 

يف الفالحة وال�سناعة.

لُْجَمَل ِبما يُنا�ِصُب ِمَن �ٱلَْكِلماِت �ٱلتّاِليَِة :  ـ  تَْذبُُل  ـ  تُ�ْصَق  ـ  ِلْلماِء اأ�ستنتج : اأُتِْمُم �ٱ

 ت�سق اٱلنرَّباتاُت َفاإِنرَّها تذبل َوَتموُت.
مْ
ـ اإِذا َلم

 َتعي�َس.
مْ
اِت للماء ِلَكي

َ
واِن َواٱلنرَّب

َ
اِن َواٱلمَْحي

َ
نمْ�س إِ ـ يحتاج اٱالمْ

4 ـ اأ�ستخل�س ما يلي: )5 دقائق(
من خالل ا�ستنتاجات املتعلمني، ي�ستخل�سون ما يلي:     

اِت.
َ
واِن َواٱلنرَّب

َ
اِن َواٱلمَْحي

َ
إِنمْ�س �ِس اٱالمْ

مْ
وِرٌي ِلَعي

ُ
ر ـ َالمَْماُء �سَ

ِة.
رَّ
�ِس اٱلمَْكاِئَناِت اٱلمَْحي

مْ
ُعوَبِة َعي َرُة اٱلمَْماِء اإَِلى �سُ ي ُندمْ ـ ُتوؤَدِّ

ِة.
رَّ
ِت المَْكاِئَناِت اٱلمَْحي َلى َمومْ ي اٱنمِْعَداُم اٱلمَْماِء اإِ ـ ُيوؤَدِّ

5 ـ اأعبئ تعلماتي: )5 دقائق(
 )اأ( - جميع اجلمل �سحيحة اإال اجلملة الرابعة.

59

َ≤  ـ  لِْلماِء اأُْتِمُم ٱْلُجَمَل ِبما ُينا�ِسُب ِمَن ٱْلَكلِماِت ٱلّتالَِيِة :  ـ  َتْذُبُل  ـ  ُت�سْ

ها ........... َوَتموُت. باتاُت َفاإِنَّ ـ اإِذا َلْم ........... ٱلنَّ

 َيعي�َض.             
ْ
باُت .............. لَِكي ـ َيْحتاêُ ٱاْلإِْن�ساُن َوٱْلَحَيواُن َوٱلنَّ

ِّ
ِقي لنَّ حيٌح�َسَبُب َنْق�ِض ٱْلماِء �ٱ �سَ

َخَطاأٌ

َااِل�ْسِتْعماُل ٱْلُمْفِرُ• لِْلماِء في ٱْلِفالَحِة.

çُ ٱْلِمّياِه. َتَلوُّ

ناَعِة. َااِل�ْسِتْعماُل ٱْلُمْفِرُ• لِْلماِء ِفي ٱل�سِّ

ِة. ِقيَّ َتْر�سيُد ٱ�ْسِتْهالِكـ ٱْلِمّياِه ٱلنَّ

ِة. ِقيَّ ٱْلَجفاُف َوِقلَُّة َم�ساِدِر ٱْلِمياِه ٱلنَّ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 4

ة(  روِر…w لِْلَحياِة ؟ )َتِتمَّ لِماذا ٱْلماُء �سَ

اأَ�ْسَتْنِتُج

باِت.اأَ�ْسَتْخلِ�ُض ْن�ساِن َوٱْلَحَيواِن َوٱلنَّ روِر…w لَِعْي�ِض ٱاْلإِ ـ َاْلماُء �سَ

ِة. عوَبِة َعْي�ِض ٱْلكاِئناِت ٱْلَحيَّ ـ ُتوؤَّد… ُنْدَرُة ٱْلماِء اإِلى �سُ

ِة. ـ ُيوؤَّد… ٱْنِعداΩُ ٱْلماِء اإِلى َمْوِت ٱْلكاِئناِت ٱْلَحيَّ

ُنْدَرٌة

َنباٌت

َمْوٌت 

Rareté

Plante

Mort

…ó«°U nQ » q n‰oCG

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

َوْفَرُة ٱْلماِءُنْدَرُة ٱْلماِء

6 h 5: ¿Éà°ü◊G

ِة. ُن �َسَبَب َنْق�ِض ٱْلماِء ِعْنَد ٱْلكاِئناِت ٱْلَحيَّ ُع َعاَلَمَة )x( اأَماΩَ ُكلِّ ِعباَرٍة ُتَبيِّ اأَ�سَ )اأ(

بيَعُة َاْلـماُء َوٱلطَّ

وَرِة َوٱْلِبطاَقِة ٱلَّتي ُتنا�ِسُبها. ُل ِب�َسْهٍم َبْيَن ٱل�سّ اأَ�سِ )ب(
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ُة اٱلمَْماِءُندَرُة اٱلمَْماِء
َ
ر َوفمْ

بَْيَن  ِب�َصْهٍم  ُل  اأَ�صِ

َواٱلِْبطاَقِة  وَرِة  اٱل�صّ

اٱلَّتي تُنا�ِصبُها.

1234 )ب( 
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بيَعِة َح�َسَب ٱْلُف�سوِل : ظاِهُر ٱلطَّ ُر َمَ َتَتَغيَّ

ْرَبَعِة ِفي ُكلِّ حاَلٍة : زاِت ٱاْلأَ ِل ٱْلـُمواِفِ≤ لِْلُمَميِّ ُد ٱ�ْسَم ٱْلَف�سْ  1( اأَُحدِّ
تاُء. بيُع ـ ٱل�سِّ ْيُف ـ ٱْلَخريُف ـ ٱلرَّ     ٱل�سَّ

ُل ٱلَّذ… اأَعي�ُض فيِه حالِّيًا ُهَو : ............................................. اإَِذْن َفاٱْلَف�سْ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 4
َنِة ؟ ُف ُف�سوَل ٱل�سَّ َتَعرَّ

َكْيَف اأَ

اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

4

8 h 7: ¿Éà°ü◊G بيَعُة َاْلـماُء َوٱلطَّ

ُة ٱاِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َو�سْ

  

َبْع�ُض 

َخ�ساِئ�ِض 

ِل ْلَف�سْ �ٱ

................ ................ ................ ................ ُل ٱْلَف�سْ

قوΩُ ِبِه ما �َساأَ

َنِة.اأَْهِدُف ُف ُف�سوَل ٱل�سَّ َتَعرَّ
اأَ

123
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ي�سل املتعلم)ة( ب�سهم بني ال�سورة والبطاقة التي تنا�سبها. 

تعلمات احل�صة  تخطيط   )1
املجال : املادة 

املحور : املاء والطبيعة 

املو�صوع : املاء م�سادره وا�ستعماالته ـ ف�سول ال�سنة 

الفئة امل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة االأوىل من �سلك التعليم االبتدائي

املدة الزمنية للح�صة : 110 دقائق

الدر�س: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
املاء  للمتعلم)ة( يف احل�سة االأوىل من وحدة  الطبيعي  ال�سلبة وال�سائلة باملكان والزمان يف املحيط  املاء  بعد ربط حالتي 

والطبيعة، فاإن تعرف املتعلم)ة( على ظاهرة تق�سيم ال�سنة اإىل اأربعة ف�سول تعترب فر�سة �سانحة لتعزيز مفهوم الزمن لديه على 

�سلم �سنة كاملة، وذلك بالتعرف على دورة الف�سول ال�سنوية االأربع من خالل تغري الظواهر الطبيعية )منو النباتات، التغريات 

املناخية والطق�سية( ، وذلك ق�سد جتاوز عوائقهم ومتثالتهم عن الزمن وعالقته ببع�س الظواهر الطبيعية. 

 ما �صيكت�صفه املتعلمون واملتعلمات من خالل م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات:

ـ التعرف على العالقة بني ف�سول ال�سنة والتغريات الطق�سية مبنطقة

 معينة على االأر�س.

ـ فهم اأن الطبيعة ت�سلك حتوالت م�ستمرة ودورية خالل �سنة كاملة؛ 

الو�صائل التعليمية: بطاقات خمتلفة تت�سمن �سورا التقطت خالل ف�سول �سنوية 

خمتلفة؛ اأربع يوميات تت�سمن الف�سول ال�سنوية االأربعة ومواعيد بداية كل ف�سل 

ونهايته ببالدنا، وكذلك االأيام وال�سهور؛ كرا�سة التلميذ)ة( ودليل االأ�ستاذ)ة(.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي  

و�صعية النطالق:  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

لنطلب من  لل�سنة،  االأربعة  الف�سول  مل�ساهد طبيعية من خمتلف  اأربع �سور  نقدم 

حيث  املنا�سبة،  ال�سورة  حتت  ال�سنوي  الف�سل  ا�سم  و�سع  والتالميذ  التلميذات 

ن�سمن الو�سعية باأ�سماء الف�سول االأربع: ال�سيف ـ ال�ستاء ـ الربيع ـ اخلريف. 

2( تدبري تعلمات احل�صة
1 ـ تقدمي و�سعية االنطالق: )10 دقائق(

ال�صنوي  الف�صل  التعرف على  للمتعلم)ة(  فهل ميكن  ف�سول.  اأربعة  من  ال�سنة  تتكون 

الذي يعي�صه من خالل مميزاته الطبيعية ؟

انق�سام  اأ�سباب  عن  التعرف  من  املتعلم)ة(  ال�سوؤال  هذا  على  االإجابة  متكن 

ال�سنة اإىل اأربعة ف�سول �سنوية خمتلفة. 

ذلك، اأن جل التلميذات والتالميذ يالحظون اأن:    

ـ ال�سنة تتكون من اأربعة ف�سول يتميز كل منها بطق�س ودرجة حرارة و�سلوكات حيوانية ونباتية متيزه،

يف نف�س اللحظة، ال تعي�س كل مناطق كوكب االأر�س نف�س الف�سل ال�سنوي، بل جند بها ف�سوال خمتلفة ب�سبب دوران االأر�س املائل 

حول ال�سم�س.   

 اأت�صاءل 
ي�ساعد االأ�ستاذ)ة( تالمذته على متلك و�سعية االنطالق، ويحفزهم على طرح اأ�سئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�سغرية، ثم تقا�سمها، 

الوحدة  4
  احل�صتان:   7 و 8كيف اأتعرف ف�سول ال�سنة ؟

املاء والطبيعة
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لالتفاق على ت�ساوؤالت من قبيل: 

ـ كيف اأتعرف ف�صل ال�صنة الذي اأعي�س فيه حاليا ؟ 

2 ـ اأقرتح ما يلي: )10 دقائق( 
يقبل االأ�ستاذ)ة( م�سادقة املتعلمني على كل االقرتاحات التي تقول باأن:

• ميكنني اأن اأتعرف على ا�سم الف�سل ال�سنوي الذي اأعي�س فيه من خالل التعرف على اخل�سائ�س الطبيعية املميزة له.. 
• كل ف�سل من ف�سول ال�سنة يتكون من ثالثة اأ�سهر. 

الفر�سيات التي يجب اأن يتفق عليها للعمل على متحي�سها داخل الف�سل، هي: 

ـ رمبا اأ�صتطيع التعرف على الف�صل ال�صنوي الذي اأعي�صه من خالل التعرف على بع�س خ�صائ�صه.

3 ـ ما �ساأقوم به: )25 دقائق(
 اختبار الفر�سية:  

يطلب املدر�س)ة( من تالمذته االطالع على �سفحة هذا الدر�س بالكرا�سة، وتفح�س بع�س اخلائ�س الطبيعية املتعلقة بالطق�س وت�رصف 

احليوانات والنباتات واحلاالت الفيزيائية للماء، ثم حتديد ا�سم الف�سل ال�سنوي املنا�سب لهذه املميزات الطبيعية بكل عمود من اجلدول، 

ثم ا�ستنتاج ا�سم الف�سل ال�سنوي الذي يعي�س فيه املتعلم)ة( حاليا. فيجدون ما يلي:  

بع�س 

خ�سائ�س 

الف�سل

ـ تتهاطل الأمطار بغزارة

ـ يتوقف منو بع�س النباتات

ـ تنخف�س درجة احلرارة

ـ �صبات بع�س احليوانات 

ـ تتفتح الأزهار

ـ تخ�رش اأوراق الأ�صجار

ـ تعتدل درجة احلرارة

ـ تكرث الفرا�صات

ـ جني املحا�صيل الزراعية

ـ تثمر الأ�صجار 

ـ ترتفع درجة احلرارة

ـ تكرث احل�رشات

ـ تذبل اأوراق الأ�صجار

ـ تت�صاقط اأوراق ال�صجر

ـ تعتدل درجة احلرارة

ـ تهاجر بع�س الطيور 

اخلريفال�صيفالربيعال�صتاءالف�صل 

اإذا، فالف�سل الذي اأعي�س فيه حاليا هو: الربيع  )نظرا لتزامن هذه احل�سة طبعا مع ف�سل الربيع(

مالحظة : لكل ف�سل من ف�سول ال�سنة تغريات يف الطبيعة متيزه.

4 ـ اأ�ستنتج : )5 دقائق( : تتكون كل �سنة من اأربعة ف�سول.
5 ـ اأ�ستخل�س ما يلي: )5 دقائق(

من خالل ا�ستنتاجات املتعلمني، ي�ستخل�سون ما يلي:     

 يف ال�سنة اأربعة ف�سول : ال�ستاء والربيع وال�سيف واخلريف.
 يتميز كل ف�سل من ف�سول ال�سنة بتغري مظهر النباتات و�سلوك بع�س احليوانات وتغري درجات احلرارة.

6 ـ اأعبئ تعلماتي: )5 دقائق(
و�سعية تقوميية )1( :   اأكتب ا�سم الف�سل املنا�سب لكل ن�ساط.

ا�صم الف�صلالن�صاطا�صم الف�صلالن�صاط

ِر َحمْ
ُح في اٱلمْب

َ
ب �سمْ

هاِر ِباٱلمُْحقوِلال�صيفاأَ أَزمْ  راِئَحَة اٱالمْ
ُّ
الربيعاأَ�ُسم

َلُق َعلى اٱلمَْجليِد جاِر اٱلمُْمَت�ساِقَطِةال�صتاءاأََتَزحمْ أَ�سمْ راَق اٱالمْ ومْ
َمُع اأَ جمْ

اخلريفاأَ

و�سعية تقوميية )2( :   اأ�سل ب�سهم ا�سم الف�سل بالر�سم املوافق له :

ُف
مْ
ي ِبيعَالمَْخِريُفَال�سرَّ

رَّ
َتاء َالر َال�سِّ
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الوحدة:   7   
الحصة:  9ت�سحيح متارين الدعم  الماء والطبيعة 

التمرين الأول:

الوحدة  4
  احل�صة :   9ت�سحيح متارين التقومي 

املاء والطبيعة

َها.    
ُ
ب ِريِف اٱلرَِّذي ُيَنا�سِ اَرٍة اأََماَم اٱلترَّعمْ

َ
ُتُب ُكلرَّ ِعب  اأَكمْ

               
ٌّ
جليد       ـ      َماٌء �رَشُوٌب    ـ      َماٌء َعِكٌر    ـ     َماٌء نَِقي  

َماٌء َلُه َراِئَحٌة َكِريَهٌة.َماٌء َعِكٌر

ُ ُمَعاَلٍج.َماُء ينبوع   َوَغريمْ
ٌّ

َماٌء َنِقي

ٌم.َماٌء �رَشوٌب ٌن َواَل َراِئَحٌة َواَل ُطعمْ  َلُه َلومْ
َ

�س
مْ
َماٌء َلي

َماٌء �سلمٌْب.جليد

التمرين الثاين: تَْقِويُم اٱلُْمْكتَ�َصبَاِت

�سوَم َو�أَْكُتُب َكلِمَة َنَعْم �أَْو َكلَِمَة اَل َقْبَل ُكلِّ ُجْمَلٍة         �أُاَلِحُظ ٱلرُّ

.... �أَْبَحُث َعِن ٱْلَحَيَو�َناِت 

في ٱْلَماِء الأَْقُتَلَها

ْنبوَر  .... �أَْتُرُك ٱل�سُّ

َمْفتوحًا ِعْنَدما �أَْغَت�ِسُل

ْهِر .... �أَ�ْسَرُب ِمياَه ٱلنَّ

َتْنَقِع َو ٱْلِبْرَكِة َو ٱْلُم�سْ
.... �أُْلقي ٱاْلأْزباَل في 

ٱْلماِء

ِدقاِئي باْلماِء  �سْ
ديقًا .... �أَُبلُِّل �أَ َبْحُت �سَ �سْ

َهْل �أَ

لِْلماِء؟ ....

اَل

اَلاَل

اَلاَل

َنَعْم
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التمرين الرابع:

التمرين اخلام�س:

بالن�سبة لكل ن�ساط، �سع عالمة )X( يف اخلانة املنا�سبة.

نِّيَناِت اٱلثرَّاَلِث.   ُجوِد ِبُكلِّ ِقنِّيَنٍة ِمَن اٱلمَْقِ َة اٱلمَْماِء اٱلمَْعِكِر اٱلمَْمومْ
َ
ُموَعٌة ِمَن اٱلترَّاَلِميِذ َتنمِْقي  اأََراَد َمجمْ

ُهوَلٍة.
ُ

ُتُه ِب�س
رَّ
ِكنمْ َتنمِْقي  اٱلرَِّذي ُيممْ

ُ
1(   َما ُهَو اٱلمْـَماُء اٱلمَْعِكر
ى َخِليُط اٱلَْماِء َواٱلَْح�صَ

ُهوَلٍة.
ُ

ُتُه ِب�س
رَّ
ِكنمْ َتنمِْقي  اٱلرَِّذي اَل ُيممْ

ُ
2(  َما ُهَو اٱلمْـَماُء اٱلمَْعِكر
َخِليُط اٱلَْماِء َواٱلِْمَداِد

ِه ؟ َعلِّلمْ َجَواَبَك. ل، لأنه غير معالج.
مْ
ِل َعَلي  اٱلمُْمَح�سرَّ

ِّ
ُب اٱلمْـَماِء اٱلنرَِّقي

مْ
ِكُن �ُسر 3( َهلمْ ُيممْ

123

ى َخِليُط اٱلَْماِء َواٱلِْمَداِدَخِليُط اٱلَْماِء َواٱْلأَتِْربَِةَخِليُط اٱلَْماِء َواٱلَْح�صَ

ُه.
َ
ِرَبَة جاِنب ـ اأُالِحُظ اٱلترَّجمْ

َلَة. ُتُب اٱلنرَّتاِئَج اٱلمُْمَح�سرَّ ـ اأَكمْ

َد يومين : َيِقلُّ الماء َوَتنمْمو النبتة. َبعمْ

َتُة.
مْ
َد ع�سرة اأيام : يختفي اٱلمْماُء َوتموت اٱلنرَّب َبعمْ

َة :
َ
َلَة اٱلّتاِلي ـ اأُتمْـِممُ اٱلمُْجممْ

يا اإِلى الماء. َتُة ِلَتحمْ
مْ
تاُج اٱلنرَّب ـ َتحمْ

ِّ
ْلِعْلِمي ي �ٱ َق�سّ َتْقِويُم َنْهِج �ٱلتَّ

ْلِبد�َيِة ِفي �ٱ

ماءٌ

َبْعَد َع�َسَرِة �أَّياٍمَبْعَد َيْوَمْيِن

الوحدة  4
  احل�صة :   10ت�سحيح متارين الدعم

املاء والطبيعة

تاُء َ�ل�سِّ َ�ْلَخريُف ْيُف َ�ل�سَّ بيُع َ�لرَّ

عيِر َيْزَرُع ٱْلَفاّلُح ُبذوَر ٱْلَقْمِح َوٱل�سَّ

ْلِج َنُع َبْع�ُض ٱالأَْطفاِل َرُجَل ٱلثَّ َي�سْ

ِر  طافوَن في ٱْلَبْحْ َبُح ٱْلُم�سْ َي�سْ

َتَة ُيْمِكُنِني �أَْن �أَْجَمَع ٱاْلأَْور�َق ٱْلـَميِّ

َعِة ماِر ٱْلَكثيَرِة َوٱْلُمَتَنوِّ َيِتمُّ َجْنُي ٱلثِّ

بيَعِة َح ٱْلَبر�ِعِم َوٱاْلأَْزهاِر في ٱلطَّ �أَرى َتَفتُّ

x

x

x

x

x

x
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معارف علمية مفيدة لالأ�صتاذ)ة(

معهجُ  تتكّيف  احلي  الو�سط  وهذا  جمموعات،  �سكل  على  بيئّية  اأو�ساط  يف  تعي�ص  النوع  يف  ت�سرتك  التي  احلّية  الكائنات 

البيئة. هذه  يف  وتتكاثر  حياة  لتكّون  البع�ص  بع�سها  مع  تعي�ص  معّينة  بيئة  بدورها  لت�سّكل  البيئة  يف  املختلفة  احلّية  الكائنات 

تختلف الكائنات احلّية باإختالف الو�سط البيئي، فكل حيوان يعي�ص يف و�سط بيئي معنّي يالئم طبيعتهجُ واملكان املنا�سب الذي ي�ستطيع اأن 

يتكاثر فيه، فالكائنات التي تعي�ص يف الو�سط البيئي على الياب�سة ل ت�ستطيع العي�ص يف البحار واملحيطات وكذلك الأ�سماك ل ت�ستطيع 

العي�ص على الياب�سة والعك�ص �سحيح.

الأو�صا• احليّة والكائنات التي تعي�ص فيها

الو�صط الغابي )الغابة( 

• تكرث يف الغابات التي تعي�ص فيها النباتات وهي اأهم عن�رس يف الغابة لأّنها هي التي ت�سّكل الغابة وتكرث فيها الأ�سجار التي تعي�ص 
لفرتات طويلة ودائمة اخل�رسة، وتقل فيها النباتات ولكن موجودة ب�سكل كبري تلك التي تفقد اأوراقها يف ف�سل ال�ستاء.

• قد يعي�ص بع�ص النباتات اأو احل�سائ�ص ب�سكل اأدق بني هذه الأ�سجار كالأع�ساب وال�رسخ�ص.
• ويعي�ص يف الغابة الكثري من احليوانات التي تتكّيف مع الغابة، وهناك اأنواع كثرية من احليوانات التي تعي�ص يف الغابة من طيور مثل 
ال�سقر، ومفرت�سات كالأ�سود والفهود التي تعتمد يف غذائها على احليوانات )اللحوم(، واحليوانات التي تعتمد يف غذائها على النباتات 

كالغزلن، وبع�ص احل�رسات التي تكرث ب�سكل كبري يف الغابة بجميع اأنواعها.

الو�صط املائي 

• الو�سط املائي تعي�ص فيه الأ�سماك باأنواعها املختلفة والعوالق احليوانّية البحريّة وعدد كبري من الكائنات املختلفة.
• توجد بع�ص النباتات التي تعي�ص يف قاع و�سطح املاء وتكون النباتات مائّية خمتلفة اإختالفا كبريا عن النباتات التي تعي�ص على الياب�سة.
• يف الو�سط املائي تختلف الأ�سماك باختالف عمق البحار اأو املحيطات فالأ�سماك ال�رس�سة القويّة تعي�ص يف القاع ويكون م�سدر 
غذائها احليوانات املّيتة، ويف الو�سط الأ�سماك مثل القر�ص وبع�ص الأ�سماك املتو�سطة وال�سغرية، وعلى ال�سطح تعي�ص الأ�سماك ال�سغرية 

جداً. كما تعي�ص حيوانات �سخمة كاحليتان والدلفني كما توجد حيوانات جمهرية.

الو�صط ال�صحراوي 

• تقل النباتات يف ال�سحراء وتوجد بع�ص النباتات فيها على �سكل واحات واأ�سجار النخيل، ونباتات �سوكّية وتكون متفّرقة.
• تعي�ص يف ال�سحراء بع�ص احليوانات واأ�سهرها اجلمل، وبع�ص الطيور كاحلباري وبع�ص الزواحف مثل ال�سب، واحل�رسات والعناكب 

والعقارب وتوجد فيها بع�ص احلّيات التي تتكّيف مع ال�سحراء.

الـتـنـقـــل

التنقل خا�سّية تتمّيز بها احليوانات عن النباتات، حيث تتنقل ب�سكل دائم، ولأ�سباب خمتلفة، كالبحث عن الطعام، اأو الفرار من اأي 

التنّقل عند احليوانات  للبحث عن طق�ص منا�سب، وتتنّوع طرق   ñاملنا بناًء على تغري  اآخر  اإىل  الهجرة من مكان  اأو  التكاثر،  اأو  خطر، 

باختالف طبيعة اأج�سادها واأع�سائها، والبيئة التي تعي�ص فيها، حيث تنتقل بع�ص احليوانات براً، بينما ينتقل البع�ص الآخر جواً يف الهواء، 

اأو يف املاء. 

م¶اهر احلياI عóæ احليوانات

اأو�صا• عي�ص احليوانات

تدبري مكونات الوحدة 5 
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التنقل يف الرب

تتنقل احليوانات يف الرب، معتمدًة على امل�سي اأو اجلري، اأو القفز، اأو الزحف، اأو الت�سلق؛ 

• تتنقل احليوانات ذات القوائم الطويلة عن طريق امل�سي، اأو القفز، اأو اجلري، على �سبيل املثال: 
ـ يتنقل الفيل عن طريق امل�سي واأحيانا الهرولة، ل�سخامة ج�سده، وعدم قدرته على القفز، اأو اجلري ب�سكل �رسيع.

ـ يتنقل الفهد عدواً، ب�سبب قّوة ع�سالته وطول قوائمه، وات�ساع القف�ص ال�سدري لديه.

ـ يتنقل احل�سان عدواً، ب�سبب طول قوائمه الأربعة، وانت�سابها عموديًا، وقّوة ع�سالتها، وانتهاء اأطرافه باإ�سبع ينتهي يحافر.

ـ يتنقل الكنجر بالقفز، لمتالكه قائمتني خلفيتني قويتني على �سكل حرف »كـ«.

ـ تتنقل القردة بالقفز عن طريق ت�سلق الأ�سجار، يف اأغلب الأوقات.

ـ يتنقل الأرنب بالقفز، ب�سبب طول قائمتيه اخللفيتني مقارنًة مع الأماميتني، وقوة هذه القوائم، وامتدادها عند القفز.

التنقل يف املاء

• تتنقل احليوانات ذات القوائم الق�سرية مثل الربمائيات بالزحف على بطونها براً، اأو م�ستخدمة قوائمها الق�سرية لل�سباحة يف املاء، 
مثل ال�سلحفاة، وال�سفدع، والأفعى، والتم�ساح.

• تعتمد الأ�سماك على زعانفها، و�سكلها املغزيل املخروطي، وحرا�سفها املرتا�سة يف اجتاه واحد يف ال�سباحة والتنقل، كما تعتمد على 
قوة ذيلها يف حتديد اجتاه حركة التنقل.

• يعتمد البط على ال�سباحة يف التنقل ب�سكل اأ�سا�سي، حيث يربط بني اأ�سابع قدم البط غ�ساء رقيق، وعند ال�سباحة يفرق البط اأ�سابعه، 
ويتحول هذا الغ�ساء اإىل جمداف ي�ساعد البط يف ال�سباحة ب�سكل �رسيع، اأّما ال�سفادع فاأ�سابع اأقدامها اخللفية املكففة تعطيها القدرة على 

ال�سباحة والتنقل عن طريق القفز.

التنقل يف الهواء

• تنتقل الطيور ذات الأجنحة الطويلة من مكان اإىل اآخر بالطريان، معتمدًة على اأجنحتها الطويلة، وقّوة ع�سالتها، وطريقة تركيب 
اأو  اأو العدو كالنعامة،  هيكل عظامها، بينما تنتقل الطيور ذات الأجنحة الق�سرية، والأحجام الثقيلة مثل الدجاج معتمدًة على امل�سي، 

الطريان مل�سافات ق�سرية مثل الطاوو�ص.

• تنتقل احل�رسات من مكان اإىل اآخر جواً بالعتماد على اأجنحتها الغ�سائية، وعلى ع�سالتها القوية، و�سكلها الن�سيابي، مثل الفرا�سات، 
اأو براً مثل النمل، اأو قفزاً مثل اجلراد.

التنقل عدواً

يعتمد التنقل عدواً على احليوانات التي تتنقل باعتمادها على اجلري، اأو امل�سي، اأو القفز، اأو الت�سلق، اأو الزحف، وتتميز احليوانات 

التي تتنقل عن طريق العدو بالعديد من املميزات، ومنها ما ياأتي: 

• قوة ع�سالت قوائمها.
• زيادة طولها.

• ات�ساع القف�ص ال�سدري لها.
• قوة الع�سالت لديها.

• يوجد البع�ص من احليوانات التي تغطى اآخر عقدة من اأ�سابعها بحوافر مثل: احل�سان، ووحيد القرن، والكركدن.
• كبرية احلجم.
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�ُص اٱلَْوْحَدِة ِح�صَ

التنقل بالطريان

• توجد بع�ص احليوانات التي تعتمد على الطريان يف تنقلها، حيث ي�سمى احليوان الذي يطري طائراً، ومنها الع�سفور، واحلمام.
• يوجد بع�ص اأنواع الطيور التي ل ميكنها الطريان، مثل: النعامة.

• هناك بع�ص احليوانات التي ت�ستطيع الطريان؛ مثل: اخلفا�ص ولكنه لي�ص طائراً، ولكن ميكن اعتبار الطريان منط من اأمناط تنقل اخلفا�ص، 
وبالتايل توجد بع�ص اخل�سائ�ص امل�سرتكة التي ت�سرتك بها حتى تتمكن من الطريان يف اجلو، ويتميز الطائر بالعديد من املميزات، ومنها 

ال�سكل الن�سيابي جل�سم الطائر الذي يتكون من هيكل ذي عظام طويلة وخفيفة، مما ي�ساعده على الطريان، بالإ�سافة اإىل قوة ع�سالت 

الأجنحة.

• توجد بع�ص احل�رسات التي ميكنها الطريان؛ مثل: النحّل، والذباب، والفرا�سات، وتتميز هذه احل�رسات بالأجنحة الغ�سائية. 
• الع�سالت القوية.

• ال�سكل الن�سيابي الذي ي�ساعدها على التنقل. 

التنقل بال�صباحة

هناك العديد من اخلا�سيات املوجودة لدى بع�ص احليوانات مل�ساعدتها على ال�سباحة، وهي: 

• �سكل ج�سم ال�سمكة املغزيل، ووجود الزعانف ي�ساعدها على ال�سباحة.
• وجود القائمتني اخللفيتني لل�سفدع ي�سهل عملية تنقله يف املاء.

• يتميز البط بوجود غ�ساء رقيق بني الأ�سابع ميثل جمدافًا �سغرياً ي�ساعدها على ال�سباحة.

التنقل بالقفز

تتميز احليوانات التي تتنقل عن طريق القفز بالعديد من املميزات، ومنها ما ياأتي: 

• تكون الأع�ساء اخللفية على �سكل حرف Z عند احليوانات التي تتنقل بالقفز.
• تتميز باأنها ذات ع�سالت قوية.

التغدية عند احليوان

احليوانات العا�صبة

ري النباتات عملّيات البناء ال�سوئي من اأجل احل�سول  احليوانات العا�سبة، هي التي َتعتمد يف غذائها على النباتات والأع�ساب؛ حيث جتجُ

على الطاقة، فتحّول احليوانات العا�سبة الطاقة الكيميائّية الكامنة يف هذه النباتات اإىل طاقة َت�ستخدمها يف النمو، واحلركة، والتنّف�ص.

متلك احليوانات العا�سبة العديد من اخل�سائ�ص التي ت�ساعدها على اّتباع هذا النمط الغذائي، واأهم هذه اخل�سائ�ص:

كّيفة ومهّياأة مع طبيعة هذا الغذاء؛ اإذ متتلك جميعها القواطع املجُ�سّطحة واملجُنب�سطة  • الأ�صنان: متتاز اأ�سنان هذا النوع من احليوانات باأنها مجُ
التي جتعلها قادرًة على قطع الأع�ساب ثم اإر�سالها اإىل املعدة، كما تتكّيف هذه الأ�سنان مع طبيعة الأكل؛ فاحليوانات التي ترعى الع�سب لها 

اأ�سنان قادرة على حتّمل امل�سغ اجلّيد وطول ال�ستخدام، يف حني تتمّيز الأنواع التي تتغّذى على الثمار باأنها متلك اأ�سنانًا ق�سريًة، اأّما الأنياب 

فتختلف من نوٍع لآخر؛ فقد تكون �سغريًة مثل تلك املوجودة لدى الأح�سنة، اأو بارزة كتلك املوجودة لدى اخلنازير، واأفرا�ص النهر، اأما 

احليوانات الأخرى فهي ل متتلك انيابًا.

• ال�صفاه: تتميز اآكالت الأع�ساب بال�سفاه القادرة على احلركة؛ بحيث ت�ساعدها على توجيه الطعام نحو الفم، والتي تعمل َجنبًا اإىل 
جنب مع ع�سالت الوجه والل�سان لَتحقيق اأكرب اإمكانّيٍة لقطع الأع�ساب.

• مف�صل الفك: متتلك احليوانات العا�سبة مف�سل فٍك َيعلو م�ستوى الأ�سنان، وذلك لت�سهيل حركة الفّكني اأثناء عمليات امل�سغ، كما 
غلقًا. ي�سمح لالأ�سنان العلويّة وال�سفلّية بالتالقي والعمل معًا على طول الفك لت�سهيل عملية الطحن يف حال كوِن الفم مجُ
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• اجلهاز اله�صمي: تتميز احليوانات العا�سبة بامتالكها اأمعاء دقيقة طويلة يرتاوح طولها ما بني 10 و 12 �سعف طول اأج�سادها، ونظراً 
لحتواء النباتات والأع�ساب على كمّياٍت كبريٍة من ال�سيليلوز فاإّن هذا الطعام َيحتاج اإىل عملّيات تخمر حتى ي�سهل للحيوان ال�ستفادة 

من قيمته الغذائية، لذا تجُق�سم احليوانات العا�سبة ح�سب كيفّية ه�سمها للطعام اإىل ق�سمني، هما:

ـ احليوانات املجرتة : التي تتكّون معدتها من اأربع حجرات؛ حيث تبتلع الطعام اإىل اجلزء الأول من املعدة املجُ�سّمى بالكر�ص الذي يجُخمر 

الطعام بفعل الكائنات احلية الدقيقة املوجودة فيه مثل البكترييا، والربوتوزا، ثّم يعود الطعام اإىل الفم بفعل التقّل�سات التموجّية فتطحن 

الأ�سنان الطعام لال�ستفادة من املزيد من العنا�رس الغذائية.

ـ احليوانات ب�صيطة املعدة : وهي التي تجُقّطع الأع�ساب باأ�سنانها، ثم ت�ساعدها الغدد اللعابية املوجودة يف الفم على اإفراز اللعاب الذي 

يجُزّود الفم بالإنزميات الالزمة لعمليات اله�سم، ثم ينتقل الطعام اإىل املعدة اأحادية الغرفة والأمعاء لإكمال عملّيات اله�سم والمت�سا�ص.

ت�سّم هذه الفئة من احليوانات اأنواعًا واأ�سنافًا عدة؛ كاخليول، بالإ�سافة اإىل العديد من اأنواع احليوانات الربيّة املختلفة واملجُتنوعة والتي 

مثل  احليوانات  بع�ص  هناك  اأّن  والنباتات يف غذائها، كما  الأع�ساب  تعتمد على  التي  الوح�سية  والغزلن، واحلمر  اجلوامي�ص،  تت�سّمن 

الالفقاريات وحتديداً الرخويات تعي�ص على الطحالب، وهناك اأنواٌع اأخرى تّتخذ من الأغ�سان والثمار التي تنمو على الأ�سجار غذاًء لها، 

ومن �سمن هذه الأنواع الفيلة، والزرافات، واملاعز، وغريها.

احليوانات الالحمة

احليوانات الالحمة : هي التي تعتمد على تناول اللحوم يف غذائها، ويجُق�سم هذا النوع من احليوانات اإىل نوعني اأ�سا�سيني، هما:

• اآكالت اللحوم الأولية : وهي احليوانات التي َتعتمد يف َتغذيتها على اآكالت الأع�ساب.
• اآكالت اللحوم الثانوية : وهي احليوانات التي تعتمد يف تغذيتها على اآكالت اللحوم الأولية.

اخل�سائ�ص اجل�سدية للحيوانات الالحمة :

]٢[
متتلك احليوانات الالحمة العديد من اخل�سائ�ص اجل�سديّة التي ت�ساعدها يف احل�سول على غذائها، اأهمها:

قارنًة بحجم الراأ�ص لإعطائها قّوًة كبرية يف التحّكم بالفري�سة وتقطيعها. • الفم: متتلك احليوانات الالحمة فتحة فم كبرية مجُ
• مف�سل الفك: متتلك احليوانات الالحمة مف�سل الفك يف نف�ص م�ستوى الأ�سنان، ما يجعلها م�ستقّرًة؛ حيث يكون هذا امِلف�سل مبثابة 

نقطة حموريّة للفّكني العلوي وال�سفلي.

• الأ�سنان: متتلك احَليوانات الالحمة القواطع الق�سرية، واحلاّدة التي ت�ستخدمها للتمزيق، اأّما الأنياب، فتتمّيز باأنها طويلة، وحادة 
دور  تلعب  بحيث  خ�سنة،  حواف  ذات  ال�سكل،  وثالثية  م�سننة،  باأنها  فتتمّيز  الأ�رسا�ص  اأّما  الفري�سة،  لقتل  ا�ستخدامها  يتم  ومنحنية، 

ال�سفرات ذات احلواف امل�سننة.

• اجلهاز اله�سمي: متتلك احليوانات الالحمة معدًة كبرية اأحادية الغرفة، تجُ�سّكل ما يقارب %70-60 من �سعة اجلهاز اله�سمي، ويعود 
�سبب وجود املعدة الكبرية اإىل جعل احليوان ي�سعر بالمتالء؛ حيث ي�سطاد احليوان مّرًة واحدًة فقط يف الأ�سبوع، كما تتمّيز املعدة بوجود 

اأمعاًء  الطعام، كما متلك احليوانات الالحمة  تتواجد يف  التي قد  الدقيقة  البكترييا والكائنات احلية  اأحما�ص مركزة، وذلك لقتل جميع 

�سغرية نظراً ل�سهولة ه�سم اللحوم؛ حيث ي�سل طولها من 3 اإىل 6 اأ�سعاف طول اأج�سادها فقط، كما يتمّيز لعاب احليوانات الالحمة باأّنه 

ل يحتوي على الأنزميات، وذلك لأّن وجود اأنزميات ه�سم الربوتني يف اللعاب قد يوؤّدي اإىل اإحداث �رسر يف جتويف الفم.

• احلوا�ص: متتاز احليوانات الالحمة بامتالكها عيونًا حادة، و�سمعًا قوي، بالإ�سافة اإىل املخالب، كما ت�ستعمل هذه احليوانات اأ�ساليب 
اأ�سلوب التخمني يف افرتا�ص فري�ستها، فهي قادرٌة على  اأنواع احليوانات ال�سيادة تعتمد على  خمتلفة من اأجل ا�سطياد الغذاء؛ فكثرٌي من 

د لها هناك لتنق�ّص عليها يف نهاية املطاف وتفرت�سها، ومن اأ�سهر اأنواع احليوانات املفرت�سة؛ الذئب،  تخمني اأماكن وجود الفرائ�ص، فترت�سّ

والأ�سد، والفهد، والنمر، وغريها العديد من الأنواع املختلفة.

احليوانات مزدوجة التغذية

احليوانات مزدوجة التغذية، هي الأنواع التي تعتمد يف تغذيتها اإّما على اللحوم اأو على الأع�ساب والنباتات؛ حيث اإّنها قادرة على 

اللحوم  اآكالت  من  اخل�سائ�ص  من  العديد  احليوانات  هذه  تدمج  اإذ  لذلك،  املهّياأة  اأج�سادها  خالل  من  املختلفة  الأطعمة  اأنواع  تناول 

�ستوى الأ�سنان مثل احليوانات العا�سبة، وتت�سابه مع احَليوانات الالحمة بفتحة الفم الكبرية  والأع�ساب، فهي متلك مف�سل فٍكّ اأعلى من مجُ

بالإ�سافة اإىل �سكل الأنياب، والقواطع، والأ�رسا�ص، وامِلعدة الكبرية،مثل الذب.
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يعتقد املتعلم)ة( اأن احليوانات هي تلك التي تعي�ص يف الغابة :

ـ احل�رسات والكائنات ال�سغرية لي�ست حيوانات.

ـ الطيور لي�ص منها ما هو مفرت�ص.

ـ الفرتا�ص مرتبط ب�سخامة وقوة الأ�سنان.

ـ حيوانات الغابة كلها مفرت�سة.

ـ الغذاء ي�ساعد على النمو.

ـ ي�سمي وي�سنف الأغذية ح�سب م�سدرها.

ال�صعوبات املعرفية لدى املتعلم)ة(، العوائق التي يجب جتاوزها

املكت�صبات القبلية

املواد والعتاد الديداكتيكي امل�صتعملم�صامينهاحل�ص�صاملو�صوع

التغذية 

عند 

احليوانات

 ـ 

ال�صلوك 

الغذائي 

عند 

احليوانات

ما هي اأو�ساط عي�ص احليوانات ؟1
ـ كرا�سة التلميذ)ة( ـ دليل الأ�ستاذ)ة( ـ اأفالم وثائقية ـ �سور حائطية حليوانات يف 

اأو�ساط عي�سها.

ملاذا تعي�ص حيوانات يف حميطي ؟2
�سور حائطية حليوانات  ـ  وثائقية  اأفالم  ـ  الأ�ستاذ)ة(  دليل  ـ  التلميذ)ة(  كرا�سة  ـ 

األيفة.

ملاذا تتغذى احليوانات ؟3
ـ كرا�سة التلميذ)ة( ـ دليل الأ�ستاذ)ة( وثائق ـ واأفالم يف املو�سوع ـ �سور حائطية 

حليوانات تتغدى ـ معطيات علمية يف املو�سوع.

على ماذا تتغدى احليوانات ؟4
ـ كرا�سة التلميذ)ة( ـ دليل الأ�ستاذ)ة( وثائق واأفالم يف املو�سوع ـ �سور حليوانات 

تتغدى ـ وثائق و�سور تبني اأغذية احليوانات.

كيف تتعرف احليوانات غذائها ؟5
ـ كرا�سة التلميذ)ة( ـ دليل الأ�ستاذ)ة( وثائق واأفالم يف املو�سوع ـ �سور حائطية 

حليوانات اأمام اأغذيتها.

كيف ت�سل احليوانات اإىل مكان غذائها ؟6
ـ كرا�سة التلميذ)ة( ـ دليل الأ�ستاذ)ة( وثائق واأفالم يف املو�سوع ـ �سور حائطية 

حليوانات خالل بحثها عن الغذاء.

كيف يح�سل احليوان املفرت�ص على غذائه ؟7
 ـ كرا�سة التلميذ)ة( ـ دليل الأ�ستاذ)ة( وثائق واأفالم يف املو�سوع ـ �سور اأو مناذج 

حليوانات خالل اإحدى مراحل ال�سيد + �سور لأ�سنان احليوانات املختلفة.

كيف اأميز بني احليوانات ؟8
 ـ كرا�سة التلميذ)ة( ـ دليل الأ�ستاذ)ة( وثائق واأفالم يف املو�سوع ـ �سور اأو مناذج 

لأ�سنان حيوانات عا�سبة واأخرى لحمة.

9
 كرا�سة التلميذ)ة( ودليل الأ�ستاذ)ة(متارين لتقومي ودعم الوحدة

10

مكونات الوحدة 1
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تخطيط تعلمات احل�صة  )1
املجال :  البيئة

املحور : مظاهر احلياة عند احليوانات 

املو�صوع : ال�سلوك الغذائي للحيوانات 

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
يف هذه املرحلة العمرية قد يعتقد بع�ص التلميذات ،التالميذ اأن احليوان هو الذي ميكن اأن ي�سكل خطرا على الإن�سان )الأ�سد ـ الفيل ـ النمر...(

ومن الأطفال اأي�سا من يظن اأن احليوانات هي تلك التي تعي�ص بعيدا عنه اأي يف الغابات. لذا وجب ت�سحيح مفهوم احليوان يف هذه 

املرحلة اأي كل كائن حي يتنقل اأو على الأقل يتحرك. دون الإ�سارة اإىل بع�ص 

احليوانات التي تعي�ص مثبتة على دعامة ما.

م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ احليوانات تعي�ص يف اأو�ساط خا�سة بها.

ـ ميكن تدجني بع�ص احليوانات لال�ستفادة منها.  

الو�صائل التعليمية : 

ـ اأفالم وثائقية يف مو�سوع اأو�ساط عي�ص احليوانات.

ـ �سور لأو�ساط عي�ص بع�ص احليوانات.

ـ كرا�سة املتعلمني واملتعلمات. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي

و�صعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

�سورة حلديقة احليوانات تربز جليا اأن معظم احليوانات املوجودة تعي�ص يف اأ�رس. 

للت�ساوؤل عن �رس حب�ص تلك احليوانات وبالتايل ميكنهم  مما يثري ف�سول الأطفال 

الت�ساوؤل عن اأو�ساط واأماكن العي�ص الطبيعية لتلك احليوانات.

تدبري تعلمات احل�صة  )2
ـ تقدمي و�سعية النطالق:  )10 دقائق(  1

اأول ما يده�ص الطفل ويثري ف�سوله هو احلاجز الذي يف�سل بني الفيلة وزوار حديقة احليوانات، وتدرج �سالبة اأنواع احلواجز، من 

حواجز خ�سبية لدى الفيل ثم �سياج ق�سبان حديدية بالن�سبة حليوانات اآخرى، اأ�سياء ت�ستفز الطفل)ة( وحتفزه ليت�ساءل عن عالقة الأ�رس 

بوجود احليوان يف احلديدة.

 اأت�صاءل 
التوافق على �سوؤال  ال�سبورة.وليتم  الأ�ستاذ)ة( على  ليدونها  اأ�سئلتهم  التالميذ والتلميذات  5( يطرح  اإىل   3 داخل كل جمموعة )من 

موحد :

ـ اأين تعي�ص احليوانات ؟

66

ْحراُء, ٱْلغاَبُة, ٱْلماُء. ِم َعْن اأَْو�ساِط ٱْلَعْي�ِش ٱلّتالَِيِة : ٱل�سَّ ـ اأَْبَحُث في َوثاِئِ≤ ٱْلِق�سْ

ـ اأَْرِبُط ُكلَّ َمéْموَعٍة ِمَن ٱْلَحَيواناِت ِبَو�َسِط َعْي�ِسها.

اأَْرِبُط ُكلَّ َحَيواٍن

ِبَو�َسِط َعْي�ِسِه.

في َحديَقِة ٱْلَحَيواِن َتعي�ُش َمéْموَعٌة ِمَن ٱْلَحَيواناِت ٱْلُمْخَتلَِفِة.

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5

  1 : á°üëdG

ما ِهَي اأَْو�ساُط َعْي�ِش ٱْلَحَيواناِت ؟
päÉfGƒ

n
« në rdٱ nóæ pY pIÉ« në rdٱ 

o
ô pgÉ¶ ne

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َوVسْ

اأََت�ساَءُل

في َحديَقِة 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

َو�َسُط ٱْلَعْي�ِش 

َحَيواٌن

Milieu de vie

Animal

َاْلماُء

َاْلغاَبُة

اأَُنّمي َر�سيدي

ما اأُلِحُظُه

o¢ü p∏ rînà r°S
nCG •o¢ü p∏ rînà r°S
nCG èُاأَ�ْسَتْنِت

َكاyْلغاَبِة اأَ�ْسَتْخلِ�ُش ُمْخَتلَِفٍة,  ٱْلَحَيواناُت في ...........  َتعي�ُش 

و...............................................

َاْلéَليُد

ِبْطريٌ≤

ْرَبُة َالتُّ

دوَدُة ٱلأَْرVِش ُدْلفيٌن

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
َاْلَبْحُراأُ

ْحراُء َال�سَّ

1

2

3

ب

أ

ج

ُف ُمْخَتلَِف اأَْو�ساِط َعْي�ِش ٱْلَحَيواناِت.اأَْهِدُف َتَعرَّ
اأَ
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مظاهر اٱحلياة عند احليوانات
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 

ميكن قبول وم�سادقة الأ�ستاذ)ة( على اقرتاح فر�سيات مثل:

ـ تعي�ص بع�ص احليوانات يف الغابة.

ـ تعي�ص بع�ص احليوانات يف املاء.

ـ تعي�ص حيوانات يف املناطق ال�ساخنة واأخرى يف املناطق الباردة.

3 ـ ما �صاأقوم به: )20 دقيقة(

اختبار الفر�صيات: 

ميكن ت�سليط فيلم لتو�سيح اأو�ساط عي�ص احليوانات. ويف حالة تعذر ذلك ميكن ال�ستعانة ب�سور بع�ص احليوانات يف حميطها، واإل فما 

جاء يف كرا�سة املتعلم)ة( من لوائح مب�سطة لبع�ص احليوانات التي تدل على اأو�ساط خمتلفة، يكفي للقيام باملطلوب وهو الربط بني احليوانات 

واأو�ساط عي�سها.

4 ـ ما األحظه:
الإن�سان. عي�ص  و�سط  يف  تعي�ص   ) اجلمل  ـ  النعامة  ـ  )ال�سفدعة  احليوانات  بع�ص 

5 ـ اأ�صتنتج:  )5 دقائق(

يكتب املتعلم اأحد ال�ستنتاجني: 

 ـ لكل حيوان و�سط عي�ص خا�ص به.

ـ اأو�ساط عي�ص احليوانات خمتلفة.

ـ اأ�صتخل�ص:   )5 دقائق(  6

تعي�ص احليوانات يف اأو�ساط خمتلفة، كالغابة والبحر وال�سحراء...

ـ يعمل الأ�صتاذ)ة( على تر�صيخ امل�صطلحات املقرتحة لدى املتعلمني باللغتني العربية والفرن�صية من خالل قراءتها وا�صتف�صار املتعلمني عن مقابالتها اإما   6
بالعربية اأو بالفرن�صية.

ـ اأعبئ تعلماتي:   )5 دقائق(  7
و�صعية تقوميية: 

66

ْحراُء, ٱْلغاَبُة, ٱْلماُء. ِم َعْن اأَْو�ساِط ٱْلَعْي�ِش ٱلّتالَِيِة : ٱل�سَّ ـ اأَْبَحُث في َوثاِئِ≤ ٱْلِق�سْ

ـ اأَْرِبُط ُكلَّ َمéْموَعٍة ِمَن ٱْلَحَيواناِت ِبَو�َسِط َعْي�ِسها.

اأَْرِبُط ُكلَّ َحَيواٍن

ِبَو�َسِط َعْي�ِسِه.

في َحديَقِة ٱْلَحَيواِن َتعي�ُش َمéْموَعٌة ِمَن ٱْلَحَيواناِت ٱْلُمْخَتلَِفِة.

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5
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في َحديَقِة 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

َو�َسُط ٱْلَعْي�ِش 

َحَيواٌن

Milieu de vie

Animal

َاْلماُء

َاْلغاَبُة

اأَُنّمي َر�سيدي

ما اأُلِحُظُه

o¢ü p∏ rînà r°S
nCG •o¢ü p∏ rînà r°S
nCG èُاأَ�ْسَتْنِت

َكاyْلغاَبِة اأَ�ْسَتْخلِ�ُش ُمْخَتلَِفٍة,  ٱْلَحَيواناُت في ...........  َتعي�ُش 

و...............................................

َاْلéَليُد

ِبْطريٌ≤

ْرَبُة َالتُّ

دوَدُة ٱلأَْرVِش ُدْلفيٌن

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
َاْلَبْحُراأُ

ْحراُء َال�سَّ

1

2

3

ب

أ

ج

ُف ُمْخَتلَِف اأَْو�ساِط َعْي�ِش ٱْلَحَيواناِت.اأَْهِدُف َتَعرَّ
اأَ
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الرتبة

دلفني

البحر

بطريق

اجلليد

دودة الأر�ص

، اٱْلماءجُ. ْحراءجُ، اٱْلغاَبةجُ ـ اأَْبَحثجُ في َوثاِئِق اٱْلِق�ْسِم َعْن اأَْو�ساِط اٱْلَعْي�ِص اٱلّتاِلَيِة : اٱل�سَّ

ها. لَّ َمْجموَعٍة ِمَن اٱْلَحَيواناِت ِبَو�َسِط َعْي�سِ ـ اأَْرِبطجُ كجُ

. راَفةجُ ـ َاْلَوْعلجُ ـ َاْلأَ�َسدجُ ـ َاْلفيلجُ ـ َالزَّ

. ْفِدَعةجُ بوطجُ ـ َال�سِّ جُْخطجُ دينجُ ـ َاْلأ
ْ
ر َالتِّْم�ساحجُ ـ َال�سَّ

يٌَّة.
ِحلِّ َنْيِن ـ َاْلَجَملجُ ـ ال�سِ

ْ
ـ َالنَّعاَمةجُ ـ َاْلأَْفعى ذاتجُ اٱْلَقر

ْحراءجُ َال�سَّ

َاْلغاَبةجُ

َاْلماءجُ
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تخطيط تعلمات احل�صة  )1
املجال :  البيئة

املحور : مظاهر احلياة عند احليوانات 

املو�صوع : ال�سلوك الغذائي للحيوانات )اأو�ساط عي�ص احليوانات( 

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
يعتقد بع�ص املتعلمني واملتعلمات اأن وجود حيوانات يف حميط عي�ص الإن�سان ل يفيد يف �سيء واأن كل احليوانات مفرت�سة. كما اأن 

منهم من يعتقد اأن جميع احليوانات عا�سبة واأنها كلها نافعة، اأو بالعك�ص.

م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ عدة حيوانات يجلبها الإن�سان لتعي�ص يف حميطه )األيفة(.

ـ من احليوانات الأليفة  ما ي�ساعد الإن�سان من خالل عدة خدمات )النقل 

ـ حمل الأثقال ـ احلرث ـ اجلر...(.

ـ من احليوانات الأليفة ما يوفر منتجات كاللحم والبي�ص واحلليب وم�ستقاته...

الو�صائل التعليمية : 

ـ �رسيط وثائقي يف مو�سوع احلركة )تغذية احليوانات(.

ـ �سور لبع�ص احليوانات الأليفة.

ـ كرا�سة املتعلمني واملتعلمات. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي

و�صعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

مت انتقاء �سور تظهر بع�ص اأنواع احليوانات التي تعي�ص يف حميط الإن�سان.

وجود  جدوى  عن  الت�ساوؤل  ق�سد  واملتعلمات  املتعلمني  ف�سول  لإثارة 

حيوانات كالكالب والدواجن والدواب واملوا�سي... يف و�سط عي�ص الإن�سان. 

تدبري تعلمات احل�صة  )2
ـ تقدمي و�سعية النطالق:  )10 دقائق(  1

عدة حيوانات تعي�ص يف حميط الإن�سان الذي يعتني بها ويغذيها... هذه احليوانات لي�ست بعيدة جدا عن م�سكن �ساحبها وبالتايل 

يكون من العبث اأن يبذل الإن�سان جمهودات لرعاية تلك احليوانات دون اأي مقابل يح�سل عليه من وجودها يف و�سط عي�سه.

 اأت�صاءل 
داخل املجموعات امل�سغرة يت�ساءل املتعلم )ة( عن العالقة املمكنة بني الإن�سان واحليوانات الأليفة التي حتيط به.

ليتم الت�ساوؤل املتفق عليه :

ـ ملاذا تعي�ص بع�ص احليوانات يف و�صط عي�ص الإن�صان ؟

67

ُز ٱْلَحَيواَن ٱْلأليَف َعْن َغْيِرِه ِمَن ٱْلَحَيواناِت.اأَْهِدُف َميِّ
اأُ

َتعي�ُش في ُمحيِط ٱْلإِْن�ساِن َحَيواناٌت ُت�ساِعُدُه في َمهامَّ َكثيَرٍة.

ةَاْلأَ�ْسِئَلُة ٱْلَمْطروَحُة اأLَِْوَبُة ٱْلَبْيَطِريَّ

ما ِهَي ٱْلَحَيواناُت ٱلَّتي َتعي�ُش 

في ُمحيِط ٱْلإِْن�ساِن ؟

ـ اَْلَحَيواناُت ٱلَّتي َيéُْلُبها ٱْلإِْن�ساُن لَِتعي�َش في ُمحيِطِه 

َعٌة. ِهَي ٱْلَحَيواناُت ٱْلأَليَفُة, َوِهَي َكثيَرٌة َوُمَتَنوِّ

لِماذا َتعي�ُش َهِذِه ٱْلَحَيواناُت 

في َو�َسِط َعْي�ِش ٱْلإِْن�ساِن ؟

ِل َوَحْمِل ٱْلَب�ساِئِع. َنقُّ وابُّ ُت�ساِعُد في ِخْدماِت ٱلتَّ ـ اَلدَّ

ْن�ساَن ِبُمْنَتéاِتها, َكاyْلَحليِب َوٱللَّْحِم. ـ اَْلَموا�سي ُتفيُد ٱْلإِ

ها.  واLُِن ُتفيُد ٱْلإِْن�ساَن ِبُلحوِمها َوَبْي�سِ ـ اَلدَّ

َتفيُد ٱْلإِْن�ساُن ِمْن ِخْدماِتِه.  ـ اأَْكُتُب َرْقَم :  1  َتْحَت ٱ�ْسِم ُكلِّ َحَيواٍن َي�سْ

َتفيُد ٱْلإِْن�ساُن ِمْن ُمْنَتéاِتِه.  ـ اأَْكُتُب َرْقَم :  2  َتْحَت ٱ�ْسِم ُكلِّ َحَيواٍن َي�سْ

َتفيُد ِمْنُه.  ـ اأَْكُتُب َرْقَم :  3  َتْحَت ٱ�ْسِم ُكلِّ َحَيواٍن َيعي�ُش في َو�َسِط َعْي�ِسنا َول َن�سْ

اأَْماَلأُ ٱْلَفراÆَ ِباyْلَكلِماِت ٱلّتالَِيِة : َمْنتوLاِتها ـ اأَليَفٌة ـ ِخْدماِتها.

......../..../.... :ïjQÉàال لِماذا َتعي�ُش َحَيواناٌت في ُمحيطي ؟الوحدة : 5

اِ�ْسِت�ساَرُة َخبير)ة(

Le vétérinaireَاْلَبْيَطِريُّ 

اأَُنّمي َر�سيدي
ْن�ساِن َحَيواناٌت ........ َيْنَتِفُع ِمْن ...........اأَو ِمْن......... َتعي�ُش في ُمحيِط ٱْلإِ

23

  2 : á°üëdG päÉfGƒ
n
« në rdٱ nóæ pY pIÉ« në rdٱ 

o
ô pgÉ¶ ne

ما اأُلِحُظُه

اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

o¢ü p∏ rînà r°S
nCG •o¢ü p∏ rînà r°S
nCG èُاأَ�ْسَتْنِت

اأَ�ْسَتْخلِ�ُش

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َوVسْ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

1

ُة اأَْنواٍع ِمَن َتعي�ُش ِعدَّ

ٱْلَحَيواناِت في َو�َسِط

ْن�ساِن. َعْي�ِش ٱْلإِ
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 

تقبل بع�ص الفر�سيات التي تروم الإجابة املنطقية عن الت�ساوؤل املطروح.

ـ احليوانات تبحث عن عي�ص اآمن يف حميط الإن�سان.

ـ الإن�سان يجلب حيوانات لأنه ينتفع من وجودها مبحيطه.

3 ـ ما �صاأقوم به: )20 دقائق(

اختبار الفر�صيات: 

ـ تفيد بع�ص الأفالم الوثائقية يف اإبراز جدوى تربية الإن�سان لعدة اأنواع من احليوانات : اإنتاج اللحوم، اإنتاج البي�ص، اإنتاج احلليب...

ـ ما جاء يف الكرا�سة على ل�سان الطبيبة البيطرية كاف لإبراز الفائدة من وجود حيوانات يف حميط الإن�سان، بعد قراءة ما جاء يف اجلدول 

ميكن اأن يالحظ تالميذ وتلميذات املجموعات : تعي�ص يف حميط الإن�سان حيوانات )اأخرى مل ترد يف ال�ست�سارة( ت�ساعده يف احلرا�سة 

وال�سيد وغريها.

ما األحظه : تعي�ص يف حميط الإن�سان حيوانات ت�ساعده يف مهام كثرية.

4 ـ اأ�صتنتج:  )5 دقائق(

ي�ستفيد الإن�سان من احليوانات التي تعي�ص يف حميطه. 

ـ اأ�صتخل�ص:   )5 دقائق(  5

تعي�ص يف حميط الإن�سان حيوانات األيفة ينتفع من خدماتها اأو من منتجاتها.

العربية  باللغتني  املتعلمني  لدى  املقرتحة  امل�صطلحات  تر�صيخ  على  الأ�صتاذ)ة(  يعمل  ـ   6
والفرن�صية

ـ اأعبئ تعلماتي:   )5 دقائق(  7
و�صعية تقوميية: 

67

ُز ٱْلَحَيواَن ٱْلأليَف َعْن َغْيِرِه ِمَن ٱْلَحَيواناِت.اأَْهِدُف َميِّ
اأُ

َتعي�ُش في ُمحيِط ٱْلإِْن�ساِن َحَيواناٌت ُت�ساِعُدُه في َمهامَّ َكثيَرٍة.

ةَاْلأَ�ْسِئَلُة ٱْلَمْطروَحُة اأLَِْوَبُة ٱْلَبْيَطِريَّ

ما ِهَي ٱْلَحَيواناُت ٱلَّتي َتعي�ُش 

في ُمحيِط ٱْلإِْن�ساِن ؟

ـ اَْلَحَيواناُت ٱلَّتي َيéُْلُبها ٱْلإِْن�ساُن لَِتعي�َش في ُمحيِطِه 

َعٌة. ِهَي ٱْلَحَيواناُت ٱْلأَليَفُة, َوِهَي َكثيَرٌة َوُمَتَنوِّ

لِماذا َتعي�ُش َهِذِه ٱْلَحَيواناُت 

في َو�َسِط َعْي�ِش ٱْلإِْن�ساِن ؟

ِل َوَحْمِل ٱْلَب�ساِئِع. َنقُّ وابُّ ُت�ساِعُد في ِخْدماِت ٱلتَّ ـ اَلدَّ

ْن�ساَن ِبُمْنَتéاِتها, َكاyْلَحليِب َوٱللَّْحِم. ـ اَْلَموا�سي ُتفيُد ٱْلإِ

ها.  واLُِن ُتفيُد ٱْلإِْن�ساَن ِبُلحوِمها َوَبْي�سِ ـ اَلدَّ

َتفيُد ٱْلإِْن�ساُن ِمْن ِخْدماِتِه.  ـ اأَْكُتُب َرْقَم :  1  َتْحَت ٱ�ْسِم ُكلِّ َحَيواٍن َي�سْ

َتفيُد ٱْلإِْن�ساُن ِمْن ُمْنَتéاِتِه.  ـ اأَْكُتُب َرْقَم :  2  َتْحَت ٱ�ْسِم ُكلِّ َحَيواٍن َي�سْ

َتفيُد ِمْنُه.  ـ اأَْكُتُب َرْقَم :  3  َتْحَت ٱ�ْسِم ُكلِّ َحَيواٍن َيعي�ُش في َو�َسِط َعْي�ِسنا َول َن�سْ

اأَْماَلأُ ٱْلَفراÆَ ِباyْلَكلِماِت ٱلّتالَِيِة : َمْنتوLاِتها ـ اأَليَفٌة ـ ِخْدماِتها.

......../..../.... :ïjQÉàال لِماذا َتعي�ُش َحَيواناٌت في ُمحيطي ؟الوحدة : 5

اِ�ْسِت�ساَرُة َخبير)ة(

Le vétérinaireَاْلَبْيَطِريُّ 

اأَُنّمي َر�سيدي
ْن�ساِن َحَيواناٌت ........ َيْنَتِفُع ِمْن ...........اأَو ِمْن......... َتعي�ُش في ُمحيِط ٱْلإِ
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  2 : á°üëdG päÉfGƒ
n
« në rdٱ nóæ pY pIÉ« në rdٱ 

o
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ما اأُلِحُظُه

اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

o¢ü p∏ rînà r°S
nCG •o¢ü p∏ rînà r°S
nCG èُاأَ�ْسَتْنِت

اأَ�ْسَتْخلِ�ُش

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َوVسْ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

1

ُة اأَْنواٍع ِمَن َتعي�ُش ِعدَّ

ٱْلَحَيواناِت في َو�َسِط

ْن�ساِن. َعْي�ِش ٱْلإِ
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1( تخطيط تعلمات احل�صة 
املجال :    البيئة

املحور : مظاهر احلياة عند احليوانات

املو�صوع : التغذية عند احليوانات

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

ç

 • التمثالت و/اأو العوائق الإب�صتمولوجية التي قد يواجهها املتعلمون واملتعلمات يف بناء هذا الدر�ص:

يعتقد الأطفال يف هذه املرحلة العمرية اأن احليوانات تتعذى لتعي�ص ول يلم�سون العالقة املوجودة بني التغذية ومنو احليوانات. 

واأحيانا يجدون �سعوبات جمة يف الربط بني بع�ص احليوانات و�سغارها خ�سو�سا عندما توجد مظاهر تختلف جدا لدى 

احليوان البالغ نتيجة منوه، مقارنة مع نف�ص احليوان يف الأيام الأوىل من عمره.

هذه التعلمات: بناء  م�صاهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ التغذية اأ�سا�سية لنمو احليوانات.

ـ مظاهر النمو تتمثل اأ�سا�سا يف زيادة الطول والكتلة عن احليوانات.

ـ بع�ص مظاهر النمو متيز احليوان البالغ عن �سغريه.

الو�صائل التعليمية : ـ كرا�سة التلميذ )ة( ـ اأفالم وثائقية )اإن توفرت(. 

ـ �سور حليوانات يف مراحل خمتلفة من منوها.

ـ معطيات عددية تربز حاجيات احليوانات من التغذية يف مراحل خمتلفة من 

النمو.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي 

و�صعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

مقارنة حيوانات مع �سغارها لدى عدة اأنواع من احليوانات: حيوانات األيفة 

متو�سطة احلجم واأخرى �سخمة، تثري ف�سول املتعلمني واملتعلمات للت�ساوؤل عن 

�سبب ما يالحظونه من اختالفات بني حيوانات و�سغارها.

2( تدبري تعلمات احل�صة 

1 ـ تقدمي و�سعية النطالق:  )10 دقائق(
تر�سع  �سغارا  تو�سحان  اللتان  و)2(   )1( ال�سورتان  ليالحظوا  �سغرية  �سمن جمموعات  اجللو�ص  والتلميذات  التالميذ  من  يطلب 

واأمهاتها تتغذى ليتم الربط بني التغذية والنمو عند احليوانات.

 اأت�صاءل

بنمو  التغذية  عالقة  وما  احليوانات  تتغذى  وملاذا  النمو  خالل  احليوانات  جل�سم  يحدث  عما  للت�ساوؤل  واملتعلمات  املتعلمني  ي�ستدرج 

احليوانات وما هي اأهم مظاهر النمو بالن�سبة لعدد من احليوانات )الإبل وال�ساأن...( ليتملكو  ال�سوؤال :

ـ ماذا يح�صل جل�صم احليوانات اأثناء النمو؟

68

َمِن. َتْكُبُر ٱْلَحَيواناُت َمَع ُمروِر ٱلزَّ

 اأُْتِمُم ٱْلéَُمَل ِبما ُينا�ِسُب : ٱلّطوِل ـ ٱْلَوْزِن.

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5
لِماذا َتَتَغّذى ٱْلَحَيواناُت ؟

. Lاêِ في َمكاٍن خا�شٍّ Lاêِ ُكلَّ َمéْموَعٍة ِمَن ٱلدَّ ُع ُمَرّبو ٱلدَّ ـ َي�سَ

ـ اأَْرِبُط ُكلَّ َحَيواٍن ِباyْلِبطاَقِة ٱلَّتي ُتنا�ِسُبُه.

َب َمراِحَل ُنُموِّ ٱْلَخروِف. ا ِلأَُرتِّ kاأَْكُتُب اأَْرقام -  .kِبَح َكْب�سا َيْنمو ٱْلَحَمُل لُِي�سْ

ُموِّ ِعْنَد ٱْلَخروِف.                            - اأَْكُتُبُ َثالَتَة َمظاِهَر لِلنُّ

ُموُّ َالنُّ

َاْلَوْزُن

َاْلَمْظَهُر

La croissance

Le poids

L’aspect

اأَُنّمي َر�سيدي ْلéَُمَل ِبما ُينا�ِسُب : 

َب َمراِحَل ُنُموِّ  ا ِلأَُرتِّ kاأَْكُتُب اأَْرقام -  .kِبَح َكْب�سا ْلَحَمُل لُِي�سْ

. ُموِّ ُنها ِمَن ٱلنُّ  �ُسْرُب َوَتْغِذَيُة ٱْلَحَيواناِت ُتمكِّ

ياَدُة في............. َوفي ........... . ُموِّ ِعْنَد ٱْلَحيواناِت : ٱلزِّ ِمْن َمظاِهِر ٱلنُّ
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ٍة َقليَلٍة  يَّ َيْحتاêُ اإَِلى َكمِّ

ِمَن ٱْلماِء َوٱْلِغذاِء

ٍة َكثيَرٍة  يَّ َيْحتاêُ اإَِلى َكمِّ

ِمَن ٱْلماِء َوٱْلِغذاِء

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َوVسْ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
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اأَ

U5.indd   68 10/06/2019   09:03

الوحدة  5
  احل�صة :    3ملاذا تتغذى احليوانات؟

مظاهر اٱحلياة عند احليوانات

������5 .indd   138 27/06/2019   16:04



139

68
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......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5
لِماذا َتَتَغّذى ٱْلَحَيواناُت ؟

. Lاêِ في َمكاٍن خا�شٍّ Lاêِ ُكلَّ َمéْموَعٍة ِمَن ٱلدَّ ُع ُمَرّبو ٱلدَّ ـ َي�سَ

ـ اأَْرِبُط ُكلَّ َحَيواٍن ِباyْلِبطاَقِة ٱلَّتي ُتنا�ِسُبُه.

َب َمراِحَل ُنُموِّ ٱْلَخروِف. ا ِلأَُرتِّ kاأَْكُتُب اأَْرقام -  .kِبَح َكْب�سا َيْنمو ٱْلَحَمُل لُِي�سْ

ُموِّ ِعْنَد ٱْلَخروِف.                            - اأَْكُتُبُ َثالَتَة َمظاِهَر لِلنُّ

ُموُّ َالنُّ

َاْلَوْزُن

َاْلَمْظَهُر

La croissance

Le poids

L’aspect

اأَُنّمي َر�سيدي ْلéَُمَل ِبما ُينا�ِسُب : 

َب َمراِحَل ُنُموِّ  ا ِلأَُرتِّ kاأَْكُتُب اأَْرقام -  .kِبَح َكْب�سا ْلَحَمُل لُِي�سْ

. ُموِّ ُنها ِمَن ٱلنُّ  �ُسْرُب َوَتْغِذَيُة ٱْلَحَيواناِت ُتمكِّ

ياَدُة في............. َوفي ........... . ُموِّ ِعْنَد ٱْلَحيواناِت : ٱلزِّ ِمْن َمظاِهِر ٱلنُّ
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ِمَن ٱْلماِء َوٱْلِغذاِء
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )5 دقائق( 
ميكن قبول الفرتا�سات امل�سادق عليها من طرف جمموعة الق�سم من قبيل:

•تتغذى احليوانات لتكون يف �سحة جيدة.
• تتغذى احليوانات لتنمو.

ثم يرتك لهم بع�ص الوقت للتفكري يف ما ميكن عمله للجواب عن هذا النوع من الت�ساوؤلت.

3 ـ ما �ساأقوم به:  )15 دقيقة(

 اختبار الفر�سية:  
ـ يقراأ الأ�ستاذ )ة( ما جاء يف املعطيات العددية املقرتحة. ليتو�سل التلميذات والتالميذ اإىل عملية الربط بني منو احليوان )مرحلة معينة 

من عمره( وكتلته وحاجياته الغذائية من ماأكل وم�رسب.

بعد ذلك يربطون كل حيوان بحاجياته.

4 ـ اأ�ستنتج: )5 دقائق(

تقدم كل جمموعة اقرتاحا ي�سجل على ال�سبورة، ثم تناق�ص كل القرتاحات ليتم  

احلفاظ على اقرتاح موحد يدون على ال�سبورة ثم يكتب يف كرا�سة املتعلمني من 

قبيل : يزداد طول وكتلة ج�صم احليوان خالل النمو.

5 ـ اأ�ستخل�ص ما يلي: )5 دقائق( 

ت�ساف للملخ�ص كلمتان وهما على التوايل: الطول ـ الكتلة.

بجُ : اٱلّطوِل ـ اٱلَْوْزِن. َمَل ِبما يجُنا�سِ اأجُْتِممجُ اٱْلججُ

. وِّ نجُها ِمَن النُّمجُ
واناِت تجُمكِّ

َ
بجُ َوَتْغِذَيةجُ اٱْلَحي

ْ
ر �سجُ

ياَدةجُ فياٱلَْوْزِن َوفي اٱلّطوِل . وِّ ِعْنَد اٱْلَحيواناِت : اٱلزِّ ِمْن َمظاِهِر اٱلنُّمجُ

6 ـ يعمل الأ�صتاذ)ة( على تر�صيخ امل�صطلحات املقرتحة لدى املتعلمني باللغتني العربية والفرن�صية

7 ـ اأعبئ تعلماتي:  )5 دقائق(

و�سعية تقوميية

  • مظاهر النمو عند الكب�ص هي: زيادة الكتلة والطول ـ تكاثر ال�سوف على اجل�سد ـ ظهور القرون ـ خ�سونة ال�سوت.

. جاِج في َمكاٍن خا�صٍّ لَّ َمْجموَعٍة ِمَن اٱلدَّ جاِج كجُ ّبو اٱلدَّ
َ
ر عجُ مجُ ـ َي�سَ

. جُهجُ
ب واٍن ِباٱْلِبطاَقِة اٱلَّتي تجُنا�سِ

َ
لَّ َحي ـ اأَْرِبطجُ كجُ

2

2

3

3

َطٍة  َتَو�سِّ ٍة مجُ
َّ
ي َيْحتاججُ اإِلى َكمِّ

ِمَن اٱْلماِء َواٱْلِغذاِء

ٍة َقليَلٍة 
َّ
ي َيْحتاججُ اإَِلى َكمِّ

ِمَن اٱْلماِء َواٱْلِغذاِء

ٍة 
َ
ٍة َكثير

َّ
ي َيْحتاججُ اإَِلى َكمِّ

ِمَن اٱْلماِء َواٱْلِغذاِء

--
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تخطيط تعلمات احل�صة  )1
املجال :  البيئة.

املحور : مظاهر احلياة عند احليوانات.

املو�صوع : التغذية عند احليوانات.

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
قد يعتقد الأطفال يف مثل �سن تالميذ ال�سنة الأوىل ابتدائي اأن حيوانات الغابة كلها مفرت�سة واأن احليوانات الأليفة كلها عا�سبة كما اأن 

هناك لب�ص لدى املتعلمني يتمثل يف عدم القدرة على متييز القارت الذي يتغذى على النبات وعلى اللحم.

م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ اأن احليوانات تنق�سم اإىل جمموعتني كبريتني:

اأكلة الأع�ساب واأكلة اللحم.

ـ  هناك حيوانات تتغذى على الأع�ساب واللحوم معا.

الو�صائل التعليمية :ـ  كرا�سة املتعلمنيـ  �سور حليوانات خالل تناولها بع�ص الأغذية. 

ـ اأفالم وثائقية يف مو�سوع تغذية احليوانات. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي

و�صعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

مت انتقاء ال�سورة الأوىل لإبراز اأن النمر يتغذى على حيوان، وال�سورة )2( تربز 

فيال يتناول اأع�سابا.وذلك لإثارة النتباه ق�سد الت�ساوؤل عن طبيعة هذه الأغذية.   

تدبري تعلمات احل�صة  )2

ـ تقدمي و�سعية النطالق:  )10 دقائق(  1

فاإن  ـ حلم(  )اأع�ساب  معروفة  اأغذية  لها  والنمر  كالفيل  كانت حيوانات  اإذا 

الدجاج والقطط والثعالب والثعابني والكلب تتغذى على اأ�سياء غري معروفة لدى التلميذات والتالميذ ليتم الت�ساوؤل عن ماهية الأغذية 

التي تتناولها هذه احليوانات.  

 اأت�صاءل 
ي�ستدرج الأ�ستاذ )ة( املتعلمني، اعتمادا على ما جاء من �سور يف و�سعية النطالق، لت�ساوؤلت مثل:

ـ ماذا تاأكل احليوانات؟

ـ على ما تتغذى احليوانات؟

69

ناِت َبقايا  ُن ُمَكوِّ اأَْبَحُث في َوِثيَقٍة ُتَبيِّ

ِغذاِء َحَيواناٍت َتِعي�ُش ِفي ٱْلغاَبِة.

اأَْماَلأ ٱْلَفراÆَ ِبما ُينا�ِسُب :

ُلها : .................اإَِذْن َفُهَو َحَيواٌن .............. �سْ
َبقايا ِغذاِء ٱْلَحيواِن )1( اأَ

ُلها : .................اإَِذْن َفُهَو َحَيواٌن .............. �سْ
َبقايا ِغذاِء ٱْلَحيواِن )2( اأَ

اأَْكُتُب َتْحَت �سوَرِة ُكـلِّ َحَيواٍن : لِحٌم - عا�ِسٌب - عا�ِسٌب َولِحٌم. 

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5
َعلى ماذا َتَتَغّذى ٱْلَحَيواناُت ؟

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

ِحُم  َالالَّ

َاْلعا�ِسُب  

Le carnivore

L’herbivore

اأَُنّمي َر�سيدي
ٍل .......... لَِذلَِ∂ ُت�َسّمى َحَيواناٌت عا�ِسَبٌة. �سْ

ى َحَيواناٌت َعلى اأَْغِذَيٍة ِمْن اأَ َتَتَغذَّ

ٍل ..........  لَِذلَِ∂ ُت�َسّمى َحَيواناٌت َلِحَمٌة. �سْ
ى َحَيواناٌت َعلى اأَْغِذَيٍة ِمْن اأَ َتَتَغذَّ

12
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ُكلُّ ٱْلَحَيواناِت َتَتَغّذى ؟

َبقايا ِغذاِء ٱْلَحَيوان )2(َبقايا ِغذاِء ٱْلَحَيوان )1(

ـ اأLَْزاُء Lُذوِر ٱلأَ�ْسéاِر

ـ َبْع�ُش َنوى ٱْلَفواِكِه

ـ ِقَطٌع ِمْن اأَْوراِ¥ ٱلّتيِن

غيَرٍة ـ ِعظاُم َحَيواناٍت �سَ

ـ َزَغُب ِفْئراٍن

ـ ري�ُش ُطيوٍر
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Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

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

اأَْرِبُط ُنُموَّ ٱْلَحَيواناِت ِبَنْوِع ٱْلأْغِذَيِة ٱلَّتي َيَتناَوُلها.اأَْهِدُف
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
على  التفاق  يتم  ذلك  وبعد  لتناق�ص  ال�سبورة  على  تدون  التي  فر�سياتهم  واملتعلمات  املتعلمون  يقرتح  ال�سغرية  املجموعات  داخل 

فر�سيات على نحو: 

ـ احليوانات تاأكل الأع�ساب واحلبوب.

 ـ احليوانات منها عا�سب ومنها لحم.

3 ـ ما �صاأقوم به: )10 دقائق(

 اختبار الفر�صية : 
يقراأ الأ�ستاذ)ة( ما جاء يف معطيات اجلدول املقرتح.

4 ـ اأ�صتنتج:  )5 دقائق(
ـ بقايا غذاء احليوان )1( اأ�سلها نباتي اإذن فهو حيوان عا�سب.

ـ بقايا غذاء احليوان )2( اأ�سلها حيواين اإذن فهو حيوان لحم.

6 ـ اأ�صتخل�ص ما يلي:  )5 دقائق(
ت�ساف الكلمات: نباتي ـ حيواين.

ـ تتغذى حيوانات على اأغذية من اأ�سل نباتي لذلك فهي حيوانات عا�سبة.

ـ تتغذى حيوانات على اأغذية من اأ�سل حيواين لذا فهي حيوانات لحمة.

باللغتني  املتعلمني  لدى  املقرتحة  امل�سطلحات  تر�سيخ  على  الأ�ستاذ)ة(  يعمل  ـ   7
العربية والفرن�سية. )5 دقائق(

ـ اأعبئ تعلماتي:   )10 دقائق(  8
و�صعية تقوميية: 

يتمم املتعلمون كتابة:

 ـ قنية ـ بقرة )حيوانان عا�سبان(.

ـ �سبع )حيوان لحم(.

 ـ قرد ـ ثعلب )حيوانان عا�سبان ولحمان(.

69

ناِت َبقايا  ُن ُمَكوِّ اأَْبَحُث في َوِثيَقٍة ُتَبيِّ

ِغذاِء َحَيواناٍت َتِعي�ُش ِفي ٱْلغاَبِة.

اأَْماَلأ ٱْلَفراÆَ ِبما ُينا�ِسُب :

ُلها : .................اإَِذْن َفُهَو َحَيواٌن .............. �سْ
َبقايا ِغذاِء ٱْلَحيواِن )1( اأَ

ُلها : .................اإَِذْن َفُهَو َحَيواٌن .............. �سْ
َبقايا ِغذاِء ٱْلَحيواِن )2( اأَ

اأَْكُتُب َتْحَت �سوَرِة ُكـلِّ َحَيواٍن : لِحٌم - عا�ِسٌب - عا�ِسٌب َولِحٌم. 

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5
َعلى ماذا َتَتَغّذى ٱْلَحَيواناُت ؟

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

ِحُم  َالالَّ

َاْلعا�ِسُب  

Le carnivore

L’herbivore

اأَُنّمي َر�سيدي
ٍل .......... لَِذلَِ∂ ُت�َسّمى َحَيواناٌت عا�ِسَبٌة. �سْ

ى َحَيواناٌت َعلى اأَْغِذَيٍة ِمْن اأَ َتَتَغذَّ

ٍل ..........  لَِذلَِ∂ ُت�َسّمى َحَيواناٌت َلِحَمٌة. �سْ
ى َحَيواناٌت َعلى اأَْغِذَيٍة ِمْن اأَ َتَتَغذَّ

12

  4 : á°üëdG

ُكلُّ ٱْلَحَيواناِت َتَتَغّذى ؟

َبقايا ِغذاِء ٱْلَحَيوان )2(َبقايا ِغذاِء ٱْلَحَيوان )1(

ـ اأLَْزاُء Lُذوِر ٱلأَ�ْسéاِر

ـ َبْع�ُش َنوى ٱْلَفواِكِه

ـ ِقَطٌع ِمْن اأَْوراِ¥ ٱلّتيِن

غيَرٍة ـ ِعظاُم َحَيواناٍت �سَ

ـ َزَغُب ِفْئراٍن

ـ ري�ُش ُطيوٍر
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اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلي 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

o¢ü p∏ rînà r°S
nCG •o¢ü p∏ rînà r°S
nCG èُاأَ�ْسَتْنِت

اأَ�ْسَتْخلِ�ُش

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َوVسْ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

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

اأَْرِبُط ُنُموَّ ٱْلَحَيواناِت ِبَنْوِع ٱْلأْغِذَيِة ٱلَّتي َيَتناَوُلها.اأَْهِدُف
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1( تخطيط تعلمات احل�صة 
املجال :  البيئة

املحور : مـظاهر احلياة عند احليوانات.

املو�صوع : ال�سلوك الغذائي عند احليوانات.

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

ç

 • التمثالت و/اأو العوائق الإب�صتمولوجية التي قد يواجهها املتعلمون واملتعلمات يف بناء هذا الدر�ص:

يتمثل الأطفال يف هذه املرحلة العمرية اأن احليوانات تتعرف غذاءها بالفطرة اأو بالتعلم دون توظيف حوا�سها. واحلال اأن 

هذه احلوا�ص تتطور كثريا لت�ستعمل يف جمالت عدة منها:

لهذا  ما توظف عدة حوا�ص  معينة وغالبا  اأو حوا�ص  بتطور حا�سة  يتميز  احليوانات  نوع من  الأغذية. وكل  التعرف على   

الغر�ص.

هذه التعلمات: بناء  م�صاهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ كل احليوانات ت�ستعمل حا�سة اأو اأكرث لتتعرف على غذائها.

ـ كل نوع من احليوانات تتمتع ب�سلوكات غذائية خا�سة يوظف خاللها 

حوا�ص معينة.

الو�صائل التعليمية :ـ  كرا�سة املتعلم)ة(ـ  معطيات اأو ق�س�ص يف ذات املو�سوع.

ـ  اأفالم وثائقية ـ �سور حائطية حليوانات اأمام اأغذيتها.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي 

و�صعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم)ة(.

ـ الدواجن والدواب تعتمد اأ�سا�سا على حا�سة الب�رس يف حتديد غذائها.

ـ النمور والذئاب والكالب والقطط ت�ستعمل حا�سة ال�سم.

كيفية  عن  الت�ساوؤلت  طرح  على  املتعلمني  حت�ص  مالحظات  كلها  ـ 

تعرف احليوانات على اأغذيتها.

2( تدبري تعلمات احل�صة 

1 ـ تقدمي و�سعية النطالق:  )10 دقائق(
ل تتناول احليوانات كل ما يقدم لها من اأغذية )ال�سورتان الأوىل والثالثة( بل تاأخذ وقتا لتتعرف هذا الغذاء قبل اأن تتناوله.

نف�ص املالحظة يبديها القط اأو الكلب عندما يعرث على غذاء ما. والنمر ل ميكنه اأكل اإل ما ي�سطاده بعد التعرف عليه.

 اأت�صاءل 
كل هذه الو�سعيات تثري ف�سول املتعلمني ق�سد الت�ساوؤل عن كيفية تعرف خمتلف احليوانات على غذائها. بعد النقا�ص يتملكون 

الت�ساوؤل املتفق عليه :

ـ مباذا تتعرف احليوانات غذائها؟ 

الوحدة  5
َيَواَناُت ِغَذاَءَها ؟ َ ُف احلحْ َف َتَتَعرَّ   احل�صة :    5 َكيحْ

مظاهر اٱحلياة عند احليوانات
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ُف ِغذاَءُه. ُكلُّ َحَيواٍن َيَتَعرَّ

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

َرها ٱْلأُ�ْستاذ)ة(. لَّتي اأَْح�سَ yG ≥ِاأَْبَحُث في َبْع�ِش ٱْلَوثاِئ

ُف َبْع�ُش ٱْلَحَيواناِت َعلى ِغذاِئها  ـ َكْيَف َتَتَعرَّ

ها. ِباy�ْسِتْعماِل َحوا�سِّ

ُل ِبَخطٍّ �سوَرَة ُكلِّ َحَيواٍن ِباyْلِبطاَقِة ٱلَّتي  ـ اأَ�سِ

ُتنا�ِسُبُه. 

َد  ُت لُِيَحدِّ اأ ـ ُيْن�سِ

َمكاَن ُوLوِد ِغذاِئِه.

ê ـ َيرى ِغذاَءُه 

éَِه َنْحَوُه. لَِيتَّ

ب ـ َي�ُسمُّ لَِيْعِرَف 

تي  ِمْن اأَْيَن َتاأْ

راِئَحُة ِغذاِئِه.

اأَْماَلأ ٱْلَفراÆَ ِبما ُينا�ِسُب.

طاَد َلْيالk ؟ َتْعِمُل لَِت�سْ ٍة َت�سْ ِر, َفاأيُّ حا�سَّ مِّ َوٱْلَب�سَ عيَفُة ٱل�سَّ َاْلبوَمُة Vسَ

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

3

2

1

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5
ُف ٱْلَحَيواناُت ِغذاَءها ؟ َكْيَف َتَتَعرَّ

َاْلِغذاُء 

َاْلُبوَمُة  

La nourriture

Le hibou

اأَُنّمي َر�سيدي

ما اأُلِحُظُه

ُف ٱْلَحَيواناُت .............. ِباy�ْسِتْعماِل .................. . َتَتَعرَّ

123
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اأَْقìُِÎَ ما َيلِي 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

o¢ü p∏ rînà r°S
nCG •o¢ü p∏ rînà r°S
nCG èُاأَ�ْسَتْنِت

اأَ�ْسَتْخلِ�ُش

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َوVسْ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

ِف ِغذاِئِه.اأَْهِدُف َتْعِمُلها ٱْلَحَيواُن لَِتَعرُّ اأَْكَت�ِسُف َبْع�َش ٱْلَحوا�شِّ ٱلَّتي َي�سْ
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70

ُف ِغذاَءُه. ُكلُّ َحَيواٍن َيَتَعرَّ

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

َرها ٱْلأُ�ْستاذ)ة(. اأَْبَحُث في َبْع�ِش ٱْلَوثاِئِ≤ yGلَّتي اأَْح�سَ

ُف َبْع�ُش ٱْلَحَيواناِت َعلى ِغذاِئها  ـ َكْيَف َتَتَعرَّ

ها. ِباy�ْسِتْعماِل َحوا�سِّ

ُل ِبَخطٍّ �سوَرَة ُكلِّ َحَيواٍن ِباyْلِبطاَقِة ٱلَّتي  ـ اأَ�سِ

ُتنا�ِسُبُه. 

َد  ُت لُِيَحدِّ اأ ـ ُيْن�سِ

َمكاَن ُوLوِد ِغذاِئِه.

ê ـ َيرى ِغذاَءُه 

éَِه َنْحَوُه. لَِيتَّ

ب ـ َي�ُسمُّ لَِيْعِرَف 

تي  ِمْن اأَْيَن َتاأْ

راِئَحُة ِغذاِئِه.

اأَْماَلأ ٱْلَفراÆَ ِبما ُينا�ِسُب.

طاَد َلْيالk ؟ َتْعِمُل لَِت�سْ ٍة َت�سْ ِر, َفاأيُّ حا�سَّ مِّ َوٱْلَب�سَ عيَفُة ٱل�سَّ َاْلبوَمُة Vسَ

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

3

2

1

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5
ُف ٱْلَحَيواناُت ِغذاَءها ؟ َكْيَف َتَتَعرَّ

َاْلِغذاُء 

َاْلُبوَمُة  

La nourriture

Le hibou

اأَُنّمي َر�سيدي

ما اأُلِحُظُه

ُف ٱْلَحَيواناُت .............. ِباy�ْسِتْعماِل .................. . َتَتَعرَّ

123
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اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلِي 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

o¢ü p∏ rînà r°S
nCG •o¢ü p∏ rînà r°S
nCG èُاأَ�ْسَتْنِت

اأَ�ْسَتْخلِ�ُش

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َوVسْ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

ِف ِغذاِئِه.اأَْهِدُف َتْعِمُلها ٱْلَحَيواُن لَِتَعرُّ اأَْكَت�ِسُف َبْع�َش ٱْلَحوا�شِّ ٱلَّتي َي�سْ
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
داخل املجموعة يقرتح التالميذ والتالميذ ما يرونه كفيال بالإجابة عن الت�ساوؤل املطروح. مثل:

ـ تتدرب �سغار احليوانات على التعرف على غذائها مع مرور الزمن.

ـ ت�ستعمل احليوانات حوا�سها لتتعرف غذاءها.

3 ـ ما �ساأقوم به:  )10 دقائق(

 اختبار الفر�سية:  

ـ توفر فيلم وثائقي. يتم عر�سه ليكت�سف املتعلمون واملتعلمات اأنواع احلوا�ص التي ت�ستعمل يف بع�ص احلالت للتعرف على الغذاء من 

طرف حيوانات خمتلفة )عا�سبة، لحمة...(

ـ بعد ذلك، ومن خالل مالحظة الوثائق املقرتحة يف الكرا�سة يربط التالميذ والتلميذات ب�سفة منفردة بني كل �سورة والبطاقة التي تو�سح 

احلا�سة املوظفة يف هذه احلالت الثالث.

     1         ب     ـ     2           اأ    ـ   3          ج

ـ ما األحظه: )3 دقائق(

ت�ستعمل بع�ص احليوانات عدة حوا�ص لتتعرف غذاءها.

4 ـ اأ�ستنتج:           

كل حيوان ي�ستعمل اأنواعا خا�سة من احلوا�ص ليحدد غذاءه.

5ـ اأ�ستخل�ص: )2 دقائق(

تتعرف احليوانات غذاءها با�ستعمال حوا�سها.

باللغتني  املتعلمني  املقرتحة لدى  امل�سطلحات  تر�سيخ  الأ�ستاذ)ة( على  يعمل  6ـ 
العربية والفرن�سية. )5 دقائق(  

7 ـ اأعبئ تعلماتي:  )5 دقائق(

و�سعية تقوميية :

البومة ت�ستعمل حا�سة ال�سمع لت�سطاد ليال.
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1( تخطيط تعلمات احل�صة
املجال :  البيئة.

املحور : مظاهر احلياة عند احليوانات.

املو�صوع : ال�سلوك الغذائي عند احليوانات.

الفئة امل�صتهدفة : تلميذات وتالميذ ال�سنة الأوىل من �سلك التعليم البتدائي

املدة الزمنية للح�صة: 55 دقيقة 

ç

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
التنقل بالن�سبة لالأطفال هو امل�سي والقفز واجلري وال�سباحة اأو العوم، يف حني اأن احليوانات وبحثا عن الغذاء تتنقل كل 

التنقل عند احليوانات خالل بحثها عن  اأنواع  ح�سب و�سط عي�سه كالت�سلق والغط�ص وغريهما. لذا وجب التطرق لكل 

الطعام.

التعلمات: هذه  بناء  م�صاهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ لت�سل اإىل غذائها، على احليوانات اأن تتنقل.

ـ اأنواع التنقل عند احليوانات كثرية ومتعددة.

ـ كرا�سة املتعلم)ة(. الو�صائل التعليمية :  

ـ اأفالم وثائقية يف مو�سوع التنقل.   

ـ �سور للتنقالت الفردية واجلماعية حليوانات تبحث عن    

غذائها.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي  

و�صعية النطالق: اأنظر كرا�سة املتعلم)ة(.

ـ يف اأو�ساط خمتلفة عن بع�سها جند حيوانات و�سلت اإىل غذائها.

ـ ال�سحراء ـ املاء والبحار ـ الغابة... مما يثري ف�سول املتعلمات واملتعلمني كي 

يت�ساءلوا عن كيفية و�سول كل حيوان اإىل مكان غذائه.    

2( تدبري تعلمات احل�صة
1 ـ تقدمي و�سعية النطالق: )10 دقائق(

يف حالة تعذر احل�سول على اأفالم وثائقية اأو �سور حائطية كبرية يف مو�سوع 

التنقل عند احليوانات خالل بحثها عن الغذاء. ميكن ال�ستعانة بكرا�سة املتعلم )ة(. 

النباتات  وبع�ص  األيفة(  )حيوانات  الإبل  تف�سل  التي  امل�سافة  عن  �سغرية  جمموعات  داخل  والتلميذات  التالميذ  يت�ساءل  املالحظة  وبعد 

ال�سوكية املتناثرة يف اأرجاء ال�سحراء الرحبة. ونف�ص ال�سيء بالن�سبة للن�رس وحيوانات اأخرى تعي�ص يف الغابة وتتنقل بحثا عن املاء والغذاء.

 اأت�صاءل :
بعد املناق�سة تعرب كل جمموعة عن ت�ساوؤلتها بغر�ص متلك و�سعية النطالق. يتم تدوين الت�ساوؤلت املختلفة على ال�سبورة ق�سد التو�سل 

اإىل ت�ساوؤل منطقي يتبناه اجلميع ثم يكتب على ال�سبورة :

ـ كيف جتد احليوانات مكان املاء والغذاء ؟

الوحدة  5
  احل�صة :    6كيف ت�سل احليوانات اإىل مكان غذائها  ؟

مظاهر اٱحلياة عند احليوانات
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 لَِتعي�َش ٱْلَحَيواناُت َعَلْيها اأَْن َتéَِد ٱْلماَء َوٱْلِغذاَء.

لى ............ ِغذاِئِه. َل اإِ ةk ِمَن .......... لَِي�سِ َتْعِمُل اأَْنواعاk خا�سَّ ُكلُّ َحَيواٍن َي�سْ

اأَْماَلأ ٱْلَفراÆَ ِبما ُينا�ِسُب.   

َتْعِمُل ْم�ساìُ َعلى ِغذاِئِه َي�سْ َل اyلتِّ خيَلَة : لَِيْح�سُ اأَ�ْسُطُب اyْلَكلَِمَة اyلدَّ

َ≤ - اyْلَعْوَم. �َسّلْ ْحَف - اyْلَغْط�َش - اyلتَّ اyلزَّ

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

ـ اأَْبَحُث في َوثاِئَ≤ َعْن �ُسلوِكـ َبْع�ِش 

ٱْلَحَيواناِت ِخالَل َبْحِثها َعِن ٱْلماِء َوٱْلِغذاِء.

َوَر َحَيواناٍت ِخالَل َبْحِثها َعِن  ـ اأُلِحßُ �سُ

وَرٍة ِبِبطاَقٍة  ْلِغذاِء, ُثمَّ اأَْرِبُط ُكلَّ �سُ yGٱلماِء و

ُتنا�ِسُبها.

ُيَاْلَعْوُمُ َاْلَم�سْ َيراُن َالطَّ

�َسلُُّ≤ َالتَّ َاْلéَْرُي َاْلَقْفُز

......../..../.... :ïjQÉàال ُل ٱْلَحَيواناُت اإلى َمكاِن ِغذاِئها ؟الوحدة : 5 َكْيَف َت�سِ

ُل  َنقُّ َالتَّ

ُلوُ∑  َال�سُّ

Le déplacement

Le comportement

اأَُنّمي َر�سيدي

َلى َمكاِن ُوLُوِد ٱْلماِء َو...... .  َل اإِ َة اأَْنواٍع ِمَن ...... لَِت�سِ َتْعِمُل ٱْلَحَيواناُت ِعدَّ َت�سْ
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ِل ٱْلَحَيواناِت لِْلَبْحِث َعْن اأَْغِذَيِتها.اأَْهِدُف ُف ُمْخَتلَِف اأَْنواِع َتَنقُّ َتَعرَّ
اأَ
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 لَِتعي�َش ٱْلَحَيواناُت َعَلْيها اأَْن َتéَِد ٱْلماَء َوٱْلِغذاَء.

لى ............ ِغذاِئِه. َل اإِ ةk ِمَن .......... لَِي�سِ َتْعِمُل اأَْنواعاk خا�سَّ ُكلُّ َحَيواٍن َي�سْ

اأَْماَلأ ٱْلَفراÆَ ِبما ُينا�ِسُب.   

َتْعِمُل ْم�ساìُ َعلى ِغذاِئِه َي�سْ َل اyلتِّ خيَلَة : لَِيْح�سُ اأَ�ْسُطُب اyْلَكلَِمَة اyلدَّ

َ≤ - اyْلَعْوَم. �َسّلْ ْحَف - اyْلَغْط�َش - اyلتَّ اyلزَّ

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

ـ اأَْبَحُث في َوثاِئَ≤ َعْن �ُسلوِكـ َبْع�ِش 

ٱْلَحَيواناِت ِخالَل َبْحِثها َعِن ٱْلماِء َوٱْلِغذاِء.

َوَر َحَيواناٍت ِخالَل َبْحِثها َعِن  ـ اأُلِحßُ �سُ

وَرٍة ِبِبطاَقٍة  ْلِغذاِء, ُثمَّ اأَْرِبُط ُكلَّ �سُ yGٱلماِء و

ُتنا�ِسُبها.

ُيَاْلَعْوُمُ َاْلَم�سْ َيراُن َالطَّ

�َسلُُّ≤ َالتَّ َاْلéَْرُي َاْلَقْفُز

......../..../.... :ïjQÉàال ُل ٱْلَحَيواناُت اإلى َمكاِن ِغذاِئها ؟الوحدة : 5 َكْيَف َت�سِ

ُل  َنقُّ َالتَّ

ُلوُ∑  َال�سُّ

Le déplacement

Le comportement

اأَُنّمي َر�سيدي

َلى َمكاِن ُوLُوِد ٱْلماِء َو...... .  َل اإِ َة اأَْنواٍع ِمَن ...... لَِت�سِ َتْعِمُل ٱْلَحَيواناُت ِعدَّ َت�سْ
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اأَ�ْسَتْخلِ�ُش

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َوVسْ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

1

ِل ٱْلَحَيواناِت لِْلَبْحِث َعْن اأَْغِذَيِتها.اأَْهِدُف ُف ُمْخَتلَِف اأَْنواِع َتَنقُّ َتَعرَّ
اأَ

1

4

2

5

3

6

U5.indd   71 10/06/2019   09:03

2 ـ اأقرتح ما يلي: )5 دقائق( 
تقبل الفر�سيات املنطقية لكل جمموعة تدون على ال�سبورة لتناق�ص ويتم انتقاء الأفيد منها:

• تغري احليوانات مكان عي�سها لتعرث على الغذاء املالئم لها.
 • تتنقل احليوانات داخل و�سط عي�سها بحثا عن الغذاء.

3 ـ ما �ساأقوم به: )15 دقائق(
 اختبار الفر�سية:  

يتم درا�سة الوثائق املقرتحة يف اإطار بحث توثيقي )�سور ـ فيلم  وثائقي...( كما ميكن ال�ستعانة مبا جاء يف الكرا�سة.

بعد املالحظة واملناق�سة داخل كل جمموعة �سغرية. يتم الربط بني كل حيوان ممثل يف اإحدى ال�سور، واإحدى البطاقات التي ت�سري اإىل 

اأحد اأمناط التنقل الثمانية. يتم الربط اأول بقلم الر�سا�ص وبعد ذلك ميكن عند التاأكد من �سحة اجلواب ا�ستبداله بقلم حرب جاف )ميكن 

ا�ستعمال اأكرث من لون(. 

4 ـ اأ�ستنتج : )5 دقائق(
كل حيوان ي�ستعمل اأنواعا خا�سة من التنقل لي�سل اإىل مكان غذائه.

5 ـ اأ�ستخل�ص : )5 دقائق(

ت�ستعمل احليوانات عدة اأنواع من التنقل لت�سل اإىل مكان وجود املاء والغذاء.

6 ـ يعمل الأ�ستاذ)ة( على تر�سيخ امل�سطلحات املقرتحة لدى املتعلمني باللغتني العربية والفرن�سية. )5 دقائق(

 7 ـ اأعبئ تعلماتي : )10 دقيقة(

و�سعية تقوميية :

الكلمة الدخيلة هي : الت�سلق

اَلَْعْوُمُ
ُ
اَلَْم�ْصي يَراُن اَلطَّ

اَلتَّ�َصلُُّق اَلَْجْرُي اَلَْقْفُز
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1( تخطيط تعلمات احل�صة
املجال :  البيئة

املحور : مظاهر احلياة عند احليوانات. 

املو�صوع : ال�سلوك الغذائي عند احليوان. 

املدة الزمنية للح�صة: 55 دقيقة. 

ç

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
من اأهم التمثالت لدى املتعلم )ة( يف هذه ال�سن اأن احليوان املفرت�ص هو ال�سبع والنمر. واأن البومة والن�رس من اأكالت احلبوب، 

واأن احليوانات املفرت�سة تتغذى عن بع�سها البع�ص.

• ما �صيكت�صفه املتعلمون واملتعلمات من خالل م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات:
ـ مييز مراحل ال�سيد عن احليوانات املفرت�سة.

ـ يتعرف اأن املفرت�ص يكون حيوانا ثدييا كما يكون ثعبانا اأو عنكبوتا اأو

 طائرا من الكوا�رس.

ـ ال�سيد يتم عرب مراحل م�سبوطة. 

ـ كرا�سة املتعلم)ة(  الو�صائل التعليمية :  

ـ �سور حائطية حليواناتت خالل �سيدها للفرائ�ص.   

ـ فيلم وثائقي )يربز مراحل ال�سيد عند احليوانات(.    

الطريقة البيداغوجية املعتمدة : نهج التق�سي العلمي

و�صعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم)ة(.

ال�سور املقرتحة تربز مراحل يتبعها احليوان املفرت�ص خالل عملية ال�سيد، وكل 

منها يتيح الفر�سة للت�ساوؤل عن كيفية ال�سيد.     

2( تدبري تعلمات احل�صة
1 ـ تقدمي و�سعية النطالق: )10 دقائق(

كل �سورة تربز مرحلة من مراحل ال�سيد عند احليوانات.

وهي منا�سبة للنقا�ص والت�ساوؤل عن الغر�ص من مطاردة حيوان حليوان اآخر. 

وكذلك جدوى القب�ص على فري�سة من طرف حيوان ما.

 اأت�صاءل : 
داخل جمموعات �سغرية يدون املتعلمون واملتعلمون ت�ساوؤلتهم:

ليتم التفاق على ت�ساوؤل منطقي تتبناه جمموعة الق�سم.

ـ كيف يتمكن احليوان املفرت�ص من ا�صطياد فري�صته؟

2 ـ اأقرتح ما يلي: )10 دقائق( 
تقبل  وتدون فر�سيات املجموعات ثم يتم التفاق على فر�سية يقبل �سيغتها اجلميع من قبيل:

الوحدة  5
  احل�صة :    7كيف يح�سل احليوان املفرت�ش على غذائه  ؟

مظاهر اٱحلياة عند احليوانات
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ْيِد ٱْلَفري�َسِة ِبِكتاَبِة ٱْلأَْرقاِم ِمْن 1 اإِلى 4. ُب َمراِحَل �سَ َوَر واأَُرتِّ  1ـ اأُلِحßُ ٱل�سُّ

éُِه َنْحَو ٱْلَفري�َسِة. ُد َمكاَن ٱْلَفري�َسِة ـ ُيْم�ِسُكـ ِباyْلَفري�َسِة ـ َياأُْكُل ٱْلَفري�َسَة ـ َيتَّ  2ـ اأَْكُتُب ٱْلِعباَرَة ٱْلُمنا�ِسَبَة َتْحَت ُكلِّ �سوَرٍة : ُيَحدِّ

 لَِبْع�ِش ٱْلَحَيواناِت ٱْلُمْفَتِر�َسِة.
ِّ
لوِكـ ٱْلِغذاِئي ٍة ِباyل�سُّ ـ اأَْبَحُث في َوثاِئَ≤ خا�سَّ

ْيِد ـ ٱْلُمْفَتِر�ُش. اأَْماَلأ ٱْلَفراÆَ ِباyْلَكلِماِت ٱلّتالَِيِة : اأَْكُل ـ اأَْرَبَعٌة ـ ِباyل�سَّ

داُد اyْلَفراِئ�َش. ُه ل َي�سْ  َال�ّسوَحُة َحَيواٌن لِحٌم َلِكنَّ

ِة ُح�سوِل اyل�ّسوَحِة َعلى ِغذاِئها............................. اأَْبَحُث َعْن َكْيِفيَّ

ُكلُّ ٱْلَحَيواناِت ٱْلُمْفَتِر�َسِة َتَتَغّذى َعلى ٱْلَفراِئ�ِش.

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5
ُل ٱْلَحَيواُن ٱْلُمْفَتِر�ُش َعلى ِغذاِئِه؟ َكْيَف َيْح�سُ

اأَُنّمي َر�سيدي
ُل ٱْلَحَيواُن ........... َعلى ِغذاِئِه ............... َيْح�سُ

ْيِد ِعْنَد ٱْلَحَيواناِت .............. َوِهَي : َمراِحُل ٱل�سَّ

ُكـ ِباyْلَفري�َسِةـ  ...... ٱْلَفري�َسِة. ُل َنْحَو ٱْلَفري�َسِةـ  َاْلَم�سْ َنقُّ  َتْحديُد َمكاِن ٱْلَفري�َسِةـ   َالتَّ

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

.................. .................................... ................
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ـ يطارد احليوان املفرت�ص الفري�سة ليقب�ص عليها.

ـ يرتب�ص احليوان املفرت�ص بالفري�سة ثم يطاردها. 

3 ـ ما �ساأقوم به: )15 دقيقة(

 اختبار الفر�سية:  

بحث توثيقي من خالل مالحظة �سور اأو �سماع معطيات اأو ق�سة حتكي كيفية ال�سيد عند حيوان مفرت�ص.

ـ داخل جمموعات �سغرية يجيب التالميذ والتلميذات عن ال�سوؤالني الواردين يف الكرا�سة.

ـ اأجُلِحظجُ واأجَُرتِّبجُ َمراحل �سيد الفري�سة بكتابة اأرقام من 1 اإلى 4.

ُكُل اٱلَْفري�َصَة ـ يَتَِّجُه نَْحَو اٱلَْفري�َصِة. ُكـ ِباٱلَْفري�َصِة ـ يَاأْ ُد َمكاَن اٱلَْفري�َصِة ـ يُْم�صِ لِّ �سوَرٍة : يَُحدِّ َة َتْحَت كجُ
َ
ب نا�سِ ـ اأَْكتجُبجُ اٱْلِعباَرَة اٱْلمجُ

4 ـ اأ�ستخل�ص: )5 دقائق(
ـ يح�سل احليوان املفرت�ص على غذائه بال�سيد.

ـ مراحل ال�سيد عند احليوانات اأربعة وهي:

ـ حتديد مكان الفري�سة ـ التنقل نحو الفري�سة ـ امل�سك بالفري�سة ـ اأكل الفري�سة. 

6 ـ يعمل الأ�ستاذ)ة( على تر�سيخ امل�سطلحات املقرتحة لدى املتعلمني باللغتني العربية والفرن�سية. )5 دقائق(

5 ـ اأعبئ تعلماتي: )5 دقائق(
و�سعية تقوميية :

ـ اأبحث عن مثال حليوان لحم وغري مفرت�ص.

ـ اأبحث عن كيفية ح�سول ال�سوحة على غذائها.

اجلواب: ال�سوحة حيوان لحم لكنه ل ي�سطاد فري�سته واإمنا يتغذى على حلوم اجليف.
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ْيِد ٱْلَفري�َسِة ِبِكتاَبِة ٱْلأَْرقاِم ِمْن 1 اإِلى 4. ُب َمراِحَل �سَ َوَر واأَُرتِّ  1ـ اأُلِحßُ ٱل�سُّ

éُِه َنْحَو ٱْلَفري�َسِة. ُد َمكاَن ٱْلَفري�َسِة ـ ُيْم�ِسُكـ ِباyْلَفري�َسِة ـ َياأُْكُل ٱْلَفري�َسَة ـ َيتَّ  2ـ اأَْكُتُب ٱْلِعباَرَة ٱْلُمنا�ِسَبَة َتْحَت ُكلِّ �سوَرٍة : ُيَحدِّ

 لَِبْع�ِش ٱْلَحَيواناِت ٱْلُمْفَتِر�َسِة.
ِّ
لوِكـ ٱْلِغذاِئي ٍة ِباyل�سُّ ـ اأَْبَحُث في َوثاِئَ≤ خا�سَّ

ْيِد ـ ٱْلُمْفَتِر�ُش. اأَْماَلأ ٱْلَفراÆَ ِباyْلَكلِماِت ٱلّتالَِيِة : اأَْكُل ـ اأَْرَبَعٌة ـ ِباyل�سَّ

داُد اyْلَفراِئ�َش. ُه ل َي�سْ  َال�ّسوَحُة َحَيواٌن لِحٌم َلِكنَّ

ِة ُح�سوِل اyل�ّسوَحِة َعلى ِغذاِئها............................. اأَْبَحُث َعْن َكْيِفيَّ

ُكلُّ ٱْلَحَيواناِت ٱْلُمْفَتِر�َسِة َتَتَغّذى َعلى ٱْلَفراِئ�ِش.

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5
ُل ٱْلَحَيواُن ٱْلُمْفَتِر�ُش َعلى ِغذاِئِه؟ َكْيَف َيْح�سُ

اأَُنّمي َر�سيدي
ُل ٱْلَحَيواُن ........... َعلى ِغذاِئِه ............... َيْح�سُ

ْيِد ِعْنَد ٱْلَحَيواناِت .............. َوِهَي : َمراِحُل ٱل�سَّ

ُكـ ِباyْلَفري�َسِةـ  ...... ٱْلَفري�َسِة. ُل َنْحَو ٱْلَفري�َسِةـ  َاْلَم�سْ َنقُّ  َتْحديُد َمكاِن ٱْلَفري�َسِةـ   َالتَّ

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

.................. .................................... ................
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يَتَِّجُه نَْحَو اٱلَْفري�َصِة يَاأُْكُل اٱلَْفري�َصَة

ُكـ ِباٱلَْفري�َصِة ُد َمكاَن اٱلَْفري�َصِةيُْم�صِ يَُحدِّ 1 3
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73

َتْخَتلُِف اأَْفواُه ٱْلَحَيواناِت ٱلاّلِحَمِة َعْن

اأَْفواِه ٱْلَحَيواناِت ٱْلعا�ِسَبِة.

َحٌة. َنٌة ـ اأَْفواِهها ـ ُم�َسطَّ ٌة َوُم�َسنَّ اأَْماَلأُ ٱْلَفراÆَ ِباyْلَكلِماِت ٱْلُمنا�ِسَبِة : ِمْنقاٌر َقِويٌّ َوحادٌّ ـ حادَّ

ٱلاّلِحَمِة  ٱْلَحَيواناِت  َبْع�ِش  اأَ�ْسناَن  ُن  ُتَبيِّ َوثاِئَ≤  في  اأَْبَحُث  1ـ 

وٱْلَحَيواناِت ٱْلعا�ِسَبِة.

يوِر  يوِر ٱلاّلِحَمِة َوٱلطُّ ُن َمناقيَر َبْع�ِش ٱلطُّ 2ـ اأَْبَحُث في َوثاِئَ≤ ُتَبيِّ

ٱْلعا�ِسَبِة. 

3ـ اأَْكُتُب ٱْلéُْمَلَة ٱْلُمنا�ِسَبَة َتْحَت ُكلِّ �سوَرٍة : 

َحٌة.  ٌة ـ ِمْنقاٌر َقِويٌّ َوحادٌّ ـ اأَ�ْسناٌن ُم�َسطَّ ِمْنقاٌر عاِديٌّ ـ اأَ�ْسناٌن حادَّ

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

�ْسناِن اyْلَحَيواِن اyلاّلِحِم. ُع َعالَمَة )X( َتْحَت �سوَرِة اأَ  اأVَسَ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5
ُز َبْيَن ٱْلَحَيواناِت؟ َميِّ

َكْيَف اأُ

ِمْنقاٌر 

َحٌة  �ِسنٌّ ُم�َسطَّ

ة  �ِسنٌّ حادَّ

Bec

Dent aplatie

Dent tranchante

اأَُنّمي َر�سيدي
ُز ٱْلَحَيواناِت ٱْلعا�ِسَبِة َوٱلاّلِحَمِة ِمْن ِخالِل ُمالَحَظِة................. َميِّ

 اأُ

......... nْسناٌن َكبيَرٌة و�
ٱْلَحَيواُن ٱلاّلِحُم َلُه اأَ�ْسناٌن ............. َوٱْلعا�ِسُب َلُه اأَ

يوِر. يوِر ٱلاّلِحَمِة َلها............................ ِخالَف باقي ٱلطُّ Lُلُّ ٱلطُّ

........................  `  1

........................  `  3........................  `  4

........................  `  2
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�ْسناِنها.اأَْهِدُف ُز ٱْلَحَيواناِت َح�َسَب َنْوِع َمناقيِرها َو�َسْكِل اأَ َميِّ
اأُ
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تخطيط تعلمات احل�صة  )1
املجال :  البيئة.

املحور : مظاهر احلياة عند احليوانات. 

املو�صوع : ال�سلوك الغذائي عند احليوانات. 

املدة الزمنية للح�صة : 55 دقيقة 

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  الإب�صتمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
ـ احليوان الالحم له اأ�سنان حادة وقوية.

ـ الطيور لي�ست لحمة.

ـ تناول اللحم يتطلب دائما وجود اأ�سنان.

م�صاهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �صيكت�صفه  • ما 
ـ اأ�سنان احليوان الالحم خمتلفة عن اأ�سنان احليوان العا�سب.

ـ منقار الطائر الالحم خمتلف عن منقار الطائر غري الالحم.

ـ هناك طيور قادرة على افرتا�ص حيوانات اأخرى مفرت�سة.

الو�صائل التعليمية : ـ كرا�سة املتعلم)ة(.

                           ـ اأفالم وثائقية )يف مو�سوع ال�سيد عند احليوانات(.

                           ـ �سور حائطية تربز اأفواه حيوانات مفرت�سة واأخرى غري مفرت�سة. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�سي العلمي

و�صعية النطالق :  اأنظر كرا�سة املتعلم )ة(.

ـ ال�سورة )1( تربز اأ�سنان التم�ساح احلادة وامل�سننة.

ـ ال�سورة )2( فتربز ن�رسا مي�سك بطائر، اأما ال�سورة )3( فتربز اأ�سنان بقرة وهي 

كبرية وم�سطحة ول توجد يف الفك العلوي، وكلها تدفع املتعلم)ة( اإىل الت�ساوؤل 

عن كيفية التمييز بني احليوانات. 

تدبري تعلمات احل�صة  )2
ـ تقدمي و�سعية النطالق:  )10 دقائق(  1

هذه ال�سور كفيلة بحث املتعلم)ة( على م�ساءلة نف�سه عن الأ�سباب التي جتعل بع�ص احليوانات لحمة واأخرى عا�سبة. بعد النقا�ص 

داخل جمموعات �سغرية يتو�سل املتعلمون واملتعلمات اإىل ت�ساوؤلت.  

 اأت�صاءل :  
 تدون ت�ساوؤلت كل جمموعة لتتم مناق�ستها والحتفاظ بت�ساوؤل يتوافق عليه اجلميع ويكتب على ال�سبورة :

ـ كيف اأميز بني احليوان الالحم واحليوان العا�صب ؟

الوحدة  5
  احل�صة :    8كيف اأميز بني احليوانات  ؟

مظاهر اٱحلياة عند احليوانات
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )5 دقائق( 

تقرتح كل جمموعة ما تراه منا�سبا من فر�سيات ليتم تدوينها على ال�سبورة فتناق�ص ويحتفظ بفر�سية اأو فر�سيتني من قبيل:

رمبا �سكل الأ�سنان و�سكل املنقار ميكن من التمييز بني العا�سب والالحم.

3 ـ ما �صاأقوم به: )20 دقيقة(

 اختبار الفر�صية : 
ـ ميكن عر�ص فيلم وثائقي اإن توفر.

ـ كما ميكن قراءة معلومات وثائقية يف ذات املو�سوع. اأو عر�ص �سور حائطية تبني بجالء الأ�سنان واملناقري املختلفة واإل فاإن ما تقرتحه 

الكرا�سة ميكن اأن يفي باملطلوب.

وهكذا يكتب املتعلم )ة(: 1ـ اأ�سنان م�سطحة ـ 2ـ اأ�سنان حادة ـ 3ـ منقار عادي ـ 4ـ منقار قوي وحاد.

4 ـ اأ�ستنتج ما يلي:  )5 دقائق(

ـ �سكل منقار الطائر الالحم يختلف عن مناقري باقي الطيور.

ـ �سكل اأ�سنان احليوانات الالحمة خمتلف عن اأ�سنان احليوانات العا�سبة.

5 ـ اأ�صتخل�ص ما يلي:  )5 دقائق(

ـ اأميز بني احليوانات العا�سبة والالحمة من خالل مالحظة اأفواهها.

ـ احليوان الالحم له اأ�سنان حادة وم�سننة والعا�سب له اأ�سنان كبرية وم�سطحة.

ـ جل الطيور الالحمة لها منقار قوي وحاد خالف باقي الطيور.

باللغتني  املتعلمني  لدى  املقرتحة  امل�سطلحات  تر�سيخ  على  الأ�ستاذ)ة(  يعمل  ـ   6

العربية والفرن�سية. )5 دقائق(

 7 ـ اأعبئ تعلماتي:   )5 دقائق(

و�صعية تقوميية: 

تو�سع عالمة )x( حتت ال�سورة رقم )2( 73

َتْخَتلُِف اأَْفواُه ٱْلَحَيواناِت ٱلاّلِحَمِة َعْن

اأَْفواِه ٱْلَحَيواناِت ٱْلعا�ِسَبِة.

َحٌة. َنٌة ـ اأَْفواِهها ـ ُم�َسطَّ ٌة َوُم�َسنَّ اأَْماَلأُ ٱْلَفراÆَ ِباyْلَكلِماِت ٱْلُمنا�ِسَبِة : ِمْنقاٌر َقِويٌّ َوحادٌّ ـ حادَّ

ٱلاّلِحَمِة  ٱْلَحَيواناِت  َبْع�ِش  اأَ�ْسناَن  ُن  ُتَبيِّ َوثاِئَ≤  في  اأَْبَحُث  1ـ 

وٱْلَحَيواناِت ٱْلعا�ِسَبِة.

يوِر  يوِر ٱلاّلِحَمِة َوٱلطُّ ُن َمناقيَر َبْع�ِش ٱلطُّ 2ـ اأَْبَحُث في َوثاِئَ≤ ُتَبيِّ

ٱْلعا�ِسَبِة. 

3ـ اأَْكُتُب ٱْلéُْمَلَة ٱْلُمنا�ِسَبَة َتْحَت ُكلِّ �سوَرٍة : 

َحٌة.  ٌة ـ ِمْنقاٌر َقِويٌّ َوحادٌّ ـ اأَ�ْسناٌن ُم�َسطَّ ِمْنقاٌر عاِديٌّ ـ اأَ�ْسناٌن حادَّ

: 
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

�ْسناِن اyْلَحَيواِن اyلاّلِحِم. ُع َعالَمَة )X( َتْحَت �سوَرِة اأَ  اأVَسَ

......../..../.... :ïjQÉàال الوحدة : 5
ُز َبْيَن ٱْلَحَيواناِت؟ َميِّ

َكْيَف اأُ

ِمْنقاٌر 

َحٌة  �ِسنٌّ ُم�َسطَّ

ة  �ِسنٌّ حادَّ

Bec

Dent aplatie

Dent tranchante

اأَُنّمي َر�سيدي
ُز ٱْلَحَيواناِت ٱْلعا�ِسَبِة َوٱلاّلِحَمِة ِمْن ِخالِل ُمالَحَظِة................. َميِّ

 اأُ

......... nْسناٌن َكبيَرٌة و�
ٱْلَحَيواُن ٱلاّلِحُم َلُه اأَ�ْسناٌن ............. َوٱْلعا�ِسُب َلُه اأَ

يوِر. يوِر ٱلاّلِحَمِة َلها............................ ِخالَف باقي ٱلطُّ Lُلُّ ٱلطُّ

........................  `  1

........................  `  3........................  `  4

........................  `  2
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اأََت�ساَءُل

اأَْقìُِÎَ ما َيلِي 

قوُم ِبِه قوُم ِبِهما �َساأَ ما �َساأَ

o¢ü p∏ rînà r°S
nCG •o¢ü p∏ rînà r°S
nCG èُاأَ�ْسَتْنِت

اأَ�ْسَتْخلِ�ُش

ُة ٱِلْنِطالِ¥ ِعيَّ َوVسْ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
Åُ َتَعلُّماتياأُ َعبِّ
اأُ

12

�ْسناِنها.اأَْهِدُف ُز ٱْلَحَيواناِت َح�َسَب َنْوِع َمناقيِرها َو�َسْكِل اأَ َميِّ
اأُ
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اَلَحَظِة َهَذا اٱْلَفكِّ ؟ َها ِمْن ِخاَلِل مجُ اججُ
َ
ِْكْن ا�ْسِتْخر  اٱْلـَمْعلجُوَماتجُ الَِّتي ميجُ

َ
 َما ِهي

َواٍن   لحم    ِلأَنَّ له اأنياب حادة واأ�رسا�ص م�سننة )من�سارية(
َ
 َهَذا َعْظمجُ َفكِّ َحي

واٍن. 
َ
ي  حِلَ

ٍّ
ْفِلي  َوَجَد اأَْطَفاٌل َعْظَم َفكٍّ �سجُ

ِة.
َ
ب اَنِة اٱمْلجَُنا�سِ ِع َعاَلَمِة )*( يِف اٱخْلَ ْدوَل ِبَو�سْ ِم اٱجْلَ   اأَمْتِ

اِخَنِة.
َّ

َواناِت اٱلَِّتي َتِعي�صجُ يِف اٱمْلَناِطِق اٱل�س
َ
ي َوِر اٱحْلَ  1 جاِنَب �سجُ

َ
اأجُْكتجُْب َرْقم

َواناِت اٱلَِّتي َتِعي�صجُ يِف اٱمْلَناِطِق اٱْلباِرَدِة.
َ
ي َوِر اٱحْلَ  2 جاِنَب �سجُ

َ
اأجُْكتجُْب َرْقم

ُل وَّ
اَلتَّْمِريُن اٱلأَ

اَلتَّْمِريُن اٱلثَّايِن

åُاَلتَّْمِريُن اٱلثَّاِل

Ëِت≥وdا løيQا“َ íَت�سحي

11

1

2

2 2

       

X X X X
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ò∏ t≤
næ nJ

������5 .indd   150 27/06/2019   16:04



151

 اأَِجْب َعِن اْلأَ�ْسِئَلِة اأَ�ْسَفَلهجُ :
َّ
واَناِت ثجُم

َ
ي لِّ َحاِر�ٍص يِف َحِديَقِة اٱحْلَ ْع َطِريَق كجُ

َّ
 َتَتب

واَناِت .................
َ
ي َما ِمَن احْلَ �ْسِب ؟................. َو................. اإَِذْن َفهجُ ى َعَلى اْلعجُ اأ ـ َمْن َيَتَغذَّ

واَناِت ..........................
َ
ي َو ِمَن احْلَ ى َعَلى اللَّْحِم ؟................. اإَِذْن َفهجُ ب ـ َمْن َيَتَغذَّ

واَناِت .................
َ
ي َما ِمَن احْلَ َمِك ؟ ................. َو................. اإَِذْن َفهجُ

َّ
ى َعَلى ال�س جـ  َمْن َيَتَغذَّ

ِب. َنا�سِ واِن اٱْلمجُ
َ
 اٱْكتجُْب َتْحَتَها اٱ�ْسَم اٱْلَحي

َّ
لِّ ِبَطاَقٍة ثجُم ْحَتَوى كجُ اأْ مجُ

َ
َوَر َواٱْقر  َلِحِظ اٱل�سُّ

العا�سبةالزرافةالفيل     

الأ�سد

الدبالفقمة

الالحمة

الالحمة

اِبُ™ اَلتَّْمِريُن اٱلرَّ

اَلتَّْمِريُن اٱÿَاِم�ُص

حجلةثعبان

lَحَجَلةlثُْعبانlنَـِمر

lنَـِمر

lْفِدَعة �صِ

lْفِدَعة �صِ

اأَْم�صي َواأَْجري َواأَطيُر

اأَْم�صي َواأَْقِفُز َواأَعوُم اأَْم�صي َواأَْجري َواأَْقِفُز

عوُم اأَْزَحُف َواأَ
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معار± علمية مفيدة لالأ�ستاذ

ن�شبية احلركة   )1
تعترب ظاهرة احلركة وال�شكون من الظواهر الطبيعية التي �شغلت الفال�شفة والعلماء عرب الع�شور، ومل ت�شهد تعريفها املو�شوعي ومنذجتها 

 .Relativité du mouvement الذي حدد مفهوم ن�شبية احلركة ،Galileo الريا�شية يف املكان والزمن اإل مع الفيزيائي الإطايل غاليليو

لذا، يجب القيام بالنقل الديداكتيكي املالئم لكل م�شتوى تعلمي يراعى يف النمو الفكري للمتعلمني. ففي م�شتوى ال�شنة الأوىل من �شلك 

امل�شار وال�رصعة  الدخول يف حتديدي طبيعة  الزمن، دون  اأر�شي خالل  بالن�شبة ملرجع  اأن ندر�ض حركة ج�شم  التعليم البتدائي، يكفي 

وغريها. 

ي�شتدعي تقدمي مفهوم احلركة وال�شكون والتمييز بينهما لفائدة هذه الفئة من املتعلمني، حتديد املفاهيم الب�شيطة التالية:

• اجل�شم املدرو�ض:  اجل�شم الذي نريد التعرف على حالته، اأي هل هو يف حركة اأم يف �شكون وعزله عن بقية مكونات الكون.
املدرو�ض. مثل �شجرة، عمود كهربائي على  اأثناء حركة اجل�شم  الأر�ض  ثابتا و�شاكنا على  يبقى  اأن  املكاين:  الذي يجب  املرجع   •

الر�شيف اأو غريهما.

• املرجع الزمني: يكفي يف هذا امل�شتوى اأن نقول اأن حركة اجل�شم اأو �شكونه تتم خالل الزمن. ناأخذ غالبا ميقتا لتحديد مرور الزمن 
وقيا�ض مدة التجربة. 

 تعريف اجل�شم املتحرك بالن�شبة ملرجع اأر�شي خالل مدة زمنية ق�شرية: ن�شمي ج�شما متحركا كل ج�شم يغري مو�شعه اأو مو�شع اأحد 
مكوناته بالن�شبة ملرجع اأر�شي خالل الزمن.

 تعريف اجل�شم ال�شاكن بالن�شبة ملرجع  اأر�شي خالل مدة زمنية ق�شرية: ن�شمي ج�شما �شاكنا كل ج�شم ل يربح مو�شعه ول يغري 
مو�شع اأي عن�رص من العنا�رص املكونة له بالن�شبة ملرجع اأر�شي خالل الزمن )رغم مرور الوقت(.

2( مفهوم القوة - جاذبية الأر�ض
1687، مت جمع كمية كبرية من املعلومات حول حركة القمر والكواكب، لكنه مل يتوفر فهم وا�شح للقوى املتعلقة بهذه  قبل �شنة 

احلركات، يف تلك ال�شنة جاء العامل الإجنليزي اإ�شحاق نيوتن Isaak Newton  ليزود الب�رصية بقانونه الأول الذي يرى اأنه ل بد من قوة 

توؤثر على القمر التي بدونها ي�شري القمر وفق خط م�شتقيم بدل من مداره الدائري تقريبا.

ف�رص نيوتن هذه القوة باأنها جاذبية الأر�ض la gravitation terrestre مطبقة على القمر، اإل اأنه اأدرك اأن القوى امل�شوؤولة عن جاذبية 

الأر�ض للقمر وجاذبية ال�شم�ض للكواكب، لي�شت �شيئا خا�شا بتلك النظم فقط واإمنا هي حالة خا�شة من قوى اجلذب العام والكوين بني 

الأج�شام.

بعبارة اأخرى: راأى نيوتن اأن القوة التي ت�شبب دوران القمر حول الأر�ض هي نف�شها القوة التي اأدت اإىل �شقوط التفاحة من ال�شجرة، 

وهي امل�شوؤولة عن ظاهرة املد واجلزر املعتادة ب�شواطئ البحار. 

كما متت ت�شمية باقي التاأثريات امليكانيكية الأخرى التي تتم عن متا�ض ميكانيكي بقوى الدفع، علما اأن قوة التما�ض ميكن اأن توؤدي 

اأي�شا اإىل اجلر. لكن قوى اجلذب الناجتة عن كتلة اجل�شم ل تكون اإل عن بعد.

ت�شرتك كل من قوى اجلذب وقوى الدفع بنف�ض املميزات: نقطة التاأثري؛ خط التاأثري؛ املنحى وال�شدة.

بالن�شبة لقوى اجلذب الناجتة عن كتلة اجل�شم تكون هي مركز ثقل اجل�شم. اأما نقطة تاأثري قوة الدفع )اأو اجلر( فقد تكون يف اأي نقطة 

من نقط اجل�شم اخلا�شع لقوة اجلذب.

الــمــيــكــانــيـــ∂

تدب� مكونات الوحدة 6 
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3( الأ�شياء التقنية ـ  فهم وظيفة وا�شتخدام �شيء تقني
1.3. ماذا نق�شد ب�شيء تقني ؟ 

كل الأ�شياء التقنية والآلت ال�شناعية اأبدعها الإن�شان تلبية حلاجاته وانتظاراته. ذلك، اأنه �شنعها من عنا�رص طبيعية اأخ�شعها ل�شل�شة 

من التحولت. فانطالقا من قطعة خ�شبية مثال، ي�شتطيع الإن�شان �شنع ملوق خ�شبي ل�شتعماله يف مطبخه، وانطالقا من قطعة معدنية، 

ا�شتطاع اأي�شا منذ ما قبل التاريخ �شنع اأدواته وتطوير اأ�شلحته.  

فكل �شيء تقني، ميكن |اأن يتكون من عدة عنا�رص و/اأو عدة مواد خمتلفة. فمطرقة البناء مثال، تتكون من جزء معدين ثقيل ومقاوم 

لال�شطدام ملدة طويلة، ومقب�ض خ�شبي مي�رص اأخذه بيد البناء.  

2.3. وظيفة ال�شتعمال ووظيفة التقدير
جتيب وظيفة اال�ستعمال ل�شيء تقني على ال�شوؤال التايل: » ملاذا ي�شلح ال�شيء التقني ؟‹‹  

اأما وظيفة التقدير لنف�ض ال�شيء التقني، فتجيب عن ال�شوؤال: » ملاذا يعجبني ال�شيء التقني ؟‹‹ ، فالوظيفة الثانية مرتبطة باملنفعة وبذوق 

امل�شتعمل كال�شكل اخلارجي والألوان، ودقة الإجناز و�رصعته وجودته، والتكلفة املادية، وي�رص ال�شتعمال وال�شيانة، ...

متكن هذه اخل�شائ�ض من التعرف على اأ�شباب اختيار �شيء تقني عن نظريه عند توفر حاجة الن�شان ورغباته يف اأحدهما.

وظيفة التقدير وظيفة ال�شتعمال�شيء �شناعي 

جميلة املنظر على مائدة بركن املنزلتخزين ماء ال�رصب وتقدميه على املائدةجرة ماء من الفخار

مذهلة املنظر بغالفها البال�شتيكي يف يد البناء فتح ال�شمولة مفتاح الرباغي 

تنوب عن الإن�شان يف الأعمال ال�شاقةجر �شيارة اأو حمل الأثقال الكبرية رافعة كهربائية 

4( طاقة ج�شم يف حركة و�رصورة وقاية الإن�شان من الأج�شام املتحركة.
عند حترك كل ج�شم �شلب، فاإنه يكت�شب طاقة ب�شبب حركته تتعلق بكتلته ومبربع �رصعته، ت�شمى بالطاقة احلركية للج�شم املتحرك، 

والتي يفقدها عند تنعدم �رصعته، اأي عندما يتوقف عن احلركة.

عند ا�شطدام اجل�شم املتحرك بج�شم اآخر يف حركة اأو يف حالة �شكون، فاإنهما يتبادلن تلك الطاقة، فتت�شبب يف ت�شويه اأحدهما اأو 

هما معا، وقد توؤدي اإىل اندثار اأحدهما.

ت�شكل الأج�شام ال�شلبة املتحركة عدة خماطر بالن�شبة لالإن�شان وممتلكاته وبيئته، لذا فمن ال�رصوري اأن يهياأ ويتخذ كل �شبل الوقاية من 

خماطر خمتلف الأج�شام املتحركة يف حميطه وبيئته.

v ال�سعوبات املعرفية لدى املتعلم)ة(، العوائق التي يجب جتاوزها

اللغة املتداولة واللغة العلمية

الأر�ض، وميكنهم  ل�شعورهم بكون حركتهم و�شكونهم حقيقيان على  ي�شريا، نظرا  �شيئا  اأن و�شفهم حلركتهم  املتعلمني  يعتقد جل 

ينمذج  اأنه مل  للب�رصية، كونه  اأن ذلك حمريا  والدليل على  الزمن.  الف�شاء خالل  مالحظة حركة و�شكون كل ج�شم من حولهم يف هذا 

ريا�شيا اإل يف بداية الن�شف الأخري من ال�شاد�ض ع�رص، كما اأن ارتباط احلركة مبفهوم القوة املنمذجة للتاأثري البيني بني كتل الأج�شام، الذي 

ل ي�شتطيع املتعلمون ت�شديقه اإل من خالل مالحظات وجتارب علمية مقنعة، نظرا للمعاين اللغوية الكثرية املرتبطة بهذا املفهوم، والتي 

تلحق مفهوم القوة بتمثالت وعوائق خمتلفة، اإذ اأن من املتعلمني من يخ�ض الأج�شام احلية فقط بتملك قوة، وي�شتبعد اأن تكون لالأر�ض 

قوة جاذبية. كما اأن اختالف عالقتهم بالآلت واملعدات املنزلية ونوعية اللعب التي متر�شوا عليها، جتعل منهم اأ�شخا�شا خمتلفني يف كيفية 

تف�شريهم لوظيفة الأجهزة ال�شناعية وكيفية ا�شتعمالها وال�شتمتاع بها، لذا يف�شل عند تقدمي مثل هذه الدرو�ض اعتماد التجريب يف بنائها 

لتجاوز خمتلف عوائق املتعلمني ومتثالتهم.
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ن�شري اأي�شا اأن املتعلم)ة( ل مييز بني مفهومي الطاقة والقوة، لذا فهو ل ي�شتطيع اأن يدرك املقدار الفيزيائي الذي تتبادله الأج�شام ال�شلبة 

عند ا�شطدامها، ول يدري ملاذا ي�شعى الإن�شان اإىل تفادي ال�شطدام بالأج�شام املتحركة، تلك املخاطر املتمثلة يف الطاقة التي تكت�شبها 

الأج�شام ب�شبب حركتها، والتي تت�شبب يف ت�شويه كل من ا�شطدم بها اأو تفتيته.

v املكت�سبات القبلية

• مييز بني حركته و�شكونه يف ف�شاءه 
• يعي اأهمية ال�شاعة كجهاز لتحديد الزمن؛

• يعي اأهمية الأدوات والآلت ال�شناعية يف حياته اليومية؛
• مييز بني ال�شري على الر�شيف ال�شري يف ممرات ال�شيارات وما قد ت�شببه من خماطر عليه.

v مكونات الوحدة 6: 

املواد والعتاد الديداكتيكي امل�ستعملم�ضامينهاحل�س�صاملو�سوع

امليكانيك

كيف اأميز بني الأج�شام ال�شاكنة والأج�شام 1

املتحركة ؟
ـ حركة بع�ض التالميذ داخل الف�شل اأو خارجه.

ـ �شور الكرا�شة ؛ �شندوق ؛ حبل.كيف اأميز قوة الدفع عن قوة اجلذب ؟2

ملاذا ت�شقط الأج�شام على الأر�ض ؟3
؛  احلجم  متو�شطة  كرة  �شغرية؛  �شلبة  كريات  ـ 

منوذج للكرة الأر�شية. 

4
كيف اأ�شتغل قوة الريح ؟

ـ ورق مقوى؛ اأدوات مدر�شية؛ م�شامري  �شغرية ؛ 

ق�شبان خ�شبية �شغرية. 5
6

كيف اأ�شتغل قوة املاء ؟
فلينية؛  قطع  �شائل؛  ل�شاق  بال�شتيكية؛  قنينة   12 ـ 

ق�شبان خ�شبية �شغرية. مق�ض. 7

على 8 املتحركة  الأج�شام  خماطر  هي  ما 

الإن�شان ؟

اح�شائيات  ؛  وفي�شانات  �شري  حلوادث  �شور 

حلوادث ال�شري يف املغرب.

تقومي املو�شوع
9

متارين لتقومي املو�شوع
ـ كرا�شة املتعلم)ة(؛

ـ دليل الأ�شتاذ. 10
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1( تخطيط تعلمات احل�سة
املجال :  امليكانيك

املحور : احلركة 

املو�سوع : حركة الأج�شام

الفئة امل�ستهدفة : تلميذات وتالميذ ال�شنة الأوىل من �شلك التعليم البتدائي 

املدة الزمنية للح�سة : 55 دقيقة 

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�ستمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
اأر�شي )اجل�شم  الت�شاوؤل عن مرجع  الذين مل يدر�شوا بعد مفهوم ن�شبية احلركة وال�شكون،  املتعلمني واملتعلمات  ي�شعب على جل 

باأن  العتقاد  اإىل  يدفعهم  والزمان،  املكان  يف  م�شتمر  بف�شاء  الأر�ض  بارتباط  ل�شعورهم  نظرا  و�شكونهم،  حركتهم  لو�شف  الثابت( 

حركتهم و�شكونهم حقيقيان، وميكنهم من مالحظة حركة و�شكون كل ج�شم من حولهم يف هذا الف�شاء خالل الزمن. ومن خالل هذا 

الدر�ض، �شيتمكن املتعلم)ة( من ال�رصوع يف جتاوز كل هذه التمثالت والعوائق منذ ال�شنة الأوىل من �شلك 

التعليم البتدائي، بغية تن�شئته على قيم العلم والبحث العلمي.      

م�ساهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ التعرف على مفهومي اجل�شم املتحرك واجل�شم ال�شاكن؛

ـ ربط مفهومي احلركة وال�شكون مبرجع اأر�شي؛ اأو اجل�شم الثابت(

ـ القدرة على التمييز بني اجل�شم ال�شاكن واجل�شم املتحرك بالن�شبة ملرجع اأر�شي.   

الو�سائل التعليمية : 

�شاحة املدر�شة اأو الف�شل الدرا�شي؛ م�شالط عاك�ض اأو �شبورة تفاعلية؛ اأ�رصطة 

فيديو و/اأو موارد رقمية مالئمة؛ كرا�شة التلميذ)ة( و دليل الأ�شتاذ)ة(. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�شي العلمي

و�سعية االنطالق :  اأنظر كرا�شة املتعلم )ة(.

مت اختيار �شورة تو�شح ظاهرة احلركة وال�شكون، حيث متثل �شورة لأطفال يلعبون 

ب�شاحة، اأحدهم �شاكن بجوار عمود ثابت على الأر�ض، والآخرون يف حركة بالن�شبة له.

تدبري تعلمات احل�سة  )2
ـ تقدمي و�شعية النطالق:  )10 دقائق(  1

يتعلقان  و�شكونه  حركته  اأن  احلركة،  لن�شبية  درا�شته  قبل  املتعلم)ة(  يتفاجاأ 

باملالحظ الذي يدر�ض تلك احلركة ومبرجعي املكان والزمن الذين مت اختيارهما. 

كيف منيز بني ج�سم �ساكن واآخر متحرك على االأر�ص اأو بجوارها ؟

ل�شبط  مالئم  الثابت(  )اجل�شم  اأر�شي  مرجع  اختيار  فهم �رصورة  من  داخل جمموعته،  املتعلم)ة(  ال�شوؤال،  هذا  على  الإجابة  متكن 

متو�شعه  يف الف�شاء حتى ي�شتطيع حتديد حركة اأو �شكون ج�شم اآخر بالن�شبة له اأو بالن�شبة ملرجع اأر�شي )اجل�شم الثابت(.  

ذلك، اأن املتعلم)ة( ظل يعتقد اأن:  

ـ حركته حقيقية على الأر�ض. 

ـ خ�شائ�ض حركة اأو �شكون اأي ج�شم يف هذا الف�شاء ل تتغري من مالحظ لآخر. 

 اأت�ساءل 
ي�شاعد الأ�شتاذ)ة( تالمذته على متلك و�شعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�شئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�شغرية، ثم تقا�شمها، 

لالتفاق على ت�شاوؤلت من قبيل: 

ـ متى يكون ج�سم يف حالة حركة اأو يف حالة �سكون ؟ 

ـ كيف اأميز بني اجل�سم املتحرك واجل�سم ال�ساكن ؟

78

التاريخ: ..../..../........ الوحدة : 6
ِكـ ؟ ِم ٱْلُمَتَحرِّ ِم ٱل�ّساِكِن َوٱْلِج�سْ ُز َبْيَن ٱْلِج�سْ َميِّ

َكْيَف اأُ

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

اأََت�ساَءُل

قوُم ِبِه ما �َساأَ

اأَْقَتِرُح ما َيلي 

  1 : áاحل�ص

أَنا أَِقُف َخْلَف 

ٱْلَعموِد
أَنا أَْبَتِعُد َعِن 

ٱْلَعموِد

كوِن. ُة لِْلَحَرَكِة َوٱل�سُّ ْجريِبيَّ َاْلُمالَحَظُة ٱلتَّ

اَْلميكانيك

ُةاْلحاَلُة ٱلأولى اْلحاَلُة ٱلّثاِنيَّ

وَرَتْين اأَ�ْسَفَلُه. ٌح في ٱل�سّ لِها ِمْثَل ما ُهَو ُمَو�سَّ ُم في َتَنقُّ - اأُلِحßُ ِطْفاًل َيْلَعُب ِب�َسّياَرٍة َيَتَحكَّ

ّياَرِة في ٱْلحاَلَتْيِن )1( و )2(  ْفِل َوٱل�سَّ ِة ٱلطِّ ِعيَّ ِف َو�سْ  )�ُسكوٌن - َحَرَكٌة( لَِو�سْ
ْ
ُف َكلَِمَتي - اأَُوظِّ

ّياَرُة في حاَلِة ..........  ْفُل َوٱل�سَّ - ٱلطِّ
ْفُل في حاَلِة .......... - ٱلطِّ

ّياَرُة في حاَلِة .......... - ٱل�سَّ

َكِة.        اأَْهِدُف ُز َبْيَن ٱْلأَْج�ساِم ٱل�ّساِكَنِة َوٱْلأَْج�ساِم ٱْلُمَتَحرِّ َميِّ
اأُ
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الوحدة  6
  احل�سة :    1كيف اأميز بني اجل�سم ال�ساكن واجل�سم املتحرك ؟

امليكانيك
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
يقبل الأ�شتاذ)ة( م�شادقة املتعلمني على كل القرتاحات التي تقول باأن:

ـ اجل�شم املتحرك هو الذي يغري مو�شعه بالن�شبة يل، بينما اجل�شم ال�شاكن يظل ثابتا يف مكانه.

ـ ميكنني اأن اأميز بني اجل�شم املتحرك واجل�شم ال�شاكن مبالحظة مو�شع كل منهما بالن�شبة يل.

الفر�شيات التي ميكن اأن يتفق عليها للعمل على متحي�شها داخل الف�شل، هي: 

• اجل�سم املتحرك يغري مو�سعه بالن�سبة ملرجع اأر�سي )اجل�سم الثابت(، اأما اجل�سم ال�ساكن فال يغري مو�سعه.
• اأميز بني اجل�سم املتحرك واجل�سم ال�ساكن بتتبع مو�سع كل منهما بالن�سبة ملرجع اأر�سي ثابت. 

3 ـ ما �ساأقوم به: )25 دقيقة(
اختبار الفر�سية: 

يطلب الأ�شتاذ )ة( من املتعلمات واملتعلمني اأن ي�شتغلوا يف جمموعات �شغرية متكافئة، للتفكري يف كيفية اختبار الفر�شية، ثم يحيلهم 

على ال�شفحة 78 من كرا�شتهم ال�شورتان الواردتان يف اختبار الفر�شية لالطالع على الأج�شام املتحركة وال�شاكنة واملرجع املكاين لتحديد 

مو�شع اجل�شم املدرو�ض.

بعد تاأكد الأ�شتاذ)ة( من متحي�ض كل جمموعة للفر�شية، يكتب املتعلم )ة( :

- الطفل وال�شيارة يف حالة �شكون بالن�شبة للحالة الأوىل.

- الطفل يف حالة �شكون وال�شيارة يف حالة حركة بالن�شبة للحالة الثانية.

اأ�ستنتج: اجل�شم املتحرك هو الذي يغري مكانه.

دقائق(   5(  : يلي  ما  اأ�ستخل�ص  ـ   4
ميالأ املتعلمون الفراغات بالكلمات املنا�شبة:     �شكون ـ حركة

َعُة . ُ َمْو�شِ ـ َيُكوُن ِج�ْشٌم يِف َحاَلِة حركة اإَِذا َكاَن ُيَغريرِّ

َعُة. ُ َمْو�شِ ـ َيُكوُن ِج�ْشٌم يِف َحاَلِة �شكون اإَِذا َكاَن َل ُيَغريرِّ

وتثبيتها  املقرتحة  امل�شطلحات  تر�شيخ  على  الأ�شتاذ)ة(  يعمل  ر�سيدي:     اأمني 

لدى املتعلمني باللغتني العربية والفرن�شية.

ـ اأعبئ تعلماتي:   )5 دقائق(  7

79

ُك ُهَو الَّذي ُيَغِيُر َمكاَنُه ُم اْلُمَتَحرِّ اْلِج�سْ

َعُه. ُر َمْو�سِ ٌم ِفي حاَلِة ........... اإِذا كاَن ُيَغيِّ ـ َيُكوُن ِج�سْ

َعُه. ُر َمْو�سِ ٌم ِفي حاَلِة .......... اإِذا كاَن َل ُيَغيِّ ـ َيُكوُن ِج�سْ

اأَْمالأُ ٱْلَفراÆَ ِباٱْلَكلِماِت ٱْلُمنا�ِسَبِة : �ُسكوٍن  ـ  َحَرَكٍة.

…ó«°U nQ » q n‰oCG

Immobilité

Mouvement

�ُسُكوٌن 

َحَرَكٌة

اأَ�ْسَتْنِتُج

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

َاْلَعموُد ٱْلَكْهَرباِئي 

ُم ٱلّثاِبُت( )ٱْلِج�سْ

- َعموُد ٱْلَكْهَرباِء في  ........................ 

ّراَجُة في ..................................  - َالدَّ

اأُلِحßُ ُثمَّ اأَْكُتُب اإِْحدى ٱْلِعباَرَتْيِن ٱلّتالَِيَتْيِن في ُكلِّ ُجْمَلٍة : حاَلُة َحَرَكٍة - حاَلُة �ُسكوٍن 
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ِف اٱلَْحَرَكِة ِفي اٱلْحالَتَْيِن : حالَِة َحَرَكٍة ـ حالَِة �ُسكوٍن. ُف اٱلَْكِلماِت اٱلتّاِليََة ِلَو�سْ اأُالِحُظ ثُمَّ اأَُوظِّ

ـ عمود الكهرباء في حالة �شكون.

ـ الدراجة  في حالة حركة.

ْلَكْهَرباِئي  َاْلَعموُد �ٱ

ُم اٱلّثاِبُت( )اٱْلِج�سْ
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1( تخطيط تعلمات احل�سة
املجال :  امليكانيك

املحور : احلركة 

املو�سوع : حركة الأج�شام

الفئة امل�ستهدفة : تلميذات وتالميذ ال�شنة الأوىل من �شلك التعليم البتدائي 

املدة الزمنية للح�سة : 55 دقيقة  

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�ستمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
يعترب مفهوم القوة املنمذج للتاأثري البيني، من املفاهيم التي ي�شعب على جل املتعلمني ا�شتيعابها وفهمها، ويعزى ذلك للمعاين اللغوية 

الكثرية املرتبطة بهذا املفهوم العلمي، والتي تلحق مفهوم القوة بتمثالت وعوائق خمتلفة، جتعل املتعلم)ة( يعتقد اأن انتقال تاأثري قوة يتطلب 

و�شطا ماديا )مثل: خيط، ناب�ض، ...(؛ اأو اأن القوة خا�شية ذاتية للج�شم، حيث ي�رصح املتعلم)ة( )قوة اجل�شم على ال�شعود اأو على اجلري 

...(؛ كما اأن من املتعلمني من يخ�ض الأج�شام احلية فقط بتملك قوة.

 لتجاوز هذه العوائق املعرفية، �شيتعرف املتعلمون على قوتي الدفع واجلذب 

منذ ال�شنة الأوىل من التعليم البتدائي، لتي�شري فهمهم وا�شتيعابهم ملفهوم القوة. 

م�ساهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ القدرة من متييز قوى الدفع وقوى اجلذب ؛

ـ التمكن من حتديد اجل�شم املانح للقوة وامل�شتقبل لها. 

الو�سائل التعليمية : 

اأدوات ب�شيطة داخل الف�شل )مثل: كتاب؛ طاولة؛ كرة؛...(؛ م�شالط عاك�ض اأو �شبورة 

تفاعلية؛ اأ�رصطة فيديو و/اأو موارد رقمية مالئمة؛ كرا�شة التلميذ)ة( و دليل الأ�شتاذ)ة(.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�شي العلمي

و�سعية االنطالق :  اأنظر كرا�شة املتعلم )ة(.

مت اختيار �شورتني خمتلفتني لتو�شيح قوتي الدفع واجلذب، حيث متثل الأوىل 

والثانية  الأمام،  اإىل  التقدم  من  مما ميكنها  ابنه  لعربة  دفع  قوة  ي�شلط  �شورة لأب 

حل�شان يجر عربة حيث ي�شلط قوة جذب عليها. 

تدبري تعلمات احل�سة  )2
ـ تقدمي و�شعية النطالق:  )10 دقائق(  1

ي�شتطيع املتعلم)ة( ت�شنيف القوى ح�شب طبيعة تاأثريها كقوة دفع اأو جذب، 

لكنه يتفاجاأ حينما يالحظ اأن اجل�شم ي�شتطيع تاأثري قوة عن بعد على ج�شم اآخر ب�شبب كتلته. اإذا، كيف منيز بني تاأثريي قوة دفع وقوة جذب؟

متكن الإجابة على هذا ال�شوؤال، املتعلم)ة( داخل جمموعته، من القدرة على ربط كل تاأثري بقوة، وت�شنيفهما اإىل قوة دفع وقوة جذب، 

والتو�شل اإىل اأن هناك قوى عن متا�ض واأخرى عن بعد.

 اأت�ساءل 
ي�شاعد الأ�شتاذ )ة( تالمذته على متلك و�شعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�شئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�شغرية، ثم تقا�شمها، 

لالتفاق على ت�شاوؤلت من قبيل: 

ـ كيف اأميز بني قوة الدفع وقوة اجلذب؟

80

ْر�ِص. ٍم داِخَل قاَعِة ٱلدَّ َتْجِرَبُة َتْحريك ِج�سْ

ُكـ ٱْلأَْج�ساُم َتْحَت َتاأْثيِر ُقوى َعَلْيها. َتَتَحرَّ

ْفِع لدَّ ُكـ ٱْلَعَرَبُة ِبَتاأْثيِر اٱ ك ٱْلَعَرَبُة ِبَتاأثيِر ٱْلَجْذِب َتَتَحرَّ َتَتَحرَّ

.ßُُكـ ُعْلَبًة ِمَن ٱْلَوَرِق ٱْلُمَقّوى َواأُلِح َحرِّ
ـ اأُ

َة َدْفٍع. َة َجْذٍب  ـ  ُقوَّ ُم ٱْلُجَمَل ِباٱْلِعباراِت ٱلّتالَِيِة : ُقوَّ َتمِّ
ـ اأُ

التاريخ: ..../..../........ الوحدة : 6
ِة ٱْلَجْذِب ؟ ْفِع َعْن ُقوَّ َة ٱلدَّ ُز ُقوَّ َميِّ

 َكْيَف اأُ

ُق .......................... َعلى ٱْلُعْلَبِة،  َطبِّ
ِعْنَدما اأُ

ها َتْبَتِعُد َعّني. اأُلِحßُ اأَنَّ

ُق ......................... َعلى ٱْلُعْلَبِة،  َطبِّ
ِعْنَدما اأُ

ها َتْقَتِرُب ِمّني. اأُلِحßُ اأَنَّ

12

  2 : áاحل�ص

12

اَْلميكانيك

اأََت�ساَءُل

اأَْقَتِرُح ما َيلي 

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

قوُم ِبِه ما �َساأَ

ُن ما كاَن ِمْنها داِفعًا اأَْو جاِذبًا.    اأَْهِدُف َعيِّ
ُف َبْع�َص ٱْلُقوى َواأُ َتَعرَّ

اأَ
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
يقبل الأ�شتاذ )ة( م�شادقة املتعلمني واملتعلمات على كل القرتاحات التي تقول باأن:

ـ اجل�شم املتحرك هو الذي يغري مو�شعه بالن�شبة يل، بينما اجل�شم ال�شاكن يظل ثابتا يف مكانه.

ـ ميكنني اأن اأميز بني اجل�شم املتحرك واجل�شم ال�شاكن مبالحظة مو�شع كل منهما بالن�شبة يل.

الفر�شيات التي يتفق عليها للعمل على متحي�شها داخل الف�شل، هي: 

• قوة الدفع “كن من اإبعاد اجل�سم عن الدافع. وقوة اجلذب “كن من تقريب اجل�سم من اجلاذب.
3 ـ ما �ساأقوم به: )25 دقائق(

اختبار الفر�سية : بعد القيام بالتجربة داخل الق�سم.

يطلب الأ�شتاذ )ة( من املتعلمات واملتعلمني الطالع على ال�شورتني الواردتني يف اختبار الفر�شية  لتحديد قوى التاأثريات امل�شلطة على 

ال�شندوق، وت�شنيفها اإىل الدفع واجلذب 

يف  يكتبون  ثم  واجلذب  الدفع  قوى  تربز  اأخرى  اأمثلة  اإعطاء  منهم  يطلب  للفر�شية،  جمموعة  كل  متحي�ض  من  الأ�شتاذ)ة(  تاأكد  بعد 

كرا�شاتهم �ض 80. ثم يكتبون :                                          - 1  عندما اأطبق قوة دفع على العلبة األحظ اأنها تبتعد عني .

- 2  عندما اأطبق قوة جذب على العلبة األحظ اأنها تقرتب مني.

ما األحظه :  

اِم ؛ ِريِك اٱلأَْج�شَ ْذِب ِمْن حَتْ َة اٱجْلَ ْفِع َوُقوَّ َة اٱلدَّ ُن ُقوَّ ـ مُتَكرِّ

اأ�ستنتج :

اِفِع. �ْشَم َعِن اٱلدَّ ْفِع ُتْبِعُد اٱجْلِ ُة اٱلدَّ ـ ُقوَّ

اِذِب. �ْشَم ِمْن اٱجْلَ ُب اٱجْلِ ْذِب ُتَقررِّ ُة اٱجْلَ ـ ُقوَّ

دقائق(   5(  : يلي  ما  اأ�ستخل�ص  ـ   4

ْفُع. ميالأ املتعلمون الفراغات بالكلمات املنا�شبة:      اٱلَْجْذُب  ـ اٱلدَّ

ْذِب َكَما َيِلي : َة اٱجْلَ ْفِع َوُقوَّ َة اٱلدَّ َميرُِّز َبنْيَ ُقوَّ
اأُ

اِفِع. �ْشِم َعِن اٱلدَّ ُة الدفع ِمْن اإِْبَعاِد اٱجْلِ ُن ُقوَّ ـ مُتَكرِّ

اِذِب. �ْشِم ِمَن اٱجْلَ ُة اجلذب ِمْن َتْقِريِب اٱجْلِ ُن ُقوَّ ـ مُتَكرِّ

اأمني ر�سيدي:  

املتعلمني  لدى  وتثبيتها  املقرتحة  امل�شطلحات  تر�شيخ  على  الأ�شتاذ)ة(  يعمل    

واملتعلمات باللغتني العربية والفرن�شية.

ـ اأعبيئ تعلماتي : )5 دقائق(
81

ْفِع.اأَ�ْسَتْخلِ�ُص اأَْماَلأُ ٱْلَفراÆَ ِباٱْلَكلِماِت ٱْلُمنا�ِسَبِة : ٱْلَجْذِب  ـ ٱلدَّ

ُة ٱْلَجْذِب ِمْن َتْحريِكـ ٱْلأَْج�ساِم. ْفِع َوُقوَّ ُة ٱلدَّ ُن ُقوَّ ُتَمكِّ

َم َعِن ٱلّداِفِع. ْفِع ُتْبِعُد ٱْلِج�سْ ُة ٱلدَّ ـ ُقوَّ

َم ِمْن ٱْلجاِذِب. ُب ٱْلِج�سْ ُة ٱْلَجْذِب ُتَقرِّ ـ ُقوَّ

ِة ٱْلَجْذِب َكما َيلي : ْفِع َوُقوَّ ِة ٱلدَّ ُز َبْيَن ُقوَّ َميِّ
اأُ

ِم َعِن ٱلّداِفِع. ُة ............ ِمْن اإِْبعاِد ٱْلِج�سْ ُن ُقوَّ ـ ُتَمكِّ

ِم ِمَن ٱْلجاِذِب. ُة ............ ِمْن َتْقريِب ٱْلِج�سْ ُن ُقوَّ ـ ُتَمكِّ

ما اأُلِحُظُه

o¢�p∏ rînت rصSnCا •o¢�p∏ rînت rصSnCاأَ�ْسَتْنِتُج ا

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

…ó«°U nQ » q n‰oCG

La force

L’attraction

La répulsion

ُة  َاْلُقوَّ

َاْلَجْذُب 

ْفُع  َالدَّ

ُع َعالَمَة )x( في ٱْلخاَنِة ٱْلُمنا�ِسَبِة. اأَ�سَ

ْفِع اأَْكُتُب َحْرَف )ج( في حاَلِة ٱْلَجْذِب َو َحْرَف )د( في حاَلِة ٱلدَّ

(1) Ëٌƒ r≤ nJ

(2) Ëٌƒ r≤ nJ

  

َاْلَجْذُب

ْفُع َالدَّ

23

45

).....().....( ).....(

).....(

6

).....().....(

1
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ِة.
َ
ب ُع َعاَلَمَة ) x ( ِفي اٱْلَخاَنِة اٱْلُمَنا�شِ َتْقومٌي (2)اأَ�شَ َتْقومٌي (1)

  

َاْلَجْذُب

ْفُع َالدَّ

x x x 

x x 

23

45

)ج()ج( )د(

)ج(

6

)د()د(

1

ْفِع اأَْكُتُب َحْرَف )ج( في حاَلِة ٱْلَجòب َو َحْرَف )د( في حاَلِة ٱلدَّ
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1( تخطيط تعلمات احل�سة 
املجال :  امليكانيك

املحور : احلركة 

املو�سوع : حركة الأج�شام

الفئة امل�ستهدفة : تلميذات وتالميذ ال�شنة الأوىل من �شلك التعليم البتدائي 

املدة الزمنية للح�سة : 55 دقيقة 

ç

 • التمثالت و/اأو العوائق االإب�ستمولوجية التي قد يواجهها املتعلمون واملتعلمات يف بناء هذا الدر�ص:

عموما، ل مييز املتعلمون بني الوزن والكتلة، لأنهم ل يعتربون اجلاذبية قوة، بل خا�شية للج�شم. فعندما نحرك قطعة حجر اأو كرية 

�شغرية، يعتقد املتعلمون اأنها ت�شقط ب�شبب ثقلها )اأي كمية املادة املكونة لها(. وكاأن اجل�شم له رغبة كامنة يف الرجوع ملو�شعه الطبيعي 

ب�شبب كتلها، ومنهم من  بعد  املادية عن  الأج�شام  تقبل فكرة جتاذب  ي�شتطيعون  املتعلمني ل  بع�ض  اأن  دون احلاجة لأي قوة. كما 

يربط اجلاذبية ب�شغط الهواء على اجل�شم. اإل اأننا باعتمادنا على توطئة مفهوم قوتي الدفع واجلذب، �شنمكن املتعلم)ة( من جتاوز هذه 

التمثالت والعوائق يف �شن مبكرة.

هذه التعلمات: بناء  م�ساهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ التعرف على �شبب �شقوط الأج�شام املادية على الأر�ض؛

ـ التعرف على �رصورة ت�شليط قوة على ج�شم مادي لل�شعود نحو الأعلى؛

ـ  فهم اأن جاذبية الأر�ض قوة جذب عن بعد بينها وبني كل ج�شم مادي

فوقها اأو بجوارها اأو بعيد عنها. 

الو�سائل التعليمية : ـ كريات �شلبة �شغرية؛ كرة ؛ منوذج للكرة الأر�شية 

م�شحوب باأج�شام مادية قابلة لاللت�شاق بها؛ كرا�شة التلميذ )ة( ودليل 

الأ�شتاذ)ة(.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�شي العلمي 

و�سعية االنطالق :  اأنظر كرا�شة املتعلم )ة(.

نقدم �شورتني تو�شحان تاأثري جاذبية الأر�ض على الأج�شام، 

ال�شورة)1( ا�شتعمال قوة دفع هائلة متكن ال�شاروخ من ال�شعود اإىل الأعلى.

ال�شورة )2( تبني مظلي يعود اإىل الأر�ض بفعل تاأثري جاذبية الأر�ض.

2( تدبري تعلمات احل�سة 
1 ـ تقدمي و�شعية النطالق: )10 دقائق(

بعد تعرف املتعلم)ة( على القوة املنمدجة لتاأثري اجلذب، فاإن خري مثال ميكنه 

من التعرف على طبيعة هذا التاأثري، هو قوة جاذبية الأر�ض. اإذا، فهل تطبق االأر�ص على اجل�سم املادي نف�ص قوة اجلذب عند نزوله وعند �سعوده ؟ 

متكن الإجابة على هذا ال�شوؤال املتعلم)ة( داخل جمموعته، من القدرة على فهم اأن قوة جاذبية الأر�ض هي التي جتذب اجل�شم املادي يف حالة 

نزوله نحوها، واأنها هي القوة التي تفر�ض علينا تطبيق قوة على اجل�شم املادي لتمكينه من ال�شعود نحو الأعلى. ذلك، اأن املتعلم)ة( ظل يعتقد اأن:  

ـ �شقوط الأج�شام املادية على الأر�ض يتم دون تطبيق اأي قوة خارجية عليه. 

ـ �شعوده نحو الأعلى لن يتم اإل بتطبيق قوة عليه، دون فهم العالقة بني قوة الدفع التي يطبقها عليه وجاذبية الأر�ض.

 اأت�ساءل
ي�شاعد الأ�شتاذ )ة( تالمذته على متلك و�شعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�شئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�شغرية، ثم تقا�شمها، 

لالتفاق على ت�شاوؤلت من قبيل: 

ـ ما ال�سبب يف �سقوط االأج�سام املادية تلقائيا على االأر�ص؟  

ـ ملاذا يتطلب �سعود ج�سم نحو االأعلى قوة دفع؟ 

82

ًة. ُقُط َعلى ٱْلأَْر�ِص، َلِكنَّ َدْفَعُه َنْحَو ٱْلأَْعلى َيَتَطلَُّب ُقوَّ ُه َي�سْ مًا َفاإِنَّ اإِذا َرَمْينا ِج�سْ

َتْجِرَبُة َرْمِي ُكَرٍة في �ساَحِة ٱْلَمْدَر�َسِة.

موَعتي ِبَقْذِف ُكَرٍة اإِ¤ ٱلأَْعلى. قاَم ُكلُّ واِحٍد ِمْن اأَْفراِد َ‹ْ

التاريخ: ..../..../........ الوحدة : 6

ُقُط ٱلأَْج�ساُم َعلى ٱْلأَْر�ِص ؟ لِماذا َت�سْ

12

  3 : áاحل�ص

واِئِر. َوَر ِبِكتاَبِة اأَْرقاٍم من 1 اإِلى 4 داِخَل ٱلدَّ ُب ٱل�سُّ ـ اأَُرتِّ

ُ  ٱْلَفراÆَ ِباٱْلِعباراِت ٱلّتالَِيِة : ْجِرَبِة َواأَْماَلأ ـ اأُلِحßُ َنتيَجَة ٱلتَّ

َة َدْفٍع. ُقُط ٱْلُكَرُة ـ ُقوَّ ِة ـ َتْرَتِفُع ٱْلُكَرُة ـ َت�سْ     َاْلجاِذِبيَّ

ـ َقْذُف ٱْلُكَرِة اإِلى ٱلأَْعلى َيَتَطلَُّب .........................

ْفِع َكبيَرًة ....................... اأَْكَثَر. ُة ٱلدَّ ـ اإِذا كاَنْت ُقوَّ

ٱلأَْر�ِص  َعلى   ....................... ٱْلحالِت  َجميِع  في  ـ 

ِب�َسَبِب ..................... . 

ê

Cا

O

Ü

اَْلميكانيك

اأََت�ساَءُل

اأَْقَتِرُح ما َيلي 

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

قوُم ِبِه ما �َساأَ

ُقُط.اأَْهِدُف اأُْدِرُك �َسَبَب ُوقوِع ٱْلأَْج�ساِم َعلى ٱلأَْر�ِص ِعْنَد َتْرِكها َت�سْ
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83

ُقُط   عوُد  ـ  َت�سْ اأَْمالأُ اٱْلَفراÆَ ِباٱْلَكلِماِت ٱْلُمنا�ِسَبِة :   َدْفٍع  ـ  ٱْلَجْذٍب  ـ  �سُ

o¢�p∏ rînت rصSnCا •o¢�p∏ rînت rصSnCاأَ�ْسَتْنِتُج ا

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

ُقُط ِتْلقاِئّيًا َعلى اٱلأَْر�ِص�   ْج�ساِم َت�سْ
َجميُع اٱلأَ

ِة ..................  ْر�ِص ِبُقوَّ
-  َجميُع ٱلأَْج�ساِم ............ َعلى ٱلأَ

َة .......................... ٍم َنْحَو ٱلأَْعلى ُقوَّ - َيَتَطلَُّب ............ ِج�سْ

ْعبيِر ٱْلُمنا�ِسِب لُِكلِّ �سوَرٍة :  ( َتْحَت ٱلتَّ حيٌح( اأَْو )َخَطاأٌ اأَْكُتُب َكلَِمَة )�سَ

ِة  ُع ٱْ◊ا�سوُب لُِقوَّ َتْخ�سَ

َدْفٍع

ُق ٱْلَيُد َعلى ٱْلَقَلِم  ُتَطبِّ

َة َجْذٍب ُقوَّ

ُق ٱلأَْر�ُص َعلى  ُتَطبِّ

َة َدْفٍع ٱلّطاِئِر ُقوَّ
ُق اٱلأَْر�ُص َعلى  ُتَطبِّ

َة َجْذٍب ُحِب ُقوَّ اٱل�سُّ

ِة  ّفاَحُة لُِقوَّ ُع ٱلتُّ َتْخ�سَ

َجْذٍب

ِة  ُع ٱْلَعَرَبُة لُِقوَّ َتْخ�سَ

َدْفٍع 

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

...................... ...........
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )10 دقائق( 
يقبل الأ�شتاذ )ة( م�شادقة املتعلمني واملتعلمات على كل القرتاحات التي تقول باأن:

ـ �شقوط الأج�شام نحو الأر�ض ناجت عن قوة جذب تطبقها الأر�ض على تلك الأج�شام. 

ـ �شعود ج�شم نحو الأعلى يتطلب قوة دفع تقاوم جاذبية الأر�ض.

الفر�شيات التي يتفق عليها للعمل على متحي�شها داخل الف�شل، هي من قبيل: 

• اأظن اأن �سقوط االأج�سام على االأر�ص ناجت عن قوة جاذبية االأر�ص. 
• اأعتقد اأن �سعود ج�سم نحو االأعلى يتطلب قوة دفع تقاوم قوة جاذبية االأر�ص.

3 ـ ما �شاأقوم به:  )25 دقيقة(
 اختبار الفر�شية:  

يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمات واملتعلمني اأن ي�شتغلوا ب�شكل ثنائي، للتفكري يف كيفية اختبار الفر�شية، ثم يحيلهم على ال�شفحة  82 

من كرا�شتهم  لالطالع على ال�شور الواردة يف اختبار الفر�شية لالطالع مفعول جاذبية الأر�ض كقوة جذب عن بعد، تطبقها الأر�ض على 

الأج�شام لت�شقط تلقائيا نحوها. حيث يالحظ املتعلم)ة( اأن:  

ـ عند حترير اجل�شم املادي )كرة، اأو حجر �شغري...(  فاإنه ي�شقط تلقائيا على الأر�ض؛

ـ تطبق الأر�ض على اجل�شم املادي قوة جاذبيتها مهما كان مو�شعه بالن�شبة لالأر�ض؛

الأر�ض على كل  تطبقها  بعد  بقوة جذب عن  الأر�ض  ـ ميكن منذجة جاذبية 

الأج�شام املادية مهما كانت بعيدة عنها اأو فوقها.

بعد تاأكد اٱلأ�شتاذ)ة( من ا�شتيعاب اٱملتعلمني خل�شوع جميع اٱلأج�شام اٱملادية لقوة 

اٱلوقت  اٱلقوة. مينحهم  تاأثري هذه  تلقائيا نحوها حتت  اٱلأر�ض، و�شقوطها  جاذبية 

الكايف لتمحي�ض الفر�شية ، حيث ميكنه اأن ي�شمح لهم بالقيام مبناولتهم التجريبية 

اأي  اأو  اليد  كرة  با�شتعمال  وذلك  املدر�شة،  ب�شاحة  اأو  الدرا�شي  الف�شل  داخل 

ج�شم. فيقومون برميها نحو الأعلى لبلوغ اأعلى ارتفاع ممكن، ليالحظوا اأن ذلك 

يتطلب منهم قوة تختلف �شدتها ح�شب الرتفاع املطلوب وح�شب كتلة اجل�شم.

بعد متحي�ض الفر�شية، يطلب الأ�شتاذ)ة( من متعلميه ترتيب املراحل  مبا ينا�شب:

)1 - د(     )2 -ج(      )3-ب(    )4-اأ(

اِذِبيَِّة، َتْرَتِفُع اٱْلُكَرُة،  اأَُلِحُظ َنتيَجَة اٱلتَّْجِرَبِة َواأَْمالأُ اٱْلَفَراَغ ِباٱْلِعَباَراِت اٱلتَّاِلَيِة : َاجْلَ

َة َدْفٍع. َت�ْشُقُط اٱْلُكَرُة، ُقوَّ

ـ قذف اٱْلُكَرِة اإِىَل اٱْلأَْعَلى َيَتَطلَُّب قوة دفع.

. ْفِع َكبرَيًة ترتفع الكرة اأَْكَثَ ُة اٱلدَّ ـ اإَِذا َكاَنْت ُقوَّ

َبِب اٱجلاذبية اَلِت ت�شقط اٱلكرة َعَلى اٱلأَْر�ِض ِب�شَ  ـ يِف َجِميِع اٱحْلَ

اِذِبيَِّة. اُم ت�شقط  تلقائيا َعَلى اٱلأَْر�ِض ِبِفْعِل اٱجْلَ اأ�شتنتج : جميع اٱلأَْج�شَ

4 ـ اأ�شتخل�ض ما يلي: )5 دقائق(             

اأمني ر�شيدي:  يعمل الأ�شتاذ)ة( على تر�شيخ امل�شطلحات املقرتحة وتثبيتها لدى املتعلمني باللغتني العربية والفرن�شية.

5 ـ اأعبئ تعلماتي:  )5 دقائق(
     اجلمل 1 - 3 - 4 - 5 - 6   : اجلواب خطاأ.

اجلملتان  2 و 4 : اجلواب �شحيح.

عوُد  ـ  َت�ْشُقُط   ْذٍب  ـ  �شُ َبِة :   َدْفٍع  ـ  اٱجْلَ اأَْمالأُ اٱْلَفراَغ ِباٱْلَكِلماِت اٱمْلُنا�شِ

ْذٍب  ِة اٱجْلَ -  َجميُع اٱلأَْج�شاِم َت�ْشُقُط َعلى اٱلأَْر�ِض ِبُقوَّ

َةَدْفٍع  عوُد ِج�ْشٍم َنْحَو اٱلأَْعلى ُقوَّ - َيَتَطلَُّب �شُ
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1( تخطيط تعلمات احل�سة
املجال :  امليكانيك

املحور : احلركة 

املو�سوع : حركة الأج�شام

الفئة امل�ستهدفة : تلميذات وتالميذ ال�شنة الأوىل من �شلك التعليم البتدائي 

املدة الزمنية للح�سة : 55 دقيقة  

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�ستمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
ي�شادف املتعلم)ة( يف حياته اليومية عددا من املركبات والأجهزة ال�شناعية )اأدوات �شناعية؛ اأجهزة منزلية؛ اأدوات مدر�شية...(. اإل اأنه 

ل يعباأ باأهميتها ول مبكوناتها اأو كيفية ا�شتغالها. علما اأنه عرب تدخله للت�رصف يف حميطه باملحاولة واخلطاأ عرب التجريب واملناولة، ميكنه 

اأن يتملك حميطه ويفهمه. ومن خالل هذا الدر�ض �شيلج املتعلم عامل الفيزياء والتكنولوجيا، بالطالع على كيفية تطور ا�شتغالل قوة الريح 

من طرف الإن�شان، معتمدين يف ذلك على مكت�شباته من الدرو�ض ال�شابقة حول 

احلركة ومفهوم قوى الدفع واجلذب.   

م�ساهمتهم يف بناء هذه التعلمات: من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ يتعرف طبيعة تاأثري قوة الريح على الأج�شام املادية من حوله )اأي كقوة دفع اأو جذب(؛

ـ يقوم باأن�شطة جتريبية ق�شد اإن�شاء لعبة ت�شتغل فيها قوة الريح لتحريك بع�ض اأجزاءها. 

م�شامري  ل�شوق؛  �رصيط  قلم ر�شا�ض؛  ـ ورق مقوى؛ مق�ض؛   : التعليمية  الو�سائل 

التلميذ)ة( ودليل  الورق املقوى؛ ق�شبان خ�شبية �شغرية؛ كرا�شة  لتثبيت  �شغرية 

الأ�شتاذ)ة(. 

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�شي العلمي

و�سعية االنطالق :  اأنظر كرا�شة املتعلم )ة(.

نقدم ثالث �شور، اإحداها لطائرة �رصاعية، ال�شورة الثانية لناعورة هوائية تولد 

الطاقة الكهربائية والثالثة لباخرة �رصاعية.   

تدبري تعلمات احل�سة  )2
ـ تقدمي و�شعية النطالق:  )15 دقائق(  1

يعترب الهواء من اأكث مكونات حميط املتعلم)ة( اإثارة للت�شاوؤل، لأنه ل يعرف 

اإن كان الهواء مادة اأم ل، ولكون الهواء ي�شبح مولدا لرياح قوية قد تنفع النا�ض اأو 

ت�رصهم:  فكيف تنتج قوة الريح، وكيف ا�ستغلها االإن�سان يف حياته اليومية؟ 

املتعلم)ة( داخل جمموعته، من حتديد طبيعة  ال�شوؤال  متكن الإجابة على هذا 

قوة الريح كقوة دفع اأم جذب،  وكيف ميكنه اأن ي�شتغلها يف �شنع لعبة يدوية ب�شيطة )مثل: مروحة هوائية(. ذلك، اأن املتعلم)ة( ظل يعتقد 

اأن:  

ـ اأن الهواء لي�ض مادة، لكنه ي�شتطيع اأن يحرك الأ�شجار والالفتات وغريها يف حميطه؛ 

ـ دوران املطحنة الهوائية واملولدات الكهروهوائية تدور حتت تاأثري الريح دون اأن يدرك اأنها قوة دفع عن متا�ض.

 اأت�ساءل 
ي�شاعد الأ�شتاذ)ة( تالمذته على متلك و�شعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�شئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�شغرية، ثم تقا�شمها، 

لالتفاق على ت�شاوؤلت من قبيل: 

ـ كيف اأ�سنع لعبة م�سلية تتحرك بقوة الرياح ؟

84

ِة َمجالٍت. ياِح في ِعدَّ ِة ٱلرِّ ُيْمِكُن ٱ�ْسِتْغالُل ُقوَّ

ياِح ؟ ِة ٱلرِّ ُكـ ِبُقوَّ َنُع ُلْعَبًة ُم�َسلَِّيًة َتَتَحرَّ �سْ
َكْيَف اأَ

ٌة �َسفيَنٌة �ِسراِعيَّ ٌة ناعوَرٌة َهواِئيَّ ٌة طاِئَرٌة �ِسراِعيَّ

التاريخ: ..../..../........ الوحدة : 6

احل�صتان :  4 و 5  
ياِح ؟ َة ٱلرِّ َكْيَف اأَ�ْسَتِغلُّ ُقوَّ

123

اَْلميكانيك

اأََت�ساَءُل

اأَْقَتِرُح ما َيلي 

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

ياِح. جاه الرِّ تِّ ُد اإِ داًة ُتَحدِّ َنُع اأَ �سْ
  اأَ

ْنُبوُب       �سا�ِص ـ ِمَق�صٌّ ـ اأُ َطَرٌة ـ َقَلُم ٱلرَّ - اأْحتاُج اإلى : َوَرٌق ُمَقّوًى ـ ِم�سْ

غيَرٌة اأَْو َح�سى. لِ�ساٍق ـ َم�ساميُر ـ َكاأْ�ٌص ِمَن ٱلْبال�ْستيك - ُكَرياٌت �سَ

ْنِع َدّواَرِة ٱلّرياِح ِبا�ْسِتْعماِل ٱلأَْرقاِم ِمْن 1 اإِلى 6 ُب َمراِحَل �سُ - اأُْنِجُز : اأَُرتِّ

ْرُتها. ْنِع با�ْسِتْعماِل ٱلأَدواِت الَّتي اأَْح�سََ          اأُحاكي َمراِحَل ٱل�سُّ

قوُم ِبِه ما �َساأَ

ياِح في �ساَحِة َمْدَر�َسِتنا . ُد اإتجاَه الرِّ - اأَ�ْسَتْعِمُل : اأَُحدِّ

ْخَتِبُر َحَرَكَتُه.اأَْهِدُف ياِح َواأَ ُكـ ِبِفْعِل ٱلرِّ َنُع �َسْيئًا َيَتَحرَّ �سْ
اأََ

CاÜê

Oـgh
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الوحدة  5
  احل�ستان :    4 و5كيف ا�ستغل قوة الرياح ؟

امليكانيك
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )15 دقائق( 
يقبل الأ�شتاذ)ة( م�شادقة املتعلمني على كل القرتاحات التي تقول :

• ميكن �شنع لعبة ذات �شكل هند�شي قابل للدوران حتت تاأثري قوة الريح.
الفر�شية التي يتفق على متحي�شها داخل الف�شل، هي: 

ـ اأعتقد اأنني اأ�ستطيع اأن اأ�سنع مروحة ورقية تدور حول حمور ثابت حتت تاأثري قوة الريح.

3 ـ ما �ساأقوم به: )50 دقائق(
 اختبار الفر�سية: 

يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمات واملتعلمني اأن ي�شتغلوا ب�شكل ثنائي، للتفكري يف كيفية اختبار الفر�شية، ثم يحيلهم على ال�شفحة 84 

من كرا�شتهم  لالطالع على ال�شور الواردة يف اختبار الفر�شية للتعرف على كيفية حتريك الريح للدوارة الهوائية، اأو لطائرة هوائية اأو 

ل�شاروخ ورقي التي قد يح�رصها الأ�شتاذ ليتمكن املتعلمون من التو�شل اإىل كيفية اإنتاج قوة الريح. حيث يالحظ املتعلم)ة( اأن:  

ـ املروحة الهوائية تتحرك عند حتريك الهواء على م�شتوى اأجنحتها ؛

يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمات واملتعلمني منهم ال�شتغال بكيفية ثنائية اأو فردية، لتحديد الأدوات التي �شيحتاجونها ل�شنع لعبة هوائية، 

والتي هي: 

�شا�ِض ـ ِمَق�ضٌّ ـ اأُْنُبوُب ِل�شاٍق ـ َم�شامرُي ـ َكاأْ�ٌض  ـ َوَرٌق ُمَقّوًى ـ ِم�ْشَطَرٌة ـ َقَلُم اٱلرَّ

غرَيٌة اأَْو َح�شى. ِمَن الْبال�ْشتيك ُكَرياٌت �شَ

بعد حت�شري كل جمموعة لالئحة عتادها التجريبي، يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني 

و�شف كيفية تخطيط ل�شنع اللعبة الهوائية ور�شم ت�شميم لذلك. وبعد ذلك، يتتبع 

اأهم  يختار  ثم  جمموعته،  داخل  اأو  فردي  ب�شكل  متعلم)ة(  كل  عمل  الأ�شتاذ)ة( 

لتقوميها، وال�شتفادة  ال�شعيفة  الإنتاجات  بع�ض  يختار  لتقا�شمها، كما  الإنتاجات 

من اأخطاءها لتفاديها م�شتقبال.

مالحظاتهم  تقدمي  متعلميه  من  الأ�شتاذ)ة(  يطلب  الفر�شية،  متحي�ض  بعد 

وا�شتنتاجاتهم، حيث يقبل كل مالحظة من قبيل:

ميكن �شنع عدة لعب تتحرك بقوة الرياح.  

اأ�ستخل�ص ما يلي:       )20 دقيقة( ـ   4 

ُة  ـ اإِْنَتاِج ـ.حتريك. اأَْمالأُ اٱْلَفَراَغ ِباٱْلَكِلَماِت اٱلتَّاِلَيِة : دفع ـ ُقوَّ

اِم. ِريِك َبْع�ِض اٱلأَْج�شَ ياِح يِف  حَتْ ُة اٱلررِّ بَُّب ُقوَّ ـ َتَت�شَ

ُفِن  اٱل�شُّ َوَدْفِع  اٱْلَكْهَرَباِئيَِّة،  اَقِة  ِللطَّ اٱْلَهَواِئيَِّة  اٱلنَّاُعوَرِة  اإِْنَتاِج  يِف  ياِح  اٱلررِّ ُة  ُقوَّ ُت�ْشَتَغلُّ  ـ 

َاِعيَِّة.  والطائرات اٱل�رصرِّ

اأمني ر�سيدي:    يعمل الأ�شتاذ)ة( على تر�شيخ امل�شطلحات املقرتحة وتثبيتها لدى املتعلمني باللغتني العربية والفرن�شية. 

دقائق(         و�سعية تقوميية    10( تعلماتي:      اأعبئ  ـ   5
ـ اأ�شع عالمة )x( اأمام القرتاح ال�شحيح 

xتدور الناعورة الهوائية بتاأثري قوة الريح على اأجنحتها    
ت�شتغل قوة الريح يف اإنتاج الناعورة الهوائية للماء   

xت�شتغل قوة الريح يف اإنتاج الناعورة الهوائية للكهرباء

تركب الناعورة الهوائية باملناطق ذات الرياح ال�شعيفة 

85

حيَحٍة : ُع َعالَمَة )x( اأَماَم ُكلِّ ُجْمَلٍة �سَ ـ اأَ�سَ

ياِح َعلى اأَْجِنَحِتها. ِة ٱلرِّ ُة ِبَتاأْثيِر ُقوَّ َتدوُر ٱلّناعوَرُة ٱْلَهواِئيَّ

ِة لِْلماِء. ياِح في اإِْنتاِجِ ٱلّناعوَرِة ٱْلَهواِئيَّ ُة ٱلرِّ َتَغلُّ ُقوَّ ُت�سْ

ياِح في اإِْنتاِجِ ٱْلَكْهَرباِء. ُة ٱلرِّ َتَغلُّ ُقوَّ ُت�سْ

عيَفِة. ل�سَّ ياِح اٱ ُة ِباٱْلَمناِطِق ذاِت اٱلرِّ ُب ٱلّناعوَرُة اٱْلَهواِئيَّ ُتَركَّ

التاريخ: ..../..../........ الوحدة : 6

احل�صتان :  4 و 5  
ة( ياِح ؟ )َتِتمَّ َة ٱلرِّ َكْيَف اأَ�ْسَتِغلُّ ُقوَّ

ُة  ـ اإِْنتاِج ـ َتْحريِكـ.اأَ�ْسَتْخلِ�ُص اأَْماَلأُ ٱْلَفراÆَ ِباٱْلَكلِماِت ٱلّتالَِيِة : َدْفِع ـ ُقوَّ

ٍة. ياِح ِبِدقَّ جاِه َوَمْنحى ٱلرِّ ـ اأَْكُتُب َرْقَم )1( َتْحَت ُكلِّ ما َيْعني َتْحديَد ٱتِّ

ناَعِة. ياِح في ٱل�سِّ ِة ٱلرِّ ـ اأَْكُتُب َرْقَم )2( َتْحَت ُكلِّ ما َيْعني ٱ�ْسِتْعماَل ُقوَّ

ياِح في ....................... َبْع�ِص ٱْلأْج�ساِم. ُة ٱلرِّ ُب ُقوَّ ـ َتَت�َسبَّ

ِة  ياِح في ............ ٱلّناعوَرِة ٱْلَهواِئيَّ َتَغلُّ ........... ٱلرِّ ـ ُت�سْ

ِة. راِعيَّ ُفِن َوٱلّطاِئراِت ٱل�سِّ ِة، َو ............ ٱل�سُّ لِلّطاَقِة ٱْلَكْهَرباِئيَّ

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

…ó«°U nQ » q n‰oCG

ُة  َاْلُقوَّ

َاْلَكْهَرباُء

َالّريُح 

La force

L’électricité

Le vent

اَْلميكانيك

ياِح َكمُّ ٱلرِّ ّياِحَرْفَرَفُة ٱْلَعَلِم َدّواَرُة ٱلرِّ ياِح ٌةِمْطَحَنُة ٱلرِّ ناعوَرٌة َهواِئيَّ َ“اُيُل ٱلأَ�ْسجاِر

ياِح. ِة ٱلرِّ َنُع ُلْعَبًة َب�سيَطًة َتْعَمُل ِبُقوَّ �سْ
اأَ

(1) Ëٌƒ r≤ nJ

(2) Ëٌƒ r≤ nJ

(3) Ëٌƒ r≤ nJ

َتْعَمَلِة َوٱْلَمراِحِل  َدواِت ٱْلُم�سْ اأَْذُكُر ُمْخَتلَِف ٱْلأَ

ْنِع َهِذِه ٱلأَداِة. ٱلاّلِزَمِة لِ�سُ
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اأعمق مكت�سباتي

ي�شتغل الن�شاط التجربي الأخري لتنمية مهاراته اليدوية.

221

11 1
يِح يِحُكمِّ اٱلرِّ ارُة اٱلرِّ َدوَّ

تَمايُُل اٱالأَ�ْسَجاِرنَاُعوَرٌة َهَواِئيٌَّة

َرْفَرَفُة اٱلَْعَلِم

يِح ِمْطَحنَُة اٱلرِّ

�شا�ِض ـ ِمَق�ضٌّ ـ اأُْنُبوُب ِل�شاٍق ـ َم�شامرُي ـ َكاأْ�ٌض ِمَن الْبال�ْشتيك ـ َوَرٌق ُمَقّوًى ـ ِم�ْشَطَرٌة ـ َقَلُم اٱلرَّ

غرَيٌة اأَْو َح�شى. ُكَرياٌت �شَ
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َة ٱْلماِء لَِتْحريِكـ ُلْعَبٍة ؟ َكْيَف ُيْمِكُن اأَْن اأَ�ْسَتِغلَّ ُقوَّ

ُة ٱْلماِء في َمجالٍت َكثيَرٍة. َتَغلُّ ُقوَّ ُت�سْ

َنِة في ٱْلَوثيقَتْيِن اأَ�ْسَفَلُه. اأَْختاُر َمَع اأَْفراِد َمْجموَعتي اإِْحدى ٱللَُّعِب ٱْلُمَبيَّ

غيِل َهِذِه ٱللُّْعَبِة. ْنِع َوَت�سْ ََدواِت ٱلاّلِزَمَة لِ�سُ ُر ٱْلأ ُنَح�سِّ

ٌة ناعوَرٌة ماِئيَّ ٌة ِمالَحٌة َبْحريَّ ِة َتْوليُد ٱلّطاَقِة ٱْلَكْهَرباِئيَّ

التاريخ: ..../..../........ الوحدة : 6

احل�صتان :  6 و 7  
َة ٱْلماِء ؟  َكْيَف اأَ�ْسَتِغلُّ ُقوَّ

123

اَْلميكانيك

اأََت�ساَءُل

اأَْقَتِرُح ما َيلي 

ُة ٱِلْنِطالِق ِعيَّ َو�سْ

َوِر :  ِة ٱْلِمياِه ِبا�ْسِتْعماِل ال�سُّ ُك ِبِفْعِل ُقوَّ َنُع ُلْعَبًة َتَتَحرَّ �سْ
اأَ قوُم ِبِه ما �َساأَ

ِة ٱلِمياِه ِباٱلأَْرقاِم  ُك ِبِفْعِل ُقوَّ ُب َواأُحاكي َمراِحَل اإِْنجاِز ُلْعَبٍة َتَتَحرَّ اأَُرتِّ

ْقِم 6  َنِة في �سوَرِة ٱلرَّ َتعينا بالأََدواِت ٱلُمَبيَّ ِمْن 1 اإلى 5 َو م�سْ

ُكـ ِبِفْعِل ٱْلماِء َواأَْخَتِبُر َحَرَكَتُه.اأَْهِدُف َنُع �َسْيئًا َيَتَحرَّ اأَ�سْ

123

456
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1( تخطيط تعلمات احل�سة 
املجال :  امليكانيك

املحور : احلركة 

املو�سوع : حركة الأج�شام

الفئة امل�ستهدفة : تلميذات وتالميذ ال�شنة الأوىل من �شلك التعليم البتدائي 

املدة الزمنية للح�سة : 55 دقيقة  

ç

 • التمثالت و/اأو العوائق االإب�ستمولوجية التي قد يواجهها املتعلمون واملتعلمات يف بناء هذا الدر�ص:

يعتقد جل املتعلمني اأن املركبات التكنلوجية )اأجهزة منزلية؛ و�شائل النقل والت�شال؛...( املتوفرة يف حميطهم، مت �شنعها 

لأول وهلة يف �شكلها احلايل من طرف الإن�شان. ذلك، اأنهم ل يهتمون بتطور وظيفتها ول مبراحل ت�شنيعها، ناهيك عن 

البحث يف عالقة ذلك بتاريخ تطور العلوم التي �شاهمت يف كل هذا التقدم التكنلوجي. ومن خالل هذا الدر�ض �شيتعرف 

املتعلم)ة( على كيفية تطور ا�شتغالل قوة املاء من طرف لالإن�شان، 

معتمدين يف ذلك على مكت�شباته من الدرو�ض ال�شابقة حول احلركة 

ومفهوم قوة الدفع و جاذبية الأر�ض.

هذه التعلمات: بناء  م�ساهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ يتعرف طبيعة تاأثري قوة املاء على الأج�شام املادية من حوله 

)اأي كقوة دفع اأو جذب(؛

ـ يقوم باأن�شطة جتريبية ق�شد اإن�شاء لعبة ت�شتغل فيها قوة املاء لتحريك 

بع�ض اأجزاءها وت�شغيلها.

ل�شاق  معدنية؛  رقيقة  ق�شبان  مق�ض؛  بال�شتيكية؛  قنينة   12 ـ   : التعليمية  الو�سائل 

فارغة كما هو مبني يف  رقيقة؛ علب �شغرية  ق�شبان خ�شبية  فلينية؛  قطع  �شائل؛ 

ال�شورة الواردة بالكرا�شة؛ كرا�شة التلميذ)ة( ودليل الأ�شتاذ)ة(.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�شي العلمي 

و�سعية االنطالق :  اأنظر كرا�شة املتعلم)ة(.

املاء،  قوة  با�شتغالل  كهربائية  طاقة  ينتج  مائي  ل�شد  اإحداها  �شور،  ثالث  نقدم 

وال�شورة الثانية لباخرة تتحرك كذلك با�شتغالل قوة اندفاع املاء والثالثة لناعورة 

مائية تدور بفعل جريان مياه النهر.

2( تدبري تعلمات احل�سة 

1 ـ تقدمي و�شعية النطالق:  )10 دقائق(
اإثارة للت�شاوؤل يف حميط املتعلم)ة(، نظرا لتوفره يف الطبيعة يف حالته الثالث املختلفة. فهو �رص احلياة على  يعترب املاء من اأكث املواد 

الأر�ض، ولالإن�شان يف قوته ماآرب :  فكيف تنتج قوة املاء، وكيف ي�ستغلها االإن�سان يف حياته اليومية؟ 

متكن الإجابة على هذا ال�شوؤال املتعلم)ة( داخل جمموعته، من التعرف على كيفية اإنتاج قوة املاء، وحتديد طبيعتها كقوة دفع اأم جذب،  

وكيف ميكنه اأن ي�شتغلها يف �شنع لعبة يدوية ب�شيطة )مثل: طاحونة مائية(. ذلك، اأن املتعلم)ة( ظل يعتقد اأن:  

ـ اأن املاء ي�شلح فقط لل�رصب والنظافة والري؛ 

ـ القوة امليكانيكية ل ميكن اأن تنتجها اإل الكائنات احلية اأو املحركات ال�شناعية املتطورة حاليا.

 اأت�ساءل 
ي�شاعد الأ�شتاذ)ة( تالمذته على متلك و�شعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�شئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�شغرية، ثم تقا�شمها، 

لالتفاق على ت�شاوؤلت من قبيل: 

ـ كيف ميكن اأن اأ�ستغل قوة املاء لتحريك لعبة ؟ 

الوحدة  6
  احل�ستان :   6 و7كيف اأ�ستغل قوة املاء  ؟

امليكانيك
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َاْلماُء 

َالّطاَقُة

L’eau

L’énergie

التاريخ: ..../..../........ الوحدة : 6

احل�صتان :  6 و 7  
ة( َة ٱْلماِء ؟  )َتِتمَّ  َكْيَف اأَ�ْسَتِغلُّ ُقوَّ

ما اأُلِحُظُه

ِة.اأَ�ْسَتْخلِ�ُص ُة َجَرياِن ـ  ٱلّطاَقِة ٱْلَكْهَرباِئيَّ اأَْماَلأُ ٱْلَفراÆَ ِباٱْلَكلِماِت ٱلّتالَِيِة : اBلٍتـ  ُقوَّ

ِة َجَرياِن ٱْلماِء. ِة ُلَعٍب َتْعَمُل ِبُقوَّ ْنُع ِعدَّ ُيْمِكُن �سُ

َتَغلُّ .................. ٱْلماِء في َتْوليِد ....................  ـ ُت�سْ

غيِل ............. ُمْخَتلَِفٍة. َوفي َت�سْ

…ó«°U nQ » q n‰oCG

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

اَْلميكانيك

بيَعِة. ِة ٱْلماِء في ٱلطَّ ُر َعْن ُقوَّ - اأَْكُتُب َرْقَم )1( َتْحَت ُكلِّ ما ُيَعبِّ

ناَعِة ِة ٱْلماِء في ٱل�سِّ - اأَْكُتُب َرْقَم )2( َتْحَت ُكلِّ ما َيْعني اِ�ْسِتْعماُل ُقوَّ

الل ماُء ٱل�سَّ ْهِر اُن ٱلنَّ َفَي�سَ ٌة ِمْطَحَنٌة ماِئيَّ

َتهاُطُل ٱلأَْمطاُر �َسدٌّ ماِئيٌّ اأَْمواُج ٱْلَبْحِر
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2 ـ اأقرتح ما يلي:  )15 دقائق( 
يقبل الأ�شتاذ)ة( م�شادقة املتعلمني على كل القرتاحات التي تقول:

• ميكن �شنع لعبة تتكون من مادة ذات �شكل هند�شي قابل للدوران حتت تاأثري قوة املاء الذي ن�شبه عليها من �شنبور اأو اإناء.
الفر�شيات التي يتفق للعمل على متحي�شها داخل الف�شل، هي: 

ـ اأعتقد اأنني اأ�ستطيع اأن اأ�سنع منوذجا للعبة مائية تدور حول حمور ثابت حتت تاأثري قوة املاء.

3 ـ ما �شاأقوم به:  )50 دقائق(
 اختبار الفر�شية :  

يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمات واملتعلمني اأن ي�شتغلوا ب�شكل ثنائي، للتفكري يف كيفية ترتيب  مراحل �شنع اللعبة. 

بعد تاأكد الأ�شتاذ)ة( من ا�شتيعاب املتعلمني و املتعلمات لكيفية اإنتاج اللعبة املقرتحة، يطلب منهم ال�شتغال يف جمموعات �شغرية، 

يتتبع عمل كل جمموعة �شغرية وحتفيزها على اإتقان اإنتاجها، ثم يختار اأهم الإنتاجات لتقا�شمها، كما يختار بع�ض الإنتاجات ال�شعيفة 

لتقوميها، وال�شتفادة من اأخطاءها لتفاديها م�شتقبال.

ـ ما اأالحظه  : ميكن �شنع عدة لعب تعمل بقوة جريان املاء.

اأ�ستخل�ص ما يلي:  )20 دقيقة( ـ   4

من خالل ا�شتنتاجات املتعلمني، ي�شتخل�شون ما يلي: 

اَقِة اٱْلَكْهَرَباِئيَِّة. ُة َجَريان  ـ اٱلطَّ اأَْمالأُ اٱْلَفَراَغ ِباٱْلَكِلَماِت اٱلتَّاِلَيِة : اآَلٍت ـ ُقوَّ

َتِلَفٍة. اَقِة اٱْلَكْهَرَباِئيَِّة َويِف َت�ْشِغيِل اآَلٍت خُمْ ُة َجَريان اٱمْلَاِء يِف َتْوِليِد اٱلطَّ ـ ُت�ْشَتَغلُّ ُقوَّ

يعمل الأ�شتاذ)ة( على تر�شيخ امل�شطلحات املقرتحة وتثبيتها لدى  اأمني ر�سيدي:    

املتعلمني باللغتني العربية والفرن�شية.

دقائق(  10( تعلماتي:   اأعبئ  ـ   9
  و�سعية تقوميية  1(

 تخطيط تعلمات احل�سة

بيَعِة. ِة ٱْلماِء في ٱلطَّ ُر َعْن ُقوَّ - اأَْكُتُب َرْقَم )1( َتْحَت ُكلِّ ما ُيَعبِّ

ناَعِة ِة ٱْلماِء في ٱل�سِّ - اأَْكُتُب َرْقَم )2( َتْحَت ُكلِّ ما َيْعني اِ�ْسِتْعماُل ُقوَّ

1

1

1

2

2

1

الل ماُء ٱل�سَّ ْهِر اُن ٱلنَّ َفَي�سَ ٌة ِمْطَحَنٌة ماِئيَّ

َتهاُطُل ٱلأَْمطاُر �َسدٌّ ماِئيٌّ اأَْمواُج ٱْلَبْحِر
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 10 َبَلَغْت   .2018 �َسَنَة  َج�سيَمًة  ًة  َب�َسِريَّ َخ�ساِئَر  ِبالِدنا  ْيِر في  ٱل�سَّ َحواِدُث  َخلََّفْت  ـ 

ِة ٱلأَْكَثَر  نِّ َوَذوو ٱْلِْحِتياجاِت ٱْلخا�سَّ َقْتلى َو 27 َجريحا َيْوِمّيًا. ُيَعدُّ ٱْلأْطفاُل َوِكباُر ٱل�سِّ

ْيِر 2018.( ًة َلها. )ٱللَّْجَنُة ٱْلَوَطِنَيُة للِوقاَيِة ِمْن َحواِدِث ٱل�سَّ ُعْر�سَ

لى َهاَلِكـ  ْت اإِ َلِت ٱْلأَْمطاُر في َمديَنِة ُكْلميَم �َسَنَة 2014 اإِلى �ُسيوٍل جاِرَفٍة. اأَدَّ ـ َتَحوَّ

اأَْكَثَر ِمْن َثالثيَن �َسْخ�سًا، َوَخلََّفْت َخ�ساِئَر َكبيَرًة في ٱْلُمْمَتَلكاِت.

�صِّ لأُْتِمَم ٱْلُجْمَلَة ِبِكتاَبِة ٱْلِعباَرَتْيِن ٱلّتالَِيَتْيِن : َخ�ساِئَر َكبيَرًة  ـ  اأَْعَتِمُد َعلى ما جاَء في ٱلنَّ

َكٌة.  اأَْج�ساٌم ُمَتَحرِّ

ُب .......................... . ْقِل َو�ُسيوُل ٱْلأْمطاِر ........................ َقْد ُت�َسبِّ َو�ساِئُل ٱلنَّ

ْن�ساِن.  َل َخَطرًا َعلى ٱْلإِ َكِة اأَْن ُت�َسكِّ ُيْمِكُن لاِْلأَْج�ساِم ٱْلُمَتَحرِّ

ْيِر َوٱْلَكواِرَث  : اأَْبَحُث في َوثاِئَق َتُخ�صُّ َحواِدَث ٱل�سَّ
ٌّ
َبْحٌث َوثاِئِقي

َة. بيِعيَّ ٱلطَّ

التاريخ: ..../..../........ الوحدة : 6

  8 : áاحل�ص
َكِة ؟ ما ِهَي َمخاِطُر ٱْلأْج�ساِم ٱْلُمَتَحرِّ

12

راٌر ِباٱْلإِْن�ساِن َوُمْمَتَلكاِتِه.  ٍم اBَخَر، َقْد َتْلَحُق اأَ�سْ ٍكـ ِبِج�سْ ٍم ُمَتَحرِّ ِطداِم ِج�سْ ِعْنَد ٱ�سْ o¬ o¶ pM’oCا اe

اَْلميكانيك

اأََت�ساَءُل

اأَْقَتِرُح ما َيلي 

ِلْنِطالِق ُة اٱ ِعيَّ َو�سْ

ُة 2014(   حاَفُة اْلَوَطنيَّ )اْل�سَّ

قوُم ِبِه ما �َساأَ

َكَة.اأَْهِدُف ُف ُخطوَرَة ٱْلأَ�ْسياَء ٱْلُمَتَحرِّ َتَعرَّ
اأَ
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 تخطيط تعلمات احل�سة

املجال :  امليكانيك

املحور : احلركة 

املو�سوع : حركة الأج�شام

الفئة امل�ستهدفة : تلميذات وتالميذ ال�شنة الأوىل من �شلك التعليم البتدائي 

املدة الزمنية للح�سة : 55 دقيقة 

الدر�ص: هذا  بناء  واملتعلمات يف  املتعلمون  يواجهها  قد  التي  االإب�ستمولوجية  العوائق  و/اأو  • التمثالت 
عند ا�شطدام ج�شمني �شلبني لن ي�شتطيع املتعلم)ة( حتديد املقدار الفيزيائي املتبادل بينهما )تبادل القوة اأم الطاقة(. اإل اأنه 

اعتمادا على مكت�شباته ال�شابقة الب�شيطة حول مفهوم قوتي الدفع واجلذب، �شيتمكن من اإدراك اأن اجل�شم عندما يتحرك ل 

ميكنه اكت�شاب اأي قوة ب�شبب حركته، واإمنا �شيكت�شب طاقة»Energie«، هذا املقدار الفيزيائي الذي يبقى تعريف مفهومه 

�شعبا يف �شلك التعليم البتدائي، والذي مييز مدى قدرة اجل�شم على ت�شويه جمموعة مادية اأخرى اأو ت�شخينها. كما �شنجعله 

يعي ب�رصورة وقاية نف�شه وحميطه من خماطر الأج�شام املتحركة 

من حوله )اأي من خماطر التبادل معها للطاقة التي تكت�شبها بفعل حركتها(.      

التعلمات: هذه  بناء  م�ساهمتهم يف  من خالل  واملتعلمات  املتعلمون  �سيكت�سفه  • ما 
ـ يتعرفون اأن اجل�شم ال�شلب يكت�شب طاقة ب�شبب حركته، ويفقدها 

عند توقفه؛

ـ يتعرفون اأنه عند ا�شطدام ج�شمني �شلبني يتبادلن الطاقة ولي�ض القوة؛

ـ يعوا �رصورة الوقاية من خماطر الأج�شام املتحركة للحفاظ على 

نف�شه وحميطه.

ـ كرا�شة املتعلم)ة(. الو�سائل التعليمية :  

�شور حلوادث ال�شري ولكوارث طبيعية مثل الفي�شانات واإح�شائيات تبني خ�شائر 

مادية وب�رصية مرتبطة بحوادث ال�شري يف املغرب، كرا�شة التلميذ)ة( ودليل الأ�شتاذ)ة(.

الطريقة البيداغوجية املعتمدة :  نهج التق�شي العلمي  

و�سعية االنطالق: اأنظر كرا�شة املتعلم )ة(.

ال�شورة 1 تبني تاأثري ا�شطدام ج�شم متحرك )�شاحنة( مع ج�شم ثابت )�شجرة(.

حالة  يف  الواد  ماء  جريان  قوة  حتدثها  التي  للخ�شائر  مثال  تبني   2 ال�شورة 

الفي�شان.    

2( تدبري تعلمات احل�سة
1 ـ تقدمي و�شعية النطالق: )10 دقائق(

بالرغم من اأهمية تعرف املتعلم)ة( على قوى الدفع اجلذب وجاذبية الأر�ض، فاإنها لن متكنه من تف�شري مالحظاته عن ا�شطدام ج�شمني 

�شلبني. فلماذا يتلف ويت�سوه اأحدهما اأو كالهما. وكيف يقي االإن�سان نف�سه من خماطر االأج�سام املتحركة ؟

متكن الإجابة على هذا ال�شوؤال املتعلم)ة( داخل جمموعته، من التعرف على كيفية اأن ا�شطدام الأج�شام.  

ـ ل ميكن لالإن�شان اأن يقي نف�شه من جميع خماطر الأج�شام املتحركة. 

 اأت�ساءل : )5 دقائق(   
ي�شاعد الأ�شتاذ)ة( تالمذته على متلك و�شعية النطالق، ويحفزهم على طرح اأ�شئلة حولها داخل جمموعاتهم ال�شغرية، ثم تقا�شمها، 

لالتفاق على ت�شاوؤلت من قبيل: 

ـ هل ميكن للج�سم املتحرك اأن ي�سكل خطرا على االإن�سان ؟ 

ـ كيف ميكن تفادي خماطر االأج�سام املتحركة ؟

الوحدة  6
  احل�سة :    8ما هي خماطر الأج�سام املتحركة على الإن�سان ؟

امليكانيك
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ٍكـ.  ٍم ُمَتَحرِّ َررًا ـ لِِج�سْ �َص ِبما ُينا�ِسُب : �سَ اأُْتِمُم ٱْلُمَلخَّ

Accident

Danger

حيٌحz اأَْو }َخَطاأzٌ َتْحَت �سوَرِة ُكلِّ �ُسلوٍكـ. اأَْكُتُب : }�سَ

ُن ِمَن ٱْلِوقاَيِة ِمَن ٱْلَمخاِطِر اأَْثناَء ُع َعالَمَة )x( َتْحَت ُكلِّ ما ُيَمكِّ 1( اأَ�سَ
ٱْلِقياَدِة.

o¢�p∏ rînت rصSnCا •o¢�p∏ rînت rصSnCاأَ�ْسَتْنِتُج ا

ٍم اBَخَر. ِطداِمِه ِبِج�سْ ـ ُيْمِكُن ........................ اأَْن ُيْلِحَق ........ ِعْنَد ٱ�سْ

ًة ِمْثَل : ِخَد اإِْجراءاٍت ِوقاِئيَّ ـ َيِجُب َعلى ٱْلإِْن�ساِن اأَْن َيتَّ

ْيِر. ل�سَّ • ٱْحِتراِم َقوانيِن اٱ

ِة. بيِعيَّ • اأَْخِذ ٱِلْحِتياطاِت ِمَن ٱْلَكواِرِث ٱلطَّ

حاِدَثٌة

َخَطٌر

اأَ�ْسَتْخلِ�ُص

Åُ َتَعلُّماتي َعبِّ
اأُ

…ó«°U nQ » q n‰oCG
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2 ـ اأقرتح ما يلي: )10 دقائق( 
يقبل الأ�شتاذ)ة( م�شادقة املتعلمني على كل القرتاحات التي تقول باأن:

ـ االأج�سام ب�سبب حركتها، ميكن اأن ت�سطدم.

ـ ميكن وقاية االإن�سان وممتلكاته من خماطر االأج�سام املتحركة. 

3 ـ ما �شاأقوم به: )10 دقائق(
 اختبار الفر�شية:  

يناق�ض الأ�شتاذ)ة( مع تالميذه البحث الوثائقي انظر ال�شفحة 88 حيث يناق�ض التالميذ و التلميذات اخل�شائر الب�رصية واملادية الناجتة عن 

حوادث ال�شري يف املغرب.  وكذلك اخل�شائر الناجتة عن الكوارث الطبيعية مثل تاأثري �رصعة جريان مياه الأنهار عند حدوث الفي�شانات.

حيث يالحظ تاأثري الأج�شام املتحركة )حركة مركبة و�رصعة جريان مياه الأنهار( ثم يكتب يف كرا�شته : و�شائل النقل و�شيول الأمطار، 

اأج�شام متحركة قد ت�شبب خ�شائر كبرية.

ما األحظه: عند ا�شطدام ج�شم متحرك بج�شم اآخر قد تلحق اأ�رصارا بالإن�شان وحميطه.

اأ�شتنتج: يجب على الن�شان اتخاذ جميع اأ�شكال الوقاية من اأ�رصار الأج�شام املتحركة. 

4 ـ اأ�شتخل�ض ما يلي:    )5 دقائق(

ٍك. �ْسٍم ُمتََحرِّ ُب : �َضَراً ـ جِلِ �َض مِبَا ُيَنا�شِ ُم اٱمْلَُلخَّ اأُمْتِ

ِطَداِمِه ِبِج�ْشٍم اآَخَر. ٍك اأَْن ُيْلِحَق �َضَراً ِعْنَد اٱ�شْ �ْسٍم ُمتََحرِّ ـ مُيِْكُن جِلِ

ْجَراَءاٍت ِوَقاِئَيًة مثل : ْن َيتَِّخَد اإِ اِن اأَ ـ َيِجُب َعَلى اٱلإِْن�شَ

. رْيِ اِم َقَواِننِي اٱل�شَّ • اٱْحرِتَ

ِبيِعيَِّة.   • اأَْخُذ اٱلْحِتياَطاِت ِمَن اٱْلَكَواِرِث اٱلطَّ

اأمني ر�شيدي:    يعمل الأ�شتاذ)ة( على تر�شيخ امل�شطلحات املقرتحة وتثبيتها لدى 

املتعلمني باللغتني العربية والفرن�شية. 

5. ـ اأعبئ تعلماتي :     )5 دقائق(
حيٌح« اأَْو »َخَطاأٌ« َتْحَت �سوَرِة ُكلِّ �ُسلوٍكـ. اأَْكُتُب : »�سَ

حيٌح �سَ
ٌ َخَطاأ ٌ َخَطاأ

حيٌح �سَ

حيٌح �سَ

ٌ َخَطاأ

ٌ َخَطاأ

ٌ َخَطاأ

حيٌح �سَ

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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َتاريٌن ِلَتْقِومِي اْلَوْحَدِة

اأَْرِبُط اٱلِْبَطاَقاَت ِبَما ُهَو ُمنَا�ِسٌب.

اَلتَّْمِريُن اٱلثَّاِلُث

ٍة.
َّ
َدَوَراُن َطاُحوَنٍة َماِئي

ٍة.
َّ
َدَوَراُن َناُعوَرٍة َهَواِئي

ُدوِد.
ُّ

ِة ِفي اٱل�ش
َّ
َباِئي

َ
اَقِة اٱْلَكْهر اإِْنَتاُج اٱلطَّ

يِح ُة اٱلرِّ ُقوَّ

ُة اٱلَْماِء ُقوَّ

اِن 
َ

اَر ُمْخَتِلَفٍة ِباٱلإِْن�ش
َ
ر اِرَدِة ِفي اإِْلَحاِق اأَ�شْ

َ
اُقُطَها ِباٱْلَمَناِطِق اٱْلب

َ
ُب َت�ش

َّ
ب

َ
ٍة ُمْخَتِلَفِة اٱْلَحْجِم، َيَت�ش

َّ
اَرٌة َعْن ُكِريَّاٍت َثْلِجي

َ
ُد ِعب

َ
ر

َ
َاْلب

123َواأَْي�شًا ِبُمِحيِطِه.

 اأَِجْب ِبـ }نََعْمz اأَْو }اَلz َعَلى اٱلُْجَمِل اٱلتَّاِليَِة :

ْلٍب نََعْم . اَرٌة َعْن َماٍء �شُ
َ
ُد ِعب

َ
ر

َ
1 ـ َاْلب

ِة اٱلأَْر�ِض نََعْم .
َّ
ِد ِبِفْعِل َجاِذِبي

َ
ر

َ
يَّاٌت اٱْلب َ

ُقُط ُكر
ْ

2 ـ َت�ش
اٍك نََعْم.

َ
ب ِع �شِ ِد ِبَو�شْ

َ
ر

َ
اُقِط اٱْلب

َ
 اٱلأَ�ْشَجاَر َواٱْلَفَواِكَه ِمْن َت�ش

َ
3 ـ ُيْمِكُن اأَْن َنِقي

اِن نََعْم .
َ

اَبِة اٱلإِْن�ش ِد ِفي اإِ�شَ
َ
ر

َ
يَّاٌت اٱْلب َ

َب ُكر
َّ
ب

َ
4 ـ ُيْمِكُن اأَْن َتَت�ش

اَلتَّْمِريُن ٱلثَّايِنُّ

ْو حاَلِة َحَرَكٍة في ٱْلَمكاِن ٱْلُمنا�ِسِب. اأَْكُتُب ٱْلِعباَرَة : حاَلِة �ُسكوٍن اأَ

اِئُر في  ـ َالطَّ

ُل وَّ
ٌّاَلتَّْمريُن ٱالأَ

َتْقويٌم َتْوليِفي

حاَلِة �ُسكوٍن حاَلِة َحَرَكٍة ـ َاْلُع�¢t في
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ٍة.
َ
َة  دفع َكبير ِة اإِلى اٱلأَْعلى ُقوَّ

َ
عوُد اٱلّطاِئر ـ َيَتَطلَُّب �شُ

َة جذب. ـ َيَتَطلَُّب َعْوَدُة اٱْلَغّطا�ِض اإِلى �شطح اٱْلماِء ُقوَّ

اأُتِْممُّ اٱلُْجَمَل اٱلتَّاِليََة ِبَما ُهَو ُمنَا�ِسٌب :

ُة َدْفٍع ُقوَّ

ُةَجْذٍب ُقوَّ

ْع َعاَلَمَة )x ( ِفي اٱلَْخانَِة اٱلُْمنَا�ِسبَِة : �سَ

) x(

) x(

اَلتَّْمِريُن الرابع

ُل وَّ
اَلتَّْمِريُن اٱالأَ

 اَلتَّْمِريُن الثاين

 اَلتَّْمِريُن الثالث

َتاريٌن ِلدعم اْلَوْحَدِة

ياِح. 
رِّ
ِة اٱلر �ْشجاُر باْزِدياِد ُقوَّ َتَتماَيُل اٱْلأَ

ٍة. 
َّ
َب في َكواِرَث َطبيِعي

َّ
ب

َ
ياِح اأَْن َتَت�ش

رِّ
ِة اٱلر ُيْمِكُن ِلُقوَّ

ياِح
رِّ
ِر اٱْلأَْغ�شاِن ِبالر

ُّ
َيِجُب اأَْن اأَْنَتِبَه َكثيراًلِ َمخاِطِر َتك�ش

ِة. ُقوَّ ـ  َكواِرَث  ـ   ِلَمخاِطِر    : اٱلتّاِليَِة  ِباٱلِْعباراِت  اٱلُْجَمَل  اأُتِْمُم 

حيَحِة : ُع َعالَمَة )x( َتْحَت ٱْلُجْمَلِة ٱل�سَّ اأَ�سَ

x

َتْقويُم ٱْلُمْكَت�َسباِت

ُة اٱْلَجْدِب ُتْبِعُد اٱْلُكَرَة ُب اٱللُّْعَبَةُقوَّ ُة اٱْلَجْدِب ُتَقررِّ ُة اٱْلَجْدِب ُتْغِلُق اٱْلباَبُقوَّ ُقوَّ
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اِني sãو�ِض ال oأَ�ْسدÓِْل tم الإِْجَماِلي oْقِوي sاَلت

�ْسِم َواأَتِْمِم اٱلُْجَمَل : �ُسُهَم ِفي اٱلرَّ  1 ـ اأُاَلِحُظ اٱاْلأَ

ى َعَلى الفاأر . وَمُة َتَتَغذَّ
ُ
         ـ َاْلب

ُذوِر .
ُ
ى َعَلى اٱْلب          ـ الفاأر َيَتَغذَّ

�ْسِم َجاِنبَُه.  2 ـ اأَْقَراأُ اٱلُْجَمَل َواأَْر�ُسُم �َسْهَمْيِن َعَلى اٱلرَّ

ى َعَلى اٱْلُع�ْشِب.          ـ َاْلأَْرَنُب َيَتَغذَّ

ى َعَلى اٱْلأَْرَنِب.          ـ َالثَّْعَلُب َيَتَغذَّ

اَلتَّْمِريُن اٱلثَّايِن

ُلوِك اٱلِْغَذاِئي ِعْنَد اٱلْبُوَمِة. ي ثُمَّ اأَُرتُِّب َمَراِحَل اٱل�سُّ  اأُ�َسمِّ

دج ب

حتديد مكان الفري�سة اأكل الفري�سةم�سك الفري�سةالتنقل نحو الفري�سة 1 34 2

أ

َخَطاأ ِحيح �شَ

وٍل. َنُة ِمْن َثاَلَثِة ُف�شُ
َّ

ُن اٱل�ش َتَتَكوَّ

ٍر اٱْلُف�شوِل. 
ُّ
 َدرَجُة اٱْلَحراَرِة ِبَتَغي

ُ
ر

َّ
َتَتَغي

ُن ِمْن َثاَلَثِة اأَ�ْشُهٍر. ٍل َيَتَكوَّ وٍل َوُكلُّ َف�شْ َنِة اأَْرَبَعُة ُف�شُ
َّ

ِفي اٱل�ش

اَتاِت ِبُدوِن َماٍء
َ
َتِعي�ُض اٱلنَّب

ُع َعاَلَمَة  )x ( اأََماَم ااِلْقِتَراٍح اٱلُْماَلِئِم. اأَ�سَ ُل وَّ
اَلتَّْمِريُن اٱالأَ

اَلتَّْمِريُن اٱلثَّاِلُث

) x(

) x(

) x(

) x(
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واٌن  لحم.
َ
ـ َاللَّْقاَلُق َحي

واٌن عا�شب.
َ
ـ َاْلَحَماَمُة َحي

واٌن  عا�شب ولحم )قارت(.
َ
ُفوُر َحي ـ َاْلُع�شْ

ُد اٱلنَِّظاَم اٱلِْغَذاِئي ِلُكلِّ َحيََواٍن. َحدِّ �ُسوَم َواأُ اأُاَلِحُظ اٱلرُّ اِبُع اَلتَّْمِريُن اٱلرَّ

َررًا ِباٱْلإِْن�ساِن. َكـ ُيْلِحُق �سَ َم ٱْلُمَتَحرِّ ـ اأَْكُتُب َرْقَم )1( َتْحَت ُكلِّ ما َيْعني : اأَنَّ ٱْلِج�سْ

ْو بيَئِتِه ِمْن َمخاِطِر ٱْلأَْج�ساِم  ْن�ساِن اأَ ـ اأَْكُتُب َرْقَم )2( َتْحَت ُكلِّ ما َيْعني : �ُسروَط ِوقاَيِة ٱْلإِ

َكِة. ٱْلُمَتَحرِّ

21 11 22

 اَلتَّْمريُن ٱلْخاِم�ُص

 اَلتَّْمريُن ٱلْ�ّساِد�ُص

حيَحِة : ُع َعالَمَة )x( اأمام ٱْلُجْمَلِة ال�سَّ اأَ�سَ

ٌّ
َتْقويٌم َتْوليِفي

َتْقويُم ٱْلُمْكَت�َسباِت

اأَ�ْسَرُب ٱْلماَء ِبَكْثَرٍة

روِرٌي لِْلِفالَحِة ٱْلماُء �سَ ماُء ٱْلَيْنبوِع �َسروٌب يَّ ماٍء �ساٍف اأَ�ْسَرُب اأَ

بيِع ُل ٱلرَّ ُه َف�سْ ِقلَُّة ٱْلماِء َتْقُتُلاإِنَّ

xx

x x
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ياُق : ـ �ٱْلأَ�ْشخا�ُص : ِطْفٌل. َ�ل�شِّ

         ـ َ�ْلَمكاُن : �ٱل�ّشاِرُع ـ �ٱْلَبْيُت.

فوٍر. ريِق ـ َتناُوُل َوْجَبٍة ِغذ�ِئَيٍة ـ �إِ�ْشقاُط ُع�صِّ ُع�شْ          ـ َ�ْلأَْحد�ُث : �ٱ�ْشِتْعماُل �ٱلطَّ

َكِة.           جاِه ٱْلُمعاِك�ِص لِ�َشْيِر ٱْلَعَرباِت ٱْلُمَتَحرِّ ِرعًا َعلى َمْتِن َدّر�َجِتِه، في ٱلإِتِّ َنُد :  عاَد ِطْفٌل �إِلى ٱْلَمْنِزِل ُم�شْ َ�ل�شَّ

َوْجَبِة  َكويٍت ِعَو�َص  َوَب�شْ ٍة  َمْقلِيَّ َوَرقاِئَق َبطاِط�ٍص  روبًا غاِزّيًا  َم�شْ َوَتناَوَل  ُغْرَفِة ٱلأَْكِل  َنو�ِفَذ  َفَتَح 

فوٍر. ِقَط ُع�صَّ ُع�شْ ٱْلَغذ�ِء. ُثمَّ َخَرَج َوَت�َشلََّق �َشَجَرَة ُبْرُتقاٍل ُمْثِمَرًة لُِي�شْ

ْعليَمُة : َ�لتَّ

َنِة ٱلَّذي َتْجري فيِه َهِذِه ٱلأَْحد�ُث ؟ َل ٱل�شَّ ْذُكُر َف�شْ
1ـ �أَ

. ْفِلِ ُد ُكلَّ �ُشلوٍكـ ِعْنَد َهذ� ٱلطِّ   2ـ �أَُعدِّ

حيَحِة َوٱْلخاِطَئِة. لوكاِت ٱل�شَّ ُد ٱل�شُّ  3ـ �أَُحدِّ

حيِح ْفِل لَِت�شْ  4ـ �أُْعطي َن�شاِئَح ُمفيَدًة لَِهذ� ٱلطِّ

    �ُشلوكاِتِه ٱْلخاِطَئِة. 

ٌة لَِتْقويِم ِكفاَيتي ِعيَّ َو�شْ

�َشَبَكٌة لَِتْقويِم ِكفاَيتي

ل َنَعْم ر�ُت َ�ْلُموؤَ�شِّ َ�ْلَمعاييُر

َنِة �ٱلَّذي َتْجري فيِه �ٱْلأَْحد�ُث؟ َل �ٱل�شَّ ْفُت َف�شْ ـ َهْل َتَعرَّ

ْفِل؟ ْدُت َمْجموَع �ُشلوكاِت �ٱلطِّ ـ َهْل َعدَّ

ْفِل؟ حيَحَة ِعْنَد �ٱلطِّ لوكاَت �ٱل�شَّ ْدُت �ٱل�شُّ ـ َهْل َحدَّ

ْفِل؟ لوكاَت �ٱلَخاِطَئَة ِعْنَد �ٱلطِّ ْدُت �ٱل�شُّ ـ َهْل َحدَّ

ْفِل؟ لوكاِت �ٱلخاِطَئِة لِلطِّ ُح �ٱل�شُّ حِّ ـ َهْل �أَْعَطْيُت َن�شاِئَح ُمفيَدًة ُت�شَ

�ٱ َ�ْلُمالَءَمُة

نِة؟ ْمييِز َبْيَن ُف�شوِل �ٱل�شَّ ْفُت ُمْكَت�َشباتي لِلتَّ ـ َهْل َوظَّ

ْفِل؟ لوكاِت �ٱلخاِطَئِة ِعْنَد َهذ� �ٱلطِّ حيَحِة َعِن �ٱل�شُّ ُلوكاِت �ٱل�شَّ ْنُت ِمْن َتْمييِز �ٱل�شُّ ـ َهْل َتَمكَّ

َح �ُشلوكاِتِه �ٱلخاِطَئِة؟ حِّ ْفَل لُِي�شَ �شاِئِح �ٱلَّتي ُتفيُد َهذ� �ٱلطِّ ْلُت �إِلى �ٱلنَّ ـ َهْل َتو�شَّ

 َ�لإِ�ْشِتْعماُل

ليُم  �ٱل�شَّ

لِْلَمو�رِد

طيِب؟ ـ َهْل َعَملي خاٍل ِمَن �ٱلَت�ّشْ

ـ َهْل �ٱْحَتَرْمُت َت�َشْل�ُشَل �ٱْلأَْجِوَبِة؟

ٌح َوَمْقروٌء؟  ـ َهْل َخّطي و��شِ

َة؟ ْمالِئيَّ ْبُت �ٱْلأَْخطاَء �ٱْلإِ ـ َهْل َتَجنَّ

َ�ْلإِْتقاُن
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1 ـ ال�شجرة مثمرة اإذن فهو ف�شل الخريف.

2 ـ ي�شير ب�شرعة على الدراجة .
 ـ ي�شير في التجاه المعاك�ض لل�شير.

 ـ فتح نوافذ غرفة الأكل.

 ـ تناول م�شروبا غازيا وقطعة ال�شكالطة.

 ـ ت�شلق �شجرة مثمرة لي�شقط ع�ض الع�شفور.

3 ـ ال�شلوكات ال�شحيحة: 
ـ فتح نوافذ غرفة الأكل لتهويتها.

ـ التغذية. 

 ال�شلوكات الخاطئة:   

 ـ ال�شير ب�شرعة على الدراجة.

ـ ال�شير في التجاه المعاك�ض.

ـ كل ما تناوله غير �شحي.

ـ ت�شلق ال�شجرة لإ�شقاط الع�ض.

4 ـ الن�شائح التي تفيد الطفل:
ـ ال�شير بالتاأني على الدراجة.

ـ ال�شير في اتجاه ال�شحيح في ال�شارع العام لتفادي حوادث ال�شير.

ـ تناول اأغذية متنوعة من اأ�شل نباتي وحيواني ومعدني، مع تجنب  الأغذية التي ت�شر بال�شحة.

ـ احترام البيئة وعدم الإعتداء على الطيور والأ�شجار.

على  وجب  لذا  �سفهيا،  االأجوبة  هذه  عن  التعبير  ي�ستطيع  لكنه  متكاملة.  اأجوبة  تحرير  ابتدائي  االأولى  تلميذ)ة(  على  ي�سعب 

االأ�ستاذ)ة( تقويم تالمذته داخل مجموعات �سغيرة. وتدوين اأجوبتهم على ال�سبورة ثم حثم على كتابتها في دفتر التق�سي. ومنها 

يعمد اإلى ملئ �سبكة تقويم الكفاية المقترحة.

ملحوظة

ت�سحيح و�سعية تقويم الكفاية
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ُع َعاَلمة  )x( ِفي  اٱلْخانَِة اٱلُْمنا�ِسبَِة  اأَ�سَ

َتْقِومٌي اإِْجماِلٌّ ِلْلَوَحَداِت

َخَطـاأٌ حيٌح �سَ اَلَْوَحَدُة اٱالأُولَى : اَلَحَوا�صُّ

ُف ما ُيِحيُط ِبَنا
َّ
ِباٱْلَحَوا�ضرِّ َنَتَعر

ِة اٱللَّْم�ِض َواِئَح ِبَحا�شَّ
َّ
ُف اٱلر

َّ
اأَتَعر

ْم�ِض َلى اٱل�شَّ ًة اإِ
َ
ا�َشر

َ
 ُمب

ُ
اأَْنُظر

َتِفٍع ِجّداً
ْ
ْوٍت ُمر َلى اٱْلُمو�شيَقى ِب�شَ اأَ�ْشَتِمُع اإِ

َخَطـاأٌ حيٌح �سَ اَلَْوَحَدُة اٱلثَّاِنيُة : اَلَْحَرَكُة َواٱلتَّنَفُّ�ُص َواٱلتَّْغِذيَُة ِعْنَد اٱالإِنْ�ساِن

ِن
ْ
َئَتي

رِّ
ِهيُق ُهَو اإِْخراُج اٱْلَهواِء ِمَن اٱلر َال�شَّ

�ِض َتِفُع اإِيقاُع اٱلتََّنفُّ
ْ
ِعْنَد اٱلنَّْوِم َير

ٍل َل ِبُدوِن َمَفا�شِ ُيْمِكُن اأَْن اأََتَنقَّ

ٌّ
َواِني

َ
َدُرَها َحي ُكلُّ اٱلأَْغِذَيِة َم�شْ

َخَطـاأٌ حيٌح �سَ ُة حَّ اَلَْوَحَدُة اٱلثَّاِلثَُة : اَلتَّْغِذيَُة/اَلنُُّموُّ /اَل�سِّ

يِع �شِ
َّ
وِريٍّ ِللر

ُ
ر  �شَ

ُ
ر

ْ
مرِّ َغي

َحِليُب اٱلأُ

ِم
ْ

ِخاَلَل اٱلنُُّمورِّ َتَتَوقَُّف ُكْتَلُة َوَقاَمُة اٱْلِج�ش

ُة َواٱْلُمَتواِزَنُة ُت�شاِعُد َعَلى اٱلنُُّمورِّ
َ
َالتَّْغِذَيُة اٱْلَكاِفي

ِة حَّ ُة اأَ�شا�ُض اٱل�شرِّ يا�شَ
رِّ
 َواٱلر

ُّ
َالنََّظاَفُة َواٱلنَّْوُم اٱْلكاِفي

َخَطـاأٌ حيٌح �سَ اِبَعُة : اَلْـَماُء اَلَْوَحَدُة اٱلرَّ

ًة
َ
ِب ُمبا�َشر

ْ
ر ُكلُّ اٱْلِمياِه �شالِحَةٌ ِلل�شُّ

وٍل َلى اأْرَبَعِة ُف�شُ َنُة اإِ ُم اٱل�شَّ َتْنَق�شِ

َلى �شاِئٍل ُل اٱْلماُء اٱْلجاِمُد اإِ هاِر َيَتَحوَّ ِباٱِلْن�شِ

ِه
ْ
ٍة َوَل َيِجُب اأَْن اأُحاِفُظ َعَلي

َ
َاْلماُء َمْوُجوٌد ِبَوْفر

َخَطـاأٌ حيٌح �سَ اَلَْوَحَدُة اٱلْخاِم�َسُة : َمَظاِهُر اَلَْحيَاة ِعْنَد اَلَْحيَوانَاِت

ُكلُّ اٱْلَحَيَواناِت َتِعي�ُض ِفي َنْف�ِض اٱْلَو�َشِط

ِحَمِة ُمْفَتِر�َشٌة ُكلُّ اٱْلَحَيَواناِت اٱلالَّ

َبٌة ُيوِر عا�شِ ُكلُّ اٱلطُّ

رِّ
ُكلُّ اٱْلَحَيَواناِت َلَها َنْف�ُض اٱلنرِّظاِم اٱْلِغَذاِئي

َخَطـاأٌ حيٌح �سَ اِد�َسُة : اَلِْميَكاِنيك اَلَْوَحَدُة اٱل�سَّ

َعُه  َمْو�شِ
ُ
اِكُن ُهَو اٱلَِّذي ُيَغيرِّر َاْلِج�ْشُم اٱل�شَّ

ُة اٱْلَجْذِب َعْن ُبْعٍد   ُقوَّ
ُ
ُتوؤَثرِّر

ناَعِة يِح ِفي اٱل�شرِّ
رِّ
ُة اٱلر ُيْمِكُن ِا�ْشِتْغالُل ُقوَّ

ُة َدْفٍع َكِة ُقوَّ
رِّ
 اٱلأَ�ْشياِء اٱْلُمَتَحر

ُّ
َجر

ُّ انيِ َ�لأُ�ْسُدو�ُس �ٱلثَّ ُل وَّ
َ�لأُ�ْسُدو�ُس �ٱلأَ
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