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الوحدة ال�صاد�صة
الخ�صائ�ص الطبيعية لالأر�ص ومواردها

كوكب الأر�ص في النظام ال�صم�صي

1 - تقديم الوحدة

احل�ص�صاملوا�صيعاملحوراملجال

علوم االأر�س والف�صاء

الخ�صائ�س الطبيعية
لالأر�س ومواردها 

البحار  خ�صــــــــــــــــائ�س 
واملحيطات

الح�صتان ➊ و ❷ 
 الماء على �صطح الأر�ض

L’eau à la surface de la terre

الح�صتان ❸ و ❹ 
 التنوع البيولوجي البحري
La biodiversité marine

ال�صخور واملعادن
الح�صتان ❺ و ❻ 
 ال�صخور والمعادن

Roches et minéreaux

 كوكب االأر�س في النظام
ال�صم�صي

االحتبا�س احلراري
الح�صة ❼ 

 الحتبا�ض الحراري
L’effet de serre

 التكنولوجيا :
الح�صة ❽ 

اأنجز مجلة حائطية
Je réalise une magazine murale

تقومي التعلمات
الح�صة ❾ 

اأخترب تعلماتي - اأدعم تعلماتي - اأمني تعلماتي

الإعالميات

الح�صة ❿ 
Programmer avec scratch

Personnalliser le décor

2 - الموجز العلمي:
2-1   خ�صائ�س البحار والمحيطات

2-1-1 البحار والمحيطات
❍ المحيطات:

 المحيطات م�صاحات كبيرة تتكون من المياه المالحة، وتغطي %80 تقريبا من �صطح الكرة االأر�صية مقابل %20 من الياب�صة، 
وهي توؤثر في اأنماط الطق�س والمناخ على االأر�س وتمتلك الكرة االأر�صية خم�صة محيطات هي:
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الم�صاحة  لي�صكل ثلث  165.25 مليون كيلومتر مربع،  العالم، ويمتد على م�صاحة  اأكبر المحيطات في  الهادي: وهو  المحيط   ❍

لالأر�س، ويعتبر خندق »ماريانا« النقطة االأعمق في �صمال غرب هذا المحيط.
❍ المحيط الهندي: وهو المحيط االأعلى حرارة بين المحيطات في العالم، ويمتاز بتنوعه البيولوجي الكبير، الناتج عن دفء 

مياهه اال�صتوائية، وي�صكل منطقة �صيد مربحة عالميا.
❍ المحيط الأطل�صي: تغطي ما م�صاحته %20 من �صطح االأر�س، ويبلغ متو�صط عمقه 3339 مترا.

❍ المحيط المتجمد الجنوبي: وهو رابع اأكبر المحيطات، ويتراوح عمقه بين 4000-5000 مترا.

وتبلغ  ال�صمالية،  القطبية  الدائرة  في  ويقع  عمقا،  واأقلها  العالم،  في  المحيطات  اأ�صغر  وهو  ال�صمالي:  المتجمد  المحيط   ❍

14.056.000 كيلومترا مربعا«.

❍ البحار : م�صاحات وا�صعة من المياه المالحة محاطة بالياب�صة من جميع جوانبها اأو بع�صها. ويمكن للبحر اأن يكون جزءا من 

المحيط ومت�صال به كبحر قزوين، والبحر الميت الذي ي�صنف من �صمن اأكبر الم�صاحات المائية المالحة، والمحاطة بالياب�صة من 
جميع جهاتها، وهناك العديد من البحار في العالم؛ منها البحر االأحمر، والبحر االأبي�س المتو�صط، والبحرالميت، وبحر البلطيق.

تمتلك مياه البحار والمحيطات العديد من الخ�صائ�س المتغيرة نظرا لوجود االأمالح والمعادن المذابة فيها، اأهمها كاالآتي:
ت�صبب االأمالح المذابة في المياه انخفا�س درجة حرارة التجمد، بحيث تمنع االأمالح جزئيات الماء من التمكن من اإن�صاء روابط. 

كما ت�صبب ارتفاع درجة الغليان مقارنة مع درجة غليان الماء العذب. وتتميز البحار والمحيطات باختالفات في ن�صبة الملوحة...
بامت�صا�س  اأي�صا  يت�صبب  المعادن مما  االأمالح وغيرها من  ب�صبب وجود  المحيطات  ال�صوء داخل مياه  انك�صار  تزداد خا�صية 
اأ�صواء طيف ال�صوء االأبي�س ليبقى فقط ال�صوء االأزرق منعك�صا، والذي يف�صر ظهور البحار والمحيطات باللون االأزرق، ولهذا ال�صبب 

لقب كوكب االأر�س بالكوكب االأزرق.

■  اأهمية البحار والمحيطات :

تعد البحار والمحيطات اأ�صا�س الحياة على �صطح كوكب االأر�س، حيث يعتمد �صكان العالم على البحار والمحيطات لت�صهيل التنقل 
حيث تعتمد الكثير من الدول والحركات التجارية حول العالم على نقل الب�صائع وال�صلع والتنقل ال�صياحي عبر البحار والمحيطات.

ومن االأدوار في المجال االقت�صادي ا�صتخراج مواد ومنتوجات بحرية تعتمد في �صناعة االأدوية.
وتلعب البحار والمحيطات دورا مهما في دورة المياه على �صطح االأر�س حيث يحدث %86 من مجموع التبخر العالمي فوق �صطح 

المحيطات، كما تنتج اأكثر من ن�صف كمية االأك�صجين في العالم وتخزن 
الغالف  يخزنها  التي  الن�صبة  تفوق  الكاربون  اأك�صيد  ثنائي  من  كمية 
الترفيه  اإمكانية  توفر  كما  الطق�س.  واأنماط  المناخ  تنظم  كما  الجوي. 

واال�صتجمام، والقيام باالأن�صطة الريا�صية البحرية.

2-1-2  التنوع البيولوجي البحري:
واالأمالح  للغذاء  رئي�صيًا  م�صدرًا  والمحيطات  البحر  مياه  تعتبر 
واالأن�صطة  والنقل  التجاري  للتبادل  هامة  و�صيلة  اأنها  كما  المعدنية، 

الترفيهية.
اأما التنوع البيولوجي البحري، )la biodiversité marine(  والذي 
يعني تنوع الحياة في المحيطات والبحار، ي�صكل جانبًا بالغ االأهمية من 
 -)le développement durable(  الركائز الثالث للتنمية الم�صتدامة
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االقت�صادية واالجتماعية والبيئية - تلك الركائز التي تدعم االأداء ال�صليم لكوكب االأر�س وكذلك توفر الخدمات التي تدعم ال�صحة 
والرفاهية وازدهار االإن�صانية.

اإن البحار والمحيطات هي اإحدى الم�صتودعات الرئي�صية للتنوع البيولوجي في العالم. تحتوي على حوالي 25000 نوع معروف، 
وما زال اأكثر من ثلثي االأنواع البحرية في العالم مجهولة الهوية. ت�صمل البحار والمحيطات كائنات حية نباتية وحيوانية ومكونات 
اأ�صكالها  في  المتنوعة  الحية  الكائنات  هائلة من  اأعدادا  ت�صمل  اتزانها.  تعمل على  البيئة عالقات  بين مكونات  وتوجد  غير حية. 

واألوانها وطرق معي�صتها واأنواعها.
المحيط والحياة فيه، اأمران حيويان لالأداء ال�صليم لهذا الكوكب، حيث يزودنا ن�صف االأك�صجين الذي نتنف�صه، وي�صتوعب �صنويًا 

نحو 26 بالمئة من ثنائي اأك�صيد الكربون الذي ينبعث في الغالف الجوي.
اأ�صا�س  على  االأنواع  فيهما  ت�صنف  االأر�س،  على  االأخر  والبع�س  والمحيطات،  البحر  مياه  في  الحية  الكائنات  معظم  تعي�س   
البيئة. وتختلف البيولوجيا البحرية عن البيئة البحرية، حيث تهتم البيولوجيا البحرية على كيفية تفاعل الكائنات الحية مع البيئة. 
وت�صاعد على تحديد طبيعة كوكبنا باالإ�صافة اإلى اأنها ت�صهم اإلى حد كبير في دورة االأك�صجين، وت�صارك في تنظيم مناخ االأر�س. 
من  الكثير  ت�صمل  التي  البحرية  البيولوجية  الحياة  من  جزء  اأي�صا  ي�صم  حيث  البحرية،  الحياة  اأجزاء  من  ويعتبر ال�صاطئ جزء 

.)le plancton végétal et le plancton animal( المجهريات، بما في ذلك معظم العوالق النباتية والعوالق الحيوانية
من بين العالقات القائمة بين الكائنات البحرية، العالقة الغذائية. ت�صكل العوالق النباتية للقاعدة االأ�صا�صية لل�صال�صل الغذائية 

البحرية، يكون فيها الحلقة االأولى:

عوالق نباتية
)منتجات(

عوالق حيوانية
)م�ستهلكات من الدرجة 1(

عوالق حيوانية
)م�ستهلكات من الدرجة 2(

اأ�سماك اأكبر
)م�ستهلكات من الدرجة 3(

من بين الحيوانات البحرية: نجمة البحر )l’étoile de mer(  وقنديل البحر  )la méduse(تدعى كذلك باالأ�صماك ولكنها 
المحاريات  مثل  ال�صدف  ذات    )les mollusques( الرخوية  الكائنات  وكذلك  عظام،  على  ج�صمها  يحوي  وال  باالأ�صماك  لي�صت 
لزيادة  وذلك  البحرية  بالكائنات  االهتمام  ازداد  لقد  والجمبري.  الروبيان  مثل    )les crustacés( الق�صريات وهناك  المختلفة، 

اال�صتفادة منها من الناحية الغذائية اأو الطبية.
كثيرة هي المخاطر التي تهدد اليوم البحار والمحيطات. ومن اأهمها م�صادر التلوث المتعددة وا�صتغالل ثرواتها ا�صتغالال جائرا.
اأما م�صادر تلويث البحار والمحيطات، فنجد في مقدمتها النفايات المنزلية )les déchets ménagers(  ومياه ال�صرف ال�صحي  
) les eaux usées(وغيرها من نفايات المدن الواقعة على ال�صواحل. فال تزال ظاهرة االإلقاء بهذه النفايات في البحر منت�صرة 
حتى في البلدان المتقدمة. وفي المنطقة المتو�صطية وحدها، يلقى بقرابة 60 بالمائة من مياه ال�صرف ال�صحي في البحر دون 
le transport mari- )معالجتها. ومن م�صادر التلويث االأخرى التي تطال البحار والمحيطات تلك التي لديها عالقة بالنقل البحري 
time( . فال بد من التذكير باأن زهاء 90 بالمائة من الب�صائع التي تباع وت�صترى في االأ�صواق العالمية تنقل عبر �صفن وبواخر ال تزال 

تلفظ في مياه البحار والمحيطات عوادم المحروقات والمحروقات ذاتها. وي�صهم ذلك اإلى حد كبير في االإ�صاءة اإلى التنوع الحيوي 
.)l’équilibre environnemental( وت�صهيل انتقال ما ي�صمى »الكائنات الغازية« النباتية والحيوانية التي تخـــــــل بالتوازن البيئي

اإذا كان �صجيج ال�صيارات يعد م�صكلة بيئية اأ�صا�صية في المدن، فاإن �صجيج ال�صفن والبواخر م�صدر هام من م�صادر التلويث 
ال�صوتي  )la pollution sonore(البحري بالن�صبة اإلى الثدييات ب�صكل خا�س.

واأما اأ�صكال ال�صيد الجائر )la surpêche( ، فهي كثيرة ومتعددة هي االأخرى. وهي تطال ثالثة اأرباع االأنواع ال�صمكية. ومن 
طرقها الجديدة التي ت�صيء اإلى بيئة البحار والمحيطات ال�صباك العائمة التي يلقى بها في االأعماق والغوا�صات ال�صغيرة الحجم 
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والمعدة ال�صتغالل ثروات البحار والمحيطات الحيوية. وتر�صل بدورها اإلى اأعماق تتراوح بين ثالثة اآالف وخم�صة اآالف متر. كل ذلك 
يوؤدي اإلى االإخالل بتوازن االأنظمة البيئية وتدميرها، وبالتالي اإلى، نق�س في التنوع البيولوجي.

وللحد من هذه االأخطار، يجب قبل كل �صيء:
♦ ن�صر التوعية باأهمية مياه البحار والمحيطات وبخطورة تلوثها. 

♦ عدم رمي النفايات ال�صلبة )زجاج، علب واأكيا�س بال�صتيكية...( على ال�صاطئ وفي مياه البحر والمحيط.

والحافظة  المذيبة  الكيميائية  المواد  ا�صتعمال  من  والحد  وللم�صانع...  ال�صحي  لل�صرف  العادمة  المياه  ت�صرب  من  ♦  الحد 
)نفايات كيميائية(.

♦ الحد من تناول وا�صتهالك االأنواع المهددة.
♦ ت�صجيع ال�صيد التقليدي بالق�صبة.

♦ الم�صاهمة في حمالت نظافة ال�صواطئ.

)les roches et les minéraux( 2-2   ال�صخور والمعادن
 : )Les roches( ال�صخر

يعتبر ال�صخر الوحدة االأ�صا�صية في بناء االأر�س، اأما المعدن )le minéral(  فهو وحدة ال�صخر نف�صه. وتختلف ال�صخور عن 
بع�صها البع�س من حيث اأنواع المعادن المكونة لها وعالقة هذه المعادن ببع�صها البع�س في ال�صخر الواحد.

  ،)macroscopique( متفاوتة الحجم، فبع�صها كبير يمكن تمييزه بالعين المجردة)cristaux(  تترّتب المعادن في �صكل بلورات
خور تكون خالية من البلورات )�صخور طينية(.  وبع�صها مجهرّي )microscopique( . كما اأّن بع�س ال�صّ

ال�صخور عبارة عن رمال تر�صبت وتطابقت مع بع�صها البع�س وبعد عدة �صنوات تكونت هذه الت�صكيلة من ال�صخور، فلكل �صخر 
 les vagues( اأما ال�صخور الر�صوبية فتكونت بفعل االأمواج المائية نوع فهناك ال�صخور الطينية التي تر�صبت بفعل مياه االأمطار، 

marines(. . بع�س ال�صخور الر�صوبية مكون من مواد اأحفورية )نباتات، �صدف وقواقع...(.

خور الر�صوبّية،  خور الّنارّية، وال�صّ اأنواع رئي�صة: ال�صّ اإلى ثالثة  خور ح�صب مظهرها، ومكوناتها، وطريقة ن�صاأتها  ُت�صنف ال�صّ
خور المتحوّلة. وال�صّ

♦ ال�صخور النارية اأو البركانية )les roches volcaniques( هي تلك ال�صخور التي تكونت نتيجة ت�صلب المادة المن�صهرة.
الخ�صائ�ض العامة لل�صخور النارية: توجد على هيئة كتل لها اأ�صكال مختلفة - تتكون في معظم االأحوال من معادن متبلورة - 

وجود خامات معدنية - ال تحتوي على حفريات.
تن�صاأ ال�صخور الر�صوبية  )les roches sédimentaires( من تر�صيب المواد المفتتة اأو الذائبة في الماء والتي تنتج من 
تعر�س ال�صخور المختلفة لعوامل التجوية )facteurs d’altération(  وتوؤدي التعرية )l’érosion( الطبيعية الى التفتت الميكانيكي 

لل�صخور.
الخ�صائ�ض العامة لل�صخور الر�صوبية: �صخور ه�صة - في �صكل طبقات - وجود حفريات - تتكون من بلورات معدنية - األوان 

فاتحة - لها تراكيب خا�صة...
♦ ال�صخور المتحولة )les roches métamorphiques( : �صخور كانت في االأ�صل نارية اأو ر�صوبية، حدث لها تغير في 
ال�صكل اأو التركيب المعدني او كليهما )�صخور متحولة( وذلك نتيجة تاأثير ال�صغط العالي اأو الحرارة ال�صديدة اأو كالهما، اأو تاأثير 

المحاليل الكيميائية. عمليات التحول تحدث لل�صخر وهو في حالته ال�صلبة.
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  - الحفريات(  )التطبق،  التحول  قبل  االأ�صلية  والتراكيب  الخ�صائ�س  بع�س  تحمل  المتحولة:  لل�صخور  العامة  الخ�صائ�ض 
ظهور معادن جديدة - التورق  )feuilletage(: اإعادة ت�صكيل وترتيب المعادن )الم�صطحة( بحيث تكون اكثر توازيا -  تتواجد في 

االأماكن الن�صطة تكتونيا-  اأ�صكال واألوان متعددة.
عوامل التحول: الحرارة، ال�صغط، المحاليل الن�صطة كيميائيا.

 : )Le minéral( المعدن
هو الوحدة االأ�صا�صية المكونة لل�صخور. وهو مادة طبيعية، �صلبة، متجان�صة، 
ثابت، كيميائي محدد.  بلوري داخلي  ولها تركيب  تكونت بطريقة غير ع�صوية 

يوجد كذلك في باطن االأر�س وعلى �صطحها.
الخوا�ض الطبيعية للمعادن:

♦ خوا�س ب�صرية:
- اللون: منها الثابت، غري ثابت يف غالب االأحيان.

- املخد�س: لون م�صحوق املعدن.
- ال�صفافية: �صفافة، �صبه �صفافة، او معتمة

- الربيق: قدرة املعدن على عك�س االأ�صعة ال�صوئية ال�صاقطة عليه: 
+  بريق فلزي: الذهب

+ بريق ال فلزي: ما�صي، زجاجي )الكوارتز(، �صمغي)كربيت(، لوؤلوؤي)التلك(، حريري )اجلب�س(، ترابي )بوك�صيت(.
♦ خوا�س متا�صكية: ال�صالبة واالنف�صام واالنف�صال

♦ خوا�س ح�صية: الرائحة، املذاق، امللم�س

♦ خوا�س �صكلية: ال�صكل البلوري للمعدن.

يتاأثران ب�صكل  الكوبالت والنيكل(،  تتاأثر باملغناطي�س: املغناتيت واحلديد،  اأخرى: املغناطي�صية )جتعل بع�س املعادن  ♦  خوا�س 

اأ�صعف من االأولني( – الكهربائية - ...

الت�صنيف الكيميائي للمعادن:
♦ املعادن العن�صرية: الذهب والف�صة والنحا�س واجلرافيت واالأملا�س.

♦ الكربيتيدات: البرييت واجلالينا.
♦ االأكا�صيد: الكوارتز واملاجنيتيت والهيماتيت والكروندم.

♦ الهاليدات: الفلوريت- الهاليت
♦ الفو�صفات: االأباتيت

♦ الكربونات: الكال�صيت والدولوميت واملاجنيزيت
♦ الكربيتات: اجلب�س والباريت والنهيدريت

♦  ال�صيلكات: جمموعة الفل�صبارات، جمموعة البريوك�صني، جمموعة المفيبول، جمموعة امليكا، الكوارتز، اوليفني، مو�صكوفيت، 
التلك

معادن
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2-3  االحتبا�س الحراري:
البيت  داخل  اإلى  ال�صم�س  اأ�صعة  تدخل  حيث  البال�صتيكي،  البيت  داخل  يحدث  بما  الحراري  االحتبا�س  ظاهرة  ت�صبيه  يمكن 
البال�صتيكي وترفع درجة حرارته، اإال اأن البال�صتيك يمنع نفاذها مرة اأخرى اأو رجوعها ومعادلتها بالجو الخارجي. كذلك ال�صم�س، 
اإذ تعد الم�صدر الرئي�س النبعاث الطاقة الحرارية على �صطح االأر�س، فهي تبعث اأ�صعتها على كل �صكل خطوط عمودية اإلى �صطح 
االأر�س، وتنفذ من خالل طبقات الغالف الجوي على �صكل اأ�صعة مرئية ق�صيرة الموجات واأ�صعة غير مرئية طويلة الموجات وهي 

االأ�صعة تحت الحمراء وبع�س االأ�صعة فوق البنف�صجية.
باالأر�س  االأر�س والقريبة من الغالف الجوي المحيط  القريبة من �صطح  ال�صفلى  وارتفاع درجة الحرارة تدريجيا في الطبقة 
ب�صبب ارتفاع ن�صبة غاز ثاني اأوك�صيد الكربون، والميثان، وغاز اأوك�صيد النتروجين، وغاز الكلور فلوركربونات الذي يعد من اأخطر 
الغازات الأنه ي�صبب تاآكل طبقة االأوزون، وبع�س الغازات االأخرى في الغالف الجوي الناتجة عن ن�صاطات االإن�صان ال�صناعية والتلوث 
تعتبر  والتي  الدفيئة،  بالغازات  الغازات  وت�صمى هذه  المناخ،  ب�صكل وا�صح على  يوؤثر  ال�صناعية،  الثورة  بعد  الناجم عنها، خا�صة 
العامل االأول لحدوث االحتبا�س الحراري ب�صبب امت�صا�صها الأ�صعة ال�صم�س، وزيادة ن�صبتها في الجو فتعمل على رفع درجة الحرارة 

ب�صبب امت�صا�صها لالأ�صعة تحت الحمراء.
ارتفاع درجة  وُت�صبب  الموجات يمت�صها �صطح االأر�س  االأ�صعة طويلة  االأ�صعة تمت�صها طبقات الغالف الجوي، لكن  بع�س هذه 
حرارة االأر�س، ثم تبعث االأر�س هذه الحرارة مرة اأخرى اإلى طبقات الغالف الجوي على �صكل موجات طويلة، فتمت�صها غازات 
الغالف الجوي وال ت�صمح بنفاذها اإلى الف�صاء الخارجي، مما ي�صبب ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات و�صطح الكرة االأر�صية 

ب�صكل عام عن المعدل الطبيعي.

2-3 -1 اأ�صباب حدوث االحتبا�س الحراري
هناك العديد من االأ�صباب التي اأدت لحدوث ظاهرة االحتبا�س الحراري، واأهمها الن�صاطات الب�صرية المختلفة، مثل:

❍  ا�صتخراج وحرق الفحم الحجري في بداية انت�صار ال�صناعات، والتي اأدت اإلى انبعاثات غاز ثاني اأك�صيد الكربون ب�صكل 

كبير.
اأك�صيد  ثاني  المزيد من غازات  اأدى الإطالق  كبير جدا، مما  ب�صكل  والغاز  النفط  اإلى  االأحفوري  الوقود  ا�صتخدام  ❍   تطور 

الكربون، وخا�صة بعد اختراع ال�صيارات والطائرات.
❍   ا�صتخدام غاز الكلوروفلوروكربون في اأنظمة التبريد والذي �صاعد على ا�صمحالل طبقة االأوزون.

❍    قطع االأ�صجار وتقل�س الطبقة الخ�صراء على �صطح االأر�س بفعل الكائن الب�صري.

❍    تمدد الزحف العمراني اإلى المناطق الزراعية، وانخفا�س رقعة الم�صاحة  المزوعة، باالإ�صافة اإلى بع�س االأحداث الطبيعية 

التي تزيد من ن�صبة ثاني اأك�صيد الكربون في الجو، مثل : البراكين، وحرائق الغابات.

2-3 -2 اأ�صرار االحتبا�س الحراري
تعتبر م�صكلة االحتبا�س الحراري اأحد اأبرز الم�صكالت التي تواجه العالم في هذا الوقت، ويعود اأ�صباب االهتمام بهذه الم�صكلة 

اإلى االأ�صرار التي تنتج عنها، ومن هذه االأ�صرار:
❍    ارتفاع درجة حرارة كوكب االأر�س، مما ي�صبب تمدد المياه وذوبان الجليد عند الُقطبين، االأمر الذي يهدد بارتفاع م�صتوى 

مياه البحار والمحيطات، وغرق الجزر المائية، والمدن ال�صاحلية، وحدوث الفي�صانات.
وانقرا�س  والت�صحر  الجفاف  موجات  تحدث  لذلك  ونتيجة  الزراعية،  المحا�صيل  وفقدان  الزراعية،  االأرا�صي  ت�صحر      ❍

الكائنات الحية، كما اأنه ي�صبب انت�صار االأمرا�س الُمعدية.
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اأيام �صديدة الحرارة، واأيام �صديدة الجفاف، وزيادة عدد و�صدة العوا�صف  حدوث الحاالت المتطرفة في المناخ، مثل      ❍

واالأعا�صير و�صرعة الرياح.
❍    تلوث الهواء، مما يوؤدي اإلى زيادة ن�صبة الوفيات الناتجة عن اأمرا�س الرئة، وتف�صي الميكروبات الهوائية.

❍    ارتفاع درجة حرارة الجو حتى في ف�صل ال�صتاء، مما يعمل على تق�صير مدة ف�صل ال�صتاء.

وانقرا�س  والت�صحر  الجفاف  موجات  تحدث  لذلك  ونتيجة  الزراعية،  المحا�صيل  وفقدان  الزراعية،  االأرا�صي  ت�صحر      ❍

الكائنات الحية، كما اأنه ي�صبب انت�صار  االأمرا�س الُمعدية.
اأيام �صديدة الحرارة، واأيام �صديدة الجفاف، وزيادة عدد و�صدة العوا�صف  حدوث الحاالت المتطرفة في المناخ، مثل      ❍

واالأعا�صير و�صرعة الرياح.
❍    تلوث الهواء، مما يوؤدي اإلى زيادة ن�صبة الوفيات الناتجة عن اأمرا�س الرئة، وتف�صي الميكروبات الهوائية.

❍    ارتفاع درجة حرارة الجو حتى في ف�صل ال�صتاء، مما يعمل على تق�صير مدة ف�صل ال�صتاء.

2-3 -4 حلول لم�صكلة االحتبا�س الحراري
من اأهم الحلول المقترحة لحل م�صكلة االحتبا�س الحراري، ما ياأتي :

❍    زيادة ن�صبة الغطاء النباتي على �صطح االأر�س بزراعة االأ�صجار، وتقليل عمليات قطع االأ�صجار وتدمير الغابات.

اأعداد  وتقليل  الم�صانع،  مدخن  على  تنقية  اآالت  وو�صع  الرقابة،  تحت  بو�صعها  الم�صانع  غازات  انبعاثات  من  ❍   التقليل 

الم�صانع قدر االإمكان.
❍   التحول من ا�صتخدام الطاقة غير المتجددة اإلى الطاقة المتجددة النظيفة، مثل طاقة الرياح، والطاقة ال�صم�صية، والطاقة 

المائية.
للتقليل من عوادم  العامة  النقل  و�صائل  واعتماد  الخا�صة،  ال�صيارات  المنفردة، مثل  النقل  و�صائل  ا�صتخدام  ❍   التقليل من 

ال�صيارات.
❍   و�صع قوانين للحد من الزحف العمراني على ح�صاب المناطق الزراعية.

❍   وقف ال�صناعات الع�صكرية والحروب التي تقوم بها الدول العظمى، والتي ين�صاأ عنها كميات هائلة من ثاني اأك�صيد الكربون.

3 - �صعوبات قد تعتر�ص المتعلم
❍    الخلط بين البحر والمحيط.

❍    كل الحيوانات المائية تعي�س في البحر مثال : ال�صفدعة والبل�صون... )تعي�س في المياه العذبة(،
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4 - تدبير اأن�صطة الوحدة
 4  -  1 تدبير الح�ص�س

الو�صائل والدعاماتالأهدافاحل�ص�ص

الح�صتان ➊ و ❷ 
الماء على �صطح الأر�ض

L'eau à la surface de la terre

والم�صطحات  والمحيطات  البحار  ♦  تعرف 
المائية على �صطح االأر�س.

للحياة  بالن�صبة  الماء  اأهمية  ♦  ا�صتخال�س 
على �صطح االأر�س

♦  مج�صم كوكب االأر�س

الح�صتان ➌ و ➍ 
التنوع البيولوجي البحري
La biodiversité marine

♦  و�صف التنوع البيولوجي البحري.
التنوع  تهدد  التي  االأخطار  ♦  تحديد 

البيولوجي البحري.
♦  الوعي باأهمية التنوع البيولوجي

خرجات  ڤيديو،  �صرائط   - ووثائق  �صور    ♦

ميدانية.

الح�صتان ❺ و ❻ 
ال�صخور والمعادن

Roches et minéraux

♦  تعرف بع�س اأنواع  ال�صخور والمعادن.
♦  ت�صنيف عينات من ال�صخور والمعادن.

المعادن،  ومن  ال�صخور  من  ♦   عينات 

مغناطي�س، عد�صة مكبرة.
♦   �صور ووثائق اأخرى م�صورة اأو مكتوبة.

الح�صة ❼ 
الحتبا�ض الحراري
L’effet de serre

♦  تعرف االحتبا�س الحراري
والطبيعية  الب�صرية  العوامل  ♦  ا�صتنتاج 

الم�صاهمة في االحتبا�س الحراري.
على  الحراري  االحتبا�س  انعكا�س  ♦  �صرح 
م�صتقبل �صطح االأر�س واقتراح حلوال للحد 

من هذه الظاهرة.

محرران،  تراب،  الحجم،  متو�صطة  ♦   علبة 

غطاء للعلبة من البال�صتيك اأو الزجاج.

الح�صة ❽ 
التكنولوجيا: اأنجز مجلة حائطية

Je réalise une magazine murale

♦  اأن اأتعلم المبادئ االأولى للتكنولوجيا.
♦  اأن اأنمي القدرة على ا�صتثمار تعلماتي في 

اإنجاز م�صروع.

 - مق�س   - �صلك   - البال�صتيك  من  ♦  اإناء 
ملقاط - بال�صتيك... - م�صطرة - تراب 

- نبثة

الح�صة ❾ 
ح�صة التقويم

♦    تمارين وو�صعيات كتاب المتعلم♦  اختبار وتقويم ودعم المكت�صبات

الح�صة ❿ 

L’informatique
Personnaliser le décor

-  Apprendre à personnaliser le 
décor de la scène

-  Apprendre à modifier le décor  
de la la scène selon l’action de 
mon sprite.

Le livre de l’élève
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4-2 التعلمات ال�صابقة:

الماء  لولبي:  تدرج  �صياق  في  االبتدائية  المدر�صة  م�صتويات  عبر  قبلية  مكت�صبات  الموا�صيع  في هذه  للمتعلم 
وم�صادره وا�صتعماالته، خ�صائ�س االأر�س، تغيرات االأر�س، الماء والهواء، طق�س ومناخ كوكب االأر�س.

♦ التنوع البيولوجي:
❍ خ�صائ�س الحيوانات وتفاعلها مع البيئة )ال�صنة الرابعة(.

❍ خ�صائ�س النباتات وتفاعلها مع البيئة )ال�صنة الرابعة(.

❍ اأ�صناف الحيوانات ح�صب و�صط عي�صها )ال�صنة الثانية(.

❍ تنوع اأو�صاط عي�س الحيوانات )ال�صنة االأولى(.

♦ المعادن: ❍ التربة ٠ المغناطي�صية )ال�صنة الخام�صة(.

4-3 االمتدادات : يجد هذا المو�صوع امتدادات ببرامج التعليم الثانوي االإعدادي

4-4 االنفتاح على بع�س التربيات:

التربية البيئية : ❍ المحافظة على البيئة من خالل التح�صي�س بالمحافظة على ال�صواطئ والبحار والماء ب�صفة عامة.

                         ❍ التح�صي�س باأهمية التقلي�س من االنبعاثات الغازية الملوثة للغالف الجوي لالأر�س.
                            ❍ المحافظـة على التنوع البيولوجي البحري.

التربية على حقوق الإن�صان:  ❍ من خالل االأن�صطة الجماعية والتح�صي�س باحترام االآخر ونبذ اأ�صكال العنف.
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Je m’interroge et je suppose : تدبري و�صعية النطالق : اأت�صاءل واأفرت�ص

♦  يالحظ المتعلمون والمتعلمات ال�صور المقترحة في هذه الو�صعية، ويعبرون عنها باعتماد الن�س الم�صاحب لها ثم ي�صتدرجهم 
االأ�صتاذ)ة( لتبني نف�س موقف »فاطمة«.

♦  ي�صجل االأ�صتاذ)ة( مختلف الت�صاوؤالت ليخل�س معهم اإلى طرح �صوؤال التق�صي : 
❍ ما م�صدر هذا الغالف الأزرق لكوكب الأر�ض؟

وتقديم  التق�صي  دفتر  على  التق�صي  �صوؤال  ت�صجيل  عليهم  يقترح  ثم  مجموعات  لتكوين  والمتعلمات  المتعلمين  ي�صتدعي   ♦

فر�صياتهم.

تدبري مرحلة التق�صي : اأخترب فر�صياتي :

 Je vérifie mes hypothèses
الن�صاط الأول :

يحللون  والمتعلمات  المتعلمين  جعل  اإلى  الن�صاط  هذا  يهدف   ♦

وثائق ليكت�صفوا توزيع ن�صبة الغالف المائي والياب�صة على �صطح كوكب 
االأر�س.

♦ ينجز هذا الن�صاط في مجموعات ويذكر االأ�صتاذ)ة( المتعلمين 

والمتعلمات بميثاق العمل في مجموعات.
اإ�صتنتاجات  وتنظيم مختلف  فترة لجمع  االأ�صتاذ)ة(  يخ�ص�س   ♦

المتعلمين.

الن�صاط الثاني :

الكرة  مج�صم  االأ�صتاذ)ة(  يقدم  ال�صابق  للن�صاط  امتداد   ♦

االأر�صية، وباعتماد الوثيقة يكت�صفون اأن المحيطات تمتد اإلى ما بين 
القارات لت�صكل بحارا.

يحدد المتعلمون والمتعلمات على مج�صم الكرة االأر�صية بع�س   ♦

المحيطات والبحار التابعة لها.

املاء على �صطح الأر�ص
L’eau à la surface de la terre

تدبري احل�صة 1

72

 �َلْماُء َعلى �َشْطِح �ٱْلأَْر�ِش   

ز�َرْت َمْرَوُة َو�شديَقتُها ِتْتيُت َمْتَحَف �ٱمْلَدينَِة �ٱْلا�شَّ ِباٱلْبيئَِة، َفاٱ�ْشَتْعى �ٱنِْتباَهُهما �شوَرٌة ِلَكْوَكِب �ٱْلأَْر�ِش ، �أُِخَذْت 

ًة. ِمَن �ٱلَْف�شاِء َوَقْد ُكِتَب َتْتَها »�ٱلَْكْوَكُب �ٱْلأَْزَرُق« )La planète bleue( َفاأَثاَرْت َهِذِه �ٱلتَّ�ْشِميَُة لََديِْهما تَ�شاوؤُلٍت ِعدَّ

ي يّاتي َعلى َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ ُل تَ�شاوؤُيل َوَفَر�شِ - �أُ�َشجِّ

يّاتي : Je vérifie mes hypothèses�أَْختَِبُ َفَر�شِ

�ُش: Je m’interroge et je suppose�أَتَ�شاَءُل َو�أَْفَتِ

�ْشتَْنِتُج:  - �أُنِْجُز َو�أَ

يَِة َو�ٱلَْوثيَقِة جاِنبَُه ثُمَّ �أُنِْجُز: ِم �ٱلُْكَرِة �ٱْلأَْر�شِ �أَ�ْشتَعيُن ِبُمَج�شَّ

ِط  �ٱلُْمتََو�شِّ �ٱْلأَبْيَ�ِش  �ٱلْبَْحِر  َوَمْوِقَع   
ِّ
ي �ٱْلأَْطَل�شِ �ٱلُْمحيِط  َمْوِقَع  ُد  �أ -  �أَُحدِّ

ِم. َعلى �ٱلُْمَج�شَّ

�َشّميها. بَيُِّن َعَدَد �ٱلُْمحيطاِت َو�أُ
ب - �أُ

ْمِتد�ُد  ج -   يَْمتَدُّ ماُء �ٱلُْمحيطاِت �إِلى ما بَْيَن �ٱلْقاّر�ِت، َويُ�َشّمى َهذ� �ٱْلِ

ُد ثاَلثََة ِبحاٍر ِلُكلٍّ ِمَن �ٱلُْمحيِط �ٱلْهادي، َو�ٱلُْمحيِط   بَْحر�ً. �أَُحدِّ

.  َو�ٱلُْمحيِط �ٱلِْهْنِديِّ
ِّ
ي          �ٱْلأَ ْطَل�شِ

بَيُِّن بَْع�َش َخ�شاِئ�ِش �ٱلِْبحاِر َو�ٱلُْمحيطاِت.
د - �أُ

نِْجُز:  �أَُحلُِّل �ٱلْخاِرَطَة َو�أُ

في  ْر�ِش  ِلاْلأ َ �ٱلْياِب�ِش  �ٱلِْغالِف  ِبِن�ْشبَِة   
ِّ
�ٱلْماِئي �ٱلِْغالِف  ِن�ْشبََة  �أ-  �أُقاِرُن 

يَِّة.
 ِمَن �َلُْكَرِة  �ٱْلأ َرْ�شِ

ِّ
ماِلي ِف �ٱل�شَّ �ٱلنِّ�شْ

في  ِلاْلأَْر�ِش  �ٱلْياِب�ِش  �ٱلِْغالِف  ِبِن�ْشبَِة   
ِّ
�ٱلْماِئي �ٱلِْغالِف  ِن�ْشبََة  ب-  �أُقاِرُن 

يَِّة.
 ِمَن �َلُْكَرِة  �ٱْلأ َرْ�شِ

ِّ
ِف �ٱلَْجنوِبي �ٱلنِّ�شْ

ْر�ِش. َع �ٱلْماِء َو�ٱلْياِب�َشِة َعلى �َشْطِح َكْوَكِب �ٱْلأَ ج - �أَ�ْشتَْنِتُج تََوزُّ

L’eau à la surface de la terre

ِع �ٱلْماِء َو�ٱلياِب�َشِة  �َلنِّ�َشُب �ٱلِْمئَِويَُّة ِلتََوزُّ

يَِّة
َعلى �َشْطِح �ٱلُْكَرِة �ٱْلأَْر�شِ

َمْليوَن    510٫1 �ٱلْباِلَغِة  �ٱْلأَْر�ِش  �َشْطِح  ِم�شاَحِة  بَْيِن  ِمْن 

َو�ٱلِْبحاِر  �ٱلُْمحيطاِت  ِمياُه  تَُغّطي   )km( ُمَربٍَّع  كيلوِمْتٍر 

)km( ِم�شاَحًة َقْدُرها 414٫4 َمْليوَن كيلو ِمْتٍر ُمَربٍَّع

-  Apprendre à connaître les mers et les 
océans.

-  Déduire l’importance de l’eau pour la 
vie sur terre.

َف �ٱلِْبحاَر َو�ٱلُْمحيطاِت َعلى �َشْطِح �ٱْلأَْر�ِش.اَلَْهَدفاِن -  �أَْن �أَتََعرَّ

Objectifs

يََّة �ٱلْماِء ِباٱلنِّ�ْشبَِة ِلْلَحياِة َعلى �َشْطِح �ٱْلأَْر�ِش. - �أَْن �أَ�ْشتَْخِل�َش �أََهمِّ

�َلْياِب�َشُة
�ٱلْماِء

�إِلى  �ٱلُْمحيطاِت  ِمياُه  تَْمتَدُّ 

َوَرْغَم  �ٱلِْبحاَر،  َل  ِلتُ�َشكِّ �ٱلْياِب�َشِة 

تَتََميَُّز  �ٱلِْبحاَر  َفاإِنَّ  �ٱِلْمِتد�ِد  َهذ� 

ِمْنها  ِبَخ�شاِئ�َش  �ٱلُْمحيطاِت  َعن 

 َوَدَرَجُة �ٱلُْملوَحِة 
ُّ
ُع �ٱلِْبيولوِجي �َلتَّنَوُّ

�ٱلْماِء،  يَُّة  َوَكمِّ �ٱلَْحر�َرِة،  َوَدَرَجُة 

و�ِحِل،  �ٱل�شَّ َوَطبيَعُة  �ٱلْماِء(  )َحْجُم 

َوُعْمُق �ٱلْقيعاِن.

ٍف( يَِّة        َنْفُس ٱْلَمْرِجِع ٱلّساِبِق )ِبَتَصرُّ
ْر�شِ ُم �ٱلُْكَرِة �ٱْلأَ ُمَ�شَّ

3

1

2

4

5

6

تَْوزيُع �ٱلْياِب�َشِة َو �ٱلْماِء َعلى �َشْطِح �ٱْلأَْر�ِش

�لمحيط �لمتجمد �ل�شمالي

�لمحيط �لهندي

�أوربا
�أ�شيا

�إفريقيا

�أ�شتر�ليا

�أمريكا �ل�شمالية

�أمريكا �لجنوبية

�لمحيط �لأطل�شي

�لمحيط �لهادي

�لمحيط �لهادي

Wikipédia اَْلِبحاُر َوٱْلُمحيطاُت

30%
70%

ُة 1 �شَّ �َْلِ
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اأن�صطة الح�صة ال�صابقة. يعتمد االأ�صتاذ)ة(  اإليها المتعلمون والمتعلمات من خالل  ♦  بعد التذكير باأهم التعلمات التي تو�صل 
بع�س التقنيات للتذكير بالح�صة ال�صابقة ق�صد تفادي تقنية التذكير ال�صفاهي التقليدي.

ومن هذه التقنيات، يقترح بطاقات تت�صمن اأ�صئلة متنوعة ويوزعها على المجموعات، وبعد مهلة للتفكير و�صياغة الجواب:
♦ تقدم كل مجموعة ال�صوؤال الذي ت�صمنته البطاقة والجواب الذي تو�صلوا اإليه.

♦ يقترح عليهم تحليل وثائق الن�صاط الثالث والوثيقة الم�صاحبة له، وباعتماد اأ�صئلة وجيهة ي�صتدرج المتعلمين والمتعلمات لربط 
ال�صورة بما  تعبر عنه من اأهمية البحار والمحيطات بالن�صبة لالإن�صان والحياة على �صطح االأر�س ب�صفة عامة.

     Je conclus تدبري مرحلة : اأ�صتخل�ص

♦ يذكر االأ�صتاذ)ة( باأهم التعلمات التي تم تح�صيلها خالل مرحلة 
التق�صي، وباعتماد اأ�صئلة توجيهية ي�صاعد على تركيب خال�صة الدر�س.
بينما  %80 تقريبا،  بن�صبة  االأر�س  الماء �صطح كوكب  ❍  يغطي 

ت�صكل الياب�صة %20 تقريبا.
❍  يتوزع الماء في �صكل محيطات وبحار تف�صلها القارات.

❍  البحار والمحيطات مهمة للحياة على �صطح االأر�س.
عن  والمتعلمات  المتعلمون  يعبر  الفرن�صية  اللغة  دعم  اإطار  وفي   ♦

الملخ�س باللغة الفرن�صية.

تدبري مرحلة التطبيق وال�صتثمار :

     J’applique et j’investis 

على  االأ�صتاذ)ة(  يقترح  التعلمات  وتقويم  تطبيق  اإطار   في   -  1
منا�صبة؛  اأجوبة  و�صياغة  و2   1 ال�صوؤالين  في  التفكير  المجموعات 

يخ�ص�س االأ�صتاذ)ة( وقتا لتقديم االأجوبة والتقا�صم.
2 -  Les élèves sont amenés à réfléchir en groupe et 
formuler une réponse; avant d’écrire la réponse; le 
professeur les invite à s’exprimer oralement avant 
d’écrire la réponse correcte sur le cahier d’investigation.

Les océans sont plus étendus, plus profonds.

تدبري احل�صة 2
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Je conclus�أَ�ْشتَْخِل�ُش:

ُز:    - �أَُحلُِّل  �ٱلَْوثاِئَق �ٱلتّاِليََة َو�أُْنِ

بَْينَما  تَْقريباً.   70% ِبِن�ْشبَِة  �ٱْلأَْر�ِش  َكْوَكِب  �َشْطَح  �ٱمْلاُء  -  يَُغّطي 

ُل �ٱلْياِب�َشُة %30 تَْقريباً. تُ�َشكِّ

ُلها �ٱلْقاّر�ُت. ُع �ٱمْلاُء يف �َشْكِل ُميطاٍت َوِبحاٍر تَْف�شِ -  يَتََوزَّ

- �مَْلاُء �َضوِريٌّ ِلْلَحياِة َعلى �َشْطِح �ٱْلأَْر�ِش.

 -  Par quoi peut-on distinguer les mers 
et les océans.

ي : ْن �أُجيَب �ٱْلآَن َعلى �ُشوؤ�ِل �ٱلتََّق�شّ �أَ�ْشتَطيُع �أَ

L’eau  couvre 70% de la surface de la planète terre, 
alors que la terre ferme ne constitue que 30% de sa 
surface.
L’eau est répartie sur terre sous forme d’océans et des 
mers séparés par des continents.
L’eau est essentielle à la survie sur la surface de la 
terre.

ويَرِة ميناُء �ٱل�شَّ

باِخَرُة نَْقِل �ٱلْبَ�شاِئـِع

َدْوَرُة �ٱلْماِء َعلى �َشْطِح �ٱْلأَْر�ِش

ٌة بَْحِريٌَّة ِلٱ�ْشِتْخر�ِج �ٱلنَّْفِط َمَحطَّ

ٌج بَْحِريٌّ
َ
ُمْنتـ

يا�شاُت �ٱلْبَْحِريَُّة �َلتَّْرفيُه َو�ٱلرِّ

 - ما �ٱلنِّ�ْشبَُة �ٱلْـِمئَِويَُّة ِمْن ِم�شاَحِة �ٱْلأَْر�ِش �ٱلَّتي يَُغّطيها �ٱلْـماُء ؟.

ِة؟.
َ

 - ِبـَم يُ�َشّمى �ٱْمِتد�ُد �ٱلْـُمحيِط د�ِخَل �ٱلْياِب�ش

J’applique et J’investis �ْشتَْثِمُر: ـُِق َو�أَ �أَُطـبّـ

َخ�شاِئ�ُش  : Propriétésُميٌط  : Océan�َشْطُح �ٱْلأَْر�ِش: Surface de la terreُمْعَجمي :

7

9

1112

8

10

�أ - �أَْذُكُر َكْيَف يَْحتاُج �ٱْلإِنْ�شاُن �ٱلِْبحاَر َو�ٱمْلُحيطاِت.

يََّة �ٱلِْبحاِر َو�ٱمْلُحيطاِت ِباٱلنِّ�ْشبَِة ِلْلَحياِة َعلى �َشْطِح �ٱْلأَْر�ِش. َهمِّ ب - �أَ�ْشتَْنِتُج �أَ

ُة 2 �شَّ �َْلِ

ِلْلِبحاِر َو�ٱلْـُمحيطاِت َوظاِئُف ِمْنها �أَنَّها :

ْغِل... -  تَُوفُِّر �ٱلِْغذ�َء َوُفَر�َش �ٱل�شُّ

بيِعيَِّة... َدر�ً ِللثََّرو�ِت �ٱلطَّ -  تَُعدُّ َم�شْ

ِللتَّباُدِل  �ٱلنَّْقِل  َو�شاِئِل  َمـَمّر�ِت  �أََهمِّ   ِمْن  تَُعدُّ     -

�ٱلتِّجاِرِيّ  بَْيَن ُدَوِل �ٱلْعالَِم...

َو�ٱلُْمْنتَجاِت  �ٱْلأَْطِعَمِة  ِمَن  ِباٱلَْعديِد  �ٱْلإِنْ�شاَن  -   تَُمدُّ 

ْدِويَِة... ناِت بَْع�ِش �ٱْلأَ َوُمَكوِّ

�َشْطِح  َعلى  �ٱلِْمياِه  َدْوَرِة  في  ُمِهّماً  َدْور�ً  -  تَْلَعُب 

ْر�ِش. �ٱْلأَ

ُن ثُنائي �أُْك�شيِد �ٱلْكاْربوِن. جين َوتَُخزِّ ْك�شِ -  تُْنِتُج �ٱْلأُ

ْق�ِش. - تُ�شاِعُد َعلى تَْنظيِم �ٱلُْمناِخ َو�ٱلطَّ

�ٱلْبَْحِريَِّة  يَِّة 
يا�شِ �ٱلرِّ َطِة  نْ�شِ �ٱْلأَ ِلُمماَر�َشِة  َمكاناً  -  تَُعدُّ 

َو�ٱلتَّْرفيِهيَِّة.
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Je m’interroge et je suppose : تدبري و�صعية النطالق : اأت�صاءل واأفرت�ص

في بداية الح�صة، يذكر االأ�صتاذ)ة( بالتعلمات ال�صابقة للمتعلمات والمتعلمين من حيث م�صاحة البحار والمحيطات مقارنة مع 
الياب�صة. يذكرهم كذلك بالتنوع البيولوجي الذي يوجد في التربة )ال�صنة الخام�صة(، وهل يوجد فرق بين الكائنات التي تعي�س في 
و�صط مائي عذب والتي تعي�س في المياه البحرية؟  يمكن لالأ�صتاذ)ة( اأن ي�صتغل ت�صورات المتعلمات والمتعلمين وتمثالتهم حول 

اأنواع هذه الكائنات ، ومن ثم ي�صتدرجهم لقراءة ن�س الو�صعية الجديدة وتحليلها وتبني موقف �صعيد.
بت�صجيع من االأ�صتاذ)ة(، وبم�صاعدة منه )ها(، يطرح المتعلمات والمتعلمون �صوؤال التق�صي، بعد التفكير فيه وكتابته في دفاتر 

التق�صي لكل منهم.
 تطرح الت�صاوؤل مرة اأخرى ويكتب على ال�صبورة: 

الكائنات  هي  ما  اأو  البحري؟  البيولوجي  التنوع  هو  ما   ❍

التي  الأخطار  هي  وما  مالح؟  مائي  و�صط  في  تعي�ض  التي  الحية 
تهدده؟

تدبري مرحلة التق�صي : اأخترب فر�صياتي :

 Je vérifie mes hypothèses
1 - بعد مالحظة وتحليل ال�صور ينجز المتعلمون والمتعلمات في 
ي�صنفون  التق�صي  دفاتر  في  جدوال  ير�صمون  التعليمية:  مجموعات 
فيه الكائنات التي تعي�س في اأعالي البحار والكائنات التي تعي�س على 

�صاحله:

الكائنات التي 
تعي�س في اأعماق 

البحار

العوالق )الحيوانية والنباتية( 
- االأ�صماك - ال�صلحفاة المائية – 

الدلفين - ال�صعب المرجانية...
الكائنات التي 

تعي�س على 
ال�صاحل

 ال�صلطعون - ال�صلحفاة المائية – بلح 
البحر - الطحالب )بع�س االأنواع(...

كما يمكنهم اإ�صافة اأمثلة اأخرى لكائنات تعي�س في الو�صطين، مع تحديد كذلك بع�س االأمثلة ل�صال�صل غذائية بحرية ب�صيطة... 
الخارجية  بنيتها  ت�صلبت  التي  المرجانية  وال�صعب  البحر  كبلح  ال�صخر،  على  مثبتة  تعي�س  الكائنات  بع�س  اأن  اأي�صا  �صيالحظون 
)لت�صير و�صطا بيئيا قائما بداته في اأعماق البحار(، وال�صقار )l’anémone de mer( واالإ�صفنج )les éponges( واأنواع المحار... 

باالإ�صافة اإلى الطحالب.
البرية:  اأخواتها  يميزها عن  الذي  االختالف  والمتعلمين عن  المتعلمات  انتباه  االأ�صتاذ)ة(  يثير  البحرية،  لل�صالحف  بالن�صبة 
في �صكل اأطرافها، وفي الو�صط الذي تعي�صان فيه )ال�صلحفاة البحرية الحمة، والبرية عا�صبة( ... اأما مكان و�صع بي�صهما )على 

الياب�صة(، فهو نف�صه.
وي�صتنتجون اأن: من بين االأنواع الحيوانية التي تعي�س في المياه البحرية، تنتمي اإلى مجموعات مختلفة: منها الفقرية، كاالأ�صماك 

التنوع البيولوجي البحري
La biodiversité marine تدبري احل�صة 3
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 )climat( ٱلَّتي تَعي�ُش يف َو�َشٍط ما. َوُهَو ُمْرتَِبٌط ِبُناِخ� )( ُهَو َمْموُع �ٱلْكاِئناِت �ٱْلَيَِّة )َحيو�ناٌت َونَباتاٌتLa biodiversité( 
ُّ
ُع �ٱلِْبيولوِجي �َلتَّنَوُّ

َوتَ�شاري�ِش )reliefs( �ٱلَْو�َشِط.

مُّ َمْموَعًة ِمَن �ٱْلأَْو�شاِط �ٱمْلاِلَِة  ِ يُْعطي تَ�ْشكياَلٍت ُكْبى )Grandes  formations( ِمْن بَْيِنها �ٱلتَّ�ْشكيَلُة �ٱلَّتي تَ�شُ �َْلِْخِتالُف يف َهِذِه �ٱلَْعنا�ضِ

َدةٌ ِمَن �ٱْلَيَو�ناِت َو�ٱلنَّباتاِت.  )Les milieux salés(، �ٱلَّتي تَعي�ُش فيها �أَنْو�ٌع ُمتََعدِّ

ِن �ٱ�ْشِتْثماَرها َو�ٱمْلُحاَفَظَة َعَلْيها. نِْقر��ِش )Extinction( �إِْن َلْ نُْح�شِ َدةٌ ِباٱْلِ َهِذِه �ٱلْكاِئناُت �ٱْلَيَُّة ُمَهدَّ

�ُش: �أَتَ�شاَءُل َو�أَْفَتِ

يّاتي : Je vérifie mes hypothèses�أَْختَِبُ َفَر�شِ

Je m’interroge et je suppose

La biodiversité marine
 �ٱلْبَْحِريُّ

ُّ
ُع �ٱلِْبيولوِجي �َلتَّنَوُّ

ي. ُز �ٱمْلَْطلوَب يف َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ  �ٱلْبَْحِريَّ َو�ٱلَْعالَقَة بنَْيَ �ٱلْكاِئناِت �ٱْلَيَِّة، َو �أُْنِ
َّ
َع �ٱلِْبيولوِجي ُف �ٱلتَّنَوُّ   - �أَتََعرَّ

اَلَْهَدفاِن

Objectifs

.  �ٱلْبَْحِريَّ
َّ
َع �ٱلِْبيولوِجي َف �ٱلتَّنَوُّ -  �أَْن �أَ�شِ

- Décrire la biodiversité marine
-   Déterminer les dangers qui menacent 
   la biodiversité marine.

.  �ٱلْبَْحِريَّ
َّ
َع �ٱلِْبيولوِجي ُد �ٱلتَّنَوُّ َد �ٱْلأَْخطاَر �ٱلَّتي تَُهدِّ -  �أَْن �أَُحدِّ

  

Algues َطحاِلُب

 côte maritime  شاِحُل �ٱلْبَْحِر�

  Dauphin َدلْفنٌي moule بََلُح �ٱلْبَْحِر Corail ُشَعٌب َمْرجاِنيٌَّة�     Crabe  َشْلَطُعوٌن�

Poissons أَ�ْشماٌك�  Tortue marine ُشَلْحفاةٌ  بَْحِريٌَّة� Planctons َعو�ِلُق

)َحيَو�ِنيٌَّة َونَباِتيٌَّة(

2

1
ي يّاتي َعلى َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ ل �ُشوؤ�يل َوَفَر�شِ - �أُ�َشجِّ

َعْت َعَلْيها �أَ�ْشماٌك َوَقو�ِقُع  فَّْت فيِه َحو�ِمُل ُو�شِ ، �شُ َم َمْعِر�ٌش َعلى �ٱل�ّشاِحِل �ٱلْبَْحِريِّ  نُظِّ

د�ٌف َوَطحاِلُب َو�أَْغ�شاٌن ِل�ُشَعٍب َمْرجاِنيٍَّة، �إِ�شاَفًة �إىِل كاِئناٍت بَْحِريٍَّة �أُْخرى. َو�أَ�شْ

َمْعِر�ٌش  َُّه  �إِن  : يَقوُل  و�ِر  �ٱلزُّ َحَد  �أَ �َشِمَع  �ٱمْلَْعرو�شاِت  َعلى  ُج  يَتََفرَّ �َشعيٌد  كاَن  َوبَْينَما 

.  �ٱلْبَْحِريَّ
َّ
َع �ٱلِْبيولوِجي يَْعِك�ُش ِفْعاًل �ٱلتَّنَوُّ

ُة 3 �شَّ �َْلِ

ُل يف َجْدَوٍل �ٱلْكاِئناِت �ٱلَّتي تَعي�ُش َعلى �ٱل�ّشاِحِل َو�ٱلْكاِئناِت �ٱلَّتي تَعي�ُش د�ِخَل �ٱلْبَْحِر.  �َشجِّ 2 َو�أُ َوَر  �أَُحلُِّل �ٱل�شُّ
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الال فقرية،  البحرية(. ومنها  )ال�صردين والتونة والقر�س...(، والثدييات )الدلفين والحوت والفقمة...(، والزواحف )ال�صلحفاة 
كالق�صريات )ال�صلطعون واالإبريان...(، والرخويات )الحبار واالأخطبوط...(، وال�صدفيات... العوالق: الكائنات المجهرية الحيوانية. 
2 - ينجز المتعلمات والمتعلمون في مجموعات الن�صاط الثاني، بعد مالحظة الوثائق الم�صورة المقترحة والتعرف على مكوناتها: 

بع�س المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي، وكيف يمكن تجنبها. يمكن 
لالأ�صتاذ)ة( اأن ي�صتعين بوثائق اأخرى...

اأ - من بين اأ�صباب نفوق الحيوانات البحرية )االأ�صماك وال�صالحف 
ونفايات  ال�صحي  ال�صرف  مياه  بت�صرب  البحار  مياه  تلوث  كاأمثلة(: 
بال�صتيكية  )اأكيا�س  ال�صلبة  وبالنفايات  كيميائي(،  )تلوث  الم�صانع 

وقوارير...( الملقاة على ال�صاطئ اأو في مياه البحار والمحيطات.
ب - للمحافظة على الثروات البحرية، ي�صتنتج المتعلمات والمتعلمون، 
اأنه يجب الحد من ال�صيد الجائر بوا�صطة ال�صفن وال�صبابيك الكبيرة 
التي تح�صد كل �صيء في محيطها، وتف�صيل ال�صيد التقليدي بالق�صبة. 
كما يجب الحد من رمي االأزبال وكل نوع من النفايات على ال�صاطئ اأو 

في مياه البحار، والم�صاعدة في حمالت نظافة ال�صواطئ...

تدبري احل�صة 4

َو�َسٌط َطبيِعيٌّ  �َلْبَْحُر - �َْلُحيُط

ناتُُه كاِئناٌت َحيٌَّة َدعاماٌت َغْيُ َحيٍَّة ُمَكوِّ

نَباتاٌتَحيَو�ناٌت

َعو�ِلٌق

الَفَقِريٌَّة

َعو�ِلٌق

�َسْطُح �ٱلْبَْحِر

َطحاِلٌب

َفَقِريٌَّة

 �أَْعماُق �ٱلْبَْحِر
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 -   Je désigne les êtres vivants du milieu marin : 
          le dauphin - le poulpe - le crabe - le crapaud - l’oie - la moule - le nénuphar - le plancton - la baleine

 : La biodiversitéُمْعَجمي :
ُّ
ُع �ٱلِْبيولوِجي �َلتَّنَوُّ

En danger : ٌد ُمَهدَّ

Les planctons :   َلَْعو�ِلُق� Le corail  :  َعُب �ٱلَْمْرجاِنيَُّة �َل�شُّ

 La protection : َلُْمحاَفَظُة�

Je conclus�أَ�ْشتَْخِل�ُش:

ُع �ٱلْكاِئناِت �ٱلَْحيِِّة �ٱلَْمْوجوَدِة في   �ٱلْبَْحِريُّ ُهَو تَنَوُّ
ُّ
ُع �ٱلِْبيولوِجي -  �َلتَّنَوُّ

ِعْنَد  َو�ٱنِْتهاًء  قيَقِة،َكاٱلَعو�ِلِق  �ٱلدَّ ِباٱلْكاِئناِت  بَْدء�ً   ، �ٱلْبَْحِريَّ �ٱلَْو�َشِط 

ْخَمِة َكاٱلْحيتاِن، َحْيُث تُقاُم بَْينَها َعالقاٌت ِغذ�ِئيٌَّة. �ٱلْكاِئناِت �ٱل�شَّ

ياِن �إِلى نُْق�شاِن  ُث يُوؤَدِّ َمِكيَِّة، َو�ٱلتََّلوُّ -  �َِل�ْشِتْخد�ُم �ٱلُْمْفِرُط ِللثََّرو�ِت �ٱل�شَّ

ها. بَْع�ِش �ٱلْكاِئناِت �ٱلْبَْحِريَِّة َو�ٱنِْقر��شِ

 نُ�شاِهَم في ِحمايَِة  �ٱل�شاِطِئ ل بُدَّ ِمْن: 
ْ
- ِلَكي

ْزباِل َو�ٱلنِّفاياِت فيِه.      َعَدِم َرْمِي �ٱْلأَ

      �َلُْم�شاَعَدِة في َحَمالِت تَْنظيِفِه.

�ٱلْكاِئناِت  على  ِثها  تََلوُّ َوُخطوَرِة  �ٱلْبَْحِر  ِمياِه  يَِّة  ِباأََهمِّ �ٱلَْوْعِي        نَ�ْشِر 

�ٱلَْحيِِّة �ٱلَّتي تَعي�ُش فيها.

ي : ْن �أُجيَب �ٱْلآَن َعلى �ُشوؤ�ِل �ٱلتََّق�شّ �أَ�ْشتَطيُع �أَ

-  La biodiversité correspond à la diversité des 
animaux et des végétaux vivant dans le milieu 
marin )mers et océans( allant du plancton et des 
poissons aux grands mammifères marins.

-  L’exploitation excessive des richesses marines et 
la pollution des mers et océans font que les êtres 
vivants marins sont menacés de disparition.

-   Pour protéger la région côtière :
 Ne pas y jeter les ordures solides ou chimiques.
 Ramasser les déchets sur la plage.
  Sensibiliser sur l’importance des eaux marines 
et sur le danger de leur pollution.

 -  �أَنُْقُل �ٱْلُطاَطَة َعلى َدْفَتي، َو�أُْكِمُلَها ِبا يُنا�ِشب 

ِمَن �ٱلَْكِلماِت �ٱلتّاِليَِة:

 - �ٱلْبَْحِر  �أَْعماُق   - نَباتاٌت   - َحيٌَّة  كاِئناٌت   - ِفَقِريٌَّة 

َطحاِلُب  - َحيَو�ناٌت

J’applique et J’investis �ْشتَْثِمُر: ـُِق َو�أَ �أَُطـبّـ
  �َلْبَْحُر - �مَْلُحيُط

ٌّ
َو�َشٌط َطبيِعي

ناتُُه  َدعاماٌت َغْيُ َحيٍَّة ُمَكوِّ

َعو�ِلُق

نَباِتيٌَّة

لِفَقِريٌَّة

َعو�ِلُق

َحيَو�ِنيٌَّة

�َشْطُح �ٱلْبَْحِر

?

ِد  ُف �ٱلَْمخاِطَر �ٱلَّتي تَُهدِّ تََعرَّ َوَر َو�أَ  -    �أَُحلُِّل �ٱل�شُّ

 �ٱلْبَْحِريَّ :
َّ
َع �ٱلِْبيولوِجي �ٱلتَّنَوُّ

ُد �أَ�ْشباَب نُفوِق �ٱلْكاِئناِت �ٱلْبَْحِريَِّة. �أ - �أَُحدِّ

ُد َكْيِفيََّة �ٱلُْمحاَفَظِة َعلى �ٱلثََّرو�ِت  ب -  �أَُحدِّ

�ٱلْبَْحِريَِّة.

3

6

4

7

5

8

ُة 4 �شَّ �َْلِ
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     Je conclus تدبري مرحلة : اأ�صتخل�ص

يتدخل االأ�صتاذ)ة( في بناء التعلمات الم�صتهدفة، وتمكين المتعلمات والمتعلمين من توثيقها في �صكل ا�صتنتاج عام. يذكر   ♦

كذلك بفر�صياتهم ال�صابقة ق�صد تعديلها اأو اإثباتها.
يقراأ المتعلمات والمتعلمون الخال�صة العامة التي ت�صم اأهم التعلمات الواردة في الدر�س، باعتماد الم�صطلحات العلمية باللغتين 

العربية والفرن�صية.

     J’applique et j’investis : تدبري مرحلة التطبيق والإ�صتثمار

ن�صاط يطبق فيه المتعلمات والمتعلمون وي�صتثمرون فيه تعلماتهم لتر�صيخها:
1 -  في �صكل خطاطة؛ يلخ�س المتعلمات والمتعلمون تعلماتهم خالل الدر�س:

2 -  لتنمية قدراتهم على البحث والتق�صي يعمد التالميذ اإلى كتابة تقرير عن ملوثات اأخرى للبحار والمحيطات واآثارها على 
الكائنات الحية في البحر وخارجه، وكيفية الحد منها. يمكن اأن يكون البحث فرديا اأو جماعيا.

3 - Les êtres vivants du milieu marin :
le dauphin - le poulpe - le crabe - la moule - le plancton  - la baleine
Le nénuphar, l’oie et le crapaud, vivent dans un milieu aquatique, mais non marin.

معجمي: تتم م�صاعدة المتعلمين والمتعلمات على قراءة المفردات الواردة باللغتين العربية والفرن�صية ق�صد اإغناء ر�صيدهم 
اللغوي.

في نهاية الح�صة، يحفز الأ�صتاذ)ة( المتعلمات والمتعلمين اإلى طرح ت�صاوؤلت اأو ا�صتف�صارات يرغبون في اإيجاد اإجابات اأو 
حلول لها، تتعلق بمو�صوع در�صهم... وذلك لتعويدهم على التفكير العلمي وت�صويقهم للدر�ض الموالي.

اأن يح�صروا للدر�ض الموالي، عد�صات مكبرة  في نهاية الح�صة، يطلب الأ�صتاذ)ة( من المتعلمات والمتعلمين  ملحوظة: 
يدوية وقطعة من المغناطي�ض، اإن لم تكن في »خزانة « المدر�صة.
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Je m’interroge et je suppose : تدبري و�صعية النطالق : اأت�صاءل واأفرت�ص

يالحظ المتعلمات والمتعلمون الوثيقة الم�صورة من جبال االأطل�س وبال�صبط، من مخازن اأوجكال، القريبة من اإمل�صيل. توجد 
ال�صخور من حولنا في كل مكان... منها الكبير في الحجم، وت�صمى �صخورا، ومنها �صغير الحجم، وت�صمى حجارة اأو ح�صى.

 لكنها كما ورد في الن�س ال تت�صابه. فاختالفها يكمن في �صكلها وتركيبها ومكوناتها، مما يثير ف�صول المتعلمات والمتعلمين 
في معرفة الفرق بين ال�صخرة والمعدن. ثم يقترح االأ�صتاذ على المتعلمين والمتعلمات قراءة ن�س الو�صعية ومن ثم يحاولون في 

مجموعات وبم�صاعدة االأ�صتاذ)ة( اإيجاد �صوؤال التق�صي: 
❍ كيف اأميز بين ال�صخرة والمعدن؟

منها  باالأقرب  ليحتفظ  ال�صبورة،  على  والفر�صيات  ال�صوؤال  يكتب 
للتحقق.

مجموعة  والمتعلمون  المتعلمات  يقترح  الت�صاوؤل،  عن  لالإجابة 
دفتر  في  تكتب  الت�صاوؤل،  عن  )فر�صيات(  اأولية  كاأجوبة  االأفكار  من 
التق�صي: ثم ينجزون االأن�صطة المقترحة في مجموعات �صغيرة )يذكر 

االأ�صتاذ)ة( بميثاق عمل المجموعات(.

تدبري مرحلة التق�صي : اأخترب فر�صياتي :

Je vérifie mes hypothèses 

اإلى  1 -  للتحقق من الفر�صيات، يق�صم المدر�س)ة( تالمذته)ا( 
مجموعات، يوزع على كل منها عينات من ال�صخور والمعادن وعد�صات 

مكبرة يدوية )من تجميع العينات المدر�صية(. 
اأ - ويطلب منهم مالحظة العينات المقترحة من طرفه، م�صتعينين 
العينات  جدول:  في  وتنظيمها  المالحظات  وت�صجيل  االنطالق،  بن�س 

المتجان�صة التركيب، وغير المتجان�صة.

الملح ال�صخري – الكوارتز – العينات المتجان�صة التركيب:
الكرافيت...

الجرانيت - ال�صخر الرملي العينات غير متجان�صة التركيب:
– الغن�ض...

ال�صخور واملعادن
Les roches et minéraux

تدبري احل�صة 5

76

ي يّاتي َعلى َدْفتَِر �ٱلتََّق�شّ ل �ُشوؤ�لي َوَفَر�شِ - �أُ�َشجِّ

ريِق تََوقَّفا �أَماَم َمْعِر�ٍش  كاَن �َشميٌر ِبَمِعيَِّة و�ِلِدِه قاِدَمْيِن ِمْن َمدينَِة �أَْرفوَد. َوفي �ٱلطَّ

ْخَرٌة«. ِلاْلأَحافيِر، َفاأََخَذ �ٱنِْتباَهُه �أََحُد �ٱلْباَعِة َوهَو يَقوُل : »َهذ� َمْعِدٌن، �أَّما َهِذِه َف�شَ

�ٱلْخاِرِجيَُّة،  فاُت  �ٱل�شِّ �ٱلْعامِّ  ْكِل  ِباٱل�شَّ ُد  َويُْق�شَ خوِر.  ِلل�شُّ  
ِّ
�ٱلّد�ِخِلي َو�ٱلتَّْركيِب   ، �ٱلْعامِّ ْكِل  �ٱل�شَّ ِبَمْعِرَفِة   )les roches( خوِر  �ٱل�شُّ ِعْلُم  يَْهتَمُّ 

، َفيَْعني �ٱلتَّْرتيَب �ٱلَّذي توَجُد ِبِه �ٱلَْمعاِدُن، 
ُّ
ْخَرُة. �أَّما �ٱلتَّْركيُب �ٱلّد�ِخِلي ُن ِمْنها �ٱل�شَّ ْكِل، َو�ٱْلأَبْعاِد ِلْلَمعاِدِن )les minéraux( �ٱلَّتي تَتََكوَّ َكاٱل�شَّ

ْلبٌَة ُمتَجاِن�َشُة �ٱلتَّْركيِب، َوُمتَبَْلِوَرٌة )cristalline( في �ٱلْغاِلِب. ٌة �شُ ِعْلماً �أَنَّ �ٱلَْمْعِدَن مادَّ

 ،)cristallisation( ُن ِمْن َمعاِدَن َعلى َدَرَجٍة ُمْنتَِظَمٍة ِمَن �ٱلتَّبَْلُوِر خوُر ِبلَّْوِريًَّة، َوَذِلَك ِعْنَدما تَتََكوَّ ْكِل �ٱلْعامِّ يُْمِكُن �أَْن تَكوَن �ٱل�شُّ َفِمْن ِجَهِة �ٱل�شَّ

ٍق، َفال تَتََميَُّز ِب�َشْكٍل ُمَعيٍَّن. ْكِل، َوَذِلَك ِعْنَدما تَْبدو ُجَزيْئاتُها ِعْنَد �ٱلَْفْح�ِش في تَْرتيٍب َغْيِر ُمْنتَِظٍم �أَْو ُمتَّ�شِ �أَْو �أَْن تَكوَن َغْيَر ُمْنتَِظَمِة �ٱل�شَّ

باَعِة، �ش. 42. �َشُة َخليَفَة ِللطِّ َلُة »ِكتاِب �ٱلَْمْعِرَفِة« ُموؤَ�شَّ ْر�ُش َو�ٱلَْكْوُن« �ِشْل�شِ َعْن ِكتاِب »�ٱْلأَ

�ُش: �أَتَ�شاَءُل َو�أَْفَتِ

يّاتي : Je vérifie mes hypothèses�أَْختَِبُ َفَر�شِ

Je m’interroge et je suppose

Roches et minéraux
خوُر َو�ٱلَْمعاِدُن  �َل�شُّ

:)Loupe( خوِر َو�ٱلَْمعاِدِن َوِبَعَد�َشٍة ُمَكبَِّرٍة َوَر َو�أُنِْجُز �ٱ�ْشِتعانًَة ِبَعيِّناٍت )échantillons( ِمَن �ٱل�شُّ ، �أُعاِيُن �ٱل�شُّ   -  ِ�ْعِتماد�ً َعلى �ٱلنَّ�شِّ

ْخَرِة َو�ٱمْلَْعِدِن : �أُقاِرُن بنَْيَ �ٱل�شَّ

 ،)homogènes( ُد �ٱلَْعيِّناِت �ٱلُْمتَجاِن�َشَة �أ -  �أَُحدِّ

و�ٱلَْعيِّناِت َغْيَر ُمتَجاِن�َشِة �ٱلتَّْركيِب 

نُِّفها في َجْدَوٍل.       )non homogènes( َو�أُ�شَ

ْخَرِة َو�ٱلَْمْعِدِن. ب - �أَ�ْشتَْنِتُج �ٱلَْفْرَق بَْيَن �ٱل�شَّ

اَلَْهَدفاِن

Objectifs

خوِر َو�ٱلَْمعاِدِن. َف بَْع�َش  �أَنْو�ِع �ٱل�شُّ - �أَْن �أَتََعرَّ

خوِر َو�ٱلَْمعاِدِن. َف َعيِّناٍت ِمَن �ٱل�شُّ - �أَْن �أَ�شِ

-  Apprendre à connaître les types de roches et de minéraux.
- Décrire quelques échantillons de roches et de minéraux.

و�حي �إِِمْل�شيل َماِزُن �أَْوْجَكال ِب�شَ

quartz :ْكو�ْرتْز

gneiss :َغنَ�ش

sel gemme : ْخِريٌّ ِمْلًح �شَ

grès :
ٌّ
ْخٌر َرْمِلي �شَ

granite :ْجر�نيت

graphite :كر�فيت
2

خوٌر َوَمعاِدُن �شُ
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ب - وي�صتنتجون اأن: العينات غير المتجان�صة التركيب ت�صمى �صخورا. والمتجان�صة منها: ت�صمى معدنا. 
2 - لمعرفة خا�صيات كل من عينات ال�صخور والمعادن:

اأ - بالن�صبة لل�صخور، يتم فح�صها من طرف المتعلمات والمتعلمين ح�صب خا�صياتها الخارجية: لونها، وملم�صها. وي�صجلون 
مالحظاتهم وينظمونها في جدول في دفاتر التق�صي.

وي�صتنتجون اأن: ال�صخور تختلف من حيث األوانها: منها االأبي�س واالأ�صود والوردي واالأ�صفر... ومن حيث ملم�صها: منها الخ�صن، 
ومنها االأمل�س.

وي�صجلون  ال.  اأو  به  تاأثيرها  من  للتاأكد  المغناطي�س  قطعة  وبا�صتعمال  المجردة  بالعين  فح�صها  يتم  للمعادن،  بالن�صبة   - ب 
مالحظاتهم وينظمونها في جدول في دفاتر التق�صي.

ثم ي�صتنتجون اأن: المعادن تختلف باألوانها وبريقها واأ�صكالها وبمغناطي�صيتها.
     Je conclus تدبري مرحلة : اأ�صتخل�ص

يتدخل االأ�صتاذ)ة( في بناء التعلمات الم�صتهدفة، وتمكين المتعلمات والمتعلمين من توثيقها في �صكل ا�صتنتاج عام. يذكر   ♦

كذلك بفر�صياتهم ال�صابقة ق�صد تعديلها اأو اإثباتها.
اأهم  ت�صم  التي  العامة  الخال�صة  والمتعلمون  المتعلمات  يقراأ   ♦

التعلمات الواردة في الدر�س، باعتماد الم�صطلحات العلمية باللغتين 
العربية والفرن�صية.

تدبري مرحلة التطبيق والإ�صتثمار :
     J’applique et j’investis 
ح�صلوه  ما  ويطبقون  فيه  والمتعلمات  المتعلمون  ي�صتثمر  ن�صاط 

خالل الدر�س.
1 - اأجيب ب�صحيح اأو خطاأ:

اأ - للرخام لون واحد يميزه: خطاأ )فيه عدة األوان(
)roche meuble(ب - الرمل �صخرة: �صحيح �صخرة مفتتة

ج - البازالت له لون داكن: �صحيح )اأ�صود(
د - ال تحتوي الح�صاة على معادن: خطاأ

هـ - الذهب معدن غير بلوري: �صحيح )ال يحتوي على بلورات(
و - النحا�س اأقل تاأثرا بالمغناطي�س من الحديد: �صحيح

في  المعادن  تدخل  ال  بلورات  على  تحتوي  ال  التي  ال�صخرة   - ي 
تركيبها: خطاأ 

2 - Les phrases justes :

b - les roches sont composées d’éléments minéraux

c - les minéraux sont homogènes.

d - l’or est un minéral non cristallin.

معجمي: تتم م�صاعدة المتعلمين والمتعلمات على قراءة المفردات الواردة باللغتين العربية والفرن�صية ق�صد اإغناء ر�صيدهم 
اللغوي.

في نهاية الح�صة، يحفز الأ�صتاذ)ة( المتعلمات والمتعلمون اإلى طرح ت�صاوؤلت اأو ا�صتف�صارات يرغبون في اإيجاد اإجابات اأو 
حلول لها، تتعلق بمو�صوع در�صهم... وذلك لتعويدهم على التفكير العلمي وت�صويقهم للدر�ض الموالي.

تدبري احل�صة 6
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Je conclus�أَ�ْشتَْخِل�ُش:

-  La roche est une substance naturelle, dure, consolidée 
et non homogène. Elle est formée d’un ou de 
plusieurs types de minéraux. Elle est caractérisée 
par ses différentes couleurs, formes et textures.

-  Le minéral est une substance naturelle, dure, 
cristalline et homogène. Il est caractérisé par ses 
différentes couleurs et par son effet magnétique.

َوَغْيُر  ُمتَما�ِشَكٌة  َمْجموَعٌة   
َ
َوِهي ْلبٌَة،  �شُ َطبيِعيٌَّة  ةٌ  مادَّ ْخَرُة  -  �َل�شَّ

ُن ِمْن نَْوٍع و�ِحٍد �أَْو �أَْكثََر ِمَن �ٱلَْمعاِدِن.  ُمتَجاِن�َشِة �ٱلتَّْركيِب، تَتََكوَّ

ها. ِد �أَلْو�ِنها َو�أَ�ْشكاِلها َوَمالِم�شِ خوُر ِبتََعدُّ تَتََميَُّز �ٱل�شُّ

ْلبٌَة، ُمتَبَْلِوَرةٌ، ُمتَجاِن�َشُة �ٱلتَّْركيِب. تَتََميَُّز  ةٌ َطبيِعيٌَّة �شُ -  �َلَْمْعِدُن مادَّ

ها ِباٱلِْمْغناطي�ِش. ُِّر بَْع�شِ ِباأَلْو�ِنها �ٱلُْمْختَِلَفِة، َوتَاأَث

2  - Je copie la phrase juste sur mon cahier :

a - les roches sont toutes pareilles.

b - les roches sont composées d’éléments minéraux. 

c - les minéraux sont homogènes.

d - l’or est un minéral non cristallin.

e - le marbre est un minéral.

f - le cuivre est attiré par l’aimant plus que le fer.

g - il y a une seule couleur de granite dans la nature.

ْو َخَطاأ : حيٍح �أَ 1 - �أُجيُب ِب�شَ

خاِم لَْوٌن و�ِحٌد ُيَيُِّزُه. �أ - ِللرُّ

ْخَرٌة. ْمُل �شَ ب - �َلرَّ

ج - �َلْباز�لُْت لَُه لَْوٌن د�ِكٌن.

د - ل َتْتَوي �ٱْلَ�شاُة َعلى َمعاِدَن.

. َهُب َمْعِدٌن َغْيُ ِبلَّْوِرٍيّ هـ - �َلذَّ

و - �َلنُّحا�ُش �أََقلُّ تَاأَثُّر�ً ِباٱمْلِْغناطي�ِش ِمَن �ٱْلَديِد.

ْخَرُة  �ٱلَّتي ل َتْتَوي َعلى ِبلَّْور�ٍت ل تَْدُخُل �ٱمْلَعاِدُن يف تَْكويِنها. ز  -  �َل�شَّ

ي : ْن �أُجيَب �ٱْلآَن َعلى �ُشوؤ�ِل �ٱلتََّق�شّ �أَ�ْشتَطيُع �أَ

خوِر َو�ٱلَْمعاِدِن َوِبَمْغناطي�ٍش )aimant(، ثُمَّ �أُنِْجُز:  -   �أَ�ْشتَعيُن ِبَعيِّناٍت ِمَن �ٱل�شُّ

يّاِتها �ٱلْخاِرِجيَِّة، ِمْن لَْوٍن َوَمْلَم�ٍش )le toucher( ثُمَّ �أَ�ْشتَْنِتُج. خوِر َح�َشَب خا�شِّ نُِّف َعيِّناٍت ِمَن �ٱل�شُّ �أ - �أُ�شَ

quartz :ْكو�ْرتْز

sable :َرْمٌل ardoise :أَْردو�ز�

graphite :كر�فيت

granite rose : كر�نيت َوْرِديٌّ

or :َذَهٌب

galets :
ً
َح�شى

magnétite :َمْرٌو

marbre blanc :ُرخاٌم �أَبْيَ�ُش basalte :باز�لت

cuivre :نُحا�ْش

ْخَرُة : La rocheُمْعَجمي : �َل�شَّ

Homogène : ُمتَجاِن�ٌشConsolidé : ُمتَما�ِشٌك

Le minéral :  َلَْمْعِدُن�L’échantillon : َلَْعيِّنَُة� La texture : َلَْمْلَم�ُش�

J’applique et J’investis �ْشتَْثِمُر: ـُِق َو�أَ �أَُطـبّـ

2

3

يَُّة( )Effet magnétique(، ثُمَّ �أَ�ْشتَْنِتُج.
يّاِتها �ٱلْخاِرِجيَِّة )�ٱلّلْوُن َو�ٱلِْمْغناطي�شِ نُِّف َعيِّناٍت ِمَن �ٱلَْمعاِدِن َح�َشَب خا�شِّ ب - �أُ�شَ

خوٌر َوَمعاِدُن �شُ
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Je m’interroge et je suppose : تدبري و�صعية النطالق : اأت�صاءل واأفرت�ص

♦   ي�صتهل  االأ�صتاذ)ة( هذه الح�صة بالتذكير باأهم التعلمات ذات �صلة اأو اإمتداد لم�صمون ح�صة اليوم »االحتبا�س الحراري« ثم 
يقترح عليهم قراءة للو�صعية، ومن َثماَّ يثير نقا�صا عامة حول هذه الو�صعية الماألوفة ليجعل المتعلمين والمتعلمات يتبنون هذه 

الو�صعية مما يوؤدي بهم لطرح الت�صاوؤل »ما هو االحتبا�س الحراري«؟
♦  يقترح على المجموعات تقديم فر�صيات وت�صجيلها على دفتر التق�صي

Je vérifie mes hypothèses : تدبري مرحلة التق�صي : اأخترب فر�صياتي

الن�صاط الأول :

♦ يهدف هذا الن�صاط اإلى جعل المتعلم والمتعلمة يتعرفان ظاهرة 

االحتبا�س الحراري عن طريق المناولة.
يح�صر االأ�صتاذ)ة( العدة التجريبية، ويطالب المتعلمين والمتعلمين 

بت�صليط �صوء الم�صباح على العلبة المغطاة ثم يطرح ال�صوؤال:
❍ ماذا �صيحدث عند اإ�صاءة الكاأ�صين بوا�صطة الم�صباح؟

التجربة  لمعاينة  وي�صتدرجهم  فر�صياتهم  ال�صبورة  على  ي�صجل   ♦  
وقيا�س درجة الماء الموجود في الكاأ�صين قبل وبعد مدة من اإ�صاءتهما.
♦ من خالل النتائج �صيت�صح لهم اأن درجة حرارة الماء الموجودة 

داخل العلبة اأكبر من درجة الحرارة الموجود خارج العلبة، الأن ال�صريط 
البال�صتيكي �صاهم في حب�س جزء من الطاقة الحرارية داخل العلبة.

♦ يدعم نتيجة هذه المناولة بما يحدث داخل البيوت البال�صتيكية اأو 
الزجاجية المعتمدة في الميدان الزراعي، وذلك اإما بم�صاهدة �صريط 

ڤيديو  اأو زيارة ميدانية اإذا توفرت ال�صروط.

الن�صاط الثاني :

♦ يهدف هذا الن�صاط اإلى جعل المتعلم)ة( قادرا على تحليل وثيقة 
بالمو�صوع،  المتعلمة  االأ�صئلة  والجواب على  )ن�س، جدول، �صورة...( 

م�صتعينا بم�صادر اأخرى يتم البحث عنها في المواقع االلكترونية.
♦ قبل االإجابة عن االأ�صئلة الواردة في الن�صاط، يدعو االأ�صتاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات اإلى قراءة الن�س وتحليل الوثيقة 3 بعد 

ترجمة م�صمونها اإلى اللغة العربية.
♦ بعد ذلك، يطالبهم بتعريف االحتبا�س الحراري م�صتح�صرين نتائج الن�صاط االأول.

♦ لالإجابة عن االأ�صئلة االأخرى يمكن لالأ�صتاذ)ة( اال�صتعانة بالن�صو�س الواردة في الموجز العلمي بدليل االأ�صتاذ)ة(.

الحتبا�ص احلراري
L’effet de serre
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�إِنَّ  خيها  ِلأَ �ٱلَْم�شاِء، قالَْت �ُشعاُد  ْيِف، َوِخالَل َجْل�َشِة  �ٱل�شَّ ُل  َحلَّ َف�شْ

.» �ٱلَْجوَّ َحارٌّ ِجّد�ً َهِذِه �ٱْلأَياَم. َفاأَجابَها: »...�إِنَُّه �ٱِلْحِتبَا�ُش �ٱلَْحر�ِريُّ

ي  يّاتي َعلى َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ ل �ُشوؤ�يل َوَفَر�شِ - �أُ�َشجِّ

. - �أَْن �أَ�ْشتَْنِتَج �ٱلَْعو�ِمَل �ٱلْبَ�َشِريََّة َو�ٱلّطبيِعيََّة �ٱلُْم�شاِهَمَة  في �ٱِلْحِتبا�ِش �ٱلَْحر�ِرِيّ

- �أَْن  �أَ�ْشَرَح �ٱنِْعكا�َش �ٱِلْحِتبا�ِش �ٱلَْحر�ِريِّ َعلى ُم�ْشتَْقبَِل �ٱلَْحياِة َعلى �َشْطِح 

ْر�ِش، َو�أَْقتَِرَح ُحلوًل ِلْلَحدِّ ِمْن َهِذِه �ٱلّظاِهَرِة. �ٱْلأَ

- Connaître l’effet de serre.
-  Déduire les facteurs humains et naturels qui 

contribuent au réchauffement climatique.
-  Expliquer l’effet )l’impact( du réchauffement sur 

l’avenir de la vie sur terre et proposer des solutions 
pour réduire ce phénomène.

يّاتي : Je vérifie mes hypothèses�أَْختَِبُ َفَر�شِ

�ُش: Je m’interroge et je suppose�أَتَ�شاَءُل َو�أَْفَتِ

L’effet de serre - َُِّلْحِتبا�ُش �ٱلَْحر�ِري� 

ُب :  - �أَُجِرّ

َوَكاأْ�َشْيِن   
ٍّ
َكْهَرباِئي باٍح  َوِم�شْ �ٱلْباَل�ْشتيِك  ِمَن  َوِغطاٍء  ُعْلبٍَة،  ِبو��ِشَطِة 

ِبِهما َماٌء، �أُنِْجُز �ٱلتَّْجِربََة �ٱلُْمَمثََّلَة جاِنبَُه )�َلَْوثيَقُة 2(.

 
َّ
ُع �ٱلِْغطاَء �ٱلْباَل�ْشتيِكي ُع َكاأْ�شاً د�ِخَل �ٱلُْعْلبَِة َو�أُْخرى خاِرَجَها، ثُمَّ �أَ�شَ -  �أَ�شَ

ِة 30  َدقيَقًة. باِح ِلُمدَّ ْوِء �ٱلِْم�شْ َعِرّ�ُش �ٱلَْمْجموَعَة ِل�شَ َعلى �ٱلُْعْلبَِة َو�أُ

-  ِبو��ِشَطِة ِمْحر�ٍر �أَقي�ُش َدَرَجَة َحر�َرِة �ٱلْماِء في ُكلٍّ ِمَن �ٱلَْكاأْ�َشْيِن.

ُرها. ُل ُمالَحظاتي، ثُمَّ �أَُف�شِّ �أُ�َشجِّ

ي: ُز �ٱمْلَْطلوَب َعلى َدْفَتِ �ٱلتََّق�شّ   - �أَُحلُِّل �ٱلنَّ�شَّ َو�أُْنِ

�إِ�ْض�ِف  َتَْت  عامَلِيٌَّة  ُمناِخيٌَّة  ٌة  ِقمَّ ُهَو   :  Cop  22 كوِب  ُموؤَْتَُر 

َمِ �ٱمْلُتَِّحَدِة، ِ�نَْعَقَدْت �أَ�ْشغالُُه يف ُمّر�ُك�َش ِمْن 7 �إِىل 18 نَُونِْبَ  �ٱْلأُ

ِبَخْف�ِش  ِباٱِللِْتز�ِم  َوِل  �ٱلدُّ �إِْقناَع  ُة  �ٱلِْقمَّ َهِذِه  َوحاَولَْت   ،2016
. �ٱِلنِْبعاثاِت �ٱلْغاِزيَِّة �ٱمْلُ�َشبِّبَِة ِلظاِهَرِة �ٱِلْحِتبا�ِش �ٱْلَر�ِرِيّ

�َِلْحِتبا�ُش �ٱْلَر�ِريُّ

.اَْلَْهَداُف َف �ٱِلْحِتبا�َش �ٱْلَر�ِريَّ - �أَْن �أَتََعرَّ

Objectifs

1

2

َكاأْ�ٌش

باٌح  ِم�شْ

ُة 7 �شَّ �َْلِ

ْر�ِش  �ٱْلأَ �َشْطِح  ِمْن  َفتَْنبَِعُث  ْم�ِش،  �ٱل�شَّ ِة  �أَ�ِشعَّ ِمْن   )  énergie thérmique( �ٱلَْحر�ِريََّة  �ٱلّطاَقَة  ْر�ُش  �ٱْلأَ  تَ�ْشتَِمدُّ 

ِيّ في َحْب�ِش ِن�ْشبٍَة ِمْن َهِذِه �ٱلَْحر�َرِة، َولَْول َهذ� �ٱلَْمْفعوُل لَكانَْت َدَرَجُة َحر�َرِة  َحر�َرٌة. َوتُ�شاِهُم غاز�ُت �ٱلِْغالِف �ٱلَْجوِّ

ْفِر(. َويَْزد�ُد َهذ� �ٱلَْمْفعوُل َمَع �ٱْرِتفاِع ِن�ْشبَِة ثُنائي �أوْك�شيِد �ٱلْكاْربوِن   °18- )تَْحَت �ٱل�شِّ
ْ
�َشْطِح َكْوَكِب �ٱْلأَْر�ِش َحو�لَي

ناِعيٍَّة  �ْشباٍب �شِ ِويَِّة َو�ٱلْبَر�كيِن، َو�أَ ، ناِتَجٍة َعْن �أَ�ْشباٍب َطبيِعيٍَّة ِمْثَل َحر�ِئِق �ٱلْغاباِت َو�ٱلَْمَو�دِّ �ٱلُْع�شْ َوغاز�ٍت �أُْخرى في �ٱلَْجوِّ

( ِمّما يُوؤَّدي �إِلى ُحدوِث 
ٌّ
ْحفوِريِّ )نَْفٌط، َفْحٌم َوغاٌز َطبيِعي ًة �ٱْحِتر�َق �ٱلَْوقوِد �ٱْلأُ ناِتَجٍة َعْن نَ�شاطاِت �ٱْلإِنْ�شاِن، َوَخا�شَّ

َو�أَعا�شيَر، َكما يَْحُدُث َجفاٌف في  َفيَ�شاناٍت  �ٱلِْبحاِر َوُحدوِث  َو�ٱْرِتفاِع ُم�ْشتَوى   
ِّ
�ٱلُْقْطِبي �ٱلَْجليِد  َذَوباِن  ِمْثَل  َظو�ِهَر، 

َلِة ِباٱمْلَْو�شوِع.  ِمْن َمر�ِجَع َوَمْو�شوعاٍت ذ�ِت �ٱل�شِّ
ٌّ
 تَْلخي�ٌش تَْوليِفي

بَْع�ِش �ٱلَْمناِطِق ِمْن �َشْطِح �ٱْلأَْر�ِش.                                       
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     Je conclus تدبري مرحلة : اأ�صتخل�ص

♦ يذكر االأ�صتاذ)ة( باأهم التعلمات التي تم تح�صيلها خالل االأن�صطة، وباعتماد اأ�صئلة توجيهية ي�صاعدهم على تركيب خال�صة 

الدر�س.
♦ وفي اإطار دعم اللغة الفرن�صية يعبر المتعلمون والمتعلمات عن الملخ�س باللغة الفرن�صية.

     J’applique et j’investis : تدبري مرحلة التطبيق والإ�صتثمار

♦ في اإطار تقويم التعلمات، يقترح االأ�صتاذ)ة( على المجموعات:

♦ التفكير في �صياغة جواب لالأ�صئلة المطروحة وتخ�صي�س فترة لتقديم االأجوبة والتقا�صم.
♦ اإنجاز بحث في المو�صوع باللغة العربية اأو الفرن�صية، ويقدمون نتائج عملهم في وقت الحق.

79

Je conclus�أَ�ْشتَْخِل�ُش:

L’atmosphère permet de garder autour de la terre 
une partie de la chaleur émise par le soleil : c’est 
l’effet de serre. 
Les gaz à effet de serre de l’atmosphère, 
comme le dioxyde de carbone, retiennent en 
effet  une grande partie de la chaleur provenant 
du rayonnement solaire, qui s’accumule dans 
l’atmosphère et augmente progressivement 
l’effet de serre : la planète se réchauffe.
Pour limiter le dégagement des gaz à effet de 
serre, il faut par exemple :

-  utiliser des énergies renouvelables, par 
exemple : énergie eolienne, énergie solaire;

- utiliser des voitures électriques ;

- utiliser des combustibles propres ;

- utiliser des transports en commun.

اَقِة  �ٱلطَّ ِمن  ُجْزٍء  َوتَْركيِز  َحْب�ِش  َعلى  يُّ  �ٱلَْجوِّ �ٱلِْغالُف  -  يَْعَمُل 

اِهَرُة  �ٱلظَّ َهِذِه  ى  َوتُ�َشمَّ ْم�ِش،  �ٱل�شَّ ِمَن  ِة  �ٱلُْم�ْشتََمدَّ �ٱلَْحر�ِريَّة 

. ِباٱِلْحِتبا�ِش �ٱلَْحر�ِرِيّ

نِْبعاثاُت �ٱلْغاِزيَُّة )ِمْثُل ثُنائي �أُْك�شيِد �ٱلَْكْربوِن( ِمِن �ٱْرِتفاِع  -  تَزيُد �ٱْلِ

ِمّما  �ٱْلأَْر�ِش(  َدَرَجِة َحر�َرِة  �ٱلَْحر�ِرِيّ )ِ�ْرِتفاِع  �ٱِلْحِتبا�ِش  ِة  ِحدَّ

يَْنَعِك�ُش �َشْلباً َعلى �ٱلَْحياِة َفْوَق �َشْطِح �ٱْلأَْر�ِش.

 يَِجُب :
ّ
بيِعِي ِلْلِحفاِظ َعلى �ٱِلْحِتبا�ِش �ٱلَْحَر�ِرِيّ �ٱلطَّ

ِة؛ ارَّ - �َلَْحدُّ ِمْن �ٱنِْبعاِث �ٱلْغاز�ِت �ٱل�شّ

يَِّة 
ْم�شِ ياِح َو�ٱلّطاَقِة �ٱل�شَّ َدِة، ِمْثُل طاَقِة �ٱلرِّ - ِ��ْشِتْعماُل �ٱلّطاَقِة �ٱلُْمتََجدِّ

َو�ٱلّطاَقِة �ٱلْماِئيَِّة؛

- ِ��ْشِتْعماُل �ٱلَْمْحروقاِت �ٱلنَّظيَفة؛

 )�ٱلُْم�ْشتََرَكِة(؛
ِّ
- ِ��ْشِتْعماُل َو�شاِئِل �ٱلنَّْقِل �ٱلُْعموِمي

يّار�ِت �ٱلَْكْهَرباِئيَِّة. - ِ��ْشِتْعماُل �ٱل�شَّ

ي : ْن �أُجيَب �ٱْلآَن َعلى �ُشوؤ�ِل �ٱلتََّق�شّ �أَ�ْشتَطيُع �أَ

�ٱِلْحِتبا�ِش  ِة  ِحدَّ ِمْن  تَزيُد  �ٱلَّتي  �ٱلْغاِزيَِّة  �ٱِلنِْبعاثاِت  َدُر  َم�شْ  -  ما 

 . �ٱلَْحر�ِريِّ

 -  Rechercher d’autres moyens de participer à 
la préservation du climat.

J’applique et J’investis �ْشتَْثِمُر: ـُِق َو�أَ �أَُطـبّـ

ُمْعَجمي :
 Energie thermique : طاَقٌة َحر�ِريٌَّةAtmosphère :  ٌّي تَاأْثي�ٌت : Influenceِغالٌف َجوِّ

L’effet de serre َُِّلْحِتبا�ُش �ٱْلَر�ِري� 

. ُف �ٱِلْحِتبا�َش �ٱلَْحر�ِريَّ �أ - �أَُعرِّ

. ِيّ ُد �َشبََب �ٱْرِتفاِع َدَرَجِة َحر�َرِة �ٱلِْغالِف �ٱلَْجوِّ ب - �أَُحدِّ

. ْلِبيََّة ِلظاِهَرِة �ٱِلْحِتبا�ِش �ٱلَْحر�ِرِيّ ُد �ٱلتَّاأْثير�ِت �ٱل�شِّ ج - �أَُحدِّ

. ُد �ٱلتَّاأْثير�ِت �ٱْلإيجاِبيََّة ِلظاِهَرِة �ٱِلْحِتبا�ِش �ٱلَْحر�ِرِيّ د - �أَُحدِّ

3
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وتطوير  مواهبهم  ولفتق  الدر�س  في  الواردة  للمفاهيم  والمتعلمين  للتعلمات  الإعطاء معنى  البيداغوجي  الم�صروع  ♦  ينجز هذا 
مهاراتهم في االإبداع.

♦ ي�صاعد االأ�صتاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على التفكير في كيفية اإنجاز م�صروعهم وتتبع خطواته.
♦ ينجز  هذا الم�صروع في مجموعات �صغيرة، ووفق الخطوات المقترحة في كتاب المتعلم)ة(.

مرحلة الإعداد والتح�صير:

♦   تنجز هذه المرحلة في مجموعات، وت�صع كل مجموعة ت�صميما خا�صا لمجلتها.
♦   ي�صاعد االأ�صتاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات في التفكير في االإخراج 
النهائي للمجلة وما تت�صمنه من ن�صو�س و�صورة. ولالإ�صارة يمكن 
كتاب  في  الواردة  التق�صي«  نهج  »اأوظف  بحوث  نتائج  اعتماد 

المتعلم)ة( بال�صفحة 82.
ومق�س،  مقوى  ورق  من  ال�صرورية  الو�صائل  مجموعة  كل  ♦   تحدد 

واأقالم ملونة.
الت�صاميم  مختلف  عر�س  اإلى  المجموعات  االأ�صتاذ)ة(  ♦   ي�صتدعي 
المخ�ص�س  الف�صاء  وحجم  الت�صميم  �صكل  على  والتركيز 

للمقاالت...

مرحلة الإنجاز:

♦   تنجز هذه المرحلة خارج الق�صم نظرا لما تتطلب من تق�صي وجمع 
وتنظيم المعلومات.

للمو�صوع.  االأن�صب  المعلومات  اختيار  ب�صرورة  االأ�صتاذ)ة(  يذكر   ♦

كما تعد فر�صة للتذكير بميثاق عمل المجموعات.
من  الثانية  المرحلة  في  الواردة  بالتوجيهات  باالقتداء  يذكرهم   ♦

كتاب المتعلم)ة( بال�صفحة 80.

مرحلة  تقديم وتقويم المنتوجات:

♦ يخ�ص�س االأ�صتاذ)ة( وقتا لتقديم الم�صاريع وتقويمها. ويخ�ص�س مكانا لعر�س اأجود المنتوجات من حيث ال�صكل والم�صمون.

تدبري اإجناز امل�صروع التكنولوجي
 اأجنز جملة حائطية

Je réalise une magazine murale تدبري احل�صة 8

80

ميماً ِلْلَمَجلَِّة �ٱلْحاِئِطيَِّة َعلى ِغر�ِر �ٱلنَّموَذِج جاِنبَُه : ُع تَ�شْ  �أَ�شَ

ِمَن  ُمَقّوًى  َوَرٌق   : ِلإِنْجاِزها  روِريََّة  �ٱل�شَّ �ٱلَْو�شاِئَل  ُد  �أَُحدِّ  

نٌَة. ْقالٌم ُمَلوِّ ، �أَ �ٱلَْحْجِم �ٱلَْكبيِر، ِل�شاٌق ، ِمَق�شٌّ

�ُشلوِكيّاٍت  تَبَنّي  روَرِة  ِب�شَ َوَزميالتي  ُزَمالئي  َوتَْح�شي�ِش  �ٱلَْحر�ِريِّ  ْحِتبا�ِش  �ٱْلِ ِباأَْخطاِر  �ٱلَْوْعِي  نَ�ْشِر  في  �ٱلُْم�شاَهَمَة  �ٱلَْم�ْشروُع  َهذ�  يَتََغيَّى   •
نِْبعاثاِت �ٱلْغاِزيَِّة. َد �ٱلَْحّد ِمَن �ٱْلِ �إِيجاِبيٍَّة تُجاَه �ٱلْبيئَِة َق�شْ

ُز َمَلًَّة حاِئِطيًَّة �أُْنِ

Je réalise une magazine murale

ُة 8 �شَّ �َْلِ

�مَْلَْرَحَلُة �ٱْلأوىل :

�َلْـَمْرَحَلُة �ٱلثّاِنيَُة :

�مَْلَْرَحَلُة �ٱلثّاِلثَُة :

 �َْلإِْعد�ُد ِلْلَمَجلَِّة

بُها َكاٱلتّايل: �أَُركِّ

ُم ُمْنتَجي : �أَُقدِّ

- Apprendre les principes élementaires de la technologie .
-  Développer ma capacité à investir mes apprentissages 

dans la réalisation des projets.

- �أَْن �أَتََعلََّم �ٱلَْمباِدىَء �ٱْلأولى ِللتِّْكنولوِجيا.

 �ٱلُْقْدَرَة َعلى �ٱ�ْشِتْثماِر تََعلُّماتي في �إِنْجاِز َم�شاريَع. 
َ
ي - �أَْن �أُنَمِّ

Objectifs

اَلَْهَدفاِن �َلِتّْكنولوِجيا

َوٍر َمَع تَْحديِد َمر�ِجِع �ٱلنُّ�شو�ِش. ُز �ٱلنُّ�شو�َش ِب�شُ  - �أَُعزِّ

ُد ِمْن ُخُلوِّ �ٱلنُّ�شو�ِش ِمَن �ٱْلأَْخطاِء.  - �أَتَاأَكَّ

َوِر ِللنُّ�شو�ِش. ُد ِمْن ُمطابََقِة �ٱل�شُّ  - �أَتَاأَكَّ

 -  �أُنِْجُز َمَجلَّتي في �شيَغِتها �ٱلنِّهاِئيَِّة َمَع �ٱلِْحْر�ِش َعلى َجماِليَِّتها ِمْن 

َحْيُث تَْنظيُم َوتَنا�ُشُق �ٱْلأَلْو�ِن.

�إِطاُر �ٱلَْمَجلَِّة 

ُعْنو�ُن �ٱلَْمَجلَِّة

ُن �إِجاباٍت  مَّ �إِطار�ٌت تَتَ�شَ

َعِن �ٱلتَّ�شاوؤُلِت

قاِئَمٌة ِباأَ�ْشماِء �ٱلُْم�شاِهميَن 

في �إِنْجاِز �ٱلَْمَجلَِّة

ُن : مَّ ِليًَّة ِلْلَمَجلَِّة تَتَ�شَ َدًة �أَوَّ نِْجُز ُم�َشوَّ ميِم �أُ ْوِء �ٱلتَّ�شْ  - في �شَ

�ٱلَْمَجلَِّة ؛ ُعْنو�َن   1
ِغر�ِر : َعلى  َوتَ�شاوؤُلٍت  َمًة  ُمَقدِّ  - 2

في  �شاَهَم  �ٱْلإِنْ�شاَن  �أَنَّ  �إِلَّ  َطبيِعيٌَّة،  ظاِهَرةٌ  �ٱلَْحر�ِريُّ  �َِلْحِتبا�ُش 

ِتها ؛ ْفِع ِمْن ِحدَّ �ٱلرَّ

 �أَ�ْشباُب تَفاُقِم َهِذِه �ٱلّظاِهَرِة ؟
َ
 ماِهي

 َكْيَف نَُحدُّ ِمْنها؟

�َشْطِح  َفْوَق  �ٱلَْحياِة  َعلى  �ٱلّظاِهَرِة  َهِذِه  �ٱنِْعكا�شاُت   
َ
ِهي   ما 

ْر�ِش؟ �ٱْلأَ

ِلظاِهَرِة  ّدي  ِللتَّ�شَ ْوِليَِّة  �ٱلدَّ �ٱلُْموؤْتََمر�ِت  يّاِت  تَْو�شِ �أََهمُّ   
َ
ِهي   ما 

؟. ْحِتبا�ِش �ٱلَْحر�ِريِّ �ٱْلِ

�أ- �أَْعِر�ُش ُمْنتَجي َعلى ُزَمالئي َوَزميالتي تَْحَت �إِ�ْشر�ِف �أُ�ْشتاذي)تي( 

ب - �أُناِق�ُش َمَعُهْم �ٱلُْمْحتَوى.

ْفتُها في �إِنْجاِز َم�ْشروعي . ج - �أَْذُكُر َم�شاِدَر �ٱلَْمْعلوماِت �ٱلَّتي َوظَّ

- �أَْعِر�ُش َمَجلَّتي في بَْهِو �ٱلَْمْدَر�َشِة.

ِمْن �إِْعد�ِد :...........................
....................................

َمٌة َوتَ�شاوؤُلٌت ُمَقدِّ
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التقومي والدعم :
اأخترب تعلماتي:

♦ ينجز هذا الن�صاط ب�صكل فردي ويهدف اإلى التقويم الذاتي للتعلمات؛ يذكر االأ�صتاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات اأن هذا الن�صاط 
غير منقط.

♦ ي�صاعد االأ�صتاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات على فهم معايير التمكن والعمل بها مما يمكنه من تق�صيمهم اإلى مجموعتين
االأجوبة ال�صحيحة:

1 - يغطي الماء �صطح كوكب االأر�س بن�صبة : )ج( 81%.
2 - يحتوي ج�صم االإن�صان على: )ج( %70 من الماء.

3 - �صبب تلوث مياه البحار والمحيطات: )ب( - االإن�صان.
4 - ال�صخور عبارة عن مادة طبيعية غير متجان�صة: )ج(.

5 - للحفاظ على االحتبا�س الحراري الطبيعي يجب:
)اأ( - الحد من االنبعاثات الغازية.

اأدعم تعلماتي:

♦ في اإطار دعم التعلمات وتقويتها بالن�صبة للمجموعات التي ح�صلت 

على اأقل من 15 نقطة في التقويم الذاتي »اأختبر تعلماتي«، ينجز هذا 
الن�صاط ب�صكل ثنائي.

♦ ينظم االأ�صتاذ)ة( عمل المجموعات وتخ�ص�س وقتا كامال كافيا 

لكل مجموعة، كما ي�صجع وي�صاعد على ت�صحيح االأخطاء.
الأجوبة:

1 - )اأ( - الكوكب االأزرق
2 - a/ Vrai, b/ Faux.
اال�صتخدام  البحري:  البيولوجي  التنوع  تهدد  التي  االأ�صباب   -  3  
الكيميائي  والتلوث  الجائر(،  )ال�صيد  ال�صمكية  للثروات  المفرط 

والمخلفات ال�صلبة، ت�صرب بقع النفط من الناقالت النفطية...
4 - Quelques utilisations de ces métaux et roches :

La roche Son utilisation
 Le grès le carrelage
Le sable la construction
Le cuivre les fils électriques
L’aluminium Le papier en cuisine
L’or les bijoux
Le fer l’acier

تدبري احل�صة 9

81

. ُ َكْيَف تُ�شاِهُم �ٱلَْعو�ِمُل �ٱلتّاِليَُة يف ظاِهَرِة �ٱِلْحِتبا�ِش �ٱلَْحر�ِرِيّ  - �أَُف�ضِّ

- ِ�ْحِتر�ُق �ٱلَْوقوِد

- ِ�ْحِتر�ُق �ٱلْغاباِت َوَقْطُع �ٱْلأَ�ْشجاِر 

ُّ
ْحُف �ٱلُْعْمر�ِني - �ٱلزَّ

- �ٱلْبَر�كيُن

: �ِر ظاِهَرِة �ٱِلْحِتبا�ِش �ٱلَْحر�ِرِيّ   - ِمْن بنَْيِ �أَ�ضْ

ْر�ِش - ِ�ْرِتفاُع َدَرَجِة َحر�َرِة �ٱْلأَ

ُر �ٱْلأ َر��شي حُّ - تَ�شَ

- �َلَْفيا�شاناُت

ِر �ٱْلأَْر�ِش حُّ ُ َكْيَف يُوؤّدي �ٱْرِتفاُع َدَرَجِة َحر�َرِة �ٱْلأَْر�ِش �إِىل تَ�شَ �أَُف�ضِّ

َو�ٱلَْفيا�شاناِت.

  1 –  Je cite, en écrivant une phrase, les principaux 
gaz qui polluent l’air.

       2 –  Je décris les principaux causes d’émission de 
ces gaz.

ي: وؤ�ِل َو�أُجيُب َعلى َدْفتَِر �ٱلتََّق�شّ  -  �أَنُْقُل َرْقَم �ٱل�شُّ

ِغالٌف  َولَها  �ٱلْماِء  ِمَن  عاِليٍَة  ِن�ْشبٍَة  َعلى  تَْحتَوي  �ٱْلأَْر�َش  ِلأَنَّ    

يَْت ِباٱلَْكْوَكِب : ، َفَقْد �ُشمِّ يٌّ َجوِّ

ْحَمِر.  ْخ�َضِ      ج - �َْلأَ ْزَرِق     ب -  �َْلأَ �أ - �َْلأَ

 -  Vrai ou faux

a( Tous les mers et les océans sont sales.

b( L’eau couvre 50% de la surface de la terre.

.  �ٱلْبَْحِريَّ
َّ
َع �ٱلِْبيولوِجي ُد �ٱلتَّنَوُّ  - �أَْذُكُر �ٱْلأَ�ْشباَب �ٱلَّتي تَُهدِّ

 -  Je cite quelques utilisations de chacun de ces 
métaux et roches :

Le grès - Le sable - Le cuivre - L’aluminium - 
L’or - le fer - Le marbre - Le graphite - Le granite.

ُ َتَعلُّماتي �أَْخَتبرِ

ْر�ِش ِبِن�ْشبَِة: ي �ٱمْلاُء �َشْطَح َكْوَكِب �ٱْلأَ  -    يَُغطِّ

�أ - %30            ب - %50             ج - 70%.

 - يَْحتَوي ِج�ْشُم �ٱْلإِنْ�شاِن َعلى :

�أ - %20 ِمَن �ٱمْلاِء؛

ب - %40 ِمَن �ٱمْلاِء؛

ج - %70 ِمَن �ٱمْلاِء.

ِث ِمياِه �ٱلِْبحاِر َو�ٱملحيطاِت ُهَو:   - �َشبَُب تََلوُّ

�أ - �َْلَيَو�ُن؛

ب - �َْلإِنْ�شاُن؛

خوُر. ج - �َل�شُّ

خوُر ِعباَرٌة َعْن :   - �َل�شُّ

ٍة َطبيِعيٍَّة ُمتَجاِن�َشٍة؛ �أ - مادَّ

ٍة َغْيِ َطبيِعيٍَّة؛ ب - مادَّ

ٍة َطبيِعيٍَّة  َغْيِ ُمتَجاِن�َشٍة. ج -  مادَّ

 يَِجُب :
ّ
بيِعِي  - ِلْلِحفاِظ َعلى �ٱِلْحِتبا�ِش �ٱلَْحر�ِرِيّ �ٱلطَّ

�أ - �َلَْحدُّ ِمَن �ٱِلنِْبعاثاِت �ٱلْغاِزيَِّة ؛

؛ ب - ِ�ْعِتماُد �ٱلَْوقوِد �ٱْلأُْحفوِريِّ

ج - ِ��ْشِتْعماُل َو�شاِئِل �ٱلنَّْقِل �ٱلَْفْرِديَِّة.

ْفَحِة 84   ِة �أَْجِوبَتي يف �ٱل�شَّ حَّ ُد ِمْن �شِ ُز �لتَّماريَن َو�أَتَاأَكَّ - �أُْنِ

ِن:  - َمعاييُ �ٱلتََّمكُّ

                                

 

تََعلُّماتي«،  »�أَُنّي  َتاريَن  ُز  �أُْنِ َفاأَْكَثَ،  نُْقَطًة   15 َعلى  ْلُت  َح�شَ -  �إِذ� 

ًل، ثُمَّ َتاريَن »�أَُنّي تََعلُّماتي«. وَّ
ُز َتاريَن »�أَْدَعُم تََعلُّماتي« �أَ َو�إِّل َفاأُْنِ

دوَن َجو�ٍب َجو�ٌب َخَطاأٌ حيٌح َجو�ٌب �شَ

ْفُر نُْقَطٍة �شِ ناِق�ُش1 نُْقَطٍة نقط  4

ُة 9 �شَّ �َْلِ

�أَدَعُم َتَعلُّماتي

ي: حيَح في َدْفتَِر �ٱلتََّق�شّ �أَنُْقُل �ٱلَْجو�َب �ٱل�شَّ
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Le marbre le parterre
Le graphite les crayons
Le granite les plus de travail en cuisine

- Le grès : le carrelage.
- Le sable : la construction.
- Le cuivre : les fils électriques.
- L’aluminium : papier en cuisine.
- L’or : les bijoux.

- Le fer : l’acier.
- Le marbre : le parterre.
- Le graphite : les crayons.

- Le granit : les plans de travail en cuisine.

اإلى  يخل�س  نقا�صا  مجموعة  كل  داخل  االأ�صتاذ)ة(  يفتح   - و6   5
االحتبا�س  ظاهرة  في  المذكورة  العوامل  تاأثير  مدى  تف�صير  �صياغة 
ارتفاع  توؤدي  كيف  تف�صير  اإلى  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الحراري. 

درجة الحرارة اإلى فيا�صانات والت�صحر.
7 - وفي اإطار دعم اللغة الفرن�صية، يجيب المتعلم)ة( وي�صوغ جمل 
تامة لالأ�صئلة المطروحة؛ ي�صاعد االأ�صتاذ)ة( على فهم الم�صطلحات 

الجديدة.

اأمني تعلماتي:

بع�س  اإنجاز  ويمكن  التعلمات  تر�صيخ  اإلى  يهدف  توليفي  ن�صاط   ♦

التمارين في مجموعات.
وثيقة  تحليل  على  المتعلم)ة(  قدرة  مدى  تقويم  اإطار  في   -  1

وا�صتثمار للتعلمات ال�صابقة، يحدد المتعلمون البحر اأو البحار االأكثر ملوحة باعتماد �صلم درجة الملوحة.
2 - و�صعية م�صكلة تمكن من ا�صتثمار التعلمات في مادة الريا�صيات.

3 - اأنقل الجواب ال�صحيح.
�صيت�صبب انقرا�س �صمك القر�س من البحار والمحيطات في:

ب - خلل في التوازن البحري.
ج - خلل في ال�صل�صلة الغذائية البحرية.

د - التكاثر المفرط لقناديل البحر )غذاء �صمك القر�س(
4 - �صحيح اأم خطاأ؟

اأ - جميع ال�صخور تت�صابه: خطاأ.
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  -  ِمياُه �ٱلِْبحاِر َو�ٱلُْمحيطاِت ماِلَحٌة، �إِلَّ �أَنَّ ِن�ْشبََة �ٱلُْملوَحِة تَْختَِلُف 

ِمْن بَْحٍر �أَْو ُمحيٍط �إِلى �آَخَر.

      -  �أَْذُكُر �ٱ�ْشَم �ٱلْبَْحِر �ٱْلأَْكثَِر ُملوَحًة.

بَيُِّن �أَيَْن يوَجُد �ٱلُْمحيُط �ٱْلأََقلُّ
   -     �أُ

ريِط(.        ُملوَحًة )�أَ�ْشتَعيُن ِباٱل�شَّ

ِة �ٱلْيوِد �ٱلُْمفيِد ِلِج�ْشِم �ٱْلإِنْ�شاِن. َويَْحتَوي   ِبمادَّ
ٌّ
 -  ِمْلُح �ٱلْبَْحِر َغِني

 3g ِمَن �ٱلِْمْلِح: َكْم ِلْت�ً 
ْ
ِلْتٌر و�ِحٌد ِمْن ماِء �ٱلْبَْحِر َعلى َحو�لَي

َوْزنُُه  ِمْلٍح  ِلْلُح�شوِل َعلى ِكي�ِش  �ٱلْبَْحِر يَِجُب تَْبخُيُه  َماِء  ِمْن 

.400g

حيَح.  - �أَنُْقُل �ٱْلَو�َب �ٱل�شَّ

�َشيَتَ�َشبَُّب �ٱنِْقر��ُش �َشَمِك �ٱلِْقْر�ِش ِمَن �ٱلِْبحاِر َو�ٱمْلُحيطاِت يف:

الِحِف �ٱلَْبِّيَِّة. �أ - ُهجوِم �ٱل�شَّ

. ب - َخَلٍل يف �ٱلتَّو�ُزِن �ٱلْبَْحِريِّ

َلِة �ٱلِْغذ�ِئيَِّة �ٱلْبَْحِريَِّة. ْل�شِ ج - َخَلٍل يف �ٱل�شِّ

د - �ٱلتَّكاثُِر �ٱمْلُْفِرِط ِلَقناديِل �ٱلْبَْحِر.

هـ - ِ�نِْقر��ِش �ٱْليتاِن.

حيٌح �أَْم َخَطاأٌ؟   - �شَ

خوِر تَتَ�شابَُه. �أ - َجميُع �ٱل�شُّ

خوُر ِمْن َمعاِدَن َوِمْن �إِ�ْشَمْنٍت. ُن �ٱل�شُّ ب - تَتََكوَّ

يَِّتها.
خوُر ِبُقدوِدها �ٱلُْمْختَِلَفِة َوِبَمْغناطي�شِ ج - تَتََميَُّز �ٱل�شُّ

ها ِباٱلِْمْغناطي�ِش. د - تَتََميَُّز �ٱلَْمعاِدُن ِبَلَمعاِنها َوِبتَاأَثُِّر بَْع�شِ

خوِر ل تَْحتَوي َعلى َمعاِدَن. هـ - بَْع�ُش �ٱل�شُّ

ي  وؤ�ِل َو�أُجيُب َعلى َدْفتَِر �ٱلتََّق�شّ  �أَنُْقُل َرْقَم �ٱل�شُّ

�َلنِّ�ْشبَُة �ٱلِْمئَِويَُّة ِلْلُملوَحِة

ي َتَعلُّماتي ٌة(�أَُنّ يَّ   )َتاريٌن َتْوليفرِ

:  - �أَبَْحُث ثُمَّ

�ٱلَّتي تُ�شاِهُم  ناِعيََّة  �ٱل�شِّ َو�ٱلَْعو�ِمَل  بيِعيََّة  �ٱلطَّ �ٱلَْعو�ِمَل  ُد  -  �أَُحدِّ  1
. ثاِت �إِلى �ٱلَْجوِّ في �ٱنِْبعاِث �ٱلُْمَلوِّ

. �ٱلَْحر�ِريِّ �ٱِلْحِتبا�ِش  ر�َر  �أَ�شْ ُد  �أَُحدِّ  -  2
. �ٱلَْحر�ِريِّ �ٱِلْحِتبا�ِش  ِلُم�ْشِكَلِة  ُحلوًل  �أَْقتَِرُح   -  3

�ٱلْبيئَِة  َعلى  َماِطَر  ذ�َت  �إِيكولوِجيًَّة  ظاِهَرًة  �ٱْلَر�ِريُّ  �ٱِلْحِتبا�ُش  يُْعتََبُ 

: َ بنَيِّ �ْشناٍد َوَرِقيٍَّة َوَرْقِميٍَّة ِلأُ ي �ٱْعِتماد�ً َعلى �أَ ُف نَْهَج �ٱلتََّق�شّ َو�ٱل�ّشاِكنَِة. �أَُوظِّ

؛ ْحِتبا�ُش �ٱْلَر�ِريِّ - �أََهمَّ َتَلِّياِت �ٱْلِ

- �َْلأَ�ْشباَب �ٱمْلُبا�ِضََة ِلَهِذِه �ٱلتََّمْظُهر�ِت؛

. ِر �ٱِلْحِتبا�ِش �ٱْلَر�ِريِّ  �ٱلَّتي ِمْن �َشاأِْنها �ٱْلَدُّ ِمْن َماِطِ
َ
- �َْلإِْجر�ء�ِت َو�ٱلتَّد�بي

   - Recopie et complète les phrases ci-dessous.
Les conséquences directes de l’augmentation 
de l’effet de serre est une augmentation de la 
chaleur sur terre, qui provoque :
- Une disparition d’espèces...........et..............
- Une diminution de l’eau............disponible.
- Une augmentation de la taille 
- Une fonte des neiges, des...................
-  Une augmentation du niveau des................

et des...............

Séance 6 : Personnaliser le décor. )voir page 88(

  - Je copie la bonne réponse.
        Pour protéger les océans, il faut :
a -  Privilégier la pêche traditionnelle ou à la canne.
b -  Consommer surtout les espèces les plus 

menacées.
c -  Réduire la consommation des produits jetables.
d - Ramasser les déchets sur la plage.

ْختَِبُر تََعلُّماتي«  ُة ِباٱلنَّ�شاِط: »�أَ ُر  �ٱْلإِجابَِة �ٱلخا�شَّ َعنا�شِ
12345�َلتَّْمريُن
بجبجج�َْلَو�ُب

ّياترِ ُة  �ْلإرِْعالمرِ �صَّ ُة 10 حرِ �شَّ �َْلِ

ي َق�صّ ُف َنْهَج �لتَّ �أَُوظِّ
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ب - تتكون ال�صخور من معادن ومن اإ�صمنت: �صحيح
ج ـ -  تتميز ال�صخور بقدودها المختلفة وبمغناطي�صيتها: خطاأ

د - تتميز المعادن بلمعانها وبتاأثير بع�صها بالمغناطي�س: �صحيح
هـ - بع�س ال�صخور ال تحتوي على معادن: �صحيح )الجب�س، الحجر الجيري(

5 - Je copie la bonne réponse :
Pour protéger les océans, il faut : 
a - Privilégier la pêche traditionnelle.
c – Réduire la consommation des produits jetables.

اأوظف نهج التق�صي

يهدف هذا الن�صاط اإلى تقويم مدى تمكن المتعلم)ة( من نهج التق�صي؛ ي�صاعد االأ�صتاذ)ة( المتعلمين والمتعلمات في خطوات 
بحثهم وذلك بقراءة الو�صعية وتحليلها ثم:

1 - يحددون ال�صياق : االحتبا�س الحراري؛
2 -  يحددون الم�صكل : تفاقم االحتبا�س الحراري؛

3 -  يقدمون تف�صيرات اأولية )فر�صيات(؛
4 -  ي�صاعدهم على تحديد التعلمات التي لها �صلة بالمو�صوع.
5 - ينجزون بحوثا، في هذا ال�صاأن ثم يخ�ص�س االأ�صتاذ)ة(.

تدبير  الح�صة 10 من االإعالميات )اأنظر ال�صفحة 221(.

تدبري احل�صة 10
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تدبري تقومي نهاية الأ�صدو�ص الثاين :

♦ تعد هذه االأن�صطة تقويما لما تم تح�صيله واإعدادا للتقويم الختامي، ين�صح باأن تنجز هذه االأن�صطة ب�صكل ثنائي:
1 - يقترح المتعلمون والمتعلمات اأ�صماء اأجهزة كهربائية من محيطهم المبا�صر، ثم ي�صنفوها اإلى :

❍ ما ينتج عن اإ�صتغاله طاقة حرارية كالمكواة، من�صف ال�صعر...اإلخ.
❍  ما ينتج عن ا�صتعماله �صوء وحرارة كجهاز التدفئة الحراري، التلفاز، اإلخ.

2 - اأ - يذكر المتعلمون والمتعلمات بع�س الم�صادر الإنتاج الطاقة الكهربائية كالمنوب، البطاريات...
ب - اال�صتعمال االأول من قبيل التدفئة )اإنتاج الحرارة(.

❍ االإ�صتعمال الثاني من قبيل االإ�صاءة )اإنتاج الطاقة ال�صوئية(.
الخالط  )ا�صتعمال  الحركة  قبل  من  الثالث  االإ�صتعمال   ❍

الكهربائي(.
التقنيات  اأو  ال�صلوكات  بع�س  والمتعلمات  المتعلمون  يذكر   - ج 

للتقلي�س من ا�صتهالك الطاقة الكهربائية.
3 - اأ  - يمثل المقداران 10kwh و4kwh الطاقة الم�صتهلكة خالل 

يوم من �صهر يناير وخالل يوم من �صهز يونيو.
للطاقة  مفرط  ا�صتهالك  اإلى  المقدارين  بين  الفرق  يعزى   - ب 
مدة  وق�صر  بارد  بطق�س  يتميز  والذي  يناير  �صهر  خالل  الكهربائية 

النهار وطول مدة الليل.
من  الرابع  بالدر�س  الخا�صة  االنطالق  و�صعية  اإلى  بالرجوع   -  4
الوحدة الرابعة، يحلل المتعلمون والمتعلمات الر�صم المقترح ويقترحون 
ت�صحيحا لهذه الو�صعية حتى يتمكن الفالح من رفع الحجر الكبير دون 

عناء.
5. اأ. 

التغيرات الم�صتركة 

عند:

التغيرات الخا�صة بكل 

من:

ظهور �صعر العانة وتحت الفتاة
االإبطين – ظهور حب ال�صباب 

)بثور على الجلد( - ت�صارع في 
النمو، نمو االأع�صاء التنا�صلية

نمو الثديين – ات�صاع الحو�س 
– ظهور الحي�س )الطمث(.

الفتى

في  تغير   – الكتفين  ات�صاع 
ظهور   – )خ�صونة(  ال�صوت 

ال�صارب واللحية.

ب. دور كل من الخ�صيتين عند الذكر والمبي�صين عند االأنثى، هو اإنتاج الخاليا التنا�صلية: الحيوانات المنوية والبوي�صات على 
التوالي.

83

�ٱلّطاَقِة  ِبو��ِشَطِة  تُ�َشغَُّل  َكْهَرباِئيٍَّة  ِلأْجِهَزٍة  لِئَحًة  ُع  1  -  �أَ�شَ

نُِّف َهِذِه �ٱْلأ َْجِهَزَة �إِلى : �ٱلَْكْهَرباِئيَِّة ثُمَّ �أُ�شَ

-  �أَْجِهَزٍة تَْنتُُج َعِن �ٱ�ْشِتْعماِلها طاَقٌة َحر�ِريٌَّة.

ْوٌء َوَحر�َرٌة. -  �أَْجِهَزٍة يَْنتُُج َعِن �ٱ�ْشِتْعماِلها �شَ

نْتاِج �ٱلّطاَقِة �ٱلَْكْهَرباِئيَِّة. 2  - �أ - �أَْذُكُر ُمْختَِلَف �ٱلَْم�شاِدِر ِلإِ

ُد ثاَلثََة �ٱ�ْشِتْعماَلٍت ُمْختَِلَفٍة ِللّطاَقِة �ٱلَْكْهَرباِئيَِّة ِباٱلَْمْنِزِل.  ب - �أَُحدِّ

ج -  �أَْذُكُر بَْع�َش �ٱْلإِْر�شاد�ِت ِلتَْقلي�ِش �ٱِل�ْشِتْهالِك �ٱلُْمْفِرِط ِللّطاَقِة 

�ٱلَْكْهَرباِئيَِّة �ٱلَْمْنِزِليَِّة.

َقْدُرُه  يَناِيَر�ٱ�ْشِتْهالكاً  �َشْهِر  ِمْن  يَْوٍم  في  �ٱلَْمْنِزِل  َعّد�ُد  َل  3 -  �َشجَّ

 4kwh10،َوفي يَْوٍم ِمن �َشْهِر يونْيو �ٱ�ْشِتْهالكاً َقْدُرُهkwh
.4kwh 10 وkwh ُح ماذ� يَُمثُِّل �ٱلِْمْقَد�ر�ِن �أ - �أَُو�شِّ

بَيُِّن �َشبََب �ٱلَْفْرِق بَْيَن �ٱلِْمْقد�َريِْن �ٱلُْم�ْشتَْهَلَكْيِن.
ب - �أُ

َن �ٱلَْفاّلُح   يَتََمكَّ
ْ
حيَح ِلَحَجِر �ٱِلْرِتكاِز ِلِكي ُد �ٱلَْمكاَن �ٱل�شَّ 4  -  �أُِحدِّ

ْخَرِة  �ٱلَْكبيَرِة ُدوَن َعناٍء. ِمْن َرْفِع �ٱلْ�شَّ

 

                                                      

َتْقويُم ِنهاَيِة ٱْلُْسدوِس ٱلّثاني
ْمكاين اإرِ �صاَر برِ

ُر تََعلُّماتي َو�أُجيُب: 5  - �أَ�ْشتَْح�شِ

�أ -  �أَْذُكُر �أََهمَّ �ٱلتََّغيُّر�ِت �ٱلَّتي تَْطَر�أُ َعلى �ٱلَْفتاِة َو�ٱلَْفتى في َمْرَحَلِة �ٱلْبلوِغ.

ْيِن ِعْنَد �ٱْلأُنْثى. َكِر َو�ٱلَْمبي�شَ يَتَْيِن ِعْنَد �ٱلذَّ ُد  َدْوَر ُكلٍّ ِمَن �ٱلِْخ�شْ ب -  �أَُحدِّ

وَرِة. َر �ٱلُْمَرقََّمَة في �ٱل�شُّ ي �ٱلَْعنا�شِ 6 - �أُ�َشمِّ

وَرِة. ب - �أُْعِطي ُعْنو�ناً ِلل�شّ

وَرِة. َريِْن 3 َو4 في �ٱل�شّ ج - �أَْذُكُر َدْوَر ُكلٍّ ِمَن �ٱلُْعْن�شُ

1

4
2

3
             

�ٱْلإِ�شابََة  �أَتَّقي  َكْيَف  لَُه:  ديقاً  �شَ �ٱْلأَ�ْشخا�ِش  َحُد  �أَ َل  7 -  �َشاأَ

ماذ�  ِباأََحِدها  ْبُت  �أُ�شِ َو�إِذ�  �ٱلتَّنا�ُشِليَِّة؟  �ٱْلأَْع�شاِء  ِباأَْمر��ِش 

ديِقِه  �شَ َمكاَن  ُكْنَت  لَْو  تُجيبُُه/تُجيبينَُه  ِبَم  يُِجْبُه.  َفَلْم  �أَْفَعُل؟ 

ِباٱْقِتر�حاِتك ؟ لإِْقناِعِه 

8  -  Parmi ces maladies, lesquelles ne sont pas 
sexuellement transmissibles?

Le COVID-19 - La syphilis - Le cancer - La gonorrhées 
- L’hépatite B - Le sida - L’herpès génital - Le rhume.

9  - �أَنُْقُل �إِلى َدْفتَري ثُمَّ �أُِتمُّ ِبما يُنا�ِشُب :

�إِلى   .......................................... ِمياُه  تَْمتَدُّ  �أ -  

َل .............................. ما بَْيَن �ٱلْقاّر�ِت ِلتُ�َشكِّ

ِمْن  �ٱْلأَْر�ِش  َكْوَكِب  ِل�َشْطِح   
ُّ
�ٱلْماِئي �ٱلِْغالُف  ُل  يَتَ�َشكَّ ب -  

�ٱلْياِب�َشُة  ُل  تُ�َشكِّ بَْينَما  تَْقريباً،  �ٱلْماِء  %..........ِمَن 
        % .............. تَْقريباً.

ج - يَْحتَوي ِج�ْشُم �ٱْلإِنْ�شاِن َعلى% .... تَْقريباً ِمَن �ٱلْماِء .

A
B

C

احل�صة الأوىل : تقومي التعلمات�صار باإمكاين
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6.اأ-  1. الكي�س االأمنيو�صي، 2. الجنين، 3. الحبل ال�صري، 4. الم�صيمة.
ب- العنوان: الجنين في بطن اأمه.

ج- دور الحبل ال�صري: حمل االأك�صيجين والغذاء من الم�صيمة اإلى الجنين.
     الم�صيمة ع�صو يت�صل بالجنين عن طريق الحبل ال�صري في الرحم. دورها: تغذية الجنين، وتنف�صه، وتثبيت الحمل، واالإخراج. 

7. �صاأجيبه: لكي تتقي المر�س، خذ احتياطاتك بـ: 
❍  اأن تكتفي ب�صريكة واحدة.

❍  اأن تحمي نف�صك ونف�صها بارتداء العازل الطبي.

❍  اأن تلتزم بنظافة االأيدي واالأع�صاء التنا�صلية والمالب�س الداخلية

❍  اأن تزور الطبيب عند ظهور اأحد الأعرا�ض لالأمرا�ض الجن�صية.

❍  األ تاأخذ الدواء من غير و�صفة الطبيب...

8 - Les maladies non transmises sexuellement : le covid-19 – le cancer – le rhume.

9 - )اأ(  تمتد مياه المحيطات اإلى ما بين القارات لت�صكل البحار.
)ب(  ي�صكل الغالف المائي ل�صطح كوكب االأر�س %80 من الماء تقريبا بينما ت�صكل الياب�صة %20 تقريبا.

)ج(  يحتوي ج�صم االإن�صان على %70  تقريبا من الماء
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احل�صة الثانية : دعم وتوليف التعلمات�صار باإمكاين

10 -  اأ. معدن: النحا�ض، ب. معدن: الف�صة، ج. حجر: البازالت، د. حجر: طين اأحمر.

11 - Le plancton est composé de : c- microorganismes marins végétaux et animaux.

14 -حلول لم�صكلة االحتبا�س الحراري :

- التقليل من انبعاثات الغازات
- التحول من ا�صتخدام الطاقة غير المتجددة اإلى الطاقة المتجددة 

النظيفة.
- زيادة ن�صبة الغطاء النبوي.

- التقليل من ا�صتخدام و�صائل النقل المنفردة.
المناطق  ح�صاب  على  العمراني  الزحف  من  للحد  قوانين  و�صع   -

الزراعية.
15. 
1 -  Le glaçon qui fond le premier est celui qui se 

trouve dans le verre recouvert par un carreau de 
verre.

2 -  Le verre recouvert par un carreau de verre agit 
comme la vitre de la serre, la température est  plus 
élevée à l’intérieur du verre.

12 - les mots croisés :
Horizontalement :
1 - Puberté
2 - Sable
3 - Fécondation
4 - Océan
5 - Biodiversité
6 - Ovaire

Verticalement :
1 - Reproduction
2 -  Plancton
3 - Or
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ْمكاين اإرِ �صاَر برِ

�ْشياِء ناَعِة َهِذِه �ٱْلأَ ِو �ٱلَْمْعِدَن �ٱلَّذي َدَخَل في �شِ ْخَر �أَ ي �ٱل�شَّ 10  -  �أُ�َشمِّ

 

ج - باَلٌط َمْر�شوٌف د - ِقْرميٌد ب- �ِشو�ٌر �أ - ِقْدٌر                                    

11  - Je réponds par vrai ou Faux.
Le phytoplancton est composé de :
a - débris de roches océaniques.
b -  microorganismes terrestres, végétaux et 

animaux.
c -  microorganismes marins, végétaux et 

animaux.
d -  organismes marins,  géants se nourissant 

d’autres organismes.
12  -  Je complète la grille en écrivant les mots 

correspondant à chaque chiffre :
Horizontalement :

1. Période de sortie de l’enfance.
2. Roche meuble sur la plage.
3. Quand l’ovule s’unit au spermatozoïde.
4. Etendues d’eau plus vaste que la mer.
5. Animaux et végétaux d’un milieu.
6. Organe qui produit les ovules.

Verticalement :
7. Phénomène d’avoir des bébés.
8. Microorganismes marins.
9.  Métal jaune avec lequel on fabrique des 

bijoux.

ٌة  13 - �أَنُْقُل �ٱلُْخطاَطَة �ٱلتّاِليََة َعلى َدْفتَري، َو�أُْكِمُل ِبما يُنا�ِشُب: بَْي�شَ

– َمْولوٌد – ِ�ْمَر�أٌَة – �إِْخ�شاٌب – �إِنْتَاُج َخاليا تَنا�ُشِليٍَّة – ِطْفٌل – َرُجٌل 
َحْمٌل  - – بُلوٌغ 

ِمْن  بَ�شيٍط  ِبَقْدٍر  َولَْو  �ٱلُْم�شاَهَمِة  َعلى  قاِدٌر  ِمنّا  َفْرٍد  ُكلَّ  �إِنَّ   -  14

�ٱلَْحدِّ َو�ٱلتَّْخفيِف ِمْن ظاِهَرِة �ٱلتََّغيُِّر �ٱلُْمناخي. َفتََغيٌُّر بَ�شيٌط في �ُشلوِكنا 

�ٱلُْم�َشبِّبَِة  �ٱلْغاز�ِت  �ٱنِْبعاثاِت  ِمِن  �ٱلَْحدِّ  يُ�شاِعَد على  ِباأَْن   َكفيٌل 
ِّ
�ٱلْيَْوِمي

. ْحِتبا�ِش �ٱلَْحر�ِريِّ ِلظاِهَرِة �ٱْلِ

�آثاِر  ِمْن  َو�ٱلتَّْقليِل  �ٱلَْحر�ِريِّ  ْحِتبا�ِش  �ٱْلِ ُمكاَفَحِة  على  نُ�شاِعُد  َكْيَف 

تََغيُِّر �ٱلُْمناِخ.

15  - Vous disposez de deux verres qui contiennent 
chacun un glaçon; Recouvrir le premier avec un 
carreau de verre et laissez le second découvert.
Placez les verres côte à côte et exposez-les au soleil.
Mesurez le temps que met chaque glaçon à fondre.
1 - Quel est le glaçon qui fondra en premier?
2 - Expliquez pourquoi.
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تدبري تقومي كفاية ال�صنة ال�صاد�صة

اإن الكفاية المرتقب تملكها من لدن المتعلمات والمتعلمين في نهاية ال�صنة م�صعبة ومركبة، ولذلك فاإن تح�صيلها ال يتم اإال من 
خالل تجزيئها اإلى مجموعة من القدرات، تمة �صياغتها  في �صكل و�صعيات. وعلى المدر�س)ة( اأن يقوما درجة اكت�صاب المتعلمات 

والمتعلمين من خالل ا�صتح�صار التعلمات واالإجابة عن االأ�صئلة التي تعتبر موؤ�صرات دالة على تملك الكفاية اأو العك�س.
في اإطار تقويم مدى امتالك المتعلم كفاية هذا الم�صتوى نقترح التدبير التالي :

■  يتم اإنجاز هذه االأن�صطة ب�صكل فردي؛

♦  يقدم االأ�صتاذ الو�صعية، من خالل عر�س الم�صهد ومناق�صته �صفهيا، مذكرا المتعلمين والمتعلمات اأن هذه الو�صعية هي 
تجميع لرزمة من الم�صاهد الم�صتقاة من واقعهم المعي�س، والدالة على مجموعة من المعارف والمهارات التي �صبق لهم 

اكت�صابها خالل ال�صنة الدرا�صية؛
♦  يطالب  بع�صهم بقراءة المطلوب اإنجازه؛
♦  ينجز المطلوب فرديا على دفتر التق�صي؛

♦  ا�صتنادا اإلى �صبكة الت�صحيح يقوم كل متعلم)ة( بت�صحيح ذاتي لما اأنجزه، بو�صع عالمات دالة على الخطاإ اأو ال�صواب؛
♦  يح�صي كل متعلم)ة( مجموعة ما ح�صله من نقط.

�صبكة الت�صحيح:

النقطةتو�صيف الأجوبةال�صوؤال

1 - 1

♦ اجلواب ال�صحيح :
1املعدن مادة متجان�صة الرتكيب - ال�صخرة مادة غري متجان�صة الرتكيب

 1 -جواب غري تام اأو ن�صف اجلواب.
0اجلواب خطاأ.

2 - 1

♦ اجلواب ال�صحيح :
1احل�صول على �صوء، اأو حرارة، اأو حركة

 1 -جواب غري تام.
0اجلواب خطاأ.

3 - 1

♦ اجلواب ال�صحيح :
1بدون دخان - بدون نفايات

 1 -جواب غري تام.
0اجلواب خطاأ.

1 - 2

♦ اجلواب ال�صحيح :
1حركة اإرادية اأو انعكا�صية

 1 -جواب غري تام.
0اجلواب خطاأ.
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2 - 2

♦ اجلواب ال�صحيح :
1اجلهاز الع�صبي

 1 -جواب غري تام.
0اجلواب خطاأ.

3 - 2

♦ اجلواب ال�صحيح :
1تغذية متوازنة - البتعاد عن ال�صجيج - البتعاد عن املخدرات، النوم الكايف

 1 -جواب غري تام.
0اجلواب خطاأ.

1 - 3

♦ اجلواب ال�صحيح من قبيل :
1الع�صائر )حتول فرييائي( - �صوء �صمعة )ناجت عن حتول كيميائي(

 1 -جواب غري تام :
0اجلواب خطاأ.

2 - 3

♦ اجلواب ال�صحيح :
1العني، الأذن، الأنف

 1 -جواب غري تام.
0اجلواب خطاأ.

3 - 3

♦ اجلواب ال�صحيح :
1اختيار غذاء متوازن ٠ غ�صل الأيدي باملاء و ال�صابون - رمي القمامة يف املكان املخ�ص�ض لها.

 1 -جواب غري تام.
0اجلواب خطاأ.

1 - 4

♦ اجلواب ال�صحيح :
1املرحلة اجلنينة ثم املرحلة احلملية

 1 -اجلواب غري تام.
0اجلواب خطاأ.

معايير التمكن:

بدون جوابجواب خطاأجواب  �صحيح 

�صفر نقطةناق�ض 1 نقطةنقطة واحدة

اإذا ح�صل املتعلم)ة( على اأقل من 6 نقطاإذا ح�صل املتعلم)ة( على 6 نقط فاأكرث
غري متمكنمتمكن
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ُم ِكفاَيتي أَُقوِّ
قمر  �ل�سيدة  �لحامل  �إدري�س وزوجته  �ل�سيد  غادر  �ل�سيفية،  �لعطلة  لبد�ية  �الأول  �ليوم  من  �لباكر  �ل�سباح  في 

و�أبناوؤه �سلمان و�سلمى مدينتهم زكورة، قا�سدين مدينة �أكادير لق�ساء �أ�سبوعين على �ل�ساطئ.

ال�صند الأول

�ل�سيارة في  �نطلقت  باعة يعر�سون �الأحافير و�ل�سخور و�لمعادن، وبعد فترة  �أمام  �لطريق توقفو�  وهم في 

منعرجات �لطريق، ��ستمتعت فيها �لعائلة بم�ساهد طبيعية جميلة، تجمع بين �لجبل و�ل�سحر�ء و�ل�سهل، ثم 

�إلى مدينة ورز�ز�ت فقالت �سلمى: »�إنها مدينة �ل�سينما« فرد عليها �سلمان قائال : »ومدينة  كان �لو�سول 

�إنتاج �لطاقة �لكهربائية بو��سطة �لطاقة �ل�سم�سية«.

�لت�ساوؤل 1 ـ 1 ـ  بم يتميز �لمعدن عن �ل�سخرة؟ 

�َلتَّ�ساوؤُُل 1 ـ 2 ـ ما هي مختلف ��ستعماالت �لطاقة �لكهربائية �لمنزلية ؟

�َلتَّ�ساوؤُُل 1 ـ 3 ـ  �أذكر عن�سرين �إيجابيين للطاقة �لمتجددة.

 ال�صند الثاين

�نطلقت �ل�سيارة في منعطفات تي�سكا �لتي تجمع بيم �لمتعة و�لخوف. كانت �ل�سيدة قمر قد غفت قليال. 

ولكنها ��ستيقظت فجاأة ب�سبب �سوت �لفرملة و�لتوقف �لمفاجئ. فقال �ل�سيد �إدري�س: »ال عليك لم �أتوقف 

باإر�دتي، فقد قطع عني �لطريق كلب لم �أنتبه له من قبل ب�سبب �لمنعرج.

�لت�ساوؤل 2 ـ 1 ـ �أذكر نوع �لحركة �لتي قام بها �ل�سيد �إدري�س.

�لت�ساوؤل 2 ـ 2 ـ  �أذكر �لجهاز �لب�سري �لم�سوؤول عن هذه �لحركة.

�لت�ساوؤل 2 ـ 3 ـ  �أذكر ثالثة عو�مل ت�ساعد هذ� �لجهاز على �لقيام باأدو�ره.

حو�لي �ل�ساعة �لثامنة م�ساء، �أ�سرفت �سيارة �ل�سيد �إدري�س على مدخل مدينة مر�ك�س، وقررت �الأ�سرة �أن 

يكون �لع�ساء في �ساحة جامع �لفنا، وبعد ركن �ل�سيارة و�لتجو�ل بين مطاعم �ل�ساحة حيث تنبعث رو�ئح 

�لرئي�سة  �لع�ساء  وجبات  ثم  و�لجافة،  �لطرية  �لفو�كه  من  �لع�سائر  بتناول  �لبد�ية  �ل�سهية.كانت  �الأطعمة 

�لمكونة من دجاج م�سوي على �لفحم وما ي�ساحبه من �سلطان، كان �سوء �ل�سموع ينير هذه �لجل�سة. 

�لطريق  في  �لريح  ت�سارع  �ل�سيارة  كانت  �لفجر،  �أذ�ن  وبعد  مر�ك�س،  مدينة  في  بليلتها  �الأ�سرة  ��ستمتعت 

�ل�سيار نحو مدينة �أكادير.

 ال�صند الثالث

�لت�ساوؤل 3 ـ 1 ـ  ��ستخرج من �لن�س ما يعبر عن تحول فيزيائي وما يعبر عن تحول كيميائي.

�لت�ساوؤل 3 ـ 2 ـ  �أذكر �لحو��س �لتي �عتمد عليها �ل�سيد �إدري�س في تحديد �لمطعم �الأن�سب لتناول وجبة �لع�ساء.

�لت�ساوؤل 3 ـ 3 ـ  �أذكر ثالثة �سلوكيات �إيجابية يجب على �أفر�د عائلة �ل�سيد �إدري�س �لقيام بما قبل تناول 

�لطعام للحفاظ على �سحتهم.
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ال�صند الرابع

ق�ست �الأ�سرة ع�سرة �أيام كاملة بين منتجعات �سو�س �لجميلة، وفي �لليلة �لحادية ع�سرة �أ�ساب �ل�سيدة قمر 

وجع، عرفت منه �أنه �لمخا�س. فنقلها زوجها على وجه �ل�سرعة �إلى م�ست�سفى �لوالدة لتنجب »تتريت«.

�لت�ساوؤل 4 ـ 1 ـ   ما هي مر�حل �لحمل

�ل�سند �الأول

�ل�سوؤ�ل 1:

 بم يتميز �لمعدن عن �ل�سخرة؟

  جو�بي �سحيح

       جو�بي خطاأ

    بدون جو�ب 

�ل�سوؤ�ل 2: 

ما هي مختلف ��ستعماالت �لطاقة �لكهربائية �لمنزلية ؟

  جو�بي �سحيح

       جو�بي خطاأ

    بدون جو�ب 

�ل�سوؤ�ل 3:

 �أذكر عن�سرين �إيجابيين للطاقة �لمتجددة.

  جو�بي �سحيح

       جو�بي خطاأ

    بدون جو�ب 

�ل�سند �لثاني

�ل�سوؤ�ل 1:

بها  بها  قام  �لتي  �لحركة  نوع  �أذكر   

�ل�سيد �إدري�س.

  جو�بي �سحيح

       جو�بي خطاأ

    بدون جو�ب 

�ل�سوؤ�ل 2:

 �أذكر �لجهاز �لب�سري �لم�سوؤول عن هذه �لحركة.

  جو�بي �سحيح

       جو�بي خطاأ

    بدون جو�ب 

�ل�سوؤ�ل 3:

على  �لجهاز  هذ�  ت�ساعد  عو�مل  ثالثة  �أذكر 

�لقيام باأدو�ره.

  جو�بي �سحيح

       جو�بي خطاأ

    بدون جو�ب 

�ل�سند �لثالث

�ل�سوؤ�ل 1:

 ��ستخرج من �لن�س ما يعبر عن تحول 

فيزيائي وما يعبر عن تحول كيميائي

  جو�بي �سحيح

       جو�بي خطاأ

    بدون جو�ب 

�ل�سوؤ�ل 2:

في  �إدري�س  �ل�سيد  عليها  �عتمد  �لتي  �لحو��س    �أذكر 

تحديد �لمطعم �الأن�سب لتناول وجبة �لع�ساء. 

  جو�بي �سحيح

       جو�بي خطاأ

    بدون جو�ب 

�ل�سوؤ�ل 3:

�أذكر ثالثة �سلوكيات �إيجابية يجب على �أفر�د 

عائلة �ل�سيد �إدري�س �لقيام بما قبل تناول �لطعام 

للحفاظ على �سحتهم

  جو�بي �سحيح

       جو�بي خطاأ

    بدون جو�ب 

�ل�سند �لر�بع

�ل�سوؤ�ل 1:

�أذكر ما هي مر�حل �لحمل

  جو�بي �سحيح

       جو�بي خطاأ

    بدون جو�ب 

�أطلع على �سبكة �لت�سحيح

�أحدد درجة تمكني من �كت�ساب �لكفاية

بدون جو�بجو�ب خطاأجو�ب �سحيح

�سفر نقطةناق�س 1  نقطةنقطة و�حدة

�إذ� ح�سلت على �أقل من 6 نقط�إذ� ح�سلت على 6 نقط فاأكثر

غير متمكنمتمكن

أقوم درجة تمكني من الكفاية
�أطلع على �الأجوبة �ل�سحيحة �لمقترحة من لدن �الأ�ستاذ)ة( ثم �أ�سع عالمة x في �لمكان �لمنا�سب
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بيبليوغرافيا
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