
 
  تجمد الماء : الوحدة 

    )1(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  المادة   : المجال
    )1(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  استعمال  المحرار للتعرف على درجة حرارة تجمد الماء : المستھدفة الكفاءة

                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

  ) 7(یبرز المعلم الوثائق ص 
 شالل ماؤه \2 شالل  ماؤه یجري \1

  ماء متجمد  في الثالجة\3متجمد 

 الصورأن یعبر المتعلم عن 

 45( الحصة األولى   
 )د 

  وضعیة االنطالق 
  مرحلة جماعیة 

لماذا ماء  الشالل ال یجري ؟ متى    التساؤالت
سیجري ماء الشالل ؟ ماذا نفعل 

للحصول على ماء متجمد؟ في أي 
درجة حرارة  یتجمد الماء ؟ كیف 

  تسمي تحول الماء؟

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

  
  

 النشاط األول
  
 

   الحظوا الصور وعبروا عنھا -
 \ إن درجة حرارة جامد مرتفعة \1 -
 \  یا أمي إن  جسم  أخي  جامد بارد \2
   األم  تعاین ما سجلھ  المحرار\3
 یطالبھم بوضع  أصابع  الید الیمنى  -

في ماء  بارد و ضع  أصابع الید 
قیقة الیسرى  في الماء الساخن لمدة  د

  ثم  ضعھا في ماء فاتر 
  )9( سجل إحساسك في جدول ص  -
 ثم تعرف على أنواع  المحاریر و -

  أجزاء  المحرار 
 قراءة ملخص االستعمال الصحیح  -

 للمحرار

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

 النشاط الثاني

 بعد مالحظة الصورة  یتساءل المعلم  -
  لماء ؟في أي درجة حرارة یتجمد ا

  )12(   ویتم التحقق بالتجربة ص -
   وقراءة المربع األخضر -
-  
- 

  
  

  أن یترجم المعلومات إلى مخطط 
 یحاول المتعلم استظھار أن

 الخالصـــــــــــــة

 45( الحصة الثانیة  
  )د 

 

  
  
  
  
  
  

  البحث و التقصي حول مشكل علمي
  
  
  
  
  
  
  

                

 المحرار جھاز ضروري لمعرفة و -  األثر الكتابي
تحدید درجة حرارة األجسام  وعند 

 یصبح الماء السائل صلبا  0الدرجة 
  نقول  إن الماء تجمدف

أن بشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

 30( الحصة الثالثة  
 أو توظیف المكتسبات اختبار  )د 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
   أعد نقل العبارات ثم أكمل الفراغات–) 1(التمرین 
  محاریر ملھي درجة الحرارة المبینة في ال–) 2(التمرین 
   صحح التعبیر-)3(التمرین 
   اكتشف الخطأ\4التمرین 
  في أي درجة حرارة یذوب الماء ؟\ 5التمرین 

 

أن یصحح المتعلمون التمرینات 
 اعتمادا على المكتسبات السابقة 

  
  

 
 



 
 

  مادیة الھواء : الوحدة 
    )2(  رقم الوحدة    

    د120 : المـــــــدة
  المادة   : المجال

    )1(  رقم المجال 
   :.............................الوسائل
  یعرف كیف ینقل الھواء من إناء إلى آخر :المستھدفة الكفاءة

                          
                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

  یطالبھم بمالحظة الصور
   مركب شراعي تدفعھ الریاح1
 الغواص مجھز بقارورة ھواء 2

 مضغوط

 أن یعبر المتعلم عن الصور

ة األولى   الحص
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
   كیف یظھر الھواء في الماء؟-  التساؤالت  مرحلة جماعیة 

كیف یمكن نقل الھواء من إناء 
  إلى آخر؟

 جیب التلمیذ عن األسئلةأن  ی

  
  

النشاط 
 األول

  
 

 الحظوا الصور لتكتشفوا وجود -
  الھواء في الماء

  2الوثیقة  + 1 الوثیقة -
 ویتم القیام بالتجربة كما -

 توضح الصور و الوسائل

  
م الصور أو أن یحلل المتعل

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

 الحظوا الصورة ثم یتم الحدیث -
للوصول إلى فكرة نقل الھواء 

  من مكان إلى آخر
 القیام بالتجربة  حتى تصعد و -

تظھر الفقاعات في القارورة 
المملوءة بالماء و ینخفض 

  مستوى الماء
- 

  
  

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

تظھار  یحاول المتعلم اسأن
 الخالصـــــــــــــة

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

األثر                 
  الكتابي

 یمكن أن نستدل على وجود -
الھواء  من خالل حركتھ في 

السوائل كالماء و یمكننا صفق 
  الھواء من إناء إلى آخر

أن بشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

  مرینات التالیة و یطالبھم بالحل یشرح المعلم الت
 اقترح برسومات  مثالین آخرین  –) 1(التمرین 

  لنقل الھواء من إناء إلى آخر
 
  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 



 
  خالئط السوائل : الوحدة 

    )3(  رقم الوحدة    
    د120 : ةالمـــــــد

  المادة   : المجال
    )1(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  یمیز  بین السوائل المتمازجة وغیر المتمازجة : المستھدفة الكفاءة

                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

   الحظوا الوثائق و عبروا عنھا -
 إضافة 3 \ عصر 2 \ طحن 1

 الزیت تطفوا 4 \الماء الساخن 
 الحصول على 5 \فوق الماء 

  تلوث البحر  بالبترول6 \الزیت 

 أن یعبر المتعلم عن الصور

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
عصرة   لماذا یضیف صاحب الم-  التساؤالت  مرحلة جماعیة 

الماء إلى نواتج عصر 
 لماذا ال یمتزج -الزیتون؟

  البترول بماء البحر ؟

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

  
  

النشاط 
 األول

  
 

و ) 19(  مالحظة الصورة ص -
استنطاقھا   یشرح المعلم 

ة  و المتمثلة في خلط التجرب
مشروب الرمان مع الماء  

ومالحظة الناتج وھو إنتاج سائل 
  متجانس 

- 

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

ثم خلط الماء مع الزیت و  -
  مالحظة عدم تجانس السائلین

-  
 

  
  

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 ــــــــــــةالخالصـ

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

األثر                 
  الكتابي

 نقول عن سائلین ممتزجان -
عندما یعطیان سائال واحدا و 

غیر ممتزجین إذا شكال  
  مزیجھما  طبقتین متمایزتین

أن بشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

   و یطالبھم بالحل یشرح المعلم التمرینات التالیة
 وضع صحیح أو خاطئ بعد نقل –) 1(التمرین 
 \ مشروب الرمان \ الماء \السوائل ( الجدول 

   ماء مالح ملون\ كحول ملون \زیت 
 
  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 



 
  ذائیةالتغذیة و الصحة الغ : الوحدة 

    )1(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  نشاط جسم اإلنسان  : المجال
    )2(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
                            یتعرف على ضرورة التغذیة المتنوعة ونتائج سوء التغذیة : المستھدفة الكفاءة

                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

    قراءة الفقرة  ثم مالحظة الوثائق -
  و التعرض لسلبیات نقص أو 2+3 +1

 اإلفراط  في تناول الغذاء

أن یعبر المتعلم عن 
 الصور

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
   ما ھي المجموعات الغذائیة األساسبة؟-  التساؤالت  مرحلة جماعیة 

 ما - لماذا یجب أن یكون غذاؤنا متنوعا؟ -
  ھي األمراض التي تنتج  عن سوء التغذیة 

أن  یجیب التلمیذ 
 عن األسئلة

  
  

النشاط 
 األول

  
 

  6\ 1 مالحظة الصور من -
   سم أغذیة المجموعة األولى\1 -
   ما ھي أغذیة المجموعة الثانیة ؟\2 -
   ما ھي أغذیة المجموعة  الثالثة ؟\3 -
 المجموعات  الرابعة تشكل البقولیات و -

  الحبوب 
   ما ھي أغذیة المجموعة  الخامسة ؟-
  ما ھي مجموعة  األغذیة السادسة ؟-

  
لم أن یحلل المتع

الصور أو 
 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

   مالحظة الصورة و ذكر -
  ا ألغذیة الموجودة-

  
أن یترجم 

المعلومات إلى 
  مخطط 

  
األثر 

  الكتابي
للمحافظة على الصحة یجب أن تكون 

األغذیة متنوعة على األقل غذاء واحد في 
  كل وجبة

 یحاول المتعلم أن
استظھار 

  الخالصـــــــــــــة
النشاط 

  الثالث
 نتائج افتقار \ البدانة \مالحظة  الھزال 
 االفتقار \ االفتقار للحلیب \الوجبات للحوم 

  للفواكھ 

أن یستنتج 
األمراض الناتجة 
  عن سوء التغذیة

ینتج عن سوء التغذیة  مشاكل صحیة   األھم
  ....... الكساح\ الھزال  \خطیرة كالبدانة 

أن یشارك المتعلم 
ل على في التحص
  الخالصة

الحصة الثانیة   
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                

أو  اختبار 
توظیف 

  المكتسبات

یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم 
  بالحل 

 الربط بین الغذاء و ماینتج –) 1(التمرین 
  )28( عن نقصھ ص 

  
  
  
  
  

أن یصحح 
المتعلمون 

التمرینات اعتمادا 
على المكتسبات 

  السابقة 

  
  



 
 

  القلب و الدورة الدمویة : الوحدة 
    )2(  رقم الوحدة    

    د120 : المـــــــدة
  نشاط جسم اإلنسان  : المجال

    )2(  رقم المجال 
   :.............................الوسائل
                            یربط بین دقات القلب و النبض ووظیفة  الدورة الدمویة : المستھدفة الكفاءة

                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

  مالحظة الوثائق الثالثاء
 طبیب \2 صورة باألشعة \1

 طفل یبذل \3یفحص طفال 
 مجھود ریاضي

 لصورأن یعبر المتعلم عن ا

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
كیف ینبض القلب ؟ ما ھي   التساؤالت  مرحلة جماعیة 

مناطق الجسم التي أتحسس من 
خاللھا على نبض القلب؟  كیف 

  یؤثر النشاط في نبض القلب؟

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

  
  

النشاط 
 األول

  
 

 البنت تستمع لدقات 1قة الوثی-
قلب أختھا بوضع رأسھا على 

  القلب
 یتحسس الطفل 3 الوثیقة -

لدقات قلبھ بوضع الید على 
  المعصم

 البنت تتحسس إلى 2 الوثیقة -
نبض قلبھا بوضع الید على 

 العنق

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

تأمل الصور و التعبیر عنھا  -
  یات مختلفة لطفلوھي وضع

-  
-  
- 

  
  

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 الخالصـــــــــــــة

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

األثر                 
  الكتابي

 عند قیامي بمجھود عضلي -
تزداد دقات قلبي و یتسارع 

النبض إن نشاط القلب یتغیر 
  وفق الجھد المبذول

أن بشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

حصة الثالثة  ال
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
 قس دقات قلب الطفل في كل –) 1(التمرین 
 \ جري\ مشي \ جلوس \استرخاء ( وضعیة 

 )عدو 
  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

 



 
  تنقل الحیوانات في أوساطھا : الوحدة 

    )1(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  حیاة الحیوانات  : المجال
    )3(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  الموافقةیربط بین تنوع أنماط التنقل عند الحیوانات و أعضاء الحركة   : المستھدفة الكفاءة

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

 وحددوا 34الحظوا الصور ص 
الحیوانات الموجودة ثم اذكر 

 \الطیران ( نمط تنقل كل حیوان 
  ............السباحة 

 

 بر المتعلم عن الصورأن یع

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
  مرحلة جماعیة 

ما ھي األعضاء المستعملة في   التساؤالت
  تنقل ھذه الحیوانات ؟

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

  
  

النشاط 
 األول

  
 

 شاھد األطراف األمامیة -
  للحصان

  رف؟ مم یتكون كل ط-
  36 الحظ ص - فیم تستعمل ؟  -
 ھل یستطیع الحمام المصاب -

 ما ھي مكونات  -الطیران ؟  
 حاول -الجناح األساسیة ؟ 

التعرف على األریاش في 
 3\2الصورتین 

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

 تامل السمكة  ماذا لو حاولت -
  مسكھا في الماء ؟

  سوا جسمھا ؟  ماذا یك-
    كیف ھو شكلھا ؟ -
   ما ھي اعضاء حركتھا ؟-
 -  ماذا تفعل لتندفع إلى األمام ؟-

 -ماذا تالحظ بین أصابع البطة ؟ 
 في أي  شيء  تستعملھا ؟

  
  

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 الخالصـــــــــــــة

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                

األثر 
  الكتابي

فھ یستعمل الحصان أطرا -
األمامیة و الخلفیة في تنقلھ  

 ویطیر –الركض و المشي 
 –الحمام  بخفق جناحیھ  لیطیر 
و تستعمل السمكة الزعانف 

 و تساعد األغشیة -للسباحة  
الموجودة في رجل البطة  على 

  مشیھا 

أن بشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 مكتسباتأو توظیف ال اختبار 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
في +  انقل الجدول ثم ضع  –) 1(التمرین 

  المكان المناسب
   صنف الحیوانات حسب الوسط–) 2(التمرین 
 ما ھي األعضاء المستعملة في -)3(التمرین 

  التنقل

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

 



 
  التنقل األرضي للحیوانات : الوحدة 

    )2(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  حیاة الحیوانات   : المجال
    )3(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  یمیز األنماط  األساسیة  الثالث للتنقل األرضي : المستھدفة الكفاءة

                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

   ) 40( الحظوا الصور ص 
 القرد مثل اإلنسان  یر تكز -

 الثدیات ذات \ القدم على راحة 
ذات   ( ة  األقدام المضلف

 یسیر القط  بخفة و \)  الحوافر 
 لیس لھ صوت عند المشي 

 أن یعبر المتعلم عن الصور

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
  مرحلة جماعیة 

كیف تصنف الحیوانات حسب   التساؤالت
طریقة ارتكاز أقدامھا على 

  األرض؟

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

  
  

النشاط 
 األول

  
 

 بعد مالحظة الوثائق ص -
41\42  

   التعبیر عن تحرك القط-
 مالحظة حوافر الحصان و -

  مشیھ
 القرد مثل اإلنسان یرتكز على -

 راحة القدم

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

(  مالحظة الصورة األولى -
  )الضفدع في حالة  راحة 

الصورة الثانیة  الضفدع في  -
  حالة تمدد عند رؤیة فریستھ

 على ماذا یرتكز الضفدع عند -
  الوصول ؟

 قوموا بتحلیل  حركة الكلب -
 حسب الصور 

  
  

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 الخالصـــــــــــــة

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  
األثر                 

  الكتابي
  إن التنقل ھو تتابع لحركات -

  یةمتتا ل
أن بشارك المتعلم في تكوین 

  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
ماھي الوضعیة  الممثلة في  –) 1(التمرین 

  ما ھو الرسم التخطیطي  \  45الصورة  
ھو عدد  ما \ أعد الرسم \المرافق للصورة ؟ 

  األطراف التي تالمس األرض؟
 صف وضعیة األطراف األمامیة –) 2(التمرین 

  و الخلفیة  عند القفز

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

  
  

 
 



 
  التغذیة عند الحیوانات : الوحدة 

    )3(  رقم الوحدة    
    د120  :المـــــــدة

  حیاة الحیوانات   : المجال
    )3(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
                            یربط بین تنوع األنظمة الغذائیة عند الحیوانات و نظام أسنانھا : المستھدفة الكفاءة
                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیةتعلیمیة  الالوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

    46الحظوا الصور ص 
  \أرنب یقضم نبات أخضر 
 قط \خروفان یتناوالن العشب 

 قط یھجم \یتربص بفریستھ 
 على فریستھ

 أن یعبر المتعلم عن الصور

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
ذیة التي تستھلكھا ما ھي األغ  التساؤالت  مرحلة جماعیة 

 ماذا تفعل -الحیوانات ؟  
 لماذا تختلف -للحصول علیھا ؟ 

  األغذیة للحصول  على األغذیة؟

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

  
  

النشاط 
 األول

  
 

) 47(  مالحظة الصور ص -
  تعبیر عنھا وال

 سم الحیوانات ثم اذكر مختلف -
  األغذیة  المستھلكة 

 ما ھو النظام الغذائي لكل -
 حیوان ؟

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

(  ص 2\1 اعتمادا على الصور -
اكتشف السلوك الغذائي )  48

  للحیوانات العاشبة و الالحمة
-   
 

  
  

 إلى أن یترجم المعلومات
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 الخالصـــــــــــــة

النشاط 
  الثالث

 \جمجمة قط ( الحظ الصور  -
  )جمجمة أرنب 

 رسمھما على ورق شفاف  و -
 \ األنیاب \تلوین االضراس 

  األسنان 

أن یتعرف على  تنوع األسنان 
  من حیوان آلخر

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                

األثر 
  الكتابي

  تصنف الحیوانات إلى ثالث-
 \آكالت األعشاب ( مجموعات 

  ) كل شيء \اللحوم

أن بشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
حدد جمجمة القط البقرة األرنب –) 1(التمرین 

  و علل إجابتك 
رتب الكلمات لتكتشف السلوك –) 2(التمرین 

  الغذائي لبعض الحیوانات
  

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

 



 
  التنفس عند الحیوانات : الوحدة 

    )4(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  حیاة الحیوانات   : المجال
    )3(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  یمیز مختلف أنماط  التنفس عند الحیوانات : المستھدفة الكفاءة

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

  ) 52( تأمل الصور ص 
 األسماك مكیفة للعیش في -

  ما ھو دور الفتحات -الماء   
 ماذا تفعل -في جسم الحشرة ؟ 

 الفقمة ؟

 أن یعبر المتعلم عن الصور

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
  مرحلة جماعیة 

ماذا تتنفس الكائنات الحیة في   التساؤالت
 ما ھي مختلف -أوساطھا ؟ 

  أنماط التنفس عند الحیوانات؟

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

  
  

النشاط 
 األول

  
 

بعد توفیر الوسائل المحددة في  -
  یتم القیام بالتجربة )  53( ص 

   لماذا مات الفار ؟-
   تحقیق التجربة الثانیة -
 ماذا حدث للحشرة البریة عند -

 غطسھا في الماء ؟

  
 الصور أو أن یحلل المتعلم

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

  توفیر الوسائل المحددة ص -
    و تحقیق التجربة 55

   أي السمكات تموت أوال ؟-
   ما ھي السمكة التي ال تموت ؟-
   لماذا ؟-

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 الخالصـــــــــــــة

النشاط 
  الثالث

  فس عند الدلفین  اكتشف التن-
   لماذا یخرج رأسھ من الماء ؟-
   ماذا یفعل في الصورة ؟-

  

ة  الحصة الثانی
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                
األثر 

  الكتابي
 الھواء ضروري لتنفس -

الحیوانات البریة  أما  البحریة 
فھي تتنفس أوكسجین  منحل في 

  الماء

أن بشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 ف المكتسباتأو توظی اختبار 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
 صنف في الجدول الحیوانات –) 1(التمرین 

  حسب التنفس
   اجب  بصحیح أو  خطأ  -) 2(التمرین 
 لماذا أحمد الزیت للماء ؟            -)3(التمرین 

  ما ھي السمكة التي - ھل یمتزجا ؟ لماذا ؟   -
   تموت أوال ؟ لماذا ؟

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

 

 
 



 
  الماء في الحیاة الیومیة : الوحدة 

    )1(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  اإلنسان والبیئة  : المجال
    )4(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
                                                 یقدر كمیة ما یستھلكھ من الماء ویتعرف على شبكة التوزیع. : المستھدفة الكفاءة

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 ائقالوث

  بعد مالحظة الصور  
 ما ھو دور الماء ؟

 أن یعبر المتعلم عن الصور

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
  مرحلة جماعیة 

 ما ھي  احتیاجتنا الیومیة من -   التساؤالت
 ما ھو مصدر ماء -الماء ؟ 

 ما ھي الوسائل -الحنفیة ؟ 
الحدیثة لنقل ماء الشرب من 
منابعھ ؟ و ما مآلھ ؟ ماھي 

  مكونات شبكة المیاه ؟

 سئلةأن  یجیب التلمیذ عن األ

  
  

النشاط 
 األول

  
 

   الحظ الوثائق و عبر عنھا -
 غسل األواني \ الطبخ \ الشرب -
 النظافة \ غسل المالبس \

+  یقي الحدیقة \الشخصیة 
  نظافة السیارة 

سجل حجم الماء المستھلك في  -
   ھر ش
  ما ھو مصدر ماء الحنفیة ؟-

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

 و لخص 2\1  الحظ الوثیقتین -
كیف فكر اإلنسان في نقل الماء 

  الشروب 
   الوثیقة الثالثة  -
 اذكر مكونات  شبكة توزیع -

 الماء في البیت 

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

لم استظھار  یحاول المتعأن
 الخالصـــــــــــــة

النشاط 
  الثالث

 الحظ الرسم التخطیطي لشبكة -
  المیاه  في البیت 

   حدد عناصر ھذه الشبكة -
   لماذا تقیم الجزائر السدود ؟ -
   ما ھي مجاالت استخدامھا ؟ -

أن یتعرف المتعلم على 
  عناصر شبكة المیاه

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                

األثر 
  الكتابي

بر  یصلنا الماء الشروب ع-
شبكة التوزیع العمومیة المتكونة 

 \خزان في المرتفع (  من 
  ) العداد \أنابیب مختلفة 

أن بشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
صادر الماء  انجز تقریرا عن م–) 1(التمرین 

 في والیتك 
  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 



  

 
  الماء في الطبیعة : الوحدة 

    )2(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  اإلنسان والبیئة  : المجال
    )4(  رقم المجال 

  ................ :.............الوسائل
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

                         

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة

  
 الحظة الوثائقم

مالحظة الصور األربع و التعبیر 
, المیاه المالحة یمكن تحلیتھا ( علیھا 

الجفاف ظاھرة , وادي مزا فران 
 فیاضانات باب الوا د,  خطیرة 

 أن یعبر المتعلم عن الصور

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
 ما -ما ھو مصدر المیاه العذبة ؟    التساؤالت  مرحلة جماعیة 

 ما ھي  -ھي مختلف  استعماالتھا ؟ 
  -ألمطار الغزیرة ؟ أخطار میاه ا

الماء ثروة نادرة ال تتجدد فكیف 
  نحافظ علیھا؟

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

  
  

 النشاط األول
  
 

   بعد مالحظة الصور یسأل المعلم-
  عدد مصادر المیاه التي تراھا في-

  الصور
 ما ھي المناطق التي تتمیز بوفرة -

  المیاه ؟ 
 ما ھي  الفصل الذي  تسقط األمطار -

  فیھ بكثرة ؟
 الحظ الصور  وتعرف على -

  استعماالت الماء في مختلف المجاالت 
 استنتج أھمیة الماء في الحیاة -

  الیومیة
الري المحوري (   مالحظة الصور  -
 الحیاة في الصحراء تتمركز في \

نقص الماء یسبب في , الواحات 
 )الجفاف

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

 و النشاط الثاني
 الثالث 

   مالحظة الصور و التعبیر عنھا -
   لماذا تتعكر میاه األمطار ؟-
   ما ھو تأثیر میاه األمطار ؟-
 مالحظة الصور و التعرض إلى -

 كیفیة االستعمال الراشد للماء

  علومات إلى مخطط أن یترجم الم
 یحاول المتعلم استظھار أن

 الخالصـــــــــــــة

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي 
  حول مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

               

الماء ضروري في حیاتنا الیومیة  -  األثر الكتابي
 \الشرب ( یستعمل ألغراض عدة ھي 

 النظافة \ الصناعة \تولید الكھرباء 
  ) الفالحة \المنزلیة 

أن بشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

أو توظیف  اختبار 
 المكتسبات

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
 بین التصرفات المحمودة و المذمومة في –) 1(التمرین 

   )75( الجدول ص 

أن یصحح المتعلمون التمرینات 
 اعتمادا على المكتسبات السابقة 



 
  النفایات و مخاطرھا : وحدة ال

    )3(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  اإلنسان والبیئة  : المجال
   )4(   رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

 ھدافاأل المراحل
 الوسیطیة

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة

  
 مالحظة الوثائق

تمثل )  76( الحظوا الصورة ص 
الصورة نفایات مختلفة  تعرف على 

 بعضھا باالعتماد على الصورة  

أن یعبر المتعلم عن 
الحصة  الصور

           األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
كیف نحمي أنفسنا و بیئتنا من أضرار   لتساؤالتا  مرحلة جماعیة 

  ھذه النفایات
أن  یجیب التلمیذ عن 

 األسئلة

  
  

 النشاط األول
  
 

   تعرف على مصادر النفایات -
   ما ھو مصیر األغلفة بعد االستعمال ؟-
   أین ترمى ھذه النفایات؟ -
   اذكر   أخطار ھا على الكائنات الحیة-

  
أن یحلل المتعلم 

 الصور أو الرسومات

  
  

 النشاط الثاني

    أین ترمي النفایات ؟  وكیف ترمیھا ؟-
   عبر عن الصور -
   رمي النفایات خارج السلة 1-
   رمي الكیس في السلة 2-
   نفایات في مدخل العمارة3-
 لنفایات في البحر رمي ا4-

أن یترجم المعلومات 
  إلى مخطط 

 یحاول المتعلم أن
استظھار 

 الخالصـــــــــــــة

الحصة 
      الثانیة  

  ) د 45( 
 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي 
  حول مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

               

 \ورق (  تتكون النفایات من مواد ھي  -  األثر الكتابي
بقاء )  مواد زجاجیة \مواد بالستیكیة 

النفایات في المحیط یسبب أمراضا  و 
  یشوه جمال الطبیعة 

أن بشارك المتعلم في 
كوین الخالصة و ت

  قراءتھا

الحصة 
      الثالثة 

 ) د 30( 

أو توظیف  اختبار 
 المكتسبات

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
في ) ـ ( أو ( + )  بعد قراءة الفقرات  یضع المتعلم –) 1(التمرین 

  الخانة المناسبة في الجدول
  ذا ؟ ما ھي افضل طریقة لمعالجة النفایات ؟ لما

 كیف تساھم في نجاح ھذه الطریقة ؟

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا 

على المكتسبات 
 السابقة 

 

 
 
 
 



 
  التربة وسط لألحیاء : الوحدة 

    )1(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  التربة و الصخور  : المجال
    )5(  رقم المجال 

   :.............................ئلالوسا
  یعرف أن التربة وسط  لألحیاء : المستھدفة الكفاءة

                          
                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

 مالحظة الوثائق
و استخالص أن  )   81( مالحظة الصور ص 

التربة  لیست مجرد وسط فیزیائي بل وسط مليء 
 بالكائنات الحیة 

أن یعبر المتعلم عن 
الحصة  الصور

   األولى  
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
 عالم - ما ھي مكوناتھا ؟ -ما ھي التربة ؟     التساؤالت  مرحلة جماعیة 

  تحتوي التربة أیضا ؟ 
أن  یجیب التلمیذ 

 عن األسئلة

  
  

 النشاط األول
  
 

   1 ما ذا تشاھد في الوثبقة -
    مقطع من األرض في منطقة سھلیة -
   2 عبر عن الصورة -
   مقطع من األرض في منطقة تلیة -
    ما ھي الطبقة الصالحة للزراعة ؟-
    ما ذا یوجد تحتھا ؟-
 

یحلل المتعلم أن 
الصور أو 
 الرسومات

  
  

 و النشاط الثاني
 الثالث

    توفیر الوسائل المطلوبة و تحقیق التجربة -
 لقد مرت المكونات الدقیقة  و بقاء الخشنة في -

  الغربال
   ما ھي ھذه المكونات الخشنة ؟-
لیتم التعرف على  )  85( القیام بالتجربة ص  -

  مكونات التربة 
  ة الصور الثالثة  یسأل المعلم  بعد مالحظ-
  عالم تدل األنفاق؟ -

أن یترجم 
المعلومات إلى 

  مخطط 
 یحاول المتعلم أن

استظھار 
 الخالصـــــــــــــة

الحصة 
    الثانیة 

  ) د 45( 
 

  
  

البحث و التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

                

 التربة ھي الطبقة السطحیة من األرض التي  -  األثر الكتابي
  تغطي الصخور و التي تصلح للزراعة 

أن بشارك المتعلم 
في تكوین الخالصة 

  ءتھاو قرا

الحصة 
    الثالثة 

 ) د 30( 

أو توظیف  اختبار 
 المكتسبات

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
 \ التربة \ الغربال \بعد توفیر  المصباح )  85( لقیام بالتجربة ص  ا

 .  الحوض \القمع 
  
  
  
  
 

أن یصحح 
المتعلمون 

التمرینات اعتمادا 
على المكتسبات 

 السابقة 

  
  

 
 



 
  ممیزات التربة  : الوحدة 

    )2(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

   التربة و الصخور  : .المجال
    )5(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  یتعرف على بعض ممیزات التربة : المستھدفة الكفاءة

 األھداف المراحل
 یطیةالوس

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة

  
مالحظة 
 الوثائق

 أن -  ویتم التوصل إلى  87 ص 2 \ 1شاھدوا الصورتین 
اختفاء برك مائیة   بقاء و -األراضي الرملیة  سھلة الحراثة

 في بعض األراضي

عن أن یعبر المتعلم 
الحصة  الصور

  األولى  
 ) د 45 ( 

وضعیة 
  االنطالق 

التساؤال  مرحلة جماعیة 
  ت

  لماذا یغمر -  لماذا تكون األراضي الرملیة سھلة الحراثة ؟  -
  الماء  التربة الغضاریة ؟ 

أن  یجیب التلمیذ عن 
 األسئلة

  
النشاط 

 األول
  
 

  بة الرملیة و الغضاریة قارن بین عینتین من التر-
  )التربة الرملیة سھلة الحراثة (   عبر عن الصورة األولى -
 )التربة الرملیة حبیباتھا متماسكة (   الصورة الثالثة -

  
أن یحلل المتعلم 

 الصور أو الرسومات

  
  

النشاط 
 و الثاني
 الثالث

  یتم تحقیق التجربة   ) 89(   بعد توفیر األشیاء المطلوبة ص -
  سجلوا المالحظات  -
 في أیھما كانت كمیة الماء -  في أي قمع تنفذ أول قطرة ؟ -

  النافذة أكبر؟
   أي التربتین أكثر نفوذیة ؟ -
   90 یتم تحقیق التجربة ص -
 كما یتم فھم -    كیف یكون نفوذ الماء في التربة الزراعیة ؟-

 تماسك التربة الزراعیة و نفوذ الماء فیھا 

ومات أن یترجم المعل
  إلى مخطط 

 یحاول المتعلم أن
استظھار 

 الخالصـــــــــــــة

الحصة 
  الثانیة 

  ) د 45 ( 
 

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

األثر 
  الكتابي

  التربة الرملیة  غیر متماسكة  و الغضاریة متماسكة أما -
  الزراعیة فھي قلیلة التماسك

أن بشارك المتعلم في 
تكوین الخالصة و 

  قراءتھا

الحصة 
  الثالثة 

 ) د 30 ( 

أو  اختبار 
توظیف 

 المكتسبات

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
ضع األجوبة المناسبة في المكان المناسب بعد نقل  –) 1(التمرین 

  ) الغضاریة \التربة الرملیة ( التمرینات على كراس النشاطات  
  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا 

على المكتسبات 
 السابقة 

 
 
 



 
  منشأ التربة : الوحدة 

    )3(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  التربة و الصخور  : المجال
   )5(   رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  یتعرف على مراحل تشكل التربة : المستھدفة الكفاءة

                         

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة

  
مالحظة 
 الوثائق

 كیف تشكلت الرمال و – شاھد تأثبر الحرارة على الصخور 
 الصخور الملساء على الشاطئ ؟  من أین نشأت التربة ؟

أن یعبر المتعلم عن 
الحصة  الصور

األولى    
  د 45

  وضعیة االنطالق 
أن  یجیب التلمیذ   شأت التربة الزراعیة ؟ كیف ن-  لالتساؤ  مرحلة جماعیة 

 عن األسئلة

  
  

النشاط 
 األول

  
 

   احضر صخرة ھشة فتتھا ثم اسحقھا -
   ماذا تالحظ؟ -
    یسأل المعلم 94 بعد قراءة الفقرة ص -
  ؟ ) الكأس ( ت فیھ ماء بارد و ھو بارد   ماذا یحدث لكأس وضع-
   ماذا یحدث لقارورة ماء وضعت لعدة أیام في ثالجة؟ -
  95 قراءة الفقرة ص -
-  
 

أن یحلل المتعلم 
الصور أو 
 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

    الحظ مخطط تشكل التربة -
   وضح العملیة مستعینا بالمخطط-

أن یترجم 
المعلومات إلى 

  مخطط 
ول المتعلم  یحاأن

استظھار 
 الخالصـــــــــــــة

الحصة 
الثانیة   

   د 45
 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي 
  حول مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              
األثر 

  الكتابي
 نشأت التربة من تفتت عناصر  الصخرة و ذلك تحت تأثیر -

  عوامل طبیعیة كمیاه األمطار و تبدالت درجات الحرارة 
أن بشارك المتعلم 

في تكوین الخالصة 
  و قراءتھا

الحصة 
الثالثة   

  د30

أو توظیف  اختبار 
 المكتسبات

  ح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل یشر
صل إلى عمل الریاح و و  و الت96یتم قراءة الفقرات ص –) 1(التمرین 

  المیاه
 
  
  
  
  
 

أن یصحح 
المتعلمون 

التمرینات اعتمادا 
على المكتسبات 

 السابقة 

 

 
 



 
 

  التغذیة عند النبات األخضر : الوحدة 
    )1(  وحدة    رقم ال

    د120 : المـــــــدة
   حیاة النبات  : المجال

    )6(  رقم المجال 
   :.............................الوسائل
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

                          
                         

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة

  
مالحظة 
 الوثائق

  نبتة \مزارع یسقي زرعھ )   (  98( عبر عن الصور ص 
  )  ال نجد نباتات خضراء في المغارات \ذابلة 

 ت الخضراءحاول اكتشاف متطلبات النباتا

أن یعبر المتعلم 
الحصة  عن الصور

األولى  
  د45

  وضعیة االنطالق 
 ما ھي -ما الذي  یؤكد حاجة النباتات الخضراء للماء ؟    التساؤالت  مرحلة جماعیة 

  ما ھي -الطریقة  التي یحصل النبات األخضر على الماء ؟ 
  متطلبات النبات األخضر ؟

أن  یجیب التلمیذ 
 عن األسئلة

  
  

النشاط 
 األول

  
 

   كیف تثبت أن امتصاص النباتات للماء  حقیقة -
  99 بعد توفیر الوسائل یتم تحقیق التجربة ص -
  حظتك ؟ كیف تفسر مال-
   ماذا تستنتج؟-
  یقول المعلم الزیت یمنع تبخر الماء -

أن یحلل المتعلم 
الصور أو 
 الرسومات

  
  

النشاط 
 نيالثا

  100 ص 2 \ 1الحظ الرسمین  -
  امام النبات األخضر  المعرض لضوء الشمس+  ضع -
   أمام النبات الذي كان محجوبا عن ضوء الشمس– وعالمة -
   قارن بین النباتین من حیث اللون و النمو-
   استنتج أھمیة الضوء للنبات-
 

ن یترجم أ
المعلومات إلى 

  مخطط 
 یحاول المتعلم أن

استظھار 
 صـــــــــــــةالخال

الحصة 
 45الثانیة
  د

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي 
   علميحول مشكل
  
  
  
  
  
  
  

األثر               
  الكتابي

 یحتاج النبات األخضر  في تغذیتھ إلى الماء الذي یمتصھ -
  بجذوره

أن بشارك المتعلم 
في تكوین 

الخالصة و 
  قراءتھا

الحصة 
الثالثة   

  د 30

أو توظیف  اختبار 
 المكتسبات

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
رسم وضع النباتات في المكان المناسب  ثم لخص استشف ال–) 1(التمرین 

  في جملة احتیاجات النباتات الخضراء
  
  
  
 

أن یصحح 
المتعلمون 

التمرینات اعتمادا 
على المكتسبات 

 السابقة 

  
  



 
  التكاثر عند النباتات الزھریة : الوحدة 

    )2(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

   حیاة النبات  : المجال
   )6(   رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

                          
                         

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

  الكفاءةمؤشر والتعلمیةتعلیمیة  الالوضعیة

  
مالحظة 
 الوثائق

بعد مالحظة الصور یقول المعلم أغلبیة النباتات تحمل أزھارا في 
فصل الربیع لكنھا تختفي بعد مدة و تحل محلھا الثمار التي 

 تحتوي على بذور  

أن یعبر المتعلم عن 
 رالصو

الحصة 
األولى    

  د 45

  وضعیة االنطالق 
كیف یمكن اإلكثار من النباتات   -كیف تتشكل البذرة ؟      التساؤل  مرحلة جماعیة 

  الزھریة دون زرع بذورھا ؟
أن  یجیب التلمیذ 

 عن األسئلة

  
  

النشاط 
 األول

  
 

   بعد إستنطاق الصور -
  احل تحول الزھرة إلى  ثمرة  یقول المعلم مر-
   ساق یحمل براعم زھریة -
   ساق بھ أزھار مغلقة -
   ساق بھ أزھار متفتحة-
   تحول الزھرة إلى ثمرة -
 

أن یحلل المتعلم 
الصور أو 
 الرسومات

  
  

النشاط 
 و الثاني
 الثالث

   مالحظة الصور -
   إذا تركت درنات البطاطا في مكان دافيء و تفقدتھا بعد أیام -
   ماذا تالحظ ؟-
   أعط الدرنة المزروعة نباتا جدیدا -
   ماذا أنتج بدوره-
  )105(  بعد توفیر الوسائل یتم تحقیق التجربة ص -
   لخص في جملة كیف تم الحصول على نبات جیرانیوم جدید-

  ثم أربط كل صورة بما یناسبھا5 \ 1الحظ الوثائق من 

أن یترجم 
المعلومات إلى 

  مخطط 
لمتعلم  یحاول اأن

استظھار 
 الخالصـــــــــــــة

الحصة 
الثانیة   

   د 45
 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي 
  حول مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

األثر               
  الكتابي

   من أھم مراحل التكاثر عند النباتات الزھریة -
 \4 ظھور الثمار \3 ظھور األزھار \ 2 تشكل براعم زھریة 1

  تشكل بذور بداخلھا

أن بشارك المتعلم 
في تكوین الخالصة 

  و قراءتھا

الحصة 
الثالثة 

  د30

أو توظیف  اختبار 
 سباتالمكت

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
وذلك بعد توفیر ) 105( یتم إعادة تحقیق التجربة ص  - ) 1(التمرین 

  الوسائل الضروریة  و التعرض لمفھوم اإلفتسال 
  
  
  
 

أن یصحح 
المتعلمون 

التمرینات اعتمادا 
على المكتسبات 

 السابقة 

 
 



 
  مشروع تكاثر النبات الزھري : لوحدة ا

    )3(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

   حیاة النبات  : المجال
    )6(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

                          
 األھداف المراحل

 الوسیطیة
  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة

الحصة األولى   
 ) د 45( 

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 المشروع

  
, عن طریق الفسائل تتكاثر النباتات الزھریة 

األبصال  للحصول على نباتات جدیدة , الدرنات 
  أنا بحاجة إلى الوسائل التالیة 

أغصان لنباتات الورود  \ تربة \  مرش \أصص 
   بصلة البصل\ درنات البطاطس \أو الجیرانیوم 

  
  ------- -  إنجاز المشـــــــــــروع  ------ 

 أغرس األعضاء النباتیة غي األصصر  كما \1
  1في الشكل

  2 أضعھا في مكان مضيء من القسم ش\2
  3 أسقیھا بانتظام ش\3
   أنكش التربة مع نزع األعشاب الضارة \4
تتبع نمو ھذه النباتات و أسجل مالحظاتي   أ\5

  على الكناش
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

أن یتعرف 
المتعلم على 

مراحل تطور 
تكاثر النباتات 

 الزھریة

 


 

 



 
  .اشتعال مصباح كھربائي : الوحدة 

    )1(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  عالم األشیاء  : المجال
   )7(   رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

                          
                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

  
 

 أن یعبر المتعلم عن الصور

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
 یذ عن األسئلةأن  یجیب التلم    التساؤالت  مرحلة جماعیة 

  
  

النشاط 
 األول

  
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 

  
  

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 خالصـــــــــــــةال

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                
األثر 

  الكتابي
أن بشارك المتعلم في تكوین   -

  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
  -) 1(التمرین 
  -) 2(التمرین 
 -)3(التمرین 

  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
عتمادا على التمرینات ا

 المكتسبات السابقة 

  
  

 



 
  صناعة لعبة كھربائیة  : الوحدة 

    )2(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

   عالم األشیاء   : .المجال
    )7(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

                          
                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

  
 

 لمتعلم عن الصورأن یعبر ا

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة    التساؤالت  مرحلة جماعیة 

  
  

النشاط 
 األول

  
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 

  
  

علومات إلى أن یترجم الم
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 الخالصـــــــــــــة

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                
األثر 

  الكتابي
أن بشارك المتعلم في تكوین   -

  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
  -) 1(التمرین 
  -) 2(التمرین 

 -)3(مرین الت
  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

 
 



 
  المیزان واستعماالتھ : الوحدة 

    )3(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  عالم األشیاء   : المجال
    )7(  رقم المجال 

  ...... :.......................الوسائل
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

  
 

  الصورأن یعبر المتعلم عن

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة    التساؤالت  مرحلة جماعیة 

  
  

النشاط 
 األول

  
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 

  
  

ى أن یترجم المعلومات إل
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 الخالصـــــــــــــة

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                
األثر 

  الكتابي
أن بشارك المتعلم في تكوین   -

  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
  -) 1(التمرین 
  -) 2(التمرین 
 -)3(التمرین 

  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

 

 
 



 
  صناعة میزان : الوحدة 

    )4(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  . عالم األشیاء  : المجال
    )7(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

                          
                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  
الحظة م

 الوثائق

  
 

 أن یعبر المتعلم عن الصور

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة    التساؤالت  مرحلة جماعیة 

  
  

النشاط 
 األول

  
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 

  
  

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 الخالصـــــــــــــة

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                
األثر 

  الكتابي
أن بشارك المتعلم في تكوین   -

  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
  -) 1(ن التمری

  -) 2(التمرین 
 -)3(التمرین 

  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

  
  

 



 
  حركة الظل خالل النھار : الوحدة 

    )1(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  المعلمة في الزمن  : المجال
    )8(  رقم المجال 

   :.............................لوسائلا
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

                          
                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیة التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

  
 

 أن یعبر المتعلم عن الصور

ى   الحصة األول
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة    التساؤالت  مرحلة جماعیة 

  
  

النشاط 
 األول

  
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 

  
متعلم الصور أو أن یحلل ال
 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 

  
  

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 الخالصـــــــــــــة

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                
األثر 

  الكتابي
أن بشارك المتعلم في تكوین   -

  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

  معلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل یشرح ال
  -) 1(التمرین 
  -) 2(التمرین 
 -)3(التمرین 

  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

 
 



 
  حركة األرض حول نفسھا : الوحدة 

    )2(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  المعلمة في الزمن  : جالالم
    )8(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

                          
                         

  الكفاءةمؤشر والتعلمیةلتعلیمیة  االوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

  
 

 أن یعبر المتعلم عن الصور

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة    التساؤالت  مرحلة جماعیة 

  
  

النشاط 
 األول

  
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 

  
  

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 الخالصـــــــــــــة

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                
األثر 

  الكتابي
أن بشارك المتعلم في تكوین   -

  الخالصة و قراءتھا

 الحصة الثالثة 
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات اختبار 

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
  -) 1(التمرین 
  -) 2(التمرین 
 -)3(التمرین 

  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

 

 



 
  الرزنامات : الوحدة 

    )3(  رقم الوحدة    
    د120 : المـــــــدة

  المعلمة في الزمن  : المجال
    )8(  رقم المجال 

   :.............................الوسائل
  ...................................................................... : المستھدفة الكفاءة

  الكفاءةمؤشر یةوالتعلم التعلیمیة الوضعیة  الوسیطیةاألھداف المراحل
  

مالحظة 
 الوثائق

  
 

 أن یعبر المتعلم عن الصور

الحصة األولى   
 ) د 45( 

  وضعیة االنطالق 
 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة    التساؤالت  مرحلة جماعیة 

  
  

النشاط 
 األول

  
 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 

  
أن یحلل المتعلم الصور أو 

 الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 

  
  

أن یترجم المعلومات إلى 
  مخطط 

 یحاول المتعلم استظھار أن
 الخالصـــــــــــــة

الحصة الثانیة  
  ) د 45( 

 

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

                
األثر 

  الكتابي
أن بشارك المتعلم في تكوین   -

  الخالصة و قراءتھا

الحصة الثالثة  
 ) د 30( 

 أو توظیف المكتسبات  اختبار

  یشرح المعلم التمرینات التالیة و یطالبھم بالحل 
  -) 1(التمرین 
  -) 2(التمرین 
 -)3(التمرین 

  
  
  
  
 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

  
  

 
 


