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مقدمـــــة

هذا الدليل موجه إلى أستاذ التعليم االبتدائي، ليرافق "كتاب التربية العلمية والتكنولوجية" 
للطور الثاني. نراه وسيلة مساعدة على توظيف ما جاء في الكتاب املدرسي توظيفا حسنا ومفيدا، 
تنعكس أثاره ايجابيا على املمارسة الصفية مع التالميذ. نرجو أن يجد فيه عونا ألداء هذه املهمة 

النبيلة.
ُصمم الكتاب املدرسي للتربية العلمية والتكنولوجية لهذا الطور وفق روح املنهاج في جيله الثاني. 
وطورت أنشطته لتكون مطابقة مع التوصيات التي جاء بها املنهاج، ومتالئمة مع مستوى التالميذ 
في هذه املرحلة الدراسية؛ إذ تعطي فرصة للتلميذ ليبني تعلماته بنفسه، من خالل ما هو مقترح 
املتكامل، في جو  املعرفة ومنوه  بتلبية حاجاته في  للتعلم، محفزة وجذابة، كفيلة  من وضعيات 

تعاوني ومثمر.
ستجد أيها األستاذ الفاضل في هذا الدليل :

- تقدميا عاما ملكونات الدليل، واألهداف املتوخاة من الفقرات املقترحة في الكتاب املدرسي.
- توجيهات وإرشادات عامة وخاصة الستغالل أفضل للكتاب املدرسي وحتقيق أهداف املنهاج، 
من أجل تذليل الصعوبات ذات الطابع املنهجي، والتي قد تعترض أداءك في تصور وإعداد الوضعية 
التعلمية وسيرها. وقد اخترنا أن تكون بشكل مقاطع تعلمية، كنماذج يسترشد بها األستاذ في 

تخطيطه للتعلمات وتصميم مذكراته.
- بعض وثائق التحضير في امللحقات كأدوات عمل، لرؤية تفصيلية أوسع.

وأخيرا فإن عملك ينطوي على حتديات ترفعها مبزيد من البحث والتنقيب واالجتهاد في تقدمي 
األحسن ومساعدة أطفالنا لعبور هذه املرحلة احلاسمة من حياتهم الدراسية.إ ن الكتاب املدرسي، 
كأي دعامة تعليمية ،ال تتحقق قيمتها وفائدتها إال بحرصنا على حسن استغاللها ، فوظف هذه 

الدعامة أحسن توظيف لتكون الوسيلة والعون الذي يستأنس به اجلميع، أنت ومعك التالميذ
 و األولياء ، في كل وقت.

نتمنى أن جتد، أيها األستاذ احملترم، الفائدة املرجوة في هذا الدليل ليكون عونا لك على توظيف 
أمثل ملا جاء في الكتاب.

املؤلفون
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نعرض في هذا اجلزء التقدميي، األهداف العامة املتوخاة من تدريس التربية العلمية والتكنولوجية 
في التعليم االبتدائي من خالل التذكير بالكفاءات اخلتامية املتابعة واملعبر عنها في مالمح التخرج، 
وكذا التعريف بأبعاد وميادين املنهاج . إذ يتم التركيز على الكفاءات العرضية والقيم  والسلوكات 
األساسية التي يجب أن ترسخ لدى الطفل في هذه املرحلة. كما نقدم الهيكلة العامة  وتصميم 
الكتاب مع توجيهات عامة تخص كيفية االستغالل األمثل ملا هو مقترح في »كتاب التربية العلمية 
بيداغوجية  كمقاربة   ، التجريبية  املمارسة  وأهمية  العلمي«  »املسعى  وتقدمي  والتكنولوجية«، 
املعرفة  الكتساب  واملتعلم  املعلم  بيد  وكأداة  عامة،  العلوم  تدريس  في  احلاصل  التطور  تعكس 

واملوافق و اإلجتاهات العلمية سيرا مع منو الكفاءات.

اجلزء األول
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①   الصلة باملنهاج      )مستخرج من الوثائق الرسمية(:

الكتاب املدرسي وسيلة  تعليمية )ديداكتيكة( من بني الوسائل األساسية لتنفيذ املنهاج . 
والوعي بأهداف املنهاج ضروري قبل العمل بأي وسيلة مهما بلغت أهميتها.  وفي تقدمينا لهذا 

الدليل يجدر بنا االطالع على أهداف التعلم من خالل مالمح التخرج ملرحلة التعليم االبتدائي.
• ملمح التخرج من مرحلة التعليم االبتدائي

>> في نهاية مرحلة التعليم االبتدائي:
▪  يقترح حلوال مؤسسة علميا استجابة ملشاكل متعلقة باحلفاظ على الصحة وباستمرارية 

احلياة.
▪ ينتقي ويستخدم األدوات التكنولوجية شائعة االستعمال محترما قواعد األمن ، كما يقوم 

بصيانة بعضها.
▪ يخطط وينجز مشروعا تكنولوجيا يلبي حاجته.

▪ يحافظ على احمليط ويثمن الثروات الطبيعية 
▪ يتموقع في الفضاء والزمن <<.

• ملمح التخرج من الطور الثاني من التعليم 
االبتدائي

>> في نهاية الطور الثاني من مرحلة التعليم 
االبتدائي:

▪  يقترح خطة حلل مشاكل متعلقة بصحة جسمه 
ومبحيطه القريب ومبسائل ذات صلة بنشاطات 

حياته اليومية.
▪  يستخدم أدوات تقنية مألوفة ويشخص خلال 

تقنيا  مقترحا خطة ملعاجلته. 
▪  يتموقع في الفضاء والزمن مستخدما األدوات 

التقنية التي تساعده على ذلك.
▪  يعتمد مخططا إلجناز مشروع  تكنولوجي<< 

• ملمح التخرج من الطور األول من التعليم 
االبتدائي

>> في نهاية الطور األول من مرحلة  التعليم 
االبتدائي

▪  يطبق بعض القواعد الصحية )الرياضة – 
التغذية( للحفاظ على صحة جسمه وتنظيم 

وتيرة حياته.
▪ يتصرف بوجاهة جتاه محيطه القريب.

▪ يستخدم بعض األدوات التقنية البسيطة التي في 
متناوله.

▪ يتعامل مع حاالت املادة.
▪ ينجز مشروعا تكنولوجيا  باتباع مخطط 

وبالتعاون مع اآلخرين<<
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• ملمح التخرج في مجال القيم واملواقف والكفاءات العرضية  التي تتكفل بها مادة 
التربية العلمية والتكنولوجية

الكفاءة الشاملة:   يحسن التصرف أمام مشكالت شخصية وجماعية تتعلق بالصحة والتغذية.

القيم 
واملواقف

يرسخ اللغة الوطنية كلغة لالتصال والتعبير العلمي.الهوية                           

يحترم احلق في احلياةالضمير الوطني             

املواطنة                                               
- يتفاعل بشكل مسؤول مع احمليط .

 -  يتحلى بصالت اجتماعية بناءة، وذلك بتقبل اآلخر كطرف له 
أراء ووجهات نظر مختلفة .

املعارف  مع  تتوافق  ووقائية  صحية  ومواقف  سلوكات  يتبنى   -
املكتسبة.

امليل إلى استخدام بعض تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بصفة التفتح على العالم
خاصة ووسائل العصرنة بصفة عامة.

الكفاءات 
العرضية

يستخدم البحث والتقصي لبناء تصورات أوضح حلدث أو طابع فكري
ظاهرة.

طابع منهجي

-ينظم أعماله املختلفة ويخطط لها 
– يالحظ ويستخدم دعامة بديلة للواقع )مناذج، أشرطة، صور، 

رسومات، مخططات،...( 
– يقوم مبمارسات يدوية على عينات طبيعية، ويستخدم أدوات 

تقنية من احلياة اليومية 
– يتابع مشروعا وفق خطة محددة.

طابع تواصلي

- يستخدم اللغة الوطنية بشكل سليم شفويا وكتابيا، ويوظفها 
باستعمال مصطلحات علمية صحيحة 

أسهم،  رموز،  العلمي:  التمثيل  من  بسيطة  أمناطا  يستعمل   –
ألوان... 

– ينظم املعلومات باستعمال جداول بسيطة.

 طابع شخصي         
واجتماعي

يتفاعل بشكل منسجم مع اآلخرين.
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  ②  ميادين املنهاج  
املنهاج في صيغته اجلديدة يعتمد امليادين ملمارسة الكفاءة. إذ تبنى الكفاءات املطروحة في املالمح 
التلميذ  ليمتلك  األساسية  التعلمات  تبنى  امليادين  االبتدائي. وضمن هذه  التعليم في  كغايات 
بالتدريج املوارد األساسية لبناء الكفاءة اخلتامية في امليدان التعلمي. يتم التخطيط للعلمية وفق 
مقاطع تعلمية تسعى لتحقيق هذه األهداف وفق مسارات متحدة ومترابطة: متكن التالميذ من 
اكتساب املعارف األساسية حسب كل مادة من جهة وكذا املوارد املنهجية والسلوكات ككفاءات 
عرضية من جهة ثانية ومتكينهم من القيام بإدماج هذه املوارد من جهة ثالثة. بهذه املقاربة ومبعية 
املتعلمني أنفسهم وهم محور كل العمليات، يتم التعلم لبناء الكفاءات اخلتامية املميزة للمقاطع 

التعلمية. وامليادين املعتمدة في املنهاج والتي اعتمدت في الكتاب املدرسي، هي: 

• اإلنسان والصحة:  وهو ميدان ذو بعد بيولوجي )علم الكائنات احلية: االنسان( ويتم فيه 
متابعة بناء  كفاءات لها عالقة بالقواعد الصحية لإلنسان ، وخاصة الطفل  في هذه املرحلة من 
العمر، واكتساب األدوات األولى لهذه القواعد التي ستتطور مع توسع مداركه وتعلمه. وتدور 

مواضيعه حول:
- أهمية التغذية عند االنسان، وضرورة التعرف واالمتثال للقواعد الصحية اخلاصة بالتغذية

- التعرف على دور الدم والدورة الدموية.

• اإلنسان واحمليط : وهو ميدان ذو بعد تربوي ، يتوجه الى إثارة الوعي لدى الطفل نحو أمور 
البيئة وأهمية احملافظة على  البعيد ضمن مشكالت مطروحة حول  القريب ثم  تتعلق مبحيطه 
احمليط. ويبني كفاءات لها عالقة  بقواعد أولية متعارف عليها للمحافظة على محيطه في البيت 
واحلي واملدرسة، والتعرف بوعي على ما يقوم به اإلنسان من نشاطات  تنتج عنها  أضرار  ميكن  

تفاديها مبكرا كسلوك مواطنة والعيش املشترك. تدور مواضيعه حول:
- أهم ية احمليط الطبيعي وما يوجد فيه من كائنات حية من حيوان ونبات ليتعرف على تنوعها 

وطريقة عيشها، والوظائف احليوية التي تقوم بها: احلركة، التغذية، التنفس، التكاثر.
- أهمية املاء والهواء وكيفية احملافظة على نوعيتهما وترشيد استهالك املاء خاصة.

- الو عي بضرورة حسن التصرف مع النفايات التي يفرزها نشاط االنسان
- ا ستكشاف احمليط وضرورة بناء عالقة ألفة واحترام مع هذه الكائنات كسلوك مواطن يحترم من 

في بيئته. 
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يتعرف  والتكنولوجي.  والكيميائي  الفيزيائي  البعد  يضم  ميدان  وهو  األشياء:  وعالم  املادة   •
الطفل من خالله على التحوالت الفيزيائية للمادة ويستكملها في هذا الطور باالعتماد على 
حتوالت املاء في الطبيعة وفي شروط "املخبر " أو القسم أو فناء املدرسة ، نظرا ألهمية هذه املادة 
وهذا املورد احليوي. وإذا كان البعد الكيميائي ال يظهر بالشكل املباشر فإن البعد التكنولوجي 
يجد مبرراته وأهميته في توظيف ما تعلمه من مفاهيم في الفيزياء، مثل مبادئ القياس، إلى 
مشاريع  شكل  في  ينجزها  التي  أو  يستخدمها  التي  لألدوات  سواء  التكنولوجية  التطبيقات 
تكنولوجية يحققها في القسم مع أقرانه، والتي تفتح له مجاال واسعا لإلبداع واالبتكار. وتدور 

مواضيعه حول:
- أثر تغير درجة احلرارة على حتول املاء )املاء(، واستخدام احملرار

املصباح  مثل  واليومي،  البسيط  االستخدام  ذات  التكنولوجية  األدوات  بعض  على  التعرف   -
الكهربائي وامليزان

• الفضاء والزمن: وهو ميدان مستعرض، يبني من جهة مفهوم الفضاء والزمن، من خالل إدراكه 
للمدة الزمنية والتاريخ )متوضع األحداث في سلم زمني(، واألسس العلمية املبنية على الظواهر 
الفلكية، لكي يحقق كفاءات مرتبطة بتنظيم الوقت وتنظيم نشاطاته وكذا التموقع في الفضاء 

وتوسيع مداركه حول الفضاء البعيد، كما لم يألفه من قبل. وتدور مواضيعه حول:
الليل  تعاقب  من  عنه  ينجم  وما  نفسها  األرض حول  دوران  الفلك، تخص  في  أولية  مفاهيم   -

والنهار 
- الر زنامات كأداة عملية ملعرفة التاريخ وتنظيم نشاط االنسان واملجتمع

③ املقاربة البيداغوجية
يوصي املنهاج كما النصوص األساسية إلى َتَبنِّي املقاربة البنائية التي متكن املتعلم من بناء تعلماته 
بني  من  الوضعيات<  >بيداغوجية  تعد  بالكفاءات  واملقاربة  التعلم.  لشروط  مالئم  بتوفير  بنفسه 
البيداغوجيات الناجعة ، التي  جتعل املتعلم في وضعية-مشكل  تتطلب منه جتنيد معارفه وقدراته 
ألجل بناء تعلمات جديدة تنمو وتتطور باستمرار. وعليه، وبانسجام مع هذه التوصيات، فإن بنية 
الكتاب املدرسي جاءت بشكل مقاطع تعلمية، مشكلة من مجموعة وضعيات تعلمية، لتحقيق 

الكفاءات اخلتامية مليادين التعلم سعيا لتحقيق الكفاءات الشاملة للطور. 
في هذه البيداغوجيا يوضع التلميذ أمام حتديات ملشكالت علمية، تثير تساؤالته وحتيره. وعليه 
فإن وضعيات- املشكل وطرح السؤال هي من األدوات األساسية إلثارة التعلم ، والتي بنيت على 

أساسها هذه الوضعيات التعلمية.
املطروح حول  العلمي  املشكل  التساؤالت إلبراز  إثارة  هذه  أساسا على  مبنية  املشكل  ووضعية 
الظواهر التي تعرضها املواضيع  اجلديدة خاصة من ظواهر علمية في أبعادها املختلفة، فإن طرح 
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البحث وتقصي  الى مسعى  الولوج  التعلم والتفكير وبالتالي  األداة األساسية إلثارة  السؤال صار 
ف"السؤال"   التساؤالت.  هذه  تثيرها  التي  املشكالت  وحل  املفاهيم  وبناء  العلمية  احلقائق 
استعاد دوره البيداغوجي كمحفز للتعلم، كما أن "اجلواب" يأخذ دورا جديدا. فاملطلوب ليس 
"بيداغوجية اجلواب الصحيح" بل بيداغوجية "تقدمي الفرضيات الوجيهة" التي منيزها عن  احلقائق 

اليقينية املطلقة، والتي تستدعي في مسعى يتطلب جهد البحث  وبالتالي التعلم.

• املسعى العلمي : كوسيلة  لبناء املفاهيم وتطوير تصورات التالميذ. 
إذا كانت املفاهيم العلمية تبنى عن طريق االستقراء، فإن القياس أو املقاربة االفتراضية-االستنتاجية 
تعد املقاربة األقرب لإلحاطة بهذه املفاهيم، لكونها تعتمد على االفتراض أوال ثم االستنتاج ثانيا.  
فإذا كان االستقراء ينطلق من احلاالت اخلاصة املنفردة  ثم التعميم للوصول الى احلاالت العامة ، فإن 
االفتراض- االستنتاجية  تقوم على مالحظة الواقع  وتقدمي فرضيات من أجل استنتاج القوانني التي 
تسيره. ويتبني من هذه املقاربة أهمية ودور مرحلة صياغة الفرضيات في البحث عن القوانني وفهم 
الظواهر وبناء املفاهيم العلمية وتغيير التصورات األولية التي غالبا ما تكون خاطئة ومعيقة للتعلم.

املراحل الكبرى  للمسعى العلمي كمقاربة جتسد التفكير االفتراضي – االستنتاجي. 
تعد هذه املراحل أساسية للمسعى العلمي، يلخص في:

- طرح مشكلة )تكون قريبة من واقعه املعيش، مرتبطة بالظاهرة العلمية أو املشكل التكنولوجي 
قيد الدراسة(

- صياغة فرضية أو فرضيات  حلل املشكلة ، وتوقع ما يترتب عن هذه الفرضيات من نتائج منطقية 
قابلة للمالحظة

- اختبار هذه الفرضيات عن طريق التجريب
- مواجهة النتائج التجريبية  بالفرضيات من أجل االحتفاظ وقبولها أم العكس رفضها واستبعادها

- العودة الى فرضيات جديدة أو إعادة النظر ملرحلة التجريب 
وميكن توظيف املسعى العلمي لبناء التعلمات األساسية من خالل االعتماد على هذه املراحل ، 
واعتبار التجريب الختبار الفرضيات مرحلة أساسية في هذا املسعى، نعد لها ما استطعنا من 

وسائل وشروط النجاح.
ونوجز  فيما يلي بطاقة تترجم هذا املسعى لتكون واضحة كمراحل يضعها األستاذ عند تنفيذ 
أو  العملية  واملمارسة  التجريب  اعتمد  سواء  املسعى  لهذا  تستجيب  التي  الوضعيات  بعض 
استغالل نتائج لتجارب متت أو حتليل وثائق عن طريق املالحظة )صور أو غيرها من الوثائق(  

عندما يتعذر لألسباب موضوعية القيام بالتجارب.
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مالحظات منهجيةالنشاط املميزاملراحل

تقدم املالحظة علمية  ظاهرة  مالحظة 
فهم  في  صعوبة  ويجدون  للتالميذ 
لديهم  تطرح  أو  مظاهرها  أحد 

تساؤالت، أو تتحدى فهمهم.

إثارة  أجل  من  التالميذ  كل  أمام  األستاذ  يقدمها 
وضعية-مشكل  بشكل  تكون  أن  ممكن  املشكل. 

تعرض على التالميذ 

التساؤل/ 
طرح مشكلة

سؤال  بشكل  املشكل  حتديد 
هذه  أثارت  التي  بالظاهرة  مرتبط 
من  السؤال  يكون  التساؤالت.  
ماذا  توقع  ملاذا؟  كيف؟   " الشكل  

يحدث؟ ....الخ 

يتطلب  قد  التالميذ.  مع  مناقشة  بعد  السؤال  يأتي 
عملية صياغة تتكيف مع مستوى التالميذ وقدرتهم 

على إدراك املطلوب

تقدمي 
الفرضيات

محتمل  جواب  هي  الفرضية 
ومؤقت للسؤال املطروح . يصوغها 
السابقة  بناء على معارفهم  التالميذ 
أو  املوضوع  حول  وتصوراتهم 
املشكل. هذا  التي طرحت  الظاهرة 
التأكيد  يتطلب  املؤقت  "اجلواب" 
وهي مرحلة سابقة ألي عمل جتريبي

يساعد  فرضيات.  عدة  أو  فرضية  التالميذ  يقدم 
التي  باللغة  والتعبير  إبرازها  على  التالميذ  األستاذ 
املمكن  التواصل  وبأسلوب  التالميذ  عليها  يقدر 
تسجل   ....الخ(  باملخططات،  كتابيا،  )شفويا، 
التجارب ال  النشاط  أو  احملاوالت  بدفتر  بها  ويحتفظ 
ينبغي لألستاذ أن يقيم الفرضيات املقدمة بالرفض أو 
تأكيد  الى  والتي حتتاج  املؤقتة  لطبيعتها  نظرا  القبول 

وبرهان والذي يأتي في مرحلة الحقة
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وهي مرحلة اختبار الفرضيات، تعد التجريب
أو  تؤكد  لكونها  حاسمة  مرحلة 
عنها.  املعبر  الفرضيات  هذه  تفند 
ومنهجية،  إعداد   تتطلب  ولكنها 

منها:
»البروتوكول  وإعداد  تصور   -
فيه  يساهم  قد  التجريبي« 
للوسائل  تصور  وهو  التالميذ، 
للقيام  الضرورية  التجريبية  
بالتجربة وكذا اخلطوات العملية 
أو  العامل  وحتديد  لتنفيذها، 
املتغير الذي يكون محل ملتابعة 

واملالحظة وأحيانا القياس. 
في  للتجربة  الفعلي  االجراء   -

شروطها املطلوبة)مع أخذ
واحملاذير  اخلاصة  االحتياطات 
العادي  للسير  املطلوبة 

للعمليات(
 - تسجيل املالحظات  بعد إجراء 

التجربة.

- مناقشة الفرضيات تساعد على حتديد البروتوكول 
التجريبي. يساعد األستاذ على ضبط املتغير وتثبيت 
بعدة  تتعلق  الظاهرة  أن  املتغيرات .مع مالحظة  بقية 
بني  عالقة  ضبط  هو  نحتاجه  والذي   ، متغيرات 
هذا  أثر  نرى  لكي  البقية،  وتثبيت  فقط  متغيرين 

املتغير في تطور الظاهرة املدروسة.
بعمل  إما  التالميذ.  طرف  من  التجارب  تنجز   -
أو  كافية(  بوسائل  البسيطة  التجارب  )حالة  فردي 
التي  العرض  جتربة  أو  التالميذ(،  فوج  جماعي)في 

يقوم بها األستاذ أمام فوج/ القسم.

وهي وصف نتائج التجربة. وتتطلب النتائج
املوجهة   املالحظة  على  القدرة 
واملقارنة ، أي التي تضع في احلسبان 
نتائج  قراءة  تتطلب  قد  الفرضية. 
من  تبويبها  أو  وتنظيمها  قياسات 

أجل استخالص نتيجة ما. 

العمل  فوج  ضمن  األستاذ  مبساعدة  النتائج  تلخص 
مقارنة  الفوج.  كمنتوج  السبورة  على  لتعرض  أوال 
النتيجة  استخالص  عملية  تسهل  أفواج  عدة  نتائج 

النهائية

املتوصل التفسير للنتائج  معنى  إعطاء  وهي 
الكمية  النتائج  سواء  إليها 
)تعتمد  الوصفية  أو  )القياسات( 
والتقدير  املالحظة  على  فقط 
الكيفي دون االعتماد على الكم(. 
واملالحظة تعتمد على قدرة احلواس  
التي  التطورات  أو  التغيرات  حتسس 
وتبدل  ونقصان  زيادة  من  حتصل 

اللون والوضع، ...الخ.

نتائج، يسجلها  إليه من  ما توصل  التلميذ عن  يعبر 
في دفتره )قد ينوب ممثل للفوج عنه بقية زمالئه(، 
قد  النتيجة.  هذه  تفسير  على  ما  بطريقة  يعبر  كما 
يدير األستاذ املناقشة  الضرورية  لكي يعبر التالميذ 

مبجهودهم اخلاص عن هذه التفسيرات املطلوبة.
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املطروح اخلالصة السؤال  على  اجلواب  وهي 
في البداية، أو احلكم على الفرضية 
هل  املطروحة،  الفرضيات(  )أو 
تتوافق  التجربة  قدمتها  التي  النتائج 
القبول  املقدمة وبالتالي  الفرضية  مع 
معها  تتوافق  ال  بالعكس  أو  بها، 

وبالتالي يتم استبعادها

صياغة  إعادة  الى  أيضا  يقودنا  الفرضية  استبعاد 
من  التجريبي  االختبار  الى  والعودة  أخرى  فرضيات 
أو  التجريبية  اخلطوات  في  النظر  إعادة  أو  جديد 

إعادتها من جديد

هذا اجلدول يقدم خطوات املسعى العلمي،  ولكن تنفيذه ال يكون دوما بشكل خطي،  قد ال 
نحتاج املرور بكل هذه املراحل أو حتى بالتجريب. فقد تكون مناقشة بسيطة  تعتمد على احلس 
الصحيح املبني على خبرة سابقة أو نتائج مصادق عليها كفيلة بقبول ببعض النتائج. ولكن، وهو 
األهم، أن اخلطوات األساسية ميكن ترجمتها مع التالميذ كلما تهيأت شروطها. قد تتطلب من 
األستاذ بعض اجلهد والصبر للعمل بها لتكون وسيلة بيداغوجية لألستاذ ووسيلة تفكير وحتصيل 

معرفي فعالة لدى التلميذ.
ميكن تلخيص هذا املسعى في بطاقة ميكن شرحها وتقدميها للتالميذ )أو فوج التالميذ(  لتكون 
معالم موجهة لهم في أدائهم. قد تنجز منها بطاقات مكيفة أثناء األنشطة العلمية التي تعتمد 

على التجريب .

طرح املشكل

تقدمي الفرضية

التجريب

النتائج

اخلالصة

أالحظ وأتساءل، ثم أحدد املشكل بطرح السؤال املناسب 

 أقدم »فرضية« لإلجابة على السؤال مبا أعرف

أقدم بروتوكوال جتريبيا ألختبر فرضيتي، وأحقق التجربة

أعبر عن النتائج التي توصلت إليها وأقدم تفسيرا

أذكر إذا كانت فرضيتي املقدمة محققة أم ال، وأجيب على السؤال املطروح في البداية
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ملعاجلة  بالكفاءات"  "املقاربة  وحي  من  البيداغوجي  االختيار  هذا  يدخل  التعلمات:  إدماج   •
في  وضعها  بدل  املعارف   واسترجاع  اكتساب  على   يقتصر  الذي  التعلم  عن  الناجم  االخفاق 
سياقات تطبيقية من احلياة املعيشية أو املدرسية لتكون لها داللة وحافزا للتعلم. اقترحنا من حني 
تعلم  إلى   تهدف   ، للتقييم  أو  تعلمية  ،  من خالل وضعيات  التعلمات  آلخر وضعية إلدماج 
اإلدماج من جهة واكتساب وتنمية الكفاءات من جهة أخرى. ولذا فإنه بعد اكتساب مجموعة 
من املوارد يعالج التلميذ )مبفرده، أو مع الفوج( وضعية إدماجية  تندرج ضمن املخطط العام أو 

املقطع التعلمي. 

٭ التقييم : ماذا نقيم؟ يجرى التقييم في وظيفته التكوينية والشهائدية ) التحصيلية( على تقومي كل 
من املوارد املكتسبة أثناء التعلم وكذلك الكفاءة من خالل وضعية مركبة في نهاية املقطع التعلمي. إن 

عدد الكفاءات في املنهاج محدود وموضح مبركباته، التي حتدد معايير التقومي. 

- أدوات تقييم الكفاءة:
- تقييم املوارد: يكون بواسطة أدوات السؤال الشفوي أو الكتابي لتقييم املعارف واسترجاعها، مع 

إظهار القدرة على الفهم واالستيعاب.  
-تقييم الكفاءة:  يكون بوضعية إدماجية، من صنف الوضعيات املركبة التي يستغل فيها التلميذ  
ما اكتسبه من موارد ويجندها ملعاجلة  املشكل املطروح، بتقدمي حل أو باقتراح حل أو اتخاذ قرار 
بشأن املشكل املطروح ،  تكون  ذات سياق مدرسي ) من احلياة املدرسية(، أو من احلياة املعيشية 
)من واقع التلميذ(،  وعلى قدر من الصعوبة ال تتجاوز مستوى قدراته كثيرا ومكتسباته احلالية 

والسابقة )في املنطقة القريبة من قدراته(. 

- معايير التقومي: نعتمد في احلكم على متلك الكفاءة أو منوها ، مجموعة من املعايير،  تنسجم 
مع متطلبات هذه الكفاءة، وهي:

التحكم في  املنهجية(:   واملعارف  للكفاءة )املعارف   الكافية  املوارد  بامتالك  معيار خاص   -  1
املوارد املعرفية

2 - معيار خاص بالقدرة على تطبيق وتوظيف ما اكتسبه من موارد:   توظيف املوارد والكفاءات 
العرضية 

في  السلوكي  اجلانب  عن  تعبر  والتي  واجتاهات  ومواقف  قيم  امتالك  مبتابعة  خاص  معيار   -  3
شخصية املتعلم: ترسيخ القيم و املواقف

من  طريق مجموعة  به عن  التصريح  أو  توضيحه  إلى  نحتاج  املعيار  على  للحكم  املؤشرات:    -
املؤشرات املستقلة. تكون هذه املؤشرات قابلة للمالحظة، وميكن التوصل إليها من خالل منتوج 

التلميذ وسلوكه في القسم أو ما يدل عليه.
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- احلكم على امتالك الكفاءة: 
إن امتالك الكفاءة يتطلب تقييم القدرة على التصرف في الوضعيات التي تطرح  حل مشكالت، 
إذا  يوظف فيها تعلماته أو يقترح حال .  وعليه نقبل بقدر مقبول احلكم على امتالك الكفاءة 
أبان التلميذ عن  حتكمه في هذه املعايير التي نعتبرها معايير قاعدية يتوجب التحكم فيها بنسبة 

معينة.

④ - هيكلة الكتاب املدرسي
مت تنظيم وتبويب محتويات الكتاب بالشكل الذي يؤدي وظيفته البيداغوجية، وليكون دعامة 
تعلمية  مقاطع  بشكل  جاءت  الكتاب  فمحتويات  وعليه  واألستاذ.  التلميذ  يدي  بني  أساسية 
منسجمة مع توصيات املنهاج، الذي يرى أن حتقيق الكفاءات يتطلب التخطيط لبناء التعلمات 

وفق مشاريع محددة هي: املقاطع التعلمية. 

• املقطع التعلمي
 هو جزء أو مرحلة من تنفيذ املنهاج على شكل مخطط يتناسب مع الكفاءات اخلتامية للميادين، 
واملقطع التعلمي سلسة من الوضعيات التعلمية تنفذ مع التالميذ من أجل حتقيق الكفاءة اخلتامية 

والتي حتقق بدورها الكفاءة الشاملة وملمح التخرج من أطوار التعليم االبتدائي.
تنفيذ املقطع يتم من خالل وضعيات تعلمية الكتساب املوارد، ثم القيام بإدماجها.

التصورات  التعرف على  اقترحنا االنطالق من وضعية انطالقية، الهدف منها  عند تنفيذ املقطع 
األولية للتالميذ حول املوضوع العلمي املطروح من جهة وجمع مكتسباتهم القبلية حوله واكتشاف 
من  مجموعة  بواسطة  التعلم  النطالق  وسيلة  وهي  تعلماتهم،  تعترض  قد  التي  الصعوبات  أهم 
املعرفية  املوارد  إرساء  على  زيادة  املالحظة  الصعوبات  االعتبار  بعني  تأخذ  التعلمية  الوضعيات 

واملنهجية وكذا القيم واالجتاهات االيجابية.
بنيت هذه الوضعيات التعلمية بشكل يجعل التلميذ يتبع املسعى العلمي في بناء تعلماته، وهي 
كفاءة عرضية أساسية يهدف إليها منهاج التربية العلمية والتكنولوجية لتأسيس املفاهيم العلمية 
واكتساب مهارات البحث والتقصي وحل املشكالت. فهو يالحظ الظاهرة العلمية التي تعرض 
الذي يجعله يستنفر معارفه  األمر  لها اإلجابة  أن يجد  ينبغي  التي  التسا ؤالت  لديه  فتثير  عليه 
القبلية التي جاء بها إلى القسم. فينطلق في الكشف عنها والتعبير عن رأيه قبل أن  وتصوراته 
تعطى له املعلومة املبرمجة، ومن خالل البحث واالستكشاف والقيام باملقارنة وحتليل النتائج فإنه 

سيعدل هذه التصورات ويطورها بشكل أفضل. 
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بنيت الوضعية التعلمية من مجموعة من النشاطات التعلمية )ضمن حصة أو مجموعة من 
احلصص(، التي ينجزها التالميذ وتتوج باكتساب املوارد الضرورية للكفاءة وعناصر االجابة عن 

التساؤالت املطروحة في البداية.
كما برمجت في نهاية هذه احلصص مجموعة من أنشطة تقومي املوارد التي ينجز منها القدر 

الذي يسمح به الوقت في القسم والبقية في املنزل، والهدف منها الوقوف على مدى التحكم 
في هذه املوارد من أجل تثبيتها، وهي تخاطب قدرته على الفهم والتحويل إلى مواقف

وتطبيقات مماثلة أو مشابهة ملا مت تعلمه في األنشطة التعلمية.
وفي آخر املقطع التعلمي اقترحنا وضعية إلدماج التعلمات بغية اختبار قدرات التالميذ على 

توظيف الكفاءات، وهي وضعيات-مشكلة مركبة في مستوى التلميذ، وتهدف إلى تعبئة 
وإدماج ما تعلمه سابقا كموارد للكفاءة.

واملقطع التعلمي يتضمن الوضعيات األساسية التالية:
① - الوضعية االنطالقية

امليدان،   في  املبرمج  املوضوع  حول  التصورات  مجمل   جمع  هدفها  نسبيا،  مركبة  وضعية  هي 
واكتشاف الصعوبات احملتملة من اجلانب اللغوي واملفاهيمي. الكشف عنها  هو لهدف التكفل 
وجود  احلسبان   في  ُيأخذ  أفضل،  بشكل  التعلم  لوضعيات  والتهيئة  التخطيط  أجل  من  بها  

التصورات اخلاطئة عند التالميذ، و هذه لها فائدة مزدوجة:
- بالنسبة للتلميذ فإنه يتصور ما هو منتظر منه ،و بالتالي تشكيل حافز للتعلم خاصة إذا ما واجه 
حتديا معرفيا ، يرى أنه بحاجة الى جتاوزه ويقبل على ماهو آت من أنشطة تعليمية . وهي مثيرة 
املرحلة  الى إجابات صحيحة في هذه  التقومي والوصول  الهدف من كل هذا ليس  للتعلم ، و 

اإلنطالقية ،بل ال نحكم على إجابات التالميذ بالسلب أو اإليجاب .
- بالنسبة لألستاذ ، متكنه  من جمع التصورات و تشخيص الصعوبات املتوقعة والتي قد يالقيها 
التالميذ ، تقدم صورة أفضل ملا يريد التخطيط له من انشطة تعليمية ، و التي تأخذ في احلسبان  
نتائج معاجلة وضعية االنطالق ، كما أن األستاذ ليس له مطالب أو بتقدمي إجابات صحيحة أو 
نهائية، بل يكتفي بتحليل نتائج عمل التالميذ، و الوصول الى إعطاء داللة لها ، مما يساهم أكثر 

في اتخاذ القرارات الصحيحة عند تنفيذ املقطع التعلمي .
املوضوع  ذات  التعلمية  احلصص  من  ملجموعة  تنظيم  هي    : التعلمية  الوضعيات    -  ②

الواحد. ومت تقدميها كما يلي:
- وضعية متهيدية للموضوعات اخلاصة بها: ومت اختيار مجموعة من السندات )صور وأشكال( 
حتمل معلومات وتثير تساؤالت، وقد اخترنا أسئلة يفكر فيها في البداية حتى يقدم رايه فيها ، 
وهي من أجل إبراز التصورات أو التمثيالت األولى عن الظواهر التي سيتناولها في هذه الوضعية. 
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يستفيد األستاذ من معاجلة هذه الوضعية التمهيدية ملعرفة هذه التصورات ومنه القيام بالتعديل 
املناسب في خطته البيداغوجية.

- مراجعة وتشخيص املكتسبات القبلية: في التمهيد للوضعية راينا إدراج فقرة خاصة بتشخيص 
املكتسبات  هذه  الحقة.  تعلمات  من  سيأتي  ملا  أساسية  موارد  تعتبر  والتي  القبلية  املكتسبات 
القبلية يتم "استرجاعها عن طريق طرح أسئلة أو وضعيات مشكل من أجل الوقوف على ما يجب 

أن يعرفه التلميذ قبل الشروع في نشاطات هذه الوحدة. 

③ احلصص التعلمية :
الوضعية التعلمية هي مجموعة من األنشطة التعلمية متكاملة ومنظمة في شكل حصص وكافية 
في شكل  الوضعية  تكون  أن  رأينا  املنهاج.  إليه  يهدف  ما  وفق  للتلميذ  تعّلمات جديدة  لبناء 
فقرات تهيكل محتويات الكتاب كنموذج يتكرر بنفس املنوال لتسهيل قراءتها واستغاللها. هذه 

الفقرات املهيكلة هي:

و هي املرحلة األساسية في الوضعية التعلمية. تتمثل في مجموعة من النشاطات التعلمية التي  
التلميذ في حالة نشاط  التلميذ لكي يتعلم شيئا جديدا،  الهدف منها وضع  يشتغل فيها  
املقترحة.  املشكالت  أو  املطروحة  للتساؤالت   املقنعة  اإلجابات  للبحث عن  عملي وذهني،  
ميهد لهذه النشاطات  بوضعية متهيدية تطرح مشكلة لها عالقة مباشرة مبا سينجزه التلميذ من 
نشاطات، والكفيلة بتقدمي عناصر االجابة، يكون هذا التمهيد بسؤال أو أكثر ضمن سياق من 
احلياة العملية أو املدرسية، جتعله يفصح عن تصوراته ويقدم رأيه حول السؤال املطروح، ليقبل 

على أداء املهمات املطلوبة في ما يأتي من نشاطات مبرمجة.
سيرافقه األستاذ من أجل إجناز هذه النشاطات ، كما سيتعاون مع زمالئه، حيث يكون نشاطه 
فرديا  أو في ثنائيات أو املجموعات املصغرة. ويطلب منه القيام مبهام محددة لتحقيق هدف 

محدد. وتتنوع هذه املهمات لتشمل: 
- تقدمي فرضيات يعبر عنها بأي شكل من أشكال التعبير الشفوي أو الكتابي، قد يلجأ إلى رسم 

مخططات أو أي تعبير  يبرز فيه رأيه بكل حرية في املسألة املطروحة .
- إقتراح بروتوكول جتريبي، يحدد فيه وسائل أو أدوات العمل، تصور لتجربة يقوم بها للتحقق 

من الفرضيات،
- حتقيق جتارب فعلية ، وتتراوح ما بني العمل واملمارسة الفردية إلى العمل التعاوني الذي يساهم 
بها األستاذ في شكل  أمامه من جتارب يقوم  إلى مالحظة ما يعرض  التالميذ،  إجنازه فوج  في 

عروض.
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- القيام بتحليل وثائق مصورة، والتي ميكن دعمها عند الضرورة بسندات أكثر تشويقا من الصور 
التالميذ والتي تساعدهم  املثيرة الهتمام  التعليمة  الوسائل  الفيديو، أو غيرها من  مثل شريط 

أكثر على إجناز املهمات  املطلوبة.
- حوصلة نتائج يفرزها العمل التجريبي  من معطيات بأسلوبه اخلاص وحسب قدراته الفكرية 
واللغوية. قد يستعمل في هذه العملية املهمة جداول التحصيل أو كتابة جمل أو فقرات مفيدة 

أو رسوم تخطيطية، تعبر عن نتائج مرجوة من هذا النشاط .
- قد حتتاج بعض املهمات الى مزيد من العمل والتكملة في أشكال أخرى مثل املطالعة واستخدام 

مراجع متنوعة كاملكتبة الرقمية أو غيرها ألجل إمتام املهمة.
- إجناز مشاريع بسيطة يستخدم فيها أدوات ومواد من أجل صناعة أشياء ممتعة ومفيدة.

ونظرا لتنوع الوسائل وضرورة توظيف ما أمكن من الوسائل املادية احملسوسة رأينا اقتراح مجموعة 
من األنشطة التعلمية املبنية على املمارسة اليدوية التي يستخدم فيها مهاراته وقدراته. وعليه 
رأينا تكثيف الوضعيات املصورة لنقترب أكثر  إلى الواقع، وهو ال يغني باي حال من األحوال 
عن  تقدمي بدائل "حقيقية"  من أشياء وتركيبات وأدوات عمل يتعامل معها التلميذ بشكل 
الواجبة )احملاذير املطلوبة عند استخدام  محسوس ومباشر، طبعا مع أخذ االحتياطات األمنية 

أدوات ومصادر فيها خطورة(..

وهي خالصة النتائج املتوصل إليها بعد البحث والتجريب. وهي احلد األدنى من املعارف الـخـاصة، 
واملعارف االجرائية والسلوكات التي كانت مستهدفة من احلصة، والتي متكن التلميذ من بنائها 
وبلورتها في األنشطة السابقة. وعليه أن يثبت قدرته على استرجاعها والتحكم فيها واستثمارها 
في اإلدماج والتقييم. صيغت هذه اخلالصة لتعبر  عّما توصل إليه التلميذ من خالل النشاطات 
التعلمية، وكما يقتضيها املنهاج الرسمي،  وبشكل يتناسب مع قدرة التلميذ على القراءة  والفهم 
إلى  التعلمية في احلصص املختارة ولكن قد تتعداها  واالستيعاب، مستغلني ما أنتجته األنشطة 
تعميمات ليستطيع نقل التعلمات إلى حاالت مشابهة مدرسية أو غير مدرسية.  فيجد التلميذ 
مهمة  عناصر  فلديه  تام  بشكل  يكن  لم  فإن  االنطالق،  في  املطروحة  للتساؤالت  كافية  أجوبة 

لإلجابة، والتي قد تتطلب موارد أخرى.
 ونظرا للطابع املختصر لهذه الفقرة، فيمكن لألستاذ أن يصوغ ما تعلمه التلميذ مرحليا كنتائج 
إجراء النشاطات،  هذه املعارف تتصف بطابعها اخلاص، ألنها مرتبطة خاصة بالنشاط اخلاص الذي 

متت معاجلته.  
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هي وضعيات خاصة بتقييم املوارد املكتسبة في هذه الوضعية التعلمية )تقييم تكويني(. وهي 
متارين أو أسئلة يجيب عليها التلميذ ،  وهي تقيم القدرة على تذكر  واستيعاب ما تعلمه ، وقد 
الذاتي  بالتقومي  املوارد في وضعيات جديدة. تسمح للتلميذ  القدرة على توظيف هذه  تتطلب 

ولألستاذ بإجراءات العالج البيداغوجي.

 فقرة غير ثابتة تضم معارف لها صلة باملوضوع من أجل ثقافة عامة. فهي نافذة يطلع من خاللها 
التي يستخدمها  األدوات  أدوات أخرى من محيطه، وهي  تتطلب  أفكار جديدة وحاالت  على 

يوميا وفي تطور مستمر. وقد تكون محطة لالستراحة لكن ضمن النشاط التعلمي.

 - ③ ادماج التعلمات
التعلمي، وهو يشكل  املقطع  تنفيذ  التعلمات صار مكونا رئيسا ومرحلة أساسية في  إدماج  إن 
وقدراته  معارفه  لتجنيد  وفرصة  اآلن،  إلى حد  ماتعلمه  لتوظيف  التلميذ  عندها  يقف  محطات 

وألجل إعطاء معنى ملا تعلمه. ولذا رأينا اقتراح وضعيات لإلدماج تكون على مراحل.
إدماج التعلمات املرحلي وتخص مجموعة املوارد اخلاصة باملوضوع الواحد، أو الوضعية التعلمية، 
التكنولوجي،  الكيميائي،  الفزيائي-  البعد  الواحد)نقصد  البعد  ذات  املوضوعات  وخاصة 
البيولوجي، والبيئي(. أين تقدم له وضعية مركبة من بيئته وضمن اهتماماته قدر اإلمكان وتأتي 
ضمن فقرة "أوظف تعلماتي"، كما توجد وضعيات من الشكل "اقترح حال" ، التي حتاول تعبئة 
التلميذ ملم بها. قد تقترح مشكلة من واقعه  املفروض أن يكون  التي من  املوارد  أكبر قدر من 
االجتماعي أو املدرسي، في مستوى قدراته وحتصيله، يعاجلها مبفرده وكذلك مع اقرانه، تتطلب 

قدرا من االستقاللية حتى نتمكن من تقييم مدى تقدمه في اكتساب الكفاءة.
يحتاج لتنفيذ وضعية االدماج إلى توفير الشروط املادية من أدوات ومواد وجتهيز وكذلك تهيئة 
شروط األداء الفردي واجلماعي. كما يعداألستاذ البطاقات البيداغوجية اخلاصة ملثل هذه النشاطات، 

كجدول التقييم مبجموعة من املعايير واملؤشرات. )أنظر إلى امللحقات(

 تقترح هذه الفقرة وضعيات إلدماج املوارد املكتسبة مرحليا بعد حجم مقبول من املعارف التي 
حتتاج إلى اإلدماج قد تتطلب تعبئة موارد أخرى كانت محل دراسة سابقة، ولكن ضرورية ملعاجلة 

الوضعية احلالية.   
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تأتي "تصميم مشاريع"  و"حتقيق بروتوكول جتريبي" ، كوضعيات إلدماج التعلمات ، ملا لها من 
قدرة على جتنيد موارد معرفية ومنهجية ومواقف متنوعة من أجل إجناز مشروع تكنولوجي، يأتي 

ثمرة ما تعلم ، وما يجده من فائدة ومتعة. 
 

هي من وضعيات اإلدماج التي تنهي املقطع التعلمي، وهي في بنيتها ال تختلف كثيرا عن وضعية 
التقييم النهائي للكفاءة اخلتامية للميدان.

 ، املتوفرة  واملواد  البسيط  العمل  أدوات  باستعمال  أشياء"   و"صناعة  املنجزات  بعض  إجناز  رأينا 
كفيلة بتحقيق أهداف اإلدماج، نظرا لتجنيده لنطاق أوسع للموارد املنهجية واالجرائية، كالقدرة 
الوقت والتعاون مع  العمل واحترام  التصور والتخطيط وتنفيذه وتطبيق اإلجراءات وتنظيم  على 

اآلخرين.قد تتطلب توظيف كفاءات عرضية مما اكتسبه سابق حتى في مواد دراسية أخرى.

④ - توصيات عامة الستخدام الكتاب املدرسي
 

❖ التخطيط للتعليم و بناء املقطع التعلمي
- يعد التخطيط للتعلم أهم خطوة ينجزها األستاذ قبل تقدمي الدروس. واملخطط السنوي  يحدد 
بقدر  عادة  تكون  والتي  الدراسية،  السنة  في  املبرمجة  التعلمية  املقاطع  لتنفيذ  العام  التصور 
امليادين أو الكفاءات اخلتامية. واملقطع يبدأ من وضعية االنطالق إلى إدماج مركبات الكفاءة، 

مرورا بكل وضعيات التعلم. 
من  مجموعة  يقترح  املدرسي  والكتاب  التعلمية،  الوضعيات  من  التعلمية  املقاطع  تبنى   -
الوضعيات، والوضعية تقترح مجموعة من النشطات التعلمية. وعليه ينجز األستاذ بطاقة عامة  
لهذا املقطع التعلمي كجزء من املخطط السنوي  بتوضيح الكفاءة اخلتامية ومركباتها، وتسلسل 

الوضعيات. 
- يتم التحضير للوضعيات التعلمية وبناء البطاقات اخلاصة بها: ينجز األستاذ بطاقة تقنية  كأداة 
يهتم   وال  لسيرها  مختصرة  صورة  يقدم  للمقطع  العام  فاملخطط  الوضعية،  هذه  لسير  عملية 
بالتفاصيل كثيرا، بينما الوضعية تدخل في تفاصيل النشاط، من األهداف التعلمية و أسئلة 
االنطالق، إلى التجارب واملمارسات العلمية ، إلى الوسائل التعليمية، وأدوات التقومي التكويني 

الذي يرافق األنشطة املبرمجة. جتدون في الوثيقة املرافقة للمنهاج بعض النماذج املعمول بها.
وضعية  بكل  اخلاص  التقييم  معايير  فيها  حتدد  التي  اإلدماج،  بحصص  خاصة  بطاقات  إجناز   -
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إدماجية، باعتبارها متس نواحي شاملة جلوانب التقييم من معارف ومهارات وقيم وسلوكات.
- إجناز بطاقات خاصة باملشروع التكنولوجي الذي حتدد فيه: الكفاءات العرضية التي يساهم في 
العمل - شروط  فوج   أو ضمن  بالتلميذ مبفرده  وأنشطة خاصة  مهام  املطلوب من  حتقيقها- 
اإلجناز واآلجال - األدوات واملواد التي يستخدمها في القسم أو خارجه- االحتياطات األمنية 

واحملاذير املطلوبة  - اختبار املشروع وكيفية تقييمه باملعايير املناسبة. 

 ❖  تسيير النشاط التعلمي: ينطلق النشاط بإيعاز من األستاذ الذي يدعو التالميذ إلى القيام 
مبهمة أو مهام، قصد االجابة على سؤال أو حل مشكلة . 

هناك  إعدادات ضرورية لضمان جتنيد التلميذ للمهمة املستدعى إليها، ومنها:
- التأكد من فهم التعليمة، إعادة طرحها عند الضرورة بصيغ مختلفة تأخذ بعني االعتبار مستويات 

التالميذ واملستوى اللغوي لديهم.
- برمجة نشاط متهيدي عند الضرورة حلسن سير النشاط األصلي، كالتأكد من مهارة مثل احلساب 

أو القياس أو التعرف على أداة جديدة أو استخدام أدوات منهجية ، ...الخ 
- إعداد واختيار الوسيلة أو الوسائل التعليمية الضرورية لكل نشاط  والتفكير في البدائل قبل 

الشروع في العمل، بعدد كاف للقيام  بالعمل في األفواج.
- تنظيم النشاط الفوجي: حتديد وبناء مجموعات التالميذ حسب احلاجة البيداغوجية للموقف 

التعلمي.
- تقدمي توصيات خاصة بجمع املعلومات أو تبويبها أو حوصلتها و بناء ملخص يكتب أو يعلق 

على السبورة.
- تكليف من ينوب عن املجموعة لتقدمي اخلالصة املتوصل إليها في النشاط الفوجي.

- كيفية استخدام كراس النشاطات وحتضيره الستقبال منتوج التلميذ.
- طبع سندات مصورة أو مكتوبة تكون ضرورية الستكمال النشاط.

املعارف  في  التلميذ ومدى حتكمه  أداء  تقييم  معايير  تتضمن  والتي  التكويني  للتقومي  بطاقة   -
واملهارات، مع برمجة إجراءات العالج البيداغوجي.

• حوصلة وتركيب املعارف 
تتم حوصلة املعارف بعد إجراء النشاط التعلمي ،إما مرحليا )نهاية كل نشاط( أو في ختام احلصة 
. وهي مرحلة أساسية من التأسيس للمعرفة . أين  يشعر املتعلم بـمدى مساهمته في هذا املجهود.
تكون اخلالصة موجزة ومختصرة )جتدون األهم فيها في فقرة "ما تعلمته"(، ولكن أيضا مصاغة 
بلغة بسيطة وفي متناول فهم التلميذ في هذه املرحلة من التعلم. و في كل األحوال ال ميكن جتاوز 

ما هو محدد في املنهاج.
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• األثر الكتابي : وهو ما يتركه التلميذ في شكله املكتوب أو التخطيطي )رسومات ورموز( أثناء 
أداءه لـمختلف نشاطاته: رسم مخططات، تدوين مالحظات، اإلجابة على التساؤالت، اإلجابة 
على التمارين مبلء خانات، نقل جداول وملئها،...الخ من التعليمات واملهمات التي تطلب منه 

إنتاجا في شكل أثر كتابي.   
 • يظهر األثر الكتابي على كراس األنشطة العلمية اخلاص بالتربية العلمية والتكنولوجية وليس 

على الكتاب:
ال تتم الكتابة على صفحات الكتاب املدرسي!

مرة  كل  في  بذلك  ويذكرهم  النشاطات،  كراس  في  العمل  إلى  التالميذ  األستاذ  يوجه  وعليه، 
يحتاجون فيها للتذكير.  وخاصة عند: نقل مخطط مبسط الستكمال البيانات فيه، حل التمرين 
الفراغات،   املتعدد، ملء  من  االختيار  واخلطأ،  الصحيح  أجوبة  اختيار  أجزاء، رسم،  تلوين  مثل 
إلى  التي يحتاجها   األجزاء  ينقل مختصر  الرسم. بحيث  أو  الكتابة  مما يستوجب  آخره  ...إلى 

كراس النشاطات  واألمر كذلك في معاجلة الوضعية اخلاصة باإلدماج. 
ومن أشكال األثر الكتابي:

أو  لبرتوكول جتريب وما يقدمه من رأي  لفرضيات ومخططات  التلميذ من تقدمي  ما يكتبه  ٭  
جواب كتابي لسؤال، أو حلول مفترضة ملشكالت، ويكون هذا األثر من جهده الفردي اخلاص.

٭  ما يطلب منه لنقله على كراس النشاطات العلمية: مثل تصور ورسم تركيب، نقل جدول، 
تسجيل مشاهدة، تسجيل استنتاج لتحليل وثيقة أو إجناز جتربة. 

٭  ما يحتاجه حلل مترين، مثل إعادة كتابة فقرة وتكملتها، نقل أرقام عناصر واختيار من املتعدد      
النوع من األسئلة، استخدام أدوات الرسم إلجناز إنشاءات هندسية في كل األحوال،  في هذا 

يكون األثر الكتابي على مرحلتني :
قلة  أو  عدم  عن  الناجمة  األخطاء  وبعض  بالتقريب  تتسم  محاوالت  وفيها  احملاوالت:  مرحلة  ٭ 

التحكم في األدوات املعرفية واملنهجية، أو من تصورات خاطئة
٭ مرحلة التأسيس أو التقنني: وهو امللخص الذي بنجز مع كامل القسم وينقله كل تلميذ على 
ليتعرف  الذاتي   التقييم  إجراء  من  التي متكنه  اخلالصة  وهي  الدرس.  وميثل خالصة  كراسه، 

التلميذ على أخطائه  وتصويبها قدر اإلمكان.
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اجلزء االثاني

نقترح ، في هذا اجلزء، توجيهات وإرشادات  حول  الفقرات املدرجة في الكتاب. وهي بشكل  
مقاطع تعلمية . جند في هذه املقاطع  تسلسل الوضعيات التعلمية كما جاءت في الكتاب املدرسي 

وما تتضمنه من حصص وأنشطة تعلمية ووضعيات إلدماج  التعلمات. 
فيها توضيحات حول  الذي يجد  التعلمي هي موجهة لألستاذ  املقطع  الواردة في  إن املالحظات 
التالميذ  من  املطلوبة  املهمات  نخص  بيداغوجية  توجيهات  بشكل  التعلمية  النشاط  تسيير  
التقومي  التعلمية  ومحطات  للوسائل  املنهجي  االستخدام  ما يخص  األفواج،  وذلك  وديناميكية 

واستثمار عمل التالميذ .
بشكل مالحظات حول  إما  الكتاب،  في  املقترحة  للتمارين  االجابات  بعض  نقدم  أن  رأينا  كما 
الهدف من التقييم  وإشارات للجواب، أو بشكل جواب كامل. تستغل هذه الوضعيات التقوميية 

لتفعيل التقومي التكويني والعالج البيداغوجي الذي يرافقه.
 كل هذه املالحظات املقدمة ستساعد األستاذ في بناء املقطع التعلمي الذي يوافق رؤيته، وتصوه 
لتنفيذه، مثل توزيع الزمن على  احلصص الذي أعطي بشكل تقديري ، حيث ميكن لألستاذ أن 

يكيفه مع مخططه اخلاص، مبا يتالءم مع خصائص التالميذ وقدراتهم.
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❖ امليدان األول : اإلنسان والصحة

باحترام  غيره  بصحة  ويهتم  صحته  على  يحافظ  اخلتامية :  •الكفاءة 
الوظائف  مظاهر  بعض  حول  موارده  بتجنيد  الصحية  التغذية  قواعد 

احليوية عند اإلنسان.

▪مركبا ت الكفاءة: 
- التعر ف على األغذية و تنوعها.

- اعتماد القواعد الصحية في التغذية .
- التعر ف على املظاهر اخلارجية لنشاط القلب.

- الربط بني اجلهد العضلي و تسارع النبض.
▪املدة خمس حصص تعلمية: 

املقطع التعلمي األول: اإلنسان و الصحة
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 الوضعية اإلنطالقية
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

تقدمي الوضعية وطرح املشكل
والتغذية،يؤدي سوء  القلب  نشاط  احلياة  مظاهر  من 
التغذية أو اختالل نشاط القلب إلى مشاكل صحية 

خطيرة

يعاني الكثير من الناس في العالم من مشاكل صحية
خطيرة مرتبطة بسوء التغذية مثل السمنة ، الهزال ،
الكواشيوركور ، الكساح وغيرها . تؤثر بعض هذه
املشاكل على نشاط القلب و قد تؤدي إلى السكتة

القلبية.

) عرض صورة معبرة عن الوضعية لطرح املشكل(

الواجب  الصحية  التغذية  قواعد  :ما  املشكل 
تطبيقها حتى ننعم بالصحة؟

الصفحة 8
• و يتم العمل مع كل القسم )جماعيا( : 

• و ضعية مدعمة بصور تثير تساؤالت حول عواقب
التغذية غير الصحية (سمنة أو هزال... )و التوصل 

إلى قواعد التغذية الصحية وضرورة الغذاء املتنوع.

أو  الفقيرة  الدول  في  التغذية  نقص  مشكل  إثارة   •
الغذاء في  الدول في حالة حرب و تناول منط من 

الدول الغنية يؤدي إلى السمنة .

• إثارة النقاش بني التالميذ فيما يخص سبب املشاكل 
الصحية مثل السمنة و الهزال.

مع  جت  كراريسهم  على  املشكل  التالميذ  يسجل   •
التصورات واقتراحات احلل تشجع مناقشة احللول 

بني التالميذ دون احلكم عليها.

الوضعية التعلمية األولى :التغذية والصحة الغذائية .
األهداف التعلمية 

احلصة األولى
- 1  الوضعية اإلنطالقية و طرح املشكل 

احلصة الثانية
- 2  تقدمي الوضعية التعلمية طرح املشكل اجلزئي

رصد مكتسبات املتعلمني)ما تعلمته سابقا(

احلصة الثالثة
- 3 تعريف الغذاء املتنو .

احلصة الرابعة
- 4  قواعد التغذية الصحية .

احلصة اخلامسة
- 5  تعلم اإلدماج

- 1   العمل ضمن مجموعات

- 2  ا لتساؤل وطرح مشكل وانتهاج مسعى 
البحث والتقصي حلله

- 3  تطبيق اإلستدالل العلمي ) مقارنة نتائج ، 
التحليل استقصاء املعلومات ، ايجاد عالقة بني 

املعلومات (

- 4   النقد ،ابداء الرأي وإصدار حكم.

-  5  قراءة وفهم جداول

- 6  التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفهيا وكتابيا.
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 الوضعيةالنعلمية األولى :التغذية و الصحة الغذائية
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

تقدمي الوضعية وطرح املشكل
يتعرض ماليني األطفال في العالم ملشاكل صحية 
موت  إلى  تؤدي  التغذية  سوء  نتيجة  خطيرة 

املاليني منهم سنويا
يعاني من  الذي  الطفل  التالميذ مظهر  -يصف 
هذا  سبب  رأيهم  حسب  يحددون  و  الهزال 
ينتج  الغذاء  نقص  أن  إلى  ليتوصلوا  المشكل 

عنه مشكال صحيا.
- يصف التالميذ مظهر الطفل الذي يعاني من 
هذا  سبب  رأيهم  حسب  يحددون  و  السمنة 
تناول  من  اإلكثار  أن  إلى  ليتوصلوا  المشكل 

األغذية ينتج عنه مشكال صحيا .
يتوصل التلميذ إلى أن بعض المشاكل الصحية 
اإلكثار  ناتجة عن  أخرى  بنقص غذاء  المرتبطة 
التغذية  سوء  مفهوم  ويبني  األغذية  ول  تنا  في 
التساؤل  إلى طرح  التلميذ  الوضعية  تحيل هذه 
مشكال  يسبب  الغذاء  نقص  كان  إذا  التالي 

وزيادته تسبب مشكال. 
تغذيتنا  تكون  أن  يجب  كيف  املشكل  طرح 

لتضمن لنا صحتنا؟

الصفحة 10
• و يتم العمل مع كل القسم )جماعيا( : 

• يستغل التالميذ الصور الواردة في الصفحة 11 والمعبرة 
عن مشاكل صحية ليتوصلوا إلى طرح المشكل

• يسجل التالميذ المشكل على كراريسهم

• تجمع أراء التالميذ ، تصوراتهم واقتراحات الحل

الحكم  دون  التالميذ  طرف  من  الحلول  مناقشة  •تشجع 
عليها.

تشخيص المكتسبات.
لمواردهم  التالميذ  استرجاع  النشاطات  -تستهدف 
التي  األغذية  ومصدر  الغذائية  المجموعات  حول 

سبق وأن تناولها في مستويات سابقة

موارد  التلميذ  خالله  :يسترجع  األول  النشاط   -
متعلقة بالمجموعات الغذائية .

المجموعات  فيه  يحددون  جدوال  التالميذ  يبني   •
الغذائية

الصفحة 11

• العمل جماعي مع كل القسم.

الغذائية  املجموعات  مختلف  التالميذ  يسمي   •
يصنفوا  ثم  مجموعة  كل  عن  لغذاء  مثال  ،يقترحوا 

األغذية املقترحة .
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•يقترح التالميذ غذاء من كل مجموعة غذائية 
يسجل في الجدول. 

في  المقترحة  األغذية  التالميذ  •يصنف 
الصفحة 11

املجموعات الغذائية
الغذاءاملقترح

تصنيفاألغذية
نفس  من  االنطالق  يمكن   : الثاني  النشاط   -
حسب  األغذية  التالميذ  ويصنف  الوثيقة 
على  باإلجابة  "نباتي"  "أم  "حيواني  مصدرها 
مصدر  تحديد  إلى  التالميذ  يتوصل  السؤال 

األغذية التي نتناولها.

• بالنسبة للماء ميكن اعتبار مصدره حيواني و نباتي في 
نفس الوقت أو اعتبار مصدره من الطبيعة.

    أغــــذيتـي متنــوعة

التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات
تقدمي الوضعية وطرح املشكل

نتناول يوميا وجبات غذائية وال نهتم إذا كانت صحية
متنوعة أم ال .نقدم لك وجبة غذائية متنوعة صحية 
،كما نقدم لك ما تناوله كل من سليم ورضا كوجبة 

غداء
-تحقق اذا كانت وجبة رضا و سليم متنوعتين.

يحددوا  و  املتنوعة  الوجبة  التالميذ  يفحص   •
املجموعات الغذائية املمثلة فيها .

املتنوعة  والوجبة  رضا  وجبة  بني  التالميذ  يقارن   •
وجبة  في  املمثلة  الغذائية  املجموعات  إلى  ليتوصلوا 
رضا و يستخرجوا املجموعات الغذائية الناقصة فيها.

• يصدر التالميذ حكما على وجبة رضا . 
ينجز نفس العمل لوجبة سليم.

لتسهيل العمل يستعمل التالميذ جدوال تسجل فيه
املجموعات الغذائية املوجودة في الوجبة املتنوعة

من  غذاء  وجود  حالة  في  إشارة)+(  -يضعون 
املجموعة

الغذائية و)-( في حالة غيابه.)اجلدول املوالي (.

الصفحة 12
- يستهدف النشاط وضع تعريف للغذاء المتنو ع.

أو ضمن مجموعات مصغرة  فردي  التلميذ  - عمل 
يشرف عليها األستاذ.

يطبق التالميذ اإلستدالل العلمي من خالل المالحظة
،التحليل ،المقارنة.
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املجموعات 
الغذائية

 اخلضرو        احلبوباللحوم 
الفواكه

  احلليب   
ومشتقاته

   املاء  و
 املشروبات

   الدهون

الوجبة 
املتنوعة 

++++++

++-+++وجبة رضا

+++--+وجبة سليم

وسليم    رضا  وجبتي  بأن  التلميذ  يستنتج   •
غيرمتنوعتني ويحدد النقص في كل منها.

وجبة  كل  لتصبح  مكمل  غذاء  التلميذ  يقترح   •
متنوعة.

• يبني التلميذ تعريف الوجبة الغذائية املتنوعة. 

وجبة  تركيب  املقترح  التعريف  على  العتماد  با   •
غذائية متنوعة. 

التغذية  قواعد  من  قاعدة  التالميذ  يستخرج   -
الصحية.

1 - بالنسبة للدهون يشير األستاذ أن( اللحم األحمر 
أو الدجاج يحتوي على شحم وهي دهون،كما أن من 

تقاليدنا إضافة الزيت لألطباق
،العجائن،  )األرز  مثال  إعطاء  مع  نحضرها  التي 

الكسكسي...(

وأحيانا  تغذيتنا  في  دائما  موجود  للماء  بالنسبة   -2
مشروب آخر

إرساء املوارد

      

الدهون،اخلضر  اللحوم،   : هي  أساسية  مجموعات  ست  ضمن  األغذية  تصنف 
والفواكه ، احلليب ومشتقاته ،احلبوب املاء واملشروبات.

الوجبة املتنوعة والصحية هي التي توفر غذاء واحدا على األقل من كل مجموعة أساسية
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تقومي التعلمات

التمرين األول :
يستهدف قدرة التلميذ على استرجاع موارد تتعلق باألغذية والمجموعات الغذائية من خالل 

تصنيف أغذية مقترحة ضمن المجموعات الغذائية األساسية .

التمرين الثاني :
يهدف التمرين إلى تقويم قدرة المتعلم على التحليل و المقارنة و االستنتاج و إصدار حكم 
على وجبات غذائية يكون قد تناولها وبذلك لفت انتباهه إلى ما يتناوله من أغذية والحكم 

على تغذيته يقترح أغذية مكملة إذا كانت وجبته غير متنوعة

  سوء التـغذيــة
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

تقدمي الوضعية وطرح املشكل :

يعاني أطفال الدول الغنية مثل أطفال الدول الفقيرة
مشاكل صحية سببها سوء التغذية .

يطرح التساؤل : ما هي التصرفات السليمة 
لضمان الصحة الغذائية؟

- اقتراح صور أو فيديوهات يعرض المشكل الصحي 
الذي يعاني منه أطفال الدول الغنية ويربط بطبيعة 
السريعة  الوجبات  على  تعتمد  التي  تغذيتهم 
السكر  من  المصنوعة  األغذية  و  المعلبات  و 

والدهون.

يتميز  الذي  و  الفقيرة  الدول  أطفال  يتناوله  وما   -
األرز  على  االعتماد   ) الغذاء  ونو  كمية  بنقص 
مثال) والمشاكل الصحية التي تنتج عن هذا الغذاء

- جمع تصورات التالميذ واقتراحاتهم
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النشاط األول
يبني التالميذ األعراض الناجتة عن سوء التغذية 

ويذكروا عواقب نقص األغذية على الصحة انطالقا 
من الفقرتني املقدمتني .

ميكن استعمال اجلدول التالي لإلجابة.

سببهاملشكل الصحي

الصفحة 14
يصف التلميذ عواقب سوء التغذية و يقترح 

نصائح لتفاديها. 

الكواشيوركور مرض يصيب األطفال مابين 6 أشهر
و 3 سنوات بعد عملية الفطام و استبدال حليب األم
بعصيدة مصنوعة من مسحوق المانهوك وخالية من
اللحوم، البيض والحليب )البروتينات الحيوانية( .

- يذكر التلميذ مشاكل صحية أخرى يعرفها ويحدد 
سببها .

الصحية  المشاكل  لتفادي  نصائح  التلميذ  يقترح   -
المرتبطة بسوء التغذية

مادة غذائية تشبه manioc المانهوك أو الكسافا مادة 
غذائية تشبه البطاطا ، غنية بالنشاء والسكريات 
بالنمو  التي يحتويها ال تسمح  البروتينات  نوعية 

الجيد للطفل

العشى الليليتسوس األسنانهشاشة العظامالمشكل الصحي

نقص في تناول الحليبسببه
ومشتقاته

عدم غسل األسنان
بعد األكل

نقص تناول الخضر والفواكه

انكسار العظام وسقوطأعراضه
األسنان

نخر األسنان
وتسوسها

عدم الرؤية ليال أو في
اإلضاءة الضعيفة

إرساء التعلمات

تقومي  التعلمات

التمرين األول: يستهدف تقويم قدرة التلميذ على الربط بين مميزات غذاء والمشكل الصحي 
الذي قد يسببه .

والكواشيوركور،  السمنة  مثل  مشاكل صحية خطيرة  التغذية  سوء  يسبب 
للمحافظة على صحتنا يجب أن تكون تغذيتنا متنوعة تتوفر على غذاء واحد من 

كل مجموعة غذائية من المجموعات األساسية على األقل.
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التمرين الثاني :يهدف التمرين إلى تقويم مدى تحكم التلميذ في التعبير العلمي الدقيق من 
خالل التعبير عن وضعيات تشير إلى تصرفات ممثلة بصور وربطها بصحة الجسم .

 بطـــــاقة تقــــومي وضــعية تعلـــــم اإلدمـــاج

الهدف : تستهدف الوضعية تقويم قدرة التلميذ على تجنيد الموارد التي تم إرساءها في 
مختلف الحصص التعلمية للوضعية التعلمية "التغذية والصحة الغذائية" للتوصل إلى حل 

مشكل مطروح.
يسمح تجنيد جملة مدمجة من الموارد المعرفية والمنهجية من طرف التلميذ باقتراح حلول 

لمشكل وتنمية بعض المواقف اإليجابية والقيم لديه.

❖ شبكة التقومي :املعايير و املؤشرات

احلكماملؤشراتاملعايير
حتكم حتكم ضعيف

متوسط
حتكم 
جيد

املورد  في  التحكم 
املعرفية

• املجموعات الغذائية
املتنوع  الغذاء  مفهوم   •

الصحي
• نتائج التغذية غير السليمة 
الغنية  املواد  تناول  نتائج 
بالدهون واملصنوعة من السكر 
) البطاطا املقلية واحللويات(.

• قوا عد التغذية الصحية
• القر اءة الدقيقة للوضعية

• حتد يد املشكل ) ما أهمية 
التغذية الصحية(

• ضبط املهمة و تنفيذها 
)اقنا ع مهدي بضرورة تناول 
غذاء صحي.)حتليل وجبات 
غذائية ، واصدار حكم عن 

قيمتها 
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املوارد  التحكم في     
الكفاءات  و  املنهجية 

العرضية

• ربط عالقة بني املعطيات
    - ربط العالقة بني املشاكل 

الصحية ومنط التغذية
• تسلسل األفكار 

• التعبير العلمي واللغوي 
الدقيق شفاهيا وكتابيا

 ترسيخ القيم         
والمواقف

ضمن  التعاوني  •العمل 
مجموعات

•االستقاللية و روح املبادرة  
• احترام الوقت املخصص للعمل
• تبني قواعد التغذية الصحية 

و تقدمي نصائح وإرشادات

  نموذج للحل
ترتبط صحتنا مبا نتناوله من أغذية ، الكسكسي وجبة حتتوي على 
اللحوم  مثل  األساسية  الغذائية  املجموعات  أغلب  من  واحد  غذاء 
،احلبوب ، اخلضر والفواكه ،الدهون ، وبهذا توفر ملهدي ما يحتاجه 
أغذية  احللويات  و  الدهون  املقلية  البطاطا  في  تكثر  بينما  لنموه 
مصنوعة من السكر قد تعرضه لإلصابة ملشاكل صحية خطيرة مثل 
غذاء  تناول  ليضمن  الكسكسي  تناول  عليه  وجب  لهذا  السمنة 

صحي يضمن له صحة جيدة.

الوضعية التعلمية الثانية: دوران الــــــــــدم
األهداف التعلمية 

احلصة األولى
تقدمي الوضعية، طرح املشكل وتشخيص املكتسبات 

حلصة الثانية
1 -  التعرف على املظاهر اخلارجية لنشاط القلب .

• حساب دقات القلب.
• جس نبض القلب في أماكن محددة من اجلسم. 

• ربط عالقة بني النبض ودقات القلب.
• تعريف نبض القلب.

احلصة الثالثة
2 - تغيير نشاط القلب بتغيير اجلهد العضلي.

احلصة الرابعة
    تعلم اإلدماج.

- 1   العمل ضمن مجموعات

بني  عالقة  )ربط  العلمي  اإلستدالل  تطبيق   2  -
املعطيات ، استقصاء معلومات ، التحليل (

الشفاهي  الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير   3  -
والكتابي 

 
- 4 التبليغ والتواصل



31

  دليل استخدام كتاب التربية العلمية و التكنولوجية 

 نشــــــاط القلــب و دوران الــــــــــدم
تقدمي الوضعية وطرح املشكل:

القلب مدى احلياة ويستجيب نشاطه للجهد  ينبض 
العضلي .تشكل بعض الصرفات مثل التدخني خطرا

على صحة اإلنسان ومن حوله.

وإثارة  الصورة  على  األطفال  وضعية  استغالل   •
تساؤالت حول فائدة الرياضة بالنسبة للقلب و اقتراح 
الناجتة  املشاكل  و  القلبي  بالنشاط  مضرة  وضعيات 

عنها للتوصل إلى ضرورة احملافظة على صحة القلب.

املشكل : ما هي القواعد التي تضمن صحة القلب؟

الصفحة 17/16
املشكل  نحو طرح  التالميذ  توجه  هادفة  أسئلة  طرح 
حتافظ  كيف  ذلك  من  تتحقق  كيف  ينبض  )قلبك 
بنشاط  تضر  التي  التصرفات  ما  قلبك؟  نشاط  على 
القلب ؟ أذكر بعض املشاكل الصحية املرتبطة بنشاط 
القلب هل تعرف معنى السكتة القلبية ؟ماذا يحدث 

لو توقف القلب عن النبض ؟
يسجل التالميذ املشكل على كراريسهم.
جمع التصورات وتسجلها على السبورة .

تشخيص المكتسبات.

التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات
النشاط 1و 2:

يستهدفان استرجا موارد التلميذ املتعلق باملوضوع.

 النبـــض ودقـــــــــات القــلــــــب
األهداف التعلمية

النشاط األول: اكتشاف املظاهر اخلارجية لنشاط 
القلب.

- 1 حساب دقات القلب
- يضع كل تلميذ راحة يده اليمنى على اجلهة اليسرى 
من الصدر و يعد دقات قلبه خالل دقيقة يقوم مبراقبة 

الوقت باستعمال ساعة أو كرونومتر )ميقات(.
بواسطة  زميله  قلب  دقات  سما  تلميذ  لكل  -ميكن 
تكثف  ألنها  )كرتون(  املقوى  الورق  من  أسطوانة 

الصوت.

الصفحة 19/18

استغالل حصة التربية البدنية للقيام بنشاطات بدنية 
متزايدة إلبراز:

- تالزم دقات القلب والنبض . 
- تغير النبض بتغير اجلهد العضلي. 

ضرب  ثم  ثانية   30 خالل  القلب  دقات  عد  ميكن 
احلاصل في 2

- ويعاد العد بالنسبة للنتائج غير املنطقية .
يسجل كل تلميذ نتائجه.
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بعضها  ويسجل  نتائجهم  التالميذ  بعض  يعرض   -
على السبورة.

2 - جس النبض
التعرف على أماكن جس النبض. 

باستعمال الوثيقة املقترحة) ص 18 ( يحدد التلميذ 
في جسمه األماكن التي ميكنه جس النبض فيها.

-يطلب األستاذ من التالميذ جس النبض خالل دقيقة 
من الزمن في أماكن من اجلسم املعصم و العنق بشرح 
الطريقة السليمة ثم يسجل كل تلميذ نتيجته . كما 

تسجل نتائج بعض التالميذ على السبورة .

ال يجب استعمال اإلبهام لتحديد النبض لوجود 
نبض خاص به يسبب أخطاء في احلساب.

3 - املقارنة بني النبض ودقات القلب

إلى  ليتوصل  بنبضه  قلبه  دقات  تلميذ  كل  يقارن   -
تالزم  واستنتاج  النبض  و  القلب  دقات  عدد  تساوي 

النبض مع دقات القلب.
يستنتجون املظاهر اخلارجية لنشاط القلب و يعريفون 

نبض القلب.

يبرر تفاوت دقات القلب والنبض املسجل عند بعض 
التالميذ في حالة اخلطأ في العد ، يعيد احد التالميذ 

عملية العد حتت إشرافه للتحقق.

إرساء التعلمات

َيْنُبُض اْلَقْلُب ِباْسِتْمَراٍر َوَيْظَهُر َنَشاُطُه ِمْن ِخاَلِل َدقاِتِه وِمْن ِخاَلِل الَنْبِض الِذي مُيِْكُن 
أْن جَنَُسه في أماكٍن ُمَحدَدٍة ِمَن اجِلْسِم . الَنْبُض ُمتزاِمن َمَع َدقاِت ا َلْقلِب .

َنْبُض اْلَقْلِب هو َعَدُد َدقاِتِه خالل َدقيَقٍة واِحَدٍة من الزَمِن .

التلميذ  4التلميذ  3التلميذ  2التلميذ  1
دقات القلب

النبض في املعصم

النبض في العنق
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تقومي  التعلمات

التمرين األول :يهدف السؤال إلى تحديد مدى تحكم التلميذ في طريقة حساب دقات القلب 
القلب  دقات  القلب من خالل تساوي  النبض ودقات  تزامن  إلى  التوصل  النبض.ثم  وجس 

والنبض .

 تكيف نشاط القلب مع اجلهد العضلي
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

النشاط : اكتشاف تكيف نشاط القلب للجهد 
العضلي

1 - عد دقات القلب و حتديد النبض في حاالت 
مختلفة من النشاط 

وضعيات  في  القلب  دقات  عدد  مقارنة  خالل  من 
العالقة  استنتاج  إلى  التالميذ  يتوصل  مختلفة  نشاط 

بين زيادة الجهد العضلي ونشاط القلب

الصفحة 20

يجرى هذا النشاط خالل حصة التربية البدنية.
حاالت  في  القلب  نبض  بحساب  التالميذ  يقوم 

مختلفة من النشاط.

النبضالجهد العضلي

الراحة/الجلوس

المشي

الجري

الراحة/الجلوس

2 - املقارنة بني النتائج احملصل عليها .
عليها  تحصلوا  التي  النتائج  بين  التالميذ  يقارن 
الجهد  بزيادة  يزيد  القلب  نبض  أن  إلى  ليتوصلوا 

العضلي.

يبني التالميذ خالصة.
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إرساء املوارد

يْستيجيُب اْلىقْلُب ِلِزيادِة اجُلْهِد اْلعضِلي ِبِزيادِة نشاِطِه ،ِعْند ِزياىد ِة اجْلْهِد ا ْلعضِلي 
نشاطُه  اْلقْلُب  يْستِعيُد  اْلعضِلي  اجُلْهد  يْنُقُص  وِعْندما  النْبُض  ويتسارع  ْلْقلِب  ا  دقاُت  تْزداد 

اْلعاِدي..

تقومي  التعلمات

الصفحة 22
التمرين األول: بتجنيد التلميذ ملوارده اخلاصة بالعالقة بني اجلهد العضلي و نبض القلب التي مت 

إرساءها خالل التعلمات يربط نبض القلب املقترح في التمرين بالنشاط املوافق له.
التمرين الثاني:

السؤال األول: يسترجع تعريف نبض القلب الذي مت بناءه
السؤال الثاني :يستهدف قدرة التلميذ على قراءة معطيات في جدول باستخراج نبض القلب 

أثناء العدو من اجلدول.
السؤال الثالث: انطالقا من حتليل النتائج يربط عالقة بني اجلهد العضلي ونبض القلب.

 بطاقة تقومي وضعية تعلم اإلدماج

في  إرساءها  تم  التي  الموارد  تجنيد  على  التلميذ  قدرة  تقويم  الوضعية  تستهدف   : الهدف 
حل  إلى  للتوصل  الغذائية"  والصحة  "التغذية  التعلمية  للوضعية  التعلمية  الحصص  مختلف 

مشكل مطروح.
يسمح تجنيد جملة مدمجة من الموارد المعرفية والمنهجية من طرف التلميذ باقتراح حلول 

لمشكل وتنمية بعض المواقف اإليجابية والقيم لديه.

❖ شبكة التفومي :املعايير و املؤشرات

احلكماملؤشراتاملعايير
حتكم حتكم ضعيف

متوسط
حتكم 
جيد
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املورد  في  التحكم 
املعرفية

• تعريف النبض
• تأ ثير الجهد العضلي على

النبض

 

املورد  في   التحكم   
الكفاءات  و  املنهجية 

العرضية

• القر اءة الدقيقة للوضعية
• حتد يد املشكل ) ما هو 

تأثير التدخني على الصحية(
• ضبط املهمة و تنفيذها 

)تفسير احلالة الصحية لوالد 
مصطفى وتعبه السريع.

• تحليل المعطيات وتحديد
السلوكات غير السليمة التي 

يقوم بها والد مصطفى.
• ربط عالقة بين السلوكات

غير السليمة ) التدخين
وعدم ممارسة الرياضة (

والحالة الصحية

ترسيخ القيم
واملواقف

- الوعي باخلطر الذي يشكله 
التدخني على الصحة.

• تسلسل األفكار
• التعبير العلمي واللغوي

الدقيق شفهيا وكتابيا

ضمن  التعاوني  العمل 
و  قاللية  االست  مجموعات 
الوقت  احترام  املبادرة  روح 
املخصص للعمل تقدمي نصائح 

للمحافظة على الصحة .

منوذج للحل

يدخن  مصطفى  والد   ، بها  نقوم  بسلوكات  الصحية  حالتنا  ترتبط 
كثيرا وال ميارس الرياضة وهي سلوكات مضرة بصحته حيث أصبح ال 
يتحمل اجلهد العضلي ويتعب كثيرا عند صعوده ساللم العمارة .كما 
أن نبضه سريع ما يؤدي إلى تعب قلبه.لتحسني حالته يجب على والد 
مصطفى العناية بصحته و ذلك بالتوقف عن التدخني وممارسة الرياضة 

بانتظام . 



36

  دليل استخدام كتاب التربية العلمية و التكنولوجية 

 بطاقة تقومي اإلدماج
الهدف : تستهدف الوضعية تقويم قدرة التلميذ على تجنيد الموارد التي تم إرساءها في 
مختلف الوضعيات التعلمية المقطع األول"اإلنسان و الصحة" وبالتالي تهدف إلى تقويم 

الكفاءة الختامية.
يسمح تجنيد جملة مدمجة من الموارد المعرفية والمنهجية  و المواقف و القيم من طرف 

التلميذ باقتراح  حلول لمشكل مرتبط  بالصحة . و يقترح توصيات للمحافظة على الصحة . 

❖ شبكة التفومي :املعايير و املؤشرات

احلكماملؤشراتاملعايير
حتكم 
ضعيف

حتكم 
متوسط

حتكم 
جيد

املورد  في  التحكم 
املعرفية

• املجموعات الغذائية
•تعريف الغذاء املتنوع الصحي

• مخاطر اإلفراط من تناول
األغذية المضاف لها سكريات.

• مخاطر عدم ممارسة الرياضة
  التحكم في  املورد 
املنهجية و الكفاءات 

العرضية

• القر اءة الدقيقة للوضعية
• حتد يد املشكل ) ما هو تأثير 
بعض السلوكات على الصحية(
تنفيذها  و  املهمة  ضبط   •
التي  الصحية  الحالة  )تفسير 
يعاني منها أيوب واقتراح حلول 

لمعالجة الوضع (.
• تحليل المعطيات وتحديد

السليمةالتي  غير  السلوكات 
أيوب.)األغذية  بها  يقوم 

المفضلة لديه واأللعاب التي
يفضلها عدم ممارسته 

الرياضة(
• تسلسل األفكار 

• التعبير العلمي واللغوي 
الدقيق شفاهيا وكتابيا

-ويمألالتالميذالجدوالتالي
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ترسيخ القيم
واملواقف

• العمل التعاوني ضمن 
مجموعات

• االستقاللية و روح املبادرة
• احترام الوقت املخصص 

للعمل
• تقدمي نصائح للمحافظة على

الصحة .
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املقطع التعلمي الثاني: اإلنسان و احمليط

❖ امليدان الثاني : اإلنسان واحمليط

املظاهر  حول  موارده  بتجنيد  محيطه  على  يحافظ   : اخلتامية  •الكفاءة 
الكبرى للحياة عند الكائنات احلية و مخاطر التلوث. 

▪مركبا ت الكفاءة: 
- التعر ف على مختلف أمناط التنقل عند احليوان.

- الربط بني منط التنقل األرضي وسطح اإلرتكاز
- التعرف على األنظمة الغذائية املختلفة . 

- حتليل سلوك غذائي عند احليوان . 
توفير  و  احليوانات  عند  للتنفس  املختلفة  األمناط  على  التعرف   -

الشروط املناسبة للعيش عند احليوانات . 
- التعرف على بعض حاجات النبات األخضر

على  احملافظة  و  األزهار  ذات  النباتات  عند  التكاثر  على  التعرف   -
النباتات واإلعتناء بها

- التعرف على عناصر الشبكة العمومية لتوزيع املاء
العقالني للماء الشروب و املساهمة في احلفاظ على  - اإل ستهالك 

شبكة توزيعه و مصادره
- التعرف على مخاطر النفايات التي يخلفها نشاط اإلنسان .

- املساهمة في احلد من عواقب النفايات..
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 الوضعية اإلنطالقية 
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

عرض الوضعية وطرح التساؤل :
ونباتيا .من مظاهر  تنوعا كبيرا حيوانيا  احمليط  يبدي 
حياة احليوانات تغذيتها ، تنقلها، تنفسها في أوساط 
معيشتها.تشكل التغذية والتكاثر بعض مظاهر حياة 

النبات .
املاء  تبذير  مثل  كثيرة  ضرار  باحمليط  اإلنسان  يلحق 
احلية  الكائنات  على  القضاء  و  بالنفايات  ،التلوث 

تنعكس هذه األضرار سلبا على صحته..

باإلعتماد على ما ورد في الصفحة يحدد التلميذ 
العناصر املكونة للمحيط ،يذكر بعض تصرفات 

اإلنسان ملضرة به وعواقبها
يطرح املشكل : :كيف يجب أن نتصرف حلماية 

احمليط و بالتالي حماية صحتنا؟

الصفحة 25/24
العناصر  حول  تساؤالت  تثير  وضعيات  اقتراح   -
تضر  التي  اإلنسان  وتصرفات  للمحيط  المكونة 
صحة  على  ذلك  وعواقب  بالمحيط  وبالتالي  بها 
على  المحافظة  ضرورة  إلى  للتوصل  اإلنسان 
الصيف  فصل  في  الغابات  حرق  مثال:  المحيط. 
وعواقب  اإلنسان  يخلفها  التي  النفايات  وتراكم 
النباتات،  المحيط ككل )الحيوانات،  ذلك على 
التربة، ...( وانعكاسات ذلك على صحة  الجو، 
الحرارة،  درجة  ارتفاع  المحيط،  )تلوث  اإلنسان 
إلى كثرة  النفايات يؤدي  انتشار  االختناق، ...( 
الحشرات المضرة، تلوث المحيط بغبار المصانع 
تلوث  تنفسية،  أمراض  كثيرة  أمراض  إلى  يؤدي 

الماء يضر بصحة اإلنسان.
لحل  واقتراحاتهم  التالميذ  تصورات  جمع   -

المشكل.

الوضعية التعلميةاألولى : التنقل عند احليوان.

األهداف التعلمية
احلصة األولى

وتشخيص  املشكل  طرح  الوضعية،  تقدمي 
املكتسبات 

احلصة الثانية
-  1 أمناط التنقل عند احليوان .

- 2 الهدف من التنقل
- 3 التنقل تتالي حركات منسجمة. 

احلصة الثالثة
- 4 سطح إرتكاز احليوانات على األرض.

احلصة الرابعة
    تعلم اإلدماج.

- 1   العمل ضمن مجموعات

بني  عالقة  )ربط  العلمي  اإلستدالل  تطبيق   2  -
املعطيات ،استقصاء معلومات ، التحليل (

الشفاهي  الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير   3  -
والكتابي 

 
- 4 التبليغ والتواصل.
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 التنقل عند احليوان
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

تقدمي الوضعية و طرح املشكل :
 

من  النبات  عن  احليوان  بها  يتميز  خاصية  التنقل 
التنقل تتنوع حسب  أجل تلبية حاجياته . إن أمناط 

األعضاء املستعملة فيه ووسط املعيشة.
للتعرف  املدرسي  الكتاب  الواردة في  الوثائق  تستغل 
التساؤل  و يطرح  احليوان  التنقلعند  أمناط  على بعض 
ما الذي يجعل احلمامة قادرة على الطيران ،والسمكة 

على السباحة واحلصان على الركض...الخ
وما هو الهدف من تناقل احليوانات

يطرح املشكل التالي:
كيف تتكيف احليوانات للتنقل في أوساط معيشتها؟ 

و ما الهدف من تنقلها؟

 الصفحة 26

للتنقل عند  معاينة صور فيديو متثل األمناط املختلفة 
احليوانات في أوساطها للتوصل إلى تكيف كل حيوان 
مع منط تنقله في وسطه والى أن التنقل وسيلة للبحث 

عن الغذاء.

تشخيص المكتسبات.
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

يستهدف النشاطان األول والثاني
• استرجاع التلميذ ملكتسباته حول أمناط التنقل في

مختلف األوساط على األ رض ، في الهواء و في املاء .
• حتديد منط تنقل بعض احليوانات.

 الصفحة 27
-العمل جماعيا مع كل القسم

البيئة  نفس  في  منط  من  أكثر  احليوان  نفس  -ينتقل 
مثل احلصان أو في بيئتني مختلفتني مثل التمساح أو 

احلمامة.
-ال يعتبر اجلري منط من أمناط التنقل .

 أمناط التنقل عند احليوان
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

النشاط األول:
يتوصل التالميذ من خالل هذا النشاط إلى حتديد أمناط 
تنقل احليوانات في أوساط مختلفة و حتديد األعضاء 
التي تسمح لها بهذا النمط من التنقل أي كيفية تكيف 

احليوانات ألمناط معينة من التنقل
-ويمألالتالميذالجدوالتالي

 الصفحة 28/29
يالحظ التالميذ الصور و البيانات املرافقة لها املمثلة 

في الصفحة 28 من كتاب املدرسي
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تكييف احليوان لنمط التنقلمنط التنقلاحليوان
اجلسم أملس وشكله مغزلي ، لها زعانفالسباحة األسماك 

طول قوائمه وقوتهااملشي و الركضاحلصان

طول األطراف اخللفية و التي تأخذ شكل حرف Z خالل الراحة و عند القفزاألرنب
متددها تدفع األرنب نحو األمام

خفة اجلسم /أجنحة طويلة /عضالت صدرية قويةالطيراناحلمامة

وجود بني أصابع أطرافه اخللفية جلدالسباحة/القفزالضفدع
طول األطراف اخللفية و التي تأخذ شكل حرف Z خالل الراحة

وجود بني أصابع أطرافها جلداملشي /السباحةالبطة

قوائمه صغيرة ال تقوى على حمله.الزحف /السباحةالتمساح

-يعلل التلميذ قدرة األرنب على القفز بطول أطرافه 
اخللفية و التي تأخذ شكل حرف z خالل الراحة و 

قوة عضالته. 
أن  ميكن  التي  األوساط  حتديد  خالل  من   -
األعضاء  إلى  التلميذ  يتوصل  الضفد  يستكشفها 
أمناط  مختلف  مع  بالتكيف  للضفد  تسمح  التي 

تنقله.

لألرنب  اخللفية  لألطراف   z ال  حرف  شكل  يسمح 
العضالت  قوة  بتشكيل  العضالت  قوة  و  الضفدع  و 

بتشكيل قوة دفع للحيوان أثناء قفزه

إرساء التعلمات

٭ تتنقل احليوانات بأمناط مختلفة تتماشى مع أوساط معيشتها. 
- تنتقل بعض احليوانات في املاء اعتمادا على زعانفها وجسمها املغزلي

- تتنقل بعض احليوانات بالعدو أو الركض ويساعدها في ذلك طول قوائمها وقوتها
- تتنقل بعض احليوانات بالطيران في الهواء وتعتمد في ذلك على أجنحتها و خفة جسمها

- حيوانات أخرى تنتقل قفزا باإلعتماد على طول وقوة قوائمها اخللفية

 الهدف من  تنقل احليوان
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

النشاط الثاني:
- بتحديد سبب فرار الغزالة وسبب عدو الفهد خلفها
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يتوصل التلميذ إلى حتديد هدفني لتنقل احليوان
للتنقل  أخرى  أهداف  إلى  األستاذ  يشير  أن  -ميكن 

مثل : البحث عن قرين

احليوان  لتنقل  كهدف  الغذاء  عن  بالبحث  اإلكتفاء 
اخلطر  من  الفرار  معه  ويدرج  املنهاج  في  ورد  كما 

لتزامن الهدفني في حاالت اإلفتراس.

للتزاوج أو البحث عن ظروف حياة أحسن مثل هجرة 
الطيور.

النشاط الثالث:
على  املمثلة  القفز  مراحل  على  التلميذ  -يتعرف 

الوثيقة 1 ص 31 

-يحلل التلميذ احلركات التي يؤديها القط أثناءالقفز 
بها  يقوم  التي  احلركات  سلسلة  حتديد  إلى  ليتوصل 
احليوان أثناء القفزة الواحدة و من ثم التوصل إلى أن 

التنقل تتابع حركات يكررها احليوان

-في نهاية مرحلة االندفا تكون األطراف األمامية في 
الهواء بينما يرتكز القط على أطرافه اخللفية.

-خالل مرحلة التمدد ال تالمس أي من أطراف القط 
األرض وتكون

أطرافه األربعة في الهواء .

-خالل مرحلة االرتكاز يستند القط أوال على أطرافه 
األمامية ثم تتوضع أطرافه اخللفية على األرض لينهي 

القط قفزة واحدة .

إلعادة القفز يكرر القط نفس احلركات.

يقوم  التي  احلركات  التلميذ  يصف  الطريقة  -بنفس 
بها أثناء أدائه خلطوة

واحدة بداية بالرجل اليمنى .

-يهدف النشاط إلى حتليل التنقل إلى مجموعة 
من احلركات ليتوصل التلميذ إلى أن التنقل تتابع 

حركات يكررها احليوان .

توجيه التلميذ نحو حتديد وضعية األطراف خالل 
مختلف مراحل القفز .

يبني التلميذ فقرة يصف فيها حركاته أثناء أداءه 
خلط وة واحدة.

إرساء التعلمات

من  هروبا  أو  للتكاثر  الزوج  أو  الغذاء  عن  بحثا  أوساطها  في  الحيوانات  ٭تنتقل 
الخطر أو للبحث عن ظروف حياة مالئمة.

٭ا لتنقل هو تتابع لحركات متتالية يكررها الحيوان
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تقومي  التعلمات
تهدف التمارين إلى التحقق من مدى إرساء الموارد و تقويمها.

التمرين األول : اقترح التمرين ثالث حشرات لكل منها نمط تنقل خاص بها يطلب من التلميذ تحديده .
كما يطلب من التلميذ تحديد األعضاء المستعملة في كل نمط تنقل

النملة الجرادةالنحلة الحشرة
المشي القفز/الطيرانالطيران /المشينمط التنقل 

األجنحة للطيران األعضاء المستعملة في التنقل
األطراف  للمشي

األجنحة 
األطرافطول األطراف الخلفية يسمح لها بالقفز

التمرين الثاني :يستهدف التمرين قدرة التلميذ على تمييز الحيوانات التي يمكنها أن تسبح أو تطير و 
التي ال يمكنها ذلك 

مالحظة: أشار التمرين إلى أن مياه النهر غزيرة حتى ال تثار إمكانية المشي فيه.
من خالل الوضعية المقترحة يحدد التلميذ الحيوانات التي يمكنها عبور النهر بتحديد نمط تنقلها . كما 

يحدد الحيوانات التي ال يمكنها عبور النهر معلال ذلك .

 سطح ارتكاز احليوان على األرض
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

تقدمي الوضعية و طرح املشكل : 
األرض  على  الحيوان  يتركه  الذي  األثر  يختلف 

باختالف سطح ارتكاز أقدامه على األرض

طرح التساؤل : ما تصنيف الحيوانات حسب طرق
ارتكاز أقدامها على األرض ؟

الصفحة 32
آثار  اختالف  حول  تساؤالت  تثير  وضعية  اقتراح 
أقدام يتركها القط والحصان باختالف طرق ارتكاز 
تصنيف  إلى  والتوصل  األرض  على  الحيوانات 
الحيوانات حول طريقة ارتكاز أقدامها على األرض.

النشاط األول:
على  الحيوان  يتركه  الذي  األثر  مالحظة  من  انطالقا 

األرض يربط لتلميذ
المقترح  األرض  على  أقدامه  أثر  و  الحيوان  بين 

بالرسومات التخطيطية

أقدام  تبين  صور  بتقديم  التالميذ  مساعدة  يمكن 
هذه الحيوانات .

القطالكلبالدبالجملالبقرةالحيوان 
هـدجـ  باأثر أقدامه
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األصبعية   ، األخمصية  للحيوانات  تعريف  يقدم 
وذوات الحوافرا ويسجل على السبورة .

التالميذ  يصنف  السابق  التعريف  على  باإلعتماد 
أقدامها  ارتكاز  طريقة  حسب  السابقة  الحيوانات 

على األرض ، يقترح مأل جدول .

ذوات الحوافرالحيوانات األصبعيةالحيوانات األخمصية

القطالدب
الكلب

الجمل
البقرة

إرساء املوارد

تصنف احليوانات حسب طريقة ارتكاز أقدامها على األرض إلى: 
 - حيوانات أخمصية    - حيوانات أصبعيه    - حيوانات ذات احلوافر.

تقومي  التعلمات

تهدف التمرينات إلى تقويم مدى إرساء الموارد لدى التالميذ
أقدامه على األرض ثم يصنفها  تتركه  الذي  باألثر  التلميذ كل حيوان  يربط  التمرين األول : 

حسب طريقة إرتكاز أقدامه على األرض.

 بطاقة تقومي وضعية تعليم اإلدماج

التي تم إرساءها في  الموارد  التلميذ على تجنيد  الوضعية تقويم قدرة  الهدف : تستهدف 
مختلف الحصص التعلمية للوضعية التعلمية"التنقل عند الحيوان" للتوصل إلى حل مشكل 

مطروح.
يسمح تجنيد جملة مدمجة من الموارد المعرفية والمنهجية من طرف التلميذ باقتراح حلول 

لمشكل وتنمية بعض المواقف اإليجابية.
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❖ شبكة التفومي :املعايير و املؤشرات

احلكماملؤشراتاملعايير
حتكم 

ضعيف 
حتكم 
متوسط

حتكم 
جيد

املورد  في  التحكم 
املعرفية

و  الحيوان  تنقل  •أنماط 
كل  في  المستعملة  األعضاء 

نمط
للقفز  األرنب  تكيف   •

والمشي. 
• أهداف تنقل الحيوان . 

حسب  الحيوانات  •تصنيف 
على  أقدامها  ارتكاز  طريقة 

األرض
• القراءة الدقيقة للوضعية

 • حتديد املشكل )حتيد منط تنقل 
بعض احليوانات و تصنيفها(

تنفيذها)  و  املهمة  •ضبط 
األرنب  تنقل  أمناط  حتديد 
تنقلها  من  الهدف  و  والثعلب 
حسب  احليوانيني  وتصنيف 
على  أقدامهما  إرتكاز  طريقة 

األرض(.

املوارد  في  التحكم 
املنهجية والكفاءات

العرضية

وربط   . املعلومات  •استقصاء 
عالقة بني املعطيات 

التعبير  األفكار  تسلسل   •
العلمي واللغوي الدقيق شفاهيا 

وكتابيا

ضمن ترسيخ القيم واملواقف التعاوني  العمل   •
مجموعات

• االستقاللية و روح املبادرة
املخصص  الوقت  احترام   •

للعمل



46

  دليل استخدام كتاب التربية العلمية و التكنولوجية 

قوائمه منوذج للحل طول  ذلك  في  يساعده  بالقفز  أو  باملشي  األرنب  يتنقل 
أثناء  تدفعه  و  الراحة  أثناء   z حرف  شكل  تتخذان  التي  اخللفية 
عن  البحث  إلى  تنقله  خالل  من  األرنب  .يسعى  كالسهم  القفز 
الغذاء أو الفرار من اخلطر الذي يهدده ويسعى الثعلب من خالل 

تنقله إلى البحث عن الغذاء واإلمساك باألرنب ليأكله .
يرتكز األٍرنب على راحات أقدامه لهذا فهو حيوان أخمصي.

 الوضعية التعليمية الثانية : التغذية عند احليوان
األهداف التعلمية

احلصة األولى
تشخيص  و  املشكل  ،طرح  الوضعية  تقدمي 

املكتسبات 

احلصة الثانية
- تصنيف احليوانات حسب نظامها الغذائي.

احلصة الثالثة
- حتليل سلوك غذائي.

احلصة الرابعة
   - نظام األسنان

احلصة اخلامسة
- تعلم اإلدماج

-    العمل ضمن مجموعات

بني  عالقة  )ربط  العلمي  اإلستدالل  تطبيق   -
 ، التحليل   ، معلومات  ،استقصاء  املعطيات 

التركيب(

- التعبير العلمي واللغوي الدقيق الشفاهي والكتابي 
 

- التبليغ والتواصل بطرق مختلفة.

 التغذية عند احليران 
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

تقدمي الوضعية طرح املشكل و تشخيص 
املكتسبات: 

نظام  بتنوع  تتنوع  مختلفة  غذائية  أنظمة  للحيوانات 
أسنانها كما تتكيف حواسها مع سلوكها الغذائي ما 
يسمح لها بالحصول على غذائها سواء باالفتراس أو 

اإلعتشاب

الصفحة 34

تثار  مختلفة  غذائية  سلوكات  تمثل  وضعيات  أمام 
النظام  مفهوم  إلبراز  التنو  هذا  سر  عن  تساؤالت 
في  الحواس  دور  و  األسنان  بنظام  و عالقته  الغذائي 

ذلك.
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على  تتغذى  تفترس  لحيوانات  أمثلة  من  انطالقا 
نباتية  مواد  على  تتغذى  تعتشب  أخرى  و  اللحوم 

يتوصل التلميذ إلى مفهوم النظام الغذائي .
المشكل :ما هي أنماط األنظمة التغذية وما الذي 

يميز كل نظام ؟

يسجل التالميذ املشكل

جمع تصورات التالميذ

تشخيص املكتسبات

التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات
املفضل  الغذاء  مفهوم  سابق  مستوى  في  تناول  -مت 
لدى احليوان يهدف السؤال األول تقومي قدرة التلميذ 
على التحكم في هذا املفهوم من خالل حتديد الغذاء 
صور  في  املمثلة  احليوانات  من  حيوان  لكل  املفضل 

الصفحة )35(

أما السؤال الثاني فالغاية منه استرجا ع مفهوم السلوك 
الغذائي والتعبير عنه

 األنظمة الغذائية
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات
التمهيد للتعليمات و طرح السؤال : 

في حديقة الحيوان سعدت مروة عندما ٍأطعمت قردا 
قطعة شكالطة

لكنها تفاجأت عندما الحظت أن الغزالة لم تحب 
قطعة الشكالطة التي قدمتها لها.

التساؤل : كيف تصنف احليوانات حسب نظام 
غذائها ؟

النشاط األول: 
- يقترح الكتاب املدرسي في الصفحتني ) 36 و 37  

أربع حيوانات تستجيب ألنظمة غذائية مختلفة .
- باالعتماد على نو النظام الغذائي للبقرة والقط يبرر 

التالميذ هذا التصنيف

الصفحة 36
أغذية  التالميذ  فيها  يناقش  وضعيات  اقتراح 

يقدمونها.
الكالب  مثل  البيت  في  يربونها  حليوانات 

،الطيور،األرانب...
طرح تساؤل تصنيف احليوانات حسب نظام غذائها. 

يستهدف النشاط توصل التلميذ إلى بناء تعريف 
للحيوان العاشب ، احليوان آكل اللحم واحليوان آكل 

كل شيء وبالتالي بناء مفهوم النظام الغذائي 

اجناز البطاقات لينتبه التلميذ لنو األغذية التي 
يتناولها كل حيوان
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- باالعتماد على الئحة األسئلة التي يتناولها الثعلب 
يقترح التلميذ تصنيفا لنظامه الغذائي .

آكلة  يعرفونها  أخرى  حيوانات  التالميذ  يقترح   -
العشب ،آكلة اللحم ، وآكلة كل شيء .

العودة إلى التساؤل املطروح في الوضعية املشكلة 
التعلمية : الغذاء املفضل من طرف الغزالة هو بذور 

أو أعشاب ألنها حيوان آكل عشب

إرساء املوارد

تصنف احليوانات حسب نظام غذائها الى :
- العاشبة و هي آكالت العشب ،الثمار ،البذور األغذية النباتية...

- الالحمة و هي آكالت اللحوم،احلشرات ،الديدان ....

 السلوك الغدائي
التوضيحاتالسير املنهجي التعلمات

تقدمي الوضعية و طرح املشكل :
-يحلل التالميذ السلوك الغذائي للثعلب و األرنب و 
يستخرجون املراحل التي يتبعها كل حيوان للحصول 
على غذائه مبينني احلواس التي يستعملها كل حيوان.

احلواس احليوان
املستعملة

املراحل

الشماألرنب
الرؤية

- التنقل بني األعشاب
- اختيارالطرية الطازجة.

- قطفها وتناولها.
الرؤيةالثعلب

السمع 
الشم

حتديد موقعها
- التربص بها ومراقبتها

- الهجوم عليها 
ومطاردتها

- اإلمساك بها وقتلها
- تناولها

- يبني التالميذ مفهوم السلوك الغذائي

 الصفحة 38/37

يستهدف النشاط بناء مفهوم السلوك الغذائي وحتديد 
احلواس املستعملة في كل سلوك.

من خالل الفقرة املرافقة لكل سلوك غذائي يبني

كل  في  املستعملة  احلواس  فيه  يبني  جدول  التلميذ 
سلوك و مراحله..
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إرساء املوارد

ِلْلُحصوِل على  ِمْن طرْف احليوان  مْلُتبعة  ا  امْلراِحل  ْلغذاِئي ِهي  ا  ْلُسُلوُك  ا 
غذائه احْليواُن اْلعاِشُب يْعتِشُب أما اْلالِحُم فيْفتِرُس .

تقومي  التعلمات

التمرين األول :
يستهدف التمرين تعرف التلميذ على األغذية التي تنتمي لكل نظام غذائي من خالل اختيار 

أغذية حليوانات حدد نظامها الغذائي .
التمرين الثاني

انطالقا من الئحة األغذية التي يتناولها كل حيوان يحدد التلميذ نظامه الغذائي

 نظام األسنان عند احليوان
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

تقدمي الوضعية و طرح املشكل :
 

-ذات صباح وجد بالل في حديقة بيته حيوانا غريبا 
إلى  اللون،أخذه  بني  و  احلجم  ،كان صغير  يعرفه  ال 
الذي  الطعام  ما  معرفة  من  يتمكن  لم  لكنه  البيت 
يقدمه لذلك احليوان فقالت له أخته:" إن متكنت من 

فحص أسنانه تعرف نظام غذائه.".

األسنان  نظام  بني  العالقة  هي  ما   : التساؤل   -
والنظام الغذائي.

 الصفحة 40

ميكن اقتراح وضعيات أخرى تثير نفس التساؤالت .

انطالقا من حتديد النظام األسنان حليوانات ذات أنظمة 
غذائية مختلفة يتوصل التلميذ إلى العالقة بني النظام 

الغذائي ونظام األسنان .

النشاط :
باالعتماد على الوثائق املقدمة يحدد التلميذ مميزات 
نظام أسنان القط و يربطها بنظامه الغذائي ثم يحدد 

مميزات نظام أسنان احلصان ويربطها بنظامه الغذائي

يحدد التالميذ مميزات نظام أسنان احليوان الذي وجده 
بالل في احلديقة.هل لديه أنياب ؟كيف تبدو؟ هل 
لديه قواطع ؟كيف تبدو ثم يتوصل إلى حتديد نظامه 

الغذائي 
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والنظام  األسنان  نظام  بني  العالقة  التلميذ  يستنتج 
الغذائي .

له  وليس  جدا  متطورة  بقواطع  احليوان  هذا  يتميز 
أنياب.فيكون نظام غذائه آكل عشب.

إرساء املوارد

تقومي  التعلمات

التمرين األول:يستهدف تقومي موارد مت إرساءها أثناء التعلمات ترتبط بالعالقة بني نظام األسنان 
و النظام الغذائي ،يقترح التمرين أسنان معني يعني التلميذ انطالقا منه النظام الغذائي

اجلمجمة  2اجلمجمة   1

قواطع صغيرة /أنياب متطورةوصف األسنان
أضراس منشارية

أضراس /قواطع متطورة
ليس له أنياب

عاشبالحمالنظام الغذائي

 بطاقة تقومي وضعية تعلم اإلدماج
الهدف : تستهدف الوضعية تقومي قدرة التلميذ على جتنيد املوارد التي مت إرساءها في مختلف 
احلصص التعلمية للوضعية التعلمية "التغذية عند احليوان " للتوصل إلى حل مشكل مطروح.

يسمح جتنيد جملة مدمجة من املوارد املعرفية واملنهجية من طرف التلميذ باقتراح حلول ملشكل 
وتنمية بعض املواقف اإليجابية.

للحيوانات نظام أسنان وحواس مكيفة مع 
نظامها الغذائي و طريقة احلصول علي الغذاءتتطور األنياب عند احليوانات الالحمة بينما 

تتطور القواطع عند احليوانات العاشبة .
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❖ شبكة التفومي :املعايير و املؤشرات

احلكماملؤشراتاملعايير
حتكم 

ضعيف 
حتكم 
متوسط

حتكم 
جيد

املورد  في  التحكم 
املعرفية

•األنظمة الغذائية.
حسب  الحيوانات  •تصنيف 
على  أقدامها  ارتكاز  طريقة 

األرض. 

املوارد  في  التحكم 
املنهجية والكفاءات

العرضية

• القراءة الدقيقة للوضعية
• حتديد املشكل )من احليوان الذي 

سرق بيض اجلدة(
تنفيذها)  و  املهمة  •ضبط 
استغالل الوثائق  و املعطيات 

حلل املشكل.
وربط   . املعلومات  •استقصاء 

عالقة بني املعطيات
•تسلسل األفكار 

اللغوي  و  العلمي  التعبير   •
الدقيق  شفاهيا و كتابيا

ترسيخ القيم واملواقف

• العمل التعاوني ضمن 
مجموعات

• االستقاللية و روح املبادرة
• احترام الوقت املخصص 

للعمل

منوذج للحل
يتغذى احليوان الذي أكل بيض اجلدة على حيوانات صغيرة مثل 
العصافير و الفئران الحتواء الفضالت التي طرحها على بقايا هذه 
أقدامه  أثر  بني  ،كما  اللحم  آكل  حيوان  فهو  بالتالي  و  احليوانات 
على األرض أنه يرتكز على أصابع أقدامه ما يدل على أنه أصبعي 

تنطبق هذه الصفات على القط
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 الوضعية التعليمية الثالثة: التنفس  عند احليوان
األهداف التعلمية

احلصة األولى
تشخيص  و  املشكل  ،طرح  الوضعية  تقدمي 

املكتسبات 

احلصة الثانية
- أمناط التنفس عند احليوان.

احلصة الثالثة
- العناية باحليوانات.

احلصة الرابعة
   - تعلم اإلدماج

- العمل ضمن مجموعات
-تطبيق اإلستدالل العملي )ربط عالقة بني املعطيات

استقصاء معلومات ، التحليل (

- انتهاج مسعى جتريبي للبحث. 

- التعبير العلمي واللغوي الدقيق الشفاهي والكتابي

- التبليغ والتواصل.

 الوضعية التعليمية الثالثة: التنفس عند احليوان
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

تقدمي الوضعية طرح املشكل و تشخيص 
املكتسبات: 

مثل  البرية  منها  متنوعة  و  كثيرة  الحيوانات 
و  األسماك  مثل  المائية  األسود،  و  األرانب 
البرمائية مثل الضفا دع، كلها تتنفس و تأخذ 
أنماط  معيشتها.تختلف  وسط  من  الهواء 
تنفس الحيوانات باختالف أوساط معيشتها.

انطالقا من الوثائق الواردة في الوضعية يتوصل 
التلميذ إلى طرح المشكل .

ما أنماط التنفس عند الحيوان ؟

الصفحة 42

انطالقا من وضعية تمثل وسطا مائيا )زيارة ميدانية أو شريط 
وثائقي ( تثار تساؤالت عن سبب خروج بعض الحيوانات 
األنماط  إلبراز  الماء  داخل  البعض  بقاء  و  السطح  فوق 

المختلفة للتنفس عند الحيوان.
- استغالل الوثائق الواردة في الوضعية

- تين صور الصفحة 42 مجموعة من الحيوانات في أوساط
و  السلحفاة  من  هوائية  فقاعة  انطالق  .يسجل  معيشتها 

انطالق ماء على شكل نافورة من حيوان الحوت دليل على
تنفس الكائنين.

- يسجل التالميذ المشكل
- تجمع التصورات
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التذكير باملكتسبات
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

يتم تقومي املكتسبات القبلية الضرورية لبناء تعلمات 
جديدة من خالل ملجموعة من النشاطات. 

تصنيف احليوانات حسب وسط معيشتها .

 أمناط التنفس عند احليوان  
التوضيحاتالسير املنهجي للتعلمات

تقدمي  الوضعية وطرح التساؤل :
تعيش احليوانات في أوساط تتمكن من التنفس فيها ،

يختلف منط تنفس احليوان باختالف وسطه.

التساؤل : ما أمناط تنفس احليوانات؟

الصفحة 44
بعض  قدرة  حول  تساؤالت  تثير  وضعية  اقتراح   -
وعجز  المائي  الوسط  في  علىالتنفس  الحيوانات 
أخرى عن ذلك وضرورة بقائها خارج الماء لتتنفس

النشاط األول:
انطالقا من تفسير بقاء سمكة التجربة 1 حية وموت 
إلى حتديد مصدر  التلميذ  2 يتوصل  التجربة  سمكة 
منط  ويستنتج  السمكة  لتنفس  الضروري  الهواء 

تنفسها .
يتوصل التلميذ إلى أن الفأٍر يستمد الهواء الضروري 

لتنفسه من اجلو ويستنتج منط تنفسه.
- من خالل املعطيات املقدمة في الصفحة 45 ينوصل 
بيئات  من  تنفس حيوانات  أمناط  إلى حتديد  التلميذ 

مختلفة.

ورد في الكتاب المدرسي في الصفحة 44 النشاط
األول السؤال األول خطأ يتعلق بذكرفأر التجربة 3

غير الموجودة يرجى الحذف ليصبح السؤال :
ماذا حدث لسمكة التجربة 2 ؟لماذا؟

حيث  للغليان  تعريضه  بعد  الماء  خاصية  شرح   -
يصبح خال من الهواء 

تنفس  أنماط  مختلف  تحديد  النشاط  يستهدف   -
الحيوانات في بيئات مختلفة يتوصل التالميذ إلى 

أن الوسط المائي ال يعني بالضرورة تنفس مائي.

النشاط الثاني: تربية احليوان .
السليمة  وغير  السليمة  التصرفات  بني  التالميذ  مييز 

عند تربية حيوان

و  اإليجابية  المواقف  بعض  تنمية  النشاط  يستهدف 
التصرفات السليمة للعناية بالحيوانات التي تربى.

البيت  في  حيوان  أولياءهم  أو  يربون  التالميذ  بعض 
اإلعتناء  كيفية  شرح  على  التالميذ  هؤالء  يشجع 

بالحيوان لزمالئهم.
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إرساء التعلمات

تتميز احليوانات البرية بتنفس هوائي أما احليوانات التي تعيش في املاء فإن تنفسها 
مائي ،و يوجد البعض منها من يتنفس تنفسا هوائيا .

يحصل كل احليوان على الهواء من وسط معيشته ،فاحليوانات البرية حتصل على الهواء من 
اجلو أما احليوانات التي تعيش في املاء فتحصل على الهواء املذاب في املاء .

-يجب االعتناء باحليوانات التي نربيها و ذلك بتوفير شروط العيش من غذاء وتهوية مكان 
العيش و السهر على نظافته

تقومي  التعلمات

التنفس  من  مختلفني  منطني  ويحدد  تنفسه  منط  حيوان  لكل  التلميذ  :ينسب  االول  التمرين 
حليوانني ينتميان لنفس البيئة )الوسط املائي اليعني بالضرورة تنفس مائي.(

التمرين الثاني:يتعلق باجلانب القيمي باحملافظة على احليوانات التي تربى في البيت بحيث يعني 
التلميذ التصرفات السليمة وغير السليمة.

            بطاقة تقومي وضعية تعلم اإلدماج
إرساءها في مختلف احلصص  التي مت  املوارد  التلميذ على جتنيد  تقومي قدرة  الوضعية  الهدف : تستهدف 

التعلمية للوضعية التعلمية "التنفس عند احليوان " للتوصل إلى حل مشكل مطروح.
يسمح جتنيد جملة مدمجة من املوارد املعرفية واملنهجية من طرف التلميذ باقتراح حلول ملشكل وتنمية بعض 

املواقف اإليجابية اجتاه احليوانات واحمليط.
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❖ شبكة التفومي :املعايير و املؤشرات

احلكماملؤشراتاملعايير
حتكم 
ضعيف

حتكم 
متوسط

حتكم 
جيد

املورد  في  التحكم 
املعرفية

• أ نماط التنفس . 
• مصدر الهواء لتنفس األسماك . 

• التنفس المائي عند األسماك
• وجود كمية محدودة من الهواء 

مذابة في الماء
  التحكم في  املورد 
املنهجية و الكفاءات 

العرضية

• القر اءة الدقيقة للوضعية
• حتد يد املشكل ) ما منط تنفس 
الواء  يستمد  أين  ومن  السمك 

الضروري لتنفسه(
• ضبط املهمة و تنفيذها )تفسير 

سبب موت السمكتين .(
وربط   . المعلومات  استقصاء   •

عالقة بين المعطيات
• تسلسل األفكار

• التعبير العلمي واللغوي الدقيق 
شفاهيا وكتابيا

القيم  ترسيخ 
واملواقف

•العمل التعاوني ضمن مجموعات
• االستقاللية و روح المبادرة

• احترام الوقت المخصص للعمل
السليمةاتجاه  •السلوكات 

الحيوانات التي نربيها .
له منوذج للحل الضروري  الهواء  على  يحصل  املاء  في  يعيش  مائي  حيوان  السمك 

من الهواء املذاب في املاء .عندما وضع كرمي السمكتني في املاء عاشت 
ملدة يومني و خاللها تنفست و استعملت الهواء املذاب في املاء ولكن 
ماتت  لتهويته  جهاز  استعمال  أو  احلوض  ماء  جتديد  وعدم  نفاذه  نع 
األسماك  مثل  مائي  تنفسه  حيوان  تربية  عند  اختناقا.لهذا  السمكتني 

يجب احلرص على جتديد ماء احلوض أو تهويته بجهاز خاص.
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الوضعية التعلمية  الرابعة :التغذية عند النبات األخضر 
األهداف التعلمية

احلصة األولى
تقدمي الوضعية  و تشخيص اللتعليمات

احلصة الثانية
- احلاجات الغذائية للنبات األخضر .

1 -  ضرورة املاء
    

 2 –  ضرورة الضوء

• العمل ضمن مجموعات
بني  عالقة  )ربط  العلمي  اإلستدالل  تطبيق   •

املعطيات ، استقصاء معلومات ، التحليل (
• انتهاج مسعى جتريبي للبحث. 

الشفاهي  الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير   •
والكتابي

• التبليغ والتواصل. 

 التغذية عند النبات األخضر  
التوضيحاتالسير املنهجي التعلمات

تقدمي  الوضعية وطرح التساؤل :
يحتاج النبات األخضر إلى غذاء وإلى ظروف حياة

مناسبة تسمح له بالقيام بنشاطاته.

احليوانات  على  احملافظة  احمليط  على  احملافظة  يتطلب 
معرفة  الضروري  من  بالنباتات  لإلعتناء  والنباتات 

متطلبات حياتها.

ما هي احلاجيات الغذائية للنبات األخضر؟

الصفحة 48
بعض  ذبول   حول  تساؤالت  تثير  وضعية  اقتراح   -
النباتات عند عدم سقيها أو عند وضعها  في الظل  

وسقيها .

- يتطلب

- يسجل التلميذ المشكل .
- تجمع تصورات التالميذ

تشخيص املكتسبات
التوضيحاتالسير املنهجي التعلمات

النشاط األول: 
من خالل وضع البيانات على الرسم وحتديد مسار املاء 
عليه تقوم مكتسبات التلميذ املتعلقة بأجزاء النبات 

ومقر إمتصاص املاء ومساره في النبات.
النشاط الثاني:

مييز التلميذ التصرفات السليمة وغير السليمة املرتيطة 
بالعناية بالنبات األخضر

الصفحة 49
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 احلاجات الغذائية للنبات األخضر  
التوضيحاتالسير املنهجي التعلمات

تقدمي  الوضعية وطرح التساؤل :
،أهداها  ميالدها  عيد  في  كثيرا،  النباتات  أميرة  حتب 
أخوها نبتة جميلة، كثيرة األزهار طيبة الرائحة فتركتها 

في غرفتها .
أوراقها  اصفرت  و  النبتة  ذبلت  أسابيع  بضعة  بعد 

وتساقطت أزهارها.
حزنت أميرة ملا حدث لنبتتها وتساءلت عن السبب.

مهمتك أن تبني ألميرة كيف تعتني بالنباتات.

املشكل :ما احلاجيات الغذائية للنبات األخضر؟

الصفحة 50
- تثير الوضعية تساؤالت حول متطلبات حياة 

النبات األخضر

- يسجل التالميذ التساؤل .

التجريبية  النتائج  حتليل  خالل  من   : األول  النشاط 
للنمو  الضوء  وضرورة  املاء  ضرورة  إلى  التلميذ  يتوصل 

اجليد للنبات األخضر.
- يقا رن بني جتربة أمني والتجربة الشاهدة يحدد الشرط 
الغائب في جتربة أمني ليتوصل إلى استنتاج ضرورة الضوء 

لنمو النبات األخضر
- يقا رن بني جتربة ليلى والتجربة الشاهدة ليتوصل إلى 

ضرورة املاء لنمو النبات األخضر
- يقا رن بني نتائج جتربة نورة والتجربة الشاهدة ليتأكد 

من االستنتاجات

- و نجمع مقترحات الحل.

تجريبي  مسعى  انتهاج  النشاط  يقترح   -
إلى  ليتوصل  المقدمة  النتائج  يحلل  للبحث 

استنتاج

- شرح معنى و دور التجربة الشاهدة .

الش روط  فيها كل  تتوفر  التي  التجربة  - هي 
الضرورية للنمو تستعمل للمقارنة.

ميكن استغالل النشاط التالي لتدريب التلميذ على خطوات املسعى التجريبي في البحث. ميأل 
التلميذ اجلدول.

اإلستنتاجاملالحظة التجربة الفرضية 
يحتاج النبات 

األخضر لتغذيته 
إلى......

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

..............................
يحتاج النبات األخضر 
لتغذيته إلى.........

عجني

املاء

بداية التجربة نهاية التجربة
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ذبول النبتة وسقوط أوراقها وأزهارها لعدم تغذيتها 
نيجة عدم سقيها و لقلة الضوء. يجب أن تضع مروة 
النباتات في مكان مضاء وتسهر على سقيها بانتظام

يعود التلميذ للمشكل املطروح في الوضعية و يقترح 
حال.

إرساء املوارد

يحتاج النبات األخضر لنموه إلى املاء والضوء.في غياب الضوء تصفر أوراق النبات 
و تذبل ثم تتساقط

          الصفحة 51تقومي املوارد

التمرين األول:
املسعى  في  التلميذ  تقومي حتكم  التمرين  يستهدف 

التجريبي
• السؤال 1و 2 انطالقا من املقارنة بني نتائج التجربتني 
التلميذ إلى استنتاج شرط من شروط  1و 2 يتوصل 
اإلنتاش : املاء تنبيه التلميذ إلى اسم ودور التجربة 1 

)الشاهدة(.
التجريبي  املسعى  إلى شرح  يهدف  الثاني  السؤال   •
أثر  فإذا  يحذف  عنصر  دور  إظهار  ردنا  أ  إذا  بحيث 
حذفه على النتائج كان له دوريحدد وإن لم يؤثر فهذا 

يعني أنه ال دور له.
يحدد  ثم  الغائب  الشرط  بتحديد  التلميذ  أ  يبد   •

النتيجة احملصل عليها
ما يسمح  البذور  تنتش  الضوء  في غياب   : فيسجل 

باستنتاج عدم ضرورة الضوء.
اكتشاف  إلى  خالله  من  نسعى  الثالث  السؤال   •
التلميذ خللل في املسعى التجريبي املعتمد واملتمثل 

في تغيير شرطني جتريبيني في نفس الوقت .
كل  في  يحذف  منفصلتني  جتربتني  التلميذ  ويقترح 
في  ورد  كما  واحدة  جتربة  او  واحد  شرط  منها 

التمرين ألن إثبات ضرورة املاء سبق تناولها.
بعدم  االستنتاج  على  القدرة  عدم  التلميذ  -يعلل 
و ذلك  للبحث  التجريبي  املسعى  احترام خطوات 

بتغيير شرطني جتريبيني معا
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و  فقط  احلرارة  شرط  فيها  يغير  جتربة  يقترح  -ثم   
يحافظ على بقية الشروط عادية.

التمرين الثاني:
املسعى  بخطوات  التلميذ  معرفة  تقومي  إلى  يهدف 
– –التجربة  –الفرضية  املالحظة   ( التجريبي 

االستنتاج(
الهدف  أساس  على  اجلدول  التلميذ  ميأل  أن  يجب 

املراد حتقيقه أي إثبات ضرورة املاء واحلرارة
يفترض التلميذ الفروض –يحدد الشرط الذي يجب 

تغييره –يقترح التجربة و النتيجة املتوقعة 
–يستنتج.

 الوضعية التعليمية اخلامسة: التكاثر عند النبات ذات اآلزهار 
األهداف التعلمية

احلصة األولى
تقدمي الوضعية و طرح املشكل و تشخيص املكتسبات

احلصة الثانية
- التكاثر بواسطة البذور.

احلصة الثالثة/الرابعة 
أمناط أخرى من التكاثر  

1 - التكاثر بواسطة الدرنات
2 -التكاثر بواسطة البصالت
3 -التكاثر بواسطة الفسائل

احلصة اخلامسة
 - تعلم اإلدماج

1 - العمل ضمن مجموعات
مسعى  انتهاج  و  مشكل  طرح  و  التساؤل   -  2

البحث  ، التقصي حلله
 ، نتائج  )مقارنة  العلمي  اإلستدالل  تطبيق   -  3
عالقة  ايجاد   ، معلومات  ،استقصاء  التحليل، 

بني املعلومات (
4 - النقد، ابداء الرأي و إصدار حكم 

5 - قراءة و فهم جداول 
شفاهيا  الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير   -  6

وكتابيا. 

 التكاثر عند النبات ذات اآلزهار 
التوضيحاتالسير املنهجي التعلمات

تقدمي  الوضعية وطرح املشكل :
 يسمح انتاش البذور بتكاثر النباتات ذات األزهار لكن
تستعمل ال  التكاثر  من  أخرى  أمناط  النباتات   لهذه 

فيها البذور

الصفحة 52
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 املشكل:

ما أمناط تكاثر النباتات ذات األزهار بدون بذور؟

النباتات  وضعية تثير تساؤالت حول إمكانية تكاثر 
نباتات على  احلصول  إمكانية  و  البذور   بواسطة 
إلى للتوصل  مختلفة  نباتية  أعضاء  بغرس   جديدة 
البذور. فيها  تستعمل  ال  التكاثر  من  أمناط   وجود 
 ) اعتمادا على صور الوضعية يقترح التالميذ األمناط

املختلفة للتكاثر

 تبني الصور بطاطا ذات براعم منتشة ، بصل منتش،
إذا غرست هذه البطاطا أو البصل ماذا ينتج عن ذلك؟

أو وضعية بسيطة. 

 عند أحد التالميذ نبات زينة جميل ويريد أن يكون
 عند زمالئه نفس

النبات كيف يحقق  ذلك ؟

يسجل التالميذ املشكل على كراريسهم

جمع التصورات و اقتراحات التالميذ

التذكير باملكتسبات

تستهدف النشاطات استرجاع التلميذ بعض المفاهيم 
ومراحل  اإلنتاش  شروط   ، البذور  بانتاش  المتعلقة 
تشكل البذور التي سبق تناولها في مستويات سابقة.

 التكاثر بواسطة البذور  
التوضيحاتالسير املنهجي التعلمات

تقدمي الوضعية و طرح املشكل :
سأل زكريا والده عن سبب قلة ثمار شجرة املشمش 
الكثيرة  العصافير  أن  فأجاب  بيتهم  حديقة  في  التي 
ميثل  الزهرية  البراعم  الزهرية،ونقص  البراعم  أكلت 

نقص للثمار .
كيف يؤدي نقص البراعم الزهرية لنقص الثمار؟

تكاثر  إمكانية  حول  تساؤالت  تطرح  وضعية  اقتراح 
النباتات بواسطة البذور

الصفحة 54
تظهر  الزهرية  البراعم  ألن  المشمش  نبات  -اقتراح 
قبل البراعم الورقية أي تتشكل األزهار قبل تشكال 
للطيور  عرضة  الزهرية  البراعم  يجعل  ما  األوراق 

والعصافير.
مثال آخر.

-في موسم الزرع يزرع الفالح كمية من بذور القمح
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طرح املشكل:
؟ما  البذور  بواسطة  الزهري  النبات  يتكاثر  كيف 

مراحل
تكاثر النبات بواسطة البذور؟

بذور  من  أكبر  كميات  يجمع  الحصاد  موسم  وفي   
القمح .

المزروعة  القمح  كميتي  اختالف  تفسر  كيف 
والمحصل عليها بعد الحصاد

النشاط األول :
إلى  الزهرية  البراعم  حتول  مراحل  ترتيب  خالل  من 
مراحل  إلى  التلميذ  يتوصل  بذور  على  حتتوي  ثمار 

تشكل البذور منطلق نبات أخضر جديد .
يربط العالقة بني األزهار والبذور .

الزهرية  البراعم  –تتفتح  الزهرية  البراعم  تتشكل 
وتظهر األزهار – تتحول األزهار إلى ثمار -تتشكل 

البذور داخل الثمار.
النشاط الثاني

حتديد  إلى  ليتوصل  املرقمة  املراحل  التلميذ  يرتب 
مراحل إنتاش البذرة وتشكلها و العضو املستعمل في 

تكاثر النبات األخضر.
أثناء  للبذرة  التي حتدث  التغيرات  عن  التلميذ  يعبر 
انتاشها ثم تشكل البذور ليتوصل إلى تشكل نبات 
ثمارا  النبات  يحمل  واحدة  بذرة  من  انطالقا  كامل 
حتتوى كل ثمرة على بذور كثيرة ميكن لكل بذرة أن 

تشكل نباتا جديدا.
الفقرة :

يشكل   ، ينمو  فتي  نبات  فتشكل  البذرة  تنتش 
ثمرة  كل  حتتوي  ثمارا  إلى  تتحول  أزهارا  النبات 
بداخلها على عدة بذور ،ميكن لكل بذرة أن تنتش 
األزهار  ذات  اخلضراء  جديد.النبتات  نبات  لتشكل 

تتكاثر بواسطة البذ ور.

يحدد التلميذ العالقة بني األزهار والثمار أوال ثم بني
إلى مراحل  فيتوصل  والبذور من جهة أخرى  الثمار 

تشكل البذور في النبات.

عند  البذرة  عن  الثمرة  بني  التلميذ  متييز  ضرورة 
الفول  ،الفلفل،  العنب   ، النباتات)التفاح  بعض 

،الذرة...(.
ملشرو  متابعته  عند  التلميذ  تعلمه  ما  على  يعتمد 

انتاش البذور في السنة الثانية ابتدائي.
مراحل  ولكن  اإلنتاش  مظاهر  النشاط  يستهدف  ال 
ميكنها  بذورا  بدوره  يشكل  نبات  إلى  البذرة  حتول 
النشاط  بالتالي يستهدف  و  نباتات  لتعطي  اإلنتاش 

تكاثر النباتات بواسطة البذور
دورة  تشكل  املراحل  هذه  أن  إلى  األستاذ  -يشير 
حياة نبات زهري ويعلل ذلك ببداية املراحل بالبذرة 

والوصول إلى نفس العنصر و هو البذرة

تفسير  و  الوضعية  في  املطروح  املشكل  إلى  العودة 
تناقص  و  املشمش  نبات  ثمار  تناقص  بني  العالقة 

البراعم الزهرية.

إرساء تعلمات         

تتكاثر النباتات ذات األزهار و من أهم املراحل التي متيز التكاثر هي: -تشكل البراعم 
الزهرية - تفتح البراعم وظهور األزهار - نضج األزهار وحتولها إلى ثمار - تشكل البذور 

داخل الثمار .
يسمح أنتاش البذور بإعطاء نباتات جديدة أي بتكاثر النبات .
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          الصفحة 55تقومي التعلمات

التمرين األول :
فقرة  التلميذ  يبني  املقترحة  العبارات  من  انطالقا 
نبات  حياة  مراحل  ليصف  العبارات  فيها  يرتب 

زهري .
مكتسبة  موارد  جتنيذ  الثاني  التمرين  يستهدف 
مفهوم  جتسيد  و  عرضية)  (كفاءات  احلساب  في 
واحدة  شجرة  من  حيث  البذور  بواسطة  التكاثر 

ميكن أن تتشكل نظريا 500 شجرة تفاح .

 أمناط أخرى للتكاثر 
التوضيحاتالسير املنهجي التعلمات

تقدمي الوضعية و طرح املشكل :
شاهدت أسماء والدتها تقطع أغصان نبات اجليرانيوم 
عن  أسماء  أصص.فتساءلت  في  وتغرسها  والورد 

الهدف من ذلك.

طرح املشكل
ما امناط تكاثر النباتات بدون استعمال بذور؟

الصفحة 56
تكاثر  إمكانية  حول  تساؤالت  تثير  وضعية  اقتراح 

بض
النباتات بدون بذور.

يسجلل التالميذ املشكل
جتمع تصورات التالميذ واقتراحاتهم.

النشاط األول:
التلميذ  يتوصل  الوثيقة  معطيات  حتليل  خالل  من 
النبات بواسطة البصالت حيث  إلى إستخراج تكاثر 
يالحظ أن بصلة بصل واحدة أعطت عدة بصالت ) 
3بصالت ( ميكن لكل بصلة أن تنتش لتعطي نبات 

بصل جديد 
يقترح التلميذ نباتات أخرى يعرفها ميكنها أن تتكاثر 

بنفس الطريقة

النباتات  تكاثر  منط  إلى  التوصل  النشاط  يستهدف 
بواسطة البصالت

تكاثر نبات البطاطا واجليرانيوم 
نبات  يستعملها  التي  األعضاء  التلميذ  يحدد 
البطاطا واجليرانيوم ليتوصل إلى تكاثر بعض النباتات 

باستعمالها الدرنات أ, الفسائل.
يبني التلميذ فقرة يلخص فيها أمناط تكاثر النباتات 

ذات األزهار

ميكن أن ينجز التلميذ التجارب ويضع بصالت بصل 
، درنات بطاطا و أغصان الورد أو اجليرانيوم لإلنتاش 

وتشكيل نباتات 
للتكاثر مثل  النباتات أعضاء أخرى  تستعمل بعض 
مثل  السيقان  أو  السوسن  نبات  ذلك  مثال  اجلذامير 

الفراولة
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إرساء املوارد

الدرنات  مثل  أعضائها  بعض  بواسطة  طبيعيا  تتكاثر  أن  األزهار  ذات  لنباتات  ميكن   -
،األبصال ، الفسائل . .

تقومي التعلمات         

التمرين األول
بالنسبة للبطاطا يصف التلميذ التغيرات الواردة في 

الوثيقة:
انتاش درنة البطاطا وتشكيلها لبراعم تتطور لتشكل 
السيقان كما تتشكل الجذور فيتشكل نبات كامل 
على  يالحظ  الترابية  الدرنات  ظهور  ويبدأ  ينمو 
الوثيقة ضمور درنة البطاطا األصلية نتيجة استعمال 

مدخراتها لتغذية البراعم أثناء نموها.
بالنسبة لنبات البصل :

ما  األوراق  و  الجذور  وتشكيل  البصل  بصلة  انتاش 
إلى تشكل نبات كامل يشكل عدة بصالت  يؤدي 

ترابية كما يزهر لتشكيل البذور.
بالنسبة للبصل قد يشير التلميذ إلى إمكانية تكاثره

بواسطة البذور نظرا لظهور األزهار على الوثيقة
اقتراح نباتات أخرى

الحلوة،نبات  البطاطا  نبات   : الدرنات  بواسطة   (
البذور  بواسطة  الكساف  يسمى  كما  أو  المانهوك 

نظرا لظهور األزهار على الوثيقة
نبات   : الدرنات  بواسطة   ( أخرى  نباتات  اقتراح 
يسمى  كما  أو  المانهوك  الحلوة،نبات  البطاطا 
بواسطة   ()la patate  ، le manioc(الكساف

)poireau(البصالت : الثوم ،الكراث

نمو الساق إلعطاءنبات جديد آخر

نبات فرولة أم ينمو ساقه

نبات فرولة جديد
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التمرين الثاني:
يحدد التلميذ طرق لتكاثر النباتات المقترحة بدون 

بذور )نبات العنب، الورد ، البطاطا(

ِة  َياِة اْلَيْوِمَيّ  الوضعية التعليمية السادسة: املَاء في احْلَ
األهداف التعلمية

• يتعرف على مصادر املاء الشروب

• يتعرف على شبكة التوزيع وأهم العناصر فيها

إلى  قبل وصوله  املاء  بها  مير  التي  املراحل  يعرف   •
احلنفية. 

•يعرف أهمية املاء ويحافظ عليه

• ينتهج املسعى العلمي: التساؤل وطرح مشكل
• يعبر بلغة سليمة شفاهيا وكتابيا. 

• يتبنى سلوكات و مواقف صحية و وقائية تتوافق 
مع املعارف املكتسبة. 

• مييل إلى استخدام بعض وسائل العصرنة
الرمزي:  التمثيل  من  بسيطة  أمناطا  يستعمل   •

أسهم، ألوان، أشكال
• ينظم معلوماته باستخدام جداول بسيطة

• ينظم مهامه املختلفة
• يتفاعل بشكل منسجم مع اآلخرين

 متهيد وتشخيص املكتسبات القبلية
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات التعلمية

تقدمي الوضعية :
• نص الوضعية

املاء ضُروِري حِلياِة اإِلنساِن، يْحتاُجه ِفي ِاْسِتْعماالٍت
يْوِميٍة كِثيرة كْيف يِجُب أْن نتصر ف ِلْلُمحافظِة على 

امْلاِء ؟
• التأكد من فهمهم للنص و للتعليمات.• محاوالت 

االجابة على األسئلة. 
• مناقشة .

الصفحة 58 من الكتاب
آرائهم حول  إبداء  للتالميذ قصد  الوضعية  • تقدم 

أهمية الماء واستعماالته المختلفة وكيفية
المحافظة عليه.

وعلى  السبورة،  على  التالميذ  إجابات  تسجيل   •
دفتر جمع التصورات قصد مقارنتها بنتائج مختلف 

األنشطة المبرمجة .

تقييم املكتسبات القبلية
• حل التمارين 1،2
• تقدمي االجابات. 

• مناقشة وتعديل

٭ ما تعلمته سابقا: الصفحة 59 من الكتاب
• السؤال األول: 

 - األجسام التي تطفو هي:، قطعة اجلليد ، قطع 
الفلني  ، كرة السلة.



65

  دليل استخدام كتاب التربية العلمية و التكنولوجية 

 - األجسام التي تغوص هي: مقص األظافر ، 
مساكة الثياب

• السؤال الثاني: األجسام الصلبة ) الثلج، البرد، 
اجلليد(، األجسام السائلة )املطر، السيل، الندى(

 مـــــاء احلــنفـــية
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات

 تقدمي الوضعية
• النص

في ُكل بْيٍت حنِفّية جِنُدها في امْلْطبِخ، في احلماِم و 
حّتى في احْلِديقِة فِمْن أْين يْأِتي ماء هِذه احلنفيات 

وماذا نْفعل ِبِه ؟

• االستماع إلى األجوبة ومقترحات احلل
• مناقشة لتوضيح اآلراء.

٭ سأتعلم: الصفحة 60 من الكتاب

▪ يعبر التالميذ عن تصوراتهم حول مصادر 
املياه التي تصل إلى حنفيات منازلهم، 
ويعددون مختلف االستعماالت اليومية

▪ تسجل بعض اإلجابات على السبورة 
ملقارنتها بنتائج األنشطة املبرمجة

ُف على َمَصاِدِر املَاِء النشاط األول: أَتَعرَّ

• عرض ومعاينة الصور في الوثيقة املرفقة 
بالنشاط

• البحث عن االجابة

• مناقشة االجابات وتسجيلها .

٭ سأتعلم: الصفحة 60 من الكتاب

الهدف : بداية الوعي باملصادر البعيدة للماء الذي 
على  يتعرفون   ، الصور  احلنفية يتمّعنون  إلى  يأتي 
ثم   يسمونها،  الطبيعة،  في  للماء  املختلفة  املصادر 
التي يعيشون  املنطقة  املتوفر في  املاء  يعينون مصدر 
فيها، ويقومون بوصفه، مبا يعرف:  نوعه: سد، بئر، 
بحر...:هل هو:  ساكن ، متحرك ، سطحي، جوفي 

)حتت األرض(، طعمه:  حلو، مالح، ...
- السد: مكان تتجمع فيه مياه األمطار والثلوج 

والتي تصله عبر الوديان. 
- البحر: مخزون كبير للماء، لكنه مالح.

- املياه اجلوفية: مياه في باطن األرض تستخرج
ِة النشاط الثاني: ِمَن املَْصَدِر ِإَلى احَلَنِفيَّ

• يعبرون عن مسار املاء

• يذكرون دور كل من صمام التحكم وعداد املاء

• تقدمي استنتاجات ومناقشتها
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عن طريق حفر آبار عميقة.
- الوديان والينابيع: مياه جارية ناجتة عن ذوبان 

الثلوج وتدفق الينابيع.
▪تسجل  إجابات كل فوج على السبورة وتتم املقارنة 

واملناقشة لتدوين النتيجة املتوصل إليها.

ِة النشاط الثالث: ِاْسِتْعَمااَلُت َماء احَلَنِفيَّ

• تقدمي  الوضعيات املصورة)الصورة(، من أجل 
وصف ما يقوم بها األشخاص

ويقدمون  للماء  اليومية  االستعماالت  يعددون   •
أثلة مشابهة أو استعماالت أخرى

يوميا:  للماء  اإلنسان  حاجة  إلى  يتوصلون   •
الشرب، الغسل، ال لتنظيف.

من  املاء  مسار  عن  التحدث  منهم  يطلب   ▪
املصدر إلى احلنفية، ويستعني في ذلك بالرسم 
إما  املسار  هذا  يقدم  له.  املعطى  التخطيطي 
شفويا أو يحدده على الرسم )يعد األستاذ لهذا 
الغرض مخططا مشابها ومختصرا، لكن بصورة 

أكبر على السبورة كوسيلة إيضاح(،
▪ يوضح األستاذ العناصر بشكل رمزي ، فيذكر 
ترك  مع  املخطط،  في  املوجودة  العناصر  دور 
التلميذ يستنتجون دور كل من صمام التحكم 

وعداد املاء.
 ▪ ميكن االستعانة بعرض عداد قدمي أو صورة 

أوضح.

▪ينتهي البحث بالتطرق لالستعماالت اليومية 
اليومية  حياتنا  في  أهميته  واكتشاف  للماء 
إن  بأس  وال  املنزلية  االستعماالت  أهم  بذكر 
توسعت املناقشة إلى استعماالت أخرى فالحية 

كانت أو صناعية.
 إرساء املوارد:

َنِة ِمْن  ْوِزيِع املـَُتَكوِّ روُب َعْبَر َشبَكِة التَّ َيِصُلنا املاُء الشَّ
خزان  و أنابيب ،و توصيالت مختلفة و عداد يقيس  
توزيع  لتنظيم  صمامات  و   ، املستهلكة  املاء  كمية 

املاء.
حتتاج ماء احلنفية في اإلستخدامات اليومية الكثيرة

 ٭ ما تعلماته: الصفحة 61 من الكتاب

 ٭ أحتقق من تعلماتي: الصفحة 61 من الكتاب

▪ التمرين: تظهر الصورة مجموعة من 
االستعماالت اليومية املنزلية قد يذكرها 

التلميذ جميعها، واألحسن أن ميتد ذلك 
الستعماالت أخرى وهي كثيرة ومتعددة.

▪ تسجل األجوبة في الكراس اخلاص 
بالنشاطات
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 تقييم  املوارد:

• حل التمارين
•ذكر بعض  االستعماالت اليومية للماء من الصورة

•تقييم األجوبة.

مصدر مــــاء الـــخزان
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات

   تقدمي للوضعية

•النص
اَناٌت  ْلِب امْلَاِء ِمْن َمَصاِدِرِه، ُأِقيَمْت َخزَّ ِل جِلَ َبَدَل الّتَنقُّ

ّكاِن. ُع َعَلى السُّ مُتْأَلُ ِبامْلَاِء الَِّذي ُيَوزَّ
ْرِب  ا ِللشُّ اِن َوَهْل َيِصُلُه َصاحِلً زَّ َكْيَف َيِصُل امْلَاُء إلى اخْلَ

؟
• االستماع إلى األجوبة ومقترحات احلل

• مناقشة لتوضيح اآلراء.

اِن:  النشاط األول:  ِمَن املَْصَدِر ِإَلى اخَلزَّ

ُف على َشَبَكِة َتْوِزيِع املَاِء  َأَتَعرَّ

• معاينة املخطط في الوثيقة املرفقة بالنشاط

• البحث عن اإلجابة

• مناقشة اإلجابات وتسجيلها .

٭ سأتعلم: الصفحة 62  من الكتاب

املصدر  من  مباشرة  املاء  السؤال: هل يصل  ▪ طرح 
إلى احلنفية؟  وهل حتدث له تغيرات؟  يعبر التالميذ 

عن :

- تصوراتهم حول مسلك املاء إلى اخلزان.

 - رايهم  حول نوعية املاء الذي يصل إلى اخلزان

ملقارنتها  السبورة  على  اإلجابات  بعض  تسجل   ▪
بنتائج األنشطة املبرمجة

٭ سأتعلم: الصفحة 62  من الكتاب

شبكة  استكشاف  أجل  من  النشاط  هذا  يأتي   ▪
توزيع املاء قبل أن يصل إلى اخلزان، وبعض العمليات 

التي مير بها.

ملخطط  وثيقة  حتليل  على  النشاط  هذا  يعتمد   ▪
إلى  الطبيعي  املصدر  من  املاء  لشبكة  عام  منوذجي 
اخلزان ثم من اخلزان إلى أماكن االستهالك. يتضمن 
أهم مصادر املاء: ماء البحر)مالح(، ماء السدود، ماء 
البئر )مياه جوفية في باطن األرض( ، وفي احلالتني 
امللح  لفصل  التحلية  محطة  من  الطبيعي  املاء  مير 
والتصفية لفصل األجسام األخرى غير املرغوب فيها، 
على  خاصة  يكون  الذي  الكيميائي  التطهير  وكذا 
البلدية  مصالح  تتواله  الذي  املائي  اخلزان  مستوى 
مثال  بصفة دورية من أجل القضاء على   املكروبات   
املسببة لألمراض، وتستعمل فيه  املواد املطهرة مثل 

“ماء اجلافيل”
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▪ يوضح األستاذ بعض احملطات في هذه الشبكة العامة 
ويترك  أفواج التالميذ يفكرون ويجيبون عن األسئلة

وكذا  القبلية  املعاجلة  فكرة  حول  التالميذ  أراء  جتمع 
ضخ املاء إلى اخلزان الذي يتطلب معدات خاصة )مع 
مالحظة أن لكل هذه العمليات كلفة مالية!( يتوصل 
والذي  اخلزان  في  يوجد  الذي  املاء  أن  إلى  التالميذ 

ينتهي عندهم في احلنفية هو ماء شروب ومعالج.

املعروضة  الصور  حتليل  على  يعتمد  النشاط  هذا   ▪
أو  مصورة  أخرى  سندات  تقدمي  وميكن   أمامهم، 
مناطق  من  القريبة  الصور  )وخاصة  وثائقيا  شريطا 
سكناهم(، يتحدث على ندرة املاء في مناطق متفرقة 
من اجلزائر، ليعي التلميذ أن هذه املادة نادرة ومكلفة، 

كبداية عملية حتسيس  بضرورة احملافظة عليها.
▪ إن تكلفة توفير املاء الشروب صارت واضحة لديهم 
من خالل األفكار السابقة حول العمليات التي مير بها 
الشروب”، وعليه  “املاء  الطبيعي” إلى  “املاء  املاء من 
احملافظة  على  تساعدنا  سلوكية  مواقف  اتخاذ  يجب 
على هذه املادة الثمينة. يتم حتليل الصور املقترحة أو 
احملبذة  السلوكات  مناقشة  مع  مكملة،  أخرى  صور 
تترسخ  حتى  عليها،  والتعرف  احملبذة  غير  واألخرى 

لديهم فكرة “احملافظة اليومية على املاء”
٭ ما تعلمته: الصفحة 63 من الكتاب

٭ أحتقق من تعلماتي: الصفحة  63 

محبذ  هو  ما  ويذكر  التصرفات  يالحظ  السؤال1: 
منها، مثل: الصور1و2 و5.

السؤال 2: يقدم بعض نصائح: مثل:
- ال ترمي النفايات في الوديان والسدود والبحر.

األمطار  تساقط  عند  الطبيعة  في  النفايات  تترك  -ال 
ألنها تلوث املياه اجلوفية

- ال تترك حنفية املدرسة تسيل بعد الشرب 
- قم بإصالح مواقع تسرب املاء في حينها 

-أوقف تدفق املاء في اخلرطوم بعد االنتهاء من السقي 
مباشرة.

 النشاط الثاني: ُأحاِفُظ َعَلى املَاِء
• يالحظون صور الوثيقة  لتوزع كميات املاء عبر 

مناطق الوطن 
املناطق يذكرون  بعض  في  املياه  شح  يستنتجون   •
للمحافظة على  اتخاذها  التي يجب  اإلجراءات  أهم 

املاء والتقليل من تكاليفه.
احملافظة   يجب  ومناقشتها:  استنتاجات  تقدمي   •

اليومية على املاء حتى نقلل من تكاليف تفير املاء
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 الوضعية التعليميةالسابعة:النفايات و مخاطرها
األهداف التعلمية

• يعرف مصادر النفايات

• يعرف طريقة فرز  النفايات، ويحسن عملية الفرز

•يعرف مخاطر النفايات 

احملافظة على  التي تساهم في   السلوكات  •يعرف 
احمليط

• ينظم مهامه املختلفة
• يحل مشكالت تتعلق بالتكيف مع محيطه الطبيعي

• يتبنى سلوكات احملافظة على احمليط
طبيعية  عينات  على  يدوية  مبمارسات  يقوم   •

ويستخدم أدوات تقنية من احلياة اليومية.
تتوافق  ووقائية  ومواقف صحية  سلوكات  تبني   •

مع املعارف املكتسبة
• يتفاعل بشكل منسجم مع اآلخرين

• يعبر بلغة سليمة شفاهيا وكتابيا.

 متهيد وتشخيص املكتسبات القبلية

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات
تقدمي  الوضعية              

• نص الوضعية 
َمَواًدا  َيْسَتْهِلُك  ِحنَي  َكِثيَرًة  ُنَفاَياٍت  اإِلْنَساُن  ُيَخلُِّف 
ِتِه  ُل َخَطًرا َعَلى ِصحَّ َفاَيات مُتَثِّ ُمْخَتِلَفًة، َبْعُض َهِذِه النُّ

َماِل ُمِحيِطِه. َوَتْشِويًها جِلَ
َعَلى  ُنَحاِفَظ  َحّتى  َفاَياِت  النُّ ِمَن  َنَتَخلَُّص  -َكْيَف 

ِيِط ؟ َنَظاَفِة َوَجَماِل احمْلُ
• التأكد من فهمهم للنص و للتعليمات.

• محاوالت االجابة على األسئلة.
• مناقشة .

 تقييم املكتسبات القبلية

• حل التمارين 1 ، 2 ،3،4
• تقدمي االجابات.
• مناقشة وتعديل

٭ الصفحة 64 من الكتاب
▪ يتم النقاش من خالل الصور املعبرة عن مظاهر رمي 

النفايات وتنوعها ومن املتسبب فيها
▪ يقدمون رايهم  حول النفايات ومصادرها وكيفية 

التخلص منها.
▪ تسجيل إجابات التالميذ على السبورة، وعلى دفتر 
مختلف  بنتائج  مقارنتها  قصد  التصورات  جمع 

األنشطة املبرمجة.

٭ ما تعلمته سابقا: الصفحة 65 من الكتاب
▪ السؤال األول: يتم طي املادة املطاوعة حتى تصبح 

أكثر متانة، مثل تشكيل السطوح بشكل متموج
▪ السؤال الثاني:  أشياء مصنوعة بطي مادتها 

مثل ) قارورات املياه، الكؤوس البالستيكية، علب 
الطماطم )فيها متوجات(، ورق الكارتون )بداخله 

ورق متموج(، الصفائح املصنوعة من املعادن 
)احلديد املغلفن( والتي لها شكل متموج....( 
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▪ السؤال الثالث: نضع بقايا الورق في سلة 
املهمالت أو في حاوية القمامة

اليومي  االستهالك  مخلفات  كل  الرابع:  ▪السؤال 
النفايات  حاوية  في  ثم  القمامة  أكياس  في  توضع 
املخصصة  األماكن  إلى  النظافة  أحباب  ويأخذها 

لها.

َفاَيات    َمَصاِدُر النُّ
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات

تقدمي  الوضعية
• نص 

واِرِع ِلَتْرَفَع ُنفاياٍت َكثيَرًة  ُكلَّ َيْوٍم مَتُرُّ شاِحَنٌة َعْبَر الشَّ
فاياِت ؟ وَكْيَف  َوُمْنَتِشَرًة َحْوَلنا. َفَما َمْصَدُر َهِذِه النُّ

ُف َمَعها ؟ َنَتَصرَّ

• االستماع إلى األجوبة ومقترحات احلل
• مناقشة لتوضيح اآلراء.

َفاَياِت الِتي   النشاط األول:  َأْكَتِشُف َأْنَواَع النُّ
ِفي ُمحِيِطي

•  معاينة الصور )الوثيقة1(
• البحث عن اإلجابة

• مناقشة اإلجابات وتسجيلها .

ُة ُمْهَماَلِت الِقْسِم  النشاط الثاني: َسلَّ
• يالحظون محتويات سلة املهمالت

• يفرزون محتويات السلة 
• تقدمي استنتاجات ومناقشته

٭ سأتعلم: الصفحة 66  من الكتاب

▪ يعبر التالميذ عن تصوراتهم حول مصادر النفايات
▪  يقدمون اقتراحاتهم فيما يتعلق بأساليب التخلص 

منها
ملقارنتها  السبورة  على  اإلجابات  بعض  تسجل   ▪

بنتائج األنشطة املبرمجة

٭ سأتعلم: الصفحة 66  من الكتاب

▪ الهدف من النشاط هو التعرف على بعض التصرفات 
الشائعة التي قد يكون التلميذ من  املتورطني فيها، 
النفايات  برمي  واملتعلقة  وعي،  أو  قصد  غير  عن 
املنزل!(.  عن  بعيدا  برميها  شخصيا  يكلف  )قد 
يتمعن التالميذ في الصور املعبرة عن بعض مصادر 
النفايات، منها ما هو معروف أو مألوف لديه )من 
رمي  )صورة  يعرفه  ال  ما  ومنها  القريب(  محيطه 
زيت في الطبيعة(. يقدم شرحا مختصرا عن هذه 

الصور، ويسجل كل ذلك على كراسه.
هذه  وتسمية  حتديد  قصد  اآلراء  مناقشة   تتم    ▪

املصادر.

▪ نشاط عملي يهدف إلى استكشاف النفايات في 
فرزها  أجل  من  التصنيف  وبداية  املهمالت،  سلة 
الحقا. ينجز التالميذ هذا النشاط في شكل أفواج 

مصغرة، حيث يقومون بتحليل محتويات سلة
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ٍة  َذِكيَّ َطِريَقٍة  على  ُف  َأَتَعرَّ اِلُث:  الثَّ َشاُط  النَّ  
َفاَياِت ِلَفْرِز النُّ

بفرزها  ويقومون  النفايات  مكونات  يالحظون   •
حسب معايير معينة

•  تقدمي استنتاجات ومناقشتها

 إرساء املوارد:
َعًة. ُيَخلُِّف اإِلْنساُن ِنَفاَياٍت َعِديَدًة وُمَتَنوِّ

في  َوَنَضُعها  َنْفِرُزها  َفاَياِت،  النِّ َهِذِه  ِمْن  ِص  َخلُّ ِللتَّ
َدِة. َدَّ حاِوياٍت، وفي اأَلْوقاِت احمْلُ

 تقييم املوارد:
• حل التمارين 1، 2

• تقييم األجوبة.

مهمالت القسم ، باعتبار أن التلميذ هو أيضا يشارك 
في  أو  القسم  في  يتم  النفايات  من  نوع  إنتاج  في 
سلة  فيها  تكون  التي  الوضعية  نختار  املدرسة.  
املدرسة »غنية« نوعا  فناء  أو  القسم  املهمالت في 
الفرز  بعملية  القيام  يتسنى  حتى  بالنفايات،  ما 
والتصنيف، وفق معايير أولية كما هي مقترحة في 

اجلدول
▪ مالحظة: من أجل حتقيق التنوع في النفايات، ميكن 
للمعلم وضع بعض األجسام في السلة قبل دخول 
اخلاصة  املعدنية  كالسدادات  القسم  إلى  التالميذ 
بالقارورات الزجاجية، أو قارورة مسدودة فيها بقية 
عصير، كما ميكن كذلك االحتفاظ بنفايات يومني 

أو ثالثة أيام من أجل العمل باألفواج.
املعلم  يراقب  األطفال  وسالمة  األمني  لالحتياط    ▪
سلفا محتويات السلة حتى يتأكد من خلوها من 

كل ما هو خطر على األطفال.
لها  ملا  النفايات  هذه  مباشرة  التلميذ   يلمس  ال   ▪
ورق  مثل  لطرحها  بساط  )وضع  مخاطر  من 
الكريهة،  الرائحة  ذات  األشياء  وجتنب  اجلرائد، 
في  األستاذ  ينوب  تتوفر  لم  وإذا  القفازات،  لبس 
هذه  على  االطالع  في  ملساعدتهم  العملية  هذه 

النفايات(.

▪هو نشاط مكمل وتابع ملا سبقه، يطلب من التلميذ 
أخرى،  معايير  وفق  املنزلية  النفايات  بفرز  القيام 
والتي تتميز بالكثرة والتنوع. هذه املعايير معمول 
بها بأشكال مختلفة في بعض البلدان، هذه واحدة 
منها: تعتمد على لون احلاويات، التي توفرها الهيئة 
املكلفة بجمع النفايات، وفرزها قبل توجيهها إلى 

املراكز اخلاصة بإعادة االستخدام )الرسكلة(.
املعايير، من  أن يكشف هذه   املطلوبة هو  املهمة   ▪
النموذج املقدم في الوثيقة3، ثم ميأل اجلدول لفرز 

هذه العينة من النفايات املألوفة 
▪بعض  ألوان احلاويات املعتمدة:

- اللون األخضر: لفرز املواد من الزجاج
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- اللون األصفر: لفرز معلبات الغذاء والبالستيك
)الورق  والكرتون  الورق  لفرز  األزرق:  اللون   -

املقوى(
- اللون الرمادي: لفرز بقايا األطعمة الغذائية

▪ مالحظة: قد جتدون استخدام مختلف لهذه األلوان 
النفايات،  من  أخرى  أنواع  فرز  في  استخدامها  أو 
هذه  اصطالح  البداية  من  حتديد  يجب  وعليه 

األلوان.
٭ ماتعلمته: الصفحة 63  من الكتاب

٭ أحتقق من تعلماتي: الصفحة 67  
▪ التمرين األول:

النفاية:
-1 زيت ـ صناعي ـ سائلة ـ خطيرة ـ خاص ـ نعم

-2 بطاريات ـ صناعي ـ صلبة ـ خطيرة ـ خاص ـ نعم
-3 زجاج ـ منزلية ـ صلبة ـ خطيرة ـ خضراء ـ ال

-4 علبة سردين ـ منزلية ـ صلبة ـ غ خطيرة ـ صفراء ـ ال
-5 ورق كارتونـ  جتاريـ  صلبةـ  غ خطيرـ  صفراء ت ال
-6 قارورة بالستيكـ  منزليةـ  صلبةـ  غ خطيرةـ  صفراءـ  ال

▪ التمرين الثاني
املنزلية، ال  النفايات  للتخلص من  ترتيب اجلمل:   -
نحرقها في فناء املنزل وال نرميها بعيدا في الشارع 
بل نضعها في كيس القمامة وفي احلاوية املخصصة 

لها.

َظاَفِة      ُشْكًرا َأْحَباَب النَّ

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات
 تقدمي للوضعية    

• النص
َفاَياُت في ُكّل َمَكاٍن : في َأْحَياِئَنا،  َكِثيًرا َما َتْنَتِشُر النُّ
َفاٍت  ُرَقات َنِتيَجة َتَصرُّ في َشَواِطِئَنا وَعَلى َجاِنَبّي الطُّ

َغْيِر َمْسُؤوَلٍة.
- َكْيَف َنْحِمي ُمِحيَطَنا ِمْن َهِذِه امْلََخاِطِر ؟
• االستماع إلى األجوبة ومقترحات احلل

• مناقشة لتوضيح اآلراء.

٭ سأتعلم: الصفحة 68  من الكتاب
▪ يعبر التالميذ عن تصوراتهم فيما يخص حماية احلي 
من انتشار النفايات، واألماكن الذي يعيشون فيها، 

أو يتوجهون إليها من حني آلخر.
▪  يقدمون اقتراحاتهم فيما يتعلق بأساليب التخلص منها

▪ تسجل بعض اإلجابات على السبورة ملقارنتها بنتائج 
األنشطة املبرمجة
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َفاَياِت النشاط األول:  َأْكَتِشُف َعَواِقَب َتَراُكِم النُّ

معاينة صور الوثيقة •
• البحث عن اإلجابة

• مناقشة اإلجابات وتسجيلها .

َفاٌت ال ُبدَّ ِمْنَها النشاط الثاني: َتَصرُّ

،يالحظون صور الوثيقة •
•  ويعبرون عن مختلف التصرفات

• تقدمي استنتاجات ومناقشتها

إرساء املوارد:

َوَعَلى  اإِلْنَساِن  ِة  ِصحَّ َعَلى  َخَطٌر  امْلَُتراِكَمُة  َفاَياُت  النُّ
يِط. احمْلُ

يِط َوُمساَعَدُة َأحباَب النَّظاَفِة َواِجٌب ِلَتَفاِدي  َتْنِظيُف احمْلُ
َهِذِه املََخاِطِر.

تقييم املوارد:

حل التمارين 
تقييم األجوبة.

٭ سأتعلم: الصفحة 68  من الكتاب
حماية  يخص  فيما  تصوراتهم  عن  التالميذ  يعبر   ▪
احلي من انتشار النفايات، واألماكن الذي يعيشون 

فيها، أو يتوجهون إليها من حني آلخر.
▪  يقدمون اقتراحاتهم فيما يتعلق بأساليب التخلص 

منها
ملقارنتها  السبورة  على  اإلجابات  بعض  تسجل   ▪

بنتائج األنشطة املبرمجة

٭ سأتعلم: الصفحة 68 من الكتاب
بعض  التالميذ  يكتشف  للصور  مالحظاتهم  من   ▪
ما.  مكان  في  تراكمها  طال  التي  النفايات  أضرار 

ومنها: 
- انبعاث الروائح الكريهة - جذبها للكثير من أنواع 
أثناء اشتداد  التعفن  الناقلة لألمراض -   احلشرات 

احلرارة
▪ ميكن التعرض ملظاهر أخرى كثيرة كتطاير النفايات 
اجلوفية عند تساقط  املياه  تلوث  احمليط،  أنحاء  في 

األمطار على هذه النفايات ....
▪ التمعن في الصور يحيلنا على واقع معاش البد وأن 
مطالبون  هنا  والتالميذ   ، أفضل  هو  ما  إلى  يتغير 
التي  باملشاهد  يتعلق  فيما  الرأي  وابداء  بالتعبير 
أمامهم، ويصيغون هذه التصرفات في جمل مفيدة  
ومعبرة  عن تصرفات مرغوبة ، وأخرى يجب جتنبها 

مع ذكر العواقب الناجتة عن كل تصرف، مثل:
- أهتم بنظافة محيطي القريب وكذا محيطي البعيد

- أشارك أهل احلي في جمع القمامة، وأساعد أحباب 
النظافة

- ال أرمي األوساخ في أي مكان
- أجمع النفايات في أكياس القمامة

٭ ما تعلمته: الصفحة 69 من الكتاب

٭ أحتقق من تعلماتي: الصفحة  69 
▪ تضم الصور مجموعة من الوضعيات منها ما هو 
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ْعِرَف َأْكَثَر  أِلَ

ٌة  َماٌت َعامَلِيَّ ٌة َوُمَنظَّ اٌت َمَدِنيَّ ُحَماُة الِبيَئِة :  ُهَناَك َجْمِعيَّ
َتْهَتمُّ ِبَأْمِر الِبيَئِة َواملـَُحاَفَظِة على املـُِحيِط، َبْدًءا ِبَنَظاَفِة 

احَليِّ ِإَلى املَِديَنِة ِإَلى ُكلِّ الَوَطِن.
ْفِكيُر ِفي املـَُساَهَمِة َوااِلْنِخَراِط ِفي َهَذا الَعَمِل  مُيِْكُنك التَّ

ِبَتْشِكيِل َفِريٍق َمَع ُزَماَلِئَك َيْهَتمُّ ِبَنَظاَفِة امْلَْدَرَسِة.
- َوّزْع ِبَطاَقات ااِلْنِخَراط َهِذِه َعَلى ُزَماَلِئَك.

مطالب  التلميذ  ذلك.  غير  هو  ما  ومنها  محبذ  هو 
بتحديد أرقام الوضعيات احملبذة، مثل:

- التصرفات احملبذة: 2و4: احلرص على رفع القمامة، 
وضع القمامة في األماكن املخصصة وفرزها

األماكن املخصصة وفرزها
العشوائي  الرمي  1و3:  احملبذة:  غير  التصرفات   -

للقمامة في الطبيعة، فيصعب جمعها.
املناظر وحتديد املشكل املطروح في  ▪ وصف  هذه  
الوضعيات  نصائح ألصحاب  تقدمي  ثم  حالة،  كل 

غير احملبذة 

التالميذ  حتسيس  إلى  أكثر  ألعرف  فقرة  تهدف   ▪
العامة،  املنفعة  ذات  األعمال  في  االنخراط  بأهمية 
ومنها العمل في اجلمعيات اخليرية والتطوعية  التي 
تعمل على حماية احمليط.  والقيام  بتصميم بطاقة 
للمشاركة  عملي  إجراء  إال  هو   ما  ظرفية«  ولو   ،
واالقبال على مثل هذه األفعال التي تعود بالفائدة 
على اجلميع. فهي بهدف غرس سلوكات  نريدها 

أن تترسخ وتنطلق من القسم.
في  عملية  وضعية  إلى  يطورها  أن  لألستاذ  ميكن   ▪

املدرسة، وهذا ب:
- إعداد :بطاقات االنخراط« وتوزيعها على التالميذ 
باألشكال  وجتميلها  املطلوبة،  بالبيانات  مللئها  

واأللوان، حسب أذواقهم.
بالعملية  للبدء  حقيقية  فرصة  من  متكينهم   -
التطوعية، كتنظيف القسم وبعض أماكن املدرسة، 

في عملية يقودها األستاذ ويشارك فيها اجلميع.

 إدماج: أوظف تعلماتي  
 أوظف تعلماتي: َفاُتوَرُة املَاِء

• النص:
يِّ مِلَُناَقَشِة َبْعَض امْلََشاِكل َحَضْرَت اْجِتَماًعا ِلُسّكاِن احْلَ

ّي واْرِتَفاع َمَباِلغ ِمْن َبْيِنَها : اْنِتَشار الّنَفاَيات في احْلَ
َفاتوَرات امْلَاء ِلُكّل الُسّكاِن.

٭ الصفحة 70 من الكتاب
▪ في هذه احلصة يحرر التالميذ تقريرا يتضمن:

1. أهم األسباب التي أدت إلى ارتفاع الفاتورة اخلاصة 
باملاء ورفع النفايات.

- التكاليف الباهظة الناجتة عن اتساع رقعة انتشار
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النفايات )توظيف العمال + شراء العتاد(.
زيادة   ( املاء  تبذير  عن  الناجتة  الباهظة  التكاليف   -
التنقيب والبحث عن املصادر وإجناز محطات التحلية 

والتطهير )عمال + عتاد(.
2. تقدمي النصائح

- وضع النفايات في أكياس محكمة الغلق.
- وضعها في احلاويات اخلاصة بها

- احترام أوقات إخراجها
- عدم تبذير املاء

- إصالح  الشبكة املعطوبة.

َل ِلَشْرِح َأْسَباِب َهِذِه امْلََشاِكِل َوِإْصاَلِح  َأَرْدَت الّتَدخُّ
الَوْضِع.

يِّ  ْم َنَصاِئَح ِلُسّكاِن احْلَ ْعِتَماِد َعلى اْلَوَثاِئِق، َقدِّ ِبااْلِ
ّي. ِللّتْقِليِل ِمْن َمْبَلِغ اْلَفاُتوَرات َوَنَظاَفِة احْلَ

• شرح النص وقراءة التعليمات
• محاوالت االجابة

• عرض االجابات ومناقشتها 
• تقييم 

 أقترح حال  
أوظف تعلماتي: َفاُتوَرُة املَاِء

• النص:
ُزْرَت َحِضيَرة َحَيَواَنات َطبيِعّية َواَلَحْظت َأّنها ُتَعاني 
مَمُْلوَءة  َأْقَفاُصَها  َسِقيَمة،  َحَيَواَنات  َكِبير،  إْهَماٍل  ِمن 
ِباْلَفَضاَلِت ، َنَباتات ُمْصَفّرة، َذاِبَلة َوُنَفاَيات ُمَتَراِمَية 

في ُكّل َمَكاٍن.
ّثُه ِفيَها ِبَضروَرِة االْعِتَناِء  ِضيَرة حَتُ ُأْكُتب ِرَساَلة مِلُِدير احْلَ

ِضيَرة ُمَبّيًنا : ِبَهِذِه احْلَ
ِضيَرة مذكرا  َيَواَناِت الَّتي َشاَهْدَتَها في احْلَ - َأْنَواَع احْلَ

ِبالغَذاِء امْلَُناِسِب ِلُكلِّ َحَيَواٍن.
اِجَيات الِغَذاِئية ِللَنَباِت اأَلْخَضِر. - َأَهّم احْلَ
َفاَيات. اه النُّ - الّتَداِبير الَواِجب اّتَخاذَها اجّتَ

• شرح النص وقراءة التعليمات
• محاوالت االجابة

• عرض االجابات ومناقشتها 
• تقييم وتعديل

٭  الصفحة 71 من الكتاب
▪ في هذه احلصة يحرر التالميذ رسالة تتضمن:

1-  ذكر بعض احليوانات التي تتواجد في احلضائر 
تصنيفها  برية(  أو  أليفة  حيوانات   ( احليوانية 

حسب نظام غذائها
اخلاصة  والظروف  الغذائية  احلاجيات  ذكر    -  2

لنمو النبات األخضر
من  للتخلص  اتخاذها  الواجب  التدابير    -  3

النفايات

▪ تصحح أعمال التالميذ وتقيم 

▪ يعتمد جدول املعايير في تقييم األعمال
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 ❖ امليدان الثالث : املعلمة في الفضاء و الزمن

املتعلقة  موارده  بتجنيد  الزمن  في  يتموقع    : اخلتامية  •الكفاءة 
مبفهوم  املعلمة على محور الزمن واستخدام على كيفية بناء رزنامة

▪مركبا ت الكفاءة: 
- التعر ف على ظاهرة تعاقب الليل والنهار.

- ربط مفهوم اليوم بحركة األرض حول نفسها .
- التعرف على كيفية بناء رزنامة.

- استعمال الرزنامات املختلفة لتحديد تاريخ حادثة.

املقطع التعلمي الثالث: املعلمة في الفضاء والزمن
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 وضعية إنطالقية    

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات
 تقدمي للوضعية    

• النص
والَقَمِر،  واأَلرِْض  ْمِس  الشَّ َحَرَكَة  الِقَدِم  ُمنُْذ  اإِلنَْساُن  َيْرُصُد 
ينُْتُج َعِن َهِذِه احَلَرَكِة َتَعاُقُب الليِل َوالّنَهاِر والُفُصوِل. 

َرَكة الّتْقِومَي الّزَمِني اْسَتَمّد اإلنَْسان ِمْن َهِذِه احْلَ
َهاِر؟ - كيف يحدث تعاقب اللَّيِْل َوالنَّ

ـُْسَتْعَمَلِة ِف اجَلَزاِئِر، َوَكيَْف  زَْناَماِت امل - َما ِهيَّ أَنَْواُع الُرّ
َنْسَتْعِمُلَها؟

• التأكد من فهمهم للنص و للتعليمات.
• البحث ف األجوبة.

• عرض احملاوالت.

٭ سأتعلم: الصفحة 72  من الكتاب
▪تقرأ الوضعية أمام التالميذ  )الفوج/ قسم(

الليل  تعاقب  حول  تصوراتهم  التالميذ  يقدم   ▪
والنهار بذكر األسباب التي تكون وراء ذلك.

التصورات  جلمع  دفتر  في  اإلجابات  تسجل   ▪
األولية  

▪ يذكر التالميذ أهم الرزنامات التي يستعملونها 
في حياتهم اليومية ويشرحون كيفية استخدامها.
▪ تسجل اإلجابات على الدفتر )ال تقيم االجابات(
جتاوز  قصد   احلصة(  )بعد  اإلجابات  حتلل   ▪

الصعوبات املسجلة

 الوضعية التعليمية األولى: دوران األرض حول نفسها
األهداف التعلمية

• يكتشف مناطق الظالم والنور على سطح األرض  
ويربطها بفترتي الليل والنهار.

• يجرب محاكاة دوران األرض حول نفسها ليميز 
بني اليل والنهار وتعاقبهما.

حول  االرض  دوران  جهة  معرفة  إلى  يتوصل   •
نفسها  برصد تطور ظل عمود خالل النهار.

• يستخدم احملاكاة ومنذجة الظواهر الفلكية.

• يالحظ ويستخدم دعامة بديلة للواقع )مناذج، 
شريط، ، رسومات، مخططات(

• يتابع مشروعا وفق خطة معينة
• يستخدم أمناطا بسيطا من التمثيل الرمزي
• ينظم معلوماته باستخدام جداول بسيطة

• ينظم مهامه املختلفة
• ينتهج  املسعى العلمي: التساؤل وطرح  مشكل 

اقتراح فرضيات واجناز جتارب الختبارها
الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير  يستخدم   •

شفاهيا وكتابيا.

 وضعية إنطالقية    

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات
 تقدمي للوضعية    

• النص
ٍة  ُمْسَتِمرَّ َحَرَكٍة  في  َنْفِسَها  َحْوَل  اأَلْرُض   َتُدوُر    

ُر َمْوِضُعَها ِبالّنْسَبِة للّشْمِس َفَيَتَغيَّ

٭ سأتعلم: الصفحة 74  من الكتاب
▪ تقرأ الوضعية أمام  التالميذ  )الفوج/ قسم(

▪ تهدف  هذه الوضعية ملعرفة تصورات التالميذ 
حول  مفاهيم متوضع كل من الشمس واألرض
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- َما َعَواِقُب َدَوَراِن اأَلْرِض َحْوَل َنْفِسَها ؟
• التأكد من فهمهم للنص و للتعليمات.

• محاوالت االجابة على األسئلة.
• مناقشة

 تقييم املكتسبات القبلية                
• االجابة على التمرينني 1و2 و3

• تقييم االجابات.

• مناقشة وتعديل.

٭ الصفحة 74 من الكتاب
▪ تقرأ الوضعية أمام  التالميذ  )الفوج/ قسم(

▪ تهدف  هذه الوضعية ملعرفة تصورات التالميذ 
حول  مفاهيم متوضع كل من الشمس واألرض 
والقمر في الفضاء البعيد، وحول بدوران األرض 
اجتاه  يكون  وكيف  الشمس،  أمام  نفسها  حول 

دورانها.
بعض  للتالميذ  املختلفة  اإلجابات  تكشف  قد   ▪
تدور  األرض  هل  الظاهرة:  متثل  في  الصعوبات 
األرض؟  حول  تدور  اشمس  أم  نفسها  حول 
وال  باألرض  مرتبط  اإلنسان  كون  والصعوبة  
يراها من خارجها، أي من الفضاء، وعليه ميكن 
احلسم من البداية بأن األرض تدور حول نفسها 
)نعتبرها فرضية (، ثم باالستدالل نتوصل الى 
النشاط  في  سيقترح  لذا  الدوران.  هذا  نتائج 
التجريبي ما يسهل عملية الوصول إلى مثل هذه 

النتيجة.
▪ يقدم التالميذ استنتاجاتهم من تصورهم لدوران 
األرض حول نفسها وأمام الشمس بشكل رسم 

تخطيطي.
▪ تسجل اإلجابات على السبورة وعلى دفتر جمع 
التصورات، وسيعود إليها بعد إجراء النشاطات.

٭ الصفحة 74 من الكتاب
 ، السابقة  معارفهم  من  انطالقا    :السؤال    ▪
يقدمون إجابات تتعلق مبدة الليل والنهار وتغيرها 

مع الفصول:
في الشتاء تكون مدة الليل أطول من مدة النهار. 

في الصيف يحدث العكس.
▪ السؤال و :  يقدم التالميذ مجموعة من 

األنشطة التي يقومون بها في فترة الليل ليكتشفوا 
فترة أخرى تختلف في مظهرها عن الفترة األولى.

قد يكتفي بعض التالميذ بذكر أنشطة متعاقبة في 
مكان واحد )البيت مثال( أو في أماكن متعددة 
)املنزل، املدرسة، امللعب/ املنزل ليال أو  السهر 

عند اجليران...
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 الليل و النهار 
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات

 تقدمي للوضعية    
• النص

 2014 َسَنَة  اْلَقَدِم  ِلُكَرِة  اْلَعاَلم  َكْأس  ُمَباَرَيات  ِخاَلَل 
امْلَُباَرَيات  وَن  َزاِئِريُّ اجْلَ اْلَبَراِزيِل َشاَهَد  الّتي َجَرْت في 
َكاَنْت  ِحنِي  في  الّلْيِل  ُمْنَتَصِف  َبْعَد  امْلَُباِشر  َعَلى 

ِري في اْلَبَرازيِل َمَساء. جَتْ
َمِنّي؟ • َما َسَبُب َهَذا الّتَفاُوِت الزَّ

• التعرف على سياق املشكل وحتديده
• االستماع إلى األجوبة ومقترحات احلل

• مناقشة لتوضيح اآلراء.

 النشاط األول ُضوٌء َوَظالٌم. 
• معاينة الوضعية املمثلة بالصور 1و2 

• إجراء مقارنة بني الصورتني.
• تقدمي إجابة مبررة

• مناقشة.

 النشاط الثاني: اأَلْرُض ُمضاَءٌة ِبُضوِء 
ْمِس. الشَّ

• تقدمي  الهدف من احملاكاة ووسائل التجربة وطريقة 
العمل

• إجراء التجربة
• تسجيل املالحظات وللنتائج

• مناقشة النتيجة 

 إرساء املوارد:
َيُكوُن  ِعْنَدَما  ِباْسِتْمَراٍر.  اأَلْرِض  ُتِضيُء  ْمُس  الشَّ  •
َهاُر،  النَّ َيُكوُن  ْمِس  ِللشَّ ُمَواِجًها  اأَلْرِض  َجاِنُب 
َوِعْنَدَما َيْدُخُل َهَذا اجَلاِنُب َمْنِطَقَة ِظلَّ اأَلْرِض َيُكوُن 

ْيُل. اللَّ
ْيِل  • َدَوَراُن اأَلْرِض َحْوَل َنْفِسَها َيْنُتُج َعْنُه َتَعاُقُب اللَّ

َهاِر. َوالنَّ

٭ سأتعلم: الصفحة 76  من الكتاب
▪ الهدف هو طرح إشكالية  وجود توقيتني مختلفني 
في مكانني بعيدين على سطح األرض )االختالف 
في احلزام الزمني( ، والظاهرة ملفتة وهناك حوادث 
مشابهة، ولكن حادثة مشاهدة مقابلة كرة القدم 
في توقيتني مختلفني على املباشر تدعوا الى احليرة.  
قد ال يتذكر التالميذ مثل هذه املباراة  وال توقيتها 
األمر  في  سيفكرون  لكنهم  آنذاك،  سنهم  لصغر 
ورمبا يسألون عن مكان تواجد البرازيل، لهذا من 
األفضل إسنادهم بصورة توضيحية للكرة األرضية 
تظهر البلدين ) اجلزائر – البرازيل( ليتمكنوا من 

إجراء بعض املقارنات وإبداء التصورات.
▪ تسجل اإلجابات على السبورة  للتأكد من صحتها 
أو من خطئها خالل مختلف النشاطات املبرمجة. 

٭ سأتعلم: الصفحة 76  من الكتاب
▪ إن االنطالق في هذا النشاط يبدأ من افتراض أن 
مبدئيا،  نقبله  الذي  الشيء  وهو  كروية،  األرض 
)وهي  األرضية  الكرة  منوذج  لذلك  ونقترح 
توفر  بفعل  األطفال  لدى  حتى  شائعة  صورة 
التلميذ  اهتمام  نوجه  لكن  املعلومات(،  وسائل 
الكرة  هذه  سطح  على  والضوء  الظل  مناطق  إلى 
األرضية. سيتعرف على الشمس كمصدر للضوء 
ومن  واملظلمة،  املضاءة  املنطقة  شكل  على  وكذا 
ثمة يقيم عالقة  بني فكرة مجيء الليل ثم النهار  

و«دوران األرض«.
جاورها  وما  اجلزائر  مدينة  متثل  املقترحة  الصورة   ▪
الظالم،  منطقة  في  توجد  والتي  افريقيا(،  )كل 
بينما مدن أخرى من مناطق أخرى ليست كذلك، 
لدية:   معروف  هو  ما  تسمية  منه  يطلب  وعليه 
بــ«ضرورة  ذلك  معلال  النهار،  وفترة  الليل  فترة 
دوران األرض حول نفسها«، ألنه يعرف »بداهة« 

أن الليل مهما طال ال يستمر!
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ماذا  معرفة  العملي:  النشاط  من  الهدف  تقدمي   ▪
يحدث إلضاءة منطقة  ما على سطح األرض عندما 

تدور األرض. 
▪  هذا  نشاط  ُيَنْمِذُج احلركة الدورانية لألرض لكن 
في فضاء أوسع، فيهتم بالشمس كمصدر الضوء 
من  املطلوب  األرض.  سطح  على  واملسلط  الدائم 
نتج  التي  الفلكية  الظاهرة  »جتسيد«  هو  التالميذ 
 ، عملي  نشاط  هو  والنهار.  الليل  تعاقب  عنها 
يوضح فيه األستاذ متثيل كل من الشمس وكوكب 
األرض، باستعمال أدوات بسيطة: مصباح يدوي 
قدر  متوازية  ضوئية  حزمة  يعطي  مصدر  أي  )أو 
التي  التنس(  االمكان(، كرة صغيرة ) بقدر كرة 
متثل  نقطة  الكرة  على سطح  يحدد  األرض.  متثل 
مدينتهم )رسم تقريبي للخارطة(، ويطلب  من 
دوران  محاكاة  قرب،  عن  باملالحظة  التالميذ، 
األرض )بافتراض الشمس ثابتة( مع جعل الضوء 

مسلط في وضع ثابت على الكرة. 
▪  يطلب من التالميذ محاكاة دوران األرض بالشكل 
الذي يجعل الضوء ينتقل من منطقة إلى أخرى. 
الليل  تعاقب  أن  إلى  النهاية  في  التالميذ  يتوصل 
وأن  نفسها،  حول  األرض  دوران  مرده  والنهار 
واالخر  الوجهني  أحد   ، وجهان  دوما  لها  األرض 

مظلم. 
٭ ما تعلمته: الصفحة 77 من الكتاب

املضاءة  األرض  عن  بصورة  امللخص  إرفاق  ميكن   ▪
بواسطة الشمس

٭أحتقق من تعلماتي: الصفحة 77 من الكتاب
الكراس   على  التمرين  ينقل   : األول  التمرين   ▪

ويتمم اجلمل:
▪ األرض ال تتوقف عن الدوران،  والشمس هي التي 

تضيئها.
يكون  الشمس  بنور  مضاءة  اجلزائر  تكون  عندما   ▪
يحل  الشمس  عليها  تغيب  وعندما  نهارا  الوقت 

الليل .

تقييم  املوارد:
• حل التمارين 1 و 2 

• تقييم األجوبة.
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▪ التمرين الثاني: ينقل الرسم على كراس التالميذ، 
األستاذ  بإمكان  تقريبيا.  يكون  اخلارطة  رسم 
عليها  يشتغل  )قصاصات(،  مصغرة  مناذج  طبع 
فترة  في  )جلزائر  الكراس  على  وتلصق  التالميذ، 

الليل(

 جهة دوران األرض

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات
 تقدمي للوضعية    

• النص
َنْفِسَها  َحْوَل  َوَتُدوُر  ُكَرِوّية  اأَلْرَض  َأّن  ِهَشاٌم  َعَرَف 

َلِكّنُه اَل َيْعِرُف ِجَهة َدَوَراِنَها
ْوَرُة  •  َفِفي َأّي ِجَهٍة َتُدوُر اأَلْرُض َوَكْم َتْسَتْغِرُق الدَّ

اْلَكاِمَلُة.
• التعرف على سياق املشكل 

• االستماع إلى اإلجابات املقترحة
• مناقشة لتوضيح  اإلجابات املفترضة

َهاِر ُل ِخالَل النَّ  النشاط األول: ُأَراِقُب َتَغّيَر الظِّ
•  تقدمي الهدف من النشاط

• تقدمي الطريقة ووسائل العمل
• بداية إجناز املخطط )رسم  ظل البرغي (

 النشاط الثاني: ُأَحاِكي َدَوَراَن َدَوَران اأَلْرِض
تقدمي  الهدف والوسائل  وتوضيح طريقة العمل 

التجريب، مناقشة املالحظات

▪ سأتعلم: الصفحة 78 من الكتاب
إنها  دورانها،  جهة  ماهي  لكن  تدور،  األرض   ▪
ومالحظة  والتقصي  البحث  تتطلب  مشكلة 
من  ينطلقون  وفيها  الدقة.  من  بكثير  الظاهرة 
فرضية دوران األرض حول نفسها بجهة اختيارية 

ثم يتوقعون ماذا ينتج عن هذا االختيار
▪ في هذه الوضعية التالميذ مطالبون بإعطاء رأيهم 
السبورة  على  تسجل  التي  تصوراتهم  وتقدمي 
للتأكد من صوابها خالل ممارسة البحث والتقصي

▪ سأتعلم: الصفحة 78 من الكتاب
▪ يجب التحضير لهذا النشاط مسبقا:  مراقبة تغير 
ظل برغي خالل نهار كامل  ورسم مخطط الظالل 
كل ساعة حتضيرا للحصة، حيث يتم تسجيل ظل 
في  املقررة  الدروس  هامش  على  كنشاط  البرغي 
ليتداول  املشمس  اليوم  يختار  حيث  الفترة  هذه 
عالمة  علىوضع  النهار  وطيلة  ساعة  كل  التالميذ 
أمام ظالل البرغي و كتابة الرقت املسحل في تلك 

اللحظة أمامه
▪ تناقش النتائج في هذا النشاط وتستغل النتائج في 

النشاط الثاني.   

س
شم

 ال
عة

ش
أ
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• استخالص النتيجة: االجابة على السؤال : ما هو 
جتاهدوران األرض؟ األرض تدور من الغرف نحو 

الشرق.

ُة اْليْوِم  النشاط الثالث:  ُمدَّ
• يتعرف على مدة اليوم ويحسبها

• يحلل الوثيقة ، ويتوصل إلى مدة اليوم من خالل 
جمع مدة النهار + مدة الليل

• يجيبون على األسئلة

 إرساء املوارد:
ْرِق،  الشَّ َنْحَو  اْلَغْرِب  ِمَن  َنْفِسَها  َحْوَل  اأَلْرُض  َتدوُر 

ْمِس. اِهري ِللشَّ َوراِن الظَّ ِبَعْكِس ِجَهِة الدَّ
ُمدُة الَدْوَرِة اْلكاِمَلِة هي الَيْوُم، َوُتساِوي 24 َساَعًة.

َهاُر.     اليوم= الّلْيُل + النَّ

تقييم  املوارد:
•  يجيب على التمارين 1و2و3 مناقشة

•  معاجلة الصعوبات املالحظة عند التالميذ

▪ تقدمي الهدف: استغالل مخطط الظالل للوصول 
إلى استنتاج أن : األرض تدور حول نفسها.

الشمس( على  ▪ يسلط ضوء مصباح )الذي ميثل 
)متثل  الورقة  بتدوير  التالميذ  يقوم  ثم  البرغي، 
الظل  على  البرغي  ظل  ينطبق  بحيث  األرض(، 
املسجل آنفا، وعند التدوير مير على  هذه الظالل 
اللحظة  إلى  األولى  اللحظة  من  الزمني  بالترتيب 
فيستنتج  املساء(،  إلى  الصباح  )من  األخيرة 
التالميذ من هذه العملية، أن األرض تدور بعكس 
دوران الشمس )طبعا بإجراء املقابلة بني النموذج 
الشمس  كانت  فإذا  ومنه:  الفلكية(،  واحلقيقة 
ومن  فإنه،  الغرب  إلى  الشرق  من  ظاهريا  تدور 
خالل املشاهدة التجريبية، األرض تدور من الغرب 

الى الشرق.

▪ يتعرف على مدة اليوم ويحسبها
▪  أعطيت مدة النهار ومدة الليل بالساعات، فيتوصل 
التالميذ ، باحلساب، إلى مدة اليوم بجمع  الفترتني 

الزمنيتني. 

▪ يحسب مدة اليوم: مدة النهار)من الثامنة صباحا 
مساء  السادسة  من  الليل  مدة  مساء+  السادسة  ال 

الى الثامنة صباحا من اليوم املوالي( 
▪ إن مدة النهار ومدة الليل تتغير  على مدار السنة

▪ ماتعلمته: الصفحة 79 من الكتاب

▪ أحتقق من تعلماتي: الصفحة 79 من الكتاب
▪ التمرين األول: يرسم سهما )قوسا موجها( يشير 
إلى جهة و من خالل دوران األرض من الغرب نحو
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الشمالي،  القطب  من  النظر  من خالل  )أو  الشرق   
تكون جهة دوران األرض باجلهة املعاكسة لعقارب 

الساعة(
من  مر  يكون  كاملة  دورة  بعد  الثاني:  التمرين   ▪
فتر  اجلزائر في  يوم وبعد دورة أخرى تكون  الزمن 

الليل)في نفس املوضع بالنسبة للشمس(
 : َماِء أَلنَّ ْمُس في السَّ ▪ التمرين الثالث: َتْنَتِقُل الشَّ

: اأَلرَض َتدوُر َحْوَل َنْفِسها. 
• مع مالحظة أن هذا  مقبول من وجهة نظر مالحظ 
رجل  مثل  إليها،  وينظر  األرض  خارج  يوجد 

الفضاء. 
مالحظ  نظر  وجهة  من  مقبولة    العبارة  أما   •
موجود على سطح األرض)فهو يدور مع األرض( 
حول  تدور  الشمس  أن  فيجد  السماء  الى  وينظر 

األرض بحركة ظاهرية.
• العبارة : صحيحة ولكن ال تهمنا ألنها ال تفسر 
تعاقب الليل والنهار ولكن تفسر تعاقب الفصول 

)سيدرسها في السنة اخلامسة(

 الوضعية التعليميةالثانية:الرزنامة
األهداف التعلمية

الرموز  دالالت  ويعرف  الرزنامة   على  يتعرف   •
واألرقام

• يتعرف على الرزنامة املزدوجة ليقارن  بني تقوميني 
مختلفني: امليالدي والهجري

• يستخدم الرزنامة من أجل حتديد تاريخ حدث 
ما وكتابته

التاريخ من  لتحويل  املزدوجة  الرزنامة  • يستخدم 
امليالدي للهجري والعكس

▪ ينتهج   املسعى العلمي: التساؤل وطرح  مشكل 
اقتراح فرضيات واجناز جتارب الختبارها

▪ يالحظ ويستخدم دعامة بديلة للواقع )مناذج، 
شريط، رسومات، مخططات(

▪ يستخدم أمناطا بسيطا من التمثيل الرمزي
▪ ينظم معلوماته باستخدام جداول بسيطة

▪ يتابع مشروعا وفق خطة معينة
▪ ينظم مهامه املختلفة

الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير  يستخدم   ▪
شفاهيا وكتابيا.
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  متهيد وتشخيص املكتسبات القبلية

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات التعلمية 
 تقدمي للوضعية    

• النص
ٍة  ٍة َزَمِنيَّ َواِريِخ َوَتْنِظيِمَها َعْبَر ُمدَّ ْزَناَمُة ِنَظاٌم مِلَْعَلَمِة التَّ الرُّ
ِفي  َمْوُضِع  التَّ ِمَن  اإِلْنَساَن  ُن  مُيَكِّ َظاُم  النِّ َوَهَذا  َطِويَلٍة، 

َمِن. الزَّ
ْزَناَمُة  ْزَناَمُة امْلِياَلِديَُّة والرُّ ُتوَجُد ُرْزَناَماٌت َعِديَدٌة ِمْنَها الرُّ

ُة. ْزَناَمُة اأَلَماِزيَغيَّ الِهْجِريَُّة والرُّ

ْزناَماِت مِلَْعِرَفِة تاريَخ الَيْوِم ؟ • َكْيَف َنْسَتْخِدُم َهِذِه الرُّ
• تقدمي الوضعية 

• شرح الرزنامات املقترحة في السندات املصورة
• شرح التعليمات واملطلوب

• مناقشة، وتسجيل بعض التصورات عند التالميذ.

 تقييم املكتسبات القبلية                
• حل التمارين 1 و 2 

• تقدمي وضعيات التقييم، وشرح املطلوب
• إجناز بعضها: يلون اخلانات، وميأل اجلدولني

• مناقشة االجابات ومعاجلة أولى

٭سأتعلم: الصفحة 80 من الكتاب
▪ تقدم الوضعية للتالميذ من أجل إبراز تصوراتهم 
تواريخ  األسابيع،  )األشهر،  الرزنامة  بنية  حول 
معارفهم  عن  كذلك  والكشف  األيام...( 
االختالفات  وأهم  الرزنامات  بتعدد  املتعلقة 

املوجودة بينها.
السبورة  على  األولية  التصورات  هذه  تسجل   ▪
بها  التكفل  قصد  التصورات  جمع  دفتر  وعلى 

عند بناء التعلمات.
▪ حتلل االجابات )بعد احلصة(

إلى  التطرق  بعد  اإلجابات  التالميذ  سيجد   ▪
الوضعية التعلمية القادمة. 

٭ ما تعلمته سابقا: الصفحة 81 من الكتاب
▪ السؤال األول:  هو إلظهار قدرة التالميذ على 
 ( مركباتها  على  التعرف  و  حادثة  تاريخ  قراءة 

اليوم، الشهر، السنة، الفصل...(
▪ السؤال  الثاني : هو ملعرفة قدرتهم على ترتيب 

تعاقب األيام واألشهر والفصول.

 الرزنامـــــات
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات

 تقدمي للوضعية    
َعلى  اْلَيْوِم  َتاريَخ  َوَكَتَب  ْزَناَمة  الرُّ في  امْلَُعّلُم  َن  مَتَعَّ

الّسّبوَرِة.
• مِمّا َيَتَكّوُن َتاريُخ اْلَيْوِم امْلَُسّجِل على الّسّبوَرة ؟

• فهم التعليمة
• االستماع إلى مختلف اإلجابات. 

• مناقشة

٭ سأتعلم: الصفحة 82 من الكتاب

▪  تطرح الوضعية والكتب مغلقة
▪ يسجل املعلم تاريخ ذلك اليوم على السبورة ثم 

يطرح الوضعية
▪ يبدي التالميذ  آرائهم حول قراءاتهم ملا سجل 

على السبورة
▪ تسجل اآلراء.
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 النشاط األول : ِكَتاَبُة َتاِريِخ الَيْوِم
ملعرفة  مزدوجة(،  رزنامة  )أو  رزنامة  على  يطلع   •
مكوناتها، والتوصل إلى األيام، األسابيع، األشهر في 

السنة.
بنيتها وما حتمل  والتعرف على   ، الرزنامة  • معاينة 

من معلومات.
• يجيب على األسئلة املطروحة

ُص ُرْزَناَمًة  النشاط الثاني : َأَتَفحَّ
ملعرفة  مزدوجة(،  رزنامة  )أو  رزنامة  على  يطلع   •
مكوناتها، والتوصل الى األيام، األسابيع، األشهر في 

السنة.
وما حتمل  بنيتها  على  ويتعرف   ، الرزنامة  معاينة   •

من معلومات.
• يجب على األسئلة املطروحة

 النشاط الثالث : تاِريَخاِن ِلَنْفِس الَيْوِم
التقومي  في  التاريخ  كتابة  طريقة  على  يتعرف   •

امليالدي وحتويله إلى تاريخ هجري والعكس.
• استخدام رزنامة مزدوجة، واالجابة على األسئلة

 إرساء املوارد: 
• ِفي اجَلَزاِئر َنْسَتْعِمُل ُرْزَناَمًة ُمْزَدِوَجًة: ِهْجِرَيٌة )هـ(  

َوِمياَلِدَيٌة )م(
اريِخ امْلِياَلِدي واأَلَمازيِغي ِهَي 30  ْهِر فِي التَّ ُة الشَّ • ُمدَّ

َأْو 31 َيْوًما
اريِخ اْلِهْجريِّ ِهَي 29 َأْو 30 َيْوًما  ْهِر فِي التَّ ُة الشَّ • ُمدَّ

ْقِريِب ُة ِمْن 365 َيْوًما بالتَّ َنُة املِياَلِديَّ • َتَتَألُّف السَّ
ُة ِمْن 354 يْوًما َتْقريًبا. َنُة الِهْجِريَّ والسَّ

 تقومي املوارد:
•  حل التمارين: 1 و 2 و3

•  تقييم االجابات

٭ سأتعلم: الصفحة 82 من الكتاب
داللة  عن  البحث  يتم  اليوم  تاريخ  من  انطالقا   ▪

األرقام )اليوم، الشهر، السنة(
السبورة  على  املسجل  للتاريخ  متعنهم  فمن   ▪
متكون  يومهم  تاريخ  أن  التالميذ  يكتشف 
وتاريخ  اليوم  اسم  وفيه  أول  تاريخ  جزئني،  من 
ثاني موافق  السنة  وتاريخ  الشهر وتاريخ  واسم 
له ويتكون هو اآلخر من اسم نفس اليوم، لكن 
مغاير.  سنة  وتاريخ  آخر  شهر  واسم  بتاريخ 
من  فهموه  عما  شرح  بتقدمي  مطالبون  فهم  لذا 

التاريخني.

واكتشاف  رزنامتني  محتوى  حتليل  الهدف:   ▪
امليالدي  بالتقوميني  التاريخ  وكتابة  خصائصهما 

والهجري.
حتليل  على  التالميذ  يركز  النشاط  هذا  في   ▪
ُيطلب  أين  معلومات،  استخراج  قصد  وثيقة 
على  ليتعرفوا  اليوم،  تاريخ  عن  البحث  منهم 
األيام والشهور والسنة التي هم فيها.  يتعرفون 
فترة،  كل  ومحتويات  وترتيبها  أسمائها  على 
الرزنامات  من  مختلفة  أنواعا  يستخدمون 

امليالدية.
▪ تلخص املعلومات في جدول تلخيصي.

▪  ميكن إحضار عدد معتبر من الرزنامات كوسيلة 
أو  أفواج،  عمل  شكل  في  التحليل  عند  عمل 

تطبع مناذج تلصق بالكراس.
▪ الهدف هنا هو توظيف الرزنامة من أجل التعرف 
بتحديد  والدولية  الوطنية  األعياد  بعض  على 

تواريخها بالتقومي امليالدي والهجري.
السبورة  على  املعطاة  التواريخ  كتابة  ميكن   ▪
املوافق  التاريخ  عن  بالبحث  التالميذ  ومطالبة 

وذكر املناسبة.
ميالدية،   2017 أفريل   16   : العلم  يوم  ذكرى   ▪
لوفاة  ]املوافق  هجري   1438 رجب   19 ل   املوافق 

العالمة الشيخ عبد احلميد بن باديس سنة 1940م[
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 تقومي املوارد:
•  حل التمارين: 1 و 2 و3

•  تقييم االجابات

▪ تاريخ  7 أفريل   2017)م( ، املوافق لــ 10 رجب 
املوافق   [ للصحة  العاملي  اليوم   هو  )هـ(،   1438

إلنشاء املنظمة العاملية للصحة سنة 1948م[
▪ ما تعلمته : الصفحة  83 من الكتاب

الهجرية  الشهور  أسماء  امللخص  الى  يضاف   ▪
ليتذكرها ، وهي:

 1 محرم، 2 - صفر، 3 - ربيع األول، 4 - ربيع 
الثاني، 5 - جمادي األول، 6 - جمادي الثانية، 
7 - رجب، 8 - شعبان، 9 - رمضان، 10 - 

شوال،  11 - ذو القعدة، 12 - ذو احلجة.

▪ أحتقق من تعلماتي: الصفحة 83 من الكتاب
▪ التمرين األول: يساعد على التأكد من التوظيف 
اجليد للرزنامة املزدوجة، ويستخدمها في حتويل 
والعكس  هجري،  تاريخ  الى  ميالدي  تاريخ 

حتويل التاريخ الهجري الى امليالدي.
• مثال: عيد ميالد سندس هو: 18 فيفري 2017 
 1438 األول  جمادي   21 لـــــ  املوافق  ميالدي، 

هجري

التطبيقات  ببعض  االستعانة  ميكن   : مالحظة   ▪
في الهاتف الذكي، لتحويل التاريخ من امليالدي 

للهجري والعكس، ولكل السنوات.
الرزنامة  استعمال  هدفه  الثاني:   ▪التمرين 
املناسبات  على  كالتعرف  متنوعة  ألغراض 

الدينية والوطنية مثال. 
▪التمرين الثالث: يجري بحث بسيطا حول عدد 

األيام في األشهر امليالدية والقمرية.

 الرزنامــة امليالدية و الرزنامة الهجرية
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات

 تقدمي للوضعية
• النص 

َنْسَتْعِمُل في َحَياِتَنا اْلَيْوِمّية ُرْزَناَمَتنْيِ ِمياَلديَّة وِهْجِرّية.
َهْل َبْيَنُهَما ِاْخِتاَلَفات ؟

▪ سأتعلم: الصفحة 84 من الكتاب
▪ تطرح الوضعية والكتب مغلقة

▪يذكر التالميذ ما يعرفونه عن االختالفات
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• فهم الوضعية
• االستماع إلى مختلف اإلجابات. 

•   مناقشة

 النشاط األول: َيْوٌم َواِحٌد َوَتاِريَخان  !
امليالدية  الرزنامة  من  كل  محتويات  يتفحص   •
العناصر  ويستخرج  املزدوجة(،  )الرزنامة  والهجرية 
املتشابهة: عدد األيام وأسمائها، عددها في األسبوع، 
عدد األشهر، واملختلفة: تسمية األشهر، الرقم الدال 

على السنة الرمز )م( و)هـ(.
•  يجيب على األسئلة.

 النشاط الثاني :  ُرْزَناَمٌة ِميالديٌة وِهْجِريٌَّة
ملعرفة  مزدوجة(،  رزنامة  )أو  رزنامة  على  يطلع   •
مكوناتها، والتوصل الى األيام، األسابيع، األشهر في 

السنة.
حتمل  وما  بنيتها  على  ويتعرف   ، الرزنامة  معاينة   •

من معلومات.
• يجب على األسئلة املطروحة

 النشاط الثالث :  َتْقومٌي َشْمِسيٌّ وَقَمِريٌّ
األرض حول  دوران  املصورة حول  الوثيقة   • حتليل 
على  والتعرف  األرض،  حول  القمر  ودوران  الشمس 

من يدور حول من.
السنة   : تعني  وماذا  الدوران  مدة  حول  مناقشة   •
القمري  والشهر  الشمسي  والشهر  الشمسية 

واالختالف بينها
• االجابة على األسئلة

 إرساء املوارد 
ُق  اَلُم َوَتَتَعلَّ ْزَناَمُة املِياَلِديَّة َأْصُلَها ِمياَلُد املَِسيِح َعَلْيه اِلسَّ الرُّ

ُة(. ْمِسيَّ َنُة الشَّ ْمِس)السَّ ِبَدَوَراِن اأَلْرِض َحْوَل الشَّ
د َصلَّي   ُسوِل ُمَحمَّ ْزَناَمُة الَقَمِريَُّة وَأْصُلَها ِهْجَرُة الرُّ الرُّ

اأَلْرِض( َحْوَل  الَقَمِر  ِبَدَوَراِن  ُق  َوَتَتَعلَّ َم،  َوَسلَّ َعَلْيِه   ُ اللَّ
ْهُر الَقَمِرّي(. الشَّ

والهجرية  امليالدية  الرزنامتني،  بني  املوجودة 
باستحضارهم للمعارف السابقة.

خالل  صحتها  من  للتأكد  اإلجابات  تسجل   ▪
األنشطة املقترحة.

الرزنامتني  بني  املقارنة  النشاط:  من  الهدف   ▪
امليالدية والهجرية.

من  ُيطلب  مزدوجة،  لرزنامة  حتليلي  نشاط   ▪
التالميذ القيام بإجراء مقارنة بني مكونات هاتني 
أسماء  و  السنة  تاريخ  حيث:  من  الرزنامتني، 
ثم  واسماءها،  األسبوع  أيام  وعدد  الشهور، 
لنفس  بالنسبة  املعطيات  هذه  مبقارنة   يقومون 
ما  فيه(:  هم  الذي  اليوم  تاريخ  )وليكن  اليوم 

الثابت وما املتغير؟
السنة  لهذه  املزدوجة  الرزنامة  األستاذ  يوفر   ▪
في  باملهمة  للقيام  كاف  بعدد  الدراسية، 

ثنائيات)أو أفواج مصغرة(. 
▪ تسجل نتائج املقارنة في خالصة

الرزنامتني  من  كل  تسمية   يعلل  الهدف:   ▪
امليالدية والهجرية

آلراء  االستماع  بعد  التسمية،  مشكلة  تثار   ▪
 - التاريخية:  االصطالحات  تقدم  التالميذ، 

مبدأ التأريخ امليالدي )ميالد املسيح عيسى(
•  مبدأ التأريخ الهجري )هجرة الرسول صلى الل 
عليه وسلم مع املهاجرين من مكة الى املدينة(، 
عليها  ليطلع   التاريخية  احلوادث  هذه  وذكر 

التالميذ.
التقوميني  بني  الفرق  على  يتعرف  الهدف:   ▪
الفلكية:  املرجعية  الشمسي والقمري، باعتماد 
دوران األرض حول الشمس ودوران القمر حول 

األرض.
)مقارنة  السابقني   للنشاطني  تابع  النشاط   ▪

الرزنامتني امليالدية والهجرية(، ولكن للبحث
عن املرجعية الفلكية هذه املرة: 
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 تقييم املوارد
• يجيب على التمرين

التقومي  على   مبنية  امليالدية  فالرزنامة    ▪
األرض  دوران  على  يعتمد  الذي  الشمسي، 
حول الشمس، وحتديد  السنة الشمسية، ذات 
ايامها ال365 يوم/ األشهر  االثني عشر وعدد 
السنة كمعدل)هو 365 وربع يوم، يصحح كل 
أربعة سنوات بإضافة يوم لشهر فيفري في السنة 

الكبيسة ذات ال366 يوم( .
▪ أما الرزنامة الهجرية  مبنية على التقومي القمري، 
الذي  األرض  القمر حول  بدوران  فلكيا  املرتبط 
أو    29 بـ  األيام  املتفاوت  القمري  الشهر  يحدد 
السنة.  في  قمريا  شهرا  عشر  و12  30يوما(، 
السنة  من  جعل  الفلكية  املرجعية  واختالف 
وليست  الشمسية  السنة  عن  مختلفة  القمرية 
متطابقة معها، مما جعل التقوميني بينهما فاصل 

زمني بـ 11 يوما تقريبا كل سنة
املجموعة  منوذج  األستاذ  يستخدم  ان  ميكن   ▪
فيديو  شريط  )عرض  ميثلها  ما  أو  الشمسية 
مثال(، لتوضيح فكرة دوران القمر حول األرض 
التي  واملدة  الشمس،  حول  األرض  ودوران 
دورة كاملة  ليدور  الكوكب   أو  القمر  يقضيها 
حول اآلخر،  ومدة الدوران هي التي تعرف كل 

من السنة والشهر. 
▪ يجيب التالميذ بعدها على السؤال املطروح.

ما تعلمته : الصفحة  85 من الكتاب  ▪
▪ أحتقق من تعلماتي: الصفحة 85 من الكتاب

بربط  التلميذ مطالب  الوحيد  التمرين  في هذا   ▪
كل رزنامة مبا يوافقها من معلومات ملعرفة مدى 

متكنه من التمييز بني الرزنامتني.
▪ الرزنامة امليالدية: املرجع: دوران األرض حول الشمس/ 
ميالد املسيح عليه السالم/2017/ أيام الشهر 30 أو 

31 يوما
▪ الرزنامة  الهجرية: املرجع: دوران القمر حول األرض / 

هجرة الرسول محمد صلى الل عليه وسلم/ 1438/ 
 أيام الشهر 29 أو 30 يوما
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▪ يستخدم في حتليله للوثائق نفس مناذج الرزنامتني 
امليالدية والهجرية لهذه السنة

إدمــاج: أوظف تعلماتي    
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات

ْمِس   تقدمي للوضعية: َأْقَتِرُح مَنُوَذًجا للشَّ
واأَلْرِض

• النص:
ْرِق ُكلَّ َصَباٍح َوَتْغُرُب ِجَهَة  ْمُس ِمْن ِجَهِة الشَّ ُتْشِرُق الشَّ
الَغْرِب ُكلَّ َمَساٍء، والَواِقُف َعَلى َسْطح اأَلْرِض َيْظَهُر َلُه َأنَّ 
ْرِق إَِلى الَغْرِب )الَوِثيَقة  ُك ِمَن الشَّ ْمَس ِهيَّ الِتي َتَتَحرَّ الشَّ

1( ، َعْكَس َما َيَراُه املَُتَواِجُد ِفي الَفَضاِء )الَوِثيَقة 2 ( 

َواْرُسْم  َوَساِئَلُه  ْد  َوَحدِّ ِلْلَواِقِع،  َبِدياًل  مَنُوَذًجا  اِْقَتِرْح   •
َط َتْرِكيبِه، ِبَحْيُث ُتْظِهُر ِمْن ِخاَلِلِه ُمَخطَّ

َوَتَعاُقِب  ْمِس  الشَّ َوَحْوَل  َنْفِسَها  َحْوَل  اأَلْرِض  َدَوَراَن   •
َهاِر الّلْيِل َوالنَّ

• شرح التعليمات وتوضيح املطلوب
• عرض األدوات ووسائل  وطريقة االجناز

• إجناز العمل  وصناعة األداة
• عرض املنتج، واستخدامه في وضعية اختيارية

•  االجابة على األسئلة املطروحة
  

٭ الصفحة 86  من الكتاب
باقتراح  مطالبون  التالميذ  الوضعية  هذه  في   ▪
وأمام  نفسها  حول  األرض  لدوران  منوذج 

الشمس. ويحتاج لقيام بهذه املهمة ما يلي:
▪ أوال : تصور ملخطط عام لهذا النموذج: توضح 
هي:  النموذج،  هذا  في  األساسية  العناصر 
األرض والشمس والقمر، ثم التعبير عن دوران 
األرض حول نفسها من جهة ودوران القمر من 

جهة أخرى 
مواد  باستخدام  النموذج   هذا  جتسيد  ثانيا:   ▪
منوذجني،  على  العمل  وميكن  بسيطة.  وادوات 

على اخليار، وهما: 
)األبعاد  فضائي  منوذج   :  1 األول  النموذج   ▪
الثالثة( : متثل كل من الشمس واألرض والقمر 
بكرات صغيرة ) كرة كبيرة بالنسبة للشمس، و 
صغيرة بالنسبة ألرض، وأصغر بالنسبة للقمر(. 
نهتم  األرض)ال  حول  القمر  دوران  إمكانية  مع 
القمر حول نفسه( واألرض حول نفسها  بدوان 
)ال نهتم في هذا النموذج املبسط بدوران األرض 

حول الشمس، ألنه خارج موضوع هذه السنة(
)ذو  املستوي  النموذج   :  2 الثاني  النموذج   ▪
واألرض  الشمس  من  كل  منثل  وهنا  بعدين(: 
كلها  وتكون  الكرات،  من  بدل  بأقراص  والقمر 
املمثل  القرص  أن   كما  املستوي.  نفس  على 

للقمر ميكن له أن يدور حول األرض.

والتخطيط  النماذج  تخيل  إذن  هو  فاملطلوب    ▪
املطلوب  الكفاءات  من  وهي   ، تنفيذها  ثم  لها 
حتقيقها :يالحظ ويستخدم دعامة بديلة للواقع.
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▪ من الضروري أن يقدم األستاذ املساعدة لتصور 
العمل وحتقيق هذا  النموذج ، والختيار أدوات 

املشروع. 
نفسها  حول  األرض  تدور  كيف  لهم  يشرح   ▪
أجزاء  تتمفصل  وكيف   ، الشمس  وحول 

التركيبة مع بعضها البعض
منهم   يطلب  الوسائل  حتديد  من  االنتهاء  عند   ▪

رسم مخطط للنموذج.
▪ يتم العمل في شكل مجموعات )عمل افواج(.
بحوزتهم:  التي  البسيطة  الوسائل  يستخدمون   ▪
والتلوين،  للرسم  األقالم  الدبابيس،  املقص، 

...الخ

النموذج  بتركيب  يقومون  أخرى  حصة  في   ▪
وجتريبه.

© بطاقة التقييم في جزء  امللحقات

+إدمــاج:أقترح حال    

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات
 تقدمي للوضعية: هم في الليل و نحن في النهار

• النص:
اِبَعِة َمَساًء  اَعِة الرَّ ْبِت 14 َجاْنفي 2017 م َوَعَلى السَّ السَّ
امْلَُكّرَمِة،  ِة  ي ُعْمَرًة ِفي َمكَّ ُيَؤدِّ الَِّذي  َأَباُه  َهاَتَف َسِميٌر 
ٍة اِتََّصل اأَلُب  َلِكنَّ اأَلَب َلْم َيُرْد َعَلى امْلَُكامَلَِة. َبْعَد ُمدَّ
ِباْبِنِه وَأْخَبَرُه َأنَُّه َكاَن ُيَصلِّي َصاَلَة املْغِرِب َوِلَذِلَك َلْم َيُرْد 

َعَلى املَكامَلَِة.
ا ِفي َصاَلِة اَلَعْصِر َيا َأِبي َوَلْيَس  َقاَل َسِميٌر َضاِحًكا: ُكنَّ

َصاَلَة املْغِرِب !!
اأَلْمَر  َلَك  َسَأْشَرُح  َيا َسِميُر،  املْغِرب  ْيُت َصاَلَة  َأَنا َصلَّ  

َزاِئِر. ِعْنَدَما َأُعوُد إَِلى اجْلَ
ْعِليَماُت: اِْعِتَماًدا َعَلى الَوِثيَقِة امْلُْرَفَقِة : التَّ

ة  َمكَّ في  املْغِرِب  َوْقَت  ُحُلوِل  َسَبَب  ِلَسِمير  اِْشَرْح   -1
َقْبَل اجَلَزاِئِر.

٭ الصفحة 87  من الكتاب
حول  سابقا  تعلمه  ما  إدماج   تعلم  الهدف:   ▪
تعاقب الليل والنهار، وما ينتج عنه من اختالف 
في التوقيت  بني مناطق على األرض، واستخدام 

الرزنامات. 
▪ وضعية تطرح قضية اختالف التوقيت بني مناطق 
األرض وأسبابها. يطلب من التلميذ توظيف ما 
تعلمه ، لتفسير هذه املفارقات التي سيعبر عنها 

بأسلوبه ومبا اكتسبه من معرفة ومنهجية.
▪ ينجز العمل فرديا ثم في مجموعات

▪ تدوين احملاوالت في الدفتر اخلاص
▪ حتليل النتائج   وتسجيل الصعوبات في اكتساب 

املوارد والكفاءة
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اَه َدَوَراِنَها ِبَسْهٍم. َ ْ َلُه اِتجِّ - 2 اُْرُسْم َلُه ُكَرًة َأْرِضَيًة وَعيجِّ
َهل  اجَلَزاِئِر  ِفي  الَعْصِر  َصاَلِة  ِمْن  َساَعاٍت  َثاَلِث  َبْعَد 
َهاِر ؟ َكْيَف  َسَيُكوُن َسِميُر ِفي َفْتَرِة الَّلْيِل َأْم ِفي َفْتَرِة النَّ

َيْحُدُث َذِلَك ؟
َتْسَتْعِمُل  الَِّتي  ة  َمكَّ ِفي  الَيْوِم  َذِلَك  َتاِريُخ  ُهَو  َما   3  -

ْقْومَي الِهْجِري ؟ التَّ
)صورة  والسند  النص،  في  ورد  ما  بعض  شرح   •

األرض(
• شرح  التعليمات واملطلوب

• البحث في املشكلة وتقدمي االجابات األولى. حترير 
االجابات.

�  تتم  معاجلة الوضعية واالنتاج  خالل حصة أولى 
)45د(، وفي احلصة الثاني)45د(ة يتم  مناقشة  
هذا املنتج  وتقييمه وفق املعايير واستثمار نتائج 
هذا التقومي )ستفاد من  التقييم الذاتي والبيني( 

© معايير تقييم الوضعية في امللحق 
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              ❖ امليدان الرابع  :املادة و عالم األشياء

•الكفاءة اخلتامية :  يحل مشكالت من احلياة اليومية  تتطلب 
تكنولوجية  أدوات  واستخدام  وحتوالتها  املادة  مع  التعامل 
والقياس، بتجنيد موارده حول خصائص املادة ومبادئ القياس«

 
▪مركبا ت الكفاءة: 

- التعرف على احملرار و كيفية تعيني درجة احلرارة
حرارة  درجة  لتحديد  اليومية  حياته  في  احملرار  استعمال   -

األجسام
- التعرف على خاصية إصفاق الهواء باملمارسة التجريبية.

- التعرف على مبدأ املصباح اليدوي ووظيفته
- تركيب دارة كهربائية بسيطة 

- التعرف على امليزان واستعماالته 
- قياس كتل باستخدام امليزان.

املقطع التعلمي الرابع:املادة و عالم األشياء
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وضعية اإلنطالق    
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات

 تقدمي للوضعية:
• النص:

ُز  َتَتَميَّ والِتي  َياِتَنا  حِلَ ِة  ُروَريَّ الضَّ املََواِد  ِمَن  َكِثيٌر  َحْوَلَنا 
اأَلَدَواِت  ِمَن  َوَكِثيٌر  َوالَهَواِء،  املَاِء  ِمْثُل  ٍة  ِعدَّ ِبَخَواصٍّ 
َواملِْصَباِح  ،َكاحمِلَْراِر  ِة  الَيْوِميَّ اِلْسِتْعَمااَلِتَنا  ُروَريَِّة  الضَّ

الّيَدِويِّ واملِيَزاِن.

- َما َتْأِثيُر اْلُبُروَدِة َعَلى امْلَاِء ؟
- َكْيَف مُيِْكُن َنْقُل اْلَهَواِء ِمْن إَناٍء إَلى آَخَر ؟

َدَوات ؟ - َكْيَف َتْشَتِغُل َهِذِه اأْلَ

• التأكد من فهمهم  للنص و للتعليمات.
• تدوين مختلف اإلجابات.

• مناقشة.

٭ الصفحة 88  من الكتاب
الوضعية كيف  نعرف من خالل هذه  أن  نريد   ▪
جراء  من  للماء  حتدث  التي  التغيرات  يتصور 
فصل  في  الطبيعة  )في  احلرارة  درجة  انخفاض 
باستخدام  التحول  هذا  نتابع  وكيف  البرودة(، 

أدوات مخبرية مثل احملرار )في القسم(.
آلخر،  مكان  من  الهواء  نقل  مشكلة  طرح   ▪
ممارسته  وبهدف  للعملية،  تصوره  نعرف  حتى 
كان  وإن  حتى  املادي  اجلسم  تخص  لعمليات 
هذه  مثل  على  يتعود  لم  أنه  بالرغم  يراه،  ال 
العمليات في حياته العملية، كونها غير مألوفة. 
االستعمال  األدوات  بعض  عليه  عرضنا  كما   ▪
اليومي كاملصباح وامليزان،  ملعرفة كيف تشتغل، 
معايشته  على  البداية  وفي  دوما  باالعتماد 

لوضعيات من احلياة اليومية )البيع والشراء(
▪  عرض االجابات ومناقشتها )وفق رؤيتهم لهذه 

الظواهر(
باملادة  املتعلقة  املفاهيم  حول  التصورات  جمع   ▪
التكنولوجية،  والتي تدون على دفتر  واألشياء 

جمع التصورات 

 الوضعية التعليمية األولى: جتمد املاء وإصفاق الهواء
األهداف التعلمية

 جتمد املاء 
حرارة  درجة  تعيني  في  ويستخدمه  احملرار  يعرف   •

اجلسم
• يتابع تغير درجة حرارة املاء باستخدام احملرار املخبري

• يعرف درجة جتمد املاء
• يربط بني درجة حرارة املاء واحلالة التي يكون عليها

• إصفاق الهواء
• يعرف أن الهواء يشغل كل احليز الذي يعطى له

▪ينتهج املسعىالعلمي:التساؤل وطرح مشكل 

▪اقتراح فرضيات واجناز جتارب الختبارها

▪ ينظم عمله ويشارك في العمل التعاوني

▪ يستخدم التعبير العلمي واللغوي الدقيق 
شفاهيا وكتابيا
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• يعرف كيف يحجز كمية من الهواء في إناء )حيز 
مغلق(

• يحقق عمليا إصفاق الهواء

متهيد وتشخيص املكتسبات القبلية   

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات التعلمية 
 تقدمي للوضعية: 

• النص:
ليُد َوالّثْلُج َحاَلة َطبيِعّية ِلْلَماء، َكَما مُيِْكُن ِإْحَداُث   اجْلَ

ِريِبّيا. ِل جَتْ َحوُّ َهَذا التَّ
اْلَكْأُس الّتي َتْبُدو َفاِرَغًة مَمُْلوَءة ِباْلَهَواِء.

ما َدَرَجَة احَلَراَرَة الّتي َيَتَحّول ِفيَها امْلَاُء إلى َجِليٍد ؟
َكْيَف َنْنُقُل اْلَهَواَء ِمْن ِإَناء إلى آَخَر ؟

• التأكد من فهمهم للنص و للتعليمات.
• محاوالت اإلجابة على األسئلة.

• مناقشة .

 تقييم املكتسبات القبلية                
• اإلجابة على التمرينني 1و 2

• تقدمي االجاَبات.
• مناقشة وتعديل. 

٭ الصفحة 90  من الكتاب
التي  الشروط  في  التفكير  التلميذ  من  يطلب   ▪
اجلليد.  قطع  تشكل  أو  الثلج  وجود  إلى  أدت 
ثم معرفة طريقة للقيام  بهذا التحول في القسم 
معرفة فكرته عن  ثم  الشروط، ومن  بتوفير هذه 

درجة حرارة اجلسم وكيف تتغير.
▪ كما تطرح مشكلة نقل الهواء الذي يوجد في 
إناء أول إلى إناء ثاني، و املطالبة برسم تخطيطي 

لهذه العملية.
▪ جتمع التصورات من خالل اإلجابات التي يقدمها 

التالميذ وتناقش
▪ حتلل االجابات ويؤخذ بها عند بناء التعلمات.

٭ ما تعلمته الصفحة 90  من الكتاب
الى مراجعة مفهوم  السؤال  السؤال: يهدف   ▪
االنصهار، الذي يحدث لألجسام عند تعرضها 

للحرارة، مثل: 
الزبدة  تنصهر/الفاصوليا        التنصهر 

 الشكوالطة         تنصهر/   التفاحة  ال تنصهر
 مكعب الثلج    ينصهر/  املقص   ال ينصهر

في الدرجة االعتيادية ، مثل درجة حرارة اجلو في  
الصيف، ولكن ينصهر في درجة حرارة مرتفعة  

)أكبر من 1500 درجة مئوية(
درجة  هي  الصيف  حرارة  درجة  إن  مالحظة:   ▪

منخفضة نسبيا حتى حتدث انصهار األجسام، 
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الزبدة  تنصهر/الفاصوليا       التنصهر 
 الشكوالطة         تنصهر/   التفاحة  ال تنصهر
 مكعب الثلج    ينصهر/  املقص   ال ينصهر

ومنها املاء)مكعب الثلج(، والزبدة، واملواد العضوية، 
لها  يحدث  ال  حولنا  التي  األجسام  أغلب  ولكن 
حرارة  درجة  من  أكبر  دراجات  في  إال  االنصهار 
الصيف. كما أن األجسام التي نقول  أنها ال تنصهر، 
فإن  األخرى،  العضوية  املواد  بعض  أو  التفاحة  مثل 
احلرارة تؤدي الى تفككها بدل انصهارها ، وتفقد 
طبيعة  مادتها قبل التفكك)ينتج عنه تشكل الفحم 
حالة  من  اجلسم  يحول  االنصهار  فإن  ولذا  مثال(. 

فيزيائية الى أخرى مع بقاء على نفس طبيعة املادة.
▪ السؤال ②:
ميكن يغوصينحلطريقاسيخشن

جعله 
يطفو

XXXالعجني

XXاملقص

XXXامللح

 استخدام احملرار   

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات 
 تقدمي للوضعية    

• النص
ِعْنَدَما َنْلَمُس ا ألشياء َنْشُعُر ِبَأنََّها َباِرَدٌة َأْو َفاِتَرٌة. َكْيَف 
ُبُروَدِة َأْجَساٍم ُمْخَتِلَفٍة ِبُدوِن  َأْو  َبنْيَ َدَرَجِة ُسُخوَنِة  ُز  مُنَيِّ

ْمِس ؟ ِة اللَّ َحاسَّ
•  توضيح املطلوب

• االستماع ملختلف اآلراء

ِة  ِبَحاسَّ امْلَاِء  ُسُخوَنَة  ُس  َأحَتَسَّ األول:  النشاط   
ْمِس اللَّ

• تقدمي الهدف من التجربة والوسائل املستعملة.
• إجراء التجربة : ملس املاء والبارد والساخن ثم الفاتر 

)كما هي موضحة في الوثيقة(

٭ الصفحة 92  من الكتاب
درجة  حيث  من  األجسام  مقارنة  فكرة  تطرح   ▪
اللمس  حاسة  وهل  »البرودة«،  أو  »السخونة« 

كافية للقيم بهذه املقارنة.
والساخن  البارد  بني  للمقارنة  األفكار  عرض   ▪
لكن بدون استخدام اليد. في حالة اقتراح احملرار 
نطلب منهم ، أين  شاهدوا أو استخدموا هذه 
األداة )عند الطبيب... مثال(، وتقدمي طريقة 

العمل.  

٭ الصفحة 92  من الكتاب
▪ كثيرا ما تكون احلواس سببا في امتالك معارف 
غير دقيقة، وهذه التجربة تبني ذلك، والتالميذ 

وهم في هذا احملير مطالبون بالتفكير في وسيلة
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عن  اللمس  حاسة  قصور  النتيجة:  عن  التعبير   •
التمييز بني البارد والساخن.

تكفي  ال  اللمس  حاسة  إن  النتيجة:  تسجيل   •
اللجوء  وضرورة  األجسام،  حرارة  درجة  بني  للتمييز 

الى أداة مثل احملرار. 
 

 النشاط الثاني: أستخدم احملرار
حتتاج  ماذا  سبق:  مبا  وربطه  للنشاط  متهيد   •
حاسة  استخدام  بدون  والساخن  البارد  ملعرفة 

اللمس؟.......احملرار.
أو  اجلسم  مع  تالمسها  وطريقة  األداة،  عرض    •

أجلسام ملعرفة البارد والساخن.
)نفس  الصورة2  في  املوضحة  التجربة  حتقيق   •

الصفحة(
• تسجيل املالحظات: أي السائلني أسخن أو أبرد؟ 

كيف يتم معرفة ذلك
السائل  احلرارة« مبستوي  تتعلق »درجة  النتيجة:   •

احملراري الذي نراه في احملرار
   

  النشاط الثالث:  أقرأ على احملرار
  •  نشاط  يسمح بالتعرف على احملرار عن قرب ، 
يفحصه، يتعرف على مكوناته، ثم  كيف يستخدم 

وكيف تقرأ درجة احلرارة عليه
وعلى  اجلسم،  حرارة  درجة  تعيني  على  يتدرب   •

كتابة النتيجة باستخدام وحدة الدرجة املئوية
• يكتب نتيجة القراءة في الوضعية املقترحة: درجة 

احلرارة تساوي 19 درجة مئوية.
 

 إرساء املوارد:
في  اجِلْسِم  َحَراَرِة  َدَرَجِة  ِلَتْعِينِي  احمِلَْراَر  َنْسَتْخِدُم 
 ) َأو  املَِئِوَيِة  َرَجِة  الدَّ ِبوْحَداِت  َرٌج  ُمدَّ ٌم  ُسلَّ ْراِر  احمْلِ

C °  :ِلْسُيوِزيَِّة)  َوُيْرَمُز لها ِبالرمز السِّ

في وسيلة أخرى غير حاسة اللمس جتعلهم مييزون 
بني البارد واألقل برودة بوضوح.

مطلوب  هو  كما  اليدان  توضع  البعض:  ▪فيها 
من  يطلب  ثم  دقيقة(،  من  )أقل  كافية  ملدة  
املجرب وضعهما في آن واحد في االناء األوسط، 
فيكتشف أن االحساس مختلف )اليد املغمورة 
لها  يبدوا  الفاتر   املاء  أن  يجد  الساخن  املاء  في 

باردا والعكس مع اليد األخرى(.
 « احلرارة  »درجة  هو  جديد  مفهوم  إدراج  يتم   ▪

بدل »احلرارة«.  

٭ الصفحة 92 من الكتاب
▪ جترى التجربة في شكل نشاط فوجي

بارد  ماء  أحدهما  في  إناءين  األستاذ  ُيِعد   ▪
حرارتني  درجتي  في  أي  ساخن  ماء  فيه  واآلخر 
احملرار(،  إلى مجال استخدام  مختلفتني)االنتباه 
احملرار  على  احلرارة  درجة  قراءة  كيفية  لتوضيح 
احملراري  السائل  إلى  مالحظتهم  توجه   حيث 
ينخفض مستواه عندما  أو  يرتفع  امللون وكيف 

يغمر  احملرار في السائل. 
باملستوى  والساخن  البارد  مفهوم  بني  يربط   ▪
الذي يوجد عليه السائل احملراري، يكون دليال 

للمقارنة بني درجات احلرارة املختلفة
كمقدار  احلرارة«   »درجة  مصطلح  ندرج   ▪
يستخدم للمقارنة بني حالة األجسام من حيث 

»السخونة« أو »البرودة«
▪ تسجل  نتائج املالحظة على الكراس.

٭ الصفحة 92 من الكتاب
▪ الهدف من النشاط هو التدرب على قراءة درجة 
مكوناته.  على  والتعرف  احملرار  على  احلرارة 
احملرار  على  للقراءة  التالميذ  األستاذ  يساعد 
بتوجيه مالحظاتهم إلى السلم املدرج والوضعية 
الصحيحة للقراءة. تتكرر عمليه القراءة مع عدة 

 تالميذ، حتى يتعرفوا على كيفية التعبير على  
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 تقييم املوارد:
• حل التمارين 1 و 2 و 

• تقييم األجوبة.

  ألعرف أكثر
من  األخرى  األنواع  على  واالطالح  النص،  قراءة   •

احملارير
 37.0°C(طلب قراءة درجة احلراة على احملرار الطبي •

37°C وتقرأ ،

الدرجة  هي  جديدة  وحدة  بإدخال  احلرارة  درجة 
املئوية أو السلسيوزية

احملرار.  على  احلرارة  درجة  قراءة  على  يتدرب   ▪
العادي  املجال  في  الكحولي  احملرار  يستخدم 

لدرجات احلراة
ومنها  أخرى،  محارير  باعتماد  القراءة  توسيع   ▪
أو  اجلسم،  حرارة  درجة  لتعيني  الطبي  احملرار 
احملرار  باستخدام  احلرارة  لدرجة  املباشرة  القراءة 

الرقمي )إن وجد(
كوحدة  املئوية  الدرجة  استخدام  العادة  جرت   ▪

مألوفة، ميكن اعتمادها في هذا املستوى .

▪ ما تعلمته: الصفحة 93 من الكتاب
▪ يعد األستاذ شكال مبسطا للمحرار )مطبوع(، 

لتلصق على الكراس ومتأل البيانات عليها

▪ أحتقق من تعلماتي: الصفحة 93 من الكتاب
35°C - ،    5°C -   : السؤال ▪

  20°C - 
األنبوب  ويلون  الشكل  ينقل  ▪السؤال②: 
الداخلي للمحرار رقم ، حتى املستوى الذي 

15°C :يقابل الدرجة املطلوبة
▪ السؤال : يرتب قيم درجات احلراة تصاعديا 

من أصغر قيمة الى أكبر قيمة

▪ فقرة » ألعرف أكثر« الصفحة93 من الكتاب
▪ ميكن استغالل هذه الفقرة من أجل التوسع في 
املوضوع للتعرف على األنواع األخرى من احملارير 
والتي صارت تستخدم أكثر في هذه األيام نظرا 
األدوات  هذه  احلاصل.  التكنولوجي  للتطور 
املباشرة، وال تستخدم  القراءة  ميزة  لها  اجلديدة 

سوائل )مثل الزئبق اخلطير(. 
▪ ميكن  لألستاذ أن يدمج مع نشاطاته القراءة  على 
واستخدام  التعرف  بعد  احملارير  من  النوع  هذا 

احملرار
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التقليدي الذي يعتمد على مبادئ في الفيزياء ال 
تسمحبها األدوات احلديثة، وهي العالقة املباشر
بني تغير درجة احلراة وتغير حجم السائل احملراري.

درجة حرارة جتمد املاء

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات 
 تقدمي الوضعية

• النص:
َباِل  اجْلِ ِقَمِم  على  لوُج  الثُّ َتَتَساَقُط  َتاِء  الشِّ َفْصِل  في 

َوَتَتَجّمُد امْلَِياه في الُبَحْيَرات
ّمِد امْلِياِه ؟ لوِج َوجَتَ ِل الثُّ - َما ُهَو َسَبُب َتَشكُّ

• فهم السياق والتعليمة
• االستماع إلى األجوبة. مناقشة.

 النشاط األول: أبحث عن درجة جتمد املاء
• تقدمي الهدف من التجربة: البحث عن درجة جتمد 
التي  احلرارة  درجة  ملعرفة  التجريبية،  والوسائل  املاء، 

يتجمد فيها املاء
له  املوافق  واملخطط  التجريبي،  التركيب  ضبط   •

)األشكال1و2  املرافقة للنشاط(
• حتقيق التجربة: رصد تغير درجة احلرارة، تسجيل 
القيم املتناقصة  مع  مرور الوقت، ويتأكدون من قيمة 

بدء التجمد وهي : الصفر املئوي
• تسجيل النتيجة: يتجمد املاء عند الدرجة الصفر 

.0°C املئوي

 إرساء املوارد:   
 0°C :ُي ْفُر امْلَِئوِّ ِد املَاِء ِهَي الصِّ - َدَرَجُة جَتَمُّ

َرَجِة َت َهِذِه الدَّ ًدا حَتْ - َيْبقى امْلاُء ُمَتَجمِّ

 تقييم املوارد:
• االجابة على التمارين 1و2 

٭ الصفحة 94  من الكتاب
▪ عرض صور معبرة ملشاهد من الطبيعة أين تكون 
هناك ثلوج )الصفحة 90 من الكتاب أو الوثائق 

املرفقة(
▪ قد يربطون تشكل الثلوج بالبرودة، ولكن ماذا 
قيم  تقدمي  منهم  يطلب  احلرارة؟   درجة  عن 
تقديرية حسب ما سمعوا عن درجة احلارة في 
فصل الشتاء والتي رافقها تساقط الثلوج. وهل 
ميكن التعرف عن الدرجة التي يتجمد فيها املاء 

في القسم؟
سيتم   ، كفرضيات  اإلجابات  بعض  تسجيل   ▪

اختبارها.

٭ الصفحة 94  من الكتاب
ملعرفة  بتجربة  التالميذ  يقوم  النشاط  هذا  في   ▪
قيم  تغير   يراقبون  حيث  املاء،  جتمد  درجة 
درجة احلرارة التي يسجلها احملرار، ليتعرفوا على 
الدرجة التي يبدأ عندها التحول من السائل إلى 

الصلب )التجمد(.
▪ التجربة تتطلب بعض الوقت لذلك يستحسن 
تكليف األفواج بوضع عدتهم )كأس فيها ماء 
مثال  املدرسي  املطعم  ثالجة  مبرد  في  ومحرار( 
قبل توقيت الدرس،  والتداول بني أعضاء الفوج 
على مراقبة تطور مراحل التحول وتسجيل القيم 

في كل مرة.
- يتم تسجيل قيمة درجة احلرارة من حني الى آخر 
)فترات يحددها األستاذ( وينقلونها على كراس
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النشاطات. يسجلون درجة احلرارة عند بدء تشكل 
كافية  مبدة  وكذلك  للجليد،  األولى  البلورات 

)ستبقى درجة احلرارة ثابتة طيلة التجمد(.
فترة  عند  احلراة  درجة  حتديد  منهم  يطلب   -
التجمد هاته فقط، التي تكون)حسب ظروف 
ويسجلونها  مئوي،  الصفر  والقراءة(  التجربة 
مع  القيمة  هذه  من  التأكد  بعد  دفاترهم،  على 

بقية األفواج.
إلى  العودة  احلصة( ميكن  نهاية  )في  مدة  بعد   ▪
اجلليد  حرارة  درجة  أن  لنتأكد  التركيبات  أحد 
على  وهو  مستمر،   انخفاض  في  املتشكل 
يقترح  ما  لسبب  تعذر  )إذا  اجلامدة  حالته 
القطب  في  املتجمد  املاء  عليهم مالحظة  حالة 
أقل  احلرارة  درجة  تكون  أين  الشمالي)صورة( 

بكثير من الصفر(

▪ ما تعلمته : الصفحة  95 من الكتاب
▪ رسم الشكل 2 الذي يعبر عن درجة جتمد املاء 

)الصفحة 94(

▪ أحتقق من تعلماتي: الصفحة 95 من الكتاب
▪ التمرين األول: تكملة اجلمل:

1 -  تتشكل الثلوج عندما تنخفض درجة حرارة 
0°C اجلو إلى الدرجة صفر مئوي

2 -  عندما تنخفض درجة حرارة املاء إلى الدرجة 
الصفر املئوي يتحول املاء إلى جليد )ماء صلب(.
الصفر  الدرجة  من  أعلى  حرارة   درجة  عند    -  3

املئوي يكون املاء بحالة سائلة.
املئوي  الصفر  الدرجة  أقل من  الدرجة  -   عند   4

يكون املاء بحالة صلبة  )جامدة(.

▪ التمرين الثاني:  توقع ما يحدث ملكعبات الثلج
- في احلالة: املاء يكون في حالة سائلة.

- في احلالة : املاء يكون جامدا.
- في احلالة : املاء يكون سائال.

 إرساء املوارد:   
 0°C :ُي ْفُر امْلَِئوِّ ِد املَاِء ِهَي الصِّ - َدَرَجُة جَتَمُّ

َرَجِة َت َهِذِه الدَّ ًدا حَتْ - َيْبقى امْلاُء ُمَتَجمِّ

 تقييم املوارد:
• االجابة على التمارين 1و2 
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+إدمــاج: أوظف تعلماتي    
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات
 تقدمي الوضعية : أصنع محرارا

• النص: )النص في الكتاب الصفحة 110(
• شرح التعليمات وتقدمي املطلوب: 

- صناعة محرار باتباع اخلطوات املعطاة 
- جتريب احملرار في وضعيات مختلفة: مالحظة عمود 
مختلفة  أجسام  مالمسته  عند  احملراري  السائل 
إجراء  خالل  من  معينة  حرارة  درجة  على  للداللة 

مقارنة بينها من حيث »السخونة« 

• شرح الشكل العام وأجزاء احملرار
• تقدمي وشرح خطوات االجناز واحملاذير املطلوبة

• حتقيق املطلوب: صناعة محرار
• عرض املنتج

بعض  حرارة  لدرجة  كيفية  مقارنة  املنتج:  جتريب   •
األجسام

▪ أوظف تعلماتي: الصفحة 110 من الكتاب
▪ ينجز العمل بشكل أفواج

▪ التذكير مببدأ عمل احملرار: متدد وتقلص السائل 
في احملرار

▪ إعداد الوسائل وأدوات العمل لكل فوج )قبل 
احلصة(

يقبل  )ال  غذائي  مبلون  امللون  املاء  يستخدم   ▪
امللونات مجهولة الهوية(، 

ما  بدل  استخدامها  ميكن  بديلة  وسائل  هناك   ▪
هو مقترح، مثل السدادة البالستيكية املوجودة 
في كثير من القارورات. كما تستخدم قارورات 
الرقيق لكي يكون أكثر حتسسا  البالستيك  من 

حلرارة اجلسم. 
املباشر  الوسائل يكون حتت االشراف  ▪ استخدام 
املطلوبة  احلذر  إجراءات  يقدم  الذي  لألستاذ، 
خاصة مع التعامل مع مواد مجهولة )االنتباه إلى 
التي قد تكون  الغراء  امللونات، ومادة  استخدام 
استخدم  بعدم  نوصي  كما  الهوية،  مجهولة 

القارورة الزجاجية(

  َنْقُل اْلَهَواِء ِمْن إَناٍء إلى آَخَر     
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات

 تقدمي الوضعية
َنَتَنّفُسُه  َحْوَلَنا،  َمْوُجوٌد  َفُهَو  َمَكاٍن،  ُكّل  في  اْلَهَواُء 

َنا اَل َنَراُه.  َوَلِكنَّ
َكْيَف مُيِْكُن َحْجُزُه َوَنْقُلُه ِمْن َمَكاِن إلى آَخَر؟

• التذكير مبظاهر وجود الهواء، وطرح مشكلة حجز 
الهواء، ونقله من إناء آلخر

• تقدمي األجوبة. مناقشة

٭  الصفحة 96 من الكتاب
▪ تقدمي فرضيات مختلفة وتدوينها على السبورة

اقتراح جتارب ورسم مخططاتها  قصد جتريبها   ▪
إن أمكن الحقا.

٭ الصفحة 96 من الكتاب
▪ يطلب من التالميذ رسم وضعية الكأسني الذين

سيغمران بالكيفية املوضحة باألسهم، كتوقعات
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أوال قبل إجراء اي جتربة، ثم بعدها يقومون بغمر 

عندئذ  فيالحظون  الطريقتني،  وفق  الكأسني 
 ، باملاء  كلية  امتألت  قد    1 األولى  الكاس  أن 
بينما الكأس الثانية 2  لم متتلئ باملاء، حيث أن 
الهواء احملجوز بداخلها مينع ذلك. )قد يصعب 
وعليه  املستعملة  الُعّدة  لشفافية  ذلك  مالحظة 
قاعدة  باطن  في  ضغطها  أو  ورقة  إلصاق  ميكن 
الكأس 2  ، أو تلوين ماء احلوض مبلون غذائي 
خفيف،  والتأكد من عدم وصول املاء إليها بعد 

إجراء التجربة.
بعد  النهائية  الوضعية  يوضح  )الشكل1(،    ▪
الغمر: الكأس 1  مملوءة باملاء، والكأس  1 حتجز 

جزءا من الهواء

▪ في هذا النشاط سيعمل التالميذ على نقل الهواء 
الذي كان في الكأس ② إلى الكأس ، عليهم 
ثم  األمر،   أول  كامال  التجربة  مخطط  بتقدمي 
في  الوسائل  نفس  بتنفيذه.)تستخدم  يقومون 

النشاط  السابق(
▪ الشكل2 يوضح عملية اإلصفاق: انتقال الهواء 

من مكان الى آخر

بخروج  تسمح  التي  الوضعية  التالميذ  يرسم   ▪
توقعات  بشكل  الكأس،  من  واالنفالت  الهواء 

)فرضيات لالختبار(.
نقبل  املقترحات.  هذه  التجارب الختبار  ▪ جنري 

باحلاالت املماثلة للشكلني: 

 النشاط األول: أجرب حجز الهواء في الكأس
يحدث  ما  مالحظة  التجربة:  من  الهدف  تقدمي   •

للكأس عندما يغمر في حوض من املاء
• تقدمي الوسائل التجريبية وطريقة العمل

• حتقيق التجربة وفق التعليمة املعطاة: الوضع 1  ثم 
الوضع 2 ، من أجل مقارنة توقعاتهم )فرضياتهم( 

مبا سيالحظونه:
 

 النشاط الثاني: أجرب نقل الهواء
• تقدمي املهمة: نقل الهواء من كأس إلى آخر

في  استخدم  ما  )نفس  التجريبية  الوسائل  تقدمي   •
النشاط السابق(

• حتقيق التجربة: محاوالت. الوصول إلى احلل

بشكل  الهواء  انتقال  املالحظات،:  تسجيل   •
فقاعات من االناء األول إلى الثاني

• التعبير عن النتيجة، مع الرسم التخطيطي  املوافق  
لوضعية احلل.

• ميكن نقل الهواء من إناء آلخر، في عملية تدعى: 
إصفاق الهواء.

ُب َتْفريَغ َكْأِس الَهواِء   اِلُث: ُأَجرِّ َشاُط الثَّ  النَّ
• توضيح املهم

النشاط  وسائل  )نفس  التجريبية  الوسائل  تقدمي   •
السابق(

احلل.  عن  والبحث  املطلوبة  التجربة  حتقيق   •
محاوالت. الوصول إلى احلل. 

• التعبير عنه ، ورسم املخطط املوافق له

 إرساء املوارد
َيْشَغُل الهواُء ُكلَّ احَلْجَم الِذي ُيْعَطى َلُه.

ٍة ُتْدَعى :  مُيِْكُن َنْقُل الَهواِء ِمْن ِإَناٍء ِإَلى آَخَر ِفي َعَمِليَّ
اإِلْصفاُق.

الشكل 1

الشكل 2
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- الشكل3: نحدث ثقبا في الكأس )طبعا يكون 
بشكل  الهواء  فينفلت  البالستيك(  من  االناء  

فقاعات من خالل هذا الثقب.
احلوض  داخل  الكأس  تدوير   يعاد  الشكل4:   -
الذي  الهواء  خروج  على  دالة  فقاعات  فتظهر  
يحدث  احلالتني  في  الكأس.  في  محتجزا  كان 
انتقال الهواء من مكان أول )الكأس( الى مكان 
اإلصفاق  مظاهر  ومن  اجلوي(،   )الهواء  آخر 
تشكل فقاعات غازية من الهواء في ماء احلوض.

▪ما تعلمته :  الصفحة 97 من الكتاب

▪أحتقق من تعلماتي:   الصفحة 97 من الكتاب
فيه  حوض  في  البالون  يوضع  األول:  التمرين   ▪
البالون  باليد يضغط على  ثم  ماء ويغمر كلية، 
فيخرج الهواء من جهة الثقب، ليدل عليه.)هي 
نفس العملية التي يقوم بها مصلح العجالت من 
دعم  )ميكن  وإصالحه  الثقب  اكتشاف  أجل 
اجلواب، بتجربة ميكن القيام بها بنفس الوسائل 

في النشاطات السابقة(
▪ التمرين الثاني: إن القارورة املغمورة في احلوض 
حتجز كمية من الهواء بداخلها، وإذا وجد الهواء 
منفذا فإنه سيخرج بشكل فقاعات ليتجه نحو 
األعلى ليخرج من احلوض نحجو الهواء اجلوي. 
النقطة  تتم من  الهواء  فإن حركة  العموم  )على 
الضغط  ذات  النقاط  الى  املرتفع  الضغط  ذات 

املنخفض(.
من  القارورة  »تفريغ   عملية  الشكل5يوضح   ▪
أما  رسمها.  املطلوب  الوضعية  وهي  الهواء. 
يتم  بعدما  النهائية  الوضعية  فيمثل   6 الشكل 

إصفاق كل الهواء بداخل القارورة 

 تقييم املوارد
• حل التمرين 1 و2.

• تقييم

الشكل 4الشكل 3
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 إدمــاج: أوظف تعلماتي    
مالحظات منهجيةسيرالنشاطات

 أوظف تعلماتي: حتدي
• نص الوضعية

َراَح  َباِرٍد،  َعِصيٍر  ِبَكْأِس  َيْسَتْمِتُع  َعاِدٌل  َكاَن  َبْيَنَما 
َمْت  َأُخوُه ِإْسَماِعيُل َيْلَعُب ِبَبالُوٍن ُمْنَتِفٍخ. ِحيَنَها َتَقدَّ

اُهَما َقاِئَلًة: ُأْخُتُهَما َأِنيَسة ِلَتَتَحدَّ
اَك َيا َعاِدُل َأْن َتْعِرَف َدَرَجَة َحَراَرِة َعِصيِرَك ُدوَن  »َأحَتَدَّ
اَك َيا ِإْسَماِعيُل َأْن َتْنَفَخ  َقُه َأْو َتْلَمَسُه. َوَأحَتَدَّ َأْن َتَتَذوَّ

َبالُوَنَك ُدوَن َأْن َتْلَمَسُه ِبَفِمَك «.
ْعِليَمُة: التَّ

ي ؟ َكْيَف ُتَساِعُدُهَما َعَلى َرْفِع َهَذا التََّحدِّ
َح َلُهَما َذِلَك ؟ َطاٍت ِلَتْوضِّ ًما مِبَُخطَّ ْم َشْرًحا ُمَدعَّ َقدِّ

• تقدمي الوضعية وشرح التعليمات
• شرح السندات املرفقة بالوضعية

• البحث في احلل/ اجلواب، وتقدمي الفرضيات
• التجريب: جتريب احللول

• إصدار احللول

٭ الصفحة  97 من الكتاب
عند  مجموعات  في  ثم  فرديا،  العمل  يكون   ▪
مرحلة االختبار التجريبي، ويتم العرض  مع كل 

القسم.
استخدام  فكرة  إلى  التحدي  هذا  يهدف   ▪
اجلسم  حرارة  درجة  لتحديد  كأداة  احملرار 
تعود  الذي  بالون  نفخ  وكذا  العصير(،   )هنا 
أن  بدون  املرة  هذه  ولكن  فمه،  يستعمل  أن 
يالمسه بالفم. يتطلب اجلواب التفكير  والقيام 
باحملاوالت. ومنه إعداد الوسائل الضرورية، مثل 
البالون والسائل ، ثم الوسائل األخرى بطلب من 

التالميذ أثناء البحث.
 : أوال وتناقش كفرضيات، مثل  األفكار  ▪ تقدم 
نستخدم احملرار، نقرأ على احملرار، ال نلمس باليد  
لكن نستخدم  جسما وسيطا ، ...الخ، ، وقد 

يتطلب األمر اقتراح احلل بشكل مخطط.
مخططات  بشكل  وتسجل  احللول،  تعرض   ▪

وتنقل على الكراس 
الوضعيات / احلل:

من  قارورة  فوهة  في  البالون  يربط  الشكل1:    -
)القعر(،  القاعدة  منزوعة  تكون  البالستيك، 
األسفل  نحو  شاقوليا  اجلهة  هذه  من  وتدخل 
احملجوز  الهواء  يدفع  فاملاء  ماء.  به  حوض  في 
االنتفاع يتعلق  البالون )مقدار  لينفخ  بالقارورة 

بحجم القارورة والبالون(.

الشكل 6الشكل 5
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- الشكل2: نستخدم احملرار ونقرأ درجة احلرارة

 الوضعية التعليميةالثانية: مصباح اجليب والدارة الكهربائية
األهداف التعلمية

 يعرف مكونات مصباح اجليب ويسميها
• يشغل مصباح اجليب بشكل صحيح

• يتعرف على مكونات املصباح  ويسميها

 •يعرف أقطاب كل من العمود والبطارية ويسميهما

الكهربائي  العمود  أو  البطارية  من  كل  يستخدم   •
واستبدالها نعد الضرورة

اجليب  مصباح  في  األعطال  بعض  عن  يكشف    •
ويعللها، ويقوم بصيانتها

• يعرف الوضع الصحيح لتركيب الدارة في املصباح

•  يركب دارة كهربائية من مصباح وبطارية وأسالك 
توصيل وقاطعة ويشغلها

الدارة الكهربائية املفتوحة والدارة املغلقة  • مييز بني 
ويربطها بحالة إضاءة املصباح

▪ ينتهج  املسعى العلمي: التساؤل وطرح  مشكل

▪  اقتراح فرضيات واجناز جتارب الختبارها

▪ ينظم عمله ويشارك في العمل التعاوني

▪ يستخدم التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفاهيا 
وكتابيا
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متهيد وتشخيص املكتسبات القبلية   

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات التعلمية 
 تقدمي  الوضعية              

• نص الوضعية 
ُتْسَتْعَمُل املََصاِبيُح الَيَدِوَيُة َأْو َمَصاِبيُح اجَلْيِب ِعْنَد 

َرْت ِصَناَعُة َهِذِه  احَلاَجِة إِلَضاَءِة اأَلَماِكن املْظِلَمِة. َتَطوَّ
ِة اإِلَناَرِة،  ْوِن َوِشدَّ ْكِل واللَّ املَصاِبيِح ِمْن َحْيُث الشَّ

اِرَيِتها ، واْلَهدُف واِحٌد:  واْخَتَلَفِت في َشْكِلها  وَبطَّ
اإِلضاَءُة.

ُن، وَكْيَف  َفَكْيَف َتْشَتِغُل َهِذِه املََصاِبيُح َومِمَّا َتَتَكوَّ
َناِتها ؟ َنْرِبُط ُمَكوِّ

• التأكد من فهمهم للنص و للتعليمات.
• محاوالت االجابة على األسئلة.

• مناقشة .

 تقييم املكتسبات القبلية
• االجابة على التمرينني 1و 2

• تقدمي االجاَبات.
• مناقشة وتعديل. 

٭ الصفحة 98 من الكتاب
▪ يتعرض في هذه الوحدة  إلى  أهمية االضاءة في 
اليومية، من خالل حتليل مكونات مصباح  احلياة 
الدارة  مفهوم  إلى  ليصل  اشتغاله،  اجليب وكيفية 
االنطالق  عند  منه   يطلب  البسيطة.  الكهربائية 

ذكر ما يعرفه عن هذا املصباح 
املصباح، من خالل  يعرفه عن مكونات  ما  ▪ يقدم 
بعني  األخذ  مع  اليومية،  واستخداماته  خبرته 
نتيجة  املصابيح  لهذه  املختلفة  األشكال  االعتبار 
)البطارية  املكونات  في هذه  الكثيرة  االختالفات 

واملصابيح وطريقة التحكم(
توضيحي  مخطط  مع  شرح  تقدمي  يتطلب  قد   ▪

لألفكار املقدمة
▪ حتليل تصورات التالميذ التي ظهرت عند تقدمي 

شروحاتهم
تقدمي االجابات ثم مناقشتها

▪ ال  نقيم إجابات التالميذ من الصحة، ولكن ملعرفة 
تصوراته

▪ جمع بعض هذه التصورات وحتليلها
 

ما تعلمته سابقا: الصفحة99  من الكتاب
▪ السؤال األول: مأل اجلدول

-  املقص/ للتقطيع/ تقطيع أو قص 
الورق أو القماش

للتفكيك  البراغي:  مفك                     ②  -
والتركيب/ فك وتركيب البراغي

-                   منشار/للتقطيع/تقطيع اخلشب

- الكماشة/للفك والتقطيع /فك 
المسامير ، قطع السالك
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الوظائف  له  ليس  امليزان:  الثاني:   السؤال    ▪
في  ندخل  )ال  األشياء  وزن  ووظيفته  املذكورة، 

تفاصيل الوزن ألنه املوضوع القادم(

② مصـــبا ح اجلـيـــــب  

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات التعلمية 
 تقدمي  الوضعية              

• نص الوضعية 

 ِعْنَدَما َتْنَقِطُع اْلَكْهَرَباُء َنْسَتْخِدُم َأَدَواٍت ُتَساِعُدَنا َعَلى 

ْيِب َمَثال.  َفَكْيَف َيْشَتِغُل  ِإَضاَءِة امْلََكاِن َكِمْصَباِح اجْلَ
َهَذا امْلِْصَباُح ؟ َومِمّا َيَتَكّوُن ؟

• تقدمي االجابات، واملخططات املوافقة لها
• مناقشة: كيف يشتغل املصباح؟

 النشاط األول: أكتشف مكونات املصباح
• تقدمي املهمة: فك املصباح والتعرف على مكوناته 

وكيفية تشغيله
الفك،  بعملية  القيام  )لألفواج(،  املصباح  تقدمي   •

التركيب، التشغيل واكتشاف املكونات
البطارية، صفائح أو  العناصر: املصباح  • يحدد أهم 

أسالك التوصيل
• جمع وحوصلة املعلومات: تسمية هذه املكونات

النشاط الثاني: أفحص املصباح والبطارية
•تقدمي املهمة: فحص كل من املصباح والبطارية

املصباح  األداة:   مكونات  عن  قرب  عن  •التعرف 
العمود ، ويتفحص كل منهما، محددا  أو  والبطارية 

األجزاء األساسية فيهما.
املصباح  من  لكل  تخطيطيا   رسما  •يرسمون  

والبطارية ، ويجيبون على األسئلة املطروحة.

٭ الصفحة 100 من الكتاب
▪ يقدم التالميذ تصوراتهم حول مكونات مصباح 
إجابات  وهي  ببعض.  ارتباطها  وكيفية  اجليب، 

مفترضة )ال نحكم عيها(
في  املكونات  لهذه  تقريبي  رسم  منهم   يطلب   ▪

وضعية التشغيل
اجليب  مصباح  مكونات  يعرفون(،  )مبا  تسمية   ▪

)حسب مقترحاتهم(
▪ تسجيل بعض الوضعيات املقترحة. 

٭ الصفحة 100 من الكتاب
»مصباح  هو  العنوان(  باملصباح)في  املقصود   ▪
اجليب »كأداة فيها كل مكونات الدارة الكهربائية،  
ولقد مت اختيار هذا النوع من »املصابيح« لبساطة 
املصباح  أجزاء  مالحظة  من  متكن  فهي  تركيبها، 
ودورها في عملية اإلنارة بكل سهولة. في أول األمر 
التلميذ مطالب بتفكيك مصباح اجليب للتعرف 
األساسية  األجزاء  رسم  ومحاولة  مكوناته  على 
منها وتسميتها قصد امتالك التسميات  املتعارف 
عليها في الكهرباء، ثم بعد ذلك يقوم باكتشاف 
االشتغال،  اثناءها  يتم  التي  الوضعيات  مختلف 

غلق الدارة )اإلنارة( أو فتحها )إطفاء(.
يشتغل  الذي  اجليب  مصباح  استخدام  ميكن   ▪
تكافئ   فولط   4.5 )بطارية  األسطوانية  باألعمدة 
ثالثة أعمدة اسطوانية من 1.5 فولط مربوطة على 

التسلسل(
▪ يعبرون عن تشغيل املصباح، باستخدام  املخطط 

هذا  مكونات  من  مكون  كل  دور  و   ، التوضيحي 
املصباح.
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جزئني  على  التالميذ  يتعرف  النشاط  هذا  في 
أساسيني دونهما يصبح املصباح ال فائدة منه: 

التوهج(،  )سلك  الفتيلة  احلبابة،   : املصباح:   -
العقب والقتير )نقاط التالمس( 

املوجب  العمود  قطبا  البطارية:  أو  العمود   ▪
والسالب )التأكد من االشارتني:+ و-(

قدمية  املسطحة  البطارية  تكون  أن  األفضل  من   ▪
والسالب، من  املوجب  األقطاب:  للتعرف على 
األعمدة  ومعرفة  تفكيكها  أجل  من  ثم   جهة، 
األستاذ  يحضر  أخرى.  جهة  من  لها  املكونة 
التالميذ   جننب  حتى  مفككة  نصف  بطاريات 

عملية القطع وما ينتج عنها من أوساخ

في  يفكرون  األداة.  صيانة  يخص  نشاط    ▪
في  العطل  ظهور  الى  أدت  التي  األسباب 
التشغيل. وحسب نوع املصباح )نوع األعمدة 
 ، التحكم  طريقة   ، املصباح  نوع  والبطارية، 

نوعية التوصيالت(، 
فيها  يشتغل  ال  التي  احملتملة  األعطال  بعض   ▪

مصباح اجليب:
- تلف  املكونات ، مثل : البطارية قدمية، األعمدة 
بشكل  مربوطة  غير  األعمدة  تالفة،  أو  قدمية 
صحيح )على التسلسل(، ال يوجد تالمس بني 
البطارية وبقية األجزاء، ...الخ، املصباح: سلك 
نقاط  بني  ممكن  غير  تالمس  مقطوع،  الفتيل 

تالمس املصباح وبقية املكونات.
كامل،  غير  تالمس   : )القاطعة(  التحكم  زر    -
توصيل  اضغط،  أو  السحب  عند  تلقائي  فتح 
أو  التوصيل  أسالك    . الدارة(  يغلق  قصير )ال 
قطع،  كامل،  غير  تالمس  املعدنية:  الصفائح 

...الخ . أسباب أخرى 
▪ جتمع االجابات بعد توحيدها في اجلدول

٭ما تعلمته : الصفحة 101 من الكتاب
▪ينقل الشكل املوضح ملكونات املصباح

ِل املْصباِح.  النشاط الثالث: َأْكَتِشُف َسَبَب َتَعطُّ
• طرح مشكلة تعطل مصباح اجليب، وتقدمي املهمة: 
ابحث عن أسباب تعطل املصباح املمكنة، وتأكد من 

ذلك جتريبيا 
• تقدمي احللول املمكنة حسب كل عطل يقترحونه. 

مناقشة.
• مأل اجلدول املقترح حلوصلة احللول.

•  شرط تشغيل املصباح: ُيضيُء ِمْصَباُح اجَلْيِب ِإَذا 
اِريَُّة والـِمْصَباُح َسِليَمنْيِ وَمْوُصوَلنْيِ ِبَشْكٍل  َكاَنْت الَبطَّ
ُقْطَبـْي  ُيالِمَساِن  الـِمْصَباِح  وَقِتيُر  ِعْقُب  َصِحيٍح:  

اِرَيِّة. الَبطَّ

 إرساء املوارد 
َوقاِطَعٍة  ٍة  اِريَّ َوَبطَّ ِمْصَباٍح  ِمْن  اجَلْيِب  ِمْصَباُح  َيَتَألَُّف 

ْوِصيِل. َوَصَفاِئٍح للتَّ
اِرَيِة ُقْطَباِن: ُقْطٌب ُموَجٌب )+(، وُقْطٌب َساِلٌب )-( ِلْلَبطَّ
َسليَمًة،  ناِتِه  ُمَكوِّ َكاَنْت  ِإَذا  اجَلْيِب  ِمْصَباُح  ُيضيُء 

وَمْربوَطًة ِبَشْكٍل َصحيٍح.

 تقييم املوارد
- حل التمارين 1 و2

- تقييم االجابات
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٭أتحقق من تعلوماتي : الصفحة 101 من الكتاب
▪  التمرين األول: 

فاِسَدٌة وامِلِْصباُح َسليٌم والقاِطَعُة  :الَبّطاِرَيُة    -
ُمْغَلَقٌة © ال يضيء املصباح

ُة َسِليَمٌة والـِمْصَباُح َفاِسٌد والَقاِطَعُة  اِرَيّ -  ②: الَبطَّ
ُمْغَلَقٌة© ال يضيء املصباح

ُة َسِليَمٌة والـِمْصَباُح َسِليٌم والَقاِطَعُة  اِرَيّ -  : الَبطَّ
ُمْغَلَقٌة © يضيء املصباح

ُة َسِليَمٌة والـِمْصَباُح َسِليٌم والَقاِطَعُة  اِرَيّ -  : الَبطَّ
َمْفُتوَحٌة© ال يضيء املصباح

▪ التمرين  الثاني:
ما ينقص الرسم هو البطاريات، والتالميذ مطالبون 
يكمن  التحدي  املصباح.  داخل  وهي  برسمها 
)االجتاه،  البطاريات  هذه  رسم  طريقة  في 
مالمسة األسالك واملصباح، ربط األعمدة على 

التسلسل(

 دارة كهربائية بسيطة 
 تقدمي  الوضعية              

َوَعَرْفَت  ْيِب  اجْلَ ِمْصباِح  ناِت  ُمَكوِّ الَحْظَت  َأْن  َبْعَد 
ضاَءِة. َطريَقَة التَّْشغيِل،  ِلإْلِ

- شرح التعليمة
- البحث في االجابة: رسم ربط مبدئي

- مناقشة: كيف مت التوصيل؟

• النشاط األول: إضاءة مصباح ببطارية
• تقدمي املهمة: يعطي رأيه حول الوضعيات املمثلة 
باألشكال املرفقة بالنشاط: هل يضيء املصباح أم ال؟

• يقدم رأيه كتفسير : ملاذا يضيء املصباح وملاذا ال 
يضيء؟ ومناقشة كل حالة

الفرضيات(:  )اختبار  لآلراء  التجريبي  التأكيد   •
تقدمي الوسائل وحتقيق التجارب. محاوالت.  تسجيل 

املالحظات
عندما  املصباح؟  يضيء  متى  النتائج:  حوصلة   •

يالمس كل من العقب والقتير أقطاب البطارية

٭ الصفحة 102من الكتاب
مصباح  مكونات  ربط  في  التفكير  املطلوب   ▪
اجليب  ليضيء املصباح )بدون استخدام العلبة 

أو أي ملحقات أخرى(

يوضح  تخطيطي  رسم  بشكل  رأيهم  يقدمون   ▪
طريقة الربط

▪ تسجل على الكراس
التحليل  من  االنتقال  إلى  النشاط  يهدف   ▪
التكنولوجي وتشغيل األداة إلى استخراج املبدأ 
املصباح،  تشغيل  عليه  يقوم  الذي  الفيزيائي 
شكلها  في  الكهربائية  الدارة  مفهوم  بناء  ومنه 

البسيط.
▪ يطلب من التالميذ تقدمي فرضيات واختبارها: 
يكون العمل أوال فرديا، ثم باألفواج في مرحلة 
حوصلة  عند  القسم  كل  مع  ثم  التجريب، 

النتائج.
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 النشاط الثاني: أضيء مصباحا ببطارية وهما 
متباعدين

• تقدمي املهمة وتوضيح التعليمة: املطلوب  إضاءة 
املصباح بربطه بالبطارية أو العمود وهما متباعدين

اقتراح أسالك أو صفائح  • تقدمي فرضيات احلل، 
للوصل

• جتريب املقترحات
له:  املوافق  املخطط  ورسم  احلل،  عن  التعبير   •
أو  العمود  مربطي  نوصل  عندما  املصباح  يضيء 
البطارية بنقطتي تالمس املصباح بالشكل الصحيح

 النشاط الثالث: أركب دارة كهربائية بسيطة
يسمح  ربط  صناعة  التعليمة:  وتوضيح  تقدمي   •
بتشكيل »دارة« إلضاءة املصباح باألدوات املعطاة

• عرض وتقدمي األدوات املخبرية
• تقدمي فرضيات العمل وعرضها، مناقشة.

• جتريب الوضعيات املقترحة
البسيطة  الكهربائية  الدارة  النتائج:  حوصلة   •
حلقة  شكل  في  العناصر  هذه  ربط  من  تتشكل 
مغلقة. الدارة الكهربائية املغلقة، الدارة الكهربائية 

املفتوحة، دور القاطعة، دور الغمد.

▪ االعداد للوسائل وحتضيرها بعدد األفواج
▪ استخدام البطارية املسطحة يسهل عملية الربط 
مؤقت  ربط  )وهو  التوصيل  أسالك  ألطراف 

ولكنه كاف (
السابقة  للوضعية  تابعة  مشكل   - وضعية  هي   ▪
ضرورة  في  للتفكير  تدعوه  بحيث  ومطورة، 
عملها،  يكافئ  ما  أو  توصيل  أسالك  استخدام 
من أجل حتقيق شرط االضاءة، أو باألحرى حتقيق 
يوجه  األركان.  كاملة  بسيطة«  كهربائية  »دارة 
التعثر إلى استثمار ما تعلموه في  التالميذ عند 
الوضعية السابقة )مصباح اجليب( لكي يجدوا 

احلل املطلوب.
▪ ترسم احملاوالت )عمل األفواج(، تختبر جتريبيا. 
تعرض أمام اجلميع وتسجل الوضعية الصحيحة، 
»الدارة  لـ  املشكلة  العناصر  هذه  تسمية  مع 

الكهربائية«.

عمل  ثم  الفرضيات،  تقدمي  عند  فردي  عمل   ▪
القسم  كل  ومع  التجريبي،  العمل  عند  فوجي 

عند احلوصلة 
▪ نشاط عملي ينجزون فيه تركيبا لدارة كهربائية، 
جديدة  وأدوات  وسائل  املرة  هذه  استخدام  مع 
هي أدوات املخبر، التي سيتعودون عليها، مثل 
غمد املصباح، القاطعة ذات العتلة، أسالك ذات 
التمساح(.  )كماشة  الربط  على  تساعد  نهاية 
لصنع  الوسائل  هذه  استخدام  منهم  واملطلوب 
دارة كهربائية بسيطة ال تختلف من حيث املبدأ 

عما تعرفوا عليه سابقا.

▪  ما تعلمته: الصفحة 103 من الكتاب
والدارة  املفتوحة  بالدارة  اخلاصة  األشكال  تنقل   ▪

املغلقة
ال نتعرض إلى مصطلح »التيار الكهربائي« ونكتفي 

بحالة االضاءة
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 إرساء املوارد
اِريٍَّة  َبطَّ ِمْن  الَبِسيَطُة  ُة  الَكْهُرَباِئيَّ الّداَرُة  ُل  َتَتَشكَّ  -

ْوِصيِل َمْربوَطًة ِبَشْكِل َداَرة. َوِمْصَباٍح َوَأْسالِك التَّ
ِبَواِسَطِة  الَكْهُرَباِئَيِة  اَرِة  الدَّ فِي  ُم  التََّحكُّ َيِتمُّ   -

الَقاِطَعِة:
اَرُة  اَرُة َمْفُتوَحٌة: َفال ُيضيُء املِْصَباُح، َأِو الدَّ ا الدَّ َفِإمَّ

ُمْغَلَقٌة َفُيِضيُء املِْصَباُح.

  تقييم املوارد
• حل التمارين 1و2و3.

▪ أحتقق من تعلماتي : الصفحة 103 من الكتاب
▪ التمرين األول: يضيء املصباح في احلالة الثالثة 

فقط، بقية الدارات هي درات كهربائية مفتوحة

▪ التمرين الثاني: 
-  1: مصباح  -  2: قاطعة   -  3: بطارية  

-  4: سلك توصيل
▪ التمرين الثالث: 

- 1: تالمس صحيح بني البطاريةواملصباح                                    
             املصباح يضيء

-  2: الدارة مفتوحة )ال تالمس مع القطب +(     
            ال يضيء املصباح

-  3: الدارة مفتوحة)تالمس مع زجاج احلبابة( ال 
           يضيء املصباح

فتيلة  صحيح،  مفتوحة)تالمس  الدارة   :4  -
املصباح مقطوعة(               ال يضيء املصباح

والقاطعة  صحيح  مفتوحة)تالمس  الدارة   :5   -
مفتوحة(          ال يضيء املصباح

+ إدمــاج: أوظف تعلماتي    

• تقدمي الوضعية:  أصنع مصباحا للجيب
• تقدمي الوضعية )النص الكامل في الصفحة 111 

من الكتاب(
مصباحا  صناعة  واملهمه:  التعليمات  شرح   •
للجيب يشتغل ببطارية مسطحة ويضيء مصباحا، 

وفق مخطط عام وخطوات
• تقدمي الوسائل وأدوات العمل، وشرح خطوات 

االجناز
• إجناز عناصر التركيب، ثم ربط األجزاء

• جتريب التركيب، الصيانة
• يشرح عمل املصباح املركب، في فقرة

٭ الصفحة  111 من الكتاب
▪ يكون العمل في شكل أفواج مصغرة

حول  تعلمه  مت  ما  إدماج  الى  االجناز  يهدف    ▪
مصباح اجليب والدارة الكهربائية خصوصا، في 
شكل مشروع غير ينجزه بأدوات ووسائل بسيطة 
▪ يعد األستاذ كل الوسائل الضرورية لعمل األفواج
▪ ميكن تغيير عناصر التركيب عند الضرورة، وعند 
أي اقتراح وجيه من طرف التالميذ، مثل: الغمد: 
سدادة من الفلني أو من السدادات املصنوعة من 
البالستيك، أو غمد جاهز)مما هو متوفر في سوق 
أنواعها  مبختلف  التوصيل  أسالك  اخلردوات(، 
)يفضل تكون معزولة(، أو صفائح من النحاس 
بطارية  القدمية،  البطاريات  مسترجعات  من 
إمكانية  أو مجمعة من األعمدة بشرط  مسطحة 

ربطها وضمان التماس اجليد والربط مع بقية



111

  دليل استخدام كتاب التربية العلمية و التكنولوجية 

مادة  أي  أو  اخلشب  من  القاعدة  الدارة،  عناصر 
اختيارية  الدبابيس  عازلة(،  مادة  )من  أخرى 

ميكن احلصول على بدائل لها. 

 الوضعية التعليمية الثانية: امليزان واستعماله
األهداف التعلمية

• يسمي مكونات ميزان»روبرفال«
• يعرف العمل مبيزان »روبرفال«: املقارنة بني كتل 

أجسام مختلفة
•  يستخدم امليزان«روبرفال« لقياس كتلة جسم ما 

في حدود مجال استعماله
لقياس كتلة جسم  االلكتروني  امليزان  • يستخدم 

ما )مثل كتلة جسمه(
في  صحيحة  بكيفية  املرقمة  الكتل  يستخدم   •

عملية الوزن
باستخدام وحدات  قياس كتلة  نتيجة  يعبر عن   •

ال«الغرام« و«الكيلوغرام«

▪ ينتهج  املسعى العلمي: التساؤل وطرح  مشكل

▪  اقتراح فرضيات واجناز جتارب الختبارها

▪ ينظم عمله ويشارك في العمل التعاوني

الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير  يستخدم   ▪
شفاهيا وكتابيا

متهيد وتشخيص املكتسبات القبلية   

مالحظات منهجيةسيرالنشاطات التعلمية 
 تقدمي  الوضعية              

• نص الوضعية 
ِمَن  َأْنَواٍع  َة  ِعدَّ اإِلْنَساُن  َيْسَتْعِمُل  اأَلْشياِء  ِلَوْزِن 
ِقيِق  املََواِزيِن، َتَطَوَرت َمَع َحاَجِة االْنَساِن ِلْلِقَياِس الدَّ

وامْلََجااَلِت الَواِسَعِة ِلْلَوْزِن.
ُة ِفي امْلِيَزاِن، وَكْيَف َنِقيُس بِه  َماِهَي اأَلْجَزاُء اأَلَساِسيَّ

ُكْتَلَة اجِلْسِم ؟
• شرح التعليمات.

• محاوالت االجابة على األسئلة.
• مناقشة .

٭ الصفحة 104 من الكتاب
بعض  أهمية  إلى  الوضعية  هذه  في  نتعرض   ▪
حياتنا  في  نستخدمها  التي  القياس  أدوات 
من  يشتغل  كيف  ومعرفة  امليزان.  مثل  اليومية 
املقارنة بني األجسام ذات  خالل طرح  مشكلة 

الكتل املختلفة.
بتقدمي  املطروح  املشكل  على  التالميذ  يجيب   ▪
الوزن، بتقدمي أمثلة من  مقترحاتهم عن كيفية 

واقعهم املعيش.
▪ االستماع إلى آرائهم ومناقشتها. ميكن طلب
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 تقييم املكتسبات القبلية
االجابة على  األسئلة:  1و 2

• تقييم االجاَبات.
• مناقشة وتعديل. 

)ال  تخطيطي  رسم  بشكل  توضيحات  تقدمي 
نحكم على اآلراء(

▪ مناقشة وجمع التصورات األولى لديهم.

٭ ما تعلمته سابقا: الصفحة 105 من الكتاب
بني  بالعالقة  التذكير  إلى  يهدف   :1 السؤال    ▪
امليزان. فيصف  لوظيفة  الوظيفة واألداة، متهيدا 
األداة من خالل وظيفتها. مثال: الشريط املتري 
احلرارة،  درجة  لقياس  احملرار  األطوال،  لقياس 
اجلوال،  الهاتف  احلجم،  لقياس  املدرج  االناء 
عدة  على  ويحتوي  وظائف،  عدة  له  الذي 
تطبيقات نستفيد منها لقياس مقادير مثل الزمن 

)امليقاتية(.
ميتلكها  التي  األدوات  بني  من   :2 السؤال   ▪
التلميذ ويستعملها في القسم املسطرة، وتقيس 

األبعاد)الطول والعرض، ...(

عملية الوزن
 تقدمي  الوضعية              

• نص: 
اْسِتْعماِل  ِإلى  واملْشَتري  الباِئُع  َيْلَجُأ  َسُوِق  التَّ ِعْنَد 
َتْعِرُف  َفَكْيَف  الَبضاِئِع.  َيَة  َكمِّ ِلَتْقديِر  َأَدَواٍت 

اأَلْثَقَل واأَلَخفَّ من اأَلْشَياِء؟
• طرح مشكلة : األخف واألثقل
• تقدمي مقترح اإلجابات واألمثلة

• مناقشة

 النشاط األول: أبنّي احلاجة إلى امليزان
• طرح مشكلة املقارنة بني برتقالتني: أيهما أثقل؟
مدعمة  حلول  بشكل  احلل:  فرضيات  تقدمي   •

مبخططات
النتيجة: احلاجة إلى أداة متكننا من إجراء هذه   •

املقارنة: امليزان
• عرض عام للميزان: مكوناته

٭ الصفحة 106 من الكتاب
اخلفيف  مشكلة  إثارة  إلى  الوضعية  تهدف   ▪
عنها  املعبر  املادة  كمية  منظور  من  والثقيل 
عملية  حول  تصوراتهم  ومعرفة  ب«الكتلة«، 
العملية  احلياة  من  أمثلة  طرح  خالل  من  الوزن 

)استخدام امليزان(
التالميذ  يقترح  قد  اإلنطالقية  املرحلة  هذه  في   ▪
منهم  نسمع  )االلكترونية(،  الشائعة  املوازين 
األثقل  معرفة  أجل  من  يستخدمونها،  كيف 
واألخف )ال نحكم على االجابات، نترك ذلك 

ملا سيأتي من نشاطات(

عندما  مشكل،   - وضعية  في  التالميذ  نضع   ▪
أثقل)أو  البرتقالتني  أي  مقارنة  منهم  نطلب 
تختلف  قد  الوزن(؟  في  متقاربني  أي جسمني 

اإلجابات إذا كان الوزنان متقاربني.
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 النشاط الثاني: أكتشف امليزان.
امليزان  مكونات  على  التعرف  املهمة:  تقدمي    •

واستخدامه في عملية الوزن
• يتعرفون على ميزان »روبرفال« وأسماء مكوناته 

)الرسم التخطيطي(
• يجربون امليزان في عملية الوزن، ويجيبون على 

السؤال املطروح: أي البرتقالتني أثقل؟
امليزان  استخدام  هي  الوزن  عملية  النتيجة:   •

ملقارنة بني جسمني أيهما أثقل أو أخف.
 

بني  أقارن  الوزن:  عملية  الثالث:  النشاط   
كتلتني

بني  ملقارنة  امليزان  استخدام  املهمة:  تقدمي   •
أجسام  استخدام  اقتراح  أخرى:  بطريقة  جسمني 

وسيطة
• تقدمي الوضعية املمثلة في الصورة املرفقة بالنشاط
• تقدمي االجابة مع التعليل: أيهما أثقل، البرتقالة 

أم التفاحة؟
»الوزن«: كتلة  بدل  »الكتلة«  إدراج مصطلح   •

البرتقالة أكبر من كتلة التفاحة

 إرساء املوارد
ُة الَوْزِن  مِلَُقاَرَنِة ُكَتَل اأَلْجَساِم َنْسَتْخِدُم املِيَزاَن. َعَمِليَّ

اُس ُكْتَلَة اجِلْسِم. ِهَي ِقيَّ
ِميَزاُن »ُروِبْرَفاْل « َيْعَتِمُد َعَلى َتَواُزِن اأَلْجَساِم الِتي 

َتْيِه: ُتوَضُع َعَلى َكفَّ
ْفر  ْدِريَجِة الصِّ ِإَلى التَّ ُر  َواُزِن « ُيِشُير املَُؤشِّ ِعْنَد »التَّ
وُكْتَلُة  املُْسَتَوي،  َنْفِس  ِفي  َتاِن  الَكفَّ َوَتُكوُن   ،)0(
اأَلْجَساِم  ُكْتَلَة  ُتَساِوي  اأُلوَلى  ِة  الَكفَّ ِفي  اأَلْجَساِم 

ِة. اِنيَّ ِة الثَّ ِفي الَكفَّ
ِمُل  حَتْ الَِّتي  ُة  الَكفَّ َتُكوُن  َواُزِن،  التَّ ِاْخِتاَلِل  ِعْنَد 

اجِلْسَم األثقل ِإَلى اأَلْسَفِل َواأَلَخفَّ ِإَلى األعلى.

ا وستبرز احلاجة إلى استخدام أداة متكننا من مقارنة 
وزني جسمني: ومنه امليزان. 

▪  يطلب منهم استخدام ميزان »روبرفال« الذي 
قبل  الوزن،  عملية  إلجراء  عليهم،  يعرض 
شكل  في  آراءهم  يقدمون  فعليا.  استخدامه 

رسم تخطيطي.

وهو  الوزن.  عملية  معرفة  إلى  النشاط  يهدف   ▪
مكونات  أوال  ملعرفة  تكنولوجي  حتليل  نشاط  

امليزان، ثم استخدامه في »عملية الوزن«
امليزان  ويتم فحصه، والتعرف على  لهم  ▪ يقدم 

أجزائه وتسميتها. 
باستخدامه  بامليزان،  العمل  طريقة  يكتشفون   ▪
في املقارنة بني وزني البرتقالتني. تتوقف العملية 
وهي  كمي،  تقدير  بدون  املقارنة  على  فقط 

مرحلة أساسية ملبدأ القياس ككل.
▪ تقدمي الرسم التخطيطي  مليزان »روبرفال«

باستخدام أجسام أخرى. وفي  العملية  ▪ تواصل 
أيهما  أثقل؟  أيهما  السؤال:  يطرح  مرة  كل 

أخف؟
النشاط في شكل عمل فوجي مع تقدمي  ▪ ينجز 

الوسائل الالزمة لكل فوج.
السابقة  العملية  بنفس  النشاط سيقوم  ▪ في هذا 
باستخدام  املرة  هذه  لكن  املقارنة،  عملية  وهي 
تبقى محافظة  أجسام    أجسام  وسيطة، وهي 
على شكلها وحجمها ومادتها )مثل العلب في 
العيارية«  »الكتلة  مفهوم  نقدم  حتى  املثال(، 
ككتلة مرجعية، وهو ميهد ويبني مفهوم »وحدة 

القياس« وحاجتنا إلى مقدار مرجعي. 
مقارنة »كتلة«  من  بسهولة  يتمكنون  باحلدس   ▪
أجسام مختلفة بهذه املقاربة. وجتدر اإلشارة إلى 
مصطلح »الكتلة« هو املصطلح الصحيح للتعبير 

عن ناجت قياس الوزن، املعبر عن  كمية املادة  
حتى منيزه عن الوزن الذي هو قريب من مصطلح  
الثقل، الذي هو مقدار مختلف وال مييز اجلسم(. 
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 تقييم املوارد
• حل التمارين: 1و2.

• تقييم األجوبة

▪ يعبر التالميذ عن ناجت املقارنة باستخدام التعبير 
مثل: »كتلة اجلسم األول أكبر من كتلة اجلسم 

الثاني«، مع الرسم

٭ ما تعلمته: الصفحة 107 من الكتاب
مليزان  التخطيطي  الشكل  بامللخص:  يرفق   ▪
الشكل  طبع  )ميكن  بياناته  مع  »روبرفال« 

وتثبيته في الكراس، مع صورة للميزان(

٭ أحتقق من تعلماتي: الصفحة 107 من الكتاب
▪ التمرين األول:

-  الولد أثقل )أو أكبر وزنا أو له كتلة أكبر( من 
البنت، ألن جهته أخفض 

مليزان  بالنسب  العاتق  متثل  األرجوحة  خشبة   -
روبرفال

▪ التمرين الثاني:
- املقلمة    أخف  من البرتقالة

- كتلة البرتقالة   تساوي  كتلة اللعبة
- كتلة اللعبة    أقل  من كتلة  املقلمة

- كتلة املقلمة تساوي كتلة البرتقالة +كتلة اللعبة

 امليزان وقياس الكتلة    
 تقدمي للوضعية:

• النص:
ِلَبْيِع  امليزاَن  اِجُر  التَّ َيْسَتْعِمُل  التِّجاَرِة  َمَحلِّ  في 

َلِع ؟ اْسَتْعِمِل َيَة َهِذِه السِّ ُر َكمِّ ِسَلِعِه. َفَكْيَف ُيَقدِّ
ْر َعْن َنتيَجِة ِقياِس ُكْتَلِة ِجْسٍم َما. امليزاَن َوَعبِّ

• شرح وتوضيح التعليم
• احلاجة إلى وحدة قياس: مناقشة

ِبِيَزاِن  ِجْسٍم  ُكْتَلَة  َأِقيُس  األول:  َشاُط  النَّ  
»ُروببْرَفال«

باستخدام  الوزن  عملية  حتقيق  املهمة:  تقدمي   •
امليزان أجسام ذات كتل معروفة: الكتل املرقمة

٭ الصفحة 108 من الكتاب
▪ تهدف الوضعية إلى ضرورة اللجوء إلى أجسام 
كما   ، الكتل  بني  مقارنة  إجراء  ألجل  معيارية 
توحي به نتيجة النشاط األخير )الصفحة 107(

يعرفونها  التي  الكتل  قياس  بوحدات  التذكير   ▪
)في مادة الرياضيات(

من  التحويل  عمليات  ببعض  تذكيره  ميكن   ▪
الكيلوغرام الى الغرام والعكس في أمثلة بسيطة، 
بالقدر  القياس  بوحدات  معرفتهم  نقيِّم  فال 
هذه  في  وتوظيفها  بها،  تذكيرهم  نريد  ما 

الوضعيات العملية.
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قياس  يتطلب  أفواج  بشكل  يتم  عملي  نشاط   ▪
في  اقترحوها  التي  )مثل  األجسام  بعض  كتلة 
التي  الوسائل  باستخدام  للحصة(،  التمهيد 
يريدونها. باإلضافة إلى امليزان سيجدون أنفسهم 

أنهم بحاجة إلى كتل مرجعية لتتم املقارنة.
▪ يتعرفون على علبة الكتل املرقمة ويتأكدون من 

القيم املختلفة املكتوبة عليها.
الكيلوغرام  )من  الوحدات  هذه  على  يتعرفون   ▪
بالغرام(، ثم يشتغلون على عملية  الى األجزاء 

الوزن أو قياس الكتلة. 
حتديد  مناقشة،  مقارنة،  للنتائج،  عرض   ▪
الصعوبات . بعض املوازين حتتاج إلى ضبط أولي 
أو تصحيح الصفر)يشير إلى الصفر عندما تكون 
الكفتان فارغتني(. يتوصلون إلى: قياس الكتلة 
عن طريق جمع القيم املسجلة عند حدوث حالة 

»توازن امليزان«
التدرب على قياس كتل مختلفة من محيطهم   ▪

القريب
التي  الوضعية  امليزان«  مالحظة: نعني »بتوازن   ▪
تكون فيها الكفتان على نفس املستوي األفقي 
فيها  تكون  التي  احلالة  املختل«  و«التوازن   ،

الكفتان في مستويني مختلفني.
▪  مالحظة: قد ال نحتاج في هذه املرحلة الترميز 
الرمز،  بدل  اسمه  باستخدام  ونكتفي  للمقدار 
)أربعون   Kg  40 تساوي:  الطفل  كتلة  مثل: 

كيلوغراما(
▪  ينتهي النشاط بكتابة النتيجة بالوحدة مبيزانني 

املعمول بهما، مع الرسم التوضيحي املوافق.
خالله  من  التلميذ  يكتشف  مكمل،  نشاط   ▪
طريقة الوزن باستخدام أنواع أخرى من املوازين، 
ومنها امليزان الرقمي أو االلكتروني. وهو يعتمد 
على القراءة املباشرة. يستخدم في هذه النشاط 
املطبخ  املختلفة )ميزان  االستعمال  ذو مجاالت 
كتلة  لقياس  الطبي  امليزان  الصغيرة،   للكتل 

جسم الطفل(.

• التعريف بعلبة األجسام املرقمة، ومحتوياتها 
ومقارنة   ،) املستعملة)الغرام  الوحدة  تسمية   •

سريعة لهذه الكتل فيما بينها
• استخدام امليزان والكتل املرقمة في عملية الوزن 

جلسم اختياري
• التعبير عن نتيجة القياس

 النشاط الثاني: أستعمل امليزان الرقمي
198g :املطلوب قراءة ما يشير إليه امليزان الرقمي •
القياسات  وإجراء  االلكتروني:  امليزان  تقدمي   •
قيست  التي  )مثل  األجسام  لبعض  املباشرة 

باستخدام ميزان روبرفال في النشاط السابق(

 إرساء املوارد
ِة الَوْزِن ُكَتاًل ُمَرقََّمًة ِلْلُمَقاَرَنِة  - َنْسَتْخِدُم ِفي َعَمِليَّ

َبْيِنَها َوَبنْيَ اجِلْسِم الَِّذي َنِزُنُه.
َزاِن َتُكوُن ِقيَمُة الُكْتَلِة ُتَساِوي َمْجُموَع  - ِعْنَد ااِلتِّ

َواُزَن. الُكَتِل املـَُرقََّمِة الَِّتي َأْحَدَثِت التَّ
ُة اأُلوَلى( = َمْجُموَع الُكَتِل  - ُكْتَلُة اجِلْسِم )الَكفَّ

ُة( اِنيَّ ُة الثَّ املـَُرقََّمِة )الَكفَّ
ِقيَمُتَها  َعَلْيَها  ٌل  ُمَسجَّ ُكَتٌل  ِهَي  املـَُرقََّمُة  الُكَتُل   -

َدْت َسَلًفا. الَِّتي ُحدِّ
ااِلْسِتْعَماِل ِهَي:  ِبَوَحَداٍت َشاِئَعَة  الُكْتَلَة  َنِقيُس   -
Kg. َوالِكيُلوْغَراُم َوُيْرَمُز َلُه ِب ،g الغَراُم َوُيْرَمُز َلُه ِب

              1Kg  = 1000 g   :َوَلَدْيَنا -



116

  دليل استخدام كتاب التربية العلمية و التكنولوجية 

مبيزانني  قياسني  بإجراء  مقارنة  إجراء  ميكن    ▪
القياس.  نتيجة  والتدرب على كتابة  مختلفني، 

يكتب نتيجة القياس في الوضعيات املصورة

 ٭ ما تعلمته: الصفحة 109 من الكتاب

٭ أحتقق من تعلماتي: الصفحة 109 من الكتاب
▪ التمرين األول:

   200g  :كتلة البطيخ األحمر تساوي -
150g :كتلة حبة الليمون تساوي -

مرقمة  كتال  االستفهام  نقطة  مكان  في  نضع   -
 350g:تساوي

▪ التمرين الثاني:
100+50+10= 160g :كتلة هاتف أحمد تساوي -

 100+50+5=155g:كتلة اسماعيل أحمد تساوي-
160-155=5g :الفرق بني الوزنني يساوي -

 تقييم املوارد
•حل التمارين: 1و2.

•تقييم االجابات
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جند في هذا امللحق مجموعة من البطاقات التقنية التي يحتاجها األستاذ في إعداده للوضعيات 
متوسط  مدى  على  التعلمات  ملجموع  يخطط  التعلمي  املقطع  اكان  فإذ  خاصة.  التعلمية 
النشاطات  بعض  أو حتى  تعلمية  بكل وضعية  اخلاصة  البطاقات  فإن  الدراسي(،  )الفصل 
أكثر  العملية، حيث تظهر  بتفاصيل  أكثر  ليحيط  التحضير  تدعوه العتماد شكل آخر من 

األهداف التعلمية التي لم تكن جلية في منصوص الكفاءات اخلتامية نظرا لطابعها العام.
- نقترح في امللحقات نوعني من البطاقات:

- بطاقة سير وضعية تعلمية: وهي تعد الستراتيجية سيرا تعلمات على مدة قصير )حصة 
أو حصتني(

- بطاقة لتقييم نشاط ذي طابع إدماجي، من مثل »أوظف تعلماتي« أو »أقترح حال« أو 
تقييم مشروع تكنولوجي. هذه البطاقة تكون بشكل جدول يتضمن معايير للتقييم مزودة 
مبجموعة من املؤشرات التي يحتاجها األستاذ للحكم على مدى التحكم في الكفاءة املتابعة، 
من جهة، كما يحتاجها التلميذ إذا ما صرح لهم األستاذ ببعض هذه املؤشرات واملعايير التي 

تساعده في احلكم على مدى حتكمه في اكتساب ومنو الكفاءة في شكل تقييم ذاتي.

اجلزء الثالث
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بطاقة وضعية تعليمية  
 القسم : السنة الثالثة ابتدائي

 امليدان: االنسان واحمليط
 الوحدة: النفايات ومخاطرها
َظاَفِة املادة: تربية علمية    وتكنولوجية •  الوضعية التعلمية:   ُشْكًرا َأْحَباَب النَّ

األهداف التعلمية

• يتعرف على أنواع النفايات  في محيطه القريب ويقدم أمثلة عنها
• يصنف النفايات الى نفايات صلبة وسائلة

• يعرف  األضرار املترتبة عن إهمال النفايات والرمي العشوائي لها 
• يتعرف على القواعد العامة للتعامل مع النفايات

• يعرف دوره ودور أحباب النظافة من أجل احملافظة على احمليط

الوسائل والسندات التعليمية
• صور تعبر على أنواع النفيات التي يفرزها نشاط االنسان )الكتاب املدرسي(

)الكتاب  النفايات  مع  التعامل  في  محبذة  وغير  احملبذة  سلوكات  عن  تعبر  صور   •
املدرسي(

الصعوبات املعرفية  املتوقعة
• تسمية بعض محتويات القمامة 

• تصور النفايات التي تكون بحالة غازية 
• إدراك تلوث املياه اجلوفية وربط األمراض الناجمة عن التلوث )األمراض املتنقلة عن 

طريق املياه،...(

سير الوضعية التعلمية
متنهجية      نشاط التالميذاملراحل /سير الوضعية التعلمية مالحظات 

وتنظيمية
الوقت

التمهيد
طرح 

املشكل

َفاَياُت في  َكِثيًرا َما َتْنَتِشُر النُّ
َأْحَياِئَنا،  في   : َمَكاٍن  ُكّل 
َجاِنَبّي  وَعَلى  َشَواِطِئَنا  في 
َفاٍت  َتَصرُّ َنِتيَجة  ُرَقات  الطُّ

َغْيِر َمْسُؤوَلٍة.
ِمْن  ُمِحيَطَنا  َنْحِمي  َكْيَف 

َهِذِه امْلََخاِطِر ؟

إلىتوقعات  •االستماع 
على  وتسجيلها  التالميذ  

السبورة: حتديد أهم املخاطر
تسجيل  اآلراء.  هذه  •مناقشة 

بعضها

التصورات  على  التعرف 
وتقدمي الفرضيات

10 د

بناء 
التعليمات

نشاط 
1: حتليل 

الوثائق 
وتعيني 

بعض 
األضرار

الَِّتي  اأَلْضَراِر  َعِن  عّبر 
َتَراُكِم  اِء  َجرَّ ِمْن  َسَتْنُتُج 

ِة َفاَياِت املَْنِزَليَّ النِّ

َنْفَسَك  ِمي  حَتْ َكْيَف   •
َمَخاِطِر  ِمْن  َوُمِحيَطَك 

َفاَياِت- ؟ النِّ

وحتديد  الصور  مالحظة    •
األضرار التي تسببها النفايات 
طويلة:  ملدة  املتراكمة 
احلشرات  جذب  التعفن، 
انبعاث  لألمراض،  الناقلة 
الكريهة،  الروائح  وانتشار 
واألكياس  األوراق  تطاير 

البالستيكية، 

-  البحث واالستكشاف 
الوثائق  حتليل  خالل  من 

وإجناز جتارب.
15 د
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َكْيَف   •
َنْفَسَك  ِمي  حَتْ
ُمِحيَطَك  َو
َمَخاِطِر  ِمْن 

َفاَياِت- ؟ النِّ

• يقدم التصرفات السليمة: وضع 
إخراجها    ، أكياس  في  القمامة 
إدخالها   ، احملددة  األوقات  في 
لذلك،  املخصصة  احلاويات  في 
العشوائي  الرمي  عن  االمتناع 

للنفايات

15 د

5 د نشاط   2  :
التعرف على 

السلوكات 
احملبذة وغير 

احملبذة

صوِر  مُتَّثُل 
الَوِثيَقُة  2 َبْعَض 
ت  َفا لّتَصرُّ ا
َهِذِه  َعْن  َعّبْر 

َفات. الّتَصرُّ

َعَواِقُب  َما   •
َفات  الّتَصرُّ َهِذِه 

ِيِط  َعَلى احمْلُ

الى  للوصول  الصور  على 
السلوكات احملبذة :

- تنقية الشواطئ: يجب املساهمة 
وتركها  الشواطئ  تنظيف  في 

كذلك بعد مغادرتها.
في  املشاركة  احلي:  تنظيف   -
األحياء  لتنظيف  التطوع  حمالت 

الرمي العشوائي للقمامة
النفايات  إخراج  أوقات  احترام   -

ووضعها في أكياس خاصة.
يِط. ِة اإِلْنَساِن َوَعَلى احمْلُ َفاَياُت امْلَُتراِكَمُة َخَطٌر َعَلى ِصحَّ • النِّ

يِط َوُمساَعَدُة َأحباَب النَّظاَفِة َواِجٌب ِلَتَفاِدي َهِذِه املََخاِطِر • َتْنِظيُف احمْلُ
كامل  مع  حوصلة 

القسم
5  د إرساء 

التعلمات

تقومي املوارد 
املعرفية

التمرين 1 : 
اختيار الصورة 

احملبذة

- الصورة 2: جمع النفايات املنتشرة في احمليط حتى 
يبدو نظيفا.

- الصورة 4 : وضع النفايات في احلاويات.

التقومي التكويني 
)محاوالت فردية ثم 

تصحيح جماعي(

10 د

تشويه النصائح البالستيك  ألكياس  العشوائي  الرمي   -
جلمال احمليط وتصرف ال أخالقي يجب أن منتنع عنه 

ونحافظ على سالمة البيئة.
- الرمي بالسوائل السامة في احمليط تضر بالكائنات 
احلية وتلوث مخزون املاء الذي نحن في أمس احلاجة 

إليه

بطاقة تقييم وضعية اإلدماج )1(
 القسم : السنة الثالثة ابتدائي

 امليدان:املادة و عالم األشياء
املوضوع : أصنع محرارا

الصفحة :110 من كتاب
نص الوضعية :)أنظر إلىالصفحة المشار إليها(

 الهدف: تهدف الوضعية الى صناعة إنجاز تكنولوجي يتمثل
 في محرار يعتمد على تمدد سائل ملون، يشبه في شكله 
 ومبدئه المحرار الكحولي.  يصنع بواسطة وسائل بسيطة 
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ومبدئه المحرار الكحولي. يصنع بواسطة وسائل بسيطة من  المسترجعات، وتتطلب استخدام بعض األدوات 
البسيط. هذا االنجاز يساعد التلميذ على الرؤية القريبة لمكونات األداة ويفهم فكرة تمدد السائل المحراري 

عندما يعرض الى مصدر حرارة )جسم ساخن أو بارد( 

 المواصفات التقنية
المواصفات التقنية للمنتج المطلوب

المالحظاتالمواصفاتالجزء

من مادة حساسة للحرارة - ناقل جيد للحرارة- غير سميك - المستودع
حجم متناسق مع بقية األجزاء.

المحراري األنبوب الرقيق السائل  لتمدد  مناسب  طول  شفافة-  مادة  من 
ومناسب لرسم السلم.

تدريجات لوحة التدريجات مدرج  سلم  مقوى(-  )ورق  متماسكة  مادة  من 
متقايسة.

السائل ربط المكونات يضيع  ال   ( واألنبوب  المستودع  بين  جيدة  كتامة 
الملون (.

ماء + ملون غذائيالسائل المحراري

شبكة تقييم:املعايير واملؤشرات
احلكماملؤشراتاملعيار

• يعرف المحرار لتعيين درجة الحرارة التحكم في املوارد املعرفية
• يستخدم مصطلح درجة الحرارة  

• يستخدم  الترميز الصحيح: رمز درجة الحرارة 

تحكم 
ضعيف

تحكم 
متوسط

تحكم
جيد

توظيف املوارد والكفاءات 
العرضية

)الوضعية  صحيحا  استخداما  األداة  يستخدم   •
المالئمة(  

• يطبق التعليمات:  يحترم الخطوات المعطاة له- 
قواعد األمن-  يجيب على األسئلة

• يتحكم جيدا في أدوات العمل) الرسم والتخطيط 
- التقطيع- تثبيت األجزاء -( 

• يقدم منتجا حسب المواصفات المطلوبة  
• يستخدم لغة سليمة في تقديمه للمنتج

• يسلم عمال نظيفا ووظيفيا ) قابال لالستخدام( 
معهم  ويتفاعل  العمل،  في  اآلخرين  يشارك   •

بانسجام



121

  دليل استخدام كتاب التربية العلمية و التكنولوجية 

• يبدي نوعا من االستقاللية  في أداء المهمةترسيخ القيم واملواقف
• يحترم الوقت المخصص للعمل 

)التلوين-  به  خاصة  جمالية  لمسة  يقدم   •
الزخرفة- تناسق األجزاء- ....( 

• يبدي أفكارا إبداعية )اختيار وسائل وأدوات 
طريقة  آخر،   عمل  مبدأ    ، بديلة  دعائم  أخرى 

تشغيل أخرى- ...الخ(

 مالحظة: 
- أعطيت هذه المؤشرات وفق هذه المعايير المختارة، لالستئناس بها. يمكن أن يجرى التقييم وفق بعضها 
فقط ) ينتقي األستاذ بعضها أو كلها، او يضيف عليها، او يعيد صياغتها(، ويمكن أن يتأكد من بعض 

المؤشرات األخرى في مناسبات أخرى.
- ينجز األستاذ قبل البدء في إنجاز المشروع هذه الشبكة، بشكل بطاقة خاصة بالتقييم والمتابعة . ستساعده 

في إنجاز الوضعيات العالجية. 
- يمكن استخدام سلم للعالمات لكل مؤشر من المؤشرات)سلم من 20(، كما يمكن االكتفاء بالحكم على 
المعايير من خالل هذه المؤشرات بقاعدة )التحكم في ثلتي المؤشرات = يساوي تحكم مقبول للمعيار(

 بطاقة تقييم وضعية اإلدماج )2(

 القسم : السنة الثالثة ابتدائي
 امليدان:املادة و عالم األشياء

املوضوع : أصنع محرارا
الصفحة :111 من كتاب

نص الوضعية :)أنظر إلىالصفحة المشار إليها(
 الهدف: تهدف الوضعية الى صناعة  مصباح للجيب

 )أو المصباح اليدوي(، يشبه شكال ومبدأ المصباح الذي تناوله
 في النشاط . يستخدم في هذا المشروع مواد بسيطة مثل
 الخشب واسالك التوصيل وصفائح معدنية، باإلضافة الى

 المصباح  وغمده والبطارية )أو مجموعة أعمدة(. والمطلوب 
ربط هذه األجزاء بالكيفية المناسبة لصناعة دارة كهربائيةبسيطة 

يمكن التحكم في فتحها وغلقها وتشغيلها.
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 المواصفات التقنية
المواصفات التقنية للمنتج المطلوب

المالحظاتالمواصفاتالجزء

• من الخشب بأبعاد مالئمة لتحمل مجموعة العناصر)10×15 سنتيمترا( +  غطاء القاعدة + غطاء
يضم مكونات المصباح  

• جسم أسطواني يستقبل في جوفه المصباح، من الفلين أو من البالستيك )سدادة الغمد
بشكل  البطارية  مع  المصباح  بتوصيله  يسمح  البالستيكية(،  القارورات  بعض 

صحيح )تماس وتوصيل جيدين(

•  دبابيس أو براغي)تثبيت جيد(- صفيحة الوصل والقطع )شريط معدني ناقل(القاطعة

• بطارية مسطحة )أو ما يكافئها(- مالئمة للمصباحالبطارية

• أسالك توصيل من النحاس، رفيعة ومعزولة )من المسترجعات(أسالك التوصيل

• توصيل جيد : ربط محكم لألسالك، تماس جيد على مستوى: الغمد )العقب ربط العناصر
والقتير(، البطارية )األقطاب(، القاطعة، وبين العناصر.

شبكة تقييم : املعايير واملؤشرات

احلكماملؤشراتاملعيار

ويسميها التحكم في املوارد املعرفية الكهربائي  الدارة  عناصر  يعرف   •
بالمصطلحات المالئمة )البطارية،    المصباح، 
أقطاب   ، القاطعة  التوصيل،  سلك  الغمد، 

البطارية، نقطتا تماس المصباح(
المغلق  والوضع  للدارة  المفتوح  الوضع  يعرف   •

لها، وكذا للقاطعة.
• يعرف األسالك الناقلة ودورها في الدارة

تحكم 
ضعيف

تحكم 
متوسط

تحكم
جيد

توظيف املوارد والكفاءات 
العرضية

• يستخدم المصطلحات المالئمة في التعبير عن 
فتح  أو غلق الدارة )القاطعة(

• يستخدم القاطعة استخداما صحيحا في الفتح 
والغلق

المعطاة  الخطوات  يحترم  التعليمات:   يطبق   •
له- قواعد األمن-  يجيب على األسئلة

العمل  خطوات  لبناء  المخطط  على  يعتمد   -
ويطبقها

- يركب العناصر تركيبا صحيحا 
- يقدم منتجا حسب المواصفات المطلوبة

- يجرب المنتج  
يستخدم لغة سليمة في تقديمه للمنتج
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• يسلم عمال نظيفا ترسيخ القيم واملواقف
معهم  ويتفاعل  العمل  في  اآلخرين  يشارك   •

بانسجام
البحث  في  االستقاللية   من  نوعا  يبدي   •

واستخدام الوثائق
• يحترم الوقت المخصص للعملي

•يقدم لمسة جمالية خاصة به )التلوين -الزخرفة 
-تناسق األجزاء.....(

أدوات  و  وسائل  إيداعية)اختيار  أفكار  •يبدي 
،طريقة  آخر  عمل  مبدأ   ، بديلة  دعائم  أخرى 

تشغيل أخرى.....الخ(

مالحظة: 
يمكن أنجاز بطاقة تقنية لسير العملية خاصة باألستاذ )ينتقي فيها مجموعة من المؤشرات للتقييم األساسية ودليله في 
ذاك مستوى التالميذ وما هو منتظر منهم(، وأخرى للتلميذ )تقدم لهم بطاقة االنجاز، فيها المواصفات وبعض المعايير 

والمؤشرات لتكون دليال للتقويم الذاتي والبيني(

بطاقة تقييم وضعية اإلدماج) 3(
 القسم : السنة الثالثة ابتدائي

 امليدان:املعلمة في الفضاءو الزمن
املوضوع : أقترح منوذجا للشمس و األرض

الصفحة :86  من كتاب
نص الوضعية :)أنظر إلىالصفحة المشار إليها(

 الهدف: تصور نموذج للشمس واألرض ثم تجسيد هذا النموذج باستخدام كرات صغيرة وعدة لتدوير 
األرض حول نفسها، من أجل استخدام في تفسير كل من : دوران األرض حول نفسها، وتعاقب اللي والنهار 
الناتج عن هذا الدوران. وهي وضعية لتقيم القدرة على تخيل نموذج عملي وتجسيده واستخدامه كوسيلة 

للتوضيح.
املواصفات التقنية

المواصفات التقنية للمنتج المطلوب
المواصفاتالجزء

النموذج األولالمستويالنموذج األولالفضائي

ما يمثل الشمس

• كرة كبير ة نسبيا من البالستيك الشفاف
• يمكن أن يكون مصدرا للضوء: مصباح يدوي

• يمكن أن تكون كرة مزودة بمنبع ضوئي

الورق  من  نسبيا  كبير  قرص   •
المقوى )الكرتون( أو البالستيك

• يرسم عيه صور رسما يعبر عن 
الشمس
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• كرة أصغر من سابقتها، لتمثيل األرض
• القابلية للدوران حول محورها عن طريق عمود رفيع أو أي 

عدة تمكن من الدوران
• تمثيل بعض المناطق على سطح هذه الكرة )رسما تقريبيا 

جدا(

• قرص صغير من الورق المقوى 
أو البالستيك

• يرسم عليه ما يعبر عن األرض
محور  حول  للدوران  القابلية   •

يمر من مركز القرص
قرص  من  كل  من  بأذرع  يتصل 

الشمس وقرص القمر
• كرة أصغر من سابقاتها

• إمكانية  ربطها بكرة »األرض«  لتدور حول األرض
الورق  من  أصغر  قرص   •

المقوى أو البالستيك
حول  يدور  أن  يمكن   •

قرص األرض
• مرتبط بذراع يربطه بقرص 

األرض)من الورق المقوى(
• إمكانية ربط الكرات لتسمح ب:

- توجيه الضوء نحو منطقة من الكرة 
-  دوران األرض حول نفسها، وتناوب منطقة الضوء والظالم

مرتبط  األرض  قرص  يكون   •
جهة  ومن  القمر  بقرص  جهة  من 

أخرى بقرص الشمس بذراعين
• ابعاد الذراعين متناسقة )كبير  
بين  وأقل  والشمس،  األرض  بين 

األرض والقمر(

شبكة تقييم : املعايير واملؤشرات

احلكماملؤشراتاملعيار

• يعرف أن األرض تدور حول نفسهاالتحكم في املوارد املعرفية
• يعرف أن األرض تدور من الغرب نحو الشرق

• يعرف منطقتي الظل والضوء  على سطح األرض 
ويميز بينهما

 سطح األرض ويربطهما بفترتي النهار والليل

تحكم 
ضعيف

تحكم 
متوسط

تحكم
جيد

 الشكل ②الشكل
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توظيف املوارد والكفاءات 
العرضية

لتفسير  الشمس  األرض-  نموذج  يستخدم    •
ظاهرة تعاقب الليل والنهار

• يوظف جهة دوران األرض  لمعرفة الليل والنهار 
في منطقتين مختلفين وكيف يتطور التوقيت

• يجيب على التعليمات فـ :
والشمس  األرض- ض  لتركيب  مخططا  يقدم   -
)رسم تخطيطي متناسق: الشمس تمثل أكبر من 
األرض- األرض كروية- الشمس مصدر للضوء- 

األرض مضاءة من جهة واحدة- ...(
المطلوبة  المواصفات  حسب  منتجا  يقدم   -

)الجدول أعاله(
- يقدم شرحا الستخدام النموذج 

- يجرب المنتج في : تفسير اختالف في التوقيت 
بين منطقة وأخرى

•  يستخدم السندات لتطوير النموذج
• يستخدم لغة سليمة في تقديمه للمنتج  وفي 

الشرح
• يسلم عمال نظيفا ووظيفيا ترسيخ القيم واملواقف

معهم  ويتفاعل  العمل،  في  اآلخرين  يشارك   •
بانسجام. 

• يبدي نوعا من االستقاللية في إنجاز المهمة
• يحترم الوقت المخصص للعمل .

)التلوين-  به  خاصة  جمالية  لمسة  يقدم   •
الزخرفة- تناسق األجزاء- ....( 

الوسائل  اختيار  في  ابتكارية   لمسة  يقدم     •
دوران  النموذج) مصدر ضوء مالئم-  واستخدام 
األرض حول نفسها وحول الشمس- دوران القمر 
حول األرض- تزامن الحركات الدورانية –  طريقة 

تشغيل أخرى...الخ(  

 مالحظة: 
الكفاءة، والبعض اآلخر اختياري، مثل  لتقييم معايير  القيمة ؛ قد نجد بعضها اساسي  لها نفس  المؤشرات  • ليس كل 
المؤشرات الخاصة باإلتقان واالبداع واالضافات الجمالية، وإذا سجلناها فهي فقط  لتوقح بعض الحاالت التي يبدي فيها 

بعض التالميذ الذين لهم ميل لالبتكار والتفوق.
• يمكن أنجاز بطاقة تقنية لسير العملية خاصة باألستاذ )ينتقي فيها مجموعة من المؤشرات للتقييم األساسية ودليله في 
ذاك مستوى التالميذ وما هو منتظر منهم(، وأخرى للتلميذ )تقدم لهم بطاقة االنجاز، فيها المواصفات وبعض المعايير 

والمؤشرات لتكون دليال للتقويم الذاتي والبيني(
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بطاقة تقييم وضعية اإلدماج) 4(

 القسم : السنة الثالثة ابتدائي
 امليدان:املعلمة في الفضاء والزمن

املوضوع : هم في الليل ونحن في النهار
الصفحة :87 من كتاب

نص الوضعية :)أنظر إلىالصفحة 87(
 الهدف: تطرح الوضعية قضية االختالف الموجود بين توقيتين

 لمنطقتين مختلفتين على سطح األرض، وكمثال بين مدينتي الجزائر و
مكة المكرمة. ويطلب من التلميذ تقديم تفسيرا لهذا االختالف.
وسيوظف ما تعلمه من حركة األرض حول نفسها وما ينتج عنه من 

فترتي النهار والليل. كما يطلب منه تحويل تاريخ من نظام تقويم الى
 آخر.

شبكة تقييم : املعايير واملؤشرات
احلكماملؤشراتاملعيار

التحكم في املوارد املعرفية

• يعرف منطقتي الظل والضوء  على سطح األرض 
ويميز بينهما

سطح  على  والضوء  الظل  منطقتي  بين  يربط   •
األرض ويربطهما بفترتي النهار والليل
• يعرف أن األرض تدور حول نفسها

• يعرف أن األرض تدور من الغرب نحو الشرق
الرزنامة ويستخدمها في تحديد  • يعرف محتوى 

التاريخ

تحكم 
ضعيف

تحكم 
متوسط

تحكم
جيد

توظيف املوارد والكفاءات 
العرضية

• يستخدم نموذج األرض- الشمس لتفسير ظاهرة 
تعاقب الليل والنهار

من  االنتقال  لمعرفة  األرض  دوران  جهة  يوظف   •
فترة النهار الى الليل في منطقة ما

• يستخدم الرزنامة في تحويل تاريخ من تقويم الى 
آخر.

• يجيب على األسئلة/ التعليمات :
قبل  مكة  في  الليل  حلول  لسبب  شرحا  يقدم   •
الجزائر ، وتعليل ذلك بدوران األرض حول نفسها 
الضوء  الشرق )الخروج من منطقة  الغرب نحو  من 

قبل الجزائر(.
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في  االختالف  هذا  لتبرير  مدعما  رسما  يقدم   •
التوقيت: كرة رضية + جهة صحيحة لدوران األرض 
سمير(بعد  يقيم  )أين  الجزائر  في  بالوقت  -يتنبأ 
الجزائر:  في  العصر  صالة  من  ساعات  ثالث  مرور 

يكون الوقت ليال.)الدخول في منطقة الظالم(
-يفسر حلول الليل ب: دوران األرض من الغرب الى 
الضوء ويدخل في مطقة  الشرق)يبتعد عن منطقة 

الظالم(
الهجري:  بالتقويم  اليوم  نفس  تاريخ  يقدم   •
ربيع   16 يوافقه©  )ميالدي(  14جانفي2017 

الثاني 1438)هجري(

ترسيخ القيم واملواقف

• يسلم عمال نظيفا 
معهم  ويتفاعل  العمل  في  اآلخرين  يشارك   •

بانسجام
• يبدي نوعا من االستقاللية  في البحث واستخدام 

الوثائق
• يحترم الوقت المخصص للعمل

بطاقة نتائج التقييم التكويني لفوج التالميذ
 القسم : السنة الثالثة ابتدائي

 امليدان:املادة و عالم األشياء
املوضوع : مصباح اجليب 
الصفحة :100 من كتاب

الهدف: بطاقة لتجميع نتائج التقومي التكويني أثناء رصد ومتابعة نشاط التلميذ
اإلجراء :ينجزها األستاذ:

•  شبكة للتقييم وفق املعايير واملؤشرات اخلاصة بكل معيار، )كما في اجلدول املوالي(، وعلى ضوئها يحكم 
التي ينجزها، وكذلك  للمهمات  أثناء تعلمه، من خالل تصرفاته واستجاباته  التلميذ  على نشاط  وأداء 
من خالل املنتوج الفردي )العمل الفردي املستقل( واجلماعي )أداؤه أثناء العمل الفوجي(، مع مالحظة 
أن املعيار اخلاص ب«ترسيخ القيم واملواقف« نحكم عليه من خالل عدة مالحظات من وضعيات تعلمية 

مختلفة وعلى فترات طويلة نسبيا )ال تخص فقط الوضعية اخلاصة(.
•  ُينجز جدوٌل لتحصيل هذه املالحظات يتضمن نفس املعايير واملؤشرات، و عليها احلكم علي هذه  املعايير 

عن طريق مؤشراتها، وتكون مرفقة بقائمة التالميذ
• نتائج هذا التقييم يستغل بكيفيات مختلفة:

- يستغلها األستاذ لتقييم عمل التلميذ ومدى حتكمه في املعارف  ومدى منو الكفاءة لدية، ومنه برمجة 
»املعاجلة البيداغوجية« كوضعيات الستدراك االخفاقات في التحصيل عموما.

- يستغلها التلميذ ملعرفة مدى جناحه في التحصيل، ومدى تعثره وبالتالي القيام  بالتقومي الذاتي
- قد تكون محل طلب من جهات أخرى ) األولياء  مثال(، ملتابعة تعلمات أبنائهم 
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       حتكم جيد
        

        حتكم مقبول        
           

         غير متحكم

معايير ومؤشرات التقييم
املوارد التحكم في املواردوجاهة املنتوج توظيف 

والكفاءات العرضية
ترسيخ القيم واملواقف

- يفهم التعليمة
إجابات  يقدم   -
مرتبطة باملطلوب
يستخدم   -

السندات

- يعرف مكونات 
مصباح اجليب 

ويسميها
- يعرف كيف 

يرتبط املصباح مع 
البطارية 

- يعرف دور 
كل من البطارية 

واملصباح  والقاطعة

- يفك ويركب 
مكونات املصاح 
بطريقة صحيحة

- يكتشف اخللل في 
املصباح ويصلحه

- يستخدم أي نوع 
من البطاريات عند 

احلاجة

-  يستخدم  اللغة 
الوطنية كلغة اتصال 

والتعبير العلمي
- يعمل بنوع من 

االستقاللية
- يشارك العمل مع 

املجموعة
- يحترم الوقت املخصص 

للعمل

اإلسم و اللقب 

1

2

3

4

5

6

.......

 مالحظة: 
املثال ال احلصر. ميكن لألستاذ أن يدعمها مبؤشرات أخرى أو بصياغة أخرى، يراها  - هذه املؤشرات أعطيت  على سبيل 

أنسب.
- معيار وجاهة املنتوج: يخصص أكثر عندما يطلب من التلميذ إجناز معني محدد له مواصفات قابلة للمالحظة وضروري أن 
يقيم فيها. مثل حل مشكلة تتطلب جهد خاص ومنتوج يقدمه، إجناز مشروع كامل وفق خطة تعطى له كلية أو جزئيا. عند 

الضرورة توضح أكثر مؤشرات هذا املعيار.


