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  مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا في التعليم المتوسط 

  :مقدمة 
  :تحليل الوضعية الراهنة -1

  لكن آثـار ذلك و انعكاسـاته   ) كانت مبررة في حينها(1994ت وزارة التربية تعديالت عدة على برنامج سنة أجر
  : أبرزت المالحظات اآلتية

  أصبح البرنامج ال يساير الحاجيات الجديدة لمجتمعنا و تحوالته االقتصادية و السياسية و مشاريعه المتفتحة على  *
  .ته  كل الميادين بمختلف قطاعا

  عدم التوافق الداخلي في مركبات البرنامج الحالي سواء أكان ذلك في برنامج السنة للمادة مع بقية المواد األخرى  *
 .أو برامج سنوات التعليم األساسي 

التطورات التكنولوجية و تطبيقاتها الميدانية التي ) أغلب فقراته(  نقص رغبة التلميذ في التعلم مع برنامج همشته  *
  .لحظها و يتعامل معها التلميذ ، و ال تعكسها نشاطات المدرسة ي

  .  طلبات األساتذة في التغيير من أجل تفعيل دور المدرسة في المجتمع *
  :و بالمقابل 

  .   أصبح البرنامج الحالي ال يواكب نشاطات متعلم هذا اليوم الذي تغيرت سلوكاته بفعل عوامل التطور المختلفة *
، يتوجب علينا أخذها بعين االعتبار في سياق ) غير المدرسة( غير سلوك المتعلم و اتَّجه نحو آفاق تعلم أخرى   تََََََََََ*

  .التعلمات 
  .  تطورت العلوم و التكنولوجيا و احتلت مكانة مرموقة في الحياة اليومية للمواطن*
  : الوضعية المرغوب فيها-2

  :الح مسارات تعلم متنوعة و تبرز أهم المحطات المستجدة فيه في المعالم اآلتيةيوفر البرنامج الجديد الذي يعتمد اإلص
  .   يستند على مكتسبات التلميذ في التعليم االبتدائي *
   المرتبطة بحياة المتعلم و محيطه و يستجيب لرغباتهف  يرعى التعلم كمكتسب يقترن باستعمال  و توظيف المعار*

  . و فضوله
إلرادة تطوير غايات المدرسة، لكي تتكيف مع )  الجديدةمأساس بناء كل مناهج التعلي(ة بالكفاءات تتجاوب المقارب  *

الواقع المعاصر في حقول الشغل و المواطنة و الحياة اليومية ، وال يعني هذا إطالقا أنها تستغني عـن المعـارف ،  بل 
  .نوعةتعطيها دفـعا جديدا و هو القدرة على تجنيدهـا في وضعيات مت

  يوفر فرص االستكشاف مع استغالل مواهب و قدرات المتعلم من أجل التعامل مع مشكال ت حياته اليومية  من  *
التمتع بمباهج ,مقابلة اآلراء, التفسير,  المعالجة, التقصي ,خالل مواضيع فيزيائية تتوافق مع سنه باعتماد مبدإ البحث 

  ...التجريبي التدرب على المسعى , صنع نماذج , الدنيا
باعتبارها بعدا طبيعيا يؤدي إلى ) األعمال المخبرية ، المشاريع التكنولوجية(  يعطي مكانة مرموقة للعمل اليدوي *

  .تأسيس مهارات توفر له فرص التعامل مع تكنولوجيا محيطه و تؤهله لالندماج في مجتمعه
صنع أشياء من محيطه ، يعبر بها عن مواهبه و يشعر إن العمل اليدوي يمنح للمتعلم فرص التعامل مع أشياء و   * 

  . بكيانه ليثبت بها وجوده و يحس بسعادته و رضاه عن نفسه
 فالمتوسط حتى يمن االبتدائ(  تعلمات مختلف المفاهيم خالل كل مراحل التعليم ةيتضمن البرنامج  تدرج استمراري *

  .موديا حول مواضيع محورية يتعمق المتعلم في دراستها ، بحيث تترابط أجزاء برامج مختلف السنوات ع) الثانوي
  .....- التلوث– الصوت – ُ يدرج البرنامج مواضيع جديدة مثل الفلك *
إلى جعل ) مع برامج المواد األخرى( يهدف برنامج السنة األولى متوسط و كل برامج التعليم المتوسط في المادة   *

 معارفه بنفسه ويتمثل دور األستاذ في تفعيل دور المتعلم و مساعدته على تنمية التلميذ في حالة نشاط بداية لكي ينمي
  .قدراته بنفسه عبر كل السبل التي ترقي من آداءاته  

 :المنظمة للمنهاجالمبـادئ األسـاسيـة  
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  :تقديم المادة
لذي المادة ذات طابع تجريبي أساسا يهدف تعليمها إلى تكوين الفكر العلمي لدى التلميذ ا"  

  " يتفهم محيطه التكنولوجي الحديث و يتفاعل معه و يؤثر فيه إيجابا 
  

و تيسير سبل , و دعم استقالليته, و شعوره بذاته,ال يمكن للفرد أن يثق بنفسه إال من خالل  تمكينه في محيطه 
  .مواصلة تكوينه المستقبلي 

وإجراءات مناسبة  تمكنه من القيام بدوره في المجتمع , تسمح المادة للتلميذ باكتساب مفاهيم علمية و وسائل اكتشافها
يتطلب كـفاءات عمل متزايدة  باستـمرار ضمن عالـم , بثقة و فعالية في إطـار االنتمـاء إلى محيط اجتماعي

  . في شموليته و متنام بصورة سريعة و مستمرة- متزايد هو اآلخر-علمي
 و اإلعالم اآللي أبعادا حاضرة في كل مكان و ترتبط بنشاط اإلنسان و و إذا كانت الفيزياء و الكيمياء و التكنولوجيا

تطوره و رفاهيته و هي في خدمته فإن أبرز صورها ال تتمثل فقط في االختراعات المتتالية اليومية أو في ميدان 
بدون جراحة بل انتشار المعلوماتية أو في األجهزة العلمية الطبية التي أصبحت تنفذ إلى جسـم اإلنسان لجراحته 

تعدت كل ذلك بحيث أنها ولجت كل ميادين الحياة بدون استثناء في نفس الوقت الذي أصبحت في متناول كل الناس 
  .ومن مختلف األعمار) الثقافية و االجتماعية( على اختالف مستوياتهم 

  
      :اآلتيةمبادئ األساسية  يعتمد على األبعاد وال التكنولوجياوالعلوم الفيزيائية     إن بناء منهاج مادة 

  :التكنولوجياو العلوم الفيزيائية أبعاد مادة   -  1  
  :    إن لهذه المادة أربعة أبعاد

  :  البعد الفيزيائي-/    أ
  بعض العمليات ب وكذلك ,ة ي         الفيزياء هي إحدى المواد العلمية التي تهتم بوصف وتفسير الظواهر الطبيع

  .ية والتكنولوجية والتركيبات التقن
 على توظيف ترتكزو .  يعتمد تدريس الفيزياء عموما على الدراسة الكيفية الوصفية للظواهر :التعليم المتوسطفي و

  :المعارف المكتسبة  في وصف  األوجه الخارجية الملحوظة والملموسة للظاهرة فيزيائيا وتفسير بعض مميزاتها 
  ...إجراء التجربة  وصف -ركيب جهاز تقني   وصف ت- التجريبي   وصف التجهيز:في السنة األولى متوسط

  ....,كتلة:قياس بعض المقادير الملموسة(ويترافق ذلك مع بداية التلمس األولى للقياس الكمي 
 يعتمد الوصف والتفسير علي تحديد  الشروط و األسباب التي تتوقف عليها و في سنوات التعليم المتوسط الموالية

  ...و كذا صحتها و نواصل التدرج في قياس بعض خصائص المادة مثل التيارظاهرة ما  
ل المفاهيم و المعـارف  اكمإم ويتدعخاصة في العمل المخبري لبط بهذه الدراسة إنجاز تجارب كثيرة ومتنوعة  ،تيرو

مع التركيز  ، لتعليم المتوسطا ، كما تساهم في إدخـال مفاهيم ومعارف جديدة في من التعليم االبتدائياألساسية المكتسبة 
  .لفيزياء على الجانب التاريخي ل

  

  : البعد الكيميائي -/ب
المادة وتحوالتها ومفهوم التحوالت الكيميائية وبعض الحوادث الكيميائية الخاصة باالحتراق كما يشمل أيضا  يشمل  

  .التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي والتطرق إلى نموذج الذرة
مخبري  إنجاز تجارب، سواء في الدرس أو في العمل الالمتمثلة فيالمنهجية العلمية تقدم هذه المحتويات اعتمادا علي  

مجاالت مختلفة كالصناعات المعدنية والصناعات الغذائية الفالحية والصناعات وصف وتفسير في لكي يوظف معارفه 
  .كما يشمل هذا البعد أيضا تاريخ الكيمياء،برز تأثير الكيمياء في البيئة البالستيكية ومعالجة مشاكل المياه والنفايات حتى ي

  

   : البعد التكنولوجي-/جـ
      إن البعد التكنولوجي لهذه المادة يكمن في إنجاز بعض المشاريع التكنولوجية التي تتطلب الربط بين النظري و

اه التطبيقي والكفاءة التفاوضية  لدى التلميذ، ـة واالتجـ ، كما يأخذ بعين االعتبار تنمية المهارات اليدوييالتطبيق
ه ـلوصول به إلى تحقيق و إنجاز مشاريع لها عالقة بخبراته اليومية  وانشغاالته واهتماماته بما يحدث في محيطل

  .اليومي، ثم دراستها ومعالجتها في إطار األنشطة التجريبية الصفية والالصفية من أجل التطوير واالبتكار
  :وتتدرج هذه المقاربة العمودية لهذه المشاريع خالل التعليم المتوسط كاآلتي

  .ويخص ذلك السنة األولى متوسط) إنجازي(تعطى التفاصيل حول المشروع من بدايته إلي نهايته  
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ويخص ذلك كال من ) استكشافي ( يفسح المجال للتلميذ من أجل إبراز مواهبه بكفاءة بتوجيـه من األستاذ  
  .تين الثانية والثالثة متوسطالسن

 
 

ويخص ذلك كال من )إبداعي ،ابتكاري(تحل فيه اإلشكالية باتباع المسعى العـلمي من طرف التلميذ نفسه  
      .السنتين الثالثة والرابعة متوسط

  : البعد المعلوماتي -/د
كإجراء بعض     لوسائل التجريبيةهذه المادة،  يعتبر وسيلة من ا   إن استعمال الحاسوب كوسيلة تعليمية في      

 بالشبكات واالتصال EXCEL و WORD:  وإجراء المحاكاة والكتابة باستعمال بعض البرامج مثل,القياسات ومعالجتها
  .الوطنية و العالمية الستخراج المعلومات و التفاعل مع مواقع علمية مختلفة

  :حياة المختلفة  و مجاالت الالتكنولوجياو العلوم الفيزيائية  مادة  -2
 واالقتصادية  , واالجتماعية,العلمية والبيئية   :      إن تدريس هذه المادة بأبعادها األربعة يساهم في فهم مجاالت الحياة

  . والثقافية,
  :المجال  العلمي -/أ 

 وتفسير          إن اكتساب المعارف في الدروس العلمية يقتضي من التلميذ أن  يوظف هذه المعارف في وصف
  . الظواهر الطبيعية والتركيبات التقنية التكنولوجية و يعرف كيف يصدر الحكم العلمي 

 مع المشكالت والمواقف بكفاءة  يسمح للتلميذ أن يتعامل  ,وعلى هذا األساس فإن تدريس العلوم باتباع المنهج العلمي
  . لتطور التاريخي للعلوم التي تعترض حياته اليومية وكذلك ربط هذه المادة بمختلف مراحل ا

  : المجال البيئي -/ب
 على ما يقوم به اإلنسان عمومالكي يطلع وبكفاءة , هر في متطلبات الحياة اليومية للتلميذ ـ         إن الجانب البيئي يظ

حيث  )زن البيئيتواال (  مع احترام هذا المحيط,يةـمن أجل تحويل المحيط الذي يعيش فيه لتلبية حاجياته في الحياة اليوم
التلوث ( سلبيات متعددة  نالت من العناصر البيئية أفرزت , الميادينأن القفزات التطورية في مختلف أنه من الواضح 
  ...)ظاهرة االحتباس الحراري ،,،ظاهرة ارتفاع درجة حرارة األرضبمختلف أصنافه 

         

  : المجال االجتماعي -/جـ
إلى وور التقني  التكنولوجي المستمر، ـلتطمـعناه في المعارف التي تؤدي إلى ايظهر         إن الجانب االجتماعي 

         . على المجتمع قد ترجع  بالضرر النتائج السلبية التيمع تفاديرفاهية المجتمع و تحسين ظروف حياته االجتماعية 
  : المجال االقتصادي -/د

عتبار التوجهات العالمية الجديدة فيما يخص تحديات العولمة،وذلك بإدراج    إن تدريس هذه المادة يأخذ بعين اال     
الطاقات المتجددة، ومعالجة  النفايـات واالهتمام بمشـاكل : بعض المواضيع في النشاطات الصفية أو الالصفية مثل
  . بالمياه الصالحة للشرب وفي تزويد المناطق السكانية, كالري,المياه وما يترتب عنها من سلبيات في المجال الفالحي

 بحيث يراعى في ،لمتعلم الوعي بالدور الذي تلعبه  في توجيه وتنشيط االقتصاد الوطنيللمادة اكما يمنح تدريس هذه 
لة من التعليم، حتى يساهم في التنمية االقتصادية الشاملة ـذلك التأهيل العلمي والمهني للمتعلم بعد إنهاء هذه المرح

  . رات االقتصادية وفرص العمل المتاحة في إطار التوازن بين الموارد والسكانويتكيف مع المتغي
  : المجال الثقافي -/   هـ

 الثقافية الوطنية،  الحضارية ينبغي أن يحافظ على احترام المقوماتالتعليم المتوسط         إن تدريس هذه المادة في 
، حضارته وتاريخ أمتهين مواطن صالح  يحرص على اعتزازه بكما يساهم في التفتح على الثقافات العالمية وفي تكو

 وهياكله السياسية , ،وحماية إنجازاته الصناعيةفي تطوير مجتمعه علميا واقتصاديا وذلك بمشاركته أمته رقيوالسعي في 
  .والثقافية

   وتحقيق,  أمنيا المجتمع أن يلعب دورا أساسيا في استقرارسعى يالتكنولوجياو العلوم الفيزيائية  كذلك فإن تدريس 
   .هوطن أمته و اقتصاديا وسياسيا ، أي أن هذه المادة تكسب المتعلم ثقافة علمية شاملة، يساهم بها في خدمةازدهاره

     :ملمح المتعلم  والتكنولوجيا و العلوم الفيزيائية -3
ت المختلفة للحياة يمكن اشتقاق الملمح العام واالتصال وتأثيراتها على المجاالالعلوم الفيزيائية انطالقا من أبعاد مادة 

   . في  التعليم المتوسط تدريس هذه المادةعندللمتعلم 
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 مناسبوكذا توسيعها باستغالل التوثيق ال,ثقافة علمية ضرورية للحياة في العالم المعاصر من   المتعلمتمكين 
  . و إثارة المواهب لدى المتعلم,وإيقاظ االهتمام العلمي

  : طرق علمية فيزيائية تساعده على تعلم منتمكين الم 
         .احترام البيئة والمجتمع مواجهة المشكالت في الحياة اليومية والتعامل معها في حدود يضمن  - 
           

  .و التمهينمواصلة الدراسة أو التوجه إلى التكوين المهني   -          
    .ريع التكنولوجية التدريب على عملية إنجاز المشا  -          
ومسايرة التطور , ة حتى يستطيع االندماج في الحياة العصري،يات الحديثةج التكنولو واستخداماستيعاب  -          

      .العلمي التقني والتكنولوجي 
ية   حتى يتمكن من التعرف على  كيفية ظهور األفكار العلم ،وم لدى المتعلمـي في العلـد التاريخـإدخال البع 
 والتعريف ببعض مشاهير ,  في بناء العلوم والتكنولوجيات الحديثةتوظيفهاومساهمة العلماء في تطويرها و,

  .العلماء 
  . منهج التفكير العلمي  من  المتعلمتمكين 
  وفهم الوسط ,ارف كيميائية قابلة للتطبيق في عدة مجاالت  كالصناعات المعدنيةـمع من مـ المتعلتمكين 

  .....صناعات الغذائية الفالحية  وال,البيئي
  . معارف ومهارات في اإلعالم اآللي  من  المتعلمتمكين 

                      

  :األسس التعليمية المنهجية -4
  : الكفاءة-أ

التعلمية ال يتمثل في تمكين المـتعلم من معـارف علمية فقط، بل في توجيهه    أيضا /إن مركز اهتمام العملية التعليمية 
إلى توظيفها معتمدا األسس التعليمية المنهجية التي تؤدي إلى ربطها بوضعيات تسمح بالتأثير في داخل المدرسة  و 

تتعداها إلى خارجها حيث تجند المكتسبات المتعلقة بالمعارف الجاهزة و القابلة للتوظيف عند الحاجة و في الوقت 
 – اتخاذ القرار – التفسير –وضعيات تتطلب التحليل :  أيالمناسب خصوصا عندما يتعلق األمر بحل مشكلة مركبة

  . التعديل –التفاوض 
رف على عالتعلمية  قصد الت/ بة في العملية التعليميةـالمقصود بالكفاءة هو الوصول بالتلميذ إلى توظيف المعارف المكتس

  .حينه عقليا ومنطقيا في  المناسب لحلهموقف ال و اتخاذ يعترضهمشكل
  :لتدريس و التقييمطرائق ا-ب

        يرتبط مفهوم الطريقة بمجموعة من القواعد المنهجية والخطوات المنطقية التي يتبعها األستاذ لتسهيل عملية 
  .التعليم من أجل الوصول إلى الكفاءات المحددة/   التعلم

  :        ومن أهم هذه الطرق التي يمكن اتباعها في تدريس المادة
الطريقة البنيوية، طريقة حل ة،طريقة النشأة التاريخية ، طريقة العمل بالمشاريع، طريقة النمذجة،الطريقة التجريبي 

  الخ...طريقة لعب الدور،,المشكالت
  .تلعب التجربة في العلوم الفيزيائية دورا أساسيا في كل هذه الطرائق

  .إن اختيار طريقة ما من بين مجموعة طرائق يعود إلى جانبها النفعي 
ل الهدف في إحداث انسجام لسيرورة عمل منحـدرة من مختلف التيـارات البيداغوجية واضعين نصب أعيننا يتمث

  :الفعالية و الواقعية
  .  نعلم هي قبل كل شيء نمكن المتعلم من التعلم-              
 .  المتعلم هو الذي يتعلم، نساعده في تعلماته-              

  . يشيد صرح معارفه العلميةالمتعلم هو المهندس الذي -
 .المتعلم هو الفاعل األساسي في تكوين ذاته -
  .األستاذ هو المرجع الذي يوفر خبرته في خدمة اآلخرين -

  . اإلشكالية-الوضعيةنذكر هنا بمنهجية تربوية جديدة على منظومتنا و هي 
  : اإلشكالية–الوضعية 

ى ضرورة تعديلها و يقينه بعدم فعاليتها و الشعور بالحاجة إلى بناء و إل,يؤدي اختيارها إلى وعي التلميذ بنقائص معارفه 
  .و إجراءات جديدة أكثر فعالية , معارف جديدة



  
 

6

  .عن تصوراتهم) نزع اللثام أو الغطاء(التي تدفعهم إلى الكشف, قبل أي عمل تجريبي،يصوغ التالميذ فرضياتهم
  .قونه من أجل التحقق من فرضياتهم المصوغةنهج بروتوكول تجريبي  يحق, بعدئذ ,  يعتمد التالميذ 

المشكل هو منطلق بدء النشاط الفكري بحيث ال يتحـدد دور التلميذ في اإلجابة عن سؤال ما فقط ، بل يتعداه إلى 
   .تيجب تجريبها في حل اإلشكاليا) مقابلة فرضيات اآلخرين ( و إلى وضع فرضيات , صياغة أسئلة ذات داللة

  
  ). طرح إشكاليات، تساؤالت (إلى منطق الطلب )تقديم الدروس(ج الدراسي االنتقال من منطق العرض يتوخى هذا النه

القطيعة التامة مع منطق (و يلمسـه من خالل فوائده,  و الهدف هو جعـل التلمـيذ يدرك حقيقـة معنى مفهـوم ما
  ) .عرض المعرفة 

  
 ، على أنها تكون غير كافية ، تتجلى له عندئذ و يدرك أهمية هذه يستعمل التلميذ أثناء حل إشكالية ما إجـراءات متنوعة

و هكذا يصبح القسم مخبرا لنفس نهج , المعرفة التي تصبح هي األداة األنجع للحل ، وهذا ما يعطي معني الستخدامها
  -خرين يتبادل التجارب والخبرات مع اآل- يبادر- يكتشف- يعيد التجريب– يخطئ –يجرب :العالم الباحث الذي
  عن طريق الحوار و االستدالل في النقاش ......  يعود إلى صياغتها في كل لحظة بحرية تامة ،–يصوغ الفرضيات 

  .و كذلك مع أستاذه ,مع زمالئه 
 إن النشاط الذي يقوم به التلميذ يسمح له باالنتقال من وضع المستهلك للمعرفة إلى وضع المنتج لها و بذلك نبتعد عن 

  .   ية اإللقائيةالبيداغوج
  :التـقيـيـم 

  يعتبر التقييم عملية مدمجة في سيرورة التعلم و التعليم و مرافقا لها يتوجب على األستاذ التخطيط المسبق لتقييم 
  .خطوات التعلم بطريقة متزامنة مع التخطيط لعملية التعلم 

  ائج ، و يتوجب عندئذ أن يكون للتقييم نفس تتجلى مكانة التعلمات في توجهاتها المرتقبة بوظيفة السيرورة و النت
  .الوظائف و هي تقييم السيرورة و النتائج

  .تتخلل مسارات التعلم فترات للتقييم التكويني الذي يمكن أن يأخذ أشكاال متعددة
  .معاييرها مضبوطة مسبقا و محددة لمستويات التمكن من الكفاءات, يعتمد التقييم وسائل موضوعية

عندما يالحظ األستاذ المتعلم أثناء الفعل يمكنه أن يفتك قرائن مراحل . م كليا صوب المتعلم في أثناء التعلم  يتجه التقيي
  و إذا اقتضت الضرورة إعادة النظر في...... تدرج تطوره في كفاءاته من أجل  ضبطه لالنسجام مع الطرائق ،

  . عالقة و أنماط  المساعدة من أجل الوصول إلى فعالية أكثر
  

  :إنجاز التجــارب / جـ
  : خطوات العمل التجريبي الذي يعتمد         إن

    الحوصلة-  المعالجة  –  النتائج  – التجربة  –  الفرضية -         المالحظة 
  :         يمكن التلميذ من إنجاز

 لية اكتساب المعارف  تعتمد عمحيث التجربة التي ينجزها األستاذ أمام التالميذ ،وهي :التجربة التوضيحية 
  .ميذعلى تقديم المفاهيم الفيزيائية والكيمائية من طرف األستاذ ومشاركة التال    
  .التجربة التي يقوم بإنجازها التلميذ في الدرس أو في حصة األعمال المخبريةوهي  :تجربة التلميذ 

  .ط فقط ينشلته وايوجلتحيث ال يتجاوز دور األستاذ  ا
                          :المعارف القبلية-د

  .يقصد بالمعارف القبلية األفكار التي يبرزها التلميذ في الدرس عندما يطلب منه وصف وتفسير  الظاهرة أو الحادثة
وعليه ينبغي على األستاذ أن , أي أن التلميذ يحمل معه إلى الدرس معارف قبلية انطالقا من خبراته اليومية المختلفة

  .لدرسيستغلها في سير ا
  

  : توجيه خبرات التالميذ -هـ
القبلية المعارف  بواسطة مناقشة الذي يعيش فيه التلميذ يكون )المنزل ،الشارع،المدرسة(إن توجيه الدرس من الوسط  

و توجيه هذه ،أو حتى إلغائها من تعديلها أو تصحيحهاالتعليم /عمليات التعلمتمكن ت حتى ،  عندهواالهتمامات المتواجدة
   الخ…طرح اإلشكاليات  و عن طريق أسئلةيكونات الخبر

   وعليه,توجيه التلميذ يعني أيضا التوقع بأن التلميذ يمكنه أن يبني بنفسه مفاهيم علمية انطالقا من معارفه القبلية
  .بعين االعتبار وتساؤالتهم إنشغاالتهم أخذ على إظهار اهتمامات التالميذ وعتمد فتخطيط الدرس وسيره ي
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    :ـ النشاط الذاتي للتلميذ و

) ديناميكية (      إن النظريات الحديثة في التعلم تعطي للتلميذ فرصا تمكنه من إظهار نشاطاته واهتماماته بكل حركية
  .  معارفه القبلية اتجاه الظواهر المختلفة أو خطأ صحةوإصدار الحكم علىكما تمكنه من التحقق بنفسه ،ونشاط 

  : و محيط التلميذ توجيه الدرس-ي
إن توجيه الدرس نحو محيط التلميذ ينبغي أال يفهم منه أسئلة حول مشكالت الحياة اليومية واإلجابة عنها حتى نهاية 

 جعل التلميذ يدرك بأن  هو و إنما المقصود بتوجيه الدرس نحو الحياة اليومية, ألن هذا يعرقل الدرس و يعقده،الدرس
له إمكانيات  الجتماعية واالقتصادية والثقافية تقتضي منه معارف جديدة ونتائج علمية تعطيمتطلبات الحياة العلمية وا

  .إذا اقتضى األمر ذلك والتعلم م يي التعليتلشرح و تفسير هذه المشكالت و التوقف عندها في عمل
  . انعكاس على محيط المتعلمنهتم في الفيزياء بمرحلة بناء اإلشكالية التي تسبق الحل ، حتى يكون لها داللة و معنى و

   
  :لحجم الســـاعي ا 

   التـعليـممرحلة                          التعليم المتوسط
 السنـــة 1 2 3 4

 الحجم الساعي األسبوعي 1+1.5 1+1.5  1+1.5 1+1.5
 الحجم الساعي السنوي  67.5 67.5 67.5 67.5

  

  :كفاءات التعليم المتوسط 
 الكفاءات التجريبية كفاءات العلميةال

  يفهم المصطلحات العلمية و التقنية ثم يستخرج -
  .الخالصات من النصوص العلمية

 الطبيعية و الحوادث في العلوم   يفسر بعض الظواهر-
  .الفيزيائية

  . يقدر رتبة المقادير الفيزيائية-
  يكتشف تأثيرات بعض المواد الكيميائية في المحيط  و -

 ...البيئة

  .  يحل إشكالية ما باتباع المسعى العلمي-
  .   يجري بكيفية سليمة خطوات إنجاز تجربة-
  .  يخطط لمراحل إنجاز مشروع تكنولوجي -

 .  ينشئ مخططات بيانية -    

  :الكفاءات العرضية 
  .  يوظف اللغة العربية في التعبير العلمي شفهيا و كتابيا-
   . لتحرير التقارير و انجاز بعض التجاربExcel. ..Word  يستعمل بعض البرامج في اإلعالم اآللي   -
  .  يستعمل الحاسوب للتعامل و االتصال بالمواقع العلمية الوطنية منها و الدولية -
  .  يوظف الرياضيات للتعبير الكمي و اإلنشاء الهندسي-

   .يستعمل األدوات التقنية المتنوعة و بعض األجهزة بشكل مناسب
  :للسنة األولى متوسطالكفاءات األساسية  

 الكفاءات التجريبية الكفاءات العلمية
  يتعرف على نموذج الدارة الكهربائية -  

  . المغلقة و استعماالتها
  يتعرف على وضع األرض وموضع كل من -    

  . األرض والقمر بالنسبة للشمس مصدر الضوء
  .  يصف بعض الخواص األساسية للمادة -     
  . يقدر رتبة المقادير الفيزيائية المقررة -     
  يفهم المصطلحات العلمية و يستخرج الخالصات -   

 من النصوص العلمية

  .  ينفذ بكيفية سليمة خطوات إنجاز تجربة -
  ينفذ بكيفية سليمة مراحل إنجاز مشروع -

  .تكنولوجي 
  .  يدرس مخططا بيانيا جاهزا -
  يطبق قواعد األمن أثناء إجراء التجارب في -    

  . العلوم الفيزيائية
ريبيا تركيبات الدارات الكهربائية انطالقا   يحقق تج-  

  . من مخططاتها
  



 
  
  

  :الكفاءات العرضية 
  .  يوظف اللغة العربية في التعبير العلمي شفهيا و كتابيا-
  .Word ،Excel  يحرر  تقارير علمية باستعمال البرنامجين -
  .إلجراء العمليات المناسبة   يوظف الرياضيات -
مادتي  العلوم الطبيعية و    يوظف بعض المعارف المكتسبة من العلوم الفيزيائية  لوصف بعض الظواهر في-

  . الجغرافيا
  :محتوى مادة العلوم الفيزيائية واالتصال 

في نهاية التعليم ام للمتعلم  يشتق من الملمح العالتعليم المتوسطتصال في الواالعلوم الفيزيائية     إن محتوى مادة 
  : ويشمل المتوسط

 :مفاهيم المجاالت األربعة اآلتية -
   :و يهدف كل منها إلى. الميكانيك- الظواهر الضوئية و الفلكية– الظواهر الكهربائية -المادة وتحوالتها

  .الظواهر والحوادث الطبيعية  دراسة  -
  . المفاهيم وبعض القوانين الفيزيائية البسيطةدراسة  -
   .و تاريخ العلومالعالقة بين العلوم الفيزيائية دراسة   -
  .  اعتماد المسعى العلمي المدعم بالنماذج المبسطة و النشاطات التجريبية -
 الحياة  من خالل مجاالتفي وصف و تفسير الظواهر في الحياة اليومية  المعارف المكتسبة  و تستغل -

  .اإلعالم اآللي ماالت واستعاالجتماعية واالقتصادية والثقافية 
  

  الظواهر الكهربائية و الطاقة، الظواهر الضوئية  :  دراسة مختلف المجاالت مع الطاقة محتويات هذه المادةتربط     
  ... و الحرارة و الطاقة ، الظواهر الميكانيكية و الطاقة ، 

لظواهر التي تصادفه في لبعض االجة العلمية  ثقافة علمية شاملة تسمح له بالمعالمرحلة ذهيكتسب التلميذ بعد نهاية ه 
  .حياته اليومية كما تمكنه من مواصلة دراسته في الفروع العلمية و التقنية المختلفة

  :السنة األولى متوسطو يشمل منهاج 
  المفاهيم الخاصة بالكهرباء و مظاهر الطاقة -
  .حركة الكواكب المرتبطة بجاذبية الشمس و بعدي الفضاء و الزمن -
سوف و الخسوف و أطوار حركة القمر و تمثل مقاربة أولى لمفهوم االنتشار المستقيم للضوء المتعلق الك -

  . بالحركة في الكون
, حركتها تنظم اليوم( جزء الميكانيك الذي يهدف إلى تحسيس التالميذ بحركة األجرام السماوية مع الزمن -

ذج مصغرة باحتـرام السلم للمقارنة بين حجم الكواكب و كذلك مخلتف النشاطات المقترنة بإنتـاج نما..) ,الشهر
 . و الشـمس و المسافات بينها

دراسة المادة المبنية على استخدام مستمر للنموذج المجهري البسيط لحركة الجزيئات من أجل فهم المادة و التنبؤ  -
 .بسلوكها و خصائصها

  

  : ثالثة  تساؤالت محوريةوعلى هذا األساس يعتمد بناء منهاج السنة األولى متوسط على
   كيف يمكن شرح الخواص األساسية للمادة ؟– 1
   كيف يمكن إشعال المصابيح الكهربائية ؟– 2
   ما هو دور األرض والقمر والشمس في تنظيم حياتنا؟– 3

  
  

 ادة وتحـوالتهاــالمــ:                                 المجال األول 
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  الكهربـــائيـةالظواهر :            المجال الثاني                           
  الظواهر الضوئية و الفلكية:                                      المجال الثالث
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  ادة وتحوالتهاــالمــ: المجال األول    

  التها لوصف و تفسير بعض الظواهر  األساسية المتعلقة بـالمادة وتحو
  .اليومية

  :                                                                ميذ من 
  .كالطول و الكتلة ، وتحديد درجة حرارة جسم : ئية 

  .سير بعض خواص المادة وتحوالتها 
  ).انحفاظ الكتلة ؛ الخالئط ؛ الجسم النقي ؛ المحلول المائي 

  وحدات التعلميةلا  وسدرال  مال المخبريةاألع
  

  سا1.5
   والكتلةجملح ا-  اس1

  بعض المقادير؟  نقيسفكي* 
  
  

  سا1.5

  اس2
  سا1

   المادةتاالح   -         
  ات حالة المادةير   تغ-

  ات حالة المادةيرتغ*   
  

  س1.5
  
  

  سا1.5

  سا2
  
  سا1
  
  

  طئاللخ ا-
  .  إلى الماء النقيالطبيعيء ماال من * 

  . الماء الطبيعي خليط
  

 مخطط انصهار ومخطط غليان الماء م رس
  الجليد
  

  
  

  اس2
  سا1

  .المحلول المائي
  أين كتلة المذاب في المحلول ؟
  
  

عض المعارفب فظوي : ةءافكلا
           و الحوادث في الحياة 

 
 
 
 
 
 

 

 الكفاءة تسمح  للتلهذه نإ : معنى
قياسات لمقادير فيزيا إجراء -  

ستعمال نموذج الحبيبات لفهم وتف
حاالت المادة ؛ تحوالت المادة ؛ 

  . سا16:  الساعي للمجال جمح

  تاوحدلا

  لقياسات اعض ب-1

   
   المادةتاال ح-2

 *

  ئطاللخ ا-3
  

  المحلول المائي– 4
 
 
 
 
 

 

  
  
ال
  
ا

 

 
 
 )
لا
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  



  
  
  
  
   
  

          
 )نشطة مع كل القسم األ( الوحدات التعلّمية         

   

   سا1:    المدة                                .              الحجم والكتلة :  1وحدة التعلمية رقم ال
  ميـاهـفملا –ى وـتحملا   للنشاطــاتةــلثمأ  الكفـــاءةمؤشرات 

  .جم جسم سائل  س حييق -
  
   . جم جسم صلب حسيقي  -
  
   3دم1لتر يكافئ 1ن  أفيعر  - 

  .3سم1مل  يكافئ  1  وأن
  
أجزاء  ي استخدامف مكحتي -

  .3م ، 2، مم : ـال: فاتاعومض
  .تلة جسم صلبس كييق  -   
  .تلة جسم سائل كسيقي   -

      ي استخدام أجزاءف متحكي 
  . غرام وليكلا : مضاعفات  و 

جم سائل باستعمال  قياس ح-
بيشر  : أدوات قياس  الحجوم  مثل 

عيارية ، وعاء  حوجلة  م،مدرج 
  خلا…" ينـزلم"قياس 

جم جسم صلب غير  قياس ح-
  .ء بطريقة الغمراملمنحل في ا

 حجم جسم صلب ذي ابحس -
 وأ بعكم( شكل هندسي بسيط 

انة  أو اسطولمستطيالتمتوازي ا
  .طريق قياس أبعاده  نع ) خلا

مال عتساب متلة جس كسقيا  -
الميزان ، : أدوات قياس الكتل مثل 

  خلا…"المنزلي"اس وعاء القي

   مجحلا -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  لةتكال  -  2 
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   سا1 + سا1:      المدة                 .  حـــــاالت المـــادة:  2وحدة التعلمية رقم ال
  ـاهيمـفملا –يات وـتحملا  لنشاطــاتلمثلــة أ  الكفـــاءةمؤشرات 

  
  
في  ةداملان حاالت يب ميزي -

 الشروط العادية  والشروط
  .يةغير العاد

  
  . يميز بين الغاز والدخان-  
  
   يميز بين حاالت المادة    -  

  الثالث 

  
د صلبة سهلة االنصهار اوم نع أمثلة مقديت -
   )… الرصاص أو القصدير أوالشمع (
المواد السابقة بعد تسخينها حتى درجة  مقديت -

  .انصهارها 
   ) الزيت،الماء ( أمثلة عن مواد سائلة  مقديت

   المواد السابقة بعد تبريدها  أو  تقديم -    
  .هاينتسخ  

  مثلة من الحياة اليومية األعرض لبعض تال-
   :ل مث
  ).غاز( اوكسيد الكربون في الحالة العادية يثان
 أكسيد الكربون المضغوط في المطفأة يثان
 تان ،غاز الميثان ،          وغاز البي، ) ائلس(

       غاز األستيلين

   الصلبةةلاحلا -1
  لشروط العادية ا يف/ أ 
  
  لشروط غير العاديةا يف/ ب 
  
   السائلة ةلاحلا -2
  شروط العادية لا يف/  أ  
  لشروط غير العاديةا في/  ب 
   
   الغازية  ةلاحلا -3
   

   شروط العاديةلا يف/ أ  
  
   لشروط غير العادية ا في/ ب 
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 التمثيل بالرسومات الحاالت الثالثة للمادة -
  . باستعمال نموذج الحبيبات

  

   نموذج الحبيبات-4

  .بها الضغط ودرجة الحرارة في المكان الذي تجرى فيه األنشطة  قصدي : وط العاديةرالش -  :  يهات جلتوا 
  . تقديم تفسير أولي بسيط لشرح حاالت المادة بنموذج الحبيبات-                    

  
  
  
  
  

  سا1:      المدة                            .    ــادةالمـات حالة تغير : 3وحدة التعلمية رقم ال
الكفـــاءةمؤشرات  ـاهيمـفملا –يات وـتحملا  للنشاطــاتةــلثمأ   

  
 لةلظواهر الخاصة بحا يصف ا-

  .المادة في الطبيعة
  
  

يعرف المصطلحات الموافقة 
  لتحوالت 
   .حالة المادة

 الماء ةتغير حالتجارب عن  اءرج إ-
من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة و 
  .من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية

ن تأثير الضغط على بيتجربة ت يققح ت-
  ناقوس :حالة الماء باستعمال تغير 

  .زجاجي مزود بمفرغة الهواء  
  .ةدامل حالة اتحوالتمخطط عرض  -
  

  الفيزيائي  التحول - 1
 لةتغير حال المؤثرة في ماوعلا

  :   المادة 
   رارة والضغطحلا ةجرد    

   
 
            ات حالة المادة  رتغي -2

  .لتالميذ عن مفهوم  الضغط لقبلية  ال المعارف توظيف  -  يهاتجلتوا     
  .لغازية ن االستدالل بالكافور على تغير حالة المادة من الحالة الصلبة الى الحالة ا  يمك-                  
   لتمييز البخر عن التبخر ... احتجفيف المالبس بالري:  عملية البخر  عناء أمثلة إعط  -                      

  

 سا1+  سا 1:  المدة                .    ـطئالخــال :  4وحدة التعلمية  رقمال
الكفـــاءةمؤشرات  ــاتاط للنشةــلثمأ  ـاهيمـفملا –يات وـتحملا   

 
 
 
 

        ةسنين الخالئط المتجا بزيم ي-
.لخالئط غير المتجانسة ا و          

 
 
 
 
 

 
 :                صلف خلط و -

   
.ور بعض النباتاتذ ب-          
ق ادة الحديد بمسحور ب-        
.الكبريت  

  الخ.  ...   الماء  بالزيت -
                 : صلفخلط و    

         
. والماء  ملح الطعام-  
الخ. ... لماء باكحول   ال-  

ادة قارورة مشروب فتح سد -     
.غازي و اإلدالء بمالحظات  

 

يط غير المتجانسلخلا -1   
 
 
 
 
 
 
 

  
   المتجانس  طليخل ا-2 

     
 

  .فصل الكحول عن الماء بتغيير درجة حرارة المزيج  يتم -: يهاتجولتا  
  

   سا1:               المدة            اء النقي ؟ما هو الم :5وحدة التعلمية  رقم ال
  ـاهيمـفملا –يات وـتحملا   للنشاطــاتةــلثمأ  الكفـــاءةمؤشرات 

  النقي ءاملا-1  .إنجاز بعض التجارب  



  يعرف بعض معايير النقاء للماء  -
  ) . درجة التجمد–درجة الغليان (  

  
  

  يفسر بنية الماء النقي بنموذج_  
  الجزيئات

  
خليط والماء تمثيل كل من الماء ال

النقي برسومات مبنية على نموذج 
  .الحبيبات

  
  
  

  
  
 

  نموذج الجزيئات للماء النقي -2
  

OH2  بدون تفصيل، على أساس أن األجسام النقية يرمز لكل) (تعطى الصيغة الكيميائية للماء النقي :    التوجيهات

  . كيميائية معينة                    منها بصيغة
  
  
  

   سا1+ سا1:    المدة                                    .   المحلول المائي :6وحدة التعلمية رقم ال
  ـاهيمـفملا –يات وـتحملا  طــاتشا للنةــلثمأ  الكفـــاءةمؤشرات 

يعرف أن المحلول المائي خليط  - 
  .متجانس 

  يميز بين المذيب والمذاب-  
  
  
بين المحلول الممدد والمحلول  يميز -

  .المركز والمحلول المشبع 

  
  . تحضير محاليل مائية مختلفة الطبيعة-

ماء ، قرص من +ماء ، سكر +ملح ( 
  ...  )., ماء   +  Cالفيتامين

 إذابة كتل مختلفة من السكر في -
  .نفس الكمية من الماء ثم تذوق كالّمنها

 إضافة كميات مختلفة من جسم -
ل في الماء في نفس الكمية من ملون ينح

 .الماء ثم مالحظة الفرق بينهما
  

  :المحلول المائي -1
  المذيب     . 
   المذاب     . 

  
   تركيز المحلول المائي -2

  

  
   سا1:         المدة                        أين كتلة المذاب في المحلول ؟       : 7وحدة التعلمية رقم ال

  ـاهيمـفملا –يات وـتحملا   للنشاطــاتةــلثمأ  الكفـــاءةمؤشرات 
  .انحفاظ الكتلة :. يستنتج  -

  .عدم إنحفاظ الحجم      . 
 يفسر إنحفاظ الكتلة بنموذج  -

  .الحبيبات

إجراء مجموعة من التجارب  -
  .باستخدام كتل مختلفة للمذاب

  
  
  
  

   إنحفاظ الكتلـــة
   .ن خالل التحوالت الفيزيائية فقط التعرض لمبدأ انحفاظ  الكتلة م:  التوجيهات
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  )العمل باألفواج ( األعمال المخبرية 

  
  سا1.5:كيف نقيس بعض المقادير؟            المدة  : 01 رقم العمل المخبري   

   المفاهيم-المحتوى  أمثلة للنشاطات  ةالكفاءمؤشرات 
   
  .أدوات القياس المناسبة  يختار  

   
 يقرأ  التدريجات بدقة على األدوات - 

 مسطرة ، قدم قنوية ، مرجلة( المستعملة 
 محرار، ة ، بيشر مدرج ، ميزان ،يعيار

  )…وعاء قياس منزلي 
  بوحدة عن نتيجة القياس  يعبر - 

  مناسبة
  
  
  
  
  
  
  
 يكتشف أن الحس الحراري ال  يسمح   - 

  . بتحديد درجة الحرارة

عض األجسام المادية قياس أطوال ب -
مسطرة ، قدم (باستعمال عدة أدوات 

  ).قنوية  ، متر 
  :التعبير عن نتيجة القياس بـ(

  )    م ، سم ، مم
  قياس حجم جسم صلب غير  -

  منحل في الماء عن طريق  الغمر 
  . قياس حجم جسم سائل * 

   قياس وحساب حجم *
  جسم صلب منتظم الشكل  
   : س بتيجة القيانعن  التعبير(
  )"3سم,  3 ، دم3م   "–"  مل,  دسل ل ،"

  أجهزةقياس كتلة جسم باستعمال  *

  : أدوات قياس الكتل مثلو
  … الميزان ، وعاء قياس منزلي 

  :التعبير عن  نتيجة القياس  بـ(
  )… لغ كغ ، غ ، م

 : تحديد درجة حرارة ماء -
  .ساخن ، فاتر، بارد

  

  : قياس األطوال – 1
   . قياس األطوال-
  
  
  
  
  :قياس الحجوم -2 

  .لألجسام الصلبة  -
  .لألجسام السائلة -

  

   قياس الكتل–3     
  
  
  
  
   درجة الحرارة-4
  

  
   . كيفية حساب المساحات ووحدة قياساتها-: تذكير التالميذ بـ  : التوجيهات

  . أجزاء ومضاعفات كل وحدة-                                  
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  سا1.5: تغيرات حالة المادة                     المدة  -  02   :  رقم:مخبريالعمل ال
   المفاهيم-المحتوى  أمثلة للنشاطات  ةالكفاءمؤشرات 

   
 يتعرف على بعض الشروط المناسبة  -  
  ).درجة الحرارة ،الضغط ( مادة ما غير لت 

   
   يفرق بين البخر و التبخر  و الغليان-

  :ة تحقيق التجارب التالي
   وتجمد الرصاص انصهار-

  .  أو الشمع 
  . وتكاثف الماء تبخر-    

  . الجليد انصهار -     
   تصعيد وتكثيف اليود -     
  ).نشاط خاص باألستاذ     (

  . االنصهار -  1     
  .   التجمد-  2     
  .التبخر –  3     

  . التكاثف   -4
  التصعيد     -5

  .مي التسا أو      
  . التكاثف الجاف - 6
 تغيرات        مخطط  -7

  . المادة     حاالت
  

 
  

   سا1.5:     المدة . من الماء الطبيعي إلى الماء النقي 03 رقم  :العمل المخبري 
   المفاهيم-المحتوى   للنشاطات أمثلة  ةالكفاءمؤشرات 

.يميز بين المياه الموجودة في الطبيعة –
  
 :ينجز تجارب   –

  التركيد . 
  اإلبانة . 
  الترشيح . 
  التقطير . 
  

   إحضار قارورات للمياه المعدنية -  
  المختلفة وقراءة البطاقات الملصقة عليها

  
  إنجاز تجارب لتحضير الماء النقي من

 .   الماء الطبيعي
     

 المياه المعدنية.1     
 
 
 
  .الماء النقي. 2

    

  
   سا1.5: المخططان البيانيان النصهار الجليد وغليان الماء   المدة  : 04 رقم  :ي العمل المخبر

   المفاهيم-المحتوى  أمثلة للنشاطات  ةالكفاءمؤشرات 
  :الرسم البياني بيمثل *      
  .نصهار الجليدا- 
  
  
  
  
  
  . الماءغليان- 
 منطقة  يحدد منطقة االنصهار و * 

الغليان  في الرسمين البيانيين 
  .   السابقين

 نصهار الجليد وذلك ا  تمثيل رسم بيان-
   :بتقديم       

جدول لتغير درجة حرارة الجليد مع الزمن 
 ) يقدم األستاذ سلما مناسبا     (

  
الماء بتقديم      بيان غليان تمثيل رسم   -

 الماء مع  درجة حرارة لتغير  جدول 
   .الزمن       

  . إعطاء السلم المناسب للرسم-   
  

  
  انصهار الجليد    .1
  
  
  
  
  
  
  
  غليان الماء.2

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المشـاريع التكنـولوجيـة

                                     
  . سا9: الحجم الساعي ل                               ينبغي إنجاز مشروع واحد على األقل في هذا المجا 

   ؟كيف نحصل على الماء الشروب 
  الحصول على الماء الشروب: وظيفة المشروع - 1    

  خطوات إنجاز المشروع -2
 الخطوات األنشطة مؤشرات الكفاءة

ماء الوادي ، (إجراء الغربلة لماء خام  .ينجز عملية الغربلة
 ...) ماء السد

 غربلة  ال-1

  .يوظف عملية اإلبانة -
يتعرف على دور بعض المواد -

 .الكيميائية 

  . تعديل حموضة الماء بماء الجير -
. تخثير الشوائب بكبريتات األلمنيوم -

  إبانة الشوائب -2

  .إنجاز حوض رملي  - .يوظف عملية الترشيح 
 .إجراء عملية الترشيح بالرمل -

  الترشيح -3

  التعقيم -4 .تعقيم الماء بفعل مادة كيميائية مناسبة .عقيميتعرف على أهمية الت
  التخزين-5 .إنجاز خزانات مائية .يعرف كيف تحفظ المياه

  .يجسد المشروع بمجسم -
يستخرج معايير الماء  -

 .الشروب

  .إنجاز المجسم-
إجراء بحث توثيقي عبر شبكة -

 .االنترنيت

  منتوج  المشروع-6

 
  المقطر الشمسي 

  تقطير الماء بالطاقة الشمسية: لمشروع وظيفة ا-1
   خطوات إنجاز المشروع-2

 الخطوات األنشطة مؤشرات الكفاءة
يوظف مفهوم الطاقة الشمسية في 

 .تحول المادة
تركيب األدوات المطلوبة بشكل 

 مناسب
  إنجازالتركيب -1

  منتوج المشروع-2 .إجراء عملية التقطير .يختبر المقطر الشمسي
  احـريـمـال 
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  قياس سرعة الرياح: وظيفة المشروع -1
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   خطوات إنجاز المشروع-2
  

 الخطوات األنشطة مؤشرات الكفاءة
ينجز محور الدوران وفق األبعاد  -

 .المعطاة
  الجهازنمحور دورا -1 . إنجاز القطع المختلفة للجهاز-

 إنجاز الجزء المتحرك والمتكون - .حقق توازن الجزء المتحركي-
شكل متوازي من لوحة ذات 

 .المستطيالت ومنقلة

 الجزء المتحرك -2

  .أجزاء الجهازتركيب - 
الدوران الحر ،  تحقيق التوازن -

  المتحركللجزء

  أجزاء الجهاز-3

يستعمل المرياح لقياس سرعة  -
 .الرياح

  منتوج المشروع-4  تجريب المرياح-

  
  )Rose des vents (ح ادوارة الري 

  
  د جهة الرياحتحدي:وظيفة المشروع -1
   خطوات إنجاز المشروع-2

 الخطوات األنشطة مؤشرات الكفاءة
ينجز القطع المختلفة وفق المقاييس  -
. 

  قطع الجهاز المختلفة-1 . القطع المختلفة للجهاز إنجاز-

 .تركيب الجهاز -2 لجهازا  لبناءالقطع المختلفةتركيب - . يركب الجهاز-
 يستعمل الجهاز لتحديد جهة -
 .لرياحا

 . منتوج المشروع -3 . تجريب دوارة الرياح-

  
  

  مقياس الرطوبة 
  
  قياس الرطوبة:وظيفة المشروع -1
   خطوات إنجاز المشروع-2
  

 الخطوات األنشطة مؤشرات الكفاءة
 . القطع المختلفة للجهاز -1 .ز القطع المختلفة وفق المقاييس انجإ-  .ةينجز القطع المختلف-
 . تركيب الجهاز : -2 . تركيب الجهاز- .مختلفة للجهاز يركب القطع ال-
 . منتوج المشروع -3 . تجريب الجهاز - . يستعمل الجهاز لقياس الرطوبة -

  
 )Héliographe(جهاز الهيليوغراف  

  
  .                                         تعيين مدة التشميس خالل يوم واحد أو أكثر: وظيفة المشروع - 1
   خطوات إنجاز المشروع- 2  

 الخطوات األنشطة مؤشرات الكفاءة
  القطع المختلفة للجهازينجز  -

 .وفق المقاييس المعطاة
  القطع المختلفة للجهاز- 1 . إنجاز القطع المختلفة للجهاز -

 . الجهاز الجامع للضوء-2 إنجاز الجهاز الجامع للضوء -  



على شريط ) المركز للضوء (
 .التسجيل 

  استعمال المصباح كمركز للضوء-  يستعمل المصباح كمركز للضوء-
تفكيك المصباح و االحتفاظ بزجاجة -

 المصباح والغمد فقط

    المصباح  كمركز للضوء-3

 الربط بين مختلف أجزاء الجهاز -  يركب الجهاز-
 وفق البيانات المعطاة

  الهيليوغرافجهاز-4
Héliographe                

  
  مأل المصباح بالماء - ختبر الجهاز ي-

 تثبيت ورق التسجيل -
 اختبار الجهاز -

  منتوج المشروع-5
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  الظواهر الكهربـــائية: المجال الثاني   
  
  

  
  
  .ظف المعارف المكتسبة في بعض التطبيقات الكهربائية البسيطة مراعيا قواعد األمن يو : كفاءةال
  ) إياب-ذهاب( كإنجاز دارة : ك في الحياة اليومية كب دارة كهربائية بسيطة ويوظف ذلير  :  نىـمعال

  .كما يستطيع حماية عناصر هذه الدارة من التلف ويستغل تركيب الدارات في بعض التطبيقات التكنولوجية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
   سا 12.5:  حجم الساعي للمجال ال
  

  تاوحدلا  وحدات التعلميةلا وسدرال  األعمال المخبرية



  
  
  
  
  

  سا 1.5
  
 
  
  
  

  سا1.5
  
  
  
  
  
  
  

  سا1.5

  سا1
  سا1
  سا 1
  سا1
  
  
  
  سا 1
  
  سا1
 
  
  
  
  
  
  اس1
  سا1

   ؟ا هي الدارة الكهربائية م  -
  كيف يشتعل مصباح التوهج ؟  -
  مكونات مصباح التوهج  -

  تركيب الدارة الكهربائية -
 

  لنواقل والعوازلا*   
  

 ).أو (و )  و(من نوع  لدارة الكهربائيةا -
 

  ة الكهربائية من نوعرالدا -
  . إياب–           ذهاب 

   :التركيبات الكهربائية واهميتها*   
  على التسلسل. 
  على التفرع. 
  
  
  ما هي الدارة الكهربائية المستقصرة؟ -
   ؟ كيف نتجنب الدارة المستقصرة -
  

  ربط األعمدة*    
  

  
  
   الدارات الكهربائية-
  
  
  
  
  

  تركيب الدارات الكهربائية
  
  
  
  
  
  
  

 كيف نحمي األجهزة الكهربائية ؟

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

   )سم األنشطة مع كل الق( الوحدات التعلّمية  
   سا1:     المدة                        ؟      ماهي الدارة الكهربـــائية  : 1التعلمية رقم  ةدحولا

  هيمــافملا –ى وـتحملا   للنشاطــاتةــلثمأ  ةاءمؤشرات    الكفــ
على الدارة  فرعتي -

 -  المغلقة:الكهربائية
  .المفتوحة

 رموزالعلى  يتعرف -
  :اليةالت اصرنلعل النظامية
المصباح ،  ،  أعمدةبطارية

  المحركقاطعة ال
 نوع كل قطب على يتعرف -   
   . أعمدةبطاريةقطبي  من 
ركيب دارة ت ققح  ي-

عدة تركيبات  قيقح ت-
:  ،على التسلسل، باستعمال كهربائية
 أعمدة بطاريةباح ، محرك ،  مص

  .، قاطعة ، أسالك توصيل
  

رسم تخطيطي لدارة  إنجاز -
  .كهربائية ممثلة برموز عناصرها

  
  
تركيب دارة كهربائية  إنجاز -

  دارة كهربائية  بيكرت -1
 

  :مخطط دارة كهربائية ليثمت -2
  العمود  زمر/ أ     
  المصباح رمز /     ب
   القاطعة رمز/     جـ

  كالمحرمز ر/  د     
  
   أعمدة  أو قطبا بطاريةلعمود ا ابطق -3
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انطالقا من  جتريبيا  ة ئيباهرك
  خمططها 

  .انطالقا من مخططهابسيطة 
  

   

 يتم تركيب دارة كهربائية بسيطة بالمشاركة الفعلية للتالميذ مع استعمال رموز العناصر الكهربائية من : التوجيهات    
  .أجل تمثيلها                   

  
  سا1:      المدة              .      اشتعــال مصبــاح التوهــج :  2التعلمية رقم  ةدحولا

  ميهامفـلا –ى وـتحملا   للنشاطــاتةــلثمأ  ةاءمؤشرات    الكفــ
   أعمدةبطاريةين قطبي ب  يميز -
  
  ن مربطي المصباح  يكشف ع-
الدالئل المختلفة لمصباح على  يتعرف -

     التوهج

ببطارية  أعمدة لمصباح  يوصل مباشرة ا-
  .أو بعمود 

  طبي العمود  يعكس ق-
   سلكا واحدا للتوصيل ثم سلكينستعمل ي-
   مختلفةدالئلصابيح ذات  يشغل م-

  
  

مصباح التوهج اشتعال 
   أعمدة ببطارية

  
  

 فولط  أو أكثر بقليل حتى يالحظ 4.5و مصباح التوهج . فولط 4.5= مسطحة  قم أعمدة استعمال بطارية  : التوجيهات
  .التلميذ توهج المصباح

  سا1:          المدة               .    مكونات مصبــاح التوهــج  :  3التعلمية رقم  ةدحولا
  ـاهيمـفملا –ى وـتحملا   للنشاطــاتةــلثمأ  ةاء  مؤشرات    الكفــ

     مكونات مصباحعلى يتعرف 
   .التوهج 

عنصر  كل وظيفةعلى    يتعرف -   
          من عناصر المصباح 

 من  أنواع أخرىىل عفرع    يت-    
  .المصابيح 

مصابيح التوهج  ميدقت -
  .لتالميذ ا نم ةرلمجموعات مصغ

عن النواقل و العوازل  التعرف -
  في مصباح التوهج 

تاذ أنواعا أخرى من سأل يقدم ا-
مصابيح متألقة، مصباح (المصابيح 

  )…الزئبق ، مصابيح الطيف 

   مصباح التوهجتانوكم -1
  
  

 
نات ة التكنولوجية لمكوساردلا -2

   مصباح التوهج 

ليست مصابيح توهج بحيث تعطى للتلميذ  ) ...,المتألقة ، الزئبقية ، الطيفية( يذكر األستاذ بأن المصابيح  -: التوجيهات 
  . كثقافة علمية 

  .على األستاذ أن يذكر التالميذ باالحتياطات األمنية عند التعامل مع الكهرباء -
  

  
 سا1 :            المدة          .        لدارات الكهربـــائية تركيب ا : 4التعلمية رقم  ةدحولا

  ـاهيمـفملا –ى وـتحملا  تاــطاش للنةــلثمأ  ةاءمؤشرات    الكفــ
  
ركيب دارة كهربائية انطالقا ت ققحي-

  . اهطمن مخط
  
  
طط دارة كهربائية انطالقا مخ مثلي -

  من تركيبها

تركيب دارة كهربائية  زاجن إ-
  بطارية أعمدةى تحتوي عل

ومصباح و محرك مربوطين على 
  )من مخطط  دارة انطالقا(التفرع

تركيبتين لدارتين  إنجاز -
كهربائيتين مختلفتين تحتويان على 

  .مصباحين يشتعالن معا
ركيب دارة كهربائية  إنجاز ت-

تحتوي على مصباحين أحدهما 
تعل دوما  و الثاني نتحكم في شي

  .اشتعاله بقاطعة

  مخطط دارة كهربائية ةءارق -1
 

 
 
 
دارة كهربائية بها يب ك تر-2

  .أكثر من عنصر كهربائي
   
   

 نقل التلميذ من المشاركة الفعلية في تركيب الدارات الكهربائية البسيطة إلى مشاركة فكرية وذلك : التوجيهات   
  بالتخطيط لعمله ومناقشة زمالئه               
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  سا1:  المدة                          : )أو(، ) و( الكهربائية من نوع ةرادلا  – 5:التعلمية رقم  ةدحولا
   ـ المفاهيمىوتحملا  لنشاطاتأمثلة ل  ةاءمؤشرات    الكفــ

  الكهربائية منيتعرف على الدارة - 
  ) .أو(ع  و من نو )و( نوع 

  
  
 منة ئيما تخطيطيا لدارة كهرباسر  ينجز -

  ) .أو(، ومن نوع) و(نوع 
كيب دارة كهربائية من   يحقق تجريبيا  تر-

  ) .أو(من نوع ثم ) و(نوع 
الحقيقة لدارة كهربائية من   ولجد زجين- 

  ).أو(من النوع ثم ) و(النوع 

تركيب دارة كهربائية  قيقح ت-
 ومصباح بطارية أعمدةباستعمال 

  .وقاطعتين على التسلسل 
مخطط دارة كهربائية تمثيل  -

  ) .و(من نوع 
تركيب دارة كهربائية تحقيق  -

باستعمال عمود ومصباح 
  .لى التفرع ع نيتعطوقا
مخطط دارة كهربائية تمثيل  -

  ) وأ(من نوع 

الكهربائية من نوع  ةرادلا-1 
  )و(              

 ةجدول الحقيقة لدارة كهربائي
  ) .و(ع ون نم
 الكهربائية من نوع  الدارة-2

  )أو            (
كهربائية يقة لدارة جدول الحق
  ) أو(من نوع 

  )  الدارات المنطقية ( يدعم األستاذ درسه بتقديم فائدة هاذين النوعين من الربط في التكنولوجيات الحديثة : التوجيهات 
  

   سا1:    المدة       ) . بايإ – باهذ( :عونلاالدارة الكهربائية من   - 6:التعليمية رقم ةدحولا
  هيمافملا – ىوتحملا  لنشاطاتأمثلة ل  ةاءمؤشرات    الكفــ

دارة كهربائية من نوع يتعرف على -
  ).إياب -ذهاب(
  ينجز رسما تخطيطيا لدارة كهربائية  -

  ).إياب -ذهاب(من نوع 
       من نوع كهربائيةركيب دارة يحقق ت -

  ).بايإ –ذهاب         (
دول الحقيقة لدارة كهربائية من ينجز ج -

   ) .بايإ – ذهاب:  (النوع 

ارة كهربائية من تحقيق د
    ) بايإ –ذهاب (نوع 

  :   باستعمال 
أعمدة ، مصباح ، بطارية 

  .، أسالك التوصيل قاطعتين 
مخطط دارة كهربائية  ليثم  ت-

   )بايإ –ذهاب (من نوع 

  دارة كهربائية من نوع -
   )بايإ –ذهاب (
  
  
  
 لدارة قةجدول الحقي -

اب ذه(،     نوع كهربائية من
  )  إياب -
  
 
 
 
 
  

  سا1:     المدة                  ؟المستقصرةلدارة الكهربائية ا يها   م- 7:  التعلمية رقم  ةدحولا
 

  المـفاهـيـم-وى  ـتحـملا  طاتشا للنأمـثلـة  ةاءمؤشرات    الكفـ
  
  

 لكهربائية  يتعرف على الدارة  -      
  .المستقصرة  
  
  
طار لى أضرار وأخيتعرف ع  -

لى عناصر ة كهربائية عدار استقصار
  .الدارة

  ركيب دارة كهربائية ت قيقحت  -
  :لى التسلسل ع يوتحت

  :، ثم  أعمدة ، مصباحين بطارية 
  د المصباحين في حالة وضع أح  -

 بوصل سلك كهربائي دارة مستقصرة
  .فرع بين طرفي المصباح على الت

  حالة ي ارية أعمدة فوضع بط -
 قطبيبوصل  وذلك  دارة مستقصرة 

   .بطارية أعمدة  بسلك ناقل 

لدارة الكهربائية ا يها  م-
  المستقصرة ؟

  
ما هو تأثير استقصار دارة   -  

  :كهربائية على
   ؟صباح الم  –أ 
  

    ؟ةدم األعطاريةب  –ب 



ات تيرات  تحسيس  التلميذ في آخر الحصة بمدى خطورة استقصار الدارة خاصة في حالة بطارية ذ:التوجيهات 
  كهربائية كبيرة وتوترات عالية 

  
  سا1:      المدة                         كيف نتجنب الدارة المستقصرة ؟– 8:مية رقم لالتع ةدحولا  

   المـفاهـيم-وىـتحـملا   للنشاطاتأمـثلـة  ةاءمؤشرات    الكفــ
  
  
  
لى كيفية حماية ع فرعت ي-

  .الدارة الكهربائية 
  
  
  
يتجنب المخاطر  يعرف كيف -

  الناجمة عن الكهرباء

 المغلفة يةالكهربائ ل األسالك استعما-
  .بالمادة العازلة 

هربائية تحتوي  كتركيب دارةتحقيق  -
  :على التسلسل 

 أعمدة ومصباحين ومنصهرة ثمبطارية 
حالة دارة  د المصباحين فيحأ عضو

  . مستقصرة
   .لغرفةتصميم كهربائي مفصل تقديم   -
خاطر الكهرباء على ر من م التحذي -

لمس طرفي المأخذ ، تجنب اإلنسان 
عدم استعمال األجهزة ،الكهربائي باليد 

  الكهربائية في األماكن المبللة 

 استقصار من ةيامحل ا-1
  :ارةدلا

  .ألسالك ا لزع –أ 
  

  .ال منصهرة معتسا –ب 
  
 
  : في المنزل ةيامحل  ا-2 
  .مال منصهرة عتساب  - أ

   .اطع عمال قباست- ب

   من أجل أن يكشف التلميذ دور 7 مع أنشطة الوحدة رقم 8ربط أنشطة الوحدة التعليمية رقم :التوجيهات 
  . المنصهرة في حماية الدارة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
  
  )العمل باألفواج(األعمال المخبرية 
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  سا1.5:                         المدةالنواقل والعوازل                    - 01 :   رقم العمل المخبري
  المفاهيم-المحتوى  أمثلة للنشاطات  مؤشرات الكفاءة

   
  .زل  النواقل والعوا يميز  بين- 
      

     

 والعوازل  دور النواقل يتعرف على- 
   الكهربائيةتركيب الدارةفي   
  .العملية   وفي التطبيقات 

  :تركيب دارة بسيطة 
، عمود ، مصباح ، قاطعة 

  .أسالك توصيل 
  :ف الدارة بـيتغل -
سلك نحاس  (  أجسام ناقلة -/ أ

   ...,ألمنيومورق 
ورق ، (  أجسام عازلة -/ ب

  )…  جافطباشير ، خشب
 .الكشف عن عطب المصباح  -  

  النواقل الكهربائية -1  
   

  الكهربائية العوازل  -2   

  
  
  
 ة الكهربائية ي كاشف الناقل-4



 إنجاز مجسم كاشف الناقلية -
  .من طرف األستاذ مسبقا 

  
  
  

  سا1.5: المدة.                      الكهربائية التركيبات - 02   :  رقمالعمل المخبري

   المفاهيم-المحتوى  أمثلة للنشاطات  ةالكفاءمؤشرات 
   التركيب على التسلسل  دوريعرف -

  
  
  
  . التركيب على التفرع  دوريعرف - 

  
 على التسلسل وعلى  اتركيب التوظفي -

  لتشغيل بعض األجهزةالتفرع 

  :تمثيل وتركيب دارة كهربائية  -
أعمدة ، أسالك ، مصابيح ، (

   )قواطع
  .المصابيح على التسلسل / أ
  .المصابيح على التفرع / ب
  
  . ا مختلطا ربطربط المصابيح / ج

 التركيب على التسلسل  -1
  
  
  
  التركيب على التفرع  -  2  
   
   التركيب المختلط  – 3
  

  
  سا1.5:المدة  .                األعمدة  ربط :03   رقم العمل المخبري

   المفاهيم-المحتوى  أمثلة للنشاطات  ةالكفاءمؤشرات 

لى  ع الربطف يعر-
   .لسلسالت

   األعمدة فيربط  يبين دور- 
 .تشغيل جهاز كهربائي  

 فوائد ومضاركتشف ي  -   
   .ربطال 

 

ها  تشغيل لعبة كهربائية توتر تشغيل-
أعمدة متماثلة مربوطة على  باستعمال معلوم

  .)عدد األعمدة حسب الحاجة(التسلسل 
 التسلسل لعدة أعمدة لىق ربط عيحق  ت-

متماثلة لتشغيل جهاز ثم عكس أحد األعمدة  

   األعمدة على التسلسلربط- 1
  
  
.التضاد  األعمدة علىربط - 2 

  .   األعمدة  ربط فوائد-

  
    .التمييز بين القوة المحركة الكهربائية لعمود والتوتر الكهربائي:    التوجيهات

                              
 
   
  

  
    التكـنولوجيـةاريعــالمش
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   سا7.5:             احلجم الساعي         ينبغي إجناز مشروع واحد على األقل يف هذا اال

  توىــالمس فــكاش 
  . في الخزان عن بعدالماء مستوى مراقبة :وظيفة المشروع-1
  :المشروع إنجازخطوات -2
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 الخطوات األنشطة  الكفاءةمؤشرات
 

 . علبة لوحة المراقبةينجز 
 بدون الدارة المراقبة لوحة إنجاز-

 . لوحة المراقبةإنجاز -1 .المعطاة  الكهربائية وفق المقاييس

 
 تركيب سيرورة عمليات اتباع - . التلحيم في كيفية ميتحك -

  الدارة الكهربائيةتركيب -2 .الدارة اعتمادا على الوثائق

 
   .المناسب الخزان يختار -

  . أبعاد الخزانيقيس -

   المناسب الخزان تحضير   - 
 . تحضير الخزان-3 ىلكاشف المستو

 
 الدارة المسبار في يربط 

  الكهربائية بلوحة المراقبة
  كاشفوظيفة على يتعرف

 ىالمستو

 
 نجاز إلالخزانبعاد ل  أاستغال    -
  المسبار

         عدد من إلى المسبار تجزئة
   المراقبة المستويات تتوافق مع لوحة

 .المسبار إنجاز -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ليـداخـ الاتفــاله 
  . مع شخص أو أطراف أخرىاالتصال:   وظيفة المشروع-  1    

 :المشروع إنجازخطوات  - 2
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 الخطوات األنشطة  الكفاءةمؤشرات

وفق المقاييس ) 1(ينجز العلبة
 .المعطاة

   

 )1(العلبةإنجاز -1 -  األولىاالتصال محطة إنجاز_

 من على دور كل يتعرف -
  .الميكروفون والسماعة

 
 الميكروفون تركيب إنجاز -

 ).1(في العلبة والسماعة

 تركيب الميكروفون -2
 .ة والسماع

وفق ) 2( العلبةينجز
 .المعطاة   المقاييس

 االتصال محطة   إنجاز-
 )2( نجاز العلبةإ-3 .الثانية

   : الكهربائيةالدارة يركب
 الميكروفون، السماعة، القاطعة،

  .المولد

 .السماعة و الميكروفون تركيب 
  والمولدالقاطعة تركيب -
    مع اتباع ) عمود كهربائي(

 .األمنية المناسبة  االحتياطات 

 تركيب الميكروفون -4
  )2( العلبةفيوالسماعة 

 . االتصال محطتي يوصل
 

 :        محطتي االتصال توصيل-
 بعضهما البعض مع  )2 ( و)1(

 .المناسبة التوصيل أسالكباستعمال 

  :وصل محطتي االتصال-5
 )2 ( و)1              (

 
 منتوج المشروع -6 تجريب المشروع المنجز إجراء  - . الداخلي الهاتف يستعمل -

  
  

  ةأجوب/ ألسئلةإلكترونية لعبة 
  . المنجزة في عملية التقويم خالل الموسم الدراسي اللعبة استغالل  : المشروع وظيفة -1
   :المشروع إنجاز خطوات -  2

 الخطوات األنشطة  الكفاءةمؤشرات
بيانات بدون الدارة  إنجاز لوحة ال- . يتحكم في العمليات المختلفة -

  .المعطاةالكهربائية وفق المقاييس 
  لوحة البيان-1

 الدارة الكهربائية بدون القاعدة إنجاز . يثبت لوحة البيانات مع القاعدة-
 .وفق المقاييس المعطاة 

 

  القاعدة -2

 تركيب الجزء األول من الدارة - .يتحكم في كيفية التلحيم بأداة التلحيم-
  على لوحة البياناتالكهربائية

 الدارة الكهربائية ولوحة البيانات-3

. يركب الدارة إعتمادا على الوثائق -  تركيب الجزء الثاني من الدارة -
 .الكهربائية على القاعدة

  القاعدةعلى  الكهربائية الدارة  -4

 تجريب المشروع في اللعبة  - . اإللكترونية اللعبة يستعمل -
 أجوبة/أسئلة

  منتوج المشروع-5

  
  

  حريةـالس ةــالشمع 
  
  . بصورة مسلية وجذابة يكهربائاح ب مصإشعال في التحكم :  وظيفة المشروع -1
  : خطوات إنجاز المشروع -2



  
 الخطوات األنشطة  الكفاءةمؤشرات

 حسب اللوحة وتصميم تحضير - .  يتحكم في بعض التقنيات -
 .المقاييس المقدمة 

 هربائيةالك الدارة لوحة -1

 . الكهربائيةللدارة األولي التجريب - . التلحيم بأداة يتحكم في التلحيم -
 على مرابط وبعض التعرف -

 .خواص المقاومة الضوئية

 .  تلحيم العناصر الكهربائية -2

 والقاعدة وإنجاز الحامل تصميم -  .والقاعدة الحامل ينجز -
  .حسب المقاييس

 . والقاعدةالحامل -3

 . الشمعةتركيب -4  الشمعة السحريةتركيب -  .السحرية الشمعة كبير  -
  منتوج المشروع-5   الشمعة السحريةبيجرت -  .السحرية الشمعة يستعمل -
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  الظواهر الضوئية والفلكية: المجال الثالث



  .وادث الضوئية في الحياة اليومية الضوء بعض الظواهر والح راشتنا رةهفسر بظاي: ة ءافكلا
 خريشافات الضوئية والفلكية عبر التاتكال إلى اقرطتلا  - : ىنعملا

  :                        ضوئي لتفسيرالتلميذ كال من مفهومي االنتشار المستقيم للضوء والشعاع لا فظوي
                                         .                                    ليلظلا لكشتو   تشكل الظل-
  .لظواهر الفلكية كتعاقب الليل والنهار وظاهرتي الخسوف والكسوف ا ضعب -

  
  

   سا12.5 :حجم الساعي للمجال    ال  
  الوحدات  وحدات التعلميةلا  المدة  األعمال المخبرية

  
  
  
  
  
  

  سا1.5
  
  
  
  
  

   سا1.5
  
   
  
    

   سا1.5

  سا1
  
  
  سا1
  سا1
  
  
  
  سا1
  سا1
  سا1
  
  
  
   سا1
   سا1
  

   الشمس والمنابع الضوئية -  
  
  
    االنتشار المستقيم للضوء-
    الظل والظليل-
  
    انتشار الضوء*
  
      عناصر المجموعة الشمسية-  
    دوران األرض-  

  مراحل تولد القمر والخسوف و الكسوف
 

  مراحل تولد القمر وخسوفه*     

  
  لشمس مصدر للطاقة  ا  - 
  . الحرارةو وءلض   ا- 

  .الضوء والفلك*    

  الشمس كمنبع ضوئي      -1
  

  
      

  
  انتشار الضوء -2     

  
  
  

      
  

  المجموعة الشمسية-3   
  
  
  
  

  الشمس والطاقة -4   
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  )سم األنشطة مع كل الق( الوحدات التعلمية  
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  سا 1:      المدة                                 الشمس والمنابع الضوئية - 1: التعلّمية رقم  ةدحولا  

  هيمافملا – ىوتحملا  للنشاطاتأمثلة   ــاءةفـالكمؤشرات 

  
  
  :  يصنف المنابع الضوئية إلى - 

 األجسام المضيئة  .  
  األجسام المضاءة  .  

  

  
: ة مضيئةالبحث عن منابع ضوئي-
الشمس :عية  مثل نا واصطبيعيةط
 المصباح  الحشرات المضيئة ،

….  
  
 على منابع ضوئية التعرف-

المرآة ، القمر ، :  مضاءة مثل
  .الكواكب ،السبورة

  من أين يأتي الضوء ؟
     األجسام المضيئة– 1 

  
  
  
    األجسام المضاءة-2 

  المنابع األولية  والمنابع الثانوية:   عدم استعمال المصطلحين -    :التوجيهات   
  
  

   سا1:           المدة                .         االنتشار المستقيم للضوء   - 2:التعلمية رقم  ةدحولا
  

  هيمافملا – ىوتحملا  للنشاطاتأمثلة   الكفـــاءةمؤشرات 
  .نحى انتشار الضوء م فرعي-
ين الحزمة الضوئية و يميز ب-

  .يالشعاع الضوئ
  
  هم    سلشعاع الضوئي بمثل اي-

   .ءولضر اشاتان   يحدد اتجاه 
  
  
 يتعرف على سرعة انتشار -

  الضوء

نتشار الضوء قيق تجربة اتح-
  :باستعمال

 مصباح التوهج منكس عليه - 
نصف كرة عاتمة متعددة 

  الثقوب 
   اإلستعانة باأللواح المثقوبة- 

  
لمحة تاريخية عن سرعة -

    الضوء
  ربة بمنبع ضوئي  حقيق تجت-

     بحاجزين أحدهما فيه ثقب 

  :ار المستقيم للضوء شتنالا  -1
:                    ة الضوئيةمزحلا -
    
  . ع الضوئياعشلا  –
  
  
  .بع إلى الشاشة نملا نم-2

  لضوء ا انتشار سرعة

                                       :                        رجوع إلى نص الضوء لتوضيحال -:التوجيهات           
  .ة    الشعاع الضوئي عبارة عن نموذج لحزمة ضوئي-1                                
  .       الجانب التاريخي لسرعة الضوء  -2                                
  . بوجود سرعة انتشار الضوء   تحسيس التلميذ-3                                

  
  
  
  

  سا1:            المدة                     .    الظليلو لظل  ا– 3:التعلّمية رقم  ةدحولا
  هيمافملا – ىوتحملا  للنشاطاتأمثلة   لكفـــاءةا شراتؤم
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  .   يكتشف ظاهرة الظل-    
  
  
  
  .  يفرق بين الظل والظليل-

  

 الظل بمنبع نقطي وكرة جربة تشكلت قيقحت -
  .وشاشة 

ألثر ا حيضوتعد الكرة عن الشاشة ثم ب رييغت -
  .الناجم عن ذلك 

ظل الجربة تبين الظل والظليل وت قيقح ت-
   المحمول 

  .باستعمال مصباح وكرة وشاشة    
اهرتي خسوف ظالربط بين الظل والظليل و  -

  .لشمس  من خالل الصور ا فالقمر وكسو

  ظل لا لك تش-1
  
  
  
  

  لظليل او لظلا-2   
   
  

  
   .حصل على المنبع الضوئي النقطي بوضع ورق مقوى به ثـقب صغير أمام مصباح ضوئينت  - :التوجيهات 

  مكن الحصول على الظل والظليل بوضع جسم عاتم أمام ورق مقوى به ثقبين صغيريني                    
                    .                     خلفه مصباح ضوئ

  
   سا1:         المدة                  .           عناصر المجموعة الشمسية- 4:التعلمية رقم  ةدحولا

  هيمافملا – ىوتحملا  للنشاطاتأمثلة   الكفـــاءةمؤشرات 
  المجموعة الشمسيةر يتعرف على عناص-
  
  .و القمر  يفرق بين النجم والكوكب-
  
  .  سنة يعرف بأن لكل كوكب يوم  و -
  
  

  عرض لوحة تمثل المجموعة -
  .الشمسية

  
 عرض نص حول الضوء - 

والفلك للتعرف على الظواهر 
  .الفلكية

  

   المجموعة الشمسية-1
  
   النجم والكوكب والقمر- 2
  
   يوم كوكب وسنته- 3
  

  
   . المجموعة الشمسية وبعد كل منها عن الشمس عناصر المقارنة بين صغر وكبر:جيهاتوالت  
  

   سا1:        المدة                             .         دوران األرض- 5 : حدة التعلمية رقمالو
    المفاهيم-المحتويات   لنشاطاتل   أمثلة   مؤشرات الكفـــاءة

  
   يعرف كيف يحدث الليل- 
  .والنهار  

  
  
  يربط موقع األرض بالنسبة -

  .للشمس بتشكل الفصول األربعة 
  
  

  ح و نموذج الكرة استعمال مصبا
  : األرضية لتوضيح 

  تعاقب الليل والنهار  .  
  طول وقصر كل من الليل والنهار  .  
  الفصول األربعة  . 

دوران األرض حول -1  
  نفسها             

   
  
   دوران األرض حول  – 2  

           الشمس
  
  

  
  
  
  
  

   سا1:    المدة              .        لخسوف والكسوف مراحل تولد القمر وا-6 :  الوحدة التعلمية رقم
    المفاهيم-المحتويات   لنشاطاتل   أمثلة   مؤشرات الكفـــاءة
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 يرسم مظهر تواجد  القمر - 
 .بالنسبة  لألرض

  
  
  
  
 يميز بين مراحل  تولد القمر -

  .    وظاهرتي الخسوف والكسوف 

 .  مالحظة القمر -
  ) المساء –الصباح  ( 
رض صورة توضح مراحل تولد  ع-
 .القمر

  
  
  
 تحقيق تجربة تجسد ظاهرة خسوف القمر -

  .وكسوف الشمس  

   مراحل تولد القمر – 1  
  
  
  
  
  
  
   الخسوف والكسوف– 2
  
  
  

 التذكير بأن مراحل تولد القمر مرتبطة بالموضع النسبي للشمس والقمر بالنسبة لألرض ، بينما خسوف :التوجيهات 
  .مس مرتبطان بظاهرتي الظل والظليلالقمر وكسوف الش

  
   سا1:        المدة                     .            الشمس  مصدر للطاقة     - 7 :الوحدة التعلمية رقم

    المفاهيم-المحتويات   لنشاطاتل   أمثلة   مؤشرات الكفـــاءة
  
  
  
       قيمة سرعة انتشار يعرف-   
   الضوء  في الفضاء  
ف أن السنة الضوئية هي    يعر -

  .وحدة مسافة فلكية 

عرض صورة تبين وصول  -
 الطاقة الشمسية إلى األرض عبر

  الجوي   الغالف
في  سرعة الضوء  إعطاء قيمة-

 الفضاء
   ثا/  كلم 300000=     سـر 

  الشمس مصدر للطاقة -1  
   
  
  سرعة الضوء- 2  
  
    السنة الضوئية- 3 

  .ركيز على ان طاقة الشمس مستمدة من تحول غاز الهيدروجين المكون لها إلى غاز الهليوم الت     - التوجيهات 
           

   سا1:   المدة                                          .والحرارة ءوضل  ا– 8: التعلمية رقم  ةدحولا
  هيمافملا – ىوتحملا  لنشاطاتأمثلة ا  الكفـــاءةمؤشرات 

 اللون األسود   بأن ققحتي - 
 يأخذ الحرارة أكثر من اللون   
  .األبيض  
  
 يستعمل المحرار لتعيين       - 
  .  درجة الحرارة  

  
ن الضوء هو شكل من  يكتشف أ - 

  .ة    أشكال الطاق

المالبس الداكنة في فصل  ءادتار لماذا   -
في فصل ) المائلة إلى البياض(ة  حتافلاوالشتاء 

  ؟الصيف 
  :تجربتين  قيقتح -

  .تودع المحرار بورقة األلمنيوم ف مسلن .  
  .وداء  بورقة ستودع المحرارنلف مس .  
نفس المكان  في ا ألشعة الشمستعريضهم . 

   . لفترة زمنية معينة
  قة بعدسة المة بأشعة الشمس حرق ور -

  
  
  
  
   الضوء والطاقة -

  الحرارية      
  
  
  
  

  .األلوان ، بل نبين فقط تجريبيا بأن الطاقة الضوئية تتحول إلى طاقة حراريةلى دراسة إ ض نتعرال -:  التوجيهات
  .   درجة الحرارة مقدار فيزيائي يبين مدى سخونة أو برودة جسم-:                           التوضيح بأن 

  . الحرارة هي شكل من أشكال الطاقة -                                           
  



  
  

  )العمل باألفواج(عمال المخبرية  األ
      
     
  

  سا1.5: المدة                         نتشار الضوءا                  - 01:العمل المخبري رقم
   المفاهيم -المحتوى  أمثلة للنشاطات  ةالكفاءمؤشرات 

  
يرسم الخط الذي يبين  -

  . الضوءانتشارمنحى 
  أشكاليميز بين -

  .الحزم الضوئية
  
  
 االنتشارر ظاهرة سيف -

المستقيم للضوء بالبقع 
  . المتشكلة على الشاشة

  
  

  
  .تحقيق تجربة الدبابيس أو تجارب أخرى  -  

  
  إنجاز تجارب تبين أنواع الحزم الضوئية  -

 و التعرض …ة ، األسطوانية يالمخروط   
  . الضوئيعة و الشعاملحز المفهومي

مثال مع ) 03(إنجاز تجربة المصابيح الملونة   -
 مثلث بع ، مر:تغيير شكل الثقب على الحاجز

…   
إنجاز تجربة الكرة و مصباح و حاجز لتوضيح -
  .نوع الظل : 

  
تقيم مساإلنتشار ال-

  .للضوء
  
  

  .الحزم الضوئية -
  

  
  سا1.5:  مراحل تولد القمر وخسوفه  المدة- 2 :العمل المخبري رقم

   المفاهيم- المحتوى  أمثلة للنشاطات  ةالكفاءمؤشرات 
يصف حركة القمر  -

  .بالنسبة لمرجع أرضي
 .يفسر مراحل تولد القمر  -
يوظف مفهوم الظل  -

  .لتفسير خسوف القمر
  

تسجيل مالحظات حول مراحل تولد  -
  .القمر  لمدة شهرين 

 .إنجاز مجسم  -
 .إجراء بعض التجارب   -
  .إنجاز مجسم  -

  .مراحل تولد القمر -
  
  
  . خسوف القمر -

   . التالميذ على تسجيل مالحظاتهم حول تولد القمر عند بدء مقرر الضوء والفلكحث : التوجيهات
  سا1.5:           المدة والفلك الضوء - 03  :العمل المخبري رقم

   المفاهيم- المحتوى  أمثلة للنشاطات  ةالكفاءمؤشرات 
  
يستخرج بعض  -

  .المصطلحات الفلكية 
 يتعرف على كيفية ظهور -

  .ة وتطورهااألفكار العلمي
 يعرف بعض مشاهير -

   .العلماء في الضوء والفلك

  
  :إجراء نشاط توثيقي باستعمال 

  .موسوعات علمية -
 .أقراص مضغوطة -
  .شبكة االنترنيت -
  

  
  

  

  
   حركة الكواكب-
   طبيعة الكواكب-
  يوم ، سنة الكواكب-
  أقمار الكواكب-
  كتلة الكواكب-
 شيء من تاريخ علم -

  .الفلك

  .ُ يمكن االستعانة بالقرص المضغوط الخاص بالضوء والفلك المشار إليه في الوثيقة المرافقة : التوجيهات
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  المشـاريع التكـنولوجيــة
   

  سا 7.5  :  الحجم الساعيهذا المجال                    في األقل مشروع واحد على إنجاز ينبغي
  الشمس كسوف 

  بمجسم  ظاهرة كسوف الشمستجسيد: وظيفة المشروع -1
  :المشروع خطوات إنجاز -2

 خطواتال النشاطات  الكفاءةمؤشرات
 القاعدة وملحقاتها إنجاز - . ينجز القاعدة وملحقاتها-

بدون الدارة الكهربائية وفق 
 .المقاييس المعطاة 

  القاعدةإنجاز -1

 القطعة المتحركة بناءا إنجاز - . ينجز القطعة المتحركة-
على المعلومات الواردة في 

  .لوثيقة ا

 .  القطعة المتحركةإنجاز -2

 دارة كهربائية بسيطة إنجاز - . يركب دارة كهربائية -
بطارية ، : مؤلفة من

 .مصباح وحامله

 .  الدارة الكهربائيةإنجاز -3

 الجهاز لتفسير ظاهرة يستعمل -
 .كسوف الشمس

 جهاز يجسد ظاهرة بناء -   
  لشمساكسوف 

  المشروعمنتوج -4

  
  )الحجرة المظلمة (الكاميرا 

    آلة تصويرإنجاز:وظيفة المشروع -1
  :المشروع خطوات إنجاز -2

  خطواتال النشاطات  الكفاءةمؤشرات
 يتحكم في تحديد أبعاد الحجرة 

 .المظلمة 
 الحجرة المظلمة وفق إنجاز -

 .المقاييس المعطاة 
  المظلمة الحجرة -1

 الحاجب الحاجز وغطاءه إنجاز - 
  .س المعطاةوفق المقايي

 . الحاجز وغطاؤهالحاجب -2

 حامل الفيلم وفق المقاييس إنجاز - 
  .المقدمة

 ) Cliché( الفيلم حامل -3

 آلة التصوير اعتمادا على إنجاز - . آلة التصويرينجز -
 .المعطيات والتوجيهات المقدمة

 بعض التحسينات على إدخال -
  المشروع

  التصوير آلة -4

  كآلة لمظلمة الحجرة ايستعمل
 .تصوير

  :التجريب 
 إحضار فيلم حساس وتثبيته على -

 .الحامل 
 عدم نفاذ الضوء للحجرة اختبار  -

 .المظلمة

 منتوج المشروع -5
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   البناء المعارفي لبرنامج1معجم
  -ادة الفيزياء ي مف  بالتعلمات خاص

  ص بالمهارات والسلوكات

  : النــــماذج بناء        -
د وحدات يتحد.غة نموذج نظريصيا. الجة الضرورية لنماذج نظريةمع

  .موذج
  .ة نموذج و ترقيتهغصيا. م نموذجتقيي.تاج نظريات جديدةنست
  :و الطـرق ارف ق المعتطبي     - 
يق إشكاليات جديدة في ميدان تطب.فس الميدانق إشكاليات جديدة في نطبي
  .خر 
  .ق على إشكاليات خارج الميدان العلمي و خارجة على التكنولوجيا يطب
  ).المتعلقة بالمادة(مال اللغة الشفهية و الكتابية عست
  :ارات اليدويـــة المه     - 
في جهيز العلمي المستعمل عادة في المخبر أو  التة مهارات تجريبمي

  .يدان العمل
اطات أمنية ياحت.قات منهجية ألعمال مخبرية أو ألعمال ميدانيةيطب

   .لمخبريةا لألعما
  ات و اهتمـــاماتسلوك    - 
ل الطرق العلمية تقب.بير عن سلوكات هادفة نحو العلوم و العلماءتع

  .وسيلة تفكيـر
  . تجارب التعلم في العلومقتذو.اب سلوكات علميــة سكت
  .ة االهتمامات نحو العلوم و النشاطات المرتبطة بهايم
الحافز والرغبة نحو متابعة حياة مهنية مرتبطة بالعلوم  ةيرق

  .وبالتكنولوجيا
  .بير عن االهتمام  بالمحيط عالت.بير عن الجانب الجمالي االجتماعي عت
  :هات ابستمولوجيــة توجـ     - 
ير الطرق ثأتة رفعم. اط المعطيات العلميةجة العالقات بين مختلف أنمعال

  .علمية وحدودها
  .التعرف على أسسه العلمية: جة التاريخ العلميلعا
  .ة طرق الترابط بين العلوم وتكنولوجية المجتمعفعر
  .اعلمية وإنتاجياتهالخالقية على الطريقة واألاة التأثيرات االجتماعية راع

  )مستعمل لبناء مناهج الفيزياء(ع بعض التعديالت ق من صنافة بلوم وكلوبفر ممشت 

    تبطة بكل منها
            المؤشرات                          ة

 
 

 )3(ات  
  تجريبي

( 
,1(  
 )4، 7( 

  )5  ،  3( ات 
 4 ،  6(  
5( 

 

 مفصلة بالوثائق المرافقة
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الملحق الخا

  :كن من المعارف و تفهمها التم     -1
ة فمعر.فة المصطلحاتمعر. ة األفعال الخاصةمعرف

ة المصطلحات العالمية فمعر.المفاهيم العلمية
  .واالتفاقات العلمية الدولية

ة السيرورات فمعر.ة التوجيهات و الوحدات فمعر
  .والتقنيات

ال ة النظريات وأشكفمعر.ة المبادئ و القوانينفمعر
  .هيملمفاا

المعارف من  نقل.د المعارف في محتوى جديديتحد
  .الشكل الرمزي إلى آخر

  :اس لقيا حظة والمال    -2
 سقيا. المالحظاتوصف.ظة األشياء والظواهرمالح

جهاز (اء الوسيلة قانت).تحول(األشياء والتغييرات 
والتعرف على حدود ) التنبؤ(دير قلت ).القياس المناسب

  القياسات ) اياتنه(
  :ف اإلشكــالية تعري   – 3

ار محك ياخت.لفرضياتاغة صيا. إشكـاليةبناء
 –ة يضعو.د سيرورات تجريبيةيتحد.الفرضية

  .س در–ألة ـمسـ.ـاليةكإش
  :جة معطيات و تعميمهـا معال   - 4

.  يم معطيات على شكل توابعتقد.جة معطياتمعال    
سير واستنتاج فالت. يرهاتفسالل معطيات وغاست
  .ة التعميماتغصيا.  قق من فرضياتحالت. ميمالتع
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I- قائمة المهارات والمعايير المر
    المهارات الوسطي المهارات النهائية

)3(بناء إشكالية  -   أ
 )3( تعريف اإلشكالية-1 صياغة فرضي-   ب
 بناء بروتوكول-   ج
7 ، 2( مالحظة -   أ   تجميع معطيات-2
 7، 2(  قياس -   ب
  معالجة المعطيات-3 تنظيم المعطيات-   أ
  تفسير المعطي-   ب
  ،2(ميمات   تع-   أ
( بناء نماذج  -   ب   الحوصلة-4
 )6( االتصال  -   ج



  

II- قائمة السلوكات والمؤشرات المرتبطة بها 
  

 المؤشرات بالوثائق المرافقة )         8(       التوجه نحو تذوق العلم  -1
   )9 , 8(       الرغبة في النهل الثقافي  - 2
  )8 ( لية       االنسياق إلى موضوعية اإلشكا - 3
  )6 ، 8) (النبوغ(        االبتكار  - 4
  )8(        الفكر النقدي  - 5
  )8(        التوجه نحو الهادفية  - 6
  )8(        الرغبة في معالجة إشكالية  - 7
  )8(        الرغبة في المقابلة بالحجج  - 8
 )9 ، 6 ، 8(المعارف ) إدماج(        الرغبة في تعميم - 9

  )6(مال لغة سليمة االنشغال باستع -10
  )9 ، 8(الوعي بالروح البنائية للمفاهيم  -11
  )8 ، 6 ، 9 ، 7..) (  المحيط،نصحة، أم(الشعور بالمسؤولية  -12
  )8( الشعور باالنتماء  -13
  )8(الثقة بالنفس  -14
   )8(التوجه ذاتيا إلى األمانة العلمية  -15

   
ذها، عند تطبيق هذا المنهاج وفق قائمة المهارات و السلوكات األساسية، التي يواصل التلميذ تنفي

  .أبعاد المقاربة المعتمدة
تعتبر هذه القائمة من المهارات والسلوكات ومؤشراتها كعينات مرشدة، يمكن تعديلها وفق واقع 

  .التطبيق الميداني داخل أقسام الدراسة
لوكات ـ المعارف ـ المهارات ـ الس: يستعين األستاذ بالملحقات اآلنفة الذكر من أجل تقييم 

و من أجل ضبط تعلماته و تعديلها حسب حاجيات المتعلم و متطلبات ,التي تمكن منها المتعلم
  .المنهاج

يسترشد األستاذ كذلك بالوثائق المرافقة للمنهاج الدالة على بعض المؤشرات التي يعمل على 
   .تمكين المتعلم منها وتتبعه  في البناء المتدرج للعناصر التي لم يتمكن منها

   :التعليمية الوسائل -

 يستند إلى نشاطات العلوم الفيزيائية والتكنولوجيامنهاج في بالكفاءات لمقاربة المبدأ األساسي لإن 
  :المتعلم كمحور أساسي للتعلمات  باعتبارها

  ..)  ,االكتشاف, التقصي(سيرورة فكر وعمل فعال  -
 .مصدًرا إلثارة دافعية المتعلم من أجل التساؤل -
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 . مالحظة وللنشاط سواء كان فكريا أو عملياسندا لل -



إن الوسائل التعليمية الضرورية لتحقيق النشاطات تتجاوز وظائفها التوضيحية للنشاطات 
المقترحة وتجعل المتعلم في وضعية تقص واكتشاف ومحاولة إيجاد حلول لمشكالت 

    .تربطه مع محيطه
  :األدوات  

المقترحة على موارد مادية  متوفرة في المحيط أو تعتمد النشاطات العلمية والتكنولوجية 
  ...,الكهرباء, الضوء: في المؤسسة طبيعية كانت أو مصنعة، مثل 

البطارية، : ومن أجل تحقيق بعض النشاطات نستعمل بعض األدوات الخاصة مثل 
  .باإلضافة إلى التجهيز العلمي المخبري للمؤسسة...المصباح، أسالك التوصيل

, الديود أو مكبر صوت راديو: علم بعض األدوات أو المواد من محيطه مثل قد يجلب المت
  ...,جليد

  : السندات  
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   : الكتاب المدرسي
نظًرا لتوجه مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا نحو تنمية روح التقصي واالكتشاف وبناء 

 يشكل سندا -األخرى مثل بقية األدوات -الثقافة العلمية عند المتعلم فإن الكتاب المدرسي
ومصدرا لنشاط المتعلم في القسم وخارجه باعتباره منطلقا وامتدادا طبيعيا لديناميكية 

  .سيرورات التعلمات البنائية
  .الكتاب المدرسي مرجع للتلميذ واألستاذ
, رسومات طبيعية, رسم تخطيطي, استغالل وثيقة: يعتمده األستاذ حسب الموقف التعليمي 

  .فهو يكمل نشاط القسم وال يعوضه, نشاطات تقييم...يطي لظاهرةمالحظة رسم تخط
 من أجل التعديل الذاتي أو القيام بالنشاطات المشخصة فردياويعتمده المتعلم من أجل 

 .لمسارات التعلم ونتائجها) من األستاذ(الموجه 
   : التوثيق العلمي والتربوي 

 علمية وتربوية مكملة تصبح ضرورية باإلضافة إلى الكتاب المدرسي، فإن اقتناء وثائق
إلعداد أدوات العمل التربوي، وتكوين فضاء للتبادل في المؤسسة من أجل تعميق وإثراء 

  .التكوين العلمي والتربوي للمتعلم
  ...),نسبة المياه الضائعة, كميات استهالك الطاقة, إحصائيات( 

 األستاذ لطبيعة النشاطات المقترحة في التعلمية التي يكيفها/وبهذا فإن استراتيجية التعليمية
 باعتبارها أدوات المعرفة توظف الوسائل التعلمية وتمنحها مكانتها الحقيقيةالبرنامج  

  .العلمية المستمدة من المحيط
  
  
  

  


