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مقدمة

اعتبارا للم�شتجدات الرتبوية التي عرفتها ال�شاحة التعليمية، وطبقا لربنامج مادة الن�شاط العلمي املحني 
التلميذ وهذا الدليل وفق االختيارات الرتبوية  اإعداد كرا�شة  التعليم االبتدائي، مت  لل�شنة االأولى من 
املوجهة الأع�شاء جلان املناهج الرتبوية املغربية للتعليم االبتدائي واعتمادا على اأ�ش�س تربوية تتوخى 

التوفيق بني خ�شو�شيات املادة وحاجيات املتعلمني.
االجتماعية  املتغريات  خمتلف  مع  االن�شجام  على  قادر  م�شتقل  غذ  رجل  اإعداد  غاية  من  وانطالقا 
بهذا  املتعلم واملتعلمة  يراعي خ�شو�شيات  ب�شكل  الربنامج  االإيجابية، حر�شنا على معاجلة وحدات 
امل�شتوى، ويجعل منه حمورا للعملية التعليمية-التعلمية ي�شاهم بتلقائية وفعالية، من خالل اإ�رشاكهما 
الختيارها  بالغة  اأهمية  اأوليناها  والتي  ح�شة،  كل  بداية  يف  املقرتحة  التمهيدية  االأن�شطة  مناق�شة  يف 
لتكون مبثابة و�شعية انطالق، مَيّكن ا�شتثمارها الديدكتيكي املنا�شب من ت�شويق املتعلمات واملتعلمني 
وحتفيزهم لطرح امل�شكل العلمي املراد مقاربته، وا�شتثمار االأن�شطة املقرتحة كخطوة موالية لتمحي�س 
مع  اإقحام،  ودون  ممنهجة  بطريقة  املنا�شبة  اال�شتنتاجات  اإلى  التو�شل  بغية  التف�شريية  الفر�شيات 
مراعاة امل�شتوى العمري وقدرات املتعلمات واملتعلمني يف االجتاه املرغوب فيه، مواكبة لالإ�شالح 
الطموح املعتمد من لدن وزارة الرتبية الوطنية، ولتفعيل االختيارات الهادفة املبنية اأ�شا�شا على القيم 

وتنمية وتطوير الكفايات الرتبوية.
اال�شتجابة  وو�شائله  اآلياته  مبختلف  التكويني  الرتبوي  نظامنا  يعمل  اأن  نتوخى  �شبق،  مما  وانطالقا 
للحاجات ال�شخ�شية املتعلمات واملتعلمني، وال�شهر على التكوين املتكامل واملتوازن ل�شخ�شيتهم معرفيا 
اإ�شالح  اإلى اعتبار ق�شية  التي حدت ببالدنا  اأي مراعاة االعتبارات  ونف�شيا ووجدانيا واجتماعيا، 

الرتبية والتكوين �شمن االأولويات الكربى.
واأملنا اأن تتظافر خمتلف اجلهود لتحقيق ما ن�شبو اإليه. ون�شاأل الله التوفيق و�شداد الراأي.

الـموؤلفون
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إرشادات حول التعامل مع الدليل

مت تق�شيم الدليل اإلى ثالثة اأجزاء :
 يت�شمن اجلزء االأول االختيارات والتوجهات العامة خ�شو�شا البيداغوجية منها كما وردت يف وثيقة املنهاج 
الدرا�شي املحني للتعليم االبتدائي. وي�شمل هذا اجلزء ملمح الطفل وموا�شفاته يف بداية �شلك التعليم االبتدائي 
الدرا�شية  وامل�شامني  البيداغوجية  املقاربة  جماالت  يف  واالختيارات  التوجهات  ي�شمل  كما  نهايته،  ويف 
وت�رشيف برامج املواد الدرا�شية. ويختتم هذا اجلزء بالتخطيط وتنظيم الدرا�شة وا�شتعمال الزمن والف�شاء 

املدر�شيني والتوجهات واالختيارات يف جمال التقومي واالإ�شهاد.
العلمي؛ حيث مت  بالن�شاط  الدرا�شية اخلا�شة  الرتبوية والربامج  للتوجيهات  الثاين  وقد خ�ش�س اجلزء   
التطرق اإلى املبادئ الرتبوية االأ�شا�شية، واالأهداف العامة لتدري�س مادة العلوم، ثم مكونات مادة العلوم 
واملبادئ املوجهة لتدري�س وتعلم هذه املادة. بعد ذلك قدمت بع�س التوجيهات املنهجية واقرتحت بع�س 
الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية التي ميكن توظيفها. وقدمت يف هذا اجلزء املجاالت واملحاور 
االأولى من  ال�شنة  العلمي يف  الن�شاط  اخلا�شة مبادة  والكفاية  للدرا�شة  الزمني  التنظيم  الدرا�شية، وكذا 
العلمي  الن�شاط  برنامج  يهم توزيع وحدات  اقرتاح جدول  نهاية هذا اجلزء مت  االبتدائي. ويف  التعليم 
بال�شنة االأولى وح�ش�شها خالل االأ�شابيع املقررة يف ال�شنة الدرا�شية، كما اقرتحت اخلطوات املنهجية 

لتخطيط وتدبري ح�شة اأو در�س يف الن�شاط العلمي باعتماد نهج التق�شي.
 اأما اجلزء الثالث اخلا�س بتدبري ح�ش�س الوحدات فقد ا�شتهل باخلطوات املنهجية املعتمدة لبناء ح�ش�س 
بال�شنة  العلمي  الن�شاط  تدري�س  على  امل�شاعد  املنهجي  اجلانب  فقرات  الأهم  و�شفية  وببطاقة  الوحدات، 

االأولى االبتدائية.
من  االأدنى  احلد  يعترب  معريف  بجانب  وحدة  كل  ا�شتهلت  فقد  املقررة،  ال�شت  الوحدات  بخ�شو�س  اأما 
داخل  احل�ش�س  توزيع  ذلك  يلي  احلاالت.  بع�س  يف  ذلك  ويتعدى  املو�شوع،  يتطلبها  التي  املعارف 
املرتقبة  واالمتدادات  ال�شابق  للم�شتوى  االأ�شا�شية  بالتعلمات  تذكري  اإلى  اإ�شافة  اأهدافها،  بتدقيق  الوحدة 

بالن�شبة ملادة الن�شاط العلمي خالل امل�شتويات املوالية.
والتوجيهات  االقرتاحات  بع�س  لالأ�شتاذ  تقدم  مركزة  بطاقات  له  خ�ش�شت  فقد  احل�ش�س  تدبري  اأما 
ال�شتثمار الكرا�شة �شواء تعلق االأمر باالأن�شطة التمهيدية )و�شعيات االنطالق( اأو االأن�شطة املنجزة من 
طرف املتعلمات واملتعلمني اأو اأن�شطة اال�شتنتاج، مع اإدراج �شفحات الكرا�شة ب�شكل م�شغر بكل بطاقة.
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بعد كل وحدة مت تقدمي حلول اأن�شطة التقومي والدعم، واإدراج حلول اأن�شطة تقومي ودعم نهاية كل اأ�شدو�س 
عند االنتهاء من ثالث وحدات.

اأهمية وما  اأدرجناها ملا تكت�شيه من  كما يت�شمن الدليل مالحق خا�شة ببع�س املو�شوعات البيداغوجية 
تت�شمنه من م�شتجدات �شت�شاعد االأ�شتاذة واالأ�شتاذ لربط اجلانب العملي باخللفيات النظرية املوؤطرة له، 

وت�شاهم ال حمالة يف تكوينهما الذاتي. ويتعلق االأمر باملحاور التالية :   
- الكفايات  

- املفهوم العلمي وكيفية بنائه  
- خطوات اال�شتدالل العلمي والنهوج العلمية  

- التمثالت والعوائق  
- النقل الديدكتيكي  

- البيداغوجيا الفارقية  
- بيداغوجيا اخلطاإ  

- بيداغوجيا امل�رشوع  
- الو�شائط البيداغوجية والو�شائل التعليمية  

- التقومي الرتبوي والدعم الرتبوي  
- اإدماج تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف التعليم  
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االختيارات البيداغوجية
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االختيارات البيداغوجية

ت�شتقبل املدر�شة االبتدائية االأطفال الذين بلغوا �شت �شنوات كاملة من العمر، اإناثا وذكورا، الوافدين من موؤ�ش�شات 
الرتبية ما قبل مدر�شية مبا يف ذلك الكتاتيب القراآنية، وكذلك االأطفال الذين مل ي�شتفيدوا من اإعداد للتمدر�س. وتعمل 
من اأجل اإعدادهم للنجاح يف م�شارهم الدرا�شي ويف حياتهم املهنية فيما بعد؛ وذلك بتن�شئتهم على "الت�شبع بالقيم الدينية 
واخللقية واالإن�شانية لي�شبحوا مواطنني معتزين بهويتهم وبرتاثهم وواعني بتاريخهم ومندجمني فاعلني يف جمتمعهم"؛ 
وتلتزم املدر�شة جتاه مرتاديها من املتعلمات واملتعلمني برتبيتهم على القيم وبتمكينهم من الكفايات التي تنمي ا�شتقالليتهم. 
وت�شمل هذه الكفايات املعارف واملفاهيم االأ�شا�شية ومناهج التفكري واأدوات البحث ومهارات التعبري عن الذات والتفاعل 
مع املحيط، مبا فيها املهارات التقنية والريا�شية والفنية االأ�شا�س، املرتبطة مبا�رشة باملحيط االجتماعي واالقت�شادي 
للمدر�شة؛ وذلك من اأجل اإعدادهم لبناء املواقف والتوا�شل والفعل والتكيف، مما يجعل منهم اأ�شخا�شا نافعني، قادرين 

على التطور واال�شتمرار يف التعلم طيلة حياتهم بتالوؤم تام مع حميطهم املحلي والوطني والعاملي.
التعليم والتن�شئة يف الرتبية ما قبل  ال�شنتني االأولى والثانية، على تعميق �شريورة  املدر�شة االبتدائية، يف  وتعمل 

مدر�شية واملتمثلة يف االآتي:
- تي�شري التفتح البدين والعقلي والوجداين؛
- حتقيق اال�شتقاللية والتن�شئة االجتماعية؛

- تنمية املهارات احل�شية احلركية واملكانية والزمانية والرمزية والتخييلية والتعبريية؛
- تعلم القيم االإ�شالمية واخللقية والوطنية االأ�شا�شية؛

- التمرن على االأن�شطة العملية والفنية؛
- التمكن من مهارات اال�شتماع والقراءة والتعبري والتوا�شل ال�شفهي والكتابي.

وف�شال عن تطوير الكفايات اخلا�شة مبرحلة ما قبل التمدر�س، وخ�شو�شا بالن�شبة لالأطفال الذين مل ي�شتفيدوا من 
تن�شئة اإعدادية للتمدر�س، تركز املدر�شة االبتدائية يف ال�شنتني االأولى والثانية على اإك�شاب االآتي :

- املعارف واملهارات االأ�شا�شية للفهم والتعبري ال�شفهي والكتابي؛
- مبادئ الوقاية ال�شحية وحماية البيئة؛

- املهارات االأ�شا�س للر�شم والبيان واللعب الرتبوي؛
- املفاهيم االأولية للتنظيم والت�شنيف والرتتيب والتداول اليدوي لالأ�شياء امللمو�شة؛

- قيم وقواعد احلياة اجلماعية واملعاملة احل�شنة والتعاون والت�شامن.
وبالنظر اإلى اختالف موؤهالت الوافدين على ال�شنة االأولى من التعليم االبتدائي، فاإن املدر�شة االبتدائية تاأخذ بعني 
االعتبار، خالل ال�شنتني االأولى والثانية، اختالف املالمح واملوا�شفات ومنو املتعلمات واملتعلمني ون�شجهم العقلي 
واجل�شدي، واعتماد القدر الالزم من املرونة عند برجمة التعلمات واإر�شاء املكت�شبات واإجناز االأن�شطة، مبا ي�شتجيب 

حلاجاتهم وقدراتهم املختلفة.
وخالل ال�شنوات االأربع املوالية، تعمل املدر�شة االبتدائية، ف�شال عن ا�شتكمال بناء مكت�شبات املتعلمات واملتعلمني 

يف مرحلة ما قبل التمدر�س ويف ال�شنتني االأولى والثانية، على متكينهم من االآتي:
- تعميق وتو�شيع املكت�شبات ال�شابقة يف جمال القيم االإ�شالمية والوطنية واخللقية؛

ملمح الطفل وموا�سفاته يف بداية �سلك التعليم االبتدائي
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يهدف املنهاج الرتبوي ل�شلك التعليم االبتدائي اإلى حتقيق جمموعة من املوا�شفات العامة اأهمها:
- مت�شبعا بالقيم الدينية واخللقية والوطنية واالإن�شانية؛

- مت�شبعا بروح الت�شامن والت�شامح والنزاهة؛
- مت�شبعا مببادئ الوقاية ال�شحية وحماية البيئة؛

- قادرا على اكت�شاف املفاهيم والنظم والتقنيات االأ�شا�شية التي تنطبق على 
حميطه الطبيعي واالجتماعي والثقايف.

بالقيم  مرتبطة  عامة  موا�شفات 
يف  تتجلى  االجتماعية  واملقايي�س 

جعل الـمتعلم)ة(

- قادرا على التعبري ال�شليم باللغة العربية واالأمازيغية؛
- قادرا على التوا�شل الوظيفي بلغة اأجنبية قراءة وتعبريا؛

- قادرا على التفاعل مع االآخر ومع املحيط االجتماعي على اختالف 
م�شتوياته )االأ�رشة، املدر�شة، املجتمع( والتكيف مع البيئة؛

- قادرا على االن�شباط وتنظيم الذات والوقت؛
- مكت�شبا ملهارات ت�شمح له بتطوير ملكاته العقلية والنف�شية واحل�شية 

احلركية؛
- قادرا على ا�شتعمال االإعالميات وعلى االت�شال واالإبداع التفاعلي؛

- ملما باملبادئ االأولية للح�شاب والهند�شة.

موا�شفات عامة مرتبطة بالكفايات 
جعل  يف  تتجلى  والـم�شامني 

الـمتعلم)ة(

تقت�شي  التي  الكفايات  لبناء  والكتابة  والتعبري  والفهم  والقراءة  باال�شتماع  اخلا�شة  االأ�شا�شية  املهارات  تنمية   -
اكت�شاب معارف ومهارات ومواقف من خالل تعلم املواد الدرا�شية االأخرى؛

- تنمية مهارات الذكاء العملي، وعلى اخل�شو�س منها الرتتيب والت�شنيف والعد واحل�شاب والتوجه الزماين 
واملكاين وطرق العمل؛

املبا�رشة  البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية  التي تنطبق على  املفاهيم والنظم والتقنيات االأ�شا�شية  - اكت�شاف 
للمتعلم)ة(، مبا يف ذلك ال�شاأن املحلي.

من اأجل حتقيق املالمح واملوا�شفات اخلا�شة باملتعلمات واملتعلمني وبلوغ غايات النظام الرتبوي، مت اعتماد املقاربة 
بالكفايات مدخال بيداغوجيا للمنهاج الدرا�شي. وقد جاء هذا االختيار يف اإطار �شعي املدر�شة لتفعيل االختيارات 

الوطنية يف جمال الرتبية والتكوين، ومواكبة التحوالت الكربى يف �شياق ميزته املتغريات الكربى االآتية :
- تطور املعرفة االإن�شانية وت�شعبها اإلى علوم جزيئية بف�شل البحوث واالكت�شافات العلمية الدقيقة ؛

- توافر املعارف املختلفة بف�شل انت�شار الثقافة املعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت؛
- عدم ا�شتقرار التوازنات الكربى على امل�شتوى العاملي يف جمال االقت�شاد والتنمية والبيئة؛

- حتوالت عميقة يف جمال العلوم االإن�شانية، ب�شكل عام، ويف علم النف�س وعلوم الرتبية ب�شكل خا�س؛
- تطور اأجيال جديدة من ثقافة وقيم حقوق االإن�شان والرتبية عليها؛

- انفتاح املدر�شة على معايري اجلودة ومنوذج التدبري يف جمال القطاعات االإنتاجية؛

ملمح املتعلم)ة( وموا�سفاته يف نهاية �سلك التعليم االبتدائي

اختيارات وتوجهات يف جمال املقاربة البيداغوجية
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ت�شتند املقاربة البيداغوجية، يف اإطار االختيارات والتوجهات الوطنية املعتمدة يف املنهاج الدرا�شي، وفق مدخل 
الكفايات على مبادئ اأ�شا�شية من اأهمها :

 ارتباط التعلم، اأ�شا�شا، بخا�شيتي العقل واالإرادة لدى االإن�شان؛
 تعدد ذكاءات املتعلم)ة(؛

 اعتبار املتعلم)ة( مركز كل تفكري بيداغوجي اأو عمل تربوي؛
 اعتبار املتعلم)ة( الفاعل االأ�شا�س وامل�شوؤول عن بناء تعلماته وتنميتها؛

 اعتبار اأن كل متعلم)ة( له ا�شرتاتيجيات خا�شة به يف التعلم؛
 اعتبار االرتباط بني املتعلم)ة( وال�شياق االجتماعي؛

 اعتبار اأن التعلمات االأكيدة هي تلك التي تكون ذات داللة وفعالية يف حل امل�شكالت؛
 اعتبار التعلم عملية بناء مركبة وتنظيم ن�شيط وهيكلة م�شتمرة للمعارف ولي�س تراكما كميا لها؛

 اعتبار اأن التعلم يح�شل عرب ال�رشاع بني التعلمات اجلديدة واملكت�شبات والتمثالت ال�شابقة؛
 اعتبار اأن التعلم يح�شل بطرائق واإيقاعات تختلف من فرد اإلى اآخر؛

 اعتبار اأن قيمة التعلمات يف بناء الكفايات، هي باالأ�شا�س، يف وظيفيتها؛
 اعتبار اأن التعلم الفعلي هو ذاك الذي يبني ال�شخ�شية املتوازنة وي�شهم يف تنمية الفرد واملجتمع؛

ووفق هذا االختيار، وا�شتنادا اإلى اأهم املرجعيات البيداغوجية، ميكن تعريف الكفاية باأنها :
معرفة-الت�رشف املالئم والناجع، الذي ينتج عن تعبئة وتنظيم قدرات ومعارف ومهارات وقيم ومواقف 
ب�شكل مدمج حلل و�شعيات م�شكلة و/اأو اإجناز مهمات مركبة يف �شياق معني ووفق �رشوط ومعايري حمددة.

وتبعا لهذا التعريف، فاإن من جملة ال�رشوط واملعايري التي ينبغي اأن تتوفر يف الكفاية، هي اأن تكون :
 ت�رشفا ناجتا عن تفكري ووعي؛

 قابلة للمالحظة والقيا�س؛
 ذاتية من اإجناز املتعلم)ة( نف�شه؛

 ذات معنى وداللة بالن�شبة للفرد وبالن�شبة للغري؛
 مركبة وذات مكونات من�شجمة؛

 قائمة على تعبئة معارف وقدرات وقيم ومهارات متعددة؛
 متنامية ومتطورة بتجدد املتغريات؛

 را�شخة واأكيدة ومتجلية يف اإجناز عملي؛
 مالئمة وناجعة يف اأداء املهمة اأو حل امل�شكلة؛

 قابلة للتحويل واال�شتثمار يف جماالت وو�شعيات جديدة.

اأثبتت  البيداغوجية التي  ينفتح تفعيل املنهاج الدرا�شي، وفق مدخل الكفايات، على خمتلف ال�شيغ التطبيقية واملناوالت 
جناعتها يف اإر�شاء مبادئ هذه املقاربة يف ميدان الرتبية والتكوين وخا�شة تلك التي تتوفر على االن�شجام النظري والتما�شك 

املنهجي. ويف هذا االإطار ينبغي تر�شيد كل ما راكمته املدر�شة الوطنية من ممار�شات تربوية وتدري�شية جمددة.

مبادئ املقاربة البيداغوجية وفق مدخل الكفايات 1

منوذج بيداغوجي مفتوح ومتجدد 2
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التعلم وا�شرتاتيجياته. ولتفعيل  الكفاية وموا�شفاتها، ت�شورا ملاهية  البيداغوجية، من خالل مفهوم  تقدم املقاربة 
هذا االختيار يف املدر�شة، عرب املمار�شات البيداغوجية املختلفة، ينبغي اأن تكون املنهجيات والطرائق واالأ�شاليب 
متنوعة واأن تراعي، ف�شال عن اهتمامات املتعلمات واملتعلمني وميولهم، الفروق الفردية، ودينامية اجلماعات، 
واأن تعتمد تقنيات التن�شيط بكل الو�شائل املمكنة الأجل حتفيز التعلم وتن�شيطه، مبا فيها التعاقد، وت�شجيع االختيار 

والعمل بامل�رشوع، والتدبري البيداغوجي لالأخطاء، وت�شجيع اللعب...
التدرج  تراعي  �شمولية  مقاربة  وتطويرها  وتنميتها  الكفايات  بناء  ي�شتوجب  الرتبوي،  النظام  اأهداف  ولبلوغ 
اهتماما  الدرا�شي  املنهاج  اأوالها  التي  الكفايات  ومن  اكت�شابها.  ا�شرتاتيجيات  وو�شع  برجمتها،  يف  البيداغوجي 

خا�شا، نذكر تلك التي ت�شاهم يف االآتي :
- تنمية الذات، وهي كفاية تهدف اإلى تنمية �شخ�شية املتعلم)ة( باعتباره غاية يف ذاته، وفاعال اإيجابيا ينتظر منه 

االإ�شهام الفاعل يف االرتقاء مبجتمعه يف جميع املجاالت؛
- اال�شتجابة حلاجات التنمية املجتمعية بكل اأبعادها الروحية والفكرية واملادية؛

- اال�شتجابة حلاجات االندماج يف القطاعات املنتجة وملتطلبات التنمية االقت�شادية واالجتماعية.
وميكن اأن تتخذ الكفايات الرتبوية بعدا ا�شرتاتيجيا اأوتوا�شليا اأومنهجيا اأوثقافيا اأوتكنولوجيا، كما هو مبني يف اجلدول االآتي :

العنا�رش املكونة لها اأبعاد الكفاية
- معرفة الذات والتعبري عنها؛
- التموقع يف الزمان واملكان؛

املجتمع(،  التعليمية،  املوؤ�ش�شة  )االأ�رشة،  املجتمعية  للموؤ�ش�شات  وبالن�شبة  لالآخر  بالن�شبة  التموقع   -
والتكيف معها ومع البيئة ب�شفة عامة؛

- تعديل املنتظرات واالجتاهات وال�شلوكات الفردية وفق ما يفر�شه تطور املعرفة والعقليات واملجتمع.

البعد 
اال�سرتاتيجي

- اإتقان اللغتني الوطنيتني الر�شميتني للدولة: العربية واالأمازيغية، والتمكن من اللغة االأجنبية؛
- التمكن من خمتلف اأنواع التوا�شل داخل املوؤ�ش�شة التعليمية وخارجها ويف تعلم خمتلف املواد الدرا�شية؛
- التمكن من اأنواع اخلطاب )االأدبي، والعلمي، والفني...( املتداولة يف املوؤ�ش�شة التعليمية ويف حميط املجتمع والبيئة.

البعد 
التوا�سلي

- منهجية التفكري وتطوير املدارج العقلية؛
- منهجية العمل يف الف�شل وخارجه؛

- منهجية تنظيم الذات وال�شوؤون والوقت وتدبري التكوين الذاتي وامل�شاريع ال�شخ�شية؛

البعد 
املنهجي

وت�شوراته  اإح�شا�شاته  دائرة  وتو�شيع  للمتعلم)ة(،  الثقايف  الر�شيد  بتنمية  املرتبط  الرمزي  اجلانب   -
وروؤيته للعامل وللح�شارة الب�رشية بتناغم مع تفتح �شخ�شيته بكل مكوناتها، وبرت�شيخ هويته كمواطن 

مغربي وكاإن�شان من�شجم مع ذاته ومع بيئته ومع العامل؛
- اجلانب املو�شوعي املرتبط باملعرفة ب�شفة عامة؛

البعد الثقايف

- القدرة على ت�شور واإبداع املنتجات التقنية ور�شمها وا�شتعمالها؛
- التمكن من تقنيات التحليل والتقدير واملعايرة والقيا�س، وتقنيات ومعايري مراقبة اجلودة، والتقنيات 

املرتبطة بالتوقعات واال�شت�رشاف؛
- التمكن من و�شائل العمل الالزمة لتطوير تلك املنتجات وتكييفها مع احلاجات اجلديدة واملتطلبات املتجددة؛
- ا�شتدماج اأخالقيات املهن واحلرف وتلك املتعلقة بالتطور العلمي والتكنولوجي يف ارتباط مع منظومة 

القيم الدينية واحل�شارية وقيم املواطنة وقيم حقوق االإن�شان ومبادئها الكونية.

البعد 
التكنولوجي
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ان�شجاما مع االختيارات الرتبوية العامة وخا�شة منها مدخل الكفايات، فاإن امل�شامني الدرا�شية ينبغي اأن تنتقل من 
منطق املادة والربنامج الدرا�شي اإلى منطق املنهاج الدرا�شي، حيث تولى االأهمية لبناء كفايات املتعلم)ة( وبلوغ 
املوا�شفات التي يقت�شيها ملمح التخرج يف نهاية التكوين. لذا يتعني فتح اجل�شور بني املواد حتى يت�شنى للمدر�شة 
تقدمي اخلدمات املنتظرة منها لفائدة املتعلمني واملتعلمات على الوجه االأكمل؛ وذلك بالرتكيز على ما تقت�شيه الكفاية 

اخلتامية، وعدم االن�رشاف اإلى االهتمام بامل�شامني اجلزئية للمادة الدرا�شية.

من املداخل واملنطلقات التي مت اعتمادها يف اختيار امل�شامني، والتي ت�شمح بفهمها وتفعيلها على الوجه االأكمل، نذكر االآتي :
 االختيارات والتوجهات الرتبوية املوؤطرة للمنهاج الدرا�شي والربامج التعليمية؛

 موا�شفات املتعلمني واملتعلمات؛
 الكفايات امل�شتهدفة يف نهاية التعليم االبتدائي؛

 م�شامني املواد الدرا�شية؛
 طبيعة العالقة بني الكفايات املحددة لكل م�شتوى وامل�شامني امل�شتهدفة يف امل�شتوى الدرا�شي نف�شه؛

 الهند�شة البيداغوجية وتنظيم الدرا�شة.

تنتظم املعارف وامل�شامني يف املنهاج الدرا�شي للتعليم االبتدائي وفق املبادئ االآتية :
 اعتبار املعرفة اإنتاجا وموروثا ب�رشيا م�شرتكا؛

 اعتبار املعرفة اخل�شو�شية جزءا ال يتجزاأ من املعرفة الكونية؛
 اعتماد مقاربة �شمولية عند تناول االإنتاجات املعرفية الوطنية يف عالقتها باالإنتاجات الكونية مع احلفاظ على 

ثوابتنا الوطنية االأ�شا�شية؛
 ا�شتثمار غنى وتنوع الثقافة الوطنية والثقافات املحلية وال�شعبية باعتبارها روافد للمعرفة؛

 االهتمام بالبعد املحلي والبعد الوطني للم�شامني ومبختلف التعابري الفنية والثقافية؛
 اعتماد مبداأ التكامل والتن�شيق بني خمتلف اأنواع املعارف واأ�شكال التعبري؛

 اعتماد مبداأ اال�شتمرارية والتدرج يف عر�س املعارف عرب االأ�شالك التعليمية؛
 االهتمام بالكيف عو�س الرتاكم الكمي للم�شامني املعرفية املختلفة عرب املواد التعليمية؛

 ا�شتح�شار البعد املنهجي والروح النقدية يف تقدمي حمتويات املواد؛
 ا�شتثمار عطاء الفكر االإن�شاين عامة خلدمة التكامل بني املجاالت املعرفية؛

 توفري حد اأدنى من امل�شامني االأ�شا�س امل�شرتكة جلميع املتعلمني واملتعلمات يف خمتلف امل�شتويات؛
 االهتمام بامل�شامني املختلفة اللغوية والفكرية واملنهجية والعلمية والفنية؛

 تنويع املناوالت وطرائق معاجلة املعارف؛
 اإحداث التوازن بني املعرفة يف حد ذاتها واملعرفة الوظيفية ذات االبعاد التطبيقية؛

 جعل امل�شامني املعرفية، باالإ�شافة اإلى املهارات والقيم واملواقف، مكونا اأ�شا�شيا لبناء الكفايات.

اختيارات وتوجهات يف جمال امل�سامني الدرا�سية

منطلقات اختيار الربامج الدرا�شية 1

مبادئ تنظيم الربامج الدرا�شية 2
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تتكون برامج املواد الدرا�شية من عنا�رش اأ�شا�شية ومتالحمة، وهي :
 التوجيهات الرتبوية واملنهجية؛

 م�شفوفة الكفايات؛
 لوائح املهارات والقيم واملواقف واملعارف املت�شلة بها؛

 فقرات الربنامج؛
 التوزيع ال�شنوي ملفردات الربنامج؛

 اإ�شارات وتنبيهات هامة.
ويف هذا ال�شياق ينبغي اأخذ ما ياأتي بعني االعتبار:

 لي�شت فقرات الربنامج عناوين درو�س بل موا�شيع للتعلم ترتبط مبا يطابقها يف الكفايات؛
للجوانب  اأولوية  اإعطاء  مع  واملعرفية،  واملهارية  القيمية  اجلوانب  بني خمتلف  الكفاية  مكونات  التوازن يف   
النوعية واملنهجية التي متكن من تعلم التعلم والتفكري النقدي من خالل الت�شاوؤل والتق�شي وعرب حل امل�شكالت؛

 انتظام م�شامني الربنامج يف وحدات مندجمة ومفتوحة على اإمكانيات تقدميها بطرائق ديدكتيكية متنوعة.
ويف اإطار �شعي املنظومة الرتبوية اإلى تخفيف الربامج الدرا�شية وتعزيز االن�شجام والتكامل بني مكوناتها، واالنتقال 
من منطق املادة الدرا�شية اإلى منطق املنهاج الدرا�شي، مت تنظيم م�شامني املواد يف ثالثة جماالت/ اأقطاب معرفية هي :

- جمال اللغات
- جمال التن�شئة الجتماعية والتفتح

- جمال الريا�شيات والعلوم
جمال الريا�شيات والعلوم :

يهدف هذا املجال اإلى متكني املتعلم)ة( من معارف ومهارات وقيم ومواقف تقوي �شخ�شيته وتعزز قدراته العقلية 
ال�شحية  ال�شلوكات  تبني  واإلى  املحيط،  االإيجابي مع  والتفاعل  والتق�شي  البحث  املنهجية وحتفزه على  ومهاراته 
والوقائية الكفيلة ب�شمان تنمية ذاته وامل�شاهمة يف تنمية جمتمعه، والقدرة على املبادرة وحل امل�شكالت واالبتكار، 

وذلك يف اإطار التن�شئة على االنفتاح على قيم العلم والبحث العلمي.
ويتكون جمال الريا�شيات والعلوم من مادتني درا�شيتني هما:

 الريا�شيات: وت�شم مكونات االأعداد، والقيا�س، والهند�شة، وحل امل�شائل، وتنظيم البيانات؛
 الرتبية العلمية: وت�شم مكونات �شحة االإن�شان، والبيئة والتنمية امل�شتدامة، والطاقة، واملادة وخ�شائ�شها.

ي�شتح�رش  الرتبوي  الفاعل  يجعل  ب�شكل  والبيداغوجية  النظرية  وخلفياتها  الدرا�شي  الربنامج  مداخل  تقدمي  مت 
هات الوطنية والنظريات الرتبوية يف ممار�شاته حتى تكون تدخالته اأكرث فعالية. ونعرف فيما  االختيارات والتوجُّ
ياأتي باملبادئ املوجهة يف جمال طرائق التدري�س وتدبري ف�شاءات التعلم والو�شائل التعليمية والو�شائط الديدكتيكية، 

وذلك من اأجل تي�شري الت�رشيف االأجنع للربامج الدرا�شية واالأن�شطة التكميلية املرتبطة بها.

بنية الربامج الدرا�شية 3

 توجهات واختيارات يف جمال ت�رصيف برامج املواد الدرا�سية



16

من املبادئ املوجهة يف جمال طرائق التدري�س، ميكن االإ�شارة اإلى ما ياأتي :
 جعل املتعلم)ة( حمور كل العمليات التعليمية-التعلمية؛

 م�شايرة احلاجات واملتطلبات اجلديدة للمجتمع وللمتعلمات واملتعلمني وتنمية كفاياتهم بجميع اأبعادها املعرفية 
واملنهجية واالإ�شرتاتيجية والثقافية والتكنولوجية؛

 تعزيز الذكاءات املتعددة والقدرة على حل امل�شكالت؛
 اأخذ �شن املتعلم)ة( وخ�شو�شياته النمائية بدنيا ونف�شيا وعقليا بعني االعتبار؛

 مالءمة االأن�شطة التعليمية-التعلمية للمبادئ الرتبوية والديدكتيكية ولتمثالت وقدرات املتعلم)ة( االإدراكية؛
االنفتاح على املحيط وا�شتثمار كافة معطياته الغنية بالدرو�س مع اال�شتعانة بالتكنولوجيات احلديثة لالإعالم   

والتوا�شل؛
 تنويع اأ�شكال العمل داخل جمموعة الق�شم واعتماد التعلم اجلماعي ملا له من فوائد على م�شتوى تر�شيخ مبادئ 

التوا�شل واحلوار واحرتام االآخر؛
 اعتماد االأن�شطة واالإيقاعات والو�شائل التعليمية والدعامات املحفزة للتعلم واملثرية للف�شول املعريف؛

 توفري الف�شاء الرتبوي املالئم للتن�شيط والفاعلية والتفاعل يف اأورا�س ي�شودها التعاون وتبادل االآراء والعمل 
امل�شرتك؛

 ت�شخري اأ�شاليب التقومي التكويني لتعزيز التعلُّم، وحفز املتعلمني واملتعلمات على املناف�شة يف االإنتاج واالإبداع.

للكتب املدر�شية مكانة اأ�شا�شية يف املنهاج الدرا�شي، فهي الو�شيلة التعليمية- التعلمية التي تتج�شد فيها، بامللمو�س، 
لرتبية  اختيارها  مت  التي  واملعارف  واالأفكار  واملثل  القيم  بو�شوح،  فيها،  وتتجلى  للمجتمع،  الرتبوية  الفل�شفة 
املتعلم)ة(. فهي تقدم للمتعلم)ة( امل�شامني املعرفية املفيدة واملثرية والتمارين املحفزة على البحث واال�شتغال وتوفر 
لبناء  اأداة  بحق  فهي  ولذلك  وبعدها.  وقبلها  الدرو�س،  خالل  التعلمات  بناء  على  امل�شاعدة  والدعامات  الوثائق 

ال�شخ�شية وو�شيلة مي�رشة للتعلم وت�شكيل الروؤية االجتماعية والثقافية والتنموية.
مل تعد التعلمات رهينة الكتب املدر�شية وم�شامني املطبوعات الورقية، فقد اأحدثت تطورات تكنولوجيا املعلومات 
واالت�شال والطفرة املعرفية واملعلوماتية وتوافر املوارد البيداغوجية الرقمية حتوالت عميقة يف اإمكانيات احل�شول 
امل�شامني  ا�شتثمار  ينبغي  ثمة  ومن  املعتمدة.  التعليمية  الو�شائل  تنوع  يف  وبالتايل  اإليها،  والو�شول  املعرفة  على 
واملوارد املتوفرة اإن يف التخطيط لالأن�شطة مبا يكمل ما هو مقرتح بهذا الدليل، اأو يجعل اأن�شطة املتعلمات واملتعلمني 
تتم مبا�رشة على حوا�شيب وو�شائط رقمية، �شواء داخل القاعات املتعددة الو�شائط اأو با�شتعمال االأطقم املعلوماتية 
املحمولة، مبا توفره يف كثري من االأحيان من �شهولة و�رشعة وا�شتقاللية وتنوع االختيارات، ومبا قد ت�شمنه من 
فر�س للتوا�شل والتتبع داخل اأو خارج اأوقات الدرا�شة الر�شمية. ويجب يف هذا ال�شياق تعويد املتعلمات واملتعلمني 
على اال�شتعانة مبثل هذه االأدوات والو�شائل خارج املدر�شة، لتمكينهم من حت�شني اأدائهم وتفعيل م�شاركتهم. كما 

يعترب الف�شاء الرتبوي املالئم و�شيلة فعالة للتن�شيط والفاعلية والتنظيم، وبلوغ االأهداف امل�شطرة.

طرائق التدري�س 1

الكتب املدر�شية وو�شائط الت�شال املتعددة 2
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للتخطيط والتنظيم اأهمية ال حتتاج اإلى ا�شتدالل اأو بيان يف جمال الرتبية والتكوين، ومن بني وظائفه ومزاياه ما ياأتي:
 يحدد ويو�شح الكفايات املن�شودة واالأهداف التعلمية املرتبطة بها؛

 يجعل عملية التدري�س ذات معنى؛
 ي�شمن اال�شتخدام االأمثل للمكت�شبات واالإ�شرتاتيجيات؛

 يجنب اتخاذ قرارات اعتباطية؛
 ي�شاعد على تدبري الوقت واالقت�شاد يف اجلهد؛

 يوفر االأمن النف�شي للمدر�س)ة( واملتعلمات واملتعلمني على حد �شواء؛
 ي�شهل عملية التقومي.

وارتقاًء بالفعل البيداغوجي يقت�شي تنظيم الدرا�شة نهج مبداإ التدرج من �شلك اإلى اآخر ومن م�شتوى اإلى اآخر، مبا 
ي�شتجيب حلاجات املتعلمني واملتعلمات باالأ�شا�س وفق متطلبات البيئة االجتماعية والثقافية واالقت�شادية والطبيعية 
املبا�رشة. كما ي�شتدعي اعتماد حلول تربوية ت�شمح بالعمل باإيقاعات متفاوتة تنا�شب م�شتوى املتعلمات واملتعلمني 
ووترية تعلمهم مبا يفيد يف الرفع من املردود الداخلي للموؤ�ش�شة ويف تر�شيد ا�شتعمال البنيات التحتية والتجهيزات 

التعليمية.
للتعديل، وحمددا الأف�شل اال�شرتاتيجيات  للتطبيق ومرنا قابال  اأن يكون واقعيا قابال  التخطيط  اأهم �رشوط  ومن 

واالإجراءات املنا�شبة لتنفيذ اخلطة، و�شامال لكل جوانب العملية التعليمية- التعلمية.
يقوم تخطيط التعّلم، يف اإطار املقاربة بالكفايات، على تنظيم م�شامني التعّلم املقّررة يف �شكل اأهداف تعلمية، من 

اأجل اإمناء كفاية م�شتهدفة يف مادة درا�شّية، ومن ثّمة حتقيق ملمح تخّرج معني يف نهاية فرتة التعّلم.

التخطيط وتنظيم الدرا�سة وا�ستعمال الزمن والف�ساء املدر�سيني

من املبادئ املرتبطة ببناء التعلمات وفق تخطيط الزمن املدر�شي، نذكر االآتي:
 مراعاة االإيقاعات البيولوجية والع�شبية الكفيلة بالنمو ال�شليم للمتعلم)ة(؛

 التخطيط للتعّلم انطالقا من الكفاية اخلتامية لل�شلك مرورا بالكفاية النهائية لل�شنة الدرا�شية؛
 اإر�شاء التعلمات بكيفّية ت�شهم يف اإمناء الكفاية؛

 اعتبار التقومي التكويني �شريورة مواكبة لبناء التعلمات و�شوال اإلى الكفاية؛
تخ�شي�س فرتات للمراقبة امل�شتمرة والدعم من خالل الرتكيز على االأخطاء وال�شعوبات املتعلقة بالتعلمات   

ال�رشورية الإمناء الكفاية.

الأن�شطة  واليومية  واالأ�شبوعية  ال�شنوية  احل�ش�س  وتدبري  تنظيم  اإلى  املدر�شية  االإيقاعات  اأو  الزمن  مفهوم  ي�شري 
املنا�شبة  واالأوقات  والنف�شية،  اجل�شمية  �شحته  التنظيم  هذا  يراعي  بحيث  والعالئقية؛  واملهارية  الفكرية  املتعلم)ة( 

للتعلم. لذا، ينبغي عند برجمة التعلمات مراعاة :

املبادئ املرتبطة بتخطيط الزمن املدر�سي 1

التنظيم الزمني للدرا�سة 2
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 التدرج ب�شكل يتيح للمتعلم)ة( اال�شتعمال االأمثل الإمكاناته اجل�شمية والنف�شية والذهنية؛
 احرتام االإيقاعات البيولوجية وزمن التعلم؛

 برجمة احل�ش�س الدرا�شية العادية وح�ش�س االأن�شطة املندجمة وح�ش�س الدعم واالأن�شطة االأخرى يف فرتات 
زمنية مالئمة، ويف ف�شاءات مدر�شية خمتلفة، لتجنيب املتعلم)ة( ق�شاء ظرف زمني مطول يف و�شعيات 

واأن�شطة رتيبة؛
اأ�رش  املختلفة، من  املبا�رش مبكوناته  االإيجابي مع حميطها  التفاعل  يحقق  ب�شكل  الرتبوية  املوؤ�ش�شة  تفعيل دور   

وموؤ�ش�شات اقت�شادية واجتماعية، وهيئات املجتمع املدين وغريها؛
 و�شع اآليات تاأمني الزمن املدر�شي وتفعيلها.

 التنظيم ال�شنوي :
تنتظم ال�شنة الدرا�شية يف اأ�شدو�شني :

 مدة كل اأ�شدو�س �شبعة ع�رش اأ�شبوعا من الدرا�شة الفعلية؛
 يخ�ش�س االأ�شبوع االأول من ال�شنة الدرا�شية للتقومي الت�شخي�شي والدعم اال�شتدراكي؛

 توزع االأ�شابيع اخلم�شة ع�رش املوالية، املخ�ش�شة للتعلمات، اإلى ثالث فرتات مت�شاوية متتد كل واحدة منها 
خم�شة اأ�شابيع خم�ش�شة ملجال من جماالت الوحدات الدرا�شية؛

 تخ�ش�س االأ�شابيع االأربعة االأولى من كل فرتة درا�شية للتعلمات املعززة بتقومي تكويني ودعم فوري؛
 يخ�ش�س االأ�شبوع اخلام�س من كل فرتة درا�شية للتقومي والدعم املرتبطني بح�شيلة االأ�شابيع االأربعة؛

 يتم تنظيم الدرا�شة يف االأ�شدو�س الثاين على منوال تنظيمها يف االأ�شدو�س االأول؛
 يخ�ش�س االأ�شبوعان 17 و33 للدعم العام واأن�شطة احلياة املدر�شية؛

 يخ�ش�س االأ�شبوع 34 من ال�شنة الدرا�شية لالإجراءات التنظيمية املرتبطة بنهاية ال�شنة.
يتم تنفيذ الربنامج عرب �شت وحدات تتناول جماالت تنتظم فيها الدرا�شة للتدرج يف بناء الكفاية، وذلك انطالقا من 
الوحدة االأولى اإلى الوحدة ال�شاد�شة، ويراعى يف ذلك التدرج من التخطيط ال�شنوي اإلى التخطيط اليومي، مرورا 

بالتخطيط املجايل.
التنظيم الأ�شبوعي :

يرتكز التخطيط االأ�شبوعي للتعلمات على عدد من املبادئ منها:
 جعل م�شلحة املتعلم)ة( فوق كل اعتبار؛

 اعتبار زمن التعلم حقا للمتعلم)ة( ينبغي العمل على تاأمينه؛
 اعتماد غالف زمني حمدد يف 30 �شاعة من الدرا�شة يف االأ�شبوع )مبا فيها فرتات اال�شرتاحة(؛

 التوزيع املنطقي للمواد الدرا�شية واالأن�شطة على امتداد اأيام االأ�شبوع؛
املتعلم)ة(، وذلك بتحريك  املدر�شة و�شكن  امل�شافة بني  )املناخ وبعد  مراعاة اخل�شو�شيات اجلهوية والو�شط   

توقيت الدخول واخلروج دون امل�شا�س بالغالف الزمني املحدد.
التنظيم اليومي للدرا�شة :

اأما التخطيط اليومي فريتكز على جمموعة من التوجيهات، منها ما ياأتي :
 مراعاة االإيقاعات البيولوجية للنمو ال�شليم للمتعلم)ة(؛
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ف�شاء الق�شم :
يقت�شي تدبري ف�شاء الق�شم، وخا�شة بالن�شبة للم�شتويات االأولى، مراعاة �رشوط النمو الذي يتطلب ال�شماح لالأطفال 
باحلركة، وتنظيم العمل يف و�شعيات جلو�س مالئمة ومريحة تفاديا لو�شعيات اجللو�س الثابتة وامل�شنية. ويف هذا 

االإطار ميكن تنظيم ف�شاء الق�شم باعتماد :
 اجلل�شة الدائرية اأو اجلل�شة وفق حذوة الفر�س، وهي جل�شة ت�شمح بالتوا�شل بني اأع�شاء جماعة الق�شم الكربى 

)مثال: جمموعات من اأربعة اأو �شتة اأفراد يف ح�ش�س التعبري ال�شفهي(؛
ركن  القراءة،  )ركن  واملتعلمني  املتعلمات  حلاجات  ت�شتجيب  الدرا�شة  حجرة  داخل  تربوية  اأركان  اعتماد   

الفنون، ركن الكتابة، ركن الور�شات، ركن املعلوميات...(؛
 العمل باملعاينة واملمار�شة خالل االأن�شطة التي تقت�شي و�شعيات اأخرى غري اجللو�س؛

 تخ�شي�س ركن للو�شائل الديدكتيكية واالأر�شفة )اأدوات ومواد واإنتاجات متنوعة ت�شاهم يف تقريب م�شامني 
التعلمات(.

االأن�شطة  اأ�شكال  تنويع  على  احلر�س  يجب  واملتعلمني،  املتعلمات  لدى  الرتكيز  اأو  االهتمام  وقلة  للملل  وتفاديا 
املعتمدة، كما ي�شتح�شن اللجوء من حني الآخر اإلى بع�س التطبيقات واالأن�شطة امل�شلية.

ف�شاءات اأخرى للتعلم :
من املفيد تربويا، ومتى توفرت ال�رشوط، اأن ال تنح�رش التعلمات يف احلجرات الدرا�شية االعتيادية، بل ينبغي اأن 
تنفتح على ف�شاءات اأخرى: �شاحة املدر�شة وحديقتها وف�شاءاتها الريا�شية، حيث يتم تعلم قيم التنظيم واالن�شباط 
واالندماج والعمل والتعاون مع االآخرين واللعب معهم وممار�شة اأن�شطة ترفيهية، اأو خارج ف�شاءات املدر�شة 
اإطار  يف  واالقت�شادي  والثقايف  واالجتماعي  البيئي  املحيط  على  باالنفتاح  املدر�شية  املكت�شبات  تعزيز  يتم  حيث 
ت�شهم  اأن  �شاأن ف�شاءاتها، هي كذلك  اإدارات من  اأو  اأو جمعيات  تعقد مع موؤ�ش�شات  التي  ال�رشاكات  اأو  التعاون 
اأو  واملتعلمني الختيار بحث  املتعلمات  اأمام  الفر�شة  واإتاحة  باملمار�شة  النظرية  املكت�شبات  التعلم وربط  يف حتفيز 

م�رشوع فردي اأو جماعي للتعلم.
ويف هذا االإطار، يتم تنظيم زيارات درا�شية موؤطرة بناء على تخطيط م�شبق حتّدد فيه االأهداف من الزيارة وتقدم 
للمتعلم)ة( التوجيهات الكفيلة با�شتفادته اإلى اأق�شى حد من هذا ال�شنف من االأن�شطة؛ وتعد لهذا الغر�س بطاقات يدون 
فيها كل متعلم)ة( اأ�شئلته ومالحظاته ق�شد مناق�شتها اأثناء الزيارة /اخلرجة الدرا�شية اأو بعدها خالل ح�شة اال�شتثمار.

 06 يقل عن  م�شائية( وال  اأو  �شاعات يف كل فرتة )�شباحية   04 يزيد عن  اعتماد معدل ح�ش�س درا�شية ال   
�شاعات ون�شف يف اليوم؛

 تخ�شي�س فرتات ا�شرتاحة ت�شمح للمتعلم)ة( بتجديد ن�شاطه بعد كل �شاعتني من الدرا�شة؛
 برجمة املواد الدرا�شية التي تتطلب تركيزا ذهنيا اأكرب خالل الفرتات ال�شباحية )الريا�شيات، اللغات..(؛

 برجمة املواد الدرا�شية التي تتطلب ن�شاطا بدنيا اأو فنيا خالل فرتة ما بعد الزوال.
 برجمة املواد الدرا�شية بكيفية تتيح اال�شتثمار االأمثل للو�شائل التعليمية يف املدار�س ذات االأق�شام متعددة امل�شتويات.

تنظيم الف�ساء الدرا�سي 3
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ت�شتهدف عملية التقومي الك�شف عن مواطن القوة التي يجب تعزيزها، وعن التعرثات التي ينبغي جتاوزها. وهي 
اأن  يجب  املتعلم)ة( وتطويرها. ومن مت  كفايات  لتفعيل  ودقيقة  تدابري مالئمة  اتخاذ  املدر�س)ة( من  عملية متكن 

يرتكز التقومي، �شواء الت�شخي�شي منه اأو التكويني اأو االإجمايل، على مبداإ تقومي الكفايات التي اكت�شبها املتعلم)ة(،
هذه  توظيف  على  قدرته  اأي�شا  تقي�س  بل  املتعلم)ة(،  لدى  فة  ال�رشرِّ املعرفية  اجلوانب  فقط  تقي�س  ال  التقومي  فاأ�شاليب 
املكت�شبات وقدراته التحليلية واملنهجية واال�شرتاتيجية. وال يخفى يف هذا ال�شياق الدور الذي يلعبه التقومي التكويني، الأنه 
ي�شاحب العملية التعليمية-التعلمية، ويعترب اأداة حتفيز ت�شاعد املتعلم)ة( على تتبع عمله وجمهوداته، ومتكن املدر�س)ة( 
من التحقق من مدى بلوغ اأهداف التعلم وم�شتويات اإجناز الكفايات، و�شالحية العمل والتقنيات الرتبوية التي يعتمدها.

والأن الكفاية مركبة بطبيعتها، فاإن تقوميها يتطلب اختبار العنا�رش االأ�شا�شية املكونة لها وامل�شتقة منها، مما يقت�شي 
من املدر�س)ة( تدريب املتعلم)ة( خالل التقومي التكويني على االإجنازات املركبة، وعلى ا�شتخدام قدراته املندجمة، 

وتعويده على توظيف تعلماته يف حل الو�شعيات- امل�شكلة.

املعرفية  املكت�شبات  ي�شمل  اإ�شهادية، وهو  للتقومي ثالث وظائف رئي�شة: وظيفة توجيهية ووظيفة تعديلية ووظيفة 
واملهارية والقيم واملواقف، ويعتمد معايري وموؤ�رشات بغية تقومي اإنتاج املتعلم)ة( من زوايا خمتلفة.

وتعترب املعايري �شفات العمل املنتظر من اإنتاج املتعلم)ة(، ويتم حتديدها عند �شياغة الكفاية، وي�شرتط فيها اأن تكون 
م�شتقلة بع�شها عن بع�س بهدف حتقيق االإن�شاف، وتنق�شم اإلى ق�شمني: معايري احلّد االأدنى، ومعايري االإتقان.

 معايري احلّد االأدنى: هي معايري اأ�شا�شية يعترب التمكن منها �رشوريا المتالك الكفاية.
 معايري االإتقان: هي معايري تتيح فر�شة التمييز بني املتعلمني واملتعلمات.

للمالحظة  وقابلة  وملمو�شة  واقعية  وتكون  بالو�شعية  ترتبط  وهي  املعايري،  الأجراأة  و�شيلة  فهي  املوؤ�رشات  اأما 
والقيا�س. ومن وظائفها: تو�شيح املعيار وحتديد م�شتوى التحّكم فيه ويف الكفاية.

وينبغي التذكري اأن لبع�س اأ�شكال التقومي اأكرث من دور، حيث ال تقت�رش على الت�شخي�س والتكوين مثال، بل تتعداه 
اإلى الوظيفة اجلزائية العتمادها يف قرارات نهاية ال�شنة.

اأهداف التقومي 1

وظائف التقومي 2

التقومي عناية  اإيالء  العنا�رش، مت  ال�شامل واملتكامل  الدرا�شي يف مفهومه  باملنهاج  النظام الرتبوي  اإطار عناية  يف 
وا�شحة تتجلى من خالل املبادئ والتوجهات االآتية :

 ربط التعليم مبحيطه من خالل مالءمة املنهاج والربامج الدرا�شية للمنتظرات، وحتقيق العالقة التفاعلية بني 
املدر�شة واملجتمع. لذا، ينبغي اأن تتاأ�ش�س و�شعيات التقومي على معطيات من�شجمة مع املحيط؛

 اإر�شاء مدر�شة متنوعة االأ�شاليب واالأ�شكال التقوميية حتى تتم اال�شتجابة جلميع انتظارات امل�شتفيدين من اخلدمات التعليمية؛
احلياة  وممار�شة  االإن�شان  وحقوق  املواطنة  وقيم  االأخالقية  القيم  لرت�شيخ  حقيقي  جمال  املدر�شة  اأن  ومبا   

الدميقراطية، يعمل التقومي الرتبوي على اإقرار العدل وامل�شاواة واالإن�شاف.

توجهات واختيارات يف جمال التقومي واالإ�سهاد



21

وين�شب التقومي املعتمد من اأجل االإ�شهاد يف نهاية ال�شلك االأ�شا�س )ال�شنة الثانية من التعليم االبتدائي(، على املعارف 
واملفاهيم واملهارات الب�شيطة واالعتيادية، ومبدى قدرة املتعلم على اال�شتماع وفهم التعليمات وفك الرموز والتعبري 
والتوا�شل �شفهيا واإ�شاريا واأيقونيا وكتابيا. ويتم ذلك، يف اإطار قيا�س القدرة على االندماج يف بيئة التعلم والتكيف 

مع املحيط والتفاعل االإيجابي مع متغرياته.
يتوجه التقومي يف نهاية ال�شلك االبتدائي اإلى التحقق من مدى توفر املتعلم)ة( على املوا�شفات اخلا�شة مبلمح 
التخرج من هذا ال�شلك التعليمي، بالوقوف على ما اكت�شبه من كفايات توا�شلية اأ�شا�شية والقدرة على توظيفها 
يف و�شعيات مب�شطة، ومن ر�شيد لغوي ومعريف ومهاري يوؤهله ال�شتيعاب خمتلف الظواهر االجتماعية 
والثقافية واتخاذ مواقف منها، وقدرته على التفاعل االإيجابي مع حميطه املحلي واجلهوي والوطني والعاملي، 
واأن ميتلك القدرة على اال�شتدماج االأويل لقيم املبادرة، والتناف�س االإيجابي، والعمل اجلماعي، واالعتماد 
على النف�س، واإدراك احلقوق والواجبات، والتوا�شل مع املحيط، والوعي مبتطلبات االندماج فيه، وذلك 
االبتدائي  التعليم  املندرجة يف �شريورة احلفاظ على مكت�شباته يف  االإعدادي  الثانوي  ال�شلك  ا�شتعدادا ملرحلة 

وتطويرها، خا�شة بالن�شبة ملن اأمتوا مرحلة التعليم االإلزامي.
التقومي التوليفي

تتموقع التمارين التوليفية خالل اإر�شاء املوارد، وت�شتهدف تثبيتها، حيث تتعامل مع املوارد منف�شلة، 
وترتبط باالأهداف التعلمية. وت�شكل يف غالب االأحيان مترين اأو �شوؤال اأو عملية حيث تتميز بالتجريد، 
لغياب ال�شياق غالبا. ويعتمد هذا النوع من التمارين �شلما للتنقيط ومعاجلة فورية عرب التغذية الراجعة 

اأ�شا�شا. كما ي�شتح�شن اأن تعبئ جل املوارد املدرو�شة يف در�س اأو وحدة.
عند ا�شتثمار هذه االأن�شطة يتم :

 تثمني عمل كل متعّلم،
 امل�شادقة على االإجابات ال�شحيحة وتوفري املعلومات ال�رشورية عند احلاجة )تغذية راجعة(،

 جتميع نتائج اأعمال املتعّلمني وم�شاركاتهم وم�شاعدتهم على اإعادة هيكلتها.
يفرت�س هذا التوجه، اللجوء اإلى االأ�شاليب و االأن�شطة التعلمية التي تقود اإلى خلق تفاعل بني املتعلمني : عمل 
املجموعات اأو الفرق، وكذا متييز التالميذ املتفوقني عن غريهم لت�شهيل عملية التفييء وبالتايل تخطيط عملية 

الدعم ومالءمتها مع كل فئة.
تقومي نهج التق�سي العلمي

متكن عملية تقومي نهج التق�شي العلمي من معرفة مدى جناعة املنهجية املعتمدة ومدى ا�شتيعاب التالميذ ملراحل 
هذا النهج من خالل اإجناز اأن�شطة يقرتح فيها طرح االأ�شتاذ لت�شاوؤالت من اأجل اإدراك درجة حتقيق:

 مدى م�شاهمة التالميذ يف ا�شتثمار معطيات و�شعية االنطالق، وبالتايل امل�شاهمة يف �شياغة �شوؤال التق�شي؛
 مدى م�شاهمة التالميذ يف تقدمي اقرتاحات وفر�شيات، انطالقا من �شوؤال التق�شي، مبثابة حلول موؤقتة للم�شكل؛

 مدى م�شاهمتهم يف اقرتاح اأن�شطة الختبار الفر�شيات؛
 مدى م�شاهمتهم، مبعية االأقران، يف ا�شتخال�س وتوثيق نتائج اختبار الفر�شيات؛

 مدى م�شاركتهم يف ا�شتخال�س و�شياغة اخلال�شة.
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مع  ومالءمته  التكوين  جودة  على  اإ�شالحها  من  املتوخاة  النتائج  وحتقيق  الرتبوية  املنظومة  اأداء  تطوير  يتوقف 
م�شتجدات املناهج الدرا�شية ونتائج البحث الرتبوي، فتجديد املدر�شة يتوقف ب�شكل كبري على جودة عمل الفاعلني 
الرتبويني وانخراطهم التام يف العمل ومواكبتهم للم�شتجدات الرتبوية. وتقت�شي اجلودة الرتبوية تفعيل التكوين 

االأ�شا�س الرفيع والتكوين امل�شتمر الفعال بنوعيه الذاتي واملوؤ�ش�شاتي لكل املتدخلني الرتبويني.
ومن  الرتبوية،  املنظومة  اإ�شالح  مقت�شيات  من  مرجعياتها  امل�شتمر  والتكوين  االأ�شا�س  التكوين  برامج  ت�شتمد 
هة ملناهج الرتبية والتكوين الوطنية، كما ت�شتوعب كل امل�شتجدات املعرفية والرتبوية،  االختيارات والتوجهات املوجرِّ
اإذ ينبغي اأن ت�شاير عدة التكوين االأ�شا�س اخلا�س بكل فئة من الفاعلني الرتبويني، �شواًء تعلق االأمر بالتكوين النظري 
اأو التطبيقي، الربامج التعليمية والتوجيهات الرتبوية املعتمدة؛ وذلك حتقيقا لالن�شجام والتناغم بني الكفايات املهنية 

املكت�شبة خالل التكوين واملمار�شات امليدانية.
و�شمانا ملالءمة الكفايات املهنية مع امل�شتجدات التعليمية والبيداغوجية، يتم تنظيم دورات التكوين امل�شتمر ا�شتجابة 
حلاجات الفئات امل�شتهدفة وحاجات املنظومة؛ كما ي�شتفيد الفاعلون الرتبويون، على اختالف فئاتهم ومهامهم، من 

دورات منتظمة الإعادة تاأهيلهم وم�شايرتهم ملتطلبات املنهاج الدرا�شي. 
�س يف الغالف الزمني ال�شنوي للمدر�شات واملدر�شني بال�شنوات الأربع الأولى من ال�شلك البتدائي،  وقد ُخ�شِّ

تزامنا مع تطبيق املنهاج الدرا�شي املنقح ٬ حيزا قارا من الوقت يخ�ش�س لأن�شطة التكوين.
امل�شتجدات  خمتلف  على  االنفتاح  مت  متى  املهنية  بالقدرات  االرتقاء  يف  ريادي  بدور  الذاتي  التكوين  وي�شطلع 
والتجارب الرائدة، وا�شتثمارها مبا يالئم متطلبات النظام التعليمي، حيث يتحّول املدر�س)ة( من خالل التكوين 
الذاتي اإلى مدر�س وباحث وجمدد وموجه ومبتكر وقائد، ال �شيما يف ظل تنامي اإمكانات وو�شائل التكوين، بف�شل 

ت�شارع وترية التقدم التكنولوجي وتعدد اإمكانات االإعالم والتوا�شل.

تراكم  من  للوقاية  واأداة  القوة،  مواطن  لرت�شيخ  فر�شة  يعترب  اإذ  التعلم؛  �شريورة  يف  اأ�شا�شية  مكانة  الدعم  يحتل 
التعرثات التي قد ت�شيب املتعلمني واملتعلمات وتوؤدي بهم، يف حالة عدم تداركها، اإلى الف�شل والهدر الدرا�شيني.

يكون  قد  ت�شخي�س  املتعلم)ة( عرب  اإنتاج  ت�شتخرج من  بيانات ومعلومات  َبْعدية، ويبنى على  الدعم بطريقة  ويتم 
اإجماليا اأو دقيقا. كما يقرتح حلوال ق�شد جتاوز ما يعيق مناء الكفاية، ويقت�رش على معايري احلد االأدنى التي مل يتم 

التحكم فيها، مع عدم اإغفال املتعلمني واملتعلمات املتحكمني يف هذه املعايري.
والدعم نوعان: دعم فوري )م�شتعجل( ودعم مركز )هادف(، ويتم تدبريه ب�شيغ خمتلفة منها :

 �شيغة العمل اجلماعي؛ اإذا تبني للمدر�س)ة( اأن هناك اأخطاء م�شرتكة لدى اأغلبية املتعلمني واملتعلمات داخل الف�شل؛
 �شيغة العمل يف جمموعات �شغرية ؛ اإذا تبني للمدر�س)ة( اأن بع�س املتعلمني واملتعلمات يواجهون �شعوبات 

م�شرتكة؛
 �شيغة العمل الفردي: وهو موجه لكل متعلم)ة( على حدة، كلما اأمكن للمدر�س)ة( اأن ي�شغل املتعلمات واملتعلمني 

بكيفية فردية، اإما با�شتعمال بطاقات التقومي الذاتي اأو متارين خمتارة من الكتاب املدر�شي؛
 يتم اللجوء اإلى دمج �شيغ خمتلفة من الدعم، حيث ميكن مثال اإجراء دعم جماعي ملدة معينة، ثم تنظيم دعم يف 

اإطار جمموعات عمل �شغرية بعد ذلك.

الدعـم 3

التكوين والبحث 4
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الجزء الثاني

التوجيهات التربوية 
والبرامج الدراسية الخاصة 

بالنشاط العلمي
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تقدمي :
ياأتي تنقيح الربامج الدرا�شية ملادة الن�شاط العملي والتوجيهات الرتبوية اخلا�شة بها يف �شياق جتديد مهام املدر�شة 
الوطنية املفعمة باحلياة واملنفتحة على حميطها وعلى م�شتجدات البحث العلمي والتجديد البيداغوجي. وقد مت اال�شتناد 
يف عملية التحيني واملراجعة والتدقيق والتنقيح اإلى ح�شيلة تتبع تنفيذ الربامج اجلاري بها العمل واإلى امل�شتجدات 
العلمية واالجتماعية والتكنولوجية، واإلى التطور الذي عرفته املقاربات البيداغوجية واملناوالت الديدكتيكية يف 
جمال التدري�س ب�شكل عام وتدري�س العلوم ب�شكل خا�س. كما ت�شتند عملية التنقيح والتجديد واملراجعة اإلى التجارب 
الرائدة يف جمال تعزيز تربية املتعلمات واملتعلمني على العلم ومفاهيمه واإجراءاته يف �شن مبكرة وربط التعلمات 

بال�شلوكات ال�شحية والوقائية واملدنية الكفيلة بتاأمني ال�شالمة وال�شحة والنمو املتوازن للمتعلم)ة(.

ويف هذا االجتاه، مت اإعداد ت�شور جديد للمادة ومكوناتها، وذلك باالنطالق من جملة مبادئ تربوية اأ�شا�شية منها:
اعتماد االختيارات الوطنية العامة يف جمال الرتبية والتكوين، ويف مقدمتها مدخل الكفايات منطلقا رئي�شيا   

ل�شياغة باقي عنا�رش املنهاج، مبا فيها امل�شامني واملهارات العلمية واملنهجية؛
 االنطالق من التوجهات اال�شرتاتيجية الوطنية يف جمال ت�شجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي؛

 تر�شيد التجارب واخلربات الرتبوية والعلمية والديدكتيكية الوطنية وكذا الدولية يف جمال تدري�س العلوم وتعلمها؛
 اإعادة النظر يف منطق املادة الدرا�شية لين�شجم مع منطق الطفولة وحاجيات املتعلم)ة( وميوالته، واأي�شا مع 

واقع املدر�شة املغربية ورهاناتها؛
 جعل املتعلم)ة( حمور كل ن�شاط تربوي وتعليمي؛

 تفعيل مبادئ املقاربة بالكفايات يف اأجراة عنا�رش الربنامج الدرا�شي؛
 تي�شري نقل قواعد النهج العلمي اإلى املدر�شة وحتبيبها للمتعلم)ة(؛

 جعل املادة الدرا�شية اأداة وظيفية للتن�شئة العلمية واكت�شاب املفاهيم العلمية من خالل نهج التق�شي؛
 تربية املتعلمات واملتعلمني على تبني �شلوكات وقائية و�شحية ومدنية جتاه الذات واالآخر واملحيط البيئي واالجتماعي؛

 تركيب مكونات املادة الدرا�شية ب�شكل تندمج فيه ببع�شها وتتكامل؛
 تاأجيل اعتماد منطق التخ�ش�س العلمي اإلى ما بعد التعليم االبتدائي؛

 اعتماد كفاية مركبة �شاملة لكل مكونات املادة الدرا�شية واأن�شطة التعلم وذلك بالن�شبة ل�شنة درا�شية كاملة؛
 عدم تقييد اأجراأة الكفاية بنموذج تطبيقي حمدد ومنطي، وترك املجال اأمام املدر�س لالجتهاد واالبتكار باال�شتعانة 

بالكتاب املدر�شي والو�شائط املتعددة لالت�شال وكذا الواقع العيني املبا�رش والقريب من حميط املتعلم)ة(؛
 تنويع اأ�شاليب التمكني من الكفايات.

املبادئ الرتبوية االأ�سا�سية 1

الأهداف العامة لتدري�س مادة الن�شاط العلمي 2
من دواعي تدري�س هذه املادة ما يلي:

 اإعداد مواطن قادر على الفهم الناقد للعالقات املتبادلة بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع واأثرها يف تقدم االإن�شان 
ورفاهيته؛

التوجيهات الرتبوية والربامج الدرا�شية 
اخلا�شة بالن�شاط العلمي
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مكونات مادة الن�شاط العلمي 3

اإعداد املتعلم لفهم املعرفة العلمية على نحو ميكنه من تف�شري الظواهر الطبيعية وا�شتخدامها يف حل امل�شكالت   
وتطوير تفكريه املنطقي واإغناء ر�شيده اللغوي، وم�شاعدته على اتخاذ القرارات وتبني مواقف مالئمة جتاه 

ق�شايا علمية وبيئية واجتماعية؛
 جعل املتعلم واعيا بظواهر الطبيعة الفيزيائية واجليولوجية والبيولوجية من حيث كونها ظواهر تخ�شع لقوانني 

ميكن اإدراكها؛
مليوالتهم  مالئمة  مهنا  لهم  وتهيئ  تقدما  اأكرث  لتعلم  فر�شا  توفر  علمية  مبهارات  واملتعلمني  املتعلمات  تزويد   

وقدراتهم وحاجات جمتمعهم يف جمال العلوم والتكنولوجيا؛
 ا�شتيعاب املتعلمات واملتعلمني للمنهجية العلمية، وتدريبهم على توظيف البحث والتق�شي العلمي ب�شكل ي�شهم يف 
تطوير مهارات التفكري العلمي �شريا على نهج العلماء الكبار، وعلى التدرب على تخطيط امل�شاريع وت�شميم 

النماذج �شريا على نهج املهند�شني؛
الطبيعي  للمتعلم فهم حميطه  العلمية ومتثلها، مبا يحقق  العادات وامليول والقيم واملواقف واالجتاهات  تنمية   

والتكنولوجي والتعامل معه باإيجابية يف حياته اليومية واالنخراط يف م�شار التنمية امل�شتدامة.

االأر�س  علم  بيولوجية، ومو�شوعات يف  اأو  فيزيائية  طبيعة  ذات  من مو�شوعات  العلوم  مادة  برنامج  يتكون 
والف�شاء. وهذا االختيار ين�شجم مع الكفايات املراد حتقيقها من خالل برنامج منفتح على موا�شيع مرتبطة ب�شحة 
االإن�شان، ومبختلف الكائنات احلية وبالو�شط البيئي الذي تعي�س فيه، وموا�شيع تتعلق بالطاقة واملادة وامليكانيك 
واحلياة،  املادة ،  كمفهوم  اأ�شا�شية  مفاهيم  الربنامج  يف  املدرجة  املوا�شيع  تتناول  كما   ،... ذلك  وغري  والفلك 
الدرا�شية  امل�شتويات  عرب  تناولها  املتعلم)ة(  يتم  قبل  من  ال�شتيعابها  وتي�شريا  ...؛  وال�شببية  واملكان،  والزمان، 
جميعها ء وذلك وفق تدرج لولبي حمكم يراعي قدرات املتعلم)ة( الفكرية والت�شل�شل املنطقي للمادة العلمية من حيث 
اأربع مكونات  العلمي �شمن  الن�شاط  ترابط موا�شيعها وتكاملها معرفيا ومنهجيا. وقد مت ت�شنيف مكونات مادة 

كربى؛ هي علوم احلياة، العلوم الفيزيائية، علوم االأر�س والف�شاء والتكنولوجيا. 
علوم احلياة

واإ�شباع  للعامل احلي من حولهم،  العميق  الفهم  واملتعلمني على  املتعلمات  م�شاعدة  احلياة  اإلى   يهدف جمال علوم 
ف�شولهم العلمي واملعريف، بحيث يبداأ املتعلمون باكت�شاب معارف ترتبط مبظاهر احلياة عند الكائنات احلية، وكيف 
تتعاي�س مع خملوقات حية اأخرى، وكيف تتكيف مع و�شطها البيئي، كما يتم التطرق لعدد من  املفاهيم والوظائف 
االأ�شا�شية كالربط واالقتيات والتكاثر ...، كل ذلك بهدف امل�شاهمة يف تنمية وتطوير املعارف واملهارات واملواقف 
املرتبطة بالرتبية ال�شحية واحلفاظ على الرتبة من التلوث وحماية البيئة واأو�شاط عي�س الكائنات و�شمان التوازن 

البيئي. ويتم التطرق لعلوم احلياة من خالل ثالث حماور: 
 - �شحة االإن�شان والتفاعل مع البيئة؛ 

 - خ�شائ�س الكائنات احلية ووظائفها احليوية وتفاعالتها مع البيئة؛ 
 - دورة حياة الكائنات احلية، التكاثر، الوراثة واالأنظمة البيئية. 

العلوم الفيزيائية
 تهدف العلوم الفيزيائية اإلى فهم احلاالت الفيزيائية للمادة وت�شنيفها، واأهم التغريات التي تطراأ عليها اإما فيزيائيا اأو 
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كيميائيا، كما يهدف هذا املجال اإلى التعريف ببع�س الظواهر الفيزيائية املت�شلة باإنتاج الطاقة وم�شادرها وحتوالتها 
وا�شتعماالتها املختلفة، وا�شتيعاب املفاهيم االأ�شا�شية اخلا�شة بال�شوء وال�شوت والكهرباء واملغناطي�شية، باالإ�شافة 

اإلى فهم القوى وعالقتها باحلركة. وتتم درا�شة هذا املجال من خالل ثالثة حماور رئي�شة: 
 - حاالت املادة وخ�شائ�شها والتحوالت التي تطراأ عليها؛ 

 - ت�شنيف الطاقة وا�شتعماالتها وطرق واأ�شكال حتويلها؛
 - حركة االأج�شام والقوى.
علوم الأر�س والف�شاء 

النظام  يف  مبوقعها  متعلقة  وموا�شيع  االأر�س  بعلم  مرتبطة  موا�شيع  بني  يجمع  والف�شاء  االأر�س  علوم   جمال 
ال�شم�شي، يتم التطرق لهذا املحور يف املدر�شة االبتدائية ب�شكل تدريجي حلزوين ابتداء من ال�شنة الثالثة من التعليم 
االبتدائي، ويركز هذا املحور على درا�شة الظواهر والعمليات التي ميكن اأن يالحظها املتعلمون يف حياتهم اليومية 
املرتبطة باخل�شائ�س الطبيعية ل�شطح االأر�س وتركيبها، وتعرف موارد االأر�س وجماالت ا�شتخدامها، كما يتم 
تناول اأ�شباب حدوث النهار والليل وتعاقب الف�شول وتعرف اأطوار القمر والنظام ال�شم�شي. ويتم التطرق لهذا 

املجال من خالل ثالثة حماور رئي�شة: 
 - تاريخ االأر�س ومواردها وخ�شائ�شها؛ 

 - موقع كوكب االأر�س �شمن النظام ال�شم�شي؛ 
 - كوكب االأر�س، طق�شه ومناخه. 

التكنولوجيا 
 التكنولوجيا حمور مندمج مع املحاور ال�شابقة، والهدف من اإدراجه يف املنهاج الدرا�شي احلايل، هو االأهمية التي 
اأ�شبح يحظى بها يف خمتلف املناهج الدرا�شية املتقدمة، نظرا ملا اأ�شبحت تواجه العامل من حتديات جديدة، يلزم معه 
تن�شئة االأطفال مبكرا على االهتمام بالتكنولوجيا وممار�شتها ب�شكل تدريجي يف املوؤ�ش�شات التعليمية؛  ذلك اأنها ت�شاهم 
للتعلمات. وت�شكل  امل�شاكل، والإعطاء معنى  اأجل حل  للمفاهيم، وتطوير قدراتهم من  املتعلمني  اإدراك  تنمية  يف 
واملبادرة  مهاراتهم،  ملمار�شة  لالأطفال  حقيقية  فر�شا  توفر  اأنها  بحيث  للعلوم؛  حقيقيا  تطبيقيا  جماال  التكنولوجيا 
العمليات، كما ت�شاعدهم  الت�شميم وتنفيذ   والتخطيط مل�شاريع ب�شيطة وانتقاء واختيار وابتكار حلولهم اخلا�شة يف 
العليا من  العقلية  املهارات  واإعمال  الق�س والربط والرتكيب، وغري ذلك،  على تطوير مهارات وتقنيات مثل 

مقارنة وحتليل وتركيب وتقييم. وميكن حتديد مكونات التكنولوجيا فيما يلي: 
- املدخالت، وت�شمل جميع املوارد الالزمة لتطوير املنتوج؛ �شواء كانت مادية اأو ب�رشية اأو فكرية، من مثل: 

ت�شاميم هند�شية، تقنيات، اآالت، مواد اأولية، مواد م�شنعة، اإمكانات مادية ...؛ 
-  العمليات، وت�شمل الطرق واخلطوات املنهجية املنظمة التي بوا�شطتها تعالج املدخالت لبلورة املنتوج؛

-  املخرجات، وي�شمل املنتوج يف �شيغته النهائية يف �شكل نظام كامل وجاهز لال�شتعمال كحل مل�شكالت . 
ويتم من خالل االأن�شطة التكنولوجية املدرجة يف فقرات الربنامج، الرتكيب بني املعارف واملهارات واملواقف 
املكت�شبة، بحيث متثل فر�شة حقيقية جلعل املوا�شيع اأكرث متعة وقابلية لال�شتثمار والتحويل يف احلياة اليومية 
و�شاتل  يوفره من  للمتعلم)ة( وما  القريب  املحيط  ا�شتثمار  التكنولوجية  االأن�شطة  اإجناز  وينبغي عند  للمتعلم. 

وموارد )ذوات االأ�شياء، ورق مقوى، اأ�شالك كهربائية، فلني، خيوط ء مهمالت، متال�شيات ... (. 
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ينطلق تدري�س مادة الن�شاط العلمي من املبادئ الديدكتيكية االآتية :
النطالق من املح�شو�س اإلى املجرد

وذلك باالنطالق من املعرفة احل�شية ال�شتخال�س اخلا�شيات والقوانني املف�شية اإلى الفهم والتجريد؛ اإعمال اآليات 
التفكري العلمي يف تناول الظواهر املدرو�شة: املالحظة، طرح الفر�شيات، التجريب، اال�شتنتاج، التعميم؛

ا�ستح�سار املحيط يف بناء التعلمات
يتجاوز  حتى  وا�شتثمارها  واإن�شانية(  )بيئية  املادية  واإمكانياتها  مواردها  حيث  من  املتعلم)ة(  بيئة  بتوظيف  وذلك 

الدر�س النمطية والتجريد، وت�شبح املعرفة املدر�شية قابلة للتحويل يف املحيط االجتماعي والثقايف للمتعلم)ة(؛
اعتبار مبداأ الرتابط والتكامل

وذلك مبراعاة الروابط املختلفة بني هذه املادة الدرا�شية وباقي املواد املقررة بالتعليم االبتدائي؛
التدرج يف تقدمي املفاهيم

حيث يراعى امل�شتوى النف�شي والثقايف واالإدراكي للمتعلم)ة(، واالأخذ بعني االعتبار الفروق الفردية مع ا�شتح�شار 
الطابع الت�شاعدي، والرتاكمي للتدرج يف اكت�شاب الكفايات واإمنائها؛ ولت�شهيل �شريورة تنمية الكفايات.

التمييز املنهجي يف بناء الأن�شطة
ينبغي التنبيه اإلى اأن املوا�شيع املربجمة للتعلم يف مادة الن�شاط العلمي تفر�س اأحيانا التمييز املنهجي يف بناء االأن�شطة 
.)savoir être( وجمال املواقف ،)savoir faire( وجمال املهارات ،)savoirs(بني ثالثة جماالت : جمال املعارف

5 - 1 - النهج العلمي :

اإن انخراط املتعلم)ة(، يف تعلم مبادئ اأولية اأ�شا�شية يف الرتبية العلمية تعتمد نهج التق�شي، �شيمكنه، بالتدريج، من ا�شتيعاب 
املفاهيم واكت�شاب املعارف وتطوير الكفايات، ال�شيء الذي يتطلب و�شع برنامج درا�شي يي�رش تعلم وا�شتيعاب جوانب هامة 
العلمي لديه، وتدعوه ملمار�شة  التحدي  املتعلم)ة( واأن�شطة حتفز  العلوم والتكنولوجيا، ويقدمها يف �شكل مواجهة بني  من 
التجريب وامل�شاهمة يف بناء تعلماته واإجناز م�شاريع علمية وتكنولوجية يف م�شتواه ومتنا�شبة مع متطلبات الطفولة، وذلك 

حتى يت�شح للمتعلم)ة( اأن تعلم العلوم يقوم، اأ�شا�شا، على تعلم "الكيفية" و"الطريقة" املنا�شبة الكت�شاب املعرفة العلمية .
وبحكم اأن االأ�شئلة تعد من املفاتيح االأ�شا�شية للتعلم، فاإنه يتعني القيام باالإجراءات الديدكتيكية االآتية :

الفر�شيات :
اإثارة الت�شاوؤل والف�شول العلمي داخل الف�شل الدرا�شي باعتباره حمركا للتفكري العلمي، وذلك من خالل التخطيط 
ل�شريورٍة حتفز املتعلمات واملتعلمني على طرح ت�شاوؤالت تف�شي اإلى متلك �شوؤال التق�شي، وتف�شح املجال اأمامهم 
لتقا�شم اأفكارهم داخل جمموعات �شغرية، بهدف �شياغة فر�شيات تختلف اأن�شطتها فيما بني املتعلمات واملتعلمني 

الختبار هذه الفر�شيات وفق طبيعة املو�شوع؛
التجريب : 

حتديد العوامل املتدخلة، عزل املتغريات، ت�شور جتربة، اقرتاح عدة جتريبية، اإجناز مناولة، اإدماج مهارات 
ريا�شياتية كالقيا�س مثال، تدوين النتائج من اأجل التقا�شم )مثال يف اإطار مو�شوع متدد ال�شوائل بفعل احلرارة: 

كيف ن�شنع حمرارا ؟(؛

املبادئ املوجهة لتدري�س وتعلم مادة الن�شاط العلمي 4

توجيهات منهجية 5
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املالحظة : 
مالحظة منو نبتة مثال، وتدوين النتائج على �شكل ر�شومات، با�شتعمال املتعلم)ة( ملفرداته اخلا�شة؛

النمذجة : 
حماولة تف�شري كيف يحجب القمر ال�شم�س، من خالل اقرتاح مناذج ومناولتها، يف اإطار درا�شة ظاهرة الك�شوف؛

البحث التوثيقي : 
من اأجل التو�شل اإلى اإيجاد عنا�رش اإجابة ت�شاعد على متحي�س الفر�شيات، اأو ا�شتكمال ن�شاط التق�شي )ن�شو�س، 

�شور، وثائق �شمعية ب�رشية، اأنرتنيت..(.
5 - 2 - اخلطوات املنهجية املقرتحة لبناء در�س

اأخذ خمتلف  البيداغوجية املعتمدة يف تدري�س مكونات هذه املادة الدرا�شية،  من بني ما ترتكز عليه اال�شرتاتيجية 
متثالت املتعلمات واملتعلمني بعني االعتبار، ومواجهتها مع بع�شها داخل الف�شل، بهدف حتفيزهم على الت�شاوؤل 
واإجراء نقا�س ب�شاأنها. كما ينبغي احلر�س على تنظيم الف�شاء ب�شكل ميكن املتعلمات واملتعلمني من اإجناز االأن�شطة 
�شمن جمموعات اأو العمل الثنائي اأثناء اأن�شطة التق�شي )�شياغة الفر�شيات واختبارها( واالهتمام بتعابري املتعلمات 

واملتعلمني )مفرداتهم، رموزهم، ر�شوماتهم...(.
وبناء على ذلك ميكن التخطيط ملقطع تعلمي وفق ال�شريورة االآتية :

5 - 2 - 1 - اأن�شطة بناء املفهوم :

حيث يتم دفع املتعلمات واملتعلمني للقيام باأن�شطة ت�شمل :
 - و�شعية الإنطالق : حيث يتم و�شع املتعلمني واملتعلمات يف �شياق الدر�س اجلديد؛ ور�شد ت�شوراتهم ومواجهتها 
املتعلم)ة( وحياته  لها �شلة مبحيط  فيها. وترتكز هذه اخلطوة على و�شعية م�شكلة  اإحداث خلخلة معرفية  بهدف 

اليومية، مع مراعاة عالقتها بالكفاية امل�شتهدفة واالأهداف التعلمية املرتبطة بالدر�س؛
- متلك و�شياغة �شوؤال التق�شي : ويق�شد بذلك التح�شي�س بامل�شكلة بهدف و�شع �شوؤال / اأ�شئلة من لدن املتعلم)ة(، 

و�شياغتها ب�شكل وا�شح ودقيق؛
خالل  من  ت�شوراتهم،  تربز  اأولية  تف�شريات  لتقدمي  واملتعلمني  للمتعلمات  الفر�شة  باإتاحة   : فر�شيات  اقرتاح   -

االأ�شئلة التي مت طرحها يف املرحلة ال�شابقة، لبناء فر�شيات تكون مبثابة حلول موؤقتة للم�شكلة املطروحة؛
و/اأو زيارات  توثيقي  و/اأو بحث  و/اأو مالحظة  و/اأو منذجة  اأو جتارب  مناوالت  : عرب  الفر�شيات  اختبار   -

ا�شتطالعية ح�شب طبيعة امل�شكل؛
- تدوين النتائج : بتوجيه املتعلمات واملتعلمني اإلى توثيق خمتلف اخلال�شات ب�شكل فردي اأو جماعي؛

- تقا�شم احل�شيلة : ويتم بعر�س النتائج ومناق�شتها ومقارنة اخلال�شات بالفر�شيات املقرتحة من اأجل اإثباتها اأو �شحدها؛
- التعميم : ا�شتخال�س القوانني والتعلمات املتو�شل اإليها ب�شكل جماعي اأو يف جمموعات بهدف التعميم، و�شياغتها 

على �شكل اأثر كتابي.
5 - 2 - 2 - اأن�شطة ال�شتثمار والتطبيق :

اأن�شطة، بهدف  اكت�شاف م�شكل من خالل  اأو  اأو حل و�شعيات مالئمة من املحيط،  ب�شيطة،  اأن�شطة  اإجناز  وتهم 
ا�شتثمار التعلمات املكت�شبة يف املرحلة ال�شابقة )قوانني، مفاهيم، مهارات، مواقف...(.
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5 - 2 - 3 - اأن�شطة التقومي والدعم :

وت�شتهدف هذه االأن�شطة التحقق من مدى متلك املتعلم)ة( لنهج التق�شي العلمي، ومدى اإر�شاء املكت�شبات )قوانني، 
مفاهيم، معلومات، مهارات، مواقف...( وقدرته على تعبئتها حلل و�شعيات اأو اأن�شطة تطبيقية، بهدف تثبيتها 

وو�شع خطة لتجاوز التعرثات وتعديل �شريورة التعليم والتعلم يف جمال العلوم والتكنولوجيا.
واإ�شافة اإلى ما �شبق ي�شتند تدري�س الن�شاط العلمي اإلى املقومات االآتية :

 مراعاة املدر�س)ة( لتكامل التعلمات املدر�شية اأثناء اإعداده لالأن�شطة التعليمية التعلمية؛
 تنويع املناوالت وطرق تقريب املعارف؛

 توظيف متثالت املتعلمني واملتعلمات باعتبارها حمرك تعلم العلوم؛
 جعل الف�شل ف�شاء للحوار العلمي، عرب تنويع اأ�شكال التن�شيط )العمل اجلماعي، العمل باملجموعات، العمل 

الثنائي، العمل الفردي(؛
 تنويع ف�شاءات التعلم عند تقدمي الدرو�س داخل املوؤ�ش�شة وخارجها؛

 االهتمام بتعابري املتعلمات واملتعلمني الكتابية اأثناء اأن�شطة البحث والتعلم؛
 تقدمي املعرفة العلمية بكيفية متكن املتعلم)ة( من اإدراك كون التعلم يقت�شي مواجهة م�شكل وحله؛

 اعتماد معايري وموؤ�رشات لتقومي مكت�شبات املتعلم)ة( املرتبطة باأن�شطة الت�شميم، والبحث والتجريب ... ؛
 انتقاء الدعامات املنا�شبة لكل ن�شاط من االأن�شطة املدرجة �شمن الدرو�س لبلوغ االأهداف امل�شطرة، مع تنويعها 
مبا ي�شمح باعتماد مبداإ "الدعامة – املنطلق" يف كل االأن�شطة التعليمية التعلمية جلعل املتعلم)ة( فاعال اأ�شا�شيا يف 

خمتلف الو�شعيات واملواقف؛
 اال�شتعمال املالئم للكتاب املدر�شي؛

 ا�شتثمار املوارد الرقمية؛

ميكن للمدر�س)ة( توظيف جمموعة من الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية من قبيل :
 االأ�شياء والعينات والنماذج واملج�شمات؛

 ال�رشائح باأنواعها املختلفة، وال�شفافات والر�شوم وال�شور الفوتوغرافية؛
 الر�شوم البيانية واخلرائط واللوحات التو�شيحية؛

 ال�شبورات واملل�شقات واملجالت احلائطية؛
 الرحالت واملعار�س والتمثيليات العلمية؛

 الت�شجيالت ال�شوتية واالإذاعة الرتبوية؛
 احلا�شوب واملوارد الرقمية؛

 االأ�رشطة الوثائقية العلمية؛
 املو�شوعات والقوامي�س العلمية؛

وميكن توفري بع�س الو�شائل اأو ا�شتح�شارها عند تدري�س املحاور االآتية :

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية 6
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باإعادة ت�شميم  �شنة درا�شية من عدد من املحاور، مت جتميعها وتنظيمها يف جماالت كربى، وذلك  يتكون برنامج كل 
املحاور الدرا�شية وتبويبها وفق موا�شفات علمية مع اإدخال امل�شتجدات الرتبوية �شمن مكوناتها لتح�شني العملية التعليمية 

التعلمية وحتقيق اأهدافها. وقد مت تفكيك كل حمور اإلى جمموعة من الدرو�س املتكاملة من اأجل بناء الكفايات الـمنتظرة.
ويلخ�س اجلدول التايل املجاالت واملحاور واملوا�شيع اخلا�شة بال�شنة االأولى من التعليم االبتدائي :

املوا�شيع املحاور املجاالت

- احلوا�س اخلم�س؛ 
- احلركة؛ 
- التنف�س؛ 

- التغذية والنمو؛ 
- اأحافظ على �شحتي.

�شحة االإن�شان والتفاعل مع البيئة علوم احلياة

- املاء والطبيعة؛ 
- التغذية عند احليوانات؛ 

- ال�شلوك الغذائي؛ 

خ�شائ�س الكائنات احلية ووظائفها احليوية 
وتفاعالتها مع البيئة علوم احلياة

- حركة االأج�شام؛  القوى واحلركة العلوم الفيزيائية

اأ�شالك كهربائية معزولة، حمرك  ما�شك بطارية ، م�شباح كهربائي، جر�س كهربائي،   : الكهرباء  - حمور 
م�شامري  كبرية،  م�شامري  دبابي�س،  معدنية،  �رشائح  بال�شتيكية،  �رشائح   ، زجاجية  �رشائح  �شغري،  كهربائي 

�شغرية، مولد كهربائي �شغري، بطاريات من خمتلف االأ�شكال...
- حمور ال�شوء : مرايا م�شتوية ، مرايا حمذبة، مرايا مقعرة، من�شور ثالثي، جمموعة عد�شات طبية، اأج�شام 
اأج�شام ن�شف �شفافة، ك�شاف كهربائي �شغري، �شمعة، حامل عد�شات خ�شبي، �شندوق  �شفافة، اأج�شام معتمة، 

خ�شبي، ثوب لبدي اأ�شود، عد�شات حمدبة، عد�شات مقعرة، �رشائح زجاجية ...
- حمور احلرارة : حمرار كحويل، حمرار زئبقي، حمرار طبي، حمرار جداري، اأنابيب اختبار ...

�رشائح،  �شفافات،  �شور،  جم�شمات،  نباتات،  حمنطات،  عينات،  نباتية،  بذور   : احلية  الكائنات  حمور   -
اأ�رشطة �شمعية ب�رشية...

املجاالت واملحاور الدرا�سية 7



31

روعي يف تنظيم الزمن املخ�ش�س لدرا�شة حماور ودرو�س الن�شاط العلمي بالتعليم االبتدائي مبداأ التنويع والتوازن 
بني االأن�شطة، وذلك على امتداد ال�شنة الدرا�شية التي تتكون من �شت مراحل موزعة على اأ�شدو�شني مت�شاويني من 

حيث عدد االأ�شابيع املخ�ش�شة للتعلم والتقومي والدعم، ومن حيث حمتوى الربنامج الدرا�شي.
وتنتظم الدرا�شة وفق البنية االآتية :

- تخ�شي�س االأ�شبوع االأول للتقومي الت�شخي�شي والدعم اال�شتدراكي؛
- اعتماد اأربعة اأ�شابيع درا�شية تناول حمورا اأو اأكرث؛

- برجمة اأ�شبوع لتقومي املكت�شبات ودعمها يف نهاية الوحدة؛
- تخ�شي�س اأ�شبوع للدعم واملعاجلة يف نهاية االأ�شدو�س.

القادم،  العلوم للجيل  الكفايات لدى املتعلمني واإمناءها بال�شكل املطلوب، والتناغم مع متطلبات تعليم   اإن تطوير 
يتطلب تنمية تفكريهم علميا خالل املمار�شة ال�شفية، وذلك من اأجل م�شاعدتهم على التمكن من املتطلبات املعرفية 
التفكري الالزمة  واملهارية ملواجهة حتديات الع�رش وظروف احلياة، فمن ال�رشوري تزويد املتعلمني مبهارات 
الكت�شاف املعرفة العلمية وتطويرها، لتمكينهم من درا�شة خمتلف املوا�شيع وحتليلها وتقييمها للو�شول الى قرار 
علمي حلل امل�شكالت اأو املواقف املرتبطة بحياته ال�شخ�شية اأو املجتمع الذي يعي�س فيه، االأمر الذي يقت�شي احلر�س 
وتركيب  حتليل  من  العليا  املعرفية  القدرات  ومن  الالزمة  العلمية  املهارات  من  واملتعلمني  املتعلمات  متكني  على 

وتقومي ب�شكل تدريجي، وفيما يلي الئحة بع�س املهارات، واملجاالت املعرفية واملفردات املرتبطة بها : 

8 التنظيم الزمني للدرا�سة

املبا�رش،  واأمام و�شعيات مرتبطة مبحيطه  االأولى، وفق مميزات مراحل منوه،  ال�شنة  نهاية  املتعلم)ة( يف  يكون 
وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�شي العلمي، قادرا على حل و�شعية م�شكلة، من خالل القيام باأن�شطة يوظف 
بتغذية  يت�شل  وما  وتغذيته ومنوه،  وتنف�شه  وتنقله وحركته  االإن�شان وحوا�شه  ج�شم  بتعرف  املت�شلة  مكت�شباته  فيها 
احليوان، وما يتعلق باملاء والطبيعة وحركة االأج�شام؛ وذلك عرب الت�شاوؤل ب�شاأنها والتعبري عنها �شفهيا وكتابيا بكلمات 
واملقابلة  واملقارنة  والتعريف  واملناولة  واالفرتا�س  املالحظة  خالل  ومن  ب�شيطة،  ور�شوم  وتخطيطات  وجمل 

والت�شنيف واال�شتنتاج؛ وذلك الأجل تاأمني �شالمة ج�شمه)ا( ونظافته)ا( وتغذيته)ا( واحلفاظ على حميطه)ا( البيئي.  

الكفاية اخلا�شة مبادة الن�شاط العلمي يف ال�شنة الأولى من التعليم البتدائي 9

املجاالت املعرفية واملهارات 10

10 - 1 - املهارات :

 مهارة املالحظة :
على  للح�شول  االأجهزة  بع�س  مب�شاعدة  اأو  اخلم�س،  احلوا�س  بع�س  اأو  اأحد  ا�شتخدام  تت�شمن  عقلية  مهارة  هي 
اإحدى  وتعترب  اأحكام،  باإ�شدار  القيام  دون  درا�شتها  يتم  التي  الظاهرة  اأو  ال�شيء  عن  خ�شائ�س  اأو  معلومات 
مهارات جمع املعلومات وتنظيمها. وت�شمن امل�شاهدة،  واملراقبة واالإدراك، وتقرتن عادة بوجود �شبب قوي اأو 

هدف ي�شتدعي تركيز االنتباه ودقة املالحظة ؛
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مهارة الو�شف :
 تتبع مهارة الو�شف مهارة املالحظة، والو�شف كاأي مهارة، تكون متدرجة مع التالميذ منذ ال�شغر، وتكون 
ب�شيطة ثم تنمو معهم، لذا فمن ال�رشوري م�شاعدة املتعلمني وتوجيههم اأو طرح اأ�شئلة عليهم تقودهم اإلى و�شف ما 

يرونه، وذلك حتى تنمو لديهم هذه املهارة؛ 
 مهارة املقارنة :

اأنواع من هذه  بينها. وهناك  املقارنة  املراد  االأ�شياء  اأوجه االتفاق واأوجه االختالف بني  القدرة على حتديد  هي 
املقارنات؛ اإما اأن تكون مفتوحة اأو مغلقة؛ 

 مهارة ال�شتنتاج:
تعرف باأنها عملية تف�شري اأو ا�شتخال�س نتيجة ما نالحظه. وتزداد دقة اال�شتنتاجات بزيادة املالحظة والو�شف. 
ذلك اأن العالقة بني اال�شتنتاج واملالحظة والقيا�س عالقة وطيدة، ومن خاللها يتم ا�شتنباط تف�شري يتالءم ويتناغم 

مع هذه البيانات؛ 
 مهارة التف�شري:

هي مهارة عقلية تت�شمن قراءة وحتليل املعلومات ب�شكل يظهر العالقات بينها، وعر�شها يف �شكل جداول اأو رموز 
اأو خمططات اأو ر�شوم بيانية ...؛ 

 مهارة الت�شنيف:
مهارة عقلية تت�شمن حتديد اأوجه ال�شبه واالختالف بني جمموعة من االأ�شياء اأو االأحداث وفق خ�شائ�شها امل�شرتكة، 

وو�شع كل منها يف جمموعة م�شتقلة؛ 
 مهارة التنبوؤ والتخمني:

ا�شتخدام املعلومات واخلربات املا�شية يف تقدير وتوقع  وافرتا�س حدوث ظواهر م�شتقبلية  مهارة عقلية تت�شمن 
معينة بناء على معطيات واأ�ش�س علمية.

10 - 2 -املجالت املعرفية :

 بغاية تب�شيط وتنظيم املجاالت املعرفية، فقد مت جتميعها يف ثالثة جماالت كربى ، على اأن كل جمال ي�شم  عددا من 
القدرات العقلية، وهي موزعة على ال�شكل التايل: 

 جمال املعرفة:
واالإجراءات  احلقائق  واملفاهيم  على  اأمثلة  وتقدمي  وو�شف،  والتعرف،  التذكر،  على  قدرة  املتعلم  مع  يتعامل 

ال�رشورية لبناء اأ�شا�س متني يف العلوم؛ 
 جمال التطبيق

 يركز على ا�شتخدام هذه املعرفة الإن�شاء مقارنة، واإبراز االختالفات، وت�شنيف ملجموعات من االأ�شياء اأو املواد؛ 
وحل  علمية  ل�شيناريوهات  وتو�شيحات  تف�شريات  اإن�شاء  حمدد؛  �شياق  �شمن  العلوم  مبفهوم  املعرفة  بني  يربط 

امل�شكالت العملية؛ 
 جمال ال�شتدلل:

ا�شتخدام االأدلة وفهم املفاهيم العلمية بالتحليل، الرتكيب، والتعميم، غالبا يف حاالت غري ماألوفة و�شياقات معقدة .
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 وميكن تف�شيلها من خالل اجلدول التايل : 
 املعرفة

 ُتقيم مفردات هذا املجال معارف املتعلمني عن احلقائق، العالقات، العمليات، املفاهيم، واملعدات. ومتكن املعرفة 
تعقيدا وهي �رشورية  اأكرث  اأن�شطة معرفية  بنجاح يف  املتعلمني من االنخراط والتفاعل  الوا�شعة والدقيقة  احلقيقة 

مل�رشوع علمي، وفيما يلي تف�شيل للقدرات املرتبطة بهذا املجال: 
تف�سيلها القدرات

والرموز واالخت�شارات  العلمية  املفردات وامل�شطلحات  التعرف على   -
واملقايي�س؛

- حتديد اأو تو�شيح احلقائق والعالقات واملفاهيم؛
- حتديد مميزات اأو خ�شائ�س كائنات معينة، ومواد، وعمليات؛

- حتديد اال�شتخدامات املنا�شبة للمعدات واالإجراءات العلمية.

تذكر وتعرف

احلية  الكائنات  ووظائف  وبنية  خ�شائ�س  اأو�شاف  حتديد  اأو  و�شف   -
واملواد؛

والعمليات  واملواد  احلية  الكائنات  بني  العالقات  حتديد  اأو  و�شف   -
والظواهر. 

و�سف

- تقدمي اأو حتديد اأمثلة عن الكائنات احلية، واملواد، والعمليات التي متتلك 
خ�شائ�س معينة؛

- تو�شيح و�شياغة حلقائق اأو ملفاهيم مع االأمثلة املنا�شبة.
تقدمي اأمثلة

 التطبيق
املفاهيم،  العمليات،  العالقات،  احلقائق،  عن  معارفه  تطبيق  يف  املتعلم)ة(  اإ�رشاك  املجال  هذا  مفردات   تتطلب 

االأدوات، والطرق املاألوفة يف تعليم وتعلم العلوم. وفيما يلى تف�شيل للقدرات املرتبطة بهذا املجال:
تف�سيلها القدرات

املواد،  الكائنات،  من  جمموعة  بني  واالختالفات  الت�شابه  ي�شف  اأو   يعرف 
الكائنات،  املواد،  الفردية،  االأ�شياء  يفرز  ي�شنف،  ومييز،  العمليات،  اأو 

والعمليات معتمدا على �شفات وخ�شائ�س معطاة؛
مقارنة/ت�سنيف

 يربط معرفة مفهوم �شمني حمدد يف العلوم مع مفهوم متت مالحظته اأو خا�شية 
م�شتنتجة، اأو ي�شتخدم اأ�شياء، خملوقات، اأو مواد. الربط

ي�شتخدم �شكال اأو منوذجا اآخر ليظهر معرفته ملفهوم يف العلوم، يو�شح عالقة 
دورة عملية اأو نظام، الإيجاد حلول مل�شكالت علمية. ا�شتخدام النماذج

ي�شتخدم املعرفة يف مفاهيم العلوم ليف�رش ن�شو�شا باعتماد جداول، م�شورات 
ومعلومات ور�شومات بيانية.  تف�شري املعلومات

يو�شح اأو ي�رشح مالحظات اأو ظاهرة طبيعية با�شتخدام مبادئ ومفاهيم علمية.  ال�رشح
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 التعليل
 تتطلب مفردات هذا املجال من املتعلم اأن ي�شارك يف اال�شتدالل لتحليل البيانات واملعلومات االأخرى، وا�شتخال�س 
للحقائق واملفاهيم  املبا�رشة  التطبيقات  النقي�س من  اإلى مواقف جديدة. وعلى  لديه  الفهم  نطاق  النتائج، وتو�شيع 
اأكرث  اأو  ماألوفة  غري  �شياقات  تت�شمن  اال�شتدالل  جمال  يف  مفردات  فاإن  التطبيق،  جمال  يف  يتج�شد  التي  العلمية 
تعقيدا. قد تت�شمن االإجابة على هذا النوع من املفردات اأكرث من طريقة اأو ا�شرتاتيجية واحدة. ي�شمل التعليل العلمي 

اأي�شا تطوير الفر�شيات وت�شميم حتقيقات/جتارب علمية. 
تف�سيلها القدرات

- التعرف على عنا�رش م�شاألة علمية وا�شتخدام املعلومات ذات ال�شلة،  املفاهيم، 
العالقات، اأمناط البيانات لالإجابة عن االأ�شئلة وحل امل�شكالت. حتليل

اأو  املختلفة  العوامل  من  عدد  يف  النظر  تتطلب  التي  املفردات  على  االإجابة   -
املفاهيم ذات العالقة.  تركيب

 - �شياغة اأ�شئلة من املمكن االإجابة عليها با�شتخدام نتائج التحقق والتنبوؤ للتحقق 
من معلومات معينة؛

- �شياغة فر�شيات قابلة للقيا�س اعتمادا على املالحظة اأو غري ذلك؛ 
 - اإعطاء الدليل واقرتاح تنبوؤات عن تاأثري التغريات ي ظروف بيولوجية اأو 

 فيزيائية. 

�شياغة اأ�شئلة/ فر�شية/تنبوؤ

 - ر�شم خطة حتقيقات اأو اإجراءات منا�شبة لالإجابة عن اأ�شئلة علمية اأو اختبار 
فر�شيات؛ 

 - ي�شف اأو يتعرف على خ�شائ�س حتقيقات م�شممة ت�شميما جيدا بداللة  متغري 
يقا�س اأو يتم التحكم به اأو عالقة ال�شبب والنتيجة. 

ت�سميم حتقيقات

 - تقييم التف�شريات البديلة، تقدير املزايا والعيوب التخاذ قرارات حول العمليات 
البديلة؛ 

 - تقييم نتائج التحقيقات فيما يتعلق بكفاية البيانات لدعم اال�شتنتاجات.
تقييم

فهم  و/اأو  واالأدلة  املالحظات  اأ�شا�س  على  �شحيحة  ا�شتقراءات  ا�شتنباط   - 
اأو  بال�شوؤال  متعلقة  منا�شبة  ا�شتنتاجات  وا�شتخال�س  العلمية؛  امل�شطلحات 

 الفر�شية؛ واإظهار فهم عن ال�شبب والنتيجة. 
اال�ستنتاج

 - تقدمي ا�شتنتاجات عامة تتجاوز ال�رشوط التجريبية اأو املحددة؛
- تطبيق اال�شتنتاجات على حاالت جديدة.  التعميم

- ا�شتخدام االأدلة لدعم معقولية التف�شريات، وحلول امل�شكالت واال�شتنتاجات 
من التحقيقات املنجزة. التربير
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التوزيع ال�شنوي لل�شنة الأولى من التعليم البتدائي 11

موا�شيع التكنولوجيا موا�شيع العلوم املحور املجال الوحدة
اأ�شبوع االأن�شطة التهييئية

م�رشوع له عالقة باالأهداف 
التعلمية اخلا�شة بالوحدة

- احلوا�س : اللم�س - الب�رش - 
الذوق - ال�شمع - ال�شم

- وقاية احلوا�س.
�شحة الإن�شان علوم احلياة

الوحدة 
االأولى

تقومي ودعم الوحدة االأ�شبوع 6

م�رشوع له عالقة باالأهداف 
التعلمية اخلا�شة بالوحدة

- احلركة والتنقل لدى االإن�شان.
- التنف�س لدى االإن�شان.

- تغذية االإن�شان.
�شحة الإن�شان علوم احلياة

الوحدة 
الثانية

تقومي ودعم الوحدة االأ�شبوع 11

م�رشوع له عالقة باالأهداف 
التعلمية اخلا�شة بالوحدة

- مراحل منو االإن�شان.
- مظاهر ال�شحة واملر�س لدى 

االإن�شان.
- احلفاظ على �شحة اجل�شم بالتغذية.

الوقاية من 
الأمرا�س علوم احلياة

الوحدة 
الثالثة

تقومي ودعم الوحدة االأ�شبوع 16
تقومي ودعم نهاية االأ�شدو�س االأول االأ�شبوع 17

م�رشوع له عالقة باالأهداف 
التعلمية اخلا�شة بالوحدة

- املاء : م�شادره وا�شتعماالته.
- النباتات يف حميطي.

- ف�شول ال�شنة.
املاء والطبيعة علوم احلياة

الوحدة 
الرابعة

تقومي ودعم الوحدة االأ�شبوع 22

م�رشوع له عالقة باالأهداف 
التعلمية اخلا�شة بالوحدة

- حيوانات يف حميطي.
- مظاهر منو احليوانات.

- ت�شنيف احليوانات.
- تنوع اأو�شاط عي�س احليوانات.

- تنقل احليوانات وتغذيتها.

مظاهر احلياة 
عند احليوانات علوم احلياة

الوحدة 
اخلام�شة

تقومي ودعم الوحدة االأ�شبوع 27

م�رشوع له عالقة باالأهداف 
التعلمية اخلا�شة بالوحدة

- االأج�شام : ال�شاكنة واملتحركة.
- قوى الدفع واجلذب.

- اجلاذبية.
- قوة الرياح واملياه.

حركة الأج�شام العلوم الفيزيائية
الوحدة 
ال�شاد�شة

تقومي ودعم الوحدة االأ�شبوع 32
تقومي ودعم نهاية االأ�شدو�س االأول االأ�شبوع 33

اإجراءات نهاية ال�شنة االأ�شبوع 34
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اخلطوات املنهجية لتخطيط وتدبري ح�شة اأو در�س يف الن�شاط العلمي 12

التدبري الديدكتيكي لالأن�شطة التعليمية التعلمية اخلطوات 
املنهجية

املقاطع 
دور املتعلمات واملتعلمنيالكربى دور املدر�شة اأو املدر�س

- الـم�شاركة يف مناق�شة الو�شعية 
وفهمهـا واإبـداء متثالتهـم فــي 

الـمو�شوع.

- تدبري ف�شاء الف�شل وت�شكيل جمموعات العمل.
مبحيط  �شلة  لها  م�شكلة  و�شعية  طرح   -
املتعلمات واملتعلمني وحياتهـم اليومية، بهـدف 
متثالتهـم  ور�شـد  الدر�س  �شياق  فـي  و�شعهم 

ومواجهتهـا الإحداث ال�رشاع الـمعريف.

 1- و�شعية 

االنطالق

ناء
والب

ف 
�شا

شتك
ل�

ة ا
�شط

اأن

- ي�شوغ املتعلمات واملتعلمون 
اأ�شئلة منا�شبة للم�شكل الذي 
تطرحه الو�شعية الـمقدمة.

- التح�شي�س بامل�شكل الذي تطرحه الو�شعية ودفع 
اأ�شئلة  اأو  اإلى و�شع �شوؤال  املتعلمات واملتعلمني 

حولها ب�شكل وا�شح ودقيق.

 2- متلك 

و�شياغة 
�شوؤال التق�شي

ال�شابقة،  املرحلة  اأ�شئلة  خالل  من   -
يقـــدم  خـرباتهـم،  وبا�شتدعـــاء 
اإجابات  واملتعلمات  الـمتعلمـون 
وفر�شيات تكـــون مبثابــة حلـــول 

موؤقـتة للم�شكـل الـمطروح.

لتقدمي  واملتعلمني  للمتعلمات  الفر�شة  اإتاحة   -
تف�شريات اأولية للم�شكل املطروح.

ال�شبورة دون  الفر�شيات على  تدوين خمتلف   -
نقد اأو ت�شحيح اأو تغيري.

 3- اقرتاح 

الفر�شيات

باختـبار  جمموعة  كل  تقــوم   -
خـالل  مـن  الفر�شيـات  �شحـة 
املناولة )اأو التجريب( با�شتعمال 

الو�شائل الالزمة.
عمل  جمموعة  كل  م�شري  ينظم   -

جمموعته.
- يدون املقرر، مب�شاعدة عنا�رش 
اخلال�شات  خمتلف  جمموعته، 

التي تو�شلت لها جمموعته. 

- �شبط املهام واالأدوار داخل كل جمموعة عمل 
)امل�شري-املقرر(.

- اإعطاء التوجيهات املرتبطة باملناولة والتاأكد من 
الفهم اجليد لها.

التقنية  املعيقات  لر�شد  املجموعات  عمل  تتبع   -
وامل�شاعدة على جتاوزها.

الكتابية  واملتعلمني  املتعلمات  بتعابري  االهتمام   -
اأثناء اأن�شطة البحث والتجريب.

- تر�شيخ قيم التعاون واالإن�شاف بني عنا�رش كل 
جمموعة.

 4- فح�س 

الفر�شيات 
وتوثيق النتائج

اأن�شطة املتعلمات واملتعلمني الختبار الفر�شيـات ح�شب طبيعة الـم�شكل الـمطروح،  مالحظة: تختلف 
وتتحدد تلك االأن�شطة يف: التجريب اأو الـمالحظة اأو النمذجة اأو البحث التوثيقي.

جمموعـة  كل  مقـرر  يعـر�س   -
نتائج عمل جمموعته.

- يناق�شــون النتائـج واخلـال�شـات 
ويقارنوها بالفر�شيات املقرتحة 

من اأجل اإثباتها اأو �شحدها.

الـمطروح  بامل�شكل  واملتعلمني  املتعلمات  تذكري   -
ومطالبتهم بتحديد اخلطوات التي �شلكوها يف عملهم.

فر�شياتهم  متحي�س  فـي  الـمتعلمني  مع  الـم�شاهمة   -
ومقارنتها مع النتائج الـمح�شل عليها.

 5- عر�س 

النتائج وتقا�شم 
احل�شيلة

ا�شتخـــال�س  فـــي  ي�شـاركــون   -
و�شياغـة اال�شتنتــاج على �شكـل 
جواب عن ال�شوؤال املطروح يف 
و�شعية االنطــالق، وذلك بناء 

على النتائج امل�شادق عليها.
- يدونون اخلال�شة يف دفاترهم.

- توجيه املتعلمات واملتعلمني اإلى �شياغة اال�شتنتاج 
واخلال�شة للنتائج املتو�شل اإليها.

- تدوين اخلا�شة على ال�شبورة.
 6- اال�شتنتاج 

والتعميم

- تطبيق ما مت ا�شتخال�شه من خالل متارين ب�شيطة اأو حل و�شعيات م�شتقاة من احلياة 
اليومية للمتعلمات واملتعلمني، اأو القيام بتجارب جديدة.

اأن�شطة ال�شتثمار 
والتطبيق
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الجزء الثالث

تدبير حصص الوحدات
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والت�شاوؤل  االنطالق  بو�شعية  املرتبط  التعليمي  للمقطع  بالغة  اأهمية  اإيالء  اأن�شطة احل�ش�س، مت  تدبري  بخ�شو�س 
العلمي  امل�شكل  التحفيز وال�رشوع يف تعرف  اأ�شا�شية هي:  الرتكيز خالله على ثالثة نقط  يتم  واالفرتا�س والذي 

املراد معاجلته ثم �شياغة �شوؤال التق�شي واقرتاح فر�شيات.
 األحظ واأت�شاءل واأفرت�س :

مرحلة اأ�شا�شية يف نهج التق�شي وتعترب مبثابة و�شعية النطالق تت�شمن املالحظة وطرح م�شكل البحث.
ق�شد طرح  املعطيات  املعلومات وجتميع  التقاط  العلمي كونها متكن من  النهج  اأهم عنا�رش  تعتربالـمالحظة من   

امل�شكل و�شياغته.
وتتم عرب مرحلتني: عند التقدمي )املالحظة احلرة(، خاللها يتم ف�شح املجال للمتعلم الإبداء اآرائه بحرية مما �شيمكن 

االأ�شتاذ من ر�شد مكت�شباته ال�شابقة ومتثالته ق�شد ا�شتثمارها.
اأ�شئلة ديدكتيكية  البحث، وت�شتلزم توظيف  التي تعتمد ل�شياغة م�شكل  املوجهة  تنفذ املالحظة  املوالية،  يف املرحلة 

موجهة حل�رش مو�شوع احل�شة على اأ�شا�س اأن ت�شاغ هذه االأ�شئلة بو�شوح مع مراعاة م�شتوى التالميذ.
وال يخفى ما للمالحظة امللمو�شة واملعاينة املبا�رشة من اأهمية بالغة يف بناء املفاهيم العلمية، مما ي�شتلزم اإيالء االأ�شبقية 
للمالحظة املبا�رشة واالأدوات الطرية قبل توظيف الر�شوم اأو ال�شور املكملة املت�شمنة يف الكرا�شة، باالإ�شافة اإلى 

الزيارات امليدانية التي ين�شح باللجوء اإليها ما اأمكن لربط املدر�شة بالواقع واملحيط.
�شياغة �شوؤال التق�شي: ينتظر اأن يوجه التالميذ من طرف االأ�شتاذ اإلى طرح االأ�شئلة املرتبطة بامل�شكل العلمي حيث 

يتم اختيار املنطقية واإ�رشاك التالميذ العتمادها بغية �شياغة �شوؤال التق�شي.
بالن�شبة مل�شتوى ال�شنة الوؤيل، ارتاأينا �شياغة �شوؤال كل ح�شة من�شجم مع ال�شوؤال املرتقب.

ولال�شتئنا�س نتطرق ملثال احل�شة 6 من الوحدة الثانية حول مو�شوع »ماعالقة التمارين الريا�شية بالتنف�س ونب�س 
القلب؟« حيث مت التعرف يف �شاحة املدر�شة �شطحيا على االإيقاع التنف�شي ونب�س القلب بغية الت�شاوؤل: هل يتغري 
هذا االإيقاع خالل ممار�شة التمارين البدنية؟ واقرتاح اإمكانيات ثالثة اأجوبة منطقية حول املو�شوع ميكن مراقبة 

�شحتها من خالل التجريب ميدانيا اأي ب�شكل ملمو�س مع اإمكانية تو�شل التالميذ اإلى انتقاء اأجودها. 
قبل �شياغة م�شكل البحث، من املفيد اإيالءه اأهمية بالغة من خالل حتفيز التالميذ لل�شعور به وح�شد طاقاتهم لالإجابة 
عنه وت�شويقهم ل�شمان م�شاركتهم الفعالة يف نهج التق�شي بعد تبني كل منهم للبحث عن حلول للم�شكل املطروح 
كم�رشوع �شخ�شي ي�شتلزم ا�شتنفار طاقاتهم. وهكذا يتبني اأن م�شكل البحث هو املرحلة االأ�شا�شية املوجهة لعملية بناء 
املفهوم العلمي ب�شكل مو�شوعي، اأي ال�رشوع يف اكت�شاب اخلطوات االأولى للتفكري العلمي، كما اأنه موجه للعمل 

املطلوب خالل احل�شة.
اأحتقق :

نكتفي يف امل�شتوى االأول باأن�شطة ممنهجة وب�شيطة وبع�س املناوالت، حيث يف�شح االأ�شتاذ املجال للتالميذ القرتاح 
ا�شرتاتيجيات انطالقا من م�شكل البحث، لالإجابة عنه؛ وهي فر�شة لل�رشوع يف حت�شي�شهم واإك�شابهم ثقافة علمية 
بناءة ونقدية، حيث تناق�س اقرتاحاتهم، ويتو�شلون اإلى عدم اإمكانية تطبيق بع�شها، مما ي�شتلزم ا�شتبدالها. كما 
يتم احلر�س على تثمني م�شاركة كل تلميذ ل�شمان متابعته الفعالة دون مركب نق�س. وهكذا يكون االأ�شتاذ ب�شدد 
امل�شاهمة يف اإعداد متعلمني قادرين على مواجهة و�شعيات جديدة وفق املقاربة بالكفايات وبالتايل ربط املوؤ�ش�شة 

التعليمية باملحيط االجتماعي.
بخ�شو�س هذه املرحلة يتحقق التالميذ من مكت�شباتهم مبمار�شة اأن�شطة بدنية لتعرف الفر�شية ال�شحيحة وا�شتثمار 

مكت�شباتهم اخلا�شة بعالقة التمارين الريا�شية بالتنف�س ونب�س القلب مثال للجواب عن االأن�شطة املقرتحة.

اخلطوات املنهجية املعتمدة لبناء ح�ش�س الوحدات

تدبري ح�ش�س الوحدات
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اأ�شتخل�س :
يحاول االأ�شتاذ خالل هذه الفقرة احلر�س على تنمية التعبري ال�شفهي وحت�شي�س املتعلم ببع�س املفاهيم العلمية االأ�شا�شية 

عرب تقدمي جرعات معرفية حمدودة، ق�شد تنمية ر�شيده املعريف وتهييئه لعمليات م�شتقبلية.
اأطبق :

يتم ا�شتثمار االأن�شطة ال�شابقة ملراقبة ما �شبق اكت�شابه خالل احل�شة با�شتعمال معطيات جديدة بالن�شبة للمتعلم الذي 
يكون مطالبا بتوظيف ما اكت�شبه الإجناز الن�شاط املطلوب.

تخ�ش�س، قدر االإمكان، هذه الفقرة كذلك لتوظيف املتعلم ملا اكت�شبه باملدر�شة يف حياته االجتماعية )احلفاظ على 
�شالمة احلوا�س مثال(.ونركز على �رشورة اهتمام املدر�س باجلانب املرتبط بالتنمية امل�شتدامة من مفاهيم غذائية 

و�شحية و�شكانية وبيئية مع مراعاة قدرات املتعلم الفكرية.

 توجيهات خا�شة با�شتعمال طبعة 2018 وملحق كرا�شة املتعلمة واملتعلم
تت�شمن كرا�شة املتعلمة واملتعلم املعدلة )طبعة 2019( تعديالت وت�شحيحات عرفتها 22 �شفحة من طبعة 2018. 
مرحلة  خ�شو�شا  �رشيح،  ب�شكل  التق�شي  نهج  خطوات  اعتماد  مت  حيث  احل�ش�س  كافة  التعديالت  هذه  و�شملت 

"اأطبق" بعد مرحلة  "اأ�شتخل�س".
كما ت�شمنت هذه الن�شخة موا�شيع مرتبطة بالتكنولوجيا يف 5 وحدات )ال�شفحات 17 و25 و55 و70 و80(، مما 

تطلب دمج بع�س احل�ش�س من اأجل تخ�شي�س �شفحة لكل مو�شوع اأو م�رشوع تكنولوجي.
ولهذا الغر�س مت اإعداد ملحق لكرا�شة املتعلمة واملتعلم )طبعة �شتنرب 2018( بالن�شبة ملجموعة من التلميذات والتالميذ 

الذين �شي�شتعملون هذه الطبعة، يت�شمن خ�شو�شا �شفحات املوا�شيع التكنولوجية.
ومن اأجل ا�شتثمار تربوي اأمثل لطبعة 2018 وامللحق، ينبغي اأخذ بعني االعتبار ما يلي:

- االإ�شارة يف كل ح�شة لرقم ال�شفحة يف الكرا�شة اأو يف امللحق عند ا�شتعمال اأي منهما؛
- االإ�شارة اإلى دمج ح�شتني يف الوحدة االأولى "مباذا اأب�رش االألوان" و "مباذا اأب�رش االأ�شكال" التي اأدجمت يف 

ح�شة واحدة "مباذا اأب�رش االألوان واالأ�شكال"؛
- مت اإدراج بع�س االأن�شطة يف مرحلة "اأطبق"، بع�شها جديد والبع�س االآخر ا�شتعملت فيه اأن�شطة ت�شمنتها فقرة 
"اأجنز" يف ن�شخة 2018، مبعنى اأن االأن�شطة تغري مو�شعها يف الن�شخة اجلديدة، مما ي�شتدعي الرتكيز مع التالميذ 

عند تدبري هذه االأن�شطة وفق خطوات نهج التق�شي؛
- بالن�شبة للحيز املخ�ش�س لكتابة الت�شاوؤل واالفرتا�س، ميكن تعوي�شه بتدوين ذلك يف دفرت التق�شي؛

-تعترب اخلطوات املعتمدة يف طبعة 2018 موافقة خلطوات نهج التق�شي، كما يبني ذلك اجلدول التايل:
خطوات نهج التق�سي املنهجية املعتمدة يف طبعة 2019 املنهجية املعتمدة يف طبعة 2018

و�شعية االنطالق
الت�شاوؤل

الفر�شيات

اأالحظ
اأت�شاءل
اأفرت�س

اأالحظ واأت�شاءل

فح�س الفر�شيات اأحتقق اأجنز

اال�شتنتاجات والتعميم اأ�شتخل�س ماذا تعلمت؟

اال�شتثمار والتطبيق اأطبق
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اأن�شطة  التعلمية بارتكازها على  التعليمية  الن�شيطة التي ت�شهر على جعل املتعلم حمورا للعملية  يعتمد الطرائق   
املتعلمني، وعلى م�شاركتهم الفعلية، مما يجعلهم يف دور اإيجابي ال �شلبي؛

 يثمن عمل كل متعلم وي�شادق على االإجابات ال�شحيحة، ويوفر املعلومات ال�رشورية عند االقت�شاء؛
 يجمع نتائج اأعمال املتعلمني وم�شاركتهم وي�شاعدهم يف اإعادة هيكلتها؛

 ي�شتثمر نتائج كل اأ�شكال التقومي بالن�شبة للمتعلم ويعتمدها لتغيري ا�شرتاتيجية التدري�س عند ال�رشورة.
ربط اجلانب العملي باخللفيات النظرية املوؤطرة له

لتو�شيح العمل املتوخى، نقدم مثالني ب�شيطني من برنامج ال�شنة االأولى االبتدائية.
- بخ�شو�س اجلهاز املفاهيمي املربمج، فاإن درا�شته �شت�شمح للمدر�س بر�شد العالقة بني املوا�شيع املقرتحة كالعالقة بني 
احلوا�س واحلركة والتغذية والتنف�س حيث ي�شتعمل مثال احليوان حوا�شه وحركاته ال�رشيعة للظفر بفري�شته املكونة لغذائه.
التعليم االبتدائي والثانوي )يف فقرة املفهوم العلمي وكيفية  اأ�شالك  التنف�س عرب  اأ�رشنا لتدرج بناء مفهوم  - وكما 

بنائه(، فمن املفيد درا�شة تدرج باقي املفاهيم عرب م�شتويات التعليم االبتدائي بالن�شبة للمدر�س.
القفز عند طفل،  التلميذ بخ�شو�س تقومي مو�شوع احلركة ترتيب مراحل  اأخري، اقرتحنا يف كرا�شة  - وكمثال 
وهو ن�شاط ال ننتظر منه ترتيبا رقميا فقط قد يقوم به املتعلم دون اقتناع، بل الهدف من هذا الن�شاط هو تفكيك 
عملية القفز اإلى مراحل، مثال اال�شتعداد، واالنطالق ثم الو�شول. فاإذا متكن املدر�س من جعل املتعلم ينهج هذه 
اخلطوات يف اإجناز الن�شاط املطلوب منه، �شيكون ب�شدد حت�شي�س املتعلم باملراحل االأولى ملقاربة كفاية التموقع يف 
الزمان واملكان عرب مثال ب�شيط وحم�شو�س، الأن تلميذ ال�شنة االأولى يعاين من �شعوبة بالن�شبة للتجريد يف هذه 

املرحلة العمرية املبكرة. لذلك تتم مطالبته مبحاكاة عملية القفز قبل الرتتيب املطلوب.

املتعلق  اجلانب  وخ�شو�شا   ،")2019 )ماي  االبتدائي  للتعليم  الدرا�شي  "املنهاج  املحينة  الوثيقة  ملقت�شيات  تنفيذا 
باالإ�شهام يف تي�شري االأداء املهني ملختلف الفاعلني الرتبويني، ورغبة يف متكني االأ�شتاذ من احل�شول على دليل عملي 
قابل لال�شتثمار املبا�رش من اأجل تدبري ح�ش�س تعليمية يف الن�شاط العلمي وفق املقاربة بالكفايات ونهج التق�شي، 
اجلانب  ربط  مع  م�شاعدة  مالحق  واقرتاح  للمدر�س،  والديدكتيكية  البيداغوجية  املهارات  باأهم  التذكري  ارتاأينا 

العملي باخللفيات النظرية املوؤطرة له.
ما اأهم املهارات البيداغوجية والديدكتيكية املن�شودة لدى املدر�س ؟

ميكن تركيز اأهم هذه املهارات فيما يلي:
وا�شتخراج  تدري�شه،  املربمج  املفاهيمي  واجلهاز  العلمي  املحتوى  حول  املتعلمني  ت�شورات  ر�شد  اإمكانية   

حاجيات املتعلمني )االأن�شطة على �شكل اأ�شئلة، متارين...(؛
 �شبط مكت�شبات املتعلمني القبلية، والتذكري بها اأو دعمها ومعاجلتها بدقة، وعدم اإغفال اخلاطئ منها؛

 القدرة على تعديل التدخالت واالأن�شطة املقررة اأثناء التخطيط للح�شة التعليمية وفق ن�شق �شري الدر�س الفعلي، 
والتفاعل مع املتعلمني داخل الق�شم، اأي احلر�س على توفري تدري�س نوعي لكل متعلم؛

 ا�شتثمار االأ�ش�س البيداغوجية والديدكتيكية املتعلقة بتدري�س هذه املادة من اأجل تعديل بع�س التدخالت، فنف�س 
جذاذة الدر�س ت�شتثمر ب�شكل خمتلف من تلميذ الآخر؛

 يدبر الفروق الفردية بني املتعلمني والف�شاء والزمن املدر�شي؛
 ينظم عمليات التوا�شل، وي�شجع على العمل اجلماعي مبتطلباته، وي�شرتط النظام والدقة يف كل عمل مطلوب؛
 يعتمد مقاربة تعليمية حتفز املتعلم من خالل حمتويات جديدة، وربط التعلمات اجلديدة بالتعلمات ال�شابقة التي 

ُتعتَمد كنقط ارتكاز، واختيار و�شعيات دالة بالن�شبة للمتعلم ق�شد �شمان حتفيزه وم�شاهمته الفعالة؛

بطاقة و�شفية لأهم فقرات اجلانب املنهجي امل�شاعد على تدري�س الن�شاط العلمي بال�شنة الأولى البتدائية
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الوحدة األولى

الحواس
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يتلقى ج�شم االإن�شان اإ�شارات ومعلومات با�شتمرار من حميطه اخلارجي. وي�شتقبل هذه املثريات بوا�شطة اأع�شاء 
احل�س. ولكل نوع من املثريات م�شتقبل ح�شي خمت�س.

ع�شو االإب�شار )العني( يلتقط االإ�شارات ال�شوئية )�شكل ال�شيء، لونه، حركيته...( ؛
ع�شو ال�شمع )االأذن( يلتقط الذبذبات ال�شوتية؛

ع�شو الذوق )الل�شان( ي�شت�شعر مذاق االأغذية )حام�شة، حلوة، ماحلة، مرة...( ؛
ع�شو ال�شم )االأنف( الذي يتعرف الروائح ؛

ع�شو اللم�س )اجللد( الذي يلتقط تغريات ال�شغط واحلرارة واالأمل ...
الفوق  التقاط املثريات من الو�شط من ع�شو الآخر ومن كائن الآخر، كعدم �شماع االأ�شوات  وتختلف قدرة 
والتحت �شوتية، اأو عدم روؤية االألوان فوق بنف�شجية وحتت حمراء، من طرف اأذن االإن�شان. واملثريات عبارة 
عن حتول يف متغريات الو�شط الذي نعي�س فيه )تغريات �شوتية، �شوئية، �شكلية، حركية، تغري ذبذبات، تغري 
كيميائي...( والتقاط املثري مرتبط ب�شدته، بحيث يجب اأن ت�شل هذه ال�شدة حدا اأدنى ي�شمى العتبة لكي يتم ا�شتقباله.
امل�شتقبلة  العني  �شبكية  )خاليا  ح�شا�شة  خاليا  عن  عبارة  وهو  ح�شيا  م�شتقبال  عن�رشا  مثري  كل  التقاط  ويتطلب 
للموجات ال�شوئية مثال(، توجد يف ع�شو احل�س ويتم على م�شتواه حتويل املثري اإلى ر�شالة ع�شبية ح�شية )ال�شيالة 
الر�شالة  يبلغ  والذي  مثال(  الب�رشي  )الع�شب  احل�شي  الع�شب  وبوا�شطة  بدورها  تنتقل  والتي  احل�شية(  الع�شبية 
احل�شية اإلى املركز الع�شبي احل�شي )الباحة الب�رشية احل�شية التي توجد يف الف�س القفوي للدماغ مثال(، الذي يحلل 

ويعالج ال�شاللة الع�شبية التي بلغته، فيتم االإدراك.
يتاأثر اجلهاز  الن�شاط الطبيعي للجهاز الع�شبي معر�س با�شتمرار ال�شطرابات. فعلى �شبيل املثال ال احل�رش 
الطبيعي  النوم  فرتات  احرتام  بعدم  وكذا  جدا،  وال�شعيفة  القوية  وباالإنارة  وقوية  مزعجة  باأ�شوات  الع�شبي 
والراحة. وقد يت�رشر كذلك بتناول مواد �شامة كالتبغ والكحول واملخدرات خا�شة بالن�شبة الأطفال ال زالوا يف 

طور النمو، لذا وجبت العناية بهذا اجلهاز احل�شا�س.

اجلانب املعريف
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عائق مرتبط مبفهوم الإب�شار: 
اعتبار العني م�شدر ال�شوء. بحيث تبعث اأ�شعة �شوئية نحو االأ�شياء التي ميكن روؤيتها.

وحقيقة االأمر عك�س ذلك. فاالأ�شياء املرئية هي التي تبعث االأ�شعة ال�شوئية التي تعك�شها عن م�شدرها االأ�شلي. 

وتلتقطها خاليا العني احل�شا�شة، بعد مرورها عرب �شوائل العني ال�شفافة ثم ترجمتها اإلى �شيالة ع�شبية تنقل بوا�شطة 

الع�شب الب�رشي اإلى اجلهاز الع�شبي، حيث يتم اأدراك ال�شيء املرئي.   

ولتجاوز هذا العائق نقرتح و�شع �شخ�س يف غرفة مظلمة يجعله ال يب�رش اأي �شيء وال يرى �شوى االأ�شياء التي 

ت�شدر ال�شوء.     

وتتجلى  وراثية  تكون  حا�شة  عمل  لفقدان  حاالت  هناك  االإعاقة   : احلوا�س  لعمل  الكلي  اأو  اجلزئي  الفقدان 
انعكا�شاتها منذ الوالدة بينما تكون اأغلب احلاالت نتيجة حوادث خمتلفة ت�شيب اأحد العنا�رش امل�شاهمة يف الوظيفة 
احل�شية كالعن�رش امللتقط )العني مثال( اأو عن�رش النقل احل�شي )اإ�شابة ع�شب االإب�شار( اأو اإ�شابة املركز الع�شبي 

الذي ينتج عنها عدم التمكن من معرفة االأ�شياء مما يرتجم باإ�شابة ال�شخ�س باإعاقة حمددة ح�شب كل حالة.

موؤثرات خارجية
متكن من تهييج اجلهاز امللتقط:

 - �شوت   - رائحة   - �شور 
درجة حرارة - مذاق طعام

جهاز ملتقط:
اأنف -  عني -اأذن - 

جلد - ل�شان

نقل املعلومة على �شكل �ُشَياَلٍة

ع�شبية ح�شية من طرف 
ع�شب ح�شي: ع�شب االإب�شار - ع�شب 

ال�شم - ع�شب التذوق - اآلخ ...

من  ميكن  ع�شبي  مركز 
الباحة   : املعلومات  حتليل 
 - ال�شم  باحة   - الب�رشية 

باحة التذوق اآلخ ... 

ب�شفة عامة ميكن تلخي�س عمل خمتلف احلوا�س كما يلي :





اأهداف تعلميةاحل�ش�س
• يتعرف احلوا�س.1 - مباذا اأتعرف على ما يحيط بي ؟

2 - مباذا اأب�رش االألوان واالأ�شكال ؟ 
• يتعرف حا�شة الب�رش وع�شوها؛

• مييز االألوان واالأ�شكال.

3 - مباذا اأمل�س ؟
• يتعرف حا�شة اللم�س وع�شوها؛ 

• مييز االأ�شياء الناعمة عن االأ�شياء اخل�شنة.

4 - مباذا اأ�شمع االأ�شوات ؟
• يتعرف حا�شة ال�شمع وع�شوها؛

• مييز ال�شوت القوي من ال�شوت ال�شعيف.

• مييز ال�شوت الغليظة من ال�شوت احلادة.

5 - مباذا اأ�شم الروائح ؟
• يتعرف حا�شة ال�شم وع�شوها؛

• مييز الروائح الزكية عن الروائح الكريهة.

6 - مباذا اأتذوق االأكل ؟
• يتعرف حا�شة الذوق وع�شوها؛

• مييز الطعم احللو والطعم املالح والطعم احلام�س.

• يعي ال�شلوكات امل�رشة باحلوا�س.7 - كيف اأحافظ على حوا�شي ؟

• يعيد تركيب وجه طفل.8 - ما مو�شع اأع�شاء حوا�شي ؟

الرتبية احل�شية احلركية والتفتح العلمي مبرحلة ما قبل التمدر�س
احلوا�س

االألوان – االأ�شكال – االأ�شوات – الروائح
وقاية احلوا�س

تكامل احلوا�س فيما بينها – وقاية احلوا�سال�شنة الثانية

احلـواس الوحدة الأولى

اِبَقٌة ُمْكَت�َشَباٌت �شَ

امتدادات لحقة بالتعليم البتدائي :
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- عر�س متحرك ميكن املتعلم من التعرف على العنا�رش احل�شية ال�شمعية لالأذن.
- عر�س متحرك يو�شح العنا�رش احل�شية ال�شمية.
- عر�س متحرك يو�شح العنا�رش احل�شية لل�شان.

- عر�س متحرك ملقطع تو�شيحي للجلد وميكن من م�شاهدة امل�شتقبالت والر�شائل الع�شبية املتدخلة يف حا�شة اللم�س.
- عر�س متحرك ميكن من ت�شمية خمتلف اأجزاء العني، وذلك بتمرير موؤ�رشرّ الفاأرة فوق مناطق العني.

املوارد الرقمية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف الرتبية
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من  للتحقق  قبلي  تقومي  من  ينطلق  اأن  لالأ�شتاذ  ميكن 
بع�س املكت�شبات يف املو�شوع والتي مت التطرق اإليها 

يف مرحلة ما قبل التمدر�س.
 ميكن االعتماد على م�شاهد كوجود التالميذ يف �شاحة 
خللق  منا�شبا  يراه  ما  اأو  �شورة  تقدمي  اأو  املدر�شة 
حوار بني التالميذ للدفع بهم اإلى طرح جمموعة من 
الت�شاوؤالت حول ما يعتمده االإن�شان للتعرف على ما 
يحيط به، من اأجل الو�شول اإلى �شوؤال التق�شي من 

قبيل »مباذا اأتعرف على ما يحيط بي؟«.
فر�شيات  تعترب  والتي   لالإجابات  االأ�شتاذ  ي�شغي 
من  جمموعة  بوا�شطة  ؛  حا�شة  بوا�شطة   : قبيل  من 

احلوا�س.ويدونها على ال�شبورة.

تنجز اأن�شطة متنوعة وتناق�س للتحقق من �شحة الفر�شيات 
خم�س  على  االإن�شان  توفر  اإلى  التو�شل  بهدف  ال�شابقة  

حوا�س ت�شمح له بالتعرف ومتييز االأ�شياء املحيطة به.
مبالحظة الر�شوم ومناق�شتها، يحدد التالميذ احلوا�س 
املعتمدة يف كل ر�شم : حا�شة الب�رش )الر�شم 5( ؛ حا�شة 
)الر�شوم  الب�رش واللم�س  4(؛ حا�شتي  )الر�شم  اللم�س 
1، 2 و 3(؛ حا�شتي اللم�س وال�شم )الر�شم 2(؛ حا�شة 

الب�رش وحا�شة اللم�س وحا�شة الذوق )الر�شم 1( .

ُف َعَلى َما ُيِحيُط ِبي ؟اَْلَحَواسُّ اَذا اأََتَعرَّ مِبَ

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
م�شاهدة مبا�رشة )تالميذ يف �شاحة املدر�شة،...( �شور الأ�شخا�س يف نزهة يف حديقة اأو غابة - ر�شوم و�شور 

الكرا�شة- بطاقات �شور خمتلفة....
تدبري اأن�شطة احل�شة :

10

ُة  1اَْلِحص�
اَْلَحواس�

َهَدٌف تََعل�ِمي� :
yG o± sô n©JnCG 

? »H o§« pë oj Ée ≈∏ nY o± sô n©JnCG GPÉ pÃ

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
 VueSens

Goût

Toucher

Ouïe
Odorat

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

.......................................................................
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املفاهمي واملصطلحات
حا�شة – ب�رش – مل�س - �شمع – �شم – ذوق.

اَْلَحَواسُّ

• يتعرف الحواس. 1

وال�شمع  واللم�س  الب�رش  خم�شة:  االن�شان  حوا�س 
وال�شم والذوق.

اخلالصة

هـدف تعلمـي

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يحدد التالميذ مو�شع كل حا�شة يف اجل�شم، ثم ي�شلون كل واحدة مبو�شعها.

التطبيق
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واأ�شكال  األوان  ذات  اأج�شام  تقدمي جمموعات  ميكن 
وعن  التالميذ،  طرف  من  مالحظتها  تتم  خمتلفة 
طريق اأ�شئلة ب�شيطة ومتدرجة يتم ا�شتدراج التالميذ 
لطرح جمموعة من الت�شاوؤالت حول وظيفة حا�شة 
اأميز  مباذا  االأ�شياء؟  اأب�رش  مباذا  قبيل:  من  الب�رش 

االألوان واالأ�شكال؟
ت�شجل الفر�شيات املقرتحة من طرف التالميذ على 

ال�شبورة مثل : بوا�شطة العني ؛ بحوا�س اأخرى.

تقرتح اأن�شطة متنوعة للتحقق من �شحة الفر�شيات 
املناق�شة  خالل  من  التالميذ  يتو�شل  حيث  ال�شابقة، 
اإلى اأن حا�شة الب�رش هي احلا�شة التي متكن االن�شان 
من التعرف على االألوان واالأ�شكال ومتييزها، واأن 

العني هي ع�شو هذه احلا�شة.
ب�شيطة  مناوالت  خالل  من  اللون  ن�شبية  اإلى  ي�شار 
وتكون  خمتلفة  برتاكيز  وملون  ماء  كا�شتعمال 

فر�شة لتوظيف كلمات داكن وفاحت.
يالحظ التالميذ اختالف األوان الكوؤو�س واأ�شكالها، 
والكوؤو�س  نف�شه  ال�شكل  ذات  الكوؤو�س  ويحددون 

ذات اللون نف�شه.

مباذا اأب�رش الألوان والأ�شكال ؟

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
اأقالم ملونة – مالب�س التالميذ – طبا�شري ملونة - ر�شوم و�شور الكرا�شة - بطاقات �شور خمتلفة - ...

تدبري اأن�شطة احل�شة :

11

ُة   اَْلِحص�

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�

ٌة :2 أَْهداٌف تَعل�مي�
yG  

yG nh n¿GƒrdnC r’yG oõqp« neoCG 

n∫Éμ ?اَْلَحواس� r°TnC r’G nh n¿Gƒ rdnC r’G o pöü rHoCG GPÉ pÃ

Organe
Forme

...................................................................
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املفاهمي واملصطلحات

لون – داكن - فاحت.

اخلالصة

 العني ع�شو حا�شة الب�رش.
 اأميز االألوان واالأ�شكال بحا�شة الب�رش.

اَْلَحَواسُّ

• يتعرف حاسة البرص وعضوها.
• مييز األلوان واألشكال.

2

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يحدد التالميذ ع�شو حا�شة الب�رش )العني( ويلونونها باللون االأزرق.
التطبيق
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لدى  ما  لت�شخي�س  اأ�شئلة  بطرح  للح�شة  التمهيد  يتم 
للتالميذ من مكت�شبات احل�شة االأولى حول احلوا�س 

والرتكيز على حا�شة اللم�س.
طريقة  باعتماد  يقراأ  مكفوف  ل�شخ�س  ر�شم  بتقدمي 
وتقدميه  منديل  بوا�شطة  تلميذ  عيني  حجب  اأو  »براي« 
اأ�شياء ب�شيطة  اأو عر�س �رشيط فيديو اأو ما يراه االأ�شتاذ 
متاحا له ي�شتدرج  التالميذ عن طريق اأ�شئلة ديداكتيكية 
ب�شيطة وموجهة لطرح لطرح �شوؤال التق�شي من قبيل 

»كيف ا�شتطاع ال�رشير قراءة املقال ؟«.
؛   اجللد  بوا�شطة   : مثل  الفر�شيات  االأ�شتاذ  يدون 

بوا�شطة ع�شو اآخر.

�شور  عر�س  مناوالت؛   ( متنوعة  اأن�شطة  ت�شتغل 
من  للتحقق  فيديو؛...(  �رشيط  عر�س  ور�شوم؛ 
اأن  اإلى  التو�شل  بهدف  ال�شابقة  الفر�شيات  �شحة 
بع�س  عن  بالتعرف  ت�شمح  اللم�س  حا�شة  وظيفة 
االأ�شياء  عن  الناعمة  االأ�شياء  ومتييز  املاألوفة  االأ�شياء 
اخل�شنة وكذا متييز االأ�شياء ال�شلبة عن االأ�شياء اللينة. 

ي�شار اإلى قابلية بع�س االأ�شياء ال�شلبة للك�رش.
يتم التاأكيد على اأن حا�شة اللم�س ت�شمل اجللد كله.

ميكن اعتماد ال�شور املقرتحة ملناق�شتها ق�شد حتديد احلا�شة 
والفوطة  )الري�شة  الناعمة  االأ�شياء  متييز  يف  املعتمدة 

والكاأ�س( عن االأ�شياء اخل�شنة )احلجرة(.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة - بطاقات �شور خمتلفة – اأ�رشطة فيديو – ...  

تدبري اأن�شطة احل�شة :

12

ُة  اَْلِحص�

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
Toucher
Doux

Peau
Rugueux

ٌة : É.أَْهداٌف تَعل�مي� ng nƒ r°† oY nh p¢ù rªs∏dyG  
yG nø pe ná nª pYÉ sædyG yG oõqp« neoCG 

3
o¢ù ?اَْلَحواس� n rŸnCG GPÉ pÃ
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املفاهمي واملصطلحات

حا�شة اللم�س – جلد – ناعم - خ�شن – �شلب – لني .

اخلالصة

 اأتعرف االأ�شياء بلم�شها باليد؛
 حا�شة اللم�س ت�شمل اجللد كله.

�ُس ؟اَْلَحَواسُّ اَذا اأَمْلَ مِبَ
• يتعرف حاسة اللمس وعضوها.

• مييز األشياء الناعمة من الخشنة.
3

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يلون التالميذ باالأخ�رش بطاقتي االإ�شفنج وخيط القطن امللفوف.
التطبيق
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حول  التالميذ  مكت�شبات  لت�شخي�س  بتقومي  احل�شة  تنطلق 
احلوا�س والرتكيز على حا�شة ال�شمع.

با�شتغالل ف�شاء الق�شم اأثناء املناق�شة اأو بتقدمي �رشيط �شوتي 
اأو ما يراه االأ�شتاذ متاحا له؛ ي�شتدرج االأ�شتاذ التالميذ عن 
طريق اأ�شئلة ب�شيطة وموجهة لطرح �شوؤال التق�شي للح�شة 

من قبيل مباذا اأ�شمع االأ�شوات ؟
ي�شغي االأ�شتاذ لالإجابات ويدونها على ال�شبورة.

با�شتعمال  ؛  االأذن  بوا�شطة   : الفر�شيات  هذه  بني  من 
حوا�س اأخرى.

يحتوي على  فيديو  ل�رشيط  متنوعة كعر�س  اأن�شطة  ت�شتثمر 
ال�شابقة  الفر�شيات  لتمحي�س  خمتلفة  اأ�شوات  ت�شدر  اأ�شياء 
بتعرف  ت�شمح  ال�شمع  اأن وظيفة حا�شة  اإلى  التو�شل  بهدف 
بع�س االأ�شوات املاألوفة واأن ع�شوها هو االأذن اإذ بوا�شطته 
وكذا  ال�شعيفة،  االأ�شوات  عن  القوية  االأ�شوات  متييز  يتم 
االأ�شوات الغليظة عن االأ�شوات احلادة. ُي�شار اإلى م�شدر 

ال�شوت وم�شتقِبله.
1 - يناق�س التالميذ  الر�شوم لتحديد احلا�شة امل�شتقبلة لل�شوت 
ومتييز االأ�شوات القوية )الر�شمان 1 و 3(عن االأ�شوات 

ال�شعيفة )الر�شمان 2 و 4(.
2 - يناق�س التالميذ االأ�شوات املقرتحة لتمييز االأ�شوات الغليظة 

)الر�شمان 2 و 4( عن االأ�شوات احلادة )الر�شمان 1 و 3(.

اَْلَحواسُّ

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
اآالت مو�شيقية – �شاعة منبه – جر�س - ر�شوم و�شور الكرا�شة - بطاقات �شور خمتلفة – �رشيط فيديو-....

تدبري اأن�شطة احل�شة :

13

ُة   اَْلِحص�

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
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أَْهداٌف تَعل�مي�ٌة :4
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

حا�شة ال�شمع – �شوت مرتفع – �شوت �شعيف -
�شوت غليظ – �شوت حاد.

االأذن ع�شو حا�شة ال�شمع.
اأميز االأ�شوات بحا�شة ال�شمع.

واَت ؟ أَ�شْ َمُع اْل مِباذا اأَ�شْ
• يتعرف حاسة السمع وعضوها.

• مييز  الصوت القوي من الصوت الضعيف.
• مييز  الصوت الغليظ من الصوت الحاد.

4

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يحدد التالميذ ع�شو حا�شة ال�شمع )االأذن( ويلونونها باللون االأزرق.
التطبيق
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طريق  عن  ت�شخي�شي  بتقومي  للح�شة  االأ�شتاذ  ميهد 
اأ�شئلة ب�شيطة ي�شرتجع من خاللها التالميذ مكت�شباتهم 

حول احلوا�س ليتم الرتكيز عن حا�شة ال�شم.
االأ�شتاذ  يراه  ما  اأو  للتالميذ  فواكه  اأو  ورود  بتقدمي 
اأ�شئلة  طريق  عن  التالميذ  االأ�شتاذ  ي�شتدرج  متاحا؛ 
الت�شاوؤالت  من  جمموعة  لطرح  وموجهة  ب�شيطة 
حول مو�شوع احل�شة من قبيل مباذا اأ�شم الروائح ؟

يقرتح تالميذ فر�شيات من قبيل : بوا�شطة االأنف ؛ 
بوا�شطة ثالث حوا�س. يدونها االأ�شتاذ على ال�شبورة.

من  للتحقق  ا�شتثمارها  يتم  ب�شيطة  مناوالت  تنجز 
اأن  اإلى  التو�شل  بهدف  ال�شابقة  الفر�شيات  �شحة 
وظيفة حا�شة ال�شم ت�شمح بالتعرف عن بع�س الروائح 
املاألوفة ومتييز الروائح الزكية ) الطيبة ( عن الروائح 

الكريهة؛ واأن االأنف هو ع�شو حا�شة ال�شم.
ي�شار اإلى تفادي ا�شتن�شاق الروائح الكريهة وال�شامة 

واإلى وجود اأ�شياء ال رائحة لها وتعطى اأمثلة.
ع�شو  ويحددون  املقرتحة  الر�شوم  التالميذ  يناق�س 
الروائح  اإلى متييز  ينتقلون  ثم  )االأنف(  ال�شم  حا�شة 

الزكية )1 و2 و3 و5(عن الروائح الكريهة )4(.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
اأ�شياء خمتلفة الروائح  واأ�شياء ال رائحة لها - ر�شوم و�شور الكرا�شة- بطاقات �شور خمتلفة – �رشيط فيديو - ...  

تدبري اأن�شطة احل�شة :

14

ُة  اَْلِحص�

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�

 
 

Nez
Odeur agréable
Odeur désagréable

أَْهداٌف تَعل�مي�ٌة :5
yG  

. pá n¡j pô nμ rdyG pí pFGh sôdyG nø pe ná s« pc sõdyG ní pFGh sôdyG oõqp« neoCG 

ní ?اَْلَحواس� pFGh sôdG tº o°TnCG G nPÉ pÃ

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

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

 Assasi fi nachat 3ilmi 1AP - 1 partie.indd   14 11/06/2019   20:23

املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

اأنف – رائحة طيبة )زكية( – رائحة كريهة.

 االأنف ع�شو حا�شة ال�شم؛
 اأميز الروائح بحا�شة ال�شم.

واِئَح ؟اَْلَحواسُّ مُّ الرَّ مِباذا اأَ�شُ
• يتعرف حاسة الشم وعضوها .

• مييز الروائح الزكية عن الروائح الكريهة.
5

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يذكر التالميذ ع�شو حا�شة ال�شم )االأنف( وُيلونونه باالأزرق.

التطبيق
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من  للتحقق  قبلي  تقومي  من  ينطلق  اأن  لالأ�شتاذ  ميكن 
املناق�شة  وتوجيه  احلوا�س  حول  املكت�شبات  بع�س 

للرتكيز على حا�شة الذوق.
بتقدمي اأ�شياء خمتلفة الطعم للتالميذ اأو ما يراه االأ�شتاذ 
متاحا ؛ ي�شتدرجهم عن طريق اأ�شئلة ب�شيطة وموجهة 
قبيل  من  احل�شة  حول مو�شوع  ت�شاوؤالت  لطرح 

مباذا اأتذوق الطعام ؟
؛  الل�شان  بوا�شطة   : مثل  لالإجابات  االأ�شتاذ  ي�شغي 

بوا�شطة اأع�شاء اأخرى، ويدونها على ال�شبورة.

ت�شتثمر اأن�شطة متنوعة تن�شب على التحقق من �شحة 
وظيفة  اأن  اإلى  التو�شل  بهدف  ال�شابقة  الفر�شيات 
املاألوفة  االأ�شياء  على  بالتعرف  ت�شمح  الذوق  حا�شة 
من خالل طعمها، والتمييز بني  الطعم احللو والطعم 
املالح والطعم احلام�س والطعم املر، واأن الل�شان هو 

ع�شو حا�شة الذوق.
ي�شار اإلى وجود اأ�شياء ال طعم لها وتعطى اأمثلة.

اأ�شئلة  طريق  وعن  للتالميذ  والليمون  وامللح  ال�شكر  يقدم 
احللو  الطعم  اإلى  ي�شار  الطعم.  اختالف  اإلى  يتو�شلون 
وتعطى اأمثلة ملواد حلوة، والطعم املالح والطعم احلام�س.

اَْلَحواسُّ

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
اأ�شياء خمتلفة الطعم  واأ�شياء ال طعم لها - ر�شوم و�شور الكرا�شة- بطاقات �شور خمتلفة – �رشيط فيديو - .... 

تدبري اأن�شطة احل�شة :

15

ُة   اَْلِحص�

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�

? nΩÉ n© s£dG o¥ sh nòJnCG G nPÉ pÃ

 
 

Langue
Goût

أَْهداٌف تَعل�مي�ٌة :6
yG  

yG pº r© t£dyG nh pí pdÉª` rdyG pº r© t£dyG yG pº r© t£dyG  

اَْلَحواس�

oí r∏e
pI nó pFÉ rŸG
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

ل�شان – ذوق – حلو - مالح – حام�س – مر.

 الل�شان ع�شو حا�شة الذوق. 
 اأتعرف الطعم بحا�شة الذوق.

عاَم ؟ ُق الطَّ مِباذا اأََتَذوَّ
• يتعرف حاسة الذوق وعضوها.

• مييز بني الطعم الحلو والطعم املالح والطعم 
الحامض .

6

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يحدد التالميذع�شو حا�شة الذوق )الل�شان( ويلونونه باللون االأحمر.
التطبيق
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التالميذ  مكت�شبات  لت�شخي�س  بتقومي  احل�شة  تنطلق 
حول احلوا�س واأع�شاءها ووظائفها.

التي  االأ�رشار  بع�س  يربز  فيديو  �رشيط  يعر�س 
ت�شيب احلوا�س وتاأثريها على  �شحة االإن�شان وتفاعله 

مع املحيط الذي يعي�س فيه.
ب�شيطة  اأ�شئلة  طريق  عن  التالميذ  االأ�شتاذ  ي�شتدرج 
وموجهة لطرح جمموعة من الت�شاوؤالت حول مو�شوع 

احل�شة من قبيل كيف اأقي اأع�شاء حوا�شي ؟ 
ي�رش  ما  كل  جتنب   : املقرتحة  الفر�شيات  بني  من 

بحوا�شي ؛ نظافة اأع�شاء حوا�شي بانتظام.

يقدم �رشيط فيديو حول ال�شلوكات ال�شارة باحلوا�س 
تليه مناق�شة تخل�س اإلى متحي�س الفر�شيات ال�شابقة. 
يتطلب  احلوا�س  اأع�شاء  وقاية  اأن  التالميذ  ي�شتنتج 
املنتظمة وعيادة  والنظافة  تعر�شها الأي �رشر  عدم 

الطبيب عند احلاجة. 
اأي حا�شة يف بداية �رشر  اأن عدم معاجلة  اإلى  ي�شار 
ي�شيبها قد يوؤدي اإلى فقدانها بالكامل ويف هذه احلالة 

ي�شبح االإن�شان يف عاهة م�شتدمية.
بو�شع  باحلوا�س  ال�شارة  ال�شلوكات  التالميذ  يحدد 

عالمة (x) يف بطاقات )الر�شوم 1 و3 و4 و5(.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
كرا�شة التلميذ – �شور ووثائق – �رشيط فيديو...  

تدبري اأن�شطة احل�شة :

16

ُة  اَْلِحص�

? » q°SGƒ nM nAÉ°† rYnCG »`bnCG n∞ r« nc
7

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
 

 Sécurité

اَْلَحواس�
َهَدٌف تََعل�ِمي� :

yG päÉcƒ∏ t°ùdyG »YnCG 

.......................................................................
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

�شالمة – عاهة – م�شتدمية.

حوا�شي تقيني من عدة اأخطار.
اأحافظ على �شالمة حوا�شي بتجنب كل ما ي�رش بها.

ي ؟اَْلَحواسُّ َكْيَف اأَقي اأَْع�شاَء َحوا�شرّ
• يعي السلوكات املرضة بحوايس. 7

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

هـدف تعلمـي

يحدد التالميذ احلوا�س امل�شتعملة لتعرف اخلطر ق�شد جتنبه )االأذن - اليد - العني - االأنف(.

التطبيق



ُة  اَْلِحصَّ

53

هـدف تعلمـي

ما مو�شع اأع�شاء حوا�شي ؟اَْلَحواسُّ
• أعيد تركيب وجه طفل. 8

حول  التالميذ  معارف  تثبيت  احل�شة  هذه  من  نهدف 
والعمل  اليدوية  املهارات  بع�س  وتنمية  احلوا�س 

اجلماعي.
تنطلق احل�شة بتقومي لت�شخي�س مكت�شبات التالميذ فيما 
احلوا�س  حول  ال�شابقة  احل�ش�س  مبحتويات  يتعلق 
وكيفية  حا�شة  كل  وظيفة  وكذا  واأع�شائها  اخلم�س 

وقاية احلوا�س.
يقف اأحد التالميذ اأمام باقي زمالئه، ويطرح االأ�شتاذ 
اأ�شئلة ب�شيطة ي�شتدرج من خاللها دفع التالميذ لطرح 
الت�شاوؤالت حول مو�شوع احل�شة من  جمموعة من 

قبيل اأين تتمو�شع اأع�شاء حوا�شي ؟

يذكر التالميذ اأع�شاء احلوا�س وموا�شعها يف ج�شم االإن�شان.
ي�رشح االأ�شتاذ مراحل الن�شاط كما هو مبني يف الكرا�شة.

يكون التالميذ جمموعات عمل �شغرية لتنفيذ الـم�رشوع. ي�شهر االأ�شتاذ على تتبع عمل كل جمموعة  بحيث يجيب 
على ت�شاوؤالتها وا�شتف�شاراتها ويقدم لها التوجيهات واالإر�شادات الالزمة لتنفيذ امل�رشوع.

يف االأخري، تقدم كل جمموعة م�رشوعها اأمام باقي التالميذ ليناق�س من طرف اجلميع.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
الكرا�شة ؛ مق�س ؛ قلم الر�شا�س ؛ اأقالم ملونة... 

تدبري اأن�شطة احل�شة :

17

ُة   اَْلِحص�

« ?اَْلَحواس� q°SGƒ nM pAÉ°† rYnCG o™ p°V rƒ ne Ée
8

 ;  p¢UÉ°U sôdG  oºn∏ nb  ;  w¢ün≤ pe  ;  oá n°SG qô oμ rdnG  :  oäGhnOnC r’n G

 Éª nc mπ rØ pW p¬ rL nh pÖ«c r nÎ pd ná n« pdÉ qàdG nπ pMGô nª` rdG o™ pÑ sJnCG
: p∫Éã p rŸG ‘

 : ≈dhC r’G oán∏ nM rô n rŸnG

: oá n« pfÉ qãdG oán∏ nM rô n rŸnG

: oá nãdÉ sãdG oán∏ nM rô n rŸnG

2

; 1

. mπ rØ pW p¬ rL nh pÖ«c rô nJ nI nOÉYpEG oójQoCG

َهَدٌف تََعل�ِمي� :
 

. pò«eÓsàdG »bÉH n™ ne …RÉ r‚pEG o¢û pbÉfoCG nh o¢V pô rYnCG

1

2
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الـمالحظة والتساؤل

اإلجناز
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ْعِم ْقومِي َوالدَّ اأَْن�ِشَطُة التَّ

1النشاط

2النشاط

3النشاط

4النشاط

5النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

6

7

8

يهدف الن�شاط اإلى معرفة مدى متكن التالميذ من املعارف املتعلقة بحا�شة اللم�س وع�شوهاودورها يف 
متييز االأج�شام الناعمة عن االأج�شام اخل�شنة. ال�شورتان 2 و 4 : ناعم - وال�شورتان 1 و 3 : خ�شن.

يهدف الن�شاط اإلى معرفة مدى متكن التالميذ من املعارف املتعلقة بحا�شة الب�رش ووظيفتها وع�شوها.
يتم التالميذ التلوين وفق الرتتيب.

يهدف الن�شاط اإلى معرفة مدى متكن التالميذ من املعارف املتعلقة بحا�شة الذوق وع�شوها ودورها 
يف متييز طعم االأغذية.و�شع عالمة (x) يف خانة حام�س اأمام الليمونة ومالح للملح وحلو للكعكة. 

يهدف الن�شاط اإلى معرفة مدى وعي التالميذ باأهمية احلوا�س و ال�شلوكات امل�رشة بها ق�شد جتنبها.
 املعارف املتعلقة بحا�شة الذوق وع�شوها ودورها يف متييز طعم االأغذية.ي�شطب على: 1 و5 و7 و8. 

يذكر التالميذ احلوا�س اخلم�س واأع�شاءها، ثم يلونون العني واليد واالأنف باألوان خمتلفة. 

بتوجيه من االأ�شتاذ)ة( يقرتح التالميذ اأ�شئلة وي�شتخرجون منها ت�شاوؤل التق�شي االأقرب لهذه الو�شعية.
ويقرتحون فر�شيات حول احلوا�س املعتمدة من طرف التلميذ اأثناء القيام بواجباته املنزلية.  

اأنظر كرا�شة التلميذ والتلميذة )�س 20(.

اَْلَحواسُّ

ي�شرتجع التالميذ مكت�شباتهم حول احلوا�س. ثم يتمم تلوين القر�س وفق ترتيب االألوان.

تلون الوردة باالأحمر واملذياع باالأزرق وعنقود العنب بالبني.

تقومي املكت�شبات

تقومي توليفي

�شبكة تقومي الأهداف التعلمية

اأن�شطة داعمة

تقومي نهج التق�سي العلمي
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الوحدة الثانية

الحركة واألغذية والتنفس 
لدى اإلنسان
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رغبة يف تو�شيح الت�شل�شل املنطقي بني فقرات وحدات الربنامج ن�شري اإلى توظيف احلوا�س يف تعرف االأغذية 
باحلركات  للقيام  الالزمة  الطاقة  توفري  من  التنف�س  وظيفة  واإجناز  تناولها  ميًكن  والتي  االإن�شان  يح�رشها  التي 

الوظيفية التي يقوم بها االإن�شان با�شتمرار لتلبية خمتلف حاجياته وفق اخلطاطة التالية :

تعرف عنا�رش 
املحيط اخلارجي 
بتوظيف احلوا�س

انتقاء الأغذية
الالزمة

ه�شم الأغذية 
واإجناز وظيفة 

التنف�س

حترير الطاقة
الالزمة للقيام

باحلركات املطلوبة

احلركة عند الإن�شان
تعترب احلركة وظيفة اأ�شا�شية بالن�شبة للكائن احلي؛ فاالإن�شان واحليوان ميتلكان القدرة على تغيري و�شعية اأجزاء 
اجل�شم، اأي القيام باحلركات، عك�س النباتات التي تعي�س مثبتة اإال بالن�شبة حلاالت ا�شتثنائية. وب�شفة عامة، �شواء 
الع�شلية،  اخلاليا  املخزنة يف  الكيميائية  للطاقة  نتاج حتويل  احلركة هي  فاإن  احليوانات  اأو  باالإن�شان  االأمر  تعلق 
وت�شتهلك هذه الطاقة اأثناء تقل�س الع�شلة وارتخائها. وتكون العنا�رش االأ�شا�شية امل�شاهمة يف احلركة عند الفقريات 

هي الع�شالت والعظام واملفا�شل بتدخل من اجلهاز الع�شبي.
 الع�شالت :

هي االأع�شاء الن�شيطة يف احلركة، اإذ بف�شل تقل�شها وارتخائها تتغري و�شعية العظام مما ينتج عنه حركة الع�شو 
املرتبط  بهذه الع�شالت.

 العظام :
اأطراف اجل�شم  اأ�شا�شا يف دعم  الع�شالت، ويتمثل دورها  تاأثري  اإجناز احلركات حتت  �شلبي يف  ب�شكل  ت�شاهم 
و�شمان �شالبتها كما تقوم بدور الرافعة. يدعم العمود الفقري جمموع اجل�شم، وميكن من تقو�س الظهر وا�شتقامته 

ومن حتريك الراأ�س بف�شل مف�شل العنق.
 املفا�شل :

متكن من و�شل عظام اجل�شم فيما بينها؛ فهي مكان التقاء عظمني اأو اأكرث يف اجل�شم، ومتكن من توجيه احلركات 
املنجزة حتت تاأثري الع�شالت، وهذا التوجيه مرتبط اأ�شا�شا ببنية املفا�شل، فعظم الداغ�شة على م�شتوى الركبة مثال 
يحد من حركات ال�شاق الذي ال ينثني نحو االأعلى من اجلهة اخللفية، ومتثل الر�شوم املقرتحة لبع�س مفا�شل اجل�شم 

تف�شريا اأوليا للعالقة بني البنية والوظيفة.

الركبةاحلو�سالكتفالـمرفق

اجلانب املعريف
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 اأنواع املفا�شل :
ب�شفة عامة ميكن التمييز بني ثالثة اأنواع :

 - مفا�شل تتيح حركات كلية : وهي نوعان، مفا�شل ذات حركات وا�شعة كمفا�شل الكتف واحلو�س ومفا�شل 
ذات حركات �شيقة ن�شبيا كما هو احلال بالن�شبة ملف�شلي الركبة واملرفق. ولتف�شري �شهولة انزالق العظام حول 
بع�شها دون اأمل يف احلاالت العادية على م�شتوى املفا�شل، فاإن �شبب ذلك هو كون م�شا�شة كل عظم مغطاة 
العملية ممكنة دون  الزالل، وبف�شلهما ت�شبح  ت�شمى  املف�شلي ومادة لزجة  الغ�رشوف  ت�شمى  بطبقة مل�شاء 
�شعور باالأمل يف احلاالت العادية. وللحفاظ على هذه اخلا�شية، ين�شح املخت�شون باملمار�شة املنتظمة للتمارين 

اجل�شمانية التي ت�شمن �شالمة املفا�شل عك�س اخلمول والك�شل.
- مفا�شل متحركة جزئيا : كمفا�شل العمود الفقري التي ال تتيح اإال حركات جزئية حمدودة.

- مفا�شل ثابتة : كما هو ال�شاأن بالن�شبة للمفا�شل املتواجدة بني عظام اجلمجمة حيث يالحظ عدم حركية هذه 
العظام.

وب�شفة عامة، فاإن املفا�شل اأ�شا�شية الإجناز خمتلف احلركات ال�رشورية لتنقل الكائن احلي.
وختاما، نالحظ اأثناء اإجناز اأ�شغال �شاقة، ازدياد حاجياتنا االقتياتية مما يربز اأن جزءا من اأغذيتنا ي�شتعمل )على 
�شكل اأغذية ب�شيطة اأي مواد القيت وهي نواجت اله�شم( من طرف الع�شالت، وخ�شو�شا نواجت املواد ال�شكرية التي 

تتحول اإلى كلوكوز، وهو الغذاء الرئي�شي للع�شالت.
 اجلهاز الع�شبي :

وهو جهاز يلعب دورا اأ�شا�شيا يف القيام باحلركات، و�شيتم التطرق لبع�س اأدواره يف م�شتويات الحقة.
- بع�س العوائق االب�شتمولوجية املرتبطة باحلركة: من خالل اأجوبة التالميذ يحدث اأن ير�شد االأ�شتاذ اأجوبة 
عند التالميذ تربز متثالت خاطئة يلزم ت�شحيحهامثل قول جريان املاء بدل ان�شيابه مما يبني ربطها لديهم ب�شفات 
الكائن احلي مما يبني اأهمية تدخل االأ�شتاذ لت�شحيحها يف هذه املرحلة العمريةوذلك ما اأمكن من طرف التالميذ، 
ويف حالة عدم حتقيق ذلك ميكن لالأ�شتاذ اأن يتدخل ليتم بناء املفهوم العلمي بطريقة �شحيحة بناء على اأ�ش�س علمية 

�شحيحة ومدققة.
التنف�س عند الإن�شان

م�شتوى  التهوية( على  )اإنها عملية  الهواء  اإيقاعية متكن من جتديد  تنف�شية  التنف�س ظاهريا عبارة عن حركات 
اأع�شاء التنف�س )الرئتان( وتتم احلركات التنف�شية بانتظام وب�شكل اآيل واأتوماتيكي.

اأو  ال�شهيق،  االأنف والفم خالل عملية  الهواء اجلوي عرب  يرافقه دخول  ال�شدري  القف�س  فارتفاع حجم 
عودة حجم القف�س ال�شدري اإلى حالته االأ�شلية فريافقه خروج الهواء الداخلي خالل عملية الزفري. ازدياد 
حجم القف�س ال�شدري مرتبط بعمل الع�شالت ال�شدرية، فخالل ال�شهيق تتقل�س الع�شالت التنف�شية الرافعة 
لالأ�شلع والبي�شلعية، فيهتز عنهم الق�س اإلى االأمام، وينتج عن ذلك تو�شع يف القطر االأمامي اخللفي للقف�س 

ال�شدري.
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اإلى تو�شع طويل للقف�س. وتتبع الرئتان هذا  كما اأن تقل�س ع�شلة احلجاب احلاجز ينق�س من حتدبه فيوؤدي 
التو�شع بحكم مرونتهما وارتباطهما بالقف�س ال�شدري بوا�شطة غ�شاء اجلنب، فينتج عن هذا التمدد انخفا�س يف 
اأثناء عملية الزفري فرتتخي نف�س  اأما  التنف�شية.  اإلى جذب الهواء عرب امل�شالك الهوائية  ال�شغط بداخلها مما يوؤدي 
الع�شالت لتنخف�س االأ�شلع ويرجع عظم الق�س اإلى و�شعه االأ�شلي ب�شكل �شلبي، �شاغطا على الرئتني ويرتفع 

ال�شغط الداخلي ويندفع الهواء حينئذ عرب امل�شالك الهوائية خارجا.
يت�شح اأن الرئة كي�س مرن يتبع حركات القف�س ال�شدري، فال�شهيق عملية ن�شيطة عك�س الزفري.

االأوك�شيجني،  منه  اجل�شم  ياأخذ  اخلارجي،  والو�شط  اجل�شم  بني  غازية  تبادالت  من  التنف�شية  احلركات  متكن 
ويطرح فيه ثاين اأوك�شيد الكربون، اإنها الغازات التنف�شية. وجتدر االإ�شارة اإلى اأن غازات الزفري ترافقها كمية 

من بخار املاء تكون حرارته مرتفعة مقارنة مع الهواء امل�شتن�شق.
تتم التبادالت الغازية على م�شتوى اأع�شاء تنف�شية متخ�ش�شة: الرئتان. وت�شكل هذه االأع�شاء م�شاحات تبادل 
اإلى االأ�شناخ الرئوية، وهي عبارة عن اأغ�شية  كبرية جدا. وتتكون الرئتان من ق�شبات جد مت�شعبة تنقل الهواء 
دور  ويلعب  اخلارجي،  والهواء  الدم  بني  الغازية  التبادالت  ي�شهل  مما  الدموية  بال�شعريات  وغنية  رطبة  دقيقة 
الطاقة  وا�شتخراج  اخللوية  التنف�س  عملية  تتم  حيث  اخلاليا  اأي  واالأن�شجة،  الهواء  بني  التنف�شية  للغازات  احلامل 
املخزنة داخل مواد القيت با�شتعمال االأوك�شيجني ق�شد توظيفها يف خمتلف وظائف اجل�شم )البناء والتعوي�س والنمو 

والقيام مبختلف اأن�شطة اجل�شم(.
- العوائق االإب�شتمولوجية املرتبطة بالتنف�س: كما هو ال�شاأن بالن�شبة للحركة ير�شد االأ�شتاذ عند التلميذات والتالميذ 
متثالت خاطئة كذكر هواء ثقيل وهواء خفيف اأو بخ�شو�س م�شارات الهواء داخل اجل�شم خالل عملية التنف�س مما 

ي�شتلزم التدخل لت�شحيح هذه االأخطاء االب�شتمولوجية من طرف التالميذ ما اأمكن اأو بتدخل االأ�شتاذ.
التغذية عند الإن�شان )انظر الوحدة الثالثة �س 66(

عائق مرتبط مبفهوم التنف�س: 
القف�س ال�شدري. وهذا متثل  ال�شهيق هو الذي ي�شبب يف زيادة حجم  اأثناء  الهواء الذي يدخل  التالميذ  يعترب 

خاطئ.
 اإن حجم القف�س ال�شدري يت�شع على اإثر تقل�س الع�شالت ال�شدرية التنف�شية وع�شلة احلاجب. فيزداد حجمه 
وينتج عنه فراغ ميلئه الهواء. وعند ارتخاء الع�شالت التنف�شية يعود القف�س ال�شدري اإلى �شكله االأ�شلي فيطرد 

الهواء خارجا.    
ولتجاوز هذا العائق نقرتح اإعطاء مثال باألة النفخ التقليدية ) املنفاخ(، حيث يجر امل�شتعمل مقاب�س املنفاخ فيتولد 
فراغ بداخله ميلئه الهواء مبا�رشة. وعند حترير املقاب�س من جديد يعود حجم االألة الى ا�شلها فيطرد الهواء خارجا.        



اأهداف تعلميةاحل�ش�س

• ي�شف احلركات التي يقوم بها.1 - كيف اأحترك واأتنقل ؟
• يحدد خمتلف اأمناط التنقل.

2 - ما اأهمية مفا�شلي يف احلركة ؟
• يتعرف اأن اأطرافه مكونة من اأجزاء �شلبة قابلة للحركة عند املفا�شل.

ن�شان. • يتعرف اأهم مفا�شل ج�شم االإ
• يعي اأهمية وقاية جهازه احلركي.

ن�شان.3 - ما اأهم مفا�شل ج�شم االإن�شان ؟ • يتعرف اأهم مفا�شل ج�شم االإ
• ي�شنع جم�شم اإن�شان ورقي مبفا�شله.

• يتعرف اأنه بحاجة لتنف�س الهواء ليحيا.4 - لـماذا اأتنف�س ؟
• يتعرف اأن الهواء يدخل ويخرج من االأنف والفم

5 - كيف تتم عملية التنف�س ؟
• يتعرف املظاهر اخلارجية للتنف�س.

• يربط العالقة بني التنف�س وحجم القف�س ال�شدري.
• يدرك اأهمية تنف�س هواء نقي.

6 - ما عالقة التمارين الريا�شية 
بالتنف�س ونب�س القلب ؟

• يربط العالقة بني التنف�س و�رشعة نب�س القلب.
• يعرف كيف توؤثر التمارين الريا�شية على نب�س القلب.

•  يتعرف اأنه يف حاجة اإلى الغذاء واملاء ليحيا.7 - لـماذا اأتغذى ؟

• ي�شمي وي�شنف االأغذية ح�شب م�شدرها.8 - ما م�شدر اأغذيتي ؟
• يحافظ على �شحته بتناول اأغذية نظيفة و�شحية.

الرتبية احل�شية احلركية والتفتح العلمي مبرحلة ما قبل التمدر�س
األعب – اأم�شي - اأقفز

التنف�س عند االإن�شان – املفا�شل – التغذيةال�شنة الثانية
�شحة االإن�شان والتغذية – التنف�س عند االإن�شان - ال�شحة والريا�شةال�شنة الثالثة

�شحة االإن�شان والتغذية - مظاهر ال�شحة واملر�سال�شنة الرابعة
دور الع�شالت واملفا�شل يف احلركاتال�شنة اخلام�شة

احلركة واألغذية والتنفس لدى اإلنسان الوحدة الثانية

مكت�شبات �شابقة

امتدادات لحقة بالتعليم البتدائي :
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- متحركة تو�شح الأع�شاء امل�شوؤولة عن احلركة.
- عر�س متحرك ميكن املتعلم من م�شاهدة احلركات التنف�شية والتعرف على بنية القف�س ال�شدري.

املوارد الرقمية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف الرتبية
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حيث  املدر�شة،  �شاحة  يف  الدر�س  من  اجلزء  هذا  ينجز 
ينجز التالميذ حركات حمددة ومتارين ريا�شية ب�شيطة. 
احلركات  اأنواع  حول  االأ�شتاذ  من  واأ�شئلة  وبتوجيه 
لو�شعية  تدريجيا  التمهيد  يتم  التنقل،  واأنواع  املنجزة 
االنطالق و�شوؤال التق�شي حول كيفية التحرك والتنقل.

عمل  جمموعات  اإلى  التالميذ  يق�شم  الف�شل،  داخل 
)3 اإلى 4 تالميذ يف كل جمموعة( ويناق�شون حمتوى 
الكايف  الوقت  االأ�شتاذ  فيعطيهم  الكرا�شة،  وثيقة 
ويف  ال�شابقة،  مكت�شباتهم  لتحديد  احلرة  للمناق�شة 
مرحلة موالية يتم تقدمي الو�شف من طرف مقرر كل 
ال�شفهي(. وت�شحح االأخطاء  التعبري  جمموعة )تنمية 
ثم من  البداية  نف�شهم يف  التالميذ  املرتكبة من طرف 

طرف االأ�شتاذ يف مرحلة موالية.
متكن مناق�شة حمتوى الوثيقة من التو�شل اإلى الت�شاوؤل 

حول كيفية التحرك والتنقل.
كيف اأحترك واأتنقل ؟ )يقرتح التالميذ فر�شيات منطقية(

الفر�شية : يتم التنقل عرب جمموعة من احلركات.

خالل عملية القفز ينثني الطرفان ال�شفليان ثم ينب�شطان، وهي اأهم التغريات املالحظة خالل هذا التنقل.

منطقية،  ا�شتنتاجات  تقدمي  يتم  الفر�شية  من  التحقق  بغية 
االأول  الن�شاط  ميكن  احلركة  مبفهوم  االأويل  والتح�شي�س 
اليمني( والب�شط  )الر�شم على  الثني  التمييز بني حركتي  من 
)الر�شم على الي�شار(، والن�شاط الثاين من التمييز بني بع�س 

اأنواع التنقل مما �شي�شاعد على التحقق من الفر�شية.
با�شتغالل الكلمات املهمة التي يدونها االأ�شتاذ تدريجيا على ال�شبورة، ي�شاعد االأ�شتاذ التالميذ على �شياغة ملخ�س الدر�س �شفاهيا.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
وثائق خمتلفة مرتبطة باحلركة - ر�شوم و�شور الكرا�شة.

تدبري اأن�شطة احل�شة :
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

حركة – تنقل – ثني – ب�شط

ج�شمي  يتخذ  والب�شط  الثني  بحركتي  القيام  اأثناء   
و�شعيات خمتلفة.

 اأتنقل م�شيا اأو جريا اأو قفزا اأو�شباحة يف الـماء.

ُل ؟ ُك َواأََتَنقَّ رَّ َكْيَف اأَحَتَ ُس  َنفُّ َْغِذيَـُة َوالتَّ اَْلَحَرَكُة َواْلأ
نْساِن َلَدى اْلإِ

• يصف الحركات التي يقوم بها.
• يحدد مختلف أمناط التنقل.

1

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التطبيق
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• يصف الحركات التي يقوم بها.
• يحدد مختلف أمناط التنقل.

خالل ثني الطرف العلوي ي�شتعمل اأ�شا�شا مف�شل املرفق.

الف�شل  يف  زميله  ج�شم  ثم  ج�شمه  تلميذ  كل  يالحظ 
واالأطراف  واجلذع  الراأ�س  اجل�شم:  مكونات  ليعدد 
املفا�شل،  م�شتوى  على  االأطراف  انثناء  يالحظ  ثم 
وبعد اإدراج مفهوم املف�شل يتم حتفيز التالميذ لطرح 

الت�شاوؤل حول اأهمية املفا�شل يف احلركة.
ما اأهمية املفا�شل يف احلركة ، وعالقتها ب�شحة اجل�شم ؟
املفا�شل   : و�شمنها  منطقية  فر�شيات  التالميذ  يقرتح 

اأ�شا�شية للقيام باحلركات املختلفة.

مفا�شل  اأهم  تعرف  من  املقرتح  االأول  الن�شاط  ميكن   -1
اجل�شم حيث يطلب من التالميذ حتديد كل مف�شل على 

ج�شمه ثم على ج�شم زميله يف الف�شل.
اأن  مالحظة  من  املقرتح  الثاين  الن�شاط  ميكن   -2
يكون  ال  ريا�شية  متارين  ميار�س  ال  الذي  الطفل 
الأهمية  للتطرق  فر�شة  وهي  جيدة،  ب�شحة  عادة 

وبتفادي  املنتظمة  الريا�شية  التمارين  عرب  احلركي  اجلهاز  وقاية 
اال�شطدامات العنيفة.

با�شتغالل الكلمات املهمة التي يدونها االأ�شتاذ تدريجيا على ال�شبورة، 
ي�شاعد االأ�شتاذ التالميذ على �شياغة ملخ�س الدر�س �شفاهيا.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
وثائق خمتلفة مرتبطة باحلركة - ر�شوم و�شور الكرا�شة.   

تدبري اأن�شطة احل�شة :

املفاهمي واملصطلحات

ركبة – ورك – مرفق – كوع – كتف

اخلالصة

اأداء  على  مفا�شلي  ت�شاعدين   
اأن�شطة  واإجناز  احلركات،  خمتلف 

ريا�شية.
مبمار�شة  ج�شمي  على  اأحافظ   
متارين ريا�شية بانتظام، وبتفادي 

اال�شطدامات العنيفة.

َرَكِة ؟ لي يف احْلَ َيُة َمفا�شِ ما اأََهِمرّ ُس  َنفُّ َْغِذيَـُة َوالتَّ اَْلَحَرَكُة َواْلأ
نْساِن َلَدى اْلإِ

للحركة  قابلة  صلبة  أجزاء  من  مكونة  أطرافه  أن  يتعرف   •
عند املفاصل.

• يتعرف أهم مفاصل جسم اإلنسان.
• يعي أهمية وقاية جهازه الحريك.

2
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ُة  اَْلِحص�
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أَْهداٌف تَعل�مي�ٌة :2
 
 
 

ُس  َنف� اَْلَحَرَكُة واْ��َْغِذيَـُة والت�
نْساِن َلَدى اْ��ِ

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
Genou
Hanche
Coude
Poignet
Epaule

 - 1

 -  2
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الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التطبيق
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أهداف تعلمية

خالل  الف�شل  قي  زميله  ج�شم  ثم  ج�شمه  تلميذة  اأو  تلميذ  كل  يالحظ 
القيام باحلركات يف مرحلة اأولى ويف مرحلة الحقة ي�شتعني بال�شورة 
املقرتحة يف الكرا�شة الإدراك اأهمية املفا�شل يف القيام باحلركات وبالتايل 
االإن�شان  ج�شم  مفا�شل  اأهم  حول  للت�شاوؤل  التالميذ  االأ�شتاذ  ي�شتدرج 
واقرتاح فر�شيات منطقية و�شمنها : مفا�شل ج�شم االإن�شان الـمتعددة. 

ي�شتح�شن متكني التالميذ من العمل خالل الن�شاط 1 على �شكل جمموعات م�شغرة 
يف  مقرتحة  حركة  كل  يف  املفا�شل  من  جمموعة  عمل  تداخل  اإلى  االإ�شارة  مع 

الكرا�شة، و�رشورة الرتكيز على املفا�شل االأ�شا�شية املتدخلة يف كل حالة.
- يف الر�شم االأول : طفل يدير راأ�شه وهو مي�شي واملفا�شل هي مفا�شل 

فقرات العنق ومفا�شل الطرفني ال�شفليني.
- يف الر�شم الثاين : يتم الرتكيز على اأجزاء اجل�شم البارزة وتكون املفا�شل 

يف هذه احلالة هي مفا�شل فقرات العنق ومفا�شل الطرف العلوي.
ومفا�شل  ال�شفليني  الطرفني  مفا�شل  توظيف  مت   : الثالث  الر�شم  يف   -

الطرف العلوي البارز.
التالميذ  ي�شتثمر  االأ�شتاذ  مب�شاعدة  املقرتح،  الثاين  للن�شاط  بالن�شبة   -
والتلميذات معلوماتهم ال�شابقة لالإجابة عن �شوؤايل التق�شي بكتابة رقم كل 
مف�شل مقرتح يف املكان املنا�شب من ج�شم االإن�شان املقرتح يف الر�شم، ثم 

ي�شاهم �شفاهيا يف �شياغة اخلال�شة.

يكتفي االأ�شتاذ خالل هذا الن�شاط ب�رشح خمتلف العمليات املطلوب اإجنازها 
ونظرا  مبفا�شله،  ورقي  جم�شم  التلميذ،الإجناز  كرا�شة  يف  مبني  هو  كما 

ل�شيق الوقت يطالب التالميذ باإجناز خمتلف العمليات املطلوبة يف املنزل.
مراقبة جناح االإجناز : بعد اإجناز جم�شم االإن�شان الورقي يراقب التالميذ 
حركية االأطراف على م�شتوى املفا�شل ويقدمون عملهم يف احل�شة املوالية.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
وثائق خمتلفة مرتبطة باحلركة - ر�شوم و�شور الكرا�شة - مق�س - 

ل�شاق - ورق مقوى - اأقالم ملونة - دبابي�س. 
تدبري اأن�شطة احل�شة :
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أَْهداٌف تَعل�مي�ٌة :3
 
 

ُس  َنف� اَْلَحَرَكُة واْ��َْغِذيَـُة والت�
نْساِن َلَدى اْ��ِ

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
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ِل ِج�ْشِم اْلإِْن�شاِن ؟ ما اأََهمُّ َمفا�شِ
• يتعرف أهم مفاصل جسم اإلنسان.

• يصنع مجسم إنسان ورقي مبفاصله
3

املفاهمي واملصطلحات
Talent      كعب

Cou      عنق
اخلالصة

 مفا�شل ج�شمي متنوعة وت�شاعدين 
على القيام بحركات خمتلفة كالثني 

والب�شط والدوران.
 �شالمة مفا�شلي مرتبطة باالأن�شطة 

البدنية التي اأزاولها بانتظام.

ُس  َنفُّ َْغِذيَـُة َوالتَّ اَْلَحَرَكُة َواْلأ
نْساِن َلَدى اْلإِ

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التطبيق التكنولوجي
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أهداف تعلمية

التعرف  اإلى  انطالقا من الوثيقة املقرتحة يتو�شل التالميذ 
االأنف  اإلى ج�شمه ويخرجه من  الهواء  االإن�شان يدخل  اأن 
والفم واأن هذه العمليات تت�شارع عند القيام مبجهود بدين.

التالميذ  االأ�شتاذ  يدفع  حمددة  ديدكتيكية  اأ�شئلة  وبتوظيف 
لطرح ت�شاوؤالت للو�شول اإلى �شوؤال التق�شي حول اأهمية 

التنف�س، وكيف تتم هذه العملية ؟
  : فر�شيات  مبثابة  املنطقية  التالميذ  اإجابات  تعترب 
اإلى اجل�شم وخروجه، وتنجز  الهواء  بخ�شو�س دخول 
الحقا  املبا�رشة  واملالحظات  الب�شيطة  املناوالت  بع�س 

للتحقق من الفر�شية اأو نفيها.

اإليه بتحديد  التلميذ حمتوى كل ر�شم ويعرب عما تو�شل  يقلد 
الذي يعي�س به، واأنه  الو�شط  الهواء يف  الك�شف عن وجود 

يتبادله مع هذا املحيط من خالل تاأكيد وجود الهواء يف عالقته ببع�س 
الهواء  وتاأثريه على حركتها. كما يربز يف كل حالة دخول  االأ�شياء 

اإلى اجل�شم اأم خروجه.
ومن خالل املناق�شة مع التالميذ وتوجيههم يتو�شلون اإلى حاجتهم 
توؤدي بع�س حاالت  بينما  االإن�شان  للتنف�س واأنه �رشوري حلياة 

االختناق اإلى املوت.
ي�شاعد  ال�شبورة،  على  تدريجيا  يدونها  التي  املهمة  الكلمات  با�شتغالل 

االأ�شتاذ التالميذ على �شياغة ملخ�س احل�شة �شفاهيا.

يدخل الطفل اأثناء ال�شهيق الهواء اإلى ال�شدر فينتفخ ويعلو ويتم ت�شبيه ذلك باملنفاخ املمتلئ بالهواء، بينما يف حالة 
الزفري، يخرج الهواء من ال�شدر كما هو مبني يف املنفاخ الثاين.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
نفاخات – منفاخ – �شمعة – لعب قابلة للنفخ – كوؤو�س بها ماء - ر�شوم و�شور الكرا�شة.   

تدبري اأن�شطة احل�شة :
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ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
Respiration
Inspiration
Expiration

? o¢ù sØ næ nJnCG GPÉ pŸ

أَْهداٌف تَعل�مي�ٌة :4
yG  

. pºnØ rdyG nh p∞rfnC r’yG yG s¿nCG o± sô n©JnCG 

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

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

ُس  َنف� اَْلَحَرَكُة واْ��َْغِذيَـُة والت�
نْساِن َلَدى اْ��ِ
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

تنف�س – �شهيق – زفري

 الهواء �رشوري حلياة االإن�شان. 
االأنف  من  ال�شدر  اإلى  الهواء  يدخل   
والفم اأثناء ال�شهيق ويخرج عند الزفري. 

�ُس ؟ مِلاذا اأََتَنفَّ
• يتعرف أنه بحاجة لتنفس الهواء ليحيا.

• يتعرف أن الهواء يدخل ويخرج من األنف والفم.
4

ُس  َنفُّ َْغِذيَـُة َوالتَّ اَْلَحَرَكُة َواْلأ
نْساِن َلَدى اْلإِ

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التطبيق
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�ِس ؟ َنفُّ ُة التَّ َكْيَف َتِتمُّ َعَمِليَّ
• يتعرف املظاهر الخارجية للتنفس.

• يربط العالقة بني التنفس وحجم القفص الصدري.
• يدرك أهمية تنفس هواء نقي.

ثم  ال�شابقة،  احل�شة  معطيات  حول  بتذكري  احل�شة  هذه  ت�شتهل 
ال�شتدراج  ديدكتيكية  اأ�شئلة  وطرح  الوثيقة  معطيات  ا�شتغالل  يتم 

التالميذ لطرح �شوؤال التق�شي: كيف تتم عملية التنف�س؟
عملية  تتم   : مثل  فر�شيات  مبثابة  وتعترب  املنطقية  االإجابات  تقبل 

التنف�س باإدخال الهواء اإلى اجل�شم واإخراجه.

ميكن لالأ�شتاذ مطالبة التالميذ باأمثلة الأو�شاط بها هواء نقي :
البادية، واجلبال، والغابة، واأو�شاط بها هواء ملوث كبع�س املناطق القريبة من املعامل اأو و�شط املدينة املكتظة 

بو�شائل النقل...

خالل   زميله  �شدر  حجم  التلميذ  يقارن  االأول  الن�شاط  يف   -1
ال�شهيق   عند  ويكرب  يعلو  اأنه  فيالحظ  بقيا�شه  والزفري  ال�شهيق 
وي�شغر وينخف�س عند الزفري، اإنها املظاهر اخلارجية للتنف�س.

من  جمموعات  �شمن  الثاين  الن�شاط  خالل  التالميذ  يعمل   -2
اأربعة تالميذ، يالحظون ال�شور ويناق�شونها للتمييز ح�شب 
هذا  وخالل  امللوث.  والهواء  النقي  الهواء  بني  حالة  كل 
مكت�شباتهم  لتعرف  التالميذ  الأجوبة  االأ�شتاذ  ين�شت  الن�شاط 

ال�شابقة ومتثالتهم الأجل ا�شتثمارها الحقا. 
اأهمية تنف�س  الن�شاط التعلمي يدرك املتعلم  ويف نهاية هذا 

هواء نقي.
با�شتغالل الكلمات املهمة التي يدونها تدريجيا على ال�شبورة، 
ي�شاعد االأ�شتاذ التالميذ على �شياغة ملخ�س احل�شة �شفاهيا.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
نفاخات – مرت �رشيطي - ر�شوم و�شور الكرا�شة. 

تدبري اأن�شطة احل�شة :
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ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
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 - 2

:  w»` p≤f
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Pur

Mouvement respiratoire
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أَْهداٌف تَعل�مي�ٌة :5
yG nô pgÉ¶ nª` rdyG o± sô n©JnCG 
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

ملوث – نقي – حركة تنف�شية

 خالل التنف�س يتغري حجم �شدري.
عند  وينخف�س  ال�شهيق  اأثناء  �شدري  يعلو   

الزفري : اإنها احلركة التنف�شية.
النقي  الهواء  اأتنف�س  �شحتي،  على  الأحافظ   

واأجتنب الهواء امللوث.

5

ُس  َنفُّ َْغِذيَـُة َوالتَّ اَْلَحَرَكُة َواْلأ
نْساِن َلَدى اْلإِ

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التطبيق
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• يتعرف املظاهر الخارجية للتنفس.
• يربط العالقة بني التنفس وحجم القفص الصدري.

• يدرك أهمية تنفس هواء نقي.

�ِس َوَنْب�ِس اْلَقْلِب ؟ َنفُّ ِة ِبالتَّ يَّ يا�شِ ما َعالَقُة التَّماريِن الِررّ
• يربط العالقة بني التنفس ورسعة نبض القلب.

• يعرف كيف تؤثر التامرين الرياضية عىل نبض القلب.

يتم تدبري هذا املقطع التعليمي يف �شاحة املدر�شة، حيث 
واحدة  كل  �شغرية،  جمموعات  اإلى  التالميذ  يق�شم 
ت�شم مقررا. يف البداية يتم التعرف �شطحيا عن �رشعة 
التنف�س ونب�س القلب، ثم يتم طرح الت�شاوؤل: هل يتغري 

نب�س القلب والتنف�س اأثناء مزاولة متارين ريا�شية ؟
هناك ثالثة فر�شيات ممكنة :
1 - ال يتغري نب�س القلب؛

2 - يتغري  وي�شبح �رشيعا؛
3 - يتغري وي�شبح بطيئا.

مما  ريا�شية  متارين  باإجناز  التالميذ  االأ�شتاذ  يطالب 
�شيمكن من التعرف على الفر�شية ال�شحيحة.

1- يف الن�شاط االأول ي�شع التلميذ العالمة املنا�شبة يف 
والتنف�س  القلب  نب�س  اأن  يتعرف  حيث  خانة  كل 
ع�شلي  مبجهود  القيام  خالل  م�رشعا  يكون 
االأمواج  على  التزحلق  اأو  باحلبل  القفز  كريا�شة 
القيام  اأو  الراحة  فرتات  خالل  عاديا  يكون  بينما 

بعمل يدوي غري متعب كريا�شة ال�شطرجن.
2- يف الن�شاط الثاين يتعرف التلميذ اأن التنف�س يكون �رشيعا 

خالل اجلري واالأمر نف�شه بالن�شبة لنب�س القلب.
على  تدريجيا  يدونها  التي  املهمة  الكلمات  با�شتغالل 
�شياغة  على  التالميذ  االأ�شتاذ  ي�شاعد  ال�شبورة، 

ملخ�س احل�شة �شفاهيا.

يحيط التالميذ والتلميذات م�شاهد كرة القدم واجلري و�شباق الدراجات.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
�شور ومل�شقات مرتبطة بالرتبية البدنية - ر�شوم و�شور الكرا�شة.

تدبري اأن�شطة احل�شة :
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املفاهمي واملصطلحات

نب�س القلب.

اخلالصة

 اأثناء قيامي بتمارين ريا�شية يت�شارع تنف�شي ونب�س 
قلبي.

 اأمار�س الريا�شة بانتظام الأقوي ج�شمي.

6

ُس  َنفُّ َْغِذيَـُة َوالتَّ اَْلَحَرَكُة َواْلأ
نْساِن َلَدى اْلإِ

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التطبيق
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هـدف تعلمـي

ملو�شوع  التطرق  يتم  الكرا�شة  يف  املقرتحة  الوثيقة  من  انطالقا 
التغذية عند االإن�شان مع مطالبة التالميذ بتقدمي اأمثلة الأغذية نتناولها 
اإلى  التالميذ  ال�شتدراج  االأغذية  هذه  اأهمية  مدى  حول  والت�شاوؤل 

الت�شاوؤل : ملاذا يتغذى االإن�شان؟ وما اأهمية تنوع اأغذيته؟ 
ي�شغي االأ�شتاذ الإجابات التالميذ لتعرف مكت�شباتهم ال�شابقة ومتثالتهم 

ثم ي�شاألهم عن اأجنع الطرائق لالإجابة عن الت�شاوؤالت املطروحة.
اأهمية  اإلى  اأهمية املمار�شة اليومية حيث يتو�شل التلميذ  وهنا تكمن 

التغذية يف احلياة ويقدمون فر�شيات منطقية حول اأهمية التغذية.

1- يف الن�شاط االأول مييز الو�شعيات الثالث التي ت�شتلزم تغذية منا�شبة: 
اأم تر�شع �شغريها )3: اأكرب(؛ 

اأطفال يلعبون الكرة )1: اأحترك(؛ 
حداد ي�رشب مبطرقة )2: اأعمل(.

2- تبني الوثائق املقدمة جمموعات غذائية يناق�س التالميذ حمتواها 
فيما بينهم ثم مع االأ�شتاذ للتو�شل الأهمية تناول اأغذية متنوعة 

كل يوم، وخالل هذه املناق�شة �شيالحظ االأ�شتاذ �شلوكات غذائية خاطئة مثال االعتقاد اأن الرا�شد يحتاج لتناول 
اللحم اأكرث من الطفل مع العلم اأن هذا االأخري يف مرحلة منو ويحتاج اإلى اأغذية بنائية. 

يلون التلميذ )ة( خانات الر�شوم 1 و 2 و 3 و 4 و 6 بينما احللويات ال ين�شح بها الطبيب )عدم تلوين اخلانة 5(.
نكتفي يف هذه املرحلة باإخبار املتعلم اأنه بحاجة يوميا اإلى اأغذية متنوعة كاملاء واخلبز واخل�رش والفواكه واإلى 

اللحم اأو ال�شمك اأو البي�س واإلى احلليب وم�شتقاته.
با�شتغالل الكلمات املهمة التي يدونها تدريجيا على ال�شبورة، ي�شاعد االأ�شتاذ التالميذ على �شياغة ملخ�س احل�شة �شفاهيا.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
من املفيد ا�شتعمال مواد طرية كلما كان ذلك ممكنا: ماء وخ�رش وفواكه و�شمكة اأو قطعة حلم -  وثائق خمتلفة حول 

التغذية - ر�شوم و�شور الكرا�شة.   
تدبري اأن�شطة احل�شة :

29

ُة  اَْلِحص�

? i sò` n̈ JnCG G nPÉ pŸ

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
Aliment
Nutrition

َهَدٌف تََعل�ِمي� :7
yG yG  

ُس  َنف� اَْلَحَرَكُة واْ��َْغِذيَـُة والت�
نْساِن َلَدى اْ��ِ

 - 1

1oÖ n© rdnCG
2oπ nª rYnCG
3n oÈ rcnC p’ i qò n̈ JnCG

 - 2

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

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

 Assasi fi nachat 3ilmi 1AP - 1 partie.indd   29 11/06/2019   20:24

املفاهمي واملصطلحات
غذاء – التغذية – وجبة غذائية

اخلالصة
 اأتناول اأغذيتي الأكرب واأحترك واأعمل.
 يحتاج ج�شمي يوميا اإلى اأغذية متنوعة.

ُس  َنفُّ َْغِذيَـُة َوالتَّ اَْلَحَرَكُة َواْلأ
نْساِن َلَدى اْلإِ

ى ؟ مِلاذا اأََتَغـذرّ
• يتعرف أنه يف حاجة إىل الغذاء واملاء ليحيا. 7

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يقرتح التالميذ اأمثلة خل�رش وفواكه وم�شادر بروتينية.
التطبيق
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ُس  َنفُّ َْغِذيَـُة َوالتَّ اَْلَحَرَكُة َواْلأ
نْساِن َلدى اْلإِ

• يسمي ويصنف األغذية حسب مصدرها.
• يحافظ عىل صحته بتناول أغذية نظيفة وصحية.

مو�شوع  حول  ال�شابقة  التالميذ  مكت�شبات  ا�شتثمار  يتم 
االأغذية وا�شتغالل �شور ور�شوم الكرا�شة لتمكني التالميذ 
من طرح �شوؤال التق�شي حول مو�شوع م�شدر االأغذية.

ما م�شادر االأغذية التي يتناولها االإن�شان ؟
الفر�شية : لالأغذية م�شادر متنوعة ؟

واللحوم  اخل�رش  جناح  لزيارة  التالميذ  حتفيز  ميكن 
ال�شوق  اأو  املدينة  يف  ممتاز  ب�شوق  وم�شتقاته  واحلليب 

االأ�شبوعي يف املجالني ال�شبه ح�رشي والقروي.

ال�شور  ويالحظون  عمل  جمموعات  اإلى  التالميذ  يق�شم 
يتناولها  التي  االأغذية  الختيار   1 الن�شاط  يف  املقرتحة 
االأ�شتاذ،  يطرحها  ديدكتيكية  اأ�شئلة  وبف�شل  االإن�شان، 
ح�شب  االأغذية  ت�شنيف  اإمكانية  اإلى  التالميذ  توجيه  يتم 

م�شادرها: حيوانية اأو نباتية اأو معدنية.
يف الن�شاط 2 يناق�س التالميذ حمتوى كل بطاقة ثم ي�شلون 

كل غذاء مب�شدره.
ي�شتثمر االأ�شتاذ هذه احل�شة لتوجيه التالميذ اإلى تبني عادات 
غذائية �شحية من خالل غ�شل اخل�رش والفواكه قبل تناولها 
بتناول  ين�شحهم  كما  اجل�شم  ب�شحة  م�رشة  مواد  بها  الأن 

اأغذية طرية وتفادي االأغذية الفا�شدة.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
املالحظة املبا�رشة الأغذية طرية - ر�شوم و�شور الكرا�شة.  

تدبري اأن�شطة احل�شة :
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

نباتي – حيواين – معدين

 اأتناول اأغذية ذات م�شدر نباتي وحيواين ومعدين.
 اأحافظ على �شحتي بتناول اأغذية نظيفة وطرية.

َدُر اأَْغـِذَيتي ؟ ما َم�شْ
8

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

با�شتغالل الكلمات املهمة التي يدونها تدريجيا على ال�شبورة، ي�شاعد االأ�شتاذ التالميذ على �شياغة ملخ�س احل�شة �شفاهيا.

م�شدر اجلنب حيواين.
التطبيق
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ْعِم ْقومِي َوالدَّ اأَْن�ِشَطُة التَّ ُس  َنفُّ َْغِذيَـُة َوالتَّ اَْلَحَرَكُة َواْلأ
نْساِن َلدى اْلإِ

النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

1

2

3

4

5

6

7

ي�شل بخط كل ر�شم بنوع التنقل الذي ميثله: امل�شي بالن�شبة للر�شم االأول والقفز بالن�شبة للثاين ثم اجلري.

اأنظر كرا�شة التلميذ والتلميذة �س )32(.

يف الر�شم االأول: الهواء ملوث - يف الر�شم الثاين: الهواء نقي.

ي�شل التلميذ )ة( كل غذاء مب�شدره.

1 - ي�شع عالمة (x) يف خانة الطرفان ال�شفليان باعتبارهما الطرفان امل�شتعمالن بكرثة يف حالة �شياقة 
الدراجة الهوائية.

2 - يلون بطاقة �رشيعًا باعتبار اأن االإيقاع التنف�شي ي�شبح �رشيعا بعد جمهود �شياقة الدراجة الهوائية 
مل�شافة مهمة.

3 - م�شدر احلليب واجلنب: ي�شع عالمة (x) يف خانة حيواين.

1 - ي�شف كل تلميذ �شفاهيا احلركات املمثلة على كل وثيقة.
2 - يتم الرتكيز فقط على املف�شل االأ�شا�شي امل�شتعمل يف كل حالة علما اأن مفا�شل اأخرى ت�شتعمل بن�شبة اأقل.
امل�شي: مفا�شل الطرفان ال�شفليان - الغر�س: مفا�شل الطرفان العلويان ومفا�شل الطرفان ال�شفليان 

الأنهما منثنيان - ال�شورة املوالية: مفا�شل الطرفان العلويان ونف�س االأمر بتان�شبة للر�شم الرابع.

ي�شل بخط كل غذاء مب�شدره: اللحم م�شدر حيواين، اخل�رش م�شدر نباتي، ال�شمك م�شدر حيواين،   
املاء م�شدر معدين اخل�رش م�شدر نباتي.

تو�شع عالمة (x) يف اخلانات التالية: االأولى واخلام�شة.

تقومي املكت�شبات

تقومي توليفي

�شبكة تقومي الأهداف التعلمية

اأن�شطة داعمة

تقومي نهج التق�سي العلمي



أهداف تعلمية ُة  اَْلِحصَّ

69

الوحدة الثالثة

تغذية وصحة اإلنسان
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اأغذيتنا جد متنوعة وتختلف من ثقافة الأخرى، حت�شريا وحتويال وت�شنيعا وتخزينا... ومن حيث م�شادرها 
كذلك. اإال اأن القا�شم امل�شرتك بينها هو كونها اأغذية مركبة يف غالبيتها. فالغذاء املركب هو كل غذاء يحتوي على 
غذاءين ب�شيطني على االأقل. اأما الغذاء الب�شيط فيتم تعريفه، ح�شب املخت�شني، باالعتماد على تركيبه الكيميائي، 
حيث جند ال�شكريات )كال�شكر والع�شل والن�شويات...( و الدهنيات )�شحوم ودهون وزيوت...( والربوتيدات 
)حلوم واأ�شماك وم�شتقات احلليب والبي�س...( واالأمالح املعدنية )ملح الطعام واأمالح اخل�رش ...( والفيتامينات 

) ذائبة يف املاء اأو يف الزيوت )كفيتامني دال مثال(( واملاء ال�رشوب. 
متوازنة.  لكن  بكميات خمتلفة  الب�شيطة  الغذائية  االأنواع  يوميا على جميع  االإن�شان  غذاء  يتوفر  اأن  يجب 
وتعترب الكلتة الغذائية لدى االإن�شان �رشورية، حيث هي جمموع االأغذية الب�شيطة التي يتناولها خالل يوم 
اإفراط وال  اأن تكون كافية دون  اأي  اأن تكون متنوعة ومتوازنة كما وكيفا،  �شاعة(. ويفرت�س  واحد )24 
تفريط، حفاظا على �شالمة اجل�شم من االأمرا�س الناجتة عن النق�س اأو العوز )الك�شاح...مثال(، واأخرى 
�شد  اجل�شم  مناعة  تقوية  وعرب  وال�رشايني...(،  القلب  واأمرا�س  )كال�شمنة  املفرط  اال�شتهالك  عن  ناجتة 
النمو  يف  االأغذية  اأهمية  وكذا  وبا�شتمرار،  يوميا  وتتجدد  متوت  التي  واالأن�شجة  اخلاليا  وتعوي�س  اجلراثيم 
والكرب. كما يجب اأن تراعى، يف هذه الكلتة، عدة متغريات كاملناخ وال�شن واجلن�س وحالة اجل�شم الوظيفية 

)امراأة حامل اأو مر�شع اأو مراهقة ...( وكذا الن�شاط واجلهد اللذين يبذلهما الفرد.
فاالإن�شان ينمو وتتطور اأجهزة ج�شمه لتعمل ب�شكل جيد، فتمر عرب مراحل يجب الوعي بها واإدراكها ملالءمة 
نوعية التغذية مع متطلبات املرحلة وح�شب حاجيات اجل�شم. فتغذية الر�شيع تختلف كثريا عن الطفل، كما تتغري 
كليا عند املراهق والرا�شد والعجوز والكهل، فلكل مرحلة من مراحل النمو خ�شو�شيات يجب علينا مراعاتها عند 
اختيار الوجبات الغذائية وو�شع الكلتة الغذائية اليومية بتوازن بني مكوناتها من االأغذية الب�شيطة ال�رشورية لكل 

تغذية تتوخى احلفاظ على �شحة و�شالمة اجل�شم و�شيانته.  
اإن نظافة اجل�شم ووقايته من االأو�شاخ واجلراثيم املمر�شة اأمر ال يقل اأهمية عن التغذية املتوازنة. كما اأن اجل�شم يحتاج 
للراحة الالزمة بعد التعب والن�شاط اليومي، لذا يجب احرتام اإيقاع اجل�شم، ال من حيث ن�شاطه وتغذيته بل من حيث 

الراحة واال�شرتاحة ال�شرتجاع احليوية والقوة الالزمتني ملوا�شلة باقي االأن�شطة يف اليوم املوايل دون كلل وال ملل.
عائق مرتبط مبفهوم اله�شم: 

نظرا لعمر ن�شج التلميذ ي�شبح ت�شور م�شار االأغذية داخل االأنبوب اله�شمي وم�شريها غري وا�شح، فتخلق 
لديه متثالت خاطئة يف اأغلبها، مما ي�شكل عائقا يف بناء ت�شور �شليم ومنطقي، بحيث ي�شطر االأ�شتاذ اإلى التعامل 

مع هذه التمثالت بحذر �شديد ويعمل على ت�شحيحها.
اإذن  االإبراز.  اأثناء عملية  منها  التخل�س  يتم  نقدية خطاأ،  قطعة  ابتالع  اأن  بالتعريف  العائق  هذا  ويتم جتاوز 

االأنبوب اله�شمي و�شط خارجي.
وبا�شتح�شار تغذية بع�س املر�شى بامل�شل يف عيادة طبية ميكن من الف�شل بني الو�شط اخلارجي والو�شط الداخلي 
املكون من الدم واللمف، وبالتايل فاإن امت�شا�س جزء مهم من مواد القيت يتم عند مرورها يف االأنبوب اله�شمي. 

اجلانب املعريف



اأهداف تعلميةاحل�ش�س

• يتعرف اأن الر�شيع، بعد االزدياد، يكرب وي�شبح طفال، ثم را�شدا.1 - ما اأهم مراحل منو االإن�شان ؟ 
• يرتب اأهم مراحل النمو لدى االإن�شان.

• يكت�شف اأغذية الر�شيع واأهمية الر�شاعة الطبيعية.2 - ما اأغذية الر�شيع ؟
• يتعرف اأن تغذية الر�شيع خمتلفة عن تغذية الطفل.

• يتعرف اأنواع االأغذية التي يجب اأن يتناولها يوميا.3 - ما االأغذية الواجب تناولها يوميا ؟
• يعي اأهمية تنوع االأغذية بالن�شبة جل�شمه.

• يتعرف اأن التغذية املتوازنة اأ�شا�شية كي يحافظ على �شحته. 4 - كيف اأختار اأغذيتي اليومية ؟
• يتبنى �شلوكات غذائية �شليمة.

• مييز بني حالته وهو مري�س وحالته وهو يف �شحة جيدة.5 - ما عالقة تغذيتي ب�شحتي ؟
• يتعرف ال�شلوك الغذائي الـم�رش ب�شحته.

• يتعرف اأهمية تنظيم اأوقات االأكل وتناول االأغذية .6 - متى اأتغذى ؟
• يتناول ثالث وجبات يف اليوم.

7 - كيف اأحافظ  على نظافة ج�شمي ؟
• يتعرف اأن نظافة ج�شمه �رشورية للحفاظ على �شحته.

• يتبنى عادة غ�شل اليدين جيدا بانتظام خالل اليوم، قبل كل وجبة.
• يعتني بنظافة اأ�شنانه، بعد كل وجبة غذائية، ب�شكل دائم.

• يتعرف اأن النوم �رشوري لكي ي�شرتيح من التعب.8 - ما حاجة ج�شمي للنوم ؟
• يتجنب  �شلوكات خملة بنظام النوم وبال�شحة.

الرتبية احل�شية احلركية والتفتح العلمي مبرحلة ما قبل التمدر�س
تغذية االإن�شان – اأنا االأ�شغر – طعامي لذيذ – ت�شمية اأنواع من االأطعمة – اأتناول اأغذيتي

الوحدة الثالثة

اِبَقٌة ُمْكَت�َشَباٌت �شَ

امتدادات لحقة بالتعليم البتدائي :
اللغة العربية : التغذية املتوازنة. الرتبية االإ�شالمية : اآداب االأكل                    ال�شنة الثانية 

الن�شاط العلمي: االأ�شنان – عملية امل�شغ عند االإن�شان – وقاية ال�شنة الثالثة والرابعة
االأ�شنان – اأهمية التغذية يف النمو. 

71

تغذية وصحة اإلنسان

- مورد ميكن من قراءة وتف�شري عنونة غذائية مع حتديد املواد الكيميائية املوجودة يف خمتلف اأنواع الأغذية ووظيفتها 
- مورد يو�شح كيفية تهييئ وجبة متوازنة.

املوارد الرقمية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف الرتبية
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ُة  تَْغِذيَُة َوِصحَّ
نْساِن اْلإِ

مع  الوثائق  حمتوى  جمابهة  يف  الت�شاوؤالت  بع�س  طرح 
فالك�شف  كبرية.  اأهمية  اإعطاوؤه  يجب  التالميذ  ت�شورات 
لبناء  الق�شم  ملجموعة  فر�شة  �شيعطي  التالميذ  متثالت  عن 
و�شعية انطالق تبعث على ال�رشاع املعريف الالزم خللخلة 
بالطفل  اخلا�شة  التغذية  حول  اخلاطئة  املعتقدات  بع�س 
التالميذ  ا�شتدراج  وبالتايل  �شواء.  حد  على  والر�شيع 

ملو�شوع احل�شة :
)عالقة التغذية بالنمو ومراحله(

خمتلفة،  و�شور  بطاقات  يح�رش  اأن  لالأ�شتاذ)ة(  وميكن 
عمل،الإبراز  جمموعات  �شمن  التالميذ  على  وتوزيعها 
طرح  ثم  مرحلة  كل  خ�شو�شيات  وتعرف  النمو  مراحل 

ت�شاوؤل احل�شة :
)كيف اأتعرف مراحل منو الإن�شان ؟(.

يف  اجلميع  ي�شارك  حتى  بال�شبورة  التالميذ  اأجوبة  وتدون 
اأي �شياغة فر�شية قابلة  التنقيب عن اجلواب. كتف�شري ممكن، 
للتمحي�س: مراحل منو االإن�شان ثالثة، طفل، را�شد، �شيخ ...

)ر�شيع حديث  املنا�شبة  اخلانات  االأرقام يف  بو�شع  �شنا،  االأكرب  اإلى  االأ�شغر  من  الر�شومات  التلميذ  يرتب   -1
الوالدة – ر�شيع يحبو – ر�شيع يقف على رجليه وطفل واقف(.  

2- مييز مراحل حياة االإن�شان بكتابة الكلمة املالئمة يف اخلانة املنا�شبة ويدخل يف حوار �شفهي ال�شتخراج خ�شو�شيات 
كل مرحلة. من اليمني اإلى الي�شار :: را�شد - ر�شيع - �شيخ - طفل.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة- بطاقات �شور ملراحل منو االإن�شان – لوحات حائطية – اأفالم وثائقية...  

تدبري اأن�شطة احل�شة :
ُة  اَْلِحص�

35

? p¿É°ù rfpE r’G qpƒ o o‰ pπ pMGô ne tº ngnCG Ée

1

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�

.kÉîr« n°û na kGó p°TGQ sº oK kÓrØ pW oípÑ r°üo« na o oÈ rμ nj nh o™«°V sôdG ƒªræ nj
 :   lïr« n°T
:   ló p°TGQ

Vieux

Adulte

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

ٌة : أَْهداٌف تََعل�ِمي�
.kGó p°TGQ sº oK , kÓrØ pW oípÑ r°ü oj nh o oÈ rμ nj , pOÉj pO rR p’yG  nó r© nH , n™«°V sôdyG  s¿nCG o± sô n© nJnCG 

. p¿É°ù rf pE r’yG  iónd uƒ oª tædyG  pπ pMGô ne sº ngnCG oÖ uJ nQoCG 

 4 - 3 - 2 - 1  - 1

ُة  تَْغِذيَُة َوِصح�
نْساِن اْ��ِ

 - 2

. p¬«H nCG pI nó nYÉ°ù o pÃ n» r°û` nª` rdyG nh n±ƒb oƒ rdyG o™«°V sôdyG o∫ phÉë oj

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

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

. p¿É°ù rfpE r’yG uƒ o o‰ pπ pMGô ne rø pe mán∏ nM rô ne tπ oc É¡ ob pô r̈ nà r°ù nJ »à sdyG pá s« pÑjôr≤ sàdyG pI só oª` rdyG pø nY oå në rHnCG
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

�شيخ - را�شد

را�شدا  ثم  طفال  في�شبح  ويكرب  الر�شيع  ينمو 
و�شيخا.

ِورّ اْلإِْن�شاِن ؟ ما اأََهمُّ َمراِحِل مُنُ
• يتعرف أن الرضيع، بعد االزدياد، يكرب ويصبح طفال، ثم راشدا.

• يرتب أهم مراحل النمو لدى اإلنسان.
1

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

املدة التقريبية لكل مرحلة : الر�شيع : �شنتان - الطفل : ع�رش �شنوات - املراهق : 10 �شنوات - الرا�شد : من 21 �شنة 
اإلى ال�شيخوخة - ال�شيخ : ابتداء من نهاية اخلم�شني �شنة. 

التطبيق
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ي�شتح�رش االأ�شتاذ مبعية تالمذته االأغذية املتناولة يف املنزل ويف 
مطعم املدر�شة، ق�شد الك�شف عن متثالت التالميذ ملواجهتها مع 
ال�شور املقرتحة، كو�شعية انطالق لطرح بع�س الت�شاوؤالت 

يف مو�شوع تغذية الر�شع خا�شة واالأطفال عامة. 
احل�شة  مو�شوع  لفهم  انتباههم  وي�شد  التالميذ  االأ�شتاذ  يوجه 

وتبعاته  ) تغذية و�شحة الر�شيع(
وميكن اإح�شار بطاقات اأخرى الأغذية متنوعة، حيث يعمل التالميذ 
جمموعة  مع  والتفاعل  اجلميع  م�شاركة  ل�شمان  جمموعات،  يف 
الق�شم لبلوغ الت�شاوؤل املرتبط باحل�شة )ما اأغذية الر�شيع والطفل؟(
بال�شبورة،  وتدون  االعتبار  بعني  التالميذ  اأجوبة  توؤخذ 
ال�شتخراج التف�شريات املمكنة للت�شاوؤل املطروح �شلفا باعتبارها 
االأم  تعتمد حليب  الر�شيع  اأغذية   : للتمحي�س  قابلة  فر�شيات 

باالأ�شا�س، وهي تختلف عن اأغذية الطفل.

على  االأولى،  االأ�شهر  خالل  الر�شيع  اأغذية  يتعرف   -1
اأ�شفل البطاقات ب�شكل مالئم،  اخل�شو�س، بو�شع عالمة 
اأغذية  عن  الر�شيع  اأغذية  متييز  من  التلميذ  يتمكن  حتى 
الطفل، خا�شة يف االأ�شهر االأولى بعد الوالدة. من اليمني 

اإلى الي�شار : ر�شم 1، ر�شم 2، ر�شم 3 ور�شم 7.
التلميذ  يكون  �شليم  ب�شكل  املقدمة  ال�شور  خانات  تلوين  بعد   -2

قادرا على متييز غذاء الر�شيع عن غذاء الطفل، مع ا�شتح�شار ن�شبية ذلك ح�شب خ�شو�شيات كل منطقة. وميكن 
االإدراكي.تلوين  م�شتواه  مع  متا�شيا  مب�شط  ب�شكل  الطفل  حلاجيات  ا�شتجابتها  مدى  ومناق�شة  اأخرى  اأغذية  ب�شط 

حليب االأم واحلليب اال�شطناعي واملاء )عند ال�رشورة(.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة- بطاقات �شور لبع�س االأغذية التي يتناولها كل من الطفل والر�شيع -  لوحات حائطية 

- اأفالم وثائقية اإن توفرت...
تدبري اأن�شطة احل�شة :

ُة  اَْلِحص�
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? p™«°V sôdG oá nj pò rZnCG É ne

. pÖ«∏ n r◊É pH ,kÉ°SÉ°SnCG , o™«°V sôdG i qò n̈ nà nj 
. q pΩoC r’G oÖ«∏ nM nƒ og ≈dhC r’G pô o¡ r°TnC r’G »`a mAGò pZ oπ n°† ranCG 

. pπrØ qp£dG pá nj pò r̈ nJ rø nY o∞p∏nà rî nJ p™«°V sôdG oá nj pò r̈ nJ 

2

x  -

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
 :   l™«°V nQ
 :  qmΩoCG  oÖ«∏ nM
:  lAGò pZ

Nourrisson
Lait maternel
Aliment

ٌة : أَْهداٌف تََعل�ِمي�
. pás« p©«Ñ s£dyG pá nYÉ°V sôdyG nán« qpª ng nn CG nh p™«°V sôdyG ná nj pò rZn CG o∞ p°ûnà rcnCG 

. pπrØ u£dyG pá nj pò r̈ nJ rø nY lá nØp∏ nà r ofl p™«°V sôdyG ná nj pò r̈ nJ s¿nCG o± sô n© nJnCG 

mº r n◊ nh m nö† oN oAÉ°ù nMw»
p̀ f pó r© ne lAÉe

ُة  تَْغِذيَُة َوِصح�
نْساِن اْ��ِ

m nö† oN oAÉ°ù nMq mΩoCG oÖ«∏ nM w»
pYÉæ p£ r°UG lÖ«∏ nM

l…É°T nh lõrÑ oN nh lârj nR

 -

. qm»
pYÉæ p£ r°UyG mÖ«∏ në pH i qò n̈ nà nj l™«°V nQ

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

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

. o√ nó pFGƒ na n sÚnÑ nJ nC p’ u» pYÉæ p£ r°U p’yG pÖ«∏ n r◊yÉ pH uΩoC r’yG nÖ«∏ nM o¿ pQÉboCG
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املفاهمي واملصطلحات

ر�شيع - حليب اأم -  طفل

اخلالصة
 يتغذى الر�شيع، اأ�شا�شا، باحلليب.

 اأف�شل غذاء يف االأ�شهر االأولى هو حليب االأم.
 تغذية الر�شيع تختلف عن تغذية الطفل.

�شيِع ؟ ما اأَْغِذَيُة الرَّ
• يكتشف أغذية الرضيع وأهمية الرضاعة الطبيعية.
• يكتشف أغذية الرضيع وأهمية الرضاعة الطبيعية.

ُة  تَْغِذيَُة َوِصحَّ
نْساِن اْلإِ

2

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

من فوائد حليب االأم اأنه غذاء كامل ويحمي الر�شيع من االأمرا�س ومفيد لالأم الـمر�شع كذلك، واأقل كلفة.
التطبيق
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الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
مطعم املدر�شة اإن ُوجد - ر�شوم و�شور الكرا�شة - بطاقات و�شور لبع�س االأغذية التي يتناولها كل من الطفل 

والر�شيع والرا�شد - لوحات حائطية - اأفالم وثائقية...
تدبري اأن�شطة احل�شة :

ُة  تَْغِذيَُة َوِصحَّ
نْساِن ًا ؟اْلإِ ما اْلأَْغِذَيُة اْلواِجُب َتناُوُلها َيْوِميرّ

• يتعرف أنواع األغذية التي يتناولها يوميا.
• يعي أهمية تنوع األغذية بالنسبة لجسمه.

الك�شف عن متثالت التالميذ يف كل ما يتعلق باالأغذية والنظام 
الغذائي لالإن�شان، ومواجهتها مع م�شمون الوثائق املقرتحة 
كو�شعية انطالق لطرح ت�شاوؤالت مقبولة، وتوجيه التالميذ 

من طرف االأ�شتاذ نحو مو�شوع احل�شة :
)الأغذية الواجب تناولها يف كل يوم (

ويزود االأ�شتاذ)ة( جمموعة الف�شل ببطاقات اأخرى ملواد غذائية 
خمتلفة، حتى يتمكن من ا�شتدراجهم عرب التفاعل معهم للت�شاوؤل 
ح�شب  يومي  ب�شكل  للج�شم  ال�رشورية  االأغذية  طبيعة  حول 
املخت�شني ثم �شياغته : )ما الأغذية الواجب تناولها يوميا؟(.

حولها  نقا�س  ويفتح  بال�شبورة،  التالميذ  اأجوبة  ت�شجل 
وقبوله  املطروح  للت�شاوؤل  املحتمل  التف�شري  ال�شتخال�س 

كفر�شية يجب متحي�شها : اأغذيتي اليومية خمتلفة ومتنوعة.

غناها  ح�شب  امل�شنفة  االأغذية  جمموعات  مقارنة  خالل  من 
املقدمة  الوثائق  تقرتحها  كما  الب�شيطة  االأغذية  من  وحمتواها 
يف الن�شاط االأول، ي�شتخرج التلميذ العنا�رش الغذائية الالزمة 
معايري  على  اعتمادا  ومييزها  متكاملة.  غذائية  وجبة  الإعداد 
حمددة )ن�شبة االأغذية الب�شيطة يف جمموعة غذائية(.  ح�شب كل 

�شنف من االأغذية

ُة  اَْلِحص�

37

? kÉ q« pe rƒ nj É n¡ od ohÉæ nJ oÖ pLGƒ rdG oá nj pò rZnC r’G Ée

 , má njÉæ p© pH  É ng oQÉà rNnCG nh  , ká nY qpƒnænà oe  ká nj pò rZnCG  ,kÉ q« pe rƒ nj  , o∫ nhÉæ nJnCG  
.»à së p°U ≈∏ nY nß paÉMoC p’

3

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
:  lá nY qpƒnænà oe lá nj pò rZnCGAliments variés

ٌة : أَْهداٌف تََعل�ِمي�
.kÉ q« pe rƒ nj É¡ od nhÉæ nJnCG »à sdyG ná nj pò rZnC r’yG ń Gƒ rfnCG o± sô n© nJnCG 

.»ª r°ù p p÷ pánÑ r°ùqpædyÉ pH pá nj pò rZnC r’yG ṕ tƒnæ nJ nán« qpª ngnCG »YnCG 

l¿ƒg oO nh läƒj oR

l nö† oN nh o¬ pcGƒ na

lô sμ o°S nh oø pFÉé nY nh lÜƒÑ oM

ُة  تَْغِذيَُة َوِصح�
نْساِن اْ��ِ

 ` lcÉª r°SnCG nh lΩƒ o◊

l¿ÉÑ rdnCG nh l¢†r« nH nh

. lá nY qpƒnænà oe nh lá nØp∏ nà r ofl Éæ oà nj pò rZnCG

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

.......................................................................
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املفاهمي واملصطلحات

اأغذية متنوعة.

اخلالصة

واأختارها  متنوعة،  اأغذية  يوميا،  اأتناول، 
بعناية، الأحافظ على �شحتي.

3

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

بعد االطالع على عنا�رش الوجبة ال�رشورية لت�شكيل وجبة غذائية مالئمة، ينتقل التالميذ ب�شكل جماعي لعزل اأغذية 
منا�شبة �شمن املجموعة للح�شول على وجبة ت�شتجيب حلاجيات اجل�شم ب�شكل متوازن مع ا�شتثناء تناول القهوة.

التطبيق
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• يتعرف أنواع األغذية التي يتناولها يوميا.
• يعي أهمية تنوع األغذية بالنسبة لجسمه.

ُة  تَْغِذيَُة َوِصحَّ
نْساِن اْلإِ

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
لبع�س  �شور  بطاقات  الكرا�شة-  و�شور  ر�شوم   - �شليمة  لتغذية  الالزمة  باالأغذية  مرتبطة  ووثائق  ر�شومات 

االأغذية التي يتناولها االإن�شان - لوحات حائطية - اأفالم وثائقية...  
تدبري اأن�شطة احل�شة :

ِة ؟ َكْيَف اأَْختاُر اأَْغِذَيتي اْلَيْوِميَّ
• يتعرف أن التغذية املتوازنة أساسية ليحافظ عىل صحته.

• يتبنى سلوكات غذائية سليمة.

قبلي  ا�شتق�شاء  باإجراء  تكليفهم  اأو  التالميذ  ا�شتح�شار متثالت 
لدى اأ�رشهم وخرباء التغدية اأو االأطباء يف ما يرتبط بطبيعة  
االأغذية التي حتمي االإن�شان من �شوء التغذية، ومواجهتها مع 
م�شمون الوثائق املقرتحة كو�شعية انطالق لطرح ت�شاوؤالت 
مو�شوع  نحو  االأ�شتاذ  طرف  من  التالميذ  وتوجيه  مقبولة، 

احل�شة :  )اختيار الأغذية اليومية(
ملواد  اأخرى  ببطاقات  الف�شل  جمموعة  االأ�شتاذ)ة(  ويزود 
عرب  ا�شتدراجهم  من  يتمكن  حتى  ومتنوعة،  خمتلفة  غذائية 
التفاعل معهم للت�شاوؤل حول طبيعة االأغذية ال�رشورية للج�شم 

ب�شكل يومي ثم �شياغته. )كيف اأختار اأغذيتي اليومية ؟(
ثم تنتقل جموعة الق�شم القرتاح فر�شية يف املو�شوع كاإجابة ممكنة على 

الت�شاوؤل املطروح : اأختار اأغذيتي باعتماد ن�شائح اأ�رشتي وطبيبي.

1- من خالل مقارنة الوجبتني الغذائيتني الواردتني بالن�شاط 1، 
ي�شتخرج التلميذ الوجبة الغذائية املالئمة واملتكاملة. ومييزها 
عن الوجبة الناق�شة. ال�شورة على اليمني: وجبة متكاملة. 
2- بعد االطالع على العنا�رش ال�رشورية يف كل وجبة غذائية 
ال�شلوكات  لتحديد  التالميذ  بني  جماعي  نقا�س  يفتح  �شليمة، 
الغذائية االإيجابية ومييزوها عن غريها بالتلوين املطلوب، 
و�شحته.  ج�شمه  �شالمة  على  حفاظا  وتفاديها  جتنبها  ليتعلم 
 - اأحمر   : االأ�شفل  اإلى  االأعلى  الي�شار ومن  اإلى  اليمني  من 
اأحمر - اأحمر - اأخ�رش - اأخ�رش - اأخ�رش  اأحمر - اأخ�رش.

ُة  اَْلِحص�

38

? ná s« pe rƒ n«dG »pà nj pò rZnCG oQÉà rNnCG n∞ r« nc

4

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�

. ká nf pRGƒnà oe »à nj pò r̈ nJ n¿ƒμ nJ r¿nCG oÖ pénj , nƒ o r‰nCG nh mI nóqp« nL má së
p°ü pH n™sà n n“nC p’

 :  lá nf pRGƒnà oeEquilibrée

ٌة : أَْهداٌف تََعل�ِمي�
.»à së p°U ≈∏ nY nß paÉMoC p’ lá s« p°SÉ°SnCG ná nf pRGƒnà oª` rdyG ná nj pò r̈ sàdyG s¿nCG o± sô n© nJnCG 

. ká nª«∏ n°S ká s« pFGò pZ mäÉcƒ∏ o°S ≈qænÑ nJnCG 

.  x  - 1

ُة  تَْغِذيَُة َوِصح�
نْساِن اْ��ِ

  - 2

. lá nY qpƒnænà oe nh lá s« pæ nZ lá s« pFGò pZ lánÑ rL nh

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

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

. má nª pFÓ oe má s« pFGò pZ mánÑ rL nh pOGó rY pE p’ ná sj pQh sö†dyG ná nj pò rZnC r’yG oô oc rPnCG
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املفاهمي واملصطلحات

متوازنة - �شلوك

اخلالصة

 اأنوع اأغذيتي دون اإفراط وال تفريط.
 الأمتتع ب�شحة جيدة واأمنو، يجب اأن تكون 

تغذيتي متوازنة.
ال�شليمة  غري  الغذائية  ال�شلوكات  اأجتنب   

الـم�رشة ب�شحتي.

4

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

خ�رش طازجة - فواكه - حبوب وخبز وعجائن - حلم �شمك اأو طري ... - ماء.
التطبيق
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ُة  تَْغِذيَُة َوِصحَّ
نْساِن اْلإِ

تي ؟ حَّ ما َعالَقُة َتْغِذَيتي ِب�شِ
• مييز بني حالته وهو مريض وحالته وهو يف صحة جيدة.

• يتعرف السلوك  املرض بصحته.

االأمرا�س  ببع�س  يتعلق  ما  كل  يف  التالميذ  متثالت 
الغذائية و�شوء التغذية اإفراطا اأو تفريطا �رشورية، 
ملواجهتها مب�شمون الوثائق املقرتحة كو�شعية انطالق 
لطرح ت�شاوؤالت مقبولة، ت�شب يف �شميم املو�شوع 
للتمكن  ويوجههم  التالميذ  االأ�شتاذ  يحث  املدرو�س. 

من مو�شوع احل�شة : )عالقة التغذية بال�شحة(
ي�شتغل التالميذ يف جمموعات عمل، لي�شاركوا جميعهم 
يف طرح الت�شاوؤل املبني على املعطيات ال�شالفة )كيف 

اأحافظ على �شحتي بتناول اأغذية منا�شبة؟(.
تدون اأجوبة التالميذ بال�شبورة لت�شهيل تتبعهم و�شد 
للت�شاوؤل  املحتمل  التف�شري  ا�شتخراج  ثم  انتباههم، 
على  الق�شم  جمموعة  �شتعمل  كفر�شية  املطروح 
: هناك حاالت مر�شية  نفيها  اأو  التاأكد من �شحتها 

مرتبطة بالتغذية.

يكون  التي  احلالة  عن  املر�شية  احلالة  التلميذ  مييز 
اخلانة  يف  العالمة  في�شع  جيدة،  ب�شحة  اجل�شم  فيها 

. ر�شم 
ر�شم 

(x)
(x) املالئمة. من اليمني اإلى الي�شار   

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
وثائق مرتبطة ببع�س االأمرا�س املرتبطة ب�شوء التغذية ) هزال ، كوا�شيوركور ، �شمنة ...( - ر�شوم و�شور 

الكرا�شة- بطاقات �شور - لوحات حائطية - اأ�رشطة وثائقية...
تدبري اأن�شطة احل�شة :

ُة  اَْلِحص�

39

? »à së p°ü pH »à nj pò r̈ nJ oá nbÓ nY Ée

. pás« pFG nò p̈ rdG päÉÑ nL nƒ rdÉ pH pá s« p°V nô nª` rdG pä’É r◊G o¢† r© nH o§ pÑ nJ rô nJ 
.kÉfÉ°ür≤ of rhnCG kI nOÉj pR »à së p°ü pH pá nj pò r̈ sàdG oAƒ°S t oö†nj 

 p∫Gõ o¡ rdG  nø pe  »æ« pª r n–  kánÑ p°SÉæ oe  ká s« pFGò pZ  mäÉÑ nL nh  o∫ nhÉæ nJnCG  
. nI s pö† oª` rdyG ná s« pFGò p̈ rdyG päÉcƒ∏ t°ùdG oÖsæ n nŒnCG nh , pánæ rª t°ùdG nh

5

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
 :   má nj pò r̈ nJ oAƒ°S

 :  l∫Gõ og
:  lánæ rª o°S

Malnutrition
Amaigrissement
Obesité

ٌة : أَْهداٌف تََعل�ِمي�
. mI nó u« nL má së p°U ‘ ÉfnCG nh »àndÉM nh l¢†jô ne ÉfnCG nh »àndÉ nM n rÚnH oõu« neoCG 

.»à së p°ü pH s pö† oª` rdyG n∑ƒ∏ t°ùdyG o± sô n© nJnCG 

ُة  تَْغِذيَُة َوِصح�
نْساِن اْ��ِ

x
. pá nj pò r̈ sàdyG pAƒ°S rø pe »`fÉ© oj l∞«ënf lπrØ pW

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

.......................................................................
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

�شوء تغذية - �شمنة  -  هزال

 ترتبط بع�س احلاالت املر�شية بالوجبات الغذائية.
 ي�رش �شوء التغذية ب�شحتي زيادة اأو نق�شانا.

الهزال  اأتناول وجبات غذائية منا�شبة حتميني من   
وال�شمنة.

5

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التلميذ  ي�شبح  اأعاله  املذكور  التمييز  من  التمكن  بعد 
قادرا على اختيار الوجبة املنا�شبة لتفادي �شوء التغذية 
وبالتايل املر�س الناجت عنه، كالهزال اأو ال�شمنة. من 
متوازنة.  تعترب  االأولى  الوجبة   : الي�شار  اإلى  اليمني 

وحتمي من الهزال والوجبة الثالثة قذ ت�شبب ال�شمنة.

التطبيق
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• مييز بني حالته وهو مريض وحالته وهو يف صحة جيدة.
• يتعرف السلوك  املرض بصحته.

ُة  تَْغِذيَُة َوِصحَّ
نْساِن اْلإِ

ى ؟ َمـتى اأََتَغـذرّ
• يتعرف أهمية تنظيم أوقات األكل وتناول األغذية.

• يتناول ثالث وجبات يف اليوم.

ا�شتح�شار ت�شورات التالميذ املتعلقة باأوقات تناول الوجبات 
الغذائية، ملقارعتها مبحتوى الوثائق املقدمة يف الكرا�شة، لبناء 
و�شعية انطالق تطرح خاللها الت�شاوؤالت االأ�شا�شية املرتبطة 
وثيق  ارتباط  يف  الغذائية،  للوجبات  الزمني  بالتوزيع 

مبو�شوع احل�شة. )عالقة التغذية بالزمن (
جماعي،  عمل  يف  للح�شة،  املنا�شب  الت�شاوؤل  التالميذ  يطرح 
يوجهه االأ�شتاذ باإ�رشاك اجلميع، مع ا�شتغالل املعطيات ال�شابقة 

ب�شكل جيد. ) متى يجب اأن اأتناول وجباتي الغذائية ؟(.
على  حلثهم  ال�شبورة  على  اأمامهم  التالميذ  اأجوبة  تدون 
للت�شاوؤل  تف�شري  ا�شتدراجهم الإعطاء  ثم  انتباههم.  و�شد  التتبع 
اأوقات   : التاأكد من �شحتها  باعتباره فر�شية يجب  املطروح 

تناول االأغذية وتنظيمها مهم ل�شحتي.

ح�شب  ويرتبها  اليومية  الغذائية  الوجبات  التلميذ  يتعرف 
حيث  االأكل،  اأوقات  احرتام  اأهمية  ليعي  الزمني  ت�شل�شلها 
يربط كل وجبة بزمن تناولها. من اليمني اإلى الي�شار: ع�شاء 

- فطور - غذاء.

يف بع�س احلاالت قد يتغري زمن تناول الوجبات اليومية ل�شبب ما، كمنا�شبة �شهر رم�شان بالن�شبة للدول امل�شلمة، 
اأو ل�شبب ثقايف اأو غريه في�شطر االإن�شان اإلى التكيف معه لكن رغم ذلك يبقى ترتيب الوجبات وتوزيعها زمنيا ثابتا 

وحمرتما، حفاظا على �شحة الفرد.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
و�شور الكرا�شة- بطاقات �شور لبع�س االأزمنة  التي نتاول فيها الوجبات الغذائية اليومية - لوحات حائطية - 

اأفالم وثائقية...
تدبري اأن�شطة احل�شة :

ُة  اَْلِحص�

40

? i qò` n̈ nJnCG ≈à` ne

6

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
.É¡pà rb nh »`a má s«FGò pZ mánÑ rL nh sπ oc o∫ nhÉæ nJnCG

. kAÉ°ù ne oAÉ°û n© rdG nh k’Gh nR oAGó n̈ rdG nh kÉMÉÑ n°U oQƒ£oØ rdnG 

 :  lAGó nZ
:  lAÉ°û nY
: lQƒ£ oa

Déjeuner
Diner
Petit déjeuner

ٌة : .أَْهداٌف تََعل�ِمي� pá nj pò rZnC r’yG p∫ ohÉæ nJ nh pπ rcnC r’yG päÉb rhnCG pº«¶ræ nJ nán« uª ngnCG o± sô n© nJnCG 

. pΩ rƒn« rdyG ‘ mäÉÑ nL nh nçÓnK o∫ nhÉæ nJnCG 

mAÉ°û nY oánÑ rL nh
mAGó nZ oánÑ rL nh

mQƒ£ oa oánÑ rL nh

ُة  تَْغِذيَُة َوِصح�
نْساِن اْ��ِ

. pAGó` n̈ rdyG nánÑ rL nh o∫ nhÉænà nJ lán∏ pFÉY

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

.......................................................................
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غذاء - ع�شاء - فطور

اخلالصة

 اأتناول كل وجبة غذائية يف وقتها.
 الفطور �شباحا والغذاء زواال والع�شاء م�شاء.

6

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التطبيق
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الثقافية  وحموالتهم  ال�شاأن  هذا  يف  التالميذ  متثالت  عن  الك�شف 
اأمر حا�شم، قبل جمابهة الوثائق املقرتحة مع ت�شورات التالميذ 
للو�شول لو�شعية م�شكلة وطرح بع�س الت�شاوؤالت، يف تنا�شق 
تقريب  وبذلك  التعلمية.  واأهدافها  احل�شة  م�شمون  مع  وتناغم 
املتعلم من املو�شوع اخلا�س باحل�شة ) العتناء بنظافة اجل�شم(.
التالميذ،  مع  لالأ�شتاذ)ة(،  ميكن  اإ�شافية  وثائق  وباعتماد 
اأحافظ  )كيف  ت�شاوؤل احل�شة  ب�شكل جماعي وتفاعلي �شياغة 

على نظافة ج�شمي واأ�شناين وغ�شل اليدين؟(.
جمموعة  ت�شتخرج  بال�شبورة،  التالميذ  اأجوبة  تدوين  وبعد 
الق�شم التف�شري املمكن للت�شاوؤل املطروح كفر�شية �شت�شتغل عليها 
لدح�شها اأو تاأكيدها : االعتناء بنظافة ج�شمي اأمر �رشوري.

1- غ�شل اليدين قبل االأكل وقاية من عدد من التبعات امل�رشة 
لل�شحة. لذا وجب الوعي باأهميتها والتمكن من طريقتها. 
بها  وعيه  �شيعمق  وتقليدها  وو�شفها  ال�شور  فمالحظة 

واكت�شابها.
2- متلك مبداأ غ�شل االأ�شنان بانتظام بعد كل وجبة بحيث ت�شبح 
اآليا عادة ح�شنة، �شتمكن الطفل من تفادي عدة اأمرا�س... 

ُة  اَْلِحص�

41

? »ª r°ù pL pá naÉ¶ nf ≈∏ nY oß paÉMoCG n∞ r« nc

. mI nóq« nL má së p°ü pH n¿ƒcnC p’ »ª r°ù pL o∞ qp¶ nfoCG 
. más«FGò pZ mánÑ rL nh qpπ oc nπrÑ nb p¿ƒHÉ q°üdG nh pAÉª` rdÉ pH pø rj nón« rdG oπ p°ù rZnCG 
. mánÑ rL nh qpπ oc nó r© nH , p¿ƒé r© nª` rdG nh pIÉ°T rô oØ rdÉ pH ,»`fÉæ r°SnCG o∞ qp¶ nfoCG 

7

 - 1

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
:  l¿Éæ r°SnCGDents

x  - 2

ٌة : أَْهَداٌف تََعل�ِمي�
. »à së p°U ≈∏ nY p®ÉØ për∏ pd lá sj pQh nöV »ª r°ù pL ná naÉ¶nf s¿nCG o± sô n© nJnCG 

. mánÑ rL nh uπ oc nπrÑ nb , pΩ rƒn« rdyG n∫Ó pN mΩÉ¶pà rfyÉ pH kGó u« nL pø rj nón« rdyG pπ r°ù nZ nI nOÉY ≈qænÑ nJnCG 

. mº pFGO mπ rμ n°û pH , má s« pFGò pZ mánÑ rL nh uπ oc nó r© nH ,ÊÉæ r°SnCG pá naÉ¶næ pH »ænà rYnCG 

: pπrcnC r’G nór©nH ,»`fÉæ r°S nCG pπ r°ùn̈ pH ,»à së
p°U ≈∏ nY oß paÉMo CG 

ṕ ƒÑ r°SoC r’G »`a kI nó pMG nh kI sô ne...má nÑ rL nh qpπ oc nó r© nH...mΩ rƒ nj sπ oc kI sô ne...

ُة  تَْغِذيَُة َوِصح�
نْساِن اْ��ِ

. p¿ƒHÉ q°üdyG nh pAÉª` rdyÉ pH tº pënà r°ù nj lπrØ pW

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

.......................................................................
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نظافة -  اأ�شنان

 اأنظف ج�شمي الأكون ب�شحة جيدة.
 اأغ�شل اليدين باملاء وال�شابون قبل كل وجبة 

غذائية.
بعد  واملعجون،  بالفر�شاة  اأ�شناين،  اأنظف   

كل وجبة.

ُة  تَْغِذيَُة َوِصحَّ
نْساِن اْلإِ

• يتعرف أن نظافة جسمه رضورية للحفاظ عىل صحته.
• يتبنى عادة غسل اليدين جيدا بانتظام خالل اليوم، قبل كل وجبة.

• يعتني بنظافة أسنانه، بعد كل وجبة غذائية، بشكل دائم.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة - بطاقات �شور ل�شلوكات غذائية حتث على اأهمية النظافة - لوحات حائطية  ...

تدبري اأن�شطة احل�شة :

َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى َنظاَفِة ِج�ْشمي ؟
7

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

من  وتنظيفها  غ�شلها  كيفية  على  والتدريب  باالأ�شنان  العناية 
الفر�شاة  )حتريك  باأكمله.  اجل�شم  �شحة  على  احلفاظ  اأ�شا�شيات 
الداخل  ومن  الي�شار  اإلى  اليمني  ومن  االأ�شفل  اإلى  االأعلى  من 

... على �شبيل املثال...( 

التطبيق
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• يتعرف أن نظافة جسمه رضورية للحفاظ عىل صحته.
• يتبنى عادة غسل اليدين جيدا بانتظام خالل اليوم، قبل كل وجبة.

• يعتني بنظافة أسنانه، بعد كل وجبة غذائية، بشكل دائم.

الراحة  وفرتات  واملدر�شة  باالأ�رشة  التلميذ  عي�س  اإيقاع  ربط 
انطالق  كو�شعية  الـمقرتحة  بالوثائق  ومقارنتها  بتمثالته 
مرتبطة بواقع التلميذ لطرح بع�س الت�شاوؤالت حول �رشورة 
و�شحته،  اجل�شم  توازن  على  احلفاظ  ويف  حياتنا  يف  النوم 

الإبراز مو�شوع احل�شة : ) حاجة اجل�شم للنوم(
ت�شل  اجلميع  وباإ�رشاك  االأ�شتاذ)ة(،  مع  التالميذ  يتفاعل 

جمموعة الق�شم   للت�شاوؤل املتعلق باحل�شة :
)هل ج�شمي يف حاجة للنوم ؟(.

القرتاح  نقا�س  ويفتح  بال�شبورة،  التالميذ  اأجوبة  ت�شجل 
تف�شريات جادة للت�شاوؤل املطروح و�شياغة فر�شية مقبولة 
مفيد  النوم  اإيقاع   : متحي�شها  على  الق�شم  جمموعة  تنكب 

لراحة اجل�شم.

مرهقا  خاللها  الطفل  يكون  و�شعيات  على  والتق�شي  البحث 
التالميذ  يجيب  ثم  املجموعة  وتناق�شها  للنوم  ما�شة  حاجة  ويف 

على الن�شاط بو�شع العالمة يف اخلانة املنا�شبة.
← ال�شور الثالثة االأولى - تو�شع اأ�شفلها العالمة.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة - بطاقات و�شور ووثائق مرتبطة بفرتات الراحة - لوحات حائطية – اأفالم وثائقية...

تدبري اأن�شطة احل�شة :

ُة  اَْلِحص�
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املفاهمي واملصطلحات

نام – راحة - مدة

اخلالصة

 يحتاج ج�شمي للنوم يوميا.
 اأحتاج لـمدة زمنية كافية من النوم، يوميا، 

الأحافظ على �شحتي.

ُة  تَْغِذيَُة َوِصحَّ
نْساِن اْلإِ

• يتعرف أن النوم رضوري ليك يسرتيح من التعب.
• يتجنب السلوكات املخلة بنظام النوم وبالصحة.

ْوِم ؟ ما حاَجُة ِج�ْشمي ِللنَّ
8

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

مدة النوم تختلف، ح�شب املخت�شني، من فئة عمرية الأخرى 
البيولوجي،  واإيقاعها  الظاهرة  لهذه  الطفل  توعية  وجبت  لذا 
حفاظا على �شحة و�شالمة اجل�شم وتوازنه حتى يوؤدي وظائفه 

على الوجه االأكمل، وتنمو االأجهزة وتن�شج يف تناغم تام مع متطلبات اجل�شم الفزيولوجية والنف�شية.
�شنة واحدة ← 16 �شاعة - 3 �شنوات ← 14 �شاعة - 6 �شنوات ← 12 �شاعة - 12 �شنة ← 10 �شاعات - 

15 �شنة ← 8 �شاعات.

التطبيق
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ْعِم ْقومِي َوالدَّ اأَْن�ِشَطُة التَّ ُة  تَْغِذيَُة َوِصحَّ
نْساِن اْلإِ

1النشاط

2النشاط

3النشاط

4النشاط

5النشاط

يحيط التلميذ الوجبة االأولى ) على اليمني ( لكونها متوازنة. اأما الثانية فتدخل �شمن الوجبات اخلفيفة 
التي توؤدي اإلى ال�شمنة.

يحيط التلميذ رقم 12 كعدد ال�شاعات املالئمة للنوم عن طفل ال يتجاوز عمره 6 �شنوات

ال�شورتان  1 و3 يتم ربطهما باخلانة املوجودة يف االأعلى
ال�شورتان 2 و4 تربطان باخلانة ال�شفلى.

ثالث عادات �شيئة هي : ثالجة مفتوحة – فتح الزجاجة باالأ�شنان – تناول الغذاء باأيادي مت�شخة.

مالحظة وتعبري:
يالحظ التلميذ الر�شم ويعرب عن ما ي�شاهد : تناول اأغذية جد باردة ) مثلجات( ي�شعف االأ�شنان خا�شة 
اإذا تاله اأو �شبقه غذاء �شاخن. ال�شلوك نف�شه م�رش باالأ�شنان اإذا كان ال�رشاب �شاخنا. ا�شتعمال االأ�شنان 

لل�شغط على االأ�شياء ال�شلبة قد يوؤدي اإلى ك�رش ال�شن ... 
ا�شتنتاج : تفادي تناول اأغذية جد �شاخنة اأو جد باردة على التوايل وعدم ك�رش االأ�شياء ال�شلبة باالأ�شنان.

تقومي املكت�شبات

تقومي توليفي

6النشاط

فطور : اأغذية م�شتقة من احلليب وحليب – خبز – مربى – ماء
غذاء : خ�رش وفواكه وحلم اأو �شمك وخبز وماء...

ع�شاء : خ�رش وفواكه وماء  وعجائن...



اأن�شطة داعمة

7النشاط

8النشاط

ي�شع التلميذ عالمة (x) اأمام الت�شاوؤل الثالث.

انظر ال�شفحة �س : 45

تقومي نهج التق�سي العلمي

�شبكة تقومي الأهداف التعلمية

يكتب التالميذ من االأعلى اإلى االأ�شفل : 
نعم - نعم - ال - نعم - نعم - نعم

81
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َدْعُم ِنهايَـِة 

ِل َوَّ
اْلأُْسدوِس اْلأ

ْن�شاِن �ُس َلدى اْلإِ َنفُّ َرَكُة َواْلأَْغِذَيُة َوالتَّ وا�سُّ - َاحْلَ َاحْلَ
ْن�شاِن ُة اْلإِ حَّ َتْغِذَيُة َو�شِ

1النشاط

2النشاط

3النشاط

4النشاط

ترتيب الر�شوم : 3 ثم 1 ثم 2
نكتب "ب�شط" يف البطاقة على اليمني و"ثني" يف البطاقة على الي�شار.

َكْعٌبُكوٌع َكِتٌف6 ِوْرٌك1 ِمْرَفٌق4 ُرْكَبٌة2 5

5النشاط

6النشاط

يناق�س حمتوى ال�شور مع التالميذ لو�شف طريقة غ�شل اليدين قبل االأكل بدءا با�شتعمال ال�شابون 
ودلك اليد جيدا قبل غ�شلها الإزالة اجلراثيم.

تلون البطاقات : الأحيا – الأحمي ج�شمي من الـمر�س – الأقوم باالأن�شطة - الأكرب

ْن�شاُن ِلَيْبقى  �ُس ااْلإِ َيَتَنفَّ
ياِة. َعَلى َقْيِد احْلَ

صحيح
َعٍة  ِب�رُشْ ْفُل  �ُس الِطّ َيَتَنفَّ

ِعْنَد  اْلِقراَءِة.
خطأ

َت  حَتْ ْن�شاُن  ااْلإِ َيْبقى 
ٍة َطويَلٍة. اْلـماِء ِلـُمدَّ

خطأ
َنْب�ُس  َيكوُن  ِعْنَدَما 
ِبُح  ُي�شْ �رَشيعًا  َقْلبي 

�شي َبطيئًا. َتَنفُّ
خطأ
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الوحدة الرابعة

الماء والطبيعة
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الـمـاء
 م�شادر املاء :

وتتنوع  االأر�س.  �شطح  من   70% من  اأكرث  تغطي  الطبيعة، حيث  هائلة يف  بكميات  توجد  مادة حيوية  املاء 
م�شادر املاء يف الطبيعة وتتوزع اإلى :

- مياه �شطحية : وتتمثل يف مياه املحيطات والبحار واالأنهار والبحريات والينابيع ومياه االأمطار.
- مياه جوفية : وهي املياه املوجودة يف باطن االأر�س.

وال�شقايات  واالآبار  ال�شدود  منها  االإ�شارة  رهن  وجعله  املاء  جلب  لت�شهيل  االإن�شان  بناها  ماء  م�شادر  وهناك 
العمومية.

وتقدر خمزونات االأر�س من املاء بحوايل مليار و360 مليون كيلومرت مكعب، % 97,5 منها توجد يف املحيطات 
على �شكل ماء مالح و % 2,5 مياه عذبة.

وميثل اجلليد القطبي اأكرب مدخرات املاء العذب على �شطح االأر�س التي تقدر بحوايل 25 مليون كيلومرت مكعب 
اأي ما يناهز 5 مرات اال�شتهالك ال�شنوي العاملي من املاء العذب.

 اأهمية املاء بالن�شبة لالإن�شان :
يحتاج االإن�شان اإلى حوايل لرتين من املاء كل يوم، ويح�شل على ن�شف هذه الكمية مما ي�رشبه من ماء ومن 

�شوائل اأخرى؛ وياأخذ الن�شف االآخر من غذائه. 
اإلى املاء يف حياته اليومية لل�رشب فقط، بل ي�شتعمله يف الكثري من االأغرا�س املنزلية منها  ال يحتاج االإن�شان 

نظافة اجل�شم اأو غ�شل املالب�س واالأدوات اأو ال�رشف ال�شحي.
 500 L 50، بينما ي�شل هذا املعدل اإلى L يقدر معدل ا�شتهالك الفرد من املاء يوميا يف الدول النامية بحوايل
يف الدول املتقدمة. وترتاوح كمية ما ي�شتعمله كل مغربي من املاء ما بني L 8 وL 120 وذلك ح�شب منط العي�س 

وطبيعة الو�شط )قروي اأو ح�رشي(.
للماء،  م�شتهلك  جمال  اأول  الفالحة  تعترب  حيث  الفالحية،  االأن�شطة  يف  هائلة  بكميات  املاء  االإن�شان  وي�شتعمل 
وت�شكل امل�شاحات امل�شقية من املناطق املزروعة يف العامل، وت�شتهلك % 69 من املياه القارية. وتبلغ م�شاحة االأرا�شي 

الزراعية يف املغرب حوايل 9 ماليني هكتار، % 11 منها م�شقية.
ي�شتهلك الـماء اأي�شا يف الـمجال ال�شناعي بطرق خمتلفة، حيث يدخل كمادة اأ�شا�شية يف �شنع عدة منتوجات، 
لنقل  وكذا  النفايات  وت�رشيف  للغ�شل  ي�شتخدم  كما  ال�شناعية،  للتجهيزات  وكمربد  مذيب  كعن�رش  وي�شتعمل 

الـمنتوجات.

اجلانب املعريف
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 اأهمية املاء يف حياة الكائنات احلية :
�شبه  تكون  التي  املياه،  هائلة من  يتوفر على كميات  الذي  ال�شم�شي  النظام  الوحيد يف  الكوكب  االأر�س  تعترب 

منعدمة يف الكواكب االأخرى مما قد يف�رش ن�شبيا غياب احلياة فوق تلك الكواكب.
املناطق  ويف  لالإن�شان،  بالن�شبة  ومعا�شية  قوتية  موارد  واالأنهار  والبحريات  البحار  مثلت  القدمي  منذ 
ال�شحراوية تعترب الواحات املركز الوحيد للحياة بف�شل املاء الذي ميكن من غر�س االأ�شجار، و�شقي احلقول، 
وتربية املوا�شي. كما اأن البحر مبخزوناته القوتية واملعدنية والطاقية ي�شكل م�شدر االآمال امل�شتقبلية بالن�شبة 

لالإن�شان.
اإن املاء اإذن هو م�شدر احلياة والبد من توفره لكي تزدهر الطبيعة وينتع�س االإن�شان واحليوان. فجميع م�شاكل 

اجلفاف واملجاعة التي تعرفها بع�س البلدان رهينة بنق�شان املاء اأو بانعدامه. 
يت�رشف االإن�شان �شنويا يف ما يقارب 10000 كلم3 من املاء العذب؛ وهذه الكمية كافية لتلبية حاجيات 20 مليار 
ذلك  اإلى  اإ�شافة  ذلك.  حتقيق  دون  يحول  العامل  ول�شاكنة  املائية  للمدخرات  املنتظم  غري  التوزيع  اأن  اإال  ن�شمة، 
هناك م�شكل اجلودة، حيث اأن ما يقارب 2 مليار ن�شمة ال يتوفرون على ماء �رشوب حقا واأن 2.6 مليار ن�شمة ال 

ي�شتفيدون من اأي �شكل من اأ�شكال تطهري املياه.
حتتاج كل الكائنات احلية اإلى املاء، واإن مل حت�شل على هذه املادة احليوية هلكت. فاملاء اأ�شا�س احلياة، وهو 
اأثمن ما يف الكرة االأر�شية من موارد طبيعية. واإذا كانت النباتات ال تنمو اإال بوجود املاء، فاإن البع�س منها 
يحتاج اإلى كمية اأكرب من غريها، فاملوز مثال يحتاج اإلى كمية كبرية من املاء، بينما ال يحتاج ال�شبار اإال لكمية 
ب�شيطة منه، لذلك، فهو ينمو يف املناطق اجلافة. وهناك نباتات مائية ال تنمو اإال يف املاء مثل االأرز الذي يزرع 
فهي  الطحالب  اأما  واالأنهار.  الوديان  اإال على �شفاف  ينبت  ال  الذي  والق�شب  باملياه  املغمورة  االأرا�شي  يف 

نباتات بحرية.
وتعترب البحار والبحريات والوديان و�شط عي�س الكثري من احليوانات، منها ما ي�شتطيع البقاء حتت املاء 
اإلى ال�شطح  التنف�س؛ وت�شعد بع�س احليوانات  با�شتمرار كاالأ�شماك نظرا لتوفرها على غال�شم متكنها من 
تعي�س يف  التي  البحار، وهناك حيوانات برمائية كال�شفادع  الهواء كاحليتان والفقمات يف  تتنف�س يف  لكي 
البحريات واالأنهار. كما اأن بع�س الطيور ال ت�شتطيع العي�س بعيدا عن املاء وتعرف بالطيور املائية كالبط 

واالإوز واللقالق.
 الإ�رشاف يف ا�شتغالل املاء :

من املوؤكد اأن التزايد املطرد لل�شكان وحت�شني نوعية احلياة يوؤدي اإلى االإفراط يف ا�شتعمال املاء وتبذيره. كما اأن 
الري املفرط اأو غري املنتظم يف الزراعات امل�شقية يوؤدي اإلى �شياع كميات هائلة منه. كما ارتفعت احلاجيات من 

املاء ب�شكل كبري يف امليدان ال�شناعي نتيجة تطور االأن�شطة ال�شناعية امل�شتهلكة للماء بطرق خمتلفة.
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وقد اأ�شبح ح�شن تدبري ا�شتعمال املياه مو�شوعا يثري اهتمام االن�شانية جمعاء. لذلك، اأ�شبح من ال�رشوري 
اأن يتجه �شلوك كل فرد نحو تر�شيد ا�شتعمال املاء العذب واملحافظة عليه، مما �شي�شاهم بكل تاأكيد يف اقت�شاد هذه 

املادة احليوية.  
النباتات 

النباتات كائنات حية تنت�رش، يف االأو�شاط الطبيعية، وهي تختلف من و�شط الآخر.  
 النباتات اأ�شناف :

ميكن تق�شيم النباتات اإلى اأ�شجار و�شجريات واأع�شاب :
- االأ�شجار نباتات خ�شبية ذات قد كبري حيث ال يقل طولها عن �شتة اأو �شبعة اأمتار. وتتميز ال�شجرة بوجود جذع 
�شلب و�شميك ال يتفرع اإلى اأغ�شان حتمل االأوراق اإال انطالقا من ارتفاع معني؛ مثل بلوط الفلني واالأرز 

وال�شنوبر واجلوز.
والعنب  التوت  مثل  اأمتار؛  �شبعة  يتجاوز  ال  الذي  بقدها  االأ�شجار  عن  وتختلف  خ�شبية  نباتات  ال�شجريات   -

والرمان.
- االأع�شاب نباتات �شغرية القد تتميز ب�شاق لني ورقيق؛ مثل القمح والذرة واجلزر والبطاط�س. 

 فوائد النباتات :
للنباتات فوائد عديدة بالن�شبة لالإن�شان واحليوان، منها ما يلي :                       

- النباتات غذاء لالإن�شان واحليوان، وهي ت�شكل اأول حلقة يف ال�شال�شل الغذائية.
- للغابات تاأثري وا�شح على املناخ، حيث يتوفر بها مناخ خا�س اأكرث اعتداال واأكرث رطوبة واأ�شد انتظاما من 

مناخ املناطق اخلالية من الغابات.
ثنائي  وطرح   CO2 الكربون  اأوك�شيد  ثنائي  بامت�شا�س  االأ�شجار  تقوم  حيث  نقيا  هواء  الغابات  ت�شمن   -
االأوك�شجني O2، فتقلل من الثلوث وحتد من االحتبا�س احلراري.                                                                                 

- توؤثر الغابات على تكوين الرتبة وحتافظ عليها الأن االأ�شجار حتمي الرتبة من اأ�شعة ال�شم�س وتخفف من حدة 
اأكرث مقاومة لالجنراف بوا�شطة  اأن جذور االأ�شجار ت�شاهم يف تثبيت الرتبة وجتعلها  �شقوط االأمطار. كما 

االأمطار اأو الرياح.
- متدنا الغابات بالطاقة من خالل احلطب والفحم الذي ي�شتخرج منها.

- ي�شكل الغطاء النباتي و�شط عي�س للعديد من الطيور واحليوانات الربية حيث يوفر لها امل�شكن والغذاء. كما اأن 
وجود النباتات يف البيئة �رشوري جدا للمحافظة على العديد من احليوانات من خطر االنقرا�س.
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- ت�شتخدم االأ�شجار كم�شدات للرياح، حيث تزرع حول الب�شاتني حلماية املزروعات من تاأثري الرياح ال�شديدة. 
كما اأن النباتات حتمي االأر�س من الت�شحر.     

- ت�شتعمل النباتات يف تزيني ال�شوارع والطرقات واحلدائق.  
- تعطي النباتات قيمة جمالية للبيئة، وجتعل منها مناطق �شياحية.

- تعترب النباتات م�شدرا رئي�شيا لالأدوية والعطور وت�شتعمل يف جماالت �شناعية وحرفية عديدة، ومنها يتم 
احل�شول على االأخ�شاب والورق واالأ�شباغ والزيوت.

 �رشورة املحافظة على النباتات :
اإن النباتات، كباقي الكائنات احلية االأخرى، تقتات وتتنف�س وتتكاثر. ويتوقف منوها على اأربع عوامل 
اأ�شا�شية هي املاء والهواء والرتبة وال�شوء. لذلك، تتم العناية بالنباتات وال�شيما املزروعات واالأ�شجار املثمرة 
من خالل �شقيها وتوفري التهوية املالئمة لها وت�شذيبها ومن خالل تقليب الرتبة وت�شميدها. كما ميكن احلفاظ 
على النباتات بت�شجيع عمليات الت�شجري وبتجنب ا�شتغاللها املفرط بالرعي اجلائر وعدم اإحراق الغابات وتفادي 

قطع االآ�شجار.
الطبيعة عرب ف�شول ال�شنة 

حول  والدوران  حمورها  حول  الدورة  هما  اأ�شا�شيتني  حركتني  االأر�س  تنجز  الكواكب  جميع  غرار  على 
ال�شم�س.

وي�شتغرق دورانها حول ال�شم�س 365 يوما وحوايل 6 �شاعات وهي مدة تعادل ال�شنة الواحدة. ونحن ال ندرك 
حركة دوران االأر�س بل اإننا نعتقد دائما اأن ال�شم�س هي التي تدور حول الكرة االأر�شية. وهناك دالئل مادية 
توؤكد اأن االأر�س هي التي تدور حول ال�شم�س، وحمور االأر�س يبقى دائما مائال بـ 66,33 درجة بالن�شبة مل�شتوى 
املدار، ويبقى متوازيا مع ذاته على كل نقط املدار، اإذ لو كان عموديا بالن�شبة مل�شتوى املدار لكان اليوم جمزءا يف 
كل مكان اإلى اثني ع�رشة �شاعة من ال�شوء واثني ع�رشة �شاعة من الظالم، مما ي�شتحيل معه تعاقب بني الف�شول 
ال�شنوية، حيث تتخذ ال�شم�س موا�شع خمتلفة ح�شب ف�شول ال�شنة، لذلك ال ت�شقط اأ�شعتها ب�شورة واحدة على نف�س 

املكان طوال اأيام ال�شنة.
ففي ن�شف الكرة ال�شمايل الذي يتواجد به املغرب وابتداء من 21 دجنرب يطول النهار �شيئا ف�شيئا اإلى اأن يعادل 
طوله طول الليل يف 21 مار�س، ويبلغ اأق�شى طوله يف 21 يونيو. ومع بداية ال�شيف يتقل�س النهار �شيئا ف�شيئا 
ليعادل ق�رش الليل يف 23 �شتنرب، وي�شل اإلى حده االأدنى يف الق�رش يوم 21 دجنرب. اأما يف الن�شف اجلنوبي من 

الكرة االأر�شية حتدث الظاهرة نف�شها، ولكن بطريقة عك�شية.
ويبتدئ الربيع يف ن�شف الكرة ال�شمايل يوم 21 مار�س. وخالل هذا الف�شل تطول االأيام �شيئا ف�شيئا وترتفع 

درجات احلرارة تدريجيا. ويف ن�شف الكرة اجلنوبي يبداأ ف�شل اخلريف.
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طول  ويتقل�س  احلرارة  درجة  ترتفع  حيث  ال�شمايل،  الكرة  لن�شف  بالن�شبة  يونيو   21 يوم  ال�شيف  ويبتدئ 

النهار. ويف الوقت نف�شه، يعي�س ن�شف الكرة اجلنوبي يف ف�شل ال�شتاء.

ويبداأ ف�شل اخلريف يوم 23 �شتنرب بالن�شبة لن�شف الكرة ال�شمايل حيث يتقل�س النهار وتنق�س درجات احلرارة  

 وتفقد االأ�شجار اأوراقها اإيذانا بحلول ف�شل بارد.

ومع بداية ف�شل ال�شتاء يكون ال�شيف قد �شاد الن�شف اجلنوبي للكرة االأر�شية.

ويرتتب عن التغريات التي تطراأ على الطبيعة ب�شبب تعاقب الف�شول تغري يف �شلوكات كل من االإن�شان واحليوان 

اأماكن عي�شها وتهجر يف ف�شل اخلريف لتعود يف  بحيث يغري االإن�شان منط غذائه ولبا�شه وتغري بع�س الطيور 

ف�شل الربيع، ويتغري مظهر النباتات وتن�شج فواكه وخ�رش ح�شب كل ف�شل. كما اأن كثريا من احليوانات تلد يف 

ف�شل الربيع.

عائق مرتبط مبفهوم حركة الأج�شام اجلامدة:  
غالبا ما يعترب التالميذ االأ�شياء اجلامدة متحركة بذاتها، فيبعث فيها روحا ويخاطبها كما لو كانت تتجاوب معه. 

فاملاء الذي يجري يدخل يف هذه التمثالت ال�شائعة.   

نظرا لعدم متلك ال�شفات االأ�شا�شية التي بني على اأ�شا�شها املفهوم العلمي، نقرتح العودة اإلى اخلا�شيات املميزة 

ومقارنتها مبا يلزم الإعادة بناء املفهوم من جديد.     
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اأهداف تعلميةاحل�ش�س
• يتعرف بع�س م�شادر املاء.1 - ما م�شادر املاء ؟

• يتعرف خمتلف ا�شتعماالت املاء.2 - ما ا�شتعماالت املاء ؟

• مييز املاء النقي عن املاء العكر.3 - اأي ماء يوجد يف الطبيعة ؟

• يعي �رشورة املاء للحياة.4 - ما اأهمية املاء يف احلياة ؟

5 - كيف اأحافظ على املاء ؟
• يعي انعكا�شات ندرة املاء على احلياة.

• يتعرف �شبل املحافظة على املاء.

6 - ما اأنواع نباتات حميطي ؟
• يتعرف اأنواع النباتات يف حميطه.

• يحافظ على نباتات حميطه.
• يكت�شف تغري الطبيعة عرب ف�شول ال�شنة.7 - كيف اأميز بني ف�شول ال�شنة ؟

• يدرك مفهوم الزمان من خالل تعاقب الف�شول.8 - كيف تتعاقب ف�شول ال�شنة ؟

اِبَقٌة ُمْكَت�َشَباٌت �شَ

امتدادات لحقة بالتعليم البتدائي :

الرتبية احل�شية احلركية والتفتح العلمي مبرحلة ما قبل التمدر�س
 املاء ال�شائل. 

متييز املالب�س ح�شب الف�شول - ف�شول ال�شنة )اأبرز مظاهرها(.
متييز بع�س اأنواع االأ�شجار.

مظاهر احلياة عند النباتات - انتظام �شهور ال�شنةال�شنة الثانية
مظاهر احلياة عند النباتاتال�شنة الثالثة

مظاهر احلياة عند النباتات - املادة وخ�شائ�شهاال�شنة الرابعة
مكونات الو�شط الغابوي  -  الفلكال�شنة اخلام�شة
الرتبة - الفلكال�شنة ال�شاد�شة

املوارد الرقمية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف الرتبية
- فيديو ميثل دورة املاء، ويعطي معلومات حول اأحجام خمتلف اخلزانات املائية على �شطح الكرة الأر�شية.
- فيديو ي�شاهد خالله املتعلم تعاقب الف�شول الناجت عن تغريات انحراف الأر�س بالن�شبة لالأ�شعة الواردة من 

ال�شم�س الذي يجتازه يف مدة �شنة.
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هـدف تعلمـي

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
الكرا�شة-  و�شور  ر�شوم  �شد...(-  خطارات،  حنفية،  بئر،  )�شنبور،  حملية  ماء  مل�شادر  املبا�رشة  املالحظة 

بطاقات �شور لبع�س اأماكن وجود املاء – قنينة مملوءة مباء �رشوب - جم�شم الكرة االأر�شية اإن وجد.
تدبري اأن�شطة احل�شة :

ما َم�شاِدُر امْلاِء ؟
• يتعرف بعض مصادر املاء.

اَْلماُء َوالطَّبيَعُة

اأو  االأر�شية  للكرة  جم�شم  تقدمي  من  ينطلق  اأن  لالأ�شتاذ  ميكن 
متثالت  ال�شتك�شاف  الفقرة  هذه  يف  املقرتحة  بالوثيقة  اال�شتعانة 

التالميذ حول مكونات �شطح االأر�س )الياب�شة واملاء(.
املائية على  التجمعات  اأ�شكال  التالميذ على  تركيز  االأ�شتاذ  يوجه 

�شطح االأر�س، مو�شوع احل�شة.
املاء، توزع  بها �شور مل�شادر  اأخرى  اإح�شار بطاقات  لالأ�شتاذ  ميكن 
على التالميذ بعد تق�شيمهم اإلى جمموعات، لي�شل التالميذ اإلى الت�شاوؤل 

حول م�شادر املاء الذي ي�شل اإلى البيوت  )من اأين ياأتي املاء؟(.
ال�شابقة،  مكت�شباتهم  لتعرف  التالميذ  الإجابات  االأ�شتاذ  ي�شغي 
من  ياأتي  املاء  اأن  بفر�شية  ويحتفظ  ال�شبورة.  على  ويدونها 

م�شادر متنوعة.
ي�شاأل االأ�شتاذ عن اأجنع الطرائق للتحقق من الفر�شية، فتعطى االأ�شبقية 

للمالحظة املبا�رشة، وتعو�س ال�شور ما تعذرت م�شاهدته حمليا.

مياه  للماء:  طبيعية  م�شادر  التلوين  طريق  عن  التالميذ  يحدد 
االأمطار )3( والثلوج )5( واالأنهار )6( ومياه االأحوا�س )2(، 
وم�شادر مائية عرفت تدخل االإن�شان لبناء ال�شدود )4( من اأجل 

تخزين املياه، واالآبار )1(.
والعيون  املاء  برك  مثل  اأخرى  طبيعية  مل�شادر  االأ�شتاذ  يتطرق 
خ�شو�شا اإن وجدت حمليا، وم�شادر من �شنع االإن�شان ح�شب 

املناطق مثل اخلطارات )اأنفاق حتت اأر�شية(.
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

اأمطار – ثلوج – اأنهار – اآبار – �شدود – 
بحر – بحرية – ماء عذب – ماء مالح

واالأمطار  كالثلوج  طبيعية  م�شادر  للماء 
�شنع  من  وم�شادر   ... واالأنهار 

االإن�شان كاالآبار وال�شدود ...

انطالقا من ال�شور املقرتحة يناق�س التالميذ ال�شور من زاوية كونها ماحلة اأو عذبة ومييزون املياه العذبة )1، 3، 
4، 5، 6( عن املياه املاحلة )2(.

  ميكن يف االأخري عر�س �رشيط وثائقي، اإن وجد، ملعاينة م�شادر اأخرى مل يتم تدار�شها خالل تدبري احل�شة. 
  كما ميكن للتالميذ جمع �شور بع�س التجمعات املائية باملغرب ول�شقها على ورق مقوى.

 وميكن اإثراء احل�شة بعر�س املورد الرقمي حول دورة املاء يتناول خمتلف اخلزانات املائية على �شطح الكرة االأر�شية.

1

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التطبيق
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ي�شتغل هذا الن�شاط للتمهيد للح�شة الرابعة )اأهمية املاء يف احلياة(.
يكتب التالميذ نوع اال�شتعمال املنزيل حتت ال�شور : ال�شورة االأولى  )ال�رشب(، ال�شورة الثانية )غ�شل االأواين(، ال�شورة 

الثالثة )النظافة(.

هـدف تعلمـي

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
الكرا�شة-  و�شور  ر�شوم   -)... احلنفية،  ماء  �رشب  املدر�شة،  حديقة  )�شقي  املاء  ال�شتعمال  املبا�رشة  املالحظة 

اأ�شي�س به نبات ي�شقى خالل احل�شة- �شور خمتلفة.
تدبري اأن�شطة احل�شة :

ِتْعمالُت امْلاِء ؟ ما ا�شْ
• يتعرف مختلف استعامالت املاء.

اَْلماُء َوالطَّبيَعُة

املاء  مب�شادر  املرتبطة  التالميذ  مكت�شبات  من  االأ�شتاذ  ينطلق 
ال�شتدراجهم للت�شاوؤل حول جماالت ا�شتعمال املاء.

ال�شتك�شاف  الفقرة  هذه  يف  املقرتحة  بالوثيقة  االأ�شتاذ  ي�شتعني 
متثالت التالميذ، ويوجه تركيزهم على م�شمون احل�شة.

ميكن لالأ�شتاذ اإح�شار بطاقات اأخرى بها �شور ملختلف ا�شتعماالت 
املاء، توزع على التالميذ بعد تق�شيمهم اإلى جمموعات.

يتحدث التالميذ مع بع�شهم للو�شول اإلى الت�شاوؤل التايل: 
ما هي خمتلف ا�شتعماالت املاء؟

ي�شغي االأ�شتاذ الإجابات التالميذ لتعرف مكت�شباتهم ال�شابقة واإتاحة 
الفر�شة لهم لتقدمي اإجابات اأولية مبثابة فر�شيات، ويدونها على 
ال�شبورة. يحتفظ بالفر�شيات التي تتطرق لال�شتعماالت املنزلية 

والفالحية وال�شناعية.
ي�شاأل االأ�شتاذ عن اأجنع الطرائق للتحقق من الفر�شيات.

ت�شنف  واالأدوار(  املهام  �شبط  )مع  باملجموعات  بالعمل 
موجه  هو  ما  لتحديد  التالميذ  على  املوزعة  البطاقات 
االأ�شتاذ  يتتبع  واملنزيل.  وال�شناعي  الفالحي،  لال�شتعمال 

عمل املجموعات لر�شد املعيقات والعمل على جتاوزها.
يف  املقرتحة  ال�شور  بني  فردي  ب�شكل  التالميذ  يربط  ذلك  بعد 

الكرا�شة ونوع اال�شتعمال )فالحي بالن�شبة لل�شور 3 و6، و�شناعي بالن�شبة لل�شور 1 و4، ومنزيل بالن�شبة لل�شور .2 و5(.

50

ُة  اَْلِحص�

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�

? pAÉ rŸG oä’Éª r© pà r°SG Ée

... más« pYÉæ°Up rhnCG má s« pMÓ pa rhn CG má s« pd põræ ne m¢VGô rZnC p’ oAÉª` rdyG oπ nª r©nà r°ù oj  :  l∫Éª r©
pà r°S

pGUtilisation

َهَدٌف تََعل�ِمي� :2
. pAÉª` rdyG pä’É nª r© pà r°SyG n∞p∏nà r ofl o± sô n© nJnCG 

اَْلماُء َوالط�بيَعُة

. pQƒÑræ t°üdyG pAÉe p∫Éª r© pà r°SyÉH n nö† o rÿyG tΩ oC r’yG o∞ qp¶næ oJ

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

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

1

4

2

5

3

6

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

 Assasi fi nachat 3ilmi 1AP - 2 partie.indd   50 11/06/2019   20:35

املفاهمي واملصطلحات

الفالحة – الزراعة - ال�شناعة

اخلالصة

ي�شتعمل املاء الأغرا�س منزلية اأو فالحية اأو 
�شناعية .....

2

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التطبيق
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هـدف تعلمـي

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة – قنينة مملوءة مباء �رشوب.

تدبري اأن�شطة احل�شة :

بيَعِة ؟ اأَيُّ ماٍء يوَجُد يف الطَّ اَْلماُء َوالطَّبيَعُة

ينطلق االأ�شتاذ من اأ�شئلة للتذكري مبحتوى ح�شة م�شادر املاء.
بعد ذلك ميكن اأن ي�شتعني بالوثيقة املقرتحة اأو مباءين يح�رشهما 

االأ�شتاذ )ماء نقي وماء عكر( ال�شتك�شاف متثالت التالميذ.
يوجه االأ�شتاذ تركيز التالميذ على نوع املاء.

للمياه  �شور  بها  اأخرى  بطاقات  اإح�شار  لالأ�شتاذ  ميكن 
اإلى  تق�شيمهم  بعد  التالميذ  توزع على  الطبيعة،  املوجودة يف 
الت�شاوؤل حول ت�شنيف املياه  اإلى  جمموعات، لي�شل التالميذ 

من حيث نقائها. )كيف ن�شنف املياه يف الطبيعة؟(
ي�شغي االأ�شتاذ الإجابات التالميذ، ويحتفظ بفر�شية اأن هناك 

مياه �شاحلة لل�رشب واأخرى غري �شاحلة.
ي�شاأل االأ�شتاذ عن اأجنع الطرائق للتحقق من الفر�شية.

لتمييزها   2 ال�شورة  الوا�شحة يف  العكرة  املياه  التالميذ  يحدد 
عن املياه النقية املبينة يف ال�شور 1 و3 و4.

بعد ذلك يتطرق االأ�شتاذ الأماكن تواجد املياه العكرة والنقية يف 
الطبيعة.

على  تدريجيا  االأ�شتاذ  يدونها  التي  املهمة  الكلمات  با�شتغالل 
ال�شبورة، ي�شاعد االأ�شتاذ التالميذ على �شياغة ملخ�س احل�شة.
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

اأمطار – ثلوج – في�شانات – ماء نقي – ماء عكر

يوجد يف الطبيعة:
- ماء نقي مثل ماء املطر والثلوج ...

- ماء عكر مثل مياه الفي�شانات ...

• مييز املاء النقي عن املاء العكر. 3

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

ي�شع التالميذ عالمة x حتت املياه العكرة املبينة يف ال�شورتني 2 و 3.

التطبيق



ُة  اَْلِحصَّ

93

هـدف تعلمـي• مييز املاء النقي عن املاء العكر.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة - بطاقات �شور تبني بع�س فوائد املاء لالإن�شان واحليوانات والنباتات – اأ�شي�شان بهما نبات.

تدبري اأن�شطة احل�شة :

ياِة ؟ ُة امْلاِء يف احْلَ يَّ ما اأََهِمرّ اَْلماُء َوالطَّبيَعُة

ميكن لالأ�شتاذ اأن ينطلق من مكت�شبات ح�شة ا�شتعماالت املاء، 
ويطرح ال�شوؤال: هل ن�شتطيع العي�س من دون املاء؟

يعر�س االأ�شتاذ الوثيقة املقدمة التي تو�شح اأن اخلرفان ميكنها 
ت�شاوؤالت  اإلى  يف�شي  مما  املاء،  عن  للبحث  م�شافات  قطع 
املاء؟ من  اإلى  يحتاج  فقط من  االإن�شان  قبيل: هل  اأخرى من 

يحتاج اإلى املاء اأي�شا؟.....
يتلقى االأ�شتاذ االإجابات وتناق�س.

ميكن توزيع �شور تبني ا�شتخدامات وفوائد املاء على التالميذ 
بعد توزيعهم ملجموعات ال�شتك�شاف متثالتهم.

يوجه االأ�شتاذ تركيز التالميذ على مو�شوع احل�شة لي�شلوا اإلى 
الت�شاوؤل حول فوائد املاء بالن�شبة لالإن�شان واحليوانات والنباتات 

)هل احلياة ممكنة بدون ماء؟( اأو )ما فوائد املاء يف احلياة؟(
ي�شغي االأ�شتاذ الإجابات التالميذ لتعرف مكت�شباتهم ال�شابقة، 

وحتفظ بفر�شية اأن املاء �رشوري حلياة الكائنات احلية.
ي�شاأل االأ�شتاذ عن اأجنع الطرائق للتحقق من الفر�شية.

 ي�شل التالميذ كل و�شعية بنوع ا�شتعمال املاء.
)و�شط  االأ�شماك  �شورة  )النظافة(،  احلمام  ر�شا�س  �شورة 
عي�س(، �شورة اجلمال )ال�رشب(، �شورة النبات )ال�شقي(.

ال�شبورة،  على  تدريجيا  املدونة  املهمة  الكلمات  با�شتغالل 
حول  احل�شة  ملخ�س  �شياغة  على  التالميذ  االأ�شتاذ  ي�شاعد 

�رشورة املاء واأهميته للحياة.

52

ُة  اَْلِحص�

? pIÉ« n r◊G ‘ pAÉ rŸG oá s« qpª ngnCG Ée

. päÉJÉÑ sædyG nh päÉfGƒn« n r◊yG nh p¿É°ù rfp E r’yG pIÉ« n p◊ w» p°SÉ°SnCG oAÉª` rdnG 

m¢ûr« nY o§ n°S nh

oÜ r töûdnG

o»` r≤ s°ùdnG

oá naÉ¶sædnG

َهَدٌف تََعل�ِمي� :4
. pIÉ« nër∏ pd pAÉª` rdyG nI nQh nöV »YnCG 

اَْلماُء َوالط�بيَعُة

. pAÉª` rdyG pø nY på rënÑr∏ pd mäÉaÉ n°ù ne o¿Éa rô p rÿyG o™ n£r≤ nj

ٌة َكِلماٌت ُمِهم�
 :  m¢ûr« nY o§ n°S nhMilieu de vie

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

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

 Assasi fi nachat 3ilmi 1AP - 2 partie.indd   52 11/06/2019   20:35

املفاهمي واملصطلحات

 – ال�شقي   – ال�رشب   – النقل   – املاء  فوائد 
النظافة – الرتفيه – و�شط عي�س

اخلالصة
الـماء اأ�شا�شـي حليـاة االإن�شـان واحليوانـات 

والنباتات.

• يعي رضورة املاء للحياة. 4

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يطلب االأ�شتاذ من التالميذ مقارنة اأ�شي�س به نبات مت �شقيه بانتظام باآخر ذبل ليدركوا اأهمية املاء بالن�شبة حلياة النبات.

التطبيق
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َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى امْلاِء ؟اَْلماُء َوالطَّبيَعُة

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة- �شور معربة عن مظاهر اجلفاف و�شوء التغذية وتلوث املاء - بطاقات �شور اأو مل�شقات 

تعرب عن تر�شيد ا�شتعمال املاء واأخرى تعرب عن تبذير املاء.
تدبري اأن�شطة احل�شة :

باأهمية  اخلا�شة  ال�شابقة  احل�شة  مكت�شبات  من  االأ�شتاذ  ينطلق 
املاء يف احلياة، ويطرح ال�شوؤال: هل كل ما يوجد يف الطبيعة 
يحتاج اإلى املاء ؟ هل يوجد لدينا يف املغرب ويف حميطنا نق�س 

يف املياه؟ ويف اأي ف�شل من ال�شنة ن�شعر بهذا امل�شكل؟
اأخرى  ت�شاوؤالت  اإلى  لتف�شي  وتناق�س،  االإجابات  االأ�شتاذ  يتلقى 
انطالقا من ال�شورة املقرتحة يف الكرا�شة اأو �شور اأخرى يح�رشها 

االأ�شتاذ تدور حول بع�س مظاهر اجلفاف و�شوء التغذية. 
جمموعات،  اإلى  تق�شيمهم  بعد  التالميذ  على  ال�شور  توزع 

لي�شل التالميذ اإلى الت�شاوؤل حول هذه االنعكا�شات.
االحتفاظ كذلك بت�شاوؤالت من قبيل:

- ماذا يح�شل عند ندرة املاء؟
- مباذا نن�شح االأهل واجلريان للمحافظة على املاء؟

- ماذا تقرتح حلل م�شكلة نق�س املياه؟
ويحتفظ  الت�شاوؤالت  عن  التالميذ  اإجابات  اإلى  االأ�شتاذ  ي�شغي 
بالفر�شيات من قبيل متوت الكائنات احلية، تذبل اأوراق االأ�شجار.

يناق�س االأ�شتاذ والتالميذ اأجنع الطرق للتحقق من الفر�شيات.

- يف الن�شاط املقرتح يعرب التالميذ عن انعكا�شات ندرة املاء على كل من االإن�شان )العط�س و�شوء التغذية واملجاعة(، 
واحليوان )الهالك ب�شبب اجلفاف(، والنباتات )ال تنمو بغياب املاء(، لتت�شح للتالميذ اأهمية املحافظة على املاء.
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املفاهمي واملصطلحات

اخلالصة

ندرة املاء – اجلفاف – ثروة – تر�شيد اال�شتعمال

املاء ثروة وطنية نادرة، علينا تر�شيد ا�شتعمالها.

• يعي انعكاسات ندرة املاء عىل الحياة.
• يتعرف سبل املحافظة عىل املاء.

5

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يالحظ التالميذ ال�شور، ومييزون بني ال�شلوكات احل�شنة )�شقي النبات بتقنية التقطري( وال�شلوكات ال�شيئة )غ�شل ال�شيارة 
بوا�شطة اأنبوب ماء، ترك ال�شقايات العمومية مفتوحة، رمي النفايات يف جماري املياه حيث تعكرها(. 

بها وعلى  العمل  املاء ق�شد  التعامل مع  ال�شلوكات اجليدة يف  التالميذ، على  املناق�شة مع  الوقوف، من خالل  يتم 
ال�شلوكات ال�شيئة ق�شد تو�شيح اأنها توؤدي اإلى تبذير املاء، ينبغي تفاديها.

التطبيق
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الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة- بطاقات �شور لبع�س النباتات – حديقة املدر�شة اأو حديقة جماورة بها اأ�شجار و�شجريات واأع�شاب.

تدبري اأن�شطة احل�شة :

ما اأَْنواُع َنباتاِت حُميطي ؟اَْلماُء َوالطَّبيَعُة

اأ�شجار  بها  جماورة  حديقة  اأو  املدر�شة  حديقة  اإلى  خرجة  االأ�شتاذ  ينظم 
واأع�شاب لي�شاهدوها، وذلك بتن�شيق مع اإدارة املوؤ�ش�شة.

يطلب االأ�شتاذ من التالميذ التقيد التام بالتعليمات وبالنظام خالل اخلروج 
بطرح  االأ�شتاذ  يقوم  اجلولة  اأثناء  باحلديقة.  اجلولة  واأثناء  الف�شل  من 
االأ�شئلة حول االختالف بني النباتات التي ي�شاهدونها يف احلقل اأو احلديقة.

يوجه االأ�شتاذ تركيز التالميذ على االختالفات من حيث احلجم، ويتاأكد 
من اأن جميع التالميذ �شاهدوا خمتلف االأنواع.

ميكن لالأ�شتاذ اإح�شار بطاقات اأخرى بها �شور لنباتات خمتلفة غري التي 
لي�شل  جمموعات،  اإلى  تق�شيمهم  بعد  التالميذ  على  توزع  �شاهدوها، 

التالميذ اإلى الت�شاوؤل حول كيفية ت�شنيفها. كيف اأميز اأنواع النباتات؟
تنا�شب  منطقية  بفر�شية  ويحتفظ  التالميذ،  الإجابات  االأ�شتاذ  ي�شغي 

م�شتوى التالميذ للحيلولة دون اخلو�س يف اأجزاء النبتة..

اأو  املدر�شة  �شاحة  �شجرة يف  �شتلة  التطبيق غر�س  هذا  التالميذ يف  يطاَلب 
بجوارها، وذلك بتتبع املراحل التالية :

ا�شتعمال املعول واملجرفة حلفر حفرة ؛ و�شع ال�شتلة و�شط احلفرة وردمها؛ 
اإجناز حو�س لل�شقي حول احلفرة و�شكب املاء الكايف باملر�شة.

مع الرتكيز على االعتناء بال�شجرة بت�شذيبها عند احلاجة.

"�شجرة"،  بكلمة  االأولى  ال�شورة  التالميذ  ي�شل  االأول  الن�شاط  يف   -1
والثانية بكلمة "�شجرية"، والثالثة بكلمة "ع�شب".

؛  النباتات  للمحافظة على  التالميذ  الثاين على حت�شي�س  الن�شاط  يركز   -2
اإذ �شيجيب الن�شاط على الت�شاوؤل الثاين )كيف اأحافظ على النباتات؟(. 
امل�شيئة  ال�شلوكات  بع�س  التالميذ  ملناق�شة  �شانحة  الفر�شة  �شتكون 
للنباتات. بعد ذلك يكتب التالميذ كلمة »نعم« يف بطاقات الر�شوم 1 و3 
املفاهمي واملصطلحاتو4 التي يعتني فيها االأ�شخا�س بالنباتات بغر�شها واالعتناء بها و�شقيها.  

 – ع�شب   – �شجرية   – �شجرة   – نبات 
تغذية – م�شكن – تدفئة – تزيني – جنارة

اخلالصة
 نباتات حميطي : اأ�شجار و�شجريات واأع�شاب.

والتدفئة  للتغذية  النباتات  ت�شتعمل   
والنجارة وامل�شكن والتزيني.

• يتعرف أنواع النباتات يف محيطه.
• يحافظ عىل نباتات محيطه.

6

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق
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Plante
Herbe
Arbre
Arbuste

ٌة : أَْهداٌف تََعل�ِمي�

lÖ r°û oY

اَْلماُء َوالط�بيَعُة

.»£« ofi ‘ päÉJÉÑ sædyG ń Gƒ rfnCG o± sô n© nJnCG 

.»£« ofi päÉJÉÑ nf ≈∏ nY oß paÉMoCG 

. päÉJÉÑ sædyÉ pH lánæ sj nõ oe má n°S nQ ró ne oá n≤jó nM
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? » p£« ofi päÉJÉÑ nf ó Gƒ rfnCG Ée اَْلماُء َوالط�بيَعُة

 

 

 ; pI nô rØ o r◊G n§ n°S nh nán∏ nà s°ûdG o™ n°VnCG 

2  oπ rμ s°ûdnG : oá n« pfÉ qãdG oán∏ nM rô n rŸnG

: mI nô né n°T p¢S rô n̈ pd ná n« pdÉ qàdG nπ pMGô nª` rdG o™ pÑ sJnCG1

2

3

4

. pá na nô ré pª` rdG nh p∫ nƒ r© pª` rdG pá n£ p°SGƒ pH kI nô rØ oM oõ p r‚oCG 
  1  oπ rμ s°ûdnG : ≈dhC r’G oán∏ nM rô n rŸnG

; É¡ pe rO nQ nó r© nH p¢S rô n̈ rdG pI nô rØ oM n∫ rƒ nM p»r≤ s°ù∏ pd kÉ°V rƒ nM oõ p r‚oCG 

. pá s°T nô pª` rdG pá n£ p°SGƒ pH kÉ« paÉc kAÉe oÖ oμ r°SnCG 

3  oπ rμ s°ûdnG : oá nã pdÉ qãdG oán∏ nM rô n rŸnG

. pá nLÉ r◊G nÖ n°ù nM É¡pÑjò r°ûnà pH pá n°Shô r̈ nª` rdG pI nô né s°ûdÉ pH »ænà rYnCG 
4  oπ rμ s°ûdnG : oá n© pHG qôdG oán∏ nM rô n rŸnG
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هـدف تعلمـي

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
الأماكن  اأخرى  ر�شوم  اأو  �شور  بطاقات  الكرا�شة-  و�شور  ر�شوم   - املوؤ�ش�شة  جوار  للطبيعة  املبا�رشة  املالحظة 

اأخذت فيها ال�شور يف ف�شول خمتلفة.
تدبري اأن�شطة احل�شة :

َنِة ؟اَْلماُء َوالطَّبيَعُة ُز َبنْيَ ُف�شوِل ال�شَّ َكْيَف اأَُمِيرّ
• يكتشف تغريات الطبيعة عرب الفصول.

اأخذت يف  التي  الفقرة  هذه  املقدمة يف  الوثيقة  التالميذ  يالحظ 
اأحد �شهور ف�شل الربيع لطرح ت�شاوؤالت حول التغريات التي 

ميكن اأن تطراأ على النباتات لربطها فيما بعد بف�شول ال�شنة. 
الف�شول  مظاهر  حول  ال�شابقة  مكت�شباتهم  التالميذ  ي�شتح�رش 

بالتعليم االأويل.
بها  الأماكن  �شور  بها  اأخرى  بطاقات  اإح�شار  لالأ�شتاذ  ميكن 
على  توزع  خمتلفة،  ف�شول  يف  �شور  فيها  اأخذت  اأ�شجار 
اإلى  التالميذ  لي�شل  جمموعات،  اإلى  تق�شيمهم  بعد  التالميذ 

الت�شاوؤل: كيف اأميز بني الف�شول؟
ال�شابقة،  ي�شغي االأ�شتاذ الإجابات التالميذ لتعرف مكت�شباتهم 
ببع�س  الف�شول  بني  اأميز   : قبيل  من  بفر�شيات  ويحتفظ 
اأوراق  ت�شاقط  مثل  ف�شل  بكل  اخلا�شة  واملميزات  الظواهر 

االأ�شجار اأو هجرة الطيور.
ي�شاأل االأ�شتاذ عن اأجنع الطرائق للتحقق من الفر�شية.

1- من خالل مالحظة الر�شوم املقدمة يف الن�شاط االأول يتو�شل 

التالميذ اإلى متييزها وكتابة اأ�شماء الف�شول مرتبة من اليمني اإلى الي�شار كما يلي : �شتاء - ربيع - �شيف - خريف.
2- يف الن�شاط الثاين، وعالقة ببع�س الظواهر واملميزات اخلا�شة بكل ف�شل، ي�شل التالميذ الر�شوم بالف�شول املنا�شبة. 
ت�شاقط الثلوج  )ف�شل ال�شتاء(- تفتح االأزهار )ف�شل الربيع(– اال�شطياف )ف�شل ال�شيف(-  ت�شاقط اأوراق االأ�شجار )اخلريف(.
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p∞jô n rÿG oπ r°ü na p∞r« s°üdG oπ r°ü na pAÉà qp°ûdG oπ r°ü na
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 p™«H sôdG oπ r°ü na
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املفاهمي واملصطلحات

ف�شل – خريف – �شتاء - ربيع - �شيف
اخلالصة

 تتغري الطبيعة خالل ف�شول ال�شنة.
وال�شيف  الربيع  اأربعة:  ال�شنة  ف�شول   

واخلريف وال�شتاء.

7
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التحقق

ي�شع التالميذ عالمة )x( اأمام االقرتاح الثاين.

التطبيق
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هـدف تعلمـي

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم الكرا�شة- بطاقات �شور لبع�س املظاهر املتغرية بتعاقب الف�شول )مالب�س، اأ�شجار....( – مالب�س التالميذ.

تدبري اأن�شطة احل�شة :

َنِة ؟اَْلماُء َوالطَّبيَعُة َكْيَف َتَتعاَقُب ُف�شوُل ال�شَّ
• يدرك مفهوم الزمان من خالل تعاقب الفصول.

بتمييز  اخلا�شة  ال�شابقة  احل�شة  مكت�شبات  من  االأ�شتاذ  ينطلق 
واملميزات  اخل�شائ�س  من  جمموعة  على  اعتمادا  الف�شول 
كتغري لون اأوراق االأ�شجار اأو هجرة الطيور يف فرتات معينة 
ورجوعها الأماكنها يف فرتات اأخرى، وانطالقا من الر�شمني 
املقرتحني يف هذه الفقرة حيث يظهر اأطفال يلعبون بالثلج يف 
ف�شل ال�شتاء ويتنزهون يف الربيع با�شتعمال كلمتي قبل وبعد.

حول  الت�شاوؤل  اإلى  للو�شول  التالميذ  تركيز  االأ�شتاذ  يوجه 
االأوراق،  ت�شاقط  الفواكه،  قبل  )الزهور  الف�شول  ترتيب 

ن�شج الفواكه(. كيف تتعاقب ف�شول ال�شنة ؟
ي�شغي االأ�شتاذ الإجابات التالميذ لتعرف مكت�شباتهم ال�شابقة، 

ويحتفظ بفر�شية منطقية تدل على تعاقب االأحداث.
تناق�س جماعيا اقرتاحات التالميذ للتحقق من الفر�شية.

ال�شهور  واأ�شماء  ال�شجرة  اأوراق  لون  على  التلميذ  يعتمد 
لرتتيب الف�شول ويكتب بعد اخلريف ف�شول ال�شتاء والربيع 

وال�شيف يف اخلانات املنا�شبة.
يتم ا�شتغالل هذا الن�شاط لالإ�شارة اإلى التعاقب املنتظم لف�شول 

ال�شنة لبناء مفهوم الدورة الف�شلية.

ي�شع التلميذ االأرقام 1 و 3 و 4 يف عمود املظلة للتعبري عن ف�شل ال�شتاء، واالأرقام 2 و 5 و6 يف عمود ال�شم�س 
للتعبري عن ف�شل ال�شيف.

توظف هذه املعلومات ملناق�شة التغريات التي تطراأ على الطبيعة خالل الف�شول وتاأثريها على حياة االإن�شان.
  ميكن م�شاهدة الفيديو اخلا�س بتعاقب الف�شول الناجت عن تغريات انحراف االأر�س بالن�شبة لالأ�شعة الواردة من ال�شم�س.

 كما ميكن يف االأخري عر�س �رشيط وثائقي، اإن وجد، حول تعاقب االأحداث عرب الف�شول.
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املفاهمي واملصطلحات

تعاقب – انتظام - لبا�س �شيفي – لبا�س �شتوي

اخلالصة

 تتعاقب الف�شول بانتظام خالل ال�شنة.

8
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التحقق

التطبيق
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ْعِم ْقومِي َوالدَّ اأَْن�ِشَطُة التَّ اَْلماُء َوالطَّبيَعُة

1النشاط

2النشاط

3النشاط

4النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

5

6

7

املياه النقية هي مياه ال�شد والبئر واحلنفية. 

تكتب يف البطاقة على اليمني كلمة "�شجرية" وعلى الي�شار فوق كلمة "�شجرة" وعلى الي�شار حتت كلمة "ع�شب".

يكتب "ف�شل اخلريف " حتت ال�شورة على اليمني و "ف�شل الربيع" حتت ال�شورة على الي�شار.
ميكن تعليل االإجابة بلون االأوراق و�شقوط االأوراق.

ن�شل ال�شخ�س باملظلة ب�شورة ال�شتاء، والطفل مبالب�س �شيفية ب �شورة البحر، والطفل مبالب�س 
�شوفية ب�شورة الثلج.

نكتب نعم يف االقرتاحات: 2 - 5 - 6 و ال يف باقي االقرتاحات.

- بع�س الفر�شيات املحتملة: تختفي يف املاء - تذوب يف املاء - متتزج باملاء
- جتربة مقرتحة الختبار الفر�شيات: ينجز التالميذ جتارب يف جمموعات ت�شتعمل كل واحدة منها 

ج�شما خمتلفا عن املجموعات االأخرى. يعر�شون النتائج وتناق�س.

اأنظر كرا�شة التلميذ )�س 60(.

تو�شع عالمة (x) يف االقرتاحني الثاين والثالث.

تقومي املكت�شبات

تقومي توليفي

�شبكة تقومي الأهداف التعلمية

اأن�شطة داعمة

تقومي نهج التق�سي العلمي
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الوحدة الخامسة

مظاهر حياة الحيوانات
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تتغري مظاهر حياة احليوانات ح�شب و�شط عي�شها وحاجياتها يف الوجود. فهي كائنات متحركة ومتنقلة، مقارنة 
املفرت�س... من  اأو  القا�شية  الظروف  من  والهروب  والوقاية  وامل�شكن  الغذاء  عن  بحثا  النباتية،  الكائنات  مع 
فاأو�شاط العي�س قد تتحول ظروفها املعي�شية، في�شطر احليوان الإيجاد اأماكن عي�س ف�شلى، ليتنا�شل ويتكاثر �شمانا 
ال�شتمرارية النوع. فاأو�شاط العي�س يف الطبيعة متعددة، كالبحار والبحريات وال�شايات واالأنهار والالغونات 
)اأو�شاط مائية ماحلة(، وهي اأو�شاط مائية تتطلب تكيفا مالئما للعي�س فيها من طرف احليوانات. وهناك اأو�شاط 
معي�شية  ظروف  تفر�س  والتي  ال�شحاري  و  الواحات  و  اجلبال  و  واالأودية  والرباري  كالغابات  وقارية  برية 

خا�شة، مما ي�شطر احليوانات اإلى التاأقلم معها كذلك.
حيوان  فكل  نف�شها.  احليوانات  بتنوع  واملتنوعة  املختلفة  احليوانات  اأغذية  جند  االأ�شا�شية  احلياة  مظاهر  ومن 
يف�شل جمموعة من االأغذية التي تدخل �شمن نظامه الغذائي. فاآكالت االأغذية ذات م�شدر حيواين تو�شف عموما 
واآكالت  والديدان  واحل�رشات  االأ�شماك  واآكالت  اأخرى،  حيوانات  اآكالت  الفئة  هذه  �شمن  وتدخل  بالالحمة. 
اجليف... اأما اآكالت االأغذية ذات م�شدر نباتي فتدعى عا�شبة اأو نباتية. ومنها اآكالت الع�شب واآكالت احلبوب 
واخل�رش والفواكه وال�شوك...كما اأن هناك فئة ثالثة تنعت بالقارتة وتتغذى بالنباتات واحليوانات على حد �شواء.

فحينما تكون الوفرة والتنوع يف الغذاء، يلجاأ احليوان اإلى غذائه املف�شل فينتقي غذاءه ح�شب ميوال ته الغريزية 
وتكيفه مع نظام غذائي معني. وقد تتغري وجبة ومكونات غذاء احليوان نف�شه، عرب الزمن، يف ارتباط مع تغري 

الف�شول واملناخ، ال�شيء الذي يفر�س عليه نوعية االأغذية املتوفرة يف و�شط عي�شه ويف وقت حمدد.
اأغذيتها  وتتعرف  جهة،  من  موقعها،  فتحدد  الغذاء،  عن  �شادرة  اإ�شارات  احليوانات  ت�شت�شعر  الغذاء  عن  وللبحث 
وتختار االأف�شل واملالئم، من جهة ثانية. وهذه االإ�شارات اخلارجية التي يتم التقاطها من البيئة املحيطة، بوا�شطة احلوا�س 
التي اأ�شبحت جد متخ�ش�شة يف ا�شتقبال هذه الر�شائل امل�شفرة )كحدة الب�رش لدى اجلوارح ودقة ال�شم لدى الكالب وحا�شة 

ال�شمع لدى الوطاويط...(. 
وتختلف ال�شلوكات الغذائية من حيوان الآخر اأثناء البحث عن الغذاء. فمن املراقبة والرتب�س واجلري وال�رشعة 
عند املطاردة والتخفي )تغري اللون لدى احلرباء مثال(، اإلى و�شع الفخاخ واأ�شاليب اأخرى جد معقدة...ويوظف 
احليوان كذلك يف التقاط غذائه واحل�شول عليه عنا�رش واأع�شاء اأخرى اأكرث تطورا وتكيفا مع مهمتها ودورها، 
كالقوائم واملخالب واالأ�شنان )االأنياب احلادة( واملناقري املكيفة مع نوعية الغذاء لدى الطيور اأو الل�شان لدى حيوانات 

اأخرى كال�شفادع اأو احلرباء. 
اأن�شجة ج�شمها وجتديد خالياها با�شتمرار.  ت�شتعمل احليوانات االأغذية امللتقطة من و�شط عي�شها لبناء و�شيانة 
كما توظف للنمو والتطور، اأو للقيام باأن�شطة خمتلفة كاحلركة واجلري والتنقل، اأو كمخزون طاقي للحفاظ على 
حرارة اجل�شم ووقايته من الربودة اأو ال�شتخدامه يف ظروف خا�شة كحالة احلمل، اأو عند اال�شطرار لق�شاء فرتة 

�شعبة والدخول يف حياة بطيئة يف ف�شل ال�شتاء والربد القار�س. 
وجتدر االإ�شارة اإلى اأن هناك كائنات حية تعي�س عالة على كائنات اأخرى، فتو�شف االأولى بالطفيليات والثانية 
بامل�شيفة، اأما العالقة فت�شمى التطفل.  وهكذا يتم احلفاظ على التوازنات الطبيعية ب�شكل م�شتدام. ومن واجبنا اأن 
التوازن املعقد واله�س حتى ت�شتمر احلياة ونرتك الأبنائنا وحفدتنا احلياة على وجه االأر�س كما  نحافظ على هذا 

اأخذناها عن اآبائنا واأجدادنا.
عائق مرتبط مبفهوم تغذية احليوان :

ي�شيطر على ت�شورات االأطفال اأن بع�س احليوانات �رشيرة وم�رشة لالإن�شان بالفطرة كاالأفاعي واحل�رشات ... 
وبالتايل ي�شبح قتلها مباحا بل واجبا يف العديد من الثقافات.

و يف الواقع هي كائنات حية حتمي نف�شها من املخاطر وتلعب دورها يف خلق التوازنات البيئية.
لتجاوز هذا العائق نقرتح اال�شتعداد لرتبية بع�س احليوانات باملدر�شة ويف املنزل عند اال�شتطاعة.

خلق  يف  ودورها  وعاداتها  وطباعها  احليوانات  �شلوكات  على  والتعرف  واالطالع  احليوانات  حدائق  زيارة 
التوازن البيئي.

اجلانب املعريف
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اأهداف تعلميةاحل�ش�س

1 - ما حيوانات حميطي ؟
• يتعرف حيوانات حميطه املبا�رش.
• مييز احليوان االأليف عن غريه.

2 - اأين تعي�س احليوانات ؟ 
• يكت�شف اأو�شاط عي�س احليوانات يف الطبيعة.

• مييز اأو�شاط عي�س احليوانات يف الطبيعة.

3 - كيف تبحث احليوانات عن غذائها  ؟
• يتعرف اأن احليوانات ت�شتخدم حوا�شها للبحث عن الغذاء.

• يكت�شف �شلوكات حيوانات تبحث عن الغذاء.
4 - ملاذا تتغذى احليوانات ؟

• يتعرف حاجة احليوانات اإلى الغذاء واملاء لتحيا. 
• يحدد بع�س مظاهر منو احليوانات.

5 - ما اأغذية احليوانات ؟
• يتعرف اأغذية احليوانات يف الطبيعة.

• مييز اأنواع اأغذية احليوانات.

• مييز احليوانات العا�شبة عن احليوانات الالحمة .6 - ما العا�شب وما الالحم ؟

7 - مباذا تتناول احليوانات اأغذيتها ؟
• مييز احليوانات ح�شب طريقة تناولها لالأغذية.

• يتعرف اأن بع�س احليوانات لها اأ�شناٌن واأخرى لها منقار.
• يتعلم كيف يحافظ على احليوانات يف الطبيعة.8 - كيف اأحافظ على احليوانات ؟

• يتعلم كيف يربي حماما ويعتني به.

الرتبية احل�شية احلركية والتفتح العلمي مبرحلة ما قبل التمدر�س
تعرف بع�س احليوانات - للحيوانات �شغار - احليوانات تتغذى - يف حديقة احليوانات - للحيوانات م�شكن

الوحدة اخلام�شة

اِبَقٌة ُمْكَت�َشَباٌت �شَ

امتدادات لحقة بالتعليم البتدائي :
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مظاهر حياة احليوانات

ال�شال�شل الغذائية، ال�شلوك الغذائي عند احليوان، االأنظمة الغذائية، ال�شبكات ال�شنة الرابعة
الغذائية، التوازن البيئي، املادة وخ�شائ�شها.

مكونات الو�شط الغابويال�شنة اخلام�شة
الرتبةال�شنة ال�شاد�شة

املوارد الرقمية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف الرتبية

- متحركة تو�شح اأمناط التنقل عند الإن�شان واحليوان.
- مورد ميكن املتعلم من الربط بني �شكل املنقار والنظام الغذائي للطيور مع حتديد اخلا�شيات البنيوية لالأ�شناف 
الأ�شا�شية للطيور )الكوا�رش، طويالت ال�شاق، الطيور املائية، اآكالت احل�رشات، اآكالت احلبوب، العوا�شب(.



أهداف تعلمية ُة  اَْلِحصَّ

102

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
اأ�شماك...( - ر�شوم  األيفة يف البيت واملدر�شة وحميطهما )قطط، كالب، طيور،  املالحظة املبا�رشة حليوانات 
و�شور الكرا�شة- بطاقات �شور لبع�س احليوانات االأليفة وغريها للمقارنة – لوحات حائطية – اأفالم وثائقية...

تدبري اأن�شطة احل�شة :

يف البدء يجب اإعطاء اأهمية ق�شوى للمالحظة العلمية املبا�رشة 
للوثائق  يلجاأ  ذلك  تعذر  واإن  التالميذ  متثالت  عن  والك�شف 
املقرتحة كو�شعية انطالق لطرح بع�س الت�شاوؤالت يف جمابهة 

حمتوى الوثائق مع ت�شورات التالميذ. 
مو�شوع  نحو  وتوجيههم  التالميذ  انتباه  �شد  االأ�شتاذ  يحاول 

احل�شة : ) حيوانات املحيط املبا�رش للتلميذ )ة((
وقد يح�رش االأ�شتاذ)ة( بطاقات اأخرى حليوانات خمتلفة، وتفييء 
التالميذ اإلى جمموعات، حتى يت�شنى للجميع امل�شاركة والتفاعل  

لبلوغ  الت�شاوؤل املرتبط باحل�شة : )ما حيوانات حميطي ؟(.
اأجوبة التالميذ بعني االعتبار ثم تدون على ال�شبورة،  توؤخذ 
ال�شتخراج تف�شريات ممكنة للت�شاوؤل املطروح �شلفا باعتبارها 
فر�شيات قابلة للتمحي�س : حيوانات اأربيها باملنزل ؛ حيوانات 

قريتي ؛ حيوانات يف حديقتنا...  

يتعرف حيوانات حميطه املبا�رش واملعي�س من خالل ربط بخط 
�شورة كل حيوان با�شمه وميكن تعداد حيوانات اأخرى ح�شب 
منطقة عي�س التلميذ واحلا�رشة والبادية، ومل ال االعتماد على 

ما هو حملي قبل القيام بالن�شاط املقرتح .
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املفاهمي واملصطلحات

حيوان – األيف - حميط

اخلالصة

األيفة  بع�شها  متنوعة،  حميطي  حيوانات 
تعي�س مع االإن�شان.

ما َحَيواناُت حُميطي ؟ َمظاِهُر َحياِة 
اْلَحَيواناِت

• يتعرف حيوانات محيطه.
• مييز الحيوان األليف عن غريه.

1

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

اعتمادا على ال�شور املقدمة يحاول متييز احليوان االأليف عن غريه با�شتح�شار ن�شبية ذلك ح�شب خ�شو�شيات كل 
منطقة بل حتى البعد الثقايف ومدى نفعية احليوان. فاحلمار والطائر )اإن كان يعي�س يف قف�س مثال( والكلب قد تعترب 

األيفة : الطائر والكلب واحلمار تعترب األيفة.

التطبيق
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• يتعرف حيوانات محيطه.
• مييز الحيوان األليف عن غريه.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ح�رشات،  اأ�شماك،  طيور،  )غزال،  والبعيد  القريب  املحيطني  يف  األيفة  غري  حليوانات  املبا�رشة  املالحظة 

�شفادع...(  - ر�شوم و�شور الكرا�شة - بطاقات �شور لبع�س احليوانات - اأفالم وثائقية - لوحات حائطية. 
تدبري اأن�شطة احل�شة :

من  التلميذ  يتمكن  حتى  اأولوية،  املبا�رشة  العلمية  املالحظة 
االنتقال من الواقع امللمو�س، ويواجه ت�شوراته مع ما يالحظ 
للوثائق  يلجاأ  ذلك  غياب  ويف  �شليمة.  انطالق  و�شعية  لبناء 
لطرح  االأ�شتاذ)ة(،  يح�رشها  التي  اأو  الكرا�شة  يف  املقرتحة 
ومب�شاعدة  احل�شة.  ومو�شوع  تتما�شى  التي  الت�شاوؤالت 
احل�شة  مو�شوع  يف  جماعة  التفكري  التالميذ  يحاول  االأ�شتاذ 

)اأو�شاط عي�س احليوانات يف الطبيعة(.
وحتى يت�شنى جلميع التالميذ امل�شاركة والتفاعل لبلوغ الت�شاوؤل 
املرتبط باحل�شة )ما اأو�شاط عي�س احليوانات يف الطبيعة؟(، 
اأخرى،  ديدكتيكية  معينات  يوفر  اأن  لالأ�شتاذ)ة(  ميكن  
واعتماد العمل اجلماعي )والبحث القبلي واال�شتق�شاء خارج 
الف�شل لدى خمت�شني(. وتدون اأجوبة التالميذ علىال�شبورة 
وامل�شاهمة  الدر�س  مراحل  مواكبة  من  اجلميع  يتمكن  حتى 
املطروح  للت�شاوؤل  املحتمل  التف�شري  باإعطاء  ولو يف �شمت، 
�شلفا والذي �شيعترب فر�شية قابلة للتمحي�س عند فهم اجلميع 

للو�شعية : اأو�شاط عي�س احليوانات متنوعة وخمتلفة.

اأمثلة حليوانات  1- يتعرف و�شط عي�س كل حيوان على حدة، بكتابة امل�شطلح املنا�شب يف اخلانة املالئمة. وميكن اإعطاء 
اأخرى ح�شب منطقة عي�شها مع ا�شتح�شار ما هو حملي ووطني: 1. بحرية - 2. حقل - 3. واحة - 4. غابة - 5. بحر. 
2- اعتمادا على ال�شور املقرتحة مييز بني اأو�شاط عي�س احليوانات، بو�شع الرقم ال�شحيح اأ�شفل ال�شورة. وميكن 

جرد حيوانات اأخرى لتو�شيع مدارك التلميذ: من اليمني : 4 - 5 - 2 - 1 - 3.
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املفاهمي واملصطلحات
و�شط عي�س - بحر -  بحرية - واحة - غابة

اخلالصة

تعي�س احليوانات يف اأو�شاط متنوعة: يف البحر 
اأو البحرية اأو الغابة اأو الواحة اأو احلقل...

َيواناُت ؟ اأَْيَن َتعي�ُس احْلَ
• يكتشف أوساط عيش الحيوانات يف الطبيعة.

• مييز أوساط عيش الحيوانات  يف الطبيعة.

َمظاِهُر َحياِة 
اْلَحَيواناِت

2

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

و�شط عي�س الدب القطبي هو القطب املتجمد للكرة االأر�شية.
التطبيق
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الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
الغذاء  عن  البحث  ولو�شائل  غذائية  �شلوكات  اأو  و�شعيات  ويف  خمتلفة  اأو�شاط  يف  حليوانات  املبا�رشة  املالحظة 
)حيوانات مفرت�شة، طيور، اأ�شماك، ح�رشات...( - ر�شوم و�شور الكرا�شة- بطاقات �شور بع�س احليوانات-

لوحات حائطية - اأفالم وثائقية...
تدبري اأن�شطة احل�شة :

اأن  كما  ق�شوى.  اأهمية  املبا�رشة  العلمية  املالحظة  تكت�شي 
تعذرت  واإذا  م�شكلة.  لو�شعية  منطلقا  تعترب  التالميذ  متثالت 
تلك املالحظة ف�شنعتمد على الوثائق املقرتحة لطرح ت�شاوؤالت 
التالميذ  ت�شورات  مع  تفاعل  يف  الوثائق  حمتوى  حول 
وو�شعهم يف حالة �رشاع معريف. ثم ي�شاعد االأ�شتاذ التالميذ 
عن  البحث  )كيفية  احل�شة  مو�شوع  يف  للتفكري  ويوجههم 
جلميع  يت�شنى  وحتى  الطبيعة(  يف  احليوانات  لدى  الغذاء 
باحل�شة  املرتبط  الت�شاوؤل  لبلوغ  والتفاعل  امل�شاركة  التالميذ 
وبف�شل  الطبيعة؟(  يف  الغذاء  عن  احليوانات  تبحث  )كيف 
االأ�شتاذ)ة(  يحث  الرقمية.  كاالأ�شناد  اأخرى  ديدكتيكية  معينات 
التالميذ على  التنقيب واال�شتق�شاء. تدون اأجوبة التالميذ على 
ال�شبورة، ليواكبوا مراحل الدر�س ب�شكل جماعي وي�شاهموا يف 
فر�شية  يعترب  والذي  املطروح  للت�شاوؤل  املمكن  التف�شري  اإيجاد 
غذائها  عن  احليوانات  تبحث   : االقت�شاء  عند  للتمحي�س  قابلة 

بالتنقل وا�شتعمال احلوا�س واملطاردة والرتب�س ...

الو�شط  لت�شتك�شف  توظف حوا�شها  احليوانات  اأن  يتعرف   -1
متطورة  حا�شة  حيوان  لكل  واأن  الغذاء  موقع  وحتدد 
�شورة  بربط  وذلك  غذائه،  عن  البحث  يف  ي�شتعملها 
احليوان باخلانة املالئمة )1. �شم - 2. ب�رش - 3. �شمع(. 
وميكن ب�شط اأمثلة اإ�شافية حليوانات توظف حا�شة اأخرى.

2- اعتمادا على ال�شور املقرتحة مييز طريقة واأ�شلوب احل�شول على الغذاء من طرف احليوانات، بربط �شورة 
كل حيوان بالبطاقة املنا�شبة: من اليمني: 3 - 1 - 2.
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املفاهمي واملصطلحات

مطاردة – فخ - خنق

اخلالصة
باملراقبة  االأغذية  على  احليوانات  تبحث   
والرتب�س واملطاردة اأو باخلنق اأو بو�شع فخ 

وبا�شتعمال احلوا�س.

َيواناُت َعْن ِغذاِئها ؟ َكْيَف َتْبَحُث احْلَ
• يتعرف أن الحيوانات تستخدم حواسها للبحث عن الغذاء.

• يكتشف سلوكات حيوانات تبحث عن الغذاء.

َمظاِهُر َحياِة 
اْلَحَيواناِت

3

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

تنقل احليوانات يتغري ح�شب و�شط عي�شها وتكيفها : من اليمني : يرك�س - يطري - يزحف - ي�شبح - يقفز.
التطبيق
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• يتعرف أن الحيوانات تستخدم حواسها للبحث عن الغذاء.
• يكتشف سلوكات حيوانات تبحث عن الغذاء.

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
الكرا�شة -  مالحظة مبا�رشة حليوانات يف حميطها، تتحرك، وتتنقل ويف مراحل منو خمتلفة - ر�شوم و�شور 

بطاقات �شور بع�س احليوانات تبني �رشورة التغذية - لوحات حائطية – اأفالم وثائقية...
تدبري اأن�شطة احل�شة :

يدور  ما  اأن  كما  موؤكد.  اأمر  املبا�رشة  العلمية  باملالحظة  الت�شبث 
انطالق  و�شعية  لبناء  ا�شتح�شاره  يجب  �شيء  التالميذ  ذهن  يف 
مفيدة. واللجوء اإلى وثائق الكرا�شة ياأتي يف مرتبة ثانوية، لطرح 
ت�شاوؤالت حول ما تقدمه من معلومات يف تقاطع مع ت�شورات 
التالميذ خللخلة املعتقدات اخلاطئة والعمل على ت�شحيحها. يواكب 
االأ�شتاذ التالميذ اأثناء مناق�شة مو�شوع احل�شة )غذاء احليوانات 

�رشوري لتحيا وتكرب وتنمو وتتنقل...(
بينهم  فيما  يتفاعلون  وجعلهم  التالميذ  جميع  وباإ�رشاك 
تتغذى  )ملاذا  املالئم  الت�شاوؤل  طرح  الق�شم  جمموعة  حتاول 
ميكن  اأخرى،  ديدكتيكية  و�شائل  وبتوظيف  احليوانات؟( 
لالأ�شتاذ)ة( اأن يدفع التالميذ للتق�شي وباإح�شار اأ�شناد مكملة. 
ويقرتح التالميذ ب�شكل جماعي حلوال ممكنة للت�شاوؤل املطروح 
فيح�شلون على فر�شية لتف�شري الظاهرة البيولوجية املدرو�شة : 

تتغذى احليوانات لتحيا وتكربوتتحرك...

يتعرف اأن احليوانات تتغذى لتقوم باحلركات والتنقالت    -1
ال�رشورية لتعي�س وحتيى، كاأن تبحث عن غذائها و�رشابها 
اأو تكرب وتنمو، وذلك بربط �شورة احليوان باخلانة املالئمة 
– ح�شول على غذاء - هروب من املفرت�س...(.  )تنقل 

وميكن اإمداد التالميذ باأمثلة اإ�شافية حليوانات يف حاجة ما�شة لغذاء مثال.
2- يالحظ التلميذ ال�شور املقرتحة ليميز ويعرب على اأن الغذاء �رشوري ل�شغار احليوانات لتكرب وتنمو، برتكيب 

جملة جد ب�شيطة خا�شة بكل حيوان. 
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املفاهمي واملصطلحات
منو - حياة

اخلالصة

 تتغذى احليوانات لتتحرك وتتنقل وتبحث عن الغذاء.
 حتتاج احليوانات للغذاء واملاء لتحيا وتنمو.

َيواناُت ؟ ى احْلَ مِلاذا َتَتَغذرّ
• يتعرف أن الحيوانات يف حاجة إىل الغذاء واملاء لتحيا.

• يحدد بعض مظاهر منو الحيوانات.

َمظاِهُر َحياِة 
اْلَحَيواناِت

4

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

جميع اأن�شطة احليوانات تتطلب التغذية كالتكاثر والنمو واحلركة...
التطبيق
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الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
اأ�شماك...( - ر�شوم و�شور  اأو و�شط عي�شها )زواحف ، طيور،  مبا�رشة يف حميطها  تتغذى  مالحظة حيوانات 

الكرا�شة - بطاقات �شور بع�س احليوانات واأغذيتها املف�شلة يف الطبيعة - لوحات حائطية - اأفالم وثائقية...
تدبري اأن�شطة احل�شة :

مالحظة احليوانات واأغذيتها، مبا�رشة اأمر ذو اأهمية ق�شوى. 
من  التالميذ،  بتمثالت  وربطها  الـمقرتحة  الوثائق  حتليل  اأو 
ت�شاوؤالت  بناء و�شعية انطالق مقبولة لطرح  ي�شهل  اأن  �شاأنه 

مرتبطة مب�شمون الوثائق. 
احل�شة  مبو�شوع  االإحاطة  التالميذ  يحاول  االأ�شتاذ  ومبعية 

)تغذية احليوانات( ليمهدوا للخطوات الـموالية.
وقد يزود االأ�شتاذ )ة( جمموعة الق�شم ببطاقات حيوانات اأخرى 
)ما  باحل�شة،  اخلا�س  الت�شاوؤل  نحو �شياغة  تتغذى، جلرهم 

اأغذية احليوانات ؟( مع احلر�س على م�شاركة اجلميع.
ال�شبورة،  على  وتدون  االعتبار،  بعني  التالميذ  اأجوبة  توؤخذ 
ميكن  كفر�شيات  املطروح  للت�شاوؤل  ممكنة  تف�شريات  ال�شتنباط 
متحي�شها : تتغذى بع�س احليوانات بالنباتات واأخرى بحيوانات.

طبيعية  اأو�شاط  تعي�س يف  التي  احليوانات  اأن  التلميذ  يتعرف 
حيث  غذائها.  طبيعة  ح�شب  اأ�شا�شيان  نوعان  اإلى  تتفرع 
حيوانات   : املجموعتني  باإحدى  حيوان  كل  بخط  �شريبط 
تتغذى باأخرى وحيوانات تتناول الع�شب اأو النباتات عموما. 
من اليمني: ال�شورتان 1 و 3 عوا�شب - اأما ال�شورتان 2 

و 4 لواحم. 
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املفاهمي واملصطلحات

نبات - ع�شب

اخلالصة

 لكل حيوان غذائه املف�شل يف الطبيعة.
واالأع�شاب،  بالنباتات  احليوانات  تتغذى   

اأو بحيوانات اأخرى.

َيواناِت ؟ ما اأَْغِذَيُة احْلَ
• يتعرف أغذية الحيوانات يف الطبيعة.

• مييز أنواع  أغذية الحيوانات.

َمظاِهُر َحياِة 
اْلَحَيواناِت

5

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

اعتمادا على ال�شور املقرتحة يقابل التلميذ الغذاء باحليوان بو�شع االأرقام املنا�شبة يف اخلانة املالئمة ملزيد من 
اأخرى. من  الع�شب والنبات واآكالت حيوانات  اأكالت  اأعاله. فيعمق مفهوم  املثارة  الت�شنيف  تطبيق معايري 

اليمني : 2 - 3 - 4 - 5 - 1.

التطبيق
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• يتعرف أغذية الحيوانات يف الطبيعة.
• مييز أنواع  أغذية الحيوانات.

هـدف تعلمـي

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
بطاقات �شور   - الكرا�شة  ر�شوم و�شور  اأبقار(  ماعز، طيور،  )قطط،  الطبيعي  تتغذى يف حميطها  حيوانات 

حيوانات واأغذية متنوعة -  لوحات حائطية -اأفالم وثائقية...
تدبري اأن�شطة احل�شة :

املالحظة العلمية املبا�رشة اأ�شا�س كل ا�شتدالل علمي. وتوظيف 
متثالت التالميذ عرب جمابهتها مع م�شمون الوثائق املقرتحة 
ت�شاوؤالت  لطرح  متهد  انطالق  و�شعية  لبناء  فر�شة  يعطي 

حول مو�شوع احل�شة.)العالقة الغذائية بني احليوانات(
وميكن تقدمي وثائق اأخرى تبني االرتباط الغذائي بني الكائنات 
احلية. ويفيء االأ�شتاذ التالميذ ملجموعات، حتى يتم التفاعل 
بني جميع اأفراد الق�شم لبلورة ت�شاوؤل مرتبط مبو�شوع احل�شة  

)كيف اأ�شنف احليوانات ح�شب نوع غذائها ؟(.
ترتب اأجوبة التالميذ ال�شتخال�س تف�شري، قريب من الواقع، 
للت�شاوؤل املطروح كفر�شية اأقرب لل�شواب ثم ننتقل للتمحي�س: 

احليوانات نوعان: اآكالت نباتات واآكالت حيوانات اخرى.

عن  ومييزها  اأخرى  حيوانات  اآكالت  احليوانات  يتعرف   -1
اآكالت النبات، ويربط بخط، كل حيوان بالبطاقة املالئمة. 
ع�شب   - حيوانات  ال�شور:  ترتيب  ح�شب  اليمني،  من 
 - عا�شب   : اليمني  من  االأ�شفل  ويف  حبوب،   - ح�رشات   -

عا�شب - الحم - الحم.
املالئم،  بامل�شطلح  الن�س  فراغات  التلميذ  مبلء  ي�شتنتج   -2
ويبني تعريفا اأوليا ملفهوم احليوان العا�شب واحليوان الالحم 
نوع  معيار  اعتمادا على  بينهما  التمييز  على  قادرا  وي�شبح 

الغذاء املف�شل لدى احليوان.
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املفاهمي واملصطلحات

عا�شبة  - الحمة 

اخلالصة

تتغذى احليوانات يف الطبيعة باأغذية متنوعة :
اأخرى  حيوانات  واآكلة  عا�شبة،  النبات  اآكلة 

الحمة.

ُب ؟ ِحُم َوما اْلعا�شِ ما الالَّ
• مييز الحيوانات  العاشبة عن  الحيوانات الالحمة.

َمظاِهُر َحياِة 
اْلَحَيواناِت

6

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

احليوان الغريب عن املجموعة هو احل�شان لكونه حيوان عا�شب.

التطبيق
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أهداف تعلمية

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
و�شور  ر�شوم  �شفادع...(-  اأ�شماك،  طيور،  ثعالب،   )ح�رشات،  عي�شها  و�شط  يف  وغريها  األيفة  حيوانات 

الكرا�شة- بطاقات �شور بع�س احليوانات– لوحات حائطية – اأفالم وثائقية...
تدبري اأن�شطة احل�شة :

تعديل  من  ومتكنوا  اإال  الواقع  من  التالميذ  انطلق  كلما 
ت�شوراتهم عرب مالحظة علمية جدلية بالتفاعل مع مو�شوع 
تطرح  جديدة  م�شكلة  لو�شعية  منطلقا  ذلك  في�شبح  التعلم. 
وجمابهة  معريف  �رشاع  بخلق  الالزمة  الت�شاوؤالت  اأثناءها 

حمتوى الوثائق مع متثالت التالميذ. 
ويوجه االأ�شتاذ)ة( التالميذ اإلى متلك مو�شوع احل�شة. 

)اأع�شاء تناول الأغذية لدى احليوانات(
ب�شكل  التالميذ  وي�شغل  التعليمية،  االأدوات  االأ�شتاذ)ة(  ينوع 
جماعي، ويحثهم على امل�شاركة الفعلية للو�شول اإلى �شياغة 

ت�شاوؤل احل�شة )مباذا تتناول احليوانات اأغذيتها ؟(.
املقرتحة،  االأجوبة  عند  التالميذ  مبعية  االأ�شتاذ)ة(  يقف 
االأقرب  التف�شري  ال�شتخال�س  ال�شبورة،  على  ويدونوها 
للحقيقة، واعتباره فر�شية للتمحي�س : قد يتم تناول االأغذية 

لدى احليوانات بالفك اأو الل�شان اأو االأ�شنان...

اللتقاط  احليوانات  طرف  من  امل�شتعملة  االأع�شاء  يتعرف 
الغذاء وتناوله، بحيث ي�شتطيع اأن يربط كل حيوان بالبطاقة 
فك   - ل�شان  ال�شور:  ترتيب  ح�شب  اليمني،  من  املنا�شبة. 

واأ�شنان - ل�شان - منقار - فك.
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املفاهمي واملصطلحات

اأ�شنان – منقار - ل�شان

اخلالصة

اأو  باالأ�شنان  اأغذيتها  احليوانات  تتناول   
الل�شان اأو الـمنقار...

الع�شو  ح�شب  احليوانات  ت�شنيف  ميكن   
الذي ت�شتخدمه يف التغذية.

َيواناُت اأَْغِذَيَتَها ؟ مِباذا َتَتناَوُل احْلَ
• مييز الحيوانات حسب طريقة تناولها لألغذية.

• يتعرف أن بعض الحيوانات لها أسنان وأخرى لها منقار.

َمظاِهُر َحياِة 
اْلَحَيواناِت

7

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

الإبراز طبيعة تكيف �شكل املنقار مع نوع الغذاء يكتب رقم كل حيوان يف ال�شورة املقدمة بالبطاقة املالئمة ليحاول 
التمييز بني �شكل املنقار والغذاء املتناول وي�شف ب�شكل ب�شيط املناقري مبقارنتها.من اليمني: 2 - 3 - 1.

وميكن لالأ�شتاذ اإغناء الوثائق باأ�شكال اأخرى من املناقري وتكيفها مع نوع االأغذية.

التطبيق
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• مييز الحيوانات حسب طريقة تناولها لألغذية.
• يتعرف أن بعض الحيوانات لها أسنان وأخرى لها منقار.

أهداف تعلمية

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
امل�رشة  ال�شلوكات  حول  ا�شتق�شاء  اأ�شماك...(-  طيور،  كالب،   )قطط،  األيفة  حليوانات  املبا�رشة  املالحظة 
باحليوانات والرفق بها -ر�شوم و�شور الكرا�شة- بطاقات �شور لبع�س احليوانات االأليفة وغريها للمقارنة ...

تدبري اأن�شطة احل�شة :

يجب فتح نقا�س مع التالميذ حول �شلوكات االإن�شان )واالأطفال 
خا�شة( جتاه احليوانات ال�شتدراجهم لطرح بع�س الت�شاوؤالت. 
وجتب اإثارة انتباه التالميذ والدفع بهم الإدراك اأهمية مو�شوع 

احل�شة ) حماية احليوانات واملحافظة عليها(
عديدة  �شلوكات  تبني  خمتلفة  �شورا  االأ�شتاذ)ة(  يوفر  وقد 
اإلى  التالميذ  لي�شنفها  منبوذ،  ما هو  مقبول ومنها  ما هو  منها 
التعامل  ب�رشورة  للتح�شي�س  جماعي،  عمل  يف  جمموعتني، 
االإيجابي مع احليوانات واحرتامها، و�شياغة ت�شاوؤل احل�شة 

)كيف اأحافظ على احليوانات ؟(.
اجلميع  لتتبع  ت�شهيال  االعتبار،  بعني  التالميذ  اأجوبة  توؤخذ 
االإيجابية  ال�شلوكات  وتدبر  املمكنة،  التف�شريات  وا�شتخراج 
وال�شديقة للحيوانات والتي حتول اإلى فر�شيات قابلة للتمحي�س.

احليوانات  جتاه  واالإيجابية  احل�شنة  ال�شلوكات  التلميذ  يعي 
ويرف�س كل ما ي�رش بها، بحيث يلون باالأخ�رش ما هو اإيجابي 
الوثائق  يغني  اأن  للمدر�س  وميكن  �شلبي.  هو  ما  وباالأحمر 
باأخرى مرتبطة مبحيطيه املبا�رش، وكل ما من �شاأنه اأن يجعله 
تعرفه  الذي  احليواين  والتنوع  بيئته  جتاه  م�شوؤوال  مواطنا 

منطقته والعمل على احلفاظ على توازناتها اله�شة.
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املفاهمي واملصطلحات

حفاظ

اخلالصة

باحليوانات  امل�رشة  ال�شلوكات  اأجتنب   
واأتبنى كل �شلوكات اإيجابية.

احليوانات  على  اأحافظ  اأن  واجبي  من   
واأحرتمها.

َيواناِت ؟ َكْيَف اأُحاِفُظ َعلى احْلَ
• يتعلم كيف يحافظ عىل الحيوانات يف الطبيعة.

• يتعلم كيف يريب حامما ويعتني به.

َمظاِهُر َحياِة 
اْلَحَيواناِت

8

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يف اإطار م�رشوع �شخ�شي للتلميذ، يتدرب على تربية حيوان األيف كاحلمام بتطبيق التعليمات املتوفرة يف الكرا�شة �س 70.

التطبيق
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ْعِم ْقومِي َوالدَّ اأَْن�ِشَطُة التَّ َمظاِهُر َحياِة 
اْلَحَيواناِت

النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

1

2

3

4

5

6

7

8

الفرا�شة وال�شلحفاة عا�شبان اأما اللقالق والذئب فالحمان

من اليمني اإلى الي�شار:  �شمكة : بحرية - اأيل: جبل �شخري - قنفذ: حقل - فهد: غابة )اأرز(.

منقار ن�رش: ميزق اللحم - ديك: يلتقط احلبوب - لقالق: ي�شطاد ال�شفادع - الطائر الطنان: ميت�س الرحيق.

ي�شع التالميذ عالمة (+) يف اخلانات الثالث االأولى .

من االأعلى اإلى االأ�شفل: اخلانات اخلم�س االأولى: �شحيح.

.)3 - 2 - 1 تو�شع العالمة يف اخل

ال�شوؤال االأول هو ال�شليم.

من االأعلى اإلى االأ�شفل: نعم - نعم - ال - ال.

)اأنظر ال�شبكة بكرا�شة التلميذ �س: 73(.

تقومي املكت�شبات

تقومي توليفي

اأن�شطة داعمة

تقومي نهج التق�سي العلمي

�شبكة تقومي الأهداف التعلمية
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الوحدة السادسة

حركة األجسام - القوى
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اجلانب املعريف

1- مفهوم احلركة وال�شكون
من اأجل حتديد حركة اأو �شكون ج�شم ما، يجب اختيار ج�شم اآخر ي�شمى اجل�شم املرجعي. اجل�شم املرجعي هو 
اجل�شم  كان  فاإذا  االأج�شام.  لدرا�شة حركة  كمرجع  ن�شتعمله  للت�شويه،  قابلة  اأج�شام غري  اأو جمموعة  ج�شم �شلب 
يغري مو�شعه بالن�شبة للج�شم املرجعي نقول اإنه يف حركة، وحالة احلركة اأو ال�شكون جل�شم ما تتعلق دائما باجل�شم 

املرجعي. لذا نقول اأن احلركة وال�شكون مفهومان ن�شبيان. 
فيمكن جل�شم ما اأن يكون يف حالة حركة بالن�شبة جل�شم اآخر، بينما يكون �شاكًنا بالن�شبة جل�شم ثالث. َفَعلى �شبيل 
املثال، عندما تركب قطاًرا، ومتّر ب�شخ�س ما يقف بجوار �شكة القطار، هذا ال�شخ�س �شوف يراك، كما يرى 

جميع من بالقطار، يف حالة حركة، بينما يراك ال�شخ�س اجلال�س اإلى جوارك بالقطار �شاكًنا بالن�شبة له.
2- اأنواع احلركة
 حركة الإزاحة

- خالل حركة االإزاحة حتتفظ جميع القطع امل�شتقيمية املنتمية للج�شم بنف�س االجتاه اأي تبقى متوازية فيما بينها 
خالل احلركة.

- حركة االإزاحة تتعلق مب�شار النقطة املتحركة، حيث ميكن اأن تكون اإما حركة اإزاحة م�شتقيمية )حركة 
امل�شعد( اأو حركة اإزاحة دائرية )حركة مق�شورة االألعاب( اأو حركة اإزاحة منحنية.

 حركة الدوران
- يكون ج�شم يف حركة دوران اإذا كانت جميع نقط اجل�شم تتحرك وفق م�شارات دائرية تنتمي مراكزها 

لنف�س امل�شتقيم، وي�شمى حمور الدوران. وتبقى النقط املنتمية ملحور الدوران ثابتة )�شاكنة(.
3- التاأثريات امليكانيكية

ر عليه ومفعول التاأثري. وتتم هذه التاأثريات اإما  ر واجل�شم الـُموؤثَّ اأثناء تاأثري ميكانيكي منيز دائما بني اجل�شم الـموؤِثّ
بالتما�س مع اجل�شم املوؤثر عليه اأو عن بعد. وميكن تلخي�س فعل التاأثري والتاأثر وفق اخلطاطة التالية :

تاأثري ميكانيكي
)جر، دفع، �شغط، جذب،...( اجل�شم املوؤثر عليهاجل�شم املوؤثر

حتريك
تغيري امل�شار اأو ال�رشعة

ت�شويه �شكله
وميكن التعرف على التاأثريات امليكانيكية من خالل مفعولها :
- املفعول التحريكي: عند حتريك ج�شم اأو تغيري حركته؛

- املفعول ال�شكوين: عند ت�شويه ج�شم اأو اإبقائه يف حالة توازن )�شكون(
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وت�شنف التاأثريات امليكانيكية اإلى �شنفني :
- تاأثري التما�س: عندما يكون اجل�شم املوؤثر يف متا�س مع اجل�شم املوؤثر عليه؛

- تاأثري عن بعد : عندما ال يوجد متا�س بني اجل�شم املوؤثر واجل�شم املوؤثر عليه.
ونقرن كل تاأثري ميكانيكي بكائن جديد ن�شميه "قوة"، ونقول بالتايل اأن اجل�شم املوؤثر يطبق قوة على املوؤثر عليه 

فيوؤدي اإلى حتريكه اأو تغيري حركته و�رشعته اأو لت�شويهه اأو االإبقاء عليه يف حالة توازن.
4- مفهوم القوة

القوة هي كل ما ي�شبب تغيري حالة اجل�شم احلركية )حتريك اأو اإيقاف اأو تغيري �رشعته اأو تغيري منحى حركته اأو 
تغيري �شكله(. وتدل هذه الظواهر على اأن جميع االأج�شام ال ت�شتطيع تغيري �شكلها اأو حالتها احلركية بدون تاأثري 

قوى خارجية بل بالعك�س نالحظ اأنها تقاومها.
5- اأنواع القوى

ميكن ت�شنيف القوى املوؤثرة على ج�شم ما ب�شفة عامة اإلى:
- قوى التما�س، توؤثر مبا�رشة على اجل�شم ويعني ذلك اأن اجل�شم املوؤثر واملوؤثر عليه يتما�شان مثل قوة الدفع 

وقوة اجلذب.
- قوى عن بعد، وهي قوى توؤثر على اجل�شم دون �رشورة ات�شال مبا�رش بني اجل�شم املوؤثر واجل�شم املوؤثر 
عليه، مثل قوة جاذبية االأر�س، والقوة املغناطي�شية التي يوؤثر بها مغناطي�س على جمموعة م�شامري اأو 
دبابي�س اأو على لعبة من حديد مثال دون تالم�س بينها. كما تعترب القوى الكهربائية من بني القوى املوؤثرة 
عن بعد، فعندما نحك م�شطا اأو قلما جافا بقطعة من ال�شوف ونقرب منه اأجزاء �شغرية من الورق نالحظ 

اأنه يوؤثر عليها ويجذبها.

عائق مرتبط مبفهوم حتريك النباتات:
يت�شور التالميذ اأن النباتات كائنات غري متحركة لكونها مثبتة يف الرتبة. وبالتايل ت�شفها بجامدة. 

اإال اأن النباتات كائنات حية ومن خا�شياتها احلركة. وبفعل الرياح و التيارات الهوائية تتحرك و تاأخذ اأو�شاعا 
خمتلفة.

لتجاوز هذا العائق نقرتح املالحظة املبا�رشة للنباتات وتتبع تطورها الزمني وغر�شها. تفتح االأزهار حتولها الى 
ثمار و�شقوط الثمار عند الن�شج وت�شاقط االأوراق يف اخلريف... 





115

الرتبية احل�شية احلركية والتفتح العلمي مبرحلة ما قبل التمدر�س
التموقع والتمو�شع يف املكان

الوحدة ال�شاد�شة

مكت�شبات �شابقة

امتدادات لحقة بالتعليم البتدائي :
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حركة األجسام - القوى

اأهداٌف تعلميةاحل�ش�س

• مييز االأج�شام ال�شاكنة عن االأج�شام املتحركة.1 - ما اجل�شم ال�شاكن وما اجل�شم املتحرك ؟

• يتعرف قوة الدفع.2 - ما الذي يحرك االأج�شام ؟
• يتعرف قوة اجلذب.

• مييز قوة الدفع عن قوة اجلذب.3 - كيف اأميز قوة الدفع عن قوة اجلذب ؟

• يبني اأن حتريك ج�شٍم �شاكٍن نحو االأعلى يتطلب قوة.4 - كيف اأرفع ج�شما اإلى االأعلى ؟

تركها 5 - ملاذا تقع االأج�شام على االأر�س ؟ عند  االأر�س  على  االأج�شام  وقوع  حتمية  يدرك   •

ت�شقط.

• ي�شنع �شيئا ميكن اأن يتحرك بفعل الهواء.6 - كيف اأ�شنع مروحة هوائية ؟

• يتعرف اأن االأ�شياء املتحركة قد ت�شكل خطرا على الطفل.7 - كيف اأجتنب خطر بع�س االأ�شياء املتحركة ؟

• يعي مبادئ ال�شالمة الطرقية.8 - ما مبادئ ال�شالمة الطرقية ؟
• يحمي ج�شمه من اأخطار الطريق.

مفعول القوة - تغري حركة ج�شٍم - اأنواع القوىال�شنة الثانية

اأنواع القوى - مفعول الناب�سال�شنة الثالثة

تاأثري اجلاذبية على االأ�شياء املت�شاقطةال�شنة الرابعة

التوازنال�شنة اخلام�شة

الفلكال�شنة ال�شاد�شة
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هـدف تعلمـي

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
املالحظة املبا�رشة الأج�شام �شاكنة واأخرى متحركة )لعب �شيارات، جم�شمات حيوانات، �شد...(- ر�شوم و�شور 

الكرا�شة.
تدبري اأن�شطة احل�شة :

مع  بالف�شل  املتواجدة  االأ�شياء  من  ينطلق  اأن  لالأ�شتاذ  ميكن 
الر�شم  من  ينطلق  اأن  اأو  املتحركة،  اللعب  بع�س  اإح�شار 
املقرتح بفقرة  اأت�شاءل واأفرت�س ال�شتك�شاف متثالت التالميذ 

حول مكونات الر�شم وحالتها احلركية.
يوجه االأ�شتاذ تركيز التالميذ على االأ�شياء التي يتغري مو�شعها 

والتي ال يتغري مو�شعها.
يح�رش االأ�شتاذ بطاقات اأخرى بها �شور الأ�شياء تغري مو�شعها 
واأخرى مل يتغري مو�شعها، توزع على التالميذ بعد تق�شيمهم 

اإلى جمموعات، لي�شل التالميذ اإلى الت�شاوؤل التايل:
اأي ال�شور متثل اأ�شياء �شاكنة واأي ال�شور متثل اأ�شياء متحركة؟

يطلب االأ�شتاذ من املجموعات اأجنع الطرق لت�شنيف ال�شور 
تغري  مع  بعالقة  منطقية  بفر�شية  ويحتفظ  جمموعتني.  اإلى 

مو�شع اجل�شم.

ال�شورتني    اأي املوجود يف ميني  ال�شاكن  الطفل  التالميذ   يحدد 
والطفل املتحرك اأي املوجود يف ي�شارهما.

الكلمات  على  للرتكيز  التالميذ  مع  املناق�شة  االأ�شتاذ  ي�شتغل 
املهمة التي يدونها تدريجيا على ال�شبورة؛ كما ي�شاعدهم على 

بناء ملخ�س للدر�س يدون بدوره على ال�شبورة ويطالبهم برتديده عدة مرات.
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املفاهمي واملصطلحات

�شاكن – متحرك

اخلالصة

ميكن جل�شم اأن يكون �شاكنا اأو متحركا .

ُك ؟ َتَحِررّ �ْشُم امْلُ اِكُن َوما اجْلِ �ْشُم ال�شرّ ما اجْلِ َحَرَكُة اْلأَْجساِم
اَْلِقوى

• مييز األجسام الساكنة عن األجسام املتحركة. 1

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يحيط التالميذ  �شورتي الكر�شي والعربة.
التطبيق
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الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة- طاولة – علبة – حبل – مغنطي�س – م�شامري من حديد. 

تدبري اأن�شطة احل�شة :

ينطلق االأ�شتاذ من مكت�شبات التالميذ املرتبطة باالأج�شام ال�شاكنة 
واالأج�شام املتحركة، حيث يطلب منهم اإعطاء اأمثلة عنها.

كيف  ال�شوؤال:  ويطرح  الطاولة،  فوق  علبة  االأ�شتاذ  ي�شع 
�شمن  للعمل  التالميذ  ويوجه  تتحرك؟  اأن  للعلبة  ميكن 
جمموعات لالإجابة عن ال�شوؤال بعد توزيع علبة اأو ج�شم اآخر 

لكل جمموعة لو�شعها فوق طاوالتهم.
يقوم التالميذ باملناولة با�شتخدام علبة اأو ج�شم اآخر، ويدونون النتائج.
�شوؤال  بناء  يف  لي�شاعدهم  املجموعات  بني  االأ�شتاذ  يتجول 

التق�شي من قبيل »ما الذي يحرك االأج�شام ؟«.
على  التالميذ  طرف  من  املقرتحة  الفر�شيات  االأ�شتاذ  يدون 

ال�شبورة وتناق�س لالحتفاظ بالفر�شية املنطقية.
ويتم الرتكيز خاللها على مفهومي قوة الدفع وقوة اجلذب. 

وتناق�س جماعيا كيفية التحقق من الفر�شية.  

يطلب االأ�شتاذ من التالميذ مناق�شة ر�شم امل�شهد املقرتح يف   -1
الن�شاط االأول ليتو�شلوا اإلى اأن الذي يحرك االأ�شياء قوة قد 
تكون قوة دفع.ي�شع التالميذ عالمة (+) يف دائرة االأم التي 

تدفع عربة الطفل ويف دائرة الالعب الذي يدفع الكرة.
2- وميكن للقوة اأن تكون قوة جذب كما هو ال�شاأن يف الن�شاط الثاين.يحيط التالميذ املغنطي�س الذي يجذب امل�شامري 

والطفلني اللذين يجران احلبل وكذا البنت التي جتر ال�شاحب نحوها.
مب�شاعدة االأ�شتاذ  يناق�س التالميذ خال�شة احل�شة ويرددونها تباعا. 
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املفاهمي واملصطلحات
قوة - دفع – جذب

اخلالصة

ميكن حتريك االأ�شياء بقوة دفع اأو قوة جذب.

ُك اْلأَْج�شاَم ؟ ذي ُيَحِررّ ما الَّ
• يتعرف قوة الدفع.

• يتعرف قوة الجذب.

َحَرَكُة اْلأَْجساِم
اَْلِقوى

2

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يعطي التالميذ  اأمثلة عن اأج�شام تتحرك بفعل قوة دفع واأخرى بفعل قوة جذب.
التطبيق



ُة  اَْلِحصَّ

118

هـدف تعلمـي

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة – مغانط - كرة.

تدبري اأن�شطة احل�شة :

باالأج�شام  املرتبطة  التالميذ  مكت�شبات  من  االأ�شتاذ  ينطلق 
ال�شاكنة واالأج�شام املتحركة وقوة الدفع وقوة اجلذب، حيث 
يطلب منهم اإعطاء اأمثلة عنها كما جاء يف نهاية احل�شة الثانية.

�شيتم  حيث  ال�شابقتني  للح�شتني  امتدادا  احل�شة  هذه  تعترب 
الرتكيز على التمييز بني قوة اجلذب وقوة الدفع.

يقدم االأ�شتاذ امل�شهد الوارد يف اأت�شاءل واأفرت�س كما ميكن له 
اإح�شار بطاقات اأخرى بها �شور متثل جمموعة من الـم�شاهد 
التالميذ  طرف  من  امل�شهد  حمتوى  يناق�س  القوتني.  لتمييز 
قبيل  للح�شة من  التق�شي  �شوؤال  بناء  اإلى  االأ�شتاذ  لي�شتدرجهم 

»كيف اأميز قوة الدفع عن قوة اجلذب؟«.
ترتك الفر�شة للتالميذ القرتاح فر�شيات ت�شمح لهم بتمييز قوة 
الدفع عن قوة اجلذب وتناق�س جماعيا كيفية التحقق من الفر�شية.

ويكتبون  الن�شاط  يف  املقرتحة  الر�شوم  حمتوى  التالميذ  يناق�س 
كلمة "دفع" حتت الر�شمني االأول والثالث، وكلمة "جذب" حتت 

الر�شمني الثاين والرابع.

طريق  عند  بعد  عن  القوة  ملقاربة  فر�شة  الن�شاط  هذا  يعترب 
اجنذاب  التالميذ  يالحظ  حيث  مغنطي�شني  با�شتعمال  مناولة 

وتنافر قطبي الـمغنطي�شني عند تقريبهما من بع�شهما.
ي�شار اإلى تنافر قطبني من نف�س النوع بينما يتجاذب القطبان الـمختلفان.

يلون القطبان اللذان يتجاذبان بلونني خمتلفني، بينما يلون القطبان املتنافران بنف�س اللون.
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املفاهمي واملصطلحات

تنافر – جتاذب – اأقطاب

اخلالصة

 تبعد قوة الدفع االأج�شام عن بع�شها.
 تقرب قوة اجلذب االأج�شام اإلى بع�شها.

َحَرَكُة اْلأَْجساِم
ْذِب ؟اَْلِقوى ِة اجْلَ ْفِع َعْن ُقوَّ َة الدَّ ُز ُقوَّ َكْيَف اأَُمِيرّ

• مييز قوة الدفع عن قوة الجذب. 3

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التطبيق
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119

هـدف تعلمـي

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة – كرة – قطع اآجور

تدبري اأن�شطة احل�شة :

اإخبار  بعد  ال�شاحة  اإلى  التالميذ  يخرج  اأن  لالأ�شتاذ  ميكن 
االإدارة، ويقوم برفع العلم الوطني مب�شاركة بع�س التالميذ، 
وي�شاأل التالميذ كيف مت رفع العلم. كما ميكن توظيف الر�شم 

املقرتح يف فقرة "اأالحظ واأت�شاءل" لطرح ال�شوؤال نف�شه.
ت�شاوؤالت  لطرح  باالأعلى  املوجودة  البكرة  اإلى  االأ�شتاذ  ي�شري 

حول فائدة البكرة يف هذه احلالة.
ليطرح  الرفع  هي  فائدتها  اأن  على  ويوؤكد  االإجابات  يتلقى 
الت�شاوؤل التايل: اأيهما اأف�شل يف رفع االأ�شياء ا�شتخدام احلبل اأو 

اال�شتعانة بالبكرة ؟ وملاذا ؟
لتعرف  التالميذ  يقرتحها  التي  للفر�شيات  االأ�شتاذ  ي�شغي 

مكت�شباتهم ال�شابقة، ويدونها على ال�شبورة.
ي�شاأل االأ�شتاذ عن اأجنع الطرائق للتحقق من الفر�شيات.

بخط  ويحيطون  املقرتحة  الر�شوم  حمتوى  التالميذ  يناق�س 
اأخ�رش الر�شوم التي تعرب عن ال�شعود )اأو الرفع( مثل الطفل 
ال�شمك  و�شياد  الكرة  ترفع  التي  والطفلة  االآجور  يرفع  الذي 

الذي يرفع ال�شمكة نحو االأعلى.
اأف�شل واأ�شهل  الثقيلة  يناق�س االأ�شتاذ التالميذ باأن رفع االأ�شياء 

با�شتعمال البكرة.
با�شتغالل الكلمات املهمة التي يدونها تدريجيا على ال�شبورة، ي�شاعد االأ�شتاذ التالميذ على �شياغة ملخ�س احل�شة.
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املفاهمي واملصطلحات

رفع – ت�شليط قوة

اخلالصة

يتطلب رفع االأج�شام اإلى االأعلى ت�شليط قوة 
من ج�شم اآخر.

َحَرَكُة اْلأَْجساِم
َكْيَف اأَْرَفُع ِج�ْشمًا اإِلى اْلأَْعلى ؟اَْلِقوى

• يبني أن تحريك جسم ساكن نحو األعىل يتطلب قوة. 4

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

ي�شع التالميذ عالمة (+) اأمام العبارات التي تعرب عن �شعود االأج�شام )حمل املحفظة، قذف كرة نحو ال�شلة، رفع 
اللوحة بعد الكتابة(.

التطبيق
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120

هـدف تعلمـي

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم و�شور الكرا�شة- حجر �شغري – علبة من الورق املقوى – خيط – مق�س – قنينة بال�شتيكية.

تدبري اأن�شطة احل�شة :

برفع  اخلا�شة  ال�شابقة  احل�شة  مكت�شبات  من  االأ�شتاذ  ينطلق 
يقع  ماذا  ال�شوؤال  يطرح  ومنها  عليها.  قوة  بت�شليط  االأج�شام 

عند تركها لوحدها.
ميكن كذلك اأن يوظف االأ�شتاذ الر�شم املقرتح يف هذه الفقرة 
ويناق�س امل�شهد مع التالميذ بالرتكيز على التفاحة التي ت�شقط 
ال�شجرة وميكن عر�س �رشيط  اجلال�س حتت  ال�شخ�س  على 

حول ق�شة العامل نيوتن والتفاحة يف املو�شوع.
يتلقى االأ�شتاذ اأفكار التالميذ وتناق�س، لتف�شي اإلى ت�شاوؤالتهم. 

تدون الت�شاوؤالت على ال�شبورة، ويحتفظ ب�شوؤال من قبيل:
»ملاذا �شقطت التفاحة؟«.

بالفر�شية  ليحتفظ  التالميذ  اإجابات  اإلى  االأ�شتاذ  ي�شغي 
املنطقية، فتناق�س جماعيا كيفية التحقق منها.

ينجز التالميذ املناولتني، بعد توزيعهم لـمجموعات ومدهم 
باالأدوات الالزمة، ويكملوا كتابة اجلملتني :

- اأترك احلجر يقع على االأر�س.
- اأقطع اخليط باملق�س ويقع ال�شندوق على االأر�س.

االأر�س  على  االأج�شام  وقوع  حتمية  التالميذ  �شيدرك 
عند تركها ت�شقط، مع االإ�شارة اإلى جاذبية االأر�س دون 

تفا�شيل يف هذا امل�شتوى.
با�شتغالل الكلمات املهمة التي يدونها تدريجيا على ال�شبورة، 

ي�شاعد االأ�شتاذ التالميذ على �شياغة ملخ�س احل�شة والذي يردده التالميذ تباعا.
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املفاهمي واملصطلحات

�شقوط – وقوع

اخلالصة

تركها  عند  االأر�س  على  االأج�شام  تقع 
ت�شقط.

َحَرَكُة اْلأَْجساِم
مِلاذا َتَقُع اْلأَْج�شاُم َعلى اْلأَْر�ِس ؟اَْلِقوى

• يدرك حتمية وقوع األجسام عىل األرض عند تركها 
تسقط.

5

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

االأول  الر�شمني  يف  ال�شعود  حالة  بني  للتمييز  فيها  املبينة  احلاالت  عن  ويعربون  الر�شوم،  التالميذ  يالحظ 
والثالث، وحالة ال�شقوط يف الر�شمني الثاين والرابع.

التطبيق
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121

هـدف تعلمـي

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
كرا�شة التلميذ- �شور ور�شوم...

تدبري اأن�شطة احل�شة :

يتعلق  فيما  التالميذ  مكت�شبات  لت�شخي�س  بتقومي  احل�شة  تنطلق 
مبحتويات احل�ش�س ال�شابقة حول قوى الدفع واجلذب و�رشورة 

وجود قوة لتحريك ج�شم.
ومبناق�شة  اأمكن  اإذا  فيديو  �رشيط  يعر�س  اأو  الـم�شهد  يقدم 

املحتوى يربز دور الرياح يف حتريك املروحة.
وموجهة  ب�شيطة  اأ�شئلة  طريق  عن  التالميذ  االأ�شتاذ  ي�شتدرج 
من  احل�شة  حول مو�شوع  الت�شاوؤالت  من  جمموعة  لطرح 

قبيل كيف اأ�شنع مروحة هوائية؟

الكرا�شة  املدرجة يف  املراحل  الالزمة وتناق�س  االأدوات  حتدد 
ل�شنع املروحة الريحية وكذا �رشوط ال�شالمة.

والعمل  اليدوية  املهارات  بع�س  تنمية  اإلى  احل�شة  ت�شعى 
اجلماعي لدى التالميذ.

بعد تق�شيم التالميذ اإلى جمموعات، ترتك املبادرة للتالميذ  ل�شنع املروحة.
ويقوم االأ�شتاذ بتتبع عمل كل جمموعة وتوجيهها.  

يقدم بع�س التالميذ اإجنازاتهم وتناق�س.

يتم جتريب املروحة بت�شليط ريح عليها.
يتم التاأكيد على ربط حركة املروحة بوجود قوة الدفع امل�شلطة من طرف الرياح. 

تعطى اأمثلة لتوظيف هذه الظاهرة يف جلب املاء من االآبار وتوليد الكهرباء.

80

ُة  اَْلِحص�

? ká s« pFGƒ ng ká nM nh rô pe o™ næ r°UnCG n∞ r« nc
6

; 3

; 4

; 5

. 6

12

34

56

َحَرَكُة اْ��َْجساِم
اَْلِقوى

: oäGhnOnC r’n G
: má s« pFGƒ ng má nM nh rô pe p™ ræ o°ü pd ná n« pdÉ qàdG nπ pMGô nª` rdG o™ pÑ sJnCG

َهَدٌف تََعل�ِمي� :
. pAGƒ n¡ rdyG  

p±Gô rWnC r’G o» ræ nK nh pá nb nQ nƒ rdG t¢ü nb : oá n« pfÉ qãdG oán∏ nM rô n rŸnG

p¢Sƒ qH sódG nh p±Gô rWnC r’G oâ«Ñ rã nJ : oá nãdÉ sãdG oán∏ nM rô n rŸnG

; 1

; 2

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

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

 Assasi fi nachat 3ilmi 1AP - 3 partie.indd   80 11/06/2019   20:43

املفاهمي واملصطلحات

مروحة – ريح

َحَرَكُة اْلأَْجساِم
ًة ؟اَْلِقوى َنُع ِمْرَوَحًة َهواِئيَّ َكْيَف اأَ�شْ

• يصنع شيئا ميكن أن يتحرك بفعل الهواء. 6

الـمالحظة والتساؤل

اإلجناز



ُة  اَْلِحصَّ

122

َحَرَكُة اْلأَْجساِم
اَْلِقوى

الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم الكرا�شة- قطع اآجور - حمافظ التالميذ.

تدبري اأن�شطة احل�شة :

اأنواع  ينطلق االأ�شتاذ من مكت�شبات احل�ش�س ال�شابقة حول 
الر�شم  م�شهد  يوظف  ذلك  بعد  درا�شتها.  متت  التي  القوى 

املقرتح يف هذه الفقرة ملناق�شة هذه الو�شعية العنيفة.
حول  الت�شاوؤل  اإلى  للو�شول  التالميذ  تركيز  االأ�شتاذ  يوجه 
االأ�شياء  وبع�س  احلركات  بع�س  عن  املرتتبة  االأخطار 

الـمتحركة.
ي�شغي االأ�شتاذ الإجابات التالميذ لتعرف مكت�شباتهم ال�شابقة، 

ويناق�شها معهم ثم يدونها على ال�شبورة.
كيفية جتنب  الت�شاوؤل حول  اإلى  املناق�شات  تف�شي  اأن  ينبغي 

هذه االأخطار.
ويحتفظ  ال�شبورة  على  تدون  فر�شيات  التالميذ  يقرتح 

بالفر�شية املنطقية، فتناق�س جماعيا كيفية التحقق منها.

ال�شليمة لرفع وحمل االأج�شام للحفاظ  التالميذ الطريقة  يحدد 
الثقيلة،  االأج�شام  بعدم رفع  والتذكري  الفقري،  العمود  على 
اأدوات ب�شيطة مثل البكرة مل�شاعدتنا على  كما ميكن ا�شتعمال 

رفع االأج�شام.
ي�شع التالميذ اإذن عالمة حتت الو�شعيتني االأولى والثالثة.

با�شتغالل الكلمات املهمة التي يدونها تدريجيا على ال�شبورة، ي�شاعد االأ�شتاذ التالميذ على �شياغة ملخ�س احل�شة.
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املفاهمي واملصطلحات

خطر – حمل االأ�شياء

اخلالصة

خطرا  املتحركة  االأج�شام  ت�شكل  اأن  ميكن   
على االإن�شان.

 ينبغي اأن اأقي نف�شي من االأخطار.

َكِة ؟ َتَحِررّ ياِء امْلُ ُب َخَطَر َبْع�ِس اْلأَ�شْ نَّ َكْيَف اأََتَ
• يتعرف أن األشياء املتحركة قد تشكل خطرا عىل الطفل. هـدف تعلمـي7

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

يناق�س التالميذ الو�شعيات ال�شت لتحديد ال�شلوكات اخلطرة التي ينبغي جتنبها )الر�شوم 1 و2 و4 و6(.

التطبيق
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الو�شائل التعليمية واملعينات الديدكتيكية :
ر�شوم الكرا�شة - اأ�رشطة - ر�شوم حاملة لعالمات ال�شري - وثائق اأخرى...

تدبري اأن�شطة احل�شة :

�رشيط  با�شتعمال  احل�شة  هذه  خالل  التالميذ  حتفيز  نقرتح 
انعدامه ي�شاحب  الطرقية، ويف حالة  ال�شالمة  علمي حول 
مل�شاهدة  املدر�شة  من  طريق  اأقرب  اإلى  التالميذ  االأ�شتاذ 
حال  يف  املرور  اإ�شارات  و�شوء  الراجلني  طريق  وحتديد 

توفرهما قرب املوؤ�ش�شة التعليمية.
الكرا�شة  يف  املقرتح  الر�شم  االأ�شتاذ  ي�شتثمر  الف�شل،  داخل 
حلث التالميذ على التعرف اأن اجتياز الطريق ي�شتلزم اتخاذ 
»ما  التق�شي:  �شوؤال  لطرح  ميهد  مما  متعددة  احتياطات 

مبادئ ال�شالمة الطرقية ؟«

ال�شلوكات  لتحديد  االأربعة  الر�شوم  معطيات  ا�شتثمار  يتم 
الطرقية احل�شنة وت�شحيح ال�شلوكات اخلاطئة مع تكرار عملية 
بغية  الطريق  ا�شتعمال  بخ�شو�س  اأخرى  �شلوكات  مقارنة 

متكني املتعلم واملتعلمة من اإدماج هذه ال�شلوكات م�شتقبال.
ي�شل ال�شلوك احل�شن بالر�شمني 1 و 4 بينما ال�شلوك اخلاطئ 

والذي ينبغي جتنبه بالر�شمني 2 و 3. 
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املفاهمي واملصطلحات

ممر الراجلني – �شوء اأحمر - �شوء اأخ�رش

اخلالصة

 اأحمي ج�شمي من االأخطار بااللتزام مببادئ 
ال�شالمة الطرقية.

 اأ�شتعمل ممر الراجلني عند اجتياز الطريق 
اإال يف حالة انعدامه.

يف  الطريق  واأعرب  و�شماال  ميينا  األتفت   
الزمن املنا�شب.

َحَرَكُة اْلأَْجساِم
ِة ؟اَْلِقوى ُرِقيَّ الَمِة الطُّ ما َمباِدُئ ال�شَّ

• يعي مبادئ السالمة الطرقية.
• يحمي جسمه من أخطار الطريق.

8

xاألتفت ميينا و�شماال قبل اجتياز الطريق.

اأعرب دون االلتفات اإلى الطريق.
اأعرب عند ا�شتعال اإ�شارة ال�شوء االأخ�رش لل�شيارات.
xاأعرب عند ا�شتعال اإ�شارة ال�شوء االأحمر لل�شيارات.

الـمالحظة والتساؤل واالفتراض

التحقق

التطبيق
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ْعِم ْقِومِي َوالدَّ اأَْن�ِشَطُة التَّ

1النشاط

2النشاط

3النشاط

النشاط

النشاط

النشاط

4

5

6

حتت  "جذب"  وكلمة  الثالث،  الر�شم  حتت  "دفع"  كلمة  تكتب  ومناق�شتها،  امل�شاهد  عن  التعبري  بعد 
الر�شوم االأخرى.

يلون التالميذ املحفظة والكاأ�س باللون البني والباقي باللون االأحمر.

بعد تاأمل الـم�شهدين يتم التالميذ اجلملتني كالتالـي :
- ي�شقط البي�س على االأر�س من يد اأحمد.

- ي�شعد �شندوق ال�شاحنة نحو االأعلى، ثم ي�شقط  الرمل على االأر�س.

يكتب التالميذ الرقم 1 حتت املظلي، والرقم 2 حتت الرجل الذي يرفع العلم، والرقم 3 حتت ربة 
البيت التي تنظف االأر�شية، والرقم 4 حتت الطفل الذي يجذب لعبته، والرقم 5 حتت العلم الذي 

يتحرك بفعل الهواء.

من بني الت�شاوؤالت املقرتحة نذكر: - كيف اأرفع االأ�شياء؟ ؛ - كيف اأقي ج�شمي من االأ�شياء املتحركة؟
من بني الفر�شيات نذكر: - اأرفع ب�شكل �شليم ؛ -  اأتفادى �شقوط ال�شيء على رجلي...

تكتب نعم يف اخلانات : 2 - 3 - 4 - 5.

اأنظر كرا�شة التلميذ والتلميذة �س )82(.

تقومي املكت�شبات

تقومي توليفي

�شبكة تقومي الأهداف التعلمية

اأن�شطة داعمة

تقومي نهج التق�سي العلمي

َحَرَكُة اْلأَْجساِم
اَْلِقوى
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1النشاط

3النشاط

4النشاط

2النشاط
ي�شل التالميذ ف�شل ال�شيف بال�شورة املعربة عن احل�شاد؛ 
وت�شاقط  الطيور  هجرة  ب�شورتي  اخلريف  وف�شل 

االأوراق، وف�شل الربيع ب�شورة تفتح االأزهار.

نكتب الكلمات التالية بالرتتيب:
تنظيف االأواين – ال�شقي – نظافة اجل�شد – الطبخ 

– ال�رشب )اأو التغذية(.

يكتب التالميذ كلمة "عا�شب" حتت ال�شورتني االأولى والثانية، وكلمة "الحم" حتت ال�شورتني الثالثة والرابعة.

َيَواَناِت ِبيَعُة – َمَظاِهُر َحَياِة احْلَ اُء َوالطَّ َامْلَ
َحَرَكُة اْلأَْج�َشاِم )َاْلِقَوى(

َدْعُم ِنَهايَـِة 

اْلأُْسُدوِس الثَّاِنـي

5النشاط

ميالأ التالميذ اجلدول كالتايل :
4

1

5

2

3

ْفِع. َنْنُقُل ااْلأَ�ْشَياَء ِمْن َمَكاٍن الآَخَر ِبالدَّ
ْذِب. َنْنُقُل ااْلأَ�ْشَياَء ِمن َمَكاٍن الآَخَر ِباجْلَ

�ْشُم ِبِفْعِل اْلَهَواِء. ُك اجْلِ َيَتَحرَّ
ًة. اإَِذا اأََرْدَنا َرْفَع ِج�ْشٍم اإَِلى ااْلأَْعَلى ُن�َشِلُّط َعَلْيِه ُقوَّ

اِء. ُكَها ِلَوْحِدَها يِف اْلَف�شَ ْر�ِس ِعْنَدَما َنرْتُ َتَقُع ااْلأَْج�َشاُم َعَلى ااْلأَ



بيِعِيّ ؟   ِف اْلـَم�ْشَهِد الطَّ ُة اْلـُمْمِكُن َتْوظيُفها ِلَتَعرُّ 1 - ما احْلا�شَّ
َفَر ؟ ْفُل الَّذي َيْرَتدي َقمي�شًا اأَ�شْ ُل الِطّ 2 - َكْيَف َيَتَنقَّ

ٌث ؟ 3 - اْلَهواُء فـي اْلـَم�ْشَهِد َنِقيٌّ اأَْم ُمَلوَّ
بيَعِة. ِكُن َتناُوُلها ِخالَل ُنْزَهٍة فـي الطَّ ًة مُيْ يَّ ِحّ 4 - ُاْذُكْر اأَْغِذَيًة �شِ

َلْحفاِة. ْفَدَعِة َوال�شُّ ِل ال�شِّ 5 - ُاْذُكْر َطريَقَة َتَنقُّ
باُت الَّذي َتَتَغّذى ِبِه اْلـَمْعَزُة فـي اْلـَم�ْشَهِد ؟ 6 - ما النَّ

ُة ؟ ُل فيِه اْلَبطَّ َدُر اْلـماِء الَّذي َتَتَنقَّ 7 - ما َم�شْ
َنِة اْلـُمواِفِق ِلْلَم�ْشَهِد ؟ ِل ال�شَّ ُف َف�شْ ِكُن َتَعرُّ 8 - َكْيَف مُيْ

ْلِب اْلـماِء ِمَن اْلِبْئِر ؟ َفُة جِلَ ُة اْلـُمَوظَّ 9 - ما اْلُقوَّ
10 - ما ااِلْحِتياطاُت الاّلِزَمُة ِلْلِحفاِظ َعلى اْلـماِء ؟

يِطنا ؟ باتاِت فـي حُمِ 11 - َكْيَف ُنحاِفُظ َعلى النَّ

تقومي الكفاية اخلا�شة بالن�شاط العلمي بال�شنة الأولى
من التعليم االبتدائي
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وحيوانات،  اأطفال،  وثالثة  وامراأة  رجل  حية:  كائنات  به  الربيع،  ف�شل  ميثل  طبيعي   م�شهد   
ونباتات، كما اأن به م�شادر للماء.

العلمي  الن�شاط  ال�شت لربنامج  بالوحدات  اأ�شئلة متنوعة مرتبطة  ا�شتقاق  �شوؤال تركيبي ميكن من   
بال�شنة االأولى من التعليم االبتدائي؛

 تعليمات عبارة اأن اأ�شئلة مركزة ت�شمل خمتلف الوحدات املقررة. 

بخ�شو�س اجلدول املقرتح مت اعتماد بع�س النقط امللمو�شة املمكن تقوميها يف اإطار �شمويل ويف �شياق واحد.

الـمعيار 1: حتليل الو�شعية
الـمعيار 2: تو�شيح اأو تعليل االإجابة

الـمعيار 3: اإبداء راأي

اأ. معايري احلد االأدنى:

ب. معيار االإتقان:

معايير التقومي 2

1

3

وضعية التقومي

جدول توزيع التعليـمات حسب احملاور واملعايير

التعليماتاملحاور
املعايري

املعيار 3 املعيار 2املعيار 1
xما احلا�شة املمكن توظيفها لتعرف امل�شهد الطبيعي ؟احلوا�س
xكيف يتنقل الطفل الذي يرتدي قمي�شا اأ�شفر ؟احلركة 
xالهواء فـي امل�شهد نقي اأم ملوث ؟التنف�س

xاذكر اأغذية �شحية ميكن تناولها خالل نزهة فـي الطبيعة.تغذية و�شحة الإن�شان

املاء والطبيعة
ما م�شدر املاء الذي تتنقل فيه البطة ؟

كيف ميكن تعرف ف�شل ال�شنة املوافق للم�شهد ؟
x

x
مظاهر حياة 

احليوانات
اذكر طريقة تنقل ال�شفدعة وال�شلحفاة.

ما النبات الذي تتغذى به املعزة فـي امل�شهد ؟
x
x

xما القوة املوظفة جللب املاء من البئر ؟حركة الأج�شام

ما الحتياطات الالزمة للحفاظ على املاء ؟البيئة
كيف نحافظ على النباتات فـي حميطنا ؟

x
x

812
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توصيات خاصة بالتصحيح

الأجوبة املرتقبة من التالميذالتعليمات

احلا�شة املوظفة هي حا�شة الب�شر.1

يتنقل الطفل جريا.2

الهواء نقي.3

الأغذية ال�شحية املقبولة هي: املاء، اخلبز، اللحم املفروم والفاكهة.4

القفز لل�شفدعة، والزحف لل�شلحفاة.5

تتغذى املعزة باأجزاء ال�شجريات.6

البحرية.7

ف�شل الربيع )اخ�شرار النباتات، توالد الطيور، لبا�س الأ�شخا�س....(.8

رفع الدلو الناجت عن القوة امل�شلطة من طرف الطفل على احلبل.9

عدم تبذير املاء وتر�شيد ا�شتعماله. 10

عدم اإحراق الغابات، تعوي�س اأ�شجار الغابات امل�شتعملة بغر�شها. 11
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الكفايات
املفهوم العلمي وكيفية بنائه

خطوات اال�ستدالل العلمي والنهوج العلمية
التمثالت
العوائق

النقل الديدكتيكي
البيداغوجيا الفارقية

بيداغوجيا اخلطاأ
بيداغوجيا امل�رشوع

الو�سائط البيداغوجية والو�سائل التعليمية
التقومي الرتبوي
الدعم الرتبوي

اإدماج تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف التعليم

املالحق
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تتميز احلياة املعا�رشة بالتطور الهائل وال�رشيع للمعارف والعلوم واالكت�شافات وتكنولوجيا االت�شال، مما ا�شتلزم 
التكوين  اأن ت�شهر على  التي ينبغي  الب�رشي، خ�شو�شا على م�شتوى موؤ�ش�شات الرتبية والتكوين  الراأ�شمال  تاأهيل 
التي  بالكفايات  املقاربة  تتيحه  ما  وذلك  واجتماعيا،  ووجدانيا  ونف�شيا  معرفيا  املتعلم  ل�شخ�شية  واملتوازن  املتكامل 
ت�شتهدف التعامل مع خمتلف جماالت ال�شخ�شية املعرفية والوجدانية واحل�شية احلركية ق�شد متكني املتعلم من التاأقلم 
مع الو�شعيات اجلديدة بالن�شبة اإليه ب�شكل �شليم عرب تنمية �شخ�شيته يف جميع اأبعادها من اأجل تاأهيله للقيام باأدواره 

امل�شتقبلية يف جمتمع راهن على الرتبية والتعليم والتكوين باعتبارها اأهم عوامل اكت�شاب القدرة التناف�شية.

- يعرف لوبوطرف )1994( الكفاية كما يلي :
» الكفاية لي�شت حالة اأو معرفة مكت�شبة، فاكت�شاب املعارف اأو القدرات اأو املهارات ال يعني اأن الفرد اأ�شبح ذا 
كفاية، بحيث ميكن للمرء اأن يكون على دراية وا�شعة مببادئ املحا�شبة والتدبري، ولكن قد ال يح�شن توظيف هذه 

املعلومات يف الوقت املنا�شب...

ت�شتند الكفايات اإلى مرجعيات نظرية وبيداغوجية نذكر منها :
علم النف�س الفارقي : الذي يراعي وترية تعلم كل تلميذ )�رشيع التعلم/بطيء التعلم(، وعلى االأ�شتاذ اأن يراعي 

ذلك خالل التدري�س ل�شمان مواكبة كل املتعلمني.
نظرية الذكاءات املتعددة : التي ت�شتلزم مراعاة منط تعلم كل تلميذ خالل تهيئ االأن�شطة التعليمية، فهناك تلميذ 
يعتمد النمط ال�شمعي، واآخر النمط الب�رشي مما ي�شتلزم تنويع ا�شرتاتيجيات التدري�س وو�شعيات تعليمية متعددة 

�شمانا مل�شاركة كل املتعلمني.
النظرية البنائية واملعرفية وال�شو�شيوبنائية : تتناول املفاهيم التي اأدرجت ب�شكل ممنهج يف برنامج الن�شاط 

العلمي بال�شنتني االأولى والثانية مفاهيم اعتمدت ب�شكل تدريجي :
 مفهوم الكائن احلي : لتقريب مفهوم احلياة، اعتمدت اأن�شطة تتعر�س للوظائف االإحيائية الكربى كاحلوا�س واحلركة 
الكائنات احلية ح�شب  الفرز والرتتيب وفق معايري مب�شطة، كرتتيب  اأن�شطة  املوا�شيع  والتغذية والتنف�س، وتتخلل هذه 

نظام التغذية لتمييز العا�شب عن الالحم، اأو ح�شب نظام التنقل )م�شي، جري، قفز، ...(.
والطبيعة،  املاء  مو�شوع  يف  الف�شلية  الدورة  ملفهوم  تتعر�س  موا�شيع  اأدرجت  ذلك  الأجل  الزمان:  مفهوم   

ومفهوم احلركات ال�شدرية )�شهيق وزفري(، واأخرى ملفهوم التعاقب املنتظم )تعاقب الف�شول(.
 مفهوم املكان : اأدرجت موا�شيع ت�شعى اإلى تركيب هذا املفهوم كاالأو�شاط اخلا�شة بالتنقل عند احليوانات...

 مفهوم ال�شببية : مت التطرق له من خالل موا�شيع مثل العالقات الغذائية ومقاربة مفهوم ال�شل�شلة الغذائية، وكذا 
ربط حترك االأج�شام ب�رشورة ت�شليط قوى.

بالتنمية  املرتبط  اأي اجلانب  اإقحام مفاهيم غذائية و�شحية و�شكانية وبيئية  اأدرجت �شمنيا ودون  �شبق،  ملا  اإ�شافة 
امل�شتدامة، وهي مفاهيم ال ميكن ا�شتيعابها دفعة واحدة اأو على امتداد �شنة درا�شية، بل بتقدمي جرعات معرفية على 
مدى �شنوات متعددة مع مراعاة امل�شتوى العمري واالإدراكي للمتعلم وفق تدرج حمكم تراعى فيه قدرات املتعلم 

الفكرية، والتدرج املنطقي للمادة العلمية من حيث ترابط موا�شيعها وتكاملها.

الكفايات
ملاذا التدري�س بالكفايات ؟ 1

املرجعيات النظرية والبيداغوجية التي ت�شتند اإليها الكفايات 2

نحو تعريف للكفايات 3
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اأهم اأنواع الكفايات 4

اأثناء ممار�شة ن�شاط ما يتم خالله جتنيد املعارف والقدرات والتوظيف املنا�شب لها، وال ميكن  الكفاية تكت�شب 
اكت�شابها من فراغ اأو من خالل التلقي ال�شلبي.«

- ح�شب بريينو )1999( » الكفاية هي القدرة على جتنيد جمموعة من امل�شادر )معارف، مهارات، مواقف...( 
ملواجهة و�شعيات مركبة ومفردة بفعالية«

 )1999( باملغرب  االإن�شان  حقوق  على  للرتبية  الوطني  بالربنامج  اخلا�شة  االت�شال  ن�رشة  حترير  هياأة  ح�شب   -
»... ي�شمل مفهوم الكفاية يف مدلوله البيداغوجي مفهومي القدرة واملهارة مبعناهما املركب، اأي اأنه ال يحيل 
قابلة  وجدانية  اأو  �شلوكية  اأو  عقلية  بنية  يف  ومت�شلة  متعددة  ومهارات  قدرات  على  بل  معزولة،  اأفعال  على 
للتكيف واملالءمة مع و�شعيات جديدة. فالكفاية اإذن ذات طابع �شمويل ومندمج؛ فهي ا�شتعداد يكت�شبه املتعلم اأو 

ينمى لديه ليجعله قادرا على اأداء ن�شاط تعليمي ومهام معينة.«
جتارب  عرب  املتعلم  يكت�شبها  التي  واملهارات  والقدرات  املعارف  من  ن�شقيا  نظاما  ت�شكل  الكفاية  اأن  يتبني  وهكذا 

وخربات متعددة، والتي يجندها بكيفية مندجمة ق�شد حل م�شكالت تعرت�شه. واأهم خ�شائ�س الكفايات:
 تكون حمطة نهائية ملرحلة تكوينية اأو �شلك درا�شي؛

 تكون �شاملة ومدجمة ملختلف جماالت ال�شخ�شية: معرفية ووجدانية ونف�شية حركية؛
 ت�شتمد ديناميتها من م�شتوى تطور ومنو املجتمع الذي تتكون فيه.

من الكفايات املمكن بناوؤها يف اإطار تنفيذ مناهج الرتبية والتكوين :
كفايات تنمية الذات : وت�شتهدف تنمية �شخ�شية املتعلم كغاية يف ذاته، وكفاعل اإيجابي تنتظر منه امل�شاهمة الفاعلة 

يف االرتقاء مبجتمعه يف كل املجاالت.
ي�شتجيب  والتكوين  الرتبية  نظام  جتعل  التي  وهي   : الجتماعي  التحول  يف  لال�شتثمار  القابلة  الكفايات 

حلاجات التنمية املجتمعية بكل اأبعادها.
الكفايات القابلة للت�رشيف يف القطاعات القت�شادية : مما يجعل النظام التعليمي ي�شتجيب حلاجات التنمية 

االقت�شادية واالجتماعية.
وهكذا مت التمييز بني الكفايات كما يلي:

الكفايات ال�شرتاتيجية : عرب تنمية جمموعة من القدرات عند املتعلمني تتمثل يف :
 معرفة الذات والتعبري عنها؛
 التموقع يف الزمان واملكان؛

املجتمع(  التعليمية،  املوؤ�ش�شة  )االأ�رشة،  خا�شة  ب�شفة  املجتمعية  للموؤ�ش�شات  وبالن�شبة  لالآخر  بالن�شبة  التموقع   
والتكيف معها ومع البيئة ب�شفة عامة.

 قدرات تتمثل يف تعديل املنتظرات واالجتاهات وال�شلوكات الفردية ح�شب تطور املعرفة واملجتمع.
الكفايات التوا�شلية : وت�شعى اإلى متكني املتعلم من اإتقان اللغة العربية والتمكن من اللغات االأجنبية والتفتح على 
التعليمية وخارجها يف خمتلف جماالت تعلم  املوؤ�ش�شة  التوا�شل داخل  اأنواع  التمكن من خمتلف  اأي  االأمازيغية، 
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املواد املدر�شة، من خالل تنمية التعبري البياين وال�شفهي والكتابي. والأجل حتقيق ذلك ن�شتعمل يف ال�شنتني االأولى 
والثانية الر�شوم وال�شور والتعبري ال�شفهي بكرثة. 

ونعو�س ذلك تدريجيا يف امل�شتويات الالحقة بالتعبري الكتابي ق�شد متكني املتعلم من اكت�شاب خمتلف اأنواع اخلطاب 
االأدبي والعلمي والفني.

الكفايات املنهجية : وت�شعى اإلى اإك�شاب املتعلم تدريجيا عرب امل�شتويات منهجية للتفكري وتطوير مدارجه العقلية، 
النظام والدقة يف  تعويده على  ي�شتلزم  ب�شكل فردي و�شمن جمموعة مما  الف�شل وخارجه،  للعمل يف  ومنهجية 
و�شوؤونه ووقته  ذاته  لتنظيم  منهجية  املتعلم  اإك�شاب  اإلى  ت�شعى  كما  االآخرين.  واآراء  اللعبة  قانون  وتقبل  العمل، 

وتدبري تكوينه الذاتي وم�شاريعه ال�شخ�شية.
للعامل  اإح�شا�شاته وت�شوراته وروؤيته  دائرة  للمتعلم وتو�شيع  الثقايف  الر�شيد  تنمية  : وت�شمل  الثقافية  الكفايات 
وللح�شارة الب�رشية بتناغم مع تفتح �شخ�شيته بكل مكوناتها كما ت�شمل �شقها املو�شوعي املرتبط باملعرفة ب�شفة عامة.
: نظرا لكون التكنولوجيا ت�شكل حقال خ�شبا بف�شل تنوع وتداخل التقنيات والتطبيقات  الكفايات التكنولوجية 
اأ�شبحت تكت�شي  فاإنها  امل�شتدمية وجودة احلياة  العام والتنمية االقت�شادية  اإلى حتقيق اخلري  الهادفة  املختلفة  العلمية 
اأهمية بالغة يف احلياة الع�رشية، لذلك يتم التح�شي�س بها يف املرحلة االأولى االبتدائية على اأ�شا�س تعميقها الحقا يف 
م�شتويات عليا مراعاة للتدرج العمري واالإدراكي للمتعلمني بينما يتم الرتكيز اأ�شا�شا يف م�شتويات التعليم االبتدائي 

على الكفايات اال�شرتاتيجية والتوا�شلية واملنهجية والثقافية لالأ�شباب التالية:
 الأن الطفل يوؤكد ا�شتقالليته داخل املكان/املجال واإزاء االأ�شياء واالأ�شخا�س كما يتعرف على ج�شمه ويكيف 
كفاياته مع الن�شاط املمار�س ويكيف �شلوكه داخل و�شعية ال يكون فيها مبفرده ويتعاون ويقيم عالقاته ب�شكل 

مت�شاعد؛
 يتعود على تقبل واحرتام االإيقاع وقواعد احلياة اجلماعية، وتكون له رغبة يف املعرفة وامليل اإلى التعلم. كما 
يكون مهتما باالأ�شئلة املرتبطة باالإن�شان واحليوان والنباتات وبدورة احلياة وبالظواهر الطبيعية عند اكت�شاف 
جمال �شا�شع، فاإن الطفل يكون قد حدد نف�شه داخل جمال معني )حجرة، و�شط قروي اأو ح�رشي...(. 
كما يكون قد متوقع داخل الزمن القريب، كما يكون قد متكن من حتديد اأحداث يومية )مثال ي�شتيقظ �شباحا، 

يعتني بنظافته، يفطر، ثم يتوجه اإلى املدر�شة...(
انطالقا من و�شعياته االأ�رشية ويتدرب على دوره  الذاكرة  الطفل  املنهجية، يوظف  الكفايات  وبخ�شو�س   
بالتعلمات  املرتبطة  املدة  هذه  وخالل  الب�شيطة،  والتعاريف  واحلكايات  بالن�شو�س  واالحتفاظ  اللعب،  يف 
االأولى، يتعلم ح�رش انتباهه واملالحظة والرتكيز على كلمة اأو ر�شم معني، وي�رشع يف تكوين قدرته على 

حتمل اجلهد والعناء واحرتام الف�شل الدرا�شي.
وينبغي اأن ي�شبح قادرا يف هذه املرحلة على امل�شاركة يف م�رشوع يعرف الهدف منه، واأن ي�رشع يف التحكم يف 

املعارف من خالل التدريب املدر�شي.
اإليه من  املقدمة  املعلومات  التعرف على  قادرا على  املرحلة  الطفل يف هذه  يكون  املعلومات،  بخ�شو�س معاجلة 

خالل اعتماد حوا�شه كما ميكنه متييز التقابالت املختلفة ويكت�شب القدرة على فهم وتطبيق توجيه معني.  
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توخيا للتب�شيط واالأجراأة، اخرتنا تعريفا علميا للمفهوم العلمي، كما اأعطته برايت ماري بارث والذي ا�شتمدته من 
جريوم �س. برونر ويلخ�س اجلدول التايل عنا�رش هذا التعريف.

اأمثلة بيداغوجيا فل�شفيا  عنا�رش املفهوم
 1-مربع

 2-ح�رشة
ت�شمية اأو بطاقة )م�شطلح( فكرة جمردة حتمل ا�شما بطاقة )اإ�شم(

 1-متوازي اأ�شالع رباعي 

اأ�شالعه متقاي�شة ومتعامدة.
 2-كائن حي الفقري له 3 اأزواج 

�شدرية من االأرجل منف�شلة.

ينعت  لكن  معزوال  لي�س 
اخلا�شيات  من  مبجموعة 

االأ�شا�شية )تعريف(

وذات داللة ومعنى لها 
قدرة تف�شريية وتنبوؤية

�شفات 
)خا�شيات(

 1-مربعات ذات اأحجام واألوان 

ويف و�شعيات خمتلفة.
 2-اأمثلة متعددة من احل�رشات.

ميكن تطبيقه على اأمثلة 
اأخرى وتوظيفه يف 

و�شعيات متنوعة

ميكن �شحبها على جماالت 
�شياقات  ويف  اأخرى 
مغايرة )القابلية لالمتداد(

امتداد )�شحب(

ويعترب املفهوم اأ�شا�شيا يف ت�شنيف وترتيب االأ�شياء املدرو�شة عرب اختيار معايري م�شبوطة ووا�شحة ومن خالل 
ا�شتخراج اخل�شائ�س االأ�شا�شية للمفهوم. كما اأنه ينمي تربويا قدرات ومهارات التمييز واملقارنة واملماثلة وعمليات 

التعميم والتحليل والرتكيب.
ويتطلب بناء املفهوم العلمي االإحاطة ب�شفاته االأ�شا�شية و�شماته اخلا�شة واإزالة كل اخلا�شيات امل�شو�شة، مع حتديد 
بنية العالقات بني تلك اخل�شائ�س وترتيب م�شتويات التجريد. يجب اأن يراعى يف اختيار االأمثلة »املوجبة«، التي 
اأي  اأول منوذجي خال من  انتقاء مثال  البداية يجب  توؤكد املفهوم، توفر جميع ال�شفات االأ�شا�شية للمفهوم. ففي 
غمو�س بتفادي ال�شفات امل�شو�شة. وتتم اإ�شافة ال�شفات الثانوية تدريجيا مع تنويع االأمثلة واختيارها يف جمال 
اهتمام التالميذ قدر امل�شتطاع. كما اأنه ال يخفى ما لالأمثلة »ال�شلبية« )امل�شادة( من اأهمية ق�شوى يف ت�شهيل املقارنة 
ال�شتخراج اخلا�شيات االأ�شا�شية للمفهوم. اإال اأنه يجب مراعاة التدرج يف تقدميها موازاة مع االإيجابية، حيث نبداأ 
مبثال خال من اأي �شفة اأ�شا�شية، والتي �شن�شيفها تدريجيا يف مراحل... كما اأن منط تقدمي االأمثلة مهم كذلك، 
لكون املمار�شة امللمو�شة واالأفعال املح�شو�شة لها اأ�شبقية على ال�شور احلقيقية ثم الر�شوم والرموز املعربة. ومن هذا 
املنطلق تربز اأهمية حر�س االأ�شتاذ على توظيف كائنات حية حقيقية ما اأمكن لت�شويق التالميذ و�شمان م�شاهمتهم 

الفعالة يف بناء املفاهيم.
وختاما يرتكز اكت�شاب املفاهيم على �شياغة وا�شحة لالأ�شئلة املوجهة من طرف املدر�س، ب�شكل يجعل التالميذ يف 

موقع بحث وم�شتنفرين لطاقاتهم الذهنية.
االبتدائية،  االأولى  ال�شنة  يف  وزفري  �شهيق  فقط  اأنه  نالحظ  مثال،  التنف�س  مفهوم  معاجلة  م�شتويات  وبخ�شو�س 
وتبادالت غازية يف ال�شنة الثالثة حيث يعمم املفهوم على احليوانات والنباتات، بينما يرقى يف م�شتويات عليا اإلى 

م�شتوى التبادالت اخللوية بال�شلك الثانوي االإعدادي، ثم اإلى م�شتوى اجلزيئات اخللوية بالثانوي التاأهيلي.

املفهوم العلمي وكيفية بنائه



134

خطوات اال�ستدالل العلمي والنهوج العلمية

ان�شجاما مع االأهداف املتوخاة من تدري�س الن�شاط العلمي، ونظرا لالأهمية الق�شوى للمنهجية املعتمدة يف اإك�شاب 
علمية  ومواقف  بقيم  التزود  اأجل  من  العلمي  اال�شتدالل  وتقنيات  مهارات  وكذا  العلمي  الفكر  مبادئ  التلميذ 
مو�شوعية، فقد ارتاأينا تزويد املدر�س بالعنا�رش االأ�شا�شية واخلطوات املنهجية لكل ا�شتدالل علمي، و�شن�شري ب�شكل 

مقت�شب اإلى:
املالحظة : تعترب من اأهم العنا�رش يف النهج العلمي وهي و�شيلة اللتقاط املعلومات، وجتميع املعطيات حول وقائع 
امللمو�شة  للمالحظة  ما  يخفى  بو�شوح. وال  امل�شكل و�شياغته  الباحث/املتعلم على طرح  ت�شاعد  واأ�شياء  واأحداث 
فم�شاهدة  ما هو جمرد،  بعد  يدرك  العلمية خا�شة عند طفل ال  املفاهيم  بناء  بالغة يف  اأهمية  املبا�رشة من  واملعاينة 

�شورة اأو ر�شم ال يعو�شان مثال م�شاهدة حيوان يتغذى.
�شياغة الفر�شية : هي عبارة عن تف�شري اأويل وموؤقت مل�شكلة معينة ت�شغل بال الباحث/املتعلم وهي كذلك لكونها 
الزالت يف حاجة اإلى تاأكيد اأو اإلغاء عرب الرجوع اإلى فح�س منطقي اأو جتريب حمكم ودقيق، وتعترب كذلك موجها 

لعملية بناء املفاهيم العلمية ب�شكل مو�شوعي.
التجريب : التجربة هي حالة مالحظة مفتعلة اأو و�شعية م�شطنعة يلجاأ اإليها الباحث/املتعلم طبقا ملا افرت�شه من تف�شري 
اأجل  من  م�شبوطة  لقيا�شات  واإخ�شاعها  املحتملة،  اأ�شبابها  اأي  املدرو�شة  الظاهرة  متغريات  يف  التحكم  ق�شد  م�شبق، 
اإيجاد العالقات املنظمة لها. فهي اإذن متحي�س للفر�شية للتحقق من �شحتها اأو تفنيدها، وبذلك فهي ت�شكل االأ�شا�س يف 

مو�شوعية نتائج البحث.
التجربة وحتليلها. والتحليل عملية بحث عن  نتائج  تاأويل م�شتمد من جتميع ومعاجلة  اأو  تف�شري  : هو  ال�شتنتاج 
تاأكيد  العملية  هذه  خالل  من  يتم  بحيث  بينها  الرابطة  العالقات  الإيجاد  وتفكيكها،  املدرو�شة  الظاهرة  عنا�رش 
الفر�شية، بالك�شف عن االأ�شباب الكامنة وراء الظاهرة املدرو�شة. وبالتايل نكون قد اأعطينا جوابا منطقيا للت�شاوؤل/

البحث عرب عملية تركيب، والتي  ل�شريورة  نتيجة حتمية  اإذن  فهو  الدرا�شة.  بداية  انطلقنا منه عند  الذي  امل�شكل 
هي بعك�س التحليل جتميع للعنا�رش املفككة �شلفا، ق�شد اإعادة بناء وبنينة معرفة جديدة، وقد يربز على �شكل اإبداع 

كو�شع قاعدة جديدة اأو قانون ..... 
وقد يعترب اال�شتنتاج تعميما اإذا ما مت توظيفه و�شحبه على اأحداث وظواهر جديدة مل تكن مو�شوع الدر�س.

بالن�شبة للم�شتوى الأول والثاين البتدائي، نكون ب�شدد ال�رشوع يف حت�شي�س املتعلم ببع�س املفاهيم العلمية 
وتنمية  واكت�شاب  املفاهيم  ببناء  تهتم  م�شتقبلية  لعمليات  وتهييئه  املعريف،  ر�شيده  تنمية  ق�شد  الأ�شا�شية 

كفايات منهجية وتوا�شلية.

 ميكن اعتماد اال�شتدالل العلمي بتوظيف نهجني علميني يلخ�س اجلدول املوايل مكوناتهما. وقد ا�شتقيناها من قراءة 
للخلفية النظرية التي توؤطر كال منهما ) فل�شفية كانت اأو اإب�شتمولوجية.....(. 

ومن خالل املقارنة، �شيكون باإمكاننا القيام باختيار معلل الأيهما اأف�شل يف تدري�س الن�شاط العلمي بال�شنتني االأولى 
والثانية االبتدائية.

خطوات اال�ستدالل العلمي 1

النهوج العلمية : 2
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النهج املبني على حل امل�شكالت النهج التجريبي  املوؤ�رشات
- لها وظيفة و�شيطية وقد ت�شبح اأ�شا�شية 

ح�شب الو�شعية.
- تلعب دورا اأ�شا�شيا واأوليا، 
وتعترب منطلق كل معرفة.  1- املالحظة

- اأ�شا�شية ال من حيث ن�شاأتها فقط، بل 
كذلك من حيث �شياغتها. - لها دور ثانوي.  2- امل�شكلة/الإ�شكالية

- تف�شري موؤقت للم�شكلة، وهي اأ�شا�شية 
وذات اأهمية ق�شوى، غالبا ما تكون 

متعددة.

- ثانوية، ولن ت�شبح ذات اأهمية 
اإال اإذا كانت قابلة للتمحي�س اأو مت 

اختبارها.

 3- الفر�شية/الفر�شيات

- بالتجريب، للتجربة دور فاح�س 
ولي�شت م�شدرا وال اأ�شال للمعرفة.
- اأو بالفح�س املنطقي، بحيث ت�شبح 

النتيجة من�شجمة مع امل�شلمات.

- يتم عرب التجربة التي تكت�شي اأهمية 
ق�شوى وتعترب م�شدرا اأ�شا�شيا 

للمعرفة.
 4- التمحي�س

- اإما منطلق اأو نتيجة ل�شريورة البحث.
- اخلا�س والعام يف تفاعل دينامي.

- نتيجة ل�شريورة البحث.
- من اخلا�س اإلى العام.  5- التعميم

- تفاعل امللمو�س واملجرد.
- �شريورة لولبية غري موجهة.

- من امللمو�س اإلى املجرد.
- عملية خطية ذات اجتاه اأحادي.  6- التجريد

- ال قيمة للجزء يف معزل عن الكل. - اجلزء قبل الكل.  7- ال�شمولية

- تلعب دورا اأ�شا�شيا، بل هي نقطة 
انطالق بناء املعرفة اجلديدة )بف�شلها 

وعلى ح�شابها(.

- اأقل اأهمية الأنها تعيق التعلم.
- مبداأ اإعادة االكت�شاف.

 8- مكانة التمثالت والعوائق 

وتاريخ العلوم

- معرفة عقالنية تتجاوز الواقع احل�شي 
لكنها قابلة للتجربة والتطبيق.
- تتطور عرب طفرات )قطيعة(.

- ن�شبية املعرفة.

- مطابقة للواقع، وتوجد يف 
املحيط، ويجب فقط الك�شف 

عنها.
- معرفة مطلقة.

 9- املعرفة

- ا�شتقرائي– ا�شتنباطي ) بنائي (  - ا�شتقرائي  10- اال�ستدالل

جدول مب�شط مقارن للنهجني التجريبي واملبني على حل امل�شكالت

املت�شل�شلة  مراحله  لرتاتبية  نظرا  متجاوزا  التجريبي  النهج  تعترب  املعا�رشة  الديدكتيكية  واالأبحاث  الدرا�شات  جل 
الفعل  يوؤطر  الذي  العلمي  النهج  اأن  بينت  كما  ا�شتنتاج(،  النتيجة،  تف�شري  نتيجة،  جتربة،  )مالحظة،  واخلطية 
املعريف باملدر�شة االبتدائية عليه اأن »ي�شلح املتعلم باأدوات معرفية ومنهجية ت�شمح له بتطوير قدرات التفكري العلمي، 
واكت�شاب ثقافة علمية حقيقية بناءة ونقدية بدل ثقافة مو�شوعة، عابرة وحمدودة«، وبناء عليه فاإن بيداغوجية حل 

امل�شكالت حتتل ال�شدارة بتعليمنا باعتبارها ركيزة اأ�شا�شية للمدر�شة البنائية.
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اأ�شا�شية للمدر�شة  اأنها ركيزة  اأهمها  اأهمية كبرية يف تعليمنا الأ�شباب متعددة  اأ�شبحت بيداغوجية حل امل�شكالت ذات 
العلمي  الن�شاط  مادة  خل�شو�شيات  نظرا  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  بالكفايات  التدري�س  منها  ي�شتق  التي  البنائية 
واالأهداف املتوخاة من تدري�شها بالتعليم االبتدائي وهي ا�شرتاتيجية تربوية مالئمة تتبواأ الطرائق والتقنيات الرتبوية 
التعليمية  والو�شائل  املالئمة  امل�شامني  واختيار  االأهداف  وانتقاء  التدري�س  تخطيط  مع  باملوازاة  بارزة  مكانة  فيها 

واالأن�شطة الرتبوية والو�شعيات التعليمية – التعلمية واأ�شكال التقومي والدعم...
فبيداغوجية حل امل�شكالت، ح�شب راأي عدد من املخت�شني والباحثني تعترب ناجعة لتحقيق االأهداف املتوخاة من 
تدري�س العلوم على اخل�شو�س. وتعود هذه البيداغوجية يف بداية بلورتها اإلى »جون ديوي« الذي كان يرى اأن 
االإن�شان يتعلم عن طريق حل امل�شكالت التي تواجهه، ويقول »يجب اأن يكون كل در�س جوابا وحال مل�شكل ما« 
ويرى اأال يو�شع الطفل يف و�شع وموقف �شلبي، يقبل اآراء غريه، ونتائج تفكري االآخرين اأي يتلقى وي�شحن بل 
على العك�س من ذلك، يلزم و�شعه يف موقف الباحث بحيث يفكر ويطرح ت�شاوؤالت ويجرب بنف�شه حتى يكت�شب 
لديه رغبة يف  يولد  بامل�شكلة  املتعلم  ف�شعور  �شليمة.  بطريقة  احلياة ومعاجلتها  م�شاكل  مواجهة  وقدرة على  دراية 
البحث عن حل لها، وتزداد تلك الرغبة كلما كانت امل�شكلة ذات معنى بالن�شبة اإليه، منطلقة من حوافز داخلية لديه 

وت�شتجيب حلاجة عنده اأي مرتبطة مب�رشوعه ال�شخ�شي، وميكنه توظيف معطياتها يف حياته اليومية.
وامل�شكلة هي ا�شتفهام اأو ت�شاوؤل يثري اهتمام املتعلم وي�شغل باله، وال ميلك جوابا عليه، مما يحثه على البحث الهادف 

اإلى اإنتاج دالئل وتف�شريات ينبغي يف مرحلة الحقة متحي�شها والتاأكد من �شحتها.
3 - 1 - التح�شي�س بامل�شكلة : 

تعترب هذه املرحلة اللبنة االأولى يف بناء املعرفة حيث يهتم املدر�س باإثارة ف�شول التالميذ و�شد انتباههم لتح�شي�شهم 
بامل�شكلة التي ي�شتح�شن اأن تكون م�شتمدة من حميط التالميذ وحياتهم اليومية مع مراعاة عالقتها باملقرر واأهداف 

الدر�س. ومن هذا املنطلق تتجلى اأهمية الت�شاوؤل الذي يعتمد يف بداية كل در�س.
3 - 2 - حتديد امل�شكلة : 

حتديد  على  ت�شاعد  االأ�شئلة  من  جمموعة  اإثارة  على  املدر�س  يعمل  بامل�شكلة،  التالميذ  اإح�شا�س  من  التاأكد  مبجرد 
االإطار احلقيقي للم�شكلة اأي طبيعتها وجمالها وعنا�رشها ومتغرياتها، مما يوؤدي اإلى �شياغتها ب�شكل وا�شح ودقيق 

ال يقبل التاأويل ويراعي م�شتوى التالميذ.
3 - 3 - �شياغة الفر�شيات :

يجعل املدر�س التالميذ يفكرون ويبحثون عن اأجوبة اأولية حمتملة للم�شكلة املطروحة وتتم �شياغة فر�شيات تف�شريية 
موؤقتة. وجتدر االإ�شارة اأن هذه ال�شياغة تكون منطقية ودقيقة وال تت�شمن اأي تناق�س اأو تتنافى مع حقائق علمية، 
والتمثالت  والتعبري عن مواقفهم ومهاراتهم.  التالميذ الإبراز متثالتهم  اأمكن على حتفيز  ما  املدر�س  ويقت�رش دور 
مرتكزات اأ�شا�شية يلزم اعتبارها ملحاولة معرفة املتعلم وعوائقه االب�شتمولوجية، مثال عندما يذكر التلميذ جملة »املاء 
يجري لي�شب يف النهر اأو البحر« فاإنه ي�شفي �شفة احلي على املاء، وهذا عائق اب�شتمولوجي يلزم االهتمام به وعالجه.

3 - 4 - فح�س الفر�شيات :

للعمل،  فري�شمون خطة  املقرتحة،  الفر�شيات  نفي  اأو  تاأكيد  كيفية  ويبحثون عن  التالميذ  يفكر  املرحلة،  هذه  يف 
ويعملون على تنفيذها، وتتمثل هذه العملية يف �شل�شلة من االختبارات املنا�شبة للفر�شية. ومن بني عمليات التحقق، 

ن�شري اإلى التجربة اأو التوثيق اأو االكتفاء باملالحظة امليدانية.

بيداغوجية حل امل�شكالت 3
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3 - 5 - النتيجة :

وهي ما نتو�شل اإليه بالن�شبة لفح�س الفر�شية، وهنا نقرتح ف�شح املجال للتالميذ لقراءة النتيجة التي تو�شلوا اإليها 
وذلك بالتعبري عنها كتابيا اأو �شفهيا اأو مبختلف و�شائل التعبري. وهنا تكمن اأهمية حتديد مِقٍرر �شمن كل جمموعة 

عمل على اأ�شا�س اأال يتم االقت�شار على نف�س التلميذ بل توزيع الدور كلما �شنحت الفر�شة.
3 - 6 - ال�شتنتاج والتعميم :

اال�شتنتاج هو ح�شيلة حتليل النتائج وتف�شريها ومقارنتها مع الفر�شيات املقرتحة. وكيفما كانت الفر�شية �شائبة اأو 
خاطئة، فاإن العمل، يف كلتي احلالتني، يكون مفيدا وبناء الأن نفي الفر�شية يقدم كذلك خدمة معرفية تتجلى يف 
التدرب على ا�شتبعاد واإق�شاء االأخطاء. وهي ميزة ت�شاعد املتعلم على االندماج والتكيف ب�شهولة يف احلياة اليومية 

التي تت�شم بديناميكية عالية وتطور م�شتمر.
اإلى �رشورة  التنبيه  امل�شابهة مع  التعميم، يتم من خالل كون اال�شتنتاج قابل لال�شتعمال يف احلاالت  بخ�شو�س 

تفادي التعميم ال�رشيع اأي جتنب التعميم اخلاطئ.
العلمية  املادة  هذه  تدري�س  كثريا  تخدم  التي  امل�شكالت،  حل  لبيداغوجية  املدر�س  تبني  اأهمية  �شبق،  مما  تتجلى، 

اعتمادا على الكفايات.

4 - 1 - ال�شياق التاريخي لنهج التق�شي : 

اأوا�شط  االأمريكية يف  املتحدة  الواليات  العلوم من  تدري�س  التق�شي يف  نهج  اعتماد  اإلى  يدعو  الذي  التيار  انطلق 
وروؤ�شاء  ومكونون  ال�شناعة  ورجال  وعلماء  اأ�شاتذة  بامليدان،  مهتمون  انكب  عندما  املا�شي  القرن  ت�شعينات 
اإلى  العلمية، فتو�شلوا  املفاهيم  بناء  اإيجاد طرق بيداغوجية كفيلة بتح�شني  النف�س، على  موؤ�ش�شات تعليمية وعلماء 

اإنتاج وثيقة مرجعية �شميت "املعايري الوطنية للرتبية على العلوم".  
4 - 2 - الركائز النظرية لنهج التق�شي : 

الركيزة الأولى
يعتمد اأ�شحاب هذا التيار ت�شورا اإب�شتيمولوجيا مفاده اأن اإنتاج العلوم يتم وفق املنهجية التالية :

 القيام مبالحظات؛
 و�شع اأ�شئلة؛

 الفح�س يف الكتب وباقي م�شادر املعلومات لالطالع على ما هو معروف بخ�شو�س مو�شوع البحث؛
 تخطيط تق�شيات جتريبية؛

 مراجعة ما هو معروف على �شوء البينة )احلجة( التجريبية؛
 ا�شتعمال اأدوات جلمع املعطيات وحتليلها وتاأويلها؛

 تقدمي اأجوبة وتف�شريات؛
 و�شع تنبوؤات؛

 تبليغ النتائج واإي�شالها اإلى املهتمني. 

نهج التق�سي 4
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الركيزة الثانية 
 هذه الركيزة هي مبثابة قناعة تفيد اأنه، على غرار العلماء والباحثني، يكون االأطفال فهمهم للعامل الطبيعي 
والتكنولوجي اعتمادا على التق�شي التجريبي، وب�شكل اأعم بف�شل التفاعل التاأملي املتمعن مع الظواهر الطبيعية 

ومع االأفكار التي تعطي معنى لهذه الظواهر. 
الركيزة الثالثة

بينت العديد من االأبحاث والكتابات التي اهتمت بالتعلم اأن االأطفال )والكبار اأي�شا(:
 يطورون خالل �شريورة تعلمهم ت�شورات، خا�شة حول العامل وحول كيفية ا�شتغاله؛

 يتعلمون ب�شكل اأف�شل اإذا ا�شتطاعوا اأن يربطوا املعلومات اجلديدة باالأ�شياء التي يعرفونها؛
ي�شاعد ال�رشاع املعريف الذاتي، على م�شتوى وعي الفرد، وكذلك ال�رشاع املعريف االجتماعي بني اأفراد جماعة 

املتعلمني على تطور ت�شورات االأفراد واإحداث التغري املفاهيمي الذي ي�شمن اكت�شابهم املعارف العلمية.  
4 - 3 - تعريف نهج التق�شي : 

واملهارات من خالل  املعرفة  تعلم  واإ�رشاكهم يف  املتعلمني  تهيئ  اإلى  تهدف  بيداغوجية  التق�شي طريقة  نهج   
ممار�شة اأن�شطة مبنية وموجهة ومفتوحة مت تخطيطها ب�شكل م�شبق، واإجناز مهمات داخل بيئة واقعية، من اأجل 
 .(Herron, M.D. (1971). The nature of scientific inquiry) و�شف وفهم العامل احلقيقي الذي يحيط بنا؛
 نهج التق�شي جمموعة من االأن�شطة املوجهة التي ميار�شها املتعلم حلل عدد غري حمدد من امل�شكالت من اأجل 

زيادة فهمه للمادة العلمية وتنمية جمموعة من املهارات؛
 نهج التق�شي عملية لت�شخي�س م�شاكل، ونقد جتارب، والتمييز بني بدائل ممكنة، والتخطيط لبحوث، والبحث 
متما�شكة  حجج  و�شياغة  االأقران،  مع  ومناق�شة  مناذج،  وبناء  معلومات،  عن  والبحث  فر�شيات،  عن 

.(Lin, David Bell,2004)

4 - 4 - اأهمية نهج التق�شي :  

 ينمي لدى املتعلم : 
- مهارات التفكري،  

- مفهوم الذات،
- عمليات املالحظة والقيا�س والت�شنيف، وو�شع الفر�شيات واختبارها...؛

 يعمل على زيادة دافعية املتعلم نحو التعلم؛
 ي�شاعد املتعلم على اكت�شاف احلقائق واملبادئ التي يرغب مبعرفتها؛

 ميكن املتعلم من اكت�شاب منهجية التق�شي العلمي؛
 ينمي القدرة على اإجناز املهام، والتعلم التعاوين؛

 ينمي العالقات بني املتعلمني واملحيط؛
 ي�شهم يف زيادة م�شتويات النجاح والتميز.

4 - 5 - مراحل نهج التق�شي :

1- و�شعية االنطالق
2- متلك و�شعية االنطالق من طرف املتعلم
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3- �شياغة الفر�شيات
4- التق�شي: اختبار الفر�شيات

5- تقدمي وتقا�شم االإنتاجات
6- بنينة التعلمات

7- مرحلة ا�شتثمار التعلمات املكت�شبة
املرحلة 1 : و�شعية النطالق

 تقت�شي مواجهة املتعلم مل�شكل يدفعه اإلى االإح�شا�س باحلاجة اإلى البحث عن حلول؛
 ت�شمح بخلق و�شعية حمفزة تثري اهتمام املتعلم وف�شوله وتدفعه اإلى طرح الت�شاوؤالت؛

 متكن من االإحاطة مب�شكل يحمل موا�شفات علمية مقبولة ومن�شجمة تلبي �رشوط ال�شياق الذي جاء فيه احلدث العلمي؛
 ت�شع حتديا معرفيا بالن�شبة للمتعلم؛

املرحلة 2 : �شياغة م�شكل علمي
 ت�شمح بتحديد معامل امل�شكل العلمي احلقيقي وحتديده بو�شوح؛

 تفتح املجال النخراط املتعلم يف االإحاطة بامل�شكل وطرح ت�شاوؤالت مو�شوعية حوله و�شياغته �شياغة علمية 
ت�شري اإلى ما ينبغي اإجنازه ب�شكل حمدد؛

 تفر�س حتديد املتغريات التي �شيتم التطرق اإليها؛
 متكن من �شياق يقود اإلى اقرتاح فر�شيات؛

 متكن املتعلمني من التعبري عن معارفهم اخلا�شة وجمابهة اأفكارهم والتوا�شل فيما بينهم؛
 متكن من الك�شف عن بع�س متثالت املتعلمني اإزاء ظاهرة اأو حدث؛

املرحلة 3 : �شياغة الفر�شيات
 متكن املتعلم من االإ�شهام يف تقدمي اأجوبة اأو تف�شري اأويل وموؤقت لظاهرة اأو حل موؤقت مل�شكلة حمددة؛

 متكن من انخراط يف نقا�س جماعي؛
 املرحلة 4 : اختبار الفر�شيات

 متكن من التحقق وفح�س املتعلمني لالأجوبة من خالل املالحظة و/اأو التجريب و/اأو ا�شتغالل وثائق و/ اأو 
البحث و/ اأو ا�شتعمال النمذجة؛

 ت�شمح بو�شع ت�شور الختبار الفر�شيات التي مت االحتفاظ بها، وو�شع خطط للبحث عن احللول؛ 
 تو�شح كيفية اإجناز البحث عن املعلومات )املالحظة، التجريب، البحث الوثائقي...(؛

 متكن املتعلم من تفعيل اخلطوات التي اقرتحها واالإحاطة باملتغريات التي اختارها؛
 متكن املتعلم من االنخراط يف و�شعية ملمار�شة العلوم والتقنيات، وفق جمموعة من برتوكوالت )املالحظة، 
التجريب، االإجناز املادي، البحث الوثائقي(، واملمكن ت�رشيفها ح�شب طبيعة امل�شكل العلمي ونوعية الفر�شية 

اأو الفر�شيات املقرتحة؛
 ت�شمح بتطوير متثالث املتعلم واإجناز مالحظات هادفة حول الواقع امل�شاهد؛

 متكن من مواجهة املتعلم واقعا قابال للمناولة من خالل التجريب؛
 ت�شمح مبعاجلة املوا�شيع غري القابلة للتجريب واملالحظة، ومعاجلتها باإبراز ت�شاوؤل، تقدمي معلومات للتحليل، 

اإعادة ا�شتثمار اأو تقومي معارف. 
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 ت�شكل فر�شة لتعلم العمل التجريبي وجمع البيانات وربطها، واإبداء املالحظات ومناق�شة وتقا�شم ما مت فهمه، 
والتحكم يف التقنيات واملناوالت، والتحليل املنظم واملن�شجم للنتائج املح�شل عليها؛

املرحلة 5 + املرحلة 6 : التقا�شم والبنينة
النتائج  حتقق  مدى  ا�شتنتاج  من  ومتكنه  واملعلومات  التجريبية  املعطيات  وتاأويل  حتليل  اإلى  املتعلم  تدفع   

والفر�شيات؛
 متكن املتعلم من جمابهة ما تو�شل اإليه من نتائج بالفر�شيات التي �شطرها؛

 ت�شمح بتنظيم بناء املعارف من طرف املتعلمني للخروج با�شتنتاجات؛ 
 ترتك املبادرة للمتعلم ال�شتنتاج اخلال�شة؛ 

 جتعل املتعلم يحلل وي�شتنتج ويتخذ القرارات، ويدمج تعلماته اجلديدة يف بنيته املعرفية؛   
املرحلة 7 : التعبئـة 

 متكن من تو�شيع التف�شريات اإلى ما وراء املعطيات املقدمة بغية حتديد االنعكا�شات والتاأثريات املطابقة لل�رشوط 
املو�شوفة وتطبيقها يف و�شعيات جديدة؛

 متكن من تعميم النتائج يف و�شعيات م�شابهة اأو جديدة؛
4 - 6 - م�شتويات نهج التق�شي : 

تختلف اأن�شطة التعليم بالتق�شي باختالف امل�شوؤولية امللقاة على كل من االأ�شتاذ )ة( واملتعلم قبل واأثناء اإجراء الن�شاط. 
وقد حتدث هارن )Herron, 1971( عن اأربع م�شتويات من التق�شي هي :

مقيا�س هارن
الأن�شطـة

م�شتوياته التق�سي 
ن�شبة امل�شوؤوليةالعلمي

املتعلم االأ�ستاذ احلل االإجراءات امل�شكل

0/3 3/3 + + +

تق�شي التاأكيد اأو التحقق.
يربهن املتعلم املبداأ العلمي من خالل القيام 

بن�شاط تكون فيه امل�شكلة واالإجراءات 
والنتيجة حمددة من قبل االأ�شتاذ.

امل�شتوى 
0

1/3 2/3 ــ + +
التق�سي املنظم. 

تكون فيه امل�شكلة واالإجراءات حمددة من 
قبل االأ�شتاذ وعلى املتعلمني حتديد احلل.

امل�شتوى 
1

2/3 1/3 ــ ــ +
التق�سي املوجه. 

تكون فيه امل�شكلة حمددة من قبل االأ�شتاذ 
وعلى املتعلمني حتديد االإجراءات واحلل.

امل�شتوى 
2

3/3 0/3 ــ ــ ــ
التق�سي املفتوح. 

تكون فيه امل�شكلة واالإجراءات واحلل 
حمددة من طرف املتعلمني.

امل�شتوى 
3



141

4 - 7 - متى يتم اختيار نهج التق�سي ؟ 

يتم اختيار نهج التق�شي :
 اإذا كان الهدف من التدري�س هو تنمية مهارات التفكري خا�شة مهارات حل امل�شكالت واتخاذ القرار والتفكري الناقد؛

 اإذا كان عدد التالميذ يف االأق�شام معقوال، ال يزيد عن )20 - 25 ( تلميذ؛
 اإذا كان لدى التالميذ خلفية معرفية جيدة عن امل�شكلة مو�شوع التدري�س؛

 اإذا كانت اإمكانية لتوفري م�شادر التعلم واملواد واالأجهزة املطلوبة؛
 اإذا كانت مرونة يف تنظيم اجلدول الدرا�شي مبا ي�شمح بدرا�شة امل�شكلة يف اأكرث من ح�شة؛

 اإذا كان لدى التالميذ القدرة على االن�شباط الذاتي وااللتزام يف العمل؛
 اإذا كان املدر�س متمكنا من تنفيذ تلك اال�شرتاتيجية ومف�شال لها.

4 - 8 - معايري اأ�شالة ا�شتعمال النهج : 

لكي ميار�س الفكر العلمي خالل نهج التق�شي يتطلب احرتام بع�س معايري اأ�شالة ا�شتعمال النهج. 
ذكر Cariou (2007) ع�رشة معايري، هي : 

 متثل امل�شكلة بالن�شبة للمتعلمني لغزا وتكون يف متناولهم؛
 تطرح امل�شكلة فعليا عليهم؛

 الفر�شيات نابعة من املتعلمني؛ 
 مناق�شة من لدن املتعلمني حول مدى قبول الفر�شيات )عالقتها بامل�شكلة، ترابط مع املكت�شبات...(؛

 الفر�شيات املحتفظ بها لها عالقة بحقائق غري معروفة، وممكن اأن ت�شاعد على حل امل�شكلة؛
 الن�شاط اأو االأن�شطة ي�شممها املتعلمون من اأجل اختبار اأفكارهم اخلا�شة؛ 
 وجود مرحلة مناق�شة املتعلمني للتاأكد من مدى مالئمة االأن�شطة املقرتحة؛

 االأن�شطة املقرتحة متكن من الو�شول اإلى معطيات جديدة ومفيدة حلل امل�شكلة؛
 وجود مرحلة جديدة ملناق�شة املتعلمني ال�شتنتاجاتهم من النتائج املح�شلة؛

 اخلال�شات مهياأة من لدن املتعلمني.
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م�شكل معني،  واأمام  معينة  الفرد، يف و�شعية  بها  يجند  التي  الطريقة   « هو  التمثل  يرى Develay (1985) اأن 
وب�شكل �شخ�شي معارفه املكت�شبة «.

واإدماج  وفهم  وانتقاء  املحيط  تف�شري  طريقة  وحتدد  للواقع،  �شور  بكونها  التمثالت   (1987) Giordan ويعرف 
املعلومات �شمن البنيات املعرفية املوجودة.

ب�شيطا ومنطقيا، ويكون  يكون غالبا  تف�شريي،  بنية ذهنية خفية ومنوذج  التمثل   ،(1987) De vecchi وح�شب 
م�شدره �شخ�شيا اأو اجتماعيا )...(، وميكنه اأن يتطور �شيئا ف�شيئا مع �شريورة بناء املفاهيم.

واإجماال، فالتمثالت بنيات ذهنية خفية )م�شمرة( ل�شريورة كل بناء معريف. وهي ت�شكل مناذج تف�شريية و�شبكة 
لتحليل الواقع، ويكمن م�شدرها يف اجلوانب الوجدانية واملعرفية واالجتماعية للفرد.

عموما، ميكن اإجمال هذه امل�شادر على النحو التايل:
متثالت اجتماعية : تربز من خالل تراكم معلومات املحيط املختلفة: اإعالم، كتب، قيم، عادات اجتماعية. فكل 
فرد يتمثل اأو يت�شور عنا�رش املحيط الذي يعي�س فيه ح�شب نظام القيم والعادات االجتماعية ال�شائدة يف املجموعة 

التي ينتمي اإليها واالأيديولوجيا املتداولة يف املجتمع.
متثالت مرتبطة ب�شيكولوجية الطفل ومنط التفكري لديه. وتتجلى يف:

 عدم التمييز بني الذات والعامل اخلارجي )التمركز حول الذات( وبني الفكر ومو�شوعه )يعطي الطفل للمظاهر 
حقيقة ال تتوفر فيها(.

 �شيادة الوظائف ال�شورية )املتمركزة حول اإدراك املتعلم( على الوظائف االإجرائية )املتمركزة حول االأفعال 
امل�شتدجمة(.

 وجود اختالل يف اال�شتدالل اأو يف املنطق، مثال عندما ي�شتبدل التلميذ التف�شري ال�شببي باملماثلة اأو يف حالة عدم 
التمييز بني اجلزء والكل اأو بني العنا�رش املت�شابهة والعنا�رش املختلفة.

اأن ال�شوف  الفرد، مثل فكرة  : وهي متثالت تنتج عن تعبري ال �شعور   )( بال�شتيهامات  متثالت مرتبطة 
ت�شخن على غرار احلرارة االأمومية، وتف�شري توالد االأ�شجار بوجود االأب واالأم.

الـتـمثـــالت

نحو تعريف ملفهوم التمثالت 1

م�شادر التمثالت 2

اإن التلميذ، عند ح�شوره للف�شل، ال يكون مبثابة �شفحة بي�شاء كما يعتقد البع�س، بل يكون حامال ملعارف ومفاهيم 
املعرفة  عن  بعيدة  املعارف  هذه  تكون  ما  وعادة  املدر�شة؛  خارج  اأو  القبلي  املدر�شي  االإطار  يف  بناوؤها  مت  خمتلفة 
املو�شوع  ملقاربة  قبلية  تف�شريية  مناذج  اأو  ن�شقا  ميتلك  التلميذ  فاإن  معينة،  م�شكلة  و�شعية-  واأمام  هكذا،  ال�شحيحة. 
بالتمثالت  ت�شكل ما يعرف  القبلية  التف�شريية  املعارف والنماذج  املطروح )Giordan وDe vecchi، 1990(. هذه 

التي ينبغي اأن تكون حمط اهتمام املدر�س باعتبار اأهمية جتاوزها يف كل بناء �شليم وم�شبوط للمفاهيم العلمية.
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من هذه التقنيات )Giordan وDe vecchi، 1994(، هناك:
- ا�شتف�شار التالميذ عن تعاريف لعدة كلمات اأو م�شطلحات.

- مطالبتهم باإجناز ر�شوم اأو ر�شوم تخطيطية ممثلة لعن�رش اأو لظاهرة اأو لوظيفة.
- طرح اأ�شئلة حول اأحداث معينة.

- تقدمي ر�شم تخطيطي اأو �شورة ومطالبة التالميذ بالتعليق عليها.
- و�شع التالميذ يف و�شعية اال�شتدالل بالنفي.

- اإجناز جتارب ذات نتائج مذهلة وغري منتظرة، ومطالبة التالميذ بو�شع الفر�شيات وتف�شري النتائج.
.)Confrontation cognitive( و�شع التالميذ يف و�شعيات جتابهات ومواجهات معرفية -

- االنتباه با�شتمرار ملا يقوله التالميذ، فالتمثالت قد تظهر يف اأي وقت خالل النهج املتبع من طرف االأ�شتاذ.

يتم جتاوز متثالت التالميذ، يف اأغلب االأحيان، بتحفيز جمابهة التالميذ لبع�شهم، مما �شيولد �رشاعا �شو�شيومعرفيا 
 .)1989 ،Develayو Astolfi( من �شاأنه اأن يلعب دورا فاعال يف تطور املعارف )Conflit socio- cognitif(
فهذه املجابهة �شتنف�س وحترك االأفكار والنماذج التف�شريية الثابتة يف اأفق ت�شحيحها وتطويرها حتى تتفق مع املعرفة 
ال�شليمة. وخللق �رشاع معريف، على التلميذ اأن يكون يف و�شعية ال ميكن حلها بالرجوع اإلى منوذجه التف�شريي؛ 
مما �شيولد لديه انعدام توازن؛ لكن على املتعلم اأن يكون واعيا بوجود تناق�س وعدم تالوؤم حتى يكون هذا ال�رشاع 

م�شدر تقدم معريف. 

تقنيات الك�شف عن متثالت املتعلمني 3

نحو تاوز لتمثالت التالميذ 4
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اأدخل مفهوم الهدف-العائق اإلى حقل الديدكتيك من طرف Martinand (1986)، معتربا اأنه » اإذا كانت العوائق 
امل�شادفة لها داللة عميقة بالن�شبة للتعمات، فاإنها هي التي يجب و�شعها يف مركز االهتمام لتحديد اأهداف تعليمية 

.)1989 ،Peterfalviو Astolfi( حقيقية« 
من هذا املنظور، ت�شمح فكرة الهدف العائق باإعطاء �شورة جديدة لكل من الهدف من جهة، والعائق من جهة 

اأخرى:
- بخ�شو�س الهدف، عو�س االهتمام بجانب ال�شلوكات املالحظة فقط، �شيتم الرتكيز اأكرث على التحوالت العقلية 

عند املتعلم؛ وبذلك، ي�شطر املدر�س عددا حمدودا من االأهداف التي ميكن حتقيقها.
- بخ�شو�س العائق، ت�شبح له �شفة اإيجابية اأو على االأقل دينامية اأي كتحول عقلي ولي�س ك�شعوبة ذات تاأثري �شلبي.

وهكذا، فالهدف-العائق مفهوم يقت�شي املزاوجة والربط بني االأهداف والعوائق التي ي�شادفها التالميذ ويكون 
باإمكانهم جتاوزها، بحيث ت�شبح االأهداف قليلة العدد، وبالتايل قابلة لال�شتعمال.

ويعمل الهدف-العائق كطريقة لالنتقاء، من بني االأهداف املمكنة، لتلك التي تظهر، من الناحية الرتبوية، اأكرث 
اأهمية الأنها ترتبط بتجاوز العوائق.

 : )1989 ،Develayو Astolfi( لتمييز هدف عائق، ميكن اتباع املراحل التالية
- حتديد عوائق التعلم مبا فيها التمثالت.

- حتديد، باملقابل، التحول العقلي املطابق لتجاوزها املحتمل.
- انتقاء، من بني العوائق املتنوعة املحددة، تلك التي تظهر قابلة للتجاوز خالل وحدة تعليمية )séquence( وت�شمح 

بتحول عقلي حقيقي )حا�شم(.
- اتخاذ جتاوز هذا العائق هدفا )�شياغة الهدف(.

- ت�شنيف الهدف ح�شب ال�شنافات املعمول بها.
- ترجمة هذا الهدف اإلى هدف اإجرائي ح�شب الطريقة التقليدية لل�شياغة.

ة )اأو اأكرث( من�شجمة مع الهدف، وكذا خطة عالجية يف حال مواجهة �شعوبات. - بناء ُعَدّ
و�شت�شكل هذه االأهداف، كما وردت اأعاله، حمور التعلم بعك�شها للعالقة بني االأهداف والعوائق وفق اخلطاطة التالية :

)1989 ،Develayو Astolfi(

الـعـوائــق

مدلول الهدف-العائق 1

مراحل متييز هدف-عائق 2

اأن هذه ال�شعوبة قد ت�شكل  اإال  التعلم.  اأو ت�شور يحول دون بناء معرفة خالل �شريورة  العائق هو كل �شعوبة 
حافزا ي�شهل التعلم حيث ت�شبح مبثابة حتد اأو �رشاع معريف يجب جتاوزه. كما اأن هذه ال�شعوبة قد تتحول اإلى 

حاجز ي�شلب املتعلم كل اإرادة ويعطل م�شار التعلم، ويحول دون امتالك املتعلم للمفاهيم االأ�شا�شية ب�شكل �شليم.
واإذا اعتربنا جتاوز العوائق كهدف متوخى من خالل التدري�س، فاإننا ب�شدد احلديث عن مفهوم الهدف-العائق.
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الهدف :
�شياغة اأولية لالأهداف انطالقا 
من  التعليمية  املادة  حتليل  من 

خالل منوذج �شنايف عام

العائق :
حتديد  الفوارق بني الفكر 

العلمي ومتثالت التالميذ
انح�شار
Blocage

الهدف-العائق

العقلي  للتحول  املنا�شب  الهدف  متييز 
الذي ميثله جتاوز العائق.

ترجمة الهدف ح�شب ال�شنافات

جتاوز  �رشوط  على  الرتكيز 
العقلي  التحول  وعلى  العائق 

املطابق
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Chevallard، )1985( اأن النقل الديدكتيكي هو : » العمل الذي نقوم به عندما نحول معرفة عاملة  اإلى   - يرى 
معرفة قابلة للتدري�س مع مقاربة ما يحدث للمعرفة العاملة اأثناء هذه العملية «.

Arsac، )1989(، النقل الديدكتيكي هو جمموع التحوالت التي تطراأ على معرفة )عاملة( معينة بغاية  - ح�شب  
حتويلها اإلى معرفة قابلة للتدري�س.

اإنتاجها  اإلى حتويل املعرفة من جمالها العامل وفق  انتقائي يهدف  النقل الديدكتيكي هو ن�شاط اختزايل وعمل  اإذن 
الطبيعي اإلى املجال التعليمي املدر�شي ح�شب �رشوط ومقايي�س خا�شة.

عند احلديث عن النقل الديدكتيكي، ميكن التمييز بني اأنواع املعرفة التالية:
املعرفة العاملة )= مو�شوع املعرفة( : وهي املعرفة املنتجة من طرف املخت�شني والباحثني وتت�شمن مفاهيم 

ومعارف جمردة لي�شت بال�رشورة قابلة للتدري�س وفق ال�شكل الذي توجد عليه اإذ ي�شعب على املتعلم اإدراكها.
املعرفة الالزم / املراد تدري�شها )= املو�شوع الواجب تعليمه( : تتمثل يف الربامج الر�شمية امل�شطرة 

والكتب املدر�شية والتوجيهات الرتبوية. وهي يف جمموعها م�شتقاة من املعرفة العاملة.
للتالميذ عرب و�شعيات ديدكتيكية معينة  االأ�شتاذ  يقدمه  فيما  تتمثل   : التعلم(  )= مو�شوع  املدر�شة  املعرفة 
الواجب  املعرفة  من  حمتوياتها  املعرفة  هذه  وت�شتقي  الفعلي.  الدرا�شي  املنهاج  تعك�س  خمتارة  تعليمية  وو�شائل 

تدري�شها من املناهج والربامج الدرا�شية والكتب املدر�شية. 
: )1992( Develay وتو�شح اخلطاطة التالية م�شتويات النقل الديدكتيكي ح�شب 

النقل الديدكتيكي

تعريف النقل الديدكتيكي 1

م�شتويات النقل الديدكتيكي 2

يحتل مفهوم النقل الديدكتيكي موقعا مركزيا يف ديدكتيك العلوم، وقد برز هذا امل�شطلح اإلى الوجود الأول مرة 
Yves Chevallard، )1982(. وتكمن االإ�شكالية التي يطرحها مفهوم النقل  يف حقل ديدكتيك الريا�شيات مع 

الديدكتيكي يف الكيفية التي تتيح اإمكانية االنتقال من معرفة عاملة اإلى معرفة معدة للتدري�س وللتعلم.

الـممار�شات االإجتماعية الـمرجعيةالـمعرفة العالـمة

املعرفة املراد تدري�شها )املعدة للتدري�س(

املعرفة املدر�شة

املعرفة امل�شتوعبة

النقل الديدكتيكي
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ت�شعى عملية النقل الديدكتيكي اإلى دمج املفاهيم واملعارف العاملة يف حقل املعرفة املدر�شية، غري اأنه ينبغي مراعاة 
اأن�شطة  املمار�شات االجتماعية املرجعية )حاجيات، قيم ...( )Pratiques sociales de référence( مع اقرتاح 
تعليمية منبثقة من الو�شط ال�شو�شيوثقايف للم�شتهدفني. فعمل املدر�س ينح�رش يف حتويل املعرفة املعدة للتدري�س اإلى 

معرفة مدر�شية موازاة مع عمل املتعلم، وهو بذلك مطالب بتحليل املعرفة املراد تدري�شها من خالل: 
- حتديد املفاهيم االأ�شا�شية وفرز االأفاهيم واملعارف.

- حتديد ال�شبكة املفاهيمية بالن�شبة لكل مفهوم مدمج )بهدف تنظيم املحتوى(.
- مراعاة م�شتوى �شياغة املفاهيم للفئة امل�شتهدفة.

- مراعاة متثالت التلميذ ومعارفه غري الدقيقة املتناثرة وا�شتثمارها واإعادة بنينتها من جديد.
- االإملام بالعوائق االب�شتمولوجية املتعلقة باملفاهيم امل�شطرة.

- بلورة املعارف املنهجية على �شكل كفايات.
- اختيار و�شعيات تعلمية مالئمة.

- جتنب تقدمي املعرفة اجلاهزة املعطلة لقدرات التلميذ وال�شعي اإلى ا�شتدراج املتعلم للم�شاهمة يف بناء املعرفة بنف�شه 
عن  احلديث  ميكن  وهكذا،  جديدة؛  خربات  والكت�شاب  للتعلم  مو�شوعا  وجعلها  للحل  م�شاكل  تهييء  خالل  من 

�شريورة للمعرفة وكاأن التلميذ اكت�شفها الأول مرة.

عمل الأ�شتاذ والنقـل الديدكتيكي 3
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ت�شتخدم  اإنها  اأي  ال�شريورات،  بيداغوجيا  Przesemycky.H  )1991( هي  تعرفها  كما  الفارقية،  البيداغوجيا  اإن 
اإطارا مرنا تكون التعلمات �شمنه وا�شحة ومتنوعة مبا فيه الكفاية حتى يتمكن التالميذ من التعلم وفق م�شاراتهم 
مع  متكيفا  التعليم  جعل  اإلى  تهدف  وعمليات  اإجراءات  ووفق  واملهارات،  املعارف  بامتالك  املرتبطة  اخلا�شة 

الفروق الفردية بني املتعلمات واملتعلمني.
اإلى جعل  تهدف  اإجراءات وعمليات  الفارقية هي جمموعة  فالبيداغوجيا   ،)1994( الرتبية  وح�شب معجم علوم 

التعليم متكيفا مع الفروق الفردية بني املتعلمني ق�شد جعلهم يتحكمون يف االأهداف املتوخاة. 
وبناء على ما �شبق، فالبيداغوجيا الفارقية مقاربة تربوية تكون فيها االأن�شطة التعليمية واإيقاعاتها مبنية على اأ�شا�س 
الفوارق واالختالفات بني التالميذ يف و�شعية التعلم. وبذلك، فهي ت�شكل اإطارا تربويا مرنا وقابال للتغيري ح�شب 

خ�شو�شيات املتعلمات واملتعلمني وموا�شفاتهم.
 وتقوم البيداغوجيا الفارقية على التباينات بني املتعلمات واملتعلمني من حيث :

�شريوراتهم  ثراء  ويف  املوؤ�ش�شة  قبل  من  املفرو�شة  املعارف  اكت�شاب  بدرجة  املت�شلة  اأي   : املعرفية  الفوارق 
الذهنية التي تتنا�شق �شمنها متثالت مراحل النمو االإجرائية وال�شور الذهنية وطريقة التفكري وا�شرتاتيجيات التعلم.
الفوارق ال�شو�شيو- ثقافية : وتتمثل يف القيم واملعتقدات وثقافة االأ�رش واللغة والرموز والتن�شئة االجتماعية 

واملكانة االجتماعية والثقافة... 
الفوارق ال�شيكولوجية : اإن ملعي�س املتعلمات واملتعلمني االأثر الكبري يف �شخ�شيتهم وحافزيتهم واإرادتهم واهتمامهم

واإبداعهم وف�شولهم وطاقتهم ورغبتهم وتوازنهم واإيقاعاتهم...

ميكن تلخي�س اأهداف البيداغوجيا الفارقية فيما يلي :
- تقلي�س فوارق التعلمات املرتبطة باالنتماءات االجتماعية؛ 

- احلد من ظاهرة الف�شل املدر�شي؛ 
- حتقيق تكافوؤ الفر�س بني جميع املتعلمات واملتعلمني؛ 

- متكني كل متعلم من بلوغ اأق�شى ما ميكن اأن ي�شل اإليه من التطور املعريف واكت�شاب الكفايات؛
- اعتبار �شخ�شية املتعلم يف جميع اأبعادها املعرفية والوجدانية واالجتماعية؛ 

- تنمية قدرة املتعلم على التكيف مع خمتلف الو�شعيات التي يفر�شها حميطه املدر�شي واالجتماعي؛ 

البيداغوجيا الفارقية

تعريف البيداغوجيا الفارقية واأنواع الفوارق الفردية 1

اأهداف البيداغوجيا الفارقية 2

يف املجال املدر�شي، ال يكت�شب التالميذ معارفهم ومهاراتهم بوثرية واحدة خالل التعلم، فمنهم من ال يجد �شعوبة 
يف اكت�شاب ما يقدم له من معارف ويف حل ما يطرح عليه من و�شعيات م�شاكل، ومنهم من يتعرث يف ذلك؛ ويرجع 
هذا اإلى وجود فوارق فردية بني التالميذ. وق�شد �شمان مبداأ تكافوؤ الفر�س بني التالميذ واحلر�س على دمقرطة 
الرتبية والتكوين، ينبغي اعتماد بيداغوجيا فارقية تاأخذ بعني االعتبار خ�شو�شيات كل تلميذ اأو كل جمموعة من 

التالميذ، وذلك مب�شاعدة كل واحد منهم على جتاوز تعرثاته وحتقيق الكفايات املن�شودة.
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- حت�شني العالقة مدر�س /متعلم ومتعلم /متعلم؛
- تلبية الرغبة يف التعلم لدى املتعلم؛ 

- تنمية قدرة املتعلم على اال�شتقاللية والتعلم الذاتي.

تت�شم البيداغوجيا الفارقية بكونها :
تفريدية تعرتف باملتعلم كفرد له متثالته اخلا�شة، وله تعامل خا�س مع و�شعية التعلم.

متنوعة ومتعددة، الأنها تقرتح جمموعة من امل�شارات التعليمية تراعى فيها قدرات املتعلم، وهي بذلك تتعار�س 
مع الت�شور الذي يرى اأن اجلميع ينبغي اأن يعمل بنف�س االإيقاع، يف نف�س املدة الزمنية، وبنف�س امل�شارات. فهي 
تقرتح اإجراءات متنوعة، وو�شعيات تعليمية - تعلمية يف اإطار م�شارات بيداغوجية خمتلفة، وكذلك طرقا وو�شائل 

خمتلفة الإجنازها، ويف اإطار تعامل مرن مع ا�شتعماالت الزمن.
متعددة؛  م�شارات  ح�شب  العمل  من  متكنهم  خمتلفة  بنيات  داخل  واملتعلمني  للمتعلمات  توزيعا  تعتمد 
والنجاح  التفوق  نحو  وقيادتهم  الإمكاناتهم،  اأق�شى  ا�شتثمار  بغر�س  متمايزة  حمتويات  على  ي�شتغلون  وجتعلهم 

)الدليل الرتبوي للتعليم االبتدائي، 2009(.
ويو�شح اجلدول التايل ما مييز البيداغوجيا الفارقية عن غريها :

ما يعترب بيداغوجيا فارقية ما ل يعترب بيداغوجيا فارقية
املتعلم  حلاجات  تبعا  البيداغوجي  التدخل  لتكييف  و�شيلة 

وقدراته. تعليم يغرق كل فرد يف فرديته.

بيداغوجيا تهتم باأن�شطة التعلم وا�شرتاتيجيات العمل. اإجراء يركز على ال�شكل )تنظيم الف�شاء( دون اجلوهر.

جميع  لتمكني  وحمفزة  متنوعة  اأن�شطة  تقرتح  بيداغوجيا 
االأمثل  اال�شتثمار  من  ومتعرثين،  متفوقني  التالميذ، 

لقدراتهم.
تقت�رش على املتعرثين من التالميذ )بيداغوجيا الدعم(.

وبعد  واأثناء  قبل  املراحل،  جميع  يف  حا�رشة  بيداغوجيا 
عملية التعلم. اإجراء ميار�س فقط بعد نهاية التعلم.

بيداغوجيا تدخل يف اإطار مهمة مدر�س الف�شل. بيداغوجيا من اخت�شا�س مدر�س الدعم.

الفردي  العمل  يف  تارة  ينخرط  املتعلم  جتعل  بيداغوجيا 
�شمن  العمل  يف  وطورا  اجلماعي  العمل  يف  واأحيانا 

جمموعات �شغرية تتغري اأو جمموعة كربى.

عملية روتينية تعتمد على �شكل وحيد للعمل.

 

خ�شائ�س البيداغوجيا الفارقية 3
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اخلطاأ داللة على وجود حالة فكرية لدى الفرد متنعه من التعاطي مع احلقيقة كمعطى ايجابي..
ومن املنظور البيداغوجي الرتبوي ميكن اعتبار اخلطاأ حالة من املعرفة الناق�شة نتيجة ل�شوء فهم اأو نتيجة خللل يف 

�شريورة التعليم والتعلم.
قد يكون اخلطاأ:

 فارق عن معيار معني.
 اخلروج عن املاألوف من اال�شتعمال.

 اخلروج عن قواعد
 اأخطاء يف اإنتاج.

اأ- م�شدر اب�شتمولوجي :

�س و�شعوبة هذا املفهوم يف ذاته قد تكون م�شدرا لوقوع التلميذ يف اخلطاأ. تعّقد املعرفة اأو املفهوم املدًرّ

بيداغوجيا اخلطاإ

تعريف اخلطاأ 1

م�شادر اخلطاأ 2

تنظر البيداغوجيا احلديثة اإلى اخلطاأ نظرة اإيجابية، وهي بذلك اأحدثت نقلة متميزة يف التعامل مع م�شكالت التعلم 
لدى املتعلم. فاخلطاأ اأ�شبح عبارة عن ر�شالة تعرب عن �شكل م�شار التعلم وتف�شح عن وجود �شعوبة ما يواجهها 

املتعلم يف حتقيق اأهدافه.
اخلطاأ اإ�شرتاتيجية للتعليم الأن الو�شعيات الديدكتيكية تعد وتنظم يف �شوء امل�شار الذي يقطعه املتعلم الكت�شاب املعرفة 

اأو بنائها من خالل تعلمه، وما ميكن اأن يتخلل هذا التعلم من اأخطاء.
اخلطاأ اإ�شرتاتيجية للتعلم الأنه يعترب اخلطاأ اأمرا طبيعيا وايجابيا يرتجم �شعى املتعلم للو�شول اإلى املعرفة.

مقدمة
اإن معلم اليوم والأ�شباب عديدة ينبغي له اأن يكون ملما بثالوث العملية التعليمية / التعلمية، حتى يت�شنى له القيام 
بدوره على اأح�شن ما يرام، ونق�شد بذلك معرفة خ�شائ�س ومهام كل من املعلم واملتعلم واملعرفة، اأو قل التمكن 
من الديداكتيك )التعليمية(، والبيداغوجيا، واالب�شتمولوجيا اأي معرفة خ�شائ�س التعامل مع املتعلم، ومع املادة 

التعليمية، ومع التعلمات اأو االأن�شطة امل�رشف على نقلها اأو اإثارتها اأو الدفع لبنائها...
كما اأنه ملزم مبعرفة ما يرتبط مبقاربة الكفاءات من بيداغوجيات وهي كثرية منها بيداغوجيا امل�رشوع، والوحدات، 

وتن�شيط الفوج، واالإدماج.. وبيداغوجيا اخلطاأ.
هذه املعرفة لي�شت مق�شودة يف ذاتها بل لذاتها، اأي من اأجل ممار�شتها يف حجرات ال�شف ومع املتعلمني، اإذ اأن 

الكفاءة معرفة ومهارة ومعرفة �شلوكية.
ومنه فما هو اخلطاأ؟ 

وما هي م�شببات وقوع املتعلم يف اخلطاأ؟ 
وكيف نتعامل مع هذا اخلطاأ؟
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ب م�شدر تعاقدي :
قد تنتج االأخطاء عن غياب االلتزام مبقت�شيات العقد الديداكتيكي القائم بني املدر�س املتعلم اإزاء املعرفة املدر�شة.

)غياب اأو لب�س يف التعليمات املحددة ملا هو مطلوب من التلميذ((
ج - م�شدر ا�شرتاتيجي :

ويق�شد به الكيفية التي يتبعها اأو ي�شلكها التلميذ يف تعلماته واإجنازاته.
د - م�شدر منائي :

قد يخطئ التلميذ الأننا ندعوه اإلى اإجناز عمل يتجاوز قدراته العقلية وموا�شفاته لوجدانية املميزة للمرحلة النمائية 
التي يعي�شها.

هـ - م�شدر ديداكتيكي
اإن االأ�شلوب اأو الطريقة املتبعة يف التدري�س قد جتر التلميذ للخطاأ؛

طبيعة املحتويات املعرفية؛
االأهداف التعلمية؛

نوع التوا�شل القائم بني املعلم والتالميذ؛
الو�شائل التعليمية؛
تكوين املدر�س..

اأ - م�شادر مرتبطة باملدر�س
 ن�شق تعليم �رشيع؛

 اختيار غري منا�شب لالأن�شطة؛
 عدم تنويع الطرائق والو�شائل؛

 عدم القدرة على التوا�شل؛
 غياب التوازن الوجداين؛

 ت�شور �شلبي للهوية املهنية؛
 ت�شور �شلبي عن املتعلم واملحيط ...

ب - م�شادر مرتبطة باملتعلم
 جمرد �شهو اأو عدم انتباه؛

 عدم اكت�شاب املفهوم امل�شتهدف مبا فيه الكفاية؛
 �شعف دافعية التعلم؛

 عدم القدرة على التوا�شل؛
 �شعف يف املدارك الذهنية اأو يف الوظائف؛

 مر�س مزمن اأو اأي حالة �شحية؛
 حالة اجتماعية متوترة .....

فر�شيات ح�شول اخلطاأ 3
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ج - م�شادر مرتبطة باملعرفة
 جتاوز امل�شتوى الذهني للمتعلم؛

 عدم التالوؤم مع ميول املتعلم؛
 عدم اإدراك املتعلم ل�رشعية املعرفة اأو لقيمتها العلمية ومردودها النفعي .

مبادئ بيداغوجيا اخلطاأ 4

ا�شرتاتيجية تاوز اخلطاأ 5

اخلطاأ البيداغوجي ال يعني عدم املعرفة و لكن يعرب عن معرفة م�شطربة يجب االنطالق منها لبناء معرفة   
�شحيحة.

 اخلطاأ الذي يرتكب يف و�شعية تعلم ال يتكرر يف و�شعيات حقيقية.
 اخلطاأ خا�شية اإن�شانية .

 اخلطاأ �رشط للتعلم.
 من حق املتعلم اأن يخطئ. . .

 اخلطاأ دو قيمة ت�شخي�شية.
 املتعلم هو الذي يكت�شف اأخطاءه بنف�شه وي�شححها ذاتيا مما ينمي لديه قيم الثقة بالنف�س واإتخاذ القرار...

 ال ميكن تفادي اخلطاأ يف �شريورة التعلم .

 تدعو بيداغوجيا اخلطاأ اإلى اإتباع منهجية علمية للتعامل مع اخلطاأ، وميكن تلخي�س اخلطوات املنهجية فيما يلي:
 ت�شخي�س اخلطاأ ور�شده.

 اإ�شعار املتعلم بحدوث خطاأ واعتبار ذلك اأمرا طبيعيا يتطلب املعاجلة .
 حتديد جمال اخلطاأ واملفاهيم واملعارف املرتبطة به.

 ت�شنيف اخلطاأ وربطه داخليا مب�شدر )منائي، تعاقدي، ديداكتيكي، اإبي�شتيمولوجي، ا�شرتاتيجي( وخارجيا 
مبرجعية )الو�شعية، التعليمات، العمليات الذهنية، املكت�شبات ال�شابقة(

 تاأويل اأ�شباب اخلطاأ وم�شادره .
 اقرتاح ا�شرتاتيجية ملعاجلة اخلطاأ واإ�رشاك التلميذ يف ت�شحيح خطاأه بنف�شه.”

 يقول طاغور: "اإذا اأو�شدمت بابكم اأمام اخلطاأ فاحلقيقة �شتبقى خارجه".
 يقول با�شالر: ”احلقيقة العلمية خطاأ مت ت�شحيحه".

ي�شبح اخلطاأ فر�شة لبناء التعلم اإذا ما مت:
 االعرتاف بحق التلميذ يف ارتكاب اخلطاأ

 االنطالق من اخلطاأ �شعيا اإلى هدمه وتعوي�شه باملعرفة العلمية اجلديدة،
 حتديد اخلطاأ بدقة.

 احلر�س على و�شع فر�شيات تف�شريية
 العزم على تنويع املمار�شات البيداغوجية بالق�شم

 تبني موقف املطبق املفكر.



153

م�شكلة  تدور حول  تعليمية  للتالميذ يف �شيغة و�شعيات  تقدمي م�رشوعات  تقوم على  امل�رشوع طريقة  بيداغوجيا 
اجتماعية وا�شحة، جتعل التالميذ ي�شعرون مبيل حقيقي لبحثها وحلها ح�شب قدرات كل منهم وبتوجيه واإ�رشاف 

املدر�س، وذلك اعتمادا على ممار�شة اأن�شطة ذاتية متعددة يف جماالت �شتى )معجم علوم الرتبية،1994(. 
وتنبني بيداغوجيا امل�رشوع، اأ�شا�شا، على بث روح البحث والتق�شي واال�شتك�شاف لدى املتعلم، وكذا على ت�شجيعه 
امل�شاءلة  لروح  تطوير  الواقع،  يف  فهي،  التكويني؛  م�شاره  يف  والتحكم  التفكري  يف  اأكرب  ا�شتقاللية  اكت�شاب  على 
املراد  االأهداف  اإلى  للو�شول  العري�شة  بتحديد وبر�شم اخلطوط  له  ت�شمح  اأنها  كما  املتعلم،  لدى  والنقد  والتحليل 
حتقيقها. وهكذا، فهي ت�شع املتعلم يف قلب العملية التعليمية التعلمية، يف حني يلعب املدر�س دور املر�شد واملوجه يف 

عملية ت�شميم وتنفيذ امل�رشوع؛ وتعترب بيداغوجيا امل�رشوع، بذلك، منوذجا للتعليم املتمركز على املتعلم.
وامل�رشوع فعل منظم وحمكم يتوخى حتقيق جمموعة اأهداف �رشيحة، ويقت�شي حتديدا بدئيا لالإجراءات املربجمة 

واملت�شل�شلة لبلوغ الغر�س يف زمن معني و�شمن �شياق خا�س.
 وح�شب الدليل الرتبوي للتعليم االبتدائي )2009(، امل�رشوع، ب�شفة عامة، هو هدف نريد حتقيقه، فهو اإذن تفكري 
امل�رشوع هو  الرتبوي،  املجال  امل�شتقبل. ويف  هو  فيه  يتحقق  له جمال زمني  ن�شاط،  اأو  فعل  ق�شدي مو�شوعه 

جمموعة اأن�شطة تهدف اإلى تلبية حاجات مرتبطة باملتعلم. 
وامل�رشوع الرتبوي اأنواع: امل�رشوع البيداغوجي، وم�رشوع املوؤ�ش�شة، وم�رشوع الق�شم، وم�رشوع املجموعات، 

وامل�رشوع ال�شخ�شي للمتعلم.
ومن اأمثلة امل�رشوع ال�شخ�شي للمتعلم، نذكر غر�س نبتة وتربية كائنات حية.  

ال يكتفي امل�رشوع، يف بعده التعلمي، باملنتوج بل يتعداه وي�شل اإلى ال�شريورة واال�شرتاتيجية املتبناة خالل التعلم 
ي�شبح  امل�رشوع،  نهاية  ويف  واإجنازه(.  وبنائه  للم�رشوع  بالتخطيط  ترتبط  كفايات  اأو  كفاية  )تنمية  واالإجناز 
الرجوع اإلى الطرق وامل�شالك املتبعة اأثناء التخطيط واالإجناز والتقومي منا�شبة لتحليل اخلطوات املنهجية وتثبيتها 
جلعلها قابلة لال�شتغالل يف و�شعيات اأخرى. وعلى �شبيل املثال م�رشوع تربية كائنات حية )دودة القز، �شفدعة، 

قنية...( ق�شد الوقوف على نظامها الغذائي وعلى منط تنقلها ي�شتدعي مهارات ومعارف خمتلفة.

يتميز امل�رشوع بكونه:
- نابع من حاجة اأو �رشاع معريف اأو رغبة يف حتقيق غر�س ما اأو ف�شول وحب ا�شتطالع.

- جمند ملعارف ومهارات متنوعة.
- جمال للحوار والتوا�شل والتعاون مع عدة اأطراف.

بيداغوجيا امل�رشوع

بيداغوجيا امل�رشوع، مدلولها واأهميتها 1

خا�شيات امل�رشوع 2

تعترب بيداغوجيا امل�رشوع امتدادا للمقاربة بالكفايات وترتبط بها ارتباطا ع�شويا، وغالبا ما تتقاطع مع بيداغوجيا 
حل امل�شكالت، وذلك لكون امل�رشوع يت�شمن م�شكال ينبغي حله من خالل ت�شميم حمكم وخالل مدة زمنية حمددة.
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- موقظ للرغبة والتحفيز الأنه يربط الو�شيلة بالغاية.
- مف�شي اإلى منتوج ملمو�س.

- دافع للتلميذ اإلى:
 تعلم واكت�شاب مهارات ومعارف جديدة.

 اإدراك املحيط املعي�س عرب التفاعل معه والوعي ببيئته.
 معرفة الذات وحاجياتها وحدودها وطرق واأ�شاليب عملها ب�شكل اأف�شل واإعطاء داللة الأفعالها.

 تطوير قدراته وا�شتقالليته.

من بني الوظائف االأ�شا�شية للم�رشوع، ميكن اإبراز ما يلي:
- وظيفة حتفيزية باإعطاء داللة للتعلمات وخلق حتفيز من خالل عمل مرغوب وب�شكل م�شتقل ن�شبيا.

- وظيفة اقت�سادية )اإنتاجية( بحيث يحتاج املنتوج اأو العمل املتوخى من امل�رشوع اإلى و�شائل واإمكانيات. لذلك، 
يجب اإدراج االإكراهات التي تفر�س جناعة يف تدبري الوقت واملوارد.  

متطلبات  مع  مالئم  قالب  يف  واجلديدة  املتنوعة  واملعارف  املعلومات  وتنظيم  معاجلة  عرب  ديدكتيكية  وظيفة   -
امل�رشوع.

- وظيفة اجتماعية عرب االنفتاح على االآخر والتوا�شل والتعاون معه، ب�شكل تفاعلي، مع تقبل الراأي االآخر ونقذ 
الذات.

- وظيفة مدنية عرب تدريب التلميذ على حتمل امل�شوؤولية ال�شخ�شية واجلماعية واحرتام امللك العام والبيئة املحيطة 
و�شيانتهما. 

ميكن تلخي�س املراحل التي مير منها امل�رشوع فيما يلي )معجم علوم الرتبية؛ 1994(:
اأ- اختيار امل�رشوع وحتديد اأهدافه باإ�رشاك التالميذ والتداول معهم يف �شاأنه؛ بحيث يكون امل�رشوع متوافقا مع 

ميول التالميذ ورغباتهم، وخ�شبا يثري اأن�شطة متعددة، وقابال للتنفيذ.
ب- تخطيط امل�رشوع وتنظيمه ؛ وي�شمل ذلك حتديد االأهداف التي ينبغي حتقيقها من خالل امل�رشوع، وتق�شيمه 
اإلى مراحل وا�شحة وخطوات حمددة، وبيان و�شائل التنفيذ وم�شادر املعلومات وكيفية احل�شول على البيانات 

واأنواع االأن�شطة، وحتديد تكاليف امل�رشوع وم�شادر متويله، وحتديد املدة الزمنية ال�رشورية لتنفيذه.
ج- تنفيذ امل�رشوع ؛ تبداأ جمموعات التالميذ يف تنفيذ جوانب امل�رشوع حتت اإ�رشاف املدر�س وم�شاعدته ووفقا ملا 

مت االتفاق عليه بالن�شبة للتخطيط والتنظيم.
فيقدمون  اأجنزوه،  فيما  التالميذ  املدر�س  فيها  ويناق�س  امل�رشوع،  يف  مرحلة  اآخر  وهي  ؛  امل�رشوع  تقومي  د- 
اإجنازاتهم واآرائهم، ويقومون ما حققه من اأهداف ومدى جناحهم يف عمليات التخطيط والتنظيم والتنفيذ، كما 
يتعرفون على مواطن ال�شعف واأماكن اخلطاأ كي يعملوا على حتا�شيها م�شتقبال، ثم العمل على بلورة النتائج 

ب�شورة عملية منظمة تو�شح جوانب الظاهرة التي �شكلت مو�شوع امل�رشوع.

بع�س وظائف امل�رشوع 3

مراحل امل�رشوع 4
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 لي�شت الو�شائل التعليمية، كما يعتقد البع�س، م�شاعدة على ال�رشح فح�شب، اإنها جزء ال يتجزاأ من العملية التعليمية، 
اأي من املنهاج الدرا�شي. لذا من اخلطاأ ت�شميتها »و�شائل االإي�شاح« كما هو �شائع يف جل االأو�شاط التعليمية.

املفاهيم  اكت�شاب  لت�شهيل  التعلمية  التعليمية  العملية  التي ت�شتخدم يف  الو�شائط  اأنواع  التعليمية جميع  بالو�شائل  يق�شد 
واملعارف واملهارات وخلق املناخ املالئم لتنمية املواقف واالجتاهات وغر�س القيم.

فالو�شائل التعليمية هي كل ما يعني املدر�س على تطوير منهجية عمله والزيادة يف مردوديته الرتبوية، وكل ما 
يعني املتعلمني على اإثراء خرباتهم وعقلنة اأ�شاليب تعلمهم.

ومن ال�رشوري اأن ترتبط الو�شائل التعليمية ارتباطا وثيقا باملنهاج الدرا�شي وتتكامل معه، بحيث ت�شبح اإحدى 
مكوناته االأ�شا�شية.

ولقد �شاهم التطور التقني والتكنولوجي املعا�رش يف دعم اجتاه ا�شتخدام الو�شائل التعليمية ب�شكل عام. وهو ما اأ�شبح 
يعرف يف العامل اليوم بتكنولوجيا التعليم.

نختار من االأهداف العامة للو�شائل التعليمية ما يلي:
- تقدم للمتعلمني اأ�شا�شا ماديا للتفكري االإدراكي احل�شي وتقلل من ا�شتخدام األفاظ ال يفهمونها.

- تعمل على جذب وتركيز انتباه املتعلمني، وذلك ملا ت�شفيه على الدر�س من حيوية وواقعية.
- تثري اهتمام املتعلمني وت�شوقهم وحتثهم على االإقبال على الدر�س ب�شغف.

- تقدم خربات واقعية تدعو املتعلمني اإلى الن�شاط الذاتي وت�شاعف من فاعليتهم واإيجابيتهم.
- تنمي يف املتعلمني القدرة على اال�شتمرار يف التفكري.

- ت�شاهم يف منو املعاين، ومن ثمة، يف منو الرثوة اللفظية.
- ت�شاهم يف جودة التدري�س بتوفري الوقت واجلهد وزيادة الو�شوح.

- جتعل ما يتعلمونه من معارف ومهارات يبقى را�شخا.
- ت�شاهم يف تخطي حدود الزمان واملكان.

- تزيد يف ترابط االأفكار واخلربات. 
- ت�شاهم يف ربط املدر�شة باحلياة.

الو�سائط البيداغوجية والو�سائل التعليمية

مفهوم الو�شائل التعليمية 1

الأهداف العامة للو�شائل التعليمية 2

اإن الكيفية التي �شننجز بها در�شا، تفرَت�س، ديدكتيكيا، اأن ننطلق من اأهداف وكفايات حمددة، الختيار وهيكلة 
املحتويات، واأن ن�شتعمل طرائق واأن�شطة تقود اإلى بلوغ هذه االأهداف. اإال اأنها تفر�س اأي�شا اأن نختار ونوظف 

و�شائل وتقنيات واأدوات، ت�شاعد على حتقيقها.
وقد اأدى تطور االخرتاعات اإلى وفرة الو�شائط البيداغوجية والو�شائل التعليمية وتنوعها، و�شار من املمكن اإنتاج 

كميات منها ال ي�شتهان بها.
واليوم، اأ�شبح لزاما على املدر�س اأن ي�شتخدم الو�شائل التعليمية بكرثة وكفاية متزايدين. 

فما هي اأهمية هذه الو�شائل يف العملية التعليمية التعلمية �شمن املنهاج الدرا�شي؟
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يف  جديدة  اأ�شا�شية  مبادئ  من  ينطلق  التعليمية،  واالأدوات  الو�شائل  اإدماج  فاإن  االأهداف،  هذه  اأ�شا�س  وعلى 
التعليم، وهي:

 اأن الو�شائل التي نختارها تالئم املحيط ال�شو�شيو-ثقايف للمتعلمني.
 هذه الو�شائل متعددة اال�شتعمال، متكننا من التبليغ والتلقني، مثلما متكننا من التحليل والرتكيب...

ينتجها.  اأو  يقرتحها  اأو  ي�شتعملها  اأن  يجب  الذي  فهو  املتعلم.  متمركزة حول  تكون  اأن  يجب  و�شائل،  اإنها   
ولي�شت جمرد حتفة ينظر اإليها من بعيد.

فالو�شائل التعليمية اإذن لي�شت جمرد اأدوات، بل هي ذات وظيفة ثالثية االأبعاد، حيث توؤثر على �شلوك املدر�س 
وعلى �شلوك املتعلم وعلى اأهداف التعلم.

الو�شائط البيداغوجية والو�شائل التعليمية امل�شتعملة يف تدري�س العلوم كثرية ومتنوعة، نذكر منها:
الكتب املدر�شية وال�شبورات باأنواعها والنماذج والعينات، واملواد احلية والطرية، واملج�شمات واخلرائط احلائطية 
وال�رشائح )ال�شفافات(، وال�شور والر�شوم التو�شيحية والبيانية، واالأجهزة مثل املجهر وجهاز االإ�شقاط اخللفي 

واالأفالم والراديو والتلفاز واأ�رشطة الكا�شيت واأ�رشطة الفيديو واحلا�شوب... 
كما ميكن اعتبار جتهيزات حجرة الدر�س واحلديقة املدر�شية والبيئة املحلية من الو�شائل التعليمية.

اإن انتقاء الو�شائل يعترب جماال وا�شعا لالإبداع والبحث من قبل االأ�شتاذ مع احلر�س على اإ�رشاك املتعلم فيه �شعيا اإلى 
تطوير كفاياته. فاملدر�شون مدعوون اإلى اختيار و�شائل واأدوات تالئم االأهداف التي حددوها. 

ولكن ما هي معايري هذا االختيار؟
لقد و�شع جريل�س و اإيلي معايري الختيار الو�شائل التعليمية كالتايل:

املالءمة : هل الو�شائل املنتقاة تالئم املهام املراد اإجنازها؟
درجة ال�شعوبة : هل ميكن للمتعلمني ا�شتعمال هذه الو�شائل ب�شهولة؟

التكلفة : هل ثمن الو�شائل واالأدوات يعادل النتائج املح�شل عليها؟
متوفرة : هل هذه الو�شائل متوفرة حني نحتاج اإليها؟

القيمة التقنية : هل الو�شائل �شاحلة تقنيا من حيث و�شوح الروؤية اأو ال�شماع اأو غريها؟
اإن هذه املعايري حتتاج اإلى جمموعة من ال�رشوط التي تتحقق انطالقا من حلظة االإدماج ومنط اال�شتعمال، من خالل 
يتم وفق  اإن االختيار ال  نقول:  اأن  للح�شة. هنا ميكن  املخ�ش�شة  االأهداف  �شياق  الو�شائل يف  �شتوؤديها  التي  الوظيفة 
ونوعية  طبيعة  التعلمية،  للح�شة  اأو  للمقطع  امل�شطرة  االأهداف  االختيار  يف  يراعى  واإمنا  فقط،  املتوفرة  االإمكانات 
�شهلة  املتعلم،  متناول  يف  تكون  اأن  املن�شود،  التوا�شل  حتقيق  اأجل  من  االإدراكي،  املتعلمني  وم�شتوى  امل�شمون 
اال�شتعمال، مالئمة لطبيعة الن�شاط، ال ت�شكل خطرا على املتعلم، وي�شِهل ا�شتثمارها تنمية وتطوير الكفايات امل�شتهدفة. 

اأنواع الو�سائل التعليمية وت�سنيفها 3
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تفاديا  به  املنوط  للدور  جديدا  وفهما  املدر�س  من  جديدا  موقفا  يفرت�س  التعليمية  الو�شيلة  اختيار  م�شكل  اأن  كما 
للع�شوائية.

على هذا االأ�شا�س، ميكن حتديد �رشوط اختيار الو�شائل التعليمية ب�شكل اإجرائي فيما يلي:
للت�شويق واالإثارة )ا�شتثمارها يف و�شعية االنطالق(؛ للتح�شي�س؛ لالإخبار؛ للتو�شيح؛ للمالحظة؛ للتاأكد؛ للتجريب؛ 

لال�شتدالل؛ لال�شتنتاج اأو لرتكيب املفاهيم؛ للتقومي. 

هناك جمموعة من القواعد العامة التي يجذر باملدر�شني مراعاتها عند ا�شتخدام الو�شائل التعليمية. وهذه القواعد هي:
حتديد الهدف : يجب اأن يكون الهدف وا�شحا يف ذهن املدر�س، واأن يعرف الدور الذي �شتوؤديه الو�شيلة يف 

العملية التعليمية؛ فقد ت�شتعمل الو�شيلة الوحيدة الأكرث من هدف ويف اأكرث من مادة.
اأن يتعرف  : لكي تكون فر�س اختبار املدر�س للو�شائل التعليمية كبرية البد من  الو�شيلة واختيارها  تربة 
على ما يهمه من الو�شائل املتوفرة، والتي يجب التفكري فيها من قبل. وليحكم حكما دقيقا على �شالحية الو�شيلة 

وفعاليتها، البد من درا�شتها وجتربتها قبل ا�شتخدامها يف الدر�س. 
ال�شتعداد : اإن اال�شتعداد ال�شتخدام الو�شيلة ال يقل اأهمية عن ا�شتخدامها الفعلي، بل اأنه قد يي�رش عملية اال�شتخدام. 

وهذا اال�شتعداد يختلف من و�شيلة اإلى اأخرى، ومن مرحلة تعليمية اإلى اأخرى.
ا�شتخدام الو�شيلة يف املوعد املنا�شب : ت�شتخدم الو�شيلة يف اللحظة ال�شيكولوجية املواتية، اأي عندما يتهياأ 
املتعلمون بتقبلها، بحيث تتالءم مع باقي خطوات الدر�س. بذلك يكون ا�شتخدام الو�شيلة وظيفيا، ال ملجرد اللهو 

والت�شلية.
با�شتخدامها يف  ال�شيكولوجية  اللحظة  الو�شيلة يف  ا�شتخدام  يرتبط   : املنا�شب  املكان  الو�شيلة يف  ا�شتخدام 

املكان املنا�شب. اإنه املكان الذي ي�شمح بت�شل�شل االأفكار وح�شن تقدمي الدر�س وا�شتفادة املتعلمني.
املتابعة : ال ينتهي ا�شتخدام الو�شيلة بانتهاء عر�شها، اإمنا يلزم التاأكد من ا�شتفادة املتعلمني منها وفهمهم حمتوياتها 

بدقة وربطهم، من خاللها، مبا �شبق عر�شه يف الدر�س من خربات وح�شن اال�شتنتاج وا�شتقامة التفكري.
ا�شتخدمت مرة  اأكرث لو  ا�شتفادتهم  الو�شيلة يف حالة احتمال  ا�شتخدام  : ميكن تكرار  الو�شيلة  ا�شتخدام  تكرار 
اأخرى. فقد يكون من املنا�شب اأن تعر�س الو�شيلة مرة واحدة اأو مرتني اأو تعر�س مرة ثم ت�شتخدم و�شيلة اأخرى 

تكميلية. واملهم هو اأن يتحا�شى املدر�س التكرار لغر�س التكرار ذاته.
اأن يتحا�شى املدر�س ا�شتخدام نوع واحد من الو�شائل بكرثة وا�شتمرار، حتى ال يدعو ل�شاأم املتعلمني   : التنويع 

ونفورهم، واأال يح�شو الدر�س الواحد بعدد كبري من الو�شائل، مما ال يتحمله وقت الدر�س واأذهان املتعلمني.
طبيعية الو�شيلة : اأال تعو�س ال�شور والنماذج اجلامدة ما ميكن احل�شول عليه حقيقيا اأو حيا اأو طريا اأو طبيعيا، 

كاملعاينة امليدانية اأو النباتات واحليوانات واأع�شاوؤها، اأو عينات من ال�شخور واملعادن والعظام واحلبوب...
�شهولة الو�شيلة : اأال تكون معقدة اال�شتعمال.

الو�شوح : اأن تكون وا�شحة تتالءم وامل�شمون املراد تبليغه.

قواعد ا�شتخدام الو�شائل التعليمية 5
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اأن نركز يف هذا املجال على  اأننا نريد  اإال  التعليمية، تختلف باختالفها.  الو�شائل  اأهداف متعددة ال�شتعمال  هناك 
االأهداف والوظائف امل�شرتكة بني كل الو�شائل واالأدوات، اإذ اأنها ميكن اأن توظف لهذا اجلانب وذاك. وعلى هذا 

االأ�شا�س، ميكن اأن ت�شتعمل ملا يلي:
التعرف على معطيات معينة : كاأن تقدم للمتعلم جمموعة من االأج�شام وتطلب منه اأن مييز تلك التي ت�شمل على 

خ�شائ�س معينة، در�شها �شابقا.
الت�شمية : تهدف الو�شيلة هنا اإلى ت�شمية عنا�رش اأو اأ�شياء، كاأ�شماء العظام يف هيكل عظمي ب�رشي.

الو�شف : و�شف عنا�رش اأو بنيات اأو اأجزاء... مثل توظيف ر�شم بياين يف و�شف معطيات اأو توظيف جمهر 
الإظهار عنا�رش ظاهرة طبيعية.

اأق�شام معينة، كا�شتعمال جدول لت�شنيف  : توظف الو�شائل واالأدوات لرتتيب معطيات اأو تنظيمها يف  الرتتيب 
كلمات تنتمي اإلى حقل معني.

التحليل : هو ا�شتعمال االأدوات ق�شد عزل عنا�رش من اإطار كلي اأو متييزها اأو حتديدها، كا�شتعمال اأدوات لعزل 
ظاهرة كيميائية.

الرتكيب : وهو ا�شتعمال اأدوات وو�شائل من اأجل تركيب اأو مزج معطيات اأو اأ�شياء، كاالأدوات املوظفة لرتكيب 
ومزج عنا�رش كيميائية.

لدى  اأجل تطوير مهارات حركية  ذاتها، من  م�شتعملة يف حد  هنا،  الو�شائل واالأدوات   : احلركية  املهارات 
املتعلم. ويف هذه احلالة، فاإن االأداة اأو الو�شيلة هي املق�شودة بالتدري�س، كاأدوات القيا�س مثال.

اإذا تاأملنا هذه اال�شتعماالت يف جمال اإدماج الو�شائل التعليمية، جند اأن االأهداف املقرتحة للدر�س توحي مبا�رشة بنوعية 
اأهداف الدر�س املراد بلوغها، بحيث اأن املدر�س ميكنه اأن يربط بني الهدف من الدر�س والهدف من ا�شتعمال الو�شيلة 

اأو االأداة. 
من ي�شتعمل الو�شائل والأدوات التعليمية ؟

املدر�س  بني  البيداغوجية  العالقة  باختالف  تختلف  وا�شتعمالها،  التعليمية  واالأدوات  الو�شائل  حتديد  م�شاألة  اإن 
واملتعلمني.

- ففي الطريقة االإلقائية، ي�شكل املدر�س و�شطا بني الو�شائل واملتعلم، حيث يقدم املدر�س املعطيات جاهزة م�شتعمال 
�شورا تو�شيحية، يكتفي املتعلمون بروؤيتها دون اأن ي�شاهموا يف اإنتاج التجربة اأو ا�شتعمال االأداة )در�س يتعلق 
بالطريقة التي تتغذى بها حيوانات معينة: املدر�س هنا، ي�شع ر�شوما حليوانات ثم يكتب اأمام كل ر�شم نوع املواد 

التي تتغذى بها(.
باأنف�شهم،  امل�شكلة  يثريون  فاملتعلمون  واملهام(  والبحث  اجلماعي  والعمل  )احلوارية  الفعالة  الطريقة  يف  اأما   -

وينجزون التجربة ويبحثون عن اأدوات ت�شاعدهم على اإجنازها.

كيفية ا�شتعمال الو�شائل التعليمية 6



159

ح�شب STUFFLBEAM ، كما ذكره Scallon )1988( التقومي الرتبوي هو ال�شريورة التي نحدد ونح�شل ونوفر 
من خاللها معلومات مفيدة متكن من اتخاذ القرار ال�شائب من بني القرارات املمكنة.

يعرف DECORTE )1990( التقومي يف املجال الرتبوي كالتايل: » اإن التقومي ال يعني فقط و�شف �شلوكات، لكنه 
اأي�شا اإ�شدار حكم قيمة بخ�شو�س هذه ال�شلوكات اعتمادا على معيار اأو مقيا�س حمدد«. 

ح�شب الدليل الدو�سيمولوجي )1990( » ينبني التقومي على كل ن�شاط يرمي اإلى حتليل وتاأويل نتائج اأو موؤ�رشات 
م�شتمدة من القيا�س ويهدف اإلى اتخاذ قرارات اأكرث �شوابا«.

وقد تبنى MORISSETTE )1993( تعريف وزارة الرتبية الكندية للتقومي الرتبوي التايل: » هو ال�شريورة التي تهدف 
اإلى احلكم على و�شعية تلميذ من حيث بع�س جوانب منوه من اأجل اتخاذ اأف�شل القرارات املمكنة املتعلقة مب�شاره امل�شتقبلي«. 
واأ�شاف LEGENDRE )1993( تعديالت حني اعترب اأن االأمر يتعلق: » ب�شريورة تهدف اإلى تقدير املردودية 
الدرا�شية و�شعوبات التعلم عند �شخ�س، بكيفية مو�شوعية، بالنظر اإلى االأهداف اخلا�شة، وذلك من اأجل اتخاذ 

اأف�شل القرارات املمكنة املتعلقة بتخطيط م�شاره امل�شتقبلي «. 
جتدر االإ�شارة اإلى اأن عن�رشين مهمني ا�شتعمال يف تعريف LEGENDRE. ويتعلق االأمر بكون:

 التقومي الرتبوي عبارة عن �شريورة؛ فهو اإذن يتجاوز مفهومي النقط والقيا�س ومفهوم املردود.
 التقومي الرتبوي ميار�س وفق اأهداف �شابقة التحديد.

كما اأن التقومي الرتبوي يخدم يف اآن واحد كال من التعليم والتعلم نظرا لكون التعريف ي�شري اإلى �شعوبات التعلم 
عند التلميذ واإلى و�شع تخطيط مل�شاره.

ن�شتنتج من التعاريف ال�شابقة اأن التقومي يهدف اإلى اإ�شدار اأحكام بخ�شو�س االأ�شخا�س و/اأو ال�شلوكات من اأجل اتخاذ 
القرارات ال�شائبة انطالقا من املعطيات واملعلومات التي يوفرها القيا�س. وهذا ما يوؤكد العالقة بني القيا�س والتقومي.

الكمي  اأخرى متكن من الو�شف  اأو موؤ�رشات  نتائج  Legendre )1988( هو ن�شاط يتمثل يف جمع  القيا�س ح�شب 
ملعارف اأو قدرات اأو مهارات تلميذ معني.

وح�شب الدليل الدو�شيمولوجي، القيا�س يف املجال املدر�شي يقوم اأ�شا�شا على كل ن�شاط يهدف اإلى ر�شد اأو تلقي 
الدرا�شي  باملردود  املوؤ�رشات  هذه  وتتعلق  العمليات.  اأو  االإجنازات  مبختلف  متعلقة  اأخرى  موؤ�رشات  اأو  نتائج 

وبالنمو العام للتلميذ.
يتبني من خالل هذين التعريفني اأن القيا�س هو عبارة عن ن�شاط يتجلى يف جمع نتائج وموؤ�رشات بخ�شو�س االإجنازات املختلفة 

للتالميذ باملجال الدرا�شي )معارف، مهارات، قدرات، كفايات( وكذا بالنمو العام للتالميذ يف خمتلف جماالت �شخ�شيتهم.
وهكذا، فاإن عملية القيا�س متدنا مبعلومات ومعطيات حول اأداءات التالميذ اأثناء التعلم اأو حول نتائجه. وتتم هذه 
املدر�شي  باملردود  تتعلق  موؤ�رشات  واملعطيات  املعلومات  هذه  وت�شكل  املتنوعة.  القيا�س  اأدوات  بوا�شطة  العملية 
وبالنمو العام للتالميذ. وبالتايل، متكن من اإ�شدار اأحكام ب�شاأنها. وهذه العملية االأخرية تدخل يف اإطار التقومي، 
Legendre )1988( اأن القيا�س يهم جمع ومعاجلة املعلومات،  ومن هنا تربز العالقة بني القيا�س والتقومي. ويوؤكد 

التقويـم الرتبـوي
تعاريف 1

عالقة التقومي بالقيا�س 2
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بينما التقومي يتعداه باحلكم على هذه املعلومات. فالقيا�س هو عملية مندجمة يف �شياق التقومي، اأما التقومي فهو �شريورة 
من عدة مراحل.

Lussier )1992( مراحل خطة التقومي كما يلي : وتبني

االأدوار ال�شريورة
• يحدد اأغرا�س التقومي وكيفية اإجراء اخلطة ويكون مرتبطا بنوع •

القرار الذي نعتزم اتخاذه.
• ميكن، ح�شب الق�شد املتوخى يف البداية، من جمع معلومات من •

�شاأنها اأن ت�شاعدنا على اتخاذ القرار املنا�شب. وبذلك فالقيا�س هو:
- جمع املعلومات التي ترتبط مبا�رشة مع ما نريد قيا�شه.

- درا�شة اأو ترميز املعلومات املح�شل عليها بهدف تاأويلها.
- ا�شتخال�س معاين ممكنة من املعطيات املح�شل عليها والتي مت 

تنظيمها.
• املح�شل • املعلومات  الدقة،  من  ميكن  ما  باأكرث  تقدير،  من  ميكن 

عليها بوا�شطة القيا�س.
• املكت�شبات • وتقنني  اجلزاء  ومن  الرتتيب  ومن  التوجيه  من  ميكن 

ومن القيام بتغذية راجعة ب�شاأن امل�شار الالحق للتلميذ.

 1- الق�سد

2- القيا�س

جمع املعطيات
تنظيم املعطيات
تاأويل النتائج

3- اإ�شدار احلكم

4- اتخاذ القرار

بالن�شبة لـ Scallon تتجلى مراحل خطة التقومي فيما يلي:
 مقارنة الو�شعية الراهنة بالو�شعية املن�شودة.

 متكن هذه املقارنة من الوقوف على الفارق الكمي )بالقيا�س( املوجود بني احلالتني واإ�شدار حكم الر�شى اأو عدم الر�شى.
 تتويج العملية باتخاذ قرار تربوي اأو اإداري اأواجتماعي.

كان التقومي يف االأنظمة التعليمية التقليدية ي�شكل هدفا يف حد ذاته من خالل االمتحانات التي كانت تعتمد الت�شنيف 
والرتتيب واالنتقاء. اأما يف التوجيهات الرتبوية احلديثة، فقد اأ�شبح التقومي ي�شكل عن�رشا من عنا�رش الفعل التعليمي 

)التلميذ، املدر�س، الطرائق، االأدوات الديدكتيكية، املقررات...(. وميكن تلخي�س هذه االأغرا�س كما يلي :
 التوجيه واالإر�شاد

 حتديد م�شتوى التالميذ قبل التدري�س
 تزويد املدر�س بتغذية راجعة حول الفعل التعليمي

 معرفة مدى حتقق االأهداف الدرا�شية املخططة
 اإخبار االأطراف املعنية عن املردود الدرا�شي للتالميذ

 تطوير املناهج

اأغرا�س التقومي 3
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هناك اأ�شكال متنوعة من التقومي ت�شنف ح�شب جمموعة من املعايري، منها: وظيفة التقومي، وقت اإجرائه واالإطار 
املرجعي لتاأويل نتائج القيا�س.

4 - 1 - ح�شب وقت اإجرائه : 

اأ- التقومي الدوري )اأو املو�شمي(
- يتم هذا ال�شكل من التقومي بعد فرتة طويلة من التعلم.

- يعترب تقوميا خارجيا الأن من يقرتحه يف اأغلب االأحيان لي�س هو ال�شخ�س الذي قام بفعل التدري�س )مثال مباراة، 
امتحانات البكالوريا(.

- ميكن من اإجناز ح�شيلة على اإثر فرتة تكوين معينة )دورة، �شنة درا�شية(.
)Noizet, Caverni, 1978( )ميكن من االنتقاء واالإثبات )منح ال�شهادات -

 ب- التقومي امل�شتمر
- يتم هذا ال�شكل من التقومي بكيفية منتظمة.

- يعترب تقوميا داخليا الأن املدر�س هو الذي يقوم بعمليتي التدري�س والتقومي.
- يهدف اإلى تتبع التطور الدرا�شي لكل تلميذ وت�شجيل تقدمه اأو تاأخره وكذا �شعوباته وتعرثاته.

.(Noizet, Caverni, 1978) له وظيفة بيداغوجية حيث اأنه يخرب التلميذ اأثناء التعلم من اأجل ت�شحيح ثغرات التعلم املحتملة -
4 - 2 - ح�شب الإطار املرجعي : 

اأ- التقومي باعتماد التاأويل املعياري
- هو التقومي االأكرث ا�شتعماال، اإذ ميكن من مقارنة اأداءات متعلم مع اأداءات متعلمني اآخرين من نف�س املجموعة يف 
اختبار واحد حيث يو�شع املتعلم يف جمموعة خا�شة ت�شمى عادة جمموعة االنتماء، خ�شو�شا عند ا�شتبدال نتيجة 

القيا�س بالرتبة التي حتتلها بني جمموعة من النتائج.  مثال:
نتائج التقومي املعيار الإطار املرجعي نتيجة القيا�س

م�شتوى اأكرث من املتو�شط 10/20 جمموعة التالميذ 12/20

- ي�شلح التخاذ قرارات يف �شاأن التعلم ب�شفة عامة وترتيب التالميذ وانتقائهم واحلكم على فاعليتهم.
- ميكن للتاأويل املعياري اأن يغطي على مواطن القوة اأو ال�شعف عند جمموعة من التالميذ بعد اإجنازهم لتمارين 

اأو اختبار معني. 
- مثال: 5 تالميذ ح�شلوا على النتائج التالية : 

علي �سعاد عبد الله  اأ�سماء حممد التالميذ
28 32 56 60 73 االختبار 1
12 16 23 25 32 االختبار 2
5 4 3 2 1 الرتتيب

اأ�شكال التقومي 4
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اإن الرتبة لوحدها ال تدل على �شيء وا�شح بالن�شبة مل�شتوى احل�شيلة الدرا�شية.
ومع ذلك يبقى التاأويل املعياري مفيدا و�رشوريا يف احلاالت التي تتطلب انتقاء عدد حمدود من االأفراد من بني 

اأح�شن واأجود عنا�رش املجموعة )مباراة التوظيف مثال(.
خال�شة القول اأن التاأويل املعياري منهج غري �شالح للتقومي التكويني وغري موثوق فيه. 

ب- التقومي باعتماد التاأويل املقيا�شي 
- يهدف هذا ال�شكل من التقومي بالدرجة االأولى اإلى حتديد م�شتوى تعلم التالميذ بالنظر اإلى االأهداف املن�شودة، 

مبقارنة نتيجة القيا�س بنتيجة مرتقبة اأو عتبة للنجاح.
القيا�شي  النمط  ذات  االختبارات  واإعداد  التعلم  تهديف  عمليتني مركزيتني:  اإلى  التقومي  من  ال�شكل  هذا  يحتاج   -

)حتديد عتبة النجاح( للتاأكد من م�شتوى حتقق االأهداف املعلنة.
مثال: الهدف: اأن يجمع املتعلم اأعدادا من رقمني بدون احتفاظ.

�شيكون املقيا�س يف هذه احلالة هو: 7/10        
نتائج التقومي املعيار الإطار املرجعي نتيجة القيا�س
حتقق الهدف 7/10 الهدف املذكور 8/10

ميكن اأن يحدد املقيا�س على �شكل عدد )نقطة( اأو على �شكل ن�شبة مئوية اأو على �شكل مقايي�س للنجاح )عدد االأخطاء 
امل�شموح بها اأو وقت اأو مكان االإجناز اأو ظروف االإجناز(.

4 - 3 - ح�شب وظائف التقومي:

اأ- التقومي الت�شخي�شي 
يحدث هذا النوع من التقومي اإما يف بداية التعلم وقبل اأن يبداأ التالميذ يف تنفيذ برنامج اأو در�س اأو ح�شة من التعلم، 

واإما اأثناء تنفيذ نف�س الربنامج اأو الدر�س اأو احل�شة التعليمية.
- يف بداية التعلم، يهدف اإلى الك�شف عن اخل�شائ�س التي باإمكانها اأن توؤثر على نوعية التعلم م�شتقبال )اهتمامات 
تخ�س  التعليم  من  منا�شبة  اأمناط  اقرتاح  اأجل  من  ن�شجهم(  التالميذ، حوافزهم، جتاربهم ودرجة  وميوالت 

وترية التعلم وطرق التدري�س. 
كما يهدف اإلى ت�شخي�س املعارف واملهارات ال�شابقة االأ�شا�شية والالزمة للدخول يف مرحلة اأو تعلم جديد ق�شد 

توجيه التالميذ نحو اأن�شطة ت�شحيحية وا�شتدراكية. وبالتايل، فهذا ال�شكل من التقومي له وظيفة وقائية.
�شمولية  مقاربة  اإال  هو  ما  الت�شخي�شي  بالتقومي  عامة  املرتبط  اال�شتدراك  اأن  اإلى  االإ�شارة  من  بد  ال  ذلك  ومع 
ومتاأخرة بع�س ال�شيء، ملعاجلة ال�شعوبات، من وجهة نظر التعديل امل�شتمر. علما اأنه توجد اأ�شكال اأكرث دقة 

ودينامية من التعديل، كما �شنتعرف عليها يف �شياق التقومي التكويني.
بوادر �شعوبات  للتدري�س والتعلم عندما نالحظ  اأو مرحلة  اأثناء ح�شة  الت�شخي�شي  التقومي  ياأتي  التعلم،  اأثناء   -
حينئذ  االأمر.  يتطلب  عليها.  للتغلب  البيداغوجي  الطابع  ذات  املحاوالت  كل  تنفد  وعندما  م�شتع�شية،  تعلمية 
ا�شتك�شاف العوامل واملظاهر اخلارجية ل�شياق التدري�س والتعلم التي تعيق تعلم التلميذ )احلالة ال�شحية للتلميذ، 
الو�شط العائلي، االهتمامات...( )Scallon, Dolbec, 1994(. وتتمثل الوظيفة الت�شحيحية للتقومي الت�شخي�شي 

هنا يف ت�شليط ال�شوء على القرارات املتعلقة بالتدابري االأكرث جناعة والتي هي من طبيعة غري بيداغوجية.
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ب- التقومي التكويني 
تنح�رش الوظيفة االأ�شا�شية للتقومي التكويني يف تعديل التعلم اأثناء اإجناز برنامج اأو در�س اأو ح�شة درا�شية. يف هذا 
ال�شدد تعد الرتنيمة الدرا�شية االإطار اأو املجال االأكرث مالءمة ملعاجلة هذا النوع من التقومي الرتبوي. فتعديل التعلم 
يعني بدقة اأن كل �شعوبة تعليمية يواجهها املتعلمون تتم معاجلتها مبا�رشة بعد الوقوف عليها، بدل ترك التالميذ 
يتابعون �شريهم الدرا�شي يف الوقت الذي يرتاكم لديهم خ�شا�س هام على م�شتوى التح�شيل. ومن اأجل ذلك ميكن 

اعتماد اأحد ال�شيناريوهات التاليني:
- ال�شيناريو االأول الذي يكون فيه التقومي التكويني و�شيلة لتدبري وتنظيم �شري التعلم عند كل تلميذ. حيث تتم 
جتزئة امل�شامني واالأهداف وترتيبها ب�شكل يبني مالمح وحدود ال�شريورة التعليمية ووترية التقدم فيها. وتكون 
اأن�شطة التقومي التكويني ظاهرة ووا�شحة متخذة �شكل مراقبات من اأجل التاأكد من ح�شول التعلم، وهي تختلف 
عن التدخالت املعتادة ذات ال�شبغة البيداغوجية )اأي التدري�س(. وميكن توقيف التعلم يف اأي حني من اأجل اتخاذ 
اإلى التعلم )مراجعة(، اإعادة التدري�س، اإعطاء �رشوحات  اأو الت�شحيح البيداغوجي )الرجوع  قرارات للدعم 
التكويني حيث تطغى روح  للتقومي  توجه دو�شيمولوجي  التوجه هو  اإلخ(. وهذا  املدر�س؛  اإ�شافية من طرف 

االختبار على الغر�س من العملية البيداغوجية.
- ويف ال�شيناريو الثاين يندرج التقومي التكويني يف اإطار توجه ديدكتيكي : اأي كعملية ت�شتهدف التحقق والتاأكد 
من ح�شول التعلم والتحكم فيه من طرف التالميذ ومكملة الأن�شطة التعلم. ويف هذا املنحى يتخذ التقومي التكويني 
اأ�شكاال خفيفة يتقل�س فيها هاج�س تدقيق القيا�س وحتتل فيها االأحكام مكانة ثانوية. فهو اإجراء بيداغوجي ميكن 
من الفح�س االآين لنتائج عملية التعليم والتعلم، مما يتيح اإجراء تدخالت اآنية وعاجلة لدعم املتعلمني اإذا ما تبينت 
�رشورة لذلك. لذلك ي�شكل عن�رشا من عنا�رش التعليم ال �شكال من اأ�شكال املراقبة والفرو�س. وبذلك ينبغي 
التفكري يف متارين للمراقبة ت�شمح باإ�رشاك التلميذ تدريجيا يف تتبع مراحل تعلمه، ومده بو�شائل واأدوات للت�شحيح 
اأمرا جوهريا )1993  والتقومي الذاتيني. واأ�شبح االهتمام بتعويد التلميذ على الذات وجعله م�شوؤوال عن تعلمه 

Morissette(. فهذا االأ�شلوب يعطي التلميذ فر�شة اكت�شاب مواقف ذات اأهمية بالغة يف تكوينه.

ج- التقومي الإجمايل
- ينجز يف نهاية تعلم معني )ح�شة، در�س، دورة درا�شية، �شنة درا�شية( من اأجل التاأكد من مدى حتقق االأهداف 

النهائية جلزء من برنامج اأو لربنامج درا�شي بكامله )معارف، مهارات، كفايات، قدرات...(.
- ي�شعى لرتتيب التالميذ واتخاذ القرارات )انتقال، تكرار، طرد، منح �شهادات، توجيه(. وظيفته اإثباتية اأو اإ�شهادية.

- ميكن من التعرف على املردود الدرا�شي وعلى النمو العام للتالميذ.
)Scallon, Dolbec, 1994( ي�شكل قناة للتوا�شل بني املدر�شة واالآباء وامل�شوؤولني عن قطاع التعليم -

وهكذا يتبني اأن هناك تنوع لالأ�شكال التقوميية بحيث يت�شم بع�شها بطابع تربوي، والبع�س االآخر بطابع اجتماعي.
وحتتل اأ�شكال التقومي الرتبوي املرتبطة بوظائفه، مكانة خا�شة يف التوجهات الرتبوية احلديثة.

يعترب وقت ومو�شوع التعديل موؤ�رشات اأ�شا�شية للتعرف على مكونات التقومي الرتبوي. ي�شري املبيان االآتي برموز 
خمتلفة اإلى االأدوات امل�شتعملة واخلا�شة بكل �شنف من التقومي.

تناغم وظائف التقومي 5
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بعد نهاية التعلم اأثناء ترنيمة درا�شية قبل بدء التعلم

 

نهائي  اإجمايل  تقومي   
اإ�شهادي.

تعلمية  )�شعوبات  التعلم  اأثناء  ت�شخي�شي  تقومي   
)غالبا  تعليمية  غري  وم�شاعدة  م�شاحبة  م�شتع�شية( 

اجتماعية(.
تعليم  عن  عبارة  بتعديل:  متبوع   ( تكويني  تقومي   

ت�شحيحي اأو تغذية راجعة(.
 تقومي م�شتمر )جتميع ح�شابي ي�شاهم يف التقومي النهائي 

وظيفته اإجمالية(.

 تقومي ت�شخي�شي 
قبلي: اختيار طرق 

التدري�س، اأن�شطة 
ا�شتدراكية

تكامل التقوميني الت�شخي�شي والتكويني
اأن كالهما  اأن يتجان�شا ب�شكل �شبه طبيعي، حيث  باإمكانهما  التكويني  الت�شخي�شي والتقومي  التقومي  اأن  من الوا�شح 
يندرج �شمن منهجية الدعم والتقوية ويف اإطار الرغبة يف م�شاعدة التالميذ ق�شد التغلب على ال�شعوبات التعليمية 
التي يواجهونها. اإذ من املعلوم اأننا نحتاج التقومي الت�شخي�شي يف بداية برنامج اأو ترنيمة تعليمية، ويلعب يف نف�س 
بالنتائج  االحتفاظ  اأجل  من  اإما  ا�شتمرارية،  يف  يندرج  فاإنه  التكويني  التقومي  اأما  تكهنيا.  ت�شخي�شيا  دورا  الوقت 
بظهور  تتميز  تعلمية  تعليمية  ظروف  اأملتها  تعديل  عملية  كل  على  ال�شوء  ت�شليط  ق�شد  واإما  املحققة،  االإيجابية 
�شعوبات معينة. واإذا ا�شتع�شى التغلب على هذه ال�شعوبات، بالرغم من تدخالت املدر�س، فاإن البحث �شي�شتمر 

ق�شد الوقوف على االأ�شباب املف�رشة لها باللجوء، مرة اأخرى واأثناء التدري�س والتعلم، للتقومي الت�شخي�شي. 
هي  يتعلمون  وهم  يواجهونها  قد  التي  ال�شعوبات  وت�شحيح  تربوية  �شعوبات  يف  الوقوع  من  التالميذ  وقاية  اإن 

القوا�شم امل�شرتكة االأ�شا�شية بني وظيفة الت�شخي�س ووظيفة التكوين والت�شحيح على م�شتوى التقومي الرتبوي.
تكامل التقوميني التكويني والإجمايل

التكويني  التقومي  اهتمامات  كون  هو  االإجمايل  والتقومي  التكويني  التقومي  بني  االأ�شا�شي  التمييز  اأن  الوا�شح  من 
مرتبطة بالتعديل والت�شحيح امل�شتمر مل�شار كل تلميذ، بينما يهتم التقومي االإجمايل باالعرتاف االجتماعي املتج�شد يف 
ال�شهادات واالعرتافات املدر�شية التي تخولها املوؤ�ش�شة التعليمية بخ�شو�س اإثبات ح�شول التعلم عند التالميذ الذين 

بلغوا م�شتوى درا�شيا اأو اأمتوا برناجما تعليميا.
اإذا اأتى هذا االعرتاف االجتماعي يف نهاية �شريورة تربوية طويلة، فاإن التمييز بني التقوميني يكون مهما والفرق 
التدري�س وعند  اأثناء  تتم  االأول  بالنوع  املرتبطة  والتقوميية  البيداغوجية  االأن�شطة  كافة  ان  بينهما وا�شحا، حيث 

التعلم، بينما حتدث اأن�شطة النوع الثاين يف نهاية فرتة درا�شية معينة.
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 ت�شتند بيداغوجيا الدعم على مقاربتني اأ�شا�شيتني:
 املقاربة الفارقية : التي تنبني على االإقرار بوجود فروق فردية بني املتعلمني من حيث الذكاء والبيئة االأ�رشية 
التعلم  اآليات  تف�شري  يف  كبرية  اأهمية  االختالف  فكرة  حتتل  حيث  ال�شو�شيوثقايف،  وامل�شتوى  االقت�شادي  والعامل 
وتاأ�شي�س نظرياته. وقد وظف Ausbel مفهوم البنيات الذهنية لالإ�شارة اإلى خ�شو�شيات املتعلم يف التعلم، اإذ من 
املعرفة اجلديدة  ي�شتقبل  بنيات معرفية وجتعله  لديه  تتكون  الذهنية  ال�شابقة ودرجة ن�شجه وقدرته  خالل معارفه 
بها مع  يتفاعل  التي  الكيفية  التعلم ويظهر يف  اأ�شلوبه يف  متعلم  لكل  اأن  كما  ال�شابقة.  وينظمها على �شوء معارفه 

مو�شوع التعلم.
كما اأن لكل متعلم وثرية خا�شة به، حيث يحتاج كل متعلم اإلى وقت معني ليح�شل لديه تعلم مهارة اأو اإدماج معرفة 

يف بنياته الذهنية.
 وبالتايل، فاإن تطبيق نف�س وقت التعلم على جمموعة تالميذ الق�شم يوؤدي اإلى نتائج خمتلفة للتعلم تف�رش بالفروق 
الفردية بخ�شو�س الوقت الكايف الإجناز العمل، ومن ثم فالتعرث الدرا�شي ال يعود فقط اإلى االإمكانيات الفطرية اأو 

املكت�شبة للتالميذ بقدر ما يعود كذلك اإلى اال�شرتاتيجيات التعليمية وتنظيم وقت التعلم.
وهكذا فاإن االإقرار بوجود فروقات فردية يحتم علينا ممار�شة بيداغوجيا ترتكز على مبداأ االختالف، اأي اعتبار 
�رشورة  يربز  الذي  ال�شيء  واملكت�شبات.  والقدرات  احلوافز  حيث  من  االنطالق  و�شعية  يف  يختلفون  التالميذ 

الك�شف امل�شتمر عن هذه الفروق وتكييف الفعل الرتبوي معها بكيفية م�شتمرة.

تقلي�س  اأجل  من  والتعلم  التعليم  ثغرات  ت�شحيح  اإلى  تهدف  وا�شرتاتيجيات  اإجراءات  الدعم هي جمموعة  عملية 
الفارق بني االأهداف املتوخاة والنتائج الفعلية )الفارابي، اأيت موحي، 1994(.

التعليم والتعلم، وي�شغل وظيفة ت�شخي�س و�شبط وت�شحيح وتر�شيد تلك  الدعم مكونا من مكونات عمليات  ويعد 
العمليات من اأجل تقلي�س الفارق بني امل�شتوى الفعلي لتعلم التالميذ واالأهداف املن�شودة على م�شتوى بعيد اأو ق�شري. 
وتتحقق هذه الوظيفة بوا�شطة اإجراءات واأن�شطة وو�شائل واأدوات متكن من ت�شخي�س مواطن النق�س اأو التعرث اأو 

التاأخر و�شبط عواملها لدى املتعلم وتخطيط و�شعيات الدعم وتنفيذها ثم فح�س مردوديتها وجناعتها.

اأو  واملواد  الوحدات  الدرا�شي عرب  الف�شل  داخل  تنتهج  التي  اخلا�شة  والتقنيات  الطرائق واالأدوات  هي جمموعة من 
خارجه يف �شكل اأن�شطة تكميلية ت�شحيحية لتاليف ما قد يظهر على املتعلم من �شعوبات تعرت�س �شريه الدرا�شي... مع 
وعي املدر�س اأو من يقوم مقامه باأن هذه ال�شعوبات طارئة ال تعرب عن ذاتية املتعلم اأي عن قدراته اأو اإمكانياته احلقيقية.

الدعـم الرتبـوي
تعريف الدعم الرتبوي 1

بيداغوجيا الدعم 2

الأ�ش�س النظرية لبيداغوجيا الدعم 3
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 املقاربة الن�شقية : يحتل مفهوم الن�شق يف هذه املقاربة مكانة مركزية. لذلك، تنظر هذه املقاربة اإلى الظواهر 
ومنها الفعل الرتبوي، باعتبارها جمموعة من العنا�رش املتفاعلة فيما بينها تفاعال ديناميا يخ�شع لنظام �شابط ويتجه 

نحو حتقيق اأهداف معينة.
فالفعل الرتبوي، باعتباره ن�شقا، ي�شتمد من حميطه جمموعة من املعطيات ويدمج داخله التلميذ باأبعاده املختلفة النف�شية 
والثقافية والع�شوية، ويخ�شعه ل�شريورة من التحوالت والتغريات تقوده اإلى حالة اأخرى خمتلفة عن حالته االأولى.

وبناء على ذلك، ي�شتمل الفعل التعليمي من منظور ن�شقي على ما يلي:
- مدخالت : و�شعية املتعلم قبل عملية التعليم والتعلم والعوامل املحيطة به.

- �شريورة الفعل التعليمي التعلمي بكل عنا�رشه من اأهداف وو�شائل وحمتويات وطرق وعالقات تربوية.
- خمرجات : منتوج وح�شيلة ال�شريورة اأي احلالة التي اأ�شبح عليها املتعلم بعد عملية التعلم واأثرها على املحيط.

اإن املقاربتني الفارقية والن�شقية متكنان من التعرف عن قرب على خ�شو�شيات املتعلم وخ�شائ�س الفعل الرتبوي 
ومن بناء ا�شرتاتيجية للدعم الرتبوي.

يبداأ الدعم حلظة انتهاء التقومي حيث يتوجب ت�شخي�س بع�س النتائج التي اأ�شفر عنها التقومي، وك�شف مواطن التعرث 
اأو التاأخر اأو النق�س، وحماولة تعرف االأ�شباب والعوامل. فهو اإذن عن�رش �شابط لعملية التعليم والتعلم، واإجراء 
يتيح �شبط مكونات العملية التعليمية/التعلمية �شبطا يكون عبارة عن عالج خالل امل�شار، وتعوي�س للنق�س عند 

نهاية التعليم والتعلم.
وال ميكن اإجناز الدعم الرتبوي دون اعتماد نتائج عملية التقومي، مما يربز االرتباط القوي بني عمليتي التقومي والدعم.

من خالل ما �شبق، ميكن اعتبار الدعم مرتبطا بنوع التقومي بحيث:
- اإذا توقعت نتائج التقومي الت�شخي�شي اأن بع�س التالميذ لن يتمكنوا من متابعة التعليم، فمن الالزم اتخاذ تدابري 

وقائية وداعمة لتمكينهم من تلك املتابعة.
اإذا ك�شفت نتائج التقومي التكويني اأن بع�س التالميذ يجدون �شعوبة يف متابعة م�شار التعليم والتعلم، كان من   -

الالزم القيام بالتدخالت الرامية اإلى جتاوز تلك ال�شعوبات.
التالميذ ونق�شهم مبثابة موؤ�رشات مل�شكالت يف  اعتبار تعرثات  الرتبوية احلديثة على �رشورة  االأدبيات  وتن�س 
اأن�شبها  ت�شتوجب عر�س حلول، وحتديد  ق�شايا  اإذن  فهي  العقاب.  اأو  ت�شتحق اجلزاء  اأخطاء  والتعلم، ال  التعليم 

للمعاجلة، بحيث ي�شكل الدعم يف هذه احلالة تنفيذا لتلك احللول من خالل:
- ا�شتخدام منهج حتليل االأخطاء ملعرفة موؤ�رشاتها ودالالتها،

- اعتبار االأخطاء فر�شيات قام بها املتعلم حلل م�شكالت التعلم،
- اعتبار هذه االأخطاء عالمات على متثالته عن مو�شوع التعلم،

- ر�شم ا�شرتاتيجيات للتدخل على �شوء هذه املعطيات.

العالقة بني الدعم والتقومي 4
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 خالل كل فعل تربوي ق�شري اأو طويل املدى اأو عند نهايته، جند اأنف�شنا اأمام نتيجتني:
- ما نتوخى بلوغه من اأهداف بوا�شطة الفعل الرتبوي هو ما حتقق فعال لدى التالميذ.

- ما نتوخى بلوغه من اأهداف بوا�شطة الفعل الرتبوي لي�س هو ما حتقق فعال من طرف التالميذ اأو فئة منهم.
تبني النتيجة الثانية اأن الفعل الرتبوي مل يحقق اأهدافه وبالتايل ميكن احلديث عن �شكل من اأ�شكال التعرث الدرا�شي. 
اأو عوامل  التلميذ  قد تكون موا�شفات  التي  اأ�شبابه  التعرث والبحث عن  الك�شف عن جمال هذا  الو�شعية  وت�شتلزم 
بيداغوجية  غري  اأو  بيداغوجية  اإجراءات  التعرث  هذا  ويتطلب  نف�شه.  الرتبوي  الفعل  ونتائج  �شريورة  اأو  املحيط 
مالمح  والعمليات  اخلطوات  هذه  جمموع  حتدد  وهكذا،  حتقق.  وما  نتوخاه  ما  بني  الفارق  وتقلي�س  لت�شحيحه 
ا�شرتاتيجية الدعم الرتبوي التي ميكن اعتبارها جمموعة من العمليات واالإجراءات التي تتم يف حقول وو�شعيات 
اأ�شبابه وت�شحيحه من اأجل تقلي�س الفارق بني الهدف  حمددة وت�شتهدف الك�شف عن التعرث الدرا�شي وت�شخي�س 

املن�شود والنتيجة املحققة )الفارابي، اأيت موحى، 1991(.

ب�شفة عامة ميكن التمييز بني الدعم املندمج والدعم املوؤ�ش�شي والدعم اخلارجي.
6 - 1 - الدعم املندمج : 

 يتم يف ن�شاط الق�شم ويتميز مبا يلي:
- دعم دائم وم�شتمر يتم موازاة مع اأن�شطة التعليم والتعلم يف �شكل تدخالت اآنية فردية اأو جماعية للمراجعة والتثبيت 

والتعوي�س و�شد الثغرات وغريها.
- دعم عام تابع للتقومي التكويني الذي يتم على مراحل، ويوجه لكافة التالميذ اإذا ما لوحظ نق�س لديهم ويتم على 

�شكل مراجعة الدرو�س باإدراج اأن�شطة اإ�شافية للتثبيت.
- دعم تابع للتقومي التكويني كذلك ملجموعة من التالميذ، بينها قوا�شم م�شرتكة ولديها ثغرات متقاربة ت�شتوجب 

تخ�شي�س اأن�شطة ت�شتجيب ملتطلباتهم داخل ال�شف اأو خارجه.
- دعم فردي يتم عن طريق تكليف تلميذ واحد اأو عينة من املتعلمني منفردين باأداء بع�س الواجبات واالأعمال 
ل�شد ثغرات التعلم. ويتخذ �شكل اإر�شادات �شفهية اأو مكتوبة يلتزم بها التلميذ منفردا وينجزها )متارين اإ�شافية، 

قراءات، بحوث...(.
وميكن اأن يت�شمن الدعم املندمج ثالثة اأمناط التدخل :

دعم وقائي : وميثل كل االإجراءات التي ت�شتند على الت�شخي�س وترمي اإلى الت�شحيح والتي ت�شتهدف منطلقات 
الفعل الرتبوي اأي قبل بدء عملية التعليم والتعلم. وهو وقائي الأن وظيفته هي الوقاية من العوامل التي قد ت�شبب 

تعرثا للتالميذ خالل تعلمهم.
دعم تتبعي : وميثل كل اإجراءات وعمليات الدعم التي تتم خالل �شريورة فعل التعليم والتعلم. وهو تتبعي الأن 

هدفه االأ�شا�شي مواكبة جمهود التلميذ باإجراءات عالجية.

اأ�شكال الدعم الرتبوي 6

ا�شرتاتيجية الدعم الرتبوي 5
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دعم تعوي�شي : وميثل كل االإجراءات الت�شحيحية التي ميكن اأن تتم عند نهاية فعل التعليم والتعلم. وهو تعوي�شي 
الأن هدف الدعم يف هذه احلالة هو تعوي�س النق�س احلا�شل يف نتائج التعلم وت�شحيح الفارق بني النتيجة املحققة 

والنتيجة املن�شودة، ويتم قبل التقومي االإجمايل.
6 - 2 - الدعم املوؤ�ش�شي : 

اأق�شام خا�شة اأو و�شعيات تختلف عن ال�شري العادي للربنامج. ومن  يتم خارج الق�شم وداخل املوؤ�ش�شة يف اإطار 
اإجراءاته ما يلي:

- اإجناز م�رشوع املوؤ�ش�شة لتغطية جوانب النق�س لدى املتعلمني،
- اإحداث اأق�شام خا�شة بالدعم يف بع�س املواد يتكلف بها اأ�شاتذة معينون،

- الدعم يف ف�شاءات اأخرى باملوؤ�ش�شة كمراكز التوثيق، اخلزانة، القاعة املتعددة الو�شائط ...
6 - 3 - الدعم اخلارجي : 

يتم خارج املوؤ�ش�شة يف اإطار �رشاكات مع موؤ�ش�شات اأو هيئات اأو دور لل�شباب اأو مكتبات عامة وغريها...
النتائج وعواملها. وي�شتند  النق�س احلا�شل يف  اأو  التعرث  اأ�شباب  اأمناط ت�شخي�س  ويعترب حتليل االأخطاء منط من 
على افرتا�س اأ�شا�شي يقول اأن االأخطاء لي�شت دائما مربرا للعقاب واحلكم على املتعلم بال�شعف والنق�س، بل هي 
عالمات تبني اأ�شلوبه يف التعلم. وهو االأمر الذي يك�شف ال حمالة عن الثغرات الدفينة لدى املتعلم. وي�شتعني حتليل 
االأخطاء مبنهج حتليل امل�شمون، من حيث الك�شف عن االأخطاء، وت�شنيفها، واإح�شاء تواترها، واإيجاد التربير 

املنا�شب لها.
وينتهي الدعم بتقومي نتائجه لفح�س مدى جناعة عملياته ومدى حتقق اأهدافه.

خال�شة القول، اإن عملية الدعم عملية م�شتمرة تعالج الثغرات وتنمي املكت�شبات، وهي بهذا الت�شور اإطار زمني 
ال�شتثمار نتائج التقومي امل�شتمر الذي ي�شاير معاجلة الدرو�س املقدمة، وفر�شة ملوا�شلة عمل تربوي جاد، موؤ�ش�س 

على ممار�شة واعية تروم حتقيق االأهداف امل�شطرة.
اإن االأن�شطة الداعمة املقرتحة يف كتاب التلميذ ميكن اأن ت�شتثمر واأن ت�شتوحى منها اأن�شطة اأخرى تكون اأكرث مالءمة 
االختيار  حرية  له  ولذلك  تالمذته،  لدى  والقوة  ال�شعف  مبواطن  غريه  من  اأدرى  االأ�شتاذ  اأن  ذلك  للتالميذ، 
والت�رشف يف انتقاء اأن�شطة ح�ش�س التقومي والدعم، بيد اأن هذه احلرية ال تعني االرجتال والعفوية بل ال بد من 

التح�شري الذي يجعل العمل هادفا ومنظما.
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اإدماج تكنولوجيا املعلومات والت�شالت 
يف التعليم

1 - 1 - مكانة تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف التعليم : 

اأ�شبحت تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت مو�شع اهتمام ال�شاهرين على تطوير العملية التعليمية التعلمية وحت�شني 
منتوجها، وركيزة من الركائز االأ�شا�شية يف االإبداع التقني املعا�رش، والو�شيلة االأو�شع انت�شارا، واالأكرث تاأثريا، 
يف مدر�شة امل�شتقبل؛ وذلك الأن جناح الرتبية يف حتقيق اأهدافها يقا�س ب�رشعة ا�شتجابتها وتفاعلها مع املتغريات يف 
املجتمع. وعليه، فاإن اإدماج تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف التعليم يعترب ا�شتجابة لهذه املتغريات، ما من 
�شاأنه اأن يوؤدي اإلى اإعادة �شياغة اأدوار كل من االأ�شتاذ واملتعلم، والكتاب املدر�شي، والف�شل الدرا�شي ملواكبة 

التطورات ال�رشيعة التي ت�شهدها املنظومات الرتبوية العاملية.
العملية  يف  التكنولوجية  للو�شائل  االأمثل  للتوظيف  اأن  الدولية  والتقارير  العلمية  الدرا�شات  من  كثري  اأبانت  ولقد 

التعليمية التعلمية انعكا�شات اإيجابية على املدر�س واملتعلم معا ويف م�شتويات متعددة.
1 - 2 - انعكا�شات اإدماج تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف التعليم : 

اأ- بالن�شبة لالأ�شتاذ :
على م�شتوى املمار�شة التدري�شية :

 االنتقال من دور امللقن للمعارف اإلى دور املن�شط واملي�رش وامل�شمم لل�شيناريوهات؛
 دعم عمله وتطويره، من خالل توفري و�شائل وموارد رقمية حم�شو�شة للمعرفة التجريدية؛ تكون اأقوى اأثرا 

واأكرث عمقا يف حتقيق الكفايات املن�شودة؛
 االقت�شاد يف اجلهد وربح الوقت اأثناء العملية التعليمية التعلمية؛

 توفري بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة امل�شادر، بطريقة متزامنة يف الف�شل الدرا�شي، اأو غري متزامنة عن 
بعد، دون االلتزام مبكان حمدد، اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل املتبادل مع املتعلمني؛

 م�شاعدة االأ�شتاذ على تق�شيم املتعلمني اإلى جمموعات عمل �شغرية متفاعلة؛
 تنمية وتطوير مهاراته يف التوا�شل الرقمي بينه وبني متعلميه، وبينه وبني اأ�شاتذة املواد االأخرى.

على امل�شتوى التكويني :
 ت�شجيعه على متلك اال�شتعماالت االأ�شا�شية لتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف املادة املكلف بتدري�شها؛

 التطوير املهني والتحفيز لالنخراط بفعالية يف تكوينات لتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت؛
 االإ�شهام يف انتقاد املوارد الرقمية الرتبوية التي تالئم حميطه التعليمي واإنتاجها؛

تكنولوجيا  الإدماج  ال�رشورية  والتطبيقية  النظرية  الرتاكمات  لتحقيق  والتطوير  البحث  اأن�شطة  امل�شاركة يف   
املعلومات واالت�شاالت يف التعليم.

امل�شدر: املخترب الوطني للموارد الرقمية (2014)

اأهمية اإدماج تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف التعليم 1
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ب- بالن�شبة للمتعلم :
على امل�شتوى التعلمي :

 توفري فر�س كافية للمتعلم للعمل وفق اإمكاناته وقدراته اخلا�شة، وتزويده بتغذية راجعة فورية ينتج عنها يف 
الغالب زيادة يف التعلم كما ونوعا؛

 منحه اأدوات متنوعة تتيح اال�شتقاللية، وتوفر له بيئة تعلمية حمفزة وغنية، تو�شع له جمال اال�شتك�شافات؛
 تطوير احل�س النقدي للمتعلم؛

 م�شاعدته على توظيف جميع حوا�شه مبا يف�شي اإلى تر�شيخ التعلمات وتعميقها؛
العلمي  التفكري  واتباع  املالحظة  ودقة  التاأمل  على  قدرته  وتنمية  االإيجابية  امل�شاركة  زيادة  على  م�شاعدته   

للو�شول اإلى حل للو�شعيات امل�شكلة؛
 تنمية التفكري االإبداعي واحل�س اجلمايل لديه؛

 تنمية القدرات االإبداعية والقدرات الفكرية اخلالقة لدى املتعلم؛
 تنظيم وتر�شيخ املفاهيم واالأفكار التي يكت�شبها املتعلم لفرتة اأطول.

على امل�شتوى النف�شي :
 اإثارة اهتمام املتعلم واإ�شباع حاجاته للتعلم بتحفيزه وجعله يقبل على املعرفة بتلقائية؛

 االإ�شهام يف زيادة ثقة املتعلم بنف�شه، وتنمية متثالته االإيجابية نحو الذات واالآخر.
على امل�شتوى الجتماعي :

 انفتاح للمتعلم على حميطه ال�شو�شيوثقايف، وت�شجيعه على ا�شتعمال مالئم واأكرث اإفادة للو�شائل االإلكرتونية، 
واملوارد الرقمية املتوفرة؛

 تنمية ميوالته االإيجابية نحو التعلم التعاوين اجلماعي.
واإجماال ميكن القول اأن اإدماج تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف التعليم يلعب دورا اأ�شا�شيا يف :

- حت�شني الولوج اإلى املعلومة واإلى املوارد؛
- مراعاة الفوارق الفردية؛

- توفري اإمكانية اتخاذ القرار واختيار ا�شرتاتيجية العمل؛
- الت�شارك والتعاون؛

- و�شع املتعلم يف �شياق تعلمي قريب من الواقع؛
- تنمية الفكر النقدي والكفايات امل�شتعر�شة.

2 - 1 - مفهوم تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف التعليم : 

تعرف تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف التعليم باأنها التقنيات واالأدوات املادية واملوارد الرقمية امل�شتعملة يف 
العملية التعليمية التعلمية من اأجل حتقيق قيمة م�شافة يف جودة التعلم.

2 - 2 - الأدوات املادية لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف التعليم : 

يق�شد باالأدوات املادية لتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف التعليم خمتلف االأجهزة التي يتم من خاللها تخزين، اأو 
اإعداد اأو عر�س املوارد الرقمية الرتبوية، والتي تتميز بتعددها وتنوعها واختالفها باختالف وظائفها التكنولوجية.

الإطار املفاهيمي لتكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف التعليم 2
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2 - 3 - املوارد الرقمية الرتبوية

تعرف املوارد الرقمية الرتبوية ب"جمموع خدمات االأنرتنيت وبرامن التدبري والن�رش واالت�شال )بوابات، حمركات 
البحث، تطبيقات تربوية، حقيبة م�شتندات، املعطيات االإح�شائية واجلغرافية واالجتماعية والدميوغرافية( واملواد 
لالأ�شتاذ  املفيدة  الرقمية  املوؤلفات  اإلى  اإ�شافة  �شوتية...(،  مقاطع  متلفزة،  برامج  �شحفية،  )مقاالت  االإخبارية 
اأو م�رشوع تربوي �شمن �شيناريو  اإطار ن�شاط تعليمي تعلمي  اأواملتعلم. وميكن توظيف هذه املوارد الرقمية يف 

بيداغوجي".
2 - 4 - ال�شيناريو البيداغوجي لإدماج تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف املمار�شات التعليمية التعلمية

يعرف ال�شيناريو البيداغوجي باأنه و�شف قبلي واآين ل�شريورة و�شعية تعليمية تعلمية تهدف اإلى اكت�شاب جمموعة 
الرقمية(  املوارد  فيها  )مبا  الديدكتيكية  واملوارد  واالأن�شطة،  االأدوار،  حمددا  كفايات،  تنمية  و/اأو  املعارف  من 

ونوعية التقومي.
تنبغي االإ�شارة اإلى اأن االأمر ال يتعلق هنا بوثيقة بيداغوجية جديدة، واإمنا هي تلك اجلذاذة الني يعدها االأ�شتاذ ب�شكل 
عادي لتخطيط التعلمات تدمج تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت مع مراعاة التغيريات التي قد تطراأ على العملية 

التعليمية التعلمية نتيجة هذا االإدماج وخ�شو�شا ما تعلق مبراجعة اأدوار كل من االأ�شتاذ واملتعلم. 

3 - 1 - ت�سنيف اال�ستعماالت البيداغوجية للموارد الرقمية

يف  واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  الباحثني  من  جمموعة  طرف  من  اعتمدت  ت�شنيفات  عدة  ثمة 
ت�شنيف ا�شتعماالت املوارد الرقمية، �شواء من خالل اأدوارها اأو اأهدافها اأو ح�شب وظائفها البيداغوجية املتوخاة 

من توظيفها يف العملية التعليمية التعلمية. وقد مت اعتماد الت�شنيف التايل:
جمال البحث عن املعلومات : يتيح ا�شتعمال املوارد الرقمية لطريف العملية التعليمية التعلمية اإمكانية البحث عن 

املعلومات البناءة الإجناز واإعداد امل�شاريع الرتبوية اأو الكت�شاب وتثبيت وتنمية كفايات تعليمية تعلمية معينة.
املفاهيم  اكت�شاب  من  الرقمية  للموارد  اال�شتعماالت  من  النوع  هذا  ميكن   : ومنهجيات  مفاهيم  اكت�شاب  جمال 

واملنهجيات املرتبطة بالدرو�س اليومية للمتعلمني.
جمال الإنتاج والإبداع : ي�شم هذا النوع من اال�شتعماالت للموارد الرقمية التي متكن املتعلم من توظيف معارفه 

ومهاراته يف بناء امل�شاريع واالإنتاجات الرتبوية التي يطور وينمي من خاللها كفايات جديدة. 
جمال التوا�شل والت�شارك : ي�شاهم هذا النوع من اال�شتعمال يف توفري ف�شاء تربوي ت�شاركي تعاوين لتنمية قدرات 
املتعلمني يف جمال التوا�شل الكتابي وال�شفهي، من خالل تي�شري اإجناز وتتبع االأن�شطة وامل�شاريع الرتبوية فيما بني 

املتعلمني من جهة، وفيما بينهم وبني اأ�شاتذتهم من جهة اأخرى.
: يتجلى الهدف من هذا اال�شتعمال م�شاعدة االأ�شتاذ يف تدبري عمله الرتبوي ال�شفي من  التنظيم والتخطيط  جمال 
تخطيط وتنظيم للتعليم والتعلمات، والتتبع الفردي للمتعلمني. كما يتيح للمتعلم اأي�شا تنظيم موارده وتخطيط تعلماته.

الإطار املنهجي لإدماج تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف التعليم 3
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الرقمي املالئم  امل�شاعدة على اختيار املورد  الرقمي يف  للمورد  البيداغوجي  اأهمية حتديد جمال اال�شتعمال  تتجلى 
لالأهداف التعليمية التعلمية وحتديد القيمة امل�شافة من اإدماجه.

3 - 2 - منهجية اإعداد ال�شيناريو البيداغوجي لإدماج تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف التعليم

تقدم التكنولوجيا يف الغالب على اأنها الفر�شة ال�شانحة الإعادة التفكري يف املقاربة البيداغوجية واملمار�شات الرتبوية. 
فالتعلم املرتبط باإدماج تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يتيح ب�شكل اأف�شل بناء معارف مرتبطة باأن�شطة ذهنية من 

م�شتوى عال كاتخاذ القرار وحل امل�شكالت.
ونعلم اأن التعلمات التي ت�شتهدف تطوير الكفايات تتطلب ت�شور وتنفيذ و�شعيات تعليمية تعلمية ت�شمح للمتعلمني 

ببناء املعارف وتوفري املوارد ال�رشورية لتطوير هذه الكفايات.
والو�شائل  املعتمدة  والطريقة  حتقيقها،  املطلوب  االأهداف  بني  توافقا  تتطلب  تعلمية  تعليمية  و�شعية  كل  اأن  كما 

امل�شتعملة يف ذلك.
ولال�شتفادة من االإمكانات التي توفرها تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يف التعليم، فاإن اإدماجها يتطلب اإعداد 
جمال  حتديد  من  منطلقة  لبنائه  االأ�شا�شية  العنا�رش  من  جمموعة  حتديد  تعتمد  منهجية  وفق  بيداغوجي  �شيناريو 
املنا�شب  الرقمي  املورد  باختيار  التعليم ومنتهية  املعلومات واالت�شاالت يف  تكنولوجيا  باإدماج  املرتبطة  االأهداف 

ح�شب اخلطاطة التالية :

- تعترب اأهم مدخل لبناء ال�شيناريو البيداغوجي وحتديدها يعترب حمددا لباقي 
العنا�رش؛

تكنولوجيا  اإدماج  �شيحققها  التي  التعلمية  التعليمية  االأهداف  بها  يق�شد   -
املعلومات واالت�شاالت يف املقطع التعليمي التعلمي املعني.

الأهداف التعليمية التعلمية

- اإن حتديد االأهداف هو الذي �شي�شاعد على حتديد املجال التعليمي التعلمي 
املرتبط بها )معارف، مهارات، مواقف(.

املعلومات واالت�شاالت يف مقطع تعليمي  اإدماج تكنولوجيا  - ميكن خالل 
تعلمي واحد ا�شتهداف اأكرث من جمال.

جمالت الأهداف

- يتم اختيار طريقة التدري�س املنا�شبة انطالقا من املجال امل�شتهدف.
�شت�شمح  التي  التدري�س هي  فاإن حتديد طريقة  ال�شريورة،  نف�س  - و�شمن 
بتحديد االأدوار اختيار طريقة التدري�س املنا�شبة التي ميكن اأن يلعبها كل 
من املتعلم )فاعل رئي�شي يف تعلمه، م�شارك يف بناء املعرفة...( واالأ�شتاذ 
املنا�شبة لها  الرقمية  املوارد  )من�شط، مي�رش، موجه...( وحتديد نوعية 

)حماكاة، ممرنات، اأ�رشطة فيديو، مدونات...(.

طرق التدري�س

ال�شيناريو  اإعداد  منهجية  �شريورة  �شمن  ال�شابقة  العنا�رش  حتديد  بعد   -
البيداغوجي، ميكن حتديد م�شتوى االإدماج من تقييم ذاتي لالأ�شتاذ ميكنه 
من معرفة امل�شتوى الذي تندرج فيه ممار�شته املتعلقة باإدماج تكنولوجيا 

املعلومات واالت�شاالت يف التعليم.
م�شتوى الإدماج



173

3 - 3 - موارد رقمية خا�شة بالن�شاط العلمي بال�شنة الأولى من التعليم البتدائي متوفرة يف بوابة 

)www.taalimtice.ma( وزارة الرتبية الوطنية
احلـوا�س

1- فيديو ميكن املتعلم من التعرف على مكونات االأذن والعنا�رش املتدخلة يف عملية ال�شمع.
2- عر�س متحرك ميكن املتعلم من التعرف على العنا�رش احل�شية ال�شمعية لالأذن.

3- عر�س متحرك يو�شح العنا�رش احل�شية ال�شمية.

4- عر�س متحرك يو�شح العنا�رش احل�شية للل�شان.
5- عر�س ملقطع تو�شيحي للجلد بنوعيه ميكن من م�شاهدة امل�شتقبالت والر�شائل الع�شبية املتدخلة يف حا�شة اللم�س.

6- عر�س متحرك ميكن من ت�شمية خمتلف اأجزاء العني، وذلك بتمرير موؤ�رش الفاأرة فوق مناطق العني.
7- عر�س متحرك يهدف اإلى حتديد دور العني يف التعرف على االأ�شياء امل�شاهدة.

احلـركـة
االإن�شان  واأن  احلركة،  امل�شوؤولة عن  االأع�شاء  واحليوان،   االإن�شان  عند  التنقل  اأمناط  تو�شح  متحركة   -1

واحليوان يتنقالن نحو االأمام )نحو االأعلى( بتطبيق القوة الدافعة نحو الوراء )نحو االأ�شفل(
التغذية

1- مورد لتعريف ال�شل�شلة الغذائية.
2- مورد ميكن املتعلم من الربط بني �شكل املنقار والنظام الغذائي للطيور مع حتديد اخلا�شيات البنيوية لالأ�شناف 
االأ�شا�شية للطيور )الكوا�رش، طويالت ال�شاق، الطيور املائية، اآكالت احل�رشات، اآكالت احلبوب، العوا�شب(.

3- مورد يو�شح نظام اأ�شنان احليوانات ح�شب نظامها الغذائي.
4- مورد ميكن من قراءة وتف�شري عنونة غذائية مع حتديد املواد الكيميائية املوجودة يف خمتلف اأنواع االأغذية 

ووظيفتها بالن�شبة للج�شم.
5- مورد يو�شح كيفية تهيئ وجبة متوازنة.

6- فيديو يهم عملية اله�شم عن قرب، مع تو�شيح وظائف اأع�شاء اجلهاز اله�شمي يف كل مرحلة من مراحل اله�شم.
التنف�س

وفهم  ال�شدري  القف�س  بنية  على  التعرف  التنف�شية،  احلركات  م�شاهدة  من  املتعلم  ميكن  متحرك  عر�س   -1
العالقة بني حركات القف�س ال�شدري وجتديد الهواء داخل الرئتني.

التكاثر والتوالد والنمو
1- مورد رقمي يظهر املراحل االأ�شا�شية لنمو فرا�شة املذنبة، مع تو�شيح املدة الزمنية التي ت�شتغرقها كل مرحلة.

2- مورد رقمي يظهر مراحل التطور اجلنيني للكتكوت مع تو�شيح املدة الزمنية التي ت�شتغرقها كل مرحلة.
الف�سول االأربعة

1- عر�س متحرك لفهم داللة مداري اجلدي وال�رشطان وي�رشح كيف تتغري مدة النهار ح�شب الف�شول.
2- فيديو ي�شاهد خالله املتعلم تعاقب الف�شول الناجت عن تغريات انحراف االأر�س بالن�شبة لالأ�شعة الواردة من 

ال�شم�س الذي يجتازه يف مدة �شنة.
3- عر�س متحرك يربز حركية النظام ال�شم�شي/االأر�شي وي�رشح تاأتري ميالن االأر�س على مدارها على تعاقب الف�شول.

املاء والطبيعة
1- فيديو ميثل دورة املاء، ويعطي معلومات حول خمتلف حاالت املاء، ومدة مكوث جزيئته يف كل مرحلة 

وكذا اأحجام خمتلف اخلزانات املائية على �شطح الكرة االأر�شية.
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