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تقديـــــــم
للمهام  وم�سايرة  البتدائي،  بالتعليم  الخا�س  الدرا�سي  للمنهاج  التربوي  النظام  يوليها  التي  العناية  اإطار  في 
المنوطة بالمدر�سة المغربية الجديدة والمتجددة، فاإن فريق التاأليف واكب هذا التوجه، وعمل على تنزيل المنهاج 
نهج  التناول  في  معتمدا  الجديدة،  في �سيغته  البتدائي  التعليم  من  الثانية  بال�سنة  الخا�س  العلمي  للن�ساط  الدرا�سي 
وبلوغا  الكفايات،  مدخل  مع  ان�سجاما  م�سكلة،  و�سعية  من  الدرو�س  ح�س�س  بناء  في  ومنطلقا  العلمي،  التق�سي 

للموا�سفات التي يقت�سيها ملمح التخرج في نهاية �سلك التعليم البتدائي.

في هذا التجاه، تم اإعداد هذا الدليل، ليكون بالن�سبة للأ�ستاذة والأ�ستاذ معينا ديدكتيكيا في مجال ت�سريف 
فقرات البرنامج، تنتظم م�سامينه وفق المبادئ الآتية: 

• اعتماد مبداإ التكامل بين الدليل وكرا�سة المتعلمة والمتعلم؛

• تبني مبداإ التدرج في عر�س اأن�سطة الح�س�س؛ 

• جعل المادة الدرا�سية اأداة وظيفية، تك�سب المتعلمة والمتعلم مفاهيم علمية من خلل �سلوك نهج التق�سي، 
وتخول لهما طرح ت�ساوؤلت والإدلء بفر�سيات؛ 

• اعتبار الأن�سطة العلمية التجريبية الواردة في فقرة الح�سة: اأنجز ...، و�سيلة تتيح للمتعلمة والمتعلم فر�سة 
العمل الت�ساركي، وتنمي فيهما القدرة على حل الم�سكلت؛

• توظيف و�سائل تعليمية قمينة بتحقيق الأهداف الم�سرح بها في م�ستهل كل ح�سة.

وتاأ�سي�سا على ما �سبق، فاإن الموؤلفين عملوا على تنظيم محاور الح�س�س، وفق توزيع منطقي، روعي فيه مبداأ 
اأ�سدو�سين  على  موزعة  وحدات  �ست  من  تتكون  كاملة،  درا�سية  �سنة  امتداد  على  الأن�سطة،  بين  والتوازن  التنويع 

مت�ساويين من حيث عدد الأ�سابيع المخ�س�سة للتعلم والتقويم والدعم، ومن حيث محتوى البرنامج الدرا�سي.

�سرح  بناء  في  ولبنة  العملية،  مهامهم  في  والمدر�سين  للمدر�سات  م�ساعدة  اأداة  الدليل  هذا  يكون  اأن  نرجو 
الماأمولة. المغربية  المدر�سة 

التوفيق. وباهلل 

                                       الموؤلفون 
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الإطار النظري والمنهجي

1-  المنهاج الدرا�سي للتعليم البتدائي
والتنموية،  والتربوية  المعرفية  الم�ستجدات  مع  الدرا�سية وملءمتها  للمناهج  الم�ستمرين  والتطوير  التجديد  �سياق  في 

يندرج تحيين المنهاج الدرا�سي للتعليم البتدائي.
مرورا  الدرا�سية  والبرامج  والم�سامين  البيداغوجية  بالمقاربة  بدءا  المنهاج،  مكونات  مختلف  التحيين  هذا  هم  وقد 

بتنظيم الدرا�سة وا�ستعمال الزمن المدر�سي والدعامات البيداغوجية والو�سائط الديداكتيكية وو�سول اإلى التقويم والدعم.
ويعتمد النظام التربوي الوطني على مرتكزات ثابتة محددة بن�س الد�ستور )2011( تتعلق بالختيارات ال�ستراتيجية 

التي يتعين تفعيلها في مجال التربية والتكوين ب�سكل عام، وفي مجال المناهج والبرامج الدرا�سية ب�سكل خا�س.
وتقوم الفل�سفة التربوية والختيارات والتوجهات العامة لإ�سلح نظام التربية والتكوين على اأربعة مداخل كبرى ناظمة 

وموجهة هي:

1.1- مدخل القيم

تتحدد المرتكزات الثابتة في مجال القيم �سمن منظومة التربية و التكوين الوطنية في ما ياأتي:
قيم العقيدة الإ�سلمية؛  •

قيم الهوية الح�سارية ومبادئها الأخلقية و الثقافية؛  •
قيم المواطنة؛  •

قيم حقوق الإن�سان و مبادئها الكونية.  •
   ان�سجاما مع هذه القيم، و اعتبارا للحاجات المتجددة للمجتمع المغربي على الم�ستوى القت�سادي والجتماعي 

والثقافي من جهة وللحاجات ال�سخ�سية للمتعلمات والمتعلمين من جهة اأخرى.   

2.1- مدخل الكفايات

ا�ستنادا اإلى اأهم المرجعيات البيداغوجية، يمكن تعريف الكفاية باأنها:
معرفة الت�سرف الملئم والناجع، الذي ينتج عن تعبئة وتنظيم قدرات ومعارف ومهارات و قيم ومواقف ملئمة لحل 

و�سعيات م�سكلة و/ اأو اإنجاز مهمات مركبة في �سياق معين ووفق �سروط ومعايير محددة.
وتبعا لهذا التعريف، فاإن من جملة ال�سروط والمعايير التي ينبغي اأن تتوفر في الكفاية، هي اأن تكون:

اإنجازا ناتجا عن تفكير ووعي؛  •
قابلة للملحظة و القيا�س؛  •

نابعة من اإنجازات المتعلم)ة( نف�سه؛  •
ذات معنى ودللة بالن�سبة للفرد وبالن�سبة للغير؛  •

مركبة وذات مكونات من�سجمة؛  •
قائمة على تعبئة معارف وقدرات وقيم ومهارات متعددة؛  •

متنامية ومتطورة بتجدد المتغيرات؛  •
را�سخة واأكيدة ومتجلية في اإنجاز عملي؛  •

را�سخة وناجعة في اأداء المهمة اأو حل الم�سكلة؛  •
قابلة للتحويل وال�ستثمار في مجالت وو�سعيات جديدة.   •
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3.1-  مدخل الم�سامين

تنتقل  اأن  ينبغي  الدرا�سية  الم�سامين  فاإن  الكفايات،  مدخل  منها  والخا�سة  العامة  التربوية  الختيارات  مع  ان�سجاما 
وبلوغ  المتعلم)ة(  كفايات  لبناء  الأهمية  تولى  بحيث  الدرا�سي،  المنهاج  منطق  اإلى  الدرا�سي  والبرنامج  المادة  منطق  من 
الموا�سفات التي يقت�سيها ملمح التخرج في نهاية التكوين. لذا، يتعين فتح الج�سور بين المواد حتى يت�سنى للمدر�سة تقديم 
الخدمات المنتظرة منها لفائدة المتعلمات والمتعلمين على الوجه الأكمل وذلك بالتركيز على ما تقت�سيه الكفاية الختامية، 

وعدم الن�سراف اإلى الهتمام بالم�سامين الجزئية للمادة الدرا�سية.

4.1- مدخل تنظيم الدرا�سة

للتخطيط و التنظيم اأهمية ل تحتاج اإلى ا�ستدلل اأو بيان في مجال التربية والتكوين، ومن بين وظائفه ومزاياه اأنه:
يحدد الكفايات المن�سودة و يو�سح الأهداف التعلمية المرتبطة بها؛   •

يجعل عملية التدري�س ذات معنى؛  •
ي�سمن ال�ستخدام الأمثل للمكت�سبات وال�ستراتيجيات؛  •

يجنب اتخاذ قرارات اعتباطية؛  •
ي�ساعد على تدبير الوقت والقت�ساد في الجهد؛  •

يوفر الأمن النف�سي للأ�ستاذ)ة( وللمتعلمات والمتعلمين على حد �سواء؛  •
ي�سهل عملية التق�يم.  •

يقت�سي الرتقاء بالفعل البيداغوجي تنظيم الدرا�سة باعتماد مبداإ التدرج من �سلك اإلى اآخر بما ي�ستجيب اأ�سا�سا لحاجات 
المتعلمات والمتعلمين وفق متطلبات البيئة الجتماعية والثقافية والقت�سادية والطبيعية المبا�سرة. كما ي�ستدعي اعتماد حلول 
تربوية ت�سمح بالعمل باإيقاعات متفاوتة تنا�سب م�ستوى المتعلمات والمتعلمين ووتيرة تعلمهم بما يفيد في الرفع من المردود 

الداخل للموؤ�س�سة وفي تر�سيد ا�ستعمال البنيات التحتية والتجهيزات التعليمية.
ال�ستراتيجيات  لأف�سل  ومحددا  للتعديل،  قابل  ومرنا  للتطبيق  قابل  واقعيا  يكون  اأن  التخطيط  �سروط  اأهم  ومن 
والإجراءات المنا�سبة لتنفيذ الخطة، و�سامل لكل جوانب العملية التعليمية التعلمية. ويقوم تخطيط التعلم، في اإطار المقاربة 
بالكفايات، على تنظيم م�سامين التعلم المقررة في �سكل اأهداف تعلمية، من اأجل اإنماء كفاية م�ستهدفة في مادة درا�سية، ومن 

تمة تحقيق ملمح تخرج معين في نهاية فترة التعلم.
اإن اإدماج كل هذه التجديدات التربوية في المنهاج الدرا�سي الخا�س بالتعليم البتدائي �سيوؤدي اإلى الرتقاء بالتعلمات 
بالمدر�سة المغربية، وبالتالي تلوؤم اأكبر مع متطلبات اإعداد المتعلمات والمتعلمين للنخراط في مجتمع المعرفة والتوا�سل 

وتطوير كفاياتهم واإك�سابهم القدرة على تحقيق النجاح وموا�سلة التعلم مدى الحياة. 

التوجيهات التربوية والبرامج الدرا�شية الخا�شة بالن�شاط العلمي  -2
ياأتي تنقيح البرامج الدرا�سية لمادة الن�ساط العلمي والتوجيهات التربوية الخا�سة بها، في �سياق تجديد المدر�سة الوطنية 
في  ال�ستناد  تم  وقد  البيداغوجي.  والتجديد  العلمي  البحث  م�ستجدات  وعلى  محيطها  على  والمنفتحة  بالحياة  المفعمة 
العلمية   الم�ستجدات  واإلى  العمل  بها  الجاري  البرامج  تنفيذ  تتبع  اإلى ح�سيلة  والتنقيح  والتدقيق  والمراجعة  التحيين  عملية 
والجتماعية والتكنولوجية، واإلى التطور الذي عرفته المقاربات البيداغوجية والمناولت الديداكتيكية في مجال التدري�س 
ب�سكل عام وتدري�س العلوم ب�سكل خا�س. كما ت�ستند عملية التنقيح والتجديد والمراجعة اإلى التجارب الرائدة في مجال 
ال�سحية  بال�سلوكات  التعلمات  وربط  مبكرة،  �سن  في  واإجراءاته  ومفاهيمه  العلم  على  والمتعلمين  المتعلمات  تربية  تعزيز 

والوقائية والمدنية الكفيلة بتاأمين ال�سلمة وال�سحة والنمو المتوازن للمتعلم والمتعلمة. 

1.2- المبادئ التربوية الأ�شا�شية:

وفي هذا التجاه تم اإعداد ت�سور جديد للمادة العلمية ومكوناتها، وذلك بالنطلق من جملة مبادئ تربوية اأ�سا�سية 
منها:
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اعتماد الختيارات الوطنية العامة في مجال التربية والتكوين، وفي مقدمتها مدخل الكفايات منطلقا رئي�سا ل�سياغة   •
باقي عنا�سر المنهاج، بما فيها الم�سامين والمهارات العلمية والمنهجية؛ 

النطلق من التوجهات الإ�ستراتيجية الوطنية في مجال ت�سجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي؛  •
العلوم  تدري�س  مجال  في  الدولية  وكذلك  الوطنية  والديداكتيكية  والعلمية  التربوية  والخبرات  التجارب  ترتيب   •

وتعلمها؛
اإعادة النظر في منطق المادة الدرا�سية لين�سجم مع منطق الطفولة وحاجات المتعلم )ة( وميولتهما، واأي�سا مع واقع   •

المدر�سة المغربية ورهاناتها؛
جعل المتعلم)ة( محور كل ن�ساط تربوي وتعليمي؛  •

تفعيل مبادئ المقاربة بالكفايات في اأجراأة عنا�سر البرنامج الدرا�سي؛  •
تي�سير نقل قواعد النهج العلمي اإلى المدر�سة وتحبيبها للمتعلم)ة(؛  •

جعل المادة الدرا�سية اأداة وظيفية للتن�سئة العلمية واكت�ساب المفاهيم العلمية من خلل نهج التق�سي؛  •
البيئي  والمحيط  والآخر  الذات  تجاه  ومدنية  و�سحية  وقائية  �سلوكات  تبني  على  والمتعلمين  المتعلمات  تربية   •

واالجتماعي؛
تركيب مكونات المادة الدرا�سية ب�سكل تندمج فيه ببع�سها وتتكامل؛  •

تاأجيل اعتماد منطق التخ�س�س العلمي اإلى ما بعد التعليم البتدائي؛  •
اعتماد كفاية مركبة �ساملة لكل مكونات المادة الدرا�سية واأن�سطة التعلم وذلك بالن�سبة ل�سنة درا�سية كاملة؛  •

والبتكار  للجتهاد  الأ�ستاذ)ة(  اأمام  المجال  وترك  ونمطي،  محدد  تطبيقي  بنموذج  الكفاية  اأجراأة  تقييد  عدم   •
بال�ستعانة بالكتاب المدر�سي والو�سائط المتعددة للت�سال وكذا الواقع العيني المبا�سر والقريب من محيط المتعلم)ة( ؛

تنويع اأ�ساليب التمكين من الكفايات؛  •
...  •

2.2-  الأهداف العامة لتدري�س مادة الن�شاط العلمي

من دواعي تدري�س هذه المادة ما يلي:
اإتاحة الفر�سة للمتعلم )ة( للعمل الت�ساركي في اإطار الأن�سطة العلمية التجريبية، لتنمية قدرته على حل الم�سكلت   •

وتطوير تفكيره المنطقي واإغناء ر�سيده اللغوي؛
ال�ستجابة لحاجات المتعلمين والمتعلمات ذوي ال�ستعداد والميول للتخ�س�س العلمي، واإعدادا لكفاءات الم�ستقبل   •

في مجال العلوم والتكنولوجيا )التكنولوجيا كمادة درا�سية وا�ستعمال التكنولوجيا الحديثة(؛
ق�سايا  برئيه، وتبني مواقف ملئمة تجاه  الت�ساوؤلت والإدلء  له طرح  تن�سئة علمية تخول  المتعلم)ة( من  تمكين   •

علمية وبينية واجتماعية.

3.2- مكونات مادة الن�شاط العلمي في التعليم البتدائي

الأر�س  بيولوجية، ومو�سوعات في علم  اأو  فيزيائية  العلمي من مو�سوعات ذات طبيعة  الن�ساط  برنامج مادة  يتكون 
ب�سحة  مرتبطة  موا�سيع  على   منفتح  برنامج  خلل  من  تحقيقها  المراد  الكفايات  مع  ين�سجم  الختيار  وهذا  والف�ساء. 
الإن�سان، وبمختلف الكائنات الحية وبالو�سط البيئي الذي تعي�س فيه، وموا�سيع تتعلق بالطاقة والمادة والميكانيك والفلك 
وغير ذلك...، كما تتناول الموا�سيع المدرجة في البرنامج مفاهيم اأ�سا�سية كمفهوم المادة، والحياة، والزمان، والمكان، 
وال�سببية...؛ وتي�سيرا ل�ستيعابها من قبل المتعلم)ة( يتم تناولها عبر الم�ستويات الدرا�سية جميعها، وذلك وفق تدرج لولبي 
معرفيا  وتكاملها  مو�سيعها  ترابط  من حيث  العلمية  للمادة  المنطقي  والت�سل�سل  الفكرية  المتعلم)ة(  قدرات  يراعي  محكم 
الفيزيائية،  العلوم  اأربع مكونات كبرى؛ هي علوم الحياة،  العلمي �سمن  الن�ساط  ومنهجيا. وقد تم ت�سنيف مكونات مادة 

علوم الأر�س والف�ساء والتكنولوجيا.
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 1.3.2-  مجال علوم الحياة:
اإلى م�ساعدة المتعلمات والمتعلمين على الفهم العميق للعالم الحي من حولهم، واإ�سباع  يهدف مجال علوم الحياة 
الحية، وكيف  الكائنات  الحياة عند  بمظاهر  ترتبط  باكت�ساب معارف  المتعلمون  يبداأ  والمعرفي، بحيث  العلمي  ف�سولهم 
تتعاي�س مع مخلوقات حية اأخرى، وكيف تتكيف مع و�سطها البيئي، كما يتم التطرق لعدد من المفاهيم والوظائف الأ�سا�سية 
المرتبطة  والمواقف  والمهارات  المعارف  وتطوير  تنمية  في  الم�ساهمة  بهدف  ذلك  كل  والتكاثر...،  والقتيات  كالربط 
بالتربية ال�سحية والحفاظ على التربة من التلوث وحماية البيئة واأو�ساط عي�س الكائنات و�سمان التوازن البيئي. ويتم التطرق 

لعلوم الحياة من خلل ثلثة محاور:
• �سحة الإن�سان والتفاعل مع البيئة؛

• خ�سائ�ص الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعالتها مع البيئة؛
• دورة حياة الكائنات الحية، التكاثر، الوراثة والأنظمة البيئية.

 2.3.2- العلوم الفيزيائية:
فيزيائيا  اإما  عليها  تطراأ  التي  التغيرات  واأهم  وت�سنيفها،  للمادة  الفيزيائية  الحالت  فهم  اإلى  الفيزيائية  العلوم  تهدف 
الطاقة وم�سادرها وتحولتها  باإنتاج  المت�سلة  الفيزيائية  الظواهر  ببع�س  التعريف  اإلى  المجال  اأو كيميائيا، كما يهدف هذا 
وا�ستعمالتها المختلفة، وا�ستيعاب المفاهيم الأ�سا�سية الخا�سة بال�سوء، ال�سوت، الكهرباء، والمغنطي�سية، بالإ�سافة اإلى فهم 

القوى وعلقتها بالحركة. وتتم درا�سة هذا المجال من خلل ثلثة محاور رئي�سة:
• حالت المادة وخ�سائ�سها والتحولت التي تطراأ عليها؛

• ت�سنيف الطاقة وا�ستعمالتها وطرق واأ�سكال تحويلها؛
• حركة الأج�سام والقوى.

 3.3.2- علوم الأر�س والف�شاء:
مجال علوم الأر�س والف�ساء يجمع بين موا�سيع مرتبطة بعلم الأر�س وموا�سيع متعلقة بموقعها في النظام ال�سم�سي، يتم 
التطرق لهذا المحور في المدر�سة البتدائية ب�سكل تدريجي حلزوني ابتداء من ال�سنة الثالثة من التعليم البتدائي، ويركز هذا 
المحور على درا�سة الظواهر والعمليات التي يمكن اأن يلحظها المتعلمون في حياتهم اليومية المرتبطة بالخ�سائ�س الطبيعية 
ل�سطح الأر�س وتركيبها، وتعرف موارد الأر�س ومجالت ا�ستخدامها، كما يتم تناول اأ�سباب حدوث النهار والليل وتعاقب 

الف�سول وتعرف اأطوار القمر والنظام ال�سم�سي. ويتم التطرق لهذا المجال من خلل ثلثة محاور رئي�سة:
• تاريخ الأر�ص ومواردها وخ�سائ�سها؛

• موقع كوكب الأر�ص �سمن النظام ال�سم�سي؛
• كوكب الأر�ص طق�سه ومناخه.

 4.3.2- التكنولوجيا:
التكنولوجيا محور مندمج مع المحاور ال�سابقة، والهدف من اإدراجه في المنهاج الدرا�سي الحالي، هو الأهمية التي 
اأ�سبحت تواجه العالم من تحديات جديدة، يلزم معه  اأ�سبح يحظى بها في مختلف المناهج الدرا�سية المتقدمة، نظرا لما 
تن�سئة الأطفال مبكرا على الهتمام بالتكنولوجيا وممار�ستها ب�سكل تدريجي في الموؤ�س�سات التعليمية؛ ذلك اأنها ت�ساهم في 
تنمية اإدراك المتعلمين للمفاهيم، وتطوير قدراتهم من اأجل حل الم�ساكل، ولإعطاء معنى للتعلمات. وت�سكل التكنولوجيا 
اأنها توفر فر�سا حقيقية للأطفال لممار�سة مهاراتهم، والمبادرة والتخطيط لم�ساريع  للعلوم؛ بحيث  مجال تطبيقيا حقيقيا 
ب�سيطة وانتقاء واختيار وابتكار حلولهم الخا�سة في الت�سميم وتنفيذ العمليات، كما ت�ساعدهم على تطوير مهارات وتقنيات 
ويمكن  وتقييم.  وتركيب  وتحليل  مقارنة  من  العليا  العقلية  المهارات  واإعمال  ذلك،  وغير  والتركيب،  والربط  الق�س  مثل 

تحديد مكونات التكنولوجيا في ما ياأتي:
• المدخالت، وت�سمل جميع الموارد اللزمة لتطوير المنَتج؛ �سواء كانت مادية اأو ب�سرية اأو فكرية، من مثل: ت�ساميم 

هند�سية، تقنيات، اآلت، مواد اأولية، مواد م�سنعة، اإمكانات مادية...؛
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• العلميات: وت�سمل الطرق والخطوات المنهجية المنظمة، التي بوا�سطتها تعالج المدخلت لبلورة المنَتج؛
• المخرجات: وت�سمل المنتج في �سيغته النهائية في �سكل نظام كامل وجاهز لل�ستعمال كحل الم�سكلت.

والمواقف  والمهارات  المعارف  بين  التركيب  البرنامج،  فقرات  في  المدرجة  التكنولوجيا  الأن�سطة  من خلل  ويتم 
للمتعلم.  اليومية  الحياة  اأكثر متعة وقابلية لل�ستثمار والتحويل في  الموا�سيع  المكت�سبة، بحيث تمثل فر�سة حقيقية لجعل 
وينبغي عند اإنجاز الأن�سطة التكنولوجية ا�ستثمار المحيط القريب للمتعلم)ة( وما يوفره من و�سائل وموارد )ذوات الأ�سياء، 

ورق مقوى، اأ�سلك كهربائية، فلين، خيوط، مهملت، متل�سيات...(.

4.2-  المبادئ الموجهة لتدري�س وتعلم مادة الن�شاط العلمي:

 ــ النطلق من المح�سو�س اإلى المجرد؛
 ــ ا�ستح�سار المحيط في بناء التعلمات؛

ــ  اعتبار مبداأ الترابط والتكامل؛
 ــ التدرج في تقديم المفاهيم؛

ــ  التمييز المنهجي في بناء الأن�سطة.

5.2- توجيهات منهجية:

   ــ النهج العلمي:
بالتدريج،  �سيمكنه،  التق�سي  نهج  تعتمد  العلمية،  التربية  في  اأولية  اأ�سا�سية  مبادئ  تعلم  في  المتعلم)ة(،  انخراط  اإن 
تعلم  يي�سر  درا�سي  برنامج  و�سع  يتطلب  الذي  ال�سيء  الكفايات،  وتطوير  المعارف  واكت�ساب  المفاهيم  ا�ستيعاب  من 
التحدي  تحفز  واأن�سطة  المتعلم)ة(  بين  مواجهة  �سكل  في  ويقدمها  والتكنولوجيا،  العلوم  من  هامة  جوانب  وا�ستيعاب 
م�ستواه  في  وتكنولوجية  علمية  م�ساريع  واإنجاز  تعلماته  بناء  في  والم�ساهمة  التجريب  لممار�سة  وتدعوه  لديه،  العلمي 
والطريقة  الكيفية  تعلم  على  اأ�سا�سا  يقوم،  العلوم  تعلم  اأن  للمتعلم  يت�سح  حتى  وذلك   ، الطفولة  متطلبات  مع  ومتنا�سبة 

العلمية. المعرفة  المنا�سبة لكت�ساب 
وبحكم اأن الأ�سئلة تعد من المفاتيح الأ�سا�سية للتعلم، فاإنه يتعين القيام بالإجراءات الديدكتيكية التالية:

• الفر�سيات؛
• التجريب؛

• الملحظة؛
• النمذجة؛

• البحث التوثيقي. 
 ــ  الخطوات المنهجية المقترحة لبناء در�س:

اأخذ مختلف   الدرا�سية،  المادة  تدري�س مكونات هذه  المعتمدة في  البيداغوجية  الإ�ستراتيجية  ترتكز عليه  ما  بين  من 
تمثلت المتعلمين والمتعلمات بعين العتبار، ومواجهتها مع بع�سها داخل الف�سل، بهدف تحفيزهم على الت�ساوؤل واإجراء 
نقا�س ب�ساأنها. كما ينبغي الحر�س على تنظيم الف�ساء ب�سكل يمكن المتعلمات والمتعلمين من اإنجاز اأن�سطة �سمن مجموعات 
اأثناء اأن�سطة التق�سي )�سياغة الفر�سيات واختبارها( والهتمام بتعابير المتعلمات والمتعلمين )مفرداتهم،  اأو العمل الثنائي 

رموزهم، ر�سوماتهم...(.
وبناء على ذلك يمكن التخطيط لمقطع تعلمي وفق ال�سيرورة الآتية:

 ــ   اأن�سطة بناء المفهوم، حيث يتم دفع المتعلمات والمتعلمين للقيام باأن�سطة ت�سمل:
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• و�شعية النطالق:
اإحداث  بهدف  ومواجهتها  ت�سوراتهم  ور�سد  الجديد،  الدر�س  �سياق  في  والمتعلمين  المتعلمات  و�سع  يتم  حيث 
خلخلة معرفية فيها. وترتكز هذه الخطوة على و�سعية م�سكلة لها �سلة بمحيط المتعلم)ة( وحياته اليومية، مع مراعاة علقتها 

بالكفاية الم�ستهدفة والأهداف التعلمية المرتبطة بالدر�س.
• تملك و�شياغة �شوؤال التق�شي:

ويق�سد بذلك التح�سي�س بالم�سكلة بهدف و�سع �سوؤال/اأ�سئلة من لدن المتعلم)ة( و�سياغتها ب�سكل وا�سح ودقيق.
• اقتراح الفر�شيات:

باإتاحة الفر�سة للمتعلمات والمتعلمين لتقديم تف�سيرات اأولية تبرز ت�سوراتهم من خلل الأ�سئلة المطروحة في المرحلة 
ال�سابقة، لبناء فر�سيات تكون بمثابة حلول موؤقتة للم�سكلة المطروحة.

• اختبار الفر�شيات:
عبر مناولت اأو تجارب و/اأو نمذجة و/اأو ملحظة و/ اأو بحث توثيقي و/اأو زيارات ا�ستطلعية ح�سب طبيعة الم�سكل.

• تدوين النتائج
بتوجيه المتعلمات والمتعلمين اإلى توثيق مختلف الخل�سات ب�سكل فردي اأو جماعي؛

الح�شيلة • تقا�شم 
ويتم بعر�س النتائج ومناق�ستها ومقارنة الخل�سات بالفر�سيات المقترحة من اأجل اإثباتها اأو �سحدها.

• التعميم 
ا�ستخل�س القوانين والتعلمات المتو�سل اإليها ب�سكل جماعي اأو في مجموعات بهدف التعميم و�سياغتها على �سكل 

اأثر كتابي.
 ــ  اأن�شطة ال�شتثمار والتطبيق:

الأن�سطة، بهدف  اكت�ساف م�سكل من خلل  اأو  المحيط،  اأو حل و�سعيات ملئمة من  ب�سيطة،  اأن�سطة  اإنجاز  وتهم 
ا�ستثمار التعلمات المكت�سبة في المرحلة ال�سابقة )قوانين، مهارات، مفاهيم، مواقف...(.

ــ  اأن�شطة المتداد:
اإن تعليم العلوم وفق روؤية ت�ست�سرف احتياجات �سوق العمل الم�ستقبلية، يقت�سي اإدراج اأن�سطة ت�سعى لتحقيق فهم اأعمق 
العلمية  المفاهيم  با�ستثمار  للمتعلم،  اليومية  العملية  بالممار�سة  العلم  ربط  من خلل  وذلك  العلمية،  والمنهجية  للمحتوى 
باإ�سراف من  الف�سل،  اإطار مجموعات �سغرى، خارج  اأو في  ثنائي  اإنجاز م�ساريع بيداغوجية تتطبيقية، ب�سكل  المكت�سبة في 
الأ�ستاذ)ة( وتتبع وتقويم وت�سجيع لها. وتبقى هذه المحطة اأ�سا�سية في اكت�ساب وتر�سيخ الم�سمون والمنهجية العلمية، وفي 

اإعطاء معنى للتعلمات.
يرغب  ا�ستف�سارات  اأو  اأ�سئلة  بطرح  الح�سة  نهاية  في  المتعلمين  مطالبة  ي�ستح�سن  البع�ص،  بع�سها  مع  الح�س�ص  ربط  اإلى  و�سعيا 
اأجل  من  القادمة،  الح�سة  خالل  نتائجها  من  التحقق  في  المتعلمون  يرغب  اأخرى  تجارب  اقتراح  اأو  لها،  اإجابات  اإيجاد  في  المتعلمون 
ت�سويقهم، ولتعويدهم على التفكير العلمي من خالل طرح الت�ساوؤلت، كما يمكن اأن ي�ستغل الأ�ستاذ)ة( هذه المقترحات كنقطة انطالق في 

الح�سة القادمة، في حالة ما اإن كانت منا�سبة لذلك.
 ــ  دفتر التق�شي:

 TP اإن تدري�س العلوم وفق نهج التق�سي يقت�سي تخ�سي�س دفتر �سخ�سي لكل متعلم )ة( لمادة الن�ساط العلمي، )دفتر
ي�سم ورقة بها اأ�سطر وورقة بدون ذلك(. يدون فيه المتعلم »مغامرته« العلمية؛ بحيث يعمد فيه اإلى توثيق مختلف اإنتاجاته 
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الكتابية المتعلقة بملحظاته وو�سفه للظواهر، ولت�سجيل الت�ساوؤلت والفر�سيات والتو�سيحات والتعليقات وال�ستنتاجات 
والمفاهيم والم�سطلحات، كما ي�سمح له )ا( بتخطيط الر�سومات ومختلف الت�ساميم والخطاطات والجداول والمبيانات اأو 

لإل�ساق ال�سور اأو الر�سوم اأو المل�سقات. بالإ�سافة اإلى ذلك، تكمن اأهمية هذا الدفتر، في ما ياأتي:
• ي�سمح للمتعلم)ة( بتملك خطوات نهج التق�سي، ويدربه )ا( على مختلف اأن�سطته )الو�سف، الت�ساوؤل، الفر�سيات، 

تخطيط الر�سومات، توثيق ال�ستنتاجات...؛
• ي�ساعد المتعلم)ة( على اكت�ساف اأخطائه وت�سوراته حول مو�سوع ما، �سيما عند مناق�سة النتائج؛

• يعك�س �سورة عن التطور الحا�سل في اأداء المتعلم »العلمي« خلل المو�سم الدرا�سي؛
• يمكـن المـدر�س )ة( من الح�سـول على الموؤ�سرات الدالة على تطور مكت�سبـات المتعلمات والمتعلمين المنهجية 
)المرتبطة بنهج التق�سي( والم�سمونية )المرتبطة بالم�سامين والمفاهيم العلمية(، والوقوف على مايعتر�س كل متعلم )ة(.
ولح�شن �شمان ا�شتثمار هذا الدفتـر من طـرف الأ�شتـاذ والمتعلم )ة(، ي�شتح�شن اأن يخ�شع ا�شتعماله لت�شميم وا�شح ومحدد، وفق 

ما ياأتي:

يخ�س�س لر�سم تو�سيحي اأو تخطيط لتجربة اأو غير ذلك 
من العمليات المذكورة اأعله.

. . . . . . . . . . . . . : التاريخ :. . . . . . . . . . . . عنوان الح�سة .
�سوؤال التق�سي

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفر�سيات

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اال�ستنتاجات

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ملحظات/ مفاهيم/ اإ�سافات...

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ما اأود معرفته اأو تجريبه خلل الح�سة القادمة

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

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

6.2- اأن�شطة التقويم والدعم

وت�ستهدف هذه الأن�سطة التحقق من مدى تملك المتعلم)ة( لنهج التق�سي العلمي، ومدى اإر�ساء المكت�سبات)قوانين، 
مفاهيم، معلومات، مهارات، مواقف...( وقدرته على تعبئتها لحل و�سعيات اأو اأن�سطة تطبيقية بهدف تثبيتها وو�سع خطة 

لتجاوز التعثرات وتعديل �سيرورة التعليم والتعلم في مجال العلوم والتكنولوجيا.
 • التقويم البيداغوجي:

يعتبر التقويم البيداغوجي منظومة معرفية تنظم الوعي والممار�سة التربوية وفق توجهات عامة للمثلث البيداغوجي: 
المتعلم)ة(، المعرفة، والأ�ستاذ)ة(. فكل تعلم يقت�سي تقويما معينا يمكن من معرفة درجة تحقق اأهداف التعلم. ومن جهة 
ثانية يتحقق التقويم داخل الديداكتيك باعتباره مجموعة من الآليات الإجرائية التي يعتمدها الأ�ستاذ)ة( في كل مادة درا�سية 

للتحقق من اكت�سابها وفق المعايير المطلوبة.
والتقويم لغة من فعل قيم، بمعنى اأعطى لل�سيء قدرا ومقدار يتنا�سب مع جودته وفق معيار محدد. وي�ستق اأي�سا في بع�س 

القوامي�س من فعل قوم، بمعنى عدل واأ�سلح اعوجاجا.
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والتقويم باللفظين والمعنيين ال�سابقين يجمع الوظيفتين معا في الفعل التربوي، فالتقويم هو قيا�س لجودة التعلم، وفي 
نف�س الآن ر�سد لل�سعوبات التي تواجه المتعلم بغية معالجتها و ت�سحيحها.

ويمكن جرد ثلثة اأنواع من التقويم:
• التقويم الت�شخي�شي: والغاية منه ر�سد نوعية التعلمات وكّمها، ويتم هذا النوع من التقويم في �سكل تذكيٍر في بداية 
الو�سعية التعلمية، �سواء كانت مرحلة اأو وحدة اأو ح�سة. كما يتخذ �سكل ك�سف عن التعلمات القبلية ال�سرورية للتعلمات 
الجديدة، ويتجه نحو ما له �سلة بالمو�سوع المدرو�س، ومن الممكن اأن تكون هذه الموارد القبلية ال�سرورية داخلية اكت�سبها 
المتعلم في المادة وداخل الف�سل، اأو موارد خارجية اكت�سبها المتعلم خارج الف�سل ومن خلل تجربته الحياتية ومن و�سطه 
المعي�سي. ويمكن للمدر�س اأن يدمج في هذا النوع من التقويم الت�سخي�سي الك�سف عن تمثلت المتعلمين حول المو�سوع 

المراد درا�سته، ويبرز هذا الك�سف عن التمثلت القبلية في مرحلة التمهيد.
بغية  المتعلمين  تعتر�س  التي  ال�سعوبات  ور�سد  التعلم،  اأهداف  تحقق  عن  الك�سف  منه  والغاية  التكويني:  التقويم   •
معالجتها، �سواء من خلل معالجة اآنية اأو معالجة منظمة في ح�س�س الدعم �سواء المقررة في نهاية الوحدة  اأو نهاية الأ�سدو�س 

اأو نهاية ال�سنة الدرا�سية، عبر دعم عام اأو خا�س.
7.2- الخطوات المنهجية لإنجاز الم�شاريع

يتطرق المنهاج لمجموعة من الم�ساريع ذات طبيعة تكنولوجية من�سجمة مع مجالت علوم الحياة والعلوم الفيزيائية 
هذه  ت�سطير  من  والهدف  خارجه.  اأو  الف�سل  ف�ساء  داخل  الم�ساريع  هذه  اإنجاز  يمكن  بحيث  والف�ساء؛  الأر�س  وعلوم 
الم�ساريع هو ا�ستثمار قدرات المتعليمن الأولية وحبهم للأن�سطة التطبيقية العملية، وكذا لتنمية القدرة على حل م�سكلت 
في الحياة اليومية، وا�ستثمار مكت�سبات المتعلمين من معارف ومهارات وقدرات في الت�سميم والت�سنيع، وتنمية مواقف 
باإحداث  التكنولوجية،  الم�ساريع  ماأ�س�سة  تتم  اأن  هنا  المفيد  من  ولعل  �سغار.  كمهند�سين  لل�ستغال  الفر�سة  واإعطائهم  اإيجابية، 

التعليمية ت�سهر على تنظيم وتتبع مختلف الم�ساريع المنجزة وتقويمها. الموؤ�س�سات  التكنولوجيا داخل  اأندية 
وتختلف الخطوات المتبعة من م�سروع اإلى اآخر، ح�سب طبيعة الم�سروع نف�سه، وح�سب الم�ستوى الدرا�سي. ولعل 

اأبرز هذه الخطوات ما ياأتي:
• اختيار الم�شروع: تعتبر هذه المرحلة اأهّم خطوة في الم�سروع، لأنها تحكم الخطوات اللحقة، بحيث من المفرو�س 
اأن يتم اختيار مو�سوع يتحم�س له المتعلمون، ويراعي الظروف والإمكانات، وينطلق اإذا اأمكن، من محيط المتعلم، واأن 
يلبي حاجة اأو يجيب عن �سوؤال حتى يولد دافعية داخلية لدى المتعلم)ة( و�سعور باأهميته. كما اأنه من الأفيد اأن يتم التفكير في 
اإمكانية اإنجاز الم�سروع، وفي كل ما يتعلق به من مدخلت )و�سائل مادية اأو مهارات وتقنيات...(، وعمليات )منهجيات 

ومدة زمنية واإجراءات...(، بما ي�سكل تعاقدا بين اأع�ساء الفريق؛
والو�سائل  الإنجاز  مراحل  مختلف  بتوثيق  ت�سمح  له،  تقنية  بطاقة  وو�سع  الم�سروع  ت�سميم  يتم  الم�شروع:  ت�شميم   •
والحاجيات، وجميع الإجراءات والعمليات والم�سوؤول عن كل عملية، ومدة ومكان اإنجاز كل عملية، كما تت�سمن ت�سميما 
خطيا للمنتج وموا�سفاته التقنية النهائية. وهذه المرحلة مهمة؛ اإذ يتوقف نجاح المراحل القادمة عليها، ومن بين ما يمكن 

ت�سميمه )ت�سميم مجلة، ت�سميم تجرية، ت�سميم نموذج...(؛
• اإنجاز الم�شروع: ال�سروع فعليا في اإنجاز العمليـات التي تم تخطيطهـا �سابقا، بتوظيف القـدرات والمهارات ح�سب 
ما تم ت�سطيره في البطاقة التقنية. كما يتم التقييم المرحلي لكل خطوة خطوة للتاأكد من مدى �سلحية العمليات المنجزة 

ومن مدى مطابقتها لما تم ت�سطيره؛
• تقا�شم وتقويم الم�شروع: وهي محطة اأ�سا�سية وهامة بالن�سبة للمتعلمات والمتعلمين؛ بحيث يتقا�سم المتعلمون اأعمالهم 
مع زملئهم، كما يتم في هذه المحطة تقويم الم�ساريع والحكم عليها، وعلى مدى احترام الخطوات المحددة، وحول مدى 

احترام كل ع�سو من اأع�ساء الفريق للمهام المنوطة به. كما يتم ا�ستثمار المنتج في ما هو م�سمم من اأجله.
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8.2- �شبكة تقويم نهج التق�شي العلمي في مادة الن�شاط العلمي

مجموع
العالمات

ال�شتخال�س تقا�شم النتائج تقديم النتائج
التحقق من 
الفر�شيات

تقديم فر�شيات
�شياغة �شوؤال 

التق�شي
المالحظة
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و الن�شب
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+ : قادرعلى                       ــ : غير قادر على
          تملك نهج التق�سي:7/7                           
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ويجب عدم الخلط بين التقويم التكويني والمراقبة الم�ستمرة، فهما يت�سابهان في ال�سكل وال�سيغة، لكن الفرق بينهما 
الغاية من  اأما  تعتر�سه،  التي  ال�سعوبات  تمكينه من تجاوز  المتعلم و  تاأهيل  منه  الغاية  التكويني  التقويم  اأن  يكمن في كون 

المراقبة الم�ستمرة فهي منح المتعلم نقطة جزائية تحت�سب في معدل نقطه للمرحلة التعلمية.
التعلمات،  بناء  اأثناء  مبا�سر  غير  ب�سكل  اأن يحدث  بمعنى  راجعة،  تغذية  �سكل  يتخذ  اأن  التكويني  للتقويم  يمكن  كما 
التي  ال�سعوبات  عن  مبا�سرة  غير  بمعلومات  الأ�ستاذ)ة(  تمد  بها  يقوم  التي  والأن�سطة  )ة(  المتعلم  يقدمها  التي  فالإجابات 

تعتر�س المتعلم اأو نوعية التعلمات التي حققها.
• التقويم الإجمالي: ويلعب دورا تكوينيا الغاية منه ر�سد ال�سعوبات التي تواجه المتعلم والتحقق من مدى تحقق اأهداف 
التعلم �سواء في نهاية المرحلة التعلمية اأو ال�سنة الدرا�سية. كما يلعب دورا اإ�سهاديا، الغاية منه منح تقدير يترتب عنه قرار اإداري 

يتعلق بم�سير المتعلم)ة(.
ويمكن تحديد اأدوات التقويم في ما يلي:

• اأ�سئلة ال�سحيح والخطاإ، كالتي تتطلب الإجابة بنعم اأو ل مثل؛
• الأ�سئلة المذيلة ب�سل�سلة من الختيارات؛

• الأ�سئلة القائمة على ربط النظائر المتقابلة ) المتطابقة(؛
• ملء الفراغ....

التقويم: نتائج  • ا�شتثمار 
قبلية  التحكم في مكت�سبات  اأنواع الأخطاء )عدم  المتعلمات والمتعلمين، من خلل جرد  تقويم  نتائج  ا�ستثمار  يتم   
�سرورية، اأخطاء �سائعة، خلط بين المفاهيم اأو عدم ا�ستيعابها اأو تذكرها، اأو عدم القدرة على تطبيقها...(، ق�سد تفييئهم اإلى 

مجموعات ح�سب نوع الأخطاء. 
البيداغوجي: • الدعم 

هو بناء ن�سقي وخطة محكمة لت�سحيح الم�سار الديداكتيكي البيداغوجي الذي اعتراه التعثر، فحال دون تحقيق اأهدافه. 
اإل اأنه لي�س ل�سيقا بالمدر�س، كما يعتقد البع�س، واإنما هو اإجراء ي�ساهم فيه كل ال�سركاء، وخا�سة المتعلم المتعثر، وجماعة 
الف�سل، اإ�سافة اإلى اإ�سهامات الفعاليات الأخرى كالآباء وخبراء التربية وغيرهم. وتبعا لهذا، يكون الدعم البيداغوجي در�سا 
متكامل العنا�سر والمكونات، كاأي در�س اآخر، مت�سمنا لكل مكونات العملية التعليمية التعلمية والعمليات الديداكتيكية، من 
اأهداف ومحتويات وطرائق واأن�سطة وو�سائل وتقويم. فبعد اإجراء الدعم، ل يمكن اأن نعتقد اأن التعثر قد زال، واإنما ل بد من 
تقويم هذا الدعم للوقوف على مدى تجاوز التعثر الدرا�سي، واإل فاإن الدعم هو نف�سه متعثر، يجب اإعادته في اأ�سكال اأخرى.

المجالت التي يمكن اأن تكون معنية بالدعم، ب�سكل عام، فهي كالتالي:
المتعلم في حد ذاته، عندما يتبين من خلل نتائج الت�سخي�س اأن التعثر الملحظ لي�س مرتبطا بعوامل خارجية بل له    •

علقة فقط باإحدى مكونات �سخ�سية المتعلم( الجانب المعرفي، الجانب الوجداني والنف�سي الجانب الح�س/حركي)؛
الظروف المحيطة بالعملية التعليمية/التعلمية داخل الق�سم؛   •

المحيط المبا�سر للموؤ�س�سة؛   •
البرامج والمناهج الدرا�سية؛   •

الظروف الجتماعية والقت�سادية للأ�سرة.   •
ت�ستند اأن�سطة الدعم على ثلث نظريات بيداغوجية: البيداغوجيا الفارقية، وبيداغوجيا الخطاإ، وبيداغوجيا التحكم، 

و�سنقت�سر في هذا التقديم على ا�ستثمار الأخطاء في دعم ومعالجة التعثرات.
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 9.2-  كيفية بناء �شيناريو بيداغوجي ي�شتهدف اإدماج تكنولوجيات الت�شالت والمعلومات
 اأ�سبحت تكنولوجيا المعلومات والت�سالت مو�سع اهتمام ال�ساهرين على تطوير العملية التعليمية التعلمية وتح�سين 
تاأثيرا، في مدر�سة  انت�سارا. والأكثر  التقني المعا�سر، والو�سيلة الأو�سع  منتوجها، وركيزة من الركائز الأ�سا�سية في الإبداع 
الم�ستقبل؛ وذلك لأن نجاح التربية في تحقيق اأهدافها يقا�س ب�سرعة ا�ستجابتها وتفاعلها مع المتغيرات في المجتمع. وعليه، 
اإلى اإعادة  فاإن اإدماج تكنولوجيا المعلومات والت�سالت في التعليم يعتبر ا�ستجابة لهذه المتغيرات، ما من �ساأنه اأن يوؤدي 
التي  ال�سريعة  التطورات  لمواكبة  الدرا�سي  والف�سل  المدر�سي،  والكتاب  والمتعلم)ة(،  الأ�ستاذ)ة(  من  كل  اأدوار  �سياغة 

ت�سهدها المنظومات التربوية العالمية.
يتم اإعداد ال�سيناريو البيداغوجي لإدماج تكنولوجيا المعلومات والت�سالت في التعليم وفق المراحل التالية:

ــ مرحلة الإعداد:
يتم خلل هذه المرحلة:  

تحديد الأهداف المرجوة من ال�سيناريو؛  •
ر�سم خطة التنفيذ البيداغوجية )�سيرورة اأن�سطة التعليم والتعلم(؛  •

�سبط الخطة الزمنية )�سبط زمن كل ن�ساط(؛   •
اإعداد �سبكة للتقويم والتتبع؛  •

كتابة ال�سيناريو؛  •
جرد الموارد اللزمة )موارد رقمية، اأجهزة، ف�ساء( وتوفيرها.  •

ــ مرحلة التنفيذ:
    وهي مرحلة تطبيق ما تم اإعداده على الم�ستوى البيداغوجي والتقني، وتت�سم هذه المرحلة بما يلي:

بواقع  الأخير وربطه  اأهمية هذا  اإبراز  انطلقا من  الن�ساط  في  للنخراط  المتعلم)ة( وتحفيزه)ا(  اإثارة  القدرة على   •
المتعلم)ة( واهتماماته)ا(. فالمتعلم)ة( هنا يدرك معنى التعلمات!

قوة العر�س من حيث الحركة، والألوان، والأ�سوات، وال�سور المعبرة، والأن�سطة التفاعلية التي ت�سفي على بيئة   •
التعلم الحياة. 

يجد  م�سكلة،  و�سعية  خلل  ومن  فالمتعلم)ة(،  بالتحدي.  المتعلم)ة(  لي�سعر  م�ستفز  قالب  في  التعلمات  و�سع   •
نف�سه)ا( ملزما باتخاذ قرار ما والح�سم في اختيارات متعددة وتجريبها.

تنويع اأ�ساليب التن�سيط: عمل فردي، ثنائي، جماعي. زوبعة ذهنية، ا�ستفزاز خيال المتعلمات والمتعلمين لت�سور   •
حلول.

تتبع اأن�سطة المتعلمات والمتعلمين؛  •
ال�سبط الزمني لكل ن�ساط.  •

ــ مرحلة ما بعد التنفيذ:
وهي مرحلة تقييمية وا�ست�سرافية، اإذ ير�سد الأ�ستاذ)ة( ما يلي:

الثغرات التي اأبانت عنها عملية تقييمالمتعلمات والمتعلمين لإنجازاتهم؛  •
التعلمات والمعارف الجديدة التي يحتاج اإليها المتعلمون والمتعلمات؛  •

تمثلت المتعلمات والمتعلمين التي لم يتعرف عليها من قبل واهتماماتهم المختلفة؛  •
الفوارق الفردية بينهم مما ي�ساعده على هند�سة تدخلته الت�سحيحية القادمة.  •
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العنا�سر  اأهم  الآتية  البطاقة  تجمل  البيداغوجي  ال�سيناريو  بناء  في  الأ�ستاذ)ة(  م�ساعدة  اأجل  ومن  �سبق،  مما  وانطلقا 
الأ�سا�سية المكونة له:

بطاقة م�شاعدة لتحديد بع�س العنا�شر الأ�شا�شية لل�شيناريو البيداغوجي

باإدماج  المرتبط  التعلمي  التعليمي  المقطع  من  المتوخاة  الأهداف  اأو  للهدف  موجز  �سرد 
المعلومات والت�سالت في التعليم اأهداف التعلم

مجالت الأهداف     معارف                مهارات                  مواقف  

  فاعل رئي�سي في تعلمه                         م�سارك في بناء المعرفة

  قد يح�سل له انطباع اكت�ساف              يفتر�س اأنه جاهل للمو�سوع
        �سيء ما  )مكت�سف(                                       )متلق( 

الدور المتعلم)ة(

طريقة العمل   مجموعات �سغيرة                       عمل فردي

   من�سط                                     مي�سر

  موجه                                      ملق
دور الأ�شتاذ)ة(

ممرنات، محاكاة، التجارب الم�ساعدة بالحا�سوب، وثائق، �سريط فيديو،�سريط 
�سمعي... الموارد الرقمية

 ما القيمة الم�سافة التي يحققها اإدماج تكنولوجيا المعلومات والت�سالت في 
المقطع التعليمي ول تحققها اأو ي�سعب تحقيقها بالو�سائل التقليدية. القيمة الم�شافة

10.2- توجيهات تربوية لكيفية تخطيط وتدبير الح�ش�س الدرا�شية

تكت�سي عمليتا التخطيط والتدبير لح�س�س الن�ساط العلمي اأهمية ق�سوى في تحقيق الأهداف التربوية، خا�سة في مادة 
الن�ساط العلمي التي تروم و�سع اأ�س�س تربية علمية للم�ستفيدين من العر�س المدر�سي. ومن بين  مداخل هذه التربية، ا�ستيعاب 
بع�س عنا�سر النهج العلمي، والبدء في بناء  بع�س المفاهيم العلمية من قبل المتعلمين والمتعلمات لتت�سكل لديهم مواقف، 
واتجاهات، و�سلوكات من �ساأنها اأن تجعل منهم اأ�سخا�سا يعنون بذواتهم، ويتفاعلون بعقلنية واإيجابية مع مكونات البيئة  

الطبيعية والتكنولوجية.
واعتبارا لكون مهمة المتعلم)ة( هي التعلم، ومهمة الأ�ستاذ)ة( تتمثل اأ�سا�سا في توفير ظروف تي�سير هذا التعلم، فاإن 
التي ت�ساعد الأ�ستاذ)ة( على هذا  اإعدادا جيدا وتدبيرا محكما. ومن بين القتراحات  التعلمية تتطلب  التعليمية  الو�سعيات 

الإعداد ما يلي:
1.10.2- توجيهات حول اإعداد الح�ش�س الدرا�شية:

بذل  المعرفي والمنهجي،  بعديها  والبيولوجي، وفي  الفيزيائي  ب�سقيها  العلمي،  الن�ساط  لمادة  العلمية  الطبيعة  تقت�سي 
جهد خا�س، في اإعداد الح�س�س، من قبل الأ�ستاذ)ة( من خلل ا�ستح�سار جملة من الأ�سئلة، لعل اأهمها:

• ما الم�سمون المعرفي المراد ترويجه خلل الح�سة؟
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• ما علقة هذا الم�سمون بالتعلمات ال�سابقة، وبالتعلمات اللحقة؟
• ما مدى تمكن المتعلمين والمتعلمات من التعلمات ال�سابقة؟ 

• كيف يمكن اختيار منهجية تدبير مراحل الح�سة )التوقيت، اأ�سكال ا�ستغال المتعلمين والمتعلمات، اأن�سطة التعلم...(؟
• ما الو�سائل التعليمية المنا�سبة؟ وما هي اأنجع كيفية ل�ستغللها؟

من بين التوجيهات التربوية التي يمكن القتداء بها يمكن القت�سار على ذكر الم�سمون المعرفي:
ينبغي  المو�سوعية،  منحى  تنحو  التي  منهجيتها  وطابع  العلمي،  الن�ساط  مادة  في  المعرفية،  الم�سامين  لدقة  واعتبارا 

التاأكيد على:
البتدائي،  التعليم  في  العلمي  الن�ساط  ببرنامج  المروجة  العلمية،  المعرفية  الم�سامين  ا�ستيعاب  بل �سرورة،  اأهمية،   •
وذلك بغاية تعرف م�ستويات المفاهيم العلمية، ح�سب الم�ستويات الدرا�سية، وم�ساعدة المتعلم)ة( على بناء تعلماته العلمية؛

• تملك الأهداف المعرفية والمنهجية لكل ح�سة درا�سية؛
• الإلمام بالتوجهات والختيارات التربوية الر�سمية، ذات ال�سلة بمادة الن�ساط العلمي؛

• التمكن من بع�س مناهج تدري�س العلوم، بالمدر�سة البتدائية، وتوظيف الأن�سب منها لتحقيق الأهداف التربوية؛
• ا�ستح�سار م�ستمر لبيئة المتعلمين والمتعلمات لإعطاء معنى لتعلماتهم.

 2.10.2-  توجيهات حول تدبير الح�ش�س الدرا�شية:
تعتبر الو�سعية التعليمية التعلمية مركبا معقدا، وديناميا، لعلقات تفاعلية، متنوعة ومتبادلة، بين مجموعة من المتغيرات 
لعل اأهمها: المتعلم)ة(، والأ�ستاذ)ة(، والمعرفة، في زمن ومكان محددين. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن و�سعية ما تكون منفردة، 

ل تتكرر مرتين في حياة المتعلم)ة( والأ�ستاذ)ة(.
ويقت�سي ح�سن تدبير الح�س�س الدرا�سية، بعد اإعدادها الجيد، اختيار منهجية ملئمة تراعي ثوابت ومتغيرات العمل. 
فالأ�ستاذ)ة( مطالب بتحقيق اأهداف م�سطرة في البرنامج)م�سمونا ووقتا(، من قبل متعلمين ومتعلمات لهم موا�سفات فردية، 
في بيئة معينة. ويت�سمن كل من الدليل والكرا�سة جملة من القتراحات والتو�سيحات من �ساأنها اأن ت�ساعد الأ�ستاذ)ة( على 

تدبير الح�س�س الدرا�سية. 
تناول الدليل تدبير الح�سة الدرا�سية، وفق منهجية ت�ساير التوجهات الر�سمية، في مراحل تبداأ بالتمهيد وتنتهي الأولى 

البتدائية بالتقويم، مرورا بالملحظة والت�ساوؤل، ثم الم�ساركة باأ�سكال مختلفة،، فال�ستخل�س، وال�ستثمار؛  
      ــ  التمهيد:

والمتعلمات، وذلك من خلل  المتعلمين  تحفيز  في  اأهمية خا�سة  ويكت�سي  الدرا�سية،  للح�سة  بداية  التمهيد  ي�سكل 
تحقيق جملة من الأهداف، منها:

• تقويم ت�سخي�سي للمكت�سبات القبلية )ال�سنة، اأو الح�سة ال�سابقة( للمتعلم)ة(. وتختلف اأ�ساليب التمهيد، تبعا لطبيعة 
المو�سوع، والحيز الزمني المخ�س�س له، و�سياق ا�ستغال الق�سم. وللأ�ستاذ)ة( �سلحية اختيار الأ�سلوب المنا�سب؛

• توظيف ح�سيلة التقويم في الح�سة الجديدة؛
• توعية  المتعلمات والمتعلمين بترابط مكت�سباتهم وا�ستمرارية بنائها عبر الزمن؛

• تعزيز مكت�سبات المتعلم)ة( من خلل الحوار الأفقي بين الأنداد؛
• الت�سجيع على التعبير ال�سفهي؛

• الك�سف عن تمثلت المتعلمين والمتعلمات وعن عوائق تعلمهم.
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 ــ و�شعية النطالق:
تحفيز  في  تتمثل  واحدة  غاية  ذات  البرنامج،  محاور  متنوعة، ح�سب  انطلق  و�سعيات  الدرا�سية  الح�س�س  تت�سمن 

المتعلم)ة( وجعله طرفا فاعل في بناء تعلماته.
والر�سوم،  ال�سور  المتعلم)ة( على »قراءة«  يتدرب  ال�سفهي عن م�سمونها، بحيث  للتعبير  النطلق  وت�ستغل و�سعية 
وعلى التعبير عن تمثلته، والطلع على تمثلت زملئه، ومن ثم مواجهة بين ما يعرفه �سخ�سيا وما يعرفه الآخرون، وبالتالي 

اإغناء ر�سيده المعرفي.
    ــ  المالحظة والت�شاوؤل:

تعني الملحظة ت�سغيل كل اأجهزة الإح�سا�س لدى المتعلم)ة(، وتجاوزا للم�ساهدة، ذلك اأن اأع�ساء الح�س هي و�سائط 
هامة بين الفرد ومحيطه الخارجي، القريب والبعيد، توافيه بتنبيهات تترجم على م�ستوى الدماغ في �سكل معلومات مكونة 
عنا�سر التعلم المكت�سب. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن للعين ح�سة الأ�سد في المعلومات الم�ست�سقاة من الو�سط الخارجي للإن�سان.
والإ�سارة،  التوجيه،  الت�سغيل من خلل  لهذا  فعلية  تربية  بل هناك  للحوا�س،  ت�سغيل محايد  الملحظة على  تقت�سر  ل 
والمناق�سة با�ستعمال اللغة والرموز. ولدعم التعلم، ينبغي توظيف مختلف الحوا�س ل�سمان وفرة وتنوع المعلومات حول 

نف�س ال�سيء الملحظ.
يتاأثر المتعلم)ة(، خارج الق�سم، اأثناء الملحظة وتكون له ردود فعل مختلفة. وفي الق�سم، يكون المتعلم)ة( في و�سعية 

منتقاة ق�سد توجيه ملحظاته وحمله على التعبير با�ستعمال م�سطلحات علمية. 
يقت�سي   الذي  ال�سيء  الأن�سطة،  في  النخراط  على  المتعلم)ة(  وتحفيز  بت�سويق  وطيدة  علقة  الملحظة  ولمو�سوع 

التفكير مليا في اختيار اأ�سياء الملحظة، ومراعاة عدة جوانب، منها:
• ا�ستغلل الواقع المعي�س، والبيئة المحلية، كلما اأمكن ذلك؛

انتقال  مرحلة  والر�سوم  ال�سور  ا�ستعمال  ويمثل  اإجمالية.  بكيفية  المو�سوع،  عن  معبرة  ر�سوم،  اأو  �سور،  توظيف   •
بالمتعلم من الملمو�س، باأبعاده الثلثة،  اإلى المح�سو�س الملحظ ببعدين. وي�سكل هذا النتقال بداية للترميز.

ويتطلب طرح ال�سوؤال، النطلق من و�سعية م�سكلة، مثيرة لنتباه المتعلم)ة(، ومحركة في ذهنه الندها�س وحب 
ال�ستطلع، ودافعة اإياه للنخراط في ال�ستغال، بدءا من تملك ال�سوؤال، وانتهاء با�ستنتاج ي�سفي الغليل.

وانتداب  مجموعات،  في  والعمل  بكامله،  الق�سم  عمل  بين  ما  فيراوح  والمتعلمات،  المتعلمين  ا�ستغال  �سكل  اأما 
متعلم)ة( اأو اأكثر لبع�س المهام كالت�سخي�س وبع�س المناولت.

   ــ  الفترا�س:
المتعلمين  والمتعلمات، وكتابته على  قبل  التق�سي، وتملكه من  �سوؤال  اإلى طرح  ا�ستغلل و�سعية النطلق  يف�سي   
ال�سبورة من قبل الأ�ستاذ)ة(. ي�ستغل المتعلمون والمتعلمات،  في  مجموعات،  لطرح فر�سيات تكون مو�سوع نقا�س عام 

ينتهي باختيار الفر�سية، اأو الفر�سيات،  القابلة للتحقق.
   ــ  التحقق:

ت�سمل هذه المرحلة جملة من الأن�سطة، المتنوعة من حيث ال�سكل، والمتكاملة من حيث الم�سمون، ولها ارتباط وثيق 
بتمحي�س الفر�سيات، المنبثقة عن �سوؤال التق�سي، وذلك عبر الم�ساركة في الم�ساعدة، اأو الت�سحيح، اأو الإثبات.... لهذه 

الفر�سيات.
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وتتميز هذه الأن�سطة بما يلي:
ـ العمل في مجموعات لقتراح كيفية التحقق من الفر�سيات، بحيث ي�ستغل اأفراد المجموعة لتقديم اقتراحات انطلقا  ـ 

من تمثلتهم وفهمهم للفر�سية اأو الفر�سيات؛
• عر�س اقتراحات المجموعة ق�سد التحليل، والمناق�سة، والمقارنة، والتو�سل بم�ساعدة الأ�ستاذ)ة( اإلى طريقة و�سع 
الفر�سيات على المحك )ملحظة ومناولة، اأو تجريب، او بحث في وثائق( للإجابة على كيفية اإثبات الفر�سية اأو التخلي 

عنها؛
• ال�ستغال في مجموعات لتنفيذ الطريقة اأو الطرائق المتفق عليها في اإطار المجموعات، اأو بكيفية جماعية؛ وذلك تبعا 
لطبيعة المو�سوع. لتي�سير ا�ستغال المجموعات، ينبغي توفير الو�سائل التعليمية الكافية، خا�سة بالن�سبة للملحظة والتجريب؛
بكتابة  والمتعلمات  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  ي�ساعد  بحيث  والمقارنة،  للتقا�سم  المجموعات  اأعمال  نتائج  عر�س   •
تدريجية،  بكيفية  العلمية  الم�سطلحات  لهم  يقدم  كما  المروجة،  الأ�سا�سية  الكلمات  خا�سة  ال�سبورة،  على  القتراحات 

و�سول اإلى ا�ستنتاج يكتبه الأ�ستاذ)ة( على ال�سبورة؛
• الجواب على �سوؤال التق�سي: ي�ستغل المتعلمون والمتعلمات ال�ستنتاج المتو�سل اإليه للإجابة عن �سوؤال التق�سي؛

• تعميم ال�ستنتاج: اإذا كان ال�ستنتاج مقت�سرا على حالة بعينها ، فاإن التعميم غير ممكن، ال�سيء الذي يتطلب ن�ساطا 
اأو اأن�سطة اإ�سافية. يختلف �سكل ال�ستغال في هذا ال�ساأن تبعا لطبيعة المو�سوع. اأما نوع الن�ساط فهو ن�ساط تركيبي، لكونه 

يوؤلف بين معطيات عدة للتو�سل اإلى فكرة توحد بينها. 
   ــ ال�شتخال�س:

بم�ساركة  بناوؤه  ويمكن  ال�سابقة.  الأن�سطة  ح�سيلة  عن  يعبر  لكونه  الح�سيلة،  في  هامة  مرحلة  ال�ستخل�س  ي�سكل 
المتعلمين والمتعلمات، انطلقا من الكلمات الهامة التي كتبت على ال�سبورة. وي�ساهم اإنجاز ال�ستخل�س في اإثراء الر�سيد 
اللغوي العلمي للمتعلم)ة(. ولترك اآثار مكتوبة في الكرا�سة، ينقل المتعلمون والمتعلمات ال�ستخل�س الذي كتبه الأ�ستاذ)ة( 

على ال�سبورة. 
   ــ ال�شتثمار:

يكون ال�ستثمار منا�سبة لتوظيف مكت�سبات المتعلمين والمتعلمات في و�سعية جديدة، تختلف �سكل عن و�سعيات 
التعلم ال�سابقة،  وذلك من اأجل تقويم وتثبيت التعلمات.

ملحوظة هامة:
على الأ�شتاذ)ة( اأن يعمل جاهدا على تتبع اإنجازات المتعلمين والمتعلمات، وكتابة كل مالحظاته حول وقائع الح�شة، خا�شة تلك 

المتعلقة بالأخطاء التي يقع فيها المتعلم)ة(، وذلك في اأفق اإعداد اأن�شطة داعمة ذات �شلة مبا�شرة بممار�شة البيداغوجية.
3.10.2-  توجيهات ديداكتيكية لكيفية توظيف وا�شتثمار الو�شائل التعليمية

تمثل الو�سائل التعليمية مختلف الو�سائط الم�ستعملة في الح�س�س الدرا�سية. وت�ساهم هذه الو�سائط،  بقدر وافر، كل من 
الأ�ستاذ)ة( والمتعلمين والمتعلمات،  في تجويد الأداء والرفع من وثيرة التعلم.

 ــ اأنواع الو�شائل التعليمية:
ومن اأهم الو�سائل الم�ستعملة في تدري�س الن�ساط العلمي، يمكن ذكر:

• ذوات الأ�سياء، كج�سم المتعلم )ة(، وعينات النباتات والكائنات الحية ال�سغيرة،  وعينات المواد الغذائية، وبع�س 
الأدوات ذات ال�سلة بالحفاظ على ال�سحة، عينات من اأج�سام ومواد فيزيائية؛

• الأ�سكال التو�سيحية، كال�سور والر�سوم، والمج�سمات، والأفلم الوثائقية؛
• الخرجات اإلى البيئة المحيطة بالموؤ�س�سة، خا�سة بالن�سبة لبع�س الوحدات كوحدة البيئة.
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ــ التخطيط لتوظيف وا�ستثمار الو�سائل التعليمية:
من بين العنا�سر التي ينبغي مراعاتها، اأثناء التخطيط لتوظيف وا�ستثمار الو�سائل التعليمية، يمكن ذكر:

• ا�ستح�سار ال�سروط ال�سرورية لتوظيف وا�ستثمار الو�سائل التعليمية من حيث:
ــ ملءمة الو�سيلة لم�ستوى المتعلمين والمتعلمات؛

ــ ملءمة الو�سيلة لهدف، اأو اأهداف الح�سة؛
ــ اإمكانية اإ�سراك المتعلمين والمتعلمات في ا�ستعمال الو�سائل؛

ــ التاأكد من �سلمة الو�سيلة واأنها ل ت�سكل خطرا على �سلمة المتعلم)ة(.
• التاأكد من وظيفية الو�سائل التعليمية وتجريبها م�سبقا؛

• العمل على �سيانة الو�سائل وحفظها من الإتلف؛
• ا�ستح�سار البيئة المحلية في اختيار الو�سائل، خا�سة الو�سائل العينية منها)ذوات الأ�سياء(؛

• التخطيط الم�سبق لتوظيف الو�سائل:
ــ تحديد هدف ا�ستعمال الو�سيلة والتاأكد من ملءمتها للهدف؛

ــ توقيت الحيز الزمني ل�ستعمال الو�سيلة في مرحلة من مراحل الح�سة؛
ــ تقديم الو�سيلة للمتعلمين والمتعلمات وتو�سيح وظيفتها؛

ــ توفير الكمية الكافية من الو�سائل اأثناء ال�ستغال في مجموعات؛
ــ اإتاحة الفر�سة لملحظة ومناولة الو�سائل التعليمية؛

ــ �سحب الو�سيلة بعد ا�ستعمالها.

4.10.2- اإ�شارات توجيهية للتعامل مع ال�شعوبات الب�شتمولوجية

اأ( العوائق الب�شتمولوجية:
يقول با�سلر عن العائق الب�ستمولوجي:  »اإن العائق الب�ستمولوجي يوجد في �سميم عملية المعرفة ذاتها، فهو لي�س 

نتيجة لل�سروط الخارجية لعملية المعرفة، ول للحوا�س والفكر كو�سيلتين ذاتيتين للمعرفة عند الن�سان«.
ويعتبر »با�سلر« اأن العوائق الب�ستمولوجية هي مجموعة مقاومات يبديها الفرد، عن وعي اأو ل وعي،  �سّد كل ما ل 

يتوافق مع اأفكاره ال�سابقة وتمثلته. ومن هذا المنظور، يمكن القول اأن الخطاأ ي�سكل مدخل رئي�سا للتعلم.
يحددها با�سلر هذه العوائق في خم�سة اأنواع:

من  انطلقا  حولها  معارفه  الإن�سان  معينة،يبني  لظاهرة  له  مواجهة  اأول  عند  الح�شي:  العائق  اأو  الولى  التجربة  عائق  ــ 
تاأتي في نظر با�سلر �سدا  التي  العلمية  المعرفة  اإلى  المعرفة ل ترقى  اأحا�سي�سه)ت�سغيل الحوا�س( وحد�سه،مما يجعل هذه 
على التجربة الأولى وتجاوزا لها. ) مثل الحركة الظاهرية لل�سم�س تجعل  بع�س الأفراد يرف�سون باأن الر�س تدور حول 

ال�سم�س(؛
ــ عائق التعميم: يتوق الإن�سان، ب�سفة عامة، اإلى التعميم والمماثلة، وخ�سو�سا التعميم المت�سرع، الذي يجد فيه متعة 
اإلي التخ�سي�س )مثل: بعد  فكرية، دون مقاربة حدود التعميم مما يعيق تقدم المعرفة العلمية التي تتوق بالعك�س من ذلك 

و�سف �سقوط بع�س الأج�سام علي الأر�س، يتم ا�ستخل�س النتيجة العامة: جميع الأج�سام ت�سقط(.
ــ العائق اللفظي: ي�ستعمل الإن�سان األفاظا تعبر عن اأ�سياء خارج دللتها الأ�سلية فتغدو عامل م�سو�سا على اكت�ساب المعرفة 

العلمية.
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ــ العائق الجوهري: يتمثل في اإعطاء المادة جوهرا يحتوي بدوره على �سفات، مثل:  الرخام بارد، وال�سوف دافئ... 
والواقع اأن الحرارة والبرودة لي�ست من �سفات المادة واإنما نتيجة لعلقة الأج�سام بع�سها ببع�س.

اأو  اأي  في امتداد معارف بيولوجية  التي ل تتمتع بها،  اإلى بع�س الكائنات  اإ�سناد الروح  ــ  العائق الإحيائي: يتمثل في 
فيزيولوجية اإلى غير ميدانها، لكي تف�سر على �سوئها ظواهر اأخرى كالظواهر الفيزيائية والكيميائية، مثل: الماء �سائل حي 

لأنه ي�سيل، النار حية لأنها تحرق(.
ب( كيفية التعامل مع العوائق الب�شتمولوجية:

ما  لتعرف  الأهمية  بالغ  اأمر  التعلمية،  التعليمية  الأن�سطة  تدبير  في  الب�ستمولوجية،  العوائق  ا�ستح�سار  اأن  الموؤكد  من 
يحول دون بناء المفاهيم من قبل المتعلمين والمتعلمات. وبتوظيفه البيداغوجي لهذا المفهوم، ي�ساهم الأ�ستاذ)ة( في تي�سير 

التعلم العلمي.
اأما خطوات التعامل مع العوائق الب�ستمولوجية فيمكن اإجمالها في:

ــ ر�شد العوائق الب�شتمولوجية التي تعتر�س المتعلم)ة(:
ويتم ر�سد التعابير العفوية، الدالة على العوائق الب�ستمولوجية، بكيفية منتظمة، داخل الق�سم اأو خارجه، من خلل 

الإن�سات للمتعلمين والمتعلمات، والتقاط بع�س التعابير الدالة على العوائق الب�ستمولوجية.
ويتطلب هذا الر�سد النتباه الجيد، والتركيز على العبارات الدالة، وال�سائعة والمتكررة، ذات ال�سلة بالمفاهيم العلمية 

المقررة. 
ومحاولة ت�سنيفها، وفق ما ذكر في الفقرة ال�سابقة، وذلك ق�سد الوقوف على اأهم العوائق التي تواجه المتعلم)ة(.

ــ ت�شنيف العوائق الب�شتمولوجية:
ي�ستهدف ت�سنيف التعابير الدالة على العوائق الب�ستمولوجية توظيف تحديد »با�سلر« ال�سابق الذكر، وا�ستثماره في 

م�ساعدة المتعلمين على تجاوز هذه العوائق.
ولبلورة الر�سد الميداني للعوائق الب�ستمولوجية، يمكن ا�ستعمال جدول مثل:

التعابير الدالة العائق الب�شتمولوجي

عائق التجربة الولى 

عائق التعميم 

العائق اللفظي 

العائق الجوهري 

العائق الإحيائي 

ــ تجاوز العوائق الب�شتمولوجية:
اإن تجاوز العوائق رهين بعدة عوامل منها: م�ستوى اإدراك المتعلم، وقدرته على التجريد، وم�ستوى المفهوم العلمي 
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ذي ال�سلة بالعائق الب�ستمولوجي... لكن يظل التجاوز مرتبط بن�ساط المتعلم وملءمة الظروف التعلمية. ويلعب الأ�ستاذ)ة( 
دور المي�سر من خلل:

• بلورة العائق الب�ستمولوجي انطلقا من التعابير الدالة عليه؛
• تف�سير العلقة بين التعابير وبالعائق الب�ستمولوجي؛

بين تعابر متعار�سة من معطيات علمية؛ • المواجهة 
• ت�سجيع ال�سراع المعرفي بين المتعلمين والمتعلمات.

 5.10.2- اإ�شارات توجيهية للتعامل مع اأخطاء المتعلم)ة(
الأخطاء  اإذ  المتعلم)ة(،  حقوق  من  حقا  واعتباره  به  العتراف  ينبغي  بل  بقبوله،  الإقرار  يجب  طبيعي،   اأمر  الخطاأ 
المرتكبة من قبل ال�سخ�س ت�سكل جزءا من تاريخه مع كل ما ي�ستمل عليه هذا الأخير من تمثلت، ومحاولت،  وتجارب، 
للو�سول اإلى المعرفة. كما اأن بع�س الأخطاء قد تبقى حا�سرة رغم انتهاء مراحل الدرا�سة. فما هي م�سادر الخطاأ؟ وكيف 

يمكن التعامل مع اأخطاء المتعلمين والمتعلمات؟
م�شادر الخطاإ: اأ( 

لإقناع من يخامره ال�سك في �سواب الهتمام بالخطاإ، فما عليه اإل الرجوع اإلى الم�سادر العلمية التي توؤ�س�س لذلك. 
ومن بين هذه الم�سادر:

ــ العوائق الب�شتمولوجية )راجع الفقرة ال�شابقة(:
ــ التمثالت:

متعلم)ة(  فلكل  الدرا�سية.  الح�س�س  م�سامين  »تملأها«  بي�ساء  ك�سفحة  اأو  فارغ،  بذهن  المدر�سة  يلج  ل  الطفل  اإن 
مكت�سبات قبلية متنوعة، يعبر عنها بالتمثلت، وينظر اإليها كنظام معرفي يعتمده ال�سخ�س لتف�سير متغيرات وظواهر في واقعه 

المعي�س.
بمحيطه  احتكاكه  خلل  من  المتعلم)ة(  ذهن  في  يت�سكل  تف�سيريا،  نظاما  التمثلت  تعتبر  ديداكتيكي  منظور  ومن   
الخارجي )العائلة، والمجتمع، وو�سائط التوا�سل، ومختلف الظواهر(، وي�ستغله لتعرف الواقع ومواجهة الو�سعيات المعي�سة.
ومن موا�سفات التمثلت اأنها �سخ�سية، وذات �سلة بالبيئة المجتمعية لل�سخ�س، وقابلة للتطور. غير اأنها ت�سكل، في 

بع�س الأحيان عائقا للتعلم، ال�سيء الذي يق�سي الك�سف عنها والعمل على تجوزها لتعوي�سها بمعرفة مو�سوعية.
والكتابية)خا�سة  ال�سفهية  المتعلمين  اإنتاجات  ال�ستمارات،  اعتماد  يمكن  التمثلت،  عن  الك�سف  اأ�ساليب  بين  من 

الر�سوم التخطيطية(، طرح اأ�سئلة مبا�سرة حول ظواهر وموا�سيع، مناق�سات مفتوحة.
ــ الفروق الفردية:

اإن تواجد مجموعة من المتعلمين والمتعلمات، في نف�س الق�سم، اعتمادا على الفئة العمرية، ل يعني توفرهم على نف�س 
القدرات والموؤهلت. بل ي�سكل كل متعلم حالة فريدة وخا�سة. اإذ ي�سمل الختلف اأنماط ووثيرة التعلم. فهناك من يعتمد 
اأ�سا�سا على الإب�سار، وهناك من يعتمد اأ�سا�سا على ال�سمع، وهناك من يعتمد على الإح�سا�سين معا اأثناء التعلم. وبالتالي، في 

و�سعية ما، يكون تفاوت في وتيرة التعلم. 
ــ الممار�شة البيداغوجية:

اعتبارا لما �سبق، فاإن اعتماد نف�س الم�سمون، ونف�س الطريقة البيداغوجية، ونف�س المدة الزمنية، لق�سم ما ل ين�سف كل 
المتعلمين والمتعلمات. ولمحاولة تقلي�س اأثر اختلف موا�سفات الم�ستفيدين من العر�س المدر�سي، ينبغي توظيف الخطاإ، 

بكيفية منتظمة، لم�ساعدة المتعلمين والمتعلمات المتعثرين)ت(.
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ب( كيفية التعامل مع اأخطاء المتعلم)ة(:
اإلى بناء مقاربة تعنى بالخطاإ )بيداغوجيا الخطاأ( كا�ستراتيجية في الم�سار التعليمي التعلمي. ومن  تو�سل المخت�سون 

مبادئ هذه البيداغوجيا اعتبار الخطاإ حقا من حقوق المتعلم)ة( ومدخل رئي�سا لبناء المعرفة.
اأما خطوات التعامل مع اأخطاء المتعلم)ة( فيمكن اإجمالها في:

ــ ر�شد الأخطاء:
ويتم ذلك، بكيفية منتظمة، في كل مراحل الح�سة، من خلل الإن�سات لتعابير المتعلمين والمتعلمات، وتتبع اإنجازاتهم 

الكتابية، ق�سد ت�سجيل ما يعتبر خطاأ في بطاقة يعدها الأ�ستاذ)ة( لهذا الغر�س.
ــ ت�شنيف الأخطاء ومحاولة الك�شف عن م�شادرها:

 تكت�سي هذه المرحلة اأهمية ق�سوى، اإذ من خللها يمكن للأ�ستاذ)ة( ت�سور وتخطيط تفيئ المتعلمين والمتعلمات، 
تبعا لتنوع الأخطاء، وبناء اأن�سطة الدعم المنا�سبة.

ومن بين جوانب الت�سنيف، يمكن اعتماد المعايير التالية:
• انتظام الأخطاء: ما هي الأخطاء المتكررة، بن�سبة عالية، لدى بع�س المتعلمين والمتعلمات؛

• الأخطاء الطارئة والنادرة لدى قلة من المتعلمين؛
• الأخطاء الجماعية، التي تهم الق�سم برمته، والتي قد تكون مرتبطة بالجانب الديداكتيكي )�سعوبة المفاهيم العلمية 

المقترحة، اأو عدم ملءمة المنهجية المعتمدة، اأو �سعف م�ستوى اأداء الأ�ستاذ)ة(، اأو �سيق الوقت...(. 
ــ ت�شحيح الأخطاء:

اإن مهمة الت�سحيح موكولة للمتعلمين والمتعلمات اأنف�سهم. اأما دور الأ�ستاذ )ة( فيتمثل في:
• الك�سف عن م�سادر الخطاإ،

• تف�سير الخطاإ للمتعلم)ة(؛
• م�ساعدة المتعلم)ة( على ت�سحيح خطاإه؛

• بناء و�سعيات الدعم لت�سحيح الأخطاء في �سوء تفييئ المتعلمين والمتعلمات. 
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التوزيع ال�شنوي للمختار في الن�شاط العلمي لل�شنة الثانية البتدائية
الأ�سدو�س الأول

 موا�شيع
التكنولوجيا احل�ش�س املحور املجال الوحدة

اأ�سبوع التقومي الت�سخي�سي والدعم الوقائي
• حا�سة اللم�س.

• البارد وال�ساخن.
• بال�سمع اأميز الأ�سوات.

• اختلف الأ�سوات.
• حوا�سي يف خدمتي ل�ستك�ساف ما حويل.

• حوا�سي حتفظني من الأخطار.
• وقاية احلوا�س.
• وقاية احلوا�س.

�شحة الإن�شان 1 علوم احلياة
الوحدة
الأولى

تقومي ودعم الوحدة الأ�سبوع 6

م�رشوع �سنع 
جم�سم ل�سن 

و�رش�س.

• اأهم مفا�سل ج�سمي.           
املف�سل واحلركة.  •

الريا�سة و�سحة مفا�سلي.  •
توقيت وجبات غذائي اليومية وتنظيمها.  •

تنوع اأ�سناين.  •
دور اأ�سناين.  •

• اأحافظ على �سلمة اأ�سناين.
• م�رشوع جم�سم �سن و�رش�س.

�شحة الإن�شان 2 علوم احلياة
الوحدة
الثانية

تقومي ودعم الوحدة        الأ�سبوع 11

 م�رشوع �سنع 
هاتف ب�سيط.

•حدوث ال�سوت.
• انت�سار ال�سوت.

• �سدة ال�سوت.
• ال�سجيج �سوت مزعج.

• م�رشوع �سنع هاتف ب�سيط.
• مفع�ل الق�ة.

• حركة ج�سم �سعودا و�سقوطا.
• بع�س اأنواع القوى.

ال�شوت احلركة
 العلوم

الفيزيائية
الوحدة
الثالثة

تقومي ودعم الوحدة        الأ�سبوع 16
تقومي ودعم نهاية الأ�سدو�س الأول الأ�سبوع 17

التوزيع ال�شنوي
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الأ�شدو�س الثاني

 موا�شيع
التكنولوجيا احل�ش�س املحور املجال الوحدة

اأ�سبوع التقومي الت�سخي�سي والدعم الوقائي
•  تعرف تنوع النباتات.

• تعرف الأجزاء الرئي�سة لبع�س النباتات.
• تعرف تنوع بع�س جذور النباتات.
• تعرف تنوع بع�س �سيقان النباتات.
• تعرف تنوع بع�س اأوراق النباتات.

• حتديد بع�س الأع�ساء النباتية التي اآكلها.

• حتديد بع�س الأع�ساء النباتية التي اآكلها.
•  �رشورة احلفاظ على النباتات.

 مظاهر احلياة
عند النباتات

علوم احلياة
 الوحدة
الرابعة

تقومي ودعم الوحدة الأ�سبوع 22

• احليوانات تعي�س يف اأو�ساط خمتلفة.

• ح�سول حيوان عا�سب على غذائه.
• ح�سول حيوان لحم على غذائه. 

• النمو لدى احليوانات.
• اأع�ساء الع�م.

• اأع�ساء الطريان.
• حيوانات تزحف وحيوانات تقفز.

• التنف�ض عند بع�ض احلي�انات.

 مظاهر احلياة
عند احليوانات

علوم احلياة
 الوحدة

اخلام�سة

تقومي ودعم الوحدة        الأ�سبوع 27

 م�رشوع �سنع 
دارة كهربائية 

ب�سيطة.

• املادة يف حالتيها ال�سلبة وال�سائلة.
• بع�س خا�سيات احلالة ال�سلبة )1(.
• بع�س خا�سيات احلالة ال�سلبة )2(.

• بع�س خا�سيات احلالة ال�سائلة.
• اأكت�سف الهواء.

• الدارة الكهربائية الب�سيطة، امل�سباح ومكوناته.
• املو�سلت والعوازل الكهربائية.

• م�رشوع �سنع دارة كهربائية ب�سيطة.

حالت املادة
انتقال الطاقة

الكهرباء

 العلوم
الفيزيائية

 الوحدة
ال�شاد�شة

تقومي ودعم الوحدة        الأ�سبوع 32
تقومي ودعم �سنوي الأ�سبوع 33

اإجراءات نهاية ال�سنة الأ�سبوع 34
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خطاأ

�سحيح

�سحيح

خطاأ

�سحيح

�سحيح

خطاأ

�سحيح

�سحيح

: َخَطاإٍ حيٍح  اأَْو  ِب�شَ اأُجيُب 

ُل ِج�ْسمي ل ُت�ساِعُدني َعلى اأَداِء َمْجموَعٍة ِمَن اٱْلَحَركاِت.                     َمفا�سِ

َل َم�ْسيًا اأَْو َجْريًا اأَْو َقْفزاً.   ُيْمِكُنني اأَْن اأََتَنقَّ

. لى ِرَئَتيَّ هيُق ُهَو اإِْدخاُل اٱْلَهواِء اإِ   َال�سَّ

. فيُر ُهَو اإِْدخاُل اٱْلَهواِء اإِلى ِرَئَتيَّ   َالزَّ

ُف اأَ�ْسناني َبْعَد ُكلِّ َوْجَبٍة. ُف َيَديَّ َجيِّداً َقْبَل اٱْلأَْكِل َوَبْعَدُه، َواأَُنظِّ   اأَُنظِّ

َبٌة.    َاْلَحَيواناُت اٱلَّتي َتَتَغّذى َعلى اٱلنَّباِت َحَيواناٌت عا�سِ

َبٌة.   َاْلَحَيواناُت اٱلَّتي َتَتَغّذى َعلى َحَيواناٍت اأُْخرى َحَيواناٌت عا�سِ

روِريٌّ ِلْلَحياِة، َيِجُب اٱْلُمحاَفَظُة َعَلْيِه.   َاْلماُء �سَ

ُة اٱلَّتي َتْجِذُب اٱْلأَْج�ساَم َنْحَو اٱْلأَْر�ِس.   َاْلجاِذِبيَُّة ِهَي اٱْلُقوَّ

ليُم  َتْبذيِر.    اأَْماَلأُ اٱلَْفراَغ ِبما يُنا�ِشُب: َتْلويِثِه  اٱل�سَّ
اٱْلماِء، َو َتَجنُُّب َتْلِويِثِه َيَتَطلَُّب َعَدَم تبذير  لوُك ال�سليم   َال�سُ

ذاِئِه، ثُمَّ اأُِتمُّ اٱلُْجْمَلَة ِبما يُنا�ِشُب:  ُل ُكلَّ َحيَواٍن ِبَغِ   اأَ�شِ
ٌب    لِحٌم. عا�سِ

ٌب اٱْلَخروُف َحَيواٌن عا�سِ َاْلأَ�َسُد َحَيواٌن لِحٌم، َو 

اٱلُْمنا�ِشبَِة: اٱلْخانَِة  في   )×( اٱلَْعالَمَة  ُع  اأَ�شَ
َة:           يَُطبُِّق اٱلَْمْغنَطي�ُس َعلى اٱلِْم�ْشماِر ُقوَّ

الن�شاط 1

الن�شاط 2

َلْحٌمُع�ْسٌب

َدْفٍعَجْذٍب

يٌّ َوَدْعٌم ا�ْشِتْدَراكيٌّ َتْقويٌم َت�ْشخي�شِ

اٱلُْمنا�ِشبَِة: اٱلْخانَِة  في   )×( اٱلَْعالَمَة  ُع  اأَ�شَ

 َعَدُد اٱلَْحوا�سِّ ِعْنَد اٱْلإِنْ�شاِن:
ٌة   �َسْبَعٌة   َخْم�سَ

َدِرِه: ُل ِبَخطٍّ اٱلِْغذاَء ِبَم�شْ   اأَ�شِ

َدٌر َحَيواِنيٌّ َدٌر َنباِتيٌَّم�سْ َم�سْ
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1- مخت�شر معرفي
التي ت�سمل الإح�سا�س والحركة والتنقل.     الربط،  ات�ساله وتوا�سله مع محيطه على وظائف  يعتمد ج�سم الإن�سان في 
وتمكن وظيفة الإح�سا�س الج�سم  من تعرف بع�س ظواهر ومكونات العالم الخارجي وذلك من خلل الح�سا�سية ال�سعورية 

التي ت�ستلزم تدخل العنا�سر التالية:
ح�سية  ع�سبية  نهايات  على  المتوفر  جلد(  اأنف،  ل�سان،  اأذن،  )عين،  الإح�سا�س  ع�سو  )التنبيه(:  للإهاجة  م�ستقبل   •

متخ�س�سة تبعا لطبيعة الإهاجة )�سوء، �سوت، رائحة، مذاق ...( حيث تترجم هذه الإهاجة اإلى ر�سالة )�سيالة ع�سبية( ؛
• ناقل لل�سيالة الع�سبية: ع�سب ح�سي ينقل الر�سالة اإلى الدماغ؛

• مركز ع�سبي ح�سي بالدماغ: ي�ستقبل ال�سيالت ويقوم بتحليلها ويحدد طبيعة الإح�سا�س.
ويتميز الإح�سا�س على م�ستوى الجلد:

• باأهمية م�ساحة التما�س مع الو�سط الخارجي، اإذ يغطي الج�سم بكامله؛
• با�ستجابة الج�سم لأكثر من مهيج: �سغط، حرارة، األم.

غير اأن الإح�سا�س يختلف من منطقة اإلى اأخرى تبعا لعدد النهايات الع�سبية الح�سية الموجودة بالجلد، فمثل: الأنامل 
وال�سفتين اأكثر اإح�سا�سا من باقي مناطق الجلد.

اأما التكامل بين الحوا�س فيتمثل في تجميع المعلومات الواردة في مختلف الإهاجات واإدماجها من قبل الدماغ، اإذ من 
م�سدر واحد )اللم�س باليد مثل( ترد على الدماغ معلومات تتعلق بال�سكل والنعومة اأو الخ�سونة فيتم تعرف ال�سيء الملمو�س 

من مختلف جوانبه.

2- مقاربة منهجية
املتعلمني  )ذوات  املح�سو�س  من  النطلق  ال�سمع(،  ــ  )اللم�س  الوحدة  هذه  يف  الواردة  املفاهيم  تناول  يقت�سي 
واملتعلمات وذوات الأ�سياء( قبل املرور اإلى املجرد )�سور ـ ر�سوم ...( مع اعتماد املناولت والتجارب الب�سيطة املرتبطة 

للمتعلمات واملتعلمني. املبا�رش  باملحيط 
قد  التي  ال�سعوبات  عن  الك�سف  من  �سيمكن  احلوار  على  املتعلمني)ات(  وت�سجيع  داخل جمموعات  العمل  اأن  كما 

حتول دون التمكن من بناء هذه املفاهيم.
ومن هذ ال�سعوبات نذكر :

• عدم التمييز بني ال�سبب والنتيجة ؛
• عدم التمييز بني ما هو حي وما هو غري حي ؛

د بع�س املفاهيم العلمية اأو عدم ملئمة الو�سائل التعليمية. • درجة تعقُّ

الوحدة الأولى:
�شحة الإن�شان )1(
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عن  الك�سف  مع  الدرو�س  معاجلة  اأ�ساليب  تنويع  ينبغي  ال�سعوبات  هذه  جتاوز  على  واملتعلمني  املتعلمات  ومل�ساعدة 
التمثلت واقرتاح و�سعيات لدح�سها وتنويع الو�سائل التعليمية.

3- ح�ش�س الوحدة واأهدافها

الو�شائل التعليمية الأهداف الح�ش�س
منديل نظيف ــ اأكيا�س غير �سفافة ــ حبة طماطم ــ 
حبة بطاط�س ــ تفاحة ــ كرا�سة الُمتعلم)ة( �س 8.

اأن يتعرف المتعلم )ة( وظيفة 
حا�سة اللم�س. الح�سة الأولى: حا�سة اللم�س

ـ كــوؤو�س  ـ اإبريقـ  ـ قنينات ماء باردـ  قنينات ماء �ساخنـ 
ـ كرا�سة المتعلم )ة( �س 9. فارغة ـ 

اأن يميز المتعلم )ة( البارد  عن 
ال�ساخن، بوا�سطة حا�سة اللم�س. الح�سة الثانية: البارد وال�ساخن

جر�س �سغير ــ �سفارة ــ مادة بل�ستيكية ــ مادة 
معدنية ــ مادة طينية ـ كرا�سة المتعلم )ة( �س 10.

اأن يتعرف المتعلم )ة( وظيفة 
حا�سة ال�سمع

الح�سة الثالثة: بال�سمع اأميز 
االأ�س�ات

ـ  ـ �سحون من مواد مختلفة )زجاجـ  جر�س �سغيرـ 
ـ بل�ستيك( كرا�سة المتعلم )ة( �س 11. ـ معدنـ  طينـ 

اأن يتعرف المتعلم )ة( الأ�سياء 
انطلقا من �سوتها.

الح�سة الرابعة: اختلف 
االأ�س�ات

كوؤو�س ــ اإبريق ــ  علبة �ساي ــ اأكيا�س �سفافة ــ نبات 
النعناع ــ نبات ال�سيبة ــ كرا�سة المتعلم )ة( �س 12 .

اأن يتعرف المتعلم )ة( تكامل 
الحوا�س في ما بينها.

الح�سة الخام�سة: حوا�سي في 
خدمتي ل�ستك�ساف ما حولي.

ـ كرا�سة المتعلم )ة( �س13. ـ انترنيتـ  ـ وثائقـ  �سورـ 
اأن يتعرف المتعلم )ة( دور 

الحوا�س في التنبيه اإلى المخاطر 
الخارجية.

الح�سة ال�ساد�سة: حوا�سي 
تحفظني من الأخطار.

ـ كرا�سة المتعلم )ة( �س14 ـ انتــرنيتـ  ـ وثائقـ  �سورـ  اأن يتعرف المتعلم )ة( طرق 
وقاية الحوا�س.    الح�سة ال�سابعة: وقاية الحوا�س )1(

ـ كرا�سة المتعلم )ة( �س15 ـ انترنيتـ  ـ وثائقـ  �سورـ  اأن يتعرف المتعلم )ة( طرق 
وقاية الحوا�س .   الح�سة الثامنة: وقاية الحوا�س )2(

4- المكت�شبات القبلية على م�شتوى مادة الن�شاط العلمي في ال�شنة الأولى البتدائية
التعلمات التي تمكن منها التلميذ )ة( في ال�سنة الأولى من التعليم البتدائي تهم الحوا�س الخم�س: اللم�س )الجلد( 
الملم�س  في  حا�سة  كل  دور  على  تعرف  كما  )الأذن(.  وال�سمع  )الل�سان(  والذوق  )الأنف(  وال�سم  )العين(  والإب�سار 

واللون وال�سكل والرائحة والمذاق وال�سمع.

5- الإمتدادات
على م�شتوى مادة الن�شاط العلمي:

الرابع الثالث الم�شتوى
 ــ �سحة الإن�سان

�سحة الإن�سان ــ الوقاية والعلج من الأمرا�س المحور
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على م�ستوى المواد الدرا�سية الأخرى في ال�سنة الثانية الإبتدائية:
 اللغة العربية: تمييز اأ�سوات اللغة العربية �سمعا ونطقها نطقا �سليما.

الريا�شيات: التعرف على الأ�سكال الهند�سية الأ�سا�سية.
التربية الإ�شالمية: الماء ال�سالح لل�سوء )تمييز بوا�سطة الحوا�س(. اآداب ال�سير )المحافطة على �سحة الحوا�س و�سلمتها(.
الآلت  �سوت  ــ  الب�سري  ال�سوت  ــ  والأداء  الت�سخي�س  ــ  ال�سوتية  الإ�سارات  ــ  العند�سية  الأ�سكال  الت�شكيلية:  التربية 

الم��سيقية.

6- الكفاية: 

�سيكون املتعلم )ة( يف نهاية الوحدة، وفق مميزات مراحل منوه، واأمام و�سعيات مرتبطة مبحيطه املبا�رش واملحلي، وباعتماد 
فيها مكت�سباته  باأن�سطة يوظف  القيام  قادرا على حل و�سعية م�سكلة من خلل  العلمي،  التق�سي  خطوات ملئمة من نهج 
ال�سابقة وتلك املت�سلة باحلوا�س وذلك عرب الت�ساوؤل ب�ساأنها والتعبري عنها �سفهيا وكتابيا بكلمات وجمل وتخطيطات ور�سوم 
ب�سيطة ، ومن خلل امللحظة والفرتا�س واملناولة والتعريف واملقارنة واملقابلة والت�سنيف وال�ستنتاج ، وذلك لأجل تاأمني 

�سلمة ج�سمه ونظافته وتغذيته واحلفاظ على حميطه البيئي.  
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 الح�شة الأولى: حا�شة اللم�س

 الهدف : اأن يتعرف المتعلم )ة( وظيفة حا�شة اللم�س.

 الو�شائل التعليمية: منديل نظيف ــ اأكيا�س غير �شفافة، حبة طماطم، حبة بطاط�س، تفاحة.

                                    - كرا�شة المتعلم)ة( �س 8.

اأن�شطة التعليم والتعلم

تمهيد:
ي�ستهل الأ�ستاذ )ة( الح�سة بتذكير المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم المكت�سبة، في ال�سنة الأولى البتدائية، حول مفهوم 

الحوا�س مع التركيز على حا�سة اللم�س.
و�شعية النطالق:

• يطلب الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات ملحظة و�سعية النطلق الواردة بالن�ساط. )�سلوى مغم�سة العينين، 
تحاول تعرف حبة الطماطم(.

مالحظة وت�شاوؤل:
يفتح  ثم  عمل  مجموعات  الأ�ستاذ  ي�سكل   •
نقا�سًا، م�ستدرجًا المتعلمات والمتعلمين لطرح 

�سوؤال التق�سي من مثل:
ــ كيف اأ�ستطيع تعرف الأ�سياء دون روؤيتها.

ــ يتم تدوين ال�سوؤال على الكرا�سة.

الوحدة الأولى:
�شحة الإن�شان )1(

افترا�س:

ــ تقدم كل مجموعة اإجابات اأولية على �سكل فر�سيات عن الت�ساوؤل المطروح من مثل:
• ربما بوا�سطة الرائحة.
• ربما بوا�سطة الحجم.

• ربما بوا�سطة لم�سها باليد.
يكتب الأ�ستاذ على ال�سبورة وينتقي منها ماهو قابل للتحقق بم�ساركة المتعلمين والمتعلمات من مثل:

• ربما بوا�سطة لم�سها باليد.
• يتم تدوين الفر�سية في كرا�سة المتعلم )ة(.
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تذكر:

كلمات تم ترويجها خلل اأن�سطة الح�سة المختلفة، داخل حجرة الدر�س اأو خارجها، 
اأدرجت بالكرا�سة كمفاهيم وم�سطلحات علمية، ومفردات وظيفية، مع ما يقابلها باللغة 

الفرن�سية، حتى تتر�سخ في اأذهان المتعلمين والمتعلمات.

ا�شتخال�س: 

والمتعلمات،  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يوؤازر 
اإلى  للتو�سل  المهمة،  بالكلمات  م�ستعينا 
ا�ستنتاج تتم كتابته في مكانه بالكرا�سة، على 

النحو الآتي:
حا�شة اللم�س تمكن من التعرف على الأ�شياء 

وتمييزها.

تحقق:

للتحقق من الفر�سيات ُيكّون الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات مجموعات، وي�ساركهم مراحل الإنجاز. يوزع 
على كل مجموعة الأدوات الم�سار اإليها في الو�سائل التعليمية اأعله.

يطلب منهم القيام باإنجاز الن�ساط الوارد في الكرا�سة، بحيث ي�سلم كل مجموعة كي�سًا غير �سفاف وبداخله حبة طماطم 
اأحد  من  يطلب  ثم  تفاحة  اأو  بطاط�س  وحبة 
بطاط�س  حبة  ا�ستخراج  )ات(،  المتعلمين 
اإلى  التو�سل  يتم  وهكذا  طماطم.  حبة  اأو 

الفر�سية ال�سحيحة )اللم�س(.
في  )الوارد  ن�ساط  اإنجاز  منهم  يطلب 
بالكلمات  الفراغ  بملأ  وذلك  الكرا�سة...( 
الطماطم  ملم�س  َرْطٌب  ـ  ْلٌب  �سَ  : المنا�سبة 

رطب مقارنة مع ملم�س التفاحة.

ا�شتثمار:

مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
الح�سة،  هذه  في  والمتعلمات  المتعلمين 
ال�سيء  خانة  في   )x( العلمة  بو�سع  وذلك 

xxالذي يمكن تعرفه باللم�س فقط.
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 الح�شة الثانية: البارد وال�شاخن

 الهدف : اأن يميز المتعلم )ة( البارد عن ال�شاخن بوا�شطة حا�شة اللم�س

  الو�شائل التعليمية: قنينات ماء �شاخن ــ قنينات ماء بارد ــ ابريق ــ كوؤو�س فارغة.

                                     - كرا�شة المتعلم)ة( �س 9.

اأن�شطة التعليم والتعلم

تمهيد:

ي�ستهل الأ�ستاذ )ة( الح�سة بتذكير المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم المكت�سبة، في ال�سنة الأولى البتدائية، حول 
وظيفة حا�سة اللم�س التي تمت مقاربتها خلل الح�سة ال�سابقة.

و�شعية النطالق:

المتعلمين  من  )ة(  الأ�ستاذ  •يطلب 
النطلق  و�سعية  ملحظة  والمتعلمات 
الواردة بالن�ساط، )م�سطفى ي�سرب من كاأ�سه، 

بينما ليلى لتفعل(.
مالحظة وت�شاوؤل:

طرح  يمكن  ال�سابق،  الن�ساط  من  انطلقا 
�سوؤال التق�سي من قبيل:

• كيف اأميز البارد عن ال�ساخن؟
يتم تدوين ال�سوؤال على الكرا�سة

الوحدة الأولى:
�شحة الإن�شان )1(

افترا�س:

• ي�سكل الأ�ستاذ)ة( مجموعات عمل داخل ف�ساء منا�سب، يطرح من خللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من 
الفر�سيات.

• ينتقي من الفر�سيات ما هو قريب من التحقيق، ويكتبها على ال�سبورة، لمناق�ستها معهم، من مثل:
ــ ربما ليلى تحب ال�ساي البارد

ــ ربما ليلى لتحب ال�ساي ال�ساخن
• يتم تدوين الفر�سية على كرا�سة المتعلم )ة(
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 تحقق:

للتحقق من الفر�سيات ُيكّون الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات مجموعات، وي�ساركهم مراحل الإنجاز. يوزع 
على كل مجموعة الأدوات الم�سار اإليها في الو�سائل التعليمية اأعله.

المناولة،  باإنجاز  القيام  منهم  يطلب 
قنينات  على  التعرف  يحاولون  بحيث 
البارد.  الماء  وقنينات  ال�ساخن  الماء 
من  )ات(  المتعلمون  �سيتمكن  وهكذا 
ال�ساخن  عن  البارد  )تمييز  اإلى  التو�سل 

بوا�سطة حا�سة اللم�س(.
يطلب منهم اإنجاز ن�ساط )اأ�سارك في( وذلك بملأ الفراغ بالكلمة المنا�سبة: حا�سة ال�سم ــ حا�سة اللم�س .

اأميز البارد عن ال�ساخن بوا�سطة حا�سة اللم�س.

تذكر:

كلمات تم ترويجها خلل اأن�سطة الح�سة المختلفة، داخل حجرة الدر�س اأو خارجها، 
اأدرجت بالكرا�سة كمفاهيم وم�سطلحات علمية، ومفردات وظيفية، مع ما يقابلها باللغة 

الفرن�سية، حتى تتر�سخ في اأذهان المتعلمين والمتعلمات. 

ا�شتخال�س:

والمتعلمات،  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يوؤازر 
اإلى  للتو�سل  المهمة،  بالكلمات  م�ستعينا 
ا�ستنتاج تتم كتابته في مكانه بالكرا�سة، على 

النحو الآتي:
بوا�سطة حا�سة اللم�س اأميز ال�ساخن والبارد.

مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
الح�سة،  هذه  في  والمتعلمات  المتعلمين 
 )x( تحت البارد و )o( وذلك بو�سع علمة

تحت ال�ساخن.
oo xx

ا�شتثمار:
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  الح�شة الثالثة: بال�شمع اأميز الأ�شوات

  الهدف :اأن يتعرف المتعلم )ة( وظيفة حا�شة ال�شمع

  الو�شائل التعليمية: جر�س �شغير ــ �شفارة ــ مادة بال�شتيكية ــ مادة معدنية ــ مادة طينية.

                                     - كرا�شة المتعلم)ة( �س 10.  

   
اأن�شطة التعليم والتعلم

تمهيد:

البتدائية، حول  الأولى  ال�سنة  في  المكت�سبة،  بمعارفهم  والمتعلمات  المتعلمين  بتذكير  الح�سة  )ة(  الأ�ستاذ  ي�ستهل 
حا�سة ال�سمع.

و�شعية النطالق:

المتعلمين  من  )ة(  الأ�ستاذ  يطلب   •
النطلق  و�سعية  ملحظة  والمتعلمات 

الواردة بالن�ساط.
مالحظة وت�شاوؤل:

ال�سابق، يمكن طرح  الن�ساط  انطلقا من   •
�سوؤال التق�سي من قبيل :

• كيف اأ�ستطيع التمييز بين الأ�سوات ؟
• يتم تدوين ال�سوؤال على الكرا�سة.

الوحدة الأولى:
�شحة الإن�شان )1(

افترا�س:

• ي�سكل  الأ�ستاذ )ة( مجموعات عمل داخل ف�ساء منا�سب، يطرح من خللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من 
الفر�سيات.

• ينتقي من الفر�سيات ما هو قريب من التحقيق، ويكتبها على ال�سبورة، لمناق�ستها معهم، من مثل:
ــ �سوت اأمه قوي

ــ �سوت اأمه يتميز بنبرة خا�سة
• يتم تدوين الفر�سية على كرا�سة المتعلم )ة(
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تحقق:

للتحقق من الفر�سيات ُيكّون الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات مجموعات، وي�ساركهم مراحل الإنجاز. يوزع 
على كل مجموعة الأدوات الم�سار اإليها في الو�سائل التعليمية اأعله.

اأ�سوات  باإحداث  القيام  منهم  يطلب 
اأو  ــ جر�س...(  )�سفارة  با�ستعمال  مختلفة 
معدن...(  )بل�ستيك،  مختلفة  مواد  َطْرِق 
�سيتم  وهكذا  عليها،  التعرف  ومحاولة 
التو�سل اإلى اإدراك اأن حا�سة ال�سمع )الأذن( 

تمكن من تمييز الأ�سوات.
يطلب منهم اإنجاز الن�ساط وذلك بملأ الفراغ بالكلمات المنا�سبة: حا�سة ال�سمع ــ حا�سة الب�سر.

اأتعرف الأ�سوات بوا�سطة حا�سة ال�سمع

تذكر:

كلمات تم ترويجها خلل اأن�سطة الح�سة المختلفة، داخل حجرة الدر�س اأو خارجها، 
اأدرجت بالكرا�سة كمفاهيم وم�سطلحات علمية، ومفردات وظيفية، مع ما يقابلها باللغة 

الفرن�سية، حتى تتر�سخ في اأذهان المتعلمين والمتعلمات. 

ا�شتخال�س:

والمتعلمات،  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يوؤازر 
اإلى  للتو�سل  المهمة،  بالكلمات  م�ستعينا 
ا�ستنتاج تتم كتابته في مكانه بالكرا�سة، على 

النحو الآتي:
تمييز  اأ�ستطيع  ال�سمع  حا�سة  بوا�سطة 

االأ�س�ات.

ا�شتثمار :

مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
الح�سة،  هذه  في  والمتعلمات  المتعلمين 

وذلك بالكتابة تحت الر�سم:
�شوت  مزعج�شوت  مزعج�شوت غير مزعج�شوت مزعج  اأو �شوت غير مزعج
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 الح�شة الرابعة: اختالف الأ�شوات
 الهدف :اأن يتعرف المتعلم )ة( الأ�شياء انطالقا من �شوتها

 الو�شائل التعليمية: جر�س �شغير ــ �شحون من مواد مختلفة )زجاج ــ طين ــ معدن ــ بال�شتيك(.

                                      - كرا�شة المتعلم)ة( �س 11.

اأن�شطة التعليم والتعلم

تمهيد:

البتدائية، حول  الأولى  ال�سنة  في  المكت�سبة،  بمعارفهم  والمتعلمات  المتعلمين  بتذكير  الح�سة  )ة(  الأ�ستاذ  ي�ستهل 
حا�سة ال�سمع.

و�شعية النطالق:

المتعلمين  من  )ة(  الأ�ستاذ  يطلب  ــ 
النطلق  و�سعية  ملحظة  والمتعلمات 
تعرف  يحاول  )م�سطفى  بالن�ساط،  الواردة 

ال�سوت الآتي من المطبخ(.
مالحظة وت�شاوؤل:

طرح  يمكن  ال�سابق  الن�ساط  من  انطلقا  ــ 
�سوؤال التق�سي من قبيل:

• كيف اأ�ستطيع تمييز م�سدر ال�سوت ؟
• يتم تدوين ال�سوؤال على الكرا�سة.

الوحدة الأولى:
�شحة الإن�شان )1(

افترا�س:
• ي�سكل الأ�ستاذ )ة( مجموعات عمل داخل ف�ساء منا�سب، يطرح من خللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من 

الفر�سيات.
• ينتقي من الفر�سيات ما هو قريب من التحقيق، ويكتبها على ال�سبورة، لمناق�ستها معهم، من مثل:

ــ  ربما تعود �سماع �سوت الثلجة فاألفه.
ــ ربما لهذا ال�سوت مميزات خا�سة.

ــ ربما لأنه ال�سوت الأقوى من بين اأ�سوات الآلت الموجودة بالمطبخ.
• يتم تدوين الفر�سية على الكرا�سة.
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تحقق:

للتحقق من الفر�سيات ُيكّون الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات مجموعات، وي�ساركهم مراحل الإنجاز. يوزع 
على كل مجموعة الأدوات الم�سار اإليها في الو�سائل التعليمية اأعله.

مختلفة  اأ�سوات  باإحداث  القيام  منهم  يطلب 
مواد  َطْرِق  اأو  جر�س...(  ــ  )�سفارة  با�ستعمال 
التعرف  مختلفة )بل�ستيك، معدن...( ومحاولة 
عليها، وهكذا �سيتم التو�سل اإلى اإدراك اأن حا�سة 

ال�سمع )الأذن( تمكن من تمييز الأ�سوات.

تذكر:

كلمات تم ترويجها خلل اأن�سطة الح�سة المختلفة، داخل حجرة الدر�س اأو خارجها، 
يقابلها  ما  مع  وظيفية،  ومفردات  علمية،  وم�سطلحات  كمفاهيم  بالكرا�سة  اأدرجت 

باللغة الفرن�سية، حتى تتر�سخ في اأذهان المتعلمين والمتعلمات. 

ا�شتخال�س:

والمتعلمات،  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يوؤازر 
اإلى  للتو�سل  المهمة،  بالكلمات  م�ستعينا 
ا�ستنتاج تتم كتابته في مكانه بالكرا�سة، على 

النحو الآتي:
ــ تختلف الأ�سوات باختلف م�سادرها.

ــ ت�سدر بع�س الأ�سياء، �سوتًا خا�سًا ي�ساعد 
على تعرفها.

ا�شتثمار :

مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
الح�سة،  هذه  في  والمتعلمات  المتعلمين 

وذلك بكتابة ا�سم ال�سوت تحت م�سدره:
يَّاٌحنُباٌحنباح ــ مواء ــ نهيق ــ �شياح نَهيٌقُمواٌء�شِ
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 الح�شة الخام�شة:حوا�شي في خدمتي ل�شتك�شاف ماحولي.
 الهدف :اأن يتعرف المتعلم )ة( تكامل الحوا�س في ما بينها.

 الو�شائل التعليمية: كوؤو�س ــ اإبريق ــ علبة �شاي ــ اأكيا�س �شفافة ــ نبات نعناع ــ نبات �شيبة.
                                     - كرا�شة المتعلم)ة( �س 12.

اأن�شطة التعليم والتعلم

تمهيد :

ي�ستهل الأ�ستاذ )ة( الح�سة بتذكير المتعلمين والمتعلمات بمعارفهم المكت�سبة، في ال�سنة الأولى البتدائية، وكذا في 
الح�س�س ال�سابقة المتعلقة بمفهوم الحوا�س.

و�شعية النطالق:

•يطلب الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات ملحظة و�سعية النطلق الواردة بالن�ساط.
مالحظة وت�شاوؤل:

ــ انطلقا من الن�ساط ال�سابق، يمكن طرح �سوؤال التق�سي، من قبيل :
• كيف اأتعرف محيطي واأَْحداَثُه؟

• يتم تدوين ال�سوؤال على الكرا�سة.

الوحدة الأولى:
�شحة الإن�شان )1(

افترا�س:

• ي�سكل الأ�ستاذ )ة( مجموعات عمل داخل ف�ساء منا�سب، يطرح من خللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من 
الفر�سيات.

• ينتقي من الفر�سيات ما هو قريب من التحقيق، ويكتبها على ال�سبورة، لمناق�ستها معهم، من مثل:
ــ ربما لحظت ت�ساعد البخار من الآنية.

ــ  ربما ا�ستمت رائحة الأكل المحترق.
 • يتم تدوين الفر�سية على الكرا�سة.



39

تحقق:

للتحقق من الفر�سيات ُيكّون الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات مجموعات، وي�ساركهم مراحل الإنجاز. يوزع 
على كل مجموعة الأدوات الم�سار اإليها في الو�سائل التعليمية اأعله.

يطلب منهم القيام بتذوق كوؤو�س ال�ساي و�سمًِّ رائحتها 
لمعرفة هل تحتوي نبات النعناع، بينما تحاول مجموعة 
اأخرى تعرف نباتي النعناع وال�سيبة عن طريق الإب�سار 
ثم عن طريق ال�سم. وهكذا، يتم التحقق من الفر�سية 2.

ــ يطلب منهم اإنجاز الن�ساط المقترح
ـ حا�سة ال�سم. وذلك بملإ الفراغ بالكلمة المنا�سبة: حا�سة الب�سرـ 

راُه. بيخ َيْحَتِرُق دوَن اأَْن اأَ مِّ اأَْدَرْكُت اأن الطَّ ِة ال�سَّ َطِة َحا�سَّ ِبوا�سِ

تذكر:

اأو  الدر�س  حجرة  داخل  المختلفة،  الح�سة  اأن�سطة  خلل  ترويجها  تم  كلمات 
خارجها، اأدرجت بالكرا�سة كمفاهيم وم�سطلحات علمية، ومفردات وظيفية، مع 

ما يقابلها باللغة الفرن�سية، حتى تتر�سخ في اأذهان المتعلمين والمتعلمات. 

ا�شتخال�س:

والمتعلمات،  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يوؤازر 
اإلى  للتو�سل  المهمة،  بالكلمات  م�ستعينا 
ا�ستنتاج تتم كتابته في مكانه بالكرا�سة، على 

النحو الآتي:
ــ تكامل حوا�سي يمكنني من تعرف محيطي 

وا�ستك�ساف عنا�سره.

ا�شتثمار:

مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
الح�سة،  هذه  في  والمتعلمات  المتعلمين 

وذلك باإتمام الق�سة على ل�سان الطفلة.
�ْسُت  اأْح�سَ َوبيدي  الأكل،  راأيت  بعيني 
وبل�ساني  رائحته،  �َسَمْمُت  وباأنفي  ب�سخوَنِتِه 

. ْقُت طعمه، اإنه اأكل �سهيٌّ َتَذوَّ
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 الح�شة ال�شاد�شة:حوا�شي تحفظني من الأخطار

 الهدف :اأن يتعرف المتعلم )ة( دور الحوا�س في التنبيه اإلى المخاطر الخارجية

 الو�شائل التعليمية: �شور ــ وثائق مختلفة ــ اأنترنيت.
                                     - كرا�شة المتعلم)ة( �س 13.

الوحدة الأولى:
 الحوا�س

اأن�شطة التعليم والتعلم

تمهيد :

البتدائية، حول  الأولى  ال�سنة  في  المكت�سبة،  بمعارفهم  والمتعلمات  المتعلمين  بتذكير  الح�سة  )ة(  الأ�ستاذ  ي�ستهل 
اأهمية الحوا�س في حياة الإن�سان.

و�شعية النطالق:

• يطلب الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات ملحظة و�سعية النطلق الواردة بالن�ساط.
مالحظة وت�شاوؤل:

• انطلقا من الن�ساط ال�سابق، يمكن طرح �سوؤال التق�سي، من قبيل:
ــ كيف تحميني حوا�سي من الأخطار؟

ــ يتم تدوين ال�سوؤال على الكرا�سة.

الوحدة الأولى:
�شحة الإن�شان )1(

افترا�س:

• ي�سكل مجموعات عمل داخل ف�ساء منا�سب، يطرح من خللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من الفر�سيات.
• ينتقي من الفر�سيات ما هو قريب من التحقيق، ويكتبها على ال�سبورة، لمناق�ستها معهم، من مثل:

ــ ربما للتاأكد من توقف ال�سيارات عند ال�سوء الأحمر.
ــ ربما ينتظر ال�سوء الأخ�سر الخا�س بالراجلين.

ــ ربما يجهل حق الأ�سبقية في العبور.
ــ تتم تدوين الفر�سية على الكرا�سة.
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تحقق:

للتحقق من الفر�سيات ُيكّون الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات مجموعات، وي�ساركهم مراحل الإنجاز. يوزع 
على كل مجموعة الأدوات الم�سار اإليها في الو�سائل التعليمية اأعله.

�سبب  حول  با�ستطلع  القيام  منهم  يطلب 
وذلك  ــ  الطريق  عبور  في  م�سطفى  تردد 

بالبحث والتوثيق والأنترنيت.
اإليها  تنبهنا  التي  المخاطر  لجرد  وذلك 

حوا�سنا.
ــ يطلب منهم اإنجاز الن�ساط المقترح وذلك 
ـ ال�سمع. بملإ الفراغ بالكلمة المنا�سبة: الب�سرـ 

لأعبر الطريق اأنتبه ثم اأ�ستعمل حا�سة الب�سر وحا�سة ال�سمع.

تذكر:

كلمات تم ترويجها خلل اأن�سطة الح�سة المختلفة، داخل حجرة الدر�س اأو خارجها، 
يقابلها  ما  مع  وظيفية،  ومفردات  علمية،  وم�سطلحات  بالكرا�سة كمفاهيم  اأدرجت 

باللغة الفرن�سية، حتى تتر�سخ في اأذهان المتعلمين والمتعلمات. 

ا�شتخال�س:

والمتعلمات،  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يوؤازر 
اإلى  للتو�سل  المهمة،  بالكلمات  م�ستعينا 
ا�ستنتاج تتم كتابته في مكانه بالكرا�سة، على 

النحو الآتي:
ــ حوا�سي تنبهني وتحفظني من الأخطار.

ا�شتثمار :

مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
المتعلمين والمتعلمات في هذه الح�سة، وذلك 
خطرا  ت�سكل  التي  بالأ�سياء  الحا�سة  بو�سل 

عليها.
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 الح�شة ال�شابعة:وقاية الحوا�س )1(

 الهدف :اأن يتعرف المتعلم )ة( طرق وقاية الحوا�س

  الو�شائل التعليمية: �شور ــ وثائق مختلفة ــ اأنترنيت.

                                      - كرا�شة المتعلم)ة( �س 14.

اأن�شطة التعليم والتعلم

تمهيد :

البتدائية، حول  الأولى  ال�سنة  في  المكت�سبة،  بمعارفهم  والمتعلمات  المتعلمين  بتذكير  الح�سة  )ة(  الأ�ستاذ  ي�ستهل 
الحوا�س مع التركيز على حا�سة الب�سر.

و�شعية النطالق:

•يطلب الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات ملحظة و�سعية النطلق الواردة بالن�ساط.
مالحظة وت�شاوؤل:

• انطلقا من الن�ساط ال�سابق، يمكن طرح �سوؤال التق�سي، من قبيل :
ــ كيف اأحافظ على ب�سري؟

ــ يتم تدوين ال�سوؤال على الكرا�سة.

الوحدة الأولى:
�شحة الإن�شان )1(

افترا�س:

• ي�سكل مجموعات عمل داخل ف�ساء منا�سب، يطرح من خللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من الفر�سيات.
• ينتقي من الفر�سيات ما هو قريب من التحقيق، ويكتبها على ال�سبورة، لمناق�ستها معهم، من مثل:

ــ الإ�ستعمال المفرط للهاتف المحمول.
ــ الإنارة ال�سعيفة في حجرته.

ــ ال�سهر وقلة النوم.
• تتم كتابة الفر�سية على كرا�سة المتعلم )ة(.
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تحقق:

للتحقق من الفر�سيات ُيكّون الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات مجموعات، وي�ساركهم مراحل الإنجاز. يوزع 
على كل مجموعة الأدوات الم�سار اإليها في الو�سائل التعليمية اأعله.

وفي  توثيقي  ببحث  القيام   منهم  يطلب 
التي  الممكنة  الأ�سباب  لمعرفة  الأنترنيت 
توؤدي اإلى احمرار العين ومقارنتها ب�سلوك 

م�سطفى.
 )وهكذا �سيتم التحقق من الفر�سية 2(

المقترح  الن�ساط  اإنجاز  منهم  يطلب  ــ 
المنا�سبة:  بالكلمة  الفراغ  بملإ  وذلك 

حا�سة ال�سم ــ حا�سة الب�سر ــ  توؤثر �سدة ال�سوء في الظلم على حا�سة الب�سر.

تذكر:

اأو  الدر�س  حجرة  داخل  المختلفة،  الح�سة  اأن�سطة  خلل  ترويجها  تم  كلمات 
خارجها، اأدرجت بالكرا�سة كمفاهيم وم�سطلحات علمية، ومفردات وظيفية، مع 

ما يقابلها باللغة الفرن�سية، حتى تتر�سخ في اأذهان المتعلمين والمتعلمات. 

ا�شتخال�س:

والمتعلمات،  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يوؤازر 
اإلى  للتو�سل  المهمة،  بالكلمات  م�ستعينا 
ا�ستنتاج تتم كتابته في مكانه بالكرا�سة، على 

النحو الآتي:
لوقاية حا�سة الب�سر، اأتجنب كل ما ي�سر بها.

ا�شتثمار:

مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
الح�سة،  هذه  في  والمتعلمات  المتعلمين 
تحت  بالأحمر   )x( علمة  بو�سع  وذلك 
تحت  بالأخ�سر   )o( وعلمة  بالعين  ماي�سر 

xxooما ال ي�سر بها.
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 الح�شة الثامنة:وقاية الحوا�س )2(

 الهدف :اأن يتعرف المتعلم )ة( طرق وقاية الحوا�س

 الو�شائل التعليمية: �شور ــ وثائق مختلفة ــ اأنترنيت.

                                    - كرا�شة المتعلم)ة( �س 15.

الوحدة الأولى:
�شحة الإن�شان )1(

اأن�شطة التعليم والتعلم

تمهيد :

البتدائية، حول  الأولى  ال�سنة  في  المكت�سبة،  بمعارفهم  والمتعلمات  المتعلمين  بتذكير  الح�سة  )ة(  الأ�ستاذ  ي�ستهل 
الحوا�س مع التركيز على �سرورة الحفاظ على �سحة و�سلمة الحوا�س.

و�شعية النطالق:

•يطلب الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات ملحظة و�سعية النطلق الواردة بالن�ساط.
مالحظة وت�شاوؤل:

• انطلقا من الن�ساط ال�سابق، يمكن طرح �سوؤال التق�سي، من قبيل :
ــ كيف اأحافظ على �سمعي ؟

ــ يتم تدوين ال�سوؤال على الكرا�سة.

افترا�س:
• ي�سكل الأ�ستاذ )ة( مجموعات عمل داخل ف�ساء منا�سب، يطرح من خللها المتعلمون والمتعلمات مجموعة من 

الفر�سيات.
• ينتقي من الفر�سيات ما هو قريب من التحقيق، ويكتبها على ال�سبورة، لمناق�ستها معهم، من مثل:

ــ ربما �سماع �سوت قوي.
ــ ربما ت�سرب اإليها الماء، بعد غ�سله لوجهه.

ــ  ربما حاول تنظيفها ب�سيء حاد.
•تتم كتابة الفر�سية على كرا�سة المتعلم )ة(
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تحقق:
للتحقق من الفر�سيات ُيكّون الأ�ستاذ )ة( من المتعلمين والمتعلمات مجموعات، وي�ساركهم مراحل الإنجاز. يوزع 

على كل مجموعة الأدوات الم�سار اإليها في الو�سائل التعليمية اأعله.
يطلب منهم القيام  ببحث توثيقي وفي الأنترنيت 
بالألم  الأذن  اإ�سابة  اإلى  الموؤدية  الأ�سباب  لمعرفة 
ومقارنتها ب�سلوك م�سطفى. وهكذا �سيتم التحقق 

من الفر�سية 3.
بملإ  وذلك  المقترح  الن�ساط  اإنجاز  منهم  يطلب 

الفراغ بالكلمة المنا�سبة: ال�سرر ــ الج�سم.
َرِر. ، ُي�سيُب الِج�ْسَم اللّين ِبال�سَّ �ْسٌم الحادُّ َالِجِ

تذكر:

اأو  الدر�س  حجرة  داخل  المختلفة،  الح�سة  اأن�سطة  خلل  ترويجها  تم  كلمات 
خارجها، اأدرجت بالكرا�سة كمفاهيم وم�سطلحات علمية، ومفردات وظيفية، مع 

ما يقابلها باللغة الفرن�سية، حتى تتر�سخ في اأذهان المتعلمين والمتعلمات. 

ا�شتخال�س:

والمتعلمات،  المتعلمين  الأ�ستاذ)ة(  يوؤازر 
اإلى  للتو�سل  المهمة،  بالكلمات  م�ستعينا 
ا�ستنتاج تتم كتابته في مكانه بالكرا�سة، على 

النحو الآتي:
لوقاية حا�سة ال�سمع، اأتجنب كل ماي�سر بها.

ا�شتثمار :

يهدف هذا الن�ساط اإلى تثبيت مكت�سبات المتعلمين والمتعلمات في هذه الح�سة، وذلك بو�سع علمة )x( في خانة 
ماي�سر بالحا�سة.

x
x

x
x

x
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تقويم ودعم

يهدف هذا الن�ساط الى تقويم قدرة المتعلمات والمتعلمين على مدى تمكنهم من تحديد وظائف الحوا�س.

الحا�سة التي لم يتم ذكرها هي : حا�سة الب�سر ودورها هو الإب�سار.

دورها الع�شو المرتبط بها الحا�شة
الح�شا�س

ال�شمع
الذوق
ال�شم

الجلد
الأذن

الل�شان
الأنف

اللم�س
ال�شمع
وق الدَّ
ال�شم

الوحدة الأولى:
�شحة الإن�شان )1(

ل

فناأ

م

م

عا

�س

�س

الن�شاط 1 :
يهدف هذا الن�ساط اإلى تقويم قدرة المتعلمات 
الحوا�س  اأهمية تكامل  ادراك  والمتعلمين على 

لمعرفة ماحولنا.
ت�شحيح الن�شاط 1 :

• الحوا�س التي ا�ستعملها الطفل هي:
    ال�سمع ـ الب�سر ـ اللم�س ـ الذوق.

ا�شتمعنا

الناعمةطربو�شا اأحمر
لذيذا

ن�شاط تطبيقي

اأن�شطة توليفية
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الن�شاط 2 :
قدرة  تقويم  اإلى  الن�ساط  هذا  ي�سعى 
مدى  على  والمتعلمين  المتعلمات 

�سعورهم باأهمية وقاية الحوا�س.
ت�شحيح الن�شاط 2:

•  الإحتياطات:
العينين  على  النظارات  و�سع  ــ 

لوقايتهما.
ــ و�سع قفازات على يديه لوقايتهما.

ت�شحيح الن�شاط :
ال�سجرة  ثمار  باأن  �سامة  عرفت  ــ 

خ�سنة بوا�سطة حا�سة اللم�س.
ــ عرفت رقية باأن �سوت البلبل رائع 

بوا�سطة حا�سة ال�سمع.
�سامة  م�سدر �سوت  ه�سام  ــ عرف 

بوا�سطة حا�سة ال�سمع.

الوقـــايـــة الحا�شة
و�سع نقاب على الأنف والبتعاد عن  الروائح الكريهة ال�شم

ا�ستعمال واقي الأذنين والبتعاد عن الأ�سوات المزعجة ال�شمع

تجنب كل ما ي�سر بالل�سان الذوق

تقويم تملك نهج التق�شي
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�شبكة تقومي الوحدة الأولى:
�شحة الإن�شان )1(

ال�سم و الن�سبرت

تعرف 
وظيفة 
حا�شة 
اللم�س

متييز البارد 
عن ال�ساخن 

بوا�شطة 
حا�شة 
اللم�س

تعرف 
و�سيفة 
حا�شة 
ال�سمع

تعرف 
الأ�سياء 

انطالقا من 
�شوتها

اأتعرف 
تكامل 

احلوا�س يف 
ما بينها

تعرف دور 
احلوا�س 

يف التنبيه 
اإلى املخاطر 

اخلارجية

تعرف طرق 
وقاية 
احلوا�س

تعرف طرق 
وقاية 
احلوا�س

جمموع

 العالمات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

– : عدم حتقق الهدف+ : حتقق الهدف
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1- خمت�صر معريف:
تت�سمن هذه �لوحدة عن�رصين  �أ�سا�سني:

• �حلركة عند �لإن�سان )�ملفا�سل(؛
• �لتغذية ونظام �لأ�سنان عند �لإن�سان.

اأ ـ احلركة عند الإن�صان )املفا�صل(:

تعد �حلركة من �أهم مظاهر �حلياة، خا�سة بالن�سبة لالإن�سان و�حليو�ن، وتتم �حلركة بتاأثري �لع�سالت على �لعظام. �إذ عندما 
تنقب�ض �لع�سلة، يق�رص حجمها، ومبا �أنها مت�سلة بالعظم عن طريق وترها، فهي جتذب ذلك �لعظم، فتجعله يتحرك. وت�ستهلك 

كل حركة كمية من �لطاقة، تتنا�سب و�جلهد �لع�سلي �ملبذول.
واملف�شل هو عبارة عن ارتباط اأو تالم�س بني عظمني اأو اأكرث من عظام اجل�شم فيما بينهما، ب�شكل ميكن اأجزاءه القيام 

باحلركات �ملطلوبة بحرية.
و�ملفا�سل  ثالثة �أنو�ع:

• مفا�سل ليفية: تربط �لعظام ببع�سها بن�سيج ليفي مثل �ملفا�سل �ملوجودة بني عظام �جلمجمة ، وهي عدمية �حلركة.

• مفا�شل غ�رضوفية: ت�شل بني طريف العظام مثل املفا�شل املوجودة بني فقرات العمود الفقري، وهي ت�شمح بدرجة 
حمدودة من �حلركة.

• مفا�سل زللية: وهي متثل معظم مفا�سل �جل�سم، وتنق�سم �إلى ثالثة �أق�سام ح�سب �حلركة �لتي حتدثها:
ــ مفا�شل تتحرك حول حمور مثل مف�شل املرفق؛

ــ مفا�شل تتحرك حول حمورين مثل مف�شل كوع اليد؛
ــ مفا�شل تتحرك حول عدة حماور مثل مف�شل الكتف ومف�شل الفخذ.

�حلركة و�ملفا�سل:
تتيح مفا�شل الإن�شان  ثالثة اأنواع من احلركات:

• �لـثـنــــي: وهذ� يعني ثني جزئي �لع�سو �أو �أجز�ء �جل�سم بع�سها لبع�ض؛
• البـ�شــط: اأي حتريك جزء الع�شو بعيدا عن خط الن�شف؛

• الدوران: اأي حتريك الع�شو حركة حمورية اأو دائرية مثلما يحدث على م�شتوى  مف�شل الكتف.

الوحدة الثانية
�صحة الإن�صان )2(
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 املفا�شل يف ج�شم الإن�شان:
مفا�شل الطرف العلوي وهي:

• مف�سل �لكتف:
وهو مف�شل من النوع الزليل، فحركته �شهلة، وا�شعة املدى ولذلك فهو �شهل اخللع. ويتكون من مف�شل راأ�شي عظم 

الع�شد مع حفرة  عظم اللوح.
• مف�سل �ملرفق:

وموقعه بني الطرف ال�شفلى لعظم الع�شد والطرفيني العلويني للزند والكعربة، وهو ي�شمح بحركة الثني والب�شط فقط.
• مف�سل �لكوع:

وموقعه بني الطرفني ال�شفليني لعظمي ال�شاعد وبني عظام الكوع. وهو ي�شمح باحلركة اإلى الأمام )الثني( واإلى اخللف 
)�لب�سط(.

مفا�شل الطرف ال�شفلى وهي:
• مف�شل الورك:

هو مف�شل زليل متني ب�شبب موقعه الذي يوؤدى اإلى ثباته، وب�شبب قوة الأربطة والع�شالت التي حتيط به، وهو موجود 
داخل جتويف عظام احلو�س، وي�شمح بحركات خمتلفة مثل الثني والب�شط والدوران. 

• مف�سل �لركبة:
وهو اأي�شا مف�شل زليل يوجد بني الطرف ال�شفلي لعظم الفخذ، والطرف العلوي لعظم الق�شبة وعظم الكوع ، ويوجد 

بداخله قر�شان غ�رضوفيان، وي�شمح بحركة الثني والب�شط، و بحركة الدوران اأي�شا ولكن بدرجة ب�شيطة.
• مف�سل �لكعب:

وهو مف�شل زليل مكانه بني الطرفني ال�شفليني لعظم ال�شاق وعظم الكعب، وهو ي�شمح بحركة الثني والب�شط فقط.

ب- التغذية ونظام الأ�صنان عند الإن�صان
�لتغذية عند �لإن�سان:

م�شادر الأغذية خمتلفة ومتنوعة، فمنها ما هو من اأ�شل حيواين كاللحوم والبي�س والألبان وم�شتقاتها، ومنها ما هو من 
اأ�شل نباتي كاخل�رض والفواكه واحلبوب والقطاين، ومنها ما هو من اأ�شل معدين كاملاء وامللح ...

ولالأغذية من امل�شدرين معا اأهمية كربى يف منو اجل�شم والوقاية من اأمرا�س �شوء التغذية، لذلك ينبغي اأن يتوفر الغذاء 
اليومي لالإن�شان على جميع اأنواع الأغذية املركبة والتي ينبغي اأن تكون كافية كما وكيفا وموزعة على اليوم يف �شكل وجبات 
غذائية منتظمة حفاظا على �شالمة اجل�شم من الأمرا�س الناجتة عن النق�س يف التغذية ) اأمرا�س �شوء التغذية ( اأو عن ال�شتهالك 
املفرط للتغذية )�شمنة ، اأمرا�س القلب وال�رضايني، ...(  من جهة ، ومنو اجل�شم وتعوي�س الأن�شجة واخلاليا التي متوت يوميا 

من جهة �أخرى.
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نظام �لأ�سنان عند �لإن�سان:
األبان وم�شتقاتها...( ومن  اأ�شل حيواين )حلم، بي�س،  اأغذية متنوعة من  اإذ يتناول  يتميز الإن�شان بنظام غذائي قارت، 

�أ�سل نباتي )خبز، خ�رص، فو�كه ، قطاين ،...( .
اأثناء تناول  هذه الأغذية يحتاج الإن�شان اإلى القطع والتمزيق، والطحن والتخليط  وذلك ح�شب نوع الغذاء وطبيعته، 

وكل وظيفة من هذه الوظائف يوؤديها نوع حمدد من الأ�شنان.
تنمو عند الإن�شان جمموعتان من الأ�شنان: اأ�شنان موؤقتة واأ�شنان دائمة.

تظهر الأ�شنان املوؤقتة ب�شكل فردي وت�شقط تدريجيا يف الفرتة املبكرة من احلياة، وت�شتبدل بالأ�شنان الدائمة واحدة تلو 
الأخرى، ويتاألف كل �شن من تاج وجذر واحد اأو اأكرث، والتاج هو ذلك اجلزء من ال�شن الذي ميكن م�شاهدته يف الفم، اأما 

اجلذر فهو اجلزء الغاط�س يف اللثة.
املوؤقتة عند معظم  العمر، ويكتمل ظهور كافة الأ�شنان  اأ�شهر من   9 – 6 تبداأ الأ�شنان بالظهور عند الأطفال بني �شن 
الأطفال يف حوايل العام الثاين من العمر، ويوجد 24 �شنا موؤقتة يف فم طفل �شبع �شنوات، 12 �شنا يف كل فك، تتاألف هذه 
الأ�شنان يف الفك الواحد من قواطع واأنياب واأ�رضا�س، يف كل فك 4 قواطع ونابان و6 اأ�رضا�س، وت�شتخدم القواطع لتقطيع 

الطعام ، والأنياب لتمزيقه، بينما تعمل الأ�رضا�س على طحنه.
وتظهر اآخر الأ�شنان الدائمة يف الفم عند بلوغ الإن�شان العادي ما بني 17 و 21 عاما، وي�سل عددها �إلى 32 �سنا د�ئمة 

)مبا فيها ما ي�شمى باأ�رضا�س العقل(.

2- مقاربة منهجية:

اأ – بالن�صبة لعن�صر احلركة عند الإن�صان)املفا�صل(:
مبا اأن هذا اجلزء من الوحدة هو من امتداد ملحور احلركة عند الإن�شان يف ال�شنة الأولى البتدائية، فاإن مقاربته هذه ال�شنة 
�شرتكز على بع�س املظاهر اخلارجية للحركة، علما اأن هذه املقاربة ينبغي اأن تت�شم بالب�شاطة وتعتمد املالحظة املبا�رضة لذوات 
املتعلمني للك�شف عن موقع اأهم مفا�شل ج�شم الإن�شان وت�شميتها  ودورها يف ت�شهيل حركاته، اإ�شافة اإلى ممار�شة الريا�شة 

بانتظام حفاظ على �سحة و�سالمة �أج�سامهم.

ب– بالن�صبةلعن�صر التغذية ونظام الأ�صنان عند الإن�صان:
ملقاربة هذا العن�رض ينبغي الرتكيز على حت�شي�س املتعلمني بعواقب �شوء التغذية اأو الإفراط يف ا�شتهالك الأكل مع توجيههم 
الفطور وعدم  تناول وجبة  اأوقات الأكل مبا يف ذلك �رضورة  بيئتهم، واحرتام  تنويع غذائهم ح�شب ما هو موجود يف  اإلى 

الإكثار من الأكل بني الوجبات الغذائية الرئي�شية ول �شيما تناول احللويات والكرميات، 
اأما معاجلة  نظام الأ�شنان عند الإن�شان فاإنها تتم لأول مرة يف هذا امل�شتوى لذلك فمقاربته تقت�شي تناوله ب�شكل مب�شط 
حيث ينبغي اعتماد املالحظة املبا�رضة لأ�شنان املتعلمني للك�شف عن تنوع الأ�شنان والرتكيز على وظائفها للتو�شل اإلى ربط 

�شكل ال�شن بالوظيفة التي يقوم بها، اإ�شافة اإلى حث املتعلمني على العناية بتنظيف الأ�شنان بانتظام حفاظا على �شالمتها.
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3- ح�ص�ص الوحدة واأهدافها وو�صائلها:

الو�صائل التعليميةالأهدافالح�ص�ص

�أن يحدد �لمتعلم )ة( �أهم مفا�سل �أهم �لمفا�سل في ج�سمي
�لج�سم

ذو�ت �لمتعلمين ــ كر��سة �لمتعلم )ة( 
�ض 20

اأن يتعرف المتعلم )ة( اأهمية المفا�شل �لمف�سل  و�لحركة
في حدوث �لحركات

ذوات المتعلمين  ــ ورق مقوى ــ 
�سريط ل�سق ــ مق�ض ــ حبل من

 قما�ض ــ  كر��سة �لمتعلم)ة( �ض 21 

اأن يتعرف المتعلم )ة( دور الريا�شة في الريا�شة و�شحة مفا�شلي
�لحفاظ على �سحة �لمفا�سل

ذو�ت �لمتعلمين ــ كر��سة �لمتعلم)ة( 
�ض 22

توقيت وجبات غذائي اليومية 
وتنظيمها

اأن يتعرف المتعلم )ة( اأوقات الوجبات 
كر��سة �لمتعلم)ة( �ض 23�ليومية وتنظيمها

اأن يتعرف المتعلم )ة( �أنو�ع �لأ�سنانتنوع �أ�سناين
ذو�ت �لمتعلمين و�لمتعلمات - 

فكان ��سطناعيان - مر�يا – كر��سة 
�لمتعلم)ة( �ض 24

اأن يتعرف المتعلم )ة( اأهمية الأ�شنان دور اأ�شناني
في م�سغ �لطعام

حبات تفاح  ــ طقم �أ�سنان فيه �أ�سنان 
قابلة للتغيير، مق�س، م�شمار، مطرقة 
�سغيرة - كر��سة �لمتعلم )ة( �ض 25

اأن يتعرف المتعلم )ة( بع�س اأ�شاليب �لمحافظة على �سالمة �أ�سناني
وقاية �لأ�سنان

طقم �أ�سنان ــ فر�ساة  ــ �سنون ــ كر��سة 
�لمتعلم)ة( �ض 26

م�سروع
�شنع مج�شم �شن و�شر�س

اأن يتعرف المتعلم )ة( كيفية �شنع 
مج�سم 

�شن و�شر�س
عجين مطاوع �أبي�ض ــ م�سطرة.

4- املكت�سبات القبلية على م�ستوى مادة الن�ساط العلمي، يف ال�سنة االأولى االبتدائية:

• �أهم �حلركات �لتي يقوم بها �لإن�سان؛     
• اأمناط واأع�شاء التنقل اأثناء احلركة؛  

• �أهم مفا�سل ج�سم �لإن�سان؛   
• تناول اأغذية �شحية ونظيفة ويف اأوقات منتظمة؛      
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• غ�شل الأيدي جيدا قبل الوجبات الغذائية؛
• تنظيف �لأ�سنان بعد �لأكل.      

                
5- االمتدادات: 

ــ على م�شتوى مادة الن�شاط العلمي:

الرابع الثالث الم�صتوى

طرق الوقاية من الأمرا�س �لتغذية املحاور

    
ــ على م�شتوى املواد الدرا�شية الأخرى يف ال�شنة الثانية البتدائية:

اللغة العربية:  جمال التغذية وال�شحة 

6- الكفاية:
واملحلي،  املبا�رض  مبحيطه  مرتبطة  و�شعيات  واأمام  منوه،  مراحل  مميزات  وفق  الوحدة،  نهاية  يف  املتعلم)ة(  �شيكون 
فيها  يوظف  باأن�شطة  القيام  قادرا على حل و�شعية م�شكلة من خالل  العلمي،  التق�شي  نهج  وباعتماد خطوات مالئمة من 
مكت�شباته ال�شابقة وتلك املت�شلة ب�شحة الإن�شان ـ ج�شم الإن�شان ـ التغذية، وذلك عرب الت�شاوؤل ب�شاأنها والتعبري عنها �شفهيا 
وكتابيا بكلمات وجمل وتخطيطات ور�شوم ب�شيطة ، ومن خالل املالحظة والفرتا�س واملناولة والتعريف واملقارنة واملقابلة 

والت�شنيف وال�شتنتاج ، وذلك لأجل تاأمني �شالمة ج�شمه ونظافته وتغذيته واحلفاظ على حميطه البيئي.  
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احل�صة الأولى: اأهم املفا�صل يف ج�صمي 

الهدف: اأن يحدد املتعلم )ة( اأهم مفا�سل اجل�سم

الو�صائل التعليمية: - ذوات املتعلمني واملتعلمات

      - كرا�صة املتعلم)ة( �ص 20.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
اأع�شاء  حول  البتدائية،  الأولى  ال�شنة  يف  املكت�شبة،  مبعارفهم  واملتعلمات  املتعلمني  بتذكري  احل�شة  الأ�شتاذ)ة(  ي�شتهل 

احلركة عند الإن�شان وخ�شو�شا تعرف اأهم مفا�شل اجل�شم .
و�صعية النطالق: 

يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية النطالق الواردة بالن�شاط )�شعيد متاأخر عن �شديقه يف   •
�مل�سي على �ساطئ �لبحر( ؛

مالحظة وت�صاوؤل: 
ي�شكل الأ�شتاذ)ة( جمموعات عمل، ثم يفتح نقا�شًا م�شتدرجًا املتعلمني واملتعلمات لطرح ت�شاوؤل التق�شي من مثل:  •

ــ ملاذا لمي�شي �شعيد م�شتقيمًا ؟ ؛
ــ ما�شبب تاأخر �شعيد يف امل�شي ؟ ؛

ــ ...
يكتب املتعلمون الت�شاوؤل املتفق عليه يف 

كر��ستهم من مثل :
ما �شبب تاأخر �شعيد يف امل�شي ؟

افرتا�ص:

تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:
ــ   رمبا اأمل يف الركبة؛

ــ  رمبا اأمل يف مف�شل الركبة؛
يكتب الأ�شتاذ)ة( الفر�شيات على ال�شبورة، وينتقي منها ماهو قابل للتحقيق مب�شاركة املتعلمني واملتعلمات من مثل: 

رمبا اأمل يف مف�شل الركبة.
يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�شية يف كرا�شتهم.

الوحدة الثانية
�صحة الإن�صان )2(
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حتقق:
ن الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات، وي�شاركهم مراحل الإجناز؛ للتحقق من الفر�شيات، ُيكوِّ

•يطلب منهم �لقيام:
اللحاق  يف  �شعيد  تاأخر  مبالحظة  ــ 

مب�شطفى يف ر�شم و�شعية النطالق؛ 
ــ  مبجابهة متثالتهم حول هذ� �لتاأخر؛

ــ  تتقا�سم �ملجموعات ما مت �لتو�سل �إليه 
اإلى  التمثالت  وجمابهة  املالحظة  خالل  من 

ا�شتنتاج اأن:
 مف�سل �لركبة به �أذى يعرقل م�سيته؛

• يقرتح الأ�شتاذ)ة( اإجناز مناولت، يف جمموعات، للتعرف على وجود مفا�شل اأخرى يف ج�شم الإن�شان  بحيث :
ــ يطلب من كل متعلم)ة( من املجموعة  البحث عن مفا�شل ج�شمه ومل�شها وحت�ش�شها وحتديد موقعها، وتقا�شم ما 

تو�شل اإليه مع عنا�رض جمموعته ثم مع جمموعات الق�شم؛
�ملتعلمني و�ملتعلمات، وكتابة هذه �لأ�سماء على  �لتي مت حتديدها من قبل  �أ�سماء مفا�سل �جل�سم  ــ يقدم �لأ�ستاذ)ة( 

ال�شبورة: مف�شل، كتف، مرفق، كوع، ورك، ركبة، كعب.
• يطلب منهم اإجناز ن�شاط اأحتقق، و ذلك:

ــ  بو�شع عالمة )*( يف دائرة املف�شل الذي عرقل م�شية �شعيد، وو�شل كل مف�شل با�شمه؛
ْكَبِة. َبِة: اْلـَمْرِفِق ــ الرُّ ــ  مَبْلِء اٱْلَفراِغ ِباْلَكِلَمِة اْلـُمنا�شِ

تذكر:

حجرة  د�خل  �ملختلفة،  �حل�سة  �أن�سطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
وم�شطلحات  كمفاهيم  بالكرا�شة  اأدرجت  خارجها،  اأو  الدر�س 
علمية، ومفردات وظيفية، مع ما يقابلها باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ 

يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�صتخال�ص: 
واملتعلمات،  املتعلمني  الأ�شتاذ)ة(  ي�شارك 
اإلى  التو�شل  يف  املهمة،  بالكلمات  م�شتعينا 
ينقله  ثم  ال�شبورة،  على  كتابته  تتم  ا�شتنتاج 
على  كر��ساتهم  �إلى  و�ملتعلمات  �ملتعلمون 

النحو الآتي: 
الكتف،  هي:  ج�شمي  مفا�شل  اأهم  مواقع 
والركبة،  والورك،  والكوع،  واملرفق، 

و�لكعب.
ا�صتثمار:

مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�شة، وذلك 
  )O( بالدائرة  مف�شل  كل  موقع  بــتحديد 

وكتابة ��سمه.
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احل�صة الثانية: املف�صل واحلركة            

الهدف: اأن يتعرف املتعلم )ة( اأهمية املفا�سل يف حدوث احلركات.

الو�صائل التعليمية: ــ ذوات املتعلمني - ورق مقوى - �سريط ال�سق - مق�ش- حبل من قما�ش

     ــ كرا�صة املتعلم)ة( �ص  21.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:

ي�شتهل الأ�شتاذ)ة( احل�شة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�شبة حول اأهم مواقع مفا�شل ج�شمهم وت�شميتها.
و�صعية النطالق: 

• يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية النطالق الواردة بالن�شاط )عائ�شة ت�شع جبرية على يدها 
�ليمنى، و�سديقتها تلعب باحلبل(.

مالحظة وت�صاوؤل: 

ثم  عمل،  جمموعات  الأ�شتاذ)ة(  ي�شكل   •
يفتح نقا�شا م�شتدرجًا املتعلمني واملتعلمات 

لطرح ت�شاوؤل التق�شي من مثل:
ــ ملاذ� عائ�سة حزينة؟

ــ ملاذا لت�شارك �شديقتها اللعب؟
ــ ما�شبب عدم قدرتها على اللعب؟

يكتب املتعلمون واملتعلمات الت�شاوؤل املتفق عليه يف كرا�شتهم من مثل:  •
ما�سبب عدم قدم عائ�سة على �للعب ؟

افرتا�ص:

تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:   •
ــ رمبا ك�رض يف يدها؛

ــ رمبا اجلبرية لت�شاعدها على اإجناز حركات على م�شتوى املرفق.
يكتب الأ�شتاذ)ة( الفر�شيات على ال�شبورة وينتقي منها مب�شاركة املتعلمني واملتعلمات ماهو قابل للتحقيق من مثل:   •

�جلبرية لت�ساعدها على �إجناز حركات على م�ستوى �ملرفق؛
يكتب املتعلمون واملتعلمات الرف�شية املتفق عليها يف كرا�شتهم.  •

الوحدة الثانية
�صحة الإن�صان )2(
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حتقق:
ن الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات، وي�شاركهم مراحل الإجناز، يوزع على  للتحقق من الفر�شيات، ُيكوِّ

كل جمموعة الأدوات امل�شار اإليها يف الو�شائل التعليمية اأعاله. 
•  يطلب من كل جمموعة اإعداد جبرية با�شتعمال الورق املقوى وال�رضيط الال�شق ؛

انتداب متطوع )ة( عن كل جمموعة لإجناز ما يلي:  •
ــ و�شع اجلبرية على مرفقه ومطالبته بثني 
يده على م�ستوى �ملرفق و�لتعبري عن �إح�سا�سه 
) عدم القدرة على الثني، �شعوبة الثني،...(؛
�لثني  بحركة  يقوم  نف�سه  )ة(  �ملتطوع  ــ 
عن  ويعرب  الآخر،  الطرف  م�شتوى  على 

�إح�سا�سه )�لثني بي�رص، �سهولة �حلركة...(؛
ــ نهج الطريقة نف�شها مع مف�شل الركبة؛

ــ تنجز املناولة على م�شتوى الكتف كالتايل:
ــ ربط ذراع املتطوع)ة( نف�شه بحبل قما�س على م�شتوى ال�شدر دون اإيذائه ومطالبته بتحريك ذراعه على م�شتوى 

الكتف والتعبري عن اإح�شا�شه ) �شعوبة حتريك الذراع، مف�شل الكتف ل ي�شمح باحلركة،...( 
ــ مطالبته بتحريك ذراع الطرف الآخر والتعبري عن اإح�شا�شه ) ي�رض يف حتريك الذراع : ب�شط ، دوران(

•  تتقا�شم املجموعات ما مت التو�شل اإليه من خالل املناولت، وا�شتنتاج اأن: جبرية عائ�شة على م�شتوى املرفق  متنعها 
من �إجناز حركة �لثني و�لب�سط.

يطلب منهم اإجناز ن�شاط اأحتقق، و ذلك:  •
َة ِمَن اللَِّعِب، ِل الَّذي َمَنَع عاِئ�شَ ُع اْلَعالَمَة )*( َعلى امْلَْف�شِ ــ بو�شَ

ِل: َفا�سِ ِع َحَرَكِة �ملمْ َم َنومْ ــ بكتابة ��سمْ
 التاأكد من اجلواب من كرا�شة املتعلم من اليمني اإلى الي�شار: حركة دوران ــ حركة ب�شط ــ حركة ثني.

تذكر:
كلمات مت ترويجها خالل اأن�شطة احل�شة املختلفة، داخل حجرة الدر�س اأو خارجها، 
اأدرجت بالكرا�شة كمفاهيم وم�شطلحات علمية، ومفردات وظيفية، مع ما يقابلها 

باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.
ا�صتخال�ص: 

واملتعلمات،  املتعلمني  الأ�شتاذ)ة(  ي�شارك 
م�شتعينا بالكلمات املهمة، يف التو�شل اإلى 
ا�شتنتاج تتم كتابته على ال�شبورة، ثم ينقله 
على  كر��ساتهم  �إلى  و�ملتعلمات  �ملتعلمون 
ج�شمي  مفا�شل  حركات  الآتي:  النحو 
متنوعة منها: حركة �لثني، وحركة �لب�سط، 

وحركة الدوران.

ا�صتثمار:
مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
احل�شة،  هذه  يف  واملتعلمات  املتعلمني 

وذلك مبلء الفراغ بالكلمة املنا�شبة :
ــ اأقوم بحركة الدوران اأثناء ر�شمي دائرة 

على ال�شبورة
ــ اأقوم بحركة الثني اأثناء ت�رضيحي �شعري

ــ اأقوم بحركة الب�شط اأثناء التربع بالدم
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احل�صة الثالثة: الريا�صة و�صحة مفا�صلي                   

الهدف: اأن يتعرف املتعلم )ة( دور الريا�سة يف احلفاظ على  �سحة املفا�سل.

الو�صائل التعليمية: ــ  كرا�صة املتعلم)ة( �ص 22.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:

لدى  احلركة  تنوع  يف  املفا�شل  دور  حول  املكت�شبة  مبعارفهم  واملتعلمات  املتعلمني  بتذكري  احل�شة  الأ�شتاذ)ة(  ي�شتهل 
�لإن�سان، ويطلب منهم ت�سخي�ض كل نوع للربط باحل�سة �جلديدة.

و�صعية النطالق: 

يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية النطالق الواردة بالن�شاط )م�شطفى يلعب كرة امل�رضب   •
وعثمان كئيب ل ي�شتطيع م�شاركته اللعب(.

مالحظة وت�صاوؤل: 

نقا�شا  يفتح  ثم  عمل،  جمموعات  الأ�شتاذ)ة(  ي�شكل   •
التق�شي  ت�شاوؤل  لطرح  واملتعلمات  املتعلمني  م�شتدرجًا 

من مثل ؟
ــ ملاذا لي�شارك عثمان �شديقه م�شطفى اللعب ؟

حركات  تقليد  على  عثمان  قدرة  عدم  ما�شبب  ــ 
م�سطفى؟

• يكتب املتعلمون واملتعلمات الت�شاوؤل املتفق عليه يف كرا�شتهم من مثل: ما�شبب عدم قدرة عثمان على تقليد حركات 
م�سطفى؟

افرتا�ص:

تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:  •
ــ رمبا عثمان لميار�س الريا�شية؛

ــ مفا�سله لت�ساعده على �حلركة؛
يكتب الأ�شتاذ)ة( الفر�شيات على ال�شبورة، وينتقي منها مب�شاركة املتعلمني واملتعلمات، ماهو قابل للتحقيق من مثل:   •

مفا�سله لت�ساعده على �حلركة.
يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�شية املتفق عليها يف كرا�شتهم.  •

الوحدة الثانية
�صحة الإن�صان )2(
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حتقق:
الأ�شتاذ)ة(  ن  ُيكوِّ الفر�شيات،  من  للتحقق 
جمموعات،  واملتعلمات  املتعلمني  من 

وي�شاركهم مراحل الإجناز؛
يطلب منهم جمابهة متثالتهم الفردية حول   •
�شحة  على  احلفاظ  يف  الريا�شة  دور 

�ملفا�سل �أثناء:
ــ ممار�شتهم حل�ش�س الرتبية البدنية؛

ــ متابعة املباريات الريا�شية املتنوعة؛
ــ ممار�شة ريا�شتهم املف�شلة.

تذكر:

اأو  الدر�س  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�شة  اأن�شطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
بالكرا�شة كمفاهيم وم�شطلحات علمية، ومفردات وظيفية،  اأدرجت  خارجها، 

مع ما يقابلها باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ي�شتعني الأ�شتاذ )ة( بوثيقة اأو مقطع فيديو يف�رض اأهمية الريا�شة يف احلفاظ على �شحة املفا�شل وتقويتها.  •
يدعوهم  لتقا�شم ما تو�شلت اإليه كل جمموعة،  وا�شتنتاج اأن:  •

عثمان ل ميار�س الريا�شة، مفا�شله ل ت�شاعده على احلركة.
يطلب منهم اإجناز ن�شاط اأحتقق، و ذلك :  •

ــ مبالحظة ما يفعله حمزة وعثمان ، وو�شع عالمة )x( حتت من يحافظ على �شحة مفا�شله ، و�شع العالمة حتت 
ر�شم م�شطفى؛

ِلِه: َة ــ َمفا�شِ يا�شَ َبِة: الرِّ ــ مباَْلأُ اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة امْلُنا�شِ
َة. يا�شَ ِلِه ، ِلأَنَُّه ل مُياِر�ُس الرِّ ُعْثماُن ل ُيحاِفُظ َعلى �َشالَمِة َمفا�شِ

ا�صتخال�ص: 

واملتعلمات،  املتعلمني  الأ�شتاذ)ة(  ي�شارك 
م�شتعينا بالكلمات املهمة، يف التو�شل اإلى 
ا�شتنتاج تتم كتابته على ال�شبورة، ثم ينقله 
�إلى كر��ساتهم على  �ملتعلمون و�ملتعلمات 
تقوي  الريا�شية  التمارين  الآتي:   النحو 
على  احلفاظ  يف  وت�شاهم  اجل�شم  مفا�شل 

�سحتها.
ا�صتثمار:

مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�شة، وذلك 
بكتابة �شحيح اأو خطاأ يف املكان املنا�شب:

�شحة  على  لأحافظ  الريا�شة  اأمار�س  ــ 
مفا�شلي            �شحيح

ــ اأت�شلى بالهاتف املحمول، ول اأمار�س 
الريا�شة           خطاأ
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احل�صة الرابعة: توقيت وجبات غذائي اليومية وتنظيمها                         

الهدف: اأن يتعرف املتعلم )ة( اأوقات الوجبات اليومية وتنظيمها.

الو�صائل التعليمية: ــ كرا�صة املتعلم)ة( �ص 23.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:

التغذية يف  البتدائية حول  الأولى  ال�شنة  املكت�شبة يف  املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم  بتذكري  الأ�شتاذ)ة( احل�شة  ي�شتهل 
عالقتها ب�شحتهم ومنوهم .

و�صعية النطالق:

يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية النطالق الواردة بالن�شاط )م�شطفى يف حجرة الدر�س ل   •
ي�شارك اأ�شدقاءه اأن�شطة الدر�س(.

مالحظة وت�صاوؤل: 

يفتح  ثم  عمل،  جمموعات  الأ�شتاذ)ة(  ي�شكل   •
لطرح  واملتعلمات  املتعلمني  م�شتدرجًا  نقا�شًا 

�شوؤال التق�شي من مثل:
ــ ملاذا ل ي�شارك م�شطفى يف اأن�شطة الدر�س؟

ــ ملاذا يبدو م�شطفى كئيبا؟
حجرة  يف  م�شطفى  تركيز  عدم  ما�شبب  ــ 

الدر�س؟
حجرة  يف  م�شطفى  تركيز  عدم  ما�شبب  مثل:  من  كرا�شتهم  يف  عليه  املتفق  الت�شاوؤل  واملتعلمات  املتعلمون  يكتب   •

الدر�س؟

افرتا�ص:

تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:  •
ــ رمبا ليتناول فطوره بانتظام؛

ــ رمبا مل يتناول فطوره هذا ال�شباح، وي�شعر باجلوع.
من  للتحقيق  قابل  ماهو  واملتعلمات،  املتعلمني  مب�شاركة  منها،  وينتقي  ال�شبورة،  على  الفر�شيات  الأت�شاذ)ة(  يكتب   •

مثل: رمبا مل يتناول فطوره هذا ال�شباح، وي�شعر باجلوع،
يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�شية املتفق عليها يف كرا�شتهم.  •

الوحدة الثانية
�صحة الإن�صان )2(
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حتقق:
ن الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات، وي�شاركهم مراحل الإجناز؛  للتحقق من الفر�شيات، ُيكوِّ

يطلب منهم جمابهة متثالتهم الفردية حول التوزيع اليومي للوجبات الغذائية الرئي�شية، وتوقيت تناولها:   •
ــ يف اأيام الدرا�شية؛

ــ يف عطلة نهاية الأ�شبوع؛
ــ يف الأعياد واملنا�شبات؛

ــ يف �شهر رم�شان؛
ــ ...

يدعوهم  لتقا�شم ما تو�شلت  كل جمموعة ، وا�شتنتاج اأن:  •
 م�شطفى مل يتناول فطوره هذا ال�شباح وي�شعر باجلوع.

يطلب منهم اإجناز ن�شاط �أحتقق،  وذلك مبالحظة الر�شم، وملء الفراغ بالكلمة املنا�شبة : الفطور ــ ال�شباح .  •
�ْشَم. َتناُوُل الفطور يف ال�شباح، ُيَقّوي اجْلِ

تذكر:

اأو  الدر�س  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�شة  اأن�شطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
خارجها، اأدرجت بالكرا�شة كمفاهيم وم�شطلحات علمية، ومفردات وظيفية، 

مع ما يقابلها باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�صتخال�ص: 

ي�شارك الأ�شتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، م�شتعينا بالكلمات املهمة، يف التو�شل اإلى ا�شتنتاج تتم كتابته على ال�شبورة، 
�إلى كر��ساتهم  ثم ينقله �ملتعلمون و�ملتعلمات 

على النحو الآتي:  
يف  اليومية  الرئي�شية  الغذائية  وجباتي  اأتناول 
ال�شباح، والغذاء  الأوقات الآتية: الفطور يف 

يف منت�شف النهار، والع�شاء يف امل�شاء.

ا�صتثمار:

مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�شة، وذلك 
بكتابة الرقم املنا�شب حتت كل وجبة غذائية:

1- حتت ر�شم وجبة الفطور                 

2-  حتت ر�شم وجبة الغداء
3-  حتت ر�شم وجبة الع�شاء.
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احل�صة اخلام�صة: تنوع اأ�صناين                       

الهدف: اأن يتعرف املتعلم )ة( اأنواع الأ�صنان.

الو�صائل التعليمية: ــ ذوات املتعلمني واملتعلمات - فكان ا�سطناعيان - مرايا .

     ــ كرا�صة املتعلم)ة( �ص 24.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
ي�شتهل الأ�شتاذ)ة( احل�شة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�شبة، يف ال�شنة الأولى البتدائية حول احلفاظ على 

�شحتهم و�شمنها تنظيف الأ�شنان بعد الأكل  للربط باحل�شة اجلديدة.
و�صعية النطالق:

يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية النطالق الواردة بالن�شاط )م�شطفى مي�شك طقم اأ�شنان   •
جده وهو منده�س اأمام املراآة(

مالحظة وت�صاوؤل: 

ثم  عمل  جمموعات  الأ�شتاذ)ة(  ي�شكل   •
يفتح نقا�شًا م�شتدرجًا املتعلمني واملتعلمات 

لطرح �شوؤال التق�شي من مثل:
طقم  من  م�سطفى  تعجب  ما�سبب  ــ 

�أ�سنان جده؟
ــ ما�شبب اندها�س م�شطفى عند مقارنة اأ�شنانه باأ�شنان طقم اأ�شنان جده ؟

يكتب املتعلمون واملتعلمات الت�شاوؤل املتفق عليه يف كرا�شتهم من مثل: ما�شبب اندها�س م�شطفى عند مقارنة اأ�شنان   •
طقم �أ�سنان جده.

افرتا�ص:

تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:  •
ــ �أ�سنان مر�د م�سابهة لأ�سنان جده؛

ــ عدد �أ�سنان مر�د �أقل من �أ�سنان حده.
من  للتحقيق  قابل  ماهو  واملتعلمات،  املتعلمني  مب�شاركة  منها؛  وينتقي  ال�شبورة،  على  الفر�شيات  الأ�شتاذ)ة(  يكتب   •

مثل: عدد �أ�سنان مر�د �أقل من �أ�سنان جده.
يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�شية املتفق عليها يف كرا�شتهم.  •

الوحدة الثانية
�صحة الإن�صان )2(
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حتقق:
ن الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات، وي�شاركهم مراحل الإجناز. يوزع على  للتحقق من الفر�شيات، ُيكوِّ

كل جمموعة الأدوات امل�شار اإليها يف الو�شائل التعليمية اأعاله. 
يطلب منهم �لقيام :  •

�ل�سطناعيني  �لفكني  �أ�سنان  مبالحظة  ــ  
على  للوقوف  اأ�شنانهم  مع  ومقارنتها  لرا�شد 
العدد  حيث  من  والختالف  الت�شابه  اأوجه 

و�ل�سكل. 
للتقا�شم  اأجوبتها  جمموعة  كل  تعر�س   •

و�ملجابهة من �أجل �لتو�سل �إلى �أن :
م�سابهة  م�سطفى   �أ�سنان  �أ�سكال  ــ   

لأ�سنان طقم �أ�سنان جده؛
ــ  عدد �أ�سنان م�سطفى  24 :  12 يف الفك العلوي، و12 يف الفك ال�شفلي؛

ــ عدد �أ�سنان �لطقم �ل�سطناعي جلده 28 : 14 يف الفك العلوي ، و14 يف الفك ال�شفلي )ينبغي الإ�شارة اإلى اأن 
الإن�شان الرا�شد العادي يبلغ عدد اأ�شنانه الطبيعية 32،  مبا فيها ما ي�شمى باأ�رضا�س العقل(.

ي�ساعد �لأ�ستاذ )ة( �ملتعلمني و�ملتعلمات على ت�سمية كل نوع من �أنو�ع  �لأ�سنان:  •
ــ الأ�شنان احلادة هي القواطع؛

ــ �لأ�سنان �لتي لها حافة حادة هي �لأنياب؛
ــ الأ�شنان التي تعلوها حدبات هي الأ�رضا�س.

ـ 4. ـ 10ـ  يطلب منهم اإجناز ن�شاط اأحتقق، وذلك بتلوين الأ�شنان املت�شابهة  باللون نف�شه، وملء الفراغ بالعدد املنا�شب:  6ـ   •
ا�ٍس. ُد َلُه يف كل فك 4 َقواِطَع، َوناباِن، َو 10. اأَ�رضْ ــ َاْلإِْن�شاُن الّرا�شِ

ا�ٍس. ْفُل َلُه يف كل فك 4 َقواِطَع، َوناباِن، َو 6 اأَ�رضْ ــ َالطِّ
تذكر:

اأو  الدر�س  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�شة  اأن�شطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
خارجها، اأدرجت بالكرا�شة كمفاهيم وم�شطلحات علمية، ومفردات وظيفية، 

مع ما يقابلها باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.
ا�صتخال�ص: 

واملتعلمات،  املتعلمني  الأ�شتاذ)ة(  ي�شارك 
اإلى  التو�شل  يف  املهمة،  بالكلمات  م�شتعينا 
ينقله  ثم  ال�شبورة،  على  كتابته  تتم  ا�شتنتاج 
على  كر��ساتهم  �إلى  و�ملتعلمات  �ملتعلمون 

النحو الآتي: 
قواطع،  متنوعة:  اأ�شنان  بهما  فكان  يل   

واأنياب، واأ�رضا�س .

ا�صتثمار:
مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�شة، وذلك: 

بربط �ل�سن با�سمها بخط .
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احل�سة ال�ساد�سة:  دور اأ�سناين                       

الهدف: اأن يتعرف املتعلم )ة( اأهمية الأ�صنان يف م�صغ الطعام

ـ حبات تفاح - طقم اأ�سنان فيه اأ�سنان قابلة للتغيري- مق�ش- م�سمار- مطرقة �سغرية. الو�صائل التعليمية:ـ 

     ــ كرا�صة املتعلم)ة( �ص 25.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
ي�شتهل الأ�شتاذ)ة( احل�شة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�شبة  حول تنوع الأ�شنان عند الإن�شان للربط باحل�شة 

�جلديدة؛
و�صعية النطالق:

يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية النطالق الواردة بالن�شاط )�شديقة ليلى وجدت �شعوبة   •
يف  اأكل التفاحة(.

مالحظة وت�صاوؤل: 
ثم  عمل،  جمموعات  الأ�شتاذ)ة(  ي�شكل   •
يفتح نقا�شًا م�شتدرجا املتعلمني واملتعلمات 

لطرح �شوؤال التق�شي من مثل:
يف  �شعوبة  ليلى  �شديقة  وجدت  ملاذا  ــ 

�أكل �لتفاحة؟
ــ ما�شبب تاأخرها يف اأكلها؟

يكتب املتعلمون واملتعلمات الت�شاوؤل املتفق عليه يف كرا�شتهم من مثل: ما�شبب تاأخر �شديقة ليلى يف اأكل التفاحة؟  •
افرتا�ص:

تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:  •
ــ تاأخرت الطفلة يف اأكل التفاحة لأن اأ�شنانها توؤملها؛

ــ رمبا لأنها فقدت بع�س اأ�شنانها؛
ــ رمبا لأنها فقدت قواطعها.

للتحقيق من  قابل  ما هو  واملتعلمات،  املتعلمني  منها، مب�شاركة  وينتقي  ال�شبورة  الفر�شيات على  الأ�شتاذ)ة(  •  يكتب 
مثل: رمبا لأنها فقدت قواطعها.

يكتب املتعلمون واملتعلمات الرف�شية املتفق عليها يف كرا�شتهم.  •
حتقق:

ن الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات، وي�شاركهم مراحل الإجناز. يوزع على  للتحقق من الفر�شيات ُيكوِّ
كل جمموعة الأدوات امل�شار اإليها يف الو�شائل التعليمية اأعاله )با�شتثناء املق�س، وامل�شمار، واملطرقة ال�شغرية، يحتفظ بها 

�لأ�ستاذ )ة( تفاديا لإيذ�ء �ملتعلمني و�ملتعلمات بع�سهم لبع�ض(.

الوحدة الثانية
�صحة الإن�صان )2(
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يطلب منهم �لقيام باملناولت �لتالية: 
•  تنتدب كل جمموعة متعلما اأو متعلمة للقيام 

مبا يلي:
�لطقم  بفكي  �لتفاحة  على  �ل�سغط  ــ 
بدون قواطع، ومالحظة ما اأ�شفرت عنه هذه 

العملية: غياب اأثر القواطع على التفاحة؛
فكي  بقواطع  التفاحة   على  ال�شغط  ــ 
�أ�سفرت  ما  ومالحظة  كاملة،  باأ�سنان  �لطقم 
على  القواطع  اأثر  ظهور  العملية:  هذه  عنه 

�لتفاحة؛
�ل�سغط على �لتفاحة  بفكي �لطقم باأ�سنان كاملة، و�لقيام بتحريك �لفكني عدة مر�ت، ومالحظة ما �أ�سفرت عنه هذه   •

�لعملية:
التفاحة مطحونة بني الأنياب والأ�رضا�س؛

لقطعها  القواطع  تدخلت  م�شغها،  قبل  التفاحة،  اأن  على  التعرف  على  واملتعلمات  املتعلمني  الأ�شتاذ)ة(  ي�شاعد   •
والأنياب لتمزيقها، والأ�رضا�س لطحنها؛

مطالبتهم باإجناز مناولت بوا�شطة العدة  املحتفظ بها حول الت�شابه بني دور كل نوع من  اأنواع طقم الأ�شنان واأ�شنانهم   •
باأد�ة معينة:

دور القاطعة ي�شبه دور املق�س، دور الناب  ي�شبه دور امل�شمار، دور الأ�رضا�س ي�شبه دور املطرقة؛
تتقا�شم املجموعات ما مت التو�شل اإليه من خالل املالحظة واملناولة واملقارنة، وا�شتنتاج اأن:  •

ــ الطفلة فقدت قواطعها ، ولذلك تاأخرت يف اأكل التفاحة؛
ــ الأ�شنان املتدخلة يف قطع التفاحة هي القواطع، ودورها ي�شبه دور املق�س؛

ــ الأنياب هي الأ�شنان املتدخلة  يف متزيق الطعام، ودورها ي�شبه دور امل�شمار؛
ــ الأ�رضا�س هي الأ�شنان املتدخلة يف طحن الطعام، ودورها ي�شبه دوراملطرقة.  

يطلب منهم اإجناز ن�شاط اأحتقق و ذلك :  •
ُقُه . ُع ــ مُتَزِّ َبِة: َتْطَحُنُه ــ ُتَقطِّ ــ  مبالِحُظة امْلُناَوَلَة، وملء اْلَفراَغ ِباْلَكِلَمِة امْلُنا�شِ

ا�ُس َتْطَحُنُه.             ُقُه ، َواْلأَ�رضْ عاَم، َواْلأَْنياُب مُتَزِّ ُع الطَّ ــ َاْلَقواِطُع  ُتَقطِّ
تذكر:

اأو  الدر�س  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�شة  اأن�شطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
خارجها، اأدرجت بالكرا�شة كمفاهيم وم�شطلحات علمية، ومفردات وظيفية، 

مع ما يقابلها باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.
ا�صتخال�ص: 

بالكلمات  م�شتعينا  واملتعلمات،  املتعلمني  الأ�شتاذ)ة(  ي�شارك 
ثم  ال�شبورة،  على  كتابته  تتم  ا�شتنتاج  اإلى  التو�شل  يف  املهمة، 

ينقله املتعلمون واملتعلمات اإلى كرا�شاتهم على النحو الآتي: 
اأ�شناين بها قواطع تقطع الطعام، واأنياب متزقه، واأ�رضا�س تطحنه.

ا�صتثمار:
مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�شة، وذلك: 
الدور  توؤدي  التي  بالأداة  ال�شن  بخط  بربط 

امل�شابه لدورها.
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احل�صة ال�صابعة:  املحافظة على �صالمة اأ�صناين                         

الهدف: اأن يتعرف املتعلم )ة( بع�ص اأ�صاليب وقاية اأ�صناين.

الو�صائل التعليمية: ــ طقم اأ�صنان - فر�صاة - �صنون

     ــ كرا�صة املتعلم)ة( �ص  26.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:

ي�شتهل الأ�شتاذ)ة( احل�شة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�شبة  حول  تنوع الأ�شنان  ودورها عند الإن�شان 
للربط باحل�سة �جلديدة؛

و�صعية النطالق:

يطلب الأ�شتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية النطالق الواردة بالن�شاط )طبيب الأ�شنان يفح�س اأ�شنان   •
هدى(

مالحظة وت�صاوؤل: 

ثم  عمل،  جمموعات  الأ�شتاذ)ة(  ي�شكل   •
يفتح نقا�شًا م�شتدرجًا املتعلمني واملتعلمات 

لطرح �شوؤال التق�شي من مثل:
ــ هل اإحدى اأ�شنان هدى توؤملها؟

ــ هل اأ�رضا�س هدى م�شو�شة؟
ــ ما�شبب ت�شو�س �رض�س هدى؟

•  يكتب املتعلمون واملتعلمات الت�شاوؤل املتفق عليه يف كرا�شتهم من مثل: ما�شبب ت�شو�س �رض�س هدى؟

افرتا�ص:

تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:  •
ــ رمبا لأن هدى لتنظف اأ�شنانها بعد الأكل؛

ــ رمبا لأنها لتنظف اأ�شنانها جيدا بالفر�شاة وال�شنون.
من  للتحقق  قابل  ماهو  واملتعلمات،  املتعلمني  مب�شاركة  منها،  وينتقي  ال�شبورة  على  الفر�شيات  الأ�شتاذ)ة(  يكتب    •

مثل:رمبا لأنها لتنظف اأ�شنانها جيداً بالفر�شاة والن�شون.
يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�شية املتفق عليها يف كرا�شتهم.  •

الوحدة الثانية
�صحة الإن�صان )2(
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حتقق:
للتحقق من الفر�شيات، يطلب منهم الأ�شتاذ)ة( ال�شتغال يف ثنائيات وي�شاركهم مراحل الإجناز من خالل البحث يف 

الأنرتنيت عن �شبب ت�شو�س الأ�شنان، وت�شجيل املعلومات املفيدة حول املو�شوع  يف ورقة؛
• يقوم )ة( بتجميع وتقا�شم نتائج البحث يف الأنرتنيت حول اأ�شباب ت�شو�س الأ�شنان، من مثل :

ــ �إهمال تنظيف �لأ�سنان بعد �لأكل؛
ــ عدم �نتظام تنظيفها بالفر�ساة و�ل�سنون؛

ــ عدم زيارة طبيب الأ�شنان ؛
على  �ملناق�سة،  بعد  و�ملتعلمات،  �ملتعلمني  ي�ساعد   •

ا�شتنتاج اأن: �شبب ت�شو�س اأ�شنان ليلى يرجع اإلى:
بالفر�ساة  �لأكل  بعد  بانتظام   �أ�سنانها  تنظيف  �إهمال 
يف  باأمل  ال�شعور  عند  الطبيب  زيارة  وعدم  وال�شنون، 

�لأ�سنان. 
يقرتح �لأ�ستاذ)ة( �إجناز مناولت حول �لطريقة �ل�سحيحة لتنظيف �لأ�سنان بالفر�ساة و�ل�سنون، وذلك با�ستعمال طقم   •

�أ�سنان ��سطناعي.
ميكن ال�شتعانة بالرابط التايل لعر�س الطريقة ال�شحيحة لتنظيف الأ�شنان بالفر�شاة ومعجون الأ�شنان:  •

https://youtu.be/E86BJtxhehk
اأحتقق مبالحظة الر�شم،  اإجناز ن�شاط  • يطلب منهم 

وماء الفراغ بالكلمة املنا�شبة: يقيها – تنظيف.
�ِض. وُّ ِل، يقيها ِمَن �لتَّ�سَ كمْ أَ َد �لمْ ناِن َبعمْ أَ�سمْ • تنظيف �لمْ

ا�صتخال�ص: 
واملتعلمات،  املتعلمني  الأ�شتاذ)ة(  ي�شارك 
اإلى  التو�شل  يف  املهمة،  بالكلمات  م�شتعينا 
ينقله  ثم  ال�شبورة،  على  كتابته  تتم  ا�شتنتاج 
على  كر��ساتهم  �إلى  و�ملتعلمات  �ملتعلمون 

النحو الآتي: 
 اأحافظ على �شالمة اأ�شناين بتنظيفها بانتظام من 
وبا�شت�شارة  وال�شنون،  بالفر�شاة  الطعام  بقايا 

الطبيب عند الإح�شا�س بالأمل.
ا�صتثمار:

مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�شة، وذلك ، 
�َشٌة  وَّ وذلك مبلء الفراغ بالكلمة املنا�شبة : ُم�شَ

ــ �َشليَمٌة ــ َغرْيُ َنظيَفٍة.
       . . . . . . . . . . . . . . . . . ناٌن . .       �أَ�سمْ . . . . . . . . . . . . . . . . ناٌن . �أ�سمْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . ناٌن . �أَ�سمْ

تذكر:

كلمات مت ترويجها خالل اأن�شطة احل�شة املختلفة، داخل حجرة الدر�س اأو خارجها، 
يقابلها  ما  مع  ومفردات وظيفية،  علمية،  بالكرا�شة كمفاهيم وم�شطلحات  اأدرجت 

باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات. 

�سليمةغري نظيفةم�سو�سة
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احل�صة الثامنة:  �صنع جم�صم ل�صن و�صر�ص                       

الهدف: اأن يتعرف املتعلم )ة( �صنع جم�صم ل�صن و�صر�ص

الو�صائل التعليمية:  عجني مطاوع اأبي�ش ـ مق�ش ـ كرا�سة املتعلم �ش 72

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
الإن�شان  عند  ودورها  الأ�شنان  تنوع  حول  املكت�شبة  مبعارفهم  واملتعلمات  املتعلمني  بتذكري  احل�شة  الأ�شتاذ)ة(  ي�شتهل 

وكيفية وقايتها للربط باحل�سة �جلديدة.
تهييئ لوازم امل�سروع:

ي�شكل الأ�شتاذ)ة( مجموعات عمل، ويفتح نقا�شا حول اللوازم التي يتطلبها اإنجاز امل�رضوع لختيار اأجنعها لتحقيق   •
الهدف من  امل�رضوع. وبعد ت�شجيل خمتلف القرتاحات على ال�شبورة، ميكن التوافق على �شبيل املثال اللوازم التالية:

ــ  عجني مطاوع �أبي�ض؛
ــ  عينات قواطع اأو ر�شومها؛

ــ  عينات اأ�رضا�س اأو ر�شومها؛
ــ  م�سطرة

و�سع ت�سميم للم�سروع:

يطلب الأ�شتاذ)ة( من مجموعات العمل اقتراح مجموعة من الت�شاميم ل�شنع مج�شم قاطعة و�شر�س.  •
تعر�س كل مجموعة اقتراحاتها، وي�شاعدهم الأ�شتاذ)ة( على اختيار الت�شميم القابل لالإنجاز من مثل:  •

ــ  تقطيع العجين اإلى قطع �شغيرة؛
ــ ت�سكيل كل قطعة ح�سب �ل�سكل �لأولي للقاطعة و�ل�سر�ض؛

ــ ت�شكيل الجزء العلوي وال�شفلي لل�شر�س؛
ــ ت�شكيل تاج وجذري ال�شر�س

ــ اإبراز محدبات �شطح ال�شر�س انطالقا من العينة اأو الر�شم.
اإنجاز ن�شاط ت�شميم الم�شروع وذلك بو�شع رقم 1 تحت ر�شم قطعة العجين المخ�ش�س ل�شنع مج�شم قاطعة و رقم   •

2 تحت قطعة العجين المخ�ش�س ل�شنع مج�شم �شر�س.

الوحدة الثانية
�صحة الإن�صان )2(
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اإجناز امل�سروع :

• جم�شم قاطعة
العلوي،  اجلزء  ت�شطيح  تقريبًا،   2cm بطول  �ل�سكل  �أ�سطو�نية  قطعة عجني  �إعد�د  ــ  

وت�سكيل �جلزء �ل�سفلي �نطالقا من �لر�سم �أو �لعينة؛
تدقيق اجلزء العلوي للقاطعة ليبدو يف �شكل حاد.

• جم�شم �رض�س :
ــ  �إعد�د قطعة عجني كروية �ل�سكل؛

حاد  غري  مربع  �شكل  يف  ت�شكيلها  ــ  
�لزو�يا؛

ــ  ت�شكيل اجلذرين؛
ال�رض�س  �شطح  على   )+( عاملة  و�شع  ــ  

لإبر�ز حمدباته.
• اإجناز الن�شاط املتعلق بتنفيذ امل�رضوع وذلك 

:
ــ بترتيب مراحل �شنع �شن من 1 �إلى 3:
ــ بترتيب مراحل �شنع �شن من 1 �إلى 4:

تقومي امل�سروع :

انطالقا من البحث الذي اأجنزه املتعلمون واملتعلمات يف الأنرتنيت حول الأ�شنان يقومون مبقارنة منتوجهم بال�شور 
التي ح�شلوا عليها، وجتويد جم�شماتهم لتقرتب اأكرث من الأ�شنان احلقيقية.
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تقومي ودعم
اأن�سطة تطبيقية:

اأن�سطة توليفية:

الن�شاط 1 :
ي�شتهدف هذا الن�شاط تقومي قدرة املتعلمني واملتعلمات على ا�شتح�شار مكت�شباتهم حول مواقع اأهم مفا�شل اجل�شم 
وت�شميتها، ونوع احلركة التي تتيحها هذه املفا�شل ودور الريا�شة يف احلفاظ على �شحة املفا�شل، وتعبئة وتوظيف 

هذه �ملكت�سبات، وذلك:
وكتابة  بالبطاقة  وو�شله  املف�شل،  موقع  باإحاطة  ــ  

��سمه، ونوع حركته؛
ــ  ملء الفراغ بالكلمة املنا�شبة: احلفاظ  ــ مفا�شله ــ 

لعب.
احلفاظ  من  متكنه  التي  اليد،  كرة  يف  لعب  يو�شف 

على مرونة مفا�سله.

الن�شاط 2 :
املتعلمني  قدرة  تقومي  الن�شاط  هذا  ي�شتهدف 
تنوع  حول  مكت�شابتهم  ا�شتح�شار  على  واملتعلمات 
الأ�شنان ودورها، وتعبئة وتوظيف هذه املكت�شبات، 
دورها  حتتها  وكتابة  با�شمها،  �شن  كل  بو�شل  وذلك 
اللحم  ميزق  اخلبزناب  تقطع  قاطعتان  الأكل.  يف 

�رض�س يطحن الطعام

الن�شاط 1 :
يهدف هذا الن�شاط تقومي قدرة املتعلمني واملتعلمات 
احلركة،  تنوع  حول  مكت�شابتهم  ا�شتح�شار  على 
بكتابة  وذلك  املكت�شبات،  هذه  وتوظيف  وتعبئة 

نوع احلركة يف الطرفني العلوي وال�شفلي:
الدوران  للر�شم( حركة  الي�رضى  )اليد  الب�شط  حركة 

) �ليد �ليمنى للر�سم(
حركة �لب�سط ) �لرجل �لي�رصى( حركة �لثني )�لرجل 

للر�سم( �ليمنى 

الوحدة الثانية
�صحة الإن�صان )2(
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الن�شاط 2 :
اليومية  الوجبات  اأوقات  حول  مكت�شابتهم  ا�شتح�شار  على  واملتعلمات  املتعلمني  قدرة  تقومي  الن�شاط  هذا  ي�شتهدف 

الرئي�شية وتنظيمها، وتنظيف الأ�شنان بعد الأكل، وممار�شة الريا�شةوتعبئة وتوظيف هذه املكت�شبات، وذلك:
مبلء الفراغ بالكلمة املنا�شبة: فطورهم ــ �سباح  ــ ريا�شية ــ �لغذ�ء ــ منت�سف ــ ع�ساءهم  ــ �مل�ساء ــ �أ�سنانهم.

الأ�رضة  اأفراد  تناول  الأحد،  يوم  �شباح  يف 
بنزهة،  للقيام  الغابة  اإلى  توجهوا  ثم  فطورهم، 
ويف  جماور.  ملعب  يف  ريا�شية  متارين  واإجراء 
وظلوا  الغذاء،  طعام  تناولوا  النهار،  منت�شف 
هناك اإلى امل�شاء. وملا عادوا اإلى البيت، تنظفوا 
ونظفو�  ع�ساءهم،  تناولو�  ثم  و�ل�سابون،  باملاء 

�أ�سنانهم.

تقويم تملك نهج التق�صي
املتعلمني  قدرة  تقومي  الن�شاط  هذا  ي�شتهدف 
حول  مكت�شابتهم  ا�شتح�شار  على  واملتعلمات 
وتعبئة  بكاملها،  الثانية  الوحدة  موا�شيع 
مبراجعة  وذلك  املكت�شبات،  هذه  وتوظيف 
اخلانة  يف   )X( عالمة  و�شع  ثم   ،3 الن�شاط 

�ملنا�سبة.
ت�شحيح الن�شاط :

ــ ليلى لم تتناول فطورها في ال�شباح.
ــ خالد ليعتني بنظافة �أ�سنانه.

على  ج�سمه  مفا�سل  لت�ساعده  �لغالي  ــ 
الجري.
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�سبكة تقومي الوحدة الثانية  
�صحة الإن�صان )2(

ال�صم و الن�صبرت
حتديد اأهم 

مفا�صل 
اجل�صم

تعرف اأهمية 
املفا�صل 

يف حدوث 
خمتلف 
احلركات

تعرف دور 
الريا�صة 

يف احلفاظ 
على �صحة 

املفا�صل

تعرف اأوقات 
الوجبات 
اليومية 

وتنظيمها 

تعرف تنوع 
اأ�صناين

تعرف اأن 
الأ�صنان 

هامة مل�صغ 
الطعام

تعرف بع�ص 
اأ�صاليب 
وقاية 
اأ�صناين

تعرف 
�صنع جم�صم 
�صن و�صر�ص

جمموع

 العالمات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

– : عدم حتقق الهدف+ : حتقق الهدف
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1- خمت�صر معريف
حتتوي هذه �لوحدة على حمورين �أ�سا�سيني:

•  �ل�سوت �نت�ساره وخا�سياته؛
•  مفعول �لقوة.

ال�صوت انت�صاره وخا�صياته:
املوجات  تنعت  معينني.  برتدد وو�سع  ميكانيكية  تولدها مهتزات  ان�سغاط ومتدد طولية,  عبارة عن موجات  ال�سوت 
�ل�سوتية بالطولية نظر� لكون جزيئات �لو�سط �لذي يهتز و�لذي تنت�رش فيه هذه �ملوجات تتحرك ذهابا و�إيابا باجتاه مو�ز الجتاه 
االنت�سار. وعندما تتحرك هذه اجلزيئات يف نف�ض اجتاه ومنحى انت�سار املوجات ال�سوتية فاإنها تقرتب من بع�سها البع�ض, وهذا 

ما يف�رش اأن املوجات ال�سوتية عبارة عن تغري يف �سغط الو�سط الذي تنت�رش فيه.
اأما تردد املوجات ال�سوتية فهو عدد االهتزازات التي يحدثها اجل�سم املهتز  يف الثانية الواحدة, ووحدة قيا�سه هي الهريتز 

(HERTZ)(Hz)

تتعلق حدة �ل�سوت برتدد �ملوجة �ل�سوتية، �ذ يكون �ل�سوت حاد� )aigu( عند ارتفاع الرتدد وخفي�سا )grave( عند 
 20Hz انخفا�ض الرتدد. وجتدر االإ�سـارة  اإلى اأن اأذن االإن�ســان ت�سمـع االأ�سوات التي يكـون تـردد مـوجـاتها حمـ�سورا بني

.20000Hz و
اأما �سدة ال�سوت فتتعلق بو�سع املوجات ال�سوتية, فكلما ارتفعت �سدة ال�سوت ازداد و�سع هذه املوجات .

تنت�رش املوجات ال�سوتية يف اأو�ساط مادية خمتلفة �سلبة و �سائلة وغازية وال تنت�رش يف الفراغ. اأما �رشعة انت�سارها فتختلف 
وال�سائلة  ال�سلبة  املادية  االأو�ساط  بع�ض  ال�سوتية يف  املوجات  انت�سار  قيم �رشعة  التايل  ويت�سمن اجلدول  اآخر.  الى  من و�سط 

والغازية:

�شرعة االنت�شار)بالمتر في الثانية(و�شط االنت�شار
�لحديد )�سلب(

الماء )�سائل(
الهواء )غاز(

6 000
1 500
340

مفعول القوة:
القوة هي كل ما ي�سبب تغيري �سكل ج�سم اأو حتريك ج�سم �ساكن اأو تغيري منحى واجتاه حركة ج�سم متحرك.

• اأنواع القوى:
ميكن ت�سنيف القوى املوؤثرة على ج�سم ما ب�سفة عامة اإلى:

ــ قوى التما�س : وهي قوى توؤثر مبا�رشة يف اجل�سم ,اأي اأن اجل�سم الذي يطبق القوة واجل�سم الذي يخ�سع لها يتما�سان.
ــ قوى عن بعد : وهي قوى توؤثر يف اجل�سم عن بعد دون �رشورة وجود متا�ض مبا�رش بني اجل�سم املوؤثر واجل�سم املوؤثر فيه. 
القوة املغنطي�سية هي قوة عن بعد اإذ يوؤثر بها املغنطي�ض على امل�سامري دون تالم�ض بني املغنطي�ض وامل�سامري. القوة الكهربائية 
هي كذلك قوة تطبق عن بعد, فالنفاخة املحكوكة  بقطعة قما�ض تظهر فيها �سحن كهربائية متكن من جذب قطع االأوراق 

ال�سغرية, دون مل�سها.

الوحدة الثالثة:
ال�صوت - احلركة
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2- مقاربة منهجية:
اخلارجي عرب جهازه  بتوا�سله مع حميطه  اأظافره, وذلك  نعومة  منذ  تلقائية,  بكيفية  ال�سوت  الطفل مع ظاهرة  يتعامل 

ال�سمعي.
ي�ستهدف اإدراج مو�سوع ال�سوت, يف ال�سنة الثانية من التعليم االبتدائي:

- حت�سي�ض املتعلم)ة( بهذه الظاهرة الفيزيائية وذلك امتدادا لدرا�سة حا�سة ال�سمع التي متت يف ال�سنة االأولى االبتدائية؛
اجل�سم,  �سالمة  على  واحلفاظ  االأ�سعدة)التوا�سل,  خمتلف  على  اليومية  احلياة  يف  ال�سوت  باأهمية  املتعلم)ة(  توعية   -

و�لرتفيه...(؛
- اكت�ساب بع�ض املعارف العلمية, وتنمية بع�ض املهارات) املناولة, واملالحظة, واملقارنة,...(

با�ستعمال  املتعلم)ة( الأن�سطة متنوعة, تعتمد  على مناوالت ب�سيطة,   ال�سوت من خالل اجناز  �ستتم معاجلة مو�سوع 
اأدوات واآالت مو�سيقية متداولة, ق�سد حتقيق االأهداف امل�سطرة.

من �سمن العوائق التي قد تواجه املتعلم)ة( يف معاجلة مو�سوع ال�سوت ميكن ذكر:
ارتباط كيفية حدوث ال�سوت باهتزاز االأج�سام املرنة, واالهتزاز حركة ذهاب واإياب �رشيعة ومتكررة يف الزمن,  	•
ت�سعب م�ساهدتها من قبل املتعلم.لتجاوز هذا العائق يج�سد هذا النوع من احلركة با�ستعمال و�سائل ب�سيطة مثل اإل�ساق قطعة 

ورق بي�ساء �سغرية على وتر,  وو�سع حبات رمل فوق غ�ساء طبل؛
املرحلة  هذا  يف  واملتعلمات  املتعلمني  اأن  غري  وغازية.  و�سائلة,  �سلبة,  خمتلفة  مادية  اأو�ساط  يف  ال�سوت  انت�سار  	•
الدرا�سية ال يدركون حاالت املادة الثالث. ولتجاوز هذا الو�سع مت االقت�سار على مواد مثل اخل�سب, واملاء, والهواء دون 

االإ�سارة اإلى حالتها املادية. 
اأما العوائق التي قد تواجه املتعلم)ة( يف مو�سوع القوى هو اأن القوة مقدار فيزيائي ال يرى  وي�سعب اإدراكه ولتجاوز هذا 
العائق  ميكن اإبراز القوة من خالل تاأثرياتها مثل حتريك ج�سم �ساكن اأو اإيقاف ج�سم متحرك اأو تغيري �سكل ج�سم وت�سويهه.  

3- ح�ص�ص الوحدة واأهدافها وو�صائلها:

الو�شائل التعليميةاالأهدافالح�ش�س

اأن يتعرف المتعلم)ة( كيفية حدوث حدوث ال�سوت
�ل�سوت.

علبة فارغة – �سريط مطاطي – رمل – دف– كرا�شة 
المتعلم)ة( �ص 32

اأن يتعرف المتعلم)ة( تعرف انت�سار �نت�سار �ل�سوت
�ل�سوت.

�ساعة يدوية – م�سطرة خ�سبية – ماء – �سطل - كرا�شة 
المتعلم)ة( �ص 33

�سدة ال�سوت
اأن يتعرف المتعلم)ة( تعرف �سدة 

�ل�سوت.
مذياع – كرا�شة المتعلم)ة( �ص 34

ال�سجيج �سوت 
مزعج

اأن يتعرف المتعلم)ة( تعرف 
ال�سجيج و تجنب �سماعه واإحداثه.

�سحن معدني- ملعقة معدنية - هارمونيكا – كرا�شة 
المتعلم)ة( . �ص 35

م�رشوع �سنع هاتف 
ب�سيط

اأن يتعرف المتعلم)ة( تعرف كيفية 
�سنع هاتف ب�سيط.

اأكواب من البال�ستيك اأو من الورق – خيوط من مواد 
خمتلفة )قطن, �سوف, نحا�ض...( - م�سمار– كرا�شة 

المتعلم)ة( �ص 36
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اأن يتعرف المتعلم)ة( تعرف مفعول مفعول �لقوة.
�لقوة.

كرة – كرا�شة المتعلم)ة(. �ص 37

حركة ج�سم �سعودا
و�سقوطا.

اأن يتعرف المتعلم)ة( تعرف تغيري 
حركة ج�سم �سعودا و�سقوطا.

كرة – كرا�شة المتعلم)ة(. �ص 38

اأن يتعرف المتعلم)ة( تعرف بع�ض بع�ض اأنواع القوى.
اأنواع القوى.

ق�سيب مغنطي�سي – كرات من حديد ومن زجاج – نفاخة 
– قطع ورق �سغرية -خيط- م�سامري – كرا�سة املتعلم)ة( 

�ص 39

4- املكت�سبات القبلية على م�ستوى مادة الن�ساط العلمي، يف ال�سنة االأولى االبتدائية:
ــ االأج�سام: ال�ساكنة و املتحركة؛

ــ قوى الدفع و اجلذب؛
ــ اجلاذبية؛

ــ قوة الرياح و املياه.

5- االمتدادات: 
ـ على م�شتوى مادة الن�شاط العلمي:

الرابع الثالث الم�شتوى
•الطاقة: الحرارة و ال�سوء والفلك والكهرباء.

• الميكانيك: الحركة )حركة االأج�سام )القوى((.

• الطاقة: ال�سوء والكهرباء 
و�لحر�رة.

•  الميكانيك: الحركة )القوى(.

المحور

على م�ستوى املواد الدرا�سية الأخرى، يف ال�سنة الثانية الإبتدائية :
املتعلم  توظيف  واحلروف(  االأ�سوات  بني  والربط  ال�سوتي  )الوعي  القراءة  املدر�شة:  واحلياة  العائلة  جمال  العربية  اللغة   •

لل�سوت يف تعلم اللغات, والنطق ال�سليم للكلمات؛
•  الرتبية االإ�شالمية: توظيف املتعلم لل�سوت, يف اال�ستعمال ال�سليم ملخارج احلروف, اأثناء ترتيل اأو جتويد القراآن الكرمي.

6- الكفاية:
�سيكون املتعلم )ة( يف نهاية الوحدة, وفق مميزات مراحل منوه, واأمام و�سعيات مرتبطة مبحيطه املبا�رش واملحلي, وباعتماد 
فيها مكت�سباته  باأن�سطة يوظف  القيام  قادرا على حل و�سعية م�سكلة من خالل  العلمي,  التق�سي  خطوات مالئمة من نهج 
ال�سابقة وتلك املت�سلة بالطاقة - ال�سوت - امليكانيك )حركة االأج�سام - القوى(, وذلك عرب الت�ساوؤل ب�ساأنها والتعبري عنها 
�سفهيا وكتابيا بكلمات وجمل وتخطيطات ور�سوم ب�سيطة , ومن خالل املالحظة واالفرتا�ض واملناولة والتعريف واملقارنة 

واملقابلة والت�سنيف واال�ستنتاج , وذلك الأجل احلفاظ على حميطه البيئي وما يرتبط به.  
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احل�صة الأولى: حدوث ال�صوت 

الهدف: اأن يتعرف املتعلم)ة( كيفية حدوث ال�سوت.

الو�سائل التعليمية: - علبة فارغة - �سريط مطاطي -رمل -دف.

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 32.

حتقق:
ن االأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات, وي�ساركهم مراحل االإجناز. يوزع على  للتحقق من الفر�سيات, ُيكوِّ

كل جمموعة االأدوات امل�سار اإليها يف الو�سائل التعليمية اأعاله. 
•  يطلب منهم القيام بـالتجربة التالية:

االأداة امل�ستعملة يف هذه التجربة عبارة عن علبتني فارغتني , ثبت  بهما  �رشيط مطاطي يلعب دور الوتر, وتل�سق به قطعة 
ورق �سغرية, يف العلبة االأولى يكون ال�رشيط املطاطي موترا ويف الثانية يكون غري موتر.

الوحدة الثالثة:
ال�صوت - احلركة

اأن�سطة التعليم والتعلم

و�سعية االنطالق: 
•  يطلب االأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة ر�سم و�سعية االنطالق )طفلة تعزف على اآلة العود( ؛

مالحظة وت�صاوؤل: 
•  ي�سكل االأ�ستاذ)ة( جمموعات عمل, ثم يفتح نقا�سًا م�ستدرجًا املتعلمني واملتعلمات لطرح ت�ساوؤل التق�سي من مثل:

ــ كيف ي�سدر العود �سوتا ؟ 
ــ كيف يحدث ال�سوت ؟ 

يكتب املتعلمون الت�ساوؤل املتفق عليه يف 
كرا�ستهم من مثل :

كيف يحدث العود �سوتا ؟
افرتا�ص:

تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �سكل فر�سيات, عن الت�ساوؤل املطروح من مثل:
ــ   ي�سدر �ل�سوت من �لعود؛

ــ  ي�سدر �ل�سوت من �الأوتار؛
ــ  ي�سدر ال�سوت عن حركة االأوتار؛

•	يكتب االأ�ستاذ)ة( الفر�سيات على ال�سبورة, وينتقي منها ماهو قابل للتحقق مب�ساركة املتعلمني واملتعلمات. 
•	يكتب املتعلمون واملتعلمات يف كرا�ستهم الفر�سية املتفق عليها من مثل: ي�سدر العود عن حركة االأوثار.
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ا�صتخال�ص: 

واملتعلمات,  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  ي�سارك 
اإلى  التو�سل  يف  املهمة,  بالكلمات  م�ستعينا 
ينقله  ثم  ال�سبورة,  على  كتابته  تتم  ا�ستنتاج 
على  كرا�ساتهم  اإلى  واملتعلمات  املتعلمون 

النحو االآتي: 
ينتج ال�شوت عن اهتزاز االأج�شام

ــ يطلب االأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات النقر على التوايل على الوتر يف العلبتني, ومالحظة حركة الورق امللت�سق 
حدوث  مع  تزامنها  عدم  اأو  وتزامنها  به, 

�ل�سوت.
يف العلبة االأوىل:

•  يالحظ املتعلمون واملتعلمات:
ــ احلركة املتكررة وال�رشيعة للوتر, فيعربون 

عنها بكلمة »اهتزاز« ؛
حدوث  مع  ال�سوت  حدوث  تزامن  ــ 

احلركة االهتزازية للوتر؛
ــ تزامن اختفاء ال�سوت مع توقف احلركة االهتزازية للوتر.

يف العلبة الثانية:
•  يالحظون : 

ــ عدم اهتزاز الوتر وعدم �سدور �سوت,
ــ يطلب منهم اإجناز ن�ساط )اأجنز(؛ وذلك بكتابة نتيجة التجربة:

ــ  »فيهتز ويحدث �شوت«, حتت ر�سم العلبة االأولى؛
ــ  »فال يهتز وال يحدث �شوتا«, حتت ر�سم العلبة الثانية.

ــ ي�ستنتجون اأن �سدور ال�سوت يف هذه التجربة ينتج عن اهتزاز ال�رشيط املطاطي.
تذكر:

اأدرجت   , الدر�ض  حجرة  داخل  املختلفة,  احل�سة  اأن�سطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
بالكرا�سة كمفاهيم وم�سطلحات علمية, ومفردات وظيفية, مع ما يقابلها باللغة الفرن�سية, 

حتى ترت�سخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�صتثمار:
مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
احل�سة, حول  واملتعلمات يف هذه  املتعلمني 
يكتبون  بحيث  ال�سوت,  حدوث  كيفية 
الوتر يف  يهتز حمدثا �سوتا:  الذي  ا�سم اجلزء 

الكمان والقيثارة و الغ�ساء يف الطبل.
ويكتبون اأي�سا ا�سم العملية التي يجب القيام 
قرع  )الكمان(  حك  �سوت:  الإحداث  بها 

�لوتر)الطبل( ونقر )القيثارة(.
باحلك

�لوتر
بالنقر

اجللد
بالقرع

فيهتز ويحدثفال يهتز وال يحدث
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احل�صة الثانية: انت�صار ال�صوت 

الهدف: اأن يتعرف املتعلم)ة( انت�سار ال�سوت.

الو�سائل التعليمية: - �ساعة يدوية – م�سطرة خ�سبية – ماء – �سطل .

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 33.

اأن�سطة التعليم والتعلم

الوحدة الثالثة:
ال�صوت - احلركة

حتقق:
ن االأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات, وي�ساركهم مراحل االإجناز. يوزع على  للتحقق من الفر�سيات, ُيكوِّ

كل جمموعة االأدوات امل�سار اإليها يف الو�سائل التعليمية اأعاله. 

متهيد:
ي�ستهل االأ�ستاذ)ة( احل�سة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�سبة,    حول كيفية حدوث ال�سوت.

و�سعية االنطالق: 
•  يطلب االأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة ر�سم و�سعية االنطالق الواردة يف الن�ساط )م�سطفى وليلى يف 
غرفة اجللو�ض, ينظران اإلى �ساعة يدوية على املائدة. م�سطفى يحرك يده تعبريا على اأن ال�ساعة توقفت عن اال�ستغال( ؛

مالحظة وت�صاوؤل: 
•  ي�سكل االأ�ستاذ)ة( جمموعات عمل, ثم يفتح نقا�سًا م�ستدرجًا املتعلمني واملتعلمات لطرح ت�ساوؤل التق�سي من مثل:

ــ ملاذا اعتقد م�سطفى اأن ال�ساعة توقفت 
عن اال�ستغال ؟ 

ــ كيف اأ�سحح �سك م�سطفى باأن ال�ساعة 
توقفت عن اال�ستغال ؟ 

املتفق  الت�ساوؤل  واملتعلمات  املتعلمون  يكتب 
عليه يف كرا�ستهم من مثل :

ال�ساعة  باأن  م�سطفى  �سك  اأ�سحح  كيف 
توقفت عن اال�ستغال ؟

افرتا�ص:
تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �سكل فر�سيات, عن الت�ساوؤل املطروح من مثل:

ــ رمبا الأن عقارب ال�ساعة تبدو له متوقفة؛
ــ رمبا الأنه ال ي�سمع دقات ال�ساعة؛

•	يكتب االأ�ستاذ)ة( الفر�سيات على ال�سبورة, وينتقي منها مب�ساركة املتعلمني واملتعلمات ماهو قابل للتحقق. 
•	يكتب املتعلمون واملتعلمات يف كرا�ستهم الفر�سية املتفق عليها من مثل: رمبا الأنه ال ي�سمع دقات ال�ساعة.
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يف املرحلة الثانية:
ياأخذ املتعلم )ة( نف�سه, امل�سطرة اخل�سبية وي�سع اأحد طرفيها على ال�ساعة اليدوية والطرف االآخر بجوار اأذنيه, حماوال 

االإن�سات لدقات ال�ساعة.            
• تتقا�سم املجموعات نتائج التجربة, ويتو�سلون من خاللها بعد نقا�ض بينهم اإلى اأن:

ــ  ال�سوت ينت�رش عرب امل�سطرة اخل�سبية اأي عرب اخل�سب, واأنه ينت�رش كذلك عرب الهواء.
ــ  اخل�سب ميكن من �سماع ال�سوت اأكرث من الهواء.

ــ يطلب منهم اإجناز ن�ساط )اأجنز(؛ وذلك بــملء الفراغ باأو�ساط انت�سار ال�سوت: اخل�سب – الهواء.
ينت�رش �ل�سوت عرب اخل�شب, اأكرث من انت�ساره يف الهواء.

كاملاء, ميكن  و�سائلة  كالهواء  مادية خمتلفة؛ �سلبة كاخل�سب وغازية  اأو�ساط  ال�سوت يف  انت�سار  وتعزيز ظاهرة  لتعميم 
االأ�ستاذ)ة( اقرتاح جتربة اأخرى تكميلية تثبت انت�سار ال�سوت يف املاء.

التجربة:
ا�ستعمال اإناء كبري به ماء )�سطل مثال(, واإحداث �سوت داخل االإناء )اأو ال�سطل(, ب�رشب قطعتني معدنيتني ببع�سهما 

البع�ض.
ي�ستنتج املتعلمون واملتعلمات بعد �سماع �سوت القطعتني املعدنيتني اإلى اأن ال�سوت ينت�رش عرب املاء.

تذكر:
كلمات مت ترويجها خالل اأن�سطة احل�سة املختلفة, داخل حجرة الدر�ض اأو خارجها, 
يقابلها  ما  مع  وظيفية,  ومفردات  علمية,  وم�سطلحات  كمفاهيم  بالكرا�سة  اأدرجت 

باللغة الفرن�سية, حتى ترت�سخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�صتخال�ص: 
واملتعلمات,  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  ي�سارك 
اإلى  التو�سل  يف  املهمة,  بالكلمات  م�ستعينا 
ينقله  ثم  ال�سبورة,  على  كتابته  تتم  ا�ستنتاج 
على  كرا�ساتهم  اإلى  واملتعلمات  املتعلمون 

النحو االآتي: 
املاء  و  اخل�شب  مثل  اأو�شاط  يف  ال�شوت   ينت�رش 

و الهواء.

•  يطلب منهم القيام بـالتجربة التالية:

يف املرحلة االأوىل:
ي�سع اأحد املتعلمني ال�ساعة اليدوية على الطاولة 

ويحاول االإ�سغاء لدقات ال�ساعة, واإذا مل 
ي�ستطع �سماعها, يقرتب منها �سيئا ف�سيئا اإلى اأن 

يتحقق له �سماعها.

ا�صتثمار:
مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�سة, وذلك 

بــملء الفراغ بالكلمة املنا�سبة:
ال�سوت الذي �سمعه �سديقي, انتقل اإليه عرب 

الهواء.
الهواء

اخل�سب
الهواء
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احل�صة الثالثة: �سدة ال�سوت.       

الهدف: اأن يتعرف املتعلم)ة( �سدة ال�سوت. 

الو�سائل التعليمية: ــ مذياع.

     ــ كرا�سة املتعلم)ة( �ص 34.

الوحدة الثالثة:
ال�صوت - احلركة

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
يف  وانت�ساره  ال�سوت  حدوث  كيفية  حول  املكت�سبة,  مبعارفهم  واملتعلمات  املتعلمني  بتذكري  احل�سة  االأ�ستاذ)ة(  ي�ستهل 

اأو�ساط خمتلفة مثل اخل�سب واملاء والهواء. 
و�سعية االنطالق: 

•  يطلب االأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات 
�لو�ردة  االنطالق  و�سعية  ر�سم  مالحظة 
بالن�ساط )طفل يقوم على طبلتني, بوا�سطة 
ع�ساتني واحدة غليظة واالأخرى �سغرية( ؛

مالحظة وت�صاوؤل: 
ثم  عمل,  جمموعات  االأ�ستاذ)ة(  •  ي�سكل 

يفتح نقا�سًا م�ستدرجًا املتعلمني واملتعلمات لطرح ت�ساوؤل من مثل:
ــ مالفرق بني �سوت ال�سادر عن الطبلتني ؟ 

ــ كيف اأميز بني �سوت كل طبلة ؟ 
يكتب املتعلمون واملتعلمات الت�ساوؤل املتفق عليه يف كرا�ستهم من مثل :

كيف اأميز بني ال�سوت ال�سادر عن كل طبلة ؟

افرتا�ص:

. تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �سكل فر�سيات, عن الت�ساوؤل املطروح من مثل:
ــ   رمبا النقر بالع�سى الغليظة على الطبل قوي؛

ــ  رمبا النقر بالع�سى ال�سغرية على الطبل �سعيف؛
ــ ...

•	يكتب االأ�ستاذ)ة( الفر�سيات على ال�سبورة, وينتقي منها ماهو قابل للتحقق مب�ساركة املتعلمني واملتعلمات. 
بينما  الغليظة قوي  بالع�سى  النقر  املتفق عليها من مثل: �سوت  الفر�سية  املتعلمون واملتعلمات يف كرا�ستهم  يكتب  	•

�سوت النقر بالع�سى ال�سغرية �سعيف.
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ــ القيام بقرع الطبل بقوة فتتم مالحظة �سدور �سوت قوي.  
ي�سري االأ�ستاذ)ة( اإلى اأن درجة �سماع ال�سوت وقوته يطلق عليها ا�سم �سدة ال�سوت. واأن ال�سوت القوي �سدته مرتفعة 

وال�سوت ال�سعيف �سدته �سعيفة.
• يطلب منهم اإجناز ن�ساط )اأجنز(؛ و ذلك بكتابة الكلمات : قوي – �سعيف.

ــ اأقرع الطبل بخفة واأالحظ �سدور �سوت �سعيف.
ــ اأقرع الطبل بقوة واأالحظ �سدور �سوت قوي.

حتقق:
ن  ُيكوِّ الفر�سيات,  من  للتحقق 
واملتعلمات  املتعلمني  من  االأ�ستاذ)ة( 
االإجناز.  مراحل  وي�ساركهم  جمموعات, 
امل�سار  االأدوات  جمموعة  كل  على  يوزع 

اإليها يف الو�سائل التعليمية اأعاله. 
• يطلب منهم :

فتتم  بخفة  الطبل  بقرع  القيام  ــ 
مالحظة �سدور �سوت �سعيف.

تذكر:

خارجها,  اأو  الدر�ض  حجرة  داخل  املختلفة,  احل�سة  اأن�سطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
اأدرجت بالكرا�سة كمفاهيم وم�سطلحات علمية, ومفردات وظيفية, مع ما يقابلها باللغة 

الفرن�سية, حتى ترت�سخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.
ا�صتخال�ص: 

واملتعلمات,  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  ي�سارك 
اإلى  التو�سل  يف  املهمة,  بالكلمات  م�ستعينا 
ينقله  ثم  ال�سبورة,  على  كتابته  تتم  ا�ستنتاج 
على  كرا�ساتهم  اإلى  واملتعلمات  املتعلمون 

النحو االآتي: 
�شدة ال�شوت مرتبطة بطريقة اإحداثه، اإذ ميكنها اأن 

تكون  قوية اأو �شعيفة.

ا�صتثمار:
املتعلمني  مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
بالكلمة  الفراغ  مبلء  وذلك  احل�سة,  هذه  يف  واملتعلمات 

املنا�سبة: خافت – مرتفعة – �سعيفة.
ُتُه �شعيفة. دَّ ْوٌت خافت, �سِ • َاْلَهْم�ُض �سَ

ُتُه مرتفعة. دَّ ْوٌت قوي, �سِ اُخ �سَ • َال�رشرُّ

خافت
قوي

�سعيفة
مرتفعة

�سعيف
قوي
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احل�صة الرابعة: ال�سجيج  �سوت مزعج.       

الهدف: اأن يتعرف املتعلم)ة( ال�سجيج و جتنب �سماعه و اإحداثه.   

الو�سائل التعليمية: �سحن معدين - ملعقة معدنية - هارمونيكا.

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 35.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
ي�ستهل االأ�ستاذ)ة( احل�سة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�سبة, يف احل�س�ض ال�سابقة, حول ال�سوت وكيفية 

حدوثه واأو�ساط انت�ساره و�سدته.
و�سعية االنطالق: 

• يطلب االأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�سعية االنطالق الواردة بالن�ساط )ليلى تراجع درو�سها يف قاعة 
اجللو�ض, ت�سع يديها على اأذنيها, وتنظر اإلى طفل يقرع �سحنا معدنيا, تظهر عليها عالمات الغ�سب. طفل يف عمر 
خم�ض �سنوات يجري يف القاعة, ي�رشخ وي�رشب على �سحن معدين مبلعقة. طفل يف عمر 3 �سنوات ي�رشخ بالبكاء, 

ويطلب منه اأن ي�سلمه ال�سحن وامللعقة(.
مالحظة وت�صاوؤل: 

ــ ي�سكل االأ�ستاذ)ة( مجموعات عمل, ثم 
يفتح نقا�سا م�ستدرجا المتعلمين والمتعلمات 

لطرح ت�ساوؤل من مثل : 
. ما �ل�سيئ �لذي يقلق ليلى؟

. لماذا ت�سع ليلى يدها على اأذنيها؟
... .

ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الت�ساوؤل 
في كرا�ستهم من مثل :

. لماذا ت�سع ليلى يديها على اأذنيها؟
افرتا�ص

ــ تقدم كل مجموعة اإجابات اأولية في �سكل فر�سيات على الت�ساوؤل المطروح من مثل:
. الأن اأذنيها توؤلمانها؛

. الأنها ال تريد �سماع اأ�سوات تزعجها.
ــ يكتب االأ�ستاذ)ة( الفر�سيات على ال�سبورة وينتقي منها بم�ساركة المتعلمين والمتعلمات ما هو قابل لتحقق

ــ يكتب المتعلمين والمتعلمات في كرا�ستهم الفر�سية المتفق عليها من مثل:
. الأنها ال تريد �سماع اأ�سوات تزعجها.

الوحدة الثالثة:
ال�صوت - احلركة
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حتقق:
ن االأ�ستاذ)ة( من  للتحقق من الفر�سيات, ُيكوِّ
وي�ساركهم  جمموعات,  واملتعلمات  املتعلمني 
جمموعة  كل  على  يوزع  االإجناز.  مراحل 
التعليمية  الو�سائل  يف  اإليها  امل�سار  االأدوات 

اأعاله. 
ال�سحن  على  بـالنقر  القيام  منهم  يطلب   •
وبا�سرت�سال,  بقوة  ملعقة  بوا�سطة  املعدين 
ثم بعد اأن يعود الهدوء يطلب منهم العزف 

على اآلة الهرمونيكا.
• يتو�سلون اإلى التمييز بني االأ�سوات املزعجة )ال�سجيج( واالأ�سوات الهادئة.

• يطلب منهم اإجناز ن�ساط )اأحتقق(؛ و ذلك مبالحظة الر�سم  وملء الفراغ بالكلمة املنا�سبة: يوؤثر على – �سوت.
ة. حَّ جيُج �شوت ُمْزِعٌج, يوؤثر على ال�سِّ َال�سَّ

تذكر:

اأدرجت   , الدر�ض  داخل حجرة  املختلفة,  احل�سة  اأن�سطة  ترويجها خالل  كلمات مت 
باللغة  يقابلها  ما  مع  وظيفية,  ومفردات  علمية,  وم�سطلحات  كمفاهيم  بالكرا�سة 

الفرن�سية, حتى ترت�سخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�صتخال�ص: 

واملتعلمات,  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  ي�سارك 
اإلى  التو�سل  يف  املهمة,  بالكلمات  م�ستعينا 
ينقله  ثم  ال�سبورة,  على  كتابته  تتم  ا�ستنتاج 
على  كرا�ساتهم  اإلى  واملتعلمات  املتعلمون 

النحو االآتي: 
�شماعه  اأجتنب  يوؤذيني،  مزعج  �شوت  ال�شجيج 

واإحداثه.

ا�صتثمار:
يهدف هذا الن�ساط اإلى تثبيت مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�سة, حول ال�سجيج وجتنب �سماعه واإحداثه, 

بحيث يلونون باالأحمر البطاقة التي تعرب عن ال�سلوك ال�سليم وباالأخ�رش البطاقة التي تعرب عن ال�سلوك غري ال�سليم.
يلونون باالأخ�رش البطاقات:

•اأحتدث بهدوء؛
يلونون باالأحمر البطاقة:

اأرفع من �سدة �سوت التلفاز.
�ألعب باأجهزة �إلكرتونية.
األعب بالكرة يف البيت.

باالأخ�رش

باالأحمرباالأحمر

باالأحمر

يوؤثر على�سوت
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احل�صة اخلام�صة: م�سروع �سنع هاتف ب�سيط.  

الهدف: اأن ي�سنع املتعلم)ة(  هاتفا ب�سيطا.

الو�سائل التعليمية: اأن�سطة التعليم والتعلم

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
تهييئ لوازم امل�رشوع:

• ي�سكل االأ�ستاذ)ة( جمموعات عمل ويفتح نقا�سا حول اللوازم التي يتطلبها اإجناز امل�رشوع الختيار اأجنعها لتحقيق الهدف 
منه, وبعد ت�سجيل خمتلف االقرتاحات على ال�سبورة, ميكن التوافق على �سبيل املثال على للوازم التالية :

ــ علبة يوغورت من البال�ستيك اأو اأكواب من 
�لورق؛

خيوط  اأو  اأمتار   5 تقريبا  طوله  فلزي  خيط  ــ 
ذات مواد اأخرى وذات اأطوال خمتلفة.

و�شع ت�شميم للم�رشوع:
العمل  جمموعات  من  االأ�ستاذ)ة(  يطلب  ــ 
هاتف  ل�سنع  الت�ساميم  من  جمموعة  اقرتاح 

ب�سيط ؛
ــ تعر�ض كل جمموعة اقرتاحاتها وي�ساعدهم االأ�ستاذ)ة( على اختيار الت�سميم القابل لالإجناز, ور�سمه يف الكرا�سة

الوحدة الثالثة:
ال�صوت - احلركة

123
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اإجناز امل�رشوع :
ي�سارك االأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات يف اإجناز امل�رشوع وفق اخلطوات التالية:

ــ اإحداث ثقب يف كل من قاعدتي الكوبني من قبل االأ�ستاذ)ة(؛
ــ اإدخال طريف اخليط يف الثقب وتثبيته داخل كل كوب من قبل املتعلمني واملتعلمات وذلك بوا�سطة عقدة اأو باإ�ستعمال 

امل�سبك:
ــ مي�سك اأحد املتعلمني بكوب واآخر بالكوب 
حتى  البع�ض  بع�سهما  عن  ويبتعدان  الثاين 

ي�سري اخليط موتراً؛
االآخر  الكوب وي�سغي  اأحدهما يف  يتكلم  ــ 

اأو العك�ض.
تقومي امل�رشوع :

ــ تقدم كل جمموعة هاتفها للتبادل والتقا�سم ال�ستنتاج �رشوط �سنع هاتف يعمل جيداً )مثال تاأثري نوع اخليط وطوله, ونوع 
الكوب بال�ستيكي اأو ورقي, ...(؛

ــ يخ�س�ض االأ�ستاذ)ة( جائزة رمزية للمجموعة التي �سنعت هاتفا ي�ستغل جيداً.
ــ اإجناز الن�ساط الوارد بالكرا�سة وذلك بو�سع عالمة )x( حتت ر�سم الهاتف الذي ال ي�ستغل, وكتابة �سبب عدم ا�ستغاله.

ا�صتثمار:
مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�سة, وذلك 
اإلى  الب�سيط  من  الهواتف  باالأرقام  برتتيب 

�ملتطور.
12 3
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احل�سة ال�ساد�سة: مفعول القوة.

الهدف: اأن يتعرف املتعلم)ة( مفعول القوة.

الو�سائل التعليمية: اإناء فيه ماء -  كرة بال�ستيكية �سغرية ..

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 37.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
ي�ستهل االأ�ستاذ)ة( احل�سة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�سبة, يف ال�سنة االأولى االبتدائية, حول تعريف القوة, 

)القوة هي ما نوؤثر به على االأج�سام بدفعها اأو بجذبها(.
و�سعية االنطالق: 

يطلب �الأ�ستاذ)ة( من المتعلمون والمتعلمات مالحظة و�سعية االنطالق الواردة بالن�ساط  –
)تركب ليلى قاربا مطاطي ويو�سف يدفع خلفية املركب حماوال حتريكه اإلى االأمام(

مالحظة وت�صاوؤل: 
ثم  عمل,  مجموعات  االأ�ستاذ)ة(  ي�سكل   –
يفتح نقا�سا م�ستدرجا المتعلمين والمتعلمات 

لطرح ت�ساوؤل التق�سي من مثل :          
    . ما الذي غير �سكل المركب؟

  . ما ال�سبب في تحريك المركب وتغيير 
�سكل خلفيته؟

ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الت�ساوؤل المتفق عليه في كرا�ستهم من مثل:
 ما ال�سبب في تغيير �سكل خلفية المركب؟

افرتا�ص
ــ تقدم كل مجموعة اإجابات اأولية عن الت�ساوؤل المطروح  في �سكل فر�سيات من مثل:

. ربما الأن المركب من المطاط؛
. ربما تحت تاأثير قوة دفع يو�سف؛

ــ يكتب االأ�ستاذ)ة( الفر�سيات على ال�سبورة وينتقي منها بم�ساركة المتعلمين والمتعلمات ما هو قابل لتحقق من مثل:
 ربما تحت تاأثير قوة دفع يو�سف؛

ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الفر�سية المتفق عليها في كرا�ستهم.

الوحدة الثالثة:
ال�صوت - احلركة
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حتقق:
ن االأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات, وي�ساركهم مراحل االإجناز. يوزع على  •  للتحقق من الفر�سيات, ُيكوِّ

كل جمموعة االأدوات امل�سار اإليها يف الو�سائل التعليمية اأعاله. 
•  يطلب منهم القيام:

ــ بدفع الكرة ال�ساكنة فوق املاء باالأ�سبع, 
ومالحظة ما يحدث؛

ــ بالت�سدي للكرة اأثناء حركتها, ومالحظة 
ما يحدث؛

ــ بال�سغط على الكرة باأ�سابع اليد, ومالحظة ما يحدث.
• ي�ستنتجون اأن:

 القوة املطبقة على ج�سم متكن من : حتريكه اأو اإيقافه اأو تغيري حركته اأو تغيري �سكله. 
ــ يطلب منهم اإجناز ن�ساط )اأحتقق(؛ و ذلك مبلء الفراغ بالكلمة املنا�سبة: توقف – تغري – حترك.

كًا, َوتغري �َسْكَل ِج�ْسٍم َوَحَرَكَتُه. ُة حترك ِج�ْشماً �ساِكنًا, َو توقف ِج�ْسمًا ُمَتَحرِّ َاْلُقوَّ

تذكر:

كلمات مت ترويجها خالل اأن�سطة احل�سة املختلفة, داخل حجرة الدر�ض اأو خارجها, 
اأدرجت بالكرا�سة كمفاهيم وم�سطلحات علمية, ومفردات وظيفية, مع ما يقابلها 

باللغة الفرن�سية, حتى ترت�سخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�صتخال�ص: 

واملتعلمات,  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  ي�سارك 
اإلى  التو�سل  يف  املهمة,  بالكلمات  م�ستعينا 
ينقله  ثم  ال�سبورة,  على  كتابته  تتم  ا�ستنتاج 
على  كرا�ساتهم  اإلى  واملتعلمات  املتعلمون 

النحو االآتي: 
القوة حترك ج�شما اأوتوقفه اأوتغري حركته و�شكله.

ا�صتثمار:
اإلى تثبيت مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�سة, وذلك بو�سل بخط كل ر�سم بالبطاقة  يهدف هذا الن�ساط 

املنا�سبة.
بر�سم  ال�شكل(  تغري  )القوة 

معجون االأ�سنان امل�سغوط.
العب  بر�سم  االجتاه(  تغري  )القوة 

التن�ض ي�رشب الكرة بامل�رشب.
بر�سم  املركب(  حترك  )القوة 

مركب �رشاعي يف البحر.

تغري توقفحترك
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احل�صة ال�صابعة: حركة ج�سم �سعودا و�سقوطا.

الهدف: اأن يتعرف املتعلم)ة( تغيري حركة ج�سم �سعودا و�سقوطا.

الو�سائل التعليمية:  ــ كرة.

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 38.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
القوة  تعريف  حول  ال�سابقة,  احل�سة  يف  املكت�سبة,  مبعارفهم  واملتعلمات  املتعلمني  بتذكري  احل�سة  االأ�ستاذ)ة(  ي�ستهل 

ومفعولها.
و�سعية االنطالق: 

اإلى  يطلب االأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�سعية االنطالق الواردة بالن�ساط, )يقذف م�سطفى الكرة  ــ 
االأعلى وليلى تراقب حركة الكرة(

مالحظة وت�صاوؤل: 

ي�سكل االأ�ستاذ)ة( مجموعات عمل, ثم يفتح نقا�سا مع المتعلمين والمتعلمات لطرح ت�ساوؤل التق�سي من مثل :           ــ 
   . ما �سبب تغيير حركة الكرة �سعودا و�سقوطا؟

   . ما ال�سيء الذي يغير حركة الكرة �سعودا؟
ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الت�ساوؤل المتفق عليه في كرا�ستهم من مثل:

. ما �سبب تغير حركة الكرة �سعودا و �سقوطا؟
افرتا�ص:

ــ تقدم كل مجموعة اإجابات اأولية عن الت�ساءل 
المطروح, في �سكل فر�سيات من مثل: 

ــ قوة الدفع اإلى االأعلى المطبقة من قبل م�سطفى 
هي ال�سبب في تغير حركة الكرة �سعودا و�سقوطا.

ــ قوة الجاذبية المطبقة من طرف االأر�ض هي ال�سبب.
ــ ال�سبب وجود قوتين: قوة الدفع اإلى االأعلى وقوة الجاذبية خالل ال�سقوط

ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الفر�سية المتفق عليها واالأقرب للتحقق من مثل:
قوة الدفع اإلى االأعلى المطبقة من قبل م�سطفى وقوة الجاذبية هما القوتان الم�سوؤولتان عن تغير حركة الكرة �سعودا 

و�سقوطا.

الوحدة الثالثة:
ال�صوت - احلركة
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حتقق:

ن االأ�ستاذ)ة(  ــ  للتحقق من الفر�سيات, ُيكوِّ
جمموعات,  واملتعلمات  املتعلمني  من 
وي�ساركهم مراحل االإجناز. يوزع على كل 
الو�سائل  يف  اإليها  امل�سار  االأدوات  جمموعة 

التعليمية اأعاله. 
ــ يطلب منهم القيام بـدفع الكرة اإلى االأعلى 

تذكر:

اأو خارجها,  الدر�ض  داخل حجرة  املختلفة,  احل�سة  اأن�سطة  ترويجها خالل  مت  كلمات 
اأدرجت بالكرا�سة كمفاهيم وم�سطلحات علمية, ومفردات وظيفية, مع ما يقابلها باللغة 

الفرن�سية, حتى ترت�سخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات. 

ا�صتخال�ص: 

واملتعلمات,  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  ي�سارك 
اإلى  التو�سل  يف  املهمة,  بالكلمات  م�ستعينا 
ينقله  ثم  ال�سبورة,  على  كتابته  تتم  ا�ستنتاج 
على  كرا�ساتهم  اإلى  واملتعلمات  املتعلمون 

النحو االآتي: 
تغيري  من  اجلاذبية  االأعلى وقوة  اإىل  الدفع  قوة  متكن 

حركة االأج�شام �شعودا و�شقوطا.

ثم التقاطها اأثناء �سقوطها, ومالحظة تاأثري القوى املتدخلة يف تغيري الكرة حلركتها �سعودا و�سقوطا.
ــ  ي�ستنتجون اأن ال�سبب يف تغيري حركة الكرة �سعودا و�سقوطا هو:

. قوة الدفع اإىل االأعلى: وهي القوة التي توؤثر يف �سعود الكرة اإلى االأعلى, وهذه القوة لي�ست كافية لتغيري حركة الكرة 
بل هناك قوة اأخرى وهي قوة اجلاذبية ؛

. قوة اجلاذبية: وهي قوة جتذب الكرة اإلى االأ�سفل �سقوطا.
ــ يطلب منهم اإجناز ن�ساط )اأحتقق(؛ و ذلك مبلء الفراغ مبفعول القوة املنا�سب: جذب ــ دفع – اجلاذبية.

قذف الكرة اإلى االعلى قوة دفع.
�سقوط الكرة نحو االر�ض قوة جذب.

ا�صتثمار:
املنا�سبة:  بالكلمة  الفراغ  مبلء  احل�سة, وذلك  واملتعلمات يف هذه  املتعلمني  مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 

�سقوطا ــ بقوة ــ �سعود�.
ْفِع    َطفى بقوة الدَّ ُك اْلُكَرُة َبنْيَ َلْيلى َوُم�سْ َتَتَحرَّ

ِة اجْلاِذِبيَِّة. ْعلى �شعودا، َو �شقوطا ِبُقوَّ اِذِبيَِّةاإِلى ااْلأَ اٱجْلَ
عوًدا �سُ

جذبدفع
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احل�صة الثامنة: بع�ص اأنواع القوى.

الهدف: اأن يتعرف املتعلم)ة( بع�ص اأنواع القوى.

الو�سائل التعليمية: ــ ق�سيب مغنطي�سي ــ خيط ــ كرة �سغرية من الزجاج ــ قطع �سغرية من الورق ــ م�سمار 
ــ قلم اأو م�سطرة بال�ستيكية.

                    ــ كرا�سة املتعلم)ة( �ص 39.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
االأج�سام  على  وتاأثريها  القوة  تعريف  املكت�سبة, حول  مبعارفهم  واملتعلمات  املتعلمني  بتذكري  احل�سة  االأ�ستاذ)ة(  ي�ستهل 

وعلى تغيري حركة االأج�سام.
و�سعية االنطالق: 

• يطلب االأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات 
مالحظة و�سعية االنطالق الواردة بالن�ساط, 

)�سندوق حتته مفتاح ليلى حتاول اأخراج املفتاح(
مالحظة وت�صاوؤل: 

• ي�سكل االأ�ستاذ)ة( مجموعات عمل, ثم يفتح نقا�سا مع المتعلمين والمتعلمات لطرح ت�ساوؤل من مثل : كيف اأ�ساعد 
ليلى على اإخراج المفتاح من تحت ال�سندوق؟

ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الت�ساوؤل في كرا�ستهم
ــ تقدم كل مجموعة اإجابات اأولية عن الت�ساوؤل المطروح في �سكل فر�سيات من مثل: 

   . يمكن ا�ستعمال مغنطي�ض
   . يمكن رفع ال�سنذوق

.... .   
ــ يكتب االأ�ستاذ)ة( الفر�سيات على ال�سبورة وينتقي منها بم�ساركة المتعلمين والمتعلمات ما هو قابل لتحقق

ــ يكتب المتعلمين والمتعلمات في كرا�ستهم الفر�سية المتفق عليها مثل: يمكن ا�ستعمال مغنطي�ض

الوحدة الثالثة:
ال�صوت - احلركة

حتقق:
ن االأ�ستاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات, وي�ساركهم مراحل االإجناز. يوزع على  •  للتحقق من الفر�سيات, ُيكوِّ

كل جمموعة االأدوات امل�سار اإليها يف الو�سائل التعليمية اأعاله. 
•  يطلب منهم القيام بـتقريب مغنطي�ض من م�سامري, ومالحظة ما يحدث.
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•  ي�ستنتجون اأن الق�سيب املغنطي�سي يجذب امل�سامري.
•  ي�ساعد االأ�ستاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات على التعرف على املغنطي�ض, فيقدمه على اأنه  قطعة معدنية تتوفر على قطبني 
قطب �سمايل )لونه اأحمر( وقطب جنوبي )لونه اأرق(, واأنه يجذب بع�ض االأج�سام مثل امل�سامري نتيجة  تطبيق قوة عليها 

ت�سمى: القوة املغنطي�شية.
متعلم)ة(   يقوم  الع�سلية,  القوة  على  للتعرف 
حتركها.  فيالحظون  بيديه  الطاولة  بدفع 
هذا  اأن  اإلى  االأ�ستاذ)ة(,  مب�ساعدة  يتو�سلون 

النوع من القوى ي�سمى القوة الع�شلية.
يطلب منهم اإجناز ن�ساط ) اأحتقق(؛ و ذلك مبلء   •
  - مغنطي�سية   املنا�سب:  القوة  بنوع  الفراغ 

ع�سلية.
ــ قوة ع�سلية. 

ــ قوة مغناطي�سية.
اأو نفاخة  اأو م�سطرة بال�ستيكية  للتعرف على القوة الكهربائية, يقوم متطوع عن كل جمموعة بحك قلم بال�ستيكي   •

بقطعة قما�ض, ثم يقربها من قطع االأوراق ال�سغرية, فيالحظ اجنذابها نحو اجل�سم املحكوك. 
اأن   يعيدون نف�ض التجربة بقلم غري حمكوك, فيالحظون 
قطع االأوراق ال�سغرية ال تتاأثر. يتو�سل املتعلمون واملتعلمات 
مب�ساعدة االأ�ستاذ)ة( اإلى اأن اجنذاب قطع الورق ال�سغرية نحو 
النفاخة املحكوكة حدث بفعل نوع اآخر من القوى ي�سمى: 

القوة الكهربائية.  

تذكر:

اأو  الدر�ض  حجرة  داخل  املختلفة,  احل�سة  اأن�سطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
خارجها, اأدرجت بالكرا�سة كمفاهيم وم�سطلحات علمية, ومفردات وظيفية, 

مع ما يقابلها باللغة الفرن�سية, حتى ترت�سخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�صتخال�ص: 

واملتعلمات,  املتعلمني  االأ�ستاذ)ة(  ي�سارك 
اإلى  التو�سل  يف  بامل�سطلحات,  م�ستعينا 
ينقله  ثم  ال�سبورة,  على  كتابته  تتم  ا�ستنتاج 
على  كرا�ساتهم  اإلى  واملتعلمات  املتعلمون 

النحو االآتي: 
القوة اأنواع، منها القوة املغنطي�شية، والقوة 

الكهربائية، والقوة الع�شلية.
ا�صتثمار:

مكت�سبات  تثبيت  اإلى  الن�ساط  هذا  يهدف 
احل�سة, وذلك  واملتعلمات يف هذه  املتعلمني 

*بو�سع عالمة )*( يف اخلانة املنا�سبة:
*

*

مغناطي�سيةع�سلية
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تقومي ودعم

الن�شاط 1 :
ي�سعى هذا الن�ساط اإلى تقومي قدرة املتعلمني واملتعلمات على تعرف مفعول القوة والتمييز بني القوة املغنطي�سية والقوة 

الع�سلية, وذلك  بو�سل بخط الر�سم بالبطاقة املنا�سبة وبكتابة ا�سم نوع القوة يف اخلانة املنا�سبة.

الوحدة الثالثة:
ال�صوت - احلركة

ن�ساط تطبيقي:

ن�ساط توليفي :
ال�سوت, و�سدته وخا�سية  التعرف على كيفية حدوث  املتعلمني واملتعلمات على  اإلى تقومي قدرة  الن�ساط  يهدف هذا 

انت�ساره يف اأو�ساط خمتلفة بحيث ميلوؤون الفراغ بالكلمة املنا�سبة:

ــ ينتج �ل�سوت عن اهتزاز االأج�سام, وينت�رش يف املاء 
والهواء واخل�سب وغريها. 

اإحداثه, وتكون قوية  ــ تتعلق �سدة ال�سوت بطريقة 
اأو�سعيفة. 

ــ اأجتنب �سماع ال�سوت القوي, الأنه يوؤذي اأذين، وال 
اأحدث ال�شجيج.

ينت�رش�هتز�ز
�سدة

ال�سجيجاأذين
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تقويم تملك نهج التق�صي

ــ �سبب اختالف �سدة ال�سوت بين التعريجة والبندير, هو اختالف قطر كل اآلة.

ــ ا�سم القوة التي ا�ستعملها رئي�ض الفرقة في حمل مكبر ال�سوت, هو قوة الرفع.
ــ �سم مكبر ال�سوت المعطوب االآذان, الأنه كان ي�سدر �سجيجا.



94

�سبكة تقومي الوحدة الثالثة:  
ال�صوت - احلركة

اال�سم و الن�سبرت
تعرف كيف 

يحدث 
ال�صوت

تعرف انت�سار 
ال�صوت يف 

اأو�ساط 
خمتلفة

تعرف �سدة 
ال�صوت

تعرف 
ال�سجيج 
و اأجتنب 
�سماعه 

و اإحداثه

�سنع هاتفا 
ب�سيطا.

تعرف 
مفعول
 القوة

ا�ستك�ساف 
تغيري حركة 
ج�سم �سعودا 

و�سقوطا.

تعرف بع�ص 
اأنواع القوى

جمموع

 العالمات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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19

20

21

22

23

24

– : عدم حتقق الهدف+ : حتقق الهدف
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      دعم نهاية االأ�سدو�ص االأّول

تخ�س�ض ح�ستا نهاية االأ�سدو�ض االأول, لدعم املتعلمني واملتعلمات املتعرثين, وذلك بتدارك هذا التعرث من خالل اأن�سطة 
اأبانوا عن ا�ستيعابهم جلزء  اإغفال املتعلمني واملتعلمات الذين  م�سوغة ب�سكل مب�سط ذات �سلة مبحتويات الوحدة, دون 
منها اأو كلها, والذين ينبغي اإ�رشاكهم يف اإجناز اأن�سطة احل�سة الإغناء مكت�سابتهم من جهة, وم�ساعدة زمالئهم على جتاوز 

عرثاتهم من جهة اأخرى. 
وياأتي اقرتاح االأن�سطة الواردة يف كرا�سة املتعلم)ة( كاأن�سطة لال�ستئنا�ض ميكن تعوي�سها اأو اإغناوؤها تبعا ملدى اإر�ساء املتعلمني 

واملتعلمات ملكت�سباتهم وتعبئتها الإجناز هذه االأن�سطة. 

الن�شاط 1 :
يهدف هذا الن�ساط  دعم مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات حول مواقع اأهم مفا�سل اجل�سم وت�سميتها, ونوع احلركة التي 

تتيحها هذه املفا�سل, وذلك بكتابة ا�سم املف�سل ونوع احلركة يف املكان املنا�سب.

الن�شاط 2 :
يروم هذا الن�ساط اإلى دعم مكت�سبات املتعلمني واملتعلمات حول ال�سوت, واالأجهزة التي تكرب �سدة ال�سوت, وذلك 

بو�سل بخط اجلهاز ال�سوتي بالدور  الذي يلعبه:

الن�شاط 3 :
ي�ستهدف هذا الن�ساط دعم املتعلمني واملتعلمات حول اكت�ساب �سلوكات ومواقف من اأجل تاأمني �سالمة ج�سمه, 

ونظافته وذلك بو�سع العالمة )*( يف مايجوز فعله, والعالمة )*( يف ماال يجوز فعله, يف اخلانة املنا�سبة:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ اأمار�ض الّريا�سة .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ اأنظف اأذيّن بج�سم غريب .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ اأفتح قّنينة م�رشوب باأ�سناين .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ اأحافظ على نظافة ج�سمي وثيابي .
. . . . . . . . . . . . . . . . ــ اأ�ستعمل �سّماعة ل�سماع مو�سيقى �سّدتها قوّية .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ اأقراأ حتت �سوء خافت .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ال اأمل�ض االأج�سام ال�ّساخنة .

*

*
*

*

*

*

*
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�سبكة تقومي كفاية نهاية االأ�سدو�ص االأول 

الوحدة 6الوحدة 5الوحدة 4الوحدة 3الوحدة 2الوحدة 1اال�سم و الن�سبرت
جمموع

 العالمات

1++––++2/3
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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– : عدم حتقق كفاية الوحدة+ : حتقق كفاية الوحدة
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1- خمت�صر معريف
والأ�شكال  الأبعاد  م�شتوى  املياه، وعلى  الياب�شة ويف  فوق  توزيعها  م�شتوى  على  والختالف  بالتنوع  النباتات  تتميز 
والألوان والأدوار يف خمتلف الأو�ضاط.  ويف هذا امل�ضتوى التعليمي �ضيتم الرتكيز على النباتات اخل�رضاء )اليخ�ضورية(، ذات 

اجلذور وال�ضيقان والأوراق والأزهار.
هذه  ت�ضنيف  وميكن  وامل�ضطنع،  الطبيعي  بعديها  يف  احليوي،  املجال  مكونات  اأهم  من  اليخ�ضورية  النباتات  وتعترب 
الكائنات احلية ح�ضب الأبعاد )اأ�ضجار، و�ضجريات، ونباتات ع�ضبية(،  اأو ح�ضب توزيعها اجلرايف )نباتات مائية، ونباتات 
ال�ضحراوية...(  الغابة، والرباري، واملناطق  تلقائية )يف  نباتات  التمييز بني  الإن�ضان بها، حيث ميكن  اأو ح�ضب عناية  برية( 
ل يعنى بها كثريا، والنباتات املغرو�ضة )كالتني، والزيتون، والليمون، والتفاح...( والنباتات املزروعة )كالقمح، وال�ضعري، 

والذرة...(. وقد عمل الإن�ضان على انتقاء اأنواع نباتية من الطبيعة واعتنى بها لتلبية حاجاته منها.
وللنباتات اخل�رضاء خا�ضية فريدة: القدرة على تركيب )اأو اإنتاج( املادة الع�ضوية با�ضتعمال الطاقة ال�ضوئية وثنائي اأك�ضيد 
الكربون املوجود يف اجلو )عملية الرتكيب ال�ضوئي( وعلى طرح الأوك�ضجني. وتعزى هذه اخلا�ضية ملادة اليخ�ضور امل�ضوؤولة 

عن  حتويل الطاقة ال�ضوئية اإلى طاقة كيميائية تخزن يف املادة الع�ضوية امل�ضكلة للنبات الأخ�رض.
ومن خالل علمية الرتكيب ال�ضوئي تتجلى اأهمية النباتات اليخ�ضورية  يف:

 • تنقية اجلو با�ضتعمال ثنائي اأك�ضيد الكربون وطرح الأوك�ضجني؛
•اإنتاج املادة الع�ضوية وهي مادة طاقية ت�ضتغل للنمو الذاتي وتخزن يف بع�ض اأع�ضاء النبات )اجلذوروال�ضيقان والأوراق 

والثمار(؛
• توفري اخل�ضب لتلبية حاجات الإن�ضان )جنارة، حطب(؛

• حماية الرتبة من الجنراف؛
توفري و�ضط بيئي منا�ضب لعي�ض بع�ض احليوانات؛  •

•  مورد غذائي للحيوانات ولالإن�ضان الذي ي�ضتهلك اأجزاء من بع�ض النباتات:
ــ خ�رضا مكونة من اأوراق )خ�ض، مقدون�ض،...( و�ضيقان )درنات البطاط�ض( وجذور)لفت، جزر…(؛

ــ  ثمارا وهي اأجزاء النباتات الناجتة عن حتول الأزهار)تفاح، طماطم، خيار...(.
واعتبارا لالأدوار الأ�ضا�ضية التي تلعبها النباتات اليخ�ضورية يف البيئة عامة، ويف حياة الإن�ضان ب�ضفة خا�ضة، ينبغي العمل 
على توعية النا�ضئة باأهمية النباتات وعلى العناية بت�ضكل مواقف واجتاهات لدى املتعلمات واملتعلمني ترتجم على اأر�ض الواقع 

املعي�ض اإلى اأفعال دالة على احرتام النباتات والعناية بها وامل�ضاهمة يف الت�ضجري.

2-  مقاربة منهجية:
اأن�ضطة تعلمية /  اعتبار لالأدوار الأ�ضا�ضية التي تلعبها النباتات اليخ�ضورية  يف البيئة، ينبغي العمل على  اقرتاح وتدبري 

تعلمية تعتمد على:
• اإملام الأ�ضتاذ)ة( بامل�ضمون املعريف املراد معاجلته من خالل الطالع على املراجع العليمة ذات ال�ضلة؛ 

• النطالق من املالحظة املبا�رضة لذوات الأ�ضياء يف البيئة املحلية للمتعلمني واملتعلمات )باملدر�ضة اأو جوارها املبا�رض، 
جنبات الطريق، احلدائق العمومية، املزارع...(؛

• تعويد املتعلمني واملتعلمات على املناولة الفردية ويف جمموعات؛

الوحدة الرابعة:
مظاهر احلياة عند النباتات
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• جرد املعلومات املتداولة حول املو�ضوع بني املتعلمني واملتعلمات يف و�ضطهم )اأ�ضماء النباتات(؛
• اإح�ضار وا�ضتغالل عينات متنوعة من بع�ض النباتات واأع�ضائها؛

• اإعداد لوحات ت�ضم �ضورا ور�ضوما للنباتات واأع�ضائها؛
• النتقال من املالحظة املبا�رضة للعينات اإلى ال�ضور والر�ضوم ق�ضد تي�ضري التجريد من قبل املتعلمني واملتعلمات )ذوات 

الأ�ضياء لها ثالثة اأبعاد ومقايي�ض معينة بينما ال�ضور والر�ضوم لها بعدين ول حترتم املقايي�ض(؛
على  دالة  اأفعال  اإلى  املعي�ض  الواقع  اأر�ض  على  ترتجم  واملتعلمني  املتعلمات  لدى  واجتاهات  مواقف  بت�ضكل  العناية   -
احرتام النباتات والعناية بها وامل�ضاهمة يف الت�ضجري. ومن بني اجلوانب التي ميكن توظيفها لتحفيز النا�ضئة يف هذا ال�ضاأن، ميكن 

ا�ضتح�ضار:
ــ اأهمية الغطاء النباتي يف البيئة املحلية؛

ــ اإنتاج اخل�رض والثمار ال�رضورية لتغذية الإن�ضان؛
ــ توفري املراعي للما�ضية واخل�ضب للنجارة، والتدفئة والبناء؛

ــ املنتزهات الطبيعية للرتفيه؛
ــ م�ضدر ملواد م�ضتعملة يف تركيب بع�ض الأدوية، وامل�ضتح�رضات التجميلية؛

ــ ...     
اأما ال�ضعوبات التي قد تواجه بع�ض املتعلمني واملتعلمات، يف بنائهم للمفاهيم العلمية، فيمكن ببطها مبتغريات عدة لعل 

اأهمها:
• درجة تعقد بع�ض املفاهيم العلمية؛

• �ضعف مالءمة املنهجية املعتمدة يف مقاربة املفاهيم العلمية؛
• غمو�ض الأ�ضياء يف دنيا الطفل الناجت ا�ضا�ض عن خملفات التمركز حول الذات واملتمثلة يف: 

ــ ال�ضطناعية: عدم التمييز بني ما هو طبيعي وما هو ا�ضطناعي؛
ــ الغائية: عدم التمييز بني ال�ضبب والنتيجة؛

ــ لإحيائية: عدم التمييز بني ما هو حي وما هو غري حي.
ومل�ضاعدة املتعلمني واملتعلمات على جتاوز هذه ال�ضعوبات، ينبغي العمل على تعرف ملمح املتعلم)ة( وتنويع اأ�ضاليب 
معاجلة الدرو�ض)الك�ضف عن التمثالت واقرتاح و�ضعيات لدح�ضها، تنويع الو�ضائل التعليمية، توظيف ال�رضاع املعريف بني 

الأقران...(. 

3- ح�ص�ص الوحدة واأهدافها وو�صائلها:

الو�صائل التعليميةالأهدافالح�ص�ص
اأن يتعرف املتعلم )ة( تنوع تنوع النباتات

النباتات
كراف�ض،  )معدنو�ض،  بجذورها   ع�ضبية  نباتات  من  عينات  ــ  املحلية  البيئة  يف  نباتات 

كزبرة،( ــ كرا�ضة املتعلم)ة( �ض 44
الأجزاء الرئي�ضة 

للنباتات
اأن يتعرف املتعلم )ة(  الأجزاء 

الرئي�ضة لبع�ض النباتات
 نباتات يف البيئة املحلية  ــ عينات من النباتات الع�ضبية املتداولة بجذورها )معدنو�ض، 

( ــ كرا�ضة املتعلم)ة( �ض 45 . . ب�ضل، نعناع، خ�ض، لفت.
اأن يتعرف املتعلم )ة(  تنوع تنوع جذور النباتات

بع�ض جذور النباتات
املتعلم)ة(  نباتات حملية بجذورها )جزر، ب�ضل، معدنو�ض،...(؛ - كرا�ضة  عينات من 

�ض 46
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اأن يتعرف املتعلم )ة( تنوع تنوع سيقان النباتات
بع�ض �ضيقان النباتات

ب�ضل،  )جزر،  ب�ضيقانها  نباتات  من  عينات  ــ  للمتعلم)ة(  املحلية  البيئة  يف  نباتات 
لوبيا،...( ــ كرا�ضة املتعلم)ة( �ض 47

اأن يتعرف املتعلم )ة( تنوع تنوع اأوراق النباتات      
بع�ض اأوراق النباتات

نباتات من البيئة القريبة ــ عينات من نباتات حملية لها اأوراق خمتلفة الأ�ضكال )نعناع، 
زيتون، برتقال، خ�ض، ...( ــ  كرا�ضة التلميذ �ض 48

الأع�شاء النباتية التي 
اآكلها )1(

اأن يحدد املتعلم)ة( بع�ض 
الأع�شاء النباتية التي اآكلها

عينات من نباتات بجذورها و�ضيقانها واأوراقها )لفت، بطاط�ض، خ�ض...( ــ �ضور اأو 
ر�ضوم مكربة خل�رض ـ كرا�ضة املتعلم)ة( �ض 49

الأع�شاء النباتية التي 
اآكلها )2(

اأن يحدد املتعلم )ة( بع�ض 
الأع�شاء النباتية التي اآكلها

لوبيا، برتقال،  اأمكن )فول �ضوداين، طماطم،  اإن  ببقايا الأزهار  عينات من ثمار حملية 
بطيخ، م�ضم�ض، لوز، متر...(  ــ كرا�ضة التلميذ �ض 50

�ضرورة الحفاظ 
على النباتات

اأن يحافظ املتعلم )ة( على 
النباتات

ــ كرا�ضة املتعلم)ة( �ض 51

4- املكت�سبات القبلية على م�ستوى مادة الن�ساط العلمي، يف ال�سنة االأولى االبتدائية:
ــ  تعرف خمتلف ا�ضتعمالت املاء؛                     ــ  تغذية بع�ض احليوانات على النبات؛

5- االمتدادات: 
ـ على م�ضتوى مادة الن�ضاط العلمي :

الرابع الثالث الم�صتوى
النباتات )حاجاتها ونموها(  ــ وظائف 
اأجزاء النبتة  ــ الخا�ضيات الم�ضتركة بين 

النباتات ــ دورة حياة نبتة  ــ المحافظة 
على البيئة.

النباتات والبيئة ــ تكيف النبات مع الو�ضط 
البيئي. 

المحور

على م�صتوى املواد الدرا�صية الأخرى يف ال�صنة الثانية البتدائية:
• اللغة العربية: جمال الطفل والبيئة والطبيعة ــ جمال الطفل والتغذية والريا�ضة البدنية؛

• الريا�ضيات: القيا�ض.
6- الكفاية:

�ضيكون املتعلم)ة( يف نهاية الوحدة قادرا:
وفق مراحل منوه، واأمام و�ضعيات مرتبطة مبحيطه املبا�رض واملحلي واجلهوي، وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�ضي 
العلمي، على حل و�ضعية م�ضكلة من خالل القيام باأن�ضطة يوظف فيها مكت�ضباته ال�ضابقة وتلك املت�ضلة بالبيئة: مظاهر احلياة 
ب�ضيطة ومن  �ضفهيا وكتابيا بكلمات وجمل وتخطيطات ور�ضوم  ب�ضاأنها والتعبري عنها  الت�ضاوؤل  النباتات، وذلك عرب  لدى 

خالل املالحظة واملناولة والتعريف واملقارنة واملقابلة والت�ضنيف وال�ضتنتاج وذلك لأجل للحفاظ على حميطه البيئي.
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احل�صة الأولى: تنوع النباتات 

الهدف: اأن يتعرف املتعلم )ة( تنوع النباتات.

الو�صائل التعليمية: - نباتات من البيئة املحلية - عينات من بذور)قمح، ذرة...( ونباتات بجذورها

                                               ) كزبرة، �ستلة �سجرة(- ر�سوم مكربة لغابة، وحقل وحديقة خ�سروات.

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 44.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد: 
ي�ضتهل الأ�ضتاذ)ة( احل�ضة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�ضبة، يف ال�ضنة الأولى البتدائية، حول النباتات يف 

حميطهم وخالل ف�ضول ال�ضنة.
و�صعية النطالق: 

ــ يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة 
يحمل  )طفل  بالن�ضاط،  الواردة  النطالق  و�ضعية 

اأ�ضا بجانب مكانني للزرع والغر�ض(.
مالحظة وت�صاوؤل: 

يفتح  ثم  عمل،  جمموعات  )ة(  الأ�ضتاذ  ي�ضكل  ــ 
�ضوؤال  املتعلمني واملتعلمات لطرح  نقا�ضا م�ضتدرجا 

التق�ضي، من مثل:
• هل كل النباتات مت�ضابهة؟

• هل كل النباتات تغر�ض؟
• هل النباتات تزرع؟

ــ يكتب املتعلمون واملتعلمات الت�ضاوؤل املتفق عليه، من مثل: هل كل النباتات مت�ضابهة؟

حتقق:
ن الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات، وي�ضاركهم مراحل الإجناز. يوزع على  للتحقق من الفر�ضيات، ُيكوِّ

كل جمموعة الأدوات امل�ضار اإليها يف الو�ضائل التعليمية اأعاله. 
ــ يطلب منهم القيام بـ:

• املالحظة و املقارنة لتعرف تنوع النباتات؛
• تقا�ضم ما مت التو�ضل اإليه من خالل املالحظة، واملناولة واملقارنة؛

الوحدة الرابعة:
مظاهر احلياة عند النباتات

افرتا�ص:
ــ تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية، يف �ضكل فر�ضيات عن الت�ضاوؤل املطروح، من مثل:

• النباتات مت�ضابهة وخمتلفة يف اآن واحد؛
• بع�ض النباتات يغر�ضها الإن�ضان؛

•  بع�ض النباتات ليزرعها الإن�ضان؛
املتعلمني واملتعلمات، من مثل  للتحقق مب�ضاركة  قابل  منها ماهو  ال�ضبورة وينتقي  الفر�ضيات على  الأ�ضتاذ)ة(  ــ يكتب 

النباتات مت�ضابهة وخمتلفة يف اآن واحد.
ــ يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�ضية يف كرا�ضتهم. 
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ا�صتخال�ص: 
ي�ضارك الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، م�ضتعينا بالكلمات 
املهمة، يف التو�ضل اإلى ا�ضتنتاج تتم كتابته على ال�ضبورة، ثم 
ينقله املتعلمون واملتعلمات اإلى كرا�ضاتهم على النحو الآتي: 
مزروعة  نباتات  متنوعة:  وهي  الرتبة  يف  مثبتة  اخل�رضاء  النباتات 
تلقائية  ونباتات  التني،  ك�صجرة  مغرو�صة  ونباتات  القمح،  كنبات 

ك�صجرة البلوط.

مالحظة هامة:
ن�ضاط  لقرتاح  النباتات  تنوع  ا�ضتك�ضاف  منا�ضبة  ت�ضتغل 
واحدة  لكل  يعهد  حيث  الق�ضم،  جمموعات  على  تطبيقي 
التي  الأ�ضابيع  النبتة خالل  اأ�ض، وتتبع منو  بزرع بذور يف 
ح�ضة  يف  النتائج  وت�ضتغل  النباتات.  وحدة  خاللها  تعالج 

الدعم لتعرف منو النباتات.
اأهداف الن�صاط التطبيقي:

عملي  تطبيق  اإجناز  على  واملتعلمني  املتعلمات  تدريب   •
حول النباتات؛

الأدوار داخل  )توزيع  بالنباتات  العناية  م�ضوؤولية  • حتمل 
جمموعة(؛ 

التغريات  بكتابة  نبتة(  )منو  حيوية  ظاهرة  تتبع   •
امل�ضاهدة)مالحظة م�ضتمرة وتوثيق(؛

• تثبيت التعلمات حول النباتات.
الو�صائل التعليمية:

• اأ�ض به تربة لكل جمموعة )ميكن ا�ضتعمال املتال�ضيات(؛

• بذور ماألوفة )لوبيا،  فول، عد�ض، حب الر�ضاد...(؛
• ماء ل�ضقي النبتات؛

• بطاقة لكل جمموعة لت�ضجيل املالحظات، مثل النموذج 
التايل:

ر�صوم مالحظات التاريخ
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

تذكر:
اأو  الدر�ض  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�ضة  اأن�ضطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
علمية، ومفردات وظيفية،  بالكرا�ضة كمفاهيم وم�ضطلحات  اأدرجت  خارجها، 

مع ما يقابلها باللغة الفرن�ضية، حتى ترت�ضخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات. 

اإلى ا�ضتنتاج: النباتات لونها اأخ�رض، مثبتة يف  • التو�ضل 
الزيتون  كنبات  اأ�ضجار  الأبعاد،  خمتلفة  وهي  الأر�ض، 
بع�ض  القمح.  كنبات  ع�ضبية  ونباتات  والتفاح، 
وبع�ضها  الإن�ضان،  قبل  من  تغر�ض  اأو  تزرع  النباتات 

تلقائي )كنبات �ضقائق النغمان، و�ضجرة البلوط(. 
ــ يطلب منهم اإجناز الن�ضاط 2 وذلك مبلء الفراغ بالكلمة 
املنا�ضبة : القمح نبات مزروع، و�ضجرة الربتقال نبات 

مغرو�ص ــ و�ضقائق النعمان ل تزرع ول تغر�ض، اإنها نباتات تلقائية.

ا�صتثمار:
املتعلمني  مكت�ضبات  تثبيت  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
واملتعلمات يف هذه احل�ضة، وذلك بــو�ضل بخط الكلمة 
بنبتة �ضقائق النعمان،  نبات تلقائي  النبات املنا�ضبة:  ب�ضورة 
ونبات مزروع بنبتة العد�ض، ونبات مغرو�س ب�ضجرة التفاح.
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احل�صة الثانية: االأجزاء الرئي�سة للنباتات 

الهدف: اأن يتعرف املتعلم )ة( االأجزاء الرئي�سة للنباتات 

الو�صائل التعليمية: نباتات يف البيئة املحلية- عينات من النباتات الع�سبية املتداولة بجذورها )معدنو�ص، 

                                     ب�سل، نعناع، خ�ص، لفت...(- ر�سوم مكربة لغابة، وحقل، وحديقة خ�سروات.

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 45.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:

ي�ضتهل الأ�ضتاذ)ة( احل�ضة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�ضبة، يف احل�ضة ال�ضابقة، حول تنوع النباتات لربطها 
باحل�ضة اجلديدة.

و�صعية النطالق: 

ر�ضم  يف  مب�ضابقة  واملتعلقة  بالن�ضاط،  الواردة  النطالق  و�ضعية  مالحظة  واملتعلمات  املتعلمني  من  الأ�ضتاذ)ة(  يطلب  ــ 
الأجزاء الرئي�ضة للنبات. 

مالحظة وت�صاوؤل: 

ــ  ي�ضكل الأ�ضتاذ)ة( جمموعات عمل، ثم يفتح 
واملتعلمات  للمتعلمني  م�ضتدرجا  نقا�ضا 

لطرح ت�ضاوؤل التق�ضي من مثل:
ــ هل للنباتات عدة اأجزاء؟
ــ هل للنباتات جزء واحد؟

ــ هل للنباتات نف�ض الأجزاء؟
ــ  يكتب املتعلمون واملتعلمات الت�ضاوؤل املتفق عليه يف كرا�ضتهم، من مثل هل للنباتات عدة اأجزاء؟

الوحدة الرابعة:
مظاهر احلياة عند النباتات

افرتا�ص:
ــ تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية، يف �ضكل فر�ضيات عن الت�ضاوؤل املطروح، من مثل :

• لكل نبات جزاآن؛
• لكل نبات اأربعة اأجزاء؛

املتعلمني واملتعلمات، من مثل  ال�ضبورة وينتقي منها ماهو قابل للتحقق مب�ضاركة  الفر�ضيات على  ــ يكتب الأ�ضتاذ)ة( 
النباتات اأربعة اأجزاء.

ــ يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�ضية يف كرا�ضتهم. 
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تذكر:

اأو  الدر�ض  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�ضة  اأن�ضطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
خارجها، اأدرجت بالكرا�ضة كمفاهيم وم�ضطلحات علمية، ومفردات وظيفية، 

مع ما يقابلها باللغة الفرن�ضية، حتى ترت�ضخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات. 

ا�صتخال�ص: 
واملتعلمات،  املتعلمني  الأ�ضتاذ)ة(  ي�ضارك 
اإلى  التو�ضل  يف  املهمة،  بالكلمات  م�ضتعينا 
ينقله  ثم  ال�ضبورة،  على  كتابته  تتم  ا�ضتنتاج 
املتعلمون واملتعلمات اإلى كرا�ضاتهم على النحو 

الآتي: 
جذوع  اأو  و�صيقان  الرتبة  يف  تثبتها  جذور  للنباتات 

متفرعة بها اأوراق.

حتقق:
من  الأ�ضتاذ)ة(  ن  ُيكوِّ الفر�ضيات،  من  للتحقق 
وي�ضاركهم  جمموعات،  واملتعلمات  املتعلمني 
مراحل الإجناز. يوزع على كل جمموعة الأدوات 

امل�ضار اإليها يف الو�ضائل التعليمية اأعاله. 
• يطلب منهم القيام بـ:

ــ املالحظة واملناولة لعينات النباتات )معدنو�ض، ب�ضل، نعناع، خ�ض، لفت...(؛
ــ عر�ض اأجوبتهم لتقا�ضمها ومناق�ضتها.

اإلى ا�ضتنتاج اأن النباتات تتاألف من عدة اأجزاء )اأو اأع�صاء(، منها ما هو فوق الرتبة )�شاق به تفرعات )جذع   ــ التو�ضل 
بالن�ضبة لالأ�ضجار(، واأوراق(، ومنها ما هو حتتها )جذور(.

ــ يطلب منهم اإجناز الن�ضاط، وذلك مبلء الفراغ بالكلمات املنا�ضبة: ال�ضجرة لها جذر، وجذع، وتفرعات واأوراق ــ 
النبتة الع�ضبية لها جذر، و�ضاق، وتفرعات واأوراق.

ا�صتثمار:
يهدف هذا الن�ضاط اإلى تثبيت مكت�ضبات 
احل�ضة،  هذه  يف  واملتعلمات  املتعلمني 
وذلك بـالـو�ضل بخط ع�صو النبات با�شمه 

)اأع�ضاء نباتي اجلزر والربتقال(.
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احل�صة الثالثة: تنوع جذور النباتات       

الهدف: اأن يتعرف املتعلم )ة( تنوع جذور بع�ص النباتات. 

الو�صائل التعليمية: عينات من نباتات حملية بجذورها)جزر، ب�سل، معدنو�ص، قطعة من نبات اللبالب،

                                       كرمة �سغرية...( -  �سور ور�سوم مكربة لنباتات  معروفة بجذورها.

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 46.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
ي�ضتهل الأ�ضتاذ)ة( احل�ضة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�ضبة، يف احل�ضة ال�ضابقة، حول احل�ضة ال�ضابقة،  حول 

الأجزاء الرئي�ضة للنباتات لربطها باحل�ضة اجلديدة.
و�صعية النطالق: 

ليلى  بني  بحوار  واملتعلقة  بالن�ضاط،  الواردة  النطالق  و�ضعية  مالحظة  واملتعلمات  املتعلمني  من  الأ�ضتاذ)ة(  يطلب  ــ  
وجدها حول نبات اللبالب.

مالحظة وت�صاوؤل: 

ي�ضكل الأ�ضتاذ جمموعات عمل، ثم يفتح نقا�ضا م�ضتدرجا املتعلمني واملتعلمات لطرح ت�ضاوؤل التق�ضي من مثل: ــ 
• هل لنبات اللبالب جذور يف 

الأر�ض؟
ت�ضبه  اللبالب  جذور  هل   •

جذور كرمة العنب ؟
• هل  للبالب جذور خمتلفة؟

يكتب املتعلمون واملتعلمات  ــ 
الت�ضاوؤل املتفق عليه من مثل:  هل لنبات اللبالب جذور خمتلفة؟

الوحدة الرابعة:
مظاهر احلياة عند النباتات

افرتا�ص:

ــ تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية، يف �ضكل فر�ضيات، عن الت�ضاوؤل املطروح مثل:
• لنبات اللبالب جذور خمتلفة؛

•  لكرمة العنب جذور يف الأر�ض.
ــ يكتب الأ�ضتاذ)ة( الفر�ضيات على ال�ضبورة، وينتقي منها ماهو قابل للتحقق مب�ضاركة املتعلمني واملتعلمات من مثل: 

لنبات اللبالب وكرمة العنب جذور خمتلفة.
• يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�ضية على كرا�ضتهم.
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تذكر:

حجرة  داخل  املختلفة،  احل�ضة  اأن�ضطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
الدر�ض اأو خارجها، اأدرجت بالكرا�ضة كمفاهيم وم�ضطلحات علمية، 
ومفردات وظيفية، مع ما يقابلها باللغة الفرن�ضية، حتى ترت�ضخ يف اأذهان 

املتعلمني واملتعلمات. 

ا�صتخال�ص: 

املتعلمني واملتعلمات،  الأ�ضتاذ)ة(  ي�ضارك 
التو�ضل  يف  املهمة،  بالكلمات  م�ضتعينا 
ال�ضبورة، ثم  تتم كتابته على  ا�ضتنتاج  اإلى 
ينقله املتعلمون واملتعلمات اإلى كرا�ضاتهم 

على النحو الآتي: 
جذور النباتات متنوعة الأ�ضكال: جذور وتدية )مثل املعدنو�ض(، وجذور حزمية )مثل الب�ضل(  وجذور درناتية )مثل 

اللفت( وجذور عر�ضية )مثل اللبالب(.     

حتقق:

ن الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات، وي�ضاركهم مراحل الإجناز. يوزع على  للتحقق من الفر�ضيات، ُيكوِّ
كل جمموعة الأدوات امل�ضار اإليها يف الو�ضائل التعليمية اأعاله. 

• يطلب منهم القيام بــ: 
وكرمة  اللبالب،  نبات  من  قطعة  ومناولة  مالحظة  ــ 

�ضغرية، اإذا توافرت الو�ضائل؛
ــ ا�ضتغالل ر�ضوم النبتتني يف الكرا�ضة؛

املالحظة،  خالل  من  اإليه  التو�ضل  مت  ما  تقا�ضم  ــ 
واملقارنة، وا�ضتنتاج اأن للكرمة جذر يف الأر�ض، ي�ضمى جذر وتدي، ولنبات اللبالب جذور يف الأر�ض، وجذور فوق 

الأر�ض، متكنها من اللت�ضاق باحلائط ت�ضمى جذور عر�صية؛
ــ مالحظة نباتات اجلزر، والب�ضل، واملعدنو�ض لتعرف اأ�ضكال اأخرى من جذور حتت الرتبة: جذر وتدي)معدنو�ض(، اأو 

حزمي )ب�ضل(، اأو درناتي )لفت(؛
ــ  يطلب منهم اإجناز الن�ضاط املوايل؛ و ذلك مبلء الفراغ بالكلمة املنا�ضبة: نبات اللبالب له جذور عر�ضية، وكرمة العنب 

لها جذر وتدي.

ا�صتثمار:
يهدف هذا الن�ضاط اإلى تثبيت مكت�ضبات املتعلمني 
يف  بــالبحث  وذلك  احل�ضة،  هذه  يف  واملتعلمات 
الإنرتنيت عن اأ�ضكال جذور نباتات اللفت، والب�ضل 

واخلر�ضوف وكتابة ا�ضمها يف املكان املنا�ضب.
حزميحزميوتدي
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احل�صة الرابعة: تنوع �سيقان النباتات.    

الهدف: اأن يتعرف املتعلم)ة( اأ�سكال �سيقان بع�ص النباتات.    

الو�صائل التعليمية: نباتات يف البيئة املحلية للمتعلم)ة(- عينات من نباتات ب�سيقانها)نعناع، بطاط�ص، 

                                    خيار، لوبيا،...(- �سور اأو ر�سوم ل�سيقان النباتات.

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 47.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
ي�ضتهل الأ�ضتاذ)ة( احل�ضة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�ضبة، يف احل�ضة ال�ضابقة،  حول تنوع جذور النباتات، 

وربطها باحل�ضة اجلديدة.
و�صعية النطالق: 

ــ  يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�ضعية النطالق الواردة بالن�ضاط، واملتعلقة بفالح مييز بني �ضاق 
البطاط�ض عن �ضاق اخليار.

مالحظة وت�صاوؤل: 

ــ ي�ضكل الأ�ضتاذ )ة( جمموعات عمل، ثم يفتح نقا�ضا م�ضتدرجا للمتعلمني واملتعلمات لطرح ت�ضاوؤل التق�ضي، من مثل:
�ضاق  عن  البطاط�ض  �ضاق  متييز  ميكن  كيف   •

اخليار؟
• هل �ضيقان النباتات مت�ضابهة؟

• ما الفرق بني �ضاق الأ�ضجار و�ضاق الأع�ضاب؟
التق�ضي  �ضوؤال  واملتعلمات  املتعلمون  يكتب  ــ 

املتفق عليه يف كرا�ضتهم، من مثل :
كيف ميكن التمييز بني �ضيقان النباتات؟

الوحدة الرابعة:
مظاهر احلياة عند النباتات

افرتا�ص:

ــ  تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية، يف �ضكل فر�ضيات، عن الت�ضاوؤل املطروح من مثل:
• مييز بني �ضيقان النباتات باملالحظة املبا�رضة؛

• ميكن التمييز بني �ضيقان النباتات بالبحث يف الكتب اأو الأنرتنيت؛
• ميكن التمييز  بني �ضيقان النباتات مبقارنة ال�ضور والر�ضوم لهذه النباتات.

ــ  يكتب الأ�ضتاذ )ة( الفر�ضيات على ال�ضبورة وينتقي منها ماهو قابل للتحقق مب�ضاركة املتعلمني واملتعلمات من مثل: 
التمييز بني �ضيقان النباتات مبالحظة ومقارنة ال�ضور والر�ضوم لهذه النباتات.

• يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�ضية يف كرا�ضتهم.
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تذكر:

خارجها،  اأو  الدر�ض  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�ضة  اأن�ضطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
اأدرجت بالكرا�ضة كمفاهيم وم�ضطلحات علمية، ومفردات وظيفية، مع ما يقابلها باللغة 

الفرن�ضية، حتى ترت�ضخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات. 

ا�صتخال�ص: 

ي�ضارك الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، م�ضتعينا بالكلمات املهمة، يف التو�ضل اإلى ا�ضتنتاج تتم كتابته على ال�ضبورة، ثم 
ينقله املتعلمون واملتعلمات اإلى كرا�ضاتهم على النحو الآتي: 

للنباتات �صيقان خمتلفة الأ�صكال: 
   ــ  �صاق جذموري ) النعناع(، �صاق درناتي )البطاط�ض(، 

وهي �ضيقان حتت  الرتبة؛
�صاق مت�صلق )دالية(، وهي �ضيقان فوق  )زيتونة(،  جذع  ــ 

الرتبة.

حتقق:
من  الأ�ضتاذ)ة(  ن  ُيكوِّ الفر�ضيات،  من  للتحقق 
املتعلمني واملتعلمات جمموعات، وي�ضاركهم مراحل 
الإجناز. يوزع على كل جمموعة الأدوات امل�ضار اإليها 

يف الو�ضائل التعليمية اأعاله. 
ــ يطلب منهم القيام بـ :

مثل  ب�ضيقانها،  نباتات  من  عينات  مالحظة   •
البطاط�ض، واخليار، واللوبيا؛

عينات  اإح�ضار  تعذر  اإذا  الكرا�ضة  ر�ضوم  ا�ضتغالل   •
النباتات؛

• تقا�ضم ما مت التو�ضل اإليه من خالل املالحظة، واملقارنة، وجمابهة التمثالت؛
• التو�ضل، مب�ضاعدة الأ�ضتاذ)ة(، اإلى ا�ضتنتاج اأن: �ضاق اخليار مت�صلق، واأن �ضاق البطاط�ض  فوق الأر�ض ميتد حتت الأر�ض 

يف �ضكل انتفاخات ت�ضمى درنات )الع�صو الذي ناأكل(؛
• تعرف اأ�ضكال اأخرى من ال�ضيقان: جذع )النخلة(، وجذمور �ضاق حتت الأر�ض )نبات النعناع(.

ــ يطلب منهم اإجناز الن�ضاط، وذلك مبلء الفراغ بالكلمة املنا�ضبة )نبات البطاط�ض له درنات وهي �ضيقان حتت الأر�ض. 
نبات اخليار له �ضاق مت�ضلق(.

ا�صتثمار:

املتعلمني  مكت�ضبات  تثبيت  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
املتعلمني  بتعويد  وذلك  احل�ضة،  هذه  يف  واملتعلمات 
بحيث  العنكبوتية،  ال�ضبكة  يف  البحث  على  واملتعلمات 
نباتات  ب�ضيقان  �ضبيهة  �ضيقان  لها  نباتات  على  �ضيتعرفون 
الزيتون، والنعناع، والبطيخ، ويكتبون ا�ضمها يف الكرا�ضة..
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احل�صة اخلام�صة: تنوع اأوراق النباتات    

الهدف: اأن يتعرف املتعلم )ة( تنوع اأوراق بع�ص النباتات.   

الو�صائل التعليمية: عينات من نباتات حملية لها اأوراق خمتلفة االأ�سكال )كزبرة، كرف�ص، معدنو�ص،

                                     نعناع، زيتون، برتقال،  ...(- �سور اأو ر�سوم اأوراق مكربة .

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 48.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
ي�ضتهل الأ�ضتاذ)ة( احل�ضة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�ضبة، يف احل�ضة ال�ضابقة،  حول تنوع �ضيقان النباتات 

وربط ذلك باحل�ضة اجلديدة.
و�صعية النطالق: 

ــ  يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�ضعية النطالق الواردة بالن�ضاط، واملتعلقة مب�ضاعدة ليلى على 
متييز اأوراق نباتات الكزبرة، والكرف�ض والنعناع.

مالحظة وت�صاوؤل: 
ــ ي�ضكل الأ�ضتاذ)ة( جمموعات عمل، ثم يفتح نقا�ضا م�ضتدرجا املتعلمني واملتعلمات لطرح �ضوؤال التق�ضي من مثل:

• يف ما تت�ضابه اأوراق النباتات؟
• يف ما تختلف اأوراق النباتات؟
• كيف منيز بني اأوراق النباتات؟

ــ يكتب املتعلمون واملتعلمات الت�ضاوؤل 
مثل:  من  كرا�ضتهم  يف  عليه  املتفق 

كيف منيز بني اأوراق النباتات؟

الوحدة الرابعة:
مظاهر احلياة عند النباتات

افرتا�ص:

ــ  تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية، يف �ضكل فر�ضيات، عن الت�ضاوؤل املطروح من مثل :
• ميكن التمييز بني اأوراق النباتات باملالحظة املبا�رضة لالأوراق؛

• ميكن التمييز بني اأوراق النباتات مبالحظة ال�ضور والر�ضوم؛
• ميكن التمييز بني اأوراق النباتات عن طريق البحث يف الأنرتنيت.

ــ  يكتب الأ�ضتاذ )ة( الفر�ضيات على ال�ضبورة وينتقي منها ماهو قابل للتحقق مب�ضاركة املتعلمني واملتعلمات من مثل: 
ميكن التمييز بني اأوراق النباتات مبالحظة ال�ضور والر�ضوم.

• يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�ضية يف كرا�ضتهم.
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تذكر:

اأن�ضطة احل�ضة املختلفة، داخل حجرة الدر�ض اأو خارجها،  كلمات مت ترويجها خالل 
يقابلها  ما  مع  وظيفية،  ومفردات  علمية،  وم�ضطلحات  كمفاهيم  بالكرا�ضة  اأدرجت 

باللغة الفرن�ضية، حتى ترت�ضخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات. 

ا�صتخال�ص: 

ي�ضارك الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، م�ضتعينا بالكلمات املهمة، يف التو�ضل اإلى ا�ضتنتاج تتم كتابته على ال�ضبورة، ثم 
كرا�ضاتهم  اإلى  واملتعلمات  املتعلمون  ينقله 

على النحو الآتي: 
ب�صيطة  الأ�صكال:  خمتلقة  اأوراق  للنباتات 
)كاأوراق  ومركبة  الزيتون(،  )كاأوراق 

املعدنو�ض(، ومف�ص�صة )كاأوراق التني(.

حتقق:
ن الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني  للتحقق من الفر�ضيات، ُيكوِّ
الإجناز.  مراحل  وي�ضاركهم  جمموعات،  واملتعلمات 
يوزع على كل جمموعة الأدوات امل�ضار اإليها يف الو�ضائل 

التعليمية اأعاله. 
ــ يطلب منهم القيام بـ:

نباتات  من  عينة  و�ضم(  ومل�ض،  )م�ضاهدة،  مالحظة   •
الكزبرة، والكرف�ض، والنعناع؛

• تقا�ضم ما مت التو�ضل اإليه من خالل املالحظة، واملناولة، واملقارنة؛
اإذ  روائحها،  ويف  اأوراقها  �ضكل  يف  تختلف  الثالث  النباتات  اأن  ا�ضتنتاج  اإلى  الأ�ضتاذ)ة(،  مب�ضاعدة  التو�ضل،    •

للكزبرة ورقة مركبة �ضغرية، وللنعناع ورقة ب�صيطة، وللكرف�ض روقة مركبة كبرية؛
• تعرف اأ�ضكال اأخرى من الأوراق مبالحظة اأوراق ب�ضيطة ل�ضجرة الزيتون، واأوراق مف�ض�ضة ل�ضجرة التني؛

ب�صيطة،  ورقته  النعناع  مركبة،  ورقتها  )الكزبرة  املنا�ضبة  بالكلمة  الفراغ  مبلء  وذلك  الن�ضاط،  اإجناز  منهم  يطلب  ــ 
والكرف�ض ورقته مركبة(.

ا�صتثمار:
مكت�ضبات  تثبيت  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
احل�ضة،  هذه  يف  واملتعلمات  املتعلمني 
بر�ضم  الورقة  ر�ضم  بخط  بالو�ضل  وذلك 

ال�ضجرة املنا�ضبة.
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احل�سة ال�ساد�سة:  االأع�ساء النباتية التي توؤكل من قبل االإن�سان)1(                     

الهدف: اأن يحدد املتعلم)ة( بع�ص االأع�ساء النباتية التي توؤكل )اخل�سر(.  

الو�صائل التعليمية: ــ عينات من نباتات بجذورها و�سيقانها واأوراقها )لفت، بطاط�ص، خ�ص...(- �سور اأو

      ر�سوم مكربة خل�سر.

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 49.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:

ي�ضتهل الأ�ضتاذ)ة( احل�ضة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�ضبة، يف احل�ضة ال�ضابقة، حول تنوع النباتات من 
حيث جذورها و�ضيقانها واأوراقها وربطها باحل�ضة اجلديدة.

و�صعية النطالق:

ــ  يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�ضعية النطالق الواردة بالن�ضاط، واملتعلقة بتميز جذر اللفت 
عن �ضاق البطاط�ض.
مالحظة وت�صاوؤل: 

ــ ي�ضكل الأ�ضتاذ)ة( جمموعات عمل، ثم يفتح نقا�ضا م�ضتدرجا املتعلمني واملتعلمات لطرح ت�ضاوؤل التق�ضي من مثل:
• هل ناأكل جذر اأم �ضاق البطاط�ض؟

• هل كل اخل�رض التي توؤكل هي جذور؟
• ماهي اأع�ضاء النباتات التي توؤكل؟

�ضوؤال  واملتعلمات  املتعلمون  يكتب  ــ 
التق�ضي املتفق عليه يف كرا�ضتهم، من 

مثل:
ماهي اأع�ضاء النباتات التي توؤكل من قبل الإن�ضان؟

الوحدة الرابعة:
مظاهر احلياة عند النباتات

افرتا�ص:

ــ  تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية، يف �ضكل فر�ضيات، عن الت�ضاوؤل املطروح من مثل :
• ناأكل جذور و�ضيقان بع�ض النباتات؛

• ناأكل بع�ض النباتات باأكملها؛
• تختلف اأع�ضاء النباتات التي توؤكل ح�ضب اأنواع النبات.

ــ  يكتب الأ�ضتاذ )ة( الفر�ضيات على ال�ضبورة وينتقي منها ماهو قابل للتحقق مب�ضاركة املتعلمني واملتعلمات من مثل: 
تختلف اأع�ضاء النباتات التي توؤكل ح�ضب اأنواع النباتات.

• يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�ضية يف كرا�ضتهم.
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•  ا�ضتح�ضار مكت�ضباتهم حول اأع�ضاء النباتات )درنات البطاط�ض �ضيقان حتت الأر�ض( وحول حت�ضري الوجبات الغذائية 
باملطبخ؛

•  مالحظة ومقارنة عينة من نباتات اللفت والبطاط�ض، بجذورها و�ضيقانها واأوراقها؛
•  تقا�ضم ما مت التو�ضل اإليه من خالل املالحظة، واملقارنة؛

•  التو�ضل، مب�ضاعدة الأ�ضتاذ)ة(، اإلى ا�ضتنتاج اأن درنات البطاط�ض )اأي �ضيقانها حتت الرتبة( خ�رضة تـوؤكل، واأن حبة 
اللف، جذر نبات اللفت، خ�رضة توؤكل؛

•  تعرف خ�رض نباتات توؤكل اأوراقها، مثل: اخل�ض، ال�ضبانخ، اخلر�ضوف، الب�ضل.
ــ يطلب منهم اإجناز الن�ضاط 2؛ و ذلك مبلء الفراغ بالكلمة املنا�ضبة )درنة البطاط�ض خ�رضة توؤكل، وجذورها ل توؤكل ــ 

جذر اللفت خ�رضة توؤكل، واأوراقه ل توؤكل(.

ا�صتخال�ص: 

م�ضتعينا  واملتعلمات،  املتعلمني  الأ�ضتاذ)ة(  ي�ضارك 
بالكلمات املهمة، يف التو�ضل اإلى ا�ضتنتاج تتم كتابته 
اإلى  واملتعلمات  املتعلمون  ينقله  ثم  ال�ضبورة،  على 

كرا�ضاتهم على النحو الآتي: 
من بني اأع�صاء النباتات التي ياأكلها الإن�صان: الأوراق )مثل 
اجلزر(  )مثل  واجلذور  البطاط�ص(  )مثل  وال�صيقان  اخل�ص(  

وت�صمى خ�رضا.

تذكر:

كلمات مت ترويجها خالل اأن�ضطة احل�ضة املختلفة، داخل حجرة الدر�ض اأو خارجها، 
يقابلها  ما  مع  علمية، ومفردات وظيفية،  بالكرا�ضة كمفاهيم وم�ضطلحات  اأدرجت 

باللغة الفرن�ضية، حتى ترت�ضخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات. 

حتقق:
من  الأ�ضتاذ)ة(  ن  ُيكوِّ الفر�ضيات،  من  للتحقق 
املتعلمني واملتعلمات  جمموعات، وي�ضاركهم مراحل 
الإجناز. يوزع على كل جمموعة الأدوات امل�ضار اإليها 

يف الو�ضائل التعليمية اأعاله. 
ــ يطلب منهم القيام بـ:

ا�صتثمار:

املتعلمني  مكت�ضبات  تثبيت  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
واملتعلمات يف هذه احل�ضة، وذلك بو�ضع عالمة )x( يف 
خانة الع�ضو الذي يوؤكل: جذور اجلزر والفجل - اأوراق 

اخلر�ضوف - �ضاق واأوراق الب�ضل.

**
*

* *
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احل�صة ال�صابعة:  االأع�ساء النباتية التي توؤكل من قبل االإن�سان )2(                         

الهدف: اأن يحدد املتعلم)ة( بع�ص الثمار التي توؤكل من قبل االإن�سان.

الو�صائل التعليمية: عينات من ثمار حملية ببقايا االأزهار اإن اأمكن )لوبيا، جلبان بطيخ، جوز، متر...(-

                                      �سور اأو ر�سوم مكربة لبع�ص الثمار.

      - كرا�سة املتعلم)ة( �ص 50.

متهيد:

ي�ضتهل الأ�ضتاذ)ة( احل�ضة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�ضبة، يف احل�ضة ال�ضابقة، حول الأع�ضاء النباتية التي 
توؤكل من قبل الإن�ضان لربطها باحل�ضة اجلديدة.

و�صعية النطالق:

• يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�ضعية النطالق الواردة بالن�ضاط، واملتعلقة باأكل اللوبيا واجللبان.
مالحظة وت�صاوؤل:

ــ ي�ضكل الأ�ضتاذ )ة( جمموعات عمل، ثم يفتح نقا�ضا م�ضتدرجا املتعلمني واملتعلمات لطرح �ضوؤال التق�ضي من مثل:
•  هل ثمار النباتات مت�ضابهة؛

ياأكلها  التي  الثمار  اأجزاء  ماهي    •
الإن�ضان؟

•  هل حتتوي كل الثمار على بذور؟
واملتعلمات  املتعلمون  يكتب  ــ 
كرا�ضتهم،  يف  عليه  املتفق  الت�ضاوؤل 

من مثل:
•  ماهي اأجزاء الثمار التي ياأكلها الإن�ضان

اأن�سطة التعليم والتعلم

الوحدة الرابعة:
مظاهر احلياة عند النباتات

افرتا�ص:

ــ  تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية، يف �ضكل فر�ضيات، عن الت�ضاوؤل املطروح مثل :
• ناأكل جذور  الثمار فقط؛
• ناأكل  غ�ضاء الثمار فقط؛

• يختلف جزء الثمرة الذي يوؤكل ح�ضب اأنواع الثمار.
ــ  يكتب الأ�ضتاذ )ة( الفر�ضيات على ال�ضبورة وينتقي منها ماهو قابل للتحقق مب�ضاركة املتعلمني واملتعلمات، من مثل: 

يختلف جزء الثمرة الذي يوؤكل ح�ضب اأنواع الثمار.
• يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�ضية يف كرا�ضتهم.
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ا�صتخال�ص: 

ي�ضارك الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، م�ضتعينا بالكلمات املهمة، يف التو�ضل اإلى ا�ضتنتاج تتم كتابته على ال�ضبورة، ثم 
ينقله املتعلمون واملتعلمات اإلى كرا�ضاتهم على النحو 

الآتي: 
لبية  وثمارا  التمر(،  )مثل  جافة  ثمارا  الإن�ضان،  ياأكل 

)مثل التفاح(، وبذورا )مثل بذور اللوبيا(.

تذكر:

خارجها،  اأو  الدر�ض  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�ضة  اأن�ضطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
اأدرجت بالكرا�ضة كمفاهيم وم�ضطلحات علمية، ومفردات وظيفية، مع ما يقابلها باللغة 

الفرن�ضية، حتى ترت�ضخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات. 

حتقق:

من  الأ�ضتاذ)ة(  يكون  الفر�ضيات،  من  للتحقق 
مراحل  وي�ضاركهم  واملتعلمات جمموعات،  املتعلمني 
الإجناز. يوزع على كل جمموعة الأدوات امل�ضار اإليها 

يف الو�ضائل التعليمية اأعاله. 
ــ يطلب منهم القيام بـ:

• مالحظة ر�ضم الن�ضاط، والتعبري عن م�ضمونه؛
• تقا�ضم ومقارنة مالحظاتهم؛

• التو�ضل، مب�ضاعدة الأ�ضتاذ)ة(، اإلى ا�ضتنتاج: تتحول زهرة اللوبيا واجللبانة اإلى �ضنفات، اأي ثمار بداخلها بذور. ناأكل 
�ضنفات اللوبيا اخل�رضاء وبذورها )بعد الن�ضج(، ول ناأكل اإل بذور اجللبانة؛

• تعرف ثمار اأخرى توؤكل: ثمار لبية ) ناأكل لبها فقط: بطيخ، برتقال، م�ضم�ض(، وثمار جافة ناأكل غ�صاءها)التمر(، اأو 
بذرورها)اجلوز(؛

ــ يطلب منهم اإجناز الن�ضاط املوايل؛ و ذلك مبلء الفراغ بالكلمة املنا�ضبة )�ضنفة اللوبيا  توؤكل بكاملها، و�ضنفة اجللبان 
توؤكل بذورها، ول يوؤكل غ�ضاوؤها(.

ا�صتثمار:

مكت�ضبات  تثبيت  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�ضة، وذلك 
الذي  الثمرة  جزء  ا�ضم  حتت  �ضطر  بو�ضع 
ناأكله )لب البطيخ الأحمر ــ غ�ضاء التمرة ــ  

بذرة اجلوز(.
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احل�صة الثامنة:  احلفاظ على النباتات.                      

الهدف: اأن يطبق املتعلم )ة( احلفاظ على النباتات.
الو�صائل التعليمية: حديقة املدر�سة واملحيط القريب؛

-  مطويات ومل�سقات مرتبطة باملو�سوع )عملية الت�سجري، تعرية الرتبة، حماربة    
        حريق الغابة...(؛

- ر�سوم لبع�ص اأدوات غر�ص النباتات و�سقيها؛    
- وثائق رقمية ذات �سلة باملو�سوع؛    

- كرا�سة التلميذ �ص51    

متهيد:

يطلب الآ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة ر�ضم و�ضعية النطالق )الت�ضجري يف يوم التعاون املدر�ضي، حيث 
يقوم املتعلمون واملتعلمات بغر�ض و�ضقي نباتات بحديقة املدر�ضة  والتعبري �ضفهيا عن م�ضمونه.

و�صعية النطالق:
املتعلمني  من  الآ�ضتاذ)ة(  يطلب    •
و�ضعية  ر�ضم  مالحظة  واملتعلمات 
التعاون  يوم  يف  )الت�ضجري  النطالق 
املتعلمون  يقوم  حيث  املدر�ضي، 
نباتات  و�ضقي  بغر�ض  واملتعلمات 
عن  �ضفهيا  والتعبري  املدر�ضة   بحديقة 

م�ضمونه.
مالحظة وت�صاوؤل:

• ي�ضكل الأ�ضتاذ)ة( جمموعات عمل، ثم يفتح نقا�ضا م�ضتدرجا املتعلمني واملتعلمات لطرح ت�ضاوؤل التق�ضي من مثل:
 ــ ملاذا يغر�ض التالميذ النباتات يف حديقة املدر�ضة؟

ــ هل النباتات املغرو�ضة قادرة على العي�ض يف احلديقة؟
ــ  كيف ن�ضاعد النباتات على البقاء حية؟

ــ  يكتب املتعلمون واملتعلمات ال�ضوؤال املتفق عليه يف كرا�ضتهم، من مثل: كيف اأحافظ على النباتات؟

اأن�سطة التعليم والتعلم

الوحدة الرابعة:
مظاهر احلياة عند النباتات

افرتا�ص:
ــ    تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية، يف �ضكل فر�ضيات، عن الت�ضاوؤل املطروح، من مثل:

•   نحافظ على النباتات بو�ضع �ضياج حولها؛
•   نحافظ على النباتات بحمايتها من احليوانات؛

•   نحافظ على النبات بالري وبحمايتها من الإتالف؛
...    •

ــ  يكتب الأ�ضتاذ )ة( الفر�ضيات على ال�ضبورة، وينتقي منها ما هو قابل للتحقق، مب�ضاركة املتعلمني واملتعلمات، من مثل: 
نحافظ على النبات بالري وبحمايتها من الإتالف؛.
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تذكر:

خارجها،  اأو  الدر�ض  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�ضة  اأن�ضطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
اأدرجت بالكرا�ضة كمفاهيم وم�ضطلحات علمية، ومفردات وظيفية، مع ما يقابلها باللغة 

الفرن�ضية، حتى ترت�ضخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات. 

ا�صتخال�ص: 

ي�ضاعد الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات  للتو�ضل اإلى �ضياغة ا�ضتخال�ض يكتب على ال�ضبورة وينقل اإلى الكرا�ضة، مثل:
وبال�ضقي،  بالغر�ض  النبات  على  اأحافظ   

وبتجنب اقتالعها اأو اإحراقها.

حتقق:

اإلى  واملتعلمات  املتعلمني  الأ�ضتاذ)ة(  يدفع     •
الراأي  واإبداء  الأجوبة  هذه  ومقارنة  مناق�ضة 
اإلى  يتو�ضلون  الأ�ضتاذ)ة(   ومب�ضاعدة  حولها.  
�رضورة مالحظة ما يتم فعال يف الطبيعة من قبل 

الب�ضتاين، والفالح، وحرا�ض الغابة؛
ــ ي�ضتدرج الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات جلرد العوامل التي ت�ضمن احلفاظ على النباتات مثل: الري، والت�ضجري،    

وجتنب قطع الأ�ضجار واقتالع الأع�ضاب بدون مربر، وجتنب اإحراق النباتات.
ــ يدعو الأ�ضتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات اإلى اإجناز الن�ضاط الثاين، حيث ميالأون الفراغ بالكلمة املنا�ضبة، وذلك على 

النحو التايل:
•  اأحافظ على النبات بالغر�ض وبال�ضقي؛

•  اأجتنب ك�رض اأغ�ضان النبات؛
•  اأجتنب اقتالع النباتات وامل�ضي فوقها.

ا�صتثمار:

على  بينهم،  فيما  بالتباري  وذلك  احل�ضة،  هذه  يف  واملتعلمات  املتعلمني  مكت�ضبات  تثبيت  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
اأع�ضاء نباتات. �ضناعة جم�ضمات 
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تقومي ودعم

اأن�سطة تطبيقية :

اأن�سطة توليفية :

الن�صاط 1 :

ــ يهدف هذا الن�ضاط اإلى تقومي ودعم قدرة املتعلمني 
واملتعلمات على تعرف اأجزاء النبتة املوجودة فوق 
وت�ضميتها،  والثمار(  والأوراق  )ال�ضاق،  الرتبة 
وذلك  )اجلذر(،  الرتبة  يف  املوجود  اجلزء  وعلى 
بكتابة الكلمات على التوايل من اليمن اإلى الي�ضار: 
ــ   فوق  ــ   ــ  جذر  �ضاق  ــ   ــ ورقة  ثمرة  ــ  زهرة 

حتت يف املكان املخ�ض�ض لذلك

الن�صاط 2 :

ــ ي�ضعى هذا الن�ضاط اإلى تقومي ودعم قدرة املتعلمني 
انطالقا  والثمار  اخل�رض  بني  التمييز  على  واملتعلمات 
من �ضورة ملجموعة من اخل�رض والثمار وذلك بكتابة 
ـ ب�ضل ( واأ�ضماء الثمار  ـ جزرـ  اأ�ضماء اخل�رض )بطاط�ضـ 

)م�ضم�ض ــ برقوق ــ خوخ(.

الن�صاط 1 :

مكت�ضبات  ودعم  تقومي  الن�ضاط  هذا  ي�ضتهدف 
النباتات  زرع  بخ�ضو�ض  واملتعلمات،  املتعلمني 
متداولة  باأمثلة  منتوجها  واقتالع  وغر�ضها 
خالل  من  وذلك  والنعناع(  والذرة  )البطاط�ض، 
 ، بطاط�ض  يقتلع  ب�ضتان  يف  فالح  �ضورة  مالحظة 
التايل:  النحو  على  املنا�ضبة  بالكلمة  الفراغ  ومالأ 
من  البطاط�ض  درنات  الب�ضتان  يف  الفالح  يقتلع 

الرتبة، ويزرع بذور الذرة ويغر�ض نبات النعناع.

الوحدة الرابعة:
مظاهر احلياة عند النباتات
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الن�صاط 2 :

مكت�ضبات  ودعم  تقومي  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات حول تنوع اأع�ضاء النباتات التي 
�ضحن  �ضورة  مالحظة  خالل  من  الإن�ضان  ياأكلها 
)خ�ض  متنوعة  نباتية  منتوجات  من  م�ضكلة  �ضالطة 
ــ ذور  ــ طماطم  ــ زيتون  اأرز  ــ  ــ جزر  ــ مقدون�ض 
مو�ضولة  خانات  يف  حروف  بكتابة  وذلك  ذرة(، 
باأع�ضاء النباتات امل�ضكلة لل�ضالطة ث: ثمرة الزيتون 

والطماطم والفلفل،   و: ورقة اخل�ض...(.

تقويم تملك نهج التق�صي

الت�صحيح :
لأن  البطاط�ض،  نباتات  العمال  يقتلع  ــ 

درناتها هي التي توؤكل.
لأن  �ضيقانه،  من  النعناع  العمال  يق�ض 

جذوره ل ت�ضتعمل.
تقطف حبات الطماطم لوحدها، لأنها هي 

التي توؤكل، ول توؤكل اأوراقها ول جذورها.
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�سبكة تقومي الوحدة الرابعة :  
مظاهر احلياة عند النباتات

االإ�سم والن�سبرت
تعرف
تنوع 

النباتات

تعرف  
االأجزاء 

الرئي�صية 
للنباتات

تعرف
تنوع جذور 

النباتات

تعرف
تنوع �سيقان 

النباتات

تعرف
تنوع اأوراق 

النباتات

حتديد 
الأع�صاء 
النباتية 
التي اآكلها

حتديد
الأع�صاء 
النباتية 

التي توؤكل 
من قبل 
االإن�سان

احلفاظ
على 

النباتات

جمموع
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– : عدم حتقق الهدف+ : حتقيق الهدف
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1- خمت�صر معريف
ومنوها  وتغذيتها  عي�شها  و�شط  ح�شب  احليوانات  بت�شنيف  املتعلقة  العنا�رص  من  جمموعة  على  املو�شوع  هذا  ي�شتمل 
الأولى  ال�شنة  يف  احليوانات  عند  الآخر  والبع�ض  الإن�شان  عند  بع�شها  مقاربة  متت  قد  املفاهيم  هذه  كانت  واإذا  وتنف�شها. 
البتدائية اإل اأن ا�شتيعابها �شيتم عرب عدة �شنوات درا�شية وفق تدرج حمكم يراعي قدرات املتعلم )ة( الفكرية وترابط وتكامل 

موا�شيع املادة العلمية )التوجيهات الرتبوية اخلا�شة مبادة الن�شاط العلمي �ص 2018-32(.

1-1- التغذية لدى احليوانات
تدفع غريزة البقاء احليوانات اإلى البحث عن الغذاء وا�شتهالكه، لتغطية حاجاتها االقتياتية ال�رضورية للوظائف احليائية. 

وتتدخل يف عملية البحث واحل�شول على الغذاء عدة عنا�رض منها:
• اجلهاز الع�شبي الذي ميد اجل�شم باملعلومات املتعلقة بالغذاء من حيث طبيعته، ومكانه وباحليوانات االأخرى املتواجدة 

يف حميطه؛
• اجلهاز احلركي الذي ميكن احليوان من التنقل وامل�شك بغذائه اأو الهروب من اأعدائه؛

القرون  الغذائي كاالأطراف ونظام االأ�شنان، عالوة على و�شائل دفاعية ع�شوية مثل  النظام  • االأع�شاء املكيفة ح�شب 
واحلوافز.

ت�شمن برنامج الن�شاط العلمي يف ال�شنة االأولى مقاربة اأولية:
•   لالأنظمة الغذائية )عا�شب والحم وقارت(؛

• لتكيف بع�ص االأع�شاء للنظام الغذائي.
تثبيت  ق�شد  الغذاء،  على  احليوانات  ح�شول  طرائق  بع�ص  و�شف  ال�شنة  هذه  برنامج  يت�شمن  للمو�شوع،  وامتدادا 

مكت�شبات التالميذ وتعميقها.

1-2- مراحل النمو لدي احليوانات
التمييز بني  ال�شن، وميكن  االأبوين فمتقدم يف  ي�شبه  بالغ  ثم  اإلى �شغري  بي�شة  النمو �شريورة تطور كائن حي: من  يعترب 

مرحلتني اأثناء النمو:
�أ ــ مرحلة �أوىل:

يتم النمو خاللها بف�شل مدخرات البي�شة كما هو ال�شاأن عند احليوانات البيو�شة )طيور، زواحف، ح�رضات(. يو�شع 
البي�ص يف الو�شط االأر�شي اأو الو�شط املائي، حيث ينمو اجلنني مقتاتًا باملدخرات ويغادر البي�شة بعد االنفقا�ص.

اأما عند الثدييات، فينمو اجلنني داخل رحم اأمه:

الوحدة اخلام�صة: 
مظاهر احلياة عند احليوانات
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ب ــ مرحلة ثانية:
ينمو الكائن احلي خاللها بكيفية م�شتقلة معتمدا على االأغذية املتوفرة يف و�شط عي�شه، مع اأو بدون رعاية االأبوين ح�شب 

اأنواع احليوانات ؛ ولهذا النمو �شكالن خمتلفان:

• منو غري مبا�رض عند احليوانات التي الت�شبه �شغارها الكبار )بع�ص احل�رضات، ال�شفدعة( حيث يتحول ال�شغري تدريجيا 
اإلى بالغ وفق مراحل، تتميز بتغريات يف منط عي�شه )تغذية، تنف�ص...(

• منو مبا�رض عند احليوانات التي ي�شبه �شغارها الكبار، مثل احليوانات الولودة. وُتعنى هذه االأخرية ب�شغارها ملدة تختلف 
تبعا للنوع.

مظاهر احلياة عند احليوانات

2- مقاربة منهجية :

تتميز هذه الوحدة بتناول مفاهيم علمية مثرية الهتمام التالميذ )و�شط العي�ص ـ التغذية ـ النمو ـ التنقل ـ التنف�ص(
وهذا يقت�شي مقاربة ترتكز على االإنطالق من املالحظة املبا�رضة كلما كان ذلك ممكنا قبل املرور اإلى التجريد )اأفالم ــ �شور 

ــ ر�شوم( ومن ال�شعوبات التي قد تواجه املتعلمات املتعلمني يف بناء املفاهيم العلمية املتعلقة بهذه الوحدة.
ــ تعقد بع�ص املفاهيم العلمية،

ــ عدم مالءمة الو�شائل التعليمية امل�شتعملة،
ــ متثالت التالميذ،

ــ عدم اإدراك العالقات بني احليوانات.
وللتغلب على هذه ال�شعوبات ينبغي العمل على :

ــ تعرف ملمح املتعلمات واملتعلمني،
ــ الك�شف عن التمثالت واقرتاح و�شعيات لدح�شها،

ــ العمل داخل جمموعات �شيمكن املتعلمات واملتعلمني من بناء هذه املفاهيم.

3- ح�ص�ص الوحدة واأهدافها

�َلَْو�ساِئُل �ٱلتَّْعِليِميَُّة �َْلأَْهد�ُف �ُص �َلِْح�سَ
مماه به اأ�شماك ــ مماه به �شفدعة ـ قف�ص به �شفدعة ــ قف�ص 

به قنية ــ �شور وثائق ــ كرا�شة المتعلم )ة(  �ص 56.

اأن ي�شنف المتعلم)ة( 
الحيوانات ح�شب اأو�شاط 

عي�شها.

الح�شة االأولى : الحيوانات 
تعي�ص في اأو�شاط مختلفة
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جمجمة بقرة ــ جمجمة قنية ــ �شور ــ وثائق ــ كرا�شة 
المتعلم )ة( �ض 57.

اأن يتعرف المتعلم)ة( 
النظام الغذائي العا�شب.

الح�شة الثانية: ح�شول حيوان 
عا�شب على غذائه

جمجمة قطة ــ جمجمة قنية ــ �شور ــ اأ�شرطة فيديو ــ وثائق 
ــ كرا�شة المتعلم )ة( �ض 58.

اأن يتعرف المتعلم)ة( 
النظام الغذائي الالحم.

الح�شة الثالثة: ح�شول حيوان 
الحم على غذائه

بي�شة ــ كتكوت ــ دجاجة ــ �شور ــ اأ�شرطة فيديو ــ وثائق ــ 
كرا�شة المتعلم )ة( �ض 59.

اأن يرتب المتعلم)ة( مراحل 
النمو عند بع�ص الحيوانات

الح�شة الرابعة: النمو لدى 
الحيوانات

مماه يحتوي على اأ�شماك حمراء �شغيرة ــ �شمكة ميتة ــ 
�شور ــ وثائق ــ كرا�شة المتعلم )ة( �ص 60.

اأن يحدد المتعلم)ة( االأع�شاء 
الم�شاعدة على العوم. الح�شة الخام�شة: اأع�شاء العوم

اأقفا�ص بها طيور)حمام ــ طائر الدوري( رباط مرن ــ �شور 
ــ وثائق ــ كرا�شة المتعلم )ة( �ص 61.

اأن يحدد المتعلم)ة( 
االأع�شاء الم�شاعدة على 

الطيران

الح�شة ال�شاد�شة: اأع�شاء 
الطيران

حلزونات ــ �شفدعة ــ �شفائح زجاجية ــ �شور ــ وثائق ــ 
كرا�شة المتعلم )ة( �ض 62.

اأن ي�شف المتعلم)ة( التنقل 
عند الحيوانات التي تزحف 
وعند الحيوانات التي تقفز

الح�شة ال�شابعة: حيوانات 
تزحف وحيوانات تقفز

اأ�شماك في مماه ــ  اأ�شماك ميتة ــ قنية  في قف�ص ــ قنية 
م�شرحة ــ �شور ــ فيديوهات ــ كرا�شة المتعلم )ة( �ض 63.

اأن يتعرف المتعلم)ة( 
عملية التنف�ض عند بع�ض 

الحيوانات

الح�شة الثامنة: التنف�ص عند 
بع�ص الحيوانات

4- املكت�سبات القبلية على م�ستوى مادة الن�ساط العلمي يف ال�سنة االأولى االبتدائية
تنقلها  على  تعرف  كما  وت�شنيفها.  منوها  ومظاهر  عي�شها  و�شط  يف  احليوانات  على  تعرف  اأن  )ة(  للمتعلم  �شبق 

وتغذيتها.

5- االإمتدادات
على م�شتوى مادة الن�شاط العلمي

�لر�بع �لثالث �لم�ستوى
 مظاهر الحياة عند 

النباتات )نمو النباتات(

 ــ التنف�ض عند الإن�شان
 ــ التغذية عند الإن�شان

ــ وظائف الأ�شنان
المحور
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احل�صة الأولى: احليوانات تعي�ش يف اأو�ساط خمتلفة

الهدف : اأن ي�سنف املتعلم)ة( احليوانات ح�سب و�سط عي�سها

 الو�سائل التعليمية: مماه به اأ�سماك ــ مماه به �سفدعة ــ قف�ش به �سفدعة.

قف�ش به قنية ــ �سور ــ وثائق كرا�سة املتعلم)ة( �ش 56.

متهيد :

مفهومي  االبتدائية، حول  االأولى  ال�شنة  املكت�شبة، يف  مبعارفهم  واملتعلمات  املتعلمني  بتذكري  احل�شة  )ة(  االأ�شتاذ  ي�شتهل 
التغذية وال�شلوك احليواين.

و�صعية النطالق

• يطلب االأ�شتاذ )ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية االنطالق الواردة بالن�شاط، )حيوانات يف اأو�شاط خمتلفة(.
مالحظة وت�ساوؤل

• ي�شكل االأ�شتاذ )ة( جمموعات عمل داخل ف�شاء منا�شب، يثم النقا�ص يوؤدي اإلى طرح ت�شاوؤل التق�شي من مثل:

ــ تعي�ص احليوانات يف الو�شط الذي يوفر لها تغذية مالئمة.
فيه  تتنف�ص  الذي  الو�شط  احليوانات يف  تعي�ص  ــ 

ب�شهولة.
فيه  تتنقل  الذي  الو�شط  يف  احليوانات  تعي�ص  ــ 

ب�شهولة.
املتفق  الت�شاوؤل  املتعلمون  و  املتعلمات  يكتب 

عليه يف كرا�شتهم من مثل:
ــ تعي�ص احليوانات يف الو�شط الذي يوفر لها تغذية مالئمة.

افرتا�ص

•تقدم كل جمموعة اإجابات اولية يف �شكل فد�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:
ــ رمبا التغذية �رضورية لتنقله

ــ رمبا التغذية �رضورية لتنف�شه
ــ يكتب االأ�شتاذ)ة( الفر�شيات على ال�شبورة وينتقي منها ما هو قابل لتحقيق بم�شاركة المتعلمين والمتعلمات من مثل: 

 رمبا لتنقله
ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الفر�شية في كرا�شتهم.

اأن�سطة التعليم والتعلم

الوحدة اخلام�صة: 
مظاهر احلياة عند احليوانات
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حتقق:

من  )ة(  االأ�شتاذ  ُيكّون  الفر�شيات  من  للتحقق 
املتعلمني واملتعلمات جمموعات، وي�شاركهم مراحل 
االإجناز. يوزع على كل جمموعة االأدوات امل�شار اإليها 

يف الو�شائل التعليمية اأعاله.
يطلب منهم القيام ببحيث توثيقي ويف االأنرتنيت ملعرفة االأ�شباب التي قد توؤدي اإلى تواجد احليوانات يف اأو�شاط خمتلفة، 
ـ بري. احليوانات التي لها غال�شم تعي�ص  اأمت الن�شاط الوارد )اأحتقق( يف الكرا�شة وذلك مبلء الفراغ بالكلمة املنا�شبة: مائيـ 

يف و�شط مائي.
احليوانات التي لها رئة تعي�ص يف و�شط بري.

تذكر :

كلمات مت ترويجها خالل اأن�شطة احل�شة املختلفة، داخل حجرة الدر�ص اأو خارجها، 
يقابلها  ما  مع  وظيفية،  ومفردات  علمية،  وم�شطلحات  كمفاهيم  بالكرا�شة  اأدرجت 

باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�ستخال�ش :

يوؤازر االأ�شتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، م�شتعينا 
تتم  ا�شتنتاج  اإلى  للتو�شل  املهمة،  بالكلمات 

كتابته يف مكانه بالكرا�شة، على النحو االآتي:
فيه  تتوفر  الذي  الو�شط  يف  احليوانات  تعي�ص 
حاجياتها وهكذا منيز حيوانات برية وحيوانات 

مائية وحيوانات برمائية.

ا�ستثمار :

مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
بحيث  احل�شة،  هذه  يف  واملتعلمات  املتعلمني 

ي�شلون بخط كل حيوان بو�شط عي�شه.
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احل�صة الثانية: ح�سول حيوان عا�سب على غذائه

الهدف : اأن يتعرف املتعلم)ة( النظام الغذائي العا�سب

الو�سائل التعليمية: جمجمة بقرة ــ جمجمة قنية ــ �سور ــ وثائق.

كرا�سة املتعلم )ة( �ش 57.

متهيد :

ي�شتهل االأ�شتاذ )ة( احل�شة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�شبة، يف ال�شنة االأولى االبتدائية، حول مفهوم التغذية.
و�صعية النطالق

•يطلب االأ�شتاذ )ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية االنطالق الواردة بالن�شاط، )ح�شول حيوان عا�شب على 
غذائه(

• ي�شكل جمموعات عمل داخل ف�شاء منا�شب، يثم النقا�ص يوؤدي اإلى طرح ت�شاوؤل التق�شي من مثل:
ــ  البقرة اأكرب حجما                   

ــ لهما اأ�شنان خمتلفة 
يكتب املتعلمات و املتعلمون الت�شاوؤل املتفق عليه 

يف كرا�شتهم من مثل:
ــ لأن اأ�شنانها خمتلفة

افرتا�ص

•تقدم كل جمموعة اإجابات اولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:
ــ اأ�شنانها خمتلفة

ــ اأ�شنانها غري خمتلفة
المتعلمات والمتعلمين: ربما  بم�شاركة  لتحقيق  قابل  ال�شبورة وينتقي منها ما هو  الفر�شيات على  االأ�شتاذ)ة(  ــ يكتب 

اأ�شنان خمتلفة 
ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الفر�شية في كرا�شتهم.

اأن�سطة التعليم والتعلم

الوحدة اخلام�صة: 
مظاهر احلياة عند احليوانات
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حتقق:

من  )ة(  االأ�شتاذ  ُيكّون  الفر�شيات  من  للتحقق 
وي�شاركهم  جمموعات،  واملتعلمات  املتعلمني 
مراحل االإجناز. يوزع على كل جمموعة االأدوات 

امل�شار اإليها يف الو�شائل التعليمية اأعاله.
احليوانني  جمجمتي  مبقارنة  القيام  منهم  يطلب 
التوثيقي  البحث  وكذا  والقنية  البقرة  العا�شبني: 

)�شور ــ ن�شو�ص ــ اأ�رضطة(.
ــ  اأمت الن�شاط )اأحتقق( الوارد يف الكرا�شة . اأ�شل 
بخط اجلمجمة مبا ينا�شبها. ثم اأملء الفراغ بالكلمة 

املنا�شبة: بل�شانها ــ بقواطعها.
ــ القنية تق�شم غذائها بقواطعها.

ــ البقرة تقتلع الع�شب بل�شانها.

تذكر :

كلمات مت ترويجها خالل اأن�شطة احل�شة املختلفة، داخل حجرة الدر�ص اأو خارجها، 
يقابلها  ما  مع  وظيفية،  ومفردات  علمية،  وم�شطلحات  كمفاهيم  بالكرا�شة  اأدرجت 

باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�ستخال�ش :

يوؤازر االأ�شتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، م�شتعينا 
تتم  ا�شتنتاج  اإلى  للتو�شل  املهمة،  بالكلمات 

كتابته يف مكانه بالكرا�شة، على النحو االآتي:
وت�شتعمل  غذائها  يف  ل�شانها  البقرة  ت�شتعمل 

القنية قواطعها.

1 23

ا�ستثمار :

مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�شة، وذلك 
من     للع�شب  البقرة  اقتالع  مراحـل  برتتيـب 

1 اإلى 3
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احل�صة الثالثة: ح�سول حيوان الحم على غذائه

الهدف :اأن يتعرف املتعلم)ة( النظام الغذائي الالحم

 الو�سائل التعليمية: جمجمة قطة ــ جمجمة قنية ــ �سور ــ اأ�سرطة فيديو ــ وثائق.

كرا�سة املتعلم )ة( �ش 58.

متهيد :

ي�شتهل االأ�شتاذ )ة( احل�شة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�شبة، يف ال�شنة االأولى االبتدائية، حول مفهوم التغذية.
و�صعية النطالق

•يطلب االأ�شتاذ )ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية االنطالق الواردة بالن�شاط، )تعرف النظام الغذائي الالحم(.
• ي�شكل االأ�شتاذ )ة( جمموعات عمل داخل ف�شاء منا�شب، يثم النقا�ص يوؤدي اإلى طرح ت�شاوؤل التق�شي من مثل:

ــ يح�شل احليوان الالحم على غذائه عن طريق ا�شطياد الفرائ�ص.
ــ يح�شل احليوان الالحم على غذائه عن طريق 

اأكل احليوانات امليتة  )اجليف(.
املتفق  الت�شاوؤل  املتعلمون  و  املتعلمات  يكتب 

عليه يف كرا�شتهم من مثل:
ــ  عن طريق ا�شطياد

افرتا�ص

•تقدم كل جمموعة اإجابات اولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:
ــ  عن طريق ا�شطياد

ــ  اأكل احليوانات امليتة
يكتب االأ�شتاذ)ة( الفر�شيات على ال�شبورة وينتقي منها ما هو قابل لتحقيق بم�شاركة المتعلمات والمتعلمين: 

ربما عن طريق ا�شطياد 
ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الفر�شية في كرا�شتهم.

اأن�سطة التعليم والتعلم

الوحدة اخلام�صة: 
مظاهر احلياة عند احليوانات
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حتقق:
املتعلمني  )ة( من  االأ�شتاذ  ُيكّون  الفر�شيات  للتحقق من 
االإجناز.  مراحل  وي�شاركهم  جمموعات،  واملتعلمات 
يوزع على كل جمموعة االأدوات امل�شار اإليها يف الو�شائل 

التعليمية اأعاله.
الالحم  احليوان  جمجمتي  مبالحظة  القيام  منهم  يطلب 
التوثيقي  والبحث  )القنية(  العا�شب  واحليوان  )القطة( 

)�شور ــ ن�شو�ص ــ اأ�رضطة فيديو(.
تتقا�شم كل جمموعة ماتو�شلت اإليه مع املجموعات االأخرى.

وهكذا �شيتم التو�شل اإلى اأن احليوانات الالحمة تتوفر على اأع�شاء مكيفة متكنها من مطاردة الفري�شة: قوائم ــ خمالب قوية 
واأنياب حادة وبالتايل قتلها واأكل حلمها.

اأمت الن�شاط )اأحتقق( الوارد يف الكرا�شة وذلك بتلوين االأع�شاء امل�شتعملة يف احل�شول على الغذاء ثم ملء الفراغ بالكلمة 
املنا�شبة: خمالبه ومنقاره ــ خمالبها واأنيابها

ــ ت�شتعمل اللبوؤة اأنيابها و خمالبها يف احل�شول على غنائها.
ــ ي�ْشتعمل الن�رض خمالبه ومنقاره يف احل�شول على غذائه.

تذكر :

الدر�ص  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�شة  اأن�شطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
ومفردات  علمية،  وم�شطلحات  بالكرا�شة كمفاهيم  اأدرجت  اأو خارجها، 
املتعلمني  اأذهان  يف  ترت�شخ  حتى  الفرن�شية،  باللغة  يقابلها  ما  مع  وظيفية، 

واملتعلمات.
ا�ستخال�ش :

م�شتعينا  واملتعلمات،  املتعلمني  االأ�شتاذ)ة(  يوؤازر 
كتابته  ا�شتنتاج مت  اإلى  للتو�شل  املهمة،  بالكلمات 

يف مكانه بالكرا�شة، على النحو االآتي:
وخمالبها  اأنيابها  الالحمة  احليوانات  ت�شتعمل 

ومناقريها يف احل�شول على الغذاء.

ا�ستثمار :

يهدف هذا الن�شاط اإلى تثبيت مكت�شبات املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�شة، وذلك بتكوين �شل�شلة غذائية با�شتعمال 
الرمز .

توؤكل من طرف يوؤكل من طرف

مبخالبها و�أنيابها
منقارهخمالبه
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احل�صة الرابعة: النمو لدى احليوانات

الهدف : اأن يرتب املتعلم)ة( مراحل النمو عند بع�ش احليوانات

الو�سائل التعليمية:  ــ بي�سة ـ كتكوت ـ دجاجة ـ �سور ـ اأ�سرطة ــ فيديو ـ وثائق. 

كرا�سة املتعلم )ة( �ش 59.

متهيد:

ي�شتهل االأ�شتاذ )ة( احل�شة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�شبة، يف ال�شنة االأولى االبتدائية، حول مفهوم النمو 
عند الإن�شان.

و�صعية النطالق:

•يطلب االأ�شتاذ )ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية االنطالق الواردة بالن�شاط، )ترتيب مراحل النمو عند بع�ص 
احليوانات(

• ي�شكل االأ�شتاذ )ة( جمموعات عمل داخل ف�شاء منا�شب، يثم النقا�ص يوؤدي اإلى طرح ت�شاوؤل التق�شي من مثل:
ــ ليلى تعطيهم نف�ص االأكل بكميات خمتلفة

ــ العالقة بني احلجم ونف�ص االأكل.
املتفق  الت�شاوؤل  املتعلمون  و  املتعلمات  يكتب 

عليه يف كرا�شتهم من مثل:
ــ العالقة بني احلجم ونف�ص االأكل.

افرتا�ص:

•تقدم كل جمموعة اإجابات اولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:
ــ  ياأكلون ح�شب حجمهم
ــ  ياأكلون بكميات خمتلفة

يكتب االأ�شتاذ)ة( الفر�شيات على ال�شبورة وينتقي منها ما هو قابل لتحقيق بم�شاركة المتعلمات والمتعلمين: 
ربما ح�شب حجمهم 

ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الفر�شية في كرا�شتهم.

اأن�سطة التعليم والتعلم

الوحدة اخلام�صة: 
مظاهر احلياة عند احليوانات
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حتقق:

من  )ة(  االأ�شتاذ  ُيكّون  الفر�شيات  من  للتحقق 
وي�شاركهم  جمموعات،  واملتعلمات  املتعلمني 
مراحل االإجناز. يوزع على كل جمموعة االأدوات 

امل�شار اإليها يف الو�شائل التعليمية اأعاله.
يطلب منهم القيام ببحث توثيقي ويف االأنرتنيت. 
تتقا�شم كل جمموعة ماتو�شلت اإليه مع املجموعات 
اإلى اأن النمو عند  االأخرى وهكذا �شيتم التو�شل 

بع�ص احليوانات يكون بزيادة وزنها وحجمها.
اأمت الن�شاط )اأحتقق( الوارد يف الكرا�شة وذلك مبلء الفراغ بالكلمة املنا�شبة: وزنها ــ تنمو.

تنمو احليوانات ويزيد وزنها مع مرور الزمن.

تذكر:

اأو  الدر�ص  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�شة  اأن�شطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
خارجها، اأدرجت بالكرا�شة كمفاهيم وم�شطلحات علمية، ومفردات وظيفية، 

مع ما يقابلها باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�ستخال�ش:

يوؤازر االأ�شتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، م�شتعينا 
بالكلمات املهمة، للتو�شل اإلى ا�شتنتاج تتم كتابته 

يف مكانه بالكرا�شة، على النحو االآتي:
ويكرب  وزنها   يزيد  احليوانات  �شغار  منو  اأثناء 

حجمها فت�شبح �شبيهة بالكبار.

ا�ستثمار :

يهدف هذا الن�شاط اإلى تثبيت مكت�شبات املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�شة، برتتيب مراحل منو الطائر با�شتعمال 
االأرقام من 1 اإلى 3

1 23
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احل�صة اخلام�صة: اأع�ساء العوم.

الهدف : اأن يحدد املتعلم)ة( االأع�ساء امل�ساعدة على العوم.

 الو�سائل التعليمية: مماه يحتوي على اأ�سماك حمراء �سغرية ــ �سمكة ميتة ــ �سور ــ وثائق.

كرا�سة املتعلم )ة( �ش 60.

متهيد:
مفهومي  االبتدائية، حول  االأولى  ال�شنة  املكت�شبة، يف  مبعارفهم  واملتعلمات  املتعلمني  بتذكري  احل�شة  )ة(  االأ�شتاذ  ي�شتهل 

اأع�شاء احلركة عند االإن�شان وحركة االأج�شام.
و�صعية النطالق:

•يطلب االأ�شتاذ )ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية االنطالق الواردة بالن�شاط، )حتديد االع�شاء امل�شاعدة على 
العوم(.

• ي�شكل االأ�شتاذ )ة( جمموعات عمل داخل ف�شاء منا�شب، يثم النقا�ص يوؤدي اإلى طرح ت�شاوؤل التق�شي من مثل:
ع�شالت  بوا�شطة  العوم  من  االأ�شماك  تتمكن  ــ 

يف ج�شمها ت�شاعدها على ذلك.
ــ  هناك اأع�شاء ت�شاعدها على العموم.

افرتا�ص:

�شكل  يف  اولية  اإجابات  جمموعة  كل  •تقدم 
فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:

ــ  اال�شماك تعوم بوا�شطة ع�شالت
ــ  لال�شماك اأع�شاء خا�شة

يكتب االأ�شتاذ)ة( الفر�شيات على ال�شبورة وينتقي منها ما هو قابل لتحقيق بم�شاركة المتعلمات والمتعلمين: 
ربما ح�شب حجمهم 

ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الفر�شية في كرا�شتهم.

حتقق:

للتحقق من الفر�شيات ُيكّون االأ�شتاذ )ة( من املتعلمني واملتعلمات جمموعات، وي�شاركهم مراحل االإجناز. يوزع على كل 
جمموعة االأدوات امل�شار اإليها يف الو�شائل التعليمية اأعاله.

اأن�سطة التعليم والتعلم

الوحدة اخلام�صة: 
مظاهر احلياة عند احليوانات
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يطلب منهم القيام باملناولة الواردة يف الكرا�شة. مالحظة كيفية تنقل االأ�شماك يف املماه وهل هناك اأع�شاء ت�شاعدها على 
ذلك. كما ميكن القيام بربط زعانف �شمكة برباط 
مرن ومالحظة تاأثري ذلك عليها كما ميكن مالحظة 
�شمكة ميتة لتعرف احلرا�شف والزعانف مع الرتكيز 

على:
ــ احلرا�شف التي تك�شو ج�شم ال�شمكة.

ــ  البطن  ــ  )ال�شدر  وموقعها  عددها  الزعانف  ــ 
الذنب(

ــ ال�شكل االن�شيابي يف عالقته ب�شهولة التنقل يف 
املاء.

الكرا�شة وذلك  الوارد يف  )اأحتقق(  الن�شاط  اأمت  ــ 
ـ  االأدرع : مبلء الفراغ بالكلمة املنا�شبة: الزعانفـ 

ـ ت�شاعد الزعانف ال�شمكة على العوم. ـ 

تذكر:

الدر�ص  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�شة  اأن�شطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
ومفردات  علمية،  وم�شطلحات  كمفاهيم  بالكرا�شة  اأدرجت  اأو خارجها، 
املتعلمني  اأذهان  يف  ترت�شخ  حتى  الفرن�شية،  باللغة  يقابلها  ما  مع  وظيفية، 

واملتعلمات.

ا�ستخال�ش:

يوؤازر االأ�شتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، م�شتعينا 
تتم  ا�شتنتاج  اإلى  للتو�شل  املهمة،  بالكلمات 

كتابته يف مكانه بالكرا�شة، على النحو االآتي:
ت�شاعدها  وزعانف  ان�شيابي  �شكل  لل�شمكة 

على العوم. وج�شمها مك�شو باحلرا�شف.

ا�ستثمار :

مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�شة، وذلك 
القر�ص  �شمك  عند  العوم  اأطراف  بتلوين 

قدم جمذيفوبطة.
عند البطة

الزعانف عند
 �شمك القر�ص



132

احل�سة ال�ساد�سة: اأع�ساء الطريان

الهدف :اأن يحدد املتعلم)ة( االأع�ساء امل�ساعدة على الطريان

 الو�سائل التعليمية: اأقفا�ش بها طيور )حمام ــ طائر الدوري( رباط مرن ــ �سور ــ وثائق.

كرا�سة املتعلم )ة( �ش 61.

متهيد:

ي�شتهل االأ�شتاذ )ة( احل�شة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�شبة، يف ال�شنة االأولى االبتدائية، حول مظاهر احلياة 
عند احليوان مع الرتكيز على مفهوم تنقل احليوانات.

و�صعية النطالق:

واملتعلمات  املتعلمني  من  )ة(  االأ�شتاذ  يطلب   •
بالن�شاط،              الواردة  االنطالق  و�شعية  مالحظة 

) حتديد االأع�شاء امل�شاعدة على الطريان( .
داخل  عمل  جمموعات  )ة(  الأ�شتاذ  ي�شكل   •
ف�شاء منا�شب، يثم النقا�ص يوؤدي اإلى طرح ت�شاوؤل 

التق�شي من مثل:
ــ خفة ج�شمها ت�شاعدها على ذلك

ــ تتوفر على اأع�شاء ت�شاعدها على الطريان

افرتا�ص:

•تقدم كل جمموعة اإجابات اولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:
ــ  خفة ج�شمها

ــ  لها اأع�شاء خا�شة
يكتب االأ�شتاذ)ة( الفر�شيات على ال�شبورة وينتقي منها ما هو قابل لتحقيق بم�شاركة المتعلمات والمتعلمين: 

لل�شمكة اأع�شاء خا�شة 
ــ يكتب المتعلمون والمتعلمات الفر�شية في كرا�شتهم.

اأن�سطة التعليم والتعلم

الوحدة اخلام�صة: 
مظاهر احلياة عند احليوانات
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حتقق:

من  )ة(  االأ�شتاذ  ُيكّون  الفر�شيات  من  للتحقق 
وي�شاركهم  جمموعات،  واملتعلمات  املتعلمني 
االأدوات  يوزع على كل جمموعة  االإجناز.  مراحل 

امل�شار اإليها يف الو�شائل التعليمية اأعاله.
تثبيت  واملناولة:  باملالحظة  القيام  منهم  يطلب 
احلركة  من  مينعه  مرن  برباط  الدوري  طائر  اأجنحة 

وبالتايل من الطريان ــ مالحظة �شور ووثائق اأو م�شاهدة �رضيط فيديو يظهر مراحل الطريان عند جمموعة من الطيور. تتقا�شم 
كل جمموعة ماتو�شلت اإليه مع املجموعات االأخرى. وهكذا �شيتم التو�شل اإلى اأن االأجنحة هي االأع�شاء التي متكن الطائر 

من التنقل يف الهواء.
ـ اجلناحان اأمت الن�شاط )اأحتقق( الوارد يف الكرا�شة وذلك مبالحظة التجربة وملء الفراغ بالكلمة املنا�شبة: الرجالنـ 

ي�شاعد اجلناحان احلمامة على الطريان.

تذكر:

خارجها،  اأو  الدر�ص  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�شة  اأن�شطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
اأدرجت بالكرا�شة كمفاهيم وم�شطلحات علمية، ومفردات وظيفية، مع ما يقابلها باللغة 

الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�ستخال�ش :

يوؤازر االأ�شتاذ)ة( املتعلمني واملتعلمات، م�شتعينا 
تتم  ا�شتنتاج  اإلى  للتو�شل  املهمة،  بالكلمات 

كتابته يف مكانه بالكرا�شة، على النحو االآتي:
للحيوانات القادرة على الطريان اأجنحة متكنها 

من التنقل يف الهواء.

ا�ستثمار :

مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
وذلك  احل�شة،  هذه  يف  واملتعلمات  املتعلمني 

برتتيب مراحل الطريان من 1 اإلى 3.
2 1 3
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احل�صة ال�صابعة: حيوانات تزحف وحيوانات تقفز

الهدف :اأن ي�سف املتعلم )ة( التنقل عند احليوانات التي تزحف وعند احليوانات التي تقفز

 الو�سائل التعليمية: حلزونات ــ �سفدعة ــ �سفائح زجاجية ــ �سور ــ ووثائق.

كرا�سة املتعلم )ة( �ش 62.

متهيد :
ي�شتهل االأ�شتاذ )ة( احل�شة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�شبة، يف ال�شنة االأولى االبتدائية، حول مظاهر احلياة 

عند احليوانات مع الرتكيز على مفهوم تنقل احليوانات.
و�صعية النطالق 

•يطلب االأ�شتاذ )ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�شعية االنطالق الواردة بالن�شاط.  )و�شف التنقل عند احليوانات 
التي تزحف وعند احليوانات التي تقفز(.

داخل  عمل  جمموعات  )ة(  الأ�شتاذ  ي�شكل    •
ف�شاء منا�شب، يتم نقا�ص يوؤدي اإلى طرح ت�شاوؤل 

التق�شي من مثل:
ــ مرونة ج�شمها

ــ قدرتها على القفز
ــ بطء تنقل الثعبان

   افرتا�ص:

ــ  تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية، يف �شكل فر�شيات، عن الت�شاوؤل املطروح مثل :
• مرونة ج�شمها؛

• قدرتها على القفز؛
ــ  يكتب االأ�شتاذ )ة( الفر�شيات على ال�شبورة وينتقي منها ماهو قابل للتحقق مب�شاركة املتعلمني واملتعلمات، من مثل: 

قدرتها على القفز.

• يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�شية يف كرا�شتهم.

اأن�سطة التعليم والتعلم

الوحدة اخلام�صة: 
مظاهر احلياة عند احليوانات
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حتقق:
املتعلمني  من  )ة(  االأ�شتاذ  ُيكّون  الفر�شيات  من  للتحقق 
االإجناز.  مراحل  وي�شاركهم  جمموعات،  واملتعلمات 
يوزع على كل جمموعة االأدوات امل�شار اإليها يف الو�شائل 

التعليمية اأعاله.
يطلب منهم القيام  مبالحظة احللزون يزحف فوق �شفيحة 
زجاجية. باملوازاة مع ذلك نالحظ جمموعة اأخرى كيفية 
ب�شور  اال�شتعانة  )مع  ال�شفدعة  عند  القفز  اأو  التنقل 

ووثائق(.
تتقا�شم كل جمموعة ماتو�شلت اإليه مع املجموعات االأخرى.

وهكذا �شيتم التو�شل اإلى اأن الزحف يتم نتيجة تقل�ص ومتدد الع�شالت وخ�شو�شًا عند احليوانات الزاعفة التي التتوفر على 
قوائم. اأما القفز فيتم نتيجة اأطراف خلفية طويلة.

اأمت الن�شاط )اأحتقق( الوارد يف الكرا�شة وذلك مبلء الفراغ بالكلمة املنا�شبة : بالقفز ــ بالزحف 
يتنقل احللزون بالزحف وال�شفدعة بالقفز.

تذكر:

اأو  الدر�ص  حجرة  داخل  املختلفة،  احل�شة  اأن�شطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
خارجها، اأدرجت بالكرا�شة كمفاهيم وم�شطلحات علمية، ومفردات وظيفية، 

مع ما يقابلها باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�ستخال�ش:

م�شتعينا  واملتعلمات،  املتعلمني  االأ�شتاذ)ة(  يوؤازر 
بالكلمات املهمة، للتو�شل اإلى ا�شتنتاج تتم كتابته يف 

مكانه بالكرا�شة، على النحو االآتي:
قوائم  على  التتوفر  التي  الزاحفة  احليوانات  تنتقل 
بوا�شطة تقل�ص ومتدد ع�شالتها، للحيوانات التي تقفز 

اأطراف خلفية طويلة ن�شبيا ت�شاعدها على التنقل.

ا�ستثمار :

يهدف هذا الن�شاط اإلى تثبيت مكت�شبات املتعلمني 
واملتعلمات يف هذه احل�شة، وذلك بو�شل احليوان 

باآثار زحفه.
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احل�صة الثامنة:التنف�ص عند بع�ص احليوانات

الهدف : اأن يتعرف املتعلم )ة( عملية التنف�ش عند بع�ش احليوانات

 الو�سائل التعليمية: اأ�سماك يف مماه ــ اأ�سماك ميتة ــ قنية يف قف�ش ــ قنية م�سرحة ــ �سور  ــ فيديوهات.

كرا�سة املتعلم )ة( �ش 63.

متهيد :
ي�شتهل االأ�شتاذ )ة( احل�شة بتذكري املتعلمني واملتعلمات مبعارفهم املكت�شبة، يف ال�شنة االأولى االبتدائية، حول مفهوم التنف�ص 

عند الإن�شان.
و�صعية النطالق

التنف�ص عند  )تعرف عملية  بالن�شاط،  الواردة  االنطالق  واملتعلمات مالحظة و�شعية  املتعلمني  )ة( من  االأ�شتاذ  •يطلب 
احليوانات(.

مالحظة وت�ساوؤل:

داخل  عمل  جمموعات  الأ�شتاذ)ة(  ي�شكل   •
ف�شاء منا�شب، يتم نقا�ص يوؤدي اإلى طرح ت�شاوؤل 

التق�شي من مثل:
ــ تتنف�ص ال�شمكة الهواء املوجود يف املاء.

ــ الت�شتطيع ال�شمكة التنقل يف الو�شط الربي.

افرتا�ص:
•تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �شكل فر�شيات عن الت�شاوؤل املطروح من مثل:

ــ تتنف�ص ال�شمكة الهواء املوجود يف املاء.
ــ الت�شتطيع ال�شمكة التنقل يف الو�شط الربي.

• يكتب االأ�شتاذ)ة( الفر�شيات على ال�شبورة وينتقي منها ما هو قابل للتحقيق مب�شاركة املتعلمني واملتعلمات من مثل: 
تتنف�ص ال�شمكة الهواء املوجود يف املاء.

ــ يكتب املتعلمون واملتعلمات الفر�شية يف كرا�شتهم.

اأن�سطة التعليم والتعلم

الوحدة اخلام�صة: 
مظاهر احلياة عند احليوانات
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حتقق
من  )ة(  االأ�شتاذ  ُيكّون  الفر�شيات  من  للتحقق 
وي�شاركهم  جمموعات،  واملتعلمات  املتعلمني 
االأدوار  جمموعة  كل  على  يوزع  االإجناز.  مراحل 

امل�شار اإليها يف الو�شائل التعليمية اأعاله.
امليتة  ال�شمكة  ت�رضيح  على  �شتنكب  جمموعة 

ملالحظة الغال�شم.
اجلهاز  ت�رضيح  مبالحظة  �شتهتم  ثانية  جمموعة  ــ 

التنف�شي للقنية.
جمموعة ثالثة تقوم بدرا�شة �شور ووثائق املرتبطة بالتنف�ص عند احليوانات تتقا�شم كل جمموعة ماتو�شلت اإليه املجموعات 

االأخرى.
وهكذا �شيتم التو�شل اإلى اأن الكائنات احلية املائية ت�شتعمل االأوك�شجني املذاب يف املاء الذي مير بالغال�شم. بينما ت�شتعمل 

الكائنات الربية )القنية( االأوك�شجني املوجود يف الهواء بوا�شطة الرئتني.
اأمت الن�شاط )اأحتقق( الوارد يف الكرا�شة وذلك مبالحظة التجربة وملء الفراغ بالكلمة املنا�شبة: املاء ــ الرب

ــ احليوانات املائية تتنف�ص يف املاء بغال�شمها.
ــ احليوانات الربية تتنف�ض يف الرب برئتها.

تذكر:

كلمات مت ترويجها خالل اأن�شطة احل�شة املختلفة، داخل حجرة الدر�ص اأو خارجها، 
يقابلها  ما  مع  وظيفية،  ومفردات  علمية،  وم�شطلحات  كمفاهيم  بالكرا�شة  اأدرجت 

باللغة الفرن�شية، حتى ترت�شخ يف اأذهان املتعلمني واملتعلمات.

ا�ستخال�ش :

بالكلمات  م�شتعينا  واملتعلمات،  املتعلمني  االأ�شتاذ)ة(  يوؤازر 
املهمة، للتو�شل اإلى ا�شتنتاج تتم كتابته يف مكانه بالكرا�شة، على 

النحو االآتي:
تتنف�ص الكائنات املائية بوا�شطة الغال�شم. وتتنف�ص الكائنات الربية 

بوا�شطة الرئة.

ا�ستثمار :

مكت�شبات  تثبيت  اإلى  الن�شاط  هذا  يهدف 
املتعلمني واملتعلمات يف هذه احل�شة، وذلك 
يوؤثر  املنا�شبة  اخلانة  يف   x العالمة  بو�شع 
الربية  احليوانات  تنف�ص  على  امللوث  الهواء 

واملائية.

x
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تقومي ودعم

�لن�ساط 1 :
املتعلمات  قدرة  تقومي  الى  الن�شاط  هذا  يهدف 
و�شط  مفهوم  ا�شتيعابهم  مدى  على  واملتعلمني 

عي�ض احليوانات وتنقلها.
ت�سحيح �لن�ساط 1 :

•  �ملجموعة �لأوىل : عالمة * اأمام ال�شمكة.
�ملجموعة �لثالثة : عالمة * اأمام احللزون.

•  و�شط التنقل الذي اغفله احمد هو : الهواء
بع�ص احليوانات التي تنتقل يف الهواء : احلمامة 
ــ  جرادة  ــ  الدوري  طائر  ــ  لقالق  ــ  �شقر  ــ 

نحلة...

�لن�ساط 2 :
املتعلمات  قدرة  تقومي  ايل  الن�شاط  هذا  يهدف 
واملتعلمني على مدى ا�شتعابهم ملفهوم التنقل يف 

بع�ص االأو�شاط.
ت�سحيح �لن�ساط 2 :

ت�شاعدها  وزعانف  اإن�شيابي  �شكل  لالأ�شماك    •
على العوم كما اأن ج�شمها مك�شو باحلرا�شف. 
يف  التنقل  من  متكنها  اأجنحة  فلها  الطيور  اأما 

الهواء وتدعم ج�شمها.
ــ ملء �جلدول:

الوحدة اخلام�صة: 
مظاهر احلياة عند احليوانات

اأن�سطة تطبيقية

املاء
الهواء

زعانف
اأجنحة

*
*
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ي�شعى هذا الن�شاط اإلى تقومي قدرة املتعلمات واملتعلمني على مدى ا�شتعباهم ملفهوم  النظامني الغذائيني : العا�شب والالحم.
ت�سحيح �لن�ساط :

• الع�شب هو غذاء احليوانات العا�شبة، اأما احليوانات الالحمة فتعتمد يف غذائها على فرائ�ص.
�جلمجمة �لأوىل
حيوان عا�شب

خ�شائ�ص اجلمجمة : قواطع لقطع الغذاء وا�رضا�ص لطحنه.
�جلمجمة �لثانية
حيوان لحم

خ�شائ�ص اجلمجمة : اأنياب حادة واأ�رضا�ص قوية.

ن�ساط توليِفي
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تقويم تملك نهج التق�سي

ت�سحيح �لن�ساط :
ــ  تنقلت البطة في الهواء، م�شتعملة جناحيها في الطيران.

ــ  ا�شتعملت البطة رجليها المجموعتين بغ�شاء، في العودة عوما.
ــ  ت�شتطيع ال�شفدعة العي�ص داخل البركة وخارجها، الأن رئتيها وجلدها ي�شاعدانها في التنف�ص داخل الماء وخارجه.
ــ  هربت البطة م�شتعملة جناحيها في الطيران، وهرب فرخها م�شتعمال رجليه في العوم، وهربت ال�شفدعة بالقفز 

     في البركة.
ــ  اقترب الثعبان من االأ�شدقاء بوا�شطة الزحف.
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�سبكة تقومي الوحدة اخلام�سة:  
مظاهر احلياة عند احليوانات

اال�سم و الن�سبرت

ت�سنيف 
احليوانات 

بح�سب 
اأو�ساط 
عي�سها

تعرف 
النظام 
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العا�سب

تعرف 
النظام 

الغذائي 
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ترتيب 
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عند بع�ص 
احليوانات

حتديد 
االأع�ساء 
امل�ساعدة 
على العوم

حتديد 
االأع�ساء 
امل�ساعدة 

على الطريان

ت�سنيف
التنقل عند 
احليوانات 

التي تزحف 
والتي تقفز
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1- املخت�صر املعريف

1.1- املادة: خ�صائ�صها
كل ما يحيط بنا مثل �خل�شب و�لزجاج و�لبال�شتيك و�حلديد و�ملاء و�لهو�ء ... كل هذه �لأ�شياء ميكن �أن ن�شعر بوجودها، 
و�أن منيز �شفاتها عن طريق �حلو��س، فهي ت�شغل حيز� من �لف�شاء ولها كتلة )�أو وزن(. ن�شمي هذه �لأ�شياء و�أمثالها مو�د. 

ف �ملادة باأنها كل ما ي�شغل حيز� من �لف�شاء وتكون له كتلة. وهكذ� ميكن �أن ُنعرِّ
توجد �ملادة يف �لطبيعة على ثالث حالت فيزيائية وتتعلق �حلالة �لتي توجد عليها �ملادة باملادة و كذلك بدرجة �حلر�رة 
  0°C 0  ويف حالة �شائلة ما بني°C و�ل�شغط؛ مثال حتت �ل�شغط �جلوي �لعادي يكون �ملاء يف حالة �شلبة يف درجة حر�رة حتت

و C°100 و يف حالة بخار �ملاء ) غاز(  فوق  C°100. تتكون �ملادة من دقائق �شغرية  )ذر�ت �أو �أيونات �أو جزيئات(.
 �أمثلة: 

ــ يتكون �ملاء من جزيئات �ملاء؛
ــ يتكون �حلديد من ذر�ت �حلديد؛

ــ تتكون �مللح  من �أيونات �ل�شوديوم و�أيونات �لكلورور.
�شلبة  �أج�شام  وهي  �لأ�شابع،  بني  �ل�شلبة  �لأج�شام  م�شك  ميكن  �ل�صلبة:   �حلالة   •

مرت��شة لها �شكل خا�س، �أو �أج�شام �شلبة غري مرت��شة لي�س لها �شكل خا�س.
    ميكن ت�شنيف �لأج�شام �ل�شلبة �إلى : 

ــ �لأج�شام �له�شة )�لقابلة للك�رس( كالطبا�شري  و�لزجاج؛ 
ــ  �لأج�شام �للينة وهي �لتي يتغري �شكلها دون �أن تنك�رس  كالر�شا�س و�لزبدة 

و�لعجني؛
ــ �لأج�شام �ملرنة وهي �لتي يتغري �شكلها ثم تاأخذ �شكلها �لأ�شلي بعد �إز�لة تاأثري 

�لقوى عليها مثل �ل�شفرة �لفولذية و�لناب�س.
�ل�صائلة: تاأخذ بع�س �لأج�شام كاملاء و�لكحول وبع�س �لزيوت �شكل �لإناء  • �حلالة 
�لذي توجد فيه، غري �أن حجمها يبقى ثابتا عند تغيري �لإناء باإناء �آخر. كما �أن حجمها 

ل يتغري عند �ضغطها؛ فنقول اإن هذه الأج�ضام لها حجم خا�ص وغري قابلة لالن�ضغاط. 
وتتميز �ل�شو�ئل يف حالة �شكون، ب�شطحها �حلر �مل�شتوي و�لأفقي.

• �حلالة �لغازية: تتميز �لأج�شام �لغازية كالهو�ء وبخار �ملاء وثنائي �أوك�شيد �لكربون 
وغريها بقابلية الن�ضغاط والتو�ضع، فلي�ص لها حجم معني ول �ضكل خا�ص.

ميكن تف�شري �حلالت �لثالث للمادة باعتبارها مكونة من �أجز�ء �شغرية جد� ل ميكن 
روؤيتها.

بالن�شبة لبع�س �لأج�شام كاملاء مثال ت�شمى هذه �لأجز�ء �ل�شغرية باجلزيئات.

من  جد�  قريبة  �جلزيئات  تكون 
يع�صهما �لبع�ض ومرتبة.

خا�صا  �صكال  �لقوية  �لرو�بط  تعطي 
للج�صم �ل�صلب

من  جد�  قريبة  �جلزيئات  تكون 
يع�صهما �لبع�ض وغري مرتبة.

�جل�صم  جتعل  �ل�صعيفة  �لرو�بط 
�ل�صائل اليتوفر على �صكل خا�ض.

بع�صها  عن  بعيدة  �جلزيئات  تكون 
وغري مرتبة.

غياب �لرو�بط و�ال�صطر�ب �لقوي 
يجعل �جل�صم �لغازي ينت�رش بحرية

الوحدة ال�صاد�صة:
حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء
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ملحوظة: 
ي�شعب �أحيانا ت�شنيف بع�س �ملو�د �إلى �إحدى �حلالت �لثالث �ل�شابقة، مثال:

ــ �لزجاج �مل�شخن و�خلزف ومعجون �لأ�شنان... مو�د توجد بني �حلالة �ل�شلبة و�حلالة �ل�شائلة. فنتكلم �أحيانا عن 
�ملو�د �لعجينية.

ــ بع�س �ل�شو�ئل �لتي ت�شيل ب�شعوبة كبرية كالع�شل و�لزيوت �خلرثة. فنقول �إن هذه �لأج�شام لزجة.
1.2- الكهرباء:

من  �لعديد  ت�شغيل  و  �خرت�ع  له  �شخر  بحيث  �لإن�شان،  حياة  �زدهار  و  تطوير  يف  �لكهربائية  �لطاقة  �كت�شاف  �شاهم 
�لأجهزة و �لآلت �لكهربائية �لتي مل يعد باإمكانه �ل�شتغناء عنها، مثل �مل�شباح و �لثالجة و �لتلفاز و �لهاتف �لنقال ... .

و لقد متكن �لإن�شان �ليوم من توليد �لطاقة �لكهربائية مب�شادر بديلة و متجددة، مثل طاقة �لريح و �ملاء و �لطاقة �ل�شم�شية، 
�لتي توفر م�شدر� م�شتد�ما للطاقة �لكهربائية وت�شمح بحماية �لبيئة من �لتلوث، خالفا للوقود �لأحفوري �أو �لغاز .

لت�شغيل �آلة كهربائية يجب تركيبها يف د�رة كهربائية.
تتكون �لد�رة �لكهربائية �لب�شيطة من:

ــ مولد )عمود( يزود �لد�رة بتيار كهربائي؛
ــ م�شتقبل ) م�شباح �أو حمرك( ل ي�شتغل �إل �إذ� كان مربطاه  يف متا�س، مبا�رس �أو غري مبا�رس، مع قطبي �ملولد؛

ــ قاطع �لتيار للتحكم يف غلق �أو فتح �لد�رة؛
ــ �أ�شالك �لربط لو�شل �لعنا�رس �ل�شابقة بع�شها ببع�س مكونة حلقة.

و �جلدير بالذكر �أن �لعمود يتميز مبربطني خمتلفني؛ �أحدهما موجب )+( و �لآخر �شالب )–(، ي�شميان قطبان.�أما �مل�شباح 
�أو �ملحرك يتوفر كل منهما على مربطني مماثلني، ي�شميان مربطان.

ت�شنف �ملو�د يف جمال �لكهرباء �إلى �شنفني: مو�شلة و عازلة.
نع منها ت�شمح مبرور �لتيار �لكهربائي، مثل  �لفلز�ت: �حلديد  ــ يكون �جل�شم مو�شال للكهرباء �إذ� كانت �ملادة �لتي �شُ

و �لنحا�س و �لألومنيوم ... و�لغر�فيت، وهو نوع من �لكربون ت�شنع منه �أقالم �لر�شا�س. 
ــ يكون �جل�شم عازل �إذ� كانت �ملادة �لتي �شنع منها ل ت�شمح مبرور �لتيار �لكهربائي، مثل �خل�شب و �لبال�شتيك 

و �ل�شوف و �لزجاج ... .
ملحوظة : توجد �أج�شام �أخرى مو�شلة للتيار �لكهربائي:

ــ �شبه �ملو�شالت )semi conducteurs(، نذكر منها �ل�شمامات �لثنائية و �لرت�نز�شتور�ت.
ــ �ملحاليل �ملائية �لأيونية، مثل �ملاء �ملالح.
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اِد�َصُة:حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء اْلَْوْحَدُةال�صَّ

2- ح�ص�ص الوحدة واأهدافها:         

�لو�صائل �لتعليمية�الأهد�ف�لح�ص�ض

حاالت
�ملادة

ْلٌب �أَْم �َشاِئٌل ؟ َ�ل�شْلَبِة 1- �شَُ اَلِة  �حْلَ �ملتعلم)ة(  يَتَعرف  �أن 
اَلِة �ل�شاِئَلِة ِلْلَمادِة. من َو �حْلَ ِقْطع   : َتِلَفٌة  خُمْ ْلَبٌة  �شُ َمَو�دٌّ 

�رسيحة   ـ  ِبطاقاٌت  ـ  دقيق  ـ  �ل�شكر 
ِبيٌَّة  َخ�شَ َلْوَحٌة  ـ  َوَرَقٌة  ـ  �شوكولطة 
ِمْن�شاٌرـ  ـ  ِمَق�سٌّ  ـ  َقْهَوٍة  َحبَّاُت  ـ 

مطحنة �أو مهر�ز ـ  ِمْرَوِحيٌَّة.
َمَو�دٌّ �َشاِئَلٌة: َماٌء ملون ـ َحِليٌب .

ـ  وؤُو�ٌس  َكُ اَفٌة:  �َشفَّ باَل�ْشِتيِكية   ٌ َمَو�دُّ
�أََو�ِن ـ ج�شم طاف )ِقْطَعُةٌ من ِفلِّنِي 

��َشُة �مْلَُتَعلِِّم)ِة(. �أَوباَل�ْشِتيك( ـ ُكرَّ

2- بع�س خا�شيات �حلالة
 �ل�شلبة )1(.

بع�س  �ملتعلم)ة(  يَتَعرف  �أن 
خا�شيات �حلالة �ل�شلبة.

3- بع�س خا�شيات �حلالة
   �ل�شلبة )2(.

�ل�شلبة  �حلالة  �ملتعلم)ة(  ي�شنف  �أن 
ح�شب درجة �شالبتها. 

4- بع�س خا�شيات �حلالة 
    �ل�شائلة.

بع�س  �ملتعلم)ة(  يتعرف  �أن 
خا�شيات �حلالة �ل�شائلة.

5- �أكت�شف �لهو�ء.
�لغازية  �ملتعلم)ة( �حلالة  �أن يتعرف 
يحيط  �لهو�ء  �أن  ويدرك  للمادة 

بنا. 

ــ �نتقال 
�لطاقة

ــ �لكهرباء

6-  �لد�رة �لكهربائية �لب�شيطة، 
�مل�شباح و مكوناته

�لد�رة  �ملتعلم)ة(  يتعرف  �أن 
و�مل�شباح  �لب�شيطة  �لكهربائية 

�لكهربائي

م�شباح  ـ  عمود  ـ  �جليب  م�شباح 
�أ�شالك  ـ  �لتيار  قاطع  ـ  غمد  ـ 
م�شطرة  ـ  ممحاة  ـ  مق�س  ـ  �لربط 
بال�شتيك)�أو خ�شبية( ـ ورق ـ ورق 
�لورق  ما�شك  بركارـ  ـ  �لألومنيوم 
ـ  ـ لوحة خ�شبية  للتثبيت  ـ م�شامري 
ـ  ل�شق  �رسيط  ـ  بال�شتيك  �شد�دة 

مفك �لرب�غي ـ ملقط .

7-  �ملو�شالت و �لعو�زل 
�لكهربائية

�أن مييز �ملتعلم)ة( بني �لأج�شام 
�لعازلة و�ملو�شلة للتيار �لكهربائي.

8- م�رسوع �شنع د�رة كهربائية 
ب�شيطة.

خطة  و�ضع  املتعلم)ة(  يتعرف  اأن 
ل�شنع د�رة كهربائية ب�شيطة.

3- مكت�سبات املتعلم)ة( القبلية على م�ستوى مادة الن�ساط العلمي، يف ال�سنة االأولى االبتدائية:

�لمكت�صبات

ــ م�شادر �ملاء و��شتعمالته، �لتنف�س )�لهو�ء(
ــ �حلركة : قوة �لرياح. حاالت �ملادة
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4- االمتدادات
ــ على م�شتوى وحدات الن�شاط العلمي:

�لر�بع �لثالث الم�شتوى
�لمادة وخ�شائ�شها: 

- تغير�ت �لمادة؛
- �لخالئط 
و �لذوبان.

�لمادة و خ�شائ�شها : �لخا�شيات �لم�شتركة 
للغاز�ت.

�ل�شوء: �لأج�شام �ل�شفافة و�لمعتمة.... �ملادة
و خ�صائ�صها

م�شادر �لطاقة : �لكهرباء

�لطاقة: �لكهرباء

  
ــ على م�شتوى الوحدات الدرا�شية االأخرى يف ال�شنة الثانية االبتدائية:

        الريا�شيات: القيا�س )مقارنة �شعة اإناءين و التعرف على اللرت(

5-  الكفاية: 
�ضاأكون في نهاية ال�ضنة الثانية، وفق مميزات مراحل نموي و اأمام و�ضعيات مرتبطة بمحيطي المبا�ضر والمحلي،

اأوظف فيها  باأن�ضطة  القيام  العلمي، قادرا على حل و�ضعية م�ضكلة من خالل  التق�ضي  و باعتماد خطوات مالئمة من نهج 
مكت�شباتي �ل�شابقة 

و تلك �لمت�شلة بحالت �لمادة و �لكهرباء: �لد�رة �لكهربائية �لب�شيطة و عنا�شرها ؛ وذلك عبر �لت�شاوؤل ب�شاأنها 
و التعبير عنها �ضفهيا وكتابيا بكلمات و جمل و تخطيطات و ر�ضوم ب�ضيطة ، و من خالل المالحظة والفترا�ص والمناولة 

و�لتعريف و �لمقارنة و �لمقابلة و�لت�شنيف و�ل�شتنتاج. 
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احل�صة االأولى: املادة يف حالتيها ال�سلبة وال�سائلة

الهدف:  اأن يتعرف املتعلم)ة( احلالة ال�سلبة و ال�سائلة للمادة.

الو�صائل التعليمية: - قطع ال�صكر – حليب  – فنجان.

ــ كرا�سة املتعلم)ة( �ص  68.

اأن�سطة التعليم والتعلم

و�صعية االنطالق:

ليِب  َ َع الحْ َطفى َو�ضحْ ُم�ضحْ يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�ضعية النطالق الواردة بالن�ضاط)يريدِ   •
َر (. كَّ َع ال�ضُّ ِباأَ�ضاِبِعِه يف الحِْفنحْجاِن، َكما َو�ضَ

مالحظة وت�ساوؤل: 

نقا�شا  يفتح  ثم  عمل،  جمموعات  ي�شكل   •
لطرح   و�ملتعلمات  �ملتعلمني  م�شتدرجا 

ت�شاوؤل �لتق�شي من مثل: 
ــ هل ي�ضتطيع م�ضطفى و�ضع الليب باأ�ضابعه 

يف الفنجان، كما و�ضع ال�ضكر؟
الليب  و�ضع  م�ضطفى  ي�ضتطيع  ل  ملاذا  ــ 

باأ�ضابعه يف الفنجان، كما و�ضع ال�ضكر ؟
... ــ 

الليب  و�ضع  م�ضطفى  ي�ضتطيع  ل  ملاذا  مثل:  من   ، الكرا�ضة  يف  عليه  املتفق  الت�ضاوؤل  املتعلمات  و  املتعلمون  ــ  يكتب 
باأ�ضابعه يف الفنجان، كما و�ضع ال�ضكر ؟

افرتا�ص:

• تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �ضكل فر�ضيات عن الت�ضاوؤل املطروح، من مثل :
ــ  رمبا لأن �ل�شكر بارد و �حلليب �شاخن ؛

ــ  رمبا لأن �ل�شكر �شلب ميكن م�شكه بالأ�شابع بينما �حلليب �شائل ل ميكن م�شكه؛
... ــ 

• يدون الأ�ضتاذ)ة( خمتلف الفر�ضيات على ال�ضبورة ،  ملناق�ضتها معهم، و ينتقي منها ما هو قريب من التحقق، من مثل :  
رمبا لأن �ل�شكر �شلب ميكن م�شكه بالأ�شابع بينما �حلليب �شائل ل ميكن م�شكه؛

• يكتب املتعلم)ة( الفر�ضية املتفق عليها يف الكرا�ضة.

الوحدة ال�صاد�صة:
حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء
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حتقق:

ن الأ�ضتاذ)ة( من  للتحقق من الفر�ضيات ُيكوِّ
�ملتعلمني و�ملتعلمات جمموعات، وي�شاركهم 

مر�حل �لإجناز. يوزع على كل جمموعة 
�لأدو�ت �مل�شار �إليها يف �لو�شائل �لتعليمية 

)�س 146(. 
والليب  ال�ضكر  بو�ضع  القيام  منهم  يطلب    •
كل  تتقا�شم  �شكبهما.  دون  �لفنجان،  يف 
�ملجموعات  مع  �إليه  تو�شلت  ما  جمموعة 

�لأخرى، وهكذ� �شيتم �لتو�شل �إلى �أن �ل�شكر ميكن م�شكه بالأ�شابع لأنه ج�شم �شلب ، بينما ل ميكن م�شك �حلليب 
بالأ�شابع لأنه ج�شم �شائل. 

•  يطلب منهم اإجناز ن�ضاط؛ وذلك بكتابة الكلمة يف مكانها املنا�ضب : �ضلب – �شائل.
�ل�صكر مي�َصك باالأ�صابع الأنه ج�صم �صلب.   

و�حلليب ال مي�صك باالأ�صابع الأنه ج�صم �صائل.  

تذكر:

�أدرجت  �لدر�س،  حجرة  د�خل  �ملختلفة،  �حل�شة  �أن�شطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
باللغة  يقابلها  ما  مع  وظيفية،  ومفرد�ت  علمية،  وم�شطلحات  كمفاهيم  بالكر��شة 

�لفرن�شية، حتى ترت�شخ يف �أذهان �ملتعلمني و�ملتعلمات.

ا�صتخال�ص: 

ي�شارك �لأ�شتاذ)ة( �ملتعلمني و�ملتعلمات م�شتعينا بامل�شطلحات �أو ببع�س منها، يف �لتو�شل �إلى ��شتنتاج  تتم كتابته على 
�ل�شبورة، ثم ينقله �ملتعلمون

 و�ملتعلمات �إلى كر��شتهم، على �لنحو �لآتي: 
ْلبَُة ُتْ�َصُك ِباالأ�صاِبِع          �الأْج�صاُم �ل�صُّ

اِئَلُة ال ُتْ�َصُك  ِباالأ�صاِبِع.         و�الأْج�صاُم �ل�صَّ

ا�صتثمار:

اإلى تثبيت مكت�ضبات املتعلمني و املتعلمات يف هذه ال�ضة، وذلك بو�ضع العالمة )×( يف �خلانة  الن�ضاط  يهدف هذا 
�ملنا�شبة.

*

*

*



148

يات احلالة ال�سلبة)1(        احل�صة الثانية:  بع�ص خا�سّ

الهدف: اأن يتعرف املتعلم)ة( بع�ص خا�سيات احلالة ال�سلبة.

الو�صائل التعليمية: ــ قطعة ال�سكر- ال�سنيدة - كاأ�سان �سفافان

     ــ كرا�سة املتعلم)ة( �ص 69.

اأن�سطة التعليم والتعلم

و�صعية االنطالق:

َر يف  كَّ ِويََّة ال�ضُّ •  يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�ضعية النطالق الواردة بالن�ضاط)حتاولِ َليحْلى َت�ضحْ
�ْلإِناِء، ِمْثَلما ��ْشَتوت �ل�شنيدة(

مالحظة وت�ساوؤل: 

• ي�شكل �لأ�شتاذ)ة( جمموعات عمل، ثم يفتح نقا�شا م�شتدرجا �ملتعلمني و�ملتعلمات لطرح  ت�شاوؤل �لتق�شي من مثل:
ــ هل متكنت ليلى من ت�شوية �ل�شكر يف �لإناء مثلما ��شتوت �ل�شنيدة؟

�لإناء،  �ل�شكر يف  ��شتو�ء  �شبب عدم   ما  ــ 
مثلما ��شتوت �ل�شنيدة؟

ــ ...
�لت�شاوؤل  �ملتعلمات  و  �ملتعلمون  يكتب  ــ 

�ملتفق عليه يف �لكر��شة ،
 من مثل:

�لإناء، مثلما  �ل�شكر يف  ��شتو�ء  ما �شبب عدم  
��شتوت �ل�شنيدة؟

افرتا�ص:

• تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �ضكل فر�ضيات عن الت�ضاوؤل املطروح، من مثل :
ــ رمبا لأن قطعة �ل�شكر كبرية و حبات �ل�شنيدة �شغرية ؛

ــ رمبا لأن قطعة �ل�شكر حتافظ على �شكلها بينما �ل�شنيدة ل حتافظ على �شكلها؛ 
ــ ...

• يدون الأ�ضتاذ)ة( خمتلف الفر�ضيات على ال�ضبورة ،  ملناق�ضتها معهم، و ينتقي منها ما هو قريب من التحقق، من مثل :
  رمبا لأن قطعة �ل�شكر حتافظ على �شكلها بينما �ل�شنيدة ل حتافظ على �شكلها.

• يكتب املتعلم)ة( الفر�ضية املتفق عليها يف الكرا�ضة.

الوحدة ال�صاد�صة:
حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء
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حتقق:
من  الأ�ضتاذ)ة(  ن  ُيكوِّ الفر�ضيات  من  للتحقق 
وي�شاركهم  جمموعات،  و�ملتعلمات  �ملتعلمني 
جمموعة  كل  على  يوزع  �لإجناز.  مر�حل 
�لتعليمية  �لو�شائل  يف  �إليها  �مل�شار  �لأدو�ت 

�أعاله. 
• يطلب منهم القيام بو�ضع كل من قطعة ال�ضكر 
جمموعة  كل  تتقا�شم  كاأ�س.  يف  و�ل�شنيدة 
�لأخرى،  �ملجموعات  مع  �إليه  تو�شلت  ما 
�ل�شكر  قطعة  �أن  �إلى  �لتو�شل  �شيتم  وهكذ� 
مرتا�ص،  ج�ضم  لأنها  �ضكلها  على  حافظت 
بينما  �شكل خا�س،  لها  �ل�شكر  فنقول قطعة 

�ل�شنيدة �أخذت �شكل �لكاأ�س لأنه ج�شم غري مرت��س، فنقول �إن �لدقيق لي�س له �شكل خا�س.
• يطلب منهم اإجناز ن�ضاط؛ وذلك بكتابة الكلمة يف مكانها املنا�ضب : مرتا�ص – غري مرت��س.

       . ْلٌب حاَفَظ َعلى �َصْكِلِه يف �لَْكاأ�ِض الأنَُّه ُمَت��ضٌّ ُر ِج�ْصٌم �صُ كَّ �ل�صُّ  
. ْلٌب �أََخَذ �َصْكَل �لَْكاأ�ِض الأنَُّه َغرْيُ ُمَت��ضٍّ نيَدَة ِج�ْصٌم �صُ �ل�صَّ  

تذكر:

�أدرجت  �لدر�س،  حجرة  د�خل  �ملختلفة،  �حل�شة  �أن�شطة  خالل  ترويجها  مت  كلمات 
باللغة  يقابلها  ما  مع  وظيفية،  ومفرد�ت  علمية،  م�شطلحات  و  كمفاهيم  بالكر��شة 

�لفرن�شية، حتى ترت�شخ يف �أذهان �ملتعلمني و�ملتعلمات.

ا�صتخال�ص: 

ي�شارك �لأ�شتاذ)ة( �ملتعلمني و�ملتعلمات م�شتعينا بامل�شطلحات �أو ببع�س منها، يف �لتو�شل �إلى ��شتنتاج  تتم كتابته على 
�ل�شبورة، ثم ينقله �ملتعلمون و�ملتعلمات �إلى كر��شتهم، على �لنحو �لآتي: 

 . ْلُب �لُْمتَر��ضُّ لَُه �َصْكٌل خا�ضٌّ         �َلِْج�ْصُم  �ل�صُّ
ْلُب َغرْيُ �لُْمتَر��ضِّ لَْي�َض لَُه �َصْكٌل  �ْصُم  �ل�صُّ       �جَْلِ

.       خا�ضٌّ

ا�صتثمار:

مكت�ضبات  تثبيت  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
وذلك  �حل�شة،  هذه  يف  و�ملتعلمات  �ملتعلمني 

بو�ضع العالمة )×( يف �خلانة �ملنا�شبة.
××
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يات احلالة ال�سلبة)2(                احل�صة الثالثة: بع�ص خا�سّ

الهدف: اأن ي�سنف املتعلم)ة( مواد �سلبة بح�سب درجة �سالبتها

الو�صائل التعليمية: ــ ال�سكوالطة- قطعة خ�سب- ورقة – حبات قهوة- كرا�سة املتعلم)ة( �ص 70.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:

ي�شتهل �لأ�شتاذ)ة( �حل�شة بتذكري �ملتعلمني و�ملتعلمات مبعارفهم �ملكت�شبة، يف �حل�شة �ل�شابقة.
و�صعية االنطالق:

• يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�ضعية النطالق الواردة  بالن�ضاط ِ)َليحْلى و م�ضطفى يفكران يف 
كيفية  تغيري �ضكل الأج�ضام املعرو�ضة اأمامهم(

مالحظة وت�ساوؤل: 

• ي�شكل �لأ�شتاذ)ة( جمموعات عمل، ثم يفتح نقا�شا م�شتدرجا �ملتعلمني و�ملتعلمات لطرح ت�شاوؤل �لتق�شي من مثل:
ــ هل ميكن تغيري �أ�شكال هذه �لأج�شام بنف�س 

�لطريقة؟
تغيري  من  ليلى  و  م�شطفى  يتمكن  كيف  ــ 

اأ�ضكال الأج�ضام املعرو�ضة اأمامهما؟
ــ ...

�لت�شاوؤل  �ملتعلمات  و  �ملتعلمون  يكتب  ــ 
�ملتفق عليه يف �لكر��شة ، من مثل:

كيف يتمكن م�ضطفى و ليلى من تغيري اأ�ضكال الأج�ضام املعرو�ضة اأمامهما 
افرتا�ص:

• تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �ضكل فر�ضيات عن الت�ضاوؤل املطروح، من مثل :
ــ رمبا بتقطيع �ل�شوكولطة و دق حبات �لنب و تك�شري �خل�شب و متزيق �لورقة ؛

ــ رمبا بتك�شري �ل�شوكولطة و �شحق حبات �لنب و ن�رس �خل�شب و تقطيع �لورقة ؛ 
ــ ...

• يدون الأ�ضتاذ)ة( خمتلف الفر�ضيات على ال�ضبورة ،  ملناق�ضتها معهم، و ينتقي منها ما هو قريب من التحقق، من مثل : 
رمبا بتك�شري �ل�شوكولطة و �شحق حبات �لنب و ن�رس �خل�شب و تقطيع �لورقة.

• يكتب املتعلم)ة( الفر�ضية املتفق عليها يف الكرا�ضة.

الوحدة ال�صاد�صة:
حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء
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حتقق:
الأ�ضتاذ)ة(  يكون  الفر�ضيات  من  للتحقق 
جمموعات،  و�ملتعلمات  �ملتعلمني  من 
وي�شاركهم مر�حل �لإجناز. يوزع على كل 
�لو�شائل  يف  �إليها  �مل�شار  �لأدو�ت  جمموعة 

�لتعليمية )�س 150(. 
�أ�شكال  تغيري  �لقيام مبحاولة  منهم  يطلب   •
كل  تتقا�ضم  اأمامهم.  املعرو�ضة  الأج�ضام 
�ملجموعات  مع  �إليه  تو�شلت  ما  جمموعة 

الأخرى، وهكذا �ضيتم التو�ضل اإلى اأن اأ�ضكال الأج�ضام املعرو�ضة قد يتم تغيريها اإما بالتقطيع اأو التك�ضري اأو ال�ضحق 
�أو �لن�رس �أو ...،  ثم يثري �نتباههم �إلى �أن هناك بع�س �لأج�شام مل يتم تغيري �أ�شكالها، لي�شتدرجهم �إلى �أن هذه �لأج�شام 
�أكرث �شالبة من �لأخرى، بحيث حتتاج �إلى قوة كبرية �أو �آلة خا�شة لتغيري �أ�شكالها، مثل �ملن�شار لقطع �للوحة �خل�شبية 

�أو �ملطحنة ل�شحق حبات �لقهوة
• يطلب منهم اإجناز ن�ضاط؛ وذلك بكتابة الكلمة يف مكانها املنا�ضب: �ضحق ـ تقطيع ـ تك�ضري ـ ن�رش.

ِبالْيَِد َتَّ تَْك�شرُي ال�ّشوكوالَطِة، َوِباْلِْطَحنَِة َتَّ �َشْحُق الَْقْهَوِة، َوِباْلِْن�شاِر َتَّ نَ�ْشُ اْلَ�َشِب، َوِباْلَِق�سِّ َتَّ تَْقطيُع الَْوَرَقِة.

تذكر:

بالكر��شة  �أدرجت  �لدر�س،  �ملختلفة، د�خل حجرة  �أن�شطة �حل�شة  ترويجها خالل  كلمات مت 
كمفاهيم وم�شطلحات علمية، ومفرد�ت وظيفية، مع ما يقابلها باللغة �لفرن�شية، حتى ترت�شخ 

يف �أذهان �ملتعلمني و�ملتعلمات.

ا�صتخال�ص: 

ي�شارك �لأ�شتاذ)ة( �ملتعلمني و�ملتعلمات م�شتعينا بامل�شطلحات �أو ببع�س منها، يف �لتو�شل �إلى ��شتنتاج  تتم كتابته على 
�ل�شبورة، ثم ينقله �ملتعلمون

 و�ملتعلمات �إلى كر��شتهم، على �لنحو �لآتي: 
ِبَعَمِليَّاٍت  ْلبَِة  �ل�صُّ �الأْج�صاِم  �أَ�ْصكاِل  تَْغيرِي  مُيِْكُن 

ْحِق... . ُمْتَِلَفٍة،  ِمْثَل التَّْقطيِع َوالتَّْك�شرِي وال�شَّ

ٍة  َه�صَّ ِمْن  ُمتَفاِوتٍَة  البٍَة  ِب�صَ ْلبَُة   �ل�صُّ �الأْج�صاُم  تَتََميَُّز 
�إلَى َمتينٍَة.

ا�صتثمار:

مكت�ضبات  تثبيت  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
�ملتعلمني و�ملتعلمات يف هذه �حل�شة، وذلك 
�إلى  �شالبة  �لأقل  من  �لأج�شام  برتتيب 

312�لأكرث.
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احل�صة الرابعة: بع�ص خا�سيات احلالة ال�ّسائلة                       

الهدف: اأن يتعرف املتعلم)ة( بع�ص خا�سيات احلالة ال�سائلة.

ن(. الو�صائل التعليمية: ــ اإناءان بال�ستيك �سفاف مماثالن ــ قنينة بال�ستيك �سفاف - ماء )ُملوَّ

     ــ كرا�سة املتعلم)ة( �ص 71.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
ي�شتهل �لأ�شتاذ)ة( �حل�شة بتذكري �ملتعلمني و�ملتعلمات مبعارفهم �ملكت�شبة، يف �ل�شنة �لأولى �لبتد�ئية، حول �لتنف�س 

والهاء �رشوري للحياة الإن�ضان، و قوة الريح. يف ال�ضة ال�ضابقة.
و�صعية االنطالق:

ِرَفَة َتاأحْثرِي َمَيالِن  َطفى َمعحْ يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة و�ضعية النطالق  الواردة بالن�ضاط )ُيريُد ُم�ضحْ
�ٱلإِناِء َعلى �ٱل�ّشاِئِل(

مالحظة وت�ساوؤل:

• ي�شكل �لأ�شتاذ)ة( جمموعات عمل، ثم يفتح 
نقا�شا م�شتدرجا �ملتعلمني و�ملتعلمات لطرح 

ت�شاوؤل �لتق�شي من مثل:
ــ هل ميالن �لكاأ�س َغريَّ �شكل �ل�شائل؟

�ٱل�شطح �حلر  َ �جتاه  ــ هل ميالن �لكاأ�س َغريَّ
لل�شائل؟

ــ ...
• يكتب �ملتعلمون و �ملتعلمات �لت�شاوؤل �ملتفق عليه يف �لكر��شة ، من مثل:

ــ هل ميالن �لكاأ�س َغريَّ �شكل �ل�شائل؟
َ �ٱل�شطح �حلر لل�شائل؟ ــ هل ميالن �لكاأ�س َغريَّ

افرتا�ص:

•  تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �ضكل فر�ضيات عن الت�ضاوؤل املطروح، من مثل ، 
ــ رمبا يغري �شكل �ل�شائل ول يغري �جتاه �شطحه �حلر.

ــ رمبا ل يغري �شكل �ل�شائل بينما يغري �جتاه �شطحه �حلر.
ــ ...

• يدون الأ�ضتاذ)ة( خمتلف الفر�ضيات على ال�ضبورة ،  ملناق�ضتها معهم، و ينتقي منها ما هو قريب من التحقق، من مثل : 
ــ رمبا يغري �شكل �ل�شائل ول يغري �جتاه �شطحه �حلر. 
•  يكتب املتعلم)ة( الفر�ضية املتفق عليها يف الكرا�ضة.

الوحدة ال�صاد�صة:
حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء
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حتقق:
ن الأ�ضتاذ)ة( من  للتحقق من الفر�ضيات ُيكوِّ
�ملتعلمني و�ملتعلمات جمموعات، وي�شاركهم 
جمموعة  كل  على  يوزع  �لإجناز.  مر�حل 
�لتعليمية  �لو�شائل  يف  �إليها  �مل�شار  �لأدو�ت 

)�س 152(. 
• يطلب منهم القيام بتغيري و�ضع الإناء الذي 
يوجد فيه �ملاء، يف مرحلة �أولى ، ثم �شكب 
�ملاء يف �لقنينة ، يف مرحلة ثانية، مع �لنتباه 
�إذ� كان ذلك يوؤثر �أم ل على �شكله و�جتاه 

�شطحه. 
ملحوظة: ي�ضتح�ضن ا�ضتعمال ماء ملون لت�ضهيل املالحظة.

تذكر:

كلمات مت ترويجها خالل �أن�شطة �حل�شة �ملختلفة، د�خل حجرة �لدر�س، �أدرجت بالكر��شة 
حتى  �لفرن�شية،  باللغة  يقابلها  ما  مع  وظيفية،  ومفرد�ت  علمية،  وم�شطلحات  كمفاهيم 

ترت�شخ يف �أذهان �ملتعلمني و�ملتعلمات.

ا�صتخال�ص: 

ي�شارك �لأ�شتاذ)ة( �ملتعلمني و�ملتعلمات م�شتعينا بامل�شطلحات �أو ببع�س منها، يف �لتو�شل �إلى ��شتنتاج  تتم كتابته على 
�ل�شبورة، ثم ينقله �ملتعلمون

 و�ملتعلمات �إلى كر��شتهم، على �لنحو �لآتي: 
.  لَْي�َض ِلْلِج�ْصِم �ل�صاِئِل �َصْكٌل خا�ضٌّ

�ْشِم ال�ّشاِئِل ال�شاِكِن داِئماً اأُُفِقيّاً. يَكوُن �َشْطُح اْلِ

ا�صتثمار:

�خلانة  العالمة )×( يف  بو�ضع  املتعلمني واملتعلمات يف هذه ال�ضة، وذلك  تثبيت مكت�ضبات  اإلى  الن�ضاط  يهدف هذا 
�ملنا�شبة.

�شطحه  بينما  فيه،  يوجد  �لذي  �لإناء  �شكل  تغري  بح�شب  يتغري  �ملاء  �شكل  �أن  �إلى  �لتو�شل  �شيتم  وهكذ� 
يحافظ على �جتاهه �لأفقي.

- يطلب منهم اإجناز ن�ضاط ؛ وذلك بكتابة  الكلمة يف مكانها املنا�ضب:  �ضكل  ـ  عاد  ـ  مائل  ـ  اأفقيا.
ناِء  ااْلإِ �َشْكَل  الْماُء   يَاأُْخُذ  ماِئٍل.  ْو  اأَ عاٍد  ٍع  َو�شْ يَْحتَويِه في  الَّذي  ااْلإِناُء  �َشواٌء كاَن   ، اأفقيا  الْماِء  �َشْطِح  اتِّجاُه  يَكوُن 

�لَْمْوجوِد فيِه. 
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احل�سة اخلام�سة:  اأكت�سف وجود الهواء               

الهدف: اأن يتعرف املتعلم)ة( احلالة الغازية للمادة واإدراك اأن الهواء يحيط بنا. 

الو�صائل التعليمية: ــ كاأ�ص بال�ستيكية �سفافة ) بها ثقب يف قعرها (- اإناء بال�ستيكي �سفاف- ماء - ج�سم        

                                         يطفو)قطعة بال�ستيك ملونة( 

     ــ كرا�سة املتعلم)ة( �ص 72.

اأن�سطة التعليم والتعلم

متهيد:
�لهو�ء  و  �لتنف�س  �لبتد�ئية، حول  �لأولى  �ل�شنة   �ملكت�شبة،  يف  مبعارفه)�(  �ملتعلم)ة(  بتذكري  �حل�شة  �لأ�شتاذ)ة(  ي�شتهل 

�رشوري لياة الن�ضان، و قوة الريح.
و�صعية االنطالق:

َطفى ِباأَنَّ • يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة  و�ضعية النطالق الواردة بالن�ضاط )يظن ُم�ضحْ
 �لقارورة "فاِرَغٌة"(.

مالحظة وت�ساوؤل:
نقا�شا  يفتح  ثم  عمل،  جمموعات  ي�شكل   •
لطرح  و�ملتعلمات  �ملتعلمني  م�شتدرجا 

ت�شاوؤل �لتق�شي من مثل:
ــ هل �لقارورة فعال فارغة؟

ــ هل ميكن �أن يكون بد�خلها ج�شم غري 
    مرئي؟

ــ ...
• يكتب �ملتعلمون و �ملتعلمات �لت�شاوؤل �ملتفق عليه يف �لكر��شة ، من مثل:

     هل ميكن �أن يكون بد�خلها ج�شم غري مرئي؟

افرتا�ص:
• تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �ضكل فر�ضيات عن الت�ضاوؤل املطروح، من مثل: 

ــ رمبا ما ز�ل بد�خلها بع�س قطر�ت �ملاء  ؛
ــ رمبا يوجد بد�خلها ج�شم غري مرئي ؛ 

ــ ...
التحقق، من  ينتقي منها ما هو قريب من  ال�ضبورة ،  ملناق�ضتها معهم، و  الفر�ضيات على  • يدون الأ�ضتاذ)ة( خمتلف 

مثل : رمبا يوجد بد�خلها ج�شم غري مرئي.
• يكتب املتعلم)ة( الفر�ضية املتفق عليها يف الكرا�ضة.

الوحدة ال�صاد�صة:
حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء
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حتقق:
ن الأ�ضتاذ)ة(  • للتحقق من الفر�ضيات ُيكوِّ

من �ملتعلمني و �ملتعلمات
 جمموعات،  و ي�شاركهم مر�حل �لإجناز. 
يوزع على كل جمموعة �لأدو�ت �مل�شار 
�إليها يف �لو�شائل �لتعليمية )�س 154(. 

ــ ي�شاعدهم على قر�ءة �لربوتوكول �لتجريبي وفهمه قبل تطبيقه: �لقيام بغط�س �لكاأ�س مقلوبة يف �ملاء، بحيث يكون 
اجل�ضم الطايف داخل الكاأ�ص،. كما يجب الر�ص مبا�رشة على غلق الثقب بال�ضبابة. وبعد تقا�ضم املجموعات املالحظات 
�لتي مت �لتو�شل �إليها، يقرتح �لأ�شتاذ)ة( عليها �إعادة �إجناز �ملناولة مع تقريب �أحد �أفر�د �ملجموعة �شفتيه)�( من �لثقب 

مبا�رسة قبل فتحه باإز�لة �لأ�شبع، و هكذ� �شيتم �لتو�شل �إلى �أن �لكاأ�س مل تكن فارغة، بل مملوءة بالهو�ء.
ــ يطلب منهم اإجناز ن�ضاط؛ و ذلك بكتابة الكلمة يف مكانها املنا�ضب: وجود ـ فغري ـ �ضغط .

إِناِء. َعُهما داِخَل الحْ ايف، فغري.َو�ضحْ ِم الطَّ �ضحْ ِ اِء َو اجلحْ وجود الحَْهواِء داِخَل الحَْكاأحْ�ِص، �ضغط.َعلى املحْ

تذكر:
كلمات مت ترويجها خالل �أن�شطة �حل�شة �ملختلفة، د�خل حجرة �لدر�س، �أدرجت بالكر��شة 
�لفرن�شية، حتى  باللغة  كمفاهيم و م�شطلحات علمية، ومفرد�ت وظيفية، مع ما يقابلها 

ترت�شخ يف �أذهان �ملتعلمني و�ملتعلمات.
ا�صتخال�ص: 

و�ملتعلمات  �ملتعلمني  �لأ�شتاذ)ة(  ي�شارك 
�إلى  �لتو�شل  يف  �ملهمة،  بالكلمات  م�شتعينا 
ينقله  ثم  �ل�شبورة،  على  كتابته  تتم  ��شتنتاج  

�ملتعلمون
 و�ملتعلمات �إلى كر��شتهم، على �لنحو �لآتي:

�لهو�ء ج�صم غازي غري مرئي.
الريح هواء متحرك.

ا�صتثمار:
مكت�ضبات  تثبيت  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
�ملتعلمني و�ملتعلمات يف هذه �حل�شة، وذلك 

بو�ضع العالمة )×( يف �خلانة �ملنا�شبة.
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احل�صة ال�صاد�صة:  الدارة الكهربائية الب�سيطة، امل�سباح ومكوناته                  

الهدف:اأن يتعرف املتعلم)ة( الدارة الكهربائية الب�سيطة و امل�سباح الكهربائي.

الو�صائل التعليمية: ـــ م�سباح ـ عمود »م�سطح« ـ غمد ـ قاطع التيارـ اأ�سالك الربط ـ كرا�سة املتعلم)ة( 

�ص  73.

اأن�سطة التعليم والتعلم

و�صعية االنطالق:

• يطلب الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني واملتعلمات مالحظة  و�ضعية النطالق الواردة بالن�ضاط )يبحث م�ضطفى عن كيفية 
اإ�ضاءة امل�ضباح، بوا�ضطة العمود( .

مالحظة وت�ساوؤل:

• ي�شكل �لأ�شتاذ)ة( جمموعات عمل، ثم يفتح نقا�شا م�شتدرجا �ملتعلمني و�ملتعلمات لطرح ت�شاوؤل �لتق�شي من مثل:
عمود  بوا�ضطة  م�ضباح  اإ�ضاءة  تتم  كيف  ــ  

»م�شطح« ؟
ــ كيف يتم ربط �مل�شباح بالعمود لي�شيء؟

ــ ...
�لت�شاوؤل  �ملتعلمات  و  �ملتعلمون  يكتب  ــ 

�ملتفق عليه يف �لكر��شة ، من مثل:
كيف تتم اإ�ضاءة م�ضباح بوا�ضطة عمود »م�ضطح«؟

ــ تتم كتابة �ل�شوؤ�ل يف كر��شة �ملتعلم)ة(
افرتا�ص:

• تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �ضكل فر�ضيات عن الت�ضاوؤل املطروح، من مثل ، 
ــ ميكن اإ�ضاءة امل�ضباح بو�ضعه فوق العمود.

ــ ميكن اإ�ضاءة امل�ضباح بربطه بالعمود.
ــ ...

• يدون الأ�ضتاذ)ة( خمتلف الفر�ضيات على ال�ضبورة ،  ملناق�ضتها معهم، و ينتقي منها ما هو قريب من التحقق، من 
مثل : ميكن اإ�ضاءة امل�ضباح بربطه بالعمود.

• يكتب املتعلم)ة( الفر�ضية املتفق عليها يف الكرا�ضة.

الوحدة ال�صاد�صة:
حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء
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ا�صتخال�ص: 

ي�شارك �لأ�شتاذ)ة( �ملتعلمني و�ملتعلمات م�شتعينا 
�إلى  �لتو�شل  يف  منها،  ببع�س  �أو  بامل�شطلحات 
ينقله  ثم  �ل�شبورة،  على  كتابته  تتم  ��شتنتاج  
على  كر��شتهم،  �إلى  �ملتعلمات  و  �ملتعلمون 

�لنحو �لآتي:
»م�شطح«          عمود  من  ب�شيطة  كهربائية  دارة  تتكون 
التيار  قاطع  ن�شتعمل  الربط.  واأ�شالك  وم�شباح 

للتحكم يف اإغالق الدارة الكهربائية و فتحها.

تذكر:

كلمات مت ترويجها خالل �أن�شطة �حل�شة �ملختلفة، د�خل حجرة �لدر�س، �أدرجت بالكر��شة 
كمفاهيم و م�شطلحات علمية، و مفرد�ت وظيفية، مع ما يقابلها باللغة �لفرن�شية، حتى ترت�شخ 

يف �أذهان �ملتعلمني و �ملتعلمات.

حتقق:

ن الأ�ضتاذ)ة(  •  للتحقق من الفر�ضيات ُيكوِّ
جمموعات،            �ملتعلمات  و  �ملتعلمني  من 
على  يوزع  �لإجناز.  مر�حل  ي�شاركهم  و 
يف  �إليها  �مل�شار  �لأدو�ت  جمموعة  كل 

�لو�شائل �لتعليمية )�س 156(. 
ــ يطلب منهم القيام باإ�ضاءة امل�ضباح بوا�ضطة 
تو�شلت  ما  جمموعة  كل  تتقا�شم  �لعمود. 

اإليه مع املجموعات الأخرى، وهكذا �ضيتم التو�ضل اإلى اأن اإ�ضاءة امل�ضباح تتم بتما�ص مبا�رش بني مربطي امل�ضباح و 
قطبي �لعمود �أو بتما�س غري مبا�رس، و ذلك با�شتعمال �أ�شالك �لربط.

ــ  يطلب منهم اإجناز ن�ضاط و ذلك بكتابة  الكلمة يف مكانها املنا�ضب : عقبة ـ �مل�شباح ـ قعريته ـ قطبي ـ �لعمود ـ 
�شليكه.

لكي ي�شئ ال�شباح، يجب اأن يكون عقبه يف متا�س مع اأحد قطبي العمود واأن مت�س قعريته القطب االآخر للعمود.

ا�صتثمار:

   حبابة
�سليك

قعرية

عقب

عقبه ال�شباح
قعريتهقطبي
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احل�صة ال�صابعة: املوا�سال و العوازل الكهربائية 

الهدف: اأن مييز املتعلم)ة( بني االأج�سام العازلة و املو�سلة للتيار الكهربائي.
الو�صائل التعليمية: عمود ــ م�سباح ــ غمد ــ اأ�سالك الربط ــ اأج�سام مو�سلة للكهرباء )مق�ص ــ م�سمار 

ـ ممحاة...( ـ م�سطرة من البال�ستيك اأو اخل�سبـ  ـ اأج�سام عازلة للكهرباء )ورقـ  ـ ورق االملنيوم...(ـ  ــ ما�سكـ 

                                           كرا�سة املتعلم )ة( �ص 74

اأن�سطة التعليم والتعلم

و�صعية االنطالق:
�ملتعلمني  من  �لأ�شتاذ)ة(  يطلب 
و�ضعية  مالحظة  واملتعلمات 
)ت�ضاعد  بالن�ضاط  الواردة  النطالق 
بني  �لتمييز  على  م�شطفى  ليلى 

�لأج�شام �ملو�شلة و �لأج�شام �لعازلة للتيار �لكهربائي(.
مالحظة وت�ساوؤل:

ــ ي�شكل �لأ�شتاذ)ة(  جمموعات عمل، ثم يفتح نقا�شا م�شتدرجا �ملتعلمني و�ملتعلمات لطرح ت�شاوؤل �لتق�شي من مثل:
•  هل ميكن لهذه �لأج�شام �أن تو�شل �لكهرباء مثل �أ�شالك �لربط يف �لد�رة �لكهربائية؟ ملاذ�؟

... •

افرتا�ص:

• تقدم كل جمموعة اإجابات اأولية يف �ضكل فر�ضيات عن الت�ضاوؤل املطروح، من مثل: 
ــ رمبا �أن هذه �لأج�شام لي�شت كاأ�شالك �لربط.

ــ رمبا ميكن للمق�ص لنه م�ضنوع من حديد و ل ميكن للممحاة لنها م�ضنوعة من املطاط.
ــ ...

• يدون الأ�ضتاذ)ة( خمتلف الفر�ضيات على ال�ضبورة ،  ملناق�ضتها معهم، و ينتقي منها ما هو قريب من التحقق، من 
مثل : لأن املق�ص م�ضنوع من الديد و املمحاة من املطاط.

• يكتب املتعلم)ة( الفر�ضية املتفق عليها يف الكرا�ضة.

الوحدة ال�صاد�صة:
حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء
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ا�صتخال�ص: 

�ملتعلمات  و  �ملتعلمني  �لأ�شتاذ)ة(  يوجه 
م�شتعينا  �خلال�شة  و  �ل�شتنتاج  �شياغة  �إلى 

بامل�شطلحات �أو ببع�س منها.
يدون �لأ�شتاذ)ة( �خلال�شة على �ل�شبورة، ثم 
�إلى كر��شتهم،  �ملتعلمات  و  �ملتعلمون  ينقلها 

على �لنحو �لآتي: 
ب�شفة عامة، جل الواد غري الفلزية، مثل ال�شب و البال�شتيك و الزجاج ... عازلة للتيار الكهربائي.

وجميع الواد الفلزية، مثل احلديد و النحا�س و االألومنيوم ... مو�شلة للتيار الكهربائي.

تذكر:

كلمات مت ترويجها خالل �أن�شطة �حل�شة �ملختلفة، د�خل حجرة �لدر�س، �أدرجت بالكر��شة 
كمفاهيم و م�شطلحات علمية، و مفرد�ت وظيفية، مع ما يقابلها باللغة �لفرن�شية، حتى 

ترت�شخ يف �أذهان �ملتعلمني و �ملتعلمات.

حتقق:

ن الأ�ضتاذ)ة( من املتعلمني  • للتحقق من الفر�ضيات ُيكوِّ
و �ملتعلمات جمموعات، و ي�شاركهم مر�حل �لإجناز. 
يف  �إليها  �مل�شار  �لأدو�ت  جمموعة  كل  على  يوزع 

�لو�شائل �لتعليمية )�س 157(.
ــ  يطلب الأ�ضتاذ)ة( منهم القيام بو�ضع كل ج�ضم على 
لإغالق  �لربط  ل�شلكي  �حلرين  �لطرفني  بني  حدة 
مع  �إليه  تو�شلت  ما  جمموعة  كل  تتقا�شم  �لد�رة. 

�ملجموعات �لأخرى، وهكذ� �شيتم �لتو�شل �إلى �لتمييز بني �لأج�شام �لتي تو�شل �لتيار �لكهربائي و �لأج�شام �لتي 
ل تو�شله.

ــ يطلب الأ�ضتاذ)ة( منهم اإجناز ن�ضاط ؛ و ذلك بكتابة  الكلمة يف مكانها املنا�ضب : عازلة ـ ي�ضيء ـ مو�ضلة ـ ل ي�ضيء.

عند غلق �لد�رة باملق�س �أو�لربكار �أو �ملا�شك  ي�شيء �مل�شباح، نقول �إن هذه �لأج�شام تتكون من مادة مو�شلة للكهرباء.
عند غلق �لد�رة باملمحاة �أو �مل�شطرة �خل�شبية �أو �لورق ل ي�شيء. �مل�شباح، نقول �إن هذه �لأج�شام تتكون من مادة 

عازلة للكهرباء. 

ا�صتثمار:

××
××
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الوحدة ال�صاد�صة:
حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء

                           احل�سة الثامنة:  م�سروع �سنع دارة كهربائية ب�سيطة

الهدف: اأن ي�سنع املتعلم)ة( دارة كهربائية ب�سيطة.

3.8  V 8(–عمود » م�سطح «- م�سباح  cm  x  51 cm(الو�صائل التعليمية: ــ لوحة خ�سبية

 – �سدادة بال�ستيك– �صلكا الربط – 3  م�سامري للتثبيت – ما�سك الورق – ورق االألومنيوم –
َُتَعلِِّم)ة( �ص  75 �سريط ال�سق - ُكرا�َسُة املمْ

اأن�سطة التعليم والتعلم

تهيئ لوازم امل�سروع:
• يقرتح �لأ�شتاذ)ة( على �ملتعلمني و�ملتعلمات �شنع  د�رة كهربائية ب�شيطة ، بحيث تكون مثبتة على لوحة خ�شبية و ميكن 

التحكم يف اإ�ضاءة امل�ضباح.
ويفتح  عمل،  جمموعات  �لأ�شتاذ)ة(  •ي�شكل 
�إجناز  يتطلبها   �لتي  �لأدو�ت  حول  نقا�شا 
�لقرت�حات  خمتلف  كتابة  وبعد  �مل�رسوع. 
على  مثال  �لتو�فق  ميكن  �ل�شبورة،  على 
�لو�شائل  يف  �إليها  �مل�شار  �لأدو�ت  جمموعة 

�لتعليمية �أعاله
ت�سميم امل�سروع:

• ي�شتدرج �لأ�شتاذ )ة( �ملتعلمني و �ملتعلمات 
لر�ضم الدارة الكهزبائية مع اقرتاح اإ�ضافة 

�ملا�شك لفتحها و علقها.
اإجناز امل�سروع:

- ي�شاعدهم يف حتديد طبيعة �لأن�شطة 
�ملطلوبة خالل كل مرحلة من مر�حل 

�لإجناز. و يطلب منهم توزيع �ملهام بني 
�أفر�د كل جمموعة. 

- يتتبع عمل كل جمموعة لر�شد �ملعيقات 
و�مل�شاعدة على جتاوزها.

تقومي امل�سروع:
- بعد �لإجناز جتـرب كـل جممـوعة منتـوجها، 

ويـتـم �لإعـالن علـى �لـمجـمـوعـة �أو 
مغلقة�ملجموعات �لتي �أتقنت عملها.  

مفتوحة
�مل�شباح

�مل�شباح

3 2 1

7 4 6 5
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تقومي ودعم

الن�شاط 1 :

املتعلمني  قدرة  تقومي  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
و �ملتعلمات على ��شتح�شار مكت�شباتهم حول 
�كت�شاف �لهو�ء و �إدر�ك �أن �لريح هو�ء متحرك  
تنتج  التي  املعروفة  الأدوات  بع�ص  خالل  من 
ذلك  و  لت�شتغل؛  �إليه  حتتاج  �أخرى  و  �لريح 
بخط  �لثانية  و  �أخ�رس  بخط  �لأولى  باإحاطة 

بالأخ�رس�أحمر:
بالأحمر

الوحدة ال�صاد�صة:
حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء

الن�شاط 2 :

املتعلمني  قدرة  تقومي  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف 
و �ملتعلمات على ��شتح�شار مكت�شباتهم حول 
ا�ضتعمال اليومية و دورها يف �ضبط املواعيد؛ و 

ذلك بو�شل كل عن�رس با�شمه.

اأن�سطة تطبيقية

املتعلمني  قدرة  تقومي  اإلى  الن�ضاط  هذا  يهدف  
��شتح�شار مكت�شباتهم حول  �ملتعلمات على  و 
مكونات �مل�شباح �لتي مت �لتعرف عليها؛ وذلك 

مبلء �لفر�غ بالكلمة �ملنا�شبة.

ن�ساط توليِفي

حبابة

ملحم
�إ�شمنت

عقب

قعرية

�شاق
�شليك

زجاج
 �أ�شود
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تقويم تملك نهج التق�سي

ــ 
• مادة �شلبة: حبات �لزيتون

• مادة �شائلة: �لزيت
• مادة غازية: �لهو�ء

مادة  لأنه  �ضناديق  في  الزيتون  يو�ضع  ــ 
مادة  لأنه  قنينات  في  الزيت  ويو�ضع  �ضلبة، 

�شائلة.
ــ م�شباح كهربائي
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�سبكة تقومي الوحدة ال�صاد�صة:  
حاالت املادة ــ انتقال الطاقة ــ الكهرباء

اال�سم و الن�سبرت

تعرف 
احلالة 
ال�سلبة 
واحلالة 
ال�صائلة 

للمادة

تعرف
 بع�ص 

خا�صيات 
احلالة 
ال�سلبة

ت�سنيف 
احلالة 
ال�سلبة 

ح�صب درجة 
�صالبتها

تعرف
 بع�ص 

خا�صيات 
احلالة 
ال�صائلة

تعرف 
احلالة 
الغازية 
للمادة 

واإدراك 
اأن الهواء 
يحيط بنا

تعرف 
عنا�سر 
الدارة 

الكهربائية
الب�سيطة 
ومكونات 

امل�سباح

متييز 
االأج�سام 
العزلة 

واملو�صلة 
للتيار 

الكهربائي

�صنع
 دارة 

كهربائية 
ب�صيطة

جمموع

 العالمات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

– : عدم حتقق الهدف+ : حتقق الهدف
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تقومي و دعم نهاية االأ�سدو�ص الثاين   

تخ�ش�س ح�شتا نهاية �لأ�شدو�س �لثان، لدعم �ملتعلمني و �ملتعلمات �ملتعرثين، ؛ و ذلك بتد�رك هذ� �لتعرث من خالل �أن�شطة 
م�شوغة ب�شكل مب�شط ذ�ت �شلة مبحتويات �لوحدة، دون �إغفال �ملتعلمني و �ملتعلمات �لذين �أبانو� عن ��شتيعابهم جلزء 
منها �أو كلها، و �لذين ينبغي �إ�رس�كهم يف �إجناز �أن�شطة �حل�شة لإغناء مكت�شباتهم من جهة، و م�شاعدة زمالئهم على جتاوز 

عرث�تهم من جهة �أخرى.
و ياأتي �قرت�ح �لأن�شطة �لو�ردة يف كر��شة �ملتعلم)ة( كاأن�شطة لال�شتئنا�س ميكن تعوي�شها �أو �إغناوؤها تبعا ملدى �إر�شاء �ملتعلمني 

و �ملتعلمات ملكت�شباتهم و تعبئتها لإجناز هذه �لأن�شطة.

الن�شاط 1 :

اأَْوراٌقُجُذوٌر�َشاٌق
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َد  باَح �ٱْلَجْيِب َوَق�شَ َل ِم�ضحْ غَّ َكِنِه، َف�ضَ ِجٍد َبعيٍد َعنحْ َم�ضحْ ِن اآٍت ِمنحْ َم�ضحْ َت الُموؤَذِّ وحْ َطفى �ضَ ِلٍم، �َضِمَع ُم�ضحْ ٍم ُمظحْ ِر َيوحْ في َفجحْ
اِديَن،  و�ُت �ٱْلَح�شّ و�تًا قاِدَمًة ِمْن َبعيٍد قاَل َلُه جاُرُه �ٱْلَعْرِبي: َهِذِه �أَ�شْ �شْ ذ� ِبِه َي�ْشَمُع �أَ ْبِح َفاإِ الِة �ٱل�شٌُ �ٱْلَم�ْشِجَد ِلأَد�ِء �شَ
َع  رحْ دوَن اٱلزَّ �ضُ اديَن َيححْ َيَة. َف�ضاَهَد اٱلحَْح�ضّ ُء اٱلنَّهاِر َقذحْ اأَناَر اٱلحَْقرحْ وحْ ِجِد كاَن �ضَ َدِتِه ِمَن اٱلحَْم�ضحْ َد َعوحْ جاِر اٱلِتّيِن. َوَبعحْ َخلحَْف اأَ�ضحْ
ُق ِمياُه �ٱلنَّْهِر �شاِفَيًة،  ناِبِل. َوَغْيَر َبعيٍد َتَتَدفَّ ِبَمناِجَل َكبيَرٍة، َوكاَن َقطيٌع ِمَن �ٱْلَبَقِر َو�ٱلأَْغناِم َيْرعى َعَلى ُمَخلَّفاِت �ٱل�شَّ
بي: ِتلحَْك  ُه، َفقاَل َلُه اٱلحَْعرحْ َطفى ِمّما َراأَ َب ُم�ضحْ ِح اٱلحْماِء. َتَعجَّ َتِفي ِمنحْ �َضطحْ َقَع، ُثمَّ َتخحْ َهُر فيها ُفقاعاٌت، َلَتلحَْبُث اأَنحْ َتَتَفرحْ َتظحْ

�ٱْلُفقاعاُت ُتْحِدُثها َحَيو�ناٌت َتعي�ُس في �ٱْلماِء.

ِن، َرْغَم �أَنَّ �ٱْلَم�ْشِجَد َبعيٌد َعْن َم�ْشَكِنِه؟ ْوَت �ٱْلُموؤَِذّ َطفى �شَ 1- ما �ٱْلَو�شيَلة �ٱلَّتي �َشِمَع ِبها ُم�شْ

باَح �ٱْلَجْيِب؟ َطفى ِم�شْ 2- ِلماذ� �ٱ�ْشَتْعَمَل ُم�شْ
َطفى؛ باِح �ٱلَّذي �ٱ�ْشَتْعَمَلُه ُم�شْ 3- �أَ�ْشَرُح ِلَزميالتي َوُزَمالئي َكْيِفيََّة �ٱ�ْشِتغاِل �ٱْلِم�شْ

ِح اٱلحْماِء؛ َتَفِت اٱلحُْفقاعاُت ِمنحْ �َضطحْ ُح َكيحَْف اٱخحْ ّ 4- اأَُو�ضِ
5- �أَْذُكُر َبْع�َس �ٱْلَحَيو�ناِت �ٱلَّتي َتعي�ُس في �ٱْلماِء؛

ْوِت �ٱْلَح�شاديَن؛ 6- �أَْذُكُر َو�َشَط �ٱْنِت�شاِر �شَ
7- �أَْذُكُر َنْوَع َحَرَكِة �ٱلأَْطر�ِف �ٱْلُعْليا ِلْلَح�شاديَن �أَْثناء �ٱْلَح�شاِد.

ُد. ُد َبْع�َس �ٱلَنباتاِت �ٱلَّتي َتْح�شُ 8- �أَُحِدّ

1- مكبر �ل�شوت؛
2- لإنارة �لطريق؛

3- م�شباح �لجيب عبارة عن د�رة كهربائية ب�شيطة؛
4- �ختفت �لفقاعات من �شطح �لماء عندما خرج منها �لهو�ء؛

5- �لأ�شماك ـ �ل�شالحف ـ �ل�شفادع ـ ...؛
6- �لهو�ء؛

7- �لثني ـ �لب�شط؛
8- �لقمح ـ �ل�شعير ـ �لذرة ـ ... .

االأجوبة.
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ال�صياق:
ي�ضتح�ضن بناء و�ضعية تقومي الكفاية ال�ضنوية يف �ضوء:

ـ بيئة �ملتعلم )ة( وو�شطه )1( �ملعي�س:
ـ �لأن�شطة �لتعلمية �ملنجزة خالل �ل�شنة �لدر��شية.

االإ�سناد:
ميكن �عتماد  �أ�شناد متنوعة من مثل:

ـ ذو�ت �لأ�شياء يف �لبيئة �ملحلية للمتعلم )ة(:
ـ �شور و ر�شوم معربة ذ�ت �شلة باملجالني �ملقررين )علوم �حلياة و�لعلوم �لفيزيائية(:

ـ ن�ضو�ص معززة بر�ضوم تو�ضيحية مالئمة.
التعليمات:

ملء  بخط،  ربط  )تلوين،  تنويعها  على  �حلر�س  مع  �ملقررة  �لدر��شية  �لوحد�ت  حل  �لتعليمات  هذه  تغطي  �أن  ينبغي 
فراغ...(، وميكن ال�ضتئنا�ص بالو�ضعية التالية:

و�سعية تقومي الكفاية ال�سنوية
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�سبكة تقومي كفاية نهاية االأ�سدو�ص الثاين 
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