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مقدمة
اعتبارا لـما جاء به الـميثاق الوطني للرتبية والتكوين وتفعيال لتوجيهات الر�ؤية
اال�سترياتيجية  2030-2015يف تنقيح الـمناهج وفق ما يقت�ضيه التطور الذي تعرفه
جميع الـميادين ومن �أهمها الـميدان الرتبوي التعليمي .و�سعيا وراء تكامل �شامل،
وتفتح �صادق لتنمية �شخ�صية الـمتعلمة والـمتعلم ودجمهما يف حميطهما وبيئتهما �إىل
جانب متكينهما من �أ�س�س عملية ،ارت�أينا يف هذا الدليل :

 االهتمام بجعل الـمتعلمة والـمتعلم حمورا للعلمية التعليمية التعلمية� .إذ جميع الأهدافالتي �صيغت يف اجلذاذات مت الرتكيز فيها على الـمتعلمة والـمتعلم ،مع حتفيزهما على
الـم�ساهمة الفعالة يف بناء الدر�س ،وحل الـم�شكالت الـمطروحة ،عن طريق الـمناولة،
والتجريب والـمقارنة ،والت�صنيف ،و�إجناز ر�سوم وخمططات وم�شاريع تكنولوجية.
وبالتايل االهتمام بتكوين خمتلف جوانب �شخ�صيتهما �سواء يف بعدهما  :الـمعريف� ،أو
احل�س حركي� ،أو الوجداين بهدف العمل على تغيري �سلوكهما يف االجتاه الـمرغوب فيه،
وفق توجهات واختيارات الـميثاق الوطني للرتبية والتكوين والر�ؤية اال�سترياتيجية
.2030-2015

ولتي�سري ا�ستعمال هذا الدليل من قبل الأ�ستاذ والأ�ستاذ عملنا على مف�صلة كل وحدة
من الوحدات الواردة يف برنامج الن�شاط العلمي لهذا الـم�ستوى على النحو التايل :

 تقدمي الوحدة والـموا�ضيع واحل�ص�ص الـمتعلقة بها ،والـمكت�سبات ال�سابقة يفال�سنوات  :الأوىل ،والثانية ،والثالثة االبتدائية ،وامتدادات الـمو�ضوع يف ال�سنتني
اخلام�سة ،وال�ساد�سة من التعليم االبتدائي.

 اجلانب الـمعريف ،ويهدف �إىل تزويد الأ�ستاذ مبعارف �أ�سا�سية وتكميلية مرتبطةبالـمو�ضوع.
 الأهداف التعليمية للدر�س والو�سائل الديداكتيكية الـم�ساعدة على حتقيقها.ونرجو من الله عز وجل �أن نكون قد وفقنا يف هذا العمل.
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الـم�ؤلفون

اجلزء الأول
التوجيهات الرتبوية
والربامج الدرا�سية اخلا�صة
بالن�شاط العلمي
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تقديم

يت�أ�س�س تدري�س العلوم منذ ال�سنوات الأولى بالـمدر�سة االبتدائية على اعتبارات �أهمها �أن الف�ضول
العلمي والت�سا�ؤل يبد�أ عند الطفل مبكرا ،ويعبر عنه منذ ال�سنوات الأولى من عمره؛ �إذ يطرح على الرا�شدين
العديد من الأ�سئلة با�ستمرار ،وي�ستف�سر عن العالـم من حوله وعن طبيعة الأ�شياء ،كما تثيره الحيوانات
وت�صرفاتها ،ويراقب بف�ضول كل ما يوجد بمحيطه من منتجات وم�صنوعات ويتفاعل معها با�ستمرار كما
�أنه يبد�أ في اكت�ساب عدد من الـمهارات منذ �شهوره الأولى؛ بحيث ي�ستطيع تمييز الأ�صوات ،وحرارة
الأج�سام والأ�ضواء ،وبين الأج�سام التي تتحرك من تلقاء نف�سها �أو التي تحتاج �إلى قوة للحركة ،...ومن
الـمعلوم �أي�ضا �أن الأطفال يحبون الـمناوالت اليدوية؛ �إذ يعمدون با�ستمرار �إلى تفكيك لعبهم وتجميعها،
وتجريب واكت�شاف عدة تركيبات عن طريق الـمحاولة والخط�أ.
إنهم يبنون لأنف�سهم ت�صورات ومهارات
ومن خالل ممار�سات الأطفال مع الأ�شياء والظواهر ،ف� ّ
تعتبر �أر�ضية لموا�صلة التعلم والتطور ،في الغالب ،هذه الت�صورات ت�شكل �أر�ضية مالئمة الكت�ساب
الـمفاهيم العلمية ب�شكل �سليم ،تجعل الـمتعلم قادرا على التمييز بين الحقيقة العلمية والخيال العلمي ،وعلى
فهم الأ�سا�س العلمي للتحديات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية الهامة ،واتخاذ القرارات الـمالئمة ب�ش�أنها
وتكوين ال�شخ�ص الـمثقف علميا .من هنا تكمن الحاجة �إلى �ضرورة تكوين وت�أهيل الـموارد الب�شرية
في التخ�ص�صات العلمية والتكنولوجية التي تدعم االبتكار والتناف�سية ،من علوم وتكنولوجيا وهند�سة
وريا�ضيات ()STEM؛ ذلك �أنها هي الأ�سا�س لكل تطور ونجاح في مجاالت الحياة الـمتنوعة من زراعة
و�صناعة وطاقة و�صحة وجودة البيئة وغيرها من الـمجاالت.
في هذا الإطار ،ي�أتي تنقيح البرامج الدرا�سية لمادة الن�شاط العلمي والتوجيهات التربوية الخا�صة
بها ،في �سياق تجديد مهام الـمدر�سة الوطنية الـمفعمة بالحياة والـمنفتحة على محيطها وعلى م�ستجدات
البحث العلمي والتكنولوجي؛ وذلك من خالل تطوير النموذج البيداغوجي ،باعتماد التنوع واالنفتاح
والنجاعة واالبتكار .وقد تم اال�ستناد في عملية التحيين والـمراجعة والتدقيق والتنقيح �إلى ح�صيلة تتبع
تنفيذ البرامج الجاري بها العمل ،و�إلى الـم�ستجدات العلمية والتكنولوجية ،و�إلى التطور الذي عرفته
الـمقاربات البيداغوجية والنماذج الديداكتيكية في مجال التدري�س ب�شكل عام وتدري�س العلوم ب�شكل
خا�ص ،وعلى التجارب الرائدة في مجال تعزيز تربية الـمتعلمات والـمتعلمين على العلم والتكنولوجيا،
وفي هذا االتجاه ،تم �إعداد ت�صور جديد يجمع بين تعلم العلوم والتكنولوجيا ،بحيث يتم عر�ض موا�ضيع
يتم التركيز فيها على الـمعرفة العلمية وتعلم البحث والتق�صي فيها ،وعلى الـمعرفة التكنولوجية ،وتعلم
الت�صميم والإن�شاء من جهة �أخرى.
ويعتمد منهاج الن�شاط العلمي على جملة مرتكزات تربوية �أ�سا�سية منها :
 اعتماد االختيارات الوطنية العامة في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي ،وا�ستح�ضار مداخلالـمنهاج وفي مقدمتها مدخل الكفايات منطلقا رئي�سيا ل�صياغة باقي عنا�صر الـمنهاج ،بما فيها الـم�ضامين
والـمهارات العلمية والـمنهجية ؛
 االنطالق من التوجهات اال�ستراتيجية الوطنية في مجال ت�شجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والبحثالعلمي ؛
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 تر�صيد التجارب والخبرات التربوية والعلمية والديداكتيكية الوطنية وكذا الدولية في مجال تدري�سالعلوم وتعلمها؛
 تفعيل مبادئ الـمقاربة بالكفايات في �أجر�أة عنا�صر البرنامج الدرا�سي ،وتنويع �أ�ساليب التمكينمنها ،مع اعتماد كفاية مركبة �شاملة لكل مكونات الـمادة الدرا�سية و�أن�شطة التعلم وذلك بالن�سبة ل�سنة
درا�سية كاملة؛
 عدم تقييد �أجر�أة الكفاية بنموذج تطبيقي محدد ونمطي ،وترك الـمجال �أمام الـمدر�س لالجتهادواالبتكار باال�ستعانة بالكتاب الـمدر�سي وتكنولوجيا الإعالم واالت�صال والثقافة الرقمية ،وكذا الواقع
العيني الـمبا�شر والقريب من محيط الـمتعلم(ة).

 -1الأهداف العامة لتدري�س مادة الن�شاط العلمي
من دواعي تدري�س هذه الـمادة ما يلي :
• �إعداد مواطن قادر على الفهم الناقد للعالقات الـمتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والـمجتمع و�أثرها في تقدم
الإن�سان ورفاهيته ؛
• �إعداد الـمتعلم لفهم الـمعرفة العملية على نحو يمكنه من تف�سير الظواهر الطبيعية وا�ستخدامها في حل
الـم�شكالت وتطوير تفكيره الـمنطقي و�إغناء ر�صيده اللغوي ،وم�ساعدته على اتخاذ القرارات وتبني
مواقف مالئمة تجاه ق�ضايا علمية وبيئية واجتماعية ؛
• جعل الـمتعلم واعيا بظواهر الطبيعة الفيزيائية والجيولوجية والبيولوجية من حيث كونها ظواهر تخ�ضع
لقوانين يمكن �إدراكها ؛
• تزويد الـمتعلمات والـمتعلمين بمهارات علمية توفر فر�صا لتعلم �أكثر تقدما وتهيئ لهم مهنا مالئمة
لميوالتهم وقدراتهم وحاجات مجتمعهم في مجال العلوم والتكنولوجيا؛
• ا�ستيعاب الـمتعلمات والـمتعلمين للمنهجية العلمية ،وتدريبهم على توظيف البحث والتق�صي العلمي
ب�شكل ي�سهم في تطوير مهارات التفكير العلمي �سيرا على نهج العلماء الكبار ،وعلى التدرب على تخطيط
الـم�شاريع وت�صميم النماذج �سيرا على نهج الـمهند�سين؛
• تنمية العادات والـميول والقيم والـمواقف واالتجاهات العلمية وتمثلها ،بما يحقق للمتعلم فهم محيطه
الطبيعي والتكنولوجي والتعامل معه ب�إيجابية في حياته اليومية واالنخراط في م�سار التنمية الـم�ستدامة.

 -2مكونات مادة الن�شاط العلمي
يتكون برنامج مادة الن�شاط العلمي من مو�ضوعات ذات طبيعة فيزيائية �أو بيولوجية ،ومو�ضوعات
في علم الأر�ض والف�ضاء .وهذا االختيار ين�سجم مع الكفايات الـمراد تحقيقها من خالل برنامج منفتح على
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موا�ضيع مرتبطة ب�صحة الإن�سان ،وبمختلف الكائنات الحية وبالو�سط البيئي الذي تعي�ش فيه ،وموا�ضيع
تتعلق بالطاقة والـمادة والـميكانيك والفلك وغير ذلك ،.. .كما تتناول الـموا�ضيع الـمدرجة في البرنامج
مفاهيم �أ�سا�سية كمفهوم الـمادة ،والحياة ،والزمان،والـمكان ،وال�سببية...؛ وتي�سيرا ال�ستيعابها من
قبل الـمتعلم(ة) يتم تناولها عبر الـم�ستويات الدرا�سية جميعها ،وذلك وفق تدرج لولبي محكم يراعي
قدرات الـمتعلم(ة) الفكرية والت�سل�سل الـمنطقي للمادة العلمية من حيث ترابط موا�ضيعها وتكاملها معرفيا
ومنهجيا .وقد تم ت�صنيف مكونات مادة الن�شاط العلمي �ضمن �أربع مكونات كبرى؛ هي علوم الحياة،
العلوم الفيزيائية ،علوم الأر�ض والف�ضاء والتكنولوجيا.
 .1.2مجال علوم الحياة
يهدف مجال علوم الحياة �إلى م�ساعدة الـمتعلمات والـمتعلمين على الفهم العميق للعالـم الحي من
حولهم،و�إ�شباع ف�ضولهم العلمي والـمعرفي ،بحيث يبد�أ الـمتعلمون باكت�ساب معارف ترتبط بمظاهر
الحياة عند الكائنات الحية ،وكيف تتعاي�ش مع مخلوقات حية �أخرى ،وكيف تتكيف مع و�سطها البيئي،
كما يتم التطرق لعدد من الـمفاهيم والوظائف الأ�سا�سية كالربط واالقتيات والتكاثر ،...كل ذلك بهدف
الـم�ساهمة في تنمية وتطوير الـمعارف والـمهارات والـمواقف الـمرتبطة بالتربية ال�صحية والحفاظ على
التربة من التلوث وحماية البيئة و�أو�ساط عي�ش الكائنات و�ضمان التوازن البيئي .ويتم التطرق لعلوم
الحياة من خالل ثالثة محاور :
♦ �صحة الإن�سان والتفاعل مع البيئة ؛
♦ خ�صائ�ص الكائنات الحية ووظائفها الحيوية وتفاعالتها مع البيئة ؛
♦ دورة حياة الكائنات الحية ،التكاثر ،الوراثة والأنظمة البيئية.
.2.2العلوم الفيزيائية :
تهدف العلوم الفيزيائية �إلى فهم الحاالت الفيزيائية للمادة وت�صنيفها ،و�أهم التغيرات التي تطر�أ عليها �إما فيزيائيا �أو
كيميائيا ،كما يهدف هذا الـمجال �إلى التعريف ببع�ض الظواهر الفيزيائية الـمت�صلة ب�إنتاج الطاقة وم�صادرها وتحوالتها
وا�ستعماالتها الـمختلفة ،وا�ستيعاب الـمفاهيم الأ�سا�سية الخا�صة بال�ضوء،ال�صوت،الكهرباء،والـمغناطي�سية ،بالإ�ضافة
�إلى فهم القوى وعالقتها بالحركة .وتتم درا�سة هذا الـمجال من خالل ثالثة محاور رئي�سة :
♦ حاالت الـمادة وخ�صائ�صها والتحوالت التي تطر�أ عليها ؛
♦ ت�صنيف الطاقة وا�ستعماالتها وطرق و�أ�شكال تحويلها ؛
♦ حركة الأج�سام والقوى.

.3.2علوم الأر�ض والف�ضاء :
مجال علوم الأر�ض والف�ضاء يجمع بين موا�ضيع مرتبطة بعلم الأر�ض وموا�ضيع متعلقة بموقعها في
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النظام ال�شم�سي ،يتم التطرق لهذا الـمحور في الـمدر�سة االبتدائية ب�شكل تدريجي حلزوني ابتداء من ال�سنة
الثالثة من التعليم االبتدائي ،ويركز هذا الـمحور على درا�سة الظواهر والعمليات التي يمكن �أن يالحظها
الـمتعلمون في حياتهم اليومية الـمرتبطة بالخ�صائ�ص الطبيعية ل�سطح الأر�ض وتركيبها ،وتعرف موارد
الأر�ض ومجاالت ا�ستخدامها ،كما يتم تناول �أ�سباب حدوث النهار والليل وتعاقب الف�صول وتعرف
�أطوار القمر والنظام ال�شم�سي .ويتم التطرق لهذا الـمجال من خالل ثالثة محاور رئي�سة :
♦ تاريخ الأر�ض ومواردها وخ�صائ�صها ؛
♦ موقع كوكب الأر�ض �ضمن النظام ال�شم�سي ؛
♦ كوكب الأر�ض طق�سه ومناخه.
 .4.2التكنولوجيا
التكنولوجيا محور مندمج مع الـمحاور ال�سابقة ،والهدف من �إدراجه في الـمنهاج الدرا�سي الحالي،
هو الأهمية التي �أ�صبح يحظى بها في مختلف الـمناهج الدرا�سية الـمتقدمة ،نظرا لما �أ�صبحت تواجه العالـم
من تحديات جديدة ،يلزم معه تن�شئة الأطفال مبكرا على االهتمام بالتكنولوجيا وممار�ستها ب�شكل تدريجي
في الـم�ؤ�س�سات التعليمية؛ ذلك �أنها ت�ساهم في تنمية �إدراك الـمتعلمين للمفاهيم ،وتطوير قدراتهم من �أجل
حل الـم�شاكل ،ولإعطاء معنى للتعلمات.
وت�شكل التكنولوجيا مجاال تطبيقيا حقيقيا للعلوم؛ بحيث �أنها توفر فر�صا حقيقية للأطفال لممار�سة
مهاراتهم ،والـمبادرة والتخطيط لم�شاريع ب�سيطة وانتقاء واختيار وابتكار حلولهم الخا�صة في الت�صميم
وتنفيذ العلميات ،كما ت�ساعدهم على تطوير مهارات وتقنيات مثل الق�ص والربط والتركيب ،وغير ذلك،
و�إعمال الـمهارات العقلية العليا من مقارنة وتحليل وتركيب وتقييم .ويمكن تحديد مكونات التكنولوجيا
فيما يلي :
 الـمدخالتوت�شمل جميع الـموارد الالزمة لتطوير الـمنتوج؛ �سواء كانت مادية �أو ب�شرية �أو فكرية ،من مثل :
ت�صاميم هند�سية ،تقنيات� ،آالت ،مواد �أولية ،مواد م�صنعة� ،إمكانات مادية...؛
 العملياتوت�شمل الطرق والخطوات الـمنهجية الـمنظمة التي بوا�سطتها تعالج الـمدخالت لبلورة الـمنتوج؛
 الـمخرجاتوي�شمل الـمنتوج في �صيغته النهائية في �شكل نظام كامل وجاهز لال�ستعمال كحل لم�شكالت.
ويتم من خالل الأن�شطة التكنولوجية الـمدرجة في فقرات البرنامج ،التركيب بين الـمعارف والـمهارات
والـمواقف الـمكت�سبة ،بحيث تمثل فر�صة حقيقية لجعل الـموا�ضيع �أكثر متعة وقابلية لال�ستثمار والتحويل
في الحياة اليومية للمتعلم.
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 -3توجيهات بيداغوجية وديداكتيكية
 .1.3النهج العلمي الـمعتمد في مادة الن�شاط العلمي
وينبغي عند �إنجاز الأن�شطة التكنولوجية ا�ستثمار الـمحيط القريب للمتعلم(ة) وما يوفره من و�سائل
وموارد(ذوات الأ�شياء ،ورق مقوى� ،أ�سالك كهربائية ،فلين ،خيوط ،مهمالت ،متال�شيات.)...
ينطلق تدري�س العلوم من قاعدة تعتبر �أن تعلم العلوم يجب �أن يتم بالطريقة التي يتكون بها ،بمعنى �أن
العلوم تكون بالبحث والتق�صي ،ومن �ضمن النهوج التدري�سية التي تتما�شى وهذا الـمبد�أ و�أثبتت نجاعته
في مجال تدري�س العلوم نهج التق�صي؛ ذلك �أنه ينتقل بالعملية التدري�سية من تعلم مرتكز على الـمدر�س
وكفاءته ومن متعلم �سلبي ،ي�ستقبل فقط ما يقدمه له الـمدر�س(ة) من معلومات جاهزة عن طريق ال�شرح
والكتاب الـمدر�سي� ،إلى تعلم يتمركز حول الـمتعلم ،الذي يقوم بدور فعال في عملية تعلمه ويكون
م�س�ؤوال عنها؛ بحيث يتحول الـمتعلمون �إلى االنغما�س في الـمعرفة العلمية ،والـمهارات ،والعادات
العقلية ،ليقوموا بممار�سة العلوم والبحث والتق�صي ،وحل الـم�شكالت الإبداعية ،والتفكير العلمي� .إن
اعتماد نهج التق�صي ي�سمح بخلق الـمواقف التي ي�أخذ فيها الـمتعلمون دور العلماء ،فيبادرون �إلى مالحظة
الظواهر ،وطرح الأ�سئلة حولها ،وتقديم تف�سيرات ممكنة لها ،وت�صميم و�إجراء اختبارات وتحقيقات
لدعم �أو نق�ض نظرياتهم ،وتحليل البيانات ،وتكوين اال�ستنتاجات ،وت�صميم وبناء النماذج� .إن انخراط
الـمتعلم(ة) في تعلم علمي يعتمد نهج التق�صي �سيمكنه ،بالتدريج ،من ا�ستيعاب الـمفاهيم واكت�ساب
الـمعارف وتطوير الكفايات ،ال�شيء الذي يتطلب و�ضع برنامج درا�سي يي�سر تعلم وا�ستيعاب جوانب
هامة من العلوم والتكنولوجيا ،ويقدمها في �شكل مواجهة بين الـمتعلم(ة) و�أن�شطة تحفز التحدي العلمي
لديه ،وتدعوه لممار�سة التجريب و�إنجاز م�شاريع علمية وتكنولوجية في م�ستواه ومتالئمة مع متطلبات
الطفولة ،وذلك حتى يت�ضح للمتعلم(ة) �أن تعلم العلوم يقوم� ،أ�سا�سا ،على تعلم «الكيفية» و»الطريقة»
الـمنا�سبة الكت�ساب الـمعرفة العلمية.
.2.3الـمبادئ وال�ضوابط الـموجهة لتدري�س وتعلم مادة الن�شاط العلمي
�إن �سيرورة تعليم وتعلم مادة الن�شاط العلمي وفق نهج التق�صي ،تقت�ضي اعتماد ا�ستح�ضار عدة
اعتبارات،ومراعاة مبادئ �أ�سا�سية من بينها :
• ا�ستح�ضار الـمحيط في بناء التعلمات  :وذلك بتوظيف بيئة الـمتعلم(ة)من حيث م�شاكلها ومواردها
و�إمكانياتها الـمادية ،حتى يكون التعلم حقيقيا ،ي�شبه ما يح�صل في البيئة والواقع ،مما ي�ضفي على اال�شتغال
الحيوية والن�شاط ،ويتجاوز النمطية والتجريد ،وت�صبح الـمعرفة الـمدر�سية قابلة للتحويل في الـمحيط
االجتماعي والثقافي للمتعلم(ة) ؛
• االنطالق من الـمح�سو�س �إلى الـمجرد  :وذلك باالنطالق من الـمعرفة الح�سية ال�ستخال�ص
الخا�صيات والقوانين الـمف�ضية �إلى الفهم والتجريد؛
• النمذجة  :في البحث العلمي عادة ما يتم التفكير في نموذج لتمثيل مب�سط لأنظمة �أو عمليات حقيقية
�أو ظواهر؛ �سواء على م�ستوى العمليات الدقيقة (غير الـمرئية بالعين الـمجردة)� ،أو الظواهر والعمليات
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الكبرى التي ي�صعب معها مالحظتها ب�شكل مبا�شر .مثال  :محاولة تف�سير كيف يحجب القمر ال�شم�س ،من
خالل اقتراح نماذج ومناولتها ،في �إطار درا�سة ظاهرة الك�سوف؛
• التعلم بالـممار�سة  :من بين �أهم الـمبادئ في �إطار الـمقاربة بالكفايات هو تعليم العلوم والتكنولوجيا
عن طريق العمل والـممار�سة ،فالأطفال عادة ما يكت�سبون الـمعارف والـمهارات من خالل الـمهام التي
يقومون بها؛ بحيث يكون الـمتعلم هو محور العملية التعلمية ،وهو الـممار�س الفعلي للن�شاط التعلمي؛
• الع�صف الذهني  :ي�ساعد الـمتعلمين على توليد العديد من الأفكار حول م�شكلة �أو ق�ضية علمية ،وتبد�أ
من خالل قيام الأ�ستاذ(ة) بطرح م�شكلة علمية �أو ق�ضية �أمام الـمتعلمين ،ثم يطلب منهم اقتراح �آرائهم
وت�صوراتهم و�أفكارهم التي يعتقدون ب�أنها مرتبطة بهذه الـم�شكلة ،ثم تدون الأفكار على ال�سبورة ،ويمكن
ت�صنيفها ودرا�ستها ب�شكل منف�صل �أو تعديلها؛
• التمثالت � :إن ا�ستح�ضار تمثالت الـمتعلمين والتركيز عليها من طرف الـمدر�س(ة) �إجراء
منهجي يمكن من الوقوف ب�شكل وا�ضح ودقيق على الت�صورات التي يكونها الـمتعلم(ة) حول الظواهر
والـمو�ضوعات الخارجية.
كما �أنها ت�ساعد في تحديد الـمعرفة العلمية الـمنا�سبة والو�سائل والتقنيات البيداغوجية الالزمة لت�صحيحها
ومعالجتها ،كما �أنها ت�سمح بتحفيز الـمتعلمات والـمتعلمين وت�ستثير ف�ضولهم للتق�صي والبحث في الـمو�ضوع؛
• �إثارة الت�سا�ؤل والف�ضول العلمي  :داخل الف�صل الدرا�سي باعتباره محركا للتفكير العلمي ،وذلك
ٍ
ل�سيرورة تحفز الـمتعلمات والـمتعلمين على طرح ت�سا�ؤالت تف�ضي �إلى تملك �س�ؤال
من خالل التخطيط
التق�صي ،ويف�سح الـمجال �أمامهم لتقا�سم �أفكارهم داخل مجموعات �صغيرة ،بهدف �صياغة فر�ضيات
تختلف �أن�شطتها فيما بين الـمتعلمين الختبار هذه الفر�ضيات وفق طبيعة الـمو�ضوع؛
• اختيار الـمتغيرات  :من الـم�ؤكد �أن الـمتعلمين �سيطرحون عدة خيارات وفر�ضيات ،غير �أن الأ�ستاذ
عليه �أن يوجههم ويدفعهم لعزل الـمتغيرات واختيار متغير م�ستقل واحد لدرا�سته ،ومتغير تابع لقيا�سه؛
• التجريب  :يقوم فيه التالميذ ب�إ�شراف الـمدر�س(ة) بالتعامل مع الـمواد وا�ستعمال الأدوات والأجهزة،
واقتراح عدة تجريبية ،و�إنجاز الـمناولة وممار�سة العمل العلمي بما فيه من تق�صي وبحث بهدف تحديد
العوامل الـمتدخلة؛
• البحث التوثيقي  :البحث �ضمن وثائق �أو مراجع �أو مو�سوعات �أو على الأنترنيت ،من �أجل التو�صل
�إلى �إيجاد عنا�صر �إجابة ت�ساعد على تمحي�ص الفر�ضيات� ،أو ا�ستكمال ن�شاط التق�صي (ن�صو�ص� ،صور،
وثائق �سمعية ب�صرية� ،أنترنيت.)...
.3.3الخطوات الـمنهجية الـمقترحة لبناء موا�ضيع الن�شاط العلمي
• �أن�شطة بناء الـمفهوم :
 و�ضعية االنطالق  :يختار الأ�ستاذ(ة) و�ضعية ي�سعى من خاللها و�ضع الـمتعلمين والـمتعلمات في�سياق الـمو�ضوع الجديد؛ ور�صد تمثالتهم ومواجهتها بهدف �إحداث خلخلة معرفية فيها .وترتكز هذه
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الخطوة على و�ضعية م�شكلة مثيرة للتعلم ( ،)Situation déclenchanteلها �صلة بمحيط الـمتعلم(ة) وحياته
اليومية ،مع مراعاة عالقتها بالكفاية الـم�ستهدفة والأهداف التعلمية الـمرتبطة بالـمو�ضوع .ويمكن
االعتماد على تجربة مبا�شرة �أو وثيقة مكتوبة �أو �صور �أو �شريط فيديو ينتج عنه �صراع ذهني لدى
الـمتعلمات والـمتعلمين ويولد لديهم مجموعة من الت�سا�ؤالت.
 تملك الو�ضعية و�صياغة �س�ؤال التق�صي  :ي�شتغل التالميذ على الو�ضعية لفهمها بم�ساعدة الـمدر�س(ة)،الذي يت�أكد من ا�ستيعابهم لها وتملكها ،وي�ساعدهم على الإح�سا�س بالـم�شكلة ،وعلى طرح الأ�سئلة وتحديد
�س�ؤال التق�صي و�صياغته ب�شكل دقيق؛
 مرحلة تقديم الفر�ضيات  :يقترح الـمتعلمات والـمتعلمون مجموعة من الحلول الـمفتر�ضة �أوتف�سيرات �أولية �شفهيا �أو كتابيا ،دون الحاجة �إلى �إثباتها ،ت�شكل جوابا م�ؤقتا ل�س�ؤال التق�صي .وينبغي
تعويد الـمتعلمين على افتتاح كالمهم بعبارات من مثل  :في ر�أيي� ،...أعتقد �أن ،...من وجهة نظري....
 اقتراح وتحديد ميثاق العمل  :يتفق الـمتعلمون على ميثاق العمل الذي �سي�ساعدهم على الت�أكد من�صحة فر�ضياتهم ،ويحددون الحاجيات ،ويحر�ص الأ�ستاذ على الت�أكد من مدى �إمكانية تنفيذ ميثاق
العمل ،كما يوفر لهم ظروف الإنجاز؛
 مرحلة التق�صي الختبار الفر�ضيات  :يقوم الـمتعلمون باختبار الفر�ضيات من خالل عزل الـمتغيراتواعتماد و�سيلة التق�صي الـمنا�سبة  :مناوالت �أو تجارب و�/أو نمذجة و�/أو مالحظة و�/أو بحث توثيقي و/
�أو زيارات ا�ستطالعية ،...ح�سب طبيعة الـم�شكل .وي�سهر الأ�ستاذ(ة) على �سالمة من الأخطار �أثناء
التق�صي .ويقوم الـمتعلمون بتحرير النتائج الـمتو�صل �إليها �إما باعتماد الر�سوم والأ�شكال �أو التعابير
الكتابية ،ب�شكل فردي �أو جماعي ،على دفتر التق�صي؛
 مرحلة تقديم وتقا�سم �إنتاجات مجموعات العمل  :يعر�ض ممثلو الـمجموعات نتائج عمليات التق�صيالـمنجزة،وتتم مناق�شتها ومقارنتها بالفر�ضيات الـمقترحة من �أجل �إثباتها �أو نفيها .ويقوم الأ�ستاذ(ة)
بالتن�شيط واالهتمام �أكثر بالتمثالت �أو الأخطاء التي يمكن �أن تظهر خالل هذه الـمرحلة من �أجل ت�صحيحها؛
 مرحلة التعميم  :يعتمد هذا الن�شاط على تدخل الأ�ستاذ بناء على مرحلة التقا�سم على ت�شكيل وبناءالتعلمات الـم�ستهدفة ،وتمكين الـمتعلمين من توثيقها �إما في �شكل ا�ستنتاجات �أو �أ�شكال �أو جداول �أو
خطاطات بهدف التعميم.
• �أن�شطة التطبيق والتقويم والدعم :
تهدف هذه الأن�شطة �إلى التحقق من مدى اكت�ساب الـمتعلمين للمعارف والـمهارات مو�ضوع
التق�صي،وللتحقق من مدى تملكهم لنهج التق�صي العلمي ،ومدى �إر�ساء الـمكت�سبات (قوانين ،مفاهيم،
معلومات ،مهارات ،مواقف ،)...وقدرتهم على تعبئتها لحل و�ضعية �أو ن�شاط تطبيقي ،بهدف تثبيتها
وو�ضع خطة لدعم وتجاوز التعثرات ،وتعديل �سيرورة التعليم والتعلم في مجال العلوم والتكنولوجيا
ل�ضمان النجاح للجميع.
وحتى تحقق هذه الـمحطة النتائج الـمتوخاة منها ،ينبغي تنويع و�ضعيات االختبار با�ستح�ضار الـمهارات
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والـمجاالت العقلية العليا من تطبيق وتعليل عو�ض االكتفاء باالختبارات التي تروم الـمعرفة ،وفي هذا
الإطار يمكن االعتماد على الـمجاالت العقلية الـمحددة في الباب الثالث من منهاج مادة العلوم هذا.
• �أن�شطة اال�ستثمار واالمتداد :
�إن تعليم العلوم وفق ر�ؤية ت�ست�شرف احتياجات �سوق العمل الـم�ستقبلية ،يقت�ضي �إدراج �أن�شطة ت�سعى
لتحقيق فهم �أعمق للمحتوى والـمنهجية العلمية ،وذلك من خالل ربط العلم بالـممار�سة العملية اليومية
للمتعلم ،با�ستثمار الـمفاهيم العلمية الـمكت�سبة في �إنجاز م�شاريع بيداغوجية تطبيقية ،ب�شكل ثنائي �أو في
�إطار مجموعات �صغرى ،خارج الف�صل ،ب�إ�شراف من الأ�ستاذ(ة) وتتبع وتقويم وت�شجيع لها .وتبقى
هذه الـمحطة �أ�سا�سية في اكت�ساب وتر�سيخ الـم�ضمون والـمنهجية العلمية ،وفي �إعطاء معنى للتعلمات.
و�سعيا �إلى ربط الح�ص�ص مع بع�ضها البع�ض ،ي�ستح�سن مطالبة الـمتعلمين في نهاية الح�صة بطرح �أ�سئلة
�أو ا�ستف�سارات يرغب الـمتعلمون في �إيجاد �إجابات لها� ،أو اقتراح تجارب �أخرى يرغب الـمتعلمون في
التحقق من نتائجها خالل الح�صة القادمة ،من �أجل ت�شويقهم ،ولتعويدهم على التفكير العلمي من خالل
طرح الت�سا�ؤالت ،كما يمكن �أن ي�ستغل الأ�ستاذ(ة) هذه الـمقترحات كنقطة انطالق في الح�صة القادمة ،في
حالة ما �إن كانت منا�سبة لذلك.
.4.3الخطوات الـمنهجية لإنجاز الـم�شاريع
يتطرق الـمنهاج لمجموعة من الـم�شاريع ذات طبيعة تكنولوجية من�سجمة مع مجاالت علوم الحياة
والعلوم الفيزيائية وعلوم الأر�ض والف�ضاء؛ بحيث يمكن �إنجاز هذه الـم�شاريع داخل ف�ضاء الف�صل �أو
خارجه .والهدف من ت�سطير هذه الـم�شاريع هو ا�ستثمار قدرات الـمتعلمين الأولية وحبهم للأن�شطة
التطبيقية العملية ،وكذا لتنمية القدرة على حل م�شكالت في الحياة اليومية ،وا�ستثمار مكت�سبات الـمتعلمين
من معارف ومهارات وقدرات في الت�صميم والت�صنيع ،وتنمية مواقف �إيجابية ،و�إعطائهم الفر�صة
لال�شتغال كمهند�سين �صغار .ولعل من الـمفيد هنا �أن يتم م�أ�س�سة الـم�شاريع التكنولوجية ب�إحداث �أندية
التكنولوجيا داخل الـم�ؤ�س�سات التعليمية ،ت�سهر على تنظيم وتتبع مختلف الـم�شاريع الـمنجزة وتقويمها.
وتختلف الخطوات الـمتبعة من م�شروع �إلى �آخر ،ح�سب طبيعة الـم�شروع نف�سه ،وح�سب الـم�ستوى
الدرا�سي .ولعل �أبرز هذه الخطوات ما يلي :
أنها تحكم الخطوات الالحقة؛
أهم خطوة في الـم�شروع ،ل ّ
 اختيار الـم�شروع  :تعتبر هذه الـمرحلة � ّبحيث من الـمفرو�ض �أن يتم اختيار مو�ضوع يتحم�س له الـمتعلمون ،ويراعي الظروف والإمكانات،
وينطلق� ،إذا �أمكن ،من محيط الـمتعلم ،و�أن يلبي حاجة �أو يجيب عن �س�ؤال حتى يولد دافعية داخلية لدى
الـمتعلم و�شعور ب�أهميته.
كما �أنه من الأفيد �أن يتم التفكير في �إمكانية �إنجاز الـم�شروع ،وفي كل ما يتعلق به من مدخالت
(و�سائل مادية �أو مهارات وتقنيات ،)...وعمليات (منهجيات ومدة زمنية و�إجراءات ،)...بما ي�شكل
تعاقدا بين �أع�ضاء الفريق؛
 ت�صميم الـم�شروع  :يتم ت�صميم الـم�شروع وو�ضع بطاقة تقنية له ،ت�سمح بتوثيق مختلف مراحل الإنجازوالو�سائل والحاجيات ،وجميع الإجراءات والعلميات والـم�س�ؤول عن كل عملية ،ومدة ومكان �إنجاز كل
عملية ،كما تت�ضمن ت�صميما خطيا للمنتج وموا�صفاته التقنية النهائية .وهذه الـمرحلة مهمة؛ �إذ يتوقف نجاح
الـمراحل القادمة عليها ،ومن بين ما يمكن ت�صميمه (ت�صميم مجلة ،ت�صميم تجربة ،ت�صميم نموذج)...؛
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 �إنجاز الـم�شروع  :ال�شروع فعليا في �إنجاز العمليات التي تم تخطيطها �سابقا ،بتوظيف القدراتوالـمهارات ح�سب ما تم ت�سطيره في البطاقة التقنية .كما يتم التقييم الـمرحلي لكل خطوة خطوة للت�أكد من
مدى �صالحية العمليات الـمنجزة ومن مدى مطابقتها لما تم ت�سطيره؛
 تقا�سم وتقويم الـم�شروع  :وهي محطة �أ�سا�سية وهامة بالن�سبة للمتعلمات والـمتعلمين؛ بحيث يتقا�سمالـمتعلمون �أعمالهم مع زمالئهم ،كما تتم في هذه الـمحطة تقويم الـم�شاريع والحكم عليها ،وعلى مدى
احترام الخطوات الـمحددة ،وحول مدى احترام كل ع�ضو من �أع�ضاء الفريق للمهام الـمنوطة به .كما
يتم ا�ستثمار الـمنتج فيما هو م�صمم من �أجله.

 -4التنظيم الزمني لموا�ضيع الن�شاط العلمي

روعي في تنظيم الزمن الـمخ�ص�ص لدرا�سة محاور وموا�ضيع الن�شاط العلمي بالتعليم االبتدائي مبد�آ
التنويع والتوازن بين الأن�شطة ،وذلك على امتداد ال�سنة الدرا�سية التي تتكون من �ست وحدات ،موزعة
على �أ�سدو�سين مت�ساويين من حيث عدد الأ�سابيع الـمخ�ص�صة للتعلم والتقويم والدعم ،ومن حيث محتوى
البرنامج الدرا�سي .كل وحدة تمتد على خم�سة �أ�سابيع؛ تخ�ص�ص الأ�سابيع الأربع الأولى لإر�ساء التعلمات
وللأن�شطة التطبيقية والتقويمية الـمرتبطة بها ،ويخ�ص�ص الأ�سبوع الأخير من الوحدة لتقويم ودعم تعلمات
الوحدة وتوليفها ،وتنتظم الدرا�سة وفق الـمعطيات التالية :
يتوزع الغالف الزمني لمادة الن�شاط العلمي وفق ما يلي :
.1.4الغالف الزمني :
الزمن ال�سنوي

الزمن الأ�سبوعي

الزمن الأ�سبوعي

الزمن الأ�سبوعي

� 68ساعة

�ساعتان

2

 55دقيقة

ملحوظة  :مدة كل ح�صة �ساعة واحدة ( 55دقيقة  5 +د .لإنجاز ن�شاط ترفيهي) ،كما يمكن توزيع
الغالف الزمني الأ�سبوعي على 2ح�ص�ص.
.2.4التنظيم الـمنهجي للوحدات الدرا�سية :
نوع العمليات

الأ�سبوع
الأ�سبوع الأول من ال�سنة

تقومي ت�شخي�صي للمكت�سبات ودعم ا�ستدراكي(ما عدا ال�سنة الأوىل)

الأ�سابيع الأربعة من كل وحدة

تقدمي احل�ص�ص الدرا�سية

الأ�سبوع اخلام�س من كل وحدة

يخ�ص�ص لتقومي ودعم وتوليف تعلمات بالوحدة

الأ�سبوع الأخري من كل �أ�سدو�س

يخ�ص�ص لتقومي ودعم وتوليف التعلمات ال�سابقة
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� -5شروط وظروف الإنجاز
 .1.5الو�سائل التعليمية
يتطلب تدري�س مادة الن�شاط العلمي اعتماد و�سائل تعليمية مختلفة ومتنوعة ح�سب الـموا�ضيع الـمتطرق
�إليها لم�ساعدة الـمتعلمين على فهم وا�ستيعاب الظواهر والـموا�ضيع ،ولتي�سير اكت�سابهم للتعلمات؛ ذلك �أن
جودة الفعل البيداغوجي مرتبطة بتوافر الو�سائل الـمعتمدة في بناء و�إنماء التعلمات.
�إن االكتفاء بكرا�سة الـمتعلم كم�صدر وحيد للمعرفة ال ي�ضمن تحقق الأهداف التعلمية و�إنماء الكفايات
الـم�ستهدفة ،وال يتيح فر�ص فهم وا�ستيعاب عدد من الظواهر والـموا�ضيع؛ �سيما الغريبة عن محيط
الـمتعلم ،وبذلك �أ�صبح من ال�ضروري اال�ستعانة بو�سائل تعليمية منا�سبة لتح�سين جودة التعلمات ،من
قبيل :
✓ الأ�شياء والعينات والنماذج والـمج�سمات ؛
✓ ال�صور والـم�شاهد الـملونة والر�سومات ؛
✓ الـمو�سوعات والقوامي�س والـمجالت العلمية ؛
✓ الر�سوم البيانية والخرائط واللوحات التو�ضيحية ؛
✓ ال�سبورات والـمل�صقات والـمجالت الحائطية.
 .2.5نماذج من الو�سائل التعليمية
✓ مو�ضوع الكهرباء  :ما�سك بطارية ،م�صباح كهربائي ،قاطع كهربائي ،جر�س كهربائي� ،أ�سالك
كهربائية معزولة ،محرك كهربائي �صغير� ،شرائح زجاجية� ،شرائح بال�ستيكية� ،شرائح معدنية،
دبابي�س ،م�سامير كبيرة ،م�سامير �صغيرة ،مولد كهربائي �صغير ،بطاريات من مختلف الأ�شكال...؛
✓ مو�ضوع ال�ضوء  :مرايا م�ستوية ،مرايا محذبة ،مرايا مقعرة ،مو�شور ثالثي ،مجموعة عد�سات
طبية� ،أج�سام �شفافة �أج�سام معتمة� ،أج�سام ن�صف �شفافة ،ك�شاف كهربائي �صغير� ،شمعة ،حامل عد�سات
خ�شبي� ،صندوق خ�شبي ثوب لبدي �أ�سود ،عد�سات محدبة ،عد�سات مقعرة� ،شرائح زجاجية...؛
✓ مو�ضوع الحرارة  :محرار كحولي ،محرار زئبقي ،محرار طبي ،محرار جداري� ،أنابيب
اختبار؛ مو�ضوع الكائنات الحية  :بذور نباتية ،عينات ،محنطات ،نباتات ،مج�سمات� ،صور� ،شفافات،
�شرائح� ،أ�شرطة �سمعية ب�صرية.
 .3.5تكنولوجيا الإعالم واالت�صال
�أظهرت العديد من الدرا�سات �أهمية تكنولوجيا الإعالم واالت�صال في تح�سين العملية التعليمية التعلمية،
وخ�صو�صا في تدري�س الـمواد العلمية ،ومن ثمة ينبغي ا�ستثمار ما تتيحه الـم�ضامين والـموارد البيداغوجية
الرقمية في الـممار�سة ال�صفية� ،إما با�ستعمال الحوا�سيب �أو مختلف الو�سائط الرقمية؛ ذلك �أن لها دور بارز
في م�ساعدة الـمتعلم على الإدراك الح�سي وتقريب الواقع لديه ،خا�صة عند تدري�س بع�ض الـمفاهيم العلمية
الـمجردة �أو التي ال ي�سمح الكتاب الـمدر�سي وال�صور الجامدة ب�إبراز ما تت�ضمنه من تفاعالت ،مما ي�سمح
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بالفهم ال�صحيح للمفاهيم والظواهر العلمية وتملكها ،كما �أنها ت�سمح ب�إر�ساء ثقافة رقمية �سليمة داخل الف�ضاء
الـمدر�سي وخارجه ،مما ي�سمح للمتعلمين با�ستثمار تكنولوجيا الإعالم واالت�صال ب�شكل �سليم و�صحي.
ومن بين الو�سائل الحديثة التي يمكن اعتمادها في هذا الـمجال :
✓ الأ�شرطة الوثائقية العلمية التي توفرها �شبكة الأنترنيت ؛

✓ البرمجيات التربوية االلكترونية ومختلف الـموارد التربوية الرقمية التفاعلية ؛
✓ الـمواقع االلكترونية العلميةالأكاديمية ؛
✓ الواقع الـمعزز  Augmented realityوتطبيقاته الرقمية؛
✓ ما يتيحه موقع  /http ://www.taalimtice.maمن موارد رقمية ،ومن �سيناريوهات بيداغوجية.

وينبغي في هذا الإطار اعتماد الـمواقع العلمية ذات م�صداقية ،والـموارد التربوية الرقمية الـم�صادق
عليها �أو التي تم �إنتاجها من طرف فريق من الـمخت�صين .غير �أنه ينبغي الت�أكيد هنا �أن على الو�سائل
التكنولوجية الحديثة� ،ش�أنها �ش�أن الكتاب الـمدر�سي ال ينبغي �أن ت�ستعبد الـممار�سة ال�صفية وتحتكرها
معو�ضة و�ضعيات تعلم حقيقية ،باعتماد الـم�شاريع والأعمال التطبيقية والخرجات اال�ستطالعية� ،أو من
خالل �إح�ضار عينات وو�سائل مالئمة لنوع الـمو�ضوع.
 .4.5دفتر التق�صي
�إن تدري�س العلوم وفق نهج التق�صي يقت�ضي تخ�صي�ص دفتر �شخ�صي لكل متعلم(ة) لمادة الن�شاط
العلمي( ،دفترTPي�ضم ورقة بها �أ�سطر وورقة بدون ذلك) .يدون فيه الـمتعلم «مغامرته» العلمية؛ بحيث
يعمد فيه �إلى توثيق مختلف �إنتاجاته الكتابية الـمتعلقة بمالحظاته وو�صفه للظواهر ،ولت�سجيل الت�سا�ؤالت
والفر�ضيات والتو�ضيحات والتعليقات واال�ستنتاجات والـمفاهيم والـم�صطلحات ،كما ي�سمح لها(ا) بتخطيط
الر�سومات ومختلف الت�صاميم والخطاطات والجداول والـمبيانات �أو لإل�صاق ال�صور �أو الر�سوم �أو
الـمل�صقات .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تكمن �أهمية هذا الدفتر ،فيما يلي :
 ي�سمح للمتعلم(ة) بتملك خطوات نهج التق�صي ،ويدربه(ا) على مختلف �أن�شطته (الو�صف ،الت�سا�ؤل،الفر�ضيات ،تخطيط الر�سومات ،توثيق اال�ستنتاجات)...؛
ي�ساعد الـمتعلم(ة) على اكت�شاف �أخطائه وت�صوراته حول مو�ضوع ما� ،سيما عند مناق�شة النتائج؛
يعك�س �صورة عن التطور الحا�صل في �أداء الـمتعلم «العلمي» خالل الـمو�سم الدرا�سي؛
يمكن الـمدر�س(ة) من الح�صول على الـم�ؤ�شرات الدالة على تطور مكت�سبات الـمتعلمات والـمتعلمين
الـمنهجية (الـمرتبطة بنهج التق�صي(والـم�ضمونية)الـمرتبطة بالـم�ضامين والـمفاهيم العلمية) ،والوقوف
على ما يعتر�ض كل متعلم(ة).
ولح�سن �ضمان ا�ستثمار هذا الدفتر من طرف الأ�ستاذ والـمتعلم(ة) ،ي�ستح�سن �أن يخ�ضع ا�ستعماله
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لت�صميم وا�ضح ومحدد ،وفق ما يلي :
يخ�ص�ص لإجناز التق�صي  :ر�سم تو�ضيحي �أو تخطيط
لتجربة �أو غري ذلك من العمليات الـمذكورة �أعاله

عنوان احل�صة  ......... . :التاريخ ......... .:

�س�ؤال التق�صي :

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

الفر�ضيات
..............................................
..............................................
..............................................

اال�ستنتاجات
..............................................
..............................................
..............................................
مالحظات /مفاهيم� /إ�ضافات......
..............................................
..............................................
..............................................

ما �أود معرفته �أو جتريبه خالل احل�صة القادمة
..............................................
..............................................
..............................................
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 .5.5البيئة الآمنة :
ت�ساهم البيئة الآمنة ب�شكل وافر في نجاح العملية التدري�سية؛ بحيث �أنها تكفل تحقيق نتائج �إيجابية على
�شخ�صية الـمتعلم وعلى نتائجه الدرا�سية؛ فهي ترفع من جاذبية الـم�ؤ�س�سة ،وتزيد في ثقة الـمتعلم بنف�سه
وب�أدائه ،وت�شجعه على بذل الـمزيد من الجهود والعطاء ،فيطلق العنان لإبداعاته وطاقاته ،في حين �أن
غياب هذه البيئة ،لي�س ب�سبب العنف اللفظي والبدني لأنه �أ�صال مرفو�ض ،ولكن ب�سبب اال�ستفزازات
وغياب التحفيز والت�شجيع ،ورف�ض �آراء الـمتعلمين وعدم تقبل �أخطائهم ،فهذه الـممار�سات ت�ؤدي �إلى
الإحباط و�إ�ضعاف قابلية للتعلم لدى الـمتعلمين و�ضعف ثقتهم ب�أنف�سهم ،وغياب ال�شعور بالأمان ،ويحد
من روح الـمبادرة لديهم .وكل هذه الأمور ت�سبب في تدني النتائج والنفور من التعلم والـمدر�سة عموما،
لذا على الأ�ستاذ(ة) �أن يحر�ص على االهتمام بالجوانب الوجدانية لتحقيق التفاعل الإيجابي الـمطلوب
داخل الف�ضاء الـمدر�سي.
 .6.5التكوين الذاتي
تبين من خالل عدد من الدرا�سات �أن عالقة الأ�ستاذ بنجاح متعلميه في الـمواد العلمية عالقة دالة،
وهذا يتطلب من مدر�سي بنات و�أبناء وطننا ما يلي :
• التمكن من الـمعرفة العلمية الـمدر�سة والقدرة على توظيفها في الـممار�سة التعليمية؛ ذلك �أن لها �أثر
جوهري في تح�صيل الـمتعلمات والـمتعلمين؛
• الوعي بتطور مفاهيم مادة الن�شاط العلمي من الـم�ستوى الأول �إلى الـم�ستويات العليا ،مما يي�سر
�إمكانية الربط بين التعلمات ال�سابقة والحالية والإعداد لالحقة منها؛
• التعاون مع الزمالء واال�ستفادة من ذوي الخبرة في تدري�س العلوم والتكنولوجيا واالنفتاح على
الـم�ستجدات؛
• الإلمام بمنهجيات وا�ستراتيجيات تدري�س الـمواد العلمية وما تقت�ضيه من قدرة على الـمالحظة
والتحليل والتفاعل مع �إجابات الـمتعلمين وتمثالتهم �أو مالحظاتهم؛
• تملك القدرة على تقويم الـمتعلمات والـمتعلمين و�إعداد الفرو�ض وا�ستثمار نتائجها بما ي�سمح بت�صحيح.

 -6الكفايات اخلا�صة مبادة الن�شاط العلمي يف التعليم االبتدائي
م�سار العملية التعليمية التعلمية في اتجاهين؛ اتجاه تح�سين تقديم الح�ص�ص الدرا�سية ،واتجاه ت�صحيح
تعثرات الـمتعلمين الـمنهجية والـم�ضمونية؛
• اال�ستفادة مما تتيحه تكنولوجيا الإعالم واالت�صال من �إمكانات كبيرة للتكوين الذاتي في كل ما يخ�ص
تعليم الـمواد العلمية والتكنولوجيا.
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الكفاية

ال�سنة

تكون الـمتعلمة والـمتعلم في نهاية ال�سنة الأولى ،و�أمام و�ضعيات مرتبطة بمحيطه الـمبا�شر،
وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�صي العلمي ،قادرا على حل و�ضعية م�شكلة و�/أو القيام
بمهمات مركبة ،بتوظيف مكت�سباته الـمت�صلة بتعرف ج�سم الإن�سان وحوا�سه وتنقله وحركته وتنف�سه
الأوىل وتغذيته ونموه ،وما يت�صل بتغذية الحيوان ،وما يتعلق بالـماء والطبيعة وحركة الأج�سام؛ وذلك
عبر الت�سا�ؤل ب�ش�أنها والتعبير عنها �شفهيا وكتابيا بكلمات وجمل وتخطيطات ور�سوم ب�سيطة ،ومن
خالل الـمالحظة واالفترا�ض والـمناولة والتعريف والـمقارنة والـمقابلة والت�صنيف واال�ستنتاج ؛
وذلك لأجل ت�أمين �سالمة ج�سمها ونظافتها وتغذيتها والحفاظ على محيطها البيئي.
تكون الـمتعلمة والـمتعلم في نهاية ال�سنة الثانية ،و�أمام و�ضعيات مرتبطة بمحيطه الـمبا�شر
والـمحلي ،وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�صي العلمي ،قادرا على حل و�ضعية م�شكلة
و�/أو القيام بمهمات مركبة ،بتوظيف مكت�سباته ال�سابقة وتلك الـمت�صلة بج�سم الإن�سان وحركته
وتغذيته ،ومظاهر الحياة لدى الحيوانات والنباتات و�أو�ساط عي�ش الكائنات الحية وحمايتها ،وما
الثانية
يت�صل بال�صوت وانت�شاره وحاالت الـمادة وحركة الأج�سام والكهرباء؛ وذلك عبر الت�سا�ؤل ب�ش�أنها
والتعبير عنها �شفهيا وكتابيا بكلمات وجمل وتخطيطات ور�سوم ب�سيطة ،ومن خالل الـمالحظة
واالفترا�ض والـمناولة والتعريف والـمقارنة والـمقابلة والت�صنيف واال�ستنتاج؛ وذلك لأجل ت�أمين
�سالمة ج�سمها ونظافتها وتغذيتها والحفاظ على محيطها البيئي.
تكون الـمتعلمة والـمتعلم في نهاية ال�سنة الثالثة ،و�أمام و�ضعيات مرتبطة بمحيطه الـمبا�شر
والـمحلي والجهوي ،وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�صي العلمي ،قادرا على حل و�ضعية
م�شكلة و�/أو القيام بمهمات مركبة ،بتوظيف مكت�سباته ال�سابقة وتلك الـمت�صلة بالوظائف الحيوي ّة
لج�سم الإن�سان ووقايته وبمظاهر الحياة لدى الحيوانات والنبات ،وما يت�صل بالـمادة وحركة
الثالثة الأج�سام والحرارة ،وما يت�صل بمكونات الأر�ض والف�ضاء ،وذلك عبر الت�سا�ؤل ب�ش�أنها والتعبير
عنها �شفهيا وكتابيا بتخطيطات ور�سوم ،من خالل الـمهارات الـمكت�سبة مع ا�ستخدام الأدوات
والإجراءات وبناء الفر�ضيات والتنب�ؤ والربط والتركيب والتكامل وا�ستخال�ص النتائج والتمثيل
وبناء نموذج؛ وذلك لأجل ت�أمين �سالمة ج�سمها ونظافتها وتغذيتها والحفاظ على محيطها البيئي،
والتفاعل معه ب�إيجابية.
تكون الـمتعلمة والـمتعلم في نهاية ال�سنة الرابعة ،و�أمام و�ضعيات مرتبطة بمحيطه الـمبا�شر
والـمحلي والجهوي ،وباعتماد خطوات مالئمة من نهج التق�صي العلمي ،قادرا على حل و�ضعية
م�شكلة و�/أو القيام بمهمات مركبة ،بتوظيف مكت�سباته ال�سابقة وتلك الـمت�صلة بوقاية ج�سم الإن�سان
من الأمرا�ض ،وما يت�صل بمظاهر الحياة لدى الحيوانات والنباتات ،وبالـمادة وخ�صائ�صها ،وما
الرابعة يرتبط بال�ضوء والكهرباء وحركة الأج�سام ،وما يت�صل بمكونات الأر�ض والف�ضاء؛ وذلك عبر
الت�سا�ؤل ب�ش�أنها والتعبير عنها �شفهيا وكتابيا بتخطيطات ور�سوم ،من خالل من خالل الـمهارات
الـمكت�سبة مع ا�ستخدام الأدوات والإجراءات وبناء الفر�ضيات والتنب�ؤ والربط والتركيب والتكامل
وا�ستخال�ص النتائج والتمثيل وبناء نموذج ؛ وذلك لأجل ت�أمين �سالمة ج�سمها ونظافتها وتغذيتها
والحفاظ على محيطها البيئي ،والتفاعل معه ب�إيجابية.
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 -7الـمجاالت الـمعرفية والـمهارات الـمت�صلة بها
�إن تطوير الكفايات لدى الـمتعلمين و�إنماءها بال�شكل الـمطلوب ،والتناغم مع متطلبات تعليم العلوم للجيل
القادم ( ،)NGSSيتطلب تنمية تفكيرهم علميا خالل الـممار�سة ال�صفية ،وذلك من �أجل م�ساعدتهم على
التمكن من الـمتطلبات الـمعرفية والـمهارية لمواجهة تحديات الع�صر وظروف الحياة ،فمن ال�ضروري
تزويد الـمتعلمين بمهارات التفكير الالزمة الكت�شاف الـمعرفة العلمية وتطويرها ،لتمكينهم من درا�سة
مختلف الـموا�ضيع وتحليلها وتقييمها للو�صول �إلى قرار علمي لحل الـم�شكالت �أو الـمواقف الـمرتبطة بحياته
ال�شخ�صية �أو الـمجتمع الذي يعي�ش فيه ،الأمر الذي يقت�ضي الحر�ص على تمكين الـمتعلمات والـمتعلمين من
الـمهارات العلمية الالزمة ومن القدرات الـمعرفية العليا من تحليل وتركيب وتقويم ب�شكل تدريجي ،وفيما
يلي الئحة بع�ض الـمهارات ،والـمجاالت الـمعرفية والـمفردات الـمرتبطة بها :
 .1.7الـمهارات :
• مهارة الـمالحظة  :هي مهارة عقلية تت�ضمن ا�ستخدام �أحد �أو بع�ض الحوا�س الخم�س� ،أو بم�ساعدة
بع�ض الأجهزة للح�صول على معلومات �أو خ�صائ�ص عن ال�شيء �أو الظاهرة التي يتم درا�ستها دون
القيام ب�إ�صدار �أحكام ،وتعتبر �إحدى مهارات جمع الـمعلومات وتنظيمها .وت�ضمن الـم�شاهدة والـمراقبة
والإدراك ،وتقترن عادة بوجود �سبب قوي �أو هدف ي�ستدعي تركيز االنتباه ودقة الـمالحظة ؛
• مهارة الو�صف  :تتبع مهارة الو�صف مهارة الـمالحظة ،والو�صف ك�أي مهارة ،تكون متدرجة مع
التالميذ منذ ال�صغر ،وتكون ب�سيطة ثم تنمو معهم ،لذا يمكن فمن ال�ضروري م�ساعدة الـمتعلمين وتوجيههم
�أو طرح �أ�سئلة عليهم تقودهم �إلى و�صف ما يرونه ،وذلك حتى تنمو لديهم هذه الـمهارة ؛
• مهارة الـمقارنة  :هي القدرة على تحديد �أوجه االتفاق و�أوجه االختالف بين الأ�شياء الـمراد الـمقارنة
بينها .وهناك �أنواع من هذه الـمقارنات؛ �إما �أن تكون مفتوحة �أو مغلقة ؛
• مهارة اال�ستنتاج  :تعرف ب�أنها عملية تف�سير �أو ا�ستخال�ص نتيجة ما نالحظه .وتزداد دقة اال�ستنتاجات
بزيادة الـمالحظة والو�صف .ذلك �أن العالقة بين اال�ستنتاج والـمالحظة والقيا�س عالقة وطيدة ،ومن
خاللها يتم ا�ستنباط تف�سير يتالءم ويتناغم مع هذه البيانات ؛
• مهارة التف�سير  :هي مهارة عقلية تت�ضمن قراءة وتحليل الـمعلومات ب�شكل يظهر العالقات بينها،
وعر�ضها في �شكل جداول �أو رموز �أو مخططات �أو ر�سوم بيانية ...؛
• مهارة الت�صنيف  :مهارة عقلية تت�ضمن تحديد �أوجه ال�شبه واالختالف بين مجموعة من الأ�شياء �أو
الأحداث وفق خ�صائ�صها الـم�شتركة ،وو�ضع كل منها في مجموعة م�ستقلة؛
• مهارة التنب�ؤ والتخمين  :مهارة عقلية تت�ضمن ا�ستخدام الـمعلومات والخبرات الـما�ضية في تقدير وتوقع
وافترا�ض حدوث ظواهر م�ستقبلية معينة بناء على معطيات و�أ�س�س علمية.
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.2.7الـمجاالت الـمعرفية :
بغاية تب�سيط وتنظيم الـمجاالت الـمعرفية ،فقد تم تجميعها في ثالثة مجاالت كبرى ،على �أن كل مجال
ي�ضم عددا من القدرات العقلية ،وهي موزعة على ال�شكل التالي :

• مجال الـمعرفة ،يتعامل مع قدرة الـمتعلم على التذكر ،والتعرف ،وو�صف ،وتقديم �أمثلة على الحقائق
والـمفاهيم والإجراءات ال�ضرورية لبناء �أ�سا�س متين في العلوم؛
• مجال التطبيق ،يركز على ا�ستخدام هذه الـمعرفة لإن�شاء مقارنة ،و�إبراز االختالفات،وت�صنيف
لمجموعات من الأ�شياء �أو الـمواد؛ يربط بين الـمعرفة بمفهوم العلوم �ضمن �سياق محدد؛ �إن�شاء تف�سيرات
وتو�ضيحات ل�سيناريوهات علمية وحل الـم�شكالت العملية؛

• مجال اال�ستدالل ،ا�ستخدام الأدلة وفهم الـمفاهيم العلمية بالتحليل ،التركيب ،والتعميم ،غالب ًا في حاالت
غير م�ألوفة و�سياقات معقدة.
ويمكن تف�صيلها من خالل الجدول التالي :

 .1.2.7الـمعرفة
تقيم مفردات هذا الـمجال معارف الـمتعلمين عن الحقائق ،العالقات ،العمليات ،الـمفاهيم،
ّ
والـمعدات .وتمكّ ن الـمعرفة الحقيقة الوا�سعة والدقيقة الـمتعلمين من االنخراط والتفاعل بنجاح في �أن�شطة
معرفية �أكثر تعقيدا وهي �ضرورية لم�شروع علمي ،وفيما يلي تف�صيل للقدرات الـمرتبطة بهذا الـمجال :
القدرات
تذكر وتعرف

تف�صيلها
التعرف على الـمفردات والـم�صطلحات العلمية والرموز واالخت�صارات والـمقايي�س؛ حتديد �أو
تو�ضيح احلقائق والعالقات والـمفاهيم ؛
حتديد مميزات �أو خ�صائ�ص كائنات معينة ،ومواد ،وعمليات ؛ حتديد اال�ستخدامات الـمنا�سبة
للمعدات والإجراءات العلمية.

و�صف

و�صف �أو حتديد �أو �صاف خ�صائ�ص وبنية ووظائف الكائنات احلية والـمواد؛ و�صف �أو حتديد
العالقات بني الكائنات احلية والـمواد والعمليات والظواهر.

تقدمي �أمثلة

تقدمي �أو حتديد �أمثلة عن الكائنات احلية ،والـمواد ،والعمليات التي متتلك خ�صائ�ص معينة؛ تو�ضيح
و�صياغة حلقائق �أو ملفاهيم مع الأمثلة الـمنا�سبة؛

 .2.2.7التطبيق
تتطلب مفردات هذا الـمجال ا�شتراك الـمتعلمة والـمتعلم في تطبيق معارفه عن الحقائق ،العالقات،
العمليات ،الـمفاهيم ،الأدوات ،والطرق الـم�ألوفة في تعليم وتعلم العلوم .وفيما يلي تف�صيل للقدرات الـمرتبطة
بهذا الـمجال :
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القدرات

تف�صيلها

مقارنة /ت�صنيف
الربط

يعرف �أو ي�صف الت�شابه واالختالفات بني جمموعة من الكائنات ،الـمواد� ،أو العمليات ،ومييز،
ّ
ي�صنف ،يفرز الأ�شياء الفردية ،الـمواد ،الكائنات ،والعمليات معتمدا على �صفات وخ�صائ�ص
معطاة؛

يربط معرفة مفهوم �ضمني حمدد يف العلوم مع مفهوم متت مالحظته �أو خا�صية م�ستنتجة� ،أو
ي�ستخدم �أ�شياء ،خملوقات� ،أو مواد.

ا�ستخدام النماذج

ي�ستخدم �شكال �أو منوذجا �آخر ليظهر معرفته ملفهوم يف العلوم ،يو�ضح عالقة دورة عملية� ،أو
نظام ،لإيجاد حلول مل�شكالت علمية.

ال�رشح

يو�ضح �أو ي�رشح مالحظات �أو ظاهرة طبيعية با�ستخدام مبادئ ومفاهيم علمية.

تف�سري الـمعلومات ي�ستخدم الـمعرفة يف مفاهيم العلوم ليف�رس ن�صو�صا باعتماد جداول ،م�صورات ومعلومات
ور�سومات بيانية.

 .3.2.7التعليل
تتطلب من الـمتعلم مفردات هذا الـمجال �أن ي�شارك في اال�ستدالل لتحليل البيانات والـمعلومات
الأخرى ،وا�ستخال�ص النتائج ،وتو�سيع نطاق الفهم لديه �إلى مواقف جديدة .وعلى النقي�ض من
التطبيقات الـمبا�شرة للحقائق والـمفاهيم العلمية التي يتج�سد في مجال التطبيق ،ف�إن مفردات في مجال
ال�ستدالل تت�ضمن �سياقا تغير م�ألوفة �أو �أكثر تعقيداً .قد تت�ضمن الإجابة على هذا النوع من الـمفردات
�أكثر من طريقة �أو ا�ستراتيجية واحدة .ي�شمل التعليل العلمي �أي�ضا تطوير الفر�ضيات وت�صميم تحقيقات/
تجارب علمية.
تف�صيلها

القدرات
حتليل

التعرف على عنا�رص م�س�ألة علمية وا�ستخدام الـمعلومات ذات ال�صلة ،الـمفاهيم،
العالقات� ،أمناط البيانات للإجابة على الأ�سئلة وحل الـم�شكالت.

تركيب

الإجابة على الـمفردات التي تتطلب النظر يف عدد من العوامل الـمختلفة �أو الـمفاهيم
ذات العالقة.
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�صياغة �أ�سئلة من الـممكن الإجابة عليها با�ستخدام نتائج التحقق والتنب�ؤ للتحقق من
�صياغة
�أ�سئلة /فر�ضية /معلومات معينة؛
�صياغة فر�ضيات قابلة للقيا�س اعتماد ًا على الـمالحظة �أو غري ذلك؛
تنب ؤ�
�إعطاء الدليل واقرتاح تنب�ؤات عن ت�أثري التغريات يف ظروف بيولوجية �أو فيزيائية.
ت�صميم حتقيقات ر�سم خطة حتقيقات �أو �إجراءات منا�سبة للإجابة على �أ�سئلة علمية �أو اختبار
فر�ضيات؛
ي�صف �أو يتعرف على خ�صائ�ص حتقيقات م�صممة ت�صميما جيدا بداللة متغري يقا�س �أو
يتم التحكم به �أو عالقة ال�سبب والنتيجة.
تقييم التف�سريات البديلة ،تقدير الـمزايا والعيوب التخاذ قرارات حول العمليات
تف�سري
البديلة؛

تقييم

تقييم نتائج التحقيقات فيما يتعلق بكفاية البيانات لدعم اال�ستنتاجات.

اال�ستنتاج

ا�ستنباط ا�ستقراءات �صحيحة على �أ�سا�س الـمالحظات والأدلة و�/أو فهم الـم�صطلحات
العلمية؛ وا�ستخال�ص ا�ستنتاجات منا�سبة متعلقة بال�س�ؤال �أو الفر�ضية ،و�إظهار فهم
عن ال�سبب والنتيجة.
تقدمي ا�ستنتاجات عامة تتجاوز ال�رشوط التجريبية �أو الـمحددة؛
تطبيق اال�ستنتاجات على حاالت جديدة.

التربير

ا�ستخدام الأدلة لدعم معقولية التف�سريات،وحلول الـم�شكالت،و اال�ستنتاجات من
التحقيقات الـمنجزة.

التعميم
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 .8البرامج الدرا�سية
 .1.8البرنامج الدرا�سي لل�سنتين الأولى والثانية
الـمجال

الـمحاور

الـم�ستوى الأول
الـموا�ضيع

الـم�ستوى الثاني

الأهداف التعلمية

الـموا�ضيع

 -ي�ستعمل حوا�سه ليكت�شف ويتعرف الأ�شياء الـمحيطة به ؛

 -يتعرف دور وظيفة حا�سة اللم�س في ج�سمه ؛

 -يربط الحا�سة بع�ضويتها :

الحوا�س ✓ اللم�س  :الجلد  /الناعم ،الخ�شن ،اللين.
الخم�س ✓ الب�صر  :العين  /الألوان والأ�شكال ؛

✓ الذوق  :الل�سان  /الطعم  :مالح ،حلو ،حام�ض ،مر ..؛

الأهداف التعلمية
 يقارن بين البارد وال�ساخن بوا�سطة حا�سة اللم�س ؛ -ي�ستخدم �أكثر من حا�سة لمعرفة �شيء ؛

الحوا�س  -ي�ستنتج �أن الحوا�س تتكامل فيما بينها.

✓ ال�سمع  :الأذن  /الأ�صوات  :قوي� ،ضعيف ،غليظ ...؛

✓ ال�شم  :الأنف  /الروائح  :طيبة �أو زكية،كريهة....
ي�صف الحركات التي يقوم بها ؛
الحركة

 -يحدد مختلف �أنماط و�أع�ضاء التنقل الحركة ؛

 -ي�ستنتج �أن �أطرافه مكونة من �أجزاء �صلبة ؛

 -يحدد �أهم مفا�صل ج�سم الإن�سان ؛

الحركة

 -يحدد �أهم مفا�صل ج�سم الإن�سان ؛

 -ي�ستنتج �أهمية الـمفا�صل في حدوث مختلف الحركات ؛

 -يحدد دور الريا�ضة في الحفاظ على �صحة الـمفا�صل.

 -ي�ستنتج �أهمية وقاية جهازه الحركي.

علوم الحياة

�صحة

الإن�سان

والتفاعل مع
البيئة

 ي�ستنتج �أنه في حاجة التنف�س للهواء ليحيي و�أن الهواء يدخلالتنف�س

ويخرج من الأنف والفم؛

 -يربط العالقة بين التنف�س وحجم التنف�س ال�صدري ؛

 -يربط العالقة لين التنف�س و�سرعة نب�ض القلب ؛

 -يف�سر كيف توثر التمارين الريا�ضية على نب�ض القلب.

التغذية
والنمو

 -يتعرف �أنه في حاجة �إلى الغذاء والـماء ليحيى ؛

 -ينظم �أوقات الأكل ؛

 -يو�ضح �أهمية الأغينة الـمتوازنة على �صحته ؛

 -يكت�شف تنوع �أ�سنان الإن�سان تبعا لوظائفها ؛

 -يحدد الأع�ضاء الـمتدخلة في الـم�صنع ؛

 -ي�صنف الأغذية ح�سب م�صدرها ؛

 -ي�ستنتج �أن تغذية الر�ضيع مختلفة عن تغذية الطفل ؛

 -ي�شرح مراحل النمو عند الإن�سان.

 -ي�ستنتج �أنه ليكون ب�صحة جيدة عليه �أن يتغذى ويحافط على

نظافة ج�سمه (ينظف �أ�سنانه بعد الأكل) ؛

�أحافظ على  -يجب �أن ي�أكل وي�شرب ثالث مرات كل يوم و�أن يغ�سل
�صحتي يديه جيدا بانتظام خالل اليوم وخا�صة قبل الأكل ؛

 -يميز بين الحالة التي يكون فيها �صحيحا والحالة التي يكون

فيها مري�ضا ؛

 -ي�ستنتج �أنه يجب �أن ينام ب�شكل كاف لي�ستريح من التعب.
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 يعرف �أن الأ�سنان هامة لم�صنع الطعام و�أن عليه تنظيفهاالتغذية

وال�صحة

بانتظام ؛

 -يحدد بع�ض �أ�ساليب وقاية الأ�سنان ؛

 يو�ضح �أهمية نظافة الأغذية بالن�سبة لل�صحة ؛ -يحترم �أوقات الأكل ؛

 -ي�ستنتج دور الريا�ضة في الحفاظ على �صحة الـمفا�صل.

 ي�صنف الحيوانات ح�سب �أو�ساط عي�شها ؛ يرتب مراحل النمو عند بعد الحيوانات ؛الحيوانات
 يحترم �أو�ساط عي�ش الحيوانات ؛البرية
 يتعرف �أن للحيوانات �أنظمة غذائية متنوعة ؛والـمائية
 ي�صتف الحيوانات ح�سب نظامها الغذائي (الحم ،عا�شب) ؛والبرمائية
 -يحدد �سل�سلة غذائية ب�سيطة.

 يتعرف مختلف ا�ستعماالت الـماء ؛خ�صائ�ص
 يتعرف بع�ض م�صادر الـماء ؛الكائنات
الـماء  -ي�ستنتج �ضرورة الـماء للحياة ؛
الحية
ووظائفها والطبيعة  -يحدد انعكا�سات ندرة الـماء على الحياة ؛
 يحدد �سبل الـمحافظة على الـماء ؛الحيوية
 يميز بين الـماء النقي والـماء العكر.وتفاعالتها
مع البيئة

 يحدد الأجزاء الرئي�سية للنباتات ؛ يكت�شف �أن الحيوانات في حاجة �إلى الغذاء والـماء للحياةو�أن بع�ضها يتغذى على النبات (عا�شب) وبع�ضها يتغذى على النباتات  - :يتعرف تنوع النباتات من خالل اختالف حذورها
التغذية عند
الأجزاء و�سيقانها؛
الحيوان (الحم) ؛
الحيوانات
 يكت�شف �أن بع�ض الحيوانات لها �أ�سنان وبع�ضها له منقار .والتنوع  -يرتب مراحل النمو عند بع�ض النباتات ؛ يحدد الأع�ضاء النباتية التي ت�ؤكل من طرف الإن�سان ؛ ي�ستنتج �أهمية العناية بالحيوانات الأليفة. يحدد الأع�ضاء الـم�ساعدة على العوم (الزعانف ي�ستنتج �أن الحيوانات في بحثها عن غذائها ت�ستخدم حوا�سها ؛و�أدوارها)؛
 يحدد �أنواع ال�سلوك الحيواني في البحث عن الغذاءالحركة عند  -يحدد الأع�ضاء الـم�ساعدة على الطيران ؛
ال�سلوك (الحركات ال�سلوكية ،ت�أثير بع�ض الـمواد الكيمائية على
الحيوان  -ي�صف التنقل عند الحيوانات الزاحفة ؛
الغذائي ال�سلوك).
 يتعرف الأو�ضاع التي تتخذها �أطراف الحيوانات التي تقفز؛
 ي�ستنتج �أهمية العناية بالحيوانات الأليفة. يالحظ عملية التنف�س عند الحيوانات ؛التنف�س عند  -يميز �أع�ضاء التنف�س عند الحيوانات البرية والـمائية والبر
الحيوان مائية.
 -ي�ستنتج �أخطار تلوث الهواء على الحيوان.

القوى
والحركة

العلوم الفيزيائية

 مييز بني الأج�سام ال�ساكنة والأج�سام الـمتحركة ؛ يحدد بع�ض القوى ويعني ما كان منها دفعا �أو جانبا ؛ يبني �أن حتريك ج�سم �ساكن نحو الأعلى يتطلب قوة ؛حركة  -ي�ستنتج حتمية وقوع الأج�سام على الأر�ض عدد تركها
الأج�سام ت�سقط؛
 ي�صنع �شيئا يمكن �أن يتحرك بفعل الهواء �أو على �سطحالـماء ويختبر حركته ؛
 -يكت�شف �أن الأ�شياء الـمتحركة قد ت�شكل خطرا عليه.

مفعول القوة

 يبين �أن تحريك الأ�سام �أو �إيقافها �أو تغيير �شكلها يكونبمفعول قوة ؛
 ي�ستك�شف تغيير حركة ج�سم �صعودا و�سقوطا ؛ -يذكر بع�ض �أنواع القوى.

ت�صنيف
الـمادة
وخ�صائ�صها

حاالت  -يحدد �أهم مفا�صل ج�سم الإن�سان ؛
الـمادة  -ي�ستنتج �أهمية الـمفا�صل في حدوث مختلف الحركات ؛
 -يحدد دور الريا�ضة في الحفاظ على �صحة الـمفا�صل.

�أ�شكال
وطرق نقل
الطاقة

 يتعرف الـم�صباح الكهربائي ؛ (مكوناته� ،إ�ضاءته بعمود) ي�ستنتج عنا�صر دارة كهربائية ب�سيطة ؛الكهرباء
 يميز بين الأج�سام العازلة والـمو�صلة للتيار الكهربائي ؛ -ي�صنع دارة كهربائية ب�سيطة.
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 .2.8البرنامج الدرا�سي لل�سنتين الثالية والرابعة للعلوم
الـم�ستوى الثالث
الـمجال الـمحاور
الأهداف التعلمية
الـموا�ضيع
 ُيحدد م�صادر الغذاء ال�شافعة الـمت�ضمنة في النظام الغذائيالـمتوازن (الفواكه،الخ�ضر ،القطاني )...،؛

�صحة

الإن�سان

والتفاعل

التغذية

 يتعرف على �أن ج�سم الإن�سان يحتاج �إلى الغذاء لتوفيرالطاقة الالزمة للن�شاط ؛

 -يحدد بع�ض الأغذية ال�ضارة بال�صحة ؛

مع البيئة

 -يحدد طرق الوقاية من الـمر�ض �أو عالجه( ،غ�سل البدن،

تجنب الأ�شخا�ص الـمر�ضى ،التلقيح)...

 يتعرف �أع�ضاء الجهاز التنف�سي عند الإن�سان ؛التنف�س

الـم�ستوى الرابع
الأهداف التعلمية
الـموا�ضيع
 ُيحدد طرق انتقال الأمرا�ض الـمعدية (الزكام ،الأنفلونزا،انتقال
الرمد ،...عن طريق اللم�س ،العط�س ،ال�سعال )...؛
العدوى
 يتعرف �إلى الأعرا�ض والعالمات ال�شائعة التي تدل علىوالـمر�ض
الـمر�ض( ،ارتفاع درجة الحرارة ،ال�سعال ،الآالم)...

 -يربط عملية التنف�س بحركة وحجم القف�ص ال�صدري ؛

 -يف�سر ت�أثير التلوث على الجهاز التنف�سي ؛

طرق

الوقاية من
الأمرا�ض

 -يحدد بع�ض ال�سلوكات التي تعزز ال�صحة الجيدة( .اتباع

نظام غذائي متوازن ،التمارين الريا�ضية الـمنتظمة ،تنظيف
ال�صحة

الأ�سنان ،تجنب الأماكن الـملوثة ،النوم الكافي)...

علوم الحياة

خ�صائ�ص
الكائنات
الحية

ال يمكنها القيام بذلك)

 يبرز الخا�صيات الـم�شتركة التي تميز الـمجموعات الرئي�سةللكائنات الحية (الطيور ،الزواحف ،الأ�سماك ،الثدييات،

الـمتوازن ،الريا�ضة الـمنتظمة ،تجنب الأغذية ال�ضارة،
تنظيف الأ�سنان ،النوم الكافي)...

 يو�ضح ت�أثير �سلوك الإن�سان على البيئة �إيجابيا و�سلبيا� ،إنها�آثار على تلوث الـماء والهواء� ،...أهمية التقليل من تلوث

ت�أثير

الـماء والهواء).

البيئة

(�إثر التلوث على �صحة الإن�سان والحيوان والنبات والبيئة

الإن�سان على  -ي�شرح ت�أثير التلوث على الإن�سان والييئة والكائنات الحية
الـمحيطة)

 ي�ستنج طرقا لمنع �أو التقليل من التلوث. -يحدد احتياجات الكائنات الحية ال�ضرورية للنمو( ،الهواء،

 -يميز بين الكائنات الحية والأج�سام غير الحية( ،الكائنات

الحية تنمو ،تتكائر ،تتغدى ،تمو ،...والأج�سام غير الحية

 -ي�صف ال�سلوكات اليومية التي تعزز ال�صحة الجيدة ؛ (الغذاء

خ�صائ�ص
الكائنات
الحية

الغذاء ،الـماء)...

 يعطي �أمثلة على كائنات حية تنتمي �إلى مجموعة رئي�سة منممالك النبات والحيوان.

النباتات).. .

 يميز بين الحيوانات الفقرية والحيوانات الالفقرية. -ي�ستنتج بع�ض الخا�صيات الـم�شتركة لحيوانات الحمة (نوع

خ�صائ�ص
الكائنات
الحية

خ�صائ�ص

ووظائفها الحيوانات

الحيوية وتفاعلها مع

وتفاعالتها
مع البيئة

البيئة

الطعام ،نظام الأ�سنان)؛

 يربط الأع�ضاء الأ�سا�سية للحيوانات بوظائفها ؛ (الأ�سنانتم�ضع الطعام ،الرئتان تمت�صان الهواء ،القلب يوزع الدم،

الـمعدة ته�ضم الطعام ،الع�ضالت تحرك الج�سم)...

 يحدد وظائف الأ�سنان لدى كل �صنف من �أ�صنافالحيوانات.
 -يربط �شكل النباتات بالبيئة التي تعي�ش فيها؛

 يربط بين �سلوكات الحيوانات والبيئات التي تعي�ش فيهاخ�صائ�ص

الحيوانات

وتفاعلها مع
البيئة

ق�صد البقاء على قيد الحياة ؛ (الهجرة واالنتقال من مكان �إلى

�آخر ،ال�سبات)

 يكمل نموذج ل�سل�سة غدائية ب�سيطة با�ستخدام الكائناتال�شائعة ،وي�صف ي�صف دور كل واحد ح�سب موقعه في
ال�سل�سلة الغدائية الب�سيطة ؛ (مفتر�س ،فري�سة) ؛

 يحدد وي�صف الحيوانات الـمفتر�سة ال�شائعة وفرائ�سها. -يربط البنيات الأ�سا�سية للنبات بوظائفها ؛ (الجذور تمت�ص

خ�صائ�ص  -ي�صف �أن النباتات ت�ستجيب للظروف البيئة؛

خ�صائ�ص الـماء ،الجذع ينقل الـماء والغداء ،الأزهار تنتج البذور.

وتفاعلها للنبات.

وتفاعلها  -يربط ال�صفات الفيزيائية للنباتات مع البيئات التي تعي�ش

النباتات  -يتعرف �أهمية التغذية والتنف�س وال�ضوء والـماء بالن�سبة النباتات )..

مع الو�سط فيها ،وي�صف كيف ت�ساعد هذه ال�صفات على البقاء (ال�ساق

مع الو�سط

البيئي

البيئي
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ال�سميك ،الجذور العميقة ت�ساعد على البقاء في بيئة قليلة
الـماء).

 يميز بين ذكور و�إناث بع�ض الحيوانات ؛التوالد
 ي�صف بين الحيوانات الولودة والحيوانات البيو�ضة ؛دورة
والوراثة
 يرتب مراحل دورة حياة حيوان �شائع (فرا�شة،دورات الحياة عند
عند
�ضفدع)..
الحياة الحيوانات
الحيوانات
والتوالد
والوراثة
 يرتب مراحل دورة حياة النباتات ؛ (فا�صوليا� ،شجرة.عند
التوالد
)...
الكائنات دورة الحياة
 يتعرف �أن النباتات تتكاثر لإنتاج ذرية ذات ال�صفات التي والوراثةالحية عند النباتات
عند
ت�شبه البذور.
النباتات
 يكت�شف خا�صيات الهواء ي�صف تفاعل بع�ض الـمواد مع الهواء (احتراق الفحم،ت�صنيف
ت�صنيف
احتراق �شمعة ،احتراق البوتان)؛
وخا�صيات
وخا�صيات
 يحدد خ�صائ�ص الفلزات( .مو�صلة للكهرباء ،مو�صلةالـمادة
الـمادة
للحرارة)...
ت�صنيف
 يميز بين الخليط الـمتجان�س والخليط غير الـمتجان�س؛الـمادة
 يف�صل مكونات خليط غير متجان�س بالت�صفيق والتر�شيح؛وخ�صائ�صها
 بين �أن الـماء غير مذيب لجميع الـمواد (�أمثلة للمواد التي تغيراتالخالط تذوب في الـماء والتي تذوب في الـماء والتي ال تذوب فيه) .الـمادة
والذوبان

العلوم الفيزيائية

 ي�صف ما يحدث عندما يالم�س ج�سم �ساخن �آخر باردا؛ يتعرف الـمحرار وكيفية ا�ستعماله وقراءته؛الحرارة
 -ي�ستخدم الـمحرار لقيا�س درجة حرارة ج�سم ما.

الطاقة
االنت�شار
الحراري

 يتعرف �أن الحيوانات تتوالد مع مثيالتها لتلد ن�سالبمميزات ت�شبه مميزات الآباء (العوالـم الوراثة) ؛
 يحدد خ�صائ�ص الحيوانات الـموروثة من �آبائها ؛ (لونال�شعر)
 ي�صف اال�ستراتيجيات الـمختلفة التي تزيد من عدد الذرية.(رعاية الثدييات ل�صغارها).. .
 يحدد خ�صائ�ص النباتات الـموروثة من البذور؛ (عددالبيالت ،لون البتالت)...
 يحدد خ�ضائ�ص النباتات غير الـموروثة ؛ (�أغ�صانمك�سرة� ،أوراق محروقة)...
 ي�صف اال�ستراتيجيات الـمختلفة التي تزيد من عدد الذرية.(النبات ينتج الكثير من البذور)
 يحدد وي�صف الحاالت الثالث للمادة (الـمادة ال�صلبة �شكلوحجم محددين ،الـمادة ال�سائلة �شكل غير محدد ،الـمادة
الغازية الحجم وال�شكل غير مجددين)؛
 يقارن وي�صنف الـمواد على �أ�سا�س الخ�صائ�ص الفيزيائية(الطفو ،التو�صيل الحراري الكهربائي ،الوزن ،الحجم،
االنجذاب للمغناطي�س).
 يتعرف �أن الـمادة تتغير من حالة �إلى �أخرى ،وي�صفتغيرات حالتها (االن�صهار ،الذوبان ،التجمد ،التبخر،
التكاثف) ؛
 يحدد الطرق التي تزيد من كيفية ذوبان الـمادة ال�صلبة فيكمية من الـماء؛ (زيادة درجة الحرارة ،التحريك ،تك�سير
الج�سم �إلى قطع �صغيرة)... .
 يحدد التغيرات الكيميائية الـملحوظة في الحياة اليومية.(ال�صد�أ ،التحلل ،ف�ساد الأطعمة ،االحتراق).. .
 يحدد م�صادر الطاقة (ال�شم�س ،الكهرباء ،الـماء ،الرياح)، يميز �أن الأج�سام ال�ساخنة لها درجة �أعلى من الأج�سامالباردة؛
 يقارن بين بع�ض الـمواد من حيث تو�صيلها للحرارة. يتعرف �أن ال�ضوء الأبي�ض مكون من �ألوان يربط بين لون الج�سم ولون ال�ضوء الذي ي�ضينه؛ يربط الظواهر الفيزيائية الـم�ألوفة (الظالل ،االنعكا�سات،�ألوان قو�س قزح) ب�سلوك ال�ضوء.

 يتعرف على م�صادر ال�ضوء الـم�ألوفة؛ (م�صادر طبيعية؛ال�شم�س ،القمر ،..وم�صادر ا�صطناعية  :الـم�صباح،
ال�ضوء
ال�شمعة)...
ال�ضوء  -ي�ستنتج �أن ال�ضوء يمر عبر الأج�سام ال�شفافة وال يمر عبر والألوان
�أ�شكال
الأج�سام الـمعتمة؛
وطرق نقل
 ي�ستنتج �أن الـم�سافة بين م�صدر ال�ضوء والحاجز تتحكم فيالطاقة
طول ظله.
 يحدد مكونات دارة كهربائية ب�سيطة؛ يتعرف �أن الـمغاطي�س له قطبان �شمالي وجنوبي؛ يف�سر حاجة الأجهزة الكهربائية الب�سيطة �إلى دارة كهربائية ي�ستنتج �أن القطبين الـمت�شابهين يتنافران؛مغلقة لكي تعمل (حاجة الـم�صباح �إلى دارة كهربائية مغلقة؛
الـمغناطي�س  -ي�صنف الأج�سام التي يجذبها الـمغناطي�س والتي ال يجذبها.
الكهرباء
 يكت�شف عطبا في دارة كهربائية ب�سيطة؛ ي�صنف الـمواد من حيث تو�صيلها للكهرباء �إلى مو�صلةوعازلة.
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 ي�صنف القوى ح�سب نوعها (الـميكانيكية ،الكهربائية،القوى

والحركة

الـمغنطي�سية) ؛

القوى

القوى

خ�صائ�ص  -يعرف �أن �سطح الأر�ض يتكون من الياب�سة والـماء ولكن
الأر�ض بن�سب مختلفة حيث �أن ن�سبة الـماء �أعلى من الياب�سة؛

الطبيعية

علوم الأر�ض والف�ضاء

للأر�ض

ومواردها

على الأ�شياء الـمت�ساقطة ،الدفع والجذب)؛

والآالت  -يف�سر تغير مكان الج�سم يرجع �إلى القوى الـم�ؤثرة فيه؛
 ي�ستنتج �أن ت�أثير القوى يعتمد على اتجاهها و�شدتها ؛ يعرف �أن الآالت الب�سيطة تجعل حركة الأج�سام �أ�سهل. يبين �أن الناب�ض ي�ؤثر بقوة عندما يكون من�ضغطا �أوم�شدودا.

الخ�صائ�ص

 -يتعرف القوى التي تجعل الأ�شياء تتحرك (ت�أثير الجاذبية

 -ي�ستنتج �أن الـماء الجاري في الأنهار والجداول الـمائية ب�أتي

من الجبال وي�صب في البحيرات �أو الـمحيطات؛

تغيرات  -يعرف �أن الرياح والـماء يغيران من ت�ضاري�س وخ�صائ�ص

الأر�ض �سطح الأر�ض.

موارد

 -يحدد بع�ض موارد الأر�ض والتي ت�ستخدم في حياتنا

الأر�ض اليومية (الـماء ،الرياح ،التربة ،الغابات ،البترول ،الغاز
الطبيعي ،والفلزات) ؛

 -يف�سر �أهمية ا�ستخدام موارد الأر�ض الـمتجددة وموارد

الأر�ض غير الـمتجددة بم�س�ؤولية (الـماء ،الغابات ،الوقود)..

؛

تغيرات  -يعرف �أن بقايا �أحافير الحيوانات والنباتات التي عا�شت منذ

الأر�ض زمن بعيد التي وجدت في ال�صخور �أعطت عالمات ب�سيطة
عن التغيرات على �سطح الأر�ض في الـمكان الذي تواجدت

 -ي�صف الـمجموعة ال�شم�سية ب�صفتها مجموعة من الكواكب

بما فيها الأر�ض؛

كوكب

الأر�ض ال�شم�س من

في النظام
ال�شم�سي
طق�س

ومناخ

كوكب

الأر�ض

حولنا

 -يتعرف على �أن الكواكب تدور حول ال�شم�س؛

 -ي�ستنتج �أن الأر�ض تدور حول ال�شم�س خالل �سنة ؛

به هذه البقايا.
 -يتعرف على �أن يدور حول الأر�ض خالل �شهر؛

 -يف�سر ظهور القمر ب�أوجه ومراحل مختلفة خالل ال�شهر؛

القمر من  -ي�شرح كيف �أن دوران الأر�ض حول محورها ي�سبب
حولنا النهار والليل؛

 -يتعرف على �أن ال�شم�س م�صدر الحرارة وال�ضوء للمجموعة

 -ي�ستنتج �أن دوران الأر�ض حول محورها ي�سبب تغير طول

 -يتعرف مفهوم الطق�س وعنا�صره (درجة الحرارة� ,سرعة

في ال�سماء.
 -يطبق الـمعرفة الـمتعلقة بتغيرات حالة الـماء على تغيرات

ال�شم�سية.

الطق�س الرياح ,الت�ساقطات الـمطرية والثلجية)....
والـمناخ  -يحدد عنا�صر الطق�س الواردة في الن�شرة الجوية ؛
 -ي�ستنتج �أهمية الن�شرة الجوية في حياة الإن�سان.
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الظالل و�ضعها ،و�أن طول الظل يعتمد على مو�ضع ال�شم�س

الطق�س الحالة الجوية ال�شائعة (ت�شكل الغيوم ,ت�شكل الندى ,تبخر
والـمناخ التجمعات الـمائية ,الثلج ,الـمطر).
 -ي�صف كيف ترتبط الف�صول في ن�صفي الكرة الأر�ضية

ال�شمالي والجنوبي بحركة الأر�ض ال�سنوية حول الأر�ض.

 .3.8البرنامج الدرا�سي للتكنولوجيا
الـمجال

الـموا�ضيع
 بقترح الـمنهاج عددا من الـموا�ضيع التي تتنوع بين ت�صميم و�إعداد مجلة علمية� ،أو ت�صميم نماذج� ،أو �إنتاج �أدوات و�ألعب �أو تتبع نمونباتات �أو حيوانات.
 يدرج على الأقل مو�ضوع واحد في كل وحدة ي�ستهدف هدفا �أو �أهداف تعلمية من الأهداف الـم�سطرة في الوحدة. وفيما يلي نماذج لبع�ض الـم�شاريع الـمقترحة ،وال تعتبر هذه الـمقترحات نهائية ،يل يمكن ا�ستبدالها بم�شاريع �أخرى �شريطة مالءمتهالأحد الأهداف التعلمية الـمروجة خالل الوحدة الدرا�سية ومنا�سبة لقدرات الـمتعلمات والـمتعلمين ووقابلة للإنجاز داخل م�ؤ�س�ساتنا
التعليمية ،وقابلة للإنجاز داخل م�ؤ�س�ساتنا التعليمية :
 تتبع مراحل نمو نبتة ؛ الري بطريقة التنقيط ؛ غر�س نباتات من الـمحيط بمحيط الـم�ؤ�س�سة ؛ �صناعة �صاروخ مدفوع بالهواء الـم�ضغوط ؛ تربية حيوانات وح�شرات من الـمحيط وتتبع نموها وتطورها ؛ت�صميم دارة كهربائية ب�سيطة ؛ �صنع مغناطي�س كهربائي ؛ �صناعة �ألعاب كهربائية ؛ تح�ضير وجبات غذائية متوازنة ؛ قراءة مكونات بع�ض الـمنتجات اال�ستهالكية ؛ �صناعة رافعات ب�سيطة ؛ �صنع مج�سم لل�شم�س والكواكب ؛ �صناعة مج�سم لتعاقب الليل والنهار؛ ت�صميم حو�ض لزراعة النباتات �أو لتربية الحيوانات والأ�سماك ؛ ت�صميم مجلة علمية ؛.. .-

28

 .4.8تدبري الـمو�ضوع التكنولوجي
توطئة :
يتم تقدمي الـمو�ضوع التكنولوجي يف احل�صة الثامنة من كل وحدة .وت�شكل الأندية التكنولوجية للم�ؤ�س�سة
�إطارا منا�سبا لتتبع �إجناز وتقومي الـم�شاريع التكنولوجية.
 .1.4.8الإعداد القبلي :
يطلب الأ�ستاذة والأ�ستاذة من التالميذ االطالع على الأن�شطة املقرتحة للم�رشوع التكنولوجي يف كرا�ساتهم
بالـمنزل لكي يعدوا الو�سائل والأدوات الالزمة لل�صنع ،وبعد الإعداد اجلماعي يف �إطار جمموعات
عمل ،يطلب منهم التن�سيق فيها بينهم ق�صد تهييء لوازم وو�سائل الإجناز.
 .2.4.8تكوين جمموعات العمل :
ب�إمكان الأ�ستاذة والأ�ستاذ �أن يكونا جمموعات العمل داخل الق�سم ح�سب معايري تربوية ت�ضمن التجان�س
والتفاعل و�سهولة التوا�صل بني �أفراد الـمجموعة ق�صد ت�سهيل الإعداد والإجناز ،بالإ�ضافة�إىل تنظيم ف�ضاء
احلجرة الدرا�سية لتتمكن كل جمموعة من العمل يف �أح�سن الظروف وحتى يت�سنى تتبع مراحل الإجناز
وتقدمي ما يلزم من توجيهات وم�ساعدات.
 .3.4.8الإجناز :
�أثناء تقدمي و�إجناز امل�رشوع ميكن للأ�ستاذة والأ�ستاذ �أن يتتبعا مع التالميذ مراحل و�صعوبات ومتطلبات
الإجناز ق�صد التوجيه والـم�ساعدة ،ويقت�رص دور الـمجموعة يف الف�صل �أثناء العمل على تنظيم طريقة
عر�ض الـمنتوج مع احرتام اخلطوات الالزمة حتت التتبع والتوجيه وال�رشح والـم�ساعدة والتنظيم من
طرف الأ�ستاذة والأ�ستاذ ،حتى يتم عمل الـمجموعات بطريقة �سليمة وممنهجة ،مع الرتكيز على حفظ
�سالمة التالميذ وح�سن توظيف وا�ستعمال موارد وو�سائل العمل.
 .4.4.8عر�ض ومناق�شة الإجناز :
بعد �إجناز العمل تكون كل جمموعة قد �أعدت مبوازاة مع ذلك تقريرا يقدمه من�سقها �أمام جماعة الق�سم
ح�سب اخلطوات الآتية :
 عر�ض الـمن�سق لتقرير الـمجموعة ؛ �رشح خطوات الإعداد ؛ تو�ضيح ال�صعوبات التي اعرت�ضت الإجناز وكيف مت التغلب عليها ؛عر�ض الـمنتوج وو�ضعه وتو�ضيح ما يلزم ح�سب طبيعته ؛29

 تلقي وا�ستقبال ت�سا�ؤالت التالميذ والتلميذات والإجابة عنها مب�ساعدة �أفراد الـمجموعة.يقدم الأ�ستاذ التو�ضيحات وال�رشوح وي�سهر على ال�سري اجليد جلميع مراحل العر�ض والـمناق�شة اخلا�صة
بكل جمموعة على حدة.
 .5.4.8تقومي الـمنتوج :
بعد عر�ض كل جمموعة ملنتوجها يتم اختيار الأف�ضل ،وت�شجيع الـمجموعة التي �أجنزته من طرف
الأ�ستاذة والأ�ستاذ والتالميذ مع �إبراز مراكز القوة واجلودة التي �ضمنت للمنتوج النجاح والتميز ،حث
جماعة الق�سم على االنتباه للأخطاء والهفوات وجتنبها واال�ستفادة من مكامن القوة يف الـمنتوج الـمتميز
وباقي الـمنتوجات التي يتم �إعدادها وعر�ضها.

� .9إدماج الـموارد الرقمية يف تدري�س الن�شاط العلمي
� 1.9أهمية الـموارد الرقمية يف تدري�س الن�شاط العلمي
 توفري �أدوات م�ساعدة لكل متعلم على التعلم (�صور للرتكيب التجريبي والـمعدات� ،صور ووثائق حولا�ستعمال الربامن والـمناوالت ،توجيهات.)... .

 اختيار موارد متنوعة ت�ساهم يف تثبيت التعلمات و�إغنائها. -تعزيز الطابع التجريبي والتوثيقي لتدري�س العلوم.

 تطوير التدري�س من خالل  :حت�سني طرق التدري�س والتعلم ،تعزيز التعلم الذاتي ،تدبري الزمنالديداكتيكي ،تر�شيد الـموارد واجلهود ،حتقيق اجلودة.
 .2.9منوذج بطاقة �إعداد �سيناريو بيداغوجي

�أ  -تقدمي
الـمادة الدرا�سية

الق�سم

الن�شاط العلمي

عنوان الدر�س

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

الـمدة الزمنية

............دقيقة

تاريخ الإجناز

...............
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الأ�ستاذ(ة)

الرابع االبتدائي

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

ب  -الكفاية الأ�سا�س والأهداف التعلمية :
الكفاية الأ�سا�س
الأهداف التعلمية

ج  -ال�سيناريو والـموارد الرقمية الـم�ستعملة :
مو�ضوع ال�سيناريو

..................................................
نوعه

الـمورد الرقمي

 ............ .وزارة الرتبية الوطنية............ .،

عنوانه

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

مدته

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

التق�سيم
الزمني

يتم عرب الـمراحل التالية :
 -1تذكري بالتعلمات ال�سابقة ذات ال�صلة ؛
 -2م�شاهدة مورد رقمي على ال�شا�شة ؛
 -3عر�ض التمرين التفاعلي على ال�شا�شة ومطالبة التالميذ بالإجابة
عنه.

د  -م�ستلزمات الإجناز
الـم�ستلزمات

الأدوات اللوجي�ستيكية

التلميذ(ة)

الأ�ستاذ(ة)
 حا�سوب. مورد رقمي مثبت علىاحلا�سوب.
 -م�سالط.

الـمهارات التقنية الواجب الإلـمام ب�أبجديات ا�ستعمال
وتوظيف الـمعلوميات.
توفرها.

مفاهيم و�إجراءات

ر�صد التمثالت اخلاطئة
وت�صحيحها.
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 الـمتابعة على ال�شا�شة �أو ال�سبورة والتفاعلمعها ؛
 ميكن تكليف تلميذ(ة) تن�شيط الـمقطع العلميبا�ستعمال احلا�سوب.
 الـم�ساهمة و�إبداء الر�أي يف �إجناز الـمقطعالتعلمي الـمقدم.
 التمييز بني الـمفاهيم والقدرة على التعاملمعها.

هـ  -الإعداد القبلي :

الإعداد التقني

 اختيار الـمورد الرقمي من �ضمن الـموارد الرقمية الـمتوفرة يف �إطاربرنامج جيني.
 تق�سيم الـمورد الرقمي زمنيا �إىل مقاطع. �إعداد لوج�ستي للو�سائط الرقمية الـمعتمدة (حا�سوب ,م�سالط) ،والت�أكدمن توفر الكهرباء يف مكان العمل.
 -تثبيت الـمورد الرقمي يف احلا�سوب وجتريبه قبل العر�ض.

و -مراحل الإجناز :
الـمراحل

الـمدة الزمنية

الـمورد الرقمي
الـم�ستعمل

الأدوار
دور الأ�ستاذ(ة)

دور التلميذ(ة)

طرح و�ضعية
يجب حلها

متلك الو�ضعية

تقدمي� /أ�سئلة

�صياغة الأثر
الـمكتوب

تقدمي � /أ�سئلة

الإجابة عن
�أ�سئلة التقومي

تقدمي � /أ�سئلة

�أ�سئلة �شفهية

تذكري
ن�شاط بنائي
ن�شاط تقوميي
امتدادات
الدر�س
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مالحظات

 .3.9مثال ل�سيناريو بيداغوجي
البطاقة رقم : 1
الـمو�ضوع  :التغذية.
الـمدة الزمنية  30 :دقيقة.
الـمادة  :الن�شاط العلمي.
عنوان احل�صة  :ال�سال�سل الغذائية.
ملخ�ص الن�شاط  :يتمكن الـمتعلمون من التعرف على بع�ض احليوانات العا�شبة واحليوانات اللحمة
وكذلك من تركيب بع�ض ال�سال�سل الغذائية الب�سيطة.
البطاقة رقم 2
الكفايات الثقافية  :معرفة �أهمية احلفاظ على التوازن الطبيعي
الكفايات التوا�صلية  :ا�ستعمال خمتلف �أنواع التوا�صل العلمي ال�شفوي والكتابي للتعرف على بع�ض
ال�سال�سل الغذائية.
ا�ستغالل �أنواع التوا�صل يف الـمحافظة على الطبيعة ومكوناتها احليوانية.
الكفايات الـمنهجية  :اكت�ساب منهجية علمية �سليمة يف تركيب بع�ض ال�سال�سل الغذائية.
الكفايات التكنولويجية  :التمكن من ا�ستغالل تكنولوجيا الـمعلومات والتوا�صل يف التعامل مع ال�سال�سل
الغذائية.
الكفايات الإ�سرتاتيجية  :اتخاذ مواقف ايجابية الحرتام الطبيعة واحليوانات
الأهداف  :التعرف على بع�ض ال�سال�سل الغذائية الب�سيطة.
التمكن من تركيب بع�ض ال�سال�سل الغذائية الب�سيطة.
التو�صل �إىل معرفة بع�ض الـم�صطلحات العلمية يف ال�سل�سلة الغذائية (منتج – م�ستهلك – حملل)
البطاقة رقم  : 3بطاقة تقنية حل الأداة الرقمية الـم�ستعملة
نوعها  :برامج تفاعلية
عنوانها  :متارين تفاعلية حول ال�سال�سل الغذائية.
ملخ�ص  :متارين تفاعلية حول التعرف بع�ض ال�سال�سل الغذائية وكيفية تركيب بع�ض ال�سال�سل
الأخرى �إ�ضافة �إىل التعرف على الـم�صطلح العلمي الـمرافق لكل عن�رص يف ال�سل�سلة الغذائية.
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البطاقة رقم  : 4الـم�ستلزمات من �أدوات ومعارف ومهارات
الأدوات الـمطبوعات

الـمهارات التقنية
ال�رضورية

الـمفاهيم وبع�ض التعاريف

الأ�ستاذ

حوا�سيب ،قاعة متعددة الو�سائط.

التلميذ

�أدوات الدرا�سة.

الأ�ستاذ

مبادئ �أولية يف الـمعلوميات.
مبادئ �أولية يف كيفية ا�ستعمال الربائم.

التلميذ

الـمبادئ الأ�سا�سية يف ا�ستعمال احلا�سوب.

حيوانات عا�شبة – حيويانات الحمة – حملل –منتج –
م�ستهلك.
البطاقة رقم  : 5التح�ضري القبلي

التح�ضري القبلي

 حت�ضري القاعة. الت�أكد من �أن احلوا�سيب تعمل ب�شكل جيد. -تنزيل التمارين التفاعلية على احلوا�سيب.

التح�ضري البيداغوجي

 حت�ضري الأ�سئلة التقوميية. الأ�سئلة الـمرافقة للربامج التفاعلية. بطاقة تقومي الربامج التفاعليةالبطاقة رقم  : 6مراحل التقومي

• الـمرحلة رقم  : 1قم بالت�أ�شري على ال�سال�سل الغذائية ال�صحيحة.
• الـمرحلة رقم � : 2أمتم ال�سل�سلة الغذائية بالعن�رص الـمنا�سب.
• الـمرحلة رقم � : 3إملأ الفراغ م�ستخدما الـمفردة الـمنا�سبة.
الأ�ستاذ
يوزع التالميذ على جمموعات.
يطلب من التالميذ ت�شغيل الأجهزة.
يقوم الأ�ستاذ بالتذكري ببع�ض الـمفاهيم الأ�سا�سية
الـمتعلقة بال�سال�سل الغذائية.

التلميذ
ينتظمون يف جمموعات.
ي�شاهدون
ينجزون الأن�شطة الـمطلوبة
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املرحلة 1
قم بالت�أ�شري على ال�سال�سل الغذائية ال�صحيحة
		
ح�رشة

←

�شحرور

		
�صحيح

خط�أ

	�أوراق نباتية ←
		
ع�شب

←

ف�أر ال�سم

←

بومة

		
�صحيح

خط�أ

		
	�أرنب

←

		
ع�شب

←

		
ثعلب

		
�صحيح

خط�أ

←

		
ع�شب

←

		
جراد

�صحيح

خط�أ

ف�أر ال�سم
املرحلة 2

�أمتم كل �سل�سلة غذائية بالعن�رص الذي نق�صها
			
	�أوراق نباتية ← ح�رشة

←

		
ع�شب

←

← ............

		
ح�رشة

............
بومة

←

		
�شحرور

←

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

← .........

			
�أرنب

←

ثعلب

		
ع�شب

←

← ............

ف�أر ال�سم

املرحلة 3
�إملأ الفراغ م�ستخدما الـمفردة الـمنا�سبة.
 -1الذي ينتج غذاءه بنف�سه ي�سمى.
 -2الذي يعتمد يف غذائه على كائنات �أخرى ي�سمى.
 -3احليوانات التي تتغذى على النباتات فقط ت�سمى.
 -4الكائن احلي الذي يفتت الـمواد الـميتة والف�ضالت ليح�صل على غذائه ي�سمى.
 -5احليوانات التي تتغدى على احليوانات فقط ت�سمى.
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 .4.9الئحة الـموارد الرقمية بالقر�ص املدمج ال�صادر عن الوزارة ؛ الـموقع http : //www.taalimtice.ma/rn :
عنوان الـموارد الرقمية
الرتكيب على التوايل وعلى
التوازي
الدارة الكهربائية

الغازات  :غاز يف مكب�س
الطاقة ال�شم�سية
التو�صيل احلراري
التمدد
احلاالت الثالث للماء
ال�شبكة الغذائية

�أهداف التعلم
الت�أكيد على �أنه لكي ت�شتغل الدارة الكهربائية ينبغي �أن تكون مغلقة.
الربط بني الرتكيب احلقيقي والر�سم اال�صطالحي.
تو�ضيح �أن �شدة التيار التي متر يف الـم�صابيح تختلف ح�سب منط الرتكيب.
حتديد ال�رشوط الالزمة لتمرير التيار الكهربائي يف الدارة.
تو�ضيح الرموز البيانية لدرا�سة دارة كهربائية حقيقية (رموز كهربائية).
تو�ضيح �أن نف�س التيار هو الذي مير يف كل نقطة من نقط الدارة الكهربائية.
مالحظة جمهرية ل�سلوك الغاز .
عر�ض مفهوم ال�ضغط.
تعرف كيفية ربط الألواح ال�شم�سية (اخلزانات ال�شم�سية) ب�شبكة توزيع الكهرباء.
تعرف دور البطاريات يف تخزين الطاقة الكهربائية.
�إظهار االنت�شار التدريجي للطاقة احلرارية (احلرارة).
معرفة �أنه خالل انتقال احلرارة اليوجد انتقال للمادة .
عر�ض مفهومي الـمو�صلية احلرارية والعزل احلراري.
�إظهار نوع من التمدد احلراري لكل حالة من حاالت الـمادة النظرية احلركية
للغازات.
�إظهار ال�سلوك املجهري للجزئيات ح�سب احلالة الـمدرو�سة.
تو�ضيح �أن التغريات تتم يف درجة حرارة ثابتة.
حتديد ب�أن داخل النظام البيئي الواحد توجد عدة �شبكات غذائية.
تعريف الـم�صطلحات  :الـمنتجون ,الـم�ستهلكون ,العوا�شب ,اللواحم ,الفري�سة,
الـمفرت�س.
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 -10توجيهات بيداغوجية وديداكتيكية لتنمية الكفاية الـم�ستهدفة
تتم مقاربة الـمجاالت الواردة يف برنامج الن�شاط العلمي لل�سنة الرابعة ب�شكل مب�سط ومتدرج لكي ت�أتي
الـممار�سة التعليمية لالرتقاء بها �إىل درجة اكت�ساب الكفاية وتوظيفها.

تبد�أ هذه العملية بالطبع انطالقا من حتقيق الأهداف التعليمية ومتلك �أدوات معرفية ومنهجية قابلة
لال�ستثمار ،وي�شكل التوظيف والرتابط بني الأهداف والقدرات ذلك الفعل الرتبوي الـمندمج الذي ي�ؤثر
يف �سلوك الـمتعلمة والـمتعلم ويجعلهما يكت�سبان الكفاية الـمن�شودة ب�شكل تدريجي .
وللو�صول �إىل هذا الـمبتغى والوعي مبكونات الكفاية وكيفية بنائها من خالل الـممار�سة ال�صفية وفق
النموذج الـمب�سط التايل :
الأن�شطة التعليمية
(م�ضامني – مهارات – �أن�شطة)

ت�ساهم يف
بناء الـمعرفة العلمية

 -11نهج التق�صي

تنمية القدرات

بلورة مواقف وقيم

تنمية الكفاية

� .1.11أهمية نهج التق�صي
كما �سبقت الإ�شارة يف التوجهات الرتبوية (�ص ,)186يتم بناء موا�ضيع الن�شاط العلمي باعتماد نهج
التق�صي كمقاربة لبناء الـمفهوم .وتكمن �أهمية هذه الـمقاربة يف كونها ن�شاطا تعليميا ي�ضع الـمتعلمات
والـمتعلمني يف و�ضعية يدبرون فيها ن�شاطهم التعليمي من خالل اعتماد مراحل البحث العلمي.
تكمن �أهمية نهج التق�صي يف تغيري و�ضعية الـمتعلمة والـمتعلم �إىل ذلك العن�رص الن�شيط الذي يزاول
مراحل البحث العلمي �أمام و�ضعية م�شكلة مطروحة.

يرتكز نهج التق�صي على متكني الـمتعلم من �إنتاج الـمعرفة العلمية ح�سب منهجية وا�ضحة اخلطوات,
(التوجيهات الرتبوية �ص  ,)186ت�ساعد على النماء الـمندرج للكفاية وتزكي لديه احل�س النقيدي والفكر
الإبداعي .كما يرتكز نهج التق�صي كذلك على متكني الـمتعلم من تطوير �سريورة تعلمه �إىل الأف�ضل حيث
يتفاعل مع الظواهر الطبيعية وفق مكت�سباته ال�سابقة مع ربطها بالتعلمات اجلديدة.
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 .2.11خطوات منهجية لكيفية تقومي نهج التق�صي العلمي لدى املتعلمني واملتعلمات
يهدف تقومي متلك نهج التق�صي �إىل معرفة مدى متكن التلميذة والتلميذ من جمموعة من القدرات التي
امتالكها من خالل اتباع خطوات نهج التق�صي نذكر منها :
 -القدرة على املالحظة ؛

 -القدرة على طرح ت�سا�ؤالت ؛

 -القدرة على طرح فر�ضيات و�صياغتها ؛

 -القدرة على اختيار الو�سيلة املنا�سبة الختبار الفر�ضيات ؛

 -القدرة على �إجراء التجارب لتمحي�ص الفر�ضيات باعتماد املالحظة والتجريب ؛

 -القدرة على و�صف النتائج املتو�صل �إليها �أمام زمالئه و�إعطاء تف�سري لها ؛

 -القدرة على ا�ستخال�ص النتائج للتو�صل �إىل اكت�ساب املعارف مو�ضوع احل�صة الدرا�سية.

 -12توجيهات بيداغوجية وديداكتيكية لتدبير الـمراحل الـمعتمدة في الح�صة
الواردة في الكرا�سة.
�ضمن الكرا�سة مت بناء احل�صة وفق خطوات نهج التق�صي .حيث تبد�أ كل ح�صة بو�ضع التالميذ
والتلميذات يف �سياق الو�ضعية اجلديدة لر�صد متثالثهم ,وذلك من خالل مالحظة ال�صورة التقوميية
(�أالحظ و�أت�ساءل)� ،أو من خالل توظيف الو�سائل التعليمية الـمتاحة للأ�ستاذ والأ�ستاذة .كل ذلك من
�أجل ا�ستدراج الـمتعلمني والـمتعلمات لتملك الو�ضعية الـم�شكلة وطرح الت�سا�ؤل الرئي�سي للح�صة و�صياغة
�س�ؤال التق�صي.
يف مرحلة موالية  :يوجه الأ�ستاذ التالميذ والتلميذات لتقدمي احللول الـمقرتحة �أو التف�سريات الأولية
للإجابة عن ال�س�ؤال الـمطروح ،وي�ستعمل لهذا الغر�ض دفرت التق�صي حيث يدون الـمتعلمون والـمتعلمات
�إجاباتهم الـم�ؤقتة على �شكل فر�ضيات فردي �أو �ضمن جمموعات عمل.
من خالل �إجناز الن�شاط الوارد يف الكرا�سة (�أجنز) يجيب الـمتعلمون والـمتعلمات عن الأ�سئلة الـمطروحة
يف الن�شاط.
يهدف التحقق من الفر�ضيات التي طرحها التالميذ والتلميذات للإجابة عن �س�ؤال التق�صي والتو�صل �إىل
اال�ستنتاج الذي تتم �صياغته يف ختام الن�شاط ,مما ي�سهل عملية تثبيت التعلمات اجلديدة وميهد لإجناز ن�شاط
"تعلماتي اجلديدة".
ومن �أجل التعميم يقوم الـمتعلمون ب�شكل فردي (يف دفرت التق�صي) �أو ب�شكل جماعي (�ضمن جمموعات)
بقراءة و�إمتام الـملخ�ص (تعلماتي اجلديدة) على �شكل ا�ستنتاج ,وميكن �أن ت�أخذ هذه اال�ستنتاجات �أ�شكاال
�أخرى ،وتبقى للأ�ستاذ والأ�ستاذة حرية اختيار ال�شكل الـمنا�سب( .خطاطة – جدول.)...
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ومن خالل مرحلة اال�ستثمار (�أ�ستثمر تعلماتي) ي�سعى الأ�ستاذ والأ�ستاذة من خاللها للتحقق من اكت�ساب
الـمتعلمات والـمتعلمني الـمعارف والـمهارات الـم�ستهدفة من احل�صة �ضمن و�ضعيات ي�ستثمر فيها
الـمتعلمون والـمتعلمات يف و�ضعيات جديدة تعلماتهم .وميكن يف هذا الباب للأ�ستاذ والأ�ستاذة من اقرتاح
و�ضعيات �أخرى ي�سعيان من خاللها �إىل دفع الـمتعلمات والـمتعلمني ال�ستثمار تعلماتهم.

 -13بطاقة منهجية لتنمية وتقويم ودعم قدرة :
الوحدة ............ :
 -)1تنمية قدرة .........
تنمية القدرة خالل هذه الوحدة يتم من خالل :
�أ -مدى حتقق الأهداف التعلمية الآتية :
............................................................
............................................................
............................................................
ب– يتم حتقيق الأهداف التعلمية الـمذكورة من خالل الأن�شطة الآتية :
الن�شاط ( ,).....احل�صة (.).....الن�شاط ( ,).....احل�صة (.).....الن�شاط ( ,).....احل�صة (.)..... -)2مدى التمكن من القدرة :
بعد ت�صحيح الأ�ستاذ لإنتاجات التلميذات والتالميذ يف الكرا�سات يقرتح �شبكة لت�صنيف النتائج وحتديد
احلاالت �ضمن جمموعات متجان�سة.
 -)3دعم التمكن من القدرة :
بعد تكوين الـمجموعات ح�سب النتائج يقرتح الأ�ستاذ �أن�شطة لدعم متكنهم من حتقيق القدرة.

 -14كيفية التعامل مع �أن�شطة التوليف الدامجة للتعلمات ال�سابقة
يتوخى من الأن�شطة التوليفية تقومي �أكرث من هدف تعلمي �ضمن اال�شتغال على و�ضعية تدمج فيها جمموعة
من الأهداف قد تتعلق مبو�ضوع واحد �أو مبوا�ضيع خمتلفة ملعرفة مدى متكن املتعلم واملتعلمة من الدمج
بني املكت�سبات والتعلمات ،والربط بينها ،وتتنظيمها وتوظيفها ب�شكل ي�سمح ب�إدارة العالقات والرتابطات
بني املوارد املدر�سية وا�ستنتاج تكاملها ،ال�شيء الذي ي�ساعد املتعلمة واملتعلم على التدرج يف بناء الكفاية
الأ�سا�سية ذات ال�صلة مبادة الن�شاط العلمي.
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مثال :
ا�سم املتعلمة واملتعلم ............................. :
الوحدة : 1
ح�صة التقومي الأ�سبوع : 6
املعارف واملهارات املرتبطة بالدر�س
 القدرة على تركيب �سل�سلة غذائية با�ستعمالكائنات حية.
 القدرة على حتديد امل�ستوى الغذائي لكل حلقةمن حلقات ال�سل�سلة الغذائية.
 القدرة على تعرف �أجزاء النبتة. القدرة على حتديد دور كل جزء من �أجزاءالنبتة.
 القدرة على ا�ستخراج �صفة من �صفات التكيفعند النبات.

درجة اكت�سابها
كليا

جزئيا

ال

 -15نموذج لبناء بطاقة منهجية للتقويم الذاتي
يف هذا الإطار نقرتح على الأ�ستاذ والأ�ستاذة ان يقوم يتحليل حمتوى احل�صة �أو الوحدة بتحديد الـمعارف
والـمهارات بها ،يتم �إدراجها بعد ذلك �ضمن اجلدول  ،حيث يتعني على الـمتعلم وتلمتعلمة تعبئته وفق
التعليمة الـمقدمة :
ا�سم الـمتعلم والـمتعلمة .......... :
الوحدة .................... :
احل�صة .................... :
�ضع عالمة (×) يف الـمكان الـمنا�سب :
الـمعارف والـمهارات الـمرتبطة بالدر�س
 ..................................... ..................................... .....................................40

درجة اكت�سابها
كليا
جزئيا
ال

 -16التوزيع ال�سنوي للبرنامج الدرا�سي
الوحدة

الـمجال

الـمحور

الأ�سبوع 1

الـموا�ضيع

احل�ص�ص

تقومي ت�شخي�صي ودعم وقائي
خ�صائ�ص الكائنات احلية

الوحدة
الأوىل

خ�صائ�ص الكائنات
ووظائفها احليوية
علوم احلياة
وتفاعالتها مع
البيئة

خ�صائ�ص احليوانات
وتفاعلها مع البيئة

خ�صائ�ص النباتات وتفاعلها
مع الو�سط البيئي
مو�ضوع تكنولوجي

الأ�سبوع 6

العلوم
الفيزيائية

ت�صنيف الـمادة
وخ�صائ�صها

تغريات املادة

ال�ضوء والألوان
مو�ضوع تكنولوجي
الأ�سبوع 11

1

ت�صنيف الكائنات احلية

2

احتياجات الكائنات احلية

3

�سلوكات بع�ض احليوانات يف
و�سط عي�شها

4

العالقات الغذائية داخل الو�سط

5

�أجزاء النبتة ووظائفها

6

حتول الزهرة �إىل ثمرة

7

تكيف النباتات مع و�سطها

8

�أركب �سل�سلة غذلئية

تقومي ودعم الوحدة
ت�صنيف املادة وخا�صياتها

الوحدة الثانية

الدرو�س

تقومي ودعم الوحدة
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1

املادة وخا�صياتها ()1

2

املادة وخا�صياتها ()2

3

تغريات حالة املادة

4

الذوبان

5

التغريات الكيميائية

6

ال�ضوء الأبي�ض

7

لون ج�سم

8

م�رشوع حتلية ماء مالح

التوالد والوراثة عند
احليوانات

1

التوالد عند احليوانات

2

انتقال ال�صفات الوراثية عند
احليوانات

3
دورات احلياة
الوحدة الثالثة علوم احلياة والتوالد والوراثة
عند الكائنات احلية

4
التوالد والوراثة عند
النباتات

مو�ضوع تكنولوجي

5
6

التكاثر عند النباتات ()1

7

التكاثر عند النباتات ()2

8

�أزرع نباتات

الأ�سبوع 16
الأ�سبوع 17

تقومي ودعم نهاية الأ�سد�س الأول

الوحدة
الرابعة

العلوم
الفيزيائية

�أ�شكال وطرق نقل
الطاقة
القوى واحلركات

الكهرباء

القوى و الآالت
مو�ضوع تكنولوجي
الأ�سبوع 22

تقومي ودعم الوحدة
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انتقال ال�صفات الوراثية عند
النباتات
ال�صفات غري الوراثية عند
النباتات

تقومي ودعم الوحدة

الطاقة ،االنت�شار احلراري

ا�سرتاتيجيات التكاثر للحفاظ على
النوع

1

م�صادر الطاقة

2

االنت�شار احلراري ،التو�صيل
احلراري للمواد

3

الدارة الكهربائية الب�سيطة

4

الك�شف عن عطب يف دارة
كهربائية ب�سيطة

5

التو�صيل الكهربائي للمواد

6

القوى وحركة الأج�سام

7

الآالت وحركة الأج�سام

8

�أ�صنع م�صباح اجليب

انتقال العدوى والـمر�ض

الوحدة
اخلام�سة

�صحة الإن�سان
علوم احلياة
والتفاعل مع البيئة

طرق الوقاية من
الأمرا�ض

ت�أثري الإن�سان على البيئة

مو�ضوع تكنولوجي
الأ�سبوع 27

2

انتقال الأمرا�ض الـمعدية

3

الوقاية والعالج

4

�أحافظ على �صحتي  :التغذية
والتمارين الريا�ضية

5

كيف يحافظ اجل�سم على حرارته؟

6

ت�أثري الأن�سان على البيئة

7

ت�أثري التلوث على البيئة والإن�سان
والكائنات احلية وبع�ض طرق
حماربته

8

�أ�صمم جملة علمية

تقومي ودعم الوحدة
موارد الأر�ض
تغريات الأر�ض

الوحدة
ال�ساد�سة

1

بع�ض الأمرا�ض الـمعدية

علوم
الأر�ض
والف�ضاء

اخل�صائ�ص
الطبيعية للأر�ض
ومواردها
كوكب الأر�ض يف
النظام ال�شم�سي
طق�س ومناخ
كوكب الأر�ض

القمر من حولنا

الطق�س والـمناخ
مو�ضوع تكنولوجي

الأ�سبوع 32

تقومي ودعم الوحدة

الأ�سبوع 33

تقومي ودعم �سنوي

الأ�سبوع 34

�إجراءات نهاية ال�سنة
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1

موارد الأر�ض

2

�أهمية الأحافري يف درا�سة تغريات
الأر�ض

3

�أطوار القمر

4

تعاقب الليل والنهار

5

الظالل

6

تعاقب الف�صول

7

الطق�س والـمناخ

8

�أ�صنع مناذج للأحافري

اجلزء الثاين
تدبري وحدات وموا�ضيع
وح�ص�ص مادة الن�شاط العلمي
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تقديم
نقرتح يف هذا الباب توجيهات منهجية حول كيفية تدبري ح�صة الن�شاط العلمي بتقدمي موجز علمي لكل
وحدة (اجلانب املعريف) مع الإ�شارة �إىل �رضورة �أن يعمل الأ�ستاذ والأ�ستاذة على تو�سيع معارفهما باللجوء
�إىل م�صادر �أخرى ؛ وقد متت يف ال�سياق نف�سه الإ�شارة �إىل بع�ض العوائق وال�صعوبات الإبت�ستيمولوجية
التي قد تعرت�ض �إجناز املو�ضوع وكيفية جتاوزها.
�إن التوجيهات املقدمة تعترب مبتابة مقرتحات يبقى للأ�ستاذ والأ�ستاذة حرية الت�رصف فيها وفق املنهجية
التي يختارانها ،بحيث ميكن تنويع الأن�شطة �أو دمج ح�صتني �أو �أكرث �ضمن در�س واحد وفق ما هو منا�سب
لطبيعة املو�ضوع� ،إذ تعترب بع�ض املوا�ضيع مرتابطة التعلمات من حيث البناء والتوظيف ،وهو ما يتطلب
جعل هذا الدمج بني احل�ص�ص تكامال يجنب الأ�ستاذ والأ�ستاذة النمطية امل�ؤدية �إىل نوع من امللل ،ولت�سهيل
وعقلنة الدمج ي�ستح�سن الربط بني احل�ص�ص املقرتح �إدماجها من طرف الأ�ستاذ والأ�ستاذة باللجوء �إىل :
 بع�ض املناوالت والتجارب ؛ املالحظة املبا�رشة ؛ اقرتاح عينات حية (نباتات� )...أو ذات �أ�شياء (مواد  )...؛ توظيف بع�ض املوارد الرقمية ؛ اللجوء �إىل و�ضعيات �إدماجية ذات معنى ؛ تكليف املتعلمات واملتعلمني بالإعداد القبلي يف �إطار م�شاريع م�صغرة ؛ -تبني م�رشوع للق�سم يدمج تعلمات ح�ص�ص ذات ارتباط باملو�ضوع الواحد.
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التقويم الت�شخي�صي والدعم الوقائي :
توجيهات لتدبير ح�صتي التقويم الت�شخي�صي والدعم الوقائي
يعترب التقومي الت�شخي�صي عند بداية اجناز الربنامج الدرا�سي من الركائز التي اعتمدها الـمنهاج الـمنقح
وتهدف �إىل متكني الـمدر�سات والـمدر�سني من حتديد مواطن القوة وال�ضعف لدى الـمتعلمني والـمتعلمات
يف التح�صيل الدرا�سي ال�سابق وجعله منطلقا لتخطيط و�إجناز الـمنهاج الدرا�سي احلايل ويهدف �أي�ضا �إىل
توجيه العملية التعلمية التعليمية يف اجتاه حت�سني درجة التعلم �أثناء �إجناز الـمنهاج احلايل .ومن وظائف
هذا التقومي متكني خمتلف الأطراف الـمتدخلة يف العملية التعلمية التعليمية من معطيات ت�شخي�صية وذات
م�صداقية وموثوقة عن حالة حت�صيل التلميذات والتالميذ العتمادها يف و�ضع والتخطيط للدعم الوقائي.
ت�أتي مرحلة الدعم الوقائي انطالقا من ت�شخي�ص تعلمات التالميذ والتلميذات الـمعرفية والـمهارية،
والميكن اعتبار ح�صة الدعم الوقائي و�سيلة لتجاوز ال�صعوبات التي مت ت�شخي�صها بل تغريا يف �سريورة
ت�أخذ �أ�شكاال متعددة ح�سب نوعية التعرثات باعتماد �أمناط خمتلفة من الدعم ،كالدعم الـمندمج خالل
�سريورة تعتمد على مراحل دعم يدرج خارج الـممار�سة ال�صفية االعتيادية ،يف �إطار جمموعات خا�صة
ويكون حمدد الأهداف والإجراءات الرتبوية .
ويف هذا االجتاه ميكن �إدراج م�رشوع الـم�ؤ�س�سة ك�إطار تنظيمي لهذا النوع من الدعم.
ح�صة التقويم والدعم :
�ضمن الكرا�سة مت �إدراج �أن�شطة التقومي الت�شخي�صي والدعم الوقائي على �سبيل اال�ستنا�س وميكن للمدر�س
والـمدر�سة اختيار �أ�ساليب �أخرى و�أن�شطة �أخرى تو�سع جمال الت�شخي�ص والدعم ب�شكل يوفر نظرة تقرتب
من الواقع ،وتوفر جماال وا�سعا للأن�شطة الـمقرتحة يف الكرا�سة.
لبلوغ الأهداف املن�شودة يتعيني على الأ�ستاذة والأ�ستاذ �أخذ بعني االعتبار املكت�سبات القبلية للمتعلمني
واملتعلمات يف عالقتها مع وحدات الربنامج ،ب�إجناز �أن�شطة ت�شخي�صية (انظر املتكت�سبات القبلية) والتي على
�ضوء نتائجها يتم بناء �أن�شطة داعمة وا�ستدراكية.
�أن�شطة التقويم الت�شخي�صي :
الن�شاط  : 1يهدف �إىل تقومي الـتعلمات فيما يتعلق ب�صحة الإن�سان والتفاعل مع البيئة والرتكيز على �أهمية
التغذية الـمتوازنة و�أهمية ممار�سة التمارين الريا�ضية وجتنب م�صادر التلوث .
الن�شاط  : 2يهدف �إىل تقومي الـتعلمات فيما يخ�ص ت�صنيف الكائنات احلية داخل و�سط عي�شها وخمتلف
�أ�ساليب الت�صنيف (فقري – ال فقري – عا�شب –الحم  )...مع الرتكيز على مكونات الو�سط الطبيعي .
الن�شاط  : 3ويهدف من خالله تقومي التالميذ فيما يتعلق بت�صنيف الـمادة وخ�صائ�صها وانتقال احلرارة
و�إ�شكال وطرق نقل الطاقة وال�ضوء.
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�أن�شطة الدعم الوقائي :
الن�شاط  : 1يهدف �إىل ت�صنيف مكونات الو�سط الطبيعي �إىل كائنات حية وكائنات غري حية.
الن�شاط  : 2يهدف �إىل ا�ستخراج بع�ض اخل�صائ�ص للحيوانات العا�شبة والالحمة من خالل نظام الأ�سنان.
الن�شاط  : 3يهدف �إىل ت�صنيف بع�ض ال�سلوكات اليومية وعالقتها ب�صحة الإن�سان والـمتعلقة بالتغذية
والأن�شطة اليومية.
الن�شاط  : 4يهدف �إىل دعم التالميذ فيما يخ�ص ت�صنيف بع�ض اخلالئط من خالل تعرف مكونات هذه
اخلالئط ومالحظة ال�صور الـمقدمة �ضمن الن�شاط.

الأ�سبوع  - 1احل�صة : 1

تقومي ت�شخي�صي

الن�شاط : 1
ال�صورة  : 1مفيد لل�صحة.
ال�صورة  : 2مفيد لل�صحة.
ال�صورة  : 3م�رض بال�صحة.
الن�شاط : 2
 حيوانات فقرية  :ع�صفور� ،سحلية� ،أرنب ،ثعبان... حيوانات الفقرية  :ح�رشة ،يرقة ،حلزون. حيوان بيو�ض  :ع�صفور ،حلزون. حيوان ولود � :أرنب ،قنفذ. كائن غري حي � :صخرة ،ماء. حيوان عا�شب � :أرنب. حيوان الحم  :ثعلب.الن�شاط 3
�أكتب (�صحيح) �أو (خط�أ) �أمام العبارة الـمنا�سبة :
 اخلليط الـمتجان�س هو الذي ميكن متييز مكوناته بالعني الـمجردة�( .صحيح) خليط الزيت والـماء غري متجان�س �إذن فالـماء غري مذيب جيد للزيت(.خط�أ) عندما يالم�س ج�سم �ساخن (�أ) ج�سما باردا (ب) فان درجة احلرارة النهائية حم�صورة بني درجتيحرارتهما�( .صحيح)
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 ميكننا �أن نرى عرب زجاج النظارات لأن زجاجها معتم( .خط�أ) يجذب الـمغناطي�س جميع الفلزات( .خط�أ) -لتحريك ج�سم من مكانه يجب ت�سليط قوة عليه�( .صحيح)

الأ�سبوع  - 1احل�صة : 2

دعم وقائي

الن�شاط : 1
كائنات حية � :أ�شجار .ديدان الأر�ض ،طيور.
كائنات غري حية  :ماء ،تربة.
الن�شاط : 2
 -1اخلا�صية الـم�شرتكة بني �أ�سنان الأ�سد والكلب توفرها على �أنياب (طويلة وحادة).
 -2النظام الغذائي :
 للأ�سد والكلب  :الحم. للح�صان  :عا�شب.الن�شاط : 3
 مفيد لل�صحة  :تناول غذاء متوازن ،ممار�سة �أن�شطة ريا�ضية. م�رض بال�صحة  :الإفراط يف تناول احللويات ،النوم يف وقت مت�أخر.الن�شاط : 4
 ال�صورة  : 4خليط متجان�س. ال�صورة  : 5خليط غري متجان�س. -ال�صورة  : 6خليط متجان�س.
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تدبير ح�صة التقويم والدعم
ح�صة التقويم :
تخ�ص�ص الفرتة الأوىل من احل�صة لطرح �أ�سئلة �شفهية يتعرف من خاللها الأ�ستاذ والأ�ستاذة مدى متكن
املتعلمني واملتعلمات من التعلمات املتعلقة بالوحدة.
 يف مرحلة موالية يتتبع الأ�ستاذ والأ�ستاذة �إجنازات املتعلمني واملتعلمات ب�شكل تدريجي ،مع القيامبعملية الت�صحيح ب�شكل �آين وتقدمي �أمثلة �أخرى لتثبيث التعلمات وفق الأهداف امل�سطرة �ضمن الوحدة.
وميكن �أن يغني الأ�ستاذ والأ�ستاذة هذه احل�صة التقوميية خالل مرحلة التقومي �أو التثبيث ب�أن�شطة �أخرى
تهم الوحدة.

ح�صة الدعم :
�أما خالل ح�صة الدعم فيتعني على الأ�ستاذ والأ�ستاذة برجمة �أن�شطة داعمة يتم اختيارها وفق ما �أفرزت
�أن�شطة التقومي .وتعترب الأن�شطة الداعمة املقرتحة �ضمن الكرا�سة مبتابة �أمثلة لال�ستئنا�س ،والتي ميكن
التعامل معها كالتايل :
ينجز كل ن�شاط من �أن�شطة الدعم على حدة بحيث يتبع الأ�ستاذ والأ�ستاذة �إجنازات املتعلمني ويقومها
يف حينها ،وتعترب �أ�سئلة التقومي الذاتي املقرتحة و�سيلة من الو�سائل لتقومي مدى متكن املتعلم واملتعلمة من
املعارف واملهارات اخلا�صة بالوحدة.
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الوحدة  : 1خ�صائ�ص الكائنات ووظائفها احليوية وتفاعالتها مع البيئة
الأ�سبوع

الـمو�ضوع

2

خ�صائ�ص
الكائنات احلية.

3

خ�صائ�ص
احليوانات
وتفاعلها مع
البيئة.

احل�ص�ص

 -1ت�صنيف
الكائنات احلية.

 تنمية القدرة على �أ�صنف الكائنات احلية على �أ�سا�س �صفاتها الطبيعية ا�ستخراج معطياتمن �صور ؛
وخ�صائ�صها ال�سلوكية؛
 �أعطي �أمثلة على كائنات حية تنتمي �إىل جمموعات  -تنمية القدرة علىا�ستخراج معطيات
رئي�سة من ممالك النبات واحليوان.
من جدول.

 -2احتياجات
الكائنات احلية.

 تنمية القدرة على �أحدد احتياجات الكائنات احلية ال�رضورية للنمو.حتليل نتائج جتارب.

 تنمية القدرة علىا�ستخراج معطيات
� -3سلوكات بع�ض
 �أربط بني �سلوكات احليوانات والبيئات التي من �صور؛احليوانات يف و�سط
 تنمية القدرة علىتعي�ش فيها.
عي�شها.
قراءة وا�ستخراج
معطيات من جدول
 -4العالقات
الغذائية داخل
الو�سط.

� -5أجزاء النبتة
ووظائفها.
4

الأهداف

القدرات

 �أكمل منوذجا ل�سل�سلة غذائية ب�سيطة با�ستخدامالكائنات ال�شائعة.
 �أ�صف دور الكائنات احلية كل ح�سب موقعه يف  -تنمية القدرة علىالربط بني معطيات.
ال�سل�سلة الغذائية الب�سيطة؛
 �أحدد و�أ�صف احليوانات الـمفرت�سة ال�شائعةوفرائ�سها.

� -أربط البنيات الأ�سا�سية للنباتات بوظائفها.

خ�صائ�ص النباتات
وتفاعلها مع
الو�سط البيئي -6 .حتول الزهرة
 �أف�رس مراحل حتول الزهرة �إىل ثمرة.�إىل ثمرة.

 تنمية القدرة علىحتليل ومقارنة نتائج
جتارب؛
ـ تنمية القدرة على
�صياغة ا�ستنتاج
ب�أ�سلوب علمي.
 تنمية القدرة علىحتليل ومقارنة نتائج
جتارب؛
ـ تنمية القدرة على
�صياغة ا�ستنتاج
ب�أ�سلوب علمي.

 �أربط ال�صفات البنيوية للنباتات مع البيئات التي تنمية القدرة على -7تكيف النباتات
تعي�ش فيها ،و�أ�صف كيف ت�ساعد هذه ال�صفات على
املالحظة والو�صف.
مع و�سطها
البقاء.

5
مو�ضوع
تكنولوجي

� -8أركب �سل�سلة
غدائية

�أ�ستثمر تعلماتي ومهاراتي لأركب �سل�سلة غدائية
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 تنمية القدرة على�إدماج التعلمات
وا�ستثمارها.

الوحدة  : 1خ�صائ�ص الكائنات ووظائفها احليوية وتفاعالتها مع البيئة

و�سائل تعليمية :
الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�ص الـمدمج ال�صادر عن الوزارة م�ستوى الرابعة االبتدائي� ،صور ووثائق
الكرا�سة� ،صور نباتات وحيوانات خمتلفة ،علب ذات �أحجام خمتلفة� ،أ�ص�ص خمتلفة� ،أزهار ،ثمار.

الـم�ستوى

الـمكت�سبات ال�سابقة
 التغذية عند احليوانات.حيوان الحم ـ حيوان عا�شب.

ال�سنة الأوىل االبتدائية

ت�صنيف احليوانات ح�سب :
 و�سط عي�شها. -نظامها الغذائي.

ال�سنة الثالثة االبتدائية

الـم�ستوى

االمتدادات
 تخطيط �سال�سل و�شبكات غذائية. ال�سلوك الغذائي عند احليوانات.اخلا�صيات الـم�شرتكة للحيوانات العا�شبة.-اخلا�صيات الـم�شرتكة للحيوانات الالحمة.

ال�سنة اخلام�سة االبتدائية

 -الرتبة  :مكونات الرتبة ،الأمالح الـمعدنية.

ال�سنة ال�ساد�سة االبتدائية
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اجلانب الـمعريف
 -1ت�صنيف الكائنات احلية
تتوفر الكائنات احلية على خا�صيات ت�سمح بت�صنيفها ،ويتعلق الأمر بال�سمات ،والأنواع التي تت�شارك يف
ال�سمات نف�سها ميكن جمعها يف الـمجموعة نف�سها  :وهذا مبد�أ الت�صنيف .والت�صنيف ميكن �أن يتم بوا�سطة
الـم َعلّبة :
الـمجموعات ُ

اخلانات الـم�ستعملة تختلف من حيث احلجم :

 فالكربى ت�ضم جميع الكائنات من حيوانات �أو نباتات تتقا�سم ال�سمة نف�سها.وبداخلها ن�ضع علبا �أ�صغر وكل واحدة منها ت�ضم الكائنات التي تت�شارك يف �سمة �أو �أكرث.

يندرج مو�ضوع خ�صائ�ص الكائنات احلية وتفاعلها مع البيئة داخل مفهوم احلميلة البيئية ،ويق�صد بهذا
الـمفهوم اجلانب الديناميكي للحميلة البيئية ،حيث ت�ؤثر الكائنات احلية يف البيئة كما تت�أثر الكائنات احلية
بالبيئة التي تعي�ش فيها� ،إ�ضافة �إىل الت�أثريات الـمختلفة للكائنات احلية فيما بينها �سواء النباتات �أو احليوانات.
على هذا الأ�سا�س نعرف احلميلة البيئية كالتايل :
احلميلة البيئية = الع�شرية الإحيائية  +الـمحيا.
الع�شرية الإحيائية هي جمموع الكائنات احلية مبفهومها الدينامي ،حيث ترتبط الكائنات احلية فيما بينها
مبجموعة من العالقات لعل العالقات الغذائية تبقى �أهمها .وهكذا جند النباتات يف �أ�سفل الهرم الغذائي.
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 -2كيف تتغذى النباتات اخل�رضاء ؟
تعترب النباتات كائنات ذاتية التغذية �أو كائنات منتجة حيث تركب مادتها الع�ضوية انطالقا من امت�صا�ص
الـماء والأمالح الـمعدنية عن طريق اجلذور لتكوين ما ي�سمى بالن�سغ اخلام ،هذا الأخري ي�صعد على
م�ستوى الأوراق التي متت�ص ثنائي �أوك�سيد الكربون ،وبوجود �ضوء ال�شم�س تقوم مبا ي�سمى «الرتكيب
ال�ضوئي» ،وتطرح �أثناء هذه العملية غاز الأوك�سجني ،والـمادة الـمركبة عبارة عما ي�سمى بالن�سغ الـمنتج
الذي ينت�رش يف باقي �أجزاء النبات.
بناء على ما �سبق جند �أن :
 جذور النباتات متت�ص الـماء والأمالح الـمعدنية. على م�ستوى الأوراق حتدث ظاهرة الرتكيب ال�ضوئي التي تتمثل يف التقاط الطاقة ال�ضوئية وامت�صا�صثنائي �أوك�سيد الكربون وطرح الأوك�سجني.
وحتدث كذلك ظاهرة التنف�س حيث متت�ص الأوراق الأوك�سجني وتطرح ثنائي �أوك�سيد الكربون.
 -3العالقات الغذائية :
ت�شكل النباتات اخل�رضاء قاعدة الهرم الغذائي داخل احلميلة البيئية ،وهي كائنات حية ذاتية التغذية �أي لها
القدرة على �إنتاج الـمادة الع�ضوية ال�رضورية لنموها انطالقا من الـماء والأمالح الـمعدنية وثنائي �أوك�سيد
الكربون وبوجود ال�ضوء � :أي خالل عملية تركيب ال�ضوء ،وت�شكل النباتات غذاء للكائنات احلية العا�شبة
�أو الكائنات الـم�ستهلكة من الدرجة الأوىل ،والتي تعترب غري ذاتية التغذية ،لأنها تعتمد على النباتات
يف احل�صول على الـمادة الع�ضوية ،با�ستهالكها للمادة الع�ضوية النباتية تنتج احليوانات العا�شبة كمية من
املادة الع�ضوية ال�رضورية لعي�شها ومنوها ،وهكذا تنتقل املادة الع�ضوية من النباتات املنتجة �إىل احليوانات
العا�شبة التي تنتج بدورها كمية من املادة احلية ،مع �ضياع ن�سبة مهمة من املادة امل�ستهلكة على �شكل طاقة
ت�ستعمل يف الوظائف احليوية �أو على �شكل مادة ع�ضوية غري م�ستعملة (ف�ضالت) ت�شكل احليوانات العا�شبة
م�صدر غذائيا للكائنات الالحمة(م�ستهلكة من الدرجة الثانية) حيث ت�ستفيد من كمية من املادة احلية على
�شكل مادة ع�ضوية غري م�ستعملة (ف�ضالت) كما هو مبني يف املثال التايل :
عشب  :منتج
مستوى غذايئ I

مواد عضوية مستهلكة

مستهلك من الدرجة I
مستوى غذايئ II

مواد عضوية غري مستعملة
انتقال املادة من منتج إىل مستهلك

53

مثال  :هرم انتقال املادة عرب م�ستويات ال�سال�سل الغذائية
انتقال املادة
مستهلكون من الدرجة الثانية 1Kg
إنتاجية ثانوية

مستهلكون من الدرجة األوىل 100Kg

إنتاجية أولية

منتجون 1T

مت متثيل هذا االنتقال على �شكل هرم ب�سبب تناق�ص كمية الـمادة احلية داخل حميلة بيئية معينة كلما انتقلنا
من م�ستوى �إىل �آخر ،ويعود هذا التناق�ض ل�ضياع كمية من الـمادة احلية �أو الطاقة ب�أ�شكال خمتلفة بالن�سبة
لوحدة م�ساحة �أو وحدة حجم للحميلة البيئية (كالطاقة الـم�ستهلكة يف الوظائف احليوية ،والطاقة التي مل يتم
ا�ستهالكها  :ف�ضالت)...
جميع الكائنات احلية عند موتها تتعر�ض للتحلل عن طريق كائنات حمللة لت�صبح عبارة عن مواد معدنية
تتغذى عليها النباتات.
� -4سلوكات احليوانات للحفاظ على النوع :
تت�أثر احليوانات بالبيئة التي تعي�ش فيها ،وبالتايل تنهج �سلوكيات خمتلفة ،وميثل ذلك يف مظاهر متنوعة
�أهمها :
 الهجرة  :وهي ظاهرة حتدث عند الطيور وكذا عند بع�ض احليوانات الأخرى كاحليتان وبع�ض احل�رشاتوغري ذلك ،وتوفر الهجرة دائما االنتقال من البيئة الأ�صلية �إىل بيئة �أخرى �إما طلبا للغذاء �أو هروبا من
برودة الطق�س� ،أو بحثا عن مناطق التزاوج.
 الدخول يف ال�سبات ال�شتوي  :وهي ظاهرة حتدث عند بع�ض احليوانات التي يتكيف ج�سمها مع ف�صلال�شتاء حيث حتتفظ بالوظائف الأ�سا�سية التي ت�ستهلك �أقل كمية من الطاقة ،وتعي�ش على الـمدخرات الدهنية
التي تخزنها يف �أن�سجتها.
 هناك مظاهر �أخرى عند بع�ض احليوانات كنوع من الأرانب التي تغري �شكلها ح�سب ف�صول ال�سنةللتمكن من الهروب من الـمفرت�سني ،وبع�ض احليوانات تغري نظامها الغذائي ح�سب ما توفره الطبيعة
خالل ف�صول ال�سنة.
بهذا جند �أن احليوانات تتوفر على �أ�ساليب جد متنوعة متكنها من البقاء على قيد احلياة.
 -5تكيف النباتات :
تعي�ش النباتات يف �أو�ساط خمتلفة ،وتغري الظروف التي يوفرها الو�سط الطبيعي عامال حمددا لبقاء النباتات
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على قيد احلياة ،فنجدها تتوفر على �صفات متنوعة جتعلها قادرة على العي�ش ح�سب الو�سط الذي تتواجد
به.
 بالن�سبة للأو�ساط اجلافة غالبا ما تطور النباتات بنيات جتعلها ت�ستفيد من الـمياه التي توفرها الطبيعة ب�شكل�أمثل ،فنجد �أن بع�ض النباتات تخزن الـماء يف ال�سيقان كال�صبار مثال ،وبع�ضها يتوفر على �أوراق �سميكة
تخزن الـماء ،والأخرى تتوفر على جذور عميقة متكنها من الو�صول �إىل الفر�شة الـمائية العميقة .وهناك
مظاهر �أخرى متعددة للتكيف مع الأو�ساط اجلافة.
 بالن�سبة للأو�ساط الرطبة تتوفر النباتات على �سيقان و�أوراق رطبة وطافية� ،إ�ضافة �إىل جذور �سطحية. -6حتول الزهرة �إىل ثمرة :
 .1.6مكونات الزهرة :
ت�شكل الزهرة اجلهاز التوالدي اجلن�سي عند النباتات الزهرية ،وهي تتكون من �أجزاء وقائية وهي
الأل�سبالت والأوراق التويجية ومن �أجزاء توالدية وهي الأ�سدية (الأع�ضاء التوالدية الذكرية) والـمدقة
(الع�ضوالتوالدي الأنثوي) ،ومتثل الوثيقة التالية ر�سما تخطيطيا ملقطع طويل للزهرة :

 .2.6الأبر :
الأبر هو �سقوط حبوب اللقاح على مي�سم الزهرة ،وميكن �أن يكون مبا�رشا (مي�سم الزهرة نف�سها) �أو غري
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مبا�رش (مي�سم زهرة �أخرى من النوع نف�سه) ،وتتم عملية الأبر بعدة عوامل كالرياح �أو احل�رشات �أو
بع�ض الطيور.
 .3.6الإخ�صاب :
بعد الأبر حتدث عملية �إنبات حبة اللقاح م�شكلة �أنبوب اللقاح حيث تتم ا�ستطالة الأنبوب داخل قلم الـمي�سم،
ويحمل الأنبوب النواة التوالدية الذكرية �إىل �أن ي�صل �إىل الـمبي�ض ،فيحدث الإخ�صاب بعد التحام النواة
التوالدية الذكرية مع البيي�ضة وتت�شكل البي�ضة .هذه الأخرية تتعر�ض لعدة انق�سامات فت�شكل اجلنني الذى
ينمو داخل البذرة ،وبهذا تتحول البيي�ضات بعد �إخ�صابها �إىل بذور ،وتتحول الـمدقة �إىل ثمرة حتوي
البذور .يدخل اجلنني يف �سبات داخل البذرة التي تتحول بعد �إنباتها �إىل نبات جديد.
 -7ت�صنيف الكائنات احلية :
اعتمد العلماء يف ت�صنيف الكائنات احلية على معايري علمية� .إال �أننا يف هذا امل�ستوى نقت�رص على ترتيب
الكائنات احلية وفق خ�صائ�ص �سهلة التمييز بالن�سبة للمتعلمني واملتعلمات.
وللمزيد من تدليل ال�صعوبات نقرتح على الـمدر�س والـمدر�سة ا�ستعمال م�صطلح الرتتيب (لي�س
بالـمفهوم الت�صاعدي �أو التنازيل) و�إمنا الرتتيب بو�ضع كل كائن يف مكانه.
هذا مع تنويع الأمثلة وعدم االقت�صار على �أمثلة الكرا�سة ،ودون الدخول يف الت�صنيف العلمي الـمعتمد
والذي �سوف يكون مو�ضوع درو�س الحقة (بال�سلك الثانوي الإعدادي).
و جتذر الإ�شارة �إىل �أن م�صطلح معيار الت�صنيف يتبقى من الـمفاهيم الواردة يف الدر�س وميكن التو�صل
�إليه بطرح الت�سا�ؤل  :على ماذا اعتمدت لإجراء هذا الرتتيب؟
 -8ت�صنيف الكائنات احلية :
�أما بخ�صو�ص درا�سة احتياجات الكائنات احلية ،و�إن كان من الي�سري حتديد حاجيات احليوانات ف�إن
حاجيات النباتات تبقى حم�صورة لدى �أغلب الـمتعلمني والـمتعلمات يف الـماء (�سقي الـماء كايف لنموها) مع
�إغفال ما ت�ستمده النبتة من حاجيات معدنية من الرتبة ،ويبقى حتليل التجارب الـمقدمة �أو جتارب �أخرى
مماثلة من �أجنح ال�سبل لتجاوز هذه العوائق.
و جتدر الإ�شارة �إىل �رضورة االنتباه من �سقوط الـمتعلمات والـمتعلمني يف اخلط�أ ال�شائع لكون النباتات
ال تتنف�س �إال خالل الليل ،حيث �أنها كائنات حية فعملية التنف�س تتم �سواء بالليل �أو بالنهار مع �إ�ضافة
التبادالت الغازية اخلا�صة بالرتكيب ال�ضوئي خالل النهار فقط (�رضورة وجود الإ�ضاءة).
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الـمو�ضوع  :خ�صائ�ص الكائنات احلية  -الأ�سبوع  - 2احل�صة  : 1ت�صنيف الكائنات احلية
الهدفان :
 ي�صنف الـمتعلم والـمتعلمة الكائنات احلية على �أ�سا�س�صفاتها الطبيعية وخ�صائ�صها ال�سلوكية.
 يعطي الـمتعلم والـمتعلمة �أمثلة على كائنات حية تنتمي�إىل جمموعات رئي�سة من ممالك احليوان والنبات.
الو�سائل التعليمية :
�صور لكائنات حية خمتلفة  :نباتات وحيوانات ،علب
ذات �ألوان خمتلفة ،موارد رقمية.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ التالميذ ملجموعات عمل.
تبد�أ الأ�ستاذة والأ�ستاذ احل�صة بالتذكري ببع�ض الـمعارف
ال�سابقة حول الكائنات احلية التي مت تعرفها وت�صنيفها
ح�سب الـمكت�سبات ال�سابقة :
 عوا�شب ،لواحم. كائنات برية ،كائنات مائية ،كائنات برمائية. حيوان بيو�ض ،حيوان ولود ،فقري ،ال فقري.و�ضعية االنطالق :
يوجه الأ�ستاذ التالميذ ملالحظة ال�صور (�أالحظ
و�أت�ساءل) ،ويطلب منه ترتيبها يف العلب الـملونة
(انظر ال�صورة �ص ،)52 .وميكن �أن يفعلوا ال�شيء
نف�سه با�ستعمال �صور الكرا�سة .بعد ذلك يوجههم
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ملالحظة االختالفات بينها وي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال التق�صي  :كيف ميكن ت�صنيف الكائنات احلية؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم.م�ستعملني دفرت التق�صي وت�سجل كل جمموعة �إجاباتها على ال�سبورة
فيالحظون االختالفات يف طريقة الت�صنيف :
 ح�سب و�سط العي�ش. ح�سب احلجم. ح�سب النظام الغذائي...اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ الـمتعلمني والـمتعلمات ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) ،فيكت�شفون مفهوم ال�صفة الـم�شرتكة بني كائنني
�أو �أكرث ويتو�صلون �أن احليوانات ال�سالفة الذكر ميكن ت�صنيفها ح�سب �صفاتها ،وميكن لهذه احليوانات
�أن ت�شرتك يف �صفة �أو عدة �صفات ؛ ويكت�شفون �أن كل حيوان ينتمي �إىل جمموعة معينة كالثدييبات �أو
الزواحف �أو الطيور �أو الأ�سماك �أو الربمائيات.
بعد ذلك ومن خالل �إجناز ال�س�ؤال (د) يتو�صل املتعلمون �إىل �أن خا�صية اجللد هي التي مت االعتماد عليها
لت�صنيف احليوانات يف جمموعات.
تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :
 ت�صنف الكائنات احلية من حيوانات ونباتات �إىل جمموعات خمتلفة ح�سب �صفاتها الطبيعية ،وتكون لكلجمموعة �صفة �أو �صفات م�شرتكة.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون مكت�سباتهم من خالل ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي) ؛ حيث ي�صنفون النباتات داخل اخلانات.
 �أوراق مف�ص�صة  :ال�رسخ�س �أزهار  :نبات الفول � +شقائق النعمان و ذلك بتوظيف معطيات اجلدول.يتو�صلون بعد ذلك �إىل ت�صنيف النباتات �إىل نباتات زهرية (الفول� ،شقائق النعمان) �أو نباتات ال زهرية
(ال�رسخ�س).
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الـمو�ضوع  :خ�صائ�ص الكائنات احلية  -الأ�سبوع  - 2احل�صة  : 2احتياجات الكائنات احلية

الهدف :
يحدد احتياجات الكائنات احلية ال�رضورية للنمو.
الو�سائل :
�صور لكائنات حية خمتلفة ،حيوانات ،نباتات .
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ التالميذ �إىل جمموعات عمل
�صغرية ثم يوجه �أ�سئلة حول مكت�سباتهم ال�سابقة:
احليوانات العا�شبة ،احليوانات الالحمة،
التغذية عند احليوانات ،ال�سلوك الغذائي.
(انظر برامج ال�سنوات ال�سابقة).
و�ضعية االنطالق :
يوجهم لـمالحظة �صور الكرا�سة (�أالحظ
و�أت�ساءل) ،حيث يالحظون �أن النباتات
والغزالة والفهد كلها كائنات حية تتغذى ثم
ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال التق�صي :
ماهي احتياجات الكائنات احلية؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم.و يدونون اقرتاحاتهم يف دفرت التق�صي.
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اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) ،حيث يحددون :
 احتياجات الكائنات احلية للغذاء. احتياج النباتات للماء والهواء. احتياج الغزالة للع�شب. احتياج الفهد للحم.�أما الن�شاط ( )2؛ فيحدد التالميذ الـماء والأمالح الـمعدنية كاحتياج للنبات من خالل مقارنة منو نبيتات القمح
يف الأو�ساط الأربع ،ويكت�شفون �أن النبات ينمو ب�شكل جيد بوجود الـماء والأمالح الـمعدنية وال�ضوء.
تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :
 للكائنات احلية احتياجات تبقيها على قيد احلياة والنمو ،فاحليوانات العا�شبة تتغذى على الع�شبوالالحمة على الفرائ�س� ،أما النباتات فمن بني احتياجاتها الـماء والأمالح الـمعدنية وال�ضوء.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون تعلماتهم من خالل ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي)؛ حيث يكتبون (�صحيح) �أو (خط�أ) �أمام كل
اقرتاح متعلق باحتياجات الكائنات احلية �إىل مواد غذائية خمتلفة للنمو :
 تتغذى احليوانات الـمفرت�سة على الع�شب فقط ( :خط�أ). حتتاج النباتات �إىل الـماء والأمالح الـمعدنية �(:صحيح). تتغذى احليوانات العا�شبة على النباتات �( :صحيح). -تتغذى احليوانات الـمفرت�سة على الفرائ�س �( :صحيح).

60

الـمو�ضوع  :خ�صائ�ص احليوانات وتفاعلها مع البيئة  -الأ�سبوع  - 3احل�صة � : 3سلوكات بع�ض احليوانات يف و�سط عي�شها

الهدف :

يربط الـمتعلم والـمتعلمة بني �سلوكات احليوانات والبيئات التي تعي�ش.
الو�سائل التعليمية :

�صور حليوانات خمتلفة� ،أ�رشطة ،موارد

رقمية .

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يق�سم اال�ستاذ الـمتعلمني والـمتعلمات �إىل

جمموعات �صغرية ويوجه �أ�سئلة للتذكري
مبكت�سباتهم ال�سابقة حول �سلوك بع�ض

احليوانات.

و�ضعية االنطالق :

يوجه الأ�ستاذ الـمتعلمني والـمتعلمات

ملالحظة ال�صور (�أالحظ و�أت�ساءل)،

فيالحظون �أن احليوانات تغري �سلوكها

خالل ال�سنة ثم ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال

التق�صي :

ماهي هذه مظاهر هذا التغيري ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :

يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ثم ت�سجل كل جمموعة اقرتاحاتها على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :

يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز (ن�شاط �أجنز) ،حيث يالحظون من خالل ال�صورة الأوىل �أن الأرنب يغري
لون فروه خالل هذين الف�صلني من �أجل التخفي عن الـمفرت�سني وبالتايل ي�ستنتجون �أن تغيري لون الفرو

نوع من ال�سلوك للبقاء على قيد احلياة.

كما يذكر الـمتعلمون �أي�ضا �أن هجرة اللقالق و�سبات القنفذ نوع من تغيري ال�سلوك للبقاء على قيد احلياة من
خالل مالحظة ال�صورتني الثانية والثالثة .و ي�ستنتجون يف النهاية �أن احليوانات تغري �سلوكها خالل ال�سنة

لكي نبقى على قيد احلياة خ�صو�صا عندما تكون الظروف الـمناخية غري مالئمة.
تدوين النتائج :

يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :

بع�ض احليوانات ت�سلك �سلوكات خمتلفة لكي تبقى على قيد احلياة ،فمنها ما يهاجر من املناطق الباردة �إىل

املناطق الدافئة كالطيور ،ومنها ما يغري �شكله تفاديا لالفرتا�س ،ومنها ما يدخل يف �سبات خالل الف�صل

البارد عند نذرة الطعام.
اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون مكت�سباتهم من خالل ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي) ؛ حيث يذكرون مكونات غذاء الثعلب خالل
ف�صلي ال�شتاء وال�صيف ،وبالتايل ي�ستنتجون �أن الثعلب يغري �سلوكه الغذائي خالل ال�سنة ح�سب الغذاء
الـمتوفر وذلك للبقاء على قيد احلياة.
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الـمو�ضوع  :خ�صائ�ص احليوانات وتفاعلها مع البيئة  -الأ�سبوع  - 3احل�صة  : 4العالقات الغذائية داخل الو�سط

الأهداف :
 يكمل الـمتعلم والـمتعلمة منوذجا ل�سل�سلة غذائيةبا�ستخدام الكائنات ال�شائعة.
 ي�صف الـمتعلم والـمتعلمة دور الكائنات احلية كلح�سب موقعه يف ال�سل�سلة الغذائية الب�سيطة.
 يحدد وي�صف الـمتعلم والـمتعلمة احليوانات املفرت�سةال�شائعة وفرائ�سها.
الو�سائل :
�صور لكائنات حية نباتية وحيوانية ،موارد رقمية.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ والأ�ستاذة الـمتعلمني والـمتعلمات
�إىل جمموعات �صغرية ثم يوجه لهم ا�سئلة للتذكري
مبكت�سباتهم ال�سابقة حول بع�ض احليوانات ونظامها
الغذائي.
و�ضعية االنطالق :
يوجه الأ�ستاذ التالميذ ملالحظة ال�صور (�أالحظ
و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال التق�صي :
ماهي العالقة التي تربط بني هذه الكائنات احلية ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من
بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ثم ت�سجل كل جمموعة اقرتاحاتها على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز الن�شاط ( )1من �أجنز ،حيث يالحظون ال�صور ويذكرون غذاء كل من
الطائر والدودة والقط ،ثم يتو�صلون �أن هناك عالقة غذائية جتمع هذه احليوانات وتتمثل يف ال�سل�سة
الغذائية التالية :
الدودة

ورقة خضراء
ت�ؤكل من طرف

القط

الطائر
ت�ؤكل من طرف

ي�ؤكل من طرف

وبعد ذلك يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز الن�شاط ( )2من "�أجنز" حيث يركبون ال�سل�سلة الغذائية من الكائنات
احلية الـمبينة يف ال�صور كالتايل :
عشب

غزالة

فهد

ثم يذكرون الـم�ستوى الغذائي لكل كائن داخل هذه ال�سل�سلة.
 الع�شب  :منتج. الغزال  :م�ستهلك من الدرجة الأوىل (الفري�سة). الفهد  :م�ستهلك من الدرجة الثانية (الـمفرت�س).تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمني والـمتعلمات �إىل ما يلي :
ترتبط الكائنات احلية فيما بينها داخل و�سط عي�شها بعالقات غذائية على �شكل حلقات تكون �سال�سل غذائية.
النباتات كائنات حية ذاتية التغذية ،فهي كائنات منتجة ،تتغذى احليوانات العا�شبة على النباتات لإنتاج
مادتها الع�ضوية ،فهي �إذن م�ستهلكة من الدرجة الأوىل ،احليوانات املفرت�سة الالحمة م�ستهلكة من الدرجة
الثانية لأنها تتغذى على الفرائ�س.
اال�ستثمار :
ي�ستثمر الـمتعلمون والـمتعلمات تعلماتهم حيث يركبون �سل�سلة غذائية من الكائنات احلية الـمقرتحة،
وي�ستخرجون دور كل كائن حي يف ال�سل�سلة :
 الع�شب  :كائن حي منتج. احلمار الوح�شي  :م�ستهلك من الدرجة الأوىل. اللب�ؤة  :م�ستهلك من الدرجة الثانية.64

الـمو�ضوع  :خ�صائ�ص النباتات وتفاعلها مع الو�سط البيئي  -الأ�سبوع  - 4احل�صة � : 5أجزاء النبتة ووظائفها

الهدف :

يربط الـمتعلم والـمتعلمة البنيات الأ�سا�سية للنباتات
بوظائفها الأ�سا�سية.
الو�سائل :

نباتات خمتلفة ،موارد رقمية.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :

يق�سم الأ�ستاذ والأ�ستاذة الـمتعلمني والـمتعلمات �إىل

جمموعات �صغرية ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري بالـمكت�سبات

ال�سابقة التي لها عالقة مبو�ضوع احل�صة (�أجزاء
النباتات).

و�ضعية االنطالق :

يوجه الأ�ستاذ التالميذ لـمالحظة ال�صورة (�أالحظ

و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال التق�صي :

ما دور خمتلف �أجزاء هذه النبتة ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم

قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :
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يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ثم ت�سجل كل جمموعة اقرتاحاتها على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :

يكلف الأ�ستاذ والأ�ستاذة الـمتعلمني والـمتعلمات ب�إجناز (الن�شاط )1من �أجنز ،حيث يالحظون �أن م�ستوى

ال�سائل نزل من خالل مقارنته بني بداية التجربة ونهايتها ليكت�شفوا بعد ذلك دور اجلذور والذي يتجلى يف
امت�صا�ص الـماء والأمالح الـمعدنية.

ومن خالل الن�شاط �إجناز ( )2يذكر الأ�ستاذ(ة) املتعلمني ب�أجزاء النبتة ،ثم يحددون دور كل جزء :
 -الأزهار تنتج الثمار.

 -اجلذور متت�ص املاء والأمالح املعدنية.

 ال�ساق تنقل املاء والأمالح املعدنية �إىل باقي �أجزاء النبتة.تدوين النتائج :

يتو�صل الـمتعلمون والـمتعلمات �إىل اال�ستنتاج التايل :

 -متت�ص جذور النبتة الـماء والأمالح الـمعدنية من الرتبة ،وثناء الليل تقوم النبتة بامت�صا�ص الأوك�سجني

وطرح ثنائي �أوك�سيد الكربون خالل عملية التنف�س� .أما خالل النهار فيتم كذلك امت�صا�ص ثنائي �أوك�سيد

الكربون وحترير الأوك�سجني وذلك من اجل �إنتاج الـمادة الع�ضوية ال�رضورية لنمو النبات .
اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون تعلماتهم من خالل ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي)؛ ويتممون اجلمل كما يلي :

� -أثناء التنف�س متت�ص النباتات الأوك�سجني وتطرح ثنائي �أوك�سيد الكربون.

 -متت�ص النباتات الـماء والأمالح الـمعدنية من الرتبة بوا�سطة اجلذور.
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الـمو�ضوع  :خ�صائ�ص النباتات وتفاعلها مع الو�سط البيئي  -الأ�سبوع  - 5احل�صة  : 6حتول الزهرة �إىل ثمرة

الهدف :
يف�رس الـمتعلم والـمتعلمة مراحل حتول الزهرة �إىل ثمرة.
الو�سائل :
بذور و�أزهار خمتلفة ،موارد رقمية.
التدبري الـمقرتح :
و�ضعية االنطالق :
يق�سم الأ�ستاذ والأ�ستاذة الـمتعلمني والـمتعلمات
�إىل جمموعات ويذكرهم بالـمكت�سبات ال�سابقة
حول �أجزاء النبتة ودور هذه الأجزاء ،ثم
يوجه يوزع عليهم مناذج لأزهار وثمار
ق�صد تعرف مكونات الزهرة �أوال ،وتدعيم
ذلك مبالحظة ال�صورة (�أالحظ و�أت�ساءل)،
ليتعرفوا �أن الزهرة جزء من النبات،
ويت�ساءل الـمتعلمون والـمتعلمات عن كيفية
احل�صول على الثمار والبذور في�ستدرجهم لطرح �س�ؤال التق�صي :
ما هي �أجزاء الزهرة ؟ وكيف تتحول �إىل ثمرة ؟
بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون والـمتعلمات ح�سب ت�صوراتهم ،وي�سجلون اقرتاحاتهم على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :
لـمعرفة كيف تتحول الزهرة �إىل ثمرة يكلف الأ�ستاذ الـمتعلمني والـمتعلمات ب�إجناز (الن�شاط )1من �أجنز،
حيث يالحظون زهرتني لنبات اجللبان يف حالتني ،ثم يقارنون نتيجة احلالة الأوىل باحلالة الثانية (حتولت
الزهرة �إىل ثمرة يف احلالة الأوىل ومل تتحول يف احلالة الثانية) ،ثم يحددون الـمدقة كجزء الزهرة الذي
يتحول �إىل ثمرة عند وجود الأ�سدية التي حترر حبوب اللقاح ،معللني �سبب عدم حتولها يف احلالة الثانية
ب�إزالة الأ�سدية وتغطية الـمدقة وي�ستنتجون دور الأ�سدية يف حتول الـمدقة �إىل ثمرة حتتوي على البذور.
تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :
حترر الأ�سدية حبوب اللقاح التي ت�صل �إىل الـمدقة عن طريق الرياح �أو احل�رشات فتتحول �إىل ثمرة،
وتتحول البيي�ضات �إىل بذور.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون تعلماتهم من خالل ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي) ؛ ويرتبون مراحل حتول زهرة الكرز �إىل
ثمرة.
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الهدف :
يربط الـمتعلم والـمتعلمة ال�صفات البنيوية للنباتات مع البيئات التي تعي�ش فيها.
الو�سائل :
نباتات خمتلفة (�صبار – نباتات مائية)،
�صور خمتلفة للنباتات.
التدبري الـمقرتح :
و�ضعية االنطالق :
يق�سم الأ�ستاذ والأ�ستاذة الـمتعلمني والـمتعلمات
�إىل جمموعات ويذكرهم بالـمكت�سبات ال�سابقة
حول الأنواع النباتية التي �سبق تعرفها ويوجه
الأ�ستاذ التالميذ ملالحظة ال�صور (�أالحظ
و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال
التق�صي :
كيف تتكيف النباتات مع و�سط عي�شها ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :

يجيب الـمتعلمون والـمتعلمات ح�سب ت�صوراتهم .و ي�سجلون اقرتاحاتهم على ال�سبورة.
69

اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ والأ�ستاذة الـمتعلمني والـمتعلمات ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) حيث يالحظون �صور نباتات تعي�ش
يف �أو�ساط خمتلفة ،ويحددون النبات الذي يعي�ش يف الو�سط ال�صحراوي (نبات ال�صبار) ،والو�سط الـمائي
(نبات العيلودة).
بعد ذلك يتممون اجلدول الذي ي�ضم �صفات ت�ساعد النباتات على التكيف يف الو�سط الذي تعي�ش فيه ،حيث
تتوفر النباتات ال�صحراوية على �أوراق �إبرية و�ساق قادرة على تخزين الـماء� ،أما النباتات الـمائية فتتوفر
على �أوراق طافية و�ساق رطبة .والنباتات التي تعي�ش فوق الكتبان الرملية تتوفر على جذور عميقة
ت�ساعها على الو�صول للمياه اجلوفية.
تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :
تتكيف النباتات مع و�سط عي�شها لتوفرها على �صفات ت�ساعدها على ذلك ،ف�شكل الأوراق وال�سيقان
واجلذور يختلف من نبات �إىل �آخر ح�سب الو�سط الذي تعي�ش فيه.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون تعلماتهم من خالل ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي)؛ حيث مييزون بني �أوراق النبات ال�صحراوي
(�أوراق �إبرية) و�أوراق النبات الـمائي(�أوراق رطبة وطافية).
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مو�ضوع تكنولوجي  -الأ�سبوع  - 5احل�صة � : 8أركب �سل�سلة غذائية
الهدف :
ي�ستثمر املتعلم و املتعلمة تعلماتهما و مهاراتهما يف تركيب �سل�سلة غذائية.
التدبري الـمقرتح :
التح�ضري للم�رشوع :
يطلب الأ�ستاذ والأ�ستاذة من التالميذ حت�ضري
الو�سائل قبل احل�صة يف �إطار الإعداد القبلي
للم�رشوع.
يح�رضون الو�سائل التالية � :صور �صغرية
احلجم لكائنات حية خمتلفة (حيوانات
ونباتات) ،ورق مقوى ،خيوط من
ال�صوف ،ل�صاق ،مق�ص.
يكون الأ�ستاذ والأ�ستاذة جمموعات عمل
�صغرية.
�إجناز امل�رشوع
يوجه الأ�ستاذ و الأ�ستاذة التالميذ لتتبع مراحل الإجناز املقرتحة يف الكرا�سة ،حيث تقوم كل جمموعة مبا
يلي:
جمع �صور �صغرية احلجم لكائنات حية خمتلفة و ت�صنيفها.
تركيب �سال�سل غذائية ب�إل�صاق ال�صور على ورق مقوى على �شكل بطاقات.
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�إحداث ثقبني على كل بطاقة.
ربط ال�صور بوا�سطة خيوط مع احرتام ترتيب الكائنات احلية ح�سب ال�سل�سلة الغذائية.
تقومي امل�رشوع
يحر�ص الأ�ستاذ و الأ�ستاذة على �إ�رشاك جميع التالميذ يف عملية التقومي حيث :
تعلق كل جمموعة عملها على ال�سبورة.
يناق�ش التالميذ �إجنازاتهم و يختارون �أف�ضلها.
يزين التالميذ الق�سم ب�أف�ضل الإنتاجات.
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تدبري �أن�شطة التقومي والدعم
الوحدة  : 1خ�صائ�ص الكائنات احلية ووظائفها احليوية وتفاعلها احلية مع البيئة
ميكن اال�ستئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري �أن�شطة التقومي والدعم �ص  49 :من دليل الأ�ستاذ والأ�ستاذة،
ويتو�صل املتعلمون واملتعلمات بعد �إجناز الأن�شطة املقرتحة يف الكرا�سة للأجوبة التالية :

					
الأ�سبوع 6

تقومي الوحدة 1

� -1أقوم تعلماتي

�أ -ثمار ← ف�أر ←

�أفعى ← ن�رس

ب -العا�شب  :ف�أر
الـم�ستهلك من الدرجة الثانية � :أفعى
 -2مترين توليفي

�أ -زهرة � -ساق  -ورقة (�شوكة)  -جذور .
ب -اجلذور .
ج� -أوراق على �شكل �أ�شواك و�ساق تخزن الـماء.
د -الزهرة.
 -3تقومي متلك نهج التق�صي :
�أ -الت�سا�ؤل الذي ميكن طرحه  :ملاذا مل تنم بع�ض النباتات ب�شكل جيد.
ب -الطريقة املقرتحة الختبار الفر�ضيات هي زرع البذور نف�سها يف تربة جيدة ،و�سقيها بالكيفية نف�سها مع
و�ضعها يف الـمكان نف�سه.
ج -الفر�ضية التي احتفظ بها التالميذ هي الرتبة مل تكن جيدة.
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الأ�سبوع 6

دعم الوحدة 1

الن�شاط : 1
 النباتات كائنات حية منتجة ومن بني احتياجاتها  :الـماء والأمالح الـمعدنية. احليوانات الـم�ستهلكة من الدرجة الأوىل حيوانات عا�شبة. احليوانات الـم�ستهلكة من الدرجة الثانية حيوانات الحمة. تتنف�س النباتات بامت�صا�ص الأوك�سجني وطرح ثنائي �أوك�سيد الكربون على م�ستوى الأوراق.الن�شاط 2
لت�صنيف الكائنات احلية :
 ن�ضع النباتات واحليوانات العا�شبة يف جمموعة واحدة ( :خط�أ). ن�ضع جميع احليوانات التي تعي�ش يف الـماء يف جمموعة واحدة (خط�أ). ن�ضع احليوانات التي لها خا�صية �أو خا�صيات م�شرتكة يف جمموعة واحدة (�صحيح). ن�ضع احليوانات التي لها هيكل عظمي داخلي يف جمموعة واحدة (�صحيح) .الن�شاط 3
ال�صورة رقم  : 1الهجرة
ال�صورة رقم  : 2ال�سبات ال�شتوي
وميكن �إدراج �أن�شطة �أخرى يختارها الأ�ستاذ والأ�ستاذة ونقرتح على �سبيل املثال :
 �أن�شطة مرتبطة بت�صنيف الكائنات احلية :يقرتح الأ�ستاذ والأ�ستاذة �أمثلة لكائنات حية �أخرى ويطلب من املتعلم واملتعلمة ترتيبها يف خانات ح�سب
�صفاتها امل�شرتكة مع ذكر ال�صفة امل�شرتكة.
 �أن�شطة مرتبطة بالتغذية عند الكائنات احلية النباتية واحليوانية مع الرتكيز على �إدراج جتارب زرعنباتات يف �أو�ساط خمتلفة لتحديد حاجياتها وحتديد �أدوار �أجزاء النباتات.
 البحث عن �أمثلة �أخرى ل�سلوكيات احليوانات يف و�سط عي�شها ،مع �إبراز الهدف من هذه ال�سلوكات. ترتيب كائنات حية من اقرتاح الأ�ستاذ والأ�ستاذة داخل �سل�سلة غذائية ،وحتديد دور كل كائن حي يفهذه ال�سل�سلة.
 ا�ستخراج بع�ض خا�صيات تكيف النباتات ح�سب و�سط عي�شها من خالل �أمثلة متنوعة.74

الوحدة  : 2ت�صنيف الـمادة وخ�صائ�صها

الأ�سبوع

الـمو�ضوع

7

ت�صنيف الـمادة
وخا�صياتها

الأهداف

احل�ص�ص

القدرات

�أحدد و�أ�صف حالتي الـمادة (الـمادة ال�صلبة �شكل
 تنمية القدرة على -1الـمادة
وحجم حمددان ،للمادة ال�سائلة �شكل غري حمدد
التمييز والو�صف.
وخا�صياتها ()1
(للمادة الغازية �شكل وحجم غري حمددين).
 �أقارن و�أ�صف الـمواد على �أ�سا�س اخل�صائ�ص تنمية القدرة على -2الـمادة
الفيزيائية  :الطفوفوق الـماء ،التو�صيل احلراري
الـمقارنة والو�صف.
وخا�صياتها ()2
والكهربائي.
 �أتعرف �أن الـمادة تتغري من حالة �إىل �أخرى ؛  -تنمية القدرة على -3تغريات حالة
 �أ�صف تغريات حالة الـمادة  :التجمد ،االن�صهار ،الت�صنيف ح�سبالـمادة
خ�صائ�ص معينة.
التبخر والتكاثف.

8
تغريات الـمادة

 -4الذوبان

� -أ�صف تغريات حالة الـمادة  :الذوبان

 -5التغريات
الكيميائية

 تنمية القدرة علىحتليل نتائج جتارب؛
 �أحدد التغريات الكيميائية الـملحوظة يف احلياة تنمية القدرة علىاليومية.
اال�ستنتاج ب�أ�سلوب
علمي.

9
 -6ال�ضوء الأبي�ض
ال�ضوء والألوان
 -7لون ج�سم
10
مو�ضوع
تكنولوجي

 تنمية القدرة علىالو�صف واملقارنة.

 -8م�رشوع حتلية
ماء مالح

� -أتعرف �أن ال�ضوء الأبي�ض مكون من �ألوان.

 تنمية القدرة علىالو�صف واملقارنة.
واال�ستنتاج ب�أ�سلوب
علمي.

 تنمية القدرة على �أربط بني لون اجل�سم ولون ال�ضوء الذي ي�ضيئه؛ الو�صف واملقارنة. �أربط الظواهر الفيزيائية الـم�ألوفة ب�سلوك ال�ضوء .واال�ستنتاج ب�أ�سلوبعلمي.
� -أ�ستثمر تعلماتي ومهاراتي لتحلية ماء مالح.
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 تنمية القدرة على�إدماج التعلمات
وا�ستغاللها.

الوحدة  : 2ت�صنيف الـمادة وخ�صائ�صها

و�سائل تعليمية :
الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�ص الـمدمج ال�صادر عن الوزارة م�ستوى الرابعة االبتدائي� ،صور ،قطعة خ�شب،
ماء� ،أوان خمتلفة ال�شكل ،حمقنة ،تفاحة ،ر�سوم ،قطعة حديد ،قطعة �أملنيوم ،قطعة فلني ،قطعة طني ،م�صابيح
� ،1.5vأعمدة  ،4.5vمغناطي�س ،حمرار .ثلج ،موقد� ،صحن ،مو�شور ،م�صابيح يدوية ،قر�ص نيوتن ،م�صابيح
جيب ملونة.

الـم�ستوى

الـمكت�سبات ال�سابقة

 -الـمادة وخ�صائ�صها.

ال�سنة الثانية االبتدائية

ت�صنيف الـمادة وخ�صائ�صها :
 م�صادر ال�ضوء الـم�ألوفة.� -أ�شكال وطرق نقل الطاقة.

ال�سنة الثالثة االبتدائية

الـم�ستوى

االمتدادات

 -الذوبان واخلالئط.

ال�سنة اخلام�سة االبتدائية

 -انت�شار وتبدد وتركيب ال�ضوء.
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اجلانب الـمعريف
 -1ت�صنيف وخا�صيات الـمادة
تختلف الأج�سام الـموجودة يف الطبيعة يف الظروف العادية من حيث كونها �إما �أج�ساما �صلبة� ،أو �سائلة� ،أو غازية.
وميكن جل�سم معني �أن يتواجد يف حالة �صلبة �أو �سائلة �أو غازية .والـماء ي�صبح ثلجا �أو بخارا �إذا تغريت جمموعة من
الظروف الفيزيائية ،خا�صة ال�ضغط ودرجة احلرارة.
�إن انتقال ج�سم من �إحدى احلاالت الثالث الـمذكورة �سابقا �إىل �أخرى ،دون مرحلة و�سبطية ،ي�سمى نغري احلالة .وفد
ي�صبح ي�صاحب هذا االنتقال تغري يف احلجم ،بينما كتلة اجل�سم تبقى ثابتة �أثناء هذه التحوالت.
غاز

�سائل

�صلب

فتغري احلالة هو انتقال جزيئات اجل�سم من و�ضعية �إىل �أخرى حيث ت�صبح اجلزيئات يف حرية �أكرب يف احلركة �أو العك�س.
وتكون اجلزيئات مرتبة بانتظام ومرتبطة فيما بينها يف احلالة ال�صلبة ولكنها يف احلالة الغازية تنف�صل عن بع�ضها وتتحرك
ا�ستقاللية عن اجلزيئات الأخرى.
 -2النموذج اجلزيئي للمادة
�إن انتقال اجل�سم من احلالة ال�صلبة �إىل احلالة ال�سائلة بفعل ارتفاع درجة حرارته ي�سمى ان�صهارا بينها العملية العك�سية
ت�سمى جتمدا� .أما انتقاله من احلالة ال�سائلة �إىل احلالة الغازية في�سمى تبخرا ،بينما العملية العك�سية ت�سمى تكثيفا .وي�صاحب
االنتقال من حالة فيزيائية �إىل �أخرى تبادل حراري بني اجل�سم وحميطه .فلكي تتم عملية التبخر يجب �أن يتلقى اجل�سم يف
حالته ال�سائلة حرارة� ،أما �أثتاء التكثيف فان اجل�سم يف حالته الغازية هو الذي يعطي حرارة للو�سط الـمحيط به.
ال ب�أ�س من التمييز بني مفهومي التبخر والغليان ،فالتبخر ميكن �أن يتم يف درجات حرارة خمتلفة ويقت�رص على م�ستوى
جزء ال�سائل الـمالم�س للهواء �أما الغليان فهو يتعلق بال�سائل كله ويتم يف درجة حرارة ثابتة ( 100°Cبالن�سبة لغليان
الـماء).
ميكن �أن منثل تغريات احلالة كالأتي :
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 -3ال�ضوء والألوان
 1.3ال�ضوء و�أو�ساط االنت�شار
هناك م�صادر خمتلفة لل�ضوء فبع�ضها طبيعي كال�شم�س والنجوم والرباكني ...و�أخرى ا�صطناعي
كالـم�صابيح .. .وينت�رش ال�ضوء يف الفراغ ب�رسعة ت�ساوي تقريبا  300 000كم يف الثانية وتتناق�ص يف
�أو�ساط انت�شاره الأخرى مثال  225 000كم يف الثانية يف الـماء.

ي�رش ال�ضوء يف و�سط انت�شار متجان�س وفق خطوط م�ستقيمية ت�سمى �أ�شعة �ضوئية وميكن تق�سيم �أو�ساط
االنت�شار �إىل ق�سمني � :شفافة ون�صف �شفافة ،فالو�سط ال�شفاف ي�سمح مبرور اجلزء الأكرب من الأ�شعة
ال�ضوئية ويعك�س جزءا �أخرا بينما الو�سط ن�صف ال�شفاف ميت�ص جزءا مهما من ال�ضوء وي�سمح مبرور
اجلزء الأخر �إال �أنه ي�شتته وبدلك ال ي�سمح بر�ؤية الأج�سام عربه بكيفية وا�ضحة� .أما اجل�سم الـمعتم فانه ال
ي�سمح مبرور ال�ضوء عربه �إذ ميت�ص جزءا منه وير�سل اجلزء الأخر �إما ت�شتيتا �أو انعكا�سا (ح�سب طبيعة
اجل�سم).
 2.3تبدد ال�ضوء
الأ�شعة ال�ضوئية هي موجات كهرمغناطي�سة طول موجتها يف الفراغ حم�صور بني  0.4ميكرومرت و0.8
ميكرومرت مرت) ،ففي و�سط كل لون له طول موجته اخلا�صة فمثال طول موجة ال�ضوء الأ�صفر هو 0.6
ميكرومرت والأخ�رض  0.55ميكومرت.

عندما يكون ال�ضوء مكون من لون واحد نقول �أن �ضوء �أحادي اللون بينما عندما يكون �ضوء مركب من
�ألوان خمتلفة نقول انه �ضوء مركب ولتعرف مكونات �ضوء ف�إننا نبدده با�ستعمال مو�شور.
( 1ميكرومرت =  10-6م)
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زاوية انحراف ال�ضوء الأبي�ض هي الأدنى وزاوية انحراف ال�ضوء البنف�سجي هي الأق�صى ،لذا جند يف
طيف ال�ضوء الأبي�ض اللونني الأحمر والبنف�سجي يف �أطرافه.

 3.3تكون قو�س قزح
تقوم قطرات الـمطر العالقة بال�سحب بنف�س الدور الذي يقوم به الـمو�شور م�ضاء بال�ضوء الأبي�ض الذي
يقوم مقام �ضوء ال�شم�س.

 4.3تكون ال�رساب
يحدث ال�رساب يف الأيام احلارة والأيام الباردة نتيجة اختالف الكثافة ال�ضوئية لطبقات الهواء باختالف
درجات حرارتها ففي الظهرية تكون طبقات الهواء الـمالم�سة ل�سطح الأر�ض �أ�سخن من الهواء يف الطبقات
العليا للجو وعلما �أن كثافة الهواء البارد �أكرب من كثافة الهواء ال�ساخن ينتج عن ذلك و�سط غري متجان�س
فينعك�س ال�ضوء كليا من �سحاب موجود على �سطح الأر�ض مما يجعلنا ن�شاهد ما ي�شبه الـماء.
 5.3لون الأج�سام
لون ج�سم ما يتعلق بالأ�ضواء التي ميت�صها والتي يعك�سها فمثال  :ج�سم م�ضاء بلون �أبي�ض يظهر لنا لونه
�أخ�رض يعني �أن اجل�سم امت�ص كل الأ�ضواء ما عدا ال�ضوء الأخ�رض الذي يعك�سه.
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ج�سم لونه �أبي�ض يعني �أنه يعك�س كل الأ�ضواء بينما ج�سم لونه �أ�سود يعني �أنه ميت�ص كل الأ�ضواء وبالتايل
ف�إن لون ج�سم هول ال�ضوء الذي ير�سله �إىل العني.

 -4العوائق وال�صعوبات الإب�ستيمولوجية :
بالن�سبة ملفهوم احلرارة يجب الرتكيز على التمييز بينه وبني درجة احلرارة التي هي وحدة قيا�س� ،أما
احلرارة فهي مقدار يتعلق بحركية الـمكونات الدقيقة للمادة .ولال�ستدالل على ذلك ميكن الإ�شارة �إىل �أن
تغري الـمادة من حالة �إىل �إخرى ،مثال تبخر الـماء ،ال يرافقه تغري يف درجة احلرارة التي تبقى ثابتة،

 100°Cيف هذه احلالة .كما يجب �أي�ضا الإ�شارة �إىل �أن التبادل احلراري يتم دائما من اجل�سم الأكرث
�سخونة �إىل اجل�سم الأقل �سخونة وبالتايل ف�إن �أي متثل عند التالميذ بوجود انتقال للربودة يجب ت�صحيحه.

و يف ما يخ�ص الطفو فهو مييز كل مادة على حدة مبعنى �أنه عند �أخذ مادة معينة ف�إنها تطفو �أوال تطفو
بغ�ض النظر عن حجمها �أو كتلتها �إذا و�ضعناها يف مياه �ساكنة .فاحلديد �سينزل �إىل �أ�سفل واخل�شب �سيبقى
طافيا .وبالتايل ف�إن احلجم والكتلة معا هما الـمحددان خلا�صية طفو مادة ما.
�أما بالن�سبة لتغريات حالة الـمادة فيجب الت�أكيد على الفرق بني مفهومي االن�صهار ،الذي يعرب عن
انتقال حالة الـمادة من احلالة ال�صلبة �إىل احلالة ال�سائلة ،والذوبان الذي ت�صادفه �أثناء تهيئ حملول انطالقا
من ح�س مذاب و�ساءل مذيب .وهذا اخللط عند التالميذ هو نتيجة ال�ستعمال كلمة ذوبان للداللة على
الـمفهومني يف �آن واحد.
و بخ�صو�ص لون ج�سم ما ف�إن حمدده هو لون ال�ضوء الذي يقوم بعك�سه (ج�سم لونه �أزرق يعني �أنه
يعك�س ال�ضوء الأزرق وميت�ص باقي الأ�ضواء).
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الهدف :
�أحدد و�أ�صنف حاالت املادة ة (للمادة ال�صلبة �شكل
وحجم حمددان ،للمادة ال�سائلة �شكل غري حمدد،
للمادة الغازية �شكل وحجم غري حمددين).
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل �صغرية ،ثم يوجه
�أ�سئلة للتذكري مبكت�سباتهم ذات ال�صلة بحاالت الـمادة.
و�ضعية االنطالق :
يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صور ( )1و ( )2و
( )3والتي متثل احلاالت الثالث للمادة ،وبعد ذلك
يتدرج معهم لطرح ال�س�ؤال الآتي :
 ما الذي مييز كل حالة عن الأخرى ؟بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من
بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص
لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :
يجيبون عن ال�س�ؤال ح�سب ت�صوراتهم كتابة يف
دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على
ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :
 الأج�سام ال�صلبة ميكن م�سكها باليد وال�سائلة الميكن م�سكها.
 يقدمون �أمثلة ملواد وي�صفون حاالتها.81

اختبار الفر�ضيات :
الن�شاط : 1
يطلب الأ�ستاذ من التالميذ �إجناز الن�شاط (�أجنز) ق�صد تعرف مميزات حالة الـمادة ،وذلك من خالل �إجناز
الـمناولتني ( )1و(� ،)2إذ يتو�صلون يف الـمناولة (� )1إىل �أن قطعة اخل�شب حتافظ على �شكلها مهما اختلفت
الأواين التي و�ضعت فيها ،بينما الـماء ي�أخذ �شكل الإناء الذي ي�صب داخله.
الن�شاط : 2
يطلب الأ�ستاذ من التالميذ �إجناز ن�شاط (�أجنز) مع تنفيذ الـمناولة الـمقرتحة ،فيمل�ؤون الفراغات كالآتي :
 حجم الهواء قبل �ضغط الـمكب�س �أكرب من حجم الهواء بعد �ضغط الـمكب�س.�أ�ستنتج  :تغري حجم الهواء� ،إذن فلي�س للهواء حجم حمدد .وبعد �ضخ الهواء يف النفاخة ي�ستنتجون �أن
الهواء ي�أخذ �شكل احليز الذي يوجد فيه.
 بعد �ضخ الهواء الذي كان يف املحقنة �إىل داخل النفاخة يجيبون ب�أن الهواء �أخذ �شكل احلقنة قبل ال�ضخ يفالنفاخة ثم �أخذ �شكل النفاخة بعد �ضخه فيها .
 ي�ستنتجون � :أخذ الهواء �شكل احليز الذي يوجد فيه.تدوين النتائج :
يتو�صل التلميذات والتالميذ �إىل اال�ستنتاج الآتي :
اجل�سم ال�صلب له حجم حمدد ،و�شكل خا�ص به ،بينما اجل�سم ال�سائل له حجم خا�ص ولي�س له �شكل خا�ص به.
اجل�سم الغازي لي�س له �شكل وال حجم حمددان.
اال�ستثمار :
ي�ضع التلميذات والتالميذ عالمة (×) يف اخلانة الـمنا�سبة من اجلدول كالآتي :
صحيح
للجسم الصلب شكل وحجم محددان

×

للجسم السائل شكل وحجم محددان

×

يأخذ الغاز حجم وشكل الحيز الذي يشغله

×

يأخذ الغاز شكل الحيز الذي يشغله فقط

×

للجسم السائل حجم خاص وشكل غير محدد

×
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الهدف :
يقارن التلميذات والتالميذ وي�صفون املواد على �أ�سا�س
اخلا�صيات الفيزيائية  :الطفو فوق املاء ،التو�صيل

احلراري والكهربائي.

التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل ،يذكر الأ�ستاذ

التلميذات والتالميذ بتعلمات احل�صة الأوىل (ال�سابقة)
من خالل طرح �أ�سئلة مركزة.
و�ضعية االنطالق :
يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صورة ( )1عن الكرا�سة

والتي متثل حمطة ملعاجلة النفايات ثم يتدرج معهم
لطرح ال�س�ؤال :

 ماهي اخلا�صيات التي يتم اعتمادها لفرز املواداملكونة للنفايات ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب

من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز
املخ�ص�ص لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :
يجيبون عن �س�ؤال التق�صي املطروح ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صيو ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها
على ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :

 -كل مادة تتميز عن الأخرى بعدة مميزات.

 يتم فرز البال�ستيك عن اخل�شب واحلديد والورق من خالل متييز كل منها على حدة.اختبار الفر�ضيات :
يطلب الأ�ستاذ من التلميذات والتالميذ �إجناز ن�شاط (�أجنز) مع تنفيذ الـمناولة الـمقرتحة ،ال�شيء الذي
�سيمكنهم من ا�ستنتاج �أن :
 بع�ض الـمواد تطفو فوق الـماء كالفلني ،و�أخرى ال تطفو فوق الـماء كاحلديد .و�أن اخلا�صية التي مكنتمن ت�صنيف الـمواد يف الـمناولة هي خا�صية الطفو فوق الـماء.
يطلب الأ�ستاذ من التالميذ والتلميذات �إجناز الن�شاط  2من (�أجنز) مع �إجراء الـمناوالت الثالث ،ال�شيء
الذي �سيو�صلهم �إىل الإجابة عن الأ�سئلة كالآتي :
�أ -ي�ضيء الـم�صباح يف الـمناولة (.)1
ب -النحا�س مو�صل كهربائي بينما اخل�شب عازل كهربائي ،واحلديد يجذب بالـمغناطي�س.
تدوين النتائج :
يتو�صل التلميذات والتالميذ �إىل اال�ستنتاج الآتي :
توجد مواد تطفو فوق املاء كاخل�شب ،و�أخرى ال تطفو كاحلديد.
تتميز املواد بكونها مو�صلة للكهرباء وللحرارة كالنحا�س ،و�أخرى عازلة لهما كاخل�شب� ،أما املغناطي�س
فيجذب احلديد فقط.
الطفو فوق املاء والتو�صيل الكهربائي واحلراري واالجنذاب باملغناطي�س خا�صيات متكن من ت�صنيف املواد.
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اال�ستثمار :
الن�شاط : 1
ي�صنفون املواد ح�سب خا�صية الطفو بو�صل كل مادة بخا�صيتها.
قطعة حديد

قطعة حديد

قطعة حديد

قطعة حديد

يطفو فوق الـماء

ال يطفو فوق الـماء
الن�شاط : 2

ميل�ؤون الفزاغات مبا ينا�سب من الكلمات (عازل ،ال�صعق الكهربائي ،مو�صل) ليجيبوا ويتو�صلوا �إىل

الآتي :

النحا�س مو�صل للكهرباء بينما البال�ستيك عازل لها ولذلك تغلف الأ�سالك الكهربائية بالبال�ستيك لتجنب
ال�صعق الكهربائي عند مل�سها.
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الهدفان :
 �أن يتعرف التالميذ والتلميذات �أن املادة تتغري منحالة �إىل �أخرى ؛
 �أن ي�صفوا تغريات حالة املادة  :التجمد ،االن�صهار،التبخر والتكاثف.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يكون الأ�ستاذ والأ�ستاذة جمموعات عمل ويذكل
التلميذات والتالميذ بتعلمات احل�صتني الأوىل والثانية
من خالل طرح �أ�سئلة وا�ضحة ومركزة.
و�ضعية االنطالق :
يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صور ( )1و ( )2و ()3
والتي متثل ثالث حاالت للماء يف الطبيعة ،ثم يتدرج
معهم للتو�صل �إىل طرح �س�ؤال التق�صي :
 -ما �سبب حتول املادة من حالة �إىل �أخرى؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من
بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :

يجيبون عن ال�س�ؤال ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت
التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على
86

ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :
 بفعل العوامل الطبيعية وتقلبات املتاخ. بفعل الإن�سان �أثناء ا�ستغالل املواد. بفعل الربودة واحلرارة.اختبار الفر�ضيات :
يطالب الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز الن�شاط (�( )1أجنز) للإجابة عن الأ�سئلة بعد تنفيذ الـمناولتني ( )1و (: )2

�أ� -أعدت �سعاد قطع الثلج بو�ضع علب بها ماء يف الـمجمد ملدة كافية لتتجمد.
ب� -أ�سمي التحول من احلالة ال�سائلة �إىل احلالة ال�صلبة جتمدا..

ج -يف الـمناولة ( : )1درجة احلرارة هي درجتان مئويتان حتت ال�صفر.
 -يف الـمناولة ( : )2درجة احلرارة هي  10درجات مئوية (. )10°C

 -حتول الـماء يف الناولة ( )2من احلالة ال�صلبة �إىل احلالة ال�سائلة.

 -التغري يف حالة الـمادة يرافق تغري يف درجة احلرارة.

يطالبهم الأ�ستاذ ب�إجناز الن�شاط (�( )2أجنز) الذي يتمثل يف �إجناز الـمناولة (الر�سم الـموجود يف ال�صورة
( ))2والإجابة عن الأ�سئلة بالآتي (جتدر الإ�شارة �إىل �أن املحرار امل�ستعمل لي�س املحرار الطبي) :
�أ -درجة احلرارة التي ي�شري �إليها الـمحرار هي . 100°C :
ب -عند درجة احلرارة  100°Cيتحول الـماء من احلالة ال�سائلة �إىل احلالة الغازية ،ف�أ�سمي هذا التحول
تبخرا.
ج -حتول الـماء من احلالة الغازية �إىل احلالة ال�سائلة ،و�أ�سمي هذا التحول تكاثفا.
تدوين النتائج :
بعد �إجناز الن�شاطني ( )1و ( )2من (�أجنز) يتدرج الأ�ستاذ معهم للتو�صل �إىل اال�ستنتاج الآتي :
 ي�سمى التحول من احلالة ال�سائلة �إىل احلالة ال�صلبة تكاثفا . ي�سمى التحول من احلالة ال�صلبة �إيل احلالة ال�سائلة ان�صهارا. ي�سمى التحول من احلالة ال�سائلة �إىل احلالة الغازية تبخرا. ي�سمى التحول من احلالة ال�سائلة �إىل احلالة ال�صلبة جتمدا.87

تتحول املادة من حالة �إىل �أخرى بفعل احلرارة.
اال�ستثمار :
 -1ميل�ؤون الفراع بامل�صطلحني :
جتمد

								

ان�صهار

								
 -2يتو�صلون بعد ملء الفراغات �إىل الآتي :

حتت ت�أثري �أ�شعة ال�شم�س يتحول املاء من احلالة ال�سائلة �إىل احلالة الغازية وي�سمى هذا التحول تبخرا فنح�صل
على امللح بعد تبخر املاء.
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الهدف :

ي�صف التلميذ والتلميذة تغريات حالة املادة  :الذوبان.
التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل ويذكر
التلميذات والتالميذ بالتعلمات ال�سابقة يف
الـمو�ضوع ،وذلك من خالل طرح �أ�سئلة

مركزة ووا�ضحة.

و�ضعية االنطالق :

يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صورة ( )1التي

متثل فطعة �سكر وك�أ�س ماء ،ثم يتدرج الأ�ستاذ
معهم للتو�صل �إىل طرح �س�ؤال التق�صي :

 كيف ن�رسع ذوبان قطعة ال�سكر يف املاء ؟بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب
من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم

باحليز املخ�ص�ص لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :
يجيبون عن �س�ؤال التق�صي ح�سب ت�صوراتهم م�ستعملني دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها
على ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :
 نحرك اخلليط. نك�رس قطعة ال�سكر قبل حتريكها يف املاء.89

اختبار الفر�ضيات :
يطلب الأ�ستاذ من التالميذ �إجناز الن�شاط ( )1من (�أجنز) من خالل �إجراء الـمناوالت الواردة يف ال�صور
 3 ،2و.4
و �سيتو�صلون �إىل :
�أ -ذوبان ال�سكر يف الك�أ�س (� )2أ�رسع منه يف الك�أ�س ( )1و�أبط�أ منه يف الك�أ�س (.)3
ب -ي�ستنتجون �أن  - :الت�سخني يرفع من �رسعة ذوبان ال�سكر يف الـماء.
				

 -ذوبان �سكر مدقوق �أ�رسع من ذوبان �سكر غري مدقوق.

تدوين النتائج :
لت�رسيع ذوبان مادة �صلبة يف الـماء نفتتها ون�ضعها يف ماء �ساخن مع التحريك.
اال�ستثمار :
 -يذوب الـملح الناعم �أ�رسع من اخل�شن وال�صخري.
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الهدف :
 يحدد التالميذ والتلميذات بع�ض التغريات الكيميائية امللحوظة يف احلياة اليومية.التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل ،يذكر
التلميذات والتالميذ بالتعلمات ال�سابقة يف
الـمو�ضوع ،وذلك من خالل طرح �أ�سئلة
مركزة ووا�ضحة.
و�ضعية االنطالق :
يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صورة ( )1التي
متثل �شمعة حترتق ،ثم يتدرج معهم للتو�صل
�إىل طرح �س�ؤال التق�صي :
 ما م�صري اجلزء املختفي من ال�شمعة ؟بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب
من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم

باحليز املخ�ص�ص لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :
يجيبون عن �س�ؤال التق�صي ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على
ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :
 ذابت ال�شمعة بفعل احلرارة. احرتق ال�شمع املكون لل�شمعة لأنه قابل لالحرتاق.91

اختبار الفر�ضيات :
الن�شاط : 1
يطلب الأ�ستاذ من التالميذ والتلميذات �إجناز الن�شاط ( )1من (�أجنز) وذلك بعد �إجناز املناولة املمثلة يف
ال�صورة ( )2ثم :
�أ -ي�سجلون ب�أن طول ال�شمعة التي حترتق بعد مدة �أ�صغر من طولها الأول ،و�أن �سطح ال�صحن املعر�ض
للهب تكونت عليه رقائق �سوداء.
ب -العلمية التي �أدت �إىل نق�صان طول ال�شمعة وتكون رقائق �سوداء على ال�صحن هي عملية االحرتاق.
ج -يتممون العبارة كالآتي :
احرتاق ال�شمعة تغري يف املادة ولي�س حتوال يف حالتها.
الن�شاط : 2
يالحظون ال�صورتني وميل�ؤون الفراغات كالآتي :
 تكون ال�صد�إ تغري يف املادة ،ينتج عنه تغري يف لون املادة ويف متا�سكها. تكون ال�صد�إ ينتج عن تغري يف مادة احلديد.تدوين النتائج :
 -االحرتاق وتكون ال�صد�إ ينتج عنهما تغري يف املادة.

 يرافق حدوث تغري يف املادة تغري يف اللون �أو يف طبيعتها لتنتج �أج�سام جديدة.اال�ستثمار :
التلون تغري يف املادة.
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الأهداف :
 يتعرف التالميذ والتلميذات �أن ال�ضوء الأبي�ض مكون من �ألوان.التدبري الـمقرتح :
تذكري :

يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل ،ثم يذكر
التلميذات والتالميذ بالتعلمات ال�سابقة يف
الـمو�ضوع ،وذلك من خالل طرح �أ�سئلة
مركزة ووا�ضحة.
و�ضعية االنطالق :
يالحظ التلميذات والتالميذ ال�صورة ()1
التي متثل منظر قو�س قزح .ثم يتدرج معهم
للتو�صل �إىل طرح �س�ؤال التق�صي :
ما م�صدر �ألوان قو�س قزح ؟
بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب
من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم

باحليز املخ�ص�ص لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :
يجيبون عن ال�س�ؤال ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على ال�سبورة،
وقد يجيبون مبثل :
 تظهر الألوان ب�سبب �ضوء ال�شم�س. التقاء الغيوم ب�أ�شعة ال�شم�س.93

اختبار الفر�ضيات :

يطلب الأ�ستاذ من التالميذ والتميذات �إجناز ن�شاط (�أجنز) :

�أ -بعد �إجراء املناولة الواردة بالر�سم( )Aيتو�صلون �إىل �أن �ألوان طيف ال�ضوء الأبي�ض هي نف�س �ألوان
قو�س قزح.

ب� -ضوء ال�شم�س �ضوء مركب.

ج -يالحظون �ألوان قو�س قزح ثم يذكرونها كالآتي  :البنف�سجي ،الأزرق ،النيلي ،الأخ�رض ،الأ�صفر،
الربتقايل والأحمر.

د -اللونان املحدان لقو�س قزح  :البنف�سجي والأحمر.
تدوين النتائج :

يتو�صلون �إىل اال�ستنتاج الآتي :

 يتكون ال�ضوء الأبي�ض �أ�سا�سا من �سبعة �ألوان مرتبة كالتايل  :البنف�سجي ،الأزرق ،النيلي ،الأخ�رض،الأ�صفر ،الربتقايل والأحمر ،وت�سمى �ألوان الطيف.
اال�ستثمار :
يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صور الثالث ويجيبون ب�أن ال�صورة ( )2هي التي متثل طيف ال�ضوء الأبي�ض.
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الـمو�ضوع  :ال�ضوء والألوان  -الأ�سبوع  - 10احل�صة  : 7لون ج�سم

الهدفان :
 يربط التالميذ والتلميذات بني لون اجل�سم ولون ال�ضوء الذي ي�ضيئه. يربط التالميذ والتلميذات الظواهر الفيزيائية ب�سلوك ال�ضوء.التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل ،يذكر
التلميذات والتالميذ بالتعلمات ال�سابقة يف
الـمو�ضوع ،وذلك من خالل طرح �أ�سئلة
مركزة ووا�ضحة.

و�ضعية االنطالق :
يالحظ التلمـيـذات والتالميـذ ال�صورة ()1
التي متثل طماطم طازجة حمراء يف �ضوء

النهار (ال�ضوء الأبي�ض) ،ثم يتدرج معهم

للتو�صل �إىل طرح ال�س�ؤال :

 -هل حتتفظ الطماطم بلونها عند �إ�ضاءتها

ب�ضوء �آخر؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :
يجيبون عن �س�ؤال التق�صي ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على
ال�سبورة ،ويجيبون مبثل :
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 ال يتغري لون الطماطم عند �إ�ضاءتها ب�ضوء �آخر. يتغري لون الطماطم عند �إ�ضاءتها ب�ضوء �آخر.اختبار الفر�ضيات :
يطلب الأ�ستاذ من التالميذ �إجناز الن�شاط (�أجنز) فيالحظون ال�صور الواردة وينجزون الـمناوالت ثم

يجيبون عن الأ�سئلة كالآتي :

�أ -الأ�شعة ذات اللون الأبي�ض هي التي متكن من ر�ؤية كل فلفلة بلونها الطبيعي.
ب -ي�صفون لون كل فلفلة عند �إ�ضاءتها بال�ضوء الأحمر ثم بال�ضوء الأخ�رض.
ج  -متثل البقع الداكنة الظالل.
تدوين النتائج :
بعد �إجناز الن�شاط يتدرج الأ�ستاذ معهم للتو�صل �إىل اال�ستنتاج الآتي :
 لون ج�سم هو لون ال�ضوء الذي يعك�سه �إىل العني ،ويحافظ اجل�سم على لونه �إذا �أ�ضيء بال�ضوء الأبي�ض.اال�ستثمار :

ميكن للأ�ستاذ �أن يجري مناولة بعد تقدمي التلميذات والتالميذ لأجوبتهم ليت�أكدوا جتريبيا منها ،وذلك من

خالل �إ�ضاءة كرية زرقاء مرة باللون الأزرق ثم باللون الأحمر ،ويف الأخري بعد التجريب �سيالحظون

�أنه عندما ي�ضاء ج�سم بلونه ف�إنه ال يتغري كما لو �أ�ضيء باللون الأبي�ض.
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مو�ضوع تكنولوجي  -الأ�سبوع  - 10احل�صة  : 8م�رشوع حتلية ماء مالح
الهدف :
ي�ستثمر املتعلم و املتعلمة تعلماتهما و
مهاراتهما يف حتلية ماء مالح.
التدبري الـمقرتح :
التح�ضري للم�رشوع :
يطلب الأ�ستاذ و الأ�ستاذة من التالميذ
حت�ضري الو�سائل قبل احل�صة يف �إطار
الإعداد القبلي للم�رشوع.
يح�رضون الو�سائل التالية :حو�ض،
ج�سم كروي ال�شكل ،غطاء بال�ستيكي
�شفاف ،ك�أ�س زجاجي ،ماء مالح.
يكون الأ�ستاذ و الأ�ستاذة جمموعات
عمل �صغرية.
�إجناز امل�رشوع
يوجه الأ�ستاذ و الأ�ستاذة التالميذ لتتبع مراحل الإجناز املقرتحة يف الكرا�سة ،حيث تقوم كل جمموعة مبا
يلي:
ت�أخذ لرتا من املاء ال�صالح لل�رشب و ت�ضعه يف حو�ض نظيف ،ثم ت�ضيف �إليه ثالث مالعق كبرية من امللح
وحترك اخلليط �إىل �أن يختفي امللح متاما ،ثم تتذوقه.
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تل�صق بطاقة على احلو�ض ،و ت�سجل عليها مذاق اخلليط و تاريخ بداية التجربة.
ت�ضع ك�أ�سا فارغة و�سط احلو�ض.
تثبت غطاء بال�ستيكيا �شفافا على فوهة احلو�ض ،و ت�ضع فوق الغطاء ج�سما كروي ال�شكل.
تعر�ض احلو�ض لأ�شعة ال�شم�س مدة �أ�سبوع تقريبا.
تقومي امل�رشوع
يحر�ص الأ�ستاذ و الأ�ستاذة على �إ�رشاك جميع التالميذ يف عملية التقومي حيث يتذوقون املاء املتجمع يف
الك�أ�س ،و يقارنون مذاقه مبا �سجل يف بداية التجربة.
يكت�شف التالميذ التقنية املتبعة لف�صل امللح عن املاء.
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تدبري �أن�شطة التقومي والدعم
الوحدة  : 2ت�صنيف املادة وخ�صائ�صها
ميكن اال�ستئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري �أن�شطة التقومي والدعم �ص  49 :من دليل الأ�ستاذ والأ�ستاذة.
يتو�صل املتعلمون واملتعلمات بعد �إجناز الأن�شطة املقرتحة �إىل الأجوبة التالية :

				
الأ�سبوع 11

تقومي الوحدة 2

�أقوم تعلماتي

�أملأ الفراغات مبا ينا�سب من الكلمات التالية � :سائلة ،غازية� ،صلبة ،حجم خا�ص� ،شكل خا�ص.
 توجد الـمادة على ثالث حاالت � :صلبة �أو �سائة �أو غازية اجل�سم ال�صلب له حجم و�شكل حمددان. اجل�سم ال�سائل له حجم خا�ص ولي�س له �شكل حمدد. اجل�سم الغازي لي�س له حجم و�شكل حمددان.مترين توليفي
ت�صنف الـمواد ح�سب بع�ض خ�صائ�صها �:أكتب (�صحيح) �أو (خط�أ) �أمام العبارة الـمنا�سبة :
قطعة البال�ستيك تطفو فوق الـماء �( :صحيح)ومو�صلة للكهرباء (خط�أ).
قطعة خ�شب لها �شكل حمدد (�صحيح) ال تطفو فوق الـماء ( :خط�أ) وعازلة للحرارة (�صحيح).
ملعقة من النحا�س مو�صلة للحرارة وعازلة للكهرباء ( :خط�أ).
الفوالذ خليط من احلديد ومواد �أخرىيجذبه الـمغناطي�س (�.صحيح).
تقومي متلك نهج التق�صي
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حتتوي حمقنة على ماء و�أخرى على غاز ي�صعب التمييز بينهما بالعني الـمجردة .كيف �أتعرف حالة كل
مادة.
�أت�ساءل � :أي حمقنة حتتوي على الغاز؟
�أفرت�ض  :الـمحقنة ب حتتوي على غاز.
�أحتقق من فر�ضيتي � :أ�ضغط برفق مكب�س ف�أالحظ �أن احلجم يتغري.
�أ�ستنتج  :الـمحقنة (ب) حتتوي على غاز والـمحقنة �أ حتتوي على ماء.

الأ�سبوع 				11

دعم الوحدة 2

الن�شاط 1
يعطي التلميذة والتلميذ ا�سم كل حتول للمادة مبلء الفراغات يف الر�سم التايل :
ثلج

ان�صهار
جتمد

ماء �سائل

تبخر
تكاثف

بخار الـماء

الن�شاط 2
من خالل مالحظة �صورة الـمطبخ :
�أ -حتوالت الـمادة التي تقع داخله :
التبخر  -التكاثف  -التجمد  -االن�صهار.
ب -يقع اكت�ساب احلرارة على م�ستوى الفرن ويقع افتقادها علي م�ستوى الثالجة.
الن�شاط 3
يف غرفة مظلمة ،ن�ضيء مب�صباح يدوي ون�ضع يف اجلهة الـمقابلة �سبورة بي�ضاء .نعيد التجربة
با�ستعمال �ضوء �أحمر.
 هل يحافظ الورق ال�سميك على نف�س اللون؟ علل جوابك.ي�أخذ الورق لونا �أحمر.
التعليل  :ي�أخذ اجل�سم دو اللون الأبي�ض لون ال�ضوء الذي ي�ضيئه.
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الن�شاط 4
لدي ثالث �صور لأ�شعة �ضوئية :

ال�صورة �أ

ال�صورة ب

ال�صورة ج

�أ� -أالحظ ال�صور الثالث الـمعرو�ضة ،و�أحدد من بينها ال�صورة التي متثل طيف ال�ضوء الأبي�ض.
ال�صورة (�أ ) هي التي متثل الطيف الأبي�ض...
ب� -أمتم العبارات التالية مبا ينا�سب من الكلمات التالية .مركب  -غري مركب.

 ال�ضوء الأبي�ض �ضوء مركب. ال�ضوء الأخ�رض �ضوء غريمركب.وميكن اقرتاح �أن�شطة تتعلق بالتغريات الكيميائية و�أخرى تتعلق بتغريات حالة املادة بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة
يف مو�ضوع ال�ضوء والألوان.
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الوحدة  : 3دورات احلياة والتوالد والوراثة عند الكائنات احلية
الأ�سبوع

الـمو�ضوع

احل�ص�ص

الأهداف

 -1التوالد عند

� -أتعرف �أن احليوانات تتوالد مع مثيالتها لتلد ن�سال

احليوانات

12
التوالد والوراثة
عند احليوانات

 -2انتقال ال�صفات
الوراثية عند
احليوانات

 -3ا�سرتاتيجيات

التكاثر للحفاظ على
النوع

13

 -4انتقال ال�صفات
الوراثية عند

النباتات
-5ال�صفات غري
الوراثية عند

14

التوالد والوراثة
عند النباتات

النباتات

 -6التكاثرعند
النباتات ()1

 -7التكاثر عند
النباتات()2

مبميزات ت�شبه مميزات الآباء.

 �أحدد اخل�صائ�ص الـموروثة من الآباء لدىاحليوانات.

� -أ�صف اال�سرتاتيجيات الـمختلفة التي تزيد من عدد

الذرية للحفاظ على النوع.

 �أحدد ال�صفات الـموروثة من البذور لدىالنباتات.

� -أحدد ال�صفات غري الـموروثة عند النباتات.

� -أ�صف التكاثر عند النباتات بوا�سطة الدرنات.

� -أ�صف التكاثر عند النباتات بوا�سطة االفت�سال.

� -أ�صف التكاثر عند النباتات بوا�سطة ال�ساق اجلارية.

 -تنمية القدرة على

ا�ستخراج معطيات من
�صور.

 -تنمية القدرة على

ا�ستخراج معطيات من
�صور والربط بينها.

 -تنمية القدرة على

ا�ستخراج معطيات من

من �صور والربط بينها.
 تنمية القدرة على حتليلومقارنة نتائج جتارب.

 -تنمية القدرة على

حتليل ومقارنة نتائج

جتارب.
 تنمية القدرة علىالـمالحظة ؛

 تنمية القدرة علىترتيب مراحل.
 تنمية القدرة علىالـمالحظة؛

 تنمية القدرة علىترتيب مراحل.

15
مو�ضوع تكنولوجي

القدرات

 تنمية القدرة على� -8أزرع نباتات � -أ�ستثمر تعلماتي ومهاراتي يف تتبع مراحل �إنبات بذور� .إدماج التعلمات
وا�ستغاللها.
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الوحدة  : 3دورات احلياة والتوالد والوراثة عند الكائنات احلية

و�سائل تعليمية :

الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�ص الـمدمج ال�صادر عن الوزارة م�ستوى الرابعة االبتدائي �صور ووثائق
الكرا�سة� ،صور حيوانات و�صغارها ،ثمار وبذور ،ف�سائل� ،أ�ص�ص ،تربة.

الـم�ستوى

الـمكت�سبات ال�سابقة

 دورات احلياة والتوالدوالوراثة عند الكائنات احلية :
 مراحل دورة حياة حيوان -مراحل دورة حياة نبات

ال�سنة الثانية االبتدائية

الـم�ستوى

االمتدادات

 التكاثر عند احليوانات :� -أع�ضاء التوالد عند احليوانات

ال�سنة اخلام�سة االبتدائية
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اجلانب الـمعريف
تتكاثر الكائنات احلية عن طريق التوالد اجلن�سي ،وبع�ضها يتكاثر ال جن�سيا كبع�ض النباتات.
ميثل التكاثر اجلن�سي �أ�سلوب التكاثر عند احليوانات حيث يتدخل كل من الذكر والأنثى لإنتاج ن�سل عن
طريق �إنتاج اخلاليا التنا�سلية �أو الأم�شاج ،عندما تلتقي الأم�شاج الذكرية والأنثوية يحدث الأخ�صاب الذي
يعطي بي�ضة تتطور �إىل جنني ثم �إىل كائن ي�شبه �أبويه يف �أغلب ال�صفات.
 -1ماهي ال�صفات الوراثية؟
يجب التفريق بني ال�صفات الوراثية وال�صفات غري الوراثية ،حيث �أن ال�صفات الوراثية تنتقل من الآباء
�إىل الأبناء عن طريق التوالد اجلن�سي� ،أما ال�صفات غري الوراثية فتكون عبارة عن �صفات مكت�سبة وغالبا
ما تتدخل فيها عوامل خارجية .تنتقل ال�صفات الوراثية من الآباء �إىل الأبناء عن طريق ال�صبغيات
الـمتواجدة باخلاليا اجلن�سية ،حيث يتم التخليط بني ال�صبغيات الذكرية والأنثوية للح�صول على بي�ضة
حتمل ال�صفات الوراثية الأبوية.
مثال عند الإن�سان حتمل الأم�شاج الذكرية � 23صبغيا وحتمل الأم�شاج الأنثوية � 23صبغيا .وعند التقائهما
نح�صل بعد الإخ�صاب على بي�ضة حتتوي على � 46صبغيا حتمل هذه ال�صبغيات ال�صفات الوراثية الأبويه.
ويحدث ال�شيء نف�سه عند النباتات التي تتوالد جن�سيا حيث يحدث التقاء الـم�شيج الذكري (النواة التوالدية)
مع البي�ضة للح�صول على بي�ضة حتمل �صفات وراثية �أبوية.
�إال �أن �صعوبة �إدراك هذه الـمفاهيم لدى التلميذ جعلها تقت�رص على كون ال�صفة الوراثية تنقل من جيل �إىل
�آخر عند النباتات بوا�سطة البذور التي حتمل اجلنني.
 -2ا�سرتاتيجية التكاثر والبقاء على قيد احلياة :
التكاثر هو عملية حيوية تقوم بها جميع الكائنات احلية ويتم من خاللها �إنتاج �أفراد جديدة ،والهدف منه هو
الـمحافظة على بقاء النوع وا�ستمراريته،
ويتم التكاثر وفق ا�سرتاجيتني :
� - 1إنتاج عدد كبري من ال�صغار دفعة واحدة دون االعتناء بها ،مثل �أنثى ال�سلحفاء البحرية التي ت�صنع
عددا كبريا من البيو�ض وبعد الفق�س يبلغ القليل منها مرحلة البلوغ نتيجة االفرتا�س.
�أما احليوانات الربية فتنتج ال�صغار بوثرية هامة خالل موا�سم تكاثر ها ،لكن بعدد �أقل مثل القواد�ص حيث
يعتني الأبوان بال�صغار خ�صو�صا الأم خالل فرتة الر�ضاعة ،وذلك ملدة متو�سطة.
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� - 2إنتاج عدد قليل من ال�صغار مثل احليوانات الولودة كالفيلة والغزالن والقردة ،.... .واحليوانات
البيو�ضة كالطيور باخل�صو�ص تنتج عددا قليال من ال�صغار مع حمايتها واالعتناء بها ملدة طويلة �أما
�أنثى الفيل التي تلد �صغريا واحدا بعد � 22شهرا من احلمل نتقوم برعايته وحرا�سته بتعاون مع باقي �أفراد
الـمجموعة ذكورا و�إناثا.
 -3ا�سرتاتيجيات التكاثر عند النباتات :
يعترب التوالد اجلن�سي من �أهم �أ�ساليب التكاثر عند النباتات� ،إال �أن عددا مهما من النباتات تتكاثر ال جن�سيا
عن طريق �أحد �أجزائها وجنمل ذلك فيما يلي :
 1.3التوالد اجلن�سي :
يعترب التوالد اجلن�سي عند النباتات من �أهم �أ�ساليب التكاثر ،حيث ي�ؤدي التقاء الأم�شاج الذكرية والأنثوية
�إىل تكون البي�ضة التي تتحول �إىل جنينني داخل البدرة ،تعطي البدرة بعد �إثباتها كائنا حيا جديدا.
تكمن �أهمية التوالد اجلن�سية يف :
 احل�صول على عدد كبري من البدور ت�ساهم بعد �إثباتها يف تكاثر النوع. احل�صول على نبتات جديدة خ�صو�صا عندما يتعلق الأمر ب�أم�شاج ذكرية و�أنثوية قادمة من نباتات خمتلفةومن النوع نف�سه ،وميكن هذا من احل�صول على نباتات ذات �صفات وراثية جديدة وذلك بف�ضل حتفيظ
املادة الوراثية مما ي�سمح لها بتكيف �أف�ضل مع ظروف عي�شها.
 2.3التكاثر الالجن�سي :
�إىل جانب تدخل الأم�شاج الذكرية والأنثوية يف التكاثر عند النباتات ،ت�ستطيع بع�ض النباتات التكاثر ال
جن�سيا ،وهي خا�صيات تتميز بها عدد من النباتات ،وهي خا�صيات تتميز بها عدد من النباتات ،وقد
طورها الإن�سان بهدف الرفع من مردودية �إنتاجه يف امليدان الزراعي ومن �أهم طرق التكاثر عند النباتات
نذكر ما يلي :
 1.2.3االفت�سال وتطبيقاته يف الـميدان الزراعي :
متثل االفت�سال يف �أخذ جزء من �أحد �أع�ضاء النبتة وو�ضعه حتت ظروف مالئمة لكي يعطي نيتة كاملة
�شبيهة بالنبتة الأم.
يعترب االفت�سال خ�صو�صا االفت�سال الدقيق �أهم تقنية لإكثار النباتات .يتم االنطالق من جزء لأحد �أع�ضاء
النبتة لإجناز عمليات زرع متتالية يف �أو�ساط معينة وحتت ظروف مالئمة ،يتم احل�صول على كنب ثم
على نبيتات متجذرة تتم �أقلمتها ثم نقلها �إىل الـمزرعة .ي�سمح االفت�سال الدقيق يف وقت ق�صري من �إنتاج
عدد كبري من نباتات لها نف�س ال�صفات الوراثية للنبتة الأم.
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 2.2.3الرتقيد وتطبيقاته يف الـميدان الزراعي :
يتمثل يف حني �أحد �أغ�صان النبات �أو جزء منه ودفنه الرتبة دون ف�صله عن الأم �إىل �أن يتجدر ثم فطامه
للح�صول على نبتة �شبيهة بالنبتة الأم.
وميكن �أن يتم ذلك تلقائيا بوا�سطة ال�سيقان اجلارية عند بع�ض النباتات.
هناك عدة �أنواع من الرتقيد ت�صنف ح�سب كيفية �إجنازها ومن �أهمها الرتقيد بالغ�صن الطويل والرتقيد
الـمتعدد والرتقيد باحل�ضن والرتقيد الهوائي.
غالبا ما يطلق الرتقيد يف الـميدان الزراعي على بع�ض �أ�شجار الفواكه وبع�ض نباتات التزيني ،غري �أن
هذه التقنية تبقى حمدودة حاليا نظرا ل�سلبياتها وللتطور الكبري احلا�صل يف تقنيات االفت�سال الدقيق.
 3.3.3التطعيم وتطبيقاته يف الـميدان الزراعي :
يتمثل التطعيم يف اجلمع بني جزئي نباتي الطعم وحامل الطعم وحامل الطعم للح�صول علي نبات ذي
�صفات وراثية مرغوب فيها �شبيهة ب�صفات النبتة الأم التي �أخذ منها الطعم .يح�صل الطعم على حاجياته
االقتياتية بوا�سطة جذور النبات احلامل للطعم.

 -4العوائق وال�صعوبات الإب�ستيمولوجية :
لدرا�سة التوالد والوراثة عند الكائنات احلية (احليوانات والنباتات) على الأ�ستاذ(ة) �أن يكون مطلعا
على التعلمات ال�سابقة (برامج ال�سنة الثانية والثالثة ابتدائي) خ�صو�صا فيما يتعلق بالتوالد ،ويتخذ هذه
الـمكت�سبات ال�سابقة لبناء وتطوير الـمفاهيم اجلديدة بال�سنة الرابعة ابتدائي.
فبالن�سبة للتوالد عند احليوانات بالإ�ضافة �إىل عملية الإجناب الناجتة عن تزاوج الذكر واالنثى والذي
هو يف متناول الـمتعلم والـمتعلمة فهناك �إ�شكالية اال�سرتاتيجيات الـمختلفة للتكاثر واحلفاظ على النوع والتي
ي�سلكها كل نوع من �أنواع احليوانات ولتب�سيط هذا الـمفهوم لدى الـمتعلم والـمتعلمة ثم اقرتاح �أمثلة من
حميطه بغية ت�سهيل �إدراكه ملا هم اال�سرتاتيجيات من و�ضع عدد كبري من ال�صغار �إىل احلرا�سة الـمتو�سطة
لل�صغار يف حالة �إجناب عددا حمدودا منهم ،لأن يف احللة الأوىل عدد كبري جدا متعر�ض لالفرتا�س وال
ي�صل �إىل �سن البلوغ �إال عدد قليل جدا.
�أما يف احلالة الثانية فم�صاحبة الأبوين �أو �أحدهما لل�صغار �إىل حني منوها الكامل يبقى م�س�ألة م�صريية
للحفاظ على النوع.
وبالن�سبة للنباتات بالإ�ضافة �إىل التكاثر عن طريق البذور والتي �سبق للمتعلم والـمتعلمة الإملام بها
ف�سيكت�شف �أن جمموعة من النباتات ت�سلك طرق خمتلفة �إ�ضافة للتكاثر بغية احلفاظ على النوع ،منها
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االفت�سال �أو توفر بع�ضها على �أجزاء ت�سمح لها بالتكاثر كالدرنات وال�ساق اجلارية...
�أما بخ�صو�ص الوراثة عند الكائنات احلية فتم االقت�صار على ال�صفات الظاهرية التي تالحظ عند الآباء
وعند اخللق ،والتلميذ والتلميذة مطالب بالتو�صل �إىل �أن هذه ال�صفات ثابتة وتالحظ يف كل جيل من
الأنواع احليوانية والنباتية.
وعليه كذلك �أن يكت�شف �أن كل نوع يتميز ب�صفات حمددة و�صوال �إىل ت�سمية هذه ال�صفات بال�صفات
الوراثية.
�أما بالن�سبة لل�صفات غري الوراثية خ�صو�صا عند النباتات ،على الـمتعلم �أن يتجاوز عائقني �أ�سا�سيني :
 التمييز بني ال�صفات الوراثية عن ال�صفات غري الوراثية. -اكت�شاف �أن ال�صفات الغري الوراثية تتحكم فيها العوامل اخلارجية (كالرتبة).
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الـمو�ضوع  :التوالد والوراثة عند احليوانات  -الأ�سبوع  - 12احل�صة  : 1التوالد عند احليوانات

الهدف :

يتعرف الـمتعلمة والـمتعلم �أن احليوانات تتوالد مع مثيالتها لتلد ن�سال مبميزات ت�شبه مميزات الآباء.
الو�سائل :

�صور حليوانات خمتلفة مع �صغارها.
التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يق�سم الأ�ستاذ متعلمات ومتعلمي الق�سم �إىل
جمموعات �صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري

مبكت�سباتهم من الوحدة ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :

يهيئ الأ�ستاذ للح�صة ب�إح�ضار الو�سائل التعليمية

الـم�شار �إليها يف كرا�سة التلميذة والتلميذ،

ويوجههم ملالحظة ال�صور (�أالحظ و�أت�ساءل)،
ثم ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال التق�صي :

 -مع من يتوالد كل نوع من احليوانات؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :

يجيب الـمتعلمون والـمتعلمات ح�سب ت�صوراتهم م�ستعملني دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها
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على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ(ة) التالميذ ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) حيث يربطون كل �صغري ب�أبويه ،و ي�ستنتجون �أن كل

حيوان يتزاوج مع مثيلته الأنثى ليلدا �صغريا ي�شبههما.
حصان

بقرة

كلب

ثور

عجل

مهر

فرس

كلبة

جرو

تدوين النتائج :
يتو�صل التلميذات و التالميذ �إىل اال�ستنتاج الآتي :

يتزاوج احليوان الذكر مع مثيلته الأنثى فيلدان ن�سال مبميزات ت�شبههما.
اال�ستثمار :

يقوم املتعلمون و املتعلمات تعلماتهم من خالل �إجناز ن�شاط من (�أ�ستثمر تعلماتي) حيث يحددون �أبوي كل

�صغري من ال�صغار التالية� :صغري القط � -صغري اجلمل � -صغري الدب.
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الـمو�ضوع  :التوالد والوراثة عند احليوانات  -الأ�سبوع  - 12احل�صة  : 2انتقال ال�صفات الوراثية عند احليوانات

الهدف :
�أحدد اخل�صائ�ص الـموروثة من الآباء لدى احليوانات.
الو�سائل :
�صور حليوانات خمتلفة مع �صغارها.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ متعلمات ومتعلمي الق�سم �إىل
جمموعات عمل ،ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري
مبكت�سباتهم من احل�صة ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :
يهيئ الأ�ستاذ احل�صة ب�إح�ضار الو�سائل
التعليمية الـم�شار �إليها يف كرا�سة التلميذة
والتلميذ ،ويوجههم ملالحظة ال�صور(�أالحظ

ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال

و�أت�ساءل) ،ثم
التق�صي :
 -ملاذا ت�شبه �صغار احليوانات �أبويها؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب التالميذ والتلميذات ح�سب ت�صوراتهم م�ستعملني دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها
على ال�سبورة.
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اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ(ة) الـمتعلمني والـمتعلمات ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) حيث يربطون كل �صغري ب�أبويه ،معتمدين
على �صفة �شكل الـمنقار.
2

4

6

1

5

3

�صورة فلو�س

�صورة �صغري البط

�صورة �صغري اللقالق

منقار قصير

منقار مسطح

منقار طويل

بعد �أن ي�ضع املتعملمون واملتعلمات �صفة �شكل املنقاري يف اخلانة املنا�سبة يتو�صلون �إىل �أنها �صفة وراثية
لأنها تنتقل من الآباء �إىل الأبناء.
تدوين النتائج :
يتو�صل التلميذات والتالميذ �إىل اال�ستنتاج الآتي :
يتوفر كل حيوان على �صفات وراثية تنتقل من الآباء �إىل الأبناء من خالل التزاوج بني الذكور والإناث.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون والـمتعلمات تعلماتهم من خالل �إجناز ن�شاط من (�أ�ستثمر تعلماتي) حيث يالحظون �صور
ذكر و�أنثى فئران رمادية و�صغارهما ،ثم يقارنون لون فرو ال�صغار بلون فرو الأبوين ،ليتو�صلوا �أن

�صفة لون الفرو الرمادية هي �صفة وراثية تنتقل من الآباء �إىل الأبناء.
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الـمو�ضوع  :التوالد والوراثة عند احليوانات  -الأ�سبوع  - 13احل�صة  : 3ا�سرتاتيجيات التكاثر للحفاظ على النوع

الهدف :
ي�صف الـمتعلم والـمتعلمة اال�سرتاتيجيات التي تزيد من عدد الذرية للحفاظ على النوع.
الو�سائل :
�صور حليوانات خمتلفة مع �صغارها.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ متعلمات ومتعلمي الق�سم �إىل
جمموعات عمل �صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة
للتذكري بتعلماتهم.
و�ضعية االنطالق :
يهيئ الأ�ستاذ احل�صة ب�إح�ضار الو�سائل
التعليمية الـم�شار �إليها يف كرا�سة التلميذة
والتلميذ ،ويوجههم ملالحظة ال�صورتني
(�أالحظ و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح
�س�ؤال التق�صي :
 ما هي الطرق التي تتبعها احليواناتللتكاثر واحلفاظ على الن�سل؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب التالميذ والتلميذات ح�سب ت�صوراتهم م�ستعملني دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها
على ال�سبورة.
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اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ(ة) الـمتعلمني والـمتعلمات ب�إجناز الن�شاط (�أجنز) حيث يحددون احليوانات التي تعتني
ب�صغارها والتي ترتك �صغارها.
فال�ضفدعة حترر عددا كبريا من البيو�ض وترتك �صغارها بعد ذلك ،ويتعر�ض عدد كبري من �صغارها
لالفرتا�س ،وهذا هو �سبب و�ضع هذا النوع من احليوانات عددا كبريا من البيو�ض ،حيث تعترب هذه
الطريقة ا�سرتاتيجية من اال�سرتاتيجيات التي تتبعها بع�ض احليوانات للتكاثر واحلفاظ على النوع ،بينما
تعتني اللب�ؤة ب�صغارها مدة طويلة �إىل �أن يكربوا.
تدوين النتائج :

يتو�صل التلميذات والتالميذ �إىل اال�ستنتاج الآتي :
تتبع احليوانات طرقا خمتلفة للتكاثر واحلفاظ على الن�سل ،فمنها ما يعطي عددا كبريا من ال�صغار تنمو
بعيدة عن �أبويها ،ويتعر�ض عدد كبري منها لالفرتا�س ومنها حيوانات �أخرى تعطي عددا قليال من
ال�صغار ترعاها ملدة طويلة.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون والـمتعلمات تعلماتهم من خالل �إجناز ن�شاط من (�أ�ستثمر تعلماتي) حيث ي�ضع التالميذ
عالمة (×) �أمام االقرتاح ال�صحيح ( :االقرتاحان الأخريان)
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الـمو�ضوع  :التوالد والوراثة عند النباتات  -الأ�سبوع  - 13 :احل�صة  : 4التوالد وانتقال ال�صفات الوراثية عند النباتات

الهدف :
يحدد الـمتعلم والـمتعلمة �صفات النباتات الـموروثة من البذور لدى النباتات.
الو�سائل التعليمية :
بذور وثمار خمتلفة ( :الفا�صوليا.)...
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ متعلمات ومتعلمي الق�سم �إىل
جمموعات عمل �صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة
للتذكري بتعلماتهم ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :
يهيئ الأ�ستاذ للح�صة ب�إح�ضار الو�سائل
التعليمية الـم�شار �إليها يف كرا�سة التلميذة
والتلميذ ،ويوجههم ملالحظة ال�صورة
(�أالحظ و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح
�س�ؤال التق�صي :
 كيف ميكن احل�صول على بذور حمراءمن الفا�صوليا؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :
يقرتح الـمتعلمات والـمتعلمون فر�ضيات يختار منها الأ�ستاذ(ة) �أقربها للتحقيق وكتابتها على ال�سبورة.
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اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ(ة) الـمتعلمني والـمتعلمات ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) حيث يالحظون ال�صور الواردة يف
اجلدول وذلك مقارنة لون البذور الـمح�صل عليها بلون البذور التي مت زرعها :
يف احلالة  : 1ح�صلنا على بذور حمراء وهو اللون نف�سه للبذور التي مت زرعها.
يف احلالة  : 2ح�صلنا على بذور بي�ضاء وهو اللون نف�سه للبذور التي مت زرعها.
و بالتايل ي�ستنتج الـمتعلمون والـمتعلمات �أن �صفة لون البذور عند الفا�صوليا هي �صفة وراثية.
تدوين النتائج :
يتو�صل التلميذات والتالميذ �إىل اال�ستنتاج الآتي :

تتوفر النباتات على جمموعة من ال�صفات ،منها ما هو وراثي ،ومنها ما هو غري وراثي ،تنتقل ال�صفات
الوراثية �إىل النباتات عن طريق البذور بعد �إنباتها.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون والـمتعلمات تعلماتهم من خالل �إجناز ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي) حيث يكتبون (�صحيح)
�أو (خط�أ) �أمام كل عبارة :
 تعطي البذور من النوع  1فجال م�ستدير ال�شكل �( :صحيح) تعطي البذور من النوع  1فجال طويل ال�شكل ( :خط�أ) -تعطي البذور من النوع  2فجال طويل ال�شكل �( :صحيح)
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الـمو�ضوع  :التوالد والوراثة عند النباتات  -الأ�سبوع  - 14 :احل�صة  : 5ال�صفات غري الوراثية عند النباتات

الهدف :
يحدد الـمتعلم والـمتعلمة ال�صفات غري الوراثية عند النباتات.
الو�سائل التعليمية :
بذور  -ثمار � -صور.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ متعلمات ومتعلمي الق�سم �إىل
جمموعات عمل �صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة
للتذكري بتعلماتهم ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :
يهيئ الأ�ستاذ للح�صة ب�إح�ضار الو�سائل
التعليمية الـم�شار �إليها يف كرا�سة التلميذة
والتلميذ ،ويوجههم ملالحظة ال�صورة (�أالحظ
و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال
التق�صي :
 -كيف ميكن تف�سري احل�صول على ثمار خمتلفة القد ،بالرغم من زرع البذور نف�سها؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :
يقرتح الـمتعلمات والـمتعلمون فر�ضيات يختار منها الأ�ستاذ(ة) �أقربها للتحقيق وكتابتها على ال�سبورة.
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اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ(ة) الـمتعلمني والـمتعلمات ب�إجناز الن�شاط (�أجنز) حيث يالحظون من خالل ال�صور
اختالف قد الثمار يف كل من احلالتني �أ وب وحتديد �أن هذه ال�صفة غري وراثية.
تدوين النتائج :
يتو�صل التلميذات والتالميذ �إىل اال�ستنتاج الآتي :
تظهر على النباتات �صفات غري وراثية تختلف باختالف العوامل اخلارجية كتنوع الرتبة مثال.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون والـمتعلمات تعلماتهم من خالل �إجناز ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي) � ،أ�ضع عالمة (×) �أمام
العبارة ال�صحيحة :
 جميع �صفات النباتات وراثية. ي�ؤثر و�سط الزرع على �شكل الثمار. ي�ؤثر و�سط الزرع على قد الثمار. -ت�ؤثر كمية مياه ال�سقي على×قد الثمار.
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الـمو�ضوع  :التوالد والوراثة عند النباتات  -الأ�سبوع  - 14 :احل�صة  : 6التكاثر عند النباتات ()1

الهدفان :

 -ي�صف الـمتعلم والـمتعلمة التكاثر عند النباتات

بوا�سطة االفت�سال.

 -ي�صف الـمتعلم والـمتعلمة التكاثر عند النباتات

بوا�سطة الدرنات.

الو�سائل التعليمية :

درنة البطاط�س  -ف�سيلة � -شتالت خمتلفة.
التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يق�سم الأ�ستاذ متعلمات ومتعلمي الق�سم �إىل جمموعات،

ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري بتعلماتهم من احل�صة ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :

يهيئ الأ�ستاذ للح�صة ب�إح�ضار الو�سائل التعليمية الـم�شار
�إليها يف كرا�سة التلميذة والتلميذ ،ويوجههم ملالحظة

ال�صورة (�أالحظ و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح
�س�ؤال التق�صي :

 -ما هي الطرق الأخرى للتكاثر عند بع�ض النباتات ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم
قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :

يجيب الـمتعلمون والـمتعلمات ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على

ال�سبورة.

اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ(ة) الـمتعلمني والـمتعلمات ب�إجناز الن�شاط ( )1من (�أجنز) حيث يرتب الـمتعلمون مراحل
تكاثر البطاط�س من خالل مالحظة الر�سوم التي تو�ضح مراحل منو نبتة البطاط�س ،ويحددون �أن
الربعوم هو الذي ينمو ليعطي ال�ساق والأوراق اخل�رضاء يف حني تظهر انتفاخات على اجلذور تتحول
�إىل درنات .ويكت�شفون �أن زرع درنة واحدة ينتج عنه عدد كبري من درنات البطاط�س.
ومن خالل �إجناز الن�شاط ( )2يكتب املتعلمون واملتعلمات حتت كل �صورة ا�سم الـمرحلة من مراحل
االفت�سال.
 قطع الف�سيلة (�صورة .)3 ظهور اجلذور والرباعم (�صورة .)4 غر�س الف�سيلة يف الرتبة (�صورة )2تدوين النتائج :
يتو�صل املتعلمون واملتعلمات �إىل اال�ستنتاج التايل :
ميكن لنبات البطاط�س �أن يتكاثر عن طريق البذور ،كما ميكنه �أن يتكاثر عن طريق الدرنات ،وتعترب
درنة البطاط�س �ساقا حت�أر�ضية ،وتعطي العيون املوجودة علي �سطحها �ساقا و�أوراقا خ�رضاء ،وتظهر
على �أطراف جذورها انتفاخات تنمو لتعطي عدة درنات جديدة .وتعترب طريقة االفت�سال من �أهم الطرق
املتبعة يف الزراعة للح�صول على نباتات جديدة ،وتعتمد على قطع جزء به �أوراق من النبات وزرعه يف
الرتبة لينمو ويعطي نبتة جديدة ،ومتكن هذه الطريقة من احل�صول على عدة نباتات جديدة انطالقا من
نبات واحد.
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اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون والـمتعلمات تعلماتهم من خالل �إجناز الن�شاط ( )1من (�أ�ستثمر تعلماتي)  ،بكتابة �صحيح
�أم خط�أ �أمام كل عبارة.
 تتحول �أوراق البطاط�س �إىل درنات (خط�أ). تتحول جذور البطاط�س �إىل درنات (�صحيح). يتحول الربعوم �إىل �ساق فقط (خط�أ). يتحول الربعوم �إىل �ساق و�أوراق (�صحيح).ومن خالل �إجناز الن�شاط ( )2يذكرون االفت�سال كطريقة متبعة للح�صول على نبتة التني مع حتديد مراحلها.
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الـمو�ضوع  :التوالد والوراثة عند النباتات  -الأ�سبوع  - 15 :احل�صة  : 7التكاثر عند النباتات  :ال�ساق اجلارية
الهدف :
ي�صف الـمتعلم والـمتعلمة التكاثر عند النباتات بوا�سطة ال�ساق اجلارية وبوا�سطة البذور.
الو�سائل التعليمية :
نباتات� -صور.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ(ة) متعلمات ومتعلمي الق�سم �إىل
جمموعات  ،ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري بتعلماتهم
ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :
يهيئ الأ�ستاذ (ة) للح�صة ب�إح�ضار الو�سائل
التعليمية الـم�شار �إليها يف كرا�سة التلميذة
والتلميذ ،ويوجههم ملالحظة ال�صورة (�أالحظ
و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال
التق�صي :
 -كيف متكن هذه الطريقة من احل�صول على نباتات جديدة ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون والـمتعلمات ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على
ال�سبورة.
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اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ(ة) الـمتعلمني والـمتعلمات ب�إجناز الن�شاط ( )1من (�أجنز) حيث يحددون م�صدر كل من النبتة
( )2والنبتة ( )3وذلك اعتمادا على ال�صورة (.)2
كما ي�ستنتجون �أن جزء النبات الذي يتدخل يف التكاثر عند الفراولة هو ال�ساق الأفقية.
�أما الن�شاط ( )2فيحدد فيه املتعلمون �أن نبات الذرة يتكاثر بوا�سطة البذور.
تدوين النتائج :
يتو�صل التلميذات والتالميذ �إىل اال�ستنتاج الآتي :
ميكن �أن يتكاثر نبات الفراولة عن طريق البذور ،وي�ستطيع كذلك التكاثر بوا�سطة �ساق جارية تنمو �أفقيا

ت�سمع بظهور نباتات جديدة عليها ،كما يتكاثر نبات الذرة عن طريق البذور حيث تعطي كل بذرة واحدة
نباتا ينتج عددا �أكرب من البذور.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون والـمتعلمات تعلماتهم من خالل �إجناز ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي  ،وذلك بالتعرف على
خمتلف �أجزاء النبتة الـمبينة يف ال�صورة ( 3جذور � -ساق �أفقية � -أوراق خ�رضاء) وحتديد الطريقة
الـمتبعة يف تكاثر نبات النعناع وهي عن طريق ال�ساق اجلارية.
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مو�ضوع تكنولوجي  -الأ�سبوع  - 15احل�صة � : 8أزرع نباتات
الهدف :
ي�ستثمر املتعلم واملتعلمة تعلماتهما و
مهاراتهما يف تتبع مراحل �إنبات بذور.
التدبري الـمقرتح :
التح�ضري للم�رشوع :
يطلب الأ�ستاذ والأ�ستاذة من التالميذ
حت�ضري الو�سائل قبل احل�صة يف �إطار
الإعداد القبلي للم�رشوع.
يح�رضون الو�سائل التالية  :بذور خمتلفة
( فا�صوليا ،فول ،حم�ص )� ،إناء �أو
ن�صف قنينة كبرية �شفافة ،تربة.
يكون الأ�ستاذ والأ�ستاذة جمموعات عمل
�صغرية.
�إجناز امل�رشوع
يوجه الأ�ستاذ والأ�ستاذة التالميذ لتتبع مراحل الإجناز املقرتحة يف الكرا�سة ،حيث تقوم كل جمموعة مبا
يلي :
�إحداث ثقوب �صغرية �أ�سفل ن�صف القنينة.
و�ضع الرتبة يف ن�صف القنينة و زراعة البذور.
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و�ضع بطاقة يكتب عليها نوع البذرة ،تاريخ الزرع ،تاريخ ظهور الأوراق ،تاريخ ظهور اجلذور،
طول النبتة بعد �أ�سبوع ،طولها بعد �أ�سبوعني.
و�ضع ن�صف القنينة يف مكان م�ضاء.
�سقيها بانتظام.
تقومي امل�رشوع
يحر�ص الأ�ستاذ والأ�ستاذة على �إ�رشاك جميع التالميذ يف عملية التقومي حيث تقارن كل جمموعة نتائجها
مع باقي املجوعات ،ثم يتم و�ضع النباتات املح�صل عليها مبحيط الق�سم.
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تدبري �أن�شطة التقومي والدعم
الوحدة  : 3دورات احلياة والتوالد والوراثة عند الكائنات احلية
ميكن اال�ستئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري �أن�شطة التقومي والدعم �ص  49 :من دليل الأ�ستاذ والأ�ستاذة،
ويتو�صل املتعلمون واملتعلمات بعد �إجناز الأن�شطة املقرتحة يف الكرا�سة للأجوبة التالية :

الأ�سبوع 				16

تقومي الوحدة 3

� -1أقوم تعلماتي
 تتكاثر بع�ض النباتات كنبات التوت الأر�ض بوا�سطة �ساق جارية (�صحيح). تتكاتر درنات البطاط�س بوا�سطة الأوراق (خط�أ). تعطي بذور اللفت الأ�صفر لفتا �أ�صفر اللون (�صحيح). ت�ؤثر كمية ماء ال�سقي على قد التمار (�صحيح). جميع النباتات تتكاتر بوا�سطة البذور (خط�أ). -2مترين توليفي
�أ -لون الفرو.
ب -تلد الأرانب عددا كبريا من ال�صغار خالل ال�سنة.
 -3تقومي متلك نهج التق�صي
�أ -لـماذا تلد الأبقار عجوال ذات �ألوان خمتلفة؟
ب -لون الفرو عند الأبقار وراثي ،فلون فرو العجول م�شابه للون فرو الآباء.

الأ�سبوع 				16

دعم الوحدة 3

الن�شاط : 1
�أ -اجلرو يف ال�صورة رقم  : 4الأبوان  :ال�صورة  2وال�صورة .9
 اجلرو يف ال�صورة رقم  : 5الأبوان  :ال�صورة  1وال�صورة .7 اجلرو يف ال�صورة رقم  : 6الأبوان  :ال�صورة  3وال�صورة .8125

ب -ال�صفة الـمعتمدة للربط بني ال�صغري و�أبويه هي لون الفرو.
ج -هذه ال�صفة وراثية.
الن�شاط : 2
�أ -بذور من النوع �أ تعطي ثمارا كبرية القد.
 بذور من النوع ب تعطي ثمارا �صغرية القد.ب -تعترب �صفة قد الثمار وراثية لأنها تنتقل من النبتة الأم �إىل النبتة البنت عن طريق البذور.
وميكن �إدراج �أن�شطة �أخرى يختارها الأ�ستاذ والأ�ستاذة ،ونقرتح على �سبيل املثال.
ميكن للأ�ستاذ والأ�ستاذة �أن يقدم :
 �صور �أخرى حليوانات خمتلفة ذكورا و�إناثا و�صغارها ،يق�صد �أن يربط املتعلم واملتعلمة ال�صغار ب�أبويها،وبالتايل تلم�س مفهوم ال�صفة الوراثيج.
 تقدمي �أمثلة �أخرى حليوانات تتبع ا�سترياتيجيات خمتلفة للحفاظ على النوع. -تقدمي �أمثلة لنباتات وبذورها ،ق�صد الوقوف على انتقال ال�صفات الوراثية عن طريق البذور.
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تدبري ح�صة التقومي والدعم لنهاية الأ�سدو�س الأول
يخ�ص�ص الأ�ستاذ والأ�ستاذة الفرتة الأوىل من احل�صة لطرح �أ�سئلة �شفاهية يتعرف من خاللها مدى متكن
املتعلمني واملتعلمات من التعلمات املتعلقة مبختلف وحدات الأ�سدو�س.
يف املرحلة املوالية يتتبع الأ�ستاذ والأ�ستاذة �إجنازات املتعلمني واملتعلمات ب�شكل تدريجي والقيام بعملية
الت�صحيح ب�شكل �آين مع تقدمي �أمثلة �إ�ضافية لتثبيث التعلمات وفق الأهداف امل�سطرة �ضمن وحدات الأ�سدو�س
الأول ،وميكن �أن يغني الأ�ستاذ والأ�ستاذة هذه احل�صة التقوميية ب�أن�شطة �أخرى تهم وحدات الأ�سدو�س.
�أما خالل ح�صة الدعم فيتعني على الأ�ستاذ والأ�ستاذة برجمة �أن�شطة داعمة يتم اختيارها وفق ما �أفرزته
�أن�شطة التقومي لال�ستئنا�س ،والتي ميكن التعامل معها كالتايل :
ينجز كل ن�شاط من �أن�شطة الدعم على حدة ،بحيث يتتبع الأ�ستاذ والأ�ستاذة �إجنازات املتعلمني وت�صحيحها
يف حينها.

الأ�سبوع 			17

التقومي لنهاية الأ�سدو�س الأول

الن�شاط : 1
�أ -منت النبتة ب�شكل جيد يف الأ�صي�ص رقم ( ،)1بينما ذبلت يف الأ�صي�ص رقم (.)2
ب -ي�ستنتج الـمتعلم �أن اجلذور �رضورية للنبات.
الن�شاط : 2
نبات الذرة ← جرادة ← ف�أر ← ن�رس
الن�شاط : 3
�أ -ال ترعى الأفعى �صغارها بعد االنفقا�س.
ب -ت�ضع الأفعى عددا كبريا من البيو�ض ،لأن عددا منها يتعر�ض لالفرتا�س.
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الن�شاط : 4

�أنا مو�صل كهربائي
ال

نعم

�أطفو فوق الـماء

�أنا فلز

ال

نعم

يجذبني الـمغناطي�س

�أ�ستعمل يف الثالجة للتقليل من
التبادل احلراري

ال

�أنا فلني

نعم

�أنا حديد

128

				
الأ�سبوع 17

الدعم نهاية الأ�سدو�س الأول

الن�شاط 1
 تخزن بع�ض النباتات الـماء يف �سيقانها لأنها مكيفة للعي�ش يف الو�سط ال�صحراوي. يتغذى الغزال على الع�شب بذلك ي�سمى حيوانا عا�شبا. يتغذى الأ�سد على الغزال لذلك ي�سمى حيوانا الحما. تتوفر �أ�شجار النخيل على خا�صيات جتعلها مكيفة للعي�ش يف الواحات.الن�شاط 2
�أ -البذور من النوع .2
ب -البذور من النوع .1
ج� -صفة وراثية.
الن�شاط 3
 احل�صول على نباتات جديدة من �شجر الزيتون  :االفت�سال. �إنتاج حم�صول البطاط�س  :غر�س الدرنات. �إنتاج حم�صول من القمح  :زراعة البذور.الن�شاط : 4
 الفلني  :عازل للحرارة. النحا�س  :مو�صل كهربائي. اخل�شب  :يطفو فوق الـماء. الـمغناطي�س  :يجذب احلديد.وتعترب �شبكة التقومي الذاتي املقرتحة و�سيلة من الو�سائل لتقومي مدى متكن املتعلم واملتعلمة من املعارف
واملهارات اخلا�صة بوحدات الأ�سدو�س الأول.
كما ميكن اقرتاح �أن�شطة تقوميية �أو داعمة �أخرى.
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الوحدة � : 4أ�شكال وطرق نقل الطاقة القوى واحلركات
الأ�سبوع

الـمو�ضوع

18

الطاقة
االنت�شار احلراري

الأهداف

احل�ص�ص

القدرات

 تنمية القدرة علىمالحظة �صور
 �أحدد م�صادر الطاقة (ال�شم�س ،الكهرباء ،الـماء،الروابط بني معطيات؛
 -1م�صادر الطاقة
الريح).
 تنمية القدرة علىالتمييز بني ظواهر.
 -2االنت�شار
احلراري

 تنمية القدرة على �أميز �أن الأج�سام ال�ساخنة لها درجة حرارة �أعلىحتليل نتائج جتريبية؛
من الأج�سام الباردة.
 تنمية القدرة على �أقارن بني بع�ض الـمواد من حيث تو�صيلهااملقارنة و�صياغة
للحرارة.
ا�ستنتاج.

 تنمية القدرة على -3الدارة الكهربائية � -أف�رس حاجة الأجهزة الكهربائية الب�سيطة �إىل دارة حتليل نتائج جتريبية؛
 تنمية القدرة علىكهربائية مغلقة لكي تعمل.
الب�سيطة
التف�سري.

19
الكهرباء

 -4الك�شف عن
عطب
 �أك�شف عطبا يف دارة كهربائية ب�سيطة.يف دارة كهربائية
ب�سيطة
 -5التو�صيل
الكهربائي
للمواد

20

القوى والآالت

 �أ�صنف الـمواد من حيث تو�صيلها للكهرباء �إىلمو�صلة وعازلة.

مو�ضوع تكنولوجي

 تنمية القدرة علىاملناولة والتجريب؛
 تنمية القدرة علىالت�صنيف.

 تنمية القدرة على �أتعرف القوى التي جتعل الأ�شياء تتحرك (ت�أثري املناولة واملالحظة-6القوى وحركة اجلاذبية على الأ�شياء الـمت�ساقطة ،الدفع واجلذب)؛ للإجابة عن ت�سا�ؤل؛
 تنمية القدرة على �أف�رس �أن تغري مكان اجل�سم يرجع �إىل القوىالأج�سام
اال�ستنتاج ب�أ�سلوب
الـم�ؤثرة عليه؛
علمي.
 -7الآالت وحركة � -أعرف �أن الآالت الب�سيطة جتعل حركة الأج�سام
�أ�سهل.
الأج�سام

21

 تنمية القدرة علىاملناولة والتجريب؛
 تنمية القدرة على�صياغة ا�ستنتاج.

 تنمية القدرة علىاملناولة والتجريب؛
 تنمية القدرة علىالتمييز.

 تنمية القدرة على� -8أ�صنع م�صباح
�أ�ستثمر تعلماتي ومهاراتي يف �صنع م�صباح اجليب� .إدماج التعلماتاجليب
وا�ستثمارها.
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الوحدة � : 4أ�شكال وطرق نقل الطاقة القوى واحلركات

و�سائل تعليمية :
موقد ،حمرار� ،إناء مبقب�ض خ�شبي� ،إناء مبقب�ض من لدائن ،ك�أ�س ،ق�ضيب معدين ،ماء ،م�صابيح� ،أعمدة  ،4.5vورق
�أملنيوم ،م�سطرة من لدائن ،م�سطرة من خ�شب .م�سطرة من حديد ،خيط .كرية ،بكرة� ،أج�سام خمتلفة الكثل ،ر�سومات
و�صور ،الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�ص الـمدمج ال�صادر عن الوزارة م�ستوى الرابع االبتدائي.

الـم�ستوى

الـمكت�سبات ال�سابقة

 -حركة الأج�سام  /قوى الدفع واجلذب.

ال�سنة الأوىل االبتدائية

 انتقال الطاقة  /حركة الأج�سام  /القوى،�أنواعها ومفعولها  /الدارة الكهربائية
الب�سيطة.

ال�سنة الثانية االبتدائية

 �أ�شكال وطرق نقل الطاقة  :احلرارة /القوى.

االمتدادات

ال�سنة الثالثة االبتدائية

الـم�ستوى

 عنا�رص الدارة الكهربائية الـمنزلية �أهم م�صادر الطاقة -الطاقة وا�ستعماالتها
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ال�سنة ال�ساد�سة االبتدائية

اجلانب الـمعريف
 -1الطاقة
ي�صعب تقدمي تعريف حمدد ملفهوم الطاقة وميكن اعتبارها القدرة على �إنتاج جمهود لإحداث تغيري يف حالة
جمموعة �أو �إنتاج �شغل .وتعترب الطاقة الكهربائية من �أنواع الطاقة الأكرث ا�ستعماال نظرا لعدة عوامل
نذكر منها �سهولة نقلها وتوزيعها ووفرة الأجهزة التي ت�شتغل بها.

هناك م�صادر خمتلفة للطاقة منها الـمتجددة كال�شم�س والرياح والـماء ،وغري الـمتجددة كالبرتول والغاز
واليورانيوم والفحم احلجري .وتعطي الوثيقتان ( )1و( )2فكرة عن توليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على
الرياح وتدفق الـمياه� .أما الطاقة ال�شم�سية فيتم حتويلها اىل طاقة كهربائية عرب الألواح ال�شم�سية.

 -2االنت�شار احلراري
يعالج هذا الـمو�ضوع التبادل احلراري ويعد امتدادا ملو�ضوع احلرارة يف الـم�ستوى الثالث ابتدائي (كيفية
ت�صعيد �أو تنزيل ال�سائل يف الـمحرار) ويرتبط مبو�ضوع تغريات احلالة وبالطاقة بالن�سبة لهذا الـم�ستوى.
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عندما يحدث متا�س بني ج�سمي دوي حرارتني خمتلفتني ،فان احلرارة تنتقل من اجل�سم ال�ساخن �إىل اجل�سم
الأقل �سخونة وي�ستمر ذلك اىل �أن يحدث التوازن احلراري وي�سمى هذا االنتقال بالتبادل احلراري الذي
يتم ب�إحدى الطرق الثالث التالية :
التو�صيل احلراري  :هو ظاهرة انتقال احلرارة عرب الأج�سام ال�صلبة
احلمل احلراري  :وهو انتقال احلرارة من ج�سم م�شع كال�شم�س عن طريق حركة الغازات �أو ال�سوائل.
ف�أثناء ت�سخني الـماء ،نالحظ �أن �سطحه يعلو ويهبط بتموجات خفيفة تنتج عن �صعود الـماء من الأ�سفل
ليحل مكانه الـماء الأقل �سخونة الهابط �إىل ال�سطح.
الإ�شعاع  :هو انتقال احلرارة من ج�سم م�شع كال�شم�س مثال �إىل ج�سم �أخر دون تدخل الـمادة الفا�صلة بينهما
بع�ض الأج�سام ال�صلبة �أكرث تو�صيال للحرارة من بع�ضها الأخر ،فالفلزات كالنحا�س والأملنيوم والف�ضة
جيدة التو�صيل �أما الالفلزات كالزجاج واخل�شب والـمطاط واللدائن (البال�ستيك) فرديئة التو�صيل احلراري
ويطلق عليها العوازل احلرارية.
من الـمعروف �أن الـمواد جيدة التو�صيل احلراري هي �أي�ضا جيدة التو�صيل الكهربائي وكذلك الـمواد
جيدة العزل احلراري هي �أي�ضا جيدة العزل الكهربائي.
ت�ستخدم الـمو�صالت اجليدة لت�سهيل احلرارة �أما العوازل فت�ستعمل لتقلي�ص هذا التو�صيل �إىل احلد الأدنى،
من ثمة ن�ستعمل ال�صوف الزجاجي �أو البولي�سرت يف �صنع الثالجات للتقلي�ص من انتقال احلرارة من الو�سط
اخلارجي �إىل داخل الثالجة.
خالل تقدمي مو�ضوع التبدل احلراري ي�ستح�سن ربطه بتطبيقات عملية �صنع كظيمة (ترمو�س) �أو اعطاء
�أمثلة من الواقع الـمعي�ش ن�ستعمل فيها التو�صيل احلراري �أو العزل احلراري كالثالجة و�أجهزة الت�سخني
والأفران الـمنزلية.
 -3الكهرباء
يكت�سي تدري�س الـمفاهيم الأولية للكهرباء يف التعليم االبتدائي �أهمية ق�صوى للدور الكبري الذي ت�شغله
الأجهزة الكهربائية يف حياتنا اليومية.
ونتطرق يف هذه ال�سنة �إىل مو�ضوع الكهرباء من خالل الدارة الكهربائية الب�سيطة حيث يتعرف التلميذ
الدارة الكهربائية الـمغلقة والـمفتوحة ومفهومي العازل والـمو�صل الكهربائيني .كما يتعرف �أي�ضا على
اكت�شاف عطب يف دارة كهربائية ب�سيطة.
 1.3التيار الكهربائي
من وجهة النظر الفيزيائية ،يكمن التيار الكهربائي يف االنتقال اجلماعي لاللكرتونات عرب الـمادة.
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وبعبارة �أخرى فهو تدفق �سيل من االلكرتونات عرب �أ�سال التو�صيل الكهربائي ،ووظيفة العمود يف الدارة
الكهربائية هي دفع االلكرتونات احلرة يف ال�سليك للتحرك يف االجتاه نف�سه .وميكن مقارنة دور العمود
بدور م�ضخة الـمياه التي ال تنتج ماء بل حترك الـمجود منه من نقطة �إىل �أخرى ،وعليه فمن لواجب �أثناء
التدري�س جتنب الكلمات او الـم�صطلحات الـموحية بتمثالت خاطئة عن مفهوم الـمولد الكهربائي (مثل
عبارة  :منبع التيار)
 2.3الـمو�صالت والعوازل الكهربائية
ال ينتقل التيار الكهربائي اال عرب الأج�سام التي ت�سمى مو�صالت كهربائية ،ويتعلق الأمر بالأ�سا�س
بالفلزات التي تكون فيها االلكرتونات �شبه حرة (قابلة للتحرك) وهذه القابلية للتحرك �أو عدمها هي التي
متيز بني الأج�سام الـمو�صلة للكهرباء والأج�سام العازلة لها .وال ب�أ�س من الإ�شارة اىل �أن مفهومي والعزل
الكهربائيني هما مفهومان ن�سبيان ،اذ ميكن اعتبار اجل�سم العازل ذا مو�صلية كهربائية جد رديئة كما �أن
حركة االلكرتونات يف �أح�سن �أجل�سام ت�صادفها مقومة لهذه احلركة وهذه الـمقاومة تتعلق بطبيعة اجل�سم
و�أبعاده وهي الـم�س�ؤولية عن �إ�ضاءة الـم�صباح بحكم التبادل احلراري الذي يرافقها.
 3.3الدارة الكهربائية الب�سيطة
هي تركيب كهربائي ب�سيط مكون من ولد وم�ستقبل ومو�صل ،وتتم �إ�ضافة قاطع التيار الكهربائي لفتح
واغالق الدارة ،كما �أن وجود م�صباح يف الدارة يفيد يف الت�أ�شري على مرور التيار الكهربائي الذي ال يتم
اال اذال كانت الدارة مغلقة ومكونات الدارة �صاحلة لال�ستعمال.
 -4القوى والآالت
القوة مقدار فيزيائي نقرنه بت�أثري ميكانيكي وينتج عن مفعولها ت�شويه ج�سم �أو حتريكه ون�صنف القوى �إىل
قوى متا�س وقوى عن بعد .وللقوة مميزات �أربع  :نقطة الت�أثري ،خط الت�أثري ،الـمنحى وال�شدة.
ويهتم علم التحريك بدرا�سة حركة الأج�سام يف عالقتها مع القوة الـم�سببة لها .وقد قام �إ�سحاق نبوتن
بو�ضع �أ�س�سا قوانني الـميكانيك.
 1.4الت�أثريات البينية التجاذبية
تتجاذب الأج�سام فيما بينها وي�أخذ هذا التجاذب �صيغة قوة ت�سمى التجاذب الكوين .وتتزايد �شدة هذه القوة
كلما كربت قيم كتل الأج�سام الـمعنية وتتناق�ص كلما ازدادت الـم�سافة الفا�صلة بينهما وعموما تكون هذه
القوة مهمة بالن�سبة للأج�سام ذات كتل كبرية مثل الكواكب والنجوم.
�إن قوة اجلاذبية التي تطبقها الكرة الأر�ضية على �أي ج�سم يف حميطها هو ما ن�سميه وزن اجل�سم (يختلف
عن الكتلة).
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 2.4الآالت الب�سيطة

تقوم الآالت الب�سيطة مثل البكرة �أو العتلة بت�سهيل حركة الأج�سام وذلك بتغيري منحى القوة يف حالة البكرة
(من الأ�سهل جر ج�سم �إىل الأ�سفل وفق اجتاه منحني عو�ض جره �إىل الأعلى وفق اجتاه عمودي ويف حالة
العتلة ميكن رفع ج�سم ثقيل بقوة تتناق�ص �شدتها (جمهود �أقل) كلما تزايد طول الق�ضيب الـم�ستعمل.
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 -5العوائق وال�صعوبات الإب�ستيمولوجية :
عند التطرق للدارة الكهربائية الب�سيطة يجب تعويد التالميذ ا�ستعمال م�صطلح مولد كهربائي كمرادف
للعمود الكهربائي لأن الأول يت�سم بال�شمولية بينما العمود الكهربائي حالة خا�صة نلج�أ له عند بناء الـمفهوم
جتريبيا بحكم �أنه �أقرب �إىل الواقع الـمعي�ش.
كما يجب تفادي ا�ستعمال م�صطلح منبع كهربائي لأنه يخلق متثال خاطئا عند التالميذ بحكم التماثل
الذي قد يحيل على منبع مائي لأن الـمولد الكهربائي يحرك حملة ال�شحنة الكهربائية الـمجودة يف الدارة
الكهربائية وال ينتجها.
و بالن�سبة للقوى ف�إنه يجب اال�ستعانة ب�أ�سئلة ومناوالت ب�سيطة تربز ت�أثري قوى خمتلفة من حيث ال�شدة
�أو االجتاه على حركة بع�ض الأج�سام لكون ذلك مرتبط بتغيري اجتاه القوة ولي�س �شدتها ،يف حالة البكرة
مثال ،ف�إنه يتم اال�ستعانة عن ذلك باللجوء �إىل �أمثلة عملية كجذب دل ماء من البئر �أو رفع ج�سم من
الأر�ض �إىل ارتفاع معني با�ستعمال بكرة.
يف ما يخ�ص جاذبية الأر�ض ونظرا ل�صعوبة ا�ستيعاب هذا الـمفهوم يف هذا الـم�ستوى ف�إنه يجب االقت�صار
على ربطه بحركة �سقوط الأج�سام على الأر�ض يف غياب قوى �أخرى غري وزنها.
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الـمو�ضوع  :الطاقة ،االنت�شار احلراري  -الأ�سبوع  - 18احل�صة  : 1م�صادر الطاقة

الهدف :

يحدد التلميذ والتلميذة م�صادر الطاقة (ال�شم�س ،الكهرباء ،الـماء ،الريح).
التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يكون الأ�ستاذ والأ�ستاذة جمموعات عمل،

ويذكر التلميذات والتالميذ بالتعلمات ال�سابقة

يف الـمو�ضوع ،وذلك من خالل طرح �أ�سئلة
مركزة ووا�ضحة.

و�ضعية االنطالق :

يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صور (،)2( ،)1

( )3التي متثل بع�ض ا�ستعماالت الطاقة ،ثم

يتدرج مع التالميذ للتو�صل �إىل طرح �س�ؤال

التق�صي :

 -ما م�صادر الطاقة ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب
من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم

باحليز املخ�ص�ص لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :

يجيبون عن �س�ؤال التق�صي ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على
ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :
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 مقاب�س الكهرباء يف الـمنزل. -الألواح ال�شم�سية.

اختبار الفر�ضيات :
يطلب الأ�ستاذ من التالميذ �إجناز ن�شاط (�أجنز) من خالل مالحظة ال�صور ( 6 ، 5 ، 4و )7والإجابة عن
ال�س�ؤالني �( :أ و ب) بكتابة م�صدر الطاقة حتت كل �صورة :
ال�صورة  : 4الطاقة ال�شم�سية ،ال�صورة  : 5الطاقة الريحية ،ال�صورة  : 6الطاقة الكهربائية ،ال�صورة : 7
طاقة الـمياه.
ب -هذه الطاقات طبيعية �إال الكهربائية فهي طاقة ا�صطناعية.
تدوين النتائج :
بعد �إجناز الن�شاط يتدرج الأ�ستاذ معهم للتو�صل �إىل اال�ستنتاج الآتي :
تتعدد م�صادر الطاقة ومنها  :ال�شم�س ،الرياح ،الـمياه والكهرباء ،وتعترب الطاقات ال�شم�سية والريحية
والـمائية طاقات طبيعية ،بينما الطاقة الكهربائية طاقة ا�صطناعية.
اال�ستثمار :
خالل الن�شاط اال�ستثماري يربط التلميذات والتالميذ كل �صورة بالطاقة الـمنا�سبة لها كالآتي :
�صورة الـمروحة بالطاقة الريحية� ،صورة الألواح ال�شم�سية بالطاقة ال�شم�سية� ،صورة احلا�سوب بالطاقة
الكهربائية.
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الـمو�ضوع  :الطاقة ،االنت�شار احلراري  -الأ�سبوع  - 18 :احل�صة  : 2االنت�شار احلراري
والتو�صيل احلراري للمواد.
											

الهدفان :
 مييز التالميذ والتلميذات �أن الأج�سام ال�ساخنة لهادرجة حرارة �أعلى من الأج�سام الباردة.
 يقارن التالميذ والتلميذات بني بع�ض املواد منحيث تو�صيلها للحرارة.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل ،ويذكر التلميذات
والتالميذ بالتعلمات ال�سابقة يف الـمو�ضوع ،وذلك
من خالل طرح �أ�سئلة مركزة ووا�ضحة.
و�ضعية االنطالق :
يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صورة ( )1التي متثل
�أدوات مطبخ جلها م�صنوع من الأملنيوم ،ثم يتدرج
معهم للتو�صل �إىل طرح �س�ؤال التق�صي :
 -ملاذا جل �أدوات املطبخ م�صنوع من الأملنيوم ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من

بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص
لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :
يجيبون عن �س�ؤال التق�صي ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على
ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :

 -لأن تلك الأواين ت�سخن ب�رسعة.

 لأنها ت�سهل عملية الطبخ.اختبار الفر�ضيات :
الن�شاط : 1

يطلب الأ�ستاذ من التالميذ والتلميذات �إجناز الن�شاط ( )1من (�أجنز) وذلك بعد �إجناز الـمناوالت املقرتحة
ليتو�صلوا �إىل الآتي :

�أ -تن�صهر الزبدة بطريقة �أ�رسع يف امللعقة املعدنية بينما ال تن�صهر يف امللعقة اخل�شبية.
ب -الأملنيوم مو�صل جيد بينما اللدائن �أكرث تو�صيال من اخل�شب.
الن�شاط : 2

�أ -درجة حرارة الك�أ�س ( )1هي .15°C
 -درجة حرارة الك�أ�س ( )2هي .75°C

ب -الك�أ�س ( )1هي الباردة ،والك�أ�س ( )2هي ال�ساخنة.
تدوين النتائج :

يتدرج الأ�ستاذ معهم للتو�صل �إىل اال�ستنتاج الآتي :

 -الأج�سام ال�ساخنة لها درجة حرارة �أعلى من الأج�سام الباردة.

توجد �أج�سام مو�صلة للحرارة مثل الأملنيوم و�أخرى �أقل تو�صيال لها مثل اخل�شب واللدائن.
اال�ستثمار :
الن�شاط : 1
�أ -الك�أ�س ( ،)1الك�أ�س ( ،)3الك�أ�س (.)2
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ب -الك�أ�س (� )3أكرث �سخونة من الك�أ�س رقم ( )1و�أقل �سخونة من الك�أ�س رقم (.)2
الن�شاط : 2
صحيح
األلمنيوم موصل جيد للحرارة

خطأ

×

اللدائن موصلة جيدة للحرارة

×

الحديد موصل رديء للحرارة

×

الخشب موصل رديء للحرارة
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×

الـمو�ضوع  :الكهرباء  -الأ�سبوع  - 19احل�صة  : 3الدارة الكهربائية الب�سيطة

الهدف :

يف�رس التلميذات والتالميذ حاجة الأجهزة الكهربائية الب�سيطة �إىل دارة كهربائية مغلقة لكي تعمل.
التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل ،ويذكر

التلميذات والتالميذ بالتعلمات ال�سابقة يف
الـمو�ضوع ،وذلك من خالل طرح �أ�سئلة

مركزة ووا�ضحة.

و�ضعية االنطالق :

يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صور ( )1من
الكرا�سة التي متثل دارة كهربائية ب�سيطة،

ثم يتدرج الأ�ستاذ معهم للتو�صل �إىل طرح

ال�س�ؤال :

ماهي مكونات الدارة الكهربائية الب�سيطة؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب

من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم
باحليز املخ�ص�ص لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :

يجيبون عن ال�س�ؤال الـمطروح ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على

ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :
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 من الـمكونات � :أ�سالك كهربائية وم�صباح. بطارية و�أ�سالك وم�صباح.اختبار الفر�ضيات :
للإجابة عن �س�ؤال التق�صي ينجزون الرتاكيب الكهربائية الـممثلة يف الر�سم بال�صورة ( )2من ن�شاط
(�أجنز) ،ثم ميل�ؤون الفراغات كالآتي :
 ي�ضيء الـم�صباح عندما تكون الدارة مغلقة و�أحد �سلكي الدارة مرتبط بالعمود ومو�صول بالـمنطقةالنحا�سية للم�صباح ،بينما الـمربط الآخر للعمود مو�صول بالـمنطقة الر�صا�صية للم�صباح.
تدوين النتائج :
تتكون الدارة الكهربائية الب�سيطة من العنا�رص التالية :
مولد (عمود) ،وم�ستقبل كالـم�صباح ،و�أ�سالك الربط الـمو�صلة ،وقاطع التيار الكهربائي لفتح و�إغالق
الدارة.
اال�ستثمار :
يتو�صلون لال�ستنتاج بعد �إمتام ر�سم الدارة الكهربائية يف ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي) ،ال�س�ؤال (�أ) ،وملء
الفراغات يف ال�س�ؤال (ب) كالآتي :
الرقم ( : )1م�صباح ،الرقم ( : )2قاطع التيار.
الرقم ( : )3عمود ،الرقم (� : )4أ�سالك الربط.
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الـمو�ضوع  :الكهرباء  -الأ�سبوع  - 20احل�صة  : 4الك�شف عن عطب يف دارة كهربائية ب�سيطة

الهدف :
يك�شف التلميذات والتالميذ عطبا يف دارة كهربائية ب�سيطة.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل ،ويذكر
التلميذات والتالميذ بالتعلمات ال�سابقة يف
الـمو�ضوع ،وذلك من خالل طرح �أ�سئلة
مركزة ووا�ضحة.

و�ضعية االنطالق :
يالحظ التالميذ والتلميذات الر�سمني يف
ال�صورتني ( )1و( ،)2ثم يتدرج الأ�ستاذ

معهم للتو�صل �إىل طرح ال�س�ؤال :

 ملاذا ي�ضيء الـم�صباح يف الدارة ( )1والي�ضيء يف الدارة ()2؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه
ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف

كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :

يجيبون عن ال�س�ؤال الـمطروح ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على
ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :
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 -لأن كل مكونات الدارة (� )1صاحلة لال�ستعمال.

 لأن كل مكونات الدارة الكهربائية ( )2غري �صاحلة لال�ستعمال.اختبار الفر�ضيات :
يطلب منهم �إجناز الرتاكيب الـمثلة يف الن�شاط (�أجنز) ،وذلك لكي يتو�صلوا �إىل العن�رص الـمعطلة يف
مكونات الدارتني والإجابة كالآتي :
 -الـم�صباح رقم ( : )1معطل

 -الـم�صباح رقم ( : )2غري معطل.

		
 -العمود رقم ( : )1معطل

 -العمود رقم ( : )2غري معطل.

تدوين النتائج :
يتو�صلون �إىل اال�ستنتاج الآتي :
للك�شف عن عطب يف دارة كهربائية ن�ستبدل كل عن�رص منهل مبثيل له غري معطل يف دارة كهربائية غري
معطلة.
اال�ستثمار :
يقدم الأ�ستاذ لكل جمموعة عمودا وم�صباحا �أحدهما تالف ،ويطالبهم ب�إجناز الرتكيب ليكت�شفوا �أن �أحد
العن�رصين تالف �أو هما معا ،يلج�ؤون ال�ستبدال كل عن�رص ب�آخر غري تالف �إىل �أن يكت�شفوا العن�رص التالف.
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الـمو�ضوع  :الكهرباء  -الأ�سبوع  - 20احل�صة  : 5التو�صيل الكهربائي

الهدف :

ت�صنيف الـمادة من حيث تو�صيلها للكهرباء �إىل مو�صلة وغازية.
التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل ،ويذكر
التلميذات والتالميذ بالتعلمات ال�سابقة يف
الـمو�ضوع ،وذلك من خالل طرح �أ�سئلة
مركزة ووا�ضحة.

و�ضعية االنطالق :

يالحظ التالميذ والتلميذات ال�سلك الكهربائي
يف ال�صورة ( ،)1ثم يتدرج الأ�ستاذ معهم

للتو�صل �إىل طرح ال�س�ؤال :

 ملاذا جل �أ�سالك التو�صيل الكهربائيم�صنوعة من النحا�س ومغطاة بالبال�ستيك؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب
من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم

باحليز املخ�ص�ص لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :

يجيبون عن ال�س�ؤال الـمطروح ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على
ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :
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 حلماية الأ�سالك النحا�سية من التلف يتم تغليفها بالبال�ستيك. لت�سهيل ا�ستعمال الأ�سالك يتم تغليفها بالبال�ستيك.اختبار الفر�ضيات :
�أ -لتعرف بع�ض الأج�سام الـمو�صلة للكهرباء وبع�ض الأج�سام العازلة لها ،ينجزون الرتاكيب الواردة يف
الن�شاط لكي يتمكنوا من تلوين الـم�صابيح التي �ستتوهج وهي الواردة يف  :الرتكيبني ( )1و(.)4
ب -ي�صنفون الأج�سام الـم�ستعملة يف الرتاكيب داخل اجلدول كالآتي :

أجسام عازلة للكهرباء
 اللدائن. -اخل�شب.

أجسام موصلة للكهرباء
 نحا�س. �ألـمنيوم.تدوين النتائج :

بعد �إجناز الن�شاط يتدرج الأ�ستاذ معهم للتو�صل �إىل اال�ستنتاج الآتي :
توجد مواد مو�صلة للكهرباء مثل النحا�س و�أخرى عازلة لها مثل اخل�شب.
اال�ستثمار :
ينجزون الرتاكيب الـمقرتحة لي�ستنتجوا يف الأخري �أن ال�سلك النحا�سي هو الذي ميكن الـم�صباح من الإ�ضاءة
لأنه مو�صل للكهرباء بينما القطن واللدائن عازالن للكهرباء.
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الـمو�ضوع  :القوى والآالت  -الأ�سبوع  - 21احل�صة  : 6القوى وحركة الأج�سام

الأهداف :

 تعرف القوى التي جتعل الأ�شياء تتحرك. تف�سري �أن تغري مكان اجل�سم يرجع �إىلالقوى امل�ؤثرة عليه.

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل ،ويذكر
التلميذات والتالميذ بالتعلمات ال�سابقة يف
الـمو�ضوع ،وذلك من خالل طرح �أ�سئلة
مركزة ووا�ضحة.

و�ضعية االنطالق :

يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صورة ( )1من
الكرا�سة ،ثم يتدرج الأ�ستاذ معهم للتو�صل

�إىل طرح ال�س�ؤال :

 -ما الذي يجعل الأ�شياء تتحرك؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :

يجيبون عن ال�س�ؤال الـمطروح ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على
ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :
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 تتحرك ال�سيارة بفعل انزالقها على الثلج. تتحرك ال�سيارة حتت ت�أثري قوة الدفع.اختبار الفر�ضيات :

يطالبهم ب�إجناز ن�شاطي (�أجنز) :
الن�شاط : 1

 -ميكن حتريك ال�صندوق نحو النقطة  Bبوا�سطة الرفع باليد.

 -ميكن حتريك ال�صندوق من � Aإىل  Cعن طريق اجلر باليد.

ثم ي�ستنتجون �أنه لتحريك ج�سم من مكانه نطبق عليه قوة.
الن�شاط : 2

�أ -عند قطع اخليط ت�سقط الكرية على الأر�ض.
ب -ت�سقط الكرية على الأر�ض بفعل اجلاذبية.
تدوين النتائج :

بعد �إجناز ن�شاط (�أجنز) يتو�صلون �إىل اال�ستنتاج :

 -لتحريك ج�سم من مكان �إىل �آخر نطبق عليه قوة.

 ت�سقط الأج�سام ر�أ�سيا على الأر�ض حتت ت�أثري اجلاذبية.اال�ستثمار :

ينجزون الن�شاط من خالل م�شاهدة ال�صورة ( )4بالت�سطري على اجلواب الآتي :
 -ت�سقط ال�صخرة بفعل اجلاذبية.

 -ت�سقط ال�صخرة ر�أ�سيا على الأر�ض.
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الـمو�ضوع  :القوى والآالت  -الأ�سبوع  - 21 :احل�صة  : 7الآالت وحركة الأج�سام
الهدف :
 �أعرف �أن الآالت الب�سيطة جتعل حركة الأج�سام �أ�سهل.التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يكون الأ�ستاذ جمموعات عمل ،ويذكر

التلميذات والتالميذ بالتعلمات ال�سابقة يف
الـمو�ضوع ،وذلك من خالل طرح �أ�سئلة

مركزة ووا�ضحة.

و�ضعية االنطالق :
يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صورتني ()1
و( )2من الكرا�سة التي ،ثم يتدرج الأ�ستاذ

معهم للتو�صل �إىل طرح ال�س�ؤال :

 ملاذا يتم ا�ستعمال البكرة يف رفعالأج�سام؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه
ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف

كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص لذلك.
اقرتاح الفر�ضيات :

يجيبون عن ال�س�ؤال الـمطروح ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة �أجوبتها على
ال�سبورة ،وقد يجيبون مبثل :
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 -للم�ساعدة يف رفع الأج�سام.

 ل�سهولة حتريكها وا�ستعمالها.اختبار الفر�ضيات :

ينجز التالميذ والتلميذات الن�شاط (�أجنز) وي�ستنتجون �أن البكرة ت�سهل عملية رفع اجل�سم.
تدوين النتائج :
بعد �إجناز الن�شاط يتو�صلون �إىل اال�ستنتاج الآتي :
الآالت الب�سيطة مثل البكرة ت�سهل حتريك الأج�سام.
اال�ستثمار :
ي�شاهدون ال�صور الأربع الواردة يف الن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي) ثم ي�ضعون عالمة () حتت كل �آلة ت�سهل
حركة �أو نقل الأج�سام  :ال�صورة ( )6وال�صورة (.)8
ب -يقرتحون من حميطهم الـمعي�ش �آالت �أخرى ت�سهل حركة الأج�سام مثل  :دراجة ،عربة ...
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مو�ضوع تكنولوجي  -الأ�سبوع  - 21احل�صة � : 8أ�صنع م�صباح اجليب

الهدف :
ي�ستثمر املتعلم واملتعلمة تعلماتهما و
مهاراتهما يف �صنع م�صباح اجليب.
التدبري الـمقرتح :
التح�ضري للم�رشوع :
يطلب الأ�ستاذ و الأ�ستاذة من التالميذ
حت�ضري الو�سائل قبل احل�صة يف �إطار
الإعداد القبلي للم�رشوع.
يح�رضون الو�سائل التالية:
مواد ال�صنع :علب �رسدين فارغة ،قطعة
من البولي�ستري ،علب ياغورت ،عمود
م�سطح من فئة  ، 5, 4م�صباح �صغري،
�صفائح �صغرية من الأملنيوم ،خيوط
مطاطية ،ورق �أملنيوم.
و�سائل العمل :مثقاب� ،سكني ،ل�صاق،
مق�ص.
يكون الأ�ستاذ و الأ�ستاذة جمموعات عمل �صغرية.
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�إجناز امل�رشوع
يوجه الأ�ستاذ و الأ�ستاذة التالميذ لتتبع مراحل الإجناز املقرتحة يف الكرا�سة ،حيث تقوم كل جمموعة مبا
يلي:
تغطية علبة الياغورت بورق الأملنيوم ،و حتدث ثقبا يف قعرها لتثبيت م�صباح �صغري.
�إحداث ثقب �صغري بعلبة ال�رسدين ي�سمح ب�إدخال امل�صباح مع مراعاة متا�سها بالعلبة املعدنية.
�إل�صاق قطعتي بولي�ستري لتثبيت العمود.
تثبيت �صفيحة من الأملنيوم قابلة للتحرك على �سكة العلبة املعدنية لتعلب دور قاطع كهربائي.
تثبيت عنا�رص الرتكيب الكهربائي املح�صل عليه بوا�سطة خيوط مطاطية.
تعر�ض احلو�ض لأ�شعة ال�شم�س مدة �أ�سبوع تقريبا.
تقومي امل�رشوع
يحر�ص الأ�ستاذ والأ�ستاذة على �إ�رشاك جميع التالميذ يف عملية التقومي ت�شغل كل جمموعة امل�صباح بفتح و
غلق الدارة الكهربائية با�ستعمال القاطع الكهربائي.
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تدبري �أن�شطة التقومي والدعم
الوحدة � : 4أ�شكال وطرق نقل الطاقة ،القوى واحلركات
ميكن اال�ستئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري �أن�شطة التقومي والدعم �ص  49 :من دليل الأ�ستاذ والأ�ستاذة،
ويتو�صل املتعلمون واملتعلمات بعد �إجناز الأن�شطة املقرتحة �إىل الأجوبة التالية.

تقومي الوحدة 4

			
الأ�سبوع 22

�أقوم تعلماتي :
�أكتب (�صحيح) �أو (خط�أ) �أمام العبارة الـمنا�سبة :
 ت�سقط الأج�سام عموديا على الأر�ض حتت ت�أثرياجلاذبية �( :صحيح). التبادل احلراري هو انتقال احلرارة من اجل�سم الأقل �سخونة �إىل اجل�سم الأكرث �سخونة ( :خط�أ). لتحريك ج�سم من مكان �إىل �أخر نطبق عليه قوة �( :صحيح). ت�سهل الآالت الب�سيطة ،مثل البكرة ،حتريك الأج�سام �( :صحيح). يجذب الـمغناطي�س م�سمارا لأنه مو�صل كهربائي ( :خط�أ).مترين توليفي
�أ� -أكتب ا�سم م�صدر الطاقة :

طاقة ريحية

طاقة مائية

طاقة �شم�سية

ب -غالبا ما تتحول هذه الطاقات �إىل طاقة كهربائية.
ج -تدور الـمروحة بفعل قوة الرياح.
الن�شاط : 3
�أجنزت تيليال الدارة الكهربائية الب�سيطة جانبه :
�أ� -أ�سماء العنا�رص الكهربائية يف الدارة  :مو�صل ،عمود ،م�صباح.
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ب -الـمادة النحا�سية مو�صلة كهربائيا وبالتايل فافرتا�ضها خاطئ.
ج -الفر�ضية  : 1ميكن ان يكون الـم�صباح متلف.
 الفر�ضية  : 2ميكن ان يكون العمود م�ستهلك. الفر�ضية  : 3ميكن ان يكون الـم�صباح متلف والعمود م�ستهلك.د� -أعو�ض العمود باخر غري م�ستهلك� ،أالحظ �أن الـم�صباح يتوهج.
�أ�ستنتج �أ ن الفر�ضية  2هي ال�صحيحة.

الأ�سبوع 			22

دعم الوحدة 4

الن�شاط : 1
لفرز الـمواد احلديدية من النفايات ن�ستعمل الـمغانط ولتب�سيط ذلك ن�ستعمل مغناطي�سا بالقرب من مواد فلزية.
�أ� -أ�ستنتج �أن الـمغناطي�س يجذب هذه الـمواد لأنها حتتوي على احلديد.
ب� -أعلل ملاذا يجذب الـمغناطي�س هذه الـمواد؟ ي�سلط الـمغناطي�س قوة عن بعد على هذه الـمواد.
ج� -أ�ستنتج �أن الـمغناطي�س ي�سهل حركة الأج�سام احلديدية.
الن�شاط : 2
�أ� -أ�صنف الأج�سام ال�سابقة � :سلك نحا�سي ،قطعة خ�شب ،قطعة لدائن وملعقة من ف�ضة �إىل �أج�سام مو�صلة
للكهرباء و�أخرى عازلة مبلء اجلدول التايل :
�أج�سام مو�صلة للكهرباء
ملعقة من ف�ضة
�سلك نحا�سي

�أج�سام عازلة للكهرباء
قطعة لدائن
قطعة خ�شب

وميكن اقرتاح �أن�شطة تتعلق بالدارة الكهربائية الب�سيطة والتو�صيل الكهربائي بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة لت�سهيل
احلركة.
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الوحدة � : 5صحة الإن�سان والتفاعل مع البيئة
الأ�سبوع

23

24

الـمو�ضوع
انتقال العدوى
والـمر�ض

طرق الوقاية من
الأمرا�ض

الأهداف

احل�ص�ص

 تنمية القدرة علىالـمالحظة والتعبري
 -1بع�ض الأمرا�ض � -أتعرف بع�ض الأمرا�ض الـمعدية؛
 �أحدد الأعرا�ض والعالمات التي تدل على احلالة ال�صحية بوا�سطة �أ�سلوب علمي؛الـمعدية
 تنمية القدرة على تعبئةواحلالة الـمر�ضية.
وقراءة جدول.
 -2انتقال الأمرا�ض � -أحدد طرق انتقال بع�ض الأمرا�ض الـمعدية.
الـمعدية

تنمية القدرة على التعبريبوا�سطة �أ�سلوب علمي.

 -3الوقاية والعالج � -أحدد طرق الوقاية من الـمر�ض �أو عالجه.

 تنمية القدرة علىا�ستخراج معطيات من
�صور .

� -4أحافظ على �صحتي:
التغذية والتمارين � -أ�صف ال�سلوكات اليومية التي تعزز ال�صحة اجليدة.
الريا�ضية

ـ تنمية القدرة على
الـمقارنة؛
ـ تنمية القدرة على التعبري
بوا�سطة �أ�سلوب علمي.

 -5كيف يحافظ اجل�سم � -أ�صف كيف �أن ج�سم الإن�سان ي�ستجيب للحرارة الـمرتفعة
والـمنخف�ضة.
على حرارته؟

 تنمية القدرة علىا�ستخراج معطيات من
�صور؛
 تنمية القدرة على الربطبني معطيات.
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 -6ت�أثري الإن�سان على
البيئة

� -أو�ضح ت�أثري �سلوك الإن�سان على البيئة �إيجابيا و�سلبيا.

ت�أثير الإن�سان على
البيئة
26
مو�ضوع تكنولوجي

القدرات

 تنمية القدرة علىا�ستخراج معطيات من
�صور ؛
 تنمية القدرة علىالتعبري ب�أ�سلوب علمي.

تنمية القدرة على
 -7ت�أثري التلوث
على البيئة والإن�سان � -أ�رشح ت�أثري التلوث على الإن�سان والبيئة والكائنات احلية .ا�ستخراج معطيات من
�صور؛
والكائنات احلية � -أ�ستنتج طرقا ملنع �أو تقليل التلوث.
 تنمية القدرة علىوبع�ض طرق حماربة
التعبري ب�أ�سلوب علمي.
التلوث

� -8أ�صمم جملة علمية �-أ�ستثمر تعلماتي ومهاراتي يف ت�صميم جملة علمية.
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تنمية القدرة على
�إدماج التعلمات
وا�ستثمارها.

الوحدة � : 5صحة الإن�سان والتفاعل مع البيئة

و�سائل تعليمية :

الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�ص الـمدمج ال�صادر عن الوزارة م�ستوى الرابع االبتدائي� ،صور ووثائق الكرا�سة،
كمامات� ،شرائط وثائقية.

الـم�ستوى

الـمكت�سبات ال�سابقة

 الحركة  :وقاية الجهاز الحركي. التغذية والنمو � :أهمية التغذية الـمتوازنة �أحافظ على �صحتي  :التغذية والنظافة،التمييز بين حالتي ال�صحة والـمر�ض� ،أهمية
النمو لل�صحة.

ال�سنة الأوىل االبتدائية

 الحوا�س.� -صحة الإن�سان ،ج�سم الإن�سان ،التغذية.

ال�سنة الثانية االبتدائية

االمتدادات

الـم�ستوى

 الطبيعة  :التح�سي�س ب�أهمية الو�سط الغابويوالـم�ساهمة في حماية الغابة.

ال�سنة الخام�سة االبتدائية

 -التربة  :مكونات التربة ،حماية التربة.

ال�سنة ال�ساد�سة االبتدائية
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اجلانب الـمعريف
 -1الأمرا�ض الـمعدية :
الـمعدية هي ا�ضطرابات تنتج عن كائنات حية مثل (البكترييات ،الفريو�سات ،الفطريات،
الأمرا�ض ُ
والطفيليات) .وتعي�ش العديد من الكائنات احلية يف �أج�سامنا وعليها .وهي غري ُم�رضة �أو حتى مفيدة ب�شكل
طبيعي ،ولكنها قد تت�سبب يف بع�ض الأمرا�ض �إن توفرت لها بع�ض الظروف الـمعينة.
الـمعدية من �شخ�ص لآخر ،وتنتقل هذه الأمرا�ض عرب قر�صات احل�رشات
ميكن انتقال بع�ض الأمرا�ض ُ
�أو احليوانات� ،أو عرب ابتالع طعام �أو ماء ملوثني� ،أو التعر�ض �إىل كائنات حية يف البيئة.
 1.1الأعرا�ض :
لكل مر�ض معد عالماته و�أعرا�ضه اخلا�صة ،وميكن �أن تكون هذه العالمات والأعرا�ض م�شرتكة بني
ٍ
عدد من الأمرا�ض الـمعدية مثل احلمى والإ�سهال والإرهاق والآالم يف الع�ضالت وال�سعال.
 2.1الأ�سباب :
ميكن �أن حتدث الإ�صابة ب�أمرا�ض معدية ب�سبب :
• البكترييات :
هذه الكائنات وحيدة اخللية هي الـم�س�ؤولة عن الإ�صابة ب�أمرا�ض ،مثل  :التهاب احللق ،والتهابات
الـم�سالك البولية ،وال�سل.
• الفريو�سات :
ت�سبب الفريو�سات ،وهي �أ�صغر من البكترييات ،العديد من الأمرا�ض التي ترتاوح بني نزالت الربد
ال �إىل الإيدز.
و�صو ً
• الفطريات :
ينتج عن الفطريات العديد من الأمرا�ض اجللدية ،مثل الثعلبة ،و�سعفة القدم ،وميكن لأنواع �أخرى من
الفطريات �أن ت�صيب الرئتني �أو اجلهاز الع�صبي.
• الطفيليات :
تنتج الـمالريا عن طفيلي �صغري ينتقل عن طريق لدغة البعو�ضة ،وقد تنتقل الطفيليات الأخرى �إىل الب�رش
عن طريق براز احليوانات.
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• االت�صال الـمبا�رش :
ٍ
ٍ
حيوان يحمل العدوى من الطرق ال�سهلة للإ�صابة مبعظم الأمرا�ض الـمعدية،
�شخ�ص �أو
يعترب االت�صال مع
وثمة طرق ثالث ميكن �أن تنت�رش من خاللها الأمرا�ض الـمعدية باالت�صال الـمبا�رش كما يلي :
 من �شخ�ص لآخر :من الطرق ال�شائعة للإ�صابة بالأمرا�ض الـمعدية االنتقال الـمبا�رش للبكترييات �أو الفريو�سات �أو اجلراثيم
الأخرى من � ٍ
م�صاب بالبكترييات �أو الفريو�س �إن�سا ًنا
إن�سان
إن�سان �إىل �آخر .وقد يحدث ذلك حني يالم�س � ٌ
ٌ
يقبله.
�سليما �أو ي�سعل �أو يعط�س ناحيته �أو ّ
ً

كما ميكن �أن تنت�رش هذه اجلراثيم من خالل تبادل ال�سوائل نتيجةً لالت�صال اجلن�سي ،وقد ال يعاين ال�شخ�ص
ٍ
أعرا�ض للمر�ض ،بل ال يعدو كونه جمرد حامل له.
الذي ينقل اجلراثيم من � ّأية �

 -من حيوان ل�شخ�ص :

ٍ
حيوان م�صاب
ميكن �أن ي�صاب ال�شخ�ص بالـمر�ض من خالل التعر�ض للع�ض �أو اخلد�ش من ِقبل
بالـمر�ض ،حتى �إن كان حيوا ًنا �ألي ًفا ،وقد يكون ذلك ممي ًتا يف بع�ض احلاالت.
خطرا ،على �سبيل الـمثال  :ميكن الإ�صابة بعدوى
كما �أن التعامل مع ف�ضالت احليوانات ميكن �أن يكون
ً
اخلا�صة بها.
داء القطط عن طريق تفريغ علبة الف�ضالت
ّ
 -من الأم �إىل اجلنني :

متر بع�ض
ميكن �أن تنقل الـمر�أة احلامل اجلراثيم التي ت�سبب الأمرا�ض الـمعدية �إىل اجلنني ،ورمبا ّ
اجلراثيم من خالل الـم�شيمة ،كما ميكن �أن تنتقل اجلراثيم الـموجودة يف الـمهبل �إىل الطفل �أثناء الوالدة.
• االت�صال غري الـمبا�رش :
أي�ضا من خالل االت�صال غري الـمبا�رش ،ويعي�ش الكثري من
ميكن �أن تنتقل الكائنات التي ت�سبب الـمر�ض � ً
اجلراثيم على الأج�سام غري احلية ،مثل �أ�سطح الطاوالت �أو مقاب�ض الأبواب �أو ال�صنابري.
فحني يالم�س �شخ�ص مقب�ض ٍ
مري�ض بالأنفلونزا �أو الزكام على �سبيل الـمثال ،ف�إنه
�شخ�ص
باب �سبقه �إليه
ٌ
ٌ
قد يلتقط اجلراثيم التي خلّفها ذلك ال�شخ�ص ،و�إذا قام بعد ذلك بلم�س عينيه �أو فمه �أو �أنفه قبل غ�سل يديه،
فقد ي�صاب بالعدوى.
• تلوث الطعام :
بطريقة �أخرى ،ميكن �أن ت�صاب بالعدوى من جراثيم م�سببة للأمرا�ض من خالل الطعام والـماء
الـملوثني .ت�سمح �آلية هذا االنتقال للجراثيم باالنتقال �إىل الكثري من الأ�شخا�ص من م�صدر واحد.
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 -2الوقاية :
ينبغي اتباع هذه الن�صائح لتقليل خطر الإ�صابة بالأمرا�ض الـمعدية :
• غ�سل اليدين :
مهما ب�شكل خا�ص قبل �إعداد الطعام وبعده ،وقبل تناول الطعام ،وبعد ا�ستخدام الـمرحا�ض.
يعد هذا �أمرا ً
ينبغي �أال تلم�س العني �أو الأنف �أو الفم باليد ،لأن هذه طريقة �شائعة لدخول اجلراثيم �إىل اجل�سم.
• التلقيح :
ميكن �أن يقلل التلقيح من فر�ص الإ�صابة بالعديد من الأمرا�ض ب�شكل كبري.
• الـمكوث يف البيت عند ال�شعور بالـمر�ض :
ال �أو حمى ،وال ينبغي �أن نر�سل
ال ينبغي الذهاب �إىل العمل �إذا كان الـم�صاب يتقي�أ �أو كان يعاين �إ�سها ً
الأطفال �إىل الـمدر�سة �إذا كانوا يعانون هذه العالمات والأعرا�ض.
• حت�ضري الطعام بطريقة �آمنة :
الـمحافظة على نظافة الطاوالت و�أ�سطح الـمطبخ عند حت�ضري الوجبات.
• عدم م�شاركة الأ�شياء ال�شخ�صية :
ا�ستعمال فر�شاة الأ�سنان والـم�شط و�شفرات احلالقة ب�شكل خا�ص ،وجتنب م�شاركة ك�ؤو�س ال�رشب �أو
�أواين الطعام.
• احتياطات ال�سفر :
قبل ال�سفر خارج البالد ،ينبغي �أخذ احتياطات (تطعيمات خا�صة � :ضد احلمى ال�صفراء� ،أو الكولريا� ،أو
التهاب الكبد(�أ) �أو (ب)� ،أو احلمى التيفويدية).
 -3العالج :
�إن معرفة نوع اجلرثومة الـم�سببة للمر�ض ي�سهل على الطبيب اختيار العالج الـمنا�سب.
الـم�ضادات احليوية :
معا يف
يتم تق�سيم الـم�ضادات احليوية �إىل جمموعات من الأنواع الـمماثلة ،كما تو�ضع البكترييات ً
جمموعات من �أنواع متماثلة ،مثل البكرتيات ِ
العقدية �أو الإ�رشيكية القولونية.
وتوجد �أنواع حمددة من البكترييات �رسيعة الت�أثر ب�شكل خا�ص بفئات معينة من الـم�ضادات احليوية،
ويمُ كن �أن يكون العالج �أكرث دقة �إذا عرف الطبيب نوع البكترييات التي يقاومها اجل�سم.
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عادة ما تكون الـم�ضادات احليوية خم�ص�صة لعالج حاالت العدوى البكتريية؛ لأن هذه الأنواع من الأدوية
ال ت�ؤثر يف الأمرا�ض التي ت�سببها الفريو�سات� .إال �أنه يف بع�ض الأحيان ي�صعب معرفة نوع اجلرثومة
الـموجودة ،على �سبيل الـمثال  :حتدث بع�ض �أنواع االلتهاب الرئوي ب�سبب الفريو�سات ،بينما يحدث
البع�ض الآخر ب�سبب البكترييات.
وي�ؤدي فرط ا�ستعمال الـم�ضادات احليوية �إىل تطور الـمناعة لدى �أنواع عديدة من البكترييات �ضد نوع
واحد �أو �أكرث من الـم�ضادات احليوية ما يجعل معاجلة هذه البكترييات �أكرث �صعوبة.
م�ضادات الفريو�سات :
مت تطوير عقاقري ملقاومة عدوى بع�ض الفريو�سات ولي�س كلها ،وت�شمل الأمثلة الفريو�سات التي ت�سبب ما
يلي :
فريو�س نق�ص الـمناعة الب�رشية (/)HIVمر�ض الإيدز ( )AIDSوااللتهاب الكبد ي والأنفلونزا.
م�ضادات الفطريات :
ميكن ا�ستخدام العالجات الـمو�ضعية الـم�ضادة للفطريات لعالج عدوى اجللد �أو الأظافر والتي تكون
ناجتة عن فطريات .وميكن عالج بع�ض الإ�صابات الفطرية من خالل م�ضادات فطرية عن طريق الفم،
مثل الإ�صابات التي ت�صيب الرئتني �أو الأغ�شية الـمخاطية ،الإ�صابات الفطرية احلادة للأع�ضاء الداخلية،
خ�صو�صا للذين يعانون �ضعف �أجهزة الـمناعة ،وقد يتطلب حقن الأدوية الـم�ضادة للفطريات عن طريق
ً
الوريد.
م�ضاد الطفيليات :
تنتج بع�ض الأمرا�ض ،خا�صة الـمالريا عن الطفيليات ال�صغرية .وتوجد �أدوية لعالج هذه الأمرا�ض،
وقد طورت بع�ض �أنواع الطفيليات مقاومة الأدوية.
 -4التلوث �أ�سبابه وت�أثريه :
يعي�ش االن�سان و�سائر الكائنات احلية يف جمال بيئي ي�ؤثر فيه ويت�أثر به ،وبالـمحافظة على البيئة يتمكن
االن�سان من اال�ستفادة منها ب�شكل �إيجابي ويتمتع ب�صحة جيدة خ�صو�صا ما يتعلق بالأمرا�ض ذات العالقة
بالتلوث.
ما هي �أ�شكال التلوث ؟
التلوث هو عبارة عن احلالة القائمة يف البيئة التي ي�ستخدمها االن�سان م�سببا عددا من الأ�رضار الـم�ؤدية �إىل
الإخالل بالتوازن البيئي .وميكن تق�سيم التلوث �إىل نوعني :
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 تلوث المادي كال�ضو�ضاء والـموجات الكهرومغناطي�سية. -تلوث مادي وي�شمل تلوث الهواء والـماء والرتبة.

تلوث البيئة

تلوث المادي

تلوث مادي

تلوث الهواء  :الغازات
ال�سامة. ..

ثلوث الـماء :
البحريات ،الـمياه
اجلوفية ب�سبب الـمياه
العادمة والـمبيدات...

تلوث الرتبة  :ب�سبب
الـمبيدات والـمخ�صبات
الزراعية

وتعترب �أن�شطة االن�سان من �أهم م�صادر التلوث ومن بينها  :التلوث الناجت عن عوادم و�سائل النقل وخملفات
الأن�شطة ال�صناعية وخملفات الأن�شطة الزراعية.
وتودي الـملوثات �إىل �أ�رضار خمتلفة على الإن�سان كظهور بع�ض الأمرا�ض التنف�سية واجللدية ،وعلى
الـمجال البيئي �أي�ضا كانقرا�ض بع�ض الكائنات احليوانية والنباتية والت�صحر والتغريات الـمناخية واالخالل
بالتوازن البيئي عموما.
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 -5العوائق وال�صعوبات الإب�ستيمولوجية :
لدرا�سة �صحة الإن�سان والتفاعل مع البيئة على الأ�ستاذ(ة) �أن يكون مطلعا على التعلمات ال�سابقة (برامج
ال�سنة الثانية والثالثة ابتدائي) خ�صو�صا فيما يتعلق بالـمحافظة على �صحة اجل�سم والـمحافظة على البيئة.
و بخ�صو�ص الأمرا�ض الـمعدية مت الرتكيز على الأعرا�ض وطرق العدوى وعلى الـمتعلم التعرف على
هذا الـم�شكل من خالل الأمثلة الـمقدمة حيث ثم �إدراج �أمرا�ض �سائدة يف الـمجتمع كالزكام والأنفلوانزا
وذلك يف غياب التطرق �إىل م�سببات الـمر�ض كاجلراثيم ،على الـمتعلم �أن يعري اهتماما لو�سائل الوقاية
والعالج من الـمر�ض ،ولت�سهيل ذلك على الأ�ستاذة والأ�ستاذ �أن يحث الـمتعلمني على �إتباع �سلوك �إيجابي
يف ممار�ستهم اليومية لتجنب العدوى وحثهم على �إتباع طرق عالجية طبية يف حالة الإ�صابة بالـمر�ض.
و فيما يتعلق بت�أثري الإن�سان على البيئة وت�أثري التلوث على البيئة والإن�سان وجميع الكائنات احلية،
وانطالقا من الأمثلة الـمقدمة على الـمتعلم والـمتعلمة نهج �سلوك �إيجابي بتوجيه من الأ�ستاذ اجتاه البيئة،
بعد اكت�شاف خطورة تلويثها وما ينجم عن ذلك من ت�أثريات �سلبية على جميع الـمكونات مبا فيها الإن�سان.
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الـمو�ضوع  :انتقال العدوى والـمر�ض  -الأ�سبوع  - 23احل�صة  : 1بع�ض الأمرا�ض الـمعدية

الهدفان :

 -يتعرف الـمتعلم بع�ض الأمرا�ض الـمعدية ؛

 يحدد الـمتعلم الأعرا�ض والعالمات التي تدل على احلالة ال�صحية واحلالة الـمر�ضية.الو�سائل :

�صور الكرا�سة

التدبري الـمقرتح :

تذكري :

يق�سم الأ�ستاذ تالميذ الق�سم �إىل جمموعات

عمل �صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري
مبكت�سباتهم من الوحدة ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :

يوجه الأ�ستاذ التالميذ ملالحظة ال�صور

(�أالحظ و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح
�س�ؤال التق�صي :

ما هي الأمرا�ض التي يعاين منها كل من
ه�ؤالء الأطفال؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :
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يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�سبور.
اختبار الفر�ضيات :

يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) ،حيث يتعرفون مظاهر وعالمات الـمر�ض عند :
�أحمد  :ارتفاع درجة احلرارة ،عياء ،عطا�س.
ال�سالك � :سيالن الأنف ،عطا�س.

ح�سن  :تدميع العينني ،تورم اجلفون ،احمرار العينني.

وبالتايل ي�ستنتجون �أن �أحمد م�صاب باالنفلونزا ،وال�سالك م�صاب بالزكام ،وح�سن م�صاب بالرمد.
تدوين النتائج :

يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :

االنفلونزا والزكام والرمد من الأمرا�ض الـمعدية ،وميكن التعرف عليها من خالل العالمات التالية :
عياء ،حمى� ،سعال بالن�سبة للم�صاب بالأنفلونزا.

�سيالن الأنف ،عطا�س بالن�سبة للم�صاب بالزكام.

تدميع العينني ،تورم اجلفون ،احمرار العينني بالن�سبة للم�صاب بالرمد.
اال�ستثمار :

ي�ستثمر الـمتعلمون تعلماتهم بو�ضع عالمة ( )xيف اخلانة الـمنا�سبة داخل اجلدول.
الزكام � :سيالن الأنف ،عطا�س.

الرمد  :تورم اجلفون ،احمرار العينني.
الأنفلونزا  :حمى� ،سعال.

165

الـمو�ضوع  :انتقال العدوى والـمر�ض  -الأ�سبوع  - 23احل�صة  : 2انتقال بع�ض الأمرا�ض الـمعدية

الهدف :
 يحدد الـمتعلم طرق انتقال الأمرا�ض الـمعدية .الو�سائل :
�صور الكرا�سة
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ تالميذ الق�سم �إىل جمموعات عمل
�صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري مبكت�سباتهم
التي لها عالقة باحل�صة.
و�ضعية االنطالق :
يوجه الأ�ستاذ التالميذ ملالحظة ال�صور
(�أالحظ و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح
�س�ؤال التق�صي :
كيف تنتقل الأمرا�ض الـمعدية ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) ،حيث يبينون �سبب ن�صح الطبيب لل�شخ�ص الـم�صاب
باالنفلونزا بلزوم الفرا�ش كونه يحتاج �إىل الراحة مع �أخذ الأدوية الـمنا�سبة بانتظام.
�أما ال�شخ�ص الـم�صاب بالزكام فعليه �أخذ احتياطات (ا�ستعمال مناديل ورقية ورميها يف القمامة ،تفادي
م�صافحة �أ�شخا�ص �آخرين ،جتنب العطا�س �أمام الأ�شخا�ص)...
كما يف�رس التالميذ �سبب �إ�صابة الأخت ال�صغرى بالرمد ال�ستعمالها الـمن�شفة نف�سها لأحتها الـم�صابة� ،أي
�أن العدوى انتقلت لها ،ولتفادي ذلك ينبغي ا�ستعمال منا�شف �شخ�صية للوجه.
تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :
االنفلونزا والزكام والرمد من الأمرا�ض الـمعدية التي ميكن �أن تنتقل من �شخ�ص م�صاب �إىل �شخ�ص
�سليم ،لذا يجب زيارة الطبيب ،واتخاذ االحتياطات الالزمة لتجنب انت�شار العدوى.
اال�ستثمار :
ي�ضع الـمتعلمون (�صحيح) �أمام االقرتاح التايل (الـمر�ض الـمعدي ينتقل من �شخ�ص م�صاب �إىل �شخ�ص
�سليم) ،و(خط�أ) �أمام باقي االقرتاحات.
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الـمو�ضوع  :طرق الوقاية من الأمرا�ض  -الأ�سبوع  - 24احل�صة  : 3الوقاية والعالج

الهدف :
 يحدد الـمتعلم طرق الوقاية من الـمر�ض �أو عالجه.الو�سائل :
�صور الكرا�سة

كمامات خمتلفة
التدبري الـمقرتح :
تذكري :

يق�سم الأ�ستاذ التالميذ �إىل جمموعات عمل

�صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري مبكت�سباتهم
من احل�صة ال�سابقة.

و�ضعية االنطالق :
يوجه الأ�ستاذ التالميذ ملالحظة ال�صورة

(�أالحظ و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح
�س�ؤال التق�صي :

ما �أهمية ا�ستعمال الكمامة يف قاعة
الـمري�ض؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :

يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) ،حيث يذكرون �أن (ايدر) يتواجد بالـم�صحة ق�صد العالج
انطالقا من مالحظة ال�صورة ،ويف�رسون �سبب �إ�صابة الزائر بالعدوى �إثر زيارة زميله الـم�صاب مبر�ض

معد ،ويتجلى ال�سبب يف عدم و�ضع الكمامة.

بعد ذلك يذكر التالميذ االحتياطات التي ينبغي �أخذها لتجنب العدوى من قبيل :
ا�ستعمال كمامة عند زيارة م�صاب.

عدم ا�ستعمال من�شفة �أو �أواين �أو �أ�شياء ي�ستعملها الـم�صاب.
...

تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :

�أحافظ على �صحتي باتباع طرق للوقاية كالتلقيح والنظافة ،وجتنب �أ�سباب العدوى ،ويف حالة الإ�صابة
بالـمر�ض �أذهب �إىل الطبيب ،و�أ�ستعمل الأدوية التي و�صفها يل.
اال�ستثمار :
انطالقا من �إجناز ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي) ؛ مييز الـمتعلمون بني طرق الوقاية وطرق العالج.
طرق الوقاية  :التلقيح ،غ�سل اليدين بالـماء وال�صابون ،تغطية االنف بالكمامة.
طرق العالج  :تناول الدواء.
البحث :

يبحث الـمتعلمون عن التلقيحات التي خ�ضعوا لها انطالقا من بطاقة التلقيحات اخلا�صة بهم �أو دفرتهم

ال�صحي ،وي�سجلون كم كان عمرهم عند كل تلقيح.
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الـمو�ضوع  :طرق الوقاية من الأمرا�ض  -الأ�سبوع  - 24احل�صة � : 4أحافظ على �صحتي  :التغذية والتمارين الريا�ضية

الهدف :
 ي�صف الـمتعلم ال�سلوكات اليومية التي تعزز ال�صحة اجليدة.الو�سائل :
(�صور الكرا�سة)
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ التالميذ �إىل جمموعات عمل
�صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري مبكت�سباتهم
من احل�صة ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :
يوجه الأ�ستاذ التالميذ ملالحظة ال�صورتني
(�أالحظ و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح
�س�ؤال التق�صي :
ما �أهمية الغذاء الـمتوازن والتمارين
الريا�ضية؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�سبورة.

170

اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) ،حيث يقارنون �سلوك كل من �إكرام و�سامي :
 �إكرام تتناول غذاء متوازنا ،بينما �سامي يتناول غذاء غري متوازن. �إكرام حتافظ على �صحتها حيث تقوم بتمارين ريا�ضية ،بينما �سامي ي�ضيع وقته يف اللعب بلعب �إلكرتونية.وبالتايل يتو�صلون �إىل �أن �إكرام تعتني ب�صحتها بخالف �سامي.
ويذكر الـمتعلمون يف ال�س�ؤال الثالث �أن النوم بق�سط كاف �سلوك جعل �إكرام ن�شيطة خالل الدر�س ،ثم
يف�رسون احلالة التي يوجد عليها �سامي بقلة النوم ،وبالتايل يقدمون ن�صائح مبثل  :جتنب ال�سهر ،النوم
بق�سط كاف...
تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :
�أحافظ على �صحة ج�سمي بتناول غذاء متوازن ،و�أخذ ق�سط كاف من النوم ،وممار�سة متارين ريا�ضية.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون مكت�سباتهم حيث مييزون بني :
 ممار�سة الريا�ضة بانتظام.ال�سلوك اجليد :
 تناول خ�رض وفواكه ب�شكل يومي.				
ال�سلوك ال�سيئ :
				

 تناول وجبات �رسيعة خارج البيت. -اللعب بالهاتف النقال �إىل وقت متاخر من الليل.
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الـمو�ضوع  :طرق الوقاية من الأمرا�ض  -الأ�سبوع  - 25احل�صة  : 5كيف يحافظ اجل�سم على حرارته؟

الهدف :
 ي�صف الـمتعلم كيف �أن ج�سم الإن�سان ي�ستجيب للحرارة الـمرتفعة والـمنخف�ضة.الو�سائل :
�صور الكرا�سة
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ التالميذ �إىل جمموعات عمل
�صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري مبكت�سباتهم
من احل�صة ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :
يوجه الأ�ستاذ التالميذ ملالحظة ال�صورة
(�أالحظ و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح
�س�ؤال التق�صي :
كيف ي�ستجيب ج�سم �آدم للحرارة الـمرتفعة؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) ،حيث يتعرفون الكيفية التي ي�ستجيب بها اجل�سم عندما يكون
اجلو حارا �أو باردا ،في�صلون ب�سهم بني �صورة الطفلة يف اجلو البارد وبني البطاقتني ( :يرجتف ج�سمه)،
و (ي�شعر بالربودة) ،ثم بني �صورة الطفلة يف اجلو احلار وبني البطاقتني ( :يتعرق) ،و(ي�شعر باحلرارة).
بعد ذلك يجيب التالميذ عن �س�ؤال التق�صي ب�شكل عام :
ي�ستجيب ج�سم الإن�سان يف حالة اجلو احلار بالتعرق ،وي�ستجيب ج�سم الإن�سان يف حالة اجلو البارد
باالرجتاف.
تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :
يظهر ج�سم الإن�سان ا�ستجابات خمتلفة ح�سب حرارة اجلو كالتعرق عندما يكون اجلو حارا ،واالرجتاف
عندما يكون اجلو باردا.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون مكت�سباتهم حيث يكتبون �أمام كل جملة العبارة الـمنا�سبة �( :سلوك �أتبعه) �أو (�سلوك
�أجتنبه) للمحافظة على �صحة ج�سمهم.
عندما يكون اجلو حارا �أكتفي ب�رشب الع�صائر فقط �( :سلوك �أجتنبه)
عندما يكون اجلو باردا نادرا ما �أ�رشب الـماء �( :سلوك �أجتنبه)
عندما يكون اجلو باردا �أحر�ص على تناول �أغذية طاقية �( :سلوك �أتبعه)
عندما يكون اجلو حارا �أحر�ص على �رشب كمية كافية من الـماء طيلة اليوم �( :سلوك �أتبعه)
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الـمو�ضوع  :ت�أثري الإن�سان على البيئة  -الأ�سبوع  - 25احل�صة  : 6ت�أثري الإن�سان على البيئة

الهدف :
 يو�ضح الـمتعلم ت�أثري �سلوك الإن�سان علىالبيئة �إيجابيا و�سلبيا.
الو�سائل :
�صور الكرا�سة
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ التالميذ �إىل جمموعات عمل
�صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري مبكت�سباتهم
من احل�صة ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :
يوجه الأ�ستاذ التالميذ ملالحظة ال�صورتني
(�أالحظ و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح
�س�ؤال التق�صي :
كيف ي�ؤثر الإن�سان على البيئة؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :
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يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) ،حيث يالحظون �صورا متثل بع�ض مظاهر ت�أثري الإن�سان
على البيئة ،ثم يكتبون حتت كل �صورة (ت�أثري �إيجابي) �أو (ت�أثري �سلبي) كما يلي :
صورة
صورة
محمية الداخلة
صورة
مصنع يصب الـمياه في
صورة
صورة
كتابة اسم
تنقية الـمياه
النهر
حرائق الغابات
الرعي الجائر
الـمدينة في
العادمة
أسماك ميتة
الصورة
تأثير سلبي

تأثير إيجابي

تأثير سلبي

تأثير إيجابي

تأثير سلبي

تدوين النتائج :

يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :

ي�ؤثر الإن�سان �إيجابا على البيئة كالـمحافظة على النباتات ومعاجلة النفايات وي�ؤثر �سلبا كالرعي اجلائر
واال�ستغالل الـمفرط ملواردها وتلويثها.
اال�ستثمار :

يقوم الـمتعلمون مكت�سباتهم حيث يتعرفون بع�ض مظاهر ت�أثري الإن�سان على البيئة من خالل ملء
الفراغات بالكلمات الـمنا�سبة :

ي�ؤدي القطع الـمفرط للأ�شجار �إىل تدمري الغابة.

كرثة ا�ستعمال الـمبيدات يف الـمجال الفالحي يلوث الرتبة.

�إقامة الـمحميات الطبيعية ي�ساهم يف احلفاظ على تنوع الكائنات احلية.
ي�ؤدي طرح دخان الـم�صانع �إىل تلوث الهواء.
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الـمو�ضوع  :ت�أثري الإن�سان على البيئة  -الأ�سبوع 25
احل�صة  : 7ت�أثري التلوث على البيئة والإن�سان والكائنات احلية وبع�ض طرف حماربته
الهدفان :
 ي�رشح الـمتعلم ت�أثري التلوث على الإن�سان والبيئةوالكائنات احلية.
 ي�ستنتج املتعلم طرقا ملنع �أو تقليل التلوث.الو�سائل :
�صور الكرا�سة
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ التالميذ �إىل جمموعات عمل �صغرية،
ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري مبكت�سباتهم من احل�صة ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :
يوجه الأ�ستاذ التالميذ ملالحظة ال�صورة (�أالحظ
و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال التق�صي :
ما ت�أثري التلوث على البيئة والإن�سان والكائنات
احلية؟
بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من

بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي،
ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�سبورة.
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اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز الن�شاط ( )1من (�أجنز) ،حيث يالحظون ال�صور ،ثم يذكرون بع�ض مظاهر
ت�أثري التلوث على الإن�سان والبيئة والكائنات احلية.

صورة
طفل يعاني من الربو

صورة
طائر بحري ملوث
بالبترول

صورة
رش الـمبيدات الحشرية
على حقل زراعي قرب
بئر به ماء غير صالح
للشرب

اإلصابة باألمراض.

نفوق الطيور.

تلوث الـمياه الجوفية.

ومن خالل الن�شاط ( )2يالحظ املتعلمون ال�صور ،ثم يحددون نوع التدخل وي�صفونه يف كل �صورة :
ال�صورة ( : )6تتم عملية �إعادة تدوير النفايات ال�ستعمالها مرة �أخرى...

ال�صورة ( : )7يتم ا�ستعمال الطاقات النظيفة غري الـملوثة كالطاقة ال�شم�سية مثال...
تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :
ي�ؤثر التلوث على البيئة وجميع الكائنات احلية مبا يف ذلك الإن�سان ،حيث ي�ؤدي �إىل �إ�صابة الإن�سان ببع�ض
الأمرا�ض اخلطرية ،كما ي�ؤدي �إىل الق�ضاء على بع�ض الكائنات احلية ،وتلوث مكونات البيئة.
يتبع الإن�سان طرقا خمتلفة ملنع �أو تقليل التلوث ،من بينها :

فرز النفايات� ،إعادة تدويرها ،ا�ستعمال الطاقات الـمتجددة كالطاقة ال�شم�سية مثال.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون تعلماتهم حيث يكتبون (�سلوك �أتبعه) �أو (�سلوك �أجتنبه) �أمام كل اقرتاح ق�صد احلفاظ على
البيئة يف الن�شاط (.)1

 �أ�ستعمل �أكيا�سا بال�ستيكية �أثناء الت�سوق �( :سلوك �أجتنبه).177

 �أتخل�ص من النفايات الـمنزلية برميها يف القمامة �( :سلوك �أتبعه). �أ�ستعمل �أكيا�سا غري بال�ستيكية �أثناء الت�سوق �( :سلوك �أتبعه).� -أ�ساهم يف احلفاظ على حديقة حينا �( :سلوك �أتبعه).

ومن خالل الن�شاط ( )2يكتبون (�صحيح) �أو (خط�أ) �أمام العبارة الـمنا�سبة :
ي�ؤثر التلوث ب�شكل �إيجابي على الو�سط ( :خط�أ).
ي�ؤثر التلوث ب�شكل �سلبي على الو�سط �( :صحيح).
ي�ؤثر التلوث على الـمياه والرتبة فقط ( :خط�أ).
للتلوث ت�أثري على �صحة الإن�سان �( :صحيح).
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مو�ضوع تكنولوجي  -الأ�سبوع  - 26احل�صة � : 8أ�صمم جملة علمية
الهدف :
ي�ستثمر املتعلم واملتعلمة تعلماتهما و
مهاراتهما يف ت�صميم جملة علمية.
التدبري الـمقرتح :
التح�ضري للم�رشوع :
يطلب الأ�ستاذ والأ�ستاذة من التالميذ
حت�ضري الو�سائل قبل احل�صة يف �إطار
الإعداد القبلي للم�رشوع.
يح�رضون الو�سائل التالية� :صور،
ق�صا�صات جمالت� ،أوراق بي�ضاء،
ل�صاق ،ملف ورق مقوى ،مق�ص،
مل�صقات �صادرة عن ال�صحة املدر�سية
�أو وزارة ال�صحة.
يكون الأ�ستاذ و الأ�ستاذة جمموعات
عمل �صغرية.
�إجناز امل�رشوع
يوجه الأ�ستاذ والأ�ستاذة التالميذ لتتبع مراحل الإجناز املقرتحة يف الكرا�سة ،حيث تقوم كل جمموعة مبا
يلي :
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جمع �صور ،ق�صا�صات ،مقاالت ،ر�سوم ...لها عالقة باملر�ض املعدي الذي اختارت البحث فيه.
فرز ما مت جمعه و ت�صنيفه ح�سب الأركان التالية :املر�ض وعالماته ،الوقاية والعالج منه� ،صور
ومل�صقات و ر�سوم لها عالقة باملر�ض.
�إل�صاق الإنتاجات ح�سب الأركان املقرتحة.
تقومي امل�رشوع
يحر�ص الأ�ستاذ والأ�ستاذة على �إ�رشاك جميع التالميذ يف عملية التقومي حيث:
تعر�ض كل جمموعة جملتها احلائطية.
يناق�ش التالميذ �إجنازاتهم و يختارون �أف�ضلها.
يزين التالميذ الق�سم ب�أف�ضل الإنتاجات.
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تدبري �أن�شطة التقومي والدعم
الوحدة  : 5املو�ضوع ت�أثري الإن�سان على البيئة
ميكن اال�ستئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري �أن�شطة التقومي والدعم �ص  49 :من دليل الأ�ستاذ والأ�ستاذة،
ويتو�صل املتعلمون واملتعلمات بعد �إجناز الأن�شطة املقرتحة يف الكرا�سة للأجوبة التالية :

الأ�سبوع 				27

تقومي الوحدة 5

�أقوم تعلماتي � :صحيح � -صحيح � -صحيح  -خط�أ.
مترين توليفي :
�أ -م�صادر تلوث الـمياه  :خملفات الـم�صانع.
 م�صادر تلوث الهواء  :دخان الـم�صانع وعوادم ال�سيارات.ب -ينتقل تلوث الرتبة �إىل الإن�سان واحليوانات عن طريق النباتات الـملونة التي ي�شار لها.
تقومي متلك نهج التق�صي :
�أ -رمبا م�صابا بالأنفلونزا.
ب -ارتفاع درجة احلرارة وال�سعال والعطا�س ال�شديد.

			
الأ�سبوع : 27

دعم الوحدة 5

الن�شاط : 1
 �آالم اال�سنان (غري مع ٍد). الرمد (معد). الأنفلونزا (معد). �إ�صابة مف�صل الكاحل �أثناء ممار�سة الريا�ضة (غري معد).181

الن�شاط : 2
 رمي النفايات يف جمرى الوادي (�سلوك غري مقبول) . ا�ستعمال م�صادر الطاقة الـمتجددة (�سلوك مقبول). القطع الـمفرط لأ�شجار الغابة وحتويل الأرا�ضي الزراعية �إىل جممعات �سكنية (�سلوك غري مقبول). التخل�ص من النفايات بحرقها يف الـمطرح الع�شوائي (�سلوك غري مقبول).وميكن �إدراج �أن�شطة �أخرى يختارها الأ�ستاذ والأ�ستاذة ونقرتح على �سبيل املثال.
 تقدمي �صور �أو وثائق لأمرا�ض معدية كداء ال�سل اجلذري مع �إبراز طرق العدوى ليحدد املتعلمونواملتعلمات كيفية حماربتها �أو احلد منها.
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الوحدة  : 6اخل�صائ�ص الطبيعية للأر�ض ومواردها
كوكب الأر�ض يف النظام ال�شم�سي  /طق�س ومناخ كوكب الأر�ض
الأ�سبوع

الـمو�ضوع

28

موارد الأر�ض
تغريات الأر�ض

احل�ص�ص
 -1موارد الأر�ض

 �أحدد بع�ض موارد الأر�ض ،والتي ت�ستخدم  -تنمية القدرة علىا�ستخراج معطيات
يف حياتنا اليومية؛
من �صور؛
أر�ض
ل
ا
موارد
ا�ستخدام
 �أف�رس �أهمية تنمية القدرة علىؤولية.
س�
مب�
الـمتجددة
وغري
الـمتجددة
الربط بني معطيات.

� -2أهمية الأحافري
يف درا�سة تغريات
الأر�ض

 �أتعرف �أن بقايا �أحافري احليوانات والنباتات  -تنمية القدرة علىا�ستخراج معطيات
التي عا�شت منذ زمن بعيد والتي وجدت يف
ال�صخور �أعطت عالمات ب�سيطة عن التغريات من �صور؛
على �سطح الأر�ض يف الـمكان الذي تواجدت  -تنمية القدرة على
الربط بني معطيات.
به.

� -3أطوار
القمر
29
القمر من حولنا

 -4تعاقب الليل
والنهار
 -5الظالل

30

 �أتعرف �أن القمر يدور حول الأر�ض؛ �أف�رس ظهور �أطوار القمر ب�أوجه خمتلفةخالل ال�شهر.

 تنمية القدرة علىمالحظة ظواهر
طبيعية واال�ستنتاج؛
 تنمية القدرة علىالتجريب واال�ستنتاج
والرتتيب.

 تنمية القدرة علىاملناولة والتجريب.
 �أف�رس كيف �أن الليل والنهار مرتبطانبدوران الأر�ض حول حمورها ب�شكل يومي - .تنمية القدرة على
اال�ستنتاج.
 و�أقدم دليال على هذا الدوران من الـمظهرالـمتغري للظالل �أثناء النهار.

 تنمية القدرة علىاملناولة والـمالحظة؛
 تنمية القدرة على�صياغة ا�ستنتاج

 -6تعاقب الف�صول

 تنمية القدرة على �أ�صف كيف ترتبط الف�صول يف ن�صفيالكرة املناولة والـمالحظة؛
أر�ض
الأر�ضية ال�شمايل واجلنوبي بحركة ال
 تنمية القدرة علىال�سنوية حول ال�شم�س.
�صياغة ا�ستنتاج.

 -7الطق�س
والـمناخ

 تنمية القدرة على �أطبق الـمعرفة الـمتعلقة بتغريات حالةقراءة معطيات
الـماء على تغريات احلالة اجلوية ال�شائعة
التجمعات جدول؛
(ت�شكل الغيوم ،ت�شكل الندى ،تبخر
 تنمية القدرة علىالـمائية ،الثلج والـمطر).
�صياغة ا�ستنتاج.

� -8أ�صنع مناذج
للأحافري

 تنمية القدرة على�أ�ستثمر تعلماتي ومهاراتي يف �صنع مناذج للأحافري �إدماج التعلماتوا�ستثمارها.

الطق�س والـمناخ

31
مو�ضوع تكنولوجي

الأهداف

القدرات
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الوحدة  : 6اخل�صائ�ص الطبيعية للأر�ض ومواردها
كوكب الأر�ض يف النظام ال�شم�سي  /طق�س ومناخ كوكب الأر�ض

و�سائل تعليمية :

كرة ،م�سالط �ضوئي ،جم�سم الكرة الأر�ضية ،م�صباح ،موقد� ،إناء ،حمرار� ،صحن� ،صور ور�سومات،
الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�ص الـمدمج ال�صادر عن الوزارة م�ستوى الرابع االبتدائي.

الـم�ستوى

الـمكت�سبات ال�سابقة

 -الـماء  ،م�صادره وا�ستعماالته.

ال�سنة الأوىل االبتدائية

 اخل�صائ�ص الطبيعية للأر�ض ومواردها. ال�شم�س من حولنا. -الطق�س والـمناخ يف كوكب الأر�ض.

ال�سنة الثالثة االبتدائية

الـم�ستوى

االمتدادات

 -ال�ضغط اجلوي وتغريات الطق�س

ال�سنة ال�ساد�سة االبتدائية

 -الفلك
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اجلانب الـمعريف
 -1موارد الأر�ض :
توفر البيئة الطبيعية موارد خمتلفة ي�ستفيد منها الإن�سان ،وميكن ت�صنيفها �إىل ثالثة �أ�صناف :
الـموارد احلية  :كالنباتات واحليوانات التي تعي�ش �سواء يف الياب�سة �أو يف الأو�ساط الـمائية ،وهي غالبا ما
تكون موارد تتجدد ب�شكل بطيء ،لذا يجب ا�ستغاللها بعقالنية.
الـموارد غري الـمتجددة � :أي �أنها عبارة عن ر�صيد تابث ،فهي موارد غالبا ما تتعر�ض لال�ستنزاف
كالنفط والـمعادن.
 2.1الطاقة غري املتجددة.
الطاقة غري املتجددة هي الطاقة التي �إذا انفذت فلن تتجدد �أبدا ،وم�صدرها هو الوقود الأحفوري مثل
الفحم ،والنفط والغاز الطبيعي ،وتعترب الكربون العن�رص الرئي�سي يف الوقود الأحفوري ،حيث �سميت
هذه الفرتة الطويلة التي ت�شكل فيها باحلقب الكربوين على ال�سلم اجليولوجي والتي ميتد حوايل  300مليون
�سهة.
حيث كانت مناطق �شا�سعة من الكرة الأر�ضية حمطات نباتات كثيفة والتي بعد موتها اجنرفت �إىل قاع البحر
وتر�سبت ،وحتت �ضعف الروا�سب املرتاكمة فوقها ويف ظروف خا�صة من حيث ال�ضغط واحلرارة،
حتولت هذه البقايا النباتية �إىل وقود �أحفوري.
 3.1املوارد املتجددة
وهي املتوفرة يف الكرة الأر�ضية وي�ستفيد منها الإن�سان يف ن�شاطاته املختلفة ،حيث وهي قابلة للتحدد ب�شكل
م�ستمر.
من �أهم هذه املوارد املتجددة :
املوارد غري احلية :
 املاء وهو من �أهم موارد الأر�ض، ال�شم�س والرياح وهي من �أهم من م�صادر الطاقة، الهواء، الرتبة.املوارد احلية :
 احليوانات والنباتات و�سائر الكائنات احلية التي ي�ستفيد منها الإن�سان.185

� -2أهمية الأحافري يف درا�سة تغريات الأر�ض
تتمو�ضع ال�صخور الر�سوبية على �شكل طبقات �أفقية تتميز باحتوائها على �أحافري ،وهي عبارة عن بقايا
�أو ب�صمات �أو قوالب لبع�ض الكائنات احلية التي كانت تعي�ش يف الـمنطقة �أثناء تكون ال�صخور الر�سوبية.
تكمن �أهمية درا�سة الأحافري يف كونها تعطي فكرة عن التغريات اجلغرافية التي حدثت يف الـمنطقة على
مر الع�صور اجليولوجية.
ميكن ت�صنيف الأحافري �إىل نوعني ح�سب �أهميتها :
�أحافري طبقاتية ،وتتميز بانت�شار وا�سع ،ولها مدة عي�ش ق�صرية ،ومتكن من حتديد عمر الروا�سب،
وبالتايل �إجناز التاريخ اجليولوجي للمنطقة.
�أحافري �سحنية ،وتتميز بانت�شار حمدود ،ولها مدة عي�ش طويلة ،وتكمن �أهميتها يف كونها تعطي فكرة عن
طبيعة الو�سط الذي كان �سائدا �أثناء تكون ال�صخور.
� -3أطوار القمر
يدور القمر دورة واحدة حول الأر�ض يف مدة  29.5يوما بينما يكمل دورة حول نف�سه يف مدة  27.3يوما
ومبا �أن الـمدتني متقاربتني ف�إننا من الأر�ض ن�شاهد نف�س اجلزء (الن�صف) من القمر بينما يبقى الن�صف
الأخر خمتفيا علينا.
�إن �أطوار القمر (تغري منظره) هو نتيجة انعكا�س �أ�شعة ال�شم�س على �سطحه وهذا االنعكا�س يتعلق بالزاوية
بني كل من الأر�ض ،القمر وال�شم�س.
و مبا �أن القمر يدور حول الأر�ض ف�إن منظره يتغري من يوم لأخر بكيفية دورية تتحدد كل �شهر قمري
مدته تقريبا  29.5يوما ويتحدد طور القمر بناء على جزء القمر الذي ت�ضيئه ال�شم�س والذي ميكن ر�ؤيته
من الأر�ض �أي �أن هذا اجلزء يكون موجها يف نف�س الوقت جتاه الأر�ض وجتاه ال�شم�س.
يبني ال�شكل التايل خمتلف مظاهر القمر ح�سب متوقعه :
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 -4تعاقب الليل والنهار والف�صول
الو�ضع  : 1عندما يوجد القمر بني ال�شم�س والأر�ض يكون الوجه
الـمقابل للأر�ض مظلما فال يظهر للمالحظ الأر�ضي� ،إنه غياب
القمر.
الو�ضع  : 2بعد �أيام يظهر هالل يف الـم�ساء بعد غروب ال�شم�س،
�إنه الهالل الأول.
الو�ضع  : 3بعد �أ�سبوع من غياب القمر يرى الـمالحظ اجلزء
الأمين من القمر م�ضاء� ،إنه الربع الأول الذي ي�شاهد يف الن�صف
الأول من الليل.
الو�ضع  : 4يكرب اجلزء الـم�ضاء يوما بعد يوم (الـمحدب �أو ثالث
�أرباع).
الو�ضع  : 5بعد �أ�سبوعني من بداية القمرية ي�صبح وجه القمر
الـمقابل للأر�ض م�ضاء ب�أكمله فيظهر على �شكل قر�ص� .إنه البدر
الذي ي�شاهد خالل الليل كله.
الو�ضع  : 6يتناق�ص الوجه الـم�ضاء للقمر يوما بعد يوم (الـمحدب
�أو ثالث �أرباع).
الو�ضع  : 7بعد �أ�سبوع من ظهور البدر يرى الـمالحظ اجلزء
الأي�رس �إنه الربع الأخري الذي ي�شاهد خالل الن�صف الأخري من
الليل و�أثناء ال�صباح.
الو�ضع  : 8ي�صغر اجلزء امل�ضاء من القمر يوما بعد يوم� ،إنه
الهالل الأخري ،ميكن م�شاهدته يف وقت مت�أخر من الليل ويف
بداية ال�صباح.

تقوم الأر�ض بحركتني �أ�سا�سيتني ّا تدور الأر�ض حول نف�سها وحول ال�شم�س� .أما دورانها حول نف�سها
فيتم خالل مدة � 24ساعة تقريبا وينتج عنه تعاقب الليل والنهار حيث �أنه يف الوقت الذي يكون فيه ن�صف
الكرة الأر�ضية الـموجه �إىل ال�شم�س م�ضاء (النهار) يكون الن�صف الأخر مظلما (الليل) وتختلف مدد كل
من النهار والليل ح�سب التموقع اجلغرايف والف�صول.
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تدور الأر�ض حول حمور وهمي مير من القطبني ال�شمايل واجلنوبي وي�شكل زاوية تقريبية ( )23.8°مع
الـم�ستوى الذي توجد فيه كواكب الـمجموعة ال�شم�سية .ويتم هذا الدوران يف منحى معاك�س حلركة ابر
ال�ساعة مما يف�رس �أن ال�شم�س تبزغ �صباحا من ال�رشق وحاليا هذا الـمحور موجه �إىل النجم القطبي وهذا
االجتاه بدوره يتغري يف الزمن.

تدور الأر�ض حول ال�شم�س ومدة كل دورة هي  365يوما .خالل هذه الدورة تتعاقب الف�صول ونتيجة
ميالن حمور دورانها فان �سقوط �أ�شعة ال�شم�س على �سطح الأر�ض لي�س عموديا ويكون فيه تفاوت من
منطقة �إىل �أخرى .ففي ف�صل ال�صيف يف الن�صف ال�شمايل للكرة الأر�ضية تبدو لنا ال�شم�س �أعلى واحلرارة
مرتفعة ويكون النهار �أطول بينما يكون العك�س يف الن�صف اجلنوبي ومل يكن حمور دوران الأر�ض مائال
لكانت الف�صول مت�شابهة.
 -5مراحل تكون الـمطر :
 -1تبخر الـماء  :تقوم حرارة ال�شم�س وحركة الهواء بتبخر الـمياه وارتفاعها على �شكل غازات متجهة
نحو الأعلى.
 -2ت�شكل الغيوم  :تتجمع جزيئات الـماء بحاالتها الـمختلفة يف الهواء على ارتفاعات خمتلفة يف اجلو على
�شكل �سحب.
 -3التكاثف  :عملية حتول الـماء من حالته الغازية �إىل احلالة ال�سائلة نتيجة انخفا�ض درجة احلرارة
وال�ضغط.
 -4هطول الأمطار  :تتحرك ال�سحب يف ال�سماء نتيجة الرياح ،وعند مرورها مبناطق باردة تتحد جزيئات
الـماء مكونة ،يزداد وزنها فيحدث هطول الأمطار ،كما ميكن جلزيئات الـماء �أن تتبلور على �شكل ثلج
عند درجة حرارة باردة جدا.
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 -6العوائق وال�صعوبات الإب�ستيمولوجية :
نظرا الرتباط الإن�سان يف حياته بهذه الـمواد والتي ت�شكل عنا�رص �أ�سا�سية من حميطه ثم االقت�صار على
بع�ض الأمثلة لإبراز �أهمية هذه الـموارد وميكن للمدر�س �إح�ضارها كلما كان ذلك ممكنا بهدف الو�صول
�إىل تر�سيخ �سلوكيات �إيجابية اجتاه هذه الـموارد للحفاظ عليه من االنت�شار ومن الثلوث �أما بالن�سبة للأحافري
وهو ما ي�صطلح عليه يف اجليولوجية بالـم�ستحثات فتم االقت�صار على تعريف التلميذ والتلميذة على بع�ض
الأنواع منها وربطها بالع�صور القدمية دون ذكر �أهمية كل نوع منها يف جمال اجليولوجيا والذي �سيكت�شفه
الحقا يف ال�سلك الثانوي الإعدادي.
�إذا كان من ال�سهل ن�سبيا �إبراز �أن الأر�ض تدور حول ال�شم�س من منطلق �أن التمو�ضعات الظاهرية
لل�شم�س يف ال�سماء (من ال�رشوق �إىل الغروب) ميكن م�شاهدتها ،ف�إنه ال ميكن القيام بال�شيء نف�سه بالن�سبة
للقمر لأن �رسعة دورانه حول الأر�ض وحول نف�سه جتعله يبدو لنا �ساكنا ظاهريا وبالتايل يجب ا�ستدراج
التالميذ �إىل �أن �أطوار القمر هي نتيجة دورانه حول الأر�ض.
�أما بالن�سبة للف�صول الأربعة ف�إنه يجب الرتكيز على �أن تغري الف�صول ال يرتبط فقط بدوران الأر�ض
حول ال�شم�س بل �أي�ضا بانحناء الـمحور (�شمال  -جنوب) لدوران الأر�ض حول نف�سها وا�ستدراج التالميذ
�إىل ا�ستنتاج �أنه ال ميكن �رشح اختالف الف�صول لو مل يكن هذا الـمحور منحنيا لأن �أ�شعة ال�شم�س يف هذه
احلالة �ست�سقط بالزاوية نف�سها عل الأر�ض.
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الـمو�ضوع  :موارد الأر�ض وتغرياتها  -الأ�سبوع  - 28احل�صة  : 1موارد الأر�ض

الأهداف :
يحدد الـمتعلم بع�ض موارد الأر�ض والتي ت�ستخدم يف حياتنا اليومية؛
يف�رس الـمتعلم �أهمية ا�ستخدام موارد الأر�ض الـمتجددة وغري الـمتجددة مب�س�ؤولية.
الو�سائل :
�صور الكرا�سة
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ تالميذ الق�سم �إىل جمموعات عمل
�صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري مبكت�سباتهم
من الوحدة ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :
يح�رض الأ�ستاذ للح�صة ب�إح�ضار الو�سائل
التعليمية الـم�شار �إليها يف كرا�سة التلميذ،
ويوجه التالميذ لـمالحظة ال�صور (�أالحظ
و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال
التق�صي توفر الأر�ض موارد طبيعية ومتنوعة.
ما هي هذ الـموارد؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.

190

اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) ،حيث يالحظون ال�صور التي متثل بع�ض الـموارد التي توفرها
الأر�ض ،ويحددون جماالت ا�ستعمال هذه الـموارد.
بعد ذلك يذكر التالميذ الـموارد الـمتجددة والـموارد غري الـمتجددة ،ثم ال�سلوك الذي نتبعه للحفاظ على
الـموارد غري الـمتجددة ،وذلك با�ستغاللها بعقالنية.
تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :
توفر الأر�ض موارد متعددة �رضورية حلياتنا اليومية ،بع�ضها متجدد وبع�ضها غري متجدد .يجب علينا
ا�ستغالل موارد الأر�ض دون تبذيرها ودون تلويثها.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون تعلماتهم من خالل �إجناز ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي)؛ حيث يكتب الـمتعلمون (�صحيح) �أو
(خط�أ) �أمام كل اقرتاح كما يلي :
جميع الـموارد الطبيعية متوفرة بكرثة وتتجدد  :خط�أ
الهواء مورد طبيعي غري متجدد  :خط�أ
اخل�شب مورد طبيعي متجدد � :صحيح
الأ�سماك مورد طبيعي حي � :صحيح
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الـمو�ضوع  :موارد الأر�ض وتغرياتها  -الأ�سبوع  - 28احل�صة � : 2أهمية الأحافري يف درا�سة تغريات الأر�ض

الأهداف :
يعرف الـمتعلم �أن بقايا احليوانات والنباتات التي عا�شت منذ زمن بعيد والتي وجدت يف ال�صخور �أعطت
عالمات ب�سيطة عن التغريات على �سطح الأر�ض يف الـمكان الذي تواجدت به.
الو�سائل :
قوالب �صغرية
قواقع �صغرية
�صور الكرا�سة
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يق�سم الأ�ستاذ تالميذ الق�سم �إىل جمموعات عمل
�صغرية ،ثم يوجه �أ�سئلة للتذكري مبكت�سباتهم
من الوحدة ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :
يح�رض الأ�ستاذ للح�صة ب�إح�ضار الو�سائل
التعليمية الـم�شار �إليها يف كرا�سة التلميذ،
ويوجه التالميذ ملالحظة ال�صور (�أالحظ
و�أت�ساءل) ،ثم ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال التق�صي :
حتتوي �صخرة الفو�سفاط على بقايا من بينها �أ�سنان القر�ش ،ت�شكل هذه البقايا الأحافري.
ما �أنواع الأحافري؟ وما هي �أهميتها؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي ،ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :
يكلف الأ�ستاذ التالميذ ب�إجناز ن�شاط (�أجنز) ،حيث يالحظون ال�صور التي متثل بع�ض �أنواع الأحافري ،ثم
ي�صلون بخط بني كل �صورة والبطاقة الـمنا�سبة لها ،ثم يحدد الـمتعلمون و�سط عي�ش كل �أحفورة من بني
الأحافري الـمقرتحة :
ال�صورة رقم ( : )2بقايا كائن حي ،و�سط بحري.
ال�صورة رقم ( : )3ب�صمات نبات ،و�سط غابوي.
ال�صورة رقم ( : )4قوالب ،و�سط �شاطئي.
ال�صورة رقم (� : )5آثار �أقدام ،و�سط بري.
تدوين النتائج :
يتو�صل الـمتعلمون �إىل اال�ستنتاج التايل :
الأحافري هي بقايا �أو قوالب �أو ب�صمات �أو �آثار لكائنات حية قدمية ،وتفيد درا�ستها يف معرفة التغريات التي
طر�أت على �سطح الأر�ض يف الأماكن التي كانت تعي�ش فيها يف الع�صور القدمية.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون تعلماتهم من خالل �إجناز ن�شاط (�أ�ستثمر تعلماتي)؛ حيث يكتب الـمتعلمون حتت كل
�أحفورة نوعها والو�سط الذي كانت تعي�ش فيه.
الصورة ()6

الصورة ()7

الصورة ()8

أحفورة أسماك

نباتات

قواقع

 -النوع  :بقايا كائن حي

 -النوع  :بصمة لنبات

 -النوع  :قوالب

 -الوسط  :بحري

 -الوسط  :بري

 -الوسط  :شاطئي
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الـمو�ضوع  :القمر من حولنا  -الأ�سبوع  - 29احل�صة � : 3أطوار القمر

الهدفان :
 �أن يتعرف التالميذ والتلميذات �أن القمر يدورحول الأر�ض.
 �أن يف�رس التالميذ والتلميذات ظهور �أطوار القمرخالل ال�شهر.
التدبري الـمقرتح :
و�ضعية االنطالق :
يالحظ التالميذ والتلميذات ال�صور ()3( ،)2( ،)1
التي تظهر القمر ب�أوجه خمتلفة خالل ال�شهر الواحد،
ثم يتدرج معهم للتو�صل �إىل طرح �س�ؤال التق�صي :
ملاذا يظهر القمر ب�أوجه خمتلفة ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من

بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص
لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :
يجيب الـمتعلمون ح�سب ت�صوراتهم يف دفرت التق�صي،
ثم ت�سجل كل جمموعة فر�ضياتها على ال�سبورة ،وقد
يجيبون مبثل :
 لأن مظهره مرتبط ب�ضوء ال�شم�س.194

 لأنه يتحرك ولي�س �ساكنا يف مكان واحد.اختبار الفر�ضيات :
يطلب الأ�ستاذ �أوالأ�ستاذة �إجناز الن�شاط ( )1من (�أجنز) ليتو�صلوا �إىل النتيجة من خالل تلوين الأجزاء
املطلوبة.
يوجه الأ�ستاذ �أوالأ�ستاذة الـمتعلمني والـمتعلمات �إىل مالحظة �أطوار القمر واختالف �أ�شكاله باعتماد
الن�شاط الثاين يف املناولة ال�سابقة ،وانطالقا من الن�شاط الـمنجز يرتب الـمتعلمون والـمتعلمات الـمراحل
الـمبينة يف الوثيقة ح�سب ت�سل�سل ظهورها خالل �أيام ال�شهر القمري وذلك بو�ضع �أرقام �أ�شكال القمر يف
اخلانات الـمنا�سبة كالتايل :
ال�شكل

7

ال�شكل

ال�شكل

1

ال�شكل

3

5

ال�شكل

6

ال�شكل

2

ال�شكل

4

تدوين النتائج :
بعد �إجناز الن�شاطني ( )1و ( )2يتدرج الأ�ستاد معهم �إىل اال�ستناج الآتي :
 يدور القمر حول الأر�ض فيتغري متوقعه بالن�سبة لها ويظهر ب�أ�شكال خمتلفة. يظهر القمر يف البداية على �شكل هالل ثم تزداد الـمنطقة الـم�ضاءة تدريجيا �إىل �أن ي�صبح بدرا ثمتت�ضاءل الـمنطقة الـم�ضاءة �إىل �أن يختفي لتبد�أ دورة جديدة لأطوار القمر.
اال�ستثمار :
 )1ي�صلون العبارة مبا ينا�سبها.
يتغري مظهر القمر بالن�سبة للأر�ض لأن القمر يدور حول الأر�ض.
 )2يرتبون الأطوار كالآتي :
(ج) الربع الأول -

(ب) البدر

-

(�أ) الربع الأخري
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الـمو�ضوع  :القمر من حولنا  -الأ�سبوع  - 30احل�صة  : 4تعاقب الليل والنهار
الهدف :
يف�رس الـمتعلم كيف �أن الليل والنهار مرتبطان
بدوران الأر�ض حول حمورها ب�شكل يومي.
الو�سائل التعليمية والـمعينات
الديداكتية :

 �صور كرا�سة التلميذ ،جم�سم الكرةالأر�ضية ،م�صباح.
 مقطع فيديو يج�سد دوران الأر�ض حولنف�سها �إن �أمكن.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يطرح الأ�ستاذ(ة) �أ�سئلة حول الـمعارف
الـمكت�سبة ،الـمتعلقة بدوران القمر جول
الأر�ض.

و�ضعية االنطالق :
مالحظة وت�سا�ؤل :
يطلب الأ�ستاذ(ة) من الـمتعلمني والـمتعلمات مالحظة ال�صورة الواردة يف الن�شاط ،كرا�سة التلميذ والتي
تعرب عن الليل والنهار بكوكب الأر�ض.
و ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال التق�صي مع التح�سي�س بالـم�شكل الـمطروح.
كيف �أف�رس تعاقب الليل والنهار ؟
بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :
يقرتح الـمتعلمون والـمتعلمات فر�ضيات يختار منها الأ�ستاذ(ة) لأقربها للتحقيق لكتابتها على ال�سبورة.
اختيار الفر�ضيات :
ي�ستعني الأ�ستاذ(ة) مبقطع فيديو يج�سد دوران الأر�ض حول نف�سها ،وميكنه مب�شاركة جمموعة الق�سم
با�ستعمال العدة الواردة يف الن�شاط الثاين :
 يحدد على جم�سم الكرة الأر�ضية الـمنطقة التي يوجد بها الـمغرب بو�ضع عالمة عليها. ي�ستعمل م�صباحا يقوم مقام ال�شم�س يف غرفة مظلمة �إن �أمكن. -يف�سح الـمجال للمتعلمني والـمتعلمات ب�إدارة جم�سم الكرة الأر�ضية عك�س عقارب ال�ساعة ثم ي�سجلون

مالحظاتهم على دفرت التق�صي بحيث ي�ستنتجون �أن الـمنطقة التي يوجد بها الـمغرب مرة تكون
م�ضاءة بالـم�صباح الذي يقوم مقام ال�شم�س ومرة تكون يف اجلهة الـمظللة من جم�سم الكرة الأر�ضية،
ويتو�صلون �إىل �أن هذا االختالف ناجت عن دوران جم�سم الكرة الأر�ضية �أمام الـم�صباح.
ثم يجيبون عن الأ�سئلة الـمطروحة :
متثل الـمنطقة التي توجد يف الظالم الليل ،بينما متثل الـمنطقة الـم�ضاءة النهار.
يف�سح الـمجال للمتعلمني والـمتعلمات بر�سم قر�ص ال�شم�س والكرة الأر�ضية يف دفرت التق�صي ثم يحددون
اجلهة الـم�ضاءة واجلهة الـمظلمة ويجيبون عن �س�ؤال التق�صي :
تدور الأر�ض حول نف�سها فينتج عن ذلك تعاقب الليل والنهار.
تدوين احل�صيلة :
تدور األرض حول نفسها أمام الشمس مما ينتج عنه تعرض أحد نصفي الكرة األرضية لضوء الشمس
في الوقت الذي يكون فيه النصف اآلخر في منطقة الظل ،فيترتب عن ذلك النهار في النصف الـمضاء
والليل في النصف غير الـمضاء.
اال�ستثمار :
متثل الو�ضعيات الـمقرتحة متوقع الأر�ض بالن�سبة لل�شم�س.
الو�ضعيات ال�صحيحة  )1( :و()4
ويتم االنتقال من الو�ضعية (� )1إىل الو�ضعية ( )4بدوران الأر�ض حول نف�سها.
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الـمو�ضوع  :الطق�س والـمناخ  -الأ�سبوع  - 30احل�صة  : 5الظالل

الهدف :
يقدم دليال على دوران الأر�ض من الـمظهر
الـمتغري للظالل �أثناء النهار.
الو�سائل التعليمية والـمعينات
الديداكتية :

كرا�سة التلميذة والتلميذ
العدة الواردة يف الكرا�سة بالـمناولة ()A
التدبري الـمقرتح :
و�ضعية االنطالق :
مالحظة وت�سا�ؤل :
يالحظ الـمتعلمات والـمتعلمون اختالف
�صورة الظلني ( )1و( )2من حيث الـمو�ضع
والطول ،وي�ستدرجهم الأ�ستاذ لطرح �س�ؤال
التق�صي  :ملاذا يتغري موقع وطول الظل
خالل النهار ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.

اقرتاح الفر�ضيات :
يقرتح الـمتعلمات والـمتعلمون فر�ضيات يختار منها اال�ستادة والإ�ستاد �أقربها للتحقيق لكتابتها على
ال�سبورة.
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اختبار الفر�ضيات :
مالحظة  :تتطلب الـمناولة بكرا�سة التلميذة والتلميذ فرتة زمنية لتتبع انتقال الظل من طرف الـمتعلمات
والـمتعلمني (�ساعتان على الأقل).
تتطلب التجربة العدة الـم�شار �إليها يف الكرا�سة ،وميكن ا�ستعمال عدة �أخرى مثال  :لوحة خ�شبية ت�سمح
بظهور الظالل ب�شكل وا�ضح ينبث عليها ورقة بي�ضاء م�سمار �10سم ب�شكل عمودي ،ويحتفظ باللوحة يف
مكان م�سطح �أفقي وم�شم�س من ال�ساعة �11س و30د الئ ال�ساعة �13س 30د (مت اقرتاح هذه الفرتة على
�سبيل اال�ستئنا�س)
يتتبع الـمتعلمات والـمتعلمون التجربة وير�سمون �آثار ظالل الـم�سمار على الورقة البي�ضاء مع حتديد
اللحظات الزمنية.
مالحظة  :يجب عدم حتريك من مكانها �أثناء التجربة من خالل ر�سومات الظالل واللحظات الزمنية
الـم�سجلة يتو�صل الـمتعلمات والـمتعلمون �إىل اال�ستنتاجات التالية :
طول ظل الـم�سمار غري ثابت.
انتقال الظل يتم عك�س احلركة الظاهرية لل�شم�س.
تغري موقع الظل دليل على دوران الأر�ض حول ال�شم�س ،وميكن تقريب التجربة من الـمتعلمني
والـمتعلمات با�ستعمال م�صباح تابث مع حتريك اللوحة يف �شكل دائري �أمام الـم�صباح.

تدوين احل�صيلة :
يعرب الـمتعلمات والـمتعلمون عن ا�ستنتاجاتهم ومالحظاتهم �شفويا وكتابيا ويتو�صلون �إىل �أن الظل يتغري
موقعه وطوله خالل النهار نتيجة دوران الأر�ض حول نف�سها ويتم هذا االنتقال عك�س منحى احلركة
الظاهرية لل�شم�س.
اال�ستثمار :
ي�ستثمر الـمتعلمات والـمتعلمون تعلماتهم يف الـمو�ضوع بحيث ميكنهم الرجوع �إىل ر�سومات الظالل
التي �أجنزت �أثناء تتبع التجربة ليحددوا ر�سم الظل الذي يوافق منت�صف النهار بحيث يتو�صلون �إىل �أن
الر�سم رقم ( )4يوافق منت�صف النهار.
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الـمو�ضوع  :الطق�س والـمناخ  -الأ�سبوع  - 31احل�صة  : 6تعاقب الف�صول

�أهداف احل�صة :
ي�صف الـمتعلم كيف ترتبط الف�صول يف ن�صفي الكرة الأر�ضية ال�شمايل واجلنوبي بحركة الأر�ض ال�سنوية
حول ال�شم�س.
الو�سائل التعليمية والـمعينات
		 الديداكتية :
كرا�سة التلميذ ،جم�سم الكرة الأر�ضية،
م�صباح يقوم مقام ال�شم�س.
ميكن اال�ستعانة مبقاطع فيديو جت�سد دوران
الأر�ض حول ال�شم�س ،نقرتح على �سبيل
الـمثال  :الـموارد الرقمية الـمتوفرة بالقر�ص
الـمدمج ال�صادر عن الوزارة.
التدبري الـمقرتح :
يطرح الأ�ستاذ والأ�ستاذة �أ�سئلة حول
الـمعارف الـمكت�سبة ,الـمتعلقة بدوران
الأر�ض حول نف�سها لتعرف مدى متكن
الـمتعلمني والـمتعلمات من الـمعارف ال�سابقة.
و�ضعية االنطالق :
مالحظة وت�سا�ؤل :
يطلب الأ�ستاذ والأ�ستاذة من الـمتعلمني والـمتعلمات مالحظة ال�صور الأربعة الواردة يف الن�شاط والتي
تبني الطبيعة عرب الف�صول الأربعة ويعربون عنها بربط كل �صورة بالف�صل الـمنا�سب لها وي�ستدرجهم
لطرح �س�ؤال التق�صي مع التح�سي�س بالـم�شكل الـمطروح.
كيف حتدث الف�صول الأربعة ؟
بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :
يقرتح الـمتعلمون والـمتعلمات فر�ضيات يختار منها الأ�ستاذ(ة) �أقربها للتحقيق لكتابتها على ال�سبورة.
اختبار الفر�ضيات :
ي�ستعني الأ�ستاذ(ة) مبقطع فيديو يج�سد دوران الأر�ض حول ال�شم�س وي�ستدرجهم ملالحظة ما يلي :
 تدور الأر�ض حول ال�شم�س يف مدار �إهليجي دون �أن يتغري حمور دورانها حول نف�سها. يف�رسون ت�أثري ميالن حمور الأر�ض على ف�صول ال�سنة : تتعامد �أ�شعة ال�شم�س على الن�صف ال�شمايل لكوكب الأر�ض ليحل به ف�صل ال�صيف ويكون ف�صل ال�شتاءيف الن�صف اجلنوبي من الكرة الأر�ضية.
 عندما تتعامد �أ�شعة ال�شم�س على خط اال�ستواء يكون ف�صل الربيع يف احد ن�صفي كوكب الأر�ض ويكونف�صل اخلريف يف ن�صفها الأخر.
ن�شاط تطبيقي :
با�ستعمال جم�سم الكرة الأر�ضية وم�صباح جيبي يقوم مقام ال�شم�س  ,ينجز الـمتعلمون والـمتعلمات
الـمناولة التالية  :ير�سمون خطا �إهليجيا  ,يحددون منطقة الـمملكة الـمغربية على جم�سم الكرة الأر�ضية,
ينقلون هذا الأخري �إىل مواقع الو�ضعية  4,3,2,1دون تغيري اجتاه حمور الأر�ض كما هو مبني يف الر�سم
مع �إ�ضاءة الـمج�سم يف كل و�ضعية ثم يحددون �أ�سماء الف�صول بالن�سبة للملكة الـمغربية اعتمادا على ما
ا�ستنتجوه من الن�شاط الأول ثم يجيبون عن �س�ؤال التق�صي :
حتدث الف�صول الأربعة يف ال�سنة نتيجة دوران الأر�ض حول ال�شم�س.
تدوين احل�صيلة :
 تدور الأر�ض دورة كاملة حول ال�شم�س خالل  365يوما و� 6ساعات وينتج عن هذا الدوران وميالنحمورها حول نف�سها الف�صول الأربعة.
 عندما يحل ف�صل ال�صيف بالن�صف ال�شمايل للكرة الأر�ضية يكون ف�صل ال�شتاء بالن�صف اجلنوبي للكرةالأر�ضية وعندما يحل ف�صل ال�شتاء للكرة الأر�ضية بالن�صف ال�شمايل للكرة الأر�ضية يكون ف�صل ال�صيف
يف الن�صف اجلنوبي من الكرة الأر�ضية.
اال�ستثمار :
يقوم الـمتعلمون تعلماتهم :
ينتج اختالف الف�صول يف ال�سنة عن :
 دوران الأر�ض حول ال�شم�س فقط  :خطا دوران الأر�ض حول ال�شم�س وميالن حمورالأر�ض � :صحيح ميالن حمور الأر�ض فقط  :خط�أ .201

الـمو�ضوع  :الطق�س والـمناخ  -الأ�سبوع  - 31احل�صة  : 7الطق�س والـمناخ

الهدف :
يطبق الـمتعلم الـمعرفة الـمتعلقة بتغري حالة الـماء على حالة تغريات احلالة اجلوية ال�شائعة.
(�شكل الغيوم� ،شكل الندى ،تبخر التجمعات الـمائية  :الثلج والـمطر)
التعليمية

والـمعينات

الو�سائل
الديداكتيكية :
 كرا�سة التلميذ �صور وم�شاهد تظهر تقلبات الطق�سلال�ستئنا�س.
التدبري الـمقرتح :
تذكري :
يطرح الأ�ستاذ والأ�ستاذة �أ�سئلة يف مو�ضوع
احل�صة ال�سابقة  :الف�صول الأربعة مع الرتكيز
على ف�صل ال�صيف وف�صل ال�شتاء.
و�ضعية االنطالق :
مالحظة وت�سا�ؤل :
يوجه الأ�ستاذ والأ�ستاذة الـمتعلمني
والـمتعلمات �إىل مالحظة ال�صورة (�أالحظ
و�أت�ساءل) التي تظهر هطول الـمطر ثم
ي�ستدرجهم لطرح �س�ؤال التق�صي مع
التح�سي�س بالـم�شكل الـمطروح :
كيف تتكون الأمطار ؟

بعد كتابة ال�س�ؤال على ال�سبورة يقر�ؤه ثم يطلب من بع�ضهم قراءته ليتم نقله يف كرا�ساتهم باحليز املخ�ص�ص

لذلك.
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اقرتاح الفر�ضيات :
يقرتح الـمتعلمون والـمتعلمات فر�ضيات يختار منها الأ�ستاذ والأ�ستاذة �أقربها للتحقيق لكتابتها على
ال�سبورة.
الإجناز :

اختبار الفر�ضيات :

يالحظ الـمتعلمون والـمتعلمات درجة احلرارة يف الو�ضعيتني  1و 2بحيث ي�ستنتجون �أن درجات احلرارة

يف الو�ضعية � 1أثناء ف�صل ال�صيف حم�صورة بني  24°Cو  ، 29°Cو�أنها حم�صورة �أثناء ف�صل ال�شتاء
بني  4°Cو  7°Cيف الو�ضعية  2ويربطون حالة الطق�س الـم�ضطربة وتكون �سحب ممطرة بانخفا�ض
درجة احلرارة بحيث غالبا ما يكون انخفا�ض درجة احلرارة يف ف�صل ال�شتاء م�صحوبا ب�سقوط الأمطار

والثلوج.

يعرب الـمتعلمون والـمتعلمات عن ا�ستنتاجاتهم بتدوينها يف دفرت التق�صي ليتو�صلوا �إىل الإ�ستنتاج التايل :
تدوين احل�صيلة :

يف ف�صل ال�شتاء تنخف�ض درجة حرارة اجلو ،وحتت ت�أثري �أ�شعة ال�شم�س تتبخر الـمياه وي�صعد البخار �إىل
اجلو ثم يتكاثف و�سكون �سحبا تتحول بدورها �إىل �أمطار وثلوج.
اال�ستثمار :

يبني الر�سم  1خمتلف مراحل تكون الأمطار والثلوج ويوظف الـمتعلمون والـمتعلمات تعلماتهم ال�سابقة
الـمتعلقة بتغريات حالة الـمادة  :التبخر ولتكاثف من الوحدة الثانية يف احل�صة  6ويكتبون الأرقام يف الر�سم

يف مكانها الـمنا�سب.

وميكن �أن يعرب الـمتعلمون والـمتعلمات من خالل الر�سم على مراحل تكون الأمطار بذكر ت�سل�سل

الـمراحل  :االن�صهار ،التبخر ،التكاثف� ،سقوط الأمطار مع ربط ذلك بالطق�س يف ف�صل ال�شتاء.
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مو�ضوع تكنولوجي  -الأ�سبوع  - 31احل�صة � : 8أ�صنع مناذج للأحافري
الهدف :
ي�ستثمر املتعلم واملتعلمة تعلماتهما ومهاراتهما
يف �صنع مناذج للأحافري.
التدبري الـمقرتح :
التح�ضري للم�رشوع :
يطلب الأ�ستاذ والأ�ستاذة من التالميذ حت�ضري
الو�سائل قبل احل�صة يف �إطار الإعداد القبلي
للم�رشوع.
يح�رضون الو�سائل التالية :مناذج لبع�ض
الأحافري ،قواقع� ،أوراق نباتات ،ماء،
ن�صف كيلوغرام من احلب�س ،ملعقة ،علب
حليب فارغة ،ن�صف قارورة ماء فارغة .
يكون الأ�ستاذ والأ�ستاذة جمموعات عمل �صغرية.
�إجناز امل�رشوع
يوجه الأ�ستاذ والأ�ستاذة التالميذ لتتبع مراحل الإجناز املقرتحة يف الكرا�سة ،حيث تقوم كل جمموعة مبا
يلي :
خلط اجلب�س باملاء حتى ي�صبح لزجا ثم ي�صب يف علب احلليب الفارغة.
و�ضع النموذج على اجلب�س و �ضغطه قليال قبل �أن يجف ب�شكل نهائي.
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�إزالة النموذج من العلبة بعد مرور خم�س دقائق.
يف النهاية حت�صل كل جمموعة على مناذج لأحافري :كائنات حية ،قواقع ،ب�صمات.
ت�ضع ك�أ�سا فارغة و�سط احلو�ض.
تثبت غطاء بال�ستيكيا �شفافا على فوهة احلو�ض ،وت�ضع فوق الغطاء ج�سما كروي ال�شكل.
تعر�ض احلو�ض لأ�شعة ال�شم�س مدة �أ�سبوع تقريبا.
تقومي امل�رشوع
يحر�ص الأ�ستاذ والأ�ستاذة على �إ�رشاك جميع التالميذ يف عملية التقومي حيث :
ت�صنف كل جمموعة �إنتاجاتها �إىل :قوالب داخلية ،قوالب خارجية ،ب�صمات.
يناق�ش التالميذ �إجنازاتهم ويختارون �أف�ضلها.
يزين التالميذ الق�سم ب�أف�ضل الإنتاجات.
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تدبري �أن�شطة التقومي والدعم
الوحدة : 6
		
		

اخل�صائ�ص الطبيعية للأر�ض ومواردها
كوكب الأر�ض يف النظام ال�شم�سي
طق�س ومناخ كوكب الأر�ض

ميكن اال�ستئنا�س باملنهجية املقرتحة لتدبري �أن�شطة التقومي والدعم �ص  49 :من دليل الأ�ستاذ والأ�ستاذة.
ينجز املتعلمون واملتعلمات الأن�شطة املقرتحة ويتو�صلون �إىل الأجوبة التالية.

الأ�سبوع 				32

تقومي الوحدة 6

�أقوم تعلماتي :
الن�شاط : 1
2
�س
ا َّ
َل�ش ْم ُ

3

4
5

1
8

�ض
َالأَ ْر ُ
7

6

�أ� -أمتم تلوين �أطوار القمر  :اجلزء امل�ضاء باللون الأ�صفر واجلزء غري امل�ضاء باللون الأ�سود يف الر�سم
جانبه (انظر الر�سم).
ب� -أعط ا�سم طور القمر يف الو�ضعيتني  4و.5
يف الو�ضعية  : 4حمدب متعاظم
يف الو�ضعية  : 5البدر.
الن�شاط : 2
 املوارد املتجددة  :ماء ،هواء ،طني. -املوارد الغري املتجددة  :معادن ،غاز.
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مترين توليفي :
 خط�أ � -صحيح � -صحيح � -صحيح.تقومي متلك نهج التق�صي :
�أ -الت�سا�ؤل  :ملاذا توجد بقايا كائنات بحرية يف و�سط بري؟
ب -الإجابة املقرتحة  :رمبا كانت منطقة اوالد عبدون عبارة عن و�سط بحري قدميا ،وتغريت �إىل
و�سط بري حاليا.

دعم الوحدة 6

الأ�سبوع 				32
الن�شاط : 1

يرتب التلميذ والتلميذة �أطوار القمر ح�سب ترتيبها يف ال�شهر القمري :

7

5

1

3

4

2

6

8

الن�شاط : 2
عندما يكون ف�صل ال�صيف يف اجلزء ال�شمايل من الكرة الأر�ضية يكون ف�صل ال�شتاء يف جزئها اجلنوبي :
�أ�سمي الف�صل مبلء الفراغات يف الر�سم جانبه.

ف�صل ال�شتاء

ف�صل ال�صيف
ف�صل ال�شتاء

ف�صل ال�صيف

الن�شاط : 3
�أ -الـماء  -الرتبة.
ب -يدل ذلك على �أن الـمنطقة التي وجدت بها ال�صخرة كانت قدميا عبارة عن و�سط �شاطئي.
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تدبري ح�صة التقومي والدعم لنهاية الأ�سدو�س الثاين
ميكن اال�ستئنا�س باملنهجية املقرتحة يف تدبري ح�صة التقومي والدعم لنهاية الأ�سدو�س الأول �ص  49 :من
دليل الأ�ستاذ والأ�ستاذة.

				
الأ�سبوع 33

تقومي نهاية الأ�سدو�س الثاين

الن�شاط 1
 عند الإ�صابة مبر�ض معد �أتبع طرفا (عالجية). قبل الإ�صابة مبر�ض معد �أتبع طرقا (وقائية). �إعادة (تدوير النفايات) من الو�سائل التي نحافظ بها على البيئة. الـماء من موارد الأر�ض الـمتجددة التي يجب علينا جتنب ثلويثها.الن�شاط : 2
�أجنز الدارة الكهربائية الـممثل �أ�سفله حيث العنا�رص الكهربائية ( )1و( )3و(� )4صاحلة.
�أ� -أحدد �أ�سماء عنا�رص الدارة  : )1( :قاطع كهربائي ( : )2م�صباح ( )3عمود (مولد كهربائي) (� )4سلك
التو�صيل الكهربائي.
ب� -أغلقت الدارة الكهربائية ومل يتوهج الـم�صباح.
�أفرت�ض �أن  - :الـم�صباح .متلف (غري �صالح).
 الـمادة الـم�ستعملة .عازلة كهربائيا.ج -كيف �أحتقق من فر�ضيتي؟
 �أ�ستبدل الـمادة ب�سلك كهربائي مو�صل. �أ�ستبدل الـم�صباح ب�آخر غري متلف.الن�شاط : 3
�أمتم الفراغات مبا ينا�سب من الكلمات الآتية  :الأر�ض– ال�شم�س – بدرا  -الـمناخ.
 تتعاقب الف�صول نتيجة ميالن حمور الأر�ض ودورانها حول ال�شم�س. يتعاقب الليل والنهار نتيجة دوران القمر حول الأر�ض. عندما يبدو القمر م�ضاء بكامله ي�سمى بدرا. تنتج دورة الـماء نتيجة تغري الـمناخ.208

				
الأ�سبوع 33

دعم نهاية الأ�سدو�س الثاين

الن�شاط : 1
 الـمعادن من موارد الأر�ض غري الـمتجددة ،يجب تر�شيد ا�ستغاللها. الرتبة من موارد الأر�ض التي يجب عدم تلويثها. الـماء من موارد الأر�ض الـمتجددة ،يجب عدم تبذيره. تدل بقايا �أ�سماك بحرية على �صخرة �أنها تكونت يف و�سط بحري.الن�شاط : 2
 ا�ستعمال كمامة. عدم ا�ستعمال �أغرا�ضه ال�شخ�صية (م�شط ،ك�أ�س ،من�شفة.). ..الن�شاط 3
 -ا�سم حتوالت الـمادة التي حتدث للماء �أثناء دورته :

الن�شاط : 4
ال�شم�سية ف�إننا ن�ستغل طاقة الأ�شعة من ال�شم�س لنح�صل على طاقة كهربائية.
�أ -عند ا�ستخدام اخلاليا
ّ
ب -الطاقة ال�شم�سية – الطاقة الكهربائية
ج -الطاقة الريحية – الطاقة الـمائية.
كما ميكن اقرتاح �أن�شطة تقوميية �أو داعمة �أخرى.
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تقويم الكفاية الأ�سا�سية
�إن بناء الكفاية الأ�سا�سية ال يتم يف ح�صة �أو در�س ،و�إمنا بالتدرة وعلى م�ستويات خالل ال�سنة الدرا�سية،

ويتطلب تقومي مدى اكت�ساب الـمتعلمني والـمتعلمات للكفاية اتباع مراحل منطقية تبد�أ بتحليل الكفاية
وا�ستخراج املوارد لتي تت�ضمنها من معارف ومهارات ومواقف التي ينتظز من املتعلمني واملتعلمات تعبئها

لتنمية الكفاية امل�ستهدفة .لهذا الغر�ض يتعني :

 بناء الو�ضعية التي �سيقا�س من خاللها اكت�ساب الكفاية، حتديد معايري وم�ؤ�رشات الإجناز، �إعداد �شبكة التقومي.من خ�صائ�ص الو�ضعية التقوميية للكفاية �أن تكون مركبة يتطلب �إجنازها امتالك جمموعة من املوارد

كما يجب �أن تكون مالئمة وتتطلب تعبئة املوارد بطريقة �إدماجية ،كما يجب �أن تكون منا�سبة مل�ستوى

املتعلم واملتعلمة .وتتميز الو�ضعية التقوميية كذلك بكونها جديدة ،غري منجزة �سابقا.

م�ؤ�شرات تقويم الكفاية الـم�ستهدفة
للتحقق من اكت�ساب الـمتعلمني والـمتعلمات للكفاية الـم�ستهدفة ميكن للأ�ستاذة والأ�ستاذ االعتماد على
الـم�ؤ�رشات التالية :
 ال�س�ؤال  : 1على الـمتعلم والـمتعلمة الإجابة على ال�س�ؤال الـمطروح حول �أهمية ال�شم�س يف الطبيعةمن خالل التطرق �إىل :
ال�شم�س كم�صدر للطاقة.
دوران الأر�ض حول ال�شم�س ك�سبب لتعاقب الليل والنهار.
عالقة ال�شم�س بتغريات الطق�س  :ف�صول ال�سنة،دورة الـماء.
 ال�س�ؤال  : 2على الـمتعلم والـمتعلمة الإجابة على ال�س�ؤال الـمطروح حول حاالت الـماء يف الطبيعةمن خالل التطرق �إىل :
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حاالت الـماء يف الطبيعة � :سائلة ،غازية�،صلبة.
 ال�س�ؤال  : 3على الـمتعلم والـمتعلمة الإجابة على ال�س�ؤال الـمطروح حول �سلوكات الإن�سان جتاهالطبيعة وجتاه �صحته يف الطبيعة من خالل التطرق �إىل :
ال�سلوك ال�سلبي :ال�شخ�ص الذي يغ�سل �سيارته بالقرب من البحرية.
ال�سلوك الإيجابي :ال�شخ�ص الذي يقوم بالتمارين الريا�ضية يف الطبيعة.
 ال�س�ؤال  : 4على الـمتعلم والـمتعلمة الإجابة على ال�س�ؤال الـمطروح حول موارد الأر�ض من خاللالتطرق �إىل :
الـموارد التي توفرها الطبيعة  :الـماء  ،اخل�شب ،الرياح ،الرتبة.
 ال�س�ؤال : 5على الـمتعلم والـمتعلمة الإجابة على ال�س�ؤال الـمطروح حول الرياح يف الـم�شهد منخالل التطرق �إىل :
الرياح كمورد طبيعي من موارد الأر�ض.
الرياح كم�صدر من م�صادر الطاقة الـمتجددة والنظيفة.
 ال�س�ؤال  : 6على الـمتعلم والـمتعلمة الإجابة على ال�س�ؤال الـمطروح حول قو�س قزح يف الـم�شهد منخالل التطرق �إىل �:ضوء ال�شم�س وكيفية احل�صول على قو�س قزح.
 ال�س�ؤال  : 7على الـمتعلم والـمتعلمة الإجابة على ال�س�ؤال الـمطروح توزيع الأ�شجار يف الـم�شهد منخالل التطرق �إىل :
خ�صائ�ص الكائنات احلية والـمكيفة للعي�ش مبحيط الربكة الـمائية.
حاجيات النباتات للماء والأمالح الـمعدنية.
وميكن اال�ستعانة ب�شبكة تقومي الكفاية الواردة بكرا�سة املتعلم واملتعلمة (�ص .)94
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فاي ِة
َت ْق ُ
ومي �ٱ ْل ِك َ

ُب َحيرْ َ ٌة

ْـم ْن َت َز ِ
َات
هاتَ ،ف ٱ� ْل َت َق َط �ٱل َّتالمي ُذ َو�ٱل ِّتل ِْميذ ُ
ِخال ََل ٱ�ل ُْع ْطل َِة َن َّظ َم ْت ُم َ�ؤ َّ�س َ�س ُت َك َخ ْر َجةً َت ْرفيهِ َّيةً �إِىل �أَ َح ِد ٱ�ل ُ
ٱل�ص َورِ ٱ�لَّتي َمكَّ َن ْت ُه ْم ،تحَ ْ َت �إِ�شرْ ِ
ٱل ُْ�س ِ
ٱلُ ْ�س َت ِ
اله :
تاذ َو� ْ أ
اف � ْ أ
مجَ ْ َ
ْـم ْ�ش َه ِد �أَ ْع ُ
موعةً ِم َن � ُّ
اذَةِ ،م ْن �إِنجْ ازِ ٱ�ل َ
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ِ
جيب َع ِن � ْ أَ
ِم ْن ِخ ِ
ٱل ْ�س ِئل َِة �ٱل َّتا ِل َي ِة :
الل �ٱلمْ َْ�ش َهد �أُ ُ
�س يف � َّ
ٱل�ش ْم ِ
بيع ِة ؟
� -1أَ ْي َن َت َت َجلَّى �أَ َه ِّم َّيةُ � َّ
ٱلط َ
ِ
حاالت �ٱل ِ
ْـماء ؟
 -2ما ِه َي مخُ ْ َتل َُف
ل ْن ِ
�سان؟
� -3أَ ْ�س َت ْخرِ ُج ُ�سلوك ًا �إيجاب ِّي ًا َو� َآخ َر َ�س ْلب ِّي ًا ِل ْ ِإ
ْـم َت َوف َِّر ُة �ٱلَّتي يمُ ْ ِك ُن ِللإِ ْن ِ
�سان � ْٱ�س ِت ْغاللُها ؟
ْـموارِ ُد �ٱل ُ
 -4ما ِه َي �ٱل َ
ْـم ْ�ش َه ِد ؟
ٱلر ِ
 -5ما َد ْو ُر � ِّ
ياح يف �ٱل َ
�س ُق َز ٍح ؟
 -6ماذا يمُ َ ث ِِّل َق ْو ُ
توج ُد ْ أَ
ثيف بمِ ُ ِ
جار ب َِ�ش ْك ٍل َك ٍ
حيط الْبرِ ْ َك ِة الْـما ِئ َّي ِة؟
ال ْ�ش ُ
ِ -7لـماذا َ

فاي ِة
َ�ش َب َك ُة َتقْ و ِ
مي �ٱ ْل ِك َ

ْـم ِ
نا�س َبةِ :
الم َة ( )xيف �ٱلخْ ا َنةِ �ٱل ُ
�أ� -أَ َ�ض ُع َع َ

ٱل�ض ْو ِء� ،أَ ْطوارِ �ٱ ْلق ََمرِ َ ،ا ّ
ُب �ٱلل َّْيلِ َو�ٱل َّنهارِ
لطاق َِةَ ،تعاق ِ
َ -1هلْ َو َّظ ْف ُت َموارِ دي �ٱل ُْـم َت َع ِّل َق َة بِـ َّ � :
َو� َّ
ٱل�س� ِ
ٱلطق ِ
ؤال ()1؟
ناخ ِل ْ إ
ْ�س َو�ٱل ُْـم ِ
ل َ
ِجاب ِة َعنِ � ُّ
َ -2هلْ َو َّظ ْف ُت َموارِ دي �ٱل ُْـم َت َع ِّل َق َة ِب َت ْ�ص ِ
ْـماد ِة َو َخ�صا ِئ ِ�صها َو َد ْو َر ِة �ٱل ِ
ِجاب ِة َعنِ
ْـماء ِل ْ إ
نيف �ٱل َّ
ل َ
ٱل�س� ِ
ؤال ()2؟
� ُّ

َ -3هلْ َو َّظ ْف ُت َموارِ دي �ٱل ُْـم َت َع ِّل َق َة ب ِ
ٱل�س� ِ
ٱل ْن ِ
ِ�ص َّح ِة � ْ إِ
ؤال ()3؟
فاع ِل ِه َم َع �ٱلْبي َئ ِة ِل ْ إ
�سان َو َت ُ
ل َ
ِجاب ِة َعنِ � ُّ
ٱل�س� ِ
ٱلَ ْر ِ
ؤال ( )4؟
�ض َو َخ�صا ِئ ِ�صها ِل ْ إ
َ -4هلْ َو َّظ ْف ُت َموارِ دي �ٱل ُْـم َت َع ِّل َق َة بمِ َ وارِ ِد � ْ أ
ل َ
ِجاب ِة َعنِ � ُّ
�صادرِ � ّ
َ -5هلْ َو َّظ ْف ُت َموارِ دي �ٱل ُْـم َت َع ِّل َق َة بمِ َ ِ
ٱل�س� ِ
ؤال ()5؟
ٱلطاق َِة َو�ٱ ْلق َُّو ِة ِل ْ إ
ل َ
ِجاب ِة َعنِ � ُّ
ٱل�س� ِ
ؤال ()6؟
ٱل�ض ْو ِء ِل ْ إ
َ -6هلْ َو َّظ ْف ُت َموارِ دي �ٱل ُْـم َت َع ِّل َق َة ِب� َّ
ل َ
ِجاب ِة َعنِ � ُّ
�ص �ٱلْكا ِئ ِ
ِجاب ِة َعنِ
َ -7هلْ َو َّظ ْف ُت َموارِ دي �ٱل ُْـم َت َع ِّل َق َة ب َِخ�صا ِئ ِ
فاع ِلها َم َع �ٱ ْلبِي َئ ِة ِل ْ إ
نات �ٱلحْ ََّي ِة َو َت ُ
ل َ
ٱل�س� ِ
ؤال ()7؟
� ُّ

بُ -م�ؤ رِّ
فايةِ :
َ�ش ُ
ات تحَ َ ُّق ِق �ٱلْكِ َ

 �إِذا َح َ�صل ُْت َعلى َخ ْم َ�س ِة ُم�ؤَ�شرِّ ٍْـم ْ�س َت ْه َد َفةَ.
ات �إيجاب َِّي ٍة �أَ ُ
كون َق ْد َح َّق ْق ُت �ٱل ِْك َ
فاي َة �ٱل ُ
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َن َع ْم
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