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

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

املعرفة ومنوه املتكامل، في جو تعاوني ومثمر.
ستجد أيها األستاذ الفاضل في هذا الدليل :

الكتاب  في  املقترحة  الفقرات  من  املتوخاة  واألهداف  الدليل،  ملكونات  عاما  تقدميا   -
املدرسي.

أهداف  املدرسي وحتقيق  للكتاب  أفضل  عامة وخاصة الستغالل  وإرشادات  توجيهات   -
املنهاج، من أجل تذليل الصعوبات ذات الطابع املنهجي، والتي قد تعترض أداءك في تصور 
وإعداد الوضعية التعلمية وسيرها. وقد اخترنا أن تكون بشكل مقاطع تعلمية، كنماذج 

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

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

اجلميع، أنت ومعك التالميذ
 و األولياء ، في كل وقت.

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

املؤلفون
                                                                                         

 

 

 



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

العلمية، سيرا مع منو الكفاءات. 

اجلزء األول
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1. الصلة باملنهاج  )مستخرج من الوثائق الرسمية(:
لتنفيذ  األساسية  الوسائل  بني  من  )ديداكتيكية(  تعليمية  وسيلة   املدرسي  الكتاب 
املنهاج . والوعي بأهداف املنهاج ضروري قبل العمل بأي وسيلة مهما بلغت أهميتها.  
وفي تقدمينا لهذا الدليل يجدر بنا االطالع على أهداف التعلم من خالل مالمح التخرج 

ملرحلة التعليم االبتدائي.
ملمح التخرج من مرحلة التعليم االبتدائي

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

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

يقوم بصيانة بعضها.
- يخطط وينجز مشروعا تكنولوجيا يلبي حاجته.

- يحافظ على احمليط ويثمن الثروات الطبيعية يتموقع في الفضاء والزمن«.

التعليم  من  األول  الطور  من  التخرج  ملمح 
االبتدائي

التعليم  مرحلة   من  األول  الطور  نهاية  في   «
االبتدائي

يطبق بعض القواعد الصحية )الرياضة – التغذية( 
للحفاظ على صحة جسمه وتنظيم وتيرة حياته.

يتصرف بوجاهة جتاه محيطه القريب.
يستخدم بعض األدوات التقنية البسيطة التي في 

متناوله.
يتعامل مع حاالت املادة.

ينجز مشروعا تكنولوجيا  باتباع مخطط وبالتعاون 
مع اآلخرين«

التعليم  من  الثاني  الطور  من  التخرج  ملمح 
االبتدائي

التعليم  مرحلة  من  الثاني  الطور  نهاية  »في 
االبتدائي:

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

حياته اليومية.
خلال  ويشخص  مألوفة  تقنية  أدوات  يستخدم 

تقنيا  مقترحا خطة ملعاجلته. 
األدوات  مستخدما  والزمن  الفضاء  في  يتموقع 

التقنية التي تساعده على ذلك.
يعتمد مخططا إلجناز مشروع  تكنولوجيى«
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ملمح التخرج في مجال القيم واملواقف والكفاءات العرضية  التي تتكفل بها مادة التربية 
العلمية والتكنولوجية

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

القيم 
واملواقف

يرسخ اللغة الوطنية كلغة لالتصال والتعبير العلمي.الهوية
الضمير 
الوطني

يحترم احلق في احلياة

املواطنة
يتفاعل بشكل مسؤول مع احمليط -  يتحلى بصالت اجتماعية بناءة، 

وذلك بتقبل اآلخر كطرف له أراء ووجهات نظر مختلفة، يتبنى 
سلوكات ومواقف صحية ووقائية تتوافق مع املعارف املكتسبة.

التفتح على 
العالم

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

الكفاءات 
العرضية

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

طابع منهجي

ينظم أعماله املختلفة ويخطط لها – يالحظ ويستخدم دعامة بديلة 
للواقع )مناذج، أشرطة، صور، رسومات، مخططات،...( – يقوم 
مبمارسات يدوية على عينات طبيعية، ويستخدم أدوات تقنية من 

احلياة اليومية – يتابع مشروعا وفق خطة محددة.

طابع تواصلي

يستخدم اللغة الوطنية بشكل سليم شفويا وكتابيا، ويوظفها 
باستعمال مصطلحات علمية صحيحة – يستعمل أمناطا بسيطة 
من التمثيل العلمي: رموز، أسهم، ألوان... – ينظم املعلومات 

باستعمال جداول بسيطة.
طابع شخصي 

واجتماعي
يتفاعل بشكل منسجم مع اآلخرين.
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2. ميادين المنهاج 
المنهاج في صيغته الجديدة يتبنى اعتماد ميادين لممارسة الكفاءة. إذ ُتْبَنى الكفاءات 
المطروح���ة ف���ي المالم���ح  كغايات  التعلي���م  في االبتدائ���ي. وضمن ه���ذه الميادين تبنى 
التعلمات األساس���ية ليمتلك التلميذ بالتدريج الموارد األساسية لبناء الكفاءة الختامية في 
الميدان التعلمي. يتم التخطيط للعلمية وفق مقاطع تعلمية  تسعى لتحقيق  هذه األهداف 
وفق مس���ارات متحدة ومترابطة: تمكن التالميذ من اكتس���اب المعارف األساس���ية حسب 
كل م���ادة م���ن جهة وكذا الموارد المنهجية والس���لوكات ككف���اءات عرضية من جهة ثانية 
وتمكينهم من القيام بإدماج هذه الموارد من جهة ثالثة. بهذه المقاربة  وبمعية المتعلمين  
أنفس���هم وهم محور كل العمليات، يتم التعلم  لبناء الكفاءات الختامية المميزة للمقاطع 

التعلمية.
والميادين المعتمدة في المنهاج والتي اعتمدت في الكتاب المدرسي، هي: 

اإلنســان والصحــة:  وهو مي���دان ذو بعد بيولوج���ي )علم الكائنات الحية: االنس���ان 
والحي���وان والنبات( ويتم في���ه متابعة بناء  كفاءات لها عالقة بالقواعد الصحية لإلنس���ان ، 
وخاص���ة الطف���ل  في هذه المرحلة من العمر، واكتس���اب األدوات األولى لهذه القواعد التي 

ستتطور مع توسع مداركه وتعلمه.
اإلنســان والمحيــط : وهو ميدان ذو بعد تربوي ، يتوج���ه إلى إثارة الوعي لدى الطفل 
نحو أمور تتعلق بمحيطه القريب ثم البعيد ضمن مش���كالت مطروحة حول البيئة وأهمية 
المحافظة على المحيط. ويبني كفاءات لها عالقة  بقواعد أولية متعارف عليها للمحافظة 
عل���ى محيط���ه في البيت والحي والمدرس���ة، والتع���رف بوعي على ما يقوم به اإلنس���ان من 
نشاطات  تنتج عنها  أضرار  يمكن  تفاديها مبكرا كسلوك مواطنة والعيش المشترك. تدور 
مواضيعه حول أهمية الماء والهواء وكيفية المحافظة على نوعيتهما وترشيد استهالك الماء 
خاصة. كما يتمكن من استكشاف هذا المحيط وما يوجد فيه من كائنات حية من حيوان 
ونبات ليتعرف على تنوعها وطريقة عيش���ها، وليبني عالقة ألفة واحترام مع هذه الكائنات 

كسلوك مواطن يحترم من في بيئته. 
المادة وعالم األشــياء: وهو ميدان يضم البعد الفيزيائ���ي والكيميائي والتكنولوجي. 
يتع���رف الطف���ل من خالل���ه على التح���والت الفيزيائية للمادة ويس���تكملها ف���ي هذا الطور 
باالعتماد على تحوالت الماء في الطبيعة وفي شروط »المخبر » أو القسم أو فناء المدرسة 
، نظرا ألهمية هذه المادة وهذا المورد الحيوي. وإذا كان البعد الكيميائي ال يظهر بالشكل 
المباش���ر فإن البعد التكنولوجي يجد مبرراته وأهميته في توظيف ما تعلمه من مفاهيم في 
الفيزي���اء إل���ى التطبيقات التكنولوجية س���واء لألدوات التي يس���تخدمها أو التي ينجزها في 

 

 

 



دليل استخدام كتاب التربية العلمية والتكنولوجية 8

شكل مشاريع تكنولوجية يحققها في القسم مع أقرانه، والتي تفتح له مجاال واسعا لإلبداع 
واالبتكار.

الفضــاء والزمن: وهو ميدان مس���تعرض، يبن���ي من جهة مفهوم الفض���اء والزمن، من 
خالل إدراكه للمدة الزمنية والتاريخ )تموضع األحداث في سلم زمني(،  واألسس العلمية 
المبنية على الظواهر الفلكية، لكي يحقق كفاءات مرتبطة بتنظيم الوقت وتنظيم نشاطاته 
وك���ذا التموقع في الفضاء وتوس���يع مداركه ح���ول الفضاء البعيد، كما ل���م يألفه من قبل. 
ومواضع���ه ت���دور  كيفية التوج���ه في الفضاء بالمعال���م المكانية والجهات األساس���ية، كما 

يستخدم اتجاهي الشاقول واألفق من أجل تسوية السطوح في االستخدامات اليومية.
3. المقاربة البيداغوجية

���ي المقاربة البنائي���ة التي تمكن  يوص���ي المنهاج، كم���ا النصوص األساس���ية، إلى َتَبنِّ
المتعلم من بناء تعلماته بنفس���ه  بتوفير مالئم لش���روط التعلم. و ف���ي المقاربة بالكفاءات   
تع���د >بيداغوجي���ة الوضعيات < من بين البيداغوجيات الناجع���ة، التي  تجعل المتعلم في 
وضعية-مش���كل  تتطل���ب من���ه تجنيد معارفه وقدرات���ه ألجل بناء تعلم���ات جديدة تنمو 
وتتطور باستمرار. وعليه، وبانسجام مع هذه التوصيات، فإن بنية الكتاب المدرسي جاءت 
بشكل مقاطع تعلمية، مشكلة من مجموعة وضعيات تعلمية، لتحقيق الكفاءات الختامية 

لميادين التعلم سعيا لتحقيق الكفاءات الشاملة للطور. 
في هذه البيداغوجيا يوضع التلميذ أمام تحديات لمش���كالت علمية، تثير تس���اؤالته 
وتحيره. وعليه فإن وضعيات- المش���كل وطرح الس���ؤال هي من األدوات األساس���ية إلثارة 

التعلم ، والتي بنيت على أساسها هذه الوضعيات التعلمية.
ووضعية المش���كل مبنية أساس���ا على إثارة  هذه التس���اؤالت إلبراز المش���كل العلمي 
المط���روح ح���ول الظواهر التي تعرضه���ا المواضي���ع  الجديدة خاصة من ظواه���ر علمية في 
أبعادها المختلفة، فإن طرح الس���ؤال صار األداة األساس���ية إلث���ارة التعلم والتفكير وبالتالي 
الولوج إلى مس���عى البحث وتقصي الحقائق العلمية وبناء المفاهيم وحل المشكالت التي 
تثيرها هذه التس���اؤالت. ف«الس���ؤال«  اس���تعاد دوره البيداغوجي كمحف���ز للتعلم، كما 
أن »الج���واب« يأخ���ذ دورا جديدا. فالمطل���وب ليس »بيداغوجية الج���واب الصحيح« بل 
بيداغوجية »تقديم الفرضيات الوجيهة« التي نميزها عن  الحقائق اليقينية المطلقة، والتي 

تستدعي في مسعى يتطلب جهد البحث  وبالتالي التعلم. 
المسعى العلمي كوسيلة  لبناء المفاهيم وتطوير تصورات التالميذ. 
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إذا كانت المفاهيم العلمية تبنى عن طريق االس���تقراء، فإن القياس أو المقاربة االفتراضية-
االس���تنتاجية تعد المقاربة األقرب لإلحاطة به���ذه المفاهيم، لكونها تعتمد على االفتراض 
أوال ث���م االس���تنتاج ثانيا.  فإذا كان االس���تقراء ينطل���ق من الحاالت الخاص���ة المنفردة  ثم 
التعمي���م للوص���ول إلى الحاالت العام���ة ، فإن االفتراض- االس���تنتاجية  تقوم على مالحظة 
الواقع  وتقديم فرضيات من أجل اس���تنتاج القوانين التي تس���يره. ويتبين من هذه المقاربة 
أهمية ودور مرحلة صياغة الفرضيات في البحث عن القوانين وفهم الظواهر وبناء المفاهيم 

العلمية وتغيير التصورات األولية التي غالبا ما تكون خاطئة ومعيقة للتعلم.
المراحل الكبرى  للمسعى العلمي كمقاربة تجسد التفكير االفتراضي – االستنتاجي. 

تعد هذه المراحل أساسية للمسعى العلمي، يلخص في:
- ط���رح مش���كلة )تكون قريبة من واقع���ه المعيش، مرتبطة بالظاهرة العلمية أو المش���كل 

التكنولوجي قيد الدراسة(
- صياغة فرضية أو فرضيات  لحل المشكلة ، وتوقع ما يترتب عن هذه الفرضيات من نتائج 

منطقية قابلة للمالحظة
- اختبار هذه الفرضيات عن طريق التجريب

- مواجه���ة النتائ���ج التجريبية  بالفرضيات م���ن أجل االحتفاظ وقبوله���ا أم العكس رفضها 
واستبعادها

- العودة إلى فرضيات جديدة أو إعادة النظر لمرحلة التجريب 
ويمكن توظيف المس���عى العلمي لبناء التعلمات األساس���ية من خالل االعتماد على هذه 
المراحل ، واعتبار التجريب الختبار الفرضيات مرحلة أساسية في هذا المسعى، نعد لها ما 

استطعنا من وسائل وشروط النجاح.
ونوجز  فيما يلي بطاقة تترجم هذا المس���عى لتكون واضحة كمراحل يضعها األس���تاذ عند 
تنفيذ بعض الوضعيات التي تس���تجيب لهذا المس���عى س���واء اعتمد التجريب والممارسة 
العملية أو اس���تغالل نتائ���ج لتجارب تمت أو تحليل وثائق ع���ن طريق المالحظة )صور أو 

غيرها من الوثائق(  عندما يتعذر لألسباب موضوعية القيام بالتجارب.
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مالحظات منهجيةالنشاط املميزاملراحل

املالحظة

مالحظة ظاهرة علمية تقدم للتالميذ 
ويجدون صعوبة في فهم أحد 

مظاهرها أو تطرح لديهم تساؤالت، 
أو تتحدى فهمهم.

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

التساؤل/ 
طرح 
مشكلة

حتديد املشكل بشكل سؤال مرتبط 
بالظاهرة التي أثارت هذه التساؤالت.  

يكون السؤال من الشكل  » كيف؟ 
ملاذا؟ توقع ماذا يحدث؟ ....الخ 

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

التالميذ وقدرتهم على إدراك املطلوب

تقدمي 
الفرضيات

الفرضية هي جواب محتمل ومؤقت 
للسؤال املطروح . يصوغها التالميذ 

بناء على معارفهم السابقة وتصوراتهم 
حول املوضوع أو الظاهرة التي طرحت 

املشكل. هذا »اجلواب« املؤقت 
يتطلب التأكيد وهي مرحلة سابقة 

ألي عمل جتريبي

يقدم التالميذ فرضية أو عدة فرضيات. 
يساعد األستاذ التالميذ على إبرازها 

والتعبير باللغة التي يقدر عليها التالميذ 
وبأسلوب التواصل املمكن )شفويا، كتابيا، 

باملخططات، ....الخ( تسجل  ويحتفظ 
بها بدفتر احملاوالت أو النشاط التجارب

ال ينبغي لألستاذ أن يقيم الفرضيات املقدمة 
بالرفض أو القبول نظرا لطبيعتها املؤقتة 

والتي حتتاج إلى تأكيد وبرهان والذي يأتي 
في مرحلة الحقة 
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التجريب

تعد  الفرضيات،  اختبار  مرحلة  وهي 
تفند  أو  لكونها تؤكد  مرحلة حاسمة 
ولكنها  عنها.  املعبر  الفرضيات  هذه 

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

ملتابعة واملالحظة وأحيانا القياس.
شروطها  في  للتجربة  الفعلي  االجراء   -
اخلاصة  االحتياطات  أخذ  )مع  املطلوبة 
واحملاذير املطلوبة للسير العادي للعمليات(

- تسجيل املالحظات  بعد إجراء التجربة. 

مناقشة الفرضيات تساعد على حتديد 
البروتوكول التجريبي. يساعد األستاذ على 

ضبط املتغير وتثبيت بقية املتغيرات .مع 
مالحظة أن الظاهرة تتعلق بعدة متغيرات ، 

والذي نحتاجه هو ضبط عالقة بني متغيرين 
فقط وتثبيت البقية، لكي نرى أثر هذا 

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

التالميذ(، أو جتربة العرض التي يقوم بها 
األستاذ أمام فوج/ القسم.

النتائج

وهي وصف نتائج التجربة. وتتطلب 
القدرة على املالحظة املوجهة  

واملقارنة ، أي التي تضع في احلسبان 
الفرضية. قد تتطلب قراءة نتائج 

قياسات وتنظيمها أو تبويبها من أجل 
استخالص نتيجة ما. 

تلخص النتائج مبساعدة األستاذ ضمن فوج 
العمل أوال لتعرض على السبورة كمنتوج 

الفوج. مقارنة نتائج عدة أفواج تسهل 
عملية استخالص النتيجة النهائية

التفسير

وهي إعطاء معنى للنتائج املتوصل 
إليها سواء النتائج الكمية 

)القياسات( أو الوصفية )تعتمد 
فقط على املالحظة والتقدير الكيفي 

دون االعتماد على الكم(. واملالحظة 
تعتمد على قدرة احلواس  حتسس 

التغيرات أو التطورات التي حتصل من 
زيادة ونقصان وتبدل اللون والوضع، 

...الخ.

يعبر التلميذ عن ما توصل إليه من نتائج، 
يسجلها في دفتره )قد ينوب ممثل للفوج 

عنه بقية زمالئه(، كما يعبر بطريقة ما 
على تفسير هذه النتيجة. قد يدير األستاذ 

املناقشة  الضرورية  لكي يعبر التالميذ 
مبجهودهم اخلاص عن هذه التفسيرات 

املطلوبة.
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وهي اجلواب على السؤال املطروح اخلالصة
في البداية، أو احلكم على الفرضية 

)أو الفرضيات( املطروحة، هل 
النتائج التي قدمتها التجربة تتوافق مع 
الفرضية املقدمة وبالتالي القبول بها، 
أو بالعكس ال تتوافق معها وبالتالي 

يتم استبعادها.

استبعاد الفرضية يقودنا أيضا إلى إعادة 
صياغة فرضيات أخرى والعودة إلى االختبار 

التجريبي من جديد أو إعادة النظر في 
اخلطوات التجريبية أو إعادتها من جديد

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

للعمل بها لتكون وسيلة بيداغوجية لألستاذ ووسيلة تفكير وحتصيل معرفي فعالة لدى التلميذ.
ميكن تلخيص هذا املسعى في بطاقة ميكن شرحها وتقدميها للتالميذ )أو فوج التالميذ(  لتكون معالم 
موجهة لهم في أدائهم. قد تنجز منها بطاقات مكيفة أثناء األنشطة العلمية التي تعتمد على التجريب .

الحظ وأتساءل، ثم أحدد املشكل بطرح السؤال املناسبطرح املشكل

أقدم "فرضية" لإلجابة على السؤال مبا أعرفتقدمي الفرضية

أقدم بروتوكوال جتريبيا ألختبر فرضيتي، وأحقق التجربةالتجريب

أعبر عن النتائج التي توصلت إليها وأقدم تفسيراالنتائج

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

املخطط العام أو املقطع التعلمي.
▪ التقييم : ماذا نقيم؟ يجرى التقييم في وظيفته التكوينية والشهائدية ) التحصيلية( 
على تقومي كل من املوارد املكتسبة أثناء التعلم وكذلك الكفاءة من خالل وضعية مركبة في 
نهاية املقطع التعلمي. إن عدد الكفاءات في املنهاج محدود وموضح مبركباته، التي حتدد 

معايير التقومي. 
• أدوات تقييم الكفاءة:

تقييم املوارد: يكون بواسطة أدوات السؤال الشفوي أو الكتابي لتقييم املعارف واسترجاعها، 
مع إظهار القدرة على الفهم واالستيعاب.  

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

كثيرا ومكتسباته احلالية والسابقة )في املنطقة القريبة من قدراته(. 
املعايير،   من  مجموعة   ، منوها  أو  الكفاءة  متلك  على  احلكم  في  نعتمد  التقومي:  معايير 

تنسجم مع متطلبات هذه الكفاءة، وهي:
1 - معيار خاص بامتالك املوارد الكافية للكفاءة )املعارف  واملعارف املنهجية(:  التحكم 

في املوارد املعرفية
املوارد  توظيف  موارد:  من  اكتسبه  ما  وتوظيف  تطبيق  على  بالقدرة  خاص  معيار   -  2

والكفاءات العرضية 
3 - معيار خاص مبتابعة امتالك قيم ومواقف واجتاهات والتي تعبر عن اجلانب السلوكي في 

شخصية املتعلم: ترسيخ القيم و املواقف
املؤشرات:  للحكم على املعيار نحتاج إلى توضيحه أو التصريح به عن طريق مجموعة من 
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املؤشرات املستقلة. تكون هذه املؤشرات قابلة للمالحظة، وميكن التوصل إليها من خالل 
منتوج التلميذ وسلوكه في القسم أو ما يدل عليه.

• احلكم على امتالك الكفاءة: 
حل  تطرح   التي  الوضعيات  في  التصرف  على  القدرة  تقييم  يتطلب  الكفاءة  امتالك  إن 
مشكالت ، يوظف فيها تعلماته أو يقترح حال .  وعليه نقبل بقدر مقبول احلكم على 
قاعدية  نعتبرها معايير  التي  املعايير  التلميذ عن  حتكمه في هذه  أبان  إذا  الكفاءة  امتالك 
يكون  مفادها:  التي   )2/3( الثلثني  قاعدة  وهناك  معينة.  بنسبة  فيها  التحكم  يتوجب 

املعيار محققا إذا ما توفرت »ثلثي  مؤشراته«. 
4. هيكلة الكتاب املدرسي

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

لبناء التعلمات وفق مشاريع بيداغوجية محددة هي: املقاطع التعلمية. 
▪ املقطع التعلمي

اخلتامية  الكفاءات  مع  يتناسب  على شكل مخطط  املنهاج  تنفيذ  من  مرحلة  أو  هو جزء 
أجل  من  التالميذ  مع  تنفذ  التعلمية  الوضعيات  من  سلسة  التعلمي  واملقطع  للميادين، 
حتقيق الكفاءة اخلتامية والتي حتقق بدورها الكفاءة الشاملة وملمح التخرج من أطوار التعليم 

االبتدائي. 
تنفيذ املقطع يتم من خالل وضعيات تعلمية الكتساب املوارد، ثم القيام بإدماجها.

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

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

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

عن التساؤالت املطروحة في البداية. 
كما برمجت في نهاية  هذه احلصص مجموعة من أنشطة التقييم التكويني التي ينجز منها 
القدر الذي يسمح به الوقت في القسم والبقية في املنزل، والهدف منها الوقوف على مدى 
التحكم في هذه املوارد من أجل تثبيتها، وهي تخاطب قدرته على الفهم والتحويل إلى 

مواقف وتطبيقات مماثلة أو مشابهة ملا مت تعلمه في األنشطة التعلمية.
التالميذ  التعلمات بغية اختبار قدرات  اقترحنا وضعية إلدماج  التعلمي  املقطع   وفي آخر 
على توظيف الكفاءات، وهي وضعيات-مشكلة  مركبة في مستوى التلميذ، وتهدف  إلى 

تعبئة وإدماج ما تعلمه سابقا كموارد للكفاءة.
واملقطع التعلمي يتضمن الوضعيات األساسية التالية:

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

وجود التصورات اخلاطئة عند التالميذ، و هذه لها فائدة مزدوجة:
- بالنسبة للتلميذ فإنه يتصور ما هو منتظر منه، وبالتالي تشكيل حافز للتعلم خاصة إذا 
ما واجه حتديا معرفيا، يرى أنه بحاجة إلى جتاوزه ويقبل على ما هو آت من أنشطة تعلمية. 
وهي مثيرة للتعلم، و الهدف من كل هذا ليس التقومي والوصول إلى إجابة نهائية، بل فقط 
لبث روح التحدي والفضول والبدء في النشاط والتهيئة الذهنية ملا هو قادم. وعليه ال ننتظر 
ال  بل  اإلنطالقية،  املرحلة  هذه  في  إجابات صحيحة  على  احلصول  األحوال  من  بأي حال 

نحكم علي إجابات التالميذ بالسلب أو االيجاب. 
- بالنسبة لألستاذ، متكنه  من  جمع التصورات وتشخيص الصعوبات املتوقعة والتي قد 
يالقيها التالميذ، تقدم صورة أفضل ملا يريد التخطيط له من انشطة تعلمية، والتي تأخذ 
في احلسبان نتائج معاجلة وضعية االنطالق، كما أن األستاذ ليس مطالب بتقدمي إجابات 
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صحيحة أو نهائية ، بل يكتفي بتحليل نتائج عمل التالميذ، والوصول إلى إعطاء داللة لها، 
مما يساهم أكثر في اتخاذ القرارات الصحيحة عند تنفيذ املقطع التعلمي. 

2. الوضعية التعلمية: هي تنظيم ملجموعة من احلصص التعلمية ذات املوضوع الواحد. 
ومت تقدمي الوحدة كما يلي:

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

هذه التصورات ومنه القيام  بالتعديل املناسب في خطته البيداغوجية. 
فقرة خاصة  إدراج  راينا  للوضعية  التمهيد  في  القبلية:  املكتسبات  وتشخيص  مراجعة   -
بتشخيص املكتسبات القبلية والتي تعتبر موارد أساسية ملا سيأتي من تعلمات الحقة. هذه 
القبلية يتم »استرجاعها عن طريق طرح أسئلة أو وضعيات مشكل من أجل  املكتسبات 

الوقوف على ما يجب أن يعرفه التلميذ قبل الشروع في نشاطات هذه الوضعية.
3 . احلصص التعلمية

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

واستغاللها. هذه الفقرات املهيكلة هي:
سأتعلم

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

السؤال املطروح، ليقبل على أداء املهمات املطلوبة في ما يأتي من نشاطات مبرمجة.
 سيرافقه األستاذ من أجل إجناز هذه النشاطات ، كما سيتعاون مع زمالئه، حيث يكون 
نشاطه فرديا  أو في ثنائيات أو املجموعات املصغرة. ويطلب منه القيام مبهام محددة لتحقيق 
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هدف محدد. وتتنوع هذه املهمات لتشمل: 
تقدمي فرضيات يعبر عنها بأي شكل من أشكال التعبير الشفوي أو الكتابي، قد يلجأ إلى 

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

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

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

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

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

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

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

املطلوبة عند استخدام أوات ومصادر فيها خطورة(.
ما تعلمته

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

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

بالنشاط اخلاص الذي متت معاجلته.   
أحتقق من تعلماتي

هي وضعيات خاصة بتقييم املوارد املكتسبة في هذه الوضعية التعلمية ، ضمن إجراءات 
التقومي التكويني. وهي متارين أو أسئلة يجيب عليها التلميذ) منفردا أوال، ثم إذا اقتضى 
األمر مشاركا زمالئه(،  وهي تقيم القدرة على تذكر  واستيعاب ما تعلمه ، وقد تتطلب 
الذاتي  بالتقومي  للتلميذ  تسمح  جديدة.  وضعيات  في  املوارد  هذه  توظيف  على  القدرة 

ولألستاذ بإجراءات العالج البيداغوجي.
ألعرف أكثـــــــــــر

 فقرة غير ثابتة تضم معارف لها صلة باملوضوع من أجل ثقافة عامة. فهي نافذة يطلع من 
خاللها على أفكار جديدة وحاالت تتطلب أدوات أخرى من محيطه ، وهي األدوات التي 
النشاط  ضمن  لكن  لالستراحة  محطة  تكون  وقد  مستمر.  تطور  وفي  يوميا  يستخدمها 

التعلمي.
3. إدماج التعلمات

التعلمي، وهو  املقطع  تنفيذ  في   أساسية  رئيسا ومرحلة  التعلمات صار مكونا  إدماج  إن 
لتجنيد  اآلن، وفرصة  إلى حد  تعلمه  ما  لتوظيف  التلميذ  يشكل محطات يقف عندها  
معارفه وقدراته وألجل إعطاء معنى ملا تعلمه. ولذا رأينا اقتراح وضعيات لإلدماج تكون 
على مراحل. إدماج التعلمات املرحلي وت�خص مجموعة املوارد اخلاصة باملوضوع الواحد، 
الفزيائي-  البعد  )نقصد  الواحد  البعد  ذات  ال�موضوعات  وخاصة  التعلمية،  الوحدة  أو 
بيئته  من  مركبة  وضعية  له  تقدم  أين  والبيئي(.   البيولوجي،  التكنولوجي،  الكيميائي، 
وضمن اهتماماته قدر اإلمكان وتأتي ضمن فقرة »أوظف تعلماتي«، كما توجد وضعيات 
من الشكل »اقترح حال« ، التي حتاول تعبئة أكبر قدة من املوارد التي من املفروض أن يكون 
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التلميذ ملم بها. قد تقترح مشكلة من واقعه االجتماعي أو املدرسي، في مستوى قدراته 
وحتصيله، يعاجلها مبفرده وكذلك مع اقرانه، تتطلب قدرا من االستقاللية حتى نتمكن من 

تقييم مدى تقدمه في اكتساب الكفاءة.
يحتاج لتنفيذ وضعية االدماج إلى توفير الشروط املادية من أدوات ومواد وجتهيز وكذلك 

تهيئة شروط األداء الفردي واجلماعي. كما يعد األستاذ البطاقات البيداغوجية اخلاصة ملثل 
هذه النشاطات، كجدول التقييم مبجموعة من املعايير واملؤشرات. )أنظر إلى امللحقات( 

أوظف تعلماتي
 تقترح هذه الفقرة وضعيات إلدماج املوارد املكتسبة مرحليا بعد حجم مقبول من املعارف 

التي حتتاج إلى اإلدماج قد تتطلب تعبئة موارد أخرى كانت محل دراسة سابقة، ولكن 
ضرورية ملعاجلة الوضعية احلالية. 

تأتي »صناعة األشياء«  و«استخدام أدوات االستعمال البسيط« و«حتقيق بروتوكول 
جتريبي«  التي استخدمها في النشاطات، كوضعيات إلدماج التعلمات ، ملا لها من قدرة 

على جتنيد موارد معرفية ومنهجية ومواقف متنوعة من أجل إجناز مشروع تكنولوجي، 
يأتي ثمرة ما تعلم ، وما يجده من فائدة ومتعة.

أقترح حال
هي من وضعيات اإلدماج التي تنهي املقطع التعلمي، وهي في بنيتها ال تختلف كثيرا عن 

وضعية التقييم النهائي للكفاءة اخلتامية للميدان.
رأينا إجناز بعض املنجزات و«صناعة أشياء«  باستعمال أدوات العمل البسيط واملواد املتوفرة 
، كفيلة بتحقيق أهداف اإلدماج، نظرا لتجنيده لنطاق أوسع للموارد املنهجية واالجرائية  ، 
كالقدرة على التصور والتخطيط وتنفيذه وتطبيق اإلجراءات وتنظيم العمل واحترام الوقت 
والتعاون مع اآلخرين. قد تتطلب توظيف كفاءات عرضية مما اكتسبه سابق حتى في مواد 

دراسية أخرى.
4. توصيات عامة الستخدام الكتاب املدرسي

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

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

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

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

األمنية واحملاذير املطلوبة- اختبار املشروع وكيفية تقييمه باملعايير املناسبة. 
إلى  التالميذ  يدعو  الذي  األستاذ  من  بإيعاز  النشاط  ينطلق  التعلمي:  النشاط  تسيير   •

القيام مبهمة أو مهام، قصد االجابة على سؤال أو حل مشكلة . 
هناك  إعدادات ضرورية لضمان جتنيد التلميذ للمهمة املستدعى إليها، ومنها:

- التأكد من فهم التعليمة، إعادة طرحها عند الضرورة بصيغ مختلفة تأخذ بعني االعتبار 
مستويات التالميذ واملستوى اللغوي لديهم.

- برمجة نشاط متهيدي عند الضرورة حلسن سير النشاط األصلي، كالتأكد من مهارة مثل 
احلساب أو القياس أو التعرف على أداة جديدة أو استخدام أدوات منهجية ، ...الخ 

- إعداد واختيار الوسيلة أو الوسائل التعليمية الضرورية لكل نشاط  والتفكير في البدائل 
قبل الشروع في العمل، بعدد كاف للقيام  بالعمل في األفواج.

البيداغوجية  احلاجة  التالميذ حسب  وبناء مجموعات  الفوجي: حتديد  النشاط  تنظيم   -
للموقف التعلمي.

 

 

 



21دليل استخدام كتاب التربية العلمية والتكنولوجية

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

- تكليف من ينوب عن املجموعة لتقدمي اخلالصة املتوصل إليها في النشاط الفوجي.
-كيفية استخدام كراس النشاطات وحتضيره الستقبال منتوج التلميذ.
- طبع سندات مصورة أو مكتوبة تكون ضرورية الستكمال النشاط.

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

• حوصلة وتركيب املعارف 
تتم حوصلة املعارف بعد إجراء النشاط التعلمي ،إما مرحليا )نهاية كل نشاط( أو في ختام 
احلصة . وهي مرحلة أساسية من التأسيس للمعرفة . أين  يشعر املتعلم ب�مدى مساهمته 

في هذا املجهود.
تكون اخلالصة موجزة ومختصرة )جتدون األهم فيها في فقرة »ما تعلمته«(، ولكن أيضا 
مصاغة بلغة بسيطة وفي متناول فهم التلميذ في هذه املرحلة من التعلم. و في كل األحوال 

ال ميكن جتاوز ما هو محدد في املنهاج.
)رسومات  التخطيطي  أو  املكتوب  في شكله  التلميذ  يتركه  ما  وهو   : الكتابي  األثر   ▪
ورموز( أثناء أداءه ل�مختلف نشاطاته: رسم مخططات، تدوين مالحظات، اإلجابة على 
التساؤالت، اإلجابة على التمارين مبلء خانات، نقل جداول وملئها،...الخ من التعليمات 

واملهمات التي تطلب منه إنتاجا في شكل أثر كتابي.   
والتكنولوجية  العلمية  بالتربية  العلمية اخلاص  الكتابي على كراس األنشطة  األثر  ▪ يظهر 

وليس على الكتاب:

ال تتم الكتابة على صفحات الكتاب املدرسي!

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

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

اخلاص.
نقل  تركيب،  ورسم  تصور  مثل  العلمية:  النشاطات  كراس  على  لنقله  منه  يطلب  ما   -

جدول، تسجيل مشاهدة، تسجيل استنتاج لتحليل وثيقة أو إجناز جتربة. 
- ما يحتاجه حلل مترين، مثل إعادة كتابة فقرة وتكملتها، نقل أرقام عناصر واختيار من 

املتعدد في هذا النوع من األسئلة، استخدام أدوات الرسم إلجناز إنشاءات هندسية
في كل األحوال، يكون األثر الكتابي على مرحلتني

مرحلة احملاوالت: وفيها محاوالت تتسم بالتقريب وبعض األخطاء الناجمة عن عدم أو قلة 
التحكم في األدوات املعرفية واملنهجية، أو من تصورات خاطئة
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اجلزء االثاني

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

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

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

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

يكيفه مع مخططه اخلاص، مبا يتالءم مع خصائص التالميذ وقدراتهم.
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امليدان األول : اإلنسان والصحة
فردية  مشكالت  أمام  سليم  بشكل  يتصرف    : اخلتامية  الكفاءة   •
غيره  وصحة  صحته  على  للمحافظة  بالصحي  بالوعي  متعلقة  وجماعية 

بتجنيد موارده حول نشاط جسم اإلنسان.
• مركبات الكفاءة: 

- التعرف على الدعامة التشريحية للجهاز التنفسي .
- الربط بني املظاهر اخلارجية للتنفس ومسلك الهواء في اجلهاز 

التنفسي.
- التفسير األولي ملفهوم التنفس .

- احترام القواعد الصحية للتنفس.
- التعرف على الدعامة التشريحية للجهاز الهضمي .

- تعريف الهضم كعملية هدم تدريجي لألغذية .
- احترام القواعد الصحية للهضم.

- تعريف الدم كعنصر أساسي للحياة .
- بناء مفهوم أولي للدورة الدموية .

- نشر الوعي الصحي املتعلق بالتبرع بالدم. 

املقطع التعلمي األول: اإلنسان و الصحة
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الصفحة 8/9
يتم العمل  مع كل القسم )جماعيا(

يقرأ أحد  التالميذ نص الوضعية.
في  لألجهزة  المبينة  الوثيقة  باستغالل 
يوجه  مناسبة  وضعية  باقتراح  أو  أماكنها  
الجهاز  مفهوم  بناء  نحو  التالميذ  األستاذ 
الجسم   في  األعضاء  بعض  على  بالتعرف 

واألجهزة التي تنتمي إليها .

أجوبة  على  الحصول  إلى  األستاذ  يسعى  ال 
صحيحة إنما إلى جمع تصورات التالميذ.

يوضح األستاذ للتالميذ الفرق بين الجهاز والعضو 
)الجهاز مجموعة أعضاء تضمن نفس وظيفة(

األستاذ  يقود  الدم  دوران  جهاز  لدور  بالنسبة 
التالميذ إلى التوصل إليه من خالل وضعية تشير 
إلى تناول أدوية عن طريق الفم عندما نشعر بآالم 

في الرأس أو أي منطقة أخرى في الجسم . 
جمع تصورات التالميذ و تسجيلها على السبورة 

شرح مصطلح االضطرابات الهضمية 
من  به  نشعر  الهضمي  الجهاز  عمل  في  )خلل 

خالل  آالم في المعدة،تقيأ، إسهال ...(
 يتوصل التالميذ إلى أن المحافظة على صحتنا تكون 
فيقترحوا  األجهزة   بالمحافظة على سالمة مختلف 

تصرفات للمحافظة على مختلف األجهزة.
مناقشة بين التالميذ

جمع التصورات وتسجيلها على السبورة

الوضعية االنطالقية الشاملة.
الَهْضِمي  اجِلَهاُز  َو  الَتَنُفِسي  اجْلَهاُز  َيُضَمُن 
ِبالَعَناِصِر  اجِلْسِم  َتْزِويد  ْالَدم  َدَوَران  َوِجَهاُز 
ُيِصيُب  َخَلِل  .َأُي  َوَنَشاِطِه  ِلُنُمِوِه  الَضُروِرَية 
ُمْسَتَوى  َعَلى  َنَتاِئُجُه  َتْظَهُر  ْجِهَزة  اأْلَ َهِذِه 

اْلُعْضِوَيِة
-تعرف على بعض األعضاء المبينة في الوثيقة 
ص 8 و حدد العضو الذي ينتمي إليه كل عضو.
الرئتان................. الجهاز التنفسي 
القلب................ جهاز دوران الدم 

الكبد واألمعاء ........ الجهاز الهضمي 
       

يوفره كل  الذي  ما  أو  دور كل جهاز  ما هو   -
جهاز للجسم؟

يوفر عمل الجهاز الهضمي  الغذاء للجسم .
 يوفر الجهاز التنفسي  الهواء / ثنائي األكسجين 

للجسم 
جهاز دوران الدم. نقل الغذاء والهواء إلى أنحاء 

الجسم. يضمن الحياة 
على  المحافظة  ضرورة  إلى  التلميذ  يتوصل   -
الصحة  على  للمحافظة  األجهزة   هذه  نشاط  
التلميذ  مواجهة  خالل  من  المشكل  وطرح 
بوضعيات صحية  تعرض لها )هل عانى بعضكم 

من اضطرابات هضمية ؟ ما كان سببها ؟(
 ماذا يحدث لإلنسان لو تعطل عمل أحد هذه 
الغذاء،  من  كبيرة  كميات  )تناول  األجهزة 

توقف عملية التنفس، توقف عمل القلب ؟(
المشكل المطروح:

- كيف يجب أن نتصرف للمحافظة على صحتنا؟

وضعية اإلنطالق احلصة التعلمية 1
املالحظات السير املنهجي للتعلمات
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الوضعية التعلمية 1: التنفس والقواعد الصحية 
أهداف التعلم

1- العمل ضمن مجموعات 
مسعى  وانتهاج   مشكل  وطرح   التساؤل   -  2

البحث والتقصي حلله
نتائج،  )مقارنة  العلمي  اإلستدالل  تطبيق   -  3
بني  عالقة  إيجاد  املعلومات،  استقصاء  التحليل 

املعلومات(
4 - اقتراح فرضيات 

5 - اجناز جتارب الختبار الفرضيات .
6 - قراءة وفهم جداول 

7 - التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفهيا وكتابيا.

الحصة األولى
وطرح  الشاملة  االنطالقية  الوضعية   -  1

المشكل 
الحصة الثانية

طرح  التعلمية   الوضعية  تقديم   -  2
المشكل الجزئي

تشخيص  مكتسبات المتعلمين
الحصة الثالثة/الرابعة

التنفسي  الجهاز  أعضاء  على  يتعرف   -  3
وعلى مسلك الهواء

الحصة الخامسة/السادسة
4 - يقارن بين تركيب هواء الشهيق وهواء الزفير.
للنشاط  /حصة  العملي  للنشاط  حصة 

ألتوثيقي.
الحصة السابعة

5 - يحدد القواعد الصحية للتنفس
الحصة الثامنة

6 - تعلم اإلدماج
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قراءة الوضعية من طرف تلميذ.

اقتراح وضعية تثير تساؤالت حول سبب تغير 
تركيب هواء الزفير عن هواء الشهيق للتوصل 
إلى تعريف أولي للتنفس و القواعد الصحية 

للتنفس..
الصفحة 8/9

استغالل الوثائق في الصفحة 10 من الكتاب 
املدرسي 

يسجل األستاذ على السبورة
يعتمد التلميذ على الوثائق املقترحة في الصفحة 
10 للتعرف على بعض السلوكات املفيدة أو املضرة 

باجلهاز التنفسي .

يعطي التالميذ آرائهم حول املوضوع وتشجع 
املناقشة بني التالميذ.

يسجل التالميذ املشكل على كراريسهم

تقدمي الوضعية وطرح املشكل:
َهَواٍء،  ِبُدوِن  اْلَعْيَش  ْنَساُن  اإْلِ َيْسَتِطيُع  اَل 

َياَة .  َفاْلَتَنٌفُس َوِظيَفٌة َتْضَمْن احْلَ
 - ُيَسِبُب اْلَتْدِخنُي َواْلَتَلُوُث َأْضَراًرا َو َأْمَراًضا 
َو  ِصَحَة  ُتَهِدُد  اْلَتَنُفِسي  ِلْلِجَهاِز  َخِطيَرًة  

ْنَساِن َساَلَمَة  اإْلِ
من خالل وضعية  يتم خاللها سد فيها األنف 
على  ذلك  وعواقب  التنفس   عن  االمتناع  و 
التنفس  إلى ضرورة  التلميذ  يتوصل  الشخص 

كظاهرة  تضمن احلياة .
يسجل على السبورة: التنفس وظيفة تضمن 

احلياة.
بعض  عواقب  متثل  وضعية  خالل  من   -
يتوصل  التنفسي   باجلهاز  املضرة  التصرفات 
الصحة  على  احملافظة  ضرورة  إلى  التلميذ 

التنفسية و يقترح سلوكات تضمن ذلك.
صياغة املشكل :

على  للمحافظة  نتصرف  أن  يجب  كيف 
على  نضمن  بالتالي  و  التنفسية  الوظيفة 

صحتنا ؟

املدة 45 دقيقة الوضعية التعلمية : التنفس 
والقواعد الصحية احلصة التعلمية 2

التوضيحات السير املنهجي للتعلمات
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التذكير باملكتسبات 
العمل جماعي

ينجز األستاذ اجلدول التالي على السبورة ويطلب 
من التالميذ مأله

التلميذ  قدرة  تنمية  إلى  :يهدف  الثاني  السؤال 
شفهيا  السليم  والغوي  العلمي  التعبير  على 
إلى  بناه  الذي  اجلدول  التلميذ  )يحول  وكتابيا 

نص علمي.(.

ميكن إحضار كيس بالستيكي سجل عليه »احذر 
خطر االختناق ال يترك في متناول األطفال«

 
- اخلطر هو االختناق .

الوضعيات التي تسبب االختناق.

- االختناق بالغاز /وضع كيس بالستيكي على 
الرأس / الكالم أو اجلري أثناء تناول األغذية.

التالميذ   يسترجع   11 الصفحة  نشاطات  في 
اخلارجية  املظاهر  حول  معلوماتهم  مكتسباتهم 

لعملية التنفس.

1- النشاط األول.
التلميذ  تذكير  إلى  يهدف  األول:  السؤال 

باملظاهر اخلارجية لعملية التنفس 
العملية الشكل 1 الشكل 2

اسم العملية
اجتاه الهواء

حركة الصدر
فيرتفع  اجلسم  إلى  الهواء  يدخل  الشهيق  أثناء 
اجلسم  من  الهواء  يخرج  الزفير  أثناء  و  الصدر 

فينخفض الصدر.

2- النشاط الثاني 
غير  السليمة  السلوكات  حتديد  إلى  يتطرق   
.يقترح  التنفسية  بالوظيفة  املتعلقة  السليمة 
السلوكات  التلميذ  فيه  يصنف  جدول  املعلم 

املقترحة في الصور  ثم يبني بعد ذلك فقرة.
ممارسة الرياضة وجتديد هواء الغرفة مفيد للتنفس 
أماكن ملوثة  أو في  املدخنني  بينما اجللوس مع 

مضر بالتنفس و بالتالي بالصحة

3- النشاط الثالث.
املمثل  التصرف  خطورة  إلى  األستاذ  يشير 
يبدي  ثم  عنه.  ينجم  قد  ما  و  الصورة  على 
األكياس  بعض  على  يكتب  فيما  رأيه  التلميذ 
البالستيكية  »احذر خطر االختناق » ال تترك 

في متناول األطفال.
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مسلك الهواء في اجلهاز التنفسي احلصة التعلمية 3
التوضيحات  السير املنهجي للتعلمات 

الصفحة 12
الدعامة  حتديد  إلى  النشاطات  تهدف   -
حتديد  ومنه  التنفسي   للجهاز  التشريحية 

مسلك الهواء خالل احلركات التنفسية.
يسجل التلميذ التساؤل  على كراريسهم

تبني  للصدر   إشعاعية  صورة  إحضار  ميكن 
على  ليتعرفوا  التالميذ  على  وعرضها  الرئتني 

العضو املمثل على الصورة.

الوضعية املشكلة التعلمية :   
كل  في  املبينة  التنفسية  باحلركة  التلميذ  يقوم   -
الهواء  من  شكل ويالحظ:   أثناء الشهيق دخل 
الفم واملنخريني إلى اجلسم و أثناء الزفير خرج الهواء 

من اجلسم فيطرح التساؤل:
أين  أثناء الشهيق و من  الهواء  أين يدخل   إلى   

يخرج  أثناء الزفير؟
)1( اإلشعاعية  الصور  مالحظة  من  انطالقا   --
و)2( من  الوثيقة 2 الصفحة 12 يتعرف التلميذ   
الصورتني   في  املمثل  التنفسي  اجلهاز  عضو  على 

اإلشعاعيتني

التلميذ  يستعمل  أن  ميكن  املقارنة  لضبط 
جدوال.

تنمية القدرة على التعبير العلمي الدقيق.

تطبيق اإلستدالل العلمي.

- انطالقا من نقل الصور اإلشعاعية في نهاية كل 
الشكلين  بمطابقة  و  الشفاف  الورق  حركة  على 
يقارن بين حجم الرئة في نهاية الشهيق وحجمها 
في نهاية الزفير ليتوصل التلميذ إلى  زيادة حجم 

الرئة أثناء الشهيق ونقصه أثناء الزفير  

العملية الشهيق الزفير
كبير صغير حجم الرئة 

حتديد االختالفات
-يعبر عن نتائج املقارنة في فقرة.

أثناء الشهيق يزداد حجم الرئة و ينقص أثناء الزفير .
حتديد  إلى  التلميذ  يتوصل  االختالفات  -بتفسير 
الشهيق والذي  أثناء  الهواء  إليه  الذي يدخل  املقر 

يخرج منه أثناء الزفير.
يجيب التلميذ على التسلؤل املطروح. 

أثناء الشهيق يدخل الهواء إلي الرئة فيزداد حجمها  
وأثناء الزفير يخرج الهواء من الرئة فينقص حجمها.
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على  التلميذ  تعرف  النشاط  يستهدف   –
الدعامة التشريحية للجهاز التنفسي.

التعبير بواسطة املخططات 

النشاط الثاني :
ما هو مسار  الرئة  غاية  إلى  واملنخريني  الفم  من 
أثناء  مسلكه  هو  ما  و  الشهيق؟   أثناء  الهواء 

الزفير؟
رسم  حتمل  وثيقة  التالميذ  على  األستاذ  يوزع   -
على  وباالعتماد  التنفسي  للجهاز  أصم  تخطيطي 
الوثيقة )3( ص 13 يطلب منهم وضع  البيانات 

الكاملة.
أثناء  الهواء  مسار  الرسم  على  التالميذ  ميثل   -
الشهيق بلون أحمر  ومسار الهواء أثناء الزفير بلون 

أزرق.
الهواء  عبرها  مير  التي  األعضاء  التالميذ  يرتب   -

أثناء الشهيق
- يبني التالميذ فقرة علمية يلخصون فيها مسار 

الهواء أثناء عملية الشهيق

إرساء املوارد

َرَكاْت اْلَتَنُفِسَيُة ِفي اْلَشِهيْق َواْلَزِفيْر . َتَتَمَثْل احْلَ
َأْثَناَء اْلَشِهيْق َيْدُخُل اْلَهَواُء ِمَن امْلِْنَخَرْيِن ِإَلى اْلُرَغاَمي ُثَم ِإَلى اْلَقَصَباِت اْلَهَواِئَيِة ِلَيِصَل ِإَلى اْلِرَئَتنْيِ  .

اَه امْلَُعاِكَس. ِتَ َيْسُلُك َهَواُء اْلَزِفيْر ااْلِ

الصفحة: 13                                                        تقومي التعلمات                       
جهة  من  البطاقات  حتمل  وثيقة  تصميم  نقترح 
التلميذ  التنفسي من جهة أخرى يقطع  واجلهاز 
البطاقات ويلصقها على الشكل أمام البيان الذي 

تشير إليه البطاقة

يهدف التمرين إلى تقومي مدى حتكم التلميذ في 
الدعامة التشريحية للجهاز التنفسي  

يكلف األستاذ التالميذ بالبحث عن تركيب الهواء.
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التنفس وتغير تركيب الهواء احلصة التعليمة 4

الصفحة 14

تهدف النشاطات إلى حتديد التغيرات التي 
حتدث لتركيب  هواء الشهيق داخل الرئة.

يقرأ أحد التالميذ الوضعية و يطرح املشكل
يفتح النقاش مع التالميذ وجتمع التصورات

الوضعية املشكلة التعلمية :
ِفي اْلَقِدمِي  ِعْنَد ِإًصاَبِة َشْخٍص َو اإِلْغَماَء َعَلْيِه َكاَنْت 

ُتوَضُع ِمْرآُة َأَماَم ِمْنَخَرْيِه مِلَْعِرَفِة ِإَذا َكاَن َحًيا َأْو َمْيًتا
ْالَشْخِص  ِمْنَخَرْي  َأَماَم  امْلِْرآَة  َوْضَع  َيْسَمُح  -َكْيَف   

ِبَْعِرَفِة ِإَذا َكاَن َحًيا َأْو َمْيًتا؟

يحضر األستاذ ماء اجلير قبل احلصة .

اختبار ماء اجلير يكون أمام التالميذ.
غازي  ملشروب  صغيرة  قارورة  استعمال   
مملوءة لربعها باملشروب ثم إيصالها مباء اجلير 
عن طريق أنبوب  وحتريك املشروب بداخلها 

لينطلق غاز الفحم.

- ينتهج التالميذ املسعى التجريبي للبحث 
والتقصي.

اقتراح جتربة  التالميذ نحو  - يوجه األستاذ 
هواء  في  الفحم  غاز  وجود  بإظهار  تسمح 

الزفير .

النشاط العملي )ص 14 (
1 - تحضير ماء الجير/ رائق الكلس :

الجير )هيدروكسيد  اخلط كمية )10 غرام( من   -
الكالسيوم( مع كمية )100 ملل ( من الماء المقطر 
فتحصل على  محلول حليبي يعرف بمحلول حليب 

الجير .
- اترك المحلول يهدأ ليترسب الجزء الصلب و يطفو 

سائل شفاف 
- يشكل السائل الطافي ماء الجير/رائق الكلس الذي 

يمكن استعماله مباشرة   و يستحسن ترشيحه .
- أختبر تعكر رائق الكلس قبل استعماله وذلك بتمرير 

عبره غاز الفحم  المتواجد ضمن مشروب غازي.
2 - تحضير األدوات .

على األستاذ تحضير األدوات الالزمة للنشاط العملي 
طبية  )des pailles(  حقن  أنابيب  زجاجية،  أواني 

 )seringues(
ماء  خاصية  شرح  و  للتالميذ   األدوات  تقديم   -  3

الجير التي تسمح   بالكشف عن غاز الفحم.
4 - يقتراح  التالميذ تجربة  تسمح باظهار تركيب 
تتم  الزفير(   في هواء  الفحم  غاز  الزفير )وجود  هواء 

المصادقة على التجربة و تنجز
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هواء  بني  أوال   التالميذ  يقارن   -
يسحب  الذي  والهواء  الشهيق 
نفس  أنه  ليتوصلوا  احلقنة  بواسطة 

الهواء وهو هواء اجلو.

يطبق  التالميذ اإلستدالل العلمي 

 5 - يقسم القسم إلى 3 أو 4 مجموعات وتوزع األدوات 
على المجموعات، يعين ممثل عن كل المجموعة إلنجاز 

التجربة 
ممثل  يضخ  التجربة  نفس  تنجز  المجموعات  -كل   6

المجموعة هواء الزفير في ماء الجير بواسطة األنبوب  .
- يسجل كل فوج النتيجة  

- تقارن نتائج  المجموعات ويصادق على النتيجة.
 يعكر  هواء الزفير ماء الجير.

6 - التجربة الثانية : يغير ماء الجير للتالميذ
- يضخ التالميذ في ماء جير هواء بواسطة الحقنة الطبية .

- يقارن التالميذ نتائجهم يصادقوا على النتيجة :
  هواء الشهيق ال يعكر ماء الجير .

يفسر التالميذ النتائج المحصل عليها .ويقدموا  استنتاجا.

ماء  يعكر  لهذا  الفحم  بغاز  غني  الزفير  هواء    : اإلستنتاج 
الجير و هواء الشهيق فقير بغاز الفحم لهذا ال يعكر ماء الجير 

إرساء املوارد

َهَواء اْلَشِهيِق فقير بغاز الفحم  َبْيَنَما َهَواَء اْلَزِفيِر غني ِبَغاِز اْلَفْحم

املالحظات السير املنهجي للتعلمات

النتائج  تؤكد  الجدول  نتائج  األستاذ:هل  يسأل 
التجريبية المحصل عليها؟

النشاط الثاني :
يقارن   14 ص   )1( الوثيقة  جدول  باستغالل 

التلميذ بني تركيب هواء الشهيق وهواء الزفير.
- بني  النشاط العملي أن هواء  الزفير غني بغاز 
الفحم و هواء الشهيق فقير بغاز الفحم باالعتماد 
حتديد  إلى  التلميذ  يتوصل  اجلدول  نتائج  على 

اختالفات أخرى بني هواء الشهيق وهواء
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هواء  تركيب  تغير  إلى  التالميذ  يتوصل 
تحديد  من  إنطاقا  الرئة  داخل  الشهيق 
و  الزفير  هواء  تركيب  بين  االختالفات 

تركيب هواء الشهيق

الشهيق  هواء  في  الماء  بخار  نسبة  تغير 
يرتبط بالمناطق و بالفصول .

جدول  التالميذ  ببناء  المقارنة  تضبط 
يقارنون فيه بين هواء الشهيق وهواء الزفير.

في  المطروح  التساؤل  إلى  األستاذ  يعود 
وضع  يسمح  )كيف  التعلمية  الوضعية 
إذا  بمعرفة  الشخص  منخري  أمام  المرآة 

كان حيا أو ميتا(
لحل  إليها  المتوصل  النتائج  استغالل 

المشكل.

 
اجلدول  على  باالعتماد  التالي  اجلمل  التالميذ   يكمل 

الوثيقة 1 ص 14 وباستعمال )أكثر / أقل(.
غاز  من   .... كمية  على  الشهيق  هواء  *يحتوي 

األكسجني مقانة مع هواء الزفير 
*يحتوي هواء الشهيق على كمية .... من غاز الفحم 

وبخار املاء مقارنة بهواء الزفير.
يحوصل املقارنة بشكل بسيط دون أرقام في جدول

هواء الزفير هواء الشهيق
فقير بغاز األوكسجني

غني بغاز الفحم
غني بغاز األكسجني

فقير بغاز الفحم

- يستنتج التالميذ مايحدث لهواء الشهيق في الرئة؟

 يتغير تركيب  هواء الشهيق على مستوى الرئة بحيث 
تنقص فيه نسبة غاز األكسجني وترتفع  فيه نسبة غاز 

الفحم وبخار املاء فيشكل هواء الزفير الذي يطرح.
أو  مرآة  أمام  بالزفير  التالميذ  احد  من  األستاذ  يطلب 

زجاج نافذة . ليجدوا حال للمشكل املطروح
الشخص  يكون  املرآة  على  املاء  بخار  تشكل  إذا    -  
يتنفس و بالتالي حي أما إذا لم يتشكل بخار املاء على 

املرآة فيكون الشخص ال يتنفس و منه يكون  ميت

إرساء املوارد

َهَواَء اْلَشِهيِق محمل ِبَغاِز اأْلُْكِسِجنْي َبْيَنَما َهَواَء اْلَزِفيِر محمل ِبَغاِز اْلَفْحِم َو ُمَشَبٍع 
ِبٌبَخاِر امْلَاِء

َيَتَغَيُر َتْرِكيُب َهَواَء اْلَشِهيِق َداِخَل اْلِرَئِة.
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الصفحة 15                                           تقومي التعلمات
مترين األول 

في  اخلطأ  يحدد  بحيث  املالحظة  ودقة  )مكتوبة(  املعطيات  وفهم  قراءة  على  التلميذ  قدرة  يقوم 
العبارات و يقترح التصحيح

 )عند التصحيح يغير أقل عدد ممكن من الكلمات(:
العبارة 1 خاطئة ، تصحيحها :

  أثناء الشهيق يدخل هواء فقير بغاز الفحم إلى الرئة .
   أو   أثناء الشهيق يدخل هواء غني بغاز األكسجني إلى الرئة  املاء من الرئة

العبارة 2 خاطئة، تصحيحها:
أثناء الزفير يخرج هواء غني بغاز الفحم وبخار املاء

العبارة 3 صحيحة
التمرين الثالث :

يستهدف قدرة التلميذ على اإلستدالل العلمي . 
يطرح التمرين مشكل يتم حله من خالل حتليل تراكيب جتريبية   .

)ميكن إجراء التجربة إن توفرت الوسائل (.
يوجه األستاذ التالميذ بطرح بعض األسئلة .

في التركيب )1( عند سحب املاء من احلوجلة عن طريق الشهيق يدخل إليها هواء و مير عبر ماء اجلير 
هل هو هواء الشهيق أم هواء الزفير؟.

في التركيب )2( عند الزفير يدخل هواء ومير عبر ماء اجلير ، هل هو هواء الشهيق أم هواء الزفير 
- متى يتعكر ماء اجلير ؟

-  يسأل التالميذ عن التركيب التجريبي الذي يتعكر فيه ماء اجلير.
يتعكر ماء اجلير في الشكل )2( ملرور هواء الزفير الغني بغاز الفحم عبره .

يتوصل التالميذ إلى أن فوزي على صواب وشكيب مخطئ.
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القواعد الصحية للتنفس احلصة التعلمية 5
التوضيحات السير املنهجي للتعلمات

الصفحة 16

يقرأ أحد التالميذ الوضعية املشكلة .
عواقب  حول  تساؤالت  تثير  وضعية  اقتراح 
بعض التصرفات التي نقوم بها و املتعلقة باجلهاز 

التنفسي.

يفتح باب املناقشة للتالميذ وجتمع التصورات .

بالتنفس،  مرتبط  صحي  مشكل  الوضعية  يثير 
إصابة  و  احمليط  تلوث  بني  العالقة  ربط  الهدف 
قواعد  تبني  إلى  التالميذ  لقيادة  بالربو   الطفل 
من  التنفسي  اجلهاز  ووقاية  السليم  التنفس 

اإلصابات

السليمة  التصرفات  حتديد  إلى  النشاط  يهدف 
غير  التصرفات  و  التالميذ   طرف  من  تبنيها  و 

لسليمة  وتفاديها

الوضعية املشكلة التعلمية 
ِبَها  ُتوَجُد   َمْنِطَقٍة  ِمْن  ِباْلٌقْرِب  َرِفيْق  يْسُكُن 
ِبَضْيٍق  َشَعَر  َيْلَعُب  َوُهَو   . اإْلِْسَمْنِت  َمَصاِنَع 
َجَناِح  َعَلى  َفُنِقَل  َشَفَتاُه  َوِاْزَرَقْت  اْلَتَنُفِس  ِفي 
اْلَطِبيُب  َشَخَص  َأْيَن  امْلُْسَتْشَفى  ِإَلى  اْلٌسْرَعِة 

ِإَصاَبَتُه ِباْلَرُبو
َيْسُكُن  اْلِتي  ِبامْلَْنِطَقة  َرِفيِق  ِإَصاَبِة  َعاَلَقة  َما   
ِمْن  ِلْلِوَقاَيِة  اْلِصِحَيِة  اْلَقَواِعُد  ِهَي  َوَما  ِفيَها؟ 

َهاَز اْلَتَنُفِسُي ِإَصاَبِة اجْلِ

اجلهاز  تصيب  أخرى  أمراض  التالميذ  يذكر 
التنفسي ويحددوا أسبابها.

ما القواعد الصحية للتنفس ؟
الوضعيات  عن  الشفهيا  التالميذ  يعبر     -  1

املبينة في الصور.
2- يذكر التالميذ سلوكات أخرى تضر باجلهاز 

التنفسي
بالدخان  أماكن ملوثة  – اجللوس في  )التدخني 

أو الغبار...(
للجهاز  مفيدة  سلوكات  التالميذ  يذكر   -3

التنفسي
وغرف  النم  غرف  تهوية   – الرياضة  )ممارسة 

الدراسة...(
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إرساء املوارد

َساِسَيِة.  َهاَز اْلَتَنُفِسي َأْمَراًضا َخِطيَرًة ِمْثَل اْلَرُبو ،َسَرَطاُن اْلِرَئِة َواحْلَ ُيِصيُب اجْلِ
ْبِتَعاَد َعْن امْلََنِاِطِق امْلَُلَوَثِة ،  ْسِم َيِجُب اإْلِ َهاَز اْلَتَنُفِسي َوِباْلَتاِلي ِصَحَة اجْلِ ِلَضَماِن ِصَحِة اجْلِ
ْخِتَناِق  َكَما َيِجُب ُمَاَرَسِة  ُلوَس ِفي َأَماِكِن امْلَُدِخِننْي َتَفاِدي َأْسَباَب ااْلِ ُنْب اْلَتْدِخنْي َأْو اجْلُ َتَ

اْلِرَياَضِة ِباْنِتَظاٍم َو َتْهِوَيِة اْلَبْيِت َو ُغْرَفِة اْلِدَراَسِة ِبإْنِتَظاٍم

الصفحة 17                                           تقومي التعلمات

التمرين األول 
يهدف إلى ربط كل مشكل صحي بالوضعية التي قد تسببه  

يعيد التالميذ بناء اجلدول ويرتبوا فيه  املشكل الصحي مع الوضعية املسببة له على النحو التالي :

املشكل الصحي الذي سببه الوضعية
أمراض احلساسية العيش في محيط ملوث 1

سرطان الرئة واحلنجرة اجللوس مع املدخنني 2

ضيق في التنفس، اإلختناق وفقدان الوعي 
الذي قد يؤدي إلى املوت.

لعدم  التدفأة  أجهزة  من  غازات  انبعاث   -
صيانتها قبل استعمالها 3

التمرين الثاني 
يستهدف تعرف التلميذ على التصرفات املفيدة للتنفس
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بطاقة  تقومي وضعية تعلم اإلدماجاحلصة التعلمية 5

مختلف  في  إرساءها  مت  التي  املوارد  جتنيد  على   التلميذ  قدرة  تقومي  الوضعية  تستهدف   : الهدف 
احلصص التعلمية  للوضعية التعلمية  »التنفس وقواعد الصحة » للتوصل إلى حل مشكل مطروح.

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

• شبكة التقومي : املعايير واملؤشرات

احلكماملؤشراتاملعايير
حتكم 
ضعيف

حتكم 
متوسط

العالمة

التحكم في 
املوارد املعرفية

1. تركيب هواء الشهيق 
2. تغير تركيب هواء الشهيق داخل الرئة 
)التنفس  األكسجني  نقص  عواقب   .3

ظاهرة تضمن  احلياة(.

التحكم في 
املوارد املنهجية  

والكفاءات 
العرضية

• القراءة الدقيقة للوضعية  
جهاز  سبب  )كيف  املشكل  حتديد   •

التدفئة االختناق(
كيف  )تفسير  وتنفيذها  املهمة  ضبط   •
لتفادي  نصائح  وتقدمي  االختناق  حدث 

مثل هذه احلوادث(
• حتليل املعطيات  وربط عالقة بني املعطيات 
استنشاق هواء غني  بني  العالقة  إيجاد   -

بأحادي أكسيد الكربون واالختناق.
استعمال  يشكله  الذي  باخلطر  الوعي   -

أجهزة تدفئة غير مناسبة.
• استقصاء املعلومات.

• تسلسل األفكار
الدقيق شفهيا  العلمي واللغوي  التعبير   •

وكتابيا       
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ترسيخ القيم 
واملواقف

• العمل التعاوني ضمن مجموعات.
االستقاللية و روح املبادرة 

• احترام الوقت املخصص للعمل 
• تقدمي نصائح لتفادي اإلختناق بواسطة 

أجهزة تدفئة غير مناسبة .

منوذج للحل

إلى  باألكسجني  غني  هواء  يدخل  الشهيق  أثناء  للحياة،  األكسجني ضروري   
الرئة، هناك يتغير تركيبه بحيث ينتقل األكسجني إلى اجلسم .استعمل أفراد 
العائلة مدفأة للتدفئة تسرب منها غاز أحادي أكسيد الكربون، وهو غاز خانق، 
جتمع هذا الغاز في الغرفة  فاستنشق الضحايا هواء غني بأحادي أكسيد الكربون 

ما تسبب في موتهم اختناقا.
لتفادي مثل هذه احلوادث يجب :

- استعمال أجهزة للتدفئة مخصصة لهذا الغرض.
- صيانة أجهزة التدفئة  والتأكد من سالمتها قبل استعمالها 

- ترك دائما فتحات للتهوية عند تشغيل هذه األجهزة .
- ال يجب النوم وترك هذه األجهزة تشتعل.
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الوضعية التعلمية : الهضم والقواعد الصحية للتغذية

أهداف التعلم

1 - العمل ضمن مجموعات 
2 - التساؤل وطرح  مشكل وانتهاج  مسعى البحث 

والتقصي حلله
3 - انتهاج مسعى جتريبي للبحث

نتائج،  )مقارنة  العلمي  اإلستدالل  تطبيق   -  4
بني  عالقة  ايجاد  املعلومات،  استقصاء  التحليل 

املعلومات( .
 5 - التبليغ والتواصل 

6 - قراءة وفهم جداول 
7 - التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفهيا وكتابيا.

احلصة األولى
1- الوضعية اإلنطالقية و طرح املشكل

احلصة الثانية
2- تقدمي الوضعية التعلمية  طرح املشكل 

اجلزئي
رصد مكتسبات املتعلمني)ما تعلمته 

سابقا(
احلصة الثالثة

3- يتعرف على الدعامة التشريحية لألنبوب 
الهضمي ويضع مفهوم أولي للهضم

احلصة الرابعة
4- يستخرج أهمية الهضم ومصير األغذية 

غير املهضومة.
احلصة اخلامسة

5- يحدد قواعد الصحة الغذائية
احلصة السادسة

6-تعلم اإلدماج

الهضم والقواعد الصحية للتغذية احلصة التعلمية 1

توضيحات السير املنهجي للتعلمات
استغالل الوثاق الواردة في الصفحة 20

للهضم   أولى  مفهوم  بناء  الدراسة  تستهدف 
حتديد  القواعد الصحية للتغذية 

طرح مشكل تغير مظهر و رائحة األغذية بعد 
مفهوم  إلبراز  الهضمي  األنبوب  من  خروجها 

الهضم و القواعد الصحة الغذائية

تقدمي الوضعية املشكلة التعلمية
ْغِذَيَة  اأْلَ َهِذِه  ُمَتَنِوَعًة،َتَتَعَرُض  َأْغِذَيًة  ََتَناَوُل 
ْسَم ِمْن  ْنُبوِب اْلَهْضِمي ِلَيَتَمَكَن اجْلِ ِلْلَهْضِم ِفي اأْلُ

ِاْسِتْعَماِلَها .
َمَشاِكَل  َعْنُه  َيْنُتُج  اْلَتْغِذَية  ِبِصَحَة  ْهِتَماِم  ااْلِ َعَدْم 

ِصِحَيٍة َخِطيَرٍة 
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ميكن اقتراح وضعية تشير إلصابة على مستوى 
علة  عواقبها  و  الهضمي  األنبوب  أجزاء  أحد 
وضرورة   الهضم  أهمية  إلى  للتوصل  الصحة 
سالمة  على  للمحافظة  صحية  قواعد  تطبيق 

وظيفة الهضم
على  التالميذ  ويسجله  املشكل  يطرح   -   

كراريسهم   
- جمع تصورات واقتراحات التالميذ.

وجبة  أثناء  تناولوها  التي  األغذية  التالميذ  يذكر 
غداء أو وجبة عشاء.

- ما مصير هذه  األغذية  داخل اجلسم ؟
- يطلب األستاذ من التالميذ ذكر بعض التصرفات 

املضرة بالهضم وأخرى مفيدة له
تطبيقها  الواجب  القواعد  الهضم؟ وما  ما معنى 

لضمان صحة التغذية

تشخيص املكتسبات
املوارد املعرفية تتعلق ب�:

التذكير باملجموعات الغذائية
 تقدمي تعريف الغذاء املتنوع

املوارد املنهجية : 
التي  املجموعة  حسب  األغذية  تصنيف   -

تنتمي إليها.
- حتليل وجبات غذائية 

- اصدرا حكم

النشاط األول:
متعلقة  و  التلميذ  مكتسبات  استرجاع  يستهدف 

بالغذاء املتنوع
تذكير  يجب  السؤال  هذا  على  لإلجابة   1 السؤال 

التلميذ باملجموعات الغذائية
يحدد التلميذ املجموعات الغذائية الستة ثم يحدد  

املجموعة الغذائية املمثلة في كل وجبة  .
وجبة  كل  في  واملشروبات  املاء  وجود  إلى  اإلشارة 

ووجود الدهون رغم عدم متثيلهما
-يتوصل التلميذ إلى أن وجبة الغذاء متنوعة انطالقا 

من   وجود كل املجموعات الغذائية األساسية .
الناقصة  الغذائية  املجموعات  التلميذ  -يحدد 
لتصبح  مكملة   أغذية  ويقترح  العشاء.  وجبة  في 

الوجبة متنوعة.
استرجاع  مفهوم الغذاء املتنوع.
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يستهدف النشاط التعرف على الدعامة 
التشريحية لألنبوب الهضمي.

يشير األستاذ إلى أعضاء أخرى موجودة في 
اجلهاز الهضمي ليست جزء من األنبوب 

الهضمي مثل )الكبد والبنكرياس( ليميز 
التالميذ الفرق بني اجلهاز الهضمي واألنبوب 

الهضمي.

ميكن تقدمي رسم تخطيطي أصم لألنبوب 
الهضمي يستغله التلميذ لوضع البيانات 

)امللحق(

يطرح التساؤل: ما مسار اللقمة في األنبوب الهضمي.
النشاط األول 

أصم  تخطيطي  رسم  للتالميذ   األستاذ  -يقدم 
للجاز الهضمي الوثيقة )1( ص 22.

-  يتعرف  كل تلميذ على أعضاء األنبوب الهضمي 
التخطيطي  الرسم  على  اإلشعاعية  بالصور  املمثلة 

للجهاز  ويضع بياناتها على الرسم األصم .
األنبوب  الغذائية داخل  اللقمة  التالميذ  يتابع   -
الهضمي و يذكروا شفهيا األعضاء التي متر عليها
املعدة     �������������������������� املرىء       ���������������� الفم 
املعي    ������������������������������� الدقيق   املعي    �������������������������

الغليظ���     �������������������������   فتحة الشرج.
الورق  على  الهضمي  األنبوب  رسم  التلميذ  ينقل 
الشفاف ويضع عليه البيانات و ميثل مسار اللقمة فيه.
يبني التلميذ فقرة يلخص فيها مكونات األنبوب 

الهضمي.

ميكن تقدمي قطعة خبز لبعض التالميذ و مطالبتهم 
مبضغها ثم مالحظة التغيرات التي تطرأ عليها .

التي تطرأ على األغذية في  التغيرات  يستخلص 
املعدة واملعي الدقيق من خالل الشكلني 3-2 من 

الوثيقة في الصفحة 23 

النشاط الثاني :
يحدد   23 الص  في  الواردة  الوثائق  باستغالل 
األغذية  تطرأ على مظهر  التي  التغيرات  التلميذ 

في األنبوب الهضمي.
والطحن  للسحق  األغذية  تتعرض  الفم  في 

فتتحول إلى قطع صغيرة تبلل باللعاب.
عصيدة  شكل  على  األغذية  تصبح  املعدة  في 

كثيفة ما يدل على استمرار سحقها و طحنها
في املعي الدقيق تصبح األغذية على شكل سائل 

ما يدل على تفكيكها و حتليلها 
يبني التلميذ فقرة يلخص فيها مكونات األنبوب 
الهضمي والتحوالت التي تطرأ على األغذية فيه

الهضم احلصة التعلمية 2

توضيحات السير املنهجي للتعلمات
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إرساء املوارد

ينتهي  الذي  الغليظ  –املعي  الدقيق  –املعي  –املريء-املعدة  الفم  من  الهضمي  األنبوب  يتكون 
بفتحة الشرج .

تتعرض األغذية للتفكيك التدريجي خالل مسارها داخل األنبوب الهضمي فيتغير مظهرها إنها 
عملية الهضم

تقومي التعلمات
التمرين 

معارف  واسترجاع  التخطيطي   الرسم  بواسطة  التبليغ  على  التلميذ  قدرة  تقومي  التمرين  يستهدف 
تتعلق بأجزاء األنبوب الهضمي

- ينقل التلميذ الرسم املقترح ثم ميثل عليه رسم األنبوب الهضمي مع وضع كافة البيانات. )امللحق(
- ميثل مسار اللقمة في األنبوب الهضمي ويلخص باختصار ما يحدث لها فيه

أهمية الهضم احلصة التعلمية 3
التوضيحات السير املنهجي

أهمية  إظهار  العملي  النشاط  يستهدف 
الهضم .

يحضر األستاذ الوسائل أواني زجاجية ،ورق 
ترشيح، مسحوق القهوة وحبات القهوة .

القمح  دقيق  القمح،  حبات  استعمال  ميكن 
كامال )سحق حبات القمح في مهراس( وماء 

اليود للكشف عن النشاء.
يقسم األستاذ التالميذ إلى مجموعات )4-5 

تالميذ( ويوزع الوسائل علي كل فوج.

من   الهدف  هو  ما  تساؤل:  األستاذ  يطرح   -
األنبوب  في  األغذية  على  تطرأ  التي  التغيرات 

الهضمي ؟
نشاط عملي :

ينجز التالميذ النشاط العملي
حبات  من  مكون  خليط  يحضر  األولى:  التجربة 

القهوة واملاء.
احملصل  املالحظة  ويسجل  اخلليط  فوج  كل  يرشح 
القهوة  وبقاء حبات  الترشيح  ورق  املاء  عبور  عليها، 

فوق ورق الترشيح.
التجربة الثانية : يحضر خليط مكون من مسحوق 

القهوة وملاء 

 

 

 



43دليل استخدام كتاب التربية العلمية والتكنولوجية

تظهر  النتيجة:  ويسجل  اخلليط  فوج  كل  يرشح 
الرشاحة بلون بني ما يدل على مرور جزء من مسحوق 
يبقى جزء من مسحوق  و  الترشيح  ورق  عبر  القهوة 

القهوة فوق ورق الترشيح.
السؤال األول:

ورق  عبر  القهوة   مسحوق  من  جزء  مرور  بتفسير 
من  الهدف  حتديد  إلى  التلميذ  يتوصل  الترشيح 

الهضم أي تفكيك الغذاء لعناصر دقيقة
عناصره  لصغر حجم  القهوة  مرور جزء من مسحوق 
)غبرة القهوة( ما سمح لها باملرور عبر ورق الترشيح

عدم مرور حبات القهوة لكبر حجمها
يهدف النشاط العملي إلى بناء مفهوم  الهضم 

ومصير األغذية املهضومة وغير املهضومة 

على  لألغذية  يحدث  ما  التجربتني  جتسد 
مستوى األنبوب الهضمي.

على األستاذ  توجيه التالميذ نحو فهم أوجه 
الهضمي  األنبوب  في  ما يحدث  بني  املقابلة 
أسئلة  طريق  عن  التجربتني  في  يحدث  وما 

يطرحها عليهم.

في  يحدث  ما  التجربتني  جتسد    : الثاني  السؤال 
األنبوب الهضمي:

- باملقارنة يتوصل التلميذ إلى أن جزء مسحوق القهوة 
الذي عبر ورق الترشيح ميثل األغذية املهضومة التي 
تنتقل إلى الدم و أن اجلزء من مسحوق القهوة الذي 
لم يعبر ورق الترشيح ميثل األغذية غير املهضومة أما 

حبات القهوة فتمثل الغذاء قبل تعرضه للهضم
السؤال الثالث: 

الدقيق   باملعي  الدموية  لألوعية  اتصال  التلميذ  يعلل   -
لضمان انتقال األغذية املهضومة من املعي الدقيق إلى الدم.
السؤال الرابع يهدف إلى حوصلة النتائج والتوصل 
إلى  وحتليلها   األغذية  تفكيك  الهضم:  أهمية  إلى 
من  بانتقالها  يسمح  ما  و صغيرة جدا  دقيقة  عناصر 

املعي الدقيق إلى الدم.
يتوصل   )3( الوثيقة  خالل  من   : اخلامس  السؤال 
في  تتجمع  املهضومة  غير  األغذية  أن  إلى  التلميذ 
فتحة  عبر  فضالت  شكل  في  لتطرح  الغليظ  املعي 

الشرج. 
احلوصلة :

- يكتب التالميذ حوصلة ملا مت التوصل إليه .
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إرساء املوارد

ينقله   الذي  الدم  إلى  الدقيق  املعي  من  املهضومة  األغذية  ينتقل  الهضم،  عملية  انتهاء  بعد 
إلى كامل أنحاء اجلسم، أما األغذية غير املهضومة فتتجمع في املعي الغليظ لتطرح على شكل 

فضالت عبر فتحة الشرج.

تقومي التعلمات
املعرفية تتعلق بأجزاء األنبوب الهضمي،  املوارد  التمرين  تقومي بعض   التمرين األول : يستهدف 

مسار ومصير األغذية في األنبوب  الهضمي و موارد منهجية تتعلق باالنتقاء والربط بني املعطيات.
 1- الفم    2 - املريء    3 - املعدة   4 - املعي الدقيق   5 - املعي الغليظ    6 - انتقال األغذية إلى 

الدم   7 - الفضالت   8 - الغذاء 
العنوان: رسم تخطيطي يبني مراحل هضم الغذاء و مصيره في األنبوب الهضمي.

التمرين الثاني :
يستهدف جتنيد التلميذ ملوارده حلل مشكل .

املشكل املطروح تقدمي شرحا  الختالف احلليب الذي يتناوله الرضيع  عن الفضالت التي يطرحها. 
املهمة إيجاد حل للمشكل  املطروح 

حتديد أوال االختالفات املقصودة بالشرح . املظهر ، الرائحة والوزن
املوارد املجندة للحل:- الهضم على مستوى األنبوب الهضمي/ -الهدف من الهضم ./ - مصير 

األغذية املهضومة و األغذية غير املهضومة.
- يتغير مظهر احلليب نتيجة تعرضه للهضم وتفكيكه.

- يقل وزن الفضالت الصلبة والسائلة التي يطرحها الرضيع بالنسبة لوزن احلليب الذي يتناوله نتيجة 
انتقال اجلزء املهضوم من احلليب إلى الدم  أما اجلزء غير املهضوم منه فيطرح على شكل فضالت.

مالحظة: ميكن أن يجيب التلميذ ببناء فقرة .
 يتناول الرضيع يوميا كميات من احلليب تتعرض للهضم في األنبوب الهضمي فتتحول إلى عناصر 
دقيقة. جزء احلليب املهضوم ينتقل من املعي الدقيق إلى الدم الذي ينقله إلى كل أنحاء اجلسم أما 
جزء احلليب غير املهضوم فيتجمع في األنبوب الهضمي فيتغير مظهره ورائحته ليطرح على شكل 

فضالت.
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قواعد الصحة الغذائية احلصة التعلمية
التوضيحات السير املنهجي

التلميذ  قدرة   تقويم   النشاط  هذا  يستهدف 
للتغذية  المفيد  السليم  السلوك  تمييز  على 

)الصحة( والسلوك المضر بها.

يمكن مناقشة التالميذ في نوع الضرر الناتج عن 
السلوكات المضرة  والنفع بالنسبة للسلوكات 

المفيدة.
- تنظيف األسنان قبل النوم فقط يجعل األسنان 
بقايا  فيها  تتراكم  حيث  اليوم  طول  نظيفة  غي 

الطعام وتؤدي إلى تسوسها .
اإلحساس   : األكل  بعد  الرياضة  ممارسة   -
يتطلب  كما  المعدة  امتالء   نتيجة  بالثقل 
بإضافة  و  الجسم  طرف  من  مجهود  الهضم 
ترتفع  كما  الجسم  يتعب  السباحة  مجهود 
الماء  في  والدخول  الهضم  أثناء  الجسم  حرارة 
في  السباحة  تشكل  يسبب خطرا. كما  البارد 

حالة الصيام خطر
االختالل في كمية الغذاء  وتنوعه .

عواقب  حول  تساؤالت  تثير  وضعيات  اقتراح 
تصرفات غير صحية مرتبطة بالصحة الغذائية

بين  القضم  عن  ناتجة  هضمية  اضطرابات   -
الوجبات /عدم المضغ الجيد أو األكل بسرعة.

التذكير بالمكتسبات )العودة إلى فقرة ما تعلمته 
سابقا في الصفحة 21(

النشاط الثاني :
يصنف التالميذ خالله مجموعة من سلوكات إلى 

سليمة وغير سليمة  
النشاط الثالث:

في  تناولها  التي  التغذية  بسوء  التلميذ  تذكير 
السنة الثالثة ابتدائي

التفريط في تناول األغذية )اإلكثار أو  اإلفراط أو 
نقص تناول األغذية( 

الصحية  المشاكل  بعض  التلميذ  يسترجع 
المرتبطة بسوء التغذية ويحدد

سبب كل منها 
الكواشيوركور ........ نقص في تناول اللحوم 

الحليب والبيض 
تناول  من  اإلكثار   ............... السمنة 
لها  أضيف  والتي  السكر  من  المصنوعة  المواد 

الدهون.
النشاط الرابع:

على  العظام  هشاشة  مشكل  إلى  الصورة  تشير 
سبب  أن  إلى  التلميذ  يتوصل  الصورة  أساس 
المشكل  هو نقص في تناول الحليب ومشتقاته 

الشعار: لقوة عظامك اشرب الحليب 
         شرب الحليب وقاية من هشاشة العظام 

        مصدر قوة عظامك في حليبك

طرح التساؤل: ما قواعد الصحة الغذائية الواجب 
تطبيقها للمحافظة على الصحة ؟
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على  التلميذ  قدرة  تنمية  على   الحرص  يجب 
اتجاه صحته  وحثه  اإليجابية  المواقف  اتخاذ  
لبعض  وتنبيهه  السليمة  التصرفات  بعض  على 

التصرفات المضرة بالصحة.

النشاط :
 يعبر التالميذ على الوضعيات الممثلة في الصور 

)ص 26(
أخرى  سليمة  تصرفات  التالميذ  يقترح   -

للمحافظة على الصحة الغذائية وعلى الهضم .
1 - المضغ الجيد و تفادي األكل بسرعة 

بين  القضم  وتفادي  األكل  أوقات  احترام   -  2
الوجبات .

3 - تجنب النوم بعد األكل مباشرة .
4 - عدم اإلكثار من األغذية

إرساء املوارد

أوقات  في  أغذية صحية  بتناول  و ذلك  الغذائية  الصحة  قواعد  أطبق  أن  بالصحة يجب  ألنعم 
محددة، عدم السرعة في األكل، املضغ اجليد ألسهل عملية الهضم، تفادي القضم بني الوجبات 
واإلعتناء بنظافتي بغسل اليدين قبل و بعد األكل وغسل أسناني بعد كل وجبة غذائية كما يجب 

أن أنام جيدا و أمارس الرياضة .

تقومي التعلمات
غسل اليدين قبل األكل./غسل اليدين بعد األكل /غسل اليدين بعد قضاء احلاجة /بعد الدخول 

للمرحاض.
التمرين الثاني: يستهدف التمرين ترسيخ بعض السلوكات السليمة عند التالميذ، ميكن مناقشة 

التالميذ في فوائد هذه السلوكات.

بطاقة  تقومي وضعية تعلم اإلدماج احلصة التعلمية 5

التوضيحات السير املنهجي
مختلف  في  إرساءها  مت  التي  املوارد  جتنيد  على  التلميذ  قدرة  تقومي  الوضعية  تستهدف  الهدف: 
إلى حل مشكل  للتوصل  الغذائية«  الصحة  وقواعد  »الهضم  التعلمية  للوضعية  التعلمية   احلصص 

مطروح.
باقتراح حلول ملشكل  التلميذ  واملنهجية من طرف  املعرفية  املوارد  يسمح جتنيد جملة مدمجة من 

وتنمية بعض املواقف اإليجابية  والقيم لديه.
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املؤشراتاملعا يير

احلكم

حتكم
ضعيف

حتكم 
متوسط

حتكم 
جيد

التحكم في املوارد 
املعرفية

• متييز السلوكات السليمة والسلوكات غير 
السليمة

• قواعد التغذية الصحية 
• نتائج التغذية غير السليمة .
• مفهوم الغذاء املتنوع الصحي

التحكم في 
املوارد املنهجية  

والكفاءات 
العرضية

• القراءة الدقيقة للوضعية  
• حتديد املشكل 

• ضبط املهمة و تنفيذها
• حتليل املعطيات  وربط عالقة بني املعطيات 
تصرفاته  و  سليم  إصابة  بني  العالقة  ربط   -

غير السليمة.
- فهم أن املنتجات التي يباع على الرصيف 
حفظها   سوء  بسبب  خطرا  تشكل  قد 

وبالتالي إتالفها.
- الوعي باخلطر الذي يشكله تناول األغذية 
من  سواء  السريع  اإلطعام  ذات  املطاعم  في 

حيث نوعية الغذاء أو نظافته
• استقصاء املعلومات .

• تسلسل األفكار
شفاهيا  الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير   •

وكتابيا

ترسيخ القيم 
واملواقف

• العمل  التعاوني ضمن مجموعات
• االستقاللية و روح املبادرة 

• احترام الوقت املخصص للعمل 
وتقدمي  الصحية  التغذية  قواعد  تبني   •

نصائح وإرشادات .
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منوذج للحل

صحة  لنا  ضمنت  سليمة  تصرفاتنا  كانت  إذا  بتصرفاتنا،  صحتنا  ترتبط   
جيدة . تصرفات سليم أدت إلى إصابته بالتسمم الغذائي فقد تناول وجبة 
يعتبر شراءه  املتسختني كما  يديه  يغسل  ولم  وملوثة  متنوعة   غير  سريعة  
لعلبة شوكوالطة على الرصيف تصرفا غير سليم ألنها قد تكون فاسدة نتيجة 
عدم حفظها في الثالجة و استهالكه لعلبة شوكوالطة كاملة تصرف مضر 

بصحته .
نتناولها بحيث تكون  التي   لنحافظ على صحتنا يجب االهتمام باألغذية 
متنوعة ونظيفة، نقلل من تناول األغذية السريعة أو التي حتتوي على الكثير 

من السكر كما يجب االهتمام  بنظافتنا الشخصية.
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الوضعية التعلمية 3: دوران الدم احلصة التعلمية 1
األهداف املنهجية األهداف املعرفية

1 - العمل ضمن مجموعات 
مسعى  وانتهاج   مشكل  وطرح   التساؤل   -  2

البحث والتقصي حلله
نتائج،  )مقارنة  العلمي  اإلستدالل  تطبيق   -  3
بني  عالقة  إيجاد  املعلومات،  استقصاء  التحليل 

املعلومات(
4 - التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفهيا وكتابيا.

احلصة األولى
1 - تقدمي الوضعية  و إثارة  التعلمات 

التذكير باملكتسبات 
  احلصة الثانية

2 - أكتشف دوران الدم
احلصة الثالثة

3 - أهمية دوران الدم
احلصة الرابعة

4 - اإلسعافات األولية والتبرع بالدم
احلصة اخلامسة 

تعلم اإلدماج
توضيحات السير املنهجي

إقتراح وضعية تطرح تساؤالت حول عواقب فقدان 
كميات كبيرة من الدم اثر حادث أو عملية جراحية 

والتوصل إلى أهمية الدم في اجلسم.

تسجيل املشكل من طرف التالميذ
جمع التصورات  )وتسجيلها على السبورة(

المكتسبات  وتشخيص  الوضعية  تقديم 
)ص28(

ِإَلى َكاِمِل  َيْنَتِقُل   َفُهَو  ُِلْلَحَياِة   اْلَدُم َضُروِري 
ُمْعَتَبَرة  َكِمَية  ُفْقَدان  ُيَؤِدي  َو  ْالِجْسِم   َأْنَحاِء 

ِمْنُه ِإَلى اْلَمْوِت

في  الدم  دوران  أهمية  :ما  املشكل  طرح 
اجلسم؟ وما دور القلب في هذا الدوران 
- ما هو دور القلب و الدم في اجلسم ؟
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تشخيص املكتسبات
التلميذ   مكتسبات  تقومي  النشاطات  تستهدف 
التي تناولها في السنة الثالثة ابتدائي فيما يخص: 

- نبض القلب وكيفية حتديده 
- تكيف نشاط القلب  مع اجلهد العضلي .

- كيفية احملافظة على صحتنا من خالل احملافظة 
على وظيفة القلب.

النشاط األول:
- مييز التلميذ بني عد دقات القلب وجس النبض 
فيها  أن جنس  ميكن  اجلسم  في  مواضع  بتحديد 

النبض ) املعصم ، العنق(
- يجس كل تلميذ  نبضه خالل دقيقة من الزمن.
يستهدف النشاط الثاني ربط العالقة بني نشاط 
في  إرساءه  سبق  والتي  العضلي  واجلهد  القلب 

السنة الثالثة ابتدائي 
يربط التلميذ بني النبض والنشاط املوافق له و يستنتج 

كيف يستجيب  نبض القلب للجهد العضلي. 
النشاط الثالث 

شخص  لكل  الصحية  احلالة  التلميذ  يربط 
لعلي  الصحية  احلالة  حتليل  من خالل  وتصرفاته 
ويتعب  العضلي   اجلهد  يتحمل  ال  أنه  يتبني 
بسرعة كما أن نبضه مرتفع وهو ما ينطبق على 
الشخص املدخن في حني محمد يقطع مسافات 
مقارنة  منخفض  نبضه  يتعب،   أن  دون  كبيرة 

بعلي ما يدل على أنه متمرن على الرياضة. 

أهمية دوران الدم احلصة التعلمية 2
توضيحات السير املنهجي

يستهدف النشاط حتديد العالقة بني الدم والرئة 
من جهة وبني الدم واألنبوب الهضمي من جهة 

أخرى و إظهار بعض أدوار الدم
)نقل واألكسجني الغذاء و الفضالت(

أسئلة  بطرح  وتوجيهه  التلميذ  مرافقة  - يجب 
إضافية

- في الوثيقة 1 الص 31 :ماذا يشكل كل من 
ماذا  الغليظ؟  املعي  و  الدقيق  املعي  املعدة  الفم 

يحدث في هذه  األجزاء

النشاط الثاني : أكتشف أهمية دوران الدم.
- على األستاذ استغالل ما مت إرساءه في وضعية 

الهضم  للتوصل إلى بناء دور من ادوار الدم.
ثم  يعلل  و  الص31   2 الوثيقتني  التلميذ   يحلل 
في  الدقيق  باملعي  الدموية  األوعية  اتصال  كثافة 
الوثيقة 2  ليتوصل إلى استنتاج دور من أدوار الدم
األغذية  تهضم  الهضمي  األنبوب  مستوى  على 
و تتحول إلى عناصر دقيقة ،تتصل أوعية دموية 
باملعي الدقيق لكي تنتقل األغذية املهضومة من 

املعي الدقيق إلى الدم .
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األسهم  متثل  ماذا  و  األحمر  األنبوب  ميثل  ماذا   
الزرقاء .

األغذية  مصير  عن  التالميذ  األستاذ  يسأل   -
املهضومة بعد انتقالها  إلى الدم .

و  تبسط  و  الوثيقة  حتلل  )ص31(    3 الوثيقة 
التلميذ  ويوجه  تدريجيا  معطياتها  تناول  يتم 

بأسئلة. 

فقرة  في  إليها  املتوصل  النتائج  التالميذ  يترجم 
علمية و يبني أدوار الدم.

األغذية  نقل  على  الدم  يعمل   : اإلستنتاج 
املهضومة  إلى كامل أنحاء اجلسم .

الوثيقة 3 الص 13 يتعلق األمر كذلك مبوارد سبق  

إرساءها في وضعية التنفس والقواعد الصحية 
الفحم  غاز  مصدر  التالميذ  –يحدد  السؤال1 
الشهيق  هواء  أن  علما  الزفير  هواء  في  املوجود 
يتوصلوا  و  الغاز    القليل من هذا  يحتوي على 

إلى أن هذا الغاز طرحه اجلسم.
من  الفحم  غاز  اختفاء  ذلك  بعد  التلميذ  يبرر   
الدم اخلارج من الرئة علما الدم الذي دخل إليها 

غني بهذا الغاز.
السؤال 2 بنفس الطريقة يحدد التالميذ  مصدر 
األكسجني املوجود في الدم اخلارج من الرئة علما 
كمية  على  يحتوي  إليها  دخل  الذي  الدم  أن 
قليلة من هذا الغاز و يتوصلوا إلى أن األكسجني 
ويبرر  الدم  إلى  انتقل  الشهيق  هواء  في  املوجود 

ذلك بتغير تركيب هواء الشهيق
املعطيات  هذه  بني  التلميذ  بربط    - السؤال3. 
و يستخرج املبادالت التي تتم بني هواء الشهيق 

والدم على مستوى الرئة.

غاز  من  الدم  يتخلص  الرئة  عبر  مروره  أثناء   -
ويتحمل  الزفير  هواء  مع  يطرح  الذي  الفحم 
باألكسجني الذي ينقله إلى كامل أنحاء اجلسم.

- يبني التلميذ فقرة يلخص فيها أدوار الدم في 
اجلسم
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الوثيقة  خالل  من  التالميذ  يصف   :  5 الوثيقة 
دوران الدم و يستخرجوا أهمية دوران الدم .

في  نقطة  من  االنطالق  التلميذ  على   5 الوثيقة 
إلى  الرجوع  غاية  إلى  الدم  ومتابعة دوران  الدورة 

نفس النقطة لبناء مفهوم الدورة املغلقة.
من جديد  القلب  إل  ثم  الرئة  إلى  القلب  )من   
إذا  من جديد(  القلب  إلى  منه  و  الرأس  إلى  ثم 
ظهر  للتلميذ وجود عدة دورات  اإلشارة إلى أنها 

عبارة عن تفرعات لدورة واحدة

الوثيقة 4 الص  32
أثناء دورانه  الدم  التي تتم بني  املبادالت  تلخص 

ومختلف أعضاء اجلسم
- يحدد التالميذ  معنى األسهم الزرقاء واحلمراء  

والسوداء املمثلة على الوثيقة 4.
في  إليها  املشار  الفضالت  التالميذ  يحدد    -

الوثيقة 4 
يتوصل التالميذ  أنه أثناء دورانه يزود الدم أعضاء 
اجلسم بالغذاء وغاز األوكسجني  ويخلصها من 

الفضالت مثل غاز الفحم
الوثيقة 5  

من  يعود  ثم  الرئتني  إلى  القلب  من  الدم  ينتقل 
جديد إلى القلب .

من القلب ينتقل الدم إلى مختلف أنحاء اجلسم: 
الرأس ، اليدين ، الساقني والرجلني ثم يعود من 
مغلقة  دورة  في  الدم  .ينتقل  القلب  إلى  جديد 

وفي اجتاه واحد
ينجز التلميذ رسم تخطيطي مبسط  لدوران الدم  
الدقيق وأعضاء  الرئتني، املعي  القلب،  يظهر فيه 

اجلسم

إرساء املوارد

ينتقل الدم في دورة  مغلقة في اتاه وحيد .
 يضخ القلب الدم الى كل أعضاء اجلسم ليزودها بالغذاء و األكسجني  و يخلصها من الفضالت

تقومي التعلمات
التمرين األول:

الغذاء  نقل  للدم:  دورين  التلميذ  يذكر  بحيث  للمعارف  مباشر  استرجاع  التمرين  يستهدف 
واألكسجني إلى أنحاء اجلسم/نقل الفضالت من أنحاء اجلسم لتطرح.

التمرين الثاني 
للتصحيح  المعرفية  المالحظة وتجنيد موارده  المكتوب، دقة  التمرين على فهمه  يستهدف قدرة 

بحيث يغير أقل عدد من الكلمات ممكن.
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العبارة 1 خاطئة .
تصحيحها: في الرئة ينتقل غاز الفحم من الدم إلى هواء الزفير .

العبارة 2: صحيحة .
العبارة 3 : خاطئة.

تصحيحها: غاز الفحم وبخار الماء من الفضالت التي ينقلها الدم إلى الرئة لتطرح.
العبارة 4 خاطئة ./تصحيحها: أثناء دورانه يضمن الدم تزويد الجسم باألغذية وغاز األكسجين 

الضروريان له

بطاقة  تقومي وضعية اإلدماجاحلصة 5

مختلف  في  إرساءها  مت  التي  املوارد  جتنيد  على   التلميذ  قدرة  تقومي  الوضعية  تستهدف   : الهدف 
احلصص التعلمية  للوضعية التعلمية  دوران الدم للتوصل إلى حل مشكل مطروح.

حلول  باقتراح  للتلميذ  تسمح  التي  الوسائل  من  وسيلة  ولكنها  ذاتها  حد  في  غاية  ليست  املعارف 
ملشكل وتنمية بعض املواقف اإليجابية  اجتاه وضعيات  تصادفه.

شبكة التقومي : املعايير واملؤشرات

املؤشراتاملعا يير

احلكم

ف
ضعي

كم 
حت

سط
متو
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حت
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م ج

حتك

التحكم في املوارد 
املعرفية

 • يعرف أهمية الدم  وضرورة تعويضه في حالة 
فقدان كميات كبيرة منه

أن  يمكن  ال  حيوية  كظاهرة  التنفس  يعرف   •
نستغني عنها.

• يحدد المبادالت التي تتم بين الرئة والدم 
• يعرف أن  الدم  يدور في دورة مغلقة .

• يحدد العالقة بين األنبوب الهضمي والدم 
اللذان  األكسجين  و  األغذية  مصير  يحدد   •

ينقلهما الدم إلى مختلف أنحاء الجسم  
• يحدد أهمية الدم في الجسم
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التحكم في 
املوارد املنهجية  

والكفاءات 
العرضية

مسعى  انتهاج  للوضعية   الدقيقة  القراءة   •
البحث و التقصي، تحديد المشكل 

• ضبط المهمة و تنفيذها
• تحليل المعطيات و التوصل إلى دور جهاز 
على  يحتوي  الذي  الكيس  ودور  التنفس  

السائل المغذي في تعويض تناول األغذية.
• فهم ضرورة ربط المريض بكيس به دم .

• ربط عالقة بين المعطيات 
• استقصاء المعلومات .

شفاهيا  الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير   •
وكتابيا

ترسيخ القيم 
واملواقف

العمل التعاوني ضمن مجموعات
االستقاللية و روح المبادرة 

احترام الوقت المخصص للعمل 
أهمية التبرع بالدم  والتضامن و مساعدة المحتاج.

منوذج للحل

الدم،  من  كميات  المريض  يفقد  جراحية  عملية  وبعد  الحاالت  بعض  في   
لتعويضها يوصل المريض بكيس يحتوي على دم، و لضمان استمرار  تنفس 
المريض يثبت على أنفه جهاز يزوده بغاز األكسجين  الذي ينتقل إلى الدم 
الغذائية  العناصر  نقل  الدم  الجسم،كما يضمن  أنحاء  إلى كامل  ينقله  الذي 
الموجودة في السائل المغذي إلى كل أنحاء الجسم  وبهذا يحصل المريض 
على كل ما يحتاجه ليبقى حيا دون أن يتناول األغذية أو يشرب الماء. الدم 
مهم جدا و قد يؤدي فقدان كميات منه إلى الموت  ولهذا فإن التبرع بالدم 

ضروري يمكنه أن ينقذ حياة أشخاص .
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دور اإلسعافات األولية في حالة النزيف
وأهمية التبرع بالدم

احلصة التعلمية 4

توضيحات السير املنهجي
فعله  يجب  ما  حول  تساؤل  تثير  وضعية  اقتراح 
أمام حالة النزيف وكيفية إسعاف جريح و أهمية 

التبرع بالدم 
 اليوم العالمي للتبرع بالدم 14 جوان

 
بخطوات  التالميذ  تعريف  إلى  الحصة  تهدف 
اإلسعافات األولية ومحاكاتها بين تالميذ القسم 

في حاالت نزيف 
إظهار أهمية هذه اإلسعافات .

التعرف على حقيبة اإلسعافات األولية ، محتواها 
واألماكن التي يمكن أن نجدها فيها.

يحضر األستاذ حقيبة اإلسعافات األولية ويفتحها 
أمام التالميذ  ليكتشفوا محتواها .

لدى  القيم  بعض  تنمية  إلى  النشاط  يهدف 
اإلبدع،  وروح  الجماعي   العمل  مثل  التالميذ 
مشاكل  بعض  اتجاه  ايجابية  مواقف  اتخاذ 

الصحة،  توعيتهم بأهمية بعض التصرفات .

فناء  في  الجيدة  التصميمات  عرض   يمكن 
المدرسة ومكافأة  أصحابها.

تقديم الوضعية المشكلة التعلمية 
التالميذ   تحسيس  الشعار  وضع  من  الهدف 

بأهمية التبرع بالدم.
الدم هو الحياة .قدم هدية ثمينة قدم الحياة / 

أعطي الحياة بإعطاء الدم
ومن  بالدم  التبرع  يجب  متى  الثالث:  السؤال 

المعني وما شروطه؟
متى يمكن التبرع بالدم : في أي وقت

الشروط : 
أنهم غير  60 سنةما يعني  إلى    18 السن من   *

معنيين بالتبرع بالدم 
* الصحة الجيدة وعدم اإلصابة باألمراض 

عدم الصوم.)حالة إفطار(
* يمكن التبرع 5 مرات في العام بالنسبة للرجل 
و3 مرات بالنسبة للنساء و يستخلص في كل تبرع  

cm3 400  من الدم من المتبرع.

سبب  للتالميذ  للشرح  الفرصة  األستاذ  يغتنم 
)بعض  المرض  حالة  في  بالدم  التبرع  عدم 
يكون  عندما  الدم  طريق  عن  تنتقل  األمراض 

مسبب المرض ميكروبات في الدم.)السيدا(
-كمشروع يشكل  التالميذ مجموعات تصمم  
كل مجموعة لوحات تحسيسية  تبين خطوات 
مختلفة   لحوادث  حاالت  في  األولية  اإلسعافات 

ولوحات تحسيسية ألهمية التبرع بالدم 
السؤال 4  حقيبة اإلسعافات األولية .

التالميذ  اكتشاف  النشاط  هذا  يستهدف 
التي يجب  محتوى حقيبة اإلسعافات واألماكن 

أن تتواجد بها 
)السيارة،  النقل  وسائل  البيت،  المدرسة، 

الحافلة ..الخ(... 
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إرساء املوارد
َوِلَيِة َو اْلَتْحِسيِس ِبالَتَبُرِع ِبالَدِم ِعْنَد اإِلصَاَبة ِبَنِزيٍف ِإْثَر َحاِدٍث َيِجُب َتْقِدمَي َبْعِض اإِلْسَعاَفاِت اأِلَ

تقومي التعلمات
التمرين األول :

يستهدف استرجاع ما مت إرساءه خالل التعلمات و املتعلق بأهمية التبرع بالدم.
ميكن اقتراح أسئلة أخرى يسترجع من خاللها موارد أرسيت أثناء التعلمات .

بطاقة  تقومي وضعية اإلدماج
الهدف: تستهدف الوضعية تقومي الكفاءة اخلتامية وتقومي قدرة التلميذ على جتنيده للموارد التي مت 
ارساءها في مختلف وضعيات امليدان )التنفس والقواعد الصحية، الهضم وقواعد التغذية الصحية، 

دوران الدم( للتوصل إلى حل مشكل مطروح.
استرجاع املعارف ليس غاية في حد ذاته ولكن  فهم التلميذ للعالقات بني مختلف األجهزة يسمح له 
بالتوصل  إلى أن اجلسم وحدة متكاملة يتطلب احملافظة عليها احملافظة على عمل مختلف هذه األجهزة.

شبكة التقومي : املعايير واملؤشرات

املؤشراتاملعا يير

احلكم

ف
ضعي

كم 
حت

سط
متو

كم 
حت
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م ج

حتك

التحكم في 
املوارد املعرفية

• يتعرف على أجزاء األنبوب الهضمي 
• يحدد على التغيرات التي تطرأ على األغذية في 

األنبوب الهضمي 
• يحدد العالقة بين الدم والمعي الدقيق.

• يعرف مصير األغذية غير المهضومة
• يسمي الهواء الذي يدخل إلى الرئة والذي يخرج 

منها 
• يميز خصائص هواء الشهيق وهواء الزفير.
• يحدد المبادالت التي تتم بين الرئة والدم 

• يعرف أن  الدم يدور في دورة مغلقة .
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• يحدد المبادالت التي تتم بين الدم  أثناء دورانه 
ومختلف أعضاء الجسم 

الذين   واألكسجين  األغذية  مصير  يحدد   •
ويحدد  الجسم   أنحاء  إلى مختلف  الدم  ينقلهما 

مصدر الفضالت 
• يحدد دور الدم في الجسم

التحكم 
في املوارد 
املنهجية  

والكفاءات 
العرضية

• القراءة الدقيقة للوضعية  انتهاج مسعى البحث 
و التقصي،

• تحديد المشكل 
• ضبط المهمة و تنفيذها

• التحليل
• ربط عالقة بين المعطيات 

• استقصاء المعلومات .
• ترجمة رسم تخطيطي إلى نص علمي 

التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفاهيا وكتابيا

ترسيخ القيم 
واملواقف

• العمل  التعاوني ضمن مجموعات
• اإلستقاللية و روح المبادرة 

• احترام الوقت المخصص للعمل 
خالل  من  متكاملة  وحدة  الجسم  أن  يدرك    •
العالقة بين وظائف مختلف األجهزة في  وبالتالي  
الصحة  على  للمحافظة  عليها  المحافظة  ضرورة 

بتبني قواعد صحية.
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منوذج للحل

األنبوب   -4 الشهيق /  الزفير /3 - هواء  الغذاء /2 - هواء    - 1 البيانات: 
-الرئة /8  األكسجين /7  -غاز  الماء /6  وبخار  الفحم  غاز   - الهضمي /5 

األغذية  المعدة/11 -  األكسجين /10 -  غاز  المهضومة  /9 -  األغذية   -

المهضومة /12 - دوران الدم /13 - المعي الدقيق/14- المعي الغليظ /15 

- الفضالت 

إلى عناصر  فتتحول  للهضم   الهضمي تتعرض األغذية  األنبوب  التعليمة  :في 

دقيقة تنتقل من المعي الدقيق إلى الدم أما األإذية غير المهضومة فتتحمع في 

المعي الغليظ ثم تتطرح على شكل فضالت .

يدخا هواء الشهيق الغني بغاز األكسجين إلىالرئة أين يتغير تركيبه فينتقل غاز 

األكسجين إألى الدم بينما ينتقل غاز الفحم من الدم إألىهواء الزفير الذي يطرح 

.

يدور الدم في دورة مغلقة وأثناء دورانه يزود الجسم باألغذية  وبغاز األكسجين  

الضروريان له ويخلصه من الفضالت 

للمحافظة  لهذا  الدم  ودوران  الهضمي  والجهاز  التنفسي  الجهاز  يتكامل عمل 

على صحتنا يجب أن نطبق القواعد الصحية التي تضمن سالمة هذه األجهزة .
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امليدان الثاني: اإلنسان واحمليط
• الكفاءة اخلتامية: يقترح حلول مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب 
بتجنيد موارده حول الظواهر املميزة للحياة عند النباتات و املاء في الطبيعة 

و توزيعه و ترشيد استهالكه
• مركبات الكفاءة: 

- انتقاء بذور صاحلة لإلنتاش.
- توفير الظروف املالئمة حلياة النباتات اخلضراء في كل مراحل حياته.

- التعرف على التغذية عند النبات األخضر
- حتسني مردود النبات األخضر بإغناء التربة باألمالح املعدنية

- التعرف على أشكال تواجد املاء في الطبيعة  وربط أشكال تواجد 
املاء بتغير درجة احلرارة

- الربط بني مبدأ األواني املستطرقة و توزيع املاء في املجمعات السكنية  
املجمعات السكنية.

- نشر الوعي املتعلق بالتوزيع العادل للماء املجمعات السكنية. 

املقطع التعّلمي الثاني: اإلنسان واحمليط
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الوضعية اإلنطالقية احلصة التعلمية
توضيحات السير املنهجي للتعلمات

حول  تساؤالت  تثير  وضعية  األستاذ  يقترح   -
تلوث   الغابات،  )حرق  احمليط  تدمير  عواقب 
طرح  إلى  من خاللها  يتوصل  وعواقبه..(  احمليط 

املشكل. 
- يسجل التالميذ املشكل على كراريسهم .

- يقدم التالميذ أرإهم حول طرق حماية احمليط، 
جتمع التصورات واقتراحات التالميذ 

- تشجع املناقشة بني التالميذ بأن يسأل األستاذ 
رأي بعض التالميذ في اقتراحات زمالئهم.

تقدمي الوضعية وطرح املشكل 
املاء والنباتات من العناصر األساسية في احمليط، 
على  ويوجد  الطبيعة  في  االنتشار  كثير  املاء 
حاالت مختلفة .تتميز حياة النباتات بنشاطات 
غذائية  عناصر  و  املاء  وجود  تتطلب  عديدة 

أخرى كما حتتاج إلى شروط يوفرها الوسط .
احملافظة على احمليط ضرورية

- يحدد التلميذ عناصر احمليط .
غذائية،  طبية،  )بيئية،  احمليط  فوائد  يحدد   -

اقتصادية ..(
يطرح مشكل :

كيف يجب أن نتصرف لنحافظ على احمليط
احلصة التعلمية 1: إنتاش البذرة

أهداف التعلم
• العمل ضمن مجموعات

• انتهاج املسعى التجريبي للبحث
بني  عالقة  )ربط  العلمي  اإلستدالل  تطبيق   •

املعطيات، استقصاء معلومات، التحليل(
الشفاهي  الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير   •

والكتابي 
• التبليغ والتواصل.

احلصة التعلمية األولى
وضعية اإلنطالق وتشخيص املكتسبات 

احلصة التعلمية الثانية
1 - حتديد مكونات البذرة

احلصة التعلمية الثالثة
2 - حتديد شروط إنتاش البذرة

احلصة التعلمية الرابعة
3 - التعرف على مظاهر إنتاش البذرة

احلصة التعلمية اخلامسة
تعّلم اإلدماج
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متهيد وتشخيص املكتسبات القبلية احلصة التعلمية 2
توضيحات السير املنهجي للتعلمات

الصفحة 38 من الكتاب
عدم  حول  تساؤل  تثير  وضعية  اقتراح   -
لطرح  معينة  ظروف  في  البذور  انتاش 
ومظاهره  اإلنتاش  شروط  حول  التساؤل 

والتوصل إلى إبراز شروط ومظاهر اإلنتاش.
- توضيح للتالميذ ما يعنيه  مصطلح مظاهر   

)العالمات التي تدل على .. ، الدالئل (
طرح املشكل و تسجيله من طرف التالميذ 

على كراريسهم.

جمع التصورات و اقتراحات التالميذ

تقدمي الوضعية :
يزهر  ثم  ينمو  فتيا  نباتا  البذرة  إنتاش  يعطي 
إنتاش  يحتاج  بذور،  على  حتتوي  ثمارا  ليشكل 

البذور إلى عناصر غذائية و شروط مالئمة 

استغالل السندات الواردة في الصفحة 38 
- حلماية النباتات اخلضراء يجب فهم بعض مظاهر حياتها

- ما الذي يدل على أن البذرة عنصر حي؟
- ملا اختلف إنتاش بذرتي البزالء املبينة في الوثيقة ص 38

طرح املشكل
ما هي مظاهر إنتاش البذرة و ما شروط إنتاشها؟

تشخيص املكتسبات

مكتسبات  تقومي  النشاطات  تستهدف 
الثالثة  السنة  في  ارساءها  مت  التي  التالميذ 

ابتدائي واملتعلقة ب�
- حتول البراعم الزهرية إلى ثمار 

و  البذور  بواسطة  الزهري  النبات  تكاثر   -
بواسطة أعضاء أخري يحددها.

بواسطة  النباتات  هذه  تكاثر  التلميذ  يبرر 
أزهار  تشكل  زهرية  نباتات  بكونها  البذور 

تسمح بتشكيل البذور.

تقومي بعض مكتسبات السنة الثالثة ابتدائي ضروري 
للشروع في بناء تعلمات جديدة

النشاط األول :
يحدد التلميذ ثالث أعضاء غير البذور ميكن للنبات 

األخضر أن يتكاثر بواسطتها
النشاط الثاني 

يستهدف استرجاع معارف التالميذ املتعلقة مبراحل 
حتول البراعم الزهرية إلىى ثمار 

 – الزهرية  البراعم  تفتح   – الزهرية  البراعم  تشكل 
تشكل األزهار – حتول األزهار إلى ثمار .

حتتوي الثمار على بذور.
النشاط الثالث:

السؤال  األول. نعم ألنها نباتات زهرية .
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احلصة التعلمية 3      مكونات البذرة
توضيحات السير املنهجي للتعلمات

- تقديم بذور للتالميذ و البحث في مكوناتها.

طرح المشكل وتسجيله من طرف التالميذ  

يحضر األستاذ بذور منقوعة في الماء 
تشكيل األفواج )4 إلى 5 تالميذ في الفوج(

توزيع البذور ومكبرات إن وجدت على التالميذ.
يوجه األستاذ التالميذ أثناء تعرفهم على مختلف 

أجزاء البذرة.
يشير األستاذ إلى وجود بذور بفلقة واحدة مثل 

القمح أو الشعير.

يمكن جمع منتوج التالميذ )الرسم التخطيطي( 
وتصحيحه.

تقديم الوضعية :
بذرة  أخذت  الفضول،  شديدة  طفلة  مروة 
فاصولياء منقوعة في الماء و شرحتها وفصلت 
عليها.  تتعرف  لم  لكنها  أجزائها  مختلف 

ساعد مروة لتتعرف على أجزاء البذرة

ماذا تريد مروة أن تعرف ؟
المشكل : ما هي مكونات البذرة ؟

كيف نساعد مروة ؟
نشاط عملي : 

الوسائل : بذور فاصولياء منقوعة في الماء، مكبرة
- يبدأ العمل بفحص البذور من الخارج ، وصف 

شكلها، حجمها ، لونها.
- ينجز التالميذ رسم تخطيطي للبذرة .

مختلف  يفصلوا  و  البذور  التالميذ  يشرح   -
أجزائها.

- يتعرف التالميذ على مختلف أجزاء البذرة .
- يحدد التالميذ دور اللحافة

- يتعرف التالميذ على أجزاء النبيتة
مفتوحة  لبذرة  تخطيطي  رسم  التالميذ  ينجز   -

ويضعوا عليها كافة البيانات.
- يبني التالميذ فقرة يصفون فيها البذرة ومكوناتها.

إرساء املوارد
َماَيِتَها.َتَتَكَوُن اْلَبْذَرُة ِمَن ُنَبْيَتة َأْو ُرَشْيم َو َفَلَقة َأْو َفَلَقَتنْي  ُتَغَلُف اْلَبْذَرُة ِبِلَحاَفِة حِلِ

َتِوى اْلَفَلَقُة أو اْلَفَلَقَتنْيِ َعَلى ُمَدَخَراِت ِغَذاِئَيِة. َتَتَشَكُل اْلُنَبْيَتُة ِمن ُجَذْير، ُسَوْيَقة، َوَوَرَقَتنْيِ َأَوِلَيَتنْيِ حَتْ
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تقومي التعلمات
التمرينني األول والثاني يستهدفان استرجاع موارد معرفية متعلقة مبكونات البذرة  .

اخلطأ  حتديد  منتوج،  على  حكم  إصدرا  على  التلميذ  قدرة  تقومي  يستهدف  الثالث:  التمرين 
وتصحيحه.

احلصة التعلمية 4       مكونات البذرة
توضيحات السير املنهجي للتعلمات

إنتاش البذور موضوع تم تناوله في السنة 
يتابع  مشروع  طريق  عن  إبتدائي  الثانية 

فيه التالميذ إنتاش بذور.
شروط  تحديد  نحو  التالميذ  توجيه 
ثم  الوضعية  نص  في  الواردة  اإلنتاش 

اقتراح تفسيرا لعدم انتاش البذور .
التالميذ،  طرف  من  المشكل  تسجيل 

جمع التصورات واإلقتراحات.

تقديم الوضعية وصياغة المشكل 
دافىء  بذورا على قطن وتركها في مكان  وضع مهدي 

إنتاش  لعدم  استغرب  لكنه  بإنتظام  سقاها  لإلنتاش، 

بعضها .

في رأيك لماذا لم تنتش بعض هذه البذور؟

طرح المشكل : ما هي الشروط الضرورية إلنتاش البذور ؟

- من خالل هذا النشاط ينتهج التلميذ 
ليتوصل  للبحث   التجريبي  المسعى 

إلى تحديد شروط إنتاش البذرة.
بإنجاز  التالميذ  األستاذ  يكلف   -
الكتاب  في  وردت  كما  التجارب 
النتائج  ويحضروا  الدرس  قبل  أسبوعين 

إلى القسم.
يمكن  المسوسة  للبذور  بالنسبة   -
استعمال بذور عرضت للغليان في الماء 

و شرح للتالميذ تأثير هذه العملية .
التجريبية  النتائج  استغالل  يمكن 

المبينة في الكتاب .

النشاط العملي :
الوسائل :

بذور فاصولياء، علب ياوورت فارغة، قطن. ماء .
- يسمي التلميذ التجربة األولى ويعلل التسمية .

 3  -  2 التجربتين  في  الغائبين  الشرطين  يستخرج    -
ويفسر عدم انتاش البذور في هذه التجارب ثم يستنتج.

 - يحدد التلميذ الشرط الغائب في التجربة 4  يحدد 
تأثيره ليتوصل إلى عدم ضرورة الضوء إلنتاش البذور.

يقدم استنتاجا للتجربة 4.
 .5 التجربة  في  البذور  انتاش  عدم  التلميذ   يفسر   -

ويستنتج؟
- بيني التلميذ فقرة يلخص فيها شروط انتاش البذور.

 

 

 



65دليل استخدام كتاب التربية العلمية والتكنولوجية

إرساء املوارد
ُتْنِتُش الَبْذَرُة ِلُتْعِطي َنَبات َفِتّي َيْنُمو ِلُيْعِطي َنَباًتا َكاِمال.

َيَتَطَلب اإلْنَتاُش َتَوُفَر ُشُروط ِهَي: الَماء، الَحراَرة، وَسالَمة الَبْذَرة.
تقومي التعلمات

التمرين األول:
يستهدف تقويم قدرة التالميذ على التحليل ونقد مسعى تجريبي بحيث يفحص الخطوات التجريبية 

المتبعة يحدد الخلل فيها ليتوصل إلى عدم صحة استنتاج  نوفل.
يكمن الخلل في تغييره لشرطين تجريبيين في نفس الوقت ما ال يسمح باإلستنتاج.

يقترح مسعى تجريبي سليم يسمح بالتوصل إلى نتائج صحيحة.
- التجربة 2 : وضع بذور لإلنتاش على قطن في درجة حرارة 20 وعدم سقيها .

- التجربة 3 : وضع بذور لإلنتاش على قطن في درجة حرارة 4 درجات وسقيها بالماء.
التمرين الثاني :

باستغالل موارده التي تم إرساءها يحدد التلميذ العبارات الصحيحة والخاطئة و يبين موضع الخطأ

مظاهر إنتاش البذور احلصة التعلمية 5
توضيحات السير املنهجي للتعلمات

متتابعة  فترات  وعلى  الحصة  قبل  أسبوعين 
لإلنتاش  البذور  من  مجموعات  األستاذ  يضع 
التالميذ  يكلف  أو  الحصة  أثناء  ويحضرها 

بانجاز العمل .
ناتجة  نباتات  و  بذورا  للتالميذ  األستاذ  يقدم 
ماهي  التلميذ  ويسأل  البذور  تلك  إنتاش  عن 
التغيرات التي طرأت على البذرة حتى تحولت 
إلى نبات ./ما مراحل تحول البذور إلى نبات؟

تسجيل المشكل من طرف التالميذ .

جمع التصورات واقتراحات التالميذ .
يمكن استغالل الوثائق المقترحة في الكتاب

يستهدف النشاط :
التي  التغيرات  لمختلف  الدقيق  التحديد   -

تطرأ على البذرة أثناء إنتاشها.
- الربط بين كل جزء في النبيتة والجزء الموافق 

له في النبات الفتي.

تقديم الوضعية وطرح المشكل 
ينتج النبات عن انتاش البذرة و يختلف مظهر 

البذرة كثيرا عن مظهر النبات
ما هي التغيرات التي تطرأ على البذرة أثناء إنتاشها

 المشكل : ما هي مظاهر إنتاش البذرة ؟
5 تالميذ(  - يزوع التالميذ إلى مجموعات )4 - 
وتوزع عليهم بذور في مراحل مختلفة من اإلنتاش .
- يشرح التالميذ  بذرة منتشة ويحددوا جزء 

النبيتة الذي شكل الجذور.
اإلنتاش  من  متقدمة  مرحلة  في  بذرة  يشرح   -

ليتعرفوا على مصدر الساق.
- يفحص الفلقتين في نهاية اإلنتاش و يحددوا  

مصيرها الفلقتين و يستخلص دورهما.
- يربط التالميذ  بين كل جزء في النبيتة والجزء 

الموافق له في النبات الفتي
لمراحل  تخطيطية  رسومات  التالميذ  ينجز   -

إنتاش البذرة .
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حياة  دورة  مفهوم  بناء  إلى  النشاط  يستهدف 
نبات زهري.

النشاط الثاني :
1 - يتعرف على مختلف مراحل حياة نبات حياة 

نبات أخضر ذو أزهار بإسناد
رقم المرحلة على الشكل للبطاقة التي تمثلها.

2 -  يبني مفهوم دورة حياة نبات أخضر بتحديد 
بداية حيات النبات ونهاية

حياته.بحيث تبدأ احلياة بالبذرة وتنتهي بالبذ

إرساء املوارد
أثناء اإلنتاش تنمو النبيتة لتعطي نباتا فتيا ، فيبرز اجلذير و يعطي اجلذور األولى التي تتثبت في 

الربة، تعطي السويقة الساق الرئيسي أما الوريقتان األوليتان فتتطوران لتعطيا األوراق .
تبدأ  الفلقتني  في  أو  الفلقة  في  املوجودة  الغذائية  املدخرات  على  إنتاشها  أثناء  النبيتة  تتغذي 

مراحل حياة نبات ذو أزهار بانتاش
تقومي التعلمات

التمرينين األول والثاني يستهدفان استرجاع منظم لموارد سب إرساءها وتقويم قدرة التلميذ على:
إنتاشها  مراحل  مختلف  في  البذرة  على  تطرأ  التي  والتغيرات  البذرة  إنتاش  مظاهر  على  التعرف   -

وترتيبها زمنيا.
- الربط بين أجراء النبيتة والنبات الكامل.

- تعبير العلمي والغوي الدقيق عن هذه التغيرات

مظاهر إنتاش البذور احلصة التعلمية 6

الهدف : تستهدف الوضعية تقويم قدرة التلميذ على  تجنيد الموارد التي تم إرساءها في مختلف 
الحصص التعلمية  للوضعية التعلمية  »انتاش البذرة« للتوصل إلى حل مشكل مطروح.

حلول  باقتراح  التلميذ  طرف  من  والمنهجية  المعرفية  الموارد  من  مدمجة  جملة  تجنيد  يسمح 
لمشكل وتنمية بعض المواقف اإليجابية اتجاه النباتات والمحيط بشكل عام.

شبكة التقومي : املعايير واملؤشرات
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املؤشراتاملعا يير

احلكم

ف
ضعي

كم 
حت

سط
متو

كم 
حت

يد
م ج

حتك

التحكم في 
املوارد املعرفية

- شروط انتاش البذور 
- مظاهر إنتاش  البذور.

- دورة حياة نبات زهري .
- مفهوم الغذاء المتنوع الصحي

التحكم 
في الموارد 
المنهجية  
والكفاءات 

العرضية

- القراءة الدقيقة للوضعية  
- تحديد المشكل 

- ضبط المهمة و تنفيذها
بين  عالقة  وربط   . المعلومات  استقصاء   -

المعطيات
- إيجاد العالقة بين كثرة الطيور في الحقول في فصل 

الصيف و وفرة البذور 
انتاش  و عدم  الجوية  الظروف  بين  ايجاد عالقة   -

البذور في فصل الشتاء
- تفسير انتاش البذور في نهاية فصل الشتاء وبداية 
بالظروف  متعلقة  معطيات  باستغالل  الربيع  فصل 

الجوية 
- تسلسل األفكار

- التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفاهيا وكتابيا.

ترسيخ القيم 
والمواقف

- العمل  التعاوني ضمن مجموعات
- االستقاللية و روح المبادرة 

- احترام الوقت المخصص للعمل 
- المحافظة على المحيط
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نموذج للحل

تكثر األزهار في الحقول في فصل الربيع وتختفي 
فصل  في  الربيع  أزهار  تتحول  الصيف.  فصل  في 
ال  لكنها  األرض  على  تسقط  بذور  إلى  الصيف 
غذاءا  البذور  بعض  تشكل  الماء.  لقلة  تنتش 
للطيور كما ال تنتش البذور في فصل الشتاء رغم 
وفرة الماء ألن درجة الحرارة غير مالئمة لإلنتاش، 
ترتفع  الربيع  فصل  وبداية  الشتاء  فصل  نهاية  مع 
الظروف  تكون  الماء  وجود  مع  و  الحرارة  درجة 
لتزهر  تنمو  نباتات  البذور مشكلة  فتنتش  مالئمة 

بعد ذلك وتكسو األزهار كل الحقول.

الوضعية التعلمية 2 : التغذية عند النبات األخضر

أهداف التعلم
- العمل ضمن مجموعات

- انتهاج المسعى التجريبي للبحث
المعطيات،  بين  عالقة  )ربط  العلمي  اإلستدالل  تطبيق   -

استقصاء معلومات، التحليل(
- التعبير العلمي واللغوي الدقيق الشفاهي والكتابي 

- التبليغ والتواصل.

الحصة التعلمية األولى
وضعية اإلنطالق وتشخيص المكتسبات

الحصة التعلمية الثانية
1- ضرورة األمالح المعدنية

الحصة التعلمية الثالثة
2- تعلم اإلدماج

متهيد وتشخيص املكتسبات القبلية احلصة التعلمية 1
توضيحات السير املنهجي للتعلمات
الصفحة 48

النمو  عدم  حول  تساؤالت  تثير  وضعية  اقتراح 
الماء، الضوء  السليم للنبات رغم توفر كل من 
لتغذية  المعدنية  األمالح  ضرورة  إلى  للتوصل 

النبات األخضر.

تقديم الوضعية وطرح المشكل
بنشاطات  يقوم  حي  كائن  األخضر  النبات 
عديدة فهو ينمو، يزهر، يثمر ...تحتاج هذه 

النشاطات إلى غذاء .
كما  النبات  موت  إلى  الغذاء  انعدام  يؤدي 
التغذية  سوء  أعراض  ظهور  إلى  نقصه  يؤدي 

على النبات
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يسجل التالميذ المشكل .
تجمع التصورات واقتراحات التالميذ.

طرح المشكل :
وما   النبات  لنمو  المعدنية  األمالح  ضرورة   ما 

تأثير نقصها عليه ؟
تشخيص املكتسبات

توضيحات السير املنهجي للتعلمات
الصفحة 94

يستهدف النشاط األول استرجاع موارد معرفية 

نمو  بشروط  تتعلق  ابتدائي  الثالثة  السنة  من 

النبات األخضر.

خطوات  استخراج  الثاني  النشاط  يستهدف 

المسعى التجريبي في البحث.

النشاط األول:

يفسر التالميذ إختالف مظهر النباتين في الوثيقة 1 ص 

49 و يتوصلوا إلى ضرورة الماء لنمو النبات األخضر 

اختالف  سبب  التالميذ  ايجاد  من  انطالقا   -

التالميذ   يتوصل    49 2 ص  الوثيقة  في  النباتين 

إلى ضرورة الضوء.

النبات  حياة  متطلبات  التالميذ  يحوصل   -

األخضر.

النشاط الثاني :
يستخرج التلميذ خطوات المسعى التجريبي للبحث

• المالحظة 
• الفرضية 

• التجربة
• اإلستنتاج

يطبق خطوات المسعى التجريبي إلثبات ضرورة 
الضوء لنمو النبات األخضر.
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ضرورة األمالح املعدنيةالحصة التعلمية 2

توضيحاتالسير املنهجي للتعلمات
تقديم الوضعية  وطرح المشكل

وتأثيرها  األسمدة  إضافة  أهمية  ما   : المشكل 
على نمو النبات ؟

الصفحة 50
حول  التساؤل  يطرح  مثال  معبرة  صورة  من 
اختالف  نمو النباتات في حقلين )الوثيقة 2( 
األمالح  أهمية  اكتشاف  إلى  ليتوصل   05 ص 

المعدنية لنمو النباتات.

يسجل التالميذ المشكل 
جمع التصورات واقتراحات التالميذ.

النشاط األول :
النباتين )1( و )2( ص  - يقارن التالميذ بين 
الماء  50  ويفسر اإلختالفات باستغالل خاصية 
هي  غذائية  عناصر  ضرورة  إلى  ليتوصل  المقطر 

األمالح المعدنية.
الوثيقة )2( ص 50 يالحظ التالميذ اإلختالف 
بين القطعتين الزراعيتين التي حضيت بالتسميد 
والتي لم تحض به،بحيث النباتات التي أضيفت 
لها األسمدة نمت نموا جيدا و تبدو أطول من 
النباتات لم تحض باألسمدة و التي تبدو قصيرة 

وذات لون أخضر فاتح
للنبات  السليم  النمو  أن  التلميذ  يستنتج   -

األخضر يحتاج إلى أمالح معدنية .

األمالح  ضرورة  إثبات  األول  النشاط  يستهدف 
المعدنية للنمو الجيد للنبات األخضر.

في  النبينة  التجريبية  النتائج  التلميذ  يستغل 
الوثائق.

النشاط الثاني :
عن  الناتجة  األعراض   51 ص   2 الوثيقة  تقدم 
نقص بعض األمالح المعدنية على نبات الذرة .

- يصف التالميذ األعراض التي تظهر على كل 
نبات.

- يالحظ التالميذ صور الوثيقة 1 ص51 
1 و2 ص  الوثيقتين  التالميذ معطيات  يقارن   -

51 يحددوا الملح الناقص في كل حالة

الصفحة 51
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الورقة  وسط  في  اصفرار   1 الصورة  في  النبات 
����������������������������� نقص ملح اآلزوت 

النبات في الصورة 2 اصفرار على حواف الورقة  ��
������������������������������ نقص ملح البوتاسيوم .

النبات في الصورة  احمرار حواف الورقة  ����������������
��������������������� نقص ملح الفوسفور.

)أوراق  جيد   4 الصورة  في  النبات  نمو   -
خضراء( لتوفر كل األمالح المعدنية )اآلزوت، 

البوتاسيوم، الفوسفور(
-  يغرس النبات األخضر على تربة و يسقى بماء  
فمن أين يستمد األمالح المعدنية الضرورية له ؟

- يستمد النبات األخضر األمالح المعدنية من 
الماء وأساسا من التربة.

إرساء املوارد
ما تعلمته

أو غياب  نقص  .يؤدي  التربة  له  توفرها  معدنية  أمالح  إلى  في غذائه  األخضر  النبات  يحتاج   
عنصر معدني إلى ظهور اختالل في نمو النبات األخضر

تقومي التعلمات       الصفحة 52
التمرين األول

للنبات األخضر وموارد منهجية تستهدف  الغذائية  بالحاجات  مرتبطة  التمرين موارد معرفية  يقوم 
أساسا استقصاء المعلومات، ربط عالقة بين المعطيات )الشروط والنتائج( تبرير نتائج االستنتاج.

- يتعرف التلميذ على التجربة 1 ويسميها )الشاهدة(  ويعلل ذلك بتوف كل الشروط الحالة المثلى.
- بتحديد الشرط الغائب في كل تجربة يفسر نتيجتها ويتوصل إلى االستنتاج من كل تجربة 

- السؤال الثالث يستهدف قدرة التلميذ على اقتراح نتيجة على أساس معطيات تعتمد على تمييزه 
للفرق بين الماء المقطر وماء الحنفية ويمكن أن يحدد التلميذ أوال الفرق بين الماء المقطر وماء 

الحنفية ثم يقترح النتيجة على أساس ذلك.
التمرين الثاني :

تفسير  انطالقا من  التلميذ  يتوصل  التلميذ بحيث  لدى  معرفية ومنهجية  موارد   تقويم  • يستهدف 
نتائج نمو نبات مغروس في تربة يسقى بالماء المقطر إلى تحديد مصدر األمالح المعدنية الضرورية له.
• يمكن في بداية التمرين أن يفسر التلميذ نتائج نمو نبات مغروس على قطن يسقى بماء مقطر .
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بطاقة  تقومي وضعية تعلم اإلدماجالحصة التعلمية 6

توضيحاتالسير املنهجي للتعلمات
الهدف : تستهدف الوضعية تقويم قدرة التلميذ 
خالل  إرساءها  تم  التي  الموارد  تجنيد  على 
التعلمية  للوضعية  التعلمية   الحصص  مختلف 
»التغذية عند النبات األخضر« وكفاءات عرضية 
سبب  تفسير  مطروح  مشكل  حل  إلى  للتوصل 

اختالف منتوج القطعتين.(
يسمح تجنيد جملة مدمجة من الموارد المعرفية 
حلول  باقتراح  التلميذ  طرف  من  والمنهجية 
لمشكل وتنمية بعض المواقف اإليجابية  اتجاه 
النباتات والمحيط بشكل عام )استعمال السماد 

العضوي غير المكلف وغير المضر بالمحيط(.
شبكة التقومي : املعايير واملؤشرات

املؤشراتاملعا يير

احلكم

ف
ضعي

كم 
حت

سط
متو

كم 
حت

يد
م ج

حتك

التحكم 
في املوارد 

املعرفية

• الحاجات الغذائية للنبات األخضر
• تأثير التسميد على نمو النبات
• بعض أنواع األمالح المعدنية .

التحكم 
في املوارد 
املنهجية  

والكفاءات 
العرضية

• القراءة الدقيقة للوضعية  
فضالت  إضافة  تأثير  )تحديد  المشكل  تحديد   •

الدجاج على نمو نبات البطاطا(
اختالف  سبب  )تفسير  وتنفيذها  المهمة  ضبط   •

منتوج القطعتين(
• استقصاء المعلومات. وربط عالقة بين المعطيات
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ونمو  الدجاج  فضالت  إضافة  بين  العالقة  إيجاد   -
نبات البطاطا .

- ربط العالقة بين النمو الجيد والمردود.  
تزويد التلميذ بمفهوم جديد األسمدة العضوية.

- تسلسل األفكار
- التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفاهيا وكتابيا

ترسيخ القيم 
والمواقف

• يشارك اآلخرين في العمل و يتفاعل معهم.
• االستقاللية و روح المبادرة.

• احترام الوقت المخصص للعمل.
لفضالت  الفالح  الستعمال  نصائح  تقديم   •
الحيوانات كأسمدة لمزاياها )انخفاض التكلفة وعدم 

تلويثها للمحيط(.

نموذج 
للحل

فضالت  تشكل  معدنية.  وألمالح  ضوء  ماء،  إلى  الخضراءلنموها  النباتات  تحتاج 
الحيوانات مثل فضالت الدجاج مصدرا مهما لألمالح المعدنية  ألنها غنية باألمالح 
إلى  األولى  الزراعية  القطعة  إلى  إضافتها  أدت  لهذا   اآلزوت   أمالح  المعدنية خاصة 
الثانية   الزراعية  التي تبدو كبيرة عكس نباتات القطعة  البطاطا  النمو الجيد لنباتات  
25kg/( الفضالت التي أضيفت لها  الزراعية  القطعة  التي تبدو أصغر.فكان منتوج 
.)10kg/m2( أكبر من منتوج القطعة الثانية التي لم تضف لها فضالت الدجاج )m2

كل  عند  متوفرة  فهي  مكلفة  وغير  المعدنية  باألمالح  غنية  الحيوانات  فضالت 
الفالحين كما أّن استعمالها ال يضر المحيط .

مالحظة : أعطيت هذه المؤشرات وفق هذه المعايير المختارة، يمكن أن يجرى التقييم وفق بعضها 
من  يتأكد  أن  ويمكن  صياغتها(،  يعيد  او  إليها،  يضيف  أو  كلها،  أو  بعضها  األستاذ  )ينتقي  فقط 
بعض المؤشرات األخرى في مناسبات أخرى.ينجز األستاذ هذه الشبكة، بشكل بطاقة خاصة بالتقييم 
والمتابعة. ستساعده في إنجاز الوضعيات العالجية. يمكن استخدام سلم للعالمات لكل مؤشر من 
المؤشرات )سلم من 20(، كما يمكن االكتفاء بالحكم على المعايير من خالل هذه المؤشرات بقاعدة 

)التحكم في ثلتي المؤشرات = يساوي تحكم مقبول للمعيار(.
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ِبيَعِة الوضعية التعلمية 3 : املاُء ِفي الَطّ
أهداف التعلم

- يتعرف على مصار الماء في الطبيعة ويميز بين 
العذب منها وغير العذب.

- يعرف أن نسبة المياه العذبة أقل من المياه  المالحة.
في  الماء  عليها  يكون  التي  الحالة  يعرف   -

الطبيعة: الحالة الصلبة والسائلة والغازية.
- يتعرف على دورة الماء في الطبيعة، ويسمي 

الحاالت المختلفة للماء في هذه الدورة.
- يعرف التحوالت التي تحدث للماء في دورة 

الماء ويذكر شروط التحّول.
- يصف دورة الماء في الطبيعة من خالل نموذج تمثيلي.

- يالحظ ويستخدم دعامة بديلة للواقع )نماذج، 
شريط، رسومات، مخططات(

- يستخدم أنماطا بسيطة من التمثيل الرمزي
- ينظم معلوماته باستخدام جداول بسيطة

- ينظم مهامه المختلفة
- ينتهج  المسعى العلمي: التساؤل وطرح  مشكل

- اقتراح فرضيات وانجاز تجارب الختبارها
- يعبر بلغة سليمة شفاهيا وكتابيا.

متهيد وتشخيص املكتسبات القبلية احلصة التعلمية
مالحظات منهجية سير النشاطات التعّلمية

الصفحة 54 من الكتاب
لما  امتداد  هي  التي  الوضعية  هذه  في  نهتم 
بالتطرق  الماء  حول  الثالثة  السنة  في  برمج 
)البحار  الطبيعة  في  المتواجد  الماء  لمصادر 
المياه  والبحيرات،  الوديان  والمحيطات، 
إلبراز  يمهد  المطروح  والتساؤل  الجوفية...(. 
وكيفية  ظروف  معرفة  حول  التالميذ  تصورات 
الرأي  وإبداء  التجمعات،  هذه  في  الماء  تواجد 
صالحة  المياه  هذه  جعل  إمكانية  يخص   فيما 

للشرب إن كانت غير كذلك.
- تسجيل إجابات التالميذ على السبورة، وعلى 

دفتر جمع التصورات

• تقديم  الوضعية              
- نص الوضعية 

َعٌة،  َوُمَتَنِوّ َدٌة  ُمَتَعِدّ ِبيَعِة  الَطّ ِفي  الَماِء  َمَصاِدُر 
َواأَلْنَهاِر  ُدوِد  الُسّ َوِفي  الِبَحاِر  ِفي  ُيوَجُد  َفالماُء 

َوِفي َجْوِف اأَلْرِض.
ِهَيّ  َوَهْل  الَمَصاِدِر،  َهِذِه  ِمَياُه  َتْأِتي  َأْيَن  َفِمْن 

ْرِب ؟ َها َصاِلَحٌة ِللُشّ ُكُلّ
- التأكد من فهمهم للنص و للتعليمات.

- محاوالت االجابة على األسئلة.
- مناقشة .

 

 

 



75دليل استخدام كتاب التربية العلمية والتكنولوجية

ما تعلمته سابقا: الصفحة 55 من الكتاب
عن  إجابات  التالميذ  يقدم   : األول  السؤال 
)الشرب،  الحنفية  لماء  اليومية  االستعماالت 

الغسل، التنظيف ....(
الجدول تصرفات محبذة  الثاني:  في  السؤال 
وأخرى غير محبذة، بعد القراءة يصنف التلميذ 
في جدولين التصرفات المحبذة والتصرفات غير 

المحبذة

• تقييم املكتسبات القبلية
- حل التمارين 1 ، 2

- تقدمي االجابات. 
- مناقشة وتعديل

حاالت الماء في الطبيعةالحصة التعلمية 3

مالحظات منهجيةسير النشاطات
تقديم للوضعية    

النص
اْلماِء  ِمَن  ُمْعَتَبَرة  ات  َيّ ِكِمّ َيْوٍم  ُكّل  ُتْسَتْهَلُك 

ْنظيِف وفي اْستْعماالٍت ُأْخرى. ْرِب والَتّ ِللُشّ
َفما ِهَي َمصاِدر َهِذه اْلِمياه َوَهْل ِهَي ُكّلها َعْذَبٌة؟

• االستماع إلى األجوبة ومقترحات الحل
• مناقشة لتوضيح اآلراء.

ِفي  الماء  حاالت  على  أتعرف  األول:  النشاط 
ِبيَعِة الَطّ

• معاينة الصور في الوثيقة املرفقة بالنشاط
• البحث عن االجابة

• مناقشة االجابات وتسجيلها .

اِه َعَلى الُكَرِة األْرضَيّة النشاط الثاني: َتْوزيُع الِمَيّ
التي  والمعلومات  الوثيقة  في  الصور  معاينة 
سطح  على  الماء  بنسب  والخاصة  بها  أرفقت 
األرض، إلثارة مشكلة ندرة الماء العذب خاصة، 

ثم تقديم النسب المئوية لتواجد كل نوع.
تقديم استنتاجات ومناقشتها

استخراج قاعدة للتعامل مع شح المياه العذبة

سأتعلم: الصفحة 56  من الكتاب
مصادر  حول  تصوراتهم  عن  التالميذ  يعبر   •
المياه وصالحيتها للشرب )يذكر بعض مصادر 
)البحر،  المالحة   والمصادر  العذب   الماء 

الشطوط، وبعض المياه الجوفية(
• تسجل بعض اإلجابات على السبورة لمقارنتها 

بنتائج األنشطة المبرمجة

سأتعلم: الصفحة 56 من الكتاب
المبينة  الصور  بتحليل  النشاط  هذا  يسمح   •
في الوثيقة 1 الكتشاف أماكن تواجد الماء في 

الطبيعة والتعرف على بعض حاالته.
أماكن  في  والتعدد  الحالة  في  التنوع  هذا   •  
وفرة  مدى  عن  التساؤل  بإثارة  يسمح  التواجد 
االستعماالت  في  المياه حولنا وصالحيتها  هذه 

المختلفة.
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إرساء الموارد:
الَجْوِفَيُة  اُه  والِمَيّ َوالِوْدَياُن  والُبِحيَراُت  ُلوُج  الُثّ

ِهَي َمْصَدُر الَماِء الَعْذِب الِذي َنْسَتْهِلُكُه.
َها َماِلَحٌة. اُه الِبَحاِر والُمِحيَطاِت َكِثيَرٌة َلِكَنّ ِمَيّ
اُه الَعْذَبُة َقِليَلٌة َوَيِجُب َأْن ُنَحاِفَظ َعَلْيَها. الِمَيّ

 تقييم الموارد:
• حل التمارين 1 و 2

• تقييم األجوبة.

النشاط وثيقة بمعطيات حول نسب  • في هذا 
الماء الموزعة على سطح األرض.

التالميذ مطالبون باستنتاج نسبة المياه الصالحة 
العمل  ثم  ومن  قلتها  إلى  اهتمامهم  إثارة  قصد 

على المحافظة عليها والتقليل من تبذيرها.
• سيكتشف التالميذ  بأنفسهم من خالل األرقام 
حقيقة مرة. وهي أن الماء الشروب ال يمثل إال 
الجهد  ليدرك  الطبيعة،  توفره  مما  يسيرا  جزءا 
راشدا  سلوكا  وتبني  عليه  للحفاظ  المطلوب 

تجاه استهالكه

ما تعلمته: الصفحة 57 من الكتاب

أتحقق من تعلماتي : الصفحة  57
التمرين األول: يعدد مجموعة من المخزونات 
بتعيين  مطالبون  والتالميذ  الطبيعة  في  المائية 

حاالتها بين السائلة والصلبة والغازية
للماء  الغازية  الحالة  تمثل  الجو  رطوبة  إن  
عندما  إال  السائل  بشكله  يظهر  وال  )بخار(، 
األشجار،  اوراق  )الزجاج،  باردا  سطحا  تالمس 

الصخور، ....الخ(
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ُف َتَعّلَمات: ُمطاَلَعُة َنٍصالحصة التعلمية 4 ُأَوِظّ

مالحظات منهجيةسير النشاطات
أوظف تعلماتي :

مطالعة نص وبحث
النص:

اَلِّذي  َماِء  الَسّ َكِبَد  ِلَتْحَتَلّ  َبْيَضاُء  ُبَقٌع  َبْت  َتَسَرّ
ِبَها  الَتَحَقْت  َفَشْيًئا  َوَشْيًئا  الـَمِديَنَة،  َيْعُلو 
َعْن  ُمْعِلًنا  ُد  َوَيَتَلَبّ اجَلُوّ  ِلَيْكَفِهَرّ  َداِكَنٌة  ُسُحٌب 
ُقُدوِم ِاْضِطَراٍب َشِديٍد ُهَو َعَلى َوَشِك الُوُصوِل.
ُحُب َما َكَاَن  َما ِهَي ِإاَلّ حَلَظَات َحَتّى َأْنَزَلِت الُسّ
الَغِزيَرِة  اِه  ِبالـِمَيّ َواِرُع  الَشّ َفاْغَتَسَلِت  ُيْثِقُلَها 
َوَحاِوَيّاِت  اَراٍت  َسَيّ ِمْن  َعَلْيَها  ِبَا  َسَبَحْت  ُثَمّ 
اَلِّتي  اِه  الـِمَيّ ِمَن  َبْحٍر  ِفي  الُكُلّ  ِلَيْغَرَق  الُقَماَمِة 
َبنْيَ  ُكوِد  الُرّ َغْيِر  َسِبياًل  َلَها  َتْعِرُف  َعاَدْت  َما 
ِبَشَواِرِعَها  الـَمِديَنَة  َلِت  َفَحَوّ الِبَناَياِت  ُجُدِراِن 

َوَساَحاِتَها ِإَلى ُبِحيَرٍة اَل ُحُدوَد َلَها.
- شرح النص وقراءة التعليمات

- محاوالت االجابة
- عرض االجابات ومناقشتها 

- تقييم

الصفحة 57 من الكتاب
• إن النص الموجود في الكتاب قد تم اختصاره، 
التلميذ من  يتمكن  النص كامال، حتى  وإليكم 
هو  ما  على  أساسا   فيها  يعتمد  إجابات  تقديم 

موجود في النص.
• تعطى الوضعية بشكل مطالعة للنص، والقيام 
األصدقاء،  )المعلم،  أخرى  ببحث  من مصادر 

القاموس الوسائط التكنولوجية...(
كتابته  )أو  للتالميذ  وإعطاءه  النص  طبع  يتم   •

على السبورة(، ثم يستغل النص في:
• قراءة النص، وفهمه وتجاوز الصعوبات

األولى  بالمحاوالت  للقيام  القسم  في  العمل   •
األسئلة  )أنظر  المطروحة  األسئلة  على  لإلجابة 
المرفقة مع النص في الكتاب، وفي نفس الصفحة(
• يكمل العمل خارج القسم كمحاولة للبحث 

الستغالل مصادر أخرى
- االضطراب، هو تغير مفاجئ لحالة الجو )تغير 
في درجة الحرارة( والذي ينذر بسقوط أمطار أو 
ثلوج.  قد تصل في بعض الحاالت إلى سقوط 
األرواح  في  خسائر  إلى  تؤدي  طوفانية  أمطار 
إتالف  األرضية،  )االنزالقات  والممتلكات 
أضرار  صخرية،  انهيارات  الزراعية،  المحاصيل 

بالبنايات، ... الخ.
الذي سيسقط  الماء  السحب هو  يثقل  الذي   -

بشكل أمطار أو ثلوج.
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دورة الماء في الّطبيعة الحصة التعلمية 5
مالحظات منهجية سير النشاطات التعّلمية

سأتعلم : الصفحة 58 من الكتاب
تطرح المشكلة على كل القسم، قصد التعرف 

على معارفهم المسبقة.
هو  المطلوب  التمهيدية،  الوضعية  هذه  في 
المياه  هذه  منشأ  حول  التلميذ  رأي  معرفة 
التي تنوعت مصادرها في الطبيعة، وعن طريق 
المنشأ  هذا  تصور  يحاول  المعاكس  الرجوع 
األول )حتى وإن  كان الماء في الطبيعة يخضع 
لحركية  تتم في دورة مغلقة، ولكن ال بد من 
اختيار الموطن األول لهذه المياه وهو ما ء البحر 
والمسطحات على األرض، وبعدها سيكتشف 
لحرارة  وأن  كاملة"،  ب"دورة  سيقوم  الماء  أن 

الشمس الدور األساسي في هذه الحركية.
تسجل اإلجابات على السبورة لمقارنتها بنتائج 

األنشطة المقترحة.

الصفحة 58 من الكتاب
أو  السلسلة  بداية  النشاط  هذا  في  سيبدأ   •
هو  البحر  كان  إذا   : وهو  الحلقة،  باألحرى 
مصدر الماء فكيف يتحول؟ أو كيف تتشكل 
المسبب  عن  البحث  ضرورة  ومنه  السحب؟  
األول وهو الحرارة التي مصدرها الشمس. ومن 
خالل الصور سيرى العالقة بين تشكل السحاب 
التعبير  وعليه  الشمس،  وحرارة  البحر  ماء  من 
يشكل  ال  البحر  ماء  أن  وبما  ما.  بشكل  عنها 
مباشرة السحب فمن الضروري أن تكون هناك 
الجو،  أعالي  إلى  لالرتفاع  قادرة  وسطية  حالة 

وهي "بخار الماء أو الماء بحالة غازية( .

تقديم للوضعية    
النص

ُلوُج  َوالُثّ ْمَطاُر  اأْلَ َتَتَساَقُط  َتاِء  الِشّ َفْصِل  ِخاَلَل 
ُدوُد ِباْلَماِء. فتمتلُئ اْلِوْدَياُن َوالُسّ
ْمَطار ؟  َفِمْن َأْيَن َتْأِتي ِمَياُه َهِذِه اأْلَ

• التعرف على سياق المشكل.
أين  من   : المقترحة  االجابات  إلى  االستماع   •

تأتي مياه األمطار؟ 
• مناقشة لتوضيح  االجابات المفترضة

النشاط األول : أالحظ تحول الماء في البحر
ما  عن  والتعبير  الصور،  نحو  المالحظة  توجيه 

يحدث لماء البحر
 تقديم  ما يمثل شرحا لتشكل السحب

 التوصل إلى التحول الذي يحدث للماء حتى 
تتشكل السحب )تبخر ماء البحر

في  للماء  تحوالت  أحدث   : الثاني  النشاط 
قارورة مغلقة

التجريبي،  النشاط  هذا  من  الهدف  تقديم 
تحديد الوسائل واالجراءات العملية 

تحث  التي  التغيرات  حول  فرضيات  يقدمون 
للماء داخل القارورة

يجرون التجربة الختبار هذه الفرضيات
تناقش النتائج وتحوصل. يسجلون المالحظات
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تظه���ر الص���ورة 1 تأثير أش���عة الش���مس على 
س���طح ماء البح���ر وتبخره، كم���ا توضح الصورة 
2 تكاثف هذا البخار وتكون الس���حب. يجب 
اس���تنطاق هذه الصور بدقة  من خالل األس���ئلة 
المعطاة.)يمك���ن االس���تعانة بص���ور أخ���رى، أو 
ش���ريط وثائقي يتعرض إلى ظواه���ر تحول الماء 

في الطبيعة(
• هذا النشاط يؤسس لمرحلة مهمة من مراحل 
دورة الماء في الطبيعة ومطالبة التالميذ بإعطاء 
أمثلة لهذه الظاهرة مما يشاهدونه في حياتهم 
���ى في القدر   اليومية كوضعي���ة الماء الذي يغل
وتصاع���د بخاره م���ن األمور التي تس���اعد على 

التخيل والفهم الصحيح.

• التحضير المس���بق لوسائل التجريب وخاصة 
مكعبات الجليد.

• ه����ي تجربة توضيحية يقوم به����ا التلميذ في 
القسم. وهي بغرض نمذجة الظاهرة الحادثة في 
الطبيع����ة والتي يتعرض فيها الماء إلى سلس����لة 
����ي األمر أن  م����ن التح����والت الفيزيائية. وأهم ما ف
����� »الدوري����ة« أي أنها  ه����ذه التح����والت تتصف ب
تعيد نفس����ها بنفس الشكل، وتتكرر على هذا 
النحو باس����تمرار. وحتى نحي����ط بهذه التحوالت 
في حّيز صغير تجريبي، ينجز التلميذ التجربة 
ويق����وم بمعاينة ما يحدث للم����اء داخل القارورة 
����ى خصائص أساس����ية  »المغلق����ة«، ليتوص����ل إل
لدروة الماء في الطبيعة، وهي: إن التحوالت التي 
تح����دث للماء في الق����ارورة ومنها بالمماثلة في 
الطبيعة )تش����ابه الظاهرتين( ه����ي ظاهرة دورية، 

وأن كمية الماء هي نفسها أثناء هذه التحول

النشاط الثالث: ُأَلِخُص َتَحّوَل الَماِء ِفي 
ِبيَعِة الطَّ

• يطلع على الوثيق���ة 2 التي تنمذج دورة الماء 
في الطبيعة، وتوضح له عناصر اللوحة

• يبحث في الوثيقة 2 لإلجابة على األسئلة 
• تحوص���ل النتيج���ة في مخطط ع���ام مختصر 
يمث���ل أه���م التح���والت التي تصي���ب الماء في 

»دورة الماء في الطبيعة«

إرساء الموارد
ِط  ي ــِر َوالُمِح ْح َب ى َســْطِح ال ــُر الَماُء َعَل خَّ َب َت َي
ي  ى أََعاِل َخاُر إَِل ُب ــَراَرةِ، َوَيْصَعُد هذا ال ِفْعِل الَح ِب

اْلَجوِ؛
ى َشــْكِل  َتَكاَثــُف َعَل َي ــَواٍء َبــارٍِد َف ــي ِبَه ِق َت ْل َي
ُحُب. ُل السُّ َتَشكَّ َت َرة ِمَن الَماِء َف َراٍت َصغي ْي ُقَط
ــاَقُط  َس َت ر َت ــَراَرِة أَْكَث ــُة الَح إَِذا اْنَخَفَضــْت َدرََج
َرٍد. ى َشْكِل أَْمَطٍار أَْو ُثُلوٍج َوَب َراُت الَماِء َعَل َقَط

ِوْدياِن وما َتْحَت األَْرِض َعْن  اُه اأْلَْنهاِر واْل ي َتعوُد ِم
ِر من َجديٍد. ْح َب ى اْل ّسيوِل إل ريِق ال َط

َعِة)،  ي ِب ي الطَّ ى (َدْوَرُة الَماِء ِف َســمَّ ْوَرُة ُت َهِذِه الدَّ
َرةٌ. رِّ َمٌة وُمَتَك يَّ َداِئ َوِه

تقييم الموارد:
• االجابة على التمارين 1 الصفحة 59 من 

الكتاب(
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���ي الطبيع���ة  وبالمماثل���ة ف���إن كمي���ة الم���اء ف
»محفوظ���ة« . يكتش���ف التالمي���ذ بع���د ه���ذه 
التجرب���ة أن الماء تحدث له التحوالت األساس���ية 

التالية:
- التبخر بفعل حرارة الشمس
- التكاثف بفعل برودة الجو 

للج���و  الش���ديدة  الب���رودة  بفع���ل  التجم���د   -
���ى م���ا دون الصفر  )انخف���اض درج���ة الح���رارة إل

المئوي(

بعدم���ا تم التع���رف على ما يح���دث للماء في 
الش���روط التجريبي���ة )داخ���ل الق���ارورة(، يمكن 
االعتماد على مظاهرها العامة لتفسير ما يحدث 
في الطبيعة في نطاق أوسع والذي يصعب على 
التلميذ إدراكه جملة واحدة. يواصل استكشاف 
»دورة الماء في الطبيعة« من خالل نموذج مصغر 
) الوثيق���ة 2( أله���م المناط���ق الطبيعي���ة والتي 

تجسد في هذا النموذج المصور.
 يطلب من التلميذ ان يس���توحي من النش���اط 
���ى األس���ئلة المطروحة: أين  الس���ابق ليجيب عل
���ى مس���توى البح���ار  يح���دث تبخ���ر الم���اء؟ عل
المائي���ة(.  المس���طحات  )وكل  والمحيط���ات 
���ي الجو )الغالف  أين يح���دث تكاثف الماء؟ ف
الج���وي( عندما يتوفر عامل الب���رودة أو انخفاض 

درجة الحرارة. 
أين يحدث تجمد الماء؟ كلما انخفضت أكثر 
���ي الجبال عادة والمناطق  درج���ة الحرارة، في أعال
الب���اردة )بجوار األقط���اب المتجمدة(. ماذا ينتج 
���ة بخارية  ع���ن كل تحول؟ينت���ج عنه الماء بحال
���ة س���ائلة )الس���حب واألمطار(،  )غازي���ة(، بحال

بحالة صلبة )الثلوج والبرد(
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ما تعلمته: الصفحة 59 من الكتاب

مــن   59 الصفحــة  ــي:  تعلمات مــن  أتحقــق 
الكتاب

السؤال 1
يس���تخدم الوثيق���ة واألرق���ام المرفق���ة بها لكي 
يم���أل الجدول. ه���و تقييم للق���درة على الفهم 
وربط المعلومات الصحيحة من وثيقتين. فزيادة 
على المعارف التي يجب توظيفها فإن التلميذ 
���ي اختيار  مطال���ب بإظه���ار قدرا م���ن  المهارة ف

المعلومة التي  تناسب وضعا معينا
السؤال 2:

ترتيب المراحل ابتداء من »تبخر الماء«:
���َماِء  ي السَّ اُء َيَتَكاَثُف ِف م�َ � َخُر 2 -  ال َب َت اُء َي الم�َ
َوُيَكوُِّن ُسُحًبا 4 -  َتَساُقُط مياه األَْمطاِر 1 -  َماُء 
���ُج َيُذوُب  ْل ���ْوَق األَرِْض6 + الثَّ ِس���يُل َف ���ُحِب َي السُّ
���ُحِب َيَتَسرَُّب ِإَلى َجْوِف  ي الرَِّبيِع 8 -  َماُء السُّ ِف
ْهًرا 3 -  ُن َن ���ُع َتْجَتِم���ُع َوُتَك���ِوّ اِب َن � َم � األَرِْض 7 - ال

ْحِر 5. ي الَب الِوْدَياُن َتُصبُّ ِف

الوضعية التعلمية 4 : َتوزيع املاء في املجمعات السكنية
أهداف التعلم

يكون  الساكن  للسائل  احلر  السطح  أن  يعرف   •
في وضع أفقي

• يكتشف العالقة بني السطح األفقي والشاقول 
به  ويفسر  املستطرقة  األوان  مبدأ   يعرف   •

وضعيات من احلياة املعيشية
من  املاء  توزيع  عليه  يقوم  الذي  املبدأ  يعرف   •

اخلزان إلى منازل احلي

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

محيطه  مع  بالتكيف  تتعلق  مشكالت  يحل   •
الطبيعي

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

• التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفاهيا وكتابيا
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متهيد وتشخيص املكتسبات القبلية الحصة التعلمية 1
مالحظات منهجية سير النشاطات التعّلمية

الصفحة 60 من الكتاب
• تقدم لكامل القسم

حلل  أراء  من  لديهم  توفر  ما  التالميذ  يقدم   •
املشكل املطروح.

تخطيطي  رسم  وضع  التالميذ  من  يطلب   •
احلنفية،  إلى  املاء  توصيل  أو  وصول  لكيفية 
تناقش  الشخصية.  خبرتهم  على  سيعتمدون 
على  ترد  ال  عليها )قد  نحكم  وال  األفكار  هذه 
بالهم فكرة اخلزان العالي، وكذلك عملية الضخ(
التصورات  • تسجل اإلجابات  على دفتر جمع 

لتحلل ويؤخذ بها عند بناء التعلمات.

تقديم  الوضعية              
نص الوضعية 

ــٌب  ي أََناب ُهَنــاَك  اِن  والَخــزَّ ــِة  يَّ الَحَنِف ــَن  ْي َب
َفُتَهــا إيَصاُل الماِء  ي رَِّعــٌة َوِظ َتَف ــاَلٌت ُم ي ْوِص َوَت

اِت. يَّ ى ُكلِّ الَحَنِف إَِل
ي ُكِل  َر ِف َوفَّ َت ي َيِجُب أَْن َت ــُروُط الِت َي الشُّ َما ِه َف
ى  ى َنْضَمَن ُوُصــوَل الَماِء إَِل َكِة َحتَّ ــَب َهِذِه الشَّ

ُكلِّ الَمَناِزِل ؟
• التأكد من فهمهم للنص و للتعليمات.

األف���كار  ���ى  والتع���رف عل • تقدي���م اإلجاب���ات 
المسبقة

• مناقشة .
الصفحة  61 من الكتاب

السؤال األول:
يرتب العمليات التي مير بها املاء، ِمَن ال�َمْصَدِر 
اِه  ال�ِميَّ ِة  ُمَعاجَلَ ِة  َمَحطَّ ِإَلى  ُوُصوِلِه  َحتَّى 
)الوثيقة  العام  باملخطط  مستعينا  ال�ُمْسَتْعَمَلِة، 
الطبيعي  املصدر  من  املاء  استخراج  املرفقة 
)النهر(1 عن طريق محطة الضخ 2 تتم معاجلة 
املياه الطبيعية لتصير ماء شروبا في محطة معاجلة 
املاء l يضخ املاء املعالج نحو اخلزان3 يوزع  املاء 
من خالل شبكة توزيع املاء إلى أماكن االستهالك 
)املنزل مثال(، بواسطة قناة التوزيع 4، ُيْصَرُف 
املاء املستهلك بعد االستعمال عن طريق شبكة 
تصريف املياه القذرة )املستعملة(، بواسطة قناة 
الصحي   الصرف  ماء  يوجه  الصحي5،  الصرف 
معاجلة  محطة  الى  االستعمال  بعد  املياه  أو   6
صناعة  في  منها  يستفاد  حتى  املستعملة  املياه 

األسمدة مثال 7.

تقييم المكتسبات القبلية
• االجابة على التمرينين 1 و 2 و 3 و 4

• فهم النص وشرح التعليمات
• عر ض االجابات ومناقشة

• جمع التصورات
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السؤال الثاني:  
نتيجة  مشاكل  من  يحدث  ملا  استنتاجا  يقدم 
تكدس النفايات في احلي: يذكر أمورا من قبيل: 
تفسخ النفيات الغذائية وحتولها إلى مواد سامة ، 
انتشار الروائح الكريهة والغازات السامة. انتشار 
هذه املواد يضر بصحة االنسان عن طريق تكاثر 
العدوى. تشوه منظر احلي فال  انتشار  الذباب و 

يعود نظيفا ويفقد جماله 
السؤال الثالث:

يحرر نصا يذكر فيه بعض النصائح من قبيل: ال 
أرمي النفايات في أي مكان- أحافظ على نظافة 

احلي- أساعد أحباب النظافة.
عداد   : التوصيالت  يسمي  الرابع:    السؤال   
املاء(،  صمام  من  استهالكه  مت  ما  )لقياس  املاء 
التحكم )التحكم في مراحل التوزيع بني األحياء 

املجمعات السكنية(.

مبدأ األواني املستطرقة الحصة التعلمية 2
مالحظات منهجية سير النشاطات التعّلمية

سأتعلم: الصفحة 62 من الكتاب
• يكون العمل جماعيا. 

• يتطلب تمثيل هذا الس���طح برسم توضيحي 
)على الكراس و / أو على السبورة(

���ى  • يس���تقبل األس���تاذ اإلجاب���ات ويدونه���ا عل
األنش���طة  بنتائ���ج  مقارنته���ا  قص���د  الس���بورة 
المقترحة. االنتباه لرس���م سطح الماء )هناك من 

يرسم التموجات(

ة     تقديم الوضعي
َرِة  ْي َح ُب ِد أَِو اْل َماَء في السَّ ًرا َما َشــاَهْدَت اْل ي َكِث

ي َمْنِزِلَك. أَْو َداِخَل أََواٍن ف
ُدو َسْطُحُه إَِذا َكاَن َساِكًنا؟  ْب َف َي ْي - فَك

• التعرف على سياق المشكل. 
• االستماع إلى االجابات المقترحة

اِكِن اِئِل السَّ ْطَح الُحرَّ ِللسَّ النشاط األول: أاُلِحُظ السَّ
 - جم���ع فرضيات التجربة لتوق���ع كيف يكون 
الس���طح الحر للسائل عندما يوضع في الحوض 

وعندما يكون مائال. تسجل هذه الوضعيات
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سأتعلم: الصفحة 62 من الكتاب
• نشاط تجريبي لمالحظة كيف يكون السطح 
الحر للس���ائل عندما يكون في حالة الس���كون 
)الراحة(، فيتخذ سطحه وضعا مميزا هو الوضع 

األفقي. يسمي السطح األفقي بعد تعيينه.
• تنج���ز التجربة باس���تعمال األدوات التجريبية 
���ي الش���كل، وبالوضعيتين 1 و2،  الموضح���ة ف
حتى يتأكد من أن هذا السطح ال يتغير بتغيير 

وضع االناء أو شكله، 
• ينجز العمل التجريبي في أفواج

• تق���دم التحذي���رات المطلوبة عند اس���تخدام 
أحواض الماء.

• تستخدم المواد من المسترجعات. يطلب 
من التالميذ تحضيرها قبل الحصة

• يستخدم الوسائل المقترحة ويقوم بالتجربة. 
• يحرص على كتامة العدة )إحكام الربط عند 

أطراف األنبوب(
���ي فرع من فرعي اإلن���اء ثم يقوم  • يض���ع الماء ف
برفع فرع عن فرع ويس���جل مالحظاته عن سطح 

الماء في الفرعين.
• يعيد التجربة عدة مرات ويسجل ما توصل إليه
• مناقش���ة التالمي���ذ وتس���جيل النتيجة على 

السبورة 

ما تعلمته : الصفحة  63 من الكتاب

- عرض الوسائل التجريبية وكيفية إجراء التجربة 
 - تس���جيل المالحظات ورسم الوضعيات بعد 

التجريب
- استخالص النتائج

اٍء  ي إَِن اِئِل ِف النشاط الثاني : أاُلِحُظ َسْطَح السَّ
رَْعاِن. ُه َف َل

 - تحضير الوس���ائل التجريبي���ة، وتركيب االناء 
ذي الفرعين

- تحقيق التجربة، ومشاهدة  ما يحدث
- التوصل إلى االستنتاج المطلوب

إرساء الموارد: 
ِصَلٍة  ــُروٍع َمتَّ ُن ِمْن ُف َتَكوَّ ُة َت َرَق ــَتْط ْس ُة الُم ي اآلن

ْعِض. َب ْعِضَها ال َب ِب
َرَقِة، َتُكوُن األَْسُطُح الُحرَّة   ــَتْط ْس ِة الُم َي في اآلِن
ِس  ي َنْف ًمــا ِف روِعها َداِئ ــاِكِن في ُف َمــاِء السَّ ْل ُ ِل

ِي. َوى األُُفِق َت ْس ـُ الم

تقويم الموارد:
االجابة على التمارين 1 و2
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أتحقق من تعلماتــي: الصفحة  63 من الكتاب 
التمرين األول:

- يعين أرقام الرسومات الصحيحة من مالحظاته 
لمس���توى الم���اء ف���ي كل إناء. يج���ب أن يكون 
س���طحا الم���اء في الفرعي���ن في نفس المس���توي 
األفقي )مثل الحالتين 2 و4(، أما الحالتين 1 و3 

فال تمثل »حالة التوازن أو السكون«.
التمريــن الثانــي: األوان في وضعي���ات مختلفة 
على التلميذ رس���م الماء بداخله���ا، قد يقع  في 
ري���ب فيتب���ع مي���الن األوان  وه���ي نقط���ة يجب 

االنتباه إليها عند تشخيص األخطاء.

اُن امْلَاِءاحلصة التعلمية  3 َخزَّ

مالحظات منهجيةسير النشاطات

تقدمي الوضعية    
النص:

ِمْن  َجَبٍل  َسْفِح  ِفي  َتَقُع  َقْرَيٍة  اِن  ُسكَّ َبْعُض  َيْشَتِكي 
اِتِهْم . اِن اْلُعُموِمي إَلى َحَنِفيَّ زَّ َعَدِم ُوُصوِل َماِء اخْلَ

ِفي َرْأِيَك َما َسَبُب َذِلَك ؟ َكْيَف مُيِْكُن َجْعُل امْلَاِء َيِصُل 
ِإَلى ُكلِّ امْلََناِزِل ؟

• طرح مشكلة عدم وصل املاء إلى املنازل العالية
• جمع  اقتراحات التالميذ على السبورة

النشاط األول: املَاُء اَل َيِصُل ِإَلى املَْنِزِل !
• طرح مشكلة عدم وصل املاء إلى منزل مهدي

املنزل  إلى  املاء  إليصال  حلوال  التالميذ  يقترح   •
ويقدمون شروحا مدعمة مبخططات

سأتعلم: الصفحة 64 من الكتاب. 
• محاولة ملعرفة رأي التالميذ حول مشكلة 
في  املتواجدة  املنازل  إلى  املاء  وصول  عدم 

سفح اجلبل. 
• البحث عن اإلجابة ومحاوالت التالميذ، 
أجل  من  )فرضية(  للحل  تصور  لتقدمي 
تكون  املوالي.  النشاط  في  منها  التأكد 

احملاوالت بشكل رسوم تخطيطية
• مناقشة احملاوالت

سأتعلم: الصفحة 64 من الكتاب. 
• نشاط   يهدف إلى معرفة رأي التالميذ حول 
مشكلة عدم وصول املاء إلى املنزل انطالقا من 
مغذى  منزل  لوضعية  املمثلة  الصورة  معاينة 

بواسطة خزان للماء.)الوثيقة 1(
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النشاط الثاني: ُأَحاِوُل ِإيَصاَل املَاِء ِإَلى املْنِزِل
تقدمي املهمة: القيام بتجربة ما اقترحوه من حلول.

• تقدمي وسائل التجربة
• تقدم طريقة العمل ودور كل متدخل )التلميذان(

• البحث عن الوضعية املالئمة حلل املشكلة
• مناقشة الوضعية واحملاوالت اخلاطئة

• التأكد من احلل ومتثيله مبخطط
• حوصلة واستنتاج 

النشاط الثالث: اآْلَن َقْد َوَصَل املَاُء ِإَلى املَْنِزِل !
مناقشة الصورة على ضوء نتائج النشاط السابق

حوصلة وكتابة النتيجة

إرساء املوارد: 
َيُكوُن  َحْيُث  ُمْرَتِفَعٍة  َأَماِكن  ِفي  املَاِء  اَناُت  َخزَّ ُتْبَنى 
ِفي  َمْنِزٍل  َأْعَلى  َعْن  ِاْرِتَفاًعا  َأْكَثَر  ِفيَها  املاِء  َسْطُح 

املَِديَنِة، ِلَيِصَل امْلَاُء إَلى ُكلِّ امْلََناِزِل.

تقييم املوارد:
• حل  التمرين

• تقييم االجابات

• يطلب منهم تقدمي حل ضمن مجموعات
• تناقش احللول  كفرضيات وسيتم جتريبها 

في النشاط املوالي

املطلوب  قبله،  ملا  التابع  النشاط  هذا   •
وذلك  احلل،  إلى  خالله  من  التوصل  
توضحه  كما  عمليا،  توقعاتهم  بتجسيد 
مع  مهدي  محاوالت  عن  املعبرة  الصور 

زميله 
• النشاط عبارة عن عمل يقوم به التالميذ 
تطبيقا ملا اقترحوه في مخطط احلل، يوظفون 
الوسائل ويرقمون اإلناءين )1 املنزل( و )2 
بهدف  الوضعيات    كل  يجربون  اخلزان( 
إيصال املاء إلى اإلناء 1  يجربون الوضعيات 
التي اقترحوها. تصويب وتثبيت الوضعيات 
التعبير عن ذلك: كيف يصل  الصحيحة. 

املاء الى املنزل.
• يسجلون استنتاجاتهم على الكراريس.

• يناقش العمل جماعيا وتدون النتائج على 
السبورة.

• نشاط يختم النشاطني السابقني، والهدف 
حوصلة النتيجة وتعميمها. 

التركيب  أوال  باعتماد  شرحا  يقدمون   •
والتي  بالنشاط  املرفقة  الصورة  أو  التجريبي 

تعبر عن وضعية - احلل.
في حالة  النتيجة  مناقشة الستثمار هذه   •
إلى  اخلزان  من  املاء  يصل  كيف  احلقيقة: 

احلنفية
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ماتعلمته : الصفحة 65 من الكتاب

من   65 الصفحة  تعلماتي:  من  أحتقق 
الكتاب

• يرسم مستوي املاء في كل فرع من فروع 
األنبوب ذي الفرعني، كتذكير باملبدأ الذي 

يقوم عليه اإلناء املستطرق. هناك حالتان:
إما توضع كمية قليلة من السائل ، أو ميأل 
أحد الفرعني بكامله: في احلاتني يجب أن 
يكون السطحان عل نفس املستوي األفقي.

ُف َتَعّلَماَتياحلصة 4  + احلصة  5 إدماج: ُأَوظِّ

مالحظات منهجيةسير النشاطات
تقدمي الوضعية: املاء في العمارة

َساِمَية َوَوِهيَبة َصِديَقَتاِن َتْسُكَناِن َنْفَس اْلِعَماَرِة. َيِصُل 
امْلَاُء ِإَلى َمْنِزِل َساِمَية ُدوَن َضخٍّ في حنِي َتْظَطُر َوهيَبُة ِإلى 

اِت َمْنِزِلَها. َنِفيَّ ٍة إِليَصاِل امْلَاِء حِلَ اْسِتْعماِل ِمَضخَّ
- َبنّيْ في َأيِّ طاَبٍق َتْسُكُن َوهيَبة، َوفي َأّي َطاَبٍق مُيِْكُن 

َأْن َيكوَن َمْنِزُل ساِمَية.
ْر ِإجاَبَتَك ؟   - َبرِّ

• شرح التعليمات وتوضيح املطلوب
• إجناز العمل

الصفحة 65 من الكتاب
في  املفترض  املاء  مستوي  أوال  يحدد   •

اخلزان )اخلزان مملوء(. 
• يبحث عن املستوي الذي يكون عليه 
كيف  بالضرورة  محددا  العمارة،  في 
)مبدأ  ببعض  بعضها  الفروع  تتصل 
عن  اخلتام  في  يعبر  املستطرقة(.  اآلنية 
شرط وصول املاء إلى أي طابق من طوابق 

العمارة.
إلى  املاء  وصول  عدم  سبب  يشرح   •

الطابق الذي تسكن فيه وهيبة إال بعملية 
الضخ.
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ُف َتَعّلَماَتياحلصة 6  + احلصة  7 إدماج: ُأَوظِّ

مالحظات منهجيةسير النشاطات
تقدمي الوضعية: 

النص:
َفَتساَءَل  ُمْصَطَفى  ِبُأْصُبِع  َماٍء  َقَطَرُة  َعِلَقْت  وَهُو َيْغِسل 

ِبيَعِة. ِة ِرْحَلِتَها ِفي الطَّ َعْن ِقصَّ
ِفيِه  َتَضُع  َجْدَوٍل  ِبَرْسِم  ُمْصَطَفى  َتَساُؤِل  َعْن  َأِجْب 

ْرَقاِم امْلُْعَطاِة : اْلَكِلَماَت َحْسَب اأْلَ
اِفَئِة  الدَّ الَبْحِر  اِه  ِميَّ َأْسَبُح ِفي  ُكْنُت  َلَقْد  الَقَطَرُة:  َقاَلِت 
َماِء 2...،  ْمِس 1 ... ، َوِفي السَّ ْت َحَراَرُة الشَّ ومَلَّا اْشَتدَّ
َياُح  ْنُت َمَع َصِديَقاِتي َسَحاَبًة َكِبيَرًة ُثمَّ َساَقْتَنا الرِّ َوَكوَّ
ِت  ْلَنا ِإَلى 3... ، ومَلَّا اْشَتدَّ ِإَلى َأَماِكن َباِرَدٍة، َوُهَناَك حَتَوَّ
اجِلَباِل  ِقَمِم  َعَلى  َفَنَزْلَنا   ،  ...  4 ِإَلى  ْلَنا  حَتَوَّ الُبُروَدُة 
َفَتَحَوْلَنا  ْمِس  الشَّ َحَراَرُة  َقْتَنا  حَلِ ُأْخَرى  ًة  َوَمرَّ ِة،  الَعاِليَّ
 ، دِّ ْعَنا ِفي السَّ ِإَلى 5 ...  ، ُثمَّ ِاْنَسْبَنا ِفي الَواِدي َوَتَمَّ
َوِمْن ُهَناَك َذَهْبَنا ِفي َأَناِبيَب ِإَلى ُبْرٍج َعاٍل ِاْسُمُه 6...، 
َصُعَب  َفَقْد  َواِحًدا  َمْنِزاًل  ِإاَلّ  املَنَاِزِل،  َعَلى  ْعَنا  َتَوزَّ َوِمْنُه 
َسِعيَدٌة،  الَيْوَم  .َأَنا   ...7 ِفي  ُيوَجُد  أَلنُه  ِإَلْيِه  الُوُصوُل 
ِإَلى  َفَوَداًعا أَلنِّي َسَأُعوُد  ْفُت على ُمْصَطَفى،  َتَعرَّ نَِّني  أِلَ

 ...8
• تقدمي سياق الوضعية

• توضيح التعليمة وشرح بعض املفردات في النص
• محاوالت إمتام النص
• عرض املنتج. مناقشة

• تقييم

الصفحة 66 من الكتاب
الوضعية  بنص  مرفق  املصور  السند   •

)نفس الصفحة(
أجل  من  هو  كما  النص  قراءة  تتم   •

التعرف على املطلوب
• يتم إجناز املطلوب، وهو كما يلي:

- كتابة الكلمة أمام الرقم املخصص لها 
استخدام  )ميكن  األصلي.  النص  في 

جدول لوضع هذه الكلمات(
جماعيا  العمل  حوصلة  منهم  يطلب   -

في شكل افواج
تقدمي  األفواج بشكلني:  • يعرض عمل 
بعد  النص  وقراءة  املقترحة،  الكلمات 

اختيار هذه الكلمات
االتفاق  أجل  من  األعمال  تناقش   •
تبرير  مع  للنص،  النهائي  الشكل  على 

االختيارات
• حوصلة
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امليدان الثالث: املعلمة في الفضاء والزمن
• الكفاءة اخلتامية: يتموقع  في الفضاء بتجنيد موارده املتعلقة  مبعالم 

وأدوات التوجه
• مركبات الكفاءة: 

- التعرف على التوجهات األربعة
- حسن استخدام التوجهات األربعة في حياته اليومية

- التعرف على الشاقول واألفق في الفضاء
- توظيف األفق والشاقول في حياته اليومية 

املقطع التعّلمي الثالث: املعلمة في الفضاء والزمن

 

 

 



دليل استخدام كتاب التربية العلمية والتكنولوجية 90

وضعية االنطالقاحلصة 1
مالحظات منهجيةسير النشاطات

تقدمي الوضعية: 
نص الوضعية

ِه ِفي الَفَضاِء َلْياًل أْو  َوجُّ نْسَتْعِمُل َمَعاِلَم َكِثيَرًة ِللتَّ
ِد ِمْن دقة  َأكُّ ُف َأَدَواٍت ِعِديَدًة ِللتَّ َنَهاًرا، َكَما نوظِّ

اِه َما ُنْنِجُزُه ِمَن الِبناءات. َ ِاتِّ
َاَهاِت  َه ِفي ُكلِّ ااِلتِّ َوجُّ َفَماَذا َنْفَعُل َكْي َنْعِرَف التَّ

َوِفي ُكلِّ اأَلَماِكِن َوفي  ُكلَّ اأَلْوَقاِت؟ 
ٍة؟ ُد ِمْن ِاْعِتَداِل ِجَداٍر َأو اْسِتَواِء َأْرِضيَّ َكْيَف َتَتَأكَّ

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

• عرض احملاوالت.
• مناقشة.

الصفحة  69  من الكتاب

)الفوج/  التالميذ   أمام كل  الوضعية  تقرأ   •
قسم(

في  التوجه  طريقة  حول  رأيهم  يقدمون   •
الفضاء القريب والبعيد سواء باستخدام معالم 

مكانية أو بدونها
مشكلة  على  للجواب  أفكارا  يقترحون   •
التي   بالوسائل  جدار،  أو  أرضية  سوية  مراقبة 
يكونون قد تعرفوا عليها من خبرتهم اخلاصة.
• تسجل اإلجابات في دفتر جلمع التصورات

• تناقش االجابات وال نحكم عليها
• حتلل اإلجابات )بعد احلصة( قصد التكفل 

بالتصورات عند التالميذ

الوضعية التعلمية 1: اجلهات األربع 
أهداف التعلم

والفرعية،  األساسية،  األربع  اجلهات  على  يتعرف   •
وميثلها رمزيا

في  والفرعية  األساسية  األربع  اجلهات  يستخدم   •
موقع  )أو  ملوقعه  بالنسبة  ما  مكان  موقع  حتديد 

مرجعي(
• يتعرف على البوصلة ووظيفتها في حتديد اجلهات 

األربع مبعرفة جهة “الشمال”.
ما  مكان  لتحديد  املوجهة  اخلريطة  يستخدم   •

وحتديد املسار الذي يوصل إلى هذا املكان

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

محيطه  مع  بالتكيف  تتعلق  مشكالت  يحل   •
شائعة  تكنولوجية  أدوات  وباستخدام  الطبيعي، 

االستعمال
• يستخدم أمناطا بسيطة من التمثيل الرمزي

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

الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير  يستخدم   •
شفاهيا وكتابيا.

• يطبق قواعد عمل ، ويشارك في العمل اجلماعي
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متهيد وتشخيص املكتسبات القبليةاحلصة 2
مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية

تقدمي الوضعية: 
نص الوضعية

اَل  َأَماِكٍن  ِفي  ُل  َنقُّ التَّ َعَلْيَنا  َيْصُعُب  َما  كِثيًرا   
ِمَن  ِة  اخَلاِليَّ الَفَضاَءاِت  ِفي  ة  َخاصَّ نْعِرُفها، 
َحاِري والِبَحاِر والَغاَباِت. َيِة، َكالصَّ املعالِم املَادِّ

َه ِفي ُكلِّ اجَلهاِت  َوجُّ َفَماَذا َنْفَعُل َكْي نْعِرَف التَّ
َوِفي ُكلِّ اأَلَماِكِن َواأَلْوَقاِت ؟

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

• مناقشة .

تقييم املكتسبات القبلية                
• االجابة على التمرينني 1 و2

• تقييم االجابات.

• مناقشة وتعديل.

الصفحة 70 من الكتاب
• يقدم التالميذ في هذه الوضعية آراءهم حول 
املادية،  املعالم  من  خالية  أماكن  في  التوجه 
القدمي  اإلنسان  على  طرحت  مشكلة  وهي 
من  معالم  إلى  توجهه  في  يهتدي  كان  الذي 

الطبيعية خارج املدينة.
ما  لكل  فهمهم  يفيد  شرحا  منهم   نسمع   •
جاء في السندات املصورة، ملعرفة بعض عناصر 
االجابة )كيف اهتدى البحار ورجل الصحراء 

في الليل؟ ...الخ
أجل  من  االجابات  أو  األفكار  هذه  • تسجل 

حتليلها الحقا )وال جنيب عنها(
أجل  من  التالميذ  لدى  التصورات  حتليل   •

استغاللها في توجيه نشاطات التعلم.

الصفحة 71 من الكتاب
• التمرين األول يتطلب تصورا ملنطقة الظالم 
باعتبار أحد املدن )مدينة اجلزائر أو كل الوطن 
( موجودة في فترة الليل. عندما يكون غروب 
بعض  حتديد  له  ميكن  اجلزائر  في  الشمس 
البلدان )املوجودة على اخلريطة، أو مدن أخرى 

يحددها إذا استعمل منوذج الكرة األرضية(
• مراجعة التوجه في الفضاء القريب باستخدام  
واألمام  واليسار  ين  باليم  اخلاصة  املفاهيم 
األساسية  اجلهات  العتماد  متهيدا  ...الخ، 
أن اجلهات  التلميذ  تنبيه  التوجه. ضرورة  في 
في  املوجود  للسائق  بالنسبة  هي  املطلوبة 
السيارة والذي ينظر امامه في كل وضعية من 

الوضعيات املتطورة
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متهيد اجلهات األربعاحلصة 3

مالحظات منهجيةسير  النشاطات
تقدمي الوضعية: 

النص
َد  ْنــَك أَْن ُتَحدِّ َصــَل ِبَك َصِديُقــَك َيْطُلُب ِم اتَّ
ِة  َراَجَع ُم ِحــَق ِبَك ِل َت ْل ى َي ــَع َمْنِزِلَك َحّت ْوِق ُه َم َل

ْوِقَع َمْنِزِلَك ؟ ُه َم ُد َل َف ُتَحدِّ ْي رُوِس. َك الدُّ
• التعرف على سياق المشكل وتحديده
• االستماع الى األجوبة ومقترحات الحل

• مناقشة لتوضيح اآلراء.

النشاط األول:   البحث عن عنوان
• طرح مشكلة كيف يصلنا البريد إلى المنزل، 
ثم يطل���ب منهم معاينة ما ه���و مكتوب على 

ظرف الرسالة، وكيف يصل إلى هذا العنوان.
• يح���دد أهم المعلومات الموجودة في الوثيقة 
)أس���م المرس���ل إلي���ه، رق���م العم���ارة، الح���ي، 
المدينة، الوطن(، وكذا المعالم التي تس���اعده 

للوصول إلى المكان
• تسجيل االجابات، ومناقشة.

���ى معال���م مكانية  ���ى الحاج���ة إل • التوص���ل ال
لالنتقال من مكان آلخر.

النشاط الثاني: أحدد الجهات األربع للتوجه
• تقديم مشكلة  التوجه في الفضاء البعيد

• ماذا تعني المعلومات الموجودة في الصورة: 
تسجل الجهات األربع،  ويعطى رمزها بالترميز 

العالمي

سأتعلم: الصفحة 72 من الكتاب
• يمكن استخدام صورة بشكل مخطط عام 

كوسيلة عمل
المعال���م  ع���ن  يعب���ر  م���ا  • سيس���تخدمون 

المكانية الشهيرة في الحي والمدينة
���ى األراء المختلف���ة م���ن أجل  • االس���تماع ال
مالحظة االختالف في المعالم المكانية بين 
إجابة وأخرى )تعدد الطرق الختالف المواقع(

سأتعلم: الصفحة 72 من الكتاب
• نش���اط تمهيدي )مع كل القسم( ليتعرف 
على المعالم التي توجد في الفضاء القريب  
ال���ذي يعيش في���ه الناس )الح���ي، المدينة(، 
والتي تعود عليها  كمراجع ضرورية لالنتقال  

من مكان آلخر. 
• معاينة الصورة )في الكتاب، عمل فردي(، 
���ى  عل الموج���ودة  المعلوم���ات  الكتش���اف 
���ه عن���وان،  الظ���رف، لمعرف���ة أن أي م���كان ل
ومن خ���الل هذا العن���وان يمك���ن التوجه له، 
باتخاذ مس���ار مليء بالمعالم التي  تساعدنا 
���ي تعود عليها اإلنس���ان  للوص���ول إلي���ه، والت
خاصة في المدينة. وهي نفس الطريقة التي  

يستخدمها ساعي البريد
• يمكن اس���تخدام ظرف به عنوان )مراس���لة 

إدارية مثال( يقترحه األستاذ.
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• تطبي���ق لمث���ال حول هذه الجهات األساس���ية، 
تس���تخدم »زه���رة الجه���ات« لتحدي���د خاص���ة 

األماكن البعيدة  )على خريطة جغرافية(
يكتش���فون ويس���مون الجه���ات األرب���ع الثانوية، 

ويجيبون على األسئلة 

النشاط الثالث: أحدد  موقع مكان ما
���ى : معرفة األماكن   • يق���رأ الخريط���ة ويتوصل إل
���ي  توجد في هذه الخريطة، يتعرف على دور  الت

»جهة الشمال« المرفقة بالخريطة 
• يحدد موقع المدرس���ة مثال باستخدام الشمال 

الممثل على الخريطة
• يواصل االجابة على بقية األس���ئلة، على نفس 

نمط السؤال األول

إرساء الموارد:
ُن َمجُموَعة  وَمــاٍت تتَضمَّ َمْعُل َموِقُع ِب ُد اْل ُيَحــدَّ
اناِت، َوِمْنها  َي ب ــم ) أَو ال ِمَن الَعاَلَمــاِت ( َمعال

م . الِجهاُت األْرَبع والَمعاِل
ى الِجهاِت  ــي الفَضاِء اِْعِتمــاًدا َعَل ه ِف - نتَوجَّ

ْرُب. ْرُق، الَغ َماُل، الجُنوُب، الشَّ األْربع: الشَّ
ي،  ــْرِق اُل الشَّ ــمَ ٌة هَي: الشَّ يَّ ْرِع هَناَك ِجهاٌت َف

ُي،... . الجُنوُب الشْرِق

تقييم الموارد:
• حل التمارين 1 و 2 )الصفحة ... من الكتاب(

• تقييم األجوبة.

���ى الجه���ات األرب���ع  • الهــدف: التع���رف عل
األساسية واستخدامها في التوجه في الفضاء 
القريب )بدءا بالمدرس���ة فالح���ي فالمدينة، 

...الخ(
���ي ه���ذا النش���اط يتع���رف أواّل على هذه   • ف

N-E-S-W :التوجهات ورموزها المعروفة
• توظ���ف ه���ذه المصطلح���ات لمعرفة هذه 
الجه���ات، باختي���ار جهة اختيارية للش���مال 
الش���مال  ه���ي  الجه���ة  ه���ذه  افترضن���ا  )إذا 
فكيف تكون لجهة المعاكس���ة؟...الخ( ألن 
المطلوب هو معرفة على األقل أحد الجهات 
األساس���ية )مثل الشمال( ثم اس���تنتاج بقية 

الجهات الثالث.
• يتدرب على تحديد هذه الجهات األساسية 

والثانوية.
 

• الهــدف: التدرب على اس���تخدام الجهات  
لتحدي���د م���كان ما. فه���و تطبيق لما س���بق 

تعلمه من الجهات األربع األساسية والفرعية
• توج���ه الخريطة إذا ما عرفت جهة الش���مال 
الذي يرفق بها إما بشكل زهرة الجهات األربع 
أو مختصرة بوضع سهم واحد فقط يشير إلى 
الش���مال:  N   يس���تخدم  هن���ا التوجهات 

األساسية وكذلك الثانوية )أو الفرعية(
• يمكن استخدام مسافات تقريبية لتحديد 

مواقع هذه األماكن
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 • يمك���ن توظيف ه���ذه المهارة في تحديد 
األماك���ن من خالل لعبة »أي���ن يوجد الكنز؟« 
وه���ي لعب���ة يعطى فيه���ا للف���وج المتنافس 
خريطة  م���زودة بجهة الش���مال ثم معلومات 
عن المسار باس���تخدام المسافات المرحلية 
���ى يص���ل إلى  مق���درة بالخط���وات مث���ال حت

المكان المطلوب.

ما تعلمته: الصفحة 73 من الكتاب
• يرف���ق بالملخ���ص »زه���رة الجه���ات األربع« 

كاملة
• يمكن اس���تخدام قصاص���ات نصف جاهزة 

للتلوين، يقومون به في القسم  أو المنزل

ــي : الصفح���ة 73 من  أتحقــق مــن تعلمات
الكتاب

اس���تخدام  ���ى  عل يت���درب  األول:  التمريــن 
األرب���ع  الجه���ات  بأح���د  الم���زودة  الخريط���ة 
)الشمال(. يتأكد في كل مرة من المعلومات 

التالية:
- جهة الشمال على الخريطة

- المكان األول )االنطالق( والثاني )الوصول( 
وربطهما بخط افتراضي موجه )من ..  إلى(

- مقارنة الخط  الموجه مع ش���مال الخريطة 
وتحديد المكان بإكمال الجمل المعطاة

ــي: ه���ي لعبة تتطلب رس���م  التمريــن الثان
مس���ار بس���لم اختي���اري )مربع م���ن مربعات 
الك���راس ط���ول ضلعة يمث���ل 5 مت���ر مثال(. 
التلميذ مطالب برس���م جهة العودة وتحديد 

الجهة من )ب( الى )أ(
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تعيني الشمالاحلصة 4
مالحظات منهجيةسير  النشاطات

تقدمي الوضعية: 
النص

ْحَراِء َواْلَغاَباِت َيْصُعُب  َماِكِن َكالصَّ ِفي َبْعِض اأْلَ
ْرَبِع َلْياًل َأْو َنَهاًرا، َكْيَف مُيِْكُن  َهاِت اأْلَ َمْعِرَفُة اجْلِ
َماِكِن  َهِة َوَأْنَت ِفي َهِذِه اأْلَ َف َعَلى اجْلِ َلَك َأْن َتَتَعرَّ
• التعرف على سياق املشكل، وحتديد مشكلة 

التوجه في النهار والليل.
• االستماع الى اإلجابات املقترحة

• مناقشة لتوضيح  اإلجابات املفترضة

النشاط األول: أبحث عن الشمال نهارا
ومن  األساسية،  اجلهات  • طرح مشكلة حتديد 
ظل  باستخدام  الشمال،  جهة  عن  البحث  ثمَّ 

عمود معرض لضوء الشمس
• التذكير مبا تعلمه في السنة الثالثة حول تغير 
جهة  حتديد  وكيفية  النهار،  خالل  الشيء  ظل 
الشمال من خالل مالحظة أقصر طول للظل عند 

وقت الزوال  )الذي سيشير إلى الشمال(
• بعد حتديد جهة الشمال يطلب منهم  حتديد 

بقية التوجهات.
• يسجلون هذا االصطالح

النشاط الثاني: أبحث عن الشمال ليال
مضمون  وشرح   ليال،  التوجه  مشكلة  طرح   •
النجم  مييز  ما  معرفة  النجوم،   لكوكبة  الصورة 

القطبي: دائما عند الشمال 
على  يساعدنا  الذي  النجم  • طلب حتديد هذا 

معرفة الشمال ليال. من خالل الصورة.
• تسجيل االصطالح

سأتعلم: الصفحة 74 من الكتاب
• تطرح املشكلة على كل القسم، ثم التفكير 

في االجابة وبلورتها فرديا
• إذا تطلب األمر تقدمي توضيحات مكتوبة أو 
بشكل مخططات ينجزها على كراس احملاوالت
إلى  التالميذ حلوال مختلفة تعود  • قد يقدم 

مدى متلكهم للمعلومات
على  جتيب  التي  التفاصيل  في  ندخل  ال   •

األسئلة بل نتركها إلى النشاطات

سأتعلم: الصفحة 74 من الكتاب
• الهدف : حتديد جهة الشمال من خالل 

ظل عمود في النهار.  
• التذكير بتجربة  حتديد ظل عمود أثناء نهار 
مشمس الذي تناوله في السنة املاضية من أجل 
استغالل املعلومة التالية: يكون الظل أصغر ما 
ميكن عند وقت الزوال ويشير عندها إلى جهة 

الشمال.
أو  الفناء،  في  العلم  لسارية  مثاال  نقدم   •
ونقبل  شاقولي،  وضع  في  يكون  عمود  أي 
ذلك  من  الحقا  التأكد  )ميكن  اصطالحا 
باستخدام البوصلة(، بأن جهة  الشمال هو ما 

يشير إليه هذا الظل عند وقت الزوال

النجم  بواسطة   ليال  الشمال  • الهدف معرفة 
القطبي
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النشاط الثالث:  أتوجه بالبوصلة
البوصلة  عن  يعرفون  ماذا  للنشاط:  التمهيد   •

ما فائدتها؟
ومعرفة  للفحص  تعطى  البوصلة:  تقدمي   •
وامليناء  املمغنطة  االبرة  األساسية:  املكونات 

املدرج،  وتسمية اجلهات األساسية
• يتعرفون على اجلهات األربع  في امليناء ومتييزها 
بتوظيف  »احلقيقية«  األساسية  اجلهات  عن 

. N.E.W.S املصطلحات العاملية
• يستخدمون عمليا هذه البوصلة ملعرفة الشمال 

• يجيبون على األسئلة

إرساء املوارد: 
ِجَهِة  َعَلى  َنْعَتِمُد  َنَهاًرا  َماِل  الشَّ ِجَهَة  مِلَْعِرَفِة 
الَّلْيِل  َوِفي  َواِل.  الزَّ ِعْنَد  َعُموٍد  ِظلِّ  َأْقَصِر 

ْجِم الُقْطِبِي. َنْهَتِدي ِإَلْيِه ِبالنَّ
َماِل ِفي ُكلِّ  َنْسَتْعِمُل الَبْوَصَلَة مِلَْعِرَفِة ِجَهَة الشَّ
َجُه الَبْوَصَلُة َأْو  اأَلَماِكِن َوِفي ُكلِّ اأَلْوَقاِت. وُتوَّ
الـُمَمْغَنَطِة  اإلبرة  َشَماُل  َيْنَطِبُق  ِعْنَدَما  ُتْضَبُط 

َماِل )N( ِفي الـِميَناِء.  َمَع الشَّ

تقييم املوارد:
• االجابة على التمارين 1 و2

• تقييم االجابات

مكافئ  مخطط  أو  الصورة  يستخدمون   •
و»الدب  األكبر«  »الدب  جنوم  لكوكبتي 
هذا  لتحديد  السهم  يستخدمون  األصغر«. 

النجم
• هناك قاعدة تقريبية لتحديد النجم القطبي: 
في  الطرفيني  النجمني  بني  وهمي  بخط  نصل 
»كوكبة الدب األكبر« )أ( و)ب(، ومواصلة 
ب�   األصغر«  الدب  »كوكبة  نحو  اخلط  متديد  
فنصل  النجمتني،  هاتني  بني  املسافة  مرات   5
إلى النجم القطبي، الذي يحدد جهة الشمال 

ليال. )أنظر الصورة(

 

الشمال  ملعرفة  البوصلة  استخدام  الهدف:   •
وبالتالي التوجه في الفضاء

• يستخدمون البوصلة في تعيني جهة الشمال، 
بوضعها على حامل ثابت ، مثل الطاولة املثبت 
ترك   ثم  مخططة(،  أو  )بيضاء  ورقة  عليها 
البوصلة في وضع محرر وساكن، ُتَعلَّم  االجتاه  
اجلنوب - الشمال على الورقة، ترفع البوصلة 

ثم  تستكمل بقية اجلهات على الورقة
تتغير  ال  ثابتة  اجلهة  هذه  أن  من  يتأكدون   •

عند تكرار العملية عدة مرات
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البوصلة املوجودة في بعض  • ميكن استخدام 
تطبيقات الهاتف الذكي

توجيه  يسمى  ما  بداية  العملية  هذه  تعتبر   •
في  للتوجه  بعد  فيما  يحتاجها  التي  اخلريطة 

الفضاء اخلارجي
ابتعادها  من  نتأكد  البوصلة  استخدام  عند   •
املواد  املغانط،   مثل  أي مصدر مشوش/  عن 

احلديدة، أو بوصلة الهاتف احملمول الذكي(

ما تعلمته :  الصفحة  75 من الكتاب
شكل  للخالصة،  كتكملة  إضافة   ميكن   •

يوضح جهة الشمال من خالل عمود الظل

أحتقق من تعلماتي:  الصفحة 75  من الكتاب
• التمرين الثاني: إن وضع اإلبرة املغناطيسية 
امليناء  ولكن  ما.  مكان  في  ثابت  دوما  هو 
درجة،   360 ب�  بتدريجات  املزود  )القرص 
أي  في  تدويره  ميكن  كاملة(  لدورة  املوافقة 
وهو  اإلبرة،  بوضع  مرتبط  وغير  نشاء،  وضع 
األربع.  اجلهات  استخدام  على  يساعدنا  سلم 
دالالت امليناء ال تشير إلى التوجهات احلقيقية  
امليناء  هذا  يضبط  عندما  واحد  وضع  في  إال 
الطرف  مع   )N( امليناء  شمال  ينطبق  بحيث 
من اإلبرة الذي يشير إلى جهة الشمال )عادة 
الوضعية  هذه   ،) األحمر  باللون  يكون 
التمرين.  في  عنها  نفتش  التي  هي  املضبوطة 
الوضعيات  هي  و)د(  )ج(  )الوضعيات 

املضبوطة للبوصلة.
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الوضعية التعلمية 2: الشاقول واألفق

أهداف التعلم
• بتعرف على االجتاه الشاقولي وعلى االجتاه األفقي
• يحدد األداة التي تستخدم في معرفة شاقولية 
سطح ، واألداة التي تستخدم لضبط أفقية سطح
الفقاعة  ذو  واملميزان  املطمار  أداتي:  يستخدم   •
استخداما سليما ملعرفة شاقولية جدار أو أفقية سطح
• يرسم  اخلط األفقي واخلط الشاقولي باألداة املناسبة
التعامد بني اخلط األفقي واخلط  • يعرف عالقة 

الشاقولي

الفضاء  مع  بالتكيف  تتعلق  مشكالت  يحل   •
تكنولوجية  أدوات  وباستخدام  فيه  يعيش  الذي 

شائعة االستعمال
• يستخدم أمناطا بسيطة من التمثيل الرمزي

املشكالت:  حل  في  العلمي  املسعى  ينتهج    •
التجريب،  احلل،  فرضيات  تقدمي  املشكل،  طرح 

استخالص النتائج
• التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفاهيا وكتابيا.
يطبق قواعد عمل ، ويشارك في العمل اجلماعي

متهيد وتشخيص املكتسبات القبليةاحلصة 1 
مالحظات منهجيةسير  النشاطات

تقدمي الوضعية: 
النص

َعَمِلِه  إِلْتَقاِن  َدٍة  ُمَتَعِدّ َأَدَواٍت  الَبّناُء  َيْسَتْعِمُل 
اُقوِلي َاَهنْيِ اأُلُفِقي والَشّ ُق ِبااِلِتّ ًة َما َيَتَعَلّ َخاَصّ

اأَلْسُطِح  ِة  ُأُفِقَيّ ِمْن  ِد  َأُكّ ِللَتّ اُء  الَبَنّ َيْسَتْعِمُل  َماَذا 
ِة اجُلُدَراِن ؟ َوَشاُقوِلَيّ

• التأكد من فهمهم للنص و للتعليمات. 
• محا والت لتقدمي أفكارهم حول األدوات التي 

يستخدمها البناء عادة من أجل إتقان عمله.
• مناقشة .

تقييم املكتسبات القبلية
• االجابة على التمرينني 1 و 2 و3

• تقدمي االجابات. 

سأتعلم: الصفحة 76 من الكتاب
• تقدم لكامل القسم

استخدام  كيفية  عن  رأيهم  من  يقدمون   •
من  انطالقا  بها،  يعمل  وكيف  البناء  أدوات 

خبرتهم الذاتية ؟
 سأتعلم: الصفحة 77 من الكتاب

التدقيق بواسطة  الى  : يهدف  التمرين األول   
النظر لوضعيات مختلفة

املائلة،  واخلطوط  املستقيمة  اخلطوط  من   •
واخلطوط املنحنية. وهو متهيد لتعريف »اخلطوط 
األفقية« و »اخلطوط الشاقولية« التي ستصادفه 

في النشاطات.
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أين  الشكل؟  بهذا  رسمتها  ملاذا   : مناقشة   •
وجدت هذه الوضعية؟...الخ

العلم  رسم  نقل  منه  يطلب  الثاني:  التمرين 
العلم،  لسارية  الرسم  إمتام  ثم  أوال،  الوطني 
معتمدا على احلدس واخلبرة اليومية التي تقوده 
وضع  في  تكون  األعمدة  هذه  مثل  أن  الى 
"شاقولي".  قد ال يستخدم مصطلح الشاقول، 

ولكن سيكتشف هذا في النشاطات القادمة
ولكن  السابق  التمرين  بشبه  الثالث:  التمرين 

يخص الوضع األفقي
واخلبرة  احلدس  على  وسيعتمد  لألسالك، 

املعيشية حتى بدون استخدام املصطلح

الشاقول واألفقاحلصة 2
مالحظات منهجيةسير  النشاطات

تقدمي الوضعية: 
النص

َعموًدا  َبْهَلَواِنّي  َق  َتَسلَّ ْسِلَيِة  التَّ َحديَقِة  في 
ِبِخّفٍة  َتْقِفُز  َزِميَلُتُه  َراَحْت  َبْيَنَما  َفاِئَقٍة  ِبُسْرَعٍة 

. َعَلى َعاِرَضٍة ُوِضَعْت َفْوَق َقاِعَدَتنْيِ
اَه اّلذي َسَلَكُه ُكّل َبْهَلَواِن ِمَن  ي اإِلّتَ َكْيَف ُنَسمِّ

اْلَبْهَلَواَننْيِ ؟
• التعرف على سياق الوضعية، ومساعدتهم على 

إبراز تصور وضعيتي البهلوانيني.
• االستماع الى مختلف االجابات. مناقشة

النشاط األول : أراقب حترير جسم معلق
توجيه  أو  مراقبته  يجب  وما  املطلوب  تقدمي   •
سقوطا  يسقط  جسم  ترك  عند  نحوه،  املالحظة 
حرا )اجلسم معلق بخيط(. تقدم الوسائل وطريقة 

العمل

سأتعلم: الصفحة 78 من الكتاب
منه  ويطلب  القسم،  كل  أمام  الفكرة  تطرح   •
تسمية  ثم  أوال  للوضعية  تصورهم  عن  التعبير 
والعارضة  العمود  من  كل  وضع  االمكان  قدر 
يقدمون  أو  أفقي(،  وضع  في  تكون  )التي 
صادفوها  التي  الوضعيات  من  أخرى  وضعيات 
في حياتهم العملية والتي تشبه أو تكافئ هذين 

الوضعني 
اخلاصة  الوضعية  عن  مبصطلحاتهم  يعبرون   •

بكل من عمود البلهواني والعارضة
التي  البديلة،  التسميات  أو  اجلواب  نقدم  • ال 

تترك للنشاطات التعلمية القادمة
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• ينجز التالميذ التجربة وفق التعليمات املقدمة
الذي  املسار  طبيعة  يسجلون مالحظتهم حول   •
بني شكل  ويقارنون  الساقط،  اجلسم  هذا  يتخذه 
إلى  ويتوصلون  املسار،  وشكل  البداية  في  اخليط 

تعريف »الشاقول«.

اء النشاط الثاني : أتعرف على أدوات الَبنَّ
التي  األدوات  على   ويتعرف  الصورة  يالحظ   •

يستخدمها البناء )أثناء عملية البناء(:
شاقولية  ملراقبة  البناء  يستعمله  الذي  املطمار   •

جدار 
يستعمله  الفقاعة:  ذو  امليزان  أو  األفق،  ميزان   •

البناء ملعرفة أفقية سطح مستوي 
هاتني  باستخدام  الوظيفة  ويكتشفون  يتعرفون   •

األداتني التي   يستخدمهما البناء
• ُيَعرِّف وظيفة كل أداة

 
النشاط الثالث: أكتشف خاصية بني الشاقول واألفق
• تقدمي املطلوب وما سينجزه التالميذ انطالقا من 

فهمهم للوضعية العملية 
• يحققون الوضعية املمثلة في الصورة )خيط 

املطمار وميزان ذو الفقاعة والكوس(
• يعبرون على االستنتاج : اخلط  الشاقولي يكون 

عموديا على اخلط األفقي.

سأتعلم: الصفحة 78 من الكتاب 
فيه  يراقب  فوجي(،   )عمل  جتريبي  نشاط   •
التالميذ  ما يحدث جلسم معلق بخيط عندما 
احلر،  السقوط  ظاهرة  يالحظون  حيث  نحرره، 
الساقط  اجلسم  مسار  على  التركيز  يتم  حيث 

)الشاقول(
• يهدف النشاط إلى »جتسيد« املنحى أو االجتاه 
قوة  بفعل  مشدود  خيط  بواسطة  »الشاقولي« 

الثقالة  عندما يعلق جسم في طرفه. 
• الصور املرفقة بالنشاط توضح خطوات التجربة 

فيحققونها وفق هذا املراحل.

مفهومي  ونقل  استثمار  إلى  النشاط  يهدف   •
وفي  تكنولوجي  استخدام  في  واألفق  الشاقول 
أداتني مألوفتني لدى البناء هما: املطمار وامليزان 

ذو القفاعة
• ميكن أن نطلب من  التالميذ استخدام هذه 
األداة ملعرفة نتائج عمل البناء، مثل جدار القسم 
أفقية  من  كل  مراقبة  منهم  فيطلب  وأرضيته، 
اء  األرضية وشاقولية  اجلدار كما كان يفعل الَبنَّ

أثناء عملية الِبناء.
الطاولة،  أفقية  أخرى:  لوضعيات  التطبيق   •

شاقولية سارية العلم، ...الخ

الصفحة 79 من الكتاب
• يتم العمل على السبورة وأمام جميع التالميذ 

)ميكن التناوب في حتقيق الوضعية العملية(
رسم  مرحلتني:  على  الوضعية  حتقيق  • ميكن  
ثم   ، الشاقولي  اخلط  من  كل  األدوات  بواسطة 
ومتديد   ، السبورة  على  األفقي  اخلط  بجواره 

هذين اخلطني ليتقاطعا في نقطة. 
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إرساء املوارد: 
َمَساًرا  َيْسُلُك  ا  ُحّرً ُسُقوًطا  اِقُط  السَّ اجِلْسُم   -

اُقوُل«. ُمْسَتِقيًما ُيَسَمى »الشَّ
ى  َناِن َأَداًة ُتَسَمّ َقِة ُيَكوِّ - اخَلْيُط َمَع الُكْتَلِة الـُمَعلَّ
تسد  خيطه  واستقامة  الـِمْطَماِر«.  »َخْيُط 

الشاقول
َة اجُلُدَراِن  - َخْيُط الـِمْطَماِر َوِسيَلٌة مِلَُراَقَبِة َشاُقوَلَيّ

َأِو اأَلْعِمَدِة .
- الشاقول عمودي على املستوي األفقي

ُذو  الـُمْسَتِوي  ى  ُتَسمَّ َأَداًة  اُء  الَبنَّ َيْسَتْعِمُل   -
ِة َسْطٍح الُفَقاَعِة مِلَُراَقَبِة ُأُفَقَيّ

تقييم  املوارد:
 االجابة على التمارين 1 و 2 و 3

القائمة  الزاوية  ثم استخدام الكوس للتأكد من 
تقدمي       التقاطع.  نقطة  عند  الكوس  )وضع 

خاصية التعامد

ما تعلمته : الصفحة  79 من الكتاب
• يرفق باخلالصة، صور لكل من األداتني

بخاصية  واألفق،  الشاقول  بني  العالقة  توضح   •
التعامد: يرسم اخلط الشاقولي عمود على اخلط 

األفقي.

أحتقق من تعلماتي: الصفحة 79 من الكتاب
التمرين األول: املقارنة بني 3 وضعيات جلدار 
الختيار الذي هو في وضع شاقولي، البد من 

تقدمي شرح واف عن  األسباب التي كانت وراء 
هذا االختيار.

التمرين الثاني:
وهي  واألفق،  الشاقول  بني  اخلاصية  يوظف   •
األفق)أي  خط  على  عمودي  الشاقول  خط  أن 
مستقيم محمول على املستوي األفقي(، ومنه 

شاقوليا  خطا  أوال  نرسم  أفقي:  خط   لرسم   •
الشكل2،  و   1 الشكل  املطمار،  بخيط  )أب( 
ثم نرسم اخلط العمودي عليه باستخدام الكوس 
اخلط  وهو   ،4 والشكل  الشكل3  د(،  )ج 

األفقي املطلوب.

 

 

 



دليل استخدام كتاب التربية العلمية والتكنولوجية 102

باستخدام  خطا  نرسم  شاقولي:  خط   لرسم   •
الوضعية  الفقاعة كما هو مبني في  املستوي ذو 
املوضحة في الشكل 5 )ننظر الى الفقاعة اجلانبية، 
ألن أغلب األدوات فيها فقاعتني: واحدة لضبط 
األفقية واألخرى لضبط الشاقولية(. أو بطريقة 
باستخدام   أفقيا   خطا  أوال  نرسم  مباشرة،  غير 
املستوي ذو الفقاعة ، ثم نرسم اخلط العمودي 
عليه باستخدام الكوس )في حالة وجود فقاعة 

واحدة في امليزان واخلاصة باألفقية(
على  مثبتة  أوراق  على  النشاط  هذا  يكون   •
لهذا  معدا  سطحا  أو  )السبورة،  شاقولي  لوح 

الغرض(
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إدماج: أوظف تعلماتياحلصة 3
مالحظات منهجيةسير  النشاطات

 النص
ة أو  اُء َيْسَتْخِدُم َأَداًة مِلَُراَقَبِة ُأُفِقيَّ َقِدمًيا َكاَن الَبنَّ

َشاُقوِلَية َسْطح َوِهي امْلِيَزاُن ذو امْلِْطَماِر.
اُز َهِذِه اأَلَداِة  امْلَْطُلوُب : ِإْنَ

ْعِليَمات : التَّ
اِوَلِة،  الطَّ ِة  ُأُفِقيَّ ِمْن  ُد  َأكُّ التَّ َيِتمُّ  َكْيَف  اْشَرْح   -  

كُل 2 الشَّ
َتٍة  - ِاْسَتْخِدِم اأَلَداَة ِلَرْسِم َخٍطّ ُأُفِقٍيّ َعَلى َوَرَقٍة ُمَثبَّ

ُبوَرِة  َعَلى السَّ
ْطِح الَِّذي َنَضُع َعَلْيِه املَِيزاَن  - َماَذا َنُقوُل َعِن السَّ
ْدِريَجِة  التَّ مَيُرُّ ِمن  ُناَلِحُظ َأنَّ َخْيَط املِْطَماِر اَل  ُثمَّ 

املَْرَكِزيَِّة ؟
• شرح التعليمات وتوضيح املطلوب

• عرض األدوات ووسائل  وطريقة االجناز
• إجناز العمل  وصناعة األداة

• عرض املنتج، واستخدامه في وضعية اختيارية
االجابة على األسئلة املطروحة

الصفحة 80 من الكتاب.
في  موجودة  )األشكال(  السندات  )بقية   •

نفس الصفحة(
و صناعة  افواج  في  للعمل  الوسائل  • حتضير 
األداة وفق اخلطوات التي تتحدد مسبقا، وفق 

مرحلتني:
املرحلة األولى: تصور طريقة لإلجناز، وصناعة 

امليزان ذو املطمار
على  لإلجابة  فردي(:  الثانية )عمل  املرحلة 

األسئلة التي تتعلق باستخدام األداة.
- التصحيح الذاتي واجلماعي 

- تقييم وفق جدول املعايير واملؤشرات املعد مسبقا
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احلصة 4 
إدماج: أقترح حال+احلصة 5

مالحظات منهجيةسير  النشاطات

تقدمي الوضعية: مشروع خيري
النص

ِط  ُلوا َعَلى ُمَخَطّ َأَراَد َأْهُل احَلِيّ ِبَناَء َمْسِجد، َفَتَحَصّ
الِبَناِء ِمْن َمْكَتِب الَهْنَدَسِة املِْعَماِرَيِّة، )الَوِثيَقُة 1 ( 
ْمَت  َفَتَقَدّ الِقْبَلِة،  ِجَهَة  ِديِد  حَتْ ِفي  ِاْحَتاُروا  ُهْم  َلِكَنّ

ِديِد َهِذِه اجِلَهِة. مِلَُساَعَدِتِهْم َعَلى حَتْ
ِلَنْسِخ  الّشّفاف  الَوَرَق  اْسَتْعِمِل   :1 الّتْعِليَمُة 

ِط اْلَعام َواْنُقْلُه َعلى اْلُكّراِس. امْلَُخَطّ
اَلِّتي  الِقْبَلِة  اَه  َ ِاجِتّ  ِ وَعنِيّ اأَلْرَبع  باجلَهات  ِاْسَتِعْن   -

ْرِقِيّ )الَوِثيَقُة 2( ْرِق واجَلُنوِب الَشّ ِهَيّ َبنْيَ الَشّ
ِعني َوُهَو ِبَصَدِد َتْهِيَئِة  اِئنَي امل�َُتَطِوّ - ِاْحَتاَج َأَحُد الَبَنّ
ِة  ِة اأَلْلواِح اخَلَشِبَيّ ُأُفِقَيّ ِلَضْبِط  َأَداًة  ِة املَْشُروِع  َأْرِضَيّ

اَلِّتي َيْسَتْخِدُمَها ِفي ِبَناِء اأَلَساَساِت.
ِمْن  ُنُه  مُتَِكّ َبِسيَطًة  َأَداًة  َعَليِه  ِاْقَتِرْح   :2 ْعِليَمُة  الَتّ
َهِذِه   ِاْسِتْخَداِم  ِة  َكْيَفَيّ ِفي  َشْرًحا  َلُه  ْم  َوَقِدّ ذلك، 

. اأَلَداِة ُمْسَتِعيًنا ِبَرْسٍم َتْوِضيِحٍيّ
• شرح التعليمات وتوضيح املطلوب

• إجنا ز العمل والقيام باحملاوالت : 
• التعليمة األولى: نقل املخطط العام، تعيني 

جهة القبلة حسب التعليمات املعطاة 
• التعليمة الثانية: اقتراح أداة لضبط أفقية 

األلواح، رسم األشكال التوضيحيةعر ض العمل، 
مناقشة، وتقييم بيني

الصفحة 79 من الكتاب.
• يفضل أن تطبع نسخا من اخلريطة لتكون أمام 

كل التالميذ ويشتغلون عليها
الوسائل  أفواج حتضر  النشاط في عمل  • ينجز 

ومنها البوصلة لكل فوج
التوجهات«  1: ميكن رسم »زهرة  التعليمة   •
في الوثيقة 1 من أجل استخدامها ك�  »بوصلة 

افتراضية« :
• توضع هذه »البوصلة« فوق املخطط العام ثم 
باالستعانة ب� جهة يدل على جهة الشمال على 
يكون  املخطط  رسم سهم  يتم  الشمال   ) N(

في أحد األركان الى األعلى.
فوق  توضع  التي  البوصلة  نفس  باستخدام   •
 : التي هي  القبلة  أجل حتديد جهة  من  البناية 

بني »الشرق واجلنوب الشرقي«
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مثل  األفقية  ضبط  أداة  يختار   :2 التعليمة   •
العملية،  الوضعية  ميثل  ثم  الفقاعة،  ذو  امليزان 
الوضع  في  اللوحة  فوق  لألداة  تخطيطي  برسم 

األفقي

• تعرض أعمال األفواج التي شارك فيها اجلميع 
أمام كل القسم

املنتج،  لتقييم  شبكة  األستاذ  يستخدم   •
باملعاجلة  للقيام  التقييم  نتائج  واستثمار 

البيداغوجية

 

 

 



دليل استخدام كتاب التربية العلمية والتكنولوجية 106

امليدان الرابع: املادة وعالم األشياء
• الكفاءة اخلتامية: يحل مشكالت من حياته اليومية املرتبطة بالتعامل مع 
املادة واألدوات الكهربائية بتجنيد موارده املتعلقة بخواص املادة وحتوالتها

• مركبات الكفاءة: 
- التعرف على بعض اخلواص التي متيز حتول املادة من حالة إلى أخرى.

- التمييز بني احلالة السائلة واحلالة البخارية للماء
- تعريف بخار املاء على أنه احلالة الغازية له

- تثمني دور الهواء من خالل تطبيقاته املتعلقة مبرونته
في  احلاجة  عند  للكهرباء  والعازلة  الناقلة  األجسام  بني  التمييز   -

االستخدامات اليومية
- التحلي باحلذر عند استخدام األدوات الكهربائية 

املقطع التعلمي الرابع: املادة وعالم األشياء
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وضعية االنطالقاحلصة 1
مالحظات منهجيةسير  النشاطات

تقدمي الوضعية: 
نص الوضعية

َتْسَمُح  ِبَخَواٍص  َوَيَتَمّيُز  ِبَنا  الَهَواُء  ُيِحيُط 
ِباْسِتْعَماِلِه.

ِبيَعِة َعَلى َحااَلٍت ُمْخَتِلَفٍة، َساِئٌل  ـَاَء ِفي الَطّ َنُِد امل
. َوَصْلٌب َوَغاِزٌيّ

ِإْحَداِث  ِمْن  ُن  مُتَِكّ الَكْهُرَمْنِزَلّيِة  اأَلْجِهَزِة  َبْعُض 
ِة. َيِة الَكْهَرَباِئَيّ َجِة َوالَغاَلّ اَلّ َهِذِه الّتُحّواَلِت ِمْثُل الَثّ
ِهَيّ  َوَما  ِلْلَماِء  ُدُث  حَتْ الِتي  اَلُت  َحُوّ الَتّ ِهَيّ  َما   -

ِلِه ِمْن َحاَلٍة إَلى ُأْخَرى؟ ُشُروُط حَتُوّ
- ُأْذُكْر َبْعَض االْسِتْعماالِت امْلُفيَدِة اّلتي ُيَوّفُرَها اْلَهَواُء ؟
اِتَّخاُذها  اْلَواِجب  ُة  اأَلْمِنَيّ اَطاُت  ااِلْحِتَيّ ِهَيّ  َما   -

ِلَتَفاِدي َأْخَطار الَكْهُرَباِء ِعْنَد
ْجِهَزِة ؟ اْسِتْعَماِل َهِذِه اأْلَ

• التأ كد من فهمهم للنص و للتعليمات. 
• تدوين مختلف اإلجابات. 

• مناقشة.

الصفحة 82 من الكتاب.
• تقرأ الوضعية أمام التالميذ) الفوج /قسم( 

املاء  عليها  يكون  الِتي  احلاالت  يذكرون   •
واألمثلة من محيطه القريب

الِتي حتدث في  • يذكرون أمثلة لتحوالت املاء 
املنزل )املطبخ(

مع  التعامل  خطورة  حول  رأيهم  يقدمون   •
التجهيز الكهربائي

• تسجل اإلجابات في دفتر جلمع التصورات 
• حتلل اإلجابات ملعرفة تصورات التالميذ حول 

املوضوع وبناء أنشطة مالئمة لتجاوز العوائق.

الوضعية التعلمية 1: َخواص امْلَا ء عْنَد التجمد واإلنصهار 
أهداف التعلم

• يعرف التجمد واالنصهار
• يتأكد جتريبيا من عدم انحفاظ احلجم عند جتمد 

وانصهار املاء
جتمد  عند  الكتلة  انحفاظ  من  جتريبيا  يتأكد   •

وانصهار املاء
من  وانصهاره  املاء  بتجمد  تتعلق  ظواهر  يفسر   •

مشاهداته اليومية

• ينتهج املسعى العلمي: التساؤل وطرح مشكل 
اقترا ح فرضيات واجناز جتارب الختبارها 

• ينظم عمله ويشارك في العمل التعاوني
الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير  يستخدم   •

شفاهيا وكتابيا
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متهيد وتشخيص املكتسبات القبليةاحلصة 2
مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية

تقدمي  الوضعية
نص الوضعية

َيَتَواَجُد املاُء الِذي َحْوَلَنا ِفي َحااَلٍت ُمْخَتِلَفٍة، َتارًة 
َصْلٌب َوُأْخَرى َساِئٌل َوُبَخاٌر في َبْعِض اأَلْحَياِن.

َهِذِه  ُحُدوِث  إلى  ُتَؤّدي  اَلِّتي  اْلَعَواِمُل  هي  َما 
اَلت ؟ َحُوّ الَتّ

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

• مناقشة .

تقييم املكتسبات القبلية
• اإلجابة على التمرينني 1 و 2

• تقدمي اإلجاَبات.
• مناقشة وتعديل.

الصفحة 84 من الكتاب
• من خالل الوثائق املصورة يعبر التالميذ عما 

يشاهدونه بخصوص
• حاالت املاء ومظاهرها ِفي الطبيعة

• يقدمون أفكارا حول التحوالت احلادثة وأسبابها
• تقييم اإلجاَبات وحتليلها.

• تسجيل بعض التصورات لدى التالميذ حول 
جمع  دفتر  وعلى  السبورة،  على  الظواهر  هذه 

التصورات

ما تعلمته سابقا: الصفحة 85 من الكتاب
استرجاع  إلى  يهدف  األول:   السؤال 
مكوناته،  احملرار/  حول  يعرفه  ما  وتذكر 
احلراة.  درجة  تعيني  القراءة،  كيفية 
واستخدامه كأداة ضرورية ملتابعة التغيرات 
أثناء  املاء  حرارة  لدرجة  حتدث  الِتي 

التحوالت
 السؤال الثاني: لتأكيد حسن استخدام 
احملرار وربط القيم التقديرية لدرجة احلرارة 
التأكيد  يجب  بالصور.  املمثلة  احلالة  مع 
هنا على حتديد اجلسم في املشهد  الذي 
)جسم  حرارته  درجة  لتعيني  نعنيه 

اإلنسان، املاء املتجمد، الهواء اجلوي..(
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حجم املاء عند التجمد واالنصهاراحلصة 3
مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية

تقدمي للوضعية   
النص

َجِة،  اَلّ ِد الَثّ َوَضَعْت َمْرمَيُ قاُروَرَة َماٍء ُمْغَلَقٍة في ُمَبِرّ
َعِن  َفَتَساَءَلْت  َرْت  َتَكَسّ َقْد  َوَجَدْتَها  َفْتَرة  َبْعَد 

َبِب . الَسّ
َكْيَف ُتْفّسُر اْنِكساَر قاروَرة امْلاِء؟

• تقدمي الوضعية
• االستماع ملختلف اآلراء

ْجِرَبة 1: النشاط األول: الَتّ
• طرح مشكلة جتمد املاء في أواني مغلقة، شروط 

التجمد، توقعات ملا يحدث للماء بعد التجمد.
• تقدمي التجربة، الهدف ووسائلها، توجيهات

• حتقيق التجربة، مالحظة النتيجة
• مناقشة وتسجيل النتيجة: يزداد حجم املاء بعد 

التجمد

ْجِرَبة 2 : النشاط الثاني: الَتّ
• تقدمي الهدف من التجربة واملطالبة بالتوقعات في 

هذه املرة
من  الكاس  في  اجلليد  )انصهار  التجربة  • حتقيق 

التجربة السابقة(
ما  والنتيجة: يحدث عكس  املالحظة  • تسجيل 
حدث في حالة التجمد: عند انصهار اجلليد يعود 

احلجم للنقصان.

سأتعلم: الصفحة 86  من الكتاب
• تقدم الوضعية والكتب مغلقة 

 • في هذه الوضعية يثار التساؤل حول األسباب 
املبرد.  في  وهي  تنكسر  القارورة  جعلت  التي 
• قد تتعدد اآلراء والتفسيرات، لكن املهم هو 
السبورة  على  األولية  التصورات  هذه  تسجيل 
قصد مقارنتها مبا يستنتجونه من خالل األنشطة 

والتجارب التي سيقومون بها الحقا
• ال نحكم على االجابات )نترك اكتشافها في 

النشطات(

الصفحة 86 من الكتاب
انحفاظ  من عدم  التأكد  إلى  التجربة  • تهدف 
حجم املاء عند التجمد )فحجم اجلليد أكبر من 
تخص  خاصية  وهذه  التحول،  قبل  املاء  حجم 
املاء وليست عامة، ألن أغلب املواد يحدث لها 

العكس(
مبرد  هنا   ، التبريد  لوسائل  اجليد  التحضير   •
الثالجة إن وجدت باملؤسسة، أو استخدام املزيج 
بنسبة  وامللح،  اخلشن  امللح  من  )مزيج  املبرد 

وزنني إلى واحد(
عند  األستاذ  مراقبة  حتت  التالميذ  مشاركة   •

التعامل بهذه الوسائل
• توجيه جيد للمالحظة التي تخص زيادة احلجم
باملزيج  العمل  حالة  في  باألفواج  العمل  يتم   •

املبرد، أو بتجربة العرض إذا قام بها األستاذ
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إرساء املوارد:
ِإَلى  اِئَلِة  الَسّ احَلاَلِة  ِمَن  َل  َيَتَحَوّ َأْن  ِلْلَماِء  مُيِْكُن 
والَعْكُس  ُد.  َجُمّ الَتّ َلُه  َفَيْحُدُث  ْلَبِة،  الَصّ احَلاَلِة 
َلُه  َفَيْحُدُث  اِئَلِة  الَسّ ِإَلى  ْلَبِة  الَصّ احَلاَلِة  ِمَن  مَيَُرّ 

ااِلْنِصَهاُر.
ِاْنِصَهاِر  َوِعْنَد  َحْجُمُه،  َيْزَداُد  املَاِء  ِد  ُمّ َتَ ِعْنَد 

ِليِد َيْنُقُص َحْجُمُه اجْلَ

تقييم املوارد:
• حل التمارين 1 و 2: )الصفحة 87 من الكتاب(

• تقييم األجوبة.
• يقدمون تفسيرا لتشقق األرض

• الهدف هو التأكيد على أن التغير في احلجم 
واالنصهار  التجمد   : االجتاهني  في  يحدث 

وبنتيجتني متعاكستني
السابق  النشاط  وسائل  نفس  استخدام  • ميكن 
والنهائي  االبتدائي  احلجم  على  التأكيد  مع 
بوضع عالمة مساعدة لتحديد مستوى املاء في 

الكأس قبل وبعد التحول
• يقدمون توقعاتهم وتسجيل في دفتر النشاطات

ما تعلمته: الصفحة 87 من الكتاب

أحتقق من تعلماتي: الصفحة 87 من الكتاب
التمرين األول: ميأل اجلدول ليوافق على العبارة 
ب�  االجابات  أو »ال«.)كل  »نعم«  ب�  الصحيحة 

نعم(
التحول  عن  للتعبير  ملخص   الثاني:  التمرين 

بصيغ مختلفة.
• ألعرف أكثر يقترح وضعية من احلياة اليومية 
تطرح مشكلة تشقق األرض بفعل ظاهرة جتمد 
املاء وما يصاحبه من زيادة في احلجم . تناقش 
الظاهرة على ضوء ما تعلموه وميكن التوسع إلى 

تقدمي ظواهر مشابهة

ُكْتَلُة امْلَاِء ِعْنَد الّتَجّمِد واالْنِصَهاِراحلصة 4
مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية

تقدمي للوضعية    
النص

َسَجَلْت  امْلَُتَجّمِد  امْلَاِء  َحْجِم  َدْرَس  َبْعَد ُحُضوِرَها 
ِد امْلَاِء َزاَد َحْجُمُه  ُمّ اِلَية "َأْثَناَء َتَ َمْرمَيُ اخْلُاَلَصَة الَتّ

َوَكَذِلَك ُكْتَلُتُه ".
حَتَّقق ِمن ِصّحِة َهِذه اخْلُالَصة.

سأتعلم: الصفحة 88 من الكتاب
• تقدم الوضعية والكتب مغلقة

• تطرح املشكلة على كل القسم
• التذكير باخلالصة السابقة

بنتائج  ملقارنتها  السبورة  على  اآلراء  تسجل   •
األنشطة املقترحة.
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• تقدمي الوضعية، والتذكير باخلالصة السابقة
بزيادة  تزداد  الكتلة  املشكل: هل  إعادة صياغة   •

احلجم؟
• االستماع ملختلف اآلراء : كيف نتأكد من ذلك

املناقشة وتدوين األفكار األولية
 

ِد. النشاط: َأْكَتِشُف َما َيْحُدُث ِلُكْتَلِة امْلَاِء َبْعَد الَتَجِمّ
• تقدمي املهم: نريد أن نعرف ماذا يحدث للكتلة 

عند التجمد واالنصهار
• تقدمي الوسائل التجريبية، التذكير بطريقة العمل 

بامليزان، تقدمي التعليمات وتوضيح الطلب
• حتقيق التجربة كما هي موضحة بالصور في الوثيقة

• تسجيل املالحظات، مناقشة.
سواء  احلالة  بتغير  تتغير  ال  الكتلة  االستنتاج:   •

عند التجمد أو االنصهار
 

إرساء املوارد:   
ِإَلى  اِئَلِة  الَسّ احَلاَلِة  ِمْن  ُل  َيَتَحَوّ ـَاِء  امل ِد  ُمّ َتَ َأْثَناَء 

ْلَبِة َو َيْزَداُد َحْجُمُه . احَلاَلِة الَصّ
اِئَلِة  الَسّ احَلاَلِة  إلى  َيَتَحَوُل  اجَلليِد  ِاْنِصَهاِر  ِعْنَد 

ُل َحْجُمُه. وَيِقّ
من  َأْو  ْلِب  الَصّ إلى  اِئِل  الَسّ من  ِل  َحُوّ الَتّ ِعْنَد 
ُر ِفي  َتَتَغَيّ ـَاِء ال  امل ُكْتَلَة  َفِإَنّ  اِئِل  الَسّ ْلِب إلى  الَصّ
َأْثَناَء  َمْحُفوَظًة  ْت  َبِقَيّ ُكْتَلَتُه  َأَنّ  َنُقوُل   . احَلاَلَتنْيِ

ِل. َحُوّ الَتّ

تقييم املوارد:
االجابة على التمارين 1 و2

سأتعلم: الصفحة 88 من الكتاب
التي  الوسائل  فيه  يقترحون  عملي  نشاط   •

يحتاجونها إلجراء التجريب
• يكون النشاط في أفواج مصغرة. 

والتأكد  التالميذ،  طرف  من  التجربة  جترى   •
من مهارات القياس لديهم )التي اكتسبوها من  

التعلمات السابقة(
• يساعدهم األستاذ في ضبط امليزان واختيار الطريقة

دفتر  على  ومالحظاتهم  فرضياتهم  يسجلون   •
النشاطات 

• يسجلون املالحظة، ويعبرون عن النتيجة.

ما تعلمته: الصفحة 89 من الكتاب

أحتقق من تعلماتي: الصفحة 89 من الكتاب
التمرين األول:

1. ال يختل التوازن ألن: كتلة املاء قبل التحول 
)اجلليد( = كتلة املاء بعد التحول )املاء السائل(

للمؤشر  الصحيح  الوضع  يحدد  أو  يرسم   .2
املركزية  الصفر  التدريجة   مقابل  التوازن:  عند 
)السهم  األخضر في الشكل( يعطى الشكل، 

الذي   يعاد رسمه على الكراس

ينقص  احلجم  احلجم:  انحفاظ  بعدم  يعلل   .3
عند االنصهار

حجم  أن  يفيد  شرحا  يقدم  الثاني:  التمرين 
املاء بعد التجمد قد ازداد. فلم يعد يسع حجم 

القارورة، فانكسرت.
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ُر امْلَاِء َوَتَكاُثِفِه  الوضعية التعلمية 2: َتَبُخّ
أهداف التعلم

• يتعرف على ظاهرة تبخر الماء في الطبيعة 
• يميز بين الضباب وبخار الماء

• يميز بين تبخر الماء الناجم عن التسخين والغليان 
وعملية التبخر )أو البخر( بدون غليان 

• يجري عمليا تبخر وتكاثف الماء
• يعرف العوامل التي تسرع في عملية تبخر الماء

وطرح   التساؤل  العلمي:  المسعى  ينتهج    •
مشكل،  يقترح فرضيات  وينجز تجارب الختبارها

• ينظم عمله ويشارك في العمل التعاوني
الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير  يستخدم   •

شفاهيا وكتابيا

متهيد وتشخيص املكتسبات القبليةاحلصة 1
مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية

تقدمي الوضعية
نص الوضعية

ِر َدَرَجِة  ُل ِمن حاَلٍة الى ُأْخَرى ِبِفْعِل َتَغُيّ املاُء َيَتَحَوّ
ْفِر امِلَئِوية،  َرَجِة الِصّ ُد ِعْنَد الَدّ َحراَرِتِه، َفُهَو َيَتَجَمّ

وَيْنَصِهُر عند اْرِتفاِع َدَرَجِة احَلَراَرِة.
ِبِفْعِل  ِلْلَماِء  َيْحُدث  اّلذي  الَتَحّوُل  ُهَو  َما 

الَتّْسِخنِي؟
• قراءة وفهم النص وشرح التعليمات

• تقدمي االجابات
• مناقشة.

 
تقييم املكتسبات القبلية                

• اإلجابة على التمرينني 1 و2
• تقدمي االجابات.
• مناقشة وتعديل

الصفحة 90 من الكتاب
عن  يعرفه  وما  املصورة  الوثائق  يستخدم   •
حتوالت  تخص  التي  الطبيعية  الظواهر  بعض 
املاء الطبيعة )مثل دورة املاء في الطبيعة( لكي 

يجيب على األسئلة املقترحة
• يقدم أمثلة من احلياة اليومية لظاهرتي التبخر 
ملعرفة  تسميتهما(  بدون  )ولو  والتكاثف 
هذه  جعلت  التي  األسباب  حول  تصوراتهم 

التحوالت ممكنة
• تسجيل االجابات 

تصورات  على  والتعرف  األجوبة  حتليل    •
التالميذ الستغاللها

الصفحة 91 من الكتاب
التمرين األول:   يهدف الى التذكير بدرجة حرارة 
السائل بصفة عامة واستنتاجه من التقدير الكيفي 
من  الصور)بالترتيب  به  توحي  مبا  الدرجة  لهذه 

اليمني: الساخن، البارد، الفاتر(
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يأتي  ملا  ميهد   السؤال   هذا  الثاني:  التمرين 
هذا  معاجلة  فإن  وعليه   . القادمة  الوضعية  في 
آراء  وجمع  تقدمي   أجل  من  يكون  التمرين  
دون  الظاهرة  هذه  حول  وتصوراتهم  التالميذ 
التأكيد  الى  نحتاج  )ال  اإلجابة  في  التفصيل 

على االجابة الصحيحة(.
• إن سرعة التبخر لها عالقة بالسطح احلر املعرض 
فإن  وعليه  األخير.   هذا  بزيادة  فتزداد  للهواء، 
تتبخر  لم  التي  االناء   في  املتبقية  املاء  كمية 
يتعلق  الذي  املتبخر،  باجلزء  تتعلق  بعد 
فإن اجلواب  التبخر( وعليه  بدوره بسرعة 

الصحيح هو اجلواب )ب(.

ُر امْلَاِءاحلصة 2 َتَبُخّ
مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية

تقدمي الوضعية
اَلّذي  َل  امْلَُبَلّ اْلَغِسيَل  َيَرى  َوُهَو  َأْحَمُد  َب  َتَعَجّ

ِه َقْد َأْصَبَح َجاّفا. باِح ُرْفَقَة ُأِمّ َنَشَرُه في الَصّ
اْلَغِسيَل  َجَعَلِت  اّلتي  ْسباَب  اأْلَ ْحَمَد  أِلَ ِاْشَرح 

ٍة ِمْن َنْشِرِه في اْلَهواِء الّطْلِق. َيِجّف َبْعَد ُمَدّ

ا ُأَشاِهُد ُر َعَمّ النشاط األول: ًأَعِبّ
• تقدمي الصور واملطالبة بالتعبير عنها. 

سطح  أو  القدر  من  املتصاعد  الشيء  ميثل  ماذا   •
األرض؟

• يصفون الظاهرة مبا يعرفونه
• مناقشة حول أسباب هذه التحوالت

التحول:  هذا  في  للحرارة  دور  هناك  النتيجة:   •
تبخر املاء

سأتعلم: الصفحة من 92 الكتاب
• تقدم الوضعية والكتب مغلقة

ب أحمد يستدعي تقدمي تفسير للظاهرة. • تعُجّ
شفهيا  يشرحوا  أن  التالميذ  من  املطلوب   •
الثياب  يبلل  كان  الذي  املاء  اختفاء  أسباب 
وتدوين بعض اإلجابات على السبورة ملقارنتها 

بنتائج التجارب الالحقة.
سأتعلم: الصفحة من 92 الكتاب

)ميكن  املرفقة  الوثيقة  في  الصور  يستخدم   •
إضافة صور أخرى (

شفويا  ويقدم  الوصف  هذا  كتابيا  يحررون   •
ويناقش

• يسمون الظاهرة ب� »تبخر املاء«
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النشاط الثاني : َأْبَحُث َعْن َدَرَجِة َغَلَياِن املَاِء
التوقعات  وجمع  التجربة  من  الهدف  تقدمي   •
عندما نرفع درجة حرارة املاء في االناء )الصورة 3(

دور  العمل،  طريقة   ، التجربة  وسائل  تقدمي   •
التلميذ، شرح التعليمات واحملاذير املطلوبة

• حتقيق التجربة )من طرف األستاذ(
والتبخر  الغليان  حالة   : املالحظات  يسجلون   •

وقراءة درجة احلرارة على احملرار. 
• االستنتاج: درجة غليان املاء تساوي 100 درجة 

مئوية
ٌل؟ ُوّ َشاُط الثالث: ِاْخِتَفاٌء َأْم حَتَ الَنّ

• تقدم الوضعيات املمثلة للحالتني )الصور 1 و2(
• البحث عن أسباب التحول الذي حدث وتسميته.

يحدث  أن  ميكن  النتيجة:  وتسجيل  مناقشة،   •
تبخر للماء عندما يتعرض الى تيار هوائي

إرساء املوارد:
اِئَلِة ِإَلى احَلاَلِة الَغاِزَيِّة،  ُل املَاُء ِمَن احَلاَلِة الَسّ َيَتَحَوّ

ِر« . َبُخّ َل بـ »الَتّ َحُوّ ي الَتّ َوُنَسِمّ
احَلَراَرِة  َدَرَجِة  ِعْنَد  َوَيْغِلي  ِبالَتّْسِخنِي  املَاُء  ُر  َيَتَبَخّ

. )100°C : املِاَئَة ِمَئويِة )أو الِسِلْسيوِزَيِة
ُبَخاُر املَاِء ُهَو احَلاَلُة الَغاِزَيُّة ِلْلَماِء، َوُهَو َغاٌز َعِدمُي 

ْوِن، ال ُيَرى. الَلّ
احَلراَرِة  َدَرَجِة  ِفي  ُبَخٍار  ِإَلى  ُل  َيَتَحَوّ َأْيًضا  ـَاُء  امل
الَعاِدَيِّة ِبُدوِن َغَلَياٍن َوِبُبْطٍء، ِإَذا َكَاَن َسْطُحُه َواِسًعا 

يُح(. اِر الَهَواِء )الِرّ ًضا ِلْلَهَواِء اجَلاِفّ َأْو َتَيّ َوُمَعَرّ

تقومي املوارد:
 حل التمارين 1 و 2 و 3

تقييم االجابات

• نشاط عملي يهدف إلى حتديد درجة غليان 
املاء في الشروط العادية )املاء العادي في شروط 

الغرفة(.
توقعات  جمع  بعد  جتريبيا  النشاط  ينجز   •

التالميذ بخصوص درجة حرارة الغليان.
• ضرورة تقدمي احملاذير حول لتعامل مع عمليات 
التسخني. لذا يقوم األستاذ بالتجربة لإليضاح، 

وتتم املشاهدة من طرف التالميذ.
• يقرؤون الدرجة على احملرار

• في هذا النشاط يتعرف على ظاهرة »البخر« 
التبخر في شروط أخرى غير التسخني الذي  أو 
تتعلق  التي  الظاهرة  وهي  غليان.  يصاحبه 
ملدة  للهواء   املعرض  للماء  احلر  السطح  باتساع 
معتبرة  أو التعرض إلى تيار الهواء .تقدمي أمثلة 
األرض  جفاف  الغسيل،  )نشر  الفكرة  لدعم 

املبللة  بعد مدة، ...الخ(
• متابعة ما يحدث للماء بعد مدة من تعرضه 

لهواء املروحية.
لها  باإلعداد  القسم  في  التجربة  إجراء  • ميكن 
ومالحظة  ساعات(  بعدة  احلصة  )قبل  مسبقا 
فيها هذه  التي متت  الشروط  مع شرح  النتائج، 
التيار  سرعة  احلر،  املاء  سطح  ومنها  التجربة، 
يتعلق  األمر  أن  )كما  الزمنية.  املدة  الهوائي،  

بطبيعة املادة، هنا نتعامل فقط مع املاء(

ما تعلمته: الصفحة 93 من الكتاب

أحتقق من تعلماتي:  الصفحة 93 من الكتاب.
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التمرين األول:
• 1: صحيح - 2: خطأ )العكس هو الصحيح(- 
3: خطأ، ال ميكن رؤية بخار املاء على الزجاج، 
والذي نراه هو »قطيرات املاء املتكاثفة« )فهو ماء 

سائل وليس غازي( - 4: صحيح.
الغازية  املاء وهو احلالة  • التأكيد على أن بخار 

هو غاز غير مرئي.
تؤدي  التي  العوامل  يذكر  الثاني:  التمرين 
وألشعة  للحراة  التعرض  مثل:  املاء،  تبخر  الى 

الشمس أو املساحة الواسعة املعرضة للهواء.
التمرين الثالث:  يضع البيانات  على الشكل.

• 1:  قطرا املاء 
• 2: بخار املاء  )املتصاعد من سطح السائل من 

جراء الغليان(
• 3: ماء سائل )سائل يتخلله فقاعات من بخار 

املاء عند الغليان(
• نقرأ درجة حرارة غليان املاء: 100 درجة مئوية
• يعود السبب الى ارتفاع درجة حرارة املاء الى 

عملية التسخني.
في  ثابتة  تبقى  الدرجة  هذه  أن  مالحظة  )مع 

حالة املاء النقي في الشروط النظامية(

َتَكاُثف ُبَخار امْلَاِءاحلصة 3
مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية

تقدمي الوضعية  )تقدم الوضعية والكتب مغلقة(
النص:

اِر ِلَتْحِضيِر  ُمّ اْلِقْدَر َفْوَق الَنّ في َيْوم باِرٍد َوَضَعِت اأْلُ
َل َضباُب َعلى ُزجاِج ناِفَذِة امْلَْطَبِخ  الّطعاِم َفَتَشَكّ

ّوَل إلَى َقَطَراِت َماٍء حَتَ
ِمّ َسَبَب َتَشّكِل َقَطَرات امْلَاِء  اشرح ِلْلُ

سأتعلم: الصفحة 94 من الكتاب. 
زجاج  على  الضباب   تشكل  مشكلة  إثارة   •
حول  التالميذ  آراء  على   التعرف  النافذة.  
مصدر املاء الذي تشكل ، وما شروط تشكله؟ 

يقدمون أمثلة مشابهة من حياتهم املعيشية.
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تشكل  ألسباب  شفوي  شرح  تقدمي   طلب   •
قطرات املاء على الزجاج

• تسجل اإلجابات على السبورة 
 

النشاط األول: أكتشف تكاثف املاء  
• تقدمي  هذا التحدي: كيف ميكن استرجاع املاء 
املختفي من جراء حادثة التبخر )التذكير باألمثلة 

في احلصة املاضية(
• تقدمي فرضيات:  كيف؟

كما  والبروتوكول،  التجريبية،  الوسائل  تقدمي   •
بالنشاط.  تقدمي  املرفقة   1 الوثيقة  هو موضح في 

احملاذير املطلوبة عند استخدام موقد التسخني.
• حتقيق التجربة )يقوم بها األستاذ(

• تسجيل املالحظات: تبخر املاء وتكاثفه.
البرودة يحدث تكاثف  بفعل  الظاهرة:  • تسمية 
لبخار املاء. شروط التحول: انخفاض درجة احلرارة

 
َل َقَطَراِت امْلَاِء. ُر َتَشُكّ النشاط الثاني: ُأَفِسّ

على  املاء  قطرات  تشكل  ظاهرة  تفسير  طلب   •
سطح القارورة. عرض الوثيقة 3 املرفقة بالنشاط.

• تقدمي فرضيات لتفسير الظاهرة: تفسير مصدر 
قطرات املاء هاته.

• مناقشة: شروط احلادثة: البرودة وبخار املاء في اجلو.
• تسجيل: تكاثف بخار املاء بفعل البرودة .

إرساء املوارد: 
َيَتَكاَثُف  املَاِء  ُبَخاِر  َدَرَجُة َحَراَرِة  َتْنَخِفُض  ِعْنَدَما 

ُل ِإَلى َماٍء َساِئٍل. َوَيَتَحَوّ
ِإَلى  الَغاِزَيِّة  احَلاَلِة  ِمَن  اجِلْسِم  ُل  ُوّ حَتَ ُهَو  َكاُثُف  الَتّ

اِئَلِة. احَلاَلِة الَسّ

• من خالل اإلجابات التي ستقدم نطالبهم باقتراح 
جتربة متكننا من التأكد من صحة إجاباتهم.

• مناقشة  االقتراحات.
 

• يجري األستاذ التجربة وحتت إشرافه، ينبههم 
كانوا  إذا  )خاصة  احلرارة  مصدر  خطورة  إلى 

قريبني من التركيب(.
النشاطات  دفتر  على  مالحظاتهم  يسجلون   •

التجريبية.
متتاليتني:  الظاهرتني  تظهر  املقترحة  التجربة   •
انتاج بخار املاء بالغليان )التسخني(، ثم تكاثف 

هذا البخار عندما يتعرض الى مصدر بارد.
لتكاثف  أخرى  أمثلة  نقدم  للنتيجة،  • كدعم 
بخار املاء )رطوبة اجلو(، عندما تنخفض درجة 

احلرارة أو مالمسة جسم بارد.
• هذا النشاط تقييم ملا تعلموه في النشاط السابق، 
من  التكاثف،  ظاهرة  فهم  على  لقدرتهم  تقييم 
تشكل  لديهم:  مألوفة  ظاهرة  مالحظة  خالل 
املشروبات  بارد.)تناول  سطح  على  املاء  قطرات 

الباردة عند استخراجها من املبرد(
• توسيع الفكرة بتقدمي أمثلة مشابهة.

 ما تعلمته: الصفحة 95 من الكتاب

أحتقق من تعلماتي:  الصفحة 95 من الكتاب.
باملفردات  العبارات  يكمل  األول:   التمرين 
يتحول  احلرارة  تنخفض درجة  املناسبة:»عندما 
الغيوم  تتشكل  السائلة«.  احلالة  الى  املاء  بخار 
والسحب من تكاثف بخار املاء املوجود في اجلو 

عندما يكون الطقس باردا
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ُل  َفَيَتَحَوّ ـَاِء  امل ُبَخاُر  َيَتكاَثُف  اجَلُوّ  يْبُرُد  ِحيَنَما 
َعَلى  َذِلَك  ُناَلِحُظ   : َساِئَلٍة  َصِغيَرٍة  َقَطَراٍت  ِإَلى 
َباِب  َتاِء، َوِعْنَد َتَشّكِل الَضّ وَاِفِذ ِفي الِشّ ُزَجاِج الَنّ

ُحِب. والُسّ

تقومي املوارد:
حل التمارين:  أحتقق من تعلماتي - الصفحة 65 

من الكتاب

التمرين الثاني:  يختار احلالة التي يكون عليها 
املاء: 

على  ضباب    :  2  - )سائل(  ساخن  ماء   :1
زجاج بارد )سائل على شكل قطرات صغيرة( 
- 3: سحاب )مثل الضباب، عبارة عن قطرات 
اجلو(  في  املاء  بخار  تكاثف  عن  الناجت  املاء  من 
واملقصود هو  احلمام)غاز،  في  املاء  بخار   :4  -
احلالة الغازية التي ال نراها وليس الضباب الذي 
  :5  - فتكاثف(  باردا  قد المس سطحا  يكون 
من  املاء  جتمد  عن  ناجت  )جليد  البيضاء  الطبقة 
في  حتدث  ظاهرة  وهي  ليال،  اجلو  برودة  جراء 

الشتاء(.
املطلوبة  البيانات  يسمي  الثالث:   التمرين 

الصورة 1:
1: قطرات املاء - 2: بخار املاء)غا(  مع قطرات 
املاء يغلي-   :4 3: احملرار -  املاء )الضباب( - 

5: لهب املوقد
• يجب أن مييز بني بخار املاء )غاز( والضباب 
تبخر   الظاهرة:  2 يصف  الصورة  في  )سائل(. 
)حتول  الشمس  حرارة  بفعل  القارورة  في  املاء 
بطيء بدون غليان( أوال،  ثم تكاثف لتشكل 

قطرات املاء في اجلدار الداخلي للقارورة.

ُر امْلَاِء َوَتَكاُثِفِه  الوضعية التعلمية 3: َتَبُخّ
أهداف التعلم

• يعرف أن الهواء غاز قابل للتمدد واالنضغاط
• يربط بني متدد الهواء وانضغاطه وتغير حجمه

انضغاط  فيها  التي يحدث  • يتعرف على احلاالت 
الهواء أو متدده في وضعيات من احلياة العملية 

• يعرف أن للهواء وّزان، أو له كتلة.

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

• ينجز مشاريع تكنولوجية وفق خطة معينة.
• ينظم عمله ويشارك في العمل التعاوني 

الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير   يستخدم   •
شفاهيا وكتابيا.
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متهيد وتشخيص املكتسبات القبليةاحلصة 1
مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية

تقدمي الوضعية 
ُسُه َوَنْشُعُر  الَهَواُء ِفي ُكِلّ َمَكاٍن ِمْن َحْوِلَنا، َنَتَنَفّ

ِبِه، ُيَحّرُك اأَلْشَياَء َوُيِعيُق َحَرَكَتَها َأْحَياًنا.
ِباْسِتْخَداَماِتِه  َتْسَمُح  اّلتي  الَهَواِء  َخَواُص  ِهَي  َما 

اْلَيْوِمّيِة ؟
• شرح املفردات والتعليمة

• البحث عن أمثلة الستخدامات الهواء 
• مناقشة االجابات

 تقييم املكتسبات              
• تقدمي اإلجابات. اإلجابة على التمرينني 1 و2 و3

• مناقشة وتعديل.
• مناقشة وتعديل

على  املاء  قطرات  تشكل  ظاهرة  تفسير  طلب   •
سطح القارورة. عرض الوثيقة 3 املرفقة بالنشاط.

• تقدمي فرضيات لتفسير الظاهرة: تفسير مصدر 
قطرات املاء هاته. 

• مناقشة : شروط احلادثة: البرودة وبخار املاء في اجلو. 
• تسجيل: تكاثف بخار املاء بفعل البرودة.

إرساء املوارد:
َيَتَكاَثُف  املَاء  َتْنَخِفُض َدَرجة َحَراَرة ُبخار  ِعْنَدَما 

ُل إَلى َماٍء َسائٍل. وَيَتحوَّ
ل  َفَيتَحوَّ املاء  ُبخاُر  َيَتكاَثُف  اجلوُّ  َيْبُرُد  ِحيَنما 
َعلى  ذِلك  ُنالِحُظ  َسائَلٍة:  َصِغيَرٍة  َقَطراٍت  إَلى 
واِفذ ِفي الّشَتاء، وِعْند َتَشّكل الّضَباب  ُزجاج النَّ

ُحب. والسُّ

تقومي املوارد:
حل التمارين: أحتقق من تعلماتي - الصفحة 65 

من الكتاب

الصفحة 96 من الكتاب
• يعاينون الصور ويتعرفون على الشيء املشترك 

فيها: الهواء.
التي  لألجسام  املادية  باخلواص  التذكير   •
ومادية  املاء،  مثل  اآلن  حلد  إليها  التطرق  مت 
وله  الفراغ  من  حيزا  شغله  في  تكمن  اجلسم 
نراه  ال  الهواء  أن  من  وبالرغم  )وزان(.  كتلة 
ب� »ماديته«: تظل ممكنة  املتعلقة  اخلواص  لكن 

التعرف عليها.
• حتلل االجابات ملعرفة تصورات التالميذ حول 
خفيف؟  وزن؟  له  الهواء  هل  ،مثل:  اخلواص 

ثقيل؟
من  يلي  ما  في  استثمارها  أجل  من  تسجل   •

الوضعيات التعلمية.

الصفحة 97 من الكتاب
التمرين األول:    يهدف إلى التذكر باملعلومات 
املظاهر  سابقا:  تعلمها  والتي  بالهواء  اخلاصة 
من  األشياء  وحتريك  التحرك  للهواء:  اخلارجية 
جتريبية  وضعية  هي  املقترحة  الوضعية  حوله. 
ال تتم إال في املخبر، واملطلوب أن يقدم وصفا 
املالحظة  في  الدقة  تتطلب  فهي  حدث،  ملا 
القارورة  داخل  املسكوب  )املاء  واالستنتاج. 
اخلروج  هذا  أثر  ويظهر  للخارج،  الهواء  يدفع 
يحدث  قد  التي  الشمعة،  لهب  يواجه  عندما 
انطفاء لها، وال تختلف عن حادثة اطفاء اللهب 

بالنفخ فيها مباشرة(
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في  الرسم  إعادة  املطلوب  الثاني:    التمرين 
من  الهواء  إصفاق  ليحدث  املالئمة  الوضعية 
الهواء   فقاعات  القارورة.)إظهار  إلى  البوقال 

التي تدل على حركة الهواء(
التمرين الثالث: الرسم اجلديد بعد فتح البوقال 
املاء في اجلهتني  بثقب،  بحيث يكون مستوي 
داخل وخارج  البوقال على نفس املستوي األفقي 
)ما يعرفه عن األواني املستطرقة( . يعود السبب 
إلى أن الضغط اجلوي عند السطح احلر للماء هو 
نفسه ، بينما كان مختلفا في الوضع االبتدائي.

اْلَهَواء َماّدٌة َمِرَنٌةاحلصة 2
مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية

تقدمي للوضعية 
َنَفَخ إْبَراِهيُم َباُلوًنا َوَطَلَب ِمْن ُزَماَلِئه َأْن ُيَغّيروا 

ة اْلَهواِء في َداِخِلِه. َيّ في َشْكِلِه دوَن َتْغييِر ِكِمّ
َكْيَف َيِتُمّ َذِلَك؟

• شرح التعليمات وتوضيح املطلوب.
• االستماع لإلجابات، ومناقشتها.

 
النشاط األول:  َأْنُفُخ َبالُوًنا 

• مالحظة الصورة 1 والتعليق عليها. 
من  كمية  )إدخال  النفخ  عملية  عن  التعبير   •

الهواء(، ماذا يحدث لشكل الوعاء املطاطي.
• تقدمي املهمة من الوضعية التجريبية

• تقدمي وسائل التجريب والبروتوكول العملي
• حتقيق التجربة كما هي ممثل بالصور 2
• تسجيل املالحظات.  مناقشة ونتائج. 

التمدد؛  خاصية  النتيجة:  عن  والتعبير  اخلالصة   •
الهواء قابل للتمدد ويشغل احليز الذي ميكن أن يسعه

سأتعلم: الصفحة 98 من الكتاب
• تقدم الوضعية والكتب مغلقة

• تقدم الوضعية والكتب مغلقة وتدون إجابات 
بذكر  مطالبتهم  ميكن  السبورة،  على  التالميذ 
أمثلة متعددة كالضغط على البالون، أو متديده 

أو ثنيه....
• تسجيلها البعض منها على السبورة

سأتعلم: الصفحة 98 من الكتاب
خاصية  عن  الكشف  هدفه  جتريبي   نشاط   •

أساسية للهواء وهي التمدد. 
والتأكد  الدراجة  نفخ  عملية  مالحظة  فبعد   •
من التعابير التي وظفها التالميذ  في وصف ما 
الذي شغله  النفخ واحلجم  أثناء  للهواء  يحدث 

في كل مرة .يطلب منهم القيام بالتجريب
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َشاُط الثاني : َأْضَغُط َعَلى الَهواِء. الَنّ
الوسائل   :3 الصورة  وتوضيح  التجربة  تقدمي   •

وطريقة العمل
• حتقيق التجارب: ضغط الهواء داخل احملقنة ثم حتريره

• تسجيل املالحظات واالجابة عن األسئلة
االنضغاط  على  القابلية  خاصية  النتيجة:   •

والتمدد، وينجم عنه تغير في احلجم.

إرساء املوارد
الَهَواُء َغاٌز َلْيَس َلُه َشْكٌل َخاٌصّ ِبِه، َفُهَو َيْشَغُل 

َز اَلِّذي ُيْعَطى َلُه. احَلِيّ
َحْجُمُه  َفَيْزداُد  ِد  َمُدّ للَتّ َقاِبٌل  َمِرٌن  َغاٌز  الَهَواُء 

َوَيْنُقُص َهَذا احَلْجُم ِعْنَد ااِلْنِضَغاِط.
َكِثيَرٍة:  اخَلَواِصّ اِلْسِتْخَداَماٍت  َهِذِه  ِمَن  َنْسَتفيُد 
ِس في َأَماِكٍن ال  ٍة، للّتَنُفّ َضْغُطُه وَتْخزيُنُه ِفي َأْوِعَيّ
ُيوَجُد ِفيَها َهَواٌء، َنْفُخ الَباُلوَناِت، َدْفُع اأَلْجَساِم 

ِعْنَد اْنِفاَلِت الَهَواِء، ...

تقييم املوارد
• حل التمارين 1 و 2 

• تقييم االجابات

يسعى  حيز  في  املنفوخ  الهواء  أن  مالحظة   •
باإلضافة  البالون،  في  كما  احليز،   هذا  لشغل 
إلى ذلك يحدث التمدد سعيا أن يكون ضغط 
باخلارج  الهواء  ضغط  يساوي  بالداخل  الهواء 

وهو الضغط اجلوي في مكان التجربة.
• مع مالحظة أنه في حالة ما إذا كان االناء الذي 
ينفخ فيه غير مرن ككرة القدم مثال فإن الهواء 
يشغل هذا احليز ولكن النفخ االضافي يؤدي إلى 
زيادة الضغط داخل الوعاء ويكون مختلفا عن 

ضغط الهواء اجلوي.
• يتم حتضير الوسائل قبل النشاط خاصة املاء الساخن
• يسجلون املالحظات والنتائج على دفاتر النشاطات
• ميكن أن جترى التجربة باألفواج حالة توفر الوسائل.

القارورة  فوهة  على  البالون  تركيب  بعد   •
)الصورة 2 ب( توضع في املاء الساخن )الصورة  

2 أ( ملالحظة متدد الهواء.

• الهدف هو اكتشاف خاصية انضغاط الهواء. 
الصورة  في  موضحة  هي  كما  التجربة  جترى 
مجموعات  بشكل  التالميذ  طرف  من   ،3
)ثنائيات( بالنظر إلى توفر هذه الوسائل ، مثل 

احملقنة الطبية 
جديدة  محقنات  جلب  من  األستاذ  يتأكد   •
إذا  )خاصة  املستعملة  باحملقنة  العمل  وتفادي 

جلبها التالميذ دون مراقبة(
االنضغاط  خاصيتي  على  تدل  التجربة   •
زيادته.)مع  احلجم وعند  تقلص  والتمدد عند 
مالحظة أن الهواء املضغوط يقل حجمه بشرط 
أن يكون الوعاء نفسه صلب  أو متماسك )مثل 
احملقنة(، وال يقبل هو اآلخر بالتمدد )كما في 
ال  احلجم  في  التغير  أن  الحظ  البالون(.  حالة 
يصاحبه في هذه الوضعية تغير في كمية املادة.
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للداللة  والنهائي  االبتدائي  الوضعني  يرسم   •
على التمدد واالنضغاط

ما تعلمته: الصفحة 99 من الكتاب
 

أحتقق من تعلماتي: الصفحة 99 من الكتاب
التمرين األول:

يتميز الهواء بالقابلية لالنضغاط والتمدد:
البالون  نفخ  عند  للتمدد:  القابلية  عن  مثال 

الهواء يتمدد ويشغل حجما كبيرا 
مثال عن القابلية لالنضغاط:  نغلق فتحة منفاخ 
فيحدث  املكبس،  على  ونضغط  القدم  كرة 

انضغاطا للهواء بالداخل ويقل حجمه.
بعض استعماالت الهواء: الهواء اجلوي تتنفسه 
في  يحجز   - االنسان  مثل  احلية  الكائنات 
قارورات معدنية للتنفس عند الغوص في البحر 
القدم،  كرة  مثل  البالون،  في  الهواء  ننفخ   -

الزورق املطاطي.
التمرين الثاني:

َيْبُرُد  ِعْنَدَما  َفِإَنُّه  يتمدد،  الَهواُء  َيْسُخُن  ِعْنَدَما 
ٍة  َيّ َكَمّ َعَلى  َنْضَغُط  ِعْنَدَما  يتقلص،  َفِإَنُّه  الَهَواُء 

ِمَن الَهَواِء َفِإَنّ حجمه َيْنُقُص.

اْلَهَواء َماّدٌة َمِرَنٌةاحلصة 3
مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية

تقدمي للوضعية 
ِعْنَدَما َقَذَف إْلَياُس اْلُكَرَة ِبِرْجِلِه َصاَح ُمَتَأمّلًا »َما 
َأْثَقَلَها!« َيِجُب َأْن َأُضَخّ ِفيها َهَواًءا َأْكَثَر ِلُتْصِبَح 
الُكَرُة   ، َأَخُفّ َأُيُّهَما  َبِعيًدا.  َوَتْنَطِلَق  َخفيَفًة 

امْلَْنفوَخُة َأْم َغْيِر امْلَْنفوَخِة ؟
شرح وتوضيح التعليمة

• التفكير في االجابة، ثم عرضها.
• مناقشة االجابات

سأتعلم: الصفحة 100 من الكتاب
• تقدم الوضعية والكتب مغلقة

السؤال،   عن  االجابة  في  التفكير  املطلوب   •
وتقدمي الطريقة التي ميكن التأكد منها

• تسجيل بعض االجابات املفترضة على السبورة
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النشاط األول: أجرب توازن بالونني 
• تقدمي الوضعية التجريبية وشرح ما قام به املجرب 
وضعيتي  من  مشاهدته  ميكن  ما  وصف  طلب   •

البالون : قبل ) الصورة 1(، وبعد )الصورة 2( 
• جتريب الوضعية 

• استخالص النتيجة
 

النشاط الثاني: أجرب وزن بالون كرة القدم
وطريقة  الوسائل  التجريبية،  الوضعية  تقدمي   •

العمل
• حتقيق التجربة كما هي ممثلة في الشكلني 1 و2.
• استخالص النتيجة والتعبير عنها: الهواء له وزن 

وميكن تقديره حسابيا

 إرساء املوارد: 
ِمْثُل  ُكْتَلٌة،  َلُه  اآْلَخُر  ُهَو  َخِفيَفٌة.   ٌة  َماَدّ الَهَواُء  

َة امْلََواِد. ـَاِء  َوَبِقَيّ الـم
 

تقييم املوارد:
حل التمارين رقم 1 و2

سأتعلم: الصفحة 100 من الكتاب
• نشاط متهيدي يهدف إلى التأكد من أن الهواء 
له وزن. ومنه استعمال امليزان،  في عملية فيها 
العملية  مببدأ  توحي  ولكن  التبسيط  من  شيء 
وهي مقارنة  بالون به كمية قليلة من الهواء، ثم 

نفخه بالهواء وإعادة الوزن.
• هي جتربة كيفية يجريها األستاذ على سبيل العرض 
• نقبل أن هذه النتيجة مؤقتة، وحتتاج  إلى دعم.

 
• نشاط جتريبي يهدف إلى مواصلة البحث عن 

قابلية الهواء للوزن.
القدم )يتحمل ضغط  بالونا  لكرة  • يستخدم 

الهواء، وال يتغير حجمه كثيرا(. 
إشراف  حتت  البالون  بنفخ  التالميذ  يقوم   •
التالميذ،  كل  أمام  التجربة  جترى  األستاذ. 
وينوب عنهم من يقرأ قياس الكتلة  التي يشير 

إليها امليزان في كل مرة.
• في حالة توفر الوسائل يتم النشاط التجريبي 
)قد  النتائج  ويسجلون  في شكل مجموعات، 
تختلف من فوج آلخر لكن النتيجة واحدة هناك 
فرق بني الوزن عند النفخ وبعد التفريغ، والذي 

يدل على أن للهواء وزن أو كتلة(.
• يالحظ التالميذ القيمة الصغيرة لكتلة الهواء 
املوزون وهذا للداللة على أن الهواء مادة خفيفة 

لكن لها كتلة.

ما تعلمته: الصفحة 101  من الكتاب

أحتقق من تعلماتي: الصفحة 101 من الكتاب
التمرين األول: 

- 1 : خطأ - 2: صحيح - 3 : صحيح - 4: 
صحيح - 5: صحيح.
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التمرين الثاني: يصف مراحل التجربة كما قام  
وزن  قيم  في  تغيير  مع  الثاني.  النشاط  في  بها 

البالون وما يحتوي من كمية من الهواء.
- الشكل 1: البالون منفوخ ووزنه 285 غرام

الهواء  بعض  من  البالون  تفريغ    :2 الشكل   -
بداخله )عملية اإلصفاق(

- الشكل 3: إعادة وزن البالون بعد عملية التفريغ 
اجلزئي: صار  وزنه أقل، ويساوي 283.5  غرام

الفرق في الوزن ميثل وزن الهواء الذي مت إفراغه 
من البالون، ألن الهواء له وزن أو كتلة.

اْلَهَواء َماّدٌة َمِرَنٌةاحلصة 4 + احلصة 5

إدماج : مشروع صناعة الصاروخ املائي
• تقدمي املشروع: )الصورة(

- الهدف: صناعة صاروخ مدفوع بالهواء املضغوط
- تقدمي الوسائل  واملواد وأدوات االجناز

واملهمات  والتعليمات  االجناز،  خطوات  تقدمي   -
املطلوبة من فوج التالميذ

• إناز املشروع
- صناعة األجزاء: القارورة/ الصاروخ- املنصة

- تركيب األجزاء
- جتريب املشروع، وتقييم العملية

أوظف تعلماتي: الصفحة  102 من الكتاب
ينجز املشروع في حصتني على األقل: 

• احلصة األولى:
والطريقة  العمل  ووسائل  املشروع  التعرف   -

واملراحل
جلبه  ميكن  العمل.  وأدوات  املواد  حتضير   -
)القارورة  التالميذ  طرف  من  املواد  بعض 
البالستيكية، الورق، أدوات القص والتلوين، 
يحضرها  العمل  وأدوات  املواد  بقية  ...الخ. 

األستاذ )مضخة الهواء ، ...الخ(
- إجناز األجزاء: القارورة و واملنصة

الستكمال  تخصص  الثانية:   احلصة   •
املشروع:

- جتميع األجزاء، مراقبة التركيب، تصليح اخللل.
الهواء  ضغط  عملية  املشروع:  جتريب   -

باملضخة، التي يجريها األستاذ وحتت إشرافه
تقييم املنتج لكل فوج.
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الوضعية التعلمية 4: أدوات كهربائية 
أهداف التعلم

األدوات  تشغيل  في  الكهرباء  دور  على  يتعرف   •
والتجهيزات الكهربائية المألوفة

• يستخدم منابع الكهرباء مثل البطاريات والقطاع 
آمن  في وضع  الكهربائي،   التجهيز  بعض  لتشغيل 

خال من الخطورة
• يميز بين الجسم الناقل والعازل من خالل مشاهدة 

إضاءة مصباح في دارة كهربائية بسيطة
للكهرباء  الناقل  الجسم  من  كل  دور  يعرف   •

والعازل له )النواقل والعوازل(
بعض  تشغيل  في  األعطال  بعض  على  يتعرف   •

التجهيز الكهربائي
• يعرف بعض قواعد األمن الكهربائي ويحترمها.

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

• يحل مشكالت تتعلق بإصالح عطب في أداة 
كهربائية بسيطة

• يستخدم الكهرباء بحذر محترما قواعد األمن
يستخدم أنماطا بسيطة من التمثيل الرمزي

وطرح   التساؤل  العلمي:  المسعى  ينتهج    •
تجارب  وانجاز  فرضيات  اقتراح  مشكل، 

الختبارها
شفاهيا  الدقيق  واللغوي  العلمي  التعبير   •

وكتابيا.

متهيد وتشخيص املكتسبات القبليةاحلصة 1
مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية

تقدمي الوضعية
نص الوضعية

ِبالَكْهَرباء  َتْشَتِغُل  َأَدوات  َكثيرا  َتْسَتْخِدُم 
الَكْهروَمنِزلّية  َواألْجِهَزة  النّقاِل  َكالهاِتِف 
أو  َكالَبطاِرية  الِقْسم  في  َتاِرب  إلْناِز  َوَأَدواٍت 
ُخطوَرة  َعن  َتْسَمُع  َكما  الُعمومّية  الَكْهَرباء 

الّتعاُمل ِبالَكهرَباء.
واأَلَدوات  ْجِهيزات  الَتّ َنْسَتْخِدُم  َكْيَف   -

الَكْهُرباِئَية بأماٍن؟
• التأكد من فهمهم للنص والسؤال

• تقدمي االجابة، ومناقشة

الصفحة 104 من الكتاب
أو  املدرسة  في  أو  كانوا  املنزل  في  التالميذ   •
كهربائية  بأجهزة  محاطون  التسلية  أماكن 
نومهم  غرف  يضيئون  هم  ومتنوعة،  عديدة 
تشتغل  بألعاب  ويلعبون  التلفاز  ويشغلون 
باملنابع  أو  الصغيرة  واألعمدة  بالبطاريات  سواء 
أو  العمومية  املنزل)الكهرباء  في  الكهربائية 
الوضعية  هذه  في  وهم  القطاع(.  كهرباء 
هذه  عن  يعرفونه  فيما  بالتفكير  مطالبون 
فيها  املهمة  األجزاء  وحتديد  واألجهزة  األدوات 
مخاطر   عن  والتحدث   ، الشتغالها  والضرورية 
استخدام الكهرباء في املنزل وما قد تسبب فيه 
من حوادث بسبب غياب االحتياطات الضرورية 

)حوادث سمعوا عنها أو عايشوها(.
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تقييم املكتسبات القبلية 
• االجابة على األسئلة 1 و2، 3

• تقدمي االجابات.
• مناقشة وتعديل.

املالحظات   تقدمي  خالل  من  ذلك  يتم   •
وحتليلها، يعود إلى السندات املصورة في صفحة 

التقدمي والتعليق عليها، وتبادل اآلراء .
دفتر  وعلى  السبورة  على  اإلجابات  تسجيل  

جمع التصورات األولية.
 

ما تعلمته سابقا: الصفحة 105 من الكتاب
إنارة  التمرين هو  الهدف من  التمرين األول:  
عوامل  توفر  من  بد  ال  ذلك  لتحقيق  مصباح، 

تساعد على ذلك منها:
ناقصا  الرسم  في  بدى  الذي  املصباح  سالمة 
)نقطة  واحلبيبة  الفتيل  رسم  إمتام  ويجب 

االتصال التي تظهر  في العقب(.
توفير خيوط التوصيل وحتقيق الربط السليم بني 
من  وقتيره  جهة  من  املصباح  وعقب  القطبني 

جهة أخرى، لتشكيل دارة مغلقة.
حالة  بوصف  اجلملة  امتام   : الثاني  التمرين 
ثم  مفتوحة،  القاطعة  الوضعيتني:  في  القاطعة 

القاطعة مغلقة )بالترتيب(
التمرين الثالث:   كتابة  أسماء عناصر الدارة 

الكهربائية:
أو  أسالك   :3  - القاطعة   :2  - املصباح   :1  -

خيوط التوصيل الكهربائي - 4: البطارية.

اْلَهَواء َماّدٌة َمِرَنٌةاحلصة 2 
تقدمي للوضعية

غيَرَة َوَجَد ِبَداِخِلَها  اَرَتُه الَصّ ِعْنَدَما َفَتَح إْسَماِعيُل َسَيّ
الّسّياَرة،  مِبََصاِبيح  ِصَلة  َوُمَتّ َنة  ُمَلَوّ َكِثيَرًة  َأْساَلًكا 
اَرِته اَل ُتضيُء، َساِعْدُه  َفاَلَحَظ أّن اإِلَناَرة الُيْمَنى ِلَسَيّ

لَيِجَد الَعَطَب.

سأتعلم: الصفحة 106 من الكتاب
• تقدم الوضعية والكتب مغلقة

يصادفها  أن  ميكن  مشكل  وضعية  طرح   •
عندما  وخاصة  اليومية  حياته  في  التلميذ 
والسيارة  الكهربائية.  األلعاب  مع  يتعامل 
التي  الصغيرة تستجيب ملثل هذه الوضعيات 
إلى  الذي يعود  العطب  تتطلب الكشف عن 

خلل في دارة التغذية الكهربائية.
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النشاط األول: أبحث عن العطب 
• تقدمي وضعية - املشكل: إنارة السيارة ال تضيء، 

وهو مرتبط بالتقدمي السابق
أو  السبب  لتحديد  املقدمة  بالفرضيات  التذكير   •

األسباب
 • مناقشة استراتيجية احلل: كيف نختبر كل جزء؟

• تقدمي اخلطوات  للبحث  في كل فرضية
استبعاد  إلى حتديد اخللل، من خالل   • يتوصلون 
سلك  العطب:  مكمن  وحتديد  الصاحلة  األجزاء 

التوصيل
• يسجلون احلل: انقطاع السلك هو سبب العطب

النشاط الثاني:  أتفحص سلك التوصيل 
• تقدمي أسالك التوصيل الكهربائي املستخدمة في 

اللعبة، ومعاينة مكوناتها
• يسمون األجزاء سلك النحاس، الغالف البالستيكي

• مناقشة أي األجزاء تسبب في العطل؟

النشاط الثالث:  أفحص ناقلية بعض املواد 
• طرح املشكل حول ما إذا استبدلنا  بدل النحاس 

أجسام من مواد أخرى
• تقدمي الفرضيات. مناقشتها

• تقدمي التركيب التجريبي ووسائل التجريب
كما  املقترحة،  املواد  الختبار  لتجربة   حتقيق   •

موضحة في  الصورة 1
• تسجيل املالحظات مبلء اجلدول املقترح

• االستنتاج :
- األجسام الناقلة للكهرباء واألجسام العازلة للكهرباء.

- املاء ناقل للكهرباء، والهواء عازل للكهرباء.

في هذه الوضعية يتم  التركيز على التوصيالت 
الذي  الدور  إلى  االنتباه  الكهربائية، من أجل 
اللعبة  خصوصا،  وبعدها  تلعبه في تشغيل 

في الدارة الكهربائية عموما.
• املطلوب تقدمي فرضيات احلل ومناقشتها 

• تسجل فرضيات احلل على السبورة للعودة 
إليها الحقا

من  جزء  كل  دور  اكتشاف  هو  الهدف   •
التوصيل،  أسالك  البطارية،  في  املمثلة  اجلزاء 
العديدة  احملاوالت  خالل  املصباح...من 
ليتمكن التالميذ  من التوصل إلى أهمية كل 
جزء من هذه األجزاء  ويسجلون استنتاجاتهم. 
• من الضروري االهتمام بسبب واحد وفي آن 
واحد: وهنا نختار مشكلة التوصيل الكهربائي 
املتمثل في اخليوط، أي إحداث قطع )متعمد( 
االحتماالت  حتديد  طلب  ثم  اللعبة،  في 
والتوجه  العطب،  في  تسببت  التي  املمكنة 
إلى اختبار كل الفرضيات. في هذا النشاط مت 
اختيار 3 احتماالت القابلة لالختبار، وهي: 1 
- عطل في البطارية، 2 – عطل في املصباح، 

3 - عطل في خيوط التوصيل. 
• يستحسن تقدمي لعبة بسيطة للتالميذ وهم 
في مجموعات قصد اكتشاف عطب أحدث 
أسالك  )تقطيع  احلصة  لهذه  حتضيرا  عمدا 
تتم  األمر  تعذر  إن  باإلنارة(  اخلاصة  التوصيل 

مالحظة الصورة واكتشاف العطب.
• ميكن اختيار أي لعبة )وخاصة التي يجلبها 

التلميذ من عنده(
• ممكن التنويع في حاالت العطب: املصباح، 

البطارية، ...الخ
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إرساء املوارد: 
ُهَناَك َمَواٌد َناِقَلٌة َوُأْخَرى َعاِزَلٌة ِلْلَكْهُرَباِء :

اُس، اأَلمُلِْنُيوُم، ..الخ) َتْنُقُل الَكْهُرَباَء،  َحّ املََعاِدُن (الُنّ
َفِهَي َمَواٌد َناِقَلٌة ِلْلَكْهُرَباِء.

َتْنُقُل  اَل  َمَواٌد  الخ،   ... الْباَلْسِتيُك،  اخَلَشُب، 
اْلَكْهُرَباَء، َفِهَي َمَواٌد َعاِزَلٌة ِلْلَكْهُرَباِء.

امل�َاُء َناِقٌل ِلْلَكْهُرَباِء ، والَهَواُء َعاِزٌل ِلْلَكْهُرباِء.
 

تقييم املوارد:
• حل التمارين 1 و 2.

• تقييم االجابات

التوصيل  أسالك  ألهمية  توصلهم  عند   •
وضرورتها إلنارة املصباح على بعد يطلب منهم 
يسمونها  األسالك،  هذه  مكونات  في  البحث 
ونوعيته  للكهرباء  الناقل  اجلزء  ويحددون 
ويذكرون دور الغالف البالستيكي ويسمونه. 
التوصيل   أسالك  في  التنويع  ميكن   •

املستخدمة في مجاالت أخرى لالطالع
الناقل  هو  النحاس  أن  على  كثيرا  نؤكد  ال   •
املوالي  النشاط  الى  األمر  سنترك  للكهرباء، 

ليكتشفوا بأنفسهم هذه اخلاصية

السؤال  ناقلة للكهرباء؟ هذا  املواد  • هل كل 
تقود  عديدة  فرضيات  لتقدمي  املجال  يفتح 
ذلك،  كل  من  للتأكد  بعضها  جتريب  إلى 
وباستعمال بطارية ومصباح وأسالك للتوصيل 
الناقلة  وغير  منها  الناقلة  اكتشاف  ميكن 

وتلخيص كل ذلك في جدول.
العمل  شروط  في  للناقلية  كمعيار  نعتمد   •
الى  نحتاج  ال  املصباح.  إضاءة  العادية 
استخدام مصطلح »التيار الكهربائي« نكتفي 

ب� »األجسام ناقلة أو عازلة للكهرباء«.
• يفضل أن تكون املواد  من مواد مختلفة مما 

هو عند التلميذ في محفظة أدواته
• التأكد من الناقلية اجليدة ألسالك التوصيل 
أن  من  دوما  نتأكد  كما   االختبارات،  قبل 
أن  أي  املعني،  االختبار  قبل  تشتغل  الدارة 

البطارية واملصباح صاحلني.
• بعد جتريب الكثير من املواد واكتشاف نوعية 
يفاجئ  العازلة،   املواد  ونوعية  الناقلة  املواد 
هل  منتظر:  غير  بسؤال  التالميذ  األستاذ  
االستماع  بعد  للكهرباء؟  ناقالن  والهواء  املاء 
جتربة  مخطط  اقتراح  منهم  يطلب  لإلجابات 
العادي  املاء  نستخدم  ذلك،  من  للتأكد 
نقدم  أن  يكفي  للهواء  بالنسبة  للحنفية، 
يوجد  ماذا  نسأل   ، مفتوحة«  وهي  »الدارة  

بني طرفني السلكني التباعدين؟
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ما تعلمته: الصفحة 107 من الكتاب

أحتقق من تعلماتي: الصفحة 107 من الكتاب
التمرين األول: املطلوب حتديد األجسام التي 
الكهرباء، من  تنقل  والتي ال  الكهرباء   تنقل 
عليه  )مرت  املصنوعة  املادة  لطبيعة  معرفتهم 
أمثلة عن األجسام الناقلة والعازلة للكهرباء(. 
وهي وضعيات مشابهة الختبار الناقلية الذي 
الوضعية  النشاط، وعليه يسمي رقم  أجنز في 

لالجابة على السؤال:
للكهرباء،  ناقل  ااألملنيوم   من  مسطرة   :1
الفحم   وهي  الكتابة،  )مادة  رصاص  قلم   :2
من  سيالة   :3 للكهرباء،  ناقل  املرصص(  
مفتاح   :4 للكهرباء،  عازل  البالستيك  

معدني  ناقل للكهرباء.
مالحظة: ميكن القول : املعادن ناقلة للكهرباء، 
املواد العضوية: عازلة للكهرباء، الهواء اجلاف 
للكهرباء  ناقل  العادي  املاء  للكهرباء،  عازل 

بينما املاء املقطر )النقي( عازل للكهرباء.
التمرين الثاني: 

األجسام  سلسلة  كانت  إذا  املصباح  يضي 
املربوطة واملشكلة للدارة الكهربائية كلها ناقلة 
للكهرباء. إن املواد املعدنية مثل احلديد الذي 
مادة  وكذا   ، واملقص  الشوكة  منه  صنعت 
الكربون املرصص )قلب قلم الرصاص(  تنقل 
الكهرباء، ولذا ألول وهلة تبدو أن كلها ناقلة، 
ولكن يجب مالحظة طريقة الربط، فيكفي أن 
تغلف جسم  التي  البالستيك  مادة  إلى  ننتبه 
سلسلة  فإن   ولذا  عازلة.  املادة  هذه  املقص 
عزل  فهناك  وبالتالي   ، كاملة  غير   الناقلية 
كهربائي على مستوى الربط باملقص. النتيجة 
ال يضيء املصباح. ميكن  جتريب الوضعيات 

مع التالميذ بنفس التركيبات السابقة.
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أخطار الكهرباءاحلصة 3 
تقدمي للوضعية

ـَْنِزِل ُمِفيَدٌة،  اَلِّتي ُتْسَتْخَدُم ِفي امل َكْهُرَباُء الِقَطاِع 
اأَلْجِهَزِة  َوَتْشِغيِل  اإِلَناَرِة  ِفي  َحاَجَتَنا  ُتَلِبّي  َفِهَيّ 

الَكْهُرَمنزلية َوَغْيِرَها
 َهْل ِهَي ِبُدوِن ُخُطوَرة ؟

• شرح التعليمة
• تقدمي االجابة ومناقشتها.

 
النشاط: خطورة الكهرباء في املنزل.

• معاينة الصور 1 و2، والتعبير عن احلادثة  من جراء 
االستخدام غير احلذر للكهرباء.

أجل حتديد مصدر  من  و5،  و4  الصور3  معاينة   •
اخلطر في كل حالة 

• مناقشة حول األسباب التي أدت إلى هذه احلوادث
استخدام  عن  الناجمة  األخطار  بعض  حوصلة: 

الكهرباء

إرساء املوارد:
ِة ِمْن َتْشِغيِل الَكِثيَر ِمَن  َواِقُل الَكْهُرَباِئَيّ ُنَنا الَنّ مُتَِكّ
ااِلْسِتْخَداَماِت  ِفي  ًة  َوَخاَصّ ْجِهيَزاِت،  والَتّ اآْلاَلِت 

ِة. الـَمْنِزَلَيّ
ْعِق  الَصّ ِمـَن  ِميَنا  حَتْ ُة  الَكْهُرَباِئَيّ اْلَعَواِزُل 

الَكْهُرَباِئِي.
َوَيِجُب  َخِطيَرٌة،  الـَمْنِزِل(  )ِفي  الِقَطاِع  َكْهُرَباُء 

ْعِق اْلَكْهُرَباِئي ِب الَصّ َعاُمَل َمَعَها ِبَحَذٍر ِلَتَجُنّ الَتّ
َبْعُض الَقَواِعِد ِلْلِحَماَيِة ِمَن َأْخَطاِر الَكْهُرَباِء ِفي الـَمْنِزِل:  
الَكْهُرَباِء  َمَصاِدَر  ُماَلَمَسِة  ِمَن  اأَلْطَفاِل  َمْنُع   -

)الـَمآِخُذ( َأِو ااِلْقِتَراِب ِمْنَها.

سأتعلم: الصفحة 108 من الكتاب
•تقدم الوضعية والكتب مغلقة

ذكر  منهم  ويطلب  الوضعية  سياق  •يعرض 
والتمييز  للكهرباء،  المختلفة  االستخدامات 
العمومية  للكهرباء  المنزلي  االستخدام  بين 
بالبطارية  واالستخدام  القطاع(  )كهرباء 
ال  التي  التجهيزات  في  الكهربائية  واألعمدة 

تتطلب "كهرباء" كبيرة
• يطلب منهم ذكر  بعض حاالت الخطر من 

استخدام الكهرباء عموما

لبعض  التنبيه  هو  النشاط  هذا  من  الهدف   •
حدوث  إلى  تؤدي  التي  الخطيرة  التصرفات 
مآسي  الكهرباء في المنزل خطر إن لم نحترم 

قواعد السالمة.
• بعد معاينة الصور نصل إلى ذكر حاالت الخطر: 
- حالة الصعق الكهربائي لألم التي ال مست 

سلك التوصيل في مكان مبلل )المطبخ(
الخاطئ  التركيب  جراء  من  الحريق  حالة   -

لعدة أجهزة في مقبس )مأخذ( واحد.
• تحديد مصدر الخطر في كل حالة: 

التوصيل  سلك  في  »يمضغ«  الذي  الطفل   -
من  الكهربائي  العازل  إزالة  »قرضه«:  واحتمال 
البالستيك، الذي هو  لحماية الدارة واألشخاص.
- الطفل الذي يلمس أجزاء من التوصيل الكهربائي 

وهو معرض لمالمسة األجزاء غير المعزولة
- استخدام األطفال والكبار التجهيز الكهربائي 
بدون حذر في أماكن مبللة مثل الحمام )ألن 

كل من الماء واالنسان ناقلين للكهرباء!(
الئحة  التالميذ  ينجز  النشاطات  نهاية  في   •

للمحاذير المطلوبة واعتبارها »قواعد الحذر
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- ِحَماَيُة الـَمآِخِذ ِبِغَطاٍء َعاِزٍل ِمَن الْباَلْسِتيِك)ماَدٍة 
عاِزَلٍة(.

َيْلَزُم  ِبَا  َوَعْزِلَها  ْوِصيِل  الَتّ َأْساَلَك  ُمَراَقَبُة   -
ِريُط( َأْو َتْغِييِرَها. )الَشّ

ِة ِفي اأَلَماِكِن  - َعَدُم ِاْسِتْعَماِل اأَلْجِهَزِة الَكْهُرَبِاِئَيّ
اإِلْنَساِن  َوِجْسَم  الـَماَء  َنّ  أِلَ ِبالـَماِء،  َلِة  الـُمَبَلّ
ْعِق  الَصّ َحَواِدِث  ِفي  َيَتَسَبُّب  ِمَّا  ِلْلَكْهُرَباِء  َناِقلنِي 

الَكْهُرَبِاِئي.

تقييم املوارد:
• حل التمارين 1 و 2 )الصفحة ... من الكتاب(

• تقييم  األجوبة

الواجب احترامها عند التعامل مع الكهرباء«، 
الى  )أنظر  الكراس.  في  الالئحة  هذه  ولصق 

القواعد صفحة 110(

ما تعلمته: الصفحة 110 من الكتاب

أحتقق من تعلماتي: الصفحة 109 من الكتاب
من  مجموعة  الصور  متثل  األول:  التمرين 
التالميذ  من  واملطلوب  اخلطيرة  التصرفات 
املخاطر  أهم  خاللها  من  يقدمون  فقرة  حترير 
النصائح  الوضعيات مع  إليها هذه  التي تشير 
أخطار  لتفادي  بها  العمل  يجب  التي 
الكهربائية  املآخذ  ملس  الى  االنتباه  الكهرباء: 
)الصورة 1( - ال نترك اخليط مقطع والسلك 
عار )الصورة 2( - ال نشغل اجلهاز الكهربائي 
بجوار املاء )الصورة 3(، مثل حلمام - االنتباه 
بواسطة  بالكهرباء  املوصول  السلك  ملس  الى 

جسم ناقل )الصورة 4(.
التمرين الثاني: يعد هذا السؤال مهمة للقيام 
ببحث خارج املدرسة خاصة إذا كان الوقت ال 
يسمح بتحرير فقرة داخل القسم وأثناء هذه 
املوارد  توظيف  البحث  من  الهدف  احلصة. 
وتكنولوجيات  املختلفة  واملراجع  املكتسبة 
مخاطر  عن  يجيب  نص  لتحرير  اإلعالم  

الكهرباء في األماكن املبللة.
خطر  مصدر  متثل  املبللة  واألجسام  املاء  إن 
نشغل  فال  للكهرباء،  ناقل  ألنه  االنسان  على 

األجهزة الكهربائية املنزلية في هذه األماكن.
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احلصة 4   + 
ُف َتَعّلَماتياحلصة 5 إدماج: ُأَوِظّ

مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية
َحّوِل؟ تقدمي الوضعية: َهِل ُكْتَلُة امْلَاِء َثاِبَتٌة َأْثَناَء الَتّ

النص
في  امْلَْوُضوَعِة  امْلَاِء  َقاُروَرة  اْنِكَساِر  ِخاَلِل  ِمْن 

َل إْسَماِعيُل إلى ِزَياَدة َحْجِم امْلَاِء ِد َتَوَصّ امْلَُجِمّ
اِلَيَة : َمَع ِزَياَدِة  ّمِدِه ُثّم َوَضَع اْلَفَرِضّية الَتّ َبْعَد َتَ

ِدِه َتْزَداُد ُكْتَلُتُه. ُمّ َحْجِم امْلَاِء َبْعَد َتَ
َحّقِق ِمَن اْلَفَرِضّيِة َأْجَرى َتَاِرب اْسَتْعَمَل ِفيَها  ِللَتّ

اِلَية : َجِليٌد - ِميَزاُن ُروِبْرَفاْل - اْلَوَساِئَل الَتّ
ُكَتٌل ُمَرَقَّمة، ِميَزان إِلْكْتُروِني ُيْسَتْخَدُم في امْلَْطَبِخ.
إِلْسَماِعيَل  َتْسَمُح  اَلِّتي  اخَلَطَواُت  ِهَي  َما   -  1
َحّقِق ِمَن اْلَفرِضية ِباْسِتْعَماِل »ِميَزاِن ُروِبْرَفاْل « ِبالَتّ
اِبَقِة ِباْسِتْخَداِم  ْجِرَبِة الَسّ 2 - ِاْشَرْح َكْيَف َيُقوُم ِبالَتّ

ْوِضيِحي. ْسِم الَتّ امْلِيَزاِن اإلِلْكْتُروِني، َمَع الَرّ
ّقَق ِاْسَماِعيُل ِمَن اْلَفَرِضّية ؟ َوّضْح َجَواَبَك. 3 - َهْل حَتَ
ِعْنَدَما َشَرَع ِفي اْلَعَمِل ِبامْلِيَزاِن اإِلِلَكْتُروِني َوَجَدُه 

اًل. ُأْذُكْر َسَبًبا َشاِئًعا ِلَتَعّطِل َعَمَل امْلِيَزاِن، ُمَعَطّ
َوَكْيَف َيَتَجاَوُز َهَذا اْلَعَطَل.

• شرح وتوضيح سياق املشكلة،: نريد التأكد فيما 
إذا الكتلة تتغير أم ال أثناء التحول؟ 

الختبار  االجابة   أو  احلل  طرق  في  البحث   •
الفرضية املقدمة

اخلطوات  وشرح  التجريبة  الطريقة  تطوير   •
تسمح  التي  روبرفال،  ميزان  باستخدام  العملية، 

بالتأكد فيما إذا كانت الكتلة  محفوظة أم ال،

أوظف تعلماتي: الصفحة 110 من الكتاب
حول  سابقا  تعلمه  ما  إدماج   تعلم  الهدف:   •

املادة وعالم األشياء 
في  املتوصل  النتائج  بإحدى  التذكير  يتم   •
عند  املاء  حجم  زاد  إذا  السابقة:  النشاطات 

التجمد، فهل تزداد الكتلة؟
شكل  في  التجريبية  اخلطوات  يقدمون   •

مخططات توضيحية. 
• تعرض هذه املخططات لشرح كيف مت اختبار 
يعبر عن  ثم  إليها،  املتوصل  النتجة  ما  الفرضية، 

هذه النتيجة كتابيا
اخلطوات  نفس  ثانية  مرحلة  في  عرض  يتم   •
التجريبية باستخدام امليزان االلكتروني هذه املرة: 
للكتلة )قبل  بابتدائية   قيمة  أن يحدد  ويكفي 
التحول(  بعد   ( القيمة«  »نفس  ثم  التحول( 

ليعبر عن انحفاظ الكتلة
• يذكر سببا لتعطل امليزان االلكتروني: 

ولم تعد صاحلة ويجب  بالبطارية  إما يشتغل   -
األعطال  ونتجنب  معتاد  العطل  )هذا  تبديلها 

خارجها(
- أو يشتغل بالكهرباء املنزلية، ويكون التوصيل 

غير سليم، أو مأخذ الكهرباء فاسدا.
األولى   : )45د(  من   حصتني  في  املعاجلة   تتم   •
لتقدمي الوضعية والتفكير فيها وبلورة االجابات األولى
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• الثانية للعروض واملناقشة وتوحيد االجابات والتصورات
مالحظة  بعد  جماعيا  التقييم  مناقشة جدول   •

التالميذ جلداول تقييمهم في حصة أخرى.
• ينجز النشاط بشكل فردي ثم يليه العمل اجلماعي 

في أفواج وينتهي باحلوصلة في الفوج/ قسم.
• يستثمر نتائج  التحليل والتقييم للقيام باملعاجلة 

البيداغوجية

احلصة 6  + 
ُف َتَعّلَماتياحلصة 7 إدماج: ُأَوِظّ

مالحظات منهجيةسير  النشاطات التعلمية
تقدمي الوضعية:  حتضير القهوة

النص:
ُيوِف،  ِللُضّ الَقْهَوَة  َر  ِلُتَحِضّ ُسْنُدُس  َقاَمْت 
فيَها  َوَوَضَعْت  الَكْهُرَباِئَيَة  َيَة  الَغاَلّ َفَأْحَضَرِت 
ِق  املاَء واْلُبَّ وَأْوَصَلتَها بالَكْهُرَباِء. ِفي اْنِتَظاِر َتَدُفّ
ا  عَمّ ُسْنُدُس  َتَساَءلْت  ْوَرِق  الَدّ ِفي  الُبِنِيّ  اِئِل  الَسّ

َيْحُدُث َداِخَل َهِذِه املَاِكيَنِة.
ْعِليَماُت الَتّ

. ْخِطيِطِيّ ْسِم الَتّ اِقَصَة ِفي الَرّ - َامْتِِم الَبَياَناِت الَنّ
ِبَها  ْت  َمَرّ اَلِّتي  ْهِي  الَطّ َمَراِحَل  ِلُسْنُدْس  ِاْشَرْح   -
. ْخِطيِطِيّ ْسِم الَتّ الَقْهَوُة ِفي َهِذِه املَاِكيَنِة ُمْسَتِعيًنا ِبالَرّ
َيُة َعِن الَعَمِل. ُأْذُكْر َسَبًبا  ٍة َتوَقَفِت الَغاَلّ َبْعَد ُمَدّ

َيَة اَل َتْشَتِغُل. َواِحًدا َيْجَعُل َهِذه اْلَغاّلَ
ْم َنِصيَحًة ِلُسْنُدْس َحْوَل َمَخاِطِر الَكْهَرَباِء. َقِدّ

• شرح وتوضيح التعليمات
• إجناز املطلوب:

 • تكملة البيانات، وتقدمي شرح العملية 
ونصيحة  اجلهاز،  لتعطل  سببا  ميثل  ما  يقدم   •
تخص استخدام هذا النوع من التجهيز الكهربائي

• عرض ومناقشة وتقييم ذاتي

أوظف تعلماتي: الصفحة 111 من الكتاب
• الهدف: إدماج مركبات الكفاءة

• تتم املعاجلة  في حصتني من  )45 د( : األولى 
لتقدمي الوضعية والتفكير فيها وبلورة االجابات 

األولى
االجابات  وتوحيد  واملناقشة  للعروض  الثانية   •

والتصورات
العمل  يليه  ثم  فردي  بشكل  النشاط  ينجز   •
في  باحلوصلة  وينتهي  أفواج  في  اجلماعي 

الفوج/ قسم.
للقيام  والتقييم  التحليل  نتائج   يستثمر   •

باملعاجلة البيداغوجية
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جند في هذا امللحق مجموعة من البطاقات التقنية التي يحتاجها األستاذ في إعداده للوضعيات 
التعلمات على مدى متوسط  التعلمي يخطط ملجموع  املقطع  اكان  فإذ  التعلمية خاصة. 
)الفصل الدراسي(، فإن البطاقات اخلاصة بكل وضعية تعلمية أو حتى بعض النشاطات 
تدعوه العتماد شكل آخر من التحضير ليحيط أكثر بتفاصيل العملية، حيث تظهر أكثر 

األهداف التعلمية التي لم تكن جلية في منصوص الكفاءات اخلتامية نظرا لطابعها العام.
نقترح في امللحقات نوعني من البطاقات:

قصير  مدة  على  تعلمات  سيرا  الستراتيجية  تعد  وهي  تعلمية:  وضعية  سير  بطاقة   -
)حصة أو حصتني(

- بطاقة لتقييم نشاط ذي طابع إدماجي، من مثل »أوظف تعلماتي« أو »أقترح حال« 
أو تقييم مشروع تكنولوجي. هذه البطاقة تكون بشكل جدول يتضمن معايير للتقييم 
في  التحكم  مدى  على  للحكم  األستاذ  يحتاجها  التي  املؤشرات  من  مبجموعة  مزودة 
الكفاءة املتابعة، من جهة، كما يحتاجها التلميذ إذا ما صرح لهم األستاذ ببعض هذه 
املؤشرات واملعايير التي تساعده في احلكم على مدى حتكمه في اكتساب ومنو الكفاءة 

في شكل تقييم ذاتي. 

اجلزء الثالث
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بطاقة تقييم وضعية اإلدماج )1(
القسم : السنة الرابعة ابتدائي

امليدان : االنسان  واحمليط
املوضوع: سامية و وهيبة في العمارة

الصفحة: 65 من الكتاب
نص الوضعية:

 ساِمَية َو َوِهيَبة َصِديَقَتاِن َتْسُكَناِن َنْفَس اْلِعَماَرِة. َيِصُل امْلَاُء ِإَلى َمْنِزِل َساِمَية ُدوَن َضٍخّ في حنِي تضطر 
اِت َمْنِزِلَها. َنِفَيّ ٍة إِليَصاِل امْلَاِء  حِلَ َوهيَبُة ِإلى اْسِتْعماِل ِمَضَخّ

- َبنّيْ في َأِيّ طاَبٍق َتْسُكُن َوهيَبة َوفي َأّي َطاَبٍق مُيِْكُن َأْن َيكوَن َمْنِزُل ساِمَية.
ْر ِإجاَبَتَك ؟ - َبِرّ

الهدف: تهدف الوضعية إلى تقييم قدرة التلميذ على توظيف ما تعلمه في موضوع توزيع املاء في 
املجمعات السكنية ، وتطبيقه ملبدأ األواني املستطرقة. من خالل وضعية "واقعية" ملشكلة توزيع املاء، 

عندما  تكون البناءات اجلديدة غير متوافقة مع وضعية خزان املاء املنجز قبله.

شبكة تقييم : املعايير واملؤشرات

املؤشراتاملعايير

احلكم

ف
ضعي

كم 
حت

سط
متو

كم 
حت

يد
م ج

حتك

التحكم 
في املوارد 

املعرفية

مستوي   في  يكون  الساكن  الماء  سطح  أن  يعرف   •
أفقي

• يعرف المبدأ الذي تقوم عليه األواني المستطرقة
األواني  في  صحيح  بشكل  الماء  لمستوي  يمثل   •

المستطرقة 
من  الماء  توزيع  عليه  يقوم  الذي  المبدأ  يعرف   •

الخزان إلى منازل الحي
توظيف 
املوارد 

والكفاءات 
العرضية

توزيع  تفسير  في  المستطرقة  األواني  مبدا  يطبق   •
الماء من الخزان إلى المنزل

المعطاة له -    التعليمات:  يحترم الخطوات  • يطبق 
يجيب على األسئلة
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• يجيب على التعليمات :
- يحدد مستوى الماء في الخزان.

- يبحث عن مستوى الماء في العمارة.
- يحدد الطابق الذي تسكن فيه سامية.
- يحدد الطابق الذي تسكن فيه وهيبة.

- يشرح أسباب وصول الماء إلى منزل سامية.
وهيبة  منزل  إلى  الماء  وصول  عدم  أسباب  يشرح   -

بدون ضخ.
محيطه  مع  بالتكيف  تتعلق  مشكالت  يحل   •
الماء  وصول  مشكلة  لحل  طريقة  باقتراح  الطبيعي، 

للعمارة.
• التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفاهيا وكتابيا.

ترسيخ القيم 
واملواقف

• يشارك اآلخرين في العمل، ويتفاعل معهم بانسجام.
• يبدي نوعا من االستقاللية.

• يحترم الوقت املخصص للعمل.

مالحظة: أعطيت هذه املؤشرات وفق هذه املعايير املختارة، ميكن أن يجرى التقييم وفق بعضها فقط 
بعض  من  يتأكد  أن  وميكن  صياغتها(،  يعيد  او  إليها،  يضيف  أو  كلها،  أو  بعضها  األستاذ  )ينتقي 

املؤشرات األخرى في مناسبات أخرى.
ينجز األستاذ هذه الشبكة، بشكل بطاقة خاصة بالتقييم واملتابعة . ستساعده في إجناز الوضعيات العالجية. 
ميكن استخدام سلم للعالمات لكل مؤشر من املؤشرات)سلم من 20(، كما ميكن االكتفاء باحلكم على 

املعايير من خالل هذه املؤشرات بقاعدة )التحكم في ثلتي املؤشرات = يساوي حتكم مقبول للمعيار(.

القسم : السنة الرابعة ابتدائي
امليدان : املعلمة في الفضاء والزمن

املوضوع: »حتديد جهة القبلة«    الصفحة: 81 من الكتاب
نص الوضعية:

ِط الِبَناِء ِمْن َمْكَتِب الَهْنَدَسِة املِْعَماِرَيِّة )الَوِثيَقُة  ُلوا َعَلى ُمَخَطّ 1 - َأَراَد َأْهُل احَلِيّ ِبَناَء َمْسِجد، َفَتَحَصّ
ِديِدها. ْمَت مِلَُساَعَدِتِهْم َعَلى حَتْ ِديِد ِجَهَة الِقْبَلِة، َفَتَقَدّ ُهْم ِاْحَتاُروا ِفي حَتْ 1( َلِكَنّ

ِط اْلَعام. - اْسَتْعِمِل الَوَرَق الّشّفاف ِلَنْسِخ  امْلَُخَطّ
. )الَوِثيَقُة 2( ْرِقِيّ ْرِق واجَلُنوِب الَشّ اَه الِقْبَلِة اَلِّتي ِهَيّ َبنْيَ الَشّ َ ِ ِاجِتّ - ِاْسَتِعْن باجلَهات اأَلْرَبع  وَعنِيّ
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ِة  ِة اأَلْلواِح اخَلَشِبَيّ ِة املَْشُروِع َأَداًة ِلَضْبِط ُأُفِقَيّ ِعنَي َوُهَو ِبَصَدِد َتْهِيَئِة َأْرِضَيّ اِئنَي املَُتَطِوّ 2 - ِاْحَتاَج َأَحُد الَبَنّ
اَلِّتي َيْسَتْخِدُمَها ِفي ِبَناِء اأَلَساَساِت.

. ِة ِاْسِتْخَداِم َهِذِه اأَلَداِة ُمْسَتِعيًنا ِبَرْسٍم َتْوِضيِحٍيّ ْم َلُه َشْرًحا ِفي َكْيَفَيّ ُنُه ِمْن ذلك، َوَقِدّ - ِاْقَتِرْح َعَليِه َأَداًة َبِسيَطًة مُتَِكّ

الهدف: تهدف الوضعية إلى تقييم قدرة التلميذ على إدماج ما تعلمه في ميدان املعلمة في الفضاء. 
ومن بينها ما تعلمه من استخدام لبعض أدوات التوجيه، مثل البوصلة من أجل حتديد جهة الشمال 
تتطلب  التي  الوضعية   احلاجة. في هذه  أو  الطلب  رئيسية ثم حتديد جهات أخرى حسب  كجهة 
حتديد جهة القبلة حلل مشكلة قد يقع فيها االنسان في أي مكان وفي أي وقت. يستلزم معرفة اجلهات 

األساسية،  وكذا اجلهات الفرعية وحتديدها على خريطة موجهة )مرفقة بجهة الشمال (.
كما أن االنسان بحاجة ملعرفة السطح األفقي من غيره ، سواء في وضعية البناء أو من أجل تنظيم األثاث.

شبكة تقييم : املعايير واملؤشرات

املؤشراتاملعايير

احلكم

ف
ضعي

كم 
حت

سط
متو

كم 
حت

يد
م ج

حتك

التحكم 
في املوارد 

املعرفية

• يعرف الجهات األساسية والجهات الفرعية
• يحدد جهة مكان بالنسبة آلخر

• يستخدم البوصلة لمعرفة الشمال ثم بقية الجهات 
األخرى

موجهة  خريطة  في  األساسية  الجهة  على  يتعرف   •
معطاة

• يتعرف على الوضعية الشاقولية لجسم خطي)بشكل 
عمود(

• يتعرف على السطح األفقي
• يعرف أدوات البناء وكيفية استخدامهما
• يعرف عالقة التعامد بين الشاقول واألفق

توظيف 
املوارد 

والكفاءات 
العرضية

من  انطالقا  الخريطة  على  ما  منطقة  مكان  يحدد   •
موقعه

لتحديد  والفرعية  األساسية  الجهات  يستخدم   •
التوجه إلى مكان ما

في  مختارة  جهة  وفق  لالنتقال  البوصلة  يستخدم   •
فضاء قريب)مسافة صغيرة(
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واألفق   الشاقول  بين  التعامد  خاصية  يستخدم   •
لمعرفة إحداهما بمعرفة االخر. 

• يستخدم ميزان ذو الفقاعة لضبط أفقية أو شاقولية 
سطح مستوي

في  المقدمة  التعليمات  أو  األسئلة  على  يجيب   •
الوضعية:

- يحدد جهة الشمال على الخريطة
- يتعرف على جهة القبلة ويحددها

- يحدد جهة القبلة على الخريطة بسهم موجه
اللوحة  أفقية  لضبط  يحتاجها  التي  األداة  يعرف   -

الخشبية
أفقية  فيها  يضبط  التي  العملية  للوضعية  يمثل   -

اللوحة
الطبيعي،  محيطه  مع  بالتكيف  تتعلق  مشكالت  يحل   •

وباستخدام أدوات تكنولوجية شائعة االستعمال
• يستخدم لغة سليمة في تقديم الشرح مع الموضحات

• يستخدم  التعبير بالرموز والمخططات 
• يعرف االتجاهين الشاقولي واألفقي

مشكل  وطرح   التساؤل  العلمي:  المسعى  ينتهج    •
اقتراح فرضيات وانجاز تجارب الختبارها

• التعبير العلمي واللغوي الدقيق شفاهيا وكتابيا
ترسيخ القيم 

واملواقف
• يشارك اآلخرين في العمل التطوعي، ويتفاعل معهم 

بانسجام
• يبدي نوعا من االستقاللية في البحث  

• يحترم الوقت املخصص للعمل 
استدالله  لدعم  أخرى  وأشكاال  أفكارا  يقدم   •
مبوضحات إضافية )اختيار أدوات أخرى تؤدي نفس 

الغرض من املهمة املطلوبة(
مالحظة: متثل هذه املؤشرات بعض ما يجب أن يعرفه ويتحكم فيه كموارد للكفاءة اخلتامية. وعليه 
نختار من بينها ما يناسب حاجتنا لتقييم قدرة التلميذ على اإلدماج. ونحكم على حتقق املعايير من 

خالل مجموعة املؤشرات املختارة، بقاعدة الثلثني:
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»يكون املعيار مقبوال، إذا ما أظهر التلميذ التحكم في ثلثي املؤشرات اخلاصة بهذا املعيار«.
كما أن املعيار اخلاص بالقيم واملواقف يجب أن نحكم عليه من دوام السلوكات لفترة طويلة نسبيا وليس 

من خالل وضعية وحيدة للتقييم.
بطاقة تقييم وضعية اإلدماج )3(: إناز مشروع تكنولوجي

القسم : السنة الرابعة ابتدائي
امليدان : املادة وعالم األشياء

املوضوع: مشروع تكنولوجي: صناعة صاروخ مائي
الصفحة: 102 - 103 من الكتاب

الهدف: نقترح في هذه الوضعية إجناز »صاروخ مائي« من أجل التعرف على خاصية الهواء كمادة 
مرنة، ميكن االستفادة من هذه املرونة للتغيير في الشكل واحلجم: القابلية لالنضغاط  والتمدد، ومنه 
دفع أو حتريك األشياء. يعتمد املبدأ على خروج الهواء من القارورة عند زيادة الضغط لدرجة كافية 
جتعله ينفث بقوة األمر الذي يجعل القارورة/ الصاروخ يندفع هو اآلخر بجهة معاكسة خلروج الهواء.

شبكة تقييم : املعايير واملؤشرات

املؤشراتاملعايير

احلكم

ف
ضعي

كم 
حت

سط
متو

كم 
حت

يد
م ج

حتك

التحكم 
في املوارد 

املعرفية

• يعرف أن الهواء يشغل كل احليز الذي يعطى له
• يعرف أن الهواء مادة مرنة تتميز بالقابلية لالنضغاط  

والتمدد
بالقابلية  املرتبط  االستخدامات  بعض  يعرف   •

لالنضغاط  والتمدد
إلجناز  يحتاجها  التي  األدوات  بعض  وظيفة  يعرف   •

املشروع
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توظيف 
املوارد 

والكفاءات 
العرضية

• يربط بني التمدد وزيادة حجم الهواء
• يربط بني التقلص وانضغاط الهواء

احلياة  من  مشكالت  حلل  الهواء  خواص  يستخدم   •
اليومية

في  املقدمة  التعليمات  أو  األسئلة  على  يجيب   •
الوضعية:

- يصنع أجزاء الصاروخ، ويحقق العمليات التالية: 
- املنصة اخلشبية مالئمة

- القارورة املزودة باألجنحة
- السدادة املزودة بالصمام

ببعضها  األجزاء  يربط  التركيب:  األجزاء:  يجمع   •
بإحكام

• يجرب الصاروخ:
- يستخدم املضخة لنفخ الصاروخ بشكل صحيح

- يحقق دفع الصاروخ لألعلى )ارتفاعا مقبوال(، 
• يستخدم ويوظف معارفه لصيانة املشروع أثناء وبعد 

االجناز )يصلح األعطال(
• يستخدم لغة سليمة في  تقدمي الشرح مع املوضحات
• يستخدم مخططات معبرة عن اجلواب ووجيهة

ترسيخ القيم 
واملواقف

ويتفاعل  اجلماعي،  العمل   في  اآلخرين  يشارك   •
معهم بانسجام

الوقت  ويحترم  له،  احملدد  الوقت  في  املشروع  ينجز   •
املخصص للعمل

• يوظف أدوات العمل بشكل سليم
• يتخذ احتياطات األمن أثناء االجناز والتجريب

• يعمل باستقاللية لكن حتت إشراف األستاذ
• يقدم أفكارا وأشكاال أخرى تتعلق باختيار الوسائل 

واألدوات وطريقة العمل 
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مالحظة:
العرضية«  والكفاءات  املوارد  و»توظيف  املعرفية«  املوارد  في  »التحكم  معياري  املؤشرات حتت  متثل   -
في  وحتكم  التلميذ   عليها  تعرف  قد  يكون  أن  يجب   والتي  اإلدماج،  وضعية  من  املستهدفة  املوارد 
للقيام  إال محطة حتصيلية  اإلدماج  وما وضعية   املقطع.  في  التعلمات  منها، على طول سير  األساسي 

باإلدماج املنشود.
نختار  اخلتامية. وعليه  للكفاءة  فيه كموارد  يعرفه ويتحكم  أن  ما يجب  املؤشرات بعض  - متثل هذه 
من بينها ما يناسب حاجتنا لتقييم قدرة التلميذ على اإلدماج. ونحكم على حتقق املعايير من خالل 

مجموعة املؤشرات املختارة، بقاعدة الثلثني:
• »يكون املعيار مقبوال، إذا ما أظهر التلميذ التحكم في ثلثي املؤشرات اخلاصة بهذا املعيار. 

• كما أن املعيار اخلاص بالقيم واملواقف يجب أن نحكم عليه من دوام السلوكات لفترة طويلة نسبيا 
وليس من خالل وضعية وحيدة للتقييم

بطاقة تقييم وضعية اإلدماج )4(: إناز مشروع تكنولوجي
القسم : السنة الرابعة ابتدائي

امليدان : املادة وعالم األشياء
املوضوع: هل كتلة املاء ثابتة أثناء التحول؟

الصفحة: 110 من الكتاب

نص الوضعية: 
َل إْسَماِعيُل إلى ِزَياَدة َحْجِم امْلَاِء  ِد َتَوَصّ ِمْن ِخاَلِل اْنِكَساِر َقاُروَرة امْلَاِء امْلَْوُضوَعِة في امْلَُجِمّ

ِدِه َتْزَداُد ُكْتَلُتُه. ُمّ اِلَيَة : َمَع ِزَياَدِة َحْجِم امْلَاِء َبْعَد جَتَ ّمِدِه ُثّم َوَضَع اْلَفَرِضّية الَتّ َبْعَد جَتَ
اِلَية : َجِليٌد - ِميَزاُن ُروِبْرَفاْل - َحّقِق ِمَن اْلَفَرِضّيِة َأْجَرى جَتَاُرب اْسَتْعَمَل ِفيَها اْلَوَساِئَل الَتّ ِللَتّ

ُكَتٌل ُمَرَقَّمة، ِميَزان إِلْكْتُروِني ُيْسَتْخَدُم في امْلَْطَبِخ.
َحّقِق ِمَن اْلفرضية ِباْسِتْعَماِل »ِميَزاِن ُروِبْرَفاْل « 1 - َما ِهَي اخَلَطَواُت اَلِّتي َتْسَمُح إِلْسَماِعيَل ِبالَتّ

ْوِضيِحي. ْسِم الَتّ اِبَقِة ِباْسِتْخَداِم امْلِيَزاِن اإلِلْكْتُروِني، َمَع الَرّ ْجِرَبِة الَسّ 2 - ِاْشَرْح َكْيَف َيُقوُم ِبالَتّ
ّقَق ِاْسَماِعيُل ِمَن اْلَفَرِضّية ؟ َوّضْح َجَواَبَك . 3 - َهْل حَتَ

اًل. ُأْذُكْر َسَبًبا َشاِئًعا ِلَتَعّطِل َعَمَل امْلِيَزاِن، َوَكْيَف  ِعْنَدَما َشَرَع ِفي اْلَعَمِل ِبامْلِيَزاِن اإِلِلَكْتُروِني َوَجَدُه ُمَعَطّ
َيَتَجاَوُز َهَذا اْلَعَطَل.

الهدف: تهدف هذه الوضعية إدماج التعلمات التي متت في هذا املقطع. وتتعلق بخواص املادة أثناء 
التحول: انحفاظ الكتلة االنصهار والتجمد وعدم انحفاظ احلجم، وكذلك استخدام امليزان في عملية 

الوزن للتأكد من هذه اخلاصية.
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شبكة تقييم : املعايير واملؤشرات

املؤشراتاملعايير

احلكم

ف
ضعي

كم 
حت

سط
متو

كم 
حت

يد
م ج

حتك

التحكم 
في املوارد 

املعرفية

• يعرف أن املاء يتجمد عندما تنخفض درجة حرارته
• يعرف أن اجلليد  ينصهر عندما ترتفع درجة  حرارته

• يعرف أن حتوالت املاء يرافقها تغير في احلجم وثبات في 
الكتلة )احلجم غير محفوظ والكتلة محفوظة(

• يعرف وظيفة امليزان: عملية الوزن، أو قياس الكتلة
بني  الوحدات  وحتويل  الكتلة  قياس  وحدات  يعرف   •

الغرام  والكيلوغرام
• يعرف كتابة نتيجة قياس الكتلة

الكهربائي  التجهيز  استخدامات  بعض  على  يتعرف   •
البسيط

توظيف 
املوارد 

والكفاءات 
العرضية

• يستخدم ميزان روبرفال استخداما صحيحا
• يستخدم امليزان الرقمي )االلكتروني( في قياس كتلة 

جسم ما )في حدود مجال االستخدام(
• يستخدم امليزان االلكتروني استخداما صحيحا

التجهيز  باستخدام  اخلاصة  األعطال  بعض  يعرف 
الكهربائي التي تعتمد على البطاريات ويصلحها. 

في  املقدمة  التعليمات  أو  األسئلة  على  يجيب   •
الوضعية:

التعليمة 1:
عند  زاد  احلجم  منها:  انطلق  التي  الفرضية  يذكر 

التجمد، وكذلك كتلة املاء تزداد. 
تسمح  التي  األساسية  اخلطوات  أو  العمليات  يعرض 
له من التأكد عمليا من انحفاظ الكتلة أو من عدمها، 

باستخدام ميزان »روبرفال«.
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وبعد  قبل  نفسها  هي  الكتلة  العملية:  نتيجة  يقدم   •
التحول

نتيجة  من  محققة  غير  الفرضية  أن  يفيد  ما  يذكر   •
التجربة

الكتلة  انحفاظ  يوضح  مبخطط  النتيجة  عن  يعبر   •
باختيار قيمة للكتلة )قيمة معقولة(

التعليمة 2:
• يوضح العملية املنجزة باستخدام امليزان االلكتروني

قيمة  يعني  محفوظة:  الكتلة  أن  مبخطط  يوضح   •
اختيارية قبل وبعد التحول.

• يستخدم لغة سليمة في  تقدمي الشرح مع املوضحات
• يستخدم مخططات معبرة عن اجلواب و وجيهة

ترسيخ القيم 
واملواقف

ويتفاعل  اجلماعي،  العمل   في  اآلخرين  يشارك   •
معهم بانسجام

• يستخدم التجهيز املناسب ملتابعة بروتوكول جتريبي
• يتخذ احتياطات األمن أثناء االجناز والتجريب

يعمل باستقاللية لكن حتت إشراف األستاذ
• يقدم أفكارا  وأشكاال أخرى  تتعلق باختيار الوسائل 

واألدوات وطريقة العمل 

مالحظة:
متثل هذه املؤشرات بعض ما يجب أن يعرفه ويتحكم فيه كموارد للكفاءة اخلتامية. وعليه نختار من بينها 
ما يناسب حاجتنا لتقييم قدرة التلميذ على االدماج. ونحكم على حتقق املعايير من خالل مجموعة 

املؤشرات املختارة، بقاعدة الثلثني:
- »يكون املعيار مقبوال، إذا ما أظهر التلميذ التحكم في ثلثي املؤشرات اخلاصة بهذا املعيار«. 

- كما أن املعيار اخلاص بالقيم واملواقف يجب أن نحكم عليه من دوام السلوكات لفترة طويلة نسبيا 
وليس من خالل وضعية وحيدة للتقييم
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بطاقة تقييم وضعية اإلدماج )5(
القسم : السنة الرابعة ابتدائي

امليدان : املادة وعالم األشياء
املوضوع: حتضير القهوة  ...

الصفحة: 111 من الكتاب
نص الوضعية: 

َيَة  الَغاَلّ َفَأْحَضَرِت  ُيوِف،  ِللُضّ الَقْهَوَة  َر  ِلُتَحِضّ ُسْنُدُس  َقاَمْت   
الَكْهُرَباِئَيَة َوَوَضَعْت فيَها املاَء واْلُبَّ وَأْوَصَلتَها بالَكْهُرَباِء.

َداِخَل  َيْحُدُث  ا  ُسْنُدُس عَمّ َتَساَءلْت  ْوَرِق  الَدّ ِفي  الُبِنِيّ  اِئِل  الَسّ َتَدُفِّق  اْنِتَظاِر  ِفي 
َهِذِه امل�َاِكيَنِة.

. ْخِطيِطِيّ ْسِم الَتّ اِقَصَة ِفي الَرّ - امَْتِِم الَبَياَناِت الَنّ
. ْخِطيِطِيّ ْسِم الَتّ ْت ِبَها الَقْهَوُة ِفي َهِذِه امل�َاِكيَنِة ُمْسَتِعيًنا ِبالَرّ ْهِي اَلِّتي َمَرّ - ِاْشَرْح ِلُسْنُدْس َمَراِحَل الَطّ

َيَة اَل َتْشَتِغُل. َيُة َعِن الَعَمِل. ُأْذُكْر َسَبًبا َواِحًدا َيْجَعُل َهِذه اْلَغاّلَ ٍة َتوَقَفِت الَغاَلّ - َبْعَد ُمَدّ
ْم َنِصيَحًة ِلُسْنُدْس َحْوَل َمَخاِطِر الَكْهَرَباِء.؟ - َقِدّ

الهدف:  تهدف هذه الوضعية، إدماج التعلمات التي متت في هذا املقطع. وتتعلق بخواص املادة أثناء 
التحول: انحفاظ الكتلة االنصهار والتجمد وعدم انحفاظ احلجم، وكذلك استخدام امليزان في عملية 

الوزن للتأكد من هذه اخلاصية.

شبكة تقييم : املعايير واملؤشرات

املؤشراتاملعايير

احلكم

ف
ضعي

كم 
حت

سط
متو

كم 
حت

جيد
كم 

حت

التحكم 
في املوارد 

املعرفية

• يتعرف على احلاالت املختلفة للماء ومييز بينها
• يتعرف على ظاهرة تكاثف بخار املاء 

• يعرف العوامل التي حتدث عملية تبخر املاء : مصدر 
حرارة 

• يعرف حالة التبخر التي تصاحبها ظاهرة الغليان
األجهزة  بعض  في  احلرارة  مصدر  على  يتعرف   •

الكهرومنزلية
على  املاء  بخار  مرور  ناجت  هي  "القهوة"  أن  يعرف   •

مسحوق الب
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توظيف 
املوارد 

والكفاءات 
العرضية

• يقرأ على مخطط توضيحي ويعرف مبدأ عمل بعض 
التجهيز الكهرومنزلي البسيط

• ينتقي املعلومات الوجيهة من مخطط معطى.
يجيب على األسئلة وينتقي املعلومات الصحيحة

مأخذ  السائل-  )املاء  الناقصة  البيانات  يتمم   -
املاء،  تكاثف   - املاء  تبخر   - املاء  غليان   - الكهرباء 
يجب وضع سهم نحو القطرات داخل الدورق وليس 

الذي يظهر في الشكل(
- يشرح املراحل التي مر بها املاء السائل داخل الغالية 

) التسخني، الغليان، التبخر، التكاثف(.
الكهرباء،  انقطاع   ( الغالية  تعطل  أسباب  يذكر   -
التسخني،  عنصر  في  عطل  التوصيل،  سلك  انقطاع 

انتهاء مدة التوقيت احملدد....(
- يقدم مجموع من احملاذير التي يجب مراعاتها عند 

التعامل مع كهرباء القطاع
الدقيق شفاهيا  واللغوي  العلمي  التعبير   - يستخدم 

وكتابيا.

ترسيخ القيم 
واملواقف

• يبدي نوعا من االستقاللية في البحث عن االجابة
• يحترم الوقت املخصص للعمل

• ترسيخ اللغة الوطنية كلغة لالتصال والتعبير العلمي

مالحظة: أعطيت هذه املؤشرات وفق هذه املعايير املختارة، ميكن أن يجرى التقييم وفق بعضها فقط 
بعض  من  يتأكد  أن  وميكن  صياغتها(،  يعيد  او  إليها،  يضيف  او  كلها،  أو  بعضها  األستاذ  )ينتقي 

املؤشرات األخرى في مناسبات أخرى.
الوضعيات  إجناز  في  ستساعده  واملتابعة.  بالتقييم  خاصة  بطاقة  بشكل  الشبكة،  هذه  األستاذ  ينجز 

العالجية. 
ميكن استخدام سلم للعالمات لكل مؤشر من املؤشرات )سلم من 20(، كما ميكن االكتفاء باحلكم على 

املعايير من خالل هذه املؤشرات بقاعدة )التحكم في ثلتي املؤشرات = يساوي حتكم مقبول للمعيار(
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بطاقة جمع تصورات التالميذ
نستهل كل مقطع تعلمي بوضعية انطالقية  الهدف منها التعرف على األفكار املسبقة للتالميذ حول 
فرصة جلمع  تتيح  اإلنطالقية  الوضعية  إن هذه  تعلمية.  بداية كل وحدة  في  املبرمج، وكذلك  املضوع 

التصورات األولية وتسجيلها على دفتر خاص قصد كشف احلواجز املعرفية التي تعيق التعلمات 
التعليمات  على  اإلجابة  يحاولون  التالميذ وهم  التي وظفها  والتعابير  املفردات  الدفتر  في هذا  تسجل 
املقترحة، وخاصة تلك العبارات اخلاطئة والتي جاءت بالتعبير الدارج أو األجنبي أو التي تنقصها الدقة 
التعبير عن رأي  التصورات عندما يطلب منهم  تأتي هذه  أو احتوت تصورا خاطئا. كما قد  العلمية 
بواسطة التعبير الرمزي، أي بواسطة الرسوم واملخططات ، وهذه املصادر من نوع خاص يحمل في طياته، 
إذا ما أحسن قراءته، كثير من املؤشرات الدالة على بعض األخطاء في التصور للظاهرة  التي طلب منهم 

تقدمي راي فيها.
لتجاوز هذه األخطاء املتجذرة في تفكير األطفال وحتى ال تصبح عائقا أمام التعلمات اجلديدة علينا 
والتي  اإلنطالقية،  الوضعيات  بداية  في  التالميذ،  منتوج  من  نستقيها  التي  املعلومات  بتحليل   القيام 
نضمها جدوال سيساعد األستاذ على التحليل الدقيق ملا جاء فيه، قصد برمجة وضعيات تعلمية متكن 

التالميذ من جتاوز هذه العوائق وامتالك املفاهيم الصحيحة.
القسم: السنة الرابعة ابتدائي

املقطع التعلمي: اإلنسان واحمليط
1 - الوضعية االنطالقية:

ِيِط. امْلَاُء َوالَنَباَتاُت ِمَن اْلَعَناِصِر اأَلَساِسّية ِفي احمْلُ
- امْلَاُء َكِثيُر ااِلْنِتَشاِر في الطبيعة وُيوَجُد في َحااَلت ُمْخَتِلَفة .

َتاُج إَلى ُشُروٍط  َباَتاِت ِبَنَشاَطاٍت َعِديَدٍة َتَتَطَلُّب ُوُجوَد امْلَاِء َوَعَناِصَر ِغَذاِئّية ُأْخَرى َكَما حَتْ ُز َحَياُة الَنّ - َتَتَمَيّ
ُيَوِفُّرَها اْلَوَسُط.

ِيِط َضُروِرّية . َاَفَظُة َعَلى احمْلُ - احمْلُ
ِيِط ؟ َف ِلُنَحاِفَظ َعَلى احمْلُ َكْيَف َيِجُب َأْن َنَتَصَرّ

2 - جمع التصورات

التعليمات: 
ِيِط ؟ َف ِلُنَحاِفَظ َعَلى احمْلُ َكْيَف َيِجُب َأْن َنَتَصَرّ

االسم 
واللقب

تعابير وظفها التالميذ
املاء جميل 

نشربه
ال نرمي الزبل في 

الشارع
نغرس النوار في 

البالكون
ال نقطع األشجار أحمد....

أشجار الغابة ال 
نسقيها

األشجار تعطينا اخلضر 
والفواكه

ال نفسد املاء توجد األشجار 
في الغابة

سهيلة...
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املاء يأتي من 
الثلج

نرمي األوساخ في 
الوادي

نغرس األشجار في 
املدرسة

نضع الزبل في 
الصاشي

يوغورطة...

نرمي األوساخ 
في البحر

نسقي األشجار باملاء األشجار نعطيها لغبار املاء ينزل من 
السماء

اسماعيل...

3 – حتليل التصورات
مصطلحات باللسان الدارج أو األجنبي:  البالكون � الزبل � الصاشي � لغبار.

تعابير غير دالة : املاء جميل
مفاهيم خاطئة: أشجار الغابة ال نسقيها � األشجار تعطينا اخلضر والفواكه

تصرفات خاطئة:  نرمي األوساخ في الوادي � نرمي األوساخ في البحر
إجراءات التكفل : 1 – مراقبة املفردات و التعابير اللغوية وتصحيحها في أوانها - 2 -  التركيز على تنوع 
– التركيز على أشكال تواجد املاء في الطبيعة ودور دورة املاء في الطبيعة  النباتات  وشروط منوها – 3 

في كل ذلك
مالحظة: هناك صعوبات خاصة وفردية مثل التعابير اخلاطئة أو غير مالئمة، ويكون اإلجراء هو تعديل 
وتصويب األخطاء في حينها كلما ظهرت هذه األخطاء. كما أن هناك بعض التصورات اخلاطئة لدى 
عدد كبير من التالميذ، إن لم يكن كلهم، كما جندها عند حتليل الرسومات ، ويتطلب في هذه احلالة 
التخطيط الى تدخالت وبرمجة آجلة: أي يفكر في جتاوز هذه الصعوبات  عن طريق تكييف ما كان 
مخطط له في املقطع التعلمي: ويكون إما بالتركيز على هذا اخلطأ، ومتابعته عند يحني وقت تناوله، أو 

وضع نشاط مميز بغرض جتاوز هذه الصعوبة )قد يختلف عن ما كان مبرمج له(.
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بطاقة سير  وضعية تعلمية
القسم: السنة الرابعة ابتدائي

امليدان :  االنسان واحمليط
املوضوع:  حاالت املاء في الطبيعة   ... الصفحة 56 من الكتاب

املوضوع:  َحااَلُت املَاِء في الّطِبيَعِة املادة: تربية علمية وتكنولوجية
• يتعرف على مصادر املاء في الطبيعة

• يعرف احلالة التي يكون عليها املاء في الطبيعة
• مييز بني املاء العذب واملاء غير العذب

• يكتشف ندرة املاء العذب  ويثمنه

األهداف التعلمية

• صور تعبر عن مختلف أشكال تواجد املاء في 
الطبيعة )صور الكتاب(

• صور داعمة أو مقاطع فيديو

الوسائل والسندات التعليمية

• يصعب تصور املياه اجلوفية كمياه في الطبيعة
التالميذ  إدراك  عن  أخرى  مسطحات  غياب   •

كالشطوط واملستنقعات والبرك 
البحر  املياه املاحلة ال توجد إال في  • االعتقاد بأن 

واحمليطات ال غير.

الصعوبات املعرفية  املتوقعة

سير الوضعية التعلمية
الوقت مالحظات 

منهجية 
وتنظيمية

نشاط التالميذ املراحل/ النشاطات التعلمية

10د على  التعرف 
التصورات 

بعض  وتقدمي 
الفرضيات

إلى   االستماع   -
التالميذ   توقعات 
على  وتسجيلها 
حتديد  السبورة: 
املاء في  مظاهر تواجد 

الطبيعة
هذه  مناقشة   -
تسجيل  اآلراء. 

بعضها.

االَبَرُد،  ليُد،  اجْلَ ْلُج،  الَثّ
َمَظاِهر  والّضَباُب  ْمَطاُر  اأْلَ
هي  امْلَاّدة  ِلَنْفِس  ُمْخَتِلَفة 

امْلَاء.
في  امْلَاء  َحاَلُت  ِهَي  َما 
َيِتُمّ  َوَكْيَف  الّطبيَعة 
إلى  َحاَلٍة  ِمْن  االْنِتَقاُل 

ُأْخَرى ؟

طرح 
الوضعية

التمهيد
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10د البحث 
واالستكشاف 

من خالل 
حتليل الوثائق 
وإجناز جتارب.

الصور  مالحظة   -
أشكال  وحتديد 
في  املاء  تواجد 
 )1 )الوثيقة  الطبيعة 
جبل اجلليد في البحر 
وهو في احلالة الصلبة 
على  الثلج  اجلامدة، 
في  وهو  اجلبال  قمم 
احلالة الصلبة، املاء في 
الوادي وهو في احلالة 
في  املاء   السائلة، 
يتبخر  معدني  حمام 
أو  بخار  إلى  ويتحول 

حالة غازية
املاء  جند  نتيجة:   -
على  الطبيعة  في 
مختلفة،  حاالت 
صلب وسائل وميكن 

أن يتحول إلى غاز

َوَر في الَوثيَقِة 2 اَلِحِظ الُصّ
في  امْلَاء  َحااَلُت   ِهَي  َما 
الّطبيَعة املَُبّيَنة في الّصَوِر.

نشاط 1:
حتليل الوثائق 

َعَلى  َأَتَعّرُف 
امْلَاِء  َحااَلِت 

ِبيَعِة ِفي الَطّ

سأتعلم

10د يوضع  النشاط  هذا  في   -
حقيقة،  أمام  التالميذ 
املياه  نسبة  يكتشفون 
سطح  على  العذبة 
حلوال  ويقترحون  األرض 
للمحافظة على هذه الثروة 
من خالل حتليلهم للصور 
التي  الفيديو  مقاطع  أو 

تعرض عليهم. 
البحار  مياه  نتيجة:   -
واحمليطات كثيرة لكنها ماحلة

ويجب  قليلة  العذبة  املياه 
أن نحافظ عليها.

نشاط 2:
اِه  املَِيّ َتْوزيُع 
الُكَرِة  على 

اأَلْرِضَيِة
- َماَذا َتْسَتْنِتُج 
الِنَّسِب  ِمَن 
في  املَُسَجَلِة 

اْلَوِثيَقة 2؟ 
َيِجُب  -َكْيَف 
اِه  املَِيّ َمَع  َعاُمُل  الَتّ
َنْسَتْهِلُكَها  اَلِّتي 
ِاْقَتِرْح  َيْوٍم؟  ُكَلّ 
َحاَلِة  ِفي  َحاًلّ 
اه. ُنْقِص َهِذِه امْلَِيّ
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5 د مع  حوصلة 
كامل القسم

املَاِء  َمْصَدُر  ِهَي  اجَلْوِفَيُة  اُه  واملَِيّ َوالِوْدَياُن  والُبِحيَراُت  ُلوُج  الُثّ
الَعْذِب الِذي َنْسَتْهِلُكُه.

ٌة. َها َماحِلَ اُه الِبَحاِر واحمُلِيَطاِت َكِثيَرٌة َلِكَنّ ِمَيّ
اُه الَعْذَبُة َقِليَلٌة َوَيِجُب َأْن ُنَحاِفَظ َعَلْيَها. املَِيّ

إرساء
التعلمات

10د التقومي 
التكويني 

)محاوالت 
ثم  فردية 

تصحيح 
جماعي(

ُرُطوَبُة  )َصْلٌب(،  ُد:  امْلَُتَجِمّ اْلُقْطُب 
ُة)َساِئٌل( ْوِفَيّ اجَلِو)الُبَخاُر(، امْلَِياُه اجْلَ

 الَبْحُر )سائل(، البرك )سائل( الثلج )صلب(

التمرين 
بني  الربط 

املخزون 
التي  واحلالة 

هو عليها

تقومي 
املوارد 
املعرفية

 

 

 



دليل استخدام كتاب التربية العلمية والتكنولوجية 150

بطاقة  نتائج التقييم التكويني لفوج التالميذ
القسم: السنة الرابعة ابتدائي

امليدان : االنسان  واحمليط
املوضوع:  حاالت املاء في الطبيعة. الصفحة 56 من الكتاب

الهدف: بطاقة لتجميع نتائج التقومي التكويني أثناء رصد ومتابعة نشاط  التلميذ.  
االجراء: ينجزها األستاذ:

• شبكة للتقييم وفق املعايير واملؤشرات اخلاصة بكل معيار، )كما في اجلدول املوالي(، وعلى ضوئها 
يحكم على نشاط  وأداء التلميذ أثناء تعلمه، من خالل تصرفاته واستجاباته للمهمات التي ينجزها، 

وكذلك من خالل املنتوج الفردي )العمل الفردي املستقل( واجلماعي )أداؤه أثناء العمل الفوجي(، 

مع مالحظة أن املعيار اخلاص ب"ترسيخ القيم واملواقف" نحكم عليه من خالل عدة مالحظات من 

وضعيات تعلمية مختلفة وعلى فترات طويلة نسبيا )ال تخص فقط الوضعية اخلاصة(.

املعايير واملؤشرات، وعليها احلكم علي هذه   املالحظات يتضمن نفس  ُينجز جدوٌل لتحصيل هذه   

املعايير عن طريق مؤشراتها، وتكون مرفقة بقائمة التالميذ

• نتائج هذا التقييم يستغل بكيفيات مختلفة:

يستغلها األستاذ لتقييم عمل التلميذ ومدى حتكمه في املعارف  ومدى منو الكفاءة لدية، ومنه برمجة 

"املعاجلة البيداغوجية" كوضعيات الستدراك االخفاقات في التحصيل عموما.

يستغلها التلميذ ملعرفة مدى جناحه في التحصيل، ومدى تعثره وبالتالي القيام  بالتقومي الذاتي

قد تكون محل طلب من جهات أخرى )األولياء  مثال(، ملتابعة تعلمات أبنائهم

 

 

 



معايير ومؤشرات التقييم  حتكم جيد
 حتكم مقبول
 غير متحكم

ترسيخ القيم 
واملواقف

اللغة  ترسيخ   -
الوطنية كلغة اتصال 

والتعبير العلمي

توظيف املوارد 
والكفاءات العرضية

- مييز بني األجسام 
واألجسام  الصلبة 

السائلة.
- يستعمل اجلداول 

واألسهم

التحكم في املوارد
- يربط بني املخزون 
هو  التي  واحلالة 

عليها

وجاهة املنتوج 
- يفهم التعليمة

إجابات  يقدم   -
مرتبطة باملطلوب

- يستخدم السندات

االسم واللقب
1

2

3

4

5

6

....

مالحظة: هذه املؤشرات أعطيت  على سبيل املثال ال احلصر. ميكن لألستاذ أن يدعمها مبؤشرات أخرى 
أو بصياغة أخرى، يراها أنسب.
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