
 
  5قسم السنة الخامسة ابتدائي                                                                                   المجال
 2المادة:تربیة علمیة وتكنولوجیة                                                                            الوحدة

المجال: المعلمة في الفضاء والزمن                                                            الحجم الساعي: ساعتان 
الوحدة:تطور قیاس الزمن 

الكفاءة المستھدفة:یعرف التطور التقني ألدوات قیاس الزمن. 
- یعرف المزولة ومبدأ عملھا.  مؤشرات الكفاءة:   

                         - یتعرف على مبدأ عمل الساعة المائیة و الرملیة. 
                         - یتعرف على الساعة المیكانیكیة والنواس. 

                         - یتعرف على ساعة الكوارتز. 
الوسائل : كتاب التربیة العلمیة والتكنولوجیة. 

نشاطات المتعلّم نشاطات المعلم النشاطات 

وضعیة االنطالق 
- أذكر أنواع الساعات وأدوات قیاس 1

الوقت التي تعرفھا. 
- ماھو أحدث نوع من الساعات ؟ 2

 الساعة – الساعة المائیة –- الساعة الرملیة 1
الشمسیة........... 

- الساعة االلكتوونیة. 2

-ما ھي المزولة 1

- ما ھي المزولة؟  1
و كیف تعمل؟ 

-ھل تعمل المزولة في اللیل؟ 2
- ھل تعمل المزولة إذا غیرنا 3

مكانھا دون أن نراعي المحافظة 
على اتجاھھا؟ 

- المزولة أداة قدیمة لتحدید الوقت 1
تعتمد على تعیین موضع الضالل على 

سطح مدرج. 
- التعمل المزولة في اللیل. 2
- التعمل المزولة إذا غیرنا اتجاھھا. 3

- المزولة 2
الشمسیة 

- ماذا تالحظ على عقرب 1
المزولة، ھل ھو عمودي؟ 

- ما الذي یحدد درجة میالن 2
عقرب المزولة؟ 

 
- ما الھدف من إمالة عقرب 3

المزولة. 
ھل یحدد ظل المزولة نفس – 4

النقاط  في وقت محدد من الیوم 
على مدار السنة؟ 

- ما ھو الحل لتحدید الوقت خالل 5
مختلف أیام السنة؟ 

- عقرب المزولة مائل. 1
 
- بعدھا عن القطب الشمالي( كلما 2

ابتعدنا عن القطب الشمالي نزید في 
درجة میالن عقرب المزولة). 

 لكي یكون موازیا لمحور القطبین. – 3
 
- ال یحدد ظل المزولة نفس النقاط  في 4

وقت محدد من الیوم على مدار السنة؟ 
 
- الحل ھو إعتماد تدریجات خاصة 5

لكل فترة من السنة. 



 

- الساعة 3
المائیة والساعة 

الرملیة 

  
- ما ھي الساعة المائیة؟ 1
 
 
؟   الساعة الرملیة- ما ھي2
 
 
- ما ھي الشروط التي یجب أن تتوفر 3

في الرمل المستعمل في صناعة ساعة 
 رملیة؟

أداة قدیمة لتحدید الوقت - الساعة المائیة 1
تعتمد على مبدأ انسیاب الماء بمعدل ثابت من 

ثقب أسفلھا.فیحدد الوقت المنقضي من كمیة 
 الماء المنساب.

- تعتمد الساعة الرملیة على نفس مبدأ عمل 2
الساعة المائیة لكن باستعمال الرمل بدال من 

 الماء.
- یجب أن یكون الرمل ناعماونقیا 3

وجافا. 

- الساعة 4
المیكانیكیة 

- یوجد نوعان من الساعة 1
المیكانیكیة أذكرھما. 

- ماھو النواس؟ 2
 
- ما الذي یزود ساعة النواس 3

بالطاقة. 
- ماھو عمل النواس في الساعة؟ 4
 
- مانوع الطاقة التي یحملھا 5

الجسم المعلق؟وإلى أي شكل من 
أشكال الطاقة تتحول عند نزول 

الجسم؟ 
- ماھو مصدر الطاقة في الساعة 6

المیكانیكیة؟ 
- ما الذي یضبط الوقت فیھا؟ 7
 

- ساعة النواس وساعة الید المزودة 1
بالنابض. 

- النواس جسم صلب معلق في خیط 2
یتحرك ذھابا وإیابا في زمن ثابت یسمى 

فترة اإلھتزاز. 
- یزود ساعة النواس بالطاقة جسم 3

معلق بخیط ملفوف حول أسطوانة. 
- یعمل النواس على ضبط وقت نزول 4

الجسم المعلق. 
- طاقة كامنة . 5

- تتحول إلى طاقة حركیة. 
 
- مصدر الطاقة ھو النابض الرئیسي. 6
- یضبط الوقت عن طریق دوالب 7

الموازنة. 
 

- ساعة 5
الكوارتز 

- ماھو الكوارتز؟ 1
- ماھو دور الكوارتز في كل من 2

ساعة الكوارتز الرقمیة وساعة 
الكوارتز المیكانیكیة؟ 

- ماھي وحدة قیاس الوقت في 3
النظام العلمي؟ 

- الكوارتز نوع من البلور یعطي 1
نبضات منتظمة عند تعریضھ إلى تیار 

كھربائي.  
- دور الكوارتز في كل من ساعة 2

الكوارتز الرقمیة وساعة الكوارتز 
المیكانیكیةھو ضبط الوقت. 

- الثانیة. 3



 

استثمار 
التعلمات 

- أنقل الصحیح وأصحح الخطأ: 1
-المزولة الشمسیة تعمل في اللیل 

والنھار. 
- عقرب المزولة مائل لیبدو جمیال. 
- عند تحریك المزولة الشمسیة من 

مكانھا یجب أن نحافظ على اتجاھھا. 
- الرمل المستعمل في الساعة الرملیة 

یجب أن یكون ناعما ومبلال. 
- یستعمل الكوارتز لتزوید الساعة 

بالطاقة. 
-النواس یزود الساعة بالطاقة. 

- حول: 2
د=....ثا. 5-
ثا=......د و......ثا. 200-
سا=........د 3-
ث=......سا و........د و......ثا 8000- 
   

 
-المزولة الشمسیة تعمل النھار فقط. 1

 - عقرب المزولة مائل لیكون موازیا لمحور 
القطبین. 

 - عند تحریك المزولة الشمسیة من مكانھا 
یجب أن نحافظ على اتجاھھا. 

 - الرمل المستعمل في الساعة الرملیة یجب 
أن یكون ناعما وجافا. 

 - یستعمل الكوارتزلضبط القت. 
 -النواس یضبط الوقت. 

 
2 -
ثا. 300د=5-
ثا. 20د و3ثا=200-
د 180سا=3-

ثا 20د و13سا و2ث=8000- 
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المجال: تكیف تكاثر الحیوانات حسب اوساط عیشھا                                    الحجم الساعي: ساعتان 
الوحدة:االلقاح في مختلف أوساط العیش. 

الكفاءة المستھدفة: یقیم عالقة بین نمط اإللقاح عند الحیوان ، و وسط عیشھ. 
- یعرف على اإللقاح.  مؤشرات الكفاءة:   

                         - یمیز بین نوعین من اإللقاحوعالقتھما بوسط العیش. 
                          

الوسائل : كتاب التربیة العلمیة والتكنولوجیة. 

 نشاطات المتعلّم نشاطات المعلم النشاطات

- ھل تستطیع إناث الحیوانات إنجاب 1 وضعیة االنطالق
 الصغار دون أي اتصال بالذكر؟ 

 - ال تستطیع.1
 

 -ما ھو اإللقاح1

- ماذا نسمي الخالیا التكاثریة 1
 عند اإلناث؟ 

- ماذا نسمي الخالیا التكاثریة 2
عند الذكور؟  

- ماذا نسمي اتصال البویضة 3
والنطفة؟ وماذا ینتج عنھ؟ 

- ماذا یحدث للبویضة التي ال 4
تلقح؟. 

- ماذا یحدث للبویضة التي 5
تلقح؟. 

  

 - البویضات1
- النطاف. 2
- یسمى اإللقاح.ینتج عنھ بویضة 3

ملقحة. 
- تموت. 4
 - تتطور إلى كائن جدید.5



 

- اإللقاح حسب 2
 وسط العیش.

- لماذا یعتبر اقتران الحیوانات 1
 البریة ضروریا لتكاثرھا؟

- أین یتم اإللقاح عند ھذه 2
الحیوانات؟ 

- قارن بین اإللقاح عند 3
الحیوانات البریة واإللقاح عند 

األسماك. 
- ماذا تستنتج؟ 4
 

 

 - لیحدث اإللقاح.1
- داخل جسم األنثى. 2
- یتم اإللقاح عند الحیوانات البریة 3

داخل جسم األنثى ویسمى(إلقاح داخلي). 
و یتم اإللقاح عند األسماك في الماء 

ویسمى(إلقاح خارجي). 
اإللقاح حادث مشترك بین الكائنات - 4

الحیة ، غیر أنھ یختلف باختالف 
 أوساط عیشھا.

- استثمار 3
 التعلمات

 - تطبیق : أكمل:
- اإللقاح عند األسماك ..... ألنھا 

تعیش في ....... 
- اإللقاح عند الدجاج ..... ألنھ  

یعیش في ........ 
- اإللقاح ھو اتحاد بویضة 

و.....إلنتاج بویضة ...... تتطور 
 إلى ..........

 ألنھا خارجي- اإللقاح عند األسماك 
 .وسط مائيتعیش في 

ألنھ  یعیش داخلي - اإللقاح عند الدجاج 
. وسط بريفي 

 إلنتاج نطفة- اإللقاح ھو اتحاد بویضة و
 .كائن جدید تتطور إلى ملقحةبویضة 

 


