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  تعريف المنھاج
  
   

  

یشكل منھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة كالّ منسجما ومھیكال للنشاطات العلمیة 
  .والتكنولوجیة؛ ویھدف إلى ترقیة تعلیم العلوم في المدرسة االبتدائیة

میة وتعمیمھا على كل أقسام المدرسة االبتدائیة یجد مبرراتھ وتطویر التربیة العل
في ضرورة التكیف مع عصر تتسارع فیھ التحوالت العلمیة والتكنولوجیة، وضرورة 

  :تزوید كل األطفال ببعض المفاتیح لفھم العصر والتحكم فیھ
وضع إن أساس إدراج التربیة العلمیة والتكنولوجیة منذ السنة األولى ابتدائي، قد 

  :على ثالث مستویات
ي ألن التربیة العلمیة وى المنھجقیمي، المستوى التوري، المستالمستوى التص

  :والتكنولوجیة
  

تساھم في إكساب ثقافة قاعدیة ضروریة لكل مواطن مسؤول، وھي أیضا  -
وسیلة لتعزیز التعلمات األساسیة لألطفال، بالمشاركة في التحكم في اللغة 

 والمكتوبة؛المنطوقة والمقروءة 
 ؛...تحمل قیما أخالقیة واجتماعیة وفكریة وثقافیة  -
استكشاف البیئة وتحلیل الظواھر الطبیعیة والمنتوجات التكنولوجیة، وذلك  -

بفضل االكتشاف كما تمكن أیضا من بناء مجموعة متراصة من المعارف 
العلمیة وذك من خالل المسار المدرسي المتواصل التي تزود األطفال 

فكري تیح الضروریة للمرور التدریجي إلى مستوى أعلى من الفھم البالمفا
 والعملي للعالم المحیط بنا؛

الفضول الفكري، االستدالل، البرھنة، "ي الصفات المتعلقة بالتفكیر العلمي تنم -
، وتمكن أیضا من ترسیخ المواقف الموضوعیة الدائمة لدى ..."العقلنة 

تعد أجوبة عن وضعیات إشكالیة ذات األطفال، وتساھم في تطویر كفاءات 
الداللة، وجعلھا أدوات أساسیة تمكن األطفال من توظیف مكتسباتھم المدرسیة 

 .في حیاتھم الخاصة واالجتماعیة
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إن مضامین برنامج التربیة العلمیة والتكنولوجیة، قدمت بطریقة مدمجة، على نحو یحافظ 
فیزیائي، (نب التفریق المبكر بین مختلف األبعاد العلمیة على وحدة طبیعة التفكیر العلمي وتج

  .لھذه التربیة، مع الحفاظ على خصوصیات كل مركباتھا) كیمیائي، بیولوجي، تكنولوجي
تقدم ھذه المضامین سندا معرفیا لتنفیذ النشاطات التي سیمارس التلمیذ من خاللھا قدراتھ 

  .الذھنیة والفكریة
ت التعلم للنشاطات المبرمجة فإنھ سیبني تدریجیا المفاھیم العلمیة وبربط العالقة بین منتوجا

  .المھیكلة للمنھاج
وبذلك، فإن صیرورة التعلیم والتعلم تھدف أیضا إلى ممارسة العلم لیس كتكدیس للمعارف 
التي ینبغي حفظھا عن ظھر قلب، بل كبناء مفاھیمي، یعین التالمیذ على البناء الجید لفكرھم 

  .ر بأدواتھم الفكریةوالوعي أكث
ھذه النشاطات العلمیة لبناء مفاھیم حول مشكالت ورھانات لھا معنى لدا المتعلم، وتؤدي إلى 
إعداد نظام مفاھیمي خاص بالتربیة العلمیة والتكنولوجیة وفي الوقت نفسھ إلى تطویر نظام 

  .للكفاءات
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وھذه األخیرة تعتمد , والّتكنولوجیة على المقاربة بالكفاءات یعتمد منھاج مادة الّتربیة العلمیة
وتحظى نشاطات المّتعلم بأھمیة كبیرة مّما یستوجب من المعلّم إعداد , على الّتصور البنائي للّتعلم

, الّتساؤل, استراتیجیة واضحة ُتمّكن الّتلمیذ من تنمیة قدراتھ الّذاتیة في الّتعلم عن طریق الّتحفیز
  .لّتقصيالبحث وا

جیة تقتضي تكییف الّطرائق الّتربویة المعتمدة وتوجیھھا قصد خلق وسط وھذه االستراتی
  ...تطبیقات تكنولوجیة , استعمال اللّعب, تناوب األنشطة, استعمال الوسائل الجّذابة: مالئم للّتعلم

  :وتعتمد ھذه االستراتیجیة على منطلقات ھي

  :ةالوضعیة اإلشكالی* 

تصّور یرتبط بواقع أو , انشغال, تساؤل, موضوع نشاط یتمحور حول مشكلوھي تتمّثل في 
وتتجلى أھمیة ھذه اإلشكالیة في . تجارب عاشھا أو عایشھا المتعلّم تكون قد أثارت حیرتھ وفضولھ

. إبراز قدرة المتعلّم في صیغة طرحھ لھذا اإلشكال وكذا في محاوالتھ للبحث عن حلول ممكنة
وع الحركة یتبادر إلى ذھن الطفل أّنھ قادر على القیام بأیة حركة بصفة فمثال عند تناول موض

  .  عشوائیة دون أن یرجع ذلك إلى وجود المفاصل

  :ماختیار وضعیات التعلّ * 

إّن وضعیات التعلّم التي تدمج جملة من الّنشاطات تستھدف الّتكفل باإلشكال وبالبحث عن 
معطیات من المحیط , أحداث الّساعة, حقائق ملموسة الحلول الممكنة بمعاینة تجارب واقعیة أو

فمثال عند معالجة موضوع الحركة یمكن استخدام جسم الطفل كوسیلة . نماذج ملموسة, القریب
  .ومقارنتھ بجسم الّدمیة

  :اتسیاق التعّلم* 

تتجلى أھمیة ھذه الّتعلمات في كونھا تندرج في سیاق یحقّق وجاھة اجتماعیة لھا وقعھا على 
یش التالمیذ بحیث تسمح لھم باكتساب أدوات المعرفة وتفسیر بعض الظواھـر من أجل إیجاد مع

فمثال یستطیع الطفل تفسیر أّن أساس الحركة ھو المفاصل وغیابھا في , حلول لمشاكل واقعیة
  .  بعض المناطق من الجسم یحول دون إمكانیة الحركة

  :اتدعم التعّلم* 

مرین للّطفل من العوامل التي تعّزز الّتعلمات وتحّرك الفضول إّن اإلثارة والّتحفیز المست
فمثال عند إثارة موضوع الحركة یفتح أمام الّطفل آفاقا أوسع , العلمي لدیھ أمام ظواھر من حیاتھ

حیث أّن ھذا األخیر ھو جملة من الحركات المنّسقة المتدّخلة في آن , لتمییز الحركة عن الّتنقل
  .    واحد
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  :مسائي للقالتنظیم الفض* 
تكتسي حجرة الّدرس أھّمیة كبیرة في تنظیم الّنشاطات الّتعلمیة والّتطبیقات الّتكنولوجیة 

ومن المعلوم أّن ھذه المرحلة تتطلب فضاء , خاصة وأّن المستوى المستھدف ھو الّسنة األولى
ممارسات , شاطات حركیةن, مناسبا لكل طفل لیمارس مختلف الّنشاطات المتمّثلة في األلعاب

  ...بسیطة 
  : ولضمان ذلك فإّنھ من الضروري أن تتوفّر الحجرة على بعض الشروط منھا

 فضاء مناسب لممارسة مختلف الّنشاطات. 
  تفویج الّتالمیذ عند الّضرورة بكیفیة تسمح بإنجاز الّتطبیقات الّتكنولوجیة وممارسة

  ...بعض الوضعیات الّتجریبیة 
 العّینات والّصور, ظ الّنماذجتخصیص مكان لحف. 
  استغالل الفضاء الموجود خارج القسم للقیام ببعض الّنشاطات والممارسات أو

  .التمرینات مثل ما تضمنتھ الوحدة المفاھیمیة المتعلّقة بمظاھر الّتنفس ونبض القلب
  

   :الوسائل الّتعلیمیة* 
, لعلمي والّتكنولوجي من جھةباعتبار الّنشاطات المدرجة في المنھاج تستھدف اإلیقاظ ا

ولكون ھذه المرحلة ھي مرحلة الملموس من جھة أخرى یجب مراعاة الوسائل الّتعلیمیة من حیث 
تحضیرھا المسبق ومن حیث تمثیلھا وتوضیحھا للوضعیات الّتعلمیة مّما تسمح بإشراك المتعلّم في 

  .االكتشاف واإلدراك
  :روط منھاویجب أن تتوفر ھذه الوسائل على بعض الشّ 

اختیار الوسائل التي تالئم الّنشاط من جھة والمستوى الّنفسي الحركي من جھة  –1
  .أخرى

تصنیف الوسائل الّتعلیمیة من العّینات إلى الّنماذج إلى الّصور ّثم الّرسومات  -2
  .والّتمثیل فوضعیات التعبیر بعد ذلك

فل وتشجیعھ للحصول علیھا استغالل الوسائل الّتعلیمیة المتوفّرة في محیط الطّ  -3
  .باعتبارھا خاصة وأنھا غیر مكلّفة

  .انتقاء الوسیلة الّتعلیمیة التي تمّكن المتعلّم من معالجة وضعیة بشكل متكامل -4
  .المحتوى واللون, مراعاة وضوح الوسیلة من حیث الحجم -5
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باھھ وحتى ال استخدام الوسائل التي ال تشّكل خطورة على الّطفل وال تشّتت انت -6
  .تحّول الّنشاط إلى اللّعب غیر الھادف

االعتماد على وسائل الّتعلیب عندما یتعلّق األمر بمواد خطیرة أو تشّكل ضررا  -7
  .على صّحة الّطفل

  

أما فیما یتعلق باستخدام الوسیلة الّتعلیمیة فإنھ یجب عرض بعض الوسائل في بدایة الّنشاط  -
تستخدم لتمثیل وتوضیح النشاطات بینما  رنطالق وبعضھا اآلخباعتبارھا تمّثل وضعیة اال

  .یوّظف البعض اآلخر للّدعم واإلثراء
  

جب أن تشّكل الوسیلة مصدر نشاط المتعلّم وال تعیق الممارسات التي یقوم بھا أثناء سیر  -
  .الحّصة الّتعلمیة

  

الحدیثة مثل اللّوحات  تقتضي بعض الّنشاطات الّتّ◌علمیة اللّجوء إلى الوسائل الّتعلمیة -
  ...   الّنماذج والعّینات , االشھاریة
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یكتسي الّتقویم الّتكویني في المقاربة بالكفاءات طابعا ممیزا كونھ ال یكتفي بالقیاس بل یھدف 
م ولذلك یجب زیادة على ذلك إلى إدماج الّتعلمات من أجل بناء معرفة مھیكلة ومنسجمة لدى المتعلّ 

  :أن
 یسایر الّتدرج في الّتعلم.  
 یساھم في اكتشاف الحواجز الّتعلمیة ووضع خّطة للعالج.  
 یعّزز ویدّعم الّتعلمات ویثریھا.  
 یقیس مدى تحقّق أھداف التعلّم.  

  

وتتجّسد األھداف الّسالفة الّذكر من خالل وضعیات اإلدماج التي تتمّثل في نشاطات اإلدماج 
ج في إطار مجال وحدة مفاھیمیة وذلك بھدف بناء مفھوم في مستوى معّین یندر التي تتّوج كل
انطالقا من ھذا الّتصور فإن الّنشاط اإلدماجي یدمج النشاطات في الوضعیات و, مفاھیمي محّدد

التعلّمیة من أجل إدماج المحتویات المعرفیة في مستوى معرفي معّین وكذا إدماج مؤشرات الكفاءة 
ن أجل قیاس مدى تحّقق الكفاءة القاعدیة للوحدة والتي تعتبر كمؤّشر لقیاس الكفاءة لكّل نشاط م

  .المرحلیة للمجال المفاھیمي
فقد تّم . أنماط الّتنقلنشاطا إدماجیا في وحدة الحركة و ویمكن تناول نموذج لوضعیة تمثل

ة في الّنشاط األّول اختیار وضعیة تمّثل نشاطا ریاضیا تظھر فیھ مجموعة من الحركات والمتناول
أما الّنشاط , كما یظھر مناطق انثناء أقسام الجسم المتدّخلة في الحركة وھذا موضوع الّنشاط الّثاني

  .الّثالث فتحّدد فیھ نمط الّتنقل عند ھذا الّریاضي
وأّن الّتنقل ال یتّم إال بتدّخل مجموعة , إن أنواع الحركة ال یمكن أن تتّم بدون مناطق انثناء

  .الحركات المنّسقةمن 
وعلى ھذا األساس فالّنشاط اإلدماجي ھذا یدمج المعارف المستھدفة في كّل نشاط وھي أنواع 

  .وبالّتالي أنماط الّتنقل) المفاصل(مناطق االنثناء , الحركات
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ھذه یأتي العالج لسّد الّنقائص والّثغرات والّضعف المالحظ خالل عملیة التقویم باعتبار 
العقبات تحول دون تجانس مستوى القسم مّما یصّعب المھمة على المعلّم خالل سیر الحّصة 

, كما یحول دون رسوب الّتالمیذ وبالّتالي فشلھم في الّدراسة وتحّملھم عبء ھذا الفشل, الّتعلمیة
علّمھم كما یحّررھم من بعض العوائق الّنفسیة واالجتماعیة والتي تقف حجرة عثرة خالل عملیة ت

  . العادیة حیث تفسح لھم المجال خالل ھذه الحّصة إلبراز إمكانیاتھم وقدراتھم
  

  :شروط تحقیق حّصة للعالج* 
, إّن الّنقائص المالحظة خالل عملیة التعلّم تشّكل موضوعا للعالج وتجاوزا للحواجز التعلّمیة

  :حیث أنھا تصبح بعد تحدیدھا ھدفا لنشاطات العالج
 يّتالمیذ حسب الّنقائص المسّجلة لدیھم وحاالت العجز التضرورة تصنیف ال 

  .وكذا أثناء وتیرة تعلّمھم, استظھروھا والتي تجلّت بعد عملیة الّتقویم
  ینبغي لالستدراك أن یتدّخل للعالج فردیا ودون أن یمنع ذلك من تجمیع الّتالمیذ في

  . فوج مصّغر
 یقتضي العالج اعتماد أسلوبین من الّتدخل: 

  

عالج یسایر عملیة الّتعلم خالل تناول الّنشاطات الّتعلمیة وذلك في حالة كون الّنقائص  - أ 
والّصعوبات مشتركة بین جّل التالمیذ وبالّتالي ال تشّكل عائقا أمام مواصلة سیرورة 

  .التعلّم
عالج یتطلّب حصصا خاصة تستھدف بعض الّتالمیذ الذین أظھروا عجزا كبیرا خالل  -ب

األمراض وحاالت , علم والذي یحول دون مواكبتھم لمستوى القسم كالتغّیبعملیة التّ 
  ...الّضعف 

خاّصة وأنھا لیست كسائر الحصص , وینبغي أن تحظى ھذه الحصص بعنایة وباھتمام
  :الّتعلمیة العادیة ولذلك تتطلب

  

  .تشخیص الّنقائص وحصر الحواجز. 1
حاالت مع مراعاة طبیعة الّتالمیذ وضع خّطة للعالج وتكییفھا بما یناسب كّل ال. 2

  .الوسائل الّتعلیمیة التي تشّكل مصدر الّنشاط ودعمھ والمعارف المستھدفة, المستدركین
  .الّتحضیر المحكم للحّصة وإعداد بطاقة لسیر الحّصة العالجیة. 3
ّتالمیذ توفیر الجّو المالئم لسیر الحّصة العالجیة وذلك بخلق الحوافز والتي تثیر اھتمام ال. 4

  . وتجعلھم یشعرون بأنھم في حاجة لذلك حّتى یقبلوا علیھا دون ترّدد
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  معاینة المظاھر األساسیة للحیاة عند الطفل :  الكفاءة المرحلیة

  

  الكفاءات القاعدیة                   الوحدات المفاھیمیة
  

           ء الحّس المناسبةالتعّرف على مختلف الحاسات وربطھا بأعضا –الحواّس. 
 .تحدید دور الحاسات في التمییز بین األشیاء -                   

 

  استخالص إمكانیة الجسم من القیام بحركات مختلفة -   ة  الحـركـ. 
 .تحدید األنماط المختلفة للتنقل -   وأنماط الّتنقل   

 

  المجموعات  مصدر وحسبتمییز األغذیة المتناولة وبصنفھا حسب ال -       لّتغذیـةا
  .األساسیة لألغذیة

السلبیة في  استخالص بعض األضرار الناتجة عن بعض السلوكات -             
 .    التغذیة

 

  الوعي بحاجة الجسم إلى التنفس وتمییز مظاھره -    مظاھر الّتنفس . 
  .التحقق من نشاط القلب -     ونبض القلب   

  
  :المؤّشرات المفاھیمیة

  

  ائص الحواّس الخمسة ودورھا في اكتشاف المحیطخص.  
   الّتغذیة, الّتنفس ونبض القلب, الحركات(مظاھر الّنشاط الّداخلي لجسم الّطفل.(  
  القواعد الّصحیة المتعلقة بالجسم.  
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  المجال األّول

  "الحیاة عند الطفل مظاھر"
 
 

 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 شـرات الكفـاءةمؤ شـرح النشـاطـات

  الحواس  سا 2

تتمثل األلعاب الحّسیة في جملة من 
األلعاب التي یستعمل فیھا الطفل 

ویمكننا أن نقترح , مختلف الحواس
, لعبة الغمیضة: على سبیل الّذكر

, مسّجل لتصنیف أصوات مختلفة
إحضار أطعمة ذات مذاقات 

  .وروائح ممیزة

 یسّمي أعضاء الحّس الخمسة. 
  حّسي بالحاسة  یربط كل عضو

 .الموافقة لھ
   یحّدد مجال تدّخل كل حاّسة في

 .الفصل بین األشیاء
   یستخلص دور الحواس في

  .حیاتھ

  سا 2
الحركة 
  وأنماط
  الّتنقل

لتعیین أماكن انثناء الجسم ینبغي 
استعمال دمیة من الورق المقّوى 

أین ترّكب ) عرائس القراقوز(
القطع وفق مفاصل الجسم لتبرز 

  . انثنائھمناطق 
وللّتعرف على دورھا في الحركة 
مع مقارنتھا بدمیة ال تظھر فیھا 

  .مفاصل
ومن أجل تحقیق النشاط اإلدماجي 
یمكن للمعلم أن یختار أي صنف 

, العب كرة القدم(من الریاضیین 
  ...).سّباح , عّداء

  یبّین مختلف الحركات التي تقوم
 .بھا مختلف أعضاء الجسم

  أقسام الجسم یعاین أماكن انثناء
 . من خالل الحركة

  یتعّرف على األنماط المختلفة
  . للتنقل
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 اتشرح النشاط مؤشـرات الكفـاءة
الوحدة 

 المفاھیمیة
 الّتوقیت

 سّمي عینات من األغذیة. 
  یرّتب عینات من األغذیة

 .حسب مصدرھا
  یرّتب عینات من األغذیة

حسب المجموعات األساسیة 
 .لألغذیة

 بعض األضرار  تعّرف على
الناجمة عن اإلكثار من تناول 

األغذیة غیر النظیفة وكذا 
  .المصنوعة بالسكر

ھي عبارة , بالّنسبة للّوحات الجداریة
عن لوحات إشھاریة توّضح 

, المجموعات السّت األساسیة لألغذیة
وھي عادة ما تعرض في المطاعم 

  .المدرسیة
بالنسبة لألضرار الناجمة عن اإلكثار 

ل المواد الغذائیة الغنیة بالّسكر من تناو
تسّوس (ونخّص على وجھ التحدید 

  ).األسنان
أما بالنسبة لألضرار الناجمة عن عدم 
تنظیف األغذیة فمنھا على الخصوص 

  .آالم البطن

  سا 2  الّتغذیة

  یتحقّق من الحاجة على
 .الھواء

   تابع عملیتي دخول الھواء 
 .وخروجھ

  یتعّرف على مناطق دخول 
 .الھواء وخروج

  یربط نشاط القلب بالنبض 
 یصف دقات القلب.  

عندما یسّد التلمیذ أنفھ وفمھ معا فإنھ 
ونقصد بالتنفس , یحّس باالختناق

العسیر ھو ذلك الذي یكون عمیقا 
ویبذل فیھ الطفل جھدا ویدوم فترة 
أطول لتظھر بوضوح مرحلتا دخول 

  .الھواء وخروجھ
وقد تّمت معالجة مظاھر التنفس 

ط القلب نظرا الرتباط ھاتین ونشا
  .الوظیفتین

عندما یقوم الطفل بنشاط ریاضي فإنھ 
یستطیع أن یحّس یتسارع في حركة 

ویحّس ) دخولھ وخروجھ(الھواء 
ازدیاد عدد (بتسارع في نبض قلبھ 

كما یكون ھذا اإلحساس ) دقات القلب
بادیا على الطفل القائم بالنشاط  

   .ویالحظ من طرف زمالئھ

  
  
  
  
ھر مظا

  الّتنفس
 

  نبض القلـب

  
  
  
  

  سا 2
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  .الوعي بالحّیز الذي یشغلھ الجسم وتحدید موضعھ في الفضاء  :الكفاءة المرحلیة
      

  الكفاءات القاعدیة                            الوحدات المفاھیمیة 
  

 للجسم تحدید مختلف التوجھات التي یمكن -   وّجھ في الفضاء             الت 

  .أن ینتقل وفقھا                                     

             تمییز األجسام من حیث موضعھا في الفضاء  -  األجسام في الفضاء 

 .المألوف                                    

            تمییز األجسام الساكنة من المتحركة والتعّرف       -        حركة األجسام                   

 . على أنواع الحركة                                    

  

  : المؤشرات المفاھیمیة
  

  موضع األجسام في الفضاء المألوف بالّنسبة لجسم الطفل. 

  الحركة ھي تغییر الموضع أو االحتفاظ بالموضع عند الّدوران. 

  مسار انتقال األجسام قد یكون مستقیما أو دائریا.  
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  المجـال الّثـانـي
 "الفضــاء"

  

 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات

  سا 2
الّتوجه في 

  الفضاء

كل الوضعیات المقترحة أین یحّدد 
موضع األجسام أو یتوّجھ في 
الفضاء یتم بالنسبة للّطفل أي 

  .باختبار معلم وھو جسمھ

 یحّدد توّجھ جسمھ. 
 حّدد الجھة التي توجد فیھا ی

بعض األشیاء بالنسبة 
 .لجسمھ

  یتعرف على مختلف
  .االتجاھات

  سا 2
األجسام في 

  الفضاء

یتم اختیار منظر طبیعي یمثل 
ثنائیات من األجسام تكون من نفس 

, العصافیر, النوع مثل األشجار
  ...حیوانات وصغارھا 

أما بالنسبة للبعد فنختار معلما 
, مثال مجرى مائيمحّددا وثابتا 

  ...شجرة 

  یقارن بین األجسام من
 .حیث أبعادھا

  یعّین موضع األجسام
  . بالنسبة لمعلم ما

  حركة األجسام  سا 2

یجب الّتأكید على أن الحركة لیست 
تغییر موضع فقط بل یمكن أن تتّم 
باالحتفاظ بنفس الموضع عند 
الدوران مثل حركة الغذروف عند 

رك یمكن تحلیل الصورة لقطار متح
تعیین األجسام الساكنة منھا الركاب 

  .والمتحركة مثل المراقب
أما بالنسبة لنوع حركة العجالت 

ذات مسار (فھي حركة دورانیة 
والقطار مساره خط ) دائري
  . مستقیم

  یفّرق األجسام الساكنة من
 .المتحركة

  یحّدد مسار الحركة
 .المستقیمة

  یحّدد مسار الحركة
  .الدورانیة
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  .تمییز حاالت تواجد المادة وخواصھا: الكفاءة المرحلیة
  

  الكفاءات القاعدیة                    الوحدات المفاھیمیة             
  
        تمییز الحالة الصلبة لألجسام والحالة السائلة ببعض - الجسم الّصلب والجسم الّسائل 

 .لخواصا                                        

               استخالص إمكانیة تحـّول األجسام من الحالة الصلبة  -تحّول األجسام الّصلبة 

 .إلى الحالة السائلة                                        

                 إثبات وجود الھواء من خالل بعض مظاھره -مظاھر وجود الھواء. 

  
  :المؤشرات المفاھیمیة

  
   ّالخارجیة للجسم الّصلب والّسائل الخواص.  

   الّطفو(خاصیة الحالة الّسائلة .(  

   انصھار الجلید (تحّول الّصلب إلى سائل.(...  

   الھواء(وجود حالة ثالثة للمادة.(  
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  المجال الثـّالـث
  "المـّادة"

  

 مؤّشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات الوحدة المفاھیمیة الّتوقیت

  سا 2
  لجسم الّصلبا

  والجسم الّسائل

لتسمیة األجسام الصلبة یمكن اختیار 
عینات تختلف في درجات التماسك 
, مثل األدوات المدرسیة كاألقالم

  ...االسفنجة , العجین, الممحاة

ّ الجسم السائل فھو كالماء , الخلّ , أما
  ...ماء العطر 

بالنسبة لصورة المسبح یجب أن 
ي طافیة تتضمن األلواح الفلّینیة وھ

حتى یتسّنى للتلمیذ , فوق الماء
استخراج خواص الجسم الصلب 
والمتمثل في القطع الفلّینیة التي 
یستطیع الّسباح أن یمسكھا عند السباحة 
وخواص الجسم السائل التي تسمح 

  .   بطفو األجسام

   یفّرق بین الجسم
الصلب والجسم السائل 

ببعض الخواص 
 .الخارجیة

   یستخلص خاصیة
  ).الطفو(لة السائلة الحا

  سا 2
تحّول األجسام 

  الصلبة إلى سوائل

یمكن إثراء الّنشاط المتعلق بتحّول 
األجسام الّصلبة إلى سوائل باختـیار 
عّیـنات مثل انصھار قطع الشكوالطة 

  ...أو انصھار شمعة 

بالنسبة لتحوالت الماء في الطبیعة 
یستحسن استغالل منظر طبیعي یمثل 

ما تبدأ الثلوج في فصل الربیع عند
  .االنصھار بفعل حرارة الشمس

أما بالنسبة للَبَرْد فیعتمد فیھا على 
معارف التلمیذ حیث تكون مدة 
انصھار قطع البرد قصیرة جدا عندما 

  .تالمس األرض فال یمكن تمثیلھا

   یّعین حاالت تواجد
 . المادة

   یستخلص إمكانیة
تحّول الجسم الصلب 

 .إلى سائل

  لحرارة یحّدد دور ا
في تحّول الجسم الصلب 

  .إلى سائل

  
  
  
 



ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ------------------------------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة
16 

  

 مؤّشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات الوحدة المفاھیمیة الّتوقیت

  سا 2
  مظاھر وجود

  الھواء

نستّدل على وجود الھواء في 
  :الوضعیات المقترحة من خالل

حركة الھواء التي تظھرھا  .1
 .الریاح

تحّسس خروج الھواء من  .2
 .كرة منفوخة

  .ات الھواءرؤیة فقاع .3

  یثبت وجود الھواء
  ).الّریح(بالتجریب المتنوع 
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  .الّزمن في ثوتحدید موضع األحدا, إدراك الزمن المعیش:     الكفاءة المرحلیة
  

  الكفاءات القاعدیة                                الوحدات المفاھیمیة
  

          تقدیر المدة الزمنیة من خالل النشاطات التي یقوم  -                المّدة الّزمنیة  

  .بھا الطفل وتقدیر بعض المدة الزمنیة                                          
  
            ربط األحداث بزمن وقوعھا –تموضع األحداث في الّزمن. 

 

                           التوصیات الخاصة بتنظیم الوقت تطبیق بعض  -تنظیم الوقت 

  .الشخصي                                            

  
  :المؤّشرات المفاھیمیة

  

  األسبوع , الیوم(المّدة الّزمنیة وتقدیرھا.(...  
 التسلسل الّزمني لألحداث.  
 الّزمن الدوري لألحداث.  
 تالقواعد الّصحیة المتعلّقة بتنظیم الوقت الخاّص بالّنشاطا.  
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  المجـال الّرابـع
  "الّزمـن"

  

 مؤّشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات الوحدة المفاھیمیة الّتوقیت

  المّدة الّزمنیة  سا 2

بالنسبة للمعالم الّزمنیة المعتمدة في 
تحدید المّدة الّزمنیة التي تعادل یوما 
ھي من شروق الشمس إلى غروبھا 

الشمس  ومن غروب, تمّثل مّدة النھار
, إلى شروقھا مرة أخرى تمّثل مدة اللیل

  .والمّدتان مع بعض تمثالن مدة یوم

ویمكن ربط بعض الّنشاطات بھذه 
المعالم الّزمنیة مثل خروج الفالح 
للحقل منذ شروق الشمس وعودتھ مع 

  .غروب الشمس ثم نومھ طوال اللیل

أما بالنسبة لألسبوع فیكفي تقدیر مدتھ 
  . بعّد أیامھ

ربط بعض النشاطات بھذا  ویمكن
المعلم الّزمني كاألحداث التي تقع خالل 
, األسبوع مثل رفع العلم في المدرسة

  .    صالة الجمعة, األسواق األسبوعیة

یعّرف المّدة الّزمنیة 
 :باعتماد معالم

   یعّرف الیوم بالمدة
التي تدوم اللیل 

  .والنھار معا

   یعّرف األسبوع
بالمدة التي تدوم 

  .امسبعة أی

  سا 2
تموضع األحداث 

  في الزمن

نعني بمصطلح التموضع وقوع 
الحدث في زمن ما سواء من حیث 

  .تتابعھ أو تكراره

یمكن ترتیب األحداث المرتبطة بحیاة 
الطفل انطالقا من معلم زمني وھو 

ثم اإلشارة إلى أھم األحداث , میالده
  . التي یمكن أن تتتابع خالل حیاتھ

  یرّتب األحداث
وفق  ھبطة بحیاتالمرت

 .تسلسلھا الزمني

  یقارن بین األحداث
من حیث تكرار 

  .وقوعھا
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 مؤّشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات الوحدة المفاھیمیة الّتوقیت

  تنظیم الوقت  سا 2

لتناول ھذا الموضوع یجب ربطھ 
بجملة من السلوكات التي تعّبر عن 
أھمیة تنظیم الوقت الشخصي 

  .للطفل

مھ ببعض القواعد التي تضبط والتزا
مثل احترام (وقت نشاطاتھ الیومیة 

  ....)مواعید الدراسة , مواعید الّنوم

  

یستخلص بعض القواعد 
الخاّصة بتنظیم أوقات 

تناول وجباتھ , نشاطاتھ
...  
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  .تمییز تنوع الحیوانات والنباتات في الوسط  :الكفاءة المرحلیة
  

   الكفاءات القاعدیة                             لوحدات المفاھیمیةا
                    تمییز حیوانات مختلفة من حیث وسط العیش -حیوانات في وسطھا 

 .والتكاثر ةوأنماط الحرك                                           

                      نباتات مختلفة ومتابعة إنتاش نبتة التعّرف على -نباتات في وسطھا . 

  

  :المؤّشرات المفاھیمیة
 ولودة, بیوض(أنماط تنقّلھا وأنماط تكاثرھا , مظاھر تنّوع الحیوانات من خالل أوساط عیشھا.(  
 أوساط عیشھا ومظاھر نموھا, مظاھر تنّوع النباتات من خالل أشكالھا.  
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  المجـال الخامـس
  "ونباتات في محیطھاحیوانات "

  

 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤّشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات

  سا 2
  حیوانات

  في وسطھا

في ھذا النشاط یطالب التالمیذ بتسمیة 
بعض الحیوانات المعروفة بھدف 

: تحقیق تصنیف أولي لھذه األخیرة
ألیفة ومتوحشة و یعتبر ھذا مدخال 

اآلفاق أمام كما یفتح , لمفھوم التنّوع
الطفل الكتشاف الّتنوع من خالل 

أوساط , أحجامھا, أشكال الحیوانات
نمط تنقلھا وكذا أنماط , عیشھا

تكاثرھا دون أن تتجاوز محیط 
  .    الطفل

  یتعّرف على بعض
الحیوانات الموجودة في 

 .محیطھ

  یرّتب ھذه الحیوانات إلى
 .ألیفة ومتوحشة

  یتعّرف على أوساط عیش
 .ھذه الحیوانات

  یستخلص نمطي تكاثر
  . الحیوانات

  سا 2
  نباتات

  في وسطھا

یمكن االقتصار في ھذا الّنشاط على 
الّتعرف على بعض النباتات المألوفة 
والّتعرض إلى الّتنوع عند النباتات 

 –أشجار: من خالل أطوالھا
أشكالھا وأوساط , أعشاب –شجیرات
كما یتم ...) بریة  ,مائیة(عیشھا 

الّتعرض إلى بعض مظاھر حیاة 
وذلك من خالل متابعة ) النمو(النبات 

  .   إنتاش نبتة

  

  یتعّرف على بعض
النباتات في محیطھ 

 . القریب

  یفّرق بین ھذه النباتات
 .من حیث أطوالھا

  یحّدد أوساط عیش
 . النباتات

 یصّنف مظاھر نمو نبتة.  

  
  
  
  
  
 
  
  
  



ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ------------------------------------------------  

 الوثیقة المرافقة لمنھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة
22 

  
  
  
  
  

  .استعماالتھا تمییز أدوات ومواد في المحیط القریب وتحدید    :لیةالكفاءة المرح
  

  الكفاءات القاعدیة                     الوحدات المفاھیمیة            
                        التعرّف على األدوات المستعملة للكتابة والرسم - أدوات للعمل 

  تمییزھا من حیث المواد التي تدخل في تركیبھاو                                         

  . واألثر الذي تتركھ                                         

                       تمییز مختلف المواد المستعملة للتنظیف والتطھیر - مواد للّتنظیف  

  .مالھاوتطبیق توصیات الحذر عند استع                                         
                       التعّرف على أدوات اإلنارة وتطبیق توصیات  - أدوات لإلنارة 

  .الحذر عند استعمالھا                                        

 

  :المؤّشرات المفاھیمیة
  

 تنّوع المواد واألدوات في المحیط .  
  أدوات لإلنارة , أدوات للعمل(لكل أداة استعمال خاص...(  
  مواد للّتطھیر, مواد للّتنظیف(لكل مادة مجال لالستعمال (...  
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  ادس المجال الس
  "أدوات ومواد في محیطي"

  

 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤّشـرات الكفـاءة شرح النشاطات

  سا 2
أدوات 

  للعمل

في ھذا الّنشاط یتّم التطّرق إلى أدوات 
ت أدوا(یعمل بھا الطفل في المدرسة 

ومن أجل ذلك یجب ) للكتابة والّرسم
الّتمییز بین المادة أو المواد المصنوعة 

... اللّدائن , الحدید, مثل الخشب. منھا
وكذا المادة التي تستعمل للكتابة مثل 

وھي (الغرافیت , الّطباشیر, الحبر
  ). المادة الموجودة في القلم الخشبي

ومن خالل الممارسات البسیطة 
تركھا ھذه المواد على واآلثار التي ت

... القماش , الّزجاج, الورق, اللّوح
یمكن للطفل أن یحّدد الّدعامة التي 
تستعمل في الكتابة أو الّرسم والمناسبة 

  .     لكل مادة

  یسّمي األدوات التي یعمل
 .بھا في القسم

  یتعّرف على األدوات
 . المستعملة للكتابة والّرسم

  یحّدد المواد التي صنعت
 .أدوات الكتابةمنھا 

  یمّیز كّل أداة بالمادة التي
 . تستعمل للكتابة

  یربط بین المادة والوسیلة
 . المستعملة للكتابة

  یفّرق بین اآلثار التي
  .تتركھا ھذه المواد

  سا 2
مواد 

  للّتنظیف

في هذا الّنشاط یفّضل تعویض العّینات 

بوسائل تعلیبها نظرا للجانب اإلشهاري 

ة في وسائل الذي یحتّل الّصدار 

وكون الّتعلیب یتكّفل بتحدید , اإلعالم

خطورة المادة من خالل الّرموز 

  .العالمیة

  

 د یتعّرف على الموا
 المختلفة المستعملة للّتنظیف

  یربط كل مادة بمجال
 .استعمالھا

  یتعّرف على الّرموز
المختلفة التي تشیر إلى 

 .الخطر

  یستخلص بعض التوصیات
 دالمتعلقة بحفظ ھذه الموا

  .واستعمالھا
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 التوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤشرات الكفاءة شرح النشاطات

  أدوات لإلنارة  سا 2

بالّنسبة لھذا الّنشاط نتعّرض إلى 
أدوات مختلفة تستعمل لإلنارة 
من القدیمة إلى الحدیثة سواء 
أكانت كھربائیة مثل المصابیح 

, المستعملة في البیت أو الّشارع
ك المستعملة في أو غازیة مثل تل

تشتغل  يالمخّیمات أو الت
, بالبطاریة مثل مصابیح الید

أو حتى , مصابیح العربات
  .الّشمعة

  یمیز بین مختلف أدوات
اإلنارة ویحّدد مصدر تشغیل 

  . كل أداة

  یمیز بین مجاالت استعمال
أدوات اإلنارة ویحّدد األداة 

 .المناسبة لكل استعمال

  یطبق قواعد الحذر عند
  .ل أدوات اإلنارةاستعما
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  .مظاھر الحیاة عند الطفل   :  المجال المفاھیمي

  
  .معاینة المظاھر األساسیة للحیاة عند الطفل  :الكفاءة المرحلیة

  
  الحركة وأنماط التنقل: الوحدة المفاھیمیة

   
تلفة ویحّدد األنماط المختلفة یستخلص إمكانیة الجسم من القیام بحركات مخ: الكفاءة القاعدیة

  .للتنقل
  

  ساعتان: المـّدة
  

  :الصعوبات المتعّلقة ببناء المفھوم
  

  :تكمن الّصعوبات في
  .الّربط بین دور المفاصل وأداء الحركة .1
لكن الّتنقل ال یتّم إال , الخلط بین الحركة والّتنقل حیث یمكن أن تتّم الحركة بدون تنقل .2

 .ةبالّتنسیق بین حركات مختلف
 .صعوبة تجسید وضعیة الّتنقل بالّصور .3
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 مؤّشرات الكفاءة المحتـوى المعـرفي الّنـشــاط المراحل

  الوضعیة

  اإلشكالیة

عرض دمیة بعض أعضائھا متمفصلة 
ومطالبة أحد التالمیذ بمحاولة تحریك 

  .كل األقسام

  ھل استطعت تحریك كل األقسام ؟

  كھا ؟ ما ھي األقسام التي ال یمكن تحری

    

  1الّنشاط 

إظھار مختلف الحركات التي یمكن أن  -
  .یقوم بھا الطفل

.              تسمیة األعضاء التي أّدت كل حركة -

  .تسمیة الحركات التي قام بھا الطفل -

الحركات المتمثلة في  ضتجسید بع -
  .الّصور

أستطیع أن أقوم 
  : بحركات مختلفة مثل

  ,رفع الرأس -

  ,دالمسك بالی -

  ,الدفع بالّرجل -

  .إحناء الظهر -

یبّیـن مختلـف 
الحركات التي 

تقوم بھا مختلف 
  .أعضاء الجسم

  2الّنشاط 

تعیین أماكن انثناء الجسم عندما یؤّدي  -
  . الّطفل حركة من الحركات

تحدید أماكن انثناء جسم دمیة من  -
  ).Pantin(الورق المقوى 

  

تتّنوع حركاتي ألن 
جسمي یثني في 

  .كن مختلفةأما

تبیـان أماكن  -
  . انثناء الجسم

ربط الحركة  -
بوجود ھذه 
  .االنثناءات

  3الّنشاط 

إظھار أنماط التنقل التي یمكن أن یقوم  -
  . بھا الجسم

تجسید بعض أنماط التنقل المتمثلة في  -
  .الصور وتسمیتھا

یمكنني أن أتّنقل 
  ,بالجري, بالمشي

  ...بالقفز 

یحّدد مختلف  -
  .لتنقلأنماط ا

  4الّنشاط 

نشاط 
  اإلدماج

  والّتقویم

تحدید مختلف أنواع الحركات المتمّثلة  -
في صورة لریاضي یمارس نشاطا من 

  .األنشطة الّریاضیة وتسمیة نمط تنقلھ

عند الّتنقل تتدّخل 
مجموعة من 

الحركات التي یقوم 
بھا األعضاء في آن 

  . واحد
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  الماّدة:  المجـال
  الجسم الّصلب والجسم الّسائل  :الوحـدة

  .یمیز الحالة الّصلبة لألجسام عن الحالة الّسائلة ببعض الخواص: الكفاءة القاعدیة
  

  :تقدیم الّنشـاط
یقوم التالمیذ بتحریر األثر الكتابي المتمثل في رسم األجسام التي ھي أمامھم ثم تلون حسب  - أ

  ).سائل, صلب(التعلیمة 
  .كتاب, حلیب في صحن, كرة, قارورةماء في , مقص: األجسام   
  ).ال أمسكھ, أمسكھ(یتلّمس التالمیذ األجسام الموضوعة داخل األحواض لیكتشف الصفة  - ب
  .وأجسام ال تطفو, یصّنف الّتالمیذ األجسام إلى أجسام تطفو -ج

  

  :الّتعلیمات الموّجھة
  

 ممارسة الّنشاط فقرة الّتقویم مؤّشرات الكفاءة

یفرق بین الجسم 
الصلب والجسم 

السائل عن طریق 
  .الحواس

ارسم األجسام التي ھي أمامك ثم لّون  
  .الصلبة باألصفر والسائلة باألزرق

یلّون باللّون األزرق الماء  -
في القارورة والحلیب في 

  . الّصحن
, یلّون باألصفر المقصّ  -

  .الكتاب, الكرة

یتعّرف على بعض 
الصفات للجسم 
الّصلب والجسم 

  .الّسائل

تلّمس المّواد الموجودة داخل األواني  
ولّون الّرسم الذي یمثلھا باألحمر إن 

تمكنت من مسكھا باألصابع 
  .وباألخضر إن تعّذر مسكھا

یلّون باألحمر القطعة  -
 .الجزر, الخشبیة

, یلّون باألزرق الماء -
  .العصیر

یتعّرف على میزة 
یسمح بطفو (الّسائل 
  .)األجسام

  .جسامتمّعن صور األ   -
-اربط بسھم التي تطفو باإلناء رقم -
1-.  
اربط بسھم التي ال تطفو باإلناء رقم  -
–2-.  

قلم , الورقة: أجسام تطفو -
الّریشة , البالون, الغرافیت

  .-1-تربط باإلناء رقم 
, المقصّ  :أجسام ال تطفو -

البرغي تربط باإلناء , الملعقة
  .-2–رقم 
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  :الّدعامة
  

  .ثم لّون الّصلبة باللّون األصفر والسائلة باللّون األزرق, لتي أمامكارسم األجسام ا. 1
   

  
  
  
  

  :تلّمس األجسام الموجودة داخل األواني ولّون رسمھا .2
  .باألخضر إن تعّذر مسكھا –باألحمر إن تمكنت من مسكھا

  
  .2 والتي ال تطفو باإلناء رقم 1تمّعن األجسام واربط بسھم التي تطفو باإلناء رقم . 3
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  :مؤّشرات الكفاءة
  .یحّدد القطع األساسیة لتركیب سیارة -

  .یتوّصل إلى التركیب السلیم لقطع السیارة -

  
  :الوسائل

  ).ھیكل السیارة(علبة كرتون بغطائھا  -

  ).عجالت(سّدادات  4 -

  ).محوران(ك مستقیمة أسال -

  

  ؟ بمـاذا
  .شریط الصق, أوراق ملونة, غراء, مقص

  

  ؟ كیـف
  .تقطیع العلبة حسب حدود ھیكل نموذج السیارة  -1

 ) الّزجاج(تقطیع غطاء العلبة و طّي الجوانب إلبراز الواجھة األمامیة للسیارة   -2

 .تركیب العجالت بإدخال المحورین في ألماكنھما  -3

 .طة الصقة مختلفة األلوان أو أوراق ملونةتجمیل السیارة بأشر  -4

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 



ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ------------------------------------------------  

المرافقة لمنھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة الوثیقة  
 30 

         
  
  

  :مؤّشرات الكفاءة
  .یشّخص الخلل بعد اختیار تركیب السیارة -

  

 الحل المقترح السّبب نوع الخلل

جّربـت سیـارتي لكّن 
  .العجالت ال تدور

  . العجالت تحتّك بالھیكل -

الثقبان غیر متناظرین مّما  -
المسة إحدى یتسّبب في عدم م

  .العجالت لألرض

یجب أن یكون السلك  -
  .الداخلي حّر الحركة

تصحیح وضعیة المحور  -
  .داخل الثقبین

  جّربت سیارتـي لكّنھا 

  .ال تسیر على استقامة

السّیارة ال تسیر على استقامة 
الن السلك معوّج مّما یتسّبب في 

أو العجالت , انحراف العجالت
  .غیر متماثلة

ون السلك یجب أن یك -
  . مستقیما

ویجب أن تكون السّدادات  -
متماثلـة أي تكـون بنفـس 

  . الشكل

جّربـت سیارتـي لّكن 
  .قطعھا انفصلت

انفصلت القطع ألن اللّصق كان 
غیر قوي أو الّتقطیع غیر 
متناسب أو العجالت غیر مثّبتة 

  .كما ینبغي

اختیار ورق كرتــون متین  -
  .والقیام باللّصق الجید

  .ّتّ◌ثبیت الجّید للعجالتال -

  
  :مالحظة

من اختبار السّیارات ومحاورة الّتالمیذ في مختلف المشاكل التي  ءبعد االنتھا
یدعوھم المعلم إلى إجراء اإلصالحات , اعترضت سیارتھم والحلول التي یقترحونھا

 وعند توفر الوقت یقوم التالمیذ بتجریب الّسیارات على, الّالزمة وإعادة االختبار
  .ومسارات دائریة) أفقیة ومائلة(مسارات مستقیمة 
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  :قائمة العّینات والّنماذج
  .عّینات مختلفة ألغذیة من مصدر حیواني ومصدر نباتي .1
  .عّینات ونماذج لنباتات مختلفة .2
  .عّینات من وسائل تعلیب مواد الّتنظیف تحمل عالمات الخطر .3
  .مصباح غازي - مصباح كھربائي –مصباح یدوي : عّینات ألدوات اإلنارة .4
  . نموذج لدمیة جسمھا متمفصل .5

  

  :قائمة اللّوحات
  .لوحة جداریة للمجموعات الغذائیة .1
  .لوحة جداریة صحیة متعلقة بتسوس األسنان .2
  .لوحة إشھاریة تحسیسیة الستخدامات الكھرباء والغاز .3
وانات وحی, حیوانات بیوضة وھي تحضن بیضھا: لوحة جداریة لتصنیف الحیوانات .4

 .ولودة وھي ترضع صغارھا
  

  :قائمة الّصور
  .صورة تمّثل ریاضیا وھو یمارس نشاطا ما .1
  .صورة تمّثل شرطیا ینّظم المرور .2
  .صورة تمّثل طفال یقوم بنشاطات مختلفة .3
  .صورة لقطار في وضعیة حركة .4
  .صورة لقارب شراعي في وضعیة حركة .5
  .صورة تمّثل منظرا طبیعیا .6
  . یع یظھر فیھا ذوبان الّثلج وتشّكل ودیانصورة لطبیعة في فصل الرب .7
  .ظھور القمر, غروبھا, شروق الشمس: صورة تمّثل معالم زمنیة .8
  .صورة تمّثل إعصارا .9

  .أعشاب -شجیرات –صورة تمّثل غابة بھا أشجار .10
 .صورة تمّثل حیوانات في أوساطھا .11

  

  :قائمة أدوات المشروع
  .أدوات ومواد تحضیر تحلیة .1
  .ّركةأدوات إنجاز لعبة متح .2
  .أدوات زراعة نبات .3
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  العرض التسلسلي للوحدات المفاھیمیة
 

  المجال األّول
  "مظاھر الحیاة عند الطفل"

 

 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات

  الحواس  سا 2

   
تتمثل األلعاب الحّسیة في جملة من 
األلعاب التي یستعمل فیھا الطفل 

یمكننا أن نقترح و, مختلف الحواس
, لعبة الغمیضة: على سبیل الّذكر

, مسّجل لتصنیف أصوات مختلفة
إحضار أطعمة ذات مذاقات 

  .وروائح ممیزة

 
  یسّمي أعضاء الحّس الخمسة. 
   یربط كل عضو حّسي بالحاسة

 .الموافقة لھ
   یحّدد مجال تدّخل كل حاّسة في

 .الفصل بین األشیاء
  یستخلص دور الحواس في حیاتھ.  

  سا 2
الحركة 
  وأنماط
  الّتنقل

لتعیین أماكن انثناء الجسم ینبغي 
استعمال دمیة من الورق المقّوى 

أین ترّكب ) عرائس القراقوز(
القطع وفق مفاصل الجسم لتبرز 

  . مناطق انثنائھ
وللّتعرف على دورھا في الحركة 
مع مقارنتھا بدمیة ال تظھر فیھا 

  .مفاصل
ي ومن أجل تحقیق النشاط اإلدماج

یمكن للمعلم أن یختار أي صنف 
, العب كرة القدم(من الریاضیین 

  ....)سّباح , عّداء

  یبّین مختلف الحركات التي تقوم
 .بھا مختلف أعضاء الجسم

  یعاین أماكن انثناء أقسام الجسم
 . من خالل الحركة

  یتعّرف على األنماط المختلفة
  . للتنقل
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 ـاطـاتشـرح النش مؤشـرات الكفـاءة
الوحدة 

 المفاھیمیة
 الّتوقیت

 سّمي عینات من األغذیة. 
  یرّتب عینات من األغذیة

 .حسب    مصدرھا
  یرّتب عینات من األغذیة

حسب المجموعات األساسیة 
 .لألغذیة

  تعّرف على بعض األضرار
الناجمة عن اإلكثار من تناول 

األغذیة غیر النظیفة وكذا 
  .المصنوعة بالسكر

ھي عبارة , حات الجداریةبالّنسبة للّو
عن لوحات إشھاریة توّضح 

, المجموعات السّت األساسیة لألغذیة
وھي عادة ما تعرض في المطاعم 

  .المدرسیة
بالنسبة لألضرار الناجمة عن اإلكثار 

من تناول المواد الغذائیة الغنیة بالّسكر 
تسّوس (ونخّص على وجھ التحدید 

  ).األسنان
جمة عن عدم أما بالنسبة لألضرار النا

تنظیف األغذیة فمنھا على الخصوص 
  .آالم البطن

  سا 2  الّتغذیة

  یتحقّق من الحاجة على
 .الھواء

   تابع عملیتي دخول الھواء 
 .وخروجھ 
  یتعّرف على مناطق دخول 
 .وخروج الھواء 
  یربط نشاط القلب بالنبض 
 یصف دقات القلب.  

عندما یسّد التلمیذ أنفھ وفمھ معا فإنھ 
ونقصد بالتنفس , الختناقیحّس با

العسیر ھو ذلك الذي یكون عمیقا 
ویبذل فیھ الطفل جھدا ویدوم فترة 
أطول لتظھر بوضوح مرحلتا دخول 

  .الھواء وخروجھ
وقد تّمت معالجة مظاھر التنفس 
ونشاط القلب نظرا الرتباط ھاتین 

  .الوظیفتین
عندما یقوم الطفل بنشاط ریاضي فإنھ 

في حركة یستطیع أن یحّس یتسارع 
ویحّس ) دخولھ وخروجھ(الھواء 

ازدیاد عدد (بتسارع في نبض قلبھ 
كما یكون ھذا اإلحساس ) دقات القلب

بادیا على الطفل القائم بالنشاط 
  . ویالحظ من طرف زمالئھ

مظاھر 
  الّتنفس
نبض 
  القلب

  سا 2
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  المجـال الـثـّالـث
  "المـّــادة"

  

 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤّشـرات الكفـاءة لنشـاطـاتشـرح ا

  سا 2

الجسم 
  الّصلب

والجسم 
  الّسائل

لتسمیة األجسام الصلبة یمكن اختیار 
عینات تختلف في درجات التماسك مثل 

, العجین, الممحاة, األدوات المدرسیة كاألقالم
  ...االسفنجة 

ّ الجسم السائل فھو كالماء ماء , الخلّ , أما
  ...العطر 

ح یجب أن تتضمن بالنسبة لصورة المسب
حتى , األلواح الفلّینیة وھي طافیة فوق الماء

یتسّنى للتلمیذ استخراج خواص الجسم الصلب 
والمتمثل في القطع الفلّینیة التي یستطیع 
الّسباح أن یمسكھا عند السباحة وخواص 

  .   الجسم السائل التي تسمح بطفو األجسام

   یفّرق بین الجسم
الصلب والجسم السائل 

الخواص ببعض 
 .الخارجیة

   یستخلص خاصیة
  ).الطفو(الحالة السائلة 

  سا 2

تحّول 
األجسام 

الصلبة إلى 
  سوائل

یمكن إثراء الّنشاط المتعلق بتحّول األجسام 
الّصلبة إلى سوائل باختیار عّینات مثل 
انصھار قطع الشكوالطة أو انصھار شمعة 

...  

بالنسبة لتحوالت الماء في الطبیعة 
ل منظر طبیعي یمثل فصل یستحسن استغال

الربیع عندما تبدأ الثلوج في االنصھار بفعل 
  .حرارة الشمس

أما بالنسبة للَبَرْد فیعتمد فیھا على معارف 
التلمیذ حیث تكون مدة انصھار قطع البرد 
قصیرة جدا عندما تالمس األرض فال یمكن 

  .تمثیلھا

   یّعین حاالت تواجد
 . المادة

   یستخلص إمكانیة
لجسم الصلب تحّول ا

 .إلى سائل

   یحّدد دور الحرارة
في تحّول الجسم 
  .الصلب إلى سائل
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 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤّشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات

  سا 2

مظاھر 
  وجود

  الھواء

نستّدل على وجود الھواء في الوضعیات 
  :المقترحة من خالل

 .حركة الھواء التي تظھرھا الریاح .1

 .روج الھواء من كرة منفوخةتحّسس خ .2

  .رؤیة فقاعات الھواء .3

  یثبت وجود الھواء
بالتجریب المتنوع 

  ).الّریح(
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  المجـال الّثـانـي 
  "الفضــاء"

  

 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات

  سا 2
الّتوجھ في 

  الفضاء

ین یحّدد كل الوضعیات المقترحة أ
موضع األجسام أو یتوّجھ في 
الفضاء یتم بالنسبة للّطفل أي باختبار 

  .معلم وھو جسمھ

 یحّدد توّجھ جسمھ. 
  یحّدد الجھة التي توجد فیھا

 .بعض األشیاء بالنسبة لجسمھ
  یتعرف على مختلف

  .االتجاھات

  سا 2
األجسام في 

  الفضاء

یتم اختیار منظر طبیعي یمثل 
تكون من نفس ثنائیات من األجسام 

, العصافیر, النوع مثل األشجار
  ...حیوانات وصغارھا 

أما بالنسبة للبعد فنختار معلما محّددا 
  ...شجرة , وثابتا مثال مجرى مائي

  یقارن بین األجسام من حیث
 .أبعادھا

  یعّین موضع األجسام
  . بالنسبة لمعلم ما

  سا 2
حركة 
  األجسام

یجب الّتأكید على أن الحركة لیست 
ییر موضع فقط بل یمكن أن تتّم تغ

باالحتفاظ بنفس الموضع عند 
الدوران مثل حركة الغذروف عند 
تحلیل الصورة لقطار متحرك یمكن 
تعیین األجسام الساكنة منھا الركاب 

  .والمتحركة مثل المراقب
أما بالنسبة لنوع حركة العجالت 

ذات مسار (فھي حركة دورانیة 
  . یموالقطار مساره خط مستق) دائري

  یفّرق األجسام الساكنة من
 .المتحركة

  یحّدد مسار الحركة
 .المستقیمة

  یحّدد مسار الحركة
  .الدورانیة
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  المجـال الّرابـع
  "الّزمـن"

 

 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤّشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات

  سا 2
المّدة 
  الّزمنیة

ي تحدید المّدة بالنسبة للمعالم الّزمنیة المعتمدة ف
الّزمنیة التي تعادل یوما ھي من شروق الشمس 

ومن غروب , إلى غروبھا تمّثل مّدة النھار
, الشمس إلى شروقھا مرة أخرى تمّثل مدة اللیل

  .والمّدتان مع بعض تمثالن مدة یوم

ویمكن ربط بعض الّنشاطات بھذه المعالم 
الّزمنیة مثل خروج الفالح للحقل منذ شروق 

عودتھ مع غروب الشمس ثم نومھ الشمس و
  .طوال اللیل

أما بالنسبة لألسبوع فیكفي تقدیر مدتھ بعـّد 
  . أیامھ

ویمكن ربط بعض النشاطات بھذا المعلم 
الّزمني كاألحداث التي تقع خالل األسبوع مثل 

, األسواق األسبوعیة, رفع العلم في المدرسة
  .    صالة الجمعة

یعّرف المّدة الّزمنیة 
 :معالم باعتماد

   یعّرف الیوم بالمدة
التي تدوم اللیل 

  .والنھار معا

   یعّرف األسبوع
بالمدة التي تدوم 

  .سبعة أیام

  سا 2

تموضع 
األحداث 

في 
  الزمن

نعني بمصطلح التموضع وقوع الحدث في زمن 
  .ما سواء من حیث تتابعھ أو تكراره

یمكن ترتیب األحداث المرتبطة بحیاة الطفل 
ثم اإلشارة , زمني وھو میالدهانطالقا من معلم 

إلى أھم األحداث التي یمكن أن تتتابع خالل 
  . حیاتھ

  یرّتب األحداث
وفق  ھالمرتبطة بحیات
 .تسلسلھا الزمني

  یقارن بین األحداث
من حیث تكرار 

  .وقوعھا
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 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤّشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات

  سا 2
تنظیـم 

  ـتالوق

لتناول ھذا الموضوع یجب ربطھ بجملة 
من السلوكات التي تعّبر عن أھمیة تنظیم 

  .الوقت الشخصي للطفل

والتزامھ ببعض القواعد التي تضبط وقت 
مثل احترام مواعید (نشاطاتھ الیومیة 

  ....)مواعید الدراسة , الّنوم

  

یستخلص بعض القواعد  
الخاّصة بتنظیم أوقات 

  ...تھ تناول وجبا, نشاطاتھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ابتدائي 1الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  ------------------------------------------------  

المرافقة لمنھاج التربیة العلمیة والتكنولوجیة الوثیقة  
 39 

  المجال الخامس
  "حیوانات ونباتات في محیطھا"

  

 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤّشـرات الكفـاءة شـرح النشـاطـات

  سا 2
  حیوانـات

  فـي وسطـھا

في ھذا النشاط یطالب التالمیذ بتسمیة 
بعض الحیوانات المعروفة بھدف تحقیق 

ألیفة : ةتصنیف أولي لھذه األخیر
ومتوحشة ویعتبر ھذا مدخال لمفھوم 

كما یفتح اآلفاق أمام الطفل , التنّوع
الكتشاف الّتنوع من خالل أشكال 

, أوساط عیشھا, أحجامھا, الحیوانات
نمط تنقلھا وكذا أنماط تكاثرھا دون أن 

  .    تتجاوز محیط الطفل

  یتعّرف على بعض
الحیوانات الموجودة 

 .في محیطھ

 حیوانات یرّتب ھذه ال
 .إلى ألیفة ومتوحشة

  یتعّرف على أوساط
 .عیش ھذه الحیوانات

  یستخلص نمطي تكاثر
  . الحیوانات

  سا 2
  نباتات

  في وسطھا

یمكن االقتصار في ھذا الّنشاط على 
الّتعرف على بعض النباتات المألوفة 
والّتعرض إلى الّتنوع عند النباتات من 

 –شجیرات –أشجار: خالل أطوالھا
, مائیة(شكالھا وأوساط عیشھا أ, أعشاب
كما یتم الّتعرض إلى بعض ...) بریة 

وذلك من ) النمو(مظاھر حیاة النبات 
  .   خالل متابعة إنتاش نبتة

  

  یتعّرف على بعض
النباتات في محیطھ 

 . القریب

  یفّرق بین ھذه النباتات
 .من حیث أطوالھا

  یحّدد أوساط عیش
 . النباتات

  یصّنف مظاھر نمو
  .نبتة
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  المجال الّسادس 
  "أدوات ومواد في محیطي"

 

 الّتوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤّشـرات الكفـاءة شرح النشاطات

  سا 2
أدوات 
  للعمل

في ھذا الّنشاط یتّم التطّرق إلى 
أدوات یعمل بھا الطفل في المدرسة 

ومن أجل ) أدوات للكتابة والّرسم(
ذلك یجب الّتمییز بین المادة أو 

مثل . واد المصنوعة منھاالم
وكذا ... اللّدائن , الحدید, الخشب

المادة التي تستعمل للكتابة مثل 
وھي (الغرافیت , الّطباشیر, الحبر

  ). المادة الموجودة في القلم الخشبي

ومن خالل الممارسات البسیطة 
واآلثار التي تتركھا ھذه المواد على 

... القماش , الّزجاج, الورق, اللّوح
للطفل أن یحّدد الّدعامة التي یمكن 

تستعمل في الكتابة أو الّرسم 
  .     والمناسبة لكل مادة

  یسّمي األدوات التي یعمل
 .بھا في القسم

  یتعّرف على األدوات
 . المستعملة للكتابة والّرسم

  یحّدد المواد التي صنعت
 .منھا أدوات الكتابة

  یمّیز كّل أداة بالمادة التي
 . تستعمل للكتابة

 ربط بین المادة والوسیلة ی
 . المستعملة للكتابة

  یفّرق بین اآلثار التي
  .تتركھا ھذه المواد

  

  سا 2
مواد  
  للّتنظیف

في هذا الّنشاط یفّضل تعویض 

العّینات بوسائل تعلیبها نظرا للجانب 

اإلشهاري الذي یحتّل الّصدارة في 

وكون الّتعلیب یتكّفل , وسائل اإلعالم

ة من خالل بتحدید خطورة الماد

  .الّرموز العالمیة

  

  یتعّرف على المواد المختلفة
 . المستعملة للّتنظیف

  یربط كل مادة بمجال
 .استعمالھا

  یتعّرف على الّرموز
المختلفة التي تشیر إلى 

 .الخطر

  یستخلص بعض التوصیات
 المتعلقة بحفظ ھذه المواد

  .واستعمالھا
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 التوقیت
الوحدة 

 المفاھیمیة
 مؤشرات الكفاءة طاتشرح النشا

  سا 2
أدوات 
  لإلنارة

بالّنسبة لھذا الّنشاط نتعّرض إلى 
أدوات مختلفة تستعمل لإلنارة من 
القدیمة إلى الحدیثة سواء أكانت 
كھربائیة مثل المصابیح المستعملة 

أو غازیة مثل , في البیت أو الّشارع
 يتلك المستعملة في المخّیمات أو الت

, صابیح الیدتشتغل بالبطاریة مثل م
  .أو حتى الّشمعة, مصابیح العربات

  

  

  یمیز بین مختلف أدوات
اإلنارة ویحّدد مصدر تشغیل 

  . كل أداة

  یمیز بین مجاالت استعمال
أدوات اإلنارة ویحّدد األداة 

 .المناسبة لكل استعمال

  یطبق قواعد الحذر عند
  .استعمال أدوات اإلنارة
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  )أجـسام أمـسـكھا وأخـرى ال أمسـكھا(لوضعـیة تجـریـب نموذج 
  

 مؤشر الكفاءة األثر الكتابي أنشطة التالمیذ الوضعیات الصعوبات المراحل
 

وضعیة  -1
تجریب 

  ,أمسكھا(
 )ال أمسكھا

   
 

   

یحاول الّتالمیذ رفع األجسام  
المتواجدة في األحواض أو العلب 

فقط باستعمال أصابعھم ) ص, س(
وتحویلھا إلى ألحواض أو العلب 

تثبیت أنصاف ) 1ص, 1س(
القارورات بالغراء في العلب بحیث 

 .ال یمكن تحویلھا

  
یلّون التالمیـذ األقراص  

المحاذیة لرسومات 
األجسام باألخضر إن 

تمكنوا من اإلمساك بھا 
  .ونقلھا

وباألحمر إن تعّذر علیھم 
  .مسكھا

یضعون في حّیز األجسام 
یتمكنوا من التي لم 
  .مسكھا

 )1النشاط(

 
  یعاین حاالت تواجد المادة

 .باستعمال أعضاء الحسّ 
  یحّدد بعض الخواص

الخارجیة للجسم الّصلب 
 .والجسم الّسائل

إبـراز  -2
 تّصورات
  الّتالمیذ

  ,یسیل(
  )ال یسیل

خاصیـة 
االنسكاب 
خاصیة 
  مشتركة

  بین الّسائل
  والّصلب

 )سكر ,رمل(

 
  :قبل ثقب الكیسین

یتحاور الّتالمیذ في االحتماالت 
المتوّقعة عند ثقب الكیسین 

  .باإلبرة

یترجم التالمیذ توقعاتھم 
  . إلى رسوم

یرسمون ما یحدث عند 
  .ثقب الكیسین

  )2النشاط(

  یدلي باالحتماالت
 .والتوّقعات

 یقوم بالتجریب 
  یترجم المالحظات إلى

  .رسوم تخطیطیة

  

ع

س                                          صیـ

 

1س  

1ص  ص                  
  

 دج
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