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  تقديم المادة  -1

  

ن جملة منسقة ومھیكلة لنشاطات ذات یكوّ  التربیة العلمیة والتكنولوجیةإن منھاج 
میة والتكنولوجیة في المدرسة تكنولوجي، تستھدف ترقیة التربیة العلو يطابع علم
  .الذي تلعبھ المعارف العلمیة في العصر الراھن الدور المعتبرنظرا إلى  االبتدائیة

  

إن األھمیة من العمل على تطویر التربیة العلمیة وإدراجھا في جمیع مستویات 
مبررھا في ضرورة مسایرة منظومتنا التربویة للتطور السریع  اإلبتدائي تجدالتعلیم 

ات الحاصلة في وجي وإدماج المستجدلوالتكنو المجال العلميحة في الذي تشھده السا
ینبغي الوعي بھ ورفعھ بتزوید المتعلمین بثقافة  ھذا ما یفرض رھاناالمجال التربوي، و

ارف، عو اكتساب مأ واالستكشاف علمیة قاعدیة تتضمن تعلما متدرجا لخطة التقصي
الذي یتطور  مظاھر العالموالتحكم في بعض كفاءات ومواقف تسمح لھم بالفھم 

  .باستمرار
  

بطابعھا الخاص والمتمثل في استكشاف المحیط، تحلیل  العلمیةالتربیة إن مادة 
نولوجیة تسمح بالبناء المستمر والتدریجي خالل كالت مع األدواتالظواھر، التعامل 

تزود المتعلمین  التي ساسیةاألكفاءات المعارف العلمیة والالمسار المدرسي لجملة من 
م والتحكم الفكري والعلمي للعالم جیا إلى مستوى من الفھیة للوصول تدربأدوات مفتاحی

بناء الحیاة و الحیاة الیومیةالمحیط بھم واكتساب نوع من االستقاللیة لحل مشاكل من 
  .الشخصیة

  

وعیة، الموض: ستھدف ھذه المادة تطویر المواصفات المتعلقة بالفكر العلميتكما 
مما یساعد على تكوین أفكار واقعیة، موضوعیة، فضولیة، ... ،، تقدیم الحججاالستدالل

یتحلون بالوعي والمسؤولیة بفضل البناء المتدرج  الذین نقدیة تجعلھم من المواطنین
  .والجماعي لمفاھیم علمیة

  

 یعتبر أیضا وسیلة لتدعیم التعلمات التربیة العلمیة والتكنولوجیةإن منھاج 
غة ذات لامتالك المكتوبة والمقروءة و :المنطوقةاألساسیة أي تحكما أكثر في اللغة 

  .طابع علمي وتكنولوجي
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التعلیمیة  یسھم بشكل فعال مع المواد التربیة العلمیة والتكنولوجیة كما أن منھاج
 علمیناألخرى في تنمیة الوعي الجماعي بما یقدمھ للثقافة العامة وتنمیتھ للقیم لدى المت

قامتھ لمواقف إیجابیة إزاء المجتمع وھذا بمساعدة المتعلمین في بناء مواقف وإ
موضوعیة بتعلیمھم أسس النقاش البناء لحل مشاكل وتقبل اآلخر كطرف یمتلك آراء 

  .ببروز مواطنة بناءة یسمحو االجتماعیةكل ھذا یعزز الصلة  ،ووجھات نظر مختلفة
  

مرھونة بإرسائھا في  التربیة العلمیة والتكنولوجیة مادة وجاھة محتویات منھاج نّ إ
الثقافي ومعیش التالمیذ، ومن ھذا المنظور تصبح المعارف  االجتماعيالوسط 

وبھذا  .مشكالت ملموسة ذات داللة لدى المتعلمینول ح محورةوالكفاءات المستھدفة مت
ھا تطابق مشاكل فإن تناول ھذه المحتویات یتمیز بالتفتح أكثر على الحیاة مما یجعل

  .اإلفراد ومتطلبات الحیاة العصریة
  

التربیة العلمیة بإدماج مختلف أبعاد مادة  لمناھج تمّ اكما أن إعداد محتویات 
الوحدة األساسیة للفكر العلمي مع السھر على دعم الفصل  على للحفاظ والتكنولوجیة

سیة لكل بعد والتي المبكر بین مختلف المواد العلمیة بدون تجاھل الخصوصیات األسا
  :تتمثل فیما یلي 

    

 سمح باكتشاف خواص المادة وظواھر العالم ی يالكیمیائالبعد الفیزیائي و
  .الطبیعي

  

 سمح بالتعرف على الكائنات الحیة وعالقاتھا مع الوسطی البعد البیولوجي.  
  

 یسعى إلى مساعدة المتعلم على التفتح على تكنولوجیات  البعد التكنولوجي
  .بناء العالم التي ساھمت في ناإلنسا

  

 یسمح  من التعلیم القاعدي االبتدائیةالمدرج في المرحلة  البعد المعلوماتي
لى أداة اإلعالم اآللي لیس بصفة شكلیة ولكنھ یكون عبالتدریب األولي للمتعلم 

  .داللة لدى المتعلم يمرتبطا بمشروع ذ
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  من التعلیم االبتدائي  مإسھام المادة في تحقیق ملمح تخرج المتعل -2
 

  اءاتالـكـفــ  الالمجـ

  
 المعرفة المفاھیمیة 

  :علىمن التعلیم األساسي، یكون المتعلم قادرا  االبتدائیةفي نھایة المرحلة 
جملة منسقة ومنسجمة لمفاھیم أساسیة ضروریة للفھم والتحكم في العالم الطبیعي والتكنولوجي  اكتساب* 

  .بمستوى
  :اول یتماشى ومكتسباتھ وتصوراتھ ما قبل العلمیة ومدى نضجھ العقلي  لذلك علیھ أن بمستوى تن  

  .یكتسب معارف دقیقة حول نشاط جسمھ -
  .یفھم المعنى الحیوي للوظائف -
وتنوع الكائنات الحیة من  لمملكتین الحیوانیة والنباتیة،إجراء تقارب بین ایدرك الوحدة الوظیفیة للعالم الحي ب -

  .ماط إتمام الوظائف وأسس تنظیمھاحیث أن
  .یتعرف على المركبات البیولوجیة والفیزیائیة األساسیة للمحیط، ویفھم البعض منھا وعالقاتھا -
  ویفھم الظواھر الطبیعیة یفسر -
  .یمیز مجموعة من المواد من خالل خواصھا الفیزیائیة والكیمیائیة -

  
  
  

  
  المعرفة الفعلیة

   -المنھجیة  -
  

  ق خاصةطرائ
  

  .یتعرف على الوظائف األساسیة ألداة تقنیة -
یوسع نظرتھ للفضاء ویدرك الزمن بالتحكم في وضع معالم مكانیة زمنیة وینتقل بتصوره من الفضاء والزمن  -

  .المعیش إلى الفضاء والزمن المدرك
  .مجال المدرسيیطبق معارفھ العلمیة والتقنیة لحل مشاكل تطرح علیھ في حیاتھ الیومیة أو في ال -
  .تكنولوجیة بسیطة تستجیب لمشروعھ األولي تطبیقاتینجز یتصور و -
  

نماذج  یستخدم إستراتیجیات التقصي التي تسمح بتصورات أوضح لحدث، ظاھرة، نظام تقني والتوصل إلى -1
  .تفسیریة أكثر دقة

وضع فرضیات،  :التاليلمسعى یتحكم في المظاھر األساسیة للمقاربة العلمیة في حل المشكلة بانتھاج ا -2
 على مالحظات، قیاسات، وضع اعتماداحلول معقولة  اقتراحب، یھذه الفرضیات بإخضاعھا للتجر اختبار

  ...عالقة بین المعطیات واستغالل الوثائق،
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  ـاءاتالـكـفـ  المجــال

  
  لطرائق العم

  وأنظمة تقنیة حسب تدرج منظم یتصور، ینجز و یحول أدوات :التكنولوجیة یتحكم في الخطة -3
  :یمارس فكره بشكل منطقي، موضوعي، تحلیلي، نقدي أمام إشكالیة -4

 امتالك طرائق العمل وتطبیقھا بصفة مستقلة وإبداعیة:   
  تدوین المعلومات  
  تمییز األساسي من الثانوي  
  تنظیم مھامھ المختلفة  
 تقدیم عمل بدقة ووضوح  

  
  

المعرفة الفعلیة  
 التطبیقیة

 

  :یكتسب مستوى أولي للتحكم في  -
  :التقنیات الخاصة بالتقصي العلمي -1

 ،یستعمل وسائل المالحظة، أدوات القیاس، أدوات التشریح...  
 ،یتابع تربیة حیوان، زراعة...  
  تجریبیا بسیطا وفق مقاییس محددة اتركیبییبني  
 یمارس یدویا عینات طبیعیة وأدوات تقنیة من الحیاة الیومیة  

  :تقنیات التوثیق للبحث عن معلومات وجیھة ذات صلة بتساؤل محدد عن طریق -2  
  مخطط، صور، شریط،(مالحظة دعامة بدیلة للواقع(...  
 معطیات من وثیقة مكتوبة، عددیة أو تخطیطیة انتقاء  
 استعمال الحاسوب  

  : التكنولوجیةاألداة  -3
 یفكك و یركب أداة تقنیة  
 یمیز مختلف عناصر جھاز تقني  
  ّل بعض األجھزة المستعملة في الحیاة الیومیةیشغ  

      
  



 ابتدائي 1مناھج السنة 

6 جیةالتكنولومنھاج التربیة العلمیة و

  
 

  اءاتالـكـفــ  المجــال

  
  االتصال

  

  .كوسیلة لھیكلة الفكر وكعامل لالتصال اللغة الشفھیة والكتابیةالتحكم في  -1
  ابسیطً  اعلمیً  ایقرأ ویفھم نصً  -

  
  
  
  
  
  
  

  یبلغ كتابیا باستعمال مصطلحات دقیقة وصحیحة -    
  ...سالة شفھیة، یعد مخططا، مقدمة، حوصلة، ملخص، خاتمة،یحرر ر -    

  

  :التكنولوجیابمجال العلوم وباللغة الخاصة الفعال  االتصال -2
  ...رموز، شفرات، أسھم، ألوان،: یستعمل أنماطا بسیطة من التمثیل العلمي  -    
  ...،یترجم فكرة، مالحظة، ظاھرة، معطیات في رسم علمي، رسم وظیفي، جدول -    
  ...یترجم جدول، منحنى، رسم بیاني، خریطة، مخطط،یقرأ و -    

  
  فالمواقـ
  

  )الفكر استقاللیة( االستقاللیةیتبنى سلوكات إثبات الذات و -    
  یتكیف مع حیاة المجموعةیندمج و -    
  یتفاعل بشكل منسجم مع اآلخرین -    
  م حجج بطریقة فعالة غیر عدوانیة، یصغي، یفھم ویحترم عند التعبیر عن رأیھ، تقدی ةبالموضوعییتحلى  -    

  .هغیر وجھة نظر اآلخر، یتعرف على أخطائھ ویتعاون مع      
  یدرك أھمیة وقیمة التقدم العلمي والتكنولوجي ویعي أثره على نفسھ والمجتمع والمحیط -    
  مع العالم الطبیعي والمصنع بالمسائل ذات الصلة باالھتمام االكتشافو االستقصاءیتذوق طعم  -    

  یعي المشاكل الراھنة للحیاة، الصحة والبیئة -    
  یؤثر ویتفاعل بشكل مسؤول مع محیطھ -    
  یتبنى سلوكات ومواقف صحیة، وقائیة تتوافق مع المعارف المكتسبة -    
  التي یقدمھا اإلعالم اآللي االجتماعيالخدمات ذات الطابع  فیقدر مختل -    
  .، یخطط عملیات، یتخذ أدوات، تقنیات ومواد لتحقیقھاشخصی ایعد مشروع -    
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  مستھدفة في السنة األولى من التعلیم االبتدائي الكفاءات ال -3

  : كفاءات متعلقة ببناء مفاھیم ـ 1.3
  

    العالم الحي -أ
  

  :علىیكون المتعلم قادرا  سنةعند نھایة ھذا ال
 لمورفولوجيالوعي بجسمھ من حیث التركیب ا.  
 الحركة، التغذیة، التنفس، نبض : الوعي بالمظاھر الشائعة لنشاط العضویة

 .القلب، النمو
 بناء مستوى أولي لمفھوم الكائن الحيالالحي والتمییز بین الحي و. 
  مقارنة مظاھر الحیاة عند اإلنسان والحیوان من جھة ومظاھر الحیاة عند

  .اة مشتركةالنبات من جھة أخرى واكتشاف دورة حی
  التوصل إلى مستوى تفسیري لمفھوم دورة الحیاة بتتبع مراحل الحیاة عند

  .والنبات اإلنسان، الحیوان
 قارنة عناصر مأخوذة من ملى مكونات محیطھ القریب، تصنیف والتعرف ع

  .النباتو وانعالم الحی
 بناء مستوى أولي لمفھوم وحدة العالم الحي وتنوعھ.  

  

  العالم الفیزیائي -ب
  

  :یكون التلمیذ قادرا على 
  موادفیزیائیة لبعض الخواص الالالقیام بمالحظات حول.  
 حكم في استعمال بعض المواد ذات االنتشار الواسع استعماال سلیما في الت

   .الحیاة الیومیة
  

  العالم المصنع أو التكنولوجي -جـ    

  :یكون التلمیذ قادرا على 
 استعمال أدوات تقنیة بسیطة  
 كیب أداة تقنیة بسیطةتفكیك وتر 
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  )الزمن(كفاءات متعلقة ببناء مفاھیم أساسیة  ـ  2.3
  :یكون التلمیذ قادرا على 

 ،رأشھ أیام،(الدوري للزمن  التصور الخطي للزمن إلى االنتقال من التصور
  ) حیاة ت،دورا فصول،

  

  كفاءات متعلقة بالمجال المنھجي ـ 3.3
  

  )ھارات معرفیةم(إجادة الفعل في المجال المعرفي 
یكون التلمیذ قادرا على حفظ واسترجاع بعض المصطلحات العلمیة ونتائج 

  .تفسیریة لنشاطاتھ التعلمیة
    

  طرائق العمل
  :یكون التلمیذ قادرا على 

  تنفیذ نشاط بتطبیق تعلیمة محددة* 
  ...، أدواتھوثائقھتنظیم عملھ الشخصي، * 
  تقدیم عمل بعنایة* 

  

  ةمعالجة المعلومحجز و
  :یكون التلمیذ قادرا على 

  التعرف على المعلومات المستقصاة من طرف حواسھ* 
  ...)األشكال، األبعاد، األلوان، األصوات، الروائح،( تحدید التشابھ واالختالف* 
  ...البحث عن معلومات وجیھة في رسومات، كتب، جھاز،* 
ل یدوي، وصف مالحظة، عم :جمعھاإعادة تنظیم المعلومات التي تصحیح و* 

  .شفھي، كتابي
  

  التمكن من طرح وحل مشكلة أو وضعیة
  :یكون التلمیذ قادرا على 

  .التساؤل والتحقق من صحة اإلجابة* 
  .اقتراح حلول مقبولة من الناحیة العلمیة والتقنیة بالنسبة لتساؤالتھ المطروحة* 
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  كفاءات متعلقة بالمجال التطبیقي ـ 4.3
  :یكون المتعلم قادرا على 

  ...،أدوات الكتابة والرسممحرار، مكبرة،: استعمال أدوات تقنیة بسیطة * 
  .)انجاز مشروع زراعة نبات(القیام بتمرنات یدویة بسیطة * 
    

  كفاءات متعلقة باالتصال ـ 5.3
  :یكون المتعلم قادرا على 

األشیاء واستثمارھا  اكتساب مفردات بسیطة ودقیقة خاصة بعالم الطبیعة وعالم* 
  .النشاطات التعلمیةختلف في م

  .بسیطتطبیق یدوي، إنجاز * 
  .أخطاءالكتابة بشكل واضح باحترام مقایس الكتابة والنقل بدون * 
  .وضع بیانات لعناصر شكل أو رسم* 
رسومات، أسھم،  : التكنولوجي استعمال أسالیب بسیطة للتمثیل العلمي أو* 

  ...،إشارات، ألوان
    

  )قفاالمو(ال الوجداني كفاءات متعلقة بالمج ـ 6.3
  بناء الشخصیة -

  :یكون المتعلم قادرا على 
  .مجابھة وسط مختلف عن وسطھ العائلي* 
تنمیة سلوكات إثبات الذات من خالل مواقف مشتركة أو مختلفة أثناء اتصالھ * 

  .مع اآلخرین
  .األشخاصیتھ في الفضاء بالنسبة لألشیاء وإثبات استقالل* 
  :ل داخل مجموعة أین تكییف سلوكاتھ للعم* 

  .یتعاون، یقیم عالقات متعددة بالتدرج -
  .یعترف باآلخر ویحترمھ -
  .یستمع إلى اآلخرین -
  .اثقا من نفسھیتدخل و -
  .وتیرة وقواعد الحیاة داخل القسم وقواعد اللعب في الساحةیقبل ویحترم  -
  .تقدیم حجج لتبریر رأیھ -
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  : یةموقف إیجابي تجاه المعرفة العلم -
  :یكون قادرا على 

  :العالم المصنع أثناء سائل المتعلقة بالعالم الطبیعي واالھتمام بالم* 
  .القیام بمالحظات -
  لماذا ؟ كیف یشتغل ؟: أثناء التساؤل  -
  .البحث الكتشاف معارف جدیدةووضعیات التفكیر  -

  .، اإلجابة الصحیحة، تقدیم عمل متقناالكتشافاإلحساس بالرضا عند * 
  

  :الحفاظ على الذات والغیر -
  :یكون المتعلم قادرا على 

نظافة األسنان والجسم ویلتزم بقواعد األمن وتوصیات  :صحیةتطبیق عادات * 
  .و وضعیات من حیاتھ الیومیة أثناء نشاطاتھالحذر 

الواسع استعماال سلیما وراشدا في مختلف  االنتشاراستعمال المواد ذات * 
  .مجاالت الحیاة

  ...،جابیة تجاه البیئة، االستھالكیتحلي بمواقف إال* 
  

  :التوجھ الشخصي -
  : یكون المتعلم قادرا على

  .متابعة نموه* 
  ...متابعة تربیة حیوان، زراعة،* 
  ...جمع عینات من حبوب، نباتات، حشرات، أشیاء،* 

  
  المبادئ المنظمة للبرنامج  -4

    

جملة منسقة ومھیكلة لمفاھیم علمیة  التربیة العلمیة والتكنولوجیةیعتبر برنامج 
مفتاحیة تمثل األسس المنطقیة المعتمدة في بناء وتنظیم المحتویات المعرفیة لبرنامج 

  .السنة
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ویعود انسجام المادة التعلمیة إلى الترابط بین ھذه المفاھیم التي تكتسب وظیفتھا 
  .داخل الشبكة المفاھمیة

  

  :تویات المعرفیة فیما یلي وتتمثل األفكار المنظمة لھذه المح
  یبدي جسم الطفل مظاھر الحیاة كاإلحساس، الحركة، مظاھر التنفس ونبض

 .القلب وھو بذلك في حاجة إلى الغذاء
  

  یستغرق الحدث مدة زمنیة معینة قد یتكرر خالل الحیاة ویمكن ترتیب
األحداث وفق تسلسلھا الزمني والجسم في حاجة إلى تنظیم وتیرة حیاتھ 

  .تظام أوقات الغذاء، النشاطات المختلفةكان
  

 تتنوع الكائنات الحیوانیة والنباتیة في الفضاء بأشكالھا وأنماط عیشھا. 
  

  یمكن ویوجد في الطبیعة أجسام في حالة صلبة وأجسام في حالة سائلة والھواء
 ).الماء(الصلب أن یتحول إلى سائل للجسم 

 

 ة التي یصنعھا وفق تدرج تقني منتظم یستفید اإلنسان من األدوات التكنولوجی
  .وذلك ألغراض في مجاالت مختلفة

    

ال یمكن اعتباره كمجموعة من  التربیة العلمیة والتكنولوجیةوبھذا فإّن برنامج 
النشاطات والمعارف المتباینة والمعزولة الواحدة عن األخرى تأخذ شكل فسیفساء غیر 

ة لفكر المتعلم، إنما یستھدف انسجام ھذه معبرة والتي ال تؤدي إلى الھیكلة الفعلی
النشاطات من أجل تطویر البنیات المعرفیة لدى المتعلم والتي تسمح لھ بتكوین معرفة 

  .مفاھیمیة
  

إّن النشاطات المقترحة تسمح للمتعلم بوضع عالقات بین جملة من العناصر للبناء 
  .التدریجي لمفاھیم شاملة بمستوى یتماشى ونموه العقلي

  

وضعیات التعلم تعزز النزوع الطبیعي للمتعلم في اكتشاف وقائع طبیعیة تسمح  إنّ 
لھ ببناء معارف عامة تتناسق تدریجیا لتفتح لھ المجال لبناء مفاھیم ووضع عالقات 

  .بینھا
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ویمكن ترجمة ھذا النظام المتبني في بناء المفاھیم بمجاالت مفاھیمیة تضم 
ي بدورھا تھیكل وتنظم مجموعة من النشاطات مجموعة من وحدات مفاھیمیة والت

 .التعلیمیة
 

إّن القدرات والمعارف التي توظف في النشاطات المقترحة في الوضعیة التعلمیة 
یمكن ترجمتھا عند المتعلم بسلوكات مؤشرة قابلة للمالحظة والتقییم بفضل معاییر 

  .ھذه المؤشرات تدل على وجود الكفاءات المستھدفة. التقییم
  

ّن اإلدماج التدریجي ألھداف التعلم للوحدات المفاھیمیة ثم للمجاالت المفاھیمیة إ
یسمح بتحقیق الكفاءات  المستھدفة للسنة والبناء التدریجي لنظام شامل للكفاءات التي 

  .یّكون ملمح تخرج المتعلم من التعلیم االبتدائي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ابتدائي 1مناھج السنة 

13 جیةالتكنولومنھاج التربیة العلمیة و

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المجال المفاھیمي
  

  12h  لحجم الساعيا

  
  
  
  
  
  

  الوحدات
 المفاھیمیة

 

 )سا 3(الحواس  .1

   )سا 3( الحركة وأنماط التنقل .2

  )سا 3(التغذیة  .3

 )سا 3( مظاهر التنفس ونبض القلب .4

 الكفاءة المرحلیة 
  

  لحیاة عند الطفل مظاهر ا

  للمظاھر األساسیة للحیاة عند الطفمعاینة ا  
I 
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محتوى ال
 المعرفي

 الكفاءة القاعدیة النشاطات المقترحة
الوحدة 

  المفاھیمیة
أرى مختلف 

األشكال 
واأللوان 
  بعیوني

  
أسمع مختلف 
األصوات 

  بأذني
  

أشم الروائح 
  بأنفي

  
أذوق األطعمة 

  بلساني
  

وألمس األشیاء 
 بجسمي

الحس إظھار مختلف أعضاء  -
  .انطالقا من جسمھ

  

 بالحاسةربط كل عضو حس  -
الموافقة لھ انطالقا من صور 

 :تمثل وضعیات مختلفة
  التعرف على صورة بالرؤیة . 
التعرف على نوع موسیقي . 

  .بالسمع
 

تبیان دور الحواس في الفصل  -
بین أشیاء مختلفة بواسطة 

 :ألعاب حسیة
   .التعرف على األشكال واأللوان -
 تصنیف أصوات مختلفة  -
 الفصل بین مذاقات وروائح  -
 لتعرف على أشیاء بلمسھا ا -
التعرف على أشیاء باستعمال  -

  أكثر من حاسة 
  
المستعملة في  الحواستحدید  -

الفصل بین سوائل لھا نفس 
الماء، ماء الزھر، الخل : اللون

األبیض، وإظھار عضو الحس 
  .الموافق لكل حاسة

 

  
  
  
یتعرف على  -

مختلف الحاسات  
وربطھا  

بأعضاء الحس 
  المناسبة

  
  

یحّدد دور  -
في  الحواس

التمییز بین 
 األشیاء

 الحواس -1
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المحتوى 
 المعرفي

 الكفاءة القاعدیة النشاطات المقترحة
الوحدة 

  المفاھیمیة
 

أستطیع أن 
 قوم بحركاتأ

مختلفة مثل 
الرأس،  رفع

المسك بالید، 
الدفع بالرجل، 

 ءإنحنا
  ...الظھر

ویمكنني أن 
أتنقل بالمشي، 

بالجري، 
 ...بالقفز

كات التي إظھار مختلف الحر -
 .یمكن للجسم أن یقوم بھا

 
تعیین أماكن انثناء مختلف  -

أقسام الجسم انطالقا من 
حركات جسمھ وباستعمال 

 .دمیة من الورق المقوى
  
أنماط التنقل  تحدید مختلف -

 .وصور انطالقا من وضعیات
  

عن وضعیة تمثل نشاط التعبیر  -
أنواع :   ریاضي من حیث

   .نمط تنقلھوھ حركات
 
 
 

  
  
  

یستخلص  -
إمكانیة الجسم 

من القیام 
  بحركات مختلفة

  
  
  
  

یحّدد األنماط  -
 المختلفة للتنقل

الحركة  -2
 وأنماط التنقل
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 الكفاءة القاعدیة النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
الوحدة 

  المفاھیمیة
أتناول أغذیة  -

مختلفة وھي تأتي 
 من الحیوان أو

النبات ویمكن أن 
أرتب ھذه األغذیة 

  :في مجموعات
 اللحوم جموعة م

  ...،البیضو
  مجموعة الخضر

  ...والفواكھ
  مجموعة

الحلیب، الجبن، 
  ...،الیاؤورت

  مجموعة الخبز
  ..،والعجائن

  مجموعة
الزیوت 

  ...،والدھون
 لماء ا

  ..،والمشروبات
  

وللحفاظ على 
صحتي یجب أن 

أتناول أغذیة 
ن نظیفة وال أكثر م
تناول األغذیة 

  .المصنوعة بالسكر

ذكر األغذیة المتناولة  -
  .حسب الوجبات

  
تسمیة بعض العینات من  -

األغذیة وترتیبھا حسب 
  .)ني، نباتيحیوا(مصدرھا 

 
التعرف على المجموعات  -

األساسیة لألغذیة انطالقا 
من لوحات جداریة، وترتیب 
العینات المعروضة في ھذه 

  .المجموعات
  
یر عن وضعیات التعب -

متعلقة باألضرار الناجمة 
 ،عدم تنظیف األغذیة: عن 

اإلكثار من تناول بعض 
األغذیة خاصة تلك 

  ...،المصنوعة بالسكر

  
األغذیة  یمیز -

 المتناول
  :ویصنفھا حسب

  مصدرھا
المجموعات 
األساسیة 
  لألغذیة

  
یستخلص  -

بعض األضرار 
الناتجة عن 

بعض السلوكات 
السلبیة في 

 التغذیة
 التغذیة -3
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 الكفاءة القاعدیة النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
الوحدة 

  المفاھیمیة
  

أنا أتنفس باستمرار 
ألن جسمي یحتاج 

  .إلى الھواء
  

عندما أتنفس یدخل 
الھواء ویخرج من 

  .األنف والفم
  

لبي ینبض بدون ق
 .توقف

  
إظھار حاجة الجسم إلى  -

الھواء انطالقا من سد 
فم معا، والتعبیر األنف وال

   .عن إحساسھ
 

رحلتي دخول تحدید م -
وخروج الھواء، تعیین 
مناطق دخولھ وخروجھ 
انطالقا من القیام بتنفس 

  .عسیر
 

إبراز نشاط القلب انطالقا  -
من تحسس الطفل نبض 
قلبھ بوضع یده على الجھة 
الیسرى من الصدر 
واالستماع إلى دقات قلب 

  زمیلھ
  

التعبیر عن مظاھر  -
لتنفس ونشاط القلب ا

انطالقا من قیام الطفل 
  بنشاط ریاضي

 

  
  

یعي حاجة  -
الجسم إلى 

التنفس ویمیز 
  .مظاھره
  

یتحقق من  -
 نشاط القلب

مظاھر  -4
  التنفس

 ونبض القلب
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  الوحدات
 المفاھیمیة

  h 09 الحجم الساعي

  

 
 

   الجسم الصلب والجسم السائل .1

 )د 30و سا 4 (   

 تحّول األجسام الصلبة .2

 )د 30و سا 4(

 

 المجال المفاھیمي

  

  مییز حاالت تواجد المادة وخواصھات  الكفاءة المرحلیة

  ادةالمـــ
II  
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المحتوى 
 المعرفي

 النشاطات المقترحة
الكفاءة 
 ةالقاعدی

الوحدة 
  المفاھیمیة

یمكن أن أقارن 
بین الجسم 

الصلب والجسم 
  .السائل

الجسم الصلب ال 
یسیل ویمكن 

 .سكبھ
الجسم السائل 

یسیل و ال یمكن 
 .مسكھ

كما یمكن للجسم 
السائل أن یسمح 
لبعض األجسام 

   أن تطفو فوقھ

تسمیة بعض األجسام انطالقا  -
من عینات ألجسام صلبة 

  .وأجسام سائلة
  

ترتیب ھذه األجسام حسب  -
  .حالتھا صلبة وسائلة 

 

خراج بعض الخواص است -
تمیز الجسم الفیزیائیة التي 

الصلب والجسم السائل انطالقا 
مسك كل  :من ممارسات بسیطة

من الجسم الصلب ومحاولة 
سكب جسم  ،مسك الجسم السائل

  ...،سائل
  

جعل بعض األجسام تطفو فوق  -
  .)الماء(سائل 

 

بعض حاالت تواجد معاینة  -
األجسام من خالل فحص صورة 

، وإبراز بعض الخواص المسبح
الممّیزة لألجسام الممثلة في 

 .صورةال

یمیز الحالة 
الصلبة 

لألجسام، 
الحالة السائلة 

ببعض 
 الخواص

الجسم  -1
  الصلب

والجسم 
 السائل
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المحتوى 
 المعرفي

 النشاطات المقترحة
الكفاءة 
 القاعدیة

الوحدة 
  المفاھیمیة

  
یمكن لبعض 

األجسام الصلبة 
مثل الجلید أن 

تتحول إلى سائل 
مثل الماء وذلك 
بفعل الحرارة 

وھذا ما نالحظھ 
في الطبیعة حیث 

یذوب الثلج 
  ویشكل ودیاًنا

  
معاینة تحول الماء من الحالة  -

الصلبة إلى الحالة السائلة 
 انطالقا من ممارسات بسیطة 

   .دصھر قطع من الجلی
  

استخراج سبب تحّول الجسم  -
الصلب إلى سائل انطالقا من 

   .نتائج الممارسة
 

تفسیر بعض الوضعیات  -
لظواھر تحوالت الماء انطالقا 

   :من معارفھ وصور تمثل
  انصھار الجلید وتشكل ودیان 
  انصھار قطع الَبَرْد وتشّكل

 .الماء
  
  
  
  
 

یستخلص 
إمكانیة تحّول 
األجسام من 
ة الحالة الصلب
إلى الحالة 

 السائلة

تحّول  -2
األجسام 

الصلبة إلى 
 سوائل
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 المجال المفاھیمي

 09h الحجم الساعي

  
  
  
  

  الوحدات
 المفاھیمیة

 

 ) سا 3(المدة الزمنیة  .1

 ) سا 3( موضع األحداث في الزمنت .2

 ) سا 3( تنظیم الوقت  .3

 الكفاءة المرحلیة
  

   الزمن حدید موضع األحداث فيإدراك الزمن المعیش، وت

  نــالزم
III 
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 الكفاءة القاعدیة النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
الوحدة 

 المفاھیمیة
  

كل عمل أقوم بھ 
یدوم وقتا معینا 

  یسمى المدة الزمنیة
یة أسّمي المدة الزمن

التي تشمل اللیل 
  والنھار مًعا بالیوم

أسمي المدة الزمنیة 
ام التي تشمل سبعة أی
متتالیة باألسبوع 

، السبت: وھي 
األحد، االثنین، 

الثالثاء، األربعاء، 
 .الخمیس، الجمعة

  
مقارنة بعض األعمال  -

ن المختلفة التي یقوم بھا م
حیث الوقت الذي یستغرقھ كل 

، المجئ إلى المدرسة: عمل
االستراحة في فناء المدرسة، 
مراجعة الدروس في 

   ...،البیت
 

  تقدیم تعریف المدة الزمنیة -
  

: تقدیر بعض المدد الزمنیة -
انطالقا من ) األسبوع الیوم،(

شروق الشمس : معالم زمنیة
 .غروبھاو
  .أیام األسبوع دعدّ  -
  

زمنیة التي تحدید المدد ال -
: تقع فیھا بعض األحداث

مر، ظھور الشمس، ظھور الق
الوجبات الغذائیة، صالة 

   ..،الجمعة
 

یقدر المدة 
الزمنیة من خالل 
النشاطات التي 

  .یقوم بھا
ویتعرف على 
بعض المدد 

 الزمنیة

   المدة  -1
 الزمنیة
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 النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
الكفاءة 
 القاعدیة

الوحدة 
 المفاھیمیة

  
توجد أحداث خاصة 

 بحیاتي مثل عید
میالدي، دخولي إلى 

  ...المدرسة،
  وھذه األحداث متتابعة
یمكن لبعض األحداث 

:  أن تتكرّر مثل
الذھاب إلى المدرسة، 

 ...العطل، األعیاد،

  
ذكر مجموعة من األحداث  -

عید : التي مرت بحیاتھ
میالده، دخولھ إلى الروضة، 

  ...،دخولھ إلى المدرسة
  
ترتیب ھذه األحداث انطالقا  -

  .قوعھامن زمن و
  
تسمیة بعض األحداث التي  -

یعرفھا الطفل انطالقا من 
معارفھ مثل األعیاد الدینیة، 
العطل المدرسیة، الفصول، 

... 
واستخراج األحداث التي 

  .تتكرر
  
  
  
 

یربط األحداث 
 بزمن وقوعھا

تموضع  -2
األحداث في 

 الزمن
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 اعدیةالكفاءة الق النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
الوحدة 

 المفاھیمیة
  

أقوم بأعمال 
مختلفة لذلك یجب 

  أن أنظم أوقاتھا
كما أتناول وجباتي 
الغذائیة في فتراتھا 

  المحدّدة
 

  
ذكر بعض النشاطات التي  -

یقوم بھا في الیوم وترتیبھا 
حسب تسلسلھا الزمني 

  .انطالقا من معارفھ وصور
  
ة تسمیة الوجبات المتناول -

كل وجبة في الیوم ویربط 
  .بوقتھا

 
التعبیر عن سلوكات خاصة  -

بتنظیم الوقت انطالقا من 
 : صور تمثل وضعیات مختلفة

   .طفل یأكل في القسم -
طفل یلعب وزمالؤه في  -

   .المدرسة
   .طفل نائم في اللیل -
یتفرج على التلفاز طفل  -

   .والعائلة نائمة
طفل یتناول غذائھ مع  -

  .لةالعائ

یطبق بعض 
ت التوصیا

الخاصة بتنظیم 
 وقتھ الشخصي

تنظیم  -3
 الوقت
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 )د 30و سا 4(في وسطها حیوانات .1

 )د 30و سا 4(نباتات في وسطها . 2

 

 الكفاءة المرحلیة 
  

  تمییز تنوع الحیوانات والنباتات في الوسط

IV 
 

 09h الحجم الساعي

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوحدات
 المفاھیمیة

  المجال المفاھیمي  حیوانات ونباتات في وسطھا 
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 النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
الكفاءة 
 القاعدیة

الوحدة 
  المفاھیمیة

  
یوجد في محیطي 
حیوانات متنوعة 
بعضھا یسبح في 
الماء مثل السمك 
وبعضھا یزحف 
على الرمال مثل 

لبعض الثعبان وا
یطیر في الھواء 

  مثل السنونو
وتختلف ھذه 

الحیوانات فمنھا 
التي تضع بیوضا 
مثل الدجاج والتي 
تلد صغارا مثل 

  األرانب

 
تسمیة حیوانات انطالقا من  -

صور لمجموعة من الحیوانات 
 .األلیفة والمتوحشة

  
تحدید أوساط عیش بعض  -

الحیوانات األلیفة والمتوحشة 
قا من معارفھ وأنماط تنقلھا انطال

 .وصور
 
التفریق بین حیوانات تضع  -

 بیوضا وحیونات تلد صغارا
انطالقا من صور لحیوانات 

  .وصغاره
  
وصف جسم حیوان واإلشارة  -

إلى مختلف أقسام الجسم انطالقا 
تحدید وسط عیش و  من رسم أصم

   .الحیوان، نمط تنقلھ ونمط تكاثره
  
 

یمیز 
حیوانات 

مختلفة من 
حیث وسط 

ش، العی
وأنماط 
الحركة 
ونمط 
 التكاثر

حیوانات  -1
 في وسطھا
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 النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
الكفاءة 
 القاعدیة

الوحدة 
  المفاھیمیة

  
توجد في محیطي 
نباتات متنوعة 
یمكنني أن أفرق 

بینھا فمنھا 
األشجار، 
الشجیرات 
  واألعشاب

النباتات تنمو 
فتزداد في الطول 

  والتفرع

  
ینة نباتات مختلفة انطالقا من معا -

  .عینات وصور
   
ت في ثالث ترتیب ھذه العینا -

، مجموعات أشجار، شجیرات
  .أعشاب

   
وصف نمو نبتة انطالقا من  -

یتعرف على   .صور ومتابعة مراحل إنتاش عینة
نباتات 
مختلفة 
ویتابع 

 إنتاش نبتة

نباتات  -2
 في وسطھا
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 یميالمجال المفاھ
  

 06h الحجم الساعي

 الكفاءة المرحلیة 
  

  أدوات ومواد في محیطـي

  تمییز أدوات ومواد في المحیط القریب وتحدید استعماالتھا

II 
 یميالمجال المفاھ

  

  
 
  
 
 
  

  الوحدات
 المفاھیمیة

 

  )سا 3( لعمل أدوات ل.1

 )سا 3( مواد للتنظیف .2

 المجال المفاھیمي

  V 
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 النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
الكفاءة 
 القاعدیة

الوحدة 
  المفاھیمیة

توجد أدوات 
متنوعة أعمل بھا 
مثل أدوات الكتابة 
والرسم وأستطیع 
أن أفرق كل أداة 
بالمادة التي تدخل 
في تركیبھا مثل 

الخشب الذي یدخل 
في صناعة األقالم 
الملونة واللدائن 

خل في التي تد
  صناعة أقالم الحبر

وكل أداة تحتوي 
على مادة تستعمل 

للكتابة والرسم مثل 
الحبر، الطبشور، 

  اللباد 
وتترك ھذه المواد 
أثرا على الورق 
واللوح منھا ما 
یزول بسھولة 

ومنھا ما ال یزول 
  إال بصعوبة

تسمیة مختلف األدوات  -
  .المستعملة لكتابة والرسم 

  

سب ترتیب ھذه األدوات ح -
   .المواد التي تدخل في تركیبھا

  

تمییز كل أداة بالمادة  -
حبر، : المستعملة للكتابة والرسم

  ...طباشیر، غرافیت،
  

مقارنة األثر الذي تتركھ ھذه  -
المواد على الوسیلة المستعملة 
للكتابة والرسم انطالقا من 

  .ممارسات بسیطة
   

استخراج بعض التوصیات  -
ذه حول كیفیة التعامل مع ھ

األدوات انطالقا من صور أو 
  : ممارسات من واقعھ مثل 

  تلطیخ الكراس بالحبر 
 محو لوحة بالید 
  الكتابة على كراس بدون

  بري القلم
  
 

یتعرف على 
األدوات 

المستعملة 
للكتابة والرسم 
ویمیزھا من 

  :حیث 
المواد التي 
تدخل في 
  تركیبھا

المادة التي 
تترك أثرا عند 

الرسم أو 
 الكتابة

أدوات        -1
 للعمل
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 النشاطات المقترحة المحتوى المعرفي
الكفاءة 
 القاعدیة

الوحدة 
  المفاھیمیة

توجد مواد للتنظیف 
 والتطھیر أستعملھا
یومیا مثل معجون 

األسنان لتنظیف 
األسنان ، الصابون 

لغسل الجسم 
  والمالبس، 

  ماء جافیل للتطھیر 
بعض ھذه المواد 
خطیرة كما تشیر 

عالمات أو إلیھا ال
الرموز التي تحملھا 
القارورات، العلب 
أو األكیاس لذلك 
 أستعملھا بحذر

إحصاء مختلف المواد  -
المستعملة للتنظیف والتطھیر 
انطالقا من عینات أو وسائل 

  .تعلیبھا
   

تحدید مجاالت استعمال كل  -
مادة انطالقا من صور لوضعیات 
ملموسة الغسل، التنظیف 

  .والتطھیر
   

خطورة ھذه المواد من  إظھار -
 خالل العالمات أو الرموز التي

تحملھا القارورات، العلب أو 
  .األكیاس

   

التعبیر عن وضعیات لسلوكات -
حسنة وسیئة حول استعمال 

   :المواد المنظفة
  غسل سیارة على شاطئ

  .بالصابون النھر
  حفظ ماء جافیل مع السوائل

   .المطبخیة
  رمي المیاه المخلوطة

   .ي الحدیقةبالصابون ف
  رمي المیاه القذرة في

  .المرحاض

إحصاء 
مختلف المواد 

المستعملة 
للتنظیف 
 والتطھیر

مواد  -2
 للتنظیف
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  منهــاج لحـق م

  التربیة العلمیة والتكنولوجیةمادة 
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  التعلمیة -االستراتیجیات التعلیمیة  - 1 
  

لتعلم البنائي ل إن إعداد المناھج باعتماد المقاربة بالكفاءات یرتكز على التصور
لنشاطات المتعلم وقدرتھ الذاتیة في التعلم، ھذه المقاربة تستدعي   ویعطي أھمیة كبیرة

لـ  اجدید االذي ھو في مركز العملیة التربویة وتصور" معلة المتممھ"لـ  اجدید اتصور
لعملیة التعلم وبھذا یصبح التركیز على فن التعلم  مسھال والذي یصبح" مھنة المعلم"

التحفیز واإلثارة  علىكیز على فن التعلیم، ویصبح مجھود المعلم منصبا بدال من التر
  .المعلومات لقینوالتوجیھ بدال من ت

  

كیف  :على السؤال الجوھري التعلمیة مرتبطة باإلجابة -یمیة إن السیرورة التعل
بتة تبلیغ نتائج ثا بدال من تبلیغ خطة تطبیقیة للعلم  بھذا ستھدفنو ؟یتعلم األطفال العلوم

للعلم موجھة لتخزینھا واسترجاعھا وإنما على شكل تساؤل، تفاعل، تقصي، تمرن، 
  .استدالل، تقدیم حجج

  

إن فعالیة ھذه السیرورة مرھونة بدرجة كبیرة في تكییف استیراتیجیات التعلم 
لمتعلمین ووضعیات التعلم المتبعة في القسم، سیاق الوضعیة، القدرات الحقیقیة ل

  .م اھتمامات المتعلمینوتدعی فیزة بالتحالمرتبط
  

 اوجیھ اومحكم امرن المعتمدة  لھذا الغرض تستدعي استعماال االستراتیجیاتإن 
بممارسة النشاط، (البیداغوجیة، إدماج مختلف أنماط مقاربة المعرفة  لمختلف الطرائق

 من لمجموعة ھذه االستیراتیجیة وتخضع... ،)بالصورة، بالتعبیر، بالنقاش، باللعب
  :فیما یلي نوردھا  المبادئ

  

یكون المشكل منطلقا لموضوع الدراسة، وھذا المبدأ یعتمد على قدرة المتعلم  -1
  ،في كیفیة طرح وصیاغة المشكل أكثر مما ھو في البحث عن حلول لھ

  

شكالت التي تتطلب تكون وضعیات التعلم وجیھة وذات داللة، أي أن الم -2
كون ذات صلة تطلب معالجة یجب أن التساؤالت التي تتحلوال وكذا 

: والتي تعطي معنى للتعلمات العلمیة وضعیات تستند على حقائق ملموسةب
تجارب من معیش التلمیذ، وضعیات من الحیاة الیومیة، أحداث الساعة، 

   ...معطیات من المحیط القریب، مقابلة بین أفكار التالمیذ، وقائع مالحظة،
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في  االجتماعیةفي ھذا السیاق تتحلى أھمیتھا ووجاھتھا ق تي تحقھذه التعلمات ال
كأدوات مفتاحیة لفھم وتفسیر بعض الظواھر البسیطة  استعمالھاوقعھا على التالمیذ و

  .قھا في إیجاد حلول لمشاكل واقعیةمن الحیاة الیومیة وتطبی
  

من العوامل التي تحرك وتدعم  لالمستمر للطفیعتبر االھتمام والتحفیز  -3
 الذي یعتمدمن المشكل العلمي و ذي ینطلقأن التعلیم ال لتعلمات العلمیة حیثا

في  لألطفالالطبیعي   نزوععزز الت على الوضعیات الملموسة السابقة للمتعلم
الفضول، الحیرة أمام ظواھر العالم الطبیعي، النشاطات الفكریة والعلمیة التي 

ستعداد الفكري الضروري تشرك التلمیذ بدرجة كبیرة وتساھم في خلق اال
إن الرغبة في المعرفة " "جون بیاجي"لعملیة التعلم كما توضحھا مقولة 

العناصر األساسیة للفكر العلمي : والفھم والتساؤل عن كل شيء ھي
  ".والموجود كامنا عند الطفل

  

 إن أساس التعلم ھو نشاط التالمیذ ألن المتعلم ال یستوعب وال یحتفظ إال -4
لتي یكتشفھا بنفسھ، من ھذا المنظور تظھر أھمیة كون المتعلم ھو باألشیاء ا

  .الفاعل في بناء تعلماتھ
  

یجب  علیھإن األطفال الصغار بطبعھم یمیلون إلى مالحظة واستكشاف محیطھم و
استعمال جمیع حواسھم لغرض  علىھم عاستغالل ھذه النزعة الطبیعیة لتشجی

ظواھر العالم المحیط بھم، ات، المواد ولدقیق والمفصل لألدوالمالحظة، الوصف ا
  .التعامل مع المواد والتجریب

  

   :تنمیة أسلوب التفكیر وبعض المھارات المنھجیة لدیھم
 بالمقارنة والتحلیل.  
 بالتساؤل عن ماھیة وكیفیة األشیاء والوقائع المالحظة.  
  ،أخطاء عند البحث عن حلول ارتكاببالتحري، إعطاء وجھة نظر.  
  مع زمالئھم االكتشاففي التفكیر وباالشتراك.  
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ھذه النشاطات تجعل من المتعلمین في وضعیة إیقاظ دائم وتسایرھم تدریجیا في 
بعض مظاھر  اكتسابتتبع خطة االستدالل، تقدیم حجج، تبني موقف موضوعي، 

  .المقاربة العلمیة، التعلم التدریجي للغة المنطوقة المكتوبة و المقروءة
  

إلى حد ما  رتعتبء المفاھیم العلمیة من طرف المتعلم بنااستیعاب وإن سیرورة  -5
  .إلى المعرفة العلمیة(empirique)  تدریجیا من المعرفة االمبریقیة انتقاال

  

علمیة أو شبھ علمیة تكون المستوى الإن المعرفة االمبریقیة ھي معرفة ما قبل 
ون مستنبطة من التجارب الذي یسبق المعرفة العلمیة الحقیقیة، ھذه المعارف تك

المعیشة للمتعلمین التي یمكن اعتبارھا من منظور دیداكتیكي وابستمولوجي كمركبات 
  .أساسیة للسلوك المعرفي األولي للمتعلمین

  

المدرسة وھو حامل لتجارب تھیكل تصوراتھ عن العالم وھذه لتحق بإن التلمیذ ی
فعالیتھا وإن عدم أخذھا بعین التجارب تؤثر على ھذه السیرورة من حیث نوعیتھا و

بمكن أن یكون حاجزا في سیرورة تكوین المفاھیم العلمیة، وبھذا الصدد یكون  االعتبار
إبراز ھذه التجارب، تمییزھا، معالجتھا باعتماد نمطین من  من الضروري

  :تیجیات الدیداكتیكیة خالل سیرورة االستیعاب وبناء المعارف العلمیةراستیاال
  

  .التجاوز، التصحیح، التخلص من المعارف اإلمبریقیة الخاطئة یاتإستراتیج -
إدراج المعارف ما قبل العلمیة التي تسمح بتطویر ھذه المعارف  إستراتیجیات -

وفق وضعیات  انوتطبق نتتكامال االستراتیجیتانإلى مفاھیم علمیة وھاتان 
  .تعلم خاصة

  

ھمیة مھیكلة اء الفعال لمعرفة مفإن التعلم ھو سیرورة دینامیكیة تستھدف البنا -6
وإنھ من الضروري أن یكون المتعلم قادرا على حل مشاكل علمیة في متناولھ 

ویكون الدور المحدد للمعلم  االستداللوبناء معارف بإتباع خطة التقصي و
 ھو مسایرة المتعلم في إیجاد حلول وبناء المعرفة وفق مساعي دینامیكیة،

لمعارف ل باستقصائھ الخاص إلى مستوى وسیطيتمكن المتعلم من الوصول 
والتي بوضع عالقات بینھا تكون جملة من المدركات األساسیة التي تسمح مع 

  .ھمیة مھیكلةاالزمن ببناء معرفة مف
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یسھر المعلم باستمرار على تكییف  التعلمیة –تسییر الوضعیات التعلیمیة  -7
  :خطة التعلم بـ

  .فق وضعیات التعلمللقسم و التنظیم الفضائي - 
  .القیام بنشاطات خارج القسم - 
الفردیة و تنویع المسارات البیداغوجیة من أجل التكفل األنجع بالصعوبات  - 

  .بكل متعلم وتیرة العمل الخاصة
التعرف على أسباب التعثر أو عدم نتباه إلى ردود الفعل في القسم واال - 

  .الفھم
المالحظة، : المخصص للنشاطات المختلفةبالتسییر الفعال لتناوب الوقت  - 

  ...الممارسة الیدویة، الحوار، الحوصلة،
  بتشجیع مختلف التفاعالت داخل القسم -  
  ...الشخصي، أفواج مصغرة، عمل جماعي،:  بتنویع تنظیم العمل -  
  .باستعمال لغة في متناول المتعلمین -  
  

  :الوسائل الديداكیتكیة  -2

تجعل من نشاطات  التكنولوجيمنھاج اإلیقاظ العلمي وفي ات بالكفاءالمقاربة إن 
  : المتعلم محورا أساسیا للتعلمات العلمي، ویمكن اعتبار ھذه المادة التعلیمیة كـ

   .سیرورة الفكر والعمل -
  .سیرورة دینامیكیة للتقصي واالكتشاف -
 .مصدر إلثارة دافعیة المتعلم -
  .أداة إلثارة تساؤالت -
  .شاط سواء كان فكریا أو عملیاسند للمالحظة وللن -

  

إّن الوسائل الدیداكتیكیة الضروریة لتحقیق النشاطات یتجاوز في ھذا الشأن 
توضیحیة بل تسمح عن طریق النشاطات المقترحة للتلمیذ  –تكمیلیة  –وظائفھا تأكیدیة 

أن یكون في وضعیة تقصي واكتشاف ومحاولة إیجاد حلول لمشكالت، ویكون بصلة 
  .عمع الواق
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 األدوات :  

إّن النشاطات العلمیة والتكنولوجیة المقترحة تقوم على موارد مادیة مألوفة 
ومتوفرة في المحیط المباشر للمتعلم سواء كانت طبیعیة أو مصنعة، وكذا ظواھر 

  .طبیعیة، كائنات حیة، حیوانیة أو نباتیة
  

: مثلحتاج إلى بعض األدوات الخاصة غیر أنھ لتحقیق بعض النشاطات ن
  ...البطاریة، المصباح، أسالك

  

 السندات  :  
  :  الكتاب المدرسي -

نظًرا لتوجھ مادة اإلیقاظ العلمي والتكنولوجي نحو تنمیة روح التقصي واالكتشاف 
عند الطفل فإّن الكتاب المدرسي على غرار األدوات األخرى یشكل أھم سند ومصدرا 

  .لنشاط المتعلم
  

  :  التوثیق العلمي والتربوي -
باإلضافة إلى الكتاب المدرسي، فإّن اقتناء وثائق علمیة وتربویة مكملة تصبح 
ضروریة إلعداد أدوات العمل التربوي، وتكوین فضاء للتبادل في المؤسسة من أجل 

  .تعمیق وثراء التكوین العلمي والتربوي للمتعلم
  

بیعة النشاطات وبھذا فإّن استراتیجیة التعلیمیة التعلمیة التي یكیفھا المعلم لط
المقترحة في البرنامج تمنح للوسائل التعلمیة مكانتھا الحقیقیة وھي أدوات المعرفة 

  .العلمیة
   

  :منھجیة التقويم  -3
  

التكنولوجي یستدعي إدراج تصور جدید للتقویم إن تحقیق منھاج اإلیقاظ العلمي و
   .لما یملكھ من قدرات حقیقیةیتمیز بنظرة إیجابیة للطفل 

  

بل إیجاد دالئل  ما تعلمھ الطفل من دروس استظھارلیس لغرض من التقویم إن ا
  .في المنھاج والفھم بمراعاة أھداف التعلم المسطرة االستیعاب
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  : وعلیھ فإّن التقویم یشكل جوھر الفعل التربوي من جوانب عدة 
  .المتعلم لمكتسباتھ ونقائصھ والتصریح بالصعوبات التي تعترضھ بإدراك -
الذي بفضلھ یستطیع الطفل أن یدرك ما یتعلمھ وھذا نمط من التقویم  الفعل وھ -

الذاتي الذي یسمح بفھم أكبر وأشمل لمختلف التعلمات، وھذا الوعي بالمكتسبات 
یؤثر إیجابیا على مسار التلمیذ في التعلم بإدراكھ لقدراتھ الحقیقیة وكفاءاتھ في 

  .التعلم
  .الوضعیة التربویة وتنظیم تدرج التعلماتتساعد المعلم في فھم  كعملیة -

  

ینبغي على المعلم أن یكون باستطاعتھ فھم ما یجري في القسم حتى یتمكن من 
تنفیذ خطة تربویة دقیقة وتكییف تدخالتھ وفق الحاجات الشخصیة یعمل من أجل تفعیل 

تقدمھم التعلمات بوضع الوسائل المناسبة بتشجیع التالمیذ في جھوداتھم وتحفیزھم في 
بالكشف عن مؤھالتھم، والصعوبات التي تعترضھم وبالتالي یعد نشاطات المعالجة 
التربویة وھذا ما یسمح للمعلم بالتفرغ الذاتي لتدخالتھ التربویة وتقدیر الفارق بین ما 

  . تحقق وما كان منتظرا تحقیقھ
  

م على ومن الصفات التي یجب أن یتحلى بھا المعلم ھي القدرة على إصدار الحك
   .ھذا الفارق وبالتالي التدرج في تكییف االستیراتیجیة التعلمیة التي تتماشى وواقع القسم

  

 ترافق التلمیذ في تعلماتھ وتنمیة الكفاءات المستھدفة  كسیرورة:  
  

إّن الكفاءات وأھداف التعلم التي تشكل ھذه المكونات تتحقق بتنفیذ  -
  .في البرنامج النشاطات العلمیة والتكنولوجیة المدرجة

  

إّن وضوح أھداف التعلم والتصریح للتالمیذ بمعاییر النجاح یمكنھم من  -
القیام بأداءات تسمح بتشخیص التقدم الفردي للتالمیذ في تحقیق الكفاءة 

  .المستھدفة وتوجیھ تدرج التعلمات بتحلیل طبیعة الصعوبات المتوقعة
  

دوات مفضلة للتقویم إّن نشاطات اإلدماج لعدة حصص تعلمیة تشكل أ -
التكویني بفضل دمج أھداف التعلم والتي تتعقد تدریجیا مما یسمح بتنمیة 

  .الكفاءات المستھدفة في البرنامج الدراسي
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 المدرسي،  یستھدف تبلیغ األولیاء عن مدى تقدم أبنائھم في السیاق كتقدیر
 :وھذا التقویم ال یجب 

  

ة للمراقبة اإلداریة بمعنى االقتصار أن ِیؤخذ بالمعنى التقلیدي أي كوسیل -
على منح النقطة، ترتیب التالمیذ، بل أّن التقویم عبارة عن حكم، تقدیر 
 للقدرات التي یبدیھا الطفل، أي التركیز على الجوانب اإلیجابیة للطفل

  .بغض النظر عن النقائص المالحظة
  
 یسمح لألولیاء بمتابعة أعمال أبنائھم  كمؤشر:  

صول إلى استشارة األولیاء لتتظافر الجھود من أجل مصلحة وینبغي الو -
وھذا یتحقق بفضل االتصال والتعاون بین المدرسة واألسرة  التلمیذ

  .باستمرار
  

  
   

 

  




