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  يف المنھاج تعر

 

 العلمیة للنشاطات ومھیكال والتكنولوجیة كال منسجما العلمیة التربیة منھاج یشكل
 وتطویر التربیة، ؛ ویھدف إلى ترقیة تعلیم العلوم في المدرسة االبتدائیة والتكنولوجیة

ف ضرورة التكیّ   في یجد مبرراتھ ،االبتدائیة أقسام المدرسة وتعمیمھا على كل العلمیة
األطفال  تتسارع فیھ التحوالت العلمیة والتكنولوجیة، وضرورة تزوید كل رمع عص

  .العصر والتحكم فیھ لفھمببعض المفاتیح 
 

 علىھ وضعتم  إن إدراج التربیة العلمیة والتكنولوجیة منذ السنة األولى ابتدائي، قد
ألن  ،المنھجي ىیمي، المستویالتق ىالتصوري، المستو ىالمستو :مستویات ةثالث أساس

 : لتكنولوجیةاو التربیة العلمیة
  

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

  .المنطوقة والمقروءة والمكتوبة
  …ما أخالقیة واجتماعیة وفكریة وثقافیة قیّ  تحمل -
 التكنولوجیة، والمنتجات الظواھر الطبیعیة وتحلیل البیئة استكشاف لىع تعمل -

مجموعة متراصة من المعارف  من بناءأیضا  تمكن االكتشاف كما بفضل وذلك
 األطفال زودذي یال المتواصل المدرسي المسار خالل من وذلك العلمیة

 كريالفھم الف مستوى أعلى من التدریجي إلى الضروریة للمرور بالمفاتیح
  .بنا المحیط للعالم والعملي

 البرھنة، االستدالل، الفكري، الفضول" العلمي بالتفكیر المتعلقة الصفات تنمي  -
 األطفال، لدى الدائمة الموضوعیة المواقف ترسیخ من أیضا وتمكن ،…العقلنة

 وجعلھا داللة، ذات إشكالیة وضعیات أجوبة عن تعد كفاءات تطویر في وتساھم
 الخاصة مكتسباتھم المدرسیة في حیاتھم توظیف منھم تمكن أساسیة أدوات

  .واالجتماعیة
 

  المقاربة المفاھیمیة للمنھاج
 

دمجة، على نحو إن مضامین برنامج التربیة العلمیة والتكنولوجیة، قدمت بطریقة مُ 
األبعاد وتجنب التفریق المبكر بین مختلف  ،یحافظ على وحدة طبیعة التفكیر العلمي

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

 

جیا المفاھیم فإنھ سیبني تدری المبرمجة للنشاطات التعلم منتجات بین وبربط العالقة
  .العلمیة المھیكلة للمنھاج

 

لیس كتكدیس  ،یرورة التعلیم والتعلم تھدف أیضا إلى ممارسة العلمسوبذلك، فإن 
للمعارف التي ینبغي حفظھا عن ظھر قلب، بل كبناء مفاھیمي،  یعین التالمیذ على 

  . لفكرھم والوعي أكثر بأدواتھم الفكریة الجید البناء
 

الم�تعلم،  ىورھانات لھا معنى لد میة لبناء مفاھیم حول مشكالتالعلالنشاطات  ھذه
وفي الوقت نفس�ھ  ،وتؤدي إلى إعداد نظام مفاھیمي خاص بالتربیة العلمیة والتكنولوجیة

  .للكفاءات إلى تطویر نظام
 

  التعلمیة –االستراتیجیات التعلیمیة 
 

ھ��ذه ة بالكف��اءات، ولوجی��ة عل��ى المقارب��یعتم��د منھ��اج م��ادة التربی��ة العلمی��ة والتكنو
تحظى نش�اطات الم�تعلم بأھمی�ة كبی�رة مم�ا مد على التصور البنائي للتعلم، واألخیرة تعت

واضحة تمكن التلمیذ من تنمیة قدرات�ھ الذاتی�ة ف�ي  إستراتیجیةیستوجب من المعلم إعداد 
  .البحث والتقصيالتعلم عن طریق التحفیز، التساؤل، 

 

 إیجاد رائق التربویة المعتمدة وتوجیھھا قصدالطتقتضي تكییف  اإلستراتیجیةوھذه 
 ،استعمال اللعب ،تناوب األنشطة ،استعمال الوسائل الجذابة :مالئم للتعلم  وسط

  ...تطبیقات تكنولوجیة 
 

  :وتعتمد ھذه االستراتیجیة على منطلقات ھي 
 

   :الوضعیة اإلشكالیة *
 

 ...تصور, نشغالا, تساؤل, وھي تتمثل في موضوع نشاط یتمحور حول مشكل
 .أو تجارب عاشھا أو عایشھا المتعلم تكون قد أثارت حیرتھ وفضولھ بواقع یرتبط

 ،اإلشكالیة في إبراز قدرة المتعلم في صیغة طرحھ لھذا اإلشكال وتتجلى أھمیة ھذه
 .للبحث عن حلول ممكنة وكذا في محاوالتھ
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   :اختیار وضعیات التعلم *
 

 ،لتي تدمج جملة من النشاطات تستھدف التكفل باإلشكالإن وضعیات  التعلم ا
 ،أحداث الساعة ،الحلول الممكنة بمعاینة تجارب واقعیة أو حقائق ملموسة وبالبحث عن

فمثال عند معالجة موضوع الحركة یمكن . نماذج ملموسة ،القریب معطیات من المحیط
  .ومقارنتھ بجسم الدمیة استخدام جسم الطفل كوسیلة

 

   :التعلمات سیاق *
 

وجاھة اجتماعیة لھا  تتجلى أھمیة ھذه التعلمات في كونھا تندرج في سیاق یحقق
وتفسیر بعض  بحیث تسمح لھم باكتساب أدوات المعرفة  ،التالمیذحیاة على  وقعھا

وتفھم  تفسیر فمثال یستطیع الطفل ،واقعیةحلول لمشاكل الظواھر من أجل إیجاد 
 .ؤدیھا وفق مواصفاتھالمھمة ت استعمال أداة تقنیة

  

   :دعم التعلمات *
 

 وتحرك  ،والتحفیز المستمرین للطفل من العوامل التي تعزز التعلمات إن اإلثارة
 .العلمي لدیھ أمام ظواھر من حیاتھ الفضول
  

  الشروط المادية
 

  : التنظیم الفضائي للقسم*
 

لتطبیقات وا ،تنظیم النشاطات التعلمیة تكتسي حجرة الدرس أھمیة كبیرة في
المعلوم أن ھذه  ومن الثانیة،وأن المستوى المستھدف ھو السنة  خاصة ،التكنولوجیة

 ،المتمثلة في األلعاب مناسبا لكل طفل لیمارس مختلف النشاطات المرحلة تتطلب فضاء
   …ممارسات بسیطة ،حركیةاطات نش

 

  :ولضمان ذلك فإنھ من الضروري أن تتوفر الحجرة على بعض الشروط منھا 
  فضاء مناسب لممارسة مختلف النشاطات.  
  بإنجاز التطبیقات التكنولوجیة   تفویج التالمیذ عند الضرورة بكیفیة تسمح

   …وممارسة بعض الوضعیات التجریبیة 
  تخصیص مكان لحفظ النماذج، العینات والصور.  
   استغالل الفضاء الموجود خارج القسم للقیام ببعض النشاطات والممارسات

  .مریناتأوالت
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  : الوسائل التعلیمیة *
 

 والتكنول�وجي العلم�ي اإلیق�اظ تس�تھدف ف�ي المنھ�اج النشاطات المدرجة أن باعتبار
یج��ب مراع��اة  م��ن جھ��ة أخ��رى الملم��وس مرحل��ة المرحل��ة ھ��ي ھ��ذه ولك��ون جھ��ة م��ن

 تمثیلھا وتوضیحھا للوض�عیات ومن حیث المسبق تحضیرھا الوسائل التعلیمیة من حیث
  .المتعلم في االكتشاف واإلدراك سمح بإشراكیالتعلمیة مما 

  

  :منھاویجب أن تتوفر ھذه الوسائل على بعض الشروط 
 من النفسي الحركي والمستوى، من جھة تالئم النشاط التي لاختیار الوسائ -1

  . أخرى جھة
 ثم الصور إلى، إلى النماذج، العینات من التعلیمیة الوسائل تصنیف -2

  .مثیل في وضعیات التعبیر بعد ذلكالرسومات والت
 للحصول وتشجیعھ، الطفل محیط في المتوفرة التعلیمیة الوسائل استغالل -3

  .خاصة وأنھا غیر مكلفة ،علیھا
  .انتقاء الوسیلة التعلیمیة التي تمكن المتعلم من معالجة وضعیة بشكل متكامل -4
  . مراعاة وضوح الوسیلة من حیث الحجم، المحتوى واللون -5
 وال ،التي ال تشكل خطورة على الطفل وال تشتت انتباھھ الوسائل استخدام -6

  . أیضا فغیر الھاد إلى اللعبتحول النشاط 
االعتماد على وسائل التعلیب عندما یتعلق األمر بمواد خطیرة أو تشكل  -7

  .على صحة الطفل ضررا
  

 في الوسائل فإنھ یجب عرض بعض، أما فیما یتعلق باستخدام الوسیلة التعلیمیة
وتوضیح  وبعضھا اآلخر تستخدم لتمثیل ،بدایة النشاط باعتبارھا تمثل وضعیة االنطالق

  .بینما یوظف البعض اآلخر للدعم واإلثراء ،النشاطات
  

یجب أن تشكل الوسیلة مصدر نشاط المتعلم وال تعیق الممارسات التي یقوم بھا 
  .أثناء سیر الحصة التعلمیةفي 

  

اللوحات  لى الوسائل التعلمیة الحدیثة مثللمیة اللجوء إتقتضي بعض النشاطات التع
  ...النماذج والعینات اإلشھاریة،
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   التقويم التكويني
  

 ال یكتفي ممیزا كونھ بالكفاءات طابعا في المقاربة یكتسي التقویم التكویني
 من أجل بناء معرفة مھیكلة إلى إدماج التعلمات على ذلك یھدف زیادة بل ،بالقیاس

  :ولذلك یجب أن  ،ومنسجمة لدى المتعلم
  

 یسایر التدرج في التعلم.  
  الحواجز التعلمیة ووضع خطة للعالجیساھم في اكتشاف. 
 یعزز ویدعم التعلمات ویثیرھا. 
 یقیس مدى تحقق أھداف التعلم. 

  

تتجسد األھداف السالفة الذكر من خالل وضعیات اإلدماج التي تتمثل في و
توج كل وحدة مفاھیمیة، وذلك بھدف بناء مفھوم في مستوى نشاطات اإلدماج التي ت

معین یندرج في إطار مجال مفاھیمي محدد، وانطالقا من ھذا التصور فإن النشاط 
اإلدماجي یدمج النشاطات في الوضعیات التعلیمیة من أجل إدماج المحتویات المعرفیة 

من أجل قیاس مدى  في مستوى معرفي معین، وكذا إدماج مؤشرات الكفاءة لكل نشاط
تحقق الكفاءة القاعدیة للوحدة والتي تعتبر كمؤشر لقیاس الكفاءة المرحلیة للمجال 

  .المفاھیمي
  

المعلمة في الفضاء یمكن تناول نموذج لوضعیة تمثل نشاطا إدماجیا في وحدة 
مختلف  أو االستماع الى قصة للتعرف على حیث  تتم مالحظة الصور، البعید،

اجدة في الحي، خالل النشاط األول ثم تصنیف ھذه المنشآت حسب المنشآت المتو
الخدمات التي تقدمھا في النشاط الثاني، أما النشاط اإلدماجي فیتوصل التلمیذ من خاللھ 
الى وضع عالمات وإشارات التوجھ الدالة على المنشآت في األماكن المناسبة على 

: كل نشاط لتحقیق الكفاءة القاعدیة  وھكذا یتم دمج المعارف المستھدفة من. مخطط حيّ 
  .یتموقع خارج منزلھ ویتوجھ في حیھ

     

  )االستدراك(خطة للعالج 
  

یأتي العالج لسد النقائص والثغرات والضعف المالحظ خالل عملیة التقویم، 
باعتبار ھذه العقبات تحول دون تجانس مستوى القسم، مما یصعب المھمة على المعلم 

تعلمیة، كما یحول دون رسوب التالمیذ، وبالتالي فشلھم في خالل سیر الحصة ال
الدراسة وتحملھم عبء ھذا الفشل، كما یحررھم من بعض العوائق النفسیة 
واالجتماعیة التي تقف حجر عثرة خالل عملیة تعلمھم العادیة، حیث تفسح لھم المجال 

  .خالل ھذه الحصة إلبرازإمكانیاتھم وقدراتھم
  
 
  



  7

  :الج ة للعشروط تحقیق حص* 
  

إن النقائص المالحظة خالل عملیة التعلم تشكل موضوعا للعالج، وتجاوزا 
  .للحواجز التعلمیة، حیث أنھا تصبح بعد تحدیدھا ھدفا لنشاطات العالج

  

  ضرورة تصنیف التالمیذ حسب النقائص المسجلة لدیھم، وحاالت العجز التي
 .ي أثناء وتیرة تعلمھماستظھروھا والتي تجلت بعد عملیة التقویم، وكذا ف

  ینبغي لالستدراك أن یتدخل للعالج فردیا، من دون أن یمنع ذلك من تجمیع
 .التالمیذ في فوج مصغر

  یقتضي العالج اعتماد أسلوبین من التدخل: 
 

عالج یسایر عملیة التعلم خالل تناول النشاطات التعلیمیة، وذلك في حالة ) أ
جل التالمیذ، وبالتالي ال تشكل كون النقائص والصعوبات مشتركة بین 

  .عائقا أمام مواصلة سیرورة التعلم
عالج یتطلب حصصا خاصة تستھدف بعض التالمیذ الذین أظھروا ) ب 

عجزا كبیرا خالل عملیة التعلم، والذي یحول دون مواكبتھم لمستوى القسم 
وینبغي أن تحظى ھذه الحصص ...الضعفكالتغیب، األمراض وحاالت 

مام، خاصة وأنھا لیست كسائر الحصص التعلیمیة العادیة، بعنایة واھت
  :تتطلبولذلك 

  .تشخیص النقائص وحصر الحواجز .1
وضع خطة للعالج وتكییفھا بما یناسب كل الحاالت، مع مراعاة  .2

طبیعة التالمیذ المستدركین، والوسائل التعلیمیة التي تشكل مصدر 
  .النشاط ودعم المعارف المستھدفة

  .وإعداد بطاقة لسیر الحصة العالجیةالتحضیر المحكم  .3
توفیر الجو المالئم لسیر الحصة العالجیة وإیجاد الحوافز التي تثیر  .4

اھتمام التالمیذ وتجعلھم یشعرون بأنھم في حاجة لذلك حتى یقبلوا 
 .علیھا دون تردد
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  العرض التسلسلي للوحدات المفاھیمیة

  
  تحوالت المادة :  1المجال المفاھیمي 

  : ة ــفاءة المرحلیلكا
  .لصلبة والسائلةا ألجساماص االتمییز بین بعض خو -
  .الھواء حالة أخرى للمادة -

  
  

  الحجم الزمني  الكفاءة القاعدیة  الوحدات المفاھیمیة

خواص األجسام الصلبة 
  .واألجسام السائلة

یمّیز األجسام الصلبة والسائلة 
  .ببعض الخواص

  ساعات 4
  دقیقة 30و

  )صلب، سائل(دة اتحوالت الم

یتعرف أن الجسم الواحد یمكنھ 
  مختلفة أن یتواجد في حاالت 

  ساعة 1
  دقیقة 30و

  .حالة ثالثة للمادة

   ساعة 1  یعّرف الھواء كمادة
  دقیقة 30و
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  مؤشرات الكفاءة  شرح النشاطات  الوحدة

خواص 
األجسام 
الصلبة 

واألجسام 
  السائلة
  

 من األجسام الصلبة میذ مجموعةیالحظ التال .1
ویستعملون حواسھم للتمییز ، واألجسام السائلة

ھشة، طریة، خشنة، (الخواص  ضبینھا ببع
  .)بللتملساء، تبلل، ال 

توضع ھذه األجسام بعد ذلك في أوان مختلفة  * 
لیكتشف التالمیذ أن البعض منھا یحافظ على 

والبعض اآلخر یأخذ ) األجسام الصلبة(شكلھ 
األجسام (لذي وضع فیھ شكل اإلناء ا

  .)السائلة
  

من أجل  توضع األجسام الصلبة في الماء .2
خر اآلالبعض منھا یذوب والبعض  أناكتشاف 

 سكر،ملح، قطع، الحلیب مسحوق(یذوب  ال
 )…نجارة الخشب ، جزر رمل،

   .حلیب سائل   مسحوق الحلیب +ماء * 
 )حلیب( سائل أبیض  سكر +حلیب سائل* 

  .حلو
  .ماء مالح  ملح+ ماء * 

  

بممارسات بسیطة مثل رمي قطع من العجین أو . 3
شف تیك اء،من ورق األلمنیوم كرویة الشكل في الم

یر شكلھ یمكنھ أن یتغبو، غوصیالتالمیذ أن الجسم 
    .)صنع جسم على شكل قارب(فوق الماء  یطفو

  

یستعمل حواسھ  *
للتعرف على بعض 

  خواص األجسام
  

األجسام  بینیمیز * 
  لبةالص

  .والسائلة بخاصة الشكل
  
  
  

یتعرف على األجسام *  
 ءالتي تنحل في الما
  .والتي ال تنحل فیھ

  
یتوصل إلى أن ھذه * 

المنحلة تغیر من  األجسام
  لون الماء وأ/طعم و

  
یحول شكل جسم * 

یغوص في الماء إلى 
  .جسم یطفو فوقھ
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  مؤشرات الكفاءة  شرح النشاطات  الوحدة

تحوالت 
  لمادةا

من الجلید أو قارورات  ایالحظ التالمیذ قطع .1
) حرارة المحیط(ماء مجمد معرض لحرارة عادیة 

ولھا من ماء صلب إلى ماء حویسجلون مراحل ت
  .سائل

كما یمكنھم مالحظة ذلك في صور أو أشرطة  -
أو في (مرئیة تمثل ثلجا أو جلیدا في قمم الجبال 

   .سیول أثناء تحولھما إلى في )الطبیعة عموما
ة التالمیذ بإیجاد مواد أخرى غیر الجلید أو البمط -

الثلج یمكنھا المرور من الحالة الصلبة إلى الحلة 
السائلة بفعل الحرارة العادیة وإجراء بعض 

، الزبدة، الشمع، الشكوالطة تحّول التجارب مثل
     .الخ… ،البوضة

  

  یمّیز بین الماء
الصلب والماء 

الجلید والثلج  :السائل
 .ما أیضا ماءھ

  
  یتوصل إلى أن ھناك

مواد أخرى غیر 
الجلید یمكنھا أن 
تتواجد في حالتین 

  .صلبة أو سائلة 

 

  مؤشرات الكفاءة  شرح النشاطات  الوحدة
  
  

حالة ثالثة 
  للمادة   

  معرفة وجود حالة جدیدة للمادة غیر الحالة
الصلبة والسائلة من خالل وضعیات بسیطة 

 .مختلفة
مختلفة في أكیاس ویقارنھا بأكیاس  یتلمس أشیاء. 1

منھا مملوءة  ةأن الفارغ الكتشاف" فارغة" أخرى
   .بالھواء

  كیف یمكن مسك الھواء بأكیاس ؟ -
  كیف یمكن إثبات وجود شيء ما في كیس ؟ -
معالجة بعض المظاھر التي تثبت وجود الھواء   .2

   :بسیطةانطالقا من تجارب 
على سطح ماء في  مقلوب ورقة في قعر كأس -

 .حوض تبقى جافة

  

  یتحقق من وجود
   .حالة ثالثة للمادة

  یكتشف بعض آثار
   .وخواص الھواء
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  ظاھر الحیاة عند الطفلمـ : 2المجال المفاھیمي
  اكتساب معارف متعلقة بنشاط جسم الطفل : ةـلكفاءة المرحلیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحجم الزمني الكفاءة القاعدیة  الوحدات المفاھیمیة

  مظاھر التنفس

بین حركات القفص الصدري یربط  -
  دقیقة30ساعة 1  .وحركات الھواء أثناء التنفس

نمو جسم الطفل 
  وتطوره

یجد العالقة بین نمو الجسم وتطور  -
القدرات العقلیة والحركات أثناء 

  دقیقة30ساعة 1  .النمو

  الكفاءة مؤشــرا ت  شرح النشاطات  الوحدة

مظاھر 
  التنفس

حركتي  اط على متابعةیعتمد ھذا النش -
الصدر المكشوف التي  انخفاض فاع وارت

تنفس ذ أمام زمالئھ عند قیامھ بیظھرھا تلمی
عمیق، یستخلص دخول الھواء وخروجھ 

ة التي یضعھا أمام ة حركة الریشبمالحظ
  الفم فتحتي األنف و

یجب أن  اإلدماجيبالنسبـة للنشاط و_ 
یمرن التلمیذ على الترمیز عند متابعة مسار 

ل األسھم الموجھة على تعماالھواء باس
  ..نالرسمین المقترحی

یتعرف على انتظام * 
  .التنفس

  

یتابع حركتي القفص * 
الصدري عند دخول 

  .وخروج الھواء
  

یتعرف على بعض * 
القواعد الخاصة بالتنفس 

على سالمة  ةحافظللم
  .الجسم
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  الكفاءة را تمؤش  شرح النشاطات  الوحدة

 نمو جسم
  الطفل
  هوتطور

یمكن في ھذا النشا ط أن یعتمد المعلم  -
على وضع عالمات على السبورة 

 ةلمستویات قامات أطفال في أعمار مختلف
أما بالنسبة للوزن فیجب استعمال المیزان 
لمقارنة الوزن ویتم دعم ھذا النشاط ضمن 
أفواج مصغرة أین یرتب أعضاء الفوج 
صور أحد زمالئھم حسب العمر 

  .لقامةالستخالص زیادة ا
  

في ھذا النشاط نستھدف التمییز بین  -
مراحل نمو الطفل من حیث القدرات 
الحركیة والعقلیة فمثال یقدر في مرحلة 

یقرأ  ،ا جة  یقفزمعینة أن یركب الدرّ 
ویكتب في حین قبل ھذه المرحلة لم یكن 
قادرا على ذلك انطالقا من الواقع وصور 

  .سد نمو تلك القدراتیجّ 
  

فإن التلمیذ یلم  اإلدماجيلنشاط  وبالنسبة ل -
صائص التي تمیز النمو بجملة من الخ

 النمو التطور في مرحلتین من مراحل
بملء الجدول ) الرضیع، والطفل الصغیر(

بكلمات تعبر عن القدرات الحركیة العقلیة 
  .وكذا التغیرات الجسمیة

  

یستخرج التغیرات * 
حدوث  ىالجسمیة الدالة عل

  .وزنالنمو كالقامة وال
   

على القدرات  یتعرف* 
العقلیة والحركیة التي ترافق 

النمو مثل تعلم الكالم، 
الكتابة، القراءة، ركوب 

  ...الدراجة
  

یرفق كل مرحلة من * 
مراحل نموه بجملة من 
  .القدرات العقلیة الحركیة
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      .الزمن:  3المفاھیمي المجال 
  .امن وتعاقب الظواھر في بعد الزمنالتمییز بین تز: ة ــالكفاءة المرحلی

  
  الحجم الزمني  الكفاءة القاعدیة  الوحدات المفاھیمیة

  الزمن الذي یمر
  
یستعمل رزنامة لتحدید تاریخ -

  .حادثة

  ساعة 1
  دقیقة 30

  تعاقب وتزامن األحداث
  
یمّیز بین األحداث المتعاقبة  -

  .واألحداث المتزامنة

  ساعة 1
  دقیقة 30

  المدة الزمنیة
  
  .یتمكن من مقارنة مدد زمنیة-

  ساعات 4
  دقیقة 30

  

  مؤشرات الكفاءة  شرح النشاطات  الوحدة

الزمن الذي 
  یمر

رزنامة یكتشف فترات زمنیة انطالقا من  .1
ة، الفصل، الشھر، األسبوع السن: مختلفة
یربط كل فترة من ھذه الفترات . والیوم

 .بحوادث معینة
   
مدة  انطالقا من رزنامة یقدر مدة السنة، .2

دة األسبوع ومدة لفصل، مدة الشھر، ما
 .الیوم

  

یعرف أنھا وحدات زمنیة أساسیة تھیكل 
  الرزنامة   

  یحدد مكونات
 .الرزنامة

  

  یرتب األحداث في
 .زمن

  

  یحدد أسماء وعدد
 .األیام في األسبوع

  

  یحدد عدد األسابیع
 .لشھرافي 

  

  یحدد أسماء وعدد
 .الشھور في الفصل

  

  یحدد أسماء وعدد
  .لفصول في السنةا
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  مؤشرات الكفاءة  شرح النشاطات  الوحدة

تعاقب 
وتزامن 
  األحداث

یختار المعلم مجموعة من الصور لعرضھا  .1
على التالمیذ وبعد تمعنھا یطالبھم بترتیبھا 

لیسألھم بعد ذلك إن  ،حسب تسلسلھا الزمني
  كانت ھذه األحداث متزامنة أم ال ؟ 

یكتشف التالمیذ أن ھذه األحداث لم تقع  -
وإنما ھي أحداث متتالیة  ،في نفس الوقت

تتالي  فیقومون بالتعبیر عن ،أي متعاقبة
الكلمات قبل،  األحداث المصورة باستعمال

أحداث الجمل الدالة عن وترتیب  ،بعد
  .قصة

القیام بمجموعة من األنشطة في نفس  .2
) ثالداخل القسم م(الوقت وفي نفس المكان 

ماذا حدث في ھذه  :للسؤالیلیھا طرح 
التالمیذ أن  حیث یكتشفالفترة الزمنیة ؟ 

في  ھاوقعت كل ،مجموعة األحداث المختلفة
وتسمى باألحداث المتزامنة،  ،نفس الوقت

كلمات الدالة الویشجعون على استعمال 
، المدة ، نفسثناء، خاللأ(على التزامن 

         )...في نفس الفترة ،نفس الوقت

  یرتب األحداث
 .زمنیا

  
  یعین األحدث

المتزامنة من 
مجموعة أحداث 

  مختلفة
  
  
  
  

یعبر زمنیا عن * 
لمنتظم وغیر االتعاقب 

  منتظم لألحداثال
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  مؤشرات الكفاءة  شرح النشاطات  الوحدة

  الزمنیةالمدة 

یقوم التالمیذ بمقارنة المدد الزمنیة  .1
اعتمادا على المتعلقة بمجموعة من األنشطة 

حواسھم الكتشاف تفاوتھا، حیث یسھل علیھم 
 ،ترتیبھا كأنشطة طویلة وأخرى قصیرة

 .والعكس اعتمادا على ھذه المقارنة
  
في ھذه الحصة یتعمد المعلم تقدیم أنشطة  .2

ال تسمح مددھا الزمنیة بإصدار أحكام اعتمادا 
حیث تصبح ھذه األخیرة غیر  ،على الحواس
إلى قطع  نة كاالستماعالمقار كافیة إلجراء

موسیقیة لمدة تقل عن الدقیقة، ثم المطالبة 
ت وقتا أطول أو غرقبتعیین القطعة التي است

 .أقصر
  

حول وعدم اتفاقھم وأمام ارتباك التالمیذ    
نتائج موحدة یطلب منھم اقتراح طریقة أو 
وسیلة تمكنھم من حل مشكل كاالستعانة 

  .بوحدة قیاس

  یرتب فترات
ن الفترة األنشطة م

الطویلة إلى الفترة 
 اترتیب القصیرة

 .اصحیح
  

  یصنف مجموعة من
األنشطة حسب 

 .المختلفةفتراتھا 
  

  یتوصل بعد
التجریب إلى أن 

الحواس غیر كافیة 
للمقارنة بین المدد 

 .الزمنیة
  

  یقترح وحدة
لفترة ا لقیاس

الزمنیة 
  .ویستعملھا
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 لحیاة عند النباتاتمظاھر ا:  4المفاھیمي المجال 
  .التعرف على المظاھر األساسیة للحیاة عند النباتات:  ةــیالكفاءة المرحل

  

  

  مؤشرات الكفاءة  شرح النشاطات  دةالوح

  اتالحاج
  یةالغذائ

  باتللن

لتعزیز مفھوم الحي فإن النشاط المقترح یجعل التلمیذ  -
من أن النبات حي بدلیل حاجتھ الماسة إلى الغذاء،  یتأكد

التلمیذ أن غذاء وفي ھذا المستوى نكتفي بأن یستخلص 
المحلول (النبات ھو الماء تمھیدا للمحلول المغذي 

  .)المعدني
ویأتي النشاط الثاني لیثبت فعال أن النبات في حاجة إلى  -

تركیب  الماء ویتحصل علیھ باالمتصاص حیث تم اقتراح
في ) فول، بازالء( مزھر تجریبي یتمثل في وضع نبات

شفاف ال یستطیع  أنبوب زجاجي بھ ماء، وبما أن الماء
متابعة امتصاصھ فتطرح اإلشكالیة أمام التالمیذ لتصور 
طریقة تمكنھم من مالحظة امتصاص الماء فیصل  التالمیذ 

ماء ملون ویختار لمعلم الملون، الغذائي  ححتما إلى اقترا
حتى یتفادى التأثیر السلبي للملونات الصناعیة على حیاة 

أحمر حتى یظھر  النبات، ومن األفضل أن یكون لونھ
  .خالل صعوده في النبات

   

ـ یتحقق  من  
ذبول النبات 
وموتھ عند 
  .غیاب الماء

 اتجریبیت ـیثبت
امتصاص 
  .النبات للماء

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  الحجم الزمني  الكفاءة القاعدیة  الوحدات المفاھیمیة

الحاجات الغذائـیة 
  للنـبات

  تحدید ضرورة الماء لحیاة النبات
  ساعات 3

  ساعات 3  یتعرف على أن النبات ینشأ من بذرة  االنتاش

  باتنمو الن
یتعرف على أن النبات ینمو ویشكل 

  بذورا
  ساعات 3
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  مؤشرات الكفاءة  شرح النشاطات  الوحدة

  نمو النـبات

یستھدف ھذا النشاط إنجاز قیاسات للتأكد من نمو النبات  -

◌ُ أطوال جذور، عَ مثل قیاس أطوال سیقان،   األوراق، دُّ
   ...األغصان

، ولذلك فإن ھذا وذلك في مراحل متتالیة من االنتاش
النشاط یتطلب إعدادا مسبقا  لنباتات في مراحل مختلفة من 

  .ا لنمو
ومن أجل إنجاز النشاط الخاص بمظاھر أخرى للنمو  -

فإنھ یمكن االعتماد على ... اإلزھار البراعم،مثل ظھور 
المحضرة في النشاط الثاني خاصة إذا كانت  العینات

  .بالصوراالستعانة  مزھرة أو
وبخصوص النشاط اإلدماجي تم اقتراح كتابة نص علمي  -

بأول مستوى لھ، حیث یقتصر عمل التلمیذ على ملء 
فراغات في نص یستھدف التغیرات التي عاینھا وجسدھا 

ادرة في مختلف النشاطات السابقة، وللمعلم الحق في المب
   .في صیاغة النص العلمي 

 ین نمو یعا
النبات من 
خالل قیاس 

أطوال 
السیقان، 

حساب عدد 
األوراق 
 .واألغصان

  

  یستخرج
  المؤشرات

الدالة على نمو 
  .النبات

  االنتاش

عند تناول ھذا النشاط وخالل فحص محتوى البذرة  -
المنتشة یستحسن استعمال المكبرة للتمكن من مالحظة 

ة المتواجدة بین الفلقتین قصد التأكد من تواجد أجزاء النبیت
  .نفس أقسام النبات

وبخصوص النشاط الثاني ونظرا لما یتطلبھ إنتاش نبتة  -
من وقت، یمكن االعتماد على صور ولدعم ذلك یمكن 

  .متابعة مشروع إنتاش بموازاة ذلك
بالنسبة للنشاط اإلدماجي فإن التلمیذ یوظف مكتسباتھ عند  -

لمرحلة من مراحل االنتاش، ویتحقق من أن  إنجاز رسم
أجزاء النبیتة ھي التي نمت وأعطت أقسام النبات، كما 
یجسد بعض التغیرات  الحاصلة وھي مؤشرات النمو مثل 

  ...  ظھور أوراق وأغصان، ازدیاد طول النبات 
  

  یظھر
احتواء 

البذرة على 
 .نبیتة

  

 تحقق من ی
أن البذرة 
ھي أصل 

 .النبات
  

  یصف
 مراحل

  .انتاش بذرة
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 عند الحیوان مظاھر الحیاة:  5المفاھیمي المجال 
  التعرف على المظاھر األساسیة للحیاة عند الحیوانات :ةــالمرحلیالكفاءة 

  

  اءةفالك شراتمؤ  شرح النشاطات    ةالوحد

السلوك الحیواني 
  المتعلق بالتغذیة

بھذا النشاط نمھد لألنظمة الغذائیة عند  - 
ونكتفي في ھذا المستوى بمصطلح  الحیوانات،

نختار  لذلك الحیوان،الغذاء المفضل لدى 
: ات مفضلة ألغذیة من طبیعة مختلفةحیوان

، تفضل العشب، حیوانات حیوانات تفضل اللحم
  ...وأخرى تفضل الحبوب

أما في النشاط الثاني فإننا نستھدف الوصول  - 
بالتلمیذ إلى استخالص أن لكل حیوان طریقة 

وھذا ما یسمى  الغذاء،خاصة في حصولھ على 
وضعیة لسلوك  ، وتم اختیاربالسلوك الغذائي

مثیر وھو ا الفترا س والذي یجسد عالقة غذائیة 
  .)مأكول(وفریسة ) آكل(ن مفترس بی
النشاط الثالث لتجسید وضعیة تمثل  یأتي -

ویطالب التالمیذ بوصف  االفتراس،مراحل 
وسلوك ) سلوك ھجومي(سلوك المفترس 

  ).سلوك دفاعي(الفریسة 
لتلمیذ یأتي النشاط اإلدماجي لیتیح الفرصة ل -

بترتیب مراحل االفتراس من أجل دعم مفھوم 
السلوك الغذائي لجملة من األفعال المنسجمة التي 

  .  یقوم بھا الحیوان لحصولھ على الغذاء

  
 یحدد الغذاء 

المفضل عند 
مجموعة من 

  .الحیوانات
  

 یعرف مصطلحي  
  ) المفترس(
  )الفریسة(و

  
  یصف وضعیة

تمثل سلوك 
االفتراس من 
ة معاینة الفریس

إلى حد القضاء 
  .علیھا

  

  

  

  

  الحجم الزمني  الكفاءة القاعدیة  الوحدات المفاھیمیة

 الحیوانات تتغذى
  

یتعرف على تنوع األنماط  -
  الغذائیة عند الحیوانات

  ساعات 3

  الحیوانات تتكاثر
یتعرف على ضرورة وجود  -

  األنثى للتكاثرالذكر و
  تساعا 3
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  مؤشرات الكفاءة  شرح النشاطات  الوحدة

السلوك الحیواني 
  المتعلق بالتكاثر

نعتمد في ھذا النشاط على عائلة حیوانات  - 
مثل تواجد  الثانویة بارزةتكون الصفات الجنسیة 

العرف الجنسي عند الدیك وانعدامھ عند دجاجة 
  ...یكالدوكذا ا نتصاب ریش الذنب عند 

أما بالنسبة للنشاط الثالث والمتعلق ببعض  - 
المعلم  رتخص سلوك التكاثر یختا يالمظاھر الت

لذلك بعض السلوكات البارزة مثل إصدار 
األصوات عند القطط  وذكور الضفادع ، نمو 
قرون األیل في فترة التكاثر وذلك انطالقا من 

  .ش مع االستعانة بالصور التوضیحیةالواقع المعی
وبخصوص النشاط اإلدماجي فإنھ یستحسن  - 

اختیار مشھد مألوف لدى الطفل مثل سلوك 
التكاثر عند الدجاج، ویركز فیھ على اقتراب 

، ر من األنثى، وضع البیض واحتضانھالذك
  ...رعایة الكتاكیت 

یحدد أھم  -
االختالفات التي 
تمیز الذكر عن 

  .األنثى
  

تحقق من   -
  ضرورة

ى تواجد الذكر واألنث
  .عند التكاثر

  

یصف بعض  -
التغیرات 
التي  المرفولوجیة

تخص  الحیوان عند 
  .التكاثر

  

یحلل سلوكا متعلقا  -
بالتكاثر عند حیوان 

  .ما
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  تشكیل المادة لصناعة األشیاء  :  6 مجال المفاھیميال
  مادةال طي خاصیة وعلى البسیطة األدوات بعض على التعرف :ةــالمرحلیالكفاءة 

            

  
  
  
  

  الحجم الزمني  الكفاءة القاعدیة  الوحدات المفاھیمیة
  االستعمال البسیطةوات دأ

  
یقطع، یفكك، ویركب أشیاء  -

  .بأدوات بسیطة
  ساعات 3

أشیاء مصنوعة عن طریق 
  الطي

یصنع أشیاء متینة بطي مادة  -
  ساعات 3  .مطاوعة

  مؤشرات الكفاءة  شرح النشاطات  الوحدة

أدوات 
عمال االست

  البسیطة

من األدوات الخاصة  یعرض المعلم مجموعة .1
 الخ،...ة،مرفمقص، منشار، سكین، م: بالتقطیع مثل

ویطالب التالمیذ بتسمیتھا وربط كل أداة مع مجال 
خضر /سكین خشب،/ورق، منشار/مقص. (استعمالھا

  .جزر/رفةفم/أو خبز
تفكیك وتركیب بعرض مجموعة أدوات خاصة  .2

   ...اشة، المطرقة، الكمّ كالمفّ : األشیاء مثل
     

  :یطلب من التالمیذ تسمیتھا
 البراغي،/ المفك(ربط كل أداة مع مجال استعمالھا و*

اللولب، /المسمار، الصامولة/الكماشة
   ...)المسمار/المطرقة

ع، طعالقة األسنان بالق(الشكل مع الوظیفة  وربط*
  )...،بالطرق الشكل المسطح للمطرقة
ھناك نوعان : دوات مالئمة یجب انتقاء أمثلة أل

  :من األدوات 
ما یسمح بالتقطیع وتغییر الشكل كالمقص والمنشار  .1

  .والمبرد
كمفك : ما یسمح بتفكیك وتركیب األشیاء المصنوعة

    .الصامولةمفتاح البراغي والكماشة و

  
  یعّرف بعض

األدوات البسیطة 
 .من خالل وظیفتھا

  
  یمیز األدوات

من خالل مجاالت 
  .االستعمال

  
  
  یربط شكل األداة

  بوظیفتھا
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  مؤشرات الكفاءة  شرح النشاطات  الوحدة

أشیاء 
مصنوعة 
عن طریق 

  الطي

یقدم المعلم مجموعة من األشیاء المصنوعة   .1
) كارتون(علب الورق التموجي : بالطي مثل 

قارورات بالستیكیة، أشیاء مصنوعة بصفائح 
ثلة عن الھدف جعل التالمیذ یكتشفون أم: ملتویة 

 .أشیاء تصبح متینة بعد طّیھا
  
یقدم المعلم مثاال لذلك بإنجاز جسر مؤلف من . 2

 …) خشب أو بالستیك(ورقة عادیة ودعامتین 
ومطالبة التالمیذ بالبحث عن الطریقة التي تعطي 

  ).الورقة ال تلتوي(متانة لھذا الجسر 

  
  یكتشف أن بعض

األشیاء مصنوعة 
 مّ تبمواد مطاوعة 

  .طّیھا
  
 تعرف عن كیفیة ی

جعل مادة مطاوعة 
  .متینة

  
            

  بذور بطاقة تقنیة لمشروع زراعة
 

 مؤشرات الكفاءة الكفاءات القاعدیة

تطور كائن متابعة نشأة و
 نباتي جدید انطالقا من بذرة

، عمود مرش بذور نباتات سنویة،:تحضیر أدوات الزرع -
  .خشبي

فناء المدرسة قطعة من التربة في : تحضیر وسط الزرع -
   .أو أحواض بالستیكیة

اختیار مكان مناسب فیھ ضوء وبعید عن أشعة الشمس  -
  .المباشرة ومصادر الحرارة

  .انتقاء عدد من البذور الصالحة للزرع -
  .تطبیق الكیفیة المثلى في الزرع -
  

  :االعتناء بالزرع ومتابعة نمو النبتات
  .تھویة التربة -   

  منتظمة ومكیفة يق رزنامة سقتطبی -   
  )األعشاب الضارة إزالةاالعتناء بالزرع  -   

 تاریخ الزرع، مؤشرات نمو: تسجیل المالحظات -
   .تطور النبتاتو

   :تقییم المشروع
 .ة للزرع بمقارنتھ بزرع ناجحممكن البحث عن أسباب فشل
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  تعلمیة وحدةمثال سیر 
  

  مظاھر الحیاة عند الطفل :المجال المفاھیمي 
  مظاھر التنفس:  1 ةدة المفاھیمیالوح

  

  :  مؤشرات الكفاءة
  .یتعرف على انتظام التنفس* 
  .یتابع حركتي القفص الصدري عند دخول وخروج الھواء* 
  یتعرف على بعض القواعد الخاصة بالتنفس* 

  

  ملتعمراحل ال
  

I - وضعیة اإلنطاق :  
ضیة ومالحظة  حركات استغالل حصة التربیة البدنیة للقیام ببعض التمارین الریا

   .الصدر واستمرارھا
المظاھر الخارجیة لحدوث  ما ھي ،یتنفس الكائن الحي باستمرار :المشكل العلمي

  ؟التنفس
  

II - مرحلة البحث والتقصي   
  متابعة الحركات التنفسیة:  األول  النشاط*
  تابع حركتي ارتفاع وانخفاض صدرك عند التنفس - :التعلیمات  
 ھذه الحركات صف -             
  
  
  

  

  متابعة دخول الھواء وخروجھ :  الثاني  النشاط*
  الحظ حركتھا أثناء التنفسضع ریشة أمام فتحتي األنف والفم و -     :التعلیمات  
  وضعیات الشھیق و الزفیر الھواء فيمثل بأسھم  حركتي  -                
  
 
  
  
  
  
 
  

بدون توقف إنھا بانتظام و فس یرتفع الصدر وینخفضعند التن:  المعارف المبنیة
  عملیة التنفس

 

 .وعند الزفیر یخرج الھواء منھ عند حدوث یدخل الھواء الجسم،:   المعارف المبنیة
  الشھیق
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    لسلوكات غیر الصحیة للتنفس تحلیل صور تبین بعض ا   :الثالث النشاط * 
 عبر عن السلوكات غیر الصحیة للتنفس -    :التعلیمات  

 اذكر قاعدتین صحیتین للتنفس -                
  
  
  
  

III - الكتابي واألثر مرحلة الھیكلة  
 ربط حركات الصدر بدخول وخروج الھواء :  :الرابع النشاط* 
  الزفیرتلك التي تمثل عملیة ثل عملیة الشھیق ولوضعیة التي تمحدد ا -  :التعلیمات  

  أین یكون الصدر مرتفعا وأین یكون منخفضا باستعمال أسھم بین -              
  مثل حركة الھواء في كل حالة  -              

 
  
  

  

IV - مرحلة االستثمار   
التساؤل حول قدرة التحمل البدني عند ممارسي الریاضة وتفشي األمراض 

 .فسیة في األماكن الملوثةالتن
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثم  لتنفس یرتفع الصدر فیدخل الھواء إنھا عملیة الشھیق،عند ا: المعارف المبنیة
 ھذه الحركات منتظمة وال تتوقف. ینخفض الصدر فیخرج الھواء إنھا عملیة الزفیر

للمحافظة على الصحة، یجب ممارسة الریاضة و تنفس الھواء غیر :   المعارف المبنیة
  الملوث
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  سیرورة حصص وحدة تعلمیة
  

  
  تحوالت المادة :مجالال

  تحوالت المادة :2الوحدة المفاھیمیة 
  
  

  د 45(من الجلید إلى الماء  :1الحصة(  
الجلید والثلج ھما أیضا : یمیز بین الماء الصلب والماء السائل - :مؤشرات الكفاءة 

  ماء
  
  
  

 مواد الضروریةالوسائل وال:  
تحضر وتحفظ (، مكعبات ثلج )موقد القسم، شمعة(صحون، ملعقة، مصدر حرارة  -

  ) مكعبات الثلج في مبرد المطعم
  
  
  

 مالحظات التنظیم نشاط التالمیذ نشاط المعلم  المراحل

االنطالق 
  )د10(

  یعرض صورة تمثل جباال
مغطاة بالثلج وأسفلھا ودیان 

 :جاریة، ثم یسأل
 

  "ي حول الثلج إلى ماء؟ما الذ" 
  
  یكتب على السبورة بعض

اإلجابات المختارة لجمع 
 .التصورات األولیة

   یقدم التالمیذ
 شفویا  مإجاباتھ

  

 كل القسم 
یمكن استغالل 
صور الكتاب 

 المدرسي
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 مالحظات التنظیم نشاط التالمیذ نشاط المعلم  المراحل

البحث 
  والتقصي

)20(  

 ل الجلید إلى كیف نقوم بتحوی
م���اء؟ أرس���م مخطط���ا یوض���ح 

 .ذلك
  
  
 
  مطالب�����ة التالمی�����ذ بع�����رض

أعم�������الھم عل�������ى الس�������بورة، 
 ومناقشتھا

  
 
 ف���واج إنج���از یطل���ب م���ن األ

یق��دم  . بع��ض التج��ارب الممثل��ة
التعلیم���ات الخاص���ة باس���تخدام 
األدوات والوس��ائل والمح��اذیر 

ف�������ي اس�������تخدام (المطلوب�������ة 
 ) مصادر الحرارة

 

  ینج����������������زون
رس���ما تخطیطی���ا 
یوض�����حون فی�����ھ 
كیفی����ة وش����روط 
تح��������ول قط��������ع 

 الجلید إلى ماء
  یش���رح ممث���ل

الف�����وج األفك�����ار 
المقترح������ة م������ن 

  طرف األعضاء
  ینج��ز التالمی��ذ

التج���������������������ارب 
المطلوب����ة تح����ت 

  مراقبة المعلم
  یس����������������جلون

مالحظ����اتھم لم����ا 
یش�����اھدونھ م�����ن 
التجرب������ة عل������ى 

 كراس التجارب

عمل 
 أفواج

 

قد یقترح 
التالمیذ تعریض 
قطع الجلید إلى 

س مباشرة الشم
أو تسخینھا على 

موقد أو 
عرضھا لتیار 

  .من الھواء
  

یتم التعبیر عن 
مالحظاتھم 

بواسطة الرسم 
/ التخطیطي و

 .أو كتابیا
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 مالحظات التنظیم نشاط التالمیذ نشاط المعلم  المراحل

الحوصلة 
  واالستنتاج

)15(  

  یطل���ب م���ن ممثل���ي األف���واج
تق��دیم نت��ائجھم بعرض��ھا عل��ى 

بورة أم��ام البقی��ة م��ع تق��دیم الس��
 .التفسیر

  یج������ري مناقش������ة ویق������ارن
 .النتائج

   یق��دم المعل��م النتیج��ة النھائی��ة
 .ویفصل في النتیجة

 
  یكتب على السبورة: 
  "  یتح����ول الجلی����د إل����ى م����اء

 " سائل بفعل الحرارة
 الجلید ینصھر بالحرارة 

  ك��������ل ف��������وج
یع���رض النت���ائج، 
یق�������دم التفس�������یر 
والج����واب عل����ى 

ح السؤال المطرو
 في البدایة

 كل القسم

یحاول المعلم 
الوصول إلى 
اإلجماع بعد 

مرحلة التجریب 
ویقدم النتیجة أو 

التعریف 
المطلوب 
 والمستھدف
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  د 45(أجسام أخرى تنصھر :  2الحصة( 
یتوصل إلى أن ھناك مواد أخرى غیر الجلید یمكنھا أن تتواجد في   : مؤشرات الكفاءة

  صلبة أو سائلةحالتین 
  

  :الوسائل والمواد الضروریة
  ، قطع شكوالطة، زبدة، شمع )موقد القسم، شمعة،(، مصدر حرارة صحون، ملعقة -

  

 مالحظات التنظیم نشاط التالمیذ نشاط المعلم  المراحل

االنطالق 
  )د10(

 یطرح السؤال: 
ھل توجد أجسام أخرى " 

  "تنصھر كالجلید؟
  
  یكتب على السبورة بعض

 بات اإلجا

   یقدم التالمیذ
 شفویا  مإجاباتھ

  

كل  
 القسم

ینتقى المعلم اإلجابات 
التي یقترح فیھا 

التالمیذ بعض المواد 
الشائعة والتي یمكن 
إحداث تحول لھا في 

  الشروط العادیة
یوجھ المعلم اھتمامھم 
إلى الشكوالطة أو 
الزبدة أو البوضة 
كمواد یمكن العمل 

 علیھا

البحث 
  والتقصي

)20(  

 طرح السؤالی: 
الشكوالطة جسم صلب، كیف  "

أحولھا إلى شكوالطة سائلة؟ 
 ."أرسم  رسما یوضح ذلك

  مطالبة التالمیذ بعرض
أعمالھم على السبورة، 

 .ومناقشتھا
  یطلب من أفواج التالمیذ

تحقیق التجارب التي  تنصھر 
فیھا الشكوالطة والزبدة ومادة 

 .الشمع
 یطلب منھم تسجیل المالحظات 

 تعلیمات بخصوصیقدم ال :
استخدام الحرارة وكیفیة 

 تسجیل المالحظات  

  ینجزون
رسومات توضح 

كیفیة تحول 
الشكوالطة  إلى 
 شكوالطة سائلة

  یعرضون
أفكارھم من خالل 

 الرسومات
  ینجز التالمیذ

التجارب المطلوبة 
  تحت مراقبة المعلم

  یسجلون
مالحظاتھم لما 
یشاھدونھ من 
التجربة على 
 كراس التجارب

ل عم
 أفواج

یستبعد المعلم 
االقتراحات التي تبتعد 

عن المطلوب، أي 
التي ال یكون فیھا 
التحول فیزیائي أي 

نتجنب (االنصھار 
التحوالت الكیمیائیة 

  )مثل االحتراق
أو التي تتطلب 

شروطا خاصة یتعذر 
حرارة (التحقق منھا 
  )كبیرة

یطلب منھم التعبیر 
كتابیا أو بالرسوم أو 
بكلیھما مع وضع 
البیانات للعناصر 
 الموجودة في الرسم
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 مالحظات التنظیم نشاط التالمیذ نشاط المعلم المراحل

  الحوصلة
  واالستنتاج

 )15(  

  یطلب منھم عرض النتائج
  .على السبورة

  مناقشة حول شروط التحول
ودور الحرارة في انصھار 

 .المواد
 ھل تحتفظ : "یطرح السؤال

الشكوالطة بخصائصھا الطعم 
 "بعد  االنصھار؟مثال 

  یحوصل المعلم النتائج
  :ویسجلھا على السبورة

  " تحول الحرارة أجسام
أخرى غیر الجلید إلى 

 "أجسام سائلة
  كل جسم من ھذه

األجسام یحتفظ باسمھ 
وطبیعتھ رغم تحولھ 
من حالة صلبة إلى 

الشكوالطة : حالة سائلة
 "تبقى شكوالطة

  كل فوج
یعرض النتائج 

 حیقدم الشر
 والتفسیر

  یقدم التالمیذ
إجاباتھم مبنیة 

على نتائج 
 التجربة المنجزة

 

كل 
 القسم

تعرض النتیجة في 
عمل  شكل وثیقة

الفوج تلصق 
  .بالسبورة

  
یمكن تحت إشراف 

المعلم تذق 
الشكوالطة 

المنصھرة للتأكد من 
  احتفاظھا بطبیعتھا

  
 

  


	يشكل منهاج التربية العلمية والتكنولوجية كلا منسجما ومهيكلا للنشاطات العلمية والتكنولوجية ؛ ويهدف إلى ترقية تعليم العلوم في المدرسة الابتدائية، وتطوير التربية العلمية وتعميمها على كل أقسام المدرسة الابتدائية، يجد مبرراته في  ضرورة التكيّف مع عصر تتسارع فيه التحولات العلمية والتكنولوجية، وضرورة تزويد كل الأطفال ببعض المفاتيح لفهم العصر والتحكم فيه.
	تقدم هذه المضامين سندا معرفيا لتنفيذ النشاطات التي سيمارس التلميذ من خلالها قدراته الذهنية والفكرية.
	يعتمد منهاج مادة التربية العلمية والتكنولوجية على المقاربة بالكفاءات، وهذه الأخيرة تعتمد على التصور البنائي للتعلم، وتحظى نشاطات المتعلم بأهمية كبيرة مما يستوجب من المعلم إعداد إستراتيجية واضحة تمكن التلميذ من تنمية قدراته الذاتية في التعلم عن طريق التحفيز، التساؤل، البحث والتقصي.
	تكتسي حجرة الدرس أهمية كبيرة في تنظيم النشاطات التعلمية، والتطبيقات التكنولوجية، خاصة وأن المستوى المستهدف هو السنة الثانية، ومن المعلوم أن هذه المرحلة تتطلب فضاء مناسبا لكل طفل ليمارس مختلف النشاطات المتمثلة في الألعاب، نشاطات حركية، ممارسات بسيطة… 
	ولضمان ذلك فإنه من الضروري أن تتوفر الحجرة على بعض الشروط منها :
	يكتسي التقويم التكويني في المقاربة بالكفاءات طابعا مميزا كونه لا يكتفي بالقياس، بل يهدف زيادة على ذلك إلى إدماج التعلمات من أجل بناء معرفة مهيكلة ومنسجمة لدى المتعلم، ولذلك يجب أن :



