
 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  15ـ  14ـ  13ـ  12ـ  11: الصفحات      ) 01( رقم الوحدة    

  االستخدامات المختلفة للهواء: الوحدة 

  ) 1(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة
  المــــــــــــــادة :   المجال

  :............................. الوسائل

  يتعرف على غازات أخرى غير الهواء يشرح كيف يتم االحتراق:  قاعدیةالكفاءة ال
                         

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة الوسیطیة األھداف المراحل

 التمھید 
  وضعیة االنطالق 
  مرحلة جماعیة 

  
مالحظة 
 الوثائق

   11: یبرز المعلم الوثائق ص
  ینحل السكر في محلول من القھوة  -1
ـ بالتبخر نحصل على مادة الملح من  2

 المالحات 

أن یعبر المتعلم عن 
و موضحا  الصور

  األسباب 

  كیف تتحصل عل محلول ؟*  التساؤالت
ھل اختفاء مادة بعد انحاللھا في الماء *

  یكون حقیقیا أم ظاھریا ؟
ھل یمكن استرجاع كمیة من الملح  بعد * 

  اختفائھا في الماء ؟

أن  یجیب التلمیذ عن 
 األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

                

  
  

النشاط 
 األول

  
 

  12صالحظوا الصور وعبروا عنھا  -
  ماذا استعملنا في التجربة ؟

  ماذا یوجد في الكأسین ؟
  ماذا تالحظ بالنسبة لمحتوى الكأسین ؟* 
  ماذا حدث بعد تحریك محتوى الكأسین ؟ *
ما ھو ذوق محتوى الكأس األول ؟ وماذا  *

  تستنتج؟

  
  
  

أن یحلل المتعلم الصور 
 أو الرسومات

  
  

النشاط 
 الثاني

  13صالحظوا الصور و عبروا عنھا 
  ما ھو البیشر ؟ فیم یستعمل؟

بعد وضع مقدار ملعقة  كبیرة من الملح 
على كفة میزان حساس و إلى جانبھ بیشر 

  فیھ ماء 
  ـ سجل الكتلة التي تظھر 

ثم أفرغ الملح في بیشر الماء و حركھ  
وضع البیشر جانب الطبق على كفة 

  المیزان    وسجل الكتلة الظاھرة 
 ـ ماذا تالحظ ؟ ـ و ماذا تستنتج ؟

  
 یجیب المتعلم علىأن 

األسئلة من خالل ما 
 تقدمھ الوثائق 

النشاط 
  الثالث

  14الحظ الوثیقة ص 
بعد وزن كمیة الماء ووضعھا في إناء 

نحرك المحتوى جیدا ثم نسخن المحتوى 
  لدرجة التبخر 

  ـ ماذا تالحظ ؟  ـ ماذا تستنتج ؟
  یأمرھم بوزن ما تبقى أسفل اإلناء 

  ماذا تالحظ ؟ ماذا تستنتج ؟
طریقة أخرى دون اللجوء لعملیة ھل لدیك 

  التسخین ؟

أن یجیب المتعلم على 
األسئلة من خالل ما 

  تقدمھ الوثائق

المحتوى 
  المعرفي

تحافظ المادة على كتلتھا عند انحاللھا   -
ویدعى المحلول الناتج , في الماء 

في المحلول المائي * المحلول المائي *
و أـ بالتبخر تفصل المادة المنحلة بالتبخیر 

  البخر ـ 

أن یشارك المتعلم في 
تكوین الخالصة و 

  قراءتھا

 
أو توظیف  اختبار 

  المكتسبات
 

ضع اسم كل مادة من المواد التالیة في مكانھا المناسب 
  في الجدول 

سكر ـ زبدة ـ كحول ـ قھوة مسحوقة ـ قھوة صلبة ـ 
 .مشروب الرمان ـ زیت 

أن یصحح المتعلمون 
التمرینات اعتمادا على 

 المكتسبات السابقة 

  مادة غیر قابلة لالنحالل  مادة قابلة لالنحالل 

 



 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  18ـ  17ـ  16: الصفحات     ) 02( رقم الوحدة    

  االحتراق في الهواء: الوحدة 

  ) 1(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة
  المــــــــــــــادة :   المجال

  :............................. الوسائل

  يتعرف على غازات أخرى غير الهواء يشرح كيف يتم االحتراق: الكفاءة القاعدیة 
                         

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة الوسیطیة األھداف المراحل

 التمھید 
  وضعیة االنطالق 
  مرحلة جماعیة 

  
مالحظة 
 الوثائق

   16: یبرز المعلم الوثائق ص
  ال اشتعال دون الھواء  -1
  ـ فقاعات تتحرك في الھواء 2
 ـ كالھما یحتاج إلى الھواء3

أن یعبر المتعلم عن الصور و 
  موضحا األسباب 

  ما ھي مكونات الھواء ؟*  التساؤالت
  الھواء؟ھل توجد غازات أخرى غیر * 

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي 
  حول مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

               

  
  

النشاط 
 األول

  
 

  17الحظوا الصور وعبروا عنھا ص  -
الھواء جسم غازي یحیط بنا من : یقول المعلم 

كل جانب وھو ضروري لحیاة الكائنات الحیة 
على األرض وھو متكون من غازات مستقرة 

تقریبا كما یضم أجساما صلبة عالقة بھ و 
عواصف الریاح و منھا غیر طبیعي الذي ینتج 

عن أنشطة اإلنسان كالدخان و الغبار المنطلقین 
  من المصانع و الحرائق  

  تمثل الوثیقة األولى ؟ماذا 
  

  ماذا تمثل الوثیقة الثانیة ؟
ھل كل من أفراد القافلة و األطفال یتنفسون 

 نفس نوع الھواء تماما ؟

  
  
  

أن یحلل المتعلم الصور أو 
  الرسومات

  
  
  

  ـ قافلة تتحرك في الصحراء
 ـ أطفال یلعبون في غابة

  
  

النشاط 
 الثاني

  18الحظوا الصور و عبروا عنھا ص
عندما نرید إطفاء نار مشتعلة : یقول المعلم 

نضع فوقھا ما یمنع عنھا الھواء وعند تعرضھا 
للھواء تشتعل مرة أخرى فھل للھواء دور في 

  اشتعال النار ؟
  ماذا تمثل التجربة األولى ؟

  
  
  

  ماذا تالحظ ؟
  ماذا تمثل التجربة الثانیة ؟ 

  
  

  ـ ماذا تالحظ ؟ وماذا تستنتج؟ 
 .ا حدث قدم تفسیرا لم

  
أن یجیب المتعلم على األسئلة 

  من خالل ما تقدمھ الوثائق
  
  

ـ قارورتان شفافتان بداخلھما 
شمعتین مشتعلتین و فوھة 

القارورة األولى مسدودة 
  عكس الثانیة 

  .أن یجیب المتعلم 
ـ قارورة بالستیكیة مفتوحة 

من أعالھا ووسطھا وبداخلھا 
  شمعة مشتعلة 

 ـ أن یجیب المتعلم

المحتوى 
  المعرفي

الھواء موجود في كل مكان ونوعیتھ  -
  تختلف من مكان إلى آخر
  .وھو ضروري لالحتراق 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

 

 
 
 



 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  20ـ  19: الصفحات     ) 03( رقم الوحدة    

  مكونات الهواء: الوحدة 

  ) 1(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة
  المــــــــــــــادة :   المجال

  :............................. الوسائل

  يتعرف على غازات أخرى غير الهواء يشرح كيف يتم االحتراق: الكفاءة القاعدیة 
                         

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
  جماعیة

  
  المراجعة

  
  أین یوجد الھواء؟: یسألھم المعلم *

 وفیم یساعد ؟

أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة 
الھواء موجود في كل : قائال 

مكان ونوعیتھ تختلف من مكان 
  إلى آخر

  وھو ضروري لالحتراق

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

النشاط 
 األول

  
 

  19الحظوا الصور وعبروا عنھا ص -
  

  عبر عن التجربة األولى 
  
  
  

  یطالبھم بمواصلة شرح المرحلة الثانیة
  

  ماذا تالحظ ؟
  
  

  عینوا حجم الماء في األنبوب 
  اذكر اسم ھذا الغاز 

عین الحجم الفاصل بین سطح ماء األنبوب و أعاله 
  و الذي یمثل حجم غاز ثاني اآلزوت 

ـ قارن بین حجم غاز ثاني اآلزوت وحجم الغاز 
  .المساعد على االشتعال 

أن یحلل المتعلم الصور أو 
  الرسومات

 5لقد قمنا بتثبیت شمعة طولھا 
فوق قطعة فلین ثم جعلنا  سم

الشمعة تطفو فوق الماء الملون 
  .في الحوض الزجاجي

ـ تنكیس أنبوب زجاجي فوق 
  الشمعة 

بدأ الماء في الصعود داخل * 
األنبوب ثم توقف مع إنطفاء 

  .الشمعة 
  
  
  

 أن ینفذ المتعلم ما طلب منھ 

المحتوى 
  المعرفي

  یحتوي الھواء في تركیبھ على غازین  -
الغاز األول ھو الذي یساعد على االشتعال و بانتھائھ 
في األنبوب المنكس تنطفيء الشمعة وھو غاز ثاني 

  األوكسجین 
أما الغاز الثاني فھو ثاني اآلزوت الذي یساعد على 

  .االشتعال 
من حجم  1/5حجم ثاني األوكسجین في الھواء 

  الھواء 
  .حجم الھواء  4/5حجم ثاني اآلزوت 

المتعلم في تكوین أن یشارك 
  الخالصة و قراءتھا

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  : الصفحات       ) 04( رقم الوحدة    

  الهواء خليط من الغازات: الوحدة 

  ) 1(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة
  المــــــــــــــادة :   المجال

  .كتاب التكنولوجیا : الوسائل

  يتعرف على غازات أخرى غير الهواء يشرح كيف يتم االحتراق: الكفاءة القاعدیة 
                         

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  
  

 المراجعة

  
یطالبھم المعلم باستظھار مفاھیم الخالصة *

 السابقة 

یحتوي : أن  یجیب التلمیذ قائال 
  الھواء في تركیبھ على غازین 

الغاز األول ھو الذي یساعد على 
االشتعال و بانتھائھ في األنبوب 

المنكس تنطفيء الشمعة وھو غاز 
  ثاني األوكسجین 

أما الغاز الثاني فھو ثاني اآلزوت 
  .یساعد على االشتعال الذي 

حجم ثاني األوكسجین في الھواء 
  من حجم الھواء  1/5

 حجم الھواء 4/5حجم ثاني اآلزوت 

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

               

  
  
  
  
  
  
  
  

النشاط 
  األول

 
 

  21یقرأ المعلم الفقرة  ص  -
  ثم یطالبھم بالقراءة 

  بماذا تطالعنا وسائل اإلعالم؟ 
  ما ھي أسباب ھذه الحوادث ؟

  ماذا یسبب انعدام وجود مكان لدخول الھواء ؟
  بماذا یشعر  المصاب باالختناق ؟

  
  ؟ 21ماذا تمثل الصور ص 

  
  

  یطالبھم بالتعبیر عن كل صورة 
  22یبرز المعلم الجدول ص 
  ویطالبھم بمأل الجدول 

  
وادث كان سببھا ھل سمعتم  أو قرأتم عن ح* 

  نقص الھواء ؟, غاز أول أوكسید الكربون 
ھل سمعتم أو قرأتم عن حوادث بسبب غاز * 

  المیثان ؟ 
 اذكر غازات خطیرة على حیاة اإلنسان 

  أن یتابع المتعلم 
  .ـ قراءات فردیة 

  
  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة *

  مستغال الفقرة 
  

تمثل وضعیات استعمال اإلنسان *... 
  . للغاز

  
  ـ أن یحدد المتعلم المطلوب 

  
ـ استغالل الرسومات و تحدید أسباب 
  الخطورة الناتجة عن استعمال الغاز 

  
أن یروي المتعلم ما سمع أو قرأ 

  بخصوص الحوادث المذكورة 

المحتوى 
 المعرفي

الھواء خلیط من عدة غازات أھم مكونات  -
  حجم الھواء 4/5غاز ثاني اآلزوت : الھواء 

  من حجم الھواء  5/1ـ غاز ثاني األوكسجین 
توجد غازات أخرى غیر الھواء تستعمل كثیرا 

الغاز , غاز البوتان : في الحیاة الیومیة مثل 
  الطبیعي 

  بعض الغازات خطیرة 
 . واستعمالھا یتطلب قواعد محددة لألمن 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
 الخالصة و قراءتھا

  

 
  



 

 علمیــــــــــة  إدماجتربیــــــة 
  الهواء خليط من الغازات: الوحدة  

  05: الحصة 
  د  45: المـــــــدة 

  المــــــــــــــادة : المجال  
  )  1( رقم المجال  

  :.............................الوسائل 

  االحتراقمقاربة أولية للغازات من خالل تركيب الهواء و دوره في : الكفاءة المستھدفة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمرین األول  

 :حول 
ضف كمیة , حضر أربعة كؤوس متماثلة * 

أسكب الزیت , متساویة من الماء إلى كل منھما 
في الكأس األول و الرمل في الثاني و الحبر 

األحمر في الثالث و السكر في الكأس الرابع ثم 
  حرك محتوى كل كأس جیدا 

ـ أعد رسم كل كأس بورق شفاف لون األجزاء 
بعد عملیة التلوین , التي تبدو لك مختلفة األلوان 

  ماذا تستنتج؟
ـ ضع عالمة صحیح أمام العبارة الصحیحة و 

  عالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة 
  ـ الزیت ینحل في الماء 

ـ السكر ینحل في الماء الفاتر أكثر مما ینحل في 
  الماء البارد

 .ـ الملح ال ینحل في الماء 

  
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
 ما اكتسبھ في نشاطات

 البناء

 التمرین الثاني    

  
 : حول

  میز بین الجواب الصحیح و الخطأ* 
ل من 71ل من الھواء النقي تحتوي على 100ـ 

  ل من ثاني اآلزوت 78ثاني اآلزوت أو 
ل من 25ل من الھواء النقي تحتوي على  100ـ 

 ل من ثاني األوكسجین27ثاني األوكسجین أو 

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 

 التمرین الثالث 

  
 : حول

أي غاز من الغازات التالیة یجعل التوھج أكثر * 
  اتقادا

  ـ غاز ثاني اآلزوت
  ـ غاز ثاني األوكسجین

 ـ غاز ثاني الھیدروجین 

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 

 التمرین الرابع 
  

 : حول
لماذا تزداد النار اشتعاال عندما تنفخ أو تتم * 

 تھویتھا بمروحة أو وسیلة أخرى ؟
  

  أن یجیب المتعلم عن السؤال 
 كتابیا 

 التمرین الخامس 

  
 : حول

أكمل الناقص بملء الفراغات بما یناسبھا من * 
  معلومات 

  :الھواء النقي خلیط طبیعي یتكون أساسا من 
 78حجم الھواء و  1/5.......... بالمائة من 21

حجم الھواء  4/5بالمائة من ثاني اآلزوت 
بالمائة من غازات ............. ویحتوي على 

ثاني أوكسید الكربون وبخار الماء : أخرى مثل 
 .وغازات نادرة أخرى 

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  28ـ  27ـ  26ـ  25: الصفحات                ) 01( رقم الوحدة    

  توزع النباتات حسب المناخ: الوحدة 

  ) 2(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

    تكيف تغذية النباتات الخضراء مع أوساط عيشها:   المجال

  :............................. الوسائل

  في وسط فقير من الماءالتي تسمح للنباتات بالعيش ) و البنيات المشاركة ( يحدد بعض اآلليات : الكفاءة القاعدیة 
                         

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
  جماعیة 

  
مالحظة 
 الوثائق

  25:  یبرز المعلم الوثائق ص
ـ التین الشوكي من أھم النباتات المتكیفة  1

إذا أحدثنا قطعا على مستوى  .للجفاف في الجزائر 
ما ھي , جذعھ نشاھد خروج مخاط غني بالماء 

  أھمیتھ ؟
ـ لماذا نالحظ حول الواحة التي تكون ذات  2

  نباتات غزیرة سوى أراض جرداء ؟

  
  

أن یعبر المتعلم عن الصور و 
  موضحا األسباب 

  ما ھي المناطق المناخیة للجزائر ؟*  التساؤالت
  التي تمیزھا ؟ما ھي النباتات *
  ما الفائدة من استعمال األسمدة ؟* 

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

 النشاط األول
  
 

  الحظوا الصور وعبروا عنھا  -
  

  ؟ 26ص 1ماذا تمثل الوثیقة رقم 
  

  :قائال بعد قراءة الفقرة  یسأل المعلم 
  ـ ما ھي أنواع المناخ في الجزائر ؟

  
ـ یطالبھم بتحدید المناطق المناخیة الرئیسیة في 

  .الجزائر على الخریطة 
  ـ المطالبة بتقدیر مساحة كل منھا 

 ـ ما ھي میزات المناخ الصحراوي ؟

أن یحلل المتعلم الصور أو 
  الرسومات

  .خریطة مناخ الجزائر ... ـ 
  

مناخ البحر .. : .ـ یقول المتعلم 
المناخ , األبیض المتوسط 

  المناخ الصحراوي , القاري 
  
  

ـ أن یجیب المتعلم على 
 المطلوب 

  
  

 النشاط الثاني

  27ـ یقرأ المعلم الفقرة ص 
  یطالبھم بالقراءات الفردیة 

  متى تتحمل النباتات الحر و الجفاف ؟
  اذكر نباتات تتحمل ھذه الظروف 

  یدعوھم للتعبیر عن الوثائق * 
  

  ـ لماذا ینمو نبات الشیح بھذه الطریقة ؟
  ـ إلى ماذا یشیر المظھر اللحمي لنبات الصبار ؟

ـ لماذا تظھر أوراق النبات ـ أـ بشكل أشواك 
  ) ب ( بخالف أوراق النبات 

  ؟ 28ص  3ما ذا تمثل الوثیقة * 
  یطالبھم بمأل الجدول 

  ـ أن یتابع المتعلم
  ـ قراءات من بعض المتعلمین 

ـ یستغل المتعلم محتوى الفقرة 
  لإلجابة

, نبات الصبار , نبات الشیح .. ـ 
  نبات من شمال الجزائر  

  
  ـ أن یجیب التلمیذ عن األسئلة

  
بنیة تفصیلیة لورقة نبات  

  العالق
: ـ یمأل المتعلم الجدول مستعمال 

, رقیقة, مجردة من المسام( 
, منبسط , عدد كبیر , عریض 

  )سمیكة, مثني , عدد محدود 
  
  

المحتوى 
  المعرفي

لنبات الصحراء خصائص تسمح لھ بالتكیف مع الجفاف و  -
  :تتمثل في ثالثة أسالیب 

ـ أسلوب البحث عن الماء إما بجذور عمیقة أو سطحیة 
  ) الشیح( كثیرة التفرع المتصاص الماء  على السطح مثل 

: في مختلف أجزاء النبتة :  ـ أسلوب الحفاظ على الماء
  )التبن الھندي( األوراق مثل , الساق 

تقلیص مساحة وحجم األوراق : ـ أسلوب تقلیل ضیاع الماء 

  . ووجود غالف غیر نفوذ

  
أن یشارك المتعلم في تكوین 

  الخالصة و قراءتھا

 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  30ـ  29: الصفحات       ) 02( رقم الوحدة    

  تكيف النبات مع الوسط الفقير من الماء: الوحدة 

  ) 2(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  تكيف النبات مع الوسط الفقير من الماء:   المجال

  :............................. الوسائل

  التي تسمح للنباتات بالعيش في وسط فقير من الماء )و البنيات المشاركة ( يحدد بعض اآلليات : الكفاءة القاعدیة 
                      

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
  جماعیة

  
  المراجعة

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

: أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
لنبات الصحراء خصائص تسمح لھ  -

بالتكیف مع الجفاف و تتمثل في ثالثة 
  :أسالیب 

ـ أسلوب البحث عن الماء إما بجذور عمیقة 
أو سطحیة كثیرة التفرع المتصاص الماء  

  ) الشیح( على السطح مثل 
في مختلف : ـ أسلوب الحفاظ على الماء 

التبن ( األوراق مثل , الساق : النبتة أجزاء 
  )الھندي

تقلیص مساحة : ـ أسلوب تقلیل ضیاع الماء 

  . وحجم األوراق ووجود غالف غیر نفوذ

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

النشاط 
 األول

  
 

  29الحظوا الصور وعبروا عنھا ص -
  

  عبر عن الصورة األولى  
  

ما ھي المعلومات التي : یسأل المعلم قائال 
تستخرجھا من مقارنة خریطة توزع سقوط 
األمطار بخریطة توزع النبات الطبیعي في 

  الجزائر؟
  ؟ 30ما ذا تمثل الوثائق ص 

یطالبھم بتحدید انتماء كل نبات للمنطقة 
  المناسبة 

أن یحلل المتعلم الصور أو 
  الرسومات

خریطة توزع التشكیالت النباتیة ...  ـ
  الطبیعیة في الجزائر  

  
ـ أن یستغل المتعلم ما اكتسبھ لیقارن 

  .و یعبر عن مالحظاتھ 
  
  نماذج لنباتات طبیعیة.. ـ 

  ـ أن ینفذ المتعلم المطلوب 

المحتوى 
  المعرفي

تتوزع النباتات الخضراء في الجزائر حسب  -
المناطق المناخیة و تتمیز النباتات الخضراء 
بعیشھا في مناطق رطبة و أخرى في مناطق 

جافة    لألوساط  الجافة غطاء نباتي ممیز 
یتمثل النشاط األساسي للمزارع في إضافة 

  األسمدة 
تحتوي األسمدة على األمالح المعدنیة 

  تطور النباتات الخضراء  الضروریة لنمو و

أن یشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

  

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تربیــــــة علمیــــــــــة  إدماج
  خصائص النباتات التي تعيش في وسط فقير من الماء: الوحدة  
  03: الحصة 

  د  45: المـــــــدة 

    أوساط عيشهاتكيف تغذية النباتات الخضراء مع : المجال  

  )  2(رقم المجال  
  :.............................الوسائل 

  التعرف على أنماط تكيف النباتات الخضراء مع أوساط عيشها: الكفاءة المرحلیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمرین األول  

 :حول 
  
  :بما یناسب  أكمل العبارات اآلتیة* 

یطلق على بعض نباتات المناطق الجافة اسم 
  .............النباتات اللحمیة لقدرتھا على 

ـ تمتاز أوراق بعض النباتات المتكیفة للجفاف 
  ....بتواجد طبقة شمعیة خارجیة سمیكة من أجل 

 ................ـ یتمیز الوسط الجاف بـ 

  
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
في نشاطات  ما اكتسبھ

 البناء

 التمرین الثاني    

  
 : حول

  
إلیك الوثیقة اآلتیة التي تظھر لنا نماذج مختلفة * 

  31لنباتات طبیعیة ص 
  
  حدد النباتات التي تناسب المناطق الجافة * 
  
ما ھي المقاییس التي اعتمدت علیھا في تعرفك * 

 على ھذه النباتات ؟

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  34ـ  33ـ  32: الصفحات                ) 04( رقم الوحدة    

  احتياج النبات لألمالح المعدنية: الوحدة 

  ) 2(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

    عيشهاتكيف تغذية النباتات الخضراء مع أوساط :   المجال

  :............................. الوسائل

  .يقيم عالقة بين حاجات النبات إلى األمالح المعدنية وتوزعها في أوساط مختلفة : الكفاءة القاعدیة 
                         

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة الوسیطیة األھداف المراحل

 التمھید 
  وضعیة االنطالق 
  مرحلة جماعیة 

  
مالحظة 
 الوثائق

   32: یبرز المعلم الوثائق ص
  ویطالبھم بالتعبیر عنھا ثم یسأل

لماذا تحافظ تربة الغابة على توازنھا الغذائي من * 
األمالح المعدنیة دون تدخل أي وسیط خارجي 

  كاألسمدة ؟ 

أن یعبر المتعلم عن 
الصور و موضحا 

  األسباب 

  اذكر بعض األمالح المعدنیة *  التساؤالت
  ھل یحتاج النبات إلى األمالح المعدنیة ؟* 

أن  یجیب التلمیذ عن 
 األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي 
  حول مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

النشاط 
 األول

  
 

  33ص  1یطالبھم بمشاھدة الوثیقة * 
  و التعبیر عنھا 

  
  ثم یطالبھم بتنفیذ المراحل التالیة 

أوساط  3عینات من بذور القمح في  3ـ وضع 
  استنبات و على كل واحدة بطاقة 

  محالیل  3ـ تحضیر 
  )ماء فقیر من األمالح ( المحلول األول 
  )ماء الحنفیة( المحلول الثاني 
  محلول غني باألمالح المعدنیة ( المحلول الثالث 

  ـ تضاف المحالیل لألوساط الزراعیة  على فترات 
ـ تجدید السوائل المغذیة مع توفیر شروط طبیعیة من 

  إضاءة وحرارة و رطوبة 
  ماذا تالحظ بعد فترة ؟ 

التراكیب الكیمیائیة ( ـ یطالبھم بقراءة الجدولین 
  )لبعض المحالیل 

ھل یؤثر عدم تجدید المحلول المعدني على نمو * 
  النیتات ؟ 

  ما ھي العناصر المعدنیة الضروریة لنمو النبات ؟* 

: ... أن یقول المتعلم 
تنامي النبیتات في 

  أوساط  زراعیة مختلفة 
  
  

ـ أن یحقق التالمیذ 
التجربة بشكل فردي أو 

جماعي  و تسجیل 
مالحظاتھم حول تطور 

  النبیتات 
  
  
  
  

ـ قراءات فردیة لمكونات 
  المحالیل و كمیة األمالح

المحتوى 
  المعرفي

, تبدي النباتات حاجات مختلفة لألمالح المعدنیة  -
تتطلب النباتات الزراعیة إضافة أسمدة من أجل نمو 

و تطور جیدین و على عكس ذلك فإن النباتات 
الزراعیة تكتفي بكمیات ضعیفة من األمالح المعدنیة 

مثل تلك التي نصادفھا على حواف الطرقات أو 
  .المنحدرات 

شارك المتعلم في أن ی
تكوین الخالصة و 

  قراءتھا

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  36ـ  35: الصفحات                ) 05( رقم الوحدة    
  توزع النبات في مختلف األوساط حسب حاجتھا لألمالح المعدنیة : الوحدة 

  ) 2(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

    تكيف تغذية النباتات الخضراء مع أوساط عيشها:   المجال

  :............................. الوسائل

  .يقيم عالقة بين حاجات النبات إلى األمالح المعدنية وتوزعها في أوساط مختلفة : الكفاءة القاعدیة 
                         

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
  جماعیة

  
  

  المراجعة

  
  
  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

: أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
تبدي النباتات حاجات مختلفة 

تتطلب النباتات , لألمالح المعدنیة 
الزراعیة إضافة أسمدة من أجل نمو 

على عكس ذلك و تطور جیدین و 
فإن النباتات الزراعیة تكتفي بكمیات 
ضعیفة من األمالح المعدنیة مثل تلك 

التي نصادفھا على حواف الطرقات 
  .أو المنحدرات 

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

النشاط 
 األول

  
 

  35الحظوا الجدول ص  -
  

  :ثم یسألھم 
األمالح المعدنیة ضروریة بنفس ـ ھل كل 

  الدرجة بالنسبة للنبات ؟
ـ ھل یمكن اعتبار البوتاسیوم من األمالح 

  المعدنیة األساسیة لنمو النبات ؟
ـ حدد العنصر الذي یبدي سیطرة بالنسبة لكل 

  نوع نباتي 
ما ھي الخالصة التي یمكنك استخراجھا من  ـ

  معطیات الجدول ؟
  ؟   36ص  2ماذا تمثل الوثیقة * 
  

ـ ما ھو مقدار التركیز الذي یتحملھ القمح  
  للملح ؟

ـ ما ھو مقدار التركیز الذي یتحملھ الجزر  
  للملح ؟

ـ ما ذا یحدث للحمضیات بعدما یصل تركیز 
  ل ؟/ غ  2الملح إلى 

أن یحلل المتعلم ما جاء في الجدول  
وذكر كمیة األمالح الضروریة لكل 

  تنبا
  
  
  
أن یجیب المتعلم عن األسئلة *

  مستغال  الجدول 
  
  
  
حساسیة بعض النباتات اتجاه ... ـ 

  تركیز الملح 
  
  
  

  ـ أن یجیب المتعلم عن األسئلة 

المحتوى 
  المعرفي

لكل نوع نباتي احتیاجاتھ الخاصة من األمالح  -
المعدنیة فیأخذ عنصرا معدنیا بكمیة كبیرة 

  مقارنة بالعناصر األخرى 
یكون توزع النباتات في األوساط بشكل مناطق 

  وذلك حسب حاجاتھا لألمالح المعدنیة  

أن یشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

  

     
  

 
 
 
 
 



 
 

 تربیــــــة علمیــــــــــة  إدماج
  تغيرات حاجات النباتات لألمالح المعدنية حسب وسط العيش: الوحدة  
  06: الحصة 

  د  45: المـــــــدة 

    تكيف تغذية النباتات الخضراء مع أوساط عيشها: المجال  

  )  2(رقم المجال  
  :.............................الوسائل 

  التعرف على أنماط تكيف النباتات الخضراء مع أوساط عيشها: الكفاءة المرحلیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة والتعلمیةالوضعیة التعلیمیة 

 التمرین األول  

 :حول 
  

أنجزت ھذه التجربة على نبات القمح المعرض 
محالیل ( للضوء باستعمال أوساط معدنیة مختلفة 

بحیث یحذف كل وسط أحد العناصر ) كنوب
المعدنیة لدراسة  مدى تأثیره على نمو النبات 

  األخضر 
  38نتائج التجربة الموضحة في الجدول ص 

  ماذا تستخلص من التجربة ؟* 
 

  
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
ما اكتسبھ في نشاطات 

 البناء

 التمرین الثاني    

  
 : حول

  
تغیرات نمو النبات   38یمثل المنحى البیاني ص 

  األخضر بداللة تركیز عنصر مغذي أساسي 
  ـ ما ھو مفھوم العنصر المسیطر ؟

 ـ ماذا تستنتج من تحلیلك للمنحني ؟

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 

ضف إلى 
  معلوماتك

 

  
  
  
 

   
بما أن التربة تحتوي عادة على كمیة كافیة من * 

الكبریتات و الكالسیوم فإن االھتمام یجب أن 
ینصب على تموین األراضي باآلزوت  و الفسفور 
و البوتاسیوم فقد یتعجب الفالح عندما یالحظ بأن 

الحالة  نجده یستشیر  نمو قمحھ ناقص و في ھذه
المھندس الزراعي الذي ینصحھ باستعمال  

  .األسمدة المعدنیة 

  
  
  

أن یقرأ المتعلم قراءات 
 فردیة للفقرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  43 - 42 – 41 – 40: الصفحات                ) 01( رقم الوحدة    
  مفھوم الطاقة : الوحدة 

  ) 03(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  اإلنسان و البيئة:   المجال

  :............................. الوسائل

  .يعرف أن كل نشاط يقوم به اإلنسان يتطلب طاقة : الكفاءة القاعدیة 
                         

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 
وضعیة 
  االنطالق 

  مرحلة جماعیة 

  
مالحظة 
 الوثائق

  40:  یبرز المعلم الوثائق ص
  و بعد التعبیر عنھا یسأل المعلم

  ـ  ماذا استعمل اإلنسان قدیما مصدرا للطاقة؟ 
ـ حدد استعمال الطاقة في حیاة اإلنسان 

 الیومیة 

أن یعبر المتعلم عن الصور و 
  موضحا األسباب 

  ما ھي الطاقة ؟*  التساؤالت
  ھل من تكنولوجیا تسمح بتحول الطاقة ؟* 

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

 النشاط األول
  
 

  الحظوا الصور وعبروا عنھا  -
  41الوثیقة األولى ص 

  الوثیقة ؟ ما ھي الوضعیات المبینة في
  
  
  
  
  

ھل تعرف وضعیات أخرى تستعمل فیھا 
  الطاقة ؟

  
   42یدعوھم لمأل الجدول ص 

  
  .ھل شاھدت في محیطك وضعیات أخرى ؟

أن یحلل المتعلم الصور أو 
  الرسومات

تحریك الھواء للوحة ( 
, إنارة المكتب , الشراعیة 

, التغذیة , تحریك الماء للزورق 
تحریك , تحرك الدراجة بالبنزین 
  )الھواء للمروحة الورقیة

ـ أن یذكر المتعلم  ما طلب 
اعتمادا على مشاھداتھ في 

  الحیاة الیومیة
ـ یحدد التلمیذ نوع الطاقة 

 المستعملة و مجال استعمالھا 

  
  

 النشاط الثاني

  الحظوا الصور و عبروا عنھا 
   43یقرأ المعلم الفقرة ص * 

  ـ یدعوھم للقراءة الفردیة 
  تشاھد في الصورة ؟ـ ماذا 

ماذا تشعر عند مالمستك لمكان مالمسة * 
  المنوب لعجلة الدراجة بعد توقفھا  مباشرة ؟

 ـ وماذا تستنتج ؟

  
  ـ المتعلم یتابع

  ـ قراءات من بعض المتعلمین
  ـ أن یعبر عن الصورة 

أن یجیب المتعلم على األسئلة 
 من خالل ما تقدمھ الوثائق 

المحتوى 
  المعرفي

یحتاج اإلنسان إلى الطاقة في نشاطاتھ   -
  ....)اإلضاءة , التسخین , التنقل ( الیومیة 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  46 - 45 – 44: الصفحات                ) 02( رقم الوحدة    

  استخدامات الطاقة: الوحدة 

  ) 03(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  اإلنسان و البيئة:   المجال

  :............................. الوسائل

  .يعرف أن كل نشاط يقوم به اإلنسان يتطلب طاقة : الكفاءة القاعدیة 
                         

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
  جماعیة

  
  

  المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

: أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
یحتاج اإلنسان إلى الطاقة في 

التسخین , التنقل ( نشاطاتھ الیومیة 
  ....)اإلضاءة , 

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
 التقصي حول
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
 

  
  

النشاط 
 الثالث

  
 

  بوضوح   44یقرأ المعلم الفقرة ص  -
  ـ یدعوھم لقراءة الفقرة 

ـ كیف تصلنا الكھرباء الالزمة لتشغیل 
  ؟... الحاسوب أو تحریك المصعد الكھربائي أو 

  ؟  44ص   2و  1ماذا تمثل الوثیقتین
  

  ـ كیف تنتج الكھرباء ؟ 
  ؟) التربین( ـ ما الذي یحرك العنفة 

  ؟   3ما ذا تشاھد في الوثیقة 
مع  2و 1قارن بما یحدث في الوثیقتین * 

   3الوثیقة 

  المتعلمون یتابعون * 
  قراءات فردیة * 
أن یجیب المتعلم باالعتماد على * 

  الفقرة 
محطة , محطة حراریة تقلیدیة * ... 

  .حراریة نوویة 
  

  ـ أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
  ـ أن یعبر المتعلم عن الصورة 
ـ أن یجري المتعلم مقارنة بین 

  الوضعیات المشار إلیھا 
النشاط 
 الرابع

  
  

   46ـ قراءة الفقرة ص 
  : ثم یدعوھم لتحضیر الوسائل التالیة 

, سدادة فلین مثبت علیھا مالعق صغیرة ( 
مصباح , منوب دراجة , قطعة أنبوب بالستیكي 

  ) سلك كھربائي , بغمد 
  یدعوھم لتحقیق التجربة 

  
ضع المالعق أسفل حنفیة مفتوحة ماذا * 

  تالحظ ؟  

  ـ قراءات فردیة 
  

  .أن یوفر المتعلم ما طلب منھ 
  
  

یستفید المتعلم من الشكل الموضح 
  46ص 

  ن یقدم المتعلم تفسیرا أ

المحتوى 
  المعرفي 

یستعمل اإلنسان بالضرورة  تكنولوجیات  -
عجلة , رافعة ( مختلفة تسمح  باستخدام الطاقة 

  ..........)محرك , مطحنة , 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

                

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 علمیــــــــــة  إدماجتربیــــــة 
   اإلنسان و الطاقة: الوحدة  

  03: الحصة 
  د  45: المـــــــدة 

  اإلنسان و البيئة: المجال  

  )  03(رقم المجال  
  :.............................الوسائل 

  .التعرف على االستعماالت المختلفة للطاقة في الحياة اليومية : الكفاءة المرحلیة 

  بضرورة معالجة النفايات و تجنب رمي العناصر الملوثةالوعي 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمرین األول  

 :حول 
  

  حدد مصادر الطاقة في كل صورة من الصور 
 47الصفحة 

  
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
ما اكتسبھ في نشاطات 

 البناء

 التمرین الثاني    

  
  : حول

 

  
  ضع الكلمات التالیة في أماكنھا المناسبة * 
, وقود أحفوري , الشمس , الطاقة الضوئیة ( 

  )األحیاء العضویة , الطاقة , النباتات 
..... في عصور ما قبل التاریخ استخدمت األشجار و * 

و الحراریة من ....... المختلفة النامیة على مر الدھور 
كالفحم ........ ثم تحولت ھذه النباتات تدریجیا إلى  .....

و النفط و الغاز الطبیعي ونحن عندما نستخدم أنواع 
الوقود ھذه فإن الطاقة التي نحصل علیھا  ھي نفس 

التي وصلت إلى األرض  من الشمس في ......... 
على شكل ........... العصور الغابرة مختزنة في بقایا 

 .طاقة كیمیائیة 

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 

 التمرین الثالث   

  
  
  
 

   
   48ـ الحظ الرسم ص 

  والذي یمثل تركیب مبسط لمحطة كھر و حراریة 
  

  ـ ضع اسم كل أداة في الرسم
  ـ اشرح في أسطر كیفیة اشتغال المصباح

  ـ ما ھي أنواع الطاقة المستعملة ؟ 
  ـ حدد مصادرھا 

  

  
  
  

خالل أن یجیب المتعلم من 
ما اكتسبھ في نشاطات 

البناء وما توفره الوثیقة من 
 معلومات

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

   53 - 52 – 51 – 50 – 49: الصفحات                ) 04( رقم الوحدة    

  التلوث المائي و الهوائي: الوحدة 

  ) 03(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  اإلنسان و البيئة:   المجال

  :............................. الوسائل

                         يتعرف على العناصر الملوثة للهواء و الماء في بيئته: الكفاءة القاعدیة 

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 
وضعیة 
  االنطالق 

  مرحلة جماعیة 

  
مالحظة 
 الوثائق

  49:  یبرز المعلم الوثائق ص
أخطار الغازات التي تخرج من عوادم * 

  السیارات 
تدفق قنوات الصحي نحو المیاه * 

 السطحیة 

أن یعبر المتعلم عن الصور و 
  موضحا األسباب 

  ماذا تعني نقاوة الھواء و الماء ؟*  التساؤالت
ما ھي آثار تلوث الماء و الھواء على * 

  اإلنسان و بیئتھ ؟

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

 النشاط األول
  
 

  50ـ یقرأ المعلم الفقرة في أعلى ص 
  الحظوا الصور و عبروا عنھا 

بعد التعبیر عن الصور  یبرز المعلم 
  الجدول مطالبا التالمیذ بإكمال البیانات 
ـ ھل تعرف وضعیات أخرى تساھم في 

  تلوث الھواء ؟ 
ـ ھل وضعیات الرسومات السابقة تلوث 

  الھواء فقط دون الماء ؟
ـ ھل تعتقد أن الغازات المنبعثة من المنازل 

   وخاصة الناتجة عن التدفئة ملوثة للھواء
ـ اذكر بعض الحلول المالئمة التي یمكنھا 

  أن تقلل من نسبة تلوث الھواء 
 

  .ـ قراءات فردیة 
وضعیات مألوفة في الحیاة ... ـ 

  الیومیة 
ـ یستغل المتعلم محتوى الفقرة في 

  .كتابة مصدر التلوث و نوعھ 
  
  

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

  
  

 النشاط الثاني

  52في أعلى ص ـ یقرأ المعلم الفقرة 
  و عبروا عنھا   1الحظوا الوثیقة 

بعد التعبیر عن الصورة وقراءة الفقرة   
  :یقول المعلم 

  ـ حدد مصادر تلوث الماء في كل رسم 
  ـ كیف یساھم المزارع في تلوث الماء ؟ 

ـ ھل تعرف أنشطة لإلنسان غیر موجودة 
  في الرسومات تساھم في تلوث المیاه؟

  وث المیاه ؟ ـ كیف نحد من خطر تل
 53كما یتم التعبیر عن الصور ص 

  .ـ قراءات فردیة 
  ال حیاة بدون ماء  ... ـ 
  
  

یستغل المتعلم محتوى الفقرة 
 .ویجیب عن األسئلة 

المحتوى 
  المعرفي

الھواء و الماء  عنصران ضروریان  -
للحیاة لكنھما غالبا ما یتلوثان ببعض 

  .المواد التي ینتجھا اإلنسان 

یشارك المتعلم في تكوین أن 
  الخالصة و قراءتھا

 

 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  54: الصفحات                ) 05( رقم الوحدة    

  عواقب التلوث: الوحدة 

  ) 03(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  اإلنسان و البيئة:   المجال

  :............................. الوسائل

                                                يتعرف على العناصر الملوثة للهواء و الماء في بيئته: الكفاءة القاعدیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  

 المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

: أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
الھواء و الماء  عنصران ضروریان 
للحیاة لكنھما غالبا ما یتلوثان ببعض 

  المواد التي ینتجھا اإلنسان

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
 

  
  

النشاط 
  الثالث

 
 

  
  بوضوح   54یقرأ المعلم الفقرة ص  -

  ـ یدعوھم لقراءة الفقرة 
ـ  ما ھو تأثیر  وجود األوزون على صحة 

  اإلنسان و بیئتھ ؟
  ـ ما ھو سبب تشكل ثقب األوزون ؟

 ـ ما ھي الحلول لحمایة األوزون من التلف ؟

  
  المتعلمون یتابعون * 
  قراءات فردیة * 
أن یجیب المتعلم باالعتماد على * 

  الفقرة و الصورة 
  

المحتوى 
 المعرفي 

تلوث نشاطات اإلنسان الصناعیة الغالف  -
الجوي وتخرب طبقة األوزون و تسبب 

  األمراض التنفسیة 
 یسبب تلوث الماء العدید من األمراض و األوبئة 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
 الخالصة و قراءتھا

                

    
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 تربیــــــة علمیــــــــــة  إدماج
  نوعية الهواء و الماء: الوحدة  
  06: الحصة 

  د  45: المـــــــدة 

  اإلنسان و البيئة: المجال  

  )  03(رقم المجال  
  :.............................الوسائل 

  .االستعماالت المختلفة للطاقة في الحياة اليومية التعرف على : الكفاءة المرحلیة 

  الوعي بضرورة معالجة النفايات و تجنب رمي العناصر الملوثة

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمرین األول  

 : حول 
  

  ضع الكلمات التالیة في المكان المناسب 
, الملوثة , البیئة , الھواء , المصانع , نقل ( 

  )الریاح , الشمسیة , مصادر 
یجب حث ......... من مخاطر تلوث ........ لحمایة 

بدیلة عن ........ المواطن على استعمال وسائل 
وسائل , الدراجات العادیة ( السیارات الخاصة 

  )النقل الجماعیة 
بمرشحات لتصفیة الھواء ......... تزود مداخن 

للطاقة غیر ........ استعمال ........ زات من الغا
 .................و طاقة ......... ملوثة كالطاقة 

  
  
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
ما اكتسبھ في نشاطات 

 البناء

 التمرین الثاني    

  
 : حول

  
ضع كل كلمة من الكلمات التالیة في المكان * 

, األدویة , جراثیم : ( الفارغ المناسب في النص 
  )سامة, منظفات , األمراض , خطیرة 

و في , ـ میاه المجاري ھي ما تصرفھ المراحیض 
كثیر من األحیان تتوجھ المجاري إلى الودیان أو 
البحر مباشرة و المیاه التي تنقلھا ملوثة كریھة 

على حد سواء  فھي تحتوي ........ الرائحة و 
..... على  و ....... یمكن أن تسبب ........ على  
وحارقة و على ......... یمكن أن تكون , قویة 

 التي سبق أن تناولھا  اإلنسان ......... 

  
  
  

  أن یجیب المتعلم عن السؤال 
 كتابیا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  57 - 56: الصفحات                ) 07( رقم الوحدة    

   النفاياتأنواع : الوحدة 

  ) 03(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  اإلنسان و البيئة:   المجال

  :............................. الوسائل

  يميز طرق التخلص من النفايات للمحافظة على بيئته: الكفاءة القاعدیة 

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة الوسیطیة األھداف المراحل

 التمھید 
  وضعیة االنطالق 
  مرحلة جماعیة 

  
مالحظة 
 الوثائق

   56: یبرز المعلم الوثائق ص
ـ مواد كیمیاویة ألقیت مع النفایات 

 األخرى 

أن یعبر المتعلم عن الصور و 
  موضحا األسباب 

  ما ھي النفایة ؟*  التساؤالت
  كیف نتخلص منھا ؟* 

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

                

  
  

النشاط 
 األول

  
 

  
  بوضوح  57یقرأ المعلم الفقرة ص 

  ـ یطالبھم بالقراءة الفردیة 
ما الشيء الذي رافق زیادة السكان 

  في الجزائر ؟
ـ ماذا تنتج المساحات الزراعیة و 

  المنشئات الصناعیة ؟
یطالبھم ـ یبرز المعلم الجدول و 

  بالتصحیح
  
 

  
  ـ التالمیذ یتابعون 

  ـ قراءات فردیة 
أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة 

  مستغال الفقرة
  
  

ـ أن یمأل المتعلم  الجدول 
 محددا طبیعة النفایة و حالتھا 

المحتوى 
  المعرفي

النفایة ھي بقایا  األغذیة و أوراق  -
التغلیف ومواد التعلیب وبقایا  مواد 

وغیرھا من المواد ....... صناعیة 
  .التي یلقیھا اإلنسان في محیطھ

أن یشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

   59 – 58: الصفحات                ) 08( رقم الوحدة    

  طرق التخلص من النفايات: الوحدة 

  ) 03(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  اإلنسان و البيئة:   المجال

  :............................. الوسائل

  يميز طرق التخلص من النفايات للمحافظة على بيئته: الكفاءة القاعدیة 

  

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  

 المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

  : أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
الھواء و الماء  عنصران ضروریان 
للحیاة لكنھما غالبا ما یتلوثان ببعض 

 .المواد التي ینتجھا اإلنسان 

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
 

  
  

النشاط 
  الثاني

 
 

  
  بوضوح   58یقرأ المعلم الفقرة ص  -

  ـ یدعوھم لقراءة الفقرة 
  ـ  ما ھي أنواع النفایات ؟

  
  
  59ثم یطالبھم بمأل الجدول ص * 
  
  
  
  
  

ـ ھل عملیة فرز النفایات تبدأ في البیت أم في 
  أماكن تجمیعھا  ؟

ـ  ماذا تقترح على أسرتك لتسھیل عملیة فرز 
  النفایات ؟ 

  
  المتعلمون یتابعون * 
  قراءات فردیة * 
أن یجیب المتعلم باالعتماد على * 

  الفقرة و الصورة 
نفایات , نفایات یعاد استرجاعھا   ( 

    )ال یعاد استرجاعھا 
ـ أن یمأل المتعلم الجدول محددا لكل 

نوع من النفایات  نوع التلوث و 
مصیرھا بعد الفرز و فائدتھا بعد 

  االسترجاع 
  

  .یجیب المتعلم عن األسئلة ـ أن 

المحتوى 
 المعرفي 

توجد عدة طرق للتخلص من النفایات و  -
الحرق ـ إعادة المعالجة ـ انتقاء : أھمھا 

  النفایات ـ 
یجب أن یتخلص اإلنسان من النفایات لكي 

 .  یحافظ على سالمة بیئتھ 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
 الخالصة و قراءتھا

                

    
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تربیــــــة علمیــــــــــة  إدماج
  التخلص من النفايات: الوحدة  
  09: الحصة 

  د  45: المـــــــدة 

  اإلنسان و البيئة: المجال  

  )  03(رقم المجال  
  :.............................الوسائل 

  .االستعماالت المختلفة للطاقة في الحياة اليومية التعرف على : الكفاءة المرحلیة 

  الوعي بضرورة معالجة النفايات و تجنب رمي العناصر الملوثة

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمرین األول  

 : حول 
  
ضع كل كلمة من الكلمات التالیة في المكان * 

البواخر ـ تلوث ـ ( النص الفارغ المناسب في 
  )األبیض ـ المیاه ـ نفایات ـ الحیاة ـ صالح

و المتوسط .....شواطيء البحر ....... یتزاید  
و قنوات صرف ....... فاألوساخ التي تقذف من 

المصانع جمیعھا تساھم .......... القذرة و ....... 
ھذه الشواطيء و تعرض للخطر ........... في 

و إذا استمرت , البحریة فیھا .... ....بعض أنواع 
الحالة على ما ھي علیھ یحتمل أن یصبح ھذا 

 .لجمیع أنواع الحیاة .......... البحر غیر 

  
  
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
ما اكتسبھ في نشاطات 

 البناء

 التمرین الثاني    

  
 : حول

  
  62الحظ الوثیقة ص * 

  ھل أعجبك ھذا السلوك ؟
اذكر سلوكات مماثلة یمكن أن تقوم أنت بھا و 

 . تنصح غیرك بالقیام بھا 

  
  
  

  أن یجیب المتعلم عن السؤال 
 كتابیا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  66ـ  65ـ  64: الصفحات                ) 01( رقم الوحدة    

  أنماط الحركة: الوحدة 

  ) 04(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  التكيف مع النشاط الحركي:   المجال

  :............................. الوسائل

  يحدد العالقة القائمة بين العضالت و العظام أثناء القيام بالحركة: الكفاءة القاعدیة 

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
  جماعیة 

  
مالحظة 
 الوثائق

  64:  یبرز المعلم الوثائق ص
  بعد التعبیر عن الصورة  یسأل 

  كم قطعة عظم في جسم اإلنسان ؟
  كم عضلة  في جسم اإلنسان ؟

  ما ھي العضالت المنفذة للحركات المتنوعة 
 ـ وكیف تتم ؟

  
أن یعبر المتعلم عن الصور و 

  موضحا األسباب 
  

  یحاول  التلمیذ اإلجابة  عن األسئلة

  ھل یحتاج اإلنسان إلى كافة عضالتھ ؟*  التساؤالت
ما ھي العضالت التي تشغلھا أثناء المشي * 
  ؟

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

النشاط 
 األول

  
 

  
یطالبھم المعلم بالبحث في الجرائد أو 

 )عدائین  (المجالت عن صور لریاضیین 
  حیث تكون وضعیات أجسامھم مختلفة 

ـ و یطالبھم بلصقھا على بطاقة مرتبة حسب 
  التقدم 

عندما تلمس رجلك حاول أن تمیز العظام * 
  على أي مستوى تقع ؟

  العضالت ؟وماذا عن * 
ھل ھناك تغییرات في مظھرھا على * 

  اختالف وضعیات الحركة ؟
  66ص  2یدعوھم لتأمل الوثیقة 

  
  ماذا تمثل الصورة ؟

  یطالبھم بترتیب األشكال إلنجاز خطوة
ما ھو نمط الحركة التي یؤدیھا الشخصین في 

  ؟ 66ص  3الوثیقة 
ما ھي التغیرات المرئیة التي تصاحب كل 

  حركة ؟

  
  
  

  حضر المتعلم ما طلب منھ مسبقا أن ی
  
  أن یجیب المتعلم عن األسئلة *
  
  
  
  
  
  

  ـ أن یعبر المتعلم عن الصورة
  .مراحل انجاز خطوة .. 

  ـ أن یقوم المتعلم بما طلب منھ 
  حركة البسط .... , حركة الثني ... 
  
 .تقلص العضالت ......... ـ 

المحتوى 
  المعرفي 

  حركة البسط : یوجد نمطان من الحركة  -
  و حركة الثني 

یتمثل الثني في اقتراب قطعتین من الطرف 
یصاحب الثني , أما البسط فھو ابتعادھما 

انتفاخ العضلة القابضة و ارتخاء العضلة 
  الباسطة و العكس بالنسبة للبسط 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
  الخالصة و قراءتھا

  

 
 
 



 

  علمیــــــــــة تربیــــــة
  69ـ  68ـ  67: الصفحات                ) 02( رقم الوحدة    

  التغيرات المرافقة للحركة: الوحدة 

  ) 04(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  التكيف مع النشاط الحركي:   المجال

  :............................. الوسائل

  يحدد العالقة القائمة بين العضالت و العظام أثناء القيام بالحركة: الكفاءة القاعدیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  

 المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

  : أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
حركة : یوجد نمطان من الحركة 

البسط  و حركة الثني یتمثل الثني في 
اقتراب قطعتین من الطرف أما البسط 

یصاحب الثني انتفاخ , فھو ابتعادھما 
العضلة القابضة و ارتخاء العضلة 

 الباسطة و العكس بالنسبة للبسط

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
 

  
  

النشاط 
  الثاني

  
 

  
   67ص  1یدعوھم المعلم لتأمل الصورة 

  
  : یقول  المعلم 

حدد األعضاء المتداخلة على مستوى * 
  .المفصل 

عین نقاط ارتباط العضالت على عظام طرف * 
  الحیوان 

  ـ بعد التعبیر عن الوثیقة الثانیة 
  

  صف بنیة العضلة المشار إلیھا ؟
  أین ترتكز العضالت في طرف حیوان ؟

كیف ترتبط العظام فیما بینھا على مستوى 
 المفصل ؟

  
تشریح طرف خلفي لحیوان ... ـ 

  فقري 
  
أن یجیب المتعلم باالعتماد على * 

  الفقرة و الصورة 
   

  
رسم تفسیري لألعضاء  .... ـ 

  .المتدخلة على مستوى المفصل 
  

  ـ أن یجیب المتعلم مستغال الرسم 

النشاط 
  الثالث

  
   68ص 1الحظوا الشكل رقم 

  :ثم یقول 
  لونوا العضالت المبینة في رسومات الوثیقة 

  ـ ویطالبھم بإكمال الجدول 
  
ھل یمكن أن ینجز الشخص حركة الثني في * 

  حالة قطع الوتر السفلي للعضلة أ ؟ علل 
  : یطالبھم المعلم بتحضیر 

  قطع ورق مقوى  لتجسید العظام 3ـ 
ـ استعمال روابط  عناصر الورق متماسكة و 

  متحركة 
ـ استعمال خیط مطاطي لتمثیل العضالت 

  القابضة و الباسطة 
  ؟ 1ماذا یحدث للخیط عندما تبسط القطعة * 

  
حركة الثني و .... ـ یقول المتعلم 

  البسط لساعد شخص 
  .ـ القیام بعملیة التلوین 

: أن یستعمل المتعلم مفردتي * 
  .ترتخي  لمأل الجدول , تتقلص 

  ـ أن یجیب المتعلم عن التساؤل
  
  

ـ استغالل الرسم البیاني لتجسید 
  التجربة  مرحلة  مرحلة 

  
  
  

  ـ أن یجرب ثم یجیب 
المحتوى 
 المعرفي 

تشكل عظام الھیكل الجزء الصلب من الطرف  -
ترتبط العظام فیما بینھا على مستوى المفصل 

بحركة قطعة بواسطة األوتار و الذي یسمح 
الحركة ھي نتیجة تقلص , بالنسبة لألخرى 

عضالت مرتبطة بالعظام بواسطة األوتار ـ 
عندما تتقلص العضلة تقصر مما یؤدي إلى 

تحرك العظام من جھتي المفصل ـ  عندما 
تتقلص العضلة القابضة ترتخي العضلة 

الباسطة و بالعكس فیقال عندھا أنھما 
 .متضادتان 

في تكوین  أن یشارك المتعلم
 الخالصة و قراءتھا



  
  

 
 

 تربیــــــة علمیــــــــــة  إدماج
  التنسيق أثناء الحركة: الوحدة  
  03: الحصة 

  د  45: المـــــــدة 

   التكيف مع النشاط الحركي: المجال  

  )  04(رقم المجال  
  :.............................الوسائل 

  القائم بين مختلف الوظائف و األعضاء أثناء الجهد العضلي إظهار التنسيق: الكفاءة المرحلیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمرین األول  

 : حول 
  
  حدد الحركة المنجزة من طرف ودیع و أیمن * 
 70ص  

  
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
ما اكتسبھ في نشاطات 

 البناء

 التمرین الثاني    

  
 : حول

  
  :أمأل الفراغات بالكلمات التالیة * 
, متضادتان , ترتخي , المفصل , الباسطة (  

  )تتقلص , تقصر 
عضالت مرتبطة بالعظام ........ الحركة ھي نتیجة 

و ........ بواسطة األوتار فعندما تتقلص العضلة 
  یقتر ب طرفاھا من بعضھما البعض 

و لما كانت أطراف العضلة مرتبطة بالعظام على 
تقترب ( یتم تحریك ھذه العظام ......... ناحیتي 

و بھذه الطریقة فإن موضع )  من بعضھا البعض 
  المفصل یتغیر 

............ عندما تتقلص العضلة القابضة أ 
و بالعكس فیقال .......... ( ........ ) العضلة 

  لكن عملھما منسق و......... عنھما أنھما 
 ) متكامل(  

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  75ـ  74ـ  73ـ  72ـ  71: الصفحات                ) 04( رقم الوحدة    

  المظاهر الخارجية للتكيف الجسم للجهد العضلي: الوحدة 

  ) 04(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  التكيف مع النشاط الحركي:   المجال

  :............................. الوسائل

  يحدد العالقة القائمة بين العضالت و العظام أثناء القيام بالحركة: الكفاءة القاعدیة 

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 
وضعیة 
  االنطالق 

  مرحلة جماعیة 

  
 مالحظة الوثائق

  71:  یبرز المعلم الوثائق ص
ـ المولود الجدید عند الثدییات یعتمد في األشھر 

  .األولى في حیاتھ على حلیب األم فقط 
ـ ھل یبقى الحلیب بشكل وجبة غذائیة كاملة على 

  اختالف أطوار حیاة ھذا المولود ؟
 

  
أن یعبر المتعلم عن 

الصور و موضحا 
  األسباب 

لماذا تزداد سرعة التنفس و نبضات القلب عندما *  التساؤالت
  یزداد جھدنا العضلي ؟

لماذا نزداد عطشا و جوعا عندما یزداد جھدنا * 
  العضلي ؟

أن  یجیب التلمیذ عن 
 األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

 النشاط األول
  
 

  الحظوا الصور وعبروا عنھا  -
  ـ ما ھي فائدة تسخین العضالت ؟

  :ثم یدعوھم إلى 
  ـ تسخین العضالت لفترة قصیرة

  د حول الساحة 10ـ إنجاز دورات لمدة 
  بماذا تحس بعد الجھد العضلي ؟* 

  ـ قرب لزمیلك و ضع أذنك على صدره 
  كیف تجد معدل نبضھ ؟* 
  كیف تجد سعة تنفسھ ؟* 
  ھل من مظاھر أخرى ؟* 

  73ـ تأمل الوضعیات المشار إلیھا ص 
  

عند قیامنا   (ـ ثم یطالبھم بمأل الفراغات التالیة 
كما یرتفع معدل ....... بمجھود عضلي ترتفع شدة 

من الجسم و إفراز ...... و انبعاث ........ نبض 
  .و بالــ ....... باإلضافة إلى اإلحساس بالـ ........ 

  
أن یحلل المتعلم الصور 

  أو الرسومات
ـ القیام بالمطلوب من 

  طرف التالمیذ
ـ تدوین ما یحس بھ على 

  .الكراس 
  

  ـ أن یجرب ثم یجیب 
  

ـ أن یعبر المتعلم عن كل 
  .وضعیة 

  
ـ أن یمأل المتعلم 

الفراغات بناء على 
 .مكتسباتھ 

  
  
  

 النشاط الثاني

  و عبروا عنھا   74الحظوا الصورة ص 
  

  75كما تتم مالحظة الوثیقة ص 
  
و یطالبھم بالمقارنة بین الوثیقتین و مالحظة * 

كمیة البروتینات و السكریات و الدسم  في كلتي 
  .الحالتین 

  
 

صیادون یقومون .. ـ 
  بترقیع شبكة الصید 

ـ الراتب الغذائي لشخص 
  .ریاضي 

اء ـ أن یقوم المتعلم بإجر
  المقارنة 

أن یجیب المتعلم على 
األسئلة من خالل ما 

 تقدمھ الوثائق 
المحتوى 
  المعرفي 

الجوع : یحس الفرد أثناء القیام بجھد عضلي بـ  -
ارتفاع شدة التنفس , التعرق , الحرارة , العطش , 
إن وجبة ریاضي أغنى  , ارتفاع نبضات القلب , 

  )السكر, العجائن   (ببعض العناصر الغذائیة 

أن یشارك المتعلم في 
تكوین الخالصة و 

  قراءتھا

 
 
 
 
 
 



 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  79ـ  78ـ  77ـ  76: الصفحات                ) 05( رقم الوحدة    

  التغيرات الوظيفية المرافقة للجهد: الوحدة 

  ) 04(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  التكيف مع النشاط الحركي:   المجال

  :............................. الوسائل

  يحدد العالقة القائمة بين العضالت و العظام أثناء القيام بالحركة: الكفاءة القاعدیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  

 المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

  : أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
یحس الفرد أثناء القیام بجھد عضلي 

, الحرارة , العطش , الجوع : بـ 
, ارتفاع شدة التنفس , التعرق 

إن وجبة , ارتفاع نبضات القلب 
ریاضي أغنى  ببعض العناصر 

 )السكر, العجائن   (الغذائیة 

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
 

  
  

النشاط 
  الثالث

  
 

  
  76یدعوھم المعلم لتأمل الجدول   ص 

  
  : یقول  المعلم 

  قارنوا بین النتائج المحصل علیھا ؟ * 
  ـ ماذا تستنتج ؟

  ماذا تمثل الصورة الثانیة ؟
  
إلى  70/180/80أنسب معدالت النبض * 

  الوضعیات المشار إلیھا 
  ماذا تستنتج ؟

  77ـ  یدعوھم لتأمل معطیات الجدول ص 
  

ـ استنتج العالقة الموجودة بین نبض القلب  و 
حجم الدم الوارد من جھة و بین شدة التنفس  و 
حجم ثاني األوكسجین  الممتص من جھة أخرى 

  .العضالت و ھذا في حالة نشاط 

  
قیاس حجم ثاني اوكسید ..... ـ

األوكسجین الممتص من قبل فأر 
  نشیط أو آخر مخدر

  
  ـ أن یجیب المتعلم مستغال الجدول  

تغیرات معدل نبض القلب تبعا .... ـ 
  .لدرجة نشاط الجسم 

  ـ القیام  بالعمل المطلوب
  

  .ـ أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
الوارد إلى  نتائج تحالیل الدم ... ـ 

  .العضلة و الصادر منھا 
  

  ـ أن یجیب التلمیذ عن السؤال

  النشاط 
  الرابع

  ـ متى تحدث الوفاة ؟
  78ص 1الحظوا الوثیقة رقم 

  
  ـ ماذا یحدث بعد القیام بجھد عضلي ؟

  ـ ھل تتوقع زیادة أو انخفاظ  في نسبة الماء ؟ 
  ما ھو االحتیاط الواجب اتخاذه ؟

  ـ اإلنسان بعد جھد عضلي یحس بالجوع 
  ماذا تستخلص ؟

  79ص  2الحظ الوثیقة *
  
  

أوردة , ثاني األوكسجین  (ضع الكلمات التالیة 
 )المغذیات , شرایین , ضخ الدم , 

, التنفس  -ثم یطالبھم بكتابة نص علمي حول
  .الدوران , التغذیة 

  من الماء%  20عندما نفتقد ... ـ 
المتوسط الیومي .... ـ یقول المتعلم 

للماء المفقود و المتحصل علیھ في 
  حالة إنسان بالغ

  
  ـ أن یجیب المتعلم عن األسئلة  

  
  
مخطط یظھر التغیرات الحاصلة .. ـ 

على مستوى الوظائف أثناء الجھد 
  العضلي

ـ یقوم التلمیذ بكتابة الكلمات في 
  المخطط 

المحتوى 
 المعرفي 

العضلي برفع وتیرة النبض و یستجیب الجسم للجھد 
تساھم الزیادة في وتیرتي النبض أثناء الجھد , التنفس 

إن , العضلي في زیادة حجم الدم الذي یصل إلى العضالت 
ارتفاع وتیرتي التنفس أثناء الجھد العضلي  یساھم في 

تزوید العضالت بكمیة وافرة من األوكسجین على 
الغذائیة وغاز  مستوى العضالت إن زیادة كمیة العناصر

األوكسجین  المنقولة بواسطة الدم تسمح بتلبیة حاجات 
 العضالت أثناء الجھد

أن یشارك المتعلم في تكوین 
 الخالصة و قراءتھا

  



 
 

 تربیــــــة علمیــــــــــة  إدماج
  استجابة الجسم للجهد العضلي: الوحدة  
  06: الحصة 

  د  45: المـــــــدة 

   النشاط الحركي التكيف مع: المجال  

  )  04(رقم المجال  
  :.............................الوسائل 

  إظهار التنسيق القائم بين مختلف الوظائف و األعضاء أثناء الجهد العضلي: الكفاءة المرحلیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمرین األول  

 :حول 
  
معروف أن اإلنسان یحصل في غذائھ على * 

األمالح , الماء , البروتینات , الدسم , السكریات 
  المعدنیة 

ـ كیف تستطیع أن تثبت بأن كل ھذه العناصر  1
  ضروریة ؟

ـ إلیك الجدول اآلتي الذي یستعرض التركیب  2
  80الكیمیائي لحلیب البقرة و الخبز ص 

  غذائین ؟ما ھي الخصائص المشتركة لكال ال* 
  ما ھو الغذاء الذي یمكن اعتباره كامال ؟*
  علل إجابتك بحقائق من الواقع * 
ھل یبقى ھذا الغذاء یشكل وجبة غذائیة كاملة * 

  على اختالف أطوار حیاة الفرد ؟
  علل إجابتك بأمثلة من الواقع * 
 ما ھو إذن االحتیاط الواجب اتخاذه ؟* 

  
  
  
  
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
تسبھ في نشاطات ما اك
 البناء

 التمرین الثاني  

  
 : حول

  
  أربط األرقام بین كل عبارة و أخرى مناسبة لھا * 
ـ  تبلغ كمیة الدم التي یضخھا القلب في حالة  1

  :الراحة 
  د/ ل  5........................          

  ـ تصل كمیة الدم التي یضخھا القلب عند القیام 2
  نسبیا إلىبمجھود عضلي كبیر 

  د/ ل  6.......................           
ـ تزید كمیة الدم التي یضخھا القلب عند  3

  :   الجلوس أو الوقوف فتصبح 
 د/ ل  20                                       

  
  
  

  أن یجیب المتعلم عن السؤال 
 كتابیا 

  التمرین الثالث   

  : أمأل الفراغات بما یناسب *   :حول 
من طرف القلب و ...... ـ یتحقق الدوران بفضل  1

الغرض منھ ھو تزوید العضالت و باقي األنسجة 
 ..............  

وتیرة التنفس وھذا .... ـ أثناء الجھد العضلي  2
  ....من ...... ما یسمح بتزوید العضالت بكمیة 

مستوى ـ من جملة التغیرات الحاصلة على  3
  :الوظائف أثناء الجھد العضلي ھي 

.........................  
........................  
.........................  

  
  
  

  أن یجیب المتعلم عن السؤال 
  كتابیا ویمأل الفراغات

 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  85ـ  84ـ  83: الصفحات                ) 01( رقم الوحدة    

  األرض تدور حول الشمس: الوحدة 

  ) 05(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  المعلمة في الفضاء و الزمن:   المجال

  :............................. الوسائل

  يربط تعاقب الفصول بحركة األرض حول الشمس: الكفاءة القاعدیة 

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
  جماعیة 

  
مالحظة 
 الوثائق

  83:  یبرز المعلم الوثائق ص
  ـ تتساقط األمطار و الثلوج في الشتاء

  ـ تسقط أوراق األشجار في الخریف
  ـ تتفتح األزھار في الربیع 

 الحصاد ـ یقوم الفالح بعملیة

أن یعبر المتعلم عن الصور و 
  موضحا األسباب 

ھل الحرارة و البرودة على وجھ األرض ناتجتان *  التساؤالت
  عن المسافة التي تفصلنا عن الشمس ؟

  ما الذي یجعل الفصول تتعاقب ؟* 

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  
  
  
  
  
  
  

 النشاط األول
  
 

  84یقرأ المعلم الفقرة بوضوح ص  -
  من أین تشرق الشمس ؟ ومن أین تغرب ؟
  متى تكون مدة النھار مساویة لمدة اللیل ؟

  84یطالبھم المعلم بتأمل الشكل ص 
  :ثم 

ـ إجراء مقارنة بین المسارات التي تتبعھا الشمس 
  خالل الفصول وتحدید األطول 

ـ من خالل مالحظاتك للمسارات ھل تعتقد أن مدة 
  إضاءتھا لنا متساویة خالل جمیع الفصول ؟

  یمكن االستعانة برزنامة علیھا مواقیت (
  )الغروب  

ـ حدد المسار الذي تكون الشمس فیھ وعند 
منتصف النھار بالتوقیت الشمسي في أبعد موضع 

  في أي فصل نحن؟, لھا عن األرض 
ذي تكون الشمس فیھ و عند ـ حدد المسار ال

منتصف النھار بالتوقیت الشمسي في أقرب 
  موضع لھا عن األرض في أي فصل نحن ؟

   85بعد التعبیر عن الوثیقة ص 
  

  لماذا تحس بالحرارة في الصیف أكثر من الشتاء ؟
  

  ـ أن یتابع المتعلم
  ثم قراءات فردیة 

  ـ أن یجیب المتعلم 
أن یحلل المتعلم الصور أو 

  الرسومات
  
  
  

ـ أن یجیب المتعلم عن 
  األسئلة 

  
  
  
  
  
  
  

ـ أن یعبر المتعلم عن 
  مضمون الصورة 

 ـ أن یعلل المتعلم السبب 

المحتوى 
  المعرفي

تتسبب حركة األرض حول الشمس في حدوث  -
  الفصول 

تختلف مدة اللیل و النھار حسب الفصول ـ مدة 
  )النھار تكون أطول في الصیف من الشتاء 

یشارك المتعلم في تكوین أن 
  الخالصة و قراءتھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  88 - 87 – 86: الصفحات                ) 02( رقم الوحدة    

  الفصول: الوحدة 

  ) 05(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  المعلمة في الفضاء و الزمن:   المجال

  :............................. الوسائل

  يربط تعاقب الفصول بحركة األرض حول الشمس: الكفاءة القاعدیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  

 المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

  : أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
تتسبب حركة األرض حول الشمس 

  في حدوث الفصول 
تختلف مدة اللیل و النھار حسب 

الفصول ـ مدة النھار تكون أطول في 
 )الصیف من الشتاء 

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
 

  
  

النشاط 
  الثاني

  
 

   86ـ یقرأ المعلم الفقرة أعلى ص 
  یدعوھم للقراءات الفردیة

    1تأملوا الوثیقة 
  و یطالبھم بتحقیقھا حیث 

ـ یتم توفیر مصباح یمثل الشمس و مجسم للكرة 
األرضیة و قطعة صغیرة من عجینة خضراء 

  لنحدد بھا موضع الجزائر 
ویطالبھم بوضع المصباح و المجسم ـ الحظ 

  یر المجسم الوثیقة ـ  ثم تدو
  اجعل منطقة العجینة الخضراء باتجاه اإلضاءة 
ـ قارن بین طول مدة النھار و طول مدة اللیل 

  في أي فصل نحن ؟
   2ثم االنتقال لمالحظة الوثیقة 

  و تحقیق الوضعیة المبینة في الشكل 
قارن بین طول مدة النھار و طول مدة اللیل في 

  أي فصل نحن ؟
األرض بالنسبة قارن بین وضعیتي محور 

  ماذا تستنتج؟, للشمس في كل من الوثیقتین 

  ـ التالمیذ یستمعون و یتابعون
  ـ قراءات فردیة

  ـ أن یعبر المتعلم عن الصورة 
  
  

ـ أن یوفر المتعلم المطلوب لتحقیق 
  التجربة و تسجیل مالحظاتھ

  
  
  

ـ أن یحاول المتعلم اإلجابة عن 
  .األسئلة 

  
  ـ أن یحقق المتعلم الوضعیة

  
  

 أن یجیب المتعلم بعد تحقیق التجربة  

  النشاط 
 الثالث

  88ـ ماذا تمثل الصورة ص 
ثم یأمرھم بأخذ رزنامة  لمواقیت الشروق و 

  الغروب 
جوان  ـ االنقالب  21ـ حدد النھار الموافق ل 

  الصیفي ـ
دیسمبر ـ االنقالب  21ـ حدد النھار الموافق ل 

  الشتوي ـ 
مارس ـ  21ـ النھار و اللیل الموافقان ل 

  االعتدال الربیعي 

  ـ أن یستنطق المتعلم الوثیقة 
  
  

ـ أن یحدد المتعلم ما طلب منھ و 
اكتساب التسمیات الموافقة لھذه 

 األیام 

المحتوى 
 المعرفي 

یعود االختالف بین النھار و اللیل لمیالن محور 
  دوران األرض 
جوان یوافق أطول أیام  21المدار الصیفي 

  السنة 
دیسمبر یوافق أقصر یوم  21المدار الشتوي 

  في السنة
سبتمبر أین تكون  21مارس و  21االعتدال 

 .مدة النھار تساوي مدة اللیل 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
 الخالصة و قراءتھا

 
  

 
 



 
 

 تربیــــــة علمیــــــــــة  إدماج
  حركة األرض حول الشمس: الوحدة  

  03: الحصة 
  د  45: المـــــــدة 

  المعلمة في الفضاء و الزمن :المجال  

  )  05(رقم المجال   
  :.............................الوسائل 

  معرفة شرح تشكل الفصول و فهم عمل أدوات القياس: الكفاءة المرحلیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة والتعلمیةالوضعیة التعلیمیة 

 التمرین األول  

 :حول 
  

  89ـ الحظ البیان ص 
  أكتب الفصول فوق األشھر التي توافقھا 

ـ أسماء النھارات الخاصة و التي تعلن عن بدایة 
  فصل 

 21مارس و  21ـ ما ھي خاصیة النھارین 
 سبتمبر ؟

  
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
ما اكتسبھ في نشاطات 

 البناء

 التمرین الثاني

  
 حول 

  
من رزنامة أخذت المعلومات التي تخص أوقات 

الشروق و الغروب لعدد من النھارات الحظ أوقات 
  90الشروق و الغروب في الجدول ص 

  ـ احسب عدد ساعات كل نھار
  ـ اذكر الشھر الذي ینتمي إلیھ كل نھار 

  ـ ھل من خصوصیة معینة ألحد ھذه النھارات؟
 

  
  م عن السؤال أن یجیب المتعل

 كتابیا 

 التمرین الثالث

    
ـ تمثل مساحة كل مستطیل من المستطیالت 

  ساعة  24األربعة المدة الزمنیة لیوم واحد 
  

  ـ تعرف على الفصل الذي یمثلھ كل مستطیل 
ـ تعرف على تاریخ أطول لیل و أقصر لیل في 

المستطیالت السابقة و كذلك التاریخ الذي 
  النھاریتساوي فیھ اللیل و 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  95ـ  94ـ   93ـ  92ـ  91: الصفحات                ) 04( رقم الوحدة    

   المعلمة في الزمن بتركيبات طبيعية: الوحدة 

  ) 05(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  المعلمة في الفضاء و الزمن:   المجال

  :............................. الوسائل

  يعرف التطور التقني ألدوات قياس الزمن: الكفاءة القاعدیة 

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
  جماعیة 

  
مالحظة 
 الوثائق

  91:  یبرز المعلم الوثائق ص
  ـ ساعة  الرقاص 

 ـ ساعة رقمیة 

  أن یعبر المتعلم عن الصور 

ھل من اختالف في العدة الداخلیة ألنواع *  التساؤالت
  الساعات ؟

  ما الذي یجعل الساعة تشتغل ؟*

 أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

  النشاط األول
 و الثاني 

  
 

  وعبروا عنھا  92الحظوا الصورة ص  -
  یقرأ المعلم الفقرة بوضوح 

  یدعوھم للقراءة الفردیة
  كیف حدد إنسان ما قبل التاریخ الوقت ؟

  
  ـ ما ھي المزولة ؟

ـ فیم استعملت ؟ ومن اخترعھا ؟ متى ؟ ما ھي 
  الفكرة المعتمدة في تحدید الوقت ؟

  93ص  1یطلب منھم المعلم بمالحظة الوثیقة 
على قاعدتھ  )العقرب  (م یأمرھم بتثبیت برغي ث

فوق طاولة أفقیة السطح ثم تعیین رؤوس الظالل 
  في أوقات مختلفة ألیام من األشھر 

ـ ماذا تالحظ ؟ ماذا تستنتج من وضعي الضالل في 
  التاریخین ؟

 2بنفس الطریقة تناقش الوثیقة 

  ـ المزولة 
  ـ أن یستمع ویتابع

  .ـ قراءات فردیة 
ـ استغالل محتوى الفقرة 

  لإلجابة 
  

  ـ أن یجیب التلمیذ عن األسئلة 
أن یحلل المتعلم الصور أو 

  الرسومات
  ـ أن یقوم المتعلم بالتجربة

  
  

ـ أن یجیب المتعلم عن 
  السؤال 

ـ تحقیق موازاة العقرب 
 لمحور القطبین 

  
  

 النشاط الثالث

  و عبروا عنھا  94ص  1الحظوا الوثیقة 
  

  دولة ظھرت الساعة المائیة ؟في أي 
  و متى كان ذلــــــــك ؟

  ما ھو المبدأ الذي تعمل بھ ؟
ـ خذ قارورة بالستیكیة و احدث ثقبا وضع فیھا 
ماء ملون و عند تحدید كمیة الماء المنسابة أو 

  المتبقیة تستطیع تحدید الوقت المنقضي
  ؟  95ص  1ماذا یمثل الشكل 

  متى استعملت الساعة الرملیة ؟
  و  ما ھي الطریقة المعتمدة لمعرفة الوقت ؟

 یقوم المعلم بمعیة التالمیذ في إنجاز ساعة رملیة 

ـ ساعة مائیة قدیمة محفوظة 
  في إحدى المتاحف العلمیة

ـ أن یستغل المتعلم الفقرة في 
  اإلجابة عن التساؤالت 

أن یجیب المتعلم على األسئلة 
  من خالل ما تقدمھ الوثائق

  متعلم التجربة ـ أن یحقق ال
  
  ساعة رملیة .... ـ 
ـ أن یجیب المتعلم عن  

  .األسئلة 
في  2ـ أن تستغل الوثیقة

 اإلنجاز 
استعمل اإلنسان عبر العصور تقنیات مختلفة  -  األثر الكتابي

خالل الیوم   )للتموقع في الزمن (لمعرفة أوقاتھ 
من المزولة الشمسیة إلى الساعة المائیة و 

  الرملیة 

یشارك المتعلم في تكوین أن 
  الخالصة و قراءتھا

 
 
 
 
 



 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  100ـ  99ـ  98ـ  97ـ  96: الصفحات                ) 05( رقم الوحدة    

   األجهزة المختلفة لقياس الزمن: الوحدة 

  ) 05(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  و الزمنالمعلمة في الفضاء :   المجال

  :............................. الوسائل

  يعرف التطور التقني ألدوات قياس الزمن: الكفاءة القاعدیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  

 المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

  : أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
استعمل اإلنسان عبر العصور تقنیات 

للتموقع في  (مختلفة لمعرفة أوقاتھ 
خالل الیوم من المزولة   )الزمن

الشمسیة إلى الساعة المائیة و 
 الرملیة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 

  علميمشكل 
  
  
  
  
  
  
 

  
  

النشاط 
  الرابع

  
 

   96ـ یقرأ المعلم الفقرة أعلى ص 
  یدعوھم للقراءات الفردیة
  ؟ 96ماذا تضمنت الصورة ص 

  :بعد قراءة الفقرات یسألھم المعلم 
  ـ من اكتشف قوانین عمل النواس ؟

  ـ متى ؟
   )الرقاص (عرف النواس 

  
ـ یدعوھم لربط جسما صغیرا في نھایة خیط 

مطاطي ثم تعلیق قطعة العجین ـ خفیف غیر 
  ـ 97ص  1ش

أزح الجسم عن وضع توازنھ و تركھ یتحرك 
وبواسطة ساعة ـ كرنومتر  نقوم بحساب 

الزمن الالزم كي ینجز النواس عددا من 
  االھتزازات 

  ـ ماذا تالحظ ؟ ماذا تستنتج ؟
  98قراءة الفقرة ص 

  ما سبب دوران العقارب ؟
  كیف یتم تعبئة الساعة ؟

  ھي القافلة ؟ما 
  ؟ 99ماذا تمثل الوثیقة ص 

  كیف یتم تعبئة ساعة الید ؟
ما دور التاج ؟ من أین یتلقى دوالب الموازنة 

  الطاقة ؟

  ـ التالمیذ یستمعون و یتابعون
  ـ قراءات فردیة

  ساعة  النواس أو الرقاص  .... ـ 
  

  أن یستغل المتعلم الفقرة لإلجابة 
  

ـ ھو جسم صلب معلق بخیط ینوس 
  . ھابا و إیابا حول نقطة ثابتة ذ
  
  
  

  ـ أن یحقق التجربة ثم مأل الجدول 
وتحدید زمن االھتزازات بالثانیة و 

  .زمن االھتزازات الواحدة بالثانیة 
  
  

  ـ قراءات فردیة 
  

ـ أن یستثمر التلمیذ الفقرة في 
  اإلجابة 

  ـ ساعة عاملة بالنابض 
  

 .ـ أن یجیب التلمیذ عن األسئلة 

  النشاط 
 الخامس 

  100ـ ماذا تمثل الصور ص 
  كیف تكون الحركة في ساعة الكوارتز القدیمة ؟

  من أین تستمد الطاقة ؟
  ـ  عرف الساعة اإللكترونیة الرقمیة ؟

 ما ھي وحدات القیاس في النظام الدولي ؟ 

  ساعة رقمیة  / ـ ساعة الكوارتز 
  

  .أن یجیب المتعلم عن األسئلة 
 

المحتوى 
 المعرفي 

استعمل اإلنسان الساعة اإللكترونیة و 
المیكانیكیة وكلھا تحتاج إلى طاقة الزمة 

الشتغالھا و تصلھا إما عن طریق جسم معلق 
  أو النابض الرئیسي أو بطاریة 

 وحدة قیاس الوقت في النظام الدولي ھي الثانیة 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
 الخالصة و قراءتھا

 
 
  

 
 
 



 

 علمیــــــــــة  إدماجتربیــــــة 
  تطور قياس الزمن: الوحدة  

  06: الحصة 
  د  45: المـــــــدة 

  المعلمة في الفضاء و الزمن :المجال  

  )  05(رقم المجال   
  :.............................الوسائل 

  معرفة شرح تشكل الفصول و فهم عمل أدوات القياس: الكفاءة المرحلیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمرین األول  

 :حول 
  

 ـ ما ذا یقصد بالتوقیت الشمسي ؟
  
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
ما اكتسبھ في نشاطات 

 البناء

 التمرین الثاني    

  
 : حول

  
ـ عقرب مزولة موضوع بصورة شاقولیة في 

ناحیة من مدینتكم و للتعرف على التوقیت 
الشمسي یجب تغییر تدریجات إطار المزولة كل 

  یوم 
 ـ ھل ھذا صحیح أم خطأ ؟

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 

 التمرین الثالث    

  
 : حول

  
ـ عمود موضوع شاقولیا في القطب الشمالي یتجھ 

  صوب النجم القطبي 
 ھل ھذا صحیح أم خطأ ؟

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 

 التمرین الرابع    

  
 : حول

  
اجعل عقارب كل ساعة في : ـ في الرسم أسفلھ 

الوثیقة تشیر إلى الوقت الذي یظھر على شاشات 
 101ص   الشكل. عرض الساعات أعالھا 

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  105 - 104 – 103: الصفحات                ) 01( رقم الوحدة    

  مفهوم اإللقاح: الوحدة 

  ) 06(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

   تكيف التكاثر عند الحيوانات :  المجال

  :............................. الوسائل

   و وسط العيش, يقيم عالقة بين البيضة .يقيم عالقة بين نمط اإللقاح عند حيوان و وسط عيشه  :الكفاءة القاعدیة 

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 
وضعیة 
  االنطالق 

  مرحلة جماعیة 

  
مالحظة 
 الوثائق

  103:  یبرز المعلم الوثائق ص
ـ التعبیر عن الصورتین و تحدید وسطي العیش لكلي 

  النوعین 
 

أن یعبر المتعلم عن 
الصور و موضحا 

  األسباب 

  كیف یتكاثر السمك ؟*  التساؤالت
  ھل االلقاح مرتبط بالوسط الذي یعیش فیھ الحیوان ؟* 

أن  یجیب التلمیذ عن 
 األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

النشاط 
 األول

  
 

  من طرف المعلم 104ـ قراءة الفقرة ص 
  

  ـ یدعوھم للقراءة الفردیة 
  ماذا نقصد بالتروتة؟

  ـ أین تتكاثر ؟
  ـ مم یتركب غذائھا ؟

  ما اسم األعضاء التي تنتج الخالیا التكاثریة ؟* 
  ـ و بماذا تعرف عند الذكر ؟ 

  
  ؟ 104ماذا تمثل الوثیقة ص 

  
  

  یدعوھم المعلم لتحلیل ما جاء في الوثیقة 
  

  : ثم یسألھم 
ما ھي الظاھرة التي حدثت على مستوى المجموعة *

  الثانیة من بویضات التروتة؟
  ماذا تصبح إذن ھذه البویضات ؟ * 
ھذه ما ھي الخالصة التي یمكنك استخراجھا من * 

  التجربة ؟
ھات تعریفا لمصطلح االلقاح مبینا ھذا الحدث في * 

  عملیة التكاثر 

ـ أن یستمع ویتابع 
  المتعلم 

  ـ قراءات فردیة 
ـ أن یجیب المتعلم عن 
  األسئلة مستغال الفقرة 

  
  البویضات ... ـ 
  
  النطاف ..... ـ 
تجربة إلقاح .. ـ 

مصطنعة عند سمك 
  .التروتة 

لصور أن یحلل المتعلم ا
  أو الرسومات

  
  

أن یجیب التلمیذ عن 
األسئلة مستغال 

 الرسومات و مكتسباتھ 

المحتوى 
  المعرفي 

اإللقاح ھو اتحاد نطفة ببویضة و ھو مرحلة أساسیة 
یؤدي اإللقاح إلى تكوین بیضة , لتكاثر الكائنات الحیة  

و ھي بمثابة انطالق لتشكل فرد جدید ـ الجنین ـ كما 
بضمان استمراریة الحیاة لدى الكائنات تسمح أیضا 

  .الحیة 

أن یشارك المتعلم في 
تكوین الخالصة و 

  قراءتھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  106: الصفحات                ) 02( رقم الوحدة    

  أنماط اإللقاح: الوحدة 

  ) 06(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

   تكيف التكاثر عند الحيوانات:   المجال

  :............................. الوسائل

  و وسط العيش, يقيم عالقة بين البيضة .يقيم عالقة بين نمط اإللقاح عند حيوان و وسط عيشه : الكفاءة القاعدیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  

 المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

  : أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
اإللقاح ھو اتحاد نطفة ببویضة و ھو 
مرحلة أساسیة لتكاثر الكائنات الحیة  

یؤدي اإللقاح إلى تكوین بیضة و , 
ھي بمثابة انطالق لتشكل فرد جدید ـ 

الجنین ـ كما تسمح أیضا بضمان 
 استمراریة الحیاة لدى الكائنات الحیة 

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

النشاط 
  الثاني

  
 

  106ص  1ـ یطالبھ بمالحظة الوثیقة 
  ماذا تشاھد على الصورة ؟

  
  :ثم یسألھم المعلم قائال 

ـ لماذا یعتبر االقتران الحیوانات المشار إلیھا 
  في الوثیقة ضروریا لتكاثرھا ؟

  ـ أین یتم االلقاح؟
ـ قارن بین التكاثر عند ھذه الحیوانات و التكاثر 

  التروتة عند سمك 

  ـ أن یعبر المتعلم عن الصورة 
االقتران ـ التزاوج ـ  عند بعض 

الحیوانات ـ السالحف ـ الحشرات ـ 
  الدجاج 

  
  

ـ أن یحاول المتعلم اإلجابة عن 
  .األسئلة 

  
  

المحتوى 
 المعرفي 

ـ یعتبر االلقاح ظاھرة مشتركة في تكاثر 
غیر أنھ یختلف باختالف وسط , الكائنات الحیة 

في الوسط المائي یتم االلقاح غالبا في . عیشھا 
وسط العیش أي خارج جسم األنثى  ویسمى ـ 

  االلقاح الخارجي ـ 
في الوسط البري یتم االلقاح داخل جسم األنثى 

یشترط عملیة  و یسمى ـ االلقاح الداخلي ـ وھو
 . التزاوج ـ االقتران ـ و بتدخل أعضاء خاصة 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
 الخالصة و قراءتھا

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  111 - 110 – 109 – 108: الصفحات                ) 03( رقم الوحدة    

   في مختلف أوساط العيش حماية جنين الحيوانات البيوضة :الوحدة 

  ) 06(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

   تكيف التكاثر عند الحيوانات:   المجال

  :............................. الوسائل

   و وسط العيش, يقيم عالقة بين البيضة .يقيم عالقة بين نمط اإللقاح عند حيوان و وسط عيشه  :الكفاءة القاعدیة 

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
  جماعیة 

  
 مالحظة الوثائق

   108: یبرز المعلم الوثائق ص
  ـ بیوض سمك 
  ـ بیوض طیور 

 ماذا تالحظ في مظھرھما ؟

أن یعبر المتعلم عن 
الصور و موضحا 

  األسباب 

  قارن بین أنواع البیوض؟ *  التساؤالت
  صف جنین بیضة الدجاجة ؟* 

أن  یجیب التلمیذ عن 
 األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي 

حول مشكل 
  علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

 النشاط األول
  
 

  109الحظوا الصور وعبروا عنھا ص  -
  

  ـ ماذا تمثل الوثیقة ؟ 
  

  :ثم یقول المعلم 
  تنتمي الحیوانات المشار إلیھا ؟ـ إلى أي قسم 

  ـ حدد االختالف الموجود بین تكاثر ھذه الحیوانات
ـ قارن بین بنیة بیضة الدجاج و بیضة سمك 

  التروتة 
ـ ھل ھناك عالقة بین حمایة  جنین ھذه الحیوانات 

 ووسطھا عیشھا ؟

أن یحلل المتعلم الصور 
  أو الرسومات

ـ نماذج مختلفة لبیوض 
  حیوانات 

  
  
  
  
أن یجیب المتعلم عن  ـ

  األسئلة 

  
  

 النشاط الثاني

  یدعوھم المعلم للقیام بـــــ  
ـ ثقب بیضة دجاجة ملقحة طازجة بإبرة مدور 

  طولیا
  ـ نزع الجزء العلوي للقشرة 

  ماذا تالحظ في في صفار البیضة ؟* 
یخبرھم المعلم بأنھ القرص المنتش و یمثل 

  الرشیم 
 یطالبھم برسم مقطع طولي لبیضة دجاجة ملقحة 

  أن یقوم المتعلم بالتجربة 
  مسجال  مالحظاتھ

  
  
  لطخة دائریة ... ـ 
  
  

أ، یقوم المتعلم بالرسم 
وموضحا المكونات 

بیاض البیض : الداخلیة  
, الرشیم, صفار البیض , 

 .القشرة , غرفة ھوائیة 
یكون جنین الحیوانات البیوضة في الوسط  -  المحتوى المعرفي

المائي محمیا  بغالف مرن بینما في الوسط  البري 
  الطیور , الزواحف : یكون محمیا بغالف صلب 

تحتوي بیضة الطیور على  نوعین من األغلفة  
غشاءان وعناصر مغذیة  , قوقعة صلبة : الواقیة 

صفار البیض و بیاض البیض  و غرفة ھوائیة و 
  متواجد على صفار البیض  جنین

أن یشارك المتعلم في 
تكوین الخالصة و 

  قراءتھا

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تربیــــــة علمیــــــــــة  إدماج
   اإللقاح في مختلف أوساط العيش :الوحدة  

  04: الحصة 
  د  45: المـــــــدة 

   تكيف التكاثر عند الحيوانات :المجال  

  )  06(رقم المجال   
  :.............................الوسائل 

   تحديد بعض مظاهر تكيف الحيوانات مع أوساط عيشها من حيث التكاثر :الكفاءة المرحلیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمرین األول  

 :حول 
  تظھر الوثیقة دورة حیاة سمك التروتة

  بالبیانات المناسبة التالیةأمأل الفراغات 
بیضة , نطفة , حیوان بالغ , بویضات , ازدیاد  (

 )ذكر , ملقحة
  لماذا یطلق اسم دورة حیاة ؟

عند الحیوانات االلقاح قد یكون داخلیا أو خارجیا 
 قدم بعض األمثلة في كل حالة

  
  

أن یجیب المتعلم من خالل 
ما اكتسبھ في نشاطات 

 البناء

 التمرین الثاني    

  
 : حول

انطالقا من دراستك لألنشطة السابقة و باإلعتماد 
  112على الجدول ص 

 قارن بین تكاثر األسماك و الطیور 

  
أن یجیب المتعلم مبینا وسط 

العیش و االقتران و نمط 
االلقاح و عدد البیوض و 

 مظھر البیضة 

ضف  إلى 
 معلوماتك

إلى كتكوت بعد یمكن لبیضة الدجاجة أن تتحول   
یوم لكن ال یحصل ذلك إال بوضعھا في درجة  21

  درجة م إنھ الحضن 40حرارة ثابتة في حدود 
كل الطیور تحفظ بیوضھا حیث تكون درجة حرارة 

درجة م  42أجسام ھذه األخیرة متماثلة في حدود 
  أما الحضن فھي متنوعة باختالف األنواع

ھا تظھر الصور الموالیة بیوض دجاجة تم أخذ
  على فترات زمنیة مختلفة

  
  

  : ثم یسأل المعلم 
  ما الھدف من مدة حضن بیضة الطیر ؟

خالل مرحلة الحضن یالحظ تتطور شبكة من 
األوعیة الدمویة التي تصل بین الجنین وصفار 

  بیاض البیض
أ ـ ما ھو مصیر صفار وبیاض البیضة خالل 

  مرحلة الحضن 
انطالقا من ب ـ ما ھي الخالصة التي تستخرجھا 

  ھذه المعطیات ؟
ماذا یحدث لو وضعنا داخل حاضنة بیضة * 

 دجاجة غیر ملقحة ؟

أن یستمع المتعلم لقراءة 
  المعلم

  
  ـ قراءات فردیة

  
بیضة : ـ أن یوضح المعلم 

أیام من بعد  4, بعد الوضع 
یوم من بعد  11, الحضن 
یوم بعد  20, الحضن 
  الحضن

  
  
  
  

ـ أن یجیب المتعلم من خالل 
 مكتسباتھ في نشاطات البناء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  114/115: الصفحات                ) 05( رقم الوحدة    

  الحلزون:مشروع تربية حيوان : الوحدة 

  ) 06(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

   تكيف التكاثر عند الحيوانات :  المجال

  :............................. الوسائل

يذكر أمثلة عن مختلف .يسمي مراحل تطور الحيوانات  يصف التغيرات المرتبطة بالتطور عند الحيوان  :الكفاءة القاعدیة 

  أنماط التطور

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة األھداف الوسیطیة المراحل

 التمھید 
  وضعیة االنطالق 
 مرحلة جماعیة  

  
مالحظة 
 الوثیقة 

  ) 114/115(یبرز المعلم الصورة ص 
  ما ھي األدوات المستعملة 

 في ھذه التجربة ؟

  :أن یقول المتعلم 
, حوض ترابي شفاف 

قطن مبلل , أوراق میتة
  غطاء , محرار , بالماء

أوراق , حیوانات بالغة
  الخس

طاولة صغیرة مجھزة 
بدفتر لتسجیل 

, المالحظات و مكبرات 
 مسطرة ملیمتریة  

تقدیم 
 الموضوع

إننا سنقوم في ھذا المشروع بتربیة : یقول المعلم 
 الخ ................. حیوان ـ الحلزون ـ 

أن یستمع التلمیذ و 
 یشارك في الحوار 

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي 
  علميحول مشكل 
  
  
  
  
  
  
  

               
 

  
  

تحضیر 
المواد و 
األدوات 
  الالزمة 

 
 

  :یطالب التالمیذ بتحضیر المواد التالیة  -
قطن مبلل , أوراق میتة, حوض ترابي شفاف 

  غطاء , محرار , بالماء
  أوراق الخس, حیوانات بالغة

طاولة صغیرة مجھزة بدفتر لتسجیل المالحظات و 
 مسطرة ملیمتریة  , مكبرات 

  
أن یقوم المتعلم بتحضیر 

 .الوسائل المطالب بھا 

  
  

أثناء 
 اإلنجاز

إن القیام ببحث لتحدید شروط التربة و حاجات 
الحیوان  مھم من أجل التحضیر للمشروع 

باإلضافة إلى تحدید المكان المناسب لتربیة 
  الحیوان 

ـ وضع الحصى و األوراق المیتة و القطن  1
  المبلل و الخس في الحوض

ـ تحضیر جدول لتسجیل المالحظات من قبل  2
  التالمیذ في أفواج مصغرة 

 ـ تنظیف و تغذیة الحیوانات و حمایتھا  3

  
أن یحاكي المتعلم المعلم 

 أثناء اإلنجاز 

   
تدوین 

مالحظات 
أثناء فترة 

 التربیة

  التبلیغ في حالة حدوث طاريء 
  موت, التحول , االنسالخ , الفقس , ـ اإلباضة 

  مراقبة مختلف مراحل التطور* 
  البیوضالقیام بقیاسات النمو و عدد األفراد و * 
  تقدیر الغذاء المستھلك*
 الخ....... إنجاز دورة تطور للحیوان * 

  
  

أن ینفذ المتعلم المطلوب 
مسجال كل المالحظات 

 . في الجدول 

ال یتم إزعاج الحیوان و تسجیل :مالحظة  
 المالحظات على فترات مخصصة في الدفتر 

 

 
   دقیقة  45حصص  ذات )  04( تقسم ھذه الوحدة على أربع : مالحظة 

 
 



 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  118ـ  117: الصفحات                ) 01( رقم الوحدة    

   أين يوجد البترول :الوحدة 

  ) 07(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  الثروات الطبيعية الباطنية :  المجال

  :............................. الوسائل

  تحديد استخدامات البترول انطالقا من خواصه.يشرح أصل البترول  :الكفاءة القاعدیة 

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة الوسیطیة األھداف المراحل

 التمھید 
  وضعیة االنطالق 
  مرحلة جماعیة 

  
 مالحظة الوثائق

  117 : یبرز المعلم الوثائق ص
  ـ تھیئة بئر بترول

 ـ أنبوب نقل البترول

أن یعبر المتعلم عن 
الصور و موضحا 

  األسباب 
  أین یتواجد البترول ؟*  التساؤالت

  ما ھي مشتقات البترول ؟* 
أن  یجیب التلمیذ عن 

 األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و التقصي 
  حول مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

 األولالنشاط 
  
 

  یسأل المعلم  118ـ بعد قراءة الفقرة ص 
  ـ ما ھي مھام الجیولوجي ؟

  
  ـ أین ؟

  
  ؟ 1ماذا تمثل الوثیقة 

  یطالبھم المعلم بقراءة الفقرة 
  :ثم یسألھم 

  ما ھو الفرق بین المصیدة والبئر ؟
اذكر بعض مناطق استخراج البترول في 

 .الجزائر 

تحدید : أن یقول التلمیذ
األماكن وجود البترول و 

  الغاز 
/ تحت أعماق البحر .. ـ 

  .تحت األرض 
  ـ البئر و المصیدة
  ـ قراءات فردیة 

  
ـ أن یجیب المتعلم عن 

 . األسئلة 

البترول مخزن في باطن األرض إما على  -  المحتوى المعرفي 
مستوى أحواض بحریة أو على مستوى 

  .وسط بري 

یشارك المتعلم في أن 
تكوین الخالصة و 

  قراءتھا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  119: الصفحات                ) 02( رقم الوحدة    

   كيف يتشكل البترول :الوحدة 

  ) 07(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  الثروات الطبيعية الباطنية :  المجال

  :............................. الوسائل

  تحديد استخدامات البترول انطالقا من خواصه.يشرح أصل البترول  :الكفاءة القاعدیة 
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  

 المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

  : أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
البترول مخزن في باطن األرض إما 

على مستوى أحواض بحریة أو على 
  مستوى وسط بري

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
 

  
  

النشاط 
  الثاني

  
 

  119ـ یقرأ المعلم الفقرة 
  بعضھم بالقراءة یطالب

  ما ھو أصل البترول ؟
  ماذا حدث لھا ؟

  ـ من ساعد في ھذا التحلل ؟
  كیف تحولت إلى بترول؟

  
ـ كیف كانت الصحراء الجزائریة قبل مالیین 

  السنین ؟
  ـ ما معنى التحلل ؟

ـ اذكر مواد أخرى قابلة للتحلل و بیّن ما الذي 
  یساعد على سرعة تحللھا 

  یتابعونـ التالمیذ یستمعون و 
  ـ قراءات فردیة

  الخ.... كائنات حیة ... ـ 
  تحللت ..... ـ 
  البكتیریا الالھوائیة... ـ 
  بفضل الحرارة و الضغط... ـ 
  
  

 .أن یجیب المتعلم عن األسئلة 

المحتوى 
 المعرفي 

یتشكل البترول وفق سیرورة طویلة في باطن  
األرض بدایة منة تحلل الكائنات الدقیقة و تحت 

شروط درجة الحرارة و الضغط المرتفعین و 
یرافق ذلك تشكل الغاز الذي یستعمل كذلك 

 .كمصدر للطاقة 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
 الخالصة و قراءتھا

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  120: الصفحات                ) 03( رقم الوحدة    

   خواص البترول :الوحدة 

  ) 07(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  الثروات الطبيعية الباطنية :  المجال

  :............................. الوسائل

  تحديد استخدامات البترول انطالقا من خواصه.يشرح أصل البترول  :الكفاءة القاعدیة 
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  

 المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

  : أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
یتشكل البترول وفق سیرورة طویلة 

في باطن األرض بدایة منة تحلل 
الكائنات الدقیقة و تحت شروط درجة 

الحرارة و الضغط المرتفعین و 
یرافق ذلك تشكل الغاز الذي یستعمل 

 كذلك كمصدر للطاقة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
 

  
  

النشاط 
  الثالث 

  
 

  
  ـ یطالبھم المعلم بتحضیر 

  ـ زجاجة مملوءة بالبترول 
  ـ و أخرى مملوءة بالماء 

  ـ وثالثة أوعیة زجاجیة فارغة 
  :ثم یطالبھم بما یلي 

  ـ تسجیل لون البترول  1
ـ المقارنة بین رائحة البترول و رائحة  2

  البیض الفاسد
  ـ إفراغ البترول و مالحظة سرعة انسیابھ  3

  و انسكابھ
ـ إفراغ كمیة من الماء و كمیة من البترول  3

في الوعاء الزجاجي  الثالث و مزجھما و 
 مالحظة ما یحدث 

  
أن یحضر المتعلم الوسائل المشار 

  إلیھا 
  
  
  
  

أن یقوم المتعلم بتطبیق العملیات و 
 تدوین المالحظات 

المحتوى 
 المعرفي 

  :یتمیز البترول بالخصائص التالیة 
  لون یتراوح بین البني و األسود 

  مظھر سائل و لزج
  رائحة ممیزة

 .الخفة بالنسبة للماء 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
 الخالصة و قراءتھا

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  122ـ  121: الصفحات                ) 04( رقم الوحدة    

    استخدامات البترول :الوحدة 

  ) 07(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

  الثروات الطبيعية الباطنية :  المجال

  :............................. الوسائل

  تحديد استخدامات البترول انطالقا من خواصه.يشرح أصل البترول  :الكفاءة القاعدیة 
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  

 المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

  : أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
  :یتمیز البترول بالخصائص التالیة 
  لون یتراوح بین البني و األسود 

  مظھر سائل و لزج
  رائحة ممیزة

 الخفة بالنسبة للماء

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
 

  
  

النشاط 
  الرابع

  
 

  
  121یدعوھم المعلم لقراءة الفقرة ص  

  ثم یقول 
  مم یتركب البترول ؟

  
  ماذا یستخرج من البترول ؟

  
  ـ مالحظة الجدول  

  ما ھي المنتوجات المذكورة في الجدول ؟
  
  
  

  وما ھي مجاالت استعمالھا ؟
  
  ھل تعرف مشتقات أخرى للبترول لم تذكر؟*

  ھل تعرف مواد تصنع من مشتقات البترول؟* 
  ھي فوائد استرجاع البترول ؟ ما* 
 اذكر بعضھا * 

  
  قراءة الفقرة 
من مواد ھیدروكربونیة  مركبات ..ـ 

تتكون من عنصري الكربون و 
  الھیدروجین 

البنزین ووقود , المازوت .. ـ 
  الطائرات وغاز البوتان و الزیوت 

  
, وایت سبرایت , ـ غاز البروبان 

, برافین, كیروزین , زیوت ,بنزین 
  زفت 

  
ـ أن یحدد المتعلم مجاالت استعمال 

  ھذه المــــــــــــــــــــــــــواد
 

المحتوى 
 المعرفي 

  البترول المستعمل 
  مازوت بنزین وقود: كوقود 

  كمصدر لعدة مشتقات زیوت شحوم
 منظفات ـ أنواع البالستیك ـ زفت 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
 الخالصة و قراءتھا

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 تربیــــــة علمیــــــــــة  إدماج
  نشأة و خواص البترول :الوحدة  

  05: الحصة 
  د  45: المـــــــدة 

  الثروات الطبيعية الباطنية :المجال  

  )  07(رقم المجال   
  :.............................الوسائل 

  تعريف البرتول كثروة طبيعية طاقوية يتطلب تشكلها مدة طويلة :الكفاءة المرحلیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمرین األول  

 :حول 
  

لماذا یوجد الغاز الطبیعي في أعلى المصیدة بینما 
 یوجد البترول الخام في الجزء األسفل منھا ؟

  
  

من خالل أن یجیب المتعلم 
ما اكتسبھ في نشاطات 

 البناء

 التمرین الثاني    

  
 : حول

  
تعرف على العبارة الصحیحة من الخاطئة فیما 

  یلي 
  ـ الغاز الطبیعي تتشكل غالبیتھ من غاز المیثان 1
  ـ یكون البترول صلبا عند استخراجھ 2
  ـ مشتقات البترول مواد طبیعیة 3
ـ المواد المصنعة من مشتقات البترول مواد  4

 غیر طبیعیة 

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 

 التمرین الثاني    

  
 : حول

  
  تشق ـ تقطیع ـ السائلة ـ: أكمل النص باستعمال 

  البالستیك ـ طبیة
  

  البترول و مشتقاتھ: عنوان النص 
منھ مجموعة من ....... البترول خلیط طبیعي 

في أبراج خاصة مثل غاز ...... المواد عن طریق 
یتم ...... البروبان و غاز  البوتان و المحروقات 

تصنیع مشتقات البترول للحصول على منتوجات 
..... معظمھا ال یوجد في الطبیعیة مثل , متنوعة 

  .عدیدة ...... و ألیاف النسیج ومواد طبیة 

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 
كتابیا و یضع كل مفردة في 

 مكانھا المناسب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  128ـ  127ـ  126ـ  125: الصفحات                ) 01( رقم الوحدة    

   كيفية تغذية األجهزة الكهربائية :الوحدة 

  ) 08(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

   األشياءعالم  :  المجال

  :............................. الوسائل

  يستطيع اختبار المنبع الكهربائي المالئم لتغذية و استعمال جهاز كهربائي بكل أمان :الكفاءة القاعدیة 

 األھداف المراحل
 الوسیطیة

 الكفاءة مؤشر والتعلمیةالتعلیمیة  الوضعیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
  جماعیة 

  
 مالحظة الوثائق

   125: یبرز المعلم الوثائق ص
  یطالبھم بالتعبیر عن الصورتین* 

العمود الكھربائي ـ األسالك الكھربائیة ـ 
 البطاریة ـ المأخذ

أن یعبر المتعلم عن الصور 
موضحا األجھزة الكھربائیة  

  الموجودة في الصور 

ما ھي  مصادر الخطورة عند تغذیة و *  التساؤالت
  األجھزة الكھربائیة ؟ استخدام

  ھل تتسبب البطاریات في تلوث المحیط؟* 

أن  یجیب التلمیذ عن 
 األسئلة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
  

              

  
  

 النشاط األول
  
 

  :ـ یطرح المعلم التساؤل التالي 
  لماذا ال تتوقف الساعة االلكترونیة ؟* 

  الموجودة في البیت ؟ و الكھربائیة
ـ و لماذا تتوقف كل األجھزة الكھربائیة 
  األخرى عند انقطاع التیار الكھربائي ؟

  ؟ 126ماذا تالحظ في الوثیقة ص 
  

  ـ ویأمرھم بتحدید مصدر التغذیة لكل جھاز
  

ـ ھل تعرف مصادر أخرى للتغذیة الكھربائیة 
 غیر كھرباء القطاع و البطاریات ؟

  
المتعلم معارفھ ـ أن یستغل 

السابقة و مالحظاتھ في 
  .اإلجابة عن األسئلة 
ـ أن یحدد األجھزة 

  .الموجودة في الصورة 
ـ یذكر المتعلم نوع مصدر 

  .الطاقة 
ـ أن یذكر المتعلم ما یعرفھ 
عن مصادر مختلفة للتغذیة 

 .الكھربائیة 
  
  

 النشاط الثاني

  الحظوا الصورة و عبروا عنھا 
  اذكر مم تتكون ؟

  
  

  127بعد قراءة الفقرة ص 
  :یسألھم قائــال 

  ـ ما ھي أصغر بطاریة شاھدتھا ؟
  ـ و أین حدث ذلك ؟

ـ ماذا تفعل ببطاریة ساعتك بعد انتھاء 
  صالحیتھا ؟

ـ ما الشيء الذي یحیط بقضیب الكربون في 
  البطاریة ؟

  ـ أین توجد المادة السامة في البطاریة ؟
 

  .بطاریة جافة .... ـ 
ـ أن یستغل المتعلم الصورة 

و یعبر عن مكونات 
  البطاریة 

  ـ قرءات فردیة
  
  

ـ أن یجیب المتعلم عن 
  .األسئلة 

  
 استغالل الصورة لإلجابة

  اذكر مم یتكون المأخذ   النشاط الثالث
  
  

  ـ كیف یعاین المعلم المأخذ األرضي ؟
  
  

  ـ ماذا تالحظ ؟  ـ ھل ثقبا المأخذ متماثالن ؟
  المادة العازلة بلون مغایر ؟ لماذا توجد

سلك , السلك المحاید .... ـ 
  المربط األرضي , الطور 

ـ یدخل في كل ثقب مفك 
براغي یحمل مصباحا 

  .كاشفا 
ـ أن یجیب المتعلم عن 

  .األسئلة 

یوجد نوعان من المنابع الكھربائیة لتغذیة  -  األثر الكتابي
البطاریات و القطاع : التجھیز الكھربائي 

  الكھربائي  و ھي تحتوي على مواد سامة

أن یشارك المتعلم في 
  تكوین الخالصة و قراءتھا



 
 

 
  علمیــــــــــة تربیــــــة

  131ـ  130ـ  129: الصفحات                ) 02( رقم الوحدة    

   االستخدامات المختلفة للكهـرباء و مخاطرها :الوحدة 

  ) 08(  رقم المجال      د 45:  المـــــــدة

   عالم األشياء :  المجال

  :............................. الوسائل

  يستطيع اختبار المنبع الكهربائي المالئم لتغذية و استعمال جهاز كهربائي بكل أمان :الكفاءة القاعدیة 
األھداف  المراحل

 الوسیطیة
 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة

 التمھید 

وضعیة 
  االنطالق 
مرحلة 
 جماعیة 

  
  

 المراجعة

  
  
 یطالبھم المعلم باستظھار الخالصة السابقة *

  : أن  یجیب التلمیذ عن األسئلة قائال 
یوجد نوعان من المنابع الكھربائیة 

: لتغذیة التجھیز الكھربائي 
البطاریات و القطاع الكھربائي  و 

 ھي تحتوي على مواد سامة

 بناء التعلم

  
  
  
  
  
  

البحث و 
التقصي حول 
  مشكل علمي

  
  
  
  
  
  
 

  
  

النشاط 
  الرابع

  
 

  129ـ یقرأ المعلم الفقرة 
  یطالب بعضھم بالقراءة

  ـ ما ھي أسباب حدوث الصعق الكھربائي ؟ 
  

  ـ من یتعرض لھذا الخطر أكثر ؟
  

  ؟ 129ماذا تمثل الصور ص 
  یطالبھم بالتعبیر عنھا 

  
  

  ثم یبین الجدول طالبا منھم إكمالھ 
  
  ھل تذكر وضعیات أخرى شاھدتھا ؟* 
و اذكر الحل الذي تقترحھ   6الحظ الصورة * 

 إلنقاذ األطفال الصغار بدون نزع للمآخذ 

  ـ التالمیذ یستمعون و یتابعون
  ـ قراءات فردیة

ـ تنتج عن جھل أو تجاھل  قواعد 
  األمن عند استعمال الكھرباء 

  األطفال ....... ـ 
  

  .قت ـ وضعیات قد تحدث في أي و
ـ یذكر المتعلم الوضعیة مع ذكر 
السبب و الخطر الناتج عنھا و 

  الوقایة منھا 
ـ أن یستغل التلمیذ مالحظاتھ في ذكر 

  سبب الخطورة و عنوان كل رسم
  

 ـ أن یجتھد المتعلم في إعطاء حلوال 

  
النشاط 

  الخامس 

  
  بوضوح  131یقرأ المعلم الفقرة ص 

المستھلكة قابلة ھل كل البطاریات و المدخرات 
  للشحن ؟

  ـ ما أثرھا على المحیط ؟
  

  ـ یطالبھم بمالحظة الوضعیات 
  بماذا تشتغل البطاریة ؟* 
  كیف یتم التقلیل من النفایات ؟* 
  متى تصبح البطاریة مشكال للطبیعة ؟* 
  لماذا تسحب المواد الكیمیائیة من البطاریة ؟* 
كیف نتخلص من البطاریة لتجنب تلوث الماء * 

  و الھواء ؟
  كیف تؤدي البطاریة لتسمم  الھواء و الماء ؟* 

  
  .ـ التالمیذ یستمعون ویتابعون 

بعضھا قابل و بعضھا غیر قابل ... ـ 
  للشحن 

جمیعھا تؤثر على المحیط إذا تم ... ـ 
  التخلص منھا عشوائیا 

  أن یعبر المتعلم عن كل وضعیة 
  
  

ـ أن یجیب التلمیذ انطالقا من الوثیقة 
  131ص 

المحتوى 
 المعرفي 

ـ یمكن أن یؤدي استخدام منبع القطاع 
یجب , الكھربائي إلى خطورة الصعق الكھربائي 

 .احترام قواعد األمن لتفادي ذلك 

أن یشارك المتعلم في تكوین 
 الخالصة و قراءتھا

 
  

 
 
 
 



 
 
 

  تربیــــــة علمیــــــــــة  إدماج
   تغذية األجهزة الكهربائية :الوحدة  
  03: الحصة 

  د  45: المـــــــدة 

   عالم األشياء :المجال  

  )  08(رقم المجال   
  :.............................الوسائل 

   استخدام التجهيز الكهربائي في شروط خالية من الخطر :الكفاءة المرحلیة 

األھداف  المراحل
 الوسیطیة

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة والتعلمیة

 التمرین األول  

 :حول 
  

و میز الشخص الذي   132الحظ الرسومات ص 
  یبدو لك أمام خطر من اآلخر البعید عن الخطر 

  قدم تفسیرا مالئما لكل حالة 
ـ ضع عنوانا مناسبا لكل رسم من الرسومات 

  السابقة
ـ قارن بین ما اخترت من عناوین و بین ما اختاره 

 .زمالؤك في القسم 

  
  

المتعلم من خالل أن یجیب 
ما اكتسبھ في نشاطات 

 البناء

 التمرین الثاني    

  
 : حول

  
الحظ جھاز التدفئة موصل بمأخذ كھربائي عاین 

الرسم بدقة و بین إذا كان الجھاز معرضا للخطر و 
  إن كان ھناك خطر آخر حدده

  
ـ لماذا تالحظ أ، المآخذ األرضیة ال نجدھا إال في 

ال نجدھا في الغرف  غرفتي المطبخ و الحمام و
 األخرى في المنزل ؟

  
  أن یجیب المتعلم عن السؤال 

 كتابیا 
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