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  تقديم
  

 
يسعد جلنة تأليف كتاب التلميذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط يف مادة 

لكتاب ملساعدهتم عىل العلوم الفيزيائية أن تقدم لألساتذة الكرام دليل هذا ا
توظيفه يف ختطيط وتنفيذ أعامهلم التعليمية والتعلمية من أجل ترمجة فعلية وفعالة 

 للمنهاج الدرايس. 
 يتناول الدليل كل ميدان من امليادين الثالث بمسعى ممنهج  بالكيفية التالية:

: تقديم ملخص عن كل ميدان يتناول جانبي املحتو املعريف أوال −
 ت باإلضافة إىل املكتسبات القبلية للتلميذ.والكفاءا
مستخرج من , مها عىل التسلسل, يضم كل ميدان أربعة أركان ثانيا: −

حلول و, توضيحات حول النشاطات, تدرج يف التعلامت, الربنامج الدرايس
 لبعض التامرين من كتاب التلميذ.

صها يعتمد الدليل يف مسعاه عىل املنهجية املتبعة يف كتاب التلمي ذ والتي نلخّ
 فيام ييل:
يف امليدان يتناوهلا األستاذ يف بداية امليدان  وضعية مشكلة لالنطالق −

 بشكل وجيز ليرتك حلها من طرف التلميذ خالل سريورة الدراسة.
 : أنامط من وضعيات التعلم يغلب عليها النشاط التجريبي. النشاطات −

لتوثيقية ركز عىل العمليات إن املسعى العلمي يف النشاطات التجريبية وا
ب "األساسية كالتجريب واملالحظة والتفسري واالستنتاج حتت عناوين  جرّ

وينتهي النشاط باالستنتاج حتت عنوان , "فرسّ "ثم  "متعّن"أو  "والحظ
 ."استنتج"
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كام أن هناك نشاطات يمكن إعطاؤها للتلميذ كأعامل يتم إنجازها خارج 
 الصف.

عىل اخللفية النظرية , "املشكلة − الوضعية" إطار اعتمدنا يف النشاطات يف
حيث يُطلب من التلميذ أن يعيش املراحل األربعة للوضعية:  "غي بروسو"لـ

 تأسيس للمعرفة., تصديق, تقديم فرضيات, طرح املشكلة
سة للامدةاألهم:  − م بموضحات., حيتوي عىل املعرفة العلمية املؤسّ  مدعّ
ن التلميذ من , "أطالع وأبحث"عنوان : حتت البطاقات الوثائقية− متكّ

ليطلب من , وعىل األستاذ أن يوظّف هذا الركن, التوسع يف ثقافته العلمية
لإلجابة كتابيا عىل السؤال املطروح يف هناية , التالميذ عمال خارج الصف

 الوثيقة.
: يتمّ إنجاز املرشوع التكنولوجي ضمن فريق من املرشوع التكنولوجي −
مع إمكانية الذهاب بعيدا يف املرشوع بإنجاز , بتوجيه من األستاذ ,التالميذ

لتشجيع التالميذ عىل  "اذهب بعيدا"  وهو الوارد يف الفقرة, اجلانب الصعب منه
 اإلبداع.
, : ركن يسمح للتالميذ بالتقويم الذايت وتنمية استقالليتهمالتامرين −

تقويمية التي جيرهيا من حني يوظفه األستاذ عرب مراقبته ألعامهلم يف احلصص ال
ج:  .“معاريف أوظف”, "أطبّق معاريف", “معاريف أخترب” آلخر بمنطق التدرّ

كام اقرتحنا يف هذا الدليل أمثلة عن مقاطع تعلّمية كاملة يف كلّ ميدان 
يستأنس هبا األستاذ وتساعده منهجيا عىل هيكلة مقاطع أخر بتوظيف التدرج 

 دليل ونشاطات الكتاب. يف التعلامت املقرتح يف ال
نأمل أن جيد األساتذة يف هذا الدليل ما يسهل عليهم أداء مهامهم الرتبوية 

 لفائدة فلذات أكبادنا التالميذ., بالفعالية الالزمة واملردود النوعي املطلوب
  جلنة التأليف                                                                         
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هاجمست   السنة األو من التعليم املتوسط خرج من م

  
 الكفاءة الشاملة: 

يم األساسية   يحل مشكالت تتعلق بمحيطھ املادي والتكنولو وإرساء  املفا
ات  يائية والدارة الكهربائية والضوء الهندس والفلك  مستو ها الف املادة وتحوال

والتجرب وإنجاز مشارع تكنولوجية  معتمدا ع مس استقصاء املعلومات، أولية
عض أدوات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال  .ومستفيدا من 

  

ف
واق

وامل
يم 

لق
ا

 

جزائرة ة ا الهو
ر الوط والضم

ن إحساسھ بقضاياه ميل ا ، ع بانتمائھ الوط و و
تھ الوطنية.ياستخدام لغا

 املواطنة
ئة م ، والطبيعةيتح بروح املسؤولية اتجاه الب ل و

رام اآلخرن ، التضامن، بالقواعد االجتماعية: العدالة اح
ياة. ق  ا رام ا واح

 التفتح ع العالم
 عزز القيم ستفيد منھ و راث العال و يّطلع ع ال

قبل ع استخدام تكنولوجيات ، الوطنية والعاملية وُ
العصر.

ية
رض

لع
ت ا

اءا
كف

ال
 

ع  الفكري  الطا

 فيالحظ ، س الفضول العل والفكر النقدييمار
ستدل منطقيا ستكشف و س ا  توسيع ، و كما 

ي. نھ الذا و   ثقافتھ العلمية وت
 بؤ ر والت  حل مشكالت.و ينمذج وضعيات للتفس

ع ه الطا  امل

مستعمال طرق العمل الفعالة ،ينظم عملھ بدقة وإتقان
راتيجيات  التخطيط وجمع املعلومات وإعداد االس

ل املشكالت العلمية ر املشارع وتقديم و  املالئمة  سي
النتائج.

ع  التواص الطا

ر ال مختلفة للتعب ها اللغة العلمية ،ستعمل أش م
ططات والبيانات رم العال وامل كّيف ، باستخدام ال و
راتيجيات االتصال وفق متطلبات الوضعية.   اس

 رر ر بكيفية سليمة و  بأدلة منطقيةع

ع ال  الطا
 واالجتما

 ر ومع بيئتھ عاملھ مع الغ يبدي سلوكا عقالنيا  
رما قواعد  ، االجتماعية والطبيعية والتكنولوجية مح

ة رما امللكية ، األمن وال ومثمنا قيمة العمل ومح
الفكرة.
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  للطور األول مخطط املوارد لبناء الكفاءات 
  توسطمرحلة التعليم املمن 

 
اصة ملرحلة التعليم املتوسط ط املوارد لبناء الكفاءات مخطّ  جملة  وا

جية جملة املعارف  من جهة ذه املوارد تمثل، منظمة من املوارد املعرفية واملن
ن والنظرات...) يم واملبادئ والقوان قائق واملفا من جهة أخرى و ، التقررة (ا

جية  جية واملهاراتو  اإلجرائية فاملعار ، (القدراتاملوارد املن ، املعارف املن
ات عّد ) ...والتقنيات والطرق والقواعد واالتجا سب ضروري لبناء  ال  مك

هاج هدفة من امل ب ، الكفاءات املس  املتعلم من أجلتوفر عند أن توال ي
الية والالحقة ها واستخدامها  التعلمات ا فه من جهة موارد ، التحكم ف

جدول و ، رساء والتحكم ومن جهة أخرى التوظيف لتنمو وتتوسعاإل  تتطلب  ا
ها يقّد  التا ة شاملة لهذه املوارد وعالق تاميةالكفاءات بم رؤ هدفة من  ا املس

   مختلف امليادين وأطوار املرحلة املتوسطة.التعليمية تدرس املادة 
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وار
ألط

 ا

ين
ياد

تامية  امل الكفاءات ا
 هدفةاملس

 املوارد لبناء الكفاءات

جية موارد معرفيـة  موارد  من

ر  و
طـــــ
ال

1 

ها
وال

تح
  و
دة
املا

 

 
  
  
  

يحل مشكالت 
متعلقة بالتحوالت 

يائية للمادة  الف
مستعينا بالنموذج 

بي للمادة   ا

جم-الكتلة -ا
  -الطول  - املساحة 
جمية  الكتلة -ا

الكثافة (كثافة 
األجسام الصلبة 

سبة وا لسائلة بال
الة الصلبة -للماء)  -ا

الة السائلة الة  -ا ا
ة  -التجمد -الغاز

 - التبخر -االنصهار
اثف سامي -الت   -ال

س  ر املتجا ليط (غ ا
س) درجة  -واملتجا

ر  غ حرارة بداية 
يائية الة الف  - ا

لول املائي. امل

استخدام االستدالل -
  العل

إتباع املس العل   -
 قصاء املعلوماتاست

استخدام املالحظة  -
 العلمية

 إتباع املس التجر -
إتباع مس حل -

 املشكالت
ر باللغة العلمية  - التعب

ا  املالئمة كتابيا وشفو
االستخدام السليم  -

ألدوات القياس طرقة 
  ووسيلة

يجة  - ر عن ن التعب
  القياس

الكتابة العلمية للمقادير  -
  والعالقات

توظيف النماذج  -
ية املادة والتيار ا اصة بب

  الكهربائي والضوء
ر جيد لفضاء  - سي

العمل والوقت املتاح 
 النجاز املهمة

رام التعليمات -  اح
ية  - تحقيق تركيبات تجر

 سيطة باستقاللية
طورة  -  الو بحالة ا
اتخاذ االحتياطات  -

ة عند  األمنية الضرور
التعامل مع املواد 

الكيميائية والتجه 
 طرومصادر ا

ر 
ظوا

ال
ية
س

اط
غن
وم
هر
لك
يحل مشكالت تتعلق ا

ركيب الدارات  ب
سيطة  الكهربائية ال

رما القواعد  مح
 األمن الكهربائي.  

الدارة الكهربائية
سيطة النواقل  - ال

 - والعوازل الكهربائية
رة.   الدارة القص

مفهوم النموذج 
ي للتيار  الدورا

الكهربائي

ية
لك
لف
 وا
ية
ضوئ

ر ال
ظوا

حل مشكالت مني ال
محيطھ القرب 

والبعيد بتوظيف 
نموذج الشعاع 

الضوئي وشروط 
ة املباشرة  الرؤ

 لألجسام

نموذج-املنبع الضوئي
ة  -الشعاع الضوئي رؤ

األجسام من طرف 
ن  شار  –الع االن

 - املستقيم للضوء
 -الظل والظليل

–املجموعة الشمسية 
سوف  –الكسوف  -ا

رأشعة الل
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هاميدان  املادة وتحوال  
  
  

 تقديم امليدان  
بعض  ,يشمل ميدان املادة وحتوالهتا املفاهيم واملوارد املعرفية واملنهجية يف املادة منها

, املاء النقي, اخلالئط, املاديتغريات حالة اجلسم , حاالت املادة خصائص, القياسات
 تلة) يف هذه التحوالت.وحفظ املادة (الك أين كتلة املنحل يف املحلول?, املحلول املائي

  
  

 كفاءات امليدان  
: حيل مشكالت متعلقة بالتحوالت الفيزيائية للامدة ومفرسا هذه الكفاءة اخلتامية −

 التحوالت باالستعانة بالنموذج احلبيبي للامدة.
  

  مركبات الكفاءة -
 ويستخدمها بعض املقادير الفيزيائية باستخدام الوسيلة والطريقة املناسبتني يقيس −

 يف حل مشكالت تتعلق هبا يف املخرب وخارجه.
يتعرف عىل خمتلف احلاالت الفيزيائية التي يكون عليها اجلسم املادي يف حميطه  −

 القريب والبعيد.
− .يتحكم يف طرق حتويل اجلسم املادي من حالة ألخر 
 يأخذ االحتياطات األمنية يف العمل املخربي عند استخدام مصادر احلرارة. −
رف خمتلف اخلالئط من حميطه القريب والبعيد ويتحكم يف بعض طرق فصل يع −

 مكونات اخلالئط جتريبيا.
يستخدم معارفه حول املحلول املائي حلل مشكالت خاصة (استهالك و/أو حتضري  −

 املحاليل املائية يف املنزل ويف املخترب).
 

 سبات القبلية   املك
يف كل السنوات الدراسية  ائي املادة وحتوالهتايتناول التلميذ يف مرحلة التعليم االبتد
 بمقاربة وصفية استكشافية يتناول فيها:

http://www.physique48.org
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 امليزان واستعامالته −
يستعمل امليزان لقياس كتل األشياء بمقارنتها بكتل مرقمة باستعامل أنواع خمتلفة من 

 املوازين:
ووحدة قياس الكتلة  القباين..., امليزان الروماين, امليزان االلكرتوين ."روبرفال"ميزان

 بالكيلوغرام
 وخواصها : األجسام الصلبة واألجسام السائلة والغازية −
توجد حالة أخر للامدة غري احلالة الصلبة  اهلواء مثال للحالة الثالثة للامدة: −

 والسائلة تدعى احلالة الغازية أو البخارية مثل اهلواء. اهلواء مادة لكنه خفي.
مياه , يمكن استهالكه بدون خطر, يومية: ماء احلنفية ماء رشوباملاء يف احلياة ال −

 اآلبار والسدود تطهر قبل االستهالك.
 , أنابيب, : حنفياتيصلنا املاء الرشوب عرب شبكة التوزيع العمومية املتكونة من −

 خزان عمومي., عداد
 املاء فتغري طعمه و/أو لونه.  بعض األجسام الصلبة تنحل يف −
األجسام بواسطة أداة تسمى  اء: من السائل إىل الصلب: تقاس درجة حرارةجتمد امل −

يصبح املاء السائل صلبا: نقول أن املاء قد  (C°0) سلسيوزاملحرار. عند الدرجة صفر 
 جتمد.

عندما تكون األواين متصلة ببعضها البعض  توزيع املاء: مبدأ األواين املستطرقة: −
يصل املاء إىل احلنفية  .دائام يف نفس املستوي األفقي..تكون السطوح احلرة للامء فيها 

 إذا كانت موجودة حتت مستو اخلزان.
انصهار اجلليد أو جتمد املاء ال تتغري الكتلة (تبقى  عند جتمد املاء وانصهار اجلليد: −

 يزداد حجم املاء عند التجمد. حمفوظة).
ملرور من احلالة السائلة إىل احلالة تبخر املاء: التحول من السائل/ بخار: التبخر هو ا −

اع درجة احلرارة (حرارة الوسط يتبخر املاء السائل بارتف, الغازية (البخارية)
, درجة احلرارة, بالتسخني).رسعة التبخر تتعلق بعدة عوامل منها: سطح التامس أو

 ...), الرياح
 فاض درجة احلرارة.التكاثف هو املرور من احلالة الغازية إىل احلالة السائلة بانخ −
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هو مادة , له وزن, اهلواء غاز وخواص أخر للهواء : اهلواء مثله مثل كل املواد −
تدعى هذه العملية , يمكن نقله من إناء إىل آخر, مرنة وقابل للتمدد واالنضغاط

 االصفاق.
 اهلواء خليط لعدة غازات: يتكون اهلواء من:  −

4 ويمثل  اآلزوتغاز ثنائي  /  .من حجم اهلواء 5
1غاز ثنائي األكسجني ويمثل /  .من حجم اهلواء 5

حترتق األجسام بفعل غاز ثنائي األوكسجني وتوجد غازات أخر غري اهلواء 
بعض , الغاز الطبيعي (امليثان)..., تستعمل كثريا يف احلياة اليومية مثل: غاز البوتان

 ة واستعامهلا يتطلب قواعد حمددة لألمن.الغازات خطري
لكنهام غالبا ما يتلوثان , اهلواء واملاء عنرصان رضوريان للحياةواملاء:  نوعية اهلواء −

ببعض املواد التي ينتجها اإلنسان. نشاطات اإلنسان الصناعية تلوث الغالف اجلوي 
ملاء العديد من كام يسبب تلوث ا, وتسبب األمراض التنفسية, وخترب طبقة األوزون

بالتايل جيب التحيل بسلوك مسؤول للمحافظة عىل نوعية اهلواء , األمراض واألوبئة
 واملاء.
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  ساعات)8عض القياسات (1-
  

 رنامج   الدراس مستخرج من ال
  :أ. املوارد املعرفية

  عض القياسات
ة.ال، وحدات الطول ، قياس األطوال -   قدم القنو
جم -  جم، حساب ا  حول الوحداتت، وحدات ا
ر املنتظم) -  جسم الصلب (املنتظم وغ جم ا ن   عي
ها، قياس الكتلة -  جمية، وحدا ها، الكتلة ا  وحدا
سبة للماء. -  جسم الصلب والسائل بال  كثافة ا
جسم الصلب والسائل  -  جمية ل ن الكتلة ا  عي
رارة -  ن درجة ا   عي

  

م ر ومؤشرات التقو    :ب. معاي
ستخدم القياس 1مع -  يائية:  عض املقادير الف ن    لتعي
ن األطوال باستخدام املسطرة املناسبة وحسب الدقة املطلوبة. -    ع
ان لتقدير كتل أجسام مألوفة.  -    ستخدم امل

رية وأوان ذات -   سعات مختلفة ومناسبة لتقدير يختار الزجاجيات امل
ن من السائل.   جم مع

جوم أجسام -  ال منتظ يحدد حسابيا    مة مألوفةصلبة ذات أش
جسم صلب أو سائل. -  جمية  يا الكتلة ا ن تجر   ع
عض األجسام الصلبة والسائلة. -   يحسب كثافة 
ها. -   يقارن مواد من حيث كثاف

يجة القياس 2مع-  ر بطرقة سليمة عن ن ع  :  
يح. -  ل  ش جوم    ستخدم جدول تحول وحدات الطول والكتل وا
ر عن ق -    س ايمة مقدار مقستخدم الوحدات املناسبة للتعب
يجة قياس باستخدام التقرب املناسب. - ر عن ن  ع
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راح تدرج التعلمات   اق
  

توى شاطات الكتاب امل
ي املفا

املدة
الزمنية صة  نوع ا

شاط   : قياس األطوال1ال
شاط   مع كل القسم سا1 قياس األطوال : وحدات قياس الطول 2ال

شاطان قدم ال: استعمال 2و1ال
ةالقنو  ري  سا1 قياس األطوال   عمل مخ

شاط جم جسم صلب 2ال : حساب 
ل منتظم الش جم   مع كل القسم سا1 حساب ا

شاط جم سائل1ال   :قياس 
شاط جم جسم صلب ذي 2ال ن  عي  :

ر منتظم ل غ ش
جم ري  سا1 حساب ا   عمل مخ

شاط   : قياس الكتلة1ال
شاط   سممع كل الق سا1 قياس الكتلة : وزن األجسام2ال
شط جسم 1ال جمية  : الكتلة ا
  صلب

شاط جسم 2ال جمية  : الكتلة ا
سائل

الكتلة 
جمية ري  سا1 ا   عمل مخ

شاط : كثافة جسم صلب 1ال
سبة للماء   بال

شط : كثافة جسم سائل 2ال
سبة للماء بال

  مع كل القسم سا1 الكثافة

رارة ن درجة ا عي شاط:    ال
2و1التجربتان رارة ري  سا1 درجة ا   عمل مخ
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شاطات   توضيحات حول ال
 :مية تقدير عض القياسات س التلميذ بأ عاد األشياء ولكن  يجب تحس أ

ن  القياس. ال الضروري انجاز من، للوصول إ الدقة عاد جسم ستطيع مقارنة أ
ن لهما نفس الطول بدون قياس إن القياس عملية مقارنة ، أو القول أن جسم

يائي با سبة ملقدار آخرمقدار ف ها، من نفس النوع، ل ر كوحدة.، متفق عل   عت
عاد املقاس. وحدات القياس تختلف حسب ل املقادير أ ذا عام ل  و

يائية.   الف
 :ة ب أن يتوصل التلميذ إ ظروف استعمالھ   فيما يخص قدم القنو ي

ها قطر قارورة وعمقها، لكن لبعض األطوال فقط، القياسات الدقيقة  مثال. م
 :جم جوم قياس ا سبة لقياس مختلف ا ن ، بال ع فيجب األخذ 

ل األجسام حيث:  االعتبار ش
لھ منتظم - جسم ش سبة  سابية ، بال جمھ بالطرقة ا يمكن قياس 

  عن طرق العالقة الراضية املناسبة.
ر منتظم) اأّم  - ل كيفي(غ جسم ذي ش سبة  فنغمره داخل إناء ، بال

جم محّدد من املاءمدرج يحتوي  ر قابل ، ع  جسم غ ذا إذا كان ا و
 للذوبان وال للتفاعل.

جم املاء  اإلناء قبل إدخال جمھ نقرأ  جسم املراد قياس  جم  ثم، ا نقرأ 
جسم  اإلناء. عد إدخال ا جسم املراد  املاء  جم ا ن يمثل  ن القيمت الفرق ب

جمھ.  قياس 
 :باهالتجارب سهلة و  قياس الكتلة عض  لكن نلفت ان األستاذ إ أن 

ها يتم بدقة وحساسية معينة. ان خاص   األجسام لها م
 :جمية والكثافة ب ، صعب نوعا ما ع التلميذ قياس الكتلة ا لذا ي

ها  جمية ووحدا ا  تناول مفهوم الكتلة ا ع األستاذ أن يأخذ الوقت ال
 والكثافة.

عاد وكتل  شاطيمكن إعطاء أ ن الكتلة  األسطوانات الواردة  ال عي مسبقا (
جسم الصلب) ليحضّ  جمية ل ت.ا ا  الب  ر

 :رارة ن درجة ا ر ت عي ن لنا أن االعتماد ع حاسة اللمس طرقة غ ب
رة ي يمعنوا النظر  ، دقيقة وخط ا للتالميذ ل لذا يجب ترك الوقت ال

رار س امل قدموا وصفا لھ: ملاذا  و مجال و و السائل؟ ما  تعمل األلوان؟ ما 
ون  القياس؟  الدقة  القياس؟ كيف ت

رار؟ ان السائل املوجود  امل   ملاذا ال نضع املاء م
  

http://www.physique48.org


  ب العلوم الفيزيائية والتكنولوجيةكتا

17 

عض التمارن   حلول 
 

عاد التالية: -18 جم متوازي املستطيالت ذي األ   أحسب 

  3V = L × l × h =7200cm 
ر: - 3Vالقيمة بالل = L×l×h =7,2dm =7,2 L 
جم نفسھ: -  ما كتلة املاء ذات ا

ساوي: جمية للماء  ρالكتلة ا = 1000g / L  

m = ρ.V = 1000 7,2 =7200g  
19-2 2 3V = π × r × h = 3,14 ×10 ×30 = 9420 cm  

  حساب كتلة املاء:

جم األسطوانة من الـ :  ر: 3dmإ الـ  3cmنحول مثال    أو الل
3 3V = 9420cm 9,42dm  

m = ρ.V = 1000 9,42 = 9420 g  
mاألسطوانة و مملوءة باملاء: حساب كتلة = 9420+ 23 = 9443g  

ساوي  1Lجم -21 جم  1kgمن املاء    : 1,5kgساوي من املاء 1,5Lومنھ 
ساوي:   1,557kgكتلة القارورة و مملوءة باملاء 

جرعة ال تقدمها لينة للقط: -26   جم ا

1
2 4,5 = 9mL   :ساوي جرعة  جم ا   9mLومنھ 

   -أ -27
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ل لد - ب ساوي: من الش 1Vينا جم املاء  = 54mL  

-1V = 54mL = 0,054L       و  
3

1V = 54cm 

ساوي:  - -95,1كتلة املاء  41,1= 54g  
3V جم اللولب:- = 61 - 54 =7cm   
149,7:   كتلة اللولب - - 95,1= 54,6g   

جمية للزت -28 huile:       نحسب الكتلة ا
0,8ρ = = 0,8g / L
1

  
3

eau
1ρ = = 1kg / L = 1g / cm
1 

 ،  
 

3
mercure

13,6ρ = = 13,6g / cm
1

 

نالحظ أن الزت أخف من املاء الذي بدوره أخف من الزئبق ألن الكتلة 
جمية للماء جمية للزت أصغر من الكتلة ا بدوره يملك كتلة  الذي، ا

جمية للزئ   بق.جمية أصغر من الكتلة ا
جم العلبة:  -29 1حساب 

3V =5×2×1=10 cm  

شر بـ -1 310يرتفع سطح املاء  الب cmر إ التدرجة ش 3110أي  cm.  

ي:     -2 جسم الثا eau2     جم ا 1V =V -V -V 
3

2V =150 -100 -10 =40 cm  
ر لها  :  التدرجة ال -3   140cm=40+3100ش

1220حساب كتلة القارورة فارغة: -30 -845 = 375g  
375845ومنھ: =470g  
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2- ها ( را غ ساعات) 5حاالت املادة و  
 

رنامج   الدراس مستخرج من ال
  

  
  :أ. املوارد املعرفية

  خصائص حاالت املادة - 2
الة ا -  الة الغازة.خصائص ا الة السائلة وا  لصلبة وا
بي للمادة -   النموذج ا

جسم املادي - 3 رات حالة ا   غ
اثف–التبخر - التجمد - االنصهار -  سامي (التصعيد). - الت   ال
ر حالة -  غ رارة والضغط. العوامل املؤثرة   جسم املادي: درجة ا  ا

مب. ر ومؤشرات التقو   :معاي
االت ا :1مع ن ا يائية للمادةيم ب     لف

اال  -  جسم املادي من محيطيتعرف ع ا  (مثل حاالت املاء) ھت الثالثة ل
االت  -  ون عليھ حالة املادة عند درجة حرارة معطاة (ا يتوقع كيف ت

 املشهورة)
بأ باتجاه التحول  : 2مع رارةيت ر درجة ا غ  شروط معينة من 
  .والضغط

ر -  غ الة واتجاه  ر ا غ ن  رارة يربط ب   .درجة ا
رارة -    .يربط كل من االنصهار والتبخر بارتفاع درجة ا
رارة -  اثف والتجمد بانخفاض درجة ا  .يربط كل من الت

ة: 3مع بي للمادة بوجا   ستخدم النموذج ا
بي -  يائية بالنموذج ا ها الف   .يمثل املادة  حاال
ي -  الة الف ر ا غ ر  بي  تفس   .ائية للمادةيوظف النموذج ا
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راح تدرج التعلمات  اق
 

ي شاطات الكتاب توى املفا امل املدة
الزمنية

نوع 
صة  ا

التعًرف ع حاالت :1-شاط
تلفة.   املادة امل

  2و 1التجربتان 
األجسام معاينة  :2- شاط

الة الصلبة.  املادية  ا

 ف ع حاالت املادة.التعرّ -
 خصائص األجسام الصلبة. -

مع كل  اس1
  القسم

ل 1-شاط ل للسائل ش  :
ون سطحھ  خاص وكيف ي

ر؟   ا
ل الهندس  ر الش ل يتغ

للسائل عند نقلھ من إناء إ 
  2و 1التجربتان  آخر؟
  : عامل الضغط2- شاط

  ل السوائل قابلة لالنضغاط؟
ة.4 -1 الة الغاز   خصائص ا

ل الغازات قابلة 1- شاط  :
  لالنضغاط؟

ل ل الغا :2 - شاط زات لها ش
ثابت؟

خصائص حالة األجسام-
  السائلة.

  
 
 
 

عمل  سا1
ري    مخ

خصائص حالة األجسام-
ة.   الغاز

يائية :1-شاط الة الف ا
جسم املادي   .ل

رات حالة مادة  -2-2 غ   دراسة 
 -دراسة التحول سائل :1-شاط
 صلب

بي للمادة.   النموذج ا

ر حالة جسم مادي.-  كيف تتغ
ها  ل - تحافظ املادة ع كتل

يائية؟ ها الف مع كل   سا1  أثناء تحول حال
  القسم

دراسة التحول صلب :2-شاط
  غاز  -

ر   :3-شاط ل للضغط تأث
جسم؟ ر حالة ا   غ

  .3و1،2التجارب

يائي:    تحول ف
  ل تحافظ املادة ع نوعها؟. -
ر؟  - عمل   سا1  ل للضغط تأث

ري    مخ

بي للمادة.النموذج   ا
.  تمارن الكتاب املدرس

م- تقو مع كل سا1
 القسم
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شاطات   توضيحات حول ال

  :شاطحاالت املادة شاط1-ال ذا ال ، التلميذ التمهيدي دوره إثارة فضول  : 
شر( ياة ، ) فارغ3فاإلجابة األولية املنتظرة منھ  أن الب وأن أي جسم  ا

ها فارغة من كل مادة وإنما فارغة من مثال قارورة ماء ف، اليومية ع أ ارغة ال 
شغلھ الهواء الذي يمثل جسم مادي لكن ال نراه).  ان املاء   سائل فقط (وم

 :ع اليد؟ األجسام الصلبة ر؟ ل يمكن إمساكها بأصا لها ثابت أو متغ  ل ش
ل  قاسية ا ثابتة؟  عاد  لينة أو قابلة لالنضغاط؟، ل أ

ون أجوبة ل يمكن أن ت وق؟ (نحرص أن ت ون املادة الصلبة عبارة عن م
ركة لألجسام  دفھ الوصول إ الصفات املش يف  ذا التص التالميذ فردية).

 املادية الصلبة.
 :ر  األجسام السائلة و سطح السائل الذي يالمس الهواء ، لسائلالسطح ا

   حالة الراحة.
ذا املوضوع  التمر جع التالميذ ع  .18ن رقم ناك إشارة إ  ب أن  ي

جم  التعامل نة بأنھ يمكن االحتفاظ با ر مع السوائل وأن يتوصل إ ال
ر. ذا بالعودة إ امل   و

 سبة للتالميذمذه  ل الرمل سائل؟ لة بال رك املناقشة مفتوحة ثم ، ش ن
يح. جواب ال راحات الصائبة للوصول إ ا  جل االق

 سبة لل انية تحرك قارورة غاز البوتان ، استعمل بخاخة عطر غازاتبال (إم
ت).   الب

  ل اإلناء املوضوع ر ش ر عندما يتغ ل الهندس للغازات يتغ تج أن الش ست
شغل  يمكن استعمال تجربة الناقوس الزجا فيھ. لتوضيح أن الغازات 

ان الذي توضع فيھ.  امل
 بــــــــات الهــــــــواء داخــــــــل فعنــــــــد نقصــــــــان الضــــــــغط داخــــــــل النــــــــاقوس (نق صــــــــان حب

ــــــــان الشــــــــاغر النــــــــاقوس) شــــــــغل امل بــــــــات الهــــــــواء  جــــــــم ، فــــــــإن حب لــــــــذا يــــــــزداد 
 الكرة املنفوخة.

 
 ل العامل مل جسم مادي من حالة إ أخرى؟  يائي  اذا يحدث تحول ف

رارة و درجة ا ب لهذا التحول  ناك عوامل أخرى ، أو الضغط املس ل 
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يائية؟ ل تحافظ املادة لهذا التحول؟ ها الف ها أثناء تحول حال  ع كتل
يائي. ندخل مبدأ  انحفاظ املادة  التحول الف

 :  يمكن مالحظة ما ي
الة. - ر ا غ رارة عند    عدم توقع التالميذ ثبات درجة ا
ر معروفة عند البعض. -  درجة حرارة التجمد غ
تقل من املز - رودة ال ت ستدلون بال رد إ داخل األنبوب.أغلب التالميذ    ج امل
رد من - ل املزج امل ش 1ي

شن 3 2ومن امل ا
3

ذا   سمح  من جليد مهشم 
ن  رارة ب فاظ ع درجة ا ثم ، خالل ربع ساعة C°10+و C°10-املزج با

جليد املهشم يوضع  ذا املزج  حوض زجا بھ نفس الكمية من امل وا
ذه املدة. وإذا كانت درجة حرارة الوسط مرتفعة نوعا ما  سمح بتمديد  ل

ّرِد قبل التجربة. رد تم وضعھ  امل شر ستعمل سائل م ر املزج  ب  أن ُيحضَّ
من املاء  50mLأو  20mLفي تجميد أو كأس مشابھ. للتجربة يك 250mLو

  السائل املوضوع  األنبوب. 
 شاط ن-التحول صلب (دراسة 2- ال افور)  غاز)يمكن استعمال النافطال (ال

و ملالحظة  ،لكن تفضيل استعمال ثنائي اليود فه تفي لنفس الغرض.
هو ر باأللوان وال ناك مواد تتحول  ة ضرورة.التغ ها أن  يدرك التلميذ حي

الة الغازة. الة الصلبة مباشرة إ ا  من ا
ن ها، يمكن استعمال النفطال . لكن التعرض املفرط ألبخر ر ص رة غ   بك
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عض التمارن   حلول 
جانب اآلخر من اإلناء فارغ أي أنھ ال يحتوي ع أي مادة. - 1 -10   ا
2-   

  

  

اصية الف    الغازات.وانضغاط ة تمدد صييائية املستعملة  السؤال  خاا
عضها البعض ومضطربة -1 -11 بات املادة  الغازات متباعدة جدا عن  فه تتحرك ، حب

ات مما يفسر توسع الغاز  كامل الفضاء الذي يحيط بھ.    كل االتجا
2-  

  

  

12-  
جسم املادي يائية ا الة الف جسم املادي ا يائية ا الة الف  ا

 غاز 2O صلب ماء
ر سائل حليب  صلب عص

يائية: الة الف ساعده ع التعرف ع ا اصية ال    ا
ل اإلناء الذي يوضع فيھ وسطحھ  - جسم السائل يأخذ ش ليب سائل ألن ا ا

  أفقي عند الراحة. 
ل - جسم الصلب ال يأخذ ش املسمار ال يمكن أن ، اإلناء الذي يوضع فيھ ا

شر. ون أفقي  الب  ي
و التجمد. -13   التحُول الذي حدث للماء 

عود إ انخفاض درجة حرارة الوسط الذي وضع فيھ (الثالجة). ب    الس
و - 1 -15 يح  جواب ال جم املاء بمقدار )2( ا ر من  جليد أك جم ا ألن 

%10 .  
و -2 يح  جواب ال يائي. ا ر أثناء التحول الف   (ب) ألن الكتلة ال تتغ

)1( )2( 

ان املتوقع امل

التلميذألنف

قارورة العطر
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19- 
 

ساوي:الكتلة املاء   60طفل  ×10 = 6kg
100  

ن:  - 1 -20 سار إ اليم يح من ال ب ال رت A  ال ,B ,F ,C ,E ,D  
و (ب)-2 يح  جواب ال   ا
و (أ) -3 يح  جواب ال   ا
4-  

  
  
  

رز وجود املاء  -21 تج أ/ن ر بالنفخ  زجاجة أو  الهواء الذي ي   مرآة.أثناء الزف
ر     تج أثناء الزف رز وجود غاز ثنائي أكسيد الفحم  الهواء الذي ي رائق ، ب/ ن

و مو  الصورة). لس(كما    ال

هلك من خطورة ، القارورة تحتوي فعال ع الغاز ال رائحة لھ -22 يھ املس ولتن
  ئحة خاصة.سربھ يضاف للغاز را

ها. ھ ف ل سائل تم تكثيفھ قبل    الغاز  القارورة موجود ع ش

جليدية: - 24-1 جم القطعة ا vحساب  = 2 × 2 × 3 = 12cm 

ة : -2 سبة املئو ستعمل ال
312 ×100 10,91cm

110
  

ساوي:   جم املاء الذي نحصل عليھ 
310,91cm  

3- 1L ساوي 1من املاء  m = 1000cm  
عطي   من املاء 10,91cmقطعة جليدية واحدة  

X  عطي   من املاء1000cmقطعة جليدية 

: ومنھ
1×1000 91,7 92

10,91
       

ر واحد من املاء يجب إذابة صول ع ل   قطعة جليدية. 92ل

 االنصھار

الة السائلة الة ال ا ةصلبا  
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الئط(3-    ساعات) 3ا
  

رنامج الدراس  مستخرج من ال

 :يةاملوارد املعرفأ.
الئط   ا

س - ليط املتجا س وا ر املتجا ليط غ   ا
ركيد - سة: ال ر املتجا الئط غ رشيح.، اإلبانة، فصل ا  ال

م ب. ر ومؤشرات التقو  :معاي
الئط1مع ن مختلف ا   : يم ب

  ألجسام خليطة.من محيطھ يقدم أمثلة  -
ن. - وناتھ بالع س من مالحظة م ر املتجا ليط غ  عرف ا
س. عرف أن املاء -   الصا خليط متجا
ليط - س يتعرف ع ا قدم أمثلة عنھ. املتجا  و

  
ليط :2مع ن مكونات ا  عرف كيف يفصل ب

س. - ر املتجا ليط غ ونات ا   س مختلف طرق فصل م
ليط حسب نوعھ. - ونات ا  ستخدم الطرقة املناسبة لفصل م
ل امل - لم عن تحو اء يتعرف ع طرقة الفصل من خالل وثيقة تت

  ماء شروب. إالطبي 
رية - بروتوكول  بإتباعو  يتحكم  تقنية الفصل باستخدام الوسائل امل

.  تجر
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راح تدرج التعلمات   اق
  

ي شاطات الكتاب توى املفا  امل
املدة
 الزمنية

نوع
صة   ا

الئط:1-شاط   ا
سة 2-شاط الئط املتجا : ا

سة (سائل ر املتجا  -وغ
  سائل)

ملواد السائلة قابلة ل كل ا
اج؟   لالم

تجربة

الئط -1 ا
ر  سة وغ املتجا

سة  املتجا
مع كل  سا1

  القسم

سة 3-شاط الئط املتجا : ا
سة (سائل ر املتجا  -وغ

  صلب)
: كيف نفصل 4-شاط

ر  الئط غ ونات ا م
سة؟   املتجا

 2وتجربة1تجربة

قابلةل كل املواد
اج   مع املاء؟ لالم

ل يمكن فصل 
سام الصلبة عن األج
 املاء؟

عمل  سا1
ري    مخ

ليط. بي ل   النموذج ا
.  تمارن الكتاب املدرس

م- مع كل سا1 تقو
 القسم
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شاطات   توضيحات حول ال

 الئط وأنواعها، معتمدا ع محيطھ، يذكر التلميذ ساؤل  ا  ثم يجيب عن ال
سة " ر املتجا الئط غ سة وا الئط املتجا عد ذلك نت، "ما  ا طرق 

شطة  .لأل
  عرف أن ت (التلميذ  ر صلصة مثال  الب سأل األستاذ حول طرقة تحض

وّ  تعّرف ع أن ، ن من البيض والزت وم ومواد أخرى)ذه الصلصة تت و
ل املادة  امل ش سة يتعلق  ر متجا سة وغ يف املواد إ متجا  ستوى تص

ي أو ما ده العيا ست، شا ن ثم  ن بالع ون من جسم ليط يت تج أّن ا
ر. ن أو أك  مختلف
ج مع املاءش و االربط بالواقع املع عض السوائل ال تم تاج أن  الزت ، االست

س. ر متجا ّوِن خليط غ  واملاء مثال ي
 ذه املواد عن املاء ر املاء مثال وطرق ، يفكر التلميذ  طرق فصل  ها: تبخ م

رشيح (م ري). فصل أخرى كاإلبانة وال  وجودة  بطاقة عمل مخ
 شطة عض األ بي ونطبقھ لتف ُنَذكر من خالل  ر النموذج ا نحفاظ اس

يائية.    الكتلة  التحوالت الف
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عض التمارن   حلول 
س.-5 ليط متجا   ا

يھ. ذا التن ن االعتبار  ع ر صا للشرب ما إذا أخذنا  ي غ   املاء املعد
ما اإلبان- 6-1 رشيح.الطرقتان    ة وال
ل األيمن يمثل اإلبانة :  -2 شرالش مادة ، خليط عكر نوعا ما، ب

 صلبة.
رشيح: سر يمثل ال ل األ قمع بھ ورق ، ورق ترشيح ، خليطالش

  شاحة(ماء صاف).رُ ، قارورة، ترشيح
رشيح. -3 ستعمل اإلبانة ثم ال صول ع ماء صاف   ل

نما شراب -7 ج مع املاء  الفراولة الزت يطفو ع املاء ب بالتا التمثيل و يم
و يح    .)2(ال

ر  )La vinaigrette(صلصة السلطة  -8 خليط غ
س.  الزت يطفو ع املاء لذا يمكن فصل متجا

املاء عن الزت باستعمال اإلبانة (بقارورة إبانة 
  السوائل). 

قارورة ماء غازي تحتوي ع مواد صلبة مثل  -9
  ي أكسيد الفحم مذابة  املاء.السكر وغاز ثنائ

ها  ن املشروب الغازي إ أن يجف املاء ونالحظ حي ها يمكن  للتعرف عل
  طبقة رقيقة بيضاء  قاع  اإلناء.

- : ستعمل ما ي   للكشف عن الغاز 
ي ثم ندخلھ  أنبوب  ي ة قارورة املشروب الغازي نخرج أنبوب بالس من فو

لس   ر عند دخول الغاز إليھ. لذي يتعّك ا، اختبار فيھ رائق ال
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ليط - 1 -10 ل (أ) ا س.   الش ر متجا   غ
س.  ليط  متجا ل (ب) ا    الش

ل (أ) تد طرقة الفصل باإلبانة -2 ل (ب) تد طرقة ،  الش  الش
رشيح.   الفصل بال

رية" -3   " البطاقة امل
ل (أ )يمثل اإلبانة : -4  مادة صلبة.، اخليط صاف نوعا م الش

رشيح: ل (ب) يمثل ال قمع فيھ ورق  ، قارورة ، مادة صلبةالش
  رشاحة. ، ترشيح

ا كليا والتحقق من وجود أمالح مذابة. -11 ر ن مياه البحر إ تبخ   يمكن 

س.- 1 -12 ل الطبقة من أمالح موجودة  املاء كخليط متجا ش   ت
ر من امل -2 عطي كمية أك يوم  مياه القارورة املياه ال  ها )1(غ ألن كمي

110 ساوي: mg / L ، نما  القارورة mg 34 يوجد)2(ب / L.  
mgسيفهم التلميذ الرمز / L   .    الدرس املوا

باب الف -13 سَود من انطالق  شب فإن اإلناء    حم.عند الطه فوق نار ا
14-.محطة  املياه  

-املياه. تصفية محطة  
-.ة للشرب   تخزن املياه الصا
-جة املياه القذرة. محطة   معا
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  سا3املاء النقي  -4
  

رنامج الدراس   مستخرج من ال

  :أ. املوارد املعرفية
  املاء النقي -5

ر املاء الطبي -   تقط
يائية ا - الة الف  ملاء النقي: معيار للنقاوةثبات درجة حرارة تحول ا

م ر ومؤشرات التقو   :ب. معاي
ر نقاوة املاء1مع عرف معاي  :  

ن املاء الصا واملاء النقي -   يم ب
تحت  عرف درج حرارة تحول املاء النقي  السلم "السلسيوزي" -

جوي العادي.  الضغط ا
يائي للماء النقي - ة ألخرى من حال عرف أن درجة حرارة التحول الف

 تبقى ثابتة طيلة التحول 

ر2مع عرف مبدأ عملية التقط  :  

ر - ركيب التجر لعملية التقط  يحدد دور كل عنصر من عناصر ال
ر  -  شرح عملية التقط
وّ  - عض م يعرف   نات ماء معد

تلفة3مع بي  تمثيل املاء  حاالتھ امل  : يوظف النموذج ا
ية املاء النقي  - يائية الثالثة باستخدام يفسر ب  حاالتھ الف

. بي   النموذج ا
ر. - بي للماء أثناء التقط   يوظف النموذج ا
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راح تدرج التعلمات   اق
  

توى شاطات الكتاب امل
ي املفا

املدة
الزمنية

نوع
صة  ا

عض املياه :1-شاط مقارنة 
املعدنية

يتمعن  الوثيقة:ملصقة 
ي إحدى قارورات ا ملاء املعد

املستعملة  التجربة 

ل املياه
املعدنية خليط 

س؟  متجا مع كل  سا1
  القسم

ر درجة :2-شاط كيف تتغ
ن أو  حرارة املاء عندما 

رد كمية منھ؟  ن
2و 1التجربة 

ر ما  املعاي
ال يجب أن 
تتوفر  املاء 

ر علميا  عت ح 
ماءا نقيا؟

عمل  سا1
ري    مخ

ناسب لثوابت مادة توظيف م-
ر مغشوشة  ها غ للتعرف ع أ

.الصنع
مع كل  سا1

  القسم
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شاطات   توضيحات حول ال
  

 :شاط األول ، محيطھمعلوماتھ  معتمدا ع ، يحدد التلميذ  ال
ساؤل ، مصادر املياه  الطبيعة وتنوعها و املاء  ثم يجيب عن ال "ما 

شطة لدع، النقي" عد ذلك لأل م فكرة البعض وتفنيد فكرة نتطرق 
  البعض اآلخر. 

  ي وكمية من ماء ون التجربة بكمية من ماء قارورة ملاء معد يمكن أن ت
نفية س.، ا ي أنھ خليط متجا شف من تبخر املاء املعد الهدف يك

تأكد التلميذ  س و ي خليط متجا و اإلحاطة باملفهوم أن املاء املعد
  .ارورةامللصقة ع القمن ذلك بقراءة 

شر تمثل األمالح املعدنية.  جافة  قاع كل ب   الرواسب ا
ن ي خليط، يدرك التلميذ أنھ بالع ، ال يمكن أن يالحظ أن املاء املعد

ون املاء نقي؟ أو ما  ساؤل "كيف ي بقى ال رس ملفهوم املاء النقي و و
 مطروح.  و املاء النقي"

 :شاط األول نا  الوصول إ ال فكرة أن األجسام ال نقول  املقاربة 
ها نقية لها ثوابت خاصة بنوعها ها أ سان.، ع سبة لإل  كالبصمات بال

ن جليد ح يرى التلميذ التحول بالع رَحت تجربة انصهار ا ُ لكن ، اق
  الغرض.بفه تفي  يمكن القيام بتجربة التبخر

 .ر مغشوشة الصنع ها غ  توظيف مناسب لثوابت مادة للتعرف ع أ
علّ إ   .3، 2، 1مات التلميذ  الوحداتدماج 
  ر  اجم شغلالتلميذ يختار بر ة اكب ون القياسات وا  . ح ت

ي رو ان اإللك ان روبرفال وجسم، غياب امل جم  استعمل م ب
ر   مثال كتلة عيارة.، معت
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عض التمارن   حلول 

ظة  - 1 -11 الة الصلبة (جليد).: امل10min ال   اء موجود  ا
ظة  جليد بالتا املاء 30min ال ظة ل ذه ال يائي   ناك تحول ف  :

الة السائلة   الصلبة معا .و  موجود  ا
ظة  الة السائلة.50min ال   : املاء موجود  ا

رة الزمنية ال ي -2 يائيالف ها التحول الف ن :حدث ف   .min 40و min 25ب
رارة ثابتة  بما أن التحول  -3 يائية (انصهار) يحدث عند درجة ا الة الف  ا

0°C ،.فإن املاء املستعمل نقي  

ر مثال ارتفاع املنطقة  -12 ر2000عت ذه القيمة ع البيان ثم نحّد ، م د 
ب رات  .C  60درجة غليان املاء النقينقرأ بالتا و  سقط ع محور ال

13-1 -  
  
  
ون -2 ذه الدرجة  C 6 درجة انصهار م الطعامال يمكن أن ت ألنھ يبقى  

  مادة صلبة.
  .C°800انصهار امل يتم  الدرجة 

ناقص أثناء التحول. - 14-1 رارة ت   من البيان نالحظ أن درجة ا
ن ، ذه األجسام خليطة -2 ن بالبيان ن املمثل جسم ألن  ، و ما عدا ا

رارة. يائية يحدث عند ثبات درجة ا الة الف ر   ا   التغ
يائية للسائل -3 الة الف ر  ا   :  232 Cدرجة حرارة التغ

   

  C( 100°درجة حرارة غليان املاء النقي(

 C( 0°صهار املاء النقي (انحرارةدرجة
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لول املائي ( 5   سا)2: امل
  
رنامج الدراس   مستخرج من ال

  
  :أ. املوارد املعرفية

لول املائي5-1   امل
ل (املذيب) - ِ جسم امُل لول املائي: ا جسم املُنَحل (املذاب) -امل   ا
رك الكت للمحلول املائي - :  -ال رك الكت   وحدة لل

ر     )الغرام ع الل g / L ) 
رك الكت للمحلول املائي - ر ال  .غي
لول املشبع -  .امل

لول؟ أين كتلة املنحل 5-2    امل
لول املائي -  انحفاظ الكتلة  امل
بي - لول املائي بالنموذج ا   .تمثيل امل

م ب. ر ومؤشرات التقو   :معاي
ل1مع عرف مكونات امل   ول املائي: 

س - لول املائي خليط متجا  عرف أن امل
ل واملنحل. - لول املائي: امل ونات امل   س م
ا - م لول املائي من السوائل الشائعة االستعمال و عن  يتعرف ع امل

ر املائية اليل غ  امل
 : يحضر محلوال مائيا 2مع

لول املمدد. - لول املشبع وامل ن امل  يم ب
ن. يحضر مح - رك كت مع  لوال مائيا ب
 يمدد محلوال مائيا مركزا -
ن مختلف تراك محلول مائي -   ستخدم معيار اللون للتم ب

لول املائي1مع عرف أن الكتلة محفوظة  امل  :  
لول املائي. - ر عن مبدأ انحفاظ الكتلة  امل   ع
لول  -  يحدد حسابيا كتلة امل

بي2مع ر عن انحفاظ الكتلة.: يوظف النموذج ا   للتعب
رما  - لول املائي قبل وبعد االنحالل مح بي تركيب امل يمثل بالنموذج ا

  انحفاظ الكتلة
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راح تدرج التعلمات   اق

ي شاطات الكتاب توى املفا امل املدة
الزمنية

نوع
صة  ا

لول املائي.:1-شاط   امل
لول : 2-شاط ترك امل
  املائي

  
  
  

ر ترك :3-شاط غي
لول املائي  امل

لول؟- و امل  ما 
كيف أم  -

ن  ن مائي محلول
ن؟ ن مختلف ي   م

  
كيف أمّدد محلوال  -

 مائيا؟ 

عمل  سا1
ري    مخ

انحفاظ الكتلة  :1-شاط
لول املائي   امل

 2وتجربة1تجربة

ل مازال املنحل 
لول؟ مع كل  سا1 امل

  القسم

  
  

http://www.physique48.org


  ستاذ دليل األ

36 

شاطات  توضيحات حول ال
  
سيطة اعتمادا ع أمثلة من الواقع - 5-1 شرع األستاذ  ، وبعض التجارب ال

لول املائي يم التالية: امل .، نحلامل، لامل، بناء املفا رك   ال
س بالضرورة سائال ل ل ل محّلِ ون ، وال محلوال مائيا ف لول يمكن أن ي فامل

+ماء)، خليطا سائال لول املائي(م ا خليطا  أو، مثل امل صلبا أو خليطا غاز
  كالهواء مثال(كما رأينا ذلك سابقا  الوحدة الثالثة ).

و امل ّوِن الغالب  ر امل عت لول السائل  ونات األخرى ال  ل امل سبة للم بال
ر  امل ا نحلةعت و املاء والسكر والنكهات األخرى ، مثال محلوال سكر املذيب 

   املواد املذابة.
ب ا ال ليطي ن ا لول  لتمي ب غرض االستعمال، وامل ون التمي  ، بل ي

ر باملصط املالئم  الوضعية املناسبة. ع   ولألستاذ أن 
ن عملي االنحالل  لط ب تج عنھ(فامل  املاء  صهارنواال عدم ا  انحالل ي

س انصهارا   .(C°800)انصهار امل يتم  درجة حرارة عالية  ألن، ول
لول  جانب الك  امل و الذي يحدد ا رك  ونتعرض لھ حسابيا من خالل ، ال

جم ها مفهوم ا ستعمل ف سيطة    والكتلة. أمثلة 
عض امللصقات ع قارورة ماء  ومن باب الثقافة العلمية يمكن استعمال 

يط كاملواد الصيدالني عض املنتجات من امل ي أو كتابات ع    ة مثال.معد
  
لول؟  نحلأين كتلة امل - 5-2   امل

ر بأن انحالل بل يفّك ، املادة خالل االنحالل أو عند املزج انحفاظال يدرك التلميذ 
ها فقط و عبارة عن اختفا ب  التجار ، امل أو السكر  املاء  قياس ة لهذا ي

ي مثال رو ان اإللك ر ، حفاظ الكتلةومالحظة ان قبل وبعد االنحالل الكتل بامل غ و
لول قبل وبعد االنحالل يؤكد ذلك.   جم امل

عض ضرورة توظيف  ر  يعاب التالميذ لتفس بي لتقييم مدى اس النموذج ا
هم، خواص املادة ر بالرسومات: أحيانا حيث يطلب م   التفس
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شبع شبع وعدم ال ال ال ن  ن املوافق م الرس، مالحظة:  فيما يخص الرسم
سر) يمثل حالة محلول فوق املشبع ي (األ ال يجب استعمال عبارة فوق و ، الثا

  .مستوى التلميذ) تفوق ( املشبع 
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عض التمارن   حلول 
  

10- 10c= = 20 g / L
0,5

  

-12c = = 24 g / L
0,5

 
ر باستعمال العالقة:   أ/  -11 ها لذلك التحض تحسب كتلة السكر الواجب وز
mc=
V       

mومنھ: = c.V  
mتطبيق عددي: = c.V = 200 ×0,2 = 40 g  

40ب/ تأخذ لينة كمية g أس املدرج جم و  بواسطة ال تضعها  وعاء يحتوي 
200)املاء الالزم  mL)أس امل س بنفس ال ون ق   درج.الذي ي

12- 5c= = 50 g / L
0,1

  

- 0,005c= = 50 g / L
0,0001

  

  نطبق العالقة:  -
m 200000V = = = 4000 L
c 50

 

mنطبق العالقة: -13 = c.V =1×5 = 5 g  
ساوي ضعف الكمية العادية -   بالتا ال يمكن بلوغها.و  ذه القيمة 
و مرض السكري.  -  املرض 

نفس من األ -14 ن املنحل  املاء.ت ج   ك
.  - أ -15 ل العظ سان يؤدي إ ضعف  الهي السيوم  جسم اإل   نقصان ال

يوم يؤدي إ خاص  .بئاكتاالة ينقصان املغ

30ومنھ:m يوافق 30kgو6mgيوافق 1kg   - ب ×6m = = 180 mg
1

  
ن. -16   يقع البحر امليت  فلسط

سبة  ذا البحر البحر امليت  رة ألن  هار شبھ مغلقامللوحة كب رة  وال يوجد أ كث
مثال محطات نزع امللوحة لتلبية حاجيات ، رض املياه الضائعة بفعل التبّخ عوّ 

سان.   اإل
و كذلك بحر  يط ، ھ مغلقشبالبحر األبيض املتوسط  حيث يتصل بامل

  .األحمر فقطوالبحر بواسطة مضيق جبل طارق 
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ون من أحواض بالقرب من ، الستخراج امل من البحر -17 ستعمل مالحات تت
  املناطق املنخفضة املجاورة للبحر.

ها. - سرب إل   عمقها ضعيف ح تتمكن مياه البحر من ال
جم كل مالحة:   - Vنحسب  = L×l×h=50×10×0,5= 250m  
=mساب كتلة امل املنتجة  كل حوض نطبق العالقة: - c.V  

=mومنھ:  c.V = 35× 250 = 8750g = 8,750kg.من كل حوض  
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رح التدرج  ها ملادةامقطع لتعلمات  لمق    وتحوال

ها  السنة األو متوسط وضعيات مختلفة تجيب  ناول ميدان املادة وتحوال ي

ساؤالت التالية: ا ر ع ال   ألخ

عض - س  يائية؟  كيف نق  املقادير الف
تلفة للمادة وكيف تمّر املادة من حالة ألخرى  - االت امل ما  ا

؟وكيف نوظّ  بي  ف النموذج ا
-  ّ الئط وكيف نم ها ؟  ما  أنواع ا  بي
ر نقاوة املاء؟ -  ما  معاي
 ده؟ر محلوال مائيا وكيف أمّد كيف أحضّ  -

  
قصد ، الواردة  بداية امليدان وضعية االنطالقيطرح األستاذ ، بداية .1.1

حّسسهم  يم ال  بضرورة دراسةإثارة فضول التالميذ و عض املفا
سمح لهم  ع أالّ ، الوضعية ةلئسعن أباإلجابة ،  آخر املطاف، س

ال ( شاةقيدق15إ  10من ستغرق ذلك وقتا طو ناول ال ن ). ثم يبدأ ب ط
ي ص اجة  10األول والثا هدف األول إ إثارة فضول التالميذ حول ا حيث 

تلفة لإلجابة عن السؤال  ال امل إ قياس أطوال األجسام ذات األش
ع أدوات قياس الطول  املطروح ثّم نمّر  ي إ حتمية تنو شاط الثا  ال

نوع أطوال األجسا يائية) ب ها.(وبالتا با املقادير الف   م املراد دراس
جية (ص  ) 160مالحظة: يطلب األستاذ من التالميذ قراءة البطاقة املن

ها. يائية ووحدا   املتعلقة باملقادير الف
ر، اليةت الساعة ال .2.1 جوء إ ،  امل يتطرق األستاذ إ حتمية ال

ري) وذلك  وسيلة جديدة لقياس الطول (عوض املسطرة أو الشرط امل
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ار لهالقيا رة أو القطرن الداخ وا        س األعماق  القارورات الصغ
شاطان    .)11ص 2و 1( ال

ة مالحظة: جية حول القدم القنو ، يطلب من التالميذ قراءة البطاقة املن
هاية الكتاب صة، )164ص (الواردة   ذه ا ح يتعّودوا ع ، قبل تناول 

  استعمالها.
شاط  يتطرق األستاذ، ةلثثا الساعة ال. 3.1 إ حساب  )12ص 2( ال

ال الهندسية املنتظمة عض األجسام ذات األش متوازي ، (مكّعب جوم 
م التالميذ   كرة...)، اسطوانة، املستطيالت ون لھ الفرصة سانحة لتقو وت

سابي  جانب ا د التالميذ ع استعمال اآللة ا ون الفرصة سانحة لتعو وت
اسبة  ل ا جوم  امل عض ا ساب  مكن تقديم واجب م  ربحا ، و

  .للوقت
سابات انطالقا من التمارن املقّدمة  جزء  مالحظة: عض ا يمكن إجراء 
  التمارن.

عة ا. 4.1 ر، صة الرا جم سائل بواسطة ،  امل يتم فيھ قياس 
شاط  ج، )12ص 1وعاء مدّرج (ال صة كذلك لقياس  م وتوظف ا

شاط  ندس كيفي (ال ل  ، وتتاح الفرصة، )13ص 3جسم صلب لھ ش
ندس منتظم)  ل  جم املكّعب (أو أي جسم ذي ش عند مقارنة قيم 

ية سابية والتجر ن ا ن بالطرقت لم عن أخطاء ، املوجودت للت
  القياسات.

امسة  .5.1 صة ا ن ، ا شاط حول  14و 13ص  -2- و -1- ينجز ال
ّلم عن دقة القياس وذلك حسب كتلة األجس ام وتتجّدد الفرصة للت

ان املستعمل.   نوعية امل
صة السادسة  .6.1 رية،  ا ن ،  األعمال امل شاط ناول ال  15ص 1ي
نا16ص 2و مكن  جمية و ن بحساب الكتلة ا االنطالق من وضع ، املتعلق

ل تماما)ولكن من م جم (مثال نفس الش ن لهما نفس ا ن جسم ادت
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ما  ب طفو أحد ن (خشب وحديد أو معدن آخر للتطرق إ س مختلفت
ي).   وعدم طفو الثا

ل أو إحضار آالت  جوم  امل ر حساب ا طلب من التالميذ تحض و
  حاسبة ربحا للوقت.

ل من وحدة  جمية وطرقة التحو كما يجب التأكيد ع وحدة الكتلة ا
  الة.) حسب اkg/Lأو    kg/m3إ أخرى 

عة .7.1 صة السا ن ،  ا شاط ر ال  -ص 1يتّم تناول مفهوم الكثافة ع
  .17ص -2 - و -14

ل  ل  امل   إلرساء املعارف.كما تقّدم تمارن ل
صــــــــــة الثامنــــــــــة .8.1 ريــــــــــة، ــــــــــ ا شــــــــــاط ، ــــــــــ األعمــــــــــال امل يــــــــــتم تنــــــــــاول ال
ّن أو ، 18ص عـــــــــــــــ هـــــــــــــــا  ـــــــــــــــرارة ال تقـــــــــــــــاس ولك مـــــــــــــــع املالحظـــــــــــــــة أن درجـــــــــــــــة ا

اضــــــــــــياتية)  تضــــــــــــبط ــــــــــــرارة مقارنــــــــــــة ر ــــــــــــ ا (ألنــــــــــــھ ال يمكــــــــــــن مقارنــــــــــــة درج
هايـــــــــــت  ـــــــــــ الفهر ـــــــــــرارة و ـــــــــــ وحـــــــــــدة أخـــــــــــرى لدرجـــــــــــة ا مكـــــــــــن التطـــــــــــرق إ و

)Fahrenheit .املتداولة  البلدان األنجلوساكيونية (  
رار رير ارتفاع مستوى السائل  امل ، وتوظف خاصية تمدد األجسام لت

  وجد إلظهار تنوع أجهزة القياس. كما يمكن استعمال محررا رق إن
صة األو (مع كل القسم) .1.2 ن من الصفحة ، يتم  ا تناول التجربت
هدف ، 22 االت الثالث للمادة و شاف ا هدف  التجربة األو الك حيث 

شر  س فارغا بل  1من التجربة  3التجربة الثانية إ التأكد من أّن الب ل
ي، الهواء يحتوي ع مادة ال ترى و شاط الثا نما ال شاف ، ب هدف الك

الة الصلبة من املادة.   خصائص ا
ر) .2.2 صة املوالية ( امل ها ،  ا نتطرق إ خصائص املادة  حالت

ة شاط ، السائلة والغاز شاط  25ص 1يتم تناول ال  26ص 2وال
ن  شاط ال ، 26ص  2و 1وال ستغرق وقتا طو سيطة وال  و التجارب 

ياة اليومية للمتعّلم.   من ا
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شاط  .3.2 صة إ ال ذه ا شاط وثائقي  29ص 1نتطرق   و  الذي 
شاط  ر حالة املادة من السائلة إ الصلبة 30ص 1ثم إ ال غ  حول 

ر مع تقديمانو  ذا التغ جسم خالل  بي حفاظ كتلة ا   .النموذج ا
رية  .4.2 يائي صلبيتم تناول  حصة األعمال امل غاز -التحول الف

شاط  شاط 31ص -2- (ال ر الضغط ع  32-31ص -3–) ثم ال حول تأث
يائية الة الف ر ا   غ

صة .5.2 ذه ا عض تمارن الكتاب ،   يح  ر ت م ع يجرى تقو
. بي   املدرس مع توظيف للنموذج ا

الئط .1.3 ن (، نبدأ  دراسة ا شاط  38ص ، )-2- )و(- 1-انطالقا من ال
شاط  سة مع دراسة وثائقية  ال ر املتجا سة وغ الئط املتجا لتناول  ا

س ر املتجا س وغ ليط املتجا ن ا ثّم التطرق ، األول للوصول إ التمي ب
ر املتمازجة شاط املوا للسوائل املتمازجة وغ   . ال

وتن ثّم          وناتھ  الئط الذي أحد م   . املاء طرق لنوع خاص من ا
ن  .2.3 شاط اللذان ُينجزان  حصة األعمال ، 39من ص - 4-و -3-  ال

رية ها.، امل سة م ر املتجا ن الغ الئط وكيفية الفصل ب   للتطرق لنو ا
صة التالية .3.3 شاط،  ا للتطرق لطرق فصل املواد ، 40ص  - 5-ينجز ال

سة ر متجا   .املوجودة مع املاء  خالئط غ
شاطنب.1.4 ناول من خاللها ال ص  - 1-دأ دراسة املاء النقي بحصة صفية ت
ي خليط من ماء ومواد أخرى موجودة باملاء.، 42 ّن أن املاء املعد   الذي يب

رية .2.4 شاط،  حصة األعمال امل ر ال ر ، 45ص  -2- وع نتطرق ملعاي
ن    .- 2-و -1- نقاوة املاء وذلك انطالقا من التجربت

ذ .3.4 ر  صة إدماجيةعت صة  رح ، ه ا شاط املق سمح ال حيث 
، بالعودة إ القياسات وتوظيفها من أجب الكشف عن طبيعة املعدن

مكن االكتفاء  القسم بإجراء القياسات وطلب التالميذ باإلجاب ع  ةو
لية ت من طرف األستاذ. ل وظيفة م ل ع ش   السؤال  امل
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ه وكيفية ،  رية حصة لألعمال امل.1.5 لول املائي وترك ناول كل من امل ُي
رك ر ال ن ، غي رحة  الصفحت شاطات املق ر ال نا ، 51و 50ع مكن  و

  إسناد  إنجاز التجارب لعدة أفواج.
لول .2.5 يان انحفاظ املادة  امل شاط املذكور  ص، لت من  52ننجز ال

ن    .- 2-و - 1-خالل التجربت
متخصص حصة لل. 6   تقو
: يتم إنجازه بمرافقة األستاذ نظرا لطبيعتھ  .7 املشروع التكنولو

روتوكولي مكن انجاز جزء منھ خارج الصفال   .ة و

http://www.physique48.org


ةكتاب العلوم الفيزيائية والتكنولوجي  
 

45 

 
ر الكهربائية   ميدان الظوا

  
  

 تقديم امليدان  
ر الكهربائية شمل جية   ميدان الظوا يم واملوارد املعرفية واملن املفا

التيار ، عناصر الدارة الكهربائية، الكهربائيةمثل: الدارة ، البعد الكهربائي
، أنواع الربط  الدارة الكهربائية، نموذج التيار الكهربائي، الكهربائي

اب األمن الكهربائي (االستقصار  دارة ، إياب-الدارة الكهربائية ذ
ماية منھ).  كهربائية وا

   كفاءات امليدان  
تامية: ر  الكفاءة ا كيب الدارات الكهربائية يحل مشكالت تتعلق ب

رما قواعد األمن سيطة مح   الكهربائي. ال
  مركبات الكفاءة 

شتغل دارة املصباح الكهربائي الشائعة االستعمال  عرف كيف –
شغيل األجهزة املغذاة باألعمدة   .الكهربائية و

طط النظامي –  .يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب امل
شغلها مر  –  .اعيا شروط األمن الكهربائييركب دارة كهربائية و
  سبات القبلية  املك

ر الكهربائية  السنوات  ناول التلميذ  مرحلة التعليم االبتدائي الظوا ي
امسة بمقاربة وصفية واستكشافية ، الدراسية عة وا الثالثة والرا

: ها إ   يتعرض ف
ء املصباح عند إيصال مربطيھ بقط  – اشتعال مصباح كهربائي: ي

  د  دارة كهربائية مغلقة.عمو 
ركيبات الكهربائية – سان  استعمال النواقل  ال ماية اإل والعوازل 

 واألجهزة من مخاطر الكهرباء.
ب  مخاطر كهربائية. – س مكن أن ي   املاء من العوازل الرديئة و
ع  – ن من املنا ناول نوع غذية األجهزة الكهربائية وقواعد األمن ب

 رات والقطاع الكهربائي.البطا، الكهربائية
س حول مخاطر الكهرباء و رام قواعد األمن.  تحس   باح
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  ساعات ) 5( الدارة الكهربائية–6
  

رنامج الدراس  مستخرج من ال
 

  أ. املوارد املعرفية:
 .مفهوم الدارة الكهربائية  -

رك، الصمام الضوئي -املصباح - عناصر الدارة الكهربائية: املولد - ، امل
  أسالك التوصيل -قاطعةال

 الدارة املفتوحة -الدارة املغلقة -
 مربطا املصباح  -قطبا املولد -
ي للتيار الكهربائي -  النموذج الدورا
 الرموز النظامية لعناصر الدارة الكهربائية -
  النواقل والعوازل الكهربائي -

م ر ومؤشرات التقو  :ب. معاي
  سيطة: يتعرف ع الدارة الكهربائية ال1مع

ل دارة  - ش يتمكن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية وكيفية توصيلها ل
  أسالك التوصيل والقاطعة). - املصباح - سيطة (املولد

 يتعرف ع العناصر الناقلة والعازلة كهربائيا  دارة املصباح الكهربائي  -
 يمثل لعناصر الدارة الكهربائية بالرموز النظامية. -
غلق الدارة الكهربائية باستخدام مفهوم العازل والناقل شرح فتح و  -

 الكهربائي
شغيل الدارة  - ر  ي للتيار الكهربائي لتفس ستخدم النموذج الدورا

سيطة  الكهربائية ال
سيطة 2مع  : يركب دارة كهربائية 

  سيطة انطالقا من مخططها النظامي يحقق عمليا دارة كهربائية -
  سيطة بالرموز النظاميةيمثل دارة كهربائية  -
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راح تدرج  التعلمات   اق
  

ي شاطات الكتاب توى املفا  املدة امل
الزمنية

نوع
صة  ا

شاط : عناصر الدارة 1ال
مفهوم الدارة  - الكهربائية

 الكهربائية
الدارة  -لدارة املغلقة -

 املفتوحة
مربطا  -قطبا املولد -

 املصباح

 سا1
مع كل 
  القسم

شاطان : انجاز دارة 2ال
  كهربائية
شاط لة 3ال : املواد املش

 للدارة الكهربائية
عمل  سا1

ري    مخ

شاط: الرموز النظامية  ال
  للعناصر

  الكهربائية  
 تقديم النموذج

ي- النموذج الدورا
 للتيار الكهربائي

الرموز النظامية  -
لعناصر الدارة 

 الكهربائية 
النواقل والعوازل  -

الكهربائية

ع كل م سا1
  القسم

شاط ونات مصباح 1ال : م
  التو

شاط  : الطرقة املالئمة  3ال
 مصباح التو إلشعال

مصباح التو-
 مربطا املصباح -
  - قطبا املولد -املولد -

 داللة–داللة املولد 
مصباح

عمل  سا1
ري    مخ

م تقو مع كل سا1
 القسم
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 شاطات   توضيحات حول ال
  

شاط األول  ها. ينجز ال تم مناقش راحات و لة حيث تقّدم االق  كوضعية مش
هدف إ  ، أي طرقة إلشعال مصباح (باستعمال مصباح وعمود فقط إيجادو

ن، أو مصباح وعمود وسلم واحد ذا حسب ، أو مصباح وعمود وسلك و
  املصباح والعمود املتوفرن)

ا  الدارة الكه شاف القاطعة ودور سمح باك ي  شاط الثا مثل ال ربائية و
ي للتيار الكهربائي.   تمهيدا للنموذج الدورا

شاطات األخرى  املفتوحة  يركز األستاذ ع مفهوم الدارة الكهربائية،  ال
ّرك.-واملغلقة وع جهة التيار الكهربائي باستعمال الصمام الضوئي و  أو امل

ن رك ع النقل والعزل الكهربائي ر إ نموذج  األخ ليؤسس، كما يجب ال
ذا  توجو  الذي يوظف  عدة وضعيات قصد التدرب عليھ، التيار الكهربائي

جزء من ناول الرموز الكهربائية النظامية. قطعامل ا   ب
يرافق األستاذ التالميذ  تفكيك املصباح ، و ما يخص مصباح التو

ا  وناتھ وبعد شاف م شغيل ايالك مية الدالالت     ملصابيحتطرق إ أ
ذه  نا أن الدارات املدروسة   ب املالحظة  جزء ي سيطة ال ، ا دارات 
ناول إال عنصرا كهربائيا واحدا مع العمود الكهربائي.   ت
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عض التمارن   حلول 

يح بالعمود. -11   املصباحان (أ) و(جـ) مشتعالن لربطهما ال

  

ل: -12   إكمال الش
ركيب  :املصباح متصل ال

أن  أي، العمود بقط
  التوصيل مباشر.

ركيب  :املصباح متصل ال
  سلك واحد نحو

قطبھ اآلخر يالمس و  العمود
سلك واحد.، مباشرة العمود   أي أن التوصيل 

ركيب  ن  نحو العمود ال سلك ن.، :املصباح متصل  سلك   أي أن التوصيل 
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14-  

ناقل أو 
 عازل 

نوع 
الرقم االسم املادة

ناقل
أو     
عازل

نوع 
 الرقم االسم املادة

غاز غاز عازل 
تون الكر ن ناقل 6 سلك تنغس

ن التنغس 1 

الفاصل خزف عازل  7 ناقل معدن الساق 2 
إسمنت عازل  إسمنت 8 ناقل معدن العقب 3 
القصدير ناقل يم الت 9 عازل زجاج زجاج أسود 4 

ر رصاص ناقل القت
املركزي بابة زجاج عازل  10  5 ا

ر املركزي ملصباح   .التو مربطان العقب والقت
عزل  لقة املصنوعة من الزجاج األسود  ر املركزي ا   من العقب. القت

17-    
جـ  د ب أ

ر  املصباح ال ين
ألنھ ال يوجد 
  مولد  دارة .

ر املصباح ين
لو كان و  ح

املربط السالب 
للمصباح يتصل 

بالقطبالسالب 
ن  للمولد بخيط

ن.   اثن
 

ال املصباح 
رألن القاطعة  ين

  مفتوحة

ر  املصباح ال ين
ألن مربطي 

املصباح يتصالن 
بالقطب املوجب 

  للمولد فقط.

ي للتيار الكهربائي -18   النموذج الدورا
ن. -1 رك  اتجاه مع   عند غلق القاطعة نالحظ دوران امل
رك  االتجاه املعاكس لالتجاه  -2 عند غلق القاطعة نالحظ دوران امل

 السابق.

http://www.physique48.org


ةكتاب العلوم الفيزيائية والتكنولوجي  
 

51 

 
3-   

  
و املصباح الذي يحمل الداللة -21  6Vاملصباح املناسب للمخطط النظامي 

فاملصباح 3,5Vاملصباح وإذا استعملنا .6Vللدارة داللتھ ألن العمود املغذي
ون ضعيفة. 12Vاملصباح إذا استعملناو  ،يتلف شتعل أو إنارتھ ت   فانھ ال 

 
  

22-  
1-  
  
 

ساوي: -2 ون داللتھ  ل عادي يجب أن ت ش رك  شتغل امل  ح 
9V 6V 3V   

+ - 

M

+ - 
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  اإلجابات املتوقعة - 25-1
رك ال يدور   - أ شتعل لكن امل سري ، املصباح  ألن التيار الكهربائي الذي 

ثم ، لقطب السالبيغذي املصباح أوال  الدارة من القطب املوجب ا ا
رك.   يتال عندما يصل ا امل

رك معطل.  -  ب  امل
ر صا للتجربة.  -  ج  العمود  غ
يح.  - د ر   تركيب الدارة غ

 املتوقعة ة اإلجاب-2
بدلنا موض املصباح شتعلو  لو اس رك فإن املصباح ال  رك ، امل نما امل ب

سري  الد ارة من القطب املوجب ا القطب يدور ألن التيار الكهربائي الذي 
رك أوال. غذي امل   السالب 

يحا لعناصر الدارة الكهربائية بالرموز النظامية. -3   يمثل تمثيال 
يح عناصر الدارة الكهربائية - ل  ش ها يربط    وضعية القاطعة. بما ف

4-:  التحقق التجر

  
  
  

رك                   عد امل رك                    املصباح    املصباح قبل امل
  
  
  
  
  
 
  

رك ال يدور.   شتعل  املصباح لكن شدة اضاءتھ قليلةوامل

  

  

+ -

M

3Vمصباح

3Vعمود
+ -

M

)2(

3Vعمود
+ -

M

)1(

3Vمصباح
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رك رك                           املصباح قبل امل عد امل   املصباح 
 
  

 
  
  
  
  

رك يدور.شدة اضاءتھ و  شتعل  املصباح   أفضل وامل

رك                           املصب عد امل ركاملصباح    اح قبل امل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رك ال يدور.   شتعل املصباح لكن شدة اضاءتھ قليلةجدا وامل
ب  عدم  س الس عد املصباح ل رك  الدارة قبل أو  تج أن موضع امل ست

رك.   شغيل امل
ها داللة املولد مع دال   املصباح لالشتعال العادي. لةيجب أن تتوافق ف
يح الع ل  ش شغيل إذا يجب استخدام  مود املالئم مع املصباح املالئم ل

رك  الدارة الكهربائية .   امل

ذا مالحظة: عليل  بعدة وال ال تحقق الشروط  و ركيبات املس إضافة ال
بعاد.   االس

  
   

6V مصباح   

4,5V عمود   

+ -

M

)2(  

4,5V عمود   
+ -

M

)1(

6V احمصب   

4,5Vعمود
+ -

M

)1(

3V مصباح   3V مصباح   

4,5Vعمود  
+ -

M

)2(
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  ساعات) 3تركيب الدارات الكهربائية( -7
  
رنامج الدراس  مستخرج من ال

  
  أ. املوارد املعرفية:

سلسلالدارة الكهربائ -  ية ع ال
 الدارة الكهربائية ع التفرع -
تلط -  الربط امل

  
م ر ومؤشرات التقو  :ب. معاي

سيطة 1مع-   : يتعرف ع الدارة الكهربائية ال
شغيل محرك ، سيطة (اشتعال مصباح يحقق عمليا دارة كهربائية-

  النظامي من مخططها كهربائي) انطالقا
تلفة للربط (ع ها عدة مص يركب دارة كهربائية- االت امل ابيح  ا

سلسل تلط)، ع التفرع، ال   امل
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راح تدرج  التعلمات   اق
  

ي شاطات الكتاب توى املفا امل املدة
الزمنية

نوع 
صة  ا

شاط إشعال  :1تجربة - 1ال
 عدة مصابيح بالعمود نفسھ

الدارة الكهربائية  -
سلسل  ع ال

الدارة الكهربائية  -
عع التفر 

عمل  سا1
ري    مخ

شاط :استعمال 2تجربة - 1ال
 مصابيح بالعمود نفسھ3

تلط- الربط امل
مع كل سا1

  القسم

توظيف مناسب ألنواع 
  الدارات الكهربائية

 سيارة كهربائية

 إدماج
عمل  سا1

ري    مخ
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شاطات   توضيحات حول ال

  
ن: شاطات ع مرحلت   يتم تناول ال

سمح بالتمي - ية  سلسل والربط ع شاطات تجر ن الربط ع ال  ب
 التفرع.

ركيب لتناول وضعية، و املرحلة الثانية - ذا النوع من ال لة -يوظف  مش
شغيل  لقة كلما تناول  ؤكد األستاذ ع مفهوم ا تخص السيارة الكهربائية و

  دارة كهربائية.
 

  

http://www.physique48.org


ةكتاب العلوم الفيزيائية والتكنولوجي  
 

57 

4,5V 

+ -

 

عض التمارن   حلول 
  

14-  
ألن ، تلطتركيب املصابيح  الصورة مخ-1

 الصورة ع التفرع  1Lتركيب املصباح 
ن  املوجودان ع  3Lو 2Lمع املصباح

سلسل.   ال
ططتمثيل  -2   النظامي: امل
  
ن -3 ون إنارة املصباح أقل  3Lو 2Lت

جا سري ، تو ن بدال من واحد. ألن التيار الكهربائي  الفرع    مصباح
  

15-  
  
1-  
  
  
  
سلسل.2Lو1Lاملصباحان  -2   مربوطان ع ال
ن  3Lاملصباح -3   .2Lو1Lمربوط ع التفرع مع املصباح
ذه الدارة لدينا ربط مختلط. -4    
راق املصباح  -5 فينطفئ املصباح ،  فرعھالكهربائي  ينقطع التيار 1Lعند اح

2L3لكن املصباح ، كذلكLجھ.و  اليبقى مشتع   زداد تو

ل  -17 ساوي  : 1الش نو  (6V)داللة املولد  L)1 موزعة ع املصباح )      
L)2و سلسل (3V)أي ( هما ع ال ل واحد أل لكن داللة كل مصباح ، ل

جهما ضعيف.بالتا املصباحان ،  (6V)ساوي    تو
ل  ساوي  : 2الش نو  (12V)داللة املولد  L)1 موزعة ع املصباح )          

L)2و سلسل (6V)أي ( هما ع ال ل واحد أل لة كل مصباح بما أن دالو  ،ل
جهما عادي.ن ن املصباحإف (6V)ساوي    تو

+ -
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ل  ساوي  :3الش نو  (12V)داللة املولد  L)1 موزعة ع املصباح )           
L)2و ل واحد أل (6V)أي ( سلسلل بما أن داللة كل مصباح ، هما ع ال

جهما (3V)ساوي  ن يزداد تو   قد يتلفان.و  فإن املصباح

ل  L)1املصباحان :4الش L)2و ( مربوطان ع التفرع مع املولد الذي  (
ل واحد (6V)ميقدأي (6V)لتھدال ساوي و  ،ل  (6V)داللة كل مصباح 

جهما عادي.   بالتا املصباحان تو
ل  L)1ملصباحانا :5الش L)2و ( مربوطان ع التفرع مع املولد الذي  (

ل واحد (6V)أي يقدم(6V)لتھدال ساوي و  ،ل  (3V)داللة كل مصباح 
جهما وقد يتلفان.   بالتا املصباحان يزداد تو

ل ساوي  :6الش 6V)داللة املولد  نو  ( L)1 موزعة ع املصباح L)2و( ) 
سلسل (3V)أي هما ع ال ل واحد أل ساوي ، ل ، (3V)لكن داللة كل مصباح 
جهما عاديالتا املصباحان فب   .تو

  
18-   
غلق القاطعة -1 ا 1Kعندما  رك دون ، وحد ، Lشتعل املصباح أن يدور امل

ء املصباح. وإذا فتحنا القاطعة2Kوعندما نضيف غلق القاطعة  1Kي
رك.   يتوقف امل

  
  
  
  
  

شتغالن كال ع حدى. رك واملصباح    امل
رك واملصباح مربوطان ع التفرع مع العمود. –2   امل
  

  

 

+ -

M 
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ابالدارة الكهربائية -8   ساعتان)2اياب" (-من نوع "ذ
  
رنامج الدراس   مستخرج من ال

 
  أ. املوارد املعرفية:

اب -  إياب" -الدارة الكهربائية "ذ
م - ر ومؤشرات التقو شغيل دارة كهربائية معاي قيقة ل   جدول ا

  
م ر ومؤشرات التقو  :ب. معاي

اب1مع -   إياب" -: يركب دارة كهربائية من نوع "ذ
شغيلها اإلنارة يتعرف ع - اب وإياب" ومبدأ   "ذ
اب وإياب" مستعينا بمخطط نظري أو عم  - يركب عمليا دارة "ذ

شغيلها   و
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راح تدرج  التعلمات   اق

  

ي شاطات الكتاب توى املفا املدة  امل
 الزمنية

نوع
ا

 صة
ما  الدارة الكهربائية 

اب   اياب؟-ذ
شاط  1شاط  +2 

ربائيةالدارة الكه-
اب مع كل  سا1 إياب" -"ذ

 القسم

اب شغيل القاطعة ذ -مبدأ 
  إياب

قيقة 3شط  : جدول ا
اب  إياب-للدارة ذ

قيقة- جدول ا
شغيل دارة  ل

عمل  سا1 كهربائية
ري   مخ
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شاطات   توضيحات حول ال
  

ذ ر األستاذ  بداية  فضول التلميذ بالتطرق إ جزء من املقطع ا ايث
نأمثلة م ن مختلف ان وع ، ن الواقع حول كيفية إشعال وإطفاء مصباح من م

عطوا األمثلة من واقعهم هم ، التالميذ أن  راح تركيبات تمك هم اق ثم يطلب م
راحات املقبولة.، من ذلك يا االق ا يجسد تجر   وبعد

ن القاطعة  يناقش األستاذ املوضوع مع التالميذ للوصول إ التمي ب
سيطة  ابال س ملفهوم الدارة ذ   إياب.- والقاطعة املزدوجة والتأس

علماتھ  ن املتعلم من إدماج  رحة  الكتاب فرصة لتمك شاطات املق إن ال
  السابقة.
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+ -

 قاطعة قاطعة

M 

  
عض التمارن   حلول 

6-   
سلسل.-1 ن ع ال   تم توصيل القاطعت
ون القاطعتان -2 ست  2Kو 1Kيتو املصباح عندما ت ن مًعا بالتا ل مغلقت

اب   .إياب-دارة ذ
  القاطعة مغلقة. )1(القاطعة مفتوحة والرقم )0(باعتبار الرقم  -3
  
  
  
  
  
  
7-  
  
  
 
  

غلق القاطعة رك يدور عندما    مًعا.2Kو القاطعة1Kامل
سلسل  اتجاه مرور التيار LEDنربط مصباح ون املصباح  ع ال ح ي

ن.   مضاء عند غلق القاطعت
شتغل إال إذا غلقنا القا جهاز ال  ن مًعاا اب، طعت ست ذ   إياب. - بالتا الدارة ل

  
اب-8 ن لدارة ذ إياب ملصباح فهو  - عندما نضغط  نفس الوقت عل قاطعت

  يبقى مشتعًال إذا كان مشتعال أو يبقى منطفًئا إذا كان منطفئا.
ر:   التفس

  0 الوضع 2K) والقاطعة0(أو 1 الوضع  1Kاملصباح مشتعل: القاطعة -
  ).1(أو 

تقالن إ الوضع - هما ت ن فإ    0عندما نضغط  نفس الوقت عل القاطعت
  ) 1(أو 

  
   

Lاملصباح 1Kقاطعة 1Kقاطعة

1 1 1
0 0 1
0 1 0
0 0 0
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+ -

 القاطعة الضاغطة 

  
9-    
شتعل املصباح  -1 الة  ذه ا  2L  نما املصباح   ينطفئ.1Lب
  مغلقة. 2Kالقاطعة) 1(والرقم  مفتوحة 2Kاطعةالق )0(باعتبار الرقم  -2

 املوضع  1Kالقاطعة )0( املوضع (ب)والرقم  1Kالقاطعة )1(باعتبار الرقم 
  (جـ).

سبة للمصباح   : 1Lبال
  .2Kشتعل مهما كان موضع القاطعة 1Lاملصباح  1Kالوضع (ب) للقاطعة 

اب إياب.  الدارة ست دارة ذ   ل
  
  
  
  
  
  
  
  

سبة للمصباح  : 2Lبال
 
 
 
ر موضع القاطعة  غ جـ)  ( الوضع 1Kعندما 

غلق القاطعة اب إياب.  الدارة شتعل.2Lفاملصباح  2Kو ست دارة ذ   ل
  

10 -  
)دارة املصباح تحتوي ع قاطعة ضاغطة -1 bouton poussoir ال تندفع  (

ارج عندما نفتح باب الثال  اب إياب.إ ا ست دارة ذ   جة ول
2-  
  
  
  
  
  
  
  

1Lاملصباح 2Kقاطعة 1Kقاطعة

1 0 1
1 1 1
0 0 0
0 1 0

2Lاملصباح 2Kقاطعة 1Kقاطعة

0 0 1
0 1 1
0 0 0
1 1 0
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(ب)

)جـ(  

M

+ -

+-
0

(ب)

)جـ(  

M

+ -

+-
0

  
11–  
1-   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
اب إياب مغذاة بمولد واحد ، مغذاة بمولدين وقاطعة الدارة -2 نما الدارة ذ ب

اب إياب. ست دارة ذ ن.الدارة ل   وقاطعت
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ها ( -9   ساعات) 4الدارة املستقصرة وكيفية تجن

رنامج الدراس   مستخرج من ال
  

 فية:املعر  املواردأ. 
 الدارة املستقصرة -
  آثار استقصار الدارة الكهربائية -
ماية من استقصار الدارة: عزل األسالك -  استعمال املنصهرة -ا
ل: استعمال القاطع - ماية  امل   ا

ر ومؤشرات م: ب. معاي  التقو
  : يتعرف ع الدارة املستقصرة1مع
  مثلها بمخطط كهربائي.يتعرف ع حالة استقصار الدارة الكهربائية و -
 استقصار جزء من دارة كهربائية. يتوقع األثر الذي يحدثھ -
ر حالة االستقصار   - ي للتيار الكهربائي لتفس ستخدم النموذج الدورا

 دارة كهربائية.
يحھ2مع  : يجري صيانة لدارة كهربائية: الكشف عن خلل وت
ألعمدة الكهربائية العادية يتعرف ع منب التيار الكهربائي: بطارة ا -

طورة، والقطاع الكهربائي هما من حيث االستعمال وا م بي   و
 يقوم بصيانة الدارة الكهربائية مستخدما كاشف الناقلية -
ها  - تجنب حدو رة و شف حالة الدارة القص  يك
ماية - يح  ل  ش لية دارة ستخدم املنصهرة والقاطع    .كهربائية م
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     راح تدرج  الوحدة التعلمية   اق

 
ي شاطات الكتاب توى املفا امل املدة

الزمنية
نوع

صة  ا
الدارة املستقصرة تجارب 

1+2+3
الدارة املستقصرة مع كل سا1

 القسم
آثار استقصار الدارة 

4تجربة
آثار استقصار الدارة

الكهربائية عمل سا1
ري  مخ

كيف نتجنب الدارة 
  املستقصرة؟

 2+1شاط

ماية من استقصار ا
 -الدارة: عزل األسالك
 استعمال املنصهرة

ل:  ماية  امل ا
استعمال القاطع

مع كل  سا1
  القسم

  االنطالقوضعية
امليدان

م تقو
عمل سا1

ري  مخ
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 شاطات   توضيحات حول ال
  

ذ جزء من املقطع  يتم تناول الدارة املستقصرة وكيفية تجنب ، ا ا
رابطان.اال  ن م   ستقصار ألن املوضوع

أي بتوترات  3V سيطة باستعمال املصابيح ذات الداللة يتم تناول تجارب
 كهربائية منخفضة.

سلسل وع التفرع بواسطة  االستقصار  البداية نحدث  الربط ع ال
رك التالميذ يالحظون آثار  املصابيح.ع حالة اشتعال  ذلك سلك ون

ها ت،  مرحلة ثانية راق صوف  إتالفنجز تجربة يحدث ف املصباح واح
ديد إلبراز نتائج استقصار الدارة.  ا

ي  جزء الثا اص ،  ا ناول كيفية تجنب الدارة املستقصرة وحماية األ ن
غليف األسالك واستعمال املنصهرات ، واألجهزة مية  عن طرق إبراز أ

. والقواطع  دارة شاط تجر  البداية ثم استكشا   كهربائية ب
عطي األستاذ واجبا للتالميذ فيما يخص ، أما فيما يخص البطاقة الوثائقية

سون. -أطالع وأبحث–البحث التوثيقي الوارد  ركن     موضوع مصباح إد
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 عض التمارن   حلول 

5-1 -  
  مغلفة. القاطعة -أ

ن مربط -ب  ركناك سلك توصيل ب رك ال ، ي امل فهو مستقصر بالتا امل
شتعل. يدور. س مستقصرا بالتا    املصباح ل

س مستقصر. -جـ ن قط العمود بالتا ل   ال يوجد سلك توصيل ب
 أ /  -2
  
  
  
  
  
  

رك مستقصرب/  ن مربطي املصباح أصبح ، امل وعندما أضفنا سلك توصيل ب
الة كأنھ يوجد سل ذه ا ن قط العمود بالتا مستقصر كذلك.   ك توصيل ب

  تحدث شرارة كهربائية يمكن أن تؤدي إ حرق.، فهو مستقصر
  
6-1 -:   العنصر الكهربائي املستقصر 

رك. - و امل   الدارة (أ) 
و املصباح -   .1Lالدارة (ب) 
و املولد. -   الدارة (جـ) 

 
  مثل اتجاه التيار  كل دارة. -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  

)جـ(  

+
- 

L1 

L2 

)ب(

L1 L2 

+
-

+ - 

(أ)

L 
M 
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7-  

: أو بود. -1 يحة    األجوبة ال
  تمثيل اتجاه التيار:-2

  
  
  
  
9 -  
شت2Lاملصباح -1 متلف أي يقطع التيار بالتا يمثل 1Lل ألن املصباحغال 

 قاطعة مفتوحة.
ستقصر املصباح -2 سلك الطرق غشت 2L صباحفإن امل1Lلو  ل ألن التيار 

  األسهل.
جماعية من القطب املوجب إ القطب السالب  ها ا الدقائق املادية  حرك

سلك الطرق األسهل.   للمولد 
 
 رسم مخطط الدارة. -3
  
  
  
  
  
  

14-  
ساوي:-1   . 6Vأ / داللة املولد املستعمل 

سلسل   3Vصباح:كل مداللة   الربط ع ال
  
  
  
  
  

ساوي:   .3Vب/ داللة املولد املستعمل 
ساوي:   3V الربط ع التفرع داللة كل مصباح 

  

 قاطعة

L1

+ -

M

http://www.physique48.org


  ستاذ دليل األ

70 

  
ل يجب اختيار املصابيح بدالئل مناسبة لداللة من ل غشتبع التغذية ح  امل

  بصفة عادية.
2-   

  
  
   

الة لدينا الربط ع التفرع فقط. -3 ذه ا    

  
  

15 -  
ن، 3Kانصهر القاطع إذا-1 تحميان داري املآخذ 2Kو 1Kفإن القاطعت

 ابيح كلها مضاءة.بالتا تبقى املص، واملصابيح
  الغسالة والفرن الكهربائي مقطوعتان.دارة  -2

شغيل الغسالة يمكن استعمال سلك كهربائي  مع أخذ ، من أحد مآخذ ابتداءل
و ترك دارة الغسالة والفرن مفتوحة .االحتياطات األمنية الالزمة و
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رح التدّرج  ر الكهربائيةا مقطع  لتعّلماتلمق   لظوا
  
  

ناول ميدا ر الكهربائية  السنة األو متوسط وضعيات ي ن الظوا
ساؤالت التالية: ر ع ال   مختلفة تجيب  األخ

شعل مصباحا كهربائيا؟ -  كيف 
شّغل عناصر كهربائية أخرى  - شعل عدة مصابيح ؟ وكيف  كيف 

ّرك)؟  (مثل امل
ن؟ - ن مختلف شعل مصباحا من موضع  كيف 
 ر الكهرباء؟كيف نح أنفسنا واألجهزة من مخاط -

  
، الواردة  بداية امليدان وضعية االنطالقيطرح األستاذ ، بداية .1.1

يم  عض املفا حّسسهم بضرورة  دراسة  قصد إثارة فضول التالميذ و
سمح لهم ساؤالت الوضعية ع اّال ،  آخر املطاف، ال س باإلجابة ل

ال (ربع ساعة)   ستغرق ذلك وقتا طو
لة-عيةالوضثم يبدأ بطرح   شاط األول  ص  املش (كيف أشعل 66ال

ي من الصفحة نفسها للوصول  شاط الثا عمود؟) وكذلك ال مصباحا 
لقة وكذا جهة التيار الكهربائي  إ مفهوم الدارة الكهربائية وا
ن (الثانية أو الثالثة) إلظهار جهة التيار  باستغالل إحدى التجربت

ذا مدة ساعة ستغرق    الكهربائي. و
شاط الثالث حول النواقل والعوازل ،  الساعة الثانية. 2.1 ، ينجز ال

سبات قبلية ر ملك و بمثابة تذك نا أن ينجز من طرف ، و مكن  و
  األستاذ.

عدئذ الرموز النظامية للعناصر الكهربائية ة لثالساعة الثا  .3.1 يقّدم 
ي.، املدروسة عطي مباشرة نموذج التيار الكهربائي الدورا   و

عة الساعة ال .4.1 شاط األول  ص ، را ي  70ينجز ال شاط الثا وكذا ال
ل مالئمة املصباح مع العمود الكهربائي.   من نفس الصفحة لطرح مش

عض التمارن إلرساء املعارف.، امسة الساعة ا .5.1   يجري 
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ل تركيب الدارات الكهربائية .1.2 شاط ، يطرح  البداية مش عن طرق ال
سلسل والدارة ع التفرع  76ص  ل من الدارة ع ال س ل يھ للتأس بتجرب

تلط.   وكذا الربط امل
إلدماج يتم تناول السيارة الكهربائية كوضعية ،  الساعة الثانية .2.2

ظهره ، التعلمات ركيب مسبقا و مع املالحظة أن األستاذ يمكنھ أن يحضر ال
ر.    األخ

ميتم تخصيص الساعة الث .3.2   .الثة للتقو
  

لة: - الوضعيةيطرح األستاذ  .1.3 كيف يمكن إشعال مصباح من املش
ن؟ ن مختلف   موضع

شاط ناول ال شاط 83- 82بتجاربھ الثالث ص  1وذلك ب عطى ال  84ص 2و
صة املوالية لية ت  ا   كوظيفة م

اب،  الساعة الثانية .2.3 شغيل القاطعة ذ إياب - يتم التطرق ملبدإ 
قيقةوجد   ول ا
م 3.3 صة الثالثة للتقو   تخصص ا
شاط االستكشا . 1.4 ر التجارب  بصفھتم طرح ال ية ع -90ص3-2- 1تجر
رة االستقصار ومن  91 شاف ظا التجارب من طرف  األحسن أن تنجزالك

ر  األستاذ   .التالميذ تحت تأط
مكن 91يتم التطرق آلثار االستقصار عن طرق التجربة  ص .2.4 لألستاذ . و

ياة  أن يقّدم أشرطة فيديو وصور لإلبراز خطورة الدارة املستقصرة  ا
ها من حرائق ووفايات وانفجارات.   اليومية والعواقب الوخيمة ال تنجر ع

شاط ص.  .3.4 شاط ص.   93انجاز ال   . 94وال
م..  4.4  تخصص ساعة للتقو

 يدان.تخصص ساعة ملناقشة حلول وضعية االنطالق  امل .5
6. . ل واجب م  تقّدم البطاقة الوثائقية ع ش
: يتم إنجازه بمرافقة األستاذ نظرا لطبيعتھ  .7 املشروع التكنولو

روتوكولي مكن انجاز جزء منھ خارج الصف.  ةال   و
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ر الضوئية والفلكية                                       ميدان الظوا
 

 :تقديم  
يم واملوارد املعرفية ، والفلكيةر الضوئية شمل ميدان الظوا املفا

ي جية  البعدين الضوئي والفل سبة للضوء، واملن ناول بال يم ، و املفا
شار املستقيم للضوء  يم االن ة املباشرة لألشياء بتوظيف مفا اصة بالرؤ ا

) ونموذج شعاع الضوء والظل والظليل.   (الضوء الهندس
شم ي ف ل األرض والقمر ضمن املجموعة الشمسية وبعض أما البعد الفل

هما (حركة القمر حول األرض وحركة األرض  ر الفلكية املرتبطة بحرك الظوا
سوف والكسوف ري ا   .حول نفسها وحول الشمس) وظا

توج امليدان بتقديم ر مثال الطاقة ، و مقاربة أولية حول مفهوم الطاقة ع
  الشمسية النافذة إ األرض.

 امليدان كفاءات  
تامية -   الكفاءة ا
يحل مشكالت من محيطھ القرب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي  -

ة املباشرة لألجسام.   وشروط الرؤ
تامية -   مركبات الكفاءة ا
. عرف -  مختلف مصادر الضوء من محيطھ الطبي والتكنولو
ر العرف  - شار املستقيم للضوء لتفس وظف مفهوم االن ة املباشرة و رؤ

ل ظل األشياء.  ش   و
ر الفلكية املرتبطة بموقع األرض  املجموعة  - را لبعض الظوا يقدم تفس

ها حول نفسها وحول الشمس.  الشمسية وبدورا
رزا  - جمادات) م ية وا ائنات ا شاط الطبيعة  األرض (ال را ل يقدم تفس

  دور الشمس.
 سبات القبلية   املك

ــ ر الضــوئية والفلكيــة، مرحلــة التعلــيم االبتــدائي تنــاول التلميــذ  ــ ، الظــوا
امســــــــة، الســــــــنوات الدراســــــــية عــــــــة وا ــــــــ والثالثــــــــة والرا بمقاربــــــــة وصــــــــفية ، األو

:، واستكشافية ها إ ما ي عرض ف   حيث 
ستغرقھ ، املدة الزمنية: املعلمة  الزمن - املدة الزمنية  الوقت الذي 

شاط.   ال
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و املدة  - هار.اليوم  شمل الليل وال     الزمنية ال 
: األحد - ن، أيام األسبوع  س، األربعاء، الثالثاء، االثن م جمعة، ا ت.، ا   الس
عاقب الليلحركة األرض حول نفسها:  - تج عنھ   دوران األرض حول نفسها ي

هار   .وال
ء الشمس األرض باستمرار.  -   ت
 الرزنامات: -
 فان حسب الرزنامة املستعملة: قمرة أو شمسية. لنفس اليوم تارخان مختل -
بداية كل رزنامة مرتبط بحادثة تارخية معينة: مدد األشهر والسنة تتعلق  -

  باملرجع (أرض/قمر أو أرض/شمس).
 التوجهات األربعة: -
جنوب، نتوجھ  الفضاء اعتمادا ع التوجهات األربعة: الشمال - ، الشرق ، ا

 الغرب.
لتوجهات األربعة باستعمال بوصلة أو الشمس (ظل عمود  نتعرف ع ا -

  أو النجم القط ليال.، وقت الزوال)
ر ظل العمود إ االتجاه جنوب -   شمال عند وقت الزوال. -ش
ر النجم القط باستمرار إ الشمال. -   ش
تج عن حركة األرض حول الشمس أربعة حركة األرض حول الشمس:  - ي

رف.، الصيف، الربيع ،فصول: الشتاء  ا
هار حسب الفصل - عود ذلك مليالن محور دوران ، تختلف مدة الليل وال و

 األرض عن األشعة الشمسية.
هار  السنة. 21االنقالب الصيفي ( -  جوان) يوافق أطول 
ر21االنقالب الشتوي ( - سم هار  السنة.) د   يوافق أقصر 
ر) ي 21مارس و 21االعتدال ( - تم هارس ساوي مدة الليل وال   .وافق 
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ر الضوئية ( -10   سا) 6الظوا

      رنامج الدراس   مستخرج من ال

  أ. املوارد املعرفية:
ع واألوساط الضوئية -1   املنا
ئة - ع الضوئية: األجسام املض  األجسام املضاءة -املنا
  الوسط الشاف -الوسط العاتم -األوساط الضوئية: الوسط الشفاف -
شار املستقيم للضوء -2   االن

شار املستقيم للضوء -  مبدأ االن
زمة الضوئية - الشعاع الضوئي -   ا

  الظل والظليل -3
  املنبع الضوئي الواسع - املنبع الضوئي النقطي - 
 الظليل - الظل  -
مول)  -  ي(امل   الظالل مسقط  -الظل الذا

م ر ومؤشرات التقو   :ب. معاي
  : 1مع -1

ع الضوئيةيتعرف ع امل -   نا
ئة وأجسام مضاءة. - ع الضوئية إ أجسام مض   يصنف املنا
ئة وأخرى مضاءة من محيطھ القرب  - عطي أمثلة عن أجسام مض

  والبعيد.
  : يتعرف ع األوساط الضوئية2مع

  عاتمة وشاَفة، يصنف األوساط الضوئية إ أوساط شفافة -
عطي أم - ن الوسط الشفاف والعاتم و هما.يم ب   ثلة ع

ة املباشرةشرط: يحدد  1مع -2   الرؤ
ة املباشرة بنموذج الشعاع الضوئي. -   يفسر الرؤ
ن. -  يمثل بأشعة الضوء الصادر من املنبع الضوئي إ الع
 : ينمذج الضوء بحزمة ضوئية 2مع

زمة الضوئية  - ندسيا) ا يمثل باستخدام نموذج الشعاع الضوئي (
  ملتوازة.ا -املتقاربة - املتباعدة
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شار املستقيم للضوء.: 1مع -3 ل الظل باالن ش   يربط 
سبة ملنبع ضوئي  - ء بال يمثل بنموذج الشعاع الضوئي منطقة ظل 

  نقطي.
سبة ملنبع ضوئي  - ء بال يمثل بنموذج الشعاع الضوئي منطقة ظليل 

 واسع. 
  لظليل.شرح ملاذا نرى األشياء كليا أو جزئيا باستخدام مفهومي الظل وا -
ء: 2مع ل ظل  ش  يفسر 

ن الظل والظليل. -   يم ب
 عطي مثاال عن منطقة الظل ومنطقة الظليل. -
جسم. -   شرح وجود ظالل مختلفة لنفس ا
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 راح تدرج  التعلمات  اق

  
توى شاطات الكتاب امل

ي املفا
املدة
الزمنية

صة  نوع ا

ع الضوئية1-شاط   : املنا
 ط الضوئيةاألوسا:2-شاط

ع واألوساط املنا
مع كل سا 1 الضوئية

 القسم
ة :1-شاط كيف تتم رؤ

 األجسام؟
ر 2-شاط ة املباشرة وغ : الرؤ

املباشرة

رة الضوء وظا
ة  الرؤ

ري  سا1  عمل مخ

ر:1-شاط   ضوء الل
: املنبع الضوئي 2-شاط

 واأللواح املثقوبة 

شار مبدأ االن
املستقيم   للضوء ل مع ك سا 1

  القسم

زم الضوئية5-شاط زمة الضوئية :  ا ا
والشعاع الضوئي ري  سا1  عمل مخ

  : املنبع الضوئي الواسع1-شاط
 : املنبع الضوئي النقطي 2-شاط
رة ال :3-شاط ةالظل وظا  الظل والظليل رؤ

 

مع كل  سا 1
  القسم

ر ظل وظليل 4شاط غي  :
األشياء   علم إدماج  سا 1
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          شاطات   توضيحات حول ال

  
ع واألوساط الضوئية: -   املنا

جزئية لة ا صة  إطار الوضعية املش ذه ا وذلك بطرح ، يمكن انجاز 
ن:  ن التالي   السؤال

ع الضوئية؟ تَصّنفكيف  -   املنا
  ؟الضوئيةكيف تَصّنف األوساط  -

ب توجيھ التالميذ إ و  ن ي ذين السؤال شاطاإنجاز لإلجابة عن  وفق  1-ل
راح تدرج  التعلمات جدول  رك عاق ع  ذكر أمثلة وال الضوئية عن املنا

ع ضوئية اصطناعيةمثل الشمس والنجوم ، الطبيعية واالصطناعية مثل ، ومنا
  .لهب الشمعة ومصباح اليد

سبة  هم حول  2-شاطللأما بال راحا يوجھ األستاذ التالميذ إ إبراز اق
يف  رك ع األوساط تص الضوئية وفق الوضعيات الثالث املطروحة مع ال

ن وامل ن الع ر األوساط املوضوعة ب تھ ع ة املنبع الضوئي أو عدم رؤ نبع رؤ
ر ذكر  أمثلة عن كل صنف.   الضوئي. و األخ

شار املستقيم للضوء -   االن
نا شاطات الواردة  سبة لل ن، بال  بدأ األستاذو ، يفضل أن تنجز  حصت

ري " ة"بحصة العمل أمل رة الرؤ راح تدرج  جدول حسب   الضوء وظا اق
  .  التعلمات
ة األجسام؟: 1-شاط   كيف تتم رؤ

رحة  الكتاب إ بروتوكول يوزع ع  طوات املق رجم األستاذ ا ي
ها من خالل ، التالميذ عملون  أفواج لصياغة الفرضيات والتحقق م حيث 

يجة بأنفسهم.التجرب للوصول إ    الن
ة يولوجية لعملية الرؤ رورة الف وبالتا ، مالحظة: عدم التطرق للس

يائيا. را علميا ف ة تفس رة الرؤ ر ظا   يصعب ع التالميذ تفس
شاط يطلب األستاذ من التالميذ التحقق من  ج لهذا ال ة وكتتو الرؤ

شاط ر املباشرة بانجاز ال   .2- املباشرة وغ
تقل   صة الثانية مع كل القسم ثم ي شار املستقيم  إ ا "مبدأ االن

شاط للضوء" بإنجاز ر1-ال أن نرى أنھ ال يمكن ، إلقناع التالميذ، ضوء الل
رة  ولكن  الواقع نرى جزئات الغبار، أشعة الضوء رات املاء الصغ  أو قط
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ها أشعة الضوءال ، واء الغرفة  الغبار املضاءةوبالتا نرى جزئات ، تضي
ل مستقيمات.   مصطفة ع ش

شاط ُينجزو عض التالميذ ، املنبع الضوئي واأللواح املثقوبة 2- ال من قبل 
س شار املستقيم للضوء  وسط متجا رة االن ألنھ ،  الدرس للتحقق من ظا

ر الضوئية  الضوء  عض الظوا ر  سمح بتفس و  ن عليھ و ر مبدأ ال ي
.   الهندس

ز  -   مة الضوئية والشعاع الضوئيا
سبة ملفهوم  ون الصعوبات ال تظهر بال زمة الضوئية والشعاع نظرا ل ا

زمة الضوئية إ مفهوم ، الضوئي تكمن  كيفية االنتقال من مفهوم ا
شاط، الشعاع الضوئي زم الضوئية: 5-يفضل أن ينجز ال  حصة ألعمل  ا

ري إلقناع التالميذ أن الشعاع سمح لنا بتمثيل  أمل و نموذج فقط  الضوئي 
ن. شار الضوء  خط مستقيم وفق اتجاه مع   مسار ان

  الظل والظليل: -
رح  الكتاب املدرس  ب املق رت سبة لهذا املوضوع يمكن أن ينجز وفق ال بال

لة يم، أو  إطار  طرقة وضعية املش عض املفا ال ، وذلك للكشف عن 
امسة من مرحلة التعليم االبتدائيدرسها التالميذ   ألنھ قد سبق ، السنة ا

يا ع مفهومي الظل والظليل والعناصر املتدخلة  ، لهم عرفوا تجر أن 
هما و   وكذا رسم ظل جسم عاتم وتحديد عناصره.، ت

: -آ رح  الكتاب املدرس ب املق رت   ال
شاط الناتج عن املنبع الضوئي املتعلق بالظل  1- من األفضل أن يبدأ األستاذ بال

سمح  ساؤل ثم يطرح ، الواسع ب التجر الذي  رت ع التالميذ عن ال
شاط ألن ، املتعلق بالظل الناتج عن املنبع الضوئي النقطي 2- باالنتقال إ ال

ن  شاط ن الظل والظليل.إنجاز ال   عطي فرصة للتالميذ للتمي ب
سبة شاط بال ة بظا - 3لل ر التلميذ يفّس  ري الظل والظليلعالقة الرؤ

ة جزئية؟  ون الرؤ ة كلية؟ وم ت ون الرؤ ة؟ وم بواسطتھ م ت تنعدم الرؤ
الظل أو من منطقة الظليل أو من منطقة وذلك عندما ينظر من منطقة 

  مخروط الظل. 
لة: -ب   إطار  طرقة وضعية املش
جية: -1   الصعوبات التعليمية املن

سبة لهذا املوضوعإن الصعوبة األسا كيفية ربط حدوث تكمن  ، سية بال
رة الظل والظليل ب وبالتا ، املنبع الضوئي الواسع واملنبع الضوئي النقطيظا
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ن املنبع الضوئي النقطي واملنبع الضوئي الواسع كيف يم ، أي، التمي ب
ن الظل والظليل؟   التلميذ ب

ذا املستوى رب ن الصعوبات أيضا   ة املنبع الضوئي  (جزء ومن ب ط رؤ
من توضيح ذلك بانجاز تجارب وعليھ البد ، بالظل والظليل )منھ أو كلھ

ري  شار املستقيم  بتوظيف، توضيحية  الدرس و العمل امل مفهوم االن
ل الظل والظليل. ش ر:    للضوء والشعاع الضوئي لتفس

تامية: -2   مركبة الكفاءة ا
وظف مفهوم اال  - ة املباشرة عرف و ر الرؤ شار املستقيم للضوء لتفس ن

ل ظل األشياء. ش   و

لة:   -3   سياق الوضعية املش
رفيه األشهر إن  التطبيق ال

ُكفَّ  
َ
واملب ع فكرة وضع األ

مسار شعاع الضوء وصنع ظالل 
يوانات ووجوه  ال ا شبھ أش

شر   قديم ال اعروفم كانال
ن بُدمى مسرح  ني عند الص

  .  لظلا
ل ظالل األجسام؟، سؤال الوضعية:  كيف ش   ت

  األسئلة الفرعية:
 يظهر الظل؟ ل يمكن للظليل أن يظهر دون أن -
  ل يمكن أن يظهر الظل دون أن يظهر الظليل؟ -
ن الظل والظليل؟ -   كيف تم ب

  تنفيذ الوضعية: -4
ذه  بع لإلجابة عن  لة:املراحل األربع لطرقة وضعية املاألسئلة ن   ش
ن ، مرحلة التصديق، مرحلة الصياغة، مرحلة االنطالق  مرحلة التقن
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  مرحلة االنطالق: -1

لة ملناقشة  األسئلة سؤال الوضعية و يقدم األستاذ الوضعية املش
يم الواردة   الفرعية مع التالميذ قصد جمع التصورات املتعلقة باملفا

ذه األسئلة من لة من جهة ومحتوى  دون التطرق إ ، جهة أخرى  محتوى املش
يحة سبات القبلية لدى التالميذ ، اإلجابات ال يص املك وذلك من أجل 

لة العلمية، من مرحلة التعليم االبتدائي عدئذ و ، ولتحديد املش تمكن األستاذ 
ها كاملة   ج ب معا من الوصول بالتالميذ إ تحديد الوضعيات ال ي

تامية.العملية التعليمية الت   علمية لتحقيق مركبة الكفاءة ا
رحة أمام التالميذو  لة املق نا  تقديم وضعية املش ، كمن دور األستاذ 

عض الوسائل  م الختيار  عض الدالالت لتحف ر  هم وصف وتفس طلب م و
شاطات ال تجيب عن األسئلة الفرعية املطروحة سب النجاز ال ولذلك ، األ

ب عليھ أن يوجھ عض املهام   ي التالميذ  املرحلة املوالية إ إنجاز  
  الدرس.

  مرحلة الصياغة: -2
ليف التالميذ بالعمل  مجموعات من  - والقيام بالدراسة التوثيقية  4إ  3ت

هم القبلية. سبا ية ع مك  أو  املب
تلفة حول األسئلة املطروحة. - ار امل صات ومناقشة األف  تقديم امل
لة ال - ل املش راحات األولية حول املوارد املعرفية الضرورة  ر  االق تفك

 املطروحة وتحديد وسائل العمل.  
يم  - يم األساسية واالتفاق ع الصياغة املوحدة لهذه املفا التوقف عند املفا

هم القبلية من الدروس السابقة: سبا  انطالقا من مك
ع واألوساط الضوئية.   -   املنا
شار املستقيم للضوء.   -    االن
ة األجسام كيف تتم - ر املباشرة. و  رؤ ة املباشرة وغ   الرؤ
يم - عض املفا ر  امسة ، إعطاء فرصة للتالميذ لَتَذكُّ ا  السنة ا ال درسو

 مثل الظل والظليل. ، من مرحلة التعليم االبتدائي
هم قبل ال - را شاطات انطالقا من خ راح  هم اق شاطات يطلب م تطرق إ ال

رحة  الكتاب املدرس   .املق
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اص  الظل ا

 

واسع منبع ضوئيشاشة

منطقة الظليل  

مول  منطقة الظل امل

رح أمام التالميذ - شاط املق دة ، أثناء عرض ال نطلقون ال محالة من املشا س
قرون بأن املنطقة السوداء واملنطقة األقل سوادا تظهران  شاط و ية لل العي

  دوما معا باستعمال املنبع الضوئي الواسع.
ذه  - ستطيع التالميذ   ن ال  يائية ب وا الفرق من الناحية الف املرحلة أن يم

  املنطقة السوداء واملنطقة األقل سوادا.
ن مختلفتان من حيث السواد فقط. -   يمكن للتلميذ أن يحكم بأن املنطقت

  مرحلة التصديق:-3
شاط   1-ال

رة عاتمةتقديم الو  - كهربائي ذي حبابة مصباح ، سائل للتالميذ: كرة صغ
ر    شاشة.   ، ة أسالك توصيلزجاجية كب

ب تجر - هم بناء ترت سمح باستعمال املنبع الضوئي الواسع ، يطلب م
ل يمكن للظليل أنلإلجابة عن السؤال الفر األساس  :  

  يظهر الظل؟ يظهر دون أن
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عض األسئلة املساعدة:  يطرح األستاذ 
  من األو  حّدد ع الشاشة املنطقة السوداء واملنطقة األقل سوادا -

  ومنطقة الضوء.
ن الظل والظليل -   ؟ما الفرق ب
تج؟ - ست   ماذا يمكنك أن 
شاط أن املناطق الثالث تظهر ع الشاشة بوضوح - ذا ال ، يت من 

وع املنطقة األقل سوادا ومنطقة  الظلونحصل ع املنطقة السوداء 
تظهر معها املنطقة أي أن املنطقة السوداء ال يمكن أن تظهر دون أن ، الضوء

سمية املنطقة األقل سوادا  صط ع    .       الظليلباألقل سوادا. و
شاط ال يمكن أن يظهر  - سبة لهذا ال هذه ابال لظل بدون ظهور الظليل. و

ن يائيةالظليل و الظل الكيفية يمكن للتلميذ أن يم ب   .من الناحية الف
عتمد التالميذ  ، الوضعيةالرجوع إ صورة ال قدمت  سياق  - حيث 

شاط سبة من ال يائية املك ا ع توظيف املعارف الف ر ، 1-وصفها وتفس
. ُكّفِ

َ
سبة لأل ما بال ن أو عدم وجود ؤكد األستاذ للتالميذ عن وجود املنطقت   و

شاط   - 2-ال
ب إحداثھ  نفس ، يطلب األستاذ من التالميذ - ر الذي ي البحث عن التغي

ر  صول ع املنبع الضوئي النقطي.  ال ب التجر السابق ل   ت
رك التالميذ - رحون ما يردون ، ي ب التجر ثم يتم االتفاق ع ، يق رت ال

شاط لإلجابة عن السؤال الفر األساس   : املوحد لهذا ال
ن الظل والظليل.   ل يمكن أن يظهر الظل دون أن يظهر الظليل؟  للتمي ب

ةيطرح األ  عض األسئلة املساعدة الوا وجھ التالميذ إ كيفية ، ستاذ  و
ذه األسئلة مثال ن  ها ومن ب :، اإلجابة ع  ما ي

 فسر مالحظاتك؟، * عندما نقرب الشاشة من الكرة  
 فسر  مالحظاتك؟، * عندما نبعد الشاشة من الكرة  
ل الظل؟*    ش   كيف ي

عض األسئلة املساعدة   مثل:، األخرى  كما يمكن أيضا طرح 
شاط املنطقة األقل سوادا؟ - ذا ال  ل تظهر ع الشاشة  
ون خفيفا؟  - ا وم ي ون الظل قو   م ي
جسم؟  ، بماذا تتعلق الظالل - ل ا لها عن ش ل يختلف ش  و
شاط:، يقدم التالميذ -   عض التوقعات (الفرضيات) حول ال
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  منطقة الضوء.و  املنطقة األقل سواد من األو و  املنطقة السوداء -1
ن املنطقة السوداء واملنطقة األقل سوادا. -2   ال يوجد فرق ب
ن من ناحية شدة السواد. -3 ن املنطقت   يوجد فرق ب
سليط منبع ضوئي نقطي ع الكرة العاتمة. -4 ل الظل ب ش   ي

هم  - ا ر ما زالت الصقة بأذ عض التعاب ناك  ن 
َ
يالحظ من إجابات التالميذ أ

س لها   أي عالقة باملنبع الضوئي النقطي.  ول
شاط هم لنتائج ال د عد من مشا م  ن عدم تحرر ذا ما يب املنجز  من  1- و

جواب األول مثال.، قبل ذا ما يؤكده ا   و
عض املؤشرات قد  - ع الذي يحمل  جواب الرا يمكن لألستاذ أن يركز ع ا

شاط ثان ماذا يحدث لو  طرح بذلك سؤاال آخرا :و  ،ساعده ع انجاز 
ر نقطي؟  بدلنا املنبع الضوئي النقطي بمنبع ضوئي غ   اس

ي. - شاط الثا هذا يحّضر األستاذ التالميذ لل   و

  

  

  

 

ن السوداء و حدد ع الشاشة املنطقة السود - ها باملنطقت األقل سواد اء وقار
لة. شاط املنجز من طرف األستاذ كوضعية مش   ال

دتھ  - ن ما شا شاط مع قارن ب ذا ال شاط      .1- ال
  !ل يوجد دوما الظل؟ علل إجابتك -
شاط عدم ظهور املنطقة األقل سوادا -  ذا ال ن من  ألن ، يمكن لألستاذ أن يب

و منبع ضوئي نقطي كفي القول أنھ يمكن ، املنبع الضوئي املستعمل  و
صول ع املنطقة األقل صول ع املنطقة السوداء فقط دون ا سوادا.  ا

سمية املنطقة السوداء صط ع  ذه الوضعية ، و ها   ال حصلنا عل
  .الظلب
عتمد التالميذ  ، الرجوع إ الصورة ال قدمت  سياق الوضعية - حيث 

شاط سبة  ال يائية املك ا ع توظيف املعارف الف ر ؤكد ، 2-وصفها وتفس و
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ن ُكّفِ وتقديم  األستاذ للتالميذ عن وجود املنطقت
َ
سبة لأل ما بال أو عدم وجود

ر لة.، التفس ون قد قدمنا حال للوضعية املش   وبذلك ن

شاط رية)  3 -ال   (ينجز  حصة األعمال امل
شاط يفّسر التلميذ - سبة لهذا ال   :بال
ة   ون الرؤ ة كلية؟ وم ت ون الرؤ م ت

ة؟ وذلكتنعدم جزئية؟ وم  عندما  الرؤ
منطقة الظل أو من منطقة ينظر من 

  .الظليل أو من منطقة مخروط الظل
رح عليھ  -   النموذج التجرلذلك نق

  الصورة املقابلة. 
مكن لألستاذ أن يطرح مجموعة من  و

  األسئلة املساعدة:
- . ونة لهذا النموذج التجر شف األدوات والوسائل امل   اك
يائية ال يمكنك تف - رة الف ؟ما  الظا هذا النموذج التجر ا  ر   س
ذا النموذج. -   أنجز مع مجموعة من زمالئك وبتوجيھ من األستاذ 
من خلف  الثقوب من ثقب كل خالل من تنظر عندما  صف مالحظاتك -

  .   الشاشة  اتجاه املصباح املتو
  كيف ترى املنبع الضوئي من خالل كل ثقب من الثقوب من خلف الشاشة؟ -
رةحّرر  فق - عض الثقوب وال تراه من ، رة صغ ملاذا ترى املنبع الضوئي من 

  البعض اآلخر؟   
شاط ري  - 4-ال م من األفضل  العمل امل   إدماج/التقو

  .يتم عرض الصورة التالية ع التالميذ -1
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عض األسئلة لتوضيح  و شاطيطرح األستاذ    :ال

د املالحظ األخضر؟. - شا   ماذا 
د  - شا   املالحظ األحمر؟.ماذا 
د املالحظ األصفر؟. - شا   ماذا 
دة؟. -   كيف تفسر كل مشا
ها كل  - د م شا س كل منطقة من املناطق الثالث ال  كيف 

 مالحظ؟
عض أجوبة التالميذ ع السبورة  -2 عرض النتائج من طرف كل فوج وكتابة 

: ن إجابات التالميذ ما ي   ومن ب
ء. املالحظ األحمر ال -       يرى 

د منطقة سوداء. -   شا  املالحظ األحمر 
ها سوادا. -   د منطقة سوداء ومنطقة اقل م شا  املالحظ األصفر 
دات. -   ن املشا  ال يوجد فرق ب
ء.  -    املالحظان: األصفر واألحمر يالحظان نفس ال
ها بــــــ: الظل -     الضوء ، الظليل، س املناطق ال تتم املالحظة م

ن:  -3   مرحلة التقن
سلط ضوء منبع ضوئي واسع أو نقطي ع جسم عاتم ُ ل ، عندما  ش ت

جسم ذا ا يط بھ املناطق التالية:و ع     الفضاء امل
جسم � اص.، منطقة مظلمة ع ا َس الظل ا ُ 
مول (الساقط).، منطقة مظلمة ع الشاشة � َس الظل امل ُ 
جسم والشاشة � ن ا  َس مخروط الظل.ُ ، منطقة مظلمة ب
َس الظليل. منبع ضوئي واسع فقط  حالة � ُ بة  ل منطقة مض ش   ت

ها املنبع الضوئي. -   منطقة الضوء:  املنطقة ال ُيرى م
ها املنبع الضوئي. -   منطقة الظل:  املنطقة ال ال ُيرى م
ها جزء من املنبع الضوئي ا منطقة الظليل: -   لواسع. املنطقة ال ُيرى م

شاط  نجز  حصة ، يدخل  إطار التعلم اإلدما الظل والظليل - 4ال و
رية مكن لألستاذ أن ، األعمال امل عطيھ مثاال عن منطقة الظل ومنطقة و

جسم الظليل شرح وجود ظالل مختلفة لنفس ا ذه الوضعية و ، و طرح 
سيطة:  ال
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ب وتقف ماذا يحدث عند ، ابحث، إال وتالحظ الظل والظليل، أينما تذ
ر املنبع الضوئي.    غي

شاط  رحة  الكتاب املدرس  يوجھ التالميذ إ انجاز الوضعيات املق
هم. طلب م شاط و   ب

  وصف املالحظات  كل وضعية. -
ل وضعية. - تاجات ل رات واست   تقديم تفس
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   عض التمارن    حلول 

جسم ظل فقط عند ما -12 ون ل ، سلط عليھ الضوء بمنبع ضوئي نقطي ي
سلط عليھ الضوء بمنبع ضوئي نقطي واسع ون لھ ظل وظليل عندما و 
). ممتد)( ال  أغلب األوقات (كالشمس واملصابيح...إ و ا   و

ء من طرف الشمس -15 سقط ع وجهھ امل ر الضوء الذي  ألن ، القمر ين
ستمد نوره من الش فهو كوكب صلب ، مس صديقتھالقمر كوكب مظلم وانھ 

ها.، ستمد الضوء من الشمس، مظلم عكس الضوء املُنبعث م قوم    و
واء ال يمكن  -16 أن نرى أشعة الشمس, ولكن  الواقع نرى جزئات الغبار  

جرة ها أشعة الشمسال ، ا  وبالتا نرى جزئات الغبار املضاءة، تضي
ل مستقيمات   مصطفة ع ش

ر ثقوب ثالثة حواجز تجربة -21 ة املنبع الضوئي ع سمح برؤ وبالتا ، سيطة 
ن بعث منھ الضوء للوصول إ الع ذه الثقوب ع استقامة واحدة ، ي ألن 

ر عن مسار الضوء وفق خط مستقيم شر وفق ، للتعب قال أن الضوء ين و
س.   خطوط مستقيمة  وسط متجا

ن جهاز استقبال الضوء.  -1    -23 ها تحولھ إ نبضات كهربائيةالع ال يتم ، أل
هها عن طرق األعصاب إ امل ناك يحدث االنطباع البصري ، توج و

  .للمصباح
ئة-2 ها مض ون الوالعة مرئية أل د. .ت ن املشا ها إ ع ِرُد الضوء م ون  وَ ي

ر الضوء جسم مرئيا عندما ين د.، ا ن املشا ِرُد جزء منھ إ ع   وَ
سبة سية بال ن من ثالثة أجزاء رئ ون الع يائي تت   :للف

اجز (فتحة دائرة ذات ، القزحية -مجموعة البؤبؤ-3 جاب ا تلعب دور ا
ر)؛  قطر متغ

ة -   .تلعب دور العدسة، البلور
  .تلعب دور الشاشة، الشبكية -

بعث جزء منھ ليصل ، يرى الطفل املصباح املتو -24 تج الضوء و ألنھ ي
يھمباشرة إ ة ، فإنھ يراه كمنبع ضوئي، ولذلك،  عي كما يمكن لھ أيضا رؤ

سر، املصباح الكهربائي األيمن ون مضاء باملصباح األ ر الضوء  ، ألنھ ي ن و
ات ن الطفل، كل االتجا   .وعندئذ يصل جزء منھ إ ع
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ل الظل  - 1 -25 ش رة  ظا
  باملنبع الضوئي النقطي.

ل الظل باملنبع  -1 ش رة  ظا
  الضوئي النقطي.

طط و  -2 كتابة  3رسم امل
  البيانات.

ها الكرة كاملة.، منطقة الضوء  -4    املنطقة ال ُترى م
ها الكرة.، منطقة الظل -    املنطقة ال ال ترى م

نما  حالة املنبع ،  حالة املنبع الضوئي النقطي يظهر الظل فقط - 1  -26 ب
هذه الكيفية ، الظل بدون ظهور الظليل الضوئي الواسع ال يمكن أن يظهر و

يائية. ن الظل والظليل من الناحية الف   يمكن للتلميذ أن يفرق ب
ون  منطقة الظليل -2 جسم الناثر للضوء عندما ي ألن جزء من ، ُيرى ا

د ن املشا نما ، األشعة الضوئية تصل إ ع ون  منطقة ب ال ُيرى عندما ي
د.ألن األشعة الضو ، الظل ن املشا   ئية ال تصل إ ع
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ر الفلكية (-11   ) ساعات 5الظوا
  
رنامج الدراس  مستخرج من ال

  :املوارد املعرفيةأ. 
  الشمسية املجموعة عناصر -1

واكب -   املجموعة الشمسية: الشمس وال
وكب -النجم -  القمر -ال
وكب -  يوم وسنة ال
شار الضوء  الفراغ -   السنة الضوئية -سرعة ان

  األرض اندور  -2
هار -  عاقب الليل وال
  الفصول األربعة -

سوف والكسوف - القمر أطوار -3   ا
جديد) - اق (القمر ا  الهالل األول  -أطوار القمر: امل

امل -األحدب املتصاعد - ر -األحدب املتناقص - البدر ال الشهر  -الهالل األخ
 القمري 

جزئي - سوف ا سوف وا   ا
م ر ومؤشرات التقو  :ب. معاي

عرف عناصر املجموعة الشمسية1مع-1  :.  
  .س كواكب املجموعة الشمسية -
 .يحدد موقع األرض  املجموعة الشمسية -
وكب والقمر  - ن النجم وال  .يم ب

صائص الفلكية لعناصر املجموعة الشمسية2مع عض ا عرف   :. 
ها - ياة عل ن موقع األرض وخصائص ا  .يربط ب
ن  - اص ن اليوم والسنة ا ل كوكبيم ب  .ب

  .: يقدر املسافات بالوحدة الفلكية3مع
شار الضوء  الفراغ -  عرف قيمة سرعة ان
 عرف أن السنة الضوئية تمثل وحدة مسافة فلكية -
ر عن املسافات الفلكية بوحدة السنة الضوئية -   ع

هار1مع-2 عاقب الليل وال   :يفسر فلكيا 
ل الليل وال - ش ن دوران األرض حول نفسها و  هاريربط ب
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هار  أماكن مختلفة من األرض - ون الليل وال  يحدد أين ي
 يفسر فلكيا وجود الفصول األربعة :2مع

ن دوران األرض حول الشمس ووجود الفصول األربعة -   يربط ب
صائص املناخية للفصل -  ن ا وأشعة الشمس الواردة  يربط ب

 لألرض
  علل االختالف  الفصول  نصفي الكرة األرضية -

ل أطوار القمر :1مع-3 ش   يفسر فلكيا 
ها زمنيا - رت  س األطوار األساسية للقمر و
سبة  - ل الطور (وجھ القمر) وموضع القمر بال ن ش يربط ب

 للشمس وملراقب ع سطح األرض
سوف والكسوف2مع  : يفسر فلكيا حدوث ا

زم  - سوف والكسوف مستخدما ا ري ا را لظا يقدم تفس
 والظليلالضوئية ومفهومي الظل 

د  - جزئي والك حسب وضعية املشا سوف ا ل ا ش شرح 
  ع سطح األرض
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          راح تدرج  التعلمات   اق

  
توى شاطات الكتاب امل

ي املفا
املدة
الزمنية

نوع
صة  ا

كواكب نظام املجموعة :1-شاط
عناصر  الشمسية

املجموعة 
  الشمسية

  

مع كل  سا 1
  القسم

وكب يوم:2-شاط   وسنة ال
: الوحدة الفلكية 3-شاط

 والسنة الضوئية
عمل  سا1

ري    مخ

هار:1-شاط   عاقب الليل وال
عاقب الفصول  :2-شاط
 األربعة

مع كل  سا 1 دوران األرض
  القسم

: دوران القمر حول 1-شاط
  األرض
  خسوف القمر: 1-شاط
 وكسوف الشمس: 2-شاط

 أطوار القمر
رتا  وظا

سوف  ا
 وفوالكس

عمل  سا1
ري    مخ

أطوار القمر وخسوف 3-شاط
القمر

 أطوار القمر
علم سا 1 

 إدماج
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     شاطات   توضيحات حول ال
  
  القمر -الكوكب - املجموعة الشمسية: الشمسعناصر  -

    :كواكب املجموعة الشمسية1-شاط
رك األستاذ صة، ي ذه ا ص.  1-للتالميذ للتمعن  الوثيقة فرصة  

شاطات العملية:، 126 هم ال   ثم يطلب م
  سمية عناصر نظام املجموعة الشمسية.  -
وكب األرض توجيھ التالميذ إ البحث - ة ل وال تضمن ، عن العوامل املم

رك  واكب األخرى مع ال ياة عليھ دون ال  ع موقع األرض استمرار ا
واك املجموعة الشمسية ها مع مواقع بقية ال   ب.ومقارن

ها مع خصائص بقية - وكب األرض ومقارن صائص الفلكية ل تحديد ا
واكب وكب. التممع اإلشارة إ ، ال ن النجم وال   ي ب
  يوم وسنة الكوكب: 2-شاط

شاط سبة لهذا ال ري ، بال تاج يفضل أن ينجز  العمل أمل الست
وكب لتالميذ وعندما يقوم ا، الوحدتان املستعملتان لتحديد يوم وسنة ال

ها  رتي با تنازليا حسب:ب   ترت
 أ /مدة يومها الواحد.

ها الواحدة.   ب/مدة سن
ن بدوران األرض حول نفسها أو حول الشمس.  ن مرتبطت شفون أن الوحدت   يك

ري  - و املش شفون أن أسرع كوكب  ع يك ألنھ يتم ، وعندما يقرؤون العمود الرا
  ية.دقيقة أرض 50ساعات و 9دورة حول نفسھ  

  : الوحدة الفلكية والسنة الضوئية3-شاط
ذا ينطلق األستاذ  يفضل أن لة من  الدرس  رحة  الوضعية املش املق

ر ("، 128الصفحة  ر (mإن استعمال وحدة امل ها مثل الكيلوم ) km)أو مضاعفا
رة يصعب التعامل معها عطي أعدادا كب ن النجوم واملجرات  ،  املسافات ب

ر  استعمال وحدة فلكية كتابة وقر  علماء الفلك إ التفك ذا ما أدى  اءة. 
ذه املسافات.   "لقياس 

ؤكد ع كيفية تحديد  ن:و   ذه الوحدة الفلكية بناء ع عامل
  عامل الزمن -
  عامل املسافة ال يقطعها الضوء كمقاربة أولية ملفهوم السرعة. -

شار الضوء  الفراغ ، (km/s)كم/ثا 300000تقارب ، وإذا كانت سرعة ان
 30دقائق و 8ومتوسط الزمن الالزم لوصول ضوء الشمس إ األرض حوا 
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ساوي ، ثانية ا  رات ونجد  يمكننا استخراج قيمة السنة الضوئية بالكيلوم
با  ر  السنة الواحدة 9500تقر س السنة الضوئية، مليار كيلوم  حيث:، و

  ، رمليار كيلوم 9500= سنة ضوئية 1
ر  حيث أن ، جدا مقارنة بالسنة الضوئية ةأما الوحدة الفلكية فه مسافة صغ

ساوي فقط  أي أن الضوء يقطع الوحدة ، ثانية ضوئية 500الوحدة الفلكية 
ر مناسبة لقياس ، ثانية أرضية فقط 500الفلكية   عت والوحدة الفلكية 

  املسافات القربة داخل مجموعتنا الشمسية.
  ألرضدوران ا -

  نموذج الكرة األرضية واملصباح الكهربائي: 1-شاط
هار - عاقب الليل وال و توضيح كيفية حدوث  شاط  ذا ال ، الغرض من 

ها أي، نفسها حول  األرض بدوران  واملقصود ا الذي يمتد  حول  دورا محورو
ها.  ن قطب   ب

يھ التالميذ إ جهة الدوران - عكس الغرب إ الشرق أ حيث يتم من، تن ي 
هم فرصة ، دوران عقارب الساعة ، ملناقشة باملنطق والعقالنيةاإلعطا

قائق العلمية   .باستعمال االستدالل الكيفي الك للوصول إ ا
هار وليل) أي   ستغرق الدورة الواحدة لألرض حول نفسها يوًما كامال (  24و

ًبا ساعة   . تقر
عض املالحظات - ر ط، التعرض إ  هار.تتعلق بتغ   ول كل من الليل وال

  الفصول األربعة  - : دوران األرض حول الشمس2-شاط
شاط يدرس األستاذ الوثيقة  سبة لهذا ال ا  -  5بال موقع األرض ع مدار

  لإلجابة عن األسئلة املطروحة  الكتاب املدرس  حول الشمس
م، يو األستاذ بوثيقة أخرى  - تالف أن اخ، مثل الوثيقة املرفقة باأل

ها  ا املار بقطب عود أصال إ ميل األرض ع محور الفصول األربعة  الطقس 
ها حول الشمس جنوبي خالل دورا  .الشما وا

سوف والكسوف -أطوار القمر -   ا
ذ لة، املوضوع اعا األستاذ  ألن اإلجابة عن ،  إطار طرقة وضعية املش

ن  الكتاب املدرس ن املطروح رحة أو ، السؤال شاطات املق يتطلب انجاز ال
شاطات أخرى من قبل األستاذ ر شرط أن تتفق مع  ، يمكن اختيار  معاي

هاج ها  امل م املنصوص عل   . ومؤشرات التقو
  : دوران القمر حول األرض1-شاط
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رية. - شاط يمكن انجازه  األعمال امل أطوار  4باالستعانة بالوثيقة  ذا ال
ذه الوثيقة ع مختلف أسماء أطوار  حيث، القمر يتعرف التالميذ من خالل 

عرف الشهر القمري.   القمر للوصول إ 
رتا خسوف القمر وكسوف الشمس -   ظا

ن  شاط صة مع كل القسم 2و 1يتم انجاز ال ب ع األستاذ أن ،  ا لذلك ي
شار  هومي الظل للضوء ومفاملستقيم يوجھ التالميذ إ توظيف مفهوم االن

ري  ر ظا  باإلضافة إ تحديد، خسوف القمر وكسوف الشمسوالظليل لتفس
ة جزئية أو عدم الرؤ لية أو ا ة ال ون ، الرؤ املراقب ع سطح األرض  عندما ي

  ع حافة منطقة الظليل أو   منطقة الظليل أو  منطقة الظل.
جزئيكما يتطرق إ   سوف الك وا جزئيوالكسوف الك، ا لقي.   وا   وا

علم إدماج أطوار  3-شاط   القمر: 
ذه الوضعية لة مستعينا  تنجز   حصة مع كل القسم  أطار وضعية املش

ررسومات ب ر وز   والصورة التالية: أم

رة ( - ع تالميذ) للتعرف  4-3يوجھ األستاذ التالميذ للعمل  مجموعات صغ
ها  واقعامل تلفة ال يمر  ل من األرض والشمس القمرامل سبة ل أو ، بال

اكاة أو شرط فيديو :، باستعمال امل   لتوضيح ما ي
ر تلفة للقمر.  ، وجهھ املظلم، وجھ القمر املن   التعرف ع األطوار امل

يائية ال يمكن  توظيف رة الف النموذج التجر للكشف عن الظا
ا.   ر   تفس

ذا النموذج مع مجموعات ا لتالميذ وبتوجيھ من األستاذ   إنجاز 
شاطات الالصفية مع  رةال عض مل، تحرر فقرة صغ اذا نرى املنبع الضوئي من 

  الثقوب وال تراه من البعض اآلخر؟ 
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ها حول نفسها  -1 -10 ها األرض دور وحول  د 56سا و 23املدة ال تتم ف
با.365الشمس   يوم تقر

جهة من الغرب إ الشرق. -2   تدور  نفس ا
جنوبي  -11 ها الشما وا ا املار بقطب عود أصال إ ميل األرض ع محور

ها حول الشمس.   خالل دورا
و األقرب من الشمس -1 -13 ون القطب الشما  شرق الشمس ، عندما ي

رًا  نصف  الكرة أوًال  نصف الكرة الشما ثم ع خط االستواء وأخ
جنوبي.   ا

و األقرب من الشمس -2 جنوبي  ون القطب ا يحل الظالم أوًال ع ، عندما ي
جنوبي.، ثم ع خط االستواء، نصف الكرة الشما رًا ع نصفها ا   وأخ

هار. -1  -16 جزائر  ال   ا
ركية (ال تظهر   -2 ن مثال أو الواليات املتحدة األم  الصورة الهند أو الص

  رة).الصو 
رًا  فصل الصيف -17 ال والليل قص هار طو ّ ون ال نما  فصل الشتاء ، ي ب

الً  رًا والليل طو هار قص ون ال ألن ميالن محور دوران األرض الذي يؤثر  ، ي
  وصول إشعاع الّشمس إ ألرض.

ان األرض ما:، للقمر وجهان -1   -18 ر ، وجھ مرئي لس ر مرئي. يتغ وجھ غ
جزء امل سبة للشمس.، ضاء من القمرا   حسب موقعھ حول األرض بال

ها حول   -2 رة الزمنية نفسها ال يدور ف ألن القمر يدور حول نفسھ  الف
ع أن القمر يدور حول نفسھ  شهٍر كامل، األرض ذا  س الشهر ، و

  القمري.
س أطوار القمر  -3 ب:يمر بأوجھ مختلفة  رت اق و بال جديدالهال، امل ، ل ا

ربيع األول  ر، البدر، األحدب األول ، ال ر، األحدب األخ ربيع األخ الهالل ، ال
ر اق، األخ عود القمر من جديد إ طور امل ذا الطور  فال يراه الناظر ، وبعد 

  من األرض.
اق والبدر   -4 ن امل رة الزمنية ب ، يومًا (نصف شهر قمري) 14,5ستغرق الف

ذا الطور ت جزء املضاء من القمر.   وبعد  ة ا   نقص رؤ
ر إنما   -5  ل القمر ال يتغ قيقة ش  .حول األرض حركة القمر ا
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ة مستوى دوران القمر -19 ب اختالف زاو إذ يميل مدار القمر حول ، س
ًبا ون إما ، األرض عن مدار األرض حول الشمس بمقدار خمس درجات تقر في

سوف أو الكسوف فال، أع خط البصر أو أسفلھ ون ، يحدث ا أما حينما ي
سوف أو الكسوف.  القمر ع خط البصر نفسھ مع الشمس واألرض: يقع ا

ن األرض والشمس ع  -21 يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر ب
جب القمُر ضوَء الشمس عن األرض. يمكن أن ، استقامة واحدة بالتا َي

  يحدث الكسوف ك أو جزئي.
الة يحدث ال ذه ا كسوف الك عندما يصل ظل القمر إ سطح األرض و 

 ينكسف كامل قرص الشمس. 
 ، يحدث الكسوف الك  مناطق التقاء رأس مخروط ظل القمر باألرض -
ها شبھ ظل القمر ع سطح  - سقط ف جزئي  املناطق ال  يحدث الكسوف ا

ها كامل ، األرض   قرص الشمس.و املنطقة ال ال ُيرى م
ها حول  -23 يجة دوران األرض حول نفسها ودورا هار ن ّ عاقب الليل وال يحدث 

 الّشمس.
بًا( 24تدور األرض حول نفسها من الغرب إ الّشرق كل  -  56سا و 23ساعة تقر
ساوى ، ) د باً 24لذا اليوم  ن ، ساعة تقر ذا الفرق  التوقيت ب يحدث 

يجة ميل محور دورا   ن األرض.املناطق ن
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  ساعات) 3الشمس مصدر الطاقة ( - 12                                   

 
        رنامج الدراسا  ملستخرج من ال

  :. املوارد املعرفيةأ
  الشمس مصدر للطاقة. -
 الطاقة النافذة. - الطاقة املتجددة -
ة أخرى. - ال طاقو ل الطاقة الشمسية ا أش   تحو

مب. معاي  :ر ومؤشرات التقو
عرف دور الشمس كمصدر للطاقة 1مع  :  

ياة ع  - ر ا م استخدامات الطاقة الشمسية ملظا عدد أ
سان). شاط اإل ة و يو ر ا  األرض (املظا

ل الطاقة الشمسية ا طاقة كهربائية مقدما مثاال عن  - عرف تحو
 ذلك.

تلفة 2مع رارة امل عرف مصادر ا  :  
عض  - رارة(الطبيعية واالصطناعية).يتعرف ع  ع ل  املنا

رارة ع األجسام 3مع عرف فعل ا  : 
رارة  - ر  درجة ا جسم املادي والتغ ادث ل ن التحول ا  يربط ب
جسم. - رارة ولون ا ن امتصاص ا  يربطب
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     راح التدرج  التعلمات   اق

  
ي شاطات الكتاب توى املفا امل املدة

الزمنية
نوع

صة  ا
م :1شاط الشمس أ

 املصادر الطبيعية للطاقة
الطاقة النافذة إ

مع كل سا 1  األرض
  القسم

 حركة عربة:1-شاط
ن املياه : 2-شاط

 باستعمال الطاقة الشمسية

ل الطاقة تحو
الشمسية إ 

ة  ال طاقو أش
 .أخرى 

عمل  سا1
ري    مخ

عالقة اللون :1-شاط
رار    ةباالرتفاع  درجة ا

ارقة:2-شاط   العدسة ا

جسم امتصاص ا
رارة  الطاقة ا

 الشمسية
مع كل  سا 1

  القسم
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    شاطات   توضيحات حول ال

  الطاقة النافذة إ األرض -
م املصادر الطبيعية للطاقة:شاط   .الشمس أ

ِ كيفية ) 142(ص)1التمعن  (الوثيقة يوجھ األستاذ التالميذ إ  - 
ّ ع ال ُتَو توز

يط باألرض ذه  واستكشاف كيف يتم الطاقة الشمسية  الفضاء امل ع  توز
 الطاقة.

سمح للتلميذ بالتعرف ع - ل من أن  ذه الوثيقة  الطاقة الشمسية ش
ر  سان و غ ال الطاقة الصديقة لإل نفذة. أش   مس

ة أخرى  - ال طاقو ل الطاقة الشمسية إ أش   تحو
شاط ل الطاقة  أيأو  شمسية: حركة عربة 1-ال ر تحو وسيلة أخرى لتفس

  الشمسية إ طاقة كهربائية.
شاط ن الشمس2-ال شاط ينجز  أطار حصة األعمال  : امل ذا ال

شاطات الالصفية أو  إطار مشروع م  رية أو من األحسن  إطار ال امل
ون لهم حرة التصر  رك فيھ مجموعة من التالميذ ع أن ت ر ش ف  تحض

. ان الشمس   الوسائل واألدوات للوصول إ صنع ال
رارة الشمسية - جسم الطاقة ا  امتصاص ا

شاط رارة الشمسية و :1-انجاز  جسم الطاقة ا عالقة يتعلق بامتصاص ا
رارة.    اللون باالرتفاع  درجة ا

شاط - سبة لل ارقة)( 2-أما بال  ستعماالتا إبراز و الهدف منھ، العدسة ا
ياة  الشمسية الطاقة سان اليومية ا ر، لإل  حرق  دور العدسة وتفس

سمح بإبراز سان قديما الطاقة الشمسية  حياتھ  ورقة كتابة  استخدام اإل
سقط كان (مجمعة) حيث ، ألغراض الطه عن طرق مرآة مقعرة، اليومية

ون ، الضوء ع سطحها  البؤرة ي ت ذه   زة ية مرّك لطاقة الشمسال
  البؤرة.

   

http://www.physique48.org


ةكتاب العلوم الفيزيائية والتكنولوجي  
 

101 

   حلول التمارن  

جوي  -9 ي إ األرض تنعكس  الغالف ا ، حوا ثلث الطاقة الشمسية ال تأ
  أي ترجع إ الفضاء.

ذه الطاقة الشمسية ر من ربع  جوي أك ر ، يمتص الغالف ا ا ع عند مرور
جوي  ن الهواء  الغالف ا ر علماء األرصاد بالتا، الهواء وتؤدي إ  عت  

ة الطاقة الشمسية محركا للطقس.  بفضل الطاقة الشمسية النافذة إ  جو ا
رارة املتوسطة مجتمعة ، األرض ن ودرجات ا ج الھ واألك ل أش املاء ب

ركيب الضوئي  النباتات. ياة ع األرض. مثل عملية ال   تضمن ا
سان -10 جري والنفط والغاز الطبي الفحم والفحم و   الوقود استعمل اال ا

ة ألغراض صناعية ذه املواد زائلة ال محالة مع ، والطاقة النوو ولكن كمية 
رة إ الطاقة الشمسية الستخدامها  اإلنارة ، الوقت جأ  السنوات األخ و

شغيل معدات تقنية مختلفة وذلك حفاظا  ن ول العمومية و املنازل لل
ئة من التل ر ع الب راري و غ نفذة. وث ومن االحتباس ا   مس

ل طاقة كهربائية  لكن، ال يمكن إنتاجها فعال -11 ها ع ش يمكن تخزن جزء م
   البطارات واستعمالها  الليل أو ألغراض أخرى.

رارة الشمسيةيختلف  -12 جسم للطاقة ا   باختالف األلوان. امتصاص ا
سمح ب - جسم امللون باألسود  شدة ا رارة الشمسية  امتصاص الطاقة ا

جسم. ب ارتفاع أسرع لدرجة حرارة ا س   و

سان قديما  حاجة إ استخدام الطاقة الشمسية  حياتھ  -16 كان اإل
حيث ، لذلك حاول استخدامها ألغراض الطه عن طرق مرآة مقعرة، اليومية

ون ، سقط ع سطحها  البؤرةكان  ي ت ذه  ية مركزة لطاقة الشمسال
  البؤرة.

هار واألرض والنباتات يتحول إ بخار املاء -18 ، إن املاء املوجود  البحار واأل
 .لقد حدث لھ تبخر

شر ن جوي و عندما يجتاز مناطق باردة يحدث لھ ، ذا البخار يختلط بالهواء ا
ل بلورات جلي ش رة من املاء أو يتجمد فت ل قطرات صغ ش ا ت اثف عند دية ت

ساقط كاألمطار والثلوج. املطر عند سقوطھ  ل  ل املاء نحو األرض ع ش ي
ث بفعل األجسام ال يحملها معھ.   يحدث لھ تلوُّ
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ل سيول مثل  جزء من املاء الذي يصل إ األرض يجري ع السطح ع ش
سرُّب جزء األخر يحدث لھ  هار. أما ا ون سرعا أو بطيئا ، الوديان واأل وقد ي

ها. سقط ف   حسب املنطقة ال 
م مصدر للطاقة ع وجھ األرض  الشمس.  -19 ر وأ   إن أك

سب مختلفةالطاقة تتوزع - يط باألرض ب ها ما ، الشمسية ع الفضاء امل م
ار جوي إ الفضاء ا ره الغالف ا ذا الغالف، ين ها ما يمتصھ  ها ما ، وم وم

جزء الن ر ا عت جزء الضئيل.ينفذ إ األرض و و ا  افذ إ األرض 
ا املار - عود أصال إ ميل األرض ع محور إن اختالف الفصول األربعة  الطقس 

ها حول الشمس جنوبي خالل دورا ها الشما وا ة ، بقطب يجة ذلك تختلف زاو ون
ان الواحد من األرض من شهر آلخر  .سقوط أشعة الشمس ع امل

ون أشعة الشمس  الصيف ، الكرة األرضية  النصف الشما من - ت
با ع سطح األرض ر من الطاقة ، عمودية تقر ستقبل كمية أك بالتا 

جنوبي.   باملقارنة مع النصف ا
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رح التدّرج  ر الضوئية والفلكيةالتعّلمات  مقطع لمق   لظوا
  
  

ر  ناول ميدان الظوا ر  السنة األو متوسط ال الضوئية والفلكيةي ظوا
ي جية  البعدين الضوئي والفل يم واملوارد املعرفية واملن ، الضوئية واملفا

ناول البعد الضوئي ة املباشرة لألشياء بتوظيف ، و اصة بالرؤ يم ا املفا
 ( شار املستقيم للضوء (الضوء الهندس يم االن نموذج شعاع الضوء ومفا

  والظل والظليل.
شمل األر  ي ف ض والقمر ضمن املجموعة الشمسية وبعض أما البعد الفل

هما (حركة القمر حول األرض وحركة األرض  ر الفلكية املرتبطة بحرك الظوا
سوف والكسوف. ري ا   حول نفسها وحول الشمس) وظا

ر مثال توج امليدان بتقديم مقاربة أولية حول مفهوم الطاقة ع الطاقة ، و
 الشمسية النافذة إ األرض.

شمل وضع   التالية: األسئلةيات مختلفة تجيب عن كما 

و مصدر الضوء؟ -  ما 
شر الضوء  - يط بنا كيف ين  ؟الوسط امل
 ما   عناصر املجموعة الشمسية؟ -
 ؟كيف يتحرك كوكب األرض -
وكب طاقتھ؟ -  ذا ال ستمد    من أين 
ناول وج لوضعية  .1.1 ر الضوئية والفلكية ب يدخل األستاذ ميدان الظوا

قصد إثارة ، 107 .ص دقيقة) الواردة  بداية امليدان15- 10نطالق (حوا اال 
يم لإلجابة عن  عض املفا سهم بضرورة  دراسة  فضول التالميذ وتحس

سمح لهم بفهم الوضعية صة ، األسئلة ال س كما يمكن طرحها  بداية ا
هاء من دراس، األو عد االن ذه الوضعية كاملة  جة  ون معا ة ميدان وت

ر الضوئية والفلكية والشمس مصدر للطاقة.   الظوا
لة - الوضعيةثم يبدأ بطرح  كيف يمكنك (لإلجابة عن السؤال  108 .ص املش

ة األجسام  ة أو عدم رؤ ر األوساط رؤ شاط إلنجاز؟) الضوئيةع  نفس  1-ال
ع الضوئية إ للوصول إ الصفحة يف املنا ئة تص وأجسام ، أجسام مض

شاط، ءةمضا يجة املتعلقة  من الصفحة املوالية 2-وكذلك ال الستخالص الن
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يف األوساط الضوئية إ ثالثة: الوسط الشفاف والوسط الشاف  بتص
  والوسط العاتم.

صة الثانية. 2.1 لة ص ُتطرح ،  ا لإلجابة عن  111الوضعية املش
جار الغابة؟) السؤال ( ر أ شر الضوء ع شاطكيف ين نجز ال ضوء ( 1- و

ر تاج أنھ )الل شاط، الضوء أن نرى أشعةال يمكن للوصول إ االست  2- وال
يمكن أن ينجز من قبل األستاذ  إطار تجربة  )املنبع الضوئي واأللواح املثقوبة(

شر وفق خطوط مستقيمة   توضيحية تاج أن الضوء ين ليصل إ االست
س ا بخط مستقيم يحمل، وسط متجا سهما يحدد اتجاه  ونمثل مسار 
شار الضوء   .ان

صة الثالثة. 3.1 شاط،  ا شاط 113ص.  1-ُينجز ال  114ص.  2-وال
ة  ر املباشرة.للتحقق من شروط الرؤ ري حصة  و املباشرة وغ العمل امل

شاط زمة الضوئية) 3-ُينجز ال الضوء أن ، حيث يركز األستاذ من خاللھ، (ا
جوانبتلفة األقطار يمر من خالل الُثَقوب امل ل حزم محدودة ا ، ع ش

زمة الضوئية ضيقة للوصول إ  را كلما كانت ا وكلما كان قطر الثقب صغ
  نموذج الشعاع الضوئي. مفهوم

شاط 1-4 شاط 116ص.  1- انجاز ال  وذلك بتوظيف، 117.ص. 2-وال
ن شار املستقيم للضوء والشعاع الضوئي لإلجابة عن السؤال   : مفهومي االن

  ل يمكن أن يظهر الظل دون أن يظهر الظليل؟ -
  يظهر الظل؟ ل يمكن للظليل أن يظهر دون أن -

ريةُينجز  شاط  حصة األعمال امل ة  117ص.  3-ال ون الرؤ ر م ت لتفس
ة.    كلية أو جزئية أو تنعدم الرؤ

شاط5.1 صة ال ذه ا يدخل  إطار التعلم  الذي 118ص.  4- . ُينجز  
لة:، إلدما ا جة الوضعية املش   وذلك ملعا

ب وتقف ر املنبع  .إال وتالحظ الظل والظليل، أينما تذ غي ماذا يحدث عند 
عده أو قربھ ع)؟، الضوئي أمام الشاشة (   عدد املنا

م .6.1 صة للتقو ذه ا ن ، تخصص  كما يمكن إدراج حل تمرن أو تمرن
هاية كل حصة حسب الوقت املتوفر.    

رحة  الصفحة . 1.2 لة املق لإلجابة  126ُتطرح  البداية الوضعية املش
ذه الرحالت عن السؤال  شافها من وراء أخبار  (ما  األسرار ال يمكنك اك

شاط ذا املنظر الرائع للسماء؟) مع التطرق إ ال  للوصول إ 126 ص. 1-و
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رك عسمية عناصر املجموعة الشمسية مع  صائص الفلكية تحد ال يد ا
واكب.  ها مع مواقع بقية ال وكب األرض ومقارن   ل

شاطنجي. 2.2 صة الثانية 128ص.  3- ز ال رتباط إلبراز صعوبة ا،  ا
وكب األرض فقط  حصة العمل ، مفهوم اليوم والسنة لدى التالميذ ب

ري  وكبية.  وذلك، امل وك والسنة ال   للوصول إ تحديد اليوم ال

صة الثا. 3.2 شاطانز ُينَج ، ةلث ا ن  2و 1ال ركت ر ا لوصف وتفس
وكب األرض: ن ل ت   األساس

ها حول نفسها                          -1   دورا
ها حول الشمس  -2   دورا
ر 130ص.  1-شاط هار عند  لوصف وتفس عاقب الليل وال كيفية حدوث 

باه التال مع ، دوران األرض حول نفسها األرض ع  ميذ إ فكرة ميلجلب ان
جنوبي ها الشما وا ا املار بقطب   .محور

شف التالميذ أن، 131ص.  2- شاط شاط ليك ذا ال دوران األرض حول  ُينجز 
عاقب الفصول األربعة ، الشمس رتب عنھ  وأن اختالف الفصول األربعة  ، ي

ه ا املار بقطب عود أصال إ ميل األرض ع محور جنوبي الطقس  ا الشما وا
ها حول الشمس   .خالل دورا

صة ال. 4.2 عة ا ر  ، را شاط يطلب األستاذ من التالميذ تحض حول ال
ها  واقعع املللتعرف ، 134- 133أطوار القمر ص.  تلفة ال يمر   القمرامل

رحة  الكتاب أو  ل من األرض والشمس باستعمال الصورة املق سبة ل بال
اكاة أو شرط فيديوباستعمال ا : ، مل رلتوضيح ما ي وجهھ ، وجھ القمر املن

تلفة للقمر، املظلم عرف الشهر وكذا  ، التعرف ع األطوار امل الوصول إ 
  القمري. 

نيتم ا شاط ري   134 ص. 1-شاط، نجاز ال كيفية  لوصفالعمل امل
رة خسوف القمر ة كيفي لوصف كسوف الشمس)( 2- شاط، حدوث ظا

رة سوف الشمس.   حدوث ظا
صة ا5.2 علم إدماج  136ص.  3 -شاطز ُينَج ، ةامس.  ا  إطار 

لة لإلجابة عن السؤال: ملاذا  ر تيكوضعية مش ل الغ ء  وجھش  للقمرامل
ذه الوضعية ن: أثناء الشهر القمري؟ وتنجز     مرحلت
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:   املرحلة األو
رة (يوجھ األستاذ التالميذ للعمل  مجم :تالميذ)  4- 3وعات صغ   لتوضيح ما ي

ر - تلفة للقمر ح، وجهھ املظلم، وجھ القمر املن سب التعرف ع األطوار امل
ر ر وز   .موقعھ  رسومات أم

  عالقة أطوار القمر بخسوف القمر. -
  املرحلة الثانية:

ري  - ري الظل والظليل بظا ر عالقة ظا انجاز النموذج التجر لتفس
  سوف والكسوف.ا

صة األو .1.3 شاط االك، ا ها التطرق إ ال ية يتم ف شا بصفة تجر
ر   142ص.  1-تمعن  الوثيقةاليوجھ األستاذ التالميذ إ  حيث، 1- شاطع
ذه الطاقةشاف كيفية الك ع  ذه الوثيقة.، توز ها    وفق األرقام املشار إل

ليف التالميذ ببحث توثيقي حو  - راري ل ت رة االحتباس ا آثار  وحول ظا
شاطات الالصفيةالطاقة الشمسية ع الطقس  ثم مناقشتھ  ،  إطار ال

م لتحديد  يم  األساسيةحصة التقو تلفة للتوقف عند املفا ار امل ، األف
س إ املقاربة األولية  ملبدأ االنحفاظ  الطاقة اعتمادا ع الوثيقة  3-والتأس

سب وذ، 143ص.  ن ال سيطة ب ة للطاقة لك بإجراء عملية حسابية  املئو
ة للطاقة ال الشمسية ال ترد سب املئو ا األرض إ األرض وال مرة عيد

  .أخرى 
صة الثانية. 2.3 ري ، ا شاطينجز ، عمل مخ ل  144ص.  2- ال ر تحو لتفس

صول ع منبع ضوقد يتعذر ، الطاقة الشمسية إ طاقة كهربائية وئي ا
سمح باستعمال أشعة الشمس ، سمح أشعتھ بحركة العربة أو الظروف ال 

ب حركة العربةالبد معندئذ  اكاة لتوضيح س ز نَج كما يُ ، ن استعمال امل
شاط ل الطاقة الشمسية إ طاقة حرارة 145-144ص. 2- ال ر تحو  لتفس

عطى لهم حر شاط الصفيك رك فيھ مجموعة من التالميذ ع أن  ة ش
ر الوسائل واألدوات وانجاز بروتوكول من ِقَبل التالميذ  التصرف  تحض

 . ان الشمس   أنفسهم للوصول إ صنع ال
صة الثالثة يتم . 3.3 شاط ا الوضعية طرقة ب 145ص.  1-انجاز 
لة ل للّ ، املش  : ون عالقة باالرتفاع  درجة لإلجابة عن السؤال األساس
رارة    ؟ا
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شاطأما بال - يھ التالميذ إ عدم اللعب يكفي، 146ص.  2- سبة لل  تن
هاأشعة الشمس و  بالعدسة سب رائق. ، نظرا لبعض األخطار ال قد  - مثل ا
م: هاية كل حصة حسب الوقت املتوفرنتمر ادراج حل تمرن أو التقو  .ن  

  تخصيص ساعة ملناقشة حلول وضعية االنطالق  امليدان. .4
. ميتقد .5 ل واجب م   البطاقة الوثائقية ع ش
: يتم إنجازه بمرافقة األستاذ نظرا لطبيعتھ  .6 املشروع التكنولو

روتوكولية مكن انجاز جزء منھ خارج الصف.  ال   و
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 T I C Eواالتصال  اإلعالماستخدام تكنولوجيات توصيات حول 

  
رةمعذات قيمة   وسيلةواالتصال  عالماإل  اتكنولوجي  إن ذه ، ت ومجمل 

عها  الوسائل والتقنيات عرف بـ" تكنولوجيات  ال تم تطو ربوي  لالستخدام ال
ساب معارف ساعد املتعلّ و  ، "TICE  واالتصال  التعليِم  اإلعالم ن  اك م
تلفة  مجال االتصال متخصّ  صة  ميدان املعلوماتية وتطبيقاتھ امل

ر كما، والتواصل م بقدر كب شر الثقافة الرقمية سا فإذا ما تم استغالل ،  
ون عونا مهما لتنفيذ منا سال شك ، ذه التكنولوجيات بذكاء  علومالت

يائية والتكنولوجي   .واد األخرى عموماملاو  ،خاصة االف
ن التلميذ من استعمال   ذا البعد من خالل تمك عض ان توظيف 

رمجيات سيطة ال عض املو و   ال رونية التفاعل مع  وسيلة مرتبطة اقع اإللك
شود  ر  لتقرب متطلبات الوضعية البيداغوجيةو و  أالبالهدف امل الظوا

يائية والكيميائية ذا االستعمال ، اوالتكنولوجي الف رص ع أن  ال مع ا
قيقية  ضوعيمكنھ    .التجارب ا

رمجيات اكاة، قبل استخدام ال ب، للعروض أو امل  ح لها إلعدادا ي
ل األمثلتوظّ  ساءلو ، ف بالش ها ع األستاذ أن ي جوء إل  :حول ، قبل ال

رمج - ذه ال و موجود   فضل؟ فاأل ياتل لدينا بديل عن  و العمل بم 
ية و/ ر من وسائل تجر شاط قبل  أوامل عليمية أخرى تحقق ال وسائل 

راضية". قيقة االف جوء إ برامج "ا  ال
رمجحقق تل  - داف التعليمية املرجوة من الوضعية التعلمية؟  يةال  األ
توى العل الذي يمكن أن  - رمجقدمھ تما امل ل يةال توى ت؟ و ناسب مع امل

 هاج؟املعر املقرر  امل
رمجر وفّ تل  - ر  يةال اقدر من الوضعيات ال ال يمكن  أك  ؟تجرببال انجاز
هل  - ا قيتجاوز صعوبات اإل  ابإم  ؟ مختلف امليادين قينجاز  ا
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صفحة   املوقع  املوضوع
  الكتاب

ها  ميدان املادة وتحوال
 قياس األطوال والكتل -
  املساحات.و 

www.mathematiquesfaciles.com/ 14  

جمية - التعّرف ع الكتل ا
والكثافات املوافقة لبعض 

ها   املعادن والزوت. املواد م

www.fr.wikihow.com/trouver-une-
masse-volumique 

 
17  

ر نقاء املاء -   معاي
www.elbassair.net/memoire/eau2.html 

 

45  

الة املادية رات ا غ   محاكاة  
  

www.physiquecollege.free.fr/physique_
chimie_college_lycee/cinquieme/chimi

e/solidification_corps_pur.htm 

  املاء النقيمحاكاة  
www.physiquecollege.free.fr/physique_
chimie_college_lycee/cinquieme/chimi

e/etats_eau_matiere.htm  
شطة مختلفةو  دروس   www.elbassair.net  أ

عض  التعّرف عن انحالل 
لول املشبع   املواد  املاء وامل

www.phet.colorado.edu/fr/simulation/l
egacy/sugar-and-salt-solutions  

 
52  

عض  تحميل محاكاة  انحالل 
لول املشبع    املواد  املاء وامل

www.phet.colorado.edu/fr/simulation/l
egacy/eating-and-exercise  
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  مصباح التو الكهربائي

www.controverses.sciences-
po.fr/archive/ampoules/index.php/po
ur-debuter/les-differents-types-de-
lampes 

70  
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www.startimes.com/?t=17636414  

130  

هار - ب حدوث الليل وال  س
ب ميل  -    األرض محور س

www.forum.nooor.com/t45759.html

  www.mawdoo3.com/133كيفية دوران القمر حول  -
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  مراحل تولد أوجھ القمر  -األرض 

تعرف ع كيفية حدوث ال -
وكسوف ، خسوف القمر

  الشمس.

www.education.francetv.fr/matiere/sc
iences-de-la-vie-et-de-la-
terre/cinquieme/jeu/les-eclipses-
solaires-et-lunaires

136  www.mawdoo3.com/
دة فيديو م خسوف  حول شا

القمر الذي حدث  يوم 
جزر  11/07/2010 من ا

  ).ile-de-paquesالشرقية (  

www.hkvideodownload.com/downlo
ad.php?simulation-eclipse-solaire-du-
11/07/2010---ile-de-
paques&video_id=xdtysf

شاطات حول الطاقة  www.staralgeria.net/t8892-topic  امتداد لل

146  

جزائرة حول  موقع البوابة ا
قدم ، الطاقات املتجددة  و

عرضا مرّكزا حول تنمية الطاقات 
اضر حول و  املتجددة  ا
رتكز محور املشارع املستقبلية  و

ا ع عنصر االستدامة   . تطور

www.portail.cder.dz/ar 
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ات  البيداغوجية جم املصط   م

 
ب أمور معلومةاالستدالل:  -  ها إ مجهول. بحث عق وترت   للتوصل م
راتيجية - داف عملية محددة: اإلس شتمل ع أ وع مراحل ، مخطط عمل 

ذه ا دافومسارات تحقيق  سمح ببلوغها.، أل   وع الوسائل ال 
راتيجية مخطط عمل يتم فيھ بيان دور املرّبي واملتعّلم البيداغوجية:  اإلس

جة املوضوع محل الدراسة من ِقَبل كل واحد  وكيفية استخدام الوسائل ومعا
هما.   م

راتيجية ططة من ِقبل التعليم: إس  مجموع العمليات واملوارد البيداغوجية امل
ره.   املرّبي لفاعل غ

 : غية إبراز  من مالحظة الوقائع استدالل ينطلقاالستقراء العل اصة  ا
  قضايا عامة.

: تاج العل ر خاصة  االست مسار للتحري يقت استخالص وجود ظوا
تاجات عامة سابقة.  يجة منطقية من است   ناجمة كن

ساب): يعاب(االك بواسطتھ ُيدِمج املتعلم ، مسار تكمي ملسار املطابقة االس
نية). تھ املعرفية )الذ ئا أو وضعا جديدا  بن   ش

شاف: ال التعلم يندرج ضمن الطرائق  االك رك لعدد من أش مسار مش
انة أساسية. شاط االستكشا م   البيداغوجية ال تمنح للفضول وال

جام: دافھ (أو كفاءاتھ) تندرج  اال ع أن أ هاج دراس  جام م فعال ا
ة املسطرة من خالل النصوص الرسمية ربو ، ذا من جهة، ضمن السياسة ال

خرى 
ُ
ها من جهة أ اجات ال نودُّ  تلبي ستجيب ل و النظر إ أي حد ، و أو 

شاطات التعّلم  ات و تو داف (أو  الكفاءات) وامل تتحد عناصره األساسية: األ
  والتعليم والتقييم.

ْسِتمولوجيا (املع ِ ها   رفاتية):اِإل دراسة نقدية للمعرفة وألسسها ومباد
ا.   وطرائقها ونتائجها وشروط قبول قضايا

جيل النتائج املتعلقة باملردود املدرس أداة التقييم: ستعمل ل ُ أو ، وثيقة 
ذه النتائج. ل  سهيل تأو ا أساسا من أجل    النمو العام للتالميذ وال تّم بناؤ

نية   اإلدماج: ا ضم معارف أو معطيات جديدة إ عملية ذ يتم بمقتضا
سيا. يا ال تكد ها  الذاكرة ضما تركي   معارف أو معطيات سبق تخز
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ل تربية   إدماج التعلم: ش تلفة ال  عملية تقت توحيد املواد واملهارات امل
  الفرد. و مقاربة بيداغوجية تندرج ضمن التدرس بالكفاءات.      

ا التلميذ بتطبيق  رية:األعمال امل شاطات عملية يقوم أثناء ممارسات و
سبة.   املعارف املك

رنامج: - عليمها ال ب  ات ال ي تو هات ،  قائمة امل وال ُتراَفُق عادة بتوج
ات تو ذه امل عليم  سّوُِغ  ُ جية  عطي معلومات وبيانات عن الطرقة ، من و

 .   واملس
لة من الدروسمجموع برنامج التعليم: - ونماذج التعليم واملوارد ، ة مهي

ساب املعارف  )Didactiqueالتعليمية ( سهيل توصيل واك دفها  واملواقيت 
  والكفاءات.

اصة بمادة من املواد وبدرس  البيداغوجية:  فن التدرس أو طرائق التعليم ا
عليم ما أو  بفلسفة من علي ما أو  مؤسسة   من الدروس  مستوى 

ربية.   فلسفات ال
هدف إ اختبار  التجرب: - و مجموعة من اإلجراءات اإلرشادية ال 

ب ، الفرضيات املطروحة رت ند ع ال س شافات العلمية. و  إطار االك
صول ع نتائج دقيقة وذات مصداقية ، التجر املب بدقة لضمان ا

و جزء مدمج  املس (اإلجراء) الع . والتجرب    ل
ذه املعارف تصرحية أو  التحصيل: أخذ املعارف عن طرق التعلم سواء كانت 

  إجرائية.
نالتحليل:   يفها وبيان العالئق ال تربط ب ء وتص ذه  تحديد عناصر ال

ها.    العناصر واملبادئ ال تتحكم ف
ل:  إجادة املمارسة  وضع مختلف عن و  قدرة ع توظيف املعارفالتحو

  التعلم.وضع 
ع استعمال املعارف  وضع جديد. ل املعارف    وتحو

ركيب: شكيِل كّل انطالقا ، عملية فكرة تقت ع عكس التحليل ال إعادة 
سيط  نحو املركب. ّونھ. وذلك بامل من ال   من العناصر ال ت

ستعملها املتعلم من أجل  التصور:-  ار منظمة وصور شارحة  تمثيل داخ ألف
جديدةا لة املعلومات ا ي   ومن َثمَّ حيازة الواقع.، نتقاء وتنظيم و
سبة  التعلم:- عديل معارف وكفاءات مك ساب معارف أو كفاءات جديدة و اك

  من قيل. 
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ها مستخدمو التعليم لدى التلميذ قصد اإلسهام  التعليم: - شاطات يضطلع 
ا  ة كما جرى تحديد داف (أو كفاءات) تربو رامج الدراسية. تحقيق أ    ال

شاط يقوم بھ املعلم (األستاذ)  الدرس أما التعلم  التعليم/التعلم:  التعليم 
شاط التلميذ  الدرس.    فهو 

دراسة مسارات التعلم والتعليم املتعلقة بميدان خاص من ميادين التعليمية:  -
ع مجموع  الطرائق واإلجراءات ال تتخذ للتعلي، املعرفة  م.  كما 

م: -   التقو
ره قصد  عّلمات التلميذ من خالل تحليل املعطيات املتوّفرة وتفس كم ع  * ا

الذي  هائيأو  وإشهادي، تكو، ياّتخاذ قرارات بيداغوجية وإدارة. 
هائية ع التعّلمات.  م  املصادقة ال   سا
ص ء أو مسار، *حكم نو أو ك  شأن قيمة  أو نظام  ، وضعأو ، أو 

س  ر مؤسسة انطالقا من مقاي ات القابلة للمالحظة بمعاي بمقارنة املم
ة قصد منح معطيات مفيدة من أجل اتخاذ القرار  عند الس من أجل ، وا

دف.   تحقيق مقصد أو 
حكم قي يطلق ع نوعية التعلم الذي حققھ التلميذ انطالقا من * 

ل  ع ، املردود املدرساملعلومات املستقاة من  ش غية اتخاذ قرارات ذات الطا
  البيداغو و/أو اإلداري.

- : يا من التقييم التحصي س ناول مجموعة عامة  عدي ي هائي  و تقييم 
ي مثال).   املعارف وإجادة املمارسة ( آخر الثال

- : وذلك من أجل ، يجري عادة إثر كل مهمة من مهام التعلم التقييم التكو
واجز ا لتدخل الفوري قصد تقديم العالج املناسب لتجاوز العقبات وا

ع بالنتائج. ر مما  ع باملسار أك و  تملة  الدرس. و   امل
: ي علم ذي نقائص بحيث  التقييم ال تقييم يقت تحديد أسباب 

هدف  و مهم  العملية التعليمية التعلمية ألنھ  . و عمل عال إ ُيتاح القيام 
هة املعارف  سبات القبلية الضرورة ملجا تحديد ما إذا كان تلميذ ما يمتلك املك

جديدة  الدرس.   ا
سبات) القبلية:  ، التصورات (التمّثالت - نية املك مجموع الصور الذ

جري ذكر موضوع ما ثق عندما  لمات ال تن و الفكرة ال ، ومجموع ال
ها الفرد عن الواقع املعق و راتھ والتعامل ي د انطالقا من عناصر تتعلق بخ

رات العلمية.   اتھ وتخيلھ ونادرا ما تتفق مع التفس  االجتما ومن ذكر
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) دليل األستاذ:   - عليمية قاعدية (الكتاب املدرس ا وسيلة  وثيقة ترافق إجبار
ن طرقة  ذه الوسيلة وتقدم نماذج متعددة تب شرح لألستاذ كيفية استعمال 

كما تقدم شروح نظرة تتعلق باملقاربة ، اول الدروس  مادة من املوادتن
هاج باستعمالها.   املعتمدة وبالطرائق البيداغوجية ال يو امل

ل معطيات تتعلق بموضوع  شبكة التقييم: - أداة تّتخذ من أجل جمع وتأو
ساعد ع جعل عمليات التق، التقييم قصد إصدار حكم واتخاذ قرار ييم و 

ر صرامة ودقة.     أك
ططة  اإلجراءات  :التدرس طرقة - سلسل املنطقي الامل نجز يي ذوفق ال

ا يرتبط بطبيعة،  عملية التعليم والتعلم وضوع خصوصية مو  واختيار
  الدرس. 

لة:الطرقة  - جة  وضعية املش يجة ملعا ها التعلم كن الطرقة ال يحدث ف
ه لها ح يصل بنفسھ إ معارف جديدةالتلميذ للمعارف وتراكي و ، ا وتحو

ربية العلمية  يائية وال ا  تدرس العلوم الف ب اعتماد الطرقة ال ي
  والتكنولوجية باملقاربة بالكفاءات.

وك فيھالفرضية:  - ن مش يال املعرفة، لكنھ محتمل، تخم بق بھ ا ، س
راد أثباتھ الحقا إما بوساطة املالحظة  وأما بمطابقة جميع نتائجھ ، املباشرةو

ن ، مع املالحظة و البحث التجر عبارة عن أثبات مؤقت يتعلق بالعالقة ب
هدف تأكيد أو نفي اإلثبات أو إبراز الفروق الدقيقة فيھ. ر أ  رين أو أك   متغ

عد عموما صادقة القانون: - ر ال  ن الظوا ، منصوص يصف عالقة ب
ل عبارة  تخذ ش   تصرحية أو صيغة راضية.و

القدرة ع التصّرف املب ع تجنيد واستعمال مجموعة من   الكفاءة: -
سبةاملوارد استعماال ناجعا  قدرات ، قيم، حسن التصّرف، (معارف مك

لة ذات داللة، فكرة ّل وضعيات مش صية...)    .مواقف 
ها املتعلّ  كفاءات املاّدة: - س ، م  ماّدة من املواد الدراسية الكفاءات ال يك

هدف إ التحّكم  املعارف ّل وضعيات ، و وتمّكنھ من املوارد الضرورة 
لة.   مش

جية الكفاءات العرضية:  - ّون من القيم واملواقف واملسا الفكرة واملن تت
ن مختلف املواد ركة ب ها واستخدامها أثناء بناء مختلف ، املش سا ب اك ال ي

ها. س إ تنمي   املعارف واملهارات والقيم ال 
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تامية: - سب من خالل املاّدة الكفاءة ا وتتحّقق من خالل املس ، كفاءة تك
، التدّر للعملية التعّلمية الذي يربط مقاصد الغايات باملمارسة  القسم

ر عن جزء من مالمح التخّرج من املرحلة والطور.   والتعب
تامية: مرّكبات الك - داف التعّلم القابلة للتحقيقفاءة ا وال ُتربط ،  أ

ات) املاّدة؛ الوضعيات ن (محتو   ها مضام
رة دراسية محّددة وفق الكفاءة الشاملة:  - هاية ف س إ تحقيقھ   دف 

هاية املرحلة، نظام املسار الدراس وكفاءة شاملة  ، لذا نجد كفاءة شاملة  
امل إ ، طور هاية كّل  جام وت هاية كّل سنة. و تتجّزأ  ا وكفاءة شاملة  

ّل ماّدة رجم ملمح التخرج بصفة مكّثفة.، كفاءة شاملة ل   وت
.   املتعلم: - ص يتلقى املعرفة  وضع بيداغو لفظ عام يدل ع كل 

ساب مواقف ومعارف  تعلم  مسار من مسارات التعلم ومقبل ع اك و
  ءات جديدة.وكفا

شاط ألتعل  امليدان: - ربوي أو ال ها الهدف ال سواء ، الدائرة ال يندرج ضم
ميدان املهارات ، أو ميدان املواقف السلوكية، كان ميدان املعارف البحتة

  البدنية. 
توى: - يم املؤلفة ملادة الدراسية املقررة  امل مجموع املعارف والكفاءات واملفا

  من مواضيع التعلم.  للتحصيل  موضوع
- : ن  املس البيداغو سهيل عالقة التعلم ب مجموع تدخالت املعلم قصد 

  التلميذ وموضوع الدرس.
ستعملها التلميذ من أحل التعلم وال تقت  مس التعلم: - الطرقة ال 

ش فيھ. ع  منھ استعمال موارده الذاتية  حالة التفاعل مع الوسط الذي 
اصة ال تم تجميعها م: املفهو  - وادث ا مجموعة من األشياء أو الرموز أو ا

ها  ركة وال يمكن اإلشارة إل صائص أو الصفات املش معا ع أساس من ا
ن.   برمز أو اسم مع

سبات القبلية: - ا املتعلم  الدرس املك رز ار ال ي عندما ُيطلب منھ ، األف
رة ما أو  عليل ظا ر و حملها معھ إ الدرس انطالقا ، حادثة ماوصف وتفس و

تلفة راتھ اليومية امل شيطها وتوظيفها من طرف األستاذ  ، من خ ب ت و
  العملية التعليمية التعلمية لبناء معارف علمية جديدة. 

هدف املالحظة:   - ه ع موضوع دراسة ما  باه دقيق  وم عملية القيام بان
يح  ن:،  معرفة املوضوع  معرفة جيدة.إثبات وقائع خاصة ت   و ع نوع
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ر املباشرة واس ، * املالحظة غ عض األجهزة ملساعدة ا ال تتطلب استعمال 
  واملجهر  دروس العلوم الطبيعية (البيولوجيا).، كما  علم الفلك كاملرصد

ها ، * املالحظة املباشرة أين يتم جمع املعلومات حول خواص األشياء وترتي
واس فقط.    با

هاج: - داف من أجل ممارسة  امل و اإلطار املوّحد الذي يحّقق تقارب األ
هاج، القيم ي للم ل أيضا اإلطار ، املرجعية  ال تضع اإلطار املفا ّ ش كما 

ة. ربو   الذي يحّقق تقارب غايات املنظومة ال
جّية:  - ع مجموع الطرائق املستعملة  مجال من مجاالت ااملن شاط و ل

اص   س بالبحث   ا ساب املعرفة ول يح اك شاط العام الذي ي دوما بال
  مجال خاص.

يجة أو االنجاز الذي يدل ع توافر  عنصر من عناصر مؤشر الكفاءة:  - الن
  الكفاءة.

ن املتعلم ال يكّدس النظرة البنائية:  - نظرة من نظرات التعلم ترى أن ذ
سباتھ  املعارف ال تبلغھ جديدة بمك ها يقوم بمواجهة املعطيات ا سا م إ تكد

ركيب جديد. خرج من تلك املواجهة ب   القبلية و
ن)  ملمح التخّرج: - و ل كفاءات شاملة (منتوج الت رجمة املفّصلة  ش ال

ا القانون التوجيه كصفات وخاّصيات كّلفت  ات النوعية ال حّدد ّ للمم
ه   ا لدى جزائري الغد.املدرسة بمهّمة تنصي
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 قائمة املراجع

 

  ربيةاللغة العب
ديث؛ عربي)2010(بدر الدين بن تردي  - ربية ا ي -: قاموس ال ؛ -انجل فرس

شورات املجلس األع للغة العربية جزائرة الديمقراطية الشعبية.، م ة ا جمهور   ا
ربية الوطنية  - يائية العل، : الكتاب املدرس)2003/2004(وزارة ال وم الف

الديوان الوط ، السنة األو من مرحلة التعليم املتوسط، والتكنولوجيا
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