
  .یعرف مختلف مصادر الضوء من محیطھ الطبیعي والتكنولوجي
  .یعرف و یوظف مفھوم اإلنتشار المستقیم للضوء لتفسیر الرؤیة المباشرة وتشكل ظل األشیاء

یقدم تفسیرا لبعض الظواھر الفلكیة المرتبطة بموقع األرض في المجموعة الشمسیة وبدورانھا حول 

 .مبرزا دور الشمس) الكائنات الحیة و الجمادات 

هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 

  }.لقوم یعلمون اآلیات

قرأ في أحد الموسوعات العلمیة أنھ من نعم هللا علینا 
فبموقعنا المناسب من الشمس كانت الحیاة 

, والطاقة الالزمة للحیاة,الضوء  
و یستعمل في  ,وكذا القمر منیرا

فكل ھذا ,لحساب من خالل المراحل الدوریة المختلفة التي یأخذھا خالل الشھرالقمري 
ومع تطور , دفع باإلنسان منذ القدم للبحث  لمعرفة بعض أسرار ھذا الكون العجیب 

ینتشر ضوء الشمس لیصل البحث العلمي والتكنولوجي تمكن اإلنسان من معرفة كیف 
باإلضافة إلى اكتشافھ لكواكب أخرى مع كوكبنا تختلف من حیث الحجم 

فأعجب , وتمكن أیضا من رصد حركة كل ھذه الكواكب
حسام بھذا الموضوع لكنھ تساءل وتشوق لمعرفة  المزید لتفسیر كل ھذه الظواھر 

                                                                                      

          مالل محمد شوقي

  علوم فیزیائیة وتكنولوجیا

  ساعة 1: المدة  اإلنطالقیة

من محیطھ القریب و البعید بتوظیف نموذج 

یعرف مختلف مصادر الضوء من محیطھ الطبیعي والتكنولوجي
یعرف و یوظف مفھوم اإلنتشار المستقیم للضوء لتفسیر الرؤیة المباشرة وتشكل ظل األشیاء

یقدم تفسیرا لبعض الظواھر الفلكیة المرتبطة بموقع األرض في المجموعة الشمسیة وبدورانھا حول 
  .نفسھا وحول الشمس

الكائنات الحیة و الجمادات ( یقدم تفسیرا لنشاط الطبیعة في األرض 

هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد {:یقول سبحانھ وتعالى 

اآلیاتبالحق یفصل  إالالسنین والحساب ماخلق اهللا ذلك 

قرأ في أحد الموسوعات العلمیة أنھ من نعم هللا علینا ,حسام تلمیذ في األولى متوسط 
فبموقعنا المناسب من الشمس كانت الحیاة , سبحانھ وتعالى أن جعل لنا اللیل والنھار

 فمن خالل أشعتھا نتحصل على, على سطح  األرض
وكذا القمر منیرا, متأللئة تزین السماء وفي اللیل أیضا نرى نجوما

لحساب من خالل المراحل الدوریة المختلفة التي یأخذھا خالل الشھرالقمري 
دفع باإلنسان منذ القدم للبحث  لمعرفة بعض أسرار ھذا الكون العجیب 

البحث العلمي والتكنولوجي تمكن اإلنسان من معرفة كیف 
باإلضافة إلى اكتشافھ لكواكب أخرى مع كوكبنا تختلف من حیث الحجم ,إلى كوكبنا 

وتمكن أیضا من رصد حركة كل ھذه الكواكب,الشمس عن وكذلك في بعدھا 
حسام بھذا الموضوع لكنھ تساءل وتشوق لمعرفة  المزید لتفسیر كل ھذه الظواھر 

  .میاالضوئیة والفلكیة عل

                                                                                    

  

مالل محمد شوقي:األستاذ 

علوم فیزیائیة وتكنولوجیا: المـاّدة   السنة األولى من التعلیم المتوسط

اإلنطالقیةة الوضعی:الوحدة التعلمیة  الظواهر الضوئیة و الفلكیة

من محیطھ القریب و البعید بتوظیف نموذج یحل مشكالت : 

  .الشعاع الضوئي وشروط الرؤیة المباشرة لألجسام

  

  مركبات الكفاءة

  

  
یعرف مختلف مصادر الضوء من محیطھ الطبیعي والتكنولوجي -
یعرف و یوظف مفھوم اإلنتشار المستقیم للضوء لتفسیر الرؤیة المباشرة وتشكل ظل األشیاء -
یقدم تفسیرا لبعض الظواھر الفلكیة المرتبطة بموقع األرض في المجموعة الشمسیة وبدورانھا حول  -

نفسھا وحول الشمس
یقدم تفسیرا لنشاط الطبیعة في األرض  -
  

  

  نص الوضعیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

یقول سبحانھ وتعالى  -

السنین والحساب ماخلق اهللا ذلك 

حسام تلمیذ في األولى متوسط  -
سبحانھ وتعالى أن جعل لنا اللیل والنھار

على سطح  األرض
وفي اللیل أیضا نرى نجوما

لحساب من خالل المراحل الدوریة المختلفة التي یأخذھا خالل الشھرالقمري ا
دفع باإلنسان منذ القدم للبحث  لمعرفة بعض أسرار ھذا الكون العجیب 

البحث العلمي والتكنولوجي تمكن اإلنسان من معرفة كیف 
إلى كوكبنا 

وكذلك في بعدھا 
حسام بھذا الموضوع لكنھ تساءل وتشوق لمعرفة  المزید لتفسیر كل ھذه الظواھر 

الضوئیة والفلكیة عل
  

                                                                                    

  متوسطة دایرة صالح 
         

السنة األولى من التعلیم المتوسط:السنـة

  

الظواهر الضوئیة و الفلكیة: المیدان

: تهدفةالكفاءة الختامیة المس

الشعاع الضوئي وشروط الرؤیة المباشرة لألجسام



  
                       

  التعلیمات

  

  :ساعد حسام في اإلجابة على ھذه األسئلة -
وھل بإمكانھ أن یمر عبر جمیع , بین كیف ینتشر ضوء الشمس لیصل إلینا .1

 .ضوئیة أخرىاألجسام؟  وماذا یتشكل في حالة عدم مروره ؟ثم  اذكر مصادر 
المجموعة التي تضم كل من الشمس واألرض والكواكب األخرى وكیف  اسمما  .2

 للشمس أن تزود كوكبنا بالطاقة الالزمة للحیاة؟
 .بین كیف یحدث اللیل والنھار وكذا الفصول األربعة .3
وكیف یحدث خسوفھ , قدم تفسیرا علمیا لألطوار المختلفة التي یأخذھا القمر .4

 وكذا كسوف الشمس ؟
  

  :مناقشة الوضعیة

تناقش في  -

ساعوواجدة عمل 

فردي من قبل 

التالمیذ ثم مناقشة 

  .جماعیة

تكتب الوضعیة  -

على كراس الدروس 

وتكتب اإلقتراحات و 

الفرضیات على كراس 

  .النشاطات

  :إختیار المعلومات و الموارد وجمعھا -1
  .قراءة الوضعیة جھرا من قبل التالمیذ -
الوضعیة وذلك بإزالة كل لبس قد یكون عائقا في فھم الوضعیة من وتعلیماتھا دون توضیح وشرح  -

  .التعمق في المفاھیم البنائیة
  .شرح داللة لكلمات و العبارات التي تستوجب ذلك دون التعمق في المفاھیم البنائیة -
  .ي شرح والتذكیر بالمفاھیم الضروریة التي یعرفھا التالمیذ من التعلیم اإلبتدائ -
  .تحدید المھمة المطلوبة و اإلشكالیة المطلوب حلھا -
  ).المھمة المركبة( المطلوب منھم عموما -
  :المطلوب منھم في كل تعلیمة -

 استخراج التعلیمات و السندات من الوضعیة. 
 دفعھم (دفع التالمیذ إلى ضرورة اكتساب موارد و أداءات أخرى تمكنھم من معالجة الوضعیة

 ).ؤل وحب المعرفةللبحث و التسا
  )اإلنتاج(معالجة المعلومات و توظیفھا  -2

  تذكیرھم إلى ضرورة اإلعتماد على مكتسابتھم مع توظیف المعطیات مع توظیف المعطیات
 .الواردة في السیاق و السند

 تذكیرھم على المنتوج الفردي المحرر من قبل كل تلمیذ. 
 مناقشة جماعیة لألفكار و المقترحات حول: 

  .المنابع واألوساط الضوئیة -           
  .اإلنتشار المستقیم للضوء -           
  .عناصر المجموعة الشمسیة -           
  .دوران األرض -           
  .الخسوف و الكسوف –أطوار القمر  -           
  .الشمس مصدر للطاقة -           

  
  
  
  
  

 




